
   

حممد بن زايد يجري ات�س�ال ه�تفي� مع �سلط�ن عم�ن اطم�أن 
خالله على االأو�س�ع يف ال�سلطنة يف �سوء احل�لة املدارية »�س�هني«

•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�أخيه  �ت�شال هاتفيا مع  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
���ش��اح��ب �جل��ال��ة �ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب��ن طارق 
�ل�شقيقة..  عمان  �شلطان  �شعيد  �آل  تيمور  بن 
عمان  �شلطنة  �لأو���ش��اع يف  على  �طماأن خاله 
يف �شوء �حلالة �ملد�رية )�شاهني( �لتي متر بها 

�لباد منذ �أيام.
وعرب �شموه خال �لت�شال عن ت�شامن دولة 
عمان  �شلطنة  م��ع  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
جانبها  �إىل  ووقوفها  و�شعبا  حكومة  �ل�شقيقة، 

يف مو�جهة تد�عيات هذه �حلالة.
وق���دم خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه وم��و����ش��ات��ه �إىل جالة 
�شعيد  �آل  تيمور  بن  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�شلطان 
يف �شحايا �لعا�شفة، ومتنياته بال�شفاء �لعاجل 
للم�شابني، و�ل�شامة للمفقودين .. د�عيا �هلل 
كل  من  �ل�شقيق  �شعبها  و  �ل�شلطنة  يحفظ  �أن 

مكروه.
�ل�شلطان  �جل��ال��ة  ���ش��اح��ب  �شكر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�شاحب  �شعيد  �آل  تيمور  ب��ن  ط���ارق  ب��ن  هيثم 
على  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أخوية  �أب��د�ه من م�شاعر  وما  �لطيبة  مبادرته 

�شادقة جتاه �شلطنة عمان و�شعبها.

ممثل رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين يف �أفغان�شتان، يلتقي مع �لقائم باأعمال وزير خارجية طالبان  )رويرتز(

هل يتمكن �للقاء من ر�أب �ل�شدع بني �لبلدين بعد �أزمة �لغو��شات؟

بريطانيا تر�سل م�س�ؤولني للقاء قادة طالبان

ب�ري�س: جمموعة الـ20 يجب اأن تطرح �سروطه� لالعرتاف ب�حلركة
•• عوا�صم-وكاالت:

�لفرن�شي  �ل����رئ����ي���������س  �ع�����ت�����رب 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �ل��ث��اث��اء �أن 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن �لتي 
تطرح  �أن  �لعظمى،  �لقوى  ت�شّم 
�شروطاً لاعرت�ف بنظام طالبان 
�لن�شاء  ب��ني  �مل�����ش��او�ة  خ�����ش��و���ش��اً 
و�لرجال يف �أفغان�شتان ومو��شلة 

عمليات �لإجاء �لإن�شانية.
فر�ن�س  لإذ�ع������ة  م���اك���رون  وق����ال 
�نرت، يجب علينا بالطبع، نحن، 
و�لأمريكيني  �لأوروب�����ي�����ني  �أي 
و�ل�شني ورو�شيا و�لقوى �لعظمى 
�ملحيط  و�آ�شيا  �إفريقيا  يف  �أي�شاً 
�لاتينية،  و�أم�����ريك�����ا  �ل����ه����ادئ 
تكون  �أن  جم��ت��م��ع��ني،  ج��م��ي��ع��ن��ا 
لدينا ر�شالة و��شحة جد�ً: نحن 
لاعرت�ف  ���ش��روط��ن��ا  ���ش��ن��ط��رح 

بطالبان.
مر�ر�ً  تاأكيدها  من  �لرغم  وعلى 
�أن��ه��ا ل��ن ت��ع��رتف بحكومة  ع��ل��ى 
�أن  �إل  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  ط��ال��ب��ان 
�أعلنت،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 
�لتقو�  م�����ش��وؤول��ني  �أن  �ل��ث��اث��اء، 

�حلاجة ل�شتمر�ر �خلروج �لآمن 
ملن يريد مغادرة �لباد.

كما ناق�س �لجتماع �أي�شاً م�شاألة 
�لن�شاء  وحقوق  �لأقليات  معاملة 
�حلكومة  �أن  م���وؤك���د�ً  و�ل��ف��ت��ي��ات، 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت���و�����ش���ل ب����ذل كل 
م����ا يف و����ش���ع���ه���ا ل�������ش���م���ان م����رور 
�آم��ن لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن يرغبون يف 
�لتز�مها  ع��ل��ى  وت�����ش��دد  �مل���غ���ادرة، 

بدعم �ل�شعب �لأفغاين.
�خلارجية  وزي�����ر  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
كان  ر�ب،  دومينيك  �لربيطاين، 
�أك����د �أو�ئ������ل �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي، �أن 
باده ل تعرتف بحكومة تقودها 
�أفغان�شتان،  يف  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
�إىل  �لوقت عينه  �أ���ش��ار يف  �أن��ه  �إل 
�حلقائق  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل  ب����اده  �أن 

�جلديدة يف �لباد.
ويف حديثه خال زيارة لباك�شتان 
يف 5 �أيلول �شبتمرب �لفائت، قال 
�إن����ه مل ي��ك��ن م���ن �مل��م��ك��ن �إج���اء 
حو�يل 15 �ألف �شخ�س من كابل 
دون قدر من �لتعاون مع طالبان 
 15 يف  كابل  على  ��شتولت  �لتي 

�أغ�شط�س.

قياد�ت من �حلركة يف كابل، من 
ت�شبح  �أن  م��ن  �ل��ب��اد  �أج���ل منع 

حا�شنة لاإرهابيني �ملتطرفني.
فقد �أفاد متحدث با�شم �حلكومة، 
�ل�����وزر�ء �لربيطاين  رئ��ي�����س  ب���اأن 
�ملبعوث  �لتقى  بوري�س جون�شون، 
�خلا�س �إىل هناك �شيمون جا�س، 

�لربيطاين  ب��الأع��م��ال  و�ل��ق��ائ��م 
لونغدين،  م��ارت��ن  �أفغان�شتان  يف 
�أج���ري���ا حمادثات  ب��ع��دم��ا  وذل����ك 
�ملعنيني  �أن  و�أ�شاف  طالبان.  مع 
�لتقو� �أع�شاء بارزين يف �حلركة، 
و�ملا  خ��ان،  �أم��ري  بينهم مولوي 
ع���ب���د �ل���غ���ن���ي، وب��������رد�ر �آخ����ون����د، 

ومولوي عبد �ل�شام حنفي.
�إمكانية  �ملجتمعون  ن��اق�����س  ك��م��ا 
م�شاعدة  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ت����ق����دمي 
لأف���غ���ان�������ش���ت���ان مل���ع���اجل���ة �لأزم������ة 
�أهمية  على  م�شددين  �لإن�شانية، 
منع �لباد من �أن ت�شبح حا�شنة 
ل����اإره����اب. و�أك������دو� ك��ذل��ك على 

اأول اجتماع منذ اأزمة الغ�ا�سات

م�كرون ي�ستقبل بلينكن لرتميم الثقة مع وا�سنطن

وا�سنطن لالإ�سرائيليني: لدين� �سبل اأخرى اإذا ف�سلت الدبلوم��سية مع اإيران
•• وا�صنطن-رويرتز:

ق���ال م�����ش��وؤول �أم��ري��ك��ي رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى �ل��ث��اث��اء �إن 
���ش��ي��ب��ل��غ��ون نظر�ءهم  ك���ب���ار�ً  �أم��ري��ك��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني 
تز�ل  ل  بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة  ب��اأن  �لإ�شر�ئيليني، 
�شتكون  لكنها  �إي�����ر�ن،  م��ع  ب��ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م��ل��ت��زم��ة 
منع  ل�شمان  �أخ���رى  ل�شبل  �لأم���ر  ل��زم  �إذ�  م�شتعدة 

طهر�ن من �حل�شول على �أ�شلحة نووية.
�لقومي  �لأم���ن  زي���ارة م�شت�شار  �أن  �مل�����ش��وؤول  و�أ���ش��اف 
�لإ�شر�ئيلي �إيال حولتا �إىل و��شنطن، �شتتيح للبلدين 
�إىل  و�لتو�شل  �ملخابر�ت،  معلومات  تبادل  �حلليفني 

تقييم �أ�شا�شي لتطور برنامج طهر�ن �لنووي.
�إي�����ر�ن  ق���ي���دت  �ل����ن����ووي،   2015 �ت���ف���اق  ومب���وج���ب 
برناجمها لتخ�شيب �ليور�نيوم، مقابل رفع �لعقوبات 

�لقت�شادية عنها.
و�ن�������ش���ح���ب �ل���رئ���ي�������س �لأم����ري����ك����ي �ل�������ش���اب���ق دون���ال���د 
�حلكومة  وتعار�س   ،2018 يف  �لت��ف��اق  من  تر�مب 

�لإ�شر�ئيلية �جلهود �لأمريكية لإحياء �لتفاق.
وقال �مل�شوؤول �لأمريكي �لذي طلب حجب ��شمه، �إن 
�خلرب�ء �لأمريكيني يعتقدون �أن �لوقت �لذي حتتاجه 

�إير�ن جلمع ما يكفي من �ليور�نيوم �ملخ�شب ل�شنع 
�إىل فرتة  12 �شهر�ً  قنبلة نووية تقل�س من حو�يل 

تبلغ ب�شعة �شهور منذ �ن�شحاب تر�مب من �لتفاق.
ويف �ملقابل، تريد �إير�ن من �لوكالة �لدولية للطاقة 
�ل���ذري���ة �ت���خ���اذ م���وق���ف م���ن ع��م��ل��ي��ة ت��خ��ري��ب تتهم 
كرج  من�شاأة  ��شتهدفت  خلفها،  ب��ال��وق��وف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
لت�شنيع �أجهزة �لطرد �ملركزي قبل �أ�شهر، وفق وكالة 

�لأنباء �لر�شمية �إرنا.
و�شكلت �ملن�شاأة �لو�قعة �ىل �لغرب من طهر�ن، مو�شع 
�لإير�نية  و�مل��ن��ظ��م��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ب��ني  جت���اذب 
�لأوىل  و�شكت  �لأخ����رية.  �لآون����ة  يف  �ل��ذري��ة  للطاقة 
من منع مفت�شيها من دخول �ملن�شاأة ل�شيانة معد�ت 
مر�قبة، بينما �شددت �جلمهورية �لإ�شامية على �أن 
هذه �ملن�شاأة �لتي ��شتهدفتها عملية تخريب يف حزير�ن 

يونيو، مل تكن مدرجة �شمن �تفاق �لطرفني.
�لإير�نية  �ملنظمة  رئي�س  وف��ق  �لثاثاء  �إرن��ا  و�أوردت 
ل��ل��ط��اق��ة �ل���ذري���ة )حم��م��د �إ����ش���ام���ي(، جم��م��ع تي�شا 
�لنظام  �إره��اب��ي من  بعمل  ملا و�شفته  ك��رج تعر�س  يف 
�ل�شهيوين، وعلى �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �أن 

تو�شح موقفها من �حلادث.

•• باري�س-وكاالت:

ه�����ذ�  ع�����ل�����ى  �ج�����ت�����م�����اع  �أول  يف 
�لفرن�شي  �جلانبني  بني  �مل�شتوى 
�لغو��شات،  �أزمة  و�لأمريكي منذ 
لقاء مل يكن جم��دول �شمن  ويف 
ب���رن���ام���ج �ل�����زي�����ارة، �ل��ت��ق��ى وزي���ر 
�خل���ارج���ي���ة �لأم�����ريك�����ي �أن���ت���وين 
بلينكن، �أم�س �لثاثاء، يف باري�س، 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 

ماكرون.
�مل�شاهمة  �إىل  �ل���ل���ق���اء  وي���ه���دف 
فرن�شا  ب����ني  �ل���ث���ق���ة  ت���رم���ي���م  يف 
�ل�شدع  ور�أب  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
ب���اري�������س وو������ش����ن����ط����ن، بعد  ب����ني 
عن  �لتي جنمت  �لغو��شات  �أزم��ة 

�لتحالف �لثاثي �أوكو�س.
وق��ال��ت �ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، �إن 
ب��ني م��اك��رون وبلينكن  �لج��ت��م��اع 
مل يكن مدرجا على جدول زيارة 
للعا�شمة  �لأم����ريك����ي  �مل�������ش���وؤول 

�لفرن�شية.
بيان  �لإل���ي���زي���ه، يف  ق�����ش��ر  وق�����ال 
فرن�شيني  م�شوؤولني  �إن  �لثاثاء، 

ـــزور  املــبــعــوث االأممــــــي ي
�سي��سي  بحل  ويط�لب  عــدن 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لعام  ل���اأم���ني  �مل��ب��ع��وث �خل���ا����س 
�ليمن، هان�س  �إىل  �ملتحدة  لاأمم 
�إىل  �أم�س، زيارة  �نهى  غروندبرغ، 
�لريا�س ��شتمرت 3 �أيام، متوجهاً 
�إىل ع����دن. وق����ال غ���رون���دب���رغ: ل 
�لرئي�شي  �ل���ه���دف  ي���ك���ون  �أن  ب���د 
�ملعنيني  ج��م��ي��ع  ل����دى  و�ل���ع���اج���ل 
ه��و �إن��ه��اء �ل��ن��ز�ع و�ل��ت��و���ش��ل حلل 
�شيا�شي كلي ي�شمل �جلميع ويلبي 
تطلعات �ليمنيني، وهي م�شوؤولية 
ك���ام���ًا بجهود  �ل���ت���ز�م���اً  ت��ت��ط��ل��ب 

�إحال �ل�شام.
�جتمع  �لأمم�������ي  �مل���ب���ع���وث  وك������ان 
بوزير �خلارجية �ل�شعودي، �لأمري 
عبد�هلل،  ب��ن  ف��رح��ان  ب��ن  في�شل 
و�شفري �ململكة �إىل �ليمن، حممد 
�آل جابر. كما �لتقى بنائب �لرئي�س 
من  وع��دد  حم�شن،  علي  �ليمني، 

كبار �مل�شوؤولني �ليمنيني.
للمبعوث  �جل����ول����ة  ت���ل���ك  و�أت�������ت 
�أمم��ي لإعادة  �ل��دويل و�شط �شعي 
نحو  و�لدفع  للمفاو�شات،  �لزخم 
لاأزمة  �شيا�شي  �إىل حل  �لتو�شل 

�ليمنية.

ن���اق�������ش���و� م����ع وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 
�لأمريكي، �لذي يزور �لباد، �شبل 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��اق��ات  �إ����ش���اح 
غو��شات  عقد  ب�شاأن  خ��اف  بعد 
دفع باري�س �إىل ��شتدعاء �شفريها 

لفرتة وجيزة من و��شنطن.
�لثاثاء،  �أمريكي،  م�شوؤول  وقال 
بالرئي�س  �ل���ت���ق���ى  ب��ل��ي��ن��ك��ن  �إن 
�ل��ف��رن�����ش��ي �إمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
خال زيارته لباري�س و�تفقا على 
�لتعاون  لتعميق  فر�شة  هناك  �أن 

وزير  �أن  م�شيفا  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
وم�شوؤولني  �لأمريكي  �خلارجية 
فرن�شيني ناق�شو� خطط �لرتتيب 
و�لرئي�س  م��اك��رون  ب��ني  لجتماع 
ب���اي���دن يف وقت  �لأم����ريك����ي ج���و 
لحق هذ� �ل�شهر، وفقا لرويرتز.

بر�س عن م�شوؤول  ونقلت فر�ن�س 
لل�شحفيني  قوله  كبري  �أم��ريك��ي 
�أن  �إن هناك تو�فقا م�شرتكا على 
لدينا �لآن فر�شة لتعميق وتعزيز 

�لتعاون بني �لبلدين �حلليفني.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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بلدية �أبوظبي تنجز م�رشوع طريق خدمة و67 
موقفاً للمحالت �لتجارية يف �لوثبة جنوب

�أخبار �لإمار�ت

�ختفاء �لنجمة �ل�صينية جاو و�ي:
�ل�صني: �حلزب �ل�صيوعي يحارب عبادة �مل�صاهري...!

عربي ودويل

�إ�صبانيا تو�جه �إيطاليا 
بـ»�لهجوم و�ل�صغط و�لطموح« 

�لفجر �لريا�صي

حممد بن زايد يت�سلم من نهي�ن بن زايد .. القمي�س 
الر�سمي للن�سخة الث�لثة مل�راثون اأدنوك اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. من �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي .. �لقمي�س �لر�شمي للن�شخة �لثالثة من مار�ثون �أدنوك 

�أبوظبي.
و�طلع �شموه على خطط �لتنمية �لريا�شية و�أجندة �لفعاليات �لريا�شية �ملجتمعية 
و�لعاملية �لتي تقام يف �لعا�شمة �أبوظبي خال �ملرحلة �ملقبلة، من بينها مار�ثون 
�لوقائية  �لتد�بري  �أعلى  وفق  �ملقبل  نوفمرب   26 يوم  يقام  �ل��ذي  �أبوظبي  �أدن��وك 
�لن�شخة  يف  �مل�شاركة  �شتكون  �إذ  �مل�شاركني،  جميع  و�شحة  �شامة  على  للحفاظ 

�لثالثة للمار�ثون وفق طاقة ��شتيعابية حمددة ب� 10 �آلف م�شارك.
)�لتفا�شيل �س3(

�سمن م�ساريع اخلم�سني .. االإمارات تعلن عن مهمة ف�سائية جديدة ال�ستك�ساف ك�كب الزهرة وحزام الك�يكبات يف املجم�عة ال�سم�سية
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•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن مهمة جديدة يف جمال �لف�شاء 
3.6 مليار  �إمار�تية تقطع رحلة مقد�رها  بناء مركبة ف�شائية  تت�شمن 
�ملجموعة  �شمن  كويكبات  و�شبع  �ل��زه��رة  كوكب  خالها  ت�شل  كيلومرت 

�لتي  رحلتها  �شمن  كويكب  �آخ��ر  على  تاريخياً  هبوطاً  وتنفذ  �ل�شم�شية 
�ل�شمو  �شاحب  ح�شرها  فعالية  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  �شنو�ت.  خم�س  ت�شتمر 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�آل  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
، يف ق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 

�لوطن يف �أبوظبي، �أعلنت خالها حكومة دولة �لإمار�ت و�شمن م�شاريع 
�لزهرة  �مل�شبوق ل�شتك�شاف كوكب  �لف�شائي غري  �مل�شروع  �خلم�شني عن 
ببدء  �إيذ�ناً  ينطلق  و�ل��ذي  �ل�شم�شية،  �ملجموعة  د�خل  �لكويكبات  وح��ز�م 
رحلة ف�شائية علمية يف �لف�شاء �لعميق للو�شول �إىل كوكب �لزهرة وحز�م 

�لكويكبات �شمن �ملجموعة �ل�شم�شية.          )�لتفا�شيل �س2(

املبعوثة االأممية: جهود تبذل ملنع 
العراقية ب�النتخ�ب�ت  التزوير 

•• بغداد-وكاالت:

�لنتخابات  م��وع��د  �ق�����رت�ب  م���ع 
�أك������دت  �ل������ع������ر�ق،  �ل���ن���ي���اب���ي���ة يف 
�مل��م��ث��ل��ة �خل��ا���ش��ة ل��اأم��ني �لعام 
هيني�س  جينني  �مل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
�لعديد  ه��ن��اك  �أن  ب��ا���ش��خ��ارت، 
�أجل  تبذل من  �لتي  من �جلهود 
ت��زوي��ر يف هذ�  �أي  م��ن��ع ح�����ش��ول 

�ل�شتحقاق �لهام.
يف  �ع���ت���ربت  ب��ا���ش��خ��ارت  �أن  �إل 
�لوقت عينه �أن ما بعد �لنتخابات 
�إىل  �إ���ش��ارة  هو �ملرحلة �لأه���م، يف 
�لباد  و�إد�رة  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
ب�شكل يلبي طموحات �لعر�قيني.

�إىل ذلك، �أ�شارت بح�شب ما �أفادت 
�أم�س  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة 
�لأم���ن  ق����و�ت  �أن  �إىل  �ل���ث���اث���اء، 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت����اأم����ني م���ن���اخ �آم����ن 
وجود  �إىل  لف��ت��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 
ُت��ب��ذل ملنع ح�شول  ج��ه��ود ك��ب��رية 

عمليات تزوير.
�ملقررة  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن  ر�أت  كما 
�أك��ت��وب��ر �جلاري  �ل��ع��ا���ش��ر م��ن  يف 
�نتخابات  ع��ن  خمتلفة  ���ش��ت��ك��ون 

.2018

ت�تر �سديد يع�سف بعالقاتهما:
فرن�س� -م�يل، طالق 
حتت جمهر التحليل!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

مل  �خلمي�س،  م�شاء  دمي��ق��ر�ط��ي��اً...  باطلة  �شرعية  مقبول،  غ��ري  ع��ار، 
�شد  �لقا�شية  �لكلمات  من  يكفي  ما  م��اك��رون  �إميانويل  جعبة  يف  يكن 
�لرئي�س  ويقول مقرب من  م��ايل.  �حلاكم يف  �لع�شكري  �ملجل�س  رئي�س 
�أدىل بها  �إنها كلمات تتنا�شب مع �لت�شريحات �لبذيئة �لتي  �لفرن�شي: 

رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبوع �ملا�شي.
من على منرب �لأمم �ملتحدة، و�شف �شوغيل مايغا، قر�ر فرن�شا بتقلي�س 
3000 رجل بحلول عام  �أق��ل من  �إىل   5100 قوة عملية برخان من 
2023 باأنه تخلي عن باده يف منت�شف �لطريق. ومل ت�شل �لعاقات 
بني باري�س وباماكو �أبًد�، منذ ثماين �شنو�ت، �إىل مثل هذه �لدرجة من 

�لتوتر.
ويف �لإليزيه، ما ز�ل رف�س �حلديث عن �لطاق هو �شيد �ملوقف. رغم 
�ن �لأمر يبدو كذلك، ياحظ خبري من �ل�شاحل. �ننا يف �للحظة �لتي 
تر�كم  �شنو�ت  م��دى  على  لأن��ه  قلبيهما،  يثقل  ما  �ل��زوج��ان  فيها  يفرغ 

�ل�شتياء و�شوء �لفهم و�لإحباط بني �لبلدين.  )�لتفا�شيل �س15(

احلكومة  دعم  يوؤكد  حمدوك 
للقوات االأمنية وينعى ال�سح�ي�

•• اخلرطوم-وكاالت:

ن���ع���ى رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل���������وزر�ء 
حمدوك،  �هلل  ع��ب��د  �ل���������ش����ود�ين، 
�لأمنية  �ل���ق���و�ت  ���ش��ح��اي��ا  �أم�������س، 
�ندلعت  با�شتباكات  ق�شو�  �لذين 
مع �إرهابيني من د�ع�س يف منطقة 
�خلرطوم،  �لعا�شمة  جنوب  جربة 
�لث��ن��ني. و���ش��دد ح��م��دوك يف بيان 
عن  دفاعاً  قتلو�  �ل�شحايا  �أن  على 
موؤكد�ً  و��شتقر�ره،  �ل�شود�ن  �أم��ن 
بدعم  م�������ش���ت���م���رة  �حل���ك���وم���ة  �أن 
�ل���ق���و�ت �لأم��ن��ي��ة دع��م��اً ك��ام��ًا يف 
�لباد  �أمن  باملحافظة على  دورها 

و�ل�شود�نيني.
وكانت �ل�شلطات �ل�شود�نية �أعلنت، 
مقتل  �لث��ن��ني،  �لأول  �أم�س  م�شاء 
ع�شكري و4 م�شّلحني يف ��شتباكات 
بجنوب  ج��ربة  منطقة  يف  �ندلعت 
تنفيذ  �أث��ن��اء  �خل��رط��وم،  �لعا�شمة 
م�شرتكة  ع�شكرية   - �أم��ن��ي��ة  ق���وة 
�أ�شبوع على  مد�همة ملخباأين، بعد 
مد�همة  خ���ال  ���ش��ب��اط   5 مقتل 

مماثلة يف �ملنطقة نف�شها.
�لعامة  �مل���خ���اب���ر�ت  ج���ه���از  وق�����ال 
يف ب���ي���ان �أوردت��������ه وك���ال���ة �لأن���ب���اء 
�لر�شمية �شونا، �إنه يف �إطار متابعة 
ج���ي���وب خ���اي���ا د�ع���������س م����ن قبل 
وم�شاركة  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز 
�ل�شريع  و�ل��دع��م  �مل�شّلحة  �ل��ق��و�ت 
و�ل�شرطة، قامت �لقو�ت �مل�شرتكة 
ظهر �لثنني مبد�همة موقعني يف 

منطقة جربة.

�ملطالبة بالبديل �لرو�شي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  �أع���ل���ن���ت 
�ملتحدة عن مهمة جديدة يف جمال 
�لف�شاء تت�شمن بناء مركبة ف�شائية 
�إمار�تية تقطع رحلة مقد�رها 3.6 
مليار كيلومرت ت�شل خالها كوكب 
ك���وي���ك���ب���ات �شمن  و����ش���ب���ع  �ل����زه����رة 
هبوطاً  وتنفذ  �ل�شم�شية  �ملجموعة 
ت��اري��خ��ي��اً ع��ل��ى �آخ����ر ك��وي��ك��ب �شمن 

رحلتها �لتي ت�شتمر خم�س �شنو�ت.
ج���اء ذل���ك خ���ال ف��ع��ال��ي��ة ح�شرها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب   ، �هلل"  "رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
ق�شر  يف   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
خالها  �أعلنت  �أبوظبي،  يف  �لوطن 
و�شمن  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ح���ك���وم���ة 
�مل�شروع  ع���ن  �خل��م�����ش��ني  م�����ش��اري��ع 
ل�شتك�شاف  �مل�شبوق  غري  �لف�شائي 
�لكويكبات  وح����ز�م  �ل���زه���رة  ك��وك��ب 
و�لذي  �ل�شم�شية،  �ملجموعة  د�خ��ل 
ف�شائية  رحلة  ببدء  �إي��ذ�ن��اً  ينطلق 
للو�شول  �لعميق  �لف�شاء  يف  علمية 
�إىل كوكب �لزهرة وحز�م �لكويكبات 
�شمن �ملجموعة �ل�شم�شية، وحتقيق 
�أول هبوط عربي على كويكب يبعد 
مليون   560 �لأر�������س  ك��وك��ب  ع���ن 
كيلومرت، لتكون �لإمار�ت �أول دولة 
عربية ور�بع دولة عاملياً تر�شل مهمة 
ف�����ش��ائ��ي��ة ل��ك��وك��ب �ل����زه����رة وح����ز�م 
�ل�شم�شية.  �ملجموعة  يف  �لكويكبات 
�لف�شائي  �مل���������ش����روع  وي�����ش��ت��ك�����ش��ف 
�ل�����ذي يعزز  �لإم�����ار�ت�����ي �جل����دي����د، 
وير�شخ  �لعلمية  �لتنموية  �مل�شرية 
�لإم���������ار�ت يف جمال  م��ك��ان��ة دول�����ة 
��شتك�شاف �لكو�كب و�لف�شاء �لعميق، 
�ل�شم�شية.  �ملجموعة  ت�شّكل  �أ���ش��ر�ر 
وذل����ك ب��ع��دم��ا جن��ح��ت �لإم������ار�ت يف 
�إجن���از  2021 يف حت��ق��ي��ق  ف��رب�ي��ر 
عربي  م�شبار  �أول  باإر�شال  تاريخي 
�ملا�شي،  �ملريخ يف فرب�ير  م��د�ر  �إىل 
وكانت خام�س دولة يف �لعامل ت�شل 

�إىل �لكوكب �لأحمر.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
م�شرية  "�أن   : �هلل"  "رعاه  دب�����ي 
�لف�شاء  جم���ال  يف  �لإم������ار�ت  دول����ة 
ورحاتنا  ب���د�ي���ت���ه���ا..  يف  ت�����ز�ل  ل 
م�������ش���ت���م���رة.. و����ش��ت��ك�����ش��اف��ات��ن��ا لن 
لي�س  �شبابنا  وط��م��وح��ات  ت��ت��وق��ف.. 
" ل�شنا  لها �شقف." و�أ�شاف �شموه: 
�أق���ل م��ن غ��رين��ا.. ول��دي��ن��ا م�شاريع 
ف�شاء  ورو�د  ف�شاء  علماء  لتخريج 
جنوم  ثلث  ف�����ش��اء..  مركبات  وب��ن��اء 
�ل�����ش��م��اء حت��م��ل �أ���ش��م��اء ع��رب��ي��ة لأن 
�لفلك."  ع��ل��م  رو�د  ك���ان���و�  �ل���ع���رب 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
: " �إن م�شروع �لإم��ار�ت ل�شتك�شاف 
�لكويكبات  وح����ز�م  �ل���زه���رة  ك��وك��ب 
�ل�شباب  ل����ق����در�ت  ج���دي���د  �خ���ت���ب���ار 
�لإم���ار�ت���ي لتحقيق ط��م��وح ز�ي���د يف 
�لف�شاء." و�أ�شاف �شموه: " كو�درنا 
وموؤ�ش�شاتنا  �مل���و�ط���ن���ة  وم��و�ه��ب��ن��ا 
حققت  �ل��ت��ي  و�لبحثية  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لف�شاء  ق��ط��اع  ن��وع��ي��ة يف  �إجن�����از�ت 
�مل�شروع  م��ه��م��ة  ت����ويل  ع��ل��ى  ق������ادرة 
�لف�شائي �جلديد." - حدث �إمار�تي 

للم�شتقبل.
�مل�شروع  �لإع��ان عن  فعالية  ح�شر 

و�لتي  �جلديد  �لإم��ار�ت��ي  �لف�شائي 
�أبوظبي،  �أقيمت يف ق�شر �لوطن يف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية و�لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، وعدد 

من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني يف �لدولة.

- اأهداف علمية لالإن�سانية.
�مل�شروع  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  وت��ط��ل��ق 
�ل��ف�����ش��ائ��ي ب��اأه��د�ف��ه �ل��ع��ل��م��ي��ة غري 
م�شاهمة  ل��ت��ع��زي��ز  ع��امل��ي��اً  �مل�����ش��ب��وق��ة 
�لعلمي  �لتقدم  �لإم���ار�ت يف م�شرية 

لاإن�شانية.
وت�شهم "مهمة �لإمار�ت ل�شتك�شاف 
كوكب �لزهرة وحز�م �لكويكبات" يف 
و�بتكار�ت  متقدمة  تقنيات  تطوير 
تكنولوجية مل تعرفها �لب�شرية من 
قبل يف خمتلف قطاعات وتخ�ش�شات 
�ل���ف�������ش���اء، ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه  وع����ل����وم 
للمعرفة  �لتاريخية  �لعلمية  �لقفزة 

�لإن�شانية.
�لف�شائية  �مل���رك���ب���ة  م��ه��م��ة  وت���ع���زز 
�لإمار�تية �جلديدة تطوير �لكفاء�ت 
و�لبحثية  و�لتكنولوجية  �لهند�شية 

على  �ملتميزة  و�لعربية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
وتلي  ت�شبق  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى 
�للحظة �لتاريخية لنطاق �ملركبة 
�لف�شائية عام 2028. كما ت�شتفيد 
كوكب  ل�شتك�شاف  �لإمار�ت  "مهمة 
من  �لكويكبات"  وح������ز�م  �ل����زه����رة 
�لكو�در  �كت�شبتها  �ل��ت��ي  �خل����رب�ت 
يف  تعمل  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية 
�ملريخ  �لإم��ار�ت ل�شتك�شاف  م�شروع 
توؤهلها  و�ل���ت���ي  �لأمل"،  "م�شبار 
�لف�شائي  �مل�شروع  ه��ذ�  مثل  لقيادة 
تر�كم  م���ا  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً  �ل���ط���م���وح، 
لديها م��ن م��ع��ارف وخ���رب�ت علمية 

على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية.
�لف�شائية  �مل��رك��ب��ة  م��ه��م��ة  وت��ر���ش��خ 
�لإمار�ت  ري��ادة  �جلديدة  �لإمار�تية 
و�لكفاء�ت  ل��ل��ع��ق��ول  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة 
�ل��ن��وع��ي��ة يف قطاع  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�����ش���ت���ك�������ش���اف �ل����ف���������ش����اء وع���ل���وم���ه 
و�لعمليات  و�لأب���ح���اث  و�ل�شناعات 

�ملرتبطة به.
�لعلمية  �لف�شائية  �ملهمة  تعزز  كما 
غ����ري �مل�������ش���ب���وق���ة م���وق���ع �لإم��������ار�ت 
علوم  يف  دول����ي����اً  م��ع��رف��ي��اً  م���رج���ع���اً 
�لف�شاء، وخمترب�ً مفتوحاً لرب�جمه 
�ملتقدمة،  وت��ق��ن��ي��ات��ه  وم�����ش��اري��ع��ه 
و�ملعلومات  للبيانات  عاملياً  وم��رك��ز�ً 
مهامها  ح�شيلة  يوفر  �لتخ�ش�شية 
هذ�  يف  �مل��ع��ريف  ونتاجها  �لف�شائية 
مل�شتقبل  �حل���ي���وي  �ل��ف�����ش��اء  ق��ط��اع 
�لإن�شانية وي�شعه يف خدمة �ملجتمع 

�لعلمي �لعاملي.

م�ساريع  �سمن  جديد  م�سروع   -
اخلم�سني يف دولة االإمارات 

ب���ن عبد�هلل  وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د 
�����ش����وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�لإم��������ار�ت  م�������ش���روع  �إن   ، �ل���������وزر�ء 
وحز�م  �ل��زه��رة  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف 
�ل�شم�شية  �ملجموعة  يف  �لكويكبات 
�شمن  ج��دي��دة  م�شتقبلية  حم��ط��ة 
دولة  �أن  ت��وؤك��د  �خلم�شني  م�����ش��اري��ع 
�لإم�������ار�ت ت��ع��م��ل د�ئ���م���اً ب��ط��م��وح ل 
تتوقف  ل  وه��م��ة  �مل�شتحيل  ي��ع��رف 
�أف�شل،  م�شتقبل  حتقيق  �أج���ل  م��ن 
وه�����و ي���وؤ����ش�������س حل��ق��ب��ة ج����دي����دة يف 
معرفية  نقلة  وي�شكل  �لف�شاء  علوم 
�لف�شاء  ��شتك�شاف  جم��ال  يف  هائلة 
وتطوير تقنياته وعلومه، موؤكد�ً �أن 
�أعلن  �ل��ذي  �ل�شرت�تيجي  �مل�شروع 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنه 
بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�شمن "م�شاريع �خلم�شني" �شيحقق 

�إجناز�ت علمية وتكنولوجية.
و�أ�شاف معاليه: "�لرحلة �لف�شائية 
�لف�شائية  ل���ل���م���رك���ب���ة  �ل���ع���ل���م���ي���ة 
�لإمار�تية نحو كوكب �لزهرة وحز�م 
طموحات  معها  �شتحمل  �لكويكبات 
و�بتكار�ت وعلوم وجهود فرق علمية 
وهند�شية وبحثية متكاملة، �شتعمل 
حلول  وح��ت��ى  �لآن  م���ن  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�لو�شول  ل�شمان  �لإط����اق  م��وع��د 
باملهمة �لف�شائية �لإمار�تية �لأوىل 
و�ل��ر�ب��ع��ة ع��امل��ي��اً نحو كوكب  ع��رب��ي��اً 

�ل�����ُزه�����رة وح�������ز�م �ل���ك���وي���ك���ب���ات �إىل 
ف�شًا  لت�شجل  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا 
�لب�شرية."  �ملعرفة  كتاب  يف  جديد�ً 
�ملركبة  �لعمل على  �شنو�ت من   7  -

�لف�شائية.
ويت�شمن �مل�شروع �لف�شائي �جلديد 
ل�شتك�شاف  ف�شائية  مركبة  �إر���ش��ال 
كوكب �لزهرة وحز�م �لكويكبات د�خل 
و�شي�شتغرق  �ل�شم�شية،  �مل��ج��م��وع��ة 
�أن  على  ���ش��ن��و�ت،   7 �ملركبة  تطوير 
رحلته  يف  لانطاق  ج��اه��زة  ت��ك��ون 
�ل��ف�����ش��ائ��ي��ة، ���ش��م��ن ن���اف���ذة �إط����اق 

حتدد لها بد�ية 2028.
وت�شتغرق مدة �ملهمة �لعلمية مل�شروع 
�لزهرة  �لإم��ار�ت ل�شتك�شاف كوكب 
متتد  ���ش��ن��و�ت   5 �لكويكبات  وح���ز�م 
من عام 2028 وحتى عام 2033. 
ل�شتك�شاف  �لإم���ار�ت  م�شروع  ويعد 
كوكب �لزهرة وحز�م �لكويكبات �أول 
نوعها،  م��ن  عربية  ف�شائية  مهمة 
�لزهرة،  كوكب  ي�شتك�شف  �شوف  �إذ 
علمية  بيانات  جمع  �إىل  بالإ�شافة 
غري م�شبوقة عن 7 كويكبات �شمن 
�ملجموعة  د�خ����ل  �ل��ك��وي��ك��ب��ات  ح����ز�م 
�ملركبة  تهبط  �أن  ع��ل��ى  �ل�شم�شية، 
�لكويكبات  م���ن  ك��وي��ك��ب  �آخ����ر  ع��ل��ى 

�ل�شبعة .

تاريخية  ف�����س��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة   -
جديدة 

و�أك������دت م��ع��ايل ����ش���ارة ب��ن��ت يو�شف 
�لأم���ريي وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا 

�مل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����ش��ة وك���ال���ة �لإم�����ار�ت 
�لإم��������ار�ت  م�������ش���روع  �أن  ل��ل��ف�����ش��اء، 
وحز�م  �ل��زه��رة  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف 
�لكويكبات د�خل �ملجموعة �ل�شم�شية 
���ش��ي�����ش��ّط��ر ب��ف�����ش��ل دع�����م �ل���ق���ي���ادة 
�لر�شيدة وجهود �أبناء ز�يد م�شتقبًا 
ب��اإجن��از�ت يف جمال  ح��اف��ًا  م�شرقاً 
جديدة  كمبادرة  �لف�شائية،  �لعلوم 
�لعلمية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شرية  يف 
تعزز  �لف�شاء،  ل�شتك�شاف  ورحلتها 
م���وق���ع ق���ط���اع �ل��ف�����ش��اء �لإم����ار�ت����ي 
�لأك����رب ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة من 

حيث �ل�شتثمار�ت وحجم �مل�شاريع.
ف�شائية  م��ه��م��ة  "هذه  و�أ����ش���اف���ت: 
ت��اري��خ��ي��ة ج��دي��دة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
لتكون ر�بع دولة عاملياً تر�شل مهمة 
�لكويكبات."  وحز�م  �لزهرة  لكوكب 
�ملهمة  �أه��م��ي��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وب��ّي��ن��ت 
�لف�شائية �لإمار�تية �جلديدة تكمن 
يف م�شاهمتها يف جمع بيانات علمية 
غري م�شبوقة عن تكوين �لكو�كب يف 
دولة  لت�شاهم  �ل�شم�شية،  �ملجموعة 
�ملعلومات  ت��ل��ك  ك�شف  يف  �لإم�����ار�ت 
فهماً  للب�شرية  تتيح  �لتي  �لعلمية 

�أعمق للكون و�ملجموعة �ل�شم�شية.

- ت�سميم فريد 
�شيتم  ع����و�م����ل  جم���م���وع���ة  وه����ن����اك 
ت�شميم  ل���دى  �لع��ت��ب��ار  �أخ���ذه���ا يف 
�ملركبة �لف�شائية �لإمار�تية للمهمة 
�شنو�ت،   5 ت�شتمر  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
�ملحيطة  لطبيعتها وللظروف  نظر�ً 
بحز�م �لكويكبات، مبا يف ذلك تزويد 
حر�ري  بتغليف  �لف�شائية  �ملركبة 
وميكانيكي خمتلف، نظر�ً لتعر�شها 
حر�رة  ودرج���ات  �ل�شم�شي  لاإ�شعاع 
عالية ب�شورة مبا�شرة، حيث �شتكون 
�أقرب نقطة للمركبة �لف�شائية من 
109 مايني  �ل�شم�س على م�شافة 
�إىل تزويد �ملركبة  �إ�شافة  كيلومرت، 
وتوجيه  ماحة  باأنظمة  �لف�شائية 
عرب  عبورها  ب�شبب  خا�شة  وحتكم 
مع  �ل�شماوية،  �لأج���ر�م  م��ن  �شدمي 
لت�شغيل  خا�شة  تقنيات  تخ�شي�س 
�شم�شية  بطاقة  �لف�شائية  �مل��رك��ب��ة 
رحلتها  �بتعادها يف  عند  ج��د�ً  قليلة 
مليون   440 مب�شافة  �ل�شم�س  عن 

كيلومرت.

- نتائج ن�عية.
للمهمة  �مل�����رج�����وة  �ل���ن���ت���ائ���ج  �أم�������ا 
�جلديدة  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
�لقدر�ت  تطوير  يف  �مل�شاهمة  فهي 
و�إع���ادة  ل��ل��دول��ة،  و�لتقنية  �لعلمية 
علمية،  ونظريات  مفاهيم  �شياغة 
�لكو�در  ت�شجيع  ع��ل��ى  �شتعمل  ك��م��ا 
�لوطنية لإن�شاء م�شاريع متخ�ش�شة 
و�ملجالت  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف 
�مل����رت����ب����ط����ة ب���ال���ف�������ش���اء ك���امل���اح���ة 
�لتوجيه  و�أن����ظ����م����ة  �ل���ف�������ش���ائ���ي���ة 
�ملو�هب  جذب  جانب  �إىل  و�لتحكم، 
�إىل  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �لعلمية  و�ل��ك��ف��اء�ت 

�لدولة.
و�شيلعب �لقطاع �خلا�س دور�ً مهما 
و�زدهار  �مل�����ش��روع، مب��ا يعزز من��و  يف 

قطاع �لف�شاء �لإمار�تي ككل.

وطنية  وم�����س��اري��ع  ب���رام���ج   -
داعمة 

�ملهمة  �إط���������اق  م�����ع  وب����ال����ت����ز�م����ن 
ع����ن عدد  �لإع���������ان  �جل�����دي�����دة مت 
تدعم  �ل��ت��ي  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
�لدولة  �لف�شاء و�شناعاته يف  قطاع 
ج��ي��ل جديد  ت��ط��وي��ر  وت�����ش��اه��م يف 
يف  �ملتخ�ش�شني  �لأع��م��ال  رو�د  م��ن 
�لإعان  �مل��ب��ادر�ت  وت�شمل  �لقطاع، 

تاأ�شي�س  لدعم  متكامل  برنامج  عن 
�لف�شاء  قطاع  يف  �إم��ار�ت��ي��ة  �شركات 
�لف�شائية  �ل�شناعات  متخ�ش�شة يف 

وعلومها.
�مل�شاحبة  �مل�����ب�����ادر�ت  ت�����ش��م��ل  ك���م���ا 
ل��ل��م�����ش��روع �ل��ف�����ش��ائ��ي �لإم����ار�ت����ي 
�ل�شركات  ح�����ش��ول  ���ش��م��ان  �جل��دي��د 
�لإمار�تية �ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات 
عقود  على  �ملتقدمة  �لتكنولوجية 
���ش��م��ن م�����ش��روع ����ش��ت��ك�����ش��اف كوكب 
�ل���زه���رة وح�����ز�م �ل��ك��وي��ك��ب��ات د�خل 

�لنظام �ل�شم�شي.
وي�������رت�ف�������ق م�����������ش�����روع �لإم�������������ار�ت 
وحز�م  �ل��زه��رة  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف 
�لكويكبات مع �لإع��ان عن برنامج 
لتنمية  م��ت��ك��ام��ل  وط���ن���ي  ت���دري���ب���ي 
�ملو�طنني  ل��دى  �ملهنية  �ل�شناعات 
وتاأهيلهم لإن�شاء �شركاتهم �خلا�شة 
و�لقطاعات  �لف�شاء  قطاع  خلدمة 

�ل�شناعية �لأخرى ذ�ت �لعاقة.

م�سبار  رح��ل��ة  اأ���س��ع��اف   7  -
االأمل.

ومتثل �لرحلة �ملليارية �لتي تقطعها 
�لإمار�تي  �لف�شائي  �مل�شروع  مهمة 
�أ�شعاف   7 نوعه  من  �لأول  �لعربي 
رحلة "م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف 
جنح  �ملريخ" "م�شبار �لأمل" �لذي 
493 م��ل��ي��ون ك��ي��ل��وم��رت يف  ب��ق��ط��ع 
مد�ر  �إىل  للو�شول  �لعميق  �لف�شاء 

�لكوكب �لأحمر.

- حزام الك�يكبات.
ومي����ت����د ح�������ز�م �ل���ك���وي���ك���ب���ات �ل����ذي 
�لف�شائي  �مل���������ش����روع  ي�������ش���ت���ه���دف 
��شتك�شافه �شمن  �لإمار�تي �جلديد 
�مل��ج��م��وع��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة ب���ني م���د�ري 
�مل�شرتي،  وك����وك����ب  �مل����ري����خ  ك���وك���ب 
و�أج�شام  ك��وي��ك��ب��ات  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 
فلكية مكونة من �لأحجار و�ملعادن، 
�لأج�شام  ه����ذه  �أح����ج����ام  وت���ت���ف���اوت 
وحتى  �لغبار  ج�شيمات  من  �لفلكية 
 1000 �إىل  ي�شل  بقطر  كويكبات 
لعبت جاذبية كوكب  كيلومرت، وقد 
هذ�  تكوين  يف  كبري�ً  دور�ً  �مل�شرتي 

�حلز�م.
قر�س  عن  عبارة  �لكويكبات  وح��ز�م 
�ملريخ  كوكبي  ب��ني  يقع  دو�ر  جنمي 
و�مل�شرتي على بعد 300 �إىل 450 
مليون كيلومرت من �ل�شم�س وهو ما 
يعادل من �شعفني �إىل ثاثة �أ�شعاف 
و�ل�شم�س،  �لأر��������س  ب���ني  �مل�����ش��اف��ة 
 50 �لكويكبات  ح��ز�م  ويعادل حجم 
مكعب.  كيلومرت  تريليون  تريليون 
و�لأجر�م  �لأج�شام  مليار�ت  وي�شم 
�أحجار  م��ن  حجمها  ي����رت�وح  �ل��ت��ي 
حجمها  يبلغ  كويكبات  �إىل  �شغرية 

ثلث حجم �لقمر.

ومراكز  اجلامعات  مع  تعاون   -
االأبحاث..

كوكب  ��شتك�شاف  م�شروع  ويتعاون 
�ل���زه���رة وح�����ز�م �ل��ك��وي��ك��ب��ات د�خل 
�أهم �جلامعات  �ل�شم�شي مع  �لنظام 
و�لعاملية  �ملحلية  �لبحثية  و�مل��ر�ك��ز 
لدعم �مل�شروع بالدر��شات و�لأبحاث 
�لازمة، و�إج��ر�ء جميع �لختبار�ت 
�مل��ط��ل��وب��ة، ���ش��م��ن خم��ت��ل��ف مر�حل 

�ملرحلة  يف  �لتعاون  و�شيتم  �مل�شروع. 
�لإمار�ت  �لأوىل مع كل من جامعة 
فيزياء  وخم��ت��رب  خ��ل��ي��ف��ة  وج��ام��ع��ة 
�ل����غ����اف �جل������وي و�ل���ف�������ش���اء لدى 

جامعة كولور�دو.

�سناعة  يف  ا�سرتاتيجي  دور   -
امل�ستقبل.

�لف�شائي  �مل�����ش��روع  �إط����اق  وي��دع��م 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط  �ل��ع��م��اق 
م�شاهمة  لتعزيز  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
�لقت�شاد  يف  �ل��ف�����ش��ائ��ي  �ل���ق���ط���اع 
�أح����د قطاعات  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��وط��ن��ي، 
�قت�شاد �مل�شتقبل �لقائم على �ملعرفة 
لت�شاهم  و�لتكنولوجيا،  و�لب��ت��ك��ار 
لاقت�شاد  نوعية  قفز�ت  حتقيق  يف 
�أولوية وطنية  يعد  و�لذي  �لوطني، 
ق�����ش��وى حل��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت، 
�حلياة  ل�شمان  �لأ�شا�شي  و�ل��ع��ام��ل 
�لكرمية ل�شعبها و�لأجيال �لقادمة.

يف  امل�����س��اه��م��ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف   -
احل�سارة االإن�سانية.

وي�شكل �مل�شروع �لف�شائي �لإمار�تي 
تاريخية جديدة على م�شار  حمطة 
�لعربية  �ملنطقة  م�شاهمة  ��شتئناف 
و�حل�شارة  �لعلمية  �لكت�شافات  يف 
�لعلمي  �ملجتمع  ل��دع��م  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
�لب�شرية  �مل��ع��رف��ة  و�إث�������ر�ء  �ل��ع��امل��ي 
مبعلومات وبيانات ومعطيات علمية 
�لعميق  �لف�شاء  من  م�شبوقة  غري 

و�ملجموعة �ل�شم�شية.

قطاع  الف�ساء..  ا�ستك�ساف   -
للحا�سر وامل�ستقبل.

وي���اأت���ي �إع����ان دول����ة �لإم������ار�ت عن 
�مل�شروع �لف�شائي �جلديد ل�شتك�شاف 
�لكويكبات،  وح����ز�م  �ل��زه��رة  ك��وك��ب 
�لتي  �خلم�شني"  "م�شاريع  �شمن 
من  ج��دي��دة  تنموية  ل���دورة  توؤ�ش�س 
�لوطنية،  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع 
�إط��اق مرحلة جديدة  �إىل  �لهادفة 
م���ن من��وه��ا �ل���د�خ���ل���ي و�خل���ارج���ي، 
لرت�شيخ مكانتها �لإقليمية و�لعاملية 
�لريادية يف كافة �لقطاعات، ل �شيما 
و�لعمل  �لف�شاء،  ��شتك�شاف  ق��ط��اع 
على �لرتقاء بتناف�شية �لإن�شان على 
�أف�شل  �إىل  �لإم���ار�ت، و�شوًل  �أر���س 

�ملر�تب عاملياً.
�لعاملي  �مل�������ش���روع  �إط�������اق  وي�������ش���ع 
�جل��دي��د ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف قطاع 
عامها  مع  يتز�من  و�ل��ذي  �لف�شاء، 
�خل���م�������ش���ني و�ل����ي����وب����ي����ل �ل���ذه���ب���ي 
جديد�ً  م�شروعاً  �حتادها،  لتاأ�شي�س 
و�لعربي  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��ب��اب  �أم����ام 
�خ��رت�ق جديد  يحفزه على حتقيق 
�لف�شائية  و�لعلوم  �لتكنولوجيا  يف 
لل�شفر  ف���ري���دة  ت��ق��ن��ي��ات  وت���ط���وي���ر 
�لف�شاء  يف  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب�����ش��رع��ات 
على  كويكب  على  و�لهبوط  �لعميق 
�لكيلومرت�ت  م��اي��ني  م��ئ��ات  ب��ع��د 
�مل�شروع  �إط��اق  عن �لأر���س. وياأتي 
لقاء  ليج�شد  �جل���دي���د،  �ل��ف�����ش��ائ��ي 
ع���م���ق �ل����ت����اري����خ �ل���ع���ل���م���ي و�مل���ع���ريف 
�مل�شتقبلية  بالكت�شافات  للمنطقة 
وي�شتعيد  �لعميق،  �لف�شاء  وع��ل��وم 
م�شاهمات �ملنطقة �لعربية يف �لعلوم 

و�حل�شارة �لإن�شانية. 

يف رحلة تقطع 3.6 مليار كيل�مرت الإثراء املعرفة الب�سرية ببيانات ومعطيات علمية غري م�سب�قة

�سمن م�س�ريع اخلم�سني .. االإم�رات تعلن عن مهمة ف�س�ئية جديدة ال�ستك�س�ف كوكب الزهرة وحزام الكويكب�ت يف املجموعة ال�سم�سية
حممد بن را�سد:  

• م�سرية دولة االإمارات يف جمال الف�ساء ال تزال يف بدايتها.. ورحالتنا م�ستمرة.. وا�ستك�سافاتنا لن تت�قف.. وطم�حات �سبابنا لي�س لها �سقف
• ل�سنا اأقل من غرينا.. ولدينا م�ساريع لتخريج علماء ف�ساء ورواد ف�ساء وبناء مركبات ف�ساء.. ثلث جن�م ال�سماء حتمل اأ�سماء عربية الأن العرب كان�ا رواد علم الفلك

حممد بن زايد: 
• م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف ك�كب الزهرة وحزام الك�يكبات اختبار جديد لقدرات ال�سباب االإماراتي لتحقيق طم�ح زايد يف الف�ساء
• ك�ادرنا وم�اهبنا امل�اطنة وم�ؤ�س�ساتنا االأكادميية والبحثية التي حققت اإجنازات ن�عية يف قطاع الف�ساء قادرة على ت�يل مهمة امل�سروع الف�سائي اجلديد

• امل�سروع الف�سائي االإماراتي ه� الرابع عامليًا ال�ستك�ساف ك�كب الزهرة وحزام الك�يكبات 
• املركبة الف�سائية اجلديدة تقطع يف رحلتها الف�سائية م�سافة تقدر بنح� 

قطعها م�سبار االأمل  التي  الرحلة  اأ�سعاف   7 تعادل  كيل�مرت  مليار   3.6
ال�سم�س من  كيل�مرت  109ماليني  م�سافة  حتى  �ستقرتب  • املركبة 

• تط�ير املركبة الف�سائية ي�ستغرق 7 �سن�ات و�ستك�ن جاهزة ملهمتها الف�سائية يف بداية 2028
• املركبة الف�سائية تبقى يف مهمتها العلمية مدة خم�س �سن�ات من 2028 وحتى عام 2033

االإماراتي العاملي ي�ستهدف ا�ستك�ساف جمم�عة ك�يكبات  الف�سائي  • امل�سروع 
داخل املجم�عة ال�سم�سية مل ت�سل اإليها اأية مهمة ف�سائية من قبل

تدر�س ك�كب الزهرة وتلتقط �س�رًا وجتمع  االإماراتية  الف�سائية  • املركبة 
بيانات علمية دقيقة الأول مرة عن الك�يكبات �سمن املجم�عة ال�سم�سية
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي- وام: 

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  متا�شيا مع خطة 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
19" و�ملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  �مل�شتجد  بفريو�س كورونا 
�ل�شاعات  364،265 فح�شا جديد� خال  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  حالة   176 ع��ن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��ازم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

حالة. �حلالت �مل�شجلة 737،073 
�لإ�شابة  ت��د�ع��ي��ات  نتيجة  م�شابة  حالة  وف��اة  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت    كما 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،104 

حالت.

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

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة �جلميع.
بفريو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   258 �شفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت  كما     
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 730،093 حالة.

اأجرت 364,265 فح�سا ك�سفت عن 176 اإ�سابة 

ال�سحة تعلن �سف�ء 258 ح�لة جديدة من كورون�

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. من �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل 
نهيان لاأعمال  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان 
�خلريية و�لإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي .. �لقمي�س �لر�شمي 

للن�شخة �لثالثة من مار�ثون �أدنوك �أبوظبي.
و�طلع �شموه على خطط �لتنمية �لريا�شية و�أجندة �لفعاليات �لريا�شية 
�ملجتمعية و�لعاملية �لتي تقام يف �لعا�شمة �أبوظبي خال �ملرحلة �ملقبلة، 
�أب��وظ��ب��ي " �ل���ذي ي��ق��ام ي���وم 26 نوفمرب  �أدن����وك  م��ن بينها " م���ار�ث���ون 
�لوقائية للحفاظ على �شامة و�شحة جميع  �لتد�بري  �أعلى  �ملقبل وفق 
طاقة  وفق  للمار�ثون  �لثالثة  �لن�شخة  يف  �مل�شاركة  �شتكون  �إذ  �مل�شاركني، 
�شمو  �لت�شليم..  مر��شم  ح�شر  م�شارك.  �آلف   10 ب�  حم��ددة  ��شتيعابية 
�ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  و  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي 

�أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة "�لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة برتول �أبو ظبي �لوطنية " �أدنوك " وجمموعة �شركاتها" �لع�شو 

�ملنتدب لل�شركة.
و �أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باجلهود �لوطنية 
�إ�شر�فه  ظل  يف  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  به  يقوم  �ل��ذي  �ملميز  و�ل��دور 

ودعمه للتفاعل �لريا�شي �ملجتمعي و�لعاملي يف �أبوظبي.
و قال �شموه: " �إن �لفعاليات �لريا�شية ت�شجع فئات �ملجتمع على �نتهاج 
�لنمط �لريا�شي �ل�شحي و�حلفاظ على �شعادة ورفاهية �ملجتمع، وت�شهم 
يف تكري�س �لوعي و�لثقافة باأهمية ودور �لريا�شة"، موؤكد� �أهمية م�شاركة 
�لريا�شية  �مل��ب��ادر�ت  خمتلف  يف  ومقيمني  مو�طنني  م��ن  �ملجتمع  فئات 
�لريا�شية  �لفعاليات  �مل�شاركة يف  �إىل  كافة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �شموه  ودع��ا   ..

�ملجتمعية و�تخاذ �لريا�شة منطا �أ�شا�شيا يف حياتهم.
كما ح�شر �للقاء �شعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي 
يف  �لفعاليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لعريفي  �شهيل  و�شعادة  �لريا�شي 

�ملجل�س.

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ل��م �لأر�����ش����ي����ف �ل���وط���ن���ي 251 
�شندوقاً من �لوثائق �لتاريخية من 
�لوثائق  لإد�رة  �مل��رك��زي  �لأر���ش��ي��ف 
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  يف  و�لأر������ش�����ف�����ة 

و�لتعاون �لدويل .
ت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة يف �إط���ار حر�س 
�لوطني  دورهما  �أد�ء  على  �لطرفني 
�ل��وث��ائ��ق��ي لدولة  �ل��ر���ش��ي��د  ب��ن��اء  يف 

�لإمار�ت .
بت�شّلم  �ل��وط��ن��ي  �لأر����ش���ي���ف  ورح����ب 
�لوثائق �لتاريخية يف �ملرحلة �لأوىل، 
ومعلومات  ح��ق��ائ��ق  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
�لعاقات  بناء  يف  �ل����وز�رة  عمل  ع��ن 
�خل����ارج����ي����ة ع���ق���ب ق����ي����ام �لحت�������اد، 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �لتاريخية  و�إجن��از�ت��ه��ا 

جزء�ً مهماً من ذ�كرة �لوطن.
�آل  م���اج���د  ع��ب��د �هلل  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
لاأر�شيف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ع��ل��ي 
هذه  �إن   - �ملنا�شبة  بهذه   - �لوطني 
ذ�كرة  جمع  �إط��ار  يف  مهمة  �خلطوة 
�لوطن وحفظها لاأجيال، و�إتاحتها 
وتر�ث  بتاريخ  و�ملهتمني  للباحثني 

�خلليج..  ومنطقة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�خلارجية  وز�رة  �إىل  بال�شكر  وتقدم 
على ت�شليمها �لوثائق �لتاريخية �إىل 
مركز  يف  �لوطني  �لأر�شيف  خم��ازن 
باأف�شل  �ملجهزة  و�لرتميم  �حلفظ 
�لظروف �لبيئية و�ملمار�شات �لعاملية 

حلفظ �لأر�شيف �لورقي.
و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �إن��ن��ا ن��ت��و����ش��ل مع 
�حلكومية  �جلهات  �أر�شيفات  جميع 

�لتاريخية  وثائقها  ت�شليم  �أج��ل  من 
�لوطني  �لأر������ش�����ي�����ف  ي����ق����وم  ح���ت���ى 
�لفقد  م����ن  وح���م���اي���ت���ه���ا  ب��ح��ف��ظ��ه��ا 
و�لتلف، ول�شيما �أن خمترب �لرتميم 
و�لرتميم  �حلفظ  مركز  يف  �ملوجود 
يف �لأر�شيف �لوطني ميتلك �إمكانات 
ومعاجلة  ت��رم��ي��م  ك��ب��رية يف جم���ال 
�ل��وث��ائ��ق �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل�����ش��رف��ة على 

�لتلف.

