
   

االإمارات ت�ؤكد اأهمية اال�ستثمار يف متكني 
املراأة يف عمليات حفظ ال�سالم وبنائه

•• نيويورك-وام:

اأك����دت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ل��ح��ة لتعزيز 
مع  �سيما  ل  ال�سالم،  وبناء  حفظ  بعمليات  امل��راأة  متكني  يف  ال�ستثمار 
ملجل�س  املفتوحة  املناق�سة  خالل  وذل��ك  العامل  حول  الأزم��ات  ا�ستمرار 

الأمن حول املراأة وال�سالم والأمن.
وحتدثت �سعادة لنا ن�سيبة، م�ساعدة وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
خالل  املتحدة،  الأمم  لدى  للدولة  الدائم  املندوب  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
اأع�ساء  الأم��ن و�سط م�ساركة جميع  اأم��ام جمل�س  الدولة  بيان  اإلقائها 
الأمم املتحدة يف الجتماع ب�سكل �سخ�سي للمرة الأوىل منذ بدء جائحة 
الدويل،  والأم��ن  امل�ستدام  ال�سالم  يف  امل��راأة  م�ساركة  عن  كوفيد19-.. 
مو�سحة اأن اأجندة املراأة وال�سالم والأمن �سرورة لنجاح حفظ ال�سالم، 
ولي�ست اأمراً ثانوياً. وقالت: نعلم اأن الن�ساء ل�سن �سحايا النزاع فقط، 

بل �سريكات يف بناء ال�سالم.                              )التفا�سيل �س6(

االإمارت ترتاأ�س امل�ؤمتر غري العادي لالأطراف 
املتعاقدة يف اتفاقية رام�سار ب�س�ي�سرا

•• جالند - �سوي�رسا-وام:

املتعاقدة يف  ل��الأط��راف  العادي  املوؤمتر غري  الإم���ارات  دول��ة  ترتاأ�س 
اتفاقية رام�سار لالأرا�سي الرطبة، الذي بداأت اأعماله ام�س وت�ستمر 

حتى 30 اأكتوبر اجلاري يف مدينة جالند ال�سوي�سرية.
الأف��خ��م مدير عام  �سيف  املهند�س حممد  �سعادة  امل��وؤمت��ر  وي��رتاأ���س   
التغيري  وزارة  م��ن  املخت�سني  م��ن  ع��دد  يرافقه  و  الفجرية،  بلدية 
املناخي و البيئة ملناق�سة عدد من الق�سايا البيئية امللّحة، والوقوف 

على اآخر امل�ستجدات.                      

ال�سودانيون يتظاهرون يوميا بع�سهم موؤيد للجي�س والخر منا�سر للمدنيني

حممد بن را�سد خالل لقائه رئي�س املالديف يف جناحها مبعر�س اك�سبو 2020 دبي    )وام(

التقى رئي�ض املالديف وزار جناحها واأجنحة م�ضر وفل�ضطني و�ض�ي�ضرا يف اإك�ضب�.. وزار معر�ض وم�ؤمتر الف�ضاء الدويل

حممد بن را�سد: و�سلنا املريخ و�سنت�جه اإىل الزهرة ولن نت�قف عن رفع �سقف الطم�ح 

االإمارات تدع� اإىل اال�ضتقرار يف ال�ض�دان وت�ؤكد دعمها ل�ضعبه ال�ضقيق

الربهان يحل جمل�سي ال�سيادة وال�زراء ويعلن الط�ارئ ونقل حمدوك اإىل مكان جمه�ل
•• اأبوظبي-اخلرطوم-وام-وكاالت:

اأك�����دت دول����ة الإم�������ارات اأن���ه���ا تتابع 
ع���ن ك��ث��ب ال���ت���ط���ورات الأخ������رية يف 
جمهورية ال�سودان ال�سقيقة، داعية 
الت�سعيد  وت���ف���ادي  ال��ت��ه��دئ��ة  اإىل 
وباأ�سرع  ال�ستقرار  على  وحر�سها 
وق��ت مم��ك��ن، ومب��ا يحقق م�سلحة 
وط��م��وح��ات ال�����س��ع��ب ال�����س��وداين يف 

التنمية والزدهار.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  و�سددت 
على  احلفاظ  �سرورة  على  ال��دويل 
�سيا�سية  مكت�سبات  م��ن  حت��ق��ق  م��ا 
واق��ت�����س��ادي��ة وك����ل م���ا ي���ه���دف اإىل 
ال�سودان،  ووح�����دة  ���س��ي��ادة  ح��م��اي��ة 
ال�سعب  جانب  اإىل  وقوفها  م��وؤك��دة 

ال�سوداين ال�سقيق.
الإعالم  وزارة  قالت  اخل��رط��وم  ويف 
في�س  على  �سفحتها  يف  ال�سودانية 
رئي�س  اإن  الث����ن����ني،  اأم���������س  ب�����وك 
مكان  اإىل  اقتيد  ال�سوداين  ال��وزراء 
بيان  اإ���س��دار  رف�سه  بعد  جم��ه��ول، 

موؤيد لقرارات الع�سكريني.
وق��ال��ت ال������وزارة يف وق���ت ���س��اب��ق اإن 
القوات الع�سكرية امل�سرتكة حتتجز 
ع��ب��د اهلل حمدوك  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

داخل منزله.
ال��وزارة عن حمدوك دعوته  ونقلت 
ال�����س��ودان��ي��ني يف ر���س��ال��ة م���ن مقر 

وو����س���ف م���ا مي���ر ب���ه ال�������س���ودان، يف 
اإ�سارة  الوقت احلايل، باخلطري، يف 
احل����اد  ال�����س��ي��ا���س��ي  الن���ق�������س���ام  اإىل 
الآونة  البالد، خالل  �سهدته  ال��ذي 

الأخرية.
حكومة  اأن  اإىل  ال���ره���ان  واأ�����س����ار 

التم�سك  اإىل  اجل����ري����ة  اإق���ام���ت���ه 
بال�سلمية واحتالل ال�سوارع للدفاع 

عن ثورتهم.
جمل�س  رئ���ي�������س  اأع����ل����ن  ذل������ك،  اإىل 
ال�سودان،  يف  الن���ت���ق���ايل  ال�����س��ي��ادة 
الفتاح  ع���ب���د  رك�����ن  اأول  ال���ف���ري���ق 

جمل�سي  ح����ل  اأم�����������س،  ال�����ره�����ان، 
ال�����س��ي��ادة وال�������وزراء وف���ر����س حالة 

الطوارئ يف كافة اأنحاء البالد.
التام  الل�����ت�����زام  ال�����ره�����ان،  واأك�������د 
والتم�سك الكامل مبا ورد يف وثيقة 
النتقالية،  الفرتة  ب�ساأن  الد�ستور 

ل��ك��ن��ه اأع���ل���ن ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل ببع�س 
املواد.

ال��ولة يف  اإعفاء  الرهان  اأعلن  كما 
العمل  مبوا�سلة  متعهدا  ال�سودان، 
الأج������واء لإج����راء  اأج����ل تهيئة  م��ن 

النتخابات يف البالد.

ا�ضتدعاء جعجع ب�ضاأن اأحداث الطي�نة الدامية

املخابرات اللبنانية تعلن انتهاء التحقيقات يف اأحداث بريوت
 

•• القاهرة-رويرتز:

اأم�س  الإن��رتن��ت  على  موقعه  يف  اللبناين  اجلي�س  ق��ال 
التحقيقات  من  انتهت  املخابرات  مديرية  اإن  الثنني 
واأح��ال��ت ملف  ب��ريوت  �سهدتها  التي  العنف  اأح���داث  يف 

املقبو�س عليهم اإىل النيابة العامة الع�سكرية.
كان �سبعة من اأن�سار حزب اهلل اللبناين ال�سيعي املدعوم 
من اإيران وحليفته حركة اأمل قد لقوا حتفهم يف 14 
يف  ن��ار،  لإط��الق  تعر�سوا  عندما  الأول  ت�سرين  اأكتوبر 
اأ�سواأ اأحداث عنف ت�سهدها بريوت خالل اأكرث من ع�سر 

�سنوات.
يراأ�سه  ال��ذي  القوات  واأف��ادت م�سادر مقّربة من حزب 
اأتوا  اجلي�س  خم��اب��رات  م��ن  عنا�سر  اأن  جعجع،  �سمري 
من  الثنني  اأم�س  ظهر  قبل  �سكنه(  )مقر  معراب  اإىل 
اأجل اإبالغه بال�ستماع اإىل اإفادته حول تلك الأحداث يف 
وزارة الدفاع اإل اأنه مل يكن موجوداً فتم ل�سق التبليغ 

على الباب.
كما اأو�سحت اأنه من املُبكر احلديث عّما اإذا كان جعجع 

ح�ثيني  متمردين   105 مقتل 
للتحالف جديدة  غ��ارات  يف 

•• الريا�ض-اأ ف ب

لدعم  الع�سكري  التحالف  اأعلن 
ال�سرعية يف اليمن  يف اليمن بقيادة 
اأم�س  ال�سعودية  العربية  اململكة 
مينيني  م��ت��م��ردي��ن   105 م��ق��ت��ل 
ال�ساعات  خ���الل  ج��وي��ة  غ����ارات  يف 
منطقتني  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ت��ة  ال�24 
ال�سرتاتيجية  م��اأرب  مدينة  قرب 
ت��دور معارك بني احلوثيني  حيث 
من  املدعومة  احلكومية  وال��ق��وات 

الريا�س.
ن�سرته  ب��ي��ان  يف  ال��ت��ح��ال��ف  وق����ال 
و���س��ائ��ل اع�����الم ر���س��م��ي��ة اإن�����ه نّفذ 
ا�ستهداف يف منطقتي  88 عملية 
ال��ك�����س��ارة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 30 كلم 
�سمال غ��رب م���اأرب واجل��وب��ة على 
بعد نحو 50 كلم جنوب ماأرب، ما 
اأدى اإىل تدمري 13 اآلية والق�ساء 

على 105 عنا�سر اإرهابية.

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

مواقــيت ال�صالة
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مفو�ص �إ�ستونيا : �إك�سبو 2020 دبي يج�سد �إمكانات 
و�حرت�فية �لإمار�ت يف تنظيم كربى �لأحد�ث �لعاملية

�أخبار �لإمار�ت

تطور�ت �ل�سود�ن.. �سيناريوهات 
متفاوتة بني �لت�سعيد و�لتهدئة

عربي ودويل

ريال »�لذكي و�ل�سلب« يبحث عن 
�لبناء على �نت�سار �لـ »كال�سيكو« 

�لفجر �لريا�سي

الإنقاذ والية فرجينيا:
ال�اليات املتحدة: هل ما 
زال ل�سحر اأوباما مفع�ل؟

•• الفجر -خرية ال�سيباين

قام باراك اأوباما بحملة انتخابية يف فرجينيا يوم ال�سبت. جاء لدعم الدميقراطي 
ان  �سبق  ال��ذي  فرجينيا،  ولي��ة  حاكم  ملن�سب  املر�سح  عاما(،   64( مكوليف  ت��ريي 

�سغله من 2014 اإىل 2018.
بقمي�س مرفوع الأكمام، وبروح خبيثة وقتالية يف ان واحد، ا�سُتقبل ال�سبت يف جامعة 
اأ�سبح  اأيام من انتخاب حاكم ولية فرجينيا،  ريت�سموند وكاأنه امل�سيح. قبل ع�سرة 
لتباع  الول  الرعيل  من  وه��و  ع��اًم��ا،   64 ماكوليف،  ت��ريي  الدميقراطي،  املر�سح 
باراك  فاز  الآن.  �سيئ  و�سع  2018، يف  اإىل   2014 من  وانتخب حاكماً  كلينتون 
ملر�سح دميقراطي   1964 ع��ام  م��رة منذ  2008، لأول  ع��ام  الولية  بهذه  اأوب��ام��ا 

للبيت الأبي�س.                  )التفا�سيل �س10(

كفاءات وطنية �ستتوىل ت�سيري اأمور 
يف  املقررة  النتخابات  حتى  الدولة 

يوليو 2023.
اأ�سدر  الث����ن����ني،  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
ال�سودان،  يف  ال���وزراء  رئا�سة  مكتب 
بيانا ب�ساأن الأحداث املتالحقة التي 
اأ�سابيع  بعد  البالد  عليها  ا�ستفاقت 
انتقال  حول  والنق�سام  التوتر  من 
ال�����س��ل��ط��ة، ب��ني امل��دن��ي��ني م��ن جهة، 
وال���ق���ي���ادات ال��ع�����س��ك��ري��ة، م���ن جهة 

اأخرى.
واأورد البيان اأن رئي�س الوزراء، عبد 
اهلل حمدوك، وزوجته، مت اقتيادهما 
العا�سمة  يف  اإق��ام��ت��ه��م��ا  م��ق��ر  م���ن 
معلومة  غ��ري  جهة  اإىل  اخل��رط��وم، 

من قبل قوة ع�سكرية.
يف  الأمنية  القوات  اأن  البيان  وذك��ر 
اأي�سا على اعتقال  اأقدمت  ال�سودان 
ال�سيادة  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد 

والوزراء وقيادات �سيا�سية.
وو�سفت رئا�سة الوزراء يف ال�سودان، 
م��ا ح���دث مب��ث��اب��ة مت��زي��ق للوثيقة 
على  مكتمل  وان��ق��الب  الد�ستورية 
مكت�سبات الثورة التي مهرها �سعبنا 
بالدماء بحثاً عن احلرية وال�سالم 
القيادات  ال��ب��ي��ان  ح��م��ل  وال��ع��دال��ة. 
ال�سودانية  ال���دول���ة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
امل�سوؤولية الكاملة عن حياة و�سالمة 

حمدوك واأ�سرته.

من  متهمني  لثالثة  االإعدام 
بينهم حار�س ع�سماوي يف م�سر

•• القاهرة-وكاالت:

بالإعدام  م�سرية  حمكمة  ق�ست 
بينهم  من  متهمني،   3 على  �سنًقا 
ال���ذي عمل  ب��ه��اء ك�سك،  الإره��اب��ي 
ه�سام  ل��الإره��اب��ي  �سخ�سيا  حار�سا 
ع�سماوي، وذلك بتهمة تويل قيادة 

جماعة املرابطني الإرهابية.
ال�����س��ادر من  اأم���ر الإح��ال��ة  وك�سف 
امل�سري،  ال����ع����ام  ال���ن���ائ���ب  م��ك��ت��ب 
ك�����س��ك، م�سرف  ب��ه��اء  امل��ت��ه��م��ني  اأن 
فتحي  وحممد  حمبو�س،  معماري 
)هارب( وحممد مرجان اجلوهري 
ب����ني عامي  ت����ول����وا  ق����د  )ه���������ارب( 
جماعة  قيادة  و2019،   2012
وخارجها.  م�����س��ر  داخ����ل  اإره��اب��ي��ة 
اأم��ر الإح��ال��ة اأن اجلماعة  واأو���س��ح 
تهدف اإىل ا�ستخدام القوة والعنف 
بغر�س  وال������رتوي������ع  وال����ت����ه����دي����د 
وتعري�س  العام،  بالنظام  الإخ��الل 
واأمنه  وم�ساحله  املجتمع  �سالمة 
واإلقاء  الأف������راد  واإي������ذاء  ل��ل��خ��ط��ر، 
حياتهم  وتعري�س  بينهم،  الرعب 
العامة  وح���ق���وق���ه���م  وح���ري���ات���ه���م 
واخلا�سة واأمنهم للخطر، وغريها 
من احلريات واحلقوق التي كفلها 
ال��د���س��ت��ور وال���ق���ان���ون، والإ�����س����رار 
ب����ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة وال�������س���الم 
ومنع  القومي  والأم��ن  الجتماعي 
وعرقلة ال�سلطات العامة وم�سالح 
بعملها،  ال���ق���ي���ام  م����ن  احل���ك���وم���ة 
الد�ستور  اأح��ك��ام  تطبيق  وتعطيل 

والقوانني.

5 دول غربية تهدد مبعاقبة 
معرقلي االنتخابات يف ليبيا

•• عوا�سم-وكاالت:

واإيطاليا،  واأملانيا،  فرن�سا،  رحبت 
باإعالن  واأم���ري���ك���ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
عزمها  الن���ت���خ���اب���ات  م��ف��و���س��ي��ة 
للمر�سحني  التزكية  قوائم  ن�سر 

لالنتخابات.
وق��ال��ت ال����دول اخل��م�����س يف بيان 
للمفو�سية  تدعم  اإنها  م�سرتك، 
ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات وت���دي���ن ما 
فاعلة،  جهات  من  عملها  يقو�س 

وفق موقع ال�ساعة 24 الليبي.
وه���ددت ال���دول ال��ك��رى بفر�س 
�سفر  ح����ظ����ر  ب���ي���ن���ه���ا  ع����ق����وب����ات 
وجت��م��ي��د اأ�����س����ول امل�������س���ارك���ني يف 
اأو  ال�ستقرار  اأو  ال�سالم  تهديد 

الأمن يف ليبيا.
وع���ر امل��ب��ع��وث اخل��ا���س لالأمني 
العام لالأمم املتحدة يف ليبيا يان 
ك��وب��ي�����س ع��ن ام��ت��ن��ان��ه مل��ا حققته 
اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة 5+5 
اإطالق  وق��ف  ات��ف��اق  توقيع  منذ 
عام  قبل  ال�سامل يف جنيف  النار 
وم�ساهمتها يف دعم ال�ستقرار يف 

البالد.
مبنا�سبة  ب��ي��ان  يف  كوبي�س  وق���ال 
اتفاق  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  ع����ام  م�����رور 
وقف اإط��الق النار، اإن ما حققته 
ي�ستحق  ع������ام  خ������الل  ال���ل���ج���ن���ة 
ا�ستمرار  موؤكدا  والدعم  الإ�سادة 
الدعم  ت��ق��دمي  يف  املتحدة  الأمم 
الكامل لها للم�ساهمة يف ا�ستقرار 

البالد.

اأكدت  امل�����س��ادر  اأن  اإل  ل،  اأم  ال��دف��اع  وزارة  اإىل  �سينزل 
اإرهابه  ال��دف��اع  وزارة  اإىل  جعجع  اإن���زال  من  الهدف  اأن 
الدولة  على  الالدولة  منطق  وانت�سار  القوات  وتركيع 

يف اإ�سارة اإىل حزب اهلل.
اخلطوات  ك���ل  ي���در����س  احل�����زب  اأن  اأك������دت  ذل�����ك،  اإىل 
مواقف  وق��ي��ادات��ه  ووزرائ���ه  لنوابه  و�سيكون  القانونية 

تباعاً حول امللف.
ك�ساهد  جعجع  اإىل  ال���س��ت��م��اع  امل��ط��ل��وب  اأن  واأو���س��ح��ت 
ولي�س كمّتهم يف ما و�سفته غزوة عني الرّمانة، م�سيفة 

اأنه يجب ا�ستدعاء كل الفرقاء ولي�س فريقا واحدا.
����س���واه من  دون  ت��ب��ل��ي��غ ج��ع��ج��ع  اأن  اع���ت���رت  ذل����ك،  اإىل 
الأطراف الأخرى دليل على ال�ستهداف ال�سيا�سي الذي 
يف  واملتقّدمة  الثابتة  ملواقفها  ثمناً  القوات  له  تتعر�س 

م�ساألة تفجري املرفاأ.
اأم��ام التحقيق  اأنه لن ميثل  اأي��ام  اأكد قبل  وكان جعجع 
اإل اإذا مثل زعيم حزب اهلل ح�سن ن�سراهلل اأي�سا، متهما 
ت�سكل  كانت  التي  الرمانة  عني  منطقة  بغزو  عنا�سره 

خط متا�س بني املتحاربني خالل احلرب الأهلية.

عر�ضة للتج�ض�ض واال�ضطراب:

 : االإنرتنت يت�قف على 420 كابالاً
هل ا�ستعدت اأوروبا حلمايتها؟

•• الفجر -�سريج بي�ساجنر –ترجمة خرية ال�سيباين

ومفاهيم  اك�����س،  �سبي�س  اإط���الق  عمليات  وم��ئ��ات  ال�سناعية،  الأق��م��ار  جمموعات  ان�����َس��وا 
واأجهزة  الذكية  هواتفنا  اأن  نعتقد  جتعلنا  الأ���س��ي��اء  ه��ذه  ك��ل  الال�سلكية:  اأو  ال�سحابة 

ذلك، فهي  الف�ساء. ومع  البع�س عر  ببع�سها  الأخ��رى مرتبطة  والآلت  الكمبيوتر 
لي�ست كذلك... متثل الأقمار ال�سناعية بالكاد 1 باملائة من عمليات تبادل البيانات.

ويتم  نهائي،  ل  ب�سكل  واأبطاأ  الكابالت،  من  بكثري  اأك��رث  تكلف  فهي  ب�سيط،  ال�سبب 
اإجمايل حركة الإنرتنت -من خالل  99 باملائة من  توفري معظمها -ما يقرب من 

خطوط حتت البحر، وهي "العمود الفقري" احلقيقي لالت�سالت العاملية. يوجد اأكرث 
اأ�سعاف  ثالثة  من  اأك��رث  اأي  كيلومرت،  مليون   1.3 جمموعها  يبلغ  ال��ع��امل،  يف   420 من 
SEA-لكابل كيلومرت   39000 القيا�سي: بطول  الرقم  القمر.  اإىل  الأر���س  امل�سافة من 

الأحمر.)التفا�سيل  البحر  اأوروبا عر  بغرب  اآ�سيا  �سرق  يربط جنوب  ME-WE 3،الذي 
�س13(

•• دبي -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واأبحاث  تكنولوجيا  اأن قطاع  اهلل  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الف�ساء بات ي�سكل مكونا رئي�سيا من مكونات منظومة التطوير ال�ساملة يف 
دولة الإمارات، ملا له من قيمة موؤثرة يف دعم التوجهات التنموية الطموحة 
للدولة، وما يوؤهل له من فر�س غري م�سبوقة للتميز، مع حتقيق الدولة 
لإجنازات نوعية اأكدت اأنها مت�سي على الطريق ال�سليم بخطى واثقة نحو 

تر�سيخ مكانتها املتنامية يف نادي الف�ساء الدويل.
و نوه �سموه باأهمية القطاع واملاأمول له من تطور يف دولة الإمارات وقال 
املعريف  اقت�سادنا  الف�ساء لدعم  �سموه: نعقد طموحات كبرية على قطاع 
ودفع التنمية امل�ستدامة خلدمة �سعبنا ومنطقتنا والعامل وم�ستقبل اأف�سل 
الف�ساء  جم��ال  يف  ج��دي��دة  اإجن���ازات  لتحقيق  ن�سعي  ال��ق��ادم��ة..  لالأجيال 
املوؤ�س�سات والهيئات العلمية املتخ�س�سة ..  اأكر  ب�سراكات عاملية قوية مع 
م�سوؤولية  بتحمل  جدارتها  اأثبتت  مبدعة  �سابة  وطنية  طاقات  ظل  يف  و 
اإىل  و�سلنا  امل��ج��ال..  يف  طويل  ب��اع  لهم  خ��راء  جانب  اإىل  امل�ستقبل  �سنع 
املريخ... و�سنتوجه اإىل كوكب الزهرة.. ولن نتوقف عن رفع �سقف الطموح 
اأعلى و�سول اإىل كل ما يخدم الإن�سان وي�سمن �سعادته يف  اإىل م�ستويات 
ال�سمو  التي قام بها �ساحب  الزيارة  احلا�سر وامل�ستقبل. جاء ذلك خالل 
الدويل  للموؤمتر  امل�ساحب  للمعر�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

للف�ساء الذي انطلقت اأعمال دورته ال�72 اأم�س الأول الأحد يف دبي. 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د  اأخ���رى  جهة  م��ن 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن اجتماع 
ثقافات �سعوب العامل وتاريخها وابتكاراتها وم�ساريعها التنموية وفر�سها 
املردود  من  يعزز  دبي   2020 اإك�سبو  �سمن  واح��د  موقع  يف  ال�ستثمارية 
م��ن خالل  الإم����ارات  اأر����س  على  امل��ق��ام  الكبري  العاملي  للحدث  الإي��ج��اب��ي 

وح�سارية  اإن�سانية  جتارب  من  دولة   192 اأجنحة  تقدمه  ما  �سمولية 
���س��واء من  ال��زي��ارة  م��ن  ه��دف��ه  وتلبي  زائ���ر  ك��ل  ت�سبع تطلعات  متنوعة 
ي�سعى للح�سول على مكت�سبات معرفية اأو التعرف على فر�س ل�سراكات 
بني  ال�سلة  اأوا���س��ر  تعزيز  يف  الأه���م  ال��ف��ائ��دة  تتجلى  فيما  اقت�سادية 

زيارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  بينهم.  فيما  التقارب  ج�سور  وتوثيق  ال�سعوب 
كل من جمهورية  اأجنحة  وتفقده  دبي   2020 اإك�سبو  اإىل مقر  �سموه 
�سوي�سرا.   ودول��ة  فل�سطني،  ودول��ة  العربية  م�سر  وجمهورية  املالديف 

)التفا�سيل �س3-2(
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اأخبـار الإمـارات

 •• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
قطاع  اأن  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
بات  الف�شاء  واأب��ح��اث  تكنولوجيا 
مكونات  م��ن  رئي�شيا  مكونا  ي�شكل 
منظومة التطوير ال�شاملة يف دولة 
الإمارات، ملا له من قيمة موؤثرة يف 
دعم التوجهات التنموية الطموحة 
ل��ل��دول��ة، وم��ا ي��وؤه��ل ل��ه م��ن فر�س 
حتقيق  مع  للتميز،  م�شبوقة  غري 
ال���دول���ة لإجن�������ازات ن��وع��ي��ة اأك����دت 
ال�شليم  الطريق  على  مت�شي  اأنها 
بخطى واثقة نحو تر�شيخ مكانتها 

املتنامية يف نادي الف�شاء الدويل.
و نوه �شموه باأهمية القطاع واملاأمول 
ل���ه م���ن ت��ط��ور يف دول����ة الإم������ارات 
طموحات  ن��ع��ق��د  ����ش���م���وه:  وق������ال 
ك��ب��رية ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ف�����ش��اء لدعم 
التنمية  ودف����ع  امل���ع���ريف  اق��ت�����ش��ادن��ا 
امل�شتدامة خلدمة �شعبنا ومنطقتنا 
والعامل وم�شتقبل اأف�شل للأجيال 
اإجنازات  لتحقيق  ن�شعي  القادمة.. 
جديدة يف جمال الف�شاء ب�شراكات 
املوؤ�ش�شات  اأك����ر  م��ع  ق��وي��ة  ع��امل��ي��ة 
و   .. املتخ�ش�شة  العلمية  والهيئات 
يف ظل طاقات وطنية �شابة مبدعة 
م�شوؤولية  بتحمل  جدارتها  اأثبتت 
خراء  ج��ان��ب  اإىل  امل�شتقبل  �شنع 
امل��ج��ال.. و�شلنا  ب��اع طويل يف  لهم 
كوكب  اإىل  و�شنتوجه  املريخ...  اإىل 
ال����زه����رة.. ول����ن ن��ت��وق��ف ع���ن رفع 
اأعلى  اإىل م�شتويات  �شقف الطموح 
الإن�شان  يخدم  ما  كل  اإىل  و�شول 
احلا�شر  يف  ����ش���ع���ادت���ه  وي�������ش���م���ن 

وامل�شتقبل.
ج��اء ذل��ك خ��لل ال��زي��ارة التي قام 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها 
للمعر�س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
امل�شاحب للموؤمتر الدويل للف�شاء 
ال�72  دورته  اأعمال  انطلقت  الذي 
اأم�س الأول الأحد يف دبي مب�شاركة 
وفود من اأكرث من 110 دول وما 
يزيد على 4000 م�شارك، و350 
القطاع  يف  ال�شباب  املحرتفني  من 

اأنحاء  جميع  من  الف�شاء  وخ��راء 
امل��ن��ط��ق��ة وال�����ع�����امل، وه�����و احل����دث 
الأك����ر م��ن ن��وع��ه ع��امل��ي��ا وي��ق��ام يف 
للمعار�س،  ال���ع���امل���ي  دب�����ي  م���رك���ز 
وي�شت�شيفه مركز حممد بن را�شد 
ل��ل��ف�����ش��اء ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد 
الف�شائية، حتت  للملحة  ال��دويل 
واكت�شاف  اب���ت���ك���ار،  اإل����ه����ام،  ���ش��ع��ار 
اأول  ال��ب�����ش��ري��ة، وذل����ك يف  ل��ف��ائ��دة 
ان���ع���ق���اد ل��ل��ح��دث الأه������م ع��امل��ي��ا يف 

املنطقة العربية.
املعر�س  داخ��ل  �شموه بجولة  قام  و 
عار�شة  ج���ه���ة   90 ي�����ش��م  ال������ذي 

واملوؤ�ش�شات  الف�شاء  وك��الت  ت�شمل 
املتخ�ش�شة يف ذات املجال، و�شركات 
التكنولوجيا الف�شائية من خمتلف 
اأهم  من�شات  وتفقد  العامل  اأن��ح��اء 
امل�شاركة  العاملية  الف�شاء  وك���الت 
الهيئة  �شملت من�شة  و  املعر�س  يف 
�شموه  تعرف  و  للف�شاء  ال�شعودية 
الهيئة  ت�شعى  التي  الأه���داف  على 
يف  م�شاركتها  وراء  م��ن  لتحقيقها 
ا�شت�شافته  الكبري مع  هذا احلدث 
يف دبي للمرة الأوىل على م�شتوى 
ذلك  ال���ع���رب���ي���ة، مب����ا يف  امل��ن��ط��ق��ة 
دعم  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  ا���ش��ت��ع��را���س 

قطاع  يف  وال����ت����ط����وي����ر  الب����ت����ك����ار 
الف�شاء باململكة العربية ال�شعودية 
خططها  واإب���������������راز  ال�������ش���ق���ي���ق���ة، 
املتنامية  للمنظومة  امل�شتقبلية 

لقطاع الف�شاء.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���وق���ف 
اآل م��ك��ت��وم عند  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
الف�شاء  وك������الت  اأب������رز  م��ن�����ش��ات 
والتي  املعر�س  يف  امل�شاركة  العاملية 
علوم  جم��ال  يف  طويل  بباع  تتمتع 
وكالة  و�شملت  الف�شاء  واكت�شافات 
رو�شكو�شمو�س،  الرو�شية  الف�شاء 
ووكالة الف�شاء الأمريكية "نا�شا"، 

 ESA الأوروب��ي��ة  الف�شاء  ووكالة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   Ispace و���ش��رك��ة   ،
مارتن،  ل��وك��ه��ي��د  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��ة 
ال��رائ��دة يف جم��ال امللحة اجلوية 

والف�شائية.
و اطلع �شموه خلل الزيارة على ما 
الف�شاء  وموؤ�ش�شات  وكالت  تقدمه 
العاملية الكرى من خلل املعر�س 
للموؤمتر   72 ل���ل���دورة  امل�����ش��اح��ب 
ابتكارات  م���ن  ل��ل��ف�����ش��اء،  ال������دويل 
م��ت��ط��ورة يف جمال  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اك��ت�����ش��اف ال��ف�����ش��اء، وا���ش��ت��م��ع اإىل 
�شرح حول الرامج وامل�شاريع التي 

على  العاملية  ال��وك��الت  تلك  تعكف 
تنفيذها يف املرحلة املقبلة ملزيد من 
الكت�شافات التي من �شاأنها تكوين 
ف��ه��م اأو����ش���ح واأ����ش���م���ل ل��ل��ك��ون من 
حولنا، وتعني على الرتقاء بنوعية 

حياة الإن�شان على الأر�س.
���ش��م��وه احل���دي���ث خلل  ت���ب���ادل  و 
ال�������زي�������ارة م�����ع ق������ي������ادات وك�������الت 
امل�شاركة  الكرى  الف�شاء  و�شركات 
ت��وث��ي��ق علقات  امل��ع��ر���س ح���ول  يف 
املرحلة  خ��لل  وال��ت��ع��اون  ال�شراكة 
املقبلة، والتو�شع يف تبادل الزيارات 
والرامج التدريبية لرواد الف�شاء 

ال�شتفادة  وك��ي��ف��ي��ة  الإم���ارات���ي���ني 
للوكالت  امل��ت��ق��دم��ة  اخل����رات  م��ن 
اأطر  م��ن  امل��زي��د  تفعيل  يف  العاملية 
وم�شاقات التعاون البيني مبا يدعم 
للف�شاء  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
الطموحة  ويعزز اخلطط   2030
لدولة الإمارات يف هذا املجال على 

املديني القريب والبعيد.
به  تقوم  ملا  تقديره  �شموه  اأب��دى  و 
العاملية من جهود  الف�شاء  وك��الت 
ك��ب��رية ت�����ش��ه��م ب�����ش��ورة م���وؤث���رة يف 
الإن�شان من  الرتقاء بنوعية حياة 
خلل البتكارات واملفاهيم والأطر 

اأبحاثها  �شوء  يف  ت�شتحدثها  التي 
تخطو  ال��ت��ي  النوعية  وم�شاريعها 
بها الب�شرية خطوات متتالية نحو 
امل�شتقبل بفهم اأعمق واإدراك اأ�شمل 
ملا ميكن التو�شل اإليه من اكت�شافات 
يف الف�شاء الف�شيح املحيط بكوكب 
الإن�����ش��ان وتهيئة  الأر�����س خل��دم��ة 
م�شتقبل اأف�شل للأجيال القادمة.

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  راف�������ق 
اآل مكتوم خلل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عبداهلل  بن  ال��زي��ارة معايل حممد 
ال���ق���رق���اوي، وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
ال�������وزراء، وم���ع���ايل ال��ف��ري��ق طلل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ف��ل���ش��ي،  ب��ال��ه��ول 
را���ش��د للف�شاء،  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
املن�شوري،  ع��ب��ي��د  ح��م��د  و����ش���ع���ادة 
رئي�س جمل�س اإدارة املركز ، و�شعادة 
عام  مدير  ال�شيباين،  حمد  يو�شف 
الإماراتيان  الف�شاء  ورائ��دا  املركز، 
النيادي،  و�شلطان  املن�شوري  ه��زاع 
اإ�شافة اإىل خريجي الدفعة الثانية 
من برنامج الإمارات لرواد الف�شاء 

نورة املطرو�شي، وحممد املل.
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��ق��ط��ت  وق����د 
ال�������ش���ور ال���ت���ذك���اري���ة م����ع ق���ي���ادات 
امل�����ش��ارك��ة ورواد  ال��ف�����ش��اء  وك�����الت 
الف�شاء التابعني لهم وفريق مركز 
للف�شاء والحتاد  را�شد  بن  حممد 

الدويل للملحة الف�شائية.
للف�شاء  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأن  يذكر 
يناق�س عددا من املو�شوعات املهمة 
املريخ،  ك��وك��ب  م�شتقبل  وت�����ش��م��ل 
ودور  ال���ع���ي���ن���ات،  ج���م���ع  وم���ه���م���ات 
والأقمار  النا�شئة،  الف�شاء  وكالت 
تقوم  التي  ال�شغرية  ال�شطناعية 
وحلول  امل��ن��اخ،  م�شاكل  حلل  مبهام 
والنقاذ،  للبحث  املبتكرة  الف�شاء 
وامل�شوؤولية  احليوية،  والتطبيقات 
الف�شاء،  ق���ط���اع  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التقني  ال���رن���ام���ج  ي���وف���ر  ب��ي��ن��م��ا 
العرو�س  ع��ددا كبريا من  املتكامل 
التقدميية من خلل جلنة خمتارة 
للإ�شراف من قبل الحتاد الدويل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الف�شائية،  للملحة 
ورقة   2،300 م���ن  اأك����رث  ع��ر���س 
 86 اأك��رث من  بحثية و علمية من 

دولة.

خالل زيارة �ضم�ه املعر�ض امل�ضاحب للم�ؤمتر الدويل للف�ضاء يف دبي

حممد بن را�سد: و�سلنا املريخ و�سنتوجه اإىل الزهرة ولن نتوقف عن رفع �سقف الطموح 

حممد بن را�ضد:  
الف�ضاء تدعم ت�جهاتنا التنم�ية و تفتح اأمامنا اآفاقا غري م�ضب�قة للتميز واأبحاث  • تكن�ل�جيا 

• نعقد طم�حات كبرية على قطاع الف�ضاء لدعم اقت�ضادنا املعريف ودفع التنمية امل�ضتدامة خلدمة �ضعبنا ومنطقتنا والعامل
• ن�ضعى لإجنازات جديدة يف جمال الف�ضاء ب�ضراكات عاملية ق�ية وطاقات وطنية مبدعة اأثبتت جدارتها بتحمل م�ض�ؤولية �ضنع امل�ضتقبل 

•• جنيف-وام: 

اأ�شادت منظمة ال�شحة العاملية بالدعم الكبري الذي يقدمه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
لعملياتها انطلقا من املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية 
يف دب����ي ح��ي��ث ق��ام��ت امل��ن��ظ��م��ة ب��ن��ق��ل م�����ش��ت��ل��زم��ات �شحية 
الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  من  واأدوي���ة  �شرورية 
لتلبية احتياجات مليون ون�شف املليون �شوداين منهم اأكرث 
من 300 األف عامل �شحي بحاجة اإىل احلماية يف عملية 

اأك��ر ج�شر ج��وي بني دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  تعد 
وال�شودان.

عن  ام�س  لها  تقرير  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  واأع��رب��ت 
ال�شيخ  ال�شمو  ول�شاحب  الإم��ارات  لدولة  ال�شديد  امتنانها 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" الذي وجه بنقل هذه 

امل�شتلزمات ال�شحية والأدوية اىل ال�شودان.
الإمارات  دول��ة  تقدمه  ما  العاملية  ال�شحة  منظمة  وثمنت 
الدول  الرحلت اىل  من دعم م�شتمر يف ت�شيري مثل هذه 

املحتاجة للم�شاعدات.

وقال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة ال�شحة العاملية يف 
ال�شودان اإن نقل هذه امل�شتلزمات ال�شحية والأدوية �شينقذ 

الأرواح وتخفف من املعاناة.
مرتيا  طنا   283 م��ن  اأك���رث  ال�شحية  امل�����ش��اع��دات  وت�شمل 
بقيمة تزيد عن مليوين دولر من الأدوية ال�شا�شية لدعم 
�شحة الأطفال الذين يعانون من م�شاعفات �شوء التغذية 
امل�شاعدات  ه��ذه  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة  وق��ال��ت  احل��اد 
ولية   18 فى  ال�شحية  املرافق  على  و�شولها  ف��ور  �شتوزع 
�شودانية كما �شيتم ن�شر موظفني تقنيني من املدينة العاملية 

للخدمات الإن�شانية مع الإمدادات لت�شيري العملية.

منظمة ال�سحة العاملية ت�سيد بالدعم الذي تقدمه االإمارات لتلبية االحتياجات ال�سحية يف ال�سودان

•• اأبوظبي- وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل فخامة �شوكت 
مبنا�شبة  وذلك  اأوزبك�شتان،  جمهورية  رئي�س  مريزيايف 

اعادة انتخابة رئي�شا جلمهورية اوزباك�شتان.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
�شوكت  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي   ،

مريزيايف.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأوزبك�ستان مبنا�سبة اإعادة انتخابة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
العامل  �شعوب  اجتماع ثقافات  اأن  اهلل 
وم�شاريعها  واب��ت��ك��ارات��ه��ا  وت��اري��خ��ه��ا 
يف  اال�شتثمارية  وفر�شها  التنموية 
 2020 اإك�����ش��ب��و  واح���د �شمن  م��وق��ع 
دب�����ي ي���ع���زز م����ن امل��������ردود االإي���ج���اب���ي 
ل��ل��ح��دث ال��ع��امل��ي ال��ك��ب��ر امل���ق���ام على 
اأر�����س االإم�����ارات م��ن خ���ال �شمولية 
م��ا ت��ق��دم��ه اأج��ن��ح��ة 192 دول����ة من 
متنوعة  وح�شارية  اإن�شانية  جت���ارب 
هدفه  وتلبي  زائ��ر  كل  تطلعات  ت�شبع 
من الزيارة �شواء من ي�شعى للح�شول 
التعرف  اأو  معرفية  مكت�شبات  ع��ل��ى 
فيما  اقت�شادية  ل�شراكات  على فر�س 
تتجلى الفائدة االأهم يف تعزيز اأوا�شر 
ج�شور  وتوثيق  ال�شعوب  ب��ن  ال�شلة 

التقارب فيما بينهم.
جاء ذلك خال الزيارة التي قام بها 
اإك�شبو  مقر  اإىل  االثنن  اأم�س  �شموه 
�شمو  خالها  وراف��ق��ه  دب��ي   2020
مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ط��ران املدين 
التنفيذي  والرئي�س  االأعلى  الرئي�س 
مل��ج��م��وع��ة ط����ران االإم�������ارات، رئي�س 
دبي،   2020 الإك�شبو  العليا  اللجنة 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حممد 
اآل م��ك��ت��وم، وم���ع���ايل رمي  ب���ن را����ش���د 
دولة  وزي��رة  الها�شمي،  اإبراهيم  بنت 
ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب 
خالها  وتفقد  دب��ي   2020 اإك�شبو 
اأج��ن��ح��ة ك��ل م��ن ج��م��ه��وري��ة املالديف 

وج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ودول����ة 
فل�شطن، ودولة �شوي�شرا.

التقى  املالديف،  زي��ارة جناح  و خال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اإبراهيم  ف��خ��ام��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
جمهورية  رئ���ي�������س  ����ش���ال���ح،  حم���م���د 
املالديف ال�شديقة و تبادال االأحاديث 
ال������ودي������ة ح�������ول جم����م����ل ال����ع����اق����ات 
والتعاون  ال�شداقة  ورواب��ط  الثنائية 
وم�شاركة  البلدين،  ب��ن  جتمع  التي 
اإك�������ش���ب���و وما  م���ع���ر����س  امل���ال���دي���ف يف 
التقارب  من  ملزيد  فر�شة  من  متثله 
االقت�شادية  ال�����ش��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

والثقافية.
املالديف  ورئ���ي�������س  ���ش��م��وه  ت���ع���رف  و 
خ���ال ال���زي���ارة ع��ل��ى اأه���م م��ا يقدمه 
من  ت�شميمه  ا�شتوحى  ال��ذي  اجلناح 
بالدولة  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
الهندي،  امل��ح��ي��ط  ق��ل��ب  يف  ال���واق���ع���ة 

اأم��ام ال��زوار من مامح  وما يطرحه 
والطبيعة  والثقافة  للتاريخ  رئي�شية 
االآ�شرة التي تتمتع بها جزر املالديف، 
���ش��واط��ئ خابة،  م��ن  ب��ه  ت�شتهر  وم��ا 
اجلناح  يعر�س  فيما  متنوعة،  وفنون 
التي  التنوع  وا�شعة  الفطرية  للبيئة 
�شعبها  وتقاليد  امل��ال��دي��ف  بها  تتميز 
املرتبطة ب�شورة كبرة مبياه املحيط، 
ي����روي ف��ي��ه اجلناح  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
اأي�شا ق�شة تطور املالديف، والفل�شفة 
احلفاظ  جم��ال  يف  دائما  تعليها  التي 
حا�شرا  ه��دف��ا  وجتعلها  البيئة  على 
بقوة يف اأن�شطتها كافة وهو ما يتوافق 
لها  التي يدعو  اال�شتدامة  مع حمور 
معر�س اإك�شبو �شمن املحاور الثاثة 
التنقل  حم���وري  ك��ذل��ك  ت�شمل  ال��ت��ي 

والفر�س.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام  ذل��ك،  اإىل 
بزيارة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 

منطقة  يف  امل���ق���ام  امل�������ش���ري  اجل���ن���اح 
الفر�س و املميز بت�شميمه امل�شتوحى 
تعد  ال��ت��ي  الفرعونية  احل�����ش��ارة  م��ن 

من اأعرق ح�شارات العامل.
م�شر  تقدمه  م��ا  على  �شموه  اطلع  و 
معرو�شات  م���ن  اجل���ن���اح  خ����ال  م���ن 
ج���م���ع���ت ف���ي���ه���ا ب�����ن ع���ب���ق ال���ت���اري���خ 
و�شملت  امل�������ش���ت���ق���ب���ل،  وط����م����وح����ات 
جمموعة من التحف االأثرية النادرة 
اآالف ال�شنن  اإىل  التي يعود تاريخها 
اإك�شبو  خ�����ال  م����ن  ت���ق���دمي���ه���ا  ومت 
امل�شرية  احل�����ش��ارة  ب���راء  للتعريف 
اآث���ار مبهرة، يف حن  وم��ا خلفته م��ن 
واإبهار  التاريخ  مزج اجلناح بن عمق 
املر�شدة  خ����ال  م���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت�شحب  التي  االفرتا�شية  ال�شياحية 
توفر من خالها  الزائرين يف جولة 
م����ع����ل����وم����ات واف�����ي�����ة ح�������ول اجل����ن����اح 
وجتربة  تفاعلي،  وباأ�شلوب  ومكوناته 

ال�شفر عرب الزمن بالتقنيات ثاثية 
االأبعاد.

ومن اأهم القطع االأثرية التي �شاهدها 
�شموه خال جولته يف اجلناح امل�شري 
اأوزير،  ب��ن  ب�شماتيك  الكاهن  ت��اب��وت 
ال�����ذي ع���ا����س يف م�����ش��ر خ����ال فرتة 
نهاية ع�شر الدولة احلديثة 1069 
حتى 1550 قبل املياد ومت اكت�شاف 
بنقو�شه  وي��ت��م��ي��ز  ح��دي��ث��ا  ال���ت���اب���وت 

واألوانه املحفوظة ب�شورة الفتة.
املمتد  امل�����ش��ري  اجل��ن��اح  ي�شتعر�س  و 
مربع  مرت  اآالف  ثاثة  م�شاحة  على 
والتجارية  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
ال�����ع�����دي�����دة امل�����ط�����روح�����ة م�����ن خ����ال 
الطموحة،  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��ر  خ��ط��ط 
اقت�شادية  اإمكانات  من  يدعمها  وم��ا 
�شوء  يف  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل  يف  متنامية 
طبيعية  م��ق��وم��ات  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا 
ت�شميمه  ع��رب  وب�شرية  واق��ت�����ش��ادي��ة 

منطقة   14 ع���ل���ى  وامل���������وزع  امل���م���ي���ز 
داخلية. كما قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
بزيارة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
منطقة  يف  املقام  الفل�شطيني  اجلناح 
ماجد  �شعادة  �شموه  والتقى  الفر�س 
فرج املبعوث اخلا�س لرئي�س ال�شلطة 
ع���ل���ى ما  وت����ع����رف   .. ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
تعك�س  معرو�شات  من  اجلناح  ي�شمه 
تاريخها  وف��ل�����ش��ط��ن  ث��ق��اف��ة  اأ���ش��ال��ة 
�شناعات  م��ن  ب��ه  تتميز  وم��ا  العريق، 
االأن�شطة  جانب  اإىل  وحديثة  تراثية 
من  ت��وف��ره  وم���ا  امل���زده���رة  ال�شياحية 

فر�س ا�شتثمارية واعدة.
و يف اإطار الزيارة، تفقد �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
املقام يف منطقة  �شوي�شرا  دول��ة  جناح 
بال�شجادة  م��دخ��ل��ه  ويتميز  ال��ف��ر���س 
كامل  ت�شغل  التي  ال�شخمة  احلمراء 
منطقة ا�شتقبال الزوار والتي تنعك�س 

الزجاجية  ال��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ���ش��ورت��ه��ا 
ل��ل��ج��ن��اح امل�����ش��م��م ع��ل��ى ���ش��ك��ل مكعب، 
وم���ن ث��م ال��ك��ه��ف ال��ك��ري�����ش��ت��ايل الذي 
من  "بحر  جت��رب��ة  اإىل  ال����زوار  ينقل 
ال�شوي�شرية  اجلبال  واأج��واء  ال�شباب 
التفاعلية  التقنيات  ت�شتخدم  حيث 
ث��اث��ي��ة االأب����ع����اد الأخ�����ذ ال�������زوار اإىل 
للبيئة  حم��اك��اة  يف  اجل��ب��ال  تلك  قمة 
بطبيعتها  تتميز  ال��ت��ي  ال�شوي�شرية 

اجلبلية و�شهولها اخل�شراء.
و تعر�س �شوي�شرا من خال منطقة 
اإك�����ش��ب��و ما  االب���ت���ك���ار يف ج��ن��اح��ه��ا يف 
مي���ي���زه���ا ك����اأك����ر دول������ة م���ت���م���ي���زة يف 
العامل  م�شتوى  على  االب��ت��ك��ار  جم��ال 
التوايل،  ع��ل��ى  ع�����ش��ر  احل�����ادي  ل��ل��ع��ام 
 .. العاملي  االبتكار  موؤ�شر  تقرير  وفق 
اجلناح  من  املنطقة  هذه  تعر�س  كما 
اأحدث االبتكارات ال�شوي�شرية ال�شيما 

يف جمال التعليم.

للتعرف  مثالية  فر�شة  اجلناح  ويعد 
على  التفاعلية  ال�شا�شات  خ��ال  م��ن 
من  �شوي�شرا  تطرحها  التي  احل��ل��ول 
اأجل �شمان م�شتقبل م�شتدام، عاوة 
تقنياتها  م���ن  اأك����ر  االق������رتاب  ع��ل��ى 
العلمية،  واإجن���ازات���ه���ا  واب��ت��ك��ارات��ه��ا 
منتجاتها  باأهم  التعريف  عن  ف�شا 
م�شتوى  على  بها  امل�شهورة  الغذائية 

العامل.
دبي،   2020 اك�����ش��ب��و  زي����ارة  وخ���ال 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد 
وم���راف���ق���وه  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
ج���ن���اح ط������ران االإم�����������ارات امل����ق����ام يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ف��ر���س ب��ا���ش��ت��خ��دام م���واد 
الإعادة  قابلة  للبيئة  �شديقة  حملية 
اال����ش���ت���خ���دام وال���ت���دوي���ر وت��ق��ل��ل من 
ملبداأ  تاأكيدا  واملياه  الطاقة  ا�شتهاك 
اال�شتدامة . واطلع �شموه على جانب 
م��ن اجل��ن��اح امل��ك��ون م��ن اأرب��ع��ة طوابق 
بالقرب من قبة الو�شل و الذي يقدم 
فكرة عن م�شتقبل الطران التجاري 
مامح  ر���ش��م  يف  التكنولوجيا  ودور 
املرحلة  يف  اجل������وي  ال�����ش��ف��ر  ق���ط���اع 
االإمارات  طران  جناح  ويقام  املقبلة. 
يف اك�����ش��ب��و حت��ت ���ش��ع��ار اإط���ال���ة على 
جتارب  مت�شمنا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ط����ران 
معلومات  ل����ل����زوار  ت���ق���دم  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
خال  الطران  م�شتقبل  عن  عديدة 
وا�شتخدام  القادمة،  عاما  اخلم�شن 
ت��ق��ن��ي��ة ه���ول���وغ���رام ث��اث��ي��ة االأب���ع���اد 
فيما  امل�شتقبل،  ب��ط��ائ��رات  للتعريف 
امل�شتقبل للزائر فر�شة  يقدم خمترب 
�شتجعل  التي  التقنيات  على  التعرف 
طائرات امل�شتقبل اأ�شرع واأقوى واأخف 

وزنا.

•• اأبوظبي-وام:

اأهم الاعبن الدولين  فر�شت االإم��ارات خال زمن قيا�شي نف�شها كاأحد 
يف قطاع الف�شاء، حيث باتت متتلك اأكر من 17 قمرا ا�شطناعيا مداريا، 
و7 مركبات ف�شائية جديدة قيد التطوير، واأكر من 50 �شركة وموؤ�ش�شة 
وثاثة  الف�شاء  لعلوم  بحثية  مراكز  و5  ونا�شئة،  عاملية  ف�شائية  ومن�شاأة 
برامج جامعية يف العلوم الف�شائية يف الدولة لتخريج الكوادر املوؤهلة لقيادة 
الف�شاء  العاملن يف قطاع  ع��دد  وي��ق��در  ال��ت��ط��ور.  م��ن  امل��زي��د  نحو  القطاع 
االإنفاق يف قطاع  3100 �شخ�س، فيما جت��اوز حجم  باأكر من  االإم��ارات��ي 
املا�شية، منها  القليلة  ال�شنوات  دره��م، خال  مليار   22 االإماراتي  الف�شاء 

اخلا�س. القطاع  من   50%
الذي  الكبر  التطور  هذا  وال��ق��رارات خلف  وتقف جمموعة من اخلطوات 
ا�شت�شراف م�شتقبل  اأح��د مراكز  اإىل  االإم���ارات  وال��ذي حول  القطاع،  �شهده 

القطاع عاملياً، وهو ما تر�شده "وام" يف التقرير التايل.
له  املغفور  روؤي��ة  اإىل  االإم���ارات  االأوىل حللم  البداية  تعود  بداية احللم..   -
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، حيث اأراد القائد املوؤ�ش�س 
�شهدت  وق��د  اأبنائها،  واإجن���ازات  االإم���ارات  لطموح  ميدانا  الف�شاء  يكون  اأن 
كانت  والتي   1997 "الريا لات�شاالت" عام  تاأ�شي�س  االإم���ارات يف عهده 
باكورة املراكز التي ا�ش�شتها الدولة يف جمال تكنولوجيا االت�شاالت واالأقمار 

ال�شناعية.

- الياه �سات..
ويف العام 2007 اأ�ش�شت االإمارات �شركة الياه لات�شاالت الف�شائية "الياه 
االأقمار  خلدمات  م�شغلن  ع�شرة  اأب��رز  من  واح��دة  اليوم  تعد  �شات" والتي 
%80 من  م��ن  اأك��ر  ال��ي��وم  ال�شركة  اأق��م��ار  وتغطي  ال��ع��امل،  ال�شناعية يف 
�شكان العامل، وتوفر لهم خدمات ات�شاالت رئي�شية ت�شمل االإنرتنت، والبث 

الف�شائي، وربط ال�شبكات، وحلول االت�شاالت املتنقلة.

- مركز حممد بن را�سد للف�ساء..
تاأ�ش�س مركز حممد بن را�شد للف�شاء عام 2006 وهو اجلهة التي حتت�شن 
ا�شطناعية لر�شد  اأقماراً  املركز  للف�شاء، ويبني  الوطني  االإم��ارات  برنامج 
االأر�س وي�شغلها ويوفر خدمات حتليل �شور وبيانات ملختلف العماء حول 

العامل.

- وكالة الإمارات للف�ساء..
ودعم  تنظيم،  بهدف  للف�شاء  االإم����ارات  وك��ال��ة  اإن�شاء  مت   2014 ع��ام  ويف 
وتنمية  وت�شجيع  ال��دول��ة،  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  الف�شائي  ال��ق��ط��اع  ورع��اي��ة 
ا�شتخدامات العلوم والتقنيات الف�شائية يف الدولة، وتقدمي امل�شورة يف هذا 
وامل�شاهمة  الف�شائي،  القطاع  جمال  يف  الدولية  ال�شراكات  واإقامة  املجال، 
يف تنويع االقت�شاد الوطني من خال قطاع ف�شائي وطني متطور، ون�شر 

الوعي باأهميته، وتنمية الكوادر الب�شرية املوؤهلة يف جمال الف�شاء.

- الربنامج الوطني للف�ساء..
الذي  للف�شاء،  الوطني  الربنامج   2017 ع��ام  يف  االإم����ارات  دول��ة  اأطلقت 
اأول  بناء  اإىل  تهدف  ع��ام  ملئة  اإم��ارات��ي��ن، وخطة  ف�شاء  رواد  اإع���داد  ت�شمن 
2117، والو�شول مب�شبار  م�شتوطنة ب�شرية على الكوكب االأحمر بحلول 
م��ع الذكرى  ت��زام��ن��اً   2021 امل��ري��خ يف ع���ام  اإىل ك��وك��ب  االأم����ل االإم���ارات���ي 

اخلم�شن لقيام دولة االإمارات.

- خليفة �سات..
اأطلقت االإمارات يف 29 اأكتوبر 2018 القمر اال�شطناعي "خليفة �شات"، 
وت�شنيع  ت�شميم  م��ن   100% اإم��ارات��ي  ا�شطناعي  ق�مر  اأول  يعد  ال���ذي 
"مركز حممد بن را�شد للف�شاء"، وقد اأ�شرف على ت�شميم القمر لذي يبلغ 
طوله مرتين ووزنه 330 كيلوغراماً فقط، 70 مهند�شاً اإماراتياً، راوحت 

اأعمارهم بن 27 و28 �شنة.

- ال�سرتاتيجية الوطنية للف�ساء.
للف�شاء  الوطنية  اال�شرتاتيجية  االإم��ارات  دول��ة  اأطلقت   2019 مار�س  يف 
واالأن�شطة  الدولة  يف  الف�شاء  ل�شناعة  العام  االإطار  حددت  التي   2030
اإطاق   2019 العام  و�شهد  القادم.  العقد  خال  عليها  العمل  �شيتم  التي 
"املجموعة العربية للتعاون الف�شائي" مببادرة من االإمارات مما �شجع 14 

دولة على االن�شمام اإليها لتعزيز العمل العربي امل�شرتك يف قطاع الف�شاء.

- اأول رائد ف�ساء اإماراتي..
و�شكل و�شول رائد الف�شاء االإماراتي هزاع املن�شوري يف 25 �شبتمرب 2019 
واالأبحاث  الف�شاء  ا�شتك�شاف  يف  للم�شاركة  الدولية  الف�شاء  حمطة  اإىل 
العلمية على منت مركبة الف�شاء �شويوز اإم اإ�س 12-، اإجناز �شباق، يف رحلة 

تكللت بالنجاح و�شطرت ا�شم الدولة يف قطاع الف�شاء.
القانون اخلا�س بتنظيم قطاع   2019 اأواخ��ر ع��ام  االإم���ارات يف  واأ���ش��درت 
امل�����ش��ت��وى العربي  ن��وع��ه ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون االأول م���ن  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ال��ف�����ش��اء 
واال�شامي، ويهدف اإىل خلق بيئة ت�شريعية وتنظيمية يف القطاع الف�شائي 
االإم���ارات���ي تن�شجم م��ع ال��ق��وان��ن واالأن��ظ��م��ة االأخ����رى يف ال��دول��ة، وحترتم 

املعاهدات الدولية.

