
   

�سيخ الأزهر والبابا فرن�سي�س يت�سلمان 
درعي جائزة زايد للأخوة الإن�سانية 

•• روما-وام

الأزهر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأك���ر  الإم���ام  ف�شيلة  ت�شلم 
وقدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، درعي جائزة زايد 
للأخوة الإن�شانية هذا الأ�شبوع. وجائزة زايد للأخوة الإن�شانية هي 
جائزة عاملية م�شتقلة حتتفي بجهود الأفراد والكيانات الذين يقدمون 
اإ�شهاماٍت جليلٍة نحو تقدم الإن�شانية وتعزيز التعاي�س ال�شلمي. وقد 
بني  التاريخي  للقاء  تخليًدا   2019 ف��راي��ر  يف  اجل��ائ��زة  تاأ�ش�شت 
قدا�شة البابا فرن�شي�س وف�شيلة الإمام الأكر �شيخ الأزهر ال�شريف، 
يف اأبوظبي برعاية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ..راعي الأخوة 
الإن�شانية، حيث وّقعا وثيقة الأخوة الإن�شانية، واأ�شبحا اأول فائَزين 

فخريني بجائزة زايد للأخوة الإن�شانية.      )التفا�شيل �س2(

�سرطة اأبوظبي حتذر من التوظيف الوهمي 
•• اأبوظبي-وام

حذرت �شرطة ابوظبي الباحثني عن عمل من ت�شديق اأكاذيب املحتالني 
والفعاليات  املنا�شبات  اإقامة  فر�شة  با�شتغلل  حاليا ً يقومون  والذين 
ل�شركات  �شفحات  باإن�شاء  وذلك  عليهم،  للحتيال  الدولة  يف  الر�شمية 
وهمية عر الإنرتنت على اأنها �شركات توظيف معتمدة اأو برامج مبواقع 
لتلك  كر�شوم  مالية  مبالغ  لدفع  وتخ�شي�شها  الجتماعي  التوا�شل 
انهم  املطاف  اآخر  يف  بطلباتهم  املتقدمون  ليكت�شف  الوهمية  الوظائف 
وقعوا �شحية للن�شب والحتيال. واأو�شح اللواء حممد �شهيل الرا�شدي 
اإىل  الأم��ر  بهم  و�شل  املحتالني  بع�س  اأن  اجلنائي  الأم��ن  قطاع  مدير 
اأ�شماء �شركات م�شهورة كو�شيلة لإقناع ال�شحايا وك�شب ثقتهم  انتحال 

ثم ايقاعهم يف "م�شيدة الن�شب والحتيال.)التفا�شيل �س5(

اإجلء القتلى وامل�شابني جراء التفجري يف عفرين اإحدى �شواحي حلب 

الرئي�س الأرجنتيني األرتو فرنانديز )اإىل الي�شار( ونائب الرئي�س 
كري�شتينا كري�شرن يف بوين�س اآير�س.

القوات الليبية ال�شرعية دور حيوي  لب�شط الأمن يف ليبيا 

احلكومة التون�شية اجلديدة

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني �سامل 
بطي القبي�سي مديرا عاما لوكالة الإمارات للف�ساء 

•• اأبوظبي-وام

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مر�شوما  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
�شامل  بطي  �شامل  بتعيني  احتاديا 

لوكالة  ع���ام���ا  م���دي���را  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الإمارات للف�شاء.

جهود  �����ش����وء  يف  ال�����ق�����رار  ي����اأت����ي 
باأداء  للرتقاء  الإم����ارات  حكومة 
يف  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
نوعية  اإجن����ازات  وحتقيق  ال��دول��ة 

و�شيا�شاتها،  هياكلها  م��رون��ة  يف 
وتعزيز  ا�شرتاتيجياتها  وحتديث 
عاما  ل��ل��خ��م�����ش��ني  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا 

املقبلة.
و�شيقود القبي�شي بخرته املمتدة 
20 ع��ام��ا يف جمالت  لأك���ر م��ن 
ال���ط���ريان ال��ع�����ش��ك��ري وال���دف���اع يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
للف�شاء  الإم������ارات  وك��ال��ة  ج��ه��ود 
الف�شاء  ع��ل��وم  وتطوير  لت�شجيع 
املرتبطة  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال�شيا�شات  الأنظمة  وو�شع  بها، 
ال�شراكات  وع��ق��د  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة 
اإىل  وامل��ت��ع��ددة،  الثنائية  ال��دول��ي��ة 
الوطنية،  ال��ق��درات  تعزيز  ج��ان��ب 
الف�شائية  الأب���ح���اث  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل��ت��ع��م��ق��ة.���ش��غ��ل ال��ق��ب��ي�����ش��ي خلل 
عددا  وامل��ه��ن��ي��ة  العملية  م�شريته 
م���ن امل��ن��ا���ش��ب، ح��ي��ث ك���ان ع�شوا 
الإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س  يف 
للف�شاء منذ عام 2018، وع�شوا 
املتابعة  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  يف 
يف  وع�شوا  اأب��وظ��ب��ي،  يف  والتحكم 
الدويل  للقانون  الوطنية  اللجنة 

الإن�شاين.      
   )التفا�شيل �س2(

الإعالن عن ت�سكيلة احلكومة التون�سية:

قي�س �سعيد يتعهد بفتح كل امللفات... ويحذر هوؤلء...!
•• الفجر - تون�س

موكب  الثنني  اأم�س  �شباح  قرطاج  ق�شر  احت�شن 
جنلء  احلكومة  لرئي�شة  الد�شتورية  اليمني  اأداء 
اجلديدة  احلكومة  وه��ذه  واأع�شاء حكومتها.  ب��ودن 
ا�شتقلل  منذ  الأوىل  للمرة  ام���راأة،  ترتاأ�شها  التي 
تون�س، هي العا�شرة يف �شلم ترتيب احلكومات التي 
2011، وثالث  اإدارة البلد منذ �شنة  تعاقبت على 
لأوانها  ال�شابقة  الّرئا�شّية  النتخابات  منذ  حكومة 
حكومة  ا�شتقالة  بعد   ،2019 �شنة  والت�شريعية 
ه�شام  وحكومة   ،2020 يوليو  يف  الفخفاخ  اإليا�س 

امل�شي�شي الذي اعفاه الرئي�س قي�س �شعيد من من�شبه 
يف 25 يوليو 2021. وجاء الإعلن عن الت�شكيلة 
بعد 12 يوما من تاريخ تكليفها، وبعد 11 اأ�شبوعا 
من اإقالة الرئي�س قي�س �شعيد رئي�س الوزراء ال�شابق 
وال�شتحواذ  الرملان  عمل  وجتميد  امل�شي�شي  ه�شام 
على ال�شلطة التنفيذية يف خطوات و�شفها خ�شومه 
باأنها انقلب.وت�شمنت الرتكيبة املعلنة 25 وزيرا 
وكاتبة  ب���ودن  جن��لء  احل��ك��وم��ة  رئي�شة  باحت�شاب 
�شهدت  وق���د  ن�����ش��اء،  و10  رج���ل   16 منها  دول���ة 

تغيريات على م�شتوى الهيكلة والرتكيبة.
)التفا�شيل �س13(

قتلى وجثث متفحمة بخام�س انفجار يف عفرين ال�سورية 
•• بريوت-وكاالت

جمدداً �شرب العنف مدينة عفرين 
الف�شائل  ل�����ش��ي��ط��رة  اخل���ا����ش���ع���ة 

املدعومة من تركيا، يف ريف حلب.
فقد ح�شد انفجار �شيارة ملغومة، 
جريحاً   12 م��ن  واأك���ر  قتلى   6
ب��ي��ن��ه��م ع��ن��ا���ش��ر م���وال���ي���ة لأن���ق���رة 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  اأف����اد  م��ا  بح�شب 

حلقوق الإن�شان اأم�س الثنني.
متفحمة  ج����ث����ث  و�����ش����ل����ت  ف���ي���م���ا 
لأ���ش��خ��ا���س جم��ه��ويل ال��ه��وي��ة، اإىل 

امل�شت�شفيات يف املنطقة.
12 طفلن  ال�  ومن بني اجلرحى 
اأ�شيبا بجروح متفاوتة، ومت نقلهما 

اإىل امل�شت�شفى.
التفجري  وق�����ع  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
دوار  عند  الهال  �شوق  من  بالقرب 
امل��دي��ن��ة، حيث يتواجد  و���ش��ط  ك���اوا 
ي���ع���رف بجي�س  مل���ا  م��ق��ر ع�����ش��ك��ري 
الإ�شلم، دون معرفة اأ�شماء القتلى. 
اخلا�شعة  ع��ف��ري��ن  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
�شوريا  يف  ال���رتك���ي���ة  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
 4 ال��ف��ائ��ت،  �شبتمر  �شهر  ���ش��ه��دت 

تفجريات.

اخل��ام�����س من  الأول يف  وق���ع  وق���د 
�شبتمر حني انفجرت عبوة نا�شفة 
امل��ح��روق��ات، على  اأم���ام حم��ل لبيع 
ط��ري��ق ت��رن��دة ب��ح��ي الأ���ش��رف��ي��ة يف 
مقتل  اإىل  اأدى  ما  عفرين،  مدينة 

�شخ�س واإ�شابة 4 اآخرين.
اأم���ا ال��ث��اين ف��ك��ان ب��ت��اري��خ 13 من 
عبوة  انفجرت  حني  املا�شي  ال�شهر 
ن��ا���ش��ف��ة ب�����ش��ي��ارة ك��ان��ت ت��ق��ل قائدا 

ع�شكريا يف "فرقة احلمزة" املوالية 
لأنقرة واثنني من مرافقيه بناحية 
على  مقتلهم  اإىل  اأدى  م��ا  راج����و، 

الفور.
الثالث  ال��ت��ف��ج��ري  ط�����ال  ح����ني  يف 
امل���ا����ش���ي، حي  ال�����ش��ه��ر  14 م���ن  يف 
اأدى  م����ا  ع���ف���ري���ن،  يف  الأ����ش���رف���ي���ة 

لأ�شرار مادية.
اآخ��ر تفجريات �شبتمر فكانت  اأم��ا 

نا�شفة  عبوة  انفجرت  حني   23 يف 
ما  اأي�شا  الأ�شرفية  حي  يف  ب�شيارة 

اأدى لأ�شرار مادية فقط.
لنفوذ  ت��خ�����ش��ع  ع��ف��ري��ن  اأن  ي��ذك��ر 
القوات الرتكية وف�شائل ما ي�شمى 
اجلي�س الوطني املوايل لأنقرة منذ 
املدينة  وت�����ش��ه��د   .2018 م���ار����س 
الف�شائل  ب��ني  ا�شتباكات  بانتظام 
الكردية،  والقوات  تركياً  املدعومة 

اأزمة �سيا�سية على راأ�س الدولة:

الأرجنتني: وتعطلت لغة الكلم بني الرئي�س ونائبه ...!

ترحيب دويل بخطة �سحب املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تعديل وزاري على حكومة اخل�ساونة يف الأردن
•• عمان-وكاالت

اأقّر مر�شوم ملكي يف الأردن، الثنني، تعديل وزاريا على 
حكومة ب�شر اخل�شاونة، ي�شمل 9 حقائب.

ووفق املر�شوم ال�شادر عن العاهل الأردين امللك عبد اهلل 
الثاين، فاإنه مبقت�شى املادة )35( من الد�شتور، وبناء 
ال��وزراء، يعني وجيه مو�شى عوي�س  على تن�شيب رئي�س 
عوي�س، وزيرا للرتبية والتعليم، ووزيرا للتعليم العايل 

والبحث العلمي.
كذلك يعني �شالح علي حامد اخلراب�شة، وزيرا للطاقة 
ال�شمايل وزيرا  املعدنية، ويو�شف حممود علي  والروة 

عو�س  يو�شف  وفي�شل  والتموين،  والتجارة  لل�شناعة 
ال�شبول وزير دولة ل�شوؤون الإعلم.

هيفاء  تعيني  ت��ق��رر  فقد  الثقافة  وزارة  اإىل  وبالن�شبة 
يو�شف ف�شل حجار النجار يف هذا املن�شب، ووفاء �شعيد 
القانونية،  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  م�شطفى  بني  يعقوب 
للبيئة، وخريي  وزيرا  الردايدة،  ومعاوية خالد حممد 
زكريا  ونايف  لل�شتثمار،  وزي��را  عمرو  عبداملنعم  يا�شر 
اليمني  ال�����وزراء  واأدى  ل��ل��ع��م��ل.  وزي����را  ا�شتيتية  ن��اي��ف 
احل�شينية،  ق�شر  يف  الأردين،  العاهل  اأم��ام  الد�شتورية 
حيث ح�شر اأداء اليمني رئي�س الوزراء ب�شر اخل�شاونة، 

ورئي�س الديوان امللكي يو�شف ح�شن العي�شوي.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

امل�����ع�����روف: احل�����ب ي�����ش��ت��م��ر ثلث 
�شفاف  ع��ل��ى  با�شتثناء  ���ش��ن��وات... 
بوين�س  ب��لت��ا، يف  ل  دي  ري���و  ن��ه��ر 
���ش��ت��اءان كافيان  ك��ان  اآي��ر���س، حيث 
قمة  على  املرتبع  الثنائي  "لقتل" 
الو�شط  ي�����ش��ار  رئ��ي�����س  ال�����ش��ل��ط��ة. 
كري�شتينا  ونائبه  فرنانديز  األرتو 
ك��ري���ش��رن، يف �شراع  ف��رن��ان��دي��ز دي 
النتيجة  ب�شبب  �شبتمر   12 منذ 
احلركة  �شجلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة 
ال���ي���وم خلل  ال��ب��ريون��ي��ة يف ذل����ك 
الوطنية  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 
مبثابة  غ����ري����ب  اق����������رتاع  -وه��������و 
�شهرين  قبل  كبري  راي  ا�شتطلع 

من النتخابات الت�شريعية.
جتديد  ���ش��ي��ت��م  ن���وف���م���ر،   14 يف 
اجل��م��ع��ي��ة وثلث  اأع�������ش���اء  ن�����ش��ف 

•• عوا�شم-وكاالت

رحبت �شفارات الوليات املتحدة، وبريطانيا، وفرن�شا، 
واأمل���ان���ي���ا، واإي��ط��ال��ي��ا، يف ل��ي��ب��ي��ا ب���اإع���لن جل��ن��ة 5+5 
الأجانب  املرتزقة  �شحب  ح��ول  امل�شرتكة  الع�شكرية 

من البلد.
وجاء ذلك يف بيان م�شرتك ل�شفارات الدول ال�5 اأ�شار 
واملقاتلني  املرتزقة  �شحب  خطة  اللجنة  توقيع  بعد 
اتفاق  مع  يتوافق  مبا  ليبيا،  من  الأجنبية  وال��ق��وات 
وق��ف اإط���لق ال��ن��ار وق����راري جمل�س الأم���ن الدويل 
2570 و2571، ح�شب موقع املر�شد الليبي اأم�س 
الإثنني. وثمن البيان الرتكيز على الت�شاور والتعاون 
مع ال�شركاء الدوليني، خا�شة جريان ليبيا، يف تنفيذ 

ال�5 بدعم  ال���دول  ال��ت��زام  خطة الن�����ش��ح��اب، جم���دداً 
الآلية الليبية لر�شد وقف اإطلق النار، و�شرورة نزع 
الفاعلة  اجلهات  وجميع  امل�شلحة،  اجلماعات  �شلح 

غري احلكومية.
ونبه البيان لأهمية الت�شريح، واإعادة الدمج لإ�شلح 
يقودها  �شاملة  اأمنية  هيكلية  واإن�شاء  الأم���ن،  قطاع 
م���دين ل��ي��ب��ي، م���وؤك���داً ���ش��رورة مكافحة الإره�����اب يف 
الإرهابية  اجلماعات  وا�شتبعاد  الو�شائل  بكل  ليبيا 

واملدرجني على لوائح الأمم املتحدة.
حظر  لتنفيذ  اإي��ري��ن��ي  عملية  بجهود  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��اد 
بالعقوبات  التذكري  مع  ليبيا،  اإىل  الأ�شلحة  ت�شدير 
�شد منتهكي احلظر، اأو وقف اإطلق النار، اأو تهديد 
النتقال  تقوي�س  اأو  البلد،  يف  وال�شتقرار  ال�شلم 

اخلارجية الأمريكية حتذر من التوجه لفندق �سريينا وحميطه بكابل
•• كابول-وكاالت

ح���ذرت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ال��رع��اي��ا الأم��ريك��ي��ني م��ن ال��ت��وج��ه اإىل 
فندق"�شريينا" يف العا�شمة الأفغانية كابل وحميطه ب�شبب تهديدات اأمنية. 
وقال موفد �شكاي نيوز عربية يف كابل اإن هناك اإجراءات اأمنية م�شددة وانت�شارا 
ملقاتلي وقنا�شة طالبان داخل وحميط فندق �شريينا يف العا�شمة الأفغانية. 
وي�شم الفندق ع�شرات النزلء الأجانب من الدبلوما�شيني وال�شحفيني ومن 

ي�شتعدون لل�شفر يف رحلت الإجلء.
لإجلء  رحلة  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اإن  عربية  نيوز  ل�شكاي  م�شادر  وق��ال��ت 
ع�شرات الأمريكيني من اأ�شل اأفغاين من كابل �شمن �شل�شلة رحلت متوا�شلة 
لإجلء الرعايا واملوظفني وعائلتهم. ياأتي هذا يف الوقت الذي اختتمت فيه 
حمادثات بني اجلانبني الأمريكي وم�شوؤولني يف حركة طالبان يف العا�شمة 

القطرية الدوحة.
باملناق�شات  براي�س  نيد  الأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدث  و�شفها  والتي   

ال�شريحة واملهنية.
اأكتوبر، للقاء   10 9 و  اإىل الدوحة يف  اإن وف��دا م�شرتكا �شافر  وق��ال براي�س 
كبار ممثلي طالبان، حيث ركز الوفد الأمريكي خلل املحادثات على خماوف 
الأم��ن والإره��اب واملمر الآم��ن للمواطنني الأمريكيني وغريهم من الرعايا 
الأجانب وال�شركاء الأفغان، وكذلك على حقوق الإن�شان، مبا يف ذلك امل�شاركة 

الهادفة للن�شاء والفتيات يف جميع جوانب املجتمع الأفغاين.
اإىل  اإن�شانية مبا�شرة  كما ناق�س اجلانبان تقدمي الوليات املتحدة م�شاعدات 
ال�شعب الأفغاين. من جانبه قال الناطق با�شم وزارة خارجية حكومة طالبان 
عبدالقهار بلخي اإن املحادثات مع الوفد الأمريكي كانت جيدة وجرى خللها 
م�شريا  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  والق�شايا  ال�شيا�شية  للق�شايا  مف�شل  نقا�س 
اإذا  امل�شتقبل  ا�شتمرار عقد مثل هذه الجتماعات يف  اأنه مت التفاق على  اإىل 
لزم الأم��ر. وبح�شب متحدث طالبان فقد طالب وفد احلركة ب�شرورة بذل 
اجلهود لإقامة علقات دبلوما�شية بني الطرفني باأف�شل ما ميكن، وتعهدت 

احلركة بت�شهيل عمليات اإجلء الرعايا الأجانب من اأفغان�شتان.

جمل�س ال�شيوخ يف هذا البلد الذي 
اأزم��ة، واملدين ل�شندوق  يعاين من 
النقد ال��دويل، وحيث يطال الفقر 

اأربعة من كل ع�شرة اأرجنتينيني.
بداأ كل �شيء ب�شكل جيد بني األرتو 
ا�شرتاتيجي  ع��ق��ل  وك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا. 

ره���ي���ب، ت�����درك ه����ذه الأخ������رية اأن 
�شخ�شيتها املثرية للنق�شام منعتها 
العودة  الأم���ل يف  2019 م��ن  ع��ام 
الرئا�شة  م��ق��ر  رو����ش���ادا،  ك��ا���ش��ا  اإىل 
اإىل   2007 م����ن  ���ش��غ��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

�س15( )التفا�شيل     .2015

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

مواقــيت ال�صالة
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جامعة �أبوظبي تعزز من م�شاركة ومتيز �ملر�أة 
يف جمالت �لهند�شة و�لأبحاث �حلا�شوبية

�أخبار �لإمار�ت

مع�شكر�ت �لإخو�ن مالذ لـ »حز�م 
�إرهابي« ي�رضب د�خل ليبيا وخارجها 

عربي ودويل

�لقمزي يحرز لقب مونديال 
�لفورمول 2 بالربتغال 

�لفجر �لريا�شي

اإجراء 276,637 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية 
ال�سحة تعلن تقدمي 29,277 جرعة 
من لقاح كوفيد19- خلل 24 �ساعة 

•• اأبوظبي-وام 

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 29،277 جرعة من لقاح "كوفيد-
التي  اجلرعات  عدد  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  19" خلل 
 207.32 اللقاح  20،504،488 جرعة ومعدل توزيع  اأم�س  مت تقدميها حتى 

جرعة لكل 100 �شخ�س.
ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
"كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 276،637 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ��لل  ج��دي��دا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
)التفا�شيل �س3(

•• برلني-وكاالت

قالت امل�شت�شارة الأملانية املنتهية وليتها اأجنيل مريكل، 
اأو�شح،  اأوروب��ا حتديد م�شاحلها الأمنية ب�شكل  اإن على 
وقالت  اأفغان�شتان.  من  املتحدة  الوليات  ان�شحاب  بعد 
املعهد  الإث��ن��ني  فيحوار م��ع ممثلني ع��ن  اأم�����س  مريكل 
ات�شح  القد�س،  القومي يف  الأمن  لدرا�شات  الإ�شرائيلي 
ب�شكل غري م�شروط لتويل  اأمريكا مل تعد م�شتعدة  اأن 

دور قيادي يف العامل.
م�شاء  وداع  زي�����ارة  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل  م��ريك��ل  وو���ش��ل��ت 
الوزراء  رئي�س  الأح���د  ي��وم  والتقت  ال�شبت.  اأم�����س  اأول 
اآخرين.  و�شا�شة  القد�س،  يف  بينيت  نفتايل  الإ�شرائيلي 
و�شددت مريكل على م�شوؤولية احلكومات الأملانية املقبلة 

عن اأمن اإ�شرائيل ومكافحة معاداة ال�شامية.
وقالت مريكل يف حمادثات مع خراء اأمنيني قبل اختتام 
زيارتها : اإ�شرائيل قريبة من احلدود اخلارجية لأوروبا، 

لذلك لدينا اأي�شاً م�شالح اأمنية م�شرتكة. وعن احتواء 
الرنامج النووي الإيراين، قالت مريكل اإنها متر حالياً 
"بعملية حرجة"، م�شرية اإىل موقف  م�شرتكاً بني اأملانيا 
واإ�شرائيل، يق�شي مبنع الت�شلح النووي لطهران ب�شكل 
مطلق، م�شيفة اأن هناك فقط خلفات يف ال��راأي حول 

الطريق ال�شحيح لتحقيق هذا الهدف.
النووي  التفاق  دائما  تعتر  كانت  اأنها  مريكل  وذك��رت 
املثايل،  الت��ف��اق  لي�س  اإي���ران  م��ع   2015 لعام  ال���دويل 
ال�شرق  ب��ن��زاع  يتعلق  وفيما  للعمل.  اإط����اراً  ي�شكل  لكنه 
اإن ق�شية الفل�شطينيني اختفت  الأو�شط، قالت مريكل 
الآون��ة الأخرية،  ب�شكل متزايد من جدول الأعمال" يف 
معترة ذلك، غري جيد، م�شيفة اأنه مثلما اأن لإ�شرائيل 
اأي�شا  اأن يغيب حق الفل�شطينيني  حق يف دولة ل يجب 
على  تختفي  ل��ن  الق�شية  اأن  اإىل  م�شرية  الأع���ني،  ع��ن 
مع  علقاتها  اإ�شرائيل  ح�شنت  لو  حتى  الطويل،  امل��دى 

دول عربية.

القب�س  ُي��ع��ل��ن  ال��ك��اظ��م��ي 
ع��ل��ى ن���ائ���ب ال���ب���غ���دادي

•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ق�����ال 
تغريدة  يف  ال��ك��اظ��م��ي  م�شطفى 
ع��ل��ى ت���وي���رت اأم�������س الث����ن����ني، اإن 
ال��ع��راق��ي��ة قب�شت  الأم�����ن  ق����وات 
املالية  م�شوؤول  �شامي جا�شم  على 
ونائب زعيم تنظيم داع�س ال�شابق 

اأبو بكر البغدادي.
ال�����وزراء يف الوقت  وك��ت��ب رئ��ي�����س 
اأبطالنا  ع��ي��ون  ف��ي��ه  ك��ان��ت  ال����ذي 
حلماية  يقظة  الأمنية  القوات  يف 
النتخابات، كانت ذراعهم الأ�شيلة 
واحدة  تنفذ  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از  يف 
املخابراتية  العمليات  اأ�شعب  من 
خارج احلدود، للقب�س على الدعو 
�شامي جا�شم. ومل يقدم الكاظمي 

تفا�شيل.
ال��ب��غ��دادي يف غ���ارة لقوات  وُق��ت��ل 
خ��ا���ش��ة اأم��ري��ك��ي��ة ب�����ش��م��ال غرب 

�شوريا يف 2019.
اأعلنت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وك��ان��ت 
وق���ت���ه���ا ع����ن م����ك����اف����اأة مل����ن ي���ديل 
مبعلومات تقود اإىل موقع زعماء 

التنظيم ومن بينهم جا�شم.

مريكل: اأمريكا غري م�ستعدة لقيادة العامل...والق�سية الفل�سطينية لن تختفي
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اأخبـار الإمـارات

•• روما-وام

الدكتور  الأك��ر  الإم��ام  ت�شلم ف�شيلة 
وقدا�شة  الأزه���ر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د 
الكني�شة  ب����اب����ا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال���ب���اب���ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، درع�����ي ج���ائ���زة زاي���د 

للأخوة الإن�شانية هذا الأ�شبوع.
ل��لأخ��وة الإن�شانية هي  وج��ائ��زة زاي��د 
جائزة عاملية م�شتقلة حتتفي بجهود 
ال��ذي��ن يقدمون  الأف�����راد وال��ك��ي��ان��ات 
اإ�شهاماٍت جليلٍة نحو تقدم الإن�شانية 
وتعزيز التعاي�س ال�شلمي. وقد تاأ�ش�شت 
تخليًدا   2019 ف��راي��ر  يف  اجل��ائ��زة 
ل��ل��ق��اء ال��ت��اري��خ��ي ب��ني ق��دا���ش��ة البابا 
فرن�شي�س وف�شيلة الإمام الأكر �شيخ 
برعاية  اأبوظبي  يف  ال�شريف،  الأزه��ر 
م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الإن�شانية، حيث وّقعا  الأخوة  ..راعي 
وثيقة الأخوة الإن�شانية، واأ�شبحا اأول 
فائَزين فخريني بجائزة زايد للأخوة 

الإن�شانية.
وق����������ام ب����ت����ق����دمي درع����������ي اجل�����ائ�����زة 
رئي�س  اأي���و����ش���و  م��ي��غ��ي��ل  ال���ك���اردي���ن���ال 
وامل�شت�شار  العليا  اللجنة  اجتماعات 
حم��م��د ع��ب��د ال�����ش��لم، الأم����ني العام 
للجنة العليا للأخوة الإن�شانية، وهي 

لتعزيز  تاأ�ش�شت  م�شتقلة  دولية  جلنة 
قيم الأخوة الإن�شانية يف املجتمعات يف 
جميع اأنحاء العامل، وحتقيق تطلعات 

وثيقة الأخوة الإن�شانية.
واأع�������رب ال���ب���اب���ا ف��رن�����ش��ي�����س والإم������ام 
الطيب عن �شعادتهما بجهود اللجنة 

والتي  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ل���لأخ���وة  ال��ع��ل��ي��ا 
زاي�����د للأخوة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ت�����ش��رف 
الإن�������ش���ان���ي���ة، ون���ا����ش���دا جل��ن��ة حتكيم 
الإن�شانية  ل����لأخ����وة  زاي������د  ج����ائ����زة 
تبثها  التي  ال��روح  موا�شلة   2022
خلل  م��ن  الإن�شانية  الأخ���وة  وثيقة 

عملهم وجهودهم.
الإن�شانية  الأخ�����وة  ج���ائ���زة  و���ُش��م��ي��ت 
با�شم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الإمارات  /رحمه اهلل/، موؤ�ش�س دولة 
التي  القيم  وتعك�س  املتحدة،  العربية 
ت��ف��اين ال�شيخ  ب��ه��ا اجل���ائ���زة  حت��ت��ف��ي 

زايد /رحمه اهلل/ يف العمل عن كثب 
م���ن خم��ت��ل��ف اخللفيات  ال��ن��ا���س  م���ع 
ونزعته  الأخلقي،  واإرثه  والثقافات، 
للآخرين  واح����رتام����ه  الإن�������ش���ان���ي���ة، 
وم�����ش��اع��دت��ه��م، ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر عن 

دينهم اأو جن�شهم اأو عرقهم.

ت���ت���وىل م��ه��م��ة حت��ك��ي��م ج���ائ���زة زاي���د 
ل���لأخ���وة الإن�����ش��ان��ي��ة ك���ل ع����ام جلنة 
اللجنة  ت��خ��ت��اره��ا  م�����ش��ت��ق��ل��ة  حت��ك��ي��م 
بداية  ويف  الإن�شانية.  للأخوة  العليا 
ه����ذا الأ����ش���ب���وع، ع��ق��د اأع�������ش���اء جلنة 
حتكيم جائزة زايد للأخوة الإن�شانية 

2022 اجتماعات  الثالثة  يف دورتها 
الأكر  والإم����ام  فرن�شي�س  البابا  م��ع 
�شيخ الأزه��ر على التوايل يف حا�شرة 

الفاتيكان بروما.
ال�شيد  م��ع��ايل  التحكيم  جلنة  ت�شم 
رئ��ي�����س جمهورية  اإي�����ش��وف��و،  حم��م��دو 
جائزة  على  واحلائز  ال�شابق  النيجر 
اإبراهيم للإجناز يف القيادة الإفريقية 
خو�شيه  ال�شيد  ومعايل   ،2020 عام 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  ه����ورت����ا،  رام����و�����س 
لتيمور ال�شرقية واحلائز على جائزة 
ومعايل  1996م،  عام  لل�شلم  نوبل 
نكوكا،  م��لم��ب��و-  ف��وم��زي��ل  ال�����ش��ي��دة 
اإف��ري��ق��ي��ا �شابقاً  ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ن��وب 
والنائب ال�شابق للأمني العام للأمم 
امل��ت��ح��دة، ون��ي��اف��ة ال��ك��اردي��ن��ال مايكل 
املهاجرين  ق�����ش��م  وك���ي���ل  ت�������ش���ريين، 
الر�شويل،  ب��ال��ك��ر���ش��ي  وال���لج���ئ���ني 
مبادرة  رئي�شة  بي�شار،  ليا  والدكتورة 
وامل�شت�شار  ال����دي����ن،  ع����لء  م�������ش���روع 
العام  الأم�����ني  ع��ب��دال�����ش��لم،  حم��م��د 

للجنة العليا للأخوة الإن�شانية.

•• اأبوظبي-وام

الحتادي،  الوطني  للمجل�س  الرملانية  ال�شعبة  وف��د  ي�شارك 
الأوىل من دور  العربي، واجلل�شة  يف اجتماعات جلان الرملان 
النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي الثالث خلل الفرتة من 

القاهرة. يف  اجلاري  اأكتوبر   16 اإىل   11
الإماراتية  الرملانية  ال�شعبة  جمموعة  اأع�شاء  الوفد  وي�شم 
يف ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي ���ش��ع��ادة ك��ل م��ن : حممد اأح��م��د اليماحي 
رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي ع�شو جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية والأمن القومي، وناعمة عبداهلل 
ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�شرهان 
واأحمد  وال�����ش��ب��اب،  وامل����راأة  والثقافية  وال��رتب��وي��ة  الجتماعية 
واملالية،  القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  ال�شويدي  بو�شهاب 
الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  نائب  النقبي  �شعيد  و�شذى 

والقانونية.
ال�شوؤون  جلنة  تناق�س  اللجان  اجتماعات  اأعمال  ج��دول  ووف��ق 

ال�شيا�شية  التطورات  القومي  والأم���ن  وال�شيا�شية  اخلارجية 
والأم��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وم�����ش��روع ق��ان��ون حماية وتعزيز 
الأم����ن ال�����ش��ي��راين يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وم�����ش��روع خ��ط��ة عمل 

اللجنة خلل دور النعقاد الثاين.
وتناق�س جلنة ال�شوؤون الجتماعية والرتبوية والثقافية واملراأة 
وال�شباب م�شتجدات العمل على اإعداد م�شروع قانون ا�شرت�شادي 
عربي ملكافحة العنف �شد املراأة ومتابعة م�شتجدات العمل "يف 
اطار جامعة الدول العربية" املتعلقة مب�شروع التفاقية العربية 
واعتماد  الأ���ش��ري،  والعنف  والفتاة  امل��راأة  �شد  العنف  ملناه�شة 
العامل  يف  الجتماعية  احل��ال��ة  تقرير  وحم���اور  ال��ع��ام  الإط����ار 
العربي لعام 2021م، وا�شتعرا�س م�شتجدات العمل على اإعداد 
التقرير اخلا�س بجهود الدول العربية يف التعامل مع جائحة " 
كورونا " ومواجهة تداعياتها يف ما يتعلق باخت�شا�شات اللجنة، 
وعر�س اأع�شاء اللجنة جهود بلدانهم يف التعامل مع جائحة " 
ال�شوؤون  جلنة  وتناق�س   .  2021 العام  " خلل  كوفيد 19- 
الق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ت��ق��ري��ر احل��ال��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف العامل 

لدور  اللجنة  عمل  خطة  وم�شروع   ،2020 العام  عن  العربي 
 ،2021 للعام  الثالث  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  النعقاد 
بالإعداد  املعنية  الفرعية  اللجنة  وتقرير  املالية  واملو�شوعات 
"دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��رب��ي يف تعزيز  ل��ور���ش��ة ع��م��ل ح���ول 
التجارة البيئية وال�شتجابة العربية ملعايري التجارة الدولية". 
وتطلع جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية على خطة عملها 
خلل دور النعقاد الثاين وعلى تقرير الجتماع الأول للجنة 
تطلع  كما  العربي،  العامل  الإن�شان يف  بحقوق  املعنية  الفرعية 
اللجنة من مدير اإدارة حقوق الإن�شان بالأمانة العامة جلامعة 
يخ�س  فيما  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اأوج����ه  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
النظام  وعلى  الإن�شان،  حلقوق  العربي  امليثاق  على  الت�شديق 
الأ�شا�شي للمحكمة العربية حلقوق الإن�شان، وعلى التفاقيات 

والقوانني املتعلقة بحقوق الإن�شان.
دور  من  الأوىل  جل�شته  العربي  ال��رمل��ان  يعقد  اأن  املقرر  وم��ن 
 16 ب��ت��اري��خ  ال��ث��ال��ث  الت�شريعي  الف�شل  م��ن  ال��ث��اين  الن��ع��ق��اد 

اأكتوبر 2021 يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

�سيخ الأزهر والبابا فرن�سي�س يت�سلمان درعي جائزة زايد للأخوة الإن�سانية 

الإمارات ت�سارك يف اجلل�سة الأوىل للربملان العربي واجتماعات جلانه 

رائحة اللبان تفوح من جناح �سلطنة عمان يف اإك�سبو دبي 

جمل�س اإدارة الحتادية للرقابة النووية يطلع على م�ستجدات براكة 

•• دبي-وام:

دخول  م��ن  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ   
عمان  ���ش��ل��ط��ن��ة  ج��ن��اح  اإىل  ال���زائ���ر 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ال�شقيقة 
الزكية  ال����روائ����ح  ان��ت��ب��اه��ه  ت��ل��ف��ت 
ارتباط  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ل��ب��ان  ل�شجرة 
تاريخي بالإن�شان والإرث العماين.

وي���ع���د ج���ن���اح ���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان من 

ت�شميمه  يف  امل���م���ي���زة  الأج����ن����ح����ة 
اأيقونات  اإح������دى  م���ن  امل�����ش��ت��وح��ى 
 " " ال��ل��ب��ان  ���ش��ج��رة  الطبيعة وه���ي 
العماين  ال��رتاث  اأ�شالة  ليعر عن 
اخلم�شة  اأق�شامه  يف  اأي�شا  ويج�شد 

دورة حياة �شجرة " اللبان" .
مدير  الزهيمي  �شامل  خالد  وق��ال 
ت�شريح  يف  ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة  ج���ن���اح 
 " " وام  اأن���ب���اء الإم��������ارات  ل��وك��ال��ة 

اجلناح  مبنى  ت�شميم  ا�شتلهام  مت 
العماين من �شجرة اللبان جت�شيدا 
دبي  "اإك�شبو  ل���  الرئي�شي  للعنوان 
العقول  ب���ني  ت��وا���ش��ل   "  2020
والعناوين  امل�شتقبل"  و���ش��ن��اع��ة 
والتنقل  ال����ش���ت���دام���ة  ال���ف���رع���ي���ة 
اجلناح  اأن  واأو������ش�����ح  وال����ف����ر�����س. 
التنقل  م��ق��اب��ل ج���ن���اح  ي��ق��ع  ال�����ذي 
مربع  مرت   2200 م�شاحته  تبلغ 

مهند�شات  قبل  م��ن  ت�شميمه  ومت 
م����ع����م����اري����ات ع���م���ان���ي���ات م�����ن فئة 
اجلناح  اأن  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�����ش��ب��اب، 
اإدارت��ه من قبل كفاءات  والذي يتم 
خم�س  على  يحتوي  �شابة  عمانية 
�شجرة  ح��ي��اة  دورة  مت��ث��ل  م��ن��اط��ق 
والنمو  الأم  ال�شجرة  وه��ي  اللبان 
وال�شتخدام  وال��ت��ج��ارة  واحل�����ش��اد 
ع��ل��ى مركز  ال��زائ��ر  وب��ع��ده��ا يطلع 

واأ�شار   . ال�شتثمار  ومركز  الفر�س 
على  كذلك  يحتوي  اجلناح  اأن  اإىل 
نوع   300 ح���وايل  ي��ع��ر���س  متجر 
املتعلقة  ال��ع��م��ان��ي��ة  امل��ن��ت��وج��ات  م��ن 
ب�شجرة اللبان التي حتظى بح�شور 
هائل عر التاريخ جعل منها ج�شراً 
العامل  ح�������ش���ارات  ب���ني  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
القدمي منذ اآلف ال�شنني ولأجلها 
حت���رك���ت ال����ق����واف����ل ال���ت���ج���اري���ة يف 

م�شارات خمتلفة.
وت����ط����رق ال���ع���دي���د م����ن امل����وؤرخ����ني 
مكانة  اإىل  وال��ب��اح��ث��ني  وال��رح��ال��ة 
امل�شتخرجة  امل��ادة  واأهمية  ال�شجرة 
م��ن��ه��ا وال����ت����ي ت��ع��ت��ر م��ق��د���ش��ة يف 
كاحل�شارة  ال��ق��دمي��ة  احل�������ش���ارات 
امل�شرية والرومانية وال�شينية حيث 
نظرا  بالأهمية  يتمتع  اللبان  ك��ان 
وا�شتخداماته  العطرية  خلوا�شه 

العلجية والدوائية .
وازده������رت جت����ارة ال��ل��ب��ان ع��ل��ى مر 
ب��ذل��ك علقات  ف��ن�����ش��اأت  ال��ع�����ش��ور 
ح�شارات  م����ع  م��ت��ن��وع��ة  جت����اري����ة 
خلل  من  القدمي  العامل  و�شعوب 
ب����لد م���ا بني  ال���ق���واف���ل اإىل  ط����رق 
وب��لد حو�س  واإىل م�شر  النهرين 
اأوروبا  اإىل  ومنها  املتو�شط  البحر 
وعر بحر العرب واملحيط الهندي 

القارة  و�شبه  اأفريقيا  �شواحل  اإىل 
الهندية اإ�شافة اإىل �شرق اآ�شيا.

•• اأبوظبي-وام

خلل  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اطلع 
الجتماع الذي عقده موؤخرا على اآخر امل�شتجدات يف الوحدات 

الأربع ملحطة براكة للطاقة النووية.
كما ا�شتعر�س امل�شتجدات املتعلقة برنامج الرقابة والتفتي�س 
اإىل  بالإ�شافة  املحطة  2 من  وال��وح��دة   1 ال��وح��دة  للهيئة يف 
والتي   2 للوحدة  املختلفة  الختبارات  مراحل  على  الط��لع 

مت ربطها موؤخرا بال�شبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
باإجراء  املحطة  يف  للهيئة  التابعون  املقيمون  املفت�شون  ويقوم 
اإر�شال الهيئة  اإىل  اإ�شافة  عمليات تفتي�شية على مدار ال�شاعة 
مفت�شني اإ�شافيني للتحقق من التزام كافة املراحل باملتطلبات 

الرقابية للهيئة.
ن��واة للطاقة  �شركة  املجل�س خلل الجتماع على منح  وواف��ق 

رخ�شة تتعلق بحيازة وتداول وتخزين ونقل املواد النووية يف 
الوحدة الثالثة ملحطة براكة للطاقة النووية.

كما ناق�س اأع�شاء املجل�س ا�شرتاتيجية امل�شادر امل�شعة اليتيمة 
للفرتة من 2021 حتى 2026 والتي حتدد الأ�ش�س لو�شع 
ترتيبات وطنية للوقاية من الإ�شعاع من امل�شادر امل�شعة والتي 
تقع خارج النطاق الرقابي واملعروفة ب� " امل�شادر امل�شعة اليتيمة 

."
ويف جمال التعاون الدويل للأبحاث والدرا�شات وافق جمل�س 
للوقاية  الفرن�شي  واملعهد  الهيئة  ب��ني  اتفاقية  على  الإدارة 
خمتلف  يف  التعاون  لتجديد  النووية  وال�شلمة  الإ�شعاع  من 
املجالت الفنية وي�شمل هذا التعاون امل�شروع البحثي لدرا�شة 

مناذج حركة النظائر امل�شعة يف البيئة املحلية.
ومن ناحية اأخرى .. ت�شتعد دولة الإمارات ل�شت�شافة مترين 
كونفك�س - 3 الدويل والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية ويعقد حتت عنوان "براكة الإمارات" يومي 26 و 27 
اأكتوبر اجلاري.

وت�شارك اأكر من 170 دولة ومنظمة دولية يف التمرين ومت 
الرئي�شية  التدريبات  خم��رج��ات  على  الإدارة  جمل�س  اإط���لع 
36 �شاعة متوا�شلة يف ال�شهر املا�شي  التي عقدت بنجاح ملدة 

مب�شاركة الهيئة الحتادية للرقابة النووية.
وكان الهدف الرئي�شي من التدريبات هو اختبار قدرة الهيئة 
اأداء دورها يف حالة الطوارئ النووية من خلل التفعيل  على 

الكامل ملركز عمليات الطوارئ التابع لها.
الهيئة  من  اإ���ش��راف  حتت  الرئي�شية  التح�شريات  عقدت  وق��د 
للإطار  ووفقا  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
تطبيق  و�شيتم  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  الحت��ادي��ة  للهيئة  ال��رق��اب��ي 
التمرين  قبل  الرئي�شية  التح�شريات  من  امل�شتفادة  الدرو�س 

ل�شمان تنفيذه بنجاح.

•• اأبوظبي-وام

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل مر�شوما احتاديا بتعيني �شامل بطي �شامل 

القبي�شي مديرا عاما لوكالة الإمارات للف�شاء.
باأداء  الإم��ارات للرتقاء  القرار يف �شوء جهود حكومة  ياأتي 
اإجنازات  وحتقيق  الدولة  يف  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
نوعية يف مرونة هياكلها و�شيا�شاتها، وحتديث ا�شرتاتيجياتها 

وتعزيز ا�شتعداداتها للخم�شني عاما املقبلة.
يف  عاما   20 م��ن  لأك��ر  املمتدة  بخرته  القبي�شي  و�شيقود 
جمالت الطريان الع�شكري والدفاع يف القطاعني احلكومي 

وتطوير  لت�شجيع  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  جهود  واخلا�س 
ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا، وو�شع 
الدولية  ال�شراكات  بها، وعقد  املرتبطة  وال�شيا�شات  الأنظمة 
الوطنية،  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ت��ع��ددة،  الثنائية 

وتطبيقات الأبحاث الف�شائية املتعمقة.
من  ع���ددا  واملهنية  العملية  م�شريته  خ��لل  القبي�شي  �شغل 
الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوا  ك��ان  حيث  املنا�شب، 
مركز  اإدارة  جمل�س  يف  وع�شوا   ،2018 ع��ام  منذ  للف�شاء 
الوطنية  اللجنة  يف  وع�شوا  اأب��وظ��ب��ي،  يف  والتحكم  املتابعة 
الأمن  دائرة  القبي�شي  تراأ�س  الإن�شاين، كما  الدويل  للقانون 
النووي يف الهيئة الحتادية للرقابة النووية، و�شمن خراته 

مدير  من�شب  القبي�شي  ���ش��امل  ت���وىل  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  يف 
الأمريكية  الطريان  ب�شركة  الدفاع  ل��وزارة  الفني  الرنامج 
اإلكرتونيات  تطوير  عمليات  اأدار  حيث  م��ارت��ن/،  /لوكهيد 
الطريان والرادار والأ�شلحة واأنظمة ال�شتهداف املبنية على 

التكنولوجيا.
يحمل القبي�شي �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة الكهربائية 
ودرجة  �شاكرامنتو،   - كاليفورنيا  جامعة  من  والإلكرتونية 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة تك�شا�س  ال��ه��ن��د���ش��ة  امل��اج�����ش��ت��ري يف 
- اأرل��ي��ن��غ��ت��ون، وه��و اأي�����ش��ا خ��ري��ج مبرتبة ال�����ش��رف م��ن كلية 
الدفاع الوطني يف اأبوظبي، وحا�شل على درجة املاج�شتري يف 

الدرا�شات ال�شرتاتيجية والأمنية .

