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الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
خمي�س م�سيط بال�سعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

ملحاوالت  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  االإم���ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
يف  املدنية  واالأعيان  املدنيني  ا�شتهداف  االإرهابية،  احلوثي  ميلي�شيات 
بدون  بطائرة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  م�شيط  خمي�س 

طيار مفخخة، اعرت�شتها قوات التحالف.
واأك��دت دول��ة االإم��ارات - يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
ال����دويل - اأن ا���ش��ت��م��رار ه���ذه ال��ه��ج��م��ات االإره��اب��ي��ة جل��م��اع��ة احلوثي 
الدويل  للمجتمع  ال�شافر  يعك�س حتديها  بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
ال���وزارة  وح��ّث��ت  ال��دول��ي��ة.  واالأع����راف  ال��ق��وان��ني  بجميع  وا�شتخفافها 
ل��وق��ف هذه  وح��ا���ش��م��اً  ف��وري��اً  م��وق��ف��ا  اأن يتخذ  ع��ل��ى  ال����دويل  املجتمع 
االأعمال املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 

واإمدادات الطاقة وا�شتقرار االقت�شاد العامليني، )التفا�شيل �س3(

اإ�سادة دولية بجهود الإمارات يف 
ال�ستجابة جلائحة كوفيد- 19 

•• اأبوظبي -وام:

دولة  بجهود  االإي��ط��ايل  ال�شحة  وزي��ر  �شربانزا  روبرتو  معايل  اأ�شاد 
التدابري واالإجراءات  الت�شدي جلائحة كورونا ال�شيما  االإم��ارات يف 
التي اأ�شهمت يف تعزيز �شرعة وفعالية اال�شتجابة للجائحة ما انعك�س 
القطاعات  ن�شاط  على  وحافظ  املجتمع  اأف��راد  و�شالمة  �شحة  على 
يرافقة  بها معاليه  قام  زي��ارة  ذلك خالل  املحلية. جاء  االقت�شادية 
والوفد  ال��دول��ة  ل��دى  اإيطاليا  جمهورية  �شفري  ليرن  نيكوال  �شعادة 

املرافق اإىل دائرة ال�شحة يف اأبوظبي.            )التفا�شيل �س2(

جون�شون يحذر من غ�شب �شعبي ال ميكن احتوا�ؤه

قمة املناخ حتذر من غرق مدن باأكملها حتت اأمواج البحر

لفروف: اأمريكا ت�سعى ل�ستخدام 
اأرا�سي الهند لأغرا�س ع�سكرية

•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
االثنني،  اأم�����س  الف���روف  �شريغي 
الهند  اإق��ن��اع  حت��اول  وا�شنطن  اإن 
اأرا�شيها  با�شتخدام  لها  بال�شماح 

الأغرا�س ع�شكرية.
الرو�شي  الرئي�س  اأن  ك�شف  كما 
ب���وت���ني ح����ذر نظريه  ف���الدمي���ري 
االأمريكي جو بايدن من حماوالت 
اأمريكية  ع�شكرية  ق��واع��د  ن�شر 
ال�شتخدامها  الو�شطى  اآ���ش��ي��ا  يف 

ل�شرب مواقع يف اأفغان�شتان.
يف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، اأك����د الف���روف 
االأمم  ع��ل��ى  اق��رتح��ت  رو���ش��ي��ا  اأن 
املتحدة عقد موؤمتر حول تقدمي 
اأقرب  يف  الأفغان�شتان  امل�شاعدات 

وقت ممكن.
الدولية  الوكاالت  عمل  اأن  يذكر 
اأفغان�شتان  يف  ع��راق��ي��ل  ي���واج���ه 
يرتدد  فيما  النظام،  تغري  ب�شبب 
م���ع حركة  ال��ع��م��ل  امل���ان���ح���ون يف 

طالبان.
ال�شلطة  على  طالبان  وا�شتولت 
يف اأفغان�شتان يف اأغ�شط�س املا�شي 
الواليات  ان�شحاب  مع  بالتزامن 
امل��ت��ح��دة م���ن ال���ب���الد ب��ع��د حرب 

ا�شتمرت 20 عاماً.
اإىل نيل اعرتاف  وت�شعى طالبان 
يف  ����ش���ل���ط���ت���ه���ا  ب�������ش���رع���ي���ة  دويل 
على  واحل���������ش����ول  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
م���������ش����اع����دات ل���ت���ج���ن���ي���ب ال���ب���الد 
االأزمة  وتخفيف  اإن�شانية  ك��ارث��ة 
تعاين  التي  اخلانقة  االقت�شادية 

منها.

اأمريكي  م�سري  ت��دري��ب 
الأح����م����ر ال���ب���ح���ر  يف 

•• القاهرة-وكاالت

امل�شرية  البحرية  ال��ق��وات  �شاركت 
م�شرتك  ت���دري���ب  يف  واالأم���ريك���ي���ة 
يف ال��ب��ح��ر االأح���م���ر، ع��ل��ى م���ا اأف���اد 

مرا�شلنا يف القاهرة، االثنني.
ومتت التدريبات يف نطاق االأ�شطول 
االأحمر،  بالبحر  اجلنوبي  امل�شري 
حيث �شاركت يف التدريب الفرقاطة 
وال�شفينة  اإ����ش���ك���ن���دري���ة  امل�����ش��ري��ة 
 USS( االأم����ريك����ي����ة  ال���ربم���ائ���ي���ة 
التدريب  وت�����ش��م��ن   .)Portland
القتالية  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  جمموعة 
البحرية املختلفة، التي ركزت على 
البحري  االأم����ن  اإج������راءات  ت��ع��زي��ز 
بالبحر االأحمر، مبا يف ذلك تبادل 
املوقف العملياتي مب�شرح العمليات 

البحري امل�شرتك.

ال��ت�����ش��رف ب�����ش��رع��ة، م�����ش��ريا اإىل 
غري  كانت  ال�شناعية  ال���دول  اأن 
واجب  وعلينا  للم�شكلة  م��درك��ة 
اتفاقية  اإىل  واأ����ش���ارت  ال��ت��غ��ي��ري. 
االلتزام  ي��ت��م  مل  ال����ذي  ب��اري�����س 
ن�شت  ال���ت���ي  ال���ب���ن���ود  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
عليها، م�شددا على اأهمية تقليل 
نظرا  ال���ف���ح���م  ع���ل���ى  االع����ت����م����اد 
خلطورته يف االحتبا�س احلراري 

والتغري املناخي.

�شت�شيع  التي  امل��دن  وغريها من 
حتت اأمواج البحر.

وقال رئي�س الوزراء الربيطاين: 
التدابري  اأخ��ذ  يف  ف�شلنا  “كلما 
علينا  وكان  الو�شع  �شاء  املنا�شبة 
دفع الثمن باهظا.. اإن االإن�شانية 
ا���ش��ت��ه��ل��ك��ت وق��ت��ه��ا وح����ان الوقت 

للت�شدي للتغري املناخي.
واأ��������ش�������اف: ل���ق���د اق����رتب����ن����ا من 
وعلينا  نعرفه  كما  العامل  نهاية 

ب��دوره، قال االأم��ني العام لالأمم 
غوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و  امل���ت���ح���دة، 
اأعقبت  التي  ال�شت  ال�شنوات  اإن 
التي  هي  للمناخ  باري�س  اتفاقية 
اأعلى درج��ات احل��رارة يف  �شهدت 

التاريخ.
كوب  قمة  يف  غوتريي�س  واأ�شاف 
الوقود  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  اأن   26
الب�شرية  ي����دف����ع  االأح�������ف�������وري 

للهاوية.

•• القاهرة-وكاالت:

اللجنة  اجتماع  عن  ال�شادر  اخلتامي  البيان  ك�شف 
امل�شرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   5+5 امل�����ش��رتك��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اأبدوا  والنيجر  وت�شاد  ال�شودان  ممثلي  اأن  القاهرة، 
يكفل  ال���ذي  وال��ت��ع��اون  للتن�شيق  ال��ت��ام  ا���ش��ت��ع��داده��م 
وبكافة  دولهم  يتبعون  الذين  املقاتلني  كافة  خ��روج 

ت�شنيفاتهم من االأرا�شي الليبية.
اأم�س  امل�شرتكة،  الليبية  الع�شكرية  اللجنة  وق��ال��ت 
اأجواء  �شادتها  القاهرة،  يف  اجتماعاتها  اإن  االثنني، 
اإيجابية من حيث الطرح والكلمات وحماور النقا�س 
خمتلف  م��ن  النظر  وج��ه��ات  اإىل  اال�شتماع  مت  حيث 

االأطراف.
وذك����ر ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي اأن وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر اأك����دت 
ات�شال  قنوات  باإن�شاء  البدء  �شرورة  على  مبجملها 
واملقاتلني  امل���رت���زق���ة  خ����روج  ب�����ش��اأن  وف��ع��ال��ة  دائ���م���ة 

االأجانب من ليبيا.
ال�����ش��ودان وت�شاد  اإب�����داء مم��ث��ل��ي  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 

الأمن العراقي يعتقل 
13 من عنا�سر داع�س 

•• بغداد-وكاالت:

بوزارة  اال�شتخبارات  جهاز  اأع��ل��ن 
االثنني  اأم�س  العراقية  الداخلية 
تنظيم  عنا�شر  م��ن   13 اع��ت��ق��ال 
داع���������س يف ع��م��ل��ي��ات م��ت��ف��رق��ة يف 

حمافظة نينوى400.
وق��ال��ت خلية االإع����الم االأم��ن��ي يف 
قيادة العمليات امل�شرتكة العراقية، 
االعتقاالت  اإن  �شحفي،  ب��ي��ان  يف 

جاءت بعد معلومات دقيقة.
يعملون  املعتقلني  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
يف ل�������واء ال����ق����د�����س وك���ت���ي���ب���ة اأب����و 
م�شعب الزرقاوي وق�شمي االألغام 
والتفخيخ  الع�شكرية  بالهند�شة 

بديوان اجلند.
با�شم  ال���ن���اط���ق  اأع���ل���ن  ذل�����ك،  اإىل 
القائد العام للقوات امل�شلحة اللواء 
يحيى ر�شول، االثنني، عن تفكيك 

خلية اإرهابية يف االأنبار.
بيان نقلته  ال��ل��واء ر�شول يف  وق��ال 
)واع(،  ال��ع��راق��ي��ة  االن���ب���اء  وك���ال���ة 
القائد  ت���وج���ي���ه���ات  ح�������ش���ب  اإن�������ه 
يوا�شل  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
االإره������اب ُجهده  ُم��ك��اف��ح��ة  ج��ه��از 
اال���ش��ت��خ��ب��اري وال��ع��م��ل��ي��ات��ي على 

فلول ع�شابات داع��س االإرهابية.
اأن القوات  ال��ل��واء ر���ش��ول  واأ���ش��اف 
حُمافظة  يف  االأول  واجبها  نفذت 
تفكيك  من  متكنت  حيث  االأن��ب��ار، 
االإرهابي�ة  داع��س  لع�شابات  خلية 
اإره����اب����ي����ني يف  م����ن )6(  م���ك���ون���ة 
اىل  م�����ش��رياً  وال���رم���ادي،  الفلوجة 
اإلقاء القب�س على اإرهابي يف ق�شاء 

اأبو غريب بالعا�شمة بغداد.

مواقــيت ال�صالة
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موقعني  ي��دم��ر  ال��ت��ح��ال��ف 
لل�سواريخ البالي�ستية احلوثية 

•• اليمن-وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن 
ب��ق��ي��ادة ال�����ش��ع��ودي��ة، اأم�������س، تدمري 
البالي�شتية  ل��ل�����ش��واري��خ  م��وق��ع��ني 
احلوثي  ميلي�شيا  ت�شتخدمها  التي 

يف حمافظتي �شعدة وعمران.
�شملت  التدمري  عملية  اأن  واأو���ش��ح 
وال�شواريخ  االإط��������الق  م��ن�����ش��ات 

البالي�شتية باملوقعني.
املوقعني  ا���ش��ت��ه��داف  اأن  واأ�����ش����اف 
�شد  و�شيكة  هجمات  لتحييد  ج��اء 

املدنيني يف اململكة.
واأعلن التحالف اأن دفاعاته اجلوية 
مفخخة  م�������ش���رية  ط����ائ����رة  دم������رت 
جتاه  احل��وث��ي  ميلي�شيات  اأطلقتها 

مدينة خمي�س م�شيط.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  و����ش���رح 
الركن  ال��ع��م��ي��د  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات 
التحالف  ق��وات  ب��اأن  املالكي،  تركي 
اعرتا�س  م���ن  مت��ك��ن��ت  امل�����ش��رتك��ة 
وتدمري طائرة بدون طيار مفخخة 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا االإره����اب����ي����ة 
بطريقة  اإي���������ران  م����ن  امل����دع����وم����ة 
ال�شتهداف  وم��ت��ع��م��دة،  مم��ن��ه��ج��ة 
املدنيني واالأعيان املدنية يف مدينة 
املالكي على  خمي�س م�شيط. و�شدد 
اأن وزارة الدفاع �شتتخذ االإجراءات 
الالزمة والرادعة حلماية املدنيني 

واالأعيان املدنية

رئي�س الوزراء الربيطاين يحذر من خطورة ارتفاع درجات احلرارة على العامل  )رويرتز(

وزيرة اخلارجية الربيطانية

وزير اخلارجية ال�شيني يحذر من تخريب العالقة مع االحتاد االوروبي

دول اجلوار تتفق على التعاون لإخراج مقاتليها من ليبيا

بريطانيا متهل فرن�سا 
ل�سحب تهديداتها

•• عوا�سم-وكاالت

طالبت بريطانيا اأم�س االثنني فرن�شا بالرتاجع عن 
تهديداتها يف اخلالف املتعلق بحقوق ال�شيد خالل 
48 �شاعة واإال ف�شوف تواجه اإجراء قانونيا مبوجب 
م��ن االحتاد  اأب���رم خل���روج بريطانيا  ال���ذي  االت��ف��اق 

االأوروبي.
وق��ال��ت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ي��ز ترو�س 
تهديدات  الفرن�شيون  وج��ه  لقد  نيوز  �شكاي  ل�شبكة 
القنال  جل���زر  ت��ه��دي��دات  منها  مت��ام��ا  معقولة  غ��ري 
اأن  وعليهم  بنا  اخلا�شة  االأ���ش��م��اك  �شيد  ول�شناعة 
ن�شتخدم  ف�����ش��وف  واإال  ال��ت��ه��دي��دات  ت��ل��ك  ي�����ش��ح��ب��وا 
االآل����ي����ات مب���وج���ب ات��ف��اق��ن��ا ال���ت���ج���اري م���ع االحت����اد 

االأوروبي التخاذ اإجراء.
لي�س  الفرن�شيني من�شفا.  ت�شرف  يكن  واأ�شافت مل 
�شخ�س  ت�شرف  واإذا  التجارة.  اتفاق  �شروط  �شمن 
ما على نحو غري ع��ادل يف اتفاق جت��اري فيحق لك 

ت�شمل �شيارات اإ�شعاف �كميات كبرية من املواد ال�شحية �الغذائية
الإمارات تقدم دفعة جديدة من امل�ساعدات الإن�سانية لإثيوبيا 

•• اأدي�س اأبابا-وام:

اأم�س  االأحمر  الهالل  االإن�شاين  بذراعها  املتحدة ممثلة  العربية  االإم��ارات  دولة  �شلمت 
اإثيوبيا وا�شتكماال لدعم قدراته  دفعة من �شيارات االإ�شعاف لدعم القطاع ال�شحي يف 
اللوج�شتية وتعزيز براجمه ال�شحية، كما قدمت الهيئة كميات كبرية من املواد الغذائية 
وال�شحية جلمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ال�شديقة وذلك �شمن جهودها 

امل�شتمرة لتح�شني االأو�شاع االإن�شانية يف عدد من االأقاليم.
واأكد �شعادة فهد عبد الرحمن بن �شلطان نائب االأمني العام للتنمية والتعاون الدويل 
يف هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأن االإمارات تويل االأو�شاع االإن�شانية والتنموية على 
ال�شاحة االإثيوبية اهتماما كبريا، وتعمل دائما على حت�شينها ودعم جماالتها املختلفة.

امل�شاعدات  جانب  تعزيز  يف  العاملية  الدولة  توجهات  مع  املبادرة  هذه  تن�شجم  واأ�شاف: 
االإن�شانية اخلارجية، وتقدمي الدعم الالزم للدول ال�شقيقة وال�شديقة خا�شة يف املجال 
ال�شحي. واأكد ا�شتمرار جهود هيئة الهالل االأحمر االإماراتي االإن�شانية والتنموية على 

ال�شاحة االأثيوبية.

