
   

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�صاال هاتفيا من رئي�س �أجنوال بحثا 
خالله عالقات �ل�صد�قة و�لتعاون يف خمتلف �ملجاالت 

حطام طائرة بدون طيار مفخخة اعرت�ستها الدفاعات ال�سعودية ودمرتها  )رويرتز(

ا�ستعدادات مكثفا يف كافة مراكز الإقرتاع    )رويرتز(

رئي�س �لدولة ي�صدر قر�رً� باعتماد �ملبادئ �لع�صرة 
لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للخم�صني عامًا �لقادمة

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأ�����س����در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل، القرار رقم 15 
ل�سنة 2021 ب�ساأن اعتماد املبادئ 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الع�سرة 

املتحدة للخم�سني عام القادمة.
جميع  توجيه  على  ال��ق��رار  ون�����س 
ال����������وزارات واجل����ه����ات والأج����ه����زة 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب���امل���ب���ادئ  ل����ال����ت����زام  ال�����دول�����ة  يف 
وال�سرت�ساد بها يف كافة توجهاتها 
تنفيذها  على  والعمل  وق��رارات��ه��ا، 

عرب خططها وا�سرتاتيجياتها.
مرجعاً  ال��ع�����س��رة  امل���ب���ادئ  ومت���ث���ل 
جلميع املوؤ�س�سات يف دولة الإمارات 
لتعزيز اأركان الحتاد وبناء اقت�ساد 
املوارد  جميع  وت�سخري  م�����س��ت��دام، 
وتطوير  ازده��������اراً،  اأك����ر  مل��ج��ت��م��ع 
لتحقيق  ودولية  اإقليمية  عاقات 
اأ�س�س  العليا ودعم  الدولة  م�سالح 
العامل،  يف  وال����س���ت���ق���رار  ال�����س��ام 

وفيما يلي املبادئ الع�سرة.
الرئي�سية  الأول��وي��ة  الأول:  امل��ب��داأ 
الكربى �ستبقى تقوية الحتاد من 
و�ساحيات  وت�سريعات  موؤ�س�سات 

حممد بن را�سد خال ا�ستقباله الرئي�س الباك�ستاين مبقر اإك�سبو 2020 دبي     )وام(

جرحى بالهجوم ووا�سنطن توؤكد اأن احلوثيني غري مهتمني بال�سالم

�الإمار�ت تدين ��صتهد�ف �حلوثيني مطار �مللك عبد�هلل يف جاز�ن 
•• اأبوظبي-وام-عوا�صم-وكاالت: 

اإدان��ت��ه��ا وا�ستنكارها  اأع��رب��ت دول���ة الإم����ارات ع��ن 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ل����س���ت���ه���داف  ال�����س��دي��دي��ن 
الإرهابية، مطار امللك عبداهلل يف جازان باململكة 
ال�سقيقة من خال طائرتني  ال�سعودية  العربية 
وقوع  اإحداهما  عن  جنم  م�سريتني،  مفخختني 
يف  والعاملني  امل�سافرين  امل��دن��ي��ني  ب��ني  اإ���س��اب��ات 
قوات  قبل  من  الثانية  اعرتا�س  مت  فيما  املطار، 
ال��ت��ح��ال��ف. واع���ت���ربت دول�����ة الإم��������ارات يف بيان 
اأن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عن  �سادر 
خ��ط��ريا وعما  ت�سعيدا  ي��ع��د  امل��ط��ار  ا���س��ت��ه��داف 
اأم�����ن و����س���ام���ة وح���ي���اة املدنيني  ي���ه���دد  ج���ب���ان���ا، 
ت�ستدعي  وهو مبثابة جرمية حرب  وامل�سافرين، 
الأعيان  الازمة حلماية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ 

املدنية من تهديدات احلوثيني.
وج��ددت ال���وزارة ت�سامن دول��ة الإم���ارات الكامل 
الإره���اب���ي���ة،  ال��ه��ج��م��ات  ه����ذه  اإزاء  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
وال���وق���وف معها يف ���س��ف واح���د ���س��د ك��ل تهديد 
يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه 
مواطنيها  و�سامة  اأمنها  حلفظ  اإج����راءات  م��ن 

واملقيمني على اأرا�سيها.
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأم��ن  اأن  البيان  واأك���د 
واأمن اململكة العربية ال�سعودية كل ل يتجزاأ واأن 
اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة 

تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.
لدى  الأمريكية  ال�سفارة  اأدان��ت  ذل��ك  غ�سون  يف 
ال�سعودية، ال�سبت، الهجوم الذي �سنه احلوثيون 

على جازان الليلة قبل املا�سية، موؤكدة اأنه مع كل 
على  اأدل��ة جديدة  احلوثيون  يقدم  هجوم جديد 

اأنهم غري مهتمني بال�سام.
واأ�سافت ال�سفارة عرب تويرت: ندعو احلوثيني اإىل 
وقف هذا العنف املقيت والنخراط يف املحادثات 

التي تقودها الأمم املتحدة لإنهاء ال�سراع.
ودانت دول عربية الهجمات احلوثية املتكررة على 
ال�سعودية، واآخرها ا�ستهداف مطار امللك عبد اهلل 

يف جازان، ليل اجلمعة.
وق��ال��ت ق��ي��ادة ال���ق���وات امل�����س��رتك��ة ل��ت��ح��ال��ف دعم 
مفخخة  م�سرية  طائرة  اإن  اليمن،  يف  ال�سرعية 
من  امل��ط��ار  على  الهجوم  حم��اول��ة  يف  ا�ستخدمت 
الإرهابية املدعومة من  امليلي�سيات احلوثية  قبل 
اإيران، حيث اأ�سيب 10 اأ�سخا�س من امل�سافرين 

والعاملني باملطار.
كما اأ�سافت اأن قوات التحالف جنحت يف اعرتا�س 
الأرا�سي  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك��ان��ت  اأخ����رى  ط��ائ��رة 

ال�سعودية.
ميلي�سيات  موا�سلة  العبارات  باأ�سد  م�سر  ودان��ت 
احل���وث���ي ه��ج��م��ات��ه��ا الإره���اب���ي���ة اجل��ب��ان��ة �سوب 

اأرا�سي ال�سعودية.
الردنية  وزارة اخلارجية  دانت  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
على  احل��وث��ي  مليلي�سيات  امل�ستمرة  الع���ت���داءات 

اأرا�سي ال�سعودية.
كما دانت البحرين ب�سدة قيام ميلي�سيات احلوثي 
باإطاق طائرتني  اإي��ران  املدعومة من  الإرهابية 
امللك عبد اهلل  م�سريتني مفخختني جتاه مطار 

يف جازان.

�لت�صويت يف �النتخابات �لعر�قية يبد�أ �ليوم

اأزمة جديدة توقف توزيع الغاز املنزيل 

لبنان يف ظالم تام مع �نف�صال كامل للكهرباء
•• بريوت-وكاالت:

اأم�س ال�سبت، يف العتمة، بعد انف�سال �سبكة  دخل لبنان، 
احلكومة  اإن  خ��رباء  يقول  فيما  ك��ام��ل،  ب�سكل  الكهرباء 

اجلديدة ل متلك خطة وا�سحة حلل اأزمة الكهرباء.
يف  لبنان  ودخ��ول  كامل  ب�سكل  الكهرباء  �سبكة  وانف�سلت 
ودي��ر عمار  ال��زه��راين  بعد توقف معملي  وذل��ك  العتمة، 
اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة اإىل م��ا دون  نتيجة ن��ف��اذ ال��وق��ود وت���دين 

ال�200 ميغاواط.
عن  كامل  ب�سكل  مقطوعة  لبنان  يف  الكهرباء  اأن  يذكر 
تاأمني  يتم  �سهر، حيث  اأكر من  اللبناين منذ  الأرا�سي 
معظم  يف  يوميا  واح��دة  �ساعة  مبعدل  الكهربائي  التيار 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمدون  اللبنانيون  وب��ات  املناطق. 
ارتفعت  التي  اخلا�سة،  امل��ول��دات  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات 
املولدات  ف��ات��ورة  وب��ات��ت  م�سبوق.  غ��ري  ب�سكل  اأ���س��ع��اره��ا 
ال�سهرية ت�ساوي اأ�سعاف احلد الأدنى لاأجور يف الباد.

ولبنان  وم�����س��ر  الأردن  م��ن  ك��ل  يف  ال��ط��اق��ة  وزراء  وك���ان 
الت��ف��اق على خريطة  �سبتمرب،  اأع��ل��ن��وا يف  ق��د  و���س��وري��ا، 
ط��ري��ق م��ن اأج���ل ت��زوي��د ل��ب��ن��ان، ال��غ��ارق يف اأ���س��واأ اأزماته 

القت�سادية، بالكهرباء مرورا عرب الأرا�سي ال�سورية.
الغاز  ق��ط��اع  يف  وامل��وزع��ني  العاملني  نقابة  رئي�س  ودع���ا 
لبنان  وم�����س��رف  ال��ط��اق��ة  وزارة  ل��ب��ن��ان،  يف  وم�ستلزماته 
�سركات  اإغ����اق  م�سكلة  ح��ل  اإىل  ال��غ��از  تعبئة  و���س��رك��ات 
التعبئة �سريعاً لإعادة عمليات توزيع الغاز، خوفاً من عودة 
الأ�سواق  اإىل  املواد  ولتاأمني هذه  ال�سوداء  ال�سوق  ظاهرة 
املحلية. وك�سف فريد زينون  اأم�س عن اأن �سركات تعبئة 
الغاز مقفلة منذ ظهر اجلمعة وهي ل ت�سلم قوارير الغاز 

اإىل املوزعني.
ل��اإع��ام ع��ن زي��ن��ون ق��ول��ه يف  ال��وك��ال��ة الوطنية  ونقلت 
اأم�س اإن عملية توزيع الغاز املنزيل معطلة  بيان �سحايف 
ويرجع �سبب القفال اإىل جدول تركيب الأ�سعار ال�سادر 
ال��غ��از على  ق���ارورة  وال���ذي ح��دد �سعر  الطاقة  ع��ن وزارة 
�سعر ال�سرف بقيمة 17000 لرية، بحيث كان الت�سليم 
برفع  التعبئة  �سركات  اأبلغ  لبنان  م�سرف  اأن  اإل  طبيعياً 

الدعم ب�سكل مفاجىء ظهر اأم�س.
واأ�ساف اأن هذا الأمر ت�سبب بخ�سائر ل�سركات تعبئة الغاز 
التي باعت خمزونها على �سعر �سرف الدولر 17000 

لرية يف حني ارتفع �سعر ال�سرف اإىل 19500 لرية.

•• بغداد-وكاالت:

العليا  الأم���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأن ال�سمت  العراق،  لانتخابات يف 
العامة  ل��ان��ت��خ��اب��ات  الإع����ام����ي 
حيز  ال�سبت  اأم�س  دخ��ل  الربملانية 
����س���اع���ة من   24 ق��ب��ي��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
اليوم  ال���ع���ام  ال��ت�����س��وي��ت  ان���ط���اق 

الأحد.
عبد  ال��رك��ن  الأول  ال��ف��ري��ق  وق����ال 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��ري  الأم�����ري 
الأمنية العليا لاأنتخابات بالعراق 
ال�سمت  دخ��ل  �سحفي  ت�سريح  يف 
النتخابي والعامي للمتناف�سني 
حيز  ال���ربمل���ان���ي���ة  الن���ت���خ���اب���ات  يف 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�سب  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 

الأنباء العراقية الر�سمية )واع(.
ودعا جميع املر�سحني اإىل اللتزام 
النتخابي  ب���ال�������س���م���ت  ال����ك����ام����ل 
الأمنية  ال���ق���وات  واأن  والع���ام���ي 
اأم��ن��ي��ة ومت  اأي���ة خ��روق��ات  �ستواجه 
اإب�����اغ ج��م��ي��ع ال��ل��ج��ان الأم��ن��ي��ة يف 
هذا  بتنفيذ  ب��الل��ت��زام  امل��ح��اف��ظ��ات 

الإجراء.

قتيالن من �مليلي�صيات �الإير�نية 
بالق�صف �الإ�صر�ئيلي على حم�س

•• بريوت-وكاالت:

ال���������س����اروخ����ي����ة  ال���������س����رب����ة  اأدت 
الإ�سرائيلية، ليلة ال�سبت على مطار 
ال�سرقي  حم�س  ري��ف  يف  ع�سكري 
اإىل مقتل عن�سرين من امليلي�سيات 
املوالية لإيران )من جن�سيات غري 
�سورية( وجرح عدد من ال�سوريني، 
ال�سوري  امل��ر���س��د  اأك����ده  ح�����س��ب م��ا 

حلقوق الإن�سان، اأم�س.
ال�سربة  ه��ذه  يف  الأجنبيان  وُق��ت��ل 
ا�ستهدفت قاعدة  الإ�سرائيلية التي 
حمافظة  يف  اجل�����وي�����ة  ال���ت���ي���ف���ور 
ح��م�����س. وب��ح�����س��ب امل���ر����س���د، عدد 
ل��ارت��ف��اع لوجود  ال��ق��ت��ل��ى م��ر���س��ح 
خطرة،  ح��ال��ة  يف  بع�سهم  ج��رح��ى 
ب��الإ���س��اف��ة ل��وج��ود م��ع��ل��وم��ات عن 

قتلى اآخرين.
ميلي�سيا  لأي  امل��ر���س��د  ي��ح��دد  ومل 
ينتمي القتيان. يذكر اأن ميلي�سيا 
ف��اط��م��ي��ون الإي����ران����ي����ة ت��ن��ت�����س��ر يف 
الع�سكري،  التيفور  مطار  حميط 
ومنطقة حقول الفو�سفات يف ريف 

حم�س ال�سرقي.

و�����س����ب����ق ال���������س����م����ت الن����ت����خ����اب����ي 
عمليات  ان�����ط�����اق  والع������ام������ي 
الق����������������رتاع ال�������������س������ري امل����ب����ا�����س����ر 
ب�24�ساعة  الربملانية  لانتخابات 
العراقي  الإنتخابات  قانون  ح�سب 
وتعليمات املفو�سية العليا امل�ستقلة 
وبالتايل  ال���ع���راق  يف  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
الكتل  مر�سحي  جميع  على  مينع 
املنتاف�سني  وامل�ستقلني  ال�سيا�سية 
اإقامة  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
جتمع  اأو  م��وؤمت��ر  اأو  م��ه��رج��ان  اأي 

للربامج  ل����ل����رتوي����ج  ج����م����اه����ريي 
النتخابية. و�سهد العراق، اجلمعة، 
م��رح��ل��ة ال��ت�����س��وي��ت اخل��ا���س حيث 
مبختلف  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  �ساركت 
ال�سعبي  احل�سد  با�ستثناء  فروعها 
وذل����ك ق��ب��ل ب���دء ال��ت�����س��وي��ت العام 

اليوم  الأحد.
ك����م����ا �������س������ارك ن���������زلء ال�������س���ج���ون 
الت�سويت  ع��م��ل��ي��ة  يف  وال���ن���ازح���ني 
لخ���ت���ي���ار ب���رمل���ان ج���دي���د ب��ع��د حل 
الربملان ال�سابق نف�سه يف 7 اأكتوبر 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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�إك�صبو من�صة ع�ملية تت�ألق 
على �لأر��صي  �لإم�ر�تية

�أخب�ر �لإم�ر�ت

حمور ب�ري�ص -روم� يفر�ص 
نف�صه على �مل�صهد �لأوروبي

عربي ودويل

يف �إجن�ز جديد لري��صة �لإم�ر�ت .. �ص�مل بن �صلط�ن 
�لق��صمي يفوز برئ��صة �لحت�د �لآ�صيوي للمب�رزة

�لفجر �لري��صي

�لرئي�س �مل�صري يزور جناح 
دولة �الإمار�ت مبعر�س تر�ثنا

•• القاهرة- حم�صن را�صد:

تفقد الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية جناح دولة 
الإمارات ممثلة يف غرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة خال امل�ساركة يف معر�س تراثنا 
للحرف اليدوية والرتاثية املقام يف مركز م�سر للمعار�س الدولية بالتجمع اخلام�س 

الذي يقام خال الفرتة 9 – 15 اأكتوبر مبركز م�سر للمعار�س الدولية.
وثمن ال�سي�سي م�ساريع اجلناح الإماراتي الذي ي�سارك للمرة الأوىل يف املعر�س، وذلك 
جلهاز  التنفيذي  والرئي�س  وال�سناعة  التجارة  وزي��رة  جامع  نيفني  معايل  بح�سور 
تنمية امل�سروعات، ومعايل نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة و�سوؤون امل�سريني 
باخلارج، و معايل الدكتورة رانيا امل�ساط وزيرة التعاون الدويل، ومعايل الدكتورة هالة 

ال�سعيد وزيرة التخطيط والتنمية القت�سادية.
اأن  واأك��د حممد علي م�سبح النعيمي رئي�س جمل�س ادارة غرفة جتارة راأ���س اخليمة، 
امل�سروعات  تنمية  الذي ينظمه جهاز  تراثنا  الأوىل يف معر�س  للمرة  ت�سارك  الغرفة 

املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغري يف م�سر.                    )التفا�سيل �س2(

وم�����ي�����زان�����ي�����ات، وت����ط����وي����ر ك���اف���ة 
وتنمويا  عمرانيا  ال��دول��ة،  مناطق 
ال��ط��ري��ق الأ�سرع  واق��ت�����س��ادي��ا، ه��و 
احتاد  تر�سيخ  يف  فعالية  والأك���ر 

دولة الإمارات.
ب�سكل  ال���رتك���ي���ز  ال����ث����اين:  امل����ب����داأ 
على  املقبلة  ال��ف��رتة  خ���ال  ك��ام��ل 

والأن�سط  الأف�سل  القت�ساد  بناء 
القت�سادية  ..التنمية  ال��ع��امل  يف 
الوطنية  امل�����س��ل��ح��ة  ه���ي  ل��ل��دول��ة 
الدولة  موؤ�س�سات  وجميع  الأعلى، 
وع����رب  ت���خ�������س�������س���ات���ه���ا  ك�����اف�����ة  يف 

م�ستوياتها الحتادية واملحلية .
)التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س ات�سال هاتفيا من فخامة 
جواو مانويل لورين�سو رئي�س جمهورية اأجنول ال�سديقة بحثا خاله 
.. عاقات ال�سداقة و التعاون امل�سرتك يف خمتلف املجالت والآفاق 

امل�ستقبلية لتعزيزه وتطويره مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.
وبحث اجلانبان خال الت�سال اأي�سا الفر�س الواعدة لتعزيز قاعدة 
الإمارات  دول��ة  بني  وال�ستثمارية  والقت�سادية  التجارية  ال�سراكة 
الق�سايا  من  ع��ددا  وناق�سا  البلدين  على  باخلري  يعود  مبا  واأجن���ول 

واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.

من باري�س: �ملرزوقي ُيحّر�س 
ت��ون�����س...! ع��ل��ى  فرن�صا 

•• الفجر -تون�س:

انتقد حممد عّمار النائب امل�ستقيل 
الدميقراطي  ال��ت��ي��ار  ح����زب  م���ن 
للمن�سف  ت�سريحا  ال�سبت  اأم�س 
الأ�سبق  املوؤقت  الرئي�س  امل��رزوق��ي 
خال م�ساركته يف جتمع للجالية 
الفرن�سية  بالعا�سمة  التون�سية 
باري�س للتنديد مبا اأ�سموه انقابا 
25 يوليو  اإج��راءات  يف ا�سارة اىل 

ولاأمر الرئا�سي عدد 117 .
ن�سرها  ت��دوي��ن��ة  يف  ع���ّم���ار  وك��ت��ب 
مبوقع  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحته  ع��ل��ى 
حرب  تخو�س  في�سبوك:اجلزائر 
عقودا  وتلغي  فرن�سا  �سد  �سيادة 
تون�سي  ورئ��ي�����س   ... ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
من  يطلب  باري�س  يف  الآن  �سابق 
تون�س  ����س���اأن  ال��ت��دخ��ل يف  ف��رن�����س��ا 
العر�س  حتى يعيد اخلونة وباعة 
...ق�سة  باأبخ�س الثمان  والوطن 
م�����������ري�����������رة.           )التفا�سيل 

حالة تاأهب ق�سوى يف تايوان:
هكذ� ت�صّعد �ل�صني حربها �لنف�صية!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

مل ي�سبق اأن اأثارت ال�سلطات التايوانية، التي تعر�ست مل�سايقات يف الأيام 
الأخرية من قبل عدد قيا�سي من الطائرات الع�سكرية ال�سينية، احتمال 
ن�سوب حرب. يف تايبيه، اعترب وزير الدفاع، ت�سيو كو ت�سينغ، الأربعاء، اأن 
ال�سني �ستكون جاهزة بالكامل على غزو اجلزيرة -التي تعتربها بكني 

مقاطعة من�سقة -بحلول عام 2025.                   )التفا�سيل �س10(

ت�صريحات  �ل�صود�نية:  �حلكومة 
حميدتي خرق للوثيقة �لد�صتورية

•• اخلرطوم-وكاالت:

الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزي��ر  توعد 
يو�سف  ع���م���ر  خ����ال����د  ال���������س����وداين 
ب���ال���ت�������س���دي اجل��������دي وال���������س����ارم 
لرئي�س  الأول  النائب  لت�سريحات 
حممد  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س 
ال��ت��ي قال  دق��ل��و حميدتي،  ح��م��دان 
العامة  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از  اإن  ف��ي��ه��ا 
وال�سرطة تابعان للمكون الع�سكري 

يف ال�سراكة النتقالية.
و�سدد عمر على اأن تطوير واإ�ساح 
الأجهزة الأمنية والع�سكرية مهمة 
ج��وه��ري��ة يف حت���دي���د م����دى جناح 

النتقال املدين الدميقراطي.
خرق  ب��اأن��ه��ا  الت�سريحات  وو���س��ف 
التي  الد�ستورية،  للوثيقة  وا���س��ح 
ن�ست على خ�سوع ال�سرطة لل�سلطة 
التنفيذية، وخ�سوع جهاز املخابرات 
والتنفيذية. ال�سيادية  لل�سلطتني 

ودع�������ا م���ك���ون���ات �����س����رق ال�������س���ودان 
احلكومة  ا�ستعداد  معلناً  للحوار، 
م��ف��او���س��ات جامعة  ل��ان��خ��راط يف 

لكل مكونات �سرق ال�سودان.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

وجها  لها  حمادثات  اأول  اأم�س  املتحدة  الوليات  عقدت 
لوجه مع حركة طالبان منذ ان�سحابها من اأفغان�ستان، 

وفق ما اأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية.
ال��وف��د الأمريكي  اإن  ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة  وق���ال م��ت��ح��دث 
�سيلتقي مب�سوؤولني كبار من حركة طالبان يومي ال�سبت 

والأحد يف العا�سمة القطرية الدوحة.
وح��اف��ظ��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق��ن��وات ات�����س��ال مع 

طالبان منذ ا�ستياء احلركة املتطرفة على كابول يف اآب 
اأغ�سط�س، لكن هذا الجتماع �سيكون الأول وجها لوجه.

طالبان  على  ن�سغط  �سوف  اجلمعة  املتحدث  واأ���س��اف 
الن�ساء  ذل��ك  وي�سمل  الأف��غ��ان،  جميع  ح��ق��وق  لح���رتام 

والفتيات، ولتاأليف حكومة �ساملة حتظى بدعم وا�سع.
انكما�س  ح�سول  اإمكان  اأفغان�ستان  تواجه  بينما  وتابع 
اأي�سا  �سن�سغط  اإن�سانية حمتملة،  واأزمة  اقت�سادي حاد 
بكل  بالو�سول  الإغاثة  لهيئات  ت�سمح  كي  طالبان  على 

حرية اىل املناطق التي حتتاج اىل م�ساعدات.

�أول حمادثات �أمريكية مبا�صرة مع طالبان منذ �الن�صحاب 

الطائرات احلربية �سينية توا�سل ا�ستعرا�سها

تناول اللقاء العالقات الثنائية وجممل التطورات الإقليمية والدولية 
حممد بن ر��صد يلتقي �لرئي�س 

�لباك�صتاين مبقر �إك�صبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الدكتور  الرئي�س  فخامة  اهلل(  )رع���اه  دب��ي  حاكم 
عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سامية 

ال�سديقة، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و �سمو ال�سيخ  بن را�سد 
نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  مكتوم بن حممد 
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية وذلك 

مبقر اإك�سبو 2020 دبي.
)التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
لدولة  الع�سرة  امل��ب��ادئ  اعتماد  ب�ساأن   2021 ل�سنة   15 رق��م  ال��ق��رار  اهلل"، 

الإمارات العربية املتحدة للخم�سني عام القادمة.
والأج��ه��زة احلكومية  واجل��ه��ات  ال����وزارات  توجيه جميع  ال��ق��رار على  ون�����س 
ب��امل��ب��ادئ وال���س��رت���س��اد بها يف كافة  ال��دول��ة ل��ال��ت��زام  الحت��ادي��ة واملحلية يف 

توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عرب خططها وا�سرتاتيجياتها.
ومتثل املبادئ الع�سرة مرجعاً جلميع املوؤ�س�سات يف دولة الإمارات لتعزيز اأركان 
ازدهاراً،  اأكر  امل��وارد ملجتمع  اقت�ساد م�ستدام، وت�سخري جميع  الحتاد وبناء 
وتطوير عاقات اإقليمية ودولية لتحقيق م�سالح الدولة العليا ودعم اأ�س�س 

ال�سام وال�ستقرار يف العامل، وفيما يلي املبادئ الع�سرة.
املبداأ الأول: الأولوية الرئي�سية الكربى �ستبقى تقوية الحتاد من موؤ�س�سات 
عمرانيا  الدولة،  مناطق  كافة  وتطوير  وميزانيات،  و�ساحيات  وت�سريعات 
وتنمويا واقت�ساديا، هو الطريق الأ�سرع والأكر فعالية يف تر�سيخ احتاد دولة 

الإمارات.
القت�ساد  بناء  املقبلة على  الفرتة  ب�سكل كامل خال  الرتكيز  الثاين:  املبداأ 

امل�سلحة  ه��ي  للدولة  القت�سادية  ..التنمية  ال��ع��امل  يف  والأن�����س��ط  الأف�����س��ل 
ك��اف��ة تخ�س�ساتها وعرب  ال��دول��ة يف  م��وؤ���س�����س��ات  الأع���ل���ى، وج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي��ة 
م�ستوياتها الحتادية واملحلية �ستكون م�سوؤوليتها بناء اأف�سل بيئة اقت�سادية 
عاما  اخلم�سني  خ��ال  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  املكت�سبات  على  واحل��ف��اظ  عاملية 

ال�سابقة.
اأداة خلدمة الأهداف  ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإم��ارات هي  الثالث:  املبداأ 
هدف  الإم����ارات،  ل��دول��ة  القت�سادية  امل�سالح  راأ���س��ه��ا  وعلى  العليا  الوطنية 
ال�سيا�سة هو خدمة القت�ساد وهدف القت�ساد هو توفري اأف�سل حياة ل�سعب 

الإمارات.
الب�سري  امل���ال  راأ����س  ه��و  للنمو  امل�ستقبلي  الرئي�سي  امل��ح��رك  ال��راب��ع:  امل��ب��داأ 
التخ�س�سات،  اأ�سحاب  املواهب، واحلفاظ على  التعليم، وا�ستقطاب  ..تطوير 

والبناء امل�ستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
املبداأ اخلام�س: ح�سن اجلوار اأ�سا�س لا�ستقرار ..املحيط اجلغرايف وال�سعبي 
اأمنها  ع��ن  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  يعترب  ال��دول��ة  �سمنه  تعي�س  ال���ذي  وال��ث��ق��ايف 
واقت�سادية  �سيا�سية  عاقات  ..تطوير  فيها  التنمية  وم�ستقبل  و�سامتها 
و�سعبية م�ستقرة واإيجابية مع هذا املحيط يعترب اأحد اأهم اأولويات ال�سيا�سة 

اخلارجية للدولة.

وطنية  مهمة  هي  الإم���ارات  لدولة  العاملية  ال�سمعة  تر�سيخ  ال�ساد�س:  املبداأ 
للموؤ�س�سات كافة ..دولة الإمارات هي وجهة اقت�سادية واحدة، ووجهة �سياحية 
ثقافية  ووجهة  واح��دة،  ا�ستثمارية  ووجهة  واح��دة،  �سناعية  ووجهة  واح��دة، 
امل�سرتكة  بتوحيد اجلهود، وال�ستفادة  الوطنية مطالبة  واحدة، وموؤ�س�ساتنا 
من الإمكانيات، والعمل على بناء موؤ�س�سات عابرة للقارات حتت مظلة دولة 

الإمارات.
�سري�سم  الإم���ارات  لدولة  والعلمي  والتقني  الرقمي  التفوق  ال�سابع:  امل��ب��داأ 
وال�سركات  للمواهب  كعا�سمة  وتر�سيخها  والقت�سادية،  التنموية  حدودها 

وال�ستثمارات يف هذه املجالت �سيجعلها العا�سمة العاملية للم�ستقبل.
املبداأ الثامن: منظومة القيم يف دولة الإم��ارات �ستبقى قائمة على النفتاح 
والت�سامح، وحفظ احلقوق وتر�سيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة الب�سرية، 
الوطنية  الهوية  واح���رتام  الإن�سانية  الأخ���وة  وتر�سيخ  الثقافات،  واح���رتام 
والتعهدات  املبادرات  لكل  اخلارجية  �سيا�ستها  عرب  داعمة  الدولة  ..و�ستبقى 

واملنظمات العاملية الداعية لل�سلم والنفتاح والأخوة الإن�سانية.
املبداأ التا�سع: امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية لدولة الإمارات هي جزء ل يتجزاأ 
من م�سريتها والتزاماتها الأخاقية جتاه ال�سعوب الأقل حظا ..ول ترتبط 
م�ساعداتنا الإن�سانية اخلارجية بدين اأو عرق اأو لون اأو ثقافة ..والختاف 

ال�سيا�سي مع اأي دولة ل يربر عدم اإغاثتها يف الكوارث والطوارئ والأزمات.
امل��ب��داأ ال��ع��ا���س��ر: ال��دع��وة لل�سلم وال�����س��ام وامل��ف��او���س��ات واحل����وار حل��ل كافة 
وال�سعي  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة  الأ���س��ا���س يف  ه��و  اخل��اف��ات 
وال�ستقرار  ال�سام  لرت�سيخ  العامليني  والأ�سدقاء  الإقليميني  ال�سركاء  مع 

الإقليمي والعاملي يعترب حمركا اأ�سا�سيا لل�سيا�سة اخلارجية.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي )رع������اه اهلل( 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ال��دك��ت��ور عارف 
باك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��وي 
بح�سور  ال�����س��دي��ق��ة،  الإ���س��ام��ي��ة 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو 
و  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
 2020 اإك�سبو  وذل��ك مبقر  املالية 

دبي.
ورحب �سموه بالرئي�س الباك�ستاين، 
التي  و  ل��ل��دول��ة  زي��ارت��ه  م�ستهل  يف 
ي��ف��ت��ت��ح خ���ال���ه���ا ج���ن���اح ب������اده يف 
اإك�سبو  مبعر�س  ال��ف��ر���س  منطقة 

دبي.  2020
امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت�سهده  ال���ذي 
بني  التاريخية  ال��رواب��ط  ���س��وء  يف 
دول���ة الإم�����ارات وب��اك�����س��ت��ان، والتي 

ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ع��ه��د  اإىل  ت��ع��ود 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه، والذي و�سع اأ�سا�سا متينا 
لهذه العاقات التي حققت تقدما 
للعاقات  يحتذى  كنموذج  مطردا 
ال��دول��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الح����رتام 

املتبادل والتعاون البناء.
وتطرق اللقاء اإىل م�ستقبل التعاون 
���س��وء احلر�س  اجل��ان��ب��ني يف  ب���ني 
امل�سرتك على تو�سيع دائرة ال�سراكة 
يخدم  مبا  الفعالة  ال�سرتاتيجية 
ال�سديقني،  ال�����س��ع��ب��ني  م�����س��ال��ح 
ي�����س��ت��دع��ي��ه ذل�����ك م����ن ر�سد  وم�����ا 
للتعاون  ج���دي���دة  ف��ر���س  وت��ف��ع��ي��ل 
ال�ستثمار  جم������الت  يف  ل���س��ي��م��ا 
وال��ط��اق��ة وال����زراع����ة وغ���ريه���ا من 
التجارة،  اأه��م��ه��ا  وم����ن  امل����ج����الت، 
وال��ت��ي و���س��ل حجم ت��ب��ادلت��ه��ا بني 
مليارات  خم�سة  نحو  اإىل  البلدين 
مبا  ب��ه��ا  الرت����ق����اء  و���س��ب��ل  دولر، 
الثنائية  ال���ع���اق���ات  ع��م��ق  ي��ع��ك�����س 
ومتطلبات  الق��ت�����س��ادي،  �سقها  يف 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س على  حت���ف���ي���ز 
الفر�س  لبحث  التقارب  من  مزيد 
وامل�ستقبلية  القائمة  ال�ستثمارية 

���س��م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي 
يف  التنمية  لعمليات  رك��ائ��ز  ت�سكل 

البلدين.
التطورات  جممل  ا�ستعرا�س  ومت 

الإقليمية والدولية حمل الهتمام 
امل�سرتك، واجلهود العاملية املبذولة 

كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة  مل����واج����ه����ة 
جديدة  م���رح���ل���ة  اإىل  وجت�����اوزه�����ا 

الروؤى  فيها  تت�سافر  التنمية  من 
اأج��ل خلق واق��ع عاملي  والأفكار من 
وال�ستقرار  ال��رخ��اء  يحقق  جديد 

وال�سام لاإن�سانية جمعاء.
الرئي�س  فخامة  اأع��رب  جانبه،  من 
اعتزاز  ع��ن  ع��ل��وي،  ع��ارف  الدكتور 
التي  التاريخية  بالعاقات  ب��اده 
طاملا جمعت بني اجلانبني، وتقديره 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  للنه�سة 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
�ساحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ج��الت،  خمتلف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، 
ت�سطلع  ال�����ذي  احل���ي���وي  ول���ل���دور 
ال�سعيدين  ع���ل���ى  الإم�����������ارات  ب����ه 
يتجلى  ما  وهو  والعاملي،  الإقليمي 
عاملي  جتمع  لأك��رب  ا�ست�سافتها  يف 
التقارب  م��ن  م��زي��د  حتقيق  ه��دف��ه 
وال��ث��ق��اف��ات وتعزيز  ال�����س��ع��وب  ب��ني 
التعاون الدويل على تنوع م�ساراته، 
حلول  لإي���ج���اد  الب��ت��ك��ار  وت�سجيع 
للحدود  العابرة  للتحديات  مبدعة 
اأف�سل  اأج����ل ���س��ن��ع م�����س��ت��ق��ب��ل  م���ن 

ل�سعوب الأر�س كافة.
الباك�ستاين  الرئي�س  فخامة  وعرب 

باده  وت��ق��دي��ر  �سكره  خال�س  ع��ن 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
وقيادتها الر�سيدة ملا توليه للجالية 
من  الدولة  يف  املقيمة  الباك�ستانية 
اأوجه العناية املختلفة، واأكد اعتزازه 
يف  اجلالية  به  ت�سهم  ال��ذي  بالدور 
دعم توجهات الدولة نحو امل�ستقبل 
لدولة  اأمنياته  خال�س  ع��ن  معربا 
و�سعبا مبزيد من  ق��ي��ادة  الإم����ارات 

التقدم والزدهار.
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س جمل�س دبي لاإعام، و�سمو 
مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
لإك�سبو  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  ومعايل  دب��ي،   2020
�سوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي،  ع��ب��داهلل 
الفريق  وم��ع��ايل  ال�����وزراء،  جمل�س 
ط���ال ب��ال��ه��ول، م��دي��ر ع���ام جهاز 
خليفة  ومعايل  بدبي،  الدولة  اأم��ن 
مرا�سم  رئ��ي�����س  ���س��ل��ي��م��ان،  ���س��ع��ي��د 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء و�سعادة حمد عبيد ابراهيم 
لدى  الدولة  �سفري  الزعابي  �سامل 

جمهورية باك�ستان الإ�سامية.

•• القاهرة- حم�صن را�صد:

تفقد فخامة عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية جناح دولة 
يف  امل�ساركة  خ��ال  اخليمة  راأ����س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف  ممثلة  الإم����ارات 
معر�س "تراثنا" للحرف اليدوية والرتاثية املقام يف مركز م�سر للمعار�س 
الدولية بالتجمع اخلام�س الذي يقام خال الفرتة 9 – 15 اأكتوبر مبركز 

م�سر للمعار�س الدولية.
يف  الأوىل  للمرة  ي�سارك  ال��ذي  الإم��ارات��ي  اجل��ن��اح  م�ساريع  ال�سي�سي  وثمن 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  ج��ام��ع  نيفني  م��ع��ايل  بح�سور  وذل���ك  امل��ع��ر���س، 
والرئي�س التنفيذي جلهاز تنمية امل�سروعات، ومعايل نبيلة مكرم عبيد وزيرة 

امل�ساط  رانيا  الدكتورة  معايل  و  باخلارج،  امل�سريني  و�سوؤون  للهجرة  الدولة 
التخطيط  وزي���رة  ال�سعيد  هالة  ال��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  ال���دويل،  التعاون  وزي���رة 

والتنمية القت�سادية.
راأ�س  جت���ارة  غ��رف��ة  ادارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  م�سبح  علي  حممد  واأك���د 
اخليمة، اأن الغرفة ت�سارك للمرة الأوىل يف معر�س تراثنا الذي ينظمه جهاز 
تنمية امل�سروعات املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغري يف جمهورية م�سر 
امل�سرتكة  التجارية والثقافية  التعاون والروابط  اإطار تعزيز  العربية، �سمن 
لتنمية  �سعود  موؤ�س�سة  م�ساريع  ا�ستعرا�س  امل�ساركة  وت�ستهدف  البلدين،  بني 
م�ساريع ال�سباب، حيث يتعرف خالها الزائرين على املنتجات الرتاثية لأكر 

من 100 عار�س اإماراتي.

واأ�سار اإىل اأن املعر�س ميثل حمورا هاما لزيادة التبادل التجاري مع امل�ساركني 
امل�سريني يف املعر�س، حيث تعد جمهورية م�سر العربية �سريكاً اأ�سا�سياً لدولة 
دعم  والتنموية خا�سة يف جمال  القت�سادية  الأن�سطة  الإم��ارات يف خمتلف 
هذه  اأ�سحاب  اأم��ام  جديدة  اأ�سواق  فتح  بهدف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
امل�ساريع من ال�سباب الإماراتي، وم�ساعدتهم على فتح اأ�سواق جديدة لت�سويق 
احلرف  م�سنعي  بني  اخل��ربات  وتبادل  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز  منتجاتهم، 

اليدوية والرتاثية على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  لفخامة  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  النعيمي،  واأك���د 
م�ساريع  يف  ممثلة  الإم��ارات��ي��ة،  الرتاثية  املنتجات  ا�ست�سافة  على  ال�سي�سي 
 1435 ع�سويتها  يف  ت�سم  ال��ت��ي  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سعود  موؤ�س�سة 

على  املوؤ�س�سة  تعمل   ،2021 �سبتمرب  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  وطنياً  م�سروعاً 
وال�ست�سارات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رخ�����س  ر���س��وم  م��ن  واإع���ف���اءات  ت�سهيات  ت��ق��دمي 
وتطوير الإعمال وتقدم حا�سنات الأعمال من املكاتب امل�سرتكة والتنفيذية، 
والفعاليات  املعار�س  يف  وامل�ساركة  والتوعوية  التدريبية  الربامج  اإىل  اإ�سافة 

املحلية والدولية.
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ال�سياح  �سعيد  الإم��ارات��ي  الوفد  وي�سم 
ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س  اإ�سماعيل  ويو�سف  اخليمة،  راأ���س  جت��ارة  غرفة 
بن  �سلطان  وعلي  اخليمة،  راأ���س  يف  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود 
الكعبي  وبح�سور مرمي  ال��دويل،  التجاري  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  ركا�س 

القائم باأعمال ال�سفري الإماراتي لدى جمهورية م�سر العربية.

توجيه جميع الوزارات واجلهات والأجهزة احلكومية الحتادية واملحلية يف الدولة لاللتزام باملبادئ وال�سرت�ساد بها يف كافة توجهاتها وقراراتها

رئي�س �لدولة ي�صدر قر�رً� باعتماد �ملبادئ �لع�صرة لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للخم�صني عامًا �لقادمة

تناول اللقاء العالقات الثنائية وجممل التطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ر��صد يلتقي �لرئي�س �لباك�صتاين مبقر �إك�صبو 2020 دبي

الرئي�ض امل�سري يزور جناح دولة الإمارات مبعر�ض تراثنا

رئي�س غرفة جتارة ر�أ�س �خليمة: �ملعر�س فر�صة لدعم تو�صع م�صاريعنا �ل�صغرية و�ملتو�صطة

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س �أوغند� بذكرى ��صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س يويري كاغوتا مو�سيفيني 

رئي�س جمهورية اأوغندا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س يويري 

كاغوتا مو�سيفيني.

�لفجرية للفنون تنظم ليلة عود مب�صاركة 20 عازفا
•• الفجرية -وام:

بالتعاون مع غرفة  للفنون اجلميلة  الفجرية  اأكادميية  نظمت 
مب�ساركة  ع��ود  ليلة  املو�سيقي  احلفل  الفجرية  و�سناعة  جت��ارة 
اإ�سراف  وحت��ت  الأكادميية  ط��اب  من  العود  على  عازفا   20
اأ�ستاذة العود اآمال اأحمد ميناء وذلك على م�سرح غرفة التجارة 
وال�سناعة يف الفجرية. وقال �سعادة علي عبيد احلفيتي مدير 
الأكادميية: اإن اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة حظيت منذ 
�سمو  م��ن  ودع���م كبري  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة   2017 ع��ام  ن�ساأتها يف 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية  ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، حيث  اأمناء  رئي�س جمل�س 
ن�سر  يف  الرا�سخة  الفنية  املوؤ�س�سات  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  اأ�سبحت 

الفنون باأنواعها يف اإمارة الفجرية ودولة المارات.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�صح عقوبة تعطيل �أو نزع 
�الإ�صار�ت �لالزمة ملنع �حلو�دث �أو كامري�ت �ملر�قبة

•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة، من خال تغريدة ن�سرتها ام�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
عقوبة نزع الإ�سارات الازمة ملنع احلوادث اأو كامريات املراقبة. واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 
294 من قانون العقوبات يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�سني الف درهم، 
كل من نزع عمداً اإحدى الآلت اأو الأدوات اأو الإ�سارات الازمة ملنع احلوادث اأو كامريات املراقبة، اأو ك�سرها اأو 
اأتلفها اأو جعلها غري �ساحلة لا�ستعمال اأو عطلها باأية كيفية كانت ..وتكون العقوبة ال�سجن املوؤقت اإذا ن�ساأ 

عن اجلرمية كارثة ..ويف جميع الأحوال يحكم على اجلاين بدفع قيمة ما ت�سبب به من اأ�سرار.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد 

املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.
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••   اأبوظبي- وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 308،740 فح�سا جديدا خال ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   146 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 737،655 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�سابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،113

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   188 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 730،922 حالة. 

اأجرت 308,740 فح�سا ك�سفت عن 146 اإ�سابة

�ل�صحة تعلن �صفاء 188 حالة جديدة من كورونا

•• دبي-وام:

ل�ستك�ساف  الإم������ارات  م�����س��روع  ن�سر 
فريدة  �سوراً  الأمل"،  "م�سبار  املريخ 
ل���ل���م���ري���خ ت���ر����س���د م����اح����ظ����ات غري 
الغاف  غ��ازات  �سلوك  حول  م�سبوقة 
والتفاعات  الأحمر  للكوكب  اجل��وي 

التي حتدث بينها.
التقاطها  مت  التي  املاحظات  وُتظهر 
بالأ�سعة  الطيفي  املقيا�س  بوا�سطة 
م���ا ف���وق ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة مل�����س��ب��ار الأم���ل 
اخ���ت���اف���ات ك���ب���رية يف وف�����رة ك���ل من 
اأك�سيد  واأول  ال�������ذري  الأك�������س���ج���ني 
ال��ك��رب��ون يف ال��غ��اف اجل���وي العلوي 
ال���ن���ه���اري من  ل��ل��م��ري��خ يف اجل����ان����ب 

الكوكب.
املطرو�سي  ح�����س��ة  امل��ه��ن��د���س��ة  وق��ال��ت 
ن����ائ����ب م����دي����ر م���������س����روع الإم�����������ارات 
الأمل"  "م�سبار  امل��ري��خ  ل�ستك�ساف 
هذه  "تك�سف  ال��ع��ل��م��ي��ة:  ل���ل�������س���وؤون 
تكن  مل  ه����ي����اك����ل  ع�����ن  امل�����اح�����ظ�����ات 
والتعقيد  احلجم  ناحية  من  متوقعة 
على  تاأثري  لها  �سيكون  اأن��ه  ..ونعتقد 
حالياً  امل���ع���روف���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���م���اذج 

للغاف اجلوي للمريخ، وكذلك على 
فهمنا لتغرياته".

جمموعة  اأول  "اأطلقنا  واأ����س���اف���ت: 
للمجتمع  ل��ل��م�����س��روع  علمية  ب��ي��ان��ات 
"هذه  ..وت���اب���ع���ت:  العاملي"  ال��ع��ل��م��ي 
املاحظات اجلديدة، وتلك التي اأعلّنا 
للمريخ،  املنف�سل  لل�سفق  �سابقاً  عنها 
للبيانات  الأوىل  ال���دف���ع���ة  ����س���م���ن 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  العلمية 
الأجهزة  ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��اث��ة مل�����س��ب��ار الأم������ل يف 
ال��ف��رتة امل��م��ت��دة ب��ني 9 ف��رباي��ر و22 
ف�ساعداً،  الآن  ..وم���ن   2021 مايو 
���س��ن�����س��در ب��ي��ان��ات ج��دي��دة ك��ل ثاثة 
ي�ستفيد  حتى  م�ستمر  وب�سكٍل  اأ�سهر 

منها املجتمع العلمي حول العامل".
وق���ال امل��ه��ن��د���س ع��م��ران ���س��رف مدير 
املريخ  ل�ستك�ساف  الإم����ارات  م�سروع 
الدفعة  م�ساركة  اإن  الأمل"  "م�سبار 
القيمة  العلمية  البيانات  من  الأوىل 
الكوكب  ح���ول  امل�����س��ب��ار  جمعها  ال��ت��ي 
الأحمر تعد حمطة مهمة يف م�سرية 
املريخ،  ل�ستك�ساف  الإم���ارات  م�سروع 
العمل  م����ن  �����س����ن����وات  ت����ت����وج  ك���ون���ه���ا 

من  العمل  لفريق  واملتفاين  ال���دوؤوب 
والتعاون  بال�سراكة  الوطنية  الكوادر 
امل�سروع  لهذا  الدوليني  ال�سركاء  مع 

نوعية  م�ساهمة  يعد  ال���ذي  ال��ط��م��وح 
من دول��ة الإم��ارات يف م�سرية التقدم 
يوفر  ك����ون����ه  ل���اإن�������س���ان���ي���ة  ال���ع���ل���م���ي 

الكوكب  عن  م�سبوقة  غري  معلومات 
الأحمر.

اجلديدة  الكت�سافات  ه��ذه  وت�ساهم 
للعلماء  ال�سابقة  املفاهيم  تغيري  يف 
البنف�سجي  ف��وق  ال�سوء  توزيع  ح��ول 
العلوي  اجل���وي  ال��غ��اف  م��ن  املنبعث 
ل��ل��م��ري��خ، ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر وج����ود هياكل 
�سا�سعة لوفرة الأك�سجني الذري التي 
املتوقع  ع���ن  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  ت��خ��ت��ل��ف يف 
اأي�ساً ل�سطرابات جوية غري  وت�سري 
ال��غ��اف اجل���وي ..وقد  اع��ت��ي��ادي��ة يف 
مت التقاط ال�سور يف وقت كان املريخ 
قريًبا من قمة مداره الأكر بعداً عن 
ال�سم�سي  الن�ساط  كان  بينما  ال�سم�س 
امل�سهد  ال�����س��ور  ب��ي��ن��ت  اإذ  م��ن��خ��ف�����س��اً، 
ال�ستثنائي لنبعاثات الأك�سجني عند 

الطول املوجي 130.4 نانومرت.
ب����اأن هذه  الع��ت��ق��اد  ال��ب��داي��ة مت  ويف 
التي  ال�����س��ور  امل����وج����ودة يف  ال��ه��ي��اك��ل 
الطيفي  امل��ق��ي��ا���س  ج���ه���از  ال��ت��ق��ط��ه��ا 
تكون  ق��د  البنف�سجية  ف��وق  لاأ�سعة 
ناجت  لل�سوء  �سلبي  تاأثري  عن  ناجتة 
ت�سميم  مت  طويلة  اأ�سعة  موجات  عن 
اجلهاز لرف�سها ولكن لوحظ انبعاث 

عند  الأك�����س��ج��ني  م��ن  ن�سبي  منتظم 
الطول املوجي 130،4 نانومرت عرب 
الكوكب، وهو عك�س ما مت ماحظته 
ح��ي��ث ك��ان��ت وف����رة الأك�����س��ج��ني اأعلى 
..لذلك،  امل��ت��وق��ع  م���ن   ?50 بن�سبة 
ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي ح��ال��ي��اً على 
للغاف  ال��ع��ل��م��ي��ة  من���اذج���ه  ت��ع��دي��ل 
اأف�سل  تف�سري  اإىل  للتو�سل  اجل���وي 

وثابت لهذه النتائج.
الرئي�سي  ال��ع��ل��م��ي  ال���ه���دف  وي��ت��م��ّث��ل 
املقيا�س الطيفي بالأ�سعة فوق  جلهاز 
"م�سبار  يحمله  ال����ذي  البنف�سجية 
واأول  الأك�����س��ج��ني  ق��ي��ا���س  يف  الأمل" 
اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون يف ال��غ��اف اجلوي 
الهيدروجني  وت��ن��وع  للمريخ  العلوي 
اخلارجي  ال���غ���اف  يف  والأك�������س���ج���ني 
..وُيعد هذا اجلهاز الأداة الأكر دقة 
جرى  التي  البنف�سجية  فوق  لاأ�سعة 
املريخ  ح��ول  علمية  مهمة  يف  اإر�سالها 

حتى الآن.
وتركز املهمة العلمية مل�سروع الإمارات 
الأمل"  "م�سبار  امل��ري��خ  ل�ستك�ساف 
الطبقتني  ب��ني  ال��ع��اق��ة  درا���س��ة  على 
اجلوي  ال��غ��اف  م��ن  وال�سفلى  العليا 

العلمي  للمجتمع  يتيح  مما  للمريخ، 
املريخ  مناخ  �ساملة عن  �سورة  تكوين 
وغافه اجلوي يف اأوقات خمتلفة من 

اليوم، وعرب ف�سول ال�سنة املريخية.
ويدور م�سبار الأمل يف مداره العلمي 
املريخ  ح��ول  ل��ه  املخطط  الإهليلجي 
 20000 ب���ني  م���ا  ي������رتاوح  وال������ذي 
و43000 كيلومرت، مع َميل باجتاه 
املريخ مبقدار 25 درجة، مما مينحه 
واحدة  دورة  اإكمال  على  فريدة  ق��درة 
حول الكوكب كل 55 �ساعة، والتقاط 
م��اح��ظ��ات ���س��ام��ل��ة م��ن ال��ك��وك��ب كل 
خ�����ال مهمته  وذل������ك  اأي��������ام،  ت�����س��ع��ة 
/�سنَتني  املريخية  ال�سنة  م���دار  على 
اأر�سّيَتني/ لر�سم خرائط لديناميكيات 
الغاف اجلوي للمريخ. ويعد م�سروع 
"م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات 
املعرفة  نقل  لعمليات  الأمل" تتويًجا 

وجهود تطويرها، التي بداأت يف العام 
2006، والتي �سهدت عمل املهند�سني 
من  علميني  �سركاء  م��ع  الإم��ارات��ي��ني 
ت�سميم  لتطوير  العامل  اأنحاء  جميع 
الأقمار ال�سناعية وقدراتها الهند�سية 

والت�سنيعية.
ويحمل "م�سبار الأمل" ثاثة اأجهزة 
علمية مبتكرة لر�سد الغاف اجلوي 
 1350 ..ويبلغ وزنه حواىل  للمريخ 
دفع  �سيارة  يعادل  ما  اأي  كيلوغراًما، 
رب��اع��ي ���س��غ��رية، وق��د ق��ام بت�سميمه 
بن  حممد  مركز  مهند�سو  وتطويره 
�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للف�ساء  را���س��د 
"خمترب  ذل�����ك  يف  مب����ا  اأك����ادمي����ي����ني، 
والف�ساء" يف  اجلوي  الغاف  فيزياء 
ك���ول���ورادو يف م��دي��ن��ة بولدر،  ج��ام��ع��ة 
وجامعة  اأري������زون������ا  ولي�������ة  ج���ام���ع���ة 

كاليفورنيا يف مدينة بريكلي.

•• كورا�صاو-وام:

�ساركت وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف 
 "ENEX "اإينك�س  موؤ�س�سة  موؤمتر 
ال�سنوي الذي عقد يف جزيرة كورا�ساو 
يف البحر الكاريبي باأمريكا الاتينية 
اأكتوبر   9 اإىل   7 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال 
اإعامية  موؤ�س�سات  مب�ساركة  اجلاري 

من 18 دولة حول العامل.
ون��اق�����س امل�����س��ارك��ون يف امل���وؤمت���ر �سبل 
الإخباري  وال��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
التجارب  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الاتينية  اأم���ري���ك���ا  يف  الإع����ام����ي����ة 
والتحديات التي تواجه الإعام املرئي 

وامل�سموع على م�ستوى العامل.
���س��ع��ادة حم��م��د ج���ال الري�سي  واأك����د 
م���دي���ر ع����ام وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم�������ارات 
يف  املوؤمتر  اأهمية  كلمته  "وام" خال 
املوؤ�س�سات  الدويل بني  التعاون  تعزيز 
قطاع  واق���ع  اإىل  للتعرف  الإع��ام��ي��ة 
ا�ست�سرافية  روؤي�����ة  وب���ل���ورة  الإع������ام 
دفع م�سرية  للم�ساهمة يف  للم�ستقبل 
املجتمعات  يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الإن�سانية  ال���ت���ح���دي���ات  وم���واج���ه���ة 
م����ن خ�����ال اإع�������ام م����وث����وق وم���وؤث���ر 
ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ج��م��ه��ور امل��ت��اب��ع��ني يف 
دولة  اإن  �سعادته  وق��ال  العامل.  اأنحاء 
رائدة  اإعامية  تتبواأ مكانة  الإم��ارات 

العربي  ل���اإع���ام  ح��ا���س��ن��ة  بو�سفها 
خم�سة  م���دار  ع��ل��ى  و�سكلت  وال����دويل 
الإعام  لقطاعات  عامليا  مقرا  عقود 
حتتية  ب��ن��ي��ة  اإىل  م��رت��ك��زة  امل��ت��ن��وع��ة 
ومتطورة  واآم���ن���ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  رق��م��ي��ة 
وت�����س��ري��ع��ات وق���وان���ني داع��م��ة ومرنة 
مثالية  ا�ستثمارية  بيئة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ملمار�سة  ال��ت�����س��ه��ي��ات  ج��م��ي��ع  ت���وف���ر 
الأعمال الإعامية بكل �سهولة وي�سر 
اأن  �سعادته  واأك��د  تناف�سية.  ومب��ي��زات 
"وام" توا�سل  اأن��ب��اء الإم����ارات  وك��ال��ة 
امل�ستجدات  ملواكبة  التطوير  م�سرية 
العاملية املت�سارعة التي ي�سهدها قطاع 
ومتكنت  املختلفة  ب�سنوفه  الإع����ام 

من تقدمي خدماتها الإعامية ب� 19 
لغة والو�سول اإىل مايني الأ�سخا�س 
اإط�����اق  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال����ع����امل  ح�����ول 
ع��ل��ى خمتلف  ال��ر���س��م��ي��ة  ح�����س��اب��ت��ه��ا 
من�سات التوا�سل الجتماعي باللغات 
"اإينك�س  م��وؤمت��ر  اإن  �سعادته  وق���ال   .
مع  ب��ال��ت��زام��ن  ي��ن��ع��ق��د   "ENEX
ان��ط��اق اأه���م ح��دث ث��ق��ايف وح�ساري 
تنظمه الإمارات وهو "اإك�سبو 2020 
 192 اأك����ر م��ن  دبي" ال����ذي ي��ج��م��ع 
الثقة  يعك�س  واح��د ما  دول��ة يف مكان 
املرموقة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ك��ان��ة  ال��ك��ب��رية 
..م�سريا  الإم�����ارات  بها  حتظى  ال��ت��ي 
2020 دبي" فر�سة  "اإك�سبو  اأن  اإىل 

م��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال���ع���امل���ي ل 
م�ستقبل  وا�ست�سراف  الإعامي  �سيما 

ال�سناعات الإبداعية الإعامية .
وت����ط����رق م����دي����ر ع�����ام وك����ال����ة اأن����ب����اء 
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  "وام" خ����ال  الإم��������ارات 
اأطلقتها  التي  اخلم�سني"  "م�ساريع 
الدولة  مكانة  تر�سخ  كونها  الإم���ارات 
الأجنبية  لا�ستثمارات  عاملية  وجهة 
امل��ب��ا���س��رة وال��ت��م��وي��ات اجل���دي���دة يف 
الفر�س  وت��ت��ي��ح  ال��ن��ا���س��ئ��ة  امل�����س��اري��ع 
اقت�سادات  يف  ال�ساعدة  القت�سادية 
والبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���ع���رف���ة 
وت��دع��م م��وق��ع ال���دول���ة وج��ه��ة عاملية 
ل����ل����م����واه����ب وال�����ع�����ق�����ول وامل����ب����دع����ني 

اجلديدة  املهمة  اإىل  كذلك  ..م�سريا 
م�ساهمة  يعزز  الف�ساء مبا  يف جم��ال 
العلمي  ال��ت��ق��دم  م�سرية  يف  الإم�����ارات 
لاإن�سانية. ودعا �سعادته احل�سور اإىل 
من  الأوىل  ال��دورة  وح�سور  امل�ساركة 
العاملي لاإعام" والتي  "الكوجنر�س 

الفرتة من  اأبوظبي خال  تنطلق يف 
وتتيح   2022 نوفمرب   17 اإىل   15
املختلفة  الإع�����ام  مل��وؤ���س�����س��ات  ف��ر���س��ا 
لبحث ال�����س��راك��ات و���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف 
الإعام  ر�سائل  تطوير  اآل��ي��ات  تعزيز 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  والإن�����س��ان��ي��ة  احل�سارية 

�سعادتها  و���س��م��ان  ال��ب�����س��ري��ة  خ��دم��ة 
اأن  وتنمية املجتمعات . جدير بالذكر 
ت�سم القنوات  موؤ�س�سة  "اإينك�س" هي 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  التلفزيونية 
تبادل  طريقها  ع��ن  يتم  حيث  ال��ع��امل 

املحتوى الإخباري وموارد الإنتاج.

•• دبي -وام:

�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة، وفخامة الرئي�س 
رئي�س  ب��ردي حممدوف  ق��ويل  قربان 
جمهورية تركمان�ستان، ام�س يف مقر 
"اإك�سبو 2020 دبي"، مرا�سم توقيع 
تفاهم  وم����ذك����رات  ات��ف��اق��ي��ات  ج��م��ل��ة 
خمتلف  يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 
وال�ستثمارية  القت�سادية  امل��ج��الت 

واملوانئ والطاقة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الرئي�س  فخامة  لقائه  خ��ال  نهيان 
ق��رب��ان ق��ويل ب���ردي حم��م��دوف مبقر 
عدد  بتوقيع  دبي"   2020 "اإك�سبو 
من التفاقيات ومذكرات التفاهم بني 
تعزيز  اأهمية  �سموه  موؤكداً  البلدين، 
ف��ر���س ال�����س��راك��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات 
تطلعات  ُي��ل��ب��ي  مب���ا  وت��رك��م��ان�����س��ت��ان 

وروؤية القيادة الر�سيدة.
توليها  التي  الأهمية  �سموه  اأك��د  كما 
ال��ت��ع��اون مع  لتعزيز  الإم�����ارات  دول���ة 
العاقات  وت���ط���وي���ر  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

القت�سادية والتنموية.
ج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث العاقات 
وا�ستعرا�س  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الثنائية 

ع�����دد م����ن ال���ق�������س���اي���ا وامل����ل����ف����ات ذات 
الهتمام امل�سرتك.