- م�سبار الأمل..
ال�شتك�شاف  العاملي  ال�شباق  ر�شميا  االإم���ارات  دخلت   2020 يونيو   20 يف 
املريخ يف  اإىل  االإماراتي  االأمل  الف�شاء اخلارجي وذلك مع انطاق م�شبار 
واكت�شاف  االأح��م��ر،  الكوكب  على  املناخية  التغرات  فهم  اإىل  تهدف  رحلة 

اأ�شباب تاآكل غافه اجلوي، وعدم وجود بيئة منا�شبة للحياة على �شطحه.
وبعد رحلة ا�شتغرقت نحو �شبعة اأ�شهر يف الف�شاء، جنح "م�شبار االأمل" يف 
7:42 بتوقيت  ال�شاعة  اإىل مدار االلتقاط حول الكوكب االأحمر  الدخول 
االإمارات، لتدخل بهذا االإجناز التاريخ كاأول دولة عربية، وخام�س دولة على 

م�شتوى العامل ت�شل اإىل الكوكب االأحمر.

- ا�ستك�ساف القمر..
علمية  ع��رب��ي��ة  مهمة  اأول  ع��ن   2020 �شبتمرب   29 يف  االإم�����ارات  اأع��ل��ن��ت 
مركز  اأطلقها  التي  اال�شرتاتيجية  �شمن  تدخل  والتي  القمر  ال�شتك�شاف 
حممد بن را�شد للف�شاء "2021 - 2031"، حيث ي�شمل امل�شروع تطوير 
ت�شميمه  يتم  "را�شد"،  ا�شم  حتت  للقمر  اإم��ارات��ي  م�شتك�شف  اأول  واإط��اق 
وبنائه بجهود اإماراتية %100، لتكون دولة االإمارات بذلك رابع دولة يف 
العامل ت�شارك يف مهام ا�شتك�شاف القمر الأغرا�س علمية ، واأول دولة عربية 

تقوم مبهمة ف�شائية ال�شتك�شاف �شطح القمر.

- نوابغ العرب..
و�شهد عام 2020 كذلك اإعان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" عن" 
اإطاق برنامج "نوابغ الف�شاء العرب" االأول من نوعه عربيا، الذي يهدف 
الحت�شان ورعاية جمموعة متميزة من املواهب والنوابغ العرب وتدريبهم 
وتاأهيلهم يف علوم الف�شاء وتقنياته كي يكونوا جزءا من نخبة من العقول 
العربية الفذة التي ت�شكل اإ�شافة نوعية للمجتمع العلمي العاملي كما ت�شهم 

يف دفع م�شرة التنمية العلمية واالقت�شادية والب�شرية يف جمتمعاتها.

- ا�ستك�ساف الزهرة..
الف�شاء  اأكتوبر احل��ايل عن مهمة جديدة يف جمال   5 االإم���ارات يف  ك�شفت 
مليار   3.6 مقدارها  رحلة  تقطع  اإماراتية  ف�شائية  مركبة  بناء  تت�شمن 
املجموعة  �شمن  كويكبات  و�شبع  ال��زه��رة  ك��وك��ب  خالها  ت�شل  كيلومرت 
ال�شم�شية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على اآخر كويكب �شمن رحلتها التي ت�شتمر 
اأن تكون جاهزة  �شنوات، على   7 املركبة  �شنوات. و�شي�شتغرق تطوير  خم�س 
لانطاق يف رحلته الف�شائية، �شمن نافذة اإطاق حتدد لها بداية 2028، 
الزهرة  كوكب  ال�شتك�شاف  االإم���ارات  مل�شروع  العلمية  املهمة  مدة  وت�شتغرق 

وحزام الكويكبات 5 �شنوات متتد من عام 2028 حتى عام 2033.

قطاع الف�صاء الإماراتي .. 11 حمطة يف رحلة الو�صول للقمة

التقى رئي�س املالديف وزار جناحها واأجنحة م�سر وفل�سطني و�سوي�سرا يف اإك�سبو دبي

حممد بن را�صد: �صمولية اإك�صبو بتنوع م�صمونه احل�صاري والثقايف والبتكاري يزيد من مردوده الإيجابي على املنطقة والعامل 
 الفائدة الأهم تتجلى يف تعزيز اأوا�سر ال�سلة بني ال�سعوب وتوثيق ج�سور التقارب فيما بينها 
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

زار وفد من مركز تريندز للبحوث 
واال�ست�سارات تراأ�سه الدكتور حممد 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل 
ملركز تريندز، مقرَّ اأكادميية االإمارات 
للهوية واجلن�سية باأبوظبي، والتقى 
املدير  ال���ك���ع���ب���ي  خ��م��ي�����س  ال���ع���م���ي���د 
امل�ساندة  التنفيذي لقطاع اخلدمات 
ال��ه��ي��ئ��ة، وال��ع��ق��ي��د حم��م��د �سعيد  يف 
االإمارات  اأكادميية  مدير  العامري 
اجلانبني  وبحث  واجلن�سية،  للهوية 
اأوجه التعاون العلمي واملعريف و�سبل 

تعزيز ال�سراكة امل�ستقبلية.
واختار املجل�س اال�ست�ساري الأكادميية 
االإمارات للهوية واجلن�سية، الدكتور 
حم��م��د ع���ب���داهلل ال��ع��ل��ي ع�������س���واً يف 
للأكادميية،  اال���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����س 
االأول  االج��ت��م��اع  ال��ع��ل��ي  ح�سر  ك��م��ا 
الأكادميية  اال���س��ت�����س��اري  للمجل�س 
الذي  واجلن�سية،  للهوية  االإم����ارات 
اأداء  ال���ع���ام ع��ل��ى  ي���ت���وىل االإ�����س����راف 

االأكادميية وفقاً للقوانني و�سيا�سات 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ع��ت��م��دة يف ال���دول���ة، اإىل 
االأكادميية  ال�سيا�سات  اإع��داد  جانب 
العلمية  ال��درج��ات  واق���راح  العامة 
التي متنحها االأكادميية مبا يف ذلك 
ال���درج���ات ال��ف��خ��ري��ة، وغ���ره���ا من 

االخت�سا�سات.
الدكتور حممد  ذل��ك، تعرف  وعقب 

التاأهيلية  ال�����رام�����ج  اإىل  ال���ع���ل���ي 
اأكادميية  تقدمها  التي  والتدريبية 
والتي  واجلن�سية  للهوية  االإم����ارات 
الكفاءات  خ��لل��ه��ا  م���ن  ت�����س��ت��ق��ط��ب 
ب��ه��دف �سناعة  امل��ت��م��ي��زة؛  ال��وط��ن��ي��ة 
جيل من ال�سباب القادر على القيادة 

يف امل�ستقبل.
ة العلمية  لع العلي على اخلطُّ كما اطَّ

للأكادميية التي ترّكز على اأ�ساليب 
ال���ت���دري���ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي احل���دي���ث يف 
بيئة  حم��اك��اة  مثل  الرنامج  تنفيذ 
التفاعلية،  ال���ور����س  وع��ق��د  ال��ع��م��ل، 
واملقارنات املعيارية، وجل�سات الع�سف 
الذهني الهادفة اإىل تزويد منت�سبي 
املعرفة  جوانب  باأف�سل  االأكادميية 

واملهارات العملية التطبيقية.

واأ�ساد الدكتور حممد عبداهلل العلي 
تريندز  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
بجهود  واال����س���ت�������س���ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
اأكادميية االإمارات للهوية واجلن�سية 
املمار�سات  اأف�سل  على  االع��ت��م��اد  يف 
التكنولوجية  والتطبيقات  العاملية 
وم�سادر املعرفة االإلكرونية، ومواد 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م، وال����دوري����ات 

م�سادر  م��ن  وغ��ره��ا  التخ�س�سية، 
على  منت�سبيها  ت�سّجع  التي  التعّلم، 
اأ�ساليب  اأح��دث  وفق  امل�ستمر  التعّلم 
امل�ستوى  على  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب 
ال����ع����امل����ي؛ م����ا ي����ع����زز ق���ي���م االإب��������داع 

وامل�سوؤولية والعمل بروح الفريق.
لع�سوية  اخ��ت��ي��اره  اأن  ال��ع��ل��ي  واأك����د 
الأكادميية  اال����س���ت�������س���اري  امل��ج��ل�����س 

تكرمي  واجلن�سية  للهوية  االإم���ارات 
املزيد  بذل  حتتم  كبرة  وم�سوؤولية 
جمتمع  لدعم  العلمية  اجلهود  من 
امل����ع����رف����ة وت�����ط�����وي�����ره، م�����ن خ���لل 
احلر�س على ت�سجيع التعلم امل�ستمر 
وتوفر  الر�سني،  العلمي  والبحث 
اجلامعات  ل��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����س 

والكليات.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  واأ�����س����ار 
�سملت  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  "تريندز" 
اأوجه التعاون العلمي واملعريف  بحث 
للهوية  االإم����������ارات  اأك����ادمي����ي����ة  م����ع 
واجل��ن�����س��ي��ة يف امل��ج��االت امل��ه��م��ة بني 
التدريب  جمال  خ�سو�ساً  الطرفني 
والتخ�س�سي،  واالإداري  ال��ب��ح��ث��ي 
الهادفة اإىل االرتقاء بقدرات ال�سباب 
باخلرات  وت��زوي��ده��م  وم��ه��ارات��ه��م 
من  متكنهم  التي  والعملية  العلمية 

االنخراط يف �سوق العمل عاملياً.
�سبل  ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء  اأن  العلي  وذك���ر 
"تريندز"  خ����رات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
التدريبية  ال�����������دورات  ت����ق����دمي  يف 
املتخ�س�سة يف املجال االإداري والتي 
اأكفاء  خ��راء  تقدميها  على  ي�سرف 
"التميز  ع��دي��دة، منها:  يف جم��االت 
املتعاملني،  واإ�����س����ع����اد  امل���وؤ����س�������س���ي، 
وال���ت���خ���ط���ي���ط واال����س���رات���ي���ج���ي���ة، 
املهارات  وتنمية  واالإدارة،  وال��ق��ي��ادة 
ال�سخ�سية وتطوير الذات، واالإبداع 

واالبتكار".

•• دبي -وام: 

امل��ف��و���س العام  ���س��اي��ر  اأك�����د دان���ي���ال 
اإك�سبو  يف  اإ���س��ت��ون��ي��ا  دول�����ة  جل���ن���اح 
جلهود  ب���لده  تقدير  دب��ي   2020
تنظيم  يف  وم���ث���اب���رت���ه���ا  االإم����������ارات 
و�سط  اإك�سبو  من  ا�ستثنائية  ن�سخة 
ت�ستعر�س  للم�ساركني  اآم��ن��ة  بيئة 
الب�سري  العقل  اإليه  تو�سل  ما  اأخ��ر 
يج�سد  م����ا  امل�����ج�����االت  خم���ت���ل���ف  يف 
واالحرافية  ال��ك��ب��رة  االإم���ك���ان���ات 
تنظيم  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  العالية 

كرى االأحداث العاملية.
وقال دانيال �ساير يف حوار مع وكالة 
اإك�سبو  اإن  "وام"..  االإم�����ارات  اأن��ب��اء 
جتمع  ع��امل��ي��ة  من�سة  دب���ي   2020
املقرحة  االآراء  لتبادل  العامل  دول 
العاملية  للتحديات  ح��ل��ول  وت��ق��دمي 
ظاهرة  منها  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة 
تداعيات  واحل��د من  املناخي  التغر 
التجارة  وتعزيز  "كورونا"  جائحة 
الب�سرية ل�سناعة  الدولية والتنمية 
املقبلة  ل��لأج��ي��ال  م��زده��ر  م�ستقبل 
احلياة  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 

االإن�سانية على م�ستوى العامل.
االإم������ارات وجهة  دول����ة  اإن  واأ����س���اف 

لتو�سيع  االإ�ستونية  لل�سركات  مهمة 
اأعمالها وعملياتها خارج قارة اأوروبا 
وقد اكت�سبت اإ�ستونيا ال�سعبية �سمن 
رواد االأعمال يف دبي حيث تقدم لهم 
التوازن املثايل بني التقنيات املتطورة 

والطبيعة اخللبة.
ي�سهم  دبي   2020 اإك�سبو  اإن  وق��ال 
الفعاليات  م��ن  اأ�سهر   6 م��دى  على 
تاأ�سي�س  يف  ال����ك����رى  واالأح�����������داث 
العامل  دول  ب��ني  ج��دي��دة  ���س��داق��ات 
العاملية وتعزيز  التحديات  ومناق�سة 
التجارة الدولية كما يتيح الإ�ستونيا 
م�����س��ارك��ة اإجن���ازات���ه���ا ع���ر االإب�����داع 
العامل  ودول  االإم����ارات  م��ع  الرقمي 

امل�ساركة يف احلدث الدويل.
دولة  جلناح  ال��ع��ام  املفو�س  واأو���س��ح 
 2020 اإك�سبو  انطلق  اأن  اإ�ستونيا 
دب�������ي ب����ال����ت����زام����ن م�����ع اح����ت����ف����االت 

مبثابة  الذهبي  باليوبيل  االإم���ارات 
ر�سالة قوية ت�سلط ال�سوء على دور 
االإمارات املوؤثر على م�ستوى العامل 
حيث حتمل ا�ست�سافة االإمارات اأول 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  اإك�سبو 
اأفريقيا دالالت مهمة تعك�س التقدم 
االإم������ارات يف  ال����ذي حققته  ال��ك��ب��ر 
ديناميكي وجمتمع  اقت�ساد  تاأ�سي�س 
م��ت��ع��دد اجل��ن�����س��ي��ات ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
اإىل  ت��ه��دف  اإط���لق م��ب��ادرات عاملية 
تعزيز ال�سلم واال�ستقرار والت�سامح 
املنطقة  يف  االإن�������س���اين  وال��ت�����س��ام��ن 

والعامل.
واأ�سار اإىل اأن انتخاب دولة االإمارات 
-2022 االأم����ن  جمل�س  لع�سوية 
دورها  على  ت��اأك��ي��دا  ي��اأت��ي   2023
الفاعل على ال�ساحة الدولية والذي 
للدول  الفر�سة  يتيح  اأن  �ساأنه  م��ن 

االأع�ساء يف االأمم املتحدة للم�ساركة 
يف عملية تعزيز ال�سلم واال�ستقرار 
النجاح  متمنيا  ج��م��ع��اء..  للب�سرية 
مهمتها  يف  ل�����لإم�����ارات  وال���ت���وف���ي���ق 

مبجل�س االأمن.
يف  دب��ي   2020 اإك�سبو  دور  وح���ول 
ال�ستئناف  ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ود  دع����م 
الن�ساط العاملي.. قال املفو�س العام 
جل��ن��اح دول���ة اإ���س��ت��ون��ي��ا " اأن���ه ينبغي 
االع��������راف اأن����ن����ا ع���ل���ى ال����رغ����م من 
جائحة "كورونا" ن�سهد حتواًل كبراً 
يتجه  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي  ال��ف�����س��اء  اإىل 
فيما  التحول  اإىل  العاملي  االقت�ساد 
االلكرونية  احلوكمة  حلول  ت�سعى 
النظام  اإط���ار  يف  االأم���ن  حتقيق  اإىل 
االقت�سادي الرقمي اإذ تقدم االأدوات 
للنمو..  ج���دي���دة  ف��ر���س��اً  ال��رق��م��ي��ة 
دبي   2020 اإك�سبو  يعززه  ما  وه��ذا 

االإب��داع وا�ستخدام  ال��ذي يركز على 
التقنيات وتعزيز االأعمال".

القادمة  ال�����س��ن��وات  يف  اأن����ه  واأ����س���اف 
���س��وًق��ا ع��امل��ًي��ا لل�سلع  ن�����س��ه��د  ���س��وف 
واخلدمات مع اأنظمة بيانات تنا�سب 
و�ستحتاج  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل  ع�����ادات 
اأن��ظ��م��ة رقمية  اإن�����س��اء  اإىل  ال��ب��ل��دان 
و���س��ح��ب ال���ب���ي���ان���ات ب��ط��ري��ق��ة حرة 
التعاون  لتعزيز  ومنفتحة  و�سفافة 
وحت���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 

خمتلف القطاعات.
وحول املحاور التي يركز عليها جناح 
اإ�ستونيا يف اإك�سبو 2020 دبي.. قال 
اإ�ستونيا  دول��ة  جلناح  العام  املفو�س 
اإن جناح اإ�ستونيا ي�ستعر�س التحول 
الذكي والرقمي واال�ستدامة ويركز 
اجل��ن��اح ع��ل��ى من��ط احل��ي��اة الرقمي 
والذكي وامل�ستدام حيث يقدم الطابق 

على  نظرة  اإ�ستونيا  االأول من جناح 
العامل الرقمي بينما يعر�س الطابق 
الثاين فر�س االأعمال بهدف االلتقاء 

بامل�ستثمرين ورجال االأعمال.
واأ�ساف اإن اجلناح االإ�ستوين يت�سمن 
قطاعات  م����ن  ����س���ري���ك���ا   40 ن���ح���و 
الفعاليات  وينظم عدد من  خمتلفة 
القائمة على مو�سوعات متخ�س�سة 
االأعمال  منتدى  اإ�ستونيا  تدير  كما 
املتخ�س�سة  املو�سوعات  على  القائم 
يتم  ح��ي��ث  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 

عر�س مو�سوع جديد اأ�سبوعياً.
اإ�ستونيا  م�����س��ارك��ة  م�����س��اه��م  وح����ول 
تعزيز  يف  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
ع����لق����ات����ه����ا اال�����س����رات����ي����ج����ي����ة مع 
دولة  منهجية  اإن  ق���ال  االإم������ارات.. 
اإ���س��ت��ون��ي��ا يف ت��ع��زي��ز ع��لق��ات��ه��ا مع 
االإمارات �سملت ثلثة حماور مهمة 

خلل الفرة االأخرة وهي: افتتاح 
 2019 اأبوظبي يف عام  �سفارتها يف 
وال�سركات  االأع��م��ال  مكتب  وافتتاح 
االإ����س���ت���وين يف دب���ي ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

م�ساركتها يف اإك�سبو 2020 دبي.
كر�ستي  ف��خ��ام��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ك��اجل��ول��ي��د ال��رئ��ي�����س االإ���س��ت��وين قد 
زار االإم��ارات وموقع اإك�سبو 2020 
راأ�س  على   2019 �سبتمر  يف  دب��ي 
ي���راف���ق رئي�س  اأك�����ر وف����د جت�����اري 
ال����دول����ة. وق����د اأع���ق���ب ذل����ك زي����ارة 
وتكنولوجيا  االأعمال  لوزير  ر�سمية 
راأ�س  على  �سوت  اأندري�س  املعلومات 
وف��د جت���اري اإىل دول���ة االإم�����ارات اإذ 
مت ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ن اأجل 
تاأ�سي�س جمل�س االأعمال االإماراتي - 
االإ�ستوين وهي مبثابة خطوة هامة 
التجاري  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  تعزيز  يف 

املفو�س  واأ�����س����اف  ال���دول���ت���ني.  ب���ني 
اإك�سبو  اإن  اإ�ستونيا  العام جلناح دولة 
2020 دبي فر�سة مهمة لل�سركات 
االإ�ستونية لعر�س حلولها االإبداعية 
والذكية اإذ ت�سعى ال�ستقطاب �سركاء 
ومنطقة  االإم��������ارات  م���ن  جت���اري���ني 
يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
جماالت تكنولوجيا املعلومات واملدن 

الذكية والغذاء واالأثاث والدفاع.
وح���ول ال��ع��ن��ا���س��ر اجل��اذب��ة يف جناح 
 .. دب���ي   2020 ب��اإك�����س��ب��و  اإ���س��ت��ون��ي��ا 
اإك�سبو  يف  اإ���س��ت��ون��ي��ا  ج��ن��اح  اإن  ق���ال 
يقدم مظاهر املجتمع  دبي   2020
تتم  اأن  ميكن  حيث  للعامل  الرقمي 
الزواج  با�ستثناء  االأن�سطة رقمياً  كل 
اجلناح  ي�ستعر�س  فيما  وال���ط���لق 
ما  اإىل  وو����س���ول���ن���ا  ق�����س��ة جن��اح��ن��ا 
ال��ي��وم وك��ي��ف فعلنا ذلك  ن��ح��ن ف��ي��ه 
والطبيعة.  البيئة  على  احلفاظ  مع 
جزءاً  االإ�ستوين  اجلناح  ي�سمل  كما 
حيث  التعليمي،  االإب����داع  ع��ن  ه��ام��اً 
م�ساحة  ي��ق��دم  ذك��ي��اً  ف�����س��ًل  ي�سمل 
اإ�ستونيا  ت��ت��ب��واأ  اإذ  ال���ذك���ي  ل��ل��ت��ع��ل��م 
التعليم  م��ت��ق��دم��اً يف جم���ال  م��وق��ع��اً 
ال���ت���ع���اون  م���ن���ظ���م���ة  م�����وؤ������س�����رات  يف 

االقت�سادي والتنمية.

مفو�ض �إ�ستونيا لـ)و�م(: �لإمار�ت وجهة مهمة لل�سركات �لإ�ستونية لتو�سيع �أعمالها خارج �أوروبا

اإك�سبو 2020 دبي يج�سد اإمكانات واحرتافية الإمارات يف تنظيم كربى الأحداث العاملية

••   اأبوظبي -وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  متا�سيا مع خطة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  بفرو�س كورونا امل�ستجد 
ال�ساعات  281،817 فح�سا جديدا خلل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة وتو�سيع نطاق  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات     و�ساهم تكثيف 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 97 حالة اإ�سابة جديدة 
حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 739،381 حالة.
االإ�سابة  ت��داع��ي��ات  نتيجة  م�سابة  حالة  وف��اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
بفرو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،131 

حالة.

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.
بفرو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   129 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 733،379 حالة.

�أجرت 281,817 فح�سا ك�سفت عن 97 �إ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 129 حالة جديدة من كورونا

�ختيار د. حممد �لعلي ع�سوً� يف �ملجل�ض �ل�ست�ساري للأكادميية

وفد من تريندز يزور اأكادميية الإمارات للهوية واجلن�سية ويبحث اأوجه التعاون العلمي واملعريف

يعك�ض تقدم �لإمار�ت يف تاأ�سي�ض �قت�ساد ديناميكي وجمتمع متعدد �جلن�سيات  دبي   2020 • �إك�سبو 
• جناح �إ�ستونيا ي�ستعر�ض �لتحول �لذكي و�لرقمي و�ل�ستد�مة ويركز على منط �حلياة �لرقمي

تعزيز فر�ض �لتعاون �لتجاري بني �لدولتني يف  مهمة  خطوة  �لإمار�تي-�لإ�ستوين  �لأعمال  جمل�ض  • تاأ�سي�ض 

ال�سحة تعلن تقدمي 20,526 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 20،526 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 20،921،016 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   211.53
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح "كوفيد - 19" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فرو�س " كوفيد - 19".

•• اأم القيوين-وام: 

املجل�س  املعل ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اطلع �ساحب 
وا�سراتيجية  وب��رام��ج  ع��ل��ى خ��ط��ط  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  االأع��ل��ى ح��اك��م 
وزارة العدل امل�ستقبلية واجلهود التي تبذلها للرتقاء مب�ستوى 
تقدمي خدمات  ع��ادل من خلل  ق�سائي  نظام  لتوفر  خدماتها 
ق�سائية عدلية وقانونية مبتكرة وتطوير ت�سريعات رائدة ت�سمن 

�سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات .
جاء ذلك خلل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين مبكتبه 
را�سد  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور   ، القيوين  اأم  يف  االأم��ري  بالديوان 
بن �سعود بن را�سد املعل ويل عهد اأم القيوين ملعايل عبداهلل بن 

�سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الذي قدم ل�سموه نبذة حول 
بع�س الت�سريعات التي تنوي الوزارة تنفيذها يف الدولة.

وجرى خلل اللقاء مناق�سة جملة من الق�سايا التي تتعلق ب�سر 
وامل�ساريع  واالأن�سطة  الرامج  وا�ستعرا�س  العدل  وزارة  العمل يف 

اخلا�سة بالوزارة يف اإمارة اأم القيوين.
كما ا�ستمع �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين اإىل �سرح مف�سل من 
معايل وزير العدل حول اأهداف وا�سراتيجية الوزارة امل�ستقبلية 
يف  للبت  املتبعة  واالج�����راءات  احل��دي��ث��ة  والت�سريعات  وال��ق��وان��ني 
والقوانني  الت�سريعات  باأف�سل  الق�ساء  على  املطروحة  الق�سايا 
وتتما�سى  الداخلية  واملتغرات  العاملية  االجت��اه��ات  تواكب  التي 
نحو  وتطلعاتهم  امل��واط��ن��ني  ح��اج��ات  وحتقق  ال��دول��ة  تقاليد  م��ع 

الكوادر  اأف�سل  وا�ستبقاء  وحتفيز  وتدريب  وا�ستقطاب  امل�ستقبل 
الب�سرية ال�سيما الق�سائية منها والتي تعمل �سمن بيئة مبتكرة 

على تطبيق الت�سريعات والقوانني .
واأثنى �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين على الدور الذي تقوم به 
وزارة العدل يف حتقيق العدل وامل�ساواة بني جميع اأفراد املجتمع ، 
كما اأبدى �سموه ارتياحة للجراءات التي اتخذتها الوزارة لت�سريع 
اجراءات البت يف الق�سايا املطروحة وتقدمي اخلدمات التي حتقق 
ر�سا املراجعني. ح�سر اللقاء .. ال�سيخ خالد بن را�سد املعل رئي�س 
الديوان االأمري يف اأم القيوين و�سعادة نا�سر �سعيد التلي مدير 
الديوان االأمري يف اأم القيوين و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير 

الت�سريفات يف الديوان االأمري يف اأم القيوين.

حاكم اأم القيوين يطلع على برامج وا�سرتاتيجية وزارة العدل امل�ستقبلية

بلدية منطقة الظفرة حتر�ص على 
توفري متطلبات اأ�سحاب الهمم 

•• الظفرة -الفجر:

باحلدائق  اخلدمية  امل�ساريع  تنفيذ  عند  الظفرة  منطقة  بلدية  حتر�س 
واحتياجات  متطلبات  توفر  مراعاة  على  الرفيهية  واملرافق  وال�سواطئ 
يف  الهمم  باأ�سحاب  خا�سة  األعاب  مناطق  تخ�سي�س  ومت  الهمم.  اأ�سحاب 

احلدائق مبدن املنطقة مبا يتوافق مع معاير االأمن وال�سلمة. 
�سديقة  بيئة  يف  بدجمهم  وامل�ساهمة  لهم  متميزة  خدمات  توفر  بهدف 

متكاملة متاحة للجميع. 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري الت�شيك

•• راأ�س اخليمة- وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف 
ق�ضر �ضموه يف مدينة �ضقر بن حممد، �ضعادة بريي �ضالفيك �ضفري جمهورية الت�ضيك لدى الدولة، 

الذي قدم لل�ضالم على �ضموه.
ورحب �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�ضعادة ال�ضفري، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات 

التعاون بني البلدين ال�ضديقني على خمتلف ال�ضعد.
�ضاأنها  من  والتي  الت�ضيك،  وجمهورية  الإم��ارات  دول��ة  تربط  التي  ال�ضداقة  بعالقات  �ضموه  واأ�ضاد 

حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�ضعبني.
من جانبه عرب �ضعادة بريي �ضالفيك، عن بالغ �ضكره وتقديره ل�ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

على كرم ال�ضيافة وح�ضن ال�ضتقبال.

جامعة حمدان الذكية: الإمارات تتفوق على النظم ال�شحية الأكرث تطورا عامليا 
•• دبي -وام:

 "-19 "كوفيد  اأّن جائحة  الذكية" عن  "جامعة حمدان بن حممد  اأك��دت 
اأثبتت الأهمية الق�ضوى لنظم الرعاية ال�ضحية باعتبارها العامل الأ�ضا�س 
البحث  وخم��رج��ات  ن��ت��ائ��ج  اأك���ّدت���ه  م��ا  وه���و  للم�ضتقبل،  اجل��اه��زي��ة  لتعزيز 
وطلبة  اأ�ضاتذة  من  ت�ضاركي  بحث  فريق  موؤخراً  به  قام  الذي  ال�ضتق�ضائي 
وخريجني ومهنيني بعنوان "كيف جنحت ا�ضرتاتيجة الإمارات يف التعامل 
الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  بو�ضع  اجلامعة  من  كوفيد19-؟" التزاماً  مع 
مو�ضع التنفيذ يف حتفيز البحث العلمي اجلاد، ل �ضيما يف القطاع ال�ضحي، 

باعتباره �ضمانة ل�ضتدامة التنمية ال�ضاملة.
اإجراء  الأوىل من نوعها على �ضعيد  التي تعد  البحثية،  الدرا�ضة  واأظهرت 
ال�ضحية  النظم  واأرق���ى  الإم��ارات��ي  ال�ضحي  النظام  ب��ني  معيارية  مقارنة 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات  واإيطاليا  واأملانيا  �ضوي�ضرا  الرائدة يف  العاملية 
القرارات  العاملي، يف ظل  للوباء  الإم��ارت يف ال�ضتجابة بفعالية  تفوق دولة 
بالغ  املحلي والحت��ادي، والتي كان لها  امل�ضتويني  ال�ضديدة على  احلكومية 
الفريو�س  تف�ضي  وت��رية  يف  والتحكم  ال�ضحية  التداعيات  اح��ت��واء  يف  الأث��ر 

امل�ضتجد.
بحثية  نظر  وجهات  اإىل حتديد  امللحة  احلاجة  الدرا�ضة  واأثبتت خمرجات 
خمتلفة لدعم �ضناع القرار �ضمن النظم ال�ضحية العاملية لتحديد وتطوير 
�ضيا�ضات قائمة على خيارات م�ضتنرية ت�ضمن تنفيذ خطط ا�ضتجابة �ضريعة 
على  بظاللها  األقت  التي  النا�ضئة  التحديات  لتفادي  وال��ك��وارث،  لالأوبئة 
العديد من دول العامل. و�ضلط البحث ال�ضتق�ضائي ال�ضوء على املقومات 

التناف�ضية التي مّكنت دولة الإم��ارات العربية املتحدة من متيز منظومتها 
ال�ضحية التي حتظى بالدعم احلكومي والتمويلي والتقني الفعال لُت�ضاهي 
حيث  م��ن  عاملياً  والعا�ضر  عربياً  الأول  امل��رك��ز  حمتلًة  ال��ع��امل،  يف  الأف�����ض��ل 
ال�ضادر  العاملي  الت�ضنيف  وف��ق  "كورونا"،  فريو�س  مل�ضابي  العالج  فعالية 
 ،/Deep knowledge Group/ "عن "جمموعة املعرفة العميقة
متفوقًة على دول عدة مثل بلجيكا وفنلندا ولوك�ضمبورغ وموناكو واليونان 
واأيرلندا. ولفت البحث اإىل املكانة الريادية التي و�ضلت اإليها دولة الإمارات 
والتاأهب  الإقليمية  واملرونة  والك�ضف  املراقبة  دول يف جمال   3 اأف�ضل  بني 
للطوارئ، اإىل جانب كل من �ضوي�ضرا واأملانيا، ما يوؤّكد جناح اجلهود الوطنية 
يف تعزيز الو�ضول املي�ضور التكلفة والفعال والعادل اإىل اأرقى خدمات الرعاية 

ال�ضحية عالية اجلودة.
اأحمد  ال��ربوف��ي�����ض��ور  ق���ال  ال�ضتق�ضائي،  ال��ب��ح��ث  خم��رج��ات  ع��ل��ى  وتعليقاً 
بن  حمدان  جامعة  يف  ال��دك��ت��وراه  ودرا���ض��ات  العلمي  البحث  عميد  عنكيط، 
حممد الذكية اإن نتائج درا�ضتنا البحثية املعمقة تكت�ضب اأهمية بالغة كونها 
مّكنت  التي  التناف�ضية  املقومات  اأب��رز  �ضاملة ومو�ضوعية حول  نظرة  تقّدم 
دولة الإمارات العربية املتحدة من اإدارة اأزمة "كوفيد19-" بكفاءة وفاعلية 
واقتدار لتقدم للعامل منوذجاً متفرداً ُيحتذى به يف تعزيز الأمن ال�ضحي 
لقيادتنا  احلكيمة  ال�ضيا�ضة  الأزم��ات، يف ظل  ملواجهة  باجلهوزية  والرتقاء 
الر�ضيدة التي حّولت التحديات اإىل فر�س ا�ضتناداً اإىل منوذج تعاوين ي�ضمن 
اأولوية ق�ضوى وغاية جوهرية. و لفت  ال�ض����ح��ة باعتبارها  احلف���اظ ع�ل�ى 
يف  ال�ضحية  الأنظمة  ل�ضتجابة  مقارنة  مراجعة  �ضملت  ال��درا���ض��ة  ان  اإىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة جلائحة كوفيد 19 ح�ضب ما قررته منظمة 

التعاون القت�ضادي والتنمية، ووجدت الدرا�ضة اأن ثمة دولتني فقط ت�ضبق 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف الرتتيب، وهما �ضوي�ضرا يف املرتبة الأوىل 
واأملانيا يف املرتبة الثانية، واأن ثمة دولتني اأخريني من دول منظمة التعاون 
دولة  ترتيب  م��ن  بكثري  اأدن���ى  ترتيب  على  ح�ضلتا  والتنمية  الق��ت�����ض��ادي 
الإمارات العربية املتحدة، وهما اإيطاليا يف املرتبة 53 ، والوليات املتحدة 

الأمريكية يف املرتبة 58.
ا�ضرتاتيجة  ح��ول  ال�ضتق�ضائي  البحث  وخمرجات  نتائج  عن  الك�ضف  ومّت 
الرعاية ال�ضحية يف الإم��ارات للتعامل مع كوفيد19- خالل ندوة خا�ضة 
ا���ض��رتات��ي��ج��ة الإم�����ارات يف التعامل  "كيف جن��ح��ت  ب��ع��ن��وان  ع��ق��دت م���وؤخ���راً 
فيهم  مب���ن  امل��خ��ت�����ض��ني،  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة  وذل����ك  كوفيد19-"،  م���ع 
يف  والبيئية  ال�ضحية  الدرا�ضات  كلية  عميد  حمايدي،  �ضامر  الربوفي�ضور 
"جامعة حمدان بن حممد الذكية"، والدكتورة عائ�ضة اخلمريي، اأخ�ضائي 
الطب الباطني يف "م�ضت�ضفى توام"، والدكتورة اأمل ح�ضني، حما�ضر يف ق�ضم 
"جامعة  يف  الطب  كلية  يف  ال�ضلوكية  والعلوم  املجتمع  و�ضحة  الأ�ضرة  طب 
ال�ضارقة"؛ وحمدة خان�ضاحب، ا�ضت�ضاري طب الأ�ضرة ورئي�س ق�ضم البحوث 

الطبية يف اإدارة التعليم الطبي والبحوث يف "هيئة ال�ضحة بدبي".
القانونية  املنهجيات  كافة  واملقارنة  بالتحليل  البحثية  الدار�ضة  وتناولت 
وال�ضريرية ومنهجيات ال�ضالمة املجتمعية يف مواجهة جائحة "كوفيد19-" 
وفق اإطار عمل رباعي املحاور ا�ضتمل على الك�ضف والحتواء والعالج والأمن 
ال�ضحي، من اأجل حتديد ومتييز العوامل الكامنة وراء ال�ضتجابة القوية 
للنظام ال�ضحي الوطني الذي بات من بني الأكرث فعالية يف العامل. و�ضمن 
الختبارات  "عدد  وه��ي  موؤ�ضرات؛  ثالثة  تطبيق  مت  "الكت�ضاف"،  مرحلة 

لكل  الختبارات  و"عدد  املوؤكدة"  بالوفيات  املتعلقة  و"الختبارات  للفرد" 
فيما  للمراجعة  اأخ��رى  موؤ�ضرات  ثالثة  اعتماد  جرى  فيما  موؤكدة"،  حالة 
يتعلق ب� "الحتواء"، وهي "معدل الوفيات للفرد" و"الوفيات التي ت�ضاعفت 
حمور  يف  املراجعة  اعتمدت  وباملقابل،  فرد".  لكل  و"احلالت  الوقت"  مع 
الدرا�ضة  ا�ضتندات  فيما  الوفيات"،  "معدل  هو  واحد  موؤ�ضر  "العالج" على 
يف حمور "الأمن ال�ضحي" اإىل فح�س كفاءة احلجر ال�ضحي، وفعالية اإدارة 
والر�ضد  املخاطر،  اإدارة  يف  احلكومة  وكفاءة  الإقليمية،  واملرونة   ، املخاطر 

والك�ضف، اإىل جانب ال�ضتعداد واجلاهزية للرعاية ال�ضحية.
الو�ضول  اأج��ل  من  اأ�ضا�ضية  حم��اور  ع��دة  ال�ضتق�ضائي  البحث  وا�ضتعر�س 
انتقال فريو�س  اأبرزها طبيعة  �ضامل ومعمق حول موا�ضيع عدة،  اإىل فهم 
والعرق  واجلن�س  العمر  حيث  من  ال�ضكان  ا�ضتجابة  "كوفيد19-" وكيفية 
والرتكيبة ال�ضكانية، ف�ضاًل عن تدابري التباعد الجتماعي الأكرث فعالية 
يف املنع اأو احلد من انت�ضار الوباء ودور ال�ضطرابات الناجمة عن التعر�س 
البحث  جم��الت  ا�ضتملت  كما  التنف�ضي.  اجلهاز  ميكروبيوم  يف  للفريو�س 
الفرد لالإ�ضابة  قابلية  التاأثري على  البيئية يف  التعر�ضات  دور  على فح�س 
ذلك  يف  مبا  بالفريو�س،  ال�ضلة  ذات  التدخالت  تاأثري  "كورونا" وتقييم  ب� 
التباعد الجتماعي اأو املادي اأو ر�ضائل ال�ضحة العامة، على التغريات املتعلقة 
بانت�ضاره والتعر�ضات البيئية والنتائج ذات ال�ضلة ب�ضحة و�ضالمة الإن�ضان. 
ا�ضرتاتيجيات  تطبيق  اأو  تطوير  �ضبل  على  اأي�ضاً  البحثية  النتائج  ورك��زت 
تعليمية اأو جمتمعية اأو غريها من ا�ضرتاتيجيات ال�ضحة العامة التي تعالج 
التقاطع بني التعر�ضات البيئية و"كوفيد19-"، وحتديد العوامل املتعلقة 

بالظروف املناخية املوؤثرة على قابلية ال�ضكان لالإ�ضابة بالعدوى.

�ضمن معر�ض جناح يف �أبوظبي ودبي

جامعة اأبوظبي ت�شتعر�س ابتكارات طلبتها ومنحها الدرا�شية واأحدث براجمها الأكادميية
•• اأبوظبي-الفجر: 

الدورة  اأبوظبي يف  ت�ضارك جامعة 
الرابع ع�ضرة من معر�س "جناح" 
ال�����ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة معايل 
ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
وبدعم  والتعاي�س  الت�ضامح  وزي��ر 
والتعليم،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م����ن 
طلبتها  اب����ت����ك����ارات  ل��ت�����ض��ت��ع��ر���س 
وم�����ض��اري��ع��ه��م وع������دداً م���ن اأح���دث 
ومنحها  الأك����ادمي����ي����ة  ب���راجم���ه���ا 
الدرا�ضية وت�ضلط ال�ضوء على اأبرز 
بالتجربة  الرت��ق��اء  يف  منجزاتها 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا واأح�������دث 
وت�ضنيفاتها  الدولية  اعتماداتها 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ت�����ض��درت  ح��ي��ث 
بني  م����ن   37 امل����رت����ب����ة  م������وؤخ������راً 
مرموقة  اأكادميية  موؤ�ض�ضة   180
لتن�ضم اإىل م�ضاف اأف�ضل 21% 
امل��ن��ط��ق��ة وفق  م���ن اجل���ام���ع���ات يف 

التعليم  قطاع  يف  املعنية  واجلهات 
تتطلع  ح���ي���ث  ف���ي���ه،  وال���ع���ام���ل���ني 
ا�ضتعرا�س  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
الأكادميية  براجمها  م��ن  العديد 
حملية  اع��ت��م��ادات  على  احلا�ضلة 
وعاملياً، مع تقدمي تفا�ضيل وافيه 
امل�ضتقبلية  والفر�س  برنامج  لكل 
العمل."   ����ض���وق  يف  ب���ه  امل��رت��ب��ط��ة 
واأ������ض�����اف ال���ربوف���ي�������ض���ور اأح���م���د: 
على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  "نعمل 
ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل والتعرف اأكرث 
جهودنا  يعزز  مبا  احتياجاته  على 
هذه  تلبي  برنامج  وطرح  لتطوير 
الحتياجات وترفد ن�ضب التوظيف 
ما بعد التخرج بني طلبتنا، وترثي 
يف  للنجاح  وم��ع��ارف��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
�ضوق العمل وامل�ضاهمة ب�ضكل فعال 
يف م�����ض��رية ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور التي 
ونحن  �ضيما  ل  ال��دول��ة  ت�ضهدها 
للخم�ضني  التخطيط  ع��ام  ن�ضهد 
العام  ه��ذا  وي�ضعدنا  املقبلة.  عاماً 

اجلديدة  براجمها  ح��ول  املعر�س 
والعلوم  ال��ه��ن��د���ض��ة  ك��ل��ي��ت��ي  يف  يف 
العلوم يف  ذل��ك:  ال�ضحية، مب��ا يف 
البيئة  يف  والعلوم  العامة  ال�ضحة 
وحتاليل  وال�����ض��الم��ة،  وال�����ض��ح��ة 
الوراثة  وعلم  الطبية،  املختربات 
والتغذية  وال��ط��ب��ي��ة،  اجل��زي��ئ��ي��ة 
واحل������م������ي������ات، وال���ت���خ�������ض�������ض���ات 
التي طرحتها اجلامعة  الهند�ضية 
م���وؤخ���راً ب��ع��د اع��ت��م��اده��ا م���ن قبل 
بوزارة  الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة 
ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م: ال���ع���ل���وم يف 
الف�ضاء الإلكرتوين،  اأمن  هند�ضة 
ال�ضناعية،  ال��ه��ن��د���ض��ة  يف  ال��ع��ل��وم 
الربجميات،  ه��ن��د���ض��ة  يف  ال��ع��ل��وم 
ال�ضناعي  ال�����ذك�����اء  يف  ال����ع����ل����وم 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��روب��وت��ات  وهند�ضة 
العمراين  التخطيط  بكالوريو�س 

وهو قيد العتماد من الهيئة. 
كما �ضيتم تعريف الزوار مبختلف 
والدبلوم  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ب���رام���ج 

للجامعات  اأ�س"  "كيو  ت��ن�����ض��ي��ف 
ويقام    .2022 ل��ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
الأوىل  ل��ل��م��رة  "جناح"  م��ع��ر���س 
مدينتي  ك����ل  يف  الإط��������الق  ع���ل���ى 
تنطلق  ح���ي���ث  ودب��������ي،  اأب����وظ����ب����ي 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
 29 ح���ت���ى   27 م����ن  ال����ف����رتة  يف 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأكتوبر 
للمعار�س ويومي 31 اأكتوبر من 
1 نوفمرب يف مركز دبي للمعار�س 
 2020 اإك�ضبو  معر�س  – موقع 
م�����ض��ارك��ة اجلامعة  وت�����ض��ه��د  دب����ي. 
الأكادميية  لرباجمها  ا�ضتعرا�ضاً 
الآداب  وه����ي  الأرب������ع  ك��ل��ي��ات��ه��ا  يف 
واإدارة الأعمال والهند�ضة  والعلوم 
وال��ع��ل��وم ال�����ض��ح��ي��ة وال���ت���ي تطرح 
درا�����ض����ي على  ب���رن���ام���ج   50 ن��ح��و 
والدبلوم  البكالوريو�س  م�ضتوى 

واملاج�ضتري والدكتوراه. 
تتطلع جامعة اأبوظبي اإىل تقدمي 
����ض���رح ت��ف�����ض��ي��ل��ي و����ض���ام���ل ل�����زوار 

بالإ�ضافة  وال��دك��ت��وراه  املاج�ضتري 
وامل�ضاعدات  ال��درا���ض��ي��ة  امل��ن��ح  اإىل 
جامعة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  امل���ال���ي���ة 
اأب����وظ����ب����ي. ومت����ك����ن ال���������زوار من 
ال���ض��ت��ف�����ض��ار ع��ن خم��ت��ل��ف مرافق 
والريا�ضية  الأك��ادمي��ي��ة  اجلامعة 
اجلامعة  واأن  ل�ضيما  والرتفيهية 
اأكادميية  ملرافق  بتقدميها  تعرف 
ومتنوعة  م���ت���ط���ورة  وجم��ت��م��ع��ي��ة 
ومركز  الطلبة  جن��اح  م��رك��ز  مثل 
متميزة  ريا�ضية  ومرافق  البتكار 
البدنية  ال���ل���ي���اق���ة  �����ض����الت  م���ث���ل 
ك��ام��ل وغريها  ري��ا���ض��ي  وجم��م��ع 
من اخلدمات التي تهدف لتقدمي 
وقال  م��ت��م��ّي��زة.   تعليمية  جت��رب��ة 
ال��ربوف��ي�����ض��ور وق���ار اأح��م��د، مدير 
معر�س  "ُيعد  اأب��وظ��ب��ي:  ج��ام��ع��ة 
جناح فر�ضة مميزة لكافة املوؤ�ض�ضات 
الأكادميية الراغبة يف تعزيز �ضبل 
ال���ت���وا����ض���ل م���ع ال��ط��ل��ب��ة واأول����ي����اء 
الأمور، وكذلك خمتلف املوؤ�ض�ضات 

بال�ضراكة  احل����دث  ه���ذا  ف��ع��ال��ي��ات 
م�����ع دائ���������رة ال���ت���ع���ل���ي���م وامل���ع���رف���ة 
وي�ضتهدف  اأب���وظ���ب���ي.  اإم�������ارة  يف 
الطالب   2021 جن���اح  م��ع��ر���س 
الراغبني بالت�ضجيل يف اجلامعات 
يتم  ح��ي��ث  ال���ث���ان���وي���ة،  ط����الب  اأو 
واإر�ضادية  تعليمية  ن��دوات  تقدمي 
اختيار  على  مل�ضاعدتهم  متنوعة 
بالإ�ضافة  تعليمي،  م�ضار  اأف�ضل 
دول  م���ن  ج��ام��ع��ات  م�����ض��ارك��ة  اإىل 

التواجد يف مدينة دبي وكجزء من 
لن�ضتعر�س  الرائد  اإك�ضبو  معر�س 
الأكادميية  وجت��رب��ت��ن��ا  ب��راجم��ن��ا 
اأنحاء  ال�ضيوف من خمتلف  اأم��ام 
جناح  م���ع���ر����س  ي���ع���ود  العامل." 
جديدة  بن�ضخة   2021 ابوظبي 
لع�ضرات  ممثلني  عدة  لي�ضت�ضيف 
التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  اجل��ام��ع��ات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����دول من 
ال��ع��امل، حيث تقام  اأن��ح��اء  خمتلف 

خمتلفة، كما تتاح للطالب فر�ضة 
والت�ضجيل  القبول  موظفي  لقاء 
م����ن ج��م��ي��ع اجل���ام���ع���ات يف دول����ة 

الإمارات العربية املتحدة.
اأب��وظ��ب��ي �ضيوف  وت��دع��و ج��ام��ع��ة 
املعر�س اإىل زيارة من�ضتها يف دبي 
املن�ضة  اأب��وظ��ب��ي  يف   D.16 رق���م 
اأكرث على  D10.4 للتعرف  رقم 
وتقدمي  الأك����ادمي����ي����ة  ب���راجم���ه���ا 

طلبات اللتحاق. 

قمة امل�شتقبل لالبتكار تكرم اجلامعة الأمريكية يف الإمارات

لالبتكار"  امل�ضتقبل  "قمة  وج��اءت 
ال�ضيخ  �ضركات  جمموعة  بتنظيم 
ال�ضيخ  واإه��ت��م��ام  ال��ق��ا���ض��م��ي،  �ضقر 
اأحد  وه���و  نف�ضه،  القا�ضمي  �ضقر 
الرموز التي تخرجت من اجلامعة 

العليا  ب���ال���درا����ض���ات  وامل��ل��ت��ح��ق��ني 
ب���ه���دف دعم  واخل����ري����ج����ني م��ن��ه��ا 
م�ضروعاتهم  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ي��ط 
النا�ضئة التي تتالءم مع احتياجات 

ال�ضوق والع�ضر وامل�ضتقبل.

الأم��ري��ك��ي��ة يف الإم������ارات، وم���ا زال 
ميثل قدوة ومثاًل اأعلى للكثري من 

طالب وخريجي اجلامعة .
امل�����ض��روع��ات ال��ت��ي �ضارك  وت��ن��وع��ت 
اخلم�ضة  اجل����ام����ع����ة  ط������الب  ب���ه���ا 

•• دبي -وام:

لالبتكار"  امل�ضتقبل  "قمة  ك��رم��ت 
ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ى دب���ي حت��ت رعاية 
حممد  ب��ن  �ضقر  ال�ضيخ  وح�����ض��ور 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  القا�ضمي 
الإمارات لتميز م�ضروعات طالبها 
امل�ضروعات  وت���ف���وق  ال��ق��م��ة  خ���الل 
م��ن طلبة  بها خم�ضة  ���ض��ارك  ال��ت��ي 
وخريجي كلية تكنولوجيا املعلومات 
التي  الإمكانيات  وحجم  باجلامعة 
يتمتع بها طلبة اجلامعة من دعم 
الأ�ضتاذ  وق���ال  وم��ت��اب��ع��ة.  واه��ت��م��ام 
رئي�س  ع��ب��دال��رازق  مثنى  ال��دك��ت��ور 
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف الإم����ارات 
اإّن  ال����ت����ك����رمي،  م���را����ض���م  خ�����الل   ،
ال��ت��ي �ضارك  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����ض��روع��ات 
ب��ه��ا ط���الب اجل��ام��ع��ة خ���الل "قمة 
ثمار  ب��اك��ورة  لالبتكار"  امل�ضتقبل 
"حا�ضنة  الأع���م���ال  ري����ادة  ب��رن��ام��ج 
الأعمال النا�ضئة" الذي مت اإطالقه 
اإليها  املنت�ضبني  لدعم  اجلامعة  يف 

لالبتكار"  امل�ضتقبل  "قمة  خ���الل 
ب����ني ت��خ�����ض�����ض��ات خم���ت���ل���ف���ة، ومت 
متابعة  بعد  مثايل  ب�ضكل  عر�ضها 
عملي  وتثقيفي  ت��دري��ب��ي  اإ����ض���راف 
م����ن ق���ب���ل ال�����ض����ات����ذة ف���ي���م���ا ع���رّب 
زيارتهم  خ��الل  اجلامعة  م�ضوؤولو 
وتفقدهم للم�ضروعات عن فخرهم 
الطالب،  حققها  التي  ب��الإجن��ازات 
الدعم  �ُضبل  ك��ل  بتقدمي  وت��ع��ه��دوا 
نهجهم.  على  �ضي�ضريون  ومل��ن  لهم 
واأط��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
الإمارات AUE برنامج "حا�ضنة 
 AUE/ النا�ضئة"  الأع������م������ال 
 /Startup Incubator
وخريجيها  ط���الب���ه���ا  مل�������ض���اع���دة 
نا�ضئة  ���ض��رك��ات  ب��ن��اء  ال��راغ��ب��ني يف 
انتقالهم  ي��ع��زز  ب�ضكل  بهم  خا�ضة 
القائم  الق��ت�����ض��اد  ���ض��م��ن  ل��ل��ع��م��ل 
واملوجه  وامل���ع���رف���ة  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
َمداركهم  بتو�ضيع  امل�ضتقبل  نحو 
الأع����م����ال يف خمتلف  ري�����ادة  ح����ول 

القطاعات القت�ضادية.

جامعة ال�شارقة تبحث تعزيز التعاون مع كور�شك الرو�شية 
•• ال�شارقة -وام:

بحثت جامعة ال�ضارقة تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع جامعة كور�ضك 
الطبية احلكومية الرو�ضية.

و قدم الدكتور قتيبة حميد نائب مدير اجلامعة ل�ضوؤون الكليات الطبية 
عميد كلية الطب بجامعة ال�ضارقة خالل لقائه الدكتور فيكتور لزارينكو 
رئي�س جامعة كور�ضك نبذة تعريفية عن جممع الكليات الطبية بجامعة 
ال�����ض��ارق��ة ال����ذي ي�����ض��م ك��ل��ي��ات ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�����ض��ح��ي��ة وط���ب الأ�ضنان 
وال�ضيدلة ، لفتا اإىل اأن املجمع الطبي بجامعة ال�ضارقة يعد من املجمعات 

املتقدمة عربياً ودولياً.