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني �سامل بطي القبي�سي مديرا عاما لوكالة الإمارات للف�ساء     الإمارات تدين ب�سدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف 
موكب وزير الرثوة ال�سمكية وحمافظ عدن يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

 اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي اجلبان الذي ا�شتهدف موكب وزير الروة ال�شمكية وحمافظ 
اأن دولة  ال��دويل  والتعاون  واأك��دت وزارة اخلارجية  القتلى واجلرحى.  ع��دن، وجنم عنه �شقوط عدد من 
الإمارات تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإرهابية التي ت�شتهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار، 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الأخلقية والإن�شانية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على توحيد اجلهود واتخاذ موقف حا�شم لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية، 
لف�شح الطريق اأمام الو�شول اإىل حل �شيا�شي �شامل يوؤدي اإىل حتقيق ال�شلم والأمن وال�شتقرار يف اليمن. 
كما اأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها لأهايل وذوي ال�شحايا وللجمهورية اليمنية حكومًة و�شعباً يف هذه 

اجلرمية النكراء ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.
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••   اأبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 276،637 فح�شا جديدا خلل ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  حالة   124 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 737،890 حالة.
الإ�شابة  تداعيات  نتيجة  م�شابة  حالة  وف��اة  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

حالة.  2،114
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وم��وا���ش��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
و�شلمة  ل�شحة  �شماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 
مل�شابني  جديدة  حالة   182 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 731،295 حالة.
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•• دبي-وام 

 - ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ل��ح��ل��ول  "دل�شكو"  ت��دع��م 
وال�شريك  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل���ل���ول  م����زود 
اإك�شبو  يف  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  الر�شمي 
2020 دبي - طموح " اإك�شبو 2020 
" ليكون اأول حدث رئي�شي يحقق 85 
يف املائة من حتويل النفايات بعيداً عن 
احرتافياً  نهجاً  تتبنى  حيث  املكبات 
يلبي احتياجات املعر�س ويوفر معياراً 
النفايات  لإدارة  ل���ه  م��ث��ي��ل  ل  دول���ي���اً 
ومن   2020 اإك�����ش��ب��و  م���ن  م��ع��ت��م��د 
ويوؤ�ش�س  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
القطاع  معايري  يف  التقدم  م��ن  ملزيد 
البيئي فيما بعد انتهاء احلدث العاملي 
الإم����ارات  ع��ل��ى م�شتوى دول���ة  وذل���ك 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ودول 

العربية.
واأكد مهدي حممد الرئي�س التنفيذي 
– قطاع اخلدمات امل�شاندة  للعمليات 
ح��وار خا�س  " يف  " دل�شكو  �شركة  يف 
اأنباء الإمارات )وام( التزام  مع وكالة 
 2020 اإك�شبو  مب�شاعدة  دل�شكو"   "
ال�شتدامة  اأه���داف  حتقيق  على  دب��ي 
اخل���ا����ش���ة ب����ه و اإب��������راز ج���ه���ود دول����ة 
للم�شاهمة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
للجميع  ا�شتدامة  اأك���ر  م�شتقبل  يف 
م��ن خ���لل حت��وي��ل 85 يف امل��ائ��ة من 
با�شتخدام  املكب  عن  بعيداً  النفايات 

طرق معاجلة وحلول خمتلفة .
دبي"   2020 "اإك�شبو  اأن  واأ����ش���اف 
ي�شهم يف الرتويج للكثري من الأفكار 
والتقنيات واحللول املبتكرة يف جمال 
ال���ش��ت��دام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وارد 
اإيجاباً  ينعك�س  كما  البيئة  وح��م��اي��ة 
املجتمع  يف  والزده������ار  التنمية  ع��ل��ى 
يف خمتلف  الق��ت�����ش��ادي  النمو  وع��ل��ى 
اأ����ش���ار مهدي  ب��ال��دول��ة و  ال��ق��ط��اع��ات 

" على عقد  " دل�شكو  اأن ح�شول  اإىل 
دبي   2020 لإك�شبو  النفايات  اإدارة 
جاء بعد دخولها يف مناف�شة مع عدد 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف هذا  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
القطاع وخلراتها التي تفوق ال� 20 
عاما يف جمال اإدارة النفايات و بتميز 
فريق عملها متكنت من الفوز بالعقد 
وانطلقت مبا�شرة لتنفيذ خطة عملها 
اأن  اإىل  .. لفتا  اأ�شهر   6 ت�شتمر  التي 
امل��ع��دل ال��ي��وم��ي حل��ج��م ال��ن��ف��اي��ات يف 
الع�شرة اأيام الأوىل للحدث قدر بنحو 
170 طنا وهو موؤ�شر مر�شح للت�شاعد 
خلل الفرتة القادمة مع زيادة اأعداد 
وفرتة  الأ�شبوع  نهاية  اأي��ام  يف  ال���زوار 
الإجازات و ف�شل ال�شتاء لي�شل اإىل ما 
بني 200 - 250 طنا يوميا وفريق 
ارتفاع  لأي  " م�شتعد  " دل�شكو  عمل 
وفرزها  لنقلها  وج��اه��ز  ال��ك��م��ي��ات  يف 

والتعامل معها.
التي  البتكارية  اأب��رز احللول  ح��ول  و 
يف  عملها  خ��لل  "دل�شكو"  تنتهجها 
اأج��ل حماية  ه��ذا احل��دث العاملي م��ن 
ال��ب��ي��ئ��ة .. ق����ال ك���ج���زء م���ن م���ب���ادرة 
لإك�شبو  ري�شور�س"  ت����و  "وي�شت 
حاوية   1500 و�شعنا  دبي   2020

ذكية يف خمتلف اأرجاء اإك�شبو 2020 
" وعددها  " دل�شكو  و�شتقوم مركبات 
مركبات تعمل على مدار ال�شاعة   10
بالوقود  ت��ع��م��ل  امل���ع���ر����س  م���وق���ع  يف 
الكربونية  الب�شمة  لتقليل  احل��ي��وي 
اآيل  ب�شكل  تعمل  اإلكرتونية  واأخ���رى 
من  جمعها  مت  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات  بنقل 
النفايات  م��رف��ق  اإىل  اإك�����ش��ب��و  م��وق��ع 
ل�شمان  امل���وق���ع  يف  امل�����ش��م��م  امل���رك���زي 
وال�شتعادة  ال��ت��دوي��ر  اإع������ادة  ع��م��ل��ي��ة 
الفعالة للمواد وحتويلها اإىل منتجات 
اأفراد  منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  واأدوات 

املجتمع كافة.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���لآث���ار الإي��ج��اب��ي��ة التي 
تبنيها  ج���راء   " دل�شكو   " �شتحققها 
بال�شتدامة  اخلا�شة  احللول  اأح��دث 
" نحن   : م���ه���دي حم��م��د  اأ����ش���اف   ..
مفهوم  يف  احل����ي����اة  ب����ث  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل 
دولة  ت�شعى  الذي  الدائري  القت�شاد 
ك��ج��زء من  ب��ق��وة  لتحقيقه  الإم�����ارات 
بها لذلك  ال�شتدامة اخلا�شة  اأجندة 
الع�شوية  ال��ن��ف��اي��ات  ب��ت��ح��وي��ل  ن��ل��ت��زم 
من " اإك�شبو 2020 دبي " اإىل �شماد 
املوقع  اأر���س  بتخ�شيب  يقوم  ع�شوي 
اأن ن��ف��اي��ات ال��ب��ن��اء من  احل����ايل ك��م��ا 

 " اإع��ادة تدويرها يف من�شاأة  املوقع مت 
دل�شكو " للإن�شاءات والهدم واإعادتها 
ل���ل���م�������ش���اع���دة يف ب����ن����اء م����رف����ق م����ورد 
اإ�شتخدام  اإع����ادة  و�شيتم   2 النفايات 
املواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير 
والأج���زاء  املعدنية  الغيار  قطع  مثل 
امل�شتهلكة واإع��ادة تدويرها من خلل 
باي  ريلفد  اآن��د  اأول���د  نيو  "ذا  علمة 
اإىل  ال��ن��ف��اي��ات  دل�شكو" وال��ت��ي حت��ول 

ديكور منزيل مبتكر واأنيق".
�شتنتجها  التي  املنتجات  اأب��رز  ح��ول  و 
النفايات  تدوير  اإع��ادة  من  "دل�شكو" 
على  نعمل  اأو�شح   .. اإنتاجها  حجم  و 
اب��ت��ك��ار ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ج��ات التي 
ميكن الإ�شتفادة منها لأغرا�س فردية 
اأو جتارية فبمجرد فرز النفايات يتم 
نقل املواد القابلة لإعادة التدوير اإىل 
"دل�شكو" الكرى املوجودة يف  مرافق 
ا�شتعادة  م��رف��ق  مثل  الإم�����ارات  دول���ة 
امل�����واد احل��دي��ث��ة وال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا فرز 
لب  وم�شنع  يومياً  املختلفة  النفايات 
الورق حيث يتم حتويل نفايات الورق 
مثل  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  منتجات  اإىل 
بالإ�شافة  الأكواب  ال�شواين وحوامل 
اإع��ادة تدوير الزجاج التي  اإىل مبادرة 

حت���ول ال���زج���اج ال����ذي مت ج��م��ع��ه من 
تذكارات  اإىل  النفايات  اأن��واع  خمتلف 
ال�شركات  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  م�����ش��ت��دام��ة 
اإعادة  وك��ذل��ك  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ت���دوي���ر ال��ب��ل���ش��ت��ي��ك وحت���وي���ل���ه اإىل 
القم�شان  مثل  بالتجزئة  للبيع  �شلع 
وال��ق��ب��ع��ات اإىل ج��ان��ب ا���ش��ت��خ��دام زيت 
لت�شغيل  احل��ي��وي  ال��وق��ود  يف  الطهي 
يف  لل�شركة  التابعة  النفايات  مركبات 
موقع اإك�شبو 2020 دبي وفيما يتعّلق 
بحجم الإنتاج ت�شتوعب من�شاآتنا مئات 
ونوع  الإن��ت��اج  وحجم  يوميا  الأط��ن��ان 
النفايات  حجم  على  يعتمد  املنتجات 
توزيعها..  ثم  وم��ن  جمعها  يتم  التي 
احلرة  املنطقة  يف  من�شاة  ج��ان��ب  اإىل 
جلبل علي ملعاجلة النفايات و املخلفات 
تخلفها  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��وم  و  ال��زي��ت��ي��ة 
علي  جبل  ميناء  يف  الرا�شية  البواخر 
و حتويلها اإىل الديزل كمنتج و كذلك 
يف  ا�شتخدامه  لإع���ادة  امل���اء  ا�شتخراج 
اإ�شافة  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  و  ال����ري  ع��م��ل��ي��ات 
و  عجمان  اإم���ارات���ي  يف  من�شاأتني  اإىل 
تدوير  يف  متخ�ش�شتني  القيوين  اأم 
اأعمال الهدم و البناء لإنتاج  خملفات 
يف  " امل�شتخدمة  " ال��رودب��ي�����س  م���ادة 

اأعمال الر�شف و الطرق .
و اأ�شار مهدي اإىل اأن " دل�شكو " و من 
ال�شتدامة  ق�شم  يف  من�شتها  خ���لل 
من  ال����زوار  اأم����ام  جتربتها  �شتعر�س 
الأفراد و املوؤ�ش�شات و جمتمع الأعمال 
البيئة  احللول  اأح��دث  على  للإطلع 
جانب  اإىل  ال�����ش��رك��ة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
و مراحل  ال���زوار ح��ول كيفية  تثقيف 
التي ت�شب يف نهاية  و  النفايات  اإدارة 
دولة  اأه����داف حكومة  الأم���ر خل��دم��ة 
الإمارات التي ترتكز على حتويل اأكر 
قدر من النفايات عن املكبات .. داعيا 
ل��زي��ارة من�شتهم  ال����زوار  اجل��م��ه��ور و 

للتعرف على جهودهم و خدماتهم .
"دل�شكو"  عقد  �شيمتد  كان  اإذا  وحول 
اإك�شبو  اختتام  عقب  دب��ي  حكومة  مع 
حتتفظ  م���ه���دي  ق�����ال   ..  2020
الأم���د  ط��وي��ل��ة  ب�����ش��راك��ات  "دل�شكو" 
العديد  مع  م�شتمرة  تعاون  وعلقات 
يف  واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
دول��ة الإم����ارات وه��ي ع��لق��ات ت�شتند 
ال�شركة  وق���درات  ب��خ��رات  الثقة  اإىل 
واإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل���ل���ول  جم���ال  يف 
النفايات ومن هنا نتطلع اإىل موا�شلة 
امل�شروع  ه��ذا  يف  احلكومة  م��ع  العمل 

موؤ�شرات  ه��ن��اك  اأن  خ��ا���ش��ة  وغ����ريه 
يكن  مل  امل��وق��ع  يف  ال�شتثمار  اأن  على 
اإك�شبو فقط  ل�شت�شافة معر�س  اأب��داً 
بل كان ا�شتثماراً لبناء مدينة جديدة 
على م�شافة واحدة بني دبي واأبو ظبي 

تكون حقاً مدينة للم�شتقبل.
و ح���ول اأب�����رز ���ش��رك��اء " دل�����ش��ك��و " .. 
 1935 عام  تاأ�ش�شت  ال�شركة  اإن  قال 
خدمات  بتقدمي  متخ�ش�شة  ك�شركة 
والبواخر  لل�شفن  وال�شحن  التفريغ 
قبل  العربي  اخلليج  مياه  الرا�شية يف 
اأكر  م����دار  ع��ل��ى  وت��ك��ر  ت��ت��و���ش��ع  اأن 
ميكن  ل  وب���ال���ت���ايل  ع����ام����اً   85 م����ن 
معهم  عملت  ال��ذي��ن  ال�شركاء  ح�شر 
الثمانية  العقود  م���دار  على  ال�شركة 
امل��ا���ش��ي��ة ول���ك���ن مي��ك��ن الإ�����ش����ارة اإىل 
ب��ع�����س اجل���ه���ات ال���ت���ي ن��ح��ظ��ى معها 
ب�شراكات مميزة ومن بينها غرفة دبي 
ومطارات  دبي  ومطارات  دبي  وبلدية 
وموؤ�ش�شة  ال���ع���ط���اء  ودب�����ي  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شتدامة  و�شبكة  وبيب�شيكو  اجلليلة 
والعديد  الإم��ارات��ي  الأحمر  والهلل 
اأن  اإىل  الآخرين.. لفتا  ال�شركاء  من 
خدمات " دل�شكو " ترتكز يف خمتلف 
اأن���ح���اء ال���دول���ة اإىل ج��ان��ب م��ك��ت��ب يف 

�شلطنة عمان .
 " دل�����ش��ك��و  مل�شاهمات"  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و 
اأ����ش���اف يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال���دول���ة .. 
"دل�شكو"  فيه  ت��وا���ش��ل  ال���ذي  ال��وق��ت 
م���ه���ام ع��م��ل��ه��ا ب���ك���ف���اءة حت���ر����س على 
اجلميل  ل��رد  مب�شوؤولياتها  الل��ت��زام 
حيث  ف��ي��ه  تعمل  ال���ذي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 
تتمحور جهودها يف هذا الإطار حول 
ركيزتني رئي�شيتني هما دعم املبادرات 
املجتمعية وتعزيز الوعي البيئي ومن 
دعم   - قدمتها  التي  امل�شاهمات  اأب��رز 
ال����ط����لب امل���ح���ت���اج���ني خ���ا����ش���ة ذوي 
الحتياجات اخلا�شة وامل�شاهمة يف بناء 
امل�شاعدات  وتقدمي  املدار�س  وتطوير 
حملت  وتنظيم  والإغاثية  ال�شحية 
العامة  والأم��اك��ن  ال�شواطئ  تنظيف 
امل�شاهمات  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وت�شجيع 

التطوعية يف املجتمع.
وتقديراً جلهودها احليوية يف حت�شني 
فازت  والبيئية  الجتماعية  الظروف 
براند  "�شوبر  ب���ج���ائ���زة  "دل�شكو" 
الإمارات 2015" لت�شبح بذلك من 
ال�شركات الإماراتية القليلة التي تنال 
ه���ذه اجل���ائ���زة امل��رم��وق��ة م��ن جمل�س 
براندز" يف دولة الإمارات كما  "�شوبر 
 15 اأف�شل  م��ن  واح���دًة  ال�شركة  تعّد 
للعمل يف دولة الإم��ارات �شمن  مكاناً 
تو  ب��ل��ي�����س  "غريت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ائ��م��ة 
بالأبحاث  املتخ�ش�شة  وورك" العاملية 

وال�شت�شارات.

•• دبي-وام 

جلمهورية  الوطني  باليوم  دب��ى   2020 اأك�شبو  معر�س  احتفى 
جامبيا امل�شاركة يف هذا احلدث العاملي ال�شخم.

اأك�شبو معايل  ف��ى  ال��و���ش��ل  اأق��ي��م حت��ت قبة  ال���ذى  ح�شر احل��ف��ل 
ن��ه��ي��ان وزي���ر دول���ة و  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ب��ن  ال�شيخ �شخبوط 
جامبيا  جمهورية  يف  والثقافة  ال�شياحة  وزي��ر  باه  هامات  معاىل 
ومعاىل �شيدي كيتا وزير التجارة وال�شناعة واملوارد الب�شرية يف 
جمهورية جامبيا ومعاىل نوح توراي و وفد ر�شمي رفيع امل�شتوى 

من م�شوؤويل البلدين.
وقال معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان يف كلمته الفتتاحية خلل 
احلفل: "اإنه ل�شرف كبري اأن اأكون معكم اليوم للحتفال باليوم 
هذا  يف  جميعا  بكم  اأرح���ب  اأن  واأود  جامبيا  جلمهورية  الوطني 
املحفل العاملى ال�شخم فمنذ اأن �شاركت جامبيا يف معر�س اأك�شبو 
هانوفر 2000 باملانيا �شاركت بانتظام يف املعار�س العاملية لأك�شبو 
وي�شعدنا اأن نرى جامبيا ت�شارك يف هذه الن�شخة التي حتت�شنها 
مدينة دبي ..وبينما ن�شت�شيف بكل فخر معر�س اإك�شبو 2020 
دبي ونرحب بالعامل يف دولة الإمارات ن�شعر بال�شعادة للحتفال 

باليوبيل الذهبي لوطننا مع اأ�شرتنا من دول العامل املختلفة".
من جانبه قال معاىل وزير ال�شياحة والثقافة يف جمهورية جامبيا 
اإنه لفخر لنا اأن ن�شارك يف هذا املحفل العاملى الكبري الذى حتت�شنه 
دبي واأثني على اجلهود التي بذلتها دولة المارات لإ�شت�شافة هذا 
احلدث الدوىل ال�شتثنائي يف هذه الظروف ال�شعبة التى مير بها 
اأن تتغلب على  اأ�شتطاعت  "ونوه باأن دولة الم��ارات  العامل اأجمع 
هذه الظروف واأقامت هذا احلدث يف وقته بامتياز. ومتني معاليه 
يف ختام كلمته كل التوفيق والنجاح لدولة الم��ارات يف اأن يتكلل 

هذا احلدث بالنجاح.

•• دبي-وام

التدريب  جمتمع  "كرييو�س"-  �شركة  مع  تعاونها  "عن  ورل��د  بي  "دي  اأعلنت 
"طموحي"  برنامج  لدعم  املهني-  وال��ت��دري��ب  اجلماعية  املعرفة  على  القائم 
التدريبي التابع ل� "دي بي ورلد" ويعد الرنامج الذي مت اإطلقه عام 2016 
جزًءا من اجلهود امل�شتمرة ل� "دي بي ورلد" يف دعم املجتمع الإماراتي وجهود 

حكومة دولة الإمارات لتمكني ال�شباب املواطن.
رقمنة  "كرييو�س" اإىل  �شركة  مع  تعاونها  خ��لل  ورلد" من  بي  "دي  وتهدف 
مبادرة "طموحي" وال�شتفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا 
التي  اخل��رات  تطبيق  من  امل�شاركني  ومتكني  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  لدعم  احلديثة 
قطاعات  من  وا�شعة  جمموعة  �شمن  الثقافات  متعددة  ال�شركات  يف  اكت�شبوها 

الأعمال يف دبي.
– اإدارة املوظفني دي  اإدارة املوظفني وال�شوؤون الإداري��ة  وقال نبيل قائد مدير 
التي  املتميزة  املواطنة  بالكفاءات  تزخر  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الإم���ارات  ورل��د  بي 
متلك القدرات والإمكانات اللزمة لتعزيز القت�شاد الوطني، وحتر�س القيادة 
الإم��ارات��ي��ة يف جميع  ال��ك��ف��اءات وال���ق���درات  ت��واج��د ذوي  ال��ر���ش��ي��دة على �شمان 
"ناف�س"  برنامج  عن  الأخ��ري  الإع���لن  وي��اأت��ي  ال��دول��ة.  يف  الرئي�شة  القطاعات 
الحتادي لزيادة عدد املواطنني يف القطاع اخلا�س من 2 يف املائة اإىل 10 يف املائة 
�شمن م�شاريع اخلم�شني يف وقت يحتاج فيه القت�شاد املحلي اإىل ال�شتفادة من 
األف فر�شة عمل  الكفاءات الإماراتية املتميزة اإذ يهدف الرنامج اإىل توفري 75 
للمواطنني يف القطاع اخلا�س با�شتثمارات ت�شل اإىل 24 مليار درهم. وان�شجاًما 
مع هذه اخلطوة..موؤكداً حر�شهم على ال�شتفادة من اإمكانات وقدرات مواطني 

الدولة من خلل براجمهم التدريبية الرائدة مثل برنامج "طموحي".
من جانبه قال األك�شندر اإيبوري الرئي�س التنفيذي ل�شركة "كرييو�س" اأن هذه 
ال�شراكة تهدف اإىل ت�شهيل ح�شول �شباب املواطنني على املهارات املطلوبة يف �شوق 
العمل من خلل العمل عن بعد يف جمموعات واحل�شول على خرات عملية من 
ال�شركات و�شمان اجلودة واللتزام باجلدول  الأجر يف  التدريب مدفوع  خلل 
الزمني للتدريب. ياأتي اإعلن ال�شراكة بعد برنامج جتريبي مكثف امتد ل�شتة 
اأ�شهر بني "دي بي ورلد"» و�شركة "كرييو�س" حيث �شارك متدربون مواطنون يف 
برنامج توجيهي اأداره خراء خمت�شني من �شركتي "باي بال" و"�شي�شكو" اأ�شفر 
"طموحي"  برنامج  يوفر  امل�شاركني.  للمتدربني  ناجحة  تعليمية  جت��ارب  عن 
التحويلية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ق��ان��ون  ت�شمل  متنوعة  جم���الت  يف  توظيف  ف��ر���س 
واخلدمات اللوج�شتية وال�شلع ال�شتهلكية والنفط والغاز وال�شيارات والرعاية 

احلكومي  القطاعني  من  النطاق  وا�شع  دعم  على  الرنامج  وح�شل  ال�شحية. 
متعددة  رائ��دة  موؤ�ش�شات  فيه  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  قائمة  ت�شمل  حيث  واخلا�س 

اجلن�شيات مثل اإك�شبو 2020 دبي ومري�شك ونافكو واإمير�شون وغريها.

دل�سكو: ن�سعى لإبراز جهود الإمارات لتحقيق م�ستقبل اأكرث اإ�ستدامة 

جامبيا حتتفي بيومها الوطني يف 
اك�سبو 2020 دبي 

دي بي ورلد تطلق مبادرة طموحي الرقمية لتدريب املواطنني 

ال�سحة تعلن تقدمي 29,277 جرعة من 
�ساعة  لقاح كوفيد-19 خلل 24 

 
•• اأبوظبي-وام 

لقاح  من  جرعة   29،277 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
عدد  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��لل  "كوفيد19-" 
20،504،488 جرعة ومعدل توزيع  اأم�س  اجلرعات التي مت تقدميها حتى 

اللقاح 207.32 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً اإىل الو�شول 
اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�شيطرة على فريو�س كوفيد-19.

املوارد الب�سرية براأ�س اخليمة: 21 
اأكتوبر عطلة املولد النبوي ال�سريف 

•• راأ�س اخليمة- وام 

اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة راأ�س اخليمة اأن عطلة املولد النبوي 
ال�شريف �شتكون يوم اخلمي�س املوافق 21 اأكتوبر اجلاري وذلك متا�شيا مع 
التعميم ال�شادر عن الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية مع مراعاة اجلهات 

التي تتطلب طبيعية عملها ترتيبات خا�شة.
ورفعت الدائرة بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل القيادة 
الر�شيدة واإىل جميع العاملني يف حكومة راأ�س اخليمة و�شعب الإمارات .. 

�شائلني اهلل اأن يعيد هذه املنا�شبة على اجلميع باليمن والركات.
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•• دبي-وام

350 رقما  تطرح هيئة الطرق واملوا�شلت يف دبي 
الدراجات  للوحات  مميزا  وخما�شيا  ورباعيا  ثلثيا 
من  والكل�شيكية  اخل�شو�شية  وامل��رك��ب��ات  ال��ن��اري��ة 
الرقم  يحمل  اإل��ك��رتوين  م���زاد  يف  املختلفة  ال��ف��ئ��ات 
65 يف �شل�شلة مزاداتها الإلكرتونية للأرقام املميزة 
�شينطلق  النارية حيث  املركبات والدراجات  للوحات 
ال�شاعة  اأك��ت��وب��ر يف   17 امل���واف���ق  الأح����د  ي���وم  امل����زاد 

الثامنة �شباحا وي�شتمر 5 اأيام.
امل��زاد الإل��ك��رتوين يوم  ب��داأ الت�شجيل فعليا يف  وق��د 

امل��زاد لتطبيق  ه��ذا  الأرق���ام يف  بيع  اأم�س و�شيخ�شع 
وت�شرتط   5% ال��ب��ال��غ��ة  امل�����ش��اف��ة  القيمة  �شريبة 
ملف  للمتعامل  ي��ك��ون  اأن  امل���زاد  يف  امل�شاركة  عملية 
اأن���ه يتطلب من  اإم����ارة دب���ي ف�شل ع��ن  م����روري يف 
مببلغ  للهيئة  موجه  تاأمني  �شيك  اإي���داع  امل�شاركني 
5 اآلف درهم اإ�شافة اإىل 120 درهما تدفع كر�شوم 
ل��ل���ش��رتج��اع وذل���ك يف مراكز  ا���ش��رتاك غ��ري قابلة 
وديرة" كما  والر�شاء  اأم رمول  املتعاملني يف  اإ�شعاد 
على  الئتمانية  البطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دف��ع  ميكن 
اأو من خلل   www.rta.ae الإلكرتوين  املوقع 

التطبيق دبي درايف.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ فعالية عن ُبعد طرق دبي تطرح 350 رقما مميزا للمركبات والدراجات النارية 
حلث اجلمهور يف م�سفح على زراعة ال�ستلت

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، فعالية توعوية 
ال�شتلت،  زراع���ة  على  اجل��م��ه��ور  "عا�شمتي" حل��ث  م��ب��ادرة  �شمن  ُب��ع��د  ع��ن 
بالتعاون مع �شركة الريوم، وذلك بهدف التوعية باأهمية الزراعة يف الرتقاء 

باملظهر العام، وتعزيز �شبل التوا�شل بني البلدية وكافة �شرائح املجتمع.
وت�شمنت الفعالية تنظيم ور�شة توعوية للتعريف بدور بلدية مدينة اأبوظبي 
ومراكزها الفرعية يف الرتقاء باملظهر اجلمايل للمدينة، وال�شروط الواجب 
عليها،  واملحافظة  بالزراعة  الهتمام  وكيفية  ال�شتلت،  زراع��ة  عند  اتباعها 
بها  تتمتع  التي  ال�شحية  البيئة  تعزيز  يف  ال��زراع��ة  باأهمية  التوعية  وكذلك 

اأبوظبي، كما مت يف ختام الور�شة تقدمي جوائز للم�شاركني.

اختيار طالبتني للح�سول على منحة املراأة يف خدمات احلو�سبة )WISC( لهذا العام من معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات 

جامعة اأبوظبي تعزز من م�ساركة ومتيز املراأة يف جمالت الهند�سة والأبحاث احلا�سوبية
•• اأبوظبي - الفجر

 متا�شياً مع اجلهود التي تبذلها دولة المارات لتمكني ريادة املراأة وتعزيز 
من  لطلباتها  اللفتة  ب��الإجن��ازات  واحتفاًء  القطاعات،  خمتلف  يف  دوره��ا 
الإناث، �شلطت جامعة اأبوظبي ال�شوء على الأداء املتميز والجنازات الهامة 

لطالباتها يف تخ�ش�شات الهند�شة والأبحاث احلا�شوبية. 
جامعة  من  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  طالبات  وت�شارك 
اأبوظبي �شنوياً يف العديد من امل�شابقات واجلوائز املحلية والدولية لت�شليط 
ال�شوء على معارفهن وخراتهن يف بيئة داعمة متكنهن من النمو والتوا�شل 
ومناق�شة خمتلف الأفكار الفنية واملهنية. و�شهدت ن�شبة الطالبات امل�شاركات 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  الهند�شة واحلا�شوب يف اجلامعة خلل  برامج  يف 

ارتفاعاً مبعدل %5، يف حني ارتفع اإجمايل عدد الطالبات بن�شبة 20%. 
ومت موؤخراً اختيار الباحثتني يف جمايل الهند�شة والأبحاث احلا�شوبية يف 
جامعة اأبوظبي: الطالبتان مها ياغي ومرح احللبي من بني خم�شة طلب 
احلو�شبة  خدمات  يف  امل��راأة  منحة  على  للح�شول  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
والإلكرتونيات  ال��ك��ه��رب��اء  مهند�شي  معهد  م��ن  ال��ع��ام  ل��ه��ذا   )WISC(
)IEEE(، الذي يعتر اأكر رابطة مهنية تقنية يف العامل ملتزمة بتطوير 

التكنولوجيا من اأجل م�شلحة الب�شرية.

وعرت الطالبة مرح احللبي احلا�شلة على منحة املراأة يف خدمات احلو�شبة 
واعتزازها  �شعادتها  ع��ن  والإل��ك��رتون��ي��ات  ال��ك��ه��رب��اء  مهند�شي  معهد  م��ن 
وتطوير  بناء  على  امل���راأة  بقدرة  ثقتها  م��وؤك��دًة  املنحة  ه��ذه  على  بح�شولها 
واأب���ح���اث احل��و���ش��ب��ة، وقالت:  اإم��ك��ان��ات��ه��ا لت�شبح رائ����دة يف جم���ال خ��دم��ات 
واإىل  وللم�شرفني  لوالدي  اأهديه  الذي  الكبري  التقدير  بهذا  "�شعيدة جداً 

اجليل اجلديد من الن�شاء املتخ�ش�شات يف جمال احلو�شبة". 
اأبوظبي،  الهند�شية يف جامعة  كلية  ال�شيباين، عميد  الدكتور حمدي  واأكد 
اأهمية اجلهود الكبرية التي تبذلها اجلامعة لدعم ومتكني الطالبات  على 
لديها قائًل: "تعرف جامعة اأبوظبي بجهودها املتوا�شلة لتمكني املراأة وبناء 
قدراتها يف جمايل الهند�شة والأبحاث احلا�شوبية، ونتطلع يف اجلامعة لبناء 
جمتمع واٍع يقدر طموحات وتطلعات املهند�شات، ويوفر لهن كل الدعم الذي 
التنمية  م�شرية  يف  م�شاهمتهن  وتعزيز  باإمكاناتهن  الرت��ق��اء  من  ميكنهن 

وبناء امل�شتقبل". 
واأ�شاد من جانبه، الرفي�شور وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي، بالإجنازات 
اأبوظبي  جامعة  مكانة  تعزيز  يف  واأهميتها  الكلية  طالبات  حتققها  التي 
الوقت  يف  موؤكداً  واملنطقة،  الدولة  م�شتوى  على  رائ��دة  اأكادميية  كموؤ�ش�شة 
التي  واملهارات  بالقدرات  الطلب  بت�شليح  املتمثلة  اجلامعة  روؤية  على  ذاته 
خلل  من  املهنية  حياتهم  يف  وامل�شي  العمل  �شوق  يف  امل�شاركة  من  متكنهم 

برامج مرنة ومبتكرة. واأعرب الروفي�شور وقار اأحمد عن تطلعات اجلامعة 
بقيام الطلب بتطوير املزيد من احللول املبتكرة وتطوير قدراتهم يف جمال 

الهند�شة واحلو�شبة. 
الكهربائية  الهند�شة  ماج�شتري  خريجة  ع��ل��ي،  �شمر  ال��دك��ت��ورة  وحت��دث��ت 
درجة  على  موؤخراً  ح�شلت  والتي  اأبوظبي،  جامعة  من  احلا�شوب  وهند�شة 
الباكالوريو�س يف جمال الذكاء ال�شطناعي من جامعة كونكورديا يف كندا 
وكيف  الدرا�شية  م�شريتها  ع��ن  م��ون��رتي��ال،  اإريك�شون  ل��دى  حالياً  وتعمل 
متكينها  يف  اأبوظبي  جامعة  اأر�شتها  التي  القوية  العلمية  الأ�ش�س  اأ�شهمت 
"بداأت م�شريتي يف جمال  الدرا�شية قائلة:  التقدم والتفوق يف حياتها  من 
الدرا�شات البحثية للذكاء ال�شطناعي كطالبة جامعية ثم طالبة درا�شات 
اأنا  اإىل ما  الطريق  باكرة مهدت  اأبوظبي، يف جتربة علمية  عليا يف جامعة 

عليه الآن". 
طلبة  "بحوث  م�شابقة  الأخ���رية  ال�شنوات  خ��لل  اأبوظبي  جامعة  ونظمت 
طلبة  ب��ني  العلمي  البحث  وم���ب���ادرات  اإم��ك��ان��ات  تعزيز  ب��ه��دف  اجلامعات" 
اجلامعات، وقد باتت هذه امل�شابقة ت�شكل جزءاً هاماً من امل�شرية التعليمية 
 2021 اإىل   2018 الفرتة من  اأبوظبي خلل  اإذ �شهدت جامعة  للطلبة، 
ارتفع  وقد  مميزة.  بجوائز  منهن   26 تكرمي  مت  طالبة   1،467 م�شاركة 
%200 يف غ�شون ثلث  امل�شابقة بن�شبة  الفائزات يف هذه  عدد الطالبات 

�شنوات فقط.
وحتر�س جامعة اأبوظبي على ت�شليح طلباتها بالأ�ش�س واملهارات التعليمية 
ال�شعيديني  على  الهامة  الفعاليات  يف  امل�شاركة  من  متكنهن  التي  القوية 
املحلي والدويل. وقد �شاركت كوادر ا�شتثنائية من جامعة اأبوظبي �شابقاً ومت 
تكرميهن يف العديد من املحافل الدولية مثل: املوؤمتر الدويل الرابع ملواد 
البناء )ICCBM 2020( يف اأوكيناوا  باليابان، واملوؤمتر الدويل ال�شابع 

 .)ArabWIC( للمراأة العربية يف احلو�شبة والتكنولوجيا
وكانت جامعة اأبوظبي قد ا�شت�شافت خلل ال�شنوات املا�شية "ملتقى املراأة 
يف الهند�شة"، متا�شياً مع الروؤية القت�شادية 2030 لإمارة اأبوظبي التي 
املنطقة.  يف  املهند�شات  تواجه  التي  ال�شناعية  التحديات  اأب��رز  على  تركز 
وا�شتقبل امللتقى يف دورة عام 2020 اأكر من 500 م�شارك على امل�شتوى 
املحلي وال��دويل. و�شت�شلط دورة هذا العام من املتلقى التي �شتنظم ال�شهر 
القادم ال�شوء على م�شاهمة املهند�شات يف تطوير مدن ذكية م�شتدامة قبل 

انت�شار جائحة كوفيد – 19، والتحديات التي برزت بعد انت�شار الوباء.
جامعة  تقدم  املنطقة،  يف  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات  اأع���رق  اإح���دى  وباعتبارها 
ملواكبة  الطلبة  اإع���داد  يف  ت�شاهم  التي  الهند�شية  ال��رام��ج  اأق���وى  اأبوظبي 
ومرافقها  احلديثة  مناهجها  م��ن  بال�شتفادة  املتغرية  ال�شوق  متطلبات 

الع�شرية واملتقدمة.

تاأهيل 1098 من طلبة كليات التقنية يف جمال الذكاء ال�سطناعي

"اأوراكل"  و����ش���رك���ة  "�شريت" 
واملتعلق بتقنية "بلوك ت�شني" التي 
الهامة  التقنيات  متثل واحدة من 
والتي يتم ا�شتثمارها يف موؤ�ش�شات 
وحلول  خ��دم��ات  لتقدمي  التعليم 
تكنولوجية متطورة ت�شهل وتدعم 
مع  ي��ت��م��ا���ش��ى  اإمن�����ا  الأداء  ج�����ودة 
للتعاملت  الإم��ارات  ا�شرتاتيجية 
حتويل  اىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي  الرقمية 
من�شة  اىل  احلكومية  امل��ع��ام��لت 
تعاون  م��ث��م��ن��ا  ت�شني"  "بلوك 
لتاأ�شي�س  "�شريت"  مع  "اأوراكل" 

"اأوراكل"  م���ع  ال��ك��ل��ي��ات  ت��ع��اون��ت 
للطلبة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  لتنفيذ 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى م����ه����ارات ال���ذك���اء 
فر�شة  وم��ن��ح��ه��م  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
معتمدة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ال����ذك����اء  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف جم������ال 

ال�شطناعي".
من   1098 "ح�شل  واأ������ش�����اف 
طلبنا حتى الآن على تدريب من 
الرنامج  لإمت��ام��ه��م   Oracle
����ش���اه���م يف اط���لع���ه���م عن  ال������ذي 
التكنولوجيات املتقدمة  قرب على 

ال�شناعية الرابعة يف الدولة ".
قمنا  "اأوراكل"  يف  اأن��ن��ا  واأ����ش���اف 
اجليل  لتمكني  ج��ه��ودن��ا  بت�شريع 
القادم من القوى العاملة باأحدث 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م����ه����ارات 
القت�شاد  يف  ل��ل��ن��ج��اح  ال����لزم����ة 
النتهاء  اأن  م��و���ش��ح��ا  ال���رق���م���ي 
بنجاح من برنامج تطوير املهارات 
1000 طالب وطالبة  لأكر من 
من كليات التقنية العليا هو �شهادة 

على هذا اللتزام".
تقنية  "توفر  ي�شيتل  اأب���ي  وق���ال 

وعدد من الطلبة احلا�شلني على 
تدريب من "اأوراكل" بعد اجنازهم 
الذكاء  ح��ول  التدريبي  الرنامج 

ال�شطناعي وتطبيقاته.
واأك�����������د ������ش�����ع�����ادة ال����روف����ي���������ش����ور 
�شركة  اأن  ال�شام�شي  عبداللطيف 
اأوراكل العاملية �شريك ا�شرتاتيجي 
حتقيق  يف  العليا  التقنية  لكليات 
كونها  املوؤ�ش�شي  الرقمي  التحول 
ب���رام���ج  ����ش���رك���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
املعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر 
حيث  ال�����ش����ط����ن����اع����ي  وال�������ذك�������اء 

لل�شهادات  م��وث��وق��ة  رق��م��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
موؤ�ش�شات  دع�����م  م����ن  مت��ك��ن��ه��م��ا 
التقنية  ه��ذه  ا�شتثمار  يف  التعليم 
ومعاملتهم  �شهاداتهم  وحت��وي��ل 

اىل من�شة بلوك ت�شني.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ل��ي��وب��ول��دو بوادو 
 - الأول  ال���رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  لم������ا 
 ECEMA ، ،تطبيقات الأعمال
Oracle : "اإن تطوير جمموعة 
ق����وي����ة م����ن امل�����واه�����ب امل���ح���ل���ي���ة يف 
اأمر  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال 
الثورة  ا�شرتاتيجية  لنجاح  مهم 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا م����ا ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
التقنيات  ه��ذه  اأ�شا�شيات  منحهم 
احلديثة وحتفيزهم على موا�شلة 
يف  خا�شة  فيها  مهاراتهم  تطوير 
الرابع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��ي��ل  ظ��ل 
ل��ل��ك��ل��ي��ات وال���ت���ي ت��رك��ز ع��ل��ى بناء 
الرقمية  ال��ط��لب��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
القادرة على التعامل مع التقنيات 
احلديثة وا�شتثمارها ب�شكل متميز 

يف التعليم والتطبيق".
واأ�شار اىل جانب اآخر من التعاون 
خ��لل مركز  الكليات من  بني  مع 

••  اأبوظبي-وام

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  اح��ت��ف��ل��ت 
وم�������رك�������ز ال�����ت�����ف�����وق ل�����لأب�����ح�����اث 
"�شريت"  وال��ت��دري��ب  التطبيقية 
التابع لها و�شركة "اأوراكل" العاملية 
مدار  على  بينهما  التعاون  بنتائج 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة وال����ذي مت من 
طلبة  م��ن   1098 تاأهيل  خ��لل��ه 
مهارات  جم��ال  يف  التقنية  كليات 
الذكاء ال�شطناعي والتكنولوجيا 

النا�شئة.
حتى  الطلبة  م��ن   960 وح�����ش��ل 
الآن على �شهادات اكت�شاب املهارات 
العمل  التعاون  �شمل  املطلوبة كما 
بتقنية  يتعلق  فيما  "�شريت"  م��ع 
بلوك ت�شني لدعم تبني موؤ�ش�شات 
ب��ا���ش��ت��خ��دام حلول  ل��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م 

"اأوراكل".
ح�شر الحتفال �شعادة الروفي�شور 
مدير  ال�����ش��ام�����ش��ي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  جم���م���ع 
الرئي�س  ب��ك��ة  حم��م��د  وال���دك���ت���ور 
و  "�شريت"  مل����رك����ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ليوبولدو بوادو لما نائب الرئي�س 
الأع�����م�����ال،  ت���ط���ب���ي���ق���ات   - الأول 
اأبي   ،ECEMA ، Oracle
ال�شرق  يف  الرئي�س  نائب  ي�شيتل 
 Oracle واأف���ري���ق���ي���ا  الأو�����ش����ط 

تعاونيا  اإط��������ارا  ت�����ش��ني  ال���ب���ل���وك 
املوثوقة  البيانات  على  للح�شول 
���ش��ه��ل��ة لعتماد  ت��ق��دم ط��رق��ا  ك��م��ا 
ت���ق���ن���ي���ة ال����ب����ل����وك ت�������ش���ني مب�����ا يف 
�شحابية  احل��و���ش��ب��ة  خ��دم��ة  ذل����ك 
�شحابة  و  امل���ح���ل���ي  الإ�������ش������دار  و 

هجينة".
البلوك  تقنية  ا�شتخدام  اأن  واأك���د 
التي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف  ت�����ش��ني 
طورتها Oracle ومركز التفوق 
والتدريب  التطبيقية  ل��لأب��ح��اث 
تبني  دف��ع  يف  �شت�شاعد  "�شريت" 
هذه التكنولوجيا املبتكرة يف دولة 

الإمارات.
من جهته عر الدكتور حممد بكة 
"�شريت"  التنفيذي ملركز  الرئي�س 
امل�شتمر  ب��ال��ت��ع��اون  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
معا  والعمل  "اأوراكل"  �شركة  م��ع 
ب�شورة وثيقة يف جمال تكنولوجيا 
للطلبة  التدريب  وبرامج  التعليم 
تقنيات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وخ���ا����ش���ة 
وتطبيقاتها  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
م�شتوى  ع��ل��ى  ت��ع��اون��ه��م  وك���ذل���ك 
اأن  منوها  ت�شني"  "البلوك  تقنية 
هذه التقنية ت�شهم يف ت�شريع تبني 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وموؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
الأعمال يف الدولة مبا يتما�شى مع 

الروؤى الوطنية.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي لل�سحة النف�سية 
•• العني - الفجر

العربية   �شاركت جامعة الإم��ارات 
املتحدة اأم�س الأول يف الحتفالت 
ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لل�شحة 
اأق����ّرت����ه منظمة  ال�����ذي  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
الحتفاء  ل��ي��ت��ّم   ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة 
اأك���ت���وب���ر م���ن كل   10 ي����وم  ب���ه يف 
ُي�شّكل  ل��ك��ون��ه  ن��ظ��راً  ، وذل���ك  ع���ام 
بق�شايا  ال���وع���ي  لإذك�������اء  ف��ر���ش��ة 
اجلهود  وتعبئة  النف�شية  ال�شحة 
النف�شية  ال�����ش��ح��ة  دع���م  اأج���ل  م��ن 
املنا�شبة  بهذه  املجتمعات.  كافة  يف 

اأ�شبحت  الف��رتا���ش��ي  ال��ع��امل  اىل 
من  الجتماعي  التوا�شل  من�شات 

اأبرز اأدوات الت�شال الفعال."
ال��ط��ب يف  ك��ل��ي��ة  "لعبت  واأو����ش���ح: 
ُمهّماً خلل  جامعة الإمارات دوراً 
ه���ذه اجل��ائ��ح��ة، ح��ي��ث ق���ام فريق 
لفهمة  اآيل  من��وذج  بتطوير  بحثي 
خوارزميات  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ال��ل��غ��ة 
"التعليم العميق" لتقييم ال�شحة 
ال�شطرابات  ودرا����ش���ة  النف�شية 
الت�شال  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
النتائج  و���ش��اه��م��ت  الج��ت��م��اع��ي. 
املُقرتح  النموذج  م��ن  املُ�شتخرجة 

على  والتاأكيد  النف�شية،  ال�شحة 
دورها يف تطّور املجتمعات، ف�شًل 
املُرتبطة  ال��و���ش��م��ة  ت��ق��ل��ي��ل  ع���ن 
باملر�س النف�شي".  واأ�شاف: "كان 
اأث����ر كبري   19 جل��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د- 
النف�شية  ال�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  وخ��ط��ري 
حيث  املجتمعات،  ك��اف��ة  يف  للنا�س 
اأ�شيبت بع�س الفئات من العاملني 
يف الرعاية ال�شحية ويف اخلطوط 
والأ�شخا�س  ال��ط��لب  الأم��ام��ي��ة، 
الذين يعي�شون مبفردهم، باأ�شرار 
هذه  تداعيات  من  عميقة  نف�شية 
اأدت  وق��د  حياتهم.  على  اجلائحة 

العزيز،  ك��رمي عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
الطب  – ق�����ش��م  م�����ش��اع��د  اأ����ش���ت���اذ 
والعلوم  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ال��ن��ف�����ش��ي، 
ال�����ش��ح��ي��ة يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات: 
العاملي  باليوم  العام  هذا  "ُيحتفى 
حتت   2021 النف�شية  لل�شحة 
النف�شية  ال�شحية  "الرعاية  �شعار 
ال�شعار  ه����ذا  ل��ن��ج��ع��ل  ل��ل��ج��م��ي��ع: 
بنوعية  الرت���ق���اء  ب��ه��دف  واقعاً"، 
خ���دم���ات ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة على 
امل�����ش��ت��وي��ات، واب��ت��ك��ار �شبٍل  ج��م��ي��ع 
ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  جديدة 
اأهمية  اإب�������راز  م���ع  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات، 

والحرتازية  الوقائية  الإج��راءات 
بدءاً  اجلائحة،  م��ن  للحّد  املتبعة 
والعمل  الج���ت���م���اع���ي  ب��ال��ت��ب��اع��د 
بحظر  وان��ت��ه��اًء  بعد  ع��ن  والتعلم 
اإغلق  العام وحتى  والنقل  ال�شفر 
الأع���م���ال يف ب��ع�����س ال��ب��ل��دان، اإىل 
احلياة  ج���وه���ر  ج�����ذري يف  حت�����ّول 
العامل.  اأنحاء  الطبيعية يف جميع 
وقد نتج عن ذلك زيادة ملحوظة يف 
درجات التوتر والقلق وغريها من 
هذه  خ�شّم  ويف  ال�شلبية.  امل�شاعر 
الأزمة العاملية والتحويل الق�شري 
والأعمال  التعليم  اأن��ظ��م��ة  ملعظم 

وتقدمي  النف�شية،  ال�شحة  اأهمية 
املحتاجني  جلميع  النف�شي  الدعم 
الهيئتني  واأع�������ش���اء  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
التدري�شية والأكادميية، وُم�شاندة 
من  الفريو�س  �شد  ال��دول��ة  جهود 
ميادين  يف  التطّوع  حتفيز  خ��لل 
واختتم  ال�شحية".  امل���ن���ظ���وم���ة 
قائًل:  ت�شريحه  ك��رمي  ال��دك��ت��ور 
"ُي�شعدنا اأن كلية الطب يف جامعة 
قامت،  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وبالتعاون مع طلب الكلية، بن�شر 
الدولية  املوؤمترات  يف  اأبحاث  عدة 
العلمية  امل��ج��ّلت  اإىل  وت��ق��دمي��ه��ا 

تو�شيات  وع����ر�����س  ت�����ش��م��ي��م  يف 
النف�شية  ال�شحة  ت��دع��م  اإيجابية 
التعامل  على  الأ�شخا�س  مل�شاعدة 
مع ال�شغوطات الناجتة عن تف�ّشي 

فريو�س كورونا املُ�شتجد". 
"كما  ك������رمي:  ال���دك���ت���ور  واأردف 
جامعة  يف  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ت���ت���ع���اون 
الإمارات مع عدة موؤ�ش�شات لل�شحة 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  النف�شية 
دبي  الأم�������ل يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ث���ل 
وم�شت�شفى كينجز كوليدج بلندن، 
حما�شرات  ت���ق���دمي  خ�����لل  م����ن 
لإبراز  اجلامعة  لطلب  مفتوحة 

الرتكيز  اإىل  اإ�شافة  �شة،  املُتخ�شّ
لطلب  الأ�شا�شي  التدري�س  على 
بالتعاون  يتّم  وال���ذي  الطب  كلية 
جتهيزاً  ال����ع����ني  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ع 
لأط���ب���اء امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���واع���دي���ن يف 

جمال ال�شحة النف�شية".
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����ش���م���ن ج����ه����وده����ا يف ت����وف����ري اأع���ل���ى 
والتاأهيل  الإي��ج��اب��ي  ال��دم��ج  معايري 
ت�شتعد  اجل����دد  ل��ل��م��وال��ي��د  ال�����ش��ل��وك��ي 
حديقة احليوانات بالعني لدمج زراف 
روث�شيلدز يف �شفاري العني الأفريقية 
مع  املجموعة املتواجدة حالياً والبالغ 
عددها 12 فرداً التي حتت�شنها اأكر 

�شفاري من �شنع الإن�شان يف العامل.
وي����اأت����ي دم�����ج  م���وال���ي���د ال�������زراف مع 
�شمن  روث�شيلدز   ن��وع  م��ن  قرنائهم 
التي  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  ال����رام����ج 
النوع  ه���ذا  لإك��ث��ار  احل��دي��ق��ة   تتبعها 
القائمة  ح�����ش��ب  ب��الن��ق��را���س  امل���ه���دد 
احل���م���راء ل��لحت��اد ال�����دويل  حلماية 
الرعاية  ل��ه��م  ت��ق��دم  ح��ي��ث  الطبيعة، 
املعايري  اأف�������ش���ل  ���ش��م��ن  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
اأقرب  مميزة  بيئة  خلل  من  العاملية 
التي  الطبيعية  امل��وائ��ل  اإىل  تكون  م��ا 
والحتياجات  احل��ي��وان،  فيها  يعي�س 
جانب  اإىل  وال�����ش��ل��وك��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
العناية ال�شحية ال�شاملة املقدمة من 
قبل اأطباء وخمت�شني اأكفاء يف جمال 
وعند  دوري  ب�شكل  احل���ي���وان  رع��اي��ة 
احلاجة. وعن كيفية  تدريب املواليد 
مربوها  ي��ق��وم  التوا�شل  على  اجل���دد 
رعاية احليوانات ومنذ  من خمت�شي 
بالتعامل  ولدتها  بعد  الأوىل  الفرتة 

م��ع��ه��ا ع��ن ق���رب وب��ن��اء رواب����ط قوية 
بالتدريب  يعرف  ما  خ��لل  معها من 
ال�شلوكي والتعزيز الإيجابي    والذي 
ت�شهيل  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي   ب�شكل  ي��ه��دف 
احليوان  رع���اي���ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ق��ي��ام 
ال��ي��وم��ي��ة، وب���ع���د ب�����ش��ع��ة اأ����ش���ه���ر من 
ال�شغار  ت��ك��ون  ال����زراف  ���ش��غ��ار  ولدة 
اأمهاتها  مع  غذائها  بتناول  ب��داأت  قد 
بتدريبها  احل��دي��ق��ة  ت��ق��وم  وع��ن��ده��ا 
على التغذية املبا�شرة  وذلك بتقدمي 

بع�س اأنواع الأغذية من خلل املربي، 
الأهمية  غاية  يف  العملية  ه��ذه  وتعد 
وذلك لتهيئتها للنتقال اإىل منطقة 
ال�شفاري حيث ي�شتمتع الزوار بتجربة 

اإطعام الزراف املحببة لديهم.  
واجلدير بالذكر اأن املواليد اجلدد ل 
ب�شكل م�شتقل عن  اأمهاتها   زالت مع 
جمموعة الزراف الأخرى وكذلك عن 
املتواجدة  الأفريقية  احليوانات  اأنواع 
حرارة  لبدء  ونظراً  ال�شفاري،  �شمن 

با�شرت  فقد  ب��الع��ت��دال ح��ال��ي��اً  اجل��و 
اأفراد  م��ع  دجم��ه��م  بعملية  احل��دي��ق��ة 
الأخ�����رى متهيداً  ال�����زراف  جم��م��وع��ة 
احليوانات  مع  التدريجي  لإطلقهم 
ال�شفاري. وتلعب حديقة  الأخ��رى يف 
يف  م��ه��م��اً  دوراً  ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات 
احل����ف����اظ ع���ل���ى اأن��������واع خم��ت��ل��ف��ة من 
وتلتزم  ال���زراف،  فيها  مبا  احليوانات 
باأهمية  التوعية  بحمايتها من خلل 
عر  الطبيعية  بيئاتها  على  احلفاظ 

العديد من اخلطط وال�شرتاتيجيات 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا اأن��ه��ا ترعى 
الأن���واع  على  للحفاظ  مهمة  ب��رام��ج 
يف ال��ع��امل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د من 
ب�شكل  مركزة  بذلك،  املعنية  اجلهات 
خا�س على احلياة الرية، وهي اأي�شاً 
جت����ري اأب���ح���اث���اً ح����ول احل���ف���اظ على 
ف�شًل  وانت�شارها،  وتكاثرها  الأن���واع 
املهددة  الأن�������واع  اإط�����لق  اإع������ادة  ع���ن 

بالنقرا�س يف مواطنها الأ�شلية.