كلمة  تركمان�ستان  رئي�س  �سجل  وق��د 
يف �سجل زوار معر�س "اإك�سبو 2020 
دبي" اأعرب فيها عن �سعادته مب�ساركة 
ب��اده يف احل��دث العاملي، م��وؤك��داً قوة 
ال��ع��اق��ات ب��ني ت��رك��م��ان�����س��ت��ان ودول���ة 
بالو�سول  متنياته  واأب���دى  الإم����ارات، 
النمو  ت���ع���زز  اأرح�������ب  اآف�������اق  اإىل  ب���ه���ا 

والزدهار يف البلدين ال�سديقني.
تفاهم  وم��ذك��رات  الت��ف��اق��ي��ات  �سملت 
تفاهم  م��ذك��رة  البلدين،  ب��ني  املوقعة 
واخلدمات  امل��وان��ئ  عمليات  جم��ال  يف 

دبي  م��وان��ئ  ���س��رك��ة  ب��ني  اللوج�ستية 
والت�سالت  ال��ن��ق��ل  ووك��ال��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
�سعادة  من  كل  وقعها  تركمان�ستان  يف 
رئي�س  ���س��ل��ي��م  ب����ن  اأح����م����د  ����س���ل���ط���ان 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
العاملية، وال�سيد  ملجموعة موانئ دبي 
وكالة  رئي�س  اأقاموراد  حيامتورادوف 
ال��ت��اب��ع��ة ملجل�س  ال��ن��ق��ل والت�������س���الت 

وزراء تركمان�ستان.
ال��ت��ي وقعها  الت��ف��اق��ي��ات  وت�����س��م��ن��ت 
�سركة  ت��اأ���س��ي�����س  ات��ف��اق��ي��ة  ال���ب���ل���دان، 
تركمان�ستان  يف  م�سرتكة  ا�ستثمارية 
بني �سندوق اأبوظبي للتنمية وغرفة 

تركمان�ستان  يف  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
وق��ع��ه��ا ك��ل م��ن ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
ال���������س����وي����دي م����دي����ر ع�������ام ����س���ن���دوق 
ريجيبوف  وال�سيد  للتنمية،  اأبوظبي 
جومادورديفيت�س  دول���ت���ج���ي���ل���دي 
يف  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س 

تركمان�ستان.
اتفاقية  ع��ل��ى  ك���ذل���ك  ال��ت��وق��ي��ع  ومت 
تركمان�ستان  ح���ك���وم���ة  ب����ني  ق���ر����س 
لتمويل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  و���س��ن��دوق 
كيميائي  م�����س��ن��ع  اإن�������س���اء  م�������س���روع 
تركمان  مدينة  يف  املعدنية  لاأ�سمدة 
اأب�������اد يف ت��رك��م��ان�����س��ت��ان، وق���ع���ه���ا كل 

ال�سويدي  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة حم��م��د  م��ن 
للتنمية،  اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير 
دولتجيلدي  ري���ج���ي���ب���وف  وال�������س���ي���د 
غرفة  رئ���ي�������س  ج���وم���ادوردي���ف���ي���ت�������س 

التجارة وال�سناعة يف تركمان�ستان.
تفاهم  م��ذك��رة  على  التوقيع  وج���رى 
احلكومية  ال����ط����اق����ة  �����س����رك����ة  ب�����ني 
اأبوظبي  و����س���رك���ة  ب���رتك���م���ان�������س���ت���ان 
"م�سدر"، وقعها كل  لطاقة امل�ستقبل 
م���ن ال�����س��ي��د حم��م��د ج��م��ي��ل الرحمي 
"م�سدر"،  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وم��ع��ايل رج���ب م����رادوف ح���اج حممد 
الطاقة  وزي���ر  حممدوفيت�س  ���س��اب��ر 

ال��ت��وق��ي��ع على  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان. ومت  يف 
التنمية  دائ�����رة  ب���ني  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
الدولة  وب��ن��ك  دب����ي،  الق��ت�����س��ادي��ة يف 
ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة اخل��ارج��ي��ة يف 
ت��رك��م��ان�����س��ت��ان، وق��ع��ه��ا ك��ل م��ن خالد 
املدير  م�����س��اع��د  ال���ق���ا����س���م  اإب����راه����ي����م 
والدرا�سات  ال�سيا�سات  ل�سوؤون  العام 
التنمية  ب�������دائ�������رة  الق����ت���������س����ادي����ة 
جيباروف  وال�������س���ي���د  الق���ت�������س���ادي���ة، 
رئي�س  ج��ي��ب��اروف��ي��ت�����س  رح���ي���م���ربدي 
القت�سادية  لل�سوؤون  الدولة  م�سرف 

اخلارجية لرتكمان�ستان.
توقيع  وم�����را������س�����م  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 

الت��ف��اق��ي��ات ك��ل م��ن م��ع��ايل رمي بنت 
اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون 
ال��ت��ع��اون ال����دويل امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب 
�سهيل  وم��ع��ايل  دب���ي،   2020 اإك�سبو 
وزير  املزروعي  فار�س  بن حممد فرج 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ومعايل  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
الزيودي  اأح���م���د  ب���ن  ث����اين  ال���دك���ت���ور 
وزير دولة للتجارة اخلارجية، و�سعادة 
الدولة  �سفري  الهاملي  احل��اي  اأحمد 
و�سعادة  تركمان�ستان،  جمهورية  لدى 
حم��م��د ���س��ي��ف ال�����س��وي��دي م��دي��ر عام 
و�سعادة  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق 
املدير  م�ساعد  القا�سم  اإبراهيم  خالد 

والدرا�سات  ال�سيا�سات  ل�سوؤون  العام 
التنمية  ب�������دائ�������رة  الق����ت���������س����ادي����ة 
�سلطان  و�سعادة  دب��ي،  يف  القت�سادية 
اأحمد بن �سليم رئي�س جمل�س الإدارة 
موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
دبي العاملية، وحممد جميل الرحمي 
اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
كما  "م�سدر".  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل���ط���اق���ة 
ح�سر اللقاء من جانب تركمان�ستان، 
بريموفيت  ت�����س��اري  ج��ل��ي��وف  م��ع��ايل 
ال��وزراء، ومعايل  نائب رئي�س جمل�س 
قوربانازاروف اأرزمريات وزير التجارة 
اخلارجية،  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ع��اق��ات 
وم��ع��ايل رج���ب م����رادوف ح���اج حممد 
الطاقة،  وزي���ر  حممدوفيت�س  �سابر 
وال�سيد حيامتورادوف اأقاموراد رئي�س 
التابعة  والت�������س���الت  ال��ن��ق��ل  وك���ال���ة 
جيباروف  وال�����س��ي��د  ال������وزراء،  ملجل�س 
رئي�س  ج��ي��ب��اروف��ي��ت�����س  رح���ي���م���ربدي 
القت�سادية  لل�سوؤون  الدولة  م�سرف 
ريجيبوف  وال�������س���ي���د  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
رئي�س  جومادورديفيت�س  دولتجيلدي 
و�سعادة  وال�����س��ن��اع��ة،  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
�����س����اردار م��ام��ي��ت ج���اراج���اي���ف �سفري 
لرتكمان�ستان  وم��ف��و���س  ال��ع��ادة  ف��وق 
لدى الدولة، واأمانوف يها�سجيلدي 
العام  ال��ق��ن�����س��ل  ج��وم��اج��ي��ل��دي��ف��ي��ت�����س 

لرتكمان�ستان يف دبي.

م�سبار الأمل اأطلق الدفعة الأوىل من البيانات العلمية

م�صروع �الإمار�ت ال�صتك�صاف �ملريخ ير�صد مالحظات 
غري م�صبوقة يف �لغالف �جلوي للكوكب �الأحمر

)و�م( ت�صارك يف موؤمتر �إينك�س �ل�صنوي باأمريكا �لالتينية .. وتبحث �لتعاون �الإعالمي

من�صور بن ز�يد يلتقي رئي�س تركمان�صتان .. وي�صهد�ن توقيع �تفاقيات ومذكر�ت تفاهم بني �لبلدين

�ل�صحة تعلن تقدمي 40,771 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل �ل� 24 �صاعة �ملا�صية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  م��ن  جرعة   40،771 تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي 
مت تقدميها حتى ام�س 20،449،897 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 206.77 

جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً اإىل الو�سول 
اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

• املالحظات اجلديدة تتزامن مع اإطالق فريق العمل البيانات العلمية التي ر�سدها امل�سبار للمجتمع العلمي العاملي 
• مالحظات علمية فريدة ت�سري اإىل وفرة الأك�سجني الذري واأول اأك�سيد الكربون ب�سورة غري متوقعة يف الغالف اجلوي العلوي للكوكب
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اأخبـار الإمـارات

اأكرب حدث دويل خالل جائحة كوفيد- 19

�إك�صبو من�صة عاملية تتاألق على �الأر��صي  �الإمار�تية
•• حتقيق : رم�صان عطا 

 اأك�����رب ح����دث ع���امل���ي يف ظ���ل اأزم����ة 
يقام يف  اإك�سبو دويل  واأول  كورونا، 
واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

وجنوب اآ�سيا.
200 م�سارك، من  اأكر من  ومع 
و�سركات  وم��ن��ظ��م��ات  دول  ب��ي��ن��ه��م 
احلدث  يفتح  تعليمية،  وموؤ�س�سات 
اأبوابه للزوار يوميا منذ الأول من 
 2022 مار�س   31 وحتى  اأكتوبر 
ط��ي��ل��ة اأي�������ام الأ�����س����ب����وع، م����ن 10 
�سباحا وحتى 12 ليا من ال�سبت 
حتى  �سباحا  و10  الأرب���ع���اء،  اإىل 
يومي اخلمي�س واجلمعة.  ليا   2
2020 دبي" على  "اإك�سبو  وميتد 
مربعا  كيلومرتا   4.38 م�ساحة 
اجل����ن����وب، وهو  دب�����ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
مكتوم  اآل  م��ط��ار  م��ن  مقربة  على 
الو�سول  ي�سهل  موقع  يف  ال���دويل 
ال�������دويل  دب�������ي  م����ط����ار  اإىل  م����ن����ه 
الدويل وحمطات  اأبوظبي  ومطار 
املدينتني.  يف  البحرية  ال��رح��ات 
القت�ساديني  م����ن  ع������دد  واأك��������د 
اإك�سبو  م���ع���ر����س  اأن  واخل���������رباء 
2020 دبي يعزز م�سرية النمو يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة((.
اخلطيب،  اأح��م��د  ق��ال  البداية  ويف 
للتطوير  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
دبي    2020 اإك�سبو  يف  والت�سليم 
اإىل تقدمي جتربة ل مثيل  نهدف 
لها يف اإك�سبو 2020 دبي، و�ستكون 
الو�سل  قبة  على  امل��ذه��ل��ة  ال�����س��ور 
ال��ع��م��اق��ة ج����زءا مم��ي��زا ج���دا من 
جمموعة  ونتوقع  التجربة.  ه��ذه 
م���ن ال���ع���رو����س ال��ت��ي ل ت��ن�����س��ى يف 
بال�ستعانة   2020 اإك�سبو  موقع 

بتقنيات كري�ستي املبتكرة.
امل�سرخ،  ق���ال حم��م��د ج��م��ع��ة  ح��ي��ث 
الرئي�س التنفيذي، مكتب ال�سارقة 
املبا�سر  الأج����ن����ب����ي  ل���ا����س���ت���ث���م���ار 
منذ  ���س��ك��ل  اإك�������س���ب���و  م���ع���ر����س  اإن 
ريادية  من�سة  م��رة  لأول  اإط��اق��ة 
الثقايف،  وال��ت��ط��ور  ال��ن��م��و  ل��ت��ع��زي��ز 
عاملياً.  والقت�سادي  والجتماعي 
للم�ساركة  ال��ع��امل  ا���س��ت��ع��داد  وم���ع 
 ،"2020 "اإك�سبو  م��ع��ر���س  يف 
�سي�سكل  احل���دث  ه��ذا  ب���اأن  �سك  ل 
التميز  م�����س��رية  ف��ارق��ة يف  ع��ام��ة 
والنمو  والق��ت�����س��ادي  الجتماعي 
والعامل  الإم����ارات  ل��دول��ة  املتجدد 
باأ�سره. ويركز احلدث ب�سكل كبري 
وال�ستدامة،  التكنولوجيا،  ع��ل��ى 
والب��ت��ك��ارات امل�����س��وؤول��ة يف خمتلف 
كونه  ع����ن  ف�������س���ًا  ال����ق����ط����اع����ات، 
الطموحات  ف��ي��ه��ا  ت��ل��ت��ق��ي  ن��ق��ط��ة 
وا���س��ت��ع��را���س قدرات  والب���ت���ك���ارات 
من  النا�سئة  وال�سركات  ال�سركات 

خمتلف اأنحاء العامل."
من جهته، قال م�سعل كانو، رئي�س 
جمل�س الإدارة – الإمارات وُعمان، 
دبي  اعتمدت  لقد  كانو:  جمموعة 
يف  متميزاً  نهجاً  الإم����ارات  ودول���ة 
عاد  كورونا مما  الت�سدي جلائحة 
بالنفع على الدولة ككل. لقد اأكدت 
دولة الإمارات باأن احلياة ميكن اأن 
تعود اإىل طبيعتها �سرط ال�ستمرار 
ب��الإج��راءات الوقائية.  يف الل��ت��زام 
 2020 اإك�����س��ب��و  وي���وؤك���د م��ع��ر���س 
للعامل اأجمع باأن من املمكن تنظيم 
و�سي�سكل  احل��ج��م  ب��ه��ذا  ف��ع��ال��ي��ات 
النا�س  تفاعل  كيفية  ح��ول  م��ث��اًل 

معها على م�ستوى العامل.
قال خلفان جمعة بلهول، الرئي�س 
للم�ستقبل   دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ميثل  دب���ي«   2020 »اإك�����س��ب��و  :اإن 
م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة ل���س��ت��ع��را���س اأب���رز 
البتكارات والأفكار وامل�ساريع التي 
الب�سرية،  م�ستقبل  بر�سم  ت�سهم 
ويج�سد حر�س دولة الإمارات على 
املتقدمة  التقنيات  اأح��دث  توظيف 
وتطوير  ال���ت���ن���م���ي���ة،  م�������س���رية  يف 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي مت�س 
وتلبي  املجتمع  �سرائح  كافة  حياة 

توقعاتهم ومتطلباتهم.
وقال بلهول، اإن هذا احلدث العاملي 
الأك����رب م��ن ن��وع��ه ال���ذي ينظم يف 
وت�ست�سيفه  الأوىل  للمرة  املنطقة 
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة يف 
املعرفة  لتبادل  دبي، ميثل حا�سنة 
الناجحة  وامل��م��ار���س��ات  واخل�����ربات 
بالبتكار  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  ب����ني 

امل�ستقبل  وت�سميم  والتكنولوجيا 
وال�سركات  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
الأعمال،  ورواد  والنا�سئة  العاملية 
وملتقى للعامل يوؤكد قيم ال�سراكة 
امل�سرتكة  وال�����������روؤى  وال����ت����ع����اون 

مل�ستقبل اأف�سل.
اأك����د م��اج��د ال�����س��وي��دي م��دي��ر عام 
دبي  اأن  ل�����اإع�����ام،  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
ا����س���ت���ط���اع���ت ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا حل���دث 
2020« :يف  تاريخي مثل »اإك�سبو 
ظ��ل ال���ظ���روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
تفّوقها  تثبت  اأن  ال��ع��امل،  بها  مي��ّر 
التحديات  اإدارة  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
مدينًة  مكانتها  ور���ّس��خ��ت  ب��ك��ف��اءة، 
امل�����ج�����الت  خم����ت����ل����ف  يف  رائ��������������دًة 
قطاعات  يف  ل�سيما  وال��ق��ط��اع��ات، 
الإعام احلديث وتطوير املحتوى 
ومن�سات التوا�سل الجتماعي التي 
ال�سنوات  يف  مت�سارعاً  من��ّواً  ت�سهد 
قيادتنا  روؤي������ة  ظ����ّل  يف  الأخ�������رية، 
ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت���رى يف الإع����ام 
التنمية  م�سرية  يف  اأ�سا�سياً  �سريكاً 
دعم  امل���ح���وري يف  دوره  ح��ي��ث  م��ن 
ال�ستثمارات  وج��ذب  امل��وارد  تنويع 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ع��ري��ف بدبي 
اإقليمية  وج��ه��ة  الإم������ارات  ودول����ة 

وعاملية لاأعمال وال�سياحة.
واأ�ساف اأن معر�س »اإك�سبو 2020 
دبي« له تاأثريات اإيجابية اقت�سادياً 
فر�سة  لأنه  نظراً  وتقنياً،  وثقافياً 
م�ستقبل  ع��ل��ى  ل���اط���اع  ف���ري���دة 
القطاعات مبا فيها قطاع الإعام، 
حيث يعطي دفعة قوية للموؤ�س�سات 
مبختلف  الإع���ام���ي���ة  وامل��ن�����س��ات 
الكربى  الإن��ت��اج  و�سركات  اأنواعها 
والنا�سئة و�سناع املحتوى واملواهب 
امل�ستقلة، بف�سل ما توّفره دبي من 
بنية حتتية متكاملة ومرافق اإنتاج 
حديثة واآليات عمل حكومية مي�سرة 
تناف�سية  و�سيوؤكد  ذكية.  وخدمات 
التي  وامل��ح��ت��وى  الإع���ام  �سناعات 
اأي  لنجاح  اأ���س��ا���س��ي��اً  �سريكاً  تعترب 
والأهمية  امل�����س��ت��وى  ب���ه���ذا  ح����دث 
اجلمهور  اإىل  تفا�سيله  واإي�����س��ال 
معظم  فيه  تتجه  وق��ت  يف  العاملي، 
ال������دول ن��ح��و ال���ع���امل ال���رق���م���ي يف 
الإنتاجية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 

ال�سرق  منطقة  يف  ُيقام  نوعه  من 
اآ�سيا،  وج��ن��وب  واأفريقيا  الأو���س��ط 
املنطقة  ه����ذه  اإجن��������ازات  ل��ي��ع��ك�����س 

وتقدمها.
مع  ب��ال��ت��م��ا���س��ي  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت 
ل�»اإك�سبو  ال��ف��رع��ي��ة  امل��و���س��وع��ات 
»الفر�س  املتمثلة يف  دبي«   2020
فمن  وال������س�����ت�����دام�����ة«،  وال���ت���ن���ق���ل 
م�ستقبلية  تقنيات  اإط��اق  املتوقع 
اآف�����اق ج���دي���دة وبناء  ل���س��ت��ك�����س��اف 
اأف�سل للجميع، و�سيوؤدي  م�ستقبل 
التو�سع  اإىل  احل���ال  بطبيعة  ه���ذا 
التكنولوجيا  ب��ق��ط��اع  وال��ن��ه��و���س 
ال�ستثمارات  ودف��ع  بالفعل  الرائد 
اأنها  كما  اأي�����س��اً،  ال�سناعة  ه��ذه  يف 
عمليات  �ست�سجع  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه 
احليوية  القطاعات  ع��رب  التحول 
واخلدمات  التعليم  مثل  املختلفة، 
واحلوكمة،  وال��ب��ي��ئ��ة  اللوج�ستية 
التجارة  ق���ط���اع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

القطاع  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  واخل���دم���ي���ة، 
الإع��ام��ي ال��ذي ب��ات اليوم يعتمد 
مفا�سله.  جميع  يف  الرقمنة  على 
ون���وه ب���اأن امل��ع��ر���س م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
ت��ر���س��خ م��ك��ان��ة دب���ي وج���ه���ًة عامليًة 
املحتوى  و�سناع  والنتاج  لاإعام 
لتنظيم  رائ��داً  ومركزاً  واملوؤثرين، 

الفعاليات العاملية الكربى.
ق��ال �سعيد اأح��م��د، امل��دي��ر ال��ع��ام يف 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
اأف���ري���ق���ي���ا ل�����دى »ك���ول�������س���اي���ن: اإن 
»اإك�سبو 2020 دبي« يقود التحول 
يف  التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ال��ك��ب��ري 
الآث����ار  ه���ذه  و�ست�ستمر  امل��ن��ط��ق��ة، 

لعقود قادمة.
اأن احل��دث ال�سخم يقدم  واأ���س��اف 
التي  اللعبة  ق��واع��د  تغري  تقنيات 
�ستحدث ثورة يف �سناعاتنا وت�سكل 
م�ستقبل الإمارات عاوًة على ذلك 
اأول ح��دث �سخم  املعر�س هو  ف��اإن 

املحلية.
ون�������وه ب�������اأن الإم������������ارات رائ��������دة يف 
عمليات التحول الرقمي يف جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، ومب��ا اأن��ه��ا يف مركز 
�سيري  ل��اب��ت��ك��ار،  وداع���م  متقدم 
دب���ي«   2020 »اإك�������س���ب���و  م��ع��ر���س 
وت�سهيل  للدولة،  الرقمي  النظام 
احلكومات  ب��ني  املثمرة  ال�سراكات 

واملنظمات.
وفيما يتعلق بدور »اإك�سبو« يف تعزيز 
ن��ق��ل امل��ع��رف��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع قال 
حا�سنة  مبثابة  »اإك�سبو«  اأن  اأحمد 
على  اأي�����س��اً  وي��ع��م��ل  للمخرتعني، 
التبادل  وتطوير  البتكار  ت�سجيع 
الثقايف والقت�سادي والتكنولوجي 
بني الدول من جميع اأنحاء العامل 
دبي«   2020 »اإك�سبو  �سيوفر  كما 
الدول  لدفع  دولية  من�سة  للعامل 
اإىل  والنظر  الفر�س  ا�ستك�ساف  يف 
وا�ستك�ساف  الدولة  ح��دود  وراء  ما 

مناطق  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الآف���������اق 
جغرافية اأخرى.

واأ�ساف اأن »اإك�سبو« �سيعزز التعاون 
اإن�ساء  يف  وي�����س��ه��م  ال���ب���ل���دان،  ب���ني 
امل�ساكل  مل��واج��ه��ة  مثمرة  ���س��راك��ات 
يجتمع  بينما  ال��واق��ع��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملي  الق��ت�����س��اد  لتعزيز  ال��ع��امل 
بيئة  وت�سكيل  ق���وة،  اأك���ر  وج��ع��ل��ه 
اأعمال مفعمة باحلياة، ويهدف كل 
هذا اإىل ت�سجيع التغيري الإيجابي 
من خال التعاون وتبادل املعرفة.

واو����س���ح ف����ادي اأب����و ���س��م��ط، مدير 
�سركة  والتخطيط  ال�سرتاتيجية 
له   :»2020 »اإك�����س��ب��و  اإن  »اأوب�����و« 
ت���اأث���ري اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ع��ل��ى قطاع 
من�سة  يعترب  حيث  التكنولوجيا، 
لإب�������رز اب����ت����ك����ارات ال��ع�����س��ر خال 
ف���ع���ال���ي���ات���ه امل����م����ت����دة ع���ل���ى ف���رتة 
وجه  �سيغري  م��ا  وه���و  اأ���س��ه��ر،   6

التكنولوجيا ب�سكل جذري.
ولفت اإىل اأن »اإك�سبو 2020« ُيعد 
اأملع  مع  ال��دول  مئات  جتمع  مظلة 
قادة الفكر لو�سع ت�سور للم�ستقبل 
ماحمه  ر�����س����م  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
التي  القطاعات  جميع  وت�ستفيد 
من  ال�سوء  عليها  »اإك�سبو  ي�سلط 
من�سة فريدة جتمع �سّناع التغيري 
اأن��ح��اء ال��ع��امل وتعمل  م��ن خمتلف 
على متهيد الطريق لنقل املعرفة.

وح���ول ال��ت��اأث��ريات الإي��ج��اب��ي��ة بعد 
اأبو  ق��ال   »2020 »اإك�����س��ب��و  ان��ت��ه��اء 
مايني  يجمع  املعر�س  اإن  �سمط، 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  العقول 
ت��ق��ن��ي��ات جديدة  اإط�����اق  وي�����س��ه��د 
والأفكار،  املفاهيم  ح��ول  ونقا�سات 
اأث��ر عميق على  وهو ما �سيكون له 

الإمارات والعامل اأجمع.
يتمتع مبقومات  »اإك�سبو«  اإن  وقال 
مامح  ل���ر����س���م  ت����وؤه����ل����ه  مم����ي����زة 
امل�ستقبل ون�سعى يف اأوبو با�ستمرار 
لاإبداع من اأجل امل�ستقبل، وي�سكل 
الأهمية  ب��ال��غ��ة  ف��ر���س��ًة  »اإك�����س��ب��و« 
التقدمي  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ع 
م�ستقبل  ����س���ي���اغ���ة  يف  وت�������س���ه���م 

م�سرق.
��ان، امل��دي��ر ال��ع��ام يف  اأك���د �سامر ط��يَّ
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 

املعر�س  اإن  »زووم«،:  اأفريقيا لدى 
لتعزيز  الإم���������ارات  ج���ه���ود  ي���دع���م 
وتعزيز  الأع��م��ال،  وري���ادة  البتكار 
واإن�ساء  امل��ن��ت��ج��ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ن��ظ��م 

اقت�ساد قائم على التكنولوجيا. 
تعزيز مكانتها  اأنه يف ظل  واأ�ساف 
ل���اب���ت���ك���ار، تعمل  ع���امل���ي  ك���م���رك���ز 
تبني  ت�������س���ري���ع  ع���ل���ى  الإم�������������ارات 
التقنيات اجلديدة، وزيادة مبادرات 

التحول الرقمي.
واأو�����س����ح اأن����ه ع���رب ال���ت���اري���خ كانت 
التي  ه��ي  التكنولوجية  امل��ع��ار���س 
ت��ع��ط��ي ال�������روؤى مل���ا ���س��ي��ب��دو عليه 
�سهدت  فقد  ذل���ك،  وم��ع  امل�ستقبل 
تركيزاً  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
له  ي�سبق  مل  ب�سكل  الرقمنة  على 
ت��ق��ن��ي��ات مثل  اأن  واأ����س���اف  م��ث��ي��ل. 
الآيل  والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء 
والتحليات املتقدمة باتت الأكر 
املتوقع  وم��ن  ال�سناعة  يف  �سيوعاً 
اأن يكون ذل��ك جم��رد ب��داي��ة. ونوه 
ياأتي  دب���ي«   2020 »اإك�����س��ب��و  ب���اأن 
بالعديد من الخرتاعات اجلديدة 
اإىل  ال�سناعية  املمار�سات  واأف�سل 
ال���دول���ة ع����اوًة ع��ل��ى ذل����ك، يعمل 
تعزيز  على  دب��ي«   2020 »اإك�سبو 
ال��ت��ع��اون ال����دويل ال��ق��ّي��م يف قطاع 
اأج����ل معاجلة  م���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التي  ال����ع����امل احل��ق��ي��ق��ي  ق�����س��اي��ا 

نواجهها على نطاق عاملي.
 مت���ا����س���ي���اً م����ع م���و����س���وع احل�����دث، 
وحلوًل  ج��دي��دة  اأف���ك���اراً  يخلق  م��ا 
عملية يف ال�ستدامة والتكنولوجيا 
التعليم  م��ث��ل  وامل���ج���الت احل��ي��وي��ة 

واللوج�ستيات والتجارة.
حققت  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  واأك�����د 
العديد من الإجنازات التكنولوجية 
ذلك  الأخ���رية، مبا يف  ال�سنوات  يف 
بناء مدن اأكر ذكاًء، ودمج الذكاء 
الهيئات  خمتلف  يف  ال�سطناعي 
احل���ك���وم���ي���ة، واإح�����������داث ث�������ورة يف 
اأحدث  اعتماد  خ��ال  من  التجارة 
هذا  لت�سهيل  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
النمو، ومن املتوقع اأن يعزز املعر�س 
هذه الروؤية. وقال اإن �سركة »زووم« 
املتوافرة  الإمكانات  جميع  تكر�س 
ل���دع���م ج���ه���ود دول�����ة الإم��������ارات يف 
التقنية  ال���ري���ادة  لتحقيق  �سعيها 
والتميز ملوا�سلة متكني املجتمعات 
ودعم دورنا املهم كمن�سة ات�سالت 

رائدة.
ال���ن���ا����س���ر ع���ل���ي مدير  ق�����ال ع���ب���د 
ال�سوئي  العر�س  واأجهزة  املبيعات 
»اإب�سون  يف  الحرتافية  وال�سا�سات 
»اإك�سبو  اإن  الأو�����س����ط«،:   ال�����س��رق 
طال  ال���ذي  ح���دث  دب���ي«   2020
له  و�سيكون  املنطقة،  يف  ان��ت��ظ��اره 
تاأثري قوي واإيجابي يف القطاعات 

التقنية، 
ل ���س��ي��م��ا ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر 
اإىل  م�سرياً  وال�ستدامة،  بالبتكار 
املعريف  للتبادل  من�سة  احل��دث  اأن 
ت�سكيل  على  ي�ساعد  م��ا  وال��ث��ق��ايف، 
من  ال��ع��دي��د  يف  التقنية  م�ستقبل 
العقول  تتوا�سل  وفيه  القطاعات، 

لت�سنع امل�ستقبل. 
يتيح  امل��ع��ر���س  اأن  ع��ل��ي،  واأ����س���اف 
ل��ل��زوار الط���اع على ال��ع��دي��د من 
والرتفيهية  التعليمية  ال��ت��ج��ارب 
با�ستخدام  الأج��ن��ح��ة،  خمتلف  يف 
ال�سا�سات  وحلول  التقنيات  اأح��دث 
املعر�س  اأن  اإىل  لفتاً  الحرتافية، 
ال��������دويل ي��ت�����س��م��ن ع���ل���ى واح������دة 
اأك����ر ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة كفاءة  م���ن 
وا�����س����ت����دام����ة م����ق����ارن����ة ب�����دورات�����ه 
اأنه  اع��ت��رب  ال���ذي  الأم���ر  ال�سابقة، 

للمعار�س  عاملياً  من��وذج��اً  يفر�س 
العديد  يف  تتوفر  حيث  ال��ق��ادم��ة، 
الأجنحة جوانب خمتلفة من  من 
التحتية،  بنيتها  �سمن  ال�ستدامة 
م���ث���ل ت���ر����س���ي���د ا����س���ت���ه���اك امل���ي���اه 
الطاقة  وت��وف��ري  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة 
الرفيقة  امل����ب����اين  وت�������س���م���ي���م���ات 
التغليف  ع���ل���ى  ع������اوة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة، 
ذات  امل��واد  وتقليل  بالكفاءة  املت�سم 

ال�ستخدام الفردي.
وق�����ال حت��ظ��ى اأ����س���ال���ي���ب الل���ت���زام 
ب����ا�����س����ت����خ����دام م���������واد وم���ن���ت���ج���ات 
من  اإط����ار  �سمن  للبيئة  ���س��دي��ق��ة 
باأولوية متزايدة يف  البيئي  الوعي 
املوؤ�س�سات،  خمتلف  ل��دى  املنطقة 
)اإك�سبو  وي���ه���دف  اإب�������س���ون،  م��ث��ل 
بيئي  ت��اأث��ري  خللق  دب��ي(   2020
ال���روؤى  اإي��ج��اب��ي، مب��ا ين�سجم م��ع 
خطة  مثل  ال��دول��ة،  يف  احلكومية 
الإمارات  و)روؤي���ة   ،)2021 )دب��ي 
املتحدة  الأمم  واأه��داف   ،)2021

للتنمية امل�ستدامة 2030.
)اإك�سبو  م��وق��ع  ���س��ي��ظ��ل  واأ�����س����اف 
انتهاء  بعد  قائماً  دب���ي(   2020
ذكية  م���دي���ن���ة  وي�����ظ�����ّل  احل���������دث، 
م�����س��ت��دام��ة ت��رك��ز اه��ت��م��ام��ه��ا على 
ا�ستخدام  ���س��ُي��ع��اد  ح��ي��ث  الإن�����س��ان، 
امل���ائ���ة من  80 يف  م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 
)اإك�سبو(،  مل��ب��اين  التحتية  البنية 
ذهبية  امل�سنفة  املباين  ي�سمل  مبا 
طليعية  ُت���ع���د  ال���ت���ي  وب���ات���ي���ن���ي���ة 
وا�ستهاك  ال��ب��ي��ئ��ة  ن���واح���ي  م���ن 
)اإك�سبو  و���س��ي�����س��ت��م��ر  ال����ط����اق����ة«. 
منظومة  و���س��ي�����س��ب��ح   )2020
للتوا�سل والإبداع والبتكار للعامل 

باأ�سره.
ق����ال ���س��ام ع��ل��ي��ائ��ي، ك��ب��ري حمللي 
اإن معر�س  الأبحاث لدى جارترن، 
»اإك�سبو 2020 دبي«: اأثر اإيجابي  
خا�سة  التقنية،  ق��ط��اع  على  كبري 
وح�سوره  ال��ع��م��ل��ي��ة  ج��وان��ب��ه  م���ن 

العاملي البارز. 
وقال نرى باأن امل�سهد التقني اليوم 
ي��ت��ط��ور ب���وت���رية م��ت�����س��ارع��ة غري 
م�سبوقة فبداية من تقنيات التعلم 
والذكاء  ت�سني(  و)ب��ل��وك  املتعمق 
والروبوتات  الطريف  ال�سطناعي 
الامركزية،  وال���ه���وي���ة  ال���ذك���ي���ة 
�ساعدة،  م��ف��اه��ي��م  اإىل  و�����س����وًل 
م���ث���ل الأمت����ت����ة ال���ف���ائ���ق���ة والأم������ن 
الإل�������ك�������رتوين م���ت���ع���دد ال���ن���ط���اق، 
 2020 )اإك�سبو  معر�س  �سيتمكن 
دب��ي( من اإط��اق  واح��دة من اأهم 
املن�سات العاملية التي تتيح الفر�سة 
عدد  وت�سغيل  واختبار  ل�ستعرا�س 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ب�سكل  ت��ل��ك  ك��ب��ري م���ن 
اإيجابية  اآثار  لهذا  و�سيكون  وا�سع. 
الوقت  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق���ط���اع  ع���ل���ى 
التمييز بني  الذي نتمكن فيه من 
لتلك  والعملية  النظرية  اجلوانب 
امللمو�س  ال��واق��ع  وب���ني  ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
وال���دع���اي���ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا، والأه����م 
القت�سادية  ال��وف��ورات  حتديد  هو 
التقنيات  تلك  اإن��ت��اج  ع��ن  الناجمة 

على نطاق وا�سع.
الأ�سا�سية  املفاهيم  اأح��د  اإن  وق��ال 
اإن�ساء جمل�س  »اإك�سبو« هو  ملعر�س 
عاملي يتم من خاله تبادل الأفكار 
لأن  ذل��ك  والآراء  النظر  ووج��ه��ات 
حيث  م��ن��ع��زل��ة،  تعي�س  ل  التقنية 
نحتاج اإىل اجلمع واملزج بني النا�س 
والثقافات  واخل�����س��ائ�����س  والآراء 
اأجل تطور التقنية  واخل��ربات من 
للقيام  جمل�س  اأو  من�سة  وت��وف��ري 
بنقل  ي�سمح  الأن�سطة  ه��ذه  مبثل 

املعرفة والتبادل الثقايف.

دبي   2020 �إك�صبو  يف  لها  مثيل  ال  جتربة  تقدمي  �إىل  نهدف  �خلطيب:  • �أحمد 
�ل�صركات قدر�ت  و��صتعر��س  و�البتكار�ت  �لطموحات  فيها  تلتقي  نقطة   : �مل�صرخ  جمعة  • حممد 

�حلجم بهذ�  فعاليات  تنظيم  �ملمكن  من  باأن  �أجمع  للعامل   2020 �إك�صبو  معر�س  يوؤكد  كانو:  • م�صعل 
�أف�صل مل�صتقبل  �مل�صرتكة  و�لروؤى  و�لتعاون  �ل�صر�كة  قيم  يوؤكد  للعامل  ملتقى  بلهول:  • جمعة 

و�ملوؤثرين �ملحتوى  و�صناع  و�الإنتاج  لالإعالم  عامليًة  وجهًة  دبي  مكانة  ير�صخ  �ملعر�س  �ل�صويدي:  • ماجد 
�الإمار�ت م�صتقبل  وت�صكل  �صناعاتنا  يف  �للعبة  قو�عد  تغري  تقنيات  يقدم  �ل�صخم  �حلدث  �أحمد:  • �صعيد 

�مل�صتقبل مالمح  لر�صم  توؤهله  مميزة  مبقومات  يتمتع  �صمط:»�إك�صبو«  �أبو  • فادي 
�ملنتجة �لبيئية  �لنظم  وتعزيز  �الأعمال,  وريادة  �البتكار  لتعزيز  �الإمار�ت  جهود  يدعم  �ملعر�س   : ان  طيَّ • �صامر 

�لتقنية �لقطاعات  يف  و�إيجابي  قوي  تاأثري  له  علي:  �لنا�صر  • عبد 
مت�صارعة بوترية  يتطور  �ليوم  �لتقني  �مل�صهد   : عليائي  • �صام 
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اأخبـار الإمـارات
�أمانة �لتعاون باإك�صبو 2020 دبي ت�صت�صيف ندوة �أف�صل ممار�صات �الأد�ء �لتعليمي �ملتميز

•• دبي-وام:

لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  ا�ست�ساف 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة مب��ع��ر���س اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي ندوة 
"اأف�سل ممار�سات الأداء التعليمي املتميز" التي نظمها 

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
واأدار الندوة �� التي ح�سرها معايل الدكتور عبدالرحمن 
بن حممد العا�سمي املدير العام ملكتب الرتبية العربي 
ل����دول اخل��ل��ي��ج اإىل ج��ان��ب ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��خ�����س�����س��ني �� 
الرتبوي  املركز  مدير  احلمادي  �سالح  عي�سى  الدكتور 
مب�ساركة  ال�سارقة  ومقره  اخلليج  ل��دول  العربية  للغة 

جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��ل��م��ني امل��ت��م��ي��زي��ن احل��ا���س��ل��ني على 
يف  والدولية  والإقليمية  املحلية  اجل��وائ��ز  من  العديد 
العربي لدول اخلليج  الرتبية  الأع�ساء مبكتب  ال��دول 
يف عدة جمالت منها املجال الرتبوي وجمال البحوث 

الرتبوية امليدانية واخلدمة املجتمعية.
وامل��م��ار���س��ات يف  ال��ت��ج��ارب  اأف�����س��ل  ال��ن��دوة  وا�ستعر�ست 
خال  من  الرتبوي  امليدان  يف  املتميزين  املعلمني  اأداء 
الفئات  ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل���وائ���ز  ت��ل��ك  يف  م�ساركتهم 
التميز  ثقافة  ن�سر  يف  وامل�ساهمة  امل��ي��دان  يف  املتميزة 
بالإ�سافة اإىل حتفيز وت�سجيع املعلمني وال�ستفادة من 

تلك اخلربات امل�ساركة.

اخلليج  ل����دول  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة  مكت����ب  وح��������������������ر���س 
من  ال�ستفادة  تفعيل  على  الندوة  خال  من  واأجهزته 
برامج املكتب بالدول الأع�ساء ويف اإطار دوره الإقليمي 
و�سمن  الأع�����س��اء  ال���دول  م�ستوى  على  واخت�سا�ساته 
يوم  يف  به  واحتفاًء  باملعلم  لاهتمام  الرامية  اجلهود 

املعلم العاملي.
ويف ختام الندوة كرم معايل املدير العام ملكتب الرتبية 
العربي لدول اخلليج والدكتور عي�سى �سالح احلمادي 
املكتب  درع  واإه���دائ���ه���م  ب��ال��ن��دوة  امل�����س��ارك��ني  امل��ع��ل��م��ني 
وعطائهم  املتميزة  ج��ه��وده��م  على  التقدير  و���س��ه��ادات 

الفيا�س يف امليدان الرتبوي.

فريق �ل�صهام �حلمر: موقع �إك�صبو 2020 دبي مذهل من �ل�صماء
•• دبي-وام:

قدم فريق ال�سهام احلمر التابع للقوات اجلوية الربيطانية اأم�س الول عر�سا مميزا يف �سماء موقع اإك�سبو 2020 
دبي وا�ستمر لنحو 20 دقيقة بالتزامن مع فعاليات مميزة ت�ستهدف ال�سباب قدمها جناح اململكة املتحدة.

دبي مذهًا من   2020 اإك�سبو  "يبدو موقع  ال�سهام احلمر:  بفريق  الرئي�سي  الطيار  مونتينيغرو  ديفيد  وقال   
ال�سماء حيث ميكن روؤية جميع الأجنحة بو�سوح �سديد من م�سافة 1000 اإىل 3000 قدم".

 واأ�ساف: "قدم فريق ال�سهام احلمر مناورات رائعة ..وعقب العر�س اجلوي قدمنا يف غرفة الإلهام بجناح اململكة 
املتحدة ملحة لل�سباب عن عامل الطريان بهدف اإلهامهم باختيار م�ستقبلهم املهني يف جمال الطريان اأو الف�ساء".

 وذكر: "جميع طياري فريق ال�سهام احلمر يف اخلطوط الأمامية ومهمتهم يف تنفيذ هذه ال�ستعرا�سات �سعبة 
حقا، لأن عليهم الطريان بدقة نظرا لأنهم قريبون؛ فامل�سافة الفا�سلة بني طائرات الت�سكيل اأثناء العر�س ترتاوح 
بني 6 و12 قدما". وتابع: "�سبب قيامنا بهذا هو اأن هذه الطريقة تظهر املهارة والحرتاف ..لي�س فقط مهارة 

الطيارين ولكن اأي�سا التدريب الذي يتلقونه خا�سة يف �ساح اجلو امللكي".

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�سد ب�ساأن اإ�سكان املواطنني بدبي

حمد�ن بن حممد يعتمد �إعطاء �الأولوية الأفر�د �لعائلة �لو�حدة لل�صكن بنف�س �ملنطقة و�إطالق من�صة لتبادل �الأر��صي

م��ن��ظ��وم��ة حياة  ب��ن��اء  م��ك��ت��وم يف  اآل 
مقومات  ك����ل  مت���ت���ل���ك  م���ت���ك���ام���ل���ة 
ال�ستقرار الجتماعي والقت�سادي 
امل�ستدام،  النمو  وتعزيز  والإن�ساين، 
للعمل  الأف�سل  املدينة  دب��ي  جلعل 
�سموه  لف��ت��اً  العامل"،  يف  والعي�س 
الكرمي  ال�����س��ك��ن  "توفري  اأن:  اإىل 
للمواطنني، �سمن خمتلف ال�سرائح 
املجتمعية، هو خطوة رئي�سية لبناء 
جم��ت��م��ع ���س��ح��ي وم��ن��ت��ج ق����ادر على 

بدبي،  واحل����ي����اة  ل��ل��ع��م��ل  م��ث��ال��ي��ة 
للمواطن،  احلياة  بجودة  والرتقاء 
وتعزيز ال�ستقرار الأ�سري، وتوطيد 

اأ�سر التما�سك املجتمعي".
تخ�سي�س  "اأن  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
للتجّمعات  وم���������س����اك����ن  اأرا�������������س 
اأق��ارب الدرجة الأوىل  العائلية من 
الأحياء  م��ف��ه��وم  دع���م  اإىل  ي��ه��دف 
العائلية يف املدينة احل�سرية.. مبا 
بيئة  الأب���ن���اء يف  ت��رب��ي��ة  ع��ل��ى  يعمل 

احلكومي  ال��ربن��ام��ج  �سمن  وذل���ك 
ال����ذي يندرج  امل���واط���ن���ني،  لإ���س��ك��ان 
دب����ي  "خطة  م�������ب�������ادرات  ����س���م���ن 
2040" التي ت�سب يف  احل�سرية 
ل�ستكمال  احلثيثة  اجل��ه��ود  اإط����ار 
واحل�سري  ال���ت���ن���م���وي  ال����ن����م����وذج 
لإم���ارة مب��ا ي��دع��م اأه���داف التنمية 
للتحديات  وال��ت�����س��دي  امل�����س��ت��دام��ة 
احلياة  ج��ودة  وحت�سني  امل�ستقبلية 
وحت���ق���ي���ق ال�����س����ت����ق����رار الأ������س�����ري 

دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد  بن 
رئي�س املجل�س التنفيذي، اأن برنامج 
اإ�سكان املواطنني يف دبي، مبيزانيته 
التاريخية البالغة 65 مليار درهم، 
ُيعّد اأكرب مبادرة من نوعها لتطوير 
للمواطنني،  ال�����س��ك��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
وتر�سيخ منظومة الرفاه املجتمعي 
و�سامل". مو�سحاً  تكاملي  اإطار  يف 
الإ�سكاين  "الربنامج  ب����اأن  ���س��م��وه 
بيئة  خلق  يف  ي�سهم  �سوف  ال�سخم 

ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء والإب������داع يف ظل 
�سروط  ك��ل  فيها  ت��ت��وف��ر  منظومة 

الأمن والأمان الجتماعي".

برنامج اإ�سكان املواطنني يف دبي.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  وكان �ساحب 
اعتمد  ق���د  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
بقيمة  تاريخية  اإ�سكانية  ميزانية 
عاماً  للع�سرين  دره��م  مليار   65
دبي،  اإم����ارة  يف  للمواطنني  املقبلة 

التما�سك  ت��ع��زز  م��رتاب��ط��ة  اأ���س��ري��ة 
باأن  ���س��م��وه  م��و���س��ح��اً  املجتمعي"، 
الأرا�سي  ل��ت��ب��ادل  من�سة  "توفري 
اأن  �ساأنها  م��ن  ال�سكنية  وال��وح��دات 
املواطنني م�ساهمني فاعلني  جتعل 
الأن�����س��ب ومب���ا يرتجم  اخ��ت��ي��ار  يف 

احتياجاتهم وتطلعاتهم".
اإ�سكان  "برنامج  ب���اأن  �سموه  وق���ال 
روؤي������ة �ساحب  ي��ج�����س��د  امل���واط���ن���ني 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 

•• دبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
املواطنني  اإ���س��ك��ان  ب��رن��ام��ج  و�سمن 
ال�سيخ  �سمو  اعتمد  دب���ي،  اإم���ارة  يف 
ح�����م�����دان ب�����ن حم����م����د ب�����ن را�����س����د 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
من�سة  اإط���اق  التنفيذي،  املجل�س 
امل�سجلني  للمواطنني  تتيح  رقمية 
املنح  ت���ب���ادل  الإ����س���ك���ان  ب��رن��ام��ج  يف 
والأرا�سي والوحدات ال�سكنية فيما 

بينهم، وفقاً لأولياتهم ال�سخ�سية.
الأولوية  م��ن��ح  ���س��م��وه  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
لأفراد  وم�ساكن  اأرا���ٍس  لتخ�سي�س 
العائلة من الدرجة الأوىل يف نف�س 
احلفاظ  ل�سمان  وذل���ك،  املنطقة، 
املمتّدة"،  "الأ�سرة  منظومة  على 
التما�سك  ع�������س���ب  ت�����س��ك��ل  ال����ت����ي 
حر�س  م��ع  يت�سق  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى ب��ن��اء جمتمع 

مرتابط.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

وتر�سيخ الأمن الجتماعي وتوفري 
املعي�سة الكرمية للمواطنني.

املواطنني  اإ���س��ك��ان  برنامج  وي�سمل 
توفري 4000 قطعة اأر�س لإ�سكان 
للمواطنني، وزيادة م�ساحة مناطق 
مليار  اإىل  لت�سل  املواطنني  اإ�سكان 
و�سبعمئة مليون قدم مربع،و�سوف 
املواطنني  اإ���س��ك��ان  ب��رن��ام��ج  ي�ساهم 
املواطنني  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
عاماً،   20 م���ن  لأك�����ر  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
م����ن خ������ال ال���ت���خ���ط���ي���ط الأم����ث����ل 
مبا  الإم��ارة  يف  املتوفرة  للم�ساحات 
ي�سمن ا�ستدامة خمزون الأرا�سي، 
القرو�س  ق��ي��م��ة  رف���ع  �سيتم  ح��ي��ث 
درهم  مليون  اإىل  لت�سل  ال�سكنية 
ا�سرتاطات  وف��ق  امل�ستحقة  للفئات 
عدد  وم�ساعفة  حم���ددة،  ومعايري 
امل�ستفيدين من موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لاإ�سكان، بالإ�سافة اإىل اإيجاد 
ال�سكنية،  للوحدات  متنوعة  بدائل 
املواطنني  اإ�سكان  مناطق  وتطوير 
ت��وف��ري متطلبات جودة  م��ن خ��ال 
احلي�اة فيها، مبا ف�ي ذلك امل�ساحات 
التجارية،  وامل�����راك�����ز  اخل���������س����راء، 

واملرافق الرتفيهية.

حمدان بن حممد: 
و�القت�صادي  �الجتماعي  �ال�صتقر�ر  مقومات  كل  متتلك  متكاملة  حياة  منظومة  بناء  يف  ر��صد  بن  حممد  روؤية  يج�صد  •  �لربنامج 

و�الإن�صاين.. جلعل دبي �ملدينة �الأف�صل للعمل و�لعي�س يف �لعامل
�ملدينة  يف  �لعائلية  �الأحياء  مفهوم  دعم  �إىل  يهدف  �الأوىل  �لدرجة  �أقارب  من  �لعائلية  للتجّمعات  وم�صاكن  �أر��ٍس  • تخ�صي�س 

�حل�صرية.. مبا يعمل على تربية �الأبناء يف بيئة �أ�صرية مرت�بطة تعزز �لتما�صك �ملجتمعي
وتطلعاتهم �حتياجاتهم  يرتجم  ومبا  �الأن�صب  �ختيار  يف  فاعلني  م�صاهمني  �ملو�طنني  جتعل  �أن  �صاأنها  من  �ل�صكنية  و�لوحد�ت  �الأر��صي  لتبادل  من�صة  •  توفري 

التقى ف�سيلة الإمام الأكرب �سيخ الأزهر ال�سريف وقدا�سة البابا فرن�سي�ض بابا الكني�سة الكاثوليكية 

نهيان بن مبارك: مبادئ �الأخوة �الإن�صانية جوهر روؤية �الإمار�ت حلا�صرها وم�صتقبلها

ا�ستنادا  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  نهجه 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ جلعل 

بادنا يف مقدمة دول العامل.
اإن����ن����ا يف دول����ة   : م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
الإم��ارات نوؤمن باأنه يوجد جماًل 
فيه  العمل  ميكننا  ووا���س��ًع��ا  ك��ب��رًيا 
تر�سيخ  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ق��ي��ة  م��ع 
الأخاقية  واملبادئ  القيم  وتعزيز 
ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ج������زءا ح���ي���وي���ا من 
اإذ تقدم  امل�سرتك  الإن�ساين  تراثنا 
وناجحا  فريدا  منوذجا  الإم���ارات 
النا�س  ب���ني  ال�����س��ل��م��ي  ل��ل��ت��ع��اي�����س 
والثقافات  الأدي������ان  خم��ت��ل��ف  م��ن 

واجلن�سيات واخللفيات.
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه : ك��دل��ي��ل على 

كاأخوة  معا  العامل  �سعوب  وجميع 
الإن�سانية حيث ن�سعى  واأخ��وات يف 
اإىل بناء ج�سور التفاهم والتعاي�س 
والأخ��������وة. واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه : ل 
ي�ستطيع  جمتمع  ول  اأم���ة  ت��وج��د 
حتويل اجلميع ب�سام اإىل معتقد 
واإن   .. ي�ستطيع  ول��ن  واح��د  ديني 
اأف�����س��ل م���ا مي��ك��ن��ن��ا ال��ق��ي��ام ب���ه هو 
ال��ب��ع�����س يف  م��ع بع�سنا  ال��ت��ن��اف�����س 
 .. ال�ساحلة  والأع��م��ال  الف�سيلة 
نقوم بعمل جيد عندما نعمل معا 
الختاف  خ���ط���وط  ج��م��ي��ع  ع���رب 
بعمل  ن��ق��وم   .. الإن�سانية  ل�سالح 
جيد عندما نعزز الإت�سال الب�سري 
وتعاون  ب���ن���اء  ح�����وار  يف  ون�������س���ارك 

ت��وؤك��د هذه  2019 ح��ي��ث  ع���ام  يف 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة 
"الأخوة الإن�سانية" وخلق جمتمع 
عاملي يعي�س فيه اجلميع ويعملون 
معا كاأخوة واأخوات يف وئام و�سام 
اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  وت���وج���ه   ..
ال��ط��ي��ب وقدا�سة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
العامل  منح  على  فرن�سي�س  البابا 
هذه الوثيقة التاريخية التي متثل 
احتفاًل بالوحدة الب�سرية وال�سعي 
واأكر  اأف�سل  ع��امل  نحو  الب�سري 

�ساًما وازدهاًرا.
اإىل  نتطلع  بينما   : معاليه  وق��ال 
احل����وار ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف يف هذا 
اإىل  انتباهنا  نوجه  دعونا  املوؤمتر 

العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  الب�سر  ب��ن��ي 
الأخوة  وثيقة  وقيم  ملبادئ  تعزيزا 
وقعت  التي  التاريخية  الإن�سانية 

يف اأبوظبي.
�سانت  اجتماعات  اأم���ام  كلمته  ويف 
معايل  نقل   .. ال��دول��ي��ة  اإيجيديو 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ال�سمو  حت��ي��ات ومت��ن��ي��ات ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�سيخ  اإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الكني�سة  ب��اب��ا  و  ال�سريف  الأزه����ر 
 .. احل�سور  وجميع  الكاثوليكية 
بالعاقات  ف��خ��ورون  اإن��ن��ا   : وق���ال 
الإم�����ارات  ب��ني  وال�سلمية  ال���ودي���ة 

وزارة  اأن�ساأنا  بالت�سامح  التزامنا 
الأوىل  وال���ت���ع���اي�������س  ال���ت�������س���ام���ح 
اأفتخر  والتي  العامل  والوحيدة يف 
بكوين وزيرا لها .. نحن ملتزمون 
ب��ال��ع��م��ل م��ع ج��م��ي��ع الأف������راد ومع 
ل�����س��م��ان الح���رتام  ال����دول  جميع 
احل��ق��ي��ق��ي وال��ت��ع��اط��ف م��ع كرامة 
اإن�����س��ان واحل��ف��اظ على حقوق  ك��ل 

الإن�سان الأ�سا�سية للجميع.
امل�سعى  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار معاليه 
ال��ن��ب��ي��ل ل���اأخ���وة الإن�����س��ان��ي��ة كان 
الأكرب  الإم�����ام  ف�سيلة  اأذه�����ان  يف 
ال��ط��ي��ب وقدا�سة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اأ�سدرا  ع��ن��دم��ا  فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا 
الإن�سانية  لاأخوة  اأبوظبي  اإعان 

للحفاظ  و�سعنا  يف  م��ا  ك��ل  ونفعل 
معا  نعمل   .. الإن�سان  كرامة  على 
قدما  من�سي  عندما  جيد  ب�سكل 
النا�س  جميع  اأن  ل��رنى  بت�سميم 
اإيجابي يتطلعون  لديهم م�ستقبل 
ب�سرية  اأ����س���رة  يف  ك��اأع�����س��اء  اإل���ي���ه 

واحدة.
وذكر معاليه اأن جميع هذه القيم 
واملبادئ هي جوهر روؤية الإمارات 
حلا�سرها وم�ستقبلها والتي اأر�سى 
دعائمها الوالد املوؤ�س�س املغفور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
هذه  وج�����س��د  ثراه"  اهلل  "طيب 
ور�سخها  النبيلة  وامل��ب��ادئ  القيم 
يف جمتمع الإم����ارات و���س��ارت على 

•• روما - وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الإمام  ف�سيلة  من  كا  والتعاي�س 
الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �سيخ 
البابا  ال�����س��ري��ف وق��دا���س��ة  الأزه����ر 
فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية 
حممد  عبيد  عمر  �سعادة  بح�سور 
الدولة  �سفري  ال�سام�سي  احل�سان 
ل������دى اجل���م���ه���وري���ة الإي���ط���ال���ي���ة 
اجتماعات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  وذل������ك 
لل�ساة  الدولية  اإيجيديو  �سانت 
م��ن اأج���ل ال�����س��ام ال��ت��ي ع��ق��دت يف 

العا�سمة الإيطالية روما.
اللقاء  ب���داي���ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  ورح����ب 
وبابا  ال�������س���ري���ف  الأزه��������ر  ب�����س��ي��خ 
الكني�سة الكاثوليكية اللذين اأر�سيا 
الإن�سانية  ل��اأخ��وة  را���س��خ��ا  نهجا 
والت�سامن  ال�سام  يعزز  العاملية 
بني  الإن�ساين  والت�سامح  واحل��وار 
التي  ذاتها  القيم  الب�سر وهي  بني 

تاأ�س�ست عليها دولة الإمارات.
واأ������س�����اد ف�����س��ي��ل��ة الإم��������ام الأك�����رب 
ال��ط��ي��ب وقدا�سة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����س ب��ج��ه��ود دول���ة 
الإم�����ارات ودوره����ا ال��ف��اع��ل بقيادة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
مبادئ  اإر����س���اء  يف  اهلل"  "حفظه 
والتعاي�س  وال��ت�����س��ام��ح  ال�������س���ام 
واحلوار والت�سامن الإن�ساين بني 

قدرتنا الفردية والوطنية على بناء 
ال�سام .. دعونا نرى اأن هناك ما 
يفرقنا  اأكر مما  ببع�سنا  يربطنا 
واأن اأوجه الت�سابه بيننا اأكرب بكثري 
نعلن  دع���ون���ا   .. اخ��ت��اف��ات��ن��ا  م���ن 
التزامنا باإيجاد الأر�سية امل�سرتكة 
ال�سراعات  ومنع  ملعاجلة  الازمة 

التي ميكن اأن تهدد الب�سرية.
كثرية  اأم��اك��ن  يف   : معاليه  وذك���ر 
العامل تثري الختافات  اأنحاء  يف 
ال�سكوك  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���دي���ن���ي���ة 
ب��دًل من ذل��ك تعزيز  حيث ينبغي 
التقدير ل�سعينا امل�سرتك لتحقيق 
اأحياًنا  يبدو   .. الإن�ساين  الإجن��از 
اأ�سبحت  الدينية  اختافاتنا  اأن 
م�سادر لل�سراع بدًل من اأن تكون 
واأر�سية  املتبادل  لاحرتام  اأ�سا�ًسا 

م�سرتكة حلل امل�سكات.
وعرب معاليه عن اأمله باأن يرى من 
خال مناق�سات هذا املوؤمتر اأفعاًل 
ونتائج من �ساأنها اأن تطلق العنان 
الإن�سانية  والأخ��وة  الت�سامح  لقوة 
اإ�سافة  وال��ع��ق��ول  ال��ق��ل��وب  لتغيري 
التي  ال�سرتاتيجيات  حتديد  اإىل 
اإىل  والأف�����راد  احل��ك��وم��ات  �ستقود 
الت�سامح  عنا�سر  وممار�سة  تبني 
والرتحيب  ال���دي���ن���ي���ة  واحل����ري����ة 
التجان�س وممار�سة  بالتنوع وعدم 
ال�سادق  الف�سول  واإظهار  الإدم��اج 
والحرتام ملن ل ي�سبهنا .. عندما 
اأخوة  ل��دي��ن��ا  �سيكون  ه���ذا  ي��ح��دث 

اإن�سانية عاملية.

توؤكد اأن احلركة ا�ستغلت ه�سا�سة املوؤ�س�سات وت�ستت الأحزاب لت�سدر امل�سهد ال�سيا�سي

مركز تريندز يك�صف يف در��صة جديدة �أ�صر�ر ف�صل جتربة حكم حركة �لنه�صة يف تون�س
•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  "مركز  اأ����س���در 
وال�ست�سارات" درا�سة جديدة حتت 
وجتربة  النه�سة  "حركة  ع��ن��وان: 
احلكم: احل�سيلة واملاآلت"، تو�سح 
اأن تون�س مرت طوال ع�سرة اأعوام 
تاريخها  يف  �سعوبة  املراحل  باأ�سد 
الأ�سباب  ت���ع���ددت  وق���د  امل��ع��ا���س��ر، 
اأهمها  اأن  ذلك، غري  وراء  الكامنة 
التي  احلاكمة  املنظومة  اإىل  يعود 
وحتكَّمت  النه�سة  حركة  و�سعتها 
موقعها  ك���ان  مهما  توجهاتها  يف 

النتخابي وحجمها.
وتوؤكد الدرا�سة اأن حركة النه�سة 
اإىل  ل���ل���و����س���ول  ����س���ردي���ت���ه���ا  ب���ن���ت 
مقومني  على  تون�س  يف  ال�سلطة 
اثنني: الأيديولوجية الإ�ساموية 

ال�����دول�����ة ال���ت���ون�������س���ي���ة واخ��������رتاق 
والق�سائية،  الأم��ن��ي��ة  اأج��ه��زت��ه��ا 
حيث كانت احلركة طوال الع�سرية 
املحا�سبة يف  ماأمن من  املا�سية يف 
بق�سية  ي��ع��رف  مب��ا  تتعلق  ملفات 
طالتها  وباتهامات  ال�سري  اجلهاز 
ب���وؤر  اإىل  ال�����س��ب��اب  ت�����س��ف��ري  ح����ول 
الإرهاب  تنامي  يف  ودوره��ا  التوتر 

يف تون�س وباخلروقات املالية.
وت�سيف اأن �سعارات حركة النه�سة 
اأيديولوجيتها  م����ن  امل�����س��ت��م��دة 
الإ�ساموية، مل تعد لها م�سداقية 
وا�سعة  ف����ئ����ات  ل������دى  وج����اذب����ي����ة 
ال��ت��ون�����س��ي يف �سوء  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
مطالبها  تلبية  يف  الذريع  الف�سل 
القت�سادية  طموحاتها  وحتقيق 
والجتماعية، وباتت هناك قطيعة 
ب��ني احل��رك��ة الإ���س��ام��وي��ة وهذه 

احلاكم  الدميقراطي  الد�ستوري 
امل�سهد  �سابقاً، ومتّكنت من ت�سدر 
اإقليمية  مناخات  و�سط  ال�سيا�سي 
مائمة  ب������دت   2011 ع������ام  يف 
الإ�ساموية  احل���رك���ات  ل�����س��ع��ود 

الإخوانية.
وت��ب��ني ال��درا���س��ة اأن ت��اأث��ري جتربة 
ح����رك����ة ال���ن���ه�������س���ة يف احل����ك����م مل 
ال�سيا�سي  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  يقت�سر 
ت��ون�����س، ف��ق��د عملت  ال��داخ��ل��ي يف 
امل�ستوى  على  تون�س  اإق��ح��ام  على 
امل����ح����اور  ����س���ي���ا����س���ة  اخل�����ارج�����ي يف 
خاف  على  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
ال�سيا�سة اخلارجية  داأب��ت عليه  ما 
اإىل  اأدى  م���ا  ال��ت��ون�����س��ي��ة،  ل��ل��دول��ة 
ت��ون�����س يف املحافل  ت��راج��ع ���س��ورة 
التدخل  حيث  م��ن  ���س��واء  الدولية 
ال�����دول الأخ������رى وفق  ����س���وؤون  يف 

من  تت�سمنه  م��ا  ب��ك��ل  ال�سمولية 
�سعارات واأدبيات على غرار الإ�سام 
ه�����و احل������ل وال����������دور احل�������س���اري 
الأخاقوية  والطهورية  لاإ�سام 
ن��اح��ي��ة، و�سورة  وامل��ظ��ل��وم��ي��ة م��ن 
والقوي  امل��ن��ظ��م  احل����زب  احل���رك���ة 
كلها  ال���ب���اد  رب�����وع  وامل��ن��ت�����س��ر يف 
والذي يزخر بالكفاءات يف املجالت 

جميعها من ناحية اأخرى.
النه�سة  ح���رك���ة  اأن  اإىل  وت�����س��ري 
الدولة  موؤ�س�سات  ه�سا�سة  ا�ستغلت 
�سقوط  عقب  واأجهزتها  التون�سية 
ال���رئ���ي�������س الأ�����س����ب����ق، زين  ن����ظ����ام 
العابدين بن علي، وحالة الت�ستت 
يف �سفوف الأح��زاب واحلركات يف 
والي�سارية  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ال��ت��ي��ارات 
وغ������ي������اب م����ن����اف���������س ق��������وي ل���ه���ا، 
التجمع  ح��زب  ح��ل  بعد  خ�سو�ساً 

اأجندات اأيديولوجية اإ�ساموية اأو 
من حيث ت�سدير الإرهابيني.