جامعة زيهجيانغ ال�شينية جتدد لـ»عبدالعزيز امل�شلم« كاأ�شتاذ م�شارك
•• ال�شارقة- وام: 

والتجارية  ال�ضناعية  للعلوم  زيهجيانغ  جامعة  اأعلنت 
عبدالعزيز  الدكتور  ل�ضعادة  التجديد  ع��ن  ال�ضني  يف 
امل�ضلم رئي�س معهد ال�ضارقة للرتاث ملوا�ضلة العمل يف 
اجلامعة كاأ�ضتاذ م�ضارك "مرحلة املاج�ضتري" كما عينت 
اجلامعة القا�ضمية �ضعادته رئي�ضا للمجل�س الإ�ضت�ضاري 
لكلية الآداب والعلوم الإن�ضانية ما ي�ضكل قيمة م�ضافة 
ومتنوعة  ع��دي��دة  خ���ربات  امل�ضلم  ميتلك  حيث  للكلية 
يف جم���الت ع���دة، وه��و الأك���ادمي���ي وال��ب��اح��ث واخلبري 
 6" ال���رتاث وال��ك��ات��ب ال�ضحفي وامل��وؤل��ف وال�����ض��اع��ر  يف 

جمموعات �ضعرية".
معهد  رئي�س  امل�ضلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �ضعادة  وق��ال 
ال�ضارقة للرتاث اإن جتديد وموا�ضلة العمل يف جامعة 
ال�ضني  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�ضناعية  ل��ل��ع��ل��وم  زي��ه��ج��ي��ان��غ 
خطوة  يعترب  املاج�ضتري"  "مرحلة  م�����ض��ارك  ك��اأ���ض��ت��اذ 
نوعية جديدة تر�ضخ ما مت اإجنازه على �ضعيد التعاون 
وال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع اجل��ام��ع��ة والن���ف���ت���اح العلمي 
والأكادميي على ال�ضني. واأ�ضاف كما اأن التفاقية التي 
مت توقيعها بني اجلامعة واملعهد قبل نحو اأربع �ضنوات 
وت�ضمنت تاأ�ضي�س قاعة الثقافة العربية ود�ضنها املعهد 
ال��ك��ت��ب واملقتنيات  يف اجل��ام��ع��ة وت�����ض��م جم��م��وع��ة م��ن 
واملواد الفلمية.. تاأتي �ضمن �ضعي املعهد لن�ضر الثقافة 
العربية يف خمتلف اأنحاء العامل حيث جاء اإن�ضاوؤها يف 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي��ة  اإط��ار 
ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 
العربية  باحل�ضارة  التعريف  يف  املعهد  من  وم�ضاهمة 
اأن���ه مت البحث يف �ضبل  اإىل  ال���رثي. واأ���ض��ار  وم��وروث��ه��ا 
التعاون يف جمال التبادل الثقايف والرتاثي بني الإمارات 
والثقافة  للرتاث  الداعمة  العالقات  وتوطيد  وال�ضني 
امل��ع��ارف واملعلومات وال��ت��ج��ارب واخل���ربات مبا  وت��ب��ادل 
ي�ضهم يف حتقيق وتطبيق اأف�ضل الطرق والو�ضائل من 

اأجل حفظ الرتاث.
امل�����ض��ل��م بال�ضكر  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ض��ع��ادة  وت���ق���دم 
راعي  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
تعيينه  ن�ضبة  مب��ا  وال����رتاث  وال��ع��ل��م  وامل��ع��رف��ة  الثقافة 
والعلوم  الآداب  لكلية  الإ���ض��ت�����ض��اري  للمجل�س  رئي�ضا 

يف  امل�ضاهمة  اأجل  من  القا�ضمية  اجلامعة  يف  الإن�ضانية 
والكلية  عموما  اجل��ام��ع��ة  يف  والتميز  ال��ت��ق��دم  م�ضرية 
خ�ضو�ضا والعمل على توظيف كافة اخلربات والتجارب 
ي�ضكل قيمة م�ضافة لر�ضيد و�ضجل اجلامعة  اأن  له  ملا 

احلافل بالإجنازات والإبداعات.
وت��ت��ن��وع خ���ربات ال��دك��ت��ور امل�ضلم م��ن��ذ ع��ق��ود ف��ق��د كان 
اأ�ضرة حترير  الثقافة وع�ضو  دائ��رة  ال��رتاث يف  م�ضرف 
وال�ضوؤون  ال�����رتاث  وم���دي���ر  ع��ج��م��ان  م����زون يف  جم��ل��ة 
واملدير  اإي��ك��روم  يف  التنفيذي  املجل�س  وع�ضو  الثقافية 
الإقليمي للمنظمة الدولية للفن ال�ضعبي ورئي�س معهد 

ال�ضارقة للرتاث منذ تاأ�ضي�ضه.
والرتاث  التاريخ  الدكتوراه يف  درجة  على  وهو حا�ضل 
من جامعة احل�ضن الثاين يف املغرب، ودبلوم الدرا�ضات 
الإ���ض��الم��ي��ة م��ن جامعة  ال��ت��اري��خ واحل�����ض��ارة  العليا يف 
بريوت  جامعة  م��ن  التاريخ  يف  وبكالوريو�س  ال�ضارقة 
اأبرزها:  من  اإ���ض��دارات  ع��دة  امل�ضلم  وللدكتور  العربية 
الإماراتي  ال����رتاث  يف  اخل��راف��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��و���ض��وع��ة 
يف  الثقايف  ال��رتاث  وكتاب  لغات"  ع��دة  اإىل  "ترجمت 
اأخ��رى يف  "ترجم اإىل اللغة ال�ضينية" وكتب  الإم��ارات 
المثال وال�ضري واحلكايات ال�ضعبية كما نال العديد من 
املبدعني اخلليجيني و  اجلوائز والو�ضمة منها: و�ضام 
يف  الثقافية  العام  �ضخ�ضية  و  ل��الإب��داع  العوي�س  جائزة 

موؤ�ض�ضة اخلليج لل�ضحافة والن�ضر.
يف  كبريا  ر�ضيدا  امل�ضلم  العزيز  عبد  الدكتور  وميتلك 
زائ���ر يف جامعة  اأ���ض��ت��اذ  فهو  الأك��ادمي��ي  الن�ضاط  ع��امل 
– تون�س  ج��ن��دوب��ة  امل��غ��رب وج��ام��ع��ة  م���ولي  ال�ضلطان 
املاج�ضتري" جامعة زيهجيانغ  "مرحلة  واأ�ضتاذ م�ضارك 
يف  �ضارك  كما  ال�ضني  يف  والتجارية  ال�ضناعية  للعلوم 

موؤمترات علمية وندوات وور�س.
وي�����ض��ك��ل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�����ض��ل��م ع�����ض��و الفريق 
م�ضروع  يف  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ال�ضمو  ل�ضاحب  اخل��ا���س 
ال�ضارقة الثقايف وع�ضو جمل�س الرتاث يف وزارة الثقافة 
جمعية  يف  تنفيذي  ع�ضو  اأن��ه  اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضباب 
ال����رتاث ال��ع��م��راين يف دول���ة الإم�����ارات ورئ��ي�����س حترير 
مراود  وجم��ل��ة  حمكمة"  �ضبه  "علمية  امل���وروث  جملة 
"ثقافية تعنى بالرتاث" وت�ضدران عن معهد ال�ضارقة 

للرتاث.
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اأخبـار الإمـارات

بهدف اإر�ساد ال�سكان اإىل معايري و�سروط ا�ستخدام العَلم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية - عن بعد – ب�شاأن املحافظة على عّلم الدولة وتعزيز املظهر العام
بالتعاون مع الإمارات للمزادات

حماكم دبي حتقق اأرقامًا قيا�شية يف بيع 169 حرزًا ذهبيًا يف 
اإطار جهودها لإنهاء ملفات الق�شايا املتعرثة ب�شرعة وعدالة   •• اأبوظبي –الفجر: 

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة 
ل���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل حملة 
ت��وع��وي��ة اإل��ك��رون��ي��ة – ع��ن بعد - 
الدولة  علم  على  املحافظة  ب�شاأن 
الطبيعة  ع���وام���ل  م���ن  وح��م��اي��ت��ه 
وال��ط��ق�����س وال��ت��ل��ف، ح��ي��ث �شملت 
جزيرة  يف  امل��ن��اط��ق  جميع  احلملة 
واملناطق  الرئي�شي  وال��ر  اأبوظبي 
الواقعة �شمن اخت�شا�شات مراكز 
ال��ب��ل��دي��ات ال��ف��رع��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ، 
والوثبة،  وال�����ش��ه��ام��ة،  وم�����ش��ف��ح، 

ومدينة زايد، ومدينة خليفة.
خ����ال احلملة  ال��ب��ل��دي��ة  وق���ام���ت 
الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  م��ئ��ات  ب��اإر���ش��ال 
ال����ت����وع����وي����ة، ون�������ش���ر امل���ن�������ش���ورات 
ال�شحيحة  للطريقة  الإر���ش��ادي��ة 
ال����دول����ة  ع���ل���م  ا�����ش����ت����خ����دام����ات  يف 
التوا�شل  واملحافظة عليه، وتعزيز 
املجتمعي مع كافة �شرائح املجتمع، 
وت���وع���ي���ت���ه���م ب���������ش����رورة واأه���م���ي���ة 
الل���ت���زام ب��ال��ق��وان��ن امل��ع��م��ول بها 
املظهر  ب�����ش��اأن  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����ش��و���ش��اً  ال����ع����ام، 
ا�شتخدام  وا����ش���راط���ات  مب��ع��اي��ر 

•• دبي –الفجر:

ح���ق���ق���ت حم�����اك�����م دب�������ي اأرق�����ام�����ا 
 169" بيعها  خ��ال  م��ن  قيا�شية 
ح������رز ب��ق��ي��م��ة اج���م���ال���ي���ة ق���دره���ا 
"بالتعاون  دره��م   1،301،000
للمزادات  الإم���������ارات  ���ش��رك��ة  م���ع 
عليه  واأ���ش��رف��ت  امل���زاد  التي نظمت 
ال�شراتيجية  ال�شراكة  اإط���ار  يف 
التي جتمع اجلانبن، ويعك�س هذا 
الإجن��از جهود حماكم دبي لإنهاء 
ملفات الق�شايا املتعرثة والعالقة، 
اإىل جانب حتقيق اأعلى ن�شبة ربح 
ح�شولهم  و�شرعة  للم�شتفيدين، 

على كافة م�شتحقاتهم.
القا�شي  �شعادة  اأعرب  ومن جانبه 
جلنة  رئي�س  كن�شام  م��ب��ارك  خالد 
ف�����س الأح������راز مب��ح��اك��م دب���ي عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا الإجن������از ال����ذي مت 
املحاكم  ح��ر���س  م��وؤك��دا  حتقيقه، 
يعد  ال���ذي  املتعاملن  اإ���ش��ع��اد  على 

ن�����ش��ب��ة ك���ب���رة م���ن امل���ل���ف���ات التي 
يتعرث املدينون يف �شداد املطالبات 
املالية امل�شتحقة فيها، لفتا اإىل اأن 
طرحها  يتم  التي  الذكية  امل���زادات 
حتقيق  على  املحاكم  حر�س  توؤكد 
التميز والريادة دائما وتقدمي كل 
احتياجات  ل��ي��ل��ب��ي  م��ب��ت��ك��ر  ه���و  م���ا 

املتعاملن.
���ش��ع��ادة عبد اهلل  اأك���د  وم��ن جانبه 
مطر املناعي رئي�س جمل�س الإدارة 
الإم���ارات  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 
ل���ل���م���زادات، ح��ر���س ال�����ش��رك��ة على 
توظيف وا�شتثمار خراتها مبا فيه 
�شالح متعاملي حماكم دبي، وذلك 
ال�شراتيجية  ال�شراكة  اإط���ار  يف 
وال�شعي  اجل���ان���ب���ن  جت��م��ع  ال���ت���ي 
اإىل  العمليات  لتطوير  امل�����ش��رك 
ر�شا  ت�شمن  التي  امل�شتويات  اأرقى 
معها،  املتعاملن  واإ���ش��ع��اد  املحاكم 
مب����ا ي�����ش��م��ن ����ش���رع���ة اإجن�������از بيع 
وحتقيق اأعلى ن�شبة ربح واخت�شار 

التي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الأه���������داف  م����ن 
للجميع  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل  ت�����ش��ع��ى 
خ�������ش���و����ش���ا اأط����������راف ال����ن����زاع����ات 
نافذة  عدالة  لتحقيق  الق�شائية، 
وتقدمي  وال�شرعة،  بالدقة  تت�شم 
خدمات ق�شائية مي�شرة للو�شول 
اإىل روؤيتها "حماكم رائدة متميزة 

عامليا".
واأ�شار �شعادته  اإىل اأن ال�شراكة مع 
"الإمارات للمزادات" حققت اأعلى 
امل�شركة  العمليات  ن�شبة جناح يف 
واخلا�س،  احلكومي  القطاع  ب��ن 
تنا�شب  التي  املعاير  اإىل  ا�شتنادا 
الق�شائية،  امل��ل��ف��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
عن  قيمتها  ارت���ف���اع  يف  و���ش��اه��م��ت 
حتقيق  وب��ال��ت��ايل  تقييمها،  �شعر 
ع��ائ��د ل��اأ���ش��خ��ا���س امل��ح��ج��وز على 
بالفائدة  اأت���ى  م��ا  اأم��وال��ه��م، وه���و 
ل��ل��م��دي��ن��ن ال����ذي����ن مت���ك���ن���وا من 
هذه  مب��وج��ب  مديونياتهم  ���ش��داد 
ال��وف��رة امل��ال��ي��ة، واأ���ش��ه��م يف اإغاق 

ال�����وق�����ت واجل�����ه�����د وال���ت���ك���ال���ي���ف 
املرتبطة بها.

بيع  م����زاد  اأن  اإىل  امل��ن��اع��ي  واأ����ش���ار 
م�شاركة  �شهد  ال��ذه��ب��ي��ة  الأح�����راز 
مما  ال��ع��امل  دول  �شتى  م��ن  وا�شعة 
كان له الأثر يف الو�شول اىل اأعلى 
�شعر ومت ار�شاء املزاد على �شاحب 
اأع���ل���ى ع���ط���اء، وف���ق���ا ل����اإج����راءات 
القانونية املنظمة للعمل، وتطبيقا 
لأف�شل اأ�ش�س احلوكمة وال�شفافية 
العدالة  وحتقيق  النزاهة  ل�شمان 
دبي،  حم��اك��م  اإل��ي��ه��ا  ت�شعى  ال���ذي 
التي  الذكية  امل��زادات  اأن  اإىل  لفتا 
للمزادات"  "الإمارات  ت��وف��ره��ا 
ل�شركائها ال�شراتيجين كان لها 
فوائد كبرة من خال توفر زخم 
اأع��داد املزايدين  قوي جلهة زي��ادة 
وتعمل  تتوقف  مل  اأنها  جانب  اإىل 
على مدار ال�شاعة ما جعل خارطة 
املزايدة اأكرث انت�شارا وتو�شعا حول 

العامل. 

ال�شكان،  ع���ل���ى  الأع��������ام  ت����وزي����ع 
وط��ل��ب��ة امل����دار�����س ، وال��ع��ام��ل��ن يف 
وغ���ره���م  الأول،  ال�����دف�����اع  خ����ط 
املجتمع.  وم���ك���ون���ات  ���ش��رائ��ح  م���ن 
البلدية  تدعو  الإط��ار  و�شمن هذا 
على  احل��ف��اظ  اإىل  املجتمع  اأف����راد 
املعاين والقيم الوطنية لعلم دولة 
الإمارات العربية املتحدة من خال 
احلر�س على اإبقائه يف اأبهى �شوره 
واأ�شكاله وحمايته من التلف الناجت 

ال���دول���ة. وت�����ش��م��ن��ت احلملة  ع��ل��م 
مواقع  يف  توعوية  بو�شرات  ن�شر 
)اإن�شتقرام  الجتماعي  التوا�شل 
– �شناب  بوك  – في�س  – توير 
ر�شائل  اإر�شال  و  – فريجنا(،  �شات 
ن�شية، و وات�س اآب ل�شكان اأبوظبي 
اخلارجية،  للمراكز  التابعة  واملدن 
الأع�����ام اجلديدة  م��ئ��ات  وت���وزي���ع 
والكيانات  والهيئات  ال�شكان،  على 
منها على �شبيل املثال ل احل�شر: 

الطبيعية  وال��ع��وام��ل  الطق�س  ع��ن 
واحلرارة والأتربة، و�شيانته ب�شكل 
م�شتمر، وا�شتبدال الأعام التالفة 
اأو ذات الألوان الباهتة اأو املت�شققة 
بفعل ال��ري��اح.   وتنوه البلدية اإىل 
اإزالة الأعام غر املطابقة  اأهمية 
ل��ل��م��وا���ش��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة م��ن حيث 
وا�شتبدالها  العام،  واملظهر  ال�شكل 
ال�شروط  باأعام جديدة، ومراعاة 

واملعاير با�شتخدام علم الدولة .

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة على احلاجة امللحة لتعزيز ال�شتثمار 
ا�شتمرار  م��ع  �شيما  ل  ال�����ش��ام،  وب��ن��اء  حفظ  بعمليات  امل����راأة  متكن  يف 
الأزمات حول العامل وذلك خال املناق�شة املفتوحة ملجل�س الأمن حول 

املراأة وال�شام والأمن.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  م�شاعدة  ن�شيبة،  لنا  �شعادة  وحتدثت 
خال  املتحدة،  الأمم  ل��دى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
اأع�شاء  جميع  م�شاركة  و�شط  الأم��ن  جمل�س  اأم��ام  الدولة  بيان  اإلقائها 
الأمم املتحدة يف الجتماع ب�شكل �شخ�شي للمرة الأوىل منذ بدء جائحة 

الدويل،  والأمن  امل�شتدام  ال�شام  املراأة يف  م�شاركة  "كوفيد19-".. عن 
مو�شحة اأن اأجندة املراأة وال�شام والأمن �شرورة لنجاح حفظ ال�شام، 
ولي�شت اأمراً ثانوياً. وقالت: "نعلم اأن الن�شاء ل�شن �شحايا النزاع فقط، 

بل �شريكات يف بناء ال�شام".
واأّكدت على موا�شلة ال�شتثمار منقطع النظر لدولة الإمارات يف ال�شام 
والأمن والزدهار القت�شادي، خال ع�شويتها يف جمل�س الأمن للفرة 

.  2023  -  2022
ورّكزت �شعادتها يف الكلمة على �شرورة دمج وجهات نظر اجلهات الفاعلة 
التي ت�شارك يف ت�شميم عمليات ال�شام وحت�شراته، مبا يف ذلك الن�شاء 
املحليات. كما �شلطت ال�شوء على اأهمية م�شاركة املراأة واإدماجها يف جهود 

دور  على  و���ش��ددت  لحتياجاتها.  ال�شتجابة  حت�شن  اأج��ل  م��ن  ال�شام، 
الأمم املتحدة والدول الأع�شاء يف زيادة عدد الن�شاء يف املواقع القيادية 

والعمليات امليدانية.
املبذولة  اجلهود  تكثيف  �شاأنها  من  والتمويل  ال�شراكات  اأن  اإىل  واأ�شارت 
"هيئة  ل�  الإم���ارات  دول��ة  متويل  اإىل  لفتة  اجلن�شن،  بن  الفجوة  ل�شد 
التابعة  ال�شام  وبناء  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  للمراأة" و"اإدارة  املتحدة  الأمم 
مع  وامل�شاركة  املمنهج،  التوا�شل  تعزيز  بهدف  وذل��ك  املتحدة"،  ل��اأمم 

الن�شاء املحليات يف حل النزاعات يف بدايتها.
و�شددت �شعادة ن�شيبة على �شرورة تكاتف جهود اجلهات الفاعلة يف جميع 

القطاعات، من اأجل تنفيذ اأجندة املراأة وال�شام والأمن.

املراأة  العاقة بن  امل�شركة يف  واملقايي�س  ال�شيا�شات  اأن مواءمة  وذكرت 
وال�شام والأمن وتغر املناخ والإغاثة الإن�شانية، �شتكون حمور الركيز 
الأ�شا�شي لدولة الإمارات كونها مر�شحة لرئا�شة موؤمتر الدول الأطراف 

يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن تغر املناخ COP28 عام 2023 .
والعمل  والأم���ن  وال�شام  امل���راأة  ب�شاأن  الت��ف��اق  على  ال�شوء  �شلطت  كما 
تعد  امل�شاواة، حيث  اإط��ار منتدى جيل  وال��ذي مت تطويره يف  الإن�شاين، 

دولة الإمارات ع�شواً يف جمل�س اإدارته واملخولة بالتوقيع.
اإيرلندا وكينيا واملك�شيك لت�شليطها  واأثنت �شعادتها على جتربة كل من 
ال�شوء على مركزية قيادة املراأة وم�شاركتها يف ال�شام امل�شتدام والأمن 

الدويل، وذلك خال رئا�شتها ملجل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة.

الإمارات توؤكد اأهمية ال�شتثمار يف متكني املراأة يف عمليات حفظ ال�شالم وبنائه

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل الوزير الثاين للخارجية والتعليم يف �شنغافورة
•• دبي-وام: 

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اإك�شبو  مقر  يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
2020 دبي معايل الدكتور حممد 
الثاين  ال��وزي��ر  عثمان  ب��ن  مالكي 
للخارجية والتعليم الوزير مبكتب 

رئي�س الوزراء يف �شنغافورة.

املقبلة. ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان مبعايل الدكتور 
حممد مالكي بن عثمان .. موؤكدا 
على قوة ومتانة العاقات الثنائية 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ن دول����ة الإم�����ارات 
�شهدته  وما  �شنغافورة  وجمهورية 
جم�����الت ال���ت���ع���اون امل�����ش��رك من 
ت��ط��ور ومن���و يف ظ��ل دع���م ورعاية 

من قيادتي البلدين ال�شديقن.

�شبل  اللقاء  خال  اجلانبان  بحث 
تنمية عاقات ال�شداقة والتعاون 
ال���ث���ن���ائ���ي ب�����ن دول�������ة الإم����������ارات 
املجالت  يف  �شنغافورة  وجمهورية 
كافة. وا�شتعر�س اجلانبان تنظيم 
دول���ة الإم������ارات لإك�����ش��ب��و 2020 
العاقات  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  دب����ي 
امل�شرك  التعاون  وتنمية  الدولية 
لاأجيال  م��زده��ر  م�شتقبل  لبناء 

�شنغافورة  مب�شاركة  �شموه  واأ���ش��اد 
موؤكدا   .. دب��ي   2020 اإك�شبو  يف 
العاملي  للحدث  امل��ه��م  ال���دور  على 
ال�شاملة  التنمية  فر�س  تعزيز  يف 
وامل�شتدامة وتوفر من�شة لتاقي 

الثقافات واحل�شارات املختلفة.
بنت  �شارة  معايل   .. اللقاء  ح�شر 
ي���و����ش���ف الأم���������ري وزي�������رة دول����ة 

للتكنولوجيا املتقدمة.

جامعة الإمارات ُتطلق م�شروع الطرق الذكية

جمل�ض حممد بن ركا�ض ي�شت�شيف حفل توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية الإمارات 
لل�شرطان وجمعية اأ�شدقاء البيئة  حول ال�شتدامة ال�شحية والثقافة البيئية 

•• العني- الفجر  

العربية  الإم���ارات  جامعة  اأطلقت 
ال��ط��رق الذكية  امل��ت��ح��دة م�����ش��روع 
مركز  ي���ق���وده  ال�����ذي  والتنّقل" 
الإم�����������ارات لأب����ح����اث ال���ت���ن���ّق���ل يف 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��م��وي��ل م�����ش��رك بن 

اجلامعة و�شندوق الوطن.
الإطاق  حفل  خ��ال  كلمته  ويف 
ق���������ال م������ع������ايل زك���������ي ن�������ش���ي���ب���ة، 
ل�شاحب  ال����ث����ق����ايف  امل�������ش���ت�������ش���ار 
الرئي�س  ال��دول��ة-  رئي�س  ال�شمو 
الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة الإم�������ارات: "يف 
اإط������ار ح���ر����س ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
ا�شراتيجيات  م����واك����ب����ة  ع���ل���ى 
امل�شروع  ه��ذا  اإط���اق  مّت  ال��دول��ة، 
جتهيز  ع����ل����ى  ����ش���ي���ع���م���ل  ال����������ذي 
باأحدث  اجل��ام��ع��ي  احل�����رم  ط����رق 
وال�شت�شعار.  الت�شالت  تقنيات 
ة  ال��ذك��ي��ة من�شّ و���ش��ت��وّف��ر ط��رق��ن��ا 
قبل  م��ن  ل�شتخدامها  جتريبية 
الرئي�شين  امل�����ش��ل��ح��ة  اأ����ش���ح���اب 
وتطبيقات  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  يف 

اإن م�شروع  ق��ائ��ًا  احل��ي��اة،  ج���ودة 
ال���ط���رق ال��ذك��ي��ة وال��ت��ن��ّق��ل الذي 
ين�شجم  الإم���ارات  جامعة  اأطلقته 
ي�شعى مركز  ال��ت��ي  الأه�����داف  م��ع 
البلديات  ودائ���رة  املتكامل  النقل 
اإط����ار  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل  وال���ن���ق���ل 
الطموحة  ال�شت�شرافية  ال��روؤي��ة 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  و�شعتها  ال��ت��ي 
اأن  واأك��د  املقبلة.  عاماً  للخم�شن 
ه��ذا امل�����ش��روع ُي��ع��د م��ث��اًل يحتذى 
امل�شركة  اجل���ه���ود  ل��ت�����ش��اف��ر  ب���ه 
اإمارة  يف  النقل  منظومة  لتطوير 
اإىل اأهمية الدور  اأبوظبي، م�شراً 
الذي تقوم به املوؤ�ش�شات التعليمية 
ال�����ش��ب��اب يف ر���ش��م مامح  وج��ي��ل 

م�شتقبل قطاع النقل. 
واأو���ش��ح  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز النقل 
خطوة  ي�شكل  امل�شروع  اأن  املتكامل 
مهمة يف م�شرة املركز التي بداأها 
الازمة  التحتية  البنية  لتطوير 
القيادة،  ذاتية  املركبات  ل�شتخدام 
�شابق  وق��ت  يف  امل��رك��ز  با�شر  حيث 
م����ن ه�����ذا ال����ع����ام وب���ال���ت���ع���اون مع 

الذكية مع روؤية جامعة الإمارات، 
ف��ع��ال يف حتقيق  ب�����ش��ك��ل  وُي�����ش��ه��م 
ر�شالتنا. يت�شمن عملنا يف رقمنة 
تركيب  اجل���ام���ع���ي  احل�����رم  ط����رق 
اأبراج ذكية تقوم بت�شجيل البيانات 
ونقلها  وحتليلها  بالتنقل  املتعلقة 
اإىل م�شتخدمي املركبات. كما اأنها 
تتّم  عندما  امل�شتقبل  م��ن  تقرب 

قيادة املركبات ب�شكل ذاتي".
ال��رئ��ي�����س الأعلى  واخ��ت��ت��م م��ع��ايل 
بالقول:  كلمته  الإم��ارات  جلامعة 
اأم������راً  ال���ب���ي���ان���ات  حت��ل��ي��ل  "ُيعد 
ه��ذه اجلهود،  ملثل  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
مبيزة  الإم����ارات  جامعة  وحت��ظ��ى 
رائ���د يف  اأب��ح��اث  م��رك��ز  ا�شت�شافة 
ال�شخمة.  ال���ب���ي���ان���ات  حت��ل��ي��ات 
م�شروع  يف  ����ش���ن���ح���ر����س  ل����ذل����ك 
الطرق الذكية على جمع وتقدمي 
للم�شالح  ال�����ازم�����ة  ال���ب���ي���ان���ات 
املتعددة  النظر  امل�شركة ووجهات 
ت�شمل  وال���ت���ي  ال��ن��ق��ل.  يف جم����ال 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اء  تطبيقات 
و�شيا�شات  ال�����ش��ي��راين،  والأم�����ن 

ويف  بهم،  ة  اخلا�شّ الذكي  التنّقل 
واخلطط  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  ت���ط���وي���ر 

ال�شراتيجية املُنا�شبة".
"جامعة  م����ع����ال����ي����ه:  واأو��������ش�������ح 
امل�شتقبل"،  "جامعة  الإم��ارات هي 
الثورة  بتطوير  ملتزمون  ونحن 
تطوير  ويف  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية 
التي  واملمار�شات  واملهارات  املعرفة 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  وك��ذل��ك  تتطلبها. 
والتقنيات  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
مُتّثل  املبتكرة.  والعلوم  املتقدمة 
عن�شراً  ال���رائ���دة  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
الرقمنة،  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���اً 
البيئات  ت�����ش��اع��د يف حت��وي��ل  ف��ه��ي 
احل�شرية اإىل "مدن ذكية". وهذا 
ي��ت��ط��ّل��ب م���ن اجل���ام���ع���ات متكن 
ال�شلة  ذات  امل���ج���الت  يف  ال��ب��ح��ث 
يف  النتائج  اختبار  يتّم   اأن  ويجب 
بيئات وممار�شات احلرم اجلامعي 
بذلك،  القيام  وعند  بها.  اخلا�شة 
خمتراً  نف�شها  اجل��ام��ع��ة  ت�شبح 
زكي  م��ع��ايل  واأردف  جتريبياً". 
الطرق  م�شروع  "يتوافق  ن�شيبة: 

والت�شنيع  الأع���م���ال،  ومم��ار���ش��ات 
القانونية  وال�����ش��وؤون  والهند�شة، 
وال�شامة،  وال�شحة  وال�شيا�شية، 
خل��دم��ة اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��رك��اء يف 
اأو�شع  ويف  وامل��ج��ت��م��ع،  ال�����ش��ن��اع��ة 

جمالت الن�شاط الب�شري".
وعلى �شعيد اآخر قال �شعادة عبد 
ع����ام مركز  م��دي��ر  امل����رزوق����ي  اهلل 
النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي، يف 
كلمة األقاها اأمام امل�شاركن يف حفل 
املبادرة  ه��ذه  اإن  امل�����ش��روع،  اإط���اق 
يف  احلكيمة  قيادتنا  روؤي���ة  تعك�س 
التطلع اإىل امل�شتقبل، موؤكداً دعم 
املركز جميع اجلهود املبذولة التي 
ت�شعى اإىل تطوير منظومة النقل 

الذكي يف اإمارة اأبوظبي. 
مركز  اأن  امل������رزوق������ي  واأ�������ش������اف 
ي��ع��م��ل يف �شوء  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل 
الر�شيدة  ح���ك���وم���ت���ن���ا  ت���ط���ل���ع���ات 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  دائ�����رة  وروؤي�����ة 
ن��ق��ل متطورة  ب��ي��ئ��ة  اإر�����ش����اء  ع��ل��ى 
تدعم اجلهود املبذولة لبناء مدن 
ذكية وم�شتدامة يف الإم��ارة، تعزز 

ال�شحية والبيئة. 
ويف ختام حفل التوقيع مت ت�شكيل 

ملتابعة  اجل��م��ع��ي��ت��ن  ب���ن  جل��ن��ة 
التعاون،  م���ذك���رة  ب��ن��ود  وت��ن��ف��ي��ذ 

وتنفيذ الرامج والأن�شطة املتفق 
عليها.

•• العني – الفجر

حممد  ال�شيخ  جمل�س  ا�شت�شاف 
العامرة  م��دي��ن��ة  يف  رك���ا����س  ب���ن 
مبنطقة العن حفل توقيع مذكرة 
ت��ف��اه��م ب���ن ج��م��ع��ي��ة الإم�������ارات 
اأ�شدقاء  وج��م��ع��ي��ة  ل��ل�����ش��رط��ان 
البيئة وذل���ك ب��ه��دف ال��ت��ع��اون يف 
مفهوم  وتنمية  ت��ع��زي��ز  جم���الت 
والثقافة  ال�شحية  ال���ش��ت��دام��ة 
املجتمع،  اأف�������راد  ل����دى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

اأف��راد املجتمع. ف�شًا عن تبادل 
الثقافة  حول  واملعلومات  املعرفة 

التطوعية وتعزيز دور ال�شباب.
اإبراهيم  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  ب������دوره 
اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  علي 
بن  التعاون  اأن  البيئة  اأ���ش��دق��اء 
يف  التن�شيق  ي�شمل  اجلمعيتن 
والفعاليات  الأن�ش�����طة  كاف�������ة 

ذات الأهداف امل�شركة.
تنظيم  ال��ت��ع��اون يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة   
العمل  وور�����������س  امل�����ح�����ا������ش�����رات 

اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  يف  والإع�������ام 
البيئة، وعبد املجيد املطوع اأمن 

�شندوق اجلمعية. 
ركا�س  بن  حممد  ال�شيخ  وب��ارك 
ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م بن 
لل�شرطان  الإم�����������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
وج��م��ع��ي��ة اأ���ش��دق��اء ال��ب��ي��ئ��ة التي 
ور�شم  املر�شى  اإىل خدمة  تهدف 
م�شيداً  وج��وه��ه��م،  على  البهجة 
العمل  يف  اجل���م���ع���ي���ت���ن  ب��������دور 
املجتمعية  وامل�شوؤولية  التطوعي 

الدكتور  ال�شيخ  بح�شور  وذل���ك 
العامري رئي�س  �شامل بن ركا�س 
الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
ل��ل�����ش��رط��ان وامل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��د اهلل 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ك��ع��ب��ي 
الكعبي  خمي�س  وحممد  الإدارة 
جانب  اإىل  اجلمعية،  ع��ام  م��دي��ر 
ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م علي 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�شالح  واملهند�س  البيئة  اأ�شدقاء 
العامة  العاقات  البلو�شي مدير 

وتنفيذ م�شاريع اإن�شانية و�شحية 
اأبناء  وخ��ري��ة م��ن اأج���ل خ��دم��ة 

الوطن والأخوة املقيمن. 
الدكتور  ال�شيخ  ق���ال  جهته  م��ن 
�������ش������امل ب�������ن رك�������ا��������س رئ����ي���������س 
الإم���ارات  جمعية  اإدارة   جمل�س 
التفاهم  م��ذك��رة  اأن  ل��ل�����ش��رط��ان 
ب��ن اجل��م��ع��ي��ت��ن  ت��ه��دف للعمل 
رف��ع م�شتوى  اأج��ل  م��ن  امل�شرك 
وبناء  وال�����ش��ح��ي  البيئي  ال��وع��ي 
ال��ق��درات  لن�شر ه��ذا ال��وع��ي بن 

للتنبوؤ  ال��و���ش��ائ��ط  متعدد  متقدم 
النقل  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  مب����ع����دلت 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ي�����ش��ت��خ��دم  ح��ي��ث 
البيانات  وحتليات  ال�شطناعي 
القرارات  ات��خ��اذ  لدعم  ال�شخمة 
وتوجيه عملية التخطيط واإعداد 
املتكاملة  ال�����ش��م��ول��ي��ة  اخل���ط���ط 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  ل����اإم����ارة مب���ا 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
النقل  مركز  مبادرات  تقت�شر  ول 

اخلرائط  لر�شم  "بيانات"  �شركة 
اجليومكانية،  والبيانات  وامل�شاحة 
"42" الرائدة  والتابعة ملجموعة 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اء  جم����ال  يف 
التجريبي  الت�شغيل  عملية  تنفيذ 
ل��ل��م��رك��ب��ات ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة لنقل 
اأطلق  ك��م��ا  اأب���وظ���ب���ي.  ال���رك���اب يف 
تخطيط  ن���ظ���ام  ����ش���اب���ق  وق�����ت  يف 
ال�شراتيجي  ال��ن��ق��ل  ومن���ذج���ة 
نظام  وه�������و   )STEAM+(

امل��ت��ك��ام��ل ع��ل��ى ال��ن��ق��ل ال���ذك���ي، بل 
التنقل  دع����م  اإىل  ذل����ك  ت��ت��ع��دى 
ال��ب��دي��ل امل�����ش��ت��دام وت��ف��ع��ي��ل هذه 
مهماً  دوراً  ت�شكل  ال��ت��ي  الأمن����اط 
لإر�شاء  وذل��ك  النقل  م�شتقبل  يف 
منظومة نقل متكاملة وم�شتدامة 
اأب��وظ��ب��ي، ترتقي بجودة  اإم���ارة  يف 
الإمارة  ل�شكان  املقدمة  اخلدمات 
املحلية  التنمية  وت��دع��م  ورواده����ا 

مبختلف اأبعادها. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأكد معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س 
دول����ة  اأن  ع���ل���ى  ال���وط���ن���ي االحت��������ادي 
االإمارات تقود بف�صل الدعم والرعاية 
جهود  الر�صيدة  القيادة  من  الكبرية 
الف�صاء،  ق��ط��اع  يف  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
املقومات  بكافة  ال��دول��ة  تتمتع  حيث 
ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ه���ذا القطاع 
على م�صتوى املنطقة، �صواء من حيث 
املوارد  اأو  وال�صعبي،  احلكومي  الدعم 
ال��ع��ل��م��ي��ة، م�صريا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
وب�صواعدهم  االأم�����ارات  اأب��ن��اء  اأن  اإىل 
ال���وط���ن���ي���ة امل��خ��ل�����ص��ة ق�����ادري�����ن على 
�صعب  وتطلعات  القيادة  روؤي��ة  حتقيق 
االحت��اد يف جمال الف�صاء وقيادته يف 
التقدم  وامل�صاركة يف م�صرية  امل�صتقبل 

االإن�صاين. 
ج����اء ذل����ك خ����ال ل���ق���اء م��ع��ال��ي��ه مع 
و  ال��ن��ي��ادي  و�صلطان  املن�صوري  ه���زاع 
ن����ورا امل��ط��رو���ص��ي وحم��م��د امل���ا رواد 
ع��ل��ى هام�س  االم���ارات���ي���ن  ال��ف�����ص��اء 
لاحتاد  ع�����ص��ر  احل�������ادي  االج���ت���م���اع 
الأع�صاء  الف�صائية  للماحة  ال��دويل 
التجاري  دب�����ي  مب���رك���ز  ال����رمل����ان����ات 

العاملي. 
وقال معاليه ان ما جنني ثماره اليوم 
للروؤية  ي��رج��ع  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف 
القائد  باإذن اهلل  له،  للمغفور  الثاقبة 
ال  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����س 
جعل  ال���ذي  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
اأبناء  ور�صالة يف خدمة  نهجاً  التعليم 
وطنه، فالتعليم يف فكر زاي��د مل يكن 
جم��رد ق��اع��ات درا���ص��ي��ة، ب��ل ك��ان اأبعد 

م��ن ذل���ك ب��ك��ث��ري، ف��ه��و ب��ن��اء ح�صاري 
ال�صخ�صية  �صياغة  خاله  مت  �صامل 
تو�صيع  نف�صه  ال��وق��ت  ويف  ال��وط��ن��ي��ة، 

اآف��اق��ه��ا ن��ح��و االن��ف��ت��اح ال���واع���ي على 
م�صتحدثاته  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  الع�صر، 

التقنية والعلمية.   

واك�����د م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س ع��ل��ى ان 
ي�صاهم  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����س 
ا�صت�صراف  الدولة يف  روؤي��ة  يف حتقيق 

االأ�صا�صية  الركائز  وتعزيز  امل�صتقبل 
مل�������ص���روع ال��ن��ه�����ص��ة ال�����ذي ت��ت��ط��ل��ع له 
بتوجيهات  وتتبناه  احلكيمة  القيادة 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  من 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل" 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن 
ع��ه��د اأب���و ظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
ال�صمو  واأ���ص��ح��اب  امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 

حكام االإمارات.
واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه ان دول����ة االإم�����ارات 
ل��ل��ف�����ص��اء على  ب��رن��اجم��ه��ا  رك�����زت يف 
املوؤهلة  امل���واط���ن���ة  ال�����ك�����وادر  اإع��������داد 
امل��ج��ال، الأن هدفها  ه���ذا  وامل���درب���ة يف 

ا�صتك�صاف  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ص��ارك��ة  ه��و 
ال��ف�����ص��اء واالن����خ����راط احل��ق��ي��ق��ي يف 
ع���ل���وم���ه وم���ع���ارف���ه ك���ون���ه ج������زءا من 
امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  �صعيها 

وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه ب��ا���ص��م��ي وب��ا���ص��م �صعب 
الوطني  امل��ج��ل�����س  واأع�������ص���اء  االحت�����اد 
ن��ع��ر ع���ن ع��ظ��ي��م الفخر  االحت������ادي 
االماراتين  الف�صاء  ب��رواد  واالعتزاز 
وللرنامج  الكبري  الوطني  وبدورهم 
يف  فيه  ن�صارك  ال��ذي  الرائد  الوطني 
على  فقط  لي�س  م�صتقبل  ا�صت�صراف 
ا�صت�صراف  يف  ولكن  الوطني  امل�صتوى 

اآمال الب�صرية.
من جانبهم تقدم رواد الف�صاء بال�صكر 
واأع�صاء  غ��ب��ا���س  ���ص��ق��ر  م���ع���ايل  ايل 
املجل�س الوطني االحتادي على حفاوة 

الكبري  اال�صتقبال والدعم والت�صجيع 
خ����ال ال���ل���ق���اء م���وؤك���دي���ن ع��ل��ي انهم 
�صيبذلون كل اجلهد والعمل من اأجل 
مل�صتقبل  ال��ق��ي��ادة  ط��م��وح��ات  حت��ق��ي��ق 

م�صرق لوطننا الغايل .
ح�����ص��ر ال���ق���اء ����ص���ع���ادة ك���ل م���ن حمد 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  ال���رح���وم���ي 
واأحمد  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����س 
ال�صحي و�صارة فلكناز و�صهيل العفاري 
بالهول  و�����ص����رار  ال���ن���ي���ادي  وخ���ل���ف���ان 
اأع�صاء  امل��ن�����ص��وري  وال��دك��ت��ورة ح���واء 
وبح�صور  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
النعيمي  الدكتور عمر  �صعادة كل من 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ع��ام  اأم��ن 
العام  االأمن  املهريي  �صيف  والدكتور 
والرقابة   الت�صريع  ل�صئون  امل�����ص��اع��د 

باملجل�س .

•• دبي-الفجر:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي، معايل 
املجل�س  رئي�س  �صوبوتكا  فولفجاجن 
الوطني بجمهورية النم�صا االحتادية 
هام�س  ع���ل���ى  ل����ه  امل�����راف�����ق  وال�����وف�����د 
لاحتاد  ع�����ص��ر  احل������ادي  االج���ت���م���اع 
الأع�صاء  الف�صائية  للماحة  الدويل 
حممد  مركز  من  بتنظيم  الرملانات 
ب����ن را�����ص����د ل��ل��ف�����ص��اء ب���ال���ت���ع���اون مع 
التي متتد  للف�صاء،  ال��دويل  االحت��اد 
اأك��ت��وب��ر اجل���اري، يف مركز   29 حتى 

دبي التجاري العاملي.
تعزيز  �صبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��ال  ومت 

ع����اق����ات ال���ت���ع���اون ال���رمل���ان���ي���ة بن 
اجل����ان����ب����ن، مب�����ا ي�����واك�����ب ع���اق���ات 
القائمة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ن 
ت�صهد  وال���ت���ي  ال��ن��م�����ص��ا  وج��م��ه��وري��ة 
املجاالت  خمتلف  يف  ملحوظا  تقدما 
قبل  ال��ذي حتظى من  الدعم  بف�صل 

قيادتي البلدين ال�صديقن.
ح�����ص��ر ال���ق���اء ����ص���ع���ادة ك���ل م���ن حمد 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  ال���رح���وم���ي 
ومعايل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
و�صعادة  النعيمي  را�صد  علي  الدكتور 
كل من: مروان عبيد املهريي و�صارة 
املن�صوري  ح���واء  وال��دك��ت��ورة  فلكناز 
اأع�صاء  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ل��ط��ان  وم����رية 

وبح�صور  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
�صعادة كل من الدكتور عمر النعيمي 

اأمن عام املجل�س الوطني االحتادي.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب م��ع��ايل �صقر 
�صوبوتكا  ف��ول��ف��غ��ان��غ  مب��ع��ايل  غ��ب��ا���س 
بجمهورية  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئ��ي�����س 
املرافق  وال���وف���د  ال��ن��م�����ص��ا االحت���ادي���ة 
الدعوة  تلبية  على  معاليه  و�صكر  له 
اأ�صاد  ك��م��ا  االم��������ارات،  دول�����ة  ل���زي���ارة 
الثنائية  امل��ق��اب��ل��ة  ب��ن��ت��ائ��ج  م��ع��ال��ي��ه 
ع��ل��ى هام�س  ال��ط��رف��ن  ال��ت��ي جمعت 
الرملانات  لروؤ�صاء  اخلام�س  امل��وؤمت��ر 
واأك��د معايل �صقر    2021 �صبتمر 
اال�صراتيجية  ب���ال���ع���اق���ة  غ���ب���ا����س 
ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة االإم����ارات العربية 

املتحدة وجمهورية النم�صا االحتادية، 
من  طموحة  مرحلة  اإىل  وانتقالها 
امل�����ص��رك لتحقيق  ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل 
تطلعات البلدين، خا�صة بعد الزيارة 
ال�صمو  ل�صاحب  االأخ����رية  الر�صمية 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
قائد  ون���ائ���ب  ظ���ب���ي،  اأب�����و  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�صلحة للنم�صا يوليو 
ال�صراكة  اتفاقية  وتوقيع  2021م، 

اال�صراتيجية ال�صاملة
دولة  �صيا�صة  اأن  ايل  معاليه  واأ���ص��ار 
مرحلة  يف  كفاءتها  اأثبتت  االإم����ارات 
جائحة  م����ن  ل���ل���ت���ع���ايف  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
خال  م��ن  وذل����ك   ،"19  - "كوفيد 
جن��������اح ال��������ت��������وازن اال�����ص����رات����ي����ج����ي 

واأبرزها  احليوية  القطاعات  ملختلف 
االقت�صادي وتنوعه وكفاءة �صيا�صاته، 
لقطاعات  ال�����ع�����ودة  وف�������رت  وال����ت����ي 
ال�صياحة والنقل وخمتلف القطاعات، 
م�صريا اإىل اأن ن�صبة التطعيم يف دولة 
االإمارات تعد من �صمن اأعلى الن�صب 

عامليا.
جمهورية  م�����ص��ارك��ة  م��ع��ال��ي��ه  وث��م��ن 
 ،2020 اإك�صبو  معر�س  يف  النم�صا 
حتت عنوان "النم�صا توقظ احلوا�س" 
تهدف  �صمولية  مقاربة  يج�صد  الذي 
والتكنولوجيا  النا�س  اإىل اجلمع بن 
والبيئة، موؤكدا معاليه اأن حماية املناخ 
والتكنولوجيا تعمان جنباً اإىل جنب 
الذي  االأمر  وتتكامان فيما بينهما، 

الرئي�صية  اأي�صاً من االهتمامات  يعد 
اأ�صاد  ل��دول��ة االإم�������ارات. م��ن ج��ان��ب��ه 
م��ع��ايل ف��ول��ف��ج��اجن ���ص��وب��وت��ك��ا رئي�س 
النم�صا  بجمهورية  الوطني  املجل�س 
ال�صراكة  اتفاقية  باأهمية  االحت��ادي��ة 
بن  املوقعة  ال�صاملة  اال�صراتيجية 

البلدين ال�صديقن والتي ت�صمل اأبرز 
والرملانية  ال�صيا�صية   منها  املجاالت 
والتعليم  واالأم���ي���ن���ة  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
على  موؤكدا   ، املتقدمة  والتكنولوجيا 
واال�صتثماري  االقت�صادي  التعاون  ان 
اإىل عقود  البلدين يرجع  القائم بن 

م��ن ال��ع��اق��ات، لتعد دول���ة االإم���ارات 
�صريك  واأك���ر  اأه���م  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  للنم�صا  جت����اري 
االأو�صط واخلليج، حيث حتتل املرتبة 
التجارين  ال�صركاء  قائمة  يف  االأوىل 

للنم�صا.

التقى رواد الف�شاء االإماراتيني واأكد على فخر واعتزاز �شعب االحتاد بجهودهم

�شقر غبا�ش :اأبناء االمارات وب�شواعدهم الوطنية املخل�شة قادرون على حتقيق روؤية القيادة وتطلعات ال�شعب 

�شقر غبا�ش يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع 
رئي�ش املجل�ش الوطني النم�شاوي 

•• ال�شارقة-وام:

مكتب  رئي�س  القا�صمي  عبدالرحمن  ب��ن  �صامل  ال�صيخ  التقى 
�صمو احلاكم، �صباح اأم�س االإثنن وفداً من املجل�س االحتادي 

للركيبة ال�صكانية.
وتعرف ال�صيخ �صامل بن عبدالرحمن القا�صمي - خال اللقاء 
املجل�س  اأدوار  اأب���رز  على   - احل��اك��م  �صمو  ال��ذي عقد يف مكتب 
تعمل  مهمة  حلقة  يعد  ال��ذي  ال�صكانية  للركيبة  االحت���ادي 
ملعاجلة  �صامل  منهج  ل�صياغة  والهيئات  اجلهات  خمتلف  بن 
واإيجاد حلول منا�صبة  ال�صكانية  بالركيبة  املرتبطة  املوا�صيع 
وال�صيا�صة  امل�صتدامة  التنمية  متطلبات  بن  االن�صجام  حتقق 

ال�صكانية، اإ�صافة اإىل تعزيز دور املواطن واملحافظة على الهوية 
ال�صمو  �صاحب  ومبادرات  جهود  اإىل  اللقاء  وتطرق  الوطنية. 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
االإم��ارات��ي��ة واالهتمام  االأ���ص��رة  دع��م  ال�صارقة يف  االأع��ل��ى حاكم 
الرعاية لكافة فئات املجتمع بدءاً من الطفل و�صواًل  وتوفري 
والتنمية  االإح�صاء  دائ��رة  دور  اللقاء  و�صمل  ال�صن.  كبري  اإىل 
املجتمعية يف و�صع �صيا�صات وا�صراتيجيات للتنمية املجتمعية 
احلكومية  اجلهات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذل��ك  االإم���ارة  يف 
موثوقة  دقيقة  اإح�صاءات  وتوفري  املخت�صة  احلكومية  وغ��ري 
وال�صحية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة  االأو����ص���اع  ح���ول  فيها 
وال�صكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغريها ملتخذي القرار 

واجلهات االحتادية واجلهات احلكومية.
ح�صر اللقاء .. ال�صيخ حممد بن حميد القا�صمي رئي�س دائرة 
ال�صام�صي  الزري  �صيف  واللواء  املجتمعية،  والتنمية  االإح�صاء 
للركيبة  املحلية  اللجنة  رئي�س  ال�����ص��ارق��ة  �صرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
اأمن  طليعة  ب��ن  را���ص��د  واأ���ص��م��اء  ال�صارقة،  اإم���ارة  يف  ال�صكانية 
عام املجل�س التنفيذي الإمارة ال�صارقة، واأحمد حمد ال�صويدي 

االأمن العام امل�صاعد للمجل�س التنفيذي الإمارة ال�صارقة.
الدكتور   .. ال�صكانية  للركيبة  االحت���ادي  املجل�س  وف��د  و�صم 
االحتادي  للمجل�س  العام  االأم��ن  عبدالواحد  عبداهلل  �صعيد 
امل�صاعد  ال��ع��ام  االأم���ن  ال��درع��ي  وحميد  ال�صكانية،  للركيبة 

لقطاع ال�صيا�صات وامل�صتقبل ال�صكاين.

جلنة املجل�ش الوطني ت�شتعر�ش خمرجات احللقات 
النقا�شية حول �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب

�شفري الدولة لدى اأ�شرتاليا لـ)وام(: اإك�شبو 2020 ي�شهم 
يف �شياغة اأجندة عمل عاملية لتحقيق التنمية امل�شتدامة

•• دبي- وام:

ا�صتعر�صت جلنة �صوؤون التعليم والثقافة وال�صباب والريا�صة واالإعام يف 
املجل�س الوطني االحتادي خال اجتماعها الذي عقدته يف مقر االأمانة 
اليماحي  حممد  نا�صر  �صعادة  برئا�صة  اأم�س  دب��ي  يف  للمجل�س  العامة 
التي  الثاث  االفرا�صية  النقا�صية  احللقات  خمرجات  اللجنة،  رئي�س 
الثقافة  وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  ملناق�صة  عملها  خطة  اإط���ار  يف  نظمتها 
وال�صباب، وتتعلق بتنمية القطاع الثقايف والفني يف الدولة، ودور املراكز 

ال�صبابية يف حتقيق روؤية االإمارات 2071، واالإعام الوطني.
ح�صر االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من �صارة حممد فلكناز مقررة 
النقبي،  �صعيد  و�صذى  املن�صوري،  ال�صحاك  ح��واء  والدكتورة  اللجنة، 

والدكتورة �صيخة عبي��د الطنيجي، وعف��راء بخيت العليلي.
وقال رئي�س اللجنة اأنه مت خال االجتماع االطاع على نتائج احللقات 
مقرحات  وا���ص��ت��ع��را���س  وم��ن��اق�����ص��ة  ال��ل��ج��ن��ة،  نظمتها  ال��ت��ي  النقا�صية 
اأن���ه مت  اإىل  امل�صاركن وم��ا يواجههم م��ن حت��دي��ات، الف��ت��ا  وم��اح��ظ��ات 
�صياغة عدد من التو�صيات التي تتعلق بعملية تعزيز الهوية واالنتماء 
الوطني وتطوير القطاعات الثقافية واالإبداعية وال�صبابية واالإعامية، 

و�صيتم ت�صمينها يف تقرير اللجنة النهائي ب�صاأن املو�صوع.
والفني  الثقايف  القطاع  "تنمية  مبو�صوع  يتعلق  فيما  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
وزارة  دور  ب�صاأن  وحتديات  مقرحات  عدة  اللجنة  ناق�صت  الدولة"،  يف 
الثقافة وال�صباب والهيئات والدوائر الثقافية يف تنمية االأن�صطة الثقافية 
والفنية، وتعزيز عمل املواطنن وا�صتغال مواهبهم يف جمال ال�صناعات 
واملتو�صطة يف  ال�صغرية  امل�صاريع  الإن�صاء  ودعمهم  واالإبداعية،  الثقافية 

هذا املجال، واأهمية تفعيل م�صاركة اأ�صحاب الهمم املوهوبن واملبدعن 
التي  واالأن�صطة  الفعاليات  وخمتلف  والثقافية  امل�صرحية  االأن�صطة  يف 
تنظمها الوزارة، واالهتمام مب�صرح الطفل وعودة املهرجانات ال�صنوية، 
جميع  يف  والفنية  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  واالأن�����ص��ط��ة  امل���ب���ادرات  وزي����ادة 

االإمارات.
واأ�صاف �صعادة اليماحي اأن اللجنة ناق�صت اأي�صا ما ا�صتنتجته من احللقة 
ال�صبابية ودورها يف  "املراكز  النقا�صية الثانية التي دارت حول مو�صوع 
حتقيق روؤية االإمارات 2071"، من حيث اأهمية دعم املراكز ال�صبابية، 
الريا�صية  واالأن�صطة  اخل��دم��ات  جميع  وت��وف��ري  اإن�صائها،  يف  والتو�صع 
والثقافية والعلمية فيها بهدف تعزيز مواهب ال�صباب و�صقل مواهبهم 
ال�صبابية  املجال�س  بن  والتوا�صل  التفاعل  تعزيز  واأهمية  وقدراتهم، 
اللغة  على  واملحافظة  الوطنية  بالهوية  واالهتمام  وال�صابقة،  احلالية 
العربية لدى ال�صباب وا�صتغال طاقاتهم بال�صكل االأمثل، ليكونوا �صبابا 
مبدعا وقادرا على حتمل امل�صوؤولية وفق روؤى وتوجهات القيادة الر�صيدة 

نحو اخلم�صن عاما املقبلة.
واأو�صح اأن اللجنة عملت خال اجتماعها كذلك على �صياغة عدد من 
الثالثة  النقا�صية  احللقة  من  بها  خرجت  التي  والتحديات  املقرحات 
تو�صيات،  والطموح" اإىل  الواقع  بن  الوطني  "االإعام  مو�صوع  حول 
مواكبته  الأهمية  الوطني  االإع���ام  اأدوات  بتطوير  يتعلق  فيما  وذل��ك 
للتقدم ال�صريع الذي ت�صهده الدولة يف خمتلف املجاالت، وا�صتعداداتها 
االإعامي،  القطاع  يف  التوطن  ن�صبة  وزي���ادة  املقبلة،  عاما  للخم�صن 
واأهمية وجود ا�صراتيجية اإعامية لتطوير خرات الكوادر االإعامية 

املواطنة، وتن�صيق اجلهود بن اجلهات واملوؤ�ص�صات االإعامية املتنوعة.

•• دبي-وام:

اأكد �صعادة عبد اهلل على عتيق ال�صبو�صي �صفري الدولة لدى اأ�صراليا اأن 
اأجندة عمل  2020 دبي ي�صهم يف تعزيز التعاون البناء ل�صياغة  اإك�صبو 

عاملية لتحقيق التنمية امل�صتدامة يف املجتمعات.
وقال �صعادته يف حوار لوكالة اأنباء االإمارات "وام" : " تكمن اأهمية تنظيم 
دولة االإم��ارات لهذا احلدث العاملي الكبري يف اأنه ي�صكل نافذة ا�صتثنائية 
للتعريف والرويج ملقومات الدولة يف جميع املجاالت وال�صيما االقت�صادية 
للوقوف  للعامل  ي�صكل فر�صة حقيقية  اأنه  كما  والثقافية  والتكنولوجية 

على التطور اال�صتثنائي الذي �صهدته الدولة خال فرة وجيزة".
واأ�صاف :االإجماع الدويل الذي حظيت به دولة االإمارات لتنظيم اإك�صبو 
ال��دويل اجلماعي  العمل  ري��ادة  بقدرتها على  الثقة  يعك�س  دبي   2020
وكذلك الثقة يف اإمكانياتها باتباع حلول مبتكرة ملواجهة التحديات ب�صكل 
املبادرات التي تطلقها يف جم��االت عدة على  ج��ذري ويبدو ذلك جليا يف 
املناخي  والتغري  االإن�صانية  وامل�صاعدات  واالأم���ن  ال�صام  ق�صايا  راأ�صها 
باالإ�صافة اإىل التحول الذي ي�صهده اقت�صاد الدولة اإىل اقت�صاد قائم على 
املعرفة والتطور العلمي اأي�صا" .. موؤكدا اأن "هذه املميزات هي التي اأهلت 
دولة االإمارات اإىل اأن ت�صبح منوذجا واقعيا واأن ت�صهم ب�صكل جوهري يف 

حتقيق التنمية امل�صتدامة للمجتمعات حول العامل".
وعن دور اإك�صبو 2020 دبي يف �صياغة اأجندة عمل عاملية للتعاون املثمر 
�صانحة  فر�صة  دب��ي   2020 اإك�صبو  " اإن   : �صعادته  ق��ال   ... ال���دول  ب��ن 
�صك  وب��دون  واالجتماعية  الثقافية  �صواء  امل�صتويات  كافة  على  للتعاون 
حتديات  اليوم  عاملنا  وي�صهد  كبري  دويل  باهتمام  حتظى  الأنها  التجارية 

كبرية تتطلب خططا دولية وجهودا م�صركة بن �صعوب العامل".
دب��ي يف �صياغة   2020 اإك�صبو  اأهمية  ت��رز  هنا  �صعادته:" من  واأ���ص��اف 
بالتعايف  املتعلقة  امللحة  التحديات  مواجهة  يف  ت�صهم  عاملية  عمل  اأجندة 
االقت�صادي خال فرة ما بعد اأزمة كوفيد - 19 والنظر يف االآثار التي 

قد ترتب على م�صتقبل التجارة الدولية ب�صبب التغريات املناخية".
واأكد اأن اإك�صبو 2020 يعزز اأوا�صر التوا�صل ومينح فر�صة لل�صعوب ودول 
العامل للم�صاركة ب�صكل فعال ومبتكر مبا يوؤدي اإىل تعزيز التعاون البناء 

ل�صياغة اأجندة عاملية يلتف العامل حولها وحتقق التقدم للب�صرية".
بعد  م��ا  ملرحلة  والثقافية  والتنموية  االقت�صادية  التوجهات  اأه��م  وع��ن 
اأزم��ة كوفيد  اأن  اأو�صح   ... اإك�صبو يف ر�صمها  "كوفيد19-" التي �صي�صهم 
19- دفعت العامل ب�صكل جدي اإىل اإعادة التفكري يف االأنظمة االقت�صادية 
والتجارية القائمة و�صاهمت يف دفع عجلة التحول نحو االقت�صاد الرقمي 

كما �صلطت ال�صوء ب�صكل مهم على املخاطر املتعلقة ب�صا�صل التوريد.
وقال �صعادته: " اإن اأزمة "كوفيد - 19" برهنت اأن ق�صية ال�صحة مل تعد 

جمرد ق�صية حملية بل ق�صية متداخلة وعابرة للحدود الوطنية وعليه 
2020 ي�صكل بداية التعايف من تداعيات كوفيد19-  اإك�صبو  اأن  ال �صك 
ال�صيا�صات  العامل ول�صناع  املبتكرين يف  كما يعتر من�صة جاذبة الأف�صل 
جماعي  ب�صكل  امل�����ص��رك��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ع��اجل��ة  كيفية  مل��ن��اق�����ص��ة  ال��دول��ي��ة 
اإىل تطوير حلول وتقنيات ت�صهم  والتاأ�صي�س لتعاون دويل جديد يهدف 

يف دفع جهود التنمية امل�صتدامة حول العامل".
واأكد على دور اإك�صبو 2020 دبي كمن�صة جامعة للب�صرية على اأ�ص�س من 
املحبة وال�صام والتعاي�س .. وقال :" اإن اأكرث من 200 جناح متثل 192 
دولة بجانب عدد من املنظمات الدولية تتواجد يف اإك�صبو 2020 دبي و 
هذا التنوع الذي يزخر بها احلدث العاملي يج�صد روح ال�صام والتعاي�س 

وقيم الت�صامح".
وحول الدور املهم لهذا احلدث الكبري يف اإعداد قادة امل�صتقبل من ال�صباب 
وحتفيزهم على التميز واالإبداع وتر�صيخ اإرث م�صتدام لاأجيال القادمة.. 
اآل  ب��ن �صلطان  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ص�����س  ال��ق��ائ��د  " اإن   : اأ���ص��اف 
نهيان "طيب اهلل ثراه" كان موؤمنا باأن ال�صباب هو القوة الفعالة ل�صناعة 
قيادتنا  و�صعتها  ال��ت��ي  ل��ل��روؤي��ة  ممتنون  ال��ي��وم  ون��ح��ن  ال��وط��ن  م�صتقبل 

الر�صيدة لتمكن ال�صباب وحتفيزهم على التميز واالبداع".
واأو�صح �صعادته اأن اإك�صبو 2020 دبي ي�صكل حمورا مهما لو�صع املعايري 
التي  واالجتماعية  والبيئية  االقت�صادية  املجاالت  يف  امل�صتدامة  للتنمية 
�صت�صهم ب�صكل ملمو�س يف خلق الفر�س التي يحتاجها ال�صباب يف حياتهم 

وتوؤ�ص�س مل�صتقبل اأمن ومزدهر لهم.
اإك�صبو  اأع��م��ال  يف  مهما  حم��ورا  ت�صكل  التي  املناخي  التغري  ق�صية  وع��ن 
املناخي يعد اأحد اأهم اأولويات الدولة  التغري  :" اإن  قال   .. دبي   2020
وقد جرى االإعان موؤخرا املبادرة اال�صراتيجية لدولة االإمارات لتحقيق 
احلياد املناخي بحلول 2050 وعلى ال�صعيد الدويل ت�صتثمر ال�صناديق 
ال�صيادية يف الدولة بتمويل وبناء م�صاريع الطاقة النظيفة حول العامل، 
امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �صركة  تت�صارك  اأ�صراليا  يف  املثال  �صبيل  فعلى 
لتحويل  حمطات  بناء  يف  االأ�صرالية  "ترايب"  �صركة  م��ع  "م�صدر" 
الدولة  نّفذت  كما  االأ�صرالية  الواليات  من  عدد  يف  طاقة  اإىل  النفايات 
هذه  وك��ل  البا�صيفيك  دول  م��ن  العديد  يف  ال�صم�صية  للطاقة  حم��ط��ات 
املبادرات توؤكد مدى االأهمية التي توليها الدولة مللف التغري املناخي كما 
اأنها تلعب دورا رائدا يف احلد من االنبعاثات اإىل جانب تطوير التقنيات 

ال�صديقة للبيئة".
واأكد �صعادته اأن تنظيم الدولة الإك�صبو 2020 دليل على انفتاح جمتمعنا 
اأن  اإىل  .. م�صريا  االإم���ارات عامليا  دول��ة  تاأثري  مل��دى  وب��ره��ان  العامل  على 
2020 رغم جائحة كوفيد19-  اإك�صبو  امل�صاركة يف  ال��دول على  حر�س 
يعد تعبريا عن الثقة يف الدولة ومكانتها الرائدة على خمتلف االأ�صعدة.