����ش���ع���ادة عبد�هلل  �أ�����ش����اد  م����ن ج��ه��ت��ه 
م�شاعد  وز�رة  وكيل  �لبلوكي  حممد 
وز�رة  يف  �مل�شاندة  �خلدمات  ل�شوؤون 
مبركز  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
لاأر�شيف  �لتابع  و�لرتميم  �حلفظ 
�لأر�شيف  بجاهزية  منوهاً  �لوطني، 
�لوطني لت�شلم �لوثائق �ملحولة �إليه، 
�لتي  و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت  و�متاكه 
توفر �لبيئة �ملائمة للمحافظة على 

�لأر�شيف ب�شكل د�ئم.. موّجها �ل�شكر 
مع  تعاونه  على  �لوطني  لاأر�شيف 
�إد�رة �لوثائق و�لأر�شفة يف �لوز�رة .. 
موؤكد�ً �أن ت�شليم �لأر�شيف �لتاريخي 
�لوطني  لاأر�شيف  بالوز�رة  �خلا�س 
�لبناء  �لتعاون  تعزيز  �إط��ار  يف  ياأتي 
و�ملثمر بني �جلانبني ملا فيه م�شلحة 
�لوثائقي.   ت���ر�ث���ه  وح��ف��ظ  �ل���وط���ن 
�ملطريي  ح���م���د  ق�����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
�لأر�شيف  يف  �لأر�شيفات  �إد�رة  مدير 
كعادته  �لأر�شيف حر�س  �إن  �لوطني 
�جلودة  معايري  �أف�شل  تطبيق  على 
يف جميع مر�حل �أر�شفة وثائق وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل، بدء�ً 
�لذي  �لتاريخي  �لأر�شيف  ج��رد  من 
قو�ئم  يف  وت�شنيفه  ت�شليمه،  �شيتم 
خا�شة، ثم زي��ارة فريق خمت�س من 
�أر�شيف  مقر  �إىل  �لوطني  �لأر�شيف 
�لقو�ئم  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دق��ي��ق  �ل���������وز�رة، 
�لتاريخية  �ل���وث���ائ���ق  حت�����دد  �ل���ت���ي 
�لوطني  �لأر���ش��ي��ف  �شي�شتلمها  �لتي 
�ملحفوظة،  ب��ال��وث��ائ��ق  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
�لد�ئم  للحفظ  حتويلها  ذلك  وبعد 

يف خمازن �لأر�شيف �لوطني.

•• دبي -وام:

ب��ن ز�ي���د لأف�����ش��ل معلم ج��م��وع �ملعلمني  ه��ن��اأت ج��ائ��زة حممد 
مبنا�شبة يوم �ملعلم �لعاملي، و��شفة هذه �ملنا�شبة باأنها عميقة، 
وجت�شيد رمزية ومكانة �أ�شحاب �لبذل و�لعطاء، رو�د �ملعرفة، 
�ل��دول��ة يف �لتنمية،  �ل��ذي��ن يقفون على خ��ط م��ت��و�ز م��ع روؤي���ة 
�ل�شتجابة  و�أن  �لتعليم،  و��شتد�مة  باملعرفة  �لأجيال  وت�شليح 
وتفاين  ج��ه��ود  ث��م��رة  ي�شكل  �ل��ر�ه��ن  �لتعليم  ل��و�ق��ع  �ل�شريعة 

و�إخا�س �ملعلم �شعياً نحو ��شتمر�ر رحلة �لتعلم.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ه��ن��اأ �مل��وؤمت��ر م��ع��ايل ح�شني �حل��م��ادي وزير 
�ملعلمني،  ج��م��وع  ل��ل��ج��ائ��زة،  �ل��ع��ام  �مل�����ش��رف  و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة 
بيومهم، قائًا: " نبارك للمعلمني مبنا�شبة يوم �ملعلم �لعاملي، 
هذه �ملنا�شبة �لتي تاأتي تقدير�ً وتكرمياً لقامات تربوية ومورد 
تن�شىء  �ل��ت��ي  و�ل��ق��دوة  �لأج��ي��ال  ب��ن��اة  فهم  ين�شب،  ل  تعليمي 
�أجيال �مل�شتقبل على حب �لأوطان و�لقيم �لفا�شلة، وت�شليحهم 
بادهم  ورفعة  نه�شة  يف  لي�شاهمو�  و�مل��ع��ارف،  �لعلوم  باأف�شل 

ومتيزها ورقيها.
وذكر �أن جائزة حممد بن ز�يد لأف�شل معلم، �نبثقت عن روؤية 
�آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  م�شتد�مة  تعليمية 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�لذي وجه بهذه �جلائزة لتكون بو�شلة للتميز وو�شيلة لتعزيز 
على  وو�شعهم  �لأج���ي���ال،  �شناع  وت��ق��دي��ر  �لتعليمي،  �حل���ر�ك 

خارطة �لتميز.
و�أ�شار �إىل �أن �جلائزة حتتفي باملعلم �لذي يبدع يف نطاق عمله، 
ومينح  نوعية،  خمرجات  ويحقق  تربوية  ك��و�در  ويبني  ويلهم 
�لفر�س لتوفري بيئة �إبد�عية مثالية تنه�س مبو�هب �لطلبة، 
ف�����ش��ًا ع��ن تكري�س وق��ت��ه لإ���ش��اف��ة �جل��دي��د و�مل��ف��ي��د وتعزيز 
ومعلمة،  معلم  كل  نحيي  �ليوم  ه��ذ�  ويف  �لرتبوية،  �لنتاجات 
نبيلة،  ر�شالة  �أ�شحاب  فهم  وتفانيهم،  �إخا�شهم  لهم  ون�شكر 
و��شتد�مة  �لأوط��ان،  مل�شتقبل  وتفرد  ومتيزهم متيز لاأجيال، 

نهج �لإبد�ع و�لبتكار �ملجتمعي.
�لرهان  ك��ورون��ا، فر�شت حتديات ع��دة، وك��ان  �أن جائحة  و�أك��د 
فيها على �ملعلم ملو��شلة رحلة �لتعلم دون �نقطاع، و�أثبت قدر�ت 
��شتثنائية وكان على قدر �لتحدي و�مل�شوؤولية، وهذ� �أمر يح�شب 

له ولي�س بغريب على من ي�شعون م�شلحة طلبتهم �أولوية.

بدوره، قال �شعادة �ملهند�س عبد �لرحمن �حلمادي نائب رئي�س 
�إن يوم �ملعلم �لعاملي، منا�شبة ل ميكن  �للجنة �لعليا للجائزة، 
و�ل�شرور  �لر�شا  من  حلالة  توثق  فهي  �ل��ك��ر�م،  م��رور  متر  �أن 
بعلومهم  ي�شيوؤون  �لذين  �لوطن  بناة  �إىل  و�لمتنان  و�لفخر 
ومعارفهم دروب �أجيال �مل�شتقبل، وهي �أي�شاً منا�شبة ن�شلط من 
خالها �ل�شوء على درو �ملعلم و�أهمية ر�شالة �لتعليم، وتقدير 

عطاء �ملعلم �لذي ل ي�شاهيه عطاء �آخر.
و�أو�شح �أن جائزة حممد بن ز�يد، عامة فارقة، �أخذت مكانة 
دف��ع عجلة  ي�شهم يف  �ل��ذي  �ل��رتب��وي  �لعمل  ري���ادة  متميزة يف 
�لتعليم قدما على م�شتوى و��شع، �إذ ت�شتهدف �ملعلم يف كل موقع 
�ملتقدم،  و�إجناز�ته وفكره �لرتبوي  �ألقه وتربز دوره  له  لتعيد 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  كانت  لذ� 
�مل�شلحة،  �لعلى للقو�ت  �لقائد  �أبو ظبي نائب  نهيان ويل عهد 
بتعزيز هذه �لأهد�ف و�لروؤية من خال �إطاق جائزة رفيعة 
�مل�شتوى توحد �جلهود نحو رقي �لتعليم، وعنا�شره، موؤكد�ً �أن 
�ملعلم يف ظل �لظروف �ل�شحية �ل�شتثنائية جمهود  ما قدمه 

كبري ومو�شع تقدير �جلميع.
�للجنة  رئي�س  �ملعا  حممد  �لدكتور  �شعادة  �أ���ش��ار  جانبه،  من 
يحظى  رفيعة  ملكانة  جت�شيد  �لعاملي  �ملعلم  ي��وم  �أن  �إىل  �لفنية 
بها �ملعلم، وجائزة حممد بن ز�يد لأف�شل معلم ت�شب يف هذ� 
ل�شاحب  عميقة  روؤي���ة  ع��ن  �جل��ائ��زة  متخ�شت  حيث  �ل�شياق، 
دفع م�شرية  ب�شرورة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
من  �لتعليم،  م�شمار  يف  �لتناف�شية  وحتقيق  ق��دم��اً،  �لتعليم 
�لإجناز  نحو  �ملعلم  خطى  حلفز  ر�ئ���دة  من�شة  ت��وف��ري  خ��ال 

و�لإبد�ع �لرتبوي.
�لتعليم  ���ش��وؤون  مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي،  حممد  �شعادة  وت��ق��دم 
بالتهاين  �لعليا  �للجنة  ع�شو  باأبوظبي،  �لعهد  ويل  دي��و�ن  يف 
�أنبل  ب�شاحب  م�شيد�ً  �لعاملي،  �ملعلم  يوم  مبنا�شبة  و�لتربيكات 
ر���ش��ال��ة، وم��ا يكر�شه م��ن �أه����د�ف غ��اي��ة يف �لأه��م��ي��ة، ب���دء�ً من 
�لرتبية و�لتعليم و�إك�شاب �لأجيال �لثقة و�لطموح و�حلافزية 
يتمتع  ما  خ��ال  من  �لتعليمية  �لعملية  وتعزيز  �لإب���د�ع،  على 
به من مهار�ت وخرب�ت و�أفكار بناءة ت�شب يف خدمة �لتعليم، 

و��شتد�مة خمرجاته.
�لإم���ار�ت، ولذلك  �أول��وي��ة يف دول��ة  �ملعلم  �أن متكني  �إىل  ولفت 
كانت توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ب�شرورة 
�إحد�ث نقلة نوعية يف قطاع �لتعليم لي�س حملياً فح�شب و�إمنا 
ر�ئ���دة بكل  �لعربي، وه��و م��ا جعل ه��ذه �جل��ائ��زة  �ل�شعيد  على 
وحتث  للعلن،  وت��ربزه  �ملتميز  �ملعلم  تخاطب  كونها  �ملقايي�س 
�خلطى نحو �ملناف�شة �لرتبوية �لإيجابية، �لتي ت�شهم يف تطور 
على  باملنفعة  لتعود  �حلديثة،  �لرتبوية  و�ملمار�شات  �لأ�شاليب 

�لطالب �أول و�أخري�ً.
نائب  �لقا�شمي  خلود  �ل�شيخة  �شعادة  �ل�شيخة  �شعادة  وق��ال��ت 
�إن يوم �ملعلم �لعاملي منا�شبة، لها مكانة  رئي�س �للجنة �لفنية، 
خا�شة يف نفو�س �جلميع، فهي حتمل بني ثناياها �شورة ذهنية 
ت�شل  �نفكت  ما  جمتمعية  لفئة  و�لتقدير  �لفخر  فينا  ت�شعل 
�لليل بالنهار لتعلم وتوعي وتثق وتغر�س قيما �شامية يف نفو�س 

�أجيال �مل�شتقبل.
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  �ن  و�أ���ش��اف��ت 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، يف 
��شتد�مة �لتعليم، جعلت من هذه �جلائزة من�شة وطنية وعربية 
ر�ئدة ل�شتقطاب �ملعلمني للم�شاركة و�إبر�ز ما يتمتعون به من 
ممكنات ومهار�ت وق��در�ت و�إجن��از�ت تربوية كان لها �لأث��ر يف 
�إثر�ء بيئة �لتعلم، وهو ما بالتايل ما �أفرز حر�كاً تربوياً متميز�ً 
ومعايريها  �جل��ائ��زة  م�شمون  يف  وكذلك  �مل�شاركات  نوعية  يف 

و�أهد�فها �لرتبوية.
وهناأ �لدكتور حمد �أحمد �لدرمكي �أمني عام �جلائزة �ملعلمني 
بيومهم، �لذي يعترب منا�شبة قيمة ن�شتذكر من خالها، �شناع 
�لب�شرية  و�لطاقات  �ملعرفة،  ورو�د  �لأجيال  وملهمي  �لعقول، 
وتفانيها  و�إخا�شها  بعلمها  �لأمم  ونه�شة  دعائم  �أر�شت  �لتي 
لبناء �أجيال ت�شري على طريق �لإبد�ع و�لنجاح وت�شهم يف دفع 

عجلة م�شرية �لتنمية يف �لأوطان.
�لإمار�تية  �جل��ه��ود  ل��ت��اأم��ل  ت��دع��ون��ا  �ملنا�شبة  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح 
يف  وو�شعة  �ملعلم  ومتكني  �لتعليم،  م�شرية  لتعزيز  بذلت  �لتي 
�جلانب  هذ�  ومن  �ملوؤثر،  ودروة  جلهوده  تقدير�ً  عالية  مكانة 
وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، يف ح�شد �جلهود 
لتطوير �لتعليم ومتكني عنا�شره ويف مقدمتهم �ملعلم، فكانت 
وتر�شيخ  دوره  وتعزيز  متكينه  يف  فارقة  عامة  �جل��ائ��زة  ه��ذه 

حقبة جديدة من �لتميز �لرتبوي.

حممد بن زايد يت�سلم من نهي�ن بن زايد .. القمي�س 
الر�سمي للن�سخة الث�لثة مل�راثون اأدنوك اأبوظبي

االأر�سيف الوطني يت�سلم الوث�ئق الت�ريخية اخل��سة بـوزارة اخل�رجية

ج�ئزة حممد بن زايد الأف�سل معلم حتفى بيوم 
املعلم الع�ملي جت�سيدا ملك�نته وجهوده يف التعليم

ال�سحة تعلن تقدمي 44،793 جرعة من لق�ح 
كوفيد-19 خالل الـ�س�ع�ت الـ24 امل��سية

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تقدمي 44،793 جرعة من لقاح كوفيد-
مت  �لتي  �جلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خال   19
 204.98 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   20،273،265 �أم�س  حتى  تقدميها 

جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل  "كوفيد19-" و�شعيا  ل��ق��اح  لتوفري  �ل����وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�شيطرة على �لفريو�س .

•• لنداو - اأملانيا - وام:

�أ�شاد معايل �ل�شيخ عبد �هلل بن بّيه رئي�س جمل�س �لإمار�ت 
باجلهود  لل�شلم  �بوظبي  منتدى  رئي�س  �ل�شرعي  لاإفتاء 
�مل��ت��ح��دة يف جمال  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ت��ي تبذلها دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لدبلوما�شية �لدينية و�لتي متثلت يف �حت�شان �لعديد من 
�أعلى �مل�شتويات، وذلك لن�شر �لقيم �لّدينية  �ملبادر�ت على 

�لتي تدعو لل�شام و�لت�شامح.
ب��ّي��ه، يف  ج��اء ذل��ك يف �شياق م�شاركة م��ع��ايل �ل��ع��ام��ة ب��ن 
�أعمال �ملوؤمتر �لعاملي ملنظمة �أديان من �أجل �ل�شام، �لذي 
�خلارجية  وز�رة  مع  بال�شر�كة  باأملانيا  لند�و  مبدينة  م  نِظّ
�لأملانية �أم�س حتت �شعار "�لدين و�لدبلوما�شية" مب�شاركة 
�ألف �شخ�شية عاملية رفيعة  100 دولة وحو�يل  �أكرث من 
لاأمم  وممثلني  �لدينية  �ل�شخ�شيات  كبار  من  �مل�شتوى 
�ل�شخ�شيات  و�أب��ز  �ل��ع��امل،  دول  حكومات  بع�س  و  �ملتحدة 

�لعاملية �لفاعلة يف جمال �لت�شامح و�حلو�ر �لديني.
وعرب �ل�شيخ بن بّيه يف كلمته عن �أهمية مو�شوع �لعاقة 
بني �لدين و�لدبلوما�شية، و�عترب �أن ��شتثمار هذه �لعاقة 
ميكن �أن ينتج ما ينفع �لنا�س وميكث يف �لأر�س، م�شت�شهد�ً 

بكام �لفيل�شوف ورجل �لدين �ل�شوي�شري �لر�حل هان�س 
كيونغ:" ل ميكن �أن يوجد �شام يف �لعامل بدون �شام بني 
�لأدي��ان، ول �شام بني �لأدي��ان بدون حو�ر بني �لأديان". 
�لدين  �أي  �لقطاعني،  هذين  �أن  بيه  ب��ن  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 
�لدبلوما�شية، لهما تاأثري هائل يف حياة �لنا�س ويف ت�شكيل 

�شورة حا�شرهم وم�شتقبلهم.
ويف �إط����ار �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �ل���روؤي���ة �حل��ك��ي��م��ة ل��ق��ي��ادة دولة 
�لإمار�ت يف جمال �ل�شام و�لتعاي�س و�حلو�ر بني �لأديان 
�أكد �ل�شيخ بن بيه �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �شّمنت مبدءي 
للخطة  �ملوجهة  �لع�شرة  �ملباديء  �شمن  و�لّت�شامح  �ل�ّشلم 

�ل�شرت�تيجية للّدولة للخم�شني عاماً �لقادمة.
وذكر �ل�شيخ بن بّيه مبا �شهدته �ل�شنو�ت �لأخرية من حتول 
يف  يتمثل  و�ل���ذي  و�لدبلوما�شية  �ل��دي��ن  ب��ني  �لعاقة  يف 
حر�س �ملوؤ�ش�شات �لدولية كالأمم �ملتحدة و�لبنك �لدويل 
�لجتماعات  يف  �ل��دي��ن��ي  �لعن�شر  �إ����ش���ر�ك  ع��ل��ى  وغ��ريه��ا 
هذ�  �أن  معترب�ً  و�ل�شام.  �لأم��ن  ق�شايا  حول  و�لنقا�شات 
ب���د�أو�  �ل��ع��امل  �ل��ق��ر�ر ع��رب  �أن ���ش��ن��اع  �إىل  �ل��ت��ح��ول ي�شري 
يعتربون �لّدين جزء� من �حلل ولي�س جزء� من �مل�شكلة، 

كما ي�شعى �ملتطرفون �إىل �إظهاره.

•• دبي -وام:

�خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  وقعت 
�ل��ع��رب��ي��ة و���ش��رك��ة �إي���رب���ا����س م���ذك���رة ت��ف��اه��م خال 
فعاليات معر�س �إك�شبو 2020 دبي لتعزيز �لتن�شيق 
و�ل��ت��و����ش��ل �لأم���ن���ي ع��رب �حل����دود ب��ني دول �خلليج 
�لعربي وتبد�أ �أوىل خطو�ت �لتفاقية بتطبيق عملية 
�إث��ب��ات �مل��ف��ه��وم ب��ني �ث��ن��ت��ني م��ن �ل����دول �لأع�����ش��اء يف 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
وت��ت��وىل �إي��رب��ا���س مب��وج��ب �ت��ف��اق��ي��ة �إث���ب���ات �ملفهوم 
�لتعاون  جمل�س  ج��ن��اح  يف  �أك��ت��وب��ر   3 بتاريخ  �ملوقعة 
دبي   2020 �إك�شبو  مبعر�س  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�لت�شالت  ل�شبكات  �لبيني  �لربط  �ختبار  م�شوؤولية 
دول��ت��ني من  �أر����ش��ي  على  �لعامة  لل�شامة  �حل��رج��ة 

�خلليج �لعربي.
�ل��ل��و�ء ه��ز�ع بن  �شعادة  ووق��ع على �لتفاقية كل من 

�لأمنية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لأم��ني  �لهاجري،  مبارك 
بالأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون و�شليم بوري �لرئي�س 
�لإقليمي يف �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا و�آ�شيا و�ملحيط 
�لهادئ يف �شكيور لند كوميونيكي�شنز لدى �إيربا�س.

�لنظام  و�ج��ه��ة  ��شتخد�م  نعتزم  ب���وري:  �شليم  وق���ال 
�لبيني للربط بني �شبكتي �ت�شالت �ملهام �حلرجة،كما 
�شن�شتفيد من �ملز�يا �ملتقدمة لأنظمة �لترت� يف دعم 
�أن��ظ��م��ة �لت�������ش���الت �ل��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ب���ني وك���الت 
يف  �لأهمية  بالغة  خطوة  ي�شكل  ما  �لعامة،  �ل�شامة 
�لوقت �لذي نو�جه فيه �لكثري من �لتحديات �ملتعلقة 

باأمن �حلدود.
فريق  �شيقوم  ه��ذه  �ملفهوم  �إث��ب��ات  �تفاقية  ومبوجب 
خرب�ئنا باختبار خمتلف �جلو�نب �لتقنية و�لت�شغيلية 
�أف�شل  تقدمي  م��ع  �ل�����ش��اأن  بهذ�  �ملرتبطة  �لرئي�شية 
م�شتويات �لتو�فر و�خل�شو�شية و�لأمن �لتي نوفرها 

لهذه �لت�شالت .

خالل م�ؤمتر منظمة اأديان من اأجل ال�سالم باأملانيا 

بن بيه ي�سيد بجهود االإم�رات 
يف ن�سر قيم الت�س�مح 

التع�ون لدول اخلليج واإيرب��س يوقع�ن فى اإك�سبو 
احلدود عرب  االأمني  للتوا�سل  اتف�قية  دبي   2020
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

يف  �لثانوية  �مل��د�ر���س  من  �لإمار�ت"  �شباب  "�شفر�ء  برنامج  ط��اب  ��شتكمل 
�ل�شينية  �للغتني  لتعلم  �أ�شابيع   10 مدتها  ول��غ��وي��ة  ثقافية  دورة  �ل��دول��ة 

و�لرو�شية.
�لإمار�تيني  و�لطالبات  �لطاب  من  جمموعة  �ختيار  �لأوىل  للمرة  وج��رى 

�ملتفوقني من �ملد�ر�س �لثانوية لا�شرت�ك يف برنامج 
"�شفر�ء  برنامج  وي��ه��دف  ب��ال��دور�ت.  و�إحل��اق��ه��م  �لإمار�ت"  �شباب  "�شفر�ء 
�شباب �لإمار�ت" �� �لذي �أطلق خال عام 2012 حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�إىل تطوير قدر�ت طاب �جلامعات �لإمار�تيني للم�شاهمة ب�شكل   �� �مل�شلحة 
�ل�شركاء  بع�س  مع  م�شاركتهم  وتعزيز  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  يف  حيوي 

�لإ�شرت�تيجيني �ملختارين لدولة �لإمار�ت.
دفعات،   10 من  جامعياً  خريجاً   181 �إىل  �لربنامج  خريجي  ع��دد  وو�شل 
�أهم  على  للتعرف  و�ل�شني  و�أمل��ان��ي��ا  �جلنوبية  ك��وري��ا  ب��زي��ارة  ق��ام��و�  و�ل��ذي��ن 
�لقطاعات �لقت�شادية، وعمل �لهيئات �حلكومية، وتاريخ هذه �لبلد�ن ، ف�شًا 
عن تعلم لغاتهم وثقافاتهم. وي�شم برنامج هذ� �لعام طاب �ملد�ر�س �لثانوية 
خمتلف  على  لاطاع  �لعا�شر  �ل�شف  طاب  ��شتهدف  حيث  �لأوىل،  للمرة 

جو�نب �لعاقات �لثنائية �لتي تربط دولة �لإمار�ت بالدول �مل�شت�شيفة.
بثقافة  �ل��ط��اب  لتعريف  ومكثف  متخ�ش�س  لغوي  برنامج  تنظيم  مت  كما 
باأرقى  �للتحاق  على  �لطاب  ي�شاعد  مبا  لغتيهما  و�ت��ق��ان  و�ل�شني  رو�شيا 

عن  ف�شًا  �للغة،  يف  مكثفة  دورة  �مل�شاركون  وتلقى  �لدولتني.  يف  �جلامعات 
رو�شيا  �شفارة  ��شت�شافت  كما   .. �لثقافية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
جل�شات  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  و���ش��ف��ارة  �لحت��ادي��ة، 
�أحد �لطاب   � �شند  �ملنا�شبة قال حممد  �ملبادرة. وبهذه  عمل عن بعد لدعم 
�مل�شاركني يف �لربنامج �لرو�شي � : " �إن �شفر�ء �شباب �لإم��ار�ت يعد برناجماً 
تعليمي  يف  �ل��ربن��ام��ج  �أ�شهم  فقد  يل  وبالن�شبة  ن��وع��ه..  م��ن  وف��ري��د�ً  خا�شاً 
�كت�شاب  وبالتايل  �لرو�شية،  و�لثقافة  �للغة  على  و�لتعرف  جديدة  مفاهيم 
يف  ط��ال��ب��ة   � �ل�شيباين  ل��ي��ان  ق��ال��ت  جانبها  م��ن   ." وعميقة  ج��دي��دة  م��ع��رف��ة 
�لربنامج �ل�شيني �� : " �أفخر و�عتز بامل�شاركة يف برنامج �شفر�ء �شباب �لإمار�ت 
�لذي �أك�شبني �لكثري من �ملهار�ت �ملختلفة بجانب �للغة مثل �لتو��شل و�إد�رة 
�أن �لربنامج  �أمام �لآخرين.". يذكر  �لوقت و�لقدرة على �لتعبري عن نف�شي 
�لإر�شادي خلريجي �شفر�ء �شباب �لإمار�ت ي�شتهدف تعزيز جناح �لطاب .. 
فيما تطوع خريجو برنامج �شفر�ء �شباب �لإم��ار�ت يف تقدمي �لدعم لطاب 
�ملجموعة من  ه��ذه  �لإ����ش���ر�ف على  �ل��دع��م  ه��ذ�  �حل��ال��ي��ة ويت�شمن  �ل��دف��ع��ة 
�ل�شخ�شية  جتربتهم  م�شاركة  خ��ال  من  جناحهم  حتقيق  ل�شمان  �لطاب 
�لتي و�جهتهم. وقال �لدكتور عامر �لأحمدي مر�شد  وتعريفهم بالتحديات 
مب�شاركتي  حمظوظاً  كنت  " لقد   : �لإم���ار�ت  �شباب  �شفر�ء  برنامج  وخريج 
�إىل كوريا �جلنوبية..هذ� �لعام �شاركت يف  يف برنامج �شفر�ء �شباب �لإم��ار�ت 
�لربنامج �لإر�شادي ل�شفر�ء �شباب �لإمار�ت. ويو��شل �لربنامج دوره �مللهم يف 
تطوير و�شقل قدر�ت �لكو�در �لوطنية، مبا يتيح لها �مل�شاهمة �لفعالة يف هذه 
�لقطاعات �حليوية يف �مل�شتقبل وخدمة بلدنا �حلبيبة..�إن تعلم لغات جديدة 

تطوير  على  وي�شاعد  للثقافات،  �أعمق  فهماً  �لربنامج  يف  للم�شرتكني  يوفر 
قد  �لطاب  وكان   ." �ملتعددة  �لثقافات  مع  �لتو��شل  مهار�ت  وبناء  �أفكارهم 
�لنعيمي  حممد  �شعادة  قام  حيث  �جلو�ئز،  لتوزيع  �فرت��شياً  حفًا  ح�شرو� 
مدير مكتب �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي باإلقاء كلمة باملنا�شبة 
وت�شليم جميع �لطاب �شهادة �جتيازهم �لربنامج وتهنئتهم. ويف كلمته بهذه 
�ملنا�شبة، قال �شعادة حممد �لنعيمي : " �إن برنامج �شفر�ء �شباب �لإمار�ت يعد 
من�شة متميزة لل�شباب �لإمار�تي لتطوير مهار�ت جديدة ت�شاعده لي�س فقط 
يف حتقيق �لتطور �ل�شخ�شي، ولكن �مل�شاهمة �أي�شاً يف دعم م�شرية منو دولة 
�ليوم وجهة  �لإم���ار�ت تعد  �أن دول��ة  �إىل  .. م�شري�ً  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�أ�شا�شية لكثري من قطاعات �لأعمال و�ل�شناعات �لرئي�شية حول �لعامل .. لذ�، 
مع  للعمل  بالثقافات  وتعريفه  و�للغات  �لازمة  باملهار�ت  �شبابنا  تزويد  فاإن 
و  للتطوير..  �لقادمة  �ملرحلة  من  هاماً  ج��زء�ً  يعد  �لإ�شرت�تيجيني  �شركائنا 
ي�شعدين �أن �أتوجه بالتهنئة �إىل طاب برنامج هذ� �لعام �لذين بذلو� جهود�ً 
�أ�شماء   ." �ملرحلة من �لربنامج  تاماً ل�شتكمال هذه  �لتز�ماً  و�أظهرو�  دوؤوبة 
� برنامج �شفر�ء �شباب   :2021 �لطاب من برنامج �شفر�ء �شباب �لإم��ار�ت 

�لإمار�ت - �ل�شني: مها �شامل مبارك �شامل �لربيكي.
رز�ن يزيد حممد مبارك �لكثريي.

�شامل �شتيت �شامل ر��شد �لكتبي.
مرمي خالد �أحمد يهمور �ل�شحي.

نوف يو�شف حممد عبد�هلل �ملرزوقي.
حمد  ع��ب��د�هلل  حممد  �أح��م��د  �ل��زح��م��ي.  ها�شيل  �شعيد  م�شباح  نبت  �ل��ع��ن��ود 

�لنعيمي.
�شرور  حممد  �شعيد  و�شايف  �لربيكي.  عبد�لرحمن  خمي�س  عبد�هلل  �لغا 

�لزعابي.
ليان ب�شام حممد �ل�شيباين.

عبد�لعزيز خالد حممد عبد�هلل �لري�شي. مري� حممد عبد�هلل علي �لكعبي.
عبد�هلل �أبوبكر عبد�لقادر �لعيدرو�س �لها�شمي. هز�ع ح�شن �أحمد حممد �آل 

�لعمودي .
� برنامج �شفر�ء �شباب �لإمار�ت – رو�شيا: �ليازيه �أحمد �شهيل �لكتبي .

�إميان علي ح�شني علي �حل�شيني.
�لعنود حممد �شامل باحلكري �حل�شرمي.

ز�يد نا�شر حممد علي �لفا�شلي .
نوره عبد�لرحيم عبد�لرز�ق حممد خوري.

ثاين �أحمد �شالح ثاين بن ثالث .
خليفة حممد عبد�هلل �شد�د �لبلو�شي.

ماجد �ملطلق عبد �لكرمي فرج بن عمرو.
حممد �شند حميد حيدر �أحمد.

�شيخة خالد �شعيد خلفان �شامل مفتاح �ملن�شوري.
حممد �حلظ م�شبح فرحان �لكويتي .

علوية طال علوي عبد�هلل �جلنيبي.
�شعيد عبد�لرحمن �شعيد عبد�لرحمن �لعمودي .

فاطمة ر��شد حممد ر��شد �لنعيمي.

•• دبي - وام: 

�ل��ت��ق��ى م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��شد 
�لدفاع  �شوؤون  رئي�س جلنة  �لنعيمي 
�ملجل�س  و�خل��ارج��ي��ة يف  و�ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لأمانة  مقر  يف  �لحت���ادي  �لوطني 
�لعامة للمجل�س بدبي، �شعادة ميونا 
ع�شوتي  �إه��م  يانا  و�شعادة  �شوريانو 
�ل�شوؤون �خلارجية يف جمل�س  جلنة 

�لنو�ب �لإيطايل.
�ملجل�س  �أع���������ش����اء  �ل���ل���ق���اء  ح�������ش���ر 
�ل�شد�قة  جل��ن��ة  جم��م��وع��ة  �أع�����ش��اء 
مع برملانات �لدول �لأوروبية �شعادة 
رئي�شة  فلكناز  حممد  �شارة  من  كل 
جلنة �ل�شد�قة �لربملانية �لإمار�تية 
�لإيطالية، ومرية �شلطان �ل�شويدي 
و�لدكتورة  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
وعفر�ء  �ملن�شوري،  �ل�شحاك  ح��و�ء 
ر��شد �لب�شطي �لأمني �لعام �مل�شاعد 

لات�شال �لربملاين يف �ملجل�س.
جرى خال �للقاء بحث �شبل تعزيز 
بني  �لثنائية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ع��اق��ات 
�لتو��شل  تعزيز  �أهمية  و  �ملجل�شني 
�جل���ان���ب���ني حيال  ب����ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لهتمام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
�ملحافل  يف  �مل�شاركة  خال  �مل�شرتك 

و�لدولية،  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
و�أن�شطة  �ج���ت���م���اع���ات  يف  ل���ش��ي��م��ا 

�لحتاد �لربملاين �لدويل.
�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��شد  و 
�لنعيمي خال �للقاء عمق عاقات 
�ل�شد�قة و�لتعاون �لقائمة بني دولة 
�لإمار�ت وجمهورية �إيطاليا، و�لتي 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  من����و�  ت�����ش��ه��د 
و�لثقافية،  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�لبلدين  م�������ش���ل���ح���ة  ي����خ����دم  مب�����ا 
�لأمن  حتقيق  يف  وي�شهم  و�ل�شعبني 

و�ل�شتقر�ر و�لزدهار يف �ملنطقة.

و رحب معاليه بامل�شاركة �لإيطالية 
ودعا  �إك�شبو2020،  م��ع��ر���س  يف 
�لإيطايل  �ل��ربمل��ان  و�أع�����ش��اء  رئي�س 
�لفريد،  �لعاملي  �حل��دث  هذ�  لزيارة 
و����ش��ت��ع��ر���س ج��ه��ود دول����ة �لإم�����ار�ت 
�خلم�شني  لعام  ��شتعد�د�  �لتنموية 
تد�عيات  ملو�جهة  �ملبذولة  و�جلهود 
وجهود  /ك�����ورون�����ا/،  كوفيد19- 
و�جن��������������از�ت دول���������ة �لإم����������������ار�ت يف 
و�حلريات  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جم���ال 

�لأ�شا�شية.
�شوريانو  مي��ون��ا  ���ش��ع��ادة  �أع���رب���ت  و 

�خلارجية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��وة 
يف جم��ل�����س �ل���ن���و�ب �لإي���ط���ايل، عن 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  تقديرها 
بها  ��شتقبل  �لتي  للحفاوة  �ملتحدة 
�لوفد �لربملاين �لإيطايل، و�أكدت �أن 
�آفاقا  تفتح  �ملجل�شني  بني  �للقاء�ت 

كبرية لتعزيز �لعاقات �لربملانية.
"�إك�شبو  �لعاملي  �حل���دث  �أن  و�أك���دت 
2020 دبي" تظاهرة عاملية ت�شارك 
�آلف  ع���ن  ف�����ش��ا  دول����ة   192 ب��ه��ا 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل�����ش��رك��ات 

�ملحلية و�لعاملية يف جميع �ملجالت.

•• عجمان-وام:

�ملوؤمنني  �أم  ج��م��ي��ع��ة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�ل��رب�م��ج و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي قدمتها 
و�لرب�مج  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأع�����و�م  خ���ال 
طو�ل  تقدميها  �ملزمع  و�لفعاليات 
للعام  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �ل���ع���ام و�خل���ط���ة 
�لإ�شرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه��ا   2021
�ل�شرت�تيجية  م��ع  تتما�شى  �ل��ت��ي 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ت��م��ك��ني وري������ادة �مل������ر�أة، 
�����ش���ت���د�م���ة تلك  و�حل�����ف�����اظ ع���ل���ى 
�لإجناز�ت و�ملكا�شب، و�ل�شتمر�ر يف 
بناء قدر�ت �ملر�أة مبا ي�شمن تو�شيع 
نطاق م�شاركتها �لتنموية بال�شافة 
�إىل �حلفاظ على �لن�شيج �لجتماعي 
�لأدو�ر  تكامل  خال  من  ومتا�شكه 
لبناء جمتمع  و�مل����ر�أة،  �ل��رج��ل  ب��ني 
مو�كبة  على  ق��ادر  ومتما�شك  ق��وي 
�لتغري�ت �مل�شتجدة، وهذه �لأهد�ف 
من  ربعي  ب�شكل  حتليلها  يتم  �لتي 

خال ن�شب �لجناز.
ج��اء ذل��ك خ��ال �ج��ت��م��اع �جلمعية 
�لفرت��شي  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
برئا�شة   2020-2019 للعامني 

جميعة  رئي�س  نائب  �لنومان  رج��اء 
ع�شو�ت  بح�شور  �أم�س  �ملوؤمنني  �أم 
و�لع�شو�ت  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 
للجمعية  و�مل��ن��ت�����ش��ب��ات  �ل���ع���ام���ات 
وز�رة  م���ن  م���ن���دوب���ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

�ل�شوؤون �لجتماعية .
ورح��ب��ت رج���اء �ل��ن��وم��ان يف م�شتهل 
ونقلت  �حل�����ش��ور  بجميع  ح��دي��ث��ه��ا 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  حت��ي��ات  ل��ه��م 
قرينة  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ق��ر  ب���ن  ز�ي�����د 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 

ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �إمارة عجمان رئي�شة �جلمعية 
ت�شهم  م��ق��رتح��ات  تبنى  �ىل  د�ع��ي��ة 
�ل��ع��م��ل وحت�شني  �آل���ي���ة  ت��ط��وي��ر  يف 

�خلدمات..
على  �لت�شديق  �لج��ت��م��اع  وت�شمن 
حم�شر �لجتماع �ل�شابق و�لتقرير 
 - 2019 لعامي  �لإد�ري �خلتامي 
لعامي  �خلتامي  و�حل�شاب   2020
�عتماد  ب��ج��ان��ب   2020-2019
�جلديد  للعام  �لتقديرية  �مليز�نية 

لعام  �لت�شغيلية  �خل��ط��ة  وم��ام��ح 
.2021

وق���دم���ت �أ����ش���م���اء ����ش���ه���د�د �مل���دي���رة 
�لتنفيذية للجمعية �شرحاً تف�شيلياً 
حققتها  �ل���ت���ي  �لإجن����������از�ت  لأه������م 
�ملا�شي  �لعام  خ��ال  �جلمعية  �إد�رة 
�أغلب  وتاثري �جلائحة على حتويل 
�لرب�مج  ومنها  �فرت��شيا  �لرب�مج 
�جلمعية  نظمتها  �لتي  و�لأن�شطة 
و�ملر�كز �لتابعة لها من حما�شر�ت 
توعوية يف كافة �ملجالت �إ�شافة �إىل 
�لتي  و�مل��ع��ار���س  �لتدريبية  �ل��ور���س 

نظمتها �جلمعية �أو �شاركت فيها.
و�أ�شادت �لدكتورة �آمنة خليفة رئي�شة 
جمل�س �د�رة �شيد�ت �أعمال عجمان 
يف مد�خلة لها بالتقارير �ملعرو�شة 
عر�شها  مت  �لتي  �ملنوعة  و�ل��رب�م��ج 
بنف�س  �ل����ش���ت���م���ر�ر  ع��ل��ى  وح��ث��ت��ه��م 
نائبة  ق��دم��ت  فيما  �لطيبة  �ل����روح 
�خلتامي  �حل�شاب  �جلمعية  رئي�شة 
من  �ملنتهيتني  �مل��ال��ي��ت��ني  لل�شنتني 
�ي�����ر�د�ت وم�شروف  ع��ر���س  خ���ال 
�مليز�نية  ع��ل��ى  و�مل��و�ف��ق��ة  �جلمعية 

�لتقديرية 2021 .

•• ال�صارقة-وام: 

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س 
فرق  كافة  جهود  بتكاتف  �لتنفيذي 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ل����دى  �ل��ع��م��ل 
ملو�جهة  و�ل����ش���ت���ع���د�د  �ل���ت���اأه���ب  يف 
و�لتي ظهرت جليا خال  �لأزم���ات، 
حيث  "�شاهني"،  �مل���د�ري���ة  �حل���ال���ة 
�لعالية  �لعمل �حلرفية  �أثبتت فرق 
و�خلطط �ل�شتباقية يف �لتعامل مع 
�لأزم��ات للحفاظ على كافة �لأرو�ح 

وتقليل �لأ�شر�ر �ملحتملة.
جاء ذلك خال تروؤ�س �شموه �جتماع 
�ل�شارقة،  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لثاثاء  �أم�������س  ���ش��ب��اح  ع��ق��د  �ل����ذي 

ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د 
، وذل����ك يف مكتب  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

�شمو �حلاكم.
�ل�شارقة  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  ورف������ع 
" �أ�شمى  �مل��ع��ل��م  " ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
لكافة  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل�����ش��ك��ر  م���ع���اين 
و�لأ�شا�شي  �لكبري  لدورهم  �ملعلمني 
تعليم  �ملجتمعات من خال  بناء  يف 
�لأجيال وتخريج �أفو�ج من �ملثقفني 

و�ملتخ�ش�شني يف كافة �ملجالت.
و �أثنى �شموه على دور كافة �لعاملني 
�لتعليمية من معلمني  �ملنظومة  يف 
م�شيد�   .. وم�����ش��اع��دي��ن  و�إد�ري�������ني 
جائحة  م��ع  �لتعامل  يف  بجهودهم 
�ل�شريع  و�لتحول   "19  - "كوفيد 
للدر��شة عن بعد و�لتكيف مع كافة 

حالتها.
وناق�س �ملجل�س �لتنفيذي عدد� من 
�مل��و���ش��وع��ات �مل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
�لعمل  ب��ت��ط��وي��ر  و�مل��ع��ن��ي��ة  �أع���م���ال���ه 
باأف�شل  �لإم�����ارة  ورف���د  �حل��ك��وم��ي، 
ورفع  �حليوية،  و�مل��ر�ف��ق  �خل��دم��ات 
للقاطنني  �ل��ك��رمي  �لعي�س  م�شتوى 

على �أر�س �ل�شارقة.
لقطاعات  �مل�شتمر  �لتطوير  و�شمن 
�لتنمية  مع  وتز�منا  �لتحتية  �لبنى 
�عتمد  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �ل�شاملة 
�مل��ج��ل�����س م�����ش��روع �ل��ت��ح��ك��م �مل����روري 
تطوير  �إىل  ي��ه��دف  و�ل����ذي  �ل��ذك��ي 
م��ن��ظ��وم��ة �لإ������ش�����ارة �ل�����ش��وئ��ي��ة يف 
�لتقنيات  �أح��دث  با�شتخد�م  �لإم��ارة 
و�لأنظمة �لعاملية يف جمال �حلركة 

�ملرورية.

�لذكي يف  �ملروري  �لتحكم  و�شي�شهم 
حت�شني وقت �لرحلة، وت�شهيل تدفق 
حركة �ملرور من خال �لتحقق من 
وحتديدها،  �مل���روري���ة  �لخ��ت��ن��اق��ات 
و�إع��ط��اء �لأول��وي��ة �مل��روري��ة، وتقليل 
زم����ن �لن���ت���ظ���ار ب��ن�����ش��ب��ة ت�����ش��ل �إىل 

.20 % 
كما �شيوفر �مل�شروع �جلديد �ن�شيابية 
�أكرب يف �حلركة، وزيادة يف م�شتويات 
حو�دث  وتقليل  �مل��روري��ة  �ل�شامة 
من  �لتلوث  من  و�حل��د  �ل�شطد�م، 
خال تقليل ن�شبة �نبعاثات �لكربون 
�لناجتة عن توقف �ملركبات، وو�شع 
�ل�شيانة  �أ�شرع يف عمليات  �إج��ر�ء�ت 

�لوقائية لاإ�شار�ت �ل�شوئية.
�أد�ء  و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 
�ملو�زنة �لعامة وخمرجات �لأن�شطة 

�ملقدم  2021م  لعام  �لثاين  للربع 
م��ن د�ئ����رة �مل��ال��ي��ة �مل��رك��زي��ة ملتابعة 
و�ل��ع��م��ل على  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�زن���ة  �أد�ء 
جو�نبها  وحت���������ش����ني  ت����ط����وي����ره����ا 

وخمرجاتها.
�لبيانية  �ملوؤ�شر�ت  �لتقرير  وت�شمن 
�ملقارنة  وج���د�ول  �لعامة  للمو�زنة 
ب��ني �لي����ر�د�ت و�مل�����ش��روف��ات للربع 
للجهات   2021 ل����ع����ام  �ل�����ث�����اين 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ه��ي��ئ��ات �مل�����ش��ت��ق��ل��ة يف 
ن�شب  �لتقرير  ت�شمن  كما  �لإم���ارة، 
قطاعات  م��ن  لكل  �لفعلي  �ل�شرف 
و�لإد�رة  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�حلكومية و�لبنية �لتحتية و�لتنمية 

�لقت�شادية.
�ملر�شحني  ق��ائ��م��ة  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د 
�لدبلوم  م����ن  �ل�������ش���اد����ش���ة  ل��ل��دف��ع��ة 

�مل���ه���ن���ي حل���م���اي���ة �ل���ط���ف���ل، و�ل�����ذي 
�خلدمات  د�ئ��رة  بني  بالتعاون  ياأتي 
�لجتماعية وجامعة �ل�شارقة بهدف 
�إثر�ء معارف �ملنت�شبني من موظفي 
حكومة �ل�شارقة باملفاهيم �لأ�شا�شية 

و�حلديثة للعمل يف �ملجالت �ملعنية 
ب���احل���م���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���ل���ى وجه 
وجه  على  �لطفل  وح��م��اي��ة  �ل��ع��م��وم 

�خل�شو�س.
�ملهني  �ل���دب���ل���وم  ب���رن���ام���ج  وي�����ش��ه��م 

�خلريجني  م�����ه�����ار�ت  ت���ط���وي���ر  يف 
�لعاملني يف ميادين حماية �لطفل، 
و�ل�شتفادة من خمرجات �لربنامج 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل���ظ���و�ه���ر و�حل����الت 

�لجتماعية �حلديثة.

اأم املوؤمنني بعجم�ن ت�ستعر�س اخلطة الت�سغيلية للع�م 2021 واال�ستمرار يف بن�ء قدرات املراأةعلي را�سد النعيمي يلتقي وفدا برمل�ني� اإيط�لي�

ويل عهد ال�س�رقة يرتاأ�س اجتم�ع املجل�س التنفيذي

•• اأبوظبي -وام:

�عتمدت جلنة �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات يف �أبوظبي مبادرة "�ملد�ر�س �لزرقاء" 
�لعمليات  �إىل  و�ل��ع��ودة  �لإج�����ر�ء�ت  لتخفيف  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل��د�ر���س  ل��دع��م 

�لت�شغيلية �لعتيادية بناء على معدلت �لتطعيم.
�ل�شنة  �ل��ث��اين م��ن  �لف�شل  �ع��ت��ب��ار� م��ن  �لتنفيذ  �مل��ب��ادرة حيز  ت��دخ��ل ه��ذه 
�لتعايف  نحو  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  �لتطعيم  ت�شع  خطوة  يف  �حلالية  �لدر��شية 
�لتعليمية و�لجتماعية للطاب يف  �لتجربة  �ل�شفافية وتعزز  وتر�شخ قيم 

�ملد�ر�س.
و مي��ك��ن ل��ل��م��د�ر���س �ل��ت��ي ت��ك��ون ف��ي��ه��ا ن�����ش��ب��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م م��رت��ف��ع��ة تخفيف 
�لإجر�ء�ت تدريجيا، مبا يف ذلك تخفيف قيود �لتباعد �جل�شدي، و�إجر�ء�ت 

�رتد�ء �لكمامة، وزيادة �شعة �ل�شفوف و�حلافات �ملدر�شية، وعودة �لأن�شطة 
�لا�شفية، و�لرحات �مليد�نية.

فيها  تتجاوز  ل  �لتي  "�لربتقايل" للمد�ر�س  �لت�شنيف  م�شتويات  ت�شم  و 
ن�شبة تطعيم �لطاب 50 باملائة و" �لأ�شفر" للمد�ر�س �لتي ترت�وح فيها 
فيها  ت���رت�وح  �لتي  للمد�ر�س  �لأخ�شر"  و"  باملائة  و64   50 ب��ني  �لن�شبة 
�لتي  "�لأزرق" للمد�ر�س  �مل�شتوى  و  باملائة  و84   65 بني  �لتطعيم  ن�شبة 

بلغت فيها ن�شبة �لتطعيم 85 باملائة فما فوق.
و ميكن لاأطفال تلقي جرعات �لتطعيم جمانا يف عدة مر�كز على م�شتوى 
�أب��وظ��ب��ي، مب��ا يف ذل��ك م��رك��ز تطعيم �لأط��ف��ال يف م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �لوطني 
من  "فايزر-بيونتك" لاأطفال  لقاح  تلقي  ميكن  و  "�أدنيك"..  للمعار�س 

عمر 12 �شنة ولقاح �شينوفارم لاأطفال من عمر ثاث �شنو�ت فما فوق.

•• دبي-وام:

مو�شيقيا  عر�شا  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �ليوبيل  م�شرح  �حت�شن 
مذها بعنو�ن �أ�شو�ت �لطبيعة �شمن فعاليات �أ�شبوع �ملناخ و�لتنوع 

�لبيولوجي.
�لدويل  لفعاليات �حلدث  و�إنتاجه ح�شريا  �لعر�س  و مت حت�شري 
بالتعاون مع �مللحن �حلائز على جائزة جر�مي "�شتيف �شيدويل".

جوقة  توؤديها  متنوعة  كور�لية  باأعمال  �ل��در�م��ي  �لعر�س  ومتيز 
40 ���ش��وت��ا م��دجم��ة م��ع ج��وق��ة �مل���وؤث���ر�ت �ل�شوتية  م��ك��ون��ة م��ن 
�جلبلية  و�لينابيع  و�لأمو�ج  و�لرياح   و�ملطر  �لع�شافري  "�أ�شو�ت 

ت�شويرية  مو�شيقى  �لعر�س  ر�ف��ق  كذلك  �ملنفجرة"  و�ل��رب�ك��ني 
وعرو�شا ب�شرية من خال لقطات فيديو ملناظر طبيعية خابة 

ملهمة.
ثاثة  يف  �لطبيعة  ق�شة  �لطبيعة"  "�أ�شو�ت  عر�س  و��شتعر�س 
غ�شبها  �إىل  �نتقال  وحيو�ناتها  ونباتاتها  بجمالها  ب��دء�  مر�حل 
جر�ء تدمري �لإن�شان لها و�شول �إىل �جلهود �مل�شجعة �لتي يبذلها 

�لإن�شان للتغلب على �لأ�شر�ر �حلا�شلة.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �مللحن "�شتيف �شيدويل" �شارك يف �لعديد 
من �لرب�مج �لتلفزيونية و�حلمات �لإعانية و�لأفام من خال 

موؤلفاته �ملو�شيقية �ملميزة و�ملبتكرة.

جلنة اإدارة الطوارئ واالأزم�ت يف اأبوظبي تعتمد مب�درة املدار�س الزرق�ء اإك�سبو 2020 ي�ست�سيف عر�س اأ�سوات الطبيعة خالل اأ�سبوع املن�خ

�س�مل بن �سلط�ن الق��سمي : منجزات �سب�ب الوطن 
ح�س�د لثم�ر رعته� القي�دة الر�سيدة

•• دبي-وام:

قال �ل�شيخ �ملهند�س �شامل بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين بر�أ�س �خليمة، 
�إن روؤي��ة قيادة دولة �لإم��ار�ت �لتي تبوؤت بها م�شاف �حلر�ك 
�لق��ت�����ش��ادي و�ل��ت��ن��م��وي �ل��ع��امل��ي �ع��ت��م��دت ع��ل��ى دع���م ومتكني 
و�ملعرفية  �ملهنية  مهارتهم  وتعزيز  وتاأهيلهم   ، �لوطن  �شباب 
كافة  تقدمي  عن  ف�شًا  �لعامل،  يف  �لتعليم  نظم  لأرق��ى  وفقاً 
قنو�ت �لدعم لهم خلو�س غمار �لأعمال وتعزيز ��شتقاليتهم 

و�مل�شاهمة يف حتقيق قيمة م�شافة لاقت�شاد �لوطني.
و�أكد �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي على �لثقة �لتي �أولتها 

ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة �ل��دول��ة يف ت���ويل �ل�����ش��ب��اب �ل��ع��دي��د ب��ل �أغلب 
ملوؤ�ش�شات  منا�شب  �أو  وز�ري��ة  منا�شب  �شو�ء  �لقيادية  �ملنا�شب 
حكومية، وهو ما �نعك�س يف نهاية �ملطاف وعرب ت�شخري كافة 
�لإمار�تي  �ل�شباب  على  بالرتهان  ومقدر�تها  �ل��دول��ة  جهود 
من  �ل�شادرة  �لتنمية  موؤ�شر�ت  من  �لعديد  لت�شدر  ودوره���م 

�ملوؤ�ش�شات �لدولية.
ب��ن �شلطان  ���ش��امل  �مل��ه��ن��د���س  ت��ك��رمي �ل�شيخ  ج���اء ذل���ك خ���ال 
تاأ�ش�س  و�ل���ذي  لاأعمال  �لعاملي  �ل�شباب  ن��ادي  م��ن  �لقا�شمي 
�لعام 2013، يف �لإمار�ت و حقق يف �لأعو�م �لقائل �ملا�شية، 
دروي�س  �شمه  م��ن  ك��ل  بح�شور  وعاملياً  �إقليمياً  وتو�شعاً  من��و�ً 
�آل  �هلل  وعبد  لاأعمال،  �لعاملي  �ل�شباب  نادي  رئي�شة  �لرميثي 

علي �لرئي�س �لتنفيذي لنادي �ل�شباب �لعاملي لاأعمال.
وخاطب �ل�شيخ �شامل �لقا�شمي �أع�شاء وع�شو�ت �لنادي بالقول 
�أنتم جيل �ل�شباب، نب�س �حلياة و�شعار  " �ليوم ل �شك نر�كم 
�لهمة و�لعزمية، تت�شلحون بتوفيق �هلل تعاىل مبا قدمته لكم 
�مل�شرفة،  �لنادي  �لدوؤوبة عرب منجز�ت  بلدكم، نرى جهودكم 
وم��ب��ادرت��ه وت��و����ش��ل��ه �خل����اق م��ع ك��اف��ة م��وؤ���ش�����ش��ات �ملجتمع 
�ل��دويل لي�شكل  ن�شاطه  �لإم��ار�ت��ي، ف�شًا على تنامي وتو�شع 
و�لعربي،  �لإمار�تي  �ل�شباب  �أنكم على درب متكني  ب��ادرة على 
ن���درك يف منجز�تكم  ب��ج��د و�ج��ت��ه��اد. ..  ل��ق��ائ��م��ون و���ش��ائ��رون 
من  �لر�شيدة  �ل��دول��ة  قيادة  ورعته  زرعته  ما  ح�شاد  �مل�شرفة 

�ملر�هنة على قدر�تكم ودعمكم ورعايتكم ".

طالب املدار�س الث�نوية االإم�راتية ي�ستكملون بنج�ح دورة تعلم اللغتني ال�سينية والرو�سية ملدة 10 اأ�س�بيع �سمن برن�مج �سفراء �سب�ب االإم�رات
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن 
بح�شور  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��و 
على  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي 
جاذبية  موؤ�شر  در����ش��ة  نتائج  �أه��م 
�لأول  ي���ع���ت���رب  و�ل��������ذي  ع���ج���م���ان 
�لدولة،  م�شتوى  على  ن��وع��ه  م��ن 
، و�لذي  �ل��زو�ج و�لطاق  وتقرير 
لاإح�شاء  عجمان  مركز  �أع��ده��م 

و�لتناف�شية.
وعرب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�ملتو��شلة  بالنجاحات  فخره  عن 
و�مل�شتوى �لرفيع للعناية باملجتمع 

�لذي حتققه �لإمارة .
وتعد در��شة موؤ�شر جاذبية عجمان 
موؤ�شر�ً  �شنوي  ب�شكل  تتم  و�ل��ت��ي 
مركباً يقي�س مدى جاذبية �لإمارة 
���ش��ت موؤ�شر�ت  ق��ي��ا���س  م��ن خ���ال 
�حليوية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  رئ��ي�����ش��ة 
�لتالية �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية 
و�لت�شالت  �ل��ع��ام��ة  و�خل���دم���ات 

و�لبنية �لتحتية و�ملو��شات.
�لأدو�ت  �أح�����د  �مل���وؤ����ش���ر  و���ش��ي��ك��ون 
�لتخطيط  ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل����د�ع����م����ة 
�لأد�ء  وقيا�س  �مل���و�رد  وتخ�شي�س 
مبا  و�ل��رب�م��ج  �ل�شيا�شات  وتقييم 

ي�شاهم يف حت�شني جودة �حلياة.

وتهدف �لدر��شة �إىل تقدمي روؤية 
و����ش��ح��ة ودق��ي��ق��ة ت��دع��م متخذي 
�لقر�ر �ملعنيني يف حتديد �ملجالت 
ذ�ت �لأولوية للتح�شني من منظور 
نحو  �جلهود  كل  وتركيز  �ملجتمع 

�لرتقاء باخلدمات يف �لإمارة.
�شعيد  �لدكتور  �شعادة  و��شتعر�س 
�لعام  �لأم�����ني  �مل��ط��رو���ش��ي  ���ش��ي��ف 
و�لدكتورة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
�لتنفيذي  �ملدير  �حلبي�شي  هاجر 
مل�������رك�������ز ع�����ج�����م�����ان ل����اح���������ش����اء 
�لدر��شة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
و�شياغتها  �إع����د�ده����ا  مت  و�ل���ت���ي 
موؤ�شر  لقيا�س  علمي  �أ�شلوب  وفق 
قيا�س  خ��ال  من  عجمان  جاذبية 

�لقطاعات  ع���ن  �جل���م���ه���ور  ر����ش���ا 
�حليوية �لرئي�شة �لتي توؤثر ب�شكل 

مبا�شر على حياتهم �ليومية.
و�أظ��ه��رت �ل��در����ش��ة �رت��ف��اع موؤ�شر 
حيث   2020 ل����ع����ام  �جل����اذب����ي����ة 
 %  91  .  9 وق��دره��ا  ن�شبة  حقق 
مقارنة بن�شبة 8 . 83 % يف عام 
 83  .  5 ن�شبة  وح��ق��ق   2018
%عام 2018 يف كافة �لقطاعات 
�أبناء  ���ش��ع��ادة  تهم  �ل��ت��ي  �حلياتية 
وتلبية  فيها  و�ل��ق��اط��ن��ني  �لإم����ارة 

�حتياجاتهم .
موؤ�شر  �رت��ف��ع  �لتعليم  ق��ط��اع  ويف 
2020 �إىل ما ن�شبته  �لر�شا عام 
�ملائة مقارنة بعام 2019  93 يف 

حيث كانت �لن�شبة 4. 87 يف �ملائة 
ويف قطاع �ل�شحة �رتفعت �لن�شبة 
 2020 �ملائة ع��ام  94 يف   .3 �إىل 
 .8 2019 وك��ان��ت  م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 

. �ملائة  يف   88
�لعامة  �خل���دم���ات  ق���ط���اع  يف  �أم�����ا 
 .2 ن�شبته  م��ا  �إىل  �مل��وؤ���ش��ر  �رت��ف��ع 
2020 مقارنة  عام  �ملائة  92 يف 
 .2 �لن�شبة  ف��ك��ان��ت   2019 ب��ع��ام 

. �ملائة  يف   85
ويف قطاع �لت�شالت فقد �رتفعت 
�لن�شبة عام 2020 �إىل 6. 86 يف 
و�لتي   2019 بعام  مقارنة  �ملائة 
�ملائة..  يف   75  .2 �لن�شبة  ك��ان��ت 
�لتحتية  �لبنية  لقطاع  وبالن�شبة 

�إىل  �ملتعاملني  ر�شا  موؤ�شر  �رتفع 
 2020 ع���ام   90  .  3 ن�شبته  م��ا 
كانت  و�لتي   2019 بعام  مقارنة 
بن�شبة 1. 76 يف �ملائة .. ويف قطاع 
 .  8 �إىل  �ملوؤ�شر  �رتفع  �ملو��شات 
2020 مقارنة  �ملائة عام  يف   94
خال  �مل���ائ���ة  يف   90  .  9 ب��ن�����ش��ب��ة 
�أن  �لدر��شة  و�أو�شحت   ..  2019
�أمارة  يف  ب��الإم��ان  �ل�شعور  م��ع��دل 

عجمان بلغ 4 . 98 % .
�ل�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  و�ط����ل����ع 
�إىل  �ل��ع��ه��د  و���ش��م��و ويل  ع��ح��م��ان 
جاذبية  م���وؤ����ش���ر  در������ش����ة  ج���ان���ب 
�لزو�ج  تقرير  على  عجمان  �إم��ارة 
عام  من  �لأول  للن�شف  و�ل��ط��اق 

�لتقرير  �أو����ش���ح  ح��ي��ث   2021
�رتفاع �أعد�د عقود �لزو�ج .