�ص 09

�ص 11

�ص 19

القلب الكبري تنتهي من بناء قرية ال�شيخ خالد 
املتكاملة لإيواء ومتكني 1300 �شخ�ص يف النيجر

اأخبار الإمارات

»هجوم املن�شور«.. ر�شائل �شاروخية 
ت�شتهدف نتائج انتخابات العراق

عربي ودويل

تعيني اأول متزجلة اإماراتية زهرة لري 
رئي�شا تنفيذيا لنادي الإمارات للتزلج

الفجر الريا�شي

الإنقاذ  االأخ�����رية  ال��ف��ر���ش��ة  ت�شكل 
املدمرة  الظاهرة  هذه  من  العامل 

التي �شتغرق مدنا باأكملها.
200 دول�����ة يف  وي��ج��ت��م��ع مم��ث��ل��و 
مدينة غال�شكو االأ�شتكنلدية على 
مدار اأ�شبوعني خلو�س مفاو�شات 
ب�����ش��اأن خ��ف�����س االن���ب���ع���اث���ات التي 
توؤدي يف نهاية املطاف اإىل التغري 

املناخي.
نهاية  �شاعة  اإن  ج��ون�����ش��ون،  وق���ال 
العامل تدق، فاملحركات وامل�شخات 
الكربون  خاللها  م��ن  ن�شخ  ال��ت��ي 
اأ���ش��رار كبرية  تت�شب يف  الهواء  يف 
للكوكب وزيادة درجات احلرارة يف 

االأر�س ب�شرعة كبرية.
العلماء  اإىل  ا�شتمعنا  واأ����ش���اف: 
ارتفاع  مع  نتجاهلهم.  اأال  وعلينا 
درج��ة احل���رارة اأك��ر م��ن درجتني 
مئويتني نخاطر باالإنتاج الغذائي 
ارتفعت  واإذا  �شيجتاحنا،  واجل��راد 
درجة احلرارة باأكر من 3 درجات 
مئوية فقد تتزيد اأعداد االأعا�شري 
وموجات  واجل��ف��اف  والفي�شانات 
درجات  ارتفعت  اإذا  وت��اب��ع:  احل��ر. 
احل��������رارة ب����اأك����ر م����ن 4 درج�����ات 
مئوية قد تغيب مدن باأكملها مثل 
وميامي  و�شنغهاي  االإ���ش��ك��ن��دري��ة 

•• غال�سكو -وكاالت:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  افتتح 
موؤمتر  االثنني  جون�شون  بوري�س 
املناخ  ح����ول  ال��ت��اري��خ��ي  كوب26 
باأنهم  ال�����ع�����امل  ق�������ادة  ب���ت���ح���ذي���ر 
����ش���ي���واج���ه���ون ح��ك��م��ا ق��ا���ش��ي��ا من 
االأج�����ي�����ال ال����ق����ادم����ة يف ح�����ال مل 

يتحركوا ب�شكل حازم.
وقال يف خطابه االفتتاحي غ�شب 
ون��ف��اد �شرب ال��ع��امل ل��ن يكون من 
جعلنا  اإذا  اإال  اح�����ت�����واوؤه  امل��م��ك��ن 
غال�شكو  يف  ه��ذا  كوب26  موؤمتر 
ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ن��ن��ت��ق��ل ف��ي��ه��ا اإىل 
وهذا  املناخي،  التغري  ب�شاأن  اجلد 
واملال  وال�����ش��ي��ارات  ال��ف��ح��م  ي�شمل 
بذلك  جون�شون  وردد  واالأ���ش��ج��ار. 
����ش���دى ال��ن��ا���ش��ط��ة امل���داف���ع���ة على 
امل����ن����اخ ال���ب���ال���غ���ة م����ن ال���ع���م���ر 18 
ع��ام��ا، غريتا ث��ون��ربغ امل��وج��ودة يف 
غال�شكو مع االآالف من املحتجني 
االآخرين، يف حث القمة على عدم 

االنغما�س يف الرثرة.
االثنني،  ع���امل���ي���ون،  ق�����ادة  واأط���ل���ق 
حتذيرات �شديدة اللهجة يف افتتاح 
غال�شكو  م��دي��ن��ة  يف  امل���ن���اخ  ق��م��ة 
القمة  اأن  موؤكدين  اال�شكتلندية، 
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الربهان: ما حدث يف ال�شودان حركة ت�شحيحية.. �لي�س انقالبا

اإعادة اعتقال عدد من رموز نظام الب�سري بعد اإطالق �سراحهم
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكد القائد العام للقوات امل�شلحة ال�شودانية الفريق اأول عبد 
التطورات  اأن  الرو�شية  �شبوتنيك  لوكالة  الربهان  الفتاح 

االأخرية يف ال�شودان لي�شت انقالبا.
ال�شلطة  يف  م��وج��ودون  نحن  ل�شبوتنيك:  ال��ربه��ان  وق��ال 

بالفعل وما حدث لي�س انقالبا ولكن حركة ت�شحيحية.
واإعالن  ال��وزراء  رئي�س  اختيار  الربهان عن عزمه  وك�شف 
اأنه يرحب  جمل�س ال�شيادة خالل االأيام القادمة، مو�شحا 
يف  ال�شابق(،  ال���وزراء  )رئي�س  حمدوك  اهلل  عبد  مب�شاركة 

امل�شتقبل، واالأمر مرتوك له.
ل��دى بالده  اأن  ال��ربه��ان  وح��ول العالقة مع مو�شكو، ذك��ر 
الرو�شية،  البحرية  القاعدة  اإن�شاء  اتفاق  حول  مالحظات 
و�شدد على �شرورة معاجلة تلك املالحظات قبل بدء تنفيذ 

القاعدة.

تتعلق  مالحظاته  اأن  اإىل  ال��ربه��ان  اأ���ش��ار  التفا�شيل،  ويف 
على  ب��ورت�����ش��ودان  ميناء  يف  رو�شية  بحرية  ق��اع��دة  باإن�شاء 

البحر االأحمر.
اإىل ذلك، ذكرت م�شادر اأم�س االثنني، اأنه مت اإعادة اعتقال 
اإطالق  على  ���ش��اع��ات  بعد  ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  رم���وز  م��ن  ع��دد 

�شراحهم.
اأف����ادت اأن ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات امل�شلحة  وك��ان��ت م�����ش��ادر 
اأم�س  اأع��ف��ى  ال��ربه��ان  عبدالفتاح  اأول  الفريق  ال�شودانية 
و�شبعة  من�شبه،  من  حممود،  مبارك  املكلف،  العام  النائب 
املعتقلني  اإط��الق �شراح ع��دد من  ق��رار  للنيابة بعد  وك��الء 
وزيُر  بينهم  م��ن  ال�شابق،  للنظام  املن�شوبني  ال�شيا�شيني 
اإبراهيم غندور ومديُر  الب�شري  ال�شابق يف عهد  اخلارجية 
االإع���الم االأ���ش��ب��ق بجهاز االأم���ن وامل��خ��اب��رات ال��ل��واء حممد 

حامد تبيدي.
ب��االإف��راج عن  ال�����ش��ودان، االأح���د،  اأمنية يف  واأف���ادت م�شادر 

اإب��راه��ي��م غ��ن��دور رئ��ي�����س ح���زب ال��ب�����ش��ري، واأف�����ادت م�شادر 
و�شدر  �شبق  الب�شري  نظام  م��ن  عنهم  امل��ف��رج  ب��اأن  العربية 

قرار باإطالقهم يف 8 �شبتمرب املا�شي.
وذك���رت و���ش��ائ��ل اإع���الم ���ش��ودان��ي��ة اأن���ه مت اإف����راج ال�شلطات 
املخت�شة عن عدد من القيادات النظام ال�شابق الذين جرى 
اأ�شهر، و�شمل االإف��راج اللواء اأمن عمر منر  اعتقالهم قبل 
الرحمن حممد  االأ�شبق، واملهند�س فتح  معتمد اخلرطوم 

اإبراهيم وخالد حممد خري وخم�شة اآخرين.
التلفزيون  وب���ث  ال�������ش���ودان،  االأح������داث يف  ت�����ش��ارع��ت  وق���د 
الر�شمي خرب اإقالة النائب العام ال�شوداين مبارك حممود 
ليلة  متاأخرة  �شاعة  يف  النيابة  وك��الء  من  اآخ��ري��ن  و�شبعة 
اأم�س ولكن مل يو�شح اإن كانت لالإقالة �شلة بقرار االإفراج 
قد  كانت  اأم ال، ولكن اخلطوة  الب�شري  عن من�شوبي نظام 
القت ا�شتياء �شعبياً وا�شعاً وا�شتنكاراً من النا�شطني وجلان 

املقاومة.

�شيا�شة اأمر �اقع يبد� اأنها توؤتي ثمارها

هكذا يهدد �سّيد الكرملني برفع �سعر الغاز يف اأوروبا!
•• الفجر - اإيلي جوكريت –ترجمة خرية ال�سيباين

 22 يف  الطاقة  بخ�شو�س  ال��ط��وارئ  حالة  للتو  مولدوفا  اأعلنت  وق��د  ال�شتاء،  ف�شل  يقرتب 
باإغالق  ب��ال��غ��از،  الوحيد  م��زوده��ا  العمالقة،  الرو�شية  غ��ازب��روم  �شركة  ت��ه��دد  اأك��ت��وب��ر. 
احلنفية يف هذا البلد ال�شغري يف منطقة النفوذ ال�شوفياتي ال�شابقة التي ميكن اأن 

جتد نف�شها بب�شاطة غارقة يف الظالم.
على ال�شطح، هذا ال�شراع هو جمرد نزاع جتاري. ال يزال يتعني على 
مولدوفا دفع 610 ماليني يورو للمجموعة الرو�شية مبوجب عقد 
انتهى ر�شمًيا يف 30 �شبتمرب. وف�شل اجلانبان منذئذ يف االتفاق على 
زيادة  بفر�س  غازبروم  �شركة  تهدد  ذل��ك،  على  ورداً  �شفقة جديدة. 
% اإذا مل يتم �شداد ال��دي��ون.     )التفا�شيل   40 يف التعريفة بن�شبة 

الذي  والتعاون  للتن�شيق  التام  ا�شتعدادهم  والنيجر 
دولهم  يتبعون  ال��ذي��ن  املقاتلني  ك��اف��ة  خ���روج  يكفل 
و�شمان  الليبية  االأرا���ش��ي  م��ن  ت�شنيفاتهم  وبكافة 
ل�شمان  والتن�شيق  ملواطنيها  ال���دول  ه��ذه  ا�شتقبال 
وعدم  الليبية  االأرا����ش���ي  اإىل  ع��ودت��ه��م جم���ددا  ع��دم 

زعزعة ا�شتقرار اأي من دول اجلوار.
التوا�شل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ي��ان��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة يف  واأك������دت 
والتن�شيق مع كافة دول اجلوار الليبي يف هذا ال�شاأن. 
العا�شمة  يف  اجتماعاتها  عقدت  ق��د  اللجنة  وك��ان��ت 
من  وبتي�شري  م�شرية  با�شت�شافة  القاهرة  امل�شرية 
رئي�س  وح�شور  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة 
ال��ب��ع��ث��ة ي���ان ك��وب��ي��ت�����س وم�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني م��ن دول 

ال�شودان وت�شاد والنيجر.
اآلية  وو�شع  الت�شاور  االجتماعات  من  الهدف  وك��ان 
متكن  م�شرتكة  اأر�شية  الإيجاد  والتن�شيق  للتوا�شل 
للبدء بخطوات  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  م��ن  ال���دول  ه��ذه 
املرتزقة واملقاتلني  االأر���س خلروج كافة  عملية على 

االأجانب.

عملية من نتائجها عزل بكني
يف حتد لل�سني، يوا�سل

 الغرب القرتاب من تايوان!
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت – ترجمة خرية ال�سيباين

  تدريجيا وب�شكل غري حم�شو�س، ولكن بثبات، ت�شعى العديد من الدول 
الغربية، ويف مقدمتها الواليات املتحدة، اإىل التقارب مع تايوان. عملية 
االأخرية  ف��ان ه��ذه  ال��ق��اري��ة، ورغ��م غ�شبها،  ال�شني  ع��زل  نتائجها  م��ن 
عاجزة على وقف هذه الديناميكية.    يف اأحدث اإهانة للنظام ال�شيوعي 
 26 الثالثاء  القول علنا يوم  اإىل حد  بلينكني  اأنطوين  ال�شيني، ذهب 
الأن  املتحدة.  االأمم  يف  “امل�شاركة”  ت�شتحق  تايوان  اأن  املا�شي،  اأكتوبر 
وزير  بح�شب  ال�شيني،  للعامل  بالن�شبة  النموذجية  الدميقراطية  هذه 
املتحدة  ل���الأمم  الكونية  القيم  تبّنت  دول���ة  ه��ي  االأم��ري��ك��ي،  اخل��ارج��ي��ة 
حل��ق��وق االإن�����ش��ان وال��ت��ع��ددي��ة احل��زب��ي��ة واالن��ت��خ��اب��ات احل���رة واح���رتام 
االأمم  يف  االأع�����ش��اء  ال��ب��ل��دان  جميع  ن�شجع  ال�شبب  و”لهذا  ال��ق��ان��ون. 
املتحدة على تقدمي دعمها مل�شاركة تايوان احليوية والهادفة يف منظومة 
االأمم املتحدة واملجتمع الدويل باأ�شره«. على الفور، احتجت بكني ب�شدة. 
وقال ت�شاو ليجيان، املتحدث با�شم وزارة ال�شوؤون اخلارجية ال�شينية، اإن 
“الواليات املتحدة توا�شل ارتكاب االأخطاء يف الكلمات والوقائع املتعلقة 
مب�شاألة تايوان، مما يفر�س على ال�شني تقدمي رّد حازم و�شروري. واإذا 
ا�شتمرت الواليات املتحدة يف لعب »ورقة تايوان«، فاإن هذا �شيوؤدي حتماً 

اإىل �شرر هائل للعالقات ال�شينية االأمريكية«.  )التفا�شيل �س13(

االإج����راءات  بع�س  اإىل  وال�شعي  ���ش��ده  اإج���راء  ات��خ��اذ 
يرتاجع  مل  اإذا  ���ش��ن��ف��ع��ل��ه  م���ا  وه�����ذا  ال��ت��ع��وي�����ش��ي��ة. 

الفرن�شيون.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأ���ش��اد م��ع��ايل روب��رت��و ���ش��ربان��زا وزير 
ال�������ش���ح���ة االإي�����ط�����ايل ب���ج���ه���ود دول����ة 
االإمارات يف الت�شدي جلائحة كورونا 
التي  واالإج������راءات  ال��ت��داب��ري  ال�شيما 
وفعالية  ���ش��رع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���ش��ه��م��ت 
على  انعك�س  ما  للجائحة  اال�شتجابة 
�شحة و�شالمة اأفراد املجتمع وحافظ 
االقت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  ن�شاط  على 

املحلية.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها معاليه 
ي��راف��ق��ة ���ش��ع��ادة ن��ي��ك��وال ل��ي��رن �شفري 
ج���م���ه���وري���ة اإي���ط���ال���ي���ا ل�����دى ال���دول���ة 
يف  ال�شحة  دائ��رة  اإىل  املرافق  والوفد 
اأبوظبي حيث كان يف ا�شتقباله معايل 
رئي�س  ح��ام��د  اآل  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ش��ح��ة  دائ�����رة 

وكيل  الكعبي  حممد  جمال  الدكتور 
الدائرة وعدد من امل�شوؤولني يف دائرة 

ال�شحة.
واجلهود  اخل���ربات  الطرفان  وت��ب��ادل 
اال�شتجابة  يف  امل�����ش��ت��ف��ادة  وال���درو����س 
جلائحة كوفيد – 19 وناق�شا فر�س 
العلمي  البحث  جم���االت  يف  ال��ت��ع��اون 
يف  واالبتكاروال�شراكات  والتكنولوجيا 
والتطبيب  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  جم���االت 
عن بعد والتكنولوجيا احليوية وعلم 
ال�شيدالنية  وامل�شتح�شرات  اجلينوم 
تبادل  و����ش���ب���ل  ال��ط��ب��ي��ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 

املعارف واخلربات بني الطرفني.
ال�����ش��ي��خ ع���ب���د اهلل بن  وق������ال م���ع���ايل 
حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�شحة 
" اإن االإجن��از الذي حققته  اأبوظبي.. 
دول���ة االإم�����ارات ي��اأت��ي يف ظ��ل حر�س 
القيادة الر�شيدة وتوجيهاتها ودعمها 

املتوا�شل ل�شمان �شحة و�شالمة كافة 
ا�شتقبال  ي�����ش��ع��دن��ا  امل��ج��ت��م��ع..  اأف�����راد 
معايل روبرتو �شربانزا و�شعادة نيكوال 
ليرن حيث اطلعا على جتربة اأبوظبي 
وا�شتعر�شنا  للجائحة  اال�شتجابة  يف 
م��ع��ه��م ���ش��ب��ل ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك يف 
جم�������االت ال����رع����اي����ة ال�������ش���ح���ي���ة بني 

االإمارات واإيطاليا".
واأ�شاف " االإ�شادات الدولية واجلوائز 
العاملية التي حققتها اإمارة اأبوظبي يف 
– 19 هي  كوفيد  الت�شدي جلائحة 
دليل على النموذج اال�شتثنائي املتميز 
اال�شتجابة  يف  االإم�����ارة  ق��دم��ت��ه  ال��ت��ي 
من  واحل������د  كوفيد19-  جل���ائ���ح���ة 
اجلهود  حجم  على  وتاأكيد  تداعياتها 
امل��ب��ذول��ة ع��ل��ى خمتلف امل�����ش��ت��وي��ات يف 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل 
تر�شيخ  يف  اأبوظبي  لت�شتمر  احلكيمة 

خارطة  على  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  مكانتها 
الرعاية ال�شحية العاملية".

يف  عاملياً  �شدارتها  اأبوظبي  ووا�شلت 
19- بعد  اال�شتجابة جلائحة كوفيد 
اأن حلت باملركز االأول بني 50 مدينة 
اأ�شدرته  ت�شنيف  اأح��دث  وفق  قيادية 
جمموعة املعرفة العميقة التي تتخذ 

من لندن مقراً لها.
العميقة  امل��ع��رف��ة  جمموعة  و�شنفت 
امل����دن امل��ع��روف��ة ب��اأن��ه��ا االأك����ر كفاءة 
جاءت  حيث  للجائحة  اال�شتجابة  يف 
خالل  من  عاملياً  املقدمة  يف  اأبوظبي 
وحماية  ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا  وق�����وة  ���ش��رع��ة 
تدابري  عرب  املجتمع  و�شالمة  �شحة 
واإج������راءات اح���رتازي���ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
خالل  م��ن  لالقت�شاد  ال��دع��م  تقدمي 
ح����زم حت��ف��ي��ز وف�����رت ال���دع���م ال����الزم 
املحلي  االقت�شاد  لقطاعات  وامل�شتمر 

كافة.
اإدارة  ع��ل��ى  امل�����دن  ت�����ش��ن��ي��ف  واع��ت��م��د 
البنية  ح��ي��ث  م��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
وفعالية  الب�شرية  والكفاءات  التحتية 
يف  االأ���ش��رة  واأع����داد  الت�شخي�س  نظم 
املن�شاآت ال�شحية واالإنفاق على قطاع 
منظومة  وك��ف��اءة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ن����ط����اق احلجر  م�����ن ح���ي���ث  احل����ج����ر 
للمحجورين  والدعم  ومدته  املنزيل 
ون�شب  ال�����ش��ف��ر  وق����ي����ود  واإر�������ش������ادات 
التطعيم  ت��واف��ر  ح��ي��ث  م��ن  التطعيم 
ون�����ش��ب��ة احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ال��ل��ق��اح من 
اإج�����م�����ايل ع������دد ال�������ش���ك���ان وخ����دم����ات 
االأجهزة  وك��ف��اءة  امل��ن��زل  يف  التطعيم 
الرقابة  ن��ظ��م  م���ن ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة 
الرقمية  واخل��دم��ات  االأزم����ات  واإدارة 
ومرونة االقت�شاد. كما قامت االإمارة 
بقيادة جهود البحث والتطوير وعملت 

العلمية  االك��ت�����ش��اف��ات  ت�����ش��ه��ي��ل  ع��ل��ى 
ملعاجلة الفريو�س و�شاهمت يف اجلهود 
الدولية الكت�شاف اللقاح وتولت قيادة 
العاملية  ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب  اأوىل 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ل��ق��اح غري 
كما  كوفيد–19  ل��ف��ريو���س  الن�شط 

لعبت اأبوظبي دوراً رئي�شياً يف احلملة 
الوطنية للتطعيم ما اأ�شهم يف ح�شول 
اأكر من %90 من عدد �شكان دولة 
االإمارات املوؤهلني على اللقاح جماناً. 
االأمل"  "ائتالف  اأب��وظ��ب��ي  واأط��ل��ق��ت 
جرعات  من  مليارات  توزيع  لتن�شيق 

لقاح كوفيد19- حول العامل ومتكن 
االئ���ت���الف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ���ش��راك��ة بني 
القطاعني العام واخلا�س بقيادة دائرة 
ال�شحة يف اأبوظبي وعدد من ال�شركاء 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، م���ن امل�����ش��اه��م��ة يف 

تعزيز و�شول ونقل اللقاحات عاملياً.