�شامل بن عبدالرحمن القا�شمي يلتقي وفدا من املجل�ش االحتادي للرتكيبة ال�شكانية
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العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/م�صبغة املنرية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2947100 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة عامله حممد عبداهلل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صعيد يعقوب ا�صماعيل عبداهلل احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كولد �صتون لت�صليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب املكيفات  رخ�صة رقم:2381539 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة فا�صل نا�صر علي �صعيد ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف جا�صم طار�ض عتيق احمد القبي�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بقالة الباهية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1022179 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة زبري ا�صماعيل ابراهيم على ال علي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �صالح �صامل ال�صلحي احلامد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
الهند�صية  ال�صـــــادة/هيبتا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1730664 

 تعديل الن�صب / اإ�صافة فوؤاد احمد م�صطفى ربابعه %45
 تعديل الن�صب / اإ�صافة بالل حممد عبداللطيف الغزو  %55

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عو�ض حممد �صالح نا�صر العامرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم اهالينا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3825356 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 را�صد �صلطان ح�صن حممد احلو�صنى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 را�صد �صلطان ح�صن حممد احلو�صنى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد �صمري رجب الفرارجى  %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
وي  جود  ال�صـــــادة/مكتب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للطباعة  رخ�صة رقم:2609294 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة هادف حممد عمري �صيف ال�صريانى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �صلطان علي مطر �صعيد النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
االبت�صامه  ال�صـــــادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

املتاألقه الطبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1765640 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة �صلطان علي ح�صن املرزوقي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف علي عبود حممد باعبود

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون 

بيوتيفل لل�صيدات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2494478 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�صروق ال�صم�ض العمال االملنيوم والزجاج 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1033611 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/م�صباح 

بوظبئ للهدايا 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3015756 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/تنوير  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للتدريب وادارة املوارد الب�صرية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1168566 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صمارت 

الين الدارة املطاعم 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3762021 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/تايجر  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائـــرة 

فيت اأوت خلدمات الت�صميم 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4121532 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:بايليده العاملية لطالء ذ.م.م
 , 10 1 - مكتب  48 - ط  9 - ق  عنوان ال�صركة:م�صفح ال�صناعية م 

وحدة املالك �صركة عبداهلل عو�ض قرقا�ض ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1503482 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �صركة ال�صخ�ض الواحد 
ذ.م.م , كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ : 2021/9/27 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/25  - بالرقم:2150019864 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:احلا�صم لتجارة ادوات االنارة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:املنطقة ال�صناعية - بطحاء احلائر 6 - ال�صاد�ض مبنى 

ال�صيد حممد حماد حممد واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2785700 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

�صركة   - احل�صابات  لتدقيق  ميناوي  عدي  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م , كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ : 2021/10/23 
وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/10/25  - كاتب العدل بالرقم:9804227329 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صركة علي فليح لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
 -  UNT 379168  - الدرعي  حمد  �صامل  ال�صركة:حمدان  عنوان 

القوع ام العو�ض قطعة 12
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1121115 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات ال�صريبية   2
ذ.م.م , كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ : 2021/10/4 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/25  - بالرقم:2105030237 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مور انرتنا�صيونال لال�صت�صارات الهند�صية - �صركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�ض الواحد ذ م م    رخ�صة رقم:2779643 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممود حممد في�صل راغب عدى  %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صا حممد ال�صباغ  %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / فادى وليد ال�صراج من مدير اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / فادى وليد ال�صراج من 0% اإىل %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف م�صعود حممد عبداهلل على املن�صورى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مور انرتنا�صيونال لال�صت�صارات الهند�صية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 MORE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
 اإىل/ مور انرتنا�صيونال لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م

MORE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING L.L.C 1 L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/دمي للتمويل - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1146143 
تعديل مدير / اإ�صافة جايا�صيل ارون بهان�صاىل

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صهاب حممد عبداخلالق قرقا�ض  %0.1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صركة ترو�صل لال�صتثمار ذ م م

Trucial Investment CO LLC من مالك اإىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء / �صركة ترو�صل لال�صتثمار ذ م م

Trucial Investment CO LLC من 100 % اإىل %99.9
تعديل مدير / حذف كري�صتيان جوهاني�ض دى بروين

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 0.89*48.37 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دمي للتمويل - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
DEEM FINANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دمي للتمويل ذ.م.م
DEEM FINANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/من�صتي خلدمات االعمال - �صركة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صخ�ض الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:3870182 

تعديل اإ�صم جتاري من/ من�صتي خلدمات االعمال �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

MANASATY FOR BUSNIESS SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ من�صتي للخدمات الرقمية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

MANASATY FOR DIGITAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة املتاجرة االإلكرتونية من خالل املواقع االإلكرتونية  4791018

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية - مكتب تنمية ال�صناعة باأن / ال�صادة :م�صنع 

العود ل�صناعة االأبواب اخل�صبية  
قد تقدموا الينا بطلب  IN رخ�صة رقم:2004345 

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صنع العود ل�صناعة االأبواب اخل�صبية
 AL OUD FACTORY FOR THE MANUFACTURE OF WOODEN DOORS 

اإىل/ م�صنع العود للمعادن
AL OUD METALS FACTORY 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  ال�صناعة  تنمية  مكتب   - االقت�صادية 
ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�شارقة-وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت�������ش���ارك 
بحوث  مركز  ب���اإدارة  ممثلة  ال�شارقة 
الكتاب  معر�ض  فعاليات  يف  ال�شرطة 
ال��ق��ان��وين ال��ث��ام��ن 2021 امل��ق��ام يف 
معهد التدريب الق�شائي يف ال�شارقة 

و�شي�شتمر حتى 27 اكتوبر اجلاري.
امل���ع���ر����ض �شمن  امل�������ش���ارك���ة يف  ت���اأت���ي 
الثقافة  ل��ن�����ش��ر  امل��ت��وا���ش��ل��ة  امل�����ش��اع��ي 
حيث  املجتمع  اأف����راد  ب��ن  القانونية 
ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ة  ت�شمنت 
الإ�����ش����دارات اجل���دي���دة مل��رك��ز بحوث 
اإ�شدار   225 وع��دد  ال�شارقة  �شرطة 

ت��اب��ع مل��رك��ز ب��ح��وث ال�����ش��رط��ة وعدد 
ال�شرطي  ل��ل��ف��ك��ر  ا������ش�����دار   119
لآخ����ر  اإ��������ش�������دارات  اىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
وجمموعة  الأح��ك��ام  على  التعديالت 
قيمة من املجلدات القانونية لغر�ض 

الكتب  وح����ظ����ي����ت  ف����ق����ط  ال����ع����ر�����ض 
املعرو�شة  وال���درا����ش���ات  وال��ع��ن��اوي��ن 
ال����زوار خ��ا���ش��ة احلقوقين  ب��اه��ت��م��ام 
يف  والباحثن  القانون  كليات  وطلبة 

املجالت ال�شرطية والأمنية.

مقتنيات دبي تنّظم معر�ض )عندما تتحدث ال�صور( يف متحف االحتاد 6 نوفمرب 

لطيفة بنت حممد: عر�ض جمموعة من مقتنيات حممد بن را�سد الفنية دليل على دعم �سموه للقطاع الثقايف والفني يف دبي

البحث  اأ�شكال  من  و�شكاًل  بالهوية 
للبع�ض،  بالن�شبة  ال���ش��ت��ق��الل  ع��ن 
الآخ��ر يف قدرة  البع�ض  �شكك  بينما 
اإىل  الأف��ك��ار  اإي�����ش��ال  على  التجريد 
اجلمهور، معتقدين باأنه مينع الفن 
م��ن ال��ق��ي��ام ب���دور اأك���ر م��ب��ا���ش��رة يف 
كان  اأن���ه  ورغ���م  ال��وط��ن��ي.  التثقيف 
و�شيلة  اأن��ه  التجريد على  اإىل  ُينظر 
اأن���ه  اإل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ن��ح��و  ل��ل��م�����ش��ي 
ا و�شيلة لإعادة التوا�شل  اأي�شً اعُتبرِ 
من  الثاين  الف�شل  اأم��ا  املا�شي.  مع 
عنوان  حت��ت  في�شتعر�ض  امل��ع��ر���ض، 
انتقالية"  مرحلة  يف  "املجتمعات 
روؤى الفنانن حول املجتمع والتاريخ 
والثقافة.  والأ����ش���اط���ر  والأ�����ش����رة 
هذا  يف  املعرو�شة  الأع��م��ال  وتعك�ض 
الدين  حمي  باية  للفنانتن  الق�شم 
ونزيهة �شليم، والفنان اأ�شعد عرابي 
عن  وح��وارات��ه��م  ال��ف��ن��ان��ن  مفاهيم 
الذات من خالل العالقات املجتمعية، 
اأجل  من  املحلية  الن�شالت  وكذلك 

الحتاد يف نوفمب املقبل".
ال��دك��ت��ورة ندى  ق��ال��ت   ، م��ن جانبها 
����ش���ب���وط، ال���ق���ّي���م ع���ل���ى امل���ع���ر����ض.. 
حول  تاريخي  م�شح  اإن�شاء  "بهدف 
املنطقة،  الفن احلديث واملعا�شر يف 
تتحدث  ع��ن��دم��ا  معر�ض"  �شي�شم 
اأكر  م��ن  " اأع���م���اًل لنخبة  ال�����ش��ور 
لعبوا  اإذ  وت��ق��دم��اً،  ت��اأث��راً  الفنانن 
ت�شكيل  يف  حم��وري��اً  دوراً  جميعهم 
احلركات الفنية احلديثة يف املنطقة 
الجتماعية  الديناميكيات  واإب����راز 
ل��ق��د �شهد  ل��ع�����ش��ره��م.  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
التحولت  اأح����د  ال��ع�����ش��ري��ن  ال���ق���رن 
الكبى التي اأدت اإىل تاأ�شي�ض الدول 
املختلفة يف العامل العربي يف اأعقاب 
ح�شولها على ال�شتقالل و�شروعها 
يف ب��ن��اء ه��ي��اك��ل��ه��ا احل���دي���ث���ة. وعب 
عك�شت  فنية  واأي��ق��ون��ات  اأط���روح���ات 
الوطنية ملجتمعاتهم، فيما  الهويات 
حيوياً  دوراً  ال��ف��ن��ان��ون  ه����وؤلء  اأدى 
الوعي  ت�شكيل  ب�شكل كبر يف  اأ�شهم 

الأعمال؛ بينما ت�شجل اأعمال اأخرى 
حتولت املدن والقرى ال�شغرة اإىل 
اأك��ب، حيث طور  م�شاحات ح�شرية 

كل بلد هويته احلديثة.
اإىل  رئي�شي  ب�شكل  املعر�ض  ويهدف 
الرتكيز على دور دول��ة الإم���ارات يف 
والفكري  الأكادميي  التبادل  توثيق 
احل��ي��وي ب��ن ال��ع��دي��د م��ن الفنانن 
املعر�ض،  يف  اأع��م��ال��ه��م  امل��ع��رو���ش��ة 
الفاعل  ال������دور  اإب�������راز  ع���ن  ف�����ش��اًل 
اإبداعي  ك��م��رك��ز  ل��ي�����ض  ل����الإم����ارات، 
يف  اأي�����ش��اً  ول��ك��ن  فح�شب،  للفنانن 
املنطقة.  يف  ال���ف���ن  ت���اري���خ  ت��وث��ي��ق 
الذي  ال��رق��م��ي  ال��ك��ت��ال��وج  و�شي�شهم 
انعقاد  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ن�����ش��ره  �شيتم 
املعر�ض، وي�شم بحًثا للدكتورة ندى 
�شبوط، يف اإي�شاح ال�شياقات التي مت 

تقدمي الأعمال املعرو�شة وفقها.
وانطالقاً من منظور �شامل وجامع، 
فر�شة  دبي"  "مقتنيات  ت�����ش��ك��ل 
جمموعاتهم،  لعر�ض  ال��رع��اة  اأم���ام 

اإىل تقدمي الفن يف الأماكن العامة 
الإمارات  جلميع اجلماهر يف دولة 
وخارجها؛ وت�شكيل حلقة و�شل بن 
وبناء  املحلين؛  وال��ف��ن��ان��ن  ال��رع��اة 
جمموعة فنية عاملية مميزة من دبي 
اإىل العامل، تدعم القطاع الثقايف يف 

الإمارة".
" ي�شعدنا اأن نقدم  واأ�شافت �شموها 
عندما  الأول  معر�شنا  خ���الل  م��ن 
تتحدث ال�شور اأعماًل فنية متميزة 
امل��ع��ر���ض جمموعة  ���ش��ت��ري  ب��ي��ن��م��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقتنيات  من 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ما يوؤكد 
والفني  الثقايف  للقطاع  �شمّوه  دع��م 
يف دبي. و�شي�شهد املعر�ض �شرداً غنياً 
الع�شرين،  ال��ق��رن  يف  ال��ع��رب��ي  للفن 
ال��دور احليوي  على  ال�شوء  م�شلطاً 
العربي  ال��ذي قامت به دول اخلليج 
الفنية،  ال����ف����رتة  ه�����ذه  ت���وث���ي���ق  يف 
باجلميع  ال��رتح��ي��ب  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
متحف  يف  الف��ت��ت��اح��ي  معر�شنا  يف 

الدول يف �شياق  ال�شتقالل وت�شكيل 
عاملي. اكت�شبت فكرة الأممية يف هذه 
�شعى  حيث  خا�شة،  اأهمية  احلقبة 
الفنانون اإىل التوا�شل والتفاعل مع 
اأوروب��ا ومناطق  الفنية يف  احلركات 
القارة  �شبه  العامل، مثل  اأخ��رى من 
ملواجهة  حم����اول����ة  ويف  ال���ه���ن���دي���ة. 
فر�شها  التي  ال�شت�شرافية  الرواية 
الغرب، مّثل هوؤلء الفنانن واقعهم 
اأعمالهم  يف  ذل���ك  ون���رى  و�شعبهم، 
التي تتحدث عن املرونة والإبداع يف 

مواجهة ال�شراعات.
من  والأخ���ر  الثالث  الف�شل  وع��ب 
"ا�شتح�شار  ع��ن��وان  حت��ت  امل��ع��ر���ض 
البيئة"، ي�شتك�شف امل�شاهد من خالل 
اأعمال قامات فنية رفيعة، مثل فاحت 
املدر�ض وعبد القادر الري�ض وجنيب 
ويروي  اآخ��ري��ن،  وفنانن  بلخوجة، 
املدن  ر�شم  اأ�شبح  كيف  الف�شل  هذا 
خيايل  ت�شور  وتوثيق  لبناء  و�شيلة 
بع�ض  يف  "الأُّمة"  فكرة  ع��ن  مثايل 

الوطني يف بلدانهم".
تدور  اأق�شام،  ثالثة  املعر�ض  وي�شم 
ح���ول ث��الث��ة م��و���ش��وع��ات حمورية، 
الفنية  الأع�������م�������ال  ت����خ����دم  ح����ي����ث 
الذي  للع�شر  اأر���ش��ي��ف��ي��ة  ك�شجالت 
يف  الفن  تاريخ  وت�شرد  فيه،  اأُنتجت 
املا�شية،  العقود  م��دار  على  املنطقة 
العديد  وتتقاطع  ت��ت��داخ��ل  ح��ن  يف 
يف  املعرو�شة  الفنية  املجموعات  من 

مو�شوعاتها.
جتريدية"،  "منّوعات  عنوان  وحتت 
من  الأول  الف�شل  ق�شة  ت�شتعر�ض 
الفن  يف  التجريد  مو�شوع  املعر�ض 
الق�شم  وي�����ش��م  احل���دي���ث،  ال��ع��رب��ي 
الفنانن  م����ن  مل���ج���م���وع���ة  اأع�����م�����اًل 
بينهم  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ب���ارزي���ن 
النجدي.  وع���م���ر  ال����ع����زاوي  ���ش��ي��اء 
نقا�ض  م��و���ش��وع  التجريد  ك��ان  وق��د 
م��ه��م ذو اأط����روح����ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة بن 
القرن  منت�شف  يف  العرب  الفنانن 
للمطالبة  و�شيلة  ممثاًل  الع�شرين، 

•• دبي -وام:

دبي" عن  "مقتنيات  م��ب��ادرة  اأعلنت 
تفا�شيل معر�شها الفني احل�شوري 
تتحدث  "عندما  عنوان  حتت  الأول 
جمموعة  ���ش��ي�����ش��م  ال����ذي  ال�شور" 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقتنيات  من 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
اإىل  اإ�شافة  "رعاه اهلل" ،  حاكم دبي 
امل��خ��ت��ارة من  الفنية  الأع��م��ال  اأب���رز 
املن�شمة  دبي"  "مقتنيات  جمموعة 
ح��دي��ث��اً اإىل ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي مت 
�شراكة  من��وذج  خ��الل  م��ن  تاأ�شي�شها 
ج��دي��د وم��ب��ت��ك��ر ي��ج��م��ع ب��ن اأعمال 
مة من مقتنيات  فنية ا�شتثنائية مقدَّ
اأفراد وموؤ�ش�شات لتكون متاحة اأمام 
ال�شتفادة  ع���ن  ف�����ش��ال  اجل���م���ه���ور، 
وتثقيفية.  تعليمية  لأغ��را���ض  منها 
حتت  يقام  ال��ذي  املعر�ض،  و�شيقدم 
ندى  الدكتورة  الفني  املقّيم  اإ�شراف 
الفن  اأع��م��ال  من  جمموعة  �شبوط، 
اأنحاء  واملعا�شر من جميع  احلديث 
التاريخية  امل�شرة  متتبعاً  املنطقة، 
من  العربية  الفنون  حركة  لتطور 
املعا�شرة،  الجتاهات  نحو  احلداثة 
مع اإبراز دور منطقة اخلليج العربي 
يف توثيق واقع تاريخ الفن يف املنطقة 

عب مراحله املختلفة.
ويف هذه املنا�شبة، قالت �شمو ال�شيخة 
ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم، رئي�شة هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي رئي�شة اللجنة العليا ملقتنيات 
دب����ي.. ي��ع��د اف��ت��ت��اح م��ع��ر���ض عندما 
تتحدث ال�شور حدثاً مهماً يف م�شار 
يف  ي�شهم  اإذ  دب���ي،  مقتنيات  م��ب��ادرة 
تفعيل وحتقيق هذه املبادرة املبتكرة 
ع��ل��ى اأر�������ض ال����واق����ع ل��ت��ك��ون ج����زءاً 
مدينتنا،  يف  ال��ث��ق��ايف  احل�����راك  م���ن 
اأن يتحقق  ل��ه��ذا الإجن����از  ك���ان  وم���ا 
ل��ول ثقة ال��رع��اة واإمي��ان��ه��م بطموح 
ور���ش��ال��ة ه��ذا امل�����ش��روع ال���ذي ي�شعى 

الفنية  اأعمالهم  لعر�ض  والفنانن 
وا�شعة  ل�شريحة  عب من�شة متاحة 
مع  املبادرة  وتتفاعل  اجلمهور.  من 
اإم�����ارة دب���ي وت��ع��ك�����ض هويتها  ت��اري��خ 
وتعزز  والن��ف��ت��اح،  باحلياة  الناب�شة 
م���ن م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع���امل���ي للفن 
مع  امل��ع��ر���ض  و�شيتزامن  وال��ث��ق��اف��ة. 
اإط�������الق امل���ت���ح���ف ال���رق���م���ي مل���ب���ادرة 
"مقتنيات دبي" الذي �شيحتوي على 
املبادرة،  يف  املدرجة  لالأعمال  كتّيب 
الفنانن  ل���ك���ل  ال���ذات���ي���ة  وال�������ش���ر 
جانب  اإىل  اأع���م���ال���ه���م،  امل���ع���رو����ش���ة 
ت���اري���خ اقتناء  حم��ت��وى م��ه��م ح���ول 
الأع��م��ال الفنية يف دول��ة الإم����ارات، 
اأب���رز ال��رع��اة امل�شاركن  ومل��ح��ات ع��ن 
اإ�شافية حول  يف املبادرة، ومعلومات 
اأن مبادرة  نة. يذكر  املت�شمَّ الأعمال 
تطويرها  مت  ق��د  دبي"  "مقتنيات 
دبي"  اآرت  "جمموعة  مع  بالتعاون 
اإدارة  يف  للثقافة"  "دبي  متّثل  التي 
وت�����ش��ك��ل نقطة  امل�����ب�����ادرة،  اأن�����ش��ط��ة 
الت�شال الرئي�شية جلميع عملياتها. 
"عندما  م��ع��ر���ض  اف���ت���ت���اح  و���ش��ي��ت��م 
من  ال�����ش��اد���ض  ال�شور" يف  ت��ت��ح��دث 
دبي  يف  الحت���اد  متحف  يف  نوفمب 
مقتنيات  من  جمموعة  لي�شتعر�ض 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
م��ك��ت��وم وجم���م���وع���ة من  اآل  را����ش���د 
م��ق��ت��ن��ي��ات دب����ي ال��ف��ن��ي��ة الأخ������رى. 
زواره  الحت������اد  م��ت��ح��ف  وي�����ش��ت��ق��ب��ل 
10:00 �شباًحا  يومًيا من ال�شاعة 

حتى ال�شاعة 8:00 م�شاًء.

اقت�سادية راأ�ض اخليمة ت�ستخرج 1.5 طن من النفايات من ال�ساطئ
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�شمن مبادرات اأ�شدقاء البيئة، نظمت دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�ض اخليمة حملة تنظيف �شاطئ املعري�ض 
مب�شاركة كل من فريق كوماندوز للمغامرات وفريق راأ�ض اخليمة التطوعي وعدد من متطوعي اجلهات املحلية 

والحتادية ورواد ال�شاطئ مب�شاركة 96 متطوعاً. واأ�شفرت احلملة عن ا�شتخراج 1.5 طن من النفايات. 
كاأوىل  املعري�ض  �شاطئ  ملنطقة  اختيارنا  – اأن  املوؤ�ش�شية  ال�شتدامة  – قائد فريق  الرباح  �شامي حممد  واأو�شح 
حمطات هذه احلملة جاء باعتبارها مركًزا �شياحًيا هاًما ومنطقة جاذبة للمواطنن واملقيمن وال�شياح. وتهدف 
احلملة اإىل ن�شر الوعي البيئي باأهمية العمل التطوعي يف خدمة البيئة، وتعزيز دور امل�شوؤولية املجتمعية بن اأفراد 
املجتمع واأهمية احلفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، بالإ�شافة اإىل تعزيز �شلوك النظافة البيئية والت�شجيع على 
املمار�شات ال�شديقة للبيئة وغر�ض ثقافة احلفاظ على البيئة لدى جميع فئات املجتمع. واأكد الرباح على ا�شتمرار 

احلملة حتى نهاية العام اجلاري لت�شمل مناطق خمتلفة يف اإمارة راأ�ض اخليمة.  

املجل�ض ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يعقد جل�سته 
اخلمي�ض ملناق�سة �سيا�سة دائرة املوارد الب�سرية 

•• ال�شارقة-الفجر:

يعقد املجل�ض ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة �شباح اخلمي�ض احلادي والع�شرين من �شهر ربيع الأول لعام  
والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  متام  ويف  اجلاري  اأكتوبر  �شهر  من  والع�شرين  الثامن  املوافق  1443ه� 
جل�شته الثانية �شمن اأعماله لدور النعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي العا�شر مبقره يف مدينة 
ال�شارقة برئا�شة �شعادة علي ميحد ال�شويدي رئي�ض املجل�ض . ويت�شمن جدول العمال بعد الت�شديق 
على م�شبطة اجلل�شة الفتتاحية مناق�شة �شيا�شة دائرة املوارد الب�شرية يف اإمارة ال�شارقة بح�شور �شعادة 
امل��وارد الب�شرية  ال�شارقة رئي�ض دائرة  الدكتور طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�ض التنفيذي لإم��ارة 
مدير  اإداري  م�شت�شار  الزعابي  اإبراهيم  وعبداهلل  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  مدير  امل�شوي  �شامل  وعبداهلل 
�شئون الأفرع وهيثم خالد �شهيل القحطاين م�شت�شار قانوين وندى ح�شن جعفر الرئي�شي خبر اإداري 

وجواهر عبدالعزيز املدفع خبر اإداري وماجد حمد املري مدير اإدارة �شوؤون الباحثن عن عمل  .

�سردًا غنيًا للفن العربي يف القرن الع�سرين ويربز دور دول اخلليج يف توثيق هذه الفرتة بروؤية فنية يقدم  • املعر�ض 

•• الكويت - وام:

وزير  ال�شباح،  املحمد  نا�شر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
اخلارجية ووزير الدولة ل�شوؤون جمل�ض الوزراء يف دولة الكويت، �شعادة 

الدكتور مطر حامد النيادي �شفر الدولة لدى الكويت ال�شقيقة.
ال�شقيقن،  البلدين  بن  الوطيدة  الثنائية  العالقات  اللقاء  وت��ن��اول 

اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
الأخوية  بالعالقات  ال�شباح  املحمد  نا�شر  اأحمد  ال�شيخ  معايل  واأ�شاد 
الم����ارات وم��ا ت�شهده من  الكويت ودول���ة  دول��ة  التي جتمع  ال��وط��ي��دة 

تطور وازدهار.
من جانبه، اأعرب �شعادة النيادي عن اعتزازه مب�شتوى العالقات الأخوية 

املتمّيزة، وحر�ض دولة الإمارات على تطويرها يف خمتلف املجالت.

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة ن�شرتها ام�ض على ح�شاباتها 
يف مواقع التوا�شل الجتماعي التزامات اأ�شر كبار املواطنن .

رقم  الحت���ادي  القانون  14 من  للمادة  اأن��ه طبقا  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت 
املواطنن ، اأنه مع مراعاة اأحكام القانون  كبار  حقوق  �شاأن  يف   2019 ل�شنة   9
اأ�شر  تلتزم   ، ال�شخ�شية  الأح����وال  ���ش��اأن  يف   2005 ل�شنة   28 رق��م  الحت����ادي 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  الذي حتدده  للتف�شيل  تبعاً  ياأتي  املواطنن مبا  كبار 

القانون: -1 العناية به خ�شو�شاً رعاية غر القادر على رعاية نف�شه.
توفر النفقة الالزمة لتغطية حاجاته.  2-

املواطنن. كبار  موؤ�ش�شات  مع  التعاون   3-
وتوفر �شروط  الإ�شاءة،  اأو  العنف  من  حلمايته  الالزمة  التدابر  اتخاذ   4-

ال�شالمة العامة يف املنزل الذي يقيم فيه.
اإخطار الوزارة اأو اجلهة املخت�شة اأو اأقرب مركز �شرطة فوراً حال وفاة كبار   5-

املواطنن اأو غياب غر القادر على رعاية نف�شه عن ال�شكن.
تغير حمل اإقامة كبار املواطنن  حال  املخت�شة  اجلهة  اأو  الوزارة  اإخطار   6-

غر القادر على رعاية نف�شه.
كما ن�شت املادة رقم 4 من قرار جمل�ض الوزراء ب�شاأن الالئحة التنفيذية للقانون 
تف�شيال لذلك اأنه تلتزم اأ�شر كبار املواطنن مبا ياأتي: -1 توفر حاجاتهم من 

املاأكل وامل�شرب وامللب�ض مبا يتفق مع حالتهم ال�شحية.

مبا يتالءم مع احتياجاتهم. وتاأثيثه  لهم  املنا�شب  ال�شكن  توفر   2-
وال�شحية. والنف�شية  اجل�شدية  �شالمتهم  على  املحافظة   3-

اإقامتهم. اأماكن  يف  معهم  والتوا�شل  زيارتهم   4-

مع موؤ�ش�شات كبار املواطنن وتزويدها بالتقارير الطبية املعتمدة  التعاون   5-
ب�شكل دوري اأو متى دعت احلاجة.

عليها. واملحافظة  ملمتلكاتهم  الالزمة  احلماية  توفر   6-
اأنف�شهم وفقاً للت�شريعات  رعاية  على  قادرين  غر  كانوا  اإذا  اأموالهم  اإدارة   7-

ال�شارية.
بهم عند الطلب. املتعلقة  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  توفر   8-

اجلهة املخت�شة. اأو  الوزارة  بيانات  قاعدة  يف  ت�شجيلهم   9-
على  قدرته  عدم  يف حال  املخت�شة  اجلهة  اأو  للوزارة  منهم  اأي  حتويل   10-
رعاية نف�شه وعدم قدرة الأ�شرة على توفر الرعاية املادية واملنزلية لهم، وذلك 
لدرا�شة حالتهم واإ�شدار التو�شية الالزمة ب�شاأنها. ون�ض القانون على عقوبات 
يعاقب  اأن��ه   ..  23 امل��ادة  املواطنن منها ما ن�شت عليه  لكبار  والإ���ش��اءة  للعنف 
باحلب�ض والغرامة التي ل تقل عن 10.000 ع�شرة اآلف درهم ول تزيد على 
القائم بتقدمي  العقوبتن،  هاتن  باإحدى  اأو  درهم،  األف  خم�شن   50.000
خدمة لكبار املواطنن غر القادر على رعاية نف�شه اأو القائم على رعايته الذي 
ارتكب �شده عنفاً اأو اإ�شاءة، وذلك دون الإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�ض عليها اأي 
للقانون كل من  املواطنن طبقا  بكبار  اأنه يق�شد  بالذكر  اآخ��ر. اجلدير  قانون 

يحمل جن�شية الدولة وبلغ ال�شتن عاماً �شواء كان فرداً اأو اأكر.
وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة لتعزيز 
بالقانون،  اجلمهور  وعي  م�شتوى  ورفع  املجتمع،  اأف��راد  بن  القانونية  الثقافة 

وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

�سفري الإمارات يلتقي وزير اخلارجية الكويتي ويبحث معه العالقات الثنائية

النيابة العامة للدولة تو�سح التزامات اأ�سر كبار املواطنني �سخبوط بن نهيان يزور اأجنحة 
عدد من الدول الأفريقية يف 

اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

اأكد معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة على عمق 
العالقات التاريخية القائمة بن دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، واأهمية 
تطويرها على كافة امل�شتويات و�شمن خمتلف املجالت والقطاعات، م�شرا اإىل 
حر�ض دولة الإم��ارات على تعزيز التعاون مع هذه ال��دول مبا يحقق م�شالح 

وطموحات �شعوب املنطقتن.
ال��دول الأفريقية  اأجنحة  اإىل عدد من  زي��ارة قام بها معاليه  جاء ذلك خالل 
ونيجريا  وروان�����دا  وكينيا  اأن��غ��ول  اأج��ن��ح��ة  �شملت  دب���ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
وجنوب اأفريقيا وتنزانيا، اطلع خاللها على الراء الثقايف الأفريقي، والتنوع 
القارة عموماً، وما متتلكه من مقومات وفر�ض واع��دة على  احل�شاري لدول 
اإك�شبو  يف  الأفريقية  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن  معاليه  واأع���رب  الأ���ش��ع��دة.  كافة 
املتقدم الذي ظهرت عليه اأجنحة  بامل�شتوى  اإعجابه  اأبدى  كما  دبي،   2020
الدول امل�شاركة، موؤكدا اأنه �شيوا�شل زياراته لت�شمل كافة الأجنحة الأفريقية.

الأفريقية،  ال��دول  مع  �شراكاتها  عالياً  تقدر  الإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليه  واأك��د 
ووج����ود ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ض والإم��ك��ان��ي��ات ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات الإماراتية 

الأفريقية وتعزيزها ودفعها اإىل الأمام يف خمتلف املجالت.

�سرطة ال�سارقة ت�سارك يف معر�ض الكتاب القانوين 
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عربي ودويل

الليبي  ال��ن��واب  جمل�س 
اإن  اأوح�����ي�����دة،  ج���ري���ل 
الع�سكرية  ال���ل���ج���ن���ة 
امل�سرتكة )5+5( يعول 
فيما  ال��ك��ث��رون  عليها 
املرتزقة  مب��ل��ف  يتعلق 
وجمع ال�سالح وتوحيد 
الع�سكرية  امل���وؤ����س�������س���ة 
اتفقت  بعدما  وخا�سة 
على  ����س���اب���ق  وق������ت  يف 
املرتزقة  اإخ�����راج  خ��ط��ة 

والقوات الأجنبية.
على  اأوح������ي������دة  واأك��������د 
�سرورة دعم جلنة 5+5 
يف ملف توحيد املوؤ�س�سة 

الع�سكرية من  القوانني  عليه  تنطبق  ودمج من  الع�سكرية 
الراغبني املنخرطني يف الت�سكيالت غر النظامية واإ�سدار 
قرارات حا�سمة من ال�سلطات العليا بحل امللي�سيات واعتبار 
للعقوبات  يتعر�س �ساحبه  فالت  ال�سرعية  �سالح خارج  كل 

القانونية مع منح مهلة ق�سرة لت�سليم ال�سالح.
ونا�سد اأوحيدة املجتمع الدويل بدعم بالده اأمنًيا وع�سكرًيا، 
والرتكيز على دعم الآليات املو�سوعة من قبل جلنة 5+5 يف 
اإخراج املرتزقة والقوات الأجنبية و�سحب ال�سالح وتوحيد 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• اإدوارد ه�سون

اأندريه  ب��ه��زمي��ة  ال���غ���رب  يف  ال���ك���ث���رون  اب��ت��ه��ج 
بابي�س يف جمهورية الت�سيك وا�ستقالة امل�ست�سار 
�سينقذ  فهل  ك��ورت�����س.  �سيبا�ستيان  النم�ساوي 
من  م��ع  اأف�سل  ب�سكل  نف�سه  الأوروب����ي  الحت���اد 

�سيخلفهما؟
مفارقة و�سط اأوروبا حيث يتم التناوب ال�سيا�سي 

با�سم املحافظة
   ا�شتبدال املحافظني املكروهني ... 

مبحافظني اآخرين!
عند  البت�سام  يفر�س  م��ا  هناك  اأن  لنعرتف     
لنتائج  املكر�س  لوموند  �سحيفة  عنوان  ق��راءة 
خ�سم  لإب����راز  املنظمة  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات 
املجر،  “يف  متعاملونا:  يكرهه  ال����وزراء  لرئي�س 
وموؤمنا”  “حمافظا  مر�سحا  املعار�سة  اختارت 
ملواجهة فيكتور اأورب��ان. نعم، يف اقرتاع بنتيجة 
م��ن قبل  زاي  م��ارك��ي  اختيار بيرت  م��ف��ارق��ة، مت 
ائتالف من �ستة اأحزاب، من اليمني اإىل الي�سار، 
توحدهم حماولة هزم اأوربان. والهم، ان�سحاب 
كاراك�سوين،  جرجيلي  بوداب�ست،  بلدية  رئي�س 
املعار�سة،  ق��وى  تعتقد  رج��ل  انتخاب  يتم  حتى 
ال���ذي ميكنه  ال��وح��ي��د  اأن���ه  امل���ج���زاأة ح��ت��ى الآن، 
التغّلب على رئي�س الوزراء الذي �سيعيد وليته 
للعب يف الربيع املقبل. ورغم اإ�سرار العالم على 
نعت اوربان بالقومي، اأو رجل اليمني املتطرف، 
ل ينبغي اأن ينخدع اأحد: رئي�س الوزراء املجري 
اأن��ه ل ميكن  العتقاد  وي�سود  احل��ايل حمافظ، 

هزمه ال مبحافظ اآخر!
الوزراء  رئي�س  الت�سيك، تعر�س     يف جمهورية 
الو�سط،  م��ن مي��ني  رج��ل  وه��و  بابي�س،  اأن��دري��ه 
باأنه  ب�سهولة  الفرن�سية  الإع��الم  و�سائل  ت�سفه 
قبل  م��ن  �سئيل  ب��ف��ارق  للهزمية  “�سعبوي”، 
حتالف من ميني الو�سط اي�سا، ومن املتوقع اأن 
ي�سبح زعيمه القادم بيرت فيال رئي�سا للوزراء. 
ب��ول��ن��دا، ي��دف��ع ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف زعزعة  ويف 
الأوروبي  الحت��اد  يف  امل�سكك  التحالف  ا�ستقرار 
ا رجل من  يف ال�سلطة بدونالد تا�سك، وهو اأي�سً
ميني الو�سط. ويبدو اأن رئي�س الوزراء الكرواتي 
اأندريه بلينكوفيت�س، الذي يقرتب من منت�سف 
معار�سة  ملواجهة  جيدا  م�ستعد  الثانية،  وليته 
غ�سون  يف  اأخ�����رى  م����رة  ت��ر���س��ح  اإذا  م��ت��داع��ي��ة 

عامني.

مفارقة اأوروبا التي يتجه مركز ثقلها 
ال�شيا�شي ب�شكل متزايد اإىل اليمني

ه��زم فيكتور  اإىل  الذين يتطلعون     يجب على 

القانون  ح����زب  اإ����س���ق���اط  ي���اأم���ل���ون  اأو  اأورب��������ان، 
وال��ع��دال��ة احل��اك��م يف ب��ول��ن��دا، اأن ي��ح��ذروا من 
ال��ي��وم ل يريدون  ال��و���س��ط��ى  اأوروب�����ا  ن��اخ��ب��ي  اأن 
ا�ستبدال امل�سككني يف الحتاد الأوروب��ي باأحزاب 

ي�سارية وامنا باملحافظني.
   هناك الكثر مما ميكن قوله عن املحافظني 
امل��ع��ن��ي��ني. واأن�����ا ���س��خ�����س��ي��اً ����س���اأواج���ه ���س��ع��وب��ة يف 
كان  م��ه��م��ا  زاي،  م���ارك���ي  ل�����س��ال��ح  ال��ت�����س��وي��ت 
بلغة  اأحت�������دث  ح���ت���ى  وموؤمًنا”،  “حمافظاً 
لوموند، التي تف�سل التحالف بني ال�سرتاكيني 
الدميقراطيني واخل�سر، للتغلب على حمافظ 
ا  اأي�سً اأورب����ان حمافظ وم��وؤم��ن  اأن  – مب��ا  اآخ��ر 
متناق�سة  حتالفات  يقيمون  ال��ذي��ن  ان  بعمق. 
هم بال �سك �ساذجون فيما يتعلق بقدرتهم على 
التالعب باحللفاء الي�ساريني، فهوؤلء حتى وان 
كانوا اأقلية، ميلكون كل املهارات الي�سارية عندما 

يتعلق الأمر باحتالل منا�سب يف ال�سلطة.
   وم��ع ذل��ك، ف��اإن واقعا يفر�س نف�سه ون��راه يف 
اأوروب���ا الغربية  عديد ال��ب��ل��دان، مب��ا يف ذل��ك يف 
مارين  اإج��م��ايل  اأن  حقيقة  العتبار  يف  -لن�سع 
يزن  برتران يف فرن�سا  + غزافييه  لوبان+ زمور 
ميكن  واأن���ه  ال���راأي،  ا�ستطالعات  يف  باملائة   45
ماكرون!  ناخبي  اإج��م��ايل  ن�سف  اإ���س��اف��ة  حتى 
واليمني يف  الي�سار  العالقة بني  ان  يعني  وه��ذا 
فرن�سا مواتية جًدا لليمني ب�سكل عام. وان يكون 
نف�سه  يهزم  اأن  اأحياًنا  ويختار  منق�سًما  اليمني 
واأوروبا،  ان فرن�سا،  اأخ��رى.  بنف�سه، فهذه ق�سة 
ب�سدد النزلق بو�سوح اأكرث فاأكرث نحو اليمني 

مبجرد الدخول يف �سياق ت�سويت دميقراطي.
التم�سك  الي�سار ل ي�سمد ال من خ��الل  اإن      
للوطنية  والعابرة  الدولية  املوؤ�س�سات  بكريات 
التي متنح اأفكاره �سدى غر متكافئ. ورمبا، هنا 
ا، قد تتغر الأمور بقدر ما يت�سّنى للجيل  اأي�سً
اجلديد من املحافظني الأوروبيني، الذين يراد 
الحتاد  يف  امل�سككني  اإخوته  مع  يتعار�س  ان  له 
الأوروبي، اأن يغّر اخلطوط يف بروك�سل. اأحياًنا 
تظهر مفاجاآت عندما ننظر عن كثب: ائتالف 
ال��ذي ي�سل اإىل ال�سلطة يف ب��راغ، ي�سم  “معا” 
الذي  امل���دين  ال��دمي��ق��راط��ي  يف �سفوفه احل���زب 
املحافظني  جمموعة  يف  الأرب��ع��ة  ن��واب��ه  يجل�س 
والإ�سالحيني الأوروبيني ... حيث يجل�س نواب 

حزب القانون والعدالة البولندي.
   لكل هذا ميكن اأن نعتقد اأن اأوروب��ا الو�سطى، 
ح�سب الختيار، اأكرث تعقيًدا اأو اأب�سط مما تبدو 
النقا�سات  وُتلعب  ت��دور  اليمني  على  اإن��ه  عليه: 

ال�سيا�سية الكرى اليوم.
ترجمة خرة ال�سيباين

ال�شعبوية تتعرث يف اأوروبا ال�شرقية واجليل القادم ... حمافظ

*اأ�ستاًذ يف املعهد الفرن�سي الأملاين للدرا�سات الأوروبية )يف جامعة �سرجي بونتواز(. 
متخ�س�س يف تاريخ اأملانيا واأوروبا. وهو موؤلف كتب والعديد من املقالت حول تاريخ 

اأملانيا منذ الثورة الفرن�سية، وتاريخ العوملة، وتاريخ املال، وتاريخ النازية والعنف 
اجلماعي يف القرن الع�سرين. اأو تاريخ العالقات الدولية وال�سراعات املعا�سرة. 

لعدة اأ�سهر، �ساركت بدوريات م�سلحة هناك �سمن �سرطة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يف الفلوجة واملو�سل. عملت هذه القوات ب�سكل خا�س 

على �سمان احرتام قواعد اللبا�س وال�سلوك التي و�سعها الإرهابيون.
يف �سيف 2015، قامت هي وزوجها اآنذاك طه اجلميلي، وهو يحاكم 
العمر خم�س  تبلغ من  فتاة  ب�سراء  بتهم مماثلة،  فرانكفورت  يف  حالياً 
ا�ستعبادهما،  اأج��ل  من  الإيزيدية  الأقلية  �سبايا  من  ووالدتها  �سنوات 

بح�سب النيابة.
وبعد اأ�سكال من العذاب، “عوقبت” الفتاة لأنها تبولت على �سريرها، 
الذي كانت حمتجزة فيه مع  املنزل  بنافذة خارج  باأن ربطها اجلميلي 
ب�سبب  الفتاة  توفيت  تبلغ اخلم�سني مئوية.  ح��رارة  درج��ة  والدتها، يف 

العط�س بينما اأجرت الأم نورا على البقاء يف خدمة الزوجني.
بذلك،  القيام  م��ن  �سريكها  ملنع  التدخل  بعدم  املتهمة  فيني�س،  اأك���دت 

اأثناء  اعتقالها  بعد   ،2018 حزيران/يونيو  يف  اإل  احتجازها  يتم  مل 
املناطق  اإىل  عامني  العمر  م��ن  البالغة  ابنتها  م��ع  ال��ذه��اب  حماولتها 
التي كان التنظيم ل يزال ي�سيطر عليها يف �سوريا. خالل هذه الرحلة، 
اأخرت �سائقها عن حياتها يف العراق. كان الأخر يف الواقع خمراً ملكتب 
التحقيقات الفيدرايل ويقود �سيارة مزودة باأجهزة تن�ست. ا�ستخدمت 

النيابة هذه الت�سجيالت لتوجيه التهام اإليها.
زوجة  على  اأملانية  حمكمة  حكمت   ،2020 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف 
متطرف حتمل اجلن�سيتني الأملانية والتون�سية، بال�سجن ثالث �سنوات 

ون�سف بتهمة ا�سرتقاق �سابة اأيزيدية عندما كانت تقيم يف �سوريا.
�سمال  يف  مناطق  يف  بالكردية  ناطقة  اأقلية  وه��م  الإي��زي��دي��ون  يقطن 
العراق و�سوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. تعر�سوا منذ قرون 

لال�سطهاد على اأيدي متطّرفني.

•• ميونخ -اأ ف ب

�سابقة  اأملانية، وهي مت�سددة  ق�ست حمكمة يف ميونيخ الثنني ب�سجن 
اأيزيدية متوت عط�ساً  �سنوات بتهمة ترك فتاة  يف تنظيم داع�س، ع�سر 

يف العراق.
احلياة  مدى  ال�سجن  عقوبة  تواجه  عاما(   30( فيني�س  جنيفر  كانت 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، يف اأول اإجراء ق�سائي ر�سمي يف العامل 
على �سلة مبمار�سات ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق الأيزيديني، الأقلية 

الناطقة باللغة الكردية يف �سمال العراق، التي ا�سطهدها الإرهابيون.
ال�سفلى  املتحدرة من لوهن، يف ولية �سك�سونيا  الأملانية  اأو�سحت هذه 
)�سمال غرب(، اأنها ذهبت اإىل العراق لالن�سمام اإىل “اإخوتها” خالل 

حماكمتها التي بداأت يف ني�سان/اأبريل 2019.

اأمل��ح حماموها، مثل حمامي طه  “يحب�سها«.  اأن  “تخ�سى”  كانت  اأنها 
اإىل م�ست�سفى يف الفلوجة،  ُنقلت لحقاً،  التي  الفتاة،  اأن  اإىل  اجلميلي، 

رمبا مل تفارق احلياة، وهو اأمر ل ميكن التحقق منه.
اأملانيا، هذه الرواية.  ن��ورا، وال��دة الطفلة وهي تقيم متوارية يف  فندت 
واأدلت ال�ساهدة الرئي�سية والناجية ب�سهادتها خالل حماكمتي الزوجني 

ال�سابقني.
ال�ستماع  جل�سات  اإح���دى  خ��الل  نف�سها  ع��ن  داف��ع��ت  ق��د  فيني�س  كانت 
لكل ما ح��دث يف ظل  ع��رة  اأن يجعلوا مني  “يريدون  قائلة  الأخ���رة 
وفق  تنظيم داع�س. من ال�سعب تخيل اأن هذا ممكن يف دولة القانون”، 

ما نقلت عنها �سحيفة “زود دويت�سه ت�سايتوجن«.
القب�س  األقت  اأن  بعد  اأملانيا  اإىل  فيني�س  الرتكية  الأم��ن  اأجهزة  �سلمت 

عليها يف كانون الثاين/يناير 2016 يف اأنقرة.

 ال�شجن ع�شر �شنوات على داع�شية اأملانية 

•• الفجر -خرية ال�سيباين
   قام باراك اأوباما بحملة انتخابية 
اأم�س  اأول  اأول  ي���وم  ف��رج��ي��ن��ي��ا  يف 
الدميقراطي  لدعم  ج��اء  ال�سبت. 
ع����ام����ا(،   64( م���ك���ول���ي���ف  ت������ري 
امل����ر�����س����ح مل���ن�������س���ب ح����اك����م ولي�����ة 
فرجينيا، الذي �سبق اأن �سغله من 

2014 اإىل 2018.
   بقمي�س مرفوع الأكمام، وبروح 
خبيثة وقتالية يف ان واحد، ا�سُتقبل 
ال�سبت يف جامعة ريت�سموند وكاأنه 
امل�سيح. قبل ع�سرة اأيام من انتخاب 
حاكم ولية فرجينيا، اأ�سبح املر�سح 
ماكوليف،  ت���ري  ال��دمي��ق��راط��ي، 
الرعيل الول  64 عاًما، وهو من 
حاكماً  وان��ت��خ��ب  كلينتون  لت��ب��اع 
من 2014 اإىل 2018، يف و�سع 
اأوباما بهذه  ب��اراك  �سيئ الآن. فاز 
مرة  لأول   ،2008 ع���ام  ال���ولي���ة 
منذ عام 1964 ملر�سح دميقراطي 

للبيت الأبي�س.
   م��ن��ذئ��ذ، ظ��ل��ت ف��رج��ي��ن��ي��ا، وهي 
�����س����واح����ي  يف  ج����ن����وب����ي����ة  ولي����������ة 
وا���س��ن��ط��ن، دمي��ق��راط��ي��ة يف جميع 
املحلية.  اأو  الوطنية  الن��ت��خ��اب��ات 
غ��ر ان ت��ري م��اك اأول��ي��ف عالق 
ه����ذه امل�����رة يف ه��ام�����س اخل���ط���اأ يف 
خ�سمه  �سد  ال����راأي  ا�ستطالعات 

اجلمهوري، جلني يونغكني.
يحظى  ���س��ن��وات،  بع�سر  ي�سغره     
رج��ل الأع��م��ال ه��ذا ب��دع��م دونالد 
ت���رام���ب. ول��ئ��ن ن����اأى ب��ن��ف�����س��ه عن 
اج���ت���م���اع ���س��خ��م ل�����س��احل��ه حيث 
املر�سعة  ال����الف����ت����ات  ت���ك���رمي  مت 

مهاجمو  رف��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ب��ال��ن��ج��وم 
يناير،   6 يف  ال���ك���اب���ي���ت���ول  م��ب��ن��ى 
ف�����اإن امل��ع�����س��ك��ر اجل���م���ه���وري يظل 
يتناق�س  وب��ح��م��ا���س  ل���ه  ��ا  خم��ل�����سً
امل��ل��ح��وظ يف �سفوف  ال��ت��ع��ب  م���ع 

الدميوقراطيني.

خيبة اأمل ناخبي بايدن
اأوب����ام����ا هذه     ا���س��ت��خ��دم ب������اراك 
يونغكني.  �سمعة  لت�سويه  احلجة 
ف���ه���ل ي�����س��ت��ط��ي��ع اأوب������ام������ا اإن����ق����اذ 
فرجينيا؟ اإنه يدرك اىل اي مدى 

لنت�سار  ال��ك��ارث��ي  ال��ب��ع��د  �سيكون 
اجل��م��ه��وري يف ه��ذه ال��ولي��ة، بعد 
نائب  تويل  اأ�سهر فقط من  ت�سعة 
الرئي�س ال�سابق جو بايدن من�سبه 
�سعبية  ان  ال  الأب��ي�����س،  البيت  يف 
بايدن تراجعت يف ولية فرجينيا، 
 51 الر�سا  ن�سبة  حيث ل تتجاوز 

باملائة.
   ه��ن��اك ���س��يء م���ن خ��ي��ب��ة الأم����ل 
تكري�س  ت���اأخ���ر  ف��ق��د  الج������واء،  يف 
الإ������س�����الح�����ات ب�������س���ب���ب اخل�����الف 
الدميقراطيني  امل��ن��ت��خ��ب��ني  ب���ني 

ال���و����س���ط���ي���ني وال����ت����ق����دم����ي����ني يف 
امل�سو�سة  واحل��م��ل��ة  ال��ك��وجن��ر���س، 
اأوليف،  م���اك  ل��ت��ري  م��ا  ح��د  اإىل 
ال���ذي ك���ان واث��ًق��ا ج���ًدا م��ن نف�سه 
يف ال���ب���داي���ة، دف���ع���ت ال���ع���دي���د من 
الناخبني اإىل الت�ساوؤل عن احتمال 

المتناع عن الت�سويت.
ب��اي��دن وكامال     �سبق ان زار ج��و 
هاري�س امليدان يف حماولة لتحريك 
اخلطوط، ولكن دون جدوى. اإذن 
الأمريكيني  “للناخبني  اأوب��ام��ا؟ 
م���ن اأ����س���ل اف��ري��ق��ي ان��ط��ب��اع ب���اأن 

عند  م��ن��ه  م��ف��روغ  اأم���ر  ت�سويتهم 
يقول اأحد  احلزب الدميقراطي”، 
مقابلة  يف  ال�سود  الأمريكان  ق��ادة 
بر�س...  اأ�سو�سيتيد  وكالة  اأجرتها 
�سمنّيا اأنه ل �سيء موؤكد.  ووحده 
املتحدة  اأ�سود للوليات  اأول رئي�س 
لي�س فقط  تعبئتهم،  اإع��ادة  ميكنه 
لإبقاء فرجينيا على الي�سار، وامنا 
ا حت�سباً لالنتخابات الن�سفية  اأي�سً
تبدو  وال��ت��ي   ،2022 نوفمر  يف 
بالن�سبة  املتوقع  من  تعقيًدا  اأك��رث 

للبيت الأبي�س.

لإنقاذ ولية فرجينيا:

الواليات املتحدة: هل ما زال ل�شحر اأوباما مفعول...؟

الرئي�س الأمريكي ال�سبق باراك اأوباما ومر�سح فرجينيا ملن�سب احلاكم تري ماكوليف

ليبيا.. اإ�شادة بلجنة 5+5 وملفات تنتظر احل�شم على طاولتها
•• طرابل�س-وكاالت

ع���ر امل��ب��ع��وث اخل���ا����س ل���الأم���ني ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف 
الع�سكرية  اللجنة  ملا حققته  امتنانه  يان كوبي�س عن  ليبيا 
النار  اإط��الق  وق��ف  اتفاق  توقيع  منذ   ”5+5“ امل�سرتكة 
ال�ستقرار  دعم  يف  وم�ساهمتها  عام  قبل  جنيف  يف  ال�سامل 

يف البالد.
وقال كوبي�س يف بيان ح�سلت �سكاي نيوز عربية على ن�سخة 
منه مبنا�سبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف اإطالق النار، 
والدعم  الإ���س��ادة  ي�ستحق  ع��ام  خ��الل  اللجنة  ما حققته  اإن 
موؤكدا ا�ستمرار الأمم املتحدة يف تقدمي الدعم الكامل لها 

للم�ساهمة يف ا�ستقرار البالد.
امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  حققته  مب��ا  كوبي�س  واأ����س���اد 
اأي�سا يف مطلع ال�سهر اجل��اري من اإجن��از متمثل بالتوقيع 
واملتوازن  التدريجي  لالن�سحاب  �ساملة  عمل  خطة  على 
واملت�سل�سل للمرتزقة واملقاتلني الأجانب والقوات الأجنبية 

من ليبيا.
واأ�سار كوبي�س اإىل اأن اتفاق وقف اإطالق النار الذي متخ�س 
اأمام  الطريق  ليبيا مهد  امل�سلحة يف  للمواجهات  وقف  عنه 
زمامها  وميلك  يقودها  التي  ال�ساملة  ال�سيا�سية  العملية 
وال�سيادة  والزده�����ار  وال��وح��دة  ال���س��ت��ق��رار  نحو  الليبيون 
الكاملة لليبيا. و�سدد املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم 
الع�سكرية  للجنة  الهام  ال��دور  على  بيانه  ختام  يف  املتحدة 
ا�ستئناف  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  ال��ث��ق��ة  ب��ن��اء  اإج������راءات  امل�����س��رتك��ة يف 

�سادرات النفط وتبادل املعتقلني واإعادة فتح املجال اجلوي 
واإعادة فتح الطريق ال�ساحلي.