�ل�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  و�أ������ش�����اد 
عجمان بدور وجهود مركز عجمان 
يف  �ملتمثل  و�لتناف�شية  لاإح�شاء 
و�شاملة  مف�شلة  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري 
�لجتماعية  �حل��ي��اة  ع��ن  وك��ام��ل��ة 
يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لقت�شادية 
فكر �لقيادة �ل�شرت�تيجي يف دعم 
ب����الأدو�ت  �ل��ق��ر�ر  �شناعة  عملية 
�لدقيقة  و�ل���ب���ي���ان���ات  �حل���دي���ث���ة 
وحر�شها على توفري �حتياجاتهم 
�ل��وق��وف على  �لكاملة م��ن خ��ال 
ما  كل  وتوفري  معي�شتهم  جو�نب 
للمو�طنني  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ي�شمن 

وم���ن �أج����ل ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات يف 
يف  �ل�شليم  �لقر�ر  و�تخاذ  �لإم���ارة 
�ل�شيا�شات  ور�شم  �لتطوير  عملية 
�ل����ع����ام����ة م����ن خ���ط���ط ل���ارت���ق���اء 

�حل�شاري يف �لإمارة.
�ملوؤ�شر ي�شكل خط  �إن  وقال �شموه 
�لأ���ش��ا���س �مل��رج��ع��ي ل��ل��ت��ع��رف على 
ت�شتدعي  �لتي  �ملجتمع  �حتياجات 
ب���ني جميع  �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�شر�كات  وب��ن��اء  �ملعنية  �لأط�����ر�ف 
ذ�ت قيمة م�شافة وحتديد فر�س 
على  و�أثرها  و�لتطوير  �لتح�شني 
�ملوؤ�شر  �شيكون  كما  �ملجتمع  ر�شا 
لعملية  �ل���د�ع���م���ة  �لأدو�ت  �أح����د 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط وت��خ�����ش��ي�����س �مل�����و�رد 

�ل�شيا�شات  وتقييم  �لأد�ء  وقيا�س 
ي�شاهم يف حت�شني  و�ل��رب�م��ج مب��ا 

جودة �حلياة.
تعزيز  ���ش��رورة  على  �شموه  و���ش��دد 
وع�������ي �جل������ه������ات �حل����ك����وم����ي����ة يف 
و��شتطاعات  �لدر��شات  ت�شميم 
�ملن�شور�ت  ع����دد  وزي�������ادة  �ل�������ر�أي 
عاملية  علمية  مب��ع��اي��ري  �مل�شممة 
مبنية  حت�شينية  م��ب��ادر�ت  وو���ش��ع 

على در��شات علمية.
�حلقيقية  �لقيمة  �أن  �شموه  و�أك��د 
للتميز تكمن يف �لرتقاء مب�شتوى 
حياة  جودة  تظهر  �لتي  �لدر��شات 
�لنا�س �ليومية من خال خدمات 

و�إجر�ء�ت �أف�شل .

حميد النعيمي يطلع على نت�ئج موؤ�سر ج�ذبية عجم�ن

•• روما-وام:

2022 �جتماعها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل���اأخ���وة  ت��ع��ق��د جل��ن��ة حت��ك��ي��م ج��ائ��زة ز�ي����د 
�حل�شوري �لأول �لأ�شبوع �جلاري يف �لعا�شمة �لإيطالية روما و�لذي يناق�س 

�آليات �لتقييم لتحديد �لفائزين بدورتها �لثالثة 2022.
�لنيجر  جمهورية  رئي�س  �إي�����ش��وف��و،  حم��م��دو  م��ع��ايل  �لتحكيم  جلنة  ت�شم 
�ل�شابق و �حلائز على جائزة " �إبر�هيم لاإجناز يف �لقيادة �لأفريقية" لعام 
�ل�شرقية  لتيمور  �ل�شابق  �لرئي�س  ر�مو�س هورتا،  2020، ومعايل خو�شيه 
فومزيل  معايل  ومعايل   ،1996 ع��ام  لل�شام  نوبل  جائزة  على  �حلائز  و 
مامبو- نكوكا، نائب رئي�س جنوب �أفريقيا �شابقاً و�لوكيل �ل�شابق لاأمني 
�ملهاجرين  ق�شم  وكيل  ت�شريين،  مايكل  و�لكاردينال  �ملتحدة،  ل��اأمم  �لعام 

و�لاجئني بالكر�شي �لر�شويل، و�لدكتورة ليا بي�شار، رئي�شة مبادرة م�شروع 
�لعليا  للجنة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  عبد�ل�شام،  حممد  �مل�شت�شار  و  �ل��دي��ن  ع��اء 

لاأخوة �لإن�شانية.
عقب  �ملا�شي  �أغ�شط�س   10 يف  �فرت��شًيا  �جتماعاً  عقدت  قد  �للجنة  كانت 
�لأول م��ن يوليو  ل��ل��ج��ائ��زة يف  �ل��رت���ش��ي��ح��ات  ب���اب تلقي  ف��ت��ح  ع��ن  �لإع�����ان 
�أع�شاء جلنة �لتحكيم خال �لجتماعات  �أن ي�شارك  �ملتوقع  �ملا�شي. و من 
�ملزمع عقدها يف روما يف مناق�شات متعمقة حول معايري �لرت�شيحات �لتي 
و�شلت للجنة حتى �لآن و �لتي �شملت �إتاحة �لفر�شة لرت�شيح �ل�شخ�شيات 
و �ملوؤ�ش�شات �لتي قدمت ��شهامات جليلٍة لاإن�شانية من �شتى بقاع �لعام �إىل 
جانب بحث �آليات �لتقييم �لتي �شتعتمدها جلنة �لتحكيم يف �ختيار �لفائزين 

لعام 2022.

وجائزة ز�يد لاأخوة �لإن�شانية جائزة عاملية م�شتقلة حتتفي بجهود �لأفر�د 
وتعزيز  �لب�شرية  تقدم  �إىل  تهدف  جليلٍة  �إ�شهاماٍت  تقّدم  �لتي  و�لكيانات 

�لتعاي�س �ل�شلمي، وت�شمل مكافاأة مالية قدرها مليون دولر �أمريكي.
جلنة  وهي  �لإن�شانية  لاأخوة  �لعليا  �للجنة  هي  للجائزة  �ملانحة  �جلهة  و 
حول  �ملجتمعات  يف  �لإن�شانية  �لأخ��وة  قيم  لتعزيز  تاأ�ش�شت  م�شتقلة  دولية 
عها قد��شة �لبابا  �لعامل وحتقيق تطلعات وثيقة �لأخوة �لإن�شانية، �لتي وقَّ
فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية وف�شيلة �لإمام �لأكرب �لأ�شتاذ �لدكتور 
بدولة  �أب��وظ��ب��ي  2019م، يف  ع���ام  �ل�����ش��ري��ف  �لأزه�����ر  �شيخ  �ل��ط��ي��ب  �أح��م��د 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ر�عي �لأخوة 
ز�يد  بجائزة  فخريني  فائزين  �أول  �لعظيمان  �لرمز�ن  و�أ�شبح  �لإن�شانية.. 

لاأخوة �لإن�شانية.
�لعليا  للجنة  �لعام  �لأم��ني  عبد�ل�شام،  حممد  �مل�شت�شار  ق��ال  جانبه،  من 
�لتحكيم  للجنة  ثمينة  فر�شًة  روم��ا  يف  �لجتماع  "�إن  �لإن�شانية:  ل��اأخ��وة 
ملناق�شة دورها بو�شفها جلنة حمايدة ف�شًا عن مناق�شة �ل�شبل �لتي ميكن 
من خالها �لنهو�س بقيم ومبادئ وثيقة �لأخوة �لإن�شانية من خال عملنا 
�أن �آخر موعد  2022." جدير بالذكر  و�تخاذ �لقر�ر ب�شاأن �لفائزين لعام 
لتلقي تر�شيحات �جلائزة لدورة 2022 هو �لأول من دي�شمرب 2021م.. 

و�شيتم �لإعان عن �لفائزين يف �لر�بع من فرب�ير2022م.
�ملوقع  خ��ال  م��ن  للجائزة  تر�شيحاتها  ت��ق��دمي  �مل��وؤه��لَ��ة  للجهات  ومُي��ك��ن    
https:// �لتايل:  �لر�بط  على  �لإن�شانية  لاأخوة  ز�يد  �لر�شمي جلائزة 

./zayedaward.org

ا�ست�س�ري ال�س�رقة يفتتح غدا اأعم�ل دور االنعق�د الع�دي الث�لث من الف�سل الت�سريعي الع��سر

يف اإجن�ز جديد .. اإك�سبو 2020 دبي ين�ل �سه�دة االآيزو لال�ستدامة يف اإدارة العملي�ت

اجلن�ح الب�ك�ست�ين يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي ي�ستعر�س اأجندة فع�لي�ت �سهر اأكتوبر
•• دبي -وام: 

 2020 �إك�شبو  �إنطاق  مع  �لباك�شتاين  �جلناح  �أ�شتعر�س 
�أكتوبر  �شهر  خال  فعالياته  �أجندة  دبي  يف  �لعاملي  �حل��دث 
�جل�����اري و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لثقافية 
�لرت�ثية و�لتجارية وت�شتمر طو�ل �ل�شهر �لأول من �ملعر�س 

�ل�شخم بدبي.
وتركز �ل�شمة �لأبرز للفعاليات يف �جلناح �لباك�شتاين خال 
�ل�شهر �لأول على �إحدى عجائب باك�شتان حيث �ختار �جلناح 
�خلفي" بالإ�شافة  "�لكنز  عنو�ن  حتت  �لرئي�شي  مو�شوعه 

�إىل تقدمي جتربة ب�شرية فريدة من خال تقدمي جتارب 
�فرت��شية فريدة من نوعها يف من�شاآت فنية هجينة غامرة 
وو�جهة ملونة وجذ�بة حيث ي�شتمتع �لزو�ر بتجربة جديدة 
ومثرية تعك�س �لرت�ث �لأ�شيل و�ل�شمات �لأ�شا�شية للمنطقة 
�لو�عدة يف  �لفر�س  با�شتعر��س  �لفعاليات يف �جلناح  وتبد�أ 

قطاعات �ل�شياحة �لقت�شاد وغريها.
ندوة  �لباك�شتاين  �لفيدر�يل  �ل�شتثمار  جمل�س  يعقد  كما 
�ل�شيار�ت  م��ن��ه��ا  �مل��و����ش��ي��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ن��اق�����س خ��ال��ه��ا 
�أمني  م��ال��ك  م��ع  �ملناخي  �لتغري  ح��ول  وجل�شة  �لكهربائية 
ملناق�شة  ب��اك�����ش��ت��ان  �مل��ن��اخ��ي يف  ل��ل��ت��غ��ري  �ل���وزي���ر �لحت������ادي 

�إىل  �ل��ه��ادف��ة   Clean Green Pakistan م��ب��ادرة 
ت�شجيع م���ب���ادر�ت وب���ر�م���ج �ل��ن��ظ��اف��ة وزر�ع�����ة �لأ���ش��ج��ار يف 
�إبر�ز �لتطور�ت يف  باك�شتان كما يهدف جدول �لندو�ت �إىل 
�ل�شياحة  قطاعي  ت�شجيع  يف  ت�شاهم  و�ل��ت��ي  باك�شتان  بيئة 
و�ل�شتثمار بالدولة. عاوة على ذلك تت�شمن �لأجندة عدد 
�ملر�أة �لباك�شتانية يف  من �لفعاليات �ملميزة �لتي تعك�س دور 
�لتنية مبختلف �لقطاعات بالدولة و�لإجناز�ت �لتي حققتها 
على خمتلف �لأ�شعدة بجانب �لعديد من �لأحد�ث �لثقافية 
�إك�شبو  مبعر�س  �لباك�شتاين  �جلناح  يف  �ملتنوعة  و�لتجارية 

.2020

•• ال�صارقة-وام:

�لقا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  يفتتح   .. �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�ل�شارقة غد� �أعمال دور �لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر 

للمجل�س �ل�شت�شاري لاإمارة وذلك مبقر �ملجل�س يف مدينة �ل�شارقة.
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  �أن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمريي رقم 36 ل�شنة 
�ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة لاإنعقاد لدوره �لعادي  دعوة  ب�شاأن   2021
�ملجل�س  ُيدعى  �لأمريي  �ملر�شوم  �لعا�شر.. ووفق  �لت�شريعي  �لف�شل  �لثالث من 
�لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثالث  �لعادي  دوره  يف  لانعقاد  ل��اإم��ارة  �ل�شت�شاري 

�لعا�شر يوم �ل�شابع من �أكتوبر لعام 2021م.
�لإ�شت�شاري لاإمارة  �ملجل�س  �أجنز  �أن  بعد  �لثالثة  �ل��دورة  �أعمال  �فتتاح  ياأتي  و 

خال دور �لنعقاد �لثاين و�لتي بد�أت من �أكتوبر 2020 حتى يونيو من �لعام 
�جلاري �أعمال و�إجناز�ت عديدة فقد عقد �ملجل�س 19 جل�شة عامة �شهد خالها 
�ملجل�س من  مّكن  �ل��ذي  �لأم��ر  متميز�ً  هادفاً  وح��و�ر�ً  ودقيقة  متعمقة  نقا�شات 

�لو�شول �إىل تو�شيات مو�شوعية وقر�ر�ت مدرو�شة وهادفة .
ويف �خت�شا�س مناق�شة �ملو�شوعات �لعامة .. كان دور �لنعقاد �لعادي �لثاين من 
�لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر حافًا باملو�شوعات �لعامة حيث ناق�س �ملجل�س �شيا�شة 
6 دو�ئر حكومية هي هيئة �لمناء �لتجاري و�ل�شياحي وهيئة �ل�شارقة لاإذ�عة 
و�لتلفزيون وهيئة �لطرق و�ملو��شات ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية وهيئة مطار 

�ل�شارقة �لدويل ود�ئرة �لت�شجيل �لعقاري.
طالبي  وع��دد  �أع�شاء   108 �لعامة  �ملو�شوعات  يف  �لطلب  مقدمي  ع��دد  بلغ  و 
مد�خات   409 بلغ  �لأع�����ش��اء  مل��د�خ��ات  �إج��م��ايل  بعدد  ع�شو�ً   67 �لكلمة 
باإجمايل عدد �أ�شئلة بلغ 417 �شوؤ�ًل موجهاً من �لأع�شاء و�لع�شو�ت مل�شوؤويل 

�لدو�ئر و�لهيئات يف �ملو�شوعات �لعامة.
تو�شل  و�لهيئات  �لدو�ئر  هذه  �شيا�شات  حول  و�لهادفة  �ملتعمقة  �ملناق�شة  وبعد 

�ملجل�س  �أقرها  �لتي  �لتو�شيات  �إىل  �إ�شافة  تو�شيًة   86 و�إ�شد�ر  لتبني  �ملجل�س 
لي�شل  تو�شية   15 وعددها  �لعقاري  �لت�شجيل  د�ئ��رة  ب�شيا�شة  و�خلا�شة  �ليوم 
هذه  �شيا�شات  �أوج��ه  كافة  �شملت  تو�شية   101 �إىل  �لتو�شيات  عدد  �إجمايل 

�لدو�ئر و�خت�شا�شاتها وخدماتها �ملُقدمة للجمهور وللمر�جعني.
�أما يف �لخت�شا�س �لت�شريعي.. فقد ناق�س �ملجل�س 5 م�شروعات قو�نني حُمالة 
هيئة  تنظيم  ب�شاأن  قانون  �ل�شارقة وهي م�شروع  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  من 
�ملتاحف يف �إمارة �ل�شارقة وم�شروع قانون ب�شاأن �ملو�زنة �لعامة لدو�ئر وهيئات 
حكومة �ل�شارقة عن �ل�شنة �ملالية 2021م وم�شروع قانون ب�شاأن �إعادة تنظيم 
قوة �ل�شرطة يف �إمارة �ل�شارقة وم�شروع قانون ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية للع�شكريني 
�لب�شرية  �مل��و�رد  ب�شاأن  قانون  وم�شروع  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �لنظامية  �لهيئات  يف 
للمدنيني يف �لهيئات �لنظامية يف �إمارة �ل�شارقة " وبعد در��شتها وبحثها �أجاز 
�ملجل�س م�شروعات هذه �لقو�نني مع �لأخذ بتعديات و�آر�ء �أع�شائه وع�شو�ته 

ومقرتحاتهم ب�شاأنها.
خال  �ملجل�س  ط��رح  فقد  �لربملانية  �لأ�شئلة  توجيه  لخت�شا�س  بالن�شبة  �أم��ا 

�لتي  �حليوية  �لق�شايا  خمتلف  تناولت  برملانية  �أ�شئلة   5 عدد  �لعامة  جل�شاته 
تهم وحتقق �آمال وطموحات مو�طني �لإمارة.

ج��ه��ود متميزة  �ملجل�س  ب��ذل��ت جل��ان  فقد  �ملجل�س  �إجن����از�ت جل��ان  ج��ان��ب  و يف 
وعمل دوؤوب يف �أد�ء �لدور �ملنوط بها على �أف�شل وجه يف در��شة ومناق�شة كل ما 
�أحاله �ملجل�س �إليها من مو�شوعات وم�شروعات قو�نني حيث عقدت �جتماعات 
وقامت بزيار�ت ولقاء�ت باإجمايل عدد 52 �جتماعاً و37 زيارة عمل كما بلغت 

�جتماعات وزيار�ت هيئة مكتب �ملجل�س 7 �جتماعات وزيار�ت عمل.
 350 يقارب  ما  �ملجل�س  تلقى  فقد  للمجل�س  �ل���و�ردة  للماحظات  وبالن�شبة 
�ملعلومات  وجمع  للدر��شة  جميعها  خ�شعت  و�إل��ك��رتون��ي��ة  �شخ�شية  ماحظة 
�لقر�ر�ت  �ملجل�س  فيها  و�ت��خ��ذ  �ملعنية  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  و�لح�����ش��ائ��ي��ات 
و�خلطو�ت �ملنا�شبة. �أما بالن�شبة للمقرتحات فقد ��شتقبل �ملجل�س ممثًا ب��هيئة 
�ملكتب عدد�ً من �ملقرتحات بلغت 38 مقرتحاً منها 22 مقرتحاً من �لأع�شاء 
و16 مقرتحاً من �جلمهور وقام �ملجل�س بدر��شتها و�لتو�شل �إىل قر�ر�ت مهمة 

فيها ومت �لأخذ بهذه �ملقرتحات وحتويلها �إىل �جلهات �ملعنية.

•• دبي-وام:

�أكرث  �إىل  بان�شمامه  ج��دي��د�  لف��ت��ا  �إجن����از�  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  ح��ق��ق 
�لدور�ت ��شتد�مة يف تاريخ �إك�شبو �لدويل بعد ح�شوله على �شهادة ر�شمية 
م�شتقلة  عاملية  تقييم  هيئة  وهي   ISO للمعايري  �لدولية  �ملنظمة  من 

ر�ئدة، وذلك تقدير� لعمليات �لإد�رة �مل�شتد�مة للحدث.
��شتد�مة  �إد�رة  �أن��ظ��م��ة   20121:2012 "�آيزو  ���ش��ه��ادة  ن��ي��ل  وي��وؤك��د 
�حلدث" �أن �إك�شبو 2020، وهو �أول �إك�شبو دويل يقام يف �ل�شرق �لأو�شط 
�آ�شيا �شّمن �ل�شتد�مة – �لتي ت�شكل �أحد مو�شوعاته  و�أفريقيا وجنوب 

�لثاثة – يف خمتلف مر�حله.
ممت هذه �ل�شهادة خ�شي�شا لاأحد�ث و�لفعاليات �لكربى و تهدف  و �شُ
�لبيئة  �شعيد  على  �لتبعات  وتقلي�س  �ل���ش��ت��د�م��ة  ف��ر���س  حت�شني  �إىل 

و�ملجتمعات.
�ملوقع  �لتحتية على م�شتوى  �لبنية  بتح�شني  يتعلق  �لأم��ر  �أك��ان  �شو�ء  و 
من �لناحية �لبيئية �أم بتوريد و��شتخد�م منتجات م�شتد�مة، فاإن �إك�شبو 
2020 يدفع حدود �ل�شتد�مة على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي 
و�ملو�د  و�لبيئة  و�لنفايات  و�لطاقة  �ملياه  مثل  �ل�شتد�مة،  ق�شايا  و��شعا 

و�لكربون، يف �شميم عملياته وجتارب ز�ئريه.
�لطرف  خدمات  تقدمي  يف  عامليا  �لر�ئدة  فرييتا�س"،  "بيورو  �أمت��ت  و 
�لثالث لاختبار و�لتفتي�س و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت، عملية �لتدقيق - �خلطوة 

�حلا�شمة �لنهائية يف نيل �ل�شهادة.
 2020 �إك�شبو  �إد�رة - عمليات �ل�شتد�مة،  ، مدير  �شتوري  و قالت دينا 
مل�شتقبل  ق�شوى  �أه��م��ي��ة  ذ�ت  �أن��ه��ا  على  �ل���ش��ت��د�م��ة  �إىل  " ننظر   : دب��ي 
�لتي يقوم عليها  �ملو�شوعات  لتكون من  �ختيارها  �لب�شرية.. ولذلك مت 

�إك�شبو 2020، ويتج�شد �لتز�منا بال�شتد�مة يف �شتى جو�نب م�شريتنا 
لرتك �أثر هادف يتجاوز حدود موقع �إك�شبو 2020 دبي و�لأ�شهر �ل�شتة 

للحدث �لدويل".
�أعلنته  �لتز�ما   20121 �لآي��زو  "كان �حل�شول على �شهادة   : �أ�شافت  و 
�لإم��ار�ت خال مرحلة تقدمي ملف �ل�شت�شافة وهو ما حققناه،  دول��ة 
�إك�شبو  �أكرث معار�س  �لآي��زو ل�شت�شافتنا و�حد� من  �إحر�زنا �شهادة  و�إن 
�لدولية ��شتد�مة على �لإطاق ما هو �إل برهان على ما تبذله فرق عملنا 
من عمل جاد وتفاٍن ومتيز فيما نو��شل �لعمل على حتقيق روؤية قيادة 
�لأخ�شر  �لقت�شاد  يف  ر�ئ��دة  بو�شفها  �لدولة  مكانة  برت�شيخ  �لإم���ار�ت 

و�لتنمية �مل�شتد�مة ".
فرييتا�س  بيورو  �لأول،  �لرئي�س  نائب  هو�شار،  مار�شيل  قال  جانبه  من 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط: "نحيي �إك�شبو 2020 دبي على حيازته �شهادة 

�لآيزو 20121.. بهذه �ل�شهادة يوجه منظمو �حلدث ر�شالة قوية عن 
�أهمية �ل�شتد�مة يف �أ�شلوب �إد�رتهم �حلدث �لدويل". و�أ�شاف : " دعمنا 
عماءنا ل�شمان تلبية �أ�شولهم ومنتجاتهم وبنيتهم �لتحتية وعملياتهم 
للمعايري و�للو�ئح �ملرتبطة باجلودة و�ل�شحة و�ل�شامة وحماية �لبيئة 
يف  �إيجابي  ب�شكل  بامل�شاهمة  ف��خ��ورون  نحن  �لجتماعية..  و�مل�شوؤولية 
�أكرث  �أع��م��ال  نحو  رحلتها  �ملنظمات يف  وب��دع��م  فيه  نعي�س  �ل��ذي  �ل��ع��امل 
��شتد�مة، وعامل �أكرث ��شتد�مة". ياأتي هذ� �لإجناز ُبعيد ح�شول �لعديد 
�ل�شتد�مة  �أعلى تقييمات  �إك�شبو على  �لتحتية يف  �لبنية  من م�شروعات 
�ملمكنة من �شيكو�ل، �ل�شم �لبارز يف تقييم �لهند�شة �ملدنية مبا يف ذلك 
�رتفاعها  �لبالغ  وقبتها  �إك�شبو،  ملوقع  �لناب�س  �لقلب  �ل��و���ش��ل،  �شاحة 
�أكرب �شطح عر�س يف  130 مرت�، و�لتي حتت�شن  67.5 مرت وقطرها 

�لعامل بنطاق 360 درجة.

جلنة حتكيم ج�ئزة زايد لالأخوة االإن�س�نية تعقد اجتم�ع احل�سوري االأول بروم� االأ�سبوع اجل�ري
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•• اأبوظبي -وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ت��ر�أ���س 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطني  �لفريق  رئي�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
باإ�شر�ف  �فرت��شياً،  �جتماعاً  �أم�س  �لطبيعية  بالكو�رث  و�ملتعلق  و�لكو�رث 
�لوطني  و�مل��رك��ز  و�ل���ك���و�رث،  و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
وعدد  �ملحلية،  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  �إد�رة  فرق  وروؤ�شاء  لاأر�شاد 
�ملركز  و��شتعر�س  "�شاهني".  �مل��د�ري��ة  �حلالة  ملتابعة  �ملعنية  �جلهات  من 
�لوطني لاأر�شاد �لتقرير �لنهائي حلركة �حلالة �ملد�رية "�شاهني" ومدى 
تاأثريها على �لدولة، فيما ��شتعر�شت وز�رة �لد�خلية �آخر �مل�شتجد�ت ب�شاأن 
�لإجر�ء�ت �ملعتمدة من قبل فرق �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات �ملحلية. وناق�س 
�حل�شور �أي�شاً عدد�ً من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �ملتخذة، و�لتي 

قامت بها جميع �جلهات �ملعنية على �مل�شتويني �ملحلي و�لوطني للحد من 
�ملناطق  �ملتاأثرة وحتديد�ً  �ملناطق  "�شاهني" على  �ملد�رية  تد�عيات �حلالة 
�ل�شرقية من �لدولة. كما تطرق �لجتماع �إىل مدى جاهزية وتاأهب �لفرق 
�ملحلية و�لوطنية، ل�شمان فاعلية �ل�شتجابة �لوطنية و�شامة �ملجتمع من 
�أية �أخطار قد حتدث �أثناء مرور �حلالة �ملد�رية، بالإ�شافة �إىل ��شتمر�رية 
�لجتماع،  خ��ال  �شموه  وق��دم  �ملتاأثرة.  �ملناطق  يف  �حليوية  �جلهات  عمل 
�ل�شكر و�لتقدير جلميع �جلهات �مل�شاركة على جهودهم �ملبذولة، و�أكد على 
�ملوحدة  �لوطنية  وتنفيذ �خلطط  �مل�شرتك  �لتكاملي  �لعمل  تعزيز  �أهمية 
و�حلماية  �لأم���ن  م�شتويات  تعزز  ب�شورة  �ل��ط��و�رئ،  حل��الت  لا�شتجابة 
و�ل�شامة لكافة قاطني دولة �لإمار�ت وزو�رها �لكر�م. ووجه �شموه �لهيئة 
جميع  وحت�شري  بح�شر  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية 

�لدرو�س �مل�شتفادة من �حلالة �ملد�رية، ليتم عر�شها يف �لجتماع �ملقبل.

�سيف بن زايد يرتاأ�س اجتم�ع الفريق الوطني الإدارة الطوارئ واالأزم�ت والكوارث واملتعلق ب�لكوارث الطبيعية

اللجنة الع�سكرية ملعر�س دبي للطريان 2021 تطلع البعث�ت الدبلوم��سية على اال�ستعدادات والتح�سريات للحدث 
•• اأبوظبي-وام:

دبي  مل��ع��ر���س  �لع�شكرية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
�ل�شفر�ء  مع  �جتماعاً   2021 للطري�ن 
�لبعثات  م���ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني  و�مل��ل��ح��ق��ني 
لإطاعهم  �ل��دول��ة  ل��دى  �لدبلوما�شية 
ع���ل���ى �ل���ت���ح�������ش���ري�ت و�ل�����ش����ت����ع����د�د�ت 
ل�شت�شافة �ملعر�س بدورته �ل�شابعة ع�شر 
و�ل����ذي ي��ق��ام حت��ت �ل��رع��اي��ة �ل��ك��رمي��ة ل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" يف �لفرتة 
�ملقبل يف  18 نوفمرب  14 حتى  ب��ني  م��ا 
ب��دب��ي، وم���وؤمت���ر قادة  �آل م��ك��ت��وم  م��ط��ار 
�لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي �مل�شاحب 
 13 ب��ت��اري��خ  �شيعقد  و�ل�����ذي  ل��ل��م��ع��ر���س 

نوفمرب يف �إمارة دبي.
�ل����ذي ج���رى تنظيمه  و���ش��ه��د �لج��ت��م��اع 
للمعار�س،  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
�ملكانة  يعك�س  و��شعاً  دبلوما�شياً  ح�شور�ً 
�لعاملية �ملرموقة �لتي يحظى بها �ملعر�س 
ب��ف�����ش��ل روؤي�����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة، حيث 
و�لتي  �ملبذولة  �لكبرية  باجلهود  �أ���ش��ادو� 
تعك�س حجم معر�س دبي للطري�ن عاملياً. 
ويف �لكلمة �لرتحيبية، نقل �شعادة �للو�ء 
�لبلو�شي  ���ش��ال��ح  �إ���ش��ح��اق  ط��ي��ار  �ل���رك���ن 
�مل�شت�شار �لع�شكري لوزير �لدولة ل�شوؤون 
�لدفاع �ملدير �لتنفيذي للجنة �لع�شكرية 
 2021 ل��ل��ط��ري�ن  دب��ي  ملعر�س  �ملنظمة 

�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  حتيات 
�ملدين  للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
�لرئي�س  دب���ي  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س 
�لأع���ل���ى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ط���ري�ن �لم������ار�ت 
رئي�س �للجنة �لعليا ملعر�س دبي للطري�ن 

وتطلعاته با�شت�شافة �شيوف �لدولة.
معر�س  م���ن   17 �ل�����  �ل������دورة  �أن  و�أك�����د 
تتز�من  كونها  ��شتثنائية  للطري�ن  دب��ي 
�إك�شبو  "معر�س  ل�  �ل��دول��ة  �حت�شان  مع 
لاحتفال  و�ل���ش��ت��ع��د�د  دبي"،   2020
باليوبيل �لذهبي للدولة "عام �خلم�شني"، 
�لتحديات  �لتغلب على  �لدولة يف  وجناح 
�ل��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا �لأزم������ة �ل��ع��امل��ي��ة ب�شبب 
حتقيق  ن��ح��و  وم�����ش��ّي��ه��ا   "19 "كوفيد 
ليكون  �لطري�ن  �لكامل يف قطاع  �لتعايف 
من  �ملماثلة  �لعاملية  �ملعار�س  ���ش��د�رة  يف 
و�لتكنولوجية  �لتنظيمية  كافة �جلو�نب 
�لتكنولوجية  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء  خ���ال  م��ن 
ون��ق��ل �مل��ع��رف��ة و�لل���ت���ز�م ب��اأع��ل��ى �ملعايري 
�لدعوة  توجيه  �أن��ه مت  �إىل  و�لقيم، لفتا 
و�ل�شناعة  �لدفاع  وزر�ء  دولة من   98 ل� 
�لقادة  �لأرك��ان وكبار  وروؤ���ش��اء  و�لطري�ن 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني 

للح�شور و�مل�شاركة يف �ملعر�س و�ملوؤمتر.
�لفعاليات  ه��ذه  ر�شخت  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�ملحوري  ودوره����ا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مكانة 
حملياً  و�لف�شاء  �لطري�ن  قطاع  دع��م  يف 
و�إقليمياً وعاملياً، حيث يعترب هذ� �لقطاع 
�لهامة  �لقت�شادية  �ل��رك��ائ��ز  م��ن  �ل��ي��وم 

للدول، وجنحت هذه �لفعاليات �حليوية 
ل�شتعر��س  عاملية  من�شات  �إىل  بالتحول 
�أحدث �لأنظمة �خلا�شة بقطاع �لطري�ن 
و�ل��ف�����ش��اء �مل��ب��ت��ك��رة �ل���ت���ي ت��ت��ن��اف�����س من 
و�شتتيح  �لعاملية.  �ل�شركات  �أب��رز  خالها 
فريدة  فر�شة  �ملعر�س  م��ن  �ل���دورة  ه��ذه 
ل����اط����اع ع���ل���ى �أح�������دث �ل����ت����ط����ور�ت يف 
�ل���ط���ري�ن و�ل��ف�����ش��اء �ل��ع��امل��ي.. وق����ال :" 
يف  �ل��ك��ر�م  ب��زو�رن��ا  �لرتحيب  �إىل  نتطلع 

هذ� �حلدث �لعاملي".
لنجاوي  ع��ب��د�هلل  �أك���د حممد  م��ن جهته 
�لطري�ن  �أم���ن  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
دبي  ه��ي��ئ��ة  �حل�������و�دث يف  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
و��شتعد�د  جاهزية  على  �مل��دين  للطري�ن 
دبي  معر�س  فعاليات  ل�شتقبال  �لهيئة 
للطري�ن2021 و�لذي يعد من كربيات 
فيه  يجتمع  �لعامل  يف  �لطري�ن  معار�س 
�ملهتمني و�ملخت�شني بهذ�  عدد كبري من 

�لقطاع �حليوي ويف كافة جمالته.
�ل�شريك  وه�����ي  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أن  و�أ������ش�����اف 
للطري�ن  دب��ي  ملعر�س  �لر�شمي  و�ل��د�ع��م 
و�لوفود  �ل�شخ�شيات  كبار  بدعوة  قامت 
خمتلف  من  �مل��دين  �لطري�ن  مبوؤ�ش�شات 
دول �لعامل حيث تقوم �لهيئة من خال 
دورها  ع��ل��ى  �ل����زو�ر  بتعريف  م�شاركتها 
�حلالية  �مل�شاريع  �أه��م  و�إب���ر�ز  �لت�شريعي 
و�مل�شتقبلية �خلا�شة يف �شناعة �لطري�ن، 
�لهيئة  م��وظ��ف��ي  ف����رق  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
متجان�س  كفريق  �شركائهم  مع  يعملون 

و�أن  �مل��ع��ر���س  ����ش��ت��م��ر�ري��ة جن��اح  ل�شمان 
تكون دبي �لر�ئدة د�ئما ويف �شد�رة مدن 

�لعامل.
ب����دوره����ا، ق��ال��ت �أن��ي��ت��ا م��ه��ر� ن��ائ��ب �أول 
�لت�شال  ق�����ش��م  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ملاركات يف موؤ�ش�شة مطار�ت دبي:  و�إد�رة 
باأبرز  �لرتحيب  �إىل  �لعام  هذ�  " نتطلع 
قطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات 
�لطري�ن و�لف�شاء من �أكرث من 98 دولة 
ينظر  �ل��ع��امل، حيث  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
�لعامل �إىل دبي ودولة �لإمار�ت على �أنها 

وجهًة مثالية ملعار�س بهذ� �حلجم".
�لقادمة  �ل������دورة  "�شتكون  و�أ����ش���اف���ت: 
م��ن م��ع��ر���س دب���ي ل��ل��ط��ري�ن، م��ن �أو�ئ����ل 
�ملعار�س �لعاملية �ملخت�س بقطاع �شناعات 

ي��ج��ري تنظيمه يف  و�ل��ف�����ش��اء  �ل���ط���ري�ن 
مرحلة �لتعايف من "كوفيد19-" بدولة 
�لإمار�ت. ون�شعى �إىل �لعمل مع �ل�شركاء 
�لفعاليات،  هذه  �إجناح  ل�شمان  و�ملعنيني 
ومو��شلة �إرث دبي للطري�ن �ملمتد لأكرث 
�شناعات  ق��ط��اع  دع���م  يف  ع��ام��اً   30 م��ن 
و�ل��دويل. كما  �ملحلي  و�لف�شاء  �لطري�ن 
�ل�شامة  �إج���ر�ء�ت  تطبيق  على  نحر�س 
�أ�شا�س  �مل��ع��اي��ري ون��ع��ت��ربه��ا  وف��ق��اً لأع��ل��ى 

�أن�شطتنا وعملياتنا".
�للجنة  �أو�شحت   .. مت�شل  �شعيد  وعلى 
�أنها   2021 �ل��ط��ري�ن  مل��وؤمت��ر  �ملنظمة 
للمتحدثني  �لنهائية  �لقو�ئم  ��شتكملت 
ملعر�س  �مل�شاحب  �مل��وؤمت��ر  يف  و�مل�شاركني 
�ملتنامي  �ل����دور  ب��ع��ن��و�ن  للطري�ن"  دب���ي 

�ل�شيرب�ين  و�ل��ف�����ش��اء  و�ل��ف�����ش��اء  ل��ل��ج��و 
و�لذي  �ملجالت"،  متعددة  �لعمليات  يف 
�شيعقد بتاريخ 13 نوفمرب يف �إمارة دبي، 
و���ش��ي��ج��م��ع �خل�����رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني من 

جميع �أنحاء �لعامل.
وق���ال �ل��ع��م��ي��د حم��م��د �مل��ر���ش��ودي رئي�س 
"يت�شم  ل��ل��م��وؤمت��ر:  �لتنظيمية  �ل��ل��ج��ن��ة 
باملرونة  و�ل���ف�������ش���اء  �ل�����ط�����ري�ن  ق���ط���اع 
�لقو�ت  ق��ادة  و�لتعقيد، ونحن يف موؤمتر 
�جل���وي���ة و�ل����دف����اع �جل�����وي ن��ت��ط��ل��ع �إىل 
ج��م��ع ق����ادة ه���ذه �ل�����ش��ن��اع��ة م��ع��اً، عاوة 
ع��ل��ى ����ش��ت�����ش��اف��ة جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة من 
�أ�شحاب �لقر�ر وروؤ�شاء تنفيذيني لكربى 
�ل�شركات و�لأكادمييني من خمتلف دول 

�لعامل حل�شور �لفعالية".

�لع�شكرية  "�للجنة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
دبي  معر�س  خ��ال  م��ن  ت��ه��دف  �ملنظمة 
�ل���ق���و�ت  وم�����وؤمت�����ر   2021 ل���ل���ط���ري�ن 
�جلوية و�لدفاع �جلوي �إىل نقل وتوطني 
�لعاملية  �خل�����رب�ت  و����ش��ت��ق��ط��اب  �مل��ع��رف��ة 
و�لف�شاء،  �ل��ط��ري�ن  ���ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف 
�ملعر�س  من  ع�شر  �ل�شابعة  �ل��دورة  وتعد 
ت�شلط  متميزة  عاملية  من�شة  و�مل���وؤمت���ر، 
�ل��ط��ري�ن و�لف�شاء  ق��ط��اع  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�لتحتية  وب��ن��ي��ت��ه��ا  �ل���دول���ة  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
تو�شلت  م��ا  �آخ���ر  وت�شتعر�س  �مل��ت��ط��ورة، 
تكنولوجيا  م���ن  �ل�����ش��ن��اع��ات  ه���ذه  �إل���ي���ه 
ين�شجم  مبا  ومبتكرة،  متطورة  ومعد�ت 
مع �لتوجهات �لعاملية نحو �عتماد تقنيات 

�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�سروع طريق خدمة و67 موقفً� للمحالت التج�رية يف الوثبة جنوب
•• اأبوظبي- الفجر:

خال  من  و�لنقل  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
طريق  �إن�شاء  ��شتهدف  م�شروعاً  �لبلدية  و�أ���ش��ول  �لتحتية  �لبنية  قطاع 
�لوثبة جنوب، وذلك  �لتجارية يف  �شيار�ت للمحات  خدمة، و67 موقف 
�حلركة  حت�شني  م��ن  �مل�شروع  ه��ذ�  وي��ع��زز  دره���م.  مليون   1 تعدت  بتكلفة 
عالية  ج��ودة  ذ�ت  مبو��شفات  خدمة  طريق  وتوفري  �ملنطقة،  يف  �مل��روري��ة 
�إ�شعاد  يحقق �حتياجات �شكان �ملنطقة و�ملحات �لتجارية ، بالإ�شافة �إىل 
و�لنمو  �لتطور  يو�كب  مبا  �لعام  �ملظهر  حت�شني  و  و�ملقيمني،  �ملو�طنني 
ت�شمن  وقد  �أبوظبي.  مدينة  يف  �حلياة  ج��ودة  معايري  وتعزيز  �لعمر�ين، 
250 مرت�ً  �ملحاور منها:تنفيذ طريق خدمة بطول  �لعديد من  �مل�شروع 
طولياً، تنفيذ 67 موقفاً لل�شيار�ت، �إن�شاء ممر�ت م�شاة مب�شاحة 2،446 
مرت�ً مربعاً، فر�س �أ�شفلت مب�شاحة 1،400 مرت مربع، تركيب كريب�شتون 

مب�شاحة 1،100 مرت طول، تركيب 8 لوحات �إر�شادية.

اأمينة الط�ير: دبي الت�آخي 
حتت�سن الع�مل عرب اإك�سبو 2020

•• دبي - وام:

�لن�شائية  �أمينة بنت حميد �لطاير رئي�شة جمعية �لنه�شة  �ل�شيخة  �أكدت 
من  �لعامل  حتت�شن  و�ملحبة  �لتاآخي  دب��ي  �أن  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  بدبي 
بو�بات �إمار�ت �ل�شام عرب �إك�شبو 2020 و�أعربت عن �شعادتها با�شت�شافة 
دبي و�حت�شانها لهذ� �ملنجز �لر�ئد و�لذي يعد من�شة ملهمة تدعم تبادل 
لي�شتاأنف  �لعامل  �أم��ام  �لطريق  �أج��ل متهيد  �ملبدعة من  و�ل���روؤى  �لأف��ك��ار 
م�شرية �لتقدم و�شناعة �مل�شتقبل وبلوغ ما تن�شده �ل�شعوب من رقي ورخاء 
يف  �آم��ن��ة  ب�شرية  �أج���ل  م��ن  و�ملحتملة  �لقائمة  �لتحديات  يعالج  باأ�شلوب 

ف�شاء�ت �ل�شام و�ملحبة و�لتاآخي و�لتعاي�س �ل�شلمي.
�لتاريخية  �لن��ط��اق��ة  مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف  �أم��ي��ن��ة  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
لإك�شبو 2020 بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملقام يف دبي :" ي�شعدين 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �أتقدم  �أن  وي�شرفني 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
"رعاه �هلل"  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�شاحب 
�لإمار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
بخال�س �لتهاين و�شادق �لأمنيات للنجاح �ملبهر بانطاق �إك�شبو 2020 

يف �أر�س �إمار�ت �خلري و يف و�حة �ل�شام دبي �ملحبة ".
�لعامل حتت �شقف  دول��ة من دول   192 دب��ي لوفود  �إن �حت�شان  و�أ���ش��اف 
�أك��رب تظاهرة عاملية و�أك��رب جتمع من  و�ح��د بجد�رة يعد جناحا كبري� يف 
يزيد عمره على  �ل��ذي  �لعريق  للحدث  �نعقاد  �أول  �لعامل �شمن  نوعه يف 
�آ�شيا وهو  �أفريقيا وجنوب  170 عاما يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
فخر لاأمة �لعربية وميثل جتربة مثمرة متكاملة �لنجاح عميقة يف بعدها 
�حل�شاري وترجمة حقيقية لر�شالة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم حني قال :" وعدنا بتنظيم حدث �شيكون عامة فارقة يف تاريخ 
�إك�شبو .. وفرق �لعمل تتناف�س يف ترجمة �لوعد �إىل �إجناز ملمو�س موؤكدين 

جد�رتنا ك�شريك يف �شنع �مل�شتقبل" .
ع�شو�ت  عن  ونيابة  نف�شي  عن  بالأ�شالة  وي�شرفني  ي�شعدين   "  : وقالت 
جمل�س �إد�رة �جلمعية وفروعها �أن نرحب بزو�ر دبي من �لقطاعات �لن�شائية 
و�لأ�شرية و �ل�شو�ح و�لقت�شاديني خال فعاليات �إك�شبو ونقول لهم مرحبا 

بكم يف �إمار�تنا �حلبيبة و يف د�نتها �ملتاألقة �مل�شيافة دبي �ل�شام".

رئي�س الديوان بعجم�ن يكرم املعلمني والف�ئزين مب�س�بقة مع� نقراأ يف يوم املعلم
•• عجمان-وام:

للتنمية  ع��ج��م��ان  جمعية  ن��ظ��م��ت 
و�ل���ث���ق���اف���ي���ة حفل  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�شمن  �ملعلمني  و  للطلبة  ت��ك��رمي 
م�����ش��اب��ق��ة م���ع���ا ن����ق����ر�أ يف دورت���ه���ا 
�ل�����ش��اب��ع��ة وذل���ك مب��ق��ره��ا ب��دع��م و 
بن  ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  ح�شور 
�لديو�ن  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �شعيد 

�أن م�شابقة معا  ونه�شته مو�شحا 
خمتلف  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  ت�شجع  ن��ق��ر�أ 
�لقر�ءة  ع��ل��ى  �ل��در����ش��ي��ة  �مل���ر�ح���ل 
مم�شك  ج���ي���ل  ����ش���ن���ع  وب����ال����ت����ايل 
ب��زم��ام �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة م���درك لها 
و�لقر�ءة  �ل���ش��ط��اع  خ���ال  م��ن 
�مل�شتمرة وهناأ �لفائزين و�لفائز�ت 

يف �لدورة �ل�شابعة.
�ملطرو�شي  �شقر  م��ن��ى  وت��ط��رق��ت 

�مل�شاركة  �ملد�ر�س  �أع��د�د  وت�شاعف 
مدر�شة  و�شتني  ث��اث  �إىل  لت�شل 
م��ن خمتلف �إم���ار�ت �ل��دول��ة فيما 
 343 �ملقدمة  �مل�شاركات  عدد  بلغ 
�لت�شفيات  �إىل  ت���اأه���ل  م�����ش��ارك��ة 
�لأوىل منها مائتان و�شبع وت�شعون 
م�شاركة فيما بلف عدد من �جتاز 
�ملر�حل كلها يف �لت�شفيات �لنهائية 
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�لأمريي يف عجمان.
بن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  وق���ال 
�لكما�شبة  ه��ذه  يف  �لنعيمي  �شعيد 
�إن ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت تويل 
حر�شا  �ملعلم  ل��دور  كبرية  �أهمية 
�إع��د�د جيل و�ع ومتعلم  منها على 
�لإن�شانية  و�مل��ب��ادئ  للقيم  ح��ام��ل 
و�مل�شاهمة  �لب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ق�����ادر 
يف ت���ط���وي���ر �مل��ج��ت��م��ع �لإم�����ار�ت�����ي 

مدير عام �جلمعية يف كلمتها �إىل 
نقر�أ"  "معا  و�أه��د�ف م�شابقة  دور 
منذ دورتها �لأوىل و�لتي تتمثل يف 
تكري�س ثقافة �لقر�ءة و�لتح�شيل 
�ملعريف لدى �لن�سء، ورفع م�شتوى 
وحتقيق  �ل��ق��ر�ءة،  باأهمية  �ل��وع��ي 

روؤية �لقائمني عليها.
�أك�����دت �مل��ط��رو���ش��ي �زدي������اد عدد  و 
�ل�شابعة  ب������ال������دورة  �مل�������ش���ارك���ني 

�ل��ذي جاء  ح�شر �حلفل �خلتامي 
باليوم  �لح���ت���ف���ال  م���ع  م��ت��ز�م��ن��ا 
ي�شادف  �ل�����ذي  ل��ل��م��ع��ل��م  �ل���ع���امل���ي 
�خلام�س من �أكتوبر من كل عام.. 
ه����ز�ع �مل��ن�����ش��وري م�����ش��ت�����ش��ار وزير 
�لرتبية و�لتعليم ومدير �لت�شال 
ب��ال��وز�رة وحم��م��د عمر  �حلكومي 
�لهال  م���رك���ز  م���دي���ر  �ل�����ش��م��ري 

�لأحمر يف عجمان .

افتت�ح الدورة الث�لثة والع�سرين من معر�س ويتيك�س ودبي للط�قة ال�سم�سية
•• دبي -وام:

للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�لثالثة  �ل���دورة  فعاليات  دب��ي   2020 لإك�شبو  �لعليا  �للجنة  ورئي�س  دب��ي  يف 
و�لع�شرين من معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة 
�ل�شم�شية �لذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم وي�شتمر حتى يوم 
"يف  2020 دبي حتت �شعار  �إك�شبو  �خلمي�س �ملقبل يف مركز دبي للمعار�س يف 
طليعة �ل�شتد�مة مب�شاركة �أكرث من 1200 �شركة من 55 دولة و61 موؤ�ش�شة 

ر�عية و10 �أجنحة دول.
كان يف ��شتقبال �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم معايل مطر حميد �لطاير 
رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة كهرباء ومياه دبي ومعايل �شعيد حممد �لطاير �لع�شو 
معر�س  وموؤ�ش�س  رئي�س  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 

ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�شم�شية.
كما �شارك يف �لفتتاح معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري 
�ملناخي و�لبيئة ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
�لعام يف دبي ومعايل عبد�هلل حممد �لب�شطي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي 
لإمارة دبي و�شعادة �ملهند�س د�ود �لهاجري مدير عام بلدية دبي و�شعادة هال 
�شعيد �ملري مدير عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري يف دبي و�شعادة �لدكتور 
و�لعمل  �لإ�شامية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  عام  مدير  �ل�شيباين  �أحمد  �ل�شيخ  بن  حمد 
�لأعلى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ملحريبي  بطي  �أح��م��د  و���ش��ع��ادة  بدبي  �خل��ريي 
للطاقة يف دبي و�شعادة �شيف حميد �لفا�شي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برتول 
�لإمار�ت �لوطنية /�ينوك/ و�شعادة �أحمد بن �شعفار �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 

�لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي /�إمباور/ �ىل جانب عدد من �أع�شاء �ل�شلك 
�لدبلوما�شي ولفيف من �مل�شوؤولني يف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة.

للطاقة يف  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �آل مكتوم  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  وقال 
دبي ورئي�س �للجنة �لعليا لإك�شبو 2020 دبي: "�لروؤية �ل�شت�شر�فية ل�شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ر�ئ��دة ل�شت�شافة وتنظيم  رع��اه �هلل جعلت من دبي من�شة  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ملعار�س و�لفعاليات �لكربى وقد جنح معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�شم�شية 
هيئة  جهود  يعك�س  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ملعار�س  �أك��رب  كاأحد  مكانته  تر�شيخ  يف 
كهرباء ومياه دبي يف تعزيز �لتحول نحو ��شتخد�م �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة 
�لقطاع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ج��ال  ه��ذ�  م�����ش��روع��ات �شخمة يف  تنفيذ  وجن��اح��ه��ا يف 
�خلا�س. وياأتي تنظيم �ملعر�س هذ� �لعام يف �إك�شبو 2020 دبي لي�شلط �ل�شوء 
على �أهمية �ل�شتد�مة �لتي ت�شعها دولة �لإمار�ت �شمن �أهم �أولوياتها وين�شجم 
�إك�شبو �لدويل  مع �شعي دبي ودول��ة �لإم��ار�ت �إىل تقدمي ن�شخة من �أكرث ن�شخ 
ب��دء�ً من  �إن �ل�شتد�مة متاأ�شلة يف كل ما نفعله  ��شتد�مة على �لإط��اق حيث 
 2020 �إك�شبو  فعاليات  �نتهاء  بعد  د�ئم  �إرث  �إىل  وو�شوًل  و�لإن�شاء�ت  �ملباين 

دبي.
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
�ل�شم�شية:  للطاقة  ودبي  ويتيك�س  معر�س  وموؤ�ش�س  رئي�س  دبي  ومياه  كهرباء 
"بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
�لعليا  �للجنة  ورئي�س  دب��ي  يف  للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد 
ودبي  ويتيك�س  معر�س  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تنظم  دب��ي   2020 لإك�شبو 
للطاقة �ل�شم�شية ح�شورياً هذ� �لعام يف موقع �إك�شبو 2020 دبي لنوفر فر�شة 
يف  دويل  �إك�شبو  �أول  من  ج��زء�ً  ليكونو�  و�ل���زو�ر  و�لعار�شني  للرعاة  ��شتثنائية 

�لكربى  �لفعاليات  �أو�ئل  و�أحد  �آ�شيا  و�إفريقيا وجنوب  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  متكنت  حيث  كوفيد19-  جائحة  ب��دء  منذ  �لعامل  يف 
�ملتحدة بف�شل روؤية �لقيادة �لر�شيدة من �أن تكون من �أ�شرع �لدول تعافياً من 
"ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�شم�شية"  "ميثل  �جلائحة." و�أ�شاف معايل �لطاير: 
فر�شة مهمة للموؤ�ش�شات و�لهيئات و�ل�شركات و�مل�شتثمرين يف جمالت تقنيات 
�لتقليدية و�ملتجددة و�لتنمية �خل�شر�ء  �ملياه و�لبيئة و�لنفط و�لغاز و�لطاقة 
وعقد  ومنتجاتها  حلولها  لطرح  و�لعامل  �ملنطقة  من  �ل�شلة  ذ�ت  و�لقطاعات 
�ل�شفقات وبناء �ل�شر�كات و�لرتويج للتقنيات �خل�شر�ء ل �شيما بعد �لإعان عن 
"م�شاريع �خلم�شني" �لتي تهدف من خالها دولة �لإمار�ت �إىل تعزيز �لتعاون 
بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س وتوفري فر�س ��شتثمارية و�عدة يف �لدولة." 
حممد  �شعيد  معايل  ير�فقه  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  وجت��ول 
�لطاير وكبار �مل�شوؤولني يف �أرجاء �ملعر�س و�أجنحة �لدول �مل�شاركة وجناح هيئة 
كهرباء ومياه دبي وعدد من �أجنحة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة مثل �شيمن�س 
�مل�شتد�مة  و�إينوك و�ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي و�ملدينة  باور  و�أكو�  للطاقة 
�إىل �شرح عن  �آل مكتوم  �شعيد  �أحمد بن  �ل�شيخ  و��شتمع �شمو  يف دبي ودوك��اب. 
�أحدث �لتقنيات و�لبتكار�ت و�ملنتجات �جلديدة يف جمال �لطاقة وحتلية �ملياه 
�لبيئية  و�ل�شتد�مة  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  وحلول  �خل�شر�ء  و�لتقنيات 
و�لذكاء  �لرقمي  و�لتحول  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  وتقنيات  و�لغاز  و�لنفط 
و�ملياه  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  لإن��ت��اج  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��وث  وجم���الت  �ل�شطناعي 
وغريها. ميتد �ملعر�س على م�شاحة تزيد على 29،200 مرت مربع يف �لقاعات 
 1B1 وA/ 2/ ويف �لقاعات �جلنوبيةB2 وA1 وC1وB 1 وA/ ل�شمالية�
�مل�شاركة:  �لدولية  �لأجنحة  قائمة  وت�شم  للمعار�س.  دب��ي  مركز  يف   /1Cو
�ململكة �لعربية �ل�شعودية وجمهورية م�شر �لعربية و�إيطاليا و�شوي�شر� و�أملانيا 

وبلجيكا و�أيرلند� وبولند� وكوريا �جلنوبية وت�شيلي.

�سيف بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية االإ�سرائيلية
�أبوظبي-و�م:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية، يف �أبوظبي، معايل وزيرة �لد�خلية �لإ�شر�ئيلية �أيليت �شاكيد.

خا�شة  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  م��ن  ع��دد  بحث  �للقاء  خ��ال  ومت 
هذه  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  و�شبل  و�ل�شرطية،  �لأمنية  �مل��ج��الت  يف 

�ملجالت.
�مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  �شامل  �ل��ل��و�ء  �للقاء  ح�شر 
عام  مدير  �ل�شريفي  مكتوم  عبد�لعزيز  و�للو�ء  �مل�شاندة،  و�خلدمات  للمو�رد 
نهيان مدير  �آل  بن طحنون  �ل�شيخ حممد  و�ل��ل��و�ء  ب��ال��وز�رة،  �لوقائي  �لأم��ن 
�أبوظبي، و�لعميد حممد حميد بن دملوج  قطاع �شوؤون �لأمن و�ملنافذ ب�شرطة 
�لظاهري �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 

وعدد من �شباط �لوز�رة.
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اأخبـار الإمـارات
االإم�رات للخدم�ت ال�سحية تنظم ندوة حول تعزيز �سالمة املر�سى 

•• دبي -وام:

�ل�شحية ندوة علمية عن �شامة  �لإم��ار�ت للخدمات  نظمت موؤ�ش�شة 
�ملر�شى حتت �شعار "�لرعاية �لآمنة لاأم و�لوليد" ناق�شت �شبل تعزيز 
�مل�شت�شفيات  يف  و�مل��و�ل��ي��د  ل��اأم��ه��ات  �ملقدمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ج��ودة 

و�ملر�كز �ل�شحية �لتابعة للموؤ�ش�شة.
– ممثلون  �ملرئي  �لت�شال  خا�شية  عرب  عقدت  �لتي   - �لندوة  ح�شر 
عن منظمة �ل�شحة �لعاملية ونخبة من �لأطباء و�ملخت�شني وعدد من 
�ملتعلقة  �لعاملية  �ملمار�شات  �أب���رز  ��شتعر�س  وج��رى  �ملوؤ�ش�شة  موظفي 
ب�شامة �لأمهات و�ملو�ليد �شيما �أثناء �لولدة و�آلية �عتماد ��شرت�تيجيات 
فعالة ومبتكرة لتح�شني �شامتهم وتعزيز قدر�ت �لعاملني �ل�شحيني 
ودعمهم و�لتفاق على �عتماد �ملن�شاآت �ل�شحية �لتابعة للموؤ�ش�شة ملبادرة 

�ل�شحة  �لآمنة" �إحدى مبادر�ت منظمة  �لولدة  �لتحقق من  " قائمة 
و�لأ�شر�ر  �ملخاطر  من  و�ملو�ليد  �لإمهات  وقاية  �إىل  �لر�مية  �لعاملية 

�لتي ميكن تفاديها �أثناء �لولدة.
ع��ام موؤ�ش�شة  م��دي��ر  �ل�����ش��رك��ال  �ل��دك��ت��ور يو�شف حممد  ���ش��ع��ادة  �أك���د  و 
�لفعاليات  �إط��اق  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  �ل�شحية  للخدمات  �لإم���ار�ت 
�أف�شل  وتبني  �ملر�شى  �شامة  مفاهيم  تعزيز  �إىل  �لر�مية  و�ل��رب�م��ج 
�ملمار�شات �لعاملية �لتي ت�شهم يف حت�شني �شامة �ملر�شى .. مو�شحا �أن 
تنظيم هذه �لندوة ياأتي يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �ملوؤ�ش�شة لتعزيز 
�لوعي حول �شامة �لأمهات و�ملو�ليد �أثناء �لولدة و�شعيها �إىل تقدمي 
رعاية متميزة وماأمونة مع توفر �أخ�شائيني �شحيني موؤهلني يعملون 
�ل�شركاء  �لتعاون مع جميع  تعزيز  بالتو�زي مع  د�عمة  بيئات  كنف  يف 
و�عتماد بر�مج �شحية وجمتمعية �شاملة وذلك بهدف تقدمي �لرعاية 

وتعزيز  �لأم��ر����س  م��ن  �ملجتمع  لوقاية  و�ملبتكرة  �ل�شاملة  �ل�شحية 
�لرعاية �ل�شحية. و�أ�شار �إىل �أن دولة �لإمار�ت تعترب من �لدول �لر�ئدة 
�لوطنية  �ملبادر�ت  �ملر�شى وذلك من خال  يف تطبيق معايري �شامة 
�إىل  منوها  �ملري�س  حمورها  يكون  �لتي  �ل�شحية  و�مل�شاريع  و�لرب�مج 
ومنها  �ل�شعيد  �ل�شحية على هذ�  للخدمات  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  جهود 
�إطاق �أحدث نظام ذكي لإد�رة �ملخاطر و�شامة �ملر�شى بهدف حت�شني 
كاملة مبن�شة  روؤي��ة  �ل�شحية من خال توفري  �لرعاية  بر�مج ج��ودة 
�ملعلومات  لإد�رة  قوية  �شو�بط  مع  �آمنة  �شحابية  بيئة  �شمن  و�ح��دة 
�لتكنولوجية �حلديثة  �لد�ئم ملو�كبة �لتطور�ت  �ل�شعي  �إطار  وذلك يف 
و�لأنظمة �ل�شحية �لرقمية وتبني �ل�شرت�تيجيات �لقائمة على �لأدلة 
ل�شمان �شفافية عمل �مل�شت�شفيات و�لرتكيز على حت�شني �شامة �ملر�شى 

وتطبيق �ل�شيا�شات و�لت�شريعات �لناظمة حلقوق �ملر�شى.