اإبان  النه�سة  ح��رك��ة  اأن  وت��و���س��ح 
ت��روؤ���س��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
اإط�����ار  ويف  ال����رتوي����ك����ا  ح���ك���وم���ت���ي 
قد  الإ���س��ام��وي��ة  ال��ت��داف��ع  �سيا�سة 
رادع  دون  م��ف��ت��وح��اً  امل��ج��ال  ت��رك��ت 
وال�سلفية  ال�����س��ل��ف��ي��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
ال�سريعة  )اأن���������س����ار  اجل����ه����ادي����ة 
خ�������س���و����س���اً( ل��ل��ن�����س��اط ال���دع���وي 
التون�سي،  ال�����س��ب��اب  ول���س��ت��ق��ط��اب 
ما  خ�سو�ساً  ال��ب��اد  �سهدت  حيث 
و2016   2011 الأع�������وام  ب���ني 
اإرهابية عدة زعزعت اأمن  عمليات 
تع�سف  وكادت  وا�ستقرارها  الباد 

بكيان الدولة.
اأ����س���رار تغلغل  ال��درا���س��ة  وت��ك�����س��ف 
موؤ�س�سات  داخ���ل  النه�سة  ح��رك��ة 

بداأ يظهر يف �سفوف حركة النه�سة 
ا�ستقالة  خ��ال  من  �سواء  بتون�س 
خال  م���ن  اأو  ب����ارزي����ن،  اأع�������س���اء 
هت  ُوجِّ ال��ت��ي  احل����ادة  الن���ت���ق���ادات 
لطريقته  �سواء  الغنو�سي  لرا�سد 
اأو لاختيارات  يف ت�سيري احلركة، 

ال�سبابية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ئ���ات 
خ�����س��و���س��اً، وق����د جت���لَّ���ى ذل����ك يف 
بل   ،2021 يوليو   25 تظاهرات 
اإن هذه القطيعة بداأت تظهر بني 

احلركة وجمهورها ومنا�سريها.
ع  الت�سدُّ اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

ال�سراع  خ��ال  من  اأو  ال�سيا�سية، 
رئا�سة  يف  الغنو�سي  خ��اف��ة  ع��ل��ى 
املوؤجل  ال���ق���ادم  ب��امل��وؤمت��ر  احل��رك��ة 
اأدى هذا ال�سراع يف  انعقاده؛ وقد 
 113 اإع����ان  اإىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 

ع�سواً ا�ستقالتهم من احلركة.
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اأخبـار الإمـارات
مبادرة تعد الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات

مركز �الإر�صاد �لطالبي بجامعة ز�يد يدرب �أع�صاء �جلامعة على مبادئ �لرعاية �لنف�صية
•• دبي –الفجر:

تعلن  اأك��ت��وب��ر،   10 ل  امل�����س��ادف  العاملي  النف�سية  ال�سحة  بيوم  اح��ت��ف��اًء 
جامعة زايد عن مبادرة تعد الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات العربية 
تدريب  يف  وتتمثل  باجلامعة،  الطابي  الإر�ساد  مركز  اأطلقها  املتحدة، 
خا�س يخ�سع اإليه عدد من الأ�ساتذة واملوظفني يجعلهم موؤهلني ملعرفة 
عاملي  برنامج  وه��و  الطلبة،  بها  مي��ر  التي  النف�سية  امل�ساكل  واكت�ساف 
 Mental Health النف�سية"   ال�سحة  "مي�سر  ا�سم  عليه  يطلق 
Facilitator ي�ستهدف تعليم اأفراد من خارج قطاع ال�سحة النف�سية 

مبادئ الدعم النف�سي. 

 2015 �سنة  يف  اأطلق  النف�سية" ال��ذي  ال�سحة  "مي�ّسر  برنامج  يهدف 
يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل تدريب اأفراد من خارج جمال الطب 
النف�سي على مهارات متكنهم من م�ساعدة الأ�سخا�س امل�سابني باأمرا�س 
للحاجة  تلبية  وذلك  والعاج،  لاإر�ساد  وتوجيههم  نف�سية،  �سدمات  اأو 

املتزايدة على التوجيه والعاج النف�سي حول العامل.
ويعد مركز الإر�ساد الطابي بجامعة زايد اأول مركز لاإر�ساد النف�سي 
وال�سركات  املعتمدين  للم�ست�سارين  الوطني  املجل�س  قبل  م��ن  معتمد 
خارج  لأ�سخا�س  ال��ت��دري��ب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يقدم   )NBCC( التابعة 

جمال ال�سحة النف�سية يف الدولة. 
النف�سية  امل�ساكل  اأك��ر  اإىل  فيه  يتطرق  مكثفا  برناجما  التدريب  ي�سم 

العمل  مبادئ  على  تركيزهم  اإىل جانب  عليها،  التعرف  وكيفية  انت�سارا 
بنزاهة وطرق امل�ساعدة وال�ست�سارة، واإحالة احلالت التي تتطلب تدخا 

اأعمقا اإىل خمت�سني يف املجال. 
وتقول الدكتورة منال �سالح – مر�سد نف�سي اأول و م�سوؤولة الربنامج:" 
ن��ه��دف م��ن خ��ال ت��ق��دمي ه��ذا ال��ربن��ام��ج لأع�����س��اء اجل��ام��ع��ة، اإىل اإزالة 
النف�سية،  امل�ساكل  ح��ول  حت��وم  التي  امل�سبقة  والأف��ك��ار  املحيطة  الهالة 
خا�سة املتعلقة بال�سباب يف هاته الفرتة احل�سا�سة من العمر، وت�سجيعهم 

على طلب امل�ساعدة".
و ت�سيف: " لقد دربنا لغاية الآن 38 فردا، منهم 13 طالبا و طالبة، 
و25 اأ���س��ت��اذا و م��وظ��ف��ا، وب��ع��د اإمت���ام ال��ت��دري��ب اأ���س��ب��ح  ب��اإم��ك��ان هوؤلء 

املتدربني الذين �سار يطلق عليهم "مي�ّسر ال�سحة النف�سية"   التعرف 
خال  من  نف�سية  مل�ساعدة  يحتاجون  الذين  والأ�سخا�س  الطلبة  على 
و  فريقنا  نطاق  و�سعنا  قد  نكون  بالتايل  و  باجلامعة،  اليومي  عملهم 
" م�سروع  م�سمى  عليه  اأطلق  مكتبا  اأن�ساأنا  كما  للطالب،  اأق��رب  جعلناه 
من  ع��دد  م��ن  مكونا   ،Gatekeeper النف�سية"  ال�سحة  اأ���س��دق��اء 
التوجيه  و  امل�ساعدة  الطلبة لكي يقدموا  النف�سية من  ال�سحة  مي�ّسري 
اأق��رب لهم كونهم من نف�س الفئة العمرية و  لأقرانهم، ب�سكل ب�سيط و 
يت�ساركون الكثري من الأفكار، و اإذا وجد اأحد مي�سري ال�سحة النف�سية 
اأن اأحد الطلبة بحاجة ملتابعة خمت�س يحوله لنا لتتم م�ساعدته ب�سكل 

دوري و اأعمق." 

�ملنتدى �لعربي للم�صوؤولية �الجتماعية للموؤ�ص�صات 
يناق�س �ال�صتد�مة و �ل�صمود بعد كوفيد 19

•• دبي - وام: 

للم�سوؤولية  العربي  للمنتدى  التا�سعة  ال��دورة  �سلطت 
العربية  ال�سبكة  الذي نظمته  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 
للم�سوؤولية الإجتماعية للموؤ�س�سات، حتت رعاية وزارة 
مو�سوع  على  ال�سوء  م��وؤخ��را  البيئة  و  املناخي  التغري 
19 . �سهد  "ال�ستدامة و ال�سمود بعد جائحة كوفيد 
املنتدى الذي مت تنظيمه بدعم جمموعة من الكيانات 
املحلية و الإقليمية و الدولية، ح�سور اأكر من 400 
م�ستوى  على  خمتلفة  موؤ�س�سات  و  كيانات  من  �سخ�س 
الوطن العربي و خارجه، ح�سوريا و اإفرتا�سيا. و قال 
بن  �سامل  املهند�س  ال�سيخ  للمنتدى  الرئي�سي  املتحدث 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سلطان 
راأ����س اخليمة خال  امل���دين يف  ال��ط��ريان  دائ���رة  رئي�س 
كلمته الإفتتاحية، اإن ر�سالة و حماور املنتدى و اأجندته 
املتوقعة  خمرجاته  تكون  لكي  البالغة  اأهميتها  تت�سح 
و ت��و���س��ي��ات��ه مب��ث��اب��ة ب��و���س��ل��ة ت��دع��م م�����س��ارات التنمية 

امل�ستدامة القليمية و العاملية .
و اأ����س���اف ال�����س��ي��خ ���س��امل ب��ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ان���ه يف 
و  القت�ساد  موؤ�س�سات  ا�ستعادة  �ستعتمد  الراهن  الوقت 
املجتمع على كيفية قدرتنا على اإعادة ا�ستلهام و البناء 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  اعتمدناها  التي  الركائز  على 
امل�ستدامة و التي تت�سمن الركائز التي بنيناها عليها، 
اأي راأ����س امل��ال و ال��ق��درات امل��ادي��ة، و امل���وارد الب�سرية و 
بحيث  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  و  التكنولوجيا،  و  ال��ع��ل��وم 
املقبلة.  و  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات  م��ع  ت��ت��ج��اوب  و  تتائم 
باأهمية  ك��ذل��ك  تتعلق  ق��د  ال��ط��روح��ات  ذات  اأن  م��وؤك��داً 
دول  ك��اف��ة  يف  الع��م��ال  قطاعات  و  موؤ�س�سات  ا�ستعداد 
التنمية  دعم م�سرية  املحوري يف  لدورهم  العامل نظرا 
حبيبة  ال�سيدة  قالت  جانبها  من  و  العاملية.  امل�ستدامة 

العربية  لل�سبكة  التنفيذي  املدير  و  الرئي�س  املرع�سي 
الوبائية  الآثار  اإن  للموؤ�س�سات  الإجتماعية  للم�سوؤولية 
انتعا�س  ���س��ي��ا���س��ات  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
اقت�سادية و ا�سرتاتيجية لإعادة التفكري ب�سكل اأ�سا�سي 
لتعزيز  و  "الأمور"  اإدارة  بها  تتم  ال��ت��ي  الطريقة  يف 
الأعمال و القطاعات التي ت�ساعد على مواجهة حتديات 

التنمية العاملية احلالية.
للمنتدى  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال����دورة  تنظيم  مت  اأن���ه  اأ���س��اف��ت  و 
بروؤية  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  ال��ع��رب��ي 
ل��ت��ق��دمي خ���ارط���ة ط��ري��ق م��ت��م��ا���س��ك��ة ل��ل�����س��ي��ا���س��ات التي 
متكاملة  و  داع��م��ة  ا�سرتاتيجيات  و  ت�سريعات  تتطلب 
البيئية  و  الجتماعية  و  الق��ت�����س��ادي��ة  الأه����داف  ع��رب 
امل�����س��ت��دام��ة، ف��ف��ي حني  اأه����داف التنمية  امل��ت��واف��ق��ة م��ع 
الإ�سرتاتيجية  ي�سبح  اأن  اإىل  طريقه  يف  الب��ت��ك��ار  اأن 
دول  من  الكثري  يف  ال�سركات  و  للحكومات  التوجيهية 
املبتكرة  ال�سرتاتيجيات  نطاق  فهم  املهم  فمن  العامل، 
البناء  لإع��ادة  ت�سلح  لأنها  التكنولوجية  الخرتاقات  و 
اأنظمتنا  بها  تعمل  ال��ت��ي  الطريقة  ت�سميم  لإع����ادة  و 
املجالت  الكثري من  هناك  القت�سادية.  و  الجتماعية 
و  اأنظمتنا  لتغيري   - عليها  الرتكيز  علينا  يجب  التي 
اأمناط حياتنا و عاداتنا ال�ستهاكية ل�سمان م�ستقبل 
– مدير  ال�سويدي  بدر  قي�س  املهند�س  وق��ال  م�ستدام. 
البيئة  و  املناخي  التغري  وزارة  يف  املناخي  التغري  اإدارة 
"على الرغم من الأوقات ال�سعبة، تظل دولة الإمارات 
ب�سكل  البناء  باإعادة  التزامها  يف  ثابتة  املتحدة  العربية 
قد تعيد ت�سكيل  الوباء درو�ًسا قيماً  اأف�سل. لقد علمنا 
طريقة عي�سنا و تفاعلنا مع البيئة". و اأ�ساف قائًا "مع 
نظرة م�ستقبلية اإيجابية، �سنوا�سل تعزيز دور القت�ساد 
الأخ�سر باعتباره حجر الزاوية يف النتعا�س بعد الوباء، 

و ناأمل اأن تكون جتربتنا م�سدر اإلهام للعامل".

بح�سور ال�سيخة بدور القا�سمي واأع�ساء جمل�ض الإدارة 

جمعية �أ�صدقاء �لر�صاعة �لطبيعية يف �ل�صارقة حتتفي بالذكرى �ل�صنوية �ل�21 على تاأ�صي�صها
•• ال�صارقة-الفجر:

�سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  اأك��دت 
الفخرية  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
الر�ساعة  اأ������س�����دق�����اء  جل���م���ع���ي���ة 
اكت�سفه  م���ا  ك���ل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
اأهمية  ح��ول  �سيك�سفه  وم��ا  العلم 
�سي�ساهم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ر���س��اع��ة 
اإق��ن��اع احل��ك��وم��ات ح��ول العامل  يف 
ل����ل����رف����ع م������ن وت���������رية ال���ت���وع���ي���ة 
ال�سيا�سات  وا�ستحداث  املجتمعية 
عملية  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ال���������س����روري����ة 
اأن  مو�سحة  الطبيعية،  الر�ساعة 
ك��ب��رياً خا�سة على  ت��اأث��رياً  ل��ذل��ك 

حياة املراأة العاملة.
ج��اء ذل��ك خ��ال احل��ف��ل ال�سنوي 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى   21 ال�����  ل���ل���ذك���رى 
ج���م���ع���ي���ة اأ������س�����دق�����اء ال���ر����س���اع���ة 
اجلمعيات  اإح�������دى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
ال�سحي  التثقيف  لإدارة  التابعة 
الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  يف 
اجلمعية  نظمته  ال��ذي  بال�سارقة، 
)ع��ن ب��ع��د(، حت��ت رع��اي��ة ال�سيخة 
بدور القا�سمي، وبح�سور املهند�سة 
خ����ول����ة ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال���ن���وم���ان، 
الر�ساعة  اأ�سدقاء  جمعية  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الطبيعية، 
املوؤ�س�سات،  وم���دي���رات  اجل��م��ع��ي��ة، 
وممثلي اجلهات الراعية والداعمة 

واملتطوعات يف اجلمعية.

وم�ستقرة. بدورها قالت املهند�سة 
خ����ول����ة ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال���ن���وم���ان، 
الر�ساعة  اأ�سدقاء  جمعية  رئي�س 
احلفل  ه����ذا  "ننظم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: 
التزامنا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  ال�����س��ن��وي 
برت�سيخ مفاهيم الأمناط ال�سحية 
املجتمع  اأف�������راد  ل����دى  ال�����س��ل��ي��م��ة 
العامة  ال�����س��ح��ة  ك��اف��ة، وحت�����س��ني 
يف  ملتزمون  والأم��ه��ات،  لاأطفال 
ق��ري��ن��ة �ساحب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ذل���ك 

العلم  اأن  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  وب��ّي��ن��ت 
التجربة  ه�����ي  م���ث���ل���م���ا  وا�������س������ح، 
العملية، بخ�سو�س فوائد واأهمية 
جيل  بناء  يف  الطبيعية  الر�ساعة 
�سحي بدنًيا ونف�سًيا، م�سددة على 
اأن اأهميتها ل تتوقف عند اجلانب 
ال�������س���ح���ي وال���ن���ف�������س���ي ل���اأج���ي���ال 
لت�سمل  مت��ت��د  واإمن������ا  اجل����دي����دة، 
الجتماعّية  الآث�������ار  م���ن  ج��م��ل��ًة 
الإيجابّية على بناء اأ�سرة متما�سكة 

ال�سمو، �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
املتوا�سل،  ب��دع��م��ه��ا  وم����ا�����س����ون 
من  امل�ستفيدين  ع��دد  و�سل  حيث 
الفرتا�سية  والفعاليات  املبادرات 
 17،365 ح���وايل  اإىل  للجمعية 

م�ستفيد".
الدفعة  ت��خ��ري��ج  احل���ف���ل  و���س��ه��د 
مر�سدات  ب���رن���ام���ج  م����ن   15 ال������ 

وتكرمي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ال���ر����س���اع���ة 
واملتطوعني  وال��داع��م��ني  ال���رع���اة 
فعاليات  اإجن��اح  يف  �ساركوا  الذين 
ودعمها  ون�����س��اط��ات��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���رام���ي���ة  اأه�����داف�����ه�����ا  يف حت���ق���ي���ق 
ال�سليمة  ال��ت��ن�����س��ئ��ة  ���س��م��ان  اإىل 
�سحتهم  على  واحلفاظ  لاأطفال 
على  وال��ت�����س��ج��ي��ع  و����س���ام���ت���ه���م، 
يف  وال�سليمة  ال�سحية  املمار�سات 

املجتمع.

ُتركز على الرعاية ال�ساملة يف �سهر التوعية ب�سرطان الثدي

مدينة �ل�صيخ �صخبوط �لطبية تنظم �أن�صطة وفعاليات متنوعة للتوعية ب�صرطان �لثدي خالل �صهر �أكتوبر
•• اأبوظبي-الفجر:

التوعية  ���س��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات  اإط����ار  يف 
امل���واف���ق ل�سهر  ال���ث���دي،  ب�����س��رط��ان 
اأكتوبر من كل عام، يحظى مفهوم 
ال��رع��اي��ة ال�����س��ام��ل��ة ب��رتك��ي��ز كبري 
�سخبوط  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة  ل�����دى 
م�ست�سفيات  اأك��رب  اإح��دى  الطبية، 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
ل����ل����ح����الت احل�����رج�����ة وامل����ع����ق����دة، 
�سركة  ب���ني  امل�������س���رتك  وامل�������س���روع 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
حيث  كلينك".  و"مايو  "�سحة" 
ال�ساملة  ال��رع��اي��ة  مفهوم  ي�سمل 
الرئي�سية  اله����ت����م����ام  جم�������الت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��رط��ان ال���ث���دي، ب���دءاً 
من التثقيف والتعليم و�سوًل اإىل 
متعددة  ال�سحية  الرعاية  من��وذج 

التخ�س�سات.
ت�ست�سيف  اأك��ت��وب��ر،  �سهر  وخ���ال 
الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  م��دي��ن��ة 
اأن�سطة للتوعية والتثقيف حول كل 
ما يتعلق ب�سرطان الثدي، وي�سمل 
ة الأن�سطة خال الفرتة  ذلك من�سّ
التي  اأك���ت���وب���ر،   16 اإىل   10 م���ن 
واملمر�سات  الأط��ب��اء  مقابلة  تتيح 

من  والبالغة  الثدي،  �سرطان  من 
ت�سخي�س  "مت  ع��ام��اً:   50 العمر 
اإ����س���اب���ت���ي ب�������س���رط���ان ال����ث����دي يف 
ب��ل��غ عمري  ح��ني  الأوىل  م��راح��ل��ه 
46 �سنة. وكانت اأمي ناجية اأي�ساً 
من �سرطان الثدي، ولذا �سجعتني 
ع��ل��ى زي�����ارة ال��ط��ب��ي��ب ح���ني ب���داأت 
اأ�سكو من اأمل يف �سدري. ومبا اأين 
ت��غ��ريات يف الثدي  ب���اأي  اأ���س��ع��ر  مل 
اإ�سابتي  اأتوقع  با�ستثناء الأمل، مل 
ب���ال�������س���رط���ان. وع���ل���ى ال���رغ���م من 
عمري وتاريخ الإ�سابة يف عائلتي، 
مطلقاً،  الذاتي  بالفح�س  اأق��م  مل 
لإجراء  امل�ست�سفى  اإىل  اأذه��ب  ومل 
الفح�س، وذلك خوفاً من مواجهة 
بال�سرطان.  اإ����س���اب���ت���ي  اح���ت���م���ال 
املبكرة  الفحو�سات  ولذا، جتاهلت 
ممتنة  ف��اأن��ا  الآن،  اأم��ا  واملنتظمة. 
لت�سجيع والدتي وعائلتي يل على 
ت�سخي�س  مت  فقد  الطبيب،  زي��ارة 
اإ����س���اب���ت���ي ب��ع��د اأخ�����ذ ع��ي��ن��ة. واأن����ا 
ب����دوري اأ���س��ج��ع ال��ن�����س��اء ع��ل��ى عدم 
ال�����س��م��اح ل��ل��خ��وف م��ن امل��ر���س باأن 
باأنف�سهن،  الهتمام  م��ن  مينعهن 
مر�ٌس  ال�سرطان  ب��اأن  ُيدركن  واأن 
مي��ك��ن ع��اج��ه ع��ن��د اك��ت�����س��اف��ه يف 

وقت مبكر".

واأم�����را������س  الأورام  ط����ب  ق�������س���م 
�سخبوط  ال�سيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال���دم 
ال�سنوية  امل��ب��ادرة  تقام   " الطبية: 
خال  ال��ث��دي  ب�����س��رط��ان  للتوعية 
الرتقاء  عام  كل  من  اأكتوبر  �سهر 
امل���ج���ت���م���ع حول  مب�������س���ت���وى وع�����ي 
ت���اأث���ريات ه���ذا امل��ر���س. م��ع تاأكيد 
ال�سحية يف هذه  الرعاية  م��زّودي 
اأهمية  ع��ل��ى  املجتمعية  الفعالية 
ال�سروري  ومن  املنتظم،  الفح�س 
اأن نركز اأي�ساً على اأهمية التثقيف 
والتعليم وفهم التاأثريات ال�ساملة 
املري�سات،  على  ال��ث��دي  ل�سرطان 
اجل�سمانية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ب������دءاً 

و�سوًل اإىل الناحية النف�سية".
مدينة  ت��ت��ب��ن��ى  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
ال��ط��ب��ي��ة نهجاً  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ 
�سات يعتمد  عاجياً متعّدد التخ�سّ
�سني  املتخ�سّ الأطباء  على خربات 
ت�سخي�س  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  ال���ذي���ن 
ب�سورة  ال���ث���دي  ���س��رط��ان  وع�����اج 
�سمولية، مبا يف ذلك اأطباء الأورام 
التجميل  وج���ّراح���ي  واجل���ّراح���ني 
�سني. كما ت�ستمل  والأطباء املتخ�سّ
اأي�ساً على تقدمي  خربات الأطباء 
ومنها  الفحو�سات،  يف  خدماتهم 
التي  اجلينية  امل��ورث��ات  اخ��ت��ب��ارات 

يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، 
واملخاوف  ال�ستف�سارات  ومناق�سة 
املتعلقة ب�سرطان الثدي، والتعرف 
ع��ل��ى امل��زي��د ح���ول ع��وام��ل اخلطر 
والعادات  العاج  وطرق  والإ�سابة 
ال���ي���وم���ي���ة ال��ب�����س��ي��ط��ة ل���ل���ح���ّد من 
يف  املن�سة  �ستقام  حيث  امل��خ��اط��ر. 
مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية من 
يا�س  يف  ثم  اأكتوبر،   13 اإىل   10
م���ول ) م��ق��اب��ل ك���ارف���ور( م��ن 14 
املنا�سبة  وب��ه��ذه  اأك��ت��وب��ر.   16 اإىل 
اأي�ساً �سيظهر مبنى مدينة ال�سيخ 
باللون  م�����س��اًء  الطبية  �سخبوط 
التوعية  ���س��ه��ر  ط������وال  ال���������وردي 

ب�سرطان الثدي يف اأكتوبر.
الدكتور  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�سهروخ ها�سمي، ا�ست�ساري ورئي�س 

املورثات  م��ن  التحقق  اإىل  ت��ه��دف 
يحملنها من  م��ن  ل���دى  امل��ت��ح��ورة 
اأكر  اللواتي قد يتعر�سن  الن�ساء 
ل��اإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال���ث���دي، مبا 
يتيح لهن التاأكد من مدى انت�سار 
نتيجة  ع��ائ��ات��ه��ن  يف  ال�����س��رط��ان 

لاإ�سابة باملورثات املتحّورة.
الت�سوير  ا���س��ت��خ��دام  مُي��ك��ن  ك��م��ا 
 )MRI( املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني 
لفح�س الن�ساء املعر�سات خلطورة 
عالية يف الإ�سابة ب�سرطان الثدي، 
ت�������س���ت���م���ل الخ�����ت�����ب�����ارات  يف ح�����ني 
الأخ�����رى ع��ل��ى ف��ح��و���س��ات الثدي 
واملوجات فوق ال�سوتية والت�سوير 
احل����������������راري، وف����ح���������س ع����ّي����ن����ات 

الأن�سجة.
الناجيات  اإح����دى  م���ي���ادة،  وت��ق��ول 

اأ�سعة عالية الطاقة لقتل اخلايا 
ال�سرطانية.

بالعا،  ن��اه��د  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ا�ست�سارية جراحة الثدي يف مدينة 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة: "ل 
يقت�سر ت�سخي�س الإ�سابة مبر�س 
الثدي  �سرطان  مثل  احلياة  ُيغري 
فح�سب؛  اجل�سدية  تاأثرياته  على 
�سكًا  نف�سه  الت�سخي�س  ُيعترب  بل 
اآخر لل�سرطان مبا له من تاأثريات 
نف�سية واجتماعية قوية قد توؤدي 
اإىل انخفا�س ال�سعور بقيمة النف�س 
�سلبية  �سورة  وتكوين  وتقديرها، 
�سرطان  ع���اج  اأن  اإذ  ال����ذات.  ع��ن 
م��ف��ه��وم تخلي�س  ي��ت��ج��اوز  ال��ث��دي 
اجل�����س��م م���ن امل���ر����س وح�����ده، اإمنا 

املُ�سابات  تتلقى  اأن  ال�سائع  وم��ن 
ب�����س��رط��ان ال���ث���دي اأك�����ر م���ن نوع 
واح��د م��ن ال��ع��اج، وذل��ك اعتماداً 
على حالة املري�سة ونوع ال�سرطان 
خيارات  وتتنوع  الإ���س��اب��ة.  ودرج��ة 
جراحة  بني  الثدي  �سرطان  عاج 
ال�سرطانية،  الأن�������س���ج���ة  اإزال��������ة 
لتقلي�س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  وال����ع����اج 
قتلها،  اأو  ال�����س��رط��ان��ي��ة  اخل���اي���ا 
اخلايا  ملنع  ال��ه��رم��وين  وال��ع��اج 
ال�����س��رط��ان��ي��ة م���ن احل�����س��ول على 
لنموها،  ال����ازم����ة  ال���ه���رم���ون���ات 
يدعم  ال��ذي  البيولوجي  وال��ع��اج 
مل�ساعدته  اجل�سم  يف  املناعة  جهاز 
ال�سرطانية،  اخل��اي��ا  حم��ارب��ة  يف 
والعاج الإ�سعاعي الذي ي�ستخدم 

اجل�سدية،  اآث����اره  م��ع��اجل��ة  ي�سمل 
والتي ميكن احلّد منها بالو�سائل 
على  املحافظة  وتعترب  اجلراحية. 
الأن�سجة  واإزال�����ة  ال���ث���دي،  مظهر 
ال�سرطانية فقط، اخليار الأف�سل 
حالة  �سمحت  اإذا  اجلراحني  ل��دى 
اآخر  بذلك. وهناك خيار  املري�سة 
يتمثل يف اإعادة بناء الثدي، والذي 
ي�����س��م��ل ن���وع���ني م���ن الإج��������راءات، 
واإعادة  الفوري  البناء  اإع��ادة  وهما 
اختيار  ويعتمد  امل��ت��اأخ��رة،  ال��ب��ن��اء 
املعتمد لاإجراء على درجة  النوع 
الإ�����س����اب����ة ب���ال�������س���رط���ان واحل���ال���ة 
الإ�سافية  وال��ع��اج��ات  ال��ط��ب��ي��ة، 
ال����ت����ي ق����د ت����ك����ون م���ط���ل���وب���ة بعد 

اجلراحة".

تنمية �ملجتمع تعتزم تطبيق �إجر�ء�ت جديدة لت�صهيل وت�صريع تعديل �أو�صاع �ملوؤ�ص�صات �الأهلية ذ�ت �لنفع �لعام �ملرخ�صة

اإىل  الجتماعي  التكافل  �سناديق 
18 �سندوقاً على م�ستوى الدولة.
املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزارة  وت�����ق�����وم 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة م���ن املهام 
وامل�سوؤوليات جتاه اجلمعيات تتمثل 
املالية  القوائم  وحتليل  فح�س  يف 

•• دبي - وام:

عي�سى  ب��ن��ت  ح�سة  م��ع��ايل  ك�سفت 
بوحميد وزي��رة تنمية املجتمع عن 
اإج�������راءات ج���دي���دة ت��ع��ت��زم ال�����وزارة 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  تطبيقها 
تعديل  اإج����راءات  وت�سريع  ت�سهيل 
واملوؤ�س�سات  اجل��م��ع��ي��ات  اأو�����س����اع 
املرخ�سة  العام  النفع  ذات  الأهلية 
بقانون  ل��ل��م��ر���س��وم  وف���ق���ا  حم��ل��ي��ا 
 2020 ل�����س��ن��ة   35 رق���م  احت�����ادي 
ب���ت���ع���دي���ل ب���ع�������س اأح�����ك�����ام ق���ان���ون 
م�ساعفة  يحقق  ومب���ا  اجل��م��ع��ي��ات 
اأع���داد  يف  ال�سنوية  ال���زي���ادة  ن�سبة 
امل�����س��ه��رة ع��ل��ى م�ستوى  اجل��م��ع��ي��ات 

الدولة.
اأهمية الدور الذي  واأكدت معاليها 
ت��ق��وم ب��ه ال����وزارة م��ن اأج���ل تن�سيق 
العمل  ك��اف��ة اجل��ه��ود يف  وت��وح��ي��د 
الدولة  م�ستوى  على  الج��ت��م��اع��ي 

 /274/ اإىل  الآن  ح��ت��ى  ال������وزارة 
واملوؤ�س�سات  اجل��م��ع��ي��ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
اأو�ساعها  توفيق  مت  التي  الأهلية 
وف���ق���اً ل��ل��م��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي 
بواقع   2020 ل�����س��ن��ة   35 رق����م 
عام  ن���ف���ع  ذات  ج��م��ع��ي��ة   /222/
و/18/  اأه��ل��ي��ة  موؤ�س�سة  و/34/ 
���س��ن��دوق ت��ك��اف��ل اج��ت��م��اع��ي وذلك 
ح�سب تقرير �سدر موؤخراً يف وزارة 
معاليها  واأ���س��ارت  املجتمع.  تنمية 
الوزارة  بني  امل�سرتكة  اجلهود  اإىل 
تعديل  ب�������س���اأن  امل��ح��ل��ي��ة  واجل����ه����ات 
اأو�ساع اجلمعات الأخرى املرخ�سة 
عليها  والرقابة  والإ���س��راف  حمليا 
م��ن خ���ال م��ذك��رات ال��ت��ف��اه��م بني 
منبهة  املخت�سة  واجل��ه��ات  ال���وزارة 
ذات  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  دور  اأن  اإىل 
ي��ع��زز جهود  ب���ال���وزارة  ال��ع��ام  النفع 
الأهلية  وامل���وؤ����س�������س���ات  اجل��م��ع��ي��ات 
اإج������������راءات  اإط����������ار جم����م����وع����ة  يف 

ب��امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة غ�سل 
الأم��وال ومتويل الإره��اب ال�سادرة 
عن جمموعة العمل املايل "فاتف" 
التزام  يج�سد  ومب���ا   /FATF/
الدولة  يف  الرقابية  اجل��ه��ات  كافة 
والأنظمة  وال���ل���وائ���ح  ب���ال���ق���وان���ني 
غ�سل  مواجهة  ب��اإج��راءات  اخلا�سة 
الإرهاب  الأم��وال ومكافحة متويل 
الهادفة  غ��ري  اجلمعيات  ق��ط��اع  يف 

املحلية  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
على  والرقابة  بالإ�سراف  املخت�سة 
للربح  ال���ه���ادف���ة  غ���ري  اجل��م��ع��ي��ات 
ول��ي�����س ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الحت�����ادي 
م�����ن جهود  ي����ع����زز  وح���������س����ب مب�����ا 
القطاع من  ه��ذا  الدولة يف حماية 
خماطر ال�ستغال وحتقيقاً لروؤية 
تن�سيق  ب�����س��اأن  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ه��ات 
بروؤية  وال��ع��م��ل  الأدوار  وت��ك��ام��ل 
م�سرية  يف  امل�ساركة  لدعم  موحدة 
امل�ستدامة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

التي تتبناها الوزارة.
وزارة  حر�س  اإىل  معاليها  واأ�سارت 
ور�س  تنظيم  على  املجتمع  تنمية 
ملختلف  ت���وع���وي���ة  وب����رام����ج  ع���م���ل 
املخت�سة  ال����رق����اب����ي����ة  اجل������ه������ات 
بالإ�سراف والرقابة على اجلمعيات 
اإطار  الهادفة للربح وذل��ك يف  غري 
ال�������وزارة وروؤي���ت���ه���ا لتمكني  ج��ه��ود 
القطاع  ل������دى  ال�����وع�����ي  وت����ع����زي����ز 

جملة  حتقق  وميدانية  اإلكرتونية 
وت�سرع  ال��ت��ن��م��وي��ة  الأه�������داف  م���ن 
وت�سهل من عملية ا�ستفادة خمتلف 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وامل�����س��ت��ه��دف��ني من 
وح�سب  خ�������س���و����س���اً.  اجل���م���ع���ي���ات 
الأرقام املعلنة عن قوائم اجلمعيات 
امل�����س��ج��ل��ة ل����دى ال�������وزارة ف��ق��د بلغ 
العام  ال��ن��ف��ع  ذات  اجل��م��ع��ي��ات  ع���دد 
�سمن  متخ�س�سة  جمعية   222
م�ستوى  على  تنموية  ت�سنيفات   7
جمعيات  وت�����������س�����درت  ال�������دول�������ة 
بواقع  والثقافية  العامة  اخلدمات 
الدولة  م�ستوى  على  جمعية   88
ثم اجلمعيات املهنية 37 وجمعيات 
واخلدمات   29 ال�سعبية  ال��ف��ن��ون 
الإن�سانية 30 والأندية واجلاليات 
اجلمعيات  ث��م   14 وامل�����س��ارح   16
8 جمعيات على م�ستوى  الن�سائية 
الأهلية فبلغ  املوؤ�س�سات  اأما  الدولة 
عدد  وو�سل  موؤ�س�سة.   34 عددها 

للربح.
اأهمية  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  اأك�����دت  ك��م��ا 
بني  الأدوار  وت����ك����ام����ل  ت���ن�������س���ي���ق 
ال���������وزارة واجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة يف 
اأدوار  حتدد  التي  الت�سريعات  �سوء 
الإ�����س����راف وال���رق���اب���ة ع��ل��ى قطاع 
لتنظيم  �سويا  وال��ع��م��ل  اجلمعيات 
الور�س والربامج التوعوية واتخاذ 
القطاع  حلماية  الازمة  التدابري 
دع���م ومتويل  ال���س��ت��غ��ال يف  م���ن 

الإرهاب.
اأن عدد  ب��وح��م��ي��د  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
ال���رب���ح���ي���ة على  ال����ك����ي����ان����ات غ�����ري 
اجلمعيات  م���ن  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
واملوؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام 
قد  الجتماعي  التكافل  و�سناديق 
و�سل  ف��ي��م��ا  ك��ي��ان��ا   /501/ ب��ل��غ 
عدد اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية 
التكافل  العام و�سناديق  النفع  ذات 
امل�������س���ه���رة م����ن قبل  الج���ت���م���اع���ي 

املدققة  اخل���ت���ام���ي���ة  واحل�������س���اب���ات 
ب�سكل  العام  النفع  ذات  للجمعيات 
�سنوي للوقوف على م�سادر الدخل 
التي حت�سل  والتربعات  والإعانات 
ع��ل��ي��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة وك����ذل����ك اأوج�����ه 

�سرفها.
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

عندما يغني املجد 
ما بني الرم�س واحلاجب ت�ستقر العني ، يف واحة �سموخ الراأ�س كاأنه الواجب 
لرتى  اأب�سارنا  اأ�سعة  م��ن  ي�سيئ  القمر  اأن  اإث��ب��ات  يقينا  علينا  تعني  هنا   ،

انعكا�سها على �سواطئ اأبوظبي املتك�سرة مدا ًجذرا. 
فلطاملا كانت مدود اأبوظبي بي�ساء للبعيد قبل القريب، ول�سائر البلدان قبل 

اجلريان ، وعطاوؤها لي�س تف�سا ول 
ل�ساحب  واإمي��ان��ا  واج��ب��ا  ولكن  منناً 

املن والف�سل �سبحانه .
خمتبئة  بقيتها  زال����ت  ل  احل��ق��ي��ق��ة 
�سوى  ي��ع��ل��م��ه��ا  ل  ال���ق���ل���وب  ���س��رت  يف 
املحبون  اإل  بها  ي�سعر  ل  اأ�سحاُبها، 
لي�ست يف جريان  اأبوظبي  و�سواهد   ،
واإمنا  احل��داث��ة،  اأب����راج  م��ن  ال�سحب 

من عبق الأ�سالة يف �سموخ املعزة .
ح��ي��ن��م��ا ت��غ��ن��ى ن����زار ق��ب��اين ق��ائ��ا يف 
اأبي  اأح���ب  اإين   ( احل�سناء  ق�سيدته 
يحب  ل  ال������ذي  َذا  وم�����ن   ، ظ��ب��ي��ك��م 
واأبوظبي  �سنوات  مر  على  الظباء(  
ف��خ��ر ال���ف���ر����س���ان ال���ذي���ن ق���دم���وا يف 
�سبيل ر�ساها اأرواحهم قائد ل زالت 

موجودة مبنادي�س املجد يف ق�سر احل�سن .
اأبوظبي  اأ�سمها  و���س��رية ذات��ي��ة ل��دى م��رك��ز ال��درا���س��ات وال��وث��ائ��ق ، حل��ك��اي��ٍة 
بابا  للتاريخ  تفتح  ح��ني  الأجم���اد  اإن��ه��ا  نعم   . العني  ا�سمها  بهية  وجن��اء   ،
 1971 1968 ، والتي كانت قرارا اأ�سبح حربها يف عام  لأبوظبي يف عام 
حياة ل يزال ناب�سا يف عروق الحتاد �سمودا �سعودا و�سموخا خفاقا عاليا 

يتنف�س الوحدة، عي�سي بادي ، عا�س احتاد اماراتنا.
مريا علي/كاتبة  

عطلة ر�سمية 
التفكري خارج ال�سندوق �سار �سمة من �سمات دولة الإمارات، فافتتاح معر�س 
اك�سبو 2020دبي الأ�سبوع املا�سي و�سط تغطية اإعامية دولية واأن الإمارات 
حتت ال�سوء بهذا احلدث الكبري الذي جاء يف وقت تتعامل فيه الدول مع 
املهرجانات بكل حذر لوجود كوفيدا ١٩ ، اإل ان الإمارات اتخذت كل التدابري 
العظيم يف  تفتتح هذا احل��دث  اأن  اليوم  اهلها  البداية ما  الح��رتازي��ة منذ 
قلب دبي لي�سم ١٩٥ دولة. الدول امل�ساركة يف اك�سبو جاءت لتعرب عن نف�سها 
وعن ح�ساراتها وت�سوق لنف�سها من دبي بلد التفكري خارج ال�سندوق، وهذا 
ا�سرتاتيجية  بل ج��اء من تخطيط وخطة  ف��راغ  ي��اأت من  املبهر مل  النجاح 

تعود ل�سبعينات القرن املا�سي، حيث 
الب�سرية  بالكوادر  ال��دول��ة  ا�ستعانت 
التطوير  يف  امل�ساركة  ت�ستطيع  التى 
بلدانهم  من  وا�ستقطبتهم  والتنمية 
امل��ت��ق��دم��ة، ا���س��ت��ف��ادت م���ن اخل���ربات 
وو���س��ع��ت ال��ن��ظ��م وال��ق��ان��ون حلماية 
ال��ف��ك��ر وامل��ب��دع��ني، وم���ن ث��م جنحت 
اأمامه  ال���ع���امل  ي��ق��ف  جن��اح��ا م��ب��ه��را 

باندها�س وتقدير واإجال.
اليوم وبروح التكاتف والإ�سرار على 
اأعلنت  ن��وع��ي��ة،  خ��ط��وة  ويف  ال��ن��ج��اح 
ال��دول��ة ع��ن م��ن��ح العاملني  اإم�����ارات 
اأ�سبوع لزيارة  اإجازة  يف القطاع العام 
اإك�����س��ب��و وال��ت��م��ت��ع، ول��ي��ك��ون��وا �سهداء 

على هذا احلدث ولينقلوا اإعجابهم به للعامل اأجمع يف وجود و�سائل الإعام 
العاملية، ومل اأ�ستغرب اإذا اتخذ القطاع اخلا�س اأي�سا نف�س اخلطوة م�ساركة 
بالقطاع  العاملني  ومنح  الإم����ارات  اأر����س  على  عاملي  عر�س  اإجن���اح  يف  منه 
اخلا�س اإجازة ولو يومني لزيارة اإك�سبو لتحقيق تكافوؤ الفر�س بني املقيمني 

يف الدولة.
التفكري ال�سليم يوؤدي اإىل جناح وقدرات �سليمة يف وقت نحن جميعا بحاجة 
لرتتيب اأوراقنا و امل�سي قدما نحو التنمية امل�ستدامة والتطوير واأن نكون 
�سفراء لبلداننا يف دولة حترتم الإن�سانية وتقدر الإن�سان ومتنحه الفر�سة 
للتعبري عن ذاته و�سط حرية يف كل �سئ، حرية طبيعية مبفهومها ال�سليم 
اأن  اإن اتخاذ قرار العطلة كان موفقاً و�سوف يوؤتي ثماره ويثبت  واملعتدل.  

الإمارات الأوىل يف جميع اأنحاء احلياة. 
كمال علي/�سحفي

تواأم ال�سعلة
روح��ني يف  اإىل  القدمية  العهود  ال��روح يف  فيها  انق�سمت  هي عاقة قدرية 

ج�سدين اأي طاقة ذكورية وطاقة اأنثوية )الني واليانغ-  الرجل واملراأة(.
يجد فيها التواأم يف ن�سفه الآخر انعكا�سا لنف�سه ويرى عيوبه ونق�سه ومنذ 
وقوي  عميق  اإح�سا�س  اأرواح��ه��م  يغزو  الب�سري  للتوا�سل  الأوىل  اللحظة 
اأنهما روح واحدة واأن م�ساعر حب قوية ولدت يف هذه اللحظة مع اجنذاب 
يثري  ما  وه��ذا  طويل  زم��ن  منذ  البع�س  بع�سهما  يعرفان  وكاأنهما  �سديد 

ا�ستغرابهما. 
العقائد  تختلف  لكن  التفكري  وطريقة  للحياة  ونظرتهم  الظروف  تت�سابه 
والأديان واملجتمعات والثقافات والعمر، هم مراآة بع�س هم البع�س احلقيقية 

لك�سف العيوب وت�سحيحها. 
متر هذه العاقة مبراحل لت�سل اإىل الهدف القدري الذي ُكتبت لهما، فبعد 
والهروب،  وامل�ساكل  اخلافات  مرحلة  تبداأ  القوي  والع�سق  احل��ب  مرحلة 

ويكون الهارب غالبا هو الرجل وهو 
الأقل تعلقا بينما يكون الآخر الذي 
يتحول اإىل مطارد هو الأكر ن�سجا 
وتكون  �سنا  واأك����رب  روح��ان��ي��ة  واأك����ر 
املراأة هي املطارد يف معظم احلالت. 

على  قا�سية  تكون  النف�سال  مرحلة 
حزن  وفيها  ال��درج��ة  بنف�س  الثنني 
كليهما  ق��ل��ب  ك�����س��ر  ف��ق��د  واك���ت���ئ���اب 
وي��ف��ق��د ف��ي��ه ال����ت����واأم ال��ث��ق��ة باحلب 
العمل  خ�سارة  خالها  حت�سل  وق��د 
اجل�سدية،  الآلم  وب��ع�����س  وال��ع��زل��ة 
اأثناء النف�سال يكون التواأم يف حالة 
البع�س  لبع�سهما  وت��رق��ب  م��راق��ب��ة 
فالهارب اأي�سا ي�ستمتع باملراقبة من 

بعيد رغم اأنه قد يحاول منع املطارد من القرتاب منه اأو معرفة اأخباره.
يفقد  حتى  البتعاد  ال��ه��ارب  بها  ويتابع  وامل��ط��اردة  ال��ع��داء  مرحلة  ت�ستمر   
املطارد الأمل ويبداأ بالرتكيز اأكر يف نف�سه وينتقل اإىل مرحلة الت�سالح مع 
الروحية وهذه  ال�سحوة  لديه  وتبداأ  بنف�سه  اهتمامه  اأهمية  واإدراك  الذات 
املطارد وتخرج منه �سخ�سية  الروحانيات لدى  الت�سليم، تزداد  هي مرحلة 

جديدة هو نف�سه ل يعرفها وتبداأ جناحاته تخرج للعلن.
الهارب  عند  �سديداً  روح��ي��اً  ف��راغ��اً  ت�سبب  �سخ�سيته  وتغري  امل��ط��ارد  ابتعاد 
ونق�ساناً يف الطاقة التي كان ير�سلها له با�ستمرار ويبداأ بالبحث عن املطارد 
وتنقلب املواقف وهنا تبداأ مرحلة الت�سايف فالهارب يكون منده�سا من قوة 
هذه العاقة ويدرك اأنه غري متوازن روحيا، وتقوى عاقة التواأم مع اهلل 
ب�سكل قوي يف فرتة الت�سايف ويبداأ كل منهما باإ�ساح عيوبه بدل من نكرانها 

والتفكري مباهية هذه العاقة وي�سبح كل منهما �سخ�سا روحيا.
الغريب اأن التواأم يف كافة الفرتات ل يتوقف كل منهما عن التفكري بالآخر 
ومراقبته لأن الأرواح مرتبطة ببع�سها البع�س بحبل طاقي قوي واملراحل 
والإح�سا�س  التخاطر  اأن  كما  اإلهية،  مبواقيت  تكون  العاقة  بها  متر  التي 
بالآخر بحزنه واأمله ليتوقف نهائيا وتكون الأحام م�ساحة مذهلة ليطمئن 
التواأم على ن�سفه ويراه ويتاأكد اأنه مل ولن ين�ساه، وعند ال�سفاء التام لكل 
التام  وال�سام  النف�سي  ال��ه��دوء  اإىل  والو�سول  الأخ��ر  ترقب  وع��دم  منهما 
يحدث الحتاد لكن هذا الحتاد ل يحدث اإل يف حال الت�سايف التام وال�سحوة 
الذكورة  طاقة  وت��ت��وازن  م�سروط  غري  حبا  احل��ب  ي�سبح  عندها  الروحية 
والأنوثة ويعودان لبع�سهما من جديد بحب اأقوى و�سغف اأكرب ويطلق هذا 

الحتاد طاقة اإيجابية للكون باأكمله.
اختبار حقيقي يف احلياة من خال �سخ�س عا�س  ال�سعلة هي  ت��واأم  عاقة 
طفولة  عا�س  ورمب��ا  �سامة  عاقة  ما�سيه  يف  واخترب  احلياة  ظ��روف  نف�س 
�سلته  ولتقوى  التعلق  ولي�س  احلقيقي  احل��ب  العاقة  بعد  ليتعلم  �سيئة 

باخلالق وي�سبح اأكر ن�سوجا وروحانية.
الفرق بني تواأم الروح وتواأم ال�سعلة اأن تواأم الروح قد يكون من نف�س جن�سك 
وقد يكون اأخاً اأو �سديقاً اأو حبيباً ويكون ن�سخة منك دون اأن يك�سف عيوبك، 
اأما تواأم ال�سعلة فهي هدية ال�سماء لرجل وامراأة بينهم رابط روحي قوي ل 

ينقطع وم�سريهم وقدرهم واحد ح�سب العقد القرين بينهما.
منال احلبال /اإعالمية

تفاعل اجلمهور
مع اأن مواقع التوا�سل الجتماعي لها ايجابيات عديدها، منها تقارب الأفكار 
ال�سوء  الأح��داث، ف�سًا عن ت�سليطها  اآخر  الوقت والط��اع على  وتوفري 
متخذي  طاولة  على  احلقائق  وو�سع  امل�ستور  وك�سف  الق�سايا  بع�س  على 

لها  ال��وق��ت  ذات  اأن��ه��ا يف  اإل  ال���ق���رار، 
الأمية  ب�سبب  ال�سلبيات، وهذا  بع�س 
جمتمعاتنا  يف  امل���ف���رط���ة  ال��ف��ك��ري��ة 

وا�ستخدامها باأ�سلوب �سيء للغاية.
يزعزع  ع��امل  علينا  يخرج  ي��وم  فكل   
ق���وام الأم���ة ب��اأف��ك��اره وب���دون توجيه 
يخرج  منه  طواعية  لكن  ا�ستف�سار، 
بفتوى غريبة تبتعد عن م�سار الكون 
والعرف، ومن هذه الفتاوى ما تكدر 
ال�سف  ت�سق  وربنا  املجتمعي،  ال�سلم 
ل  ق��وام��ه��ا،  لها  اأ���س��ر  ب�سببها  وتنهار 
اأجله يخرج  اأع��رف ال�سبب الذي من 
م��ث��ل ه����وؤلء ال��ع��ل��م��اء الأف��ا���س��ل مثل 
اأنزل  م��ا  التي  الغريبة  الأف��ك��ار  ه��ذه 
اهلل ب��ه��ا م��ن ���س��ل��ط��ان، وامل��ده�����س اأن 

يقلل من  ع��دم معرفتها ل  اأن  توؤخر مبعنى  الأراء ل تقدم ول  ه��ذه  بع�س 
العبادة ول يوؤثر يف العقيدة لكن بظهورها ين�سق ال�سف وحتدث البلبلة.

 ملاذا ت�سعى هذه الآراء للظهور على ال�ساحة يف اأوقات نحن يف اأم�س احلاجة 
من  تفلتهم  وع��دم  للعقيدة  وجذبه  ال�سباب  اإىل  والنظر  واليقني،  للثبات 
اهلل  كتاب  ليف�سروا  علمية  تخ�س�سات  يف  علماء  علينا  يخرج  واأن  ال��دي��ن، 
ي��اأت به غريهم وكاأن  اأنهم ج��اءوا مبا مل  ويطوعوه لأغرا�سهم بل يدعون 
الكتاب نزل اليوم ومن م�سى من علماء �سابقني مل يكونوا من العارفني اأو 

من املتعلمني.
 فيزيائي يدعي العلم بالقراآن وتف�سريه ولاأ�سف مل يتمكن من قراءة القراآن 
ب�سورة �سحيحة، ولاأ�سف اأن التف�سري مرتبط بالنطق ال�سليم فالكلمة يف 
اأك��ر من معنى، مثل كلمة حتتوي على حرفني ميم  العربية حتمل  اللغة 
ونون، ح�سب النطق ومكانها يف اجلملة تختلف، فتاأتي ب�سيغة �سوؤال من؟  
وتاأتي حرف جر، وتاأتي فعل ما�سي مبن حتدث عن �سخ�س يف غيابة وتاأتي 

من منيمة، فكيف يف�سر من مل ي�ستطع القراءة كتاب معجزته اللغة.

وتخ�سع  اأراد  من  لكل  متوافرة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  تكن  مل  فلو 
ملعايري وقانون رادع، ما راأينا هذه اخلزعبات تنت�سر بهذه ال�سرعة وتوؤثر 
للرتبية  اأو  ال�سليمة  العقيدة  اإل  ي�سده  معتدل  خلطاب  ي�ستمع  مل  جيل  يف 
ب��ا رق��ي��ب ول منظم فالفكر  ال��ت��ي تن�سر  امل��ع��ت��دل��ة، وغ��ريه��ا م��ن الأ���س��ي��اء 
وانت�ساره اأخطر من جتارة املخدرات والأمرا�س املعدية، لبد اأن تقنن هذه 
احلياة  لعودة  �سدها  ونقف  ال�سلبيات  ونحارب  الإيجابيات  وننمي  الو�سائل 
القدرة  �ساحبة  اأن  فامل�سحك  العلم  مدعي  ول  خ��راف��ات،  ب��دون  الطبيعية 
قدريات  م��ن  اإن��ه��ا  بيتها،  وخ���رب  طلقت  احلبيب  وج���ذب  ال�سحر  ف��ك  على 
الزمن وامل�سحكات فلاأ�سف لهم اتباع ومتابعون وكل هذا من اأجل الرتند 
مناف  وعمل  م�سبوه  يقل عن م�سدر  التي م�سدرها ل  الأم��وال  وحت�سيل 

للقواعد ال�سليمة للمجتمع.   
حممد اأ�سامة 

اأرواح 
عندما تتحول ال�سوارع املظلمة والأماكن املوح�سة واملقابر اإىل اأماكن م�سيئة 
يف القلب وتعطينا راحة بالطماأنينة، علينا اأن ندرك اأن هذه الأماكن مر بها 
عزيز اأو حبيب كنا نركن اإليه يف احلياة ونعتمد عليه يف اأمورنا، فمن حول 

منحنا  اإن�سان  بداخلنا  امل�ساعر  ه��ذه 
ل��ن��ا دروبنا  واأن�����ار  ال���ق���وة يف ح��ي��ات��ه، 
و�سد يدنا اإىل النجاح فارتبط الأمان 

بوجوده.
اأن��ه غ��ادر بج�سده  اأح��ي��ان��ا  مل ن�سدق 
الذاكرة  تخوننا  بكيانه،  عنا  ورح���ل 
كنا  ال������ذي  ال���ط���ري���ق  اإىل  وت�������س���دن���ا 
من�������س���ي ب�����ه، ووق�������ت ال�������س���ي���ق جند 
بالهاتف  ن��ب��ح��ث ع��ن رق��م��ه  اأن��ف�����س��ن��ا 
اأنه  ون���درك  ل�سوابنا  ن��ع��ود  ونت�سل، 
لي�ست  وا�ستقر يف مكان  غ��ادر احلياة 
تقدر  ل  �سعيفة  ل��ه��وات��ف  �سبكة  ب��ه 
على موا�سلة احلوار، لكن هناك لغة 

جديدة للتوا�سل تقفز يف خميلتنا، وهي الدعاء وا�ستدعاوؤهم وتذكرهم يف 
ونتحدث  اأحامنا  يف  لرناهم  ونزورهم  معنا،  رواياتهم  ونق�س  موقف،  كل 
معهم، الغريب اأن منهم من يبلغنا عن اأمر �سيحدث قريبا، وياأتي يف اأبهى 

�سورة يجال�سنا وجنال�سه واأحيانا يخربنا عن اأحواله هناك.
اأحبه  اإليها ثقيل للغاية، حتى رقد فيه ج�سد  املقابر، والذهاب  اأخ�سى  كنت 
واأ�ع�سقه وارتبطت به منذ مولدي بحبل �سري مل ينقطع اإل بالفراق، قطع 
متيناً،  واأ�سبح  اأ�سد  بل  بيننا  قائما  ولكن ظل  احلياة،  املظهر حبل  بيننا يف 
اأكن  مل  بيننا،  احلب  وبا�ستمرار  باحتادنا  تو�سي  وهي  بج�سمها  فارقتنا  ملا 
اأعلم اأن الورود التي و�سعناها على م�سكنها �ستظل نا�سرة ت�سر الناظرين، 
مل اأتخيل اأن وجودها يف هذا املكان املوح�س املمتلئ بالأ�سواك �سيتحول اإىل 
النظيفة وال�سجريات دب فيها  الأوراق اخل�سراء واملمرات  مكان فيه حياة، 

حب احلياة.
من  اأف�سل  �سيئاً  اأج��د  فلم  التقدير  ه��ذا  بكل  لتحظى  فعلت  م��اذا  ت�ساءلت 
حني  وتفرح  ج��دا  ت�سعد  اجلميع،  بخاطر  وجت��رب  تت�سدق  كانت  ال�سدقة، 
يتمنى  التي  الوحيدة  العبادة  ال�سدقة  اأن  اأدرك��ت  الوجوه،  ال�سعادة يف  ترى 
الراحلون اأن يعودوا ليتعبدوا بها ويقدموا كل ما لديهم من جمال ما يرونه 
من تقدير ومكانة عالية، راأيت نحيب اأنا�س يبكون ويذكرون حما�سنها ومل 
التق بهم ومل حتدثني عنهم، حتى من كان يكرهها بكى واأثنى عليها، كيف 
اأن��ه فهم  امل��رء من ح�سد كل هذا احلب والتقدير من اجلميع لبد  يتمكن 
احلياة وا�ستطاع اأن يتغلب على خماطبة النف�س الأمارة بال�سوء وحتجيمها، 

لبد اأن هوؤلء الأ�سخا�س عرفوا ال�سر ومتكنوا من تنفيذه.
الذهاب اإليها اأ�سبح مريحاً جداً بعد اأن كان املكان مرعباً وقاب�ساً على القلب 
والنف�س، رمبا الطماأنينة م�سدرها اأن يف املكان من يحميني ويدافع عني، اأو 
لأن ثقتي فيه م�ستمرة ل تنقطع خا�سة واأن عطاءه ا�ستمر وكاأنه على قيد 
احلياة، ال�سعادة التي كانت متنحنا اإياها مازالت موجودة وم�ستمرة، روحها 
وتخاطبني،  وا�ست�سريها  يحدثني  وطيفها  الأذان  يف  و�سوتها  املكان  مت��اأ 
والغريبة اأنني اأختلف معها واأغ�سب كما كان يحدث قبل رحيلها، اأدركت اأن 
الأرواح ت�سبح يف الكون وتلتقي يف اأحام اليقظة واأحام النوم، لأننا نكون 
الدنيا ومنا من تقب�س  له روح��ه وي�ستمر يف  تعاد  اأم��وات��اً جميعا فمنا من 
املحبة  علينا  ت�سفي  التي  الناعمة  الطيبة  الأرواح  تلك  بال�سابقني،  ويلحق 

وتن�سر الأمان وال�سام.
ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعالم

اأهمية ال�سينما
ت�سلط  التي  الإع��ام��ي��ة  الو�سائل  اإح���دى  كونها  يف  ال�سينما  اأهمية  تكمن   
و�سائل  م��ن  اأك��رب  مبو�سوعية  �سوته  وتنقل  املجتمع،  ق�سايا  على  ال�سوء 
ال�سينما  الإب��داع يف  واأنظمة �سارمة، فمن خال  ب�سيا�سات  املقيدة  الإع��ام 
ميكن اأن تتفتح الأذهان لأفكار خاقة، فال�سينما ت�ستقي م�سامني حمتواها 

من حميط الواقع، وتبعاته امل�ستقبلية.
باأهمية كربى لدى فئات جمتمعية متنوعة،  الوثائقية حتظى  الأف��ام  اإن 
الق�سايا  مع  النا�س  تفاعل  ب�سبب  الوثائقية  بالأفام  الهتمام  تزايد  وقد 
ال�سوء  عليها  و�سلطت  ناق�ستها  التي  الجتماعية  واحل��ق��ائ��ق  الإن�سانية، 
الأف��ام لا�ستفادة  يتطلع �سناع هذه  واليوم  دقة وم�سداقية،  اأكر  ب�سكل 
الجتماعي؛  التوا�سل  �سبكات  ع��رب  املعلنة  واآرائ��ه��م  اجلمهور  بيانات  م��ن 

ل�سياغة م�سامني الأفام بالعتماد 
عليها، فال�سينما اأ�سبحت اأداة فاعلة، 
للزيادة  موؤهل  وال��دور  التاأثري  وهذا 
م��ت�����س��ارع، ت�سنف  ب�����س��ك��ل  وال��ت��ع��م��ق 
الفنون  اأن��واع  اأحد  اأنها  ال�سينما على 
ال���ت���ي ت�������س���رتك ب���ه���ا ع�����دة م���ه���ارات 
باإنتاج  ت��ت��ل��خ�����س  جم��ت��م��ع��ة  وف���ن���ون 
ليتم  والرتفيهية  الوثائقية  الأف��ام 
عر�سها يف ُدور ال�سينما، حيث تتمايز 
الأفام فيما بينها بنوعية اجلمهور 
امل�ستهدف، وطبيعة الر�سائل املوجهة 
له عن طريق احلوارات، وال�سخ�سيات 
�سمن  ال�سينما  ون�����س��اأت  ال��ف��ي��ل��م،  يف 

�سياق التطور التكنولوجي مطلع القرن التا�سع ع�سر، بعد تطور الت�سوير 
فيما  تتناف�س  ال�سركات  كانت  حيث  وحتريكه،  عر�سه  واآليات  الفوتوغرايف 
يعود  اإذ  التكاليف،  باأقل  ال�سينما  ُدور  وافتتاح  العر�س،  اآلت  لتوفري  بينها 
1895م،  اإىل عام  الأويل  ب�سكلها  لل�سينما  دولية  اخ��رتاع  ب��راءة  اأول  تاريخ 
التطور  ذل��ك  ي��زال  وم��ا  مكوناتها،  بكل  ال�سينما  �سناعة  ذل��ك  بعد  لتتطور 
واآثارها  ال�سينما  ب��ق��وة  البع�س  ي�ستهني  ق��د  ه���ذا،  ي��وم��ن��ا  ح��ت��ى  م�ستمراً 
الجتماعية، والقت�سادية، والفكرية، اإل اأنها تعد من اأكر ال�سناعات التي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تت�سدر  حيث  العامل،  م�ستوى  على  الربح  ُتدر 
تليهم  ال�سينمائية،  الأف��ام  �سناعة  من  ك�سباً  الأك��ر  ال��دول  قائمة  وكندا 
الأكر  الدولة  تعد هي  التي  الهند  واأخ��رياً  اليابان  ثم  وبريطانيا،  ال�سني 

اإنتاجاً لاأفام ال�سينمائية �سنوياً.
 معاذ الطيب /خمرج

اآن ومعلمتها
حادث  يف  اأهلها  فقدت  الليايل  باإحدى  �سنوات،  ع�سر  عمرها  يبلغ  مل  )اآن( 
حزينة  ك��ان��ت  �سغرها،  م��ن  حتبها  ال��ت��ي  عمتها  بيت  اإىل  وانتقلت  م���روع، 
وم�سطربة جداً ل تعرف كيف �ستواجه حياتها بدون والديها وانتقلت اإىل 
بيت مل تعتد كثرياً عليه وكانت تذهب مع والديها من حني اإىل اآخر كزيارة 

وترجع اإىل بيتها اجلميل. 
�سريرها  على  وجل�ست  العمة  بيت  اإىل  اأ�سيائها  وكل  وكتبها  نقلت ماب�سها 
مل  غ��ري��ب  حلم  يف  وك��اأن��ه��ا  م�ستغربة  غرفتها  ج���دران  اإىل  تنظر  اجل��دي��د، 
ملاذا  وجنيب  بكاء  يف  اإليها  تتحدث  اأمها  �سورة  واأخ��رج��ت  نف�سها  تتما�سك 

ت��رتك��ي��ن��ي وح������دي، اأن�����ا ل اأق������در اأن 
احلياة،  ه��ذه  واأواج���ه  بدونك  اأعي�س 
عندك  خذيني  معكم  اأك���ون  اأن  اأري���د 
يا اأمي، اأريد اأن اأبقى بجوارك �سعيدة 
وم��ط��م��ئ��ن��ة، مل����اذا ت��ذه��ب��ي ب����دون اأن 
تخربيني وتقبليني قبل رحيلك، كم 

اأنا م�ستاقة اإىل اأح�سانك.
 بقت )اآن( على ه��ذا احل��ال كل ليلة 
تبكي وتتحدث مع اأمها اإىل اأن تغفو 

وتخلد اإىل النوم.
والتحقت  امل������دار�������س  م����وع����د  ج������اء 
مبدر�سة جديدة كانت تتح�س�س كثريا 
من اأي كلمة يوجهها لها اأ�سدقاوؤها، 
مل تعتد التعامل مع الآخرين كثرياً، 

خجولة جدا ول تعرف كيف تت�سرف يف اأي موقف، ويف يوم من الأيام نادتها 
اأين  واأظ��اف��رك طويلة  �سعرك هكذا غري مرتب  مل��اذا  لها:   معلمتها وقالت 

اأمك عنك اأعطني رقم هاتفها كي اأتوا�سل معها.
انهمرت يف البكاء ومل ت�ستطع الرد على معلمتها احت�سنتها املعلمة بكل حب 
واأح�ست اأن هناك �سيئاً ما يف حياتها واأخذتها اإىل مكتبها واأح�سرت لها كاأ�سا 
من املياه ، و بكل هدوء تتحدث معها وكاأنها اأم ثانية، وقالت لها �سنتجاوز 
معا هذه املرحلة واأنا متواجدة دائما لأجلك اإذا احتجت لأي �سيء مهما كان، 
من  جمموعة  فيه  كتاباً  �ساأهديك  واأن��ا  بالقراءة  ت��ب��داأي  اأن  اأو�سيك  ولكن 

الق�س�س مع �سور رائعة بعد اأن تنهيه تعايل اإيل واأعطيك واحداً اآخر.
اأحبت )اآن( معلمتها واأفرغت كل ما بداخلها من حزن وبداأت يف ال�ستمتاع 
اأنهته �سريعا ورجعت فرحة ملعلمتها  اأهدته لها املعلمة  بالقراءة باأول كتاب 
طالبة منها كتاباً اآخر لتقراأه، بقيت على هذا احلال حتى اأمتت ٥0 كتابا يف 

فرتة وجيزة جدا، 
ثم اأعلنت املدر�سة عن م�سابقة للقراءة و�سعت املعلمة ا�سم )اآن( مع اأ�سماء 
امل�ساركني، حتم�ست )اآن( للفكرة وظلت تقراأ كتباً اأخرى ثم دخلت امل�سابقة 
بقوة واإ�سرار، �سفوف من امل�ساركني حتد وتركيز ومهمة كبرية والكثري من 

الفتيات يتفنن يف اإبراز براعتهن يف القراءة.
املدر�سة  م��ن  كبرية  ج��ائ��زة  على  وح�سلت  الأول  امل��رك��ز  يف  )اآن(  ا�سم  وج��اء 

وهدية اأخرى من معلمتها. 
ومتحدثة  ومتفوقة  ناجحة  بكثري  اأف�سل  نف�سي  و�سع  يف  )اآن(  واأ�سبحت 

لبقة وحتاور الآخرين بكل �سجاعة وم�ستمرة يف حياتها دون توقف. 
يقول ال�ساعر اأحمد �سوقي: )قم للمعلم وفه التبجيا .. كاد املعلم اأن يكون 

ر�سول
 اأعلمت اأ�سرف واأجل من الذي .. يبني وين�سئ اأنف�سا وعقول.  