ال��ن��ار برعاية اأممية  اإط���الق  وخ��الل ع��ام م��ن توقيع وق��ف 
عالقة  كانت  التي  امللفات  بعد  حل  يف   5+5 جلنة  وجنحت 
لإخراج  خطة  وو�سع  ال�ساحلي  الطريق  فتح  راأ�سها  وعلى 

املرتزقة من البالد.
وقال املحلل ال�سيا�سي الليبي اإبراهيم الفيتوري ل�سكاي نيوز 
عربية اإن جلنة 5+5 وعلى مدار عام كام كانت تعمل ب�سكل 

منتظم وكاأنها موؤ�س�سة فات على اإن�سائها ع�سرات ال�سنني.
واأ���س��اف الفيتوري اأن��ه مب��رور ع��ام على وق��ف اإط��الق النار 
ومل ي�سجل خرق واحد من اأي جهة من اأطراف النزاع يعد 
دل��ي��ل على وج���ود قدرة  ك��ب��را يح�سب للجنة وه��و  جن��اح��ا 
مع  يتنا�سب  ب�سكل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  على  كبرة 

القوانني والأعراف الدولية.
اأي�سا  كان  ال�ساحلي  الطريق  فتح  اأن  اإىل  الفيتوري  واأ�سار 
من اأهم اإجنازات اللجنة بعد حل مع�سلة تواجد امللي�سيات 
على  واح��د  اع��ت��داء  حالة  ت�سجل  مل  اأي�سا  حيث  حرمه  يف 
اللجنة  ي��وؤك��د جاهزية  ال���ذي  الأم���ر  وه���و  امل��واط��ن��ني  اأح���د 

وتنظيمها. 
واأك����د ال��ف��ي��ت��وري اأن ه��ن��اك م��ل��ف��ات م��ازال��ت ع��ال��ق��ة ويجب 
ومراقبة  ال�سالح  جمع  واأه��م��ه��ا  اللجنة  قبل  م��ن  ح�سمها 
عمليات الهجرة غر ال�سرعية والإ�سراف على توحيد اأمن 

للموؤ�س�سة الع�سكرية دون عنا�سر اإرهابية.
ع�سو  ق��ال  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  ل���  خ��ا���س  ت�سريح  ويف 

العام  ل���الأم���ني  اخل���ا����س  امل���ب���ع���وث 
لالأمم املتحدة يف ليبيا يان كوبي�س

منوذج اإعالن الن�شر عن التعديل ) �شكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
ADNH COMPASS:طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

2013/5/22  املودعة بالرقم : 192091 
وامل�سجلة بتاريخ :2013/9/29

باإ�سم: �سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
وعنوانه:  ابوظبي – �سارع را�سد بن �سعيد ال مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228

فاك�س: 024493783
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35

خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغر، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها 
عند احلاجة، خدمات اإدارة العمال ،)ول ينطوي ذلك . على خدمة النقل(؛ ا�ستراد

�شورة العالمة :

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح اأعاله

تاريخ التعديل :2021/10/10
تاريخ التاأ�سر:2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

منوذج اإعالن الن�شر عن التعديل ) �شكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 �سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
ADNH COMPASS :طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2013/5/22 املودعة بالرقم : 192092 
وامل�سجلة بتاريخ :2013/9/29

باإ�سم: �سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
وعنوانه: ، ابوظبي – �سارع را�سد بن �سعيد ال مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228

فاك�س: 024493783
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42

خدمات حقول ومن�سات النفط و الغاز الرية و البحرية 
�شورة العالمة :

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح اأعاله

تاريخ التعديل:2021/10/10
تاريخ التاأ�سر :2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

منوذج اإعالن الن�شر عن التعديل ) �شكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
ADNH COMPASS :طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2013/5/22 املودعة بالرقم : 192093 
وامل�سجلة بتاريخ ::2013/9/29

باإ�سم: �سركة ابوظبي الوطنية للفنادق – كومبا�س ال�سرق الو�سط ذ م م .
وعنوانه: ، ابوظبي – �سارع را�سد بن �سعيد ال مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228

فاك�س: 024493783
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44

مكافحة و ابادة احل�سرات و القوار�س و احليوانات ال�ساره خدمات جتميل
احلدائق و املنتزهات

�شورة العالمة :

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح اأعاله

تاريخ التعديل :2021/10/10
تاريخ التاأ�سر :2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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عربي ودويل

�إ�صابات  عن  جديدة  تقارير  بعد  �ل��دخ��ول  قيود  ت�صديد  بكني  �أعلنت 
حملية ب�” كورونا” يف مناطق خمتلفة يف جميع �أنحاء �ل�صني، ح�صبما 

ذكرته �ل�صلطات �ملحلية يف موؤمتر �صحفي �أم�س �لأول.
وقال بان �صوهونغ، نائب �لرئي�س و�ملتحدث با�صم مكتب �لأمن �لعام 
حالت  بها  �لتي  �ملناطق  م��ن  �ل��و�ف��دي��ن  �مل�صافرين  �إن  بكني،  ببلدية 
يف  �ل��ن��ووي  للحم�س  �صلبية  نتائج  يقدمو�  �أن  يجب  حملًيا  منقولة 
بعد  ي��وًم��ا   14 مل���دة  �صحية  مل��ر�ق��ب��ة  يخ�صعو�  و�أن  ي��وم��ني  غ�����ص��ون 
و�صولهم �إىل �ملدينة. و�أ�صاف �أن �لأ�صخا�س من �ملدن �لتي فيها حالت 
عاجاًل.  �لأم��ر  يكن  مل  �إذ�  بكني  �إىل  �ل�صفر  بعدم  ين�صحون  �إيجابية 
ب�  �إ�صابة جديدة  �لأح��د خم�س ح��الت  �لأول  �أم�س  يوم  و�صجلت بكني 
“كوفيد -19 “ مبا يف ذلك حالة ظهرت عليها �أعر��س طفيفة و�أربع 
ا حالة �إ�صافية بدون �أعر��س.  حالت باأعر��س متو�صطة، وهناك �أي�صً
�أحدث  عن  م�صوؤول  دلتا  متغري  �أن  �جليني  �لت�صل�صل  نتائج  و�أظهرت 
من  للوقاية  بكني  مركز  �أف���اد  ح�صبما  �لنا�صئة،   19- كوفيد  ح��الت 
ق�صم  رئي�س  نائب  ليانغيو،  وو  قال  �لأمر��س ومكافحتها. من جانبه 
مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها يف جلنة �ل�صحة �لوطنية، �إن �أبحاث 
�لت�صل�صل �جليني و�لنتائج �أظهرت �أن �لفريو�س من �حلالت �لأخرية 
ه��ذه �حلالت  �أن  يعني  �ل��ب��الد، مما  �ل�صابقة يف  يختلف عن �حل��الت 
�رتفاع  ��صتمر�ر  متوقعا  �ل�صني..  خ��ارج  من  جديدة  حالة  عن  نتجت 
عدد �حلالت حيث �صيتم �كت�صاف �ملزيد من �حلالت ب�صبب �لفح�س 

�جلماعي �مل�صتمر �لذي يتم �إجر�وؤه يف �لعديد من �ملدن.

 �صجلت رو�صيا �أم�س �لثنني 37930 �إ�صابة جديدة بكوفيد-19 خالل 
بد�ية  منذ  يومية  ح�صيلة  �أعلى  يف  �ملا�صية  و�لع�صرين  �لأرب���ع  �ل�صاعات 
�ملعني مبكافحة فريو�س كورونا  �لعمل �حلكومي  و�أعلن فريق  �جلائحة. 
عن 1069 حالة وفاة مرتبطة بالفريو�س وهو ما يقل بو�قع �صت حالت 
ويف  �ل�صبت.  ي��وم  ت�صجيله  مت  �ل��ذي   1075 �لبالغ  �لقيا�صي  �ل��رق��م  ع��ن 
عن  �ل�صكان  �إحجام  ب�صبب  و�لإحباط  �لكبرية  �لإ�صابة  معدلت  مو�جهة 
�لتلقيح، تطبق �ل�صلطات �إجر�ء�ت �أكرث �صر�مة هذ� �لأ�صبوع يف حماولة 
�نت�صار �لفريو�س. و�عتبار� من يوم �خلمي�س، �صتطبق مو�صكو  للحد من 
�ملتاجر  بقاء  م��ع   2020 ح��زي��ر�ن  يونيو  منذ  �لإغ���الق  �إج����ر�ء�ت  �أق�صى 

�لأ�صا�صية فقط مثل حمالت �ل�صوبر ماركت و�ل�صيدليات مفتوحة.
 

نددت �أبرز قوى �لقطاع �ملايل يف هونغ كونغ �أم�س �لثنني ب�صيا�صة “�صفر 
�لطويلة  �ل��ف��ر�ت  �أن  معتربة  �لإق��ل��ي��م،  �صلطات  و�صعتها  �لتي  كوفيد” 
ب�صمعة  خطري�  �صرر�  تلحق  �لقادمني  على  �ملفرو�صة  �ل�صحي  للحجر 
�إذ  �ل��وب��اء،  �إىل حد كبري من  �ملدينة يف ع��امل �لأع��م��ال. جنت هونغ كونغ 
�صجلت 213 وفاة فقط ونحو 12 �ألف �إ�صابة بني �ل�صكان �لبالغ عددهم 
�صديدة وحجر �صحي  بفر�س عزلة  ذلك  ذلك مت  لكن  ن�صمة.  7 ماليني 
�للقاح ب�صكل  ق��ادم جديد حتى لو تلقى  �أي  21 يوماً على  �إىل  ملدة ت�صل 
�أبرز �حتاد  �آ�صيا،  كامل. �عتربت ر�بطة �لأور�ق �ملالية و�لأ�صو�ق �ملالية يف 
�لفريو�س  مع  �لت�صامح  عدم  �صيا�صة  �أن  �لثنني  �ملدينة،  �ملايل يف  للقطاع 
�ملناف�صة مثل لندن ونيويورك  �ملالية  �ملر�كز  �أم��ام  هذه ت�صر بهونغ كونغ 

وباري�س و�صنغافورة وطوكيو، �لتي �ختارت �لتعاي�س مع كوفيد19-.
“و�صع  �أن  ت�صان من  بول  �ملالية  �ل�صوؤون  �صكرتري  �إىل  ر�صالة  وح��ذرت يف 
تعافيها  �إىل  �إ�صافة  متز�يد،  ب�صكل  مهدد  دويل  مايل  كمركز  كونغ  هونغ 

�لقت�صادي على �ملدى �لطويل وقدرتها �لتناف�صية كمدينة جتارية«.
�ملو�هب  جذب  �صعوبة  من  �لر�بطة  يف  �ل�صركات  �أرب��اع  ثالثة  نحو  ي�صكو 
�جلديدة �أو �لحتفاظ بها يف هونغ كونغ، وينوي ن�صفهم تقريباً نقل بع�س 

ن�صاطهم وموظفيهم �إىل مكان �آخر، وفق ما ذكرت �لقوى �ملالية.
جعلت �صلطات هونغ كونغ من �أولوياتها �إعادة فتح �حلدود مع �ل�صني 

بالكامل قبل تخفيف �لقيود �ملفرو�صة على �مل�صافرين �لدوليني.

عوا�صم

بكني

مو�سكو

هونغ كونغ

حقائق.. ما الذي يحدث يف ال�سودان؟ 

انقالب ال�سودان...الإدارة الأمريكية يف ماأزق حقيقي

انبعاثات �سامة من ناقلة حاويات م�ستعلة قبالة كندا 
عن عا�صفة قوية �لثنني على �ل�صاحل �لغربي لأمريكا �ل�صمالية، من 
�صان فر�ن�صي�صكو �إىل فانكوفر. و�صرحت �صركة “د�ناو�س” �لقرب�صية 
جمال  يف  خ��رب�ء  �أر�صلت  �أن��ه��ا  ب��ر���س،  فر�ن�س  لوكالة  لل�صفينة،  �ملالكة 
تتيح  �لتي  �ل�صروط  تو�فر  من  “للتاأكد  �ل�صفينة  منت  على  �ل��ك��و�رث 
16 و�لذين كانو� على متنها. يف  عودة” �أف��ر�د �لطاقم �لبالغ عددهم 
�ملقابل، كان خم�صة بحارة، مبن فيهم �لقبطان، قد بقو� على منت ناقلة 

�حلاويات.
وقال خفر �ل�صو�حل م�صاء �لأحد �إن قاطر�ت بحرية ُت�صتخدم يف حالت 
�لطو�رئ وقاطر�ت �أخرى “�صت�صاعدنا يف مر�قبة �لتطور�ت خالل �لليل 
ل�صمان �صالمة �أفر�د طاقم �ل�صفينة �خلم�صة” و�لتاأكد �أن �لو�صع على 

�ل�صفينة ل يز�ل �آمنا.
وت�صاعدت �ملخاوف ب�صاأن �لدخان �لكيميائي �ملنبعث من �حلريق. وقال 

خفر �ل�صو�حل �لكنديون يف بيان ُن�صر على موقعهم �لإلكروين �إن �صفينة 
“زمي كينغ�صتون” ر��صية يف م�صيق خو�ن دي فوكا �لذي ي�صكل �حلدود 
�لبحرية بني كند� و�لوليات �ملتحدة. و�ورد خفر �ل�صو�حل يف تغريدة 
“فر�صت منطقة ط��و�رئ بعر�س )ميل  على توير ليل �ل�صبت �لأح��د 
تتقدم عمليات مكافحة �حلريق”،  بينما  �ل�صفينة  و�ح��د( حول  بحري 
على  �لأ�صخا�س  �صالمة  على  خطر  �أي  حاليا  يوجد  “ل  �أن��ه  موؤكدين 

�ل�صاطئ لكن �لو�صع �صيبقى خا�صعا للمر�قبة«.
ويف وقت �صابق، قال خفر �ل�صو�حل �إن “�حلريق يبقى حدثا حيويا ومت 
�أن فرق  و�أك��دو�  �إد�رة �لو�صع”.  �إن�صاء مركز لقيادة �حل��و�دث من �أجل 
مكافحة �حلريق “تتحرك ملكافحته و��صتعادة �حلاويات �لتي �نف�صلت 
عن �ل�صفينة �جلمعة«. ونقلت “�إذ�عة كند�” عن خفر �ل�صو�حل قولهم 
�إن �ل�صفينة حتمل �أكرث من 52 طناً من �ملو�د �لكيميائية �ملو�صوعة يف 

�أن  �إذ�ع��ة كند�  �لنري�ن. وذك��رت  �أت��ت عليها  �لتي  �ثنتني من �حلاويات 
�لناقلة “زمي كينغ�صتون” تو�جه منذ �جلمعة م�صكلة مع فقد�ن �أربعني 
حاوية يف �ملحيط �لهادئ. ويعمل خفر �ل�صو�حل �لكنديون ونظر�وؤهم 

�لأمريكيون معا للعثور عليها.
خريفية  “عا�صفة  �أن  من  �لكندية  �جلوية  �لأر���ص��اد  خدمات  وح��ذرت 
�صديدة �إىل حد ما” �صت�صرب �ل�صاحل �لكندي يف وقت مبكر من م�صاء 
90 كلم/�صاعة يف  �إىل   70 ت��ر�وح �صرعتها بني  ري��اح  �لأح��د مع توقع 

منطقة فيكتوريا )كولومبيا �لربيطانية(.
و�تخذ قبطان �ل�صفينة قر�ر �لإخالء ومت �إجالء 16 �صخ�صا كانو� على 
متنها، وفقا خلفر �ل�صو�حل. وقالت �صركة “د�ناو�س” �إن قبطان �صفينة 
�أ�صا�صيني من طاقمها، ظلو� على متنها لالإ�صر�ف  “و�أفر�د�  �حلاويات 

على مكافحة �حلريق«.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

ناقلة  منت  على  �إط��ف��اء  رج��ال  �إر���ص��ال  �لكنديون  �ل�صو�حل  خفر  يعتزم 
�أم�س  �أول  �أول  منذ   �صام  غاز  منها  وينبعث  م�صتعلة  قرب�صية  حاويات 

�ل�صبت قبالة �صو�حل كند� على �ملحيط �لهادي.
وبعد �أن ح�صدو� �صفنا عدة طو�ل عطلة نهاية �لأ�صبوع من �أجل �حتو�ء 
�حلريق، قال خفر �ل�صو�حل �لكنديون على توير، �إن �حلريق على منت 

�ل�صفينة “زمي كينغ�صتون” قد متت �ل�صيطرة عليه.
�صي�صعد   ، �لأح��و�ل �جلوية  “�عتماد� على  �أن��ه  �ل�صو�حل  و�أ�صاف خفر 
رجال �إطفاء متخ�ص�صون يف �ملو�د �خلطرة على منت �ل�صفينة ملكافحة 
وذلك يف وقت مت �لإعالن  �أي حر�ئق م�صتمرة و�لتاأكد من �إخمادها”، 

•• اخلرطوم-رويرتز

قالت م�صادر �صيا�صية �إن جنود� �عتقلو� معظم �أع�صاء 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء �ل�������ص���ود�ين وع�����دد� ك��ب��ري� م���ن قادة 
يبدو  فيما  �لثنني  �أم�س  للحكومة  �ملنا�صرة  �لأح��ز�ب 
بني  �أ�صابيع  د�م���ت  ت��وت��ر�ت  بعد  ع�صكري  �ن��ق��الب  �أن���ه 

�جلي�س و�حلكومة �ملدنية.
وفيما يلي بع�س �خللفيات على �لأحد�ث �جلارية:

* من �لذي يتوىل زمام �لأمور يف �ل�صود�ن؟
بعد  �لدميقر�طية  �إىل  �لتحول  م�صرية  �ل�صود�ن  ب��د�أ 
�أطاحت   2019 ني�صان عام  �أبريل  �صعبية يف  �نتفا�صة 
يف  �أُب����رم  �ت��ف��اق  ومب��وج��ب  �لب�صري،  ح�صن  عمر  بحكم 
�ل�صود�ين  �جل��ي�����س  ي��ت��ق��ا���ص��م   ،2019 �آب  �أغ�����ص��ط�����س 
�صيا�صية  جماعات  من  معينني  م�صوؤولني  مع  �ل�صلطة 
ك��ان من  �ل��ذي  �حل��اك��م  �ل�صيادة  د�خ��ل جمل�س  مدنية 
عام  نهاية  بحلول  لن��ت��خ��اب��ات  �ل��ب��الد  ي��ق��ود  �أن  �مل��ق��رر 

.2023

* هل حدثت توترات من قبل؟
�أن  يفر�س  ك��ان  �لع�صكريني  دور  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
من  م���ر�ر�  �ملدنيون  �صكا  كبري،  ح��د  �إىل  �صرفيا  يكون 
بال�صيا�صة  يتعلق  ف��ي��م��ا  ���ص��الح��ي��ات��ه  �جل��ي�����س  جت����اوز 

�خلارجية ومفاو�صات �ل�صالم.
و�حتكار  �لإد�رة  ب�صوء  �ملدنية  �لأح��ز�ب  �جلي�س  و�تهم 
�ل�صلطة. و�نحاز �ئتالف من جماعات معار�صة و�أحز�ب 
�صيا�صية مع �لقو�ت �مل�صلحة و�صعو� حلل جمل�س �لوزر�ء 

�ملدين.

•• عوا�صم-وكاالت

�صهدت �خلرطوم يف �ل�صاعات �لأوىل 
م��ن ف��ج��ر  �أم�������س  ت���ط���ور�ت �صريعة 

متالحقة، مل تت�صح معاملها �لكاملة بعد توحي بانهيار 
�أنباء عن  و�لع�صكريني، يف ظل  �ملدنيني  �لتحالف بني 
و�صع رئي�س �لوزر�ء يف �لإقامة �جلربية، و�لقب�س على 
ر�صمياً  بياناً  �آخرين، يف حني مل ي�صدر �جلي�س  وزر�ء 

يك�صف فيه موقفه �لر�صمي ونو�ياه.
�لث��ن��ني، دع��ت جهات  �أم�����س  تقارير �صحافية   ووف��ق��اً 
بعد  �خل���رط���وم،  يف  �ل��ت��ظ��اه��ر  �إىل  ���ص��ود�ن��ي��ة  �صيا�صية 
حتركات ع�صكرية، يف حني �ختفى �ملدنيون من �مل�صهد، 
بعد �أخبار عن �عتقال وزر�ء وم�صوؤولني كبار فيها، يف 
�إن  تقارير  وق��ال��ت  ر�صمياً،  �ل�صمت  �جلي�س  �آث��ر  ح��ني 
رئي�س جمل�س �ل�صيادة �ل�صود�ين عبد �لفتاح �لربهان، 
فيه  ليك�صف  �ل���ي���وم  وق���ت لح���ق  ب��ب��ي��ان يف  ���ص��ي��ت��وج��ه 

تطور�ت �لفجر.

مدنيون وع�سكريون
�إن  يف تقرير من �خلرطوم، قال موقع قناة “�حلرة”، 
�جلي�س �أغلق طرقاً رئي�صية يف �لعا�صمة ملنع �لدخول 
�أنباء عن حملة  �أو �خلروج من �خلرطوم، بعد �نت�صار 
مد�همات ع�صكرية �صد عدد من �مل�صوؤولني يف �حلكومة 
�لنتقالية، و�أكد �ملوقع �صلل حركة �ملرور يف �لعا�صمة 

�ل�صود�نية و�صط �نت�صار لالأجهزة �لأمنية.
وجاءت �لتطور�ت يف �ل�صود�ن، بعد �أ�صبوع من �لتوتر، 
�لرئا�صي  �ل��ق�����ص��ر  ق����رب  �مل��ح��ت��ج��ني  ف��ي��ه م��ئ��ات  ن��ف��ذ 
للمطالبة بت�صكيل “حكومة ع�صكرية”، يف حني �حت�صد 
ع�صر�ت �لآلف من �لد�عني لنقل كامل �ل�صلطات �إىل 
��صتعر��س للقوة ورف�صاً  �ملا�صي يف  �ملدنيني �خلمي�س 

ل�صيطرة �لع�صكريني على �ل�صلطة.

ح�سد وح�سد م�ساد
�إن  �لكويتية  “�جلريدة”  �صحيفة  قالت  جهتها  م��ن 
�ملعت�صمني �ملطالبني بحل جمل�س �لوزر�ء، عمدو� �إىل 
تتدخل  �أن  قبل  �لعا�صمة،  �لطرق يف  �إغ��الق عدد من 
“قوى  جتديد  غ��د�ة  وذل��ك  بالقوة،  لفتحها  �ل�صرطة 
�حلرية و�لتغيري” دعمها لرئي�س �حلكومة �ل�صود�نية 

ويف �أعقاب �لإ�صالحات، �رتفع �لت�صخم �إىل م�صتويات 
قيا�صية جتاوزت 400 باملئة. وي�صكو معظم �ل�صود�نيني 

من �صعوبة تدبري �أمورهم �ملعي�صية.
وتندلع �حتجاجات على �لأو�صاع �لقت�صادية من حني 

لآخر.

* ماذا عن العالقات بدول اجلوار؟
�لبحر  ي��ح��ده��ا  م�صطربة  منطقة  يف  �ل�����ص��ود�ن  ي��ق��ع 

�لأحمر و�ل�صاحل و�لقرن �لأفريقي.
وت�صاد  �إثيوبيا  مثل  �ل�صود�ن،  ج��ري�ن  من  ع��دد  وت��اأث��ر 
وجنوب �ل�صود�ن، بال�صطر�بات �ل�صيا�صية و�ل�صر�عات. 

وقالت �ل�صلطات يف �صبتمرب �أيلول �إنها �أحبطت حماولة 
�نقالب و�تهمت متاآمرين مو�لني للب�صري.

* على اأي �سيء تدور اخلالفات؟
�لعد�لة  لتحقيق  بال�صعي  �لتوتر  نقاط  �إح��دى  تتعلق 
�ل�������ص���ود�ين وحلفائه  ب�����ص��اأن م���ز�ع���م �رت���ك���اب �جل��ي�����س 
 .2003 جر�ئم ح��رب يف �ل�صر�ع يف د�رف��ور منذ ع��ام 
وت�صعى �ملحكمة �جلنائية �لدولية �إىل حماكمة �لب�صري 
و�صود�نيني �آخرين م�صتبه بهم. وو�فق جمل�س �لوزر�ء 
�ملدين على ت�صليم �مل�صتبه بهم، لكن جمل�س �ل�صيادة مل 

يفعل.
نقطة �أخرى هي �لتحقيق يف قتل متظاهرين مطالبني 
 ،2019 �لثالث من يونيو حزير�ن  بالدميقر�طية يف 
�أ�صابع �لتهام لقو�ت ع�صكرية.  يف و�قعة �جتهت فيها 
�لتحقيق غ�صب  ه���ذ�  ن��ت��ائ��ج  ن�����ص��ر  �ل��ت��اأخ��ر يف  وي��ث��ري 

�لنا�صطني وجماعات مدنية.
ك��م��ا �صغط �مل��دن��ي��ون م��ن �أج���ل �ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �جلي�س 
و�إع���ادة هيكلته، ل �صيما من خ��الل دم��ج ق��و�ت �لدعم 
�ل�صريع �صبه �لع�صكرية �لتي لها و�صع قوي، وهو �لأمر 

�لذي يعار�صه �لقادة �لع�صكريون.

* ماذا عن االقت�ساد؟
يف  ت�صببت  �لتي  �ملتفاقمة،  �لقت�صادية  �لأزم���ة  كانت 
�ن��خ��ف��ا���س ق��ي��م��ة �ل��ع��م��ل��ة ويف �ل��ن��ق�����س �مل��ت��ك��رر للخبز 

و�لوقود، �ل�صر�رة �لتي �أدت ل�صقوط �لب�صري.
و�صريعة  قا�صية  �إ�صالحات  �لنتقالية  �حلكومة  نفذت 
حتت �إ�صر�ف �صندوق �لنقد �لدويل يف حماولة جنحت 

يف جذب �لتمويل �لأجنبي وتخفيف �لديون.

�إن �ل�صود�ن “يدفع فاتورة غالية من �أمنه و��صتقر�ره، 
يوم   1964 �لأول(  )ت�صرين  �أكتوبر   21 �صعب  �إن��ه 
�لتمرد �ملدين �لذي �أطاح فيه �ل�صعب �ل�صود�ين حاكمه 
ح��ي��ن��ذ�ك �إب��ر�ه��ي��م ع��ب��ود، وه���و ن��ف�����س �ل�����ص��ع��ب �لذي 
�أط��اح منريي بعد ذلك باأكرث من عقدين مبظاهر�ت 
�ل�صود�ين  فال�صعب  �خلريجني،  وجمعيات  �لنقابات 
يتميز باأنه يقظ يدرك ما يدور حوله ويفهم �مل�صار�ت 
ذ�ت  �لأح����ز�ب  لديهم  ك��ان��ت  و�إذ�  فيها،  يتحرك  �ل��ت��ي 
�أو  �لطابع �لتاريخي و�لديني مثل �خلتمية و�لأن�صار 
�لكيانات  تلك  ف��اإن  �ملهدي،  وعائلة  �ملرغني  بيت  دع��اة 
لها  يعد  مل  كامل  ق��رن  لقر�بة  ن�صطة  ��صتمرت  �لتي 
من  ب��ه  حت��ظ��ى  ك��ان��ت  �ل���ذي  �ل�صعبي  �لقب�����ول  نف�س 

قبل«.
عند  نف�صه  يجد  �ل��ي��وم،  �ل�����ص��ود�ن  �أن  �لكاتب  و�أو���ص��ح 
مفرق �لطرق مع حت�صن عالقاته بالغرب و�لوليات 

“�أزمة مفتعلة على  عبد�هلل حمدوك، وحتذيرها من 
�صكل �نقالب ز�حف«. وتز�من �حل�صد و�حل�صد �مل�صاد 
يف �ل�صود�ن، مع �أزمة �صيا�صية بني مكونات �حلكم، ومع 
بورت�صود�ن  ميناء  �إغ��الق  بعد  خانقة  �قت�صادية  �أزم��ة 

�حليوي يف �صرق �لبالد.
حمتجون  يغلق  وق��ت  “يف  �أن���ه  �ل�صحيفة  و�أو���ص��ح��ت 
ق��ب��ل��ي��ون م��ن ن���ظ���ار�ت �ل��ب��ج��ا، م��ن��ذ ن��ح��و ���ص��ه��ر مرفاأ 
وزير  عن  ُنقل  �ل��ب��الد،  �صرق  يف  �لرئي�صي  بورت�صود�ن 
ق��ررت وقف  �خل��رط��وم  �أن  ج��ادي��ن علي عبيد  �لطاقة 
�لإقليمية  �ملياه  �إىل  �لوقود  �لتي حتمل  �ل�صفن  دخول 
�لتاأخري يف  ب�صبب  لتجنب فر�س غر�مات  �ل�صود�نية، 

تفريغ �ل�صحنات«.

فاتورة غالية
ويف موقع “�ندبندنت �لعربية” قال م�صطفى �لفقي، 

ومنذ �أو�خر �لعام �ملا�صي، دفع �ل�صر�ع �لد�ئر مبنطقة 
�إىل  �لنازحني  من  �لآلف  ع�صر�ت  �لإثيوبية  تيجر�ي 
�أر��س زر�عية  �صرق �ل�صود�ن و�أثار توتر� ع�صكريا على 

حمل نز�ع على �حلدود.
ملزم  �تفاق  �إىل  للتو�صل  م�صر،  مع  �ل�صود�ن،  وي�صعى 
بالقرب  �إثيوبيا  تبنيه  �لذي  �لنه�صة  �صد  ت�صغيل  حول 

من �حلدود �ل�صود�نية. 
م����لء  يف  ب�����د�أت  �إثيوبي���ا  لكن  �ملحادث�����ات،  وت��ع��رثت 
�إنه  �ل�ص�����ود�ن  يق�����ول  ما  وهو  �ل�ص�������د،  خل�����ف  �خل��ز�ن 
�ملي������اه  ومن�ص�������اآت  و�ل�ص���دود  مو�طني����ه  يعر�س  ق���د 

للخطر.

�ملتحدة مع رفعه من قائمة �لإرهاب، 
�ل�صتقر�ر،  عن  بعيد�ً  ي��ز�ل  ل  لكنه 
�ل��ع��ا���ص��ف��ة �لتي  يف ظ��ل �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملكا�صب  ت���ه���دد  و�ل���ت���ي  ي�����ص��ه��ده��ا، 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت يف �ل��ف��رة �مل��ا���ص��ي��ة، ذل���ك �أن  
يوؤخر  �ل�صود�ين، ما  �ل�صارع  ي��ز�ل قوياً يف  �حل��ر�ك ل 
تكون  �أل  نرجو  �لتي  �ل�صتقر�ر  نقطة  “�إىل  �لو�صول 

بعيدة«.

ماأزق وا�سنطن
�إن  �ل��ل��ن��دن��ي��ة  “�لعرب”  �صحيفة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
فليتمان  جيفري  �لأفريقي  للقرن  �لأمريكي  �ملبعوث 
�ملعار�صة  م��ن  ب���ارزة  ���ص��ود�ن��ي��ة  ق��ي��اد�ت  �لأح����د،  �لتقى 
و�ملو�لة بعد �أن �أجرى يوم �ل�صبت م�صاور�ت مكثفة مع 
رئي�س جمل�س �ل�صيادة �لفريق �أول عبد�لفتاح �لربهان 
عبد�هلل  �ل��وزر�ء  ورئي�س  دقلو،  حمد�ن  حممد  ونائبه 
ح���م���دوك، ب��ج��ان��ب وزي����رة �خل��ارج��ي��ة م���رمي �ل�صادق 
�لأمريكية  �ل�صفارة  تاأكيد  �ل�صحيفة  ونقلت  �ملهدي. 
با�صتمر�ر دعم  �لتذكري  �أع��اد  �أن فيلتمان  �ل�صود�ن،  يف 
كافة  و”ح�س  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  ل��الن��ت��ق��ال  و����ص��ن��ط��ن 
لتنفيذ  معا  بالعمل  �لل��ت��ز�م  جت��دي��د  على  �لأط����ر�ف 

�لإعالن �لد�صتوري و�تفاقية جوبا لل�صالم«.
يف  نف�صها  �ل�صحيفة،  ح�صب  �لأمريكية  �لإد�رة  وجتد 
ماأزق حقيقي، فهي تعمل “على ��صتعادة ثقة �ملو�طنني 
�لتحول  بالتخلي ع��ن  �ت��ه��ام��ات  �إل��ي��ه��ا  �ل��ذي��ن وج��ه��و� 
�لإطاحة  قبيل  دي�صمرب  ث��ورة  �أث��ن��اء  يف  �لدميقر�طي 
ت���ري���د خ�صارة  ل  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  �ل��ب�����ص��ري، ويف  ب��ن��ظ��ام 
�لع�صكريني �لذين �أظهرو� مرونة يف توجهات �ل�صود�ن 
�تفاقيات  مترير  بعدم  ملطالبها  و��صتجابو�  �خلارجية 
يف  ع�صكرية  قاعدة  لت�صييد  رو�صيا  مع  �لب�صري  وقعها 

بورت�صود�ن على �لبحر �لأحمر«.
وتنقل �ل�صحيفة عن �أ�صتاذة �لعالقات �لدولية مبركز 
متا�صر  �خل��رط��وم،  بجامعة  �لدبلوما�صية  �ل��در����ص��ات 
يكون تدخلها  �أن  “حتر�س على  و��صنطن  �أن  �لطيب، 
دبلوما�صياً حلث جميع �لأط��ر�ف على �حل��و�ر، وتريد 
على  �ل�صغط  خالل  من  جديد  ع�صكري  �نقالب  منع 
تعد  �ل���ذي  ج��وب��ا  باتفاق  ل��الل��ت��ز�م  �مل�صلحة  �حل��رك��ات 

تف�صري�ته �ملتباينة �أحد �أ�صباب �ل�صر�ع«.

خطوة غري م�سبوقة.. ت�سكيل »كتلة ن�سائية« داخل الربملان العراقي
•• بغداد-وكاالت

�لعر�قيات  �لن�صاء  من  عدد  جُت��ري 
�لنيابية،  �لنتخابات  يف  �ل��ف��ائ��ز�ت 
قبة  د�خ���ل  كتلة  لتاأ�صي�س  ح���ر�ك���اً 
نوعها،  م��ن  �لأوىل  ه��ي  �ل���ربمل���ان، 
تعزيز  �إىل  تهدف  بالن�صاء،  خا�صة 
�ملقبلة،  �حل��ك��وم��ة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
وت�صريع �لقو�نني �لد�عمة للمر�أة.

وتاأتي هذه �خلطوة، غري �مل�صبوقة، 
بعد �لنتائج �ملفاجئة، �لتي حققتها 
�لن�صاء يف �نتخابات جمل�س �لنو�ب، 
�لتي �أجريت يف �لعا�صر من �أكتوبر 

�جلاري.
وب��ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 79 م��ق��ع��د�ً يف 
ن�صاء  ت��ت��ط��ل��ع  �ل�����ن�����و�ب،  جم���ل�������س 
�أف�������ص���ل يف  و�����ص����ع،  �إىل  �ل�����ع�����ر�ق، 
�حلياة �ل�صيا�صية �لعامة، ومنا�صب 

�لتنفيذية  �مل����و�ق����ع  يف  ح�����ّص��ا���ص��ة 
�ملتقدمة.

�لذين  ع���دد  �أن  �لأرق�������ام،  وت��ظ��ه��ر 
 2021 لن����ت����خ����اب����ات  ت���ر����ص���ح���و� 
مر�صحا،   3249 ه����و  ب��امل��ج��م��ل 
تظهر  �إذ  م��ر���ص��ح��ة،   963 بينهم 
متكّن  �لن�صاء  �أن  �لفائزين،  قو�ئم 
58 مقعد�  �إىل   57 ب���  �ل��ف��وز  م��ن 
من  �ل���ص��ت��ف��ادة  �إىل  �حل��اج��ة  دون 

نظام �لكوتا.
قالت  نافع،  ن��ور  �لفائزة،  �ملر�صحة 
عدد  جُت��ري��ه��ا  م�صاعياً  “هناك  �إن 
م���ن �ل��ن�����ص��اء �ل���ف���ائ���ز�ت يف �ل����دورة 
كتلة  لتاأ�صي�س  �جلديدة،  �لربملانية 
�ل��ن��و�ب، من  د�خ��ل جمل�س  نيابية، 
�لن�صاء فقط، للعمل على عدد من 
�مل�����ص��روع��ات �مل�����ص��رك��ة، و�ل��ت��ي تهم 

�ملر�أة و�لأ�صرة، وتعزز قوتها«.

و�أ�صافت نافع، يف ت�صريح ل�”�صكاي 
�لتكتل  “هذ�  �أن  عربية”  ن���ي���وز 
م�صاركة  �صمان  �إىل  كذلك  يهدف 
جيدة للمر�أة، يف خمتلف �لفعاليات 
مو�جهة  يف  وتقويتها  �ل�صيا�صية، 
ت�صريع  �إىل  بالإ�صافة  �لتحديات، 
وتعديل  ت��ه��ّم��ه��ا،  �ل���ت���ي  �ل���ق���و�ن���ني 
�ل��ت��ي بحاجة  �ل��ق��و�ن��ني �حل��ال��ي��ة، 
روح  مع  يتو�ءم  مبا  تعديالت،  �إىل 

�لع�صر«.
ت�صبيك  “وجود  �إىل  ول����ف����ت����ت 
من  �أخ��ري��ات،  نائبات  م��ع  وتو��صل 
�لكتل �لأخرى، بهدف دعمنا يف هذ� 
�لقو�نني  على  و�لت�صويت  �مل�����ص��ار، 

�لتي نريد طرحها، وغري ذلك«.
وتناق�س متثيل �ملر�أة يف �حلكومات 
�ملتعاقبة، و�صول �إىل وزيرة و�حدة، 
�ل�صابق،  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  يف 

ت�صلمت  ف��ي��م��ا  ع��ب��د�مل��ه��دي،  ع����ادل 
�ملر�أة وز�رتني يف �حلكومة �حلالية 
برئا�صة م�صطفى �لكاظمي، ف�صاًل 
�مل�صتوى  يف  ج���ي���دة  م��ن��ا���ص��ب  ع���ن 

�ملتقدم.
ويف ح���ال ت��اأ���ص�����ص��ت ت��ل��ك �ل��ك��ت��ل��ة �أو 
�صابقة  �صيكون  فاإنه  �لتجمع،  ه��ذ� 
ن��وع��ه��ا، خا�صة يف  م��ن  �لأوىل  ه��ي 
تعديل  �إىل  �ل��ك��ب��رية  �حل��اج��ة  ظ��ل 
�ل����ق����و�ن����ني �ل����ت����ي ت���خ�������س �مل��������ر�أة 

و�لطفل.
وت��ث��ري م��ث��ل ت��ل��ك �ل���ق���و�ن���ني عادة 
خ����الف����ات و�����ص���ع���ة ب����ني �لأح�������ز�ب 
�ل��دي��ن��ي��ة، و�ل���ق���وى �مل���دن���ي���ة، دون 
تلك  لتبني  ب��رمل��ان��ي��ة،  ق���وى  وج���ود 
ب�صبب  عنها،  �ل��دف��اع  �أو  �ل��ق��و�ن��ني، 
غالباً،  �لدينية  �لأح����ز�ب  �صيطرة 
�لقو�نني،  تلك  مثل  يف  ت��رى  �لتي 

خطر�ً على �ملجتمع و�لأ�صرة.
و�لنا�صطة  �لكاتبة،  ت��رى  ب��دوره��ا، 
“هذه  �أن  �لن�صوية، زهر�ء �صعدون، 
جمال  يف  �لعمل  �صتجعل  �خل��ط��وة 
ح��ق��وق �مل����ر�ة د�خ���ل �ل��ربمل��ان �أكرث 
�لتي  �لآر�ء  عن  و�لتعبري  �صال�صة، 
�صيكون  �ل��ك��ث��ريي��ن  ت��ع��ج��ب  ل  ق���د 
و�أن  خ��ا���ص��ة  �أو����ص���ع،  م�صحة  �صمن 
عدد من برملانيات �لدور�ت �ل�صابقة 
و�مل��ر���ص��ح��ات ���ص��م��ن ك��ت��ل و�أح�����ز�ب 
بع�س  يف  �صرحو�  قد  كانو�  معينة 
�أحز�بهن  �أع�������ص���اء  ب����اأن  �ل��ق�����ص��اي��ا 
من  �لكثري  ميار�صون  �ل��رج��ال  من 
�أو  ب�صكل  تقمع  �ل��ت��ي  �ل�صغوطات 

باآخر �أي ر�أيى خمالف لهم«.
ت�صريح  يف  �����ص����ع����دون  وت�������ص���ي���ف 
“كثري�ً  �أن  نيوز عربية”  ل�”�صكاي 
م���ن �ل���ق���وى �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ت�����ص��ع��ر �أن 

حترير  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ط��روح��ات 
�مل�������ر�ة، و�مل���ط���ال���ب���ة ب��ح��ق��وق��ه��ا هي 
�ل�صارع،  يف  وج��وده��م  ي��ه��دد  خ��ط��ر 
ود�خل �حلكومة، لكن بت�صكيل كتلة 
�لن�صاء  �صتتخل�س  ب��ح��ت��ة،  ن�صوية 
د�خ�����ل جم��ل�����س �ل����ن����و�ب م���ن قمع 

زعماء �لأحز�ب«.
وتخ�ص�س �لقوى �ل�صيا�صية غالبا، 
لها  ول��ي�����س  ���ص��ي��ادي��ة،  غ��ري  وز�ر�ت 
لت�صليمها  وكبرية،  و��صعة  ن�صاطات 
�لهجرة  وز�رة  م��ث��ل  �مل��������ر�أة،  �إىل 
و�مل����ه����ج����ري����ن، �خل���ا����ص���ة ب���اإغ���اث���ة 

�لنازحني وغريها.
�لكتلة �جلديدة،  ويف حال �صغطت 
على �لقوى �ل�صيا�صية، فاإنه ميكنها 
حت��ق��ي��ق ن���ت���ائ���ج ج����ي����دة، و�ن����ت����ز�ع، 
خمتلف  على  للمر�أة  �أف�صل  حقوق 

�مل�صتويات.

وزير خارجية ال�سني يجتمع مع  طالبان 
•• بكني -رويرتز

وزير �خلارجية وع�صو  �إن  �لثنني  �أم�س  �ل�صينية  وز�رة �خلارجية  قالت   
جمل�س �لدولة و�نغ يي �صيلتقي بوفد من حكومة طالبان �لأفغانية �ملوؤقتة 
�ملتحدث  خالل زيارته لقطر يومي 52 و62 �أكتوبر ت�صرين �لأول. وقال 
بكني،  يف  �ملعتادة  �ل�صحفية  �إف��ادت��ه  يف  وي��ن،  و�ن��غ  �خلارجية  وز�رة  با�صم 
و�لق�صايا  �أفغان�صتان  �لو�صع يف  �لر�أي بخ�صو�س  �صيتبادلن  �إن �جلانبني 
“ذ�ت �لهتمام �مل�صرك«. و�أ�صاف “بو�صف �ل�صني جارة و�صديقة تقليدية 
يف  �لو�صع  لتوجيه  و�لتو��صل  �حل��و�ر  �إىل  تدعو  د�ئما  فاإنها  لأفغان�صتان، 

�أفغان�صتان نحو �لتطور �لإيجابي«.
�لقو�ت  �ن�صحاب  �آب مع  �أغ�صط�س  �نهارت يف  �لأفغانية قد  كانت �حلكومة 
�لأمريكية وقو�ت �حللفاء من �لبالد بعد وجود د�م 02 عاما، �لأمر �لذي 
�أدى �إىل ��صتيالء حركة طالبان على �ل�صلطة يف هجوم خاطف. وكان وفد 
من طالبان قد �جتمع مع و�نغ يي يف مدينة تياجنني ب�صمال �ل�صني �ل�صهر 

�ملا�صي.

عبد�لو�جد   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ب����اك���������ص����ت����ان   ، ع������ب������د�حل������ق 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)6576662AH( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة �لباك�صتانية �و �قرب 

مركز �صرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ر����ص���ول ن���و�ز 
ب���اك�������ص���ت���ان   ، خ��������ان  �ي������������د�م 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)BM9618182( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة �لباك�صتانية �و �قرب 

مركز �صرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر
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العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/اطياف للديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4154476 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سالح احمد العبد �سامل املنهاىل من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سالح احمد العبد �سامل املنهاىل من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سيد احمد ر�سدى ابراهيم  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اطياف للديكور

ATYAF DECORATION
اإىل/ اطياف للديكور ذ.م.م

  ATYAF DECORATION L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن ال�سادة/م�سنع االختيار االول 

قد تقدموا الينا بطلب  IN لالثاث ذ.م.م رخ�سة رقم:1000783 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ماأمون حممد احلارثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مالك عبدالعزيز املبارك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماأمون حممد احلارثي

قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سنع االختيار االول لالثاث ذ.م.م

FIRST CHOICE FURNITURE FACTORY L.L.C

اإىل / م�سنع االختيار االول لالثاث 111 - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FIRST CHOICE   FURNITURE FACTORY 111 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية - مكتب 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري  تنمية ال�سناعة خالل 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ا�سا�س للمقاوالت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1344784 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل �سامل بخيت خزمه الكثريى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل �سامل بخيت خزمه الكثريى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوكت احمد يا�سني ابو الرب

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�سا�س للمقاوالت ذ.م.م

ASAS CONTRACTING L.L.C

اإىل / اأ�سا�س للمقاوالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ASAS CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
الدواج  لبيع  ال�ســـــادة/الظفراوية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الطازجة رخ�سة رقم:1009034 
تعديل اإ�سم جتاري من/ الظفراوية لبيع الدواج الطازجة

AL DHAFRAWIYYA FRESH CHICKEN SALES

اإىل/ ملحمه ال�سريف
AL SHAREF  BUTCHERY

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/تربيناتر لل�سيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2766820 

تعديل اإ�سم جتاري من/ تربيناتر لل�سيانة العامة ذ.م.م

TURBINATOIR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ تربيناتر لل�سيانة العامة ذ.م.م

TURBANATOR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/االنظمة املتكاملة املتنوعة للتكيف ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1040256 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نظمى �سعيد حممود �سعيد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / نظمى �سعيد حممود �سعيد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر �سعيد احمد العتيبه

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ االنظمة املتكاملة املتنوعة للتكيف ذ.م.م

VARIABLE INTEGRATED PACKAGE L.L.C

اإىل /االنظمه املتكامله املتنوعه للتكييف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
VARIABLE INTEGRATED PACKAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
اخلرباء  ال�ســـــادة/م�ستودع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لالدويه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1069118 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة بنان علي حممد احل�سن %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف رمي ح�سن حممود بل�س

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
�سوق  ال�ســـــادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املدينة رخ�سة رقم:3004429 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة حممد عبداهلل علي حممد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل را�سد عبداهلل مذيوبى الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري:�سالون الن�سر  رقم:1112926 
للحالقة , بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/برفكت 

 CN مي�سن الدارة ال�سركات رخ�سة رقم:2466338 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/جلوبال 

 CN بلدرز لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:2718887 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سخ�س  �سركة  والتدريب-  لال�ست�سارات  التجاري:بروت�سيك  اال�سم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:رخ�سة فردية
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2845468 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
بناء  وذلك   2021/10/24  : بتاريخ  لل�سركة  قانوين  االدارية, كم�سفي 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2021/10/25  - العدل بالرقم:2150022789 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ذا روك العقارية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4167353 

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد احمد حامد ال حامد من 24.14 % اإىل 19.44 %

تعديل ن�سب ال�سركاء / العنود احمد بن حامد بطى ال حامد من 12.06 % اإىل 9.74 %

تعديل ن�سب ال�سركاء / ال�سيخ خالد احمد حامد ال حامد من 24.14 % اإىل 19.44 %

تعديل ن�سب ال�سركاء / ال�سيخ حامد احمد بن حامد ال حامد من 24.14 % اإىل 19.44 %

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سرينه خليفه احمد ال�سويدى من 15.52 % اإىل 12.5 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان �سايع احمد حامد ال حامد 19.44 %

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/رين كالود التجارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2721103 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فريده ح�سن حممد املرزوقى %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كلثم عبداهلل �سامل %34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مازن حمجوب عبدالرحيم عبداملجيد %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن عبداهلل ح�سن باجمبور ال�سيعرى
تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 300000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ رين كالود التجارية 
RAIN CLOUD TRADING 

اإىل /رين كالود التجارية ذ.م
RAIN CLOUD TRADING L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة اخل�سار و الفواكه املجففة - باجلملة 4630132
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�سغولة - باجلملة 4662005

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كازا بر�ستيج للمفرو�سات- �سركة ال�سخ�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2503826 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كازا بر�ستيج للمفرو�سات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CASA PRESTIGE FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /كازا بر�ستيج للديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CASA PRESTIGE DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف بيع االأثاث املنزيل - بالتجزئة 4759001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مركز 1980 �سبا للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3911487 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد احمد ر�ساد منا�سره من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد احمد ر�ساد منا�سره من 100 % اإىل 49 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عو�س احمد حممد بالكيله العامرى من وكيل خدمات اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عو�س احمد حممد بالكيله العامرى من 0% اإىل 51 %
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز 1980 �سبا للرجال
MEN SPA CENTER 1980 

 اإىل/مركز 1980 �سبا للرجال ذ.م.م
 MEN SPA CENTER L.L.C  1980  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سركة اجلزيرة لال�ستثمار 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1008071 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة اجلزيرة لال�ستثمار ذ.م.م 

AL JAZEERA INVESTMENT L.L.C

اإىل /�سركة اجلزيرة لال�ستثمار ذ.م.م

AL JAZIRA INVESTMENT L.L.C

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375
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عربي ودويل

الأكثثر  النقطة 
�ثثثثضثثثثعثثثثًفثثثثا يف

البحرية  الكابالت 
هثثثثثثي املثثثثكثثثثان 
فيه  ت�ضل  الثثذي 
الأر�ثثثثثثض اإىل 

القوى  تخو�ض 
معركة  العظمى 
طثثثاحثثثنثثثة مثثن 
ال�ضيطرة  اأجل 
عثثلثثى الثثطثثرق 
الثثث�ثثثضثثثريثثثعثثثة 
لثثلثثمثثعثثلثثومثثات 
حتثثثثثت املثثثثثاء

ب�����ش��ك��ل خا�ص  وه������ذا ه����و احل������ال 
م���ع ن��ظ��ام ال���ت���ج���ارة ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
واأمن  �شويفت.  ال��ع��امل��ي،  التمويل 
هذه املعامالت هو م�شاألة �شيا�شية 
ورهان  واج��ت��م��اع��ي��ة،  واق��ت�����ش��ادي��ة 
م���ن���ذ فرتة  رئ��ي�����ش��ي مت جت���اه���ل���ه 
طويلة.    ومع ذلك، فاإن الرتكيز 
للكابالت،  ال�������ش���دي���د  اجل����غ����رايف 
هبوطها  ن��ق��ط��ة  ع���ن���د  ���ش��ي��م��ا  ال 
وكورنوال،  وبريتاين،  )مر�شيليا، 
عر�شة  يجعلها  ذل�����ك(،  اإىل  وم���ا 

للخطر ب�شكل خا�ص.

بنية حتتية ح�سا�سة للغاية
   هذه البنى التحتية مهمة اليوم، 
مثل خطوط اأنابيب الغاز والنفط، 
ب�شكل جيد؟  لكن هل هي حممية 
البحرية  ال����ك����اب����الت  ت�����ش��ت��خ��دم 
لنقل  ال�شوئية  االأل��ي��اف  احلديثة 
البيانات ب�شرعة ال�شوء. ولكن اإذا 
يف  ع��ام  ب�شكل  الكابالت  تقوية  مت 
املنطقة املجاورة مبا�شرة لل�شاطئ، 
ف���اإن م��ت��و���ش��ط ق��ط��ر ال��ك��اب��ل حتت 
املاء ال يكون اأكرب بكثري من قطر 

خرطوم احلديقة.
   منذ �شنوات عديدة، ت�شّن القوى 
ال��ع��ظ��م��ى ح���رًب���ا ه��ج��ي��ن��ة، ن�شف 
لل�شيطرة  �شرية،  ون�شف  مفتوحة 
اىل  وبالّنظر  الكابالت.  هذه  على 
اأّن اأوروبا ترّكز ب�شكل متزايد على 
ت��ه��دي��دات االأم����ن ال�����ش��ي��رباين، ال 
يبدو اأن اال�شتثمار يف اأمن ومرونة 
تدعم  التي  املادية  التحتية  البنية 
ات�شاالتها مع العامل، ميثل اأولوية 

اليوم.
   ولن يوؤدي عدم التحرك اإال اإىل 
اأك���ر عر�شة  جعل ه��ذه االأن��ظ��م��ة 
ل��ل��ت��ج�����ش�����ص واال�����ش����ط����راب ال����ذي 
ويقو�ص  ال��ب��ي��ان��ات  ت��دف��ق  ي��ق��ط��ع 
هناك   ، املتو�شط  يف  ال��ق��ارة.  اأم���ن 
للكابالت  انقطاع  مائة  م��ن  اأك��ر 
ع��ام، وع��ادة ما يكون  البحرية كل 
جتر  ال��ت��ي  ال�شيد  ق����وارب  �شببها 
املرا�شي. وي�شعب قيا�ص الهجمات 
ل��ك��ن حت���رك���ات بع�ص  امل���ت���ع���ّم���دة، 
االنتباه يف  ب��داأت يف ج��ذب  ال�شفن 
وقت مبكر من عام 2014: اتبع 
االت�����ش��االت حتت  ك��ب��الت  م�شارها 

البحر.
الع�شر  يف  الهجمات  اأوىل  تعود     
احلديث اإىل عام 2017. كابالت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى -ال����والي����ات 
فرن�شا  ث���م  االأم���ري���ك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 

يف  �شيحدث  م���اذا  ول��ك��ن   .2017
حال الهجمات املتعددة؟ ال متتلك 
حالًيا  املتحدة  اململكة  وال  فرن�شا 
ال���و����ش���ائ���ل ال����الزم����ة ل���ل���دف���اع عن 
واإ�شالحها يف حال  الكابالت  هذه 

حدوث هجمات متزامنة.
   نظرت احلكومة االأمريكية موؤخًرا 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  الق�شية.  ه���ذه  يف 
متديد )برنامج منح احوا�ص بناء 
االإدارة  �شجعت  ال�شغرية(،  ال�شفن 
جمعيات  جت��ن��ي��د  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة 
امل��دين، مثل  املجتمع  خمتلفة من 
بروبلر”،  اإنرتنا�شيونال  “ذا  نادي 
هذه  تقليل  اإىل  ت��ه��دف  ب��رام��ج  يف 
اإن�شاء  ه��ي  وال��ف��ك��رة  ال��ت��ه��دي��دات. 
الكابالت  “ميلي�شيا  م����ن  ن�����وع 
التدخل  على  ال��ق��ادرة  البحرية” 
ال�����ش��ري��ع يف ح����ال ح�����دوث اأزم�����ة. 
 6 م��ن  اأك���ر  بروبلر  ن���ادي  وي�شم 
على  م��وؤخ��ًرا  وح�شل  ع�شو،  االف 
امل�شاعدات  م��ن  دوالر  مليار   3.5
لل�شناعة البحرية يف اإطار احلرب 

�شد كوفيد-19.
   تعد فرن�شا نقطة دخ��ول ملعظم 
الكابالت التي تربط اأوروبا ببقية 
ف�����اإن تكلفة  ال����ع����امل. وم����ع ذل�����ك، 
ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ام ال��ف��رن�����ش��ي وحده 
البحرية  الكابالت  اأم��ان  لربنامج 
املجتمع  اأن  رغ��م  ب��اه��ظ��ة،  �شتكون 
امل����دين ���ش��ي��ك��ون م�����ش��ارًك��ا اإىل حد 
النموذج  غ�����رار  ع��ل��ى  ف���ي���ه،  ك��ب��ري 

االأمريكي.
“اإيربا�ص  اإن�����ش��اء  ف����اإن  وب��امل��ث��ل،   
على  ق�������ادرة  البحري”  ل��ل��ك��اب��ل 
وفي�شبوك  واآب����ل  غ��وغ��ل  مناف�شة 
واأم�����ازون وم��اي��ك��رو���ش��وف��ت، والتي 
ال�شوق  ت��زداد ح�شتها يف  اأن  ميكن 
ب��امل��ائ��ة يف   90 اإىل  ب��امل��ائ��ة   5 م��ن 
اأنها  ���ش��ت ����ش���ن���وات، م���ن ال���وا����ش���ح 
جعلتها  اإذا  اإال  حقيقة،  ت�شبح  لن 

اأوروبا مو�شوًعا رئي�شًيا.
الدولية  ال���ت���وت���رات  ���ش��ي��اق  يف     
امل����ت����زاي����دة، ف������اإن م�������ش���األ���ة اإق���ام���ة 
برنامج اأوروبي، على غرار الربامج 
االأمريكية واليابانية، بهدف زيادة 
هذه  على  الهجمات  ردع  عمليات 
القدرة  وت��ط��وي��ر  التحتية  ال��ب��ن��ى 
البناء واالإ���ش��الح يف م�شتوى  على 
اأن  ت�شتحق  وامل��خ��اط��ر،  ال��ره��ان��ات 

ُتطرح.
اأ�ستاذ يف املدر�سة العليا 
للتجارة اخلارجية كلية
 اإدارة الأعمال الدولية.