االإم�رات للمح�مني تطلق هوية املعهد التدريبي الع�يل الق�نوين
•• ال�صارقة -وام:

�أطلقت جمعية �لإمار�ت للمحامني 
و�ل���ق���ان���ون���ني �ل���ه���وي���ة �جل���دي���دة 
�لقانوين  �ل��ع��ايل  �ل��ت��دري��ب  ملعهد 
�إط���ار خطتها  وذل��ك يف  لها  �لتابع 
ومو�كبة  ل��ل��ت��ط��وي��ر  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لأح��������د�ث �مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة يف 
�مل��ج��ال �ل��ق��ان��وين ك��م��ا �أع��ل��ن��ت عن 
�ع��ت��ز�م��ه��ا �إط���اق ب��رن��ام��ج قيادي 
خ���ا����س ب���امل���ح���ام���ني �لإم����ار�ت����ي����ني 
قريباً لتاأهيلهم وتطوير مهار�تهم 
مبهنة  لارتقاء  و�ملهنية  �لعملية 
يوماً   12 مدته  بالدولة  �ملحاماة 
د�خل �لدولة و3 �أيام خارج �لدولة 
لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت و�لتعرف 
ع��ل��ى �ف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جمال 

�لعمل �لقانوين.
ج���اء ذل���ك خ���ال م��وؤمت��ر �شحفي 
عقدته جمعية �لإمار�ت للمحامني 
و�ل��ق��ان��ون��ني مب��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة يوم 
�أم�س �لأول بح�شور رئي�س جمل�س 
�إد�رة �جلمعية �لدكتور حممد بطي 

مو�طنة  ق�����ي�����اد�ت  ت���خ���ري���ج  �إىل 
�ملتمكنني  �مل��ح��ام��ني  م���ن  م��ل��ه��م��ة 
و�ل�شرت�تيجية  �ملالية  �لإد�رة  من 
مكاتب  عمل  جمال  يف  و�لإبد�عية 
�لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  �ملحاماة 
�ملو�طنني  من  �لعاملني  ي�شتهدف 
�أ����ش���ار �إىل  �ل���ق���ان���وين. و  ب��امل��ج��ال 
�أهمها  �أه����د�ف  ع��دة  للربنامج  �أن 
�ل�شخ�شية  وب��ن��اء  �لأف��ك��ار  تطوير 
�لقيادية وتنمية �لقدر�ت و�ملهار�ت 
�لإب���د�ع���ي���ة و�لب��ت��ك��اري��ة يف طرق 
�ملحاماة  مكاتب  و�إد�رة  �لت�شويق 
و�لرتويج مل�شاريعهم �لقانونية مبا 
�لقانونية  �ل��دول��ة  �أه����د�ف  ي��خ��دم 
قانونيني  ب���اإي���ج���اد  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لرتقاء  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  م��و�ط��ن��ني 
م�شري�ً  ب��ال��دول��ة  �مل��ح��ام��اة  مبهنة 
�إ�شرت�طات  عن  �شيعلن  �ملعهد  �إىل 
عرب  للربنامج  و�ل��دخ��ول  �لقبول 

�ل�شام�شي و حممد خليفة �لغفلي 
�إبر�هيم  و  �ملحامي  �لرئي�س  نائب 
�لعايل  �مل��ع��ه��د  م���دي���ر  �حل��و���ش��ن��ي 
وعدد  �ملحامي  �لقانوين  للتدريب 
من �أع�شاء �جلمعية و�لإعاميني. 
�ل�����دك�����ت�����ور حم����م����د بطي  و�أك����������د 
�ل�شام�شي �أن �جلمعية حتر�س على 
و�لتميز  �ل��ري��ادة  م�شرية  مو��شلة 
روؤية  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  عملها  �أد�ء  يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�مل�شتقبلية  �ل��وط��ن��ي��ة  و�أج��ن��دت��ه��ا 
تو��شل  �أولوياتها  �شمن  من  �لتي 
و�ل�شعي  و�لب����ت����ك����ار  �ل���ت���ط���وي���ر 
�مل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لتي  �مل��ج��الت  بجميع  و�لرت���ق���اء 
و�لعد�لة  �ل���ق���ان���ون  ر�أ����ش���ه���ا  ع��ل��ى 
كا�شفاً عن �إطاق �ملعهد �لتدريبي 
للجمعية  �لتابع  �لقانوين  �لعايل 
ق���ان���وين يهدف  ق���ي���ادي  ب���رن���ام���ج 

وقت  حتديد  بعد  قريباً  من�شاته 
�إتاحة  و�شيتم  �لن��ط��اق  وت��اري��خ 
للم�شاركة  حم��دد  ل��ع��دد  �لفر�شة 
فيه موؤكد�ً باأن �لربنامج له مر�حل 
عديدة و�شيكون م�شتمر على �ملدى 
مهار�ت  لتطوير  وذل���ك  �ل��ط��وي��ل 

وخرب�ت �ملحامني �لإمار�تيني.
�لقيادي  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
ي�������ش���ت���م���ل ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
�لتدريبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����ش��ط��ة 
�ل��ت��ي ت��ت��ن��اول م��و���ش��وع��ات �إد�ري����ة 
للمحامني  �لقدر�ت  بتنمية  تتعلق 
�ل�شت�شار�ت  م���ك���ات���ب  وت���ط���وي���ر 
طرح  ع��ل��ى  �شيعمل  �إذ  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لتجارب  م��ن  �ل��ع��دي��د  وم��ن��اق�����ش��ة 
�ل��ن��اج��ح��ة ���ش��ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
و�ملعروفني  �ملتمر�شني  �مل��ح��ام��ني 
مم���ن ل��دي��ه��م خ�����رب�ت ط��وي��ل��ة يف 

�ملجال �لقانوين .

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�س 
اأمن�ء كلية االإم�م م�لك لل�سريعة والق�نون

•• دبي -وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي ، قر�ر �ملجل�س رقم 36 ل�شنة 2021 
بت�شكيل جمل�س �أمناء كلية �لإمام مالك لل�شريعة و�لقانون برئا�شة خالد 
نائبا  �مل��دف��ع،  عبد�لرحمن  ج��م��ال  م��ن:  ك��ل  وع�شوية  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  جا�شم 
للرئي�س، و�لدكتور �أحمد عبد�لعزيز �حلد�د، وخالد �أحمد �ل�شيخ مبارك، 
�لرئي�س  �إىل  �إ�شافة  م�شمار،  بن  حممد  و�أحمد  �ل�شركال،  نا�شر  وعي�شى 
يف  وين�شر  ���ش��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  �ل��ق��ر�ر  ب��ه��ذ�  ويعمل  للكلية.   �لتنفيذي 

�جلريدة �لر�شمية.

خالل زيارته جلناح دولة االإمارات يف اإك�سب� 2020 دبي: 

حمدان بن حممد: جن�ح االإم�رات يربز مالمح م�سرية انطلقت للم�ستقبل من عمق انتم�ء دولتن� الأّمِته� وهويته� العربية االأ�سيلة، ومت�سكه� بقيمه� وتق�ليده� العريقة
واالإبداع االبتكار  على  حتفزهم  القادمة  لالأجيال  اإلهام  م�سدر  �ستبقى  االإمارات  • ق�سة 

�ملخل�شة  �جل��ه��ود  وك��اف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ت�����ش��ي��ي��د وجتهيز  �أ���ش��ه��م��ت يف  �ل��ت��ي 
�جلناح  وهو  �حل�شاري  �ل�شرح  هذ� 
دب����ي،   2020 �إك�������ش���ب���و  يف  �لأك�������رب 
من  لكل  و�لتوفيق  �ل�����ش��د�د  متمنياً 

�إن  �شموه  وق��ال  �لطبيعية.  وبيئتها 
�جل���ن���اح ي�����ش��ك��ل ن���اف���ذة ي��ق��رتب من 
تفا�شيل  م��ن  �أك���رث  �ل��ع��امل  خالها 
�ملُلهمة  �لإم�������������ار�ت  جن������اح  ق�������ش���ة 
�نتمائها  ع��م��ق  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 

جاء  �ل��ذي  �ملبدع  بت�شميمه  �إك�شبو، 
للتحليق،  ي�شتعد  �شقر  هيئة  على 
�لإمار�ت  دول��ة  ل�شتعد�د  رمزية  يف 
�آفاق  نحو  �مل�شتقبل  �إىل  لانطاق 
ويعك�س  ز.  و�لتميُّ �لريادة  من  �أعلى 

�أ���ش�����س جمتمعها  �لإم�������ار�ت  �إر����ش���اء 
و�بتكار  �لإب���د�ع  على  �لقائم  �ملتقدم 
�أفكار تعزز م�شريتها نحو �مل�شتقبل، 
مع �إلقاء �ل�شوء على جو�نب مهمة 
�حل�شاري  وم��وروث��ه��ا  ثقافتها  م��ن 

ي�شارك يف تر�شيخ دعائم ق�شة جناح 
�إلهام  م�شدر  �شتظل  �لتي  �لإم���ار�ت 
ل���اأج���ي���ال �ل���ق���ادم���ة حت��ف��زه��م على 
�جلناح،  ويتميز  و�لإب����د�ع.  �لبتكار 
"�لفر�س" يف قلب  �ملُقام يف منطقة 

�لأ�شيلة،  �لعربية  وهويتها  لأمتها 
وتقاليدها  ب��ق��ي��م��ه��ا  ومت�������ش���ك���ه���ا 
م�شريتها  معها  وتو��شل  �لعريقة.. 
و�أع���رب  �مل�شتقبل.  ن��ح��و  �ل��ط��م��وح��ة 
���ش��م��وه ع���ن ت���ق���دي���ره ل��ك��ل �ل���ك���و�در 

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
دبي،  مكتوم، ويل عهد  �آل  ر��شد  بن 
ير�فقه �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  �آل 
ومعايل  دب�������ي،   2020 لإك�������ش���ب���و 
نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
�ملفو�س  و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي���ر 
�جلناح  دب��ي،   2020 لإك�شبو  �لعام 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي 
�مل��ت��ح��دة يف م��ع��ر���س �ك�����ش��ب��و، حيث 
نورة  معايل  �شموه  ��شتقبال  يف  ك��ان 
�لثقافة  وزي��رة  �لكعبي،  حممد  بنت 
دولة  جلناح  �لعام  �ملفو�س  و�ل�شباب 
�لإمار�ت. و�طلع �شمو ويل عهد دبي 
�ل��زي��ارة على مكونات �جلناح  خ��ال 
�ل��ت��ي ت��ق��دم ن��ظ��رة ع��ام��ة ح��ول ن�شاأة 
دولة �لإمار�ت وما و�كبها من غر�س 
نفو�س  يف  �لأ�شيلة  �لإن�شانية  للقيم 
�أ�شا�س نه�شتها  �أبنائها و�لتي �شكلت 
مر�حل  �جلناح  يعر�س  �إذ  �ل�شاملة، 

حم����ت����وى �جل����ن����اح ق���ي���م �لإم���������ار�ت 
�لأ�شيلة ويوؤكد حر�شها �لد�ئم على 
وتوثيق  �لبّناء  �لتو��شل  ج�شور  مد 
�ل��رت�ب��ط �لإن�����ش��اين، وي��ربز جو�نب 
�لتي  �لإم�����ار�ت  �شخ�شية  يف  مهمة 
ت���رح���ب ب��ك��ل ���ش��اح��ب ط���م���وح كبري 
يحمل حلمه معه �إليها لتكون مركز 
�لن���ط���اق ل��ت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ه، مبا 
لاإبد�ع  وت�شجيع  دع��م  م��ن  ت��وف��ره 
و�ل��ت��م��ي��ز. وي��ت��األ��ف �جل��ن��اح �لوطني 
مب�شاحة  �إك�����ش��ب��و،  يف  �لأك�����رب  وه����و 
نحو 15 �ألف مرت مربع، من �أربعة 
طو�بق، وي�شم مناطق متنوعة منها 
تربز  وم��ع��ار���س  لل�شيافة  م�شاحة 
و�إجناز�تها.  �لإم����ار�ت  دول���ة  ثقافة 
�إك�شبو  م��ع��ر���س  �أع���م���ال  �أن  ُي���ذك���ر 
�لأول  يف  �نطلقت  قد  دبي   2020
حتى  وت�شتمر  �جل���اري،  �أكتوبر  من 
31 مار�س 2022، مب�شاركة 192 
دولة يف �أول �نعقاد للحدث �لعاملي يف 
و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 

وجنوب �آ�شيا.

وزارة تنمية املجتمع حتتفي بيوم املعلم
•• دبي - وام:

�أكدت معايل ح�شة بنت عي�شى بو 
حميد وزيرة تنمية �ملجتمع �أهمية 
�جلهد و�لدور �لذي يوؤديه �ملعلمون 
و�ملعلمات يف مر�كز �أ�شحاب �لهمم 
�شفر�ء  باعتبارهم  للوز�رة  �لتابعة 

�لوز�رة �إىل �ملجتمع .
�أولياء  و���ش��ع��ادة  ر���ش��ا  �إن  وق���ال���ت 
من  �ملعلمون  يقدمه  عما  �لأم���ور 
وت���اأه���ي���ل ومت���ك���ني نوعي  ت��ع��ل��ي��م 
�ل��ه��م��م هي  �أ���ش��ح��اب  م��ن  للطلبة 
وللوز�رة  للمعلمني  متيز  ���ش��ه��ادة 
�أف�شل  تقدمي  على  حتر�س  �لتي 
�ملتعاملني  فئات  جلميع  �خلدمات 
�ملتعاملني  �شعادة  مر�كز  يف  �شو�ء 
�أو  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية  وم��ر�ك��ز 
�أ�شحاب  م����ر�ك����ز  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 

رحبت  كما  و�لتدري�شية  �لإد�ري����ة 
على  �جل���دد  و�مل��ع��ل��م��ات  باملعلمني 
م�شتوى 8 مر�كز لأ�شحاب �لهمم 
وعجمان  دب���ي  يف  ل���ل���وز�رة  ت��اب��ع��ة 
ور�أ�����س  و�ل���ف���ج���رية  �ل��ق��ي��وي��ن  و�أم 
�إىل  �إ�شافة  �لفجرية  ودب��ا  �خليمة 
مركز �لتدخل �ملبكر بدبي ومركز 
�مل��ب��ك��ر ب��ال��ف��ج��رية و�لتي  �ل��ت��دخ��ل 
ُتقّدم خدمات تعليمية وتاأهيلية ل�� 
�أ�شحاب  وطالبة من  766 طالباً 
لتعزيز  م���ب���ادر�ت  وت���وف���ر  �ل��ه��م��م 
�لعمل  وحتفيز  و�لتمكني  �ل��دم��ج 
و�لإنتاجية للطلبة من هذه �لفئة 
�أولياء  دور  �أهمية  �إىل  م�شرية   ..
خال  �مل�شاندة  وجهودهم  �لأم��ور 
�لفرتة �ملا�شية �لذين تكاتفو� معاً 
لرو�ية ق�شة جناح �أبنائنا �أ�شحاب 
�لتكرمي  ح��ف��ل  و����ش��ت��م��ل  �ل��ه��م��م. 

�أ���ش��ح��اب �لهمم  �ل��ط��ل��ب��ة  �أب��ن��ائ��ن��ا 
وزنه ثقيل يف ميز�ن متيز وز�رتنا 
وكل �إجناز يج�شدونه هو ��شتكمال 
حل���ل���ق���ة ت��ت�����ش��ع م����ن �لإجن����������از�ت 
و�ل���ت���م���ي���ز و�ل����ت����ف����وق وك�����ل جن���اح 
ولأبنائنا  لنا  جن��اح  ه��و  يحققونه 

�لطلبة.

�لهمم يف �لدولة.
ذل������ك خ������ال ح���ف���ل تكرمي  ج������اء 
ُبعد، مبنا�شبة  �ل��وز�رة عن  نظمته 
ي�شادف  �ل�������ذي  �ملعلم"  "يوم 
�خل���ام�������س م����ن �أك���ت���وب���ر ك����ل عام 
بح�شور عدد من م�شوؤويل �لوز�رة 
و�ملعلمني و�لأخ�شائيني و�لعاملني 
يف مر�كز �أ�شحاب �لهمم وذلك يف 
�إط���ار �لح��ت��ف��اء بجهود و�إجن���از�ت 
�لهمم  �أ�شحاب  ومعلمات  معلمي 
يف �مل���ر�ك���ز �ل��ت��اب��ع��ة ل���ل���وز�رة على 
دورهم  وت��ق��دي��ر  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�شيما  ل  �لهمم  لأ�شحاب  �ل��د�ع��م 
خال �لفرتة �ملا�شية من �لتعليم 

و�لتاأهيل عن بعد.
عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
يقوم  وجهد  فعل  ك��ل  �إن  بوحميد 
به �ملعلمون من �أجل تعليم وتاأهيل 

�ملعلمني  ج��ه��ود  ن���ق���ّدر  و�أ����ش���اف���ت 
�مل���ث���م���رة ون�������درك ح��ر���ش��ه��م على 
للطاب  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل  حتقيق 
و�ل��ط��ال��ب��ات وق���د ك���ان���و� رغ���م كل 
�ل���ظ���روف �ل��ت��ي م����ّرت ���ش��ع��ل��ة من 
�لإر�دة و�لإخا�س و�لإ�شر�ر على 

فعل �لكثري.
وت��اب��ع��ت م��ع��ال��ي��ه��ا - خ���ال كلمة 
 :  - و�ملعلمات  للمعلمني  وجهتها 
قرب  وعن  بعد  عن  عملتم  " لقد 
ب�شماتكم  وك�����ان�����ت  ك���ث���ب  وع������ن 
لأبنائنا  حتقق  م��ا  ك��ل  يف  و��شحة 
�لطلبة �شو�ء يف �لتعليم �أو �لتاأهيل 
�أو حتى يف جهود �لت�شغيل و�لإنتاج 
�مليد�ن  ويف  بعد  "م�شاغل" عن  يف 
بنت  ح�����ش��ة  م��ع��ايل  وق���ّدم���ت   ."
و�لتقدير  �ل�شكر  بوحميد  عي�شى 
�لهيئات  يف  م���وظ���ف���اً   262 ل�������� 

و�ملعلمات  �ملعلمون  حتدث خالها 
عن جمريات تعليم وتاأهيل �أ�شحاب 
من  �ملا�شية  �لفرتة  خ��ال  �لهمم 
خال ��شتعر��س �لتجارب �ملتميزة 
�أثناء  �مل��و�ق��ف و�ل��ت��ح��دي��ات  و�أب����رز 
جتاوز  مت  وكيف  بعد  عن  �لتعليم 

�ملعلمني  ع�������ش���ر�ت  ���ش��ه��ده  �ل�����ذي 
�لأمور  و�أولياء  و�لطلبة  و�ملعلمات 
عرب خا�شية �لت�شال �ملرئي "عن 
وجل�شة  ترحيبية  كلمة  بعد" على 
عنو�ن"معلمو  حت����ت  ن���ق���ا����ش���ي���ة 
وعطاء"  �ل��ه��م��م..ف��خ��ر  �أ���ش��ح��اب 

و�جهتها  �لتي  �ليومية  �لتحديات 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لتعليمية  �لأ�شرة 
ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء ك��م��ا ت��ق��دم �أولياء 
للكادر  �جل���زي���ل  ب��ال�����ش��ك��ر  �لأم�����ور 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ع��ل��ى ج��ه��وده��م خال 

�لفرتة �ملا�شية .

تدع� اإىل مرجعية معرفية عربية يف درا�سة ظاهرة االإ�سالم ال�سيا�سي 
مركز تريندز ي�سدر درا�سة جديدة بعنوان االإ�سالموي�ت التطبيقية: 

نحو مرجعية معرفية عربية لدرا�سة ظ�هرة االإ�سالم ال�سي��سي 
•• ابوظبي-الفجر:

عنو�ن  حت��ت  ج��دي��دة  در����ش��ة  و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  "تريندز  م��رك��ز  �أ���ش��در 
ظاهرة  لدر��شة  عربية  معرفية  مرجعية  نحو  �لتطبيقية:  "�لإ�شامويات 
�لإ�شام �ل�شيا�شي"، وذلك �شمن �شل�شلة �جتاهات حول �لإ�شام �ل�شيا�شي �لتي 
ي�شدرها �ملركز. وتهدف هذه �لدر��شة، وهي �خلام�شة �شمن �ل�شل�شلة �إىل و�شع 
مبادئ ملقاربة توؤ�ش�س ملرجعية معرفية عربية يف در��شة ظاهرة �لإ�شام �ل�شيا�شي 
ولتحديد بع�س �ملحاور �جلديدة يف �لبحث فيها. وقال معدُّ �لدر��شة، �لدكتور 
متابعة  وح��دة  مدير  �لكندية،  مونرتيال  بجامعة  �مل�شارك  �لأ�شتاذ  �شالح  و�ئ��ل 
�لإنتاج �ملعريف يف �لعامل، �لباحث �لرئي�شي مبركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت، 
عربية  ل�شردية  �شوتاً  تكون  �أن  �إىل  تهدف  �لعربية  �ملعرفية  �ملرجعية  ه��ذه  �إن 
�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �لأكادمييا  �شاحة  يف  وذلك  �لتحليلية،  و�أدو�تها  وملنهجيتها 
يف در��شة ظاهرة �لإ�شاموية؛ فمن �لعبث �أن تكون ظاهرة �لإ�شاموية عربية، 
�أن �ملقاربات غري �لعربية هي �لتي تت�شيد �ل�شاحة يف حتليلها وفهمها،  يف حني 
�أو  �ل�شطحية  �ملنهجية  و�لأدو�ت  �مل��ق��ارب��ات  تلك  على  يغلب  ك��ان  �إذ�  خ�شو�شاً 
بل  بكتابتها  ينتهي  ل  عمل  �لدر��شة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف  �لأدجل���ة.  �أو  �لختز�لية 
د�ئ��م لتجويد  ب�شكل  �ملفتوح  �ملعريف  نوع من �حل��و�ر  يبد�أ، وهو عمل مبني على 
تلك �ملقاربة قدر �لإمكان وجعلها قادرة على مو�كبة تطور�ت �لإ�شاموية وعدم 
�أغ��و�ره��ا من خ��ال ما يك�شف عنها وم��ن خ��ال ما متدنا به  �لتوقف عن �شرب 
ل  �لدر��شة تف�شّ �أن  �إىل  �لدكتور و�ئل  و�أ�شار  �لعلمي بكل جديد.  �لبحث  مناهج 
�ل�شيا�شي،  �لإ���ش��ام  ظاهرة  لدر��شة  �ملقرتحة  �لعربية  �ملعرفية  �ملرجعية  تلك 
�شة �لتالية: �لتفريق من �لبد�ية بني  وذلك من خال عر�س و�شرح مبادئها �ملوؤ�شِّ
وثائق  على  يرتكز  وثائقي  ومدخل  نقدي  منهج  وتبني  و�لإ�شاموية؛  �لإ�شام 
على  تعتمد  تطبيقية  ومقاربة  �لتخ�ش�شات؛  ح��دود  يتعدى  ومدخل  ج��دي��دة؛ 
�إ�شاميات حممد �أركون �لتطبيقية، بل وتطورها؛ ومقاربة ل تتجاهل �لن�شو�س 
�ملوؤ�ّش�شة يف حتليل �لظاهرة �لإ�شاموية؛ ومدخل نقدي لاأفكار �ملتعاطفة مع 
ومدخل  لاأفكار؛  تاأريخي  مقاِرن  ومدخل  �لعاملية؛  �لأكادمييا  يف  �لإ�شاموية 
تبني  ما بعد كولونيايل يتفادى �نحر�فاتها جتاه ظاهرة �لإ�شاموية؛ و�أخري�ً 
د.  وق��ال    reflexive approach تفكريية/�نعكا�شية  نزعة  ذ�ت  مقاربة 
و�ئل �إن هذه �لدر��شة تطرح �ملحاور �ملقرتحة لفهم ظاهرة �لإ�شام �ل�شيا�شي من 
�لإ�شام  وحمور  و�لإ�شاموية؛  �لإ�شام  حمور  كالتايل:  وهي  جو�نبها،  جميع 
�ل�شيا�شي بني �ل�شلطة و�ملعار�شة؛ وحمور �خلطاب �لإ�شاموي و�حلد�ثة وقيم 

�لعي�س �مل�شرتك؛ وحمور خطابات وممار�شات �لإ�شامويني من منظور مقارن؛ 
وحم���ور �لإ���ش��ام��وي��ة يف �ل��ع��اق��ات �ل��دول��ي��ة؛ وحم���ور �لإ���ش��ام��وي��ة و�لق�شايا 
�لأمنية؛ وحمور �لإ�شاموية و�لقت�شاد؛ وحمور �لإ�شاموية و�لعنف؛ وحمور 
�لإ�شاموية ومفهوم �لآخر؛ و�أخري�ً حمور م�شتقبل �لإ�شاموية. و�ختتم معد 
�ملقاربات  قمع  �إىل  �لتطبيقية”  “�لإ�شامويات  ت��ه��دف  "ل  بالقول  �ل��در����ش��ة 
�لأخرى يف در��شة ظاهرة �لإ�شاموية ول ت�شتطيع ذلك، لكنها تقرتح فقط موقفاً 
“�لإمربيالية  نقدياً وتعددياً يف حتليل ظاهرة �لإ�شاموية؛ لتجنب ما ن�شميه 
�لعلمية” )�عتبار �أن هناك تف�شري�ً و�حد�ً فقط، و�أن جميع �لتف�شري�ت �لأخرى 
خاطئة( من جانب، ولتجنب �لن�شبية �لعدمية )عدم �لوقوع يف نوع من �مل�شاملة 
�لر�ديكالية �لقائمة على فكرة �لن�شبية �لعدمية؛ مبعنى �مل�شاو�ة بني �لتف�شري�ت 

بغ�س �لنظر عن مدى جديتها( من جانب �آخر. 
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العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/درزي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وزري للتطريز و�خلياطة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2706710 

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا ماء �لورد

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1935586 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة خلفان �شامل حممد �شالح �ملرزوقي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف ز�يد �شلطان �شعيد حميد �لنعيمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون توب كو�ليتي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:2333830 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة حممد �حمد علي �حمد �ملهري %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد بخيت �شامل بخيت �ل�شيعري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
�شبيد  �ل�ش�����ادة/�شبي�شل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعناية بال�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3990941 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة عبد�لو�حد خمي�س عبيد مدغم �لكعبي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شالح �شامل حممد �حمد �لكربي

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شهرز�د لا�شتثمار

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3958049 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة وليد �بر�هيم حممد جا�شم �حلمادي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شيف ر��شد حميد عبد�هلل �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية نور �حلياة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1509568 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة حممد عبيد �شامل م�شعود �لزعابي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف نا�شر يو�شف نا�شر غامن �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
�لتحدي  �ل�ش�����ادة/عنو�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2915892 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �منه �شعيد خلفان ها�شل �لغريبي %10 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ز�يد �حمد عبد�حلبيب عامر �لكثريي

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
�ملتحدة  �ل�ش�����ادة/د�ما�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة - ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1150452 

  تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة فهد عبد�هلل حميد �ل�شني �لعامرى  %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ر��شد حميد ر��شد �ملقباىل

تعديل ر�أ�س �ملال / من 300000 �إىل 150000
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/515 لزينة �ل�شيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1127660 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة فاطمه حممد عبيد حممد �لكعبي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف يا�شر علي �شلطان �شامل �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
لرتكيب  �ل�ش�����ادة/�ل�شدف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�ب و�لنو�فذ 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1850097 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة فنون �شالح �شاملني �لعامري %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد جعفر ح�شن �لبيتى �لها�شمي

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شطوره �لزر�عية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2546637 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �شالح حممد طه %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد بن �شامل بن �شيف بن حممد �لبلو�شى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شطوره �لزر�عية
ALASTORA ACRICULTURAL

�إىل/ �ل�شطورة �لزر�عية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 ALASTORA AGRICULTURAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتيد فا�شت لاكرتونيات 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1309546 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شرف �لدين كار�يل مويدين حاجى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد على يو�شف على �لنعيمى
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة 3*1.5 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شتيد فا�شت لاكرتونيات

STEADFAST ELECTRONICS

�إىل/ �شتيد فا�شت لاكرتونيات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 STEADFAST ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تريونغ لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3659123 

تعديل �إ�شم جتاري من/ تريونغ لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

THRIWING GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل / تريونغ لل�شيانة و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م

THRIWING GENERAL MAINTENANCE &CONTRACTING LLC. L.L.C

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

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

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري:�مل�شب للمز�د  رقم:1152317 
ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة �شكينة تيك للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
بخيت  �شامل  بناية  �لعني  �شناعية   - �لعني  �ل�شركة:�شناعية  عنو�ن 

�شويد�ن بخيت �لنعيمي
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1176212 

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية   2
ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/26 وذلك بناء على 
قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/10/5   - بالرقم:2105028980   
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/تر�ك�س �نرتنا�شيونال ليمتد 
)�جلن�شية: �ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
مبنى   - حمد�ن  �شارع  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
�ل�شيد خليفه هامل خادم �ل غيث - �س.ب:63297( و�ملقيدة 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )5500( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعدياتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغه يف كلني

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2519135 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شعيد بن نا�شر بن حممد �لعرميي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف فاطمة �شيف �بر�هيم �شيف �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
�ل�شاحرة  �ل�ش�����ادة/�لجو�ء  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2846586 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �شامه ح�شن �شاحبك �شاحلي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شعيد حممد حمد �شعيد �لعامري

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

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
لازياء  �ل�ش�����ادة/ميانو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1038333 
 تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 ر�شا فتح �هلل ز�رعي من 20% �ىل %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �حمد ح�شني تو�نا
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
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�أم�س �لثاثاء   قال فوميو كي�شيد� رئي�س �لوزر�ء �لياباين �جلديد 
من �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن بالتز�م  “قوية”  �إنه تلقى ر�شالة 
�ل�شني  بحر  يف  عليها  متنازع  ج��زر  ع��ن  بالدفاع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�ل�شرقي تعرف يف �ليابان بجزر �شينكاكو.
�حلليفني  �لبلدين  �أن  �إقامته  مقر  يف  لل�شحفيني  كي�شيد�  و�أ�شاف 
قر�بة ع�شرين  ��شتمرت  �لتي  �لهاتفية  �ملحادثات  �أي�شا، خال  �أكد� 
دقيقة �شباح �لثاثاء، على �لتعاون من �أجل �شمان حرية �حلركة يف 

منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادي.
جاء �لت�شال بعد يوم من دعوة كي�شيد� �إىل �نتخابات برملانية يف 31 
من �أكتوبر ت�شرين �لأول وتعهده بتعزيز جهود �لت�شدي للجائحة. 
و�نتخب �لربملان كي�شيد� رئي�شا جديد� للوزر�ء �أم�س �لأول �لثنني.

�لتحالف  تعزيز  �أج���ل  م��ن  معا  �لعمل  على  “�أكدنا  كي�شيد�  وق���ال 
�لهندي  �ملحيطني  منطقة  و�ن��ف��ت��اح  وح��ري��ة  �ل��ي��اب��اين،  �لأم��ري��ك��ي 
و�لهادي... �أكدنا �أي�شا على �أننا �شنعمل معا ب�شاأن �لق�شايا �ملتعلقة 
عرب  �خل�شو�س،  وجه  “وعلى  و�أ�شاف  �ل�شمالية«.  وكوريا  بال�شني 
�ليابان، مبا  �لتز�م �لوليات �ملتحدة بالدفاع عن  �لرئي�س بقوة عن 
يف ذلك ما يتعلق باملادة �خلام�شة من �ملعاهدة �لأمنية بني �لوليات 
�ملتحدة و�ليابان” يف �إ�شارة �إىل �لتز�مات �لوليات �ملتحدة �لدفاعية 

جتاه �ليابان و�لتي ت�شمل �جلزر غري �ملاأهولة.

 
بنظريه  “ثقته”  عن  م��اك��رون  �إميانوبل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أع��رب 
مو��شيع  ب�شاأن  “تهدئة”  �إىل  د�ع��ي��ا  تبون  �ملجيد  عبد  �جل��ز�ئ��ري 
�لذ�كرة، يف وقت تقوم �أزمة دبلوما�شية بني �لبلدين �شهدت ��شتدعاء 
فر�ن�س  م��اك��رون يف مقابلة مع  وق��ال  باري�س.  �شفريها يف  �جل��ز�ئ��ر 
�لتحاور  �لأف�شل  �أن��ه من  �أظ��ن  تهدئة لأنني  “�أمتنى ح�شول  �إن��رت 
“�لعرت�ف بالذ�كر�ت كلها و�ل�شماح لها  د�عيا �إىل  و�مل�شي قدما” 
و�أقيم  �جلز�ئري  لل�شعب  كبري�  �حرت�ما  “�أكن  وتابع  بالتعاي�س”. 
عاقات ودية فعا مع �لرئي�س تبون” عازيا �لتوتر�ت �حلالية �إىل 

�جلهود �ملبذولة يف فرن�شا حول عمل �لذ�كرة ب�شاأن حرب �جلز�ئر.
و�أثار ماكرون غ�شب �جلز�ئر بعد كام نقلته عنه �شحيفة لوموند 
“ريعا   1962 �ل��ع��ام  ��شتقالها  بعد  �أن�����ش��اأت  �جل��ز�ئ��ر  �إن  فيه  ق��ال 

للذ�كرة” كر�شه “�لنظام �ل�شيا�شي-�لع�شكري” فيها.
�جلز�ئر  ح���رب  ب��ع��د  م��ول��ود  فرن�شي  رئ��ي�����س  �أول  م���اك���رون،  وب��ا���ش��ر 
هذه  ح��ول  م�شبوق  غ��ري  �ل��ذ�ك��رة  على  عما   ،)1962-1954(
�لفرن�شيني  م��اي��ني  نفو�س  �أليمة يف  ذك���رى  ت���ز�ل  ل  �ل��ت��ي  �حل���رب 
“�لجر�ء�ت  من  �شل�شلة  �لأخ��رية  �لأ�شهر  يف  و�تخذ  و�جلز�ئريني، 

�لرمزية” يف هذ� �ل�شياق.

�لّت�شال  خ��ط  ت�شغيل  �لكوريتني  ب��اإع��ادة  �ملّتحدة  �ل��ولي��ات  رّح��ب��ت 
�ل�شاخن بينهما، جمّددة دعوتها بيونغ يانغ للدخول بدون �شروط 

م�شبقة يف حو�ر ب�شاأن تفكيك تر�شانتيها �لنووية و�لبال�شتية.
بينهما عرب  �ل�����ش��اخ��ن  �لت�����ش��ال  خ��ط  ت�شغيل  �ل��ك��وري��ت��ان  و�أع�����ادت 
�حلدود، يف خطوة قالت �شيول �إنها قد ت�شاعد يف حت�شني �لعاقات 
�ل�شاروخية  �لتجارب  ب�شل�شلة  عاملياً  قلقاً  يانغ  بيونغ  �أث��ارت  بعدما 

�لتي �أجرتها يف �لأ�شابيع �لأخرية.
ب�شكل   2020 حزير�ن/يونيو  يف  قطعت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
�أحادي كّل �لت�شالت �لع�شكرية و�ل�شيا�شية �لر�شمية وذلك رّد�ً على 

�إر�شال نا�شطني من�شور�ت مناه�شة لل�شمال عرب �حلدود.
وز�رة  با�شم  �ملتحّدث  ق��ال  �ل�شاخن  �خل��ط  ت�شغيل  �إع���ادة  على  ورّد�ً 
�ملّتحدة  �لوليات  �إّن  لل�شحافيني  بر�ي�س  نيد  �لأمريكية  �خلارجية 
�لتعاون”  عن  ف�شًا  �لكوريتني،  بني  و�لإج����ر�ء�ت  “�حلو�ر  تدعم 
بينهما. وذّكر �ملتحّدث با�شتعد�د �إد�رة �لرئي�س جو بايدن للتفاو�س 
�أيام  مع كوريا �ل�شمالية على تفكيك برناجمها �لنووي، وذلك بعد 
من و�شف �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ-�أون �لعر�س �ملتكّرر 
و�أعمالهم  خد�عهم  لإخفاء  “و�جهة  باأّنه  للحو�ر  �لأمريكيني  من 

�لعد�ئية«.

عوا�صم

طوكيو

باري�ص

و��صنطن

 ت�يوان حتّذر من »عواقب ك�رثية«
 يف ح�ل �سيطرت ال�سني على اجلزيرة 

•• تايبيه-اأ ف ب

“عو�قب  �أم�����س �ل��ث��اث��اء م��ن  �إن����غ-ون يف م��ق��ال   ح���ذرت رئي�شة ت��اي��و�ن ت�شاي 
كارثية” يف حال �شيطرت �ل�شني على �جلزيرة، وتعهدت “�لقيام بكل ما يلزم” 
150 طائرة  ملو�جهة تهديد�ت بكني. وتاأتي ت�شريحات ت�شاي بعد توغل نحو 
�شينية يف منطقة �لدفاع �جلوي �لتايو�نية منذ 1 ت�شرين �لأول/�أكتوبر، وهو 
رقم غري م�شبوق. وتعي�س تايو�ن حتت �لتهديد �مل�شتمر بغزو من �ل�شني �لتي 
�إذ� لزم �لأمر.  �إليها وبالقوة  �أن يعود  �أر��شيها يجب  تعترب �جلزيرة جزء� من 
و�شول  منذ  و�لقت�شادية  و�لدبلوما�شية  �لع�شكرية  �شغوطها  بكني  وز�دت 
“�ل�شني  مبد�أ  برف�شها  �مل�شوؤولة  وتعرف   ،2016 عام  يف  �ل�شلطة  �إىل  ت�شاي 
�أن  �أفريز”  “فورين  �لثاثاء يف جملة  ُن�شر  مقال  ت�شاي يف  كتبت  �لو�حدة”. 
�لف�شل يف �لدفاع عن تايو�ن �شيكون “كارثيا” على �جلزيرة و�ملنطقة. وقالت 
“يجب �أن يتذكرو� �أنه �إذ� �شقطت تايو�ن، �شتكون �لعو�قب كارثية على �ل�شام يف 
�ملنطقة وعلى نظام �لتحالف �لدميوقر�طي«. و�أ�شافت “�شتكون تلك �إ�شارة �إىل 
�أنه يف �ملو�جهة �لعاملية بني �لقيم �ليوم، ي�شود �ل�شتبد�د على �لدميوقر�طية«. 
و�أكدت �لزعيمة �أن تايو�ن تاأمل يف تعاي�س �شلمي مع �ل�شني، ولكن “�إذ� تعر�شت 
دميوقر�طيتها و�أ�شلوب حياتها للتهديد، فاإن تايو�ن �شتفعل كل ما يلزم للدفاع 
عن نف�شها«. وحّثت حكومة تايبيه بكني �لثنني على وقف “�لأعمال �ل�شتفز�زية 
وغري �مل�شوؤولة” بعد �لتوغل �لقيا�شي ل�56 طائرة مقاتلة �شينية بينها قاذفات 
�ت�س-6 ذ�ت �لقدر�ت �لنووية يف منطقة دفاع �جلزيرة. و�شّددت ت�شاي على �أنه 
“يف خ�شم �لتدخات �شبه �ليومية جلي�س �لتحرير �ل�شعبي، يظل موقفنا ب�شاأن 

�لعاقات بني جانبي �مل�شيق ثابتا: لن ت�شت�شلم تايو�ن لل�شغط«.

اأزمة عاملية بعد تعطل في�س ب�ك

�سحف عربية: ال�سودان بني فكي االإره�ب واالنف�س�ل

بينهم لبن�نيون.. فيديو ير�سد م�أ�س�ة مه�جرين عند حدود بولندا

ليبي�.. ل�س�لح من توقف م�سروع م�سف�ة اأوب�ري 8 �سنوات؟
طر�بل�س: “نعلن �ليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء �لفعلي يف �إن�شاء 
�ملنطقة  �أه��ايل  �نتظره  �ل��ذي  �جلنوب،  للنفط يف  م�شروع م�شفاة 
�أن  رغ��م  �لنتظار”  “طول  �شبب  م��ا  لكن  ط��وي��ل��ة«.  ���ش��ن��و�ت  منذ 
من  وبالرغم  �لدبيبة،  حديث  وفق  متو�فرة”،  �ملالية  “�لتغطية 
�إ�شد�ر �حلكومة يف 2013، وكان ير�أ�شها علي زيد�ن، �لقر�ر رقم 
766 �لذي ن�س على تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة حتت ��شم “م�شفاة 
�لليبي  �لد�خلية  �لنفط”؟ يف تقدير وكيل وز�رة  �جلنوب لتكرير 
�لأ�شبق �ل�شفري ح�شن �ل�شغري، فاإن ت�شريح �لدبيبة يوؤكد ما تردد 
“مر�ر� وتكر�ر�” عن عرقلة حمافظ م�شرف ليبيا �ملركزي �ملدعوم 
�إخو�نيا، �ل�شديق �لكبري، لأي قر�ر ل ي�شمن ��شتمر�ره يف من�شبه. 
وتابع: “حينما �شدر قر�ر �إن�شاء �مل�شفاة 2013 كانت �حتياطيات 

�لنقد �لأجنبي مل تتاأثر مبا ي�شمى عملية “فجر ليبيا” وما تبعها 
من كو�رث، و�ليوم ويف ظل عجز مايل كبري، ونهاية �شنة مالية من 

غري ميز�نية، تقرر متويل �مل�شفاة«.
و�أعرب �ل�شغري عن قلقه من �أل يرى �مل�شروع �لنور؛ لوجود “لوي 
�لهيمنة على �جلنوب ومقدر�ته، ويعمل مبنهجية ل�شمان  ين�شد 

خ�شوعه و�لإمعان يف �بتز�زه بكل ما هو حيوي لأهله«.
�أن  �لكرمي من  �لهادي عبد  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وب��دوره حذر 
يلمع  و�لآن  �شكل،  ب��اأي  من�شبه  يف  �لبقاء  هدفه  �لكبري  �ل�شديق 
�ل�شخ�س  هو  �أنه  رغم  للم�شروعات،  �ملبالغ  باإفر�جات عن  �شورته 

نف�شه �لذي حتدث من قبل على �أن ليبيا “على حافة �لإفا�س«.
به،  يطيح  �أن  ي�شتطيع  رئ��ي�����س  ينتخب  �أن  م��ن  �ل��ك��ب��ري  ويخ�شى 

و�حلديث لعبد �لكرمي، �لذي �أكد �أن حجم �ملخالفات �لتي �رتكبها 
�شتجعل �ل�شجن م�شريه لو حوكم.

ي�شعى ل�شمان حليف  �لباد حاليا، حيث  خ��ارج  �إىل وج��وده  ونبه 
خارجي، ما ميكن �أن ي�شهم يف “�لتمديد له” يف �ملن�شب.

وتقدم 12 نائبا بالربملان، �لأحد، بطلب �إىل رئي�س �لربملان عقيلة 
فيما  للتحقيق  �لعام  �لنائب  ملكتب  و�إحالته  �لكبري  لإيقاف  �شالح 
باإهد�ر  �ملحا�شبة  لديو�ن  تقرير  يف  وردت  �تهامات  من  �إليه  ُن�شب 

مليار ون�شف مليار دولر من �أمو�ل �مل�شرف.
وهنا يو�شح �لناطق با�شم �ملجل�س �لبلدي ل�شبها باجلنوب، �أ�شامة 
�إذ   ،2014 منذ  م�شتمر  �ملنطقة  يف  �ملحروقات  نق�س  �أن  �ل���و�يف، 

يعتمد بن�شبة %99 على م�شتودع م�شر�تة.

•• طرابل�س-وكاالت

بليبيا،  �مل��رك��زي  �مل�شرف  حمافظ  �لليبي  �ل�شاأن  يف  خ��رب�ء  �تهم 
يف  �لنفط  م�شفاة  �إن�����ش��اء  تعطيل  يف  بالت�شبب  �لكبري،  �ل�شديق 
�جلنوب؛ ما �أدى لتعطيل م�شاريع �لتنمية �لتي يعد �لنفط �شريانا 

لها، وهجرة كثري من �لكفاء�ت من جنوب �لباد لقلة �لفر�س.
و�أعلن رئي�س �حلكومة �لليبي عبد �حلميد �لدبيبة �أول �أول �أم�س 
�ل��ب��اد ق��رب حقل  �إن�����ش��اء م�شفاة نفط جنوب  �ل�����ش��روع يف  �لأح���د 
دولر  مليون   600 بكلفة  �أوب��اري،  �لنفطي مبنطقة  “�ل�شر�رة” 
�أن��ه م�شروع ج��اء متاأخر� قال  �إ���ش��ارة �إىل  �أع���و�م. ويف  خ��ال ثاثة 
يف  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  مقر  من  �شحفي  موؤمتر  يف  �لدبيبة 

•• عوا�صم-وكاالت

�شهد �لعامل �نقطاعاً طويًا خلدمات 
�لرئي�شيتني  ومن�شتيها  ب��وك  في�س 
�أكرث  طيلة  و�ن�����ش��ت��غ��ر�م،  �آب،  و�ت�����س 
6 �شاعات ب�شبب عطل فني كبد  من 
 7 زوكربريغ  مارك  �ل�شركة  موؤ�ش�س 

مليار�ت دولر.
ووف����ق ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة �أم�س 
�ل�شود�ين  �جلي�س  ه��اج��م  �ل��ث��اث��اء، 
وكر�ً للمتطرفني بعد �أيام من عملية 
موؤ�شر  يف  د�ع�س،  تنظيم  �شد  �شابقة 
��شتفحال  م��ن  �ل��ق��ل��ق  ت�شاعف  ع��ل��ى 

�لإرهاب يف �لباد.

عطل فني اأم ا�ستهداف؟ 
�لأو�شط”،  “�ل�شرق  �شحيفة  قالت 
�مل�شكلة  م��ن  م��ع��رف��ة  �ن��ت��ظ��ار  �إن����ه يف 
بوك،  في�س  على خدمات  �أث��رت  �لتي 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكة  �أن  �إل 
�أ�شارت �إىل وجود عطل يف نظام ��شم 
�ل��ن��ط��اق، و����ش��ت��ب��ع��دت ت��ع��ر���ش��ه��ا �إىل 

هجوم �إلكرتوين.
ورغم تاأكيد �ل�شركة، ل تز�ل �ل�شكوك 
�لو��شع،  �ل��ع��ط��ل  ح��ق��ي��ق��ة  يف  حت����وم 
و�لأزمة �لتي خلفها توقف عدد كبري 
�أم�س  �أو كلياً  �آخر من �ملن�شات جزئياً 
�ملتنامية  �لتهامات  ظل  يف  �لإث��ن��ني، 

لفي�س بوك، و�آخرها ما ك�شفته م�شربة �لوثائق �ل�شرية  
جورنال”،  �شرتيت  “وول  ل�شحيفة  هوغن  فر�ن�شي�س 

و�ملطالبة بتحقيق معمق يف �ل�شبكة و�أ�شاليب عملها.
وظيفة  �خ��ت��ربت  �أن��ه��ا  �لأو�شط”  “�ل�شرق  و�أو���ش��ح��ت 
كمبيوتر  ب���ني  “نب�س”  وج����ود  ل���ش��ت�����ش��ع��ار  “بينغ” 
قيا�س  لختبار  �مل�شتهدف،  �خل��ادم  و�جل��ه��از  �مل�شتخدم 
نب�س مع �لأج��ه��زة �خل��ادم��ة لفي�س ب��وك، وو�ت�����س �آب، 

و�إن�شتغر�م، دون جدوى.
جميع  �أن  ف��اإم��ا  �حتمالني،  �أح���د  �ل�شحيفة  و�ع��ت��ربت 
�لأجهزة �خلادمة �ملو�جهة للم�شتخدم متوقفة متاماً، 
وهو �أمر نادر جد�ً، و�إما �أن خدمة نظام عنونة �ملو�قع 
12 رقماً  �لذي يرتجم ��شم �ملوقع �إىل  �إ�س”  �إن  “دي 
ت���دل م��وج��ه��ات �لإن���رتن���ت �ل��ع��امل��ي��ة �إىل م��وق��ع �جلهاز 
�خل����ادم ب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ا ي��ع��رف ب��ربوت��وك��ول �لإنرتنت 
��شتهد�ف مق�شود  �لذي قد يدل على  �لأم��ر  متوقفة، 

ملن�شات في�س بوك �أو �أجهزة ترجمة عناوين �ملو�قع.
يوؤثر  قد  خ��ادم��اً  ج��ه��از�ً  ي�شيب  عطل  �أي  �أن  و�أ�شافت 
للنظر هو  �لافت  �لأم��ر  على جميع �خلدمات، ولكن 
ب�شكل  �ملن�شة  عمل  �إىل  ي���وؤدي  خ���ادم  ج��ه��از  تعطل  �أن 
حمدود، بحيث تظهر ر�شالة خطاأ فني من �ل�شركة �أمام 
�مل�شتخدمني، بينما مل ت�شتطع �لكمبيوتر�ت و�لهو�تف 
�لو�شول �إىل �أي �شفحة يف عطل �لأم�س، حتى �شفحة 
هي  �مل��رج��ح��ة،  �لفر�شية  �أن  ُم�شيفة  �ل��ف��ن��ي.  �خل��ط��اأ 
توقف �لأجهزة �ملرتجمة للعناوين، �شو�ء ب�شبب عطل 
خدمات  �أن  ذل��ك  مق�شود،  تخريبي  ��شتهد�ف  �أو  فني 

�شاك، توقفت يوم �جلمعة �ملا�شي �أي�شاً.

•• بريوت-وكاالت

�نت�شر عطلة نهاية �لأ�شبوع يف لبنان على مو�قع �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي وو���ش��ائ��ل �إع��ام��ي��ة حم��ل��ي��ة ف��ي��دي��و مرفق 
ت�شتغيث  لبنانية  �أن��ه��ا  ي��رج��ح  لم����ر�أة  �شوتي  بت�شجيل 

وتطلب مد يد �لعون للعودة �إىل بادها.
و�أظ���ه���ر �ل��ف��ي��دي��و ع����دد�ً م��ن �مل��ه��اج��ري��ن �ل��ع��ال��ق��ني على 
نيوز  “�شكاي  علمت  وب��ول��ن��د�،  بيارو�شيا  ب��ني  �حل���دود 
و�لعر�قية  �ل�شورية  �جلن�شيتني  م��ن  فيهم  �أن  عربية” 
وبع�س �للبنانيني، وهم يف و�شع �شيئ وينا�شدون �ملعنيني 

يف بادهم م�شاعدتهم و�إنقاذهم.
�أن ح�شلو�  بعد  �ملهاجرين  �أن  وذك��رت معلومات �شحفية 
بهدف  بيارو�شيا  �إىل  �شافرو�  �شياحية،  تاأ�شري�ت  على 
�ل���دخ���ول �إىل �إح����دى �ل����دول �لأوروب���ي���ة )�أمل���ان���ي���ا(، لكن 
عليهم،  قب�شت  �لفيديو-  بح�شب   - بولند�  يف  �ل�شرطة 
�إدخالهم  بدورها  رف�شت  �لتي  بيارو�شيا  �إىل  و�أعادتهم 
بح�شب  �حل���دود،  على  عالقني  فاأ�شبحو�  �أر��شيها،  �إىل 
�إىل خارج  �إق�شاوؤهم  �إعام حملية ومت  ما ن�شرت و�شائل 

�حلدود، حيث يو�جهون ظروفاً معي�شية �شعبة.
مهددون  “نحن  �لفيديو:  يف  �مل��و�ط��ن��ات  �إح���دى  وت��ق��ول 
ب��ال��ق��ت��ل وه��و�ت��ف��ن��ا ���ش��وف ت��ت��وق��ف ع��ن �ل��ع��م��ل ب��ع��د نفاذ 
�ل�شحن منها«. وظهر يف �لفيديو منا�شدة لمر�أة يرجح 
�ل�شفر من  �أحد مكاتب  وتتو��شل مع  تبكي  لبنانية  �أنها 
�أريد  ول  من��وت  نحن  �بنتكم  �أن��ا  “�أرجوكم  �إنقاذها  �أج��ل 
�أن��ن��ا منعنا من  �إل  وم���ال  �شفر  ت��ذ�ك��ر  لدينا  ه��ن��ا،  �مل���وت 

بايدن،  �لرئي�س  عنه  �ل��ذي عرب  �لكبري  “�لقلق  �شحة 
ع��م��ل عمالقة  ع��ن كيفية  م��ن �حل���زب���ني،  و�مل�����ش��رع��ون 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي«.
�لأبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدثة  ت�شريحات  وتز�منت 
�ل�شهرية  �ل�شركة  تطبيقات  �شرب،  ��شتثنائي  خلل  مع 
في�شبوك و�إن�شتغر�م وتويرت، ��شتمر لعدة �شاعات، فيما 
رجحت تعليقات �أن يكون �شبب تقني ور�ء �خللل �لذي 

�أدى �إىل تر�جع قيمة �أ�شهم �ل�شركة.
�شتطرح  �لتي  �شهادتها  يف  ه��وغ��ن،  فر�ن�شي�س  وق��ال��ت 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لفرعية  �لتجارة  جلنة  �أم��ام  �ليوم 

�لأمريكي: 
�لتبغ كانت تخفي �لأ�شر�ر  �أن �شركات  �أدركنا  “عندما 
�ل��ت��ي ت�����ش��ب��ب��ه��ا، �ت���خ���ذت �حل��ك��وم��ة �إج�������ر�ء�ت. عندما 
�أحزمة  م��ع  �أم��ان��اً  �أك���رث  ك��ان��ت  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أن  �كت�شفنا 
�أن تفعلو�  �أنا�شدكم  �إج��ر�ء..  �ملقاعد، �تخذت �حلكومة 

�ل�شيء نف�شه هنا” مع في�س بوك.
على  يتعني  “عندما  �أن���ه  �ل��ب��ي��ان��ات  خ��ب��رية  و�ع��ت��ربت 
بني  �لخ��ت��ي��ار  ب���وك  في�س  يف  �لتنفيذيني  �مل�����ش��وؤول��ني 

�لأرباح �أو �أمان �مل�شتخدم، فاإن �لأرباح تربح«.

اإرهاب وانف�سالية
يف  �ل�شود�نية  �ل�شلطات  وفق  د�ع�شية  خلية  ك�شف  بعد 
�أمنية،  مد�همة  يف  وجرحى  قتلى  و�شقوط  �خلرطوم 
جتددت �أم�س �لأول يف �لعا�شمة �خلرطوم �ل�شتباكات 
و�إره��اب��ي��ني، خلفت قتلى  �ل�شود�نية  �لأم���ن  ق��و�ت  ب��ني 
�إعام  ق��ال �شهود ع��ي��ان وو���ش��ائ��ل  وج��رح��ى، ح�شب م��ا 

اأزمة في�س ب�ك
بوك  في�س  �شركة  �أن  “�حلرة”  موقع  نقل  جهته  من 
��شتهد�ف،  �أو  ه��ج��وم  �إىل  �ل��ت��ع��ر���س  ن��ف��ي  ع��ل��ى  ت�����ش��ر 
موؤكدًة �أن �شبب �لنقطاع “تغيري�ت يف �إعد�د�ت �أجهزة 

�لتوجيه، �لر�وتر«.
�شبب  �أن  ك�����ش��ف��و�  مهند�شيها  �أن  �ل�����ش��رك��ة  و�أو���ش��ح��ت 
�لعامل  م�شتخدمي من�شاتها حول  و�جه  �لذي  �لعطل 
�لتي  �لأ�شا�شية  �لر�وتر  �أجهزة  �إع��د�د�ت  يف  “تغيري�ت 
تن�شق حركة مرور �ل�شبكة بني مر�كز �لبيانات لدينا”، 
موؤكدة �أنه ل “�أدلة” على تعر�س بيانات �مل�شتخدمني 

لاخرت�ق.
بعد  �أخ����رى،  م��ع م�شكلة  ب���وك،  �أزم����ة في�س  وت��ز�م��ن��ت 
مطالبات بالتحقيق مع �ل�شركة، بعد ت�شريبات موظفة 
�لأمريكية،  ج��ورن��ال  ���ش��رتي��ت  وول  ل�شحيفة  �شابقة 
�أكرث  بتحقيق  و�لكونغر�س،  �لأبي�س،  �لبيت  ومطالبة 

عمقاً يف ممار�شات و�شيا�شات �ل�شركة.
�شاكي،  ج��ني  �لأب��ي�����س،  �لبيت  با�شم  �ملتحدثة  وعلقت 
�أم�س �لأول �لثنني  على �لت�شريبات عن طريقة عمل 
�شهادة  بعد  ب��وك،  في�س  �لجتماعي،  �لتو��شل  عماق 
مكتوبة مل�شوؤولة �شابقة بال�شركة عن �شيا�شات “مثرية 

للجدل” د�خلها.
�لت�شريبات  �إىل  ت��ن��ظ��ر  و����ش��ن��ط��ن  �إن  ���ش��اك��ي  وق���ال���ت 
�لذ�تي”  “�لتنظيم  �أن  تو�شح  حلقة  �أح��دث  باعتبارها 
“ل  �ل�شخمة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  ���ش��رك��ات  د�خ����ل 

يعمل«.
�أن تلك �لت�شريبات تثبت  و�عتربت، وفق “�شي �إن �إن”، 

دون تاأ�شرية دخول، وكل ما عرفناه �أن بولند� �أعلنت حالة 
�لطو�رئ وهم يف �لطريق و�أقفلت حدودها«.