•• دبي-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي������ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م  ال�����������وزراء 
العقول  وا�شتقطاب  دعم  اإىل  الرامية 
وت�شجيع  ال��واع��دة،  وامل��واه��ب  ال�شابة 
املبدعة،  والأفكار  البتكارات احلديثة 
"معر�س  من  ال�شابعة  الن�شخة  ُتعقد 
نوفمر  يف  العاملي"،  اخل���ري���ج���ني 
ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت   2020
ل��ط��ي��ف��ة ب���ن���ت حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
الثقافة والفنون  مكتوم، رئي�شة هيئة 
وبال�شراكة  للثقافة"،  "دبي  دب��ي،  يف 
القاب�شة  اأ.ر.م  جم����م����وع����ة  م������ع 
تنظيم  و���ش��ي��ت��م  للثقافة".  و"دبي 
التجمعات  اأك��ر  ُيعد  ال��ذي  املعر�س، 
ب��ط��لب اجلامعات  ارت��ب��اط��اً  ال��ع��امل��ي��ة 
جمالت  يف  واملبتكرين  والأكادمييني 
والت�شميم،  وال��ع��ل��وم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
خلل "اأ�شبوع دبي للت�شميم" باإقبال 
كبري وزي��ادة لفتة يف حجم امل�شاركة، 
حيث �شت�شم ن�شخة هذا العام م�شاركة 
من  اأك��ادمي��ي  و600  جامعة   470
 70% ق��دره��ا  وب���زي���ادة  دول����ة،   70
مقارنة بحجم امل�شاركة يف ن�شخة العام 
املا�شي. ياأتي هذا تزامناً مع الن�شاط 
املعار�س  قطاع  ي�شهده  ال��ذي  ال��ق��وي 
ت�شت�شيف  ال��ت��ي  دب��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
"اإك�شبو  وهو  عاملي  اأكر جتمع  حالياً 
دولة،   192 دبي" مب�شاركة   2020
"معر�س اخلريجني  ين�شجم  يف حني 
دولة  روؤي����ة  م��ع  اأه���داف���ه  العاملي" يف 

امل��ت��ح��دة؛ ومبداأ  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
املحرك  ه���و  ال��ب�����ش��ري  امل����ال  راأ������س  اأن 
ورد  وال��ذي  امل�شتقبل  لبناء  الرئي�شي 
�شمن املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات 
امل��ق��ب��ل��ة. ويف هذه  ع���ام���اً  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  اأك��دت  املنا�شبة، 
بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة 
هيئة دبي للثقافة والفنون اأن معر�س 
اخلريجني يعك�س توجهات دبي ودولة 
املتحدة لل�شتعداد  العربية  الإم��ارات 
الكبرية يف  الثقة  للم�شتقبل ويرتجم 
دور العن�شر الب�شري كركيزة اأ�شا�شية 
املعر�س  ميثل  بينما  امل�شتقبل،  لبناء 
ف���ر����ش���ة ك���ب���رية لك���ت�������ش���اف امل���واه���ب 
الفر�شة  ومنحها  امل��ب��دع��ة  وال��ع��ق��ول 
طريق  وموا�شلة  والتفوق  ل��لزده��ار 
لهم  فائدة  اأق�شى  يحقق  مبا  النجاح 
اأفكار  من  يحملون  مبا  وملجتمعاتهم 
خ��لق��ة واب���ت���ك���ارات م���ن ���ش��اأن��ه��ا خلق 
اأهمية  وح��ول  للإن�شان.  اأف�شل  عامل 
"روؤية  �شموها:  قالت  واأث��ره،  املعر�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم، 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

م�شتقبل  �شنع  يف  �شريكاً  دب��ي  جعلت 
املواهب  وت�شجيع  با�شتقطاب  العامل 
والطاقات املبدعة من خمتلف اأنحائه، 
اإ�شهامات تخدم  ومتكينها من تقدمي 
من�شة  اإىل  دب���ي  لتتحول  ال��ب�����ش��ري��ة، 
ي���ق�������ش���ده���ا اأ�����ش����ح����اب ال���ط���م���وح���ات 
الكبرية لتحويلها اإىل واقع واإجنازات 
ال�شيخة  �شمو  واأو���ش��ح��ت  ملمو�شة". 
ب��ن��ت حم��م��د ق��ائ��ل��ة: ترتكز  ل��ط��ي��ف��ة 
ا�شرتاتيجية "دبي للثقافة"، على عدة 
واإلهامها،  املواهب  دعم  متثل  حم��اور 
ومتكني القت�شاد الإبداعي يف الإمارة 
اأهداف هذه ال�شرتاتيجية،  اأهم  اأحد 
املتمثل  امل��ح��وري  ال��ه��دف  ج��ان��ب  اإىل 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 
وملتقى  ل��لإب��داع  وحا�شنة  للثقافة، 
نحر�س  �شموها:  واأ�شافت  للمواهب. 
ع��ل��ى دع����م روؤي������ة اإم�������ارة دب����ي ودول����ة 
املقبلة،  ع���ام���اً  للخم�شني  الإم�������ارات 
لتطوير  الطريق  الدولة  مهدت  فقد 
امل�شتدامة  للتنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
والتعاون الدويل، وننظر اإىل املواهب 
م����ع����ر�����س اخل���ري���ج���ني  ال����ن����اب����ه����ة يف 
اأه����م دع��ائ��م �شناعات  ك��اأح��د  ال��ع��امل��ي 

حتفيز  يف  رئي�شي  وعن�شر  امل�شتقبل، 
والقطاعات  ال��ع��امل��ي��ة  الأ�����ش����واق  من���و 
القت�شادية اجلديدة، م�شرية �شموها 
اإىل اأن هذه الروؤية الطموحة و�شعت 
الإمارات �شمن قائمة اأف�شل الدول يف 

موؤ�شرات تناف�شية املواهب العاملية.
جمموعة  اأج���رت���ه���ا  درا�����ش����ة  وك����ان����ت 
اأظهرت  ال�شت�شارية موؤخراً،  بو�شطن 
اأن دبي تتمتع باملركز الثالث عاملياً بني 
اإليها  للنتقال  امل�شتهدفة  املدن  اأكر 
�شملت  حيث  واحل��ي��اة،  العمل  ب��ه��دف 
ومتنوعة  وا���ش��ع��ة  ���ش��ري��ح��ة  ال��درا���ش��ة 
العلمية  ال�شهادات  اأ�شحاب  بينها  من 
العالية ممن يتمتعون بخرات عملية 
يف املجالت التقنية املتطورة. وي�شعى 
معر�س اخلريجني العاملي اإىل اإ�شراك 
اإبداعاً  الأك����ر  ال��ط��لب  م��ن  الآلف 
م����ن اأب�������رز اجل���ام���ع���ات ال�����رائ�����دة من 
يدعم  بينما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
احل����دث حم���ور ري�����ادة الأع���م���ال عر 
للم�شي  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��اري��ع  ت�����ش��ج��ي��ع 
ب��اأف��ك��اره��م م���ن خ���لل برامج  ق���دم���اً 
ال��ت��دري��ب امل��ن��ظ��م، والإر����ش���اد وفر�س 
التقنيات  التمويل، وكذلك عر تبني 

امل��ت��ط��ورة واجل��م��ع ب��ني الب��ت��ك��ارات يف 
العلوم واملجالت الإبداعية من مراكز 
العامل.  يف  ت���ط���وراً  الأك����ر  الأب���ح���اث 
جمالت  يف  ابتكارات  املعر�س  وي�شهد 
واحلو�شبة  احليوية  الهند�شة  ت�شمل 
والت�شميم  الأع�شاب  ال�شحابية وعلم 
احل�����ش��ري، وي��ق��دم��ه��ا خ��ري��ج��و اأرقى 
هارفارد،  م��ث��ل:  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
ما�شات�شو�شت�س  ومعهد  و�شتانفورد، 
ل����ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، واأوك�������������ش������ف������ورد، 
الكليات  ج���ان���ب  اإىل  وك����ام����ري����دج، 
النامية  الق��ت�����ش��ادات  م��ن  الإقليمية 
مبا يف ذلك بوتان واإثيوبيا وال�شلفادور 
ت�شكل  ح��ي��ث  وب�����رون�����اي،  وج���ام���اي���ك���ا 
م�شاريع اخلريجني فر�شة للن�شمام 
الأك����ادمي����ي  الإب��������داع  ع����امل م���ن  اإىل 
التي  ال�شابة  العقول  من  وال�شتفادة 
معقدة  ق�����ش��اي��ا  م��ع��اجل��ة  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
البتكارات  خ���لل  م���ن  ال���ع���امل  ح���ول 
املوؤثرة اجتماعياَ. وقال تاديو بالداين 
كارافيريي، مدير معر�س اخلريجني 
تعزيز  على  املعر�س  يحر�س  العاملي: 
للتاأثري  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز  دب����ي  م��ك��ان��ة 
اليجابي، اإذ ميثل من�شة ل�شتعرا�س 

القائمة  امل�شتقبلية  احل��ل��ول  اأح����دث 
على العلوم احلديثة وكيفية توظيفها 
ال�شرتاتيجية  القطاعات  يخدم  مبا 
ا�شتقبل  املعر�س  اأن  العامل، موؤكداً  يف 
ال���ع���ام  يف  الأوىل  ان���ط���لق���ت���ه  م���ن���ذ 
2015، طلبات م�شاركة من اأكر من 
 640 من  اأك��ر  من  طالب   7000
ي��ج��ع��ل��ه حم��ف��ًل عاملياً  ج��ام��ع��ة، مم���ا 
م�شاحة  برناجمه  ويوفر  للمبدعني، 
املبتكرين  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  ب���ارزة 
من  وامل�شتثمرين  اجل��م��ه��ور  وي��رب��ط 
ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل ب��اأف��ك��ار ت��خ��دم يف 
الرت���ق���اء ب��ن��وع��ي��ة ح��ي��اة الإن�������ش���ان. - 

برنامج ريادة الأعمال..
و���ش��ي�����ش��م ب���رن���ام���ج ري������ادة الأع����م����ال، 
م��ع��ر���س اخلريجني  م���ن  وه����و ج����زء 
اأ�شعاف  ث��لث��ة  ال���ع���ام،  ه����ذا  ال��ع��امل��ي 
عدد امل�شاركني مقارنة بالعام املا�شي، 
حيث �شّجل اأكر من 1000 م�شروع 
الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  ب���ق���ان���ون  حم���م���ي 
يوفر  ال��ذي  الرنامج  اإىل  للن�شمام 
والتوجيه  ال���ت���دري���ب  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
بناء  يف  خم���ت�������س  ف����ري����ق  ق���ب���ل  م�����ن 
احليوية،  القطاعات  ورواد  امل�شاريع 

الناجحني  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ���ش��ي��ت��اح  ك��م��ا 
ال��ف��ر���ش��ة لطرح  ال��رن��ام��ج  يف خ��ت��ام 
يف  مب��ا  امل�شتثمرين،  ع��ل��ى  ع��رو���ش��ه��م 
التي  القاب�شة،  اأ.ر.م  جمموعة  ذل��ك 
ت��ع��ه��دت ب��ت��وف��ري مت��وي��ل ب��ق��ي��م��ة 10 
10 �شنوات  مليني درهم على مدى 
امل�����ش��ارك��ني يف  ل��دع��م تنفيذ م�����ش��اري��ع 

الرنامج.

- افكار ريادية..
املعر�س  م��ن  ال�����ش��اب��ع��ة  الن�شخة  ت��ع��د 
ال���ع���امل���ي، الأك�������ر م���ن���ذ ان���ط���لق���ه يف 
الك�شف عن امل�شاريع  و�شيتم   ،2015
عر   2021 للعام  املختارة  الدولية 
املقبل، حيث  8 نوفمر  الإن��رتن��ت يف 
ابتكاراً  الأك���ر  احل��ل��ول  عر�س  �شيتم 
وال��ت��ي ت��ع��ال��ج اأك����ر ال��ت��ح��دي��ات، كما 
�شيعر�س م�شاريع التاأثري الجتماعي 
من  الفذة  والعقول  املواهب  قبل  من 

الو�شط الأكادميي يف املنطقة.
اخلريجني  معر�س  اأن  بالذكر  جدير 
ال���ع���امل���ي ي���ع���د اأح������د اأب�������رز م����ب����ادرات 
خم�ش�س  وه���و  دب����ي،  اآرت  جم��م��وع��ة 
العامل  ح����ول  اجل���ام���ع���ات  خل��ري��ج��ي 

والذين قدموا من خلل اأبحاثهم اأو 
اأفكارهم حلوًل فعالة يف معاجلة اأهم 
الق�شايا الجتماعية والبيئية، وميثل 
التاأثري  مل�شاريع  رائ��دة  ابتكار  من�شة 
واجلامعات،  للخريجني  الجتماعي 
ويف ك���ل ع����ام ي��ت��م اخ��ت��ي��ار دف���ع���ة من 
تطوير  عملية  لت��ب��اع  الأك���ادمي���ي���ني 
م�شاريعهم  وا���ش��ت��ع��را���س  مم��ن��ه��ج��ة 
ومهاراتهم. وي�شعى املعر�س، باعتباره 
للت�شميم"،  دب��ي  "اأ�شبوع  م��ن  ج���زءاً 
ت��ع��زي��ز ح�����ش��ور اخل��ري��ج��ني على  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة، وي��ه��دف برناجمه  ال�����ش��اح��ة 
اإىل  ل�����ري�����ادة الأع������م������ال  امل���خ�������ش�������س 
عجلة  دف��ع  على  املبتكرين  م�شاعدة 
م�شاريعهم لطرحها يف ال�شوق، بدعم 
كما  القاب�شة"،  "ا.ر.م  �شندوق  م��ن 
فر�س  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ع���ر����س  ي���ه���دف 
تبادل املعارف التي تتيح للأكادمييني 
م�����ش��ارك��ة معارفهم  ال��ق��ط��اع  وخ����راء 
وروؤاه���������م ح�����ول الب���ت���ك���ار واحل���ل���ول 
وبات  اأف�شل.  م�شتقبل  لبناء  اللزمة 
ال��ع��امل��ي موؤخراً  اخل��ري��ج��ني  م��ع��ر���س 
املن�شوية  الرئي�شية  امل��ب��ادرات  اإح��دى 
ل��ل��ث��ق��اف��ة لتحقيق  ���ش��م��ن خ��ط��ة دب���ي 
مكانة  تر�شيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا 
والبتكار،  للثقافة  عاملي  كمركز  دب��ي 
وي�شارك فيه �شنوياً جامعات متقدمة 
�شتى  م��ن  رائ����دة  علمية  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
اأرجاء العامل اإىل جانب موؤ�ش�شات من 
البلدان النامية. وميكن الطلع على 
مزيد من املعلومات حول املعر�س عر 
الإنرتنت:  �شبكة  على  موقعه  زي���ارة 
www.globalgradshow.

.   com

وموؤ�س�سة تعليمية ي�ساركون يف ن�سخة 2021 بزيادة %70 مقارنة بن�سخة العام املا�سي جامعة   600 من  واأكادمييون  جامعة   470

الدورة ال�سابعة ملعر�س اخلريجني العاملي تنطلق يف دبي نوفمرب املقبل مب�ساركة عاملية وا�سعة من 70 دولة

روبوتوك اأول حمقق اآيل يف �سرطة اأم القيوين 
 

•• اأم القيوين-وام

د�شن �شعادة اللواء ال�شيخ را�شد بن اأحمد املعل قائد عام �شرطة اأم القيوين اأم�س و تزامناً مع فعاليات معر�س 
اك�شبو 2020 دبي اأول بطاقة وظيفية ملوظف اآيل خمت�س بالتحقيق يف اجلرائم الواقعة على الأطفال يحمل 

ا�شم روبوتوك.
 ، الذكية  القيوين  اأم  دائرة  بال�شراكة مع  القيوين  اأم  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقته  وروبوتوك هو م�شروع 
عبارة اإن�شان اآيل يتم ا�شتخدامه من قبل املحققني يف اجلرائم الواقعة على الأطفال كما ميكن ا�شتخدامه يف 
املحا�شرات التوعوية . وقد با�شر املحقق روبوتوك عمله ر�شمياً يف الثالث من اأكتوبر احلايل بعد فرتة جتربة 

ا�شتمرت ثلث �شنوات حقق خللها نتائج لفتة يف التحقيق يف اجلرائم الواقعة على الأطفال.
اأم القيوين  اأن هذه اخلطوة تاأتي �شمن تطلعات القيادة العامة ل�شرطة  اأم القيوين  واأ�شار قائد عام �شرطة 
املرحلة  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ل��دور  وتاأكيدها  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  وم�شاهمتها  للم�شتقبل 

القادمة.

لطيفة بنت حممد:  
• روؤية حممد بن را�سد جعلت دبي �سريكًا يف �سنع م�ستقبل العامل با�ستقطاب وت�سجيع الطاقات املبدعة ومتكينها من تقدمي اإ�سهامات تخدم الب�سرية

للثقافة دبي  ا�سرتاتيجية  اأهداف  اأهم  اأحد  الإبداعي  القت�ساد  • متكني 
• معر�س اخلريجني يعك�س توجهات دبي والإمارات لال�ستعداد للم�ستقبل.. ويوؤكد الثقة الكبرية يف دور العن�سر الب�سري كركيزة لبناء امل�ستقبل

حديقة احليوانات بالعني تدمج مواليد 
زراف روث�سيلدز يف �سفاري العني الأفريقية

�سرطة اأبوظبي حتذر من التوظيف الوهمي 

اأبوظبي للغة العربية يطلق �سل�سلة ور�س الكتابة الإبداعية للق�سة الق�سرية

•• اأبوظبي-وام

ت�شديق  م��ن  عمل  ع��ن  الباحثني  ابوظبي  �شرطة  ح��ذرت 
با�شتغلل  ي��ق��وم��ون ح��ال��ي��ا ً وال���ذي���ن  امل��ح��ت��ال��ني  اأك���اذي���ب 
الدولة  يف  الر�شمية  والفعاليات  املنا�شبات  اإق��ام��ة  فر�شة 
باإن�شاء �شفحات ل�شركات وهمية  للحتيال عليهم، وذلك 
عر الإنرتنت على اأنها �شركات توظيف معتمدة اأو برامج 
مبالغ  لدفع  وتخ�شي�شها  الجتماعي  التوا�شل  مبواقع 
مالية كر�شوم لتلك الوظائف الوهمية ليكت�شف املتقدمون 
للن�شب  �شحية  وق��ع��وا  ان��ه��م  امل��ط��اف  اآخ���ر  يف  بطلباتهم 

والحتيال.
واأو�شح اللواء حممد �شهيل الرا�شدي مدير قطاع الأمن 
اإىل انتحال  اأن بع�س املحتالني و�شل بهم الأم��ر  اجلنائي 

وك�شب  ال�شحايا  لإقناع  كو�شيلة  م�شهورة  �شركات  اأ�شماء 
ثقتهم ثم ايقاعهم يف "م�شيدة الن�شب والحتيال" داعياً 
اجل��م��ه��ور اإىل ت��وخ��ي احل���ذر وع���دم ال��ت��ع��ام��ل م��ع مواقع 
حاجتهم  ت�شتغل  ال��ت��ي  امل��زي��ف��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��وظ��ي��ف 
للوظيفة، ومتار�س غالبيتها الن�شب والحتيال اللكرتوين 
برواتب  وظائف  توفري  على  بالقدرة  اإيهامهم  خلل  من 
خيالية مقابل دفع ر�شوم اأو م�شروفات ل اأ�شا�س لها وبدون 
خا�شة  والفتيات  ال�شيدات  وحث  حقيقية.  وظائف  وج��ود 
على �شرورة عدم اإر�شال بياناتهن ال�شخ�شية و�شورهن اإىل 
تلك ال�شركات الوهمية منعاً لتعر�شهن للبتزاز مو�شحا 
اأن املحتالني ل يكتفون باإيقاع ال�شحايا من القاطنني يف 
الدولة فح�شب واإمنا اأ�شبحوا اأي�شاً يختارون �شحايا من 

الباحثني عن فر�س عمل من اخلارج.

•• اأبوظبي-وام 

 – وال�شياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
تهدف  والتي  الق�شرية"،  للق�شة  الإبداعية  الكتابة  "ور�س  �شل�شلة  اأبوظبي، 
يف  مهاراتهم  �شقل  من  النا�شئني  الكتاب  متكن  تعليمية  جل�شات  توفري  اإىل 

الكتابة.
و�شيتعرف امل�شاركون خلل ال�شل�شلة على عنا�شر الكتابة الإبداعية للق�ش�س 
اأنواع  اأق���رب  م��ن  الق�ش�س  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ال��ت��ي جتعل  وامل��ك��ون��ات  الق�شرية 

الق�ش�س للقراء من خمتلف الأذواق والفئات العمرية.
ويتم تنظيم الور�س خلل الفرتة من 11 اإىل 15 اأكتوبر اجلاري، و�شتكون 
من تقدمي الكاتب الكويتي طالب الرفاعي و�شتغطي كل ور�شة جمموعة من 
املحاور على مدى �شاعتني ابتداء من ال�شاعة 5 ع�شرا وحتى 7:30 م�شاء، 

على اأن يتم منح امل�شاركني ا�شرتاحة ملدة 30 دقيقة خلل الور�شة .
والتي   ،" والكتابة  ال��ق��راءة  بني  " الفن  بعنوان  ور�شة  مع  ال�شل�شلة  وتنطلق 
احلكاية  متنحه  ال���ذي  واملتنف�س  ال��ف��ن،  دمي��وم��ة  ت�شمل  موا�شيع  �شتغطي 
ملختلف اللحظات، بالإ�شافة اإىل العلقة اخلا�شة بني الكاتب ونتاجه الأدبي، 

واأهمية اخليال يف ن�شج اأحداث الق�شة، والعلقة بني امل�شافهة والكتابة، قبل 
اأن تختتم الور�شة بتعريف الكتابة الإبداعية.

ثاين  تنطلق  الق�شرية"،  للق�شة  الإبداعية  الكتابة  " عنا�شر  عنوان  وحتت 
ور�س ال�شل�شلة، حيث �شيتم تعريف مفهوم الق�شة الق�شرية، وت�شليط ال�شوء 
للتعرف  للم�شاركني  الفر�شة  �شتتاح  كما  الإب��داع��ي��ة،  الكتابة  عنا�شر  على 
واحلدث  وال�شخ�شيات  واملكان  الزمان  وهي  الق�شرية،  الق�شة  مكونات  على 

واحلبكة.
و�شيوا�شل طالب الرفاعي تعريف امل�شاركني مبكونات الق�شة الق�شرية خلل 

ثالث جل�شات هذه ال�شل�شلة، وهي بعنوان اللغة و�شيغ �شمائر الكتابة، والروؤية 
والر�شالة، والتي �شيتناول فيها دوافع الكتابة الإبداعية، ومراحل التخطيط 
الأويل للكتابة الإبداعية، واأهمية املراجعة والتجديد ل�شمان ات�شاق اأحداث 

الق�شة، بالإ�شافة اإىل كيفية اإ�شافة عامل الت�شويق ل�شد انتباه القارئ.
ن�شو�س  ومناق�شة  ق���راءة  ال�شل�شلة  ه��ذه  م��ن  جل�شتني  اآخ���ر  خ��لل  و�شيتم 
ق�ش�شية وتنظيم لقاء مبا�شر مع قا�س، و�شيتم خلل جل�شة يوم اخلمي�س 
15 اأكتوبر قراءة ن�شو�س ق�ش�شية مل�شاركني اإماراتيني، فيما �شيتم تخ�شي�س 

اجلل�شة الأخرية لقراءة ن�شو�س ق�ش�شية مل�شاركني عرب.

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري اإ�سرائيل لدى الدولة

 
•• اأبوظبي-وام

ت�شلم �شعادة خالد عبداهلل بالهول وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأم�س بديوان 
عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة اأمري حايك، �شفري دولة اإ�شرائيل اجلديد 
املعني لدى دولة الإم��ارات. ومتنى �شعادته التوفيق والنجاح ل�شعادة اأمري حايك يف 

اأداء مهام عمله مبا يعزز علقات التعاون بني دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل.
اأم��ري حايك عن �شروره بتمثيل ب��لده لدى دول��ة الإمارات  اأع��رب �شعادة  من جانبه 
ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
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العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

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

املك�شرات للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2556841 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

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

مل�شتح�شرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2545029 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

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

لتنجيد الأثاث
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2950841 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

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

لتاجري ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2083358 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ح�شنه �شالح عبداهلل املن�شوري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي ح�شن علي املن�شوري

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/ار�شري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1443333 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حممد عبداهلل حممد رفيع املن�شوري %100 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف اجمد �شليمان علي حممد املعمري

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
للتجارة  ال�ش�����ادة/رود لينك  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2828013 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة جابر ابراهيم احمد حممد احلمادي %100 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف خالد حمد مبارك �شامل ال�شاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
الكار  �شيخ  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعناية بال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3017719 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جواد �شمري العربيد %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حمد حممد عبيد حممد الكعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
حذف �شبحاء مفلح خ�شيف زويد الوح�شى

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
بروف�شت  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيوتي اآند �شبا لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3013749 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شعيد حممد على فا�شل الهاملى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حنان خولىل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف امريه عبدال�شلم حممد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلمى الدري�شى

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:جبني لل�شيانة  رقم:1158169 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  العامة 

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة علي حبيب وم�شاركوه لل�شت�شارات الدارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي - �شارع ال�شلم -بناية ال�شيخة/مرمي بن را�شد 

خلف العتيبة
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1070069 

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

2 - تعيني ال�شادة/ام ايه بارترنز حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/3  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105029973 

-   تاريخ التعديل:2021/10/11
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:توجوري للمجوهرات ذ.م.م
 R-L-LS-29 عنوان ال�شركة:املالك/�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي

جزيرة ال�شعديات - جزيرة ال�شعديات - حو�س
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1721395 

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

2 - تعيني ال�شادة/كودو�س بي اأر اأ�س حما�شبون قانونيون - فرع اأبوظبي 
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/9/28  لل�شركة  قانوين  كم�شفي    ،  1
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/11    - بالرقم:2105029296 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:العزم �شتور ذ.م.م
عنوان تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 3707663 

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

  ، قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/6  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/11    - بالرقم:2105030352 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طموح الوطنية لل�شيانه واملقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1670003 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ن�شرين عبدالودود عبدالعزيز ابراهيم من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ن�شرين عبدالودود عبدالعزيز ابراهيم من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يحيى خمي�س حممد خمي�س اجلنيبى

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ طموح الوطنية لل�شيانه واملقاولت العامة ذ.م.م
TAMOUH NATIONAL MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل / طموح الوطنية لل�شيانه واملقاولت العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TAMOUH NATIONAL MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING - SOLE  PROPRIETORSHIP L L C
تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية  0910018

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شورد في�س لداره وت�شغيل النديه واملن�شاأت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الريا�شيه ذ.م.م  رخ�شة رقم:4141743 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / و�شيم حامد حممد عبدال�شلم من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / و�شيم حامد حممد عبدال�شلم من 50 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حامد حممد عبدال�شلم

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شورد في�س لداره وت�شغيل النديه واملن�شاأت الريا�شيه ذ.م.م

SWOORDFISH SPORT FOR THE MANAGEMENT AND OPERATION OF CLUBS ANDS ORTS

اإىل / �شارك �شبورت�س اكادميي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SHARK SPORTS ACADEMY  FACILITIES L.L.C  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
العقارات  واولده لدارة  ال�ش�����ادة/ها�شم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلا�شه ذ.م.م  رخ�شة رقم:4098572 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ها�شم واولده لدارة العقارات اخلا�شه ذ.م.م

HASHEM & SONS TO MANAGE PRIVATE REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ ها�شم واولده لدارة العقارات اخلا�شه ذ.م.م

HASHIM AND SONS PRIVATE PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مو مي كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3948050 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مو مي كافيه

MUMI CAFE

اإىل/ بوربون للقهوة املخت�شة
  BOURBON SPECIALTY COFFEE 

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريد �شتار للهدايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2171310 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريد �شتار للهدايا

RED STAR GIFTS

اإىل/ ريد �شتار للهدايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

  RED STAR GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

 اإعـــالن �شطب قيد
 - انرتنا�شيونال  �شويز  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  فرن�شا(  )اجلن�شية:  ابوظبي 
علي  �شركة   - خليفة  مدينة  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة 
 )4513( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:145476(   - للعقارات  واولده 
القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  الحتادي 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديلتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
العني  التجاري:تلل  بال�شم   CN رقم:1131087 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، والقرطا�شية  للهدايا 

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بلو فالكون لل�شاينة العامة ذ.م.م
بن  زايد  بن  من�شور   -  0.3 �شرق   - اأبوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

�شلطان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2470610 

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

  ، احل�شابات  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  حممد  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/10  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/11    - بالرقم:2105029915 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات

• دبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع��ايل جيونغ 
وزير خارجية جمهورية  يونغ  وي 

كوريا اجلنوبية.
ج��رى خ��لل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
 - دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ق��ر  يف 
ال�شداقة وال�شراكة  بحث علقات 
الإمارات  دولة  بني  ال�شرتاتيجية 
اجلنوبية  ك�����وري�����ا  وج����م����ه����وري����ة 

امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 
كافة  امل����ج����الت  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب���ني 
وال�شتثمارية  القت�شادية  ومنها 

والثقافية ويف قطاع الطاقة.
ك���م���ا ب���ح���ث اجل����ان����ب����ان ال���ت���ع���اون 
امل�����ش��رتك الإم����ارات����ي ال���ك���وري يف 
ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي ل���ش��ي��م��ا على 
كورونا  ف��ريو���س  م��واج��ه��ة  �شعيد 
واأهمية   19  - ك��وف��ي��د  امل�����ش��ت��ج��د 
التعايف  م�������ش���ار  يف  ق���دم���ا  امل�������ش���ي 
امل�شتدام من اجلائحة. وا�شتعر�س 
���ش��م��وه وم��ع��ايل ج��ي��ون��غ وي يونغ 

لإك�شبو  الإم��������ارات  دول����ة  ت��ن��ظ��ي��م 
احلدث  هذا  واأهمية  دبي   2020
البارز يف �شياغة اأجندة عمل عاملية 
اإىل تعزيز  للمرحلة املقبلة ت�شتند 
لتحقيق  والتطلع  الدويل  التعاون 

التنمية امل�شتدامة يف املجتمعات.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان بزيارة معايل جيونغ وي 
يونغ موؤكدا قوة ومتانة العلقات 
الكورية  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
تعزيزها  على  امل�شتمر  واحل��ر���س 
ظل  يف  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  وتنمية 

التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���راك���ة 
جتمع بني البلدين ال�شديقني.

�شمو  زار   .. م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اإك�شبو  يف  امل�شارك  الكوري  اجلناح 
2020 دبي والذي يقع يف منطقة 

التنقل.
الت�شميم  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  وت����ع����رف 
ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي ل���ل���ج���ن���اح ال���ك���وري 
امل�����ش��م��م ع��ل��ى ���ش��ك��ل م��ب��ن��ى حركي 
ي��ت��ف��اع��ل م���ع ال������زوار وي���وف���ر لهم 

بيئات  يف  �شائقة  تفاعلية  جت��رب��ة 
واقعية وافرتا�شية.

���ش��م��وه مب��ح��ت��وى اجلناح  واأ�����ش����اد 
الذكية  ك��وري��ا  �شعار  يحمل  ال���ذي 
تنقل العامل اإليك" وي�شنف �شمن 
اأجنحة يف احل��دث العاملي   5 اأك��ر 
حوايل  تبلغ  م�شاحة  على  ومي��ت��د 

مربعا. مرتا   4651
بنت  رمي  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�شر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
املدير  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
العام لإك�شبو 2020 دبي ومعايل 

اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر 

املتقدمة ومعايل نورة بنت حممد 
وال�شباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 

املفو�س العام جلناح دولة الإمارات 
يف اإك�شبو 2020 دبي.

•• دبي-وام:

ال���ع���امل���ي���ة و�شع  ال���ق���ري���ة  ت���وا����ش���ل 
جتهيزاتها  على  الأخ��رية  اللم�شات 
من  جمموعة  مع  ال�شيوف  لإبهار 
وبنيتها  مرافقها  على  التح�شينات 
املو�شم  اإن����ط����لق  ق���ب���ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

اجلديد يف 26 اأكتوبر اجلاري.
العاملية  ال��ق��ري��ة  ���ش��ي��وف  �شيتمكن 
خلل املو�شم القادم من ال�شتمتاع 
ال�����ب�����ال عر  ت���ب���ق���ى يف  ب����ت����ج����ارب 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال���وج���ه���ات اجل���دي���دة 
الفريدة  الت�شوق  بتجارب  والتمتع 
وم�شاهدة اأروع العرو�س الرتفيهية، 
وت�����ن�����اول األ�������ذ واأ�����ش����ه����ى الأط����ب����اق 
ال���ع���امل���ي���ة م����ع امل����زي����د م����ن ال���راح���ة 
على  التح�شينات  ���ش��ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
تطوير  التح�شينات  وت�شمل  املوقع، 
ال�����ش��وارع وامل��م��رات يف ال��وج��ه��ة مبا 
حال  يف  احل��رك��ة  ان�شيابية  ي�شمن 
ت��دف��ق اأع����داد ك��ب��رية م��ن ال�شيوف 
املختلفة  واملنافذ  الأجنحة  بني  ما 
على  العاملية  ال��ق��ري��ة  حر�شت  كما 
طريق  عن  ال�شيوف  جتربة  تعزيز 
اجللو�س  مناطق  من  املزيد  اإ�شافة 
الرئي�شية.  حمطاتها  خمتلف  يف 
واأ����ش���ار م��ه��ن��د اإ���ش��ح��اق م��دي��ر اأول 
علقات ال�شيوف يف القرية العاملية 
هذا  يف  ت�شمل  ال��ت��ط��وي��رات  ان  اإىل 

امل��و���ش��م اإ���ش��اف��ة امل��زي��د م��ن مناطق 
املمرات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��دي��ل  اجل��ل��و���س 
ال�شيوف  حركة  ان�شيابية  لتعزيز 
واملنطقة  الرئي�شي  امل�شرح  وتطوير 
امل���ح���ي���ط���ة ب����ه وال���ك���ث���ري غ����ريه����ا . 
الرتفيهية  ال���ت���ج���ارب  و���ش��ت��ن��ب�����س 
العاملية  ال���ق���ري���ة  يف  وال���ع���ائ���ل���ي���ة 
العديدة  ال���ت���ط���ورات  م���ع  ب��احل��ي��اة 
املفتوح  م��وق��ع��ه��ا  �شي�شهدها  ال��ت��ي 
عدد  و�شيتمكن  الطلق  الهواء  على 
الإ�شتمتاع  من  ال�شيوف  من  اأك��ر 
امل�شرح  عند  الرتفيهية  بالعرو�س 
الرئي�شي هذا املو�شم مع زيادة عدد 
الإرتقاء  اإىل  اإ�شافة  اأمامه  املقاعد 
واملرئية  ال�شوتية  امل��وؤث��رات  بجودة 
املختلفة باأحدث التقنيات يف جمال 
العرو�س لتقدمي جتارب ا�شتثنائية 

لل�شيوف.
هذا  ال�����ش��غ��ار  م�����ش��رح  �شي�شهد  ك��م��ا 
التقنيات  لأح���دث  اإ���ش��اف��ات  املو�شم 
و�شا�شات جديدة  واملرئية  ال�شوتية 
الإ�شتمتاع  اأث��ن��اء  جتاربهم  لتعزيز 
والأن�شطة  ال����رام����ج  م���ن  ب��ب��اق��ة 
املخ�ش�ش����ة  والعرو�س  الرتفيهية 
مت  الراحة  م�شتويات  ولتعزيز  لهم 
خم�ش�شة  جديدة  منطقة  تطوير 
جل���ل���و����س ال�������ش���ي���وف ال�������ش���غ���ار مع 
منطقة  م���ن  ب���ال���ق���رب  ع��ائ��لت��ه��م 

كرنفال للألعاب.
انطلق  م��ع  ال�شتار  ك�شف  و�شيتم 
ت�شميم  ع��ن   26 امل��و���ش��م  فعاليات 
�شاحة  ب�����ج�����وار  ج����دي����د  اأي�����ق�����وين 
"اآريبيان �شكوير" ذو ت�شميم فريد 
ومبتكر �شيجعل منه مزارا متميزا 
التذكارية  ال�شور  اأجمل  لإلتقاط 
التوا�شل  و�شائل  ع��ر  وم�شاركتها 
الإج���ت���م���اع���ي. و���ش��ي��ك��ون م��ق��ر هذا 
دوار  و����ش���ط  الإب����داع����ي يف  ال��ع��م��ل 
ي�شاهم  للم�شاة  خم�ش�س  ج��دي��د 
ال�شيوف  حركة  ان�شيابية  زي��ادة  يف 
وتوفري املزيد من مناطق اجللو�س 
لهم كما �شي�شهد املوقع اإن�شاء �شارع 
بني  يربط  ال�شيوف  لعبور  جديد 
الألعاب  واأف��ي��ن��ي��و  ال�����ش��ع��ادة  ����ش���ارع 
النارية الذي بدوره �شي�شهد اإ�شافة 
وم�شاحات  ج��دي��دة  م��ائ��ي��ة  ن��اف��ورة 

ال�شتمتاع  اأثناء  للجلو�س  اإ�شافية 
توفرها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ن��ك��ه��ات 

اأك�شاك هذه املنطقة.
وق���ام���ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف اإط���ار 
املختلفة  التحتية  البنية  حت�شينات 
باإعادة ت�شميم اجل�شر الرابط بني 
نحو  على  والهند  اأفريقيا  جناحي 
"ج�شر  ت�����ش��ام��ي��م  م���ن  م�����ش��ت��وح��ى 
بوداب�شت- يف  ال�شهري  مارغريت" 

هنغاريا مع ا�شت�شافة مقهى جديد 
البحرية  على  يطل  فريد  مبفهوم 
من  ق�شط  لأخ���ذ  لل�شيوف  ك��م��لذ 
القرية  ال��ت��ج��ول يف  اأث��ن��اء  ال��راح��ة 
باملناظر  ال���ش��ت��م��ت��اع  م���ع  ال��ع��امل��ي��ة 

الفريدة للوجهة والبحرية.
اأي�شا  الإح��ت��ف��الت  مم�شى  وي�شهد 
والإ�شاءات  اأر�شيته  على  تطويرات 
فعاليات  ل���ت���ق���دمي  ب����ه  اخل���ا����ش���ة 
م���ت���م���ي���زة ج�����دي�����دة ب�����راح�����ة اأك�����ر 
جمموعة  اإ�شافة  مت  كما  لل�شيوف 
�شارع  يف  الأك���������ش����اك  م����ن  ج����دي����دة 
ل�شمان  ال�شهري  �شرتيت"  "في�شتا 
الطعام  ع�����ش��اق  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
بتذوق  اهتماماتهم  تتزايد  الذين 
اأثناء  ال��ع��امل��ي��ة اجل���دي���دة  الأط���ب���اق 
العاملية،  للقرية  املتعددة  زياراتهم 
قطارات  ت�شغيل  اإع����ادة  �شيتم  ك��م��ا 
ال�شيوف  املو�شم لنقل  املواقف هذا 

من املواقف اإىل القرية العاملية.

ملتقى للأغنية التقليدية بني الإمارات واليونان 
•• ال�شارقة-وام

نظم معهد ال�شارقة للرتاث ملتقى الأغنية التقليدية بني 
الدولية  املنظمات  مركز  م�شرح  على  واليونان  الإم���ارات 
للرتاث الثقايف مبعهد ال�شارقة للرتاث بالتعاون مع وزارة 
الثقافة وال�شباب وجامعة اأثينا . ح�شر اللقاء وفد اأكادميي 
.وقدم  بافلو�شكافورا�س  ال��روف��ي�����ش��ور  برئا�شة  ي��ون��اين 
احلدث الفنان علي العب�دان مدير اإدارة الرتاث الفني يف 
معهد ال�شارقة للرتاث. وت�شمن امللتقى عر�س فيديو عن 
وم�شاهد من  و�شروحات مف�شلة  الإماراتي  التغرودة  فن 
الغناء اجلماعي يف اليونان ومو�شيقى الكني�شة اليونانية 

العبدان  .واأك��د  التقليدية  والأع��را���س  املو�شيقية  والآلت 
اأه��م��ي��ة ح��ف��ظ و����ش���ون وت��وث��ي��ق ال�����رتاث ال��ف��ن��ي منوها 
بجهود معهد ال�شارقة للرتاث يف هذا ال�شياق فيما ركزت 
اجلليندا  فن  على  كافورا�س  فابلو�س  الروفي�شور  كلمة 
اليوناين التقليدي ومقارنته بفن التغرودة الإماراتي من 
حيث اعتماد كل منهما على اإن�شاد منط خا�س من الوزن 
الإمارات  الأغنية بني  اإن ملتقى  العبدان  وقال  ال�شعري. 
وال��ي��ون��ان ن��ق��ط��ة ان��ط��لق ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف جمال 
اإ�شدار كتاب  الأغنية التقليدية للبلدين حيث من املقرر 
م�شرتك عن كل من فن التغرودة الإماراتي وفن اجلليندا 
اليوناين وت�شجيلت �شوتية وَمرئية بالإ�شافة اإىل اأعمال 

ال�شياق.  والبحوث يف هذا  العمل  اأوراق  الرتجمة وتبادل 
واأو�شح بروفي�شور بافلو�شكافورا�س اأن اإهتمام اليونانيني 
مل يقف عند حدود الغناء اجلماعي بل و�شل لإهتمامهم 
بالآلت املو�شيقية التي كانت من النوع الب�شيط ومن اأبرز 
اآلتهم القرع والنفخ والبوق حيث كان العزف على الآلت 

الوترية مق�شوراً على �شد الأوتار بالأ�شابع اأو املنقر.
عاملياً  ح��ا���ش��رة  ال��ق��دمي��ة  ال��ي��ون��ان  مو�شيقى  اأن  واأ���ش��اف 
والحتفالت  ال��زي��ج��ات  يف  ال��ق��دمي  ال��ي��ون��اين  املجتمع  يف 
الدينية اإىل امل�شرح واملو�شيقى ال�شعبية حيث مت التطرق 
يف  اجل��ل��ي��ن��دا  ف��ن  ت�شجيل  واإىل  ال��ي��ون��اين  اجل��ان��ب  اإىل 

اليون�شكو واأهمية حفظ الرتاث الفني احلي.

بالتعاون مع ال�سركاء

�سرطة دبي تطلق الدورة ال�سابعة من مكافحة الجتار بالب�سر

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير اخلارجية الكوري 
ويزور جناح بلده يف اإك�سبو 2020

•• دبي-الفجر:

نظمت القيادة العامة ل�شرطة دبي 
الق�شائي  دبي  معهد  مع  بالتعاون 
ملكافحة  ال����وط����ن����ي����ة  وال����ل����ج����ن����ة 
ب��ال��ب�����ش��ر ومكتب  ج��رائ��م الجت����ار 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اخت�شا�شي  ب��رن��ام��ج  واجل���رمي���ة، 
الدفعة  بالب�شر  الجت���ار  مكافحة 
املرئي  الت�������ش���ال  ع���ر  ال�����ش��اب��ع��ة 
حامت  ال��دك��ت��ور  القا�شي  بح�شور 
املتحدة  الأمم  مكتب  مدير  علي، 
امل����ع����ن����ي مب����ك����اف����ح����ة امل������خ������درات 
التعاون  جمل�س  ب��دول  واجل��رمي��ة 
والقا�شي  العربية،  اخلليج  ل��دول 
مدير  البدواوي،  ابت�شام  الدكتورة 
م��ع��ه��د دب����ي ال��ق�����ش��ائ��ي، وال���ل���واء 
امل����ر،  ال���دك���ت���ور حم���م���د ع���ب���د اهلل 
حلقوق  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
�شعادة  دب�����ي،  ب�����ش��رط��ة  الإن�������ش���ان 
�شعيد احلب�شي، مدير اإدارة حقوق 
الإن�شان بوزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل، والعميد بدران ال�شام�شي، 
للتدريب،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
�شلطان اجلمال،  الدكتور  والعقيد 
مدير مركز مراقبة جرائم الجتار 
م�شاركة  و  دب��ي،  �شرطة  يف  بال�شر 
101 منت�شباً  التي  ت�شم  الدفعة 

متخ�ش�شة  ب������رام������ج  ب����ت����وف����ري 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  ت���ع���زز  ون���وع���ي���ة 
التاأهيل  اآل��ي��ات  لتح�شني  اأدوات���ن���ا 
وال���ت���دري���ب، جن��اح��اً ك��ب��رياً خلل 
اجلهود  بف�شل  ال�شابقة،  ال��دورات 
امل�شرتكة واملقّدرة للجهات املنّظمة 
اإمكاناتها  والداعمة، والتي وّظفت 
وخ�����رات�����ه�����ا ل����ت����ق����دمي حم���ت���وى 
متكامل، ي�شهم يف رفع وعي وخرة 
الفئات امل�شتهدفة. واإن من اأهم ما 
اأهدافه  �شمولية  ال��رن��ام��ج  مييز 
�شيغت  واأن��ه��ا  ل�شيما  وحم�����اوره، 
الدوؤوبة  م�شاعينا  مع  يتوافق  مبا 
جهود  لتعزيز  الطموحة  وروؤي��ت��ن��ا 
دول���ة الإم������ارات يف ت��ق��دمي منوذج 

متفرد يف مكافحة هذه اجلرمية.
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ااإن  احلب�شي،  �شعيد  �شعادة  وق���ال 
برنامج الدبلوم يعد اأحد الرامج 
املهنية املميزة على امل�شتوى الوطني 
العربي والإقليمي، ويعك�س تطلعات 
قيادة الدولة وحر�شها التام للحد 
والتي  بالب�شر  من ظاهرة الجتار 
الأ�شا�شية  الف�����راد  ح��ق��وق  مت�����س 
وال���ك���رام���ة الإن�����ش��ان��ي��ة واحل�����ق يف 
العي�س الكرمي، والتي كفلها الدين 
والت�شريعات  والقانون  الإ�شلمي 

ودولة  العربية  م�شر  وجمهورية 
العراق(.

جرمية  اأن  امل����ر  ال����ل����واء  واأ�����ش����اف 
الجتار بالب�شر هي جرمية عابرة 
ف��ي��ه��ا حقوق  ت��ن��ت��ه��ك  ل����ل����ح����دود، 
كرامة  ف��ي��ه��ا  وت����ه����ان  الإن���������ش����ان، 
الت�شدي  مي��ك��ن  ول  ال�����ش��ح��اي��ا، 
فيها  ي�������ش���رتك  ب���ج���ه���ود  اإل  ل���ه���ا 
القيادة  يف  ون���ح���ن  امل��ج��ت��م��ع،  ك���ل 
ا�شتطعنا،  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��اوؤن��ا، اللجنة 
بالب�شر  الجت��ار  ملكافحة  الوطنية 
ومكتب  ال��ق�����ش��ائ��ي  دب����ي  وم��ع��ه��د 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الكثري  ن���ح���ق���ق  اأن  واجل������رمي������ة، 
م���ن الإجن�������ازات والأه�������داف التي 
والتي  اأع��ي��ن��ن��ا  ُن�����ش��ب  و���ش��ع��ن��اه��ا 
مع  احل��ا���ش��م  التعامل  م��ن  مكنتنا 
وركزنا  بالب�شر،  الجت����ار  ج��رمي��ة 
اأهدافنا  حتقيق  يف  رئي�شي  ب�شكل 
ع���ل���ى حت����دي����ث ط������رق واأ����ش���ال���ي���ب 
فالتدريب  وال���ت���دري���ب،  ال��ت��اأه��ي��ل 
حجر الزاوية والأ�شا�س يف اأي عمل 
اأداة التنمية وو�شيلتها،  مهني وهو 
وتوظيفه  ا�شتثماره  اأح�شن  ما  اإذا 
ال���ت���وظ���ي���ف الأم�����ث�����ل، ف����الأه����داف 
بالنهو�س  اإل  تتحقق  ل  امل��رج��وة 
بالعن�شر الب�شري، واإعداده الإعداد 

ينتمون اإىل  دول خليجية وعربية 
اأجهزة  خمتلف  م��ن  39جهة  م��ن 
واجلمعيات  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��رط��ة 
احل��ق��وق��ي��ة ودور الإي�����واء، ودوائ���ر 
الدولة، ومن  حكومية وحملية يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
�شكر وعرفان

املر  حممد  الدكتور  ال��ل��واء  و�شكر 
افتتاح  يف  مل�����ش��ارك��ت��ه��م  احل�������ش���ور 
يف  الخت�شا�شي  الدبلوم  برنامج 
املعتمد  بالب�شر،  الجت��ار  مكافحة 
املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب  م��ن 
وهيئة  واجل�����رمي�����ة  ب�����امل�����خ�����درات 
الب�شرية  امل����وارد  وتنمية  امل��ع��رف��ة 
بدبي، والذي يعد الرنامج الأول 
التخ�ش�س على  ه��ذا  ال��ذي يحمل 
ويهدف  العربي،  ال��وط��ن  م�شتوى 
موؤهل�ة يف جميع  نخبة  اإع��داد  اإىل 
املعنية،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����دوائ�����ر 
ب��ك��ف��اءة وم��ه��ن��ي��ة عالية  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م��ع ك��ل م��ا ي��ن��درج حت��ت م�شمى " 

مكافحة الجتار بالب�شر".
 ك��م��ا وت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر اىل ال���دول 
واملتمثلة  ب��ال��رن��ام��ج  ال��ت��ي رح��ب��ت 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  )امل��م��ل��ك��ة  يف 
البحرين  ومملكة  ُعمان  و�شلطنة 
ودولة الكويت ودولة قطر واململكة 
املغربية واململكة الأردنية الها�شمية 

املنا�شب للقيام بدوره، واأداء مهامه 
املنطلق  بكفاءة عالية... ومن هذا 
اأط��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل ���ش��ت��ة ����ش���ن���وات هذا 
ال��رن��ام��ج، وه��ا نحن نحتفل هذه 
واأخوة من  اأخوات  بان�شمام  ال�شنة 
و  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

الدول العربية .

اأهمية ق�سوى 
القا�شي  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
مدير  البدواوي،  ابت�شام  الدكتورة 
"تويل  الق�شائي:  دب��ي  معهد  ع��ام 
ق�شوى  اأه���م���ي���ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ل��ق�����ش��اي��ا ح���ق���وق الإن���������ش����ان، وقد 
الر�شيدة  قيادتها  بف�شل  متكنت 
م���ن ت��ق��دمي من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى به 
واللتزام  ب��ال��ت��ع��اون  يتعلق  ف��ي��م��ا 
قيم  لإر���ش��اء  ال��دول��ي��ة؛  بالقوانني 
وياأتي  والإن�شاف.  والعدالة  احلق 
مكافحة  يف  "اخت�شا�شي  دب���ل���وم 
ن�شخته  يف   - بالب�شر"  الجت������ار 
تطبيق  م��ع  لين�شجم   – ال�شابعة 
التي  الت�شريعية  ال�شرتاتيجيات 
للحفاظ  لدولتنا،  ال�شبق  �شمنت 
و�شون  الإن���������ش����ان،  ح���ق���وق  ع���ل���ى 

كرامته وحمايته." 
"لقد حقق  ال���ب���دواوي:  واأ���ش��اف��ت 
اهتمامنا  من  ينبع  ال��ذي  الدبلوم 

املعرفة والطلع على جتارب هذه 
الدول يف احلد من ق�شايا الجتار 

بالب�شر.
الم���ارات  دول���ة  ان  وق���ال احلب�شي 
ت�����ش��اف��ر اجلهود  ب��اأه��م��ي��ة  ت���وؤم���ن 
واحدة  ملكافحة  والدولية  الوطنية 
من اأكر اجلرائم املنظمة العابرة 
جرائم  وه����ي  ان���ت�������ش���اراً  ل���ل���ح���دود 
 15 الجت��ار بالب�شر،  وبعد م��رور 
ب�شكل  حملتها  اإط����لق  م��ن  ع��ام��اً 
ر�شمي �شد هذه اجلرمية يف العام 
الوطنية  اللجنة  نفذت  2006م 
بالب�شر  الجت����ار  ج��رائ��م  مل��ك��اف��ح��ة 
والرامج  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي �شاهمت ب�شكل فعال يف حتقيق 
اأهدافها يف هذا الإطار، كما قامت 
باإطلق  الدولة  املعنية يف  اجلهات 

الوطنية والدولية.
وثمن احلب�شي جهود القيادة العامة 
الرنامج  تنظيم  دب��ي  يف  ل�شرطة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بالب�شر  الجت����ار  ج��رائ��م  مل��ك��اف��ح��ة 
ومكتب  ال��ق�����ش��ائ��ي  دب����ي  وم��ع��ه��د 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واجل����رمي����ة، ول���ق���د ت���خ���رج 239 
ال�شابقة  الأع�����وام  خ���لل  منت�شباً 
منذ 2015 وحتى 2020 �شملت 
جرائم  مبكافحة  معنية  جهة   23
ن�شخته  ويف  ب���ال���ب�������ش���ر،  الجت�������ار 
فيه  املنت�شبني  ع���دد  ب��ل��غ  الأخ����رية 
منت�شبني  مب�شاركة  منت�شباً،   97
من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
والذي  ال�شقيقة  العربية  وال���دول 
بدوره �شي�شاهم ب�شكل اأكر يف تنوع 

برامج التدريب والتاأهيل للعاملني 
لتعزيز  اجلرمية  هذه  مكافحة  يف 
ق�شايا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ق���درات���ه���م 
الجتار بالب�شر وحماية ال�شحايا، 
تاأهيل  م��ن  اجل��ه��ات  متكنت  حيث 
من  خم��ت�����ش��ا   2560 م���ن  اأك�����ر 
عام  الدولة يف  خمتلف اجلهات يف 
التحديات  من  بالرغم  2021م، 
جائحة  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال�����ش��ع��ب��ة 
الوطنية  اللجنة  ف��اإن  كوفيد19- 
بالب�شر  الجت����ار  ج��رائ��م  مل��ك��اف��ح��ة 
حر�شت على تنفيذ ا�شرتاتيجيتها 
الدويل،  التعاون  لتعزيز  الوطنية 
فقد وقعت على عدد من مذكرات 
يف  ال�شديقة  ال���دول  م��ع  التفاهم 
التعاون يف مكافحة جرائم  جمال 

الجتار بالب�شر وحماية �شحاياه.

رفع اأول علم اأخ�سر على حديقة مدينة ال�سلع خلل العام 
 •• الظفرة-وام

فازت بلدية منطقة الظفرة بخم�شة اأعلم خ�شراء �شمن جائزة العلم الأخ�شر الدولية وح�شلت على "راية العلم 
الأخ�شر" ال�شارِة الدولية الأرفع يف اإدارة احلدائق وامل�شطحات اخل�شراء .

واحتفلت البلدية برفع اأول علم اأخ�شر على م�شتوى الدولة خلل العام 2021 يف حديقة مدينة ال�شلع.
العامة، وحديقة مدينة  املرفاأ  العامة، وحديقة  ال�شلع  الدولية وهي حديقة  باجلائزة  الفائزة  واحلدائق اخلم�س 
زايد العامة للعام الثاين على التوايل، وحديقة زايد اخلري مبدينة غياثي للعام الثاين على التوايل، بالإ�شافة اإىل 

احلديقة ال�شمالية مبدينة غياثي.
وت�شتهدف  العامل،  حول  والرتفيهية  املفتوحة  امل�شاحات  لإدارة  الأب��رز  والقيا�شي  ال��دويل  املعيار  اجلائزة  وتعتر 

توجيه وت�شجيع عمليات اإدارة احلدائق واملتنزهات وامل�شطحات اخل�شراء وفق معايري عاملية.
والرتاث  البيئة  على  واحلفاظ  بالزائرين  يحتفي  مكانا  احلديقة  تكون  اأن  اجلائزة  حددتها  التي  املعايري  وم��ن 
العلم الأخ�شر هي جائزة دولية  والت�شويق، ومكانا �شحيا واآمنا يتمتع بال�شلمة، وامل�شاركة املجتمعية . وجائزة 

ت�شتهدف توجيه وت�شجيع عمليات اإدارة احلدائق واملتنزهات وامل�شطحات اخل�شراء وفق معايري عاملية.