الغافام قادرة على بناء كابالتها الذاتية

كابل دونانت هو كابل من اجليل اجلديد،

الكابالت 
البحرية 
والبنى 

التحتية 
البحرية 
يف قلب 

االت�شاالت 
العاملية

تامني البنية التحتية اي�شا

�شفن  مزقتها  املتحدة،  -ال��والي��ات 
���ش��ي��د ق����وة ع��ظ��م��ى م���ع���ت���ادة على 
ا�شتخدام قوات غري نظامية اأثناء 

التوترات الدولية.
   واإذا ظ��ل��ت ه���ذه ال��ه��ج��م��ات غري 
مع  فاإنها  النا�ص،  لعامة  معروفة 
ذلك مقلقة، وتو�شح قدرة القوى 
اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ع���زل اأوروب�����ا عن 
بقية ال��ع��امل. وجت��در االإ���ش��ارة اإىل 
ال�شيادون  قطع   ،2007 عام  اأن��ه 
ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ون ك���اب���اًل حت���ت امل���اء 
وحماولة  املركبة  امل���واد  ال�شتعادة 
اإع���������ادة ب���ي���ع���ه���ا.   وه����ك����ذا فقدت 
باملائة   90 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  فيتنام 
خالل  العامل  ببقية  ات�شالها  من 
ال�شهل  ومن  اأ�شابيع.  ثالثة  فرتة 
للغاية تنفيذ هجوم من هذا النوع، 
مبا يف ذل��ك من قبل فاعلني غري 

حكوميني.

ممار�سة حربية 
قدمية ومثبتة

على  االأخ��������رية  ال���ه���ج���م���ات  اإن     
ال�شوت  ت��ن��ق��ل  ال���ت���ي  ال���ك���اب���الت 
ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  ب��ني  وال��ب��ي��ان��ات 
باأن هذا  واأوروب��ا، تعطي االنطباع 
االأم��ر لي�ص  اأن  تطور جديد، غري 
كذلك: لقد �شبق اأن عا�شت فرن�شا 
 ... التجربة  املتحدة هذه  واململكة 
ع��ل��ى اأي����دي االأمل����ان خ���الل احلرب 
ه���ذه  وك����ان����ت  االأوىل،  ال���ع���امل���ي���ة 
الكابالت جزًءا من �شبكة التلغراف 

الكبلي العاملية.
املتحدة  الواليات     وباملثل، قامت 
زمن  يف  ال��ك��اب��الت  ب��ق��ط��ع  نف�شها 
احلرب كو�شيلة لتعطيل قدرة قوة 
البعيدة  معادية على قيادة قواتها 

وال�شيطرة عليها.
االأوىل من  ال��ه��ج��م��ات  ووق���ع���ت     
اأثناء   ،1898 ع����ام  ال���ن���وع  ه����ذا 
االأمريكية.  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  احل�����رب 
مانيال  خ��ل��ي��ج  ال���ع���ام، يف  ذل����ك  يف 

اليابان  اأطلقت  للكابالت،  امل��ادي��ة 
�شل�شلة  موؤخًرا  املتحدة  والواليات 
من املبادرات التي تهدف اإىل تاأمني 
هذه البنى التحتية. وتعزز برامج 
املتحدة  للواليات  البحرية  االإدارة 
جتارية  “بحرية  و�شيانة  تطوير 
منا�شبة وكافية، قادرة على العمل 
كم�شاعد بحري وع�شكري يف اأوقات 
الوطنية”،  ال���ط���وارئ  اأو  احل���رب 
ومنح  العينية،  الهبات  خ��الل  من 
الراأ�شمايل،  اال�شتثماري  االإن��ف��اق 
اإىل اأحوا�ص بناء ال�شفن اخلا�شة، 
ال�شفن  اخل�������ش���و����ص،  وج����ه  ع��ل��ى 
الكابالت  اإ����ش���الح  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 

البحرية.
    لقد مت ت�شميم الكابالت ب�شكل 
ع���ام ح���ول خ���زان���ات ك��ب��رية تخزن 
يف  ت�شعها  ث��م  ال�شوئية  االأل��ي��اف 
حتتاج  العملية،  هذه  ملثل  مكانها. 
ال��ط��اق��ة وخفة  اإىل  ال�����ش��ف��ن  ه���ذه 
ي�شل  ما  مولداتها  تنتج  احلركة: 
الكهرباء  م��ن  م��ي��غ��اواط   12 اإىل 
مما  م�����راوح،  خم�شة  ت�شغل  ال��ت��ي 
باأبعاد  بالتحرك  لل�شفينة  ي�شمح 

متعددة. 
ويوجد اليوم حوايل اأربعني �شفينة 
ك��اب��ل يف ال���ع���امل. و���ش��ي��ك��ون لدى 
فقط  واح���دة  منها  ت�شعة،  فرن�شا 
ل�شيانة جميع الكابالت من �شمال 
االأطل�شي اإىل بحر البلطيق، بيري 

دي فريمات، ومقرها يف بري�شت.
  هذه ال�شفن، ق��ادرة على االإبحار 
مت  اإذا  ����ش���اع���ة   24 م����ن  اأق������ل  يف 
على  ال��ك��اب��ل.  يف  تلف  ع��ن  الك�شف 
منت ال�شفينة، يوجد طاقم مكون 
م��ن ح����وايل ���ش��ت��ني ب���ح���اًرا لديهم 
ط���ائ���رات ب�����دون ط���ي���ار حت���ت امل���اء 

واأدوات اأخرى لالإ�شالح. 
ل���ذل���ك مت��ك��ن��ت ���ش��ف��ي��ن��ة ب��ي��ري دي 
ف����ريم����ات م����ن ف��ح�����ص واإ�����ش����الح 
االأطل�شي  امل��ح��ي��ط  ع���رب  ال���ك���اب���ل 
ال��ذي ت�شرر من ط��رف ثالث عام 

اإ�ص  اإ���ص  يو  قطعت  الفلبني(،  )يف 
زافريو الكابل الذي يربط مانيال 
ب��ال��ق��ارة االآ���ش��ي��وي��ة م��ن اأج���ل عزل 
وكذلك  العامل،  بقية  عن  الفلبني 
ال���ك���اب���ل امل��ت��ج��ه م���ن م��ان��ي��ال اإىل 
املدينة الفلبينية كابيز. كما وقعت 
ه��ج��م��ات ك��اب��ل م��ذه��ل��ة اأخ�����رى يف 
اأدى  منطقة البحر الكاريبي، مما 
اإىل اإغراق اإ�شبانيا يف الظالم ب�شاأن 
م�شار ال�شراع يف بورتوريكو وكوبا، 
وال��ت��ي ���ش��اه��م��ت اإىل ح��د ك��ب��ري يف 

الن�شر النهائي للواليات املتحدة.
“البحارة  م��اآث��ر  جت���اه  ح�شا�ًشا     
حظيت  ال�����ت�����ي  ال�شجعان”، 
�شيمنح  ك��ب��رية،  اإعالمية  بتغطية 
ال��ك��وجن��ر���ص ه����وؤالء ال��ب��ح��ارة 51 
م��ي��دال��ي��ة �شرف   112 اأ���ش��ل  م��ن 
االإ�شبانية  ل���ل���ح���رب  م��ن��ح��ه��ا  مت 

االأمريكية.

الأ�سباب الثالثة
 الرئي�سية للمخاطر

    ال��ي��وم، ه��ن��اك ث��الث��ة اجتاهات 

   وم��ع ذل��ك، ف��اإن النقطة االأكر 
هي  البحرية  ال��ك��اب��الت  يف  �شعًفا 
اإل��ي��ه لالأر�ص:  ت�شل  ال��ذي  امل��ك��ان 
حم�����ط�����ات ال������ه������ب������وط. وه�����ك�����ذا، 
كاب  ليج  ب��ل��دة  م��وؤخ��ًرا،  اأ�شبحت، 
، الواقعة على حافة  فريت )33( 
ب���ن���اء غرفة  ب�������ورج، ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م 
الفرن�شي  ال��ك��اب��ل  ب���ني  ال���واج���ه���ة 
ع�ًشا  “اأميتييه”،  -االأم���ري���ك���ي 
حقيقًيا للجوا�شي�ص ، وفًقا مل�شادر 

مطلعة.
   لكن االجتاه االأكر اإثارة للقلق 
ه��و اأن امل��زي��د وامل��زي��د م��ن م�شغلي 
اأنظمة  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  ال���ك���اب���الت 
االإدارة عن بعد ل�شبكاتهم الكبلية. 
الأنها  الكابالت  اأ�شحاب  ويف�شلها 
توفر تكاليف املوظفني. ومع ذلك، 
ف����اإن ه���ذه االأن��ظ��م��ة ل��دي��ه��ا اأم���ان 
الكابالت  ي��ع��ّر���ص  مم���ا  ���ش��ع��ي��ف، 

ملخاطر االأمن ال�شيرباين.

قوة لتاأمني الكابالت
ال����ت����ه����دي����دات  م����واج����ه����ة  ويف     

على  امل��خ��اط��ر  ت�شريع  على  تعمل 
اأمن ومرونة هذه الكابالت.

املتزايد  احل���ج���م  ه����و  االأول   •  
الكابالت،  عرب  املتدفقة  للبيانات 
مم����ا ي����دف����ع ب����ل����دان����ا اخ�������رى اإىل 

التج�ش�ص اأو تعطيل حركة املرور.
• الثاين هو زيادة كثافة راأ�ص مال 
اإن�شاء  اإىل  اأدى  ، مما  املرافق  ه��ذه 
احت��ادات دولية ت�شم ما ي�شل اإىل 
امل��ال��ك��ني. ويختلف  ال��ع�����ش��رات م��ن 
ه���وؤالء امل���اّلك ع��ن ال��ك��ي��ان��ات التي 
ت�����ش��ن��ع م��ك��ون��ات ال��ك��اب��الت وتلك 
التي متد الكابالت على طول قاع 
امل�شاركة  ن��ظ��ام  وي�����ش��م��ح  امل��ح��ي��ط. 
كبري،  ب�شكل  التكاليف  بتخفي�ص 
ي�شمح  ال����وق����ت  ن��ف�����ص  يف  ول���ك���ن���ه 
هذه  اإىل  حكومية  جهات  ب��دخ��ول 
ت�شتخدم  اأن  مي���ك���ن  االحت���������ادات 
البيانات،  تدفق  لتعطيل  نفوذها 
�شيناريو  يف  م��ق��اط��ع��ت��ه��ا  ح��ت��ى  اأو 

�شراع.
   يف ال��ط��رف االآخ���ر م��ن الطيف، 
وفي�شبوك  واآب�����ل  غ���وغ���ل  مت��ت��ل��ك 

االآن  وم��اي��ك��رو���ش��وف��ت  واأم��������ازون 
لبناء  وال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ال���ي���ة  ال����ق����درة 
فاإن  وبالتايل  اخلا�شة.  كابالتها 
فرن�شا  يربط  ال��ذي  دونانت،  كابل 
بالواليات املتحدة، مملوك بالكامل 

ل�شركة غوغل.
  كما �شرع العمالقة ال�شينيون يف 
البحار:  اأعماق  غزو  ا�شرتاتيجية 
ه��ذا ه��و احل���ال م��ع ك��اب��ل ال�شالم، 
مبر�شيليا،  ال�����ش��ني  ي��رب��ط  ال����ذي 
التي  هينغتونغ،  ل�شركة  امل��م��ل��وك 
ال�شينية  احل����ك����وم����ة  ت���ع���ت���ربه���ا 
امل�����دين- “التكامل  ل�����  من����وذًج����ا 

الع�شكري«.
التج�ش�ص،  االآخ�������ر،  ال��ت��ه��دي��د     
ي����ت����ط����ل����ب غ������وا�������ش������ات جم����ه����زة 
من  تعمل  غطا�شات  اأو  ا،  خ�شي�شً
ال�����ش��ف��ن، ق����ادرة ع��ل��ى اع��رتا���ص اأو 
ح��ت��ى ت��ع��دي��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي متر 
ال�شوئية  االأل���ي���اف  ك��اب��الت  ع��رب 
متتلك  االآن،  حتى  اإت��الف��ه��ا.  دون 
املتحدة  والواليات  ال�شني ورو�شيا 

فقط مثل هذه الو�شائل.

ما يقرب من 99 باملائة من اإجمايل حركة االإنرتنت -تتم معاجلتها بوا�شطة خطوط بحرية

 الفكرة هي اإن�ساء نوع من »ميلي�سيا الكابالت البحرية« 
القــادرة على التدخـل ال�ســـريع يف حــال حدوث اأزمــة

عدم التحرك يجعل هذه الأنظمة اأكرث عر�سة للتج�س�س، 
واإلــى قطــــع تدفـــــق البيانـــــات، وتقوي�س اأمــن القـــــارة

عر�سة للتج�س�س وال�سطراب:

الإنرتنت يتوقف على 420 كاباًل: هل ا�ضتعدت اأوروبا حلمايتها...؟
•• الفجر -�سريج بي�ساجنر 

ترجمة خرية ال�سيباين
ومئات  ال�سناعية،  الأقــمــار  جمموعات  ــوا  انــ�ــسَ    
“ال�سحابة”  ومفاهيم  اك�س،  �سبي�س  اإطالق  عمليات 
اأن  نعتقد  جتعلنا  الأ�سياء  هذه  كل  الال�سلكية:  اأو 

هواتفنا الذكية واأجهزة الكمبيوتر والآلت الأخرى 
ذلك،  ومع  الف�ساء.  عرب  البع�س  ببع�سها  مرتبطة 
فهي لي�ست كذلك... متثل الأقمار ال�سناعية بالكاد 

1 باملائة من عمليات تبادل البيانات.
   ال�سبب ب�سيط، فهي تكلف اأكرث بكثري من الكابالت، 
واأبطاأ ب�سكل ل نهائي، ويتم توفري معظمها -ما يقرب 

-من  الإنــرنــت  حركة  اإجــمــايل  من  باملائة   99 من 
“العمود الفقري”  خالل خطوط حتت البحر، وهي 
 420 من  اأكرث  العاملية. يوجد  لالت�سالت  احلقيقي 
اأي  كيلومر،  مليون   1.3 جمموعها  يبلغ  العامل،  يف 
اإىل  الأر�ـــس  مــن  امل�سافة  اأ�سعاف  ثالثة  مــن  ــرث  اأك
كيلومر   39000 بطول  القيا�سي:  الرقم  القمر. 

جنوب  يربط  الــذي   ،  SEA-ME-WE 3 لكابل 
�سرق اآ�سيا بغرب اأوروبا عرب البحر الأحمر.

مليار  10 الف  من  اأكرث  اأن  اإىل  التقديرات  ت�سري     
دولر من املعامالت املالية اليومية، اأو اأربعة اأ�سعاف 
الآن  متر  لفرن�سا،  ال�سنوي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

عرب هذه “الطرق ال�سريعة يف اأعماق البحار”.

يف مواجهة التهديدات، اأطلقت اليابان والوليات املتحدة �سل�سلة من املبادرات بهدف تاأمني هذه البنى التحتية
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تطورات ال�صودان.. �صيناريوهات متفاوتة بني الت�صعيد والتهدئة

موؤ�ص�صة الدفاع عن الدميقراطيات: على ترودو مراجعة �صيا�صته جتاه اإيران
اأكرث اإيجابية مع النظام. وتخ�ضى اأوتاوا اأن يقو�ض ال�ضغط على اإيران هذين 
الهدفني. وف�ضلت حماوالت بايدن يف اإقناع اإيران با�ضتئناف االمتثال لالتفاق 
النووي. وعلى هذا االإخفاق اأن يثبت الأوتاوا اأن اأي اتفاق نووي مقبول �ضيحتاج 
للنفوذ عرب ال�ضغط امل�ضتدام. اإن اآفاق االتفاق النووي تزداد قتامة كل يوم مع 

رف�ض النظام تنفيذ واجباته النووية وحتى العودة اإىل طاولة التفاو�ض.
اإن حكومة الرئي�ض االإيراين ابراهيم رئي�ضي فائقة الت�ضدد والفريق املفاو�ض 
اجلديد �ضيوا�ضالن على االأرجح ال�ضيا�ضات النووية واخلارجية املتعار�ضة مع 
املجتمع الدويل، ومن �ضمنه كندا والواليات املتحدة.كما اأن الباب اأمام عالقة 

اإيجابية مع طهران، اأُغلق منذ زمن طويل.
وي�ضتبعد الكاتب اأن ي�ضلح النظام نف�ضه اأو اأن يتبع �ضيا�ضات تتجان�ض مع مبادئ 

كندا الدميوقراطية، خا�ضًة اأن قاتاًل جماعياً يراأ�ض البالد.
يف االأثناء، يفر�ض �ضلوك اإيران بدءاً باإ�ضقاط الطائرة االأوكرانية و�ضواًل اإىل 
مبا�ضراً  تهديداً  كندا  يف  وحتى  االأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  االإرهابيني  الوكالء  دعم 
لالأمن القومي الكندي، حتتاج اأوتاوا للرد عليه. ويف واليته الثانية، على ترودو 
تبني �ضيا�ضة هادفة اإىل تقوي�ض ن�ضاطات اإيران اخلبيثة، واإىل حماية م�ضالح 

•• عوا�صم-وكاالت

“موؤ�ض�ضة  يف  ال���ب���ارز  االأك����ادمي����ي  دع����ا 
علي  الدميقراطيات”  ع���ن  ال����دف����اع 

ر�ضا نادر رئي�ض الوزراء الكندي جا�ضنت ترودو اإىل مراجعة �ضاملة ل�ضيا�ضته 
االإيرانية، بعد �ضهر من اإعادة انتخابه. فال�ضيا�ضة االإيرانية ق�ضية مهمة جداً 
ملئات االآالف من الكنديني االإيرانيني وحلفائهم. لكن �ضيا�ضة ترودو االإيرانية 
ال تزال ُتراوح بني ال�ضعف والغياب. ويعترب الكاتب اأن ترودو يعرب اأحياناً عن 
اإيرانياً  55 كندياً  ل�  اإي��ران، ويطالب بالعدالة  دعم لفظي حلقوق االإن�ضان يف 
قتلوا عندما اأ�ضقط النظام االإيراين رحلة بي اأ�ض 752 للخطوط االأوكرانية 
لكن كل ذلك جمرد كالم. فحني ي�ضل املو�ضوع اإىل الفعل، يختار  يف 2020. 

ترودو وحكومته اإما اال�ضتجابة ملطالب اإيران، واإما ال�ضمت.
الكندية.  االن��ت��خ��اب��ات  يف  اإي���ران  اأو   ،752 الرحلة  ذك��ر  يف  حتى  ت���رودو  ف�ضل 
يف  االأوك��ران��ي��ة  الرحلة  ق�ضية  غارنو  م��ارك  الكندي  اخلارجية  وزي��ر  وجتاهل 

كلمته االأخرية اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
الكاتب،  ح�ضب  اإي���ران،  ا�ضتعداء  تفادي  يف  ت��رودو  رغبة  ال�ضمت  ه��ذا  ويعك�ض 
الذي يرى اأن �ضيا�ضة كندا االإيرانية تركز على دعم جهود اإدارة بايدن الإعادة 
ديبلوما�ضية  عالقة  اأم��ام  مفتوحاً  الباب  اإبقاء  وعلى  ال��ن��ووي،  االتفاق  اإحياء 

االأمن القومي الكندي، وتعزيز م�ضالح ال�ضعب االإيراين.
يف  املتحدة  للواليات  االن�ضمام  اإىل  اأوت���اوا  ن��ادر  ر�ضا  يدعو  اأوىل،  خطوة  ويف 
ت�ضنيف احلر�ض الثوري منظمًة اإرهابية، بناًء على تو�ضية الربملان الكندي يف 
اإن احلر�ض الثوري هو اأقوى العب ع�ضكري واأمني يف اإيران، وم�ضوؤول   .2018

عن دعم وتوجيه وكالء طهران االإرهابيني.
 واأ�ضاف الكاتب اأن عنا�ضر من احلر�ض الثوري متورطون يف اإ�ضقاط الطائرة 
 ،752 الرحلة  اإ�ضقاط  عن  كامل  تقرير  توفري  النظام  ورف�ض  االأوك��ران��ي��ة. 
الثوري  ف��اإن احل��ر���ض  ال�ضابق حممد ج��واد ظ��ري��ف،  ل��وزي��ر اخلارجية  ووف��ق��اً 

م�ضوؤول عن اإخفاء احلقيقة.
اأوت��اوا اأي حترك �ضد احلر�ض الثوري ما اأدى اإىل  واإىل غاية اليوم، مل تتخذ 

حرمان كندا من النفوذ الالزم الإقناع النظام بتوفري اأجوبة وا�ضحة.
الهيئات  على  من�ضق  ب�ضغط  الثوري  احلر�ض  على  العقوبات  دمج  كندا  وعلى 
اإ�ضقاط  على  النظام  ملحا�ضبة  ال��دويل  امل��دين  ال��ط��ريان  منظمة  مثل  الدولية 
الطائرة االأوكرانية. حث ر�ضا نادر كندا على قمع الن�ضاط االإي��راين اخلبيث 
االأموال.  تبيي�ض  و�ضبكات  االإيرانية  التاأثري  �ضبكات  مبكافحة  اأرا�ضيها  على 

التدقيق يف  اإع���ادة  اأي�����ض��اً  اأوت����اوا  وعلى 
م�ضوؤولني  وج��ود  مع  الت�ضامح  �ضيا�ضة 
الكندية.  االأرا����ض���ي  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
على �ضبيل املثال، اعرتف نائب الرئي�ض 
االإيراين االأ�ضبق علي ر�ضا رزم ح�ضيني بعي�ضه �ضابقاً يف كندا، وال تزال عائلته 
تقطن هناك، بينما يعمل هو يف اإيران. وباعتباره حاكماً �ضابقاً لكرمان، جنوب 
�ضرق اإيران، ح�ضل ح�ضيني على دعم �ضيا�ضي من القائد ال�ضابق لقوة القد�ض 

قا�ضم �ضليماين.
املدير ال�ضابق لبنك ميلي االإي��راين حممود ر�ضا خاوري الذي  اأي�ضاً  وهنالك 

هرب اإىل كندا بعدما اتهمه النظام ب�ضرقة مليارات الدوالرات.
طالب ر�ضا نادر اأوتاوا باإظهار ت�ضامنها مع ال�ضعب االإيراين بفر�ض عقوبات 

على منتهكي حقوق االإن�ضان يف اإيران. 
الكثري  اأنهما مل يفعال  اإال  لالنتهاكات،  �ضفهياً  ت��رودو وحكومته  ورغم �ضجب 
لتحويل االأقوال اإىل اأفعال. نفذت كندا عقوبات اأممية ودولية على اإيران لكنها 
مل تفر�ض عقوبات ماجنت�ضكي الدولية على اإيرانيني انتهكوا حقوق االإن�ضان 
يف بالدهم. ويختم ر�ضا نادر قائاًل: “برهنت �ضيا�ضة اأوتاوا اللينة جتاه اإيران 
اأنها عاجزة عن الدفاع عن قيم كندا وم�ضاحلها. كان ُيفرت�ض اأن يت�ضدد ترودو 

مع نظام املاليل منذ فرتة طويلة«.

•• اخلرطوم-وكاالت

ي�ضهدها  م���ت�������ض���ارع���ة  ت����ط����ورات 
التوترات  رح����م  م���ن  ال�������ض���ودان، 
ال�ضيا�ضية اخلطرية بني املكونني 
الع�ضكري وامل��دين، والتي و�ضعت 
ب�”اأخطر  ُو���ض��ف  اأم����ام م��ا  ال��ب��ل��د 
منذ  واأمنية”  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة  اأزم������ة 
ال�ضابق  ال��رئ��ي�����ض  ن��ظ��ام  ���ض��ق��وط 
�ضيناريوهات  الب�ضري، و�ضط  عمر 
م��ت��ف��اوت��ة ت��ف��ر���ض ن��ف�����ض��ه��ا على 
وطبيعة  ال��ق��ائ��م  ال��و���ض��ع  حتليل 
املرحلة  يف  املحتملة  ال��ت��ط��ورات 

املقبلة.
اإقليمية  اأط�����راف  ت���راق���ب  ب��ي��ن��م��ا 
القائمة  ال����ت����ط����ورات  ودول�����ي�����ة 
املكونني  بني  ال�ضراع  وتفاعالت 
يف ال�������ض���ودان، ب��ق��ل��ق وا����ض���ع، على 
اعتبار اأن تلك التطورات ال تتعلق 
بال�ضودان وحده، بل اإن تداعياتها 
وحتديات  تهديدا  لت�ضكل  تنتقل 
ب�ضكل  ال�����ض��ودان  خ���ارج  متنامية 

مبا�ضر وغري مبا�ضر.
كانت ال�ضاعات االأخرية يف ال�ضودان 
حبلى بالتطورات اخلطرية، بدءا 
طالت  ال��ت��ي  االع��ت��ق��االت  بحملة 
ووزراء  ب��ارزة  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات 
وزعامات حزبية �ضودانية، و�ضوال 
اإىل و�ضع رئي�ض الوزراء عبد اهلل 
اجلربية،  االإقامة  حتت  حمدوك 

و�ضط ا�ضتنفار اأمني بالبالد.
من  االأف����ع����ال  ردود  وت�������ض���اع���دت 
ال�ضيا�ضية  قبل القوى واالأطراف 
املدنية الراف�ضة لتلك التطورات، 
اأن�����ض��اره��م للنزول  وال��ذي��ن دع���وا 

اإىل ال�ضارع.
الو�ضع  ال���ت���ط���ورات  ت��ل��ك  ت���ق���ود 
معقد،  م�ضهد  اإىل  ال�����ض��ودان  يف 
التحديات  م���ع  م����ت����واٍز  خ���ط  يف 
البلد،  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  املف�ضلية 

 •• عوا�صم-وكاالت

اأم�ض  م�����ض��وؤول رو���ض��ي كبري  ق��ال 
�ضرت�ضل  م��و���ض��ك��و  اإن  االث����ن����ني 
م�ضاعدات اإن�ضانية اإىل اأفغان�ضتان 
وذلك  املقبلة،  االأي����ام  غ�ضون  يف 
اإقليمية  ق������وى  ت�����ض��ت��ع��د  ف���ي���م���ا 
ت�ضهدها  ال���ت���ي  االأزم��������ة  ل��ب��ح��ث 
ال��ب��الد خ��الل ج��ول��ة ج��دي��دة من 
جاءت  امل��ق��ب��ل.  ال�ضهر  امل��ح��ادث��ات 
كابولوف،  زام������ري  ت�����ض��ري��ح��ات 
مبعوث الرئي�ض فالدميري بوتني 
اأيام  اخل��ا���ض ب��اأف��غ��ان�����ض��ت��ان، ب��ع��د 
ا���ض��ت�����ض��اف��ة م��و���ض��ك��و حركة  م���ن 
دولية  حمادثات  الإج��راء  طالبان 
للمانحني  موؤمتر  عقد  اإىل  دعت 
لدعم  املتحدة  االأمم  رعاية  حتت 

البالد.
وقال كابولوف يف موؤمتر �ضحفي 
“بناء على اأوامر الرئي�ض، يجري 
اأخرى  اإن�ضانية  لعملية  التجهيز 
لل�ضعب  عاجلة  م�ضاعدة  لتقدمي 

االفغاين«.
“ال مي��ك��ن��ن��ي االإع�����الن  واأ�����ض����اف 
)لتو�ضيل  حم�����دد  م���وع���د  ع����ن 
اأنه  اأعتقد  لكنني  امل�����ض��اع��دات(... 
�ضيحدث يف االأيام القليلة املقبلة«. 
دفعت �ضيطرة طالبان على احلكم 
امل��ان��ح��ني حلجب  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 
مليارات الدوالرات من امل�ضاعدات 
عليها.  املعتمد  البلد  اقت�ضاد  عن 
العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  وي��ح��ذر 
ال��ت��اب��ع ل�����الأمم امل��ت��ح��دة م���ن اأن 

الذي مل يدم فيه اتفاق ال�ضرورة 
واملدين  الع�ضكري  امل��ك��ون��ني  ب��ني 

طويال.
التطورات جارية  ت��زال  ال  وبينما 
وم��ت�����ض��ارع��ة، ف���اإن ال�����ض��وؤال الذي 
ن��ف�����ض��ه االآن ه����و: م���ا هي  ي��ط��رح 
تنتظر  التي  ال�ضيناريوهات  اأب��رز 
ال�ضودان بعد التحركات االأخرية، 
م�ضار  ع��ل��ى  م��وؤ���ض��را  تعطي  ال��ت��ي 

الت�ضعيد يف االأزمة؟.
�ضابقا،  ال�����ض��ودان  يف  م�ضر  �ضفري 
حم����م����د ال�������������ض������اذيل، ي�������ض���ف يف 
“�ضكاي  ملوقع  خا�ضة  ت�ضريحات 
من  ي���ح���دث  م���ا  عربية”،  ن���ي���وز 
“الو�ضع  ب�  ال�ضودان  يف  ت��ط��ورات 
اإلغاء  اأن  م��و���ض��ح��ا  املوؤ�ضف”، 
رئي�ض  وو�ضع  الد�ضتوري  االتفاق 
ال������وزراء ق��ي��د االإق���ام���ة اجلربية 
امل�ضوؤولني  اع��ت��ق��ال ع��دد م��ن  م��ع 
مبنى  على  وال�ضيطرة  وال���وزراء، 
مطار  واإغ�����������الق  ال����ت����ل����ف����زي����ون، 
اخل�����رط�����وم، وت��ع��ل��ي��ق ال���رح���الت 
اجل������وي������ة وق�����ط�����ع االت�����������ض�����االت 
واالإنرتنت، وغريها من التطورات 
املا�ضية،  ال�ضاعات  املتتالية خالل 
الت�ضوية  “ت�ضرب  حت��رك��ات  ه��ي 
ال�ضلمية يف ال�ضودان، وتعيد البلد 

اإىل املربع االأول من جديد«.
التطورات تقود  باأن تلك  ويعتقد 
لل�ضودان،  ال��ف��و���ض��ى  “عودة  اإىل 
وع��������ودة ال���ع���ق���وب���ات واالإدان����������ات 
الدولية”، فيما مل ي�ضتبعد تكرار 
على  “خطرية”  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات 
ال�ضيناريو  مثل  ال�����ض��ودان،  اأر����ض 
على  م�ضتدال  الليبي،  اأو  ال�ضوري 
ذلك باأن هناك حالة مترد م�ضلح 
اأزمة  وموؤخرا  بعينها،  مناطق  يف 

املتخ�ض�ض يف العالقات الدولية، 
م�����ن ت����ب����ع����ات ذل�������ك ع����ل����ى اأزم�������ة 
اإنها  ق��ائ��ال  ال�ضودان”،  “�ضرق 
ويتم  ك��ب��ري،  ب�ضكل  البلد  “تهدد 

ا�ضتغاللها الإذكاء الفتنة«.
املكون  حت��رك��ات  اأن  اإىل  وي�����ض��ري 
ال���ع�������ض���ك���ري خ�������الل ال�������ض���اع���ات 
االأخ�������رية - ب��ع��د ارت����ف����اع وت���رية 
واخلالفات  ال�ضيا�ضية  التوترات 
اأن  ميكن  املدن�������ي-  املك�������ون  مع 
اإرادات  هن�������اك  تكن  مل  م��ا  مت��ر 
دول���ي���ة م��ع��اك�����ض��ة ل���ه���ا، م��ع��ل��ق��ا يف 
الوقت نف�ضه على ردود االأفع������ال 
ي�ض������قط  اأن  واإم��ك��ان��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة، 
معها البلد يف اأجواء من الفو�ضى 

املمتدة.
يف  الن�ضطة  “احلركات  ويو�ضح: 
بالتاأكيد ال متثل كل  ال�ضارع هي 
اأط���ي���اف ال�����ض��ارع ال�������ض���وداين، وال 
يوجد برملان ميثل �ضوت ال�ضعب. 
االأ�ضا�ضية  ال�ضودانيني  م�ضكلة  اإن 
معي�ضية  اقت�ضادية  م�ضكلة  ه��ي 

باملقام االأول«.
املحلية  ال���ف���ع���ل  ردود  وح���م���ل���ت 
دعوات  االأخ���رية،  التطورات  على 
ل��ل��ت�����ض��ع��ي��د، ���ض��اح��ب��ت��ه��ا خم���اوف 
على  ذلك  تداعيات  مراقبني من 

امل�ضهد العام يف البلد.
ال�ضيوعي  احل��������زب  دع������ا  ف���ق���د 
االإ�ضراب  “اإعالن  اإىل  ال�ضوداين 
املدين”،  وال��ع�����ض��ي��ان  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
ك�����م�����ا دع����������ا جت�����م�����ع امل����ه����ن����ي����ني 
ال�ضودانيني املواطنني ل� “اخلروج 
اعتربه  ما  ملقاومة  ال�ضارع”  اإىل 
الذي دعا فيه  الوقت  انقالب، يف 
املوؤمتر  حل��زب  ال�ضيا�ضي  املكتب 
اإىل  ال�����ض��وداين  ال�ضعب  جماهري 

بينهم  وم����ن  االأف����غ����ان،  م���الي���ني 
ما مل  اأطفال، قد ميوتون جوعا 

يحدث حترك عاجل.
تعزيز  ع��ل��ى  م��و���ض��ك��و  وحت���ر����ض 
بعدما  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف  ن���ف���وذه���ا 
قواتها،  املتحدة  الواليات  �ضحبت 

م�ضوؤولون  ذكر  فيما  املجاعة  من 
لفران�ض بر�ض اأن اأفغان�ضتان التي 
�ضفحة  ط��ي  يف  �ضعوبات  ت��واج��ه 
عاما،   20 ا�ضتمرت  اأهلية  ح��رب 
عليها  �ضيحل  �ضتاء  اأ���ض��واأ  ت��واج��ه 

منذ عقد.
اآب/اغ�ضط�ض  يف  طالبان  اأطاحت 
وا�ضنطن  م��ن  امل���دع���وم  ب��ال��ن��ظ��ام 
متعّهدة  موقتة،  حكومة  واأعلنت 

اإعادة اال�ضتقرار.
زال�����ت احل���رك���ة تواجه  م���ا  ل��ك��ن 
وهجمات  دولية  عقوبات  �ضل�ضلة 
فيما  داع�ض  تنظيم  ي�ضّنها  دامية 
وجعله  اجلفاف  املناخ  تغري  كّثف 

اأكرث تكرارا يف اأفغان�ضتان.
وت�����ض��ري ال����وك����االت االأمم���ي���ة اإىل 
لال�ضتجابة  احلالية  خطتها  اأن 
االإن�����ض��ان��ي��ة مل ت��ت��ل��ق ���ض��وى ثلث 

التمويل الذي حتتاجه.
واأفادت “فاو” اأنها ت�ضعى لتمويل 
مليون   11،4 ق��دره  مبلغ  عاجل 
دوالر ومببلغ اإ�ضايف بقيمة 200 
الزراعي  للمو�ضم  دوالر  م��ل��ي��ون 

لعام 2022.
وقال بيزيل “يزداد اجلوع وميوت 
االأطفال. ال ميكننا اإطعام النا�ض 
ال��وع��ود، يجب حتويل  على  ب��ن��اء 
نقود  اإىل  ب��ال��ت��م��وي��ل  ال��ت��ع��ّه��دات 

ملمو�ضة«.
الدويل  املجتمع  “على  واأ���ض��اف 
توحيد �ضفوفه للتعامل مع هذه 
االأزم�����ة ال��ت��ي ت��خ��رج ���ض��ري��ع��ا عن 

ال�ضيطرة«.

تب�ضر  “ال  دالالت  وكلها  ال�����ض��رق 
باخلري«.

ال�ضابق عن  امل�ضوؤول  يتحدث  كما 
ت���داع���ي���ات ت��ل��ك ال���ت���ط���ورات على 
اأي  اأن  اإىل  باالإ�ضارة  دول اجل��وار، 
ا���ض��ط��راب وع���دم ا���ض��ت��ق��رار دائما 
املحيطة،  البالد  على  ينعك�ض  ما 
املهاجرين،  ت��واف��د  جل��ه��ة  ���ض��واء 
العالقات  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  وك�����ذا 

التجارية واالقت�ضادية.
واأو���������ض��������ح اأن����������ه ك�����ان�����ت ه���ن���اك 
مع  باخلري  مب�ضرة  “م�ضروعات 
م�ضر، من املرجح اأن تتاأثر بحالة 
ال�ضودان”. عدم اال�ضتقرار داخل 

“بينما االأح��داث تتابع  وي�ضيف: 
التطورات  وبينما  ال�����ض��ودان،  يف 
التكهن  ال�ضعب  م��ن  امل�ضتقبلية 
و�ضواهد  دالئ��ل  هناك  اأن  اإال  بها، 
موؤكدة على اأن الو�ضع لن يتطور 
لي�ضبه الو�ضع ال�ضوري اأو الليبي، 
االإقليمية  امل����واق����ف  ف���ب���خ���الف 
تدفقات  ت���وج���د  ال  وال����دول����ي����ة، 
تاأزمي  �ضاأنها  م��ن  و���ض��الح  مالية 
ما  اإىل  لي�ضل  ال��داخ��ل��ي  ال��و���ض��ع 
و���ض��ل اإل��ي��ه امل�����ض��ه��د ال��ل��ي��ب��ي على 
الالعبني  تعدد  مع  املثال،  �ضبيل 

واأ�ضحاب امل�ضالح فيه«.
ال�ضحفي  ال�����ك�����ات�����ب  وي������ح������ذر 

الكاتب  ي��ع��ت��ق��د  ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
ال�ضحفي املتخ�ض�ض يف العالقات 
ال���دول���ي���ة، اأ����ض���ام���ة ال���دل���ي���ل، اأن 
امل�ضهد يف ال�ضودان ُمر�ضح لتكرار 
لل�ضيناريو  مماثلة  �ضيناريوهات 
ال�ضوري اأو الليبي؛ لعدة اعتبارات 
اأ�ضحاب  اأن  بينها  م��ن  خمتلفة، 
ال�ضودان  ا���ض��ت��ق��رار  يف  امل�����ض��ال��ح 
وه������دوء االأو�����ض����اع ب���ه اأك�����رث من 

اأ�ضحاب امل�ضالح يف تفكيكه.

وي�ضتدل على ذلك يف ت�ضريحات 
عربية”،  ن���ي���وز  “�ضكاي  مل���وق���ع 
االأط��������راف  اأن  اإىل  ب�����االإ������ض�����ارة 

ال�ضلة  ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
“�ضاحبة  ال�����������ض�����وداين  ب���امل���ل���ف 
م�ضلحة يف ا�ضتقراره”، من بينها 
رو�ضيا والواليات املتحدة، وهو ما 
عربت عنه االت�ضاالت والتحركات 
يخ�ض  فيما  االأخ��رية  االأمريكية 

الو�ضع يف ال�ضودان.
ويتابع: “م�ضر اأي�ضا يهمها اأمن 
واأن  �ضيما  ال  ال�ضودان،  وا�ضتقرار 
اأي تطورات هناك توؤثر على م�ضر 
ب��اع��ت��ب��اره��ا دول����ة ج�����وار، وميثل 
ال�ضودان عمقا ا�ضرتاتيجيا مل�ضر، 
بيئة  على  حتديا  ي�ضكل  وبالتايل 

االأمن القومي«.

ل��ك��ن��ه��ا ق��ل��ق��ة م���ن ام����ت����داد حالة 
جمهوريات  اإىل  اال���ض��ت��ق��رار  ع��دم 
االحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق يف اآ�ضيا 
الو�ضطى، وهي منطقة لها اأهمية 

اإ�ضرتاتيجية بالن�ضبة لرو�ضيا.
تاأمل  اإن باك�ضتان  وقال كابولوف 

يواجه  ال���ب���ل���د  اأن  م����ن  حم������ذرة 
االإن�ضانية  االأزم���ات  اأ���ض��واأ  اإح���دى 
التنفيذي  املدير  العامل. وقال  يف 
ديفيد  العاملي  االأغ��ذي��ة  لربنامج 
�ضيجرب  ال�����ض��ت��اء،  “هذا  ب���ي���زيل 
االختيار  ع��ل��ى  االأف���غ���ان  م��الي��ني 
بني الهجرة واملجاعة اإال اإذا متّكنا 
التي ميكن  زيادة م�ضاعداتنا  من 

اأن تنقذ حياة” ال�ضكان.
ت��ع��د االأزم�����ة ح��ال��ي��ا اأك���رب حجًما 
م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا اليمن 
لالأمن  ان��ع��دام  واأ���ض��واأ  �ضوريا،  اأو 
مكان  اأي  يف  ال���ط���ارئ  ال���غ���ذائ���ي 
جمهورية  ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء  ال���ع���امل  يف 
بح�ضب  الدميوقراطية،  الكونغو 

ما اأفاد م�ضوؤولون فران�ض بر�ض.
اأزمة  “تعد  بيان  يف  بيزيل  وق��ال 
من  حاليا  االإن�ضانية  اأفغان�ضتان 
اإن مل  ال����ع����امل،  االأ������ض�����واأ يف  ب���ني 
ت��ك��ن االأ�����ض����واأ، ف��ق��د ان��ه��ار االأمن 

الغذائي«.
العد  مرحلة  يف  “نحن  واأ���ض��اف 
نتحّرك  مل  واإن  لكارثة  التنازيل 
ف��������ورا، ف�������ض���ن���ك���ون اأم��������ام ك���ارث���ة 

كاملة«.
برنامج  ع���ن  ����ض���ادر  ب���ي���ان  اأ����ض���ار 
االأغذية العاملي ومنظمة االأغذية 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة 
)فاو( اإىل اأن اأفغانيا من كل اثنني 
“امل�ضتوى  م��ن  “اأزمة”  ي��واج��ه 
يف  “طارئا”  نق�ضا  اأو  الثالث” 

الغذاء من “امل�ضتوى الرابع«.
اأقل  درج��ة  ال��راب��ع  امل�ضتوى  ويعد 

يف عقد اجتماع ي�ضمل اأي�ضا رو�ضيا 
وال�����ض��ني وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، يف 
اإ�ضالم اباد يف الن�ضف الثاين من 
واأ�ضاف  الثاين.  ت�ضرين  نوفمرب 
اأنه يتوقع ح�ضور وا�ضنطن، التي 
غابت عن حمادثات مو�ضكو، هذه 

املرة.
تابعة  وك�����االت  اأك�����دت  ذل����ك،  اإىل 
اأن  االث�����ن�����ني  امل����ت����ح����دة  ل��������الأمم 
اأفغاين  م��ل��ي��ون   22 م���ن  اأك�����رث 
يف  ح����اًدا  “انعداًما  ���ض��ي��واج��ه��ون 
ال�ضتاء،  ه���ذا  الغذائي”  االأم����ن 

فورا”  ال�������ض���وارع  اإىل  “اخلروج 
اأي�ضا. وو�ضف حزب االأمة القومي 
“انتهاكا  ب��اأن��ه مي��ث��ل  ي��ح��دث  م��ا 
غري  وعمال  الد�ضتورية  للوثيقة 
التجمع  حزب  دعا  كما  �ضرعي”، 
اإىل  االحت��ادي اجلماهري للتوجه 

ال�ضوارع ل� “حماية الثورة«.
�ضيناريوهات  ف�����اإن  ذل�����ك،  وم����ع 
امل�ضلحة  وت���غ���ل���ي���ب  ال���ت���ه���دئ���ة 
ال���ع���ام���ة، ي��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا االأم����ني 
الوحدة  مل��ن��ظ��م��ة  االأ����ض���ب���ق  ال���ع���ام 
االإفريقية، ال�ضفري اأحمد حجاج، 
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  يقول  وال��ذي 
ال�ضودانية  “اجلهات  اإن  عربية” 
انزلقت  وامل���ت���ن���اح���رة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
النظام  اأن�ضار  اإليه  �ضعى  ما  اإىل 
اآخر،  �ضد  ف�ضيل  ب��اإث��ارة  ال�ضابق 
اإىل هذا  ال�ضودان  وبالتايل و�ضل 

امل�ضهد احلايل«.
ويردف: “على ال�ضعب ال�ضوداين 
هذا  يف  ال�������ض���ق���وط  ي���وا����ض���ل  اأال 
ال�ضرك، واأن ي�ضع امل�ضلحة العليا 

للبالد ن�ضب اأعينه«.
ويلفت حجاج، يف معر�ض حتليله 
اأن  اإىل  االأخ����������رية،  ل���ل���ت���ط���ورات 
حتديات  ع��ل��ى  “مقبل  ال�����ض��ودان 
اأن  ن��ن�����ض��ى  اأن  ي��ج��ب  وال  ك���ب���رية، 
بال�ضودان،  ي��رتب�����ض  م���ن  ه��ن��اك 
بينها  م��ن  ب��ه��ا،  املن�ضغل  وامل��ل��ف��ات 
اجلانب  مع  بامل�ضكالت  يتعلق  ما 
االإثيوبي، واملناو�ضات واال�ضتباكات 

احلدودية«.
ال�ضوداين  ال�����ض��ع��ب  اأن  وي��و���ض��ح 
طبيعة  واإدراك  للتاآلف  “مدعو 
ت���ل���ك ال����ت����ح����دي����ات )ال���داخ���ل���ي���ة 
واخلارجية(، وعدم االنزالق وراء 
ليتمكن  الفو�ضى،  �ضيناريوهات 
انتخابات  اإج�����راء  م��ن  ذل���ك  ب��ع��د 
ت�ضريعية متهيدا النتقال ال�ضلطة 

ب�ضكل �ضيا�ضي �ضلمي«.

اأع��ل��ى  ت�صجل  رو���ص��ي��ا   
ح�صيلة اإ�صابات ب� «كورونا« 
م��ن��ذ ب���داي���ة اجل��ائ��ح��ة

•• مو�صكو-وام: 

و  قيا�ضيا  ارت��ف��اع��ا  رو���ض��ي��ا  �ضجلت 
زيادة غري م�ضبوقة جديدة يف عدد 
االإ���ض��اب��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن فريو�ض 
ال�  ال�����ض��اع��ات  خ���الل  كورونا”   “
 37930 ب����واق����ع  امل���ا����ض���ي���ة   24
 35660 مقابل  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة 
ميثل  ما  االأول،  اأم�ض  ي��وم  اإ�ضابة 
بداية  منذ  يومية  ح�ضيلة  اأع��ل��ى 
 .2020 م���ار����ض   2 يف  اجل��ائ��ح��ة 
الرو�ضي  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  وق����ال 
اإنه  ال��ف��ريو���ض  مبكافحة  اخل��ا���ض 
وفاة  “حالة   1069 “ ر���ض��د  مت 
�ضاعة   24 اآخ�����ر  خ����الل  ج���دي���دة 
 1072 االأول  اأم�ض  بيوم  مقارنة 
حالة وفاة ، وبذلك ي�ضبح اإجمايل 
ع���دد االإ����ض���اب���ات ث��م��ان��ي��ة ماليني 
 ، اإ����ض���اب���ة  و573  األ����ف����ا  و279 
منها231 األفا و669 حالة وفاة 
ومتاثل 20690 مري�ضا لل�ضفاء 
م��ن��ذ اأم�������ض، ل��ي��ب��ل��غ اإج���م���ايل عدد 
و186  م��الي��ني  �ضبعة  امل��ت��ع��اف��ني 
اأم�ض  وب��داأ  �ضخ�ضا.   611 و  األفا 
�ضريان  رو����ض���ي���ة  م��ن��اط��ق  ���ض��ت  يف 
ارتفاع  بعد  العام  االإغ��الق  مفعول 
عدد االإ�ضابات والوفيات بفريو�ض 

كورونا اإىل م�ضتويات قيا�ضية.

اإ�صرائيل تخ�ص�س 10 مليارات دوالر خلف�س معدالت اجلرمية رئي�س ال�صني يتعهد بالتم�صك بال�صالم العاملي 
•• القد�س-اأ ف ب

واالقت�ضادية  االجتماعية  الفجوات  “�ضد”  ملحاولة  �ضيكل  مليار   30 من  اأكرث  تخ�ضي�ض  على  االإ�ضرائيلية  احلكومة  وافقت 
 30“ ال��وزراء نفتايل بينيت على اخلطة التي �ضتخ�ض�ض  وخف�ض معدالت اجلرمية يف املجتمع العربي. ووافق مكتب رئي�ض 
البلديات وحت�ضني اخلدمات ال�ضحية وت�ضجيع االندماج يف  العمالة وتعزيز عمل  مليار �ضيكل )9.35 مليار دوالر( لتطوير 

مهن التكنولوجيا الفائقة وغريها من املجاالت«. 
�ضتنفذ اخلطة على مدار خم�ض �ضنوات داخل املجتمع العربي الذي ي�ضكو من التمييز يف خمتلف املجاالت. ي�ضكل العرب 20% 
من عدد ال�ضكان يف ا�ضرائيل الذي يزيد عن ت�ضعة ماليني، وهم من اأحفاد الفل�ضطينيني الذين بقوا على اأرا�ضيهم بعد قيام 
هذا ووافقت احلكومة االإ�ضرائيلية االأحد اأي�ضا على تخ�ضي�ض 2،5 مليار �ضيكل )779 مليون دوالر(  اإ�ضرائيل عام 1948. 
ملكافحة اجلرمية والعنف يف املجتمع العربي الذي ي�ضهد معدالت قتل وابتزاز عالية. وقال وزير االأمن الداخلي االإ�ضرائيلي 
عومر بارليف يف ت�ضريحات نقلها مكتب رئي�ض الوزراء اإن “عائالت اجلرمية يف الو�ضط العربي ت�ضيطر على الو�ضط العربي«. 
وتهدف اخلطة اإىل تفكيك املنظمات االإجرامية وزيادة االأمن ال�ضخ�ضي وتقليل احليازة غري امل�ضروعة لالأ�ضلحة وتعزيز “�ضمود 

املجتمع العربي يف التعامل مع العنف«.

بناة  “من  دائ��م��ا  �ضتكون  ب��الده  اإن  قوله  املتحدة  االأمم  اإىل  ال�ضني 
1971 �ضوتت  ال��دويل«. يف عام  و”حاميا للنظام  ال�ضالم العاملي” 
ال�ضعبية طاردة  ال�ضني  املتحدة ل�ضالح االع��رتاف بجمهورية  االأمم 

تايوان من ع�ضويتها.
متنازع  ب��اأرا���ض  مطالباتها  على  اأك��رب  بح�ضم  كذلك  ال�ضني  واأك���دت 
اآ�ضيا يف  �ضرق  دول جنوب  بع�ض  وم��ع  الهند  احل��دود مع  عليها على 
بحر ال�ضني اجلنوبي ومع اليابان ب�ضاأن بع�ض اجلزر يف بحر ال�ضني 
الهيمنة  اأ���ض��ك��ال  ك��ل  ت��ع��ار���ض مت��ام��ا  “ال�ضني  �ضي  وق���ال  ال�����ض��رق��ي. 
ودعا اإىل مزيد من التعاون  و�ضيا�ضات القوة واالأحادية واحلمائية”. 
واالإرهاب  االإقليمية  ال�ضراعات  مثل  مب�ضكالت  يتعلق  فيما  العاملي 

وتغري املناخ واالأمن ال�ضيرباين.

•• بكني -رويرتز

تتم�ضك  ب��اأن  االثنني  اأم�ض  بينغ   جني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ض  تعهد 
بالده دوما بال�ضالم العاملي والقواعد الدولية و�ضط خماوف اأبدتها 
ب�ضكل  لنفوذها  ال�ضني  م��د  ب�����ض��اأن  اأخ���رى  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
قالت  اأن  بعد  الت�ضريحات  ج���اءت  ال��دول��ي��ة.  ال�ضاحة  على  م��ت��زاي��د 
تايوان هذا ال�ضهر اإن التوتر الع�ضكري مع ال�ضني بلغ اأ�ضواأ م�ضتوياته 
يف اأكرث من 40 عاما و�ضط تزايد املخاوف من اأن جارتها العمالقة 
قد تلجاأ للقوة الع�ضكرية ال�ضتعادة اجلزيرة املتمتعة باحلكم الذاتي 
والتي تعتربها ال�ضني جزءا من اأرا�ضيها. ونقلت وكالة اأنباء �ضينخوا 
لعودة  اخلم�ضني  الذكرى  مبنا�ضبة  �ضي  األقاها  كلمة  عن  الر�ضمية 

م�س�ؤول: رو�سيا �سرت�سل م�ساعد�ت �إىل �أفغان�ستان خالل �أيام 

ن�صف االأفغان يواجهون انعداما يف االأمن الغذائي  
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•• بكني-�أ ف ب

�أم�س  �ل�صينية  �ل�صلطات  فر�صت 
ع�صر�ت  ���ص��م��ل  �إغ����اق����اً  �الث���ن���ن 
�لباد،  �صمال  �الأ�صخا�س يف  �آالف 
باحلد  �لعا�صمة  ���ص��ك��ان  وط��ال��ب��ت 
م�����ن ت���ن���ق���ات���ه���م ب�������ص���ب���ب ع�����ودة 
ك��ورون��ا، قبل  �الإ���ص��اب��ات بفريو�س 
مئة يوم من �نطاق دورة �الألعاب 

�الأوملبية �ل�صتوية يف بكن.
�صجلت �ل�صن 39 �إ�صابة جديدة 
ب��ك��وف��ي��د �الث��ن��ن و�أك����ر م��ن مئة 
�ملا�صي،  �الأ����ص���ب���وع  خ���ال  �إ���ص��اب��ة 
�الإ�صابات  ه���ذه  م��ع��ظ��م  وت��رت��ب��ط 

بتنقل جمموعة من �ل�صياح.
�ل�صلطات  ردت  �ل�����ف�����ور،  وع����ل����ى 

�صيا�صة  مت��ار���س  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ي��ن��ي��ة، 
�لفريو�س،  م��ع  ت�صامح”  “�صفر 
ون���ظ���م���ت حمات  ق���ي���ود  ب���ف���ر����س 
فح�س جماعية يف �ملناطق �ملعنية.

�أن  �مل����ق����رر  م����ن  ب����ك����ن، ح���ي���ث  يف 
�ل�صتوية  �الأوملبية  �الألعاب  تنطلق 
تاأجيل  مت  ���ص��ب��اط/ف��ر�ي��ر،   4 يف 
�ل��ذي كان �صي�صارك فيه  �مل��ار�ث��ون 
 31 يف  ع������د�ء  �أل������ف   30 ح������و�يل 
�أجل  �إىل  �الأول/�أك���ت���وب���ر  ت�صرين 
“من �أج��ل �حل��د من  غ��ري م�صمى 
بح�صب �ملنظمن. �نتقال �لوباء”، 

�أُرج�������ئ م����ار�ث����ون ووه�������ان، �ل���ذي 
ي�����ص��ارك فيه  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  ك����ان 
26000 �صخ�س �الأحد �ملا�صي يف 
�لفريو�س  فيها  ظهر  �لتي  �ملدينة 

حيث �أطلقت �إحدى ع�صرة مقاطعة 
حمات �ختبار جماعية.

يف �إيجن، وهي مدينة يف مقاطعة 
م��ن��غ��ول��ي��ا �ل���د�خ���ل���ي���ة )����ص���م���ال(، 
ع��ل��ى حو�يل  ف��ر���س �الغ�����اق  مت 
�أ�صبوعن  مل��دة  �صخ�س   35000

�عتبار�ً من �الثنن.
بينها  �ل�صمالية،  �مل��دن  بع�س  ويف 
قان�صو،  مقاطعة  عا�صمة  النت�صو، 
ت��ع��ل��ي��ق خ����دم����ات �حل����اف����ات  مت 
�ملو�قع  و�أغلقت  �الأج���رة  و�صيار�ت 

�ل�صياحية �أمام �لزو�ر.
بالفعل  �ل�صلطات  �أع��ل��ن��ت  �الأح����د، 
تعليق �لرحات �ل�صياحية �ملنظمة 
�إىل خم�س مناطق مت فيها ت�صجيل 

�إ�صابات بالفريو�س، بينها بكن.

الأول مرة يف نهاية عام 2019، يف 
�للحظة �الأخرية لنف�س �الأ�صباب.