 نهلة خر�ستوفيد�ض/كاتبة

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:122/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الثالثة رقم 37

الدلة  تقرير  اليه  انتهى  ملا  وفقا  الدعوى  مو�سوع  المانه  اي�سالت  ا�سل  على  اأ�سلية  تزوير  دع��وى   : الدعوى  مو�سوع 
اجلنائية رقم:6١2٥/202١ ال�سادر من الدارة العامة لادلة اجلنائية وعلم اجلرمية وعلم اجلرمية بدبي وذلك يف النزاع 

رقم:١6/2020 نزاع تعيني خربة مدين. 
املدعي:جا�سم حممد ر�سا حممد نور املرزوقي

عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة القرهود - �سارع ١04 - بناية بو�سقر بلوك ب - �سقة 302 - هاتف متحرك:0٥0428708١ 
info@fahadadvocates.com:مكاين:32878٩3٥82 - بريد الكرتوين -

وميثله:هيثم �ساح جال عبداهلل حممد
املطلوب اإعانه :  ١- �سيد عزت �سيد يون�س  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى تزوير اأ�سلية على ا�سل اي�سالت المانه مو�سوع الدعوى 
العامة لادلة اجلنائية وعلم اجلرمية  الدارة  ال�سادر من  رق���م:202١/6١2٥  الدل��ة اجلنائية  اليه تقرير  انتهى  ملا  وفقا 
وعلم اجلرمية بدبي وذل��ك يف النزاع رق���م:١6/2020 ن��زاع تعيني خربة مدين - وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  املوافق  
202١/١0/١3  ال�ساعة 0٩.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل - علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة 
ليقدم املدعي عليه اأ�سل الي�سالني املزورين للمحكمة وهما:١- اي�سال امانة مبلغ مقداره )٥00000 درهم( مبلغ خم�سمئة 

الف درهم 2- ورقة بي�ساء موقع عليها املدعي من ا�سفلها )على بيا�س(.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3656/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم ١٥6
والفوائد  ال���وارد  للتقرير  وفقا  دره��م   )2٥6.04٥.١١( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام   : ال��دع��وى  مو�سوع 
التاخريية ١2% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد �سمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة الزام 

املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة عن الدعوى. 
املدعي:باحل�سا كار رينتال �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - �سارع اخلليج التجاري ١ - منطقة اخلليج التجاري - فيجن تاور ١ - الطابق ١7
وميثله:ماجد اأ�سد اكرب اأ�سد الأمريي

املطلوب اإعانه :  ١- جي ا�س 4 خلدمات احلر�سة �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2٥6.04٥.١١( درهم 
وفقا للتقرير الوارد والفوائد التاخريية ١2% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
الطليق من قيد الكفالة الزام املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة عن الدعوى - وحددت 
ل��ذا فاأنت مكلف  التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة  امل��واف��ق  202١/١١/١4   ي��وم الح��د   لها جل�سة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2329/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 40٥
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١0.200( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة ٩% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:�سركة عمان للتاأمني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�ساعة - مقابل 
مركز الدانة - امييل:maliklaw@emirates.net.ae - رقم مكاين:3066٥٩4٩٥0

املطلوب اإعانه :  ١- �سويدان �سعيد �سويدان �سعيد القمزي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١0.200( 
التام - وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة ٩% من  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  202١/١0/١3  ال�ساعة 0٩.00 �س يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3567/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم ١٥6
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )842.048.82( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  ١2% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 

با كفالة. 
املدعي:العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمرده - �سقة اخلام�س - 
خمترب دبي املركزي
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امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����ان :  ق��د 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %١2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )842.048.82(
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ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
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حمكمة  دبي االبتدائية    
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العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سرتمي 

لتمثيل ال�سركات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2184445 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايف 

ريفا للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2947621 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سرعة 

الفائقة للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2404824 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ابراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوحده للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1702659 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوافية 

لرتبية الغنام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1299253 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حمم�سة وحلويات زين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1960388 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

لكي تاون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3785074 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
ال�ساحي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لا�ست�سارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1046939 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة امريه بكر ابوبكر عمر ١00% 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف علي �سيف جرب ال�سويدي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
البناء  للمواد  ون  ال�س�����ادة/جي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2980405 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 عرفات ح�سن �سرياجول هاق من 2٥ % اإىل ١6%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد خور�سيد عامل حممد �سراج احلق  ١7%
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد يا�سني توران حممد �سليمان من 24 % اإىل ١6%
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:هازل للتجميل ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2836362 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

ال�سريبية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/ترا�ست  تعيني   -  2
بناء على قرار  بتاريخ:2021/9/16 وذلك  لل�سركة  ،  كم�سفي قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

تاريخ التعديل:2021/10/9    - بالرقم:2150018839 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
ال�سغرية    الرباعم  ال�س�����ادة/ح�سانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1004624 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فيلمارى جري�س جريينتى دلوريا  %4٩

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة معتز �سامل على احمد الها�سمى  ٥١%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منريه حممد عو�س با�سكيل اخلزرجى

تعديل راأ�س املال / من 2٥0000 اإىل ١٥0000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 3*٩ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سانة الرباعم ال�سغرية

S R K NURSERY L.L.C
اإىل/ ح�سانة ا�س ار كي ذ.م.م

LITTLE BUDS NURSERY
 تعديل ن�ساط / حذف النقل باحلافات املدر�سية  4٩22008

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :اإيه اإم ل�سناعة 

قوارب الأملنيوم واليخوت
IN 1000893 : قد تقدموا اإلينا بطلب :   - رخ�سة رقم

تعديل مدير / اإ�سافة �سوفرنيو�س �س خري�ستودليد�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل امل�سعود واأولده للتجارة العامة - ذ م م

ABDULLAH ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING - L L C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعادة عبداهلل بن حممد امل�سعود

قانوين تعديل نوع / من موؤ�س�سة فردية حملية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اإيه اإم ل�سناعة قوارب الأملنيوم واليخوت

AM for Yachts & Aluminum boats industries
اإىل/ ايه ام ل�سناعة قوارب الأملنيوم واليخوت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  M FOR YACHTS ALUMINIUM & BOATS INDUSTRIES -- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
- مكتب تنمية ال�سناعة خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اإعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة  ون   ايه  ال�س�����ادة/�سوبرماركت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م    رخ�سة رقم:2085990 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يعقوب دروي�س �سعيد رباحه اخلمريى  ٥١%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سفني مانانتافيدا �سليم بادينهارايل  %4٩
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة ١*١8 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبرماركت ايه ون  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUPERMARKET A ONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / �سوبرماركت ايه ون ذ.م.م
A ONE SUPERMARKET L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأحذية الرجالية - بالتجزئة  477١٩0١
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة  477١١0١
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املاب�س الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة  477١١02

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  474١0١١
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة  477١٩06

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة  47٥١004
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع ماب�س الأطفال اجلاهزة - بالتجزئة  477١١03

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة  472١033
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  472١004

 - املنزلية  الكهربائية  الأجهزة  و  الغ�سالت  و  الثاجات  بيع  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل   
بالتجزئة  47٥٩0١3

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املاب�س الداخلية - بالتجزئة  477١١04
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع احذية الطفال - بالتجزئة  477١٩04

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع العطور - بالتجزئة  4772007
 تعديل ن�ساط / حذف بيع اللحوم املربدة واملثلجة - بالتجزئة  472١00٥

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

ليتى  ب�����ال   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغادي�س   ، ع����ل����ي  اي��������وب 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره
 )ef0868265(رق������������������������م
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
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دا  ل��ول  اإينا�سيو  لوي�س  الأ�سبق  الي�ساري  الربازيلي  الرئي�س  ق��ال   
الرت�سح  ب�ساأن  ق��راره  القادم”  العام  مطلع  “يف  �سيعلن  اإن��ه  �سيلفا 

لانتخابات الرئا�سية املقررة يف ت�سرين الأول-اأكتوبر 2022.
ا�ستطاعات  وف���ق  م��رت��ف��ع��ة  ب�سعبية  ع���ام���ا(   75( ل���ول  وي��ت��م��ت��ع 
جاير  املتطرف  اليميني  الرئي�س  على  كبري  بفارق  متقدما  ال��راأي، 
بول�سونارو. وقال لول يف موؤمتر �سحايف يف العا�سمة برازيليا “داأبت 
على القول اإنني ل�ست مر�سحا لأنني �ساأح�سم قراري ب�ساأن تر�سحي 
املحتمل يف مطلع العام املقبل«. واأ�ساف “مل اأتخذ قرارا بعد لأنني 
�ساأقرر عندما يحني الوقت لذلك و�ساأحتدث اإىل اجلميع«. ويرتقب 
كثريون قرار لول الذي اأم�سى الأ�سبوع يف لقاءات مع قادة �سيا�سيني 
النتخابات  خ��و���س  م��ن  ال�سابق  النقابي  يتمكن  ومل  ب��رازي��ل��ي��ا.  يف 

ال�سابقة يف 2018 اإذ اأنه كان مي�سي عقوبة بال�سجن بتهم ف�ساد.
يف  العليا  املحكمة  األ��غ��ت  بعدما  جم��ددا  الرت�سح  باإمكانه  ب��ات  لكن 
اإن  اآذار/م��ار���س الإدان���ات الق�سائية بحقه. وق��ال ل��ول  ال��ربازي��ل يف 
“للقتال كثريا كي نتمكن من  انتخابات العام املقبل �ستمثل فر�سة 
يكفي من  م��ا  للبلد  يكون  اأن  “يجب  وا���س��اف  البلد«.  ه��ذا  اإ���س��اح 
احلكمة حتى يختار يوم النتخابات �سخ�سا يحرتم الدميوقراطية 
ول يقول اأ�سياء غبية طوال الوقت” يف اإ�سارة وا�سحة اإىل بول�سونارو. 

وتابع “عليه اأن يخر�س ويحكم«.
 
 

مواد  ا�ستخدام  اأج��ل  من  �سيا�ستها  الهندية  الكهرباء  وزارة  عدلت   
مما  بالفحم  تعمل  التي  احلرارية  الكهرباء  حمطات  يف  بيولوجية 
املزارعون  يحرقها  التي  الزراعية  النفايات  ا�ستخدام  على  ي�سجع 

والتي تت�سبب يف تلوث الهواء.
ويلزم هذا القرار، الذي اأُعلن يوم اأم�س الأول اجلمعة، ثاث فئات 
املواد  كريات  من  مزيج  با�ستخدام  احل��راري��ة  الطاقة  حمطات  من 

احليوية بن�سبة خم�سة يف املئة بجانب الفحم.
 2022 و�سيبداأ �سريان ال�سيا�سة اجلديدة يف اأكتوبر ت�سرين الأول 
املئة يف غ�سون  7 يف  اإىل  الكتلة احليوية  ن�سبة  زي��ادة  ا�سرتاط  مع 

عامني لفئتني من حمطات الطاقة.
ويحرق املزارعون يف بع�س وليات �سمال الهند م�ساحات �سا�سعة من 
�سيقان الأرز والق�س خال ف�سل ال�ستاء لإعداد الأر�س للزراعة مما 
الزيادة الكبرية يف  يت�سبب يف تلوث �سديد للهواء. وغالبا ما توؤدي 
تلوث الهواء خال ذلك املو�سم اإىل ظهور غطاء كثيف من ال�سباب 

الدخاين فوق �سمال الهند كل عام.
 
 

وافقت احلكومة الأمريكية على بيع اأ�سرتاليا 12 طائرة مروحية 
هجومية وطائرة ع�سكرية خا�سة باحلرب اللكرتونية يف �سفقة تبلغ 

قيمتها اأكر من مليار دولر، وفق ما اأعلنت اخلارجية الأمريكية .
وكانت اأ�سرتاليا التي وقعت موؤخرا اتفاق “اأوكو�س” ال�سرتاتيجي 
مع الوليات املتحدة وبريطانيا يف وجه ال�سني قد طلبت �سراء 12 
مروحية من طراز “اأم اأت�س-60 اآر �سيهوك” ومعدات مرافقة لها 
اإدارة الرئي�س  اإن  985 مليون دولر. وقالت اخلارجية  مبا ي�ساوي 

جو بايدن اأبلغت الكونغر�س قرارها بامل�سي قدما يف هذه ال�سفقة.
ومروحيات �سيهوك متعددة ال�ستخدام اإذ ميكن ن�سرها على ال�سفن 
ل�سن هجمات �سد �سفن اأو غوا�سات واأي�سا يف عمليات الإنقاذ واإعادة 
تعبئة الوقود اأو النقل. وطلبت ا�سرتاليا اأي�سا �سراء طائرة “بوينغ 
وافقت  وق��د  الل��ك��رتون��ي��ة،  للهجمات  غراولر”  ج��ي  اآيه-18  اإي 

الوليات املتحدة اأي�سا على بيعها، وفق اخلارجية.
حلفائنا  اأه��م  اأح��د  هي  “اأ�سرتاليا  اأن  الأمريكية  اخلارجية  واأك��دت 
ال�سرتاتيجي  “املوقع  بيان  يف  واأ�سافت  ال��ه��ادي«.  املحيط  غرب  يف 
�سمان  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  والقت�سادية  ال�سيا�سية  القوة  لهذه 
ال�سام وال�ستقرار يف املنطقة. وم�ساعدة حليفنا يف تطوير قدرات 
الوطنية  للم�سلحة  حيوي  اأم��ر  النف�س  عن  للدفاع  وجاهزية  قوية 
و10  �سيهوك  مروحية   24 حاليا  ا�سرتاليا  ومتلك  الأم��ريك��ي��ة«. 

طائرات غراولر.

عوا�صم

بر�زيلي�

نيودلهي

و��صنطن

 وفيات كوفيد-19 يف �أمريكا 
�لالتينية تتجاوز 1,5 مليون 

•• مونتيفيديو-اأ ف ب

املليون  عتبة  الاتينية  اأمريكا  كوفيد-19 يف  ج��راء  الوفيات  جت��اوز عدد 
اأج��رت��ه وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س  اأم�����س الأول اجل��م��ع��ة، وف��ق��ا ل��ت��ع��داد  ون�سف 

بال�ستناد اىل اأرقام ر�سمية.
وو�سلت ح�سيلة الوفيات اىل 1،500،350 يف بلدان اأمريكيا الاتينية، 

مع ت�سجيل اأكر من 45 مليون اإ�سابة بفريو�س كورونا.
وجتاوزت الوفيات عتبة 600 األف يف الربازيل على وجه اخل�سو�س التي 
مليون   21،5 م��ن  اأك��ر  و�سجلت  ن�سمة  مليون   231 �سكانها  ع��دد  يبلغ 

اإ�سابة بفريو�س كورونا.
وتعد الربازيل ثاين اأكر الدول ت�سررا بالفريو�س يف العامل بعد الوليات 
اأن الأرق��ام الر�سمية  املتحدة، على الرغم من اعتقاد العديد من اخلرباء 

للحكومة الربازيلية ل تعك�س الواقع.
وبعد الربازيل تاأتي املك�سيك والبريو وكولومبيا والأرجنتني يف ما يتعلق 

باأعداد الوفيات.
605 وفيات  ال�سكان، مع  لعدد  ن�سبة  اأعلى معدل وفيات  البريو  و�سجلت 

لكل 10 اآلف �سخ�س.
وت�سبب كوفيد-19 يف وفاة ما ل يقل عن 4،830،270 مليون �سخ�س 
اأعدتها  اأرق��ام  ح�سب   2019 الأول-دي�سمرب  كانون  نهاية  منذ  العامل  يف 
وكالة فران�س بر�س حتى ال�ساعة 10،00 ت غ اجلمعة، كما تاأكدت اإ�سابة 

236،665،980 �سخ�ساً.
مكاتب  جمعتها  بيانات  اإىل  ا�ستناداً  احل�سيلة  ه��ذه  بر�س  فران�س  واأع���ّدت 
منظمة  ن�سرتها  وم��ع��ل��وم��ات  املخت�سة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سلطات  م��ن  ال��وك��ال��ة 

ال�سحة العاملية.
 
 

ليلة �لرعب يف طر�بل�س.. تفا�صيل فر�ر �آالف �ملهاجرين لل�صو�رع

اأ�ساليب عنيفة وغري قانونية لإجبار طالبي اللجوء على العودة 

»�إندبندنت«: �الحتاد �الأوروبي ميّول عمليات ترهيب �لالجئني

فرن�صا تعلن مقتل قيادي متطرف يف منطقة �ل�صاحل �إ�صر�ئيل غري مطمئنة ب�صبب رحيل مريكل
•• باماكو-اأ ف ب

اأول  اأول  اأنها قتلت  ال�ساحل اجلمعة  املناه�سة للمتطرفني يف منطقة  الفرن�سية  اأعلنت قوة برخان 
اأم�س اخلمي�س يف مايل بالقرب من احلدود مع بوركينا فا�سو اأحد القياديني “املهمني” يف جماعة 

متطرفة متخ�س�سة يف زرع الألغام اليدوية ال�سنع.
اأوم����ارو م��وب��و م���ودي ال���ذي و�سفته ب��اأن��ه ق��ائ��د �سبكة من  “حتييد”  اإن��ه��ا جنحت يف  وق��ال��ت ال��ق��وة 
زارعي العبوات النا�سفة، يف منطقة هومبوري خال عملية “بالتن�سيق” مع القوات امل�سلحة املالية 

والأمريكية. وت�ستخدم القوة كلمة “حتييد” لتاأكيد مقتل الهدف.
ويقدم اجلي�س الأمريكي دعما لوج�ستيا وا�ستخباراتيا للقوات الفرن�سية يف منطقة ال�ساحل.

وقالت “برخان” اإن “اأومارو موبو مودي كان قائدا مهما ملجموعة اأن�سار الإ�سام، مرتبطا ب�سكل 
مبا�سر بجعفر ديكو اأمري املجموعة، وعمل يف منطقة ار ان16 )الطريق الوطني 16( بني غو�سي 

وغاو واأ�سرف خ�سو�سا على زرع العبوات النا�سفة اليدوية ال�سنع” ال�ساح املف�سل للمتطرفني.

اأو اليهود يف ال�سوارع  اإ�سرائيل  اأي هجمات على 
الأملانية - خا�سة الآن، عندما تغادر مريكل«.

وتعتزم امل�ست�سارة لقاء رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، 
اإ�سحاق  الإ�سرائيلي  والرئي�س  بينيت،  نفتايل 
هرت�سوج، ووزير اخلارجية يائري لبيد، لإجراء 
الأح���د، ومل تخ�س  اليوم  القد�س  حم��ادث��ات يف 
اأملانيا  يف  جرت  التي  العامة  النتخابات  مريكل 

يف 26 �سبتمرب)اأيلول( املا�سي.
وقالت كانتور اإن “اخلطاب العام يف اأملانيا اأ�سبح 
لل�سامية”،  معاداة  واأكر  لإ�سرائيل  تاأييداً  اأقل 
اأملانيا”  اأج���ل  م��ن  “البديل  ح���زب  اإىل  م�����س��رية 

اليميني ال�سعبوي، واأ�سافت “الهجمات املعادية 
الع�سكرية(  )ال��ع��م��ل��ي��ة  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  لل�سامية 
ح��ار���س اجل����دران يف م��اي��و)اأي��ار( امل��ا���س��ي كانت 
مقلقة للغاية، لقد راأينا بعداً جديداً للهجمات 

على اليهود يف اأملانيا«.
يف  فل�سطينيون  وم�سلحون  اإ���س��رائ��ي��ل  ودخ��ل��ت 
مايو)اأيار(  يف  ي��وم��اً   11 ا�ستمر  م�سلح  ���س��راع 
املا�سي، وبح�سب بيانات اإ�سرائيلية ر�سمية، قتل 
اإ�سرائيل، وبح�سب  13 �سخ�ساً يف  خال النزاع 
 255 ال��ق��ط��اع  ق��ت��ل يف  غ���زة  ال�����س��ح��ة يف  وزارة 

�سخ�ساً.

•• القد�س-وكاالت

اأجنيا  الأملانية  للم�ست�سارة  ال���وداع  زي��ارة  قبل 
اأب��ي��ب ع��ن �سعور  ت��ل  م��ريك��ل، حتدثت باحثة يف 

اإ�سرائيل بالقلق من انتهاء فرتة ولية مريكل.
البحث  برنامج  يف  الباحثة  كانتور،  اآدي  وقالت 
الأوروب���ي مبعهد درا�سات الأم��ن القومي يف تل 
جانب  اإىل  دائماً  تقف  )مريكل(  “كانت  اأبيب: 
اأنحاء  ك��اف��ة  واإ���س��رائ��ي��ل ويف  اأمل��ان��ي��ا  ال��ي��ه��ود يف 
اأن  تعرف  اأن  لإ�سرائيل  ج��داً  املهم  م��ن  ال��ع��امل، 
مع  تت�سامح  ل��ن  واأن��ه��ا  جانبها  اإىل  تقف  اأمل��ان��ي��ا 

•• طرابل�س-وكاالت

موؤ�سفة  اأح����داث����ا  ط��راب��ل�����س  ���س��ه��دت 
املهاجرين  اآلف  ف��ر  حيث  وم��ث��رية، 
غ���ري ال�����س��رع��ي��ني م���ن م���رك���ز غوط 
ال�سعال وانت�سروا يف �سوارع العا�سمة 
الليبية، ح�سبما اأفادت م�سادر “�سكاي 
نيوز عربية«. وك�سفت امل�سادر اأن فرار 
الرعب  م��ن  ح��ال��ة  �سبب  امل��ه��اج��ري��ن 
�سمع دوي  �سكان طرابل�س، فيما  بني 
اإطاق نار كثيف يف املناطق املحيطة 

مبركز الإيواء.
الدولية  املنظمة  بعثة  رئي�س  وق���ال 
امل��ت��ح��دة يف  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع��ة  للهجرة 
الأقل  ع��ل��ى  م��ه��اج��ري��ن   6 اإن  ليبيا، 

قتلوا بالر�سا�س يف اأحداث اجلمعة.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  م�����س��ادر  وذك���رت 
التجميع  م��رك��ز  اإدارة  اأن  عربية” 
�سراح  اأط��ل��ق��ت  طرابل�س  يف  وال��ع��ودة 
ع����ن توفري  ل��ع��ج��زه��ا  امل���ه���اج���ري���ن، 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م الأ���س��ا���س��ي��ة م��ن ماأكل 
وم�سرب، بعد ازدياد عدد املحتجزين 
منطقة  يف  اأم����ن����ي����ة  ح���م���ل���ة  ع���ق���ب 

قرقار�س.
واأو�سحت اأن قوات الأمن اعتقلت جمددا جمموعة من 

الفارين من مركز غوط ال�سعال غربي طرابل�س.
مكثفة  اأمنية  حمات  �سنت  الليبية  الداخلية  وكانت 
ط��ي��ل��ة الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي ل��ت��ع��ق��ب امل���ه���اج���ري���ن غري 

ال�سرعيني، واألقت القب�س على املئات يف العا�سمة.
ليبيا  الإن�سان يف  الوطنية حلقوق  اللجنة  واأكد رئي�س 
“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  ح��م��زة،  احلكيم  عبد  اأح��م��د 

•• لندن-وكاالت

ك�سفت �سحيفة “اإندبندنت” الربيطانية اأن دوًل اأوروبية 
طالبي  لإج��ب��ار  قانونية  وغ��ري  عنيفة  اأ�ساليب  ت�ستخدم 
ال��ل��ج��وء ع��ل��ى ال��ع��ودة ع��رب ح���دوده���ا، ك��ج��زء م��ن عمليات 
ميّولها الحتاد الأوروبي. وا�ستندت ال�سحيفة يف تقريرها 
غري  ريبورت�س”  “ليتهاو�س  منظمة  جمعتها  اأدل���ة  اإىل 
النار  واإط���اق  لل�سرب  مهاجرين  تعّر�س  ع��ن  الربحية، 
“ال�سد”  بعمليات  ُي�سمى  ما  خ��ال  الأخ���رية،  الأ�سهر  يف 
التي نّفذها رجال مقنعون يف كرواتيا ورومانيا واليونان. 
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه على الرغم من اأن ماب�سهم ل 
حتمل اأية �سارات، فاإن هوؤلء الرجال امللّثمني هم اأع�ساء يف 
وحدات ال�سرطة الوطنية التي تتلقى متويًا من الحتاد 

الأوروبي، للقيام بدوريات على احلدود.
ا�ستخدام  النتائج خم��اوف من  واأث��ارت  ال�سّد..  عمليات 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  وه���و  ال�����س��د،  لعمليات  امل��ت��زاي��د  اأوروب�����ا 
الرتحيل ينتهك قانون الحتاد الأوروبي واتفاقية جنيف 
لاجئني. وياأتي ذلك يف الوقت الذي تخطط فيه بريطانيا 
الإنكليزية،  القناة  يف  ال�سّد  تكتيكات  ا�ستخدام  يف  للبدء 
لإج��ب��ار ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون ال��و���س��ول اإىل 
اأرا�سيها على منت قوارب �سغرية، على العودة اإىل فرن�سا، 
الأم����ر ال���ذي ي��ع��ّر���س امل��ه��اج��ري��ن خل��ط��ر ���س��دي��د. وكجزء 
يف  مقّنعون،  م�سّلحون  رج��ال  ظهر  املنظمة،  حتقيق  م��ن 
يف  ال��ك��روات��ي��ة  الأرا����س���ي  على  ت�سويره  مّت  فيديو  مقطع 
ي��ون��ي��و -ح���زي���ران  امل��ا���س��ي، وه���م ي�����س��رب��ون ط��ال��ب��ي جلوء 
بالهراوات، لإجبارهم على النزول يف نهر كورانا والجتاه 
امللّثمني  اأح��د  الفيديو  وُيظهر  والهر�سك.  البو�سنة  نحو 
وهو ي�سرب الرجال بع�ساه على اأرجلهم، حتى يتعّروا يف 

النهر، قائًا: اذهبوا اإىل البو�سنة«.
قالوا  مبا�سرة،  احل��ادث  بعد  املهاجرين  مع  مقابات  ويف 
اللجوء  طلبوا  واإن��ه��م  وباك�ستان،  “اأفغان�ستان  م��ن  اإن��ه��م 
عن  وك�سفوا  كرواتيني”،  �سرطة  ب�سباط  التقوا  عندما 

اآثار ال�سرب على اأج�سادهم.
من هم امللثمون؟ .. ويك�سف حتليل اللقطات اأن الرجال 
امللثمني كانوا جمّهزين، ويرتدون زياً موحداً يتوافق مع 
زّي �سرطة مكافحة ال�سغب الكرواتية، التي تتلقى متويًا 

الداخلية قبل اأيام، يف حي قرقار�س بطرابل�س«.
واأثارت احلملة انتقادات دولية، حيث طالبت الوليات 
املتحدة بالتحقيق الفوري ب�ساأن ما جاء يف تقرير الأمم 
 15 واإ�سابة  �سرعي  غري  مهاجر  مقتل  ح��ول  املتحدة 
6 يف العناية املركزة، خال عملية  اآخرين، من بينهم 

املداهمة يف قرقار�س.
�سحفي،  بيان  يف  ليبيا  يف  الأمريكية  ال�سفارة  وقالت 
الأمم  بعثة  عنها  اأع��رب��ت  التي  امل��خ��اوف  “ت�سارك  اإنها 

اأن الهروب وقع يف مركز الإي��واء التابع  نيوز عربية”، 
جلهاز مكافحة الهجرة غري ال�سرعية يف غوط ال�سعال، 
م�سريا اإىل اأن هذا اجلهاز يتبع وزارة الداخلية بحكومة 

الوحدة الوطنية.
الت�سدي  ح��اول��وا  اجل��ه��از  “عنا�سر  اأن  حمزة  واأو���س��ح 
“معظم  اأن  م�سيفا  نار”،  اإط��اق  ووق��ع  للمهاجرين، 
األقي  املهاجرين الذين فروا من املركز هم من الذين 
وزارة  �سنتها  التي  الأمنية  العملية  يف  عليهم  القب�س 

“ل  واأ���س��اف:  اللجوء.  طالبي  من  بع�سهم  ياأخذها  التي 
جميع  اإع��ادة  فقط  هي  مهمتهم  باأن�سطتهم.  يتحّكم  اأح��د 
امل��ه��اج��ري��ن غ���ري ال��ق��ان��ون��ني امل���وج���ودي���ن ع��ل��ى الأرا����س���ي 
اأحد«.  يراهم  األ  وب�سرط  ممكنة  و�سيلة  ب��اأي  الكرواتية، 
اأفغانية  وه��ي  ن��ازي��ا،  عن  الربيطانية  ال�سحيفة  ونقلت 
مع  البو�سنة  يف  حالياً  ومقيمة  عاماً   16 العمر  من  تبلغ 
�سربت  “ال�سرطة  اإن  قولها  الأ�سغر،  و�سقيقها  والديها 
�سقيقها و�سرقت اأمواله بينما كانت الأ�سرة حتاول العبور 
اإىل كرواتيا«. وقالت املراهقة التي عا�ست يف اإيران معظم 
رجال  “�سربه  اأوروب����ا:  اإىل  عائلتها  تفّر  اأن  قبل  حياتها 
الكوماندوز، وركلوه على ظهره وحتت اأ�سلعه. وقالوا له: 

ارجع اإىل اأفغان�ستان«.
�سي�سار،  يلينا  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت  اأوروبــي..   متويل 
الدولية،  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  اأوروب������ا يف  م��ك��ت��ب  ال��ب��اح��ث��ة يف 
قولها: “ل ميكن اإنكار اأن زي الرجال امللثمني واأ�سلحتهم 
�سرطة  قبل  من  ح�سرياً  امل�ستخدمة  تلك  هي  ومعداتهم 
“ما ُيقلق  مكافحة ال�سغب يف كرواتيا«. واأ�سافت �سي�سار: 

اأمن  على  احل��ف��اظ  يف  للم�ساعدة  الأوروب�����ي  الحت���اد  م��ن 
مقابلتهم �سمن  ك��روات��ي��ون مت��ت  �سباط  وق���ال  احل���دود. 
كانوا  الفيديو  يف  “امللثمني  اأن  يعتقدون  اإنهم  التحقيق، 
ويدعم هذا التقييم  من �سباط �سرطة مكافحة ال�سغب”. 
اأي�ساً ت�سجيًا منف�سًا يعود اإىل مايو - اأيار  املا�سي، حيث 
يظهر �سابطاً ينّفذ “عمليات �سد” ويحمل اإ�سارات �سرطة 
اأحد �سباط  الع�سكري. وو�سف  زّيه  ال�سغب على  مكافحة 
ا�سمه،  بالك�سف عن  الذي مل يرغب  البو�سنيني،  ال�سرطة 
وتعذيب«.  “اغت�ساب  باأنه  الكرواتيني  ال�سباط  ت�سّرفات 
عديدة  مرات  لل�سرب  يتعّر�سون  اأ�سخا�ساً  “راأيت  وق��ال: 
... بينهم قا�سرون، يبلغون من العمر 16 عاماً. ويحاول 
ال�سرطة الكرواتية الذين ينّفذون عمليات ال�سد  عنا�سر 
اأقنعة  وو���س��ع  ���س��ارات��ه��م  ن���زع  خ���ال  م��ن  اأنف�سهم  اإخ��ف��اء 
من  ���س��واء  للقانون،  خمالف  يفعلونه  م��ا  وجوههم.  على 
اأو م��ن اجل��ان��ب البو�سني«. واأ���س��ار اإىل  ال��ك��روات��ي  اجل��ان��ب 
اأن هوؤلء العنا�سر تعّينهم الدولة للقيام بهذه العمليات، 
الأموال  اإ�سافية، ناهيك عن  اأج��وراً  التي يتلقون مقابلها 

امل��ت��ح��دة ل��ل��دع��م يف ل��ي��ب��ي��ا. ي��ج��ب اأن 
كرامة  وحفظ  الإن�سان  حقوق  تظل 
املهاجرون  فيهم  النا�س، مبن  جميع 
اأول����وي����ات جميع  وال���اج���ئ���ون، م���ن 
الأحداث  اأن  م�سيفة  احلكومات”، 
التي وقعت يف قرقار�س “تثري القلق 

ويجب التحقيق فيها على الفور«.
“بالغ  اأعربت الأمم املتحدة عن  كما 
تعر�س  ع���ن  اأف���ي���د  م���ا  اإزاء  ق��ل��ق��ه��ا 
منطقة  يف  وال��اج��ئ��ني  امل��ه��اج��ري��ن 
املفرط  وال�ستخدام  للقتل  قرقار�س 

للقوة«.
البعثة  ن�������س���رت���ه  ب����ي����ان  يف  وذك��������رت 
قرارات  م��ع  “متا�سيا  اأن���ه  ال��دول��ي��ة، 
جم��ل�����س الأم����ن وخ��ا���س��ات موؤمتر 
لل�سلطات  مطالبتنا  ن��ك��رر  ب��رل��ني، 
لاعتقالت  ح����د  ب���و����س���ع  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ومنعها،  التع�سفية  والح���ت���ج���ازات 
�سعفا  الأ�سد  الفئات  �سراح  واإط��اق 
والأطفال،  ال��ن�����س��اء  �سيما  ل  م��ن��ه��م، 

وعلى الفور«.
رئي�سية  ع��ب��ور  نقطة  ليبيا  وت�سكل 
لع�سرات اآلف املهاجرين من اإفريقيا، 
عرب  اأوروب���ا  اإىل  للو�سول  �سعيهم  يف 
كيلومرت   300 نحو  تبعد  التي  الإيطالية  ال�سواحل 

عن ال�سواطئ الليبية.
عدة  اأمم��ي��ة  ووك����الت  حكومية  غ��ري  منظمات  وت��ن��دد 
بانتظام بالظروف املزرية يف مراكز الحتجاز يف ليبيا، 
حيث ا�ستفاد املهربون يف ال�سنوات الع�سر الأخرية من 
مما   ،2011 احتجاجات  تلى  ال���ذي  ال���س��ت��ق��رار  ع��دم 

جعل ليبيا مركزا لاجتار بالب�سر.

يف الأمر اأن املفو�سية الأوروبية توا�سل غ�ّس الطرف عن 
الأوروب��ي، وت�ستمّر  ال�سارخة لقوانني الحتاد  النتهاكات 

بتمويل ال�سرطة والعمليات احلدودية يف هذه البلدان«.
واأ�سارت اإىل اأنه يف يوليو -متوز  املا�سي، بعد وقت ق�سري 
متويل  منحة  على  كرواتيا  ح�سلت  الفيديو،  ت�سجيل  من 
يورو.  مليون   14 بقيمة  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  من  طارئة 
واأو�سحت اأنه على غرار ال�سنوات ال�سابقة، فاإن بع�س هذه 
ال�سرطة  م�سوؤويل  روات��ب  وحتى  امل��ع��دات  تغّطي  الأم���وال 
على احل����دود، وب��ال��ت��ايل ت���وّرط الحت���اد الأوروب�����ي ب�سكل 
مبا�سر يف النتهاكات ال�سارخة لقوانينه من قبل ال�سرطة 

الكرواتية.
مقاطع  اأي�ساً  التحقيق  م�سابهة..جمع  حادثة   635
فيديو متاحة للجمهور ل� 635 حادثة �سد مزعومة نّفذها 
�سباط احلدود اليونانيون يف بحر اإيجه منذ مار�س -اآذار  
2020 ، �سارك فيها 15 رجًا ملثماً. يف اإحدى احلوادث، 
25 ط��ال��ب جل���وء ع��ل��ى م��نت زورق ال��و���س��ول اإىل  ح����اول 
�ساطئ جزيرة كو�س، لكن عنا�سر خفر ال�سواحل اليوناين 
النار  واإط���اق  بع�سا،  �سربهم  ع��رب  الو�سول  م��ن  منعهم 
ال�سواحل  امل��اء. ويف وق��ت لح��ق، قب�س عنا�سر خفر  على 
رومانيا، يظهر  لقطات منف�سلة من  عليهم. ويف  الرتكي 
حر�س احلدود وهم يقومون بعمليات �سّد على احلدود مع 
بطوا  �سربيا. وجمع التحقيق �سهادات من رجال ون�ساء �سُ
يف عمليات ال�سّد هذه، و�سهدوا باأنهم تعّر�سوا لعتداءات 

عنيفة خال نف�س العملية.
ت�سّرفات غري قانونية .. وقالت كاثرين وولرد، املديرة 
 ECRE  التنفيذية للمجل�س الأوروبي لاجئني واملنفيني
من  “جمموعة  اإىل  ت�����س��اف  “ال�سادمة”  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن   ،
الأدلة النا�سئة حول عمليات الإع��ادة العنيفة التي حتدث 
باأنها  و�سفتها  وال��ت��ي  الأوروبي”،  الحت����اد  ح���دود  ع��ل��ى 
اأخاقية بل بغي�سة«. ودعت وولرد  “غري قانونية وغري 
“اأن تكون اأكر �سرامة”  مفو�سية الحتاد الأوروب��ي اإىل 
عندما يتعّلق الأمر بعدم المتثال لالتزامات التي ت�سمل 

معاملة الأ�سخا�س على احلدود. 
واأ�سافت: “هناك حالة من الت�سامح مع هذه الأفعال، اأو 
الأمر  يتعلق  عندما  العقاب  من  ب��الإف��ات  و�سفها  ميكن 

بانتهاكات وا�سحة«.

نا�صيونال �إنرت�صت: �أمريكا ال ميكنها حماربة �ل�صني ورو�صيا معًا •• وا�صنطن-وكاالت

يف  ب��ي��ن��ي  ت.  دي��ف��ي��د  ال��ك��ات��ب  راأى 
مقال مبوقع “نا�سيونال اإنرت�ست” 
املتحدة ل  ال��ولي��ات  اأن  الأم��ري��ك��ي 
ميكنها التغلب على ال�سني ورو�سيا 

معاً.
ويف مقال �سابق له بعنوان “رو�سيا 
وال�سني ربحتا فعًا �سباق الت�سلح 
التي  الأخ���ط���ار  ن��اق�����س  النووي”، 
الأمريكي  القومي  الأمن  يواجهها 
من التقدم املت�سارع لل�سني ورو�سيا 
على �سعيد زيادة حجم تر�سانتيهما 
النوويتني اإىل م�ستوى يفوق حجم 
الأمريكية  ال���ن���ووي���ة  ال���رت����س���ان���ة 

احلالية.
الرو�سي  التفوق  زاد  كلما  اإنه  وقال 
املتحدة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى  وال�سيني 
النووية  الأ����س���ل���ح���ة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
على  اأخ��رى  تقليدية  واأ�سلحة غري 
الكهرومغناطي�سية  الأ�سلحة  غرار 

ال����ف����ائ����ق����ة ال������دق������ة والأ�����س����ل����ح����ة 
ال�سيربانية، كلما كان الإغراء اأكرب 
لانخراط يف اعتداءات يف اخلارج. 
وراأي����ن����ا اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل����ك يف غزو 
واحتال   ،2014 ع���ام  اأوك���ران���ي���ا 
ال�����س��ني جل����زر م���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا يف 
الأع���وام  يف  اجل��ن��وب��ي  ال�سني  بحر 
الأخ��رية، ويف ما يبدو من احتمال 

غزو �سيني و�سيك لتايوان.

اأزمة حمتملة و�سيكة
-ني�سان   -اآذار-اأب����ري����ل  م��ار���س  ويف 
بني  م���ا  رو���س��ي��ا  ح�����س��دت   ،2021
جندي  األ�����ف  و150  األ�����ف   100
ال�سمالية  احل��������دود  ط������ول  ع���ل���ى 
وا�ستعدت  لأوك���ران���ي���ا  وال�����س��رق��ي��ة 
لغزو حمتمل. ورداً على ذلك رفعت 
الوليات املتحدة درجة التاأهب اإىل 

ل��ل��م��رة الأوىل  ال��دف��اع��ي،  ال��و���س��ع 
-اأيلول   �سبتمرب   11 هجمات  منذ 
رفعت  ذل��ك،  عن  وف�سًا   .2001
اأوروب�������ا  ال����ق����ي����ادة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
“اأزمة  م�ستوى  اإىل  الرقابة  درج��ة 
اأن  م��ن  خ��وف��اً  و�سيكة”،  حمتملة 
لأوكرانيا،  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  يعقب 
غزو لدول املواجهة يف حلف �سمال 
الأطل�سي مبا يف ذلك، اجلمهوريات 
اأ�ستونيا  يف  ال�����س��اب��ق��ة  ال�سوفيتية 

ولتفيا وليتوانيا.
الرئي�س  دع��وة  �سبباً يف  ذل��ك  وك��ان 
الأمريكي جو بايدن اإىل عقد قمة 
ال��رو���س��ي فادميري  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
بوتني يف جنيف يف يونيو  -حزيران 
اأج��������ل خ���ف�������س ال����ت����وت����رات  ، م�����ن 
وحت�����س��ني ال��ع��اق��ات الأم��ري��ك��ي��ة-

ال��رو���س��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت وق��ت��ذاك يف 

احلرب  انتهاء  منذ  مراحلها  اأ���س��واأ 
ال���ب���اردة. ومت��ث��ل ال��ق��ل��ق الأك����رب يف 
اأن حتقيق رو�سيا تفوقاً نووياً على 
الوليات املتحدة، ميكنها من ابتزاز 
وتنفيذ  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ق�����ادة 
���س��اح��ه��م من  ن����زع  اأو  اأج���ن���دت���ه���ا 
جانب واحد، اأو الذهاب اإىل ما هو 
اأ�سواأ من ذلك، عرب املخاطرة ب�سن 
دون  املتحدة   الوليات  على  هجوم 
وينطوي  ف��ع��ال.  اأم��ري��ك��ي  رٍد  تلقي 
م��ث��ل ه����ذا ال���ه���ج���وم ي��ن��ط��وي على 
خماطر حمو الوليات املتحدة من 
اخلريطة اجليو�سيا�سية على غرار 
ما فعل احللفاء مع اأملانيا يف نهاية 

احلرب العاملية الثانية.

خطط طارئة
الإ�سرتاتيجية  القيادة  قائد  واأث��ار 

ت�سارلز  الأدم���������ريال  الأم���ري���ك���ي���ة 
ري����ت���������س����ارد خ������ال �����س����ه����ادة اأم������ام 
-ني�سان   اأب����ري����ل  يف  ال���ك���ون���غ���ر����س 
2021، اإحتمال اأن تتعر�س لهجوم 
على جبهتني اأو ثاث جبهات يف اآٍن 
اأوكرانيا  رو�سيا  اإذا ما غزت  واح��د، 
ال�سرقية،  اأوروب���ا  اأخ��رى يف  اأو دول 
بينما تهاجم ال�سني تايوان، وتعمد 
كوريا ال�سمالية اإىل مهاجمة كوريا 

اجلنوبية يف وقت واحد ومن�سق.
املتحدة  الوليات  اإن  وقال ريت�سارد 
لكيفية  طارئة  خطط  لديها  لي�س 
م����واج����ه����ة ح���ل���ي���ف���ني ن�����ووي�����ني يف 
م�ستقبلية.  ح���رب  يف  واح����د  وق���ت 
ولذلك، فاإن قدرة الوليات املتحدة 
ال��ق��ت��ال يف هكذا  ع��ل��ى  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
ح���رب ن��اه��ي��ك ع��ن رب��ح��ه��ا، يف ظل 
اإ�ستخدام اأ�سلحة غري تقليدية من 

قبل اأعدائنا، هي حمل �سك.
 

حرب تقليدية
الأمريكي  القلق  اأن  الكاتب  وراأى 
م��ن خم��اط��ر خ��و���س ح���رب مقبلة 
مع رو�سيا وال�سني، له اأ�سا�س جيد، 
اإذا ما اأخذ يف الإعتبار عدم جاهزية 
تقليدية  ح���رب  وا���س��ن��ط��ن خل��و���س 

خال�سة �سدهما.
ا�ستمرت  “اإذا  اأن�������ه  م����ن  وح�������ذر 
�سيا�سة  التزام  يف  املتحدة  الوليات 
رو�سيا  مع  ع�سكرياً  الهاوية  حافة 
تكون  ق��د  النتيجة  ف���اإن  وال�����س��ني، 
عا�سفة  ت��ه��ب  اأو  م��ت��وق��ع��ة،  غ���ري 
وعو�س  دولتنا”.  ب��ن��ه��اي��ة  ت��ت��ه��ي 
ع������ن حم������اول������ة حت��������دي رو�����س����ي����ا 
على  يتعني  واحتوائهما،  وال�سني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ك��ي��ف بع�س 
احليوية،  م�ساحلهما  م��ع  ال�����س��يء 
اأو  الديبلوما�سية  بوا�سطة  ���س��واء 

الإجراءات الأحادية.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• بيري مارتن

بايدن  جل��و  ال�سيا�سية  الأج��ن��دة  ج��وه��ر  يكمن     
مبيزة  يتمتع  �سخم  اجتماعي  اإ�ساح  م�سروع  يف 

كبرية، لكنه ل يزال غري معرتف به.
    وبينما يت�سارع الدميوقراطيون يف الكوجنر�س 
فاإن  ه���ذا،  ال�����س��ام��ل  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  بخ�سو�س 
ك���ل اله���ت���م���ام ي��ن�����س��ب ع��ل��ى ع���ام���ة ال�����س��ع��ر ول 
بهذه  اإرفاقه  �سيتم  ال��ذي  املنتج  اأح��د يتحدث عن 

العامة.
   بالن�سبة لأولئك الذين يخ�سون عودة ال�سعبوية 
ترامب،  الدميقراطية لدونالد  ال�ستبدادية غري 
املثري لل�سخط هو روؤية حزب الرئي�س احلايل يف 

�سجار على حافة الهاوية.

اجراءات �سعبية
    من ناحية البنية التحتية املادية، متت املوافقة 
يف جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ ع��ل��ى م�����س��روع ب��اأك��ر م��ن 1 
اأن الدميقراطيني التقدميني  اإل  تريليون دولر، 
يهددون باإف�ساده اإذا مل ُي�سّوت، اأوًل، على م�سروع 
اآخر ي�سمى “البنية التحتية الجتماعية” مببلغ 

3500 مليار دولر.
اأم����وال  ال��ق��ان��ون ال�����س��خ��م، ���س��خ     يت�سمن ه���ذا 
ك��ب��رية يف م��راك��ز رع��اي��ة الأط���ف���ال، وال��ت��و���س��ع يف 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ب��رام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  ع���دد 
التاأمني  اأق�����س��اط  ك��ب��رية يف  ال���ع���ام، وت��خ��ف��ي�����س��ات 
اخلا�س، وا�ستثمارات �سخمة يف التعليم والإ�سكان 
وخلق  لاأ�سر،  �سريبية  وتخفي�سات  الجتماعي، 
جمال  يف  عمل  فر�سة  م��اي��ني  ع�سرة  م��ن  اأك���ر 

الطاقة اخل�سراء.
   وحتظى هذه الإج��راءات مب�ستويات عالية جًدا 

من الدعم ال�سعبي الذي يتجاوز الأحزاب.
ال��ربام��ج اجل��دي��دة، ُيقرتح     لدفع تكاليف ه��ذه 
قبل  م��ن  للمي�سورين  املمنوحة  احل��واف��ز  تقليل 
اأن  يعني  ترامب، مما  �سنوات  اجلمهوريني خال 

تاأثري امل�سروع على العجز �سيكون جزًء �سغرًيا من 
الإ�ساح ال�سريبي لعام 2017.

ا�سرتاتيجية �سيا�سية عرجاء
   وللتغلب على معار�سة الكتلة اجلمهورية، هناك 
لكن  الدميقراطيني،  بني  لاإجماع  ما�سة  حاجة 
من  وحفنة  ال�سيوخ،  جمل�س  من  اثنني  ع�سوين 
نواب الو�سط، يرتددون يف دعم م�سروع يعتربونه 

مكلًفا للغاية.
   اإن كل ما يطفو من املناق�سات بني الدميقراطيني 
كل  �سيكون  ال��ذي  لاإنفاق  العام  بامل�ستوى  يتعلق 
هذا  م�سكلة  وتكمن  لقبوله.  ا�ستعداد  على  طرف 
القانون  مب�سروع  مهوو�س  اجلميع  اأن  يف  اجل��دل 
الربامج  م�سمون  على  ال�سوء  ت�سليط  ويتجاهل 

املطروحة.
   ل اأح��د ي�سري اإىل خطة بايدن ب��اأي ا�سم يرغب 
اأف�سل”.  ب�سكل  البناء  اإع���ادة  “خطة  اإعطائه  يف 
هناك حديث اأكر عن قانون الإنفاق، خطة 3.5 
تريليون دولر اأو -بلغة ت�سريعية مبهمة -م�سروع 
قانون ت�سوية امليزانية. ومن وجهة نظر الت�سال 

ال�سيا�سي، هذه كارثة.

رابح وحيد
   ان كل ه��ذا ل ي�ساعد يف ح�سد دع��م الو�سطيني 
الطاعون  مثل  يخ�سون  ال��ذي��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
وجهود  املالية.  امل�سوؤولية  بعدم  و�سفهم  يتم  اأن 
الرئي�س بايدن يف اللحظة الأخرية لإنقاذ خطته 
ل تقلع، جزئًيا ب�سبب الطبيعة املتناثرة للربنامج، 

والتي متنعه من تركيز ر�سالته.
   يف غ�����س��ون ذل����ك، ي��ب��ت��ه��ج اجل���م���ه���وري���ون. من 
يف  اتفاق  اإىل  الدميقراطيون  يتو�سل  اأن  املرجح 
نهاية املطاف، ولكن حتى ذلك احلني، ل ميكن اأن 
يكون امل�ستفيد الرئي�سي من ترددهم �سوى دونالد 

ترامب.
ترجمة خرية ال�سيباين

�إرث بايدن �ل�صيا�صي على حبل م�صدود...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية : مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

عقودا ا�ستثمارية ... ورئي�س تون�سي �سابق الآن يف باري�س يطلب 
وباعة  اخل��ون��ة  يعيد  حتى  تون�س  ���س��اأن  يف  ال��ت��دخ��ل  فرن�سا  م��ن 

العر�س والوطن باأبخ�س الثمان ...ق�سة مريرة ».
الفرن�سية خال  اأم�س احلكومة  املرزوقي قد دعا  املن�سف  وكان 
م�ساركته يف وقفة احتجاجية نظمها عدد من التون�سيني بباري�س 
ان��ه ل ميكن  م��وؤك��دا  تون�س  ب��الن��ق��اب يف  ا�سماه  م��ا  اىل رف�س 
“دكتاتوري”  نظام  جانب  اىل  تقف  ان  الدميقراطية  لفرن�سا 
الفرن�سيني،  اأ�سدقاءه  املرزوقي، يف كلمته،  ح�سب تعبريه وحذر 
تون�س  ال��ف��رن��ك��ف��ون��ي��ة يف  م���ع���اداة  ظ��اه��رة  “تنامي  اأ���س��م��اه  مم��ا 

•• الفجر - تون�س
“التيار  امل�����س��ت��ق��ي��ل م���ن ح����زب  ال���ن���ائ���ب  ان��ت��ق��د حم��م��د ع���ّم���ار 
الدميقراطي” اأم�س ال�سبت ت�سريحا للمن�سف املرزوقي الرئي�س 
التون�سية  للجالية  جتمع  يف  م�ساركته  خ��ال  الأ���س��ب��ق  امل��وؤق��ت 
يف  “انقابا”  ا�سموه  مبا  للتنديد  باري�س  الفرن�سية  بالعا�سمة 

. اإ�سارة اإىل اإجراءات 25 يوليو ولاأمر الرئا�سي عدد 117 
مبوقع  الر�سمية  �سفحته  على  ن�سرها  تدوينة  يف  ع��ّم��ار  وكتب 
وتلغي  فرن�سا  �سد  �سيادة  ح��رب  تخو�س  اجل��زائ��ر  في�سبوك:” 

واجلزائر واملغرب ويف كامل دول املغرب العربي، م�سددا على اأنه 
يدين هذه الظاهرة على اعتبار واأنه ناطق باللغة الفرن�سية...!

با�ستطاعتهم  ما  كل  بذل  اإىل  الفرن�سيني”،  “الأ�سدقاء  داعيا 
بح�سب  التون�سي،  ال��ربمل��ان  ن�ساط  وع���ودة  املرحلة،  ه��ذه  لإن��ه��اء 
تعبريه. وتابع: “اأدعو من هنا من باري�س، احلكومة الفرن�سية، 

اإىل عدم خذلننا من جديد، واأن تقف اإىل جانبنا«.
اليوم  للخروج  ن��ادوا  وال�سيا�سّيني  الأح���زاب  بع�س  اأّن  اإىل  ي�سار 
اتخذها  التي  التدابري  و�سّد  �سعيد  قي�س  �سّد  للتظاهر  الأح��د 

وا�سفينها بالنقاب. 

حذر من تنامي ظاهرة معاداة الفرنكوفونية

من باري�س: �ملرزوقي ُيحّر�س فرن�صا على تون�س...!

3.4 مليار دولر ... )ونفذوا( هجمات على م�سوؤولني 
�سحافيني  وح��ال��ي��ني،  �سابقني  اأم��ري��ك��ي��ني  حكوميني 
ا�ستهدفوا  )و(  اخل��������ارج،  يف  ي��ع��ي�����س��ون  واإي����ران����ي����ني 

م�ستخدمي لينكد اإن«.
هجماتهم  ي�سمل  ل  التقرير  ه��ذا  اأن  م��ان��دل  واأو���س��ح 
و�سناعات  ونفط،  غاز  �سركة   200 �سد  ال�سيبريانية 
اأمريكية ونظام  الت�سالت وال�سفر، وموؤ�س�سات مالية 

التحكم بفي�سان �سد راي بروك يف نيويورك.
الكربى  اأن اخل��ط��ة  الأم��ري��ك��ي��ون  امل���واط���ن���ون  ي����درك 
اإي��ران اخلارجية تقوم على تقوي�س وتدمري  ل�سيا�سة 
اأظهر ا�ستطاع راأي ملعهد  “ال�سيطان الأكرب اأمريكا”. 
ثلثي  اأن  ال�سيف  ه��ذا  اأج���ري  لل�سيا�سة  تكنوميرتيكا 
تفر�س  اإي��ران  اأن  يعتقدون  الأمريكيني 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ع���ل���ى  ت����ه����دي����داً 
وم�ساحلها. وجد ا�ستطاع الراأي اأّن 
واملحافظني   )79%( اجلمهوريني 
الراأي  اأكر ميًا لعتناق   )75%(
تهديداً.  ت��ف��ر���س  اإي����ران  اإن  ال��ق��ائ��ل 
الدميوقراطيون  واف�����ق  ذل�����ك،  م���ع 
 )68%( والليبرياليون   )68%(
وامل�ستقلون   )66%( وامل��ع��ت��دل��ون 
اأي�ساً.  ال�����راأي  ه���ذا  ع��ل��ى   )63%(
بايدن  يتحرك  اأن  امل�ستبعد  لكن من 
ت�سرفاتها  ك��ان��ت  مهما  اإي����ران  ���س��د 
اإمكانية  ه��ن��ال��ك  ط��امل��ا  ا���س��ت��ف��زازي��ة، 
لإع��������ادة ت��ف��ع��ي��ل الت����ف����اق ال����ن����ووي. 
ي��ف��رت���س ال��ك��ات��ب ع����ودة اإي�����ران اإىل 
التفاق النووي املمتاز مل�سلحة النظام طاملا اأنه ي�سمن 
له برنامج اأ�سلحة نووية مبباركة دولية يف اأقل من 10 
اأع��وام. يف هذه احلالة، �سيح�سل النظام على تفوي�س 
مطلق ملهاجمة حلفاء وا�سنطن مبا اأنه لن يكون لديه 
ي��خ��اف من  ال��غ��رب  اأن  ال��ك��ب��ري ليخ�ساه ط��امل��ا  ال�����س��يء 
اأن  اأمكن  احل��رب،  درا���س��ة  ملعهد  وفقاً  الت��ف��اق.  عرقلة 
ي�سكل الهجوم الذي وجهه الإيرانيون من العراق �سد 
ال�سعودية “حتوًل اأو�سع يف نهج اإيران الإقليمي”، حيث 
العربية  الإم��ارات  التايل  العتداء  ي�ستهدف  اأن  ميكن 
املتحدة، وهي حليف اأ�سا�سي للوليات املتحدة. ل يرى 
ماندل وجود مانع منطقي يردع اإيران عن الختبارات 
ال�ستفزازية. هي تدرك اأن الرد �سيكون حمدوداً طاملا 

اأن التفاق النووي على املحك.