•• اأبوظبي - وام:

اأك��دت دول��ة االإم���ارات اأن حماية �شالمة النظام امل��ايل االإم��ارات��ي ومالحقة من 
ي�شيء ا�شتغالله بو�شائل غري م�شروعة اأمٌر يف غاية االأهمية، ما يدعو اإىل تكثيف 
اجلهود لتعزيز دفاعاتها املحلية �شد جرائم غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب، مع 

متكني االإنفاذ الفعال.
وقال �شعادة حامد الزعابي، مدير عام املكتب التنفيذي ملكافحة غ�شل االأموال 
ال�شعيد  على  املنظمة  اجل��رمي��ة  �شبكات  ب��ني  "الرتابط  اإن  االإره����اب،  ومت��وي��ل 
اأكر تعقيداً،  اأ�شبح  التكنولوجي  التقدم  ب�شبب  ت�شارعت وتريته  الذي  الدويل 

والتكنولوجيا  اال�شطناعي  الذكاء  ت�شخري  لذلك من خالل  الت�شدي  ونحاول 
والتحليالت والتحقيقات املتقدمة وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�س".

به،  القيام  يتعني  ال��ذي  العمل  م��ن  الكثري  هناك  ي��زال  " ال  �شعادته..  واأو���ش��ح 
لكن التقدم الذي اأحرزناه حتى االآن ميّثل دافعاً ي�شجعنا على اإحراز املزيد من 

التقدم".
واأ�شاف " خ�ش�شنا موارد كبرية لت�شريع قدراتنا يف الك�شف عن جرائم غ�شيل 
االمتثال  اأط��ر  بينما نطور  والتحقيق فيها وفهمها،  االإره��اب  االأم��وال ومتويل 

للجرائم املالية يف دولة االإمارات وحول العامل".
وقال �شعادة الزعابي اإن جلنة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف مواجهة 

اأع�شاء  حالياً  ت�شم  التنفيذي  املكتب  برئا�شة  االإره��اب  ومتويل  االأم��وال  غ�شل 
التحالف  "هذا  اأن  القطاع اخلا�س، مو�شحاً  و22 من  17 جهة حكومية  من 
واملالحقة  التحقيق  ط��رق  حت�شني  على  الرتكيز  زي��ادة  يف  ي�شاعد  الديناميكي 
اال�شتخباراتية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ال��ي��ة  اجل��رائ��م  يف  الق�شائية 
والتحليالت على ال�شعيدين املحلي والدويل". واأ�شاف اإن الدولة اأدخلت �شل�شلة 
من القرارات التي تتطلب ت�شجيل املالكني امل�شتفيدين لل�شركات، واعتباراً من 
منت�شف اأغ�شط�س املا�شي، �شجلت اأكر من 93 % من اجلهات التي تتخذ من 

االإمارات العربية املتحدة مقراً بنجاح يف قاعدة البيانات.
وذكر الزعابي اأّن الندوات االأخرية التي حثت على تعزيز امل�شاركة بني القطاعني 

العام واخلا�س من اأجل منع اجلرائم املالية �شهدت م�شاركة اأكر من 2000 
وكذلك  وداخلية  خارجية  مالية  موؤ�ش�شات  من   - ال��دول��ة  باقت�شاد  �شلة  على 
وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً  املعنية،  املالية  غري  واملهن  االأع��م��ال  اأ�شحاب  من  اأع�شاء 
االقت�شاد نظمت اأكر من 11 ور�شة عمل حول االمتثال ملكافحة غ�شل االأموال 
7000 �شخ�س  العربية واالإجنليزية ح�شرها نحو  باللغتني  االإرهاب  ومتويل 
مبا يف ذلك ممثلني من قطاعات عالية املخاطر مثل املعادن الثمينة والعقارات.

واأفاد باأّن وحدة املعلومات املالية االإماراتية "UAE-FIU" وّقعت اأكر من 
65 مذكرة تفاهم مع نظرياتها حول العامل وهذا هو حجر الزاوية يف التعاون 

الدويل وااللتزام. 

•• دبي-وام:

ال�شحية  للخدمات  االإم��ارات  وموؤ�ش�شة  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  عقدت 
خمترب ابتكار ال�شحة النف�شية حتت �شعار "قيادة التقدم نحو منوذج م�شتدام 
يف  مبتكر  نهج  وتقدمي  النف�شية" ملناق�شة  ال�شحية  للرعاية  للتطوير  وقابل 
�شاأنها  من  التي  ال�شيا�شات  وت�شكيل  االإم���ارات  يف  النف�شية  ال�شحية  الرعاية 
م�شتقبلية  روؤي��ة  وفق  القادمة  عاًما  ي�شت�شرف اخلم�شني  فعال  تغيري  اإح��داث 

حتقق اإر�شاء جمتمع اأكر �شحة و�شعادة.
بال�شحة  للتوعية  العاملي  ال�شهر  مع  يتزامن  ال��ذي   - االإبتكار  خمترب  ح�شر 
امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  الرند  الرحمن  عبد  الدكتور ح�شني  �شعادة   - النف�شية 
ال�شحية يف  فاعلة من معظم اجلهات  و�شهد م�شاركة  العامة  ال�شحة  لقطاع 
ال�شحية  اخل��دم��ات  وم���زودي  وال��ت��اأم��ني  التعليم  ع��ن قطاع  ال��دول��ة وممثلني 
بال�شراكة مع �شركة "جان�شن"- اإحدى ال�شركات التابعة ل�شركة "جون�شون اآند 
جون�شون" - لعر�س واإيجاد مبادرات لتعزيز خدمات ال�شحة النف�شية للفرد 

واملجتمع.
وتتمثل مهمة املخترب يف اجلمع بني القادة واخلرباء للتعاون وحتقيق هدف 
دمج  واملعافاة بطريقة م�شتدامة من خالل  النف�شية  ال�شحة  لدعم  م�شرتك 
ال�شحة  جم��ال  يف  القطاعات  بني  امل�شرتك  والتعاون  العمل  وتعزيز  الرعاية 
ي�شكل  العملية حيث  والرباهني  االأدل��ة  قائمة على  النف�شية لرت�شيخ معايري 
لتعزيز  الوطنية  ال�شيا�شة  اأول��وي��ات  ح��ول  ال���روؤى  وم�شاركة  اخل���ربات  ت��ب��ادل 

ال�شحة النف�شية دلياًل مرجعياً على م�شتوى الدولة.
وال�شحة النف�شية هي م�شدر �شعادة االإن�شان وبطريقة اأ�شمل الإ�شعاد املجتمع 
واالإقت�شادية  والبيئية  االجتماعية  العوامل  من  مبجموعة  تتاأثر  حيث  ككل 
النف�شية  ال�شحة  لتعزيز  �شاملة  �شيا�شات  خ��الل  م��ن  معاجلتها  يجب  التي 
التعايف  بالعالج وطرق  امل�شابني  وتزويد  النف�شية  االإ�شطرابات  والوقاية من 

�شمن منهج وطني متكامل يطمح اإىل اإ�شعاد املجتمع.
املجال عملت  االإ�شتجابة يف هذا  القطاعات وت�شريع  التعاون متعدد  اإطار  ويف 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع على تطوير "ال�شيا�شة الوطنية لتعزيز ال�شحة 

النف�شية يف االإمارات " والتي اأ�شدرها جمل�س الوزراء االإماراتي يف عام 2017 
حيث تتبع ال�شيا�شة نهًجا قائًما على حقوق االإن�شان يتما�شى مع "االإ�شرتاتيجية 
 2071 االإم���ارات  و"مئوية  االإمارات2021"  " و"روؤية  الوطنية  ال�شحية 
ت�شكل  التي  واملبادئ  القيم  من  جمموعة  اإىل  وي�شتند  اخلم�شني"  "و"خطة 
امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  ومتكني  والتقبل  واالإن�شاف  التمكني  ركائزها  اأه��م 
من خالل �شمان حقهم يف الو�شول اإىل خدمات مقبولةميكن الو�شول اإليها 
مع االإ�شتقالل ومكافحة و�شمة االإ�شطرابات النف�شية و�شمان خدمات اأكر 
�شمواًل لتوفري اأحدث املنهجيات الوقائية والعالجية والتاأهيلية �شمن برنامج 

وطني متكامل.
واأو�شح الدكتور ح�شني الرند اأن الوزارة توا�شل العمل مع �شركائها على تنفيذ 
مبادرات ال�شيا�شة الوطنية لتعزيز ال�شحة النف�شية وفق اأهداف ا�شرتاتيجية 
ت�شتهدف تطوير وتو�شيع نطاق خدمات ال�شحة النف�شية ال�شاملة واملتكاملة 
وكذلك  كافة  واأع��م��اره  بفئاته  للمجتمع  واملوجهة  لالإحتياجات  وامل�شتجيبة 
من  الوقاية  وتعزيز  املعنية  اجلهات  بني  القطاعات  متعدد  التعاون  تر�شيخ 

املعلومات  القدرات وحت�شني نظم  النف�شية بطرق مبتكرة ورفع  اال�شطرابات 
واإجراء البحوث اخلا�شة باخلدمات النف�شية بغر�س تطويرها مبا يعزز دمج 

املر�شى يف املجتمع وحت�شني جودة حياتهم لتحقيق رفاه املجتمع.
النف�شية يف  ال�شحة  اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ريي  ن��ور  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  م��ن جانبها 
اأهمية انعقاد خمترب االإبتكار مب�شاركة  موؤ�ش�شة االمارات للخدمات ال�شحية 
وا�شعة والتي تعزز اجلهود ال�شاملة يف الدولة لتطوير نطاق خدمات ال�شحة 

النف�شية املتكاملة وامل�شتجيبة لالحتياجات الراهنة واملوجهة للمجتمع.
اخلليج  منطقة  "جان�شن" يف  ل�شركة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  ف��ار���س  جيمي  وق��ال��ت 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  م��ع  الفعالة  �شراكتنا  نوا�شل  اأن  ي�شعدنا   " ال��ع��رب��ي.. 
املجتمع وموؤ�ش�شة االإمارات للخدمات ال�شحية يف ن�شر الوعي وتطوير الربامج 
واحللول ملواجهة حتديات ال�شحة النف�شية يف دولة االإمارات يف اإطار التزامنا 
من  ال��وق��اي��ة  ط��رق  حت�شني  ب��ه��دف  النف�شية  ال�شحة  جم���االت  تطوير  ب��دع��م 
ا�شطرابات ال�شحة النف�شية وت�شخي�شها وعالجها من خالل ا�شتخدام اأحدث 

التقنيات املبتكرة".

•• دبي-وام: 

ا�شت�شاف جمل�س االإمارات للتوازن بني 
اجلن�شني ال�شيدة االأوىل يف جمهورية 
مقدونيا ال�شمالية الدكتورة اإليزابيتا 
مقدونيا  رئي�س  قرينة  جيورجيف�شكا 
"الروؤية  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
وامل�شرية" التي يتم تنظيمها يف جناح 
بالتعاون  دب��ي   2020 باإك�شبو  امل���راأة 
مع كارتييه �شمن هذا احلدث العاملي 

الذي ت�شارك فيه 192 دولة.
و������ش�����ارك�����ت ال�����دك�����ت�����ورة اإل���ي���زاب���ي���ت���ا 
جتربتها  احل�������ش���ور  ج��ي��ورج��ي��ف�����ش��ك��ا 
هذه  يف  واالإن�شانية  والعلمية  املهنية 
اجلل�شة امللهمة التي تطرقت خاللها 
احلياتية  اجل��وان��ب  بع�س  اإىل  اأي�����ش��ا 
لرئي�س  كزوجة  امل��ق��دوين  املجتمع  يف 
�شكرها  ع���ن  ...م���ع���رب���ه  اجل��م��ه��وري��ة 
ملجل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�شني 
الرائدة  املبادرة  هذه  يف  ال�شت�شافتها 
اإىل  التحدث  فر�شة  لها  اأتاحت  التي 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  �شخ�شيات 
املعرفة  ل���ت���ب���ادل  واح������دة  م��ن�����ش��ة  يف 
ال�شيا�شات  اأف�����ش��ل  ح���ول  واخل�����ربات 
على  التغلب  وكيفية  للمراأة  الداعمة 
وتعزيز  حت����دي����ات  م����ن  ت���واج���ه���ه  م����ا 
اال�شتفادة من قدراتها ...م�شرية اإىل 
اأن��ه��ا ك���اأي ام���راأة واج��ه��ت العديد من 
بالدعم  عليها  التغلب  مت  التحديات 
ووطنها  عائلتها  م��ن  وج��دت��ه  ال����ذي 

خالل هذه امل�شرية.
جمهورية  يف  االأوىل  ال�شيدة  وق��ال��ت 
" ناق�شنا خالل  ال�شمالية..  مقدونيا 
العمل  جميعاً  ميكننا  كيف  اجلل�شة 
م����ع����اً م����ن اأج�������ل م�����ش��ت��ق��ب��ل م����ت����وازن 

القوية  العالقات  اإط���ار  يف  للجن�شني 
مع دولة االإمارات التي األهمت الكثري 
الرائدة  بتجربتها  ال��ع��امل  دول  م��ن 
اأتيحت  امل��ج��ال ك��م��ا  اإق��ل��ي��م��ي��اً يف ه���ذا 
واالإجابة  االآراء  لتبادل  الفر�شة  يل 
ذات  بالق�شايا  املتعلقة  االأ�شئلة  على 
يف  دعمها  و�شبل  امل���راأة  بقيادة  ال�شلة 
ال��ت��ط��ور ال��وظ��ي��ف��ي وت��ع��زي��ز دجمها 
االأمر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  جمتمعاتنا  يف 
ال�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  يف  مب�����ش��ارك��ت��ه��ا 

وعملية �شنع القرار".
وق������ام������ت ال������دك������ت������ورة اإل����ي����زاب����ي����ت����ا 
ج��ي��ورج��ي��ف�����ش��ك��ا ع���ل���ى ه���ام�������س هذه 
"الروؤية  مب������ب������ادرة  اال����ش���ت�������ش���اف���ة 
ال����زي����ارات  م����ن  ..ب����ع����دد  وامل�شرية" 
 2020 اإك�����ش��ب��و  الأج��ن��ح��ة وط��ن��ي��ة يف 
العلمية  اهتماماتها  مع  تتواكب  دبي 
�شملت زيارة وزارة التطوير احلكومي 
ال�شناعي  ال��ذك��اء  ووزارة  وامل�شتقبل 
باالإ�شافة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل�������ش���رع���ات 

مل��ت��ح��ف��ي االحت�����اد وال�����ش��ن��دغ��ة �شمن 
جدول حافل بالعديد من املو�شوعات 
ال����ت����ي ت���ه���م م���ل���ف امل���������راأة وال�����ت�����وازن 
احلكومي  وال���ت���ط���ور  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
والثقافية  ال���ت���اري���خ���ي���ة  وامل���ح���ط���ات 
الهامة بالدولة بالتن�شيق مع جمل�س 

االإمارات للتوازن بني اجلن�شني.
واأ���������ش��������ارت ال�����دك�����ت�����ورة اإل���ي���زاب���ي���ت���ا 
مبعايل  لقاءها  اأن  اإىل  جيورجيف�شكا 
ع���ه���ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان ال����روم����ي وزي����رة 
وامل�شتقبل  احلكومي  للتطوير  دول��ة 
بني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  ملناق�شة 
مقدونيا  وجمهورية  االإم����ارات  دول���ة 
تدفع  التي  املمار�شات  واأهم  ال�شمالية 
وتعزيز  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ط��وي��ر  بعجلة 
املتطلبات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ج���اه���زي���ة 
اطلعت  كما  امل�شتقبلية..  وامل��ت��غ��ريات 
اأحدث التطبيقات الذكية خالل  على 
�شلطان  ب����ن  ع���م���ر  مب����ع����ايل  ل���ق���ائ���ي 
العلماء وزير دولة للذكاء اال�شطناعي 

العمل  الرقمي وتطبيقات  واالقت�شاد 
الها�شمي  ه����دى  و����ش���ع���ادة  ب��ع��د  ع���ن 
الوزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  م�شاعد 
على  وتعرفت  اال�شرتاتيجية  ل�شوؤون 
اجلهود اجلارية يف دولة االإمارات فيما 
يتعلق باال�شتثمار يف التقدم واالبتكار 
يركز  ال���ذي  م�شتقبلها  ت�شنع  وك��ي��ف 
على التنمية املكثفة ملواكبة ما نعي�شه 
...م�شيدة بالعالقات  اليوم من عوملة 
الودية والروابط الوثيقة التي جتمع 
املوؤ�ش�شات  تعاون  خ��الل  من  البلدين 
املختلفة ومن خالل مواطني مقدونيا 

الذين يقيمون يف دولة االإمارات.
جمهورية  رئ���ي�������س  ق���ري���ن���ة  وزارت 
امل�شرعات  م��ق��ر  ال�شمالية  م��ق��دون��ي��ا 
احلكومية بحكومة دبي برفقة �شعادة 
�شوؤون  وزي��ر  م�شاعد  الها�شمي  ه��دى 
جمل�س الوزراء ل�شوؤون اال�شرتاتيجية 
و�����ش����ع����ادة ����ش���م�������ش���ة ����ش���ال���ح االأم������ني 
ل��ل��ت��وازن بني  ال��ع��ام ملجل�س االإم�����ارات 

اجلن�شني حيث ا�شتمعت ل�شرح مف�شل 
ح���ول جت��رب��ت��ي م��وؤ���ش��ر ال���ت���وازن بني 
وامل�شريف  امل��ايل  القطاع  يف  اجلن�شني 
بدولة االإمارات والت�شريعات الداعمة 

للتوازن بني اجلن�شني.
اإل���ي���زاب���ي���ت���ا  ال�����دك�����ت�����ورة  زارت  ك���م���ا 
ج���ي���ورج���ي���ف�������ش���ك���ا م���ت���ح���ف���ي االحت������اد 
هالة  �شعادة  رافقتها  حيث  وال�شندغة 
دب��ي للثقافة  ع��ام هيئة  ب���دري م��دي��ر 
هذه  اأهمية  تعك�س  جولة  يف  والفنون 
اللتقاء  من�شة  �شكلت  التي  االأم��اك��ن 
احل�شارات والتاريخ والثقافة وملمحاً 
ال��ث��ق��ايف واحل�����ش��اري للدولة  ل����الإرث 