القرية العاملية تعزز جتارب �سيوفها مع طب العائلة:القلق ي�سيب 284 مليون �سخ�س حول العامل 
حت�سينات متعددة على الوجهة

•• دبي- وام

ناق�شت الدورة الثامنة للموؤمتر واملعر�س الدويل لطب العائلة يف يومها 
الثاين عددا من املو�شوعات املتعلقة بالرعاية الطبية وطب الأ�شرة اأهمها 

ال�شحة النف�شية واأمرا�س الرجال و�شحتهم .
واأ�شار اخلراء واملخت�شون امل�شاركون يف اجلل�شات العلمية للموؤمتر - املقام 
ت�شخي�س   2020 العام  يف  اأن��ه مت  العاملي-  التجاري  دب��ي  حاليا يف مركز 
ثاين  وهو   - الرو�شتاتا  �شرطان  مبر�س  امل�شابني  الذكور  12.5? من 
اأعلى نوع من ال�شرطان انت�شارا على م�شتوى العامل - موؤكدين اأهمية زيادة 
على  ال�شوء  وت�شليط  الرجال  على  توؤثر  التي  ال�شحية  بالق�شايا  الوعي 

اأهمية الوقاية والك�شف املبكر .
كما ركزت جل�شات املوؤمتر يف يومه الثاين على مو�شوعات تتعلق بال�شحة 
العامل حيث  يف  �شيوعاً  النف�شية  الأمرا�س  اأكر  وهو  القلق  النف�شية مثل 

يوؤثر على 284 مليون �شخ�س حول العامل .
بن�شبة  الإناث  النف�شية ت�شيب  الأمرا�س  باأن  امل�شاركون يف اجلل�شات  ونوه 
 792 يعاين  فيما   .. العاملي  ال�شعيد  على   9.3 بن�شبة  11.9? والذكور 
مليون �شخ�س من ا�شطرابات واأمرا�س نف�شية وهي ن�شبة ت�شاوي الواحد 

من كل ع�شرة اأ�شخا�س على م�شتوى العامل وتبلغ10.7?.
وي�شعى املوؤمتر الدويل لطب العائلة اإىل ت�شجيع املر�شى على متابعة العلج 
املنا�شب لهم حيث لوحظ ازدياد يف حالت الكتئاب والقلق وال�شطرابات 
اأنحاء العامل عقب تف�شي فريو�س  النف�شية الأخ��رى يف جميع  والأمرا�س 

"كورونا" وكافح الكثريون للتاأقلم مع التغيريات التي طراأت على حياتهم 
اليومية ب�شبب الفريو�س مبا يف ذلك قيود ال�شفر والعمل عن بعد وقواعد 
التباعد اجل�شدي ما اأدى اإىل احلاجة املتزايدة خلدمات ال�شحة النف�شية 
على مدى العامني املا�شيني ف�شل عن تاأثري م�شاكل ال�شحة النف�شية على 

البالغني والأطفال واملراهقني على حد �شواء.
الذي  املوؤمتر  اإن  النف�شي  الطب  ا�شت�شاري  الهندي  نا�شر  الدكتور  وق��ال 
يجمع بني خمتلف التخ�ش�شات يف الطب يلقي ال�شوء على اآخر التطورات 

يف املجال الطبي ما مييزه عن املوؤمترات الأخرى.
اأحدث  مل�شاركة  مهمة  فر�شة  العائلة  لطب  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ش��اف 
خطوط العلج يف جمال الطب النف�شي مع اخلراء والأطباء املخت�شني 
وخا�شة يف ظل الظروف احلالية وتطورات وباء "كوفيد19-" والذي األقى 

بظلله على خمتلف اأمرا�س الطب النف�شي .
ويقام بالتوازي مع املوؤمتر معر�س م�شاحب ي�شم جمموعة من التقنيات 
اأبرز  من  17�شركة  تعر�شها  التي  واخلدمات  املتطورة  واحللول  احلديثة 

ال�شركات التجارية املتخ�ش�شة .
موؤ�ش�شة  قبل  من  �شنوياً  العائلة  لطب  ال��دويل  واملعر�س  امل��وؤمت��ر  وينظم 
"اندك�س القاب�شة" -  "اندك�س" لتنظيم املوؤمترات واملعار�س - الع�شو يف 
وبدعم من هيئة ال�شحة بدبي "DHA" ووزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
الريا�شي  دب��ي  التدخني وجمل�س  ملكافحة  ال��دويل  والحت���اد  الإم���ارات  يف 
الحتاد الدويل للم�شت�شفيات جمعية الإمارات جلراحة القولون وامل�شتقيم 

و"هيلث بوينت" - اأحد �شركاء مبادلة – الرعاية ال�شحية .
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك : مطعم بازيليكو �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية :

HEALTHY FRESH INDIAN CUISINE MEAL PLAN
بتاريخ :2021/9/27 املودعة بالرقم : 360558 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : مطعم بازيليكو �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

املوطن : : م�شفح، م 37 ،ق 216 م�شغل 2 ،وحدة، املالك را�شد خادم را�شد املهريي ، هاتف: ، 971563888515 ، 
 hr@bchem.com :شندوق الريد: 91707  -امييل�

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي الطعمة وامل�شروبات

 HEALTHY FRESH INDIAN CUISINE و�شف العلمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية
MEAL PLAN بحروف لتينية

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364 فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة من )م�شرف اأبوظبي ال�شلمي( 

بال�شماء التالية: 
1 - مهند حممد علي حممد بوحاجي

  رقم ال�شهادة : 10104751  عدد ال�شهم : 151 �شهما.
2 - حربية وهاب �شهاب

  رقم ال�شهادة:    10104748 - عدد ال�شهم : 151 �شهما.
3 - مرمي حممد علي حممد بوحاجي

  رقم ال�شهادة:  10104749 - عدد ال�شهم : 151 �شهما.
4 - علي حممد علي حممد بوحاجي

  رقم ال�شهادة:  10104750 - عدد ال�شهم : 150 �شهما.
5 - اأ�شيل حممد علي حممد بوحاجي

 رقم ال�شهادة: 10104752 - عدد ال�شهم: 151 �شهما 
الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعله او الت�شال 

على تلفون رقم  0506007771 م�شكورا. 

فقدان �سهادات اأ�سهم
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العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

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

فود كافترييا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2862383 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا جولدن دونر

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2767543 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على ح�شني عزان دوي�س  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حممد الفا�شل ابوعاقله  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �شامل را�شد �شاهني املن�شورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا جولدن دونر
GOLDEN DONER CAFETERIA

اإىل / كافترييا جولدن دونر ذ.م.م
  GOLDEN DONER CAFETERIA L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شفح للبناء والتعمري

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1120110 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابراهيم �شعد عبدالعاطى مو�شى %100

تعديل مدير / اإ�شافة ابراهيم �شعد عبدالعاطى مو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جمعه حممد �شهيل الكعبى

تعديل مدير / حذف ابراهيم �شعد عبدالعاطى مو�شى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شفح للبناء والتعمري
MUSSAFAH BUILDING AND CONSTRUCTION

اإىل/ م�شفح للتعمري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MUSSAFAH  CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دير مردان لنقل الركاب باحلافلت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املوؤجرة    رخ�شة رقم:1530818 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منظور حياه حممد ا�شلم خان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زايد طالب �شعيد عبود الكثريى
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ دير مردان لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة
DER MARDAN TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

اإىل/ دير مردان لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DER MARDAN TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللوؤلوؤة خلدمات التموين وال�شيافة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1783305 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.30 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اللوؤلوؤة خلدمات التموين وال�شيافة
PEARL CATERING & HOSPITALITY SERVICES

اإىل/ �شركة اللوؤلوؤة خلدمات التموين وال�شيافة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 PEARL CATERING & HOSPITALITY SERVICES COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايكوفري يو اي اي ليمتد

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2793007 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايكوفري يو اي اي ليمتد

ECOFER UAE LIMITED

اإىل/ مواد انفايرومنتال �شريف�شز ليمتد

   MAWAAD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
ملقاولت  بورينج  ال�ش�����ادة/فا�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البنى التحتية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1858892 

تعديل مدير / اإ�شافة احمد غازى كعكو�س
لل�شتثمار  فيوت�شر  بي  اي  ا�س  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

S.I.P FUTURE INVESTMENT L.L.C. ذ.م.م
تعديل مدير / حذف احمد غازى كعكو�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�س كي كي لل�شتثمار ذ م م
   S K K INVESTMENT L.L.C

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

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

العدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم تراث املندي 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:4039756 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد برهان حممد %9

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 احمد رميز �شديق تيكات �شديق من 49 % اإىل %20

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خليل حممد احمد العر�شى %20

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2040 بتاريخ: 1993/09/14
امل�شجلة بالرقم: 1786 بتاريخ: 1995/05/06

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 187742 بتاريخ: 2013/03/03

امل�شجلة بالرقم: 187742 بتاريخ: 2014/07/23
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 166865 بتاريخ: 2011/12/21

امل�شجلة بالرقم: 166865 بتاريخ: 2013/02/24
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/11 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 56824 بتاريخ: 2003/10/29
امل�شجلة بالرقم: 57914 بتاريخ: 2006/02/20

باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.

 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 246836 بتاريخ: 2016/01/13

امل�شجلة بالرقم: 246836 بتاريخ: 2016/09/08
باإ�شم املالك: يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
 ا�شم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �شنليت، ويرال،  مري�شي�شايد، �شي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2021/10/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12 اأكتوبر 2021 العدد 13364

EAT 174791
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�سيف ال�سويدي : 24.5 % منوا يف احلركة اجلوية .. والطريان الإماراتي يحلق باأجنحة اإك�سبو 
•• اأبوظبي-وام

ك�شفت الهيئة العامة للطريان املدين عن ارتفاع متو�شط اأرقام احلركة 
اجلوية يف الدولة من 1238 حركة يف نهاية العام املا�شي اإىل 1538 

حركة يف �شبتمر 2021 وبن�شبة زيادة بلغت 24.5 يف املائة تقريبا.
للطريان  العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�شويدي  حممد  �شيف  �شعادة  وق��ال 
املدين : " �شهدت احلركة اجلوية عر الإمارات ن�شاطاً وارتفاعاً ملحوظاً 
باعتباره  دب��ي   2020 اإك�شبو  ان��ط��لق  �شبقت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  خا�شة 
احلدث العاملي الأبرز الذي يجذب اأنظار العامل اأجمع نحو الإم��ارات ". 
واأكد ال�شويدي يف ت�شريح ل� وكالة اأنباء الإمارات "وام" اأن قطاع الطريان 
املدين يف الدولة ا�شتعاد تعافيه ، م�شرياً اإىل اأن اأرقام حركة الطريان التي 

�شجلتها الدولة خلل الأ�شهر ال�شابقة من العام اجلاري تب�شر باخلري، 
 2020 "اإك�شبو  ا�شتمرار فعاليات  التح�شن مع  وهي مر�شحة ملزيد من 
دبي" اإ�شافة اإىل املنا�شبات القادمة مثل الحتفالت بعام اخلم�شني وبداية 
ف�شل ال�شتاء الذي يتوقع اأن ي�شهد مو�شما �شياحيا مميزا، خ�شو�شاً مع 
الثقة التي باتت حتظى بها الدولة بعد النجاحات التي حققتها يف جمال 
الإج���راءات  حزمة  عن  ف�شل   ،"19  - " كوفيد  جائحة  على  ال�شيطرة 
و �شحة جميع  �شلمة  يتم تطبيقها بهدف  التي  الوقائية والحرتازية 
دول  م��ن خمتلف  اإليها  ال��ق��ادم��ني  وال����زوار  ال��دول��ة  اأر����س  املقيمني على 
العامل. ويف �شياق مت�شل .. ك�شف تقرير حديث اأ�شدرته الهيئة عن منو 
108 دول حول العامل،  الوجهات التي تق�شدها الناقلت الوطنية اإىل 
م�شتفيدة من خدمات لوج�شتية تقدمها 10 مطارات مرخ�شة حتى عام 

2020 و 895 طائرة م�شجلة. واأ�شار التقرير اإىل الأهمية البالغة التي 
ي�شكلها قطاع الطريان يف الدولة حيث ي�شاهم مببلغ 47.4 مليار دولر 
يف القت�شاد الوطني، وهو ما ميثل %13.3 من الناجت املحلي الإجمايل 
للدولة فيما يوفر 800،000 وظيفة، كما يعد �شوق الطريان الإماراتي 
املرتبطة  وال�شتثمارات  الأم��وال  لروؤو�س  ا�شتقطاباً  الأ���ش��واق  اأك��ر  اأح��د 
لت�شنيف  الوطني  امل��وؤ���ش��ر  الإم����ارات  ط��ورت  ذات��ه  ال�شياق  ويف  بالقطاع. 
اأحد  ال��دول ك��اأول دولة على م�شتوى العامل ومت تبني املنهج عامليا وكان 
اأن  التقرير  واأكد  القطاع يف مرحلة مف�شلية.  اإع��ادة ت�شغيل  اأهم عوامل 
الهيئة عملت خلل الفرتة احلرجة التي �شهدها القطاع عاملياَ على دعم 
ا�شتعادة  ، حيث جنحت يف  الوطنية  والناقلت  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
الإمارات  ط��ريان  جنحت  املثال  �شبيل  وعلى  ال�شابقة،  الت�شغيل  معدلت 

التي  وجهاتهما  �شبكة  من   90% ن�شبة  ا�شتعادة  يف  دب��ي  ف��لي  و�شركة 
كانت ت�شّغلها قبل اجلائحة مما تعد الن�شبة الأكر عاملياً.

واأ�شار التقرير اإىل منظومة �شلمة الطريان املدين يف الدولة والتي تعد 
الأف�شل يف العامل حيث قام بدور فعال ل�شمان التعاون الفعال بني جميع 
العديد  الدولة من حتقيق  الدولة ومتكنت  ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف 
من  عامليا  الأوىل  املرتبة  حتقيق  اأب��رزه��ا:  امل�شبوقة  غري  الإجن���ازات  من 
�شمن 189 دولة يف 2015 يف المتثال للرقابة على �شلمة الطريان 
م��ن قبل الي��ك��او بن�شبة 98.86 % وه��و امل��ع��دل الأع��ل��ى ال��ذي متنحه 
املنظمة يف تاريخها. وحافظت الإمارات على املركز الأول مع ا�شتمرارية 
تدقيق اليكاو على 133 دولة حتى 2021، وذلك من خلل تبنيها فكر 

الأبتكار والتطوير والرتكيز على الأداء.

�سركة �سحة ومدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية توقعان مذكرة تفاهم مع �سركة نك�ستكري لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية لأع�ساء �سبكة  نك�ستكري

الثلثة  ال������دروع  م��ف��ه��وم  اإط�����ار  يف 
والتعليم  امل��م��ار���ش��ة  ي�����ش��م��ل  ال�����ذي 
والأبحاث، وتوفريها لأكر �شريحة 
مم��ك��ن��ة م���ن اأف������راد امل��ج��ت��م��ع. ومع 
قائمتنا  ‘اإىل  ان�شمام’نيك�شكري 
التاأمني  اإدارة  ج��ه��ات  م��ن  املتنامية 
تزويد  اإىل  م��ع��اً  ن��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ح��ي، 
خدمات  ب��اأف�����ش��ل  اأب��وظ��ب��ي  جمتمع 

التي  امل��ت��م��ي��زة  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
الرتحيب  اإىل  ونتطلع  بها،  ن�شتهر 
بهم يف من�شاآت جمموعتنا الوا�شعة، 
وت��زوي��ده��م ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي تلبي 

جميع احتياجاتهم".
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور نا�شر 
ملدينة  التنفيذي  الرئي�س  ع��م��ا���س، 
ال�������ش���ي���خ ����ش���خ���ب���وط ال���ط���ب���ي���ة: "يف 

"نك�شتكري" اختيار ما يف�شلونه من 
ال�شيخ  مدينة  اأو  "�شحة"  من�شاآت 
موثوق  ك�شريك  الطبية،  �شخبوط 
ل���ت���زوي���ده���م مب����ا ي���ح���ت���اج���ون���ه من 

خدمات الرعاية ال�شحية املتميزة.
وق��������������ال ال�����������ش�����ي�����د ك����ري���������ش����ت����ي����ان 
التنفيذي  الرئي�س  غريغوروفيت�س، 
الطرف  رئي�س  نك�شتكري،  �شركة  يف 

الرعاية  خ�����راء  اإىل  ك���ان���وا  اأي��ن��م��ا 
واخل����دم����ات ال�����ش��ح��ي��ة ال���لزم���ة يف 
ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب، ب��اع��ت��ب��اره��ا ركيزة 
امل�شتقبلية  ال�شحية  الرعاية  لقطاع 
يف دول��ة الإم���ارات. ويف ه��ذا الإطار، 
مع  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  ي�شعدنا 
�شبكتها  اأع�شاء  ‘لتزويد  ’نك�شتكري 
الطبية  املمار�شات  خدمات  باأف�شل 

الرعاية ال�شحية املتوفرة".
وياأتي توقيع مذكرة التفاهم يف اإطار 
ال�شيخ  وم��دي��ن��ة  "�شحة"  م�����ش��اع��ي 
بنطاق  للتو�شع  ال��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط 
خدمات  اإىل  املجتمع  اأف���راد  و���ش��ول 
امل�شتوى  ذات  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
العاملي.  وبعد توقيع هذه التفاقية، 
�شبكة  اأع�����������ش�����اء  جل���م���ي���ع  مي����ك����ن 

اإىل  للتحّول  الرامية  جهودنا  اإط��ار 
اأولويتنا  رائ��دة، ترتكز  وجهة طبية 
منظومة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وتو�شعة  ال�شحي،  التاأمني  �شبكات 
اأمام  خدماتنا  اإىل  ال��و���ش��ول  ن��ط��اق 
نحر�س  كما  املجتمع.  اأف���راد  جميع 
على تقدمي مزيج فريد يجمع بني 
اخلرات الدولية والكفاءات املحلية، 

•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�شبكة  اأك�����ر  "�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة 
الإمارات  دولة  يف  ال�شحية  للرعاية 
ال�شيخ  امل��ت��ح��دة، وم��دي��ن��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
���ش��خ��ب��وط ال���ط���ب���ي���ة، اإح�������دى اأك����ر 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  م�شت�شفيات 
الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  املتحدة 
ال�شحية للحالت احلرجة واملعقدة 
"�شحة"  ب���ني  امل�����ش��رتك  وامل�������ش���روع 
توقيع مذكرة  كلينك"، عن  و"مايو 
اإح�����دى  "نك�شتكري"،  م����ع  ت���ف���اه���م 
ة يف  �شركات األيانز بالرترنز، خمت�شّ
تقدمي اإدارة �شاملة خلدمات التاأمني 
وبرامج  التاأمني  ل�شركات  ال�شّحي 
الرعاية  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  ت���اأم���ني، 
ال�شحية لأع�شاء �شبكة "نك�شتكري" 
ال�شيخ  "�شحة" ومدينة  من�شاآت  يف 

�شخبوط الطبية.
املدير  القمزي،  وق��ال حممد ح��ارب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي خل���دم���ات امل�������ش���ان���دة  يف 
"�شحة"  "حتر�س  "�شحة"،  �شركة 
ع���ل���ى ت����اأك����ي����د ال���ت���زام���ه���ا ال���را����ش���خ 
ب�شمان و�شول جميع اأفراد املجتمع 

والأدارة  الأداري���ة  للخدمات  الثالث 
ال�شحّية:   الرعاية  ملقدمّي  الطبّية 
ن���ح���ن م�������ش���ّم���م���ون ع���ل���ى اإح��������داث 
م��ن خلل  املري�س  رحلة  ال��ف��رق يف 
�شبكة  م��ن  خ��ي��ار  باأف�شل  ت��زوي��ده��م 
م���ق���ّدم���ي ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ّي��ة. اّن 
ال�شيخ  ومدينة  �شّحة  مع  �شراكتنا 
�شخبوط الطبّية تلعب دوراً بارزاً يف 
م�شاعدتنا لتحقيق هدفنا من خلل 

التفّوق يف خدمة العملء.
ال�������ش���ي���د جهاد  ق�����ال  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
تطوير  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ف��رن�����ش��ي�����س، 
نك�شتكري،  ����ش���رك���ة  يف  الأع������م������ال 
العاملّية  الرقمّية  ال�شركة  يف  ن�شعى 
لرتويج  الإداري����ة،  اخل��دم��ات  لإدارة 
خدمات  لتقدمي  ال��رق��م��ّي��ة  حلولها 
املطالبات  واإدارة  ال�شحّية  الرعاية 
ب��ج��ودة وف��ع��ال��ّي��ة. اإن��ن��ا ن���رى �شركة 
مع  ي��ت��م��ا���ش��ى  ����ش���ري���ك���اً  "�شّحة" 
الب�شاطة  تعّزز  التي  ا�شرتاتيجيتنا 
ال�شراكة  ه��ذه  للمن�شات.  واحل��ل��ول 
م�شاعدة  اإىل  تهدف  ال�شرتاتيجّية 
جمتمع املنت�شبني املتزايد واملتبادل، 
يف �شبيل �شل�شة الو�شول اإىل رعاية 

�شحّية تت�شم باجلودة.

والعراق وليبيا  الإمارات  يف  للمعار�س  العربي  للحتاد  جديدة  مكاتب   3

تعاون بني موانئ اأبوظبي والإ�سعاف الوطني 

•• ال�شارقة-وام:

ال��ع��رب��ي للمعار�س   واف���ق الحت���اد 
�شمن  العامل  الدولية  وامل��وؤمت��رات 
نطاق جمل�س الوح���دة القت�شادية 
العربية  ال����دول  ال��ع��رب��ي��ة جل��ام��ع��ة 
اإقليمية  م��ك��ات��ب   3 اف���ت���ت���اح  ع��ل��ى 
تابعة له يف كل من الإمارات ويكون 
العراق  و  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  مقره 
عمله  نطاق  تو�شيع  بهدف  وليبيا 
امل�شاهمة  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه  وحت��ق��ي��ق 
وزيادة  القت�شادي  التعاون  بتنمية 
التبادل التجاري بني كافة الأقطار 

العربية.
الحتاد  اإدارة  جمل�س  ���ش��ادق  ك��م��ا 
يونيو  م����ن  الأول  حت���دي���د  ع���ل���ى 
من  ن�شخة  اأول  لإط���لق   2022
 Arab  " الأول  العربي  املعر�س 
الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف   "Expo
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع هيئة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 

اآخ���ر  اإىل ج���ان���ب م��ت��اب��ع��ة  ال����ق����ادم 
بالنهو�س  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
يف  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س  ب�شناعة 
املجل�س  اعتمد  كما  العربية  ال��دول 
جملة  من  اجلديد  العدد  حمتوى 
جملة  اأول  ت���ع���د  ال����ت����ي  امل���ل���ت���ق���ى 
واملوؤمترات  املعار�س  يف  متخ�ش�شة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي و 
الزوبيك  ط���اه���ر  ال�����ش��ي��د  اع���ت���م���د 
مدير عام معر�س طرابل�س الدويل 
وال�شيد  ل��ي��ب��ي��ا  دول�����ة  ع���ن  مم��ث��ل 
هيئة  ع��ام  اأم��ني  الكايد  عبدالفتاح 
ال���ش��ت��ث��م��ار الأردن����ي����ة مم��ث��ل عن 
وال�شيد  الها�شمية  الأردنية  اململكة 
���ش��داد ث��اب��ت ال��ب��ل��داوي مم��ث��ل عن 
ع�شوية  يف  ال�����ع�����راق  ج���م���ه���وري���ة 

جمل�س الإدارة .
وبالإجماع  اأي�����ش��ا  امل��واف��ق��ة  ومت���ت 
على اعتماد ال�شيد اأجمد بن ع�شام 
العامة  للهيئة  املكلف  املدير  �شاكر 

م�شرتكة . واأ�شار املدفع اإىل اختيار 
ه��ذه ال��دول الثلث ج��اء بناء على 
كافة  تغطي  بحيث  متعمقة  درا�شة 
دولة  اختيار  مت  اإذ  العربية  ال��دول 
الإم������ارات ل��ت��ك��ون مم��ث��ل��ة ع��ن دول 
جمل�س التعاون اخلليجي و ريادتها 
يف �شناعة املعار�س واملوؤمترات على 
امل�شتوى العربي والإقليمي والعاملي 
ممثل  لتكون  ليبيا  اختيار  مت  كما 
والعراق  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  دول  ع��ن 
جهود  لتعزيز  ال�شام  بلد  دول  عن 
املكتب الرئي�س يف العا�شمة امل�شرية 
ال��ق��اه��رة واإث����رائ����ه مب���ب���ادرات ذات 
الرتقاء  نحو  وموجهة  م�شوؤولية 
ب����الحت����اد وب����راجم����ه م���ن���وه���ا اإىل 
مركز  �شهده  الذي  اللفت  النجاح 
ال�شتار  اإ�شدال  بعد  ال�شارقة  اإك�شبو 
عن الن�شخة الثامنة والأربعني من 
لل�شاعات  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�س 
وامل����ج����وه����رات ال�����ذي ا���ش��ت��ط��اع اأن 

وبالتعاون  الأردن����ي����ة  ال���ش��ت��ث��م��ار 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  ك����اف����ة  م�����ع 
للمعار�س  العربي  الإحت��اد  اأع�شاء 

واملوؤمترات الدولية .
ج����اء ذل����ك خ����لل الإج���ت���م���اع غري 
افرتا�شيا  ع���ق���د  ال������ذي  ال�����ع�����ادي 
املدفع  �شيف حممد  �شعادة  برئا�شة 
رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد العربي 
الدولية  وامل�����وؤمت�����رات  ل��ل��م��ع��ار���س 
اإك�شبو  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
���ش��ع��ادة غ�شان  ال�����ش��ارق��ة وح�����ش��ره 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  فاكياين 
و����ش���ع���ادة حم��م��ود يو�شف  الحت�����اد 
اجل���راح اأم��ني ع��ام الحت���اد العربي 
اإىل  الدولية  واملوؤمترات  للمعار�س 
ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني ع��ن 14 

دول عربية من اأع�شاء الحتاد.
و ن��اق�����س الإج��ت��م��اع جم��م��وع��ة من 
اخل��ط��ط وامل��ق��رتح��ات ال��ت��ي �شيتم 
العام  خ��لل  تنفيذها  على  العمل 

ممثل  وامل�������وؤمت�������رات  ل���ل���م���ع���ار����س 
يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ع��ن 
واف��ق جمل�س  كما  املجل�س  ع�شوية 
وجاهي  اجتماع  عقد  على  الإدارة 
الن�شف  العمومية خلل  للجمعية 
الأول من عام 2022 على هام�س 
 .Arab Expo املعر�س العربي
املدفع  حممد  �شيف  �شعادة  واأث��ن��ى 
ع��ل��ى اأع�����ش��اء الحت����اد م��ن ممثلي 
م�����ش��ي��دا باجلهود  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
وحر�شهم  ق��ب��ل��ه��م  م���ن  امل���ب���ذول���ة 
امل�شتمر عر  التوا�شل  الدائم على 
وامللتقيات  ال���دوري���ة  الج��ت��م��اع��ات 
غري العادية التي من �شاأنها تطوير 
���ش��ن��اع��ة امل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات يف 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان 
يف  للإحتاد  اإقليمية  مكاتب  افتتاح 
�شيكون  وليبيا  وال��ع��راق  الإم����ارات 
خ��ط��وة م��ه��م��ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز مكانة 
الحتاد كمن�شة اقت�شادية تكاملية 

األ����ف زائر  اأك����ر م��ن 60  ي��ج��ت��ذب 
فعاليات  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  وذل�������ك 
الذي  دب��ي   2020 اإك�شبو  معر�س 
ي�����ش��ه��د ت���واف���د ح�����ش��ود ك���ب���رية من 
لل�شتمتاع  ال��ع��امل  اأرج���اء  خمتلف 
بفعالياته املذهلة والذي من املتوقع 
مليون  ال�30  زواره  ع��دد  يفوق  اأن 
ال�شتة.  انعقاده  اأ�شهر  خ��لل  زائ��ر 
م����ن ج���ان���ب���ه دع�����ا ����ش���ع���ادة حممود 
يو�شف اجلراح اإىل �شرورة ت�شافر 
العربي  بالعمل  للنهو�س  اجل��ه��ود 
ب������دور جمل�س  م�����ش��ي��دا  امل�������ش���رتك 
ال���وح���دة الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
العربي  القت�شادي  العمل  تطوير 
البينية  العربية  ال��ت��ج��ارة  وتنمية 
عمل  وتعزيز  تطوير  على  وم�شددا 
البلد  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل���ع���ار����س 
دعم  يف  م�شاهمتها  وزي��ادة  العربية 
خمتلف  يف  ال���وط���ن���ي  الق���ت�������ش���اد 

الدول العربية .

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت اأم�س جمموعة موانئ اأبوظبي عن توقيع مذكرة 
اإىل دعم  الوطني يف خطوة تهدف  الإ�شعاف  تفاهم مع 
باآليات  اجلمهور  توعية  اإىل  الرامية  الوطنية  اجلهود 

ال�شتجابة حلالت الطوارئ الطبية.
تركيز اجلهود  املذكرة على  و�شيعمل اجلانبان مبوجب 
بهدف ن�شر املعارف واخلرات اخلا�شة بحالت الطوارئ 
الطبية وكيفية ال�شتجابة لها بال�شكل الأمثل يف مواقع 
العمل من خلل توفري دورات تدريبية وبرامج توعية 
الرئوي،  القلبي  الإن��ع��ا���س  ت�شمل  متنوعة  جم���الت  يف 
وا���ش��ت��خ��دام ج��ه��از م��زي��ل ال��رج��ف��ان اخل��ارج��ي الآيل يف 
حالت توقف القلب املفاجئ، اإىل جانب تنظيم حملت 

التدريب على خدمات الطوارئ الطبية.
من  اع��ت��ب��اراً  اأع���وام  لثلثة  املمتد  التعاون  ه��ذا  وي�شهم 
املجتمع  اأف����راد  وت��دري��ب  تثقيف  يف   ،2021 �شبتمر 
والتوا�شل معهم من خلل مبادرات متنوعة تركز على 
وتنظيم  ال��ط��وارئ،  وخ��دم��ات  العامة  ال�شلمة  اأهمية 
ودورات  القلب"  منقذ  "�شهر  خ��لل  خا�شة  فعاليات 
ت��دري��ب��ي��ة وح���م���لت ل��ت��اأه��ي��ل الأف������راد مل��واج��ه��ة حالت 
الطوارئ الطبية، بالإ�شافة اإىل اأن�شطة متنوعة وبرامج 
ت�شتهدف الأ�شر واليافعني وتقدم اإليهم مبادئ اخلدمات 
اأبوظبي  الطبية الطارئة والإنعا�س. كما �شتقوم موانئ 

والإ�شعاف الوطني مبوجب بنود مذكرة التفاهم بت�شكيل 
جلنة م�شرتكة من الطرفني ل�شتطلع املزيد من �شبل 
التعاون وتنفيذ املبادرات املقرتحة والإ�شراف على عملية 
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����رات. واأع����رب ال��ك��اب��ن مكتوم 
القطاع  ورئ��ي�����س  الت�شريعات،  اإدارة  رئي�س  احل��وق��اين، 
البحري بالإنابة– موانئ اأبوظبي عن �شعادته بالتعاون 
اأبوظبي  موانئ  اأن  اإىل  م�شرياً  الوطني،  الإ�شعاف  مع 
اأولوياتها،  راأ���س  على  وال�شلمة  ال�شحة  معايري  ت�شع 

وت�شعى من خلل هذا التعاون اإىل تزويد كوادر موانئ 
اأبوظبي باملهارات واملعارف ال�شرورية ملواجهة احلالت 
التدريبية  الرامج  توفري  خلل  من  الطارئة  الطبية 

على يد اخلراء املوؤهلني من الإ�شعاف الوطني.
الوطني  الإ�شعاف  مع  التفاهم  مذكرة  "تهدف  وق��ال: 
اأفراد املجتمع باأهمية ح�شولهم  اإىل رفع م�شتوى وعي 
على املهارات اللزمة لتقدمي اخلدمات الطبية الطارئة 
والإ���ش��ع��اف��ات الأول��ي��ة م��ن خ��لل ال��رام��ج والفعاليات 

املجتمعية التي �شيتم تنفيذها، اإىل جانب �شمان تزويد 
املمار�شات  لأف�شل  وفقاً  ال��لزم��ة  ب��اخل��رات  موظفينا 
�شي�شهم يف متكينهم من  ال���ذي  الأم���ر  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
التي  الطارئة  احل��الت  جلميع  فعال  ب�شكل  ال�شتجابة 

قد تواجههم اأو تواجه زملءهم يف مواقع العمل".
بدوره اأ�شار الرئي�س التنفيذي للإ�شعاف الوطني اأحمد 
اأب��وظ��ب��ي ي�شكل  ال��ه��اج��ري، اإىل اأن ال��ت��ع��اون م��ع م��وان��ئ 
ال�شرتاتيجية  ال�شركات  قطاع  لتو�شيع  مهمة  حمطة 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املجتمع  اأف���راد  تثقيف  ج��ه��ود  �شمن 
واأطر  ن��ط��اق  وتو�شيع  وال�����ش��لم��ة  ال�شحة  مب��م��ار���ش��ات 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع خمتلف ال�����ش��رائ��ح مم��ا ي��ع��زز م��ن برامج 
الإ�شعاف الوطني املجتمعية املعنية بالتوعية باخلدمات 
الطبية الطارئة وكيفية الت�شرف يف احلالت الطارئة، 
وت����زوي����د ال�������ش���رائ���ح امل�����ش��ت��ه��دف��ة ب���امل���ع���ارف واخل�����رات 
ال�شرورية يف جمالت ال�شحة وال�شلمة و�شبل الوقاية 
من اإ�شابات العمل. واأّكد اأن التعاون مع موانئ اأبوظبي 
و�شكان  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  م��وظ��ف��ي  ت��زوي��د  يف  �شي�شهم 
الإمارة على حد �شواء باأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة 
يف تطبيق الإ�شعافات الأولية التي ت�شاعد يف الكثري من 
الأحيان على اإنقاذ حياة امل�شابني واملر�شى اأو التقليل من 
حدة الإ�شابات وامل�شاعفات، ما ميّكنهم من ال�شتجابة 
اإىل  الطارئة والإ�شابات  ال�شحية  اإىل احلالت  بفعالية 

حني و�شول طواقم الإ�شعاف املخت�شة.

مبادرة حديث ال�سباب بالتعاون مع جمل�س عجمان لل�سباب يف هيئة النقل - عجمان
جمل�س  مع  بالتعاون  -عجمان  نقل  هيئة  �شباب  جمل�س  نظم 
عجمان لل�شباب مبادرة "حديث ال�شباب" حيث تتمحور حول 
اأهمية ال�شحة النف�شية واإي�شال الر�شائل الإيجابية التي ُت�شهم 
يف تعزيز ال�شحة النف�شية لل�شباب، ودورهم يف التنمية وقيادة 
الهيئة بح�شور  املبادرة يف مقر  واأقيمت  امل�شتقبل.  املجتمع يف 
املرئي  الت�شال  تقنية  اللقاء عر  بث  املوظفني ومت  عدد من 
و من�شات التوا�شل الجتماعي، و ذلك مبنا�شبه اليوم العاملي 
لل�شحة النف�شية ، و اكدت الدكتورة مهرة اآل مالك اإخ�شائي 
علج نف�شي يف موؤ�ش�شة المارات للخدمات ال�شحية – اأ�شتاذ 

م�شاعد يف جامعة عجمان، مدير مركز كامريدج لل�شت�شارات 
لل�شباب،  النف�شية  ال�شحة  على  ال�شوء   - والتدريب  ال�شرية 
بال�شحة  املتعلقة  باملفاهيم  ال��ع��ام  ال��وع��ي  وزي����ادة  وت��ع��زي��زه��ا 
النف�شية، وتغيري النظرة ال�شلبية املرتبطة بال�شحة النف�شية 
يف  الدولة  م�شتقبل  بناء  يف  الكبري  لدورهم  ال�شباب  فئة  عند 
كافة القطاعات املختلفة، وت�شاهم جودة ال�شحة النف�شية بقدرة 
الفرد على الإنتاج و البتكار و البداع، و ا�شارت اىل عدة حماور 
اعرا�شها  وفهم  واأ�شبابها  النف�شية  ال�شطرابات  مفهوم  منها 
ال��ت��ي ق��د ي��ع��اين منها ال�����ش��ب��اب واحل���واج���ز وال��ت��ح��دي��ات ودور 

ال�شرة واثرها الفعال على ال�شحة النف�شية للأبناء، وتناولت 
وت��اأث��ريه��ا على حياتهم  ال�شباب  ل��دى   19 ازم��ة كوفيد  ت��اأث��ري 
ال�شحة  يعزز  مم��ا   ، حلها  يف   م�شاعدتهم  كيفية  و  اليومية  
يعد  النف�شي  الطبيب  ا�شت�شارة  اأن  واو�شحت  النف�شية لديهم، 
واأ���ش��ارت اىل وج��ود هذه  العامة   ال�شحة  م��ن  يتجزاأ  ج��زء ل 
املبادرات والتعاون امل�شرتك يعزز الوعي لدى ال�شباب وي�شاهم 
يف حمايتهم من الأفكار ال�شلبية والوقوف على اأبرز التحديات 
يف  ي�شهم  مم��ا  النف�شية  �شحتهم  وت��ع��زز  ال�شباب  ت��واج��ه  التي 

جمتمع اأكر �شحة و�شعادة. 

مكتبة منزلية من اأمنية للطفلة لولوة 
•• اأبوظبي-وام

اأمنية" من حتقيق حلم الطفلة املواطنة لولوة،  "حتقيق  متكنت موؤ�ش�شة 
الكتب  م��ن  الكثري  ت�شم  منزلية  مكتبة  يف  �شنة،   11 العمر  م��ن  البالغة 
ال�شعادة  لإدخ����ال  امل��ت��وا���ش��ل  �شعيها  اإط����ار  يف  ل��دي��ه��ا  املف�شلة  والق�ش�س 
نفو�س  يف  الأم���ل  وزرع  خ��ط��رية،  ب��اأم��را���س  امل�شابني  الأط��ف��ال  قلوب  على 

عائلتهم.
 "  : اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زب��ي��دي،  ه��اين  وق���ال 
كثرية هي مفاجاآت واأمنيات الأطفال، فمجرد رغبة طفلة مري�شة باإ�شباع 
اأمر ي�شتحق الإعجاب، وهذا ما دفعنا  �شغفها يف القراءة وموا�شلة التعلم 
للم�شارعة يف حتقيق اأمنيتها واإدخال الفرح وال�شعادة اإىل قلبها مع عائلتها 

التي تتطلع ب�شوق اإىل روؤيتها ترتقي يف املراتب التعليمية بنجاح ومتيز".
املالكه  الريكي،  فاطمة  الدكتورة  اإىل  والتقدير  بال�شكر  الزبيدي  وتوجه 
ال��ع��رب��ي��ة لرامج  ال��ل��غ��ة  وخ��ب��رية  وال��ت��وزي��ع،  والإن���ت���اج  للن�شر  �شما  ل���دار 
لولوة  الطفلة  قلب  اأن����ارت  ال��ت��ي  بالكتب  ترعها  على  امل��ب��ك��رة  الطفولة 
بالبهجة وال�شرور. واأ�شاف : " �شاركت لولوة يف رحلة حتقيق اأمنيتها حيث 
�شارعت اإىل تزويدنا بالر�شوم والألوان املف�شلة لديها، مع رغبة جاحمة يف 
روؤية الكتب متلأ الرفوف، وبف�شل الأيادي اخلرية ا�شتطعنا حتقيق هذه 

الأمنية الغالية على قلبها".
ال�شيخة �شيخة بنت �شيف  اإىل  بال�شكر  الطفلة لولوة  من جانبها توجهت 
واإىل  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  ال��ف��خ��ري  الرئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  حممد  ب��ن 
كافة العاملني يف املوؤ�ش�شة على حتقيق اأمنيتها .. واأَ�شافت " اأقول جلميع 

الأطفال املر�شى �شواء يف امل�شت�شفيات اأو املنازل باأنه ل يوجد م�شتحيل".
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زعيم كوريا ال�سمالية يدعو 
لتح�سني حياة املواطنني 

•• �شول-رويرتز

اأفادت و�شائل اإعلم ر�شمية يوم اأم�س الثنني اأن الزعيم الكوري ال�شمايل 
اأون حث امل�شوؤولني على الرتكيز على حت�شني حياة املواطنني  كيم جوجن 
وذلك لدى اإحيائه الذكرى ال�شنوية  يف مواجهة و�شع اقت�شادي “كئيب”، 
واأقيمت فعاليات واحتفالت وعرو�س  البلد.  لتاأ�شي�س احلزب احلاكم يف 
األعاب نارية يف بيوجنياجن احتفال بالذكرى ال�شنوية ال�شاد�شة وال�شبعني 
لتاأ�شي�س حزب العمال الكوري يوم الأحد، لكن مل ترد تقارير عن تنظيم 
اأحيانا يف مثل هذه املنا�شبات. يت�شرر  عر�س ع�شكري كبري، وهو ما يقام 
خلفية  على  �شنوات  منذ  ممتدة  عقوبات  ب�شبب  ال�شمالية  كوريا  اقت�شاد 

براجمها للطاقة والأ�شلحة النووية، 
كما �شربت اأمطار غزيرة وفي�شانات 
للأمم  ت��اب��ع  حمقق  وق���ال  مبعولها. 
امل��ت��ح��دة م��ع��ن��ي ب��ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
الأ�شبوع  تقرير اطلعت عليه رويرتز 
املا�شي اإن البلد �شارت اأكر عر�شة 
خلطر املجاعة بعد اأن انزلقت ب�شكل 
ال��ت��ي فر�شتها على  ال��ع��زل��ة  اأك���ر يف 
كوفيد-19،  جائحة  خ��لل  نف�شها 
الآخ������ذ يف  الإن�������ش���اين  ال���و����ش���ع  واإن 

التدهور قد يتحول اإىل اأزمة.
املركزية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وذك�������رت 
ال��ك��وري��ة اأن ك��ي��م ق���ال يف خ��ط��اب اإن 
البلد اأمامها “مهام �شخمة ل�شبط 

التي و�شعت يف  الأه��داف القت�شادية  وحتقيق  الدولة”  اقت�شاد  وتطوير 
“الطريقة الوحيدة لدفع  اجتماعات احلزب واحلكومة الأخرية. وا�شاف 
العمل الهام غري امل�شبوق ب�شكل فعال على الرغم من الو�شع الكئيب هو 
ب�شاأن  ال�شيا�شي  امل��اأزق  اإىل  التطرق  دون  وذلك  باأكمله”،  يتحد احلزب  اأن 
األ يكونوا راغبني يف  للم�شوؤولني  ينبغي  اإنه  النووية. وقال كيم  الأ�شلحة 
اأن يفكروا دائما فيما  اأو معاملة تف�شيلية، و”يجب  احل�شول على امتياز 
اإذا كان عملهم يتعدى على م�شالح ال�شعب اأو ي�شبب م�شاكل للمواطنني«. 
واأظهرت و�شائل الإعلم الر�شمية كيم وهو يخاطب غرفة مليئة بامل�شوؤولني 
الذين يرتدون ملب�س داكنة دون تباعد اجتماعي كبري اأو و�شع كمامات 
اأو ظهور اأي اإجراءات اأخرى خا�شة بكوفيد-19. مل تعلن البلد عن حالة 
وقيودا  للحدود  �شارما  اإغلقا  فر�شت  لكنها  بالفريو�س،  واح��دة  اإ�شابة 
�شبابا  ر�شمية  تلفزيونية  قنوات  واأظ��ه��رت  اأخ���رى.  وت��داب��ري  احلركة  على 
يح�شرون الحتفال واأ�شخا�شا اآخرين ي�شعون الزهور على متاثيل زعماء 

البلد ال�شابقني.

فرن�شا ترحيلهم موؤكدا اأن “فرن�شا ذكرت لنا اأكر 
من 94 “جزائريا«.

وراأى اأن على فرن�شا األ تعامل اجلزائر كما تعامل 
تون�س واملغرب يف ما يتعلق بقرارها احلد من منح 

تاأ�شريات دخول اإىل مواطني هذه الدول.
اإىل  التاأ�شريات هي م�شاألة متت  “م�شاألة  اإن  وقال 
�شيادة جميع الدول، مبا فيها اجلزائر، ب�شرط اأن 
التي   1968 واتفاقيات  اإف��ي��ان  اتفاقيات  حت��رتم 
متلي بع�س التدابري”. ومبوجب هذه التفاقيات، 
دخولهم  ي�شهل  خا�س  بنظام  اجلزائريون  يحظى 
اإىل فرن�شا ومينحهم حرية ال�شتقرار فيها ملزاولة 

معترا  ب�”كذبة كبرية”  ب��الإدلء  دارمانان  واتهم 
اأن “هذه امل�شائل ل تتم ت�شويتها عر ال�شحافة«.

ت�شديد  اأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��ر   28 يف  ب��اري�����س  ق����ررت 
���ش��روط احل�����ش��ول على ت��اأ���ش��ريات دخ���ول ملواطني 
لرتحيل  ت�شعى  فيما  وت��ون�����س  واجل���زائ���ر  امل��غ��رب 
ناجت  القرار  اأن  مو�شحة  منها،  قدموا  مهاجرين 
عن ف�شل الدول الثلث يف القيام مبا يلزم لل�شماح 

باإعادة املهاجرين يف و�شع غري قانوين يف فرن�شا.
اجلزائرية  اخل���ارج���ي���ة  ا���ش��ت��دع��ت  الإث������ر،  وع���ل���ى 
لإبلغه  غوييت  فرن�شوا  لديها  الفرن�شي  ال�شفري 

“احتجاجا ر�شميا«.

•• اجلزائر-اأ ف ب

وزير  تبون  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اتهم 
ب�”الكذب”  دارمانان  جريالد  الفرن�شي  الداخلية 
قانوين  غ��ري  و���ش��ع  يف  اجل��زائ��ري��ني  ع���دد  ب�ش����اأن 
ذكرته  م��ا  وه��و  ترحيلهم،  فرن�شا  تري����د  ال��ذي��ن 
�شروط  ت�شديد  ق��راره��ا  ترير  معر�س  يف  فرن�شا 
املغرب  دول  مل��واط��ن��ي  دخ��������������ول  ت��اأ���ش�����������������ريات  م��ن��ح 

العربي.
وقال تبون يف مقابلة مع عدة و�شائل اإعلم جزائرية 
“مل يكن هناك يوما �شبعة اآلف” جزائري تريد 

التجارة اأو كم�شتقلني وي�شهل عليهم احل�شول على 
ت�شاريح اإقامة لع�شر �شنوات.

خا�س”  و���ش��ع  ذات  دول���ة  “اجلزائر  ت��ب��ون  وق���ال 
م�شيفا “ثمة اتفاقيات” تربط البلدين.

وت���ن���اول ط��ل��ب��ات ال��رتح��ي��ل ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا باري�س 
وقال “القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم 
مت  حالة   94 تت�شمن  كانت   2021 ع��ام  الثلث 
قبول 21 منها ورف�س 16”. واأو�شح “لن يعودوا 
)اإىل اجلزائر( لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا 
من �شوريا... هناك حاملي جن�شيتني لي�س لديهم 

عائلة هنا«.

الرئي�س اجلزائري يتهم وزير الداخلية الفرن�سي ب� »الكذب« 

•• عوا�شم-وكاالت

ت���واج���ه اأوروب������ا اأزم�����ة ن��ق�����س غري 
الغاز، تعتر  اإم��دادات  م�شبوقة يف 
الأخ���ط���ر م��ن��ذ ع���ق���ود، ي��ق��اب��ل��ه��ا يف 
من  م�شتفيدون  الأخ��رى  الناحية 
ارتفاعات اأ�شعار الغاز العاملية، من 

جانب الدول املُ�شدرة.
ع��دة مرات  ال��غ��از  اأ���ش��ع��ار  ت�شاعف 
ك��ورون��ا وحتى  ب��داي��ة جائحة  منذ 
ال���ق���ارة  ي�����ش��ع  اأوروب�����������ا،  يف  الآن 
اأمام جملة من التحديات  العجوز 
خمتلف  على  توؤثر  التي  املف�شلية 
على  الطلب  زي��ادة  القطاعات، مع 
الغاز الطبيعي امل�شال حول العامل. 
ت�شل  بن�شبة  الغاز  اأ�شعار  ارتفعت 
العام  ه���ذا  ب��امل��ئ��ة   400 ن��ح��و  اإىل 
بانخفا�س  م��دف��وع��ة  اأوروب�������ا،  يف 
املخزون مع زيادة الطلب مع عودة 
ال�شناعي.  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن�����ش��اط 
ت��ق��دي��رات وك��ال��ة الطاقة  وت�����ش��ري 
توا�شل  احتماليات  اإىل  ال��دول��ي��ة 
ا���ش��ت��م��رار ارت���ف���اع الأ���ش��ع��ار خلل 
حلول  وقبيل  اأي�شاً  املقبل  ال�شهر 
ف�شل ال�شتاء، مبا يزيد ال�شغوطات 

على امل�شتهلكني.
كثيفة  ال�������ش���ن���اع���ات  ت����واج����ه  ك���م���ا 
تتفاقم  اأزم��ة  للطاقة  ال�شتهلك 
اأزمة  ت�شاعد  مع  الآخ��ر  تلو  يوماً 
بالقارة  خ���ا����س  وب�����ش��ك��ل  ال����غ����از، 

العجوز.
ي�����ش��رح ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  ك���وروم 
اأبعاد  ال��رف��اع��ي،  ل��ن��دن، ط���ارق  يف 
اأوروب�����ا،  يف  الطبيعي  ال��غ��از  اأزم����ة 
ارتفاعاً  ي�شهد  العامل  اأن  مو�شحاً 
واأن  كبري،  ب�شكل  الوقود  اأ�شعار  يف 
الرتفاعات القيا�شية يف �شعر الغاز 
ت��وؤث��ر ت���اأث���رياً م��ب��ا���ش��راً ع��ل��ى كثرٍي 
م���ن ال�����دول يف اأوروب������ا ع��ل��ى وجه 

التحديد.
الآجلة  العقود  �شعر  �شهد  وبينما 
ل��ل��غ��از يف اأوروب�������ا ارت���ف���اع���ات غري 

•• عوا�شم-وكاالت

تواجه منطقة ال�شاحل الأفريقي 
تنامًيا ملحوظا للن�شاط الإرهابي 
و�شط خماوف دولية من ت�شاعد 
اإنهاء  فرن�شا  اإع���لن  بعد  وت��ريت��ه 
املبا�شر  الع�شكري  التدخل  عملية 

يف مايل.
ي��اأت��ي ذل��ك و���ش��ط اأزم����ات داخلية 
بني  م��ا  ال�شاحل  جمموعة  ل��دول 
رئي�س  ومقتل  م��ايل  يف  انقلبات 
بالغة  انعكا�شات  عنها  نتج  ت�شاد، 
الأمنية  الأو���ش��اع  على  اخل��ط��ورة 
الإرهابية  احل���رك���ات  ا���ش��ت��غ��ل��ت��ه��ا 
حرام”  “بوكو  راأ�����ش����ه����ا  وع����ل����ى 
لتو�شيع  و”القاعدة”  و”داع�س” 

نفوذها وتعزيز ح�شورها.
الإرهابية  الهجمات  وت�شاعفت 
تقريًبا  م����رات  ���ش��ب��ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
للأمم  ووف��ًق��ا   ،2017 ع��ام  منذ 
امل���ت���ح���دة، ي��ح��ت��اج اأك�����ر م���ن 29 
م�شاعدات  اإىل  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون 
اأعلى  ت��اري��خ��ي��ا،  اإن�����ش��ان��ي��ة، وه����و، 

م�شتوى على الإطلق.
وجمموعة دول ال�شاحل “جي 5” 
والتعاون  للتن�شيق  اإقليمي  جتمع 
فا�شو  وبوركينا  موريتانيا  ي�شم 
تاأ�ش�س  وال��ن��ي��ج��ر،  وت�����ش��اد  وم���ايل 
عام 2014، ويهدف اإىل مواجهة 
والقت�شادية،  الأمنية  التحديات 
متويلت  ح�����ش��د  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
اأجنبي  ا����ش���ت���ث���م���ار  وا����ش���ت���ق���ط���اب 

للنهو�س ببلدانه الأع�شاء.

دعم من الناتو
كل هذه املخاوف عر عنها الأمني 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال���ع���ام 
اإىل  وجهها  ر�شالة  يف  غوتريي�س، 

جمل�س الأم��ن ال��دويل، باأن حلف 
يدر�س  “الناتو”  �شمال الأطل�شي 
الدعم  ل����زي����ادة  خ����ي����ارات  ح��ال��ي��ا 
للقوة متعددة اجلن�شيات ملكافحة 
الإرهاب يف دول ال�شاحل اخلم�س.

واأ�����ش����اف غ��وت��ريي�����س اأن�����ه ميكن 
ال���ت���ع���ب���ري ع����ن ه�����ذا ال����دع����م من 
وكالته  “عر  الأط��ل�����ش��ي  احل��ل��ف 

للم�شاندة والإمداد التابعة«.
واأك��د على اأن��ه ل ي��زال “مقتنعا” 
تابع  دع��م  مكتب  اإن�شاء  ب�شرورة 
للأمم املتحدة لقوة ال�شاحل التي 
جندي  اآلف  خم�شة  ن��ح��و  ت�����ش��م 
والنيجر  وم��وري��ت��ان��ي��ا  م���ايل  م��ن 
وت�����ش��اد وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و، م�شريا 
املكتب  ه��ذا  �شيتم متويل  اأن��ه  اإىل 
من امل�شاهمات الإلزامية يف الأمم 

املتحدة.

�سيناريو اأفغان�ستان
اأع����رب  ���ش��اب��ق��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
املتحدة عن  ل��لأمم  العام  الأم��ني 
النف�شي  “التاأثري  م��ن  خم��اوف��ه 
والفعلي مل�����ا حدث يف اأفغان�شتان” 
ع����ل����ى م���ن���ط���ق�������������������������������ة ال�������ش�������اح���ل 

الإفريقي.
خطر  “ثمة  غ��وت��ريي�����س:  وق����ال 
اجلماعات  لهذه  ميكن  حقيقي.. 
الإرهابية )يف منطقة ال�شاحل( اأن 
تتحم�س ملا حدث )يف اأفغان�شتان( 
ت�شبح  واأن  ط��ال��ب��ان  �شيطرة  م��ن 
ل��دي��ه��ا ط��م��وح��ات ت��ت��خ��ط��ى تلك 
اأ�شهر  ق��ب��ل  ل��دي��ه��ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي 

قليلة«.
وقرر جمل�س الأمن الدويل الذي 

ا���ش��م »ت��اك��وب��ا« وه���ي ك��ل��م��ة تعني 
»اخلنجر« بلغة الطوارق يف مايل.