•• وا�صنطن-وكاالت

الأو�سط  ال�سرق  �سيا�سات  معلومات  �سبكة  مدير  اأ�سار 
ت�سنها  التي  الهجمات  اأن  اإىل  م��ان��دل  اإري���ك  ال��دك��ت��ور 
طهران وميلي�سياتها �سد اأعدائها ل تقت�سر فقط على 
العتداءات الع�سكرية التقليدية التي جتاهلها الغرب 
اأي�ساً  ال�سيبريانية  فالهجمات  ح���ال.  اأي  على  ع��م��داً 
اإي��ران على  ت�سكل ج��زءاً من تلك الع��ت��داءات وتعتمد 
رغبة الإدارة احلالية باإحياء التفاق النووي من اأجل 

حماية نف�سها من اأي رد غربي على تلك الهجمات.
بايدن  اإدارة  اأن  هيل”  “ذا  �سحيفة  يف  م��ان��دل  كتب 
الإيرانيني  ال��ق��ادة  اإغ�����س��اب  تخ�سى   1+5 وجم��م��وع��ة 
النووي  الت��ف��اق  اإىل  لإع��ادت��ه��م  ا�سرت�ساءهم  وت��اأم��ل 

الأحادي اجلانب الذي مل يحَول قط 
كما  عليه  للم�سادقة  الكونغر�س  اإىل 
الأمريكية  امل�سالح  اإدارة  فو�س  اأن��ه 
الأم���ن���ي���ة ل��اع��ب��ني دول����ي����ني. اأخ���رب 
م�����س��ت�����س��ارو ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة يف 
جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ م��ان��دل ك��ي��ف ُذهل 
الذين  الأوروب��ي��ون  الديبلوما�سيون 
زاروا املجل�س ملناق�سة التفاق النووي 
لي�س  الأخ����ري  اأن  اكت�سافهم  ب�سبب 
����س���وى ات���ف���اق ت��ن��ف��ي��ذي ف���اق���د لقوة 

القانون الأمريكي.
اإي�������ران ب�سكل  ت��ت�����س��رف  ح��ت��ى ح���ني 
هي  كما  وكائها  عرب  ولي�س  مبا�سر 
ال�سفن  �سد  الهجمات  خ��ال  احل��ال 

اأم��ري��ك��ا م�سلولة.  ت��ب��دو  ال��ع��رب��ي،  ال��دول��ي��ة يف اخلليج 
رد  هنالك  يكون  حتى  الهجوم  الإي��ران��ي��ون  �سيوا�سل 
ال��رد ي�ساعف  تاأجيل هذا  اأن  كبري. يحذر ماندل من 
اأن  اأمكن  ما  وحَت��ول  ب��ارز  باعتداء  اإي���ران  قيام  فر�سة 

يكون رداً اأمريكياً حمدوداً اإىل حرب اإقليمية.
قد يكون الإرهاب ال�سيبرياين الإيراين تهديداً اأعظم 
مل��رك��ز ال��درا���س��ات الدولية  ل��اأم��ن الأم��ري��ك��ي. وف��ق��اً 
وحما�س  اهلل  حزب  اإي��ران  “ت�ستعمل  وال�سرتاتيجية، 
ا�ستهدف  ل��ق��د  ال�����س��ي��ب��ريان��ي��ة.  ل��ل��ت��ح��رك��ات  ك��وك��ي��ل��ني 
موظفني  ح�سابات  اإيرانيون  )�سيبريانيون(  قرا�سنة 
حتكم  اأن��ظ��م��ة  وت�سنيع  لت�سغيل  ب����ارزة  )���س��رك��ات(  يف 
 170 اإيرانيون اأكر من  �سناعية. ا�ستهدف قرا�سنة 
ت�ساوي  اأدب��ي��ة  ملكية  �سارقني  ال��ع��امل...  ح��ول  جامعة 

ومب���������ث���������ل ه�������ذه 
احل����������������رك����������������ات، 
بكني  مت�������ار��������س 
كبرية  ����س���غ���وًط���ا 

ع��ل��ى ال��ط��ي��اري��ن ال��ت��اي��وان��ي��ني الذين 
للقيام  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  يف  ي��ق��ل��ع��ون 
الوقت  نف�س  ويف  امل��راق��ب��ة،  بعمليات 
لفورموزا  الدفاعية  القدرات  اختبار 

ال�سابقة.

الوعي بحقيقة اخلطر
    اعتربت الرئي�سة التايوانية ت�ساي 
ال��و���س��ع خ��ط��رًيا مب��ا يكفي  اإن����غ ون، 
الدويل.  املجتمع  اىل  ن���داء  لتوجيه 
العواقب  ف���اإن  ت��اي��وان،  �سقطت  “اإذا 
�ستكون كارثية على ال�سام يف املنطقة 
وعلى نظام التحالف الدميقراطي”، 
فورين  جملة  ن�سرته  منرب  يف  اأك��دت 

اأفريز يوم الثاثاء.
   وبهذه الت�سريحات، حتاول احلكومة 
ا توعية �سكانها بواقع  التايوانية اأي�سً
اخلطر -يتم التقليل من �ساأنه اأحياًنا، 
“تايوان تفعل  وفًقا لبع�س اخلرباء. 
املزيد لتعزيز دفاعاتها، لكن الوترية 
بطيئة، وهناك حاجة اإىل �سعور اأكرب 
غا�سر،  ب��وين  ت��رى  بال�ستعجال”، 
�سندوق  يف  اآ����س���ي���ا  ب���رن���ام���ج  م���دي���رة 
املتحدة،  ب��ال��ولي��ات  الأمل���اين  مار�سال 

وهو مركز اأبحاث.
“تايوان  اأن  اإن��غ ون،     واأك���دت ت�ساي 
عن  للدفاع  جهدها  ق�سارى  �ستبذل 
“يف  و���س��ع  م��واج��ه��ة  ويف  نف�سها”. 
الدفاع  وزي��ر  وع��د  اخلطورة”،  غاية 
“ب�سرعة”.  اجل��زي��رة  ق��درات  بتعزيز 
ميزانية  ل��ل��ت��و  ت��اي��ب��ي��ه  واق����رتح����ت 
اإ�سافية خا�سة تبلغ 8.6 مليار دولر 
املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات  م��دى  على 
م�سادة  ����س���واري���خ  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

لل�سفن و�سفن حربية.
متكافئ  غ���ري  ال���ق���وى  م���ي���زان  ان     
امل�سيق.  �سفتي  ب��ني  م��ت��زاي��د  ب�سكل 
ال�سني  2019، متلك  عام  نهاية  يف 
1500 طائرة مقاتلة و450 قاذفة، 
لدى  بينما  البنتاغون،  لتقرير  وفًقا 
400 ط��ائ��رة م��ق��ات��ل��ة فقط  ت���اي���وان 
ول ق��اذف��ات ق��ن��اب��ل... وال���ف���ارق غري 
م��ت��ن��ا���س��ب اأك����ر يف ال���ب���ح���ر.    ورغم 
م��ظ��اه��ر ال��ق��وة الأخ�����رية، ف���اإن خطر 
ال��ه��ج��وم ل��ي�����س و���س��ي��ًك��ا، وف��ًق��ا ملعظم 
اإر�سال  ه���و  ب��ك��ني  “هدف  اخل������رباء. 
على  ت�سميمها  ع��ن  �سيا�سية  ر���س��ال��ة 
تايوان.  اأجل مطالبها يف  القتال من 
تايبيه،  اإىل  م��وج��ه��ة  ال��ر���س��ال��ة  ه���ذه 
بايدن”،  ج��و  اإدارة  اإىل  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن 
ل�  امل�����س��ارك  امل���دي���ر  اآدم ين،  ي��اح��ظ 
اإخبارية  ن�����س��رة  نيكان”،  “�ساينا 
متخ�س�سة. والرئي�س ال�سيني، الذي 
اإع��ادة تعيينه لولية ثالثة  من املقرر 
يف املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي 
يف اخل��ري��ف امل��ق��ب��ل، ج��ع��ل م��ن اإع���ادة 
راأ�س  على  ال�سني  مع  تايوان  توحيد 
اأولويات �سيا�سته اخلارجية.    »ت�سعى 
ال�سلطات ال�سينية اإىل تكثيف احلرب 
النف�سية، اإنهم يريدون فر�س �سردّية 
جديدة حول اجلانب احلتمي لإعادة 
حتى  التايوانيني  باإخافة  التوحيد: 
اآخ���ر غري  اأن���ه ل ي��وج��د ح��ل  يفهموا 
اإعادة التوحيد هذه اإذا كانوا يريدون 
ال��ب��ق��اء يف ���س��ام، وم��ن خ��ال اإ�سعار 

املتحدة  ال���ولي���ات 
باأن تكلفة املواجهة 
مع  ال����ع���������س����ك����ري����ة 
ال���������س����ني ل���ل���دف���اع 
ي�سيف  باهظة”،  �ستكون  تايوان  عن 
الأبحاث  مدير  كابي�ستان،  بيري  جان 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  ال��ق��وم��ي  امل���رك���ز  يف 
ال�����س��ني: حرب  “غدا  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف 
وجهة  وم��ن  )غاليمارد(.  �سام”  اأم 
ال��ن��ظ��ر ال�����س��ي��ن��ي��ة، ف����اإن الأم���ث���ل، هو 
تايبيه  الأمريكية  الإدارة  ت�سجع  اأن 
-على  م�ستقلة  �سيا�سة  تنتهج  -التي 

ال�ستماع اإىل العقل.

»التزام اأمريكا الثابت«
   الفرتة املختارة ل تدين ب��اأي �سيء 
لل�سدفة... احتفلت بكني يف الأول من 
لتاأ�سي�س  ال�سنوية  بالذكرى  اأكتوبر 
ال�سعبية )1949( وتخطط  ال�سني 
لتعطيل اليوم الوطني لتايوان، الذي 
وبالتايل،  اأك��ت��وب��ر،   10 ي��وم  ي�سادف 

خطابات  اأي  عن  ون  اإن��غ  ت�ساي  تثني 
ا�ستفزازية يف ذلك اليوم.

لي�ست  ال��ت��اي��وان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإن     
وح���ده���ا م���ن ي���دق ن��اق��و���س اخلطر: 
ال�سيني،  اجل��ي�����س  ���س��ع��ود  م�����س��ّج��ا 

ق���ّدر الأدم������ريال دي��ف��ي��د���س��ون، الذي 
اآنذاك  الأمريكية  ال��ق��وات  يقود  ك��ان 
العام  والهادي،  الهندي  املحيطني  يف 
تهاجم  اأن  ميكن  ال�سني  اأن  املا�سي، 
ال�سنوات  غ�������س���ون  “يف  اجل�����زي�����رة 

ال�ست املقبلة«.    هل �ست�سمح اأمريكا 
التاأكيد  الأبي�س  البيت  اأع��اد  بذلك؟ 
اإىل  ووقوفه  الثابت”  “التزامه  على 
جانب فورموزا ال�سابقة. واإذا رف�ست 
وا�سنطن التدخل يف حال وقوع هجوم، 
و�ستكون  طويًا،  تايوان  ت�سمد  فلن 
العواقب وخيمة، كما تذّكر ت�ساي اإنغ 
اجليو�سيا�سي،  امل�ستوى  فعلى  وي��ن. 
الأمريكي يف منطقة  الوجود  �سيكون 
اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادي، وه���و وجود 
العاملية  احل�����رب  م��ن��ذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي 
ال��ث��ان��ي��ة، م��و���س��ع ���س��وؤال ���س��دي��د. كما 
�ساأنه  م��ن  لل�سني،  ن��اج��ح��ا  غ���زوا  اأن 
وجه  �ستغرّي  حت���ول  نقطة  مي��ث��ل  اأن 

الكوكب.
عن لك�سربي�ض

حالة تاأهب ق�سوى يف تايوان:

هكذ� ت�صّعد �ل�صني حربها �لنف�صية...!
ر�سالة ال�سني لبايدن اأن ا�ست�سالم اجلزيرة اأمر ل منا�ض منه

 •• الفجر –خرية ال�صيباين
التي  التايوانية,  ال�سلطات  ــارت  اأث اأن  ي�سبق  مل     
الأيام الأخرية من قبل عدد  تعر�ست مل�سايقات يف 
قيا�سي من الطائرات الع�سكرية ال�سينية, احتمال 
ن�سوب حرب. يف تايبيه, اعترب وزير الدفاع, ت�سيو 
كو ت�سينغ الأربعاء املا�سي اأن ال�سني �ستكون جاهزة 
تعتربها  -التي  اجلــزيــرة  غــزو  على  “بالكامل” 
2025.   بلغت  بكني مقاطعة من�سقة -بحلول عام 
ففي  ذروتها,  تايوان  م�سيق  �سفتي  بني  التوترات 
اأربــعــة اأيـــام, بــني 1 و4 اأكــتــوبــر, عــربت مــا يقرب 
طائرات  )منها  �سينية  ع�سكرية  طائرة   150 من 
اجلوي  الدفاع  تعريف  منطقة  وقاذفات(  مقاتلة 

للجزيرة... م�سايقات ذات كثافة غري م�سبوقة.

حتليل اخباري

منظمة �سنغهاي للتعاون مدعوة للعب دور قيادي

منظمة �سنغهاي للتعاون مدعوة للعب دور قيادي

�أر�����ص����ل����ت
ب��������ك��������ني
طائرة   150  
ع�����ص��ك��ري��ة 
�الأي������ام  يف 
�الأخ���������رية
ق���������������رب 
ت������اي������و�ن

ت���اي���ب���ي���ه: 
����ص���ت���ك���ون

قادرة  �ل�صني   
ع���ل���ى غ���زو 
�جل�����زي�����رة 
ب����ح����ل����ول
ع����������������ام
2 0 2 5

منظمة �سنغهاي للتعاون مدعوة للعب دور قيادي

ميز�ن �لقوى غري متكافئ ب�صكل متز�يد بني �صفتي �مل�صيق

تلكوؤ بايدن يف ردع �إير�ن �صيجّره �إىل حرب �إقليمية
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عربي ودويل

اأنف�سهم من  امل�ساهدون  ي��رى      
الراديكايل  ال�ستقطاب  منظور 
وامل���������س����اع����ر امل�������ري�������رة: اخل�����وف 
والإذلل  وال�����ع�����ار  وال����ك����راه����ي����ة 
انزعاجه،  لكل  والعنف.  والظلم 
ول����ك����ل م�����س��ي��ب��ت��ه. مي���ك���ن رب���ط 
احل���ال،  بطبيعة  الن���زع���اج،  ه���ذا 
البطالة  م����ت����ع����ددة:  ب����اأ�����س����ب����اب 
التدين  واخل��وف من  امل�ستوطنة، 
امل�سعد  بتعّطل  و�سعور  الطبقي، 
الفظاظة،  وازدي����اد  الج��ت��م��اع��ي، 
واملعطيات  البيانات  هذه  ان  غري 
التي يعاد �سياغتها يف هذا املطبخ 
�سورة  اإىل  ت�������وؤدي  الإع�����ام�����ي، 
النهيار.  ح���اف���ة  ع���ل���ى  جم��ت��م��ع 
تقريًبا  اجل��م��ي��ع  ب�����س��ي��ط،  الأم�����ر 
باملائة(   70( ذل�����ك  يف  ي��ع��ت��ق��د 
اأف�����س��ل يف  ان احل���ال ك��ان   :”1“
الو�سائط،  ن��ظ��ام  ال�����س��اب��ق.    يف 
تعترب هذه التلفزيونات التجارية 
حمركا رهيبا. ففي �سراعها من 
اأجل “العقل املتوفر” للمواطنني 
وع��ائ��دات الإع��ان��ات، تلعب هذه 
القنوات دور التنفي�س، من خال 
باملناق�سات  ي�����س��م��ى  م���ا  ت��ف�����س��ي��ل 
امل�ساهد  املتناق�سة.  وامل��ن��اظ��رات 
الوقت  ن��ف�����س  يف  ان�����ه  م��ل��ت��ب�����س: 
ال��ت��ع��ل��م، وي��ه��ت��م مبا  اإىل  ي�����س��ع��ى 
اإ�سفاء  ع��ل��ى  ي�����س��اع��ده  اأن  مي��ك��ن 
الو�سوح على حياته اليومية، كما 
اأو�سح فن�سان جوليه اأو اأوليفييه 
ا�ستخدامات  عن   ”2“ ما�سكليت 
ويف  ال�سعبية.  الدوائر  يف  التلفاز 
مهرب،  ع��ن  ي��ب��ح��ث  ن��ف�����س��ه،  الن 
ي���ح���ب ال����س���ت���ب���اك���ات، امل����ب����ارزات 
ت�سوه  ال���ت���ي  اجل��م��ل��ة  ال��ل��ف��ظ��ي��ة، 
املتعالية،  الوجوه  املحاور،  �سمعة 
احل��ج��ة ال��ت��ي ت��ه��دم، ال��ع��ني التي 
تتو�سع  ال��ت��ي  والبت�سامة  تقتل، 
�سورة  النف�س،  عن  الر�سا  بفعل 
زائفة لعامل القيادات وامل�سوؤولني 

ميكن اأن يتابعها بعني �ساخرة. 
ال�سبكات  ت���ق���وم  ذل������ك،  ب���ع���د     
ت�سخيم  يف  بعملها  الجتماعية 
الجتماعي.  اجل�����س��م  وك���ه���رب���ة 
دراماتيكية  روؤي������ة  وال��ن��ت��ي��ج��ة، 
وت�سخم  وت��ع��ك�����س،  ����س���دى،  ه���ي 
ال�ستقطاب على طريف ال�سيا�سة: 
تف�سيات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   30-25
ال���ن���اخ���ب���ني ل��ل��ي��م��ني امل���ت���ط���رف، 
الي�سار  باملائة لأق�سى  و15-10 

)با�ستثناء اخل�سر(.

فروق دقيقة يف الآراء
�ساحة  ع�����ن  ن���ب���ت���ع���د  ع���ن���دم���ا     
قيم  اأن  ي��ت��ب��ني  ه����ذه،  امل�����س��ارع��ة 
توافقية  اأك��������ر  ال���ف���رن�������س���ي���ني 
ذلك  اع������ت������داًل، مب����ا يف  واأك��������ر 
تو�سف  م��ا  غالًبا  التي  اجل��وان��ب 
ب��اأن��ه��ا م��و���س��وع اخل���اف و�سببه. 
وا�ستناًدا اإىل املوجة ال�ستق�سائية 
الأخرية التي ن�سرتها �سيفيبوف، 
�سناأخذ اأربع نقاط تتم مناق�ستها 
اأنها  ب��ا���س��ت��م��رار وت��ق��دمي��ه��ا ع��ل��ى 
خا�س:  ب�سكل  لانق�سام  م��ث��رية 
املجتمعي)الطائفية(،  ال��ف�����س��ل 
والعاقة  ال��ع��ن��ف،  اإىل  وال��ل��ج��وء 

بالعلم، والبيئة.

عالمات معتدلة
 على الف�سل املجتمعي

    ي��ق��ال يف ك��ل م��ك��ان اإن الف�سل 
امل��ج��ت��م��ع��ي)ال��ط��ائ��ف��ي��ة( ه��و وباء 
انعزالية  ن���رى  ون��ح��ن  ع�����س��رن��ا. 
للهوية  وان��ت��م��اء  ع���اًم���ا  وان��ك��ف��اء 
الثقافية  واخل�سو�سيات  والدين 
ي���ت�������س���اع���د. وم������ع ذل��������ك، وف���ًق���ا 
 59 ف��اإن  �سيفيبوف،  ل�ستطاع 
باملائة من الفرن�سيني ل ي�سعرون 
باأنهم ينتمون اإىل اأي مّلة معّينة 
مع  املتعاطفني  بني  باملائة   69(
باملائة   5 ف��ق��ط  ال���س��رتاك��ي��ني(، 
اأنف�سهم من  من الأفراد يعّرفون 
جمموعة  اإىل  ان��ت��م��ائ��ه��م  خ���ال 
ي�سعرون  ب���امل���ائ���ة  و10  دي���ن���ي���ة، 
باأنهم مرتبطني مبجموعة اللغة 
باملائة  و10  الأ�سلية،  والثقافة 
اإىل جمتمع الذوق اأو اأ�سلوب حياة، 
و16 باملائة يتموقعون من خال 
الوطني  املجتمع  اإىل  انتمائهم 

ال������راأي ق��ب��ل الن���ت���خ���اب���ات ت�سري 
املعتدلة فر�سة  للخيارات  اأن  اإىل 

معقولة للفوز.

ترجمة خرية ال�سيباين
م�سح   ، الفرن�سية  ال�����س��روخ   1«  
 27-25 يف  اأج�����ري  اي��ب�����س��و���س 
البيانات   .2021 اأغ�����س��ط�����س 
ماأخوذة  الن�س  ه��ذا  يف  ال����واردة 

من هذا امل�سح.
و�سائل   ، غ��ول��ي��ت  ف��ان�����س��ن   »2«
ال�سعبية.  وال��ط��ب��ق��ات  الإع�����ام 
ال�������س������ت������خ������دام������ات ال�����ع�����ادي�����ة 
الوطني  امل��ع��ه��د  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، 
2010؛  ال��ب�����س��ري،  ال�����س��م��ع��ي 
ال�سيف  م��ا���س��ك��ل��ي��ت،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
التلفزيوين  ال�ستقبال  الدائم، 
يف ال��ع��ائ��ات ال�����س��ع��ب��ي��ة، اأرم����ان 

كولني، 2018.
�سيفيبوف  م�سح  يتما�سى   »3«
اأخ���رى مبنية على  م��ع درا���س��ات 
عدم  )“رغم  مم��اث��ل��ة  اأ���س��ئ��ل��ة 
النظام  اأداء  عن  ال�سديد  الر�سا 
ال�سيا�سي ، فاإن ما يقرب من 90 
يوؤيدون  الفرن�سيني  من  باملائة 
الدميقراطية  احل��ك��وم��ة  م��ب��داأ 
العي�س  املهم  اأن��ه من  ويعتربون 
دميقراطًيا”،  ي��ح��ك��م��ه  ب��ل��د  يف 
وفريديريك  ب���ري�������س���ون  ب���ي���ري 
اأ�ستور،  و���س��ان��دري��ن  غ��ون��ث��ي��ي��ه 
عاًما  اأرب���ع���ون  ال��ق��ي��م...  فرن�سا 
جامعة  مطابع   ، التطورات  من 

غرونوبل ، اأبريل 2019(.
الكربى  ال�����س��رك��ات  ت��ظ��ه��ر   »4«
الرتتيب  اأ�سفل  يف  مفاجاأة  دون 

بدرجة ثقة تبلغ 45 باملائة.
 »5« اأك����د ا���س��ت��ط��اع اإي����اب يف 
النتخابات  ح��ول  �سبتمرب   22
النق�سام. عندما  الرئا�سية هذا 
ال�سيا�سة التي يجب  يفكرون يف 
يعتقد  فرن�سا،  مل�ستقبل  اتباعها 
اأنه  الفرن�سيني  من  باملائة   52
والقوانني  املجتمع  تغيري  يجب 
الرغبة  م���ن  ب�����دًل  ت���دري���ج���ي���اً، 
يف اإج��������راء ت���غ���ي���ريات ج���ذري���ة. 
باملائة   47 ي��ع��ت��ق��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
تغيريات  اإج������راء  اإىل  احل���اج���ة 
واملجتمع،  ال��ق��وان��ني  يف  ج��ذري��ة 
تغيريها  يف  ال��رغ��ب��ة  م���ن  ب����دًل 
تدريجياً. والأكر اإثارة للده�سة 
هي املجموعات امل�ساركة. غالبية 
ناخبي مارين لوبان )62 باملائة 
وفران�سوا  راديكالية(  تغيريات 
يريدون  ب���امل���ائ���ة(   61( ف���ي���ون 
اإج��������راء ت���غ���ي���ريات ج����ذري����ة. يف 
بينوا  ن��اخ��ب��و  ي��ف�����س��ل  امل���ق���اب���ل، 
التطور  ب��امل��ائ��ة   70( ه���ام���ون 
ماكرون  واإميانويل  التدريجي( 
ل����وك  وج��������ان  ب�����امل�����ائ�����ة(   61(
ميلين�سون )59 باملائة( التطور 
التدريجي للمجتمع والقوانني.

مدر�سة  يف  الأب���ح���اث  *م���دي���رة 
العلوم  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����س����ات 
درا�سة  م���رك���ز   - الج��ت��م��اع��ي��ة 

احلركات الجتماعية

ماكرون جمهور العتدال

ايريك زمور ن�سخة جديدة من التطرف يف الرئا�سية

مارين لوبان  اأق�سى اليمني

الفرن�سيون اكر اعتدال مما ير�سم

املناظرات العامية تعطي النطباع بوجود حرب اهلية

مع  املتعاطفني  بني  باملائة   23(
حزب اجلمهورية اىل المام و28 
حزب  م��ع  املتعاطفني  ب��ني  باملائة 
هذه  ���س��وء  ويف  اجل���م���ه���وري���ني(. 
الأرقام، ت�ستحق حرب املجتمعات 
ال��ت��ن�����س��ي��ب، ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت اأكر 
وبني  معينة،  مناطق  يف  و�سوًحا 
غالند  )اأوليفييه  ال�سباب  بع�س 
واآن موك�سل، الغواء الراديكايل، 
حتقيق يف املعاهد، مطابع جامعة 

فرن�سا، 2018(.

ال�ستياء, نعم...
 ولكن ل العنف

يف  وقتهم  الفرن�سيون  يق�سي     
ويقال  قومي،  م��زاج  اإن��ه  التذمر، 
من  كثري  يف  م�ستنفر  العنف  اإن 
الكثري  يعرّب  بالتاأكيد،  الأم��اك��ن. 
م���ن���ه���م ع����ن ع������دم ر�����س����اه����م عن 
ال��و���س��ع يف ال���ب���اد، وي���ق���ول 31 
اإن���ه���م غ���ا����س���ب���ون، عمال  ب���امل���ائ���ة 
وم���وظ���ف���ون و����س���ب���اب ع��ل��ى وجه 
40 باملائة(.  اخل�سو�س )حوايل 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن 18 باملائة فقط 
لإظهار  العنف  ا�ستخدام  يربرون 
ع���دم م��واف��ق��ت��ه��م، اجت����اه تنازيل 
املا�سيني؛  العامني  طفيف خال 
والعمال يف هذه النقطة ي�سجلون 
باملائة( وكذلك  اأدنى درجة )11 
امل��ت��ع��اط��ف��ني م���ع ح���رك���ة اأوروب������ا 
الدرجة(؛  البيئة-اخل�سر )نف�س 
يح�سل  اأخ�����������رى،  ن����اح����ي����ة  م�����ن 
ومعطى  باملائة(،   28( املوظفون 
 25( املتقاعدون  للده�سة،  مثري 

باملائة( على اأعلى الدرجات.
   ويجب ربط هذه النتائج بتعّلق 
الدميقراطية،  باملوؤ�س�سات  ن�سبي 
باملائة   68 اإىل  ت�سل  ثقة  بن�سبة 
بعد  ط��ف��ي��ف  ارت����ف����اع  يف  –وهي 
الع�سرية.  خ��ال  عمودي  تراجع 
و�سوًحا  اأك���ر  ال��ث��ق��ة  ان���ع���دام  اإن 
بني الذين تقل اأعمارهم عن 35 
�سيما  ل  باملائة(،   58 )ثقة  عاًما 
ال�سباب  وامل��وظ��ف��ني  ال��ع��م��ال  ب��ني 

اإجماع  ه��ن��اك  ف���اإن  امل�ستقبل،  يف 
اإىل ح���د م���ا، ك��م��ا لو  ال���روؤي���ة  يف 
وال�سباب  )بهلعهم(  العلماء  اأن 
املجتمع  اأق��ن��ع��وا  ق��د  )ب��ق��ت��ال��ه��م( 
املرتبطة  ب��ال��ت��ه��دي��دات  ب���اأ����س���ره 
بتغرّي املناخ، وبدرجة اقل، احللول 

التي �سيتم توفريها.
ب���امل���ائ���ة من   88 ف�����اإن     وه���ك���ذا 
اخلطر  ي����درك����ون  ال��ف��رن�����س��ي��ني 
يعتقدون  ب��امل��ائ��ة  و68  امل��ن��اخ��ي، 
اجلاين  هو  الب�سري  الن�ساط  اأن 
البتكار  ي��ظ��ه��ر  ث���م  ال��رئ��ي�����س��ي. 
ب���امل���ائ���ة(   18( ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
وحت������ول اأمن�������اط ح��ي��ات��ن��ا )55 
الأرقام  باملائة( ك�سرورات، وهذه 
يف  امل�سككني  ناحية،  م��ن  ت�سقط، 
من  وتطيح،  الر����س،  على  امل��ن��اخ 
الذين  بالقدريني  اأخ��رى،  ناحية 
اأي  فعل  ميكننا  “ل  ان��ه  ي��دع��ون 

�سيء«.
بنقاط  ال����س���ت�������س���ه���اد  مي���ك���ن    
ا�ستمرار  ال�ستطاع:  من  اأخرى 
الرت���ب���اط ال��ق��وي ب���اأوروب���ا، رغم 
تعديل  يف  ت���رغ���ب  الأغ��ل��ب��ي��ة  اأن 
امل�سروع؛ ت�سور معظم الفرن�سيني 
اأبوي،  جمتمع  يف  يعي�سون  اأن��ه��م 
اإىل ج��ان��ب م��وق��ف م���ت���وازن من 
احلركات الن�سوية )يذهنب بعيدا 
متوازن  موقف  لهم  باملائة؛   35
اأبعد  ال��ذه��اب  ب��امل��ائ��ة؛ يجب   35

30 باملائة(. 
ير�سم  امل�سح، يف جممله،  ه��ذا،     
م��ام��ح م��ن��اخ ن��ف�����س��ي اأك����ر دقة 
من الراأي امل�سحون الذي تعك�سه 
ب��ع�����س ال��ن��ق��ا���س��ات الإع���ام���ي���ة. 
�سد  اللقاح  اكت�ساف  اأن  �سك  ول 
�ساهما  املناخي،  وال��وع��ي  كوفيد، 
النفو�س  تهدئة  يف  )�سي�سهمان( 
العقانية  اإىل  ال��ع��ل��وي��ة  واع�����ادة 
املحر�سون  ولي�سمع  العلمية... 
ع����ل����ى احل��������رب الأه�����ل�����ي�����ة، ه����ذه 

البيانات.
   قبل �ستة اأ�سهر من النتخابات 
ا�ستطاعات  اأن  يبدو  الرئا�سية، 

بعيدون  ن��ح��ن  ب��ال��ط��ب��ع،   .”3“
عن الهدوء الدميقراطي الكامل، 
املتنا�سب  غ��ري  م��ن  �سيكون  ل��ك��ن 
ب���ل���د ع���ل���ى و�سك  ال���ت���ح���دث ع����ن 

التمرد.

مبايعة العلماء
   العلم؟ 77 باملائة من الفرن�سيني 
هوؤلء  ويظهر  بالعلماء،  يثقون 
قطاعات  ب��ني  الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف 
ال�سغرى  “ال�سركات  بعد  الثقة 
كانت  وال��ت��ي   ”4“ واملتو�سطة” 
اأعلى  يف  م���ف���اج���اأة(،  ه����ذه  )ن���ع���م 
ال��ق��ائ��م��ة، وب��ع��ده��ا اجل��ي�����س. هذه 
ب�سكل  ق���وي���ة  ال���ع���ل���وم  يف  ال���ث���ق���ة 

للت�ساريح  املناه�سون  ا�ستمر  ان 
والتظاهر  الحتجاج  يف  ال�سحية 
يف م�سريات كل يوم �سبت -فاإنهم 
م��ع ذل���ك، ي�����س��ه��دون ان��ح�����س��ارا يف 

التعبئة.

احل�سا�سية للبيئة كعامل
 من عوامل الوحدة

ملتب�س  ال��ف��رن�����س��ي��ني  م���وق���ف     
)ح�������ت�������ى م�����ت�����ن�����اق�����������س( جت������اه 
القت�سادي والجتماعي، حيث اأن 
ن�سفهم يوؤيد اإجراءات راديكالية، 
تدابري  ل�سالح  الآخ���ر  والن�سف 
فيما  املقابل،  يف   .”5“ تدريجية 
يتعلق بالبيئة، وهي رهان رئي�سي 

باملائة(   92( الكوادر  بني  خا�س 
واأن�������س���ار ح���زب اجل��م��ه��وري��ة اىل 
ا  المام )95 باملائة(؛ لكنها اأي�سً
 87( اخل�سر  ب��ني  ج��ًدا  مرتفعة 
ب��امل��ائ��ة( واأق���ل )66 ب��امل��ائ��ة( بني 
موؤيدي التجمع الوطني اليميني 

املتطرف.
   بعد ال�سراعات حول التحاليل 
واحل���ل���ول ال��ع��ل��م��ي��ة ط����وال اأزم���ة 

غري  النتيجة  ه��ذه  تبدو  كوفيد، 
ظهور  جاء  لقد  تقريًبا.  متوقعة 
يهدئ  ال��ذي  البل�سم  مثل  اللقاح 
ال�سكوك والنفو�س والعقول. وهذا 
مبعدل  ُت����ّوج  ال��ع��ل��م  ملبايعة  امل��ي��ل 
ب�سكل خا�س �سد  تطعيم مرتفع 
اأكر  اأكتوبر، تلقى   3 كوفيد )يف 
الفرن�سيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   75 م��ن 
جميع اجلرعات املطلوبة(، وحتى 

بعيدا عن �ساحة امل�سارعة الإعالمية, يتبني 
اأن قيــم الفرن�سـيني اأكثــر توافقــا واعتـدال

يق�صي �لفرن�صيون وقتهم يف 
�لتذمر, وهذ� من �صمات مز�جهم 

قبل �ستة اأ�سهر من الرئا�سية, ت�سري ال�ستطالعات 
اإلـــــى اأن للخيــــــارات املعتدلــــــة فر�ســـــة للفــــــوز

��صتمر�ر �الرتباط �لقوي باأوروبا, رغم �أن �الأغلبية ترغب يف تعديل �مل�صروع

يت�سور معظم الفرن�سيني اأنهم يعي�سون يف جمتمع اأبوي, وموقفهم متوازن من احلركات الن�سوية

رغم �سورة جمتمع على حافة النهيار

�لرئا�صية �لفرن�صية: حتى �الآن �لكرة و�صط �مليد�ن...!
•• الفجر -مونيك داغنو* -ترجمة خرية ال�صيباين

ت�سعيد  اإىل  التليفزيون  �سا�سات  على  زمــور  اإريــك  و�سول  اأدى       
من  يزيد  والهجرة, مما  الفرن�سية  الهوية  التوتر حول مو�سوعات 
 - ميلين�سون  لوك  جان  مناظرة  تابع  ال�سيا�سي.  ال�ستقطاب  حدة 
“بي اف ام - تي يف” 3.8 مليون متفرج, ونتج عن  اإريك زمور على 

النغمة  هذه  تعك�ض  فهل  والتعليقات...  البث  اإعادة  من  �سيل  ذلك 
الدراماتيكية �سورة فرن�سا؟

تلفزيونات الأخبار التجارية   �سدى لال�ستقطاب ال�سيا�سي 
   عندما ت�سرد فرن�سا نف�سها من خالل القنوات الإخبارية اخلا�سة, 

فاإن احلرب الأهلية هي التي تظهر على الركح. 
ويكاد املرء اأن يت�ساءل ملاذا مل يتم ال�ستيالء على ق�سر الإليزيه 

)التي  الهجرة  حول  ومناق�سات  بتقارير  م�سكونة  الربامج,  بعد. 
ال�سفراء  وال�سرتات  يتزايد(,  )الذي  املراأة  �سد  والعنف  تغزونا(, 
)الغا�سبة( وجميع فئات الإجراء )الذين يحتجون على اأو�ساعهم(, 
والتفاوت الجتماعي )الذي يتطور(, واملدر�سة )التي تفرز وت�سوه 
الإح�سا�ض  ويتبخر  اأحد,  مع  يتفق  اأحد  ل  بال�ستحقاق(.  ال�سعور 

بالعتدال, والذين يتناق�سون هم مناف�سون, ولي�سوا حماورين.

مونيك داغنو
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عربي ودويل

     بينما تنعزل اأملانيا 
الوقت الذي يتطلبه 
حكومتها,  ت�سكيل 
يـــرغـــب اإميـــانـــويـــل 
ـــو  ـــاري ــــرون وم ــــاك م
مــزيــد  يف  دراجـــــــي 
بلورة اأفكارهما ب�ساأن 
اليورو والدفاع. وبعد 
الدبلوما�سية  الأزمة 
�سيوّقع   ,2019 لعام 
معاهدة  الـــرجـــالن 
ــــربى  ثــــنــــائــــيــــة ك
بني  التعاون  لهيكلة 

البلدين.

••  الفجر –خرية ال�صيباين

معاهدة كويرينال, رمز التقارب:

حمور باري�س -روما يفر�س نف�صه على �مل�صهد �الأوروبي
 يحتوي ن�ض التفاقية على التزامات قوية جتاه اأوروبا والدفاع
�لثنائي �لفرن�صي �الإيطايل لي�س بديال عن �لفرن�صي �الأملاين

ت�ستعد باري�ض وروما ملعاهدة تعاون ميكن توقيعها يف نوفمرب

مقاطعة النتخابات العراقية تنذر بت�سديد قب�سة ميلي�سيات اإيران

مر�صحو �نتخابات �لعر�ق.. موجة �غتياالت ور�صائل نارية
•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت

يف  الأح��داث  واجهة  اإىل  النيابية،  النتخابات  مبلف  املرتبطة  الغتيالت  ع��ادت 
العراق، قبل يوم على موعد النتخابات النهائي، و�سط مطالبات بتعزيز الو�سع 
احلكومة  ت�سكيل  وه��ي  حا�سمة  مرحلة  على  مقبلة  الباد  واأن  خا�سة  الأم��ن��ي، 
ونزلء  والنازحني  الع�سكريني  بفئة  اخلا�س  الت�سويت  ال��ع��راق،  واأنهى  املقبلة. 
ال�سجون اأم�س الأول اجلمعة بن�سبة ت�سويت بلغت 69 باملئة دون ت�سجيل خروقات 
واأنها  خا�سة  للمر�سحني،  قلق  مثار  �سّكلت  الغتيالت  ع��ودة  اأن  غري  انتخابية. 
جاءت قبل يوم على املوعد النهائي لانتخابات. وهاجم م�سلحان جمهولن م�ساء 
اأم�س الأول اجلمعة املر�سح �سدير اخلفاجي، يف منطقة الكرادة و�سط العا�سمة 
بغداد. وبح�سب م�سدر اأمني حتدث ل�”�سكاي نيوز عربية” فاإن “املر�سح �سدير 
كانا  ال��ل��ذان  امل�سلحان،  هاجمه  عندما  اغتيال،  حم��اول��ة  اإىل  تعر�س  اخلفاجي، 
اأن  ي�ستقان دراجة نارية«. واأ�ساف امل�سدر، الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه، 
“العملية ح�سلت اأثناء مغادرة اخلفاجي، منزل ال�سيخ اأو�س اخلفاجي قائد ف�سيل 
م�سلح يف منطقة الكرادة داخل قرب مرقد ال�سيد اإدري�س«. ومل تت�سبب حماولة 
الغتيال ب�سقوط �سحايا، لكن هناك بع�س اخل�سائر املادية. واملر�سح اخلفاجي، 

هو عن حركة الوفاء العراقية برئا�سة النائب احلايل عدنان الزريف.

ر�سائل نارية
ت�ساعد  من  و�سخ�سيات،  واأح���زاب  �سيا�سية،  كتل  خم��اوف  العملية  ه��ذه  واأث���ارت 
حمات الغتيالت �سد املر�سحني والنا�سطني، مع قرب املوعد احلا�سم، ودخول 

اأو ت�سفية ح�سابات �سخ�سية ما بعد النتخابات.  الباد “ال�سمت النتخابي”، 
ويقول مراقبون عراقيون، اإن تلك الغتيالت ل تهدف دائماً اإىل اإق�ساء اأ�سخا�س 
من امل�سهد النتخابي، بل يتجه بع�سها اإىل اإر�سال ر�سائل تخويفية، اإىل الأحزاب 
الأخرى، ب�سرورة الن�سياع لبع�س اجلهات املتنفذة واملتورطة بتلك الغتيالت، 

خا�سة مع دخول الباد، اأجواء ت�سكيل احلكومة املقبلة.
وج����اءت ت��ل��ك العملية، ب��ع��د اأق���ل م��ن 24 ���س��اع��ة ع��ل��ى جن���اة امل��ر���س��ح ع��ن حركة 
مبحافظة  بيجي  مدينة  يف  اغتيال  حماولة  من  الدليمي  عبدالرحمن  ت�سحيح 
�ساح الدين. واأظهرت مقاطع مرئية، بثها ن�سطاء، املر�سح الدليمي، وهو يلقي 
كلمة خال جتمع انتخابي يف منطقته بح�سور جماهريي حا�سد اأول اأول اأم�س 
جتاهه،  املنزل  ج��دار  وراء  من  �سوتية  قنبلة  جمهولون  األقى  عندما  اخلمي�س 
واأودت هذه  ق��رب��ه.  ك��ان يقف  ال���ذي  امل��ن��زل  ف��وق  و�سقطت  اإل��ي��ه،  ت�سل  لكنها مل 
فيما  احل��ادث،  كانوا يف موقع  اآخرين،   5 باإ�سابة  وت�سببت  بحياة طفل،  العملية 
اتهم الدليمي، وفق و�سائل اإعام، اأطرافا مل ي�سّمها بالتورط يف احلادثة ب�سبب 

التناف�س النتخابي يف املدينة.

جلنة اأمنية عليا
و�سكلت احلكومة العراقية، جلنة اأمنية عليا مهمتها تاأمني النتخابات، بالتعاون 
اإف  طائرات  اللجنة  تلك  وا�ستخدمت  ط��ارئ.  لأي  حت�سباً  الأخ���رى،  القوات  مع 
16 لتاأمني اأجواء الباد، مع انطاق الت�سويت اخلا�س. ويرى املحلل الأمني، 

حميد العبيدي، اأن “عمليات الغتيال حتمل ر�سائل �سيا�سية وا�سحة �سواًء جتاه 
على  مقبلة  ال��ب��اد،  واأن  خا�سة  ال�سيا�سية،  كتلهم  جت��اه  اأو  اأنف�سهم،  املر�سحني 
مرحلة جديدة، وخما�س ع�سري، وهو ت�سكيل احلكومة املقبلة«. واأ�ساف العبيدي 
يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن لغة الغتيالت، واإن كانت �سائدة منذ زمن 
طويل، لكنها ظهرت على فرتات متباعدة خال النتخابات النيابية، ف�سًا عن 
اأ�ساليب تهديد وابتزاز، وحرق لو�سائل الدعاية النتخابية«. ولفت اإىل اأن “اللجوء 
م��وت، متخ�س�سة  ف��رق  الأح���زاب  بع�س  امتاك  ب�سبب  ياأتي  الأ�سلوب،  ه��ذا  اإىل 
بعمليات الغتيال، اأو ميلي�سيات م�سلحة«.  وكانت حكومة م�سطفى الكاظمي قد 
اآمنة ونزيهة لإجراء النتخابات املبكرة بعيداً عن  تعهدت، مراراً، بتوفري اأجواء 
“�سطوة ال�ساح املنفلت«. وجترى النتخابات باإ�سراف نحو 1800 مراقب دويل 
اأرقام  العراقية. ووفق  واأوروب��ي وعربي، وفق بيانات �سابقة ملفو�سية النتخابات 
3249 مر�سحا ميثلون  31 يوليو املا�سي، فاإن  مفو�سية النتخابات املعلنة يف 

اإىل جانب م�ستقلني، �سيخو�سون �سباق النتخابات  اأح��زاب،  21 حتالفا و109 
للفوز ب� 329 مقعدا يف الربملان العراقي.

ملي�سات اإيران
باإجراء  ال�سباب  املحتجني  ملطالب  ر�سخ  العراقي  ال��ربمل��ان  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
انتخابات مبكرة، تقول جملة “اإيكونومي�ست” اإن معظم العراقيني �سيقاطعون 
احلدث، حمذرة من اأنه اإذا حدث ذلك، فمن املحتمل اأن ت�سدد امليلي�سيات الطائفية 

والعرقية، وخا�سة تلك الأقرب اإىل اإيران، قب�ستها اأكر.
وتقول املجلة اإن التجارب ال�سابقة للعراقيني يف الدميقراطية كانت اأقل من بناءة. 
واملفارقة  باأ�سواتهم.  الناخبني  %44 فقط من  اإل  يدل  2018، مل  عام  ففي 
اأن اآخرين عو�سوا انخفا�س الإقبال، بالت�سويت مرات عدة. وبعد اأيام من قرار 
ا�ستعلت النريان يف م�ستودع يخزن مليون بطاقة  باإعادة فرز الأ�سوات،  الربملان 

اأكر م�سداقية. وزاد  التايل  الت�سويت  اإىل جعل  اق��رتاع. وم��ذذاك، �سعت بغداد 
عدد الدوائر النتخابية التي يجب اأن ت�سب يف م�سلحة املر�سحني امل�ستقلني.

ويف هذه النتخابات، �سيكن لدى حوايل %70 من الناخبني بطاقات بيومرتية، 
مما �سيقلل التزوير. و�سيكون عدد املراقبني الأجانب خم�سة اأ�سعاف ما كان عليه 

عام 2018، مبا يف ذلك، وللمرة الأوىل، وحدة من الحتاد الأوروبي.
كانوا يف طليعة الحتجاجات  �سائدة. ويطالب كثريون ممن  تزال  ومع ذلك، ل 
“ال�سيا�سيون ل يحرتموننا،  اجلماهريية قبل عامني باملقاطعة. وقال اإحدهم: 
مقتنًعا باأن الف�سائل العراقية امل�سلحة لن تتنازل عن  اأنا ل اأحرتمهم”،  لذلك 

ال�سلطة يف �سناديق القرتاع.

ف�ساد
ويتمثل القلق الأكر �سيوعاً يف اأنه حتى لو كانت النتخابات نف�سها اأكر عدًل، 
فاإن اخلافات بعد ذلك �ستوؤدي اإىل تقا�سم الف�ساد اآخر بني الف�سائل الرئي�سية. 
ول يزال من املرجح اأن يتم تقا�سم ال��وزارات بني الأح��زاب الكربى، مع التعامل 
مع عائدات النفط على اأنها اأرباح نقدية يتم تقا�سمها، مبا يف ذلك مع امليلي�سيات 
الثقة  فقدوا  من  اأك��ر  وه��م  ال��ع��راق  وجنوب  و�سط  يف  ال�سيعة  يعي�س  احلزبية. 
التي طالبت  الكثريون منهم قبل عامني حلركات الحتجاج  وان�سم  بال�سيا�سة. 
بانتخابات حرة وتفكيك �سيطرة امليلي�سيات على البلد. ولكن اجلماعات امل�سلحة 
ب��دون خ��وف من املاحقة،  املئات  الوقت حيث قتلت  ذل��ك  ه��ذه زادت قوتها منذ 
حركة  لت�سكيل  جهودهم  و�سحقت  ال�����س��وارع  م��ن  وطردتهم  املحتجني  ولح��ق��ت 
العديد  اأن  كما  منهم.  والنا�سطني  قادتهم  وا�ستفزاز  وخطف  قتل  عرب  �سيا�سية 
يعملون  الحتجاج  اأنهم ميثلون حركة  يزعمون  الذين  امل�ستقلني  املر�سحني  من 
على ت�ستيت الأ�سوات، ب�سكل لن يوؤدي اإل لفوز القلة منهم. ويقول يا�سر مكي، 
طبيب الأ�سنان الذي ان�سم حلركة الحتجاج يف النجف: “كل مر�سح ي�سعر اأنه 
طلب  حاول  البع�س  اإن  “اإيكونومي�ست”  وتقول  الحتجاج«.  �ساحة  ملك  وحده 
امل�ساعدة لإن�ساء كتلة علمانية، لكن اأمريكا على ما يبدو متعبة من حماولت ن�سر 
الدميقراطية. وي�ساعد على تق�سيم الباد ت�سرذم الطوائف الثاث التي يتكون 
منها العراق: ال�سنة وال�سيعة والأكراد. ويدعم ال�سيعة عدداً من الأحزاب، الكثري 
ال�سدر  مقتدى  الدين  رج��ل  يتزعمها  التي  �سائرون  كتلة  وف��ازت  م�سلح.   منها 
ال�سدر،  مبدينة  التقليدية  قاعدته  يف  حملته  لكن   2018 عام  اأ�سوات  مبعظم 
جنوب بغداد بدت متعبة، وهذا ب�سبب ف�سل احلزب با�ستخدام نفوذه يف الربملان 
لتح�سني ظروف قواعده. وحتاول اجلماعات امل�سلحة وبخا�سة املقربة من اإيران 
اختطاف ناخبيه، فقي�س اخلزعلي، زعيم ع�سائب احلق الذي ان�سق عن ال�سدر، 
اأية اهلل علي خامنئي.  اأنغام املر�سد الأعلى للجمهورية الإ�سامية،  يرق�س على 
وت�سارك “كتائب حزب اهلل” املعروفة باإطاق �سواريخ على ال�سفارة الأمريكية 
يف بغداد بالنتخابات لأول مرة. وحاولت ف�سائل �سيعية احل�سول على دعم اإيران 
الوحيد  العزاء  اأن  اإىل  املجلة  ال�سيعي. وتخل�س  ال�سوت  تق�سيم  بعدم  مل�ساعدتها 
الدر�س من  ال�سيعة  بتعلم  رهن  النتيجة  اأن  اإل  العنف،  النتخابات من  خلو  هو 
ال�سنة الذين خ�سروا النتخابات عندما قاطعوها. وتقول املر�سحة ال�سنية ندى 

اجلبوري “املقاطعة ل تنجح«.

2 �سبتمرب، تناول اإميانويل      يف 
الع�ساء يف  ماكرون وماريو دراجي 
ني�س”  “بيتي  مطعم  يف  مر�سيليا 
يف ج��و داف���ئ ج���دا. بقي الرجان 
على الطاولة حتى منت�سف الليل، 
عند اح��ت��ف��ال م��اري��و دراج���ي بعيد 
مياده الرابع وال�سبعني. كان ذاك 
التقارب  على  ج��ي��ًدا  م��ث��اًل  امل�����س��اء 
الذي  املذهل  الإي��ط��ايل  الفرن�سي 
حدث منذ و�سول الرئي�س ال�سابق 
للبنك املركزي الأوروبي اإىل ق�سر 

ت�سيغي يف فرباير املا�سي.
النتباه  ا���س��رتع��ت  م�����س��احل��ة      
ومرحب  الأوروب����ي،  امل�ستوى  على 
الدبلوما�سية  الأزم�������ة  ب��ع��د  ب��ه��ا 
اخل�����ط�����رية ال����ت����ي ����س���ّب���ب���ه���ا ق�����ادة 
عام  مطلع  يف  ال�سعبوية  احلكومة 
العاقات  “تراجعت   .2019
اأدنى م�ستوياتها منذ  الثنائية اإىل 
باري�س  وا���س��ت��دع��ت   ،1945 ع���ام 
ليتا،  اإن��ري��ك��و  ي��ت��ذك��ر  �سفريها”، 
الدميقراطي  احل�����زب  ���س��ك��رت��ري 
من  احلكومة  ورئي�س  الإي��ط��ايل، 

2013 اإىل 2014.
 ك��ان ذل��ك بعد زي���ارة نائب رئي�س 
م���اي���و،  دي  ل���وي���ج���ي  احل����ك����وم����ة، 

لل�سرتات ال�سفراء يف فرن�سا.
اخللف  يف  اأمل��ان��ي��ا  تبقى  وبينما     
اجلديدة،  حكومتها  ت�سكيل  حتى 
وماريو  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  يعتزم 
دراجي، املرتبطان باحرتام متبادل 
قبل  اأفكارهما  دف��ع  وق���دمي،  كبري 

ان��ع��ق��اد قمة مهمة  اأ���س��ب��وع��ني م��ن 
امللقب  الثنائي،  يف بروك�سل. يريد 
على  ال��ت��اأث��ري  “دراكرون”،  ب���  ب 
وال�ستقرار،  النمو  ميثاق  اإ�ساح 
متقادًما  ال��رج��ان  يعتربه  ال���ذي 
احتياجات  م����ع  م���ت���واف���ق  وغ�����ري 
ال�ستثمار اجلديدة يف اأوروب��ا. ول 
ي����زال م��اري��و دراج�����ي، ال����ذي جنح 
عام 2012 يف كبح التكهنات �سد 
منطقة اليورو من خال مقولته 
الثمن”،  ك����ان  “مهما  ال�����س��ه��رية 

يتمتع مبكانة هائلة.

معاهدة ثنائية طموحة
    بعد الن�سحاب املت�سرع للوليات 
اأف���غ���ان�������س���ت���ان، دعا  امل���ت���ح���دة م����ن 
الزعيمان ب�سوت واحد اإىل تنظيم 
م��ن�����س��ق ل��ت��دف��ق��ات ال��ه��ج��رة داخل 
وينا�سان  الأوروب����������ي،  الحت������اد 
اإح����راز ت��ق��دم يف الدفاع  اأج���ل  م��ن 

الأوروبي امل�ستقل.
ي��ت��م ح��ل الحتكاكات  ول��ئ��ن مل     
القدمية بالكامل، فقد خفت على 
الأقل، حيث تتعاون باري�س وروما 
الآن ب�ساأن ق�سية املهاجرين الذين 
امل�سرتكة،  ح���دوده���م���ا  ي����ع����ربون 
وال�ستائم.  التهم  ت��ب��ادل  م��ن  ب��دًل 
لإيطاليا  ي��وج��د  حيث  ليبيا،  ويف 
م�سالح نفطية، توقفت فرن�سا عن 
اللعب والعزف املنفرد، وهو ما كان 

يثري �سخط روما.
ا  اأي�سً ال���ودي م��ت��اح  ال��ت��واف��ق  اإن     
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى احل���ك���وم���ي. ي���زور 

ل���ل���ت���ع���اون يف م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب 
وتهريب  ال�سيربانية  والهجمات 

الأ�سلحة.

تاأثري على الفرن�سي الأملاين
الفرن�سي  ال��ع�����س��ل  ���س��ه��ر  ي��ث��ري     
الإيطايل، والتوقيع على مثل هذا 
الن�س، م�ساألة العاقات الفرن�سية 
اأ�سا�سي  حم����ور  وه����ي  الأمل����ان����ي����ة، 

لل�سيا�سة الأوروبية.
 ه��ل مي��ك��ن مل��ح��ور ب��اري�����س وروم���ا، 
الذي اأعيد اإحياوؤه، اأن يدو�س عليها 
مب��ج��رد م��غ��ادرة اأجن��ي��ا مريكل؟ 

لن يكون مفيدا ول جمديا.
الإيطايل،  الفرن�سي  »ال��ث��ن��ائ��ي     
لي�س بديا عن الفرن�سي الأملاين”، 
يوؤكد اإنريكو ليتا. يف املقابل، يعترب 
ال��ن��ائ��ب الوروب����ي ���س��ان��درو غوزي 
ووزير  التجديد(  )كتلة  الو�سطي، 
لل�سوؤون  ال�سابق  الإيطايل  الدولة 
 ،)2018-2014( الأوروب����ي����ة 
ثاثي  “مرتكز  ثمينا  �سيكون  انه 
ديناميكي،  ب��اري�����س-ب��رل��ني-روم��ا، 
منفتح على جميع الذين يرغبون 
اللتزام، يف حلظة متر فيها اأوروبا 
الكبري،  ال���ت���ح���ول  م����ن  مب���رح���ل���ة 
حيث  ال��داروي��ن��ي��ة،  اأ�سميها  وال��ت��ي 
ق��درت��ه��ا على  اإظ��ه��ار  ي��ج��ب عليها 

التكّيف«.

تعاون ثالثي
تعار�س هذه  اأن برلني  يبدو     ل 
رابولد،  جلوليان  ووف��ًق��ا  الفكرة. 

روما  اإىل  بانتظام  م��ري  ل��و  ب��رون��و 
جمموعة  رئا�سة  اإيطاليا  -تتوىل 

الع�سرين هذا العام.
الرغبة  على  تاأكيد  بري�سي،  ويف   
اأجل  م���ن  “الدفع  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
فرن�سية  ����س���ن���اع���ي���ة  ������س�����راك�����ات 
اإيطالية، على �سبيل املثال، يف قطاع 
مايو،  دي  لويجي  ق��ام  الف�ساء”. 
للخارجية،  وزي�����راً  اأ���س��ب��ح  ال����ذي 
بتدارك �سلوكه وا�ساحه. وجلعل 
الفرن�سية  “اللحظة”  ه������ذه 
تعمل  م�������س���ت���دام���ة،  الإي����ط����ال����ي����ة 
باري�س وروما على معاهدة ثنائية 

رئي�سية.

معاهدة كويرينال
�سوطا  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ق��ط��ع��ت      
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ك����ان  ك���ب���ريا. 

2022 -ما  كويرينال مطلع عام 
مل يتم التجديد له موؤقتا.