ويوثق اأهم مراحلها التاريخية.
املري  غ���امن  م��ن��ى  ���ش��ع��ادة  وا�شتقبلت 
ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������ش���ة جم���ل�������س االإم����������ارات 
للتوازن بني اجلن�شني ال�شيدة االأوىل 
ال�شمالية  م��ق��دون��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
الن�شائية  القيادات  من  ع��دد  بح�شور 
م�شاعد  الها�شمي  ه��دى  �شعادة  وه��ن 

ال���وزراء ل�شوؤون  ���ش��وؤون جمل�س  وزي��ر 
�شالح  �شم�شة  و�شعادة  اال�شرتاتيجية 
االأمني العام ملجل�س االإمارات للتوازن 
املهريي  خولة  و�شعادة  اجلن�شني  بني 
ل��ل��رئ��ي�����س لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
اال�شرتاتيجية واالت�شال احلكومي يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي و�شعادة ح�شة 
تهلك الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التنمية 
املجتمع  تنمية  ب�����وزارة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
و�شعادة موزة املري مدير اإدارة تنفيذي 
جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مبكتب 
يف  الن�شائية  اللجنة  رئي�س  املديرين 

هيئة الطرق واملوا�شالت.
جيورجيف�شكا  اإل��ي��زاب��ي��ت��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
الر�شمي  االف��ت��ت��اح  بح�شور  زي��ارت��ه��ا 
ي��ت��م تنظيمه يف  ال����ذي  امل�����راأة  جل��ن��اح 
دبي   2020 باإك�شبو  الو�شل  منطقة 
الأول مرة يف تاريخ هذا احلدث العاملي. 
االأمني  �شالح  �شم�شة  �شعادة  وثمنت 
ل��ل��ت��وازن بني  ال��ع��ام ملجل�س االإم�����ارات 

اإليزابيتا  الدكتورة  م�شاركة  اجلن�شني 
جيورجيف�شكا قرينة رئي�س جمهورية 
مقدونيا ال�شمالية يف مبادرة "الروؤية 
دولة  ان��ف��ت��اح  اإىل  م�����ش��رية  وامل�شرية" 
املعريف  التعاون  على  دائ��م��اً  االإم����ارات 
املختلفة  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل 
املهنية  معاليها  م�شرية  اأن  ...م��وؤك��دة 
واالإجناز  بالنجاح  احلافلة  والعلمية 
من �شاأنها اأن ُتلهم العديد من الن�شاء 
م�شاركتها  اإن  وق���ال���ت  ال��ط��م��وح��ات 
املبادرة  ه���ذه  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة  ك��م��ت��ح��دث��ة 
من  دب����ي   2020 ب��اإك�����ش��ب��و  ال����روؤي����ة 
م�شاركات  اأم��ام  الباب  تفتح  اأن  �شاأنها 
التعاون  اإط����ار  يف  اأخ����رى  م�شتقبلية 
ال��ق��وي��ة التي  امل�����ش��رتك وال���ع���الق���ات 
بجمهورية  االإم��������ارات  دول�����ة  ت���رب���ط 

مقدونيا ال�شمالية.
واأ���ش��اف��ت " خ���الل م��راف��ق��ت��ي ل��ه��ا يف 
بها لعدد  التي قامت  الزيارات  معظم 
احلكومية  واجل���ه���ات  ال�������وزارات  م���ن 

املراأة  تخ�س  مو�شوعات  عن  حتدثنا 
واأهمية  ال��ت��وازن بني اجلن�شني  ودع��م 
التي  املختلفة  التجارب  االإط��الع على 
ت���ري ه���ذا امل��ل��ف ال��ه��ام ال���ذي ُي�شب 
على  ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية  م�شلحة  يف 
اال�شتفادة  واأه��م��ي��ة  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
ال�شبل  وت���وف���ري  امل�������راأة  ط���اق���ات  م���ن 
املمكنة التي تتيح لها زيادة م�شاهمتها 
اإط�����الع  اإىل  م�������ش���ريًة  االإيجابية" 
معاليها على جتربة مبادرة امل�شرعات 
�شاحب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 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" 
والتي اأ�شهمت كثرياً يف ت�شريع العمل 

يف امللفات احلكومية.
وامل�شرية"  "الروؤية  م��ب��ادرة  اأن  يذكر 
ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا جم���ل�������س االإم���������ارات 
املراأة  جناح  يف  اجلن�شني  بني  للتوزان 
مبعر�س اإك�شبو 2020 دبي بالتعاون 
م���ع ك��ارت��ي��ي��ه ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ع������دداً من 
املوؤثرة  العاملية  الن�شائية  ال�شخ�شيات 
وزيرات  بينهن  متنوعة  ق��ط��اع��ات  يف 
وقرينات  عاملية  منظمات  وم�����ش��وؤالت 
هذه  جل�شات  تعقد  حيث  دول  روؤ���ش��اء 
فرتة  ط��وال  م�شتمرة  ب�شفة  امل��ب��ادرة 

اإقامة املعر�س.

اإ�سادة دولية بجهود الإمارات يف ال�ستجابة جلائحة كوفيد-19 

الإمارات تعزز جهود منع املجرمني من اإخفاء ن�ساطهم والعائدات غري امل�سروعة

وزارة ال�سحة والإمارات للخدمات ال�سحية تعقدان خمترب ابتكار لل�سحة النف�سية

جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ي�ست�سيف باإك�سبو 2020 دبي ال�سيدة الأوىل يف مقدونيا ال�سمالية

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
 24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  جديدا  فح�شا   272،261 اإج��راء  ال���وزارة عن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية 
الدولة  التق�شي والفح�س يف  اإج��راءات  الفح�س الطبي.     و�شاهم تكثيف 

78 حالة  الك�شف عن  وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها  كورونا  اإ�شابة جديدة بفريو�س 
حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 
احلاالت امل�شجلة 739،983 حالة. واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،136 حالة.   كما اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  مل�شابني بفريو�س كورونا  ح��االت جديدة   110
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ 

دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 734،242 حالة. 
من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 22،662 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ 
جرعة   21،172،758 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 

ومعدل توزيع اللقاح 214.07 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

اأعلنت �شفاء 110 حاالت �عدم ت�شجيل اأي حالة �فاة 
 ال�سحة جتري 272،261 فح�سا ك�سفت عن 78 اإ�سابة جديدة 

املا�شية �شاعة   24 الـ  خالل   تقدمي 22,662 جرعة من لقاح كوفيد-19 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س اجلزائر باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عبد املجيد تبون.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  االإم����ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
املدنيني  ا�شتهداف  االإره��اب��ي��ة،  احلوثي  ميلي�شيات  مل��ح��اوالت 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م�����ش��ي��ط يف  خ��م��ي�����س  امل��دن��ي��ة يف  واالأع����ي����ان 
ال�شقيقة بطائرة بدون طيار مفخخة، اعرت�شتها  ال�شعودية 
ق��وات التحالف. واأك��دت دول��ة االإم���ارات - يف بيان �شادر عن 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - اأن ا�شتمرار هذه الهجمات 
ومتعمدة  ممنهجة  ب��ط��ري��ق��ة  احل��وث��ي  جل��م��اع��ة  االإره���اب���ي���ة 
يعك�س حتديها ال�شافر للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع 
القوانني واالأع��راف الدولية. وحّثت ال��وزارة املجتمع الدويل 
االأعمال  ه��ذه  ل��وق��ف  وحا�شماً  ف��وري��اً  موقفا  يتخذ  اأن  على 

املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
اأن  موؤكدة  العامليني،  االقت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة  واإم���دادات 
ا�شتمرار هذه الهجمات يعد ت�شعيداً خطرياً، ودلياًل جديداً 
واال�شتقرار يف  االأم��ن  تقوي�س  اإىل  امللي�شيات  �شعي هذه  على 
املنطقة. وج��ّددت ال��وزارة ت�شامن دولة االإم��ارات الكامل مع 
اململكة اإزاء هذه الهجمات االإرهابية، والوقوف معها يف �شف 
يف  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها  يطال  تهديد  كل  �شد  واح��د 
كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها 
واملقيمني على اأرا�شيها. واأكد البيان اأن اأمن االإمارات العربية 
املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية كل ال يتجزاأ، واأن اأي 
تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة 

االأمن واال�شتقرار فيها.

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان، 
مكتب اأبوظبي التنفيذي، مت اإطالق برنامج "اآفاق القطاع 
لتوفري  االأم��ري��ك��ي��ة،  ييل  جامعة  �شّممته  ال���ذي  املايل"، 
تدريب رفيع امل�شتوى يف اأبوظبي، يهدف اإىل تعزيز مهارات 

املواهب االإماراتية يف القطاع املايل.
التعاون بني  اأبوظبي، من خالل  اإم��ارة  ُمتاح يف  الربنامج 
للتدريب  واآيكون  االإم���ارات  وموؤ�ش�شة  االأول  اأبوظبي  بنك 
والتوجيه، ويهدف اإىل بناء القدرات للتعامل مع التحديات 

التي تواجه القطاعني املايل واال�شتثماري.
وُيرّكز الربنامج على تدري�س فهم اأعمق الإدارة اال�شتثمار 
مفاهيم  جانب  اإىل  اال�شرتاتيجية،  وب��ن��اء  ال��ق��رار  و�شنع 

ُمتقدمة مثل تطبيق وا�شتخدام البيانات العلمية والتقنيات 
القرار يف جمال اال�شتثمار. ي�شم  اتخاذ  الكمية يف عملية 
يتم تر�شيحهم  م�����ش��ارك��اً،   30 اإىل   25 ب��ني  م��ا  ال��ربن��ام��ج 
ُمهتمة  موؤ�ش�شات  اأو  حكومية  و���ش��رك��ات  ج��ه��ات  بوا�شطة 
مبجال االإدارة املالية اأو قطاع اال�شتثمار. وُيعقد الربنامج 
من  الفرتة  خ��الل  اأ�شبوعاً   12 اإىل  ت�شل  مل��دة  افرتا�شياً 

يناير اإىل مار�س 2022.

برعاية خالد بن حممد بن زايد الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط بال�سعودية بطائرة مفخخة
اإطالق برنامج اآفاق القطاع املايل يف اأبوظبي  �سّممته جامعة ييل الأمريكية لتوفري 
تدريب رفيع امل�ستوى يهدف اإىل تعزيز مهارات املواهب الإماراتية يف القطاع املايل

•• دبي - وام:

"اإك�شبو  اأقيمت يف  التي  اأعمالها  العاملية يف ختام  اأقدر  امل�شاركون يف قمة  اأ�شدر 
العاملي  "البيان  املا�شي  اأكتوبر   30  -  24 من  الفرتة  خ��الل  دبي"   2020
واملجتمعات  وال����دول  احل��ك��وم��ات  اإىل  امل��وج��ه  العاملية"  االإي��ج��اب��ي��ة  للمواطنة 

املوؤ�ش�شات ذات العالقة والذ�س ميثل اأهم واأبرز ما تو�شلت اإليه القمة.
اإىل �شرورة توفري مرجعيات علمية وفكرية ملفهوم  الدعوة   .1 البيان:  و�شمل 
املواطنة االإيجابية العاملية من منظور عاملي يرتكز على تعزيز الهويات الوطنية 
للدول مبا ي�شمن متا�شكها وتكاملها على اأن تكون معتمدة من اجلهات العلمية 

والبحثية املخت�شة .
العاملية بني  االإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة  وق��ي��م  ثقافة  تعزيز  ���ش��رورة  اإىل  ال��دع��وة   .2
والقطاع  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والدينية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات 
اخل��ا���س للعمل ع��ل��ى تفعيل ه���ذا امل��ف��ه��وم االإن�����ش��اين ب��ني ال�����ش��ع��وب م��ن خالل 
املواطنة  مفاهيم  ت��ع��زز  متخ�ش�شة  و  متنوعة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  ا���ش��ت��ح��داث 

االإيجابية العاملية وفق مناهج علمية وتربوية.
دولية حتت عنوان "املواطنة االإيجابية العاملية "  جائزة  اإطالق  اإىل  الدعوة   .3
تت�شمن اأهم املحاور والق�شايا واملتطلبات الالزمة لن�شر نهج املواطنة االإيجابية 
الرتبوية  الثقافية  امل�شتويات  على  العالقة  ذات  املوؤ�ش�شات  العاملية بني خمتلف 

واالجتماعية .
4. الدعوة اإىل �شرورة اإطالق مبادرات احلوار احل�شاري حول العامل، وا�شتثمار 
مواجهة  يف  والتعاون  العاملي،  وال�شلم  الت�شامح  تعزيز  يف  االإن�شانية  امل�شرتكات 

التحديات التي اأ�شرت بالقيم االإن�شانية العاملية واالأخالق الكرمية.
اإىل ت�شمني قيم املواطنة االإيجابية العاملية �شمن املناهج التعليمية  الدعوة   .5
توافقها مع  ودرا�شة مدى  التعليمية،  املراحل  كافة  الوطنية يف  امل�شتويات  على 
مبادئ املواطنة االيجابية العاملية تعزيزاً للقيم الداعمة وامل�شجعة على التوا�شل 

احل�شاري واالإن�شاين بني �شعوب االأر�س.

6. ت�شجيع دول العامل على اال�شتفادة من من�شورات املوؤ�ش�شات الدولية كاالأمم 
املتحدة واليون�شكو واليون�شيف واملوؤ�ش�شات الوطنية واالإقليمية وغريها يف اإعداد 

وتطوير مناهج املواطنة االإيجابية العاملية مبا يحقق اأهدافها وغاياتها.
املميزة لبع�س الدول يف  التجارب  من  اال�شتفادة  اإىل  العامل  دول  ت�شجيع   .7
التجارب  هذه  دولية الحتواء  من�شة  واإيجاد  العاملية  االإيجابية  املواطنة  جمال 
ت�شمني  على  ال��ع��امل  دول  وت�شجيع  منها،  اال���ش��ت��ف��ادة  م��دى  ودرا���ش��ة  ال��دول��ي��ة 

جتاربها الوطنية يف هذه املن�شة الدولية.
تبادل اخلربات واالإمكانات والطاقات وخمتلف  اإىل  العامل  8. دعوة كافة دول 
االأوبئة  مل��واج��ه��ة  ال��الزم��ة  اللقاحات  واإن��ت��اج  امل��ع��رف��ة يف جم��ال تطوير  و���ش��ائ��ل 

واجلائحات التي متر بالب�شرية.
القادرة والتي لديها االإمكانات املادية والفنية اإىل  العامل  دول  9. دعوة خمتلف 
وتقدمي  املحدودة  االإمكانات  ذات  الفقرية  ال��دول  اإىل  والدعم  االهتمام  توجيه 

اللقاحات الالزمة لها.
10. الدعوة اإىل توفري مزيد من الدعم الفني واملادي الالزم الإعطاء البحث 

العلمي يف جمال علم االأوبئة واللقاحات مبا يخدم املجتمع االإن�شاين.
وعقدت قمة اأقدر العاملية حتت �شعار " املواطنة االإيجابية العاملية - متكني فر�س 
وا�شعة،  ودولية  واإقليمية  حملية  مب�شاركة  تنفيذها  " ومت  امل�شتدام  اال�شتثمار 
واليون�شيف،  املتحدة،  االأمم  منها  الدولية  واملنظمات  ال�شركاء  مع  وبالتعاون 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الدولية  البحثية  وامل��راك��ز  اجلامعات  من  والعديد 

وح�شرها م�شاركون من خمتلف الديانات والثقافات.
و�شهدت اأروقتها حوارات بناءة باعتبارها من�شًة عامليًة الجتماع القادة ومتخذي 
وال�شباب  املتخ�ش�شة،  ال�����ش��رك��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واملخت�شني،  واخل����رباء  ال��ق��رار، 
مبدع  ثقايف  وتنوع  موحدة  عاملية  بلغة  االأم���ور،  واأول��ي��اء   ، والنا�شئة  وال��ط��الب 

لت�شكيل روؤية تبحث عن مفهوم عاملي جديد " املواطنة االإيجابية العاملية".
ال�شيخ  ال�شمو  بقيادة �شاحب  االإم��ارات  دولة  القمة بجهود  امل�شاركون يف  واأ�شاد 
العمِل على ن�شِر قيم  "حفظه اهلل" يف  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 

االنفتاح والت�شامح وح�شن اجلوار يف العامل، وحر�شها على تعزيز العمل الدويل 
خمتلف  ب��ني  االآخ���ر  وتقبل  والتما�شك  ال��رتاب��ط  قيم  لن�شر  ال��داع��م  امل�شرتك 
الثقافات وال�شعوب واالأديان، مقدمني ال�شكر للدولة على ا�شت�شافتها الكرمية 

لهذه القمة العاملية.
العاملية  املفاهيم االإن�شانية  ال��دوؤوب يف تعزيز  واأثنوا على جهود الدولة وعملها 
ون�شر قيم الت�شامح والتعاي�س االإن�شاين ودعوا اإىل اال�شتفادة من جتربتها العاملية 
واال�شت�شافة  العايل  التح�شري  مب�شتوى  م�شيدين   .. املجال  ه��ذا  يف  املتميزة 

املتميزة الإك�شبو 2020.
وتنوعت فعاليات القمة العاملية التي �شملت كافة قطاعات املجتمع و�شملت الفن 
واملناق�شات  الذهني  الع�شف  وجل�شات  احلوارية  واجلل�شات  واالأدب  واملو�شيقى 
اجلماعية والفردية �شارك فيها اأكر من 182 متحدثا وم�شاركا من كافة دول 

العامل خرباتهم العلمية والعملية يف هذا املجال.
وكان من اأبرز فعاليات قمة اأقدر العاملية الن�شخة الرابعة اإطالق مبادرات " اأقدر 
الب " بح�شور كل من معايل �شارة بنت يو�شف االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
املتقدمة لالإعالن عن القمة العاملية للطب الدقيق، ومعايل الدكتور علي را�شد 
الوطني  املجل�س  يف  واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �شوؤون  جلنة  رئي�س  النعيمي 
الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  ال��ل��واء  و�شعادة  االحت���ادي 
و�شعادة فهد القرقاوي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار ، و�شعادة 
للتمكني  خليفة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  امل�شت�شار 
ال�شريك  القاب�شة  اندك�س  رئي�س  املدين  الدكتور عبدال�شالم  �شعادة  و  "اأقدر" 