تهديدات »فاجرن«
اأي�شا  ج����اء  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���ت���وج���ه 
احتجاجاً على تنحية النقلبيني 
اجلمهورية  ل���رئ���ي�������س  امل���ال���ي���ني 
املدنية  حكومته  ورئ��ي�����س  امل��وؤق��ت 
يف مايو املا�شي وكذلك بعد اجتاه 
ع�شكري بني مايل  لتعاون  وا�شح 

ورو�شيا.
م����ايل  ال�������ش���ل���ط���ات يف  وت����ب����ح����ث 
التعاقد مع عنا�شر من جمموعة 
“فاغرن” الرو�شية �شبه الع�شكرية 
ملواجهة التمرد والإره��اب وهو ما 
اأوروبا واعترته تقوي�شا  رف�شته 

لل�شتقرار يف غرب اأفريقيا.

تهديدات مهولة
امل��ح��ل��ل ال�������ش���وداين وال���ب���اح���ث يف 
ال�شوؤون الأفريقية، عبا�س حممد 
الدويل  املجتمع  اإن  ق���ال  ���ش��ال��ح، 
ب�شكل  املتحدة  والأمم  ع��ام  ب�شكل 
ي���واج���ه حت���دي���ات مهولة  خ���ا����س 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��اح��ل  يف 
مبكافحة الإرهاب، وبالتايل هناك 
جهود تبذل على اأكر من �شعيد 
من اأجل توفري كافة اأ�شكال الدعم 
اخلم�س.  ال�����ش��اح��ل  دول  ل���ق���وات 
ت�شريحات  يف  �����ش����ال����ح،  واأك���������د 
على  عربية”،  نيو”  ل�”�شكاي 
اأن ق����وات ال�����ش��اح��ل مت��ث��ل اإط����ارا 
للمجتمع  هاما ميكن من خلله 
الدويل تعزيز قدرات دول املنطقة 
اجلهود  ف�����ش��ل  ب���ع���د  اجل���م���اع���ي���ة 

راأ�شهم رو�شيا وتن�شم اإىل القائمة 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة 
وال������رنوي������ج واأ�����ش����رتال����ي����ا وك���ن���دا 

وهولندا وماليزيا واجلزائر.
اخلبري  ي���ق���ول  الإط�������ار  ه����ذا  ويف 
علي  ال�����دك�����ت�����ور  الق�����ت�����������ش�����ادي 
ع������ب������دال������روؤوف الإدري�������������ش������ي، يف 
“�شكاي  ملوقع  خا�شة  ت�شريحات 
دول  ث���م���ة  اإن  عربية”،  ن����ي����وز 
م�����ش��ت��ف��ي��دة ب���ال���ط���ب���ع م����ن اأزم������ة 
تواجهها  ال���ت���ي  ال���غ���از  اإم���������دادات 
اأوروبا، يف مقدمتها الدول املنتجة 
ويو�شح  الطبيعي.  للغاز  وامل�شدر 
اأن “العامل اجلغرايف” يلعب دوراً 
مهماً يف ذل��ك الأم��ر؛ فدولة مثل 
امل��ث��ال من  �شبيل  ع��ل��ى  اأ���ش��رتال��ي��ا 
اأك���ر ال����دول امل�����ش��درة ل��ل��غ��از لكن 
العامل اجلغرايف لي�س يف �شاحلها 
ال��ن��ق��ل، وهو  ت��ك��ل��ف��ة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
جدوى  اأي  يف  ورئي�شي  مهم  ج��زء 
اق���ت�������ش���ادي���ة. وي��ل��ف��ت الإدري�������ش���ي 
ميكنها  م�شر  م��ث��ل  دول���ة  اأن  اإىل 
اأي�شاً،  الأزم��ة  تلك  من  ال�شتفادة 
من  متكنت  ال��ق��اه��رة  اأن  �شيما  ل 
الغاز  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 
قدرة  لديها  واأ�شبحت  الطبيعي، 
“م�شر  ف��اإن  وبالتايل  ت�شديرية، 
وا�شحة،  وق��درات  جغرايف  كموقع 
ت��ك��ون م�����ش��ت��ف��ي��دة من  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
امل�شتوى  على  ال��غ��از  اأ�شعار  ارت��ف��اع 
العاملي، وب�شكل خا�س يف ظل وجود 
مع  ودبلوما�شية  �شيا�شية  علقات 
تنعك�س  الأوروب��������ي  الحت�����اد  دول 
ع���ل���ى ال����ع����لق����ات الق���ت�������ش���ادي���ة 

والتجارية«.
الأوروبي  اأن دول الحت��اد  ويو�شح 
الأول  امل��ق��ام  يف  �شناعية  دول  ه��ي 
كبري  ب�شكل  الطاقة  على  وتعتمد 
“الأزمة  ف������اإن  وب���ال���ت���ايل  ج�������داً، 
ال��راه��ن��ة مي��ك��ن اأن ت��ع��زز م��ن دور 
م�شر وتعود عليها بالإيجاب، كما 
التي  اأي�شاً  اأوروب���ا  دول  على  يعود 

تئن مع نق�س الإمدادات

تلك  ال��رف��اع��ي  وُي��رج��ع  م�شبوقة، 
اأ����ش���ب���اب  ع�����دة  اإىل  الرت�����ف�����اع�����ات 
العامل  ي�شهده  ما  اأول��ه��ا  رئي�شية؛ 
م���ن ت���ع���اٍف اق��ت�����ش��ادي ق����وي بعد 
على  اأغلقت  التي  ك��ورون��ا  جائحة 
اأثرها امل�شانع وال�شركات الكرى، 
“القطاع ال�شناعي يف  اأن  مو�شحاً 
يف  �شيما  ل  خا�شة،  ب�شكل  اأوروب����ا 
يعود  بداأ  وفرن�شا،  واأملانيا  اإيطاليا 
ب�شكل كبري بعد توقف كورونا، ما 
اأدى لرتفاع الطلب على الغاز، ويف 
ال��وق��ت نف�شه م��ع��دلت الإن��ت��اج ل 

تزال كما هي دون تغري«.
ال���������ش����وؤون  وي����و�����ش����ح اخل����ب����ري يف 
ت�شريحاته  معر�س  يف  الأوروبية، 
ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اأن دول 
الرو�شي  الغاز  على  تعتمد  اأوروب���ا 
اإىل  م�����ش��رياً  ب��امل��ئ��ة،   35 ب��ن�����ش��ب��ة 

الرو�شية  غ��ازب��روم  �شركة  �شيطرة 
على �شوق الغاز يف القارة العجوز، 
فيه  ت�����ش��ع��ى  ال�������ذي  ال����وق����ت  ويف 
الغاز  من  خمزونها  لرفع  مو�شكو 
اأوروب����ا  دول  ت�شابق  ال�����ش��ت��اء،  ق��ب��ل 
الزمن مللء م�شتودعاتها من الغاز 
اإنتاج  ي�شل  نف�شه.  الف�شل  قبيل 
 669 اإىل نحو  ال��غ��از  رو���ش��ي��ا م��ن 
م��ل��ي��ار م���رت م��ك��ع��ب، ف��ي��م��ا ت�شل 
مليار   197 اإىل  م��ن��ه  ���ش��ادرت��ه��ا 
للغاز  م�شدر  ك��اأك��ر  مكعب،  م��رت 
“بلومرغ”  ون��ق��ل��ت  ال���ع���امل.  يف 
الأ�شبوع،  مطلع  حمللني  ع��ن  يف 
اأنباًء حول اجتاه ال�شركة الرو�شية 
غ����ازب����روم ل���رف���ع ت��وق��ع��ات��ه��ا حول 
ت�شدير  ي��ت��م  ���ش��وف  ال���ذي  ال�شعر 
اأوروب��ا وتركيا به خلل  اإىل  الغاز 
دولراً   270 م��ن  اجل����اري،  ال��ع��ام 

دولراً  و330   295 ب��ني  م��ا  اإىل 
م��ك��ع��ب. وتتوقع  م���رت  األ�����ف  ل��ك��ل 
رو���ش��ي��ا زي����ادة اإم���دادات���ه���ا لأوروب����ا 
 197.3 اإىل  وال�������ش���ني  وت���رك���ي���ا 
م���ل���ي���ار م����رت م��ك��ع��ب ه�����ذا ال���ع���ام. 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ويلفت 
كوروم للدرا�شات ال�شرتاتيجية يف 
لندن، يف الوقت نف�شه اإىل الت�شرر 
القطاعات  ع��ل��ى  ال���واق���ع  ال��ك��ب��ري 
الطبيعي  ال����غ����از  ع���ل���ى  امل���ع���ت���م���دة 
بريطانيا  اأن  م���وؤك���داً  اأوروب������ا،  يف 
واإيطاليا يعتران من اأكر الدول 
الأورب�����ي�����ة ت����اأث����راً ب��ت��ل��ك الأزم������ة. 
اأنه  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  وي�����ش��ري 
ل توجد دول��ة م�شتفيدة من هذه 
الأزمة، مبا يف ذلك رو�شيا، بالنظر 
للآثار القت�شادية لأزمة الغاز يف 
اأوروبا التي تطال اجلميع، وت�شهم 

يف ا�شطراب املوؤ�شرات القت�شادية 
مع رفع ن�شب الت�شخم، وم�شكلت 
اأخ����رى م��ث��ل م��ا ت��ع��ر���س ل��ه قطاع 
بع�س  يف  امل��ث��ال  �شبيل  على  النقل 
دول اأوروبا. وتتوقع منظمة الدول 
ا�شتمرار  للنفط،  امل�شدرة  العربية 
مع  الطبيعي،  الغاز  اأ�شعار  ارتفاع 
املخزون  وت���راج���ع  ال��ط��ل��ب  زي�����ادة 
ب���الأ����ش���واق الأورب����ي����ة، حم����ذرة يف 
الوقت نف�شه من مغبة حتول اأزمة 

الغاز اإىل اأزمة عاملية.
عند  ق��وم  “م�شائب  اأن  وب��اع��ت��ب��ار 
قوم فوائد”، ُينظر اإىل تلك الأزمة 
للم�شدرين،  “فر�شة”  باعتبارها 
الفر�شة  لغتنام  يتاأهبون  الذين 
ا�شتثنائية خلل  لتحقيق مكا�شب 
ت���ل���ك الأزم���������ة، ب���ال����ش���ت���ف���ادة من 
الرتفاع العاملي لأ�شعار الغاز، وعلى 

الدورية،  رئ��ا���ش��ت��ه  ك��ي��ن��ي��ا  ت��ت��وىل 
“مايل  زي�����ارة م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��اح��ل 
ال�شهر  ن���ه���اي���ة  يف  والنيجر” 
اجل������اري ل���درا����ش���ة الإح���داث���ي���ات 
امل��ن��ط��ق��ة ورمبا  الأم��ن��ي��ة يف ه���ذه 

التو�شل اإىل توافق.
عر  امل���ت���ح���دة  الأمم  وت�������ش���اه���م 
الأبعاد  املتعددة  املتكاملة  “البعثة 
يف  مايل”  يف  ال�شتقرار  لتحقيق 
وامل���ي���اه وح�ش�س  ال���وق���ود  ت��اأم��ني 
كما  ال�شاحل.  قوة  لكتائب  الغذاء 
ت���ق���دم ل��ه��ا دع���م���ا ط��ب��ي��ا مبوجب 

اتفاق ثنائي اأبرم قبل �شنوات.

فرن�شياً،  ع�����ش��ك��ري��اً   50 وم��ق��ت��ل 
املا�شي  ي��ون��ي��و  اأع��ل��ن م��اك��رون يف 
انتهاء عملية “برخان” قريباً مع 
البالغ  ب��لده،  خف�س عديد قوات 
ع�شكري،   5100 ح��ال��ي��اً  ع��دده��ا 
واإعادة  ع�شكرية  ق��واع��د  واإغ���لق 
هيكلة مكافحة احلركات املتطرفة 
م��ع ���ش��رك��اء اأوروب���ي���ني. ج��اء ذلك 
بعد نحو ع��ام من اإط��لق حتالف 
دويل ملحاربة الإرهاب يف املنطقة، 
اأوروبية  خا�شة  ق��وة  ح��ول  يرتكز 
من 13 دولة يقودها الفرن�شيون 
وي�شكلون عمودها الفقري، حتمل 

قوة دولية وا�سعة
للتحالف  ال���وزاري  الجتماع  ويف 
ال����ذي  “داع�س”  ����ش���د  ال�������دويل 
 ،2021 انعقد يف روم��ا يف يونيو 
الإيطايل  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  دع���ا 
قوة  ت�شكيل  اإىل  لويجي دي مايو 
تهديد  مل���واج���ه���ة  وا����ش���ع���ة  دول���ي���ة 
منطقة  يف  “داع�س”  ع�����ش��اب��ات 

ال�شاحل الأفريقي.
ودع��������م دع������م وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
هذه  بلينكن  اأن���ت���وين  الأم���ريك���ي 
املبادرة التي اقرُتحت يف الجتماع 
اأفارقة من  الذي ح�شره ممثلون 

وموزمبيق،  وغانا  فا�شو  بوركينا 
مع اإقراره قبول ع�شوية موريتانيا 
الو�شطى  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 

والكونغو الدميقراطية.
�شمن  امل������ب������ادرة  ه������ذه  وت�����ن�����درج 
املقاربة الدولية اجلديدة ملواجهة 
الإرهاب يف ال�شاحل الأفريقي بعد 
التدخل  اإنهاء عملية  قرار فرن�شا 

الع�شكري املبا�شر يف مايل.

»تاكوبا” بديال لربخان
ا�شتمرت  ك��ث��ي��ف��ة  م�����ش��ارك��ة  وب��ع��د 
ث��م��اين ���ش��ن��وات م���ع ك��ل��ف��ة هائلة 

الفردية للدول يف احتواء اأو احلد 
من خطر الإرهاب هناك.

�شيا�شات  تعر  اأ�شباب  اأن  واأو�شح 
م��ك��اف��ح��ة الإره���������اب ت���رج���ع اإىل 
اخلارجية  امل����ق����ارب����ات  اخ����ت����لف 

و�شراعات الفاعلني الدوليني.

النفوذ الرو�سي
للأمم  “بالن�شبة  ���ش��ال��ح:  وت��اب��ع 
املتحدة قد ل تكون مواجهة نفوذ 
وراء  الدافع  هو  فاغرن  جمموعة 
امل��ن��ط��ق��ة، ولكن  دع���م ج��ه��ود دول 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���دول ال��غ��رب��ي��ة ف���اإن 
ن��ف��وذ رو���ش��ي��ا وحتديدا  م��واج��ه��ة 
�شركة “فاغرن” �شيكون اأحد اأهم 
ذلك  انعك�س  ل��و  حتى  الأول���وي���ات 
اأو  املنطقة  دول  مع  التعاون  على 
الدول  تلك  تقديرات  ت�شارب مع 

يف هذا ال�شدد.
الوليات  موؤ�ش�شات  اأن  اإىل  واأ�شار 
املتحدة واإدارة الرئي�س جو بايدن 
النفوذ  اح����ت����واء  ت�����ش��ع  حت���دي���دا 
يف  ب��اأف��ري��ق��ي��ا  وال�شيني  ال��رو���ش��ي 
طليعة اهتماماتها، ل�شيما بعد اأن 
الرو�شي  للنفوذ  جديد  وج��ه  ب��رز 
من خلل التو�شع الع�شكري عر 
اأكر  يف  “فاغرن”  �شركة  اأن�شطة 

من بلد اأفريقي.
واخ���ت���ت���م ح���دي���ث���ه ق����ائ����ل: “من 
تعزيز  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن  ت�شعى  ه��ن��ا 
الأطراف  املتعدد  الدويل  التعاون 
الناتو  اأو  امل���ت���ح���دة  الأمم  ع����ر 
وجهود  ق��درات  لتعزيز  وغريهما 
خا�شة  اجل��م��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
اخلم�س  ال�������ش���اح���ل  دول  ق�������وات 
مل���واج���ه���ة ال���ن���ف���وذ ال���رو����ش���ي ويف 
التزامها  ت��اأك��ي��د  ن��ف�����ش��ه   ال���وق���ت 

مبكافحة الإرهاب.

اأزمة الغاز يف اأوروبا.. اأبرز اخلا�سرين وامل�ستفيدين

ال�ساحل الأفريقي.. هل يتدخل الناتو ملنع �سيناريو اأفغان�ستان؟

العراق يعلن القب�س على م�سوؤول كبري يف داع�س •• بغداد-اأ ف ب

القب�س  اإلقاء  الكاظمي  م�شطفى  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
داع�س  تنظيم  يف  املال”  “م�شرف  اجل��ب��وري،  جا�شم  �شامي  على 
الإرهابي ونائب زعيمه ال�شابق اأبو بكر البغدادي، غداة انتخابات 
ت�شريعية مبكرة. وقال الكاظمي يف تغريدة اإنه مت اإلقاء القب�س 
على جا�شم يف عملية “خمابراتية خارج احلدود”، بدون اأن يحدد 
اأين متت العملية التي جاءت “يف الوقت الذي كانت عيون اأبطالنا 

يف القوات الأمنية يقظة حلماية النتخابات«.
5 م��لي��ني دولر مل��ن يقدم  وح����ددت وا���ش��ن��ط��ن م��ك��اف��اأة ق��دره��ا 
“�شامي جا�شم حممد اجلبوري الذي كان له دور  معلومات عن 
بح�شب  داع�س،  تنظيم  لعمليات”  املالية  ال�شوؤون  اإدارة  يف  فعال 

اجلبوري  اإن  العدالة  اأج��ل  من  مكافاآت  برنامج  وق��ال   .»2015
“كان ي�شغل من�شب نائب داع�س يف جنوب املو�شل يف عام 2014” 
عمليات  على  اأ���ش��رف  حيث  داع�����س،  مالية  وزي��ر  من�شب  و”�شغل 
املجموعة املدرة للدخل من املبيعات غري امل�شروعة للنفط والغاز 
انت�شاره   2017 العام  اأواخ��ر  العراق  واأعلن  وامل��ع��ادن«.  والآث���ار 
الرئي�شية  امل��دن  كل  املتطرفني من  بعد طرد  داع�س  تنظيم  على 
2014، فيما قتل زعيمه يف العام  التي �شيطروا عليها يف العام 
2019. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم يف املدن ب�شكل كبري، 
مناطق  يف  نائمة  خليا  تلحق  ت��زال  ل  العراقية  ال��ق��وات  لكن 

اخلارجية  ل���وزارة  التابع  العدالة”  اأج��ل  م��ن  “مكافاآت  برنامج 
لوزارة  التابعة  الأمني  الإع��لم  بيان خللية  وبح�شب  الأمريكية. 
دوليا  املطلوبني  اأه��م  “اأحد  اجل��ب��وري  ف��اإن  العراقية  الداخلية 
زعيم  من  ومقرب  التنظيم  لإدارة  املفو�شة  اللجنة  من  ومقرب 
التنظيم احلايل” عبداهلل قردا�س. واأ�شافت اأنه “�شغل منا�شب 
قيادية واأمنية ومالية داخل التنظيم”، من “بينها من�شب نائب” 
اأبو بكر البغدادي، “كما توىل اأي�شا ما ي�شمى ديوان بيت املال يف 
التنظيم ونائب وايل دجلة«. و�شنفته وزارة اخلزانة الأمريكية، 
اأيلول-�شبتمر  �شهر  يف  عاملي  “اإرهابي  باأنه  اخلارجية،  بح�شب 

جبلية و�شحراوية، فيما يقوم التنظيم بني وقت واآخر با�شتهداف 
مواقع ع�شكرية ونّفذ ال�شهر املا�شي هجوماً اأودى بثلثني مدنياً 
يف حي مدينة ال�شدر ال�شيعية يف العا�شمة. واأ�شار تقرير للأمم 
يحافظ  داع�س  “تنظيم  اأن  اإىل  �شباط-فراير  يف  ن�شر  املتحدة 
العراق و�شوريا وي�شن مت��رداً م�شتمراً  على وج��ود �شري كبري يف 
على جانبي احلدود بني البلدين مع امتداده على الأرا�شي التي 
“تنظيم داع�س ل  كان ي�شيطر عليها �شابقا«. وقّدر التقرير باأن 
العراق  يف  اآلف مقاتل ن�شط”   10 يزال يحتفظ مبا جمموعه 
الدعم  املتحدة،  ال��ولي��ات  ت��ق��وده  وي��ق��دم حتالف دويل  و���ش��وري��ا. 
للقوات العراقية يف حربها على تنظيم داع�س منذ عام 2014، 
 2020 الثاين-يناير  كانون   5 يف  �شوت  العراقي  الرملان  لكن 

ل�شالح خروج قوات الأجنبية من البلد.
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اندلع �شباحاً يف خزان  الإطفاء لإخماد حريق �شخم    تكافح فرق 
وقود يف جنوب لبنان، داخل اإحدى املن�شاآت الرئي�شية لتفريغ الوقود 
وتخزينها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلم وم�شور لوكالة 
فران�س بر�س، يف وقت ت�شهد البلد منذ اأ�شهر اأزمة حمروقات حادة. 
واأفادت الوكالة عن “حريق هائل �شّب يف خزان يف من�شاآت الزهراين 

يحتوي على مادة البنزين، مل يعرف �شببه حتى الآن«.
اخلزان  م��ن  ترتفع  ال��ن��ريان  األ�شنة  ب��ر���س  ف��ران�����س  م�شور  و���ش��اه��د 
املنطقة، فيما عمل  �شماء  �شوداء كبرية يف  �شحابة  املحرتق، م�شّكلة 
عنا�شر من اجلي�س على قطع الطرق املوؤدية اىل املكان ومنع ال�شكان 

من القرتاب. كما ُقطعت الطريق الدولية املجاورة بالجتاهني.
اإنه  بر�س  لفران�س  ب�شتان قريب من موقع احلريق  وق��ال عامل يف 

�شمع دويا قويا قبل اندلع احلريق.
وتعمل فرق الإطفاء ب�شعوبة على حما�شرة النريان التي ما زالت 
م�شتعرة حتى الآن. وتبذل جهوداً لتريد اخلزانات املجاورة خ�شية 
من امتداد النريان اإليها. وقال م�شدر ق�شائي لوكالة فران�س بر�س 
اأنه جرى  اإن خمزون البنزين الذي يحرتق يعود للجي�س. واأو�شح 
تكليف خبري حرائق للك�شف عن اأ�شباب اندلع النريان، يف وقت مل 
ي�شجل �شقوط اأي �شحايا. ومل تتمّكن فرق التحقيق من القرتاب 

بعد من اخلزان جراء ا�شتمرار احلريق.

قالت مدينة كولونيا الأملانية اأم�س الثنني اإنه �شُي�شمح لأكر م�شجد 
يف اأملانيا برفع الأذان ل�شلة اجلمعة عر مكرات ال�شوت وذلك بعد 

اتفاق بني املدينة واجلالية امل�شلمة على تخفيف القيود.
كولونيا،  يف  امل�شاجد  لكل  �شُي�شمح  عامان  مدتها  مبادرة  ومبوجب 
اأيام  35 م�شجدا، برفع الأذان ملدة ت�شل اإىل خم�س دقائق  وعددها 
ذلك  وي�شمل  ع�شرا.  الثالثة  وال�شاعة  الظهرية  وق��ت  بني  اجلمعة 
م�شجد كولونيا املركزي، الذي افُتتح يف 2018 بعد اأن اأ�شبح بوؤرة 
توتر وتنامي امل�شاعر املعادية للم�شلمني من جانب الأحزاب اليمينية 
املتطرفة، ل �شيما يف اأعقاب تدفق الباحثني عن اللجوء يف 2015-
تويرت  بلدية كولونيا، على  رئي�شة  ريكر،  وكتبت هرنييت   .2016

“ال�شماح لنداء املوؤذن هو بالن�شبة يل علمة على الحرتام«.
اأكر كني�شة  اإن الأذان �شين�شم لأجرا�س كاتدرائية كولونيا،  وقالت 
الذين  اأول��ئ��ك  الأ���ش��وات  تلك  ي�شمع  كما  اأوروب����ا،  �شمال  يف  قوطية 

ي�شلون ملحطة ال�شكك احلديدية الرئي�شية يف املدينة.
واأ�شافت “هذا يظهر اأن التعددية حقيقة معا�شة وحتظى بالتقدير 

يف كولونيا«.

 قتل خم�شة جنود بنريان م�شّلحني يف ك�شمري الهندية، وفق ما اأعلن 
ناطق با�شم اجلي�س.

“�شابطا �شغريا  اأن  بر�س  فران�س  اأناند  ديفيندار  الكولونيل  واأف��اد 
مفّو�شا واأربعة جنود قتلوا خلل عملية تفتي�س على الأرجح باأيدي 
النار يف منطقة جبلية  اإط��لق  ووقع  العملية جارية”.  مت�شللني.. 
وال�شطر  ال��ه��ن��دي  ال�شطر  ب��ني  ال��ف��ا���ش��ل  ال�شيطرة”  “خط  ق���رب 

الباك�شتاين من ك�شمري.
منذ  املنطقة  يف  الهندي  اجلي�س  على  دموية  الأك��ر  الهجوم  ويعد 
اأع��ل��ن وق���ف لإط����لق ال��ن��ار ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى احل����دود يف �شباط-

فراير.
اإذ   1947 �شنة  ا�شتقللهما  منذ  البلدين  ب��ني  مق�ّشمة  وك�شمري 

يطالب كل الطرفني باملنطقة كاملة.
وت��ق��ات��ل جم��م��وع��ات م��ت��م��ّردة م��ن��ذ اأك���ر م��ن ث��لث��ة ع��ق��ود القوات 

الهندية وتطالب با�شتقلل ك�شمري اأو �شمها اإىل باك�شتان.
فيما  امل��ع��ارك  يف  واملتمّردين  واجل��ن��ود  املدنيني  اآلف  ع�شرات  وقتل 

تتهم الهند باك�شتان بدعم امل�شّلحني.

عوا�شم

بريوت

برلني

نيودلهي

طهران تعلن توقيع �سراكة 
ا�سرتاتيجية مع مو�سكو

•• طهران-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت اإي�����ران اأم�������س الث���ن���ني ال��ت��وق��ي��ع يف الأ���ش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى �شراكة 
ا�شرتاتيجية مع رو�شيا، بعد �شبعة اأ�شهر من اإبرام اتفاق مماثل مع ال�شني 

يف اإطار �شيا�شة التوجه نحو ال�شرق والدول املجاورة.
ياأتي تقارب طهران مع احللفاء ال�شينيني والرو�س يف مناخ من عدم الثقة 
املتزايد يف اجلمهورية الإ�شلمية جتاه الغرب وخلل فرتة ت�شهد توترات 
مع الوليات املتحدة. قال املتحدث با�شم ال�شوؤون اخلارجية �شعيد خطيب 
ال�شنوات  يف  ورو�شيا.  وال�شني  اإي��ران  بني  يتبلور  ال�شرق  حم��ور  “اإن  زاده 
اإي����ران ورو�شيا  الأخ�����رية، اأ���ش��ب��ح م��ن ال�����ش��روري حت�شني ال��ع��لق��ات ب��ني 
وال��رتك��ي��ز على ال�����ش��راك��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة«. واأك���د يف م��وؤمت��ره ال�شحايف 
ال�شبوعي اأنه “مت النتهاء من و�شع التدابري الأولية للوثيقة التي حتمل 

عنوان امليثاق ال�شامل للتعاون بني ايران ورو�شيا«.
املختلفة  بالبنود  املتعلقة  الأخ��رية  اللم�شات  و�شع  “نحن يف طور  وا�شاف 
للوثيقة و�شرن�شلها اإىل مو�شكو. وناأمل اأن يتم التوقيع على هذه الوثيقة يف 
الأ�شهر املقبلة. وهي تتوافق مع وثيقة اخلطة ال�شرتاتيجية ملدة 25 عاماً 
اتفاقية  وال�شني،  اإي��ران  اآذار-م��ار���س، وقعت   27 ال�شني«. يف  املرمة مع 
املناق�شات.  م��ن  �شنوات  بعد  ع��ام��اً،   25 مل��دة  وجت���اري  ا�شرتاتيجي  ت��ع��اون 
املوافقة  متت  اأيلول-�شبتمر،  يف  واقت�شادية«.  “�شيا�شية  بنودا  وتت�شمن 
على ع�شوية اإيران يف منظمة �شنغهاي للتعاون التي تقودها رو�شيا وال�شني. 
النووي  التفاق  من   2018 العام  اجلانب  الأح���ادي  وا�شنطن  فان�شحاب 
الإ�شلمية  الأوروب��ي��ني عن م�شاعدة اجلمهورية  ال��دويل وعجز  الإي��راين 
اأعيد فر�شها يف ذلك العام،  على اللتفاف على العقوبات الأمريكية التي 
اأقنعت ال�شلطات الإيرانية اأن الغرب لي�س �شريكا “جديرا بالثقة” على حد 

تعبري املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�شلمية اآية اهلل علي خامنئي.

مع�سكرات الإخوان ملذ ل� »حزام اإرهابي« ي�سرب داخل ليبيا وخارجها 

النتخابات العراقية... توؤجل التغيري ال�سيا�سي املوعود

توقيف خبرية رو�سية يف املعلوماتية يف اإيطالياال�سودان..اأزمة احلكم تتفاقم وحمدوك يوؤكد على الوثيقة الد�ستورية
•• روما-اأ ف ب

اأعلنت ال�شرطة الرو�شية توقيف خبرية رو�شية يف املعلوماتية تبلغ من العمر 
ُمّتهمة  دول��ي��ة  جمموعة  اإىل  لنتمائها  غ���رب-  -���ش��م��ال  ج��ن��وة  يف  ع��اًم��ا   40
عملت  اإىل  م�شروقة  اأم����وال  ت��دوي��ر  واإع����ادة  م�شرفية  ب��ط��اق��ات  با�شتن�شاخ 
يف  هادئًة  ا  “اأُمًّ كانت  احلا�شوب  خبرية  اإّن  بيان  يف  ال�شرطة  وقالت  م�شّفرة. 
احلياة  هذه  خلف  تختبئ  مقر�شنة  كانت  الواقع،  يف  ولكن  اليومية،  حياتها 
العادية. كانت مهند�شة حا�شوب لديها �شغف باجلرمية والعملت امل�شّفرة”. 
واأو�شح البيان اأنها كانت تخلق هويات مزيفة وت�شرق الأموال من �شحاياها 
من خلل ا�شتخدام بطاقات م�شرفية م�شتن�شخة ل�شحب اأموال ت�شرتي فيها 
اأع�شاء  اإىل  اأحدث الهواتف الذكية واحلوا�شيب التي كانت ُتر�شل يف ما بعد 
اآخرين يف املجموعة الإجرامية يف رو�شيا، اأو ُيعاد بيعها عر مواقع اإلكرتونية. 

وكان “ُيعاد تدوير -املال امل�شروق- من خلل �شراء العملت امل�شّفرة«.

ا�شابيع   4 اأك��ر من  2019.ومنذ  اأبريل  ث��ورة �شعبية يف 
يعي�س ال�شودان انق�شاما �شيا�شيا كبريا يف ظل اتهام املكون 
ودعم  الد�شتورية  الوثيقة  لخ���رتاق  بال�شعي  الع�شكري 
حا�شنة  لت�شكيل  وال�شخ�شيات  الأح����زاب  م��ن  جمموعة 
�شيا�شية بديلة لقوى احلرية والتغيري التي قادت الثورة. 
ال�شيادة  جمل�س  رئا�شة  ت�شليم  على  �شهر  نحو  تبقي  ومع 
ال�شيا�شي  الأم��ني  عثمان  حممد  �شريف  ق��ال  للمدنيني؛ 
حل���زب امل���وؤمت���ر ال�����ش��وداين مل��وق��ع ���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اإن 
الذي  واخل��ط��اب  الد�شتورية  الوثيقة  اخ���رتاق  حم���اولت 
تبناه بع�س الع�شكريني يف جمل�س ال�شيادة ت�شكل تهديدا 
ل��لن��ت��ق��ال. واأك�����د ع��ث��م��ان اأن امل��ه��م يف ه���ذه امل��رح��ل��ة هو 
املوقع  ال�شيا�شي  والت��ف��اق  الد�شتورية  الوثيقة  اح���رتام 

اأك���ر يف ظ��ل ا�شتمرار  ب��ني ال��ط��رف��ني. وي��ت��ع��ق��د ال��و���ش��ع 
اإغلق املوانئ الرئي�شية يف �شرق البلد والطريق القومي 
ال��راب��ط ب��ني تلك امل��وان��ئ وم���دن ال�����ش��ودان الأخ���رى التي 
املئة من احتياجات  70 يف  ال��واردات لتغطية  تعتمد على 
ال��غ��ذاء والطاقة والأدوي����ة. وم��ع دخ��ول الإغ��لق��ات التي 
الأمني  حممد  الناظر  يتزعمها  قبلية  جمموعة  تنفذها 
ترك؛ ب��داأت تظهر ب��وادر اأزم��ة خطرية يف اخلبز والأدوية 
اأ�شل  ي��ع��اين  ال���ذي  الكهربائي  والإم����داد  للحياة  املنقذة 
اأعلنت  التي  ت��رك؛  جمموعة  وتطالب  طويلة.  اأزم��ة  من 
وحل  الد�شتورية  الوثيقة  باإلغاء  الع�شكري  لل�شق  ولءه��ا 
بنية  بتفكيك  املكلفة  الوطنية  واللجنة  املركزية  احلكومة 

نظام الب�شري.

••اخلرطوم-وكاالت

تفاقمت الأزمة بني طريف احلكومة النتقالية يف ال�شودان 
�شخ�شيات  قادتها  مبادرات  ثلث  ف�شل  عن  تقارير  و�شط 
املدين  ال�شقني  لإق��ن��اع  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  نهاية  �شيا�شية 
والع�شكري باجللو�س معا لإيجاد حلول للم�شكلت امللحة 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��لد وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا اأزم���ة ���ش��رق ال�شودان. 
ال��وزراء عبداهلل حمدوك  رئي�س  فاإن  ووفقا مل�شدر مطلع 
الع�شكري يف  ال�شق  اجتماع عا�شف مع ممثلي  �شدد عقب 
جمل�س ال�شيادة على �شرورة اللتزام بالوثيقة الد�شتورية 
انخرط فيها  التي  النتقالية احلالية  الفرتة  التي حتكم 
يف  الب�شري  عمر  امل��خ��ل��وع  بنظام  الإط��اح��ة  بعد  ال�����ش��ودان 

•• طرابل�س-وكاالت

اجلي�س  داخ�������ل  م���������ش����ادر  ك�����ش��ف��ت 
الوطني الليبي اأن مع�شكرات تنظيم 
مئات  ا�شتقبلت  الإره��اب��ي  الإخ���وان 
الت�شادية  امليلي�شيات  م��ن  امل��رت��زق��ة 
التي احتمت بها؛ هربا من �شربات 
اجلي�س، وهو ما يوؤكد دور التنظيم 
حزام  لتكوين  املرتزقة  ا�شتغلل  يف 
اإرهابي ي�شرب به داخل ليبيا ودول 

اجلوار.
واأ�شافت امل�شادر ملوقع “�شكاي نيوز 
ع�شرات  اأي�����ش��ا  ه��ن��اك  اأن  عربية” 
الوطية  ب�قاعدة  اح��ت��م��وا  امل��رت��زق��ة 
اجل��وي��ة، غ��رب ال��ب��لد، بعدما فروا 

من معارك يف اجلنوب الليبي.
الليبية  ال�شتخبارات  قطاع  ور�شد 
اح���ت���م���اء امل���رت���زق���ة ال��ت�����ش��ادي��ني يف 
م��ع�����ش��ك��رات الإخ���������وان وال���وط���ي���ة، 
وق���وات اجلي�س يف ح��ال��ة ر���ش��د تام 
اجلي�س  عمليات  ا�شتمرار  مع  لهم، 
����ش���د ب���ق���اي���ا ه��������وؤلء امل����رت����زق����ة يف 

اجلنوب بالتن�شيق مع القوات الت�شادية على احلدود، 
وفق امل�شادر ذاتها.

�شد  عملية  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  الليبي  اجلي�س  واأط��ل��ق 
املرتزقة الت�شاديني هناك، وخا�شة يف منطقة تربو، 

اأ�شقط فيها اأكر من 200 قتيل ومئات امل�شابني.
وطبقا ل�شحيفة “جورنال دو ت�شاد” املحلية وم�شادر 
يف  الت�شاديني  الإرهابيني  ع��دد  ف��اإن  ليبية،  ع�شكرية 

•• عوا�شم-وكاالت

ع��ل��ى ع��ك�����س م��ا ط��م��ح��ت ل��ه الطبقة 
تنجح  مل  ال���ع���راق���ي���ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الهدف  ال��ع��راق��ي��ة، يف حتقيق  ال��رمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
يف  امل����اأزوم  ال�شيا�شي  امل�شهد  تغيري  ويف  منها،  املن�شود 

البلد. 
يعك�س  الث��ن��ني،  اأم�س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  وبح�شب 
يف  العراقيني  �شك  الت�شويت،  على  ال�شعيف  الإق��ب��ال 
الأو�شاع  البلد على حت�شني  التغيري، ويف قدرة حكام 

ال�شيا�شية والقت�شادية ملليني املواطنني.

اإقبال �سعيف
عن  الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  ال�����ش��ي��اق  يف 
م�����ش��وؤول��ني يف ال��ع��راق اأن الن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة يوم 
يف  الإط����لق،  على  م�شاركة  ن�شبة  اأق��ل  �شهدت  الأح���د، 
موؤ�شر على ت�شاوؤل الثقة يف القادة ال�شيا�شيني والنظام 
الدميقراطي الذي اأتى به الغزو الأمريكي يف 2003.
ونقلت ال�شحيفة عن دبلوما�شيني وم�شوؤولني اأن هذه 

ال��ق��وة يف  م��وازي��ن  ل��ن تغري  النتيجة 
لكنها  ع��ام،  بوجه  املنطقة  اأو  ال��ع��راق 
قد تعني للعراقيني اأن ال�شدر �شيزيد 

�شطوته على احلكومة املقبلة. 
واأ���ش��اف��ت اأن��ه رغ��م اأن ال��ع��راق اأ�شبح 
اأكر اأمنا مما كان عليه قبل �شنوات، 
الطائفي  العنف  اأع��م��ال  ت��راج��ع  بعد 
منذ هزمية تنظيم داع�س يف 2017 
اإل  دويل،  ع�شكري  حتالف  مب�شاعدة 
الإدارة  و���ش��وء  امل�شت�شري  الف�شاد  اأن 
العراقيني،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي���ح���رم���ان 
ال�شحية،  وال��رع��اي��ة  ال��وظ��ائ��ف،  م��ن 

والتعليم، والكهرباء.
ق��ال حممد ح�شن،  الإط����ار  ه��ذا  ويف 
اأ�شوت؟  ل  “مل  الب�شرة:  �شكان  من 
ال��ن��ا���س. من  لأن���ه لي�س ل��دي ثقة يف 
وتابع  فعلوا؟”،  م�����اذا  ن��ن��ت��خ��ب��ه��م، 
للقمامة  اأنظر  ال�شيء،  “ذات  قائًل: 
م�شاريع  امل�����ش��اري��ع؟  اأي����ن  وال���و����ش���خ. 

احلكومة ال�شابقة اأين هي؟«.

اإىل  اإ�شافة  الليبي  الوطني  ليبيا �شد اجلي�س  داخل 
بع�س  يف  نفوذها  فرن�شا  منازعة  يف  تركيا  م�شاعدة 

دول �شمال اإفريقيا.
وت�شري تقديرات ع�شكرية ليبية اإىل وجود 5 ف�شائل 
على الأقل من املعار�شة الت�شادية تن�شط يف اجلنوب 
الليبي، وتتمركز عند مدن �شبها واأم الأرانب ومرزق. 
امل��رت��زق��ة يف  اأن ت��واج��د  وي��ح��ذر خ���راء ليبيون م��ن 
اإره���اب���ي يف هذه  ج��ن��وب ال��ب��لد يعني ت��ك��وي��ن ح���زام 

ليبيا يبلغ 25 األفا يرتكز معظمهم جنوب البلد.
وامل��رت��زق��ة والإره���اب���ي���ون ال��ت�����ش��ادي��ون ي��ن��ت��م��ون اإىل 
ج���م���اع���ات امل���ع���ار����ش���ة امل�����ش��ل��ح��ة يف ت�������ش���اد، وي���اأمت���ر 
اأخطرهم، لتيمان اأرتيمي، الإرهابي املقيم يف اخلارج، 
ويتخذون من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والتمويل 

والنطلق اإىل عمليات اإرهابية.
ليبيا،  يف  الإخ���وان  تنظيم  م��ع  بالتن�شيق  ذل��ك  ويتم 
قتال  عمليات  يف  وداع��م��وه  التنظيم  بهم  وي�شتعني 

غائبون
ع���ن غياب  “عكاظ”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت�����ش��األ��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ال��ق��وائ��م النتخابية يف  ال��ع��راق ع��ن  روؤ���ش��اء ح��ك��وم��ات 
خلت  اإذ  بتاريخية،  �شيا�شيون  مراقبون  و�شفها  �شابقة 
احلكومات  روؤ�شاء  من  العراقية  الرملانية  النتخابات 

الذين تولوا ال�شلطة منذ 2003.
اأحد  5 وزراء �شابقني يف العراق، مل يرت�شح  ومن بني 
منهم للرملان، يف �شابقة من نوعها، اإىل جانب رئي�س 
ال��ذي مل يرت�شح  الكاظمي  ال���وزراء احل��ايل م�شطفى 

اأي�شاً ملجل�س النواب املقبل.
الأخرية،  النتخابات  يف  اللفت  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
عزوف روؤ�شاء الوزراء ال�شابقني عن الرت�شح رغم قيادة 
يف  اللفت  ح�شورها  لها  وحتالفات  لأح���زاب  بع�شهم 
امل�شهد ال�شيا�شي العراقي، مثل نوري املالكي 2006-

2014، رغم تزعمه ائتلف “دولة القانون”، اأو حيدر 
ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  اأو   ،2018  -  2014 العبادي 

ا�ستن�ساخ 
لين”  اأون  اإي�������ش���ت  “ميدل  م���وق���ع  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
النتخابات  يف  الق�����رتاع  ع��ل��ى  ال�شعيف  الإق���ب���ال  اإن 
ا�شتن�شاخ  ب���اإع���ادة  ُي��ن��ب��ئ  امل��ب��ك��رة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
ال�ش������يعة،  التي يهيمن عليه�����ا  نف�س منظومة احلك������م 
�شيا�شية  وق��وى  العراقي  ال�شعبي  احل���راك  ويتهمه�����ا 

اأخرى بالف�شاد.
اأن تكت�شح النخبة احلاكمة  ومن املتوقع ح�شب املوقع، 
اأحزاب  اأقوى  ال�شيعة، والتي متلك  التي يهيمن عليها 

فيها، اأجنحة م�شلحة، امل�شهد الرملاين اجلديد.
�شنت�شوري  “ذي  م��رك��ز  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وق����ال 
“ن�شبة  اإن  الإط���ار  ه��ذا  يف  ج��ي��اد،  �شجاد  فاوندي�شن” 
امل�شاركة ال�شئيلة كانت متوقعة، ثمة ل مبالة وا�شحة 
و�شط  تهّم”  النتخابات  اأن  يعتقدون  ل  النا�س،  عند 
معاناتهم من نق�س يف الكهرباء، وتراجع يف اخلدمات، 

وتدهور البنى التحتية.

املنطقة هدفه العبث باأمن اجلنوب 
ال�شاحل  ل��دول  الفو�شى  وت�شدير 

الأفريقي.
الرئي�س  ����ش���رح  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف 
ال���ن���ي���ج���ريي حم���م���د ب����خ����اري ب����اأن 
�شي�شاعد  ليبيا  يف  ال�شتقرار  ع��دم 
الأ�شلحة  م��ن  امل��زي��د  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى 
الأفريقي،  ال�شاحل  يف  وامل�شكلت 

وخلق فو�شى غري م�شبوقة.
�شلطان  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وي��ع��ل��ق 
نيوز  “�شكاي  مل����وق����ع  ال������ب������اروين 
ت��خ��وف��ات من  ه��ن��اك  ب����اأن  عربية” 
ت���ن���ام���ي امل����رت����زق����ة ال���ت�������ش���ادي���ني يف 
اأنباء  ورود  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  اجل���ن���وب، 
بتوفري الإخوان ملذات اآمنة لهم.

نوعان  ليبيا  يف  اأن  ال��ب��اروين  وتابع 
الأول معلوم للجميع  املرتزقة،  من 
ومع�شكراته  يتواجد  اأي��ن  ومعروف 
حمدده، والثاين وهو الأكر خطورة 
لهم  يعرف  ول  املعلومني،  غري  هم 
وهم  ثابت،  مع�شكر  اأو  ثابت،  مكان 
املرتزقة الأفارقة والت�شاديني الذي 

�شن اجلي�س الليبي حملة ع�شكرية عليهم قبل اأيام.
اإرهابي يف  ت�شكيل ح��زام  ال�شيا�شي من  املحلل  وح��ذر 
كما  ال�شاحل  ل��دول  الفو�شى  ي�شدر  الليبي  اجلنوب 
ت�شاديون  اإره��اب��ي��ون  ا�شتطاع  ال��ت��ي  ت�شاد  م��ع  ح��دث 
ع��ل��ى اجلي�س  ي�����ش��ن��وا ه��ج��وم��ا  اأن  ل��ي��ب��ي��ا  ت���درب���وا يف 
اأبريل  ديبي  اإدري�س  البلد  رئي�س  ويقتلوا  الت�شادي 

املا�شي.

2014-2015، زعيم  اإياد علوي 
اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��دن��ي��ة، يف حني 
رئي�س  ال�شحية  ال��ظ��روف  ا�شطرت 
اجلعفري  اإب��راه��ي��م  ال�شابق  ال����وزراء 
عبد  ع���ادل  تغيب  ح��ني  يف  للغياب،   ،2006-2005
املهدي 2018-2019، عن النتخابات بعد اأن اأرغمته 

احتجاجات حا�شدة قبل عامني على ال�شتقالة.

تغيري موؤجل
من جهتها قالت �شحيفة “العرب” اللندنية اإن �شعف 
اأن   يعني  الأخ���رية  العراقية  النتخابات  على  الإق��ب��ال 

التغيري املنتظر، موؤجل اإىل انتخابات 2025.
وقال مراقبون، وفق ال�شحيفة، اإن “املقاطعة الوا�شعة 
ل  ناخب  مليني   10 نحو  اأن  اإىل  ت�شري  للنتخابات 
واملال  الف�شاد  اأج��واء  واأن  �شيح�شل،  التغيري  اأن  يثقون 
هي  الإي��ران��ي��ة  الهيمنة  اأح���زاب  تبقي  �شوف  ال�شيا�شي 

اللعب الأ�شا�شي يف الرملان اجلديد«.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن التغيري ح�شب معظم املراقبني 
يحتاج اإىل ت�شكل حتالفات قادرة على اجتذاب الناخبني 
تكون  واأن  وا����ش���ح،  ت��غ��ي��ري  ب��رن��ام��ج 
ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ت��ح��ال��ف��ات ال��ت��ي قادت 
القت�شادي  ال��ف�����ش��ل  اإىل  ال����ع����راق 

والتبعية ال�شيا�شية لإيران.
ورغ���������م ذل�������ك اع������ت������رت م���ار����ش���ني 
العراقية  الأب��ح��اث  زميلة  ال�شمري، 
بكلية  ب��ي��ل��ف��ر  م��رك��ز  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
نتائح  اأه��م��ي��ة  اأن  كينيدي،  ه��ارف��ارد 
اجلميع،  اأن  يف  ت��ك��م��ن  الن��ت��خ��اب��ات 
النتخابات  “�شرياقب  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
تاأثري  ك��ي��ف��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د  ال���ع���راق���ي���ة 
القيادة امل�شتقبلية للبلد على ميزان 

القوى الإقليمي«.
�شرتاقب  العربية  “الدول  واأ�شافت 
لرتى املكا�شب التي حتققها الف�شائل 
بينما  الت�شويت،  يف  لإي���ران  املوالية 
�شتنظر اإيران يف اأداء ال�شيا�شيني من 
اأن تختم  قبل  ذوي امليول الغربية”، 
النتخابات  ه��ذه  لنتيجة  “�شيكون 
ت��اأث��ري على ال��ع��لق��ات اخل��ارج��ي��ة يف 

بنيت: اإ�سرائيل �ستحتفظ باجلولن حتى مع تغري موقف اأمريكا  •• القد�س-رويرتز

الإ�شرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  بينيت  ن��ف��ت��ايل 
مبرتفعات  �شتحتفظ  اإ���ش��رائ��ي��ل 
يف  عليها  ا�شتولت  التي  اجل���ولن، 
تغريت  ل���و  ح��ت��ى   ،1967 ح���رب 

املواقف الدولية جتاه دم�شق.
الرئي�س  خ���ال���ف   2019 ف���ف���ي 
القوى  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي 
العاملية الأخرى باعرتافه ب�شيادة 
اجلولن  مرتفعات  على  اإ�شرائيل 
يف   1981 ع���ام  يف  �شمتها  ال��ت��ي 

خطوة مل يعرتف بها العامل.
وجاءت ت�شريحات بينيت يف وقت 
الأمريكية  الإدارة  ف��ي��ه  تتح�شب 
بالو�شع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  احل���ال���ي���ة 
ك��م��ا ي�شهد  ل��ل��ج��ولن،  ال��ق��ان��وين 
العربية  ال�����دول  ب��ع�����س  ت��خ��ف��ي��ف 

املتحدة  ال���ولي���ات  م��ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
ال�شوري  ل��ل��رئ��ي�����س  رف�����ش��ه��ا  م���ن 
ب�شار الأ�شد ب�شبب طريقة تعامله 
منذ  امل�شتمرة  الأهلية  احلرب  مع 

ع�شر �شنوات يف بلده.
وقال بينيت، يف كلمة اأمام موؤمتر 
اإن  ح������ول م�����ش��ت��ق��ب��ل اجل����������ولن، 
“اأقنع  الداخلي  ال�شوري  ال�شراع 
كثريين يف العامل باأنه رمبا يكون 
من الأف�شل اأن تكون هذه الأر�س 
اأيدي  اجلميلة وال�شرتاتيجية يف 

دولة اإ�شرائيل«.
واأ������ش�����اف اأم��������ام امل���ن���ت���دى ال����ذي 
ت�شت�شيفه �شحيفة ميكور ري�شون 
ح���ال،  يف  ح��ت��ى  “لكن  امل��ح��اف��ظ��ة 
اأن يحدث، غري العامل  كما ميكن 

م�������وق�������ف�������ه م����ن 
فيما  اأو  ���ش��وري��ا 
بالأ�شد  ي��ت��ع��ل��ق 
يكون  ل���ن  ف���اإن���ه 
ل�����ذل�����ك ت����اأث����ري 
مرتفعات  ع��ل��ى 

اجلولن.
»م�������رت�������ف�������ع�������ات 
اجل��������������������������������ولن 

اإ�شرائيلية  ».
متديد  ي�����وؤد  مل 
رئ���ا����ش���ة الأ����ش���د، 
منذ  امل�����ش��ت��م��رة 

اأيار  ان��ت��خ��اب��ات م��اي��و  ع��ق��دي��ن، يف 
اإىل حتقيق الكثري من اأجل تغيري 
لكن  ال��غ��رب،  امل��رف��و���س يف  و�شعه 

زم������������������لءه م���ن 
ال�����ق�����ادة ال���ع���رب 
مع  ي���ت���ع���ام���ل���ون 
ح����ق����ي����ق����ة اأن��������ه 
بقب�شة  يحتفظ 
ق����������وي����������ة ع����ل����ى 

ال�شلطة.
ف�����الع�����ت�����ب�����ارات 
�شية  �شيا جليو ا
ت�����ش��ه��م يف اإع����ادة 
ح�����������ش�����اب�����ات�����ه�����م 
ذل�������ك  يف  مب����������ا 
مطالبات رو�شيا، 
داع���م���ة الأ�����ش����د، ب���احل���ف���اظ على 
والتزام  ال�شورية  الأرا���ش��ي  وح��دة 
وا�شنطن بنهج اإقليمي اأميل لعدم 

التدخل ورغبة العرب يف مواجهة 
ال���ن���ف���وذ الإي���������راين وال����رتك����ي يف 

دم�شق.
فاإن  �شيا�شتها،  ت��غ��ري  مل  وب��ي��ن��م��ا 
تتوخى  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  اإدارة 
احلذر بخ�شو�س ق�شية اجلولن، 
اإ�شرائيل  ���ش��ي��ط��رة  ت�����ش��ف  ح��ي��ث 
ولي�س  الواقع  الأم��ر  بحكم  عليها 

بحكم القانون.
فراير  يف  مقابلة  يف  �ُشئل  وح��ني 
وا�شنطن  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  ���ش��ب��اط 
اأن اجلولن جزء  �شتوا�شل اعتبار 
من اإ�شرائيل، اأ�شار وزير اخلارجية 
الأم���ري���ك���ي اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن اإىل 
ال�شيا�شة  مراجعة  على  الن��ف��ت��اح 
النهائية بخ�شو�س اأر�س تعترها 

معظم الدول حتت الحتلل.
واأ�����ش����اف ل�����ش��ب��ك��ة )�������ش������ي.اإن.اإن( 
ظل  “طاملا  الأمريكية  الإخبارية 
الأ�شد على �شدة احلكم يف �شوريا، 
وط���امل���ا ا���ش��ت��م��ر وج�����ود اإي�������ران يف 
من  املدعومة  وامليلي�شيات  �شوريا، 
اأن ال�شيطرة على  اأعتقد  اإي��ران... 
اجلولن يف هذا الو�شع تبقى ذات 

اأهمية حقيقية لأمن اإ�شرائيل«.
القانونية  “امل�شائل  يقول  وم�شى 
���ش��يء اآخ�����ر. ومب�����رور ال���زم���ن، لو 
اأمر  الو�شع يف �شوريا، فهذا  تغري 

�شنبحثه«.
وتعهد بينيت يف كلمته مب�شاعفة 
ح��ج��م ال�����ش��ك��ان الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف 
حاليا  ي����ع����ادل  وال�������ذي  اجل�������ولن 
ح��ج��م امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي ال����درزي 
الأحيان  من  كثري  يف  يعلن  ال��ذي 

ولءه ل�شوريا.
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عربي ودويل

الإبقاء على 
ال��ت��داب��ري 
ال�ستثنائية 
دام  م������ا 
ه�����ن�����اك
خ������ط������ر 
ج������اث������م 

الباقون يف الفريق
   و�شهدت الرتكيبة اي�شا حمافظة 
ال�شابقة  احل���ك���وم���ات  م��ن��ذ  وزراء 
مكلفني  وحم��اف��ظ��ة  مهامهم  على 
25 يوليو  اإج���راءات  ب���وزارات منذ 
التخلي  مت  حني  يف  حقائبهم  على 

عن اآخرين.
   حافظ كل من وزيري اخلارجية 
فتحي  والرتبية  اجل��رن��دي  عثمان 
منذ  من�شبهما  ع��ل��ى  ال�����ش��لوات��ي 
امل�شي�شي كما �شهدت  حكومة ه�شام 
ب��ودن عودة  تركيبة حكومة جنلء 
اإىل من�شب  ال��دي��ن  ���ش��رف  ت��وف��ي��ق 
اإقالته  اأن متت  وزير الداخلية بعد 
امل�شي�شي.  ه�شام  حكومة  ف��رتة  يف 
وع������ودة ك���م���ال دق��ي�����س ع��ل��ى راأ�����س 
اأن  بعد  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  وزارة 
مت��ت اإق��ال��ت��ه ف���رتة ح��ك��وم��ة ه�شام 

امل�شي�شي.
   وحافظ املكلفون منذ الإجراءات 
ال�شتثنائية يوم 25 يوليو املا�شي 
علي  ال�������ش���ح���ة  وزارات  ب��ت�����ش��ي��ري 
���ش��ه��ام بوغديري  وامل��ال��ي��ة  م��راب��ط 
الت�شال  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  من�شية 
يف  منا�شبهم،  على  ناجي  ب��ن  ن��زار 
حني مت التخلي عن املكلف بت�شيري 
غر�شلوي  ر���ش��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

وتعوي�شه بر�شا �شرف الدين.