ويف �ت�شال م�شائي ملوقع “�شكاي نيوز عربية “ مع مدير 
�ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لقن�شلية يف وز�رة �خلارجية �للبنانية 
حادثة  “تفا�شيل  ق��ائ��ا:  حت��دث  خ���وري  غ���ادي  �ل�شفري 

�أي من �لدولتني، �شنموت هنا. و�أهلي ل يعرفون  دخول 
بذلك«. وقال �شاهد عيان: “ما نعلمه �أن هذه �ملجموعة 
وبينها ن�شاء ورمبا �أطفال �نطلقت نحو تركيا يف حماولة 
�أ�شبوع  وقبل  بيارو�شيا،  طريق  عن  �أملانيا  �إىل  للدخول 
بيارو�شيا  �إىل  �لدخول  �للبناين  باإمكان  كان  �ليوم  من 

ر����ش���م���ي���ة، م����ا ����ش���اع���ف �مل����خ����اوف يف 
�ل�����ش��ود�ن، �مل��ه��دد ب��ع��ودة �لإره����اب، يف 
من  �لتحذير�ت  ترتفع  �لذي  �لوقت 

�لنزعات �لنف�شالية �جلديدة.
�لكويتية  �لأن����ب����اء  ���ش��ح��ي��ف��ة  ووف�����ق 
“تفاعلت �أزمة �إغاق �ملو�نئ و�لطرق 
يف �شرق �ل�شود�ن، حيث حذر جمل�س 
�ل����وزر�ء م��ن ن��ف��اد �مل��خ��زون �لدو�ئي 
و�نعد�م �شلع �إ�شرت�تيجية بالباد، يف 
ظل ��شتمر�ر �لحتجاج �لقبلي �لذي 
�أدى لإغاق �ملو�نئ بالبحر �لأحمر، 
�خلرطوم  ب���ني  �ل��ق��وم��ي  و�ل��ط��ري��ق 

وبورت�شود�ن«.  
�أوب�شار  ع���ب���د�هلل  ق����ال  �مل���ق���اب���ل،  ويف 
�ملتحدث با�شم جمل�س نظار�ت �لبجا 
و�لعموديات �مل�شتقلة �شرق �ل�شود�ن، 
مغلقاً  �شيظل  �ل�شرقي  “�لإقليم  �إن 
ول�����ن ت���ف���ت���ح �مل�����و�ن�����ئ و�ل�����ط�����رق �إل 
�ل�����ش��ود�ن يف  ���ش��رق  �إل��غ��اء م�شار  بعد 

مفاو�شات جوبا«.
ومن جهته، قال �للو�ء عثمان �لباقر، 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى للبجا  �ل��ق��ي��ادي يف 
�شيعلن  “�ملجل�س  �إن  و�ل��ع��م��ودي��ات، 
�ل�شود�ن  ع��ن  �مل�شتقلة  �لبجا  دول���ة 

بعد 10 �أيام«.
ن��ق��ل��ه موقع  ت�����ش��ري��ح  يف  و�أ�����ش����اف 
“جتاوز �أي ت�شعيد مدين  “�حلرة”، 
يف �لتعاطي مع �خلرطوم و�لنتقال 
�لقانوين  �ملجل�س  عن  ونقل  �لثوري”.  �لت�شعيد  �إىل 
ملجل�س �لبجا �إعانه “�لدخول يف ع�شيان مدين ب�شرق 

�ل�شود�ن«.

منعرج حا�سم
�أن  �ل��ل��ن��دن��ي��ة  “�لعرب”  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  جهتها  م��ن 
�حلو�دث  تنامي  بعد  حا�شماً  منعرجاً  دخ��ل  �ل�����ش��ود�ن، 
�مل�شتفحلة بني  �خل��اف��ات  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �لإره��اب��ي��ة، 
�لتحديات  من  يزيد  “ما  و�ملدنية  �لع�شكرية  �لقياد�ت 
�لتباعد  ظ��ل  يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي 
يف  و�ملدين”  �ل���ع�������ش���ك���ري  �مل���ك���ون���ني  ب����ني  �حل���ا����ش���ل 

�خلرطوم.
�لنق�شام  �أن  قمبو،  درة  �ل�شيا�شية  �ملحللة  و�أو���ش��ح��ت 
“يدمر �حلياة �ل�شيا�شية �له�شة و�شتكون له �نعكا�شات 
مبا�شرة على متا�شك �لن�شيج �لوطني، لأن هناك قوى 
�أن �ل�شود�ن  لت��ز�ل حتركها �لأه��د�ف �لقبلية يف حني 
ك��ب��ل��د م��ن��ه��ك وي���ح���اول �خل������روج م���ن ���ش��ن��و�ت �لقمع 
�لإخ�����و�ين لن  �لع�شكري  �لأه��ل��ي��ة و�حل��ك��م  و�حل����روب 

يتحمل ت�شرذماً جديد�ً«.
�أن  على  ف�شدد  �ل��غ��ايل،  مرت�شي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �أم��ا 
�ملكون �لع�شكري يدرك رف�س �ملجتمع �لدويل �أن  يقبع 
و�أن  �ملدنيني،  �إز�ح��ة  �ل�شلطة مقابل  ر�أ���س  على  وحيد�ً 
�ملتحدة،  �لأمم  ومنظمة  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  م��و�ق��ف 
�أن  �إ�شار�ت على  ودول �لرتويكا، من �خلافات منحته 
م�شيه يف هذ� �لطريق لن ي�شمن له مكا�شب �شيا�شية 

يف �مل�شتقبل.

م�شابهة جرت يف �ملنطقة نف�شها قبل �شهر من �لآن، و�أنه 
مع  و�لت�شال  �للبنانية  �خلارجية  وز�رة  تدخل  “وبعد 
�لتو�شل يومها  لبنان يف بيارو�شيا وبولند� مت  �شفريي 
�ل�شلطات  وجتاوبت  عالقني  كانو�  �لذين  �ملو�طنني  �إىل 
فوجئنا  ولكن  �لرتحيل،  �شرط  بالدخول  لهم  و�شمحت 
بهروبهم نحو ليتو�نيا ومنها �إىل جهات جمهولة«. ووعد 
من  ك��ل  يف  لبنان  �شفريي  م��ع  ل��ي��ًا  بالتو��شل  �خل���وري 

بيارو�شيا وبولند� ملعرفة �ملزيد من �لتفا�شيل.
�إىل “�أنه وفق �لقانون �لدويل فاإن  وختم حديثه م�شري�ً 
�إذ�  لبنان  �إىل  �لعالقني  ب��اإع��ادة  ملزمة  �للبنانية  �لدولة 
وقال �إن “بع�س �لتجار  كانو� فعًا بني حدود �لبلدين”، 

ي�شجعون �لعائات على �لهجرة غري �ل�شرعية«.
وق���ال ���ش��اه��د ع��ي��ان م��ن ط��ر�ب��ل�����س ع��ل��ى ع��ل��م باأ�شخا�س 
�إنهم  ي��ق��ال  �ل���ذي  “�ملكان  �إن  نف�شها  بالطريقة  رح��ل��و� 
عالقون فيه يعرف باملنطقة �ملحرمة وفيه جي�س وحر�س 
�ل�شمال  �شهود عيان يف عا�شمة  ويرّجح بح�شب  ح��دود«. 
قبالة  �نطلقت من  قد  ه��وؤلء  رحلة  “تكون  �أن  طر�بل�س 
�حلدود �ل�شورية � �للبنانية �لبحرية يف عكار �أو من ميناء 
طر�بل�س وفق ما جرت �لعادة موؤخر�ً هرباً من �لظروف 
�ملعي�شية �ل�شعبة يف لبنان �لتي يطلق عليها ��شم “�لهجرة 

�لثالثة ».
�لبولندي  �لرئي�س  وق��ع  �أي���ام  وق��ب��ل  �أن���ه  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ملدة  �لطو�رئ  حالة  �إع��ان  ب�شاأن  مر�شوماً  دود�،  �أندريه 
تدفق  من  بيارو�شيا، خوفاً  مع  �حل��دود  على  يوماً   30

�ملهاجرين �إىل �أر��شيه.

تقرير اأممي: كوري� ال�سم�لية توا�سل تطوير االأ�سلحة •• �صيول-اأ ف ب

�أك���د ت��ق��ري��ر ج��دي��د ���ش��در ع��ن �لأمم 
و��شلت  �ل�شمالية  كوريا  �أن  �ملتحدة 
بر�جمها لتطوير �لأ�شلحة رغم �أنها 
�شوء�  ت���زد�د  �قت�شادية  �أزم���ة  ت��و�ج��ه 
ج����ّر�ء �حل�����ش��ار �ل���ذي ف��ر���ش��ت��ه على 

نف�شها يف ظل كوفيد.
عقوبات  �إىل  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  وت��خ�����ش��ع 
دولية على خلفية برناجميها �لنووي 
ت��ق��ّدم��ا ب�شكل  �ل��ل��ذي��ن  و�ل��ب��ال�����ش��ت��ي، 
مت�شارع يف عهد �لرئي�س �حلايل كيم 

جونغ �أون.
وجاء �لتقرير بعدما �أثارت بيونغ يانغ 
�ختبار�ت  �شل�شلة  ج���ّر�ء  دول��ي��ا  قلقا 

حم��ن��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل���ت���ي ت����زد�د 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  و�����ش���ل���ت  �����ش����وء�، 
)�ل�شم  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
تطوير  �ل�شمالية(  لكوريا  �لر�شمي 

برناجميها �لنووي و�لبال�شتي«.
�إطاق  عملية  يانغ  بيونغ  جت��ر  ومل 
للقار�ت  ع��اب��رة  بال�شتية  ل�����ش��و�ري��خ 
 ،2017 �لعام  نوويا منذ  �ختبار�  �أو 
�أجرت  �أن��ه��ا  �إىل  ل��ف��ت  �ل��ت��ق��ري��ر  ل��ك��ن 
�لتكنولوجيا  بني  “جتمع  �ختبار�ت 
�لتوجيه”  وتكنولوجيا  �لبال�شتية 
مو�قع  يف  �لأن�����ش��ط��ة  ت��و����ش��ل��ت  فيما 

�لنا�س  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ج��وه��ري  ب�شكل 
و�لب�شائع، �مل�شروعة وغري �مل�شروعة، 

�شمن و�إىل ومن �لباد«.
��شتري�د  نظريا”  “توقف  وف��ي��م��ا 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�شتهاكية،  �ملنتجات 
�مل���ح���ظ���ورة مبوجب  �ل���ف���اخ���رة  ت��ل��ك 
�لتقرير  �أن  �إل  �لأمم��ي��ة،  �ل��ع��ق��وب��ات 
ب�شاأن  �لتحقيقات جارية  �أن  �إىل  ن��ّوه 
ب�شكل  فخمة  ���ش��ي��ار�ت  نقل  عمليات 

خمالف للقانون.
�أي  يف  ي���ان���غ  ب���ي���ون���غ  ت���ن���خ���رط  ومل 
حم��ادث��ات ن��ووي��ة منذ �ن��ه��ارت ثاين 

ب�شعة  غ�شون  يف  �أجرتها  �شاروخية 
�أ�شابيع، ما دفع جمل�س �لأمن �لدويل 

لعقد �جتماع طارئ.
وذك������ر �ل���ت���ق���ري���ر �ل������ذي ن�����ش��ر على 
�شيول  بتوقيت  �ل��ث��اث��اء  �لإن���رتن���ت 
وي��غ��ط��ي �ل���ف���رتة م���ن �ل�����ش��اد���س من 
�شباط/فرب�ير حتى �لثالث من �آب/

�غ�شط�س، �أن كوريا �ل�شمالية و��شلت 
تطوير بر�جمها �لت�شلحية.

�أّعدته جلنة  �ل��ذي  �لتقرير  وج��اء يف 
�لبلد  على  �لعقوبات  ت��ر�ق��ب  خ��رب�ء 
على  �ل���ب���اد  ت��رك��ي��ز  “رغم  �مل���ع���زول 

بربناجمها  ����ش���ل���ة  ع���ل���ى  رئ���ي�������ش���ي���ة 
�لنووي.

كوريا  �أغ���ل���ق���ت   ،2020 وم���ط���ل���ع 
�ل�������ش���م���ال���ي���ة ح�����دوده�����ا يف حم���اول���ة 
حلماية نف�شها من وباء كوفيد، �لذي 
�مل��ج��اورة، لكنها  �ل�شني  �أول يف  ظهر 
�مل�شروعة  غ���ري  ج��ه��وده��ا  “و��شلت 
من  معّينة  م��ك��ّون��ات  على  للح�شول 
�خل�����ارج و�ل��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���س لنقل 

منتجاتها �إىل �شركائها«.
و�أكد �أن �حل�شار �لذي فر�شته جر�ء 
“�لتاأثري  و�����ش���ل  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 

ق��م��ة ب��ني ك��ي��م و�ل��رئ��ي�����س �لأمريكي 
ت��ر�م��ب يف هانوي،  دون���ال���د  �ل�����ش��اب��ق 
فيما رف�شت جهود جارتها �جلنوبية 

لإعادة �إحياء �ملحادثات.
�حلايل  �لأمريكي  �لرئي�س  عهد  ويف 
مر�ر�  و��شنطن  �أع��رب��ت  ب��اي��دن،  ج��و 
كوريا  ع��ن  ممثلني  لقاء  رغبتها  ع��ن 
�ل�شمالية، فيما �أكدت �أن �لهدف نزع 

�شاح بيونغ يانغ �لنووي.
بعرو�س  كيم  ندد  �ملا�شي،  و�لأ�شبوع 
ل��ع��ق��د حمادثات  �مل��ت��ك��ررة  و����ش��ن��ط��ن 
�عتبارها  على  م�شبقة  ���ش��روط  دون 
�إد�رة  م��ّت��ه��م��ا  �شخيفة”،  “خدعة 
�لإد�ر�ت  �شيا�شية  مبو��شلة  ب��اي��دن 

�ل�شابقة “�لعد�ئية«.
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ور�شمت معلومات  للمو�جهة«.  �شامل  قوي  “نهج  باتباع  ووعدت  �لتخطيط”، 
بريطانيا من خال  �لإخ��و�ين يف  و�لنفوذ  للتو�جد  �لدر��شة خريطة  قدمتها 
جمموعة من �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز، وبح�شب �لباحثة يف �ملركز هيبة غربي، متتلك 
جماعة �لإخو�ن متتلك 60 منظمة د�خل بريطانيا، من بينها منظمات خريية 
وموؤ�ش�شات فكرية، بل وقنو�ت تلفزيونية، ولز�لت �جلماعة تفتتح مقر�ت لها يف 
�ململكة �ملتحدة كافتتاح “مكتب �جلماعة” يف حي كريكلوود �شمايل لندن. ومن 
“كمال  �أ�ش�شها  �لتي  بريطانيا  يف  �لإ�شامية”  “�لر�بطة  �ملنظمات،  هذه  �أب��رز 
وتر�أ�شتها   ،1997 �لإخ���و�ن  تنظيم  من  لحقا  خ��رج  و�ل��ذي  �شنة  �لهلباوي” 
�ل�شندوق �لفل�شطيني  �أي�شاً  ذ�ت �لأ�شول �لعر�قية. هناك  “رغدة �لتكريتي” 
لاإغاثة و�لتنمية �لذي �أ�ش�شه “ع�شام يو�شف” يف �لت�شعينيات ميتلك 11 فرعاً 
يف  �لإ�شامية”  �لإغاثة  و”منظمة   »TCF قرطبة  و”موؤ�ش�شة  بريطانيا  يف 
�إن طبيعة �لعاقات  بريطانيا. وتقول غربي يف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز عربية”، 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ىل  ترحيله  مت  ث��م   2003 ف��رب�ي��ر   4 يف  للم�شجد  ك��اإم��اٍم 
�لإ�شامية  - �جلماعة  و�لإره��اب.  بالتطرف  تورطه  بتحقيقات  تتعلق  لأ�شباب 
مان�ش�شرت وهى فرع من فروع  �لرئي�شي جنوب مدينة  �ملقاتلة مقرها  �لليبية 
�حلركة �لإ�شامية �ملتطرفة �لعاملية �لتي ت�شتقي �أفكارها من تنظيم �لقاعدة، 
يف  �ل��ق��اع��دة  م��ع  )ح��ارب��ا  �ل�شريف”  و”خالد  بلحاج”  �حلكيم  “عبد  وت�شم 
�أفغان�شتان( وغريهما. - جماعة �ملهاجرين �لربيطانية �أ�ش�شها “عمر بكري”، 
يف بريطانيا، وعقدت  �لإ�شامية”  “�ل�شريعة  �إىل تطبيق  �لأ�شل ودعا  �شوري 
�ملظاهر�ت من حني  تنظم  وكانت  لندن  �شرق  �جتماعات منتظمة يف  �جلماعة 
�لإ�شامية. - جلنة  لل�شريعة  تف�شري مت�شدد  بتطبيق  ملطالبة �حلكومة  لآخر 
�لأوروبية  �لأم��ن  �أجهزة  وت�شفه  �لفو�ز”،  “خالد  يتزعمها  و�لإ�شاح  �لن�شح 
�ملجيد”  عبد  “عادل  يعاونه  وك��ان  �أوروب����ا،  يف  “بن لدن”  �أه��م ممثلي  ب��اأح��د 

و”�إبر�هيم عبد �لهادي” �ملحكوم عليهما يف ق�شايا عنف �إ�شاموي.

•• لندن-وكاالت

حذرت عدة تقارير بريطانية من خطر �نت�شار مر�كز تنظيم �لإخو�ن بالباد، 
موؤ�شر  �إىل  �لإره��اب��ي��ة  �لعمليات  زي���ادة  خلف  �لرئي�س  �ملتهم  تعد  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 
حديثاً  ���ش��ادرة  در����ش��ة  و�أوردت  و2020.   2019 �لعامني،  بني  م�شبوق  غري 
�حلكومة  �أن  و�ل�شتخبار�ت،  �لإره���اب  مكافحة  لدر��شات  �لأوروب���ي  �ملركز  عن 
�لربيطانية يف مر�جعة �شاملة حُتدد من خالها �أولويات �لباد �ل�شيا�شية يف 
فرتة ما بعد �خلروج من �لحتاد �لأوروبي �أّن بريطانيا و�جهت تهديد�ً كبري�ً 
�ليمني  من  و�أي�شا  �أ�شا�شاً  �لإ�شاميني  �ملت�شددين  من  وم�شاحلها  ملو�طنيها 
�مل��ت��ط��رف و�ل��ف��و���ش��وي��ني. وذك���رت �حل��ك��وم��ة يف �مل��ر�ج��ع��ة �أن���ه �شيبقى �لإره���اب 
تنوعا من  �أك��رث  �لقادم مع وج��ود جمموعة  �لعقد  م�شدر تهديد كبري خ��ال 
�لأ�شباب �ملادية و�ل�شيا�شية وم�شادر جديدة لن�شر �لتطرف ومع تطوير عمليات 

�لقائمة بني لندن و�جلماعات �لإ�شاموية �ملتطرفة كانت موجودة منذ بد�يات 
�لقرن �ملا�شي، حيث كانت �ململكة مبثابة قاعدة للجماعات ومركز�ً لعملياتها يف 
�أوروبا. وت�شري �إىل �أنه �نطاقاً من �لتربعات و�مل�شاعد�ت �ملالية، هذ� �لتعاون 
منح �جلماعة قوة �إ�شافية من �ملو�جهة �لعنيفة �لتي ميكن للجماعات �ملتطرفة 
معادية  �أ�شبحت  �لتي  باحلكومات  �لإطاحة  �أو  ��شتقر�ر  لزعزعة  ��شتخد�مها 
�أّن بريطانيا نف�شها بد�أت تقدم لهم م�شاعد�ت  للغرب، ما جعلها قوية لدرجة 
جهدها  ق�شارى  تبذل  �ليوم  هي  وه��ا  م�شاحلها.  مهاجمة  ع��دم  مقابل  مالية 
خمتلف  خال  من  بلدها،  �إىل  �ملتطرفة  �جلماعات  هذه  ت�شرب  ومنع  ملحاربة 
�ل�شريعة  �أن�����ش��ار  �لأم��ن��ي��ة �حل��ال��ي��ة. - جماعة  �لإج�����ر�ء�ت و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لذي  “�أبو حمزة �مل�شري”،  ب�  �ل�شهري  “م�شطفى كمال م�شطفى”  يتزعمها 
“فين�شربي  م�شجد  �تخذ  و�ل��ذي   ،1979 �شنة  بريطانيا  �إىل  م�شر  من  قدم 
منطلقاً خلطبه قبل طرده منه و�عتقاله، حيث مت عزله من من�شبه  بارك” 

بريط�ني� تالحق موؤ�س�س�ت اإخوانية بتهم تتعلق بن�سر االإره�ب

�إح�������دى  �خ����ت����ف����اء  �أدى  ح����ي����ث   
�ملمثات �لأك��رث �شهرة وث��ر�ًء يف 
�لباد، �إىل �إثارة و�شائل �لتو��شل 
�لج���ت���م���اع���ي.   مل ت��ت��ب��ّخ��ر جاو 
نهاية  منذ  فح�شب  ج�شدًيا  و�ي 
�أغ�����ش��ط�����س، و�إمن����ا حم��و ك��ل �أثر 
مليون   86 لديها  �لتي  للنجمة، 
م��ت��اب��ع ع��ل��ى م��وق��ع وي��ب��و، تويرت 
�ملحلي  �لإن���رتن���ت  م��ن  �ل�شيني، 

متاًما. 
�ل����ع����ث����ور على  �مل�������ش���ت���ح���ي���ل  م�����ن 
�أو  �شوكر  �شاولني  مثل  �أفامها، 
-على  وو  �لثاث، جلون  �ملمالك 
م��ن�����ش��ات �ل��ت��ن��زي��ل �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 

�لباد..
نتائج  يف  ت��ظ��ه��ر  ل  �أن����ه����ا  ك���م���ا   
حم���رك �ل��ب��ح��ث �ل�����ش��ي��ن��ي، وقد 
مت حظرها من و�ش��ائل �لتو��شل 

�لجتماعي.
   مل ي��ت��م �ل��ك�����ش��ف ر���ش��م��ًي��ا عن 
و�ملغنية  �ملخرجة  �شطب  �أ�شباب 

و�شيدة �لأعمال �لرهيبة. 

لكن من �ل�شعب عدم �عتبار ذلك 
�ل�شيوعي  �حل����زب  م���ن  حت���ذي���ًر� 
هيمنته  يب��ش�������ط  �ل�ذي  �ل�شيني 
ب�شكل  �لخ���������رية  �لآون������������������������ة  يف 

متز�يد.
 مبفردها، �ملليارديرة، 45 عاًما، 
�لتجارية  �ل���ع���ام���ة  و����ش���ف���رية 
�لإي����ط����ال����ي����ة �ل����ف����اخ����رة ف���ن���دي، 
�لعقار�ت  م����ن  ع�����دد  و����ش���اح���ب���ة 
و�ل�����ش��رك��ات، ت��رم��ز �إىل ك��ل �شيء 

يحاربه �شي جني بينغ.

اأيق�نات عالية جًدا
   ق��ب��ل ع���ام م��ن �ن��ع��ق��اد �ملوؤمتر 
�لع�شرين للحزب، �لذي ُيفرت�س 
�أن يعيده على ر�أ�س �لنظام، وعد 
“�لرخاء  ب����  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�شيتحقق  �ل�������ذي  �مل�شرتك”، 
مب�����ش��اه��م��ة �أك�����رب ل���اأث���ري���اء، يف 
�لتفاوتات  ف���ي���ه  ت���ف���ج���رت  ب���ل���د 

�لجتماعية.
�أث�������ري�������اء  �أ�����ش����ب����������������������������������ح   ل�����ق�����د 
وجنوم  �حلديثة،  �لتكنولوجيات 
�أهد�ًفا  �ل�شتعر��شية،  �لأع��م��ال 

مميزة. 
�ملنعطف يف خريف عام     ح��دث 
2020، عندما �ختفى جاك ما، 
عماق  وموؤ�ش�س  و�ل��رثي  �لرمز 
بابا،  �لإل��ك��رتون��ي��ة علي  �ل��ت��ج��ارة 

�شريًحا ُدفن فيه جمرمو �حلرب 
�رت���ك���ب خطاأ  �ل���ي���اب���ان���ي���ون، ك��م��ا 
وكالة  مع  �ملا�شي  �لعام  �لتوقيع 

مملوكة ل� “جاو و�ي«.

خماوف
ت��ذّك��ر مغامر�ت ه��ذه �لأخرية     
�ملمثلة  لها  تعر�شت  �ل��ت��ي  بتلك 
بدورها  �ملعروفة  بينغبينغ،  ف��ان 
يف فيلم �إك�س مان، و�لتي �ختفت 
مت��ام��ا ط��ي��ل��ة ث��اث��ة �أ���ش��ه��ر عام 
غر�مة  ت��دف��ع  �أن  ق��ب��ل   ،2018
قدرها 70 مليون دولر ل�شلطات 

�ل�شر�ئب، ومبايعة �لنظام. 
غري �ن ق�شية جاو و�ي هي جزء 
م���ن دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة �أكرب 
�أيديولوجي  ب��ع��د  ذ�ت  ب��ك��ث��ري، 
�ملايل  �ل�����ش��وق  ي��ك��ون  “لن  ق���وي. 
للر�أ�شماليني  ج��ن��ة  �لآن  ب��ع��د 
و�شحاها،  ع�����ش��ي��ة  ب���ني  ل���ي���رثو� 
ول��ن ي��ك��ون �ل�����ش��وق �ل��ث��ق��ايف جنة 
ل��ن��ج��وم �ل���رج���ال �مل��خ��ن��ث��ني، ولن 
�لغربية  �لثقافة  �لنا�س  يقد�س 
هذ�  حت��م�����س  ه��ك��ذ�  �لآن”،  ب��ع��د 
�لقريبني  �ملعلقني  �أح��د  �ل�شيف 
من ي�شار �حل��زب، يل غو�نغمان، 
�لر�شمية  �ل�شحافة  وزعت  �لذي 

ن�شه على نطاق و��شع.
�لرتفيه  ����ش���ن���اع���ة  م���ع���ت���ربة      

�أ���ش��ه��ر ب��ع��د �أن جت����ر�أ على  ل��ع��دة 
�نتقاد �ل�شلطات �ملالية يف �لباد. 
وبعد �أن �أطاح مبلك رو�د �لأعمال 
من قاعدته، يفكك �لنظام متثال 

ملكة �ل�شينما.
بالن�شبة  �مل�شددة  �لعو�مل  وم��ن   
��شتثمرت  �ل��ت��ي  �ملمثلة،  �ن  ل��ه��ا، 
ب�شكل ملحوظ يف ��شتوديو �أفام 
ع��ل��ي ب���اب���ا، ق��ري��ب��ة م���ن ج���اك ما 

–�أي تفوح منها ر�ئحة ما.
   على غر�ر رمز �لبزن�س، ل �شك 
عالياً  �شعد  و�ي،  ج���او  جن��م  �ن 
ج���د�، وه��ي م��دع��ّوة لت�شطف يف 
�إ�شارة  “�إنها  ومت��ت��ث��ل.  �ل��ط��اب��ور 
�أو  �ل��رتف��ي��ه  �إىل جن���وم  م��ر���ش��ل��ة 

�لتكنولوجيات �حلديثة:
فوق  ي��ع��ل��و  �أن  لأح�����د  مي��ك��ن  ل   
تلخ�س جينيفر ه�شو،  �حلزب”، 
�لباحثة يف معهد لوي يف �شيدين. 
ول �أحد حم�شًنا، مهما كان ثرًيا 

وقوًيا.
 يف �ل�شني، ُي�شمح بعبادة �شخ�شية 
و�حدة فقط، وهي عبادة �شي جني 
بينغ، �لذي يتم تدري�س “فكره” 

�لآن يف �ملد�ر�س.
و�ي،  ����ش���ور جل�����او  �ن���ت�������ش���رت     
ي�����ش��ت��ح��ي��ل �ل���ت���ح���ق���ق م���ن���ه���ا، يف 
مو�قع  ع��ل��ى  �شبتمرب  منت�شف 

�لتو��شل �لجتماعي:

�شيجرب  و�ي،  ج�������او  خ����ط����اي����ا 
قد  فيما  �لتفكري  ع��ل��ى  �جل��م��ي��ع 
�ل�شابقة،  �أفعالهم  من  ُيوقعهم، 
�شتانلي  ي��اح��ظ  م�شاكل”،  يف 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  روزي���ن، 
كاليفورنيا،  ج��ن��وب  ج��ام��ع��ة  يف 
�إظهار حب  على  �شي�شجعهم  مما 

�لوطن وحبهم للحزب.
“جلوبال  �شحيفة  وك�����ش��ف��ت      
�لقومية  �ل����ي����وم����ي����ة  تاميز” 
�ل�شيوعي،  �حل����زب  م���ن  �مل��ق��رب��ة 
مرتبطة  معين������ة  ف�شائ�����ح  ع��ن 
باإجر�ء�ت  “�ملحا�شرة  باملمثلة 

قانونية”. 
�أث���ارت غ�شب �حلزب  وك��ان��ت ق��د 
يج�شد  زي  بارتد�ء   ،2001 عام 
�لياباين.  �لإم���رب�ط���وري  �ل��ع��ل��م 
وبعد �تهامها بارتكاب خمالفات، 
�����ش���ت���ب���ع���اده���ا وزوج�����ه�����ا ع���ام  مت 
2017 طيلة خم�س �شنو�ت من 

بور�شة �شنغهاي.
    ج��او و�ي لي�شت �لوحيدة من 
مقاطعتها  مت��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اه��ري 
�شو�نغ،  �شينغ  �مل��م��ث��ل��ة  م���وؤخ���ًر�. 
غر�مة  ل���دف���ع  �����ش���ط���رت  �ل���ت���ي 
تعاين  ي���ورو،  46 مليون  ق��دره��ا 

من نف�س �مل�شري.
زهان،  ت�شانغ  �ملمثل  �نُتقد  كما   
2018، يف طوكيو،  لزيارته عام 

لات�شالت،  م��ت��ج��ر  يف  ن���ر�ه���ا   
���ا �أرج����و�ن����ًي����ا  م����رت����دي����ة ق���م���ي�������شً
و�����ش����رو�ًل ق�����ش��رًي�، ك��م��ا ل���و كان 

للتاأكيد على تو��شعها.

م�ساهري اآخرون مقاطع�ن
   �لطريقة �مل�شتخدمة منحرفة 
“�إن ترك  ب��ق��در م��ا ه��ي ف��ع��ال��ة: 
ب�شاأن  ت��خ��ي��م  �ل�����ش��ك  م���ن  ح���ال���ة 

�حلكومة  �ت��خ��ذت  “فو�شوية”، 
خطو�ت لإنهاء �لحتفاء بالنجوم 
“مبتذلني”  ي���ع���ت���ربون  �ل���ذي���ن 
و�لعودة  �أخاقيني”،  و”غري 
�لتقليدية  “�لثقافة  �إىل 
ويف هذ� �ل�شياق،  و�ل�شرت�كية”. 
�مل�شاركني  �حل���ك���وم���ة  ح����ظ����رت 
�ل���ذك���ور ذوي �مل��ظ��ه��ر �مل��خ��ن��ث يف 
وكذلك  �لو�قع،  تلفزيون  بر�مج 
�ل�شبكات  ع��ل��ى  �ل��ن��ج��وم  ت��رت��ي��ب 
�شعبيتها.  ح�����ش��ب  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل��ع��دي��د م��ن نو�دي  �إز�ل�����������������ة  ومت 
�مل��ع��ج��ب��ني ع��رب �لإن���رتن���ت، �لتي 
جت���اوزت ك��ل �حل���دود يف تقدي�س 

معبودها.
 وقد �شاهم ماليا �أحد “جيو�س” 
�ملثال،  �شبيل  على  �ملوؤيدين هذه، 
من �جل عر�س وجه �أحد �أع�شاء 
جم���م���وع���ة �ل���ك���ي���ب���وب �ل����ك����وري 
على  ��س”،  ت���ي  “بي  �جل��ن��وب��ي 

منت طائرة.
�لنظام.  تقلق  �حل��م��ا���ش��ة  ه���ذه     
“يريد �حلزب ��شتعادة �ل�شيطرة 
على عامل �فرت��شي �أ�شبح خارج 
ن���ط���اق �ل�����ش��ي��ط��رة وي��ع��ي�����س فيه 
�ل�شينيني.  �ل�شباب  من  �ملايني 
و�ل�����ه�����دف م�����ن ذل�������ك، م�����ن بني 
�لعفوية  كب�����ح  �أخ��������رى،  �أ�شياء 
�لتي ميكن �أن تتحول يف �لنهاية 
تعترب  �شيا�شي”،  �ح��ت��ج��اج  �إىل 

جينيفر ه�شو. 
�لإنذ�ر �لأول: حاول �أن�شار مغني 
�لر�ب �ل�شيني �لكندي كري�س وو، 
�مل�شجون بتهمة �لغت�شاب، جمع 
�لأم����و�ل ل��اإف��ر�ج ع��ن��ه... وغني 
�أن بكني مل تعجبها  �ل��ق��ول،  ع��ن 

هذه �حلركة على �لإطاق.
عن الك�سربي�س

اخلوف من اأن تعرّب نوادي 
املعجبني عن احتج�ج �سي��سي

�سهدت جاو واي, اإحدى اأ�سهر املمثالت ال�سينيات, حم� وج�دها على �سبكة االإنرتنت املحلية 

اختفاء النجمة ال�سينية جاو واي:

ال�سني: احلزب ال�سيوعي يح�رب عب�دة امل�س�هري...!

يريد احلزب ا�ستعادة ال�سيطرة على
 عامل افرتا�سي اأ�سبح خارج نطاق ال�سيطرة 

ق�سية ج�و واي هي جزء من دين�ميكية 
�سـي��سـية، ذات بعـد اأيديولـوجي قـوي

بعد الروؤ�ساء املليارديرات مثل جاك ما, 
تتم دع�ة جن�م الرتفيه اإىل االمتثال

جاك-ما مّر من هنا

�حلزب �ل�شيوعي يف حرب جديدة

�ملمثلة �شينغ �شو�نغ، ��شطرت لدفع غر�مة قدرها 46 مليون يورو

اإىل  ه���رب���ت  ه���ل     
منت  على  اأو  فرن�سا 
ط�����ائ�����رة خ��ا���س��ة 
-مت���ت���ل���ك اأرب����ع����ة 
هناك,  نبيذ  م�سانع 
يف  م�نل�,  �سات�  منها 
-كما  اإمييلي�ن  �سان 
تزعم ال�سائعات؟ اأو, 
على االأرج��ح, هي يف 

ال�سني ..

 •• الفجر –خرية ال�صيباين

�شبق �ن �ختفت  �ملمثلة فان بينغبينغ طيلة ثاثة �أ�شهر �ملمثلة و�ملغنية �ل�شينية جاو و�ي يف مز�رع �لكروم يف �شاتو مونلو
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بخيانة  ُو�������ش������ف  �لآخ��������������ر،     
�أم��ري��ك��ي��ة م��ن ق��ب��ل ب��اري�����س. فما 
بني  �ل��ع��ادل��ة  غ��ري  �ملناف�شة  ور�ء 
�حللفاء، فاإن تخلي �أ�شرت�ليا عن 
ل�شالح  فرن�شية  غو��شات  �شر�ء 
و��شنطن  م����ع  ج����دي����د  حت����ال����ف 
�لنظر  وجهة  من  ت�شري،  ولندن، 
�أمريكا  رف�����س  �إىل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 
�لعرت�ف بدور فرن�شا يف منطقة 
�مل��ح��ي��ط��ني �ل���ه���ن���دي -�ل����ه����ادئ، 
مناطق،  عدة  ت�ش����م  �أنه��������ا  رغم 
�لف  و7  م�����و�ط�����ن،  وم���ل���ي���وين 

جندي هناك.
   يف �حل��ال��ة �لأف��غ��ان��ي��ة، ك��م��ا يف 
�مل�����ش��ه��د �لأ������ش�����رت�يل، ي���ب���دو �أن 
ي��ن��درج حتت  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شلوك 
�شعار “�أمريكا �أوًل”، و�لذي كان 
ُيعتقد �أنه �شيء من �ملا�شي. ومع 
ذلك، هل ينبغي منح �إد�رة بايدن 

قرينة �ل�شك؟

نق�س امل�ظفني, �سبب
 الن�ساز االأ�سرتايل؟

�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  ت����ع����م����ل     
كل  �أن  ب���ط���ري���ق���ة  �لأم����ري����ك����ي����ة 
دون  �خت�شا�شاته  يبا�شر  ق�شم 
�لهتمام بالآخرين، مما يعني �أن 
م�شتقل  ب�شكل  تعمل  م�شاحلها 
�لبع�س،  ب��ع�����ش��ه��ا  ع����ن  مت����اًم����ا 
عن  م�شوؤوليها  �إن  �لقول  وميكن 
�آ���ش��ي��ا مل ي���خ���ربو� ق�����ش��م �أوروب�����ا 

باملفاو�شات مع كانبري�.
�إىل ذل���ك، يف نظام  ب��الإ���ش��اف��ة     
�لغنيمة �لذي ل يز�ل �شائًد� رغم 
�آثاره �ل�شارة �لعديدة، يجب على 
�شخ�س،  �لف   4 تعيني  �لرئي�س 
1250 يخ�شعون ملو�فقة  منهم 
ل���ك���ن حتى  �ل�������ش���ي���وخ.  جم���ل�������س 
على  بايدن  يح�شل جو  �لآن، مل 
مر�شحيه،  م��ن   137 �إل  تثبيت 
منعهم  منهم،   226 �نتظار  مع 
�شيا�شية،  لأ���ش��ب��اب  �جلمهوريون 
وما ز�ل مئات �ملوظفني �لآخرين 

ينتظرون �لتعيني.
�لإد�ر�ت  ب��ع�����س  ف����اإن  ل���ذل���ك،     
موظفيها  م��ن  خ��ال��ي��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
م�شاعدة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  وغ������ري 
�ل�����ق�����ر�ر  �ت������خ������اذ  �ل����رئ����ي���������س يف 
�لأف�����ش��ل. ه���ذ� م��ا �أمل���ح �إل��ي��ه جو 
خال  �لفرن�شي  لنظريه  ب��اي��دن 
عندما  �ل��ه��ات��ف��ي��ة،  حم��ادث��ت��ه��م��ا 
�ع�����رتف مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه ع���ن عدم 

�لت�شاور مع باري�س.
�أ�شبحت  �حلالتني،  كلت�������ا  ويف     
�أك��رث �شعوبة.  ب��اي��دن  مهمة ج��و 
 2020 ع����ام  �ن��ت��خ��اب�����������������������ه  ك����ان 
م�شدر �رتياح، لكن �أولئك �لذين 
�شيتغري،  ���ش��يء  ك��ل  �أن  �ع��ت��ق��دو� 
ك���ان���������������و� �����ش����اذج����ني مت�����اًم�����ا: يف 
�لأمريكيون  �ل��روؤ���ش��اء  �لأ���ش��ا���س، 
و�جلمهوريون  و�لدميقر�طيون 
�ل����دو�م م�شلحة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��ربون 
ب��ل��ده�����������������م �أول���وي�������������������������������ة، وه����ذ� 
و�لإ�ش�ر�ر  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ي��ح��دث 

بالآخرين.

�لتمييز �لعن�شري �حل�شول على 
�ل�شوء �لأخ�شر من وز�رة �لعدل 
قبل �إجر�ء تغيري�ت على �لقانون 
�لن��ت��خ��اب��ي )ر�ج���ع ق���ر�ر �شيلبي 

.)2013
   كل �شيء جمّمد لأنه، يف جمل�س 
�أغلبية  �لقاعدة  تعد  مل  �ل�شيوخ، 
50 �شوًتا بل �أغلبية عظمى من 
60 �شوًتا، وهي �شرورية لإنهاء 

�لعرقلة �لت�شريعية.
 وي���رف�������س �ث����ن����ان ع���ل���ى �لأق�����ل 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  �أع�������ش���اء  م����ن 
�إنهاء  �ملعتدلني  �لدميقر�طيني 

�لعرقلة.
قاعدة  ت��غ��ي��ري  ي���ت���م  �ن  و�ىل     
�ل����ت���������ش����ري����ع����ي����ة، لن  �ل����ع����رق����ل����ة 
�لقر�ر�ت  �شتبقى  ���ش��يء.  ي��ح��دث 
�جل��م��ي��ل��ة ك���ل���م���ات، وف������وق ذلك 
����ش���ي���خ�������ش���ر �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ون 
�ل�شنو�ت  يف  �لنتخاب�����ات  معظم 

�لقادمة.
�أما بالن�شبة للحلفاء، فمن �ملوؤكد 
مب�شاركة  م�����ش��رور  �ل��ب��ع�����س  �أن 
�لهندي  منطقة  يف  �لأمريكيني 
يكونو�  �أن  دون  ول��ك��ن  -�ل���ه���ادي، 
لقد  ب���ال�������ش���رورة،  ف��رن�����ش��ا  ور�ء 
ا �أنهم جمرد متغري�ت  فهمو� �أي�شً
تعديل، و�أنهم رمبا �شيكونون هم 
�ل�شرت�تيجية  ثمن  �شيدفع  من 

�لأمريكية يف �ملرة �لقادمة.
�لرئي�س  ���ش��ع��ار  ب��ا���ش��ت��ح�����ش��ار     
�أمريكا...  عادت  بالتاأكيد  بايدن، 
�لتي  تلك  �لزل��ي��ة،  �أم��ري��ك��ا  لكن 
�ل�شرت�تيجية  م�شاحلها  ت�شع 
�لذ�تية فوق ما تبقى، دون حرج 
من �لدول و�حللفاء �لآخرين هي 
�لتي عادت. هل هي بعيدة جًد� يف 
بقيادة  �أوًل  �أم��ري��ك��ا  ع��ن  �لنهاية 

تر�مب؟ �مل�شتقبل �شيخربنا.
*متخ�س�سة يف امل�سائل 
ال�سيا�سية واالجتماعية 
والقان�نية يف ال�اليات 
املتحدة, واأ�ستاذة ممّيزة 
يف جامعة باري�س نانتري-
جامعة باري�س ل�ميري

خلف اخلطب, 
اأمريكا اأواًل

   دون �إنكار ما ندين به للوليات 
�ملتحدة، فاإن م�شلحتها �لوطنية 
د�ئ�����ًم�����ا ور�ء  ت�������ش���ود  �ل����ت����ي  ه����ي 
تر�مب  �كتفى  قادتها.  خطابات 
“�خلطابي  �جل��زء  ع��ن  بالتخلي 
�ل�شيا�شات  و�خ���ت���ار  �جلميل”، 
�إىل  ما توؤدي  �لتي غالباً  �ملتهورة 

نتائج عك�شية.
ت����ع����ري����ف����ات  ف�������ر��������س  ل�����ق�����د     
خمتلف  على  �أخ��رى  وم�شايقات 
ب���ي���ن���م���ا منح  �أم�����ري�����ك�����ا،  ح���ل���ف���اء 
�لربوز  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم 
و�حل�����ش��ور �لع��ام��ي �ل���ذي كان 
�أي  على  �حل�����ش��ول  دون  ين�شده، 

�شيء يف �ملقابل.
   كما �ن�شحبت �لوليات �ملتحدة 
من �ل�شر�كة عرب �ملحيط �لهادئ 
-و�لتي، وفًقا لإد�رة بار�ك �أوباما 
)�ل������ب������ادئ ب�����ه�����ا(، ك����ان����ت حم���ور 
�لنعطاف �ىل �آ�شيا، و�لتفاق مع 
ط��ه��ر�ن، �ل���ذي ت��رك �إي����ر�ن حرة 
لزيادة خمزوناتها من �ليور�نيوم 

�ملخ�شب..
للوليات  �شمحت  وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة،   
بفر�س  ب���ال���ت���ه���دي���د  �مل���ت���ح���������������دة 
�إق��ل��ي��م��ه��ا على  ع���ق���وب���ات خ������ارج 
و�لأوروبية  �لفرن�شية  �ل�شركات 
�ل�شتثمار  يف  �����ش���ت���م���رت  �ل���ت���ي 

هناك.
    يف ه��ذ� �ل�شياق، ك��ان على جو 
بايدن طماأنة �حللفاء، و�لتذكري 
�لطر�ف  �ملتعدد  �لعمل  باأهمية 
تر�مب  دون����ال����د  م����ّرغ����ه  �ل������ذي 
يف �ل������رت�ب، و�إن�������ش���اء ج��ب��ه��ة من 
�ل�شني  ملحاربة  �لدميقر�طيات 

و�ل�شلطويني.

على  �مل��ج��اين  و�لتعليم  �لأط��ف��ال 
حًد�  ويعلن  معينة(،  م�شتويات 
�أدنى لل�شريبة بن�شبة 15 باملائة، 
ت���د�ب���ري مالية  ب��ات��خ��اذ  وي��ل��ت��زم 
�لحتبا�س  مل��ك��اف��ح��ة  وتنظيمية 
�حلر�ري، ل �شيء �شيحدث ما د�م 
�جلمهوريون يرف�شون �لت�شويت 

على �أي م�شروع قانون.
�لأدن���ى  �حل���د  خ��ط��ة  با�شتثناء     
�ملادية،  �لتحتية  �لبنية  لتجديد 
 500 �ل����و�ق����ع  ت��ب��ل��غ يف  و�ل����ت����ي 
مليار يف �لإنفاق �جلديد ومل يتم 
�عتمادها بعد، مل يحرز �لرئي�س 
�أي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون  وح���ل���ف���اوؤه 
�إ����ش���اح  �أو  �ل���ه���ج���رة  يف  ت���ق���دم 
�أق��ل من ذل��ك يف  �ل�شرطة وحتى 

حماية حق �لت�شويت.
  ومع ذلك، فاإن طرق �لت�شويت 
ه���ي م���ن �خ��ت�����ش��ا���س �ل���ولي���ات 
�أيدي  يف  منها   23 �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة، 
ميلكون  )�أي  �جل����م����ه����وري����ني 
�ملجل�شني  ك�����ا  يف  �لأغ����ل����ب����ي����ة 

وي�شغلون من�شب �حلاكم(.
   ت��ه��دف �لإ����ش���اح���ات �ل��ت��ي مت 
وتك�شا�س،  ج��ورج��ي��ا  يف  ت��ب��ن��ي��ه��ا 
�إب���ع���اد  �إىل  �مل����ث����ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
و�لأقليات  �ل�����ش��ود  �لأم��ري��ك��ي��ني 
�لقرت�ع  �شناديق  ع��ن  �لأخ����رى 
من  �لدميقر�طيني  مكنت  �لتي 

�لفوز عام 2020. 
�شيًئا  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  تفعل  ول 
�آليات  لأنها �أعلنت عدم د�شتورية 
لعام  �لت�شويت  يف  �حل���ق  ق��ان��ون 
1965 �لذي ي�شمح بحظر هذه 

�ملمار�شات �لتمييزية:
 �مل�������ادة 5 م����ن ق����ان����ون �حل�����ق يف 
�ل��ت�����ش��وي��ت ت��ف��ر���س ع��ل��ى بع�س 
�ل�����ولي�����ات �ل���ت���ي ل���ه���ا ت����اري����خ يف 

هل حقا تغري قانون �للعبة؟ �ن�شحاب من �فغان�شتان دون ��شت�شارة �ل�شركاء

فرن�شا ماكرون، �حلليف �ملخدوع

يتغري روؤ�شاء �مريكا وتبقى م�شاحلها �ول كام جميل يبحث عن دليل

 وه��و م��ا ح��اول �لقيام ب��ه يف �أول 
�لعامة  �أم��ام �جلمعية  له  خطابه 

لاأمم �ملتحدة.
   على �ل����ورق، ك��ل ���ش��يء مثايل. 
�خل������ط������اب ع������ب������ارة ع������ن م���زي���ج 
م����ن �ل���ك���ل���م���ات �جل���م���ي���ل���ة ح���ول 
�لإن�شان  وح��ق��وق  �لدميقر�طية 
و�حلاجة �إىل �لعمل مًعا، ودعو�ت 
“يجب”(،  )ك��رر  �مل�شوؤولية  �إىل 
)�شنفعل(  خم��ت��ل��ف��ة  و�ل���ت���ز�م���ات 

و�إعانات مرّقمة:
 100 مليار دولر للمناخ، و10 
�جلوع  مل��ح��ارب��ة  دولر  م��ل��ي��ار�ت 
توزيع  نن�شى  �أن  دون  �ل��ع��امل،  يف 

�للقاحات.
�شيا�شته  �أن  �ل�����و�ق�����ع  ل���ك���ن     

�لنتخابات  نتائج  �لت�شديق على 
�ل���رئ���ا����ش���ي���ة و�ل�������ش���م���اح مب����ا كان 
�لنظام  على  قوية  عامة  د�ئ��ًم��ا 
�ل�شلمي  �لن���ت���ق���ال  �لأم���ري���ك���ي: 

لل�شلطة.
تز�ل  ل  ذل�����ك،  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   
و�لقتل  �ل���ن���ار  �إط�����اق  ع��م��ل��ي��ات 
منتظمة، وكذلك �أخطاء �ل�شرطة 

وجتاوز�تها �لفادحة.
�مل�شكلة  ذل����ك  �إىل  ي�����ش��اف       
�لن�شد�د  يف  �ملتمثلة  �لرئي�شية 
�لرئي�س  ي���ع���د  ق����د  �مل���وؤ����ش�������ش���ي. 
كا�شيكية  حتتية  بنية  بخطط 
ط���م���وح���ة )�ل�����ط�����رق و�جل�������ش���ور 
و�لبنية  �ل������ع������ايل(  و�ل�����ت�����دف�����ق 
)م�شاعدة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

ل�شيا�شة  ��شتمر�ر  هي  �خلارجية 
�أحياًنا  تو�شف  درج��ة  �إىل  �شلفه 
بار�ك  ب��ه  ق���ام  ل مم��ا  تن�شّ ب��اأن��ه��ا 
�أوب����ام����ا �ل����ذي ك����ان ن��ائ��ب��ه طيلة 

ثماين �شنو�ت. 
ل تز�ل �لر�شوم �جلمركية �شارية، 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن�شمت  ولئن 
ل��ل��م��ن��اخ، فاإن  ب��اري�����س  �ت��ف��اق  �إىل 
�مل��ف��او���ش��ات م��ع �إي���ر�ن ل مت�شي 
�شيء  �أي  ف��ع��ل  ي��ت��م  ول  ق���دًم���ا، 
ب�شاأن كوريا �ل�شمالية، �أو �تفاقية 

�ل�شر�كة عرب �ملحيط �لهادي.

اإذن ما الذي ميكن
 اأن يفعله ج� بايدن؟

   ماحظة �أوىل تفر�س نف�شها: 

�ل����ولي����ات  �ل���و����ش���ع �حل�������ايل يف 
�ملتحدة بعيد جًد� عن �ملثل �لعليا 
�لتي �أظهرها جو بايدن يف �لأمم 

�ملتحدة.
�حللفاء  ط��م��اأن��ة  �ل�����ش��ع��ب  م���ن   
�إىل  �لجن��������������ذ�ب  و�������ش�����ت�����ع�����ادة 
�لإن�شان،  وحقوق  �لدميقر�طية 
ع��ن��دم��ا ت���رى رج����اًل ع��ل��ى ظهور 
�خليل يطاردون �ملهاجرين �ل�شود 
)ع��م��ل��ي��ات �ل�����ش��ح��ل خ����ارج نطاق 
�جلنوبية  �ل���ولي���ات  يف  �ل��ق��ان��ون 

لي�شت بعيدة(.
��ا هجوم  �أي�����شً �جلميع  ويتذكر     
�لكابيتول،  مبنى  على  يناير   6
�لت�شريعية، عندما  �ل�شلطة  مقر 
�ملنتخبني  �مل�����ش��وؤول��ني  ع��ل��ى  ك���ان 

الذين اعتقدوا اأن كل �سيء �سيتغري مع جو، ك�نوا �س�ذجني مت�ًم�

ل مما اأجنزه باراك اأوباما �سيا�سته اخلارجية هي ا�ستمرار ل�سيا�سة �سلفه, وت��سف اأحياًنا باأنها تن�سّ

 يف احل�لة االأفغ�نية كم� يف امل�سهد االأ�سرتايل، يبدو اأن ال�سلوك االأمريكي يندرج حتت �سع�ر »اأمريك� اأواًل«

االن�سحاب من اأفغان�ستان, ق�سية الغ�ا�سات ...

كيف ُتعّرف �سي��سة جو ب�يدن الدبلوم��سية...؟
•• الفجر -اآن اإي دي�صني –ترجمة خرية ال�صيباين

دونالد  داف��ع  اخلارجية,  بال�سيا�سة  يتعلق  فيما      
اأربع  طيلة  اأواًل” ومار�سه  “اأمريكا  مبداأ  عن  ترامب 
انتخابه  عند  حللفائه,  بايدن  ج�  واأعلن  �سن�ات. 
�سيغة  وه��ي  “عادت”.  اأم��ري��ك��ا  اأن   ,2020 ع��ام 

ت�سمنت, على امل�ست�ى الدويل, جتديد العمل املتعدد 
الغربي�ن  ال�سركاء  يتاأخر  مل  ما  وه���  االأط���راف, 

لل�اليات املتحدة يف الرتحيب به.
اأ�سهر من دخ�ل املر�سح الدميقراطي      بعد ثمانية 
الطبيعة  ذات  العنا�سر  عديد  اأدت  االأبي�س,  البيت 
ترامب,  �سيا�سات  من  العديد  )ا�ستمرار  املختلفة 

من  والعديد  املك�سيكية,  م�ؤملة على احلدود  وم�ساهد 
ال�س�ؤال:  طرح  اإىل  اخلارجية(  ال�سيا�سة  اإخفاقات 
لفرن�سا  بالن�سبة  اللعبة  بايدن  و�س�ل  غرّي  حقا  هل 

وحلفاء اأمريكا االآخرين؟
اأكرث  ال�س�ؤال  ه��ذا  اأ�سبح  االأخ���رية,  االأ�سابيع  يف     
حدة مع االن�سحاب الف��س�ي من اأفغان�ستان وق�سية 

ا�ست�سارة  دون  اأحدهما  تنفيذ  مت  ال��غ���ا���س��ات.    
احللفاء, واأ�سفر عن التخلي عن الن�ساء وال�سحفيني 
الق�ات  و�ساعدوا  دعم�ا  الذين  وجميع  واملرتجمني 
انتفاء  يف  والذين  عاًما,  ع�سرين  طيلة  االأمريكية 
اإمكانية مغادرة اأفغان�ستان, يجدون اأنف�سهم ي�اجه�ن 

خطر امل�ت.
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  234/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لدعوى : �حلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملرهون مبوجب عقد �لرهن �ملوؤرخ 2014/10/23 وذلك �لعقار عباره 
�ملبني  ��شم  عن �ل�شقة رقم )204( و�لكائن مقرها باإمارة دبي جممع دبي لا�شتثمار �لثاين رقم �لر�س 2 رقم �ملبني 16 
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طالب �لتنفيذ : م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي

عنو�نه : �لبطني بناية م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي بجو�ر �مل�شرف �ملركزي و�ملتخذ له حما خمتار�/مكتب خلفان �لكعبي 
للمحاماة و�لإ�شت�شار�ت �لقانونية و�لكائن مقره �إمارة دبي عود ميثاء �شارع نادي �لن�شر بناية 99طابق 2 رقم 204

�ملطلوب �إعانه : �شربل جان مبارك
عنو�ن : �إمارة دبي 7 جممع دبي لا�شتثمار �لثاين رقم �لر�س 2 ? رقم �ملبني 16 ��شم �ملبني 16 ديونز رقم �ل�شقة 204 
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مو�شوع �لإعان : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : حق �نتفاع على �شقة �شكنية ينتهي بتاريخ 2099/9/10 - 
16 - ديونز - رق��م �لعقار  16 - ��شم �ملبنى :  2 - رق��م �ملبنى :  �ملنطقة : جممع دب��ي لا�شتثمار �لثاين - رق��م �لر���س 

: 204 - �مل�شاحة : 22.85 مرت مربع - �لتقييم : 32536 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  242/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف :  د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187

مو�شوع �لدعوى : طلب �أذن بيع عقار مرهون و توقيع �حلجز، �لقيام باإعان كل من �مل�شتدعى �شدها و�حلائز باحلجز، 
ومن ثم بيع هذه �لعقار�ت �ملرهونة و�ملحجوز عليها باملز�د �لعلني وفقاً لاإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم، و�شرف مبلغ 
درهم خم�شون   50،821،059.19 وقدره  مبلغ  �مل�شتحقة  �ملبالغ  ي�شاوي جمموع  �مل�شتدعي مبا  ل�شالح  �لعقار�ت  مبيع 

مليونا وثمامنائة وو�حد وع�شرون �لفا وت�شعة وع�شرون درهما وت�شعة ع�شر فل�س وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام.
طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني )�س.م.ع(

عنو�نه :  �لإمار�ت -�إمارة دبي - ديرة - دبي- �شارع بني يا�س - مبنى �لمار�ت دبي �لوطني - �شقة �لول
�ملطلوب �إعانه : جولد لين للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م - عنو�نه : �لإمار�ت -�إمارة دبي �لكر�مه - بر دبي - دبي- �شارع 

info@goldline.ae  -  045624654665  - زعبيل - مبنى �م هرير - �شقة �لثاين - 05624665565 
مو�شوع �لإعان : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
478-346 / �مل�شاحة �لكلية باملرت  168 - رقم �لبلدية :  1- �ر�س ف�شاء - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 

�ملربع : 5267.60 - �لتقييم : 73709895 درهم 
 : �لبلدية  رقم   -  418 �لر�س  رقم   - �لر�بعة  جنوب  �لرب�شاء   : �ملنطقة   - بناء  من  عليها  وما  �ر�س   : �لعقار  نوع   -2

درهم   42000000  : �لتقييم   -  3570.58 �ملربع  باملرت  �لكلية   : �مل�شاحة   /  681-  808
�لكلية  �مل�شاحة   /  326-907  : �لبلدية  396 - رقم  : �جلد�ف - رقم �لر�س  �ملنطقة   - �ر�س ف�شاء   : �لعقار  نوع   -3

باملرت �ملربع : 1697.52 - �لتقييم : 20099129 درهم   
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  130/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187

 2015/01/21 AJBK/MTGA/2015/08 �ملربم بتاريخ  �لدعوى : تزييل عقد �لرهن مرجع رقم  مو�شوع 
بال�شيغة �لتنفيذية و توقيع �حلجز على �لعقار �ملرهون �لكائن باإمارة دبي ? من نوع �شقة �شكنية - يف منطقة برج خليفة - 
رقم �لأر�س 190 - رقم �لبلدية 825 - 345 رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى 29 بوليفارد تي 1 - رقم �لعقار 3106 - رقم 
�لطابق 31 - �مل�شاحة �لكلية باملرت �ملربع 138.12، ومن ثم بيع هذ� �لعقار �ملرهون و�ملحجوز عليه باملز�د �لعلني وفقاً 

لاإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم.
طالب �لتنفيذ : م�شرف عجمان / �س .م .ع

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة عجمان - �لب�شتان - عجمان - �شارع �مليناء - مبنى �مليناء
وميثله / حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا

�ملطلوب �إعانه / علي روؤف ع�شري�ن - عنو�نه : �لإم��ار�ت-�إم��ارة دبي-بر دبي - دبي- �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد-مبنى 
n@e  - منطقة ذ� فيا - فيا رقم 35 - 05674657969 

مو�شوع �لإعان : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�شة 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خال �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س 
190 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : 29 بوليفارد تي 1 - رقم �لعقار : 3106 - رقم �لطابق 31 - �مل�شاحة : 138.12 

مرت مربع.  ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
لل�شفحة: �لتعريفي  �لرقم    1 �ل�شفحة:  �لدعوى:  �إقامة    تاريخ   �مل�شتند    : رقم  �لدعوى   5:20-cv-02618-

293        2 من             2021/05/08       47   JWH-KK           
مدنية دعوى  �إعان    )12/06 منقحة:  )ن�شخة   AO 440

حمكمة مقاطعة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية للمنطقة �ملركزية لولية كاليفورنيا
مو�شى هرييديا

�ملدعي )�ملدعون(
�شد - �م تي كيه جلوبال لاإد�رة �لريا�شية ذ.م.م، و�م تي كيه جلوبال يو �إ�س �أيه ذ.م.م، وجولدين بوي برمو�شنز �إنك، 

وبول دي. جيب�شون، ود�نيال كيناهان
-5:20-CV : دعوى مدنية رقم

 02618-JWH )KKx(
�ملدعى عليه )�ملدعى عليهم(

�إعان دعوى مدنية
�إىل : )��شم �ملدعى عليه وعنو�نه(  د�نيال كيناهان

�س.ب: 454833 ، مكتب بريد �لرب�شاء ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملحدة
ُيرجى �لعلم باأنه قد جرت �إقامة دعوى �شدكم.