التنفيذي للقمة وعدد من امل�شوؤولني .
العاملية للطب  القمة  ع��ن  ب��االإع��الن  " �شعداء   : االأم���ريي  ���ش��ارة  وق��ال��ت معايل 
الدقيق ، هذه املبادرة الريادية من االإمارات والتي حتر�س على تعزيز اللقاءات 
�شيناق�س  حيث   ، جمعاء  الب�شرية  خلري  الكربى  االأح���داث  وا�شت�شافة  العاملية 
املوؤمتر اآخر املو�شوعات املتعلقة بالرعاية ال�شحية و�شبل تعزيز التعاون الدويل 
يف هذه املجاالت وتوثيق التعاون بني املنظمات والهيئات العاملية يف علوم الطب 

احلديث".
اإط����الق م�شاهمة م��رك��ز ح��م��دان مل�شتقبل  ال��ق��رق��اوي ع��ن  واأع��ل��ن ���ش��ع��ادة ف��ه��د 
اأجل  م��ن  ال�����ش��رك��ات  ق����درات  تنمية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   /HCFI/اال�شتثمار
تهم  قطاعات  يف  م�شبوقة  غري  فر�س  وخلق  االأجنبية  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب 
املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  م�شاهمة  تعزيز  بغر�س  االأعمال  ورواد  امل�شتثمرين 

يف التنمية امل�شتدامة.
كما �شملت املبادرات من خالل "جمل�س اأقدر"، مبن�شته احلوارية التي ا�شت�شافت 
– املوؤ�ش�س  ���ش��ي��دورف  كالرن�س  ال��ق��دم  ك��رة  ع��امل  يف  املميزة  ال�شخ�شيات  اأح���د 
بالك  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  �شيدورف  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
االأوروبية،  االأندية  اأ�شهر  من  وع��دد  هولندا  ملنتخب  ال�شابق  والالعب  اإمباكت 

حيث حتدث حول تعزيز املواطنة العاملية االإيجابية �شمن ثقافات متعددة.
لرجال  العاملية  اجلمعية  م��ب��ادرة  اإط��الق  �شيدروف  الالعب  خ��الل  من  واأع��ل��ن 

االأعمال والتي ت�شتهدف دعم املجتمعات الفقرية يف عدة دول.
العام"  "فنان  اإع��ط��اء ج��ائ��زة  االأخ���ري مت  " لليوم  اآرت  " اأق���در  وخ��الل فعاليات 
ال��ث��ق��ايف بني  ال��ت��وا���ش��ل  م��د ج�����ش��ور  اإىل  ي�شعون  ال��ذي��ن  للفنانني  ت��ق��دم  وال��ت��ي 
" اأق��در لل�شالم  األف مقطوعة  اإيهاب دروي�س وال��ذي  ال��دول، للموؤلف املو�شيقي 
للمغني  النا�شئني  املوهوبني  للفنانني  تقدم  التي  امل�شتقبل"  "فنان  وجائزة   "
االإماراتي ال�شاب عبداهلل ال�شام�شي و�شتقوم فعالية " اأقدر اآرت " بالرتكيز على 
التدريبي  " اأق��در بوتكامب" املع�شكر  . كما كان  الفن كل عام  نوع خمتلف من 
ب��االأدوات الالزمة  النا�شئة ودعمهم  ال�شركات  اال�شتثنائي والذي هدف لتمكني 
وتقدميها  تنفيذها،  ميكن  وم�شاريع  خطط  اإىل  وحتويلها  اأفكارهم  لت�شكيل 

للم�شتثمرين للح�شول على فر�س متويلية لتلك امل�شروعات.
2020 قد �شاعد  اإك�شبو  اأقدر العاملية خالل  اإقامة قمة  ومما ال �شك فية فاإن 
ب�شكل كبري فى جناح قمة هذا العام وحتقيق اأهدافها ومن اأهمها متكني االأفراد 
وتعزيز اأهمية املواطنة االإيجابية يف خمتلف امليادين داخل دولة االإمارات بجانب 

تعزيز اأ�ش�س التعاون والعمل من اأجل م�شتقبل اأف�شل للجميع .

•• دبي- وام:

اأنها  اخلري"  "بيت  ج��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
وزعت خالل االأعوام اخلم�شة املا�شية 
األفا و868 وجبة  7 ماليني و128 
و434  مليونا   51 بقيمة  غ��ذائ��ي��ة 
3،2 مليون  األفا و913 درهما منها 
املحجورين  العمال  وجبة وزعت على 
جائحة  خالل  العمل  عن  واملتوقفني 
ال�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة  �شمن  ك��ورون��ا 
اآل مكتوم  بن جمعة  بنت مكتوم  هند 

التي وزعت حينها 15 مليون وجبة.
العو�شي مدير  عابدين طاهر  واأ�شاد 
الدائمة  اللجنة  بتعاون  عام اجلمعية 
داعم  ك�شريك  دبي  العمال يف  ل�شوؤون 
االإجن���از مثمناً جهود  ه��ذا  يف حتقيق 
بن  مهري  عبيد  اللواء  اللجنة  رئي�س 
�شرور واأمينها العام الدكتور عبد اهلل 
اجلمعية  مهمة  ت�شهيل  يف  ل�����ش��ك��ري 
للو�شول للعمال االأكر حاجة يف دبي. 
م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه ال��ل��واء عبيد مهري 
لالإدارة  العام  املدير  نائب  �شرور  بن 
يف  االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 

ل�شوؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س  دب��ي 
ال��ع��م��ال ب��دب��ي ال�����ش��ك��ر مل��ع��ايل جمعة 
"بيت  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���اج���د 
اخلري" لدعمه الالحمدود ومتابعته 
جميع  و�شول  من  للتاأكد  ال�شخ�شية 
الوقت  اأ���ش��رع  يف  للعمال  امل�����ش��اع��دات 
للعمال  اجلمعية  دع��م  على  ...مثنيا 
خالل فرتة اجلائحة بتوزيع ع�شرات 

وت�شهيل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات  اآالف 
اإجراءات مغادرة العمال الذين رغبوا 

يف العودة اإىل اأوطانهم.
واأثنى الدكتور عبد اهلل ل�شكري اأمني 
العمال  ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  ع��ام 
التي  البناء  ال��ت��ع��اون  روح  على  ب��دب��ي 
اخلري"  "بيت  م����ع  ال��ل��ج��ن��ة  جت���م���ع 
وجمل�س اإدارتها برئا�شة معايل جمعة 

العام  مديرها  بال�شكر  وخ�س  املاجد 
عابدين طاهر العو�شي ونائب املدير 
العام �شعيد مبارك املزروعي لتعاونهما 
ال���وث���ي���ق م���ع ال��ل��ج��ن��ة ...م�����وؤك�����دا اأن 
اخلري"  "بيت  مع  والتزامن  التوافق 
امل�شتمر  عطائها  بف�شل  مثمرا  ك��ان 
اإ�شعاد العمال  دون انقطاع ودوره��ا يف 

وبث الطماأنينة يف املجتمع.

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ن��ظ��م 
والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة 
املدار�س  ل��ط��الب  توعوية  فعالية 
عا�شمتي"،  "�شفري  ع��ن��وان  حت��ت 
بالتعاون مع كل من مدر�شة املنهل 
الرمي  الدولية اخلا�شة، ومدر�شة 
خالل  وذل���ك  االأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم 
نوفمرب   3 اإىل   1 م����ن  ال����ف����رتة 

.2021
ال����ت����ي يتم  ال���ف���ع���ال���ي���ة،  وت����ه����دف 
اأيام،  ث��الث��ة  م��دى  على  تنظيمها 
حول  املجتمعي  ال��وع��ي  رف���ع  اإىل 
وتاأثرياتها  العام  املظهر  م�شوهات 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
وال�شالمة العامة، وتعريف طالب 
املدار�س باالإجنازات التي تقوم بها 
البلدية للحفاظ على املظهر العام 
العا�شمة  يف  املجتمعية  وامل��راف��ق 
ت�شليط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي، 

ال�شوء على املبادرات التي تنفذها 
امل���دار����س م��ن اأج����ل احل��ف��اظ على 

املظهر احل�شاري العام للمدينة.
وت���ت�������ش���م���ن ال���ف���ع���ال���ي���ة ع���رو����ش���اً 
ت�������ربز دور  ت����وع����وي����ة  ت���ق���دمي���ي���ة 
ال��ب��ل��دي��ة وك���ل م��ن م��در���ش��ة املنهل 

الرمي  ومدر�شة  اخلا�شة  الدولية 
املحافظة  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال����ع����ام، وم�����ا تنظم 
امل��دار���س م��ن م��ب��ادرات جمتمعية 
باأهمية  للطالب  تثقيفية  توعوية 
و�شرورة امل�شاركة يف احلفاظ على 

املظهر اجلمايل للمدينة واملرافق 
يتما�شى  الذي  بال�شكل  املجتمعية، 
مع النه�شة العمرانية واحل�شارية 
ويوفر  اأب��وظ��ب��ي،  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
اأفراد  لكافة  نظيفة  �شحية  بيئة 

املجتمع.

•• اأبو ظبي -وام:

بجامعة  للطب  كومينغ  وكلية  ال�شحية  للرعاية  ا�س(  بي  اأعلنت جمموعة )يف 
كاجلاري يف كندا عن ان�شاء كلية طب م�شرتكة لتقدمي الربامج الطبية البحثية 
والتدريبية املبتكرة الإعداد االأطباء �شمن بيئة طبية �شريعة التطور ومتقدمة 
تقنًيا ما ي�شاهم يف اعداد الكوادر الطبية القادرة على تقدمي رعاية �شحية وفق 

اأرقي املعايري العاملية يف دولة االإمارات.
ثالث  مل��دة   MD العاملي  التعليمي  الربنامج  اجل��دي��دة  الطب  كلية  و�شتقدم 
�شنوات وهو االأول من نوعه خارج كندا والواليات املتحدة ومتنح الكلية للطالب 
تابعا  طبيا  ومرفقا  م�شت�شفى   24 يف  والتدريب  لالإقامة  التخرج  بعد  قبواًل 
ملجموعة )يف بي ا�س( للرعاية ال�شحية بدولة االمارات وهو ما ي�شاعد يف تلبية 

الطلب الكبري على االأطباء على م�شتوى دولة االإمارات واملنطقة.
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  فاياليل  �شم�شري  الدكتور  التعاون  اتفاقية  وق��ع 

ونائب  وكيل  بال�شر  ت��ريي  والدكتور  ال�شحية  للرعاية  ا���س(  بي  )يف  جمموعة 
الرئي�س يف جامعة كاجلاري يف حفل اأقيم موؤخرا يف اجلامعة بكندا.

وقال الدكتور �شام�شري فاياليل موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة )يف بي 
ا�س( للرعاية ال�شحية:" اإن هذا التعاون �شيحقق فوائد اقت�شادية واجتماعية 
اإيجابية كبرية لي�س فقط الأبوظبي ولكن لالإمارات واملنطقة بعد التخرج �شيبقى 
هوؤالء املتخ�ش�شون ذوو التعليم العايل هنا ليكونوا جزًءا من نظام �شحي طبي 

اأكادميي عاملي امل�شتوى".
واأ�شاف: " هذه الكلية �شت�شارك يف حت�شني جودة الرعاية ال�شحية يف جمتمعاتنا 
كما اأنها ت�شهم بخلق نظام متميز للبحث والتطوير مع وظائف ذات رواتب عالية 
و�شيوفر على مواطني دولة االإمارات من خريجي الطب اإمكانية احل�شول على 
او  للتعلم  لل�شفر  احلاجة  دون  امل�شتوى  عاملية  واالأكادميية  التدريبية  الربامج 

التدريب خارج الدولة".
اإىل  الو�شول  اإمكانية  االإم���ارات  دول��ة  ملواطني  �شتوفر  اجلامعة  ه��ذه  اأن  واأك��د 

العالية  والتدريبية  العلمية  االمكانيات  ذوي  ال�شحية  الرعاية  متخ�ش�شي 
ليكونوا متوفرين خلدمتهم بالقرب من اماكن اقامتهم وتواجدهم.

واأ�شار اىل اأن جمموعة /يف بي ا�س/ للرعاية ال�شحية �شتوا�شل مهمتها يف جذب 
وتدريب املخت�شني ال�شريريني ومتخ�ش�شي الرعاية االأولية الذين يلعبون دوًرا 

حا�شًما يف م�شتقبل الرعاية ال�شحية ورفاهية املر�شى يف دولة االإمارات.
من جهته قال الدكتور تريي بال�شر وكيل ونائب الرئي�س يف جامعة كاجلاري: 
"هذه فر�شة متميزة للعمل مًعا الإحداث تاأثري كبري على التعليم الطبي حيث 
تتمتع كلية الطب يف كومينغ ب�شمعة دولية للتميز واالبتكار يف اأبحاث الرعاية 
ال�شحية والتعليم الذي �شيكون وا�شحا خالل هذا التعاون اجلديد." من جانبه 
ا�س"  ب��ي  "يف  ملجموعة  االأك��ادمي��ي  امل�شت�شار  املن�شوري  طالب  ال��دك��ت��ور  اعترب 
للرعاية ال�شحية اأن ان�شاء كلية الطب املتفق عليها بني اجلانبني �شتعيد ت�شكيل 
املمار�شة  واإع��ادة تعريف اخلدمات ال�شحية يف القطاع اخلا�س من خالل دمج 

ال�شريرية مع الطب االأكادميي.

وقال: " نحن ن�شعى با�شتمرار للتميز بهدف احل�شول على مواطنني اإماراتيني 
قطاع  وق��ي��ادة  جمتمعنا  خل��دم��ة  ا�شتعداد  وع��ل��ى  واالب��ت��ك��ار  باملعرفة  يتمتعون 

الرعاية ال�شحية".
تعليم  الكلية على  اإىل هذه  باالن�شمام  املهتمون  الطالب  " �شيح�شل  واأ�شاف: 
طبي على م�شتوى عاملي م�شحوًبا بالتعليم ال�شريري يف مرافق جمموعة يف بي 
التعلم  ا�س" وبالتايل �شيكون ح�شل على نظام تعليم متقدم للغاية من خالل 
قال  وراءه." ب��دوره  وم��ا  باأ�شره  على جمتمعنا  �شتوؤثر  التي  املبتكرة  وال��ربام��ج 
"�شرتكز  كومينغ:  الطب  كلية  عميد  املنتدب  الع�شو  ميدينجز  جون  الدكتور 
االأبحاث  دع��م  خ��الل  م��ن  الطبية  الرعاية  حت�شني  على  اجل��دي��دة  الطب  كلية 
املجتمعية ومن  والربامج  ال�شريرية  والتعليم واخلدمات  التخ�ش�شات  متعددة 
االأخرى  والبحثية  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  مع  والقادمة  احلالية  ال�شراكة  خالل 
�شيتعاون اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب يف علوم احلا�شوب والهند�شة والعلوم 

االجتماعية واالأعمال وغريها من املجاالت مع املدر�شة".

قمة اأقدر العاملية ت�سدر يف ختام اأعمالها البيان العاملي للمواطنة الإيجابية العاملية

بيت اخلري توزع اأكرث من 7.1 مليون وجبة 
على العمال خالل جائحة كورونا

حفاظًا على املظهر احل�شاري العام �املرافق املجتمعية يف العا�شمة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية توعوية 
لطالب املدار�س حتت عنوان »�سفري عا�سمتي«

)يف بي ا�س( وكلية كومينغ الطبيتان تك�سفان عن اإن�ساء كلية للطب فى الإمارات
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اإعــــــــــالن
للطباعة  جميل  غامن  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1864578 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عزيزه حممد احمد عبداهلل ال على  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غامن جميل غامن على العلوى
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب غامن جميل للطباعة ذ.م.م

GHANEM JAMIL TYPING CENTER L.L.C

اإىل/ مكتب عبد الواحد للطباعة ذ.م.م
ABDUL WAHED TYPING CENTER L.L.C

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
الهادي  النيل  التجاري  باال�شم   CN رقم:2420616 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، العامة  للمقاوالت 

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هنا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN اخلربة لرتكيب احلجر  رخ�شة رقم:3928785 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هاي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN فايف للهدايا  رخ�شة رقم:2910889 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

حبيب اهلل نور الأعمال االأ�شباغ والبال�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1176934 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكوال 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2659178 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأي كري 

للنظارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1187251 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنوب  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

الوثبة العمال الطابوق والبال�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1351369 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مبارك حارب النعيمي لبيع اخل�شروات والفواكة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1193350 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتارليفز كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2883522 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبيكوب�س 

تكنولوجي ميدل اي�شت اند افريقيا لال�شت�شارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2441404 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

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

اال�شم التجاري:نوميني�شن االيطايل لتجارة االك�ش�شوارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املالك/املوؤ�ش�شة الوطنية لال�شتثمار FS19 طابق 1 - 

حمل p3 - جزيرة ابوظبي - �شارع الكورني�س - كا�شر االمواج
CN 1526269 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/14 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/11/1  - العدل بالرقم:2150021969  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

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

اال�شم التجاري:دو�شلدورف الهند�شية لالملنيوم ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح ، حو�س غرب 5 قطعة 35 حمل رقم 2 ، وحدة 

ال�شيد جمعه احمد �شلطان ال�شالمي واخرين
CN 1088106 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/12/17 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/11/1  - العدل بالرقم:2055015688  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
ابو�شيف   ال�ش�����ادة/مرطبات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044026 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة م�شطفى بوتوكودى ح�شن %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة على �شيف على �شامل القبي�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شيف على �شامل القبي�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
بورد   وايت  ال�ش�����ادة/منجرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2801889 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شهباز خان حممد انور%100
تعديل وكيل خدمات 

اإ�شافة عزان عي�شه حممد بن دوي�س الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد بن حممد بن حميد ال�شوافى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة امل�شباح

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1037680 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دور جي�س �شيام الل %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شامل على �شيف بن بريهيم النعيمى
تعديل وكيل خدمات / حذف هالل خليل ابراهيم هالل اخلمريى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيام الل جاجودهر
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فالي �شتار للمقاوالت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3021711 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مظهر حيات ا�شغر على من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / مظهر حيات ا�شغر على من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالمه مطر �شهيل مانع الرميثى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ فالي �شتار للمقاوالت العامة ذ.م.م
FLY STAR GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ فالي �شتار للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FLY STAR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مانع ال�شيعري للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1693481 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شن عبداهلل احمد عبداهلل  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مانع مرزوق �شاملني �شامل ال�شيعرى

تعديل اإ�شم جتاري من/ مانع ال�شيعري للمقاوالت العامة
MANEA AL SEIARI GENERAL CONTRACTING

اإىل/ تيجان برو لالن�شاءات
TEJAN PRO CONSTRUCTION
تعديل عنوان/  UNIT TYPE من - اإىل

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة االأعمال املعدنية واحلديدية  4390006

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تركيبات االأملنيوم  4330013
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ور�شة لرتكيبات االملنيوم والزجاج  2592011.2
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب الك�شوات اخلارجية املانعة الإنت�شار احلريق  4330024