بكن  ب���ل���دي���ة  م�������ص���وؤول يف  ط���ل���ب 
“غري  �ل�صفر  جتنب  �ل�صكان  م��ن 
وكذلك  �ملدينة  خارج  �ل�صروري” 
�لوقت  يف  �ل���ك���ب���رية  �ل��ت��ج��م��ع��ات 

�حلايل.
�صخ�س  �أي  من  �ل�صلطات  وطلبت 
ي�����ص��ل �إىل ب��ك��ن م���ن م��ن��ط��ق��ة مت 
�بر�ز  بكوفيد  �ال�صابة  ر�صد  فيها 

نتيجة �ختبار �صلبية.
و�أع���ل���ن���ت �ل�����ص��رط��ة �الث���ن���ن فتح 
ث����اث����ة حت���ق���ي���ق���ات ب���������ص����اأن ع���دم 

�المتثال للقو�عد �ل�صحية.
�جلديدة  �ال����ص���اب���ات  ت�صجيل  مت 
�لباد،  ���ص��م��ال  يف  بكوفيد-19 

ال�صني تفر�ض الإغالق وتدابري �صحية جديدة

وا�صنطن بو�صت: هل تعود اإيران اإىل فيينا قبل منت�صف نوفمرب؟
•• و��شنطن-وكاالت

كتبت كارين ديونغ وجوبي ووريك يف �صحيفة “و��صنطن بو�صت” �الأمريكية، 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  كانت  �إذ�  ملعرفة  “حا�صمة”  �صتكون  �ملقبلة  �الأ�صابيع  �أن 
الإحياء  فيينا  يف  �ملبا�صرة  غري  �ملفاو�صات  �إىل  �لعودة  على  قادرتن  و�إي���ر�ن 
للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  قال  ما  وفق  بينهما،  �لنووي  �التفاق 

�لذرية ر�فاييل غرو�صي.
�الت��ف��اق وه��ي بريطانيا،  �لتي وقعت  �الأخ���رى  �ل��دول  �إن كل  وق��ال غرو�صي 
دور  يلعب  �ل��ذي  �الأوروب���ي  �الإحت��اد  مع  و�ل�صن،  ورو�صيا،  و�أملانيا،  وفرن�صا، 
�لو�صيط، �أكدت له، �أنه �إذ� مل تكن هناك عودة كاملة لنظام �لرقابة “فاإن من 

�مل�صتحيل �لتو�صل �إىل �تفاق«.
�لوكالة  �جتماع جمل�س حكام  �ملفاو�صات رهينة  �إىل  �لعودة  �أن مهلة  ويبدو 

�لدولية للطاقة �لذرية �ملقرر يف منت�صف نوفمر )ت�صرين �لثاين(. ولطاملا 
�إي��ر�ن و�لنظر يف معاودة فر�س عقوبات  باإد�نة  ه��ددت �الأط��ر�ف �الأوروب��ي��ة 

عليها، �إذ� مل متتثل ملتطلبات �لتحقق من �لتز�ماتها.
�إىل  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �ملتحدة  �لواليات  ملحت  بعدما  حت��واًل  �مل�صاألة  و�صجلت 
نقلة يف موقفها من تاأخر �لعودة �إىل �ملفاو�صات، من �لتحذير باأن �ملهلة غري 
�أنطوين بلينكن عن �ال�صتعد�د لدر��صة  �إىل كام وزير �خلارجية  مفتوحة، 

“خيار�ت �أخرى �إذ� مل تغري �إير�ن م�صارها«.
من�صاأة  �أن  يبدو  �ل��ذري��ة،  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  مهمة  على  �ل��ن��ز�ع  ويف 
فبموجب  �أ�صا�صية.  عقبة  �أ�صبحت  متطورة  مركزي  ط��رد  �أج��ه��زة  لت�صنيع 
�تفاق 2015، و�فقت �إير�ن على ��صتمر�ر �لرقابة بو��صطة كامري�ت فيديو، 

للمن�صاآت �لنووية �ملهمة، مبا فيها جممع كرج يف غرب طهر�ن.
بتفجري  ج�صيمة  الأ�صر�ر  كرج  جممع  تعر�س  �ملا�صي،  يونيو)حزير�ن(  ويف 

�إ�صر�ئيل  نتيجة عمل تخريبي، من  كان  �أنه  �الأمريكيون،  �مل�صوؤولون  يعتقد 
على ما يبدو. وُدمرت بع�س �أجهزة �لوكالة �لدولية �أو ت�صررت ب�صكل كبري 
ويف  هناك.  مهامها  مبعاودة  للوكالة  �ل�صماح  �إي��ر�ن  وترف�س  �النفجار،  يف 

�لوقت نف�صه يبدو �أن بيانات �ملر�قبة �إما فقدت �أو ُدمرت.
�آث��ار يور�نيوم خم�صب يف ثاث  �لوكالة على  �صابق، عر مر�قبو  ويف وقت 

من�صاآت غري معلنة، ورف�صت �إير�ن تقدمي �إي�صاحات حولها.
ومعلوم  “يتعلق بجوهر م�صد�قية �لت�صريح �الإير�ين”.  �إنه  وقال غرو�صي 
برناجمها  من�صاآت  عن  ت�صرح  �أن  �إي���ر�ن  على  يفر�س  �الأ�صلي،  �الإت��ف��اق  �أن 
�صت  بعد  يونيو )حزير�ن(  �ملفاو�صات يف  �أن علقت  و�صبق لطهر�ن  �لنووي. 
�جتماعات، عندما �أعلن �لرئي�س �جلديد �إبر�هيم رئي�صي، �ملنتمي �إىل �لتيار 

�ملت�صدد، �أنه يريد مر�جعة ما �صبق �الإتفاق عليه.
“قريباً” دون  �ملفاو�صات  �إىل طاولة  �إنها �صتعود  وقالت �حلكومة �الإير�نية 

قيود  و�صع  على  �إي��ر�ن  و�فقت  �الأ�صلي،  �التفاق  ومبقت�صى  موعد.  حتديد 
�لرقابة  ع��ن  ف�صًا  ون��وع��اً،  ك��م��اً  تنتجه،  �ل���ذي  �ملخ�صب  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  على 

�ل�صارمة و�إجر�ء�ت �لتحقق من قبل �لوكالة �لدولية.
ورغم �أن �إير�ن نفت باإ�صتمر�ر عزمها على �صنع �صاح نووي، فاإن �لواليات 
�أ�صهر فقط من جتميع ما يكفي من  �إن طهر�ن على م�صافة  �ملتحدة تقول 

مو�د �إن�صطارية ل�صنع قنبلة.
�ملو�د  لتجميع  �ل�صرورية  �ملهلة  �إن  قيل   2015 �تفاق  تطبيق  ب��د�أ  وعندما 

�الإن�صطارية، كانت عاماً.
ورغم �ل�صك، حتقق تقدم مهم نحو عودة و��صنطن و�إير�ن لامتثال لبنود 
�لرنامج  بلغ  �إذ�  خطر  يف  �صيكون  للمفاو�صات،  ��صتئناف  �أن  رغم  �التفاق، 
عليه يف  كان  كما  �الإتفاق  �إىل  �لعودة  معها  ي�صعب  نقطة  �الإي��ر�ين  �لنووي 
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�أجل  �الأفريقية من  �ل��دول  تكافح 
�خل��روج من حتت وط��اأة تد�عيات 
�صيا�صات  ع���ر  ك����ورون����ا؛  ج��ائ��ح��ة 
تتبعها  خمتلفة  و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
�لتعايف،  �أج�����ل  م���ن  �ل����ق����ارة  دول 
�لعقبات  م�����ن  ج���م���ل���ة  حت�����دوه�����ا 
و�لتحديات، ال �صيما يف ظل حالة 
ت��ك��ت��ن��ف حتديد  �ل���ت���ي  �ل��غ��م��و���س 
للوباء  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
عّد�د  ت��و����ص��ل  وم��ع  دق��ي��ق،  ب�صكل 

�الإ�صابات و�لوفيات.
�الأفريقية  �ل����ق����ارة  دول  دف���ع���ت 
“كوفيد-19”،  ل�  باهظة  فاتورة 
“�الأكر  باعتبارها  �إليها  وُينظر 
وفق  �جلائحة”،  بتد�عيات  تاأثر�ً 
تعبري وزي���رة �ل��ت��ع��اون �ل���دويل يف 
ذكرت  و�لتي  �مل�صاط،  ر�نيا  م�صر 
فعاليات  �صمن  م�صاركتها  خ��ال 
�لتنفيذين  �لروؤ�صاء  قمة منتدى 
�لقارة  دول  �ع��ت��م��اد  �أن  �الأف���ارق���ة، 
على �ل��و�رد�ت �خلارجية، ال �صيما 
�لطبية  ب����ال����و�رد�ت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
و�ل�������ص���ل���ع، ج��ع��ل��ه��ا �الأك������ر ت���اأث���ر�ً 
م��ع �ل��ت��د�ب��ري �حل��م��ائ��ي��ة �ل��ت��ي مت 
�ت��خ��اذه��ا ح���ول �ل��ع��امل للحد من 

�نت�صار كورونا.
دقيق  ب�صكل  �ل��و����ص��ح  غ��ري  وم���ن 
حجم تكلفة �لتعايف بالن�صبة لدول 
بينما  ك��اف��ة،  �ل�صعد  على  �ل��ق��ارة 
مع  م�صتمرة  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ت���ز�ل  ال 

��صتمر�ر �جلائحة.
للتعايف  ت���ق���دي���ر�ت  ث��م��ة  �أن  غ���ري 
�الق����ت���������ص����ادي، وك�������ذ� ت���ق���دي���ر�ت 
ذلك  �ل�������ص���ام���ل مب����ا يف  ل���ل���ت���ع���ايف 
�ل���ت���ع���ايف �ل�����ص��ح��ي و�ل���ت���ع���ايف من 
بعديد  �ل�صيا�صية  �مل��ت��غ��ري�ت  �آث���ار 
عن  ������ص�����ادرة  �ل�����ق�����ارة،  دول  م����ن 
قّدمت  ودول��ي��ة  �إقليمية  منظمات 
�لقارة  يف  �ل��و���ص��ع  مل�صتقبل  روؤى 
و�صيناريوهات �لتعايف و�النتعا�س.

فجوة متويلية
�ل��ت��ق��دي��ر�ت، �صادرة  ت��ل��ك  �أح����دث 
�الأمم  م��وؤمت��ر  “�الأونكتاد”،  ع��ن 
وقد  و�لتنمية،  للتجارة  �مل��ت��ح��دة 
�لتخطيط  وزي����رة  �إل��ي��ه��ا  �أ����ص���ارت 
هالة  �الق���ت�������ص���ادي���ة،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

قمة  يف  كلمتها  خ���ال  �ل�����ص��ع��ي��د، 
وذكرت  �لعاملين.  �ال�صتثمار  ق��ادة 
�إىل  ب��ح��اج��ة  �ل�����ص��م��ر�ء  �ل���ق���ارة  �أن 
للتعايف  دوالر  م��ل��ي��ار   154 ن��ح��و 
�إىل  باالإ�صافة  “ذلك  �القت�صادي 
�لتنمية  �أه�������د�ف  مت���وي���ل  ف���ج���وة 
�أفريقيا  يف  �ل�����ص��ن��وي��ة  �مل�����ص��ت��د�م��ة 
دوالر”،  مليار   200 تبلغ  و�ل��ت��ي 
�جلائحة  �أل���ق���ت  �أن  ب��ع��د  وذل�����ك 

بثقلها على كاهل دول �لقارة.
�صيد  �القت�صادي  �خلبري  وي��ق��ول 
خا�صة  ت�������ص���ري���ح���ات  يف  خ�������ص���ر، 
عربية”،  ن���ي���وز  “�صكاي  مل���وق���ع 
دول  م���ن  ع���دي���د  �ق���ت�������ص���اد�ت  �إن 
�ل���ق���ارة �ل�����ص��م��ر�ء ال حت��ت��اج فقط 
�إمنا  للتعايف من تد�عيات كورونا، 
�صهدته  ما  �أث��ر  من  �لتعايف  �أي�صاً 
�ل����دول من  ت��ل��ك  وت�����ص��ه��ده بع�س 
كانت  عميقة  �صيا�صية  م��ت��غ��ري�ت 
وو��صحة  ك��ب��رية  �ن��ع��ك��ا���ص��ات  ل��ه��ا 
�لقطاعات،  جميع  يف  �لبلد  على 
على  مبا�صر  ب�صكل  ذل��ك  وُت��رج��م 
دولة  �ملثال  �صبيل  على  �القت�صاد، 
مثل ليبيا و�لتي �صهدت �نهيار�ً يف 
�لبنية �لتحتية ولديها �حتياجات 

ملكافحة �الأمر��س و�لوقاية منها، 
وبلغ  �الأف��ري��ق��ي،  لاحتاد  �لتابعة 
ع����دد �ل���وف���ي���ات �أك�����ر م���ن 215 

�ألفاً.
�أفريقيا  ج��ن��وب  دول  �إىل  ي�����ص��ار 
و�إثيوبيا تعد من  و�ملغرب وتون�س 
�أكر �لدول جلهة عدد �الإ�صابات.

كلفة �ضخمة
���ص��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل ب����دوره، 
�مل���ا����ص���ي، كلفة  �أك���ت���وب���ر  ق�����ّدر، يف 
و�قت�صادياً  �صحياً  �أفريقيا  تعايف 
دوالر  ت���ري���ل���ي���ون   1.2 ب����ح����و�يل 
�لثاث  �ل�������ص���ن���و�ت  م�����د�ر  “على 
وذلك طبقاً  حتى �لعام 2023”، 
�ل�صندوق  م���دي���رة  ل��ت�����ص��ري��ح��ات 
ك��ري�����ص��ت��ال��ي��ن��ا غ��ورغ��ي��ي��ف��ا، خال 
�ج�����ت�����م�����اع ع������ر �الإن�������رن�������ت مع 
م�صوؤويل �ل�صندوق، �صددت خاله 
على �أن �لعامل يتعن عليه تقدمي 
�مل��زي��د م��ن �ل��دع��م الأف��ري��ق��ي��ا من 
�أج���ل �ل��ت��ع��ايف. وب��ال��ع��ودة حلديث 
�لقارة  �أن  �إىل  ي�صري  فاإنه  خ�صر، 
ل��دي��ه��ا م���و�ر طبيعية  �الأف��ري��ق��ي��ة 
�ال�صتغال  م�صتغلة  غ��ري  ه��ائ��ل��ة 

مقتل �لقيادي يف “حزب �هلل” )�لفرع 
ر�ك���ان �خلطيب، يف منزله  �ل�����ص��وري( 
�حلدود  على  �لغربي  �لقلمون  ب�صهل 
منطقة  وه��ي  �للبنانية،   – �ل�صورية 
�للبنانية.  �مليلي�صيات  عليها  ت�صيطر 
�أن ع��م��ل��ي��ة �الغ��ت��ي��ال متت  و�ل���اف���ت 
�مل�صوؤول  ُيك�صف  مل  مطلقة،  ب�صرية 
عملية  م��ا  ح��د  �إىل  ت�صبه  وه��ي  عنها، 
�هلل م�صطفى  بحزب  �لقيادي  �غتيال 
بدر �لدين يف مطار دم�صق قبل �أعو�م. 
بعمله  م���رت���ب���ط  �خل���ط���ي���ب  وم���ق���ت���ل 
�هلل  حل���زب  ع�صكرية  ق��و�ع��د  ب��ن��اء  يف 
يف �جل��ن��وب �ل�����ص��وري ق���رب �جل���والن 
و�حلدود �الإ�صر�ئيلية، وقيامه باإدخال 
�إليها  �للبنانية  �مليلي�صيات  عنا�صر 
�لوطني  �ل��دف��اع  “قو�ت  م�صمى  حتت 
�ل�������ص���وري���ة«. ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ع��اق��ة مع 
�ل���ق���و�ت �ل��رو���ص��ي��ة يف ���ص��وري��ا، و�صف 
رئي�س �لوزر�ء بينيت يف م�صتهل جل�صة 
باأنها  �حل��ك��وم��ة �الأ���ص��ب��وع��ي��ة، رو���ص��ي��ا 
�ل�صمال«.  جهة  من  �إ�صر�ئيل  “جارة 
وقال: “كان �للقاء مع �لرئي�س بوتن 
ج��ي��د�ً ج����د�ً وم��ت��ع��م��ق��اً ج�����د�ً.. بحثنا 
�حلال،  بطبيعة  ���ص��وري��ا  يف  �الأو����ص���اع 
علماً باأن �لرو�س هم جري�ننا من جهة 
�ل�صمال �إىل حد ما، فمن �ملهم �أن ندير 
�ملوجودة  و�ملعقدة  �حل�صا�صة  �الأو�صاع 
خلل«.   �أي  دون  و  ب�����ص��ا���ص��ة  ه���ن���اك 
حديثه  يف  �إ�صر�ئيلي  م�صدر  و�ع��ت��ر 
بينيت  “كام  �أن   ،”24“ موقع  �إىل 
يوؤكد من جديد على مو�فقة مو�صكو 
على منع متدد �مليلي�صيات �الإير�نية يف 
�الإ�صر�ئيلية،  للحدود  قريبة  مناطق 
�لذي عقد عام  �أن �التفاق  وخ�صو�صاً 

و��صعة.
�الأزم�����ة يف  ت��ع��م��ق  �أن  �إىل  وي��ل��ف��ت 
ت���ل���ك �ل��������دول ب�����ص��ب��ب ت���د�ع���ي���ات 
حلواًل  يتطلب  �ل�صديدة،  ك��ورون��ا 
و�قت�صادية  و���ص��ح��ي��ة  جمتمعية 
توفري  �أواًل  جلهة  معاً،  و�صيا�صية 
و�ل��ت��و���ص��ع يف حمات  �ل��ل��ق��اح��ات 
�لقارة،  دول  خمتلف  يف  �لتطعيم 
على �عتبار �أن ذلك �لبو�بة �الأوىل 
م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��ايف، وك��ذل��ك �تباع 
خا�صة  �قت�صادية  ��صر�تيجيات 
م�صري�ً  �حلالة،  تلك  من  للخروج 
�صت�صهد  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رة  �أن  �إىل 
تطور�ً يف �لروؤى و�ال�صر�تيجيات 
�لقارة جلذب  دول  د�خل  �لوطنية 
ب�صكل  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  م���ن  م���زي���د 
�صخم يف قطاعات خمتلفة، نظر�ً 
الح���ت���ي���اج���ات ه�����ذه �ل��������دول، وما 
تلك  �أظهرته �جلائحة بخ�صو�س 

�الحتياجات.
�الإ�صابات  ع��دد  �إج��م��ايل  وتخطى 
لوباء  �مل�صبب  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س 
�أفريقيا  ق�����ارة  يف  كوفيد-19، 
حاجز 8 ماين �صخ�س، بح�صب 
�الإفريقية  �مل����ر�ك����ز  �إح���������ص����اء�ت 
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ع���ل���ى وق������ع ل����ق����اء رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء 
�الإ�صر�ئيلي نفتايل بينيت مع �لرئي�س 
�ل��رو���ص��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ن، ��صتمرت 
�صد  �صوريا  يف  “�لدقيقة”  �ل�صربات 
و�مليلي�صيات  �لثوري  �حلر�س  عنا�صر 
وعر�قية  ����ص���وري���ة  م���ن  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ل�صربات،  و�آخ��ر  و�أفغانية.  ولبنانية 

�الأمثل، وتعتر �أر�صاً خ�صبة جاذبة 
لا�صتثمار�ت يف �صتى �ملجاالت، ال 
�لتحتية  �لبنية  قطاعات  يف  �صيما 
�لرقمي،  و�ل��ت��ح��ول  و�الت�����ص��االت 
�لتنمية  خ����دم����ات  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
�ل�صحة  ذل���ك  يف  مب��ا  �ملجتمعية، 

و�لبيئة و�لتكنولوجيا.
ويردف �خلبري �القت�صادي قائًا: 
“ي�صمن �لتو�صع يف �حل�صول على 
تدريجياً  �حل��ي��اة  ع��ودة  �للقاحات 
ذلك  ي�����ص��ه��ده  مب��ا  طبيعتها،  �إىل 
�لتعايف  على  كبرية  �نعكا�صات  من 
�القت�صادي وعودة كامل �الن�صطة 
�ل����ت����ج����اري����ة وح�����رك�����ة �ل����ط����ري�ن 
بالن�صبة  للغاية  مهمة  وقطاعات 
للقارة مثل قطاع �ل�صياحة وقطاع 
�أفريقيا  يعيد  م��ا  وه��و  �ل�صناعة، 
-ال �صيما �لدول �لتي حققت ن�صب 
ما  م�صتويات  �إىل  منا�صبة-  من��و 
�لعمل  �صرورة  مع  �جلائحة،  قبل 
�أث���ر �ملتغري�ت  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع  ع��ل��ى 
حدثت  �لتي  �ل�صيا�صية  و�لتقلبات 
يف بع�س تلك �لدول �صكل خا�س«.
ت�صكل  �مل��ت��غ��ري�ت  تلك  �أن  ويعتر 

حتديات كبرية �أمام دول �لقارة.

�لنظام  ق���و�ت  ب��ع��ودة  و���ص��م��ح   2018
�أو���ص��ح ب�صكل  �ل�����ص��وري،  �إىل �جل��ن��وب 
و�صع  رو���ص��ي��ا  ع��ل��ى  �أن  ف��ي��ه  ل��ب�����س  ال 
خ��ط م��ن �جل����والن ي��ت��ج��اوز �خلم�صة 
�مليلي�صيات  متنع  كيلومر�ً،  وثمانن 
م���ن ع���ب���وره ك���ق���وى ع�����ص��ك��ري��ة«. �أم���ا 
�أن�صطة  ب�����ص��اأن  للتعليمات  بالن�صبة 
�صوريا،  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي يف  �جل���و  ���ص��اح 
بوترية  �صت�صتمر  ب��ل  تتغري  مل  فهي 
ومتطلبات  �ل��ظ��روف  ح�صب  خمتلفة 
�أن��ه ال نية  �مل��و�ج��ه��ة. و�أو���ص��ح �مل�صدر 
الإ�صر�ئيل ال�صتهد�ف �لنظام �ل�صوري، 
م�صافة  ع��ل��ى  �الإب���ق���اء  تف�صل  ه��ي  ب��ل 
وخ�صو�صاً  �مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات،  وب���ن  ب��ي��ن��ه 
�الأبرز  و�ل��ه��دف  �ملتقاربة.  �مل��و�ق��ع  يف 
بالن�صبة الإ�صر�ئيل هو منع �إير�ن من 
�ل�صورية،  �الأر����ص��ي  د�خ��ل  �لتمو�صع 
ح��ي��ث مت��ت��ل��ك دف���اع���ات ج���وي���ة د�خل 
����ص���وري���ا ت���ق���وم مب���ح���اول���ة �ع���ر�����س 
�الإ�صر�ئيلي  �جل����و  ����ص���اح  ط����ائ����ر�ت 
و�أكد  باأن�صطتها.  �لقيام  من  ومنعها 
�لنقاط  �إح����دى  �أن ه���ذه ه��ي  �مل�����ص��در 
�لتي ت�صتعد لها �إ�صر�ئيل خال �ل�صنة 
�ال�صتعد�د  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل��ق��ادم��ة، 
�مل�صرية  �ل���ط���ائ���ر�ت  مل��و�ج��ه��ة حت���دي 
�ل���ت���ي ت��ع��د ت����ط����ور�ً �إ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��اً يف 
وقال  �صنو�ت.  منذ  �مل�صتمرة  �ملو�جهة 
�ل�صمالية مبا يف  “�جلبهة  �إن  �مل�صدر 
ذلك لبنان ال تز�ل ت�صكل �إح��دى �أهم 
�جلي�س  ل��ه��ا  ي�صتعد  �ل��ت��ي  �الأه������د�ف 
�الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى عدم 
ب�صن حرب على  الإ�صر�ئيل  نية  وج��ود 
“عاقًا” ومل يقم  �إن بقي  ح��زب �هلل 

باأعمال توؤدي الإ�صعال حرب مدمرة«.

الرو�ض يتوجهون اإىل وار�صو  لطلب تاأ�صرية اأمريكاكم حتتاج الدول الأفريقية للتعايف من تداعيات كوفيد-19؟
•• و��شنطن-�أ ف ب

يتعن على �لرو�س �لر�غبن يف �حل�صول على تاأ�صرية 
�ل�صفارة  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  �إىل  ه��ج��رة 
�أعلنت وز�رة �خلارجية  �الأمريكية يف و�ر�صو، ح�صبما 
�الأم��ريك��ي��ة �الأح����د، ع��ازي��ة ذل��ك �إىل ق��ي��ود تفر�صها 
مو�صكو. وتاأتي �الأنباء و�صط توتر�ت �أمريكية رو�صية، 
وطرد متبادل للدبلوما�صين ما دفع مبو�صكو يف وقت 
�إىل �ل�صماح بوجود عدد حمدود من �ملوظفن  �صابق 

�لدبلوما�صين �الأمريكين يف رو�صيا.
�الأم���ريك���ي رد� الذعا  �ل��ت��اأ���ص��ري�ت  ق����ر�ر  و����ص��ت��دع��ى 
ماريا  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدثة  من 

ز�خاروفا.
�لدبلوما�صين  �أن  ت���ل���غ���ر�م  م��ن�����ص��ة  ع��ل��ى  وك��ت��ب��ت 
“تدمري”  على  طويل  وقت  منذ  عكفو�  �الأمريكين 
ما  وحولو�  رو�صيا،  يف  �لقن�صلية  �خلدمات  منظومة 
يتعن �أن يكون �إج��ر�ء�ت روتينية تقنية “�إىل جحيم 

فعلي«.
�للوم  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �ألقت  جانبها،  من 

على مو�صكو.
وق��ال��ت �ل�����وز�رة يف ب��ي��ان تلقت وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
ن�صخة منه �إن “قر�ر �حلكومة �لرو�صية منع �لواليات 
مع  �لتعاقد  �أو  توظيف  �أو  على  �الإب��ق��اء  م��ن  �ملتحدة 
يوؤثر كثري� على  ثالثة،  دول��ة  �أو موظفن من  رو���س 

قدرتنا يف توفري خدمات قن�صلية«.
للموظفن  ج���د�  �مل���ح���دود  “�لعدد  �ل��ب��ي��ان  و�����ص���اف 
لنا  ي�صمح  ال  �ل��وق��ت  ه���ذ�  يف  رو���ص��ي��ا  يف  �لقن�صلين 
للمو�طنن  خ��دم��ات  �أو  روت��ي��ن��ي��ة  ت��اأ���ص��ري�ت  ب��ت��وف��ري 

�الأمريكين«.
لطالبي  بالن�صبة  ك��ب��ري  ت��غ��ي��ري  �أن����ه  “ندرك  وت��اب��ع 
�لتاأ�صري�ت”، طالبا منهم عدم �ل�صفر �إىل و�ر�صو قبل 

حجز موعد مع �ل�صفارة هناك.
و�أق��ر �لبيان ب��اأن ق��ر�ر �لنقل �إىل و�ر���ص��و، و�ل��ذي بد�أ 

تطبيقه هذ� �ل�صهر، لي�س “حا مثاليا«.
�لعو�مل منها  �العتبار عدد� من  “�أخذنا يف  و�أ�صاف 
و�ل�صهولة  �جل��وي��ة  �ل��رح��ات  وت��و�ف��ر  �مل�صافة  ق��رب 

�لكبري  و�ل����ع����دد   ... �ل���ط���ل���ب���ات  مل���ق���دم���ي  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
�ملحلين  م��وظ��ف��ي��ن��ا  ب���ن  ب��ال��رو���ص��ي��ة  ل��ل��م��ت��ح��دث��ن 
كلم   1200 قر�بة  و�ر�صو  تبعد  �ملوظفن«.  وتو�فر 
�خلارجية  وز�رة  با�صم  متحدث  وق���ال  مو�صكو.  ع��ن 
�الأمريكية لوكالة فر�ن�س بر�س “لن نعطي بعد �الآن 
ملو�طنن  �لهجرة،  بتاأ�صري�ت  مو�عيد جديدة خا�صة 
�أن هذه �ملو�عيد مت نقلها  رو�س يف مو�صكو«. و�أ�صاف 
�أن  مو�صًحا  و�ر���ص��و،  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �صفارة  �إىل 
هذ� �لقر�ر دخل حيز �لتنفيذ منذ 12 ت�صرين �الأول/

�أكتوبر.
��صم  �أدرج  �الأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  موقع  وعلى 
“لي�س  مو�صكو على قائمة حم��دودة من �ل��دول �لتي 
�لتي  تلك  �أو  قن�صلي  متثيل  فيها  �ملتحدة  للواليات 
ت�صهد و�صعا �صيا�صيا �و �أمنيا ه�صا �أو ملتب�صا �إىل حد” 
�لبت يف  �لقن�صلين من  �ملوظفن  دون متكن  يحول 

طلبات تاأ�صري�ت �لهجرة.
ومعظم �لدول على تلك �لائحة ال ترتبط بعاقات 
مبا�صرة مع �لواليات �ملتحدة مثل كوبا و�إير�ن و�صوريا 

و�ليمن وفنزويا.
�لدبلوما�صين  ع���دد  ب�����ص��اأن  م�صتمر  خ���اف  وو���ص��ط 
�لذين ميكن لكن جانب تعيينهم يف �لدولة �الأخرى، 
دول  قائمة  �صمن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  رو�صيا  و�صعت 
تتطلب مو�فقة لتوظيف مو�طنن  “غري �صديقة” 
�لر�غبن يف تقدمي  �لرو�س  باإمكان  ي��ز�ل  رو���س. وال 
طلبات تاأ�صري�ت لغري �ملهاجرين �لتوجه �إىل �أي �صفارة 
�أنهم موجودون  �أمريكية يف �خلارج طاملا  �أو قن�صلية 

فعلًيا يف ذلك �لبلد، بح�صب �لبيان �الأمريكي.
يف غ�صون ذلك �صتبّت �ل�صفارة �الأمريكية يف مو�صكو 

فقط يف “�لتاأ�صري�ت �لدبلوما�صية �أو �لر�صمية«.
من  لدبلوما�صين  متبادلة  ط��رد  عمليات  وت�صببت 
�صفار�ت  م��وظ��ف��ي  ع���دد  ك��ب��ري يف  �جل��ان��ب��ن يف نق�س 

وقن�صليات، و�أ�صاعت �لفو�صى يف �خلدمات �لعادية.
وكانت هذه �مل�صاألة يف �صلب حمادثات م�صاعدة وزيرة 
يف  ن��والن��د  فيكتوريا  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �خل��ارج��ي��ة 
تقدم  عن  فيها  يعلن  �أن  دون  �أ�صبوعن،   قبل  رو�صيا 

يذكر.

�صوريا: ن�صاط اإيراين حمموم و�صربات اإ�صرائيلية م�صتمرة

منوذج اإعالن الن�ضر عن التعديل ) �ضكل العالمة(
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق – كومبا�س �ل�صرق �الو�صط ذ م م .
ADNH COMPASS :طلب لتعديل بيانات �لعامة �لتجارية

بتاريخ :2013/5/22 �ملودعة بالرقم : 192096 
و�مل�صجلة بتاريخ :2013/9/29

باإ�صم: �صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق – كومبا�س �ل�صرق �الو�صط ذ م م .
وعنو�نه: ، �بوظبي – �صارع ر��صد بن �صعيد �ل مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228

فاك�س: 024493783
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 37

�ل�صيانه �لعامه للمباين خدمات ت�صغيل و �صيانه مر�فق �لنفط و �لغاز غ�صيل �ملاب�س كي �ملاب�س 
خدمات تنظيف �ملن�صات �ل�صناعية تنظيف �ل�صتائر و �ملفار�س و �لبطانيات خدمات �لتنظيف �لد�خلية 

للمباين و خدمات �لتطهري و . �لتعقيم و خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات( �ملباين
�ضورة العالمة :

بيانات �لتعديل:
تعديل �صكل �لعامة كما هو مو�صح �أعاه

تاريخ �لتعديل :2021/10/10
تاريخ �لتاأ�صري :2021/10/19
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وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�ضر عن التعديل )بيان املنتجات(
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�س �ل�صرق �الو�صط
 ADNH COMPASS :تطبيق تعديل منتج �لعامة �لتجارية

و�مل�صجلة بتاريخ :2013/9/29 �ملودعة بالرقم : 192094 
باإ�صم: �صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�س �ل�صرق �الو�صط

وعنو�نه: ، �بوظبي – �صارع ر��صد بن �صعيد �ل مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228
فاك�س: 024493783

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�د�رة �ملطاعم تعهد�ت تزويد بالوجبات �جلاهزه )�عد�د �لوجبات ( خدمات �ل�صيافة

�ضورة العالمة :

بيانات �لتعديل:
تعديل بيان �ملنتجات كما هو مو�صح .

تاريخ �لتعديل :2021/10/11
تاريخ �لتاأ�صري :2021/10/19
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منوذج اإعالن الن�ضر عن التعديل )بيان املنتجات(
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق – كومبا�س �ل�صرق �الو�صط ذ م م .
 ADNH COMPASS:تطبيق تعديل منتج �لعامة �لتجارية

و�مل�صجلة بتاريخ :2013/9/29 �ملودعة بالرقم : 192096 
باإ�صم: �صركة �بوظبي �لوطنية للفنادق – كومبا�س �ل�صرق �الو�صط ذ م م .

وعنو�نة: ، �بوظبي – �صارع ر��صد بن �صعيد �ل مكتوم �س ب: 109767 هاتف: 024447228
فاك�س: 024493783

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 37
�ل�صيانه �لعامه للمباين خدمات ت�صغيل و �صيانه مر�فق �لنفط و �لغاز غ�صيل �ملاب�س كي �ملاب�س 
خدمات تنظيف �ملن�صات �ل�صناعية تنظيف �ل�صتائر و �ملفار�س و �لبطانيات خدمات �لتنظيف �لد�خلية 

للمباين و خدمات �لتطهري و . �لتعقيم و خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات( �ملباين
�ضورة العالمة :

بيانات �لتعديل:
تعديل بيان �ملنتجات كما هو مو�صح .

تاريخ �لتعديل :2021/10/11
تاريخ �لتاأ�صري :2021/10/19
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 143585 بتاريخ: 2010/06/14

امل�سجلة بالرقم: 143585 بتاريخ: 2011/03/14
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25
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EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 146038 بتاريخ: 2010/08/16

امل�سجلة بالرقم: 146038 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1717 بتاريخ: 1993/08/26
امل�سجلة بالرقم: 1370 بتاريخ: 1995/02/15

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2044 بتاريخ: 1993/09/14
امل�سجلة بالرقم: 7856 بتاريخ: 1997/01/06

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 241539 بتاريخ: 2015/10/11

امل�سجلة بالرقم: 241539 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 261778 بتاريخ: 2016/10/23

امل�سجلة بالرقم: 261778 بتاريخ: 2017/04/04
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27905 بتاريخ: 1998/08/11
امل�سجلة بالرقم: 27905 بتاريخ: 2001/02/24

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27907 بتاريخ: 1998/08/11
امل�سجلة بالرقم: 27907 بتاريخ: 2001/02/24

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2068 بتاريخ: 1993/09/16
امل�سجلة بالرقم: 10982 بتاريخ: 1997/07/08

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :2021/10/25 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 240974 بتاريخ: 2015/09/28

امل�سجلة بالرقم: 240974 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 240975 بتاريخ: 2015/09/28

امل�سجلة بالرقم: 240975 بتاريخ: 2016/05/29
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،   اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 241536 بتاريخ: 2015/10/11

امل�سجلة بالرقم: 241536 بتاريخ: 2016/07/20
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27908 بتاريخ: 1998/08/11
امل�سجلة بالرقم: 27908 بتاريخ: 2002/04/24

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2943 بتاريخ: 1993/10/25
امل�سجلة بالرقم: 2796 بتاريخ: 1995/11/05

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 299245 بتاريخ: 2018/09/30

امل�سجلة بالرقم: 299245 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 299246 بتاريخ: 2018/09/30

امل�سجلة بالرقم: 299246 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 301549 بتاريخ: 2018/11/13

امل�سجلة بالرقم: 301549 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302811 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302811 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 319815 بتاريخ: 2019/11/03

امل�سجلة بالرقم: 319815 بتاريخ: 2020/01/15
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 338711 بتاريخ: 2020/11/03

امل�سجلة بالرقم: 338711 بتاريخ: 2021/01/20
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ش 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26 اأكتوبر 2021 العدد 13375

EAT 174791
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، رئي�س 
الإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
للخيول العربية، تنطلق يف ال�صاعة 
الثانية من بعد ظهر اليوم الثالثاء 
جلمال  الوطنية  الإم���ارات  بطولة 
 4 ت�صتمر  والتي  العربية،  اخليول 
لأكادميية  ال��ك��رى  بال�صالة  اأي���ام 

بوذيب للفرو�صية.
الإمارات  جمعية  البطولة  وتنظم 
مبا�صر  باإ�صراف  العربية،  للخيول 
من ال�صيخ زايد بن حمد بن حمدان 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اجل��م��ع��ي��ة، 
وفقا  املناف�صات  وت��ق��ام  للبطولة. 
لقوانني املنظمة الأوربية مل�صابقات 
الأ�صيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
من   433 مب�صاركة  "الأيكاهو"، 

اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة التي 
تعود لنحو 204 مالك.

مالية  جوائز  اجلمعية  وخ�ص�صت 
جم����زي����ة ل����الأب����ط����ال ال���ف���ائ���زي���ن، 
بالإ�صافة اإىل جائزة كاأ�س الإمارات 
الت�صجيعية للمواطنني واملواطنات 
الفئات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صمل  وال��ت��ي 
وه���ي اأف�����ص��ل م��ال��ك وم��رب��ي خيل، 
ال�صيدات،  مالكة خيل من  واأف�صل 
لأف�����ص��ل عار�س  م��ال��ي��ة  وج���وائ���ز 
تخ�صي�س  م���ع  وم����رب����ي،  وم���ال���ك 
جوائز مالية اإ�صافية للخيول التي 
حتقق ما بعد املركز ال�صابع للفئات 

ال�صت امل�صاركة.
الأول من  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ب���داأ 
ظهرا  الثانية  ال�صاعة  يف  البطولة 
ب��ف��ئ��ة امل���ه���رات ب��ع��م��ر ���ص��ن��ة، والتي 
تنق�صم اإىل 4 اأ�صواط /اأ، ب، ج، د/، 
الثانية  الفئة  اأ���ص��واط  تعقبها  ث��م 

للمهرات بعمر �صنتني، /اأ، ب/ .
واأع��������رب ال�����ص��ي��خ زاي������د ب����ن حمد 

ن��ه��ي��ان، ع��ن �صكره  اآل  ب��ن ح��م��دان 
ال�صيخ من�صور بن  وتقديره ل�صمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س 
العربية،  جمعية الإمارات للخيول 
على دعم �صموه املتوا�صل لأن�صطة 

وفعاليات اخليول العربية الأ�صيلة 
الدولة  يف  ال��ف��رو���ص��ي��ة  وري���ا����ص���ة 
وخارجها، ومنها اأن�صطة وفعاليات 

حتقيق  من  ميّكنها  مبا  اجلمعية، 
اأهدافها وتعزيز اإجنازاتها. وي�صب 
اخليل  قيمة  اإع���الء  يف  النهاية  يف 

واملالك  املربني  وت�صجيع  العربي، 
وامل�صاركة  على تطوير ممار�صاتهم 
خمتلف  يف  وال��ف��ع��ال��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 

امل�صابقات.
من  ال��ن�����ص��خ��ة  ه�����ذه  اأن  واأو������ص�����ح 
ال��ب��ط��ول��ة ال��وط��ن��ي��ة ت��ت��واك��ب مع 
احتفالت الإمارات بعام اخلم�صني، 
التي ت�صكل حمطة مهمة ل�صتذكار 
اإجن���ازات على مدار  مع حتقق من 
والحتفاء  املا�صية  العقود اخلم�س 
مكانة  يف  دولتنا  و�صعت  لأنها  بها 
الإقليمية  امل�صتويات  مرموقة على 
والعاملية، كما اأنها منا�صبة لتجديد 
موا�صلة  ع��ل��ى  والإ�����ص����رار  ال���ع���زم 
ال��ع��ط��اء والإجن������از ل��ل��ح��ف��اظ على 
التناف�صية  م��ع��دلت  يف  ال�����ص��دارة 
املجالت  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال���دول���ي���ة 

واملوؤ�صرات.
وق�����ال ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ح��م��د بن 
الإمارات  بطولة  نهيان  اآل  حمدان 
الوطنية تهدف دائما لدعم املالك 

ن�صخة  وتتميز  املواطنني،  واملربني 
هذا العام باجلوائز املالية حيث مت 
امل�صتهدفة،  الفئات  يف  قيمتها  رفع 
والعار�صني،  امل���الك  ت�صمل  وال��ت��ي 
مع اإ�صافة جائزة لأول مرة خا�صة 
م���ال���ك���ات اخليل  م����ن  ب���ال�������ص���ي���دات 

ت�صجيعاً لهن.
لتمكني  اجلمعية  ت�صعى  واأ���ص��اف 
ن�������ص���اط اخل���ي���ول  امل����واط����ن����ني يف 
العربية الأ�صيلة بجميع جمالتها 
������ص�����واء دع������م امل��������الك وامل�����رب�����ني ، 
ق����درات  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ص��اه��م��ة  اأو 
ال��ع��ار���ص��ني وك���ذل���ك ال��ع��ام��ل��ني يف 
املجالت الفنية املتعلقة بالتنظيم، 
وقادر  م��وؤه��ل  وط��ن��ي  ك���ادر  ل�صقل 
وجائزة  ال��ن�����ص��اط،  ه��ذا  اإدارة  على 
ومربي  وم���ال���ك  ع���ار����س  اأف�������ص���ل 
ال��ه��دف منها ه��و ت�صجيع  م��واط��ن 
امل���������الك ع����ل����ى ت�����دري�����ب وع����ر�����س 
املزيد  لكت�صاب  باأنف�صهم  خيولهم 

من اخلرة واملعرفة".

•• اأبوظبي-الفجر:

للرتفيه،  ف���ال����س  ����ص���رك���ة  ك�����ص��ف��ت   
مبادلة  ل��ب��ط��ول��ة  املُ���ن���ظ���م���ة  اجل���ه���ة 
العاملية للتن�س، عن ا�صمني جديدين 
العامليني  ال��الع��ب��ني  ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ن 
والتي   ،13 ال���  دورت��ه��ا  يف  امل�صاركني 
�صتفتح الأبواب اأمام امل�صجعني لعي�س 
ي�صت�صيفها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  حما�صة 
زايد  مبدينة  ال���دويل  التن�س  م��رك��ز 
16 و18  اأبوظبي بني  الريا�صية يف 

دي�صمر. 
الرجال  م��ن  لع��ب��ني  اأول  و�صين�صّم 
اإىل اأبرز بطولت التن�س للمحرتفني 
يف منطقة اخلليج، وهما كا�صر رود، 
اأول لعب نرويجي يفوز بلقب رابطة 
الثامن  وامل�����ص��ن��ف  ال��ت��ن�����س  حم���رتيف 
امل�صنف  �صابوفالوف  وديني�س  عاملياً؛ 
الو�صول  يف  جن��ح  ال��ذي  عامليا،   13
م�صريته  يف  م����رة  لأول  ال���ع���ام  ه����ذا 
بطولة  نهائي  ن�صف  مناف�صات  اإىل 

وميبلدون. 
وي�����ص��ارك ال��الع��ب��ان، ال��ل��ذي��ن يعدان 
الرجال،  الأ���ص��م��اء يف تن�س  اأب���رز  م��ن 
للتن�س  ال��ع��امل��ي��ة  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة  يف 

الأوىل  ه��ي  زي����ارة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
حيث  اأب����وظ����ب����ي،  اإىل  اأي�������ص���اً  ل��ه��م��ا 
ين�صمان اإىل الالعبتني اللتان اأكدتا 
الأوملبية  البطلة  وهما  م�صاركتهما، 
حاملة  مواجهة  يف  بن�صيت�س  بيلندا 
اإميا  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  بطولة  لقب 
رادوكانو واللتان �صتتواجهان يف اليوم 
الإعالن  و�صيتّم  الفعالية.  الأول من 
يف الأ���ص��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ق��ادم��ة عن 
ل�صتكمال  املتبقية  الأرب��ع��ة  الأ�صماء 
واملوؤلفة من  العاملية  البطولة  قائمة 

ثمانية لعبني.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا امل���و����ص���وع، قال 
التنفيذي  الرئي�س  ليكري�س،  ج��ون 
"لطاملا  ل��ل��رتف��ي��ه:  ف��ال���س  ل�����ص��رك��ة 
الالعبني  اأ�صماء  ع��ن  الإع���الن  �صّكل 
مميزة  حلظًة  البطولة  يف  امل�صاركني 
ان�صمام  م���ع  خ��ا���ص��ًة  ل��ن��ا،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
كا�صر  م���ث���ل  حم����رتف����ني  لع����ب����ني 
ال���رج���ال،  م��ن��اف�����ص��ات  اإىل  ودي��ن��ي�����س 
واللذين وقع عليهما الختيار يف اإطار 
الالعبني  اأبرز  ا�صتقطاب  اإىل  هدفنا 
العريق  ب����الإرث  يليق  مب��ا  ال��ع��امل��ي��ني 

لبطولة مبادلة العاملية للتن�س".
الالعبان  "ي�صّكل  ليكر�س:  واأ���ص��اف 

قائمة  اإىل  اإ���ص��اف��ة مم��ي��زة  ال�����ص��اب��ان 
اإميا  اإىل ج��ان��ب  امل�����ص��ارك��ني  ال��ن��ج��وم 
موهبة  م��ن  ب��ه  يتمتعان  مل��ا  وبيلندا، 
هذا  جناحات  من  حققاه  وم��ا  كبرية 
العام  ن���وا����ص���ل ه����ذا  امل���و����ص���م، ح��ي��ث 
يف  العاملية  الأ���ص��م��اء  اأب���رز  ا�صت�صافة 
لتبقوا  ون��دع��وك��م  ال��ت��ن�����س.  ري��ا���ص��ة 
على اطالع على املزيد من الإعالنات 
ح����ول ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ت��رت��ق��ي اإىل 

تطلعات ع�صاق التن�س".
خالل  رود  الرنويجي  البطل  وت��األ��ق 
اجل���ول���ة ال��ع��امل��ي��ة ل��راب��ط��ة حمرتيف 
خم�صة  اإح���رازه  بعد   2021 التن�س 
ببطولة  تتويجه  اآخرها  ك��ان  األ��ق��اب، 
�صان دييغو املفتوحة يف وقٍت �صابق من 
اأول نرويجي  اأكتوبر اجلاري، ليكون 
ي�صعد يف الت�صنيف اإىل قائمة اأف�صل 

العامل. م�صتوى  على  لعبني   10

من جهته، قال رود: "حظيت مبو�صم 
واأ���ص��ع��ر باحلما�س  ال���ع���ام  ه���ذا  رائ����ع 
مبادلة  بطولة  يف  الأوىل  مل�صاركتي 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ن�����س، ح��ي��ث ���ص��م��ع��ت من 
اأه��م��ي��ة ه���ذه البطولة  زم��الئ��ي ع��ن 
للمو�صم  م��ه��م��ة  ان��ط��الق��ة  ب�صفتها 
حت�صني  اإىل  اأت���ط���ل���ع  ك���م���ا  ال�����ق�����ادم. 
اأدائي يف العام املقبل، لذلك تتيح يل 
البطولة التي ت�صت�صيفها اأبوظبي يف 

�صد  املناف�صة  فر�صة  القادم  دي�صمر 
ا�صتعداداً  العامل  يف  الالعبني  اأف�صل 
مل��و���ص��م ك��ب��ري اآخ������ر، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
يف  جديدة  وثقافة  وجهة  ا�صتك�صاف 

طق�س مالئم". 
بدوره، تاألق �صابوفالوف هذا املو�صم، 
امل�صنف  الكندي  النجم  اأح���رز  حيث 
13 عاملياً اأف�صل النتائج يف البطولت 
الكرى خالل م�صريته بعد اأن جنح 

يف الو�صول اإىل ن�صف نهائي بطولة 
26 م��ب��اراة يف  وميبلدون وال��ف��وز يف 
اجل���ول���ة ال��ع��امل��ي��ة ل��راب��ط��ة حمرتيف 

التن�س.
م�صاركته،  ع��ل��ى  ���ص��اب��وف��ال��وف  وع��ل��ق 
وجهة  يف  ال��ل��ع��ب  "ي�صرين  ب��ال��ق��ول: 
مل��ا يتيحه ذل��ك م��ن فر�صة  ج��دي��دة، 
مميزة مل�صاهدة واختبار اأموٍر جديدة. 
اأبوظبي  اإىل  للقدوم  متحم�س  واأن���ا 
ل��ال���ص��ت��م��ت��اع مب���ا ت��ق��دم��ه الإم�������ارة، 
الأ�صياء  م���ن  ال��ك��ث��ري  ���ص��م��ع��ت  ف��ق��د 
للم�صاركة  اأتطلع  كما  عنها.  الرائعة 
يف ال��ب��ط��ول��ة واك��ت�����ص��اب امل���زي���د من 
اخل�����رة م���ن خ����الل امل��ن��اف�����ص��ة �صد 
وتقدمي  ال��ع��امل  يف  الالعبني  اأف�صل 
ع�صاق  ت���وق���ع���ات  اإىل  ي���رت���ق���ي  اأداء 

الريا�صة". 
العاملية  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة  وت�����ص��ت��ق��ب��ل 
جمهور   13 ال����  دورت���ه���ا  يف  ل��ل��ت��ن�����س 
م�صجعي التن�س بالطاقة ال�صتيعابية 
الكاملة، حيث تتوفر التذاكر حل�صور 
الذي  الوقت  يف  الآن،  منذ  املناف�صات 
امل�صجعني  اإق����ب����ال  ف��ي��ه��ا  ي��ت�����ص��اع��د 
الك�صف عن  ال��ت��ذاك��ر م��ع  ���ص��راء  على 
امل�صاركني.  النجوم  اأ�صماء  من  املزيد 

بطولة  "قّدمت  ليكري�س:  واأ���ص��اف 
مبادلة العاملية للتن�س منذ انطالقها 
ُت��ف��وت. وي�صرنا يف  جت��رب��ة مم��ي��زة ل 
اجلماهري  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ال�������دورة  ه����ذه 
وهي  الكاملة،  ال�صتيعابية  بالطاقة 
ال��ث��م��رة ال��ت��ي و���ص��ل��ن��ا اإل��ي��ه��ا بف�صل 
عاملياً  ال��رائ��دة  اأبوظبي  اإم���ارة  جهود 
تر�ّصخ  والتي  للجائحة،  الت�صدي  يف 
فعاليات  ك��وج��ه��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  م��ك��ان��ة 
رئي�صية، حيث نتطلع للقاء اأكر عدٍد 
متعة  لختبار  امل�صجعني  م��ن  ممكن 
الفعاليات املبا�صرة من جديد. واأدعو 
الآن  التذاكر  على  للح�صول  اجلميع 

قبل نفاذها".
وت���ب���داأ اأ���ص��ع��ار ت��ذاك��ر ال��ب��ط��ول��ة من 
و50  للكبار  اإم��ارات��ي  دره���م   100
وتتوفر  ل��الأط��ف��ال،  اإم���ارات���ي  دره����م 
م�����ن خ�������الل امل�����وق�����ع الإل������ك������رتوين 
ول�����دى   Tickmaster.ae
م���ت���اج���ر ف���ريج���ن م���ي���ج���ا����ص���ت���ورز يف 
وان�صجاماً  الإم�����ارات.  اأن��ح��اء  جميع 
م��ع ال���روت���وك���ولت احل��ال��ي��ة، �صيتم 
وال�صالمة  ال�صحة  بتدابري  اللتزام 
اأن��ح��اء قرية  امللعب ويف جميع  داخ��ل 

التن�س. 

•• اأبوظبي - وام: 

ك�صف جمل�س اأبوظبي الريا�صي اجلهة املنظمة ملاراثون اأدنوك اأبوظبي، و�صركة 
برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" الراعي الر�صمي للحدث العاملي، عن ت�صميم 
امليداليات وقائمة الريا�صيني امل�صاركني يف احلدث املرموق قبيل 4 اأ�صابيع على 

انطالقه.
وتتزين ميداليات هذا العام باأبرز املعامل الهند�صية وامل�صهورة يف اأبوظبي ، كما 
الريا�صي، و"اأدنوك"،  اأبوظبي  ب�صعارات جمل�س  �صتحمل كل ميدالية منقو�صة 
و�صعار احتفال الدولة بعام اخلم�صني. وتت�صمن ميداليات �صباقي 2.5 كيلومرت 

و5 كيلومرت عبارات احتفالية بامل�صاركة يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي والفوز به.
ك��م��ا ك�����ص��ف جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي ع���ن م�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة مم��ي��زة من 
اأ�صحاب الأرقام القيا�صية العاملية يف ال�صباق الرئي�صي ملاراثون  الريا�صيني من 

العداءة  ال�صيدات  نخبة  فئة  �صت�صارك يف  اإذ  كم،   42.2 مل�صافة  اأبوظبي  اأدن��وك 
البحرينية يوني�س ت�صومبا �صاحبة املركز 65 يف الت�صنيف العاملي برقم قيا�صي 
املرتبة  اأن حلت يف  لها  ث��واين، و�صبق  �صاعتني و23 دقيقة و10  يبلغ  �صخ�صي 
الثانية يف ماراثون روتردام 2017 واملرتبة الثالثة يف ماراثون ميالنو 2021. 
كما ت�صارك يف ال�صباق اأي�صاً العداءة الإثيوبية بيتلهم موج�س التي يبلغ رقمها 
اإجنازاتها  ال�صخ�صي �صاعتني و23 دقيقة و38 ثانية، وت�صمل قائمة  القيا�صي 
ماراثون  يف  الثالث  واملركز   ،2015 بكني  م��اراث��ون  يف  الأول  املركز  الريا�صية 

فالن�صيا 2016، واملركز الرابع يف ماراثون ميالنو 2021.
املرتبة  يف  امل�صنف  كيبتوم  بارنابا�س  الكيني  العداء  �صي�صارك  الرجال،  فئة  ويف 
و�صاحب وقت �صخ�صي يبلغ �صاعتني و4 دقائق و17  العامل  م�صتوى  على   16
ثانية، والذي جنح خالل ال�صنوات الأخ��رية باحل�صول على املركز الأول يف كل 
2019 اإ�صافة اإىل  2017 وماراثون هوجن كوجن  من ماراثون بيون�س اآير�س 

املركز الثالث يف ماراثون ميالنو 2021. كما ي�صارك يف املاراثون اأي�صاً مواطنه 
اأف�صل  العاملي حمققاً  الت�صنيف  العا�صرة يف  املرتبة  الذي يحتل  فيليمون رونو 
املركز الأول يف ماراثون  ق��دره �صاعتني و5 دقائق، وك��ان قد نال  وقت �صخ�صي 

تورنتو 2019.
جميع  يف  م�صارك  اآلف   5000 من  اأك��ر  الآن  حتى  امل�صجلني  اأع���داد  بلغ  كما 
�صباقات املاراثون، وباإمكان عموم فئات املجتمع امل�صاركة والت�صجيل يف ال�صباقات 

حيث انها توفر م�صافات تنا�صب جميع امل�صتويات.
وقال �صعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�صي اإن العدد 
الكبري من امل�صاركني امل�صجلني يف �صباقات املاراثون ال�صهر املقبل يج�صد اهتمام 
اأ�صلوب حياة �صحي حيوي مفعم بالطاقة  اأبوظبي وحر�صه على تبني  جمتمع 

الإيجابية، كما يدل على زيادة اأعداد املهتمني بريا�صة اجلري يف اأبوظبي.
جلهود  تقديراً  مميز  باأ�صلوب  يحظى  العام  هذا  ميداليات  ت�صميم  ان  واأ�صاف 

ال�صباق التي  باإكمال م�صافة  امل�صاركني يف التحدي ولالحتفاء بنجاحهم  جميع 
تنا�صب م�صتويات لياقتهم البدنية، كما ندعو جميع الراغبني بامل�صاركة يف هذا 
احلدث العاملي للت�صجيل والن�صمام لفئات ال�صباقات، ونرحب بامل�صاركة املميزة 
لنخبة الريا�صيني العامليني يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي احلدث العاملي املرتقب 
الذي �صيقام بتاريخ 26 نوفمر املقبل، ول �صك اأن تاأكيد نخبة الأ�صماء العاملية 
مل�صاركتها يف احلدث تعك�س املكانته املرموقة له ولقيمته العاملية بني الفعاليات 

الكرى على ال�صعيد الدويل.
و�صرتحب قرية ال�صباق املعتمدة يف املقر الرئي�صي ل�صركة "اأدنوك" بامل�صاركني 
واجلمهور ملدة 3 اأيام قبل موعد �صباق املاراثون، وذلك خالل الفرتة من 22 
يف  امل�صاركة  فر�صة  العائلة  اأف���راد  لكافة  �صتوفر  كما   ، املقبل  نوفمر   25 اإىل 
جمموعة متنوعة من من الفعاليات املمتعة والأن�صطة العائلية، وذلك يف اإطار 

تعزيز منط احلياة ال�صحية والرفاهية البدنية لأفراد جمتمع اأبوظبي.

برعاية من�شور بن زايد.. بطولة الإمارات الوطنية جلمال اخليل تنطلق اليوم مب�شاركة 433 جوادا

زايد بن حمد اآل نهيان: البطولة ت�ضتهدف دعم املالك واملربني والعار�ضني املواطنني

كا�شرب رود وديني�س �شابوفالوف ي�شاركان للمرة الأوىل يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س

النجمان ال�ضاعدان يف تن�ش الرجال ين�ضمان اإىل اإميا رادوكانو وبيلندا بن�ضيت�ش يف الدورة الـ 13   

»اأبوظبي الريا�ضي« يعلن عن م�ضاركة جنوم العامل يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2021

حقق فريق األعاب القوى بنادي الإمارات املراكز الأوىل و 15 
ميدالية متنوعة يف بطولة الدولة الفردية لخرتاق ال�صاحية 
، على م�صتوى ال�صباب وال�صيدات والنا�صئني وقد ح�صد الفريق 
وكانت  ك���رمي،  حممد  ه���ادي  امل���درب  بقيادة  ملونة  ميداليات 
3 كم على  نتائج البطولة حيث ح�صل فريق ال�صيدات مل�صافة 
3 ميداليات منوعه وهن رقية حممد املرزوقي وحترير را�صد 
ال�صابات  فريق  حقق  كما  الرحيم،   عبد  بنت  وهديل  النقبي 
مل�صافة 3 كم 3 ميداليات منوعة وهن جنى خالد اأحمد، موزة 

�صليمان ال�صحي، مرمي اأنور عبيد �صرور.
مل�صافة  ميداليات   4 حققن  فقد  النا�صئات  �صعيد  على  واأم���ا 
نا�صر  فاطمة   ، عبيد  روان  العمري،  ن�صر  جمان  وهن  كم   2
حممد، فجر حممد الزعابي، وعلى �صعيد الأ�صبال مت حتقيق 
، �صيخة حممد  اأ�صرف  2 كم وهن �صلمى  5 ميداليات مل�صافة 
امل��ه��ريي، هيام  ال��زع��اب��ي ،م��ن��ى عمر  ال��زع��اب��ي ، علياء ط��ار���س 

حممد املازمي.
من جانبه تقدم يو�صف عبد اهلل البطران رئي�س جمل�س اإدارة 

نادي الإمارات وبح�صور جمال ابراهيم القر�صي ع�صو جمل�س 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  م�صرف  الإدارة 
بال�صكر وخال�س التهاين جلميع لعبي ولعبات األعاب القوى 
هادي  الكابنت  الفريق  م��درب  جهود  على  اأث��ن��ى  كما  بالنادي 
حممد كرمي ، م�صيداً مبا حققوه من اجناز ونتائج لفته قد 
رفعت من ا�صم النادي وجعلت من نادي الإمارات كيانا ريا�صيا 
واإخال�صهم  مثابرتهم  بف�صل  القوى  األعاب  جمال  يف  متميزا 

ونتائجهم املميزة.