يجب �إر�شال رد �إىل �ملدعي بخ�شو�س �ل�شكوى �أو �للتما�س �ملرفق مبوجب �ملادة 12 )�أ( )2( �أو )3( من قو�عد �لإجر�ء�ت 
�ملدنية �لفيدر�لية وذلك يف غ�شون 21 يوماً من تاريخ �إعان �لدعوى هذ� )دون ح�شاب يوم ت�شلُّم �إعان �لدعوى( �أو 
يف غ�شون 60 يوماً �إذ� كنتم من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �أو وكالة قائمة بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، �أو م�شوؤوًل، �أو 
موظفاً يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على �لنحو �ملبني يف قو�عد �لإجر�ء�ت �ملدنية �لفيدر�لية. كما يجب �إر�شال �لرد �أو 

�للتما�س �إىل �ملدعي �أو وكيل �ملدعي �ملبني ��شمه وعنو�نه �أدناه:
ر�جان �أو. دونغانا    فيدير�ل بر�كتي�س جروب

�شي �أيه 92344 هي�شبرييا،   ، �شرتيت   �أ�شبني   14481
rdhungana@fedpractice.com

يف حال عدم �لرد �شت�شدر �ملحكمة حكماً غيابياً �شدكم بالنت�شاف تاأييد�ً للطلب �ملبني يف �ل�شكوى.
�إ�شافة �إىل ذلك، يجب �إر�شال ردكم �أو �لتما�شكم �إىل �ملحكمة.

كاتب �ملحكمة - توقيع كاتب �ملحكمة �أو نائب كاتب �ملحكمة
/يوجد توقيع/  �لتاريخ : 2021/05/08

/ختم حمكمة مقاطعة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية للمنطقة �ملركزية لولية كاليفورنيا، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية/

اإعـــــــــــــــــالن 

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
�لدعوى رقم  : -cv-02618-5:20  : �مل�شتند  تاريخ       �إقامة   �لدعوى: �ل�شفحة: 1  �لرقم �لتعريفي لل�شفحة:

297        1 من             2021/05/08       45    JWH-KK           
مدنية دعوى  �إعان    )12/06 منقحة:  )ن�شخة   AO 440

حمكمة مقاطعة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية للمنطقة �ملركزية لولية كاليفورنيا
مو�شى هرييديا

�ملدعي )�ملدعون(
�شد - �م تي كيه جلوبال لاإد�رة �لريا�شية ذ.م.م، و�م تي كيه جلوبال يو �إ�س �أيه ذ.م.م، وجولدين بوي برمو�شنز �إنك، 

وبول دي. جيب�شون، ود�نيال كيناهان
-5:20-CV : دعوى مدنية رقم

 02618-JWH )KKx(
�ملدعى عليه )�ملدعى عليهم(

�إعان دعوى مدنية
�م تي كيه جلوبال لاد�رة �لريا�شية ذ.م.م �إىل: )��شم �ملدعى عليه وعنو�نه( 

JLT-PH2-X3A :3005   جمري� باي تاور �ك�س 3   قطعة �أر�س رقم-B :لوحدة رقم�
�أبر�ج بحري�ت جمري�   دبي    �لإمار�ت �لعربية �ملحدة

ُيرجى �لعلم باأنه قد جرت �إقامة دعوى �شدكم.
قو�عد  من   )3( �أو   )2( )�أ(   12 �ملادة   مبوجب  �ملرفق  �للتما�س  �أو  �ل�شكوى  بخ�شو�س  �ملدعي  �إىل  رد  �إر�شال  يجب 
�إعان  �إعان �لدعوى هذ� )دون ح�شاب يوم ت�شلُّم  21 يوماً من تاريخ  �لإجر�ء�ت �ملدنية �لفيدر�لية وذلك يف غ�شون 
�لدعوى( �أو يف غ�شون 60 يوماً �إذ� كنتم من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �أو وكالة قائمة بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
�أو م�شوؤوًل، �أو موظفاً يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على �لنحو �ملبني يف قو�عد �لإجر�ء�ت �ملدنية �لفيدر�لية. كما يجب 

�إر�شال �لرد �أو �للتما�س �إىل �ملدعي �أو وكيل �ملدعي �ملبني ��شمه وعنو�نه �أدناه:
ر�جان �أو. دونغانا

فيدير�ل بر�كتي�س جروب  14481 �أ�شبني �شرتيت
rdhungana@fedpractice.com   92344 هي�شبرييا، �شي �أيه

يف حال عدم �لرد �شت�شدر �ملحكمة حكماً غيابياً �شدكم بالنت�شاف تاأييد�ً للطلب �ملبني يف �ل�شكوى.
�إ�شافة �إىل ذلك، يجب �إر�شال ردكم �أو �لتما�شكم �إىل �ملحكمة.

كاتب �ملحكمة / توقيع كاتب �ملحكمة �أو نائب كاتب �ملحكمة /يوجد توقيع/ �لتاريخ: 2021/05/08
/ختم حمكمة مقاطعة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية للمنطقة �ملركزية لولية كاليفورنيا، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية/

اإعـــــــــــــــــالن 

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance 
In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0007064/Civil (Partial)

To Defendant: Abdulsaheel Ibrahim kolikara
Residence unknown : Address: Sharjah - He works for Air Arabia, according to 
the latest investigation and the company's statement
To notify the plaintiff in both Arabic and English Publication
Has files the above-mentioned lawsuit against you to request: Obligating 
the Defendant to pay an amount of AED 230000 Two Hundred and Three 
Thousand. Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorneys' fees, 
the judgement shall be self executing immediately. You are required to attend 
the hearing on 17/10/2021 before the Case Management Office, Sharjah Court, 
Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office 10) 
personally or through a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents within a period not exceeding ten days from 
the date of the publication to consider the above mentioned Lawsuit - in your 
capacity as a Defendant.
Judicial Services Office / Aysha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17087/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Ahmad Saifullah Jaafari, Iranian national, residing at the Emirates of Dubai, the City of 
Dubai, Diera, Al Mamzar, next to Century Mall, Flat 405 - Mobile No 055-109 6172

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  39,910.76
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 39,910.76; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

21811 Dubai P Porsche Panamera Black 2010

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17548/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Nicole John Cidillo Ajuanis, Filipino national, residing at Abu Dhabi, within the City of Abu 
Dhabi, Villa 47 - Mobile No 052-171 0869

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  65,855
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 68,855; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

50428 Abu Dhabi 10 Mitsubishi Montero Gray 2017

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17551/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Ahmad Abdul Hafiz, Indian national, residing at Abu Dhabi, within the City of Abu Dhabi, 
Dana Al Masoud Building, Flat 803 - Mobile No 056-454 1136

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  46,279
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 46,279; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

86534 Abu Dhabi 10 Chevrolet Camera Silver 2017

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17552/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Manaf Karokapadat hanifa, Indian national, residing at Sharjah, Al Majaz City, Jamal Abdul 
Nasser St, Block A, Flat No 203 - Mobile No 055-222 1415

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  84,778
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 84,778; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

40174 Sharjah 3 Honda CRV Gray 2016

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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عربي ودويل

•• النا�رصية-اأ ف ب

كان يفرت�س �أن يكون �لعا�شر من 
 2021 �لأول-�أك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن 
�لتاريخ �لذي يديل فيه �أن�س �أحمد 
للمرة  ب�شوته  ع��ام��اً،   21 �ل��ب��ال��غ 
�لأوىل، لكنه قرر عدم �مل�شاركة يف 
على  �لعر�ق  يف  �ملبكرة  �لنتخابات 
�لذين  �ل�شباب  م��ن  �لكثري  غ���ر�ر 
�شاركو� يف تظاهر�ت “ت�شرين” يف 

.2019
�لنا�شرية  م����ن  �أح����م����د  وي����ق����ول 
يف ج���ن���وب �ل����ع����ر�ق، م�����ربر� ق���ر�ر 
�لعر�ق  يف  “�لنتخابات  �ملقاطعة، 
ت��ت��م حت���ت وط������اأة �ل�������ش���اح و�مل����ال 

�ل�شيا�شي«.
�ل�شيعية  �لغالبية  ذ�ت  �ملدينة  يف 
 350 ب����ع����د  ع����ل����ى  ت����ق����ع  �ل�����ت�����ي 
كيلومرت�عن بغد�د، �لفقر �ل�شديد 
ظاهر�ن.  �لتحتية  �لبنى  وتدهور 
و�رتفعت  �ملر�شحني  �شور  �ختفت 
خال  قتلو�  �شباب  ���ش��ور  مكانها 
�ل��ت��ي �ندلعت  ق��م��ع �لح��ت��ج��اج��ات 
 2019 يف ت�شرين �لأول/�أك��ت��وب��ر 
مطالبة باإ�شاح �لقت�شاد وو�شع 
ح����د ل��ل��ف�����ش��اد وب���ح���ل���ول ل���اأزم���ة 
من  ع��دد  خطف  كذلك  �ملعي�شية. 
يعرف  ومل  �ل��ن��ا���ش��ري��ة،  ن��ا���ش��ط��ي 

م�شري كثريين.
بعد عامني على �لحتجاجات غري 
�مل�شبوقة يف �لعر�ق �لتي �شّكلت فئة 
فيها،  �ل�شاحقة  �لغالبية  �ل�شباب 
�لبالغ  �ل��ن��ا���ش��ري��ة  وك��ان��ت م��دي��ن��ة 
ن�شمة،  مليون  ن�شف  �شكانها  ع��دد 

••�صيالدزي-رويرتز

ي�������ق�������ول م�������ه�������رب�������ون حم����ل����ي����ون 
وم�����ش��وؤول��ون �إن���ه ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�أوروبا  �ل�شبل بهم يف  خطر تقطع 
هناك،  �إىل  �ل��ط��ري��ق  يف  �مل����وت  �أو 
�خ��ت��ار �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن ���ش��ك��ان بلدة 
و�حدة يف �ملنطقة �لكردية بالعر�ق 
�لحتاد  دول  �إىل  تهريبهم  يتم  �أن 

�لأوروبي عرب رو�شيا �لبي�شاء.
ق�������ال �أح���������د �مل����ه����رب����ني �لأك����������ر�د 
�لعر�قيني �ملحليني �إنه رتب رحلة 
حلو�يل 200 مهاجر يرغبون يف 
���ش��ي��ادزي و�ملنطقة  ب��ل��دة  م��غ��ادرة 
ب�شكل  ب��ال��ط��ائ��رة  �أول  �مل��ح��ي��ط��ة، 
عا�شمة  م��ي��ن�����ش��ك  �إىل  ق����ان����وين 
رو�شيا �لبي�شاء ثم بر� ب�شكل غري 

قانوين.
�أو�خ����ر  ب����د�أ يف  �أن ع��م��ل��ه  و�أ����ش���اف 
�رتفع عدد  �لعام عندما  ربيع هذ� 
�لذين يحاولون دخول  �ملهاجرين 
رو�شيا  م����ن  �لأوروب�����������ي  �لحت�������اد 
�إقر�ره  من  �لرغم  على  �لبي�شاء، 
�أثناء  �ل��ب��ع�����س  ل���وف���اة  ب���الن���زع���اج 
حماولتهم �لعبور �إىل دول �لحتاد 

�لأوروبي.
��شمه،  ذك����ر  ع����دم  ط��ال��ب��ا  وق������ال، 
ماذ�  �مل����غ����ادرة.  ي���ري���دون  “لكنهم 

ميكنهم �أن يفعلو� غري ذلك؟«
�ل�شهر  حتفه  عر�قي  مهاجر  لقي 
�ملا�شي بعد عبوره �إىل بولند� من 
رو���ش��ي��ا �ل��ب��ي�����ش��اء، وه���و و�ح���د من 
ع���دة م��ت��وف��ني يف �لآون����ة �لأخ���رية 
بالتز�من  �حل��دودي��ة  �ملنطقة  م��ن 
�ل�شرعية  غ��ري  �لهجرة  زي���ادة  م��ع 
�ل�����ش��رق��ي��ة لاحتاد  ع��رب �حل����دود 

�لأوروبي.

�شتة  خ��ال  �ملتظاهرين  قتل  ع��ن 
وفق  �شيئاً”،  ن��ر  مل  لكننا  �أ���ش��ه��ر، 
حيدر. ويقول �مل�شور �لفوتوغر�يف 
ينوي مقاطعة  �ل��ذي  كاظم  حيدر 
�لأحز�ب  “كل  �أي�شا،  �لنتخابات 
ل��ل��خ��ارج، منها م��ا ه��و تابع  ت��اب��ع��ة 
�أو للوليات �ملتحدة ولي�س  لإير�ن 
لها ولء للعر�ق. يقدمون م�شلحة 

�لباد �لأخرى على بلدهم«.
و�شّكلت �لنتخابات �لنيابية �ملبكرة 
�لعام  يف  �ملحتجني  لبع�س  مطلباً 
“كنا  ح�����ش��ني  وي����ق����ول   .2019
�لوحيد  �لطريق  �أن  حينها  نعتقد 
للتغيري هو �لنتخابات، لكن كيف 
و�ل�شاح موجود  �نتخابات  جتري 
ت�����ز�ل متلك  ك��ل��ه��ا ل  و�لأح���������ز�ب 

نفوذ�ً ومتلك ماًل �شيا�شياً؟«.
لكن هذ� لن مينع منتظر، �شديقه 
�ل�����ذي ي���در����س ه��ن��د���ش��ة ط��ب��ي��ة يف 
موقفاً  يتخذ  �أن  م��ن  �أذرب��ي��ج��ان، 

موؤيد�ً للت�شويت.
فرغم �أن �ل�شاب ل يرى �أمًا كبري�ً 
موؤمن  ل��ك��ن��ه  ب���ل���ده،  �إىل  ب��ال��ع��ودة 
ع�شرة  �أو  و�ح�����د�ً  “م�شتقًا  ب����اأن 
م�شتقلني، لو فازو� يف �لنتخابات، 
�أد�ة  ي��ك��ون��و�  �أن  يف  ي��ن��ج��ح��ون  ق���د 
�شغط و�أن يوؤ�ش�شو� لذرة معار�شة 

حقيقية«.
�لف�شاد  ف��ي��ه  يتغلغل  ب��ل��د  يف  ل��ك��ن 
بكل مفا�شل �لدولة وهو يف �ملرتبة 
بح�شب  �لف�شاد  �شلم  على  �ل�21 
يرد  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شفافية  منظمة 
�أن  �حلكومة  ت�شتطيع  “ل  ح��ي��در 

ت�شمن لنا نز�هة �لنتخابات«.

قاعدة لها.
وق���ال���ت �حل���ك���وم���ة �ل���ك���ردي���ة هذ� 
�لعام �إن �ل�شر�ع �ملزمن “�أدى �إىل 
تفاقم �نعد�م �لأمن و�أجرب �لآلف 
من �ل�شكان من مئات �لقرى على 
�شبل  وفقد�ن  منازلهم  �لفر�ر من 

عي�شهم«.
وق�����ال ه��ل��ك��ف��ت حم���م���د، وه����و من 
“منطقتنا  �����ش����ي����ادزي،  ����ش���ك���ان 
�أي������دي حزب  �إن���ه���ا يف  حم���ا����ش���رة، 
�ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ش��ت��اين و�لأت�����ر�ك. 
خائفون  لكننا  جميلة،  منطقتنا 
و�أ�شاف  ول نطمئن للبقاء هنا”. 
�أن جنله �لبالغ من �لعمر 19 عاما 

و�شل �إىل �أملانيا �ل�شهر �ملا�شي.
�إبر�هيم،  �إب��ر�ه��ي��م حم��م��ود  وق���ال 
وهو م�شوؤول �أمني حملي يبلغ من 
�لعمر 27 عاما، “قر�نا مهجورة، 
�إىل  �ل���ذه���اب  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ي��ع��د  ومل 

�حلقول«.
دولر   400 �إب���ر�ه���ي���م  ي��ت��ق��ا���ش��ى 
���ش��ه��ري��ا، وه���و ر�ت����ب م��ن��ا���ش��ب �إىل 
مل���ن يف درجته  �ل���ع���ر�ق  م���ا يف  ح���د 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة، ل��ك��ن��ه ق���ال �إن����ه يفكر 

�أي�شا يف �لهجرة.
وقال عزيز عبد �هلل، وهو �شاحب 
�شيهاجر  �إن��ه  لطفلني،  و�أب  متجر 
ينتهي  �أن  يعني  كان ذلك  لو  حتى 
�أوروب������ا  �مل���ط���اف يف خم��ي��م يف  ب���ه 
ع��ل��ى و�شعية  ل��ل��ح�����ش��ول  �ن��ت��ظ��ار� 

لجئ.
�لزفاف  ف�����ش��ات��ني  �هلل  ع��ب��د  ي��ب��ي��ع 
�إن��ه ل  �لبلدة، لكنه يقول  �شوق  يف 
وت�شاءل  تقريبا.  زب��ائ��ن  �أي  ياأتيه 
دولر  �آلف  ع�����ش��رة  ت��ن��ف��ق  “ملاذ� 
�أمريكي على �لزو�ج، بينما ميكنك 

�إنفاقها على �ملغادرة؟«

�ل�شباب  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ي���رى  قلبها، 
تلبي  ل  �مل��ب��ك��رة  �لن���ت���خ���اب���ات  �أن 
�إنهم  ك��ث��ريون  وي��ق��ول  طموحهم. 
يخ�شون �ختطاف �أ�شو�تهم ب�شبب 
و�لتبعية  و�لف�شاد  �ملتفلت  �ل�شاح 
قّرر  بينما  ي��وؤك��دون،  كما  للخارج 
�ل�شتحقاق  م��ق��اط��ع��ة  �ل��ب��ع�����س 
�ت��خ��ذت ح��ك��وم��ة م�شطفى  �ل���ذي 
ب��اإج��ر�ئ��ه يف وقت  ق���ر�ر�  �لكاظمي 
لمت�شا�س  م���وع���ده  ع���ن  م��ب��ك��ر 

غ�شب �ل�شارع.
من مقهى �لأدباء يف و�شط �ملدينة، 
ي�����روي �أح���م���د �ل�����ذي ت���خ���ّرج هذ� 
�لعام من كلية �لقت�شاد و�لإد�رة، 
عمل  باإيجاد  �شئيًا  �أم��ًا  وميلك 
�شابني  �لبطالة  فيه  تطال  بلد  يف 
�أن  �أ�شتطيع  “ل  خم�شة،  ك��ل  م��ن 
�أن��ت��خ��ب و�ل��ك��امت )�مل�����ش��د���س( فوق 
ر�أي��ي و�لكامت  �أعرب عن  و�أن  ر�أ�شي 

فوق ر�أ�شي«.
حمطة  �لح�����ت�����ج�����اج�����ات  ك�����ان�����ت 
يعترب  لكنه  ح��ي��ات��ه،  يف  مف�شلية 
جمدية  غ����ري  “�لنتخابات  �أن 
فهنا ل عملية  �أ���ش��ًا.  �ل��ع��ر�ق  يف 
دميوقر�طية طبيعية يف ظل �شاح 

متفلت ومال حزبي متفلت«.
مل يكن  قبل �نتفا�شة “ت�شرين”، 
�ليوم،  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.  ي��اأب��ه  �أح��م��د 
�لوطني  �ل��ب��ي��ت  ح���زب  �ىل  ينتمي 
ي��ق��ّدم نف�شه على  �ل���ذي  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لحتجاجات،  م����ن  م��ن��ب��ث��ق  �أن������ه 
وق����د �خ���ت���ار �حل����زب ع����دم تقدمي 

مر�شحني �ىل �لنتخابات �ملبكرة.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �ل�����ش��اب  وي�����روي 

و�تهمت بولند� وليتو�نيا و�لحتاد 
�لأوروبي رو�شيا �لبي�شاء بت�شجيع 
�لعر�ق  �ملهاجرين، ومعظمهم من 
حدودها  عبور  على  و�أفغان�شتان، 
على  �ل�شغط  �أ���ش��ك��ال  م��ن  ك�شكل 
بعقوبات  ي��ت�����ش��ل  ف��ي��م��ا  �لحت������اد 
مين�شك  ع��ل��ى  ب��روك�����ش��ل  فر�شتها 

ب�شبب �نتهاكات حقوق �لإن�شان.
�لبلدة �لتي يبلغ عدد  و�شيادزي، 
�شكانها حو�يل 40 �ألف ن�شمة، هي 
�إحدى نقاط �لنطاق �لرئي�شية، 
وفقا للمهربني و�ل�شكان �ملحليني.
�حلكم  م��ن��ط��ق��ة  �مل���دي���ن���ة يف  ت��ق��ع 
�لذ�تي �مل�شتقرة ن�شبيا يف كرد�شتان 
قلة  م��ث��ل  ل��ك��ن م�شكات  �ل���ع���ر�ق. 
�ل���وظ���ائ���ف و�ن���خ���ف���ا����س �لأج������ور، 
�لغار�ت  ب�شبب  �لتوتر  عن  ف�شا 
�مل�شلحني  على  �لرتكية  �لع�شكرية 
�لعر�ق،  يف  �مل��ت��م��رك��زي��ن  �لأك������ر�د 
تدفع �لنا�س منذ فرتة طويلة �إىل 
�أف�شل يف  �لبحث عن ماذ وحياة 

�لغرب.
لكن تدفق �ملهاجرين ز�د منذ فتح 
يعتقد  �إذ  �لبي�شاء  رو�شيا  ط��ري��ق 
�أكرث  �أنه يوفر خمرجا  �ملهاجرون 

�أمانا و�أ�شرع.
�ل�شابقة  �ل�شوفيتية  و�جلمهورية 
�لتي  �لنادرة  �لوجهات  و�ح��دة من 
على  ب�شهولة  �لعر�قيون  يح�شل 
لدخولها.  ���ش��ي��اح��ي��ة  ت����اأ�����ش����ري�ت 
ومب��ج��رد و���ش��ول �مل��ه��اج��ري��ن �إىل 

و�كتفى �ملر�شحون يف حمافظة ذي 
بخو�س  �لنا�شرية،  قار، ومركزها 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ح��م��ل��ت��ه��م 

�لجتماعي.
م���ن ق��ه��وة �لأدب�������اء، ي��ق��ول حيدر 
23 عاماً  جعفر �لبالغ من �لعمر 
فر�ن�س  لوكالة  �أن�س،  �شديق  وهو 
بر�س �إنه من “�ل�شعب لأي مر�شح 
�أن ي��رف��ع ���ش��وره يف �ل��ن��ا���ش��ري��ة ل 
�لتي  و�مل��ج��ازر  ت�شرين  بعد  �شيما 
وقعت فيها. قد يعترب �لبع�س �أي 
مر�شح �شريكا يف قتل �أ�شدقائهم«.

ت�شرين   28 ي���وم  جعفر  وي��ت��ذك��ر 
قائًا   2019 �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب 
ن�شحك  ب��ل��ي��ل��ة  ذل����ك  ق��ب��ل  “كنا 
فجر�ً،  �أ���ش��دق��ائ��ن��ا.  م��ع  ونت�شامر 
ح�����ش��ل م���ا ح�����ش��ل وو���ش��ل��ن��ا خرب 
����ش��ت�����ش��ه��اده��م. ل ي��ن��ب��غ��ي لأح����د 
�أ�شدقاءه مغطني  �أن يرى  بعمرنا 
ب��ال��دم��اء وم���وت���ى. ���ش��ح��ي��ح، نحن 
تظاهرنا باإر�دتنا لكن ذلك ل يربر 

قتلنا ونحن مبقتبل �لعمر«.
كلية  خ�����ري�����ج  ج���ع���ف���ر  �أن  رغ�������م 
بتوزيع  ي��ع��م��ل  ل��ك��ن��ه  �ل��ت��م��ري�����س، 
�ملنتجات �لتجميلية على �ملتاجر يف 
�نتظار تعيينه يف وظيفة حكومية. 
 ،2018 �ل���ع���ام  يف  ب�����ش��وت��ه  �أدىل 
لكن �لأح��د�ث �لتي تلت يف �لباد 
هذ�  �ملقاطعة  نتيجة  �إىل  �أو�شلته 

�لعام.
ووعدت �حلكومة �لتي و�شلت �ىل 
 2020 �أي���ار/م���اي���و  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�أن���ه���ا مم��ث��ل��ة ل�شوت  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى 
�مل�شوؤولني  “مبحا�شبة  �ملحتجني 

لتحمل تكاليف )�لرحلة(«.
�إىل  �لرحلة  تكلفة  ت�شل  �أن  ميكن 
�ل�شفر  ���ش��ام��ل��ة  دولر،  �أل����ف   12
�لو�شول  بعد  ب��ر�  و�لتهريب  ج��و� 
�إىل �أوروبا، وفقا للمهرب ووكالت 
حجز  يف  �مل�شاركة  �ملحلية  �ل�شفر 

�لرحات �جلوية.
�ل���رح���ات �جلوية  �ل���ع���ر�ق  وع��ل��ق 
�ملبا�شرة من بغد�د �إىل مين�شك يف 
�لحتاد  من  ب�شغط  �آب  �أغ�شط�س 
�ملهاجرون  وي��ن��ت��ق��ل  �لأوروب����������ي. 
وفقا  ت���رك���ي���ا،  �أو  دب����ي  ع���رب  �لآن 
ل��ل��م��ه��رب��ني و�مل��ق��ي��م��ني ووك�����الت 
�ل�شفر و�لقن�شل �لفخري لرو�شيا 

�لبي�شاء يف �أربيل.
�أم���ني فرج  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملحلل  وق���ال 
�أكرث  ك��رد���ش��ت��ان  �أن  ح���ني  يف  �إن����ه 
��شتقر�ر� وتعترب �أكرث �زدهار� من 
ب��اق��ي �أن��ح��اء �ل��ع��ر�ق، ف���اإن �لأزمة 
جعلت  �لتي  �مل�شتمرة  �لقت�شادية 
�ل�����ش��ل��ط��ات غ���ري ق�����ادرة ع��ل��ى دفع 
�لعام  �لقطاع  يف  �لعاملني  رو�ت��ب 
من  �لكثريين  على  �شغوطا  �ألقت 

�لأكر�د �لعاديني.
�شكان  يعي�س  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����اوة 
جبلية  م���ن���ط���ق���ة  يف  �����ش����ي����ادزي 
بالقرب من �حلدود �لرتكية حيث 
ميكن �أن يكون �لأمن ه�شا. و�شنت 
�شمال  يف  ج���وي���ة  ���ش��رب��ات  ت��رك��ي��ا 
�لعمال  ح��زب  جماعة  �شد  �لعر�ق 
�ل�شمال  تتخذ  �لتي  �لكرد�شتاين 

�ملجتمع وثقلي يف �ملجتمع، بات يل 
�شوت«.

�لنا�شطني  م����ن  �ل���ك���ث���ري  وي���ت���ه���م 
ف�شائل من�شوية يف �حل�شد �ل�شعبي 
عن  بامل�شوؤولية  لإي����ر�ن  وم��و�ل��ي��ة 
�شبعني  م��ن  �أك��رث  وخطف  �غتيال 

�أذهب  عادياً،  �شخ�شاً  “كنت  بر�س 
�إىل �لكلية، �أعود �إىل �لبيت، �أر��شل 
�شديقتي، �أدر�س، وهكذ�. لكن بعد 
ثورة ت�شرين، �شعرت �أنه باتت لدي 

م�شوؤولية«.
وي�شيف “�شعرت �أن يل مكانتي يف 

وت��ر�ج��ع��ت وترية  �ل��ن��ا���ش��ري��ة.  يف 
ب���ع���د ذل�������ك، لكن  �لح����ت����ج����اج����ات 
يخ�شى  ل��ذل��ك  ي��ه��د�أ.  مل  �لغ�شب 
�حلزبيون  ���ش��ي��م��ا  ل  �مل��ر���ش��ح��ون، 
�ملدينة،  يف  ���ش��وره��م  رف���ع  م��ن��ه��م، 

خمافة �أن يتم متزيقها.

نا�شطاً بينهم �شجاد �لعر�قي �لذي 
ل تز�ل �شوره مرفوعة حتى �ليوم 
�لنا�شرية،  يف  �حلبوبي  �شاحة  يف 

ومل يعرف �شيء عن م�شريه.
�لثاين/نوفمرب  ت�����ش��ري��ن   28 يف 
�شخ�شاً   85 قتل  وح���ده،   2019

لكنها مل تو�شح تفا�شيل رد� على 
طلب للتعليق.

ق�����ال �مل����ه����رب م����ن ����ش���ي���ادزي �إن 
�شريكه يف �أوروبا رجل �لتقى به يف 

تركيا �ملجاورة.
 200 ح���و�يل  “�شاعدت  و�أ���ش��اف 
�شخ�س على �ملغادرة �إىل �أوروب��ا يف 
على  �ملا�شية”،  �خلم�شة  �لأ���ش��ه��ر 
�لرغم من �أنه من غري �ملعروف ما 

�لتعامل  يتم  ب��ال��ط��ائ��رة،  مين�شك 
بو��شطة  �مل�����ش��ت��م��رة  رح��ل��ت��ه��م  م���ع 

مهربني هناك يف �لعادة.
كرد�شتان  �إقليم  حكومة  ت��رد  ومل 
على  �لآن  ح��ت��ى  �أرب���ي���ل  وم��ق��ره��ا 
ب����غ����د�د،  ويف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق.  ط���ل���ب���ات 
�لعر�قية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
و�إنها  جرمية  بالب�شر  �لجت��ار  �إن 
تتخذ �إج���ر�ء�ت عند ح��دوث ذلك، 

و�إن  �لعام،  هذ�  ربيع  منذ  �ملنطقة 
�لأعد�د �آخذة يف �لزدياد.

وق���ال ع��ب��د �هلل ع��م��ر، وه���و حاق 
ع����ام����ا،   38 �ل����ع����م����ر  م�����ن  ي���ب���ل���غ 
�أقاربي  م��ن  �ل��ع��دي��د  رح���ل  “لقد 
�لطريق.  ه���ذ�  ع���رب  و�أ���ش��دق��ائ��ي 
يفعلو�  �أن  �آخ��رون  كثريون  ويريد 
“باع  و�أ�����ش����اف  نف�شه”.  �ل�����ش��يء 
�شيار�تهم  �أو  م��ن��ازل��ه��م  �ل���ن���ا����س 

�إذ� كانو� جميعا و�شلو� �إىل �أر��شي 
�لحتاد �لأوروبي. وقال �إنه يعرف 
ث���اث���ة مهربني  ع����ن  ي���ق���ل  ل  م����ا 

�آخرين يعملون يف منطقته.
�ملحليون  �مل�����ش��وؤول��ون  يتمكن  ومل 
م���ن ت��وف��ري �أرق������ام حم����ددة لعدد 
حملي  �شحفي  وق��ال  �ملهاجرين. 
 400 �إىل  ي�����ش��ل  رمب���ا  �ل��ع��دد  �إن 
م��ن ���ش��ي��ادزي وب��ل��د�ت �أخ����رى يف 

تعترب املدينة اأبرز معاقل االحتجاج يف العراق  

مق�طعة االنتخ�ب�ت العراقية خي�ر ال�سب�ب يف الن��سرية 

النا�س يبيع�ن منازلهم و�سياراتهم لدفع 12 األف دوالر تكلفة التهريب

�سيالدزي الكردية .. نقطة هروب اإىل اأوروب� عرب رو�سي� البي�س�ء 

وا�سنطن ت�أمل ب��ستئن�ف �سريع ملف�و�س�ت النووي  جنل الديكت�تور الفيليبيني االأ�سبق يرت�ّسح النتخ�ب�ت الرئ��سة 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

تاأمل �لوليات �ملتحدة “بالعودة �شريعا”�إىل طاولة �ملفاو�شات مع �إير�ن لإحياء 
بعد  �لأمريكية  �لإد�رة  ق��ال م�شوؤول كبري يف  �لإي���ر�ين على ما  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق 
ت�شريحات �شادرة من �إير�ن تذهب يف �لجتاه نف�شه. وقال �مل�شوؤول �لذي طلب 
عدم �لك�شف عن هويته خال حمادثات هاتفية مع �شحافيني “ناأمل يف �أن نتمكن 
“و�شنطلع حينها  �ملفاو�شات  حيث جترى  فيينا”  �إىل  ن�شبيا  ب�شرعة  �لعودة  من 
“لدينا �لت�شخي�س نف�شه  �أكد  �إ�شر�ئيل و�لوليات �ملتحدة  على نو�ياهم«. وب�شاأن 

باأن �لربنامج �لنووي �لإير�ين جتاوز �حلدود كثري�«.
قلقه  عن  �أع��رب  لو��شنطن،  �لإ�شر�ئيلي  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  زي��ارة  وع�شية 

خ�شو�شا من مر�كمة �إير�ن لليور�نيوم �ملخ�شب.
وعلى �شعيد �ملهلة �لتي حتتاجها �إير�ن نظريا للح�شول على �ملو�د �مل�شتخدمة يف 
�شنع قنبلة نووية، قال �مل�شوؤول �لأمريكي �إنها “تر�جعت من 12 �شهر� �إىل �أ�شهر 

قليلة” وهذ� �أمر “مقلق«.
�إل �ن و��شنطن ل تز�ل “توؤمن بقوة �أن �ل�شبيل �لدبلوما�شي يبقى �لأف�شل حلل 
�إي��ر�ن تتطلع  �إن  �لثنني  �أعلنت  �لإير�نية  وز�رة �خلارجية  �مل�شكلة«. وكانت  هذه 

•• مانيال-اأ ف ب

�أكد جنل �لديكتاتور �لفيليبيني �لأ�شبق فرديناند ماركو�س �لذي يحمل ��شم 
�أنه �شيرت�ّشح للرئا�شة يف �نتخابات �لعام �ملقبل، يف وقت ت�شعي �لعائلة  و�لده 

�ملثرية للجدل للعودة �إىل �ل�شاحة �ل�شيا�شية. و�أعلن فرديناند 
�لرئي�س  ح��رب  ع��ن  د�ف��ع  �ل��ذي  �لب��ن  ماركو�س  “بونغبونغ” 
و�أّي��د عقوبة  �مل��خ��در�ت  �ملثرية للجدل على  رودري��غ��و دوتريتي 
�لتجار، تر�ّشحه يف بث مبا�شر عرب في�شبوك.  �لإع��د�م يف حق 
�ليوم  “�أعلن  عاما   64 �لبالغ  �ل�شيا�شية  �لعائلة  �شليل  وق��ال 
�أيار-مايو  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  �لفيليبني  ل��رئ��ا���ش��ة  �ل��رت���ّش��ح  ن��ّي��ت��ي 
من  متز�يدة  جمموعة  �إىل  بذلك  لين�شم  �ملقبلة”،   2022
“�شاأعيد..  و�أ���ش��اف  دوت��ريت��ي.  خل��اف��ة  �ل�شاعني  �ملر�ّشحني 
�لقيادة �ملوحدة �إىل بلدنا«. وك�شف ��شتطاع ب�شاأن �ل�شخ�شية 
موؤخر�  �أج���ر�ه  �لرئا�شة  لتويل  �لناخبني  �أو���ش��اط  يف  لة  �ملف�شّ

مركز “بال�س �آ�شيا” لاأبحاث �أن ماركو�س �لبن يحل يف �ملرتبة �لثانية بعد 
�شار�، �بنة دوتريتي، رغم �أن �لأخرية نفت �أن تكون تنوي �لرت�ّشح. و�شبق �أن 

�لثاين/ ت�شرين  مطلع  قبل  �لعظمى  �لقوى  مع  �لنووية  �ملفاو�شات  ل�شتئناف 
�إحياء  �إىل  �لهادفة  �ملفاو�شات  توقفت  وقد  �لنووي.  �لتفاق  �أحياء  بغية  نوفمرب 

�لتفاق �لنووي �لإير�ين يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي.
رو�شيا،  �ملتحدة، فرن�شا، بريطانيا،  )�لوليات  �إي��ر�ن و�شت قوى كربى  وتو�شلت 
�أتاح  �ل��ن��ووي،  طهر�ن  برنامج  ب�شاأن   2015 �لعام  �تفاق  �ىل  و�أمل��ان��ي��ا(  �ل�شني، 
تقييد  �لإير�نية يف مقابل  �ملفرو�شة على �جلمهورية  �لعقوبات  �لكثري من  رفع 

�أن�شطتها �لنووية و�شمان �شلمية برناجمها.
�ل �أن مفاعيل �لتفاق باتت يف حكم �لاغية مذ قررت �لوليات �ملتحدة �لن�شحاب 
�أحاديا منه �لعام 2018 يف عهد رئي�شها �ل�شابق دونالد تر�مب �لذي �أعاد فر�س 
ع��ق��وب��ات قا�شية ع��ل��ى ط��ه��ر�ن. م��ن جهتها، ق��ام��ت �لأخ����رية ب��ع��د ن��ح��و ع���ام من 
�لن�شحاب �لأمريكي، بالرت�جع تدريجا عن تنفيذ غالبية �لتز�ماتها �لأ�شا�شية 
�أمريكية  �لتفاق، ومب�شاركة  ت��ز�ل من�شوية يف  ل  �لتي  �لقوى  وب��د�أت  مبوجبه. 
غري مبا�شرة، مباحثات يف فيينا هذ� �لعام يف حماولة لإحياء �لتفاق، بعد �إبد�ء 

�لرئي�س �لأمريكي �جلديد جو بايدن ��شتعد�ده لإعادة باده �إليه.
و�أجرى �لأطر�ف �ملعنيون �شت جولت من �ملباحثات بني ني�شان-�أبريل وحزير�ن-

يونيو،  دون �أن يحدد بعد موعد جديد ل�شتئنافها.

مورينو  �إي�شكو  �مل��ع��روف  �لبلدية  ورئي�س  باكياو  م��اين  �ملاكم  من  كل  �أعلن 
باأنهما �شيخو�شان �شباق �لرئا�شة. ويف 2016، ف�شل ماركو�س �لبن يف م�شعاه 
�أمام مناف�شه حينذ�ك ليني روبريدو.  و�شّكلت  �لرئي�س  نائب  لتويل من�شب 
�ملنفى  يف  عا�شت  �لتي  ماركو�س  لعائلة  �شربة  حينها  خ�شارته 
�لعام  �لأب  م��ارك��و���س  ن��ظ��ام  �شقوط  بعد  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف 
بالف�شاد  �إمييلد�  وزوجته  �ل�شابق  �لديكتاتور  هم  و�تُّ  .1986
�ّتهم ماركو�س �لبن روبريدو  ب��دوره،  �ل�شلطة.  عندما كانا يف 
�لنتيجة  ���ش��د  ق�شائية  م��ع��رك��ة  وخ��ا���س  �لن��ت��خ��اب��ات  ب��ت��زوي��ر 
�لدعوى  �ملحكمة  رف�شت  �أن  �إىل  �شنو�ت  خم�س  نحو  ��شتمرت 
�أخري� يف �شباط/فرب�ير. وقال ماركو�س �لبن �لثاثاء “دعونا 
نعيد �لفيليبيني ليكونو� �شفا و�حد� يف خدمة بلدنا ومو�جهة 
�لأزمات وحتديات �مل�شتقبل معا«. و�أ�شاف “�ن�شمو� �إيل يف �أنبل 
�لق�شايا هذه و�شننجح”. ويف حال فاز ماركو�س �لبن يف م�شعاه 
�إىل  للعائلة  لفتة  عودة  ذلك  ف�شيمّثل  �لرئا�شة،  �إىل  للو�شول 
�ل�شاحة �ل�شيا�شية. و�شبق �أن ذكرت �إمييلد� باأنها تاأمل باأن ي�شبح جنلها �لذي 

توىل مقعد� يف جمل�س �ل�شيوخ بني 2010 و2016 رئي�شا للباد.

م�س�ع اأوروبية لتوحيد ال�سفوف يف مواجهة وا�سنطن وبكني 
•• بروك�صل-اأ ف ب

ت��دف��ع �لأزم���ة �لأف��غ��ان��ي��ة و�أزم���ة �ل��غ��و����ش��ات وم��غ��ادرة �أنغيا 
�ملجتمعني  �لأوروب���ي  �لحت��اد  ق��ادة  ملن�شبها،  �ملرتقبة  مريكل 
يف �شلوفينيا �إىل ر�ّس �ل�شفوف، يف مو�جهة �لوليات �ملتحدة 

و�ل�شني، �لقوتني �لعظميني �ملتناف�شتني.
من �ملقرر �أن يبد�أ روؤ�شاء �لدول و�حلكومات �ل�27 �جتماعهم  
يف قلعة بردو على مقربة من �لعا�شمة ليوبليانا، حول ماأدبة 
يف  �لحت���اد  ع�شوية  لتو�شيع  �ملخ�ش�شة  �لقمة  ع�شية  ع�شاء 
غرب �لبلقان. ورغم �أنه من غري �ملتوقع �تخاذ �أي قر�ر، �إل �أن 
“هذه �ملرة �لأوىل �لتي يلتقون فيها منذ حزير�ن/يونيو، �أي 
منذ وقت طويل جد�” يف �شوء ��شطر�بات �لأ�شهر �لأخرية، 

وفق قول دبلوما�شي رفيع. يف ر�شالته لدعوتهم �إىل �شلوفينيا 
رئي�س  دعا  �لأوروب���ي،  �لدورية لاحتاد  �لرئا�شة  تتوىل  �لتي 
�ملجل�س �لأوروبي �شارل مي�شيل �إىل “نقا�س ��شرت�تيجي حول 

دور �لحتاد على �ل�شاحة �لدولية«.
�أك��رث هجومية  �أن ي�شبح  �لأوروب���ي يجب  “�لحتاد  �إن  وق��ال 
�أفغان�شتان”  يف  �لأخ��رية  “�لتطور�ت  �إىل  م�شري�  وفعالية”، 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني  �لع�شكرية  �لت��ف��اق��ي��ة  ع��ن  و�لإع����ان 
فرن�شا،  م��ع  �أزم���ة  �شببت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  و�ململكة  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا 

وكذلك “�لعاقات مع �ل�شني«.
ل  �ل��ذي  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أن  يف  �شّك  ل 
�إنهاء كانبري� عقد� �شخما ل�شر�ء غو��شات  يز�ل م�شتاء من 
�إق���ن���اع ���ش��رك��ائ��ه �لأوروب����ي����ني بتجديد  ف��رن�����ش��ي��ة، ���ش��ي��ح��اول 

ت�شامنهم مع باري�س وحترير �أنف�شهم من �حلليف �لأمريكي. 
�لقارة ودول  �شمال  �لأوروب���ي، حّثت دول  د�خ��ل �لحت��اد  لكن 
�ل��ب��ل��ط��ي��ق ع��ل��ى ت��وخ��ي �حل����ذر، و����ش���ددت ع��ل��ى �حل��ف��اظ على 
“�لأمر ل يتعلق  �أن  �لعاقة عرب �لأطل�شي. ويوؤكد �لإليزيه 
ب��ل يتعلق  �أم���ريك���ي،  ن��ق��ا���س فرن�شي  �لأوروب���ي���ني يف  ب��دخ��ول 
و�شدد  �أوروبية”،  �شيادة  و”بناء  �لدرو�س منه”  با�شتخا�س 

على �أنه “�شيكون من �خلطاأ �لتظاهر باأن �شيئا مل يحدث«.
�ل��ذي حر�س على  بايدن  �لأمريكي جو  �لرئي�س  وقد و�شف 
ت��ق��دمي ت��ع��ه��د�ت بعد ه��ذه �ل��و�ق��ع��ة، �لحت���اد �لأوروب�����ي باأنه 
رئي�شة  م��ع  �لإث��ن��ني  هاتفية  حم��ادث��ة  يف  �أ�شا�شي”  “�شريك 
�ملفو�شية �لأوروب��ي��ة �أور���ش��ول ف��ون دي��ر لي��ني، وف��ق ما �أعلن 
غرب  دول  لن�شمام  دع��م��ه  ع��ن  �أع���رب  كما  �لأب��ي�����س.  �لبيت 

�إىل �لحت��اد �لأوروب���ي. ج��اءت ق�شية �لغو��شات بعد  �لبلقان 
�لأمريكي  للجي�س  �لفو�شوي  �لن�شحاب  من  قليلة  �أ�شابيع 
من �أفغان�شتان يف �آب/�أغ�شط�س، ما �أحيا �لنقا�س حول تعزيز 
�إن�شاء قوة  �أ�شهر نقا�س حول  �أوروب��ا. يجري منذ  ��شتقالية 
�لف�شل  �أدى  �آلف ع�شكري، وقد   5 �أوروبية قو�مها  �شريع  رد 
�إىل �لطاولة من خ��ال ت�شليط  �إع��ادت��ه  �إىل  �ل��ذري��ع �لأخ��ري 
�لع�شكرية لأوروب��ا، وتقود فرن�شا  �لق�شور  �أوجه  �ل�شوء على 
حمادثات هذ� �مللف. من �ملرجح �أن تكون ق�شية �لهجرة على 
جدول �لأعمال �أي�شا، �إذ يريد �لحتاد �لأوروبي جتنب تدفق 
لاجئني كما حدث عام 2015. وقد تعهد وزر�ء د�خلية دول 
�لحتاد �لأوروب��ي مطلع �أيلول/�شبتمرب دعم دول �ملنطقة يف 

��شتقبال �لاجئني �ملهددين من طالبان.
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من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 109582 بتاريخ: 2008/03/24
�مل�شجلة بالرقم: 98727 بتاريخ: 2009/12/21

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 131879 بتاريخ: 2009/07/21

�مل�شجلة بالرقم: 126180 بتاريخ: 2010/11/30
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 136637 بتاريخ: 2009/12/08

�مل�شجلة بالرقم: 147314 بتاريخ: 2011/06/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 137913 بتاريخ: 2010/01/10

�مل�شجلة بالرقم: 137913 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1593 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�شجلة بالرقم: 2176 بتاريخ: 1995/08/15

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1600 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�شجلة بالرقم: 2234 بتاريخ: 1995/08/22

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 163147 بتاريخ: 2011/10/02

�مل�شجلة بالرقم: 163147 بتاريخ: 2013/03/21
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 163148 بتاريخ: 2011/10/02

�مل�شجلة بالرقم: 287427 بتاريخ: 2013/03/21
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 145220 بتاريخ: 2010/07/26

�مل�شجلة بالرقم: 145220 بتاريخ: 2018/02/11
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي   بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 149203 بتاريخ: 2010/11/09

�مل�شجلة بالرقم: 149203 بتاريخ: 2012/12/11
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 151077 بتاريخ: 2010/12/27

�مل�شجلة بالرقم: 154025 بتاريخ: 2011/09/29
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1581 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�شجلة بالرقم: 1375 بتاريخ: 1995/02/15

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 180808 بتاريخ: 2012/10/18

�مل�شجلة بالرقم: 180808 بتاريخ: 2014/06/18
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 181476 بتاريخ: 2012/11/05

�مل�شجلة بالرقم: 181476 بتاريخ: 2014/07/02
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 183606 بتاريخ: 2012/12/17

�مل�شجلة بالرقم: 183606 بتاريخ: 2014/07/02
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185606 بتاريخ: 2013/01/23

�مل�شجلة بالرقم: 185606 بتاريخ: 2014/07/03
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 197424 بتاريخ: 2013/09/03

�مل�شجلة بالرقم: 197424 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204373 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�شجلة بالرقم: 204373 بتاريخ: 2014/07/03
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204375 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�شجلة بالرقم: 204375 بتاريخ: 2014/07/03
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 209282 بتاريخ: 2014/04/06

�مل�شجلة بالرقم: 209282 بتاريخ: 2014/04/31
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين

باطلة  »���س��رع��ي��ة  م���ق���ب����ل«,  »غ����ري  »ع�������ار«,     
جعبة  يف  يكن  مل  اخلمي�س,  م�ساء  دميقراطيًا”... 
اإميان�يل ماكرون ما يكفي من الكلمات القا�سية �سد 
ويق�ل  مايل.  يف  احلاكم  الع�سكري  املجل�س  رئي�س 
تتنا�سب  كلمات  »اإنها  الفرن�سي:  الرئي�س  من  مقرب 
رئي�س  بها  اأدىل  التي  البذيئة  الت�سريحات  م��ع 
االأمم  منرب  على  من  املا�سي«.    االأ�سب�ع  ال����زراء 
املتحدة, و�سف �س�غيل مايغا, قرار فرن�سا بتقلي�س 
 3000 اأقل من  اإىل   5100 ق�ة عملية برخان من 
“تخلي عن بالده يف  باأنه   2023 رجل بحل�ل عام 

منت�سف الطريق”.

ت�تر �سديد يع�سف بعالقاتهما:

فرن�س� -م�يل، طالق حتت جمهر التحليل...!
املزايدة بني ماكرون ورئي�س املجل�س الع�سكري يف باماك�, هي حلقة اأخرى يف م�سل�سل اال�ستياء

باري�س  بني  �لعاقات  ت�شل  ومل 
وباماكو �أبًد�، منذ ثماين �شنو�ت، 
من  �ل������درج������ة  ه������ذه  م���ث���ل  �إىل 

�لتوتر.
رف�س  ز�ل  م���ا  �لإل���ي���زي���ه،  ويف     
�حل��دي��ث ع��ن �ل��ط��اق ه��و �شيد 
يبدو  �لأم����ر  �ن  “رغم  �مل���وق���ف. 
ك������ذل������ك، ي�����اح�����ظ خ����ب����ري من 
�لتي  �للحظة  يف  �إن��ن��ا  �ل�����ش��اح��ل. 
ي��ف��رغ ف��ي��ه��ا �ل����زوج����ان م���ا يثقل 
م���دى  ع���ل���ى  لأن�������ه  قلبيهما”، 
ت��ر�ك��م �ل���ش��ت��ي��اء و�شوء  ���ش��ن��و�ت 

�لفهم و�لإحباط بني �لبلدين.

كيدال, اخلطيئة االأ�سلية
   يف �لثاين من فرب�ير 2013. 
�ل�شابق  �لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  ق���ام 
بدخول مظّفر  فر�ن�شو� هولند، 
�إىل متبكتو، حيث �نطلقت عملية 
�أ�شابيع،  ثاثة  قبل  “�شريفال” 
�جلماعات  م���ن  حت���ري���ره���ا  ومت 
�مللحمة  �ف��ر�ح  �ملتطرفة. مل تدم 
�ملدينة  ك����ي����د�ل،  يف  ط�����وي�����ا... 
�ل�شمال،  �أق�شى  �ل�شرت�تيجية 
“�إنها  �لأوىل.  �ل��ت��وت��ر�ت  ظهرت 
ي�شري  �أ�شا�شية”،  ت��وت��ر  ع��ق��دة 
�لدبلوما�شي �ل�شابق لور�ن بيغو.

�ملالية  �ل����ق����و�ت  �أع�������ادت  ل��ئ��ن     
وج���وده���ا يف غ���او ومت��ب��ك��ت��و، فلن 

تطاأ �أقد�مها كيد�ل. 
�لقيام  و���ش��ائ��ل  ت��ك��ن مت��ل��ك  “مل 
من  �خل����ب����ري  ي�����وؤك�����د  بذلك”، 
يوؤكد  ح��ني  يف  �ل�شاحل.  منطقة 
“جزء  �أن  بوبكر حيدرة،  �لباحث 
فرن�شا  �أن  �ع���ت���رب  �مل��ال��ي��ني  م���ن 
�أر�دت  لأن���ه���ا  ذل���ك  م���ن  منعتهم 
�لطو�رق  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني  ح��م��اي��ة 
�لوطنية  ل���ل���ح���رك���ة  �ل���ت���اب���ع���ني 

لتحرير �أزو�د«.
   وهكذ�، فاإن باري�س تلعب لعبة 
م����زدوج����ة، ول����ن ي��ت��ط��ل��ب �لأم����ر 
�لتخيات.  �شندوق  لفتح  �ملزيد 
“ملاذ� بقي �لفرن�شيون يف كيد�ل؟ 
و�لنفط”،  �ل����ذه����ب  �أج������ل  م����ن 
�شارموي  ي��ق��ول��ه خ��ل��ي��ل  م���ا  ه���ذ� 
حلركة  �ل�شابق  �لرئي�س  �شي�شي، 
�أج��ل م��ايل، وهي  �لوطنيني م��ن 

وموؤيدة  لفرن�شا  حركة مناه�شة 
لرو�شيا.

انحراف اإبراهيم
 اأب� بكر كيتا

   يف �شبتمرب 2013، مت �نتخاب 
�إبر�هيم �أبو بكر كيتا، رئي�ًشا ملايل. 
بالأمن  �ل����ش���رت�ك���ي  ه����ذ�  وع����د 
�ن فرتة  �ل  ل��ل��ب��اد.  و�لزده������ار 
خ�شو�شا  متيزت  �لأوىل  ولي��ت��ه 
ب����ال����رك����ود: �ت����ف����اق����ات �جل����ز�ئ����ر 
�جلماعات  ب��ع�����س  م����ع  �مل���وق���ع���ة 
تنفذ،  مل   2015 ع���ام  �مل��ت��م��ردة 
و�إعادة  يرت�شخ،  وح�شي  و�قت�شاد 
بناء �لقو�ت �مل�شلحة �ملالية تعرّث، 
�ل���ت���ي خلفت  ب����رخ����ان،  و�إق�����ام�����ة 
�جلماعات  مت���ن���ع  مل  ����ش���رف���ال، 

�لإرهابية من �لزدهار.
   ول��ئ��ن �ع���رتف ف��ري��ق فر�ن�شو� 
�ملجال�س  يف  ب�����ش��خ��ط��ه  ه���ولن���د، 
�إبر�هيم  �خلا�شة، فر�شمًيا، يظل 
�ملنا�شب  �لرجل  هو  كيتا  بكر  �أب��و 
فرن�شا  دع��م��ت  “لقد  للوظيفة. 
وفا�شدة،  قمعية  �أ�شبحت  �شلطة 
�رتكبنا  وق��د  بيغو،  ل���ور�ن  يقّيم 
�رتكبها  �ل��ت��ي  نف�شها   �لأخ���ط���اء 

�لأمريكيون يف �أفغان�شتان«.
   مّثل و�شول �إميانويل ماكرون 
�إىل �ل�شلطة تغرًي� يف �للهجة مع 

يوؤكد  �مل��ب��ت��ه��ج��ون،  ه���م  خ��ا���ش��ة 
فالعديد  حيدرة،  بوبكر  �لباحث 
من �ملاليني �لآن يوؤيدون �حلو�ر 
مع �جلهاديني، ول يفهمون هذ� 
لفرن�شا،  �لأيديولوجي  �لت�شّلب 
مما �شاعد على ت�شويه �شورتها«.

ب����د�أت دولة   ،2016   م��ن��ذ ع���ام 
�جلماعات  م��ع  م��ن��اق�����ش��ات  م���ايل 
�شغط  حت�����ت  ل����ك����ن  �مل�������ش���ل���ح���ة، 
ب���اري�������س، مت �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا. يف 
�إبر�هيم  ط��رح   ،2020 ف��رب�ي��ر 
�أبو بكر كيتا جمدًد� حو�ًر� وطنًيا. 
تبقى  باري�س  تبقى  �أخ���رى،  م��رة 
من  �لكثري  “خلق  وه���ذ�  ح���ذرة. 
�لإحباطات على �جلانب �ملايل”، 
جيزيكيل.  ه����رييف  ج����ان  ي��ح��ل��ل 
قبوًل  �لفرن�شي  �مل��وق��ف  يلق  مل 
جيًد�، لأن �لتفاقات �لتي �أبرمت 
من  جعلت  �ملتمردين  مع  حملًيا 

�ملمكن �حلد من �لعنف.

الرو�س على اخلط
�ملالية  �حل���ك���وم���ة  ك���ان���ت  ل��ئ��ن     
�شركة  م��ع  عقد  لتوقيع  تخطط 
فاإن  �ملرتزقة �لرو�شية “فاغرن”، 
و�لكرملني،  باماكو  بني  �لتقارب 
�حل�����ل�����ي�����ف�����ني خ�����������ال �حل��������رب 
�ل��ي��وم. عام  �ل���ب���اردة، لي�س ول��ي��د 
2017، قدمت رو�شيا طائرتني 

�لرئي�س �ملايل، �لذي �أعيد �نتخابه 
 ،2020 يناير  يف   .2018 ع��ام 
يف قمة باو، ثم يف نو�ك�شوط بعد 
�شتة �أ�شهر، ندد �لرئي�س �لفرن�شي 
�إد�رته  تعود  بان  بنظريه وطالبه 
وخا�شة  �ل�����ش��م��ال  م��ن��اط��ق  �ىل 

هذه  بالدماء”.  �أيديهم  ملطخة 
�لتي تربرها على  دوك�شا فرن�شا، 
�شقط  �خل�������ش���و����س مب����ن  وج�����ه 
م�����ن ج����ن����وده����ا -ع������دده������م 52 
�ل�����ش��اح��ل م��ن��ذ عام  -يف م��ن��ط��ق��ة 
2013. “ولكن �ل�شكان �ملدنيني 

و�شط �لباد، �لتي �أ�شبحت بوؤرة 
“يف م��ايل، كان  �لعمل �جلهادي. 
�أن���ه �شلوك  �إىل ه���ذ� ع��ل��ى  ُي��ن��ظ��ر 
يف  �ملتخ�ش�س  ي��اح��ظ  �أبوي”، 
تذكري  مبعنى  �ل�شاحل.  منطقة 
“مل  �لتي  �ل�شتعمارية،  بالفرتة 

بالكامل”،  ح�شاباتها  ت�شوية  تتم 
ح�شب جان هرييف جيزيكيل، من 

جمموعة �لأزمات �لدولية.

التفاو�س خط اأحمر 
�إرهابيني  م���ع  ن��ت��ف��او���س  »ل���ن     

وعام  ب���ام���اك���و،  �إىل  م��روح��ي��ت��ني 
�أب��و بكر  �إب��ر�ه��ي��م  2019، ذه��ب 
�لقمة  �شوت�شي حل�شور  �إىل  كيتا 
�لأفريقية �لتي نظمها فادميري 
بوتني، ومت توقيع �تفاقية تعاون 
ع�شكري يف نف�س �لعام. ويف مايل، 
تنتف�س �حلركات �ملو�لية لرو�شيا، 
�جل  م��ن  �لوطنيني  ح��رك��ة  مثل 
برخان.  برحيل  مطالبة  م���ايل، 
�إنها حركات جمهرية لكنها ترّوج 
ل��ن��غ��م��ة م��ن��اه�����ش��ة ل��ف��رن�����ش��ا على 
من�شقة  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل�����ش��ب��ك��ات 
م���ن م��و���ش��ك��و. �مل���ظ���اه���ر�ت �شد 

�لوجود �لفرن�شي تتز�يد.