انطلق عام 2018
   بداأ امل�سروع يف مطلع عام 2018 
من قبل اإميانويل ماكرون وباولو 
احلكومة  رئ���ي�������س  ج��ي��ن��ت��ي��ل��وين، 
منذئذ  )اأ�سبح  اآن���ذاك  اليطالية 
عام  القت�سادية  لل�سوؤون  ا  مفو�سً
امل�سروع  جت��م��ي��د  مت   ،)2019
عندما توىل ال�سعبويون احلكومة. 
الآن،  ال�سطح  على  جم��ددا  وطفى 
القوة  غ���اي���ة  يف  ت�����س��ري��ح��ات  م���ع 
للبلدين  الأوروب���ي  الل��ت��زام  ب�ساأن 
وح����وك����م����ة الحت���������اد الأوروب�����������ي. 
اإقامة  ���ا  اأي�������سً ل��ل��م�����س��روع  ومي��ك��ن 
الدفاع، من  اأك��رب يف جمال  تعاون 
خال اجتماعات منتظمة للوزراء، 

اأكتوبر،  يف  عليها  ال��ت��وق��ي��ع  ي��ري��د 
اإجراء  اأراد  الإيطايل  لكن اجلانب 
تدقيق د�ستوري، وقد يتم الحتفال 
معاهدة  و���س��ت�����س��ف��ي  ن��وف��م��رب.  يف 
واإيطاليا،  فرن�سا  ب��ني  كويرينال 
الطابع الر�سمي على التعاون بني 
البلدين، كما فعلت معاهدة اإليزيه 
الأملانية،  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ل��ل��ع��اق��ات 
عام  وتعمقت   1963 عام  املوقعة 
-ل- اإي���ك�������س  مب���ع���اه���دة   2019

�سابيل.
    ك��م��ا ان��ه��ا م��ع��اه��دة حت��م��ل ا�سم 
الق�سر ال�سخم الذي يعود تاريخه 
اإىل القرن ال�ساد�س ع�سر، واملوجود 
اأعلى تل يف روم��ا، حيث مقر  على 
يخلف  ال���ذي  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�س 

هكذا امللوك والباباوات.
التكرمي  اأ�سكال  “�سكل من  انها     

الذي  م��ات��اري��ا،  �سريجيو  لعمل 
ي��ح��ظ��ى ب���اح���رتام ك��ب��ري م���ن قبل 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون، وف����ق مارك 
يف  ال���ت���اري���خ  م���رك���ز  م���دي���ر  لزار، 
مدر�سة العلوم ال�سيا�سية بباري�س، 

املتخ�س�س يف اإيطاليا. 
ب�سكل  ممنت  الفرن�سي،  فالرئي�س 
الإيطايل  ال��دول��ة  لرئي�س  خ��ا���س 
ب��ع��م��ل م�����س��ت��م��ر، ل �سيما  ل��ق��ي��ام��ه 
�سالفيني  راب���ط���ة  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا 
احلكومة،  يف  جن�����وم   5 وح����رك����ة 
اإيطاليا  ال����ت����زام  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

الأوروبي«.
   مل يتم التاأكد متاًما بعد من اأن 
هذا هو ال�سم النهائي للن�س، لأن 
احلكومة،  لرئي�س  م��رتوك  الأم��ر 
ماريو دراجي، ليوّقع عليه، ولي�س 
لرئي�س اجلمهورية، والذي �سيغادر 

معهد  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
برلني،  يف  الأوروب����ي����ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
اأن الثنائي  اأنه جلّي لأملانيا  “طاملا 
الأولوية،  ميثل  الفرن�سي-الأملاين 
الإيطايل  الفرن�سي  التقارب  ف��اإن 
ل يثري قلقها، ورمبا يكون فر�سة 
قوية.  ثاثية  م��ب��ادرات  لتطوير 
برلني  اأع���ني  يفتح  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اآخرين  اإ�سراك �سركاء  اأهمية  على 

من الحتاد الأوروبي. 
ف���م���ن وج���ه���ة ن���ظ���ر اأمل����ان����ي����ا، ف����اإن 
ب�سكل  امل�ساركة  يف  اإيطاليا  رغ��ب��ة 
اأك���رب يف ال�����س��ي��ادة الأوروب���ي���ة اأمر 
اأولف  ك�سب  اإذا  خا�سة،  مفيد”، 
الدميقراطي،  ال�سرتاكي  �سولتز، 
�سكل  هناك  “�سيكون  امل�ست�سارية، 
الطبيعي  ال��ت��ف��اه��م  اأ����س���ك���ال  م���ن 
وماريو  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  م���ع 
اإنريكو  توقعات  ح�سب  دراجي”، 

ليتا.
   من الوا�سح اأن الو�سع قد يتغري 
احلكومة  رئ��ي�����س  دع����وة  مت���ت  اإذا 
�سريجيو  حم����ل  ل���ي���ح���ل  دراج��������ي 
م��ات��اري��ا، ك��رئ��ي�����س ل��ل��ب��اد. لكن 
بزعزعة  امل����خ����اط����رة  ���س��ت��ت��م  ه����ل 
ا���س��ت��ق��رار اإي��ط��ال��ي��ا م����رة اأخ�����رى، 
�سورتها،  للتو  ا�ستعادت  التي  هي 
ا�ستطاعات  ف��ي��ه  مت��ن��ح  وق���ت  يف 
اجل��دد يف حركة  الفا�سيني  ال��راي 
ف��رات��ي��ل��ل��ي دي��ت��ال��ي��ا، ن��ت��ائ��ج جيدة 
املقبلة  الت�سريعية  النتخابات  يف 

املقرر اإجراوؤها عام 2023؟
عن ليزكو

متكن الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريا، من املقاومة الد�ستورية لل�سعبوينييف 2 �سبتمرب 2021، تناول ا ماريو دراجي واإميانويل ماكرون الع�ساء يف بيتي ني�س

 �جلي�س �الإثيوبي ي�صن هجوما على �ملتمردين يف �أمهرة 
•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

ت�سّن القوات الإثيوبية وحلفاوؤها �سربات جوية وبرية على متمردي 
م�سادر  ق��ال��ت  ح�سبما  ال��ب��اد،  ب�سمال  اأم��ه��رة  منطقة  يف  ت��ي��غ��راي 
اإن�سانية ومن املتمردين لوكالة فران�س بر�س. وطال الق�سف العديد 
الإن�سانية،  امل�سادر  وفق  واجلمعة،  اخلمي�س  اأمهرة  يف  املناطق  من 
على  احلكومية  للقوات  كبري  هجوم  ب�ساأن  التكهنات  تزايد  و�سط 

املتمردين.
اأن  ريدا  تيغراي غيتات�سو  �سعب  با�سم جبهة حترير  املتحدث  وقال 
نزاعا  تخو�س  واجلبهة  املتمردين.  �سد  كبريا”  “هجوما  هناك 
قرابة  منذ  اإثيوبيا  �سمال  يف  للحكومة  املوالية  ال��ق��وات  م��ع  دام��ي��ا 
11 �سهرا. وياأتي ذلك بعد اأيام على اأداء رئي�س الوزراء اأبيي اأحمد 

عن  ال��دف��اع  متعهدا  الث��ن��ني،  ج��دي��دة  ل��ولي��ة  الد�ستورية  اليمني 
واملخاوف  للنزاع  الدولية  النتقادات  تزايد  رغم  اإثيوبيا”  “�سرف 
اإزاء الأزمة الإن�سانية التي ت�سبب بها. واأكد غيتات�سو وقوع “ق�سف 
متمردي  ا�ستهدف  وباملدفعية”  م�سرية  وبطائرات  ج��وي  غالبيته 
كبرية.  ع�سكرية  تعزيزات  اإىل  اإ�سافة  تيغراي،  �سعب  جبهة حترير 
ال�سمالية من  الأج��زاء  يف  “مت ح�سد ع�سرات الآلف”  اأنه  واأ�ساف 
اأمهرة مبا فيها منطقتي �سمال غوندار و�سمال وولو. وقال “نحن 
اأننا �سنت�سدى للهجوم على جميع اجلبهات واأكر”،  على ثقة من 
م��وؤك��دا “لن ن��رتاج��ع حتى ُي��رف��ع احل�����س��ار«. ومل ي��رد ممثلون عن 
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  وع�����س��ك��ري��ون،  ف��درال��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  اأم��ه��رة ول 
ب�ساأن العمليات الع�سكرية املفرت�سة، ومل تتمكن فران�س بر�س من 
تاأكيدها من م�سادر م�ستقلة. واندلعت احلرب يف ت�سرين الثاين/

اإىل تيغراي لإزاح��ة جبهة  اأحمد جنودا  اأبيي  اأر�سل  نوفمرب عندما 
حترير �سعب تيغراي، حكام املنطقة ال�سابقني، يف خطوة قال رئي�س 
الوزراء اإنها تاأتي ردا على هجمات للجبهة على مع�سكرات للجي�س 
الفدرايل. وعلى الرغم من �سيطرة القوات احلكومية ب�سرعة على 
مدن وبلدات تيغراي، ا�ستعادت اجلبهة ال�سيطرة على معظم مناطق 

الإقليم ومنها العا�سمة ميكيلي بحلول اأواخر حزيران/يونيو.
وامتدت املعارك مذاك اإىل منطقتي اأمهرة وعفر املجاورتني وت�سببت 
مبا و�سفته الأمم املتحدة “اأزمة اإن�سانية هائلة” فيما يواجه مئات 

اآلف الأ�سخا�س ظروفا اأ�سبه باملجاعة.
وقتل عدد مل يحدد من املدنيني، ونزح قرابة مليونني فيما وردت 
العديد من التقارير عن فظائع من بينها جمازر وعمليات اغت�ساب 
جماعي. حتدثت تكهنات عن احتمال تفاقم املعارك مع قرب انتهاء 

يف  وخ�سو�سا  الباد  اأنحاء  يف  الوا�سعة  التعبئة  وم��ع  املطر،  ف�سل 
اأن  “مبا  تويرت  على  اخلمي�س  اأمهرة  با�سم  املتحدث  وكتب  اأمهرة. 
�سن عملية لتحرير �سعبنا الذي يواجه حمنة ب�سبب اإرهابيي جبهة 
اجلبهات،  ك��ل  وعلى  وق��ت،  اأي  يف  يحدث  اأن  ميكن  تيغراي  حترير 

يجب اأن نكون حمرت�سني على مدار ال�ساعة«.
اأويت ولدميكايل اخلبري الأمني يف منطقة القرن الإفريقي  وقال 
بجامعة كوين يف كندا، يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع اإن حكومة اأبيي 
اأزمات”:  “مثلث  و�سفها  ما  مع  التعامل  عليها  �سيكون  اجل��دي��دة 

احلرب نف�سها وتداعياتها الإن�سانية والقت�سادية.
وراأى يف حديث لفران�س بر�س اأن “موجة املعارك القادمة وتدهور 
واختبارا  الدولية  ملكانته  اأخ��رى  �سربة  ت�سدد  الإن�سانية  الظروف 

حلكومته اجلديدة من اليوم الأول«.
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املال والأعمال
حمد�ن بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �إد�رة �صركة �لظاهرة �لقاب�صة

بح�سور معايل عبداحلميد �سعيد رئي�س اللجنة التنفيذية لل�سركة و�سعادة 
خدمي عبداهلل الدرعي الع�سو املنتدب وعدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة.

وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن دولة المارات كانت �سباقة يف 
تبني ا�سرتاتيجيات ومبادرات مبتكرة للحد من تغريات املناخ وتقلبات الأ�سعار 
وحتديات �سل�سلة الإمداد وكانت روؤية اأبوظبي 2030 قطاع الأمن الغذائي 
واملائي والتي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” ومبتابعه حثيثه من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي يف عام 2006 هي مبثابة الدافع احلقيقي 
واإم��داد متكاملة  اإنتاج  �سل�سلة  وبناء  اخل��ارج  لاإ�ستثمار يف  الظاهرة  ل�سركة 
جنني ثمارها اليوم. واأكد �سموه اأن دولة المارات كانت �سباقة يف اإيجاد اأهم 
احللول املمكنة ملواجهة التحديات الغذائية يف ظل الأزمات وذلك من خال 

التنفيذية برئا�سة معايل عبداحلميد �سعيد وع�سوية كل من �سعادة خدمي 
ال�سويدي  خليفة  و�سعادة  ال�سويدي  ح�سن  حممد  و�سعادة  الدرعي  عبداهلل 

و�سعادة املهند�س ح�سني �سامل الكثريي.
منتدبا  ع�سوا  ال��درع��ي  ع��ب��داهلل  خ��دمي  ���س��ع��ادة  تعيني  املجل�س  اعتمد  كما 
لل�سركة. يذكر اأن �سركة “الظاهرة القاب�سة” التي تتخذ من اإمارة اأبوظبي 
مقراً لها تعد واحدة من اأكرب ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف املجال الزراعي 
اأنظمة الري  األف فدان مروية باأف�سل   350 حيث متتلك وتدير اأكر من 
الغذائية مثل  وال�سلع  الأع��اف  وبيع  واإنتاج  زراع��ة  وتتخ�س�س يف  احلديثة 
مراحلها.  بكافة  الإم��داد  �سل�سلة  واإدارة  واخل�سار  والفاكهة  والدقيق  الأرز 
منتجاتها  وتلبي  دول��ة   20 م��ن  واأك���ر  ق���ارات   6 يف  “الظاهرة”  وتتواجد 
احتياجات اأكر من 45 �سوقا حول العامل كما يعمل بال�سركة خم�سة اآلف 

موظف.

•• اأبوظبي - وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الظاهرة القاب�سة اأن ملف الأمن الغذائي لدولة 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية واأول���وي���ة رئي�سية ل���س��ت��دام��ة ج���ودة احلياة  الم�����ارات مي��ث��ل 
واإ�ستمراريته يف الدولة. وقال �سموه اإن دولة المارات حر�ست منذ تاأ�سي�سها 
على تطوير روؤى واإ�سرتاتيجيات مبتكرة يف هذا املجال واهتمت بالعمل على 
اأر�سها �سمن  واملقيمني على  ملواطنيها  الغذائي  الأمن  اإ�سرتاتيجية  حتقيق 
اختاف  على  الدولية  املنظمات  اأقرتها  التي  املعتمدة  العاملية  املوا�سفات 

م�سمياتها.
�سركة  اإدارة  النخيل اجتماع جمل�س  �سموه يف ق�سر  تروؤ�س  جاء ذلك خال 
الظاهرة القاب�سة - التي متتلك �سركة “القاب�سة« ADQ  %  50 منها - 

تعزيز قدراتها واإمكانياتها ملواجهتها ل �سيما يف الأو�ساع التي فر�ستها عليها 
القاب�سة  الظاهرة  �سركة  توؤمن   : �سموه  واأ���س��اف  كوفيد-19«.  “جائحة 
بالتحديات التي يفر�سها تغري املناخ مع الرتاجع امل�ستمر يف م�ساحة الأرا�سي 
ال�ساحلة للزراعة وتناق�س موارد املياه املتاحة لذلك فهي حتر�س على اإبقاء 

املياه والأمن الغذائي يف �سميم ا�سرتاتيجيتها.
لتحقيق  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  اإىل  الإدارة  اأع�����س��اء جمل�س  �سموه  ودع���ا 
الأهداف املطلوبة وال�سعي لأن تكون �سركة الظاهرة القاب�سة �سريكاً ومورداً 

م�ستداماً للمنتجات الزراعية والغذائية.
اآل نهيان قد اطلع خال الجتماع على  زايد  ال�سيخ حمدان بن  وكان �سمو 
لل�سركة وا�سرتاتيجيتها وخطتها اخلم�سية واعتماد  املايل والإداري  الو�سع 
املوا�سيع  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ادم��ة  لل�سنوات  ال�سركة  حت��ول  م�سروع 
اللجنة  ت�سكيل  الإدارة  جمل�س  واع��ت��م��د  الأع���م���ال.  ج���دول  على  امل��ط��روح��ة 

بريك بلك �ل�صرق �الأو�صط يعود جمدد� �إىل دبي يف 2022 كفعالية ح�صورية

التحديات  حت��وي��ل  ف���اإن  امل��ن��ط��ق��ة 
اإىل فر�س ا�ستثمارية يعد العامل 
ال���رئ���ي�������س ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل. وم���ع ام��ت��اك موانئ 
موانئ   10 ل�  وت�سغيلها  اأبوظبي 
يف دولة الإمارات تدرك اأن ت�سييد 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة يعد 
النجاح  لتحقيق  اأ�سا�سياً  عن�سراً 
ال���وق���ت احل���ايل  الأ������س�����واق يف  يف 
وانها تتبّنى يف هذا ال�سياق توجهاً 
اإم������ارة  ج���ه���ود  دع�����م  اإىل  ي���ه���دف 
را�سخة  ق��اع��دة  ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي يف 
حيث  ومتنوع  م�ستدام  لقت�ساد 
تتمتع موانئ اأبو ظبي ببنى حتتية 
خدمة  م�ستويات  وتقدم  متميزة 
التزامها  ت��ع��زز  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
بالدرجة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب���خ���ي���ارات 
احتياجاتهم  وت���ل���ب���ي���ة  الأوىل 
حتقيق  من  متكينهم  اإىل  اإ�سافة 
تناف�سيتهم ل�سيما  وتعزيز  النمو 
خ��ال ه��ذه الأوق���ات ال�سعبة لذا 
للحوار  من�سة  وج���ود  امل��ه��م  فمن 
املتعاملني  اإىل  بعناية  وال�ستماع 
وال���ت���ف���ك���ري يف ك��ي��ف��ي��ة م����واءم����ة 
بديناميكية  والتكيف  اأو���س��اع��ه��ا 
م����ع ال����ت����غ����ريات امل���ت�������س���ارع���ة من 
اأج����ل م��وا���س��ل��ة ت��ط��وي��ر جمتمع 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي وامل�����س��اه��م��ة يف 
وقد   .. ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  تنمية 
اأث���ب���ت م���وؤمت���ر وم���ع���ر����س بريك 
على  قدرته  الأو�سط  ال�سرق  بلك 
القطاع  ه����ذا  ت���وج���ه���ات  م���واك���ب���ة 
النمو  اأه��ل��ه لتحقيق  م��ا  احل��ي��وي 

والنجاح عاماً بعد عام.

•• دبي - وام:

ي�ستعد مركز دبي التجاري العاملي 
فرباير  من  والثاين  الأول  يومي 
م���وؤمت���ر  لإ����س���ت�������س���اف���ة   2022
ال�سرق  ب���ل���ك  ب���ري���ك  وم���ع���ر����س 
الأو�����س����ط - احل�����دث ال��وح��ي��د يف 
�سحن  لقطاع  املخ�س�س  املنطقة 
الب�سائع ال�سائبة واملعدات الثقيلة 
يقام  وال��ذي   - الكربى  للم�ساريع 
حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية 

التحتية.
ي�����س��ارك ممثلو  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ما  �سركة من   1،700 اأك��ر من 
70 دول��ة حول العامل  يزيد على 
كربى  ذل�����ك  يف  مب����ا  احل������دث  يف 
وامل�سوؤولني  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
احل��ك��وم��ي��ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني من 
النقا�سات  يف  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
اآث��ار جائحة  بالتعايف من  املتعلقة 
كوفيد-19 والتحديات والفر�س 
الب�سائع  �سحن  قطاع  يف  املتاحة 
�سل�سلة  ت���واج���ه  ال��ت��ي  وال��ع��ق��ب��ات 
الإم������داد وال���ت���وري���د اإ���س��اف��ة اإىل 
بالتنمية  ت��ت��ع��ل��ق  م���و����س���وع���ات 
الق���ت�������س���ادي���ة وت���ع���زي���ز جم���الت 

التعاون.
احل�سورية  ال��ن�����س��خ��ة  و����س���ه���دت 
فرباير  يف  وامل���ع���ر����س  ل��ل��م��وؤمت��ر 
2020 م�ساركة وا�سعة من وزراء 
النقل واأبرز امل�سوؤولني احلكوميني 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
م�سر  وجمهورية  الكويت  ودول��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وال�������س���ودان و���س��وري��ا .. 

عوامل مثل جودة البنية التحتية 
ال�سرتاتيجي  وامل��وق��ع  ل��ل��م��وان��ئ 
العمل  م���ن  ل��ل��دول��ة يف مت��ك��ي��ن��ه��ا 
كحلقة و�سل بني ال�سرق والغرب 
ال�سناعة  رائ��دة يف  وت�سدر مكانة 
اأن���ه وبح�سب  ال��ب��ح��ري��ة. واأو����س���ح 
ال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ادرة م���وؤخ���راً عن 
للتناف�سية  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الناجت  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  والإح�������س���اء 
ما  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  لقطاع 
يقرب من 219 مليار درهم ومن 
املتوقع اأن ي�سهد القطاع زيادة يف 
الناجت على الرغم من التحديات 
امل�����س��ب��وق��ة جل��ائ��ح��ة كورونا  غ���ري 
املبادرات  اأن  اإىل  ..م�سريا  العاملية 
امل�سحوبة  امل�����س��ت��م��رة  احل��ك��وم��ي��ة 
التجارية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ب���ج���ه���ود 
ال�سرق  بلك  ب��ري��ك  مثل  العاملية 
يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  ت��ل��ع��ب  الأو�����س����ط 
توحيد اجلهات الفاعلة يف القطاع 
وتوفري من�سة ملناق�سة التحديات 

التي تواجهها.
وب��ف�����س��ل روؤي������ة دول�����ة الإم�������ارات 
واإجراءاتها ال�سريعة التي اأ�سهمت 

اجلائحة  اآث����ار  م��ن  التخفيف  يف 
“بريك  �سي�سكل موؤمتر ومعر�س 
حدثاً  الأو�سط”  ال�������س���رق  ب��ل��ك 
يف  ال��دول��ة  جهود  مل�ساعدة  رئي�ساً 
ال�ستعداد للخم�سني عاًما املقبلة 
حيث �سرتكز ن�سخة العام 2022 
على البتكار والتقدم التقني الذي 
البنية  امل��ن��ط��ق��ة وك��ذل��ك  ت�����س��ه��ده 
وال�سيا�سات  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واحل�����واف�����ز احل���ك���وم���ي���ة لإت���اح���ة 
ل�ستقطاب  للم�ساركني  الفر�سة 
اأعمال  اآف���اق  وفتح  جديد  عماء 
جديدة يف قطاع �سا�سل التوريد 

للم�ساريع الكربى.
اأ�سرع  ب���ني  م���ن  الإم��������ارات  وت��ع��د 
منطقة  يف  ت��ع��اف��ي��اً  الق��ت�����س��ادات 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
الأعمال  ا�ستئناف  اإىل  ال��ع��ودة  يف 
اأزمة  اإث��ر  تباطئها  بعد  التجارية 
اإط������اق  مت  وق������د  كوفيد-19 
�ساملة  اح������رتازي������ة  اإج�������������راءات 
ال�سامة  ب���روت���وك���ول  وت��ط��ب��ي��ق 
ومع  الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان 
امل����وان����ئ يف  ت���ط���وي���ر دور  ت���ن���ام���ي 

ال�ستثنائية  ال���ظ���روف  ون��ت��ي��ج��ة 
التي �ساحبت جائحة كوفيد-19 
ال�سرق  ب��ل��ك  “بريك  تنظيم  مت 
افرتا�سياً   2021 الأو�سط” 
حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية 
التحتية و�سكلت الن�سخة الرقمية 
حم����ط����ة م���ه���م���ة ب�����ني احل����دث����ني 
لعودة  قوياً  واأ�سا�ساً  احل�سوريني 
الأو�سط”  ال�����س��رق  ب��ل��ك  “بريك 

اإىل دبي يف عام 2022.
وت�سارك يف املعر�س موانئ اإقليمية 
قيادية مثل دي بي ورلد باعتبارها 
وم����وان����ئ  امل�سيف”  “امليناء 
اأبوظبي اإ�سافة اإىل كربى �سركات 
اإم  “�سي  م��ث��ل  ال��ب��ح��ري  ال�����س��ح��ن 
و”هاباج لويد”  اإم”  اإيه �سي جي 
و”�سركة البحر الأبي�س املتو�سط 
للماحة /MSC/ و”الفار�س” 
دنيرب”  و”فولغا  و”مامويت” 
ال�سركات  من  وغريها  و”ميكو” 
التي متثل �سل�سلة التوريد لقطاع 
للم�ساريع  الثقيلة  املعدات  �سحن 
الكربى يف اأنحاء ال�سرق الأو�سط 

وعاقاتها حول العامل.

يف القطاع مبا يف 
ذلك موانئ دولة 

الإمارات .
وق����ال : اإن����ه ويف 
جهودنا  اإط��������ار 
مكانة  ل��رت���س��ي��خ 
كمركز  ال���دول���ة 
للتجارة  رائ�������د 
عقدنا  ال��ع��امل��ي��ة 
اجتماعاً  موؤخراً 
القطاع  ل����ق����ادة 
من  ال�����ب�����ح�����ري 
اجلهات  خمتلف 

واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
لدعم  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ملناق�سة 
الإمارات  دول��ة  اإع��ادة تر�سح  ملف 
لع�سوية جمل�س املنظمة البحرية 
وقد  ب(..  )ال���ف���ئ���ة  يف  ال���دول���ي���ة 
“بريك  ومعر�س  م��وؤمت��ر  اأ�سبح 
بلك ال�سرق الأو�سط” حدثاً رائداً 
يف قطاع ال�سحن يف دولة الإمارات 
ومن�سة مهمة للتوا�سل بني �سناع 
احلكومي  القطاعني  م��ن  ال��ق��رار 
واخلا�س لتعزيز التعاون وتر�سيخ 

وق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
العام  خ���ال   : التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
امل��ا���س��ي واج��ه��ن��ا حت��دي��ات �سحية 
تاأثرت  م�سبوقة  غري  واقت�سادية 
بها جميع قطاعات الأعمال تقريًبا 
مبا يف ذلك قطاع �سحن الب�سائع 
و�سا�سل التوريد العاملية .. والآن 
بعد  اإىل مرحلة ما  ننتقل  وبينما 
البتكار  ���س��ي��ح��دد  كوفيد-19 
القطاع  م��ام��ح  املنتج  وال��ت��ع��اون 

لعدة عقود قادمة.
واأو�����س����ح اأن�����ه وع���ل���ى ال���رغ���م من 
اأن  اإل  وال���ع���ق���ب���ات  ال���ت���ح���دي���ات 
“موردر  ع���ن  ال�������س���ادر  ال��ت��ق��ري��ر 
لا�ست�سارات  اإنتيليجان�س” 
�سوق  ي�سل  اأن  يتوقع  والأب��ح��اث 
ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية يف 
دولة الإمارات اإىل 30.33 مليار 
دولر اأمريكي مبعدل منو �سنوي 
املائة  يف   10.21 ق����دره  م��رك��ب 
حتى عام 2026 ..م�سريا اإىل اأن 
الف�سل يف النمو امل�ستمر والنتائج 
املعنيني  دع��م  اإىل  يرجع  املتوقعة 

ال����������ع����������اق����������ات 
ال��������ت��������ج��������اري��������ة 
عن  ..م������ع������رب������ا 
اأن  م������ن  ث���ق���ت���ه 
ن�������س���خ���ة ال����ع����ام 
2022 �ست�سهم 
جهودنا  دع��م  يف 
الدولة  مل�ساعدة 
الحتفاظ  ع��ل��ى 
مبكانتها الرائدة 
ال��رغ��م من  على 
حتديات ال�سوق.

وق����������ال �����س����ع����ادة 
القا�سمي  م��اج��د  ن��ا���س��ر  ال�����س��ي��خ 
ل��ق��ط��اع تنظيم  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
وزارة  يف  والنقل  التحتية  البنية 
الطاقة والبنية التحتية اإن قطاع 
و�سحن  ال�سائبة  الب�سائع  �سحن 
للم�ساريع  ال�����س��خ��م��ة  امل����ع����دات 
ملحوظاً  ت��ط��وراً  �سهد  العماقة 
الأوفر  الإم����ارات م��ن  وتعد دول��ة 
حتتل  حيث  القطاع  ه��ذا  يف  حًظا 
لل�سحن  كمركز  حم��ورًي��ا  م��وق��ًع��ا 
�ساهمت عدة  كما   .. وال��رتان��زي��ت 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10 اأكتوبر 2021 العدد 13362

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

لوت�س ريتايل �س.م.ح- ذ.م.م
RED FOX:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

بتاريخ:١4/6/202١ املودعة بالرقم:3٥3367 
بيانات الولوية

با�سم: لوت�س ريتايل �س.م.ح- ذ.م.م
املوطن:بني كومبا�س طريق ال�سهداء املنطقة ال�سناعية احلمرا منطقة حرة هاتف: 043٩2266٥ 

lotus@lotusretailsports.com :فاك�س: 043٩22664 �سندوق الربيد 378١٩١ امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:2٥
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

و�سف العامة:�سكل ثعلب باللون الحمر وا�سفله عبارة RED FOX باللون الحمر وخلفية 
�سوداء.

ال�سرتاطات
وزارة  يف  التجارية  العامات  لدارة  مكتوبا  به  يتقدم  ان  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد او ار�ساله بالربيد املج�سل وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا العان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 10 اأكتوبر 2021 العدد 13362 العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  234/2020/250  بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع الدعوى احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن املوؤرخ 2014/10/23 وذلك العقار عباره 
عن ال�سقة رقم )204( والكائن مقرها باإمارة دبي جممع دبي لا�ستثمار الثاين رقم الر�س 2 رقم املبني 16 ا�سم املبني 
بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق  والإذن  ملكيتها  لنزع  متهيدا  الثاين  الطابق  ديونز   16
يف ذمة املدعى عليه )املنفذ �سده( يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ قدرة 21.327،020 درهم - ويف 

جميع الأحوال الزام املنفذ �سده )املعرو�س �سده( بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب التنفيذ م�سرف اأبوظبي الإ�سامي

عنوانه : البطني بناية م�سرف اأبوظبي الإ�سامي بجوار امل�سرف املركزي واملتخذ له حما خمتارا/مكتب خلفان الكعبي 
للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية والكائن مقره اإمارة دبي عود ميثاء �سارع نادي الن�سر بناية 99 طابق 2رقم204

وميثله خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي - املطلوب اإعانه �سربل جان مبارك
عنوانه : اإمارة دبي ? جممع دبي لا�ستثمار الثاين رقم الر�س 2 رقم املبني 16 ا�سم املبني 16 ديونز رقم ال�سقة 204 

charbel@hotmail.com - 0556477389 - 2 الطابق رقم
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق انتفاع على �سقة �سكنية ينتهي 2099/9/10 املنطقة 
: جممع دبي لا�ستثمار الثاين - رقم الر�س 2  - رقم املبنى : 16 - ا�سم املبنى : 16 ديونز - رقم العقار : 204 - امل�ساحة 

: 46.76 مرت مربع - التقييم : 325361.50 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  221/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع الدعوى احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن املوؤرخ 2016/1/20 رهن عقاري من الدرجة 
الأوىل وامل�سجل لدى دائرة الأرا�سي والأماك بدبي ل�سالح امل�سرف طالب التنفيذ والكائن مقره )دبي نخلة جمريا رقم 
الر�س 1723 رقم البلديه 1 - 381 رقم املبني 1ا�سم املبني غراندور ري�سيدين�س ماوريا رقم ال�سقة c301 ? طابق رقم 
3( متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة املعرو�س �سدهما 
)املنفذ �سدهما( يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ قدره 2،143،915.12 درهم ) فقط اأثنني مليون 
ومائه وثاثة واربعون األف وت�سعمائة وخم�سة ع�سر درهم واثنا ع�سر فل�سا لغري( ويف جميع الأحوال : الزام املنفذ �سده 

)املعرو�س �سده( بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
اأبوظبي الإ�سامي بجوار امل�سرف املركزي  اأبوظبي الإ�سامي - عنوانه - البطني بناية م�سرف  طالب التنفيذ م�سرف 
نادي  �سارع  دبي عود ميثاء  اإم��ارة  والكائن مقره  القانونية  والإ�ست�سارات  للمحاماة  الكعبي  املختار مكتب خلفان  وحماه 

الن�سر بناية عوج ميثاء 99 طابق 2 رقم 204 - وميثله خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعانه برديب كومار نانوبهاي باغدال - عنوانه : دبي نخلة جمريا رقم الر�س 1723 رقم البلديه 381-1 
 -  0553735303  -  3 رق���م  ط��اب��ق   c  301 ال�سقه  رق���م  م��اوري��ا  ري�سيدين�س  غ���ران���دور  امل��ب��ن��ي  ا���س��م   1 امل��ب��ن��ي  رق���م 

DIAMOUNTDMCC@GMAIL.COM
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية- املنطقة: نخلة جمريا - رقم الر�س 
1723 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : غراندور ري�سيدين�س ماوريا - رقم العقار c 301 - امل�ساحة : 163،21 مرت مربع 

)1،696،347/97( درهم. ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

املكمات  لتجارة  اي�ست  دبليو ميدل  ات�س  : جي  ال�سركة  ا�سم 
العنوان : مكتب  الغذائية - ذ م م - رقم الرخ�سة : 7٩٥64١ 
رقم 38 - 60١ ملك حمد �سهيل عوي�سة - ال�سفوح الثانية - 
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة - رقم القيد بال�سجل 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    ١3١68١8  : التجاري 
بانها ب�سدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاه 
وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من 
لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي 

من خال الربيد اللكرتوين 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae
خال  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  مرفقا 

)١٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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املال والأعمال
�الأور�ق �ملالية و�الأ�صو�ق و�جلهات �لتنظيمية بالدولة ت�صارك يف حملة �أ�صبوع �مل�صتثمر �لعاملي

•• دبي- وام:

التقى �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املالية 
عمل  بفريق  لل�سرائب،  الحت��ادي��ة 

ب�����س��رورة ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل على 
الهيئة  املقدمة يف  تطوير اخلدمات 
والعمل  فيها،  عالية  ج��ودة  وحتقيق 
لتحقيق  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق  ب������روح 
الدولة  جل��ع��ل  والأه�������داف  ال������روؤى 
الوجهة الأوىل لا�ستثمار والأعمال 

عاملياً.

الهيئة، واطلع �سموه على �سري العمل 
يف الهيئة، وم�ساريعها ال�سرتاتيجية 
وم�ستجدات التطوير امل�ستمرة التي 
كافة  يف  لأنظمتها  الهيئة  بها  تقوم 

جمالت عملها.
واآليات  الهيئة  مقر  �سموه  وت��ف��ّق��د 
العمل يف اإداراتها واأق�سامها، بح�سور 

الوزارة ومدراء اإدارات الهيئة.
واأكد �سموه على اأهمية بذل اجلهود 
اجلديدة  املنهجية  اإط��ار  يف  والعمل 
عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي  للعمل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

احل�سيني،  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل 
وزير الدولة لل�سوؤون املالية، و�سعادة 
خ��ال��د ع��ل��ي ال��ب�����س��ت��اين، م��دي��ر عام 
الهيئة الحتادية لل�سرائب، و�سعادة 
املالية،  وزارة  وكيل  اخل��وري،  يون�س 
الوكيل  اليتيم،  را�سد  �سعيد  و�سعادة 
يف  وامليزانية  امل��وارد  لقطاع  امل�ساعد 

رعاه اهلل، حيث قاد �سموه منظومة 
نقلة  حتقيق  اإىل  احل��ك��وم��ي  العمل 
دعم  على  يقوم  نهجاً  ور�سخ  نوعية، 

وحتفيز التطوير والبتكار.
ووج�������ه ����س���م���و ال�������س���ي���خ م���ك���ت���وم بن 
اآل م��ك��ت��وم فريق  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
لل�سرائب  الحت���ادي���ة  الهيئة  ع��م��ل 

مكتوم بن حممد يلتقي فريق عمل �لهيئة �الحتادية لل�صر�ئب ويطلع على �صري �لعمل فيها

التوعوية  الأن�سطة  من  مزيج  باإطاق  اجل��اري  العام  مبادرة  فعاليات 
التي  والفعاليات  الفعلي  احل�سور  ذات  الأن�سطة  ب��ني  م��ا  جتمع  التي 
تعقد عن ُبعد - با�ستخدام تقنيات التوا�سل الإلكرتوين - متا�سياً مع 

التدابري الحرتازية املطبقة للحد من انت�سار كوفيد 19.
امل�ساركة بتنظيم حزمة فعاليات متكاملة، ت�سم ندوات  وتقوم اجلهات 
افرتا�سية للم�ستثمرين، وجل�سات حوارية لطلبة اجلامعات والكليات، 
اإ�سافة اإىل حملة يتم اإط�اقها عرب من�سات التوا�سل الجتماعي خال 
التي  الق�سايا  على  ال�سوء  لت�سليط  اأكتوبر  و14   10 بني  ما  الفرتة 
عمليات  وت��ايف  امل�ستدام  “التمويل  احلملة  فعاليات  حولها  تتمحور 
العربية  باللغتني  توعوية  ر�سائل  ب��ث  ع��ن  ف�سًا  والحتيال”  الغ�س 
والإجنليزية عرب و�سائل اإعامية خمتلفة اإ�سافة اإىل ح�سابات اجلهات 

امل�ساركة يف احلملة على �سبكات التوا�سل الجتماعي.

مكانة  واإع��اء  تعزيز  اإىل  الفعاليات  هذه  يف  امل�ساركة  اجلهات  وتتطلع 
الإمارات كمركز مايل رائد يف املنطقة والعامل متا�سياً مع روؤية حكومة 

دولة الإمارات العربية املتحدة والأجندة الوطنية للدولة.
ت�سلط  اأن  احل��ايل  للعام  العاملي  امل�ستثمر  اأ�سبوع  حلملة  املتوقع  وم��ن 
الحتيال  اأرب��ع��ة:  رئي�سية  مب��و���س��وع��اٍت  التوعية  اأه��م��ي��ة  على  ال�����س��وء 
وال�ستثمار  ال�ستثمار،  اأ�سا�سيات  عن  ف�سًا  امل�ستدام،  التمويل  امل��ايل، 

الإلكرتوين.
الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
هذا  احلملة  ت�تناولها  التي  املوا�سيع  تعك�س   : بالإنابة  وال�سلع  املالية 
العام التحّديات التي يواجهها عامل املال يف فرتة ما بعد اجلائحة؛ فقد 
اأ�سبح العامل اليوم عر�سة لتهديدات غري م�سبوقة .. ونتيجًة لذلك، 
بات لزاماً على املجتمع املايل ال�ستجابة لهذه التهديدات والتغلب عليها 

التقنيات  انت�سار  اأن  واأ�سافت  امل�ستدام”.  ال�ستثمار  تعزيز  طريق  عن 
جمال  يف  جديدة  حتديات  يفر�س  ال�س�تثمار  يف  امل�ستخدمة  الرقمية 
دي لها، وهو ما ينبغي على امل�ستثمرين  املالية والت�سّ احتواء اجلرائم 

اأن يكونوا على وعي ودراية به.
ونوهت الرئي�س التنفيذي للهيئة اإىل احلر�س على امل�ساركة يف مبادرة 
احلماية  ر���س��ائ��ل  ن�سر  خ��ال  م��ن  �سنويا  العاملي”  امل�ستثمر  “اأ�سبوع 
الذي  للهيئة  الرقابي  ال��دور  وتو�سيح  املالية،  الأدوات  يف  للمتعاملني 
عدة  خ��ال  م��ن  امل��ال��ي��ة،  الأ���س��واق  وا�ستقرار  �سامة  لتحقيق  متار�سه 
وحتقيق  الأ���س��واق  يف  املتعاملني  حقوق  حلماية  القانون  ُيتيحها  اآليات 
التوازن بينها اأو ما تراه لزماً من اإجراءات للحد من التاعب والغ�س 

يف الأ�سواق«.
اأن تتميز  اأن الهيئة حر�ست على  ال�سويدي  واأو�سحت الدكتورة مرمي 

•• اأبوظبي - وام:

فعاليات  يف  الإم���ارات  يف  املالية  والأ���س��واق  التنظيمية  اجلهات  ت�سارك 
املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية التي تنطلق اليوم الأحد كجزء 
من حملة “اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي 2021” التي تهدف هذا العام اإىل 
الق�سايا  على  ال�سوء  وت�سليط  امل�ستثمرين  لدى  املالية  الثقافة  تعزيز 
التي تتمحور حولها فعاليات احلملة “التمويل امل�ستدام وتايف عمليات 

الغ�س والحتيال«.
وت�سارك يف احلملة هيئة الأوراق املالية وال�سلع، و�سوق اأبوظبي لاأوراق 
املالية، و�سوق دبي املايل، وبور�سة دبي للذهب وال�سلع، و�سلطة تنظيم 
اأبوظبي العاملي، و�سلطة دبي للخدمات  اخلدمات املالية التابعة ل�سوق 

املالية.

اأقرت اإطالق املعيار ر�سميًا خالل فرتة انعقاد اإك�سبو 2020

جلنة �صوق �ل�صبائك تعتمد �صعار وخطة �إطالق معيار �الإمار�ت للت�صليم �جليد للذهب
الزيودي: اللجنة توا�سل تبني اأف�سل املمار�سات الداعمة للمكانة القت�سادية والتجارية الرائدة لدولة الإمارات يف جمال جتارة وتداول الذهب

�أدنوك متنح موظفيها �إجازة ملدة 
�صتة �أيام لزيارة �إك�صبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام:

اأدنوك اأم�س عن منح موظفيها اإجازة  اأبوظبي الوطنية  اأعلنت �سركة برتول 
مدفوعة ملدة �ستة اأيام، لتمكينهم وعائاتهم من زيارة معر�س اإك�سبو 2020 
دبي الذي متتد فعالياته حتى نهاية �سهر مار�س املقبل.  وتتيح الإجازة التي 
ميكن ال�ستفادة منها على مدار فرتة اإقامة املعر�س ملوظفي اأدنوك واأ�سرهم 
الطاع على التجارب العاملية الرية التي يحت�سنها “اإك�سبو 2020 دبي” 
ومعاي�سة تفا�سيل احلدث العاملي الذي ت�ست�سيفه الإمارات. وحتر�س ال�سركة 
هذا  من  جديدة  ومعارف  روؤى  واكت�ساب  احل��دث  يف  موظفيها  م�ساركة  على 
املعر�س الفريد الذي يجمع العامل باأ�سره يف دبي لر�سم مامح م�ستقبل اأكر 
اإ�سراقاً وازدهاراً.  وتويل اأدنوك اأولوية خا�سة ل�سحة ورفاهية موظفيها، كما 

تلتزم بتهيئة بيئة مواتية لهم لتحقيق النمو والتطور املهني واملعريف.

جمل�س �إد�رة �لياه �صات يو�فق على مقرتح تعديل �صيا�صة 
توزيع �الأرباح لل�صماح بدفعها على �أ�صا�س ن�صف �صنوي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ام�س �سركة الياه لات�سالت الف�سائية �س.م.ع )“الياه �سات”( املدرجة يف 
�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية حتت الرمز: YAHSAT )رمز التعريف الدويل: 
AEA007501017(، ال�سركة الوطنية الرائدة عاملياً يف جمال ت�سغيل الأقمار 
اإدارتها على مقرتح قّدمته الإدارة التنفيذية العليا  ال�سناعية، موافقة جمل�س 
للم�ساهمني  الأرب���اح  بدفع  لل�سماح  �سات”  “الياه  اأرب��اح  توزيع  �سيا�سة  لتعديل 
اأ�سا�س ن�سف �سنوي. ويعك�س هذا املقرتح ثقة الإدارة العليا بالو�سع املايل  على 
املتني ل�سركة “الياه �سات” وقدرتها على حتقيق تدفقات نقدية قوية ومتويل 
ال�ستثمارات امل�ستقبلية. و�سيتم عر�س املقرتح على امل�ساهمني لإقراره يف اجتماع 
اجلمعية العمومية ال�سنوي املقبل ل�سركة “الياه �سات” اخلا�س بال�سنة املالية 
31 دي�سمرب 2021، وذلك بعد �سدور املوافقة النظامية من قبل  املنتهية يف 

هيئة الأوراق املالية وال�سلع على جدول اأعمال اجلمعية العمومية.

غرف �لتجارة بالدولة تبحث مع وفد �قت�صادي 
تركي فر�س �ال�صتثمار ل�صركات �لقطاع �خلا�س

•• دبي - وام:

ا�ست�ساف احتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة وفًدا من جلنة العاقات 
رئي�س  اأوزي  توفيق  برئا�سة   DEIK تركيا  يف  اخل��ارج��ي��ة  القت�سادية 

اجلانب الرتكي يف جمل�س العمال الماراتي الرتكي.
ومت خال اللقاء الذي عقده حميد حممد بن �سامل المني العام لحتاد 
الغرف مع الوفد بح�سور عدد من ال�سادة مدراء وممثلي الغرف التجارية 
وموانئ دبي العاملية جمل�س �سيدات اعمال المارات بحث عاقات التعاون 
امل�سرتك بني اجلانبني وفر�س ال�ستثمار املتاحة ل�سركات القطاع اخلا�س 
. واأو�سح المني العام لحتاد الغرف بن �سامل اأن الإمارات وتركيا معربان 
ملوقعهما  نتيجة  وال��غ��رب  ال�سرق  بني  يربطان  هامان  جت��اري��ان  وم��رك��زان 
اجلغرايف املميز . كما تعترب الإم��ارات يف مقدمة �سركاء تركيا يف التبادل 
التجاري ويف قائمة الدول الع�سرين الأكر تبادل جتاريا مع تركيا فيما 
تركيا  يف  الإماراتية  الإ�ستثمارات  قائمة  راأ���س  على  العقارات  قطاع  يعترب 
والقطاع  امل��وان��ئ  وت�سغيل  امل�����س��ارف  ق��ط��اع  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  ع��ن  ف�سا 
الماراتية  ال�سركات  بت�سجيع  �ستقوم  الم��ارات  غرف  ان  وق��ال  ال�سياحي. 
�سراكات  وعقد  تركيا  يف  ال�ستثمار  على  الم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  واأ�سحاب 
ال��زي��ارة هو  الهدف من  اأن  اأوزي  ق��ال توفيق  . من جانبه  جتارية جديدة 
متابعة اآليات تطوير التعاون مع اجلانب الماراتي فيما يخ�س ال�سركات 
الرتكية وتن�سيط التفاقيات املوقعة يف هذا اجلانب. م�سريا اىل اأن جميع 
ال�سركات الرتكية ت�سعى لتعزيز التعاون مع قطاع العمال الماراتي كما 
اإىل م�ستوى  ورفعها  الطرفني  العاقات بني  لتعميق  تبذل جهودا كبرية 

اأعلى وربطها بالعاقات الإقليمية والدولية.

دبي لتنمية ال�سناعات وال�سادرات، 
وعدد  املتعددة،  لل�سلع  دبي  ومركز 
من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س ذات 

ال�سلة.

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
وم���������س����رف الإم�������������ارات امل�����رك�����زي، 
والهيئة الحتادية للجمارك، وهيئة 
وموؤ�س�سة  وال�سلع،  املالية  الأوراق 

م����ن اجلهات  ع�����دد  ع����ن  مم���ث���ل���ون 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الأع�ساء يف اللجنة مبا فيها وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل، ووزارة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سبائك  �����س����وق  جل���ن���ة  ع����ق����دت 
اخلام�س  اج��ت��م��اع��ه��ا  الإم����ارات����ي����ة 
الدكتور  افرتا�سياً، برئا�سة معايل 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية،  ل�����س��وؤون  دول���ة 
وم���������س����ارك����ة اجل�����ه�����ات وال�����دوائ�����ر 
القطاع  وم���وؤ����س�������س���ات  احل��ك��وم��ي��ة 

اخلا�س الأع�ساء يف اللجنة.
وا���س��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع الإجن�����ازات 
اللجنة  حققتها  ال��ت��ي  واخل��ط��وات 
وفقاً خلطة  املا�سية  الفرتة  خال 
ت��ب��ن��ت��ه��ا م��ن��ذ بداية  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل 

ت�سكيلها.
الجتماع  خ���ال  اللجنة  وواف��ق��ت 
ملعيار  ك�سعار  املقرتح  النموذج  على 
للذهب،  اجليد  للت�سليم  الإم���ارات 
وذلك بعد اإ�سافة بع�س التعديات 
توافقه  ل�����س��م��ان  ع��ل��ي��ه  امل��ق��رتح��ة 
الحتادية  ال��ه��وي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
ل��ل��دول��ة، ون��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة خطة 
واأقرت  للمعيار،  الر�سمي  الإط��اق 
اأن ي��ت��م ع��ل��ى ه��ام�����س م��وؤمت��ر دبي 
�سينظمه  ال���ذي  الثمينة  للمعادن 
بتاريخ  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز 
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فعاليات معر�س اإك�سبو 2020.

تناف�سية  م��ن  يعزز  مب��ا  القطاع  يف 
اأف�����س��ل الوجهات  ك��اإح��دى  ال��دول��ة 

العاملية يف جمال جتارة الذهب.
على  ال��ل��ج��ن��ة  اط��ل��ع��ت  ذل�����ك،  اإىل 
م�ستجدات �سيا�سة الإمارات للذهب 
التي تهدف اإىل تعزيز موقع الدولة 
ك��م��رك��ز ع��امل��ي يف ���س��ن��اع��ة وجت���ارة 
ال��ذه��ب وامل��ع��ادن الثمينة،  وت���داول 
وخا�سة من خال التقدم املتوا�سل 
املنبثقة  الثاث  املبادرات  تنفيذ  يف 
ع��ن ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ت��ي ت�سمل 
اجليد  للت�سليم  الإم������ارات  م��ع��ي��ار 
لتداول  الحتادية  واملن�سة  للذهب 
ب��ي��ان��ات احتادية  ال��ذه��ب، وق��اع��دة 
املتداولني  وال�������س���رك���ات  ل����اأف����راد 

بالذهب.
ال��ل��ج��ن��ة جمموعة  اع���ت���م���دت  ك��م��ا 
امل�ساركات  وت��ع��زي��ز  لتنظيم  اآل��ي��ات 
املقبل  العام  خ��ال  امل��ق��ررة  العاملية 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ب��امل��ع��ي��ار  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
اأي�ساً  ال��ل��ج��ن��ة  ..واأق�������رت  ال�����دويل 
تنظيم ور�سة عمل تخ�س�سية حول 
البيانات  وقاعدة  الحتادية  املن�سة 
وامل�ستثمرين  باملتداولني  اخلا�سة 
املعنية  اجل��ه��ات  ت�ستهدف  للذهب 
باملن�سة  ل���ت���ع���ري���ف���ه���ا  ب�����ال�����دول�����ة 
من  ال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  وال��ق��اع��دة 
خ���دم���ات���ه���م���ا. ح�������س���ر الج���ت���م���اع 

واأ�������س������ار م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث���اين 
�سعار  اع���ت���م���اد  اأن  اإىل  ال����زي����ودي 
وخ���ط���ة اإط������اق م��ع��ي��ار الإم�������ارات 
جديدة  خ��ط��وة  اجل���ي���د،  للت�سليم 
البنية  ت��ط��وي��ر  اإط������ار  يف  وم��ه��م��ة 
الذهب  ق��ط��اع  حلوكمة  املوؤ�س�سية 
متكاملة  منظومة  وب��ن��اء  ب��ال��دول��ة 
يف ه����ذا امل���ج���ال مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
بتبني  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
للمكانة  الداعمة  املمار�سات  اأف�سل 
الرائدة  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
لدولة الإمارات، وتعزيز تناف�سيتها 
كاإحدى اأف�سل الوجهات العاملية يف 

جمال جتارة الذهب.
واأكد معايل الدكتور ثاين الزيودي 
بيئة  تطوير  اللجنة  موا�سلة  على 
جت���ارة وت����داول ال��ذه��ب م��ن خال 
ت��ط��وي��ر اآل����ي����ات ال���ع���م���ل، واإط�����اق 
املبادرات وامل�ساريع، وو�سع اخلطط 
م�ستقرة  ب��ي��ئ��ة  ل�����س��م��ان  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب يف 
�سيا�سة  الدولة وتنفيذ م�ستهدفات 
مكانة  وتعزيز  الحت��ادي��ة،  ال��ذه��ب 
مهم  دويل  كمركز  الإم����ارات  دول���ة 
يف ال�سل�سلة الدولية لتجارة الذهب 
واملعادن الثمينة، معرباً معاليه عن 
يف  اللجنة  ج��ه��ود  ت�سهم  ب���اأن  ثقته 
زي��ادة زخ��م وح��راك املرحلة املقبلة 

اإقامة حفل افتتاح اأبوظبي لال�ستدامة وتكرمي الفائزين بجائزة زايد لال�ستدامة �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 دبي

�إقامة حفل �فتتاح �الأ�صبوع ومر��صم توزيع �جلائزة 17 يناير 2022
 •• اأبوظبي-وام:

لا�ستدامة،  اأبوظبي  اأ�سبوع  اأع��ل��ن 
املن�سة العاملية املعنية بت�سريع وترية 
وت�ست�سيفه  امل�����س��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
حفل  اإق��ام��ة  ع��ن  ام�����س  “م�سدر”، 
تكرمي  وح����ف����ل  الأ�����س����ب����وع  اف���ت���ت���اح 
لا�ستدامة  زاي��د  بجائزة  الفائزين 
 2020 اإك�����س��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
ي��ق��ام هذان  اأن  املخطط  وم��ن  دب���ي، 
للمعار�س  دب���ي  م��رك��ز  احل��دث��ان يف 

يوم الثنني 17 يناير 2022.
جاء هذا الإعان خال اأ�سبوع املناخ 
الأ�سبوع  وه��و  البيولوجي  وال��ت��ن��وع 
الأول من اأ�سابيع مو�سوعات اإك�سبو 
2020، والتي حتث املجتمع الدويل 
على اتخاذ خطوات جماعية وحا�سمة 
هذا  ويعك�س  الأر����س،  كوكب  ل�سون 
من  لكل  امل�سرتكة  اجلهود  التعاون 
لا�ستدامة”  اأب���وظ���ب���ي  “اأ�سبوع 
دبي”   2020 “اإك�سبو  وم��ع��ر���س 
العاملية،  ال�ستدامة  اأج��ن��دة  لتعزيز 
دولة  مكانة  تر�سيخ  يف  ي�ساهم  مم��ا 
الإم�����ارات ال��رائ��دة يف جم��ال العمل 

املناخي.
لا�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  وي��ع��د 
املعنية  العاملية  التجمعات  اأك��رب  من 
حيث  ال�ستدامة،  ق�سايا  مبناق�سة 
ي�ست�سيف اأكر من 45 األف م�سارك 
و�ستقام  دول��ة.   170 اأك��ر من  من 

امل���������س����ت����وى م������ن خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء 
ال���ع���امل، وي�����س��م��ل ذل���ك روؤ����س���اء دول 
قطاعات  وق������ادة  و����س���ف���راء  ووزراء 
الفتتاح  حفل  مرا�سم  ..و�ستت�سمن 
كلمة رئي�سية ملعايل الدكتور �سلطان 
بن اأحمد اجلابر. وقالت معايل رمي 
دولة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت 
ل�سوؤون التعاون الدويل واملدير العام 
“ال�ستدامة  دب��ي:   2020 لإك�سبو 
الفرعية  موا�سيعنا  من  واح��دة  هي 
ال��ث��اث��ة وم���ن ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي يقوم 
ولذلك   ،2020 اإك�������س���ب���و  ع��ل��ي��ه��ا 
عملنا على ت�سمينها يف جميع اأنحاء 
امل���وق���ع وع��ل��ى ك���ل ال�����س��ع��د ونهدف 
اإك�سبو  ن�سخ  اأك��ر  من  نكون  اأن  اإىل 
دعماً  التاريخ،  يف  ا�ستدامة  ال��دويل 
امل�ستمرة  الإم��������ارات  دول�����ة  جل���ه���ود 
واأمانا  ا�ستدامة  اأكر  لبناء جمتمع 

و�سحة«.
اأبرز  “وكاأحد  معاليها:  واأ���س��اف��ت 
يجمع  لا�ستدامة،  العاملية  املن�سات 
اأطراف  لا�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع 
امل��ج��ت��م��ع ال���ع���امل���ي وي�����س��ه��ل احل����وار 
وي�����س��رع ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وهذه 
كامل  ب�����س��ك��ل  تن�سجم  اخل�����س��ائ�����س 
الإن�سان وكوكب  برنامج  اأهداف  مع 
وهدفنا   2020 اإك�سبو  يف  الأر����س 
املتمثل يف حتفيز حراك عاملي فريد 
الإرث  تاأ�سي�س  يف  ي�سهم  ن��وع��ه  م��ن 
 2020 اإك�������س���ب���و  ���س��ي��رتك��ه  ال������ذي 

للعامل«.

دول���ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اخلم�سني” 
الرتكيز  تت�سمن  وال��ت��ي  الإم�����ارات 
وجعلها  ال����س���ت���دام���ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
النمو  خطط  �سمن  رئي�سياً  حم��وراً 
ي�����س��ه��م يف تطوير  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي، مب���ا 
وفر�س  وقطاعات  ومهارات  معارف 

عمل جديدة«.
اأ�سبوع  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
اأب����وظ����ب����ي ل���ا����س���ت���دام���ة وت���ك���رمي 
لا�ستدامة  زاي��د  بجائزة  الفائزين 
رفيعة  �سخ�سية   600 م���ن  اأك����ر 

اأب��رز من�سة عاملية  ال��ع��امل، مع  دول 
هذه  ..و�ست�سهم  بال�ستدامة  معنية 
ال�سراكات  نطاق  تو�سيع  يف  اخلطوة 
فر�س  وخ����ل����ق  الب����ت����ك����ار  وحت���ف���ي���ز 
اأهداف  وتتما�سى  جديدة  اقت�سادية 
“مبادئ  وثيقة  هذين احلدثني مع 

امل�ستدام«.
باأن  ث��ق��ة  “كلنا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
اأبوظبي  ’اأ�سبوع  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
 2020 و’اإك�سبو  لا�ستدامة‘ 
خال  م���ن  م���ث���م���راً  ���س��ي��ك��ون  دبي‘ 
ت�سافر جهود اأهم معر�س يحت�سن 

على  ل��ت��وؤك��د  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و 
التزام دولة الإمارات بالعمل املناخي 
ال�ستدامة  م��ب��ادئ  وتطبيق  اجل���اد 
اأ�سا�سيتني  رك��ي��زت��ني  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 
تتبناه  ال�������ذي  امل���ت���ق���دم  ال���ن���ه���ج  يف 
القت�سادي  النمو  لتحقيق  ال��دول��ة 

الر�سيدة  القيادة  روؤية  مع  “متا�سياً 
والعمل  ال���س��ت��دام��ة  ج��ه��ود  بتعزيز 
ا���س��ت�����س��اف��ة مرا�سم  ت���اأت���ي  امل��ن��اخ��ي، 
لا�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  افتتاح 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت���ك���رمي  وح���ف���ل 
���س��م��ن معر�س  ل��ا���س��ت��دام��ة  زاي����د 

الدورة املقبلة يف الفرتة ما بني 15 
و�ستت�سمن   ،2022 ي��ن��اي��ر  و19 
�سل�سلة من الفعاليات رفيعة امل�ستوى 
اأو  اإم���ا ب�سكل ح�����س��وري  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
من  اف��رتا���س��ي��اً  ا�ست�سافتها  �ستتم 

خال و�سائل الت�سال املرئي.
وبهذه املنا�سبة، قال معايل الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي���ر 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
اأبوظبي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
“م�سدر”:  امل�������س���ت���ق���ب���ل  ل���ط���اق���ة 

فعاليات الأ�سبوع الأخرى تعقد ح�سوريًا يف اأبوظبي وبع�سها يقام افرتا�سيًا
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املال والأعمال

على مدار ال�ساعة.
املزروعي  �سامل  �سعود  �سعادة  وقال 
ملطار  احل��رة  املنطقة  هيئة  مدير 
دوما  “ن�سعى  ال����دويل:  ال�����س��ارق��ة 
ل��ت��ع��زي��ز جتربة  اب��ت��ك��ار ط���رق  اإىل 
املنطقة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال�������س���رك���ات 
وت�سهيل اأعمالهم، حيث اأن اإ�سافة 
خدمات اإلكرتونية جديدة هو جزء 
امل�ستمرة  التحديثات  �سل�سلة  م��ن 
التي تعك�س عمليات التطوير التي 
جتريها الهيئة ببنيتها وامتيازاتها 
والنهو�س  الأعمال  لدعم جمتمع 
املقدمة  اخلدمات  جودة  مب�ستوى 
تطلعات  ي������واك������ب  ومب�������ا  ل�����ه�����م، 
ال�سارقة  لإم��ارة  الر�سيدة  القيادة 
الرامية  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ت��وج��ه��ات 
وبناء  املمار�سات،  اأف�سل  تبني  اإىل 
م��ن��ظ��وم��ة رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة تعمل 
ال�ساعة  م���دار  على  املنطقة  فيها 
بطريقة  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  خ��دم��ة  يف 

م�ستدامة، وتقدم خدمات متكاملة 
على  ت��وف��ر  مب�سطة  عمل  ب��اآل��ي��ات 

عمائها اجلهد والوقت«.
حري�سون  اإننا  املزروعي:  واأ�ساف 
دوم���ا ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات تفوق 
حيث  لدينا،  امل�ستثمرين  توقعات 
ملطار  احل�������رة  امل���ن���ط���ق���ة  اأث����ب����ت����ت 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل جن��اح��ه��ا خال 
متعامليها  ب��و���س��ع  ق��ل��ي��ل��ة،  اأع�����وام 
ع��ل��ى راأ�����س اأول��وي��ات��ه��ا، م��ن خال 
والتقنيات  التي تقدمها  اخلدمات 
والبنية  ال��ع��ال��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التحتية الرقمية، التي من �ساأنها 
ت�سهيل الإجراءات وتخفيف عبئها 
ال��ع��م��اء مم���ا ينعك�س  ع���ن ك��اه��ل 
من  اأعمالهم،  على  اإيجابي  ب�سكل 
خال تقلي�س املعامات والوثائق 
ممكن،  ح���د  اأدن������ى  اإىل  ال���ورق���ي���ة 
اإدارة  على  م�ساعدتهم  جانب  اإىل 
اإلكرتونية  اأنظمة  ع��رب  اأعمالهم 

ه���ذه اخلدمات  ل��ت�����س��اف  ال���ذك���ي، 
ال�ساملة  التكاملية  املنظومة  اإىل 
املنطقة  متعاملي  جت��رب��ة  لإدارة 
احلرة، والتي تتميز ب�سرعة اإجناز 
كفاءة  اإىل  ذل����ك  ي�����س��اف  ف��ائ��ق��ة، 
مركز الت�سال الذي يتمتع فريقه 
ال�ستجابة  ع��ل��ى  ع��ال��ي��ة  ب���ق���درة 
واحلل الفوري لأية م�سكلة تواجه 
و�سعادة  ر���س��ا  لتحقق  املتعاملني، 
اإيجابية  اأكر  امل�ستثمرين وجعلها 

وتفاعا.
اأمتتة  خ��ال  م��ن  الهيئة  وت��ه��دف 
بن�سبة  وخ���دم���ات���ه���ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
جت����رب����ة  ن�����ق�����ل  اإىل   100%
امل�ستثمرين الأجانب باملنطقة اإىل 
وال�سرعة  الكفاءة  قوامها  مرحلة 
���س��م��ن جهودها  وذل����ك  وال��ت��م��ي��ز، 
ال����دوؤوب����ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا جلذب 
وزيادة تدفق ال�ستثمارات الأجنبية 
املبا�سرة اإىل اإمارة ال�سارقة، لتظل 

•• ال�صارقة-الفجر:

ملطار  احل��رة  املنطقة  هيئة  اأعلنت 
 36 اإ�سافة  ال��دويل، عن  ال�سارقة 
خ���دم���ة اإل���ك���رتون���ي���ة ج���دي���دة اإىل 
لي�سبح  الرقمية،  خدماتها  قائمة 
جم��م��وع اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة التي 
 284 ملتعامليها  الهيئة  تتيحها 
وت�سهل  الأداء  ك��ف��اءة  تعزز  خدمة 

ممار�سة الأعمال.
اأخ��رى لتعزيز جتربة  ويف م��ب��ادرة 
باملنطقة،  وامل�ستثمرين  املتعاملني 
ك�����س��ف��ت ال���ه���ي���ئ���ة ع����ن اإط���اق���ه���ا 
املالكني  وامتثال  الت�سجيل  خدمة 
املنتفعني يف ق�سم امل�ساريع، وخدمة 
ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول على 
رخ�سة بناء والبدء مب�سروع جديد 
والرتاخي�س،  الإي���ج���ار  اإدارة  يف 
موقع  على  متاحة  ذكية  كخدمات 
وتطبيقها  الإل����ك����رتوين  ال��ه��ي��ئ��ة 

احلرة  املناطق  �سمن  رئي�سا  لعبا 
ال�سرق  منطقة  يف  ابتكارا  الأك���ر 
الأو�سط، من خال باقة اخلدمات 

باأ�سلوب  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ذك��ي��ة 
�ساأنه  وال��ذي من  مبتكر ومتكامل 
الأن�سطة  مم��ار���س��ة  �سهولة  ي��ع��زز 

التجارية، ودون احلاجة اإىل تدخل 
العن�سر الب�سري، من خال مركز 
الإج����راءات  ي��وؤمت��ت  ذك��ي  عمليات 

ذكية ومرتابطة.
املنطقة  ه���ي���ئ���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
احل�����رة مل���ط���ار ال�������س���ارق���ة ال����دويل 
ق����د وق����ع����ت م����ذك����رة ت���ف���اه���م مع 
�����س����رك����ة م����اي����ك����رو�����س����وف����ت ح����ول 
ت��ط��وي��ر اأوج����ه ال��ت��ع��اون يف جمال 
املعلومات،  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ن���ظ���م 
ال��ت��ع��اون يف جمال  توطيد  ب��ه��دف 
تكنولوجيا املعلومات، حيث وظفت 
تقدمي  يف  خربتها  مايكرو�سوفت 
والتدريب  الأح���دث  التكنولوجيا 
العملي ملوظفي املنطقة، بالإ�سافة 
اإىل الدعم الفني واملعريف يف جمال 
تطبيقات نظام الت�سغيل للخدمات 
من  امل����زودة  الرئي�سية  احلكومية 
الهواتف  احل��رة عرب  املنطقة  قبل 

الذكية.