�ضقور الإمارات لألعاب القوى يحققون 15 ميدالية 
يف بطولة الدولة الفردية لخرتاق ال�ضاحية 
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•• اأبوظبي - وام:

اأكد الطارق العامري املدير التنفيذي 
اأهم  اإح�����دى  حل��ل��ب��ة م��ر���س��ى ي��ا���س - 
الإمارات  يف  الريا�سية  املرافق  واأك��ر 
الإجناز  ن�سبة  اأن   - الأو�سط  وال�سرق 
لتطوير  اجل����دي����دة  ال���ت���ع���دي���ات  يف 
احللبة  م�سمار  ومنحنيات  م�سارات 
و�سلت اإىل 95 % حتى الآن، ون�سبة 
% امل��ت��ب��ق��ي��ة ه����ي ع����ب����ارة عن   5 ال������ 
العملية  والتجارب  الأخ��رة  اللم�سات 
التي �ستجرى عليها، قبل ا�ستخدامها 
امل��ق��ب��ل يف جولة  ر���س��م��ي��ا يف دي�����س��م��ر 
جائزة الإحتاد الكرى للفورمول 1.

واأ�ساف اأن جولة 2021 يف دي�سمر 
املقبل �ستكون ا�ستثنائية بكل املقايي�س 
ح��ي��ث �ستحمل ر���س��ال��ة م��ن الإم����ارات 
كورونا،  جائحة  من  بالتعايف  للعامل 
بالن�سبة  ب��احل�����س��ور  فيها  و�سي�سمح 
والزائرين  اجل��م��اه��ر  م��ن  الأق�����س��ى 
م��ن ع�����س��اق ري��ا���س��ات ال�����س��ي��ارات، كما 
���س��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س��ه��ا ال���ع���دي���د من 
التي  وال�سباقات  امل�ساحبة  الفعاليات 

يجري تنظيمها لأول مرة.

خا�سة  ت�سريحات  يف  العامري  وق��ال 
لوكالة اأنباء الإمارات" وام" : " حلبة 
حكومة  ا�سرتاتيجية  م��ن  ج��زء  يا�س 
واأبوظبي على وجه  الإم��ارات عموما 
تكون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اخل�����س��و���س، 
والريا�سة  لل�سياحة  ع��امل��ي��ة  من�سة 
 13 ال�  الن�سخة  ف��اإن  معا، وبناء عليه 
من جائزة الإحتاد الكرى للفورمول 
العودة  �ست�سهد   ، اجلاري  العام  يف   1
ب�سعة  والزائرين  للجماهر  الكاملة 
مع  ل��ن��ح��ت��ف��ل   ،100% ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
ال���ع���امل ب��ت��غ��ل��ب��ن��ا ع��ل��ى اجل��ائ��ح��ة من 
التي  امل���درو����س���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  خ����ال 
ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات، 
والوعي،  ال���دق���ة  مب��ن��ت��ه��ى  وط��ب��ق��ت��ه��ا 
التحدي  ه����ذا  م���ن خ��ال��ه��ا  ل��ت��ح��ول 

الكبر اإىل ق�سة جناح".
وتابع : " بالتاأكيد فاإن ال�سياحة عن�سر 
م��ه��م م��ن م��ع��ادل��ت��ن��ا يف ال��ع��م��ل، وهي 
 %  50 ال�  التي نطلق عليها معادلة 
% من اجلمهور   50 ن�ستهدف  اأي   ،
اجلمهور  م�����ن   % و50  امل����ح����ل����ي، 
الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  اخل����ارج����ي 
جائزة  وهي  احللبة  ت�ست�سيفها  التي 

وقد   ،1 للفورمول  ال��ك��رى  الحت���اد 
اإدارة  ون��ظ��م  وق��وان��ن  اآل��ي��ات  و�سعنا 
اأن  اأه��داف��ن��ا، ومم��ا ل �سك فيه  تخدم 
عام اخلم�سن اأعطانا طاقة اإيجابية، 
وج����دد ل��دي��ن��ا احل���واف���ز ل��ل��م��زي��د من 
العطاء والتميز، كما اأن وجود اإك�سبو 
مينحنا  الإم������ارات  يف  دب���ي   2020
ل���اإب���داع، ويف �سهر  اإ���س��اف��ي��ة  دواف����ع 
يا�س  ���س��ت��ك��ون حلبة  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��ر 
العامل عندما ن�ست�سيف  بوؤرة اهتمام 
اجلولة اخلتامية ل�سباق الفورمول 1 

والتي �ستتوج الفائز باملركز الأول".

يا�س  م��ر���س��ى  ت�����س��ورات��ه حللبة  وع���ن 
اخلم�سن  يف  ت��ق��دم��ه  اأن  مي��ك��ن  وم���ا 
عاما املقبلة باعتبارها واحدة من اأهم 
منطقة  يف  الريا�سية  امل��راف��ق  واأغ��ل��ى 
 " العامري:  ق��ال   .. الأو���س��ط  ال�سرق 
ن�سع خطط  ب��داأن��ا  ع��ام اخلم�سن  يف 
ال��ت��ط��وي��ر يف احل��ل��ب��ة ل��ت��ت��واف��ق مع 
نعمل  ل  ونحن  امل�ستقبلية،  اأه��داف��ن��ا 
وح��دن��ا، ب��ل ن��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د من 
الأط��������راف وم��ن��ه��ا الحت������اد ال����دويل 
 ،  1 ال��ف��ورم��ول  ومنظمة  لل�سيارات، 
وال�����س��ائ��ق��ن وال���ف���رق، وق��م��ن��ا بتغير 
امل�سمار بحيث يتوافق مع متطلباتنا 
ويف  ال��ب��داي��ة،  ه��ي  وت��ل��ك  امل�ستقبلية، 
مدى  ال��ع��امل  �سيتابع   2021 �سباق 
والتطورات  ال��ت��ع��دي��ات  ه���ذه  ت��اأث��ر 
املنحنيات  ويف  امل�سمار  م�ستوى  على 
القيادة،  يف  واأ�����س����رع  اأو�����س����ع  ل��ت��ك��ون 
باأن تكون لديهم  لل�سائقن  و�ست�سمح 
فر�س للتناف�س القوي ورفع معدلت 
املقبلة  عاما  اخلم�سن  ويف  الت�سويق، 
يا�س  ح��ل��ب��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ���س��ن��ع��م��ل 
العاملية  الأح��داث  من  للعديد  من�سة 
ل��ي�����س يف عامل  ال���ك���رى  ال��ري��ا���س��ي��ة 

العديد  يف  ول��ك��ن  فح�سب،  ال�����س��ي��ارات 
من الريا�سات الأخرى".

اجلديدة  ال��ت��ع��دي��ات  ع��ن  وتف�سيا 
م�سمار  يف  ال���ع���ام  ه����ذا  ج����رت  ال���ت���ي 
" اق��رتب��ن��ا من   : اأ����س���اف   .. احل��ل��ب��ة 
الإن����ت����ه����اء مت����ام����ا م����ن اإجن��������از تلك 
 95 ت��ق��رتب م��ن  ال��ت��ع��دي��ات، بن�سبة 
الدويل  الحت���اد  ب��دع��وة  وقمنا   ،%
ل��ل�����س��ي��ارات وم��ن��ظ��م��ة ال���ف���ورم���ول 1 
امل�سمار  وم���ن���ح  م���ع���ن���ا،  ل��ل��ت��ج��ري��ب 
ال��ت�����س��ري��ح ال�����دويل، والأم������ور ت�سر 
ب�سكل رائع، وقريبا �سنحتفل باعتماد 
امل�����س��م��ار اجل���دي���د ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي يف 

نوفمر املقبل".
����س���رى النور  ال�����ذي  وع����ن اجل���دي���د 
من   2021 ن�����س��خ��ة  يف  م����رة  لأول 
.. قال:   1 للفورمول  جائزة الحت��اد 
على  اأجريت  التي  التعديات  بعد   "
بزيادة  ل��ل�����س��ائ��ق��ن  ���س��ي�����س��م��ح  امل�����س��ار 
وبالتايل  امل�����س��م��ار،  ع��ل��ى  ال�����س��رع��ات 
مع  خ�سو�سا  اأك��ر،  التناف�س  �سيكون 
حدة  من  والتخفيف  امل�سمار  تو�سيع 
ياأتي  وعندما  والإلتفافات،  املنحنيات 
املرة  ه����ذه  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  ال�����س��ائ��ق��ن 

�سيكون امل�سمار جديدا عليهم متاما، 
وخمتلفا متاما عن ذي قبل".

للحدث  امل���راف���ق���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وع����ن 
 " ال��ع��ام��ري:  واجل��دي��د فيها .. ذك���ر 
للتعايف  بالعودة  �سنحتفل  ال��ع��ام  ه��ذا 
الكامل، ولدينا برنامج ترفيهي كامل 
اجلمهور،  من  وال�سرائح  الفئات  لكل 
ملطربن  غنائية  حفات   4 فيها  مبا 
الرتفيه  ملن�سات  وبالن�سبة  عاملين، 
تطويرا  ف�����س��ت�����س��ه��د  احل���ل���ب���ة  داخ������ل 
وت�سهيا يف عملية الدخول واخلروج 
مواقعهم  لهم يف  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
بتقنيات  م��ك��ان��ه،  م��ن  ي��خ��رج  اأن  دون 
حديثة، وبالن�سبة لل�سباقات امل�ساحبة 
فاإنه �سيتم تنظيم �سباق الفورمول 4 
بن�سخة جديدة، لل�سائقن �سغار ال�سن 
املتحولن من الهواية اإىل الحرتاف، 
م��ن ال��ك��ارت��ي��ن��ج اإىل ال��ف��ورم��ول، ويف 
اأبطال  �سيمكننا م�ساهدة  املن�سة  تلك 
ومنهم   ،1 ال��ف��ورم��ول  يف  امل�ستقبل 
ومعها  القبي�سي،  ح��م��ده  الإم��ارات��ي��ة 
ع���دد م��ن الأب���ط���ال ال��ع��امل��ي��ن يف هذه 
�سي�سمل  ال��ع��ام  ه��ذا  والتغير  الفئة، 
نف�سها   4 ال��ف��ورم��ول  ���س��ي��ارة  من�سة 
جديد،  واأداء  ج��دي��د،  ب�سكل  لتظهر 
للتعرف  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة  و���س��ت��ك��ون 
 4 للفورمول  اجلديدة  ال�سيارة  على 
للمرة  ال��ع��امل  يف  لها  ظ��ه��ور  اأول  م��ع 

الأوىل".

تطوير  اأع��م��ال  هناك  كانت  اإذا  وعما 
 "  : اأو������س�����ح   .. احل���ل���ب���ة  يف  اأخ��������رى 
التطوير م�ستمر ولن يتوقف، وحاليا 
ه��ن��اك ب���رام���ج ج���دي���دة ن��ع��م��ل عليها 
�سناعة  يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ات  م��ع 
منتجاتهم  ن��ط��رح  بحيث  ال�����س��ي��ارات 
يف  حاليا  نحن  يا�س،  مر�سى  حلبة  يف 
منتجات  لدينا  �سيكون  التفاق،  طور 
وخدمات  ال�������س���ي���ارات،  م���ن  ج���دي���دة 
ل��ل�����س��ي��ارات، وم���ق���رات لبيع  ج���دي���دة 

ماركات عاملية لدينا يف احللبة".
يا�س  م��ر���س��ى  حلبة  ا�ست�سافة  وع���ن 
اأقل  عاملية يف  اأح��داث  لعدة  واأبوظبي 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  م��ن��ه��ا  ���س��ه��ري��ن  م���ن 
القتالية  ال��ف��ن��ون  ون����زالت  للتحدي 
العاملية،  �سي"  اإف  "يو  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
وبطولة  لل�سباحة،  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة 
اإ�س بي �سي" العاملية للجولف،  "اإت�س 
 " ق��ال:  للرتايثلون،  العامل  وبطولة 
يف  ب�سيطة  معادلة  على  نعتمد  نحن 
العمل تقوم على الربط بن ال�سركاء 
ال�سرتاتيجين، ولدينا عاقة قوية 
ومع  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  مع 
اجلهود  وبتن�سيق  "ادنوك"  ���س��رك��ة 
الهائلة  الإم���ك���ان���ات  ن�ستثمر  م��ع��ه��م 

املوجودة يف احللبة".
وح���ول ���س��ال��ة الحت����اد ال��ك��رى التي 
تعد  والتي  احللبة  داخ��ل  اإن�ساوؤها  مت 
اأك��ر ال�سالت يف منطقة  واح��دة من 

 18 ل���  تت�سع  الأو���س��ط حيث  ال�����س��رق 
التي  امل�سافة  والقيمة  متفرج  األ���ف 
تقدمها لريا�سة الإم��ارات ب�سكل عام 
وحللبة يا�س حتديدا .. ذكر العامري 
: " �سالة الحتاد رئة جديدة من رئات 
املن�ساأة  ه��ذه  مبثل  ونفتخر  احل��ل��ب��ة، 
باإدخال  ل��ن��ا  �سمحت  ال��ت��ي  ال�سخمة 
متاما  خمتلفة  وف��ع��ال��ي��ات  ري��ا���س��ات 
اأجلها،  من  احللبة  تاأ�س�ست  التي  عن 
والفعاليات  الأغ��را���س،  متعددة  فهي 
مع  بالتن�سيق  ت��ت��م  ف��ي��ه��ا  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
ياأتي  ومن  ال�سرتاتيجين،  ال�سركاء 
على  يطلع  اأن  ميكنه  الحت��اد  ل�سالة 
املختلفة ومن�سات الرتفيه  اخلدمات 

املتنوعة يف حلبة يا�س".
يا�س  املمار�سات يف حلبة  اأح��دث  وع��ن 
القيادة  من�سة  " اأطلقنا   : اأ���س��اف   ..
ال�سغار،  ل���اأط���ف���ال  الإل���ك���رتون���ي���ة 
من  كبر  عدد  على  بالت�سفية  وقمنا 
املميزين  اخ��ت��ي��ار  مت  حيث  الأط���ف���ال، 
الآن ع���دد من  ث��م دخ���ل معنا  م��ن��ه��م، 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��م��ي��زي��ن  الأط����ف����ال 
ال�����دويل ، ح��ت��ى و���س��ل ال���ع���دد خال 
م�ساركة   250 اإىل  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
���س��ي��ك��ون توجه  وه������ذا  اإل���ك���رتون���ي���ة، 
يف  زال���ت  م��ا  املن�سة  وت��ل��ك  امل�ستقبل، 
بدايتها ويف كل فرتة �سن�سلط ال�سوء 
عليها، لأننا متاأكدين اأن هذا التوجه 

�سيكون هو توجه امل�ستقبل".

•• دبي-الفجر:

مونايت  دب��ي  بطولة  اإقامة  عن  لاأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �سركة  اأعلنت   
كا�سيك مب�ساركة اأبرز لعبات اجلولف يف العامل على اأر�س ملعب فالدو يف 
نادي الإمارات للجولف من27 وحتى 29 اأكتوبر. وتقّدم اأول فعالية نهارية 
ا�ستثنائية لع�ساق الريا�سة ولعبيها على  وليلية للجولف يف العامل جتربة 

حٍد �سواء.
جماناً  البطولة  فعاليات  ح�سور  بفر�سة  اجلولف  ريا�سة  ع�ساق  ويحظى 
يومي 28 و29 اأكتوبر وال�ستمتاع بالأجواء املمتعة واحلما�سية، حيث يوفر 
منظمو البطولة للح�سور جمموعة من الأن�سطة العائلية املتنوعة واملنا�سبة 
تراكرز  م��ن  امل��ق��دم��ة  ال�سهية  امل���اأك���ولت  ت��ن��اول  فيها  مب��ا  الأع���م���ار،  جلميع 
الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة  للمبتدئن،  اجل��ول��ف  درو����س  وت��ق��دمي  الإم����ارات، 
الرتفيهية واملو�سيقية التي يقدمها املغنيان وموؤلفا الأغاين املوهوبان جيمي 

ريك�س ومارتن كروكر مب�ساركة عازفة ال�ساك�سفون ما�سا كوت�سكوفا.
جلميع  املتوفرة  الرتفيهية  الفعاليات  من  املتنوعة  املجموعة  اإىل  واإ�سافة 
اأفراد العائلة، اإليكم خم�سة اأ�سباب تدفع اجلميع حل�سور جمريات البطولة 

املرتقبة. 

املباراة احلما�شية بني �شقيقتني
�سهد هذا املو�سم تاألق ال�سقيقتن اآريا وموريا جوتانوجارن، وتكلل بفوزهما 

يف بطولة داو جريت ليك�س باي اإنفيتي�سنال يف يوليو املا�سي بعد اإحرازهما 
59 نقطة يف مباراة زوجية يف اليوم اخلتامي. وح�سدت الأخت ال�سغرى اآريا، 
بالإ�سافة اإىل الفوز امل�سرتك، انت�ساراً يف بطولة هوندا LPGA تاياند، 
املو�سم. كما فازت الاعبة  الع�سرة الأوىل هذا  املراتب  اإىل  وتاأهلت 7 مرات 
البالغة من العمر 25 عاماً مرتن ببطولت كرى، بينما تاأهلت �سقيقتها 
البالغة من العمر 27 عاماً 6 مرات اإىل املراتب الع�سرة الأوىل هذا املو�سم.

م�شاركة م�شاهري اجلولف
يتمتع ا�سم ال�سيدة لورا ديفيز ب�سهرة كبرة �سواء بن الريا�سين من ع�ساق 
املخ�سرمة،  الإجنليزية  الاعبة  جتمع  حيث  النا�س،  عامة  بن  اأو  اجلولف 
مما  جعبتها،  يف  لقباً   85 ال��دائ��م��ة،  وابت�سامتها  الكبرة  بثقتها  ال�سهرة 
اأب���رز الأ���س��م��اء الامعة يف تاريخ  اأ���س��ط��ورة يف ع��امل اجل��ول��ف واأح���د  يجعلها 

الريا�سة. 
عناوين  بدورها  ماثيو  كاتريونا  الإ�سكتلندية  اجلولف  اأ�سطورة  وت�سدرت 
اأخبار اجلولف يف وقت �سابق من هذا العام بعد جناحها يف قيادة فريق اأوروبا 
اأوروب��ا يف مدينة توليدو يف  للدفاع عن لقبه يف كاأ�س �سولهامي. وفاز فريق 
ولية اأوهايو على فريق الوليات املتحدة على اأر�سه وبن جمهوره بنتيجة 
يف  الن��ت�����س��ارات  م��ن  متتالية  �سل�سلة  ب��ع��د  اإن��ف��رن��ي�����س  ن���ادي  يف   13-15
البطولة، مب�ساعدة ماثيو البالغة من العمر 52 عاماً والفائزة ب� 11 بطولة 

احرتافية. 

وي�ستمتع كل من ع�ساق اجلولف والريا�سة ب�سكٍل عام مبتابعة الأداء املميز 
لكل من ديفيز وماثيو.

تاألق املواهب ال�شاعدة
ل تزال كيارا نوجا، على عك�س ماثيو وديفيز، ت�سق طريقها يف عامل اجلولف، 
حيث ت�سارك الاعبة التي مل يتجاوز عمرها الأربعة ع�سر عاماً يف بطولة 
دبي مونايت كا�سيك للمرة الثانية بعد انتقالها ر�سمياً لدوري املحرتفن 

قبل بدء البطولة وتقدميها اأداء لفتا خالها يدل على موهبة واعدة. 
النخبة يف  بطولة  لقب  وحاملة  دبي  املقيمة يف  الاعبة  ثيتيكول،  اأثايا  اأم��ا 
كو�ستا ديل �سول بعمر 18 عاماً فقط، فقد فازت ببطولة ال�سيدات الأوروبية 
احرتافية  ببطولة  تفوز  جولف  لعبة  اأ�سغر  لت�سبح  تاياند،  يف   2017

يوماً. و19  اأ�سهر  و4  عاماً  بعمر 14 

امل�شاركة الهندية املميزة
اأديتي  اإحداهما  الهند،  من  اأوملبيتان  جنمتان  العام  ه��ذا  بطولة  يف  ت�سارك 
والتي  لل�سيدات  الأوروب��ي��ة  م��رات يف بطولت اجلولة  املتوجة ثاث  اأ�سوك، 
كانت على و�سك اإ�سافة لقب جديد اإىل م�سرتها يف اأوملبياد طوكيو هذا العام 
لتفوز بعدها باملرتبة الرابعة. ويتطلع الكثرون مل�ساهدة اأداء الاعبة ذات ال� 
العام على اأر�س ملعب فالدو بعد خ�سارتها العام  ربيعاً يف مناف�سات هذا   23
املا�سي يف بطولة دبي ديزرت كا�سيك متخلفة ب�سربتن عن حاملة اللقب 

مينجي يل.
اأما مواطنة اأ�سوك، ديك�سا داجار، ال�سهرة با�ستخدامها اليد الي�سرى، فقد 
وف��ازت ببطولتن يف اجلولة  العام  اأوملبياد هذا  اإىل  ان�سمت يف وقٍت متاأخر 
الأوروبية لل�سيدات. ومثلت الاعبة ذات الع�سرين عاماً الهند يف دورة األعاب 

الديفلمبياد ال�سيفية 2017 وح�سدت امليدالية الف�سية.

املناف�شة النارية
فالدو  اأر����س  على  كا�سيك  م��ون��اي��ت  دب��ي  بطولة  يف  امل�����س��ارك��ون  يتناف�س 
للح�سول على لقب البطولة الذي يوؤهلهم اإىل مناف�سات النخبة يف كو�ستا 
ديل �سول، البطولة التي ت�ستمر ملو�سم كامل لتتويج اأف�سل لعبة يف اجلولة 

الأوروبية لل�سيدات.
ومتنح البطولة جوائز مبجموع 250 األف يورو للفائزين باملراتب الثاثة 
لاحتفاظ  ت�سعى  ال��ت��ي  ثيتيكول،  التاياندية  ال��اع��ب��ة  وت��واج��ه  الأوىل. 
باللقب هذا املو�سم وحتقيق الفوز الثالث يف البطولة، اأقرب مناف�ساتها، مبن 
�سكاربنورد،  وم��اري��ان  بابنيك  وبيا  كرياكو  و�ستيفاين  نوتينن  �سانا  فيهن 
يف مباريات جتمع امل�سنفن اخلم�سة والثمانية الأوائ��ل من املراتب الع�سرة 

الأوىل على اأر�س ملعب فالدو.
وُتقام بطولة دبي مونايت كا�سيك بن 27 و29 اأكتوبر يف نادي الإمارات 
للجولف الذي يتيح الدخول املجاين للح�سور يومي اخلمي�س 28 واجلمعة 

10 ليًا.  حتى  ع�سراً   4 ال�ساعة  من  اأكتوبر   29

• الطارق العامري:  عام اخلم�شني مينحنا طاقة اإيجابية واأعمال التطوير ت�شتجيب خلطط امل�شتقبل 
• حلبة يا�س جزء من ا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي ونعتمد معادلة الـ 50 % لدعم قطاع ال�شياحة
• ن�شخة 2021 من جائزة الحتاد الكربى للفورمول 1 "ا�شتثنائية" و�شتحمل ر�شالة تفاوؤل من الإمارات للعامل 
• �شالة الحتاد قيمة م�شافة لريا�شة الإمارات ومن�شة القيادة الإلكرتونية اأحدث املمار�شات يف براجمنا
• التطوير لن يتوقف وجاري التفاق مع �شركات عاملية ل�شناعة ال�شيارات بهدف فتح مقرات لها داخل احللبة
• �شباق الفورمول 4 يقدم لنا اأبطال امل�شتقبل وتغيري �شامل على من�شة ال�شيارة يف الن�شخة اجلديدة

املدير التنفيذي حللبة مر�سى يا�س : انتهينا من 95 % من 
التعديالت على امل�سمار واالفتتاح الر�سمي نوفمرب املقبل

للمرة اخلام�شة على التوايل

نادي ال�سارقة بطاًل لل�سداقة االإماراتية الكورية للتايكواندو
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  ن���ادي  ت��اي��ك��وان��دو   ح��اف��ظ 
بطولة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  ال����ري����ا�����س����ي، 
الكورية  الإم����ارات����ي����ة  ال�������س���داق���ة 
باملركز  وتوج  للتايكواندو  اخلام�سة 
اخلام�س  ال��ل��ق��ب  م�����س��ي��ف��اً  الأول 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  ال����ت����وايل، يف  ع��ل��ى 
ا�ست�سافتها �سالة الألعاب الريا�سية 

بنادي ال�سارقة يف احلزانة.
وح�سل ملوك التايكواندو، على 15 
ميدالية ملونة و�سعتهم يف �سدارة 
للبطولة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  ج����دول 
وال�سباب  الرجال  لفئات  املخ�س�سة 

نالت  والآن�����س��ات، حيث  وال�����س��ي��دات 
 6 منها  ميداليات   7 ال��رج��ال  فئة 

ذهبيات وميدالية برونزية واحدة.
و����س���ارت ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ع��ل��ى خطى 
الرجال وجنحت يف التتويج باملركز 
بعد  وا�ستحقاق  ج���دارة  ع��ن  الأول 
ميداليات   8 ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  اأن 
ذهبية  م��ي��دال��ي��ات   5 ب��واق��ع  ملونة 
وميدالية  ف�سيتن  وم��ي��دال��ي��ت��ن 

برونزية واحدة.
النقاط  جم���م���وع  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
وحازت  بقوة  ال��ن��ادي  اأب��ط��ال  �سرب 
بينما  نقطة   70 على  الرجال  فئة 
نال ال�سباب 67 نقطة، يف البطولة 

التي �سارك فيها 180 لعباً ولعبة 
من 11 نادياً من اأندية واأكادمييات 

الدولة.
ال��ب��ط��ول��ة ح�����س��وراً نوعياً  و���س��ه��دت 
الكوري  ال�����س��ف��ر  ت��ق��دم��ه  مم���ي���زاً، 
ل��دى ال��دول��ة، ك��ون ي���وجن، و�سعادة 
امل�ساعد  العام  الأم��ن  املدفع  خالد 
و�سعادة  للريا�سة،  العامة  بالهيئة 
رئي�س  ال����زي����ودي،  ح���م���دان  اح���م���د 
احتاد الإمارات للتايكواندو، و�سعادة 
رئي�س  احل�����زام�����ي،  ه�����ال  ع��ي�����س��ى 
ال�سارقة الريا�سي، و�سعادة  جمل�س 
ع��ل��ي ���س��امل امل��دف��ع، رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�سي،  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 

عبدالرحمن  ���س��ل��ي��م��ان  وامل��ه��ن��د���س 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال����ه����اج����ري، 
الألعاب  اإدارة  رئي�س  ال�سارقة  نادي 
ال��ف��ردي��ة وط���اق���م احت����اد الإم�����ارات 

للتايكواندو.
�سليمان  امل����ه����ن����د�����س  واأو���������س��������ح 
عبدالرحمن الهاجري، رئي�س اإدارة 
ال�سارقة  ب��ن��ادي  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب 
الريا�سي، اأن التتويج بلقب البطولة 
هو  ال��ت��وايل،  على  اخلام�سة  للمرة 
التي  ل��ل��خ��ط��ط وال��������روؤى  ت��رج��م��ة 
بالنادي  الفردية  الأل��ع��اب  و�سعتها 
وال���ت���ي ي��ق��ف م���ن خ��ل��ف��ه��ا جمل�س 
ت�ستهدف  والتي  ويدعمها،  الإدارة 

م�ساركات  ج��م��ي��ع  يف  الأول  امل��رك��ز 
فرق الألعاب الفردية بالنادي. 

ملجل�س  ���س��ك��ره  ال���ه���اج���ري،  ووج�����ه 
العمل  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 
الدوؤوب يف م�سمار الألعاب الفردية 
واأ�سبحت  ارت��ق��ت  بف�سله  وال����ذي 
امل��ن��اف�����س الأول يف  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
وانت�سر  ال���ف���ردي���ة  الأل����ع����اب  ك���اف���ة 
منتخبات  ع��ن  ي��داف��ع��ون  لع��ب��وه��ا 

الدولة.
واأ�ساد رئي�س الألعاب الفردية بقلعة 
�ساحب  ال��ت��اي��ك��وان��دو  بفريق  امل��ل��ك 
اأن  مبيناً  وال��ب��ط��ولت،  الإجن�����ازات 
الفريق يعتر من الفرق ذات الوزن 

م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب��ة  يف  ال��ث��ق��ي��ل 
جناحات  ي���ح���ق���ق  وظ�����ل  ال�����دول�����ة، 
اخلارجي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ع���دي���دة 
املواطن  ال��ف��ري��ق  ب��ط��اق��م  م�����س��ي��داً 
بقيادة الكابنت عبداهلل حامت املدير 
الفني وطاقم عمله ومقدماً التهنئة 

لاعبن. 

وع���ل���ى هام�س  ث���ان���ي���ة،  ج���ه���ة  م����ن 
�سامل  علي  �سعادة  اأه���دى  البطولة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��دف��ع، 
لل�سفر  ال����ن����ادي  درع  ال�������س���ارق���ة، 
تقديراً  ال�����دول�����ة،  ل�����دى  ال����ك����وري 
ال��ك��وري��ة يف رعاية  ال�����س��ف��ارة  ل����دور 
لعبة  ن�سر  يف  وم�ساهمتها  البطولة 

التايكواندو، كما قام املدفع بتكرمي 
���س��ع��ادة اح���م���د ح���م���دان ال���زي���ودي، 
للتايكواندو  الإم��ارات  احت��اد  رئي�س 
التنفيذي  املكتب  بع�سوية  ال��ف��ائ��ز 
كاأول  للتايكواندو  ال��دويل  لاحتاد 
املكتب  ب��ع�����س��وي��ة  ي���ف���وز  اإم�����ارات�����ي 

التنفيذي لدويل التايكواندو.

مناف�سات بطولة دبي موناليت كال�سيك تعود اإىل ملعب فالدو
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
الظفرة ينطلق رايل اأبوظبي ال�شحراوي يف ن�شخته الثالثني خالل الفرتة من 

نوفمرب املقبل.  11 حتى   5
وي�شلط عامل الراليات ال�شحراوية الطويلة الأ�شواء على الإمارات مرة اأخرى 
مع بدء العد التنازيل الأخري لنطالق رايل اأبوظبي ال�شحراوي، حيث تقرتب 
املراحل التنظيمية النهائية من نهايتها لإقامة الن�شخة الثالثني لهذا احلدث 

الكبري.
ومع جتمع ح�شد كبري من كبار ال�شائقني والدراجني من جميع اأنحاء العامل 
نوفمرب،  اأوائ��ل  يف  ال��رايل  لنطالق  ا�شتعداداً  اأبوظبي  الإماراتية  العا�شمة  يف 
اأكرث الختبارات  املناف�شة لواحد من  تبذل جهود كبرية حاليا لتجهيز م�شرح 

الريا�شية �شهرة لل�شيارات و الدراجات النارية.
الر�شمي  املقر  يا�س،  فئاتها يف حلبة مر�شى  بجميع  امل�شاركة  املركبات  وتتجمع 
���ش��ح��راوي��ة جديدة  دروب  ع��رب  �شتمر  ث��م  ون��ه��اي��ت��ه،  ان��ط��الق��ه  ل��ل��رايل ونقطة 
ا�شتعداداً  التح�شري  من  اأ�شهر  خ��الل  بعناية  اختيارها  مت  الظفرة  منطقة  يف 

لو�شول املناف�شني.
للربع  ال�شمالية  احل��اف��ة  اخلم�شة  ال�شحراوية  ال���رايل  م��راح��ل  جتتاز  و���ش��وف 
اخلايل الأ�شطوري، ويبلغ طول املراحل اخلم�شة 262 كم، 333 كم، 293 كم، 
و 216 كم، ويقع مركز التجمع يف خميم الرايل يف واحة ليوا الذي  كم   251
وامل�شوؤولني  وامليكانيكيني  والفنيني  املناف�شني  من  �شخ�س   800 �شي�شتوعب 

والطاقم الطبي واملتطوعني وو�شائل الإعالم.
الذين يعملون  والفنيني  املتطوعني  وي�شارك يف تنظيم احلدث عدد كبري من 
على مدار ال�شاعة، لتحويل موقع �شحراوي خاٍل متاماً و�شط الكثبان الرملية، 
ويعجُّ  ل��ل��رايل،  �شحراوية  كقاعدة  ُي�شتخدم  متكامل  كامل  جتّمع  خميم  اإىل 

بالن�شاط ملدة خم�س لياٍل.
وتوؤكد عملية بناء خميم الرايل وت�شغيله اأثناء احلدث، ومن ثم تفكيكه لحقاً 
اأ�شابيع، على تفاين منظمي الرايل وعلى دعم  يف نهاية الرايل على مدار عدة 
املنطقة  يف  ال�شحراوية  البيئة  حلماية  املحلية  وال�شلطات  الإم���ارات  حكومة 

بالقرب من واحة ليوا.

 "EMSO" وقال حممد بن �شليم رئي�س منظمة الإمارات لريا�شة ال�شيارات
ونائب رئي�س الحتاد الدويل لل�شيارات.. " ي�شكل خميم الرايل املوؤقت اأولوية 
للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  خا�شة  احلكومية  لل�شلطات  مدينون  ون��ح��ن  ك���ربى، 
امل�شلحة بالكثري، لدعمها لإن�شاء وجتهيز هذا املخيم، وجعل �شيا�شاتنا البيئية 
الرايل  ملخيم  التحتية  البنية  من  الأك��رب  اجل��زء  ت�شليم  ومت  بفعالية".  تعمل 
ومولدات الطاقة من قبل القيادة العامة للقوات امل�شلحة ، وبداأ يت�شكل خميم 
يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  مب�شاعدة  ال���رايل 
اأبوظبي. ولدى جهوزية الرايل بالكامل، �شتجتمع جهود فرق من بلدية الظفرة 
اإع��ادة تدوير  ال�شاعة، مبا يف ذلك  ال�شيانة للموقع على مدار  وتدوير لتوفري 

جميع النفايات ل�شمان عدم انت�شارها يف ال�شحراء اأو ت�شرب الزيوت.
ويف الوقت نف�شه، �شيكون لدى �شركة اأبوظبي للتوزيع اأنظمة قائمة لإعادة تدوير 
حوايل 20 األف جالون من املياه امل�شتخدمة يومياً يف املوقع مما يتيح للموقع 
اأيام الأ�شبوع، حيث غالباً ما تقام الإ�شالحات  العمل على مدار ال�شاعة طوال 
امليكانيكية التي جتري طوال الليل اآمال ال�شائقني والدراجني الذين ت�شررت 
فائزين يف  اإىل  ورمب��ا حتولهم  اليوم،  �شابق من  وقت  ودراجاتهم يف  �شياراتهم 

رايل اأبوظبي ال�شحراوي.
الكثبان  اأك��رب  من  ع��ددا  يواجهون  عندما  مثرية  مهمة  يف  املناف�شني  و�شيكون 
لهم  اختبار  باأكرب  للقيام  طوياًل  لالنتظار  ي�شطروا  ولن  العامل،  يف  الرملية 
اخلم�س  ال�شحراوية  ال��رايل  مراحل  من  الثانية  املرحلة  متر  حيث  العام  هذا 
عرب وديان ليوا التي تعترب حتماً اختباراً قوياً حقيقاً مده�شاً لهم. وت�شكل هذه 
عدم  مع  النارية  للدراجات  جديدة  ماراثون  التايل،  اليوم  مرحلة  مع  املرحلة 

ال�شماح لهم بتلقي م�شاعدة خارجية بني املرحلتني.
الأخرية  قبل  اجل��ول��ة  باعتباره  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شحراوي  اأب��وظ��ي  رايل  وي�شنف 
 ،2021 " لعام  " فيا  ال�شحراوية الطويلة  العامل للراليات  كاأ�س  من بطولة 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  ج��ولت  كخامتة  اأي�شاً  العام  ه��ذا  وي�شنف  كما 

ال�شحراوية الطويلة للدراجات النارية " فيم ".
دي���وان ممثل  ب��دع��م وم�شاندة  ال��ع��ام  ال�����ش��ح��راوي ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي  ويحظى رايل 
احلاكم يف منطقة الظفرة، والقيادة العامة للقوات امل�شلحة ، وطريان اأبوظبي، 
و�شرطة اأبوظبي، واأدنوك، وجزيرة يا�س، وحلبة مر�شى يا�س، وبلدية اأبوظبي، 

وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العني، وتدوير.

•• اأبوظبي-الفجر:

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ح�����ددت 
يف  وال��رثاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأبوظبي، 
ال��ظ��ف��رة دورت�����ه اخل��ام�����ش��ة ع�شرة 
تقام  وال��ت��ي   ،2022  -   2021
بعام  الح����ت����ف����اء  م�����ع  ب����ال����ت����زام����ن 
من  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  يف  اخلم�شني، 
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مزاينات  )م��و���ش��م   2022 ي��ن��اي��ر 
اأبوظبي( مت�شمنًة مزاينات لالإبل 
وم��ه��رج��ان��اً ت��راث��ي��اً ���ش��ام��اًل يف كل 
زايد  ومدينة  ورزي��ن  �شويحان  من 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  ���ش��م��ن  وال��ظ��ف��رة 
�شروط ومعايري امل�شاركة يف مزاينة 
الإبل للدورة اخلام�شة ع�شرة، التي 
ال�شمو  رعاية �شاحب  تنطلق حتت 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة.

وب��ي��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة م���ن خ����الل كتيب 
الرقمية   من�شاتها  ع��رب  اإر����ش���ادي 
امل�شاركة  )تراثنا( �شروط ومعايري 
يف م�������ش���اب���ق���ات م����زاي����ن����ات الإب�������ل، 
والتقيد  الق�شم  اأداء  اأب��رزه��ا  وم��ن 
اخلا�شة  وال���������ش����روط  ب���الأن���ظ���م���ة 
ب��امل��زاي��ن��ات، واأوق����ات دخ���ول املطايا 
والأ�شواط  العمرية  الفئات  ح�شب 
واإعالن  التحكيم  واأوق����ات  امل��ح��دد، 
وعددها،  اجل��وائ��ز  وقيمة  النتائج، 
و�شوابط  ���ش��روط  اإىل   ب��الإ���ش��اف��ة 
امل�شاركة يف بريق الإمارات لأ�شواط 
امل��ف��ت��وح��ة واآل���ي���ة جتميع  ال���رم���وز 

نقاط اجلائزة.
و�����ش����ددت ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى الل����ت����زام 
ب���الأوق���ات امل��ح��ددة ل��دخ��ول الإب���ل، 
والتعليمات،  ب��ال�����ش��روط  وال��ت��ق��ي��د 

يخالف  من  كل  م�شاركة  �شتلغى  اإذ 
من  امل��ق��ررة  والتعليمات  ال�����ش��روط 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وق�������رارات جلنة 

التحكيم.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  وا������ش�����رتط�����ت 
امل�شاركة  الإب������ل  ك���اف���ة  ت��ر���ش��ي�����س 
املزاينة،  ب�����ش��ري��ح��ة  امل���ه���رج���ان  يف 
الإبل  مب�شاركة  ي�شمح  ل��ن  بحيث 
الأ�شواط  يف  م�شبقاً  امل�شجلة  غ��ري 
ل  ملن  بامل�شاركة  ي�شمح  لن  وكذلك 

يحمل بطاقة م�شارك. 
م�شاركة  مينع  اأن��ه  اللجنة  واأك���دت 
نوع  ب��اأي  امل�شابة  اأو  املري�شة  الإب��ل 
من الفطريات اأو اأي مر�س معدي 
�شيتم  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة،  اللجنة  ت��ق��ره 
اإىل  ترقى  ل  التي  املطية  ا�شتبعاد 
م�شتوى املوا�شفات العامة للمزاينة 
اأكدت  كما  الفرز.  راأي جلنة  ح�شب 
اأن  ق��رارات اللجنة نافذة ونهائية، 

وغ��ري قابلة ل��الع��رتا���س، واأن���ه ل 
يحق للمالك الن�شحاب بعد بداية 

ال�شوط حتى اإعالن النتيجة.
كما اأكدت اأنه على اأ�شحاب احلالل 
ع��ن��د فح�س  ���ش��خ�����ش��ي��ا  ال���ت���واج���د 
الطبّية  ال��ل��ج��ن��ة  ِق��ب��ل  م���ن  امل��ط��ي��ة 
اأو  اآخر  �شخ�س  تفوي�س  اأو  للعبث، 
يتم  و���ش��وف  ب��ذل��ك،  اللجنة  توكيل 
بها  اأن  يتبني  التي  املطية  ا�شتبعاد 
نوع من العبث للتغيري من ال�شكل 
تاأثري  حت���ت  ك���ان���ت  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
امل��ن�����ش��ط��ات، و����ش���وف حت����ال الإب����ل 
الطبي،  الفح�س  اإىل  بها  امل�شتبه 
يف  الت�شبيه  جلنة  ا�شتباه  ح��ال  ويف 
باأنها مهّجنة حتال لفح�س  املطية 

تطابق الدم.
وو����ش���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة جم��م��وع��ة من 
املطية  ا�شتبعاد  ومنها  املحظورات، 
اكت�شاف  ح�����ال  يف  ن���ه���ائ���ي  ب�����ش��ك��ل 

الإلكرتونية  ب��ال�����ش��ري��ح��ة  ت��الع��ب 
بالإ�شافة اإىل فر�س غرامة قدرها 
حظرت  ك���م���ا  دره���������م،   10000
اأو  ب��ريق  اأي  حمل  امل�����ش��ارك��ني  على 
امل�����ش��ارك ومن  علم ع��دا علم دول���ة 
يخالف ذلك تلغى جميع م�شاركاته 
حرمانه  ويتم  جوائزه  من  ويحرم 
واأكدت  امل��ه��رج��ان،  يف  امل�شاركة  م��ن 
مع  م�شارك  اأي  ا�شتبعاد  �شيتم  اأن 
حرمانه من جميع جوائزه يف حال 
ع��ل��ى اأي م��ن جلان  ت��ع��دى ل��ف��ظ��ي��اً 

املهرجان.
ولفتت اللجنة اإىل اأنه ي�شمح لأبناء 
كحد  مبطيتني  بامل�شاركة  القبائل 
الأ�شواط  من  �شوط  كل  يف  اأق�شى 
واحد  بقطيع  وامل�شاركة  ال��ف��ردي��ة، 
يف اأ������ش�����واط اجل����م����ل، م����ع ال���ت���زام 
امل������الك ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ب��ي��ت الإب�������ل يف 
للمبيت  املخ�ش�شة  املزاينة  �شبوك 

خ���الل الأوق�����ات امل���ح���ددة ويف حال 
عدم اللتزام باملبيت �شيتم ا�شتبعاد 
واأ���ش��ارت جلنة  امل�شاركة.  الإب��ل من 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

وال���رتاث���ي���ة ب��اأب��وظ��ب��ي م���ن خالل 
الإر�شادي ملهرجان الظفرة  الكتيب 
لبيع  اخلا�شة  ال�شوابط  اإىل   ،15
ا�شتخراج  و�شروط  املطايا،  و�شراء 

املزاينة،  و�شريحة  امل�شارك  بطاقة 
م�شابقة  يف  امل�������ش���ارك���ة  و�����ش����روط 
الرتاثية  وامل�������ش���اب���ق���ات  امل���ح���ال���ب 

امل�شاحبة ومواعيد اإقامتها.

مهرجان الظفرة 15 يحدد �شروط ومعايري امل�شاركة 
يف مزاينة الإبل يف �شويحان ورزين ومدينة زايد  

اأنظار العامل تتجه اإىل الإمارات ا�شتعدادا لنطالق رايل اأبوظبي ال�شحراوي

•• وار�سو-وام:

ت���وج اجل�����واد وي��ل��ك��ي داك��ري�����س بلقب 
ل��ك��اأ���س �شاحب  ال��ب��ول��ن��دي��ة  امل��ح��ط��ة 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
التي   28 ال�����  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا  الأ����ش���ي���ل���ة 
اأقيمت اأم�س الأول الأحد، يف م�شمار 
بالعا�شمة وار�شو، يف ختام  �شلوزويك 

املحطات الأوروبية للكاأ�س الغالية.
العا�شرة حتت رعاية  واأقيمت املحطة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ك��رمي��ة م���ن ���ش��اح��ب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شمو  �شاحب  ودعم  اهلل"،  "حفظه 
اآل نهيان ويل  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، 
امتداداً لروؤية ونهج املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
العربي  اخل��ي��ل  قيمة  لإع���الء  ثراه"، 

الأ�شيل يف كافة امل�شامري العاملية.
وجنح اجلواد ويلكي داكري�س املنحدر 
ويلكا   X ال�شحراء  م��ارد  ن�شل  /  من 
دام���ريا بنت اأون��ت��اري��و / وال���ذي يعود 
وباإ�شراف  زاك��ول�����ش��ك��ي  ك���ي  ل��ل��م��ال��ك 
الفار�س  وق��ي��ادة  وي��رزي��ك  اآدم  امل���درب 
دا�شنت �شابتبيكوف من اقتنا�س لقب 
�شباقات  ل�شل�شلة  ال��ع��ا���ش��رة  امل��ح��ط��ة 
الكاأ�س الغالية، وذلك يف ال�شباق الذي 
نخبة  متثل  خ��ي��ول   9 م�شاركة  �شهد 
املرابط وا�شطبالت اخليل العربي يف 

�شمن  م��رت   2400 مل�����ش��اف��ة  ب��ول��ن��دا 
للمهور  واملخ�ش�س   " لي�شتد   " فئة 
وامل��ه��رات م��ن عمر اأرب���ع ���ش��ن��وات فما 

فوق.
بالإثارة  وح��اف��ال  قويا  ال�شباق  وج��اء 
وال����ن����دي����ة ب����ني جم���م���وع���ة اخل���ي���ول 
النهاية  منعطف  عند  وتقدم  املميزة، 
ل�شطبالت   " اخل��ال��دي��ة  ر���ش��م��ي   "
نايف   / ن�شل  م��ن  املنحدر  اخل��ال��دي��ة 
اخل���ال���دي���ة X رج������وى اخل���ال���دي���ة/ 
من  مبا�شرة  مب��ط��اردة  امل��ق��دم��ة  نحو 
طرف "دراجون" ابن داح�س ، وقادت 
ل��ل��ج��واد ويلكي  امل��ذه��ل��ة  الن��ط��الق��ة 
على  للتفوق  ال��ق��وي  واأدائ���ه  داكري�س 
مل�شلحته  ال��ل��ق��ب  وح�����ش��م  م��ن��اف�����ش��ي��ه 
ل��ي��ح��ل ر�شمي   ، ن�����ش��ف ط���ول  ب���ف���ارق 
دراجون  ج��اء  فيما   ، ثانيا  اخل��ال��دي��ة 
من  البطل  متكن  و  الثالثة.  باملرتبة 

ق��ط��ع م�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��اق ب��زم��ن قدره 
دقيقة.  2:47:2

الدكتورة  ���ش��ع��ادة  �شهدت  اخل��ت��ام  ويف 
اإميان اأحمد ال�شالمي �شفرية الدولة 
و�شعادة  ب���ول���ن���دا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى 
في�شل الرحماين م�شرف عام �شل�شلة 
للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س  �شباقات 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة و���ش��ع��ي��د املهريي 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  مم��ث��ل 
م����را�����ش����م ت���ت���وي���ج ال���ب���ط���ل وت���ق���دمي 
والفار�س،  وامل���درب  للمالك  الكوؤو�س 
املميز  بالنت�شار  كبرية  فرحة  و�شط 
وال��ظ��ف��ر ب��ال��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي تعد 
يف  الكال�شيكية  ال�شباقات  اأع���رق  م��ن 

العامل.
وق����ال ���ش��ع��ادة ف��ي�����ش��ل ال���رح���م���اين: " 
ن��ف��خ��ر ب��خ��ت��ام امل���ح���ط���ات الأوروب����ي����ة 
نوعية  ونقلة  قيا�شية  اأرقام  وبتحقيق 

جديدة يف �شباقات اخليل العربي، بعد 
الدولة للخيول  كاأ�س رئي�س  اأن غدت 
لرت�شيخ  ا�شتثنائية  من�شة  العربية 
الوطنية  امل��ن��ج��زات  وم�����ش��اه��د  ���ش��ور 
العاملية  وري���ادت���ه���ا  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
ور�شالتها ال�شامية التي امتدت لتكون 
�شفري �شالم بني �شعوب العامل اجمع 
وال�شالم  املحبة  اإم����ارات  م��ن  تنطلق 
بالنجاحات  " فخورون   : واأ�شاف   ."
بولندا،  مل��ح��ط��ة  امل��م��ي��زة  التنظيمية 
ح���ي���ث ����ش���ه���دت ت��ن��اف�����ش��ا ك���ب���ريا بني 
جمموعة اخليول القوية والتي متثل 
نخبة مرابط اخليل العربي يف بولندا 
ال�شمعة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  مب���ا  واأوروب���������ا، 
مالك  اأو�شاط  بني  للحدث  املرموقة 
دول  وك��اف��ة  بولندا  وم��رب��ي اخليل يف 
املمتدة  التاريخية  وم�شريته  ال��ع��امل 

على مدار 28 عاما ".

اجلواد ويلكي داكري�س بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف بولندا

يبحث ريال مدريد ب�"ذكائه و�شالبته" عن البناء على النت�شار الذي حققه يف 
ال�"كال�شيكو" على اأر�س غرميه بر�شلونة، وذلك حني يتواجه الأربعاء يف ملعبه 

مع اأو�شا�شونا، يف املرحلة احلادية ع�شرة من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.
الذي  ال�شاد�س  اأو�شا�شونا  لقاء  اأن�شيلوتي  كارلو  الإيطايل  املدرب  ويدخل فريق 
خرج خا�شراً من زياراته ال�12 الأخرية مللعب النادي امللكي، منت�شياً من انت�شاره 
الرابع توالياً على غرميه بر�شلونة بالفوز عليه 2-1 الأحد يف معقله "كامب 

نو" ما زاد ال�شغط على املدرب الهولندي رونالد كومان.
وبات ريال يتخلف بفارق نقطة عن ريال �شو�شييداد الثاين الذي تعادل الأحد 
التا�شعة  املرحلة  من  موؤجلة  مباراة  مع  مع اأتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-2، 

�شد اأتلتيك بلباو يف جعبة عمالق العا�شمة.
مرتني  الكاتالوين  غرميه  ملعب  من  منت�شراً  بالعودة  امللكي  ال��ن��ادي  ويدين 
على التوايل للمرة الثالثة فقط يف تاريخه )الأوىل يف عامي 1929 و1930 

فاز  ح��ني  و1965   1963 ب��ني  متتالية وال��ث��ان��ي��ة  م����رات  ث���الث 
الوافد  اىل  يف ملعب غرميه(، 

دافيد  النم�شوي  اجل��دي��د 
فا�شكي�س  ول��وك��ا���س  األب���ا 
الهدفني  �شجل  اللذين 
الوافد  يقل�س  اأن  ق��ب��ل 

اجل����������دي����������د ال������ب������دي������ل 
�شريخيو  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

اأغويرو الفارق يف الدقيقة 
ال�����ش��اب��ع��ة م��ن ال��وق��ت بدل 

ال�شائع.

واأ�شاد الإيطايل مبا قدمه لعبوه من "اأداء ذكي و�شلب. كنا جيدين جداً دفاعياً 
وكنا قادرين على بدء الهجمات من اخللف يف ال�شوط الأول. �شحيح اأننا اأخطاأنا 
عن  اأثمرت  املرتدة" التي  الهجمات  يف  جيدين  كنا  لكننا  التمريرات  بع�س  يف 

الهدفني بعدما انطلقت الهجمتني من منطقة النادي امللكي.
واأعرب اأن�شيلوتي عن "�شعادتي بالفوز لكنها لي�شت �شوى ثالث نقاط"، م�شدداً 
على "�شرورة ال�شتفادة من اإمكانيات هذا الفريق. اأعتقد اأنه باإمكاننا مناف�شة 
اأي كان. نعم، الفريق �شلب جداً". وراأى املدرب الإيطايل الفذ اأن فريقه "عانى، 
وكنا قادرين على التعامل مع املعاناة. حتى من دون كرة، مل نفقد ال�شيطرة على 
املباراة. وهذه نقطة قوة اأي�شاً". وبخ�شارته الثالثة يف ال�"كال�شيكو"، بات كومان 
الغرمي  �شد  مباريات  ث��الث  اأول  يخ�شر  بر�شلونة  تاريخ  فقط يف  م��درب  ث��اين 
ريال  1935 و1940، فيما حقق  اأكونيل بني  باتريك  الإيرلندي  بعد  امللكي 
انت�شاره  1965 حني حقق  انت�شارات له �شد غرميه منذ عام  اأف�شل �شل�شلة 
1965 يف �شل�شلة ت�شمنت حينها فوزاً يف  "بالوغرانا"عام  ال�شابع توالياً على 
م�شابقة الكاأ�س و�شتة يف الدوري. ويجد بر�شلونة نف�شه قابعاً يف املركز التا�شع 
بر�شيد 15 نقطة مع مباراة موؤجلة �شد اإ�شبيلية، فيما جنح فريق اأن�شيلوتي 
بهذا الفوز الذي عو�س خ�شارته يف املرحلة ال�شابقة اأمام قطب كاتالونيا الآخر 
اإ�شبانيول 1-2 يف ملعب الأخري، يف التقدم اىل املركز الثاين بفارق الأهداف عن 

اإ�شبيلية الثالث الفائز الأحد على �شيفه ليفانتي 3-5.
جماهري  لبع�س  بالن�شبة  ال��ك��رام  م��رور  امللكي  الغرمي  اأم��ام  الهزمية  متر  ومل 
دفع  ما  �شيارته،  يف  نو"  "كامب  مغادرته  حلظة  كومان  هاجموا  اإذ  بر�شلونة، 

النادي اىل ا�شدار بيان يدين فيه هذه الت�شرفات.
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  الكاتالوين  الفريق  معاناة  اىل  الأح��د  هزمية  وت�شاف 
الوكراين  كييف  دينامو  ح�شاب  على  الأرب��ع��اء  الول  ف��وزه  حقق  حيث  اأي�����ش��اً 
الملاين وبنفيكا  بايرن ميونيخ  امام  بعد خ�شارتني مذلتني  ب�شعوبة -1�شفر 
يتكرر  ب��األ  النف�س  كومان  وميني  �شفر3-.  واح��دة  بنتيجة  الربتغايل 
على  �شيفاً  الكاتالوين  ال��ن��ادي  يحل  ح��ني  الأرب��ع��اء  اخل�شارة  م�شهد 
اأن امل�شيف  رايو فايكانو يف مباراة �شعبة لأن�شو فاتي ورفاقه، مبا 
نقطة.  ب��ف��ارق  ال�شابع  امل��رك��ز  يف  الرتتيب  يف  فريقهم  على  يتقدم 
منت�شراً  خرج  اإذ  م�شلحته،  يف  التاريخ  ي�شب  اأن  بر�شلونة  وياأمل 
من املواجهات ال�14 الأخرية بني الفريقني على �شعيدي الكاأ�س 
وال��دوري، لكنه كان ميلك يف جميعها، با�شتثناء الأوىل يف هذه 
مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم   ،2003 ع��ام  ال�شل�شلة 

الذي انتقل هذا ال�شيف اىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
الثالث  النقاط  ف��ارق  بدا يف طريقه لالبقاء على  وبعدما 
الثالث،  واإ�شبيلية  الثاين  مدريد  ري��ال  عن  يف�شله  ال��ذي 
ف���رط ري����ال ���ش��و���ش��ي��ي��داد الأح����د ب��ت��ق��دم��ه ع��ل��ى م�شيفه 
بالتعادل  واكتفى  بهدفني  اللقب  حامل  مدريد  اأتلتيكو 
اهتزت �شباكه بثنائية الأوروغوياين لوي�س  بعدما   2-2
تفتتح  التي  املرحلة  ه��ذه  يف  �شو�شييداد  ويحل  �شواري�س. 
اأتلتيك  مع  واإ�شبانيول  اإلت�شي  مع  األفي�س  مبباريات  الثالثاء 
بلباو وفياريال مع قاد�س، �شيفاً اخلمي�س على �شلتا فيغو اخلام�س 
التي �شتكون يف  ال�شابع والبقاء يف ال�شدارة  ع�شر باحثاً عن فوزه 
عنه  يتخلف  ل  اأو�شا�شونا  اأن  مبا  مالحقيه،  من  خم�شة  متناول 
ال��ذي يحل  الرابع  اأتلتيكو  غ��رار  نقاط على  ث��الث  بفارق  �شوى 

اخلمي�س �شيفاً على ليفانتي التا�شع ع�شر.
اأ�شاد  �شو�شييداد،  اأم��ام  نقطة  وانقاذ  بعيد  من  العودة  وبعد 
قدمه  مب��ا  �شيميوين  دييغو  لأتلتيكو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل���درب 
اأن امل�شكلة  "ال�شتثنائي"، معترباً  لعبوه ل�شيما �شواري�س 
اللذان  ال��ه��دف��ان  ه��ي  ب��ل  الفريق  تكن هجوم  "مل  الأح���د 
على  دائ��م��اً  ح�شلنا  امل��ب��اراة،  "خالل  واأو���ش��ح  تلقيناهما". 
خطاأ  ارتكبنا  حا�شمة.  بتمريرة  القيام  اأو  للت�شجيل  فر�س 
ال�شعب  م��ن  ك��ان  ذل���ك،  وب��ع��د  اأوىل فر�شهم.  وع��اق��ب��ون��ا يف 

املوا�شلة برباطة اجلاأ�س التي نرغب بها".
بهذه  للرد  امل��وؤه��الت  م��ن  بالكثري  "يتمتع  فريقه  اأن  وراأى 
الطريقة )العودة والتعادل(... لكن يجب حماولة اأن نكون 

اأكرث �شالبة يف بداية املباريات".

ريال »الذكي وال�شلب« يبحث عن 
البناء على انت�شار الـ »كال�شيكو« 
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