قطيعة مع 
املجل�س الع�سكري

�أغ�شط�س  �لثامن ع�شر من     يف 
بكر  �أبو  �إبر�هيم  �شلطة   ،2020
�مام  ت�شمد  مل  �ملحت�شرة،  كيتا 
��شتب�شرت  ع�����ش��ك��ري.  �ن���ق���اب 
ب��اري�����س ب��ال��دم��اء �جل��دي��دة �لتي 
�ل�شباط  ه���������وؤلء  ���ش��ي�����ش��خ��ه��ا 
�ل��ع��ق��ي��د غوتا،  ب��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ب��اب 
غري �ن �لنقاب �لثاين يف مايو 

�ملا�شي �شيدفن هذه �لآمال.
  عّلقت فرن�شا تعاونها مع �لقو�ت 
وعلمت  ل��ف��رتة،  �مل��ال��ي��ة  �مل�شلحة 
�لع�شكري  �مل��ج��ل�����س  �أن  ب��اري�����س 
�لكو�لي�س  ور�ء  م���ن  ي��ت��ف��او���س 
–”منذ �شهور” بح�شب �لإليزيه 
-مع رو�س فاغرن. وبالتايل، فاإن 
حجة رئي�س �لوزر�ء، �لذي يقول 
جديدة  حتالفات  عن  يبحث  �إن��ه 
ل  �لفرن�شي،  “�لتخلي”  ب�شبب 
“تغيري حجم  �أن  ت�شمد. خا�شة 
برخان نوق�س فعا مع �ل�شلطات 
حا�شية  ت�������ش���دد  ك���م���ا  �ملالية”، 
�إمي���ان���وي���ل م����اك����رون. ول���ئ���ن مل 
�أي م�شوؤول مايل حتى �لآن،  يرد 
حتدثت جيمايل بيطار، �ملتحدث 
ي��ون��ي��و وجتمع   5 ب��ا���ش��م ح���رك���ة 
�ل���ت���ي تدعم  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل����ق����وى 
�مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري، ع��ل��ى ر�دي���و 
�ملا�شي  �ل�����ش��ب��ت  �ل����دويل  ف��رن�����ش��ا 
“عدًو�  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ف��رن�����ش��ا  ع���ن 

يجب �أن يغادر مايل. حمّجبا”، 

رئي�س وزر�ء مايل يتهم باري�س

ماكرون يعك�س �لهجوم�لنحر�ف بد� مع �لرئي�س �ل�شابق �إبر�هيم �أبو بكر كيتا

�ملطالبة بالبديل �لرو�شي

فرن�شا و�مل�شتنقع �ملايل

لوران بيغو: لقد ارتكبن� االأخط�ء نف�سه� التي ارتكبه� االأمريكيون يف اأفغ�ن�ست�ن

 على مدى �سنوات تراكم اال�ستي�ء
 و�سوء الفهم واالإحب�ط بني البلدين

 تخطط احلكومة امل�لية لتوقيع عقد 
مع �سركة املرتزقة الرو�سية »ف�غرن«

ن��سيون�ل اإنرت�ست: وا�سنطن مط�لبة مبنع اأخط�ء غ�رات الط�ئرات امل�سرية
•• وا�صنطن-وكاالت

�مل�شلحة  �أم��ام جلنة �خلدمات  �لأمريكي  ق��ادة �جلي�س  �أك��رب  مثل ثاثة من 
من  �لن�شحاب  بعد  علني  ظهور  �أول  يف  �مل��ا���ش��ي،  �لأ���ش��ب��وع  يف  بالكونغر�س 
هيئة  ورئي�س  �أو���ش��نت،  لويد  �لدفاع  وزي��ر  وه��م  �لثاثة  وو�ج��ه  �أفغان�شتان. 
�جلرن�ل  �ملركزية  �لقيادة  وقائد  ميلي،  م��ارك  �جل��رن�ل  �مل�شرتكة  �لأرك���ان 
عن  �لرئي�س  �إىل  رفعوها  �لتي  �لتو�شيات  تناولت  �أ�شئلة  ماكنزي،  كينيث 
�أمريكياً  جندياً   13 مقتل  عن  �أ�شفر  �ل��ذي  كابول  مطار  تفجري  تفا�شيل 
و�أكرث من 170 �أفغانياً. ومع ذلك، كتبت �ل�شحافية �ألني وول�س يف جملة 
�ل�شربة  حتليل  يف  �ل��وق��ت  م��ن  �لقليل  �أم�شو�  �أن��ه��م  �إنرت�شت”  “نا�شونال 
�أ�شفرت عن مقتل عائلة  �أمريكية دون طيار،  �لتي وجهتها طائرة  �خلاطئة 
�جلوية  �ل�شربات  �شيا�شة  يف  �لثقة  عن  �لأو�شع  و�لت�شاوؤلت  بريئة،  �أفغانية 

بالطائر�ت دون طيار. يف 29 �أغ�شط�س )�آب(، وجهت �لوليات �ملتحدة ما كان 
يفرت�س �أنه �آخر هجوم بطائرة دون طيار يف �حلرب �لأفغانية �لتي ��شتمرت 
�أم��ر �شابط يف �شاح �جل��و، حتت  �ل�شتطاع،  �شاعات من  20 عاماً. وبعد 
�أمرة ماكنزي، باإطاق �شاروخ من طر�ز هيل فاير من طائرة دون طيار من 
��شتبه يف حملها متفجر�ت  �شيارة يقودها رجل  �إم كيو-9 ريرب، على  طر�ز 

لتنظيم د�ع�س.
عمل  �إحباط  �إع��ان  �إىل  بايدن  جو  �لرئي�س  �إد�رة  �شارعت  �لهجوم،  وعقب 

�إرهابي. وو�شفه ميلي ب� “�شربة �شحيحة«.
تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  يف  ��شتق�شائيون  �شحافيون  ك�شف  �أي��ام،  وبعد 
�لأمريكية، �أن �ل�شائق مل يكن متعاوناً مع د�ع�س، بل موظفاً منذ وقت طويل 
يف منظمة �إغاثة �أمريكية بكابول. وتقدم زيكاري �أحمدي، �لذي ��شتهدفته 
�أن  وتبني  مقتله.  من  �أي��ام  قبل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل  للجوء  بطلب  �لغارة 

�ملو�د �مل�شبوهة �لتي كان ينقلها يف �شيارته، قو�رير مياه لل�شرب، جلبها معه 
�إىل منزله. ومل يكن �أحمدي �لأفغاين �لوحيد �لربيء �لذي قتل يف �لغارة 
عودته،  ل��دى  ��شتقباله  يف  ك��ان��و�  عائلته  م��ن  �أف���ر�د  معه  ُقتل  ب��ل  �خلاطئة، 
�أبناء �شقيقه، و�بن عمه، وطفلتان يف �لثالثة  �أبنائه، وثاثة من  ثاثة من 
من �لعمر. و�شبق �أن �شنت �لوليات �ملتحدة غار�ت بطائر�ت دون طيار �شد 
�لأعد�ء منذ 2002. ونفذت �إد�رة بو�س �لبن 57 غارة يف باك�شتان، ورفعت 
�إد�رة بار�ك �أوباما �لعدد �إىل 542، بينما �ألغت �إد�رة دونالد تر�مب بالكامل 

�ل�شروط �لتي يجب توفرها ل�شن مثل هذه �لهجمات.
�عتمادها  من  �لأرج��ح  على  تزيد  �ملتحدة  �لوليات  ف��اإن  �لأ�شا�س  هذ�  وعلى 
على تكنولوجيا �لطائر�ت دون طيار يف �خل��ارج، لأنها تقلل خطر تعري�س 
�لأمريكيني للخطر، ولأنها �أكرث فاعلية من ن�شر جنود على �لأر�س، �إل �أن 
�لأخطاء �لتي ترتكب يف مثل هذه �لهجمات قد ت�شاهم يف جتنيد �إرهابيني 

لأنها توقع �شحايا مدنيني. وعندما ُجوبه يف نهاية �ملطاف بحقيقة �لغارة 
م�شوؤول  فاأنا  �جل��ن��ود،  قائد  “ب�شفتي  ق��ائ��ًا:  ماكنزي،  �عتذر  ك��اب��ول،  على 

بالكامل عن �لنتيجة �ملاأ�شوية لل�شربة«.
وذهب �أو�شنت �أبعد من ذلك و�أمر بتحقيق يف �لهجوم، وفتح �ملفت�س �لعام يف 

وز�رة �لدفاع �أي�شاً حتقيقاً منف�شًا يف �لأيام �ملا�شية.
يعتمد  �أن  �ملحتمل  من  باأفغان�شتان،  �لأر���س  على  �أمريكية  ق��و�ت  غياب  ويف 
�جلي�س �أكرث على هذه �لطائر�ت يف �لأعو�م �ملقبلة. وللق�شاء على �لتهديد�ت 
�لإرهابية وجتنب تكر�ر �أخطاء قاتلة يف �مل�شتقبل، فاإن على �لوليات �ملتحدة 
معرفة م�شدر �لأخطاء، يف �ل�شتخبار�ت �أو �ل�شتطاع �أو عند �تخاذ �لقر�ر. 
�لوليات  على  فعًا،  �لإره���اب  وملحاربة  م�شوؤوليتهم.  تثبت  من  وحما�شبة 
لي�شتخدموها  لاإرهابيني  �لدعائية  للحمات  ذخ��رية  تعطي  �أل  �ملتحدة 

للتجنيد �شد �لوليات �ملتحدة يف �ملقام �لأول.
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من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 209283 بتاريخ: 2014/04/06

�مل�شجلة بالرقم: 209283 بتاريخ: 2014/04/31
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 210658 بتاريخ: 2014/04/27

�مل�شجلة بالرقم: 210658 بتاريخ: 2014/10/28
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 223389 بتاريخ: 2014/12/16

�مل�شجلة بالرقم: 223389 بتاريخ: 2015/04/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 230304 بتاريخ: 2015/04/02

�مل�شجلة بالرقم: 230304 بتاريخ: 2015/09/07
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 244603 بتاريخ: 2015/12/07

�مل�شجلة بالرقم: 244603 بتاريخ: 2016/07/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 244604 بتاريخ: 2015/12/07

�مل�شجلة بالرقم: 244604 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 247377 بتاريخ: 2016/01/24

�مل�شجلة بالرقم: 247377 بتاريخ: 2016/09/08
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 249569 بتاريخ: 2016/03/02

�مل�شجلة بالرقم: 249569 بتاريخ: 2016/09/08
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 230309 بتاريخ: 2015/04/02

�مل�شجلة بالرقم: 230309 بتاريخ: 2015/09/07
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 240678 بتاريخ: 2015/09/20

�مل�شجلة بالرقم: 240678 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 242779 بتاريخ: 2015/10/29

�مل�شجلة بالرقم: 242779 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 244602 بتاريخ: 2015/12/07

�مل�شجلة بالرقم: 244602 بتاريخ: 2016/07/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 252882 بتاريخ: 2016/05/01

�مل�شجلة بالرقم: 252882 بتاريخ: 2016/10/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 253287 بتاريخ: 2016/05/09

�مل�شجلة بالرقم: 253287 بتاريخ: 2016/10/23
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 257235 بتاريخ: 2016/07/27

�مل�شجلة بالرقم: 257235 بتاريخ: 2017/02/15
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�. 
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 257237 بتاريخ: 2016/07/27

�مل�شجلة بالرقم: 257237 بتاريخ: 2017/02/16
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 258000 بتاريخ: 2016/08/09

�مل�شجلة بالرقم: 258000 بتاريخ: 2017/02/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 262255 بتاريخ: 2016/10/30

�مل�شجلة بالرقم: 262255 بتاريخ: 2017/04/04
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:   و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/05 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 269250 بتاريخ: 2017/03/06

�مل�شجلة بالرقم: 269250 بتاريخ: 2017/10/10
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

من�ذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 287427 بتاريخ: 2018/02/15

�مل�شجلة بالرقم: 287427 بتاريخ: 2018/10/21
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنايت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�ل�شياحة- �لثقافة  د�ئ���رة  ك�شفت 
عن  �شي"  �إف  و"يو  �أب����وظ����ب����ي 
"�لبطل  ن����ز�ل م��رت��ق��ب ع��ل��ى ل��ق��ب 
�شي  �إف  ي��و  بطولة  �شمن  �ملوؤقت" 
�شد تيك�شري�،  267: باهوفيت�س 
بالتز�من مع �نطاق �لعد �لتنازيل 
�لعا�شمة  حتت�شنه  �ل���ذي  للحدث 
جمهور  وي���ن���ت���ظ���ره  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  ريا�شات 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �شي"  �إف  و"يو 

�لعامل.
وي���������و�ج���������ه �لأم�������ري�������ك�������ي ك�������وري 
بيرت  �لرو�شي  مناف�شه  �شاندهاجن 
ي����ان ي����وم �ل�����ش��ب��ت 30 �أك���ت���وب���ر يف 
ب��ج��زي��رة يا�س  �أري��ن��ا  حلبة �لحت���اد 
عقب  �ل��ث��اين،  �لرئي�شي  �ل��ن��ز�ل  يف 
�ن�شحاب �أجلامني �شتريلينج، حامل 
�للقب �حلايل يف وزن بانتام، وي�شبق 
�لرئي�شية،  �مل��و�ج��ه��ة  �ل���ن���ز�ل  ه���ذ� 
�لبولندي  خ��ال��ه��ا  ي���د�ف���ع  �ل���ت���ي 
فئة  يف  لقبه  ع��ن  باهوفيت�س  ي��ان 
جلوفر  �أم����ام  �ل��ث��ق��ي��ل  خ��ف��ي��ف  وزن 

تيك�شري�.
ويعود �شاندهاجن �إىل �أبوظبي للمرة 
مذهل  �أد�ء  ت��ق��دمي��ه  م��ن��ذ  �لأوىل 
�لفوز على مارلون مور�ي�س  منحه 
�شمن   2020 �أكتوبر  �شهر  خ��ال 
"يو  م��ن  �ل��ن��ز�ل  ج��زي��رة  مناف�شات 

�لإمار�تية.  �لعا�شمة  يف  �شي"  �إف 
و�أّكد �شاندهدجن حينها طموحاته 
�لبطولة، م�شري�ً  �قتنا�س حز�م  يف 
�لنت�شار على  يتعني عليه  �أن��ه  �إىل 
�ث���ن���ني م���ن �مل��ن��اف�����ش��ني ف���ق���ط، ثم 
�ن��ت��ظ��ار �ل��ف��ائ��ز يف ن����ز�ل ب��ي��رت يان 

و�أجلامني �شتريلينج.
�لأ�شو�ء  ���ش��ان��ده��اج��ن  و����ش��ت��ق��ط��ب 
 2021 ف������رب�ي������ر  ����ش���ه���ر  خ�������ال 
عندما نّفذ �إحدى �أف�شل �ل�شربات 
�لقا�شية يف تاريخ "يو �إف �شي" �شد 
فر�نكي �إدغ��ار خال بطولة يو �إف 

�شي فيغا�س.
وت�شهد �لبطولة �أي�شاً نز�ًل قوياً يف 
وزن �خلفيف بني د�ن هوكر، �لذي 
تعززت ثقته بفوزه �حلا�شم �لأخري 
266 ل���س فيغا�س،  �شي  �إف  يو  يف 
و�إ�شام ماخات�شيف، عقب �ن�شحاب 

ر�ف��اي��ي��ل دو���س �أجن��و���س م��ن ي��و �إف 
�شي 267.

�لأوىل  �ل����ت����ذ�ك����ر  ن���ف���دت  وب��ي��ن��م��ا 
قيا�شي  وق��ت  غ�شون  يف  للبطولة 
د�ئرة  ب��ادرت  �أ�شبوعنّي،  يتجاوز  مل 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي   – �ل�شياحة  �لثقافة 

طرح تذ�كر �إ�شافية ملو�كبة �لطلب 
�مل���ت���ز�ي���د ع��ل��ى ح�����ش��ور ب��ط��ول��ة يو 
�شد  باهوفيت�س   :267 �شي  �إف 
تيك�شري�، و�إتاحة �ملجال �أمام �ملزيد 
�لقتالية  �لفنون  ريا�شات  من هو�ة 
بالنز�لت  ل��ا���ش��ت��م��ت��اع  �مل��خ��ت��ل��ط��ة 

�أرينا،  �لحت����اد  �مل��رت��ق��ب��ة يف  �حل��ي��ة 
مبعايري  �ل����ك����ام����ل  �لل������ت������ز�م  م����ع 
�لفعاليات �حلية  و�إجر�ء�ت ح�شور 
�لطو�رئ  �إد�رة  جلنة  م��ن  �ملعتمدة 
�أبوظبي.  يف  و�ل���ك���و�رث  و�لأزم������ات 
من  �ل��ري��ا���ش��ة  ج��م��ه��ور  وي�شتطيع 

جميع �أنحاء �لعامل حجز تذ�كرهم 
و  ticketmaster.ae ع���رب 

.etihadarena.ae
 :267 �شي  �إف  يو  ن��ز�لت  وُت�شكل 
ختاماً  تيك�شري�  �شد  باهوفيت�س 
"�أ�شبوع  على  �ل�شتار  ُي�شدل  مثالياً 
يت�شمن  �ل��ذي  للتحدي"  �أبوظبي 
�أي�شاً باقة من �لفعاليات و�لتجارب 
خال  و�حلما�س  بالإثارة  �لناب�شة 
�أك���ت���وب���ر يف   30-21 م���ن  �ل���ف���رتة 
�لعا�شمة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  م����و�ق����ع 
�لإم��ار�ت��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك �لأن�شطة 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ج��م��ه��ور وع���رو����س 

�للياقة �لبدنية.
تذ�كر  ع���ل���ى  �لإق�����ب�����ال  �أن  ي���ذك���ر 
�ل��ب��ط��ول��ة ي���وؤك���د �مل���ك���ان���ة �ل���ر�ئ���دة 
خريطة  على  �لإمار�تية  للعا�شمة 
للفعاليات  �مل��ف�����ش��ل��ة  �ل����وج����ه����ات 
عاملية  و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�ل�شعبية  �أي�����ش��اً  ويعك�س  �مل�����ش��ت��وى، 
�شي"  �إف  "يو  ملناف�شات  �ملتنامية 
ثقة  ي��ج�����ش��د  �أن  ك��م��ا  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف 
�جل�����م�����ه�����ور مب�����ع�����اي�����ري �ل�������ش���ح���ة 
�أبوظبي  يف  �مل��ع��ت��م��دة  و�ل�����ش��ام��ة 
�لأكرث  �مل��دن  قائمة  ت�شدرت  �لتي 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �أم��ان��اً 
�ملدن  ملوؤ�شر  وف��ق��اً  �أفريقيا  و�شمال 
�لآمنة �ل�شادر عن وحدة �ملعلومات 
ملجموعة  �ل���ت���اب���ع���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 

�إيكونومي�شت.

•• دبي –الفجر:

 بعد �أول تاأهل تاريخي يف دورة �لألعاب �لبارملبية طوكيو 2020 ، قال مدرب 
�إن��ه و�شع ن�شب   ، �لبلو�شي  �مل��روي  �لإم��ار�ت��ي ، حممد  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
عينيه بالفعل باري�س 2024. بينما يبد�أ يف �إعد�د فريقه جلميع �لأحد�ث 
�لتاأهيلية �لهامة ، كان لدى حممد حدث هام �آخر يجب متابعته قبل خو�س 
�مل�شابقات ، حيث يهدف �إىل �أن يكون من بني �أو�ئل خريجي برنامج �لإد�رة 

يف تخ�ش�س �لإد�رة �لريا�شية يف �جلامعة �لكندية دبي. 
هو�ئية  در�ج���ات  ولع��ب   ، �أدو�ره كموظف حكومي  ب��ني  خ��ال �جلمع  م��ن 
فاإن   ، �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  وم���درب   ، جامعي  وط��ال��ب   ، �لوطني  باملنتخب 
�ملنتخب  �أ���ش��رك  �لطموحة.  �لتحديات  ه��ذه  مثل  ع��ن  غريباً  لي�س  حممد 

�أول ريا�شي له و�لوحيد يف �شباق �لدر�جات �لهو�ئية يف  �لوطني �لإمار�تي 
طوكيو 2020 ، ويهدف حممد �لآن �إىل تدريب ما ي�شل �إىل �شبعة ر�كبي 
در�جات هو�ئية للو�شول �إىل باري�س 2024. ويف �لوقت نف�شه، يدخل �ل�شنة 
�لر�بعة من در��شته �جلامعية ، وعلى �لرغم من زخم �لحد�ث و�لفعاليات 
و�إنهاء  �لتخرج  �إىل  يهدف  حممد  لز�ل  �ن  �إل   2022 ع��ام  يف  �لريا�شية 

برناجمه �لدر��شي يف �لوقت ذ�ته.
�ل�شباق  �أثناء  �شو�ء   ، �لكثري يف طوكيو  "لقد تعلمنا  و�شرح  حممد قائًا: 
نف�شه �أو من جتربة �لألعاب �لبار�ملبية . على وجه �خل�شو�س ، فاإن �لتعامل 
مع حتديات �ملو�قف �جلوية �ملتغرية ب�شرعة هو �أمر �شي�شاعدنا يف �لتدريب 
�مل�شار  �لكثري خارج  تعلم  ا من  �أي�شً �ل�شباق. متكنا  �مل�شتقبلي و��شرت�تيجية 
من �لبار�ملبيني �ل�شابقني �لذين كانو� كرماء يف م�شاركة جتاربهم وخرب�تهم 

معنا ".
كان  ولز�ل حممد ريا�شًيا بارًعا ، فقد كان يركب �لدر�جات منذ عام 2000 
، عندما �ألهمه �أحد �أفر�د عائلته ملمار�شة هذه �لريا�شة. �أو�شح حممد: "بد� 
�أنه كان د�ئًما بعيًد� عن مغامر�ت مثرية ، و�أردت �أن �أجرب ذلك ، لذلك بد�أت 
ركوب �لدر�جات ، ب�شكل ترفيهي يف �لبد�ية ، ثم حتول �إىل �شغف ، و�ن�شممت 
�إىل ناد وبد�أت �ملناف�شة. " �نطاًقا من �جلولت �ملحلية مرور� �إىل �لعاملية، 
و��شل حممد �ل�شباق يف �لأحد�ث �ملحلية و�لدولية يف جميع �أنحاء �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�أوروبا و�آ�شيا مع ناديه �شباب �لأهلي دبي.
بد�فع �شغفه بالريا�شة ، بد�أ حممد م�شريته �لتدريبية يف عام 2017 وبعد 
دبي  لنادي  ر�شمًيا  م��درًب��ا  �أ�شبح  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملهني  و�لتطوير  �لتدريب 
لأ�شحاب �لهمم ، مما �أدى به �إىل �لتاهل �إىل دوره �لألعاب �لبار�ملبية. عندما 

 2024 لعام  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  �لنقاط يف  لتجميع  �لفريق  �لعمل مع  بد�أ 
يف  �ملهمة  �لدر��شية  جتربته  ��شتكمال  �إىل  حممد  ي�شعى  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف   ،

بكالوريو�س �إد�رة �لأعمال يف تخ�ش�س �لإد�رة �لريا�شة.
ويف حديثه عن كيفية �لتوفيق بني در��شته و�لتز�ماته يف �لعمل و�لتدريب 
"�إنه حتٍد كبري بالطبع ، ولكن �ملرونة يف �لربنامج وتوقيت  ، قال حممد: 
�ملحا�شر�ت �لدر��شية مكنتني من �لقيام بكل ذلك يف �لوقت نف�شه . يف �لو�قع 
، كان من �ملفيد جًد� �لتعرف على �جلو�نب �لتجارية للريا�شة ، من �ملو�رد 
�لب�شرية و�لقيادة �إىل �إد�رة �لأحد�ث و�ملر�فق ، حيث ميكنني �ل�شتفادة من 

ذلك يف عملي مع �لنادي ".
يتطلع حممد �لآن �إىل �لتحديات �لتي تنتظره وياأمل �أن يكون عامي 2022 

و 2024 عاًما بارًز� يف م�شريته �لريا�شية.

بطولة يو اإف �سي 267 ت�سهد مواجهة ح��سمة على اللقب بني بيرت ي�ن وكوري �س�نده�جن يوم 30 اأكتوبر  

مدرب االإمارات للدراجات اله�ائية الأ�سحاب الهمم اإىل دورة االألعاب البارملبية باري�س 2024

ط�لب اإم�راتي يك�سف عن طموح�ته االأك�دميية والري��سية عند العودة من دورة االألع�ب الب�رملبية

•• دبي -وام:

نظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم ور�شة عمل بد�ية �ملو�شم �لكروي 
حول تر�خي�س �أندية �لدرجة �لأوىل .. للدورة �لثالثة على �لتو�يل 
�لإد�رية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  �جلنيبي  حمد  بح�شور 
�لنقبي  وحممد   ، �مل�شابقات  �إد�رة  مدير  ه��ارون  و�أمي��ن  و�ملالية، 
 ، �لرت�خي�س  م�����ش��وؤول  ر���ش��ان  و�شريين  �مل�شابقات،  ق�شم  مدير 
�لإمار�تية، ومب�شاركة  ر�بطة �ملحرتفني  وعبد �هلل مبارك ممثل 

ممثلي �أندية �لدرجة �لأوىل وذلك عرب تقنية �لت�شال �ملرئي عن 
بعد.

�أندية  تر�خي�س  لائحة  تف�شيليا  �شرحا  �لعمل  ور���ش��ة  ق��دم��ت 
يتما�شى  ��شتحدثت عليها مبا  �لتي  �لتعديات  و  �لأوىل  �لدرجة 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   2038 وروؤي����ة  �ل��ك��رة  ��شرت�تيجية �حت���اد  م��ع 
تطوير �أندية �لدرجة �لأوىل و��شتيفاء جميع �ملعايري �ملطلوبة " 
ريا�شية ، قانونية ، مالية ، مو�رد ب�شرية ، و بنية حتتية " لتلبية 
�ملتطلبات �لازمة لعملية �لتطوير و �لتاأهيل مل�شتوى �لحرت�ف 

ب�شورة �شل�شة.
و حر�س �أع�شاء �للجنة على �لرد على ��شتف�شار�ت و�أ�شئلة ممثلي 
�لرتخي�س  م��ع جلنة  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �أك���دو�  �ل��ذي��ن  �لأن��دي��ة 

خال �لفرتة �ملقبلة.
ملمثلي  بال�شكر  �جلنيبي  حمد  توجه  �لور�شة  فعاليات  ختام  يف  و 
�لأندية  دعم  لن يدخر جهد� يف  �لكرة  �حت��اد  �أن  �لأندية، موؤكد� 
ور�س  عقد  خ��ال  من  �ملطلوبة  �ملعايري  ��شتيفاء  خطو�ت  ملعرفة 
بهذ�  تتعلق  م��ي��د�ن��ي��ة  وزي�����ار�ت  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت  �إ���ش��اف��ي��ة  ع��م��ل 

احت�د الكرة ينظم ور�سة عمل حول تراخي�س 
اأندية الدرجة االأوىل

•• الذيد  -الفجر:

�أكد نادي �لذيد �لريا�شي على دعمه �ملتو��شل و�لكامل لاألعاب �جلماعية 
�لبطولت  كافة  يف  �لريا�شي  �ملو�شم  يف  �مل�شاركة  من  ومتكينها  �ل��ن��ادي  يف 
�ملحلية و�خلارجية يف �إطار ما يتلقاه �لنادي من دعم متو��شل من جمل�س 

�ل�شارقة �لريا�شي بحكومة �ل�شارقة.
�أم�س ممثا يف �شعادة �شامل حممد بن  جاء ذلك خال لقاء �لنادي م�شاء 
�ملدير  �شامل  خلف  حمود  و�لدكتور  ير�فقه  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  هويدن 
�لتنفيذي لنادي �لذيد و�شامل �شيف �جلاري �ملدير �لإدري لنادي �لذيد يف 
ح�شور مدربي و�إد�ري فريق كرة �ليد و�ل�شلة و�لطائرة م�شاء �أم�س يف �شالة 

�لنادي .
�ل��ث��اث بهدف  للفرق  �ملختلفة  �ل��دع��م  �أوج���ه  بتقدمي  ه��وي��دن  �ب��ن  ووع���د 

�ملقبلة لت�شل  �ل�شنو�ت  حتفيزها للم�شاركة بجدية كما هو معهود عنها يف 
بكل  م�شو�رها  ومو��شلة  �حل��ايل  �ملو�شم  يف  ريا�شية  �إجن���از�ت  حتقيق  �إىل 
تفوق وجناح معربا يف لقاءه بالاعبني عن �أ�شمى معاين �ل�شكر و�لثناء ملقام 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة لدعمه لكافة �لقطاعات �لريا�شية و�لأندية يف �إمارة 

�ل�شارقة .
للمو�شم  �لريا�شية  و�لتجهيز�ت  �لريا�شية  �حلقائب  بتوزيع  ق��ام  بعدها 
�إىل  بال�شكر  هويدن  �بن  توجه  و  �جلماعية  �لألعاب  لعبي  على  �لريا�شي 
�أولياء �أمور �لاعبني على �لثقة ودعاهم �ىل �لطمئنان وت�شجيل �أبنائهم يف 
�لألعاب �جلماعية م�شري� �إىل �أنه مت �تخاذ كامل �إجر�ء�ت �ل�شامة بالنادي 
و�ل�شروع يف ��شتقطاب �لاعبني وت�شجيلهم بالألعاب �جلماعية متمنياً لهم 

�لتوفيق و�ل�شامة.

ن�دي الذيد الري��سي يلتقي العبيه من االألع�ب اجلم�عية »اليد وال�سلة والط�ئرة«  

احت�د الكرة و »املحرتفني« يرفع�ن ن�سبة 
احل�سور اجلم�هريي للمب�ري�ت اإىل 80 %

•• اأبوظبي -وام:

لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع  وبالتن�شيق  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ملحرتفني  ور�بطة  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  ق��رر 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث، رفع ن�شبة �حل�شور �جلماهريي يف �ملدرجات ملباريات كرة �لقدم يف خمتلف 
�مل�شابقات و�لبطولت لاأندية و�ملنتخبات �إىل %80 من �ل�شعة �ملتاحة يف ُكل ��شتاد، للمو�شم �لريا�شي 
و�لر�بطة - يف بيانهما �ل�شادر �أم�س- �أن �حل�شور �شيكون متاحاً ملن  �لحتاد  و�أكد   .  2022  -  2021
ُيظهر عرب تطبيق �حل�شن ح�شوله على �جلرعة �لثالثة من �للقاحات �ملعتمدة بالدولة، �أو من مل ُيكمل 
من ح�شوله على �جلرعة �لثانية، مع �إبر�ز نتيجة �لفح�س �ل�شلبية /PCR/ ملدة ل تتجاوز  �شهور   6
"48" �شاعة من تاريخ �ملبار�ة، و�شرورة �للتز�م �لتام بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�رتد�ء �لكمامات و�لتباعد 

�جل�شدي، علماً باأن �لفئة �لعمرية �مل�شمولة باحل�شور هي 16 عاماً وما فوق.
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ت�شهد �جلولتان �لثالثة و�لر�بعة من �لت�شفيات �لإفريقية �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل 
يف كرة �لقدم قطر 2022، قمتني عربيتني �شاخنتني، �لأوىل بني م�شر وليبيا، 
�أمام �ملغرب لو�شع  و�لثانية بني تون�س وموريتانيا، فيما تبدو �لفر�شة مو�تية 

قدم يف �لدور �لنهائي.
�أر�شه، بينها �ثنتان تعترب�ن بيتية لغينيا  ويخو�س �ملغرب ثاث مباريات على 
بي�شاو وغينيا كون �لوىل ل تتوفر على ملعب مطابق للمعايري �لدولية فا�شطرت 
�لثالثة و�لر�بعة، فيما  �ملغرب كونها �شتو�جهه مرتني يف �جلولتني  �ىل �ختيار 
�أطاح  �لذي  �لع�شكري  �لباد وحتديد� �لنقاب  �ل�شيا�شية يف  حرمت �لظروف 
بالرئي�س �ألفا كوندي مطلع �ل�شهر �ملا�شي، غينيا من �للعب على �ر�شها بقر�ر 

من �لحتاد �لدويل للعبة )فيفا( كونها غري �آمنة.
�لثانية  �جلولة  من  موؤجلة  هي  �ملقبل،  �لثاثاء  �ملقررة  و�ملغرب  غينيا  ومبار�ة 

�لتي كانت مقررة يف �ل�شاد�س من �ل�شهر �ملا�شي يف كوناكري.
�ر�شه لأن  �لثاث على  �لت�شع يف مبارياته  �لنقاط  �أهمية  �ملغرب جيد�  ويدرك 

ح�شمها �شي�شعه على م�شارف �لدور �لنهائي.
مباريات   3 "�شنخو�س  خاليلودزيت�س  وحيد  �لبو�شني-�لفرن�شي  مدربه  وق��ال 
بالفوز بها نظر� لأهميتها وحاجتنا لت�شجيل  �ملغرب، لذلك نحن مطالبون  يف 

�لنت�شار�ت، لأين �أعرف مطلب �جلماهري".
�أمر�  �إن حتققت، �شيكون  3 �نت�شار�ت  "3 مباريات يف عقر د�رن��ا تعني  و�أ�شاف 
"�ل�شغط موجود  �أن  �إىل  لتحقيق ذلك"، م�شري�  �لفر�شة  لنا  �شنحت  �إن  جيد� 
د�خل  دول��ي��ة  م��ب��اري��ات   3 منتخب  �أي  م��ع  خ�شت  �أن  يل  ي�شبق  مل  لكن  د�ئ��م��ا، 

�لقو�عد، لكن علينا �أن نكون �أقوياء ون�شتعد ذهنيا".
ويحتل �ملغرب �ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لتا�شعة بفارق نقطة و�حدة خلف غينيا 

بي�شاو.
�ل�شمر�ء �خلم�شة  �لقارة  �ل��ذي يحدد هوية ممثلي  �ل��دور �حلا�شم  �ىل  ويتاأهل 
يف �لنهائيات مبوجب مبار�تي ذهاب و�إياب، �أ�شحاب �ملركز �لأول يف �ملجموعات 

�لع�شر.

م�شاء  بي�شاو  غينيا  با�شت�شافة  �لت�شفيات  من  �لثالثة  �جلولة  �ملغرب  ويفتتح 
�لأربعاء يف �لعا�شمة �لرباط، فيما يلعب قبلها بثاث �شاعات يف مدينة مر�ك�س 
�ملغربية �ل�شود�ن مع غينيا �شمن �ملجموعة ذ�تها، وذلك لختيار �ل�شود�ن �لذي 
بيتية  �ر�شا  �ملغرب  �لدولية،  للمعايري  مطابقة  ماعب  على  ب��دوره  يتوفر  ل 

بعدما رف�شت م�شر ذلك.
يف  بيتية  �ر�شا  للمغرب  بي�شاو  وغينيا  وغينيا  �ل�شود�ن  من  كل  �ختيار  و�شب 
م�شلحة �لخري، كما �أن �حتاد�ت �لدول �لثاث �أ�شابت بقر�رها كونها �شتبقى يف 
بلد و�حد خلو�س مباريات �لنافذة �لدولية متفادية بذلك �ل�شفر و�شيق �لوقت 

و�إنهاك لعبيها.
م�شرحا  �شيكون  �ل��ذي  �ل�شكندرية  يف  �ل��ع��رب  ب��رج  ملعب  �إىل  �لأن��ظ��ار  وتتجه 
يف  �ل�شاد�شة،  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن  وليبيا  م�شر  �جل��اري��ن  لقمة  �جلمعة 
�أول مبار�ة ر�شمية للمدرب �لربتغايل كارلو�س كريو�س على ر�أ�س �لإد�رة �لفنية 

للفر�عنة.
ت�شحيح  �إىل  �ل�شاعي  �مل�شري  للمنتخب  بالن�شبة  كبرية  �أهمية  �لقمة  وتكت�شي 
و�شعه يف �ملجموعة بعد تعادله �ملخيب �أمام م�شيفته �لغابون )1-1( يف �جلولة 

�لثانية ما �أدى �إىل �إقالة �ملدرب �لوطني ح�شام �لبدري وتعيني كريو�س مكانه.
وهي ثاين مبار�ة لكريو�س مع م�شر لكنها �لوىل ر�شميا بعد فوزه على ليبرييا 

وديا. �خلمي�س  -2�شفر 
وحتتل م�شر �ملركز �لثاين بفارق نقطتني �مام ليبيا �ملت�شدرة بالعامة �لكاملة 

يف جولتني.
�شنو�جه  مبفردنا،  نلعب  ول��ن  للتح�شري  ق�شرية  ف��رتة  "�أمامنا  كريو�س  وق��ال 
�أف�شل  �أعرف  �أنني  �أعتقد  �إمكانيات �لاعبني،  �أعرف  �أن  منتخبا قويا ومهمتي 
�لأم��ر يف�شر بع�س  ه��ذ� عملي وه��ذ�  �مللعب،  ليبيا يف  �شتفعل  م��اذ�  من �جلميع 

�لقر�ر�ت �لتي متكننا من مو�جهة ليبيا فنيا وتكتيكيا. لبد �أن نخرج بقر�ر�ت 
�إىل  �إ�شارة  �لاعبني" يف  �مللعب مب�شاعدة  د�خ��ل  �لفارق  ت�شنع  �شحرية  وحلول 

��شتبعاده �ملفاجئ لنجمي �لهلي حممد جمدي �أف�شة وحممد �شريف.
و�أ�شاف: "لبد �أن يعرف �لإعام و�جلمهور �أن ليبيا ح�شلت على 6 نقاط من 
هم  وبالتايل  �ملت�شدر  �شنو�جه  فنحن  للقاء  �لقوي  �ل�شتعد�د  وعلينا  مبار�تني 

�أف�شل".
وتعول م�شر على قائدها جنم ليفربول �لنكليزي حممد �شاح �ملنت�شي بتاألقه 
يف �ملبار�ة �لخرية لناديه �شد �لغرمي مان�ش�شرت �شيتي )2-2( بت�شجيله هدفا 

ر�ئعا و�شناعته �لول لل�شنغايل �شاديو مانيه.
�لإ�شباين  �لقدمي  �جلديد  مدربه  بقيادة  �لليبي  �ملنتخب  يكون  لن  �ملقابل،  يف 
يف  �لافت  تاألقه  بعد  خ�شو�شا  �لفر�عنة  �أم��ام  �شائغة  لقمة  كليمنتي  خافيري 
2-1، وفوزه �لثمني  �جلولتني �ل�شابقتني بقلبه �لطاولة على �شيفته �لغابون 

خارج �لقو�عد على �أنغول -1�شفر.
�لثانية ويف دربي مغاربي ل يقل �شخونة عن قمة م�شر وليبيا،  �ملجموعة  ويف 
�لدور  �أك��رث من  و�لق��رت�ب  �لقوية  �لبد�ية  تون�س يف مو��شلة  ي�شطدم طموح 
�لدور  يف  �لأول  فوزها  �إىل  �ل�شاعية  موريتانيا  �شيفته  و�إد�رة  بت�شميم  �لنهائي 

�لثاين.
�أمام  �ملونديال  �أربع مو�جهات يف ت�شفيات  �ملثايل يف  وتعول تون�س على �شجلها 
موريتانيا حيث حققت �لعامة �لكاملة، وهي متني �لنف�س على �لقل با�شتغال 
عامل �ل�شت�شافة يف �جلولة �لثالثة �خلمي�س، قبل �أن حتل �شيفة عليها �لحد 

�ملقبل يف نو�ك�شوط.
وقال مدربها منذر �لكبري "حققنا �نطاقة موفقة ونت�شدر ما �شيمنحنا حافز� 

معنويا ملو��شلة �مل�شو�ر بنف�س �لعزمية يف مبار�تي موريتانيا".

�شل�شلة  مو��شلة  وه��و  �ل��ه��دف  بنف�س  موريتانيا  م��و�ج��ه��ة  "�شندخل  و�أ���ش��اف 
�لنت�شار�ت بدء� من مبار�ة �خلمي�س �لتي �شنخو�شها يف ر�د���س، ولذلك علينا 

�أل ن�شت�شهل �ملهمة رغم تعرث مناف�شنا يف بد�ية �لت�شفيات".
�إنهاء �ملرحلة �لأوىل من �لت�شفيات يف �ل�شد�رة ولذلك فاإن كل  "هدفنا  وتابع 
�لأ�شا�شي  �لهدف  �ملقبلة.  �ملو�جهات  يف  ينتظرهم  ما  جيد�  يدركون  �لاعبني 
�إىل  �لتاأهل  نحو  ثابتة  بخطى  لن�شري  �ملجموعة  ���ش��د�رة  على  �ملحافظة  يبقى 

�لدور �حلا�شم".
ز�مبيا  نقاط  ث��اث  بر�شيد  �لثاين  �ملركز  �شاحبا  يلتقي  ذ�تها،  �ملجموعة  ويف 

وغينيا �ل�شتو�ئية.
ويف �ملجموعة �لأوىل، تبدو �لفر�شة مو�تية �أمام �جلز�ئر، بطلة �لقارة �ل�شمر�ء، 
1-1 يف  ل�شتعادة �لتو�زن بعد تعادلها مع �شريكتها يف �ل�شد�رة بوركينا فا�شو 

�جلولة �لثانية، وذلك عندما تاقي �لنيجر �جلمعة.
وميني �ملنتخب �جلز�ئري �لنف�س يف ك�شب �لنقاط �ل�شت ملو�جهتيه �أمام �لنيجر 
حجز  يف  حظوظه  على  و�حلفاظ  �ل�شد�رة  يف  للبقاء  �ملقبل  و�لثاثاء  �جلمعة 
�جلولة  يف  �شيفته  فا�شو  بوركينا  م��ع  �مل��ث��رية  مناف�شته  يف  �ملجموعة  بطاقة 

�ل�شاد�شة �لخرية يف 16 ت�شرين �لثاين/نوفمرب �ملقبل.
وتعول �جلز�ئر على �شجلها �لنظيف من �خل�شارة يف 29 مبار�ة متتالية.

ويف �ملجموعة ذ�تها، تخو�س بوركينا فا�شو مبار�تني �شهلتني ن�شبيا �مام جيبوتي 
�شاحبة �ملركز �لأخري.

وتطمح نيجرييا و�ل�شنغال �ىل مو��شلة �نطاقتهما �لقوية ورفع غلتهما من 
�لنت�شار�ت �إىل �أربعة عندما تاقي �لوىل جمهورية �إفريقيا �لو�شطى �شاحبة 
�ملركز �لخري بنقطة و�حدة يف �ملجموعة �لثالثة �خلمي�س و�لأح��د، فيما تلعب 

�لثانية مع نامبيا ثانية �ملجموعة �لثامنة �ل�شبت و�لثاثاء �ملقبلني.
وتتو��شل �ملناف�شة على بطاقة �ملجموعة �لر�بعة بني �شاحل �لعاج و�لكامريون 
و�لثنني  �جلمعة  م��وز�م��ب��ي��ق  م��ع  و�ل��ث��ان��ي��ة  م���الوي  م��ع  �لوىل  تلتقي  عندما 

�ملقبلني. وتتفوق �شاحل �لعاج بفارق نقطة و�حدة عن �لكامريون.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ������رة  ب��ح��ث��ت 
ل��ل��ري��ا���ش��ة يف دبي  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�لتعاون  �إمكانية  لهما  �جتماع  خ��ال 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف  و�لتن�شيق 
ملحكمة  �أب���وظ���ب���ي  ف����رع  �أد�ء  ل��ت��ع��زي��ز 
مركز  كا�س"-  �لريا�شي"  �لتحكيم 
�لتي  ب��امل��ك��ان��ة  ي��ل��ي��ق  مب���ا  �ل�شتماع" 

تتمتع بها �لدولة �إقليمياً وعاملياً.
�ل������ذي   - �لج������ت������م������اع  خ��������ال  ومت 

ح�������ش���ره �أح�����م�����د �مل������رزوق������ي �مل���دي���ر 
�لإد�ري����ة  �مل�����ش��ان��دة  لقطاع  �لتنفيذي 
و�شعيد  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة 
للهيئة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  ع���ب���د�ل���غ���ف���ار 
وعبد�هلل  دب���ي  ل��ل��ري��ا���ش��ة يف  �ل��ع��ام��ة 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  حم����ي����وه  ح�������ش���ن 
 - �لريا�شي  للتحكيم  �لإم���ار�ت  ملركز 
وور�س  �ل��ن��دو�ت  عقد  �إم��ك��ان��ي��ة  بحث 
بهدف  و�ملحكمني  للمحامني  �لعمل 
�لريا�شية  ب��ال��ق��و�ن��ني  �ل��وع��ي  زي����ادة 
�مل�شتحدثة، ون�شر ثقافة �لتحكيم بني 

جميع �لفئات �ملعنية بعمل �لقطاعات 
�للجوء  ثقافة  ي��ع��زز  مب��ا  �لريا�شية، 
نحو  و�ل�شعي  �لتحكيمية  �ملر�كز  �إىل 

�إنهاء �ملنازعات وت�شويتها ودياً.
ياأتي  �لجتماع  �أن  �مل��رزوق��ي؛  و�أو�شح 
�لرتويجية  �خل��ط��ة  تنفيذ  �إط����ار  يف 
�مل�شت�شار  �شعادة  موؤخر�ً  �أطلقها  �لتي 
ي��و���ش��ف ���ش��ع��ي��د �ل���ع���ربي وك��ي��ل د�ئ���رة 
�لتعريف  بهدف  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء 
�لتحكيم  حم���ك���م���ة  ف�����رع  ب���خ���دم���ات 
مركز  �أبوظبي-  "كا�س" يف  �لريا�شي 

�ملر�كز  �أح��د  يعترب  و�ل��ذي  �ل�شتماع، 
�ل���ث���اث���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل���� " ك���ا����س " على 

م�شتوى �لعامل.
�لجتماع؛  خ����ال  �مل����رزوق����ي  �أك�����د  و 
للتحكيم  �أب���وظ���ب���ي  ف�����رع  ج���اه���زي���ة 
�ل�شرت�تيجية  لبدء خطته  �لريا�شي 
�جل����دي����دة، وذل����ك م���ن ح��ي��ث و�شائل 
جل�شات  ل��ع��ق��د  و�مل�������ش���ان���دة  �ل����دع����م 
ت��وف��ر جميع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���ش��ت��م��اع، 
ب�شرية  ك���������و�در  م�����ن  �لإم�����ك�����ان�����ي�����ات 
جمهزة  وقاعات  وموؤهلة،  متخ�ش�شة 

لعر�س  �لت�������ش���ال  و����ش���ائ���ل  ب����اأح����دث 
م����د�خ����ات �خل������رب�ء و�ل�������ش���ه���ود من 

�لنظر يف  �ل��ع��امل خ��ال  �أي م��ك��ان يف 
�لق�شايا �لريا�شية حال تطلب �لأمر 

ذلك، م�شري�ً �إىل �عتماد �خلطة ب�شكل 
من  �لق�شاء  د�ئ��رة  �شركاء  على  كبري 

جهات حكومية و�إعامية، �إ�شافة �إىل 
�لأندية و�ملر�كز �لريا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

�لبار�ملبية  باللجنة  �ل�شم  لريا�شات  �لإم���ار�ت  جلنة  �أج��رت 
لكرة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  قرعة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��ق��دم د�خ���ل �ل�����ش��الت ل���ذوي �لإع��اق��ة �ل�شمعية، و�ل���دوري 
�نطاق  ب�����ش��اأن  �لتن�شيق  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��الت  ل��ك��رة  �ملحلي 
 ،2022-2021 �لريا�شي  للمو�شم  �لبولينج  م�شابقات 
�لقرعة  �إج���ر�ء  �مل��رئ��ي . ح�شر  وذل���ك ع��رب تقنية �لت�����ش��ال 
ذيبان �شامل �ملهريي �لأمني �لعام للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية، 
وعبد �هلل خليل �أهلي رئي�س جلنة �لإم��ار�ت لريا�شة �ل�شم، 
وحمد هز�ع �لدرمكي نائب �لرئي�س و�لأع�شاء وممثلو �أندية 
�لإد�ري  �ل�شكرتري  �لهمم بالدولة و �شريف حمدي  �أ�شحاب 

ركز  للجنة.  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ملن�شق  عثمان  مو�شى  ون��ا���ش��ر 
�ل�شعيدين  على  �لأن�شطة  برنامج  مناق�شة  على  �لجتماع 
�ل��ق��ادم��ة، و�ط��ل��ع �لأع�شاء  �ل��ف��رتة  �ل���دويل خ��ال  �ملحلي و 
�لإمار�ت،  �أندية  خمتلف  يف  �لاعبني  ��شتعد�د�ت  �آخ��ر  على 
متهيد� للم�شاركات �لقادمة على �ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل 
ومت �لتاأكيد على �شرورة تكثيف �لتدريبات يف �ملرحلة �ملقبلة 
�لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  مع  �لاعبني،  م�شتوى  لرفع 
�أي  من  �جلميع  حلماية  كافة  �لازمة  �لوقائية  و�ل�شو�بط 
خليل  �هلل  عبد  ت��وج��ه  و  للجائحة.  لح��ق��ة  �شلبية  ت��اأث��ري�ت 
�أهلي رئي�س جلنة �لإم��ار�ت لريا�شة �ل�شم بال�شكر لكل من 
�شاهم خال �لفرتة �ملا�شية يف �إجناح خطط وبر�مج �للجنة، 
وعلى  �لر�شيدة،  قيادتنا  قبل  من  �ملبذولة  �لكبرية  و�جلهود 

�هتمامها  وب�شكل خا�س  �مل��ج��الت،  كافة  �ل��ري��ادي يف  دوره��ا 
�ملميز باأ�شحاب �لهمم ومنهم �لريا�شيون �لأبطال يف ريا�شة 
�ل�شم، وعلى تقدميها كل �لت�شهيات و�لحتياجات �لازمة 
ق����در�ت �لأب���ط���ال، مب��ا ي�شمح  ت��ط��وي��ر  ل��ه��م، مم��ا ي�شاهم يف 
�شامل  ذيبان  وتوجه  �لدولية.  �ملحافل  �أهم  يف  باملناف�شة  لهم 
�ملهريي �لأمني �لعام بال�شكر جلميع �أع�شاء �للجنة، موؤكد� 
�لقادمة  �ل�شتحقاقات  لتو�كب  �لتدريبات  تكثيف  ���ش��رورة 
منوها  �ل��دويل  �ل�شعيد  على  �أو  �ملحلي  �ل�شعيد  على  �شو�ء 
بالإجناز�ت �لكبرية �لتي حققها �أبطالنا من �أ�شحاب �لهمم 
يف كل �ملحافل �لدولية و�أخرها بار�ملبية طوكيو، مع �شرورة 
�لدول  م��ن  �لإم����ار�ت  دول���ة  لتبقى  تطويرها  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 

�لر�ئدة يف ريا�شات �أ�شحاب �لهمم.

»االإم�رات لري��سة ال�سم« تعتمد اأجندة ن�س�ط املو�سم اجلديد

•• اأبوظبي-وام: 

�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب���رع���اي���ة 
نهيان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
للريا�شات  �ل��������دويل  �أب����وظ����ب����ي 
حممد  �ل�شيخ  ومتابعة  �لبحرية، 
نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
�لنادي،  �إد�رة  نائب رئي�س جمل�س 
للزو�رق  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ي�����ش��ارك 
�لثانية  �جل��ول��ت��ني  يف  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�لعامل  "بطولة  م���ن  و�ل���ث���ال���ث���ة 

لزو�رق �لفورمول 2".
�ليوم  �لفريق �شباح  و تغادر بعثة 
للم�شاركة  �لربتغال  �إىل  �لأرب��ع��اء 
�شتقام  ح���ي���ث   .. �جل���ول���ت���ني  يف 
�جلولة �لثانية مع بد�ية �لأ�شبوع 
فيما  ري���ب���ادورو،  مدينة  يف  �ملقبل 
ت����ق����ام �جل�����ول�����ة �ل����ت����ي ت���ل���ي���ه���ا يف 
�لذي  �لأ�شبوع  فاليا  فيا  مدينة 
�لإمار�تية  �لبعثة  وت�����ش��م  ي��ل��ي��ه، 

�مل���ت�������ش���اب���ق���ني ر��������ش������د �ل���ق���م���زي 
ويرت�أ�س  �مل��ن�����ش��وري،  وم��ن�����ش��ور 
عام  مدير  �لرميثي  �شامل  �لبعثة 
للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  ن��ادي 
مان  للر�ديو  بالإ�شافة  �لبحرية، 
ر��شد �لرميثي ونا�شر �لظاهري.

�لبطولة  م����ع  �ل���ل���ق���اء  وي���ت���ج���دد 
يوليو  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتي  �لأوىل،  �ملا�شي عرب �جلولة 
"�أبوظبي  زورق  خ��ال��ه��ا  مت��ك��ن 
�إنهاء  م��ن  �لقمزي  بقيادة   "  35

�ل�����ش��ب��اق يف �مل��رك��ز �خل��ام�����س بعد 
�لدر�مية  �لأح�����د�ث  م��ن  �شل�شلة 
�ل����ت����ي ����ش���ه���دت���ه���ا ه������ذه �جل����ول����ة، 
وت��ع��ر���س �ل������زو�رق ل��ان��ق��اب يف 
مر�حلها.  م��ن  مرحلة  م��ن  �أك���رث 
وي��ن�����ش��د ف���ري���ق �أب���وظ���ب���ي دخ���ول 
�إه������د�ر  دون  �مل���ق���ب���ل���ة   �جل�������ولت 
�ملرحلة  ه��ذه  م��ع  خا�شة  للنقاط 

�حل�شا�شة من �لبطولة لاقرت�ب 
�أك����رث م���ن �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى �للقب 

ملو�شم 2021.
�أن حقق  �أب��وظ��ب��ي  ل��ف��ري��ق  و���ش��ب��ق 
 2017 م���و����ش���م���ي  يف  �ل����ل����ق����ب 
�ملتاألق  �ل��������در�ج  ع����رب  و2019 
عمره  من  بالرغم  �لقمزي  ر��شد 
بد�يته  ك���ان���ت  ح���ي���ث  �ل�������ش���غ���ري، 

�لأوىل يف مو�شم 2016.
و�أكد �شامل �لرميثي رئي�س �لبعثة 
�لفورمول2  زو�رق  ف���ري���ق  �أن 
���ش��ي��ك��ون م��ق��ب��ا ع��ل��ى حت���د قوي، 
م�شو�ر  م��ه��م��ة يف  ون��ق��ط��ة حت���ول 
�ملتوقع  من  �أن��ه  خا�شة  �لبطولة، 
ب�شكل  �لربتغال  ج��ولت  �أن حتدد 

كبري هوية �لبطل لهذ� �ملو�شم.

�ل���ق���ادم���ة يف  �ل���ن���ق���اط  �إن  وق������ال 
حامل  �شتحدد  �لربتغال،  جولتي 
�للقب خا�شة ومن �ملتوقع �أن تقف 
�جل��ولت عند �لربتغال فقط مع 
عدم وجود فر�شة لإقامة جولت 
�أخرى حتى نهاية �ملو�شم، ولذلك 
نتعامل بجدية كبرية مع �ملناف�شة 
بال�شكل  مت�شابقينا  حت�شري  ومت 

�ملائم.. متوقعا �أن تكون �ملناف�شة 
�لقادمتني،  �جل��ول��ت��ني  يف  ق��وي��ة 
هذ�  للقب  �جل��م��ي��ع  يطمح  ح��ي��ث 
�مل��و���ش��م ون��ح��ن ط��م��وح��ن��ا حتقيق 

ذلك.
�لزمني  �ل����ربن����ام����ج  وب���ح�������ش���ب 
�جلمعة  يوم  ف��اإن  �لثانية  للجولة 
�ملقبلة �شي�شهد �ليوم �لتح�شريي 

و�لفح�س �لفني للزو�رق �مل�شاركة 
ي�شهد  ث��م  �ل��ر���ش��م��ي،  و�لت�شجيل 
�شباق  مناف�شات  �ن��ط��اق  �ل�شبت 
�ل�شباق  �نطاق  ثم  زم��ن،  �أف�شل 
�لأحد  ي���وم  و�خل��ت��ام��ي  �لرئي�شي 
�لثالثة  للجولة  �ملناف�شة  و�نتقال 
لح����ق����ا مل���دي���ن���ة ف���ي���ا ف���ال���ي���ا يف 

�لربتغال �أي�شا.

•• ال�صارقة - وام:

للتحكيم  �لإم����������ار�ت  م���رك���ز  ن���ظ���م 
بنادي  تثقيفية  ور����ش���ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
بالتعاون  �لريا�شي  �لثقايف  �ل��ذي��د 
�لريا�شي  �ل�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  م���ع 
���ش��م��ن ج������ولت �مل����رك����ز ب���الأن���دي���ة 
�لريا�شية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
ف�س  يف  �ملهم  وب���دوره  ب��ه  للتعريف 
�ل���ن���ز�ع���ات و�ل��ت��وف��ي��ق ب���ني �أط����ر�ف 

منظومة �لريا�شة.
حممد  �لدكتور  �لور�شة  يف  حا�شر 
ملركز  �لقانوين  �مل�شت�شار  �هلل  ف�شل 
�لذى  �لريا�شي  للتحكيم  �لإم���ار�ت 

بالهيكل  �ل���ت���ع���ري���ف  �إىل  ت����ط����رق 
�لتنظيمي للمركز وعاقة �لريا�شة 
�لقانونية  ومرجعيته  بالتحكيم، 
وف��ق��ا لح���ك���ام �ل���ق���ان���ون �لحت����ادى 
�ل�شادر   2016 ل�����ش��ن��ة   16 رق����م 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ع��ن 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

. �ملركز  �هلل" ب�شاأن  "حفظه 
�ملن�شوري  �أحمد  �لدكتور  حت��دث  و 
باملركز  �ل�شتئنافية  �لغرفة  رئي�س 
للقو�عد  ك���ام���ا  ����ش���رح���ا  وت����ن����اول 
ل��ع��م��ل مركز  �مل��ن��ظ��م��ة  �لج���ر�ئ���ي���ة 

�لمار�ت للتحكيم �لريا�شى.
�لقا�شي  �مل��ن�����ش��وري  وت��ط��رق خ��ال��د 

�ل�شند  ق������وة  �إىل  دب������ي  مب���ح���اك���م 
�لإم���ار�ت  مركز  لأح��ك��ام  �لتنفيذى 

و�شموليتها  �ل��ري��ا���ش��ى  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م 
بالنفاذ �ملعجل.

�لإمار�ت  مركز  من  �لور�شة  ح�شر 
�لعاجل  �شعيد  �لريا�شي  للتحكيم 
وعبد�هلل  �لإد�رة،  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
للمركز،  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  حم��ي��وه 
�ل�شارقة  جمل�س  م��ن  ح�شر  بينما 
�ل��ري��ا���ش��ي ع��م��ر ب���ن ح��ن��ي��ف��ة ع�شو 
�للجنة  رئ���ي�������س  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�لفرد�ن  وعبد�للطيف  �لقانونية، 
وعبد�هلل  �لإد�رة،  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
���ش��ل��ط��ان �حل����م����ادي رئ���ي�������س جلنة 
�لإد�رة،  جمل�س  ع�شو  �لح����رت�ف 
ون��ب��ي��ل حم��م��د ب���ن ع���ا����ش���ور مدير 

و�لتطوير،  �لريا�شة  ���ش��وؤون  �إد�رة 
رئي�س  غ��اف��ان  ب��ن  �شيف  و�إب��ر�ه��ي��م 
وعدد  �ل��ري��ا���ش��ي،  �لح����رت�ف  ق�شم 
و�ل�شخ�شيات  �مل�شوؤولني  من  كبري 
�لتنفيذيني  و�مل�������در�ء  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
من  لعدد  �لقانونيني  و�مل�شت�شارين 
�أندية �ل�شارقة، و�أع�شاء نادي �لذيد 

م�شت�شيف �حلدث.
�لعديد  مناق�شة  �ل��ور���ش��ة  و���ش��ه��دت 
بالنو�حي  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���و�ن���ب  م���ن 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����الأن����دي����ة 
و�ل���اع���ب���ني خ���ا����ش���ة �ل���ت���ي �أث������ارت 
�جل����دل وجل����اأت �لأن���دي���ة ف��ي��ه��ا �إىل 

مركز �لتحكيم �لريا�شي.

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة اإىل الربتغ�ل بحث� عن الذهب يف »موندي�ل الفورموال 2«

»االإم�رات للتحكيم الري��سي« ينظم ور�سة تثقيفية الأندية ال�س�رقة

»ق�س�ء اأبوظبي« و »الهيئة الع�مة للري��سة« 
تبحث�ن التع�ون لن�سر ثق�فة التحكيم الري��سي

قمت�ن عربيت�ن وفر�سة مواتية للمغرب بت�سفي�ت املوندي�ل 

•• كواال ملبور-وام:

ر���ش��ح �لحت����اد �لآ���ش��ي��وي ل��ك��رة �ل��ق��دم �ث��ن��ني م��ن لعبي 
يف  �ل�شهر  جنم  لقب  على  للمناف�شة  �لإمار�تية  �لأندية 
دوريات غرب �آ�شيا، نظر� لتاألقهما يف �ملباريات وقيادتهما 
�لكونغوليان  وهما  طيبة..  نتائج  لتحقيق  لفريقيهما 
لباكودجو لعب �لعني و بني مالجنو مهاجم �ل�شارقة 
�يجور  م��ن  ك��ا  ت�شم  متناف�شني  ق��ائ��م��ة  �شمن  وذل���ك 
كورنادو لعب �حتاد جدة �ل�شعودي، وف�شل عنرت لعب 
�شباب  لع��ب  �ل���دردور  وحمزه  �للبناين،  �ل�شاحل  �شباب 

�لرمثا �لأردين، و�إميليو زيايا لعب �شمك �ل�شعودي.