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  الزعابي  جا�شم  ال�ش�����ادة/فهد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:1175041 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نور اهلل �شادق اهلل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد جا�شم عبيد جا�شم الزعابى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فهد جا�شم الزعابي لل�شيانة العامة
FAHAD JASEM ALZAABI GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ توب كوالتي لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م
TOP QUALITY GENERAL MAINTENANCE-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/زيالم�شي للحالقة الرجالية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1169648 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد بن �شيف بن �شعيد بن �شيف الكعبى %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فهد بن حممد بن على الكعبى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد بن �شيف بن �شعيد الكعبى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ زيالم�شي للحالقة الرجالية

ZELL AM SEE GENTS TAILOR

اإىل/ زيالم�شى للحالقة الرجالية ذ.م.م
  ZELL AM SEE GENTS TAILOR L.L.C

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  اأ�شتقبل 
الوطني االحت��ادي، يف مقر  املجل�س 
اآنو  معايل  اأم�س  باأبوظبي  املجل�س 
الربملان  –رئي�شة  ف��ي��ه��ف��ي��الي��ن��ني 

الفنلندي والوفد املرافق لها.
تعزيز  �شبل  اللقاء بحث  ومت خالل 
امل����ج����االت  ال�����ت�����ع�����اون يف  ع�����الق�����ات 
واأي�شا  وال���ربمل���ان���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
امل�شتقبلية  االمكانات  ذات  املجاالت 
الرقمنة،  واق��ت�����ش��اد  التعليم،  م��ث��ل 
واالق����ت���������ش����اد االأخ���������ش����ر، واالأم�������ن 
الغذائي والرعاية ال�شحية، ا�شافة 
ل��ل��ع��دي��د م���ن امل����ج����االت االأخ�������رى ، 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل ال��زي��ارات وتعزيز 
خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق 
امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 

وت�����ش��ك��ل اأول���وي���ة ل���دى ال��ب��ل��دي��ن، ال 
���ش��ي��م��ا ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ت��ف��ع��ي��ل ودع���م 
ب��ني اجلانبني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
مبا يج�شد حر�س وتطلعات قيادتي 
ويعزز  ال�شديقني،  البلدين  و�شعبي 
الربملانية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  التن�شيق 
الفعاليات  يف  امل���������ش����ارك����ة  خ������الل 

الربملانية الدولية.
علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اللقاء  ح�شر 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
و���ش��ع��ادة ك��ل م���ن: ال��دك��ت��ورة حواء 
امل���ن�������ش���وري و�����ش����ارة ف��ك��ن��از وم���رية 
املهريي  وم��روان  ال�شويدي  �شلطان 
كما  الطنيجي.  ن�شال  وال��دك��ت��ورة 
عمر  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 

الوطني االحتادي.
ويف بداية اللقاء رحب معايل �شقر 

الفنلندي  ال��ربمل��ان  برئي�شة  غبا�س 
والوفد املرافق لها، مثمنا العالقات 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  املتينة 
والتي  فنلندا  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 
ايل  م�شريا   ،1975 ع��ام  يف  ب���داأت 
واالنتقال  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اأهمية 
من  ط����م����وح����ة  م����رح����ل����ة  اإىل  ب����ه����ا 
لتحقيق  امل�شرتك  والعمل  التعاون 
البلدين  و�شعبي  ق��ي��ادت��ي  تطلعات 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ال�����ش��داق��ة واالح����رتام 
خا�شة  امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل 
تفاهم  مذكرة  البلدين  توقيع  بعد 
�شبتمرب  يف  ال�شيا�شية  للم�شاورات 

.2021
تعزيز  اأهمية  على  معاليه  اأك��د  كما 
اجلانبني،  بني  الربملانية  العالقات 
الثنائية  االج��ت��م��اع��ات  خ���الل  م���ن 
تبادل  لتعزيز  الربملانية  وال��زي��ارات 

عمليات  ودع���م  الربملانية  اخل���ربات 
الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ت��واف��ق 
ودعم  الطرفني.  تهم  التي  الهامة 
املواقف امل�شرتكة بني الربملانيني يف 

املحافل الربملانية الدولية.
حكومة  ان  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����ار 
االمارات اأطلقت م�شاريع اخلم�شني 
عام  م��رور خم�شني  وذل��ك مبنا�شبة 
ع��ل��ى ق���ي���ام احت�����اد دول�����ة االم������ارات 
وال����ت����ي ت���ع���د ح����زم����ة ���ش��خ��م��ة من 
الوطنية،  اال�شرتاتيجية  امل�شاريع 
ح���ي���ث ت���ه���دف ه�����ذه امل�������ش���اري���ع اإىل 
ال���ت���اأ����ش���ي�������س مل���رح���ل���ة ج����دي����دة من 
للدولة،  واخلارجي  الداخلي  النمو 
وتر�شيخ مكانتها االإقليمية والعاملية 
على  وال��ع��م��ل  ال��ق��ط��اع��ات  يف جميع 
على  االإن�����ش��ان  بتناف�شية  االرت���ق���اء 
اأر����س االإم����ارات و���ش��واًل اإىل اأف�شل 

امل��رات��ب ع��امل��ي��اً واك���د اجل��ان��ب��ان على 
اأهمية التوا�شل والتن�شيق الربملاين 
اإثراء  يف  ي�شهم  مب��ا  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
البلدين  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات 
وال�����ش��ع��ب��ني ال�����ش��دي��ق��ني مم���ا يعزز 
وي��ج�����ش��د ع��م��ق وخ�����ش��و���ش��ي��ة هذه 
العالقات وتعزيز الروابط امل�شرتكة 
ال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ت���الق���ي ال�����روؤى 
ووحدة املواقف وال�شراكة املتنامية يف 
املجاالت كافة ومبا يرتجم توجهات 
على  احلري�شتني  البلدين  قيادتي 
تطوير هذه العالقات وتدعيمها يف 

خمتلف املجاالت.
الربملان  رئي�شة  اأك����دت  جهتها  م��ن 
ال����ف����ن����ل����ن����دي ح������ر�������س واه�����ت�����م�����ام 
التعاون  ب��ع��الق��ات  ب��ال��دف��ع  ب��الده��ا 
كافة  يف  اأرح�����ب  اآف�����اق  واإىل  ق���دم���ا 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��االت 

واال�شتثمارية وال�شحية والتعليمية 
جماالت  ويف  وال�شياحية  والثقافية 
العلمي  وال��ت��ق��دم  ال��غ��ذائ��ي  االأم�����ن 
من  ال��ع��دي��د  ت��ت��واف��ر  مل��ا  وال�شناعي 
الرتكيز  حم���اور  يف  الت�شابه  اأوج���ه 
احلالية وامل�شتقبلية للبلدين، وهذا 
املزيد  فتح  نحو  يدفع  اأن  �شاأنه  من 

امل�شرتك  التعاون  واآف���اق  اأب���واب  من 
بني البلدين.

كما اأ�شادت رئي�شة الربملان الفنلندي 
تنظيم  بنجاح  لها  امل��راف��ق  وال��وف��د 
دبي"،   2020 "اك�شبو  وا�شت�شافة 
الرائدة  واملكانة  الثقة  يعك�س  ال��ذي 
وق��ال��ت معاليها  االم������ارات.  ل��دول��ة 

مبنا�شبة  االم���������ارات،  دول�����ة  اأه���ن���ئ 
وما  لتاأ�شي�شها،  ال�خم�شني  الذكرى 
ت�شهده من تطور هائل على جميع 
االأ�شعدة مما اأهلها ايل تبوء مكانة 
نظرتها  ب��ف�����ش��ل  م��رم��وق��ة،  دول���ي���ة 
التي جعلتها واح��دة من  للم�شتقبل 

اأف�شل الوجهات يف العامل .

•• اأبوظبي-الفجر: 

قرقا�س  اأن�����ور  اأك���ادمي���ي���ة  ت�شت�شيف 
لتطوير  الرائد  املركز  الدبلوما�شية، 
الفكرية  والقيادة  والبحوث  القدرات 
يف املجال الدبلوما�شي بدولة االإمارات، 
ال������دويل  ل���ل���م���ن���ت���دى   47 ال���ن�������ش���خ���ة 
الفرتة  خالل  الدبلوما�شي  للتدريب 

اجلاري. نوفمرب   5 اإىل  من 4 
و�شيعقد املنتدى رفيع امل�شتوى، الذي 
���ش��ي��ح�����ش��ره دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون وخ����رباء 

ال�����������ش�����وؤون اخل���ارج���ي���ة  يف جم�������االت 
املنتدى  امل��وؤ���ش�����ش��ات االأع�����ش��اء يف  م��ن 
الدويل للتدريب الدبلوما�شي يف مقر 
الدبلوما�شية،  قرقا�س  اأنور  اأكادميية 
خمتلف  ع���ل���ى  ال���������ش����وء  و���ش��ي�����ش��ل��ط 
امل���وا����ش���ي���ع امل����ح����وري����ة وال���ت���ح���دي���ات 
احلادي  القرن  بدبلوما�شية  املحيطة 

والع�شرين. 
للتدريب  ال������دويل  امل��ن��ت��دى  ت��اأ���ش�����س 
جمموعة  ق���ب���ل  م����ن  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
م����ن م���ع���اه���د ال���ت���دري���ب االأك����ادمي����ي 

1972، ليكون  والدبلوما�شي يف عام 
للعمداء  ����ش���ن���وي  اج���ت���م���اع  مب���ث���اب���ة 
ب�شبكة  املنتدى  ويرتبط  وامل��دي��ري��ن. 
تاأ�شي�شه،  منذ  ال�شراكات  م��ن  وا�شعة 
روؤ�شاء  لت�شمل  ع�شويته  تو�شعت  وقد 
املعاهد االأكادميية املخ�ش�شة لدرا�شة 
والدبلوما�شية،  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وامل�������ع�������اه�������د امل�����ع�����ت�����م�����دة ل����ت����دري����ب 
 56 م��ن  الر�شميني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 

دولة ويجمع ممثلني من �شت قارات.
يف  امل��ن��ت��دى  ا�شت�شافة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 

ليون،  برناردينو  �شعادة  قال  اأبوظبي، 
اأن�����ور قرقا�س  اأك���ادمي���ي���ة  م��دي��ر ع���ام 
ف����خ����ورون  "نحن  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة: 
للتدريب  ال��دويل  املنتدى  با�شت�شافة 
الدبلوما�شي هنا يف اأبوظبي. ونتطلع 
يف اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية 
اخل��رباء يف جماالت  باأبرز  للرتحيب 
اخلارجية  وال�������ش���وؤون  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
نقا�س  ج��ل�����ش��ات  ���ش��ي��ع��ق��دون  ال���ذي���ن 

مثمرة يف هذا املنتدى املميز."
اأكادميية  يف  "مهمتنا  ليون:  واأ�شاف 

اأن�������ور ق���رق���ا����س ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة هي 
الدبلوما�شيني  ومت����ك����ني  ت����دري����ب 
وطنهم  �شيمثلون  الذين  امل�شتقبليني 
على ال�شاحة الدولية، حيث اأن تزويد 
واملعارف  ب���امل���ه���ارات  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
احلادي  القرن  لدبلوما�شية  الالزمة 
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن اأه���م اأول���وي���ات فريق 
ال��ع��م��ل يف االأك���ادمي���ي���ة، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
لنا  مميزة  اإ���ش��اف��ة  املنتدى  ي�شكل  اأن 
ول�����ش��ي��وف��ن��ا امل��ح��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني، 
ال��ت��دري�����س يف  ب���االإ����ش���اف���ة اإىل ه��ي��ئ��ة 

املعارف  هذه  �شتنقل  التي  االأكادميية 
القيمة لدبلوما�شيي امل�شتقبل."

و���ش��ي��ن��اق�����س امل�������ش���ارك���ون م����ن دول����ة 
االإم��ارات والعامل يف ن�شخة هذا العام 
من املنتدى؛ م�شتقبل الدبلوما�شية يف 
عامل ما بعد جائحة كوفيد 19 و�شبل 
احلفاظ على دورها اجلوهري لتلبية 
والع�شرين،  احل��ادي  القرن  متطلبات 
الدبلوما�شية  م��ن��اق�����ش��ة  ع���ن  ف�����ش��اًل 
التكيف  اإىل  واحل�����اج�����ة  ال���رق���م���ي���ة 
املتغري.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  امل��ح��ي��ط  م���ع 

و�شت�شمل اأجندة املنتدى كذلك اأهمية 
برامج  يف  التكنولوجية  املهارات  اإدراج 
التدريب الدبلوما�شي، اإىل جانب عدد 
امل�شاواة  مثل  االأخ����رى  الق�شايا  م��ن 
الدبلوما�شي  املجال  يف  اجلن�شني  بني 

واحلوكمة الدولية.
وت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ن��ت��دى جل�شات 
االإبراهيمي  االتفاق  ملناق�شة  حوارية 
نوعية  نقلة  واإمكانية حتقيق  لل�شالم 
يف املوقف اجليو�شيا�شي. كما �شتتطرق 
يف  احلا�شلة  التطورات  اإىل  اجلل�شات 

اأفغان�شتان، وذلك ف�شاًل عن مناق�شة 
التغري  مل���واج���ه���ة  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود 
اأه���م املوا�شيع  ب��اع��ت��ب��اره م��ن  امل��ن��اخ��ي 
يف  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة  على  امل��ط��روح��ة 

الوقت الراهن. 

�سقر غبا�س يبحث مع رئي�سة برملان فنلندا عالقات التعاون الربملانية بني البلدين

بح�شور جمموعة من الدبلوما�شيني �اأبرز خرباء ال�شوؤ�ن اخلارجية 

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية ت�ست�سيف املنتدى الدويل للتدريب الدبلوما�سي

�سرطة الفجرية تطلق حملة القيادة الآمنة يف الأحوال اجلوية املتقلبة 

جلنة الوطني الحتادي تناق�س �سيا�سة وزارة الطاقة

�سوؤون الوطني الحتادي تنظم الدورة العا�سرة ل�منتدى 
بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة اجلامعات 8 نوفمرب

•• الفجرية -الفجر:

املرور  ب����اإدارة  ال��ف��ج��رية ممثلة  ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
والدوريات فعاليات احلملة املرورية الف�شلية الرابعة حتت �شعار 
اعتباراً من مطلع  املتقلبة(  االأح��وال اجلوية  االآمنة يف  )القيادة 
ال�شهر اجلاري ولغاية نهاية دي�شمرب والتي تاأتي �شمن حمالت 
برت�شيخ  اخلا�شة  وامل��ب��ادرة  الداخلية  ل���وزارة  امل��روري��ة  التوعية 
مبادئ الثقافة املرورية من خالل برامج التوعية املرورية والتي 
الفجرية  و�شرطة  الداخلية  وزارة  الإ�شرتاتيجية  جت�شيداً  تاأتي 

بهدف جعل الطرق اأكر اأمناً.
ال�����ش��ائ��ق��ني وم�����ش��ت��خ��دم��ي الطريق  ت��وع��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف احل��م��ل��ة 
واأخ��ذ احليطة واحلذر  وامل��رور  ال�شري  بقواعد  االلتزام  ب�شرورة 
لدى  الوقائية  اأ�شاليب  وتعزيز  اجل��وي��ة،  التقلبات  خماطر  من 
االأحوال  �شوء  عن  الناجتة  املرورية  احل��وادث  لتجنب  ال�شائقني 

اجلوية وتقلبات الطق�س. 
وتدعو احلملة اإىل االلتزام بالفح�س املنتظم للمركبة للتاأكد من 
وتدين  ال�شباب  ت�شكل  حاالت  يف  امل�شتخدمة  امل�شابيح  �شالحية 

م�شتوى الروؤية.
اأكد العقيد �شالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير   ومن جهته 
اإدارة املرور والدوريات اأن حملة القيادة االآمنة يف االأحوال اجلوية 
التي  امل��روري��ة  احل����وادث  م�شببات  على  ال�����ش��وء  ت�شلط  املتقلبة 
تنتج عن �شوء االأحوال اجلوية يف حاالت ت�شكل ال�شباب الكثيف 
وه��ط��ول االأم��ط��ار وج��ري��ان االأودي���ة وه��ب��وب ال��ري��اح والعوا�شف 
املثرية للغبار واالأتربة والتي توؤدي اإىل تدين اأو انعدام م�شتوى 

الروؤية اأثناء القيادة  للحد من احلوادث واالإ�شابات والوفيات.
املحددة وجتنب  بال�شرعة  االلتزام  �شعادته على �شرورة  نوه  كما 
اأماكن جتمع املياه والوديان عند هطول االأمطار الغزيرة و�شرورة 
ا�شتخدام م�شابيح ال�شباب اأو االأ�شواء املنخف�شة يف حالة تدين 

م�شتوى الروؤية وت�شكل ال�شباب جتنبا لوقوع احلوادث وحفاظاً 
على �شالمة االأرواح واملمتلكات.

اأول موزة الدرمكي مدير فرع التوعية واالإعالم  واأ�شارت املالزم 
املروري اإىل اأن املتابعة الدائمة للحالة اجلوية ت�شهم يف التعرف 
االأمن  م��ن  ن��وع��اً  ت��وف��ر  املتقلبة  واالأج�����واء  الطق�س  ح��ال��ة  ع��ل��ى 
االإجراءات  اتخاذ  يف  الطريق  وم�شتخدمي  لل�شائقني  وال�شالمة 
الوقائية واأخذ احليطة واحلذر اأثناء القيادة يف االأحوال اجلوية 

املتقلبة.
واأو�شحت موزة الدرمكي اأهمية الربامج واملحا�شرات التوعوية 
امل���روري���ة وت���ق���دمي الن�شائح  ال���وع���ي وال��ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  امل���ع���دة يف 
واالإر�شادات الوقائية عرب نقاط التوعية املختلفة باالإ�شافة اإىل 
االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  الن�شية  الر�شائل  ع��رب  التوعية 
اأع��ل��ى معايري  ب��ع��د لتحقيق  االإل���ك���رتوين ع��ن  ال��ت��وع��ي��ة  ون��ظ��ام 

ال�شالمة املرورية على الطريق.