فتح كل امللفات
   وقد �شدد الرئي�س التون�شي قي�س 
اأع�شاء  اأم�����ام  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  ���ش��ع��ي��د 
احلكومة اجلدد على اأنه �شيتم فتح 
ملف،  اأي  ا�شتثناء  دون  امللفات  ك��ل 
اأن��ه ل مكان ملن يريدون  لفتا اىل 

العبث ب�شيادة الدولة. 
بالكلم  م��ت��وج��ه��ا  ���ش��ع��ي��د     وق����ال 
لأع�������ش���اء احل��ك��وم��ة اجل�����دد “من 
�شنواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأك���ر 
انقاذ  ال�شلبة  الإرادة  بنف�س  م��ع��ا 
الدولة التون�شية من براثن الذين 
يتر�شون بها يف الداخل واخلارج، 
املنا�شب  ان  ي��ع��ت��ق��دون  زال�����وا  ول 
غنيمة اأو ق�شمة للأموال العمومية 

او ملراكز النفوذ ».
   وقال �شعيد: “�شنفتح كل امللفات 
العبث  ي�����ري�����دون  مل����ن  م����ك����ان  ول 
“اأحذر  واأ���ش��اف  الدولة”،  ب�شيادة 
ال��دول��ة وعلى  يتعدى على  كل من 
كل  و�شنحبط  املواطنني  ممتلكات 

خمططاتهم«.
�شورا  �شعيد  قي�س  وا���ش��ت��ع��ر���س     
لأحداث عنف �شهدها جمل�س نواب 
وقال  اأ�شغاله.  جتميد  قبل  ال�شعب 
“بالأم�س يطالبون  الإط��ار  يف هذا 
اإىل جمل�س  ب��ع��ودة ه���ذه الأو����ش���اع 
ذاكرتهم  اأن  يبدو  ال�شعب...  ن��واب 
ق�����ش��رية واأط��م��اع��ه��م ك���ث���رية... األ 

يتذكرون األ يعقلون األ يفقهون«.
   وحّمل الرئي�س التون�شي املوؤ�ش�شة 
الت�شريعية م�شوؤولية الو�شع الذي 

اآلت اإليه البلد.
  و�شدد �شعيد على اأن تطهري البلد 
بتطهري  اإل  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  مي��ك��ن  ل 
قائل:  ت���ع���ب���ريه،  وف����ق  ال���ق�������ش���اء، 
واأنتم  ال��ق�����ش��اء  ت��ط��ه��ري  ‘’�شيتم 
�شاروا  الق�شاة  بع�س  اأن  تعلمون 
يعرفه  ���ش��خ�����س  ب���ا����ش���م  ي���ع���رف���ون 
اجلميع... ول ميكن اأن يتم تطهري 

البلد اإل بتطهري الق�شاء«.

ف�سائح لن تن�سى
   واع���ت���ر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي اأن 
الدعوة اإىل تدخل القوى الأجنبية 
ملمار�شة �شغوط على تون�س هي من 
الف�شائح التي لن ين�شاها التاريخ، 
وذلك يف اإ�شارة اإىل الرئي�س املوؤقت 

والإدارات  ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلهوية واحلقائب الديبلوما�شية.    
الأمني العام حلزب حركة ال�شعب، 
الكتفاء  ي��ج��ب  ل  اأن����ه  ع��ل��ى  ���ش��دد 
رئي�س  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ب����ال����وع����ود 
احل����ك����وم����ة جن�������لء ب���������ودن ح����ول 
امل�شتوى  وحت�شني  الف�شاد  مكافحة 
ننتظر  ب���ل  ل��ل��ت��ون�����ش��ي��ني  امل��ع��ي�����ش��ي 
اأفعال من الرتكيبة اجلديدة على 

اأر�س الواقع.

الربملان يف حكم املعدوم
   من جانبه، اعتر اأ�شتاذ القانون 
العام �شغري الزكراوي، اأّن الإعلن 
عن احلكومة يجعل الرملان يف حكم 
احلكومة  “�شتكون  وق��ال  امل��ع��دوم. 
اجلمهورية  رئي�س  اأم���ام  م�شوؤولة 
ُحكم  يف  ال����رمل����ان  اأن  ي��ع��ن��ي  مب����ا 
اليوم  احل��دي��ث  مي��ك��ن  ول  املنتهي 
على عدم �شرعية احلكومة ووجوب 
اأمام جمل�س النواب،  اأدائها اليمني 
وبالتايل مت طي هذه ال�شفحة اإىل 
م�شار  يف  “وخلنا  م�شيفا  الأبد”، 
واإرادة  امل�شروعية  على  قائم  جديد 

ال�شعب«.
احلكومة  “رئي�شة  اأن  واأك�������د     
�شلحيات  لهم  لي�شت  واأع�شائها 
ينفذون  اأن����ه����م  ب���اع���ت���ب���ار  وا����ش���ع���ة 
العامة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  الخ���ت���ي���ارات 
رئي�س  وي�شبطها  ي��ر���ش��م��ه��ا  ال��ت��ي 
اجلمهورية باعتباره ي�شتاأثر خلل 
بها  متر  التي  ال�شتثنائية  الفرتة 
وفق  البلد بجميع ال�شلحيات”، 

قوله.
   واأ�شار اإىل اأنه لأول مرة يف تاريخ 
بعدد مهم  تت�شكل احلكومة  تون�س 
بالإ�شافة  الن�شائي  العن�شر  م��ن 
بودن،  رئي�شة احلكومة جنلء  اإىل 
“وهو اأمر اإيجابي خا�شة اإذا توفر 

فيهن عن�شر الكفاءة«.
القانون  اأ����ش���ت���اذ  ا����ش���ار  ح���ني  يف     
ال����د�����ش����ت����وري اأم�������ني حم����ف����وظ يف 
حكومة،  “اأول  ان��ه��ا  اىل  ت��دوي��ن��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن��ذ 
اأو  نه�شوية  وجوه  دون  التاأ�شي�شي، 
على  �شقطت يف اأح�شان النه�شة”، 

حد تعبريه. 
   يذكر اأن الرئي�س التون�شي قي�س 
�شبتمر   29 الأرب��ع��اء  كّلف  �شعّيد 
رم�شان  ب������ودن  جن�����لء  امل���ا����ش���ي، 
اأّول  وه�����ي  احل����ك����وم����ة،  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 
ام��راأة تتوىّل هذا املن�شب يف تاريخ 

تون�س.
   وجنلء بودن رم�شان هي اأ�شتاذة 
الوطنية  امل��در���ش��ة  يف  ع���ايل  تعليم 
يف  ��ة  خم��ت�����شّ ب��ت��ون�����س  للمهند�شني 
حاليا  وت�شغل  اجليولوجيا،  علوم 
البنك  برامج  بتنفيذ  مكلفة  خّطة 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب�������وزارة  ال������دويل 

والبحث العلمي.
مكلفة  عامة  مديرة  تعيينها  مّت     
باجلودة بوزارة التعليم العايل �شنة 

.2011
   كما �شغلت من�شب رئي�شة وحدة 
بالوزارة  الأه����داف  ح�شب  ت�شرف 
وزير  بديوان  وُكّلفت مبهمة  ذاتها، 
التعليم العايل ال�شابق �شهاب بودن 

�شنة 2015.
   وللإ�شارة فاّن قي�س �شعّيد كان قد 
اأعفى خلل اجتماع طارئ للقيادات 
قرطاج  بق�شر  والأمنية  الع�شكرية 
املا�شي  ي��ول��ي��و   25 الأح�����د  م�����ش��اء 
ه�شام  ال�����ش��اب��ق  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س 
التدابري  جملة  اأٌق���ّر  كما  امل�شي�شي 
ب��ي��ن��ه��ا جتميد  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن 
ورف��ع احل�شانة عن  ال��رمل��ان  عمل 

النواب. 

ال�����ش��اب��ق امل��ن�����ش��ف امل���رزوق���ي الذي 
ال�شاأن  يف  التدخل  اإىل  فرن�شا  دع��ا 
هذا  يف  وق��ال  التون�شي.    الوطني 
“من ال��ف�����ش��ائ��ح ال��ت��ي لن  الإط�����ار 
ي��ن�����ش��اه��ا ال��ت��اري��خ وال�����ش��ع��ب، دعوة 
اإىل  ا�شمه  واأترفع عن ذكر  اأحدهم 
ال�شاأن  يف  الأجنبية  ال��ق��وى  تدخل 
�شغوط  ومم���ار����ش���ة  ال���ت���ون�������ش���ي... 
ع��ل��ى ب���لدن���ا... وك��اأن��ن��ا دول����ة دون 
�شيادة اأو غري م�شتقلني«.    وكانت 
وزارة ال�شوؤون اخلارجية التون�شية، 
ق��د ا���ش��ت��ن��ك��رت الح����د يف ب��ي��ان لها 
و�شفتها  وت�شرفات  “ت�شريحات 
بع�س  اأت��ت��ه��ا  وال��ت��ي  “امل�شينة”  ب��� 
ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  اجل��ه��ات 
اأطراف  “بدعوة  وذل���ك  التون�شية 
الوطني  ال�شاأن  يف  للتدخل  اأجنبية 
تون�س  على  والتحري�س  الداخلي 
الت�شحيحي  امل���������ش����ار  ل��ت��ع��ط��ي��ل 
من  وامل�ّس  الدميقراطية  للتجربة 
علقاتها  واإرب������اك  ب���لدن���ا  ���ش��م��ع��ة 
وفق ن�س  و�شداقاتها اخلارجية”، 
ال���ب���ي���ان.    وا���ش��ت��غ��رب��ت اخلارجية 
هذه  م���ث���ل  “�شدور  ال���ت���ون�������ش���ي���ة 
الت�شريحات عن �شخ�شيات حتّملت 
الدولة”  يف  �شامية  مهاما  �شابقا 
املرزوقي.    م��ن�����ش��ف  اىل  اإ����ش���ارة  يف 
وح����ذر ق��ي�����س ���ش��ع��ي��د م���ن جت����روؤوا 

�شعيد ي�شتعر�س بال�شور فو�شى الرملان احلكومة التون�شية اجلديدة�شعيد يدين ويحذر ويتوعد

 جنلء بودن توؤدي اليمني

جنلء بودن تعر�س ت�شكيلة وبرنامج فريقها

من قبل كّر�شت ال�شتثناء التون�شي 
الن�شاء،  ح��ق��وق  تكري�س  جم���ال  يف 
لق���ت ال��رتح��ي��ب م��ن ال����راأي العام 

الوطني والدويل«.
للمراأة  الوطني  الحت���اد  و�شجل     
التون�شية يف بيان له، اأم�س الثنني، 
ارت���ي���اح���ه ل��ل���ش��ت��ج��اب��ة مل��ط��ل��ب��ه يف 
وزارات  ت�شيري  م��ن  الن�شاء  متكني 
لإدارة  ال��ّث��ق��ة  وم��ن��ح��ّه��ن  ���ش��ي��ادّي��ة 
ملفات لها اأهمّية ت�شغل الراأي العام 
املواطن  هاج�س  وت�شّكل  التون�شي 

ذات بعد مايل واقت�شادي وعديل.
   كما اأكد الحتاد اأن ح�شور الن�شاء 
يف تركيبة احلكومة ‘’مل يرتق اإىل 
التنا�شف املن�شود واملن�شو�س عليه 
يج�ّشد  ول  ال��ت��ون�����ش��ي  ب��ال��د���ش��ت��ور 
اللتي  للن�شاء  احلقيقية  املواطنة 
ال���ب���لد يف كل  اإن����ق����اذ  ���ش��اه��م��ن يف 
كفاءتهن  واثبن  الدقيقة  املراحل 
يف ك��ل امل��ج��الت وج��دارت��ه��ن يف كل 

امليادين«.
   وع���ّر ع��ن اأم���ل الحت����اد اأن يتم 
باقي  ال��ن�����ش��اء يف  ت��دع��ي��م ح�����ش��ور 
املنا�شب العليا يف الدولة ويف ت�شيري 

اأن  وقال  وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  على 
ول  ب�شتانا  اأو  �شيعة  لي�شت  تون�س 
ميكن احلديث عن �شيادة تون�س يف 
يف  بالتدخل  للخارج  ال��دع��وات  ظل 

�شوؤونها الداخلية. 
   وك�����ش��ف ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي اأن 
اإىل  الت�����ش��الت وال��دع��وات و�شلت 
50 دولة لدفعهم لإلغاء ح�شورهم 
املزمع  ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي���ة  ق���م���ة  يف 
تنظيمها يف جربة يومي 20 و21 
نوفمر املقبل م�شيفا اأنه ل ميكن 
مقاي�شة �شيادة تون�س ل باملوؤامرات 
ول بخزائن الدنيا كلها، قائل “اإن 
اإطار  يف  تون�س  اإىل  باملجيء  قبلوا 
العمل  ف�شيتم  الفرنكوفونية  قمة 
املجيء  رف�شوا  واإذا  تاأمينهم  على 

فتلك اإرادتهم«.

بقاء التدابري ال�ستثنائية
�شتبقى  ت��ون�����س  ان  �شعيد  وق����ال     
يف ظ��ل ال��ت��داب��ري ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ما 
املجل�س  يف  ج��اث��م  خطر  ه��ن��اك  دام 
املوؤ�ش�شات  م����ن  وع������دد  ال���ن���ي���اب���ي 
الفا�شدين  بتعقب  واع��دا  الأخ��رى، 

امل�شاعد  ال����ع����ام  الأم�������ني  وع������ّر    
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام  ل���لحت���اد 
املنظمة  ارتياح  عن  ال�شفي،  �شمري 

ال�شغيلة للإعلن عن احلكومة.
    وق��ال ال�شفي اإن الحت��اد ينتظر 
امل�شافحة  م��ن  احل��ك��وم��ة  مت��ر  اأن 
ال�شروع  اإىل  ل��ل��م��ل��ف��ات  الأول�����ي�����ة 
هذا  يف  خا�شة  الإجن���از  يف  الفعلي 
تعي�شه  ال��ذي  ال�شعب ج��دا  ال��وق��ت 

تون�س.
   وب��نّي املتحدث اأن��ه لبد اأن يكون 
اقت�شادي  ب����رن����ام����ج  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
عن  بعيدا  ُينفذ  دق��ي��ق  واجتماعي 
ال�شعارات وعن الكلمات الإن�شائية.

القيادي  نفى  ال�شياق  نف�س  ويف     
اأي  ل���لحت���اد  ي���ك���ون  اأن  ال��ن��ق��اب��ي، 
علقة مب�شاورات ت�شكيل احلكومة 
اجل��دي��دة، م��وؤك��دا اأن��ه ل توجد اأي 
اأو م��ن بعيد  ع��لق��ة ل م��ن ق��ري��ب 

بالرتكيبة.
   واأع���رب الحت���اد الوطني للمراأة 
التون�شّية عن ‘’ا�شتح�شانه لختيار 
ام����راأة ت��ت��وىل رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة يف 
العربي  العامل  ي�شهدها  مل  �شابقة 

واعادة اأموال ال�شعب لل�شعب ولي�س 
الدولة.     ا���ش��ق��اط  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  مل���ن 
اإيجاد  العمل على  �شيتم  اأن��ه  واأف��اد 
ولي�س  اإط��ار حل��وار وطني حقيقي 
ال�شنوات  يف  ح�����ش��ل  ك���م���ا  حل������وار 
امل��ا���ش��ي��ة لن م��ث��ل ه���ذه احل����وارات 
اأن نقوم بها يف �شباح واحد،  ميكن 

وفق تعبريه.
�شيكون مع  احل����وار  اأن  واأ����ش���اف     
ال�شباب من كل جهات البلد، ومع 
الذين  والتون�شيات  التون�شيني  كل 
يقبلون باحلوار ال�شادق ل�شتكمال 
و�شع  �شيتم  اأن��ه  اىل  لفتا  ال��ث��ورة، 
م��واع��ي��د حم���ددة ل��ك��ل حم��ط��ة من 

هذه املحطات.

برنامج احلكومة
رئي�شة  ب������ودن  جن�����لء  وك����ان����ت     
املوكب  ذات  اأك���دت يف  ق��د  احلكومة 
�شتعمل  احل���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اأّن 
الدولة  املواطن يف  ثقة  اإع��ادة  على 

ومكافحة الف�شاد. 
الثقة  ‘’اإرجاع  اإن هدفها  وقالت     
القت�شادي  الأمن  و�شمان  والأمل 
وال�شحي للمواطن وا�شتعادة الثقة 
تتحقق  ل  ث��ق��ة  وه����ي  ال����دول����ة،  يف 
كامل  م���واط���ن  ب���اأن���ه  ب�����ش��ع��وره  ال 

احلقوق«.
اإىل  ‘’نهدف  ب�������ودن  وت���اب���ع���ت     
الدارة  يف  امل����واط����ن  ث���ق���ة  اإرج��������اع 
والعمل احلكومي، وثقة اخلارج يف 

كما اأن من اأهم الأهداف،  تون�س”. 
يوما  ي��زداد  ال��ذي  الف�شاد  مكافحة 
اعتماد  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  ي���وم���ا،  ب��ع��د 
لتحقيق  كاأ�شا�س  واخل��رة  الكفاءة 
النجاعة  وحتقيق  الأه����داف،  ه��ذه 
وجت�شيد  ال��ع��م��وم��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

مبداأ املراقبة واملحا�شبة<<.
ب��رن��اجم��ه��ا على  ��ت يف  ن�����شّ    ك��م��ا 
ال������دورة  ت��ن�����ش��ي��ط  يف  ‘’الت�شريع 
املبادرة  الق��ت�����ش��ادي��ة وف��ت��ح جم��ال 
املواطن  ع��ي�����س  ظ����روف  وحت�����ش��ني 
وق���درت���ه ال�����ش��رائ��ي��ة ب��ال��ع��م��ل على 

توفري خدمات ذات جودة«.
   وقالت بودن ‘’اإن اإرادة احلكومة 
م�شلحة  اأج�������ل  م����ن  ال���ع���م���ل  ه����ي 
�شعبها  ملطالب  وال�شتجابة  تون�س 
الأطراف’’،  ك��ل  ع��ل��ى  وان��ف��ت��اح��ه��ا 
تتمكن  “حتى  اأن����ه  اإىل  واأ�����ش����ارت 
احل��ك��وم��ة م��ن ال�����ش��روع ال��ف��وري يف 
الهيكلة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل، مت احل��ف��اظ 

الكرى. 

ردود الفعل
قال  الأول����ي����ة،  ال��ف��ع��ل  ردود  ويف     
الأمني العام امل�شاعد للحتاد العام 
بالإعلم  املكلف  لل�شغل  التون�شي 
ت���دوي���ن���ة  ال�����ط�����اه�����ري يف  �����ش����ام����ي 
ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك، اإن 
مطلبهم  احلكومة  ت�شكيل  مطلب 
واخلطط  الأول����وي����ات  وي��ن��ت��ظ��رون 

والعمل والتعهدات.

احتاد ال�سغل ينتظر الأولويات والتعهدات واحتاد املراأة ي�ستح�سن وينتقد

�سعيد: تون�سيون توجهوا اإىل عدة عوا�سم لإقناعهم بعدم احل�سور اإىل القمة الفرنكوفونية

قي�س �شعيد ي�شدر اأمرا رئا�شيا بت�شمية رئي�شة احلكومة و اأع�شائها

ت�سمنت الرتكيبة املعلنة 10 ن�ساء باحت�ساب رئي�سة احلكومة بالإ�سافة اإىل 8 وزيرات وكاتبة دولة

الإعالن عن ت�سكيلة احلكومة التون�سية:

قي�س �سعيد يتعهد بفتح كل امللفات... ويحذر هوؤلء...!
•• الفجر -تون�س

   احت�سن ق�سر قرطاج �سباح اأم�س الثنني 
لرئي�سة  الد�ستورية  اليمني  اأداء  موكب 
حكومتها.  واأع�ساء  بودن  جنالء  احلكومة 

للمرة  امـــراأة,  ترتاأ�سها  التي  اجلــديــدة  احلكومة  وهــذه 
ترتيب  �سلم  يف  العا�سرة  هي  تون�س,  ا�ستقالل  منذ  الأوىل 
احلكومات التي تعاقبت على اإدارة البالد منذ �سنة 2011, 
وثالث حكومة منذ النتخابات الّرئا�سّية ال�سابقة لأوانها 
اإليا�س  حكومة  ا�ستقالة  بعد   ,2019 �سنة  والت�سريعية 

الذي  امل�سي�سي  ه�سام  وحكومة   ,2020 يوليو  يف  الفخفاخ 
يوليو   25 يف  من�سبه  مــن  �سعيد  قي�س  الرئي�س  اعــفــاه 

.2021
تاريخ  من  يوما   12 بعد  الت�سكيلة  عن  ــالن  الإع وجــاء     
اإقالة الرئي�س قي�س �سعيد  اأ�سبوعا من   11 تكليفها, وبعد 
عمل  وجتميد  امل�سي�سي  ه�سام  ال�سابق  الـــوزراء  رئي�س 

خطوات  يف  التنفيذية  ال�سلطة  على  وال�ستحواذ  الربملان 
و�سفها خ�سومه باأنها انقالب.

الرتكيبة يف ارقام
رئي�سة  باحت�ساب  وزيرا   25 املعلنة  الرتكيبة     وت�سمنت 
و10  رجال   16 منها  دولة  وكاتبة  بودن  جنالء  احلكومة 

م�ستوى  على  تغيريات  �سهدت  وقد  ن�ساء, 
الهيكلة والرتكيبة.    حيث �سهدت هيكلة 
ال�سوؤون  وزارة  حــذف  املعلنة  احلكومة 
وزارة  مــع  مــدجمــة  كــانــت  الــتــي  املحلية 
البيئة. كما مت الف�سل بني وزارتي املالية 
والقت�ساد والتخطيط بعد اأن كانا يف وزارة واحدة حتمل 
و�سمل  ال�ستثمار.  ودعــم  واملالية  القت�ساد  وزارة  ا�سم 
الف�سل اأي�سا وزارتي ال�سباب الريا�سة والت�سغيل والتكوين 
املهني بعد اأن كان يف وزارة واحدة يف حكومة ه�سام امل�سي�سي 

حتمل ا�سم وزارة ال�سباب والريا�سة والإدماج املهني.

تركيبة احلكومة اجلديدة    اأعلنت رئي�شة احلكومة جنلء بودن 
احلكومة  ت�شكيلة  ع��ن  الث��ن��ني  اأم�����س 
يلي  م����ا  ويف  اجل�����دي�����دة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 

تركيبتها: 
*ليلى جفال وزيرة العدل 

*عماد ممي�س وزير الدفاع الوطني 
*توفيق �شرف الدين وزير الداخلية 

*عثمان اجلرندي وزير ال�شوؤون اخلارجية 
*�شهام البوغديري من�شية وزيرة املالية 

*�شمري �شعيد وزير القت�شاد والتخطيط 
*مالك الزاهي وزير ال�شوؤون الجتماعية 

*نائلة نويرة القوجني وزيرة ال�شناعة واملناجم والطاقة 
*ف�شيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية ال�شادرات 

*حممود اليا�س حمزة وزير الفلحة واملوارد املائية 
*علي مرابط وزير ال�شحة 

*فتحي ال�شلوتي وزير الرتبية 
*من�شف بوكثري وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي 
*كمال دقي�س وزير ال�شباب والريا�شة 

*نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الت�شال 
*ربيع املجيدي وزير النقل 

*�شارة زعفراين زنزين وزيرة التجهيز وال�شكان 
*حممد الرقيق وزير املك الدولة وال�شوؤون العقارية 

*ليلى ال�شيخاوي وزيرة البيئة 
*حممد معز باحل�شني وزير ال�شياحة 

* ابراهيم ال�شايبي وزير ال�شوؤون الدينية 
*امال مو�شى باحلاج وزيرة الأ�شرة واملراأة والطفولة وكبار ال�شن 

حياة قطاطة القرمازي وزيرة ال�شوؤون الثقافية 
ن�شر الدين الن�شيبي وزير الت�شغيل والتكوين املهني 

عائدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير ال�شوؤون اخلارجية 

جن��لء ب��ودن تعل�ن ع�ن 
برنامج واأهداف حكومتها 

الرئي�س �سعيد عن املرزوقي: 
اأترف��ّع عن ذك��ر ا�س�مه...
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عربي ودويل

اأدت ا�ستقالة امل�ست�سار �سيبا�ستيان كورت�س اإىل ف�سح ا�سرتاتيجية التاأثري التي يتبعها حزبه 

اأزمة �سيا�سية على راأ�س الدولة:

الأرجنتني: وتعطلت لغة الكلم بني الرئي�س ونائبه ...!
ال�سراع الكامن بني األربتو فرنانديز وكري�ستينا كري�سرن يخرج اإىل العلن 

�سقوط » الفتى العبقري«

النم�سا: اأ�سئلة حول »نظام كورت�س«...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�شيا�شة  “عبقري”  ا���ش��ت��ق��ال     
�شن  يف  للخارجية  وزي��ر  النم�شاوية، 
جعله  -مم���ا   31 يف  وامل�شت�شار   27
اأ���ش��غ��ر ع�����ش��و يف امل��ج��ل�����س الأوروب�����ي 
-يوم ال�شبت بعد فتح حتقيق ق�شائي 

�شده ب�شبهة الف�شاد وا�شتغلل النفوذ.
   ُي�شتبه يف اأن وزارة املالية، التي يحتفظ بها املحافظون يف حزب ال�شعب 
اإعلنية يف �شحيفة �شعبية  2016 م�شاحات  النم�شاوي، ا�شرتت من عام 
رئي�س  ك��ورت�����س،  �شيبا�شتيان  ل�شالح  راأي  وا���ش��ت��ط��لع��ات  تغطية  مقابل 
الدبلوما�شية النم�شاوية اآنذاك، وال�شاعي حينها اىل ال�شيطرة على حزبه.

مليون يورو    33
   مبنا�شبة هذه الأزمة ال�شيا�شية، ك�شفت و�شائل الإعلم الناطقة باللغة 
ال�شعب  ح��زب  ا�شرتاتيجية  من  مقلقة  جوانب  عن  والأملانية،  النم�شاوية 
النم�شاوي للتاأثري على النقا�س العام. وهكذا اأنفقت حكومة فيينا حوايل 
ال�شحافة  اإعلنية يف  م�شاحات  �شراء  على   2020 عام  ي��ورو  مليون   33
اأك��ر من ن�شف ه��ذا املبلغ اإىل ال�شحف  املكتوبة وع��ر الإن��رتن��ت. وذه��ب 
“ال�شعبية” املعروفة بتنظيم النقا�س ال�شيا�شي يف النم�شا، وهي دولة و�شفها 
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية فريتز بل�شر باأنها “بوليفارد –دميقراطي”، وهي 

دميقراطية التابلويد.
   كانت هذه امليزانيات الكبرية مقابل مواد حتريرية. وُيقال اإن فريق الت�شال 
ا، ي�شتخدمها لزيادة  التابع للم�شت�شار، والذي يتاألف من حوايل 80 �شخ�شً

امل��ب��ا���ش��رة يف هيئة  ال��ت��دخ��لت  ع���دد 
يف  التعيينات  ذل��ك  يف  مبا  التحرير، 

املنا�شب الرئي�شية.
�شيبا�شتيان  اأن حزب  وال�شكوك يف     
املالية  وزارة  م��وارد  ا�شتخدم  كورت�س 
دفع  ال���راأي،  با�شتطلعات  للتلعب 
“يبدو  ال����ق����ول:  اإىل  ف���ال���رت  جم��ل��ة 

مولوا  ق��د  النم�شاويني  ال�����ش��رائ��ب  داف��ع��ي  اأن  ل��و  كما  الأم���ر 
باأنف�شهم معلوماتهم امل�شللة«.

رائحة كريهة
كورت�س،  �شيبا�شتيان  ح��ول  كريهة”  “رائحة  حامت  لطاملا     
اىل  ج��ذري �شورة حزبه،  ب�شكل  غ��رّي  ال��ذي  امل�شتعجل  ال�شاب 
 ،2017 درجة انه غرّي لونه من الأ�شود اإىل الفريوزي. عام 
الذي  املتطرف،  اليمني  مع  ائتلف  يف  له  حكومة  اأول  �شكل 
اأخت  اب��ن��ة  ي��د  2019 ع��ل��ى  �شقط زع��ي��م��ه )ب��ال��ف��ي��دي��و( ع���ام 
عقود  مقابل  خدمات  عليه  عر�شت  مزيفة،  رو�شي  اوليغار�س 
عاد   2020 ع��ام  لكن  ذل���ك،  بعد  احل��ك��وم��ة  و�شقطت  ع��ام��ة. 
�شيبا�شتيان كورت�س اإىل ال�شلطة، وحتالف هذه املرة مع حزب 
اخل�شر يف حكومة غري متوازنة حيث كان �شوت حماة البيئة 

خافتا.

انتقادات الأملان
   اأعطت و�شائل الإعلم الأملانية منذ عدة �شنوات �شورة غري 
مبهجة ملجرة كورت�س. وحتدث الكاتب ال�شاخر يان بومرمان 
روؤية  اإمكانية  عن  اف”،  دي  “زاد  على  برناجمه  يف  مايو  يف 
�شتة  وق��ب��ل  فريوزية”.  “اأوتوقراطية  اإىل  تتحول  النم�شا 
ومو�شوع  الأوروب���ي���ة  “بوليتيكو”  �شحيفة  ظ��ه��رت  اأ���ش��ه��ر، 
“بيت كورت�س”،  امل�شت�شار حتت عنوان  �شفحتها الأوىل حول 

يف اإحالة على م�شل�شل “بيت من ورق«.

مراجعة
بيت مينل  الليراليني  زع��ي��م  ق��ال  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع     منذ 
لنم�شا  ال�شفر  باليوم  ال��ي��وم  نحتفل  اأن  “يجب  ري�شينجر: 
اخلام�شة  القوة  الآن  اأ�شبح  ال��ذي  حلزبه،  وميكن  جديدة”. 
يف املجل�س الوطني، جمل�س النواب يف الرملان، ال�شتفادة من 

اأن �شيبا�شتيان  هذه الأزم��ة اجلديدة. غري ان املعار�شة اكدت 
ك��ورت�����س، ال���ذي ي��ع��ت��زم الح��ت��ف��اظ ب��رئ��ا���ش��ة ح��زب��ه، مي��ك��ن اأن 
ي��وا���ش��ل مم��ار���ش��ة ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى احل��ك��وم��ة. وق���د اقرتح 
امل�شت�شار امل�شتقيل اأن يخلفه وزير اخلارجية احلايل، األك�شندر 

�شالنرغ، اأحد املقربني منه.                         عن ليزكو

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي���زداد ال��زخ��م ب�����ش��اأن اأزم���ة امل��ن��اخ، لكن ال��ت��ح��ّرك قدما 
ل��ن ي��ك��ون مم��ك��ن��ا م��ن دون ق��وت��ني، ال���ولي���ات املتحدة 
وال�����ش��ني ال��ل��ت��ني ت�����ش��اه��م��ان م��ع��ا يف اأك����ر م���ن ن�شف 
العلقة  على  التوتر  يهيمن  فيما  النبعاثات،  اإجمايل 
بني حكومتيهما. وي�شكل ذلك م�شدر قلق قبل موؤمتر 
الأمم  تنظمه  ال��ذي  )كوب26(  املناخ  ب�شاأن  الأط���راف 
املتحدة اإذ ثمة ت�شاوؤلت حول احتمال اأن توؤدي التوترات 
الدبلوما�شية احلادة بني القوتني العظميني اإىل اإف�شال 

قمة غل�شكو احلا�شمة.
بكني  ب��ني  ا�شكتلندا  م��وؤمت��ر  يف  ات��ف��اق  اإىل  فالتو�شل 
اأهمية  ذي  دويل  لتفاق  قويا  دفعا  �شيعطي  ووا�شنطن 
جدا  ال��ب��اردة  ال��ع��لق��ات  اأن  خ���راء  يفيد  فيما  ق�شوى 
املناف�شة  اأن  اإذ  ت�شكل عائقا ل ميكن جت��اوزه  بينهما ل 

املحتدمة بينهما قد حتفز مكافحة الحرتار املناخي.
وتقول ماري نيكولز التي اأ�شرفت على املبادرات املناخية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا الأم��ريك��ي��ة لوكالة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف ولي����ة 
على  الت��ف��اق  اإىل  يتو�شل  مل  ح��ال  “يف  بر�س  فران�س 
لأن  اإج���راءات جديدة  اتخاذ  لن مينع  ه��ذا  كبري  �شيء 
باأ�شياء كثرية، كل من جانبه  بالقيام  البلدين يرغبان 

وهما قادران على ذلك«.
نيويورك  يف  كولومبيا  جامعة  يف  الباحثة  واأ���ش��اف��ت 
“لكن هذا ل يعني ان )عدم التفاق( لن يكون له تاأثري. 
فمن دون اتفاق �شريح بني الأمريكيني وال�شينيني قد 

ترتدد الدول الأخرى يف التحرك«.
منذ دخوله البيت الأبي�س يف كانون الثاين/يناير، حدد 
يف  رئي�شيتني  اأولويتني  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
املتزايد  ال�شيني  النفوذ  مواجهة  اخلارجية:  �شيا�شته 

وحل الأزمة املناخية.
�شيا�شية  و�شع  الهدفني  هذين  بني  التوفيق  اأج��ل  من 
خارجية على خطني متوازيني حيال بكني يقومان على 
ال�شرتاتيجية”  و”املناف�شة  املناخ  �شعيد  على  التعاون 
التي تذكر باأجواء احلرب الباردة على الأ�شعدة الأخرى 

من حقوق الإن�شان وم�شري تايوان والتجارة وغريها.
جون  املناخ  ملفاو�شات  اخلا�س  الأم��ريك��ي  املوفد  وق��ال 

ال��ك��ث��رية بني  “اخللفات  ق�����ش��رية  ف���رتة  ق��ب��ل  ك���ريي 
ال�شني والوليات املتحدة لي�شت ب�شر. لكن على �شعيد 
املناخ ي�شكل التعاون الطريقة الوحيدة لتجنب النتحار 

اجلماعي الذي يتجه اإليه اجلميع«.
وزار كريي ال�شني مرتني يف حماولة خ�شو�شا لقناع 
توليد  حم��ط��ات  �شفحة  ب��ط��ي  ال�����ش��ي��وع��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
الطاقة العاملة بالفحم احلجري. لكن وزير اخلارجية 
ال�شيني وانغ يي رد قائل اإنه يعتر “من امل�شتحيل اأن 
مبعزل  املناخ  ح��ول  ال�شيني-الأمريكي  التعاون  يكون 

عن املناخ العام للعلقات ال�شينية-الأمريكية«.
وتخ�شى وا�شنطن خ�شو�شا اأن تلجاأ ال�شني اإىل البتزاز 
�شائكة  ق�شايا  ح��ول  ت��ن��ازلت  على  للح�شول  امل��ن��اخ��ي 

اأخرى.
وي��وؤك��د الأم��ريك��ي��ون ان��ه��م ح���ذروا ال�شني خ��لل لقاء 
الأ�شبوع املا�شي يف �شوي�شرا باأن قطعهم التزامات بهذا 
اخل�شو�س ل ي�شكل “خدمة” ينتظرون مكافاأة عليها. 
لكن احلوار بني البلدين مل ينقطع. فقد قام الرئي�س 
ال�شيني �شي جينبيغ مببادرة لفتة باعلنه يف اأيلول/
بالفحم يف  �شبتمر وقف بلده متويل حمطات تعمل 

اخلارج.
لو�س  يف  كاليفورنيا  جامعة  م��ن  وان���غ  األيك�س  وي���رى 
اجنلي�س اأن املناف�شة على ال�شاحة الدولية بني القوتني 
العظميني اخل�شمني قد توؤدي اإىل “مزاحمة اإيجابية” 

على امل�شائل البيئية.
وي�شيف اأن كل الطرفني لديه “ا�شباب ناجعة لإحراز 
خلل  م��ن  حت�����ش��ن  “التي  ال�����ش��ني  خ�����ش��و���ش��ا  تقدم” 
اعتماد �شلوك جيد على �شعيد املناخ، �شمعتها الدولية” 
مو�شحا “اإذا �شعر امل�شوؤولون ال�شينيون باأنهم متخلفون 

يف هذا املجال قد يدفعهم ذلك اإىل بذل املزيد«.
وعلى هذا ال�شعيد، غري انتخاب جو بايدن الو�شع، ما 
عزز ال�شغوط. واعتمد الرئي�س الدميوقراطي موقفا 
خمالفا ل�شلفه دونالد ترامب الذي ان�شحب من اتفاق 
الفحم.  ا�شتخدام  ع��ن  ب�شرا�شة  وداف���ع  للمناخ  باري�س 
حربة  راأ�����س  جم���ددا  ت�شبح  اأن  الن  وا���ش��ن��ط��ن  وت��ري��د 
غري  مبالغ  ا�شتثمار  وت��ن��وي  امل��ن��اخ��ي  التغري  مكافحة 

م�شبوقة لهذه الغاية.

••  الفجر -خرية ال�شيباين
ي�شتمر ثلث  امل���ع���روف: احل���ب     
�شفاف  على  با�شتثناء  ���ش��ن��وات... 
بوين�س  يف  ب��لت��ا،  ل  دي  ري��و  نهر 
كافيان  �شتاءان  ك��ان  حيث  اآي��ر���س، 
على  امل���رتب���ع  ال��ث��ن��ائ��ي  “لقتل” 
قمة ال�شلطة. رئي�س ي�شار الو�شط 
األرتو فرنانديز ونائبه كري�شتينا 
�شراع  يف  كري�شرن،  دي  فرنانديز 
النتيجة  ب�شبب  �شبتمر   12 منذ 
احلركة  �شجلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة 
ال��ب��ريون��ي��ة يف ذل���ك ال���ي���وم خلل 
الوطنية  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 
مبثابة  غ����ري����ب  اق���������رتاع  -وه��������و 
�شهرين  قبل  كبري  راي  ا�شتطلع 

من النتخابات الت�شريعية.
�شيتم جتديد  ن��وف��م��ر،   14    يف 
اأع�������ش���اء اجل��م��ع��ي��ة وثلث  ن�����ش��ف 
جمل�س ال�شيوخ يف هذا البلد الذي 

يعاين من اأزمة، واملدين ل�شندوق 
النقد الدويل، وحيث يطال الفقر 

اأربعة من كل ع�شرة اأرجنتينيني.
ب�������ش���ك���ل جيد  �����ش����يء  ك�����ل  ب��������داأ     
ب���ني األ����رت����و وك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا. عقل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي ره��ي��ب، ت����درك هذه 
املثرية  �شخ�شيتها  اأن  الأخ������رية 
للنق�شام منعتها عام 2019 من 
اإىل كا�شا رو�شادا،  الأمل يف العودة 
من  �شغلتها  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���ش��ة  م��ق��ر 
اقرتحت   .2015 اإىل   2007
فرنانديز  األ����رت����و  ع��ل��ى  ح��ي��ن��ه��ا 
“البطاقة”  راأ�����س  ع��ل��ى  ال��رت���ش��ح 
التي �شتكون الرقم الثاين فيها... 
ترتدد  ل  راب��ح��ة،  عبقرية  �شربة 
التذكري  يف  ك��ري���ش��رن  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا 
ب��اأن��ه��ا م��وؤل��ف��ت��ه��ا.    م��ن��ذئ��ذ، ظلت 
املعتدل،  األ����رت����و  ب����ني  ال���ع���لق���ة 
وكري�شتينا املتاأملة علقة �شاخبة 
يف كثري من الأحيان. “اإنهما لي�شا 

تلّطف  هكذا  رائعني”،  �شديقني 
اأ����ش���ت���اذة ال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة لرا 
اللذين  ال�شريكني  ع��ن  غ��وي��ب��ورو، 
يرق�شان رق�شة التانغو ال�شيا�شية 
اأ���ش��ت��اذ القانون  م��ن��ذ ع���ق���دي���ن.    
فرنانديز  األ��رت��و  لعب  اجل��ن��ائ��ي، 
ني�شتور  ان��ت��خ��اب  يف  رئي�شًيا  دوًرا 
 )2007-2003( ك���ري����ش���رن 
عام  ت��ويف  ال���ذي  كري�شتينا،  -زوج 
رئي�ًشا  ي�شبح  اأن  -ق��ب��ل   2010
حلكومته ثم رئي�س حكومة اأرملته 
وخليفته... لين�شحب لحقا ب�شبب 
املفرو�شة  ال�شرائب  ح��ول  خ��لف 
ال��ق��وي من  ال��زراع��ي  القطاع  على 

قبل الرئي�شة.

»يف هذه املبارزة, 
ل يوجد فائز«

   بعد ذلك، ا�شتمر األرتو فرنانديز 
يف انتقادها، ُمدينا خطورة اإدارتها، 

ا�شتهدفت  ال��ت��ي  الف�شاد  وق�شايا 
كرئي�شة  انتخابها  يتم  ام���راأة  اأول 
امل�شاحلة  ح��ت��ى  وذل�����ك  ل���ل���دول���ة، 

ال�شورّية، قبل عامني.
   طيلة �شهر، كان خلفهما ينت�شر 
ر�شالة  ويف  ال���ع���ام���ة.  ال�����ش��اح��ة  يف 
ب�شلبية  كري�شتينا  نددت  مفتوحة، 
التق�شف  �شيا�شة  وانتقدت  األرتو، 
بينما  ينتهجها،  التي  امليزانية  يف 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  ت��ط��ور 
 .2020 مب��ق��دار 10 ن��ق��اط ع��ام 
اأراها”،  كما  �شت�شتمر  “احلوكمة 
رد امل��ع��ن��ي ب���الأم���ر م��ن��زع��ج��ا، على 
امل������ب������ارزة، ل  ه������ذه  “يف  ت����وي����رت. 
جويبورو،  لرا  حتلل  فائز،  يوجد 
دمية،  لي�س  فرنانديز  األ��رت��و  ان 
لكنه يحتاج اإىل كري�شتينا كري�شرن 
للحكم لأنها متثل جزًء كبرًيا من 

اجل�شم النتخابي ال�شعبي.«
الباحثة  ت���ق���ّل���ل  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن     

تراجيدية  م��ن  ك��ل��ريي�����ش��ي،  ب����اول 
احل���ب  “علقة  احل���������دث،  ه������ذا 
والكراهية هذه، تتنّزل يف احلم�س 
احلركة  هذه  البريوين”،  النووي 
“ال�شاملة” حيث يتم متثيل جميع 
الجتاهات، من اأق�شى الي�شار اإىل 
اآخر  اأو  وق���ت  ال��ي��م��ني، يف  اأق�����ش��ى 
بداأ  وال��ذي  الطويل،  تاريخها  من 
 .1945 ب�����ريون ع����ام  م���ع خ�����وان 
وكري�شتينا  فرنانديز  “األرتو  ان 
بالعي�س  عليهما  حمكوم  كري�شرن 
من  الأك����ادمي����ي����ة،  ت��ت��اب��ع  مًعا”، 
خلل التلميح اإىل الد�شتور الذي 
اإقالة  ال���دول���ة  ل��رئ��ي�����س  ي��ج��ي��ز  ل 

نائبه. 
   قبل �شهر واحد من النتخابات 
الت�شريعية، ي�شتمر اأف�شل برنامج 
اأمريكا  يف  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت���ل���ف���زي���وين 

اجلنوبية.
عن لك�سربي�س

امل�شت�شار النم�شاوي �شيبا�شتيان كورت�س امام العلم اإثر لقاء مع الرئي�س

الرئي�س الأرجنتيني األرتو فرنانديز )اإىل الي�شار( ونائب الرئي�س 
كري�شتينا كري�شرن يف بوين�س اآير�س

درا�سة فرن�سية: اللقاحات فّعالة �سّد الأ�سكال احلاّدة من كوفيد-19 
ال�شتنتاج من خلل مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحني تتجاوز اأعمارهم 
ذاتها  العمرية  ال�شريحة  �شخ�س من  مليون   11 بيانات  عاًما مع  اخلم�شني 
ولكن غري مّلقحني، على فرتة امتّدت من اأّول يوم بداأ فيه التلقيح يف فرن�شا، 
اأي 27 كانون الأول-دي�شمر 2020 حّتى 20 مّتوز/يوليو املن�شرم. ولحظ 
ا يف ن�شبة خطر دخول امل�شت�شفى مبا يزيد عن ال�90%”  الباحثون “انخفا�شً
اعتباًرا من اليوم الرابع ع�شر عقب تلّقي ال�شخ�س جرعته الثانية من لقاح 

فايزر-بيونتيك اأو موديرنا اأو اأ�شرتازينيكا.
اأّما نوع اللقاح الرابع امل�شموح ا�شتخدامه يف فرن�شا اأي لقاح جان�شن الذي مّتت 
اأق��ّل يف فرن�شا،  بن�شب  ا�شُتخدم  ا�شتخدامه يف وقت لحق، فقد  املوافقة على 
لذلك مل ت�شمله الدرا�شة. وبهدف حتديد تاأثري املتحور دلتا الذي هو ال�شكل 
الأكر انت�شارا حاليا من الفريو�س، در�س الباحثون حتديًدا مدى انخفا�س 
ن�شبة الدخول اإىل امل�شت�شفى خلل الفرتة التي انت�شر فيها بكثافة يف فرن�شا 

•• باري�س-اأ ف ب

ُيقّلل التطعيم �شّد كوفيد-19 من خطر ال�شت�شفاء والوفاة ب�شبب فريو�س 
ويبدو  عاًما  اخلم�شني  عن  عمرهم  يزيد  الذين  لدى   90% بن�شبة  كورونا 
على  اأُجريت  فرن�شية  درا�شة  اأظهرت  ما  وفق  دلتا،  املتحور  �شّد  ا  اأي�شً فّعاًل 
“اإيب  جمموعة  مدير  وي��ق��ول  الث��ن��ني.  اأم�����س  وُن�����ش��رت  �شخ�س  مليون   22
اأن  “هذا يعني  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  وع���امل الأوب���ئ���ة حم��م��ود زري���ق  فار” 
اأو للموت  امل�شت�شفى  اأقّل عر�شة لدخول  امللّقحني هم ت�شع مّرات  الأ�شخا�س 
من م�شاعفات كوفيد-19 مقارنًة بغري امللّقحني«. وتوؤكد الدرا�شة الفرن�شية 
واململكة  اإ�شرائيل  العامل منها  اأخ��رى يف  اأخ��رى مماثلة يف مناطق  خل�شات 
املتحدة والوليات املّتحدة، اإّل اأن الدرا�شة الفرن�شية هي “الأو�شع على نطاق 
اإىل هذا  “اإبي فار”  ل الباحثون يف جمموعة  بح�شب زري��ق. وتو�شّ العامل”، 

اعتباًرا من 20 حزيران/يونيو، اأي قبل �شهر من انتهاء الدرا�شة.
ولحظوا نتائج ت�شبه نتائج الفرتات الزمنية ال�شابقة: فعالية بن�شبة 84% 
لدى الذين يتخّطى عمرهم ال�75 عاًما وبن�شبة %92 لدى الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني ال�50 وال�74 عاًما. غري اأّن الباحثني الذين ل يزالون يعملون 
تقّدم  الأرق���ام  ه��ذه  اأن  اإىل  لفتوا  امل��و���ش��وع،  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة  درا�شتهم  على 
“معلومات اأولية”، و”هذه الفرتة الزمنية ُتعتر ق�شرية جًدا لتقييم التاأثري 
الدرا�شة  موا�شلة  “يجب  زريق  وُي�شيف  املتحّور«.  هذا  على  للتلقيح  الفعلي 
اآب-اأغ�����ش��ط�����س واأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��ر«. وت��ب��نّي ملجموعة  ب��ي��ان��ات �شهري  لإدخ����ال 
انخفا�س  ن�شبة  تقريًبا  ت��وازي  النخفا�س  الن�شبة من  “هذه  اأن  فار”  “اإبي 
الفعالية  هذه  اأن  ويبدو  كوفيد-19«.  ب�شبب  ال�شت�شفاء  اأثناء  الوفاة  خطر 
التي  املتابعة  “مل ترتاجع طيلة فرتة  الأ�شكال احل��ادة من كوفيد-19  على 
و�شلت اإىل اخلم�شة اأ�شهر«. وتت�شمن الدرا�شة �شقني، خم�ش�شني ملجموعتني 

خمتلفتني من ال�شكان. من جهة، عّينة موؤلفة من 7،2 مليون �شخ�س ممن 
يتخّطى عمرهم ال�75 عاًما )%50 منهم مّلقحون و%50 غري مّلقحني(، 
ومن جهة اأخرى، عّينة موؤلفة من 15،4 مليون �شخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 

ال�50 وال�74 عاًما )%50 منهم مّلقحون و%50 غري مّلقحني(.
وبداأت يف فرن�شا حملة تلقيح ال�شريحة العمرية الأوىل يف 27 كانون الأول-

 19 ع��اًم��ا يف  ال�65 و74  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  وال��ذي��ن   2020 دي�شمر 
�شباط-فراير املن�شرم والذين اأعمارهم بني ال�50 و64 عاًما يف 10 اأّيار/

مايو. وتابع الباحثون اأفراد العّينتني حّتى 20 مّتوز/يوليو مع نتائج فعالية 
اأزواًج���ا،  الباحثون  �شّكل  البيانات،  مقارنة  وبهدف  املجموعتني.  يف  مماثلة 
فجمعوا كّل �شخ�س ملّقح بتاريخ حمّدد ب�شخ�س غري ملّقح من العمر نف�شه 
 20 حّتى  املجموعات  ه��ذه  وتابعوا  عينها،  املنطقة  وي�شكن  نف�شه  واجلن�س 

متوز/يوليو، وقارنوا ن�شبة دخولهما امل�شت�شفى.