و ذكر �ملوقع �لر�شمي لاحتاد �أم�س �أن مهاجم فريق �لعني 
�لثاين  لل�شهر  و����ش��ل جنوميته  ك��ودج��و  �لإم��ار�ت��ي لب��ا 
على �لتو�يل حينما �شجل خال �شهر �شبتمرب �ملا�شي 6 
�أهد�ف ليقود فريقه �إىل �شد�رة �لدوري �لإمار�تي لكرة 
�لإل��ك��رتوين يف  �ملوقع  ق��ال  و  14 نقطة.  �لقدم بر�شيد 
تقرير له :" فر�س �ملهاجم �لكونغويل بني مالجنو من 
جانبه ح�شوره �ملميز يف �لدوري �لإمار�تي، وعلى �لرغم 
لئحة  على  �لثالث  �ملركز  يحتل  �ل�شارقة  فريقه  �أن  من 
�لرتتيب �لعام للفرق بر�شيد 12 نقطة، �إل �أن مالجنو 
�إثر  �أه��د�ف خال �ل�شهر �ملا�شي ليرت�شح على   4 �شجل 

ذلك كو�حد من �أف�شل جنوم �ل�شهر.

»االآ�سيوي« ير�سح العبني من العني و ال�س�رقة للقب جنم ال�سهر يف غرب اآ�سي�
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الفجر الريا�ضي

�أم�س  م��ب��اب��ي  كيليان  فرن�شا  منتخب  م��ه��اج��م  ر�وغ 
�حتمال  ب�شاأن  �شوؤ�ل  على  رد�ً  �ل�شحافيني  �لثاثاء 
رحيله عن باري�س �شان جريمان عندما ينتهي عقده 

يف نهاية �ملو�شم.
وط��ل��ب �ل��اع��ب �ل��ب��ال��غ ع��م��ره 22 ع��ام��اً م��ن ناديه 
�ل�شماح له بالن�شمام �إىل ريال مدريد قبل �نطاق 
�أكرث  رف�س  �لفرن�شي  �لعماق  لكن  �حل��ايل  �ملو�شم 

من عر�س من نظريه �لإ�شباين.
ورد�ً على �شوؤ�ل هل يرغب يف �لرحيل �ل�شيف �ملقبل؟ 
�ليومية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ليكيب  ل�شحيفة  م��ب��اب��ي  ق���ال 
�لآن  كافية  ف��رتة  �لقدم  ك��رة  يف  "�أم�شيت  �لفرن�شية 
حقيقة  بال�شرورة  لي�شت  �لأم�س  حقيقة  �أن  لأع��رف 

�ليوم �أو �لغد.
�شان  ب��اري�����س  يف  �شيلعب  م��ي�����ش��ي  �أن  يل  ق��ي��ل  "�إذ� 
جريمان، ملا كنت �أ�شدق ذلك، لذلك ل تعرف �أبد� ما 

�لذي ميكن �أن يحدث".
ما  ون��ي��م��ار  مي�شي  وليونيل  مبابي  وي�شكل 

يعتربه �لبع�س �أخطر ثاثي هجومي 
م�شتوى  ع����ل����ى  �ل�����ق�����دم  ك�������رة  يف 

�لثاثي  ه������ذ�  ل���ك���ن  �لأن������دي������ة 
مبابي  و�أظهر  لان�شجام  يعاين 
�إحباطه من عدم تعاون �لاعب 

�لرب�زيلي.
�شان  ب���اري�������س  م������درب  وق���ل���ل 
جريمان ماوري�شيو بوكيتينو، 

ب���ني مبابي  ����ش���اأن خ����اف  م���ن 
على   0-2 �ل��ف��وز  خ��ال  ونيمار 

مونبلييه �ل�شهر �ملا�شي.
وذك��������������رت ت����ق����اري����ر 

فرن�شية �أن مبابي مل يكن �شعيد�ً من نيمار ب�شبب عدم 
�إليه، قبل �أن يتحدث �ملهاجم �لفرن�شي  مترير �لكرة 
�ل��ب��دلء عن  �أح���د زم��ائ��ه على مقاعد  �إىل  �ل���دويل 

�شعوره بعدم �لر�شا عن هذ� �لت�شرف.
وعن هذه �لو�قعة قال مبابي "نعم قلت ذلك. حتدث 
مثل هذه �لأ�شياء طو�ل �لوقت يف كرة �لقدم.. لهذ� 
بد�أ  �ملو�شوع  �أن  ر�أي��ت  حني  مبا�شرة  وبعدها  �ل�شبب 

يت�شاعد حتدثت �ليه.
يف  �لقبيل  ه��ذ�  م��ن  �لكلمات  م��ن  �لكثري  "تبادلنا 

�ملا�شي و�شنو��شل �لقيام بذلك، لأننا نريد �لفوز.
تكون هناك �أي م�شاعر �شلبية. ل  �أن  ينبغي  ل  "لكن 

يوجد ��شتياء على �لإطاق لأنني �أحرتمه و�أقدره".
ويرغب مبابي �لآن يف �لرتكيز على كرة �لقدم.

�أولوية.  لي�س  م�شتقبلي  �حل��ايل،  �لوقت  "يف  و�أ�شاف 
�أهدرت بالفعل �لكثري من �لطاقة هذ� �ل�شيف وكان 

�لأمر جمهد�ً".
ملو�جهة  ي�شتعد  �ل��ذي  فرن�شا  ملنتخب  مبابي  و�ن�شم 
�ل��دور قبل �لنهائي ل��دوري �لأمم  بلجيكا يف 
�لأوروبية يوم �خلمي�س ويتطلع مهاجم 
باري�س �شان جريمان �إىل ن�شيان خيبة 

�لأمل يف بطولة �أوروبا.
و�أه�����در م��ب��اب��ي رك��ل��ة ت��رج��ي��ح �أمام 
�لعامل  ب���ط���ل  ل���ي���خ���رج  ����ش���وي�������ش���ر� 
�لاعب  وو�ج������ه  �ل�16  دور  م���ن 
�نتقاد�ت لذعة يف فرن�شا و�إ�شاء�ت 

عن�شرية.
�لبع�س  �أن  وقتها  �شدمني  "ما  وق��ال 
���ش��ب��ن��ي ب��ك��ل��م��ة ق����رد لإه�������د�ر ركلة 

ترجيح".

مب�بي ال ي�ستبعد البق�ء يف 
ب�ري�س �س�ن جريم�ن 

�أم�س  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأول  �لأرج��ن��ت��ني  منتخب  خ��ا���س 
�لثاثاء �أول تدريب له ��شتعد�د�ً ملو�جهة �خلمي�س �أمام 
ملونديال  �ملوؤهلة  �جلنوبية  �أمريكا  بت�شفيات  بار�غو�ي 

.2022
ومل ي�شهد �لتدريب �أي مفاجاآت، حيث ينتظر منتخب 
�شاعات  مي�شي خال  ليونيل  "�لتانغو" �ن�شمام جنمه 

�ليوم.
للعبة ع��رب موقعه  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب��ي��ان �لحت����اد  و�أف�����اد 
�لإلكرتوين "�أجرى �لاعبون �لقادمون من �أوروبا �إىل 
جانب لعبي �لأندية �ملحلية �أول تدريبات لهم، وكانت 

ذ�ت كثافة قليلة بالنظر لو�شول معظم �لاعبني للتو 
من �ل�شفر من �لقارة �لعجوز".

�شان جريمان،  باري�س  ين�شم ثاثي جنوم  �أن  وينتظر 
مي�شي و�أنخل دي ماريا ولياندرو باريدي�س، للمنتخب 
�ل��ي��وم �لأرب���ع���اء على  �آخ���ر  ت��دري��ب��اً  . وي��ج��ري �ملنتخب 
�لأر��شي �لأرجنتينية قبل �ل�شفر �إىل بار�غو�ي خلو�س 

مو�جهة �لت�شفيات.
نظريتها  �لأرج��ن��ت��ني  �شت�شتقبل  �أي���ام  بثاثة  وب��ع��ده��ا 
�أوروغ��و�ي قبل �أن تو�جه �شيفتها بريو �أي�شا يوم 15 

من �ل�شهر �جلاري.

منتخب »الت�نغو« ينتظر ان�سم�م مي�سي خالل �س�ع�ت
ملونديال  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  منذ 
ح�شمه  �ل����������ذي   2018 رو������ش�����ي�����ا 
طريقهم  يف  وحيد  "�لديوك" بهدف 
ن�شاأت  �ل����ث����اين،  �ل���ع���امل���ي  �ل��ل��ق��ب  �ىل 
�لفرن�شيني  ب��ني  "�شامة"  خ�����ش��وم��ة 
و�شائل  ع��رب  �لبلجيكيني  وج��ري�ن��ه��م 
�شاخرة  بنكت  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
�ملتدين"، ما ت�شببت يف  �مل�شتوى  "من 
تر�جع �شد�قة تاريخية بني جمموعة 

من �مل�شجعني �ىل �خللفية.
ب���ني فرن�شا  �مل���و�ج���ه���ة  ك���ان���ت  ل��ط��امل��ا 
�لكا�شيكيات  م���ن  وه����ي  وب��ل��ج��ي��ك��ا، 
كاحتفال  �لأوروب����ي����ة،  �ل��ق��دم  ك���رة  يف 
كروي بني �جل��ري�ن، لكن قبل �للقاء 
تورينو  يف  �خلمي�س  بينهما  �ملرتقب 
يف �لدور ن�شف �لنهائي لدوري �لأمم 
ز�ل �جل��و مثقًا بني  م��ا  �لأوروب���ي���ة، 
ن�شف  يف  ح�شل  �ل��ذي  بعد  �لطرفني 
�شخرية  م��ن  رو�شيا  م��ون��دي��ال  نهائي 

و��شتياء.
�ىل  �لو�شول  حلم  �نتهاء  خيبة  وبعد 
يف  �لأوىل  للمرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي 
فرن�شي  منتخب  ي��د  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ه��م 
�لبلجيكيني  م��ن  �أف�شل"  ي��ك��ن  "مل 
�لتي  �لأرب���ع���ني  "�لأمتار  يف  وجت��م��ع 
حار�س  بح�شب  مرماه"  ع��ن  تف�شله 
"�ل�شياطني �حلمر" تيبو� كورتو�، مت 
باخلا�شر  �لبلجيكي  �ملنتخب  ت�شوير 
�ل�شيئ �لفاقد �أع�شابه على �حل�شابات 

�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  يف  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة 
�لجتماعي.

ديدييه  ف���رن�������ش���ا  مل�������درب  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
"�شحياً  �لتناف�س  كان  لطاملا  دي�شان، 
لكن  �مل��ل��ع��ب،  �أر�����س  ع��ل��ى  وريا�شياً" 
ع��ل��ى كا  خ��ارج��ي��ة  "جتاوز�ت  ه��ن��اك 
�جل���ان���ب���ني. ك����ان ه���ن���اك �ل��ك��ث��ري من 
�لتف�شري�ت ملا قيل يف خ�شم �للحظة. 
باإمكاين �أن �أتفهم ردود �لفعل �أو خيبة 
ما  بح�شب  �آخر"،  �شيء  �أي  �أو  �لأم���ل 
�أفاد �لإثنني من مركز متارين �أبطال 

�لعامل يف كلريفونتني.
تناف�س.  د�ئ��م��اً  هناك  "كان  �أن��ه  ور�أى 
�لبلدين  )ب����ني  �حل�����دود  ه���ن���اك  لأن 
ينطبق على  نف�شه  �لأم��ر  �جل��اري��ن(، 
�ليوم  "تلتقيان  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا  �إي��ط��ال��ي��ا 

�لأربعاء يف ن�شف �لنهائي �لثاين".
كانت  �ل��ف��ر���ش��ة  �أن  دي�����ش��ان  و�ع���ت���رب 
 2018 "يف  �لبلجيكيني  �أم��ام  قائمة 
مونديال  )يف  �لنهائي  �ىل  للو�شول 
رو�شيا(، مثلنا متاماً. مبار�ة �خلمي�س 
لن تكون خمتلفة. �لتناف�س كان د�ئماً 

موجود�ً )بني �ملنتخبني(، لكنه �شحي 
وريا�شي". على جانبي �حلدود، قامت 
ب��ال��ن��ف��خ على  �لإع�����ام  و���ش��ائ��ل  بع�س 
�جلمر  دون �أن تقدر �لأ�شر�ر �لتي قد 
تت�شبب بها وحجم �لعد�ء �لذي ميكن 
بالن�شبة  �ل��ط��رف��ني.  ب��ني  ت��ول��ده  �أن 
"�شو فوت" وقناة  لل�شحايف يف جملة 
�شو�ن  �لفرن�شيتني  �أف"  بي  تي  "�ر 
�لقليل  هناك  كان  "لطاملا  بور�شيلنيو 
تاريخياً  كانت  لكنها  �خل�شومة،  من 
"منذ  ل��ك��ن  �لإغاظة"،  �ىل  �أق������رب 

حقاً  يزعجني  �لأم����ر  ب���د�أ   ،2018
�لتعاي�س  ميكن  ول  �شاماً  �أ�شبح  لأن��ه 
رو�شيا،  م��ون��دي��ال  يف  وغبياً".  م��ع��ه 
�أف�شل  "�أحد  �لبلجيكيني  ل��دى  ك��ان 
لديهم  ك�����ان  ت���اري���خ���ه���م،  يف  �ل����ف����رق 
ما  بفر�شهم" ب��ح�����ش��ب  ك��ب��ري  �إمي�����ان 
�أ�����ش����اف ب��ور���ش��ي��ل��ن��ي��و، م�����ش��ي��ف��اً ب���اأن 
ف��ر���س �ل��ف��وز ب��ك��اأ���س �ل��ع��امل ن����ادر�ً ما 
�لذين  �لنا�س  م��ن  و"كثري  لهم  تتاح 
ي�شخرون من �لبلجيكيني ل يفهمون 
فابيان  ر�أى  وب����دوره،  �لو�شع".  ه��ذ� 
ب���ون���ي���ل، �أح������د ق������ادة جم���م���وع���ة "يل 
للمنتخب  �مل�شجعة  �إيريزي�شتيبل" 
جيل  ل��دي��ه��ا  "بلجيكا  �أن  �ل��ف��رن�����ش��ي، 
عظيم وميكنها �أن تاأمل يف �أن حتظى 
ع�شناها،  �لتي  �ملطلقة  �لفرح  بلحظة 
يف  �لنهائي  )خ�شارة  �لأم��ر  �أن  و�أظ��ن 
�أن  وميكن  موؤملاً  كان   )2018 رو�شيا 

يظل كذلك بالن�شبة لهم".
دقائق،  خم�س  مل��دة  ت�شخر  "�أن  وتابع 
فهذ� �أمر مقبول، لكن �أن تو��شل على 
�مل��ن��و�ل ذ�ت��ه مل��دة ث��اث �شنو�ت فهذ� 
ملا  و�شفه  جمدي" بح�شب  غ��ري  �أم��ر 
�ملتدين"  �مل�شتوى  من  "نكات  �عتربه 

�لتي تنت�شر على �لإنرتنت.
�لبلجيكيني  �أي طرف مكان  �أن  ور�أى 
كان �شي�شعر بالغ�شب و�ملر�رة يف حال 
وجد نف�شه م�شطر�ً كل يوم �ىل روؤية 

�لتعليقات �لفرن�شية �ل�شاخرة.

كان �ملدرب لوي�س �أنريكي و��شحاً يف مقاربته ملبار�ة �ليوم �لأربعاء يف ن�شف نهائي دوري �لأمم 
�لأوروبية لكرة �لقدم و�لتي جتمع �إ�شبانيا باإيطاليا بطلة �أوروبا على �أر�شها يف ميانو، بالقول 
�للعب، ف�شتكون �لهجوم،  �ليه من حيث طريقة  ملا ن�شعى  �ختيار ثاث كلمات  علينا  كان  "�إذ� 

�ل�شغط و�لطموح".
ويتجدد �ملوعد بني �جلارين �للدودين �ليوم �لأربعاء على ملعب "�شان �شريو" يف ميانو حيث 
ت�شعى �إ�شبانيا �ىل حتقيق ثاأرها من "�أتزوري" �لذي �أق�شاها من ن�شف نهائي كاأ�س �أوروبا هذ� 

�ل�شيف بركات �لرتجيح يف طريقه �ىل �لفوز باللقب للمرة �لثانية يف تاريخه.
بل  وح�شب،  �لقارية  بالكاأ�س  تتويجها  ب�شبب  لي�س  مرتفعة  مبعنويات  �للقاء  �إيطاليا  وتدخل 
لأنها باتت �أي�شاً �شاحبة �لرقم �لقيا�شي �لعاملي من حيث عدد �ملباريات �ملتتالية من دون هزمية 

 10 منذ  وحتديد�ً  متتالية،  مبار�ة  ل�37  �خل�شائر  من  �خل��ايل  �شجلها  على  مبحافظتها 
ت�شرين �لأول-�أكتوبر 2018 حني �شقطت �أمام �لربتغال يف دوري �لأمم �لأوروبية 

بالذ�ت.
�إذ  ب��ال��ذ�ت،  �إ�شبانيا  على  �لإجن���از  ه��ذه  �إيطاليا يف  تتفوق  �أن  �ل�شدف  و���ش��اءت 
كانت �لأخرية حتمل �لرقم �لقيا�شي وقدره 35 مبار�ة متتالية م�شاركة مع 

�لرب�زيل.
وخل�س �أنريكي ما حتمله مو�جهة �لأربعاء من �أهمية بالقول ملوقع �لحتاد 
�لنهائية  �لأدو�ر  �شمن  �إيطاليا  يف  �إيطاليا  "مو�جهة  �إن  للعبة  �لأوروب����ي 
)لدوري �لأمم �لأوروبية( كانت منا�شبة جذ�بة حتى قبل �أن تقام كاأ�س �أوروبا. 
هذه بطولة نود �لفوز بها، و�شاءت �ل�شدف �أننا �شنلعب �شد �أبطال �أوروبا يف 

بادهم".
وتوقع �أن "تكون مبار�ة ممتعة للغاية لأنها �شتمنحنا فر�شة �أن نعرف نوع 

�لأد�ء �لذي ميكننا تقدميه �أمام جمهور �إيطايل باأغلبيته و�شد �أبطال 
�أوروبا. ل حتتاج �ىل �أي د�فع �أكرث من ذلك. �أتطلع بفارغ �ل�شرب لهذه 
�ملبار�ة. ل �شك �أن �أ�شلوب لعب �إيطاليا هو بني �لأف�شل حالياً، و�أنا متاأكد 
من �أنه �شيكون من �ملثري جد�ً �أن نرى كيف يت�شدى كل فريق لاآخر".

لل�شاد�س من  �إيطاليا  "ل فوريا روخا" �ىل  �لأخ��رية ملنتخب  �لزيارة  وتعود 
1-1 يف  على م�شيفه  �ل��ت��ع��ادل  ف��ر���س  ح��ني   2016 �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين 

ت�شفيات مونديال رو�شيا 2018 على ملعب "�أليانز �شتاديوم" يف تورينو �لذي 
�شيكون �لأحد م�شرحاً لنهائي دوري �لأمم �لأوروبية وملبار�ة �خلمي�س �لأخرى يف ن�شف 

�لنهائي بني فرن�شا بطلة �لعامل وجارتها بلجيكا.
�إياباً  باخل�شارة  �أك��رث  �لأم��ور  تعقدت  ثم  لإيطاليا،  مكلفاً  �ملبار�ة  تلك  يف  �لتعادل  كانت 
�أمام  �إ�شبانيا بثاثية نظيفة ما �أجربها على خو�س �مللحق �لأوروب��ي �لذي خ�شرته  يف 

�ل�شويد وف�شلت بالتايل يف �لتاأهل �ىل كاأ�س �لعامل لأول مرة منذ 1958.
حينها بد�أت عملية �لبناء و�لنه�شة بقيادة �ملدرب �حلايل روبرتو مان�شيني �لذي عرف 

�أخرج  ملفت  هجومي  �أ�شلوب  مع  و�ل�شباب  �خل��ربة  عاملي  بني  مي��زج  كيف 
�إيطاليا من قوقعة �لدفاع �لتي ��شتهرت بها.

وميكن �لقول �أن �ملنتخب �لإ�شباين كان �لوحيد �لذي �شبب �ملتاعب 
��شتحو�ذه  �ل�شيف من خال  �أوروب��ا هذ�  كاأ�س  لفريق مان�شيني يف 

على �لكرة وهجومه �ملتو��شل.
وهذ� ما �أقر به مان�شيني يف مقابلة �أي�شاً مع موقع �لحتاد �لقاري 
�أي  من  �أك��رث  �أمامه  عانيناه  �ل��ذي  �ملنتخب  كانت  "�إ�شبانيا  بالقول 

خ�شم يف كاأ�س �أوروبا 2020. �إنهم فريق جيد مع لعبني جيدين. 
�أمر  "هو  �لأر�شية  �لتمرير�ت  �أ�شلوب  �أن  م�شري�ً  جيدة"،  مبار�ة  �شتكون 

ميتازون به".
وتابع "مل نح�شل على �لوقت �لكايف لكي نتقنه مثلهم".

ول يبدو �أن �أنريكي �شيغري �أ�شلوبه حتى يف مو�جهة �أبطال �أوروبا على �أر�شهم وبني جمهورهم 
�لعائد �ىل �ملاعب و�إن كان بعدد حمدود ولي�س مبدرجات ممتلئة.

وقال �أنريكي "�إنه �إذ� كان علي �ختيار ثاث كلمات لتحديد ما ي�شعى �ليه طاقمنا �لتدريبي من 
حيث �لطريقة �لتي يجب �أن تلعب بها �إ�شبانيا، فاإن �لأوىل �شتكون +�لهجوم+، �لثانية +�ل�شغط+ 

و�لثالثة +�لطموح+".
و�شدد "�لكلمة �لأهم هي "�لهجوم"، ملاذ�؟ عندما جنل�س لختيار فريق، فاإن �أول �شيء ننظر �إليه 
هو ما ميكن �أن يقدمه يف �لهجوم. �شيكون لدى كل لعب �لقدرة على �لدفاع لتحقيق �لتو�زن 
يف هذ� �لأمر )�لناحية �لدفاعية(، لكن �لنوع �لذي يجب �أن يكون عليه لعبو خط �لو�شط وقلبا 
�لدفاع و�لظهري�ن هو �لنوع �لهجومي. يجب �أن يتمتعو� بفنيات جيدة من �أجل حماولة �إخر�ج 

�لكرة من �خللف حتى ت�شل �ىل مهاجمينا باأف�شل طريقة ممكنة".

�أما بالن�شبة للكلمة �لثانية "+�ل�شغط+. نحن نهاجم بطريقة حمددة جد�ً: �إذ� كنا قادرين على 
�شغل م�شاحات معينة على �أر�س �مللعب، فعندما نفقد �لكرة �شنكون يف و�شع ي�شمح لنا بال�شغط 

على خ�شمنا، وهذ� ما نفعله".
"�لكلمة �لثالثة +�لطموح+. عندما ت�شمع ذلك )�لطموح( �شتقول: +ح�شناً، هذ� ما  ومن جهة 
ميلكه كل منتخب وطني+. كا. عندما ن�شري �ىل �لطموح، فنحن نعني �أن نلعب بنف�س �لطريقة 
عن  �لنظر  بغ�س  �ملعتاد  باأ�شلوبنا  نهاجم  �أن  �خل�شم.  هوية  ع��ن  �لنظر  بغ�س  م��ب��ار�ة  ك��ل  يف 
�لنتيجة. �إذ� فزنا -3�شفر، فلن جنل�س ونكتفي بالدفاع. نحن نهاجم وند�فع بنف�س �لطريقة 

يف كل مبار�ة".
"�شان  يف  �شهلة  تكون  لن  �لأربعاء  �لهجومية  فل�شفته  تطبيق  �أنريكي يف  �أن مهمة  �ملوؤكد  ومن 

�شريو" �لذي ي�شتقبل �ملنتخب �لوطني للمرة �لأوىل منذ تتويجه بكاأ�س �أوروبا.
وحتدث مان�شيني عن �أهمية �لفوز بكاأ�س �أوروبا بالن�شبة لل�شعب �لإيطايل، قائًا 
"كان �لأمر ر�ئعاً لأننا جلبنا �ل�شعادة لكثري من �لنا�س، �ل�شغار و�لكبار على حد 
�لأوقات  ب�شبب هذه  �لنا�س رمبا  �لكثري من  �أ�شعد  �شيئاً  �شو�ء... حققنا 
�ل�شعبة �لتي مررنا بها" يف �إ�شارة منه �ىل جائحة فريو�س كورونا 

�لتي كانت �إيطاليا �أوىل �شحاياها يف �لقارة �لأوروبية.
"لي�شت  مان�شيني  �شدد  �ل��ف��وز،  لتحقيق  مقاربته  وع��ن 
هناك طريقة و�حدة تعتمدها من �أجل �لفوز. �لأمر 
ل يتعلق وح�شب باأن تلعب ب�شكل جيد. �إذ� متكنا من 
�لفوز مع �للعب ب�شكل جيد وممتع، فهذ� �أف�شل 

بكثري. هناك طرق عدة للفوز".
�لنظر  وحتدث مان�شيني عن تغري طريقة 
و�حل���دي���ث  �لإي�����ط�����ايل  �مل���ن���ت���خ���ب  �ىل 
�لقدم  ك���رة  يف  مكانته  ت��ر�ج��ع  ع��ن 
�أل  "يجب  ق����ائ����ًا  �ل���ع���امل���ي���ة، 
بلد�ً  �إي��ط��ال��ي��ا  ب���اأن  نن�شى 
�أربع  �ل��ع��امل  بكاأ�س  ف��از 
�أبطال  ن��ح��ن  م�����ر�ت. 
�أوروب�������������ا ول���دي���ن���ا 

تاريخ كبري".

فرن�س� وبلجيك�.. عندم� تتحول اجلرية وال�سداقة اإىل عداوة 

اإ�سب�ني� تواجه اإيط�لي� بـ »الهجوم وال�سغط والطموح« 

»فيفربو«:  ال روؤية �س�ملة ب�س�أن ك�أ�س الع�مل كل �سنتني
�لروؤية  �ىل  "�لفتقار  )ف��ي��ف��ربو(  �ملحرتفني  �لاعبني  نقابة  هاجمت 
�ل�شاملة" لدى �ملوؤ�ش�شات �لكروية، مبا يف �قرت�ح �لحتاد �لدويل )فيفا( 
باإقامة كاأ�س �لعامل مرة كل �شنتني، يف وقت �عترب �أمينها �لعام باأن �ل�شر�ع 

�لقائم بني موؤيد للفكرة ور�ف�س لها مدفوع "بامل�شالح �لتجارية".
ودعا يونا�س باير-هوفمان يف �جتماع عرب �لفيديو �لثاثاء على هام�س 
�ل��ع��ر���س �ل��ت��ق��دمي��ي ح���ول متطلبات �ل��ل��ع��ب ل��اع��ب��ني �مل��ح��رتف��ني، �ىل 
�لقدم وتقليل  كرة  لعبي  عن  �لعبء  وفعال" لتخفيف  معقول  "�إ�شاح 

فر�س �لإ�شابة.
وقال عن �قرت�ح فيفا باإقامة كاأ�س �لعامل كل �شنتني عو�شاً عن كل �أربع 
معظم  من  و�لقيادة  �ل�شاملة  للروؤية  مطلق  �فتقار  "هناك  �إن  �شنو�ت، 
�أو قبيحة بالن�شبة  �أو �شيئة  �إن �لقرت�حات �شو�ء كانت جيدة  �ملوؤ�ش�شات. 
لكرة �لقدم، ل متلك �شوى �لقليل من �لأ�شا�س لإجر�ء حمادثة �أو ��شت�شارة، 

لأن كل �شيء يتما�شى مع �مل�شالح �لتجارية للبطولت �ملختلفة".
معقول  ��شاح  على  �حل�شول  يف  فر�شتنا  حقاً  يقو�س  ذل��ك  "�أن  ور�أى 
وفعال. نود حقاً �أن نحاول �لتفريق بني �ملحادثات حول �لروزنامة وتلك 

�ملتعلقة بالبطولت. هاتان حمادثتان منف�شلتان متاماً".
�آذ�ر/مار�س  �أو�ئ���ل  يف  �شنتني  كل  م��رة  �لعامل  كاأ�س  تنظيم  فكرة  وطفت 
يف  �لتطوير  ومدير  �لنكليزي  لأر�شنال  �ل�شابق  �مل��درب  قبل  من  �ملا�شي 

فيفا حالياً �لفرن�شي �أر�شني فينغر، لكنها و�جهت معار�شة كبرية.
�ملقّرب  للعبة،  �ل�شعودي  �لحت��اد  "در��شة جدوى" �قرتحها  فيفا  و�أطلق 
�جتماع  خ��ال  �إنفانتينو،  ج��اين  �ل�شوي�شري-�ليطايل  فيفا  رئي�س  من 
�أيار/مايو   21 بتاريخ  عقد  �ل���ذي  فيفا  يف  �ل�71  �لعمومية  �جلمعية 

.2021
�لحتاد  رئ��ي�����س  م��ن  �ع��رت����ش��ات خ�شو�شاً  لق���ت  فيفا  �ق���رت�ح���ات  ل��ك��ن 

�لأوروبي )ويفا( �ل�شلوفيني �ألك�شندر ت�شيفريين، معترب�ً �ن هذه �خلطة 
�ن تق�شري  �أمريكا �جلنوبية  ر�أى �حتاد  فيما  �لعامل،  كاأ�س  "�شت�شعف" 

�لفرتة �لفا�شلة "لي�س مربر�ً من �لناحية �لريا�شية".
ومن �أبرز حجج �إقامتها مرة كل �شنتني، �نها قد جتلب �إير�د�ت �إ�شافية 
ب�شكل  �ملعتمدة  �جلنوبية  و�أم��ريك��ا  �آ�شيا  �إفريقيا،  يف  �حت��اد�ت  على  ت��وّزع 

كبري على متويل فيفا مقارنة مع �لحتاد�ت �لأوروبية �لغنية.
ر�أيه  بح�شب  لأنهم  �لدوليني،  �لاعبني  �إره��اق  خماطر  فينغر  وتفادى 
 25" من  و�شي�شتفيدون  �لطويلة  �لرحات  من  �أق��ل  ع��دد�ً  �شيخو�شون 
منتخبات  مع  �ل�شيفية  مناف�شاتهم  بعد  �لر�حة  من  �لأقل"  على  يوماً 
�لثاين/ ت�شرين  يف  كامًا  تقرير�ً  فيفا  ي�شدر  �أن  �ملقرر  وم��ن  بادهم. 

نوفمرب قبل "قمة عاملية" بحلول نهاية �لعام.
وخافاً لاأطر�ف �لتي �أبدت معار�شتها �ل�شديدة للفكرة، ل�شيما �لحتاد 

�لأوروبي للعبة، �تبعت "فيفربو" نهجاً �أكرث و�قعية.
وقال باير-هوفمان "�إن تكثيف �لنو�فذ )�ملخ�ش�شة للمباريات �لدولية( 
�أمر مثري لاهتمام. لقد عقدنا �أول �جتماع مع فيفا حول هذ� �لأمر منذ 
�أ�شبوع. هناك �لكثري من �لأم��ور �لتي ما زلنا بحاجة �ىل �لنظر  حو�يل 

فيها وحتليلها يف هذ� �لقرت�ح برمته".
لديهم  �شيكون  �لذين  �ملدربني  يخ�س  ما  يف  "�إيجابيات  هناك  �أن  ور�أى 

�ملزيد من �لوقت للعمل مع �لاعبني )يف �ملنتخب(".
لكنه حذر من �أن �إقامة كاأ�س �لعامل كل مرتني قد جتعل �لدول �لكروية 
�لفكرة قادمة  �أن  �لنامية، معترب�ً  �ل��دول  ث��ر�ًء على ح�شاب  �أك��رث  �لغنية 
من "ر�أ�س �لهرم" و"يبدو �أن �لفكرة هي: +دعونا نحقق �أكرب قدر ممكن 
من �لأمو�ل، وبعد ذلك قد يبقى �لبع�س منها لإي�شاله �ىل �أ�شفل �لهرم 

وم�شاعدته+. ل �أعتقد �أن هذ� �لأمر يعمل ب�شكل جيد".



تع�لج اأكزمي� طفله� مبرطب �سحري
متكنت �شيدة من عاج �لأكزميا �ل�شديدة �لتي يعاين منها طفلها 

با�شتخد�م كرمي مرطب ل يزيد �شعره عن 15 دولر.
�إيرلند� �ل�شمالية كل �شيء تقريباً لعاج  وجربت متار� وهي من 
�أ�شهر، مبا يف  م��دى  عانى منها طفلها على  �لتي  �ملوؤملة  �لأك��زمي��ا 
�لتي و�شفها �لأطباء، لكن �شيئاً مل ينجح يف  �ل�شرتوئيد�ت  ذلك 
عاج �مل�شكلة. و��شتمر �حلال كما هو، حتى �أو�شت �إحدى �شديقات 
 MooGoo Nut Oil Free Natural متار� با�شتخد�م كرمي
كال�شحر يف  وكان مفعوله  �ملرطب،   Soothing Moisturiser
�ل�شغري �شديد �لحمر�ر وملتهبا  �لطفل  �بنها. وكان جلد  عاج 
و�لذي  عليه  �أطلقت  كما  �ل�شحري  �لكرمي  لكن  �لأك��زمي��ا،  ب�شبب 
يف  �شاعد  دولر(،   15( �إ�شرتليني  جنيه   12 ع��ن  �شعره  يزيد  ل 

تخلي�س �لطفل من �آلم �لأكزميا �ملزعجة.
�أ�شهر ظهرت   7 �ن  �لعمر  �إن �لطفل �لذي يبلغ من  وتقول متار� 
عليها �أعر��س �لأكزميا لأول مرة منذ نحو 3 �أ�شهر، وعند عر�شه 
�أ�شبوع،  على �لطبيب �شرعان ما و�شف له كرمي �شرتوئيدي ملدة 

ولكن مبجرد �لتوقف عن ��شتخد�مه عادت �لأكزميا من جديد.

�سيدة تدفع امراأة اأم�م قط�ر 
�أظهرت كامري�ت �ملر�قبة يف حمطة مرتو �أنفاق "تاميز �شكوير"، 

حلظة دفع �مر�أة ل�شيدة باجتاه �لقطار �لقادم.
ويف �لفيديو ظهرت �م��ر�أة وهي تدفع �شيدة �أخرى من �لر�شيف 
�شحيفة  ذك��رت  وح�شبما  �ملحطة.  م��ن  �ق��رت�ب��ه  عند  �لقطار  �إىل 
"ديلي ميل" �لربيطانية فقد نقلت �ل�شيدة �إىل م�شت�شفى قريب 
�ل�شحيفة  ووف���ق  �ل��وج��ه.  يف  ب��ج��روح  �إ�شابتها  بعد  �مل��ح��ط��ة،  م��ن 
وتو��شل  ت��ز�ل طليقة،  ل  �لدفع  ف��اإن مرتكبة عملية  �لربيطانية 

قو�ت �ل�شرطة �لبحث عنها بعد تعميم �أو�شافها.

واحد من كل 3 اأمريكيني مر بكوارث طبيعية 
ت�شري وثائق �أمريكية �أن و�حد� من كل ثاثة �أ�شخا�س يف �لوليات 
�ملتحدة �شهد عمليا �آثار كو�رث طبيعية مثل �لعو��شف و�لأعا�شري 

و�لفي�شانات يف �لأ�شهر �لثاثة �ملا�شية.
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت ع���ن وث���ائ���ق م���ن �حلكومة 
يف  يعي�شون  �لأمريكيني  من   64% ح��و�يل  �أن  �أي�شا  �لفيدر�لية 
مناطق بها موجات حارة، و�لتي و�شفها �ملن�شور ب� "�أخطر �أ�شكال 

�لظروف �جلوية �لقا�شية".
 388 �أن ما ل يقل عن  �إىل  �ل�شحيفة  �أ���ش��ارت  ذل��ك،  ع��اوة على 
�شخ�شا لقو� حتفهم نتيجة �لأعا�شري و�لفي�شانات وموجات �حلر 
وحر�ئق �لغابات يف �لوليات �ملتحدة من بني �أكرث من 333 مليون 

�شخ�س منذ يونيو.
�لكو�رث �لطبيعية منذ عام  ور�شدت �ل�شحيفة �لأمريكية تز�يد 
2018، ما ُيظهر مدى تاأثري تغري �ملناخ على كوكب �لأر�س على 

حياة �ملو�طنني �لأمريكيني.
�لأخ���رية يف  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  �أن  ي��درك �خل��رب�ء  وتبعا لذلك، 
�لدولة  معها  تعاملت  �لتي  �ل��ك��و�رث  �أ���ش��و�أ  هي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�شاأن:  ه��ذ�  يف  �ل�شحيفة  وتقول  تاريخها.  ط��و�ل  على  �لتعامل 
"�لأ�شخا�س �لذين مل يعتقدو� �أبد� �أنهم يف خطر من تغري �ملناخ 
ي�شتيقظون فجاأة على مياه �لفي�شانات خارج نو�فذهم و�لأدخنة 
�لو�شع  كان  �إذ�  ويت�شاءلون عما  �لغابات(  �ل�شماء )من حر�ئق  يف 

�آمنا �أم ل يف �أي مكان �آخر".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�سبوك  تك�سف �سبب تعطل خدم�ته�
�أم�س �لأول �لثنني، موؤكدة  "و�ت�شاب" و"�إن�شتغر�م" لعدة �شاعات  "في�شبوك" �شبب تعطل خدمات  ك�شفت �شركة 

عدم تعر�س بيانات �مل�شتخدمني لأي �خرت�ق.
وتنوعت �لتف�شري�ت �ملرتبطة بهذ� �لعطل بني فر�شية �لتخريب ووقوع خطاأ د�خلي كبري على م�شتوى �ل�شركة، 
�إل �أن "في�شبوك" ك�شفت يف بيان �أن "تعديات خطاأ يف �لإعد�د�ت هي �ل�شبب �لرئي�شي ور�ء �لعطل �لذي ت�شبب يف 

حرمان 3.5 مليار م�شتخدم ملدة نحو �شت �شاعات من دخول مو�قع في�شبوك و�إن�شتغر�م وو�ت�شاب".
و�أ�شافت: "�كت�شفت فرقنا �لهند�شية �أن تعديات على �أجهزة �لتوجيه )�لر�وتر( �لرئي�شية �لتي تن�شق �حلركة بني 

مر�كز �لبيانات ت�شببت يف م�شاكل �أدت �إىل توقف �لت�شال"، ح�شبما نقلت "رويرتز".
م�شتخدمي  ومنع  �شاعات،  لنحو  خدماتها  لنقطاع  �أدى  �ل��ذي  �لفني  �لعطل  عن  �عتذ�رها  "في�شبوك"  وقدمت 

�ل�شركة �لبالغ عددهم 3.5 مليار من �لدخول على خدماتها للتو��شل �لجتماعي و�لرت��شل.
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زبدة �سعره� 100 دوالر اأف�سل طع�م يف الع�مل
�لربيطاين  �ل��ب��ح��ر  ���ش��رط��ان  بنكهة  بريطانية  زب���دة  ع��ل��ى  �لت�شويت  مت 
و�شرطان ديفون و�لكافيار و�لليمون و�ل�شمر، كو�حدة من �أف�شل �لأطعمة 
 55 ريديكيول�س  زب��دة  ��شم  حتمل  �لتي  �للذيذة  �لزبدة  ف��ازت  �لعامل.  يف 
�ملذ�ق  ج��و�ئ��ز  يف  جن��وم  ث��اث  بت�شنيف  دولر،   100 �شعرها  يبلغ  و�ل��ت��ي 
�لعظيم لهذ� �لعام. ول تاأتي هذه �لزبدة �لتي �أنتجتها �شركة �شبامي باتر، 
زب��دة فريد من نوعه م�شمم خ�شي�شاً  تاأتي بطبق  و�إمن��ا  يف عبوة عادية، 

للمنتج، وم�شنوع يدوياً يف �إيطاليا.
جو�ئز  ت�شبه  �لعظيم  �مل��ذ�ق  "جو�ئز  ماير:  كري�س  �ل�شركة،  موؤ�ش�س  ق��ال 
�ل�شوكة  جو�ئز  يف  �شن�شارك  جن��وم،  بثاث  فزنا  لأننا  للطعام.  �لأو���ش��ك��ار 
�إىل  �ل���زب���دة  ه���ذه  تن�شم  �أ�شبوعني".  غ�����ش��ون  يف  ���ش��ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��ذه��ب��ي��ة 
بت�شنيفات ممثالة يف  ف��ازت  �لتي  �ل�شهية  �لأطعمة  جمموعة خمتارة من 
يف  �مل�شنوع  �ل�شيني  �ليو�شفي  ده��ن  ذل��ك  يف  مبا  �لعظيم"،  "�ملذ�ق  جائزة 
�شركة  وتلقت  �شنغافورة.  يتم ح�شاده يف  نحل خام  وع�شل  باليونان،  �أتيكا 
غايلد �أوف فايند فودز �لتي ت�شت�شيف فعاليات �مل�شابقة، 14113 م�شاركة 
من 108 دولة هذ� �لعام. يتم �ختيار �لفائزين بالطعام من قبل مزيج من 

350 خبري�ً، مبا يف ذلك �لطهاة وجتار �لتجزئة ونقاد �لطهي.

كورون� تف�قم م�سكالت ال�سحة العقلية 
�أن  �لثاثاء من  �أم�س  )يوني�شف(  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  حذرت منظمة 
يف  �ملر�هقني  ل��دى  �لعقلية  �ل�شحة  م�شكات  فاقمت  كوفيد19-  جائحة 

�لعامل، ما ي�شتلزم تخ�شي�س ��شتثمار�ت �إ�شافية ملعاجلة �لو�شع.
و�أكدت �ملديرة �لعام لليوني�شف هرنييتا فيور يف بيان �أن "تبعات �جلائحة 
كبرية، وهذ� لي�س �شوى غي�س من في�س"، مو�شحة �أن "عدد� كبري� من 
�لرعاية  يتلقو�  مل  �لعقلية  �ل�شحة  يف  م�شكات  يعانون  �لذين  �لأط��ف��ال 
�مل��ط��ل��وب��ة ح��ت��ى قبل" ب���دء �جل��ائ��ح��ة. ون�����ش��رت �ل��وك��ال��ة �لأمم���ي���ة �ملعنية 
ملنا�شبة  �لعامل،  يف  �لأطفال  لدى  �لعقلية  �ل�شحة  عن  تقرير�ً  بالطفولة 
موؤمتر دويل حول �ل�شحة �لعقلية ت�شت�شيفه باري�س. و�أ�شارت �ليوني�شف 
 7 كل  من   1 من  "�أكرث  �أن  تظهر  �لعامل  م�شتوى  على  تقدير�تها  �أن  �إىل 
با�شطر�ب  �لعامل م�شابون  �شنة يف   19-10 �لعمرية  �لفئة  مر�هقني من 
�شنويا من  �لعامل  �أل��ف مر�هق يف   46 زه��اء  ويتوفى  ت�شخي�شه.  عقلي مت 
�أ���ش��ب��اب للوفاة يف  �أك���رب خم�شة  م��ن  "ي�شكل و�ح���د�ً  �ل���ذي  ج���ر�ء �لن��ت��ح��ار 
من  باملئة   2 "حو�ىل  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح  �لعمرية".  �لفئة  ه��ذه  �شفوف 
�ل�شحة  على  لاإنفاق  ُيخ�ش�س  �لعامل  يف  �ل�شحية  �حلكومية  �مليز�نيات 
�لعقلية". و�أفادت �ليوني�شف �أن �لو�شع تفاقم ب�شبب �جلائحة و�لقيود �لتي 
ر�فقتها، مو�شحة �أن "ما ل يقل عن 1 من كل 7 �أطفال يف �لعامل تاأثرو� 
ب�شورة مبا�شرة بالإغاقات �لعامة، فيما عانى �أكرث من 1.6 مليار طفل 

ت�سريب �سورة ك�يلي 
جيرن عن بط�قة الهوية

على  جيرن  لكايلي  �شورة  ت�شربت 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
�أحو�لها  بطاقة  ع��ن  ���ش��ورة  وه��ي 
�أنه  �مل��ت��اب��ع��ون  وع��ل��ق  �ل�شخ�شية، 
ح��ت��ى يف ه���ذه �ل�����ش��ورة وه���ي على 
تبدو  م����اك����ي����اج  دون  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  

جميلة.
حالياً  تق�شي  �ل��ت��ي  ج��ي��رن  ك��اي��ل��ي 
�أعمال  ���ش��ي��دة  ه���ي  ف����رتة ح��م��ل��ه��ا 
باإن�شاء  ت��ق��وم  �إذ   ، نف�شه  ب��ال��وق��ت 
جمموعة  منها  خمتلفة،  عامات 
مايوهات حتمل ��شمها وجمموعة 

منتجات للعناية بالأطفال.
�أك�����دت حملها  وك���ان���ت ك��اي��ل��ي ق���د 
بطفلها �لثاين من حبيبها �ملغني   

تر�في�س �شكوت  ، وذلك عرب ن�شرها 
مقطع فيديو عرب ح�شابها �خلا�س 
�لجتماعي.  �لتو��شل  موقع  على 
وظ���ه���رت ك��اي��ل��ي ب��ال��ف��ي��دي��و وهي 
�لإيجابي يف  �ختبار �حلمل  حتمل 
منزلها، ثم تعر�شه على تر�في�س، 

وبعدها على �أمها  كري�س جيرن .

تغريدة ت�ريخية 
�س�خرة من تويرت

في�شبوك  م�����وق�����ع  ت�����وق�����ف  م������ع 
وو�ت�شاب  �إن�����ش��ت��غ��ر�م  وت��ط��ب��ي��ق��ي 
تويرت  �شركة  ��شتغلت  �لعمل،  عن 
�لفر�شة بتغريدة م�شحكة جذبت 

�ملايني.
وت�����وق�����ف م����وق����ع ف���ي�������ش���ب���وك عن 
�لتطبيقات  ومثله  مت��ام��ا،  �لعمل 
�لتابعة له مثل �إن�شتغر�م و�ت�شاب، 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ح��رك��ة  �شل  مم��ا 

�لجتماعي.
ون�����ش��ر م��وق��ع ت��وي��رت ع��ل��ى ح�شابه 
ب�شكل  فيها  كتب  تغريدة  �لر�شمي 
�شاخر: "�أها باجلميع.. حرفيا"، 
�مل��اي��ني من  ن���زوح  �إ����ش���ارة �إىل  يف 
ب�شبب  ت��وي��رت  �إىل  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني 

تعطل �ملو�قع �لأخرى.
�لتغريدة  ع��ل��ى  �ل�������ردود  وج������اءت 
م�شحكة، من قبل كربى �ل�شركات 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف �ل��ع��امل، م��ن بينها 

�إن�شتغر�م "�ملتعطل" نف�شه.
مكدونالدز  مطاعم  ح�شاب  وعلق 
م������اذ�  "مرحبا  ت������وي������رت:  ع����ل����ى 
لريد  لك؟"،  �أق�����دم  �أن  ب���اإم���ك���اين 
مليون   59.6" ت���وي���رت:  ح�����ش��اب 
لأ�شدقائي"،  ناغت�س  دجاج  قطعة 
حل�شاب  �ملتابعني  ل��ع��دد  �إ���ش��ارة  يف 

تويرت.
على  �إن�����ش��ت��غ��ر�م  ح�����ش��اب  رد  بينما 
�ث���ن���ني  وي���������وم  "�أها  ت������وي������رت: 
�شعيد"، مع �شورة تعبريية لر�أ�س 

م�شطربة.
غيني�س:  مو�شوعة  ح�شاب  وع��ل��ق 
من  عدد  لأكرب  �لقيا�شي  "�لرقم 
�لأ���ش��خ��ا���س على م��وق��ع ت��وي��رت يف 

وقت و�حد هو �لآن".

االأمرية بي�تري�س 
تك�سف عن ا�سم مولودته�
�بنتها  ����ش��م  ع��ن  بياتري�س  �لأم����رية  ك�شفت 
�لتو��شل  مبن�شور على �شفحتها على موقع 
�لجتماعي، يظهر ب�شمة للمولودة �جلديدة. 
وكتبت "بياتري�س" مع �ل�شورة: "ي�شعدنا �أن 
"�شيينا  ��شم  �بنتنا  على  �أطلقنا  �أننا  ن�شارك 
�إليز�بيث مابيلي موزي". كلنا ب�شحة جيدة 

و"ولفى" هو �أف�شل �أخ �أكرب ل�"�شيينا".
نف�س  ب��ي��ات��ري�����س  زوج  ����ش���ارك  �دو�ردو   ك��م��ا 
�ل��ت��و����ش��ل �لجتماعي  �ل�����ش��ورة ع��ل��ى م��وق��ع 
�خلا�س به، مّرحباً باملولودة �جلديدة، فقال: 
"�أ�شعر بالكثري من �حلب و�لمتنان لزوجتي 
هذه  و"ولفي".  "�شيينا"  �لطفلة  �ل��ر�ئ��ع��ة، 
هي �لأي��ام �لتي ل �أريد �أن �أن�شاها �أب��ًد�. هذ� 
�أحلى  �أح����د �لأ����ش���دق���اء  ق���ال يل   ، �لأ���ش��ب��وع 
�إن��ه م��ع ك��ل طفل ينمو قلب جديد  ق��ول ... 

بالكامل".

تعرث على كنز يف حديقة
 4.38 ع��ي��ار  ���ش��ف��ر�ء  ما�شة  على  �أمريكية  �شيدة  ع��رثت 
زيارة  �أث��ن��اء  دولر،  �أل��ف   15 �إىل  قيمتها  ت�شل  ق���ري�ط، 
حلديقة يف ولية �أركن�شا�س. وقالت نورين وريدبرج �إنها 
�لوطنية،  �شربينجز  هوت  حديقة  يف  بجولة  تقوم  كانت 
وملحت حديقة "كريرت �أوف د�ميوندز �شتيت بارك" �لتي 
و�ملا�شات،  �ل��ذه��ب  ع��ن  �لتنقيب  يف  �ل��ر�غ��ب��ون  يق�شدها 
كانت  �أنها  و�أ�شافت  "�شبوتنيك" �لرو�شية.  لوكالة  وفقاً 
قد �شاهدت �حلديقة �أول مرة يف برنامج تلفزيوين قبل 
هي  نورين  ب��د�أت  للحديقة  و�شولها  وعند  �شنو�ت.  عدة 
وزوجها مايكل يف �لتنقيب، وبعد نحو 40 دقيقة عرثت 
على حجر "نظيف ولمع". و�أ�شارت �إىل �أنها مل تكن تعلم 
يف �لبد�ية �إذ� كانت ما�شة �أم ل، فاأخذتها هي وزوجها �إىل 

مركز �حلديقة للتعرف على ماهيتها.
وتبنّي �أن هذ� �حلجر عبارة عن ما�شة �شفر�ء عيار 4.38 
قري�ط، ويقدر ثمنها ب�15.3 �ألف دولر، لت�شبح �أكرب ما 

مت �لعثور عليه يف �حلديقة خال عام 2021.

اأول فيلم رو�سي يف الف�س�ء
يف �شابقة تاريخية، ت�شتعد رو�شيا لإطاق ممثلة وخمرج 
وهو  �مل����د�ر،  يف  ط��وي��ل  رو�ئ���ي  فيلم  لإن��ت��اج  �لف�شاء  �إىل 
م�شروع �أ�شاد به رئي�س وكالة �لف�شاء يف �لباد باعتباره 
فر�شة لرفع مكانة برنامج �لف�شاء �لرو�شي. من �ملقرر 
�أن تنطلق �ملمثلة يوليا بريي�شيلد و�ملخرج كليم �شيبينكو 
�لف�شاء  مركبة  منت  على  �لدولية  �لف�شاء  حمطة  �إىل 
�شكابلروف  �أنطون  �لف�شاء  ر�ئد  "�شويوز" مع  �لرو�شية 
وبعد  ف�شائية.  بعثات  ث��اث  يف  ���ش��ارك  �ل��ذي  �ملخ�شرم 
ق�شاء 12 يوما يف �لف�شاء، �شتعود بريي�شيلد و�شيبينكو 
�إىل �لأر�س مع ر�ئد ف�شاء رو�شي �آخر. يخطط �لطاقم 
"�لتحدي"  ب��ع��ن��و�ن  ج��دي��د  فيلم  م��ن  مقاطع  لت�شوير 
�إىل  لل�شعود  ����ش��ت��دع��اوؤه  ج���ر�ح مت  ي���روي ق�شة  و�ل���ذي 
�لذي  �لطاقم  �أف���ر�د  �أح��د  �إن��ق��اذ  بهدف  �لف�شاء  حمطة 
يعاين من مر�س يف �لقلب.  ويف حديثها مبوؤمتر �شحفي 
بكاز�خ�شتان،  بايكونور  يف  �لرو�شية  �لإط��اق  من�شاأة  يف 
�أقرت بريي�شيلد باأن �لتدريب على �ملهمة كان �شاقا، لكنها 
و�أ�شافت  �لعمر.   تتكرر يف  باأنه فر�شة ل  �أي�شا  و�شفته 
�ملمثلة �لبالغة من �لعمر 37 عاما "�إنها معجزة، فر�شة 
ل ت�شدق ... عملنا بجد ونحن متعبون حقا، على �لرغم 

من �أننا نحافظ على معنوياتنا �جليدة ونبت�شم".

الع�مل فقد 14 % من �سعبه املرج�نية
�ل�شعب  ل��ر���ش��د  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شبكة  �أ���ش��درت��ه  ت��ق��ري��ر  �أظ��ه��ر 
% من �ل�شعب �ملرجانية يف �لعامل  �ملرجانية �أن حو�يل 14 
�ملناخي  �لتغري  ب�شبب  و2018   2009 �لعامني  ب��ني  ز�ل��ت 
و�ل�شيد �جلائر و�لتلوث. و�أ�شارت �ملنظمة �لتي ��شتندت يف 
تقريرها �إىل بيانات من 12 �ألف موقع يف 73 بلد�، �إىل �أن 
و�شع �ل�شعب �ملرجانية يف �لعامل �شنة 2020 "يقدم �أدق ملحة 
�رتفاع  �لناجمة عن  �لأ�شر�ر  �ليوم عن  �شاملة حتى  علمية 
�أجمع".  �لعامل  �ملرجانية يف  �حل��و�ج��ز  �حل���ر�رة يف  درج��ات 
�أجمع  �لعامل  يف  �ملرجانية  "�ل�شعب  �أن  �ل�شبكة  و�أو�شحت 
بالتغري  �ملت�شل  �لح���رت�ر  ج��ر�ء  د�ئ��م  �شغط  �إىل  تتعر�س 
�ملناخي و�شغوط حملية �أخرى بينها �ل�شيد �جلائر وتنمية 

�ل�شو�حل ب�شورة غري م�شتد�مة وتر�جع نوعية �لهو�ء".

اإجن�زات يف الكّم تن�ف�س عب�ءة التخفي على ج�ئزة نوبل 
يتناف�س علماء حققو� �إجناز�ت يف جمال �لكّم، و�آخر 
�خرتع "عباءة �لتخفي"، و�إيطايل حقق "�كت�شافات 
ُيعلن  �لتي  �لفيزياء  يف  نوبل  جائزة  على  ثورية"، 
��شم �لفائز بها �أم�س �لثاثاء بعد عام على منحها 
لثاثة خرب�ء يف جمال �لبحوث �ملتعلقة ب�"�لثقوب 

�ل�شود�ء" يف �ملجّرة.
�لنقاب عن  ُيك�شف  �لتي  �لعريقة  و�شتكون �جلائزة 
��شم �لفائز بها �لثاثاء يف �شتوكهومل، �لثانية �لتي 
�أُعلنت  �لتي  �لطب  ج��ائ��زة  بعد  �ل�شنة  ه��ذه  مُتنح 

�لثنني.
وبعدما ُمنَحت جائزة �لفيزياء �لعام �لفائت لأبحاث 
تركيزها هذه  يكون  �أّل  ُيتوَقع  �لفلك،  بعلم  تتعلق 

�ل�شنة على �لف�شاء.
ومن �أبرز �ملر�شحني للجائزة �لفرن�شي �آلن �أ�شبيه 
�لذي ُيطرح ��شمه جمدد�ً هذه �ل�شنة بعدما جرى 
بالت�شابك  �ملتعلقة  لكت�شافاته  ل�شنو�ت  ت��د�ول��ه 
�ل��ك��م��وم��ي، وه���و ق���د ي���ت���ّوج م���ع �ل��ن��م�����ش��وي �أنتون 

زيلينغر و�لأمريكي جون كاوزر.

وُولدت نظرية �لكم يف بد�ية �لقرن �لع�شرين، وهي 
�مل�شتوى  على  للمادة  �ملده�شة  �خل�شائ�س  تدر�س 
غر )�لذر�ت، �لفوتونات، �لإلكرتونات(. �لبالغ �ل�شِ

وميكن جل�شيمني يف هذ� �لكون �أن يكونا مرتبطني 
على نحو وثيق جد�ً، وي�شفهما �لفيزيائيون باأنهما 
"مت�شابكان" �أو "مرتبطان"، حتى لو كانت تف�شل 
"ج�شم"  وكاأنهما  ويت�شرفان  كيلومرت�ت،  بينهما 

و�حد.
�أجر�ها  جتربة  بو��شطة  ذلك  برهنته  خال  ومن 
�لقرن  ثمانينات  ب��د�ي��ة  يف  فرن�شا  يف  �أور���ش��ي��ه  يف 
�أُطلقت  نظرية  عملياً  �أ�شبيه  �آلن  �ثبت  �لع�شرين، 
يف �لثاثينات عن �شلوك هذه �جل�شيمات ، و�أظهر 

بذلك �أن �أين�شتاين نف�شه كان خمطئاً جزئياً.
فيزيائيني  ن�شيب  م��ن  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ت��ك��ون  وق���د 
�آخرين يف جمال �لكّم �أي�شاً مهدو� �لطريق لأجهزة 

�لكمبيوتر �لكمومية و�لت�شفري �لكمومي.
�أبرز هوؤلء �لأمريكيان ت�شارلز بينيت وبيرت  ومن 

�شور و�لكندي جيل بر��شار.

املمثلة واملغنية الكندية بينج بينج يل لدى و�س�لها حل�س�ر ليلة عيد الهال�ين يف كاالبا�سا�س , كاليف�رنيا- ا ف ب

اأجنلين� جويل تت�ألق بف�ست�ن 
من امل�سمم ح�رث ه��سم

�خلريي   Variety جملة  حفل  خ��ال  ج��ويل  �أجنلينا  �لعاملية  �لنجمة  تاألقت 
�مل�شمم  جم��م��وع��ة  م��ن  �حل��ري��ر  م��ن  ب��ن��ي  بف�شتان   ،Power of Women
 Prêt-à-porter جمموعة  م��ن  �لف�شتان  ها�شم .  �للبناين  حارث  �ل��ع��ر�ق��ي 
Harith and sunset dreams 2021، ور�فقت �لنجمة �إىل �ل�شهرة �بنتها 

�لأوىل ز�هار� �لتي بدت �أنيقة يف jumpsuit من �للون �لأبي�س.
م��ع ذوق  يتما�شى  �أك��م��ام طويلة  ذ�ت  م��ّوح��د،  ل��ون  م��ن  �أن ف�شتان ج��ويل  يذكر 
حيوية  ي�شيف  �لف�شتان  هذ�  وق�شتها.  بب�شاطتها  �لأنيقة  للت�شاميم  �لنجمة 
�إىل  جديدة  عامة  جويل  تدخل  فهل  �لنجمة.  ثياب  �إىل  ورومان�شية  جديدة 

�ل�شجادة �حلمر�ء؟