•• اأبوظبي -وام:

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  اأعنلت 
تنظيم  ع�����ن  االحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
الوعي  بناء  ملنتدى  العا�شرة  ال���دورة 
بالتعاون  اجلامعات  لطلبة  ال�شيا�شي 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  مع جامعة 
يوم 8 نوفمرب اجلاري عن ُبعد حتت 
ال�شيا�شية  التنمية  م�شتقبل  ع��ن��وان 
يف اخل���م�������ش���ني اجل�����دي�����دة. وي���ه���دف 
ثقافة  تعزيز  اإىل  ع��ام،  بوجه  املنتدى 
ل�����دى طلبة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
باحلياة  وع��ي��ه��م  وزي������ادة  اجل���ام���ع���ات 
ال�شوء  الدولة وت�شليط  الربملانية يف 
ت�شهم  ال��ت��ي  الرئي�شية  ال��رك��ائ��ز  على 
الربملاين،  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  يف 

وال��ت��ع��ري��ف ب���االإجن���ازات ال��ت��ي حققها 
اخلم�شني  خ����الل  ال����ربمل����اين  ال��ع��م��ل 
موا�شلة  واآل�����ي�����ات  امل���ا����ش���ي���ة،  ع����ام����اً 
النجاح واالإجن���ازات خ��الل اخلم�شني 
اإبراز  على  الرتكيز  مع  املقبلة،  عاماً 
م�شتقبل  يف  لل�شباب  ال��ف��اع��ل  ال����دور 
يتنا�شب مع  ال���ربمل���اين، ومب���ا  ال��ع��م��ل 
الر�شيدة.  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤي�����ة  ت��وج��ه��ات 
واأكد �شعادة طارق هالل لوتاه- وكيل 
وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
ال����دورة  تنظيم  اأن  ع��ل��ى  االحت������ادي- 
يحمل  ال��ع��ام  ه��ذا  للمنتدى  العا�شرة 
اأهمية خا�شة الأنه ياأتي بالتزامن مع 
احتفال دولة االإمارات مبرور خم�شني 
عاماً على تاأ�شي�س دولة االحتاد، والتي 
يف  الكبرية  ب���االإجن���ازات  حافلة  ك��ان��ت 

العمل الربملاين منذ تاأ�شي�س املجل�س 
الوطني االحتادي يف عام 1972.

وقال �شعادته: "اإن ال�شباب هم الروة 
حتقيق  يف  الرئي�شة  وال��رك��ي��زة  االأه���م 
ت��رك��وا ب�شمات  االإجن������ازات، وال��ذي��ن 
الربملاين  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  وا���ش��ح��ة يف 
خالل ال�شنوات املا�شية، كما اأنهم اأحد 
م�شتقبل  ل�شناعة  الرئي�شة  امل��ح��اور 
دولة االإمارات، ومن هنا ياأتي احلر�س 
على اإبراز دورهم يف �شناعة م�شتقبل 
التنمية ال�شيا�شية يف دولة االإمارات".

و�شوف يناق�س املنتدى، خالل فعالياته 
واحد،  ي���وم  م���دار  ع��ل��ى  �شتعقد  ال��ت��ي 
اأولها  يحمل  رئي�شية:  حم��اور  ثالثة 
احلا�شر  الربملانية-  "احلياة  ع��ن��وان 
فيه  ت��ت��ح��دث  و����ش���وف  وامل�شتقبل"، 

�شعادة عفراء را�شد الب�شطي- االأمني 
الربملاين  ل��الت�����ش��ال  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام 
عن  االحت�����ادي-  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف 
يف  ال���دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  املكت�شبات 
املاأمول  وامل�شتقبل  املا�شية  اخلم�شني 

للعمل الربملاين يف اخلم�شني املقبلة.
وف���ى امل��ح��ور ال��ث��اين ي��ت��ح��دث �شعادة 
طارق هالل لوتاه، وكيل وزارة الدولة 
ال��وط��ن��ي االحت���ادي،  املجل�س  ل�����ش��وؤون 
التنمية  وم�شتقبل  "ال�شباب  ح���ول 
�شعادة  تتحدث  اأن  على  ال�شيا�شية"، 
املجل�س  ع�شو  العليلي،  بخيت  عفراء 
"مناذج عن  الوطني االحت��ادي، حول 
االإمارات  يف  ال��ربمل��اين  العمل  يف  رواد 
تت�شمن  وبحيث  ال�شباب"،  فئة  م��ن 
ال�شباب  ل��ن��ج��اح��ات  م�شيئة  ق�ش�شاً 

االإم���ارات���ي يف ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين. اأما 
املحور الثالث فيحمل عنوان "الوعي 
ال�شيا�شي لدى طلبة جامعة االإمارات 
و�شبكات  الر�شمي  االإع��الم  تاأثري  بني 
و�شوف  االجتماعي".  ال���ت���وا����ش���ل 
لوتاه،  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  فيه  تتحدث 
احلكومة  ق�شم  يف  امل�����ش��ارك  االأ���ش��ت��اذ 
واملجتمع يف جامعة االإمارات العربية 
املتحدة، والطالبة علياء املزروعي من 

جامعة االإمارات العربية املتحدة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

د�شنت حمكمة االأ�شرة بدائرة حماكم راأ�س اخليمة املبادرة املجتمعية "�شعادتنا 
اأحكام روؤية االأطفال املح�شونني يف مقرات وفروع جمعية  بروؤيتنا" لتنفيذ 
التابع  الدعم االجتماعي  اإ�شراف مركز  للتنمية االجتماعية حتت  االإم��ارات 
بدائرة  االأ�شرة  حمكمة  من  ومبتابعة  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  للقيادة 
املحاكم وذلك يف اإطار جهود دائرة املحاكم الرامية لتطوير املنظومة الق�شائية 
اخلالفات  وتقليل  االأ���ش��ري  التما�شك  وتعزيز  املجتمعي  التالحم  وتدعيم 
رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�شت�شار  �شعادة  وق��ال  العائلية.  وال��ن��زاع��ات 
دائرة املحاكم باأن هذه املبادرة املجتمعية تاأتي �شمن اأهدافها وا�شرتاتيجيتها 
املتكررة  واخل��الف��ات  التحديات  ومعاجلة  املجتمع  متا�شك  لتعزيز  الرامية 
االأطفال  روؤي��ة  اأحكام  تنفيذ  فيما يخ�س  املنف�شلة  االأ�شر  بع�س  تواجه  التي 

املح�شونني وذلك من خالل التعاون مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني واجلهات 
ذات ال��ع��الق��ة ح��ي��ث ن��ف��ذت ال���دائ���رة ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات وال���ربام���ج التي 
املحافظة على متا�شكها وتالحمها حتى يف ظل وجود  بهدف  باالأ�شرة  تعنى 
اخلالفات . واأ�شار اإىل اأن دائرة املحاكم حتر�س على التطوير امل�شتمر لكافة 
والتزاما  اخليمة  راأ���س  حكومة  ال�شرتاتيجية  حتقيقا  وخدماتها  اإجراءاتها 
بالتوجيهات الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
القا�شمي  ال�شيخ حممد بن �شعود  راأ�س اخليمة و�شمو  االأعلى حاكم  املجل�س 
ويل العهد رئي�س جمل�س الق�شاء. ومن جانبه اأو�شح �شعادة القا�شي ح�شن بو 
الروغة رئي�س املحكمة االبتدائية باأن هذه املبادرة املجتمعية قد مت تد�شينها 
الدعم  ومركز  االجتماعية  للتنمية  االإم���ارات  جمعية  من  كل  مع  بالتعاون 
التي�شري  يف  رغبة  وذل��ك  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  االجتماعي 
على االأ�شر املنف�شلة التي لديها ملفات تنفيذية متعلقة باأحكام روؤية االأطفال 

االأطفال  نف�شية  على  للحفاظ  ومالئمة  منا�شبة  بيئة  ولتوفري  املح�شونني 
وف��روع جمعية  به مقرات  تتمتع  ملا  االأ���ش��ر  ه��ذه  �شمل  للم  ال�شعي  ورغبة يف 
االإمارات من بيئات منا�شبة واإمكانيات ت�شاعد يف توفري املناخ املالئم الإمتام 
راأ�س  ب�شرطة  االجتماعي  الدعم  مركز  اإ���ش��راف  حتت  وذل��ك  ال��روؤي��ة  عملية 
اخليمة والذي �شيتمثل دوره يف توفري املخت�شني للتعامل مع هذه احلاالت 
وفقا لل�شجالت والنماذج املعتمدة من قبل حمكمة االأ�شرة مع رفع التقارير 
اأكد �شعادة القا�شي  الدورية لقا�شي تنفيذ االأحوال ال�شخ�شية. ومن جهته 
عارف بن حميدان رئي�س حمكمة االأ�شرة باأن هذه املبادرة �شتعالج وتقلل ن�شبة 
املكان  حتديد  ل�شعوبة  نظرا  االأ�شرية  احل��االت  بع�س  يف  املتكررة  اخلالفات 
اأحكام روؤية االأطفال املح�شونني  املنا�شب الذي يتفق عليه الطرفان لتنفيذ 
مما يت�شبب يف تفاقم امل�شاكل االأ�شرية وحرمان الطرف املحكوم له من روؤية 
اأطفاله حيث قامت املحكمة بتحديد مقرات وفروع جمعية االإمارات كمكان 

حمايد ير�شي الطرفني وتتم فيه عملية الروؤية وا�شتالم وت�شليم االأطفال 
حتت اإ�شراف مركز الدعم االجتماعي التابع ل�شرطة را�س اخليمة وذلك بعد 
جناح املرحلة التجريبية املوؤقتة لتطبيق هذه املبادرة ملجموعة حمدودة من 
حاالت الروؤية حتت اإ�شراف فريق �شواعد املحاكم التطوعي . من جانبه بني 
االإمارات  جلمعية  العام  واملدير  الرئي�س  نائب  عنرب  بن  �شامل  خلف  �شعادة 
للتنمية االجتماعية باأن اجلمعية ت�شعى للتكامل والتعاون مع كافة اجلهات 
احلكومة لتحقيق االأهداف امل�شرتكة فيما يخ�س تنمية ودعم املجتمع موؤكدا 
ومرافقها  وف��روع��ه��ا  مقراتها  جميع  �شخرت  ق��د  االإم����ارات  جمعية  اأن  على 
لتنفيذ هذه املبادرة املجتمعية بالتعاون مع حمكمة االأ�شرة بدائرة املحاكم ملا 
لها من تاأثري مبا�شر على االأ�شر املنف�شلة والتي تعاين من اخلالفات وتواجه 
التحديات يف تنفيذ اأحكام روؤية االأطفال املح�شونني ب�شبب تعذر االتفاق على 

اأماكن حمايدة ومنا�شبة ومالئمة يرت�شيها جميع االأطراف.

�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة الت�سجيل 
املبا�سر يف 14 وكالة لبيع ال�سيارات

جامعة الإمارات تعزز موقعها الدويل يف 
قائمة اأف�سل العلماء على م�ستوى العامل  

•• اأبوظبي - وام:

وقعت �شرطة اأبوظبي - ممثلة مبديرية ترخي�س االآليات 
للتعاون  اتفاقيات   - املركزية  العمليات  بقطاع  وال�شائقني 
مع 14 وكالة لبيع ال�شيارات، تتيح من خاللها للوكاالت 
تقدمي خدمة ترخي�س وت�شجيل املركبات املبا�شر يف مقر 
ال��ع��ام��ري مدير  ال��ربي��ك  العقيد حممد  وق���ال  ال��وك��ال��ة. 
العمليات  بقطاع  واالآل��ي��ات  ال�شائقني  ترخي�س  مديرية 
ال��ق��ي��ادة العامة  ت��اأت��ي �شمن ح��ر���س  امل��ب��ادرة  اإن  امل��رك��زي��ة 
�شرطية  موؤ�ش�شية  ري���ادة  حتقيق  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 

ت�شت�شرف امل�شتقبل بخدمات ا�شتباقية مبتكرة تعزز جودة 
حياة املجتمع . واأكد اأهمية تطوير ال�شراكات الفاعلة مع 
القطاعني احلكومي واخلا�س مبا يحقق تطلعات القيادة 
الر�شيدة يف توفري خدمات متميزة للمتعاملني وزيادة ثقة 
ور�شا املجتمع وتطبيقاً للم�شوؤولية وامل�شاركة املجتمعية يف 

االرتقاء باخلدمات املقدمة للمتعاملني.
اأبوظبي و�شعيها امل�شتمر لتقدمي  ولفت اإىل جهود �شرطة 
املتعاملني  ر�شا  لتحقيق  عالية  وب��ج��ودة  متميزة  خدمات 
ب�شورة تفوق توقعاتهم انطالقا من حر�شها على رفاهية 

واإ�شعاد املجتمع وفق اأف�شل النظم واملمار�شات املتقدمة .

•• العني-الفجر: 

مت��ا���ش��ي��اً م��ع ال���روؤي���ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة جل��ام��ع��ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة  يف تعزيز االأجندة الوطنية لدولة االإمارات 
والدويل،  املحلي  امل�شتويني  العلمي  على  البحث  لتطوير 
العلمية  م���ع  املوؤ�ش�شات  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون  خ���الل  وم���ن 
فقد  ح��ول  العامل،  املروموقة  البحثية  وامل��راك��ز  الدولية 
حقق الباحثون يف جامعة االإمارات خالل العام  االأكادميي 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة   2021  -  2020
 البحثية ذات االأهمية الوطنية والدولية، حيث متكن 45 
باحث  اأكادميي من اجلامعة من االإن�شمام اإىل قائمة 2% 
الأف�شل العلماء  على م�شتوى العامل واملقدمة من جامعة 
�شتانفورد لعام 2020  .  ووفقاً ملنهجية االختيار، فاإنه يتم 
 176 و  علمياً  22  جمااًل  اإىل  الباحثني  جميع  ت�شنيف 

جمااًل فرعياً.  
األ��ف باحث لهم   186 اأك��ر من  �شتانفورد  وت�شم قائمة 
اإجراء  مت  وق��د  عالية.  اقتبا�شات  ذات  من�شورات  علمية 
�شكوب�س  بيانات  ح�شب  با�شتخدام  االقتبا�شات  التحليل 
م��ع االأخ����ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ب��ي��ان��ات  تقييم ال��ع��ل��م��اء الأثر 
اإىل  العلمية للباحث  باالإ�شافة  امل�شرية  االقتبا�شات طيلة 
اأحمد  الدكتور  واأو�شح     .2020 ل�شنة  االقتبا�شات  عدد 

اأع�شاء هيئة  امل�شارك للبحث  العلمي" اأن   مراد -النائب 
جهود  لهم  جامعة  االإمارات  كليات  خمتلف  يف  التدري�س 
وا���ش��ح��ة وك��ب��رية يف دع���م ومت��ك��ني ال��ت��ع��اون  ال����دويل مع 
�شيما  ال  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  الباحثني  م��ن  العديد 
 واأنهم  ي�شعون عند ان�شمامهم اإىل جامعة االإمارات الإجراء 
 البحوث ون�شر املقاالت ذات اجلودة العلمية العالية وذلك 
مبا  يتما�شى مع اخلطة اال�شرتاتيجية للجامعة يف تعزيز 
جهود االأجندة  الوطنية للن�شر وفق االأولويات والقطاعات 
التى ارتكزت عليها  دولة االإمارات يف بناء االإقت�شاد القائم 
وتعترب جودة  العلمي   "   خ��الل  البحث  املعرفة من  على 
املخرجات البحثية جلامعة االإمارات متميزة، ويوجد 14 
اأحدهم خمت�س  ال�شحية  والعلوم  الطب  كلية  من   باحثاً 
يف  املختربات. بينما 31 باحثاً من جماالت خمتلفة ت�شم 
الطاقة  امليكروبيولوجي،  الغذاء،  علوم  الهند�شة  املدنية، 
الفلك  االأع��م��ال،  واإدارة  االقت�شاد  علوم  املواد،   ، املتجددة 
وعلوم الف�شاء،  الريا�شيات التطبيقية والتي ح�شلت على 
اأ�شماء  اإدراج  2020. ويعترب  اقتبا�شات عالية خالل  عام 
الباحثني  اأف�شل  الباحثني �شمن قائمة   %2 من  هوؤالء 
عن  ويعرب  جلامعة  االإمارات  فخراً  العامل  م�شتوى  على 
البحث  على  جودة  يوؤكد  وال��ذي  االإم���ارات  جامعة  �شمعة 

العلمي بها.  

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة 
يف املجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته 
يف مقر االأمانة العامة للمجل�س يف دبي ام�س برئا�شة �شعادة 
خلفان را�شد النايلي رئي�س اللجنة.. مو�شوع �شيا�شة وزارة 
الوطنية  الهيئة  ممثلي  بح�شور  التحتية  والبنية  الطاقة 

الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث.
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: جميلة اأحمد 
املهريي مقررة اللجنة، وحمد اأحمد الرحومي النائب االأول 

ح�شن  �شابرين  العفاري،  نخريه  و�شهيل  املجل�س،  لرئي�س 
ال��زع��اب��ي، ون��اع��م��ه عبدالرحمن  ال��ي��م��اح��ي، وك��ف��اح حم��م��د 

املن�شوري.
اللجنة،  رئي�س  ال�شام�شي  النايلي  را�شد  �شعادة خلفان  وقال 
اإنه مت خالل االجتماع مناق�شة خمرجات اجتماعي اللجنة 
م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وامل��خ��ت�����ش��ة ب��اإن�����ش��اء وه��ن��د���ش��ة الطرق 
ومبن�شاآت ال�شدود والقنوات املائية، منوها باأنه مت ا�شتعرا�س 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بتطوير  وال���ت���ح���دي���ات  وامل���الح���ظ���ات  امل���ق���رتح���ات 
على  املركبات  و�شرعات  ال��دول��ة  يف  للطرق  التحتية  البنية 
الثقيلة  امل��رك��ب��ات  م���رور  وح��ظ��ر  ال�شاحنات  وم���رور  ال��ط��رق 

املباين القدمية يف بع�س االإمارات،  وقت ال�شباب، واإح��الل 
خطط  ووج����ود  الطبيعية،  ل��ل��ك��وارث  وال��درا���ش��ة  وال��ر���ش��د 
امل��ت��واج��دة يف  امل��ي��اه  ال��ط��وارئ اال�شتباقية، واال���ش��ت��ف��ادة م��ن 

ال�شدود اخلر�شانية.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  اللجنة  وتناق�س 
وت�شغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�شاأن  ال���وزارة  دور  اإط��ار  يف  التحتية 
و�شيانة م�شاريع البنية التحتية االحتادية واملرافق العامة 
وتنظيم  االحت��ادي��ة  ال��ط��رق  و�شبكة  ا�شتدامتها،  يحقق  مب��ا 
املائية  والقنوات  ال�شدود  ومن�شاآت  وا�شتغاللها،  ا�شتخدامها 

واملباين االحتادية.