نافذة 
م�سرعة

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

•• نورمان لي�شرت

م��وؤخ��ًرا يف �شحيفة وا�شنطن  ن�شر     ط��رح عمود 
الذي  ال��غ��ب��اء  “ما م��دى  ال��ت��ايل:  ال�����ش��وؤال  بو�شت 
ميكن لأّمة اأن ت�شل اإليه وتظل على قيد احلياة؟” 
وخطري:  “غبي  كتابي  مو�شوع  مع  ه��ذا  ويلتقي 

الوليات املتحدة يف ع�شر ترامب«.
   ي��زع��م ع���دد م��ت��زاي��د م���ن اخل�����راء م���ن جميع 
وال�شحفيني،  ال�����ش��ي��ا���ش��ة،  وع���ل���م���اء  الأط�����ي�����اف، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ذل���ك،  اإىل  وامل���وؤرخ���ني، وم��ا 
واأن  باردة”،  اأه��ل��ي��ة  “حرب  يف  ح��ال��ًي��ا  منخرطة 
“احلرب الأهلية ال�شاخنة” اإما ممكنة اأو حمتملة 
يتم  ا؟  مل��اذا  القادمة.  ال�شنوات  اأو ل مفر منها يف 

تقدمي الغباء بانتظام ك�شبب.
   اأ�شيفوا الغباء اإىل ال�شتقطاب ال�شيا�شي املتزايد 
وال���ش��ط��راب الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي الناجم 
ع��ن ال��وب��اء، وزي����ادة م��ع��دلت ام��ت��لك ال�����ش��لح يف 
العنا�شر  ل��دي��ك��م  و���ش��ت��ك��ون   ،2021-2020
ال��لزم��ة لن����دلع ح���رب اأه��ل��ي��ة. ن��اه��ي��ك ع��ن نية 
مترد  حول  الكوجنر�س  حتقيق  عرقلة  يف  ترامب 

الكابيتول بكل الو�شائل.
   كل اإعادة فرز، وكل اعرتا�س قانوين يثبت اأن جو 
بايدن هزم دونالد ترامب. ومع ذلك، يعتقد جزء 
كبري من الناخبني الأمريكيني اأن النت�شار �ُشرق 
هي  امل�شروقة”  “النتخابات  وكذبة  ترامب.  من 

التي اأدت اإىل مترد 6 يناير.
اأي  يفعلون  الأغبياء  الأ�شخا�س  جعل  ميكنكم     
�شنوات  اأرب���ع  طيلة  ُحكموا  اأن  بعد  تقريًبا.  �شيء 
من قبل خمتل عقلًيا وخ�شي�ًشا وغري متعلم وغري 
اأخلقي، كان 42 باملائة من الناخبني الأمريكيني 
اأغبياء اىل درجة اأنهم ارادوا، وحل�شن احلظ دون 

جناح، منح ترامب ولية ثانية.
   ويراهن ترامب وامل�شوؤولون اجلمهوريون، على 
يكذبون.  اأنهم  ي��درك��وا  ان  من  اأغبى  ناخبيهم  اأن 
هو  ه��ذا  اإن  القول  ف��ّع��ال، وميكن  الفّخ  الآن  حتى 

تاأثري دانينغ كروجر.
   مينع هذا الت�شوه املعريف والدراكي، الأ�شخا�س 
عدم  اإدراك  م���ن  م���ه���ارات  اىل  ي��ف��ت��ق��رون  ال���ذي���ن 

ويعتر  احل��ق��ي��ق��ي��ة.  ق��درات��ه��م  وتقييم  ك��ف��اءت��ه��م 
يكون  ما  غالًبا  ال��ذي  اإن اجلهل،  اخل���راء،  بع�س 
م�شحوًبا بالر�شا عن النف�س، غالًبا ما يوّلد الثقة 
بالنف�س اأكر من املعرفة، ول يوجد لقاح معروف 

�شد البلهة.
اإنه  احل��زب��ني،  لي�س م�شكلة  الأم��ري��ك��ي  ال��غ��ب��اء     
و�شائل  به  تتلعب  واح��د  �شيا�شي  ح��زب  مرّكز يف 
اإعلم ميينية و�شيا�شيون خمادعون وكذابون. لقد 
القدمي  اجلمهوري  اليمني   / الو�شط  حزب  رحل 

اإىل الأبد.
اأ�شبه بطائفة  الآن  وي��ب��دو احل���زب اجل��م��ه��وري     
املعلم  يتبع  ال��زوم��ب��ي  م��ن  ال��ع��امل. قطيع  ن��ه��اي��ة 
املر�شحني اجلمهوريني  مئات  �شيرت�شح  الروحي. 
ف��از به  ال��ذي  املنهاج  2022 على  لنتخابات ع��ام 

ترامب فعل عام 2020.
ال�شائن،  اأ�شعفت مناه�شة الفكر والتدين     لقد 
النقدي للعديد من الأمريكيني  التفكري  مهارات 
اجلمهوري،  احل�����زب  مت��ك��ن  م���ا  وه����و  لأج����ي����ال. 
لتحقيق  ا�شتغلله  من  الإجنيليني،  من  والعديد 
وال�شذاجة  الرادي  اجل��ه��ل  اإن  ك��ب��رية.  ع���ائ���دات 
وال��غ��ب��اء ال�����ش��ري��ح، ي��ول��دون دخ��ل ب��امل��ل��ي��ارات. اإن 
الإعلم  لو�شائل  للغاية  ا�شتغلل احلمقى، مربح 
النتخابية،  ت��رام��ب  حملة  ول�شندوق  اليمينية، 

ولفي�شبوك هذا العامل.
   فهل حتّول الوليات املتحدة اإىل دولة �شلطوية 
اإدارة  تفعله  اأن  ميكن  �شيء  اأي  ان  حم��ت��وم؟  اأم��ر 
وخياناته  الإجرامية  ترامب  اأفعال  ملعاقبة  بايدن 
�شُينظر اإليه على اأنه لدوافع �شيا�شية من قبل ما 

يقرب من اأربعني يف املائة من الناخبني.
ال�شيا�شي  النظام  اإ�شلحات كرى يف     وحتقيق 
احلزبني  اأح��د  اأ�شبح  اذ  ا�شتحالة،  ب��ات  الأمريكي 
ال�شيا�شيني يف البلد حزبا ميينيا متطرفا، يكون 
الأعلى  زعيمهم  لت��ب��اع  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى  اأع�����ش��اوؤه 

ب�شكل اأعمى مثل القوار�س اإىل الهاوية.
   بالعودة اإىل �شوؤال البداية، اإىل اأي مدى ميكن 
لدولة اأن تنجو من غبائها؟ �شنكت�شف ذلك خلل 

الأ�شهر وال�شنوات القليلة القادمة.
ترجمة خرية ال�شيباين

الغباء, الأمريكان, واحلرب الأهلية...!

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب الأف�شل مبيعا منها “الكتاب الأ�شود لكندا الإجنليزية”، 
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”،

 و”ق�شية جريار بول” و”�شجني يف بانكوك” “�شرية ذاتية«.

�سبح املواجهة الأمريكية-ال�سينية يهيمن على مفاو�سات املناخ 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

الإماراتية  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
الأف�شل  ب��ج��وائ��ز  الفائزين  اأ���ش��م��اء 
اأدن�����������وك  دوري  يف  ال���������ش����ه����ري����ة 
�شبتمر  ���ش��ه��ر  ع����ن  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
بفوز  "ات�شالت"،  برعاية  املا�شي، 
املغربي �شفيان رحيمي لعب العني 
والأوك����راين  لع���ب،  اأف�شل  بجائزة 
العني  م������درب  ري�������روف  ����ش���ريج���ي 
بجائزة اأف�شل مدرب، وعلي خ�شيف 
قائد اجلزيرة بجائزة اأف�شل حار�س 

مرمى .
ال�����ث�����لث�����ي يف خ���ت���ام  ف��������وز  وج���������اء 
مدار  على  ا�شتمر  ال��ذي  الت�شويت 
48 ���ش��اع��ة امل��ا���ش��ي��ة ع��ر املوقع  ال���� 
الر�شمي  وال��ت��ط��ب��ي��ق  الإل����ك����رتوين 
ل���راب���ط���ة امل���ح���رتف���ني الإم����ارات����ي����ة، 
وقامت اجلماهري باختيار الفائزين 
من خلل الت�شويت باأعداد كبرية .  
النطلق  يف  رحيمي  �شفيان  وجن��ح 
ب����ق����وة م�����ع ال����ع����ني ه�������ذا امل����و�����ش����م، 
يف  م��ب��ا���ش��ر  ف�شل  مل�شاهماته  وك���ان 
�شدارة  على  للبقاء  ال��ف��ري��ق  ق��ي��ادة 

�شبتمر،  ���ش��ه��ر  خ��ت��ام  يف  ال��رتت��ي��ب 
قائمة  م��ن��اف�����ش��ي��ه يف  ع��ل��ى  ل��ي��ت��ف��وق 
املر�شحني التي ت�شم التوجويل لبا 
والتون�شي  ال��ع��ني،  م��ه��اج��م  ك��ودج��و 
حم���م���د ف�����را������س ب���ال���ع���رب���ي لع���ب 
تاجليابو  ���ش��ي��ب�����ش��ت��ي��ان  و  ع��ج��م��ان، 
الن�شر وماجد ح�شن لعب  مهاجم 

�شباب الأهلي .
مرمى  ح��ار���س  خ�شيف  علي  ون���ال   
اجلزيرة جائزة اأف�شل حار�س مرمى 
لل�شهر الثاين على التوايل، متفوقاً 
وهما  ال��رت���ش��ي��ح  يف  مناف�شيه  ع��ل��ى 
ال�����ش��ام�����ش��ي ح���ار����س مرمى  حم��م��د 
وع���ل���ي احل��و���ش��ن��ي حار�س  ال���وح���دة 

مرمى عجمان .  كما حقق �شريجي 
ريروف جائزة اأف�شل مدرب لل�شهر 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، ب��ع��دم��ا حقق 
يف  مناف�شيه  اأم����ام  الأ����ش���وات  اأع��ل��ى 
كايزر  مار�شيل  ت�شمل  التي  القائمة 
م��درب اجلزيرة، وج��وران تيفجودج 

مدرب "عجمان".

للرتفيه،  ف����ل�����س  ����ش���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
مبادلة  ل��ب��ط��ول��ة  املُ���ن���ظ���م���ة  اجل���ه���ة 
النجمة  م�شاركة  عن  للتن�س،  العاملية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة اإمي����ا رادوك����ان����و، بطلة 
يف  للتن�س،  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  بطولة 
التي  للتن�س  العاملية  مبادلة  بطولة 
الثالثة  بن�شختها  اأبوظبي  اإىل  تعود 
ع�شر لتقام يف مدينة زايد الريا�شية 
املقبل،  دي�������ش���م���ر  و18   16 ب�����ني 

وت�شتقبل اأبرز لعبي التن�س .
العاملية  البطلة  تاأكيد م�شاركة  وياأتي 
العاملية  ليعك�س مكانة بطولة مبادلة 
للتن�س، حيث تن�شم البطلة اإميا ابنة 
بطولة  يف  ف��وزه��ا  بعد  عاما   18 ال��� 
�شبتمر  يف  للتن�س  املفتوحة  اأمريكا 
املا�شي، م�شجلة جمموعًة من الأرقام 
فل�شينج  م���لع���ب  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
تتاأهل  لع���ب���ة  اأول  ل��ت�����ش��ب��ح  م���ي���دوز 
فئتي  �شمن  الت�شفيات،  مرحلة  من 
ال��رج��ال وال�����ش��ي��دات، وت��ف��وز باإحدى 
ال����ك����رى منذ  ال����ب����ط����ولت الأرب����������ع 
املفتوحة؛  التن�س  ب��ط��ولت  ان��ط��لق 
البطولت  ب���اإح���دى  ف���ائ���زة  واأ����ش���غ���ر 
الأرب���������ع ال����ك����رى م���ن���ذ ف�����وز م���اري���ا 
عام  يف  وميبلدون  ببطولة  �شارابوفا 
بلقب  تفوز  بريطانية  واأول  2004؛ 
البطولت  اإح��دى  ال�شيدات يف  ف��ردي 
ف��وز فريجينيا  منذ  ال��ك��رى  الأرب����ع 
ب��ب��ط��ول��ة ومي���ب���ل���دون يف عام  واي������د 

.1977

رادوك����ان����و اجلمهور  م�����ش��ارك��ة  وَت���ع���د 
من  الأول  ال��ي��وم  يف  حقيقية  مبتعة 
الأول  ال��ي��وم  ي�شهد  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة، 
ال�شيدات،  ف��ئ��ة  يف  ح��م��ا���ش��ي��ة  م���ب���اراة 
املباريات  م��ن  �شل�شلة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال���رج���ال، والتي  ف��ئ��ة  الإق�����ش��ائ��ي��ة يف 
التن�س  لعبي  اأف�شل  من  �شتًة  ت�شم 
اإميا  ان�شمام  على  العامل. وتعليقاً  يف 
قال  البطولة،  يف  امل�شاركني  للنجوم 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ليكري�س،  ج���ون 
"نوا�شل  ل��ل��رتف��ي��ه:  ف��ل���س  ل�����ش��رك��ة 
للرتقاء  امل��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  ال��ت��زام��ن��ا 
جتربة  لتقدمي  عام  كل  يف  بالبطولة 
ال��ت��ن�����س، تلبي  ل��ع�����ش��اق  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م، خ��ا���ش��ًة مع 
ملدرجات  اجل��م��ه��ور  ب���ع���ودة  ال�����ش��م��اح 
امللعب". وتابع : "عملنا مع الهيئات 

وال�شركاء  اأب���وظ���ب���ي  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
البطولة  ع���ودة  ل�شمان  الرئي�شيني 
اآمنة،  ب��ي��ئ��ة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  واإق����ام����ة 
اللعبني  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل  و���ش��ع��ي��ن��ا 
املتميزين يف فئتي الرجال وال�شيدات، 
مبن فيهم اإميا التي ملع جنمها موؤخراً 
ال�شيف،  خ��لل  املميز  اأدائ��ه��ا  بف�شل 
لفت،  ج��م��اه��ريي  ب��اإع��ج��اب  وحظيت 
وعزز فوزها الرائع يف بطولة اأمريكا 
ودفعنا  ال��ق��رار،  ه��ذا  للتن�س  املفتوحة 

للتوا�شل معها".
من  "انطلقاً  ل��ي��ك��ري�����س:  واأ�����ش����اف 
مبادلة  ب��ط��ول��ة  ب��ت��ق��ال��ي��د  ال��ت��زام��ن��ا 
يف  احلافل  وتاريخها  للتن�س  العاملية 
العاملية،  الأ���ش��م��اء  اأ���ش��ه��ر  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
نحر�س على تقدمي مباراة ا�شتثنائية 
ال���ت���ي �شيتم  اإمي�����ا وم��ن��اف�����ش��ت��ه��ا  ب���ني 

الإعلن عن ا�شمها قريبا. كما �شيتم 
اللعبني  جميع  اأ�شماء  عن  الإع��لن 
العام خلل  امل�شاركني يف بطولة هذا 
قدرة  على  ت��اأك��ي��داً  املقبلة،  الأ���ش��اب��ي��ع 
فعاليات  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
امل�شتوى مب�شاركة نخبة  دولية عاملية 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  يف  ال���ع���امل  يف  ال��لع��ب��ني 
و�شحية". وتتطلع رادوكانو، امل�شنفة 
عاملياً،  و22  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  الأوىل 
مبادلة  بطولة  مناف�شات  خو�س  اإىل 
لت�شري  الأوىل،  للمرة  للتن�س  العاملية 
عامل  يف  اللعبات  اأ�شهر  خطى  على 
التن�س، مثل ماريا �شارابوفا و�شريينا 

وفينو�س ويليامز.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت اإمي����ا رادوك���ان���و: 
اأبوظبي  ع��ن  رائ��ع��ة  توقعات  ل��دي   "
التي  الوا�شعة  اجلماهريية  والقاعدة 
اأن  واأعلم  التن�س،  ريا�شة  ت�شتقطبها 
التن�س فيها يتوقعون مني  كل ع�شاق 
اأن  واأع���رف  الأداء.  م�شتويات  اأف�شل 
بالذكرى اخلم�شني  الإم��ارات حتتفل 
دي�شمر  �شهر  ب��داي��ة  يف  لتاأ�شي�شها 
اللعب  لتجربة  اأت��ط��ل��ع  ول���ذا  امل��ق��ب��ل، 
على اأر�س اأبوظبي والتعّرف على كل 
ما حتتويه الإمارات من معامل ثقافية 
غنية. واأ�شعر ب�شعادٍة كبرية للم�شاركة 
والذي  املناف�شات  من  الأول  اليوم  يف 
�شبق له اأن �شهد م�شاركة اأهم لعبات 
خطواتهن  ملتابعة  واأخ��ط��ط  التن�س، 

بت�شجيل اأداٍء ممّيز يف البطولة".

•• دبي –الفجر:

    اأطلقت كل من اأجاك�س اأم�شرتدام 
 "O n l y 4 s t a r s u a e و"
اأكادميية ريا�شية يف دولة الإمارات 
اإىل تنمية  العربية املتحدة، تهدف 
ال�����ش��ب��اب وت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م، عر 
ل� )6( �شنوات، �شيتم  �شراكة متتد 
خللها الرتكيز على تدريب لعبي 
لفل�شفة  وفًقا  ال�شباب،  القدم  ك��رة 
ومنظورها  ال��ع��امل��ي��ة    AJAX
�شت�شم  كما  الح���رتايف،  التدريبي 
الريا�شية  اخل����رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ه����ذا امل���ج���ال من 
خلل مدربني مقيمني يف اأجاك�س 

اأم�شرتدام.
من جهتهم؛ اأو�شح كل من جورج 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ك���ازي���ان�������س 

ودانيال   Only4starsuae
للم�شاريع  تنفيذي  م��دي��ر  ت��اي��ل��ور 

ب�����اأن   Only4starsuae
اإمياناً  ج����اءت  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 

بها تتمتع  التي  العالية  بالقدرات 
 AJAX واأك��ادمي��ي��ة    AJAX

ال�شراكة  اأه�����داف  واأن  ل��ل��ت��دري��ب، 
تركز على اإتاحة الفر�شة للعبني 
ال�����ش��ب��اب يف الإم������ارات ع��ل��ى جميع 
لعبني  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  امل�������ش���ت���وي���ات 
اأف�����ش��ل، وذل���ك لإن��ت��اج��ه��ا لأف�شل 
والأبطال  والقادة  العاملية  املواهب 
امل��ث��ال ل  ، مب��ا يف ذل��ك على �شبيل 
احل�����ش��ر ي���وه���ان ك���روي���ف واإدوي�����ن 
ف��ان دي ���ش��ار وم��ارك��و ف��ان با�شن 
وك����لرن���������س �����ش����ي����دورف وم������ارك 
اأوفرمار�س وفرانك ريكارد وزلتان 
�شواريز  ول��وي�����س  اإبراهيموفيت�س 
زي���خ وم��ات��ي�����س دي ليخت  وح��ك��ي��م 

وفرانكي دي يوجن.
ول������ف������ت ه������ان������ز ف������ون������ك امل�����دي�����ر 
نادي  يف  ل��لأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الهولندي   اأم���������ش����رتدام  اأي���اك�������س 
 Ajax International

ب��������اأن   Partnerships
�شتكون  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة 
الذين  والفتيات  للفتيان  مفتوحة 
ب���ني )18-7  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
تدريبهم  ع��ل��ى  و���ش��ي�����ش��رف  ع�����ام(، 
 Ajax( ل��دى امل��درب��ني  )4( م��ن 
Amsterdam( الذين و�شلوا 
ال�شراكة  اتفاقية  مبوجب  م��وؤخ��راً 

على  و�شيعملون  الإم����ارات،  ل��دول��ة 
ت�����دري�����ب اأك�������ر ع������دد مم���ك���ن من 
اللعبني امل�شتهدفني وعلى طريقة 
 )Ajax Amsterdam(
التدريبات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وفل�شفتها 

الحرتافية يف عامل كرة القدم.
الطموحة  التفاقية  ب��اأن  مو�شحاً 
لهذا  الأم���د  طويلة  خطط  لديها 

امل�شروع الحرتايف الكروي، م�شيداً 
التي  والهائلة  الكبرية  بالإمكانات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بها  تتمتع 
املتحدة يف جمال املن�شاآت الريا�شية 
امل�شتلزمات  وت����وف����ري  وامل�����راف�����ق 
التي  للقدرات،  الداعمة  الريا�شية 
زادت من احلما�شة والفر�س لعقد 

هذه ال�شراكة املميزة.

ت����ع����ود ت�����ش��ك��ي��ل��ة ف����ري����ق الإم����������ارات 
اإىل  ال�شهر  ه��ذا  الهوائية  للدراجات 
ي�شت�شيف  ح��ي��ث  الإم���������ارات،  دول�����ة 
مع  "جولة  ف����ع����ال����ي����ة  ال�����ف�����ري�����ق 
حدثاً  مت��ث��ل  وال���ت���ي  بوجات�شار"، 
ليوم  يقام  ف��ري��داً  جمتمعياً  ريا�شياً 
وتراين  "اأدنوك  مع  بالتعاون  واح��د 

يا�س".
للجميع  مفتوحة  الفعالية  و�شتكون 
م����ن خم��ت��ل��ف الأع�����م�����ار وال����ق����درات 
ال����ب����دن����ي����ة، ب���������دءاً م�����ن ال�����دراج�����ني 
امل�شاركني  اإىل  و����ش���وًل  امل��ح��رتف��ني 

فريق  م��ن  ك��ل  يتيح  حيث  اليافعني، 
الإم��������ارات واأدن�������وك ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ج��ول��ة على 
العاملي  النجم  جانب  اإىل  الدراجات، 
ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي ت����ادي ب��وج��ات�����ش��ار دراج 
فريق الإم��ارات ، حامل لقب بطولة 
ف�شًل عن عدد من زملئه  فرن�شا، 

يف الفريق.
وتقام الفعالية يف حلبة مر�شى يا�س، 
حما�شياً،  معيارياً  �شباقا  وتت�شمن 
ت��ل��ي��ه ج��ول��ة ح���ول احل��ل��ب��ة مفتوحة 
ال���ع���دي���د من  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ج��م��ي��ع، 

جل�شات  مثل  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات 
تدريب الأطفال.

اجلميع  اأم�������ام  ال���ف���ر����ش���ة  و����ش���ت���ت���اح 
العامل  ال���دراج���ني يف  اأف�����ش��ل  ل��ل��ق��اء 
ال��دراج��ات معهم، ف�شًل عن  وقيادة 
والتقاط  توقيعاتهم  على  احل�شول 

�شور تذكارية معهم.
على  امل�شاركني  جميع  �شيح�شل  كما 
على  �شحب  يف  و�شيدخلون  ميدالية، 
عدد من اجلوائز القيمة، مبا يف ذلك 
قم�شان موقعة من الدراجني وحزم 

فريق الإمارات.

وتقام فعالية "جولة مع بوجات�شار" 
بني ال�شاعة 8 �شباحاً و12 ظهراً يوم 
مر�شى  حلبة  يف  اأكتوبر   23 ال�شبت 
يا�س، حيث ينطلق ال�شباق التناف�شي 
ال�شاعة 8:30 �شباحاً وي�شتمر حتى 
املجتمعية  تليه اجلولة  10 �شباحاً، 
اإىل  العائلة  اأف����راد  جلميع  املنا�شبة 
�شينظم  كما  الفريق.  دراج��ي  جانب 
الهوائية  للدراجات  الإم���ارات  فريق 
جل�شات تدريبية على قيادة الدراجات 
واملبتدئني.  ال��ي��اف��ع��ني  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
املجتمعية  اجلولة  يف  امل�شاركة  وتعّد 

للجميع من  جمانية، وهي مفتوحة 
ول  �شنوات،  خمتلف الأعمار فوق 6 

الت�شجيل  ف��ي��ه��ا  امل�����ش��ارك��ة  ت��ت��ط��ل��ب 
م�����ش��ب��ق��اً. وت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ة امل�����ش��ارك��ة يف 

، وي��ت��ع��ني على  55 دره���م���اً  ال�����ش��ب��اق 
العلمة  اإب�������راز  امل�������ش���ارك���ني  ج��م��ي��ع 

اخل�شراء يف تطبيق احل�شن لدخول 
املوقع.

•• دبي-الفجر

ي�شت�شيف منتخبنا الوطني الأول يف ال�شاعة التا�شعة اإل ربع من م�شاء اليوم  
الآ�شيوية  الت�شفيات  يف  الرابعة  اجلولة  مباراة  يف  العراقي  �شقيقه  الثلثاء 
2022 با�شتاد زعبيل بنادي الو�شل، وذلك  املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 
كوريا  اإي����ران،  م��ن:  ك��ل  جانبهما  اإىل  ت�شم  ال��ت��ي  الأوىل  املجموعة  حل�شاب 

اجلنوبية، لبنان، العراق و�شوريا.
تعد  حيث  الق�شوى،  اأهميتها  ي��درك��ون  وه��م  امل��ب��اراة  املنتخب  لعبو  وي��دخ��ل 

الفوز  حتقيق  الأبي�س  على  يتعني  اإذ  احلالية،  الت�شفيات  يف  مهمة  نتيجتها 
للقرتاب خطوة من املنتخبني الإيراين املت�شدر بت�شع نقاط وكوريا �شاحب 

املركز الثاين ويف ر�شيده �شبع نقاط.
ويتوقع اأن تاأتي املواجهة قوية ومثرية لأن املنتخبني ي�شعيان لتحقيق الفوز، 

خا�شة واأنهما مت�شاويان يف النقاط ولدى كل منهما نقطتان.
ب��ع��د اخل�شارة  امل��ه��م��ة  امل��واج��ه��ة  ل��ه��ذه  الإع�����داد  ت��وا���ش��ل  اأروق�����ة منتخبنا،  يف 
اللعبون  اأك��د  اإي��ران، حيث  اأم��ام  ال�شابق  اللقاء  الأبي�س يف  لها  تعر�س  التي 
وال�شعي  العراق  الآن من�شب على مباراة  وتركيزهم  جتاوزهم حلالة احلزن، 

لتحقيق الفوز فيها من اأجل اإنعا�س حظوظ املنتخب يف التاأهل اإىل النهائيات، 
خا�شة واأن هناك �شبع مباريات متبقية ميكن اأن ت�شاعد املنتخب على حت�شني 

مركزه.
من جانبه وا�شل اجلهاز الفني للأبي�س برناجمه الإعدادي للمباراة بح�ش�س 
يومية، ا�شتملت على تدريبات عملية وحما�شرات نظرية، كما حر�س الهولندي 
املقبلة،  املباراة  اأهمية  لهم  و�شرح  اللعبني،  اإىل  التحدث   على  مارفيك  فان 
طالبهم  كما  بقوة،  للمناف�شة  الأبي�س  تعيد  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  و�شرورة 

بالرتكيز اأكر خلل الت�شعني دقيقة للخروج بالنتيجة املطلوبة.

»AJAX« اأم�سرتدام و»Only4starsuae« تطلقان اأكادميية ريا�سية يف الإمارات العربية 
املتحدة لتدريب اللعبني ال�سباب والفتيان والفتيات من عمر 7_ 18 عاما يف  كرة القدم 

دعوة ع�ساق الدراجات للم�ساركة يف »جولة مع بوجات�سار«

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين 
بجوائز الأف�سل يف »�سبتمرب«

الربيطانية رادوكانو ت�سارك يف »بطولة مبادلة للتن�س«

الأبي�س يواجه العراق يف اجلولة الرابعة من
 ت�سفيات املونديال اليوم
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•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن احتاد الإمارات للجوجيت�شو عن 
للجوجيت�شو  التحدي  بطولة  تنظيم 
 15 املقبلني  وال�شبت  اجلمعة  يومي 
جوجيت�شو  يف  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر  و16 
اأرينا باأبوظبي، وذلك مب�شاركة مئات 
الأط��ف��ال م��ن ال��ف��ئ��ات ال�شنية ب��ني 4 
العمرية  امل��رح��ل��ة  وه���ي  ع��ام��ا،  و15 
الأ�شا�شية  ال���ق���اع���دة  ت�����ّش��ك��ل  ال���ت���ي 
ل��لن��ط��لق ن��ح��و م�����ش��رية الح����رتاف 

ومتثيل املنتخب الوطني م�شتقبل.

وق���ال م��ب��ارك امل��ن��ه��ايل م��دي��ر الإدارة 
الفنية يف احتاد الإمارات للجوجيت�شو 
فئتي  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  يف 
ال���راع���م وال���واع���دي���ن مت��ث��لن اأحد 
الحتاد  اإ�شرتاتيجية  م��رت��ك��زات  اأه��م 
جيل  اإي��ج��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�شتقبلية 
والوقوف  املناف�شة  على  وق���ادر  ق��وي 
على من�شات التتويج العاملية، وتعزيز 
جوجيت�شو  حققها  ال��ت��ي  امل��ك��ت�����ش��ب��ات 

الإمارات خلل العقد املا�شي.
اإب���راه���ي���م احل��و���ش��ن��ي مدرب  وي���وؤك���د 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني اأن����ه يف 

الوقت الذي تر�شخت فيه مكانة دولة 
اأبوظبي كموطن  والعا�شمة  الإمارات 
لأكر  ام��ت��لك��ه��ا  ع��ر  للجوجيت�شو 
قاعدة من املواهب والأبطال، وتنظيم 
اأهم البطولت العاملية، حر�س الحتاد 
اإىل  ت�شتند  روؤي���ة ع�شرية  م��ن خ��لل 
على  الر�شيدة  القيادة  من  كامل  دعم 
الراعم  ف��ئ��ة  الأم���ث���ل يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
والنجاح  ال��ت��ط��ور  م�شرية  ل�شتكمال 
املقبلة  الأع���وام  اللعبة يف  �شعيد  على 
وهو  الأ�شا�شي  الهدف  اإىل  والو�شول 
ال��رق��م واح���د ع��امل��ي��ا. واأك���د احلو�شني 

اأن م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ولت ت�����ش��اه��م يف 
���ش��ق��ل م���ه���ارات اجل��ي��ل اجل���دي���د من 
الأب���ط���ال ال��واع��دي��ن، وت��ّن��م��ي لديهم 
لتحقيق  وال����داف����ع  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ح�����س 
الن�����ت�����������ش�����ار، م���ت�������ش���ل���ح���ني ب���ال���ع���زم 
بالدور  منوها  والإرادة،  والت�شميم 
الكبري للأ�شر واأولياء الأمور يف حث 
الأب���ن���اء ودع����م ب��رام��ج الحت����اد لبناء 
قاعدة م�شتدامة من املواهب. واأو�شح 
احلو�شني اأن الرتكيز على هذه الفئة 
ي�شهم   ال��ب��ط��ولت  خ��لل  م��ن  ال�شنية 
واإك�شابهم  بناء �شخ�شية اللعبني  يف 

وال�شر  والن�شباط  بالنف�س،  الثقة 
�شفات  وه����ي  وال����ق����ي����ادة،  وال��ت��ح��م��ل 
يف  اجلوجيت�شو  لع��ب��ي  على  تنعك�س 
الب�شاط وخارجه يف حياتهم اليومية، 
م�شريا اإىل اأن بطولة التحدي قدمت 
الذين متكنوا  الأبطال  جمموعة من 
من اعتلء من�شات التتويج يف كرى 

على  وح��اف��ظ��وا  وال��ب��ط��ولت،  املحافل 
ت���واج���د الإم�������ارات ع��ل��ى ال�����دوام فوق 
ك��ل امل��ن�����ش��ات، وح�����ش��دوا ال��ع��دي��د من 
اإىل  ي��دع��و  امل�شتقبل  واأن  امل��ي��دال��ي��ات، 
اأكر  التفاوؤل حيث �شيكون للإمارات 
مرحلة  ك��ل  �شمن  وموهبة  بطل  م��ن 
�شنية. خا�شة اأن املنتخب ميتلك حاليا 

5 اأبطال عن كل وزن وفئة، مبا يجعله 
م�شتعدا للتعامل مع حتديات الإ�شابة 
اأو اأي ظروف طارئة، من خلل توفري 
احلو�شني  واختتم  اجلاهز".   البديل 
متثل  اجلوجيت�شو  ريا�شة  اأن  ق��ائ��ل 
من��ط ح��ي��اة م��ث��ايل ي��ع��ود بالكثري من 
الفائدة واملنفعة على املمار�شني وتزرع 

والنتماء،  ال����ولء  ق��ي��م  ن��ف��و���ش��ه��م  يف 
الواحد،  الفريق  ب��روح  العمل  واإت��ق��ان 

والثقة بالنف�س وال�شجاعة.
بطولة  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  وجت�������در 
ال��ت��ح��دي خم�����ش�����ش��ة ح�����ش��راً حلملة 
الأحزمة الأبي�س والرمادي والأ�شفر 

والرتقايل والأخ�شر.

اإجن��ازا عامليا جديدا،  الإم��ارات  اإىل  ال�شريعة  للزوارق  اأبوظبي  اأه��دى فريق   
عر   ، بتحقيق لقب اجلولة الثانية من بطولة العامل لزوارق الفورمول 2 
ريبادورو  الأول يف مدينة  اأم�س  اأقيم م�شاء  والذي  للجولة  الرئي�شي  ال�شباق 

بالرتغال .
وحقق زورق "اأبوظبي 35 " بقيادة را�شد القمزي لقب ال�شباق الرئي�شي بعد 
الرتغايل  ثانيا  حل  حني  يف  دورة،   40 طيلة  ال�شدارة  يف  بالبقاء  تفوق  اأن 
دوارتي بينيفتي على "زورق 45 " ،وثالثا املت�شابقة ال�شويدية بيمبا �شجوهوم 

على "زورق 11".
ال��ع��ام وامل��رك��ز الثاين  ال��رتت��ي��ب  اإىل و���ش��اف��ة  النتيجة  ب��ه��ذه  ال��ق��م��زي  وق��ف��ز 
للبطولة بر�شيد 27 نقطة، لي�شبح خلف املت�شدر الليتواين اإدجرا�س ريابكو 
�شاحب ال� 29 نقطة بعد اأن حل رابعا يف �شباق الأم�س، وبذلك ت�شتعل الإثارة 
يف ال�شدارة على لقب البطولة للمو�شم احلايل، قبل النتقال للجولة املقبلة 

التي �شتقام الأ�شبوع القادم يف مدينة فيل فيلها بالرتغال اأي�شا.
تفا�شيل  بكل  ال��ري��اح  دفعت  اأن  بعد  متاأخرا  ب��داأ  قد  الرئي�شي  ال�شباق  وك��ان 
اجلولة للتاأجيل م�شاء اأم�س حيث انطلقت املناف�شة يف متام اخلام�شة ع�شرا 

بتوقيت الرتغال، ومنذ البداية ت�شدر القمزي ال�شباق م�شتفيدا من حتقيقه 
للزمن الأف�شل يف �شباق ال�شرعة قبلها بيوم واحد، ومنذ الدورة الأوىل ت�شادم 
زورقي "ال�شارقة 17 " بقيادة فرديناند مع "زورق 50 " بقيادة الرنويجية 
مرييت �شرتوموي ليخرج الثنان معا من ال�شباق، ويرفع العلم الأ�شفر بعد 
رفع  بعد  لل�شدارة  القمزي  يعود  املناف�شة  ا�شتئناف  ومع  فقط.  واح��دة  دورة 
 40 ال���  لينهي  التالية   36 ال���  الدقائق  طيلة  كذلك  ويظل  الأخ�شر  العلم 
البطولة  يف  ال�شباقات  اأه��م  باأحد  ف��وزه  معلنا  ال�شطرجني  العلم  برفع  دورة 
هذا املو�شم، وحل زورق "اأبوظبي 36 " بقيادة من�شور املن�شوري يف الرتتيب 

اخلام�س.
وحافظ القمزي بقوة على حظوظ الإم��ارات يف اأن يتوج للمرة الثالثة بلقب 
 2017 مو�شمي  يف  مرتني  باللقب  ف��از  واأن��ه  �شيما  ل  املو�شم  ه��ذا  البطولة 

و2019 مع فريق اأبوظبي، وين�شد ثالث الألقاب يف مو�شم 2021.
و هناأ �شامل الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ، الداعم الأول لفريق 
اأبوظبي .. موؤكدا اأن الإجناز حتقق مبتابعة ودعم م�شتمر من �شموه.. موؤكدا 

الر�شيدة  احلكومة  توجيهات  مع  يتما�شى  ل��لإم��ارات  عاملي  اإجن��از  الفوز  اأن 
باأهمية حتقيق الإجن��ازات العاملية، ورفع ا�شم الإم��ارات عاليا عر امل�شاركات 
واملحطات التي يتواجد من خللها فريق اأبوظبي. وقال الرميثي : "هدفنا 
دوما حتقيق التمثيل الأف�شل والتميز للريا�شة البحرية الإماراتية ورفع علم 

الدولة وتقدمي ال�شورة امل�شرقة لريا�شة الدولة يف كل املحافل".
را�شد  الذي حققه  الكبري  بامل�شتوى  .. م�شيدا  التفوق يف هذه اجلولة  وثمن 
وقال  ال�شغوط،  بع�س  يعاين  وه��و  دخلها  واأن��ه  خا�شة  املناف�شة  يف  القمزي 
، يف  الأوىل  اجلولة  ال���زورق يف  انقلب  القمزي حل��ادث  "تعر�س   : الرميثي 
�شباق الزمن الأف�شل وبالرغم من ذلك اأنهى ال�شباق يف املركز اخلام�س، ويف 
ال�شرعة  التجارب احلرة يف يوم  اجلولة احلالية تعر�س لك�شر يف املحرك يف 
�شدارة  على  واحلفاظ  الأف�شل  الزمن  بتحقيق  وتفوق  املحرك،  تغيري  ومت 
املطلوب  الذي حقق  ال�شغري  اأي�شا، ويح�شب ذلك للقمزي  الرئي�شي  ال�شباق 
يف هذه اجلولة، ومن املوؤكد اأن اجلولة القادمة �شتكون حا�شمة، وننتظر من 

القمزي اأن يهدي الإمارات فرحة جديدة ".
يزال  "ل   : الرميثي  اأو���ش��ح  اخلام�س  املركز  على  وح�شوله  املن�شوري  وع��ن 

من�شور املن�شوري يف اأول مو�شم له، وهو يحقق املطلوب منه، ويكت�شب اخلرات 
الكبرية لتطوير م�شتواه تدريجيا حتى ي�شبح هو الآخر يف ال�شدارة".

من ناحيته اأكد البطل الإماراتي را�شد القمزي اأن ال�شباق كان �شعبا وحافل 
بالتحديات بالن�شبة له، خا�شة مع تبديل املحرك يف اأول يوم. وقال : " عندما 
تعطل املحرك يف التجارب احل��رة، كان لبد من اتخاذ قرار �شريع، وبالفعل 
مت تبديل املحرك والدخول باآخر احتياطي، دخلت الزمن الأف�شل باملحرك 
ومتكنت من اإحراز اأف�شل زمن، و�شمدت يف ال�شباق الرئي�شي حتى اآخر حلظة 
الثاين  املركز  �شاحب  دورات���ي  من  اأواج��ه��ه  كنت  ال��ذي  ال�شغط  من  بالرغم 
اأر�شه وبني جماهريه..  اأنه على  والذي كان ي�شعى اإىل الفوز باللقب خا�شة 
املناف�شة على اللقب هي هديف ول يوجد اأمامي اأي بديل اآخر و�شوف اأ�شتمر يف 

القتال حتى اآخر حلظة".
"الفوز هو نتاج للجهد اجلماعي للفريق والطاقم الفني   : واأ�شاف القمزي 
قيا�شي  زم��ن  يف  املحرك  تبديل  يف  الفني  اجلهاز  ف�شل  اأن�شى  ول  والإداري، 
الظاهري يف تقدمي  نا�شر  م��ان  ال��رادي��و  دور  واأي�شا  التجارب احل��رة،  خ��لل 

الن�شائح والتوجيهات طيلة ال�شباق".

•• دبي-الفجر:

 بات باإمكان جمتمع الإمارات املتنامي 
الفرتا�شية  ال�����ش��ب��اق��ات  ع�����ش��اق  م���ن 
اأف�شل  مواجهة  يف  مهاراتهم  اختبار 
اأنحاء منطقة دول  �شائر  املواهب من 
جمل�س التعاون اخلليجي لدى اإر�شاء 
الريا�شات الإلكرتونية قواعد جديدة 

لها يف دبي ال�شهر املقبل.
ت���������د����������ش���������ني  اأم���������������������������������������س  ومت 
 N o F i l t e r D x b # لة بطو
 Esports Tournament
اللكرتونية  ل��ل��ري��ا���ش��ات    2021
وذلك كجزء من معر�س �شيارات بحلة 
ج��دي��دة اإىل ج��ان��ب ف��ع��ال��ي��ة لأمن���اط 
دبي  مركز  ينظمها  احل�شرية  احلياة 

ال��ت��ج��اري ال��ع��امل خ���لل ال��ف��رتة من 
املقبل. نوفمر   27 –  24

 #NoFilterDxb بطولة  وتقام 
اأ�شبوع  ق��ب��ل  ال�����ش��ه��ري  دب���ي  م��ي��ن��اء  يف 
العربية  الإم���ارات  احتفال  من  واح��د 
املتحدة بيوبيلها الذهبي، وتعد بطولة 
منا�شبة   #NoFilterDxb
لإدراج����ه����ا ك��ح��دث ري��ا���ش��ي دويل يف 

برنامج مليء بالإثارة والت�شويق.
اإيفنت�س  بوزي�شن  ب��ول  �شركة  وقامت 
منجمنت بتنظيم اأول حدث ل�شباقات 
الريا�شات الإلكرتونية على الإنرتنت، 
ومتيز احلدث مبنح ع�شاق الريا�شات 
اللكرتونية فر�شة للتاأهل من خلل 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  امل���ن���زل يف  امل��ن��اف�����ش��ة يف 
ال�شباقات مب�شاركة متعددة اللعبني 

ومبا�شر  ح����ي  ب����ت  يف  واح������د  اآن  يف 
للمناف�شات على اليوتيوب.

ويتوقع اأن ت�شل البطولة اإىل ذروتها 
لنهائيات  ال���زم���ن���ي  اجل������دول  خ����لل 
يف   NoFilterDxb# ب��ط��ول��ة 
املوقع والتي تقام على مدار اأربعة اأيام 
جوائزها  قيمة  وتبلغ  دب��ي.  ميناء  يف 

درهم.  األف   20
و يف  ال�شياق ذات��ه، قال ري��ان ترات�س، 
بوزي�شن  بول  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 
وهواة  ع�شاق  ان  منجمنت،  اإيفنت�س 
ال��ري��ا���ش��ات الل��ك��رتون��ي��ة م��ن جميع 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  اأن��ح��اء 
اخل��ل��ي��ج��ي م���دع���وون ل��ل��ت��ن��اف�����س �شد 
اأنف�شهم  الأف�شل يف الإمارات، واإثبات 
جديدة  اإل��ك��رتون��ي��ة  �شباقات  بيئة  يف 

عالية التناف�س".
بال�شكر  "نتقدم  ق���ائ���ًل:  واأ�����ش����اف   
العاملي  التجاري  دبي  ملركز  والمتنان 
اأف�شل  لتقدمي  لنا  الفر�شة  لتوفري 
يف  الرقمية  ال�شيارات  �شباقات  يف  م��ا 
للإعجاب  املثرية  اجلديدة  فعاليتهم 
واأمن�����اط احلياة  ال�����ش��ي��ارات  ع���امل  يف 

احل�شرية".
وي�������������������ع�������������������ت�������������������ر اإط�������������������������������������لق 
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2021  للريا�شات اللكرتونية جزءاً 
من خطة �شركة بول بوزي�شن اإيفنت�س 
للرتقاء  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  منجمنت 
الإلكرتونية  ال��ري��ا���ش��ات  ب�����ش��ب��اق��ات 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف 

جديدة،  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي 
لأف�شل  حقيقية  ف��ر���ش��اً  ي��خ��ل��ق  مم��ا 
ال�شائقني لدخول ريا�شة ال�شيارات يف 

العامل احلقيقي.
اأي  اأم�����ام  ال�����ش��ب��اق م��ف��ت��وح  اأن  ي��ذك��ر 
ا�شتخدام  اإم���ك���ان���ي���ة  ل���دي���ه  ���ش��خ�����س 
ب���رجم���ي���ات امل���ح���اك���اة امل���ج���ان���ي���ة على 
اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شي يف غرفة 
ال�شباق، اأو اأولئك الذين ي�شتخدمون 
اأجهزة املحاكاة يف موقع بول بوزي�شن 

يف منطقة القوز بدبي.
ال�شباق  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  ت��ف��ت��ت��ح  و����ش���وف 
اع���ت���ب���اراً م���ن 15 اأك���ت���وب���ر اجل�����اري، 
ث��لث ج��ولت متداخلة من  و�شي�شم 
و�شيبث  ي���وم���اً،   12 م��دت��ه��ا  ال���وق���ت 
اأ�شرع  حققوا  الذين  اللعبني  اأولئك 

كاملة  م��ت��ع��ددة  ج���ولت  يف  لفة   20
التعليقات  مع  يوتيوب  على  مبا�شرة 

الفعلية وحكام ال�شباق.
ب�شكل  امل���ت�������ش���اب���ق���ون  و����ش���ي���ت���ن���اف�������س 
ال�شباق مبا يف  افرتا�شي على حلبات 
ذلك حلبة ريد بول يف النم�شا، وحلبة 
�شبا فرانكور�شامب�س يف بلجيكا وحلبة 
 15 اأف�شل  و�شينتقل  اأوت���ودروم.  دب��ي 
متعددة  ج���ول���ة  ك����ل  م����ن  م��ت�����ش��اب��ق��اً 

�شتقام  التي  النهائيات  اإىل  اللعبني 
يف موقع حماكاة ال�شباق امل�شمم لهذا 

الغر�س يف ميناء دبي.
اإيفنت�س  بوزي�شن  بول  �شركة  وتهدف 
�شباقات  م��راك��ز  اإن�����ش��اء  اإىل  منجمنت 
ريا�شات الكرتونية يف مواقع يف جميع 
ل�شل�شلة  تخطط  كما  املنطقة،  اأنحاء 
امل�شتوى  رفيعة  ال�شباق  بطولت  من 
ريا�شية  ح��رك��ة  تنمية  يف  للم�شاعدة 

افرتا�شية نابعة من اجلذور مرتبطة 
مع ريا�شة ال�شيارات التقليدية.

بوزي�شن  ب�������ول  �����ش����رك����ة  واأط�����ل�����ق�����ت 
اإي��ف��ن��ت�����س م��ن��ج��م��ن��ت م����وؤخ����راً بهدف 
جميع  يف  التو�شعية  خططها  متويل 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  اأن��ح��اء 
من�شة  على  متويل  حملة  اخلليجي، 
 Eureeca.com ال����ش���ت���ث���م���ار 
وحققت اأكر من %30 من هدفها.

بطولة التحدي جلوجيت�سو الرباعم والواعدين 
تنطلق اجلمعة يف جوجيت�سو اأرينا

جنوم ال�سباقات الإلكرتونية ي�ستعدون للتحدي الكبري

الريا�سات الإلكرتونية تر�سي قواعد جديدة يف دبي

�سرطة دبي تنظم فعالية البولينغ لأ�سحاب الهمم
•• دبي-الفجر:

الإيجابية  ال���روح  مب��ب��ادرة  ممثلة  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
فعالية  الأم���ان،  �شفراء  وبرنامج  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  �شرطة  وجمل�س 
"ي��ل بولينغ" يف  ريا�شة البولينغ لأ�شحاب الهمم -فئة ال�شم يف �شالة 

مردف �شيتي �شنرت مب�شاركة "25" ريا�شيا من فئة ال�شم.
العامة لإ�شعاد املجتمع ورئي�س  الإدارة  العميد خالد �شهيل، مدير   واأكد 
لتوجيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  الفعالية  اأن  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال���روح  م��ب��ادرة  جلنة 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، يف تفعيل 
خا�شة   ،2021-2016 ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب  دب���ي  ���ش��رط��ة  ا�شرتاتيجية 
من  ال�شم  وفئة  دب��ي  �شرطة  ب��ني  التوا�شل  ج�شور  وم��د  اإدم���اج،  برنامج 

اأن�شطة  مرتب �شرطة دبي وعائلتهم واأف��راد املجتمع من خلل تنظيم 
ترفيهية وتوعوية تخلق اأجواء من املرح وال�شعادة.

جمل�س  يف  وع�شو  امل��ب��ادرة  من�شق  اأب��وح��ج��ري،  فاطمة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
اأهداف  حتقيق  يف  ت�شاهم  م�شاركتهم  اأن  الهمم،  لأ�شحاب  دب��ي  �شرطة 
مبادرة »الروح الإيجابية« التي تهدف اإىل ا�شعاد املجتمع والرتقاء بجودة 
احلياة وتعزيز الن�شجام الجتماعي بني جميع مكونات املجتمع و�شمان 
واأن�شطة  فعاليات  تنظيم  خ��لل  م��ن  ال�شكنية  الأح��ي��اء  يف  �شعيدة  حياة 

جمتمعية. 
ويف نهاية الفعالية تقدم  النقيب عو�س مبارك، من�شق املبادرة اإىل اإدارة 
النويهي  اأحمد  ال�شيد  �شنرت متمثلة يف  �شيتي  مردف  يف  بولينغ"  "ي��ل 

وامل�شاركني واأ�شرهم على تقدمي كافة الدعم لإجناح الفعالية.

• املنهايل: فئتي الرباعم والواعدين من اأهم مرتكزات اإ�سرتاتيجية الحتاد امل�ستقبلية 
• احلو�سني: روؤية م�ستقبلية لالحتاد ترتكز على جيل واعد من املواهب الواعدة

• اأول حدث ل�سباقات الريا�سات الإلكرتونية عرب الإنرتنت يف املنطقة  
NoFilterDxb# مت اإطالقه كجزء من بطولة

�سعد لو�سافة الرتتيب العام

القمزي يحرز لقب مونديال الفورمول 2 بالربتغال 

تعديل موعد مباراتني 
يف كاأ�س الرابطة 

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية عن تعديل موعد انطلق مباراتي 
اللتني  املحرتفني،  رابطة  كاأ�س  مل�شابقة  الأول  ال��دور  من  الثاين  اليوم 
جتمعان الظفرة مع الن�شر وبني يا�س مع الو�شل، لتنطلقا يف اخلام�شة 

ع�شر يوم 16 اأكتوبر اجلاري.
اأم��ام اجلماهري، من  املجال  لإتاحة  الرابطة؛  وتاأتي هذه اخلطوة من 
اأجل متابعة مباراة الوحدة ، يف الدور ربع النهائي اأمام الن�شر ال�شعودي، 
يف دوري اأبطال اآ�شيا، والتي تنطلق يف ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء اليوم 

نف�شه"  16 اأكتوبر".
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الفجر الريا�ضي

قاد النجم اجلديد لباري�س �شان جرمان الفرن�شي 
�شاحق  لفوز  الأرجنتني  منتخب  مي�شي  ليونيل 
توقف  فيما  الأوروغوياين -3�شفر،  على �شيفه 
م�شل�شل انت�شارات منتخب الرازيل بتعادله ال�شلبي 
مع م�شيفه الكولومبي يف اجلولة اخلام�شة املوؤجلة 
من ت�شفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال قطر 
الطريق  مي�شي  مهد  اأي��ر���س،  بوينو�س  يف   .2022
واملحافظة  ال�شاد�س  فوزها  لتحقيق  الأرجنتني  اأم��ام 
على �شجلها اخلايل من الهزائم يف عا�شر مباراة لها يف 
هذه الت�شفيات، وذلك من خلل ت�شجيله الهدف الأول 
بول  رودريغو دي  اأن ي�شيف  38، قبل  الدقيقة  يف 

الثاين )44( ولوتارو مارتيني�س الثالث )62(.
زميله  م��ع  مواجهته  م��ن  منت�شراً  مي�شي  وخ��رج 
املقّرب  و�شديقه  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  يف  ال�شابق 
األوان  ع��ن  حالياً  ي��داف��ع  ال��ذي  �شواري�س  لوي�س 
ب��لده على اجلار  واأّك���د تفوق  م��دري��د،  اأتلتيكو 
الأوروغ��وي��اين ال��ذي مل ي��ذق طعم الفوز على 
بينهما  �شت مواجهات  اآخر  التانغو يف  منتخب 
وحتديداً  وال���ودي،  الر�شمي  ال�شعيدين  على 
2013 حني  ت�����ش��ري��ن الأول/اأك���ت���وب���ر  م��ن��ذ 
�شمن   2-3 ال���ف���وز  يف  ����ش���واري�������س  ���ش��ّج��ل 

ت�شفيات مونديال 2014.
والأهم اأن منتخب املدرب لوي�س �شكالوين 
اقرتب خطوة اإ�شافية من ح�شم تاأهله 
نهائيات قطر بعدما رفع ر�شيده  اىل 
اىل 22 نقطة يف املركز الثاين بفارق 
�شت نقاط عن الرازيل املت�شدرة 
ن��ق��اط��ه��ا يف  اأوىل  اأه������درت  ال��ت��ي 
مع  بتعادلها  الت�شفيات  ه��ذه 
لينتهي  كولومبيا،  م�شيفتها 
املتتالية  انت�شاراتها  م�شل�شل 

عند 9 مباريات.
لعبنا  "لقد  م��ي�����ش��ي  وق�������ال 
مباراة رائعة، اأعتقد اأننا نتطور 
ك��ان��ت م��ب��اراة �شعبة وكان  ك��ث��رياً. 