تقدم 284 خدمة اإلكرتونية قوامها الكفاءة وال�سرعة والتميز

حرة مطار �ل�صارقة �لدويل تعزز كفاءة خدماتها باإ�صافة 36 خدمة ذكية جديدة 
املزروعي: ن�سعى دوما اإىل ابتكار طرق لتعزيز جتربة ال�سركات العاملة يف املنطقة وت�سهيل اأعمالهم

غرفة �ل�صارقة تعلن رعايتها الأعمال �ملوؤمتر �لثاين ع�صر لغرف �لتجارة �لعاملية يف دبي نوفمرب �ملقبل
•• ال�صارقة-الفجر:

امل��وؤمت��ر الثاين  اأع��م��ال  ت�����س��ارك غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة ال�����س��ارق��ة يف 
ع�سر لغرف التجارة العاملية الذي تنظمه غرفة جتارة و�سناعة دبي 
بالتعاون مع احتاد الغرف العاملية وغرفة التجارة الدولية يف الفرتة 
من 23 حتى 25 نوفمرب 2021، حتت �سعار “اقت�ساد امل�ستقبل: 
والذي ي�ستقطب م�ساركة وا�سعة  اجليل القادم من غرف التجارة” 
لأكر من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة. وعززت 
روؤ�ساء  فيه  ي�سارك  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  يف  ح�سورها  ال�سارقة  غرفة 
وهيئات  منظمات  عن  وممثلني  القت�سادي  ال��ق��رار  و�سّناع  الغرف 
حكومية ودولية موؤثرة يف احلياة القت�سادية العاملية، باإعانها كراٍع 
لفعالياته وذلك انطاقا من حر�سها على امل�ساهمة يف اجلهود العاملية 

على  وحر�سها  العاملي  احل��دث  هذا  يف  وم�ساركتها  الغرفة  رعاية  اأن 
للن�سخة  الذهبيني  الرعاة  اأحد  ال�سابعة، حيث كانت  ح�سوره للمرة 
احلادية ع�سر التي اأقيمت يف الربازيل بالعام 2019، جت�سد روؤيتها 
الرامية نحو الإنطاق مبجتمع الأعمال املحلي اإىل العاملية وتر�سيخ 
دور اإمارة ال�سارقة كاعب رئي�س يف احلركة التجارية الدولية، لفتا 
اإىل اأن غرفة ال�سارقة كانت داعما كبريا لفوز اإمارة دبي با�ست�سافة 
املوؤمتر وهذا النجاح الذي حققته غرفة جتارة و�سناعة دبي هو جناح 
لدولة الإمارات، وتر�سيخ ملكانتها على اخلارطة القت�سادية العاملية  
ك��م��رك��ز اق��ت�����س��ادي اإق��ل��ي��م��ي وع��امل��ي خ��ا���س��ة م��ع ت��زام��ن ان��ع��ق��اده مع 
املوؤمتر  �سعار  باختيار  العوي�س،  واأ�ساد  2020 دبي.  اإك�سبو  فعاليات 
التجارة”،  غرف  من  القادم  اجليل  امل�ستقبل:  “اقت�ساد  العام  لهذا 
التجارة  وغ���رف  الأع���م���ال  ملجتمعات  مهمة  ف��ر���س��ة  �سي�سكل  ح��ي��ث 

التجارية،  الأع��م��ال  بنية  يف  امل��رون��ة  وحتقيق  التعاون  �سبل  لإي��ج��اد 
التجاري  النظام  تغيري  يف  للتكنولوجيا  احليوي  بالدور  والتعريف 
العاملي واإعادة ت�سكيل طريقة ممار�سة الأعمال يف ظل الثورة الرقمية 
القت�سادية.  القطاعات  على  كربى  تاأثريات  من  ترتكه  �سوف  وما 
كما �ستحر�س الغرفة على تعريف امل�ساركني باخلدمات والت�سهيات 
واملبادرات التي تقدمها ملجتمع الأعمال وعر�س الفر�س ال�ستثمارية 
املتوفرة يف خمتلف القطاعات القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة، وت�سليط 
الإم����ارة، ف�سا ع��ن تعزيز  ال��رائ��دة يف  الأع��م��ال  بيئة  ال�����س��وء على 
من  يعزز  مبا  وال��ع��امل  ال�سارقة  يف  الأع��م��ال  قطاعات  بني  التوا�سل 
ت�سهيل ان�سياب التجارة بني دولة الإمارات وخمتلف الدول، موا�سلة 
جلهودها الداعمة لتي�سري التجارة حول العامل. واأكد �سعادة عبد اهلل 
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، 

العاملية لتبادل املرئيات وحتفيز التفكري الإبداعي حول اآلية مواجهة 
متطلبات هذا القت�ساد اجلديد وحتفيز التعايف ال�سريع بعد جائحة 
كوفيد-19 عامليا، موؤكدا التزام الغرفة بدورها جتاه دعم جمتمعات 
لإمارة  القت�سادية  ال��روؤي��ة  حتقيق  نحو  و�سعيها  املحلية  الأع��م��ال 
تعزيز  على  وال��رتك��ز  امل��ع��رف��ة،  اقت�ساد  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال�����س��ارق��ة، 
البتكار والتعلم امل�ستمر، وا�ستخدام تقنيات الثورة الرقمية لتحقيق 
عاقات  توثيق  عن  ف�سا  امل�ستدامة،  التنمية  من  عالية  معدلت 
الغرفة بنظرائها حول العامل من خال ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع 
ن�سر مفاهيم  دور الحت��اد يف  التجارة، مثمنا  لغرف  العاملي  الحت��اد 
تدعم  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  اإط���اق  ع��رب  امل�ستدامة،  التنمية 
تطوير جمتمعات الأعمال حول العامل ونهو�سها وتقدمها، وربطها 

بالعديد من املخرجات الإنتاجية واخلدمية املتميزة.

جناح م�صر يف �إك�صبو 2020 دبي .. رحلة عرب �لتاريخ �إىل �الأماكن �الأثرية و�ملنتجعات �ل�صياحية وتطلع للم�صتقبل

�جلناح �لباك�صتايّن ينظم مناق�صة 
حول باك�صتان دولة خ�صر�ء نظيفة

 •• دبي-الفجر: 

نّظم اجلناح الباك�ستاين يف اإك�سبو 2020 دبي يوم الأربعاء املا�سي حلقة 
ال�سيد  بح�سور  نظيفة”  خ�سراء  “دولة  باك�ستان  مو�سوع  ح��ول  نقا�س 
مالك اأمني اأ�سلم، الوزير الحتادي وم�ست�سار رئي�س وزراء باك�ستان لتغري 

املناخ وال�سيد فرقان �سيد، الرئي�س التنفيذي ل�سركة بيب�سيكو باك�ستان.
اأكتوبر   3 دبي يف   2020 اإك�سبو  البيولوجي يف  والتنوع  املناخ  اأ�سبوع  ب��داأ 

و�سي�ستمر حتى 9 اأكتوبر.
حوارية  منتديات  لعدة  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  خ��ال  دب��ي   2020 اإك�سبو  خطط 
اجلناح  نظم   ،2020 اإك�سبو  م��ب��ادرات  اإط���ار  و�سمن  ق��ي��ادي��ة.  وجل�سات 
ا عدة منتديات لت�سليط ال�سوء على اجلهود التي تبذلها  الباك�ستايّن اأي�سً

باك�ستان �سمن جمال تغري املناخ.

•• دبي -وام:

ج���م���ه���وري���ة م�سر  ج���ن���اح  ي��ت��م��ي��ز 
العربية يف معر�س اك�سبو 2020 
يربز  ال��ذي  املبتكر  بت�سميمه  دبي 
املمتد  م�����س��ر  ح�������س���ارة  و  ت����اري����خ 
بالتطور  م�����رورا  ال�����س��ن��ني  لآلف 
الع�سر  يف  حققته  ال����ذي  ال��ه��ائ��ل 
احل��دي��ث مم��ا ج��ذب اإق��ب��ال كبريا 
من اجلمهور لاطاع على تراث 
اجلناح  ومايعر�سه  م�سر  وثقافة 
من الفر�س ال�ستثمارية و العي�س 
ال���رغ���ي���د ل��ع�����س��رات امل���اي���ني من 

�سكانها.
فر�سة  ال����زائ����ر  اجل����ن����اح  ومي���ن���ح 
الإجنازات  ل�ستك�ساف  ا�ستثنائية 
املا�سية واحلالية من خال جولة 
الأبعاد  ث��اث��ي��ة  وجت���رب���ة  رق��م��ي��ة 
تاريخ  اإىل  الزمن  اآل��ة  لل�سفر عرب 
“عني  تنقله  حيث  ال��ق��دمي  م�سر 
افرتا�سية  رحلة  يف  م�سر”  على 
التلي�سكوب يف جولة م�سورة  عرب 
لأبرز الأماكن التاريخية يف م�سر 
ال�سهرية.  ال�سياحية  واملنتجعات 
اليوم  م�سر  واق���ع  ايل  ب��ه  معرجا 
عليه  �ستكون  ما  اىل  به  ينتقل  ثم 

م�سر يف امل�ستقبل القريب .

للفئات   LEED �صهاد�ت  تنال  دبي  طرق 
�لذهبية ملحطات �ملرتو �ل�صبعة مل�صار 2020

•• دبي-وام :

واملوا�سات  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ح�����س��ل��ت 
للفئات   LEED �����س����ه����ادات  ع���ل���ى 
ال�سبعة  امل������رتو  مل���ح���ط���ات  ال���ذه���ب���ي���ة 
الأمريكي  املجل�س  من   2020 مل�سار 
برنامج  مب��وج��ب  اخل�����س��راء  لاأبنية 
والبيئة  للطاقة  ال��ري��ادي  الت�سميم 
 LEED ب��ا���س��م امل���ع���روف اخ��ت�����س��اراً 
ت�سليمها  يتم  ���س��ه��ادات  مينح  وال���ذي 
على  بناء  فئتها  يف  الأف�سل  للمباين 
املطبقة  واملمار�سات  ال�سرتاتيجيات 
اأبو  ع��ب��دال��ر���س��ا  وق�����ال  امل�������س���روع.  يف 
اإدارة  ت��ن��ف��ي��ذي  اإدارة  م��دي��ر  احل�����س��ن 
القطارات  م�ساريع  وتطوير  تخطيط 
الطرق  هيئة  يف  القطارات  مبوؤ�س�سة 
ه��ي��ئ��ة الطرق  ت��ع��ت��رب   : وامل���وا����س���ات 
الأوىل  اجل��ه��ة  دب���ي  وامل���وا����س���ات يف 
ع��امل��ي��ا ال���ت���ي مت��ت��ل��ك اأك�����رب ع����دد من 
الذهبية  ل��ل��ف��ئ��ة   LEED ���س��ه��ادات 
كم�سروع نقل وموا�سات من برنامج 
والبيئة  للطاقة  ال��ري��ادي  الت�سميم 
 v4 BD + C: NC ب��ت�����س��ن��ي��ف 
الإجن����از على احلر�س  ه��ذا  وي���دل   ..
املتوا�سل للهيئة على الريادة والتمّيز 
 2020 م�����س��ار  م�������س���روع  ت���ق���دمي  يف 

احليوي للمنطقة والعامل اأجمع .

رزيق  مياد  خالد  الدكتور  وق��ال 
املعر�س  يف  امل�سري  اجلناح  مدير 
اإن  وام/  ل/  خ���ا����س  ت�����س��ري��ح  يف 
جناح م�سر يف هذا احلدث الدويل 
ال�ستثنائي و الذي يقع يف منطقة 
ال��ف��ر���س ج����اء ب���ه���ذه ال��ف��خ��ام��ة و 
م��ك��ان��ة و ثقل  ل��ي��ع��ك�����س  الإب��������داع 
ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة على 
امل�ستويني الإقليمي والعاملي و لكي 
اأب����رز واأه����م الأجنحة  اأح���د  ي��ك��ون 
ب��ه م�سر  تتمتع  م��ا  بف�سل  وذل���ك 
من ح�سارة عريقة ومكانة را�سخة 
الرتكيز  ج���ان���ب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
على م�سر امل�ستقبل واأهم الفر�س 

العماقة  امل�سروعات  عن  تتحدث 
يف م�سر مثل قناة ال�سوي�س و املدن 

اجلديدة واملدن الذكية.
ك���م���ا و ي�����س��م اجل����ن����اح ع������ددا من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��وق��ة ال��ت��ي جذبت 
ع��ل��ى خمتلف  امل��ع��ر���س  زوار  ك��اف��ة 
وت�سمل  ل���غ���ات���ه���م  و  خ��ل��ف��ي��ات��ه��م 
وتف�سيل  ������س�����رح  ال����ف����ع����ال����ي����ات 
جم����م����وع����ة م�����ن امل����و�����س����وع����ات و 
�سهدتها  التي  الهائلة  ال��ت��ط��ورات 
م�����س��ر خ����ال ال�����س��ن��وات الخ����رية 
اخلا�سة  ال����ت����ط����ورات  خ���ا����س���ة  و 
ا�سافة  والتطويرالعمراين  باملدن 
ال�سياحة  ل��ام��ك��ان��ي��ات  ���س��رح  ايل 

كافة  يف  امل�ستثمرين  اأم���ام  املتاحة 
القطاعات. واو�سح الدكتور خالد 
املهند�س  �سممه  ال��ذي  اجل��ن��اح  ان 
ح�����ازم حمادة  امل�����س��ري  امل���ع���م���اري 
مي���ت���د ع���ل���ى م�������س���اح���ة األ�������ف مرت 
مربع و يتزين من اخلارج بنقو�س 
فرعونية و �سورة جم�سمة للملك 
ت����وت ع��ن��خ اآم�����ون وي��ت��ك��ون م���ن 3 
الرئي�سي  م��دخ��ل��ه  ي�سمل  ط��واب��ق 
ب���واب���ة ث��اث��ي��ة الأ�����س����اع حتاكي 
تتزين  فيما  الأه���رام���ات  ت�سميم 
فرعوين  بتابوت  ال�ستقبال  قاعة 
اح�ساره  مت  ب�����س��م��ات��ي��ك  ل��ل��ك��اه��ن 
امل�سري  امل��ت��ح��ف  م���ن  خ�����س��ي�����س��ا 
و  اجلناح  زوار  ا�ستقبال  يف  ليكون 
اخلا�س  املعر�س  اىل  لهم  مدخا 
بالن�سخ الثرية و احلرف امل�سرية 
خالد  الدكتور  وا���س��اف  القدمية. 
ح�سارة  ق�����س��ة  ي��ح��ك��ي  اجل��ن��اح  ان 
وت���اري���خ م�����س��ر امل��م��ت��د لأك����ر من 
مراحله  ب��ك��اف��ة  ع���ام  اآلف  ���س��ب��ع��ة 
ذلك  ك��ل  امل�ستقبل  ايل  ينتقل  ث��م 
ي�ساهده و يعي�سه زوار اجلناح عرب 
�سا�سات عر�س ذكية حتكي حكايات 
ب�سكل  م�������س���ر  ع���ظ���م���ة  ورواي����������ات 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ���س��ه��ل  و  م��ب�����س��ط 
اجلناح يت�سمن اأي�سا قاعة خا�سة 

ال�سخمة التي حباها اهلل �سبحانه 
ا�سافة  ال��ك��ن��ان��ة  لر�����س  ت��ع��ايل  و 
ايل التنمية امل�ستدامة وال�سحة و 
الزراعة وحت�سني م�ستوى املعي�سة 
و وامل��راأة وال�سباب و الفن و العلم 
جدول  يت�سمن  كما  التكنلوجيا  و 
الفعاليات يف اجلناح امل�سري ور�س 
ولقاءات  نقا�سية  ول���ق���اءات  ع��م��ل 
اأع���م���ال و���س��ال��ون��ات ث��ق��اف��ي��ة اإىل 
متخ�س�سة  م���ع���ار����س   9 ج���ان���ب 
والتعليم  الآث�����������ار  جم��������الت  يف 
ومعر�س  ال���ع���ق���اري  وال���س��ت��ث��م��ار 
الفعاليات  ع����ن  ف�������س���ًا  ت���راث���ن���ا 

الرتفيهية والثقافية.

جمارك دبي تبحث مع وفد من نظريتها 
بال�صنغال تطوير �لعمل �جلمركي

•• دبي-وام:

واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  م�سبح  حمبوب  اأحمد  �سعادة  بحث 
برئا�سة  ال�سنغال  جمارك  من  وفد  مع  دبي  جلمارك  العام  املدير  احل��رة  واملنطقة 
�سعادة عبد الرحمن دياي مدير عام جمارك ال�سنغال عمليات التطوير والتحديث 
ل��اإدارات اجلمركية  دبي  بها جمارك  تقوم  التي  والأنظمة اجلمركية  لاإجراءات 
الراغبة يف تطوير اأ�ساليب العمل وال�ستفادة من الإجنازات التي حققتها دبي على 
�سعيد ت�سريع عمليات التخلي�س اجلمركي من خال اأحدث اأنظمة تقنية املعلومات 

امل�ستخدمة يف اإجناز املعامات اجلمركية ودعم عمليات املعاينة والتفتي�س.

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:775/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الوىل رقم 2١

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )226١6.64( درهم اثنان وع�سرون الف و�ستمائة 
و�ستة ع�سر درهم واربعة و�ستون فل�سا - والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية ١2% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة مكتب 602
وميثله:عبداهلل حاجي غام علي

املطلوب اإعانه :  ١- نا�سر كل حممد  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكور  ال��دع��وى  يف  ب��ت��اري��خ:4/2١/202١  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���ان  مو�سوع 
اعاه ل�سالح/ �سركة جمموعة الم��ارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - ���س.م.ع بالزام املدعي عليه مبلغ 
)22.6١6.64( درهم والفائدة ٩% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )200( 
درهم اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:738/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23١٥٥.82( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة مكتب 602
املطلوب اإعانه :  ١- حممد رم�سان عا�سم فلك �سري  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكور  الدعوى  بتاريخ:202١/٥/١7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  الإع��ان  مو�سوع 
اعاه ل�سالح/ �سركة جمموعة المارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - �س.م.ع الزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )23.١٥٥.82( درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:737/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )230١٥.27( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة مكتب 602
املطلوب اإعانه :  ١- ليك احمد �سريجاونكار  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكور  الدعوى  بتاريخ:202١/4/28 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  الإع��ان  مو�سوع 
اعاه ل�سالح/ �سركة جمموعة المارات لات�سالت - جمموعة ات�سالت - �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )230١٥.27( درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3578/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم ١٥6

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )46٩204.١١( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 

املدعي:ليكون اينرييجيتيك�س اخلا�سة املحدودة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع البراج منطقة اخلليج التجاري باي �سكوير بناية رقم ١2 

الطابق 3 - مكتب رقم 303
املطلوب اإعانه :  ١- اورا اليكرتيكال �سوليو�سونز �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  عليها مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���ان  مو�سوع 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %١2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )46٩204.١١(
ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  202١/١١/2  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

دائرة املحاكم – مكتب اإدارة اخلرباء
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلبري الهند�شي

دعوى رقم 22/2021 منازعات عقارية حماكم راأ�س اخليمة
بناء على طلب املدعى عليه الأول ا�سليا )املدعي بالتقابل( : كميل الر�ستم 

واملدعية ا�سليا )املدعي عليها بالتقابل( : راك توري�سيم اإنف�ستمنت
اإىل املدعى عليها الثانية ا�سليا  : جيهان نيلي جا�ستون ماري بو�سارد - يتعني احل�سور خال 
الكائن  اخل��رباء  اإدارة  مكتب  اخليمة�  راأ���س  حماكم  دائ��رة  مقر  اإىل  الر�سمية  العمل  �ساعات 
امل�ستندات  كافة  واإح�سار  املذكور  الهند�سي  اخلبري  ملقابلة  اخليمة  راأ���س   - املحاكم  دائ��رة  يف 
يوم  وذلك  عقارية  منازعات   )2021/22( رقم  الدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  التي  والوثائق 

الأحد املوافق 17/10/2021 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً  )10:00�س(.
حماكم راأ�س اخليمة
مكتب اإدارة اخلرباء اخلبري الهند�شي
هيثم ع�شام خري الدين 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

Date 10/ 10/ 2021  Issue No : 13362
Justice notice by publication

(2021/8266)
Before the head of the notary department
After Greetings,
Presented by: the appellant: Shahzad Farooq Muhammad Amin Siddiqui, Nationality (Pakistan), 
represented by Mr. Jamal Karam Ahmed Abd al-Ati (Egyptian Nationality), based in the Emirate of 
Dubai - Deira, Al Ittihad Street - Office No. 511  - Tel: 050 144 6 209.
The first defendant: Tsegaye Separator, American nationality

A judicial warning from the appellant to the defendant to pay an amount of 111,000 UAE 
dirhams only (one hundred and eleven thousand dirhams)

The appellant directs to the defendant with the warning, to be informed of what he came with and what 
it contains and to take effect legally, with a warning to her of the necessity to pay the value of the cheque 
3707971955701 for the amount Only of 111, 000 UAE dirhams (one hundred and eleven thousand 
dirhams), dated 31/1/2020, drawn on Emirates Islamic Bank and dated, within seven days from the date 
you became aware of the tenor and content of this warning.
In the event that the defendant does not respond to the requests contained in this warning, the appellant 
will take all legal measures to ensure that all his rights towards the notice are preserved from the notice's 
entitlement to claim the value of the cheque from the date of the claim, as well as the compensation it 
deems appropriate, with the defendant being obligated to pay all judicial fees and expenses.
Therefore, we ask you to agree to the defendant notice of publication.
Thanks,
Introduced to Your Excellency by: Shahzad Farooq Muhammad Amin Siddiqui,
represented by Mr. Jamal Karam Ahmed Abd al-Ati

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1414/2019/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم ١١

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )80.٥00( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:اي تي اي و�سرتن اوتو �س.ذ.م.م

ت��اور - �سقة  ا�سبكت  ام��ارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى  عنوانه:المارات - 
١606-١6

املطلوب اإعانه :  ١- بي�س 2 روف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:20١٩/٩/١8 مبثابة احل�سوري للمدعي 
عليها واخل�سم املدخل اول بالزام املدعي عليها واخل�سم املدخل بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )٥00.26( 
املطالبة يف:١8/3/20١٩  تاريخ  اعتبارا من   %٩ القانونية  والفائدة  درهم  الف وخم�سمائة  وع�سرون  �ستة  درهم 
والفائدة  درهم  الف  اربعة وخم�سني  درهم   )٥4.000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  املدخل  ثانيا:بالزام اخل�سم   -
ومبلغ  الدعوى  الزامه مب�ساريف  مع  ال�سداد  الدعوى يف:20١٩/3/١8 وحتى متام  رفع  تاريخ  اعتبارا من   %٩
ثاثمائة درهم  مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

املحلية  اجل���������ودو  جل���ن���ة  ت���ن���ظ���م 
برئا�سة  الإم�������ارات�������ي  ب�����الحت�����اد 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة 
حكام  لع���داد  وت��اأه��ي��ل  �سقل  دورة 
ومدربي اجلودو يومي 15 و 16 
ال�سارقة  ن��ادي  يف  اجل���اري  اأكتوبر 
مب��ن��ط��ق��ة احل���زان���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

نادي ال�سارقة الريا�سي.
وي��ح��ا���س��ر يف ت��ل��ك ال����دورة احلكم 
البلو�سي  �سليمان  اأح��م��د  ال���دويل 

بهدف التعريف مب�ستجدات لوائح 
عليها  ط��راأ  وما  التحكيم  وقوانني 

م���ن ت��ع��دي��ات م���ن ق��ب��ل الحت����اد 
خال  م��ن  وذل���ك  للعبة،  ال����دويل 
النظرية  امل���ح���ا����س���رات  م���ن  ع����دد 
والعملية، خا�سة اأنه �سيتم تطبيق 
تلك التعديات اعتبارا من بطولة 
والنا�سئني  لاأ�سبال  الحتاد  كاأ�س 
التي ينظمها الحتاد ب�سالة نادي 
خورفكان يوم اجلمعة املوافق 22 
لفعاليات  تد�سني  اأول  يف  اأك��ت��وب��ر 
الريا�سي  امل���و����س���م  وم�������س���اب���ق���ات 

اجلديد لعام 2021 - 2022 .
واأك����د حم��م��د ج��ا���س��م اأم����ني ال�سر 

امل�������س���اع���د رئ���ي�������س جل���ن���ة اجل�����ودو 
ال�سقل  دورة  اأن  املحلي  للن�ساط 
خطط  دع��م  يف  �ست�سهم  والتاأهيل 
الحت�������اد خال  واإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تهتم  ال����ت����ي  ال����ق����ادم����ة  امل����رح����ل����ة 
ال�سنية  امل��راح��ل  ومنتخبات  بفرق 
الت�سجيل  ف��ر���س��ة  واأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
متاحة  ال���������دورة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
للجميع وفقا ل�سروط ال�سرتاك. 
�سعادة  اط����م����اأن  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
الرتتيبات  اإن����ه����اء  ع��ل��ى  الحت������اد 

ال��ازم��ة ل��ب��دء م��و���س��م اجل����ودو يف 
ث��وب��ه اجل��دي��د جت��اوب��اً م��ع برامج 
املراحل  بقطاع  واهتمامه  الحت��اد 
لبطولة  الإع����داد  خا�سة  ال�سنية، 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ت���ي ت���ق���ام يوم 
نادي  ب�سالة  امل��ق��ب��ل  دي�سمرب   3
الأ�سبال  م�ستوى  على  خ��ورف��ك��ان 
والنا�سئني وال�سباب �سمن برنامج 
م��و���س��م اجل����ودو ال���ذي مي��ت��د حتى 
2022. ووجه رئي�س احتاد  مايو 
امل�����س��ارع��ة واجل������ودو ال�����س��ك��ر اإىل 
اإدارة نادي  رئي�س واأع�ساء جمل�س 

التعاون  على  الريا�سي  ال�سارقة 
وتنظيم  ا���س��ت�����س��اف��ة  يف  امل�����س��ت��م��ر 

الحتاد  وفعاليات  برامج  عدد من 
اللعبة  م�����س��ل��ح��ة  يف  ي�����س��ب  مب����ا 

وينعك�س يف النهاية على املنتخبات 
الوطنية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكتوبر  �سهر  اأن�سطة  اأول  الأول  اأم�س  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأومللبياد  اأطلق 
وتتنوع بني  ال��دول��ة،  اإم���ارات  ع��دة مواقع مبختلف  تقام يف  التي  الريا�سية 
امل�ستوى الفني  الري�سة الطائرة والفلوربول والزومبا بهدف احلفاظ على 
الفر�سة  اإعطاء  الريا�سية  الفعاليات  ه��ذه  وت�ستهدف  لاعبني.  والبدين 
لاعبني ال�سركاء من غري الإعاقة ملمار�سة الريا�سات املوحدة مع اأقرانهم 

الاعبني من اأ�سحاب الهمم.
 /BWF/ ونظم الأوملبياد اخلا�س الإماراتي والحتاد الدويل لكرة الري�سة
 Dubai Air Badminton ودبي للري�سة الطائرة يف الهواء الطلق
بطولة اليوم الواحد اأم�س يف مقر معر�س اإك�سبو 2020 دبي، حيث �سارك 
26 لعباً من الأوملبياد اخلا�س الإماراتي و�سركاوؤهم املوحدون يف البطولة 
يف  البدنية  واللياقة  الريا�سية  لاأن�سطة  املخ�س�سة  املنطقة  يف  تقام  التي 
و منواً  الريا�سات �سيوعاً  الري�سة الطائرة من اكر  املعر�س. وتعد ريا�سة 
ال��ع��امل، وق��د حفز هذا  اأو���س��اط لعبي الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س على م�ستوى  يف 
التي  اخلا�س  لاأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  من  كل  للعبة  الهائل  النمو 
ا�ست�سافتها اأبوظبي، وتبني الحتاد الدويل لكرة الري�سة ومنظمة الأوملبياد 

اخلا�س الدولية ل�سرتاتيجية تو�سع عاملية جديدة وم�ستدامة.
وميار�س لعبة الري�سة الطائرة حالًيا اأكر من 370 األف لعب على م�ستوى 
العامل ..وقام 62 األف ريا�سي جديد يف الأوملبياد اخلا�س من اأ�سحاب الهمم 

واأقرانهم من الاعبني ال�سركاء بالتوجه للماعب حاملني م�ساربهم بني 
بها  التي حتظى  الكبرية  ال�سعبية  اإىل  ي�سري  و2019، مما   2018 عامي 
على  الاعبني  من  املزيد  ا�ستقطاب  على  الفائقة  وقدرتها  الريا�سة،  هذه 

م�ستوى العامل بدعم من اجلهات املعنية.
ك���اري ليهمكول ح�سة  كما ق��دم��ت لع��ب��ة الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الإم���ارات���ي 
لريا�سة الزومبا يف مقر مركز الريا�سة واللياقة البدنية يف معر�س اك�سبو 
2020 والذي �سارك فيه زوار معر�س اك�سبو. وتاأتي م�ساركة كاري �سمن 
نطاق  خ��ارج  فر�ساً  لهم  يتيح  وال��ذي  لاعبني،  املخ�س�س  املدربني  برنامج 
النتقال  من  ميكنهم  مما  الريا�سات  من  ع��دد  يف  مدربني  ليكونوا  اللعب 
من نطاق املناف�سات اإىل التدريب باحرتافية ومتكينهم جمتمعياً ليقدموا 

خدمات ريا�سية كمدربني حمرتفني ومعتمدين.
ريا�سة  ملتقى  اأوىل حمطات  ال��ي��وم  الإم��ارات��ي  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  واختتم 
لتطوير  خطته  �سمن  وذل��ك  الهمم،  لأ�سحاب  العني  ن��ادي  يف  الفلوربول 
هذه الريا�سية احلديثة بعد النجاح الكبري لفرق الرجال وال�سيدات، وذلك 
ا�ستعداداً لاألعاب العاملية ال�ستوية لاأوملبياد اخلا�س كازان 2022، والتي 
�ستنطلق يف يناير 2023. ويتم تنظيم امللتقى خال �سهر اأكتوبر اجلاري 
ودبي  اأكتوبر،   9 يوم  العني  مدينة  وهي  رئي�سية  حمطات  ثاث  ويت�سمن 
المارات  ..اأي�سا بدعم من احتاد  اأكتوبر  وال�سارقة يف30  اأكتوبر   16 يوم 
الفنيني  واخل��رباء  احلكام،  توفري  خال  من  للملتقي  ال�ستوية  للريا�سات 

وال�سركاء املوحدين لاعبي الأوملبياد اخلا�س الإماراتي.

و30  ولع��ب��ات،  لعبني   110 على  يزيد  ما  الثاثة  امللتقيات  يف  وي�سارك 
تكثيف  اإط��ار  الدولة، يف  الهمم يف  اأ�سحاب  اأندية ومراكز  وفنيا من  مدربا 
فريق  تاأهل  حيث  وال�سيدات،  للرجال  الفلوربول  ريا�سة  ف��رق  ا�ستعدادات 
الكاأ�س  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���وزه  بعد  ال�ستوية  العاملية  ل��األ��ع��اب  ال�����س��ي��دات 

الإقليمية الأوىل والتي نظمت يف القاهرة يف نهاية عام 2019 .
لاأوملبياد  الفلوربول  فريق  ال�سارقة  يف  الأخ���ري  امللتقى  يف  �سي�سارك  كما 
الأومل��ب��ي��اد اخلا�س  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  تفعيل  اإط���ار  الكويتي، يف  اخل��ا���س 
ال��ك��وي��ت��ي، وال��ت��ي مت توقيعها خ��ال �سهر  الإم���ارات���ي والأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 

اأغ�سط�س املا�سي.
ريا�سات  �سمن  اأدرج���ت  والتي  الفلوربول،  ريا�سة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد 
لأول مرة قبل عامني فقط، ميكن ممار�ستها على العديد من املاعب �سواء 
اأو اأي نوع من املاعب، واأنها من الريا�سات اجلماعية  يف ال�سالت املغطاة 
الذهنية،  الإع��اق��ة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب  مع  كبري  ب�سكل  تتنا�سب  التي 
حيث متار�س منذ اأكر من خم�سني عاماً، ولها احتاد دويل ي�سم 74 دولة، 
وميكن اأن متار�س من خال الريا�سات املوحدة والتي ي�سارك فيها اأ�سحاب 
الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية اإىل جانب اأقرانهم، واأن هناك عاقة بني 
ريا�سة هوكي اجلليد املعروفة حول العامل، والفلور بول، حيث يتجه لعبو 
هوكي اجلليد ملمار�سة الفلوربول عو�سا عن توقف هوكي اجلليد بعد انتهاء 

ف�سل ال�ستاء.

كازان  اخلا�س–  لاأوملبياد  ال�ستوية  العاملية  الأل��ع��اب  اإق��ام��ة  امل��ق��رر  وم��ن 
2،000 ريا�سي و�سريك ريا�سي  2023 حيث �سيجتمع  2022 يف يناير 
موحد من 108 دولة و3،000 متطوع من جميع اأنحاء العامل يف كازان 

للتاأكيد على قيم القبول والندماج من خال ممار�سة الريا�سة.
الإماراتي:  الأوملبياد اخلا�س  ملوؤ�س�سة  الوطني  املدير  الها�سمي  وقال طال 
بلغة يفهمها اجلميع ويزرع لعبونا و�سركاوؤهم  العامل  الريا�سة  "تخاطب 
الأمل ويلهمون اجلميع، وي�سعدنا اأن نطلق يف �سهر اكتوبر �سل�سلة جديدة 
اإىل  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  ب��ه��دف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الريا�سة  الفعاليات  م��ن 
الفنية  امل�ستويات  على  للحفاظ  ت��دري��ج��ي��اً  ال��ري��ا���س��ات  م��ن  ل��ع��دد  امل��اع��ب 
2020 دبي هو  لاعبني والعمل على تطويرها ..نحن �سعداء باأن اك�سبو 
من�سة داجمة للجميع باختاف ثقافاتهم وقدراتهم يف اإطار جهوده لتوحيد 
العامل يف مكان واحد، ومن خال ان�ساء من�سة ريا�سية تهدف للم�ساهمة يف 

عامل اأكر �سحة واأماًنا ودجماً".
واأً�ساف: "بعد النجاح الكبري مللتقى كرة ال�سلة ال�سهر املا�سي، ن�ستهل اليوم 
ملتقيات الفلوربول والتي ن�سعى من خالها اإىل تنفيذ منهجية اإعداد فرقنا 
الوطنية لعودة امل�ساركات الدولية والإقليمية، ل�سيما ب�سبب الإقبال الكبري 
على هذه الريا�سة احلديثة على جمتمع الأوملبياد اخلا�س يف منطقتنا، اإل 
اأننا ا�ستطعنا حتقيق جناحات كبرية فيها يف فرتة وجيزة، ومن هنا نتقدم 
بال�سكر جلميع ال�سركاء يف كل الفعاليات، لأن اجلهود اجلماعية تعزز جتارب 

لعبينا الريا�سية وت�سنع الفر�س اجلديدة لهم".

دورة �صقل وتاأهيل حلكام ومدربي 
�جلودو ت�صت�صيفها �ل�صارقة

 3 حمطات رئي�سية مللتقيات الفلوربول وبطولة للري�سة مبقر اإك�سبو 2020 اأبرز الفعاليات

�الأوملبياد �خلا�س �الإمار�تي يطلق �أن�صطة �أكتوبر �لريا�صية

•• اأثينا -وام:

اختيار  لل�سطرجن عن  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  دفوركوفيت�س  اأرك��ادي  الرو�سي  اأعلن 
اخلبري الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئي�س جلنة القوانني بالحتاد الدويل رئي�س 
التحكيم  دورات  يف  ال��دويل  واملحا�سر  لل�سطرجن  الآ�سيوي  ب��الحت��اد  احلكام  جلنة 
يف  �ستقام  التي  لل�سطرجن  الفردية  العامل  بطولة  حلكام  رئي�سا  ال��دويل،  والتنظيم 

دبي خال الفرتة من 24 نوفمرب حتى 16 دي�سمرب 2021 �سمن فعاليات اإك�سبو 
دبي 2020 ، مب�ساركة بطل العامل احلايل الرنويجي ماغنو�س كارل�سون ومتحديه 

الرو�سي يان نيبومنيات�سي.
اأنه ت�سريف وتكليف  البالغة بهذا الختيار معتربا  واأع��رب عبدالرحيم عن �سعادته 
اأقوى بطولت الحتاد  اإماراتي لإدارة واإجناح  وم�سوؤولية كبرية باختيار حكم دويل 

الدويل لتحديد هوية بطل العامل يف ال�سطرجن.

ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  الر�سيدة  القيادة  اإىل  الإجن��از  ب��اإه��داء  �سرفه  عن  واأع��رب 
عرفانا وتقديرا لدعمهم الاحمدود للكوادر الإماراتية.

اآل نهيان  واأ�ساد عبدالرحيم بدعم وم�ساندة ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
العاملي غري  الإجن��از  �ساهم يف حتقيق هذا  لل�سطرجن مما  الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�س 
امل�سبوق حيث اأ�سبح اأول عربي واآ�سيوي واأول حكم غري اأوروبي يتوىل رئا�سة حكام 

بطولة العامل الفردية لل�سطرجن.

�إجناز جديد لريا�صة �الإمار�ت.. مهدي عبد�لرحيم 
رئي�صا حلكام مونديال �ل�صطرجن
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الفجر الريا�ضي

�سندوق  ا�����س����ت����ح����واذ  خ�����رب  اأ�����س����ع����ل 
ال����س���ت���ث���م���ار ال�������س���ع���ودي ع���ل���ى ن����ادي 
الأنباء  وك��الت  الإجنليزي  نيوكا�سل 
اخلمي�س،  اأم���������س  اأول  اأول  م�������س���اء 
وبداأت مواقع كرة القدم واجلماهري، 
بالنجوم  ال��ت��ن��ب��وؤ  �����س����واء،  ح���د  ع��ل��ى 
الأ�سود  القمي�س  ���س��ريت��دون  ال��ذي��ن 

والأبي�س.
بحملة  الإجنليزي  النادي  يبداأ  وقد 
ال���ت���ع���اق���د م����ع ال���ن���ج���وم اجل��������دد، يف 
النتقالت  �سوق  خال  املقبل،  يناير 

ال�ستوية.
ول���ك���ن واق����ع����ي����ا، ل����ن ي����ب����داأ ال���ن���ادي 
ب���ال���ت���ع���اق���د م����ع جنوم  الإجن����ل����ي����زي 
واإيرلنغ  مبابي  كيليان  مثل  النخبة، 
فوري،  ب�سكل  ب��وغ��ب��ا،  وب���ول  ه��الن��د 
الثاين"  "ال�سف  لنجوم  يلجاأ  وق��د 
ال���ف���ري���ق، قبل  ل��ت��ع��زي��ز  ي���ن���اي���ر،  يف 
يف  لح��ق��ا  "ال�سخمة"  ال��ت��ع��اق��دات 

ال�سيف.
التي  الأ���س��م��اء  اأب���رز  ن�ستعر�س  وهنا 
من املمكن اأن يتم التعاقد معهم من 
النتقالت  ف��رتة  يف  نيوكا�سل،  قبل 

ال�ستوية املقبلة.
جنوم بر�سلونة

الأزم��ة املالية التي يعاين منها نادي 
هدفا  تكون  قد  الإ���س��ب��اين،  بر�سلونة 
للتعاقد  نيوكا�سل،  لإدارة  "مغريا" 

مع جن��وم برواتب �سخمة ج��دا على 
اإدارة بر�سلونة.

الربازيلي  النجوم،  ه��وؤلء  بني  وم��ن 
عقبة  ميثل  ال���ذي  كوتينيو،  فيليب 

انتقاله  اأن  كما  ال��ك��ت��ال��وين،  ل��ل��ن��ادي 
ق����د يعيده  اإجن���ل���ي���زي ج���دي���د  ل���ن���اد 

مل�ستواه املتميز اأيام ليفربول.
الفرن�سي  اجل���ن���اح  ك��وت��ي��ن��ي��و  وم���ث���ل 
امل����وه����وب ع���ث���م���ان دمي���ب���ي���ل���ي، ال����ذي 
معه،  التوقيع  نيوكا�سل  ي��ح��اول  ق��د 
بعد  للتاألق  جديدة  فر�سة  واإعطائه 
يف  م�سريته  على  الإ�سابات  طغت  اأن 

بر�سلونة.
النجم الثالث يف بر�سلونة، هو لعب 
روبرتو،  �سريجي  الإ�سباين  الو�سط 
"�سخما" يف  رات��ب��ا  ي��ت��ق��ا���س��ى  ال����ذي 
ب�سكل  ي��ل��ع��ب  ول  احل��������ايل،  ن����ادي����ه 

م�ستمر يف الفريق الأ�سا�سي.

مهاجم اأر�سنال
خ��ي��ار ال��ه��ج��وم امل��ن��ط��ق��ي ح��ال��ي��ا، هو 
مهاجم اأر�سنال، الفرن�سي األيك�ساندر 
لكازيت، الذي يق�سي فرتة ع�سيبة 
يف لندن، بالرغم من موهبته الكبرية 

التي ل غبار عليها.

ميزان الو�سط
ي�سعى  ق����د  ال���و����س���ط،  خ����ط  مل����وازن����ة 
و�سط  لع��ب  م��ع  للتعاقد  نيوكا�سل 
الذي  كي�سي،  فرانك  ميان  �سي  اأي 

ك�����رت اأن�����ب�����اء رح���ي���ل���ه ع����ن ال���ن���ادي 
الإيطايل.

اإىل  الإي�������ف�������واري  ال���ن���ج���م  ان����ت����ق����ال 
الذي  الن��ت��ق��ال  �سيمنحه  نيوكا�سل 
يبحث عنه، كما اأنه �سي�سيف ثقا يف 

خط الو�سط الدفاعي لنيوكا�سل.

اأزمة الإنرت
اأزم����ة اإن���رت م��ي��ان��و الإي���ط���ايل تتيح 
اأي�سا خيارات جيدة لنيوكا�سل، منها 
امل���داف���ع ال�����س��ل��وف��اك��ي امل��ت��األ��ق ميان 
الذي قد يبحث عن حتد  �سكرينيار، 

جديد خارج اإيطاليا.

حار�ض مرمى جديد
قدوم الإيطايل جانلويجي دوناروما 
و�سع  ج����رم����ان،  ����س���ان  ب���اري�������س  اإىل 
كيلور  املتاألق  الكو�ستاريكي  احلار�س 

نافا�س، جلي�س دكة البدلء.
قد  الآن،  للواجهة  نيوكا�سل  و�سول 
لنافا�س  ج��دي��دة  لفر�سة  ب��اب��ا  يفتح 
دون  م���ن  اإجن����ل����رتا،  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن رات���ب���ه ال�����س��خ��م الذي 

يتقا�ساه يف باري�س.
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حقق �سباق دبي للقوارب ال�سراعية 
فعاليات  فاحتة  قدما   22 املحلية 
اجلديد  البحري  الريا�سي  املو�سم 
جناحا   2022-2021 دب����ي  يف 
فنيا كبريا مب�ساركة 35 قاربا على 
م�ساركا   150 ع��ن  يزيد  م��ا  متنها 
، مما  وال�سباب  النا�سئني  فئتي  من 
اأكد على ح�سن ال�ستعداد والتجهيز 

للمو�سم اجلديد.
وجنح نادي دبي الدويل للريا�سات 
الكبري  احل��دث  تنظيم  يف  البحرية 
و�سط التزام امل�ساركني حيث جنحت 
امل�سار  اخ��ت��ي��ار  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة 
مل�سافة  اإمتد  ال��ذي  لل�سباق  املنا�سب 

وانطلق  بحرية  اأميال   5 عن  تزيد 
الأخ�������س���ر قبالة  ال���ع���ل���م  رف�����ع  م����ع 
ج����زي����رة ن��خ��ل��ة ج���م���ريا ن���ح���و خط 
النهاية اأمام مرا�سي )بي اند او( يف 
جمريا الرابعة وو�سط متابعة رواد 

�سواطئ اأم �سقيم وجمريا 
ال�سباق  يف  الأ��������س�������واء  وخ����ط����ف 
القارب  ال��ب��ح��ر  مل��و���س��م  الف��ت��ت��اح��ي 
ال��ن��وخ��ذة عبد  مل��ال��ك��ه   18 داح�������س 
الرحمن عبد اهلل الذي �سبق جميع 
حمتفا  النهاية  خط  اإىل  القوارب 
اأح�سن  بعدما  ال�سطرجني  بالعلم 
اأو�سله  الذي  املنا�سب  امل�سار  اإختيار 
ال�����س��دارة من  اإىل ه��دف��ه م��ن��ت��زع��ا 

اأقرب ماحقيه.
وجنح طاقم القارب زلزال 87 ملالكه 

النوخذة عي�سى �سلطان املرزوقي يف 
حمتا  النهاية  خ��ط  اإىل  الو�سول 
بفارق  وم���ت���ق���دم���ا  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
زم��ن��ي ���س��ئ��ي��ل ع���ن ���س��اح��ب املركز 
ملالكه   131 مفارج  القارب  الثالث 
وبقيادة  ال��ع��ام��ري  حمد  م��ب��ارك  د. 
املرزوقي.  �سالح  اإبراهيم  النوخذة 
كان  النا�سئني  فئة  مناف�سات  ولدي 
ال���ت���ف���وق م���ن ن�����س��ي��ب ح���ام���ل لقب 
هذه الفئة يف املو�سم املا�سي القارب 
اإ�سماعيل  اأحمد  ملالكه   21 طوفان 
امل���رزوق���ي وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة زايد 
�سلطان الظاهري فيما حل القارب 
زايد  النوخذة  ملالكه   114 مرعب 
امل��رك��ز الثاين  ���س��ال��ح احل���م���ادي يف 
وجاء ثالثا القارب �سراب 24 ملالكه 

حممد عبدالعزيز احلمادي وبقيادة 
ابنه النوخذة عبد الرحمن. 

ال�سباق  م��ن��اف�����س��ات  ن��ه��اي��ة  وع���ق���ب 
والبحارة  ال��ن��واخ��ذة  فرحة  وو���س��ط 
ق���ام حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
ل����ل����ري����ا�����س����ات ال����ب����ح����ري����ة وه�����زمي 
اإدارة تطوير  القمزي مدير  حممد 
ال�������س���وؤون ال��ري��ا���س��ي��ة م�����س��رف عام 
لنواخذة  الكوؤو�س  بتقدمي  ال�سباق 
القوارب الفائزة يف الفئتني ال�سباب 

والنا�سئني.

بداية جميلة
اأ���س��اد حممد ع��ب��داهلل ح��ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 

بالبداية  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
لفعاليات  وال�����رائ�����ع�����ة  اجل���م���ي���ل���ة 
امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي ال��ب��ح��ري مهنئا 
القوارب  �سباق  يف  امل�ساركني  جميع 
قدما   22 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������س���راع���ي���ة 
ال�سباق  واك��م��ال  الو�سول  ب�سامة 
م�سيدا بالتعاون الكبري بني اللجنة 
وبني  جهة  من  وامل�ساركني  املنظمة 
النجاح  و���س��رك��اء  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  الدوائر  من 
الوطنية التي ت�سهم دوما يف اإجناح 

الفعاليات.

فرحة
نوخذة  عرب عمر احلمادي م�ساعد 
ب��ط��ل فئة   18 داح�������س  ال���ق���ارب  يف 

للقوارب  دب����ي  ���س��ب��اق  يف  ال�����س��ب��اب 
عن  ق��دم��ا   22 املحلية  ال�����س��راع��ي��ة 
الفرحة الكبرية التي عا�سها طاقم 
ال���و����س���ول اىل خط  ب���ع���د  ال����ق����ارب 
النهاية متوجا باملركز الأول وعقب 

ا�ستام العامل ال�سطرجني

النتائج:
فئة ال�سباب:

 ،  87 زلزال   2-  ،  18 داح�س   1-
 ،  9 مفارج   4-  ،  131 مفارج   3-
برق   6-  ،  32 اخلري  �سلطان   5-
رجام   8-  ،  46 تهديد   7-  ،  85

اأبو   10-  ،  40 ال��ذي��ب   9-  ،  5
الأبي�س 61.

 ،  21 ط��وف��ان   1- النا�سئني:  فئة 
 24 �سراب   3- ،  114 -2 مرعب 
ال�ساروخ   5-  ،22 ال���داع���ي   4-  ،

.45

•• راأ�س اخليمة-الفجر

للبادل  الإم���ارات  جمعية  "بطولة  اجلمعة  الأول  اأم�س  ي��وم  م�ساء  اختتمت 
تن�س" على ملعب جمعية الإمارات يف متام ال�ساعة 9.00 م�ساًء، بفوز فريق 
دبي  من  قادمني  املا  اأحمد  ورا�سد  غيث  الأخوين  بقيادة   )Almulla(
على فريق )مدريد( بقيادة عبد اهلل �سعود القا�سمي وعبد العزيز بن حممد 

البلو�سي من راأ�س اخليمة  بعد مباراة قوية وحما�سية بح�سور جماهريي 
كبري من حمبي وم�سجعي ريا�سة البادل.

اجلمعية  عام  ومدير  الرئي�س  نائب  عنرب  بن  �سامل  خلف  �سعادة  وبح�سور 
الراعي   )Citadel Investment( رئي�س  ح�سن  حممد  والكابنت 
اللجنة  تكرمي  مت  �سفوان  �سيف  الأعمال  رجل  وح�سور  للبطولة  الر�سمي 
املنظمة والفرق الفائزة بالبطولة حيث ح�سد فريق )Almulla(جائزة 

15.000 درهم وح�سل فريق )مدريد( على جائزة  الأول وقدرها  املركز 
املركز الثاين وقدرها 10.000 درهم.

الفر�سة لكل اجلن�سيات  واأكد خلف بن عنرب على حر�س اجلمعية لإتاحة 
تفعيًا  مميز  ريا�سي  ن�ساط  يف  للم�ساركة  الدولة  يف  املتواجدة  واجلاليات 
وحتقيقاً لاأهداف املجتمعية الرامية ملواكبة الريا�سات ال�سبابية وا�ستغال 
ال�سعادة وال�سحة املجتمعية  الوطنية ون�سر  الهوية  الفراغ  ولتعزيز  اأوقات 

بني اأفراد املجتمع.
واأ�سار حم�سن ما�سي مدير البطولة اأن اإقبال الاعبني والفرق للم�ساركة 
يف البطولة يعك�س مدى حر�س ال�سباب على ممار�سة الريا�سة وتقديرهم 
ف��ري��ق من   16 ب��ع��دد  32 لع��ب  مل�ساركة  الفر�سة  ب��اإت��اح��ة  اجلمعية  ل���دور 
 23 16 يوم ابتداًء من اخلمي�س  اإم��ارات الدولة وذلك على مدار  خمتلف 

�سبتمرب اإىل  اجلمعة 8 اأكتوبر 2021.

افتتاح رائع ملو�سم البحر يف دبي

 »د�ح�س 18« بطل �ل�صباب يف �ل�صر�عية 22 قدما
النا�سئني ويت�سدر  �سيطرته  يوا�سل  القارب »طوفان 21« 

�ملال بطل �لن�صخة �الأوىل لبطولة جمعية �الإمار�ت للبادل بر�أ�س �خليمة
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حتدث الأرجنتيني ليونيل مي�سي عن طبيعة عاقته بالفرن�سي كيليان مبابي 
ا�ستبعد  فوتبول  فران�س  جملة  مع  مقابلة  يف  جريمان  �سان  باري�س  يف  زميله 

خالها احتمالية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
قال  ج��ريم��ان  �سان  لباري�س  ان�سمامه  منذ  يجريها  كبرية  مقابلة  اأول  ويف 
مي�سي يف ت�سريحاته ملجلة فران�س فوتبول التي متنح جائزة الكرة الذهبية، 

انه يتحدث الإ�سبانية  كما  )مبابي(،  مثله  لعب  مع  التعامل  ال�سهل  "من 
بطاقة. لذا حتدثنا كثرياً خارج امللعب".

وت��اب��ع "و�سلت ل��ل��ف��ري��ق م��ن��ذ ف���رتة ق�����س��رية وم���ن ال�����س��اب��ق لأوان����ه 
ما  على  �ست�سري  الأم���ور  م��ن  واث��ق  ولكنني  ا�ستنتاجات  ا�ستخا�س 

يرام". وك�سف مي�سي اأنه مل يقدم ن�سائح ملبابي عندما كان قريباً من 
لتوي ومل  "كنت قد و�سلت  وق��ال  ال�سيف  النتقال لريال مدريد يف 
اأكن اأعرفه بالقدر الكايف لأقدم له الن�سائح. كنت اأنتظر مثل اجلميع 

معرفة ماذا �سيحدث. لقد بقى وهذا ي�سعدين كثرياً".
وب�������س���وؤال���ه ع����ن ال����ف����رق ب����ني ال���ث���اث���ي ال���ه���ج���وم���ي ال������ذي ���س��ك��ل��ه مع 
وثاثي  بر�سلونة  يف  نيمار  والربازيلي  �سواريز  لوي�س  الأوروغ��واي��اين 

�سواريز  الذي ي�سكله مع نيمار ومبابي حمل  �سان جريمان  باري�س 
اأكر  فكنا  العمر  يف  يكمن  الأول  "الختاف  مي�سي  اأج��اب 

�سبابا يف الثاثي الأول. الآن كيليان هو ال�ساب. 
لوي�س راأ�س حربة �سريح ي�سجل الكثري من 

الأه��داف بينما كيليان يحب مل�س الكرة. 
عليك  يق�سي  للغاية.  و�سريع  قوي  اإن��ه 
اإذا تركت له اأدنى م�ساحة كما انه ي�سجل 

كثرياً اأي�ساً".
مي�سي عن  اأخ���رى حت��دث  ناحية  وم��ن 
رحيله من بر�سلونة م�سرياً اإىل اأنه كان 

رغبته،  عك�س  ع��ل��ى  وج���اء  منتظر  غ��ري 
فيما اأبدى امتنانه لباري�س �سان جريمان 
اهتماماً  اأب��دى  ال��ذي  الفريق  "كان  لن��ه 

حقيقياً ب�سمه".
وقال مي�سي "اأنا �سعيد للغاية بوجودي 
هنا.. اإنها جتربة حياتية جديدة. تغيري 
تدريجياً"،  اأت��اأق��ل��م  اأن  واأح����اول  كبري 

موؤكداً اأنه مل يخطئ بالن�سمام اإىل 
النادي الباري�سي.

نيمار  وج������ود  اأن  م��ي�����س��ي  واأب��������رز 
وم��واط��ن��ي��ه ال���اع���ب���ني اأن���خ���ل دي 
واملدرب  باريدي�س  ولياندرو  ماريا 
ل��ع��ب دوراً  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  م��اوري�����س��ي��و 
�سان  لباري�س  ان�سمامه  يف  ك��ب��رياً 

جريمان.
وعن حياته يف باري�س ك�سف اأنه بداأ 
فندق  يف  عي�سه  ا�ستمرار  من  ميل 
وقال "مازلنا نعي�س يف فندق. بداأ 

ال��ذه��اب للمدر�سة  الأط��ف��ال يف 
ولكن التحرك من واإىل الفندق 
ال�ستقرار  نتمنى  �سهًا.  لي�س 

يف منزلنا اجلديد".
اأمريكا  ب��ك��وب��ا  ت��ت��وي��ج��ه  وع����ن 
يف ي��ول��ي��و )مت������وز( امل���ا����س���ي يف 

منتخب  م���ع  ب���ه  ي���ت���وج  ل��ق��ب  اأول 
الأرجنتيني قال مي�سي اإن الأمر كان 

مثل "اإزالة �سوكة من قدمه".
غريب  ب�سعور  �ساأ�سعر  "كنت  وق���ال 

اللقب  كان هذا هو  بلدي،  بلقب مع  اأف��وز  اأن  دون  اأنهيت م�سريتي  لو  بداخلي 
الذي افتقدته". وبخ�سو�س لقب دوري اأبطال اأوروبا، الذي يتطلع له باري�س 
�سان جريمان منذ عقد، قال مي�سي اإن الفريق "ميتلك كل الأ�سلحة" للفوز به، 
حتى لو كانت درجة ال�سعوبة عالية. وعن الكرة 
تتويجا  الأك��ر  يعد مي�سي  التي  الذهبية 
ب��ه��ا ب���واق���ع ���س��ت��ة ال���ق���اب، اأك�����د النجم 
املر�سحني  الذي يربز من  الأرجنتيني 
اأن���ه ل يعترب  ال��ع��ام  ل��ه��ا ه���ذا  ال�30 
العام، مربزاً  مر�سحا للفوز بها هذا 
اأن اجلوائز الفردية هي نتيجة العمل 

اجلماعي.
الفوز  اأرك��ز قط على  "مل  قائًا  وختم 
النت�سارات  ن��ت��ي��ج��ة  ك�����ان  ل���ق���د  ب���ه���ا 
اجلماعية والعمل اجليد الذي مت القيام 
به. اإذا كان الفريق يلعب جيدا ويقدم اأداًء 
جيداً، فاإن الاعبون يتاألقون اأي�ساً على 

امل�ستوى الفردي".

بدايته  الأمل�������اين  امل��ن��ت��خ��ب  وا����س���ل 
القوية م��ع م��درب��ه اجل��دي��د هانزي 
فليك، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع 
املجموعة  م��ن��اف�����س��ات  يف  ت���وال���ي���اً 
الأوروبية  الت�سفيات  من  العا�سرة 
املوؤهلة ملونديال 2022 بفوزه على 
���س��ي��ف��ه ال���روم���اين ب�����س��ع��وب��ة 1-2 
متخلفاً  ك��ان  لقاء  بعد  هامبورغ  يف 

خاله.
ا�ست�سهل  الأمل������اين  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
لوف  ي��واك��ي��م  خليفة  م��ع  م�����س��واره 
املتوا�سعة  ع��ل��ى  م��ق��ن��ع  غ���ري  ب��ف��وز 
لي�ستن�ستاين -2�سفر قبل اأن يك�سر 
ثانية  اأرمينيا  باكت�ساحه  اأنيابه  عن 
املجموعة -6�سفر ثم اأي�سلندا على 

اأر�س الأخرية -4�سفر.
واأ�ساف "مان�سافت" اجلمعة املنتخب 
الروماين اىل هذه الائحة، جمدداً 
الفوز على الأخري بعدما تغلب عليه 
ذهاباً يف بوخار�ست -1�سفر بهدف 
�سريج غنابري الذي كان على املوعد 
اجلمعة اأي�ساً حني اأدرك التعادل يف 
يخطف  اأن  ق��ب��ل  ال���ث���اين  ال�����س��وط 
الفوز  ه��دف  مولر  توما�س  البديل 

يف الدقائق الت�سع الأخرية.
ب��اأف�����س��ل طريقة  الأمل������ان  وحت�����س��ر 
مل��واج��ه��ة رد الع��ت��ب��ار الإث��ن��ني �سد 
التي  ال�سمالية  مقدونيا  م�سيفته 
بالفوز  اآذار/م��ار���س   31 فاجاأته يف 
واق�����رتب   .1-2 م��ع��ق��ل��ه  يف  ع��ل��ي��ه 
ب��ط��ل ال���ع���امل اأرب������ع م�����رات خطوة 
اإ�سافية من حجز بطاقة املجموعة 
قطر  نهائيات  اىل  مبا�سرة  املوؤهلة 
2022 بعدما رفع ر�سيده اىل 18 
6 نقاط  ب��ف��ارق  ال�����س��دارة  نقطة يف 
مقدونيا  اجل���دي���دة  و���س��ي��ف��ت��ه  ع���ن 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال���ت���ي ا����س���ت���ف���ادت على 
اأرمينيا مع  ت��ع��ادل  اأك��م��ل وج��ه م��ن 
م�سيفتها اأي�سلندا 1-1 كي تزيحها 
وبفارق الأهداف عن املركز الثاين، 
ب��دوره��ا على  تغلبت  ب��ع��دم��ا  وذل���ك 

م�سيفتها لي�ستن�ستاين -4�سفر.