حماكم راأ�س اخليمة تد�سن املبادرة املجتمعية لروؤية الأطفال املح�سونني »�سعادتنا بروؤيتنا«
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تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كاندور للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1268443 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبا�س على ال مندو�س البلو�شى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحيم كوديليل نزر الدين نزرالدين  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خمي�س نا�شر اجلنيبى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كاندور للمقاوالت العامة

CANDOR GEN CONTRACTING

اإىل/ كاندور للمقاوالت العامة ذ.م.م
  CANDOR GEN CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الفنية الزراعية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1108347 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عز الدين عبداللطيف عطيه خ�شر  %26

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة داوود على داوود حممد جفال %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة امينه على داوود حممد جفال  %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تورنيدو لال�شتثمار ذ.م.م
TORNADO INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى ا�شماعيل مو�شى عوي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عز الدين عبداللطيف عطيه خ�شر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة داوود على داوود حممد جفال  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ريهوبوث لل�شيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4136250 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

اإ�شافة ووين�شيت تي�شفايى ينجداوورك  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ابراهيم �شامل ح�شن وليد احلمادى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 ابراهيم �شامل ح�شن وليد احلمادى من 100 % اإىل %0
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الميزون لال�شت�شارات الهند�شية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1932731 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ه�شام �شالح للتجارة العامة ذ.م.م

HESHAM SALEH General Trading L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منى �شالم نعمان العمرى

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينه لرتكيب ادوات املطبخ ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1693181 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جو�س انتونى دكو�شتا بن روالند دكو�شتا  %16

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هجاز بوتيام عبدال�شتار  %17
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة انتونى بودو�شريى جوزيف بودو�شريى فارجي�س جوزيف  %16

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة انور على حممد عبا�س اخلورى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هجاز بوتيام عبدال�شتار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاجهان جمال حممد �شبريه بيفى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف انور على حممد عبا�س اخلورى

تعديل اإ�شم جتاري من/ املدينه لرتكيب ادوات املطبخ ذ.م.م
AL MADEENA STEEL FABRICATION AND KITCHEN EQUIPMENTS L.L.C

اإىل/ املدينة الأعمال احلديد ذ.م.م
AL MADEENA STEEL WORKS L.L.C

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

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
العامة  للتجارة  ري�شور�شز  ال�ش�����ادة/التيميت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1184361 
تعديل مدير / اإ�شافة حميد احمد جالل الدين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه ا�شماعيل ا�شماعيل  %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شماعيل كمال م�شطفى كمال  %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حميد احمد جالل الدين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه ا�شماعيل ا�شماعيل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماعيل كمال م�شطفى كمال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالبا�شط حممد عبداهلل حممد املرزوقى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بورترايت للحلول الطباعة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2931082 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد طه منانتيكات ا بى عبداحلميد من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد طه منانتيكات ا بى عبداحلميد من 25 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد ر�شا جعفر العبيديل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ريجى توما�س
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ بورترايت للحلول الطباعة ذ.م.م
PORTRAIT PRINTING SOLUTIONS L.L.C

اإىل/ بورترايت احللول الطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PORTRAIT PRINTING SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اجهزة احلا�شب االآيل ولوازمها - بالتجزئة  4741003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة االحبار و مواد الطباعة - باجلملة  4669216

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة الطابعات  9511003
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
للمالب�س  تى  اك�س  ان  ال�ش�����ادة/اإنتايتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والهدايا رخ�شة رقم:1674878 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحى 

من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحى من 

100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جيم�شري كاناكوتايل مويدين كوتى  %49

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ اإنتايتي ان اك�س تى للمالب�س والهدايا
ENTITY NXT GARMENTS & GIFTS

اإىل/ انتايتي ان اك�س تى للمالب�س والهدايا ذ.م.م
ENTITY NXT GARMENTS & GIFTS L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
�شركة   - احلجر  لرتكيب  �شتون  ال�ش�����ادة/ريتاج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم:2939679 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نايف �شامل حممد زيد الكربى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / نايف �شامل حممد زيد الكربى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ان�س عبدالكرمي احلاج على  %49

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريتاج �شتون لرتكيب احلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

RETAGE STONE FOR STONE INSTALLATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ريتاج �شتون لرتكيب احلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

RETAGE STONE FOR STONE INSTALLATION - SOLE PROPRIETORSHIP  - .L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايرليكيد االمارات للغازات ال�شناعية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1302068 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منتجات اخلليج لغاز االمارات �س ذ م م

 AIR PRODUCTS EMIRATES GAS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بي بي جي لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
PPG COMPANIES REPRESENTATION L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اير ليكيد ميدل اي�شت اند نورث افركاء �س م ح
Air liquidE middle east & north Africa fzco

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف املزروعي العاملية ذ.م.م
MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

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

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : عبدالعزيز ح�شن علي حممد

protein market :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات االأولوية : بتاريخ :2021/6/30  املودعة بالرقم : 354505 

باإ�شم : عبدالعزيز ح�شن علي حممد
azoz3630g@hotmail.com :املوطن : ال�شهامة اجلديدة، هاتف: 0502501775 - فاك�س: - امييل 

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
ل�شالح  لالإن�شان(  الغذائية  للحمية  )مكمالت  واخلدمات  ال�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على 
البيع  ومنافذ  خ��الل حم��الت جتزئة  اخل��دم��ات من  ه��ذه  مثل  توفر  اأن  النقل( وميكن  خدمة 
اأو عن  اأو من خالل و�شائل االت�شال االلكرتونية  باجلملة وعرب كتالوجات الطلبات الربيدية 

طريق املواقع ال�شبكية.
الربتقايل  باللون   market وكلمة  ال��رم��ادي  باللون   protein كلمة   : العالمة  و���ش��ف 

واعالها �شكل مميز ل�شكل يد حتمل رفع اثقال ويخرج من النار يد
اال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
االإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/امليدار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي لبيع اال�شماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2896073 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ت�شاميم 

انفينتي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2418717 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

الثالثاء 02 نوفمرب 2021 العدد 13381

اإعالن بيع املنقوالت باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 459 / 2018 تنفيذ داخلي

املنفذ له: اآرت�شني مان�شنريي �شريفي�شز ليمتد- اأبوظبي

املنفذ �شده:يون�شيون للهند�شه �البناء اخلا�شة �املحد�دة

 1.300.100.00 قدرها  �البالغ  بالثمن  املنقوالت  بيع  اإعادة  التنفيذ  قا�شي  قرر 

درهم على اأن يتم ذلك البيع باملزاد العلني )عرب التطبيق اإلكرت�ين ADJD( املوافق 

2021/11/02 يوم الثالثاء يبداأ املزاد ال�شاعة 11 �شباحًا �ملدة ثالثة اأيام تالية 

حتى متام البيع يف اأيًا منها �املوعد املحدد جلل�شة البيع, �على راغبي ال�شراء �شداد 

امل�شر�فات �التاأمني املدفوع مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن االأ�شا�شي.

�شدر بتوقيعي �ختم املحكمة بتاريخ 2021/11/01  

ق�ضم التنفيذ باأبوظبي

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
اإعالن بطلب مقدم

/SHCEXCICOMS2021جتاري  يف الق�شية رقم 0003807 
اإىل: املحكوم عليه)ا(: اأحمد عبد اهلل اأحمد �شرور احلمادي

العنوان: يعلن على اأك�شفورد للعقارات ، بامارة ال�شارقة مكتب رقم -108 برج النهدة )1( بناية �شوبر ماركت 
مانيال - نف�س بناية كافترييا ليايل ال�شاحلية و�شوبر ماركت -هاتف: 0569000069 - 3661661-056 بريد 

Info@oxfordre.ae -Binsuroor. 2020@gmail.com  : الكرتوين
التاريخ  املدنية- قد قررت يف  التنفيذ  ال�شارقه االإحتادية - حمكمة  التنفيذ يف حمكمة  باأن دائرة  تعلمكم 
امللك -1325  12277 - رقم  امللكية  العقار رقم �شند  التنفيذي على  ن�شرا بتوقيع احلجز  اإعالنكم  املذكور 

-747 مبنطقة اخلان بال�شارقة واململوك للمنفذ �شده  745- 743- الرقم احلكومي 741 
طالب)ة( التنفيذ:

بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(
/SHCEXCICOMS2021 - جتاري يف الق�شية رقم 0003807 

قد تقدم اإليها ب�شاأن الق�شية امل�شار اإليها.

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  7719/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

وق��دره )10619927.81(  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  2019/874 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع 
عنوانه :ام��ارة دبي - �شارع االحتاد بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - مكاين:3211494755 بوكالة املحاميني را�شد 

بوج�شيم وعبا�س املالكي 
املطلوب اإعالنه : عبدالواحد عبدالرحيم حممد املال 

awalmulla@ - 43 - فيال رقم 24 - فيال 24 - بجوار مردف �شيتي �شنرتB عنوانه :االمارات امارة دبي - مردف - ديرة - دبي - �شارع
awalmulla@yasmine.ae  -  0506502525  - مكاين:4018690931   -  yasmine.ae

مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�س 34 - رقم 
�شقة    - دره��م  ب�����:393.768/94  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   59.06 امل�شاحة   -  1610 العقار  رق��م   - امليرتوبولي�س  املبنى  ا�شم   -  1 املبنى 
�شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�س 34 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى امليرتوبولي�س - رقم العقار 1609 - امل�شاحة 53.29 مرت 

مربع - املقدرة ب�����:356.045/24 درهم  -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1510/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف العقارية االوىل رقم 90

والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق�����م:891/2021  ال��دع��وى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : اال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف واالتعاب. 

امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد ف�شل حممد ف�شل  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:891/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/11/9  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8037/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1401 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )157696.76( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : �شي ام ال انرتنا�شيونال دبي �س.ذ.م.م
ب��الزا - مكتب رق��م 308 - 309 - 310  عنوانه:امارة دب��ي - بردبي - �شارع ال�شيخ زاي��د - مبنى اي تي 

311 -
لالعمال  ال��ن��ه��دة  �شم�س   -2 ������س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الأع��م��ال  �شوبها   -1  : اإع��الن��ه��م��ا  امل��ط��ل��وب 

الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )157696.76( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  165/2019/250 بيع عقار مرهون  
 املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

مو�شوع الدعوى االمر با�شدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقارات متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونه للبنك 
والتكليف  احلجز  مبح�شر  �شدهم  امل�شتدعى  باعالن  املطالبة   109528504.39 به  املنفذ  للمبلغ  وف��اءا  امل�شتدعى 
بالوفاء خالل مده 15 يوم حتت طائلة  بيع العقار مو�شوع الطلب و تذييل عقود الرهن بال�شيغة التنفيذية و خماطبه 
دائرة االرا�شي واالمالك لتثمني العقارات و ت�شمني امل�شتدعى �شدهم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  طالب 
التنفيذ / بنك دبي التجاري �س.م.ع - عنوانه : االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - اخلليج التجاري- ا�شبكت تاور-الطابق الرابع 
 - مكتب 404- مكتب نا�شر ال�شام�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية - وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي

بليلة  بن  عليهما  املدعى  ملديونية  �شخ�شى  وكفيل  ا�شلى  مدين  ب�شفته   - بليله  بن  �شعيد  مطر  �شعيد   / اإعالنه  املطلوب 
للمقاوالت �س.ذ.م.م - بن بليلة للعقارات �س.ذ.م.م - عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي بر دبي - منطقة اخلليج التجاري- ملك 
�شعيد مطر �شركة بن بليلة للعقارات - مبنى 6 بى �شكوير - مكتب رقم 207 - 0506323336 - 044216120 

aaaaa@yahoo.com -
املنفذ �شده :  بن بليلة  املنفذ �شده :  بن بليلة للمقاوالت - �س ذ م م - ب�شفتها املدين اال�شلي  -  مو�شوع االإع��الن :  
للعقارات - �س ذ م م - ب�شفتها املدين اال�شلي  - املنفذ �شده :   �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - املنفذ �شده : كوالتي ل�شناعة 

اخلر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م  - املنفذ �شد : الهدف لتاأجري معدات البناء -�س ذ م م  
اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : قطعة ار�س ف�شاء - املنطقة : �شيح �شعيب 2 - رقم االر�س 

عطاء.  العلى  درهم   )9،845،438( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   5901.11  : امل�شاحة   -  33
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8801(

رقم املحرر 2021/1/119223 
املنذر : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 

املنذر اإليهم :1- ايه اي دي العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م 
ماهر ح�شن الزغري ب�شفته مدير ال�شركة و املوقع على ال�شيكات  -2

املو�شوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء
اأوال : املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء ، وتتخذ من اإمارة دبي 
 مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجارية رقم )520860( �شادرة عن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي. 
ثانياً: املنذر اإليها االأوىل هي �شركة ذات م�شولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال اعمال تنفيذ الت�شميم 
تركيب  و  النجارة  اع��م��ال  و  االث���اث  تنجيد  و  الكهربائية  التمديدات  اع��م��ال  و  امل��ب��اين  �شيانة  و  الداخلي 
االر�شيات ، وتتخذ من اإمارة و و دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجارية رقم )778754( 

�شادرة عن دائرة التنمية االقت�شادية دبى. 
ثالثاً: بتاريخ 2020/8/31 حرر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها االوىل لدى بنك راأ�س اخليمة 
الوطني �شيك رقم )000511( مببلغ 5،682،60 درهم )خم�شة االلف و�شتمائة و اثنان و ثمانون درهم 

و �شتون فل�س(. 
رابعاً : بتاريخ 2020/7/31 حرر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها االوىل لدى بنك راأ�س اخليمة 
 الوطني �شيك رقم ) 000510( مببلغ 7،022،40 درهم )�شبعة االلف و اثنان و ع�شرون درهم و اربعون فل�س(.

ب�شبب عدم  بقيمتها  الوفاء  ودون  ا�شتحقاقها  دون �شرف لدى عر�شها يف ميعاد  ال�شيكات  ارت��د   :  خام�شا 
كفاية الر�شيد.

عليه ،  فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�شد بذمتهم عن ال�شيكات �شالفة 
دراه��م( خالل خم�شة  �شبعمائة و خم�شة  و  الف  دره��م )اثنا ع�شر   12،705،00 البالغة قيمتها  و  الذكر 
اأيام من تاريخ ت�شلمهم لهذا االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8804(

رقم املحرر  2021/1/201896 
املنذر : �شركة الدانوب ملواد البناء )�س.ذ.م.م( 

املنذر اإليها : بي جي اأ�س اخلليج للمقاوالت )�س.ذ.م.م(
املو�شوع

اأوال: املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط جتارة مواد البناء مبوجب الرخ�شة التجارية رقم 
)؟؟؟؟؟؟؟؟( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بدبي.

ثانياً: املنذر اليها هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط مقاوالت البناء مبوجب خ�شة التجارية رقم 
)581273( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بدبي.

ثالثا: نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تقدمت املنذر اإليها من املنذرة بطلب تعامل باالأجل ملتم�شة مبوجبه 
تزويدها بكمية متنوعة من املواد البناء قيام املنذر اإليها بتجارتها وقد اأعقب ذلك قيام املنذرة بتوريد املواد املطلوبة 

للمنذر اليها من خالل طلب�ات ال�شراء املر�شلة منها مبوجب فواتري و�شندات ت�شليم.
درهم   82،424،01 وق��دره  مبلغ  بذمتها  وتر�شد  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  اإليها  املنذر  تخلفت  رابعاً: 
ب�شداد ما  اليها  املنذر  املنذرة  واأرب��ع��ون دره��م وفل�س واح��د( وق��د طالبت  واإث��ن��ان  واربعمائة  ال��ف  )اإث��ن��ان وثمانون 

بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�شدد املنذر اليها املبلغ حتى تاريخه.
النزاع  اإحالة  تقرر   2021/5/4 وبتاريخ  جت��اري  ن��زاع   2021/967 رق��م  النزاع  بقيد  املنذرة  قامت  خام�شاً: 

للمحكمة املوقرة.
القا�شي  قرر  �شدر   2021/6/24 وبتاريخ  جتاري   2021/2411 رقم  الدعوى  بقيد  املنذرة  قامت  �شاد�ش�اً: 

امل�شرف بقيد الدعوى برقم اأمر اداء وتكليف املنذر اإليها بالوفاء.
عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املرت�شد بذمتها عن التعاقد التجاري �شالف 
الذكر مبلغ وقدره 82،424،01  درهم )اإثنان وثمانون الف واأربعمائة واإثنان واأربعون درهم وفل�س واحد( خالل 
خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمها لهذا االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات
بلدية منطقة الظفرة تنفذ اأعمال 
حت�سني املظهر العام يف مدينة املرفاأ

•• منطقة الظفرة -وام: 

تقوم بلدية منطقة الظفرة باأعمال حت�شني املظهر العام يف مدينة املرفاأ، وذلك من خالل ا�شتبدال 
الو�شطية  اجل��زر  يف  كيميائياً  معالج  جديد  ببالط  املتهالك  البا�شكو  من  مربع  مرت   1000
وتعبئة ال�شقوق اال�شفلتية يف الطرق الرئي�شية والفرعية بطول 9500 مرت، واإعادة تاأهيل و�شبغ 

املتهالك. الكريب�شتون  من  طويل  مرت   18.000
وتهدف االأعمال اإىل حت�شني املظهر العام وتعزيز كفاءة اإدارة االأ�شول والبنى التحتية واحلفاظ على 

فعاليتها لتعزيز جاذبية االإمارة ومنط وجودة احلياة.

الأر�سيف الوطني يعلن عن اإطالق الن�سخة 12 من جائزة املوؤرخ ال�ساب
•• ابوظبي-الفجر:

التابع  ال��وط��ن��ي  االأر���ش��ي��ف  اأع��ل��ن 
لوزارة �شوؤون الرئا�شة- عن اإطالق 
جائزة  من  ع�شرة  الثانية  الن�شخة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  يف  ال�����ش��اب  امل����وؤرخ 
من  ان��ط��الق��اً   2022-2021
ح���ر����ش���ه ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����ربام����ج 
املوؤ�ش�شات  م��ع  امل�شرتكة  الوطنية 

التعليمية يف الدولة.
اأه��م��ي��ة ه���ذه اجلائزة  وت��ت�����ش��اع��ف 
بتزامنها  املدار�س  بطلبة  اخلا�شة 
مع عام اخلم�شني؛ اإذ اإن التخطيط 
ت�شتدعي  ق��ادم��ة  ع��ام��اً  خلم�شني 
التن�شئة الوطنية ال�شليمة للطلبة 
القادمة،  امل��رح��ل��ة  ال��وط��ن يف  اأم���ل 
االإمارات  بتاريخ  معارفهم  واإث��راء 
على  قدراتهم  يعزز  مب��ا  وت��راث��ه��ا، 
وتر�شيخ  االحت�����اد  دع���ائ���م  ت��ق��وي��ة 
واحلفاظ  عاملياً،  االإم����ارات  �شمعة 
وبلوغ  ال����وط����ن  م��ك��ت�����ش��ب��ات  ع���ل���ى 

والتعليم  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و 
ال��ذك��ي، وح��ك��اي��ات ون