علينا الفوز بها".
وتطرق جنم بر�شلونة ال�شابق اىل جمريات 
وهي  ت��داف��ع  "الأوروغواي  ق��ائ��ًل  ال��ل��ق��اء 
بداأنا  الأول،  الهدف  �شجلنا  اأن  ما  خطرية. 

جند امل�شاحات".
ال��ط��رف��ني مع  م���ن  ال�����ش��وط الأول م���ث���رياً  وك����ان 
هدف  ع��ن  تثمر  اأن  ك���ادت  ال��ت��ي  الهجمات  تبادلهما 
لكل منهما لول تدخلت خ�شبات املرمى للحوؤول دون 

ذلك.
وبدا لوي�س �شواري�س الأخطر من ناحية الأوروغواي يف 
ال�شوط الأول حيث ح�شل على ثلث فر�س للت�شجيل، 
احلار�س  �شدهما  اأكروباتيتني  ت�شديدتني  من  اثنتان 

اإميليانو مارتيني�س وثالثة ارتدت من القائم.
وت��دخ��ل احل���ظ لن��ق��اذ ح��ار���س الأوروغ������واي فرناندو 
مو�شلريا من هدف عندما تخطاه جيوفاين لو �شيل�شو 
قبل اأن ي�شدد الكرة التي ارتدت من العار�شة اىل خط 

املرمى ثم وا�شلت طريقها اىل بر الأمان.
من  فر�شه  اأوىل  على  مي�شي  وح�شل 
ت�شديدة حتولت من الدفاع ومرت 

قريبة جداً من القائم، قبل اأن يفتتح الت�شجيل بهدف غريب 
اإذ لعب الكرة اىل املنطقة باجلهة اخلارجية لقدمه الي�شرى 
يف  وحتويلها  تلقفها  يف  غون�شالي�س  نيكول�س  زميله  فاأخفق 
ال�شباك لكن وجوده �شايق احلار�س مو�شلريا و�شاهم يف ف�شل 
الأخري يف اعرتا�س الكرة لتوا�شل طريقها اىل داخل ال�شباك 

.)38(
وتعقدت مهمة الأوروغواي عندما اهتزت �شباكها بهدف ثاٍن 
قبيل نهاية ال�شوط الأول عندما حتولت متريرة مي�شي لتجد 
لوتارو مارتيني�س الذي اأخفق يف ت�شديد الكرة لكنها �شقطت 

اأمام دي بول، فحولها داخل ال�شباك )44(.
وح�شل مارتيني�س على فر�شة توجيه �شربة قا�شية لل�شيوف 
يف الوقت بدل ال�شائع من ال�شوط الأول لكن مو�شلريا كان 

له باملر�شاد.
باإ�شافته  الفر�شة  الإيطايل عو�س هذه  اإنرت  اأن مهاجم  اإل 

الهدف الثالث يف الدقيقة 62 بعد عر�شية من دي بول.
ومل يرتق ال�شوط الثاين اىل م�شتوى الأول، لكن الأرجنتني 
لول  تقدمها  تعزيز  م��ن  ج��داً  قريبة  وك��ان��ت  الأف�شل  بقيت 
الثواين  يف  ومي�شي  ماريا  دي  اأنخل  وج��ه  يف  مو�شلريا  تاألق 

الأخرية.
ع��ن كولومبيا  ن��ق��اط   7 ب��ف��ارق  الأرج��ن��ت��ني متقدمة  وب��ات��ت 
دويل،  ملحق  خلو�س  ي��وؤه��ل  ال��ذي  اخلام�س  امل��رك��ز  �شاحبة 
فيما تتقدم بفارق 6 نقاط عن كل من الأوروغ��واي الرابعة 
بهدف  فنزويل  يف  الأح���د  �شقطت  التي  الثالثة  والإك����وادور 
لإيرن فالن�شيا )37 من ركلة جزاء( مقابل هدفني لداروين 

مات�شي�س )1+45( واإدوارد بيلو )64(.
وخا�شت جميع منتخبات جمموعة "كومنيبول" املوحدة 11 
مباراة حتى الآن من اأ�شل 18، با�شتثناء الأرجنتني والرازيل 
اللتني خا�شتا 10 مباريات بعدما توقفت املواجهة بينهما يف 
اأيلول/�شبتمر بعد دقائق معدودة على انطلقها يف �شاو   5
مبخالفة  ال�شيف  املنتخب  لعبي  بع�س  اتهام  ب�شبب  باولو 

بروتوكولت فريو�س كورونا.
من  الكايف  الإلهام  الرازيلي  املنتخب  يجد  مل  بارانكيا،  ويف 
املتتالية  انت�شاراته  العائد نيمار لكي يوا�شل م�شل�شل  جنمه 
بتعادل  تيتي  امل���درب  فريق  فاكتفى  العا�شر،  ف��وزه  وحتقيق 
يف  ه��دف��اً   22 �شجل  بعدما  الكولومبي  م�شيفه  م��ع  �شلبي 

مبارياته الت�شع الأوىل.
وغاب نيمار عن املباراة ال�شابقة لبلده �شد فنزويل )1-3( 
�شان  جن��م  لكن  الت�شكيلة،  اىل  الأح���د  وع��اد  الإي��ق��اف  ب�شبب 
جرمان الفرن�شي مل يتمكن من فك �شيفرة الدفاع الكولومبي 

وعجز عن منح بلده انت�شارها العا�شر توالياً.
ول���ن ي��وؤث��ر ه���ذا ال��ت��ع��ر ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ظ��وظ الرازيل 
بح�شم التاأهل اىل النهائيات، اإذ تتقدم بفارق 13 نقطة عن 

كولومبيا اخلام�شة.
لكن  للفريق"،  كقائد  بعمل جيد  نيمار  "قام  لتيتي  بالن�شبة 
"ميتع  ك��ول��وم��ب��ي  ف��ري��ق  جيد" م��ن  ب�شكل  م��راق��ب��ت��ه  "متت 

مبوؤهلت فنية اأكر من الفرق الأخرى".
ولن يكون اأمام مي�شي والرازيلي نيمار و�شواري�س وزملئهم 
اإذ تقام اجلولة املقبلة  اأنفا�شهم،  الكثري من الوقت للتقاط 
)الثانية ع�شرة( الثلثاء حيث تلتقي الأرجنتني يف بوينو�س 
اأر����س بوليفيا  ال��ت��ي خ�شرت الأح���د على  ال��ب��ريو  اأي��ر���س م��ع 
مع  "نظرياً"  ال��ت��اأه��ل  �شمنت  ال��ت��ي  وال���رازي���ل  �شفر1-، 
�شيفتها الأوروغ��واي يف ماناو�س، فيما تلعب كولومبيا على 
اأر�شها مع الإك��وادور يف مواجهة هامة جداً خلام�شة وثالثة 

الرتتيب.

منيت الوليات املتحدة بهزميتها الأوىل على الإطلق اأمام بنما يف ت�شفيات منطقة كونكاكاف 
املوؤهلة اىل كاأ�س العامل، وذلك باخل�شارة اأمامها يف بنما �شيتي �شفر1- يف اجلولة اخلام�شة من 
الكبري  بانتزاع ال�شدارة بعد فوزها  2022، ما �شمح للمك�شيك  الثالث لت�شفيات قطر  الدور 

على �شيفتها هندورا�س -3�شفر .
ودخلت بنما بقوة على خط ال�شراع على البطاقات الثلث املوؤهلة مبا�شرة اىل نهائيات مونديال 
قطر 2022 عن منطقة الكونكاكاف )اأمريكا ال�شمالية والو�شطى والبحر الكاريبي(، بعدما 
باتت على امل�شافة ذاتها من الوليات املتحدة يف املركز الثالث بثماين نقاط لكل منهما وذلك 

بف�شل هدف راأ�شي �شجله اأنيبال غودوي يف الدقيقة 54.
الوليات  على  الإط���لق  على  والأول  احلا�شم  الثالث  ال��دور  يف  الثاين  فوزها  بنما  وا�شتحقت 
املتحدة يف ت�شفيات كاأ�س العامل اإذ كانت الطرف الأف�شل، م�شتفيدة من قرار املدرب الأمريكي 
لتلك التي فازت على جامايكا -2�شفر  غريغ بريهالرت بالعتماد على ت�شكيلة مغايرة متاماً 

اخلمي�س يف اأو�شن.

وبداأ الأمريكيون اللقاء �شد بنما التي تاأهلت اىل مونديال 2018 على ح�شابهم، باأربعة لعبني 
فقط من الذين خا�شوا مباراة جامايكا، فدفعوا الثمن وفتحوا الطريق اأمام املك�شيك للنفراد 
بال�شدارة بفارق ثلث نقاط عنهم بعد فوزها الكبري على �شيفتها هندورا�س -3�شفر يف مباراة 

اأكملتها الأخرية بع�شرة لعبني.
وبعدما اأنهت ال�شوط الأول متقدمة بهدف فران�شي�شكو كوردوفا )18(، ا�شتفادت املك�شيك من 
طرد املدافع الهندورا�شي ماينور فيغريوا يف الدقيقة 50 لكي حت�شم النقاط الثلث وفوزها 
الثالث )مقابل تعادلني( باإ�شافة هدفني عر روخيليو فيوني�س موري )76( وهريفينغ لو�شانو 

.)86(
واكتفت كندا بالتعادل ال�شلبي مع م�شيفتها جامايكا الأخرية، لرتفع ر�شيدها اىل �شبع نقاط 
يف املركز الرابع وبفارق نقطة عن كو�شتاريكا اخلام�شة التي عو�شت تخلفها يف ال�شوط الأول 
اأمام ال�شلفادور بهدف خايرو هرنيكي�س )12( وخرجت منت�شرة 2-1 بعدما �شجلت هدفني يف 

غ�شون �شت دقائق عر بريان روي�س )52( و�شيل�شو بورغي�س )58 من ركلة جزاء(.

بنما تلحق الهزمية الأوىل بالوليات 
املتحدة واملك�سيك تت�سدر 

متكن ثلثة من لعبي نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س من 
النا�شئني  لفئتي  للكاراتيه  ال��دويل  للحتاد  الأخ��ري  الت�شنيف  دخ��ول 
وال�شباب بعد اكتمال م�شاركتهم يف بطولة الدوري العاملي التي اأقيمت 

يف تركيا موؤخرا.
اللعبون مع اأرقام ت�شنيفهم هم : يعقوب عبا�س 47 وعلي يو�شف 72 
واإبراهيم بخيت 100، حيث يعك�س هذا الإجناز النقلة الفنية املميزة 
لهم وجهود اإدارة التدريب الريا�شي وحر�س اللعبني على ال�شتفادة 

من املقومات التدريبية التي يوفرها النادي ملنت�شبيه.
اعتزاز  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  الرحمن  عبد  اأحمد  واأك��د 
الإجنازات  لتحقيق  الو�شول  نحو  وتطلعاتهم  اأبنائه  بجهود  ال��ن��ادي 
بتطوير  اأ�شهم  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  دع��م  اأن  مو�شحا  الدولية، 

اآليات ا�شتك�شاف اللعبني املوهوبني وتطويرهم.

اإح����دى ث��م��رات الرعاية  ال��ك��ارات��ي��ه احل���ايل ه��و  اأن ث��لث��ي  اإىل  ول��ف��ت 
الريا�شي  ال��ت��دري��ب  اإدارة  وم��ت��اب��ع��ة  وج��ه��ود  ع��ل��ى  مثنيا  واله��ت��م��ام، 
واللعبني اأنف�شهم واأولياء الأمور لتوا�شل فرق النادي �شعيها لتحقيق 

املراكز الأوىل.
من جهته قال عبد العزيز احلمادي مدير اإدارة التدريب الريا�شي اإن 
دخول اللعبني يف الت�شنيف الدويل يعتر اإجنازا مهما للنادي كونه 
يعك�س اجلهود الكبرية التي يبذلها ويوؤكد �شحة النهج التدريبي املتبع 
واع��ت��زازه��م كون  ع��ن فخرهم  امل�شنفون  ال��لع��ب��ون  اأع���رب  ب��دوره��م   .
فنية  مكا�شب  اأثمرت  البطولت  يف  الناجحة  وم�شاركاتهم  تدريباتهم 
اأن  اإىل  والتطور، م�شريين  اأنف�شهم لل�شتمرار  ما يعزز من ثقتهم يف 
يف  ال��ن��ادي  جن��اح  م��ن  ب���دوره  يعزز  لنجاح  �شيقودهم  امل�شتمر  التدريب 

ريا�شات الدفاع عن النف�س والريا�شة الإماراتية ككل.

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي 
نادي  مدير   .. دب��ي   2020 لإك�شبو  العليا  اللجنة  رئي�س  الإم����ارات  ل��ط��ريان 
اأر�شنال امل�شارك يف الدوري الإجنليزي املمتاز ميكل اأرتيتا وذلك يف جناح طريان 

الإمارات يف "اإك�شبو 2020 دبي" ال�شريك الأول والناقل الر�شمي للمعر�س .
م�شتقبل  على  تركز  التي  الرقمية  التجارب  على  جولة  خ��لل  اأرتيتا  واط��ل��ع 

الطريان وتفاعل مع العديد من التجارب والعرو�س الغامرة مبفرده .
ويقدم جناح طريان الإمارات 10 جتارب �شمعية وب�شرية حتفز الفكر جلميع 
زوار اإك�شبو 2020 دبي.. وا�شتوحي الت�شميم الداخلي واخلارجي للجناح الواقع 
الهيكل  24 زعنفة تتدفق وتنحني حول  الفر�س من الطريان مع  يف منطقة 
ال�شم�س.  غ��روب  بعد  باحلياة  ناب�شة  باألوان  يتاألق  رائ��ع   LED اإ�شاءة  ونظام 
و�شملت جولة اأرتيتا يف معر�س اإك�شبو زيارة اجلناحني الإ�شباين والأرجنتيني 

وجناح ال�شتدامة وبرج املراقبة ال�شهري "حديقة يف ال�شماء" الذي يوفر م�شهدا 
بانوراميا 360 درجة للموقع بالإ�شافة اإىل قبة الو�شل لل�شتمتاع بعرو�شها 
ال�شوئية الرائعة. وقال ميكل اأرتيتا: " حظيت بجولة رائعة يف اإك�شبو 2020 
الإمارات  الطريان يف جناح طريان  م�شتقبل  وكانت جتربة  دبي  زيارتي  خلل 
مبهرة، وا�شتمتعت كثريا بالعرو�س ال�شوئية يف قبة الو�شل التي تعد من اأبرز 
يزور  �شخ�س  لأي  بها  واأو���ش��ي  حقا  فريدة  جتربة  كانت  ولقد  املعر�س  معامل 
واأر�شنال واحدة  الإم��ارات  ال�شراكة بني طريان  ". وتعد  املقبلة  دبي يف الأ�شهر 
من اأطول العلقات امل�شتمرة يف عامل كرة القدم حيث تزين العلمة التجارية 
الناقلة  رعاية  و�شت�شتمر   2006 عام  منذ  الفريق  قم�شان  الإم��ارات  لطريان 
للنادي حتى مو�شم -2023 2024 كما �شتبقى ت�شمية ا�شتاد اأر�شنال "ا�شتاد 

طريان الإمارات" حتى عام 2028.

للكاراتيه  الدويل  الت�سنيف  يدخلون  ال�سارقة  من  لعبني   3 اأحمد بن �سعيد ي�ستقبل مدير نادي اأر�سنال

من الأرجنتني تذل الأوروغواي وكولومبيا تفرمل الربازيل  وال�����ش��ادم  املبكر  خروجها  خيبة  فرن�شا  عّو�شت 
كاأ�س اأوروبا هذا ال�شيف عندما تّوجت بلقب الن�شخة 
القدم،  ل��ك��رة  الأوروب����ي����ة  الأمم  دوري  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ملعب  على  النهائي  يف  اإ�شبانيا  على   1-2 بتفوقها 
�شان �شريو يف ميلنو يف الطريق اإىل مونديال قطر 

لقبها. على  للمحافظة  �شت�شعى  حيث   2022
وك���ان���ت اإ���ش��ب��ان��ي��ا اف��ت��ت��ح��ت ال��ت�����ش��ج��ي��ل ع���ر ميكيل 
�شريًعا  العامل  اأبطال  يرد  اأن  قبل   )64( اأويار�شابال 
من خلل كرمي بنزمية )66( وي�شجل كيليان مبابي 

هدف الفوز )80(.
وكانت الرتغال توجت بالن�شخة الوىل يف حزيران/
النهائي،  يف  هولندا  ح�شاب  على   2019 ع��ام  يونيو 
 ،2018 اأيلول/�شبتمر  يف  البطولة  ب���داأت  بعدما 
القدم  لكرة  الأوروب���ي  اأطلقها الحت��اد  وه��ي م�شابقة 

للتعوي�س عن املباريات الودية.
بعد  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  طريقهما  املنتخبان  و�شق 
"ل روخا"  ت��ق��دمي��ه��ا ع��ر���ش��ني رائ���ع���ني، ح��ي��ث جن��ح 
اأق�شاه  ال��ذي  الإيطايل  الثاأر من نظريه  الأرب��ع��اء يف 
من ن�شف نهائي كاأ�س اأوروبا يف طريقة اإىل اللقب يف 
متوز/يوليو املا�شي، بنتيجة 2-1، موقًفا �شل�شلة من 
يخ�شر فيها الأخ��ري على مدى اأكر  مل  مباراة   37

من ثلث �شنوات.
اأما فرن�شا فقلبت الطاولة على بلجيكا اخلمي�س بعد 
تخلفها بهدفني نظيفني يف نهاية ال�شوط الول، اإىل 
فوز مثري 3-2 عندما �شجل لها لعبها تيو هرنانديز 

هدًفا يف الدقيقة الأخرية.
وه����ذا ال��ل��ق��ب ال���ث���اين ل��دي��دي��ي��ه دي�����ش��ان امل�����درب مع 
يف  العاملي  املجد  اىل  قادهم  اأن  بعد  الديوك  منتخب 
مونديال رو�شيا 2018، وذلك قبل قرابة 14 �شهًرا 

من النهائيات يف قطر 2022.
وعّو�شت فرن�شا خيبة كاأ�س اأوروبا هذا ال�شيف بعدما 
خرجت وجنومها ب�شكل مفاجئ من الدور ال�16 �شد 
متقدمة  ك��ان��ت  اأن  بعد  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��لت  �شوي�شرا 

الأ�شلي. الوقت  نهاية  من  دقيقة   15 قبل   1-3
وكان هذا اللقاء الول بني املنتخبني يف بطولة كرى 
ربع  يف  -2�شفر  فرن�شا  على  اإ�شبانيا  تغلبت  اأن  منذ 
و�شطها  للعب  بثنائية   2012 اأوروب���ا  كاأ�س  نهائي 
الدولية  مباراته  يخو�س  ك��ان  ال��ذي  األون�شو  ت�شابي 
رقم 100 حينها، وذلك يف طريقها للتتويج باللقب 

القاري على ح�شاب اإيطاليا برباعية نظيفة.
 1998 العامل  بكاأ�س  كلعب  املتوج  دي�شان  واأج��رى 
التي  الت�شكيلة  على  تغيريين   2000 اأوروب��ا  وكاأ�س 
يف  ت�شواميني  اأوري��ل��ي��ان  م�شرًكا  بلجيكا  اأم���ام  ب���داأت 
خط الو�شط بدل من اأدريان رابيو لإ�شابته بفريو�س 
من  ب���دل  ال��دف��اع  يف  كيمبيمبي  وبري�شنيل  ك��ورون��ا 

لوكا�س هرنانديز.
اإنريكي على فريان  اأبقى  اأما من الناحية الإ�شبانية، 
توري�س يف الهجوم الذي �شجل الهدفني �شد اإيطاليا، 
يف  لإ�شابة  تعر�شه  منذ  التمارين  ع��ن  غ��اب  اأن  بعد 
�شاقه مطلع ال�شوط الثاين �شد "الأتزوري" اأجرته 
ب����داأ رودري لعب  امل����ب����اراة، ك��م��ا  ع��ل��ى اخل�����روج م���ن 
مان�ش�شرت �شيتي النكليزي يف الو�شط بدل من كوكي 
باو  ا عن  عو�شً الدفاع  قلب  غار�شيا يف مركز  واإري��ك 

توري�س.
و�شهدت املباراة امل�شاركة رقم 100 لأنطوان غريزمان 
بقمي�س املنتخب الفرن�شي لي�شبح تا�شع لعب فقط 

يحقق هذا الإجناز.
املباراة  اأف�����ش��ل لع��ب يف  ال���ذي اخ��ت��ري  وق���ال بنزمية 

واجلماعي،  ال�شخ�شي  ال�شعيدين  "على  النهائية 
الفرن�شي،  امل��ن��ت��خ��ب  م��ع  ب��ل��ق��ب  اأف����وز  اأن  ح��ًق��ا  اأردت 
م��ب��اراة �شعبة �شد فريق  ال��ي��وم. كانت  ذل��ك  وحققت 
جيد. لقد اأظهرنا قوة �شخ�شية لأن فريقنا قوي ول 

ن�شت�شلم اأبًدا واليوم اأثبتنا ذلك".
ع��دم اخلوف  ال��ك��ب��رية،  ال��ف��رق  نوعية  "اإنها  واأ���ش��اف 
بهذا  �شاأ�شتمتع  املنا�شبة.  اللحظة  وانتظار  وال�شر 
التي  العامل  كاأ�س  اىل  �شنتاأهل  ف�شيًئا  و�شيًئا  اللقب 

تعتر هدفنا املقبل".
اأف�شل لعب يف البطولة  واختري �شريجيو بو�شكت�س 

ا اأمام اإيطاليا. بعد اأداء لفت اأي�شً
بول  رائعة من  بعد متريرة  باكًرا  الفرن�شيون  وه��دد 
بنزمية  اىل  و�شلت  العمق  يف  امل��داف��ع��ني  ب��ني  بوغبا 
اأنه  اإل  ب��ن��ج��اح،  �شيمون  اأون����اي  احل��ار���س  راوغ  ال���ذي 
اأ�شبيليكويتا  اأن ي�شتت �شي�شار  تاأخر يف الت�شديد قبل 

متريرته اىل و�شط املنطقة )6(.
قال بوغبا بعد الفوز "بداأنا املباراة ب�شكل �شيئ وفر�س 
با�شتطاعتنا  اأن����ه  ن����درك  ع��ل��ي��ن��ا.  �شيطرته  امل��ن��اف�����س 
هي  النتيجة  النهاية  يف  لكن  اأف�����ش��ل،  اأداء  ن��ق��دم  اأن 
اله��م. ما زلنا متعط�شني للمزيد من الألقاب. لقد 
لعبنا ن�شف النهائي �شد منتخب بلجيكي قوي جًدا، 
والنهائي �شد فريق ميلك نوعية عالية من اللعبني 

ويف املباراتني جنحنا يف قلب تخلفنا اىل فوز".
ياأتي  اأن  ق��ب��ل  ال��ف��رن�����ش��ي��ون ���ش��غ��ط��ه��م  ب��ع��ده��ا  ت��اب��ع 
بينية  بتمريرة  الإ���ش��ب��ان  ج��ان��ب  م��ن  الول  التهديد 
�شددها  املنطقة  داخ��ل  �شارابيا  بابلو  اإىل  توري�س  من 

الخري وت�شدى لها هوغو لوري�س )12(.
خفت بعدها اإيقاع املباراة يف ظل ا�شتحواذ "ل روخا" 

على الكرة من دون فر�س من الطرفني.
ي��د على جول  للم�شة  الإ���ش��ب��ان بركلة ج��زاء  وط��ال��ب 
كونده اإثر عر�شية من رودري، اإل اأن احلكم اأبقى على 
امل�شاعد  الفيديو  اىل حكم  الرجوع  بعد  الول  ق��راره 

اآر" )32(. اي  "يف 
وتعر�س "الديوك" الذين اكتفوا بت�شديدة واحدة يف 
ال�شوط الول، مل تكن على املرمى، لنتكا�شة باإ�شابة 
اأجرته  ع�شلية  لإ�شابة  ف��اران  راف��اي��ل  ال��دف��اع  قلب 
بايرن  وا�شتبداله مب��داف��ع  امل��ب��اراة  م��ن  على اخل���روج 
مبارته  ليخو�س  اأوباميكانو  داي���و  الأمل���اين  ميونيخ 

الدولية الرابعة )43(.
وبعد ربع �شاعة اأول باهت يف ال�شوط الثاين، ا�شتعلت 
املباراة يف غ�شون دقيقتني بعد اأن اأ�شاب تيو هرنانديز 
العار�شة من داخل املنطقة اإثر عر�شية من بنزمية، 
بو�شكت�س  ومي��رر  مرتدة  الإ�شبان  اإث��ره��ا  على  لي�شن 
كرة جميلة يف العمق اىل اأويار�شابال الذي تفوق على 
داخل  من  زاحفة  بي�شراه  ي�شدد  اأن  قبل  اأوباميكانو 

املنطقة اإىل ي�شار لوري�س )64(.
الرد مل يتاأخر �شوى دقيقتني بلحظة خيالية  اأن  اإل 
من بنزمية الذي �شدد كرة لولبية من على م�شارف 
ا���ش��ت��ق��رت يف الزاوية  ال��ي�����ش��رى  امل��ن��ط��ق��ة ع��ن اجل��ه��ة 

الي�شرى ملرمى �شيمون )66(.
اإل  ملبابي،  فر�شة  واأتيحت  الفرن�شيني  ا�شتمر �شغط 

اأنه �شدد كرة �شهلة بني يدي �شيمون )72(.
ت�شجيل هدف  �شان جرمان يف  باري�س  وجنح مهاجم 
تيو هرنانديز قبل  بعدما و�شلته متريرة من  الفوز 
�شيمون وي�شدد  وي��راوغ  املنطقة  داخ��ل  يت�شلل اىل  اأن 
ب��ي�����ش��راه ك���رة زاح���ف���ة )80(، و���ش��ط اع���رتا����س من 
اخل�شم على وجود ت�شلل، اإل اأن "يف ايه اآر" اأظهر اأن 

الكرة ارتطت بغار�شيا يف طريقها اىل مبابي.

فرن�سا تتوج بلقب دوري 
الأمم الأوروبية 

الإمارات  لحت��اد  العامل  ال�شر  اأم��ني  احلمادي  في�شل  اأ�شاد 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ����لل م�شاركة  ل��رف��ع الأث����ق����ال 
مبدينة  الأثقال  لرفع  لل�شباب  العامل  بطولة  يف  الإم���ارات 

جدة ال�شعودية ال�شهر اجلاري.
ونوه يف هذا ال�شدد بتحطيم الرباع الإماراتي ال�شيخ خالد 
وحتقيقه  البطولة،  هذه  يف  ال�شخ�شية  لأرقامه  القا�شمي 

لأرقام جديدة ميكن البناء عليها، حيث �شارك يف وزن 67 
ك��ج��م، وح��ق��ق 93 ك��ج��م خ��ط��ف، و105 ن���رت، وه���ي اأرق���ام 

مميزة على �شوء �شنه ال�شغري الذي ل يتجاوز 16 عاما.

م�ساركة ناجحة للإمارات يف »مونديال ال�سباب لرفع الأثقال«



يفارق احلياة 200 مرة ب�سبب حالة نادرة يف قلبه
يقول رجل بريطاين اإنه فارق احلياة لأكر من 200 مرة، ب�شبب 

حالة طبية تت�شبب يف توقف قلبه ب�شكل مفاجئ لثوان عديدة.
الوعائي،  الإغ��م��اء  تدعى  �شحية  حالة  م��ن  اآرت�شر  ت��روي  يعاين 
حيث يعاين من انخفا�س مفاجئ يف معدل �شربات القلب و�شغط 
الأحيان،  الكثري من  بالإغماء. ويف  اإ�شابته  اإىل  ي��وؤدي  ال��دم، مما 
ي�شتعيد  اأن  قبل  وج��ي��زة،  لفرتة  كامل  ب�شكل  ت��روي  قلب  يتوقف 
من  "واحدة  جتربته:  ع��ن  متحدثاً  ت���روي  وق���ال  ثانية.  ن�شاطه 
اأكر الهجمات التي ل تن�شى، كانت عندما كنت يف م�شت�شفى تويد 
اأدركت  وعندها  ثابًتا،  �شوتاً  ي�شدر  القلب  مراقبة  جهاز  و�شمعت 
�شمعت  وعيي  اأفقد  اأن  قبل  الوعي.  عن  الغياب  و�شك  على  باأنني 
بفتح  اأحدهم  وق��ام  الغرفة،  مغادرة  عائلتي  من  يطلبون  الأطباء 

جفني عيني وطلب مني اأن اأحاول البقاء م�شتيقظا".
�شاطعاً،  �شوءاً  اأو  نفقاً  ي��رى  امليت  اأن  الكثريون  "يعتقد  واأ���ش��اف 
ول��ك��ن��ي ع��ن��دم��ا ك��ن��ت اأف��ق��د ال��وع��ي وي��ع��ت��رين الأط���ب���اء يف عداد 
الأموات، مل اأكن اأرى هذه الأ�شياء، بل كنت اأ�شعر باأنني يف دوامة، 

وكنت اأ�شاهد وم�شات من وجوه اأفراد عائلتي".
عندما  الإنعا�س  اإىل  يحتاج  يكن  ت��روي مل  ف��اإن  الأطباء  وبح�شب 

ي�شاب بالإغماء، لأنه يعود اإىل احلياة مرة اأخرى مبفرده.
وقد تعر�س تروي ذات مرة لنوبة اإغماء اأثناء قيادة ال�شيارة، لكنه 
وا�شتيقظ  اخل��ارج،  اإىل  نف�شه  ورم��ي  ال�شيارة  ب��اب  فتح  متكن من 
ليجد اأكر من 20 �شخ�شاً يحيطون به، حيث اعتقدوا باأنه فارق 

احلياة. وبعد تلك احلادثة، ُمنع تروي من قيادة ال�شيارة.

يواجه ال�سجن ل�20 عاما بتهمة الحتيال
بال�شجن  عقوبة  "اأمازون"،  موقع  من  املت�شوقني  اأحد  يواجه  قد 

ت�شل ل�20 عاما بتهمة الحتيال.
واعرتف هد�شون هامريك اأمام حمكمة �شارلوت يف نورث كارولينا 
بالوليات املتحدة، باأنه ارتكب التهم املن�شوبة اإليه. واأ�شدرت وزارة 
العدل بيانا قالت فيه اإن هامريك يواجه عقوبة ق�شوى بال�شجن 
ملدة 20 عاما، وغرامة قدرها 250 األف دولر. وح�شبما ذكر موقع 
اإن�شايدر"، فقد رفع حمامون يف الوليات املتحدة ق�شية  "بزن�س 
على هامريك، يتهمونه فيها بالحتيال يف اأكر من 270 �شفقة 
�شراء قيمتها تقارب 290 األف دولر، اأجراها مع موقع "اأمازون". 
وكان هامريك يقوم ب�شراء منتجات من "اأمازون"، معظمها بالغ 
الثمن، ومن ثم يقوم باإرجاع ن�شخة غري اأ�شلية منها على درجة 
وقال  اأق���دم.  اأو  اأق��ل  مبوا�شفات  اإ���ش��دارا  اأو  الت�شابه،  م��ن  كبرية 
اإن���ه يف بع�س الأح���ي���ان، ك��ان ه��ام��ري��ك يعيد بيع  اأي�����ش��ا،  امل��دع��ون 
املنتجات الأ�شلية التي ح�شل عليها من "اأمازون" على موقع "اإي 

باي"، كما فعل مع جهاز "اآي ماك برو".

بكورونا اأ�سيبوا  العامل  �سكان  % من   3
اأظهر اإح�شاء لرويرتز اأن اأكر من 237.48 مليون ن�شمة اأُ�شيبوا 
و�شل  ح��ني  يف  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
اإىل خم�شة مليني  الفريو�س  الناجتة عن  الوفيات  اإجمايل عدد 

و52304.
اأ�شيبوا  ال��ع��امل  ���ش��ك��ان  ب��امل��ئ��ة م��ن   3 ن��ح��و  ف���اإن  الأرق�����ام  وبح�شب 
امل�شابني  ب��اأع��داد  مقارنة  الوفيات  بلغت  بينما  ك��ورون��ا،  بفريو�س 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ���ش��اب��ات  ت�شجيل  ومت  باملئة.   2.1 ن�شبته  م��ا 
اأكر من 210 دول ومناطق منذ اكت�شاف اأوىل حالت الإ�شابة يف 

ال�شني يف دي�شمر الأول 2019
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علماء فلك يكت�سفون كوكبا فريدا 
يبعد عنا 1300 �سنة �سوئية

تو�شل علماء فلك لكت�شاف مثري يتعلق مبنظومة GW Orionis والتي تبعد عنا م�شافة 1300 �شنة �شوئية 
فقط.

وكان العلماء يف ال�شابق يعتقدون اأن GW Orionis ل تختلف كثريا عن نظامنا ال�شم�شي، علما اأن هذه املنظومة 
عبارة عن ثلثة جنوم حماطة جزئيا بحلقات من خملفات الف�شاء.

اأظهرت فجوة كبرية يف احللقات ترابية ال�شكل،  اأجراها باحثون يف جامعة نيفادا الأمريكية،  لكن درا�شة جديدة 
العلمية. بالأخبار  ح�شبما ذكر موقع "CNET" املتخ�ش�س 

ويف بحث ن�شرت نتائجه يف جملة اجلمعية الفلكية امللكية، اأو�شح عامل الفلك جريميي �شمولوود، اأن هناك احتمال 
.GW Orionis لوجود كوكب اأو كواكب �شخمة يف املنطقة التي تف�شل بني اأقرا�س منظومة

واأ�شاف �شمولوود: "من املحتمل اأن يكون هذا الكوكب اأو الكواكب غازيا مثل امل�شرتي، اإل اأن ما مييزه وجود 3 
�شمو�س يدور حولها".

LTT 1445Ab التي حتتوي على  وكان علماء فلك قد اكت�شفوا �شابقا كواكب يف اأنظمة النجوم الثلثية، مثل 
ثلثة �شمو�س يف �شمائها، ولكنها تدور حول اأحد النجوم فقط.
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حتدي الربوتني اخلطري يكت�سح تيك توك
ال��ذي��ن يقبلون  اأن مم��ار���ش��ي الريا�شة وك��م��ال الأج�����ش��ام، ه��م  امل��األ��وف ه��و 
اإمداد اجل�شم مبا يحتاجه حتى  على ا�شتهلك بودرة الروتني، من اأجل 
امل��ادة حتولت اإىل حتد و�شف باخلطري  ينمو وميار�س وظائفه، لكن هذه 
ع��ددا من  التحدي اجلديد  ودف��ع هذا  "تيك توك".  الفيديو  على من�شة 
م�شتخدمي "تيك توك"، اإىل اإفراغ ملعق من بودرة الروتني مبا�شرة يف 
الفم، دون القيام بخلطه باملاء اأو احلليب على غرار ما يو�شي به اخلراء.

وينبه خراء ال�شحة اإىل اأن تناول الروتني بهذه الطريقة اجلافة، يزيد 
عر�شة الإن�شان للإ�شابة بالف�شل الرئوي وبا�شطرابات يف القلب واأع�شاء 
اأخرى من اجل�شم. واأظهرت اأرقام حديثة اأن مقاطع الفيديو التي وثقت 
�شوائل،  اإ�شافة  بدون  تناوله  اأي  بالروتني اجلاف،  التحدي اخلا�س  هذا 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  بح�شب  اإع���ج���اب،  م��ل��ي��ون   8.2 م��ن  اأك���ر  ح�����ش��دت 
الريطانية. واأوردت تقارير يف ولية فلوريدا الأمريكية، اأن موؤثرة �شابة 
يف الع�شرين من عمرها، اأ�شيبت بنوبة قلبية بعدما حاولت تناول جرعة 
من بودرة الروتني دون اإ�شافة اأي �شوائل، من اأجل م�شاركة املقطع على 

من�شة "تيك توك".
 ويباع الروتني يف الأ�شل على �شكل بودرة، حتى ي�شاف اإليه املاء اأو احلليب، 

لكن تناوله ب�شكل جاف، اأمر غري ماألوف وحمفوف باملخاطر.

كلوين يحب التعاطف مع ذا تندر بار
تندر  "ذا  فيلم  اأخ���رى يف  م��رة  الكامريا  للوقوف خلف  كلوين  ج��ورج  ع��اد 
اأفليك  ب��ن  بطولة  وه��و  الر�شد،  �شن  بلوغ  ح��ول  ت��دور ق�شته  بار" وال���ذي 
وتاي �شرييدان. الفيلم الروائي هو الثامن الذي يخرجه كلوين، وق�شته 
مقتب�شة من مذكرات املوؤلف الأمريكي جيه. اآر. مورينجر الذي وجد من 

ي�شتعي�س بهم عن والده الغائب يف حانة عمه ت�شاريل بنيويورك.
وقال كلوين لرويرتز يوم الأحد خلل العر�س الأول للفيلم يف مهرجان 

لندن ال�شينمائي "كان لطيفا... ل اأخرج عادة اأفلم كهذا.
بها.  مررنا  التي  الأ�شياء  كل  بال�شرورة  يعك�س  ل  �شيئا  يكون  اأن  "اأردت 

اأردت �شيئا يذكرنا باأننا جميعا ن�شبه بع�شنا البع�س ب�شكل عام".
واملمثل  �شرييدان  دوره  يلعب  ال��ذي  اآر.  جيه.  ع��ن  الفيلم  اأح���داث  وت���دور 
ن��ادل يف حانة  ال��ذي يعمل  ي��رع��اه عمه  ال�شاعد دان��ي��ال ران��ي��ريي وال���ذي 
ويلعب دوره اأفليك، حيث يجد املاأوى يف هذه احلانة. ويتحول جيه. اآر. من 
كونه �شبيا ل ي�شعر بالأمان اإىل كاتب ذائع ال�شيت متاأثرا بالق�ش�س التي 

كان يرويها رواد احلانة من خمتلف الأطياف.
اأفليك للعب دور العم ت�شاريل اجلاذب  وقال كلوين عن اختياره ل�شديقه 

للنتباه اإن القرار كان �شهل.
ما  غالبا  مرحة  بطريقة  اأحمق  �شخ�س  اإنه  حقا،  ذكية  ال�شخ�شية  "هذه 

تكون عن عمد، واأداء " بن" ميكنه اجلمع بني كل هذه ال�شفات".

هاندا اأرت�سيل ب�سورة طبيعية 
وجمالها حديث اجلمهور

ال���رتك���ي���ة  هاندا  امل��م��ث��ل��ة  ن�����ش��رت 
ح�شابها  ع��ر  لها  ���ش��ورة  اأرت�شيل  
التوا�شل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����س 
الجتماعي، ظهرت فيها من داخل 
ال��ت��ق��ط��ت �شورة  وق����د  ���ش��ي��ارت��ه��ا، 
مبلمح  ب����دت  ك��م��ا  "�شيلفي"، 
عن  املتابعني  وع��ر  ج��داً  طبيعية 

اإعجابهم بجمالها الدائم.
وكانت ن�شرت هاندا �شورا لها على 
�شفحتها اخلا�شة خلل تواجدها 
الأعرا�س  ف�شاتني  لبيع  م��ك��ان  يف 
وقد اختارت عدة ف�شاتني وجربتها 

فظهرت باأربعة منها.
هذا  زيارتها  على  املتابعون  وعلق 
عدة  وجتريبها  بالتحديد  امل��ك��ان 
ان��ه��ا من  وا����ش���اروا  زف���اف  ف�شاتني 
الذهبي  القف�س  تدخل  ان  املمكن 
بور�شني  ك����رم  امل��م��ث��ل  م���ع  ق��ري��ب��اً 
لأ�شهر  ا�شتمرت  ح��ب  علقة  بعد 
طويلة على اثر جناحهما �شوياً يف 

م�شل�شل "اأنت اطرق بابي".

م�سمم �سهري يعرتف 
ب�سر اأخفاه خجًل

الفرن�شي  امل��و���ش��ة  م�شّمم  ك�شف 
"باملان"(  )دار  رو�شتان  اأوليفييه 
العام  تعّر�س حلروق خطرية  اأنه 
مع  م��دف��اأت��ه،  انفجار  اإث��ر  املا�شي 
تقدمي �شورة تدعم اأقاويله، لكنه 
"خجًل" يف جمال  الأم���ر  اأخ��ف��ى 

ي�شوده "الهو�س بالكمال".
العمر  م��ن  البالغ  امل�شّمم  وك��ت��ب 
طويلة  ر����ش���ال���ة  يف  ع����ام����اً   36
ال�شبت  م�شاء  بالإنكليزية  ن�شرها 
الذي  اإن�����ش��ت��غ��رام  يف  ح�شابه  ع��ل��ى 
مليني  ����ش���ب���ع���ة  ن����ح����و  ي���ت���اب���ع���ه 
م�شرتك "اأ�شعر الآن اأنني م�شتعّد 
جّد  مل��ّدة  اأخفيته  اأم��را  ملكا�شفتكم 
ب�شورة  ال��ن�����ّس  واأرف����ق  طويلة". 
تظهره م�شّمد ال�شدر والذراعني 
وال���راأ����س ب�����ش��ا���س واآث�����ار احل���روق 

بادية على وجهه.
�شنة  "قبل  رو������ش�����ت�����ان  وق���������ال 
ب��ال��ت��ح��دي��د، ان��ف��ج��رت امل���دف���اأة يف 
اليوم  �شباح  وا�شتيقظت  منزيل. 
�شان-لوي يف  التايل يف م�شت�شفى 
باري�س". واأ�شاف "بذلت ق�شارى 
جهدي لأخفي الأمر عن اأكر عدد 
ممكن من الأ�شخا�س، مع التكّتم 

ب�شاأنه مع طاقمي واأ�شدقائي".
ملاذا  اأع��رف  "ب�شراحة ل  واأو���ش��ح 
انتابني اخلجل اإىل هذه الدرجة. 
الهو�س  ذل�����ك  م������رّد  ي���ك���ون  وق�����د 
املو�شة  ال�شائد يف جمال  بالكمال 

ونقاط �شعفي اخلا�شة".

تي�س هوليداي اأ�سمن عار�سة
�شاركت اأ�شمن عار�شة يف العامل وهي الأمريكية  تي�س 
هوليداي  ثلث �شور لها من جل�شة ت�شوير يف غرفة 

نومها بدت فيها على ال�شرير بو�شعيات خمتلفة.
على  جال�شة  وه��ي  الأوىل  ال�����ش��ورة  يف  تي�س  وتظهر 
حافة ال�شرير ولفت الأنظار بطنها الكبرية املتدلية، 
بحيث  العلوي  ن�شفها  فبدا  الثانية  ال�شورة  يف  اأم��ا 
يديها  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ب��ط��ن��ه��ا  ع��ل��ى  م�شتلقية  ك��ان��ت 
الذي  اأي�شاً  و�شدرها  بالو�شوم  املمتلئتني  املكتنزتني 
برز من الف�شتان الذي كانت ترتديه، اأما يف ال�شورة 
الثالثة فكانت راكعة وظهرت تي�س يف ال�شورة الرابعة 
وقد ا�شتلقت اأي�شاً على بطنها ورفعت قدميها ليبدو 
حذاوؤها، ومن امل�شاهري الذين اأبدوا اإعجابهم بجل�شة 

الت�شوير العار�شة واملمثلة  اأمر هريد .
و�شاركت تي�س ق�شماً اآخر من ال�شور التقطت لها من 

اخللف لترز موؤخرتها وفخذيها ال�شمينني.
وعلقت تي�س على �شورة "كر�شها":" ما اأحبه اأكر يف 
هذه ال�شور: كيف يبدو بطني لطيًفا اأو كيف يتقنون 

ت�شوير �شكلي من اخللف".

حالة نادرة تهدد �سابة بانف�سال جمجمتها 
ب��داأت �شابة بريطانية تعاين من جمموعة من احلالت 
الترعات لإج��راء عملية جراحية لوقف  النادرة، بجمع 
م�شاكل املفا�شل التي تقول اإنها حولت حياتها اإىل جحيم 

ل يطاق.
بخطر  تهدد  حالة  م��ن  ع��ام��اً،   23 بلفور،  اإميلي  تعاين 
جزء  وانفجار  الداخل،  من  ج�شمها  عن  راأ�شها  انف�شال 

من دماغها يف جمجمتها.
يف  درا�شتها  تعليق  على  ال�شابة،  احل��ال��ة،  ه��ذه  واأج���رت 
الأدب الإجنليزي يف اجلامعة، حيث حتاول جاهدة جمع 
150 األف جنيه ا�شرتليني، اأي ما يعادل 200 األف دولر 
املتحدة لتثبيت  ال��ولي��ات  اأم��ري��ك��ي، لإج���راء ج��راح��ة يف 

هيكلها العظمي.
وقالت اإميلي متحدثة عن حالتها ال�شعبة: “ اأغاين من 
اآلم م�شتمرة يف الع�شلت، واإرهاق �شديد، وعدم ثبات يف 
املفا�شل. لقد تدهورت حالتي لدرجة اأنني ل اأمتكن من 

القيام باأي �شيء اإذا مل اآخذ م�شكنات الأمل”
من  ع�شرة  ال��راب��ع��ة  يف  اجلليد  على  ت��زل��ج  ح���ادث  واأدى 
امل��زع��ج��ة، مما  ال�شحية  احل���الت  م��ن  ع��دد  اإىل  عمرها، 
الباليه  حت��ب  ن�شطة،  مراهقة  م��ن  تتحول  اإميلي  جعل 
نوع  اأي  فتاة ل متار�س  اإىل  ال��دراج��ات،  ورك��وب  والتزلج 

من الن�شاط.

كانت ترتقب املوت ثم اأُلغي 
القرار.. امراأة تثري جدل

اأو�شكت امراأة كولوموبية اأن ت�شبح اأول �شخ�س يف البلد 
يفارق احلياة، عن طريق ما يعرف ب�"املوت الرحيم"، دون 
اأن تكون يف مرحلة مر�س نهائية، لكن جلنة طبية عقدت 
ثم خل�شت  �شاعة،   11 باملاراثوين طيلة  ُو�شف  اجتماعا 

اإىل رف�س الطلب.
فاإن  الأم��ريك��ي��ة،  بو�شت"  "وا�شنطن  �شحيفة  وبح�شب 
املراأة التي تبلغ 51 عاما، تقدمت بطلب من اأجل مفارقة 
الظروف  ب�شبب  الرحيم"،  "املوت  ط��ري��ق  ع��ن  احل��ي��اة 

ال�شحية ال�شعبة التي متر بها.
اجلانبي  ب�"الت�شلب  ي���ع���رف  م��ر���ش��ا  امل�������راأة  وت���ع���اين 
تدريجي  ب�شكل  يتفاقم  ع�شبي  مر�س  ال�شموري" وهو 

لأنه يوؤثر على املخ واحلبل النخاعي.
بينما  برجليها،  الإح�����ش��ا���س  الكولومبية  امل����راأة  وف��ق��دت 
لكون  نظرا  امل�شتقبل،  يف  �شوءا  و�شعها  ي��زداد  اأن  تتوقع 
الأمرا�س  م��ن  ب��ه  اأ�شيبت  ال���ذي  ال�شحي  ال���ش��ط��راب 
امل��ع��ق��دة ل��ل��غ��اي��ة. ول��ي��ل��ة اجل��م��ع��ة، ج���رى اإي���ق���اظ مارتا 
�شيبولفيدا، من النوم، على يد حماميها، وجرى اإخبارها 
باأن موعد "املوت الرحيم" الذي كان مقررا، يوم الأحد، 

مت اإلغاوؤه.
وج���رى اإل��غ��اء م��وع��د امل���وت ال��رح��ي��م، ال���ذي ك���ان مقررا  
يعد  مل  امل����راأة  م��ل��ف  اأن  راأت  علمية  جل��ن��ة  لأن  ���ش��ب��اح��ا، 
ي�شتوجب ال�شروط املطلوبة، لأن �شحتها �شهدت حت�شنا.
ل��ه وق���ع املفاجاأة  ال���ق���رار ك���ان  اأن ه���ذا  امل��ح��ام��ون  وذك����ر 
املراأة مل تكن على دراية بانعقاد اجتماع  وال�شدمة، لأن 
ب�شاأن  ق��راره��ا  يف  النظر  لأج��ل  �شحيني  م�شوؤولني  ب��ني 

الرحيم". "املوت 

لإجراء درا�سات.. فايزر تتوىل 
تطعيم مدينة كاملة 

اأنها  ل��لأدوي��ة  الأمريكية  فايزر  �شركة  اأعلنت 
الثانية  �شن  فوق  هم  كل من  تطعيم  �شتتوىل 
درا�شة  اإط���ار  يف  ب��ال��رازي��ل،  مدينة  يف  ع�شرة 
امل�شاد  ل��ق��اح��ه��ا  وف��ع��ال��ي��ة  ���ش��لم��ة  ل��ق��ي��ا���س 
لفريو�س كورونا، ح�شبما ذكرت وكالة بلومرج 

للأنباء الأحد.
و���ش��ت��ت��اب��ع ال���درا����ش���ة الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن مت 
تطعيمهم يف مدينة توليدو ملدة ت�شل اإىل عام 
ملعرفة طول فرتة الوقاية التي يقدمها اللقاح 

�شد الفريو�س و�شللته اجلديدة.
ويف ت��ل��ك امل���دي���ن���ة، ل��ي�����س ه���ن���اك ال��ك��ث��ري من 
املت�شككني يف اللقاح. وقال م�شوؤولون حمليون 
لتلقي  املوؤهلني  ال�شكان  من   )98%( نحو  اإن 
اللقاح هناك، ح�شلوا على جرعة واحدة على 

الأقل من اللقاح امل�شاد للفريو�س.
م���ع م�شوؤولني  ���ش��ت��ع��م��ل  اإن���ه���ا  ف���اي���زر  وق���ال���ت 
وم�شت�شفى  ال�������ش���ح���ة،  جم�����ال  يف  حم��ل��ي��ني 
وجامعة وبرنامج التطعيم الوطني بالرازيل 
ملراقبة العدوى بفريو�س كورونا "يف �شيناريو 
ال�شكان  كامل  تطعيم  بعد  الواقعية"،  احلياة 

بلقاح فايزر-بيونتك.
عن  معلناً  لونيتي  بيتو  توليدو  ع��م��دة  وق���ال 
واأبلينا  بالعلم  نوؤمن  "هنا  اإننا  فايزر  درا���ش��ة 
األف �شخ�س جراء املر�س يف   600 بوفاة نحو 

الرازيل".
وتاأتي الدرا�شة بعد تطعيم جتريبي لكل بالغ 
�شرق  بجنوب  الواقعة  �شريانا  بلدة  يف  تقريبا 

الرازيل.

املمثلة الأمريكية جودي فو�سرت خالل ح�سورها حفل »القلم الأمريكي« يف املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك. ا ف ب

كارينا كابور تتاألق باأحدث ظهور 
يف  ن�شرتها  ب�شور  لها  ظهور  باأحدث  كابور   الهندية  كارينا  النجمة  تاألقت 

�شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي.
بف�شتان كل�شيكي طويل  والأزي��اء  باملو�شة  كابور يف حدث متعلقة  وظهرت 
كبري  ب�شكل  ت��لئ��م  غ��ري��ب��اً  ت�شميماً  وت�شمن  والأب��ي�����س  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ل��ون 

ج�شمها.
باأ�شعارها  اأزياء عاملية معروفة  �شركة  الف�شتان �شممته  اأن  بالذكر  واجلدير 

املرتفعة وت�شاميمها الرفيعة.
وكانت قد ت�شدرت �شوراً يف مواقع التوا�شل الجتماعي لكارينا، اإل اأن هذه 
ب�شبب  اأو  املعروفة  النجمة  جمال  ب�شبب  املتابعني  حديث  تكن  مل  ال�شورة 
التقطها لها خلل حديثها وقيامها بحركات يف  امل�شور  اإطللتها، بل لأن 
وجهها، فظهرت هي ب�شكل ل ينا�شبها حتى اأن حمبيها اأكدوا اأن هذه ال�شورة 
هي اأب�شع �شورة التقطت لكارينا كابور طوال م�شريتها، على الرغم من اأنه 
اأنها فعًل جميلة  اأو خديها، فيتبني  لو مت الرتكيز على ملحمها كعينيها 

اجلميلت، ول حتتاج لأي تغيري يف وجهها.