مبا�سرة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اىل  وي���ت���اأه���ل 
اأن  على  الع�سرة،  املجموعات  اأبطال 
ب�سيغته  الفا�سل  ال��دور  اىل  ينتقل 
الثاين مع  املركز  اأ�سحاب  اجلديدة 
منتخبني متاأهلني من دوري الأمم 
املنتخبات  هوية  لتحديد  الأوروبية 
ال���ث���اث���ة ال���ت���ي ����س���رتاف���ق اأب���ط���ال 
عن   2022 قطر  اىل  امل��ج��م��وع��ات 

القارة العجوز.
وخ������اف������اً ل���ل���ن���ظ���ام ال������ق������دمي، لن 
مبواجهات  ال��ف��ا���س��ل  امل��ل��ح��ق  ي��ق��ام 
واإياب،  ذه��اب  مباراتي  من  مبا�سرة 
على  ال�12  املنتخبات  �ستق�سم  ب��ل 
ثاثة م�سارات حتدد مبوجب قرعة 
ويتناف�س يف كل منها اأربعة منتخبات 
 25-24( ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  ب��ن��ظ��ام 
نهائية  ومباراة  املقبل(  اآذار/م��ار���س 
اآذار-مار�س املقبل  يتاأهل   29-28
)ثاثة  امل��ون��دي��ال  اىل  فيها  الفائز 
متاأهلة  منتخبات  م�سارات=ثاثة 

عن كل م�سار(.
وي�ست�سيف مباريات ن�سف النهائي 
الأف�سل  الو�سيفة  ال�ستة  املنتخبات 
ت�سنيفاً يف الت�سفيات، على اأن يحدد 
مبوجب  النهائية  امل��ب��اري��ات  م��ك��ان 

ق���رع���ة. وخ���ا����س امل��ن��ت��خ��ب الأمل����اين 
اللقاء بغياب قائده احلار�س مانويل 
نوير الذي ترك مكانه ملارك اأندري 
ع�سلية  اإ�سابة  ب�سبب  �ستيغن  ت��ري 
اأف������ادت يف وق����ت �سابق  م���ا  ب��ح�����س��ب 

�سحيفة "بيلد".
ميونيخ  بايرن  يف  زميله  جل�س  كما 
ل�سالح  ال��ب��دلء  مقاعد  على  مولر 
ب��ورو���س��ي��ا دورمت����ون����د ماركو  جن���م 
روي�س الذي لعب بجانب وزميله يف 
�سانيه ومن  ل��وروا  البافاري  النادي 
اأمامه كراأ�س حربة مهاجم ت�سل�سي 

الإنكليزي تيمو فرينر.
وكانت البداية �سعبة على الأملان اإذ، 
على  ح�سلوا  انهم  اعتقدوا  وبعدما 
يلغيها  اأن  قبل  لفرينر  ج��زاء  ركلة 
اأيه  "يف  الح��ت��ك��ام اىل  ب��ع��د  احل��ك��م 
اآر" )5(، اهتزت �سباك تري �ستيغن 
بعد اأربع دقائق عرب ياني�س هادجي، 
روم���ان���ي���ا جورجي  اأ����س���ط���ورة  جن���ل 
قام مبجهود  بعدما  وذل��ك  هادجي، 
رائ������ع وت���خ���ط���ى اأن���ت���ون���ي���و رودي���غ���ر 
بحنكة داخل منطقة اجلزاء قبل اأن 

ي�سدد بقوة يف ال�سباك )9(.
فر�س  وث����اث����ة  ال�������س���غ���ط  ورغ�������م 

لغنابري اإثر اإرباك يف منطقة اجلزاء 
وت�سديدتني،   )17( ال���روم���ان���ي���ة 
الأوىل �سدها احلار�س فلورين نيتا 
القائم  لم�����س��ت  وال��ث��ان��ي��ة   )35(
لروي�س  واأخ�����رى   ،)44( الأي�����س��ر 
احلار�س  �سدها  �سعبة  زاوي���ة  م��ن 
ال��روم��اين )33(، عجز الأمل���ان عن 
هدف  ليكون  ال�سباك  اىل  الو�سول 
ابن ال�22 عاماً هادجي الفا�سل بني 
ا�سرتاحة  دخولهما  م��ع  الفريقني 
مهمة  تتعقد  اأن  وك��ادت  ال�سوطني. 
الثاين  ال�����س��وط  م�ستهل  يف  الأمل����ان 
ل����ول ت���دخ���ل ن��ي��ك��ا���س زول�����ه وتري 
جورجي  حم��اول��ة  وج���ه  يف  �ستيغن 
اأن ياأتي الرد  بو�سكا�س )48(، قبل 
م��ث��م��راً ع��رب غ��ن��اب��ري ال����ذي اأدرك 
بت�سديدة  الأر�س  التعادل لأ�سحاب 
بعد  املنطقة  م�����س��ارف  م��ن  اأر���س��ي��ة 
متريرة من روي�س )52(. وعندما 
�سيعودون  ال���روم���ان���ي���ني  ب�����اأن  ب����دا 
البديل  ق��ال  ه��ام��ب��ورغ،  م��ن  بنقطة 
لأملانيا  الفوز  وخطف  كلمته  مولر 
ال��ذي جاء  ال��دويل الأربعني  بهدفه 
بالراأ�س  ومت��ري��رة  ركنية  ركلة  اإث��ر 

لليون غوريت�سكا )81(.

•• ط�صقند-وام: 

العربي  الحت���ادي���ن  رئ��ي�����س  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  امل��ه��ن��د���س  ف���از 
الآ�سيوي للمبارزة عن جدارة وا�ستحقاق،  والإماراتي للمبارزة برئا�سة الحتاد 
وذلك بعد اأن تفوق يف النتخابات التي جرت اأم�س يف العا�سمة الأوزبكية ط�سقند 
وح�سل على 24 �سوتا، مقابل 14 �سوتا ملناف�سه ال�سنغافوري فران�س�س كوجن.

والتي  الآ���س��ي��وي  ل��احت��اد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
الت�سال  تقنية  ع��رب  اأو  مبا�سر  ب�سكل  اآ�سيوية  دول��ة   38 ل���  ممثلون  ح�سرها 

املرئي.
الدول  اأغلب  من  ودع��م  حب  تظاهرة  "ط�سقند"  الأوزبكية  العا�سمة  و�سهدت 
الأع�ساء امل�ساركة يف الجتماع ملر�سح الإمارات املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان 
القا�سمي عرب فيها ممثلو الدول الأع�ساء عن حبهم وتقديرهم لدولة المارات، 
الحتاد  دف��ة  ق��ي��ادة  على  ق��درت��ه  ويف  عطائه  ويف  ف���وزه  يف  وثقتهم  ومر�سحيها 

الآ�سيوي اإىل اآفاق رحبة يتطلع لها اجلميع.
وكانت اجلمعية العمومية قد افتتحت اأعمالها بكلمة من رئي�س الحتاد الأوزبكي 
ر�ستم رحمانوف رحب فيها مبمثلي الدول الأع�ساء ..موؤكدا اأن جميع الحتادات 
الآ�سيوية تنظر اإىل بداية عهد جديد للمبارزة الآ�سيوية يف ظل حر�س جميع 

الدول الأع�ساء على الرتقاء باملبارزة الآ�سيوية.
بعد ذلك قدمت روزين بوح�سن القائمة باأعمال رئي�سة الحتاد الآ�سيوي بالنابة 
- بعد خلو املن�سب بوفاة الرئي�س الراحل الفلبيني �سيل�سو داري - تقريرا عن 
اإجنازات الدورة النتخابية املا�سية والتي �سهدت العديد من الفعاليات الريا�سية 

الآ�سيوية يف  امل��ب��ارزة  و�سع  الأهلية يف  الحت���ادات  بالتعاون مع  الحت��اد  وجن��اح 
لأبناء  الأوملبية  الأل��ق��اب  من  العديد  على  احل�سول  يف  متثلت  مرموقة  مكانة 

القارة ال�سفراء.
وتوجه املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي رئي�س الحتاد الآ�سيوي اجلديد 
يف كلمة له بال�سكر جلميع الدول الأع�ساء على ثقتهم ودعمهم له ..موؤكدا اأن 

هذا الدعم هو حجر الزاوية الذي ا�ستند اإليه عند تقدمه للرت�سيح.
واأ�سار ال�سيخ �سامل القا�سمي اإىل اأن الإمكانيات الهائلة املادية والب�سرية للقارة 
امل��وارد لتطوير  ا�ستغال هذه  ال��دوؤوب على  العمل  الآ�سيوية ت�سجع دوم��ا على 
ووعد  اخل�سو�س.  وجه  على  املبارزة  وريا�سة  عامة  ب�سفة  الآ�سيوية  الريا�سة 
املقبلة يف عهده طفرة غري م�سبوقة  باأن ت�سهد الفرتة  رئي�س الحت��اد اجلديد 
تتمثل يف انتظام م�سابقات الحتاد الآ�سيوي، وجتاوز التحديات وتطوير جميع 
بالإ�سافة  اللعبة،  م�ستقبل  كونهم  وال�سباب  بالن�سئ  والهتمام  اللعبة،  عنا�سر 
وبرامج  خطط  خ��ال  م��ن  وذل��ك  امل����راأة،  ريا�سة  وتطوير  دع��م  يف  التو�سع  اإىل 
مدرو�سة من قبل خرباء اللعبة والعمل اجلاد على تنفيذ تلك اخلطط ..موؤكدا 
اأنه اعتباراً من اليوم �سيبداأ تاريخ جديد للمبارزة الآ�سيوية حافا بالطموحات 

والنجاحات.
ويف ت�سريحاته ال�سحفية التي اأعقبت الفوز .. اأهدى املهند�س ال�سيخ �سامل بن 
�سلطان القا�سمي رئي�س الحتاد الآ�سيوي اجلديد هذا الفوز اإىل القيادة الر�سيدة 
لدولة الإم��ارات، ويف مقدمتهم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل مكتوم  "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  رئي�س الدولة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام 
الإم��ارات الذين مل يبخلوا يف تقدمي الدعم والرعاية لأبناء الإم��ارات يف كافة 
املجالت حتى اأ�سبحوا يف مقدمة ال�سفوف يف جميع املحافل واملنا�سب الريا�سية 
العاملية، م�سريا اإىل اأن تبوء اأبناء الإمارات للمنا�سب الدولية لي�س وليد اللحظة 
بل هو نتاج عمل دوؤوب ل�سنوات طويلة من الدعم من القيادة الر�سيدة، وال�سعب 

العظيم الذي يوؤكد يوماً بعد يوم على مكانته العاملية املرموقة بني الدول.
وعرب القا�سمي عن �سعادته اأي�سا بالفوز باملن�سب كونه اأول عربي يفوز مبن�سب 
رئا�سة الحتاد الآ�سيوي للمبارزة الأمر الذي ي�سلتزم معه بذل املزيد من اجلهد 
اللجنة  اإىل  �سكره  القا�سمي  وق��دم  املقبلة.  املرحلة  يف  الآ�سيوية  املبارزة  لرفعة 
م�سوار  خال  له  امل�ستمر  لدعمهم  للريا�سة  العامة  والهيئة  الوطنية  الأوملبية 
ال�سر يف الفوز بها كان  باأنها مل تكن �سهلة، واإن كلمة  النتخابات التي و�سفها 
والذين  للعامل  زايد  اأبناء  للدولة احلبيبة وعطاء  والإن�ساين  الإرث احل�ساري 

هم دوماً حمل ثقة اجلميع .
وهناأت الدكتوره هدى املطرو�سي الأمني العام لحتاد املبارزة ع�سو الوفد امل�سارك 
مبوؤمتر الحتاد الآ�سيوي بط�سقند املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي 
بالفوز الذي و�سفته باأنه جاء عن جدارة وا�ستحقاق .. وو�سفت النتخابات التي 
اأجريت باأنها كانت تظاهرة حب واحرتام وثقة من اأبناء القارة الآ�سيوية لدولة 
المارات ول�سخ�س املهند�س ال�سيخ �سامل القا�سمي، م�سرية اإىل اأن ما ي�ساعف 
من ال�سعادة اأن الفوز لي�س وليد ال�سدفة بل جاء عن جدارة وا�ستحقاق وبفارق 
كبري من الأ�سوات عن اأقرب مناف�سيه وهو ما يوؤكد اأن ثقة الحتادات الآ�سيوية 

يف مر�سحي دولة الإمارات كبرية.
�سيكون خري  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  اأن  املطرو�سي  واأك��دت 

ممثل لي�س للمبارزة الإماراتية فح�سب بل لكل الريا�سيني بدولة الإمارات.

يف �إجناز جديد لريا�صة �الإمار�ت .. �صامل بن �صلطان �لقا�صمي يفوز برئا�صة �الحتاد �الآ�صيوي للمبارزة

بفوز  الأه��م  والرو�سي  ال��ع��امل،  بطل  و�سيف  الكرواتي،  املنتخبان  حقق 
�سيفه  على  وال��ث��اين  -3�سفر،  القرب�سي  م�سيفه  على  الثمني  الأول 
املجموعة  ملناف�سات  ال�سابعة  اجل��ول��ة  يف  اجلمعة  -1�سفر  ال�سلوفاكي 
القدم  2022 يف كرة  املوؤهلة ملونديال  الت�سفيات الوروبية  الثامنة يف 

يف قطر.
وهو الفوز الثالث تواليا لكل منهما فبقيا �سريكني يف ال�سدارة بر�سيد 

الهداف لكرواتيا. فارق  اأف�سلية  مع  نقطة   16
املتوا�سعة  ق��رب���س  ك��ب��ريا على  ف���وزا  ك��روات��ي��ا  الوىل حققت  امل��ب��اراة  يف 

لرنكا. يف  -3�سفر 

وانتظرت كرواتيا الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط 
اإيفان  الإي���ط���ايل  اإن����رت م��ي��ان  ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���رب ج��ن��اح  الول لف��ت��ت��اح 
بريي�سيت�س الذي ا�ستغل متريرة من لعب و�سط ريال مدريد الإ�سباين 
داخل  �سعبة  زاوي��ة  من  بيمناه  ف�سددها  املنطقة  داخ��ل  مودريت�س  لوكا 

املرمى.
وح�سلت كرواتيا على ركلة جزاء مطلع ال�سوط الثاين اأهدرها مودريت�س 
الهدف  بت�سجيله  غ��ف��اردي��ول  يو�سكو  امل��داف��ع  يطمئنها  اأن  قبل   ،)54(
الثالث  اأ���س��اف م��ارك��و ليفايا  ث��م  ال��ث��اين )85(،  ال�سوط  اواخ���ر  ال��ث��اين 

.)2+90(

تذق  التي مل  لكرواتيا  الخ��رية  ال�ست  املباريات  اخلام�س يف  الفوز  وهو 
م�سيفتها  ام���ام  املفاجئ  �سقوطها  منذ  وحت��دي��دا  اخل�����س��ارة  طعم  فيها 

�سلوفينيا �سفر1- يف اجلولة الوىل.
اجلولة  يف  -1�سفر  قرب�س  على  للفوز  المرين  عانت  كرواتيا  وكانت 

الثانية.
ويف الثانية يف مو�سكو، تدين رو�سيا بفوزها اإىل النريان ال�سديقة عندما 
مرمى  يف  ب��اخل��ط��اأ  �سكرينيار  م��ي��ان  الإي���ط���ايل  م��ي��ان  م��داف��ع  �سجل 

منتخب باده )24(.
�سلوفاكيا  م�سيفتها  امام  خ�سارة  بعد  لرو�سيا  تواليا  الثالث  الفوز  وهو 

كرواتيا �سلبا. مع  وتعادل   2-1
وثاأرت رو�سيا خل�سارتها امام �سلوفاكيا يف اجلولة الثالثة.

كبريا  ف��وزا  �سلوفينيا  حققت  ذات��ه��ا،  املجموعة  �سمن  ثالثة  م��ب��اراة  ويف 
على م�سيفتها مالطا بثاثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها لعب و�سط 
�سبورتينغ  ومهاجم  و60(   27( اإيلي�سيت�س  جوزيب  الإيطايل  اأتالنتا 
النم�سوي  �سالزبورغ  ومهاجم   )50( �سيورار  اأندرا�س  الربتغايل  براغا 

بنيامني �سي�سكو )67(.
وانتزعت �سلوفينيا املركز الثالث من �سلوفاكيا بعدما رفعت ر�سيدها اىل 

نقاط بفارق نقطة واحدة اأمام �سلوفاكيا.  10

كرو�تيا ورو�صيا حتققان �الأهم وتو��صالن �صر�كة �ل�صد�رة 

مي�صي ي�صعر بامللل وي�صتبعد 
فوزه بالكرة �لذهبية

�أملانيا تو��صل بد�يتها �لقوية مع فليك 

»�ملحرتفني« تتيح ح�صور �جلماهري 
بد�ية من �صن 12 عاما فما فوق

•• اأبوظبي-وام:

لكرة  الإم����ارات  احت��اد  م��ع  وبالتن�سيق  الإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  راب��ط��ة  اأعلنت 
ال�سماح  عن  وال��ك��وارث،  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  القدم، 
اأمام  املفتوحة  ب��امل��درج��ات  ف��وق  فما  ع��ام��اً   12 �سن  م��ن  اجلماهري  بح�سور 
يف  وذل��ك  ا�ستاد،  ُك��ل  يف  املتاحة  ال�سعة  من   80% ح�سور  بن�سبة  امل�سجعني 
اأدنوك للمحرتفني وكاأ�س الرابطة وكاأ�س ال�سوبر،  مباريات م�سابقات دوري 

للمو�سم الريا�سي 2022-2021.

16 عاماً فما  وكانت الإج��راءات ال�سابقة متنح الفئة العمرية امل�سمولة من 
اأمام  املجال  فتح  اأج��ل  احل��ايل من  الوقت  ه��ذه اخلطوة يف  تاأتي  فيما  ف��وق، 
املزيد من اجلماهري مل�ساهدة املباريات يف املاعب، وذلك مع ا�ستمرار تطبيق 
تطبيق  عرب  ُيظهر  ملن  متاحاً  احل�سور  �سيكون  حيث  ال�سحية،  الإج���راءات 
احل�سن ح�سوله على اجلرعة الثالثة من اللقاحات املعتمدة بالدولة، اأو من 
مل ُيكمل 6 �سهور من ح�سوله على اجلرعة الثانية، مع اإبراز نتيجة الفح�س 
املباراة، و�سرورة  تاريخ  "48" �ساعة من  ال�سلبية /PCR/ ملدة ل تتجاوز 

اللتزام التام بالإجراءات الحرتازية وارتداء الكمامات والتباعد اجل�سدي.
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جمتمع االمارات

مو�رد �ل�صارقة تعد �ملدربني 
�ملحرتفني من موظفي حكومة �ل�صارقة

اإع��داد مدرب  التدريبي   الربنامج  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  نفذت 
امل�ستويات  خمتلف  م��ن  وموظفة  موظفاً    92 ح�سره   ال��ذي   ، حم��رتف 
الوظيفية بجهات ودوائر وهيئات حكومة ال�سارقة. عقد الربنامج وفق 3 
جمموعات ، بتقنية البث املبا�سر عرب برناجمي Microsoft Teams و 
ومت منح جمتازيه �سهادة مدرب معتمدة دولياً . وقد �سهد   .    Zoom
ال��ربن��ام��ج اإق��ب��اًل وا���س��ع��اً م��ن امل��ت��درب��ني ، وت��ق��رر ان��ع��ق��اده جم���دداً يف �سهر 
نوفمرب املقبل ليغطي الدفعة الثانية من الراغبني بالت�سجيل يف الربنامج 
.   وتناول الربنامج العديد من املحاور الأ�سا�سية يف اإعداد املدرب املحرتف 
، وعرف امل�ساركني بالعملية التدريبية واأ�س�س ومبادئ التدريب . وحتديد 

الحتياجات وت�سميم احلقيبة التدريبية وكتابة الأهداف واملحاور.

 اأعلنت الإم��ارات لل�سحوبات، وهي 
مقرها  وف��ع��ال��ي��ات  جت��اري��ة  �سركة 
اأ�سماء  املتحدة،   العربية  الإم��ارات 
يف  ال�سبعة  امل�سمونني  ال��ف��ائ��زي��ن 
الذي  ال��ث��اين،  الأ�سبوعي  �سحبها 
تبلغ  نقدية  بجائزة  منهم  كلٌّ  فاز 
اإماراتي.  77،777 درهم  قيمتها 
الفائزة  الأرق���ام  الإع���ان عن  ومت 
اأجري  ال��ذي  الأ�سا�سي  ال�سحب  يف 
م�ساء يوم ال�سبت 2 اأكتوبر اجلاري 

يف ا�ستوديو خا�س لهذا الغر�س.
الفائزة  ال�سبعة  الأرق�����ام  وج����اءت 
والتي  الأ���س��ب��وع��ي،  ال�سحب  ل��ه��ذا 
من  ملطابقتها  امل�سرتكون  تناف�س 
اليمني اإىل الي�سار:4226949. 
ث��اث��ة م�سرتكني من  وق��د متكن 
م��ط��اب��ق��ة اأرب���ع���ة اأرق�����ام م���ن اأ�سل 
منهم  ك��لٌّ  ليفوز  ال�سبعة  الأرق����ام 
اإماراتًيا،  دره��ًم��ا   7،777 مببلغ 
يف ح��ني مت��ّك��ن 69 م�����س��رتًك��ا من 
م��ط��اب��ق��ة ث��اث��ة اأرق�����ام م��ن اأ�سل 
�سبعة، وفاز كلٌّ منهم مببلغ 777 
دره��ًم��ا اإم��ارات��ًي��ا، بينما ف��از 741 
لكلٍّ  دره��ًم��ا   77 مببلغ  م�����س��رتًك��ا 
اأن متّكنوا من مطابقة  منهم بعد 
رقمني فقط. وبلغت قيمة جمموع 
الأ�سبوعي  ال�����س��ح��ب  يف  اجل���وائ���ز 
 600،000 م����ن  اأك������ر  ال����ث����اين 
درهم، توزعت على اأكر من 800 

تهنئة
بح�سور  اخلام�س  ميادها  بعيد  اأم�����س  ي��وم  عليا  وائ���ل  �ساندي  احتفلت 
يا  حلوة  �سنة  اأن��غ��ام  على  ال�سموع  اأط��ف��اأت  حيث  �سايل  و�سقيقتها  والديها 
والعائلة  وجدتها  جدها  من  خا�سة  تهنئة  بخري  واأن��ت��م  ع��ام  وك��ل  �ساندي 

والعقبى ل� ال� 100�سنة

�أر�َد تبا�صر �لعمل باملرحلة �لثانية من جمّمع 
مد�ر, وجهة �لرتفيه �لعائلية �ال�صتثنائية باجلادة

مدار  جمّمع  من  الثانية  املرحلة  لت�سييد  اإن�سائي  عقد  اأول  اأراَد  اأر���س��ت    
الرتفيه  وج��ه��ة  افتتاح  وق��د مت  ه���ذا،  اجل��دي��د.  ال�سارقة  قلب  ب��اجل��ادة يف 
العائلية املميزة يف �سهر فرباير 2020، حيث رحبت بقرابة مليوين زائر 
لا�ستمتاع باملزيج الرائع من املرافق الرتفيهية واملطاعم واملقاهي �سمن 
جمّمع  من  الثانية  املرحلة  وتت�سمن  ومن�ّسقة.   خ�سراء  رحبة  م�ساحات 
ل�ساحة  وتو�سعة  ترامبولني،  وميدان  متكامل،  ولياقة  �سحة  مركز  م��دار 
التزحلق املوجودة حالياً، ومزيداً من مواقف ال�سيارات، اإ�سافة اإىل تو�سعة 
امل�ساحات  تو�سعة  وت�سمن  مربع.  قدم   460،000 بواقع  التنّزه  مناطق 
اخل�سراء املن�ّسقة ا�ستمتاع املقيمني يف املرحلة الأوىل من اجلادة بو�سول 
مركز  و�سيمتد  العام.  ه��ذا  نهاية  بحلول  م��دار  مرافق  جميع  اإىل  مبا�سر 
110،000 قدم مربع،  ال�سحة واللياقة املتكامل على م�ساحة تزيد عن 
اأق�سام  مع  ال�سارقة،  يف  اللياقة  مراكز  اأك��رب  من  واح��داً  منه  �سيجعل  مما 
وذلك  العاملية،  املعايري  اأعلى  وف��ق  وم��راف��ق  وال�سيدات  للرجال  منف�سلة 
للمقيمني  ون�سطة  �سحية  حياة  اأ�ساليب  بتوفري  اأراَد  ال��ت��زام  مع  متا�سياً 
والزوار يف جمتمعاتها الع�سرية.  وقد متت تر�سية اأول عقد اإن�سائي لهذه 
املرحلة على �سركة برو�سكيب لتن�سيق احلدائق ومقرها دبي، والتي �ستتوىل 
م�سوؤولية تن�سيق املواقع وغريها من الأعمال على مدى اأربعة �سهور. هذا، 
و�سيتم النتهاء من املرحلة الثانية من جمّمع مدار بالكامل بحلول �سهر 

�لدكتور مفلح علي: �الإمار�ت وطني 
�لثاين وفخور باالإقامة �لذهبية

علي،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور مفلح  الإم������ارات  دول���ة   منحت 
الإقامة  وال�سكري،  ال�سماء  الغدد  اأم��را���س  اأخ�سائي 
الذهبية يف الدولة، حيث يعد من اأبرز الأطباء العرب 
اخلربة  اأ���س��ح��اب  واأح����د  ال��ط��ب��ي،  التخ�س�س  ه���ذا  يف 
الطويلة املمتدة لأكر من 35 عام قام خالها بعاج 
وم��ع��رف��ت��ه يف  بعلمه  وامل�����س��ارك��ة  امل��ر���س��ى  م��ن  الآلف 
واأعرب  العامل.  حول  الطبية  املوؤمترات  من  الع�سرات 
الدكتور مفلح عن فخره الكبري بح�سوله على القامة 
والقائمني  للدولة  وامتنانه  �سكره  موجهاً  الذهبية، 
والداعمة  الإم��ارات هي احلا�سنة  باأن  وموؤكداً  عليها، 
جل��م��ي��ع امل���واه���ب وال��ع��ل��م��اء وامل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن خمتلف 
اأنحاء العامل.  واأ���س��اف:  الإم���ارات هي وطني الثاين 
الذي ق�سيت فيه اأكر من 35 عاماً من حياتي، وهنا 
العلمية  وطموحاتي  اإجن��ازات��ي  م��ن  ال��ع��دي��د  حتققت 
املعطاء  الوطن  لهذا  دوم��اً  وفياً  و�ساأظل  وال�سخ�سية. 
الإمكانيات  ك��اف��ة  وف����رت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  ول��ق��ي��ادت��ه 
يف  ال�ستثنائية  امل��واه��ب  واأ�سحاب  والعلماء  لاأطباء 

خمتلف القطاعات لاإبداع والتميز .

جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون تدعم �أورك�صرت� 
فر�يك�صنت يف �أوىل جوالتها �ملو�صيقية �الأوروبية

لأورك�سرتا  دع��م��ه��ا  ع��ن  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة    
خال  للمو�سيقى،  �سوفيا  امللكة  لكلية  التابعة  ال�سيمفونية  فرايك�سنت 
اإطار  يف  الدعم  هذا  وياأتي  الأوروب��ي��ة.  القارة  يف  املو�سيقية  جولتها  اأوىل 
تعاون مهرجان اأبوظبي مع الكلية، ال�سريك الثقايف ال�سرتاتيجي الدويل 
بني  املوقّعة  التفاهم  والفنون، مبوجب مذكرة  للثقافة  اأبوظبي  ملجموعة 
البّناء عن طريق  الثقايف  التبادل  اأع��وام بهدف تعزيز  �ستة  الطرفني منذ 

املو�سيقى الكا�سيكية والفنون امل�سرحية.

 �الإمار�ت لل�صحوبات  تعلن  �أ�صماء �لفائزين ب�صحبها �الأ�صبوعي �لثاين

جزيرة يا�س تتيح حجز باقات �لعطالت عرب موقعي �إك�صبيديا دوت كوم وهوتل دوت كوم 

من 4 اإىل 28 نوفمرب 2021

�إك�صبو 2020 دبي ي�صت�صيف عر�س فرقة ريفرد�ن�س �الإيرلندية �لعاملية 
ك�سف اجلناح الإيرلندي يف اإك�سبو2020 دبي عن اأداء فرقة ريفردان�س ال�ستعرا�سية عر�سها املو�سيقي الراق�س احلائز على 
ا �سمن فعالية ثقافية �سخمة  جائزة غرامي على خ�سبة املعر�س. و�سيعك�س عر�س العام 52 لرق�سة ريفردان�س املن�ّسقة خ�سي�سً

التقليد والرتاث الإيرلندي، و�ستقام الرق�سة على م�سرح حديقة اليوبيل يف �ساحة الو�سل من 4 اإىل 82 نوفمرب. 
اأنظار  تخطف  بطريقة  اأو�سطية  ال�سرق  الأج��واء  لتج�سيد  عربية  تاأثريات  العر�س  �سيت�سّمن  الإط��اق،  على  الأوىل  وللمرة 
اجلماهري. اإ�سافة اإىل ذلك، �ستتاح للمقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة فر�سة العمر لتقدمي جتربة اأداء للح�سول على 
مقعدهم يف الفرقة ال�ستعرا�سية ال�سهرية، حيث �سيتم اختبار مهاراتهم يف الرق�س يف الف�سول الدورية التي يقّدمها الراق�سون 
تقدمي  خال  من  النجاح  من  عاًما   25 مبرور  ال�ستعرا�سية  ريفردان�س  فرقة  حتتفل  العام،  وهذا  املحرتفون.  الإيرلنديون 
عر�س فريد خم�س�س للمنا�سبة.  و�سيكون عر�س ريفردان�س يف اإك�سبو 2020 دبي عبارة عن اإعادة ت�سور للتحفة الكا�سيكية 
املبهرة التي جالت م�سارح العامل بدًءا من الوليات املتحدة الأمريكية و�سوًل اإىل ال�سني. و�سيت�سّمن العر�س احل�سري للن�سخة 

ا جلمهور ال�سرق الأو�سط. اجلديدة اإ�سارات مو�سيقية وم�سرحية فريدة للثقافة العربية م�سّممة خ�سي�سً

 يا�س ووتروورلد �أبوظبي  ت�صت�صيف 
�ليومني �الأخريين من  مو�صم �ل�صيد�ت  

 دعت  يا�س ووتروورلد اأبوظبي  ال�سيدات لا�ستمتاع الفعاليتني الأخريتني 
من  مو�سم ال�سيدات  لهذا العام، والتي ت�ست�سيفهما مدينة الألعاب املائية 
يف 7 و14 اأكتوبر اجل��اري.   وخال هذه الفعالية الرتفيهية التي حتظى 
من  ال�سيدات  �ستتمكن  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  ال�سيدات  ل��دى  ك��ب��رية  ب�سعبية 
ا�ستك�ساف يا�س ووتروورلد اأبوظبي باأ�سلوبهن اخلا�س وق�ساء اأوقات عامرة 
باملرح والرتفيه مع باقة متنوعة من الألعاب واملنزلقات املائية يف خ�سو�سية 
ووتروورلد  يا�س  و�ستتاألق  ال�سيدات.  من  متكامل  طاقم  وباإ�سراف  مطلقة 
اأبوظبي بهذه املنا�سبة باللون الوردي، وتتيح لل�سيدات الفر�سة لا�ستمتاع 
مبختلف الأن�����س��ط��ة وامل��غ��ام��رات امل��ائ��ي��ة، واأ���س��ه��ى امل���اأك���ولت وامل�����س��روب��ات اأو 

ال�سرتخاء على العوامات يف نهر الراحة يف جتربة ترفيهية ل تن�سى. 

على  امل�سوية  ال�ساأن  حلم  و�سرائح 
الكابوريا   واأرج���ل  وال��ف��روج  الفحم 
احلطب  على  امل�سوية  ك���راب   كينج 
اإىل  بالإ�سافة  اجلامبو،  والروبيان 
امل�سوية  ال��ب��ح��ري��ة  امل���اأك���ولت  ط��ب��ق 

ال�����س��ه��ي��ة امل���ث���ايل ل��ل��م�����س��ارك��ة. كما 
ت�سكيلة  ال��ط��ع��ام  ق��ائ��م��ة  ت��ت�����س��م��ن 
الع�سوية  اخل�سروات  من  خمتارة 
امل���ق���ط���وف���ة م���ب���ا����س���رًة م����ن امل������زارع 

املحلية. 

الإمارات . وي�ستهل  باربيكيو الق�سر  
اف��ت��ت��اح��ه امل��و���س��م��ي ب��ق��ائ��م��ة طعام 
جديدة كلًيا ت�سم كل ما لذ وطاب 
واللحوم  ال��ب��ح��ري��ة  امل���اأك���ولت  م��ن 
لت�سليط  املطعم  وي��ع��ود  ال��ف��اخ��رة. 
النار  بطريقة  الطهي  على  ال�سوء 
الطهاة  �سي�ستعر�س  املفتوحة حيث 
على  بالطهي  و�سغفهم  م��ه��ارات��ه��م 
ال��ل��ه��ب ل��ي��ح�����س��ل ال�����س��ي��وف على 

على  الأروع  ال��ب��ارب��ي��ك��ي��و  جت���رب���ة 
الإطاق. 

ولإ���س��ف��اء م��زي��د م��ن ال��روع��ة على 
قائمة الطعام اجلديدة، اأعد املطعم  
ُحفر النار  الكفيلة بطهي كافة اأنواع 
اللحوم واملاأكولت البحرية اإىل حد 
اإعداد  يف  ا�ستغاها  و�سيتم  الكمال، 
ط��ي��ف وا���س��ع م��ن الأط���ب���اق املميزة 
م��ث��ل  ���س��ت��ي��ك ت���وم���اه���وك  امل�سوي 

الوجهة  ال���ق�������س���ر   ب���ارب���ي���ك���و  ع������اد  
نوعها  م����ن  الأف���������س����ل  ال����ف����اخ����رة 
ليقدم  الإم����ارات����ي����ة،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
البحرية  املاأكولت  اأ�سهى  ل�سيوفه 
وال���ل���ح���وم امل�����س��وي��ة ���س��م��ن اأج�����واء 
رائعة يف جل�سته اخلارجية الفاخرة 
مياه  على  اخل��اب��ة  الإط��ال��ة  ذات 
املتاألئة،  ال��زرق��اء  العربي  اخلليج 
يف وجهة ال�سيافة الأيقونية  ق�سر 

 اأع��ل��ن��ت ج��زي��رة ي��ا���س، ال��وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���رائ���دة يف 
بق�ساء  والراغبني  لزوارها  الفر�سة  اإتاحة  عن  اأبوظبي، 
اإجازة مميزة، حلجز باقات العطات التي توفرها الوجهة 
عرب موقعي ال�سفر العامليني  اك�سبيديا دوت كوم، وهوتل 
دوت كوم، وذلك بف�سل ال�سراكة اجلديدة التي مت توقيعها 
بني  اإك�سبريين�س هب  التابعة ل�سركة  مريال  - وامل�سوؤولة 
عن العمليات التجارية والرتويجية الدولية جلزيرة يا�س 

و جمموعة اإك�سبيديا العاملية. 
ياأتي هذا التعاون يف الوقت الذي بداأت فيه اإمارة اأبوظبي يف 
رفع القيود وتخفيف الإجراءات لدخول العا�سمة جلميع 
العطات  ملحبي  ي�سمح  ما  املطّعمني،  وال��زوار  امل�سافرين 
من ال�ستمتاع بكل ما تقدمه الوجهة الرتفيهية الرائدة 
والتي ت�سكل اأحد اأبرز وجهات العطات حول العامل، هذا 

اإىل جانب اإتاحة الفر�سة لل�سياح والزوار من دول جمل�س 
واإ�سرائيل،  املتحدة  واململكة  م�سر  و  اخلليجي  التعاون 
حلجز باقات العطات من جزيرة يا�س من خال موقعي  

اك�سبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم.
امل�ستوى،  العاملية  الرتفيهية  باملعامل  يا�س  وتزخر جزيرة 
مب���ا يف ذل���ك امل����دن ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ث���اث، ع���امل ف���رياري 
وارن��ر براذرز  اأبوظبي وع��امل  اأبوظبي ويا�س ووت��روورل��د 
القيا�سي  الرقم  حقق  ال��ذي  اأبوظبي   ك��امي  و  اأبوظبي، 
يف مو�سوعة  غيني�س  كاأطول نفق هوائي للقفز احلر يف 
جانب  اإىل  املنطقة،  يف  داخلي  ت�سّلق  ج��دار  واأعلى  العامل 
جوائز،  على  احلائز  اجلولف  وملعب  ال�سيارات،  ريا�سة 
يا�س  ج��زي��رة  لتقدم  امل�ستوى،  عاملية  ال�سيافة  وخ��دم��ات 

ل�سيوفها جتربة ا�ستثنائية ل ُتن�سى.

باربيكيو �لق�صر يعود من جديد بتجاربه �لذوقية �لفاخرة 



�صقوط �ل�صفري �ملزيف يف م�صر
باجليزة  الأ���س��خ��ا���س  اأح���د  �سبط  يف  امل�����س��ري��ة  ال�سلطات  جن��ح��ت 
لنتحاله �سفة م�سوؤول دبلوما�سي بعد 6 اأعوام من ارتكابه وقائع 
ن�سب واحتيال على املواطنني. وك�سفت معلومات وحتريات الإدارة 
ال��ع��ام��ة ملكافحة ج��رائ��م الأم�����وال ال��ع��ام��ة ب��ال���س��رتاك م��ع قطاع 
الأمن الوطني، قيام اأحد الأ�سخا�س "حا�سل على دبلوم – مقيم 
– له معلومات جنائية" بانتحال �سفة �سفري.  مبحافظة اجليزة 
انتحال  يف  متخ�س�س  اإج��رام��ي  ن�ساط  مبمار�سة  امل��وق��وف  وق���ام 
يف  ال�سفة  تلك  وا�ستغل  ال���دول،  اإح��دى  ب�سفارة  دبلوما�سي  �سفة 
الن�سب والحتيال على املواطنني، بزعم اإنهاء اأعمالهم وم�ساحلهم 
للحقيقة".  "خاًفا  املزعوم  نفوذه  باجلهات احلكومية من خال 
متحف  بتد�سني  ق��ام  �سحاياه،  على  والتدلي�س  الغ�س  يف  واإم��ع��اًن��ا 
اجليزة،  مبحافظة  اأكتوبر  مبدينة  الكائنة  ب��ه  اخلا�سة  بالفيا 
لعر�س متاثيل مقلدة �سبيهة للتماثيل الفرعونية وا�ستغال ذلك 
يف دعوة مواطني الدولة الأجنبية امل�سار اإليها لزيارة املتحف مبقابل 
مادي، وذلك باملخالفة للقانون، ف�سًا عن قيامه بتزوير �سهادات 

درا�سية تفيد ح�سوله على درجات علمية يف جمالت خمتلفة.

�إ�صار�ت مرورية يف �ملطاعم من �أجل كورونا
الأماكن  م��داخ��ل  عند  مرورية"  "اإ�سارات  ن�سب  فنزويا  تعتزم 
ما  على  للزبائن،  اللقاحي  الو�سع  من  للتحّقق  واملطاعم  العامة 

قال الرئي�س نيكول�س مادورو يف ت�سريحات متلفزة .
والأماكن  للمطاعم  مرورية...  اإ�سارات  ر  "نح�سّ الرئي�س  وك�سف 
العامة... ُت�ساء بالأخ�سر عندما يكون ال�سخ�س ملّقحا والربتقايل 
عندما يكون غري ملّقح لكن �ساملا من املر�س والأحمر عندما يكون 
غري ملّقح مع فح�س اإيجابي النتيجة )يثبت اإ�سابته( خال مّدة 
21 يوما"، م�سريا اإىل البدء بتطبيق هذا النظام يف اأواخر ت�سرين 
ت�سمح  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  اإىل  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  الأول/اأك���ت���وب���ر. وي�ستند 
مبعرفة ما اإذا كان ال�سخ�س مطّعما مبجّرد اإبراز بطاقة الهوية، 
وفق ما اأو�سحت نائبة الرئي�س ديل�سي رودريغيز. وقال نيكول�س 
% من امللّقحني ونحن ننوي  مادورو "و�سلنا اليوم اإىل ن�سبة 50 
% بحلول 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر"، حمّذرا من  رفعها اإىل 70 
تزايد الإ�سابات الذي �سّجل موؤّخرا يف كراكا�س. وبح�سب املعطيات 
الر�سمية، �سجلت يف فنزويا حوايل 380 األف اإ�سابة بكوفيد19- 
و4576 حالة وفاة. غري اأن ممّثلني من قطاع ال�سحة وجمعيات 

دولية ي�سّككون يف هذه الأرقام باعتبارها اأدنى من الواقع.

في�صبوك متنع بيع �أر��س حممية عرب من�صاتها 
اأعلنت "في�سبوك" اأنها منعت منعا �سريحا الإعانات التي ترّوج 
اأو  "في�سبوك" و"اإن�ستغرام" و"وات�ساب" لبيع  يف  اتها  من�سّ على 

�سراء اأرا�س تقع يف مناطق حممية، ل �سّيما يف غابة الأمازون.
�سروط  تغيري  زاكربرغ يف  يراأ�سها مارك  التي  املجموعة  و�سرعت 

ال�ستخدام حلظر هذه املمار�سات حظرا ر�سميا.
وجاء يف مدّونة على موقع املجموعة "�سنقارن الإعانات املعرو�سة 
بقاعدة بيانات من اإعداد منظمة دولية مرجعية يف جمال املناطق 
املحمية بغية ر�سد الإعانات التي من �ساأنها انتهاك هذه القاعدة 
املمار�سات  ه��ذه  كانت  ما  اإذا  "في�سبوك"  تو�سح  ومل  اجلديدة". 
وا�سعة النطاق ومل ترّد على طلب ا�ستف�سار من وكالة فران�س بر�س 
�سي" ك�سفت يف  بي  "بي  وكانت  الظاهرة.  اّت�ساع هذه  حول مدى 
"في�سبوك  ة  �سباط-فرباير عن انت�سار اإعانات كثرية على من�سّ
ماركتباي�س" تعر�س بيع قطع اأر�س يف غابة الأمازون متتّد على 

مئات الهكتارات بطريقة غري قانونية بتاتا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

روبوت مي�صي على �حلبل ويطري 
اخرتع فريق من املهند�سني يف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالوليات املتحدة روبوتا قادرا على امل�سي والطريان، 

واأطلقوا عليه اخت�سارا لقب "ليو".
وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن الروبوت يف الأ�سل عبارة عن طائرة  دون طيار، لكنه يحتوي كذلك 

على قدمني ت�ساعدناه على امل�سي.
"ليو"، وقد مت ت�سنيعه بالعتماد على اأجزاء متفرقة من روبوتات وطائرات  اأن الروبوت يعرف با�سم  واأو�سحت 

بدون طيار، مت العثور عليها يف خمترب معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يف مدينة با�سادينا.
وذكرت ال�سحيفة اأن "ليو"، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 76 �سنتمرتا، قادر على امل�سي والتزحلق، وباإمكانه يف ملح الب�سر 

الطريان يف الهواء.
ومبقدور الروبوت ال�سري لوحده ب�سرعة 20 �سم يف الثانية، وقد تزداد ال�سرعة يف حال اختار "الطريان املتقطع".

وذكر فريق املهند�سني اأنه ميكن ا�ستغال "ليو" يف املهمات التي ي�سعب على الروبوتات والدرونات احلالية تنفيذها، 
الروبوت اجلديد متاحا لا�ستخدام  الفريق متى �سيكون  التزلج.. ومل يذكر  امل�سي على احلبل وركوب لوح  مثل 

التجاري، اأو بكم �سيجري عر�سه للبيع، "لأنه ل يزال يف مرحلة البحث والتطوير".
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لغز مانو.. فك �صفرة �لنبتة �لغام�صة 
الغام�س  النبات  اأن  اأخ��ريا من  العلماء  تاأكد  عاما،   50 يقرب من  ما  بعد 
ال���ذي اكت�سف يف غ��اب��ات الأم�����ازون م��ن الأن����واع اجل��دي��دة ال��ت��ي مل ي�سبق 

التعرف عليها من قبل.
ففي عام 1973، اكت�سف باحث متقاعد يف متحف "�سيكاغو فيلد" بحديقة 
"جمهول" يبلغ طوله  الوطنية يف بريو، يدعى روبن فو�سرت، نباتا  مانو 
مدار  على  النباتات  علماء  ف�سل  الك�سف،  عن  اأبلغ  اأن  وبعد  اأمتار.   6 نحو 
اأن يقرروا  ع�سرات ال�سنني يف حتديد العائلة التي تنتمي لها النبتة، قبل 
اأخريا اأنها من نوع جديد، ح�سبما اأفادت جملة "تاك�سون" العلمية املعنية 

بت�سنيف النباتات.
وو�سل الباحثون اإىل قناعتهم بعد حتليل احلم�س النووي للنبات، واأطلقوا 
على "ال�سيف اجلديد" ا�سم "اأينيغمانو األفاريزيا"، وفق �سبكة "�سي اإن اإن" 
الإخبارية الأمريكية. وتعني الكلمة الأوىل من ال�سم "اأينيغمانو" باللغة 
املحلية "لغز مانو" ن�سبة اإىل ا�سم املنطقة التي اكت�سف فيها النبات، فيما 
ال�سم الثاين يكرم باتري�سيا األفاريز لوايزا، الباحثة التي جمعت العينات 
الأوىل لتحليلها جينيا. ويتميز النبات اجلديد بثمار برتقالية جذابة ت�سبه 
الواحدة منها  يبلغ طول  بي�ساء �سغرية جدا  ال�سينية، وزهور  الفواني�س 

حوايل مليمرتين فقط، مع اأوراق خ�سراء زاهية.

�خلفافي�س وفريو�س كورونا.. حقيقة مغايرة
يف ظل امل�ساعي امل�ستمرة للتو�سل اإىل من�ساأ كورونا، تو�سلت درا�سة فرن�سية 
كان  مثلما  الإن�سان،  اإىل  الفريو�س  نقل  من  "بريئة"  اخلفافي�س  اأن  اإىل 

البع�س يعتقد �سابقا.
ورجحت اأبحاث �سابقة اأن تكون اخلفافي�س يف كهف ناء وراء نقل العدوى 

اإىل عمال مناجم، اأ�سيبوا عام 2012 مبر�س غام�س ي�سبه الإنفلونزا.
واأر�سل معهد ووهان للفريو�سات علماء اإىل الكهف الذي يبعد عنه اأكر من 
1500 كيلومرت، حيث جمعوا عينات من اخلفافي�س للتحقق من مزاعم 

كونها م�سدر الفريو�س.
ويعتقد اأن الفريو�س الذي ظهر يف اخلفافي�س، ت�سرب من خمترب ووهان 

اأثناء اإجراء جتارب عليه.
بعد  �سحيحة،  غري  املزاعم  ه��ذه  اإن  الآن  يقولون  فرن�سيني  باحثني  لكن 

درا�سة باأثر رجعي للتقارير الطبية لعمال املناجم.
وك�سفت الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية "اأبحاث البيئة"، اأن "الأعرا�س التي 

ظهرت على العمال كانت خمتلفة متاما عن اأعرا�س )كوفيد 19(".
واأ�سار الباحثون اإىل اأن "اأحد الأعرا�س الرئي�سية لكورونا ال�سعال اجلاف، 
يف حني عانى عمال املناجم نوعا خمتلفا متاما من ال�سعال. كانوا ي�سعلون 
مع الدم اأو املخاط". كما اأظهرت الأ�سعات ال�سوئية اأن ندبات الرئة املميزة 

مل�سابي فريو�س كورونا، مل تكن موجودة.

�جلز�ئر تودع عميد �الأغنية 
�لوطنية ر�بح دريا�صة

الأول  اأم�����������س  اجل�����زائ�����ر  ودع��������ت 
الوطنية،  الأغنية  عميد  اجلمعة  
ال��ف��ن��ان راب���ح دري��ا���س��ة، ال���ذي تويف 
عن عمر ناهز 87 �سنة، بعد �سراع 

مع املر�س.
ب���اأن���ه عماق  ال����راح����ل  وي���و����س���ف 
ال�سعبية  ال����رتاث����ي����ة  الأغ����ن����ي����ة 
اجلزائرية، وقد ترك ر�سيدا فنيا 
اأغنية  امل��ئ��ة  ك��ب��ريا جت����اوز ح����دود 
"يحياو  اأغانيه  واأ�سهرها  ملتزمة، 

اأولد بادي" و"جنمة قطبية".
ون���ع���ى رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة عبد 
املجيد تبون، الفنان الراحل ون�سر 
للرئا�سة  الر�سمية  ال�سفحة  عرب 
برحيل  اجل���زائ���ر  "تفقد  ق���ائ���ا: 
دريا�سة،  راب����ح  امل���رح���وم  الأ����س���ت���اذ 
و�سعلة  ال���وط���ن���ي���ة،  رواف�������د  اأح������د 
الأغنية  خال  من  لعقود  متقدة، 
اأجيال، من  اأبهجت  التي  امللتزمة، 
اجلزائريني، وو�سلت اإىل العاملية. 
تعازي وموا�ساتي لعائلته ولاأ�سرة 

الفنية اجلزائرية جمعاء".
واأك��������������د م������دي������ر الأورك���������������س�������رتا 
القادر  عبد  الوطنية  ال�سيمفونية 
ب���وع���زارة، اأن ال�����س��اح��ة ال��ف��ن��ي��ة يف 
احلداد،  من  حالة  تعي�س  اجلزائر 

برحيل هذه القامة الفنية.
نيوز  �سكاي  مل��وق��ع  ب��وع��زارة  وق���ال 
قامة  ف��ق��دت  "اجلزائر  ع��رب��ي��ة: 
فنية ل تعو�س، فدريا�سة هو هرم 
مو�سيقي وطني كان ينقل ق�س�س 

اجلزائر ويعلمنا حب الوطن".

�لفائز بنوبل �لفيزياء 
يندد بنق�س �لتمويل

الإي����ط����ايل جورجو  ال���ع���امل  ن�����ّدد 
نوبل  ج����ائ����زة  احل����ائ����ز  ب�����اري�����زي 
بنق�س   2021 ل��ل��ع��ام  ال���ف���ي���زي���اء 
مت���وي���ل الأب����ح����اث يف ب���ل���ده ال���ذي 
ياأتي "بني الأواخر" يف هذا املجال 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الأوروب���������ي. وق���ال 
ملرا�سلي  م���وؤمت���ر  خ����ال  ب���اري���زي 
و�سائل اإعام اأجنبية اأقيم يف روما 
يف  نق�س  من  تعاين  "الأبحاث  اإن 
التمويل وقد ازداد الو�سع �سوءا يف 
ال�سنوات الع�سر اإىل اخلم�س ع�سرة 

الأخرية".
اأن  مب��ع��رف��ت��ي  "�سعدُت  واأردف 
حكومة ماريو دراغي التزمت برفع 
فنحن من بني  الأبحاث،  ميزانية 

الأواخر" يف الحتاد الأوروبي.
وق�����د ت���ع���ّه���دت وزي��������رة الأب����ح����اث 
مي�سا  ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا  الإي����ط����ال����ي����ة 
اخلمي�س تقدمي متويل بقيمة �ستة 
مليارات يورو ل�ستني م�سروعا، من 
هذه  ت��ق��ّدم  م��ل��ي��ارات  خم�سة  بينها 

ال�سنة.
مكتب  م�����ع�����ط�����ي�����ات  وب�����ح�����������س�����ب 
الإح���������������������س����������اءات الأوروب�����������ي�����������ة 
اإيطاليا  �ست  خ�سّ "يورو�ستات"، 
ناجتها  اإج����م����ايل  م����ن   %  1،45
 2،19 مقابل  يف  لاأبحاث،  املحلي 
ال�سعيد  ع��ل��ى  اأو���س��ط  ك��م��ع��ّدل   %

الأوروبي و3،17 % مثا لأملانيا.
وق��ال ب��اري��زي ال��ذي ن��ال الثاثاء 
جائزة "نوبل" للفيزياء مع عاملني 
اأ�سل  اآخ��ري��ن هما الأم��ريك��ي م��ن 
والأملاين  مانابي  �سوكورو  ي��اب��اين 
"اإيطاليا  اإن  ه��ا���س��ل��م��ان  ك��او���س 
للباحثني،  م�سيافا  ب��ل��دا  لي�ست 

اأكانوا اإيطاليني اأو اأجانب".

هادي�صا تطّل الأول مرة 
مع حبيبها �جلديد

اجلمهور  ال��رتك��ي��ة  هادي�سا   ال��ن��ج��م��ة  ف���اج���اأت 
بن�سرها �سورة جديدة لها برفقة حبيبها رجل 
الأع���م���ال ال��رتك��ي حم��م��د دي��ن��ت�����س��ريلر، وذلك 
كان  الرتكي  املمثل  عن  م��وؤخ��را  انف�سالها  بعد 
على  �سويا  لهما  الأوىل  ال�سورة  وتعد  يلدرمي، 

العلن.
هادي�سا  اأن  تركية  اإع��ام  و�سائل  ك�سفت  وكانت 
ل����ن ت���ط���ّل ه�����ذا امل���و����س���م ���س��م��ن جل���ن���ة حتكيم 
تتاألف  اأن  املقرر  وم��ن  تركيا"،  "�سوت  برنامج 
ايربو جوندي�س،  بوز،  التحكيم من مراد  جلنة 

اأوغوزهان كو�س وبيازيد اأوزتورك.
م�سوري  ع���د����س���ات  ال��ت��ق��ط��ت  اأي�������س���ا  وك����ان����ت 
ال��ب��اب��ارت��زي ���س��ورة ل��� ه��ادي�����س��ا ب��رف��ق��ة حبيبها 
ال�سابق كاهان يلدرمي وهما يق�سيان اإجازة مع 
على  �سورتهما  وح���ازت  املك�سيك،  يف  بع�سهما 

اإعجاب العديد من املتابعني.

تعر�س للتنمر يف �ملدر�صة.. فاأ�صبح ثريًا على �إن�صتغر�م
متكن �ساب بريطاين من جمع ثروة على موقع التوا�سل 
الجتماعي اإن�ستغرام، بعد اأن ترك املدر�سة ب�سبب التنمر. 
وي�سف دان جيم�س كارك، نف�سه بطفل انطوائي، تفاقم 
ل��ه��ا يف  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  القا�سية  امل�����س��اي��ق��ات  ب�سبب  اأم����ره 

املدر�سة.
وقال دان ل�سحيفة مريور الربيطانية: "مل اأكن طفًا 
دائماً  كانت  البتدائية  املدر�سة  لكن  نف�سي،  م��ن  واث��ق��اً 
الثانوية.  املدر�سة  يف  ظهرت  امل�ساكل  اأن  غري  يل،  جيدة 

لقد تعر�ست مل�سايقات �سديدة، ج�سدياً وعاطفياً".
وطوال فرتة التنمر املروعة، كان دان يعتمد على والدته، 

ويتوق اإىل التعرف على اأ�سدقاء.
ق����رر تنزيل  اآي����ف����ون،  اأول ه��ات��ف  ع��ل��ى  وع��ن��دم��ا ح�����س��ل 
العثور على  م�سابهني  باإمكانه  كان  اإذا  ملعرفة  اإن�ستغرام 
مواقع  اإىل  دخ��ل��ت  "عندما  دان:  وق���ال  التفكري.  يف  ل��ه 
الكثري من  اأ�سخا�سا لديهم  راأيت  التوا�سل الجتماعي، 
املتابعني، واأردت احل�سول على بع�س هذه ال�سعبية. بداأت 
ا�ستخدام اإن�ستغرام للح�سول على عدد اأكرب من املتابعني. 
ا�ستخدامها  ميكن  تطبيقات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة،  يف 
عدد  زي���ادة  �ساأنها  م��ن  معدنية  ع��م��ات  على  للح�سول 
يف  وا�ستمروا  املتابعني،  ع��دد  منا  النهاية  ويف  املتابعني. 

النمو، وبداأت يف تكوين �سداقات عرب الإنرتنت".

وفاة 26 نتيجة ت�صمم كحويل 
�سخ�سا   26 اإن  ال�سبت  اأم�����س  الرو�سية  ال�سلطات  قالت 
توفوا ب�سبب الت�سمم الكحويل الأ�سبوع املا�سي بعد تناول 
اأورينبورج  منطقة  يف  حمليا  منتجة  روحية  م�سروبات 

املتاخمة لقازاخ�ستان.
واأ�سافت ال�سلطات الإقليمية لوكالة الإعام الرو�سية اإن 
عدد الوفيات ارتفع بعد اأن كان ت�سعة فقط يوم اخلمي�س. 
وقالت اإن 28 �سخ�سا اآخرين يعانون من اأعرا�س الت�سمم 

الكحويل.
حتقيقا  الرو�سية  التحقيق  للجنة  الإقليمي  الفرع  وب��داأ 
يف  ت��ب��اع  ال��ت��ي  ال��ك��ح��ول  منتجات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  لتحديد 

املنطقة تفي مبعايري ال�سامة.
اعتقلوا  اأ�سخا�س  �ستة  اإن  اجلمعة  ي��وم  اللجنة  وق��ال��ت 

بزعم اإنتاج وبيع كحول غري �سالح لا�ستهاك.

�حلمم �لربكانية على �لقمر.. �ل�صر يف مليار �صنة
ك�سف مقال مبجلة �ساين�س اأن عمر بقايا حمم متجمدة 
عن  �سنة  مبليار  يقل  القمر  م��ن  �سينية  مهمة  جلبتها 
نظرياتها التي جلبتها بعثات اأخرى منذ عقود، مما يعني 
اأن ح��رارة �سطح القمر ه��داأت يف وق��ت متاأخر اأك��ر مما 

كان يعتقد.
الأمريكية  ال��ب��ع��ث��ات  جلبتها  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن��ات  ع��م��ر  ك���ان 

وال�سوفيتية اأكر من 2.9 مليار �سنة.
لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة �ساجني5- ال�سينية 
يف اأواخر العام املا�سي حوايل 1.96 مليار �سنة، مما يعني 
ا�ستمرار الن�ساط الربكاين لفرتة اأطول مما كان ُيعتقد 

يف ال�سابق.
كان امل�سبار ال�سيني غري املاأهول هبط يف دي�سمرب املا�سي، 
ا�ستك�سافه من قبل يف �سهل كبري من  على جزء مل يتم 

احلمم الربكانية يطلق عليه "حميطات العوا�سف".

�بتكار مذهل.. قر�س لتنقية �ملياه �مللوثة
مذهل  اب��ت��ك��ار  اإىل  اأم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  تو�سل 
وقت"،  اأ���س��رع  "يف  امللوثة  املياه  وتنقية  ملعاجلة 
التقليدية  امل��ع��اجل��ة  وط����رق  ب�������اأدوات  م��ق��ارن��ة 

الأخرى.
موؤخراً  املن�سورة  درا�ستهم  يف  الباحثون،  وذك��ر 
هذا  اأن  ماتريالز"،  "اأدفان�سد  العلمية  باملجلة 
ناجتة عن  ملوثات  اإن��ت��اج  ع��دم  ي��راع��ي  البتكار 

ا�ستخدامه عرب "قر�س هيدروجيل".
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون اإن���ه ه��ذا الب��ت��ك��ار ق���ادر على 
"يكفي  اإذ  قيا�سية؛  ب�سرعة  امللوثة  املياه  تنقية 
مياه  م��ن  كامل  ل��رت  لتطهري  ال��واح��د  القر�س 
�ساعة  لل�سرب يف غ�سون  اآمناً  النهر، ما يجعله 
هاميات  ت�سميم  خ��ال  م��ن  وذل���ك  اأقل"،  اأو 
مائية م�سادة للبكترييا )ABHs( مع مولدات 
بريوك�سيد الهيدروجني على امل�ستوى اجلزيئي 
ع�سوي(  )م����رك����ب  ال���ك���ات���ي���ك���ول  ت���دع���م  ال���ت���ي 
وجزيئات الكربون املن�سط الكينون ملعاجلة املياه 

ب�سكل فعال.

اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإح�ساءات  وت�سري 
�سكان  ن�سف  "�سيعي�س   2025 ع��ام  بحلول  اأن��ه 
العامل يف مناطق تعاين من نق�س املياه"، وذلك 
ثلث �سكان  ي��ع��اين فيه ح��ال��ي��اً  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

العامل من عدم توافر املياه النظيفة.
الهند�سة  ق�����س��م  امل�����س��اع��د يف  الأ���س��ت��اذ  وي��و���س��ح 
يو  جيوهوا  للمواد  تك�سا�س  مبعهد  امليكانيكية 
اأن يحدث فرقاً  "ميكن  اأن هذا البتكار الواعد 
امل��ي��اه يف العامل؛  ن��درة  ك��ب��رياً يف التخفيف م��ن 
لأنه �سهل ال�ستخدام ولديه كفاءة عالية وميكن 

اأن ي�سل اإىل الإنتاج ال�سخم".
اإما  املياه  تنقية  عملية  تتم  احل��ايل  الوقت  ويف 
بالغليان اأو الب�سرتة، ويف حني اأن هذه الأ�ساليب 
تتطلب  اأن���ه���ا  اإل  ال��ت��ن��ق��ي��ة،  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ف��ّع��ال��ة 
العديد  ت�ستطيع  ل  قد  الطاقة  من  م�ستويات 
زيادة  ع��ن  اإل��ي��ه��ا، ف�سًا  ال��و���س��ول  املناطق  م��ن 
الوقت، وهو ما �سعى الباحثون من اأجل التغلب 

عليه بتوفري اأداة لتنقية املياه يف وقت قيا�سي.

مالني اأكرمان خالل ح�سورها حفل كرة الطفل ال�سنوي 2021 يف تبّنيوجيذر يف هوليوود , كاليفورنيا.   ا ف ب

كايلي جينري ت�صتعر�س حملها باإطاللة كيم كارد��صيان 
ا�ستعر�ست جنمة تلفزيون الواقع كايلي جينري بطنها املنتفخ جراء حملها ب�سورة 

ن�سرتها يف �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي.
وظهرت كايلي باإطالة كيم كاردا�سيان التي ارتدتها موؤخراً اإذ ارتدت جامب�سوت 

اأحمر غري مك�سوف و�ستوي.
وك�سفت تقارير �سحافية موؤخراُ اأن كايلي اأعلنت حملها بطفلها الثاين من زوجها 

النجم الراب العاملي ترافي�س �سكوت.
جيرن  كايلي  انف�سال  خرب  وت�سدر  انف�سالهما  بعد  لبع�سهما  الثنائي  عاد  وك��ان 

وترافي�س �سكوت و�سائل الإعام.
اأحد  على  اخلا�س  ح�سابها  على  لها  �سورة  كايلي  ن�سرت  كانت  اآخ��ر،  �سعيد  على 
املن�سور  فاإنت�سر  للغاية،  التوا�سل الجتماعي، ظهرت فيها مبايوه جريء  مواقع 
ب�سكل كبري بني متابعيها وح�سلت على عدد كبري من الإعجابات و�سل اإىل اأكر 

من 10 مايني اإعجاب من املتابعني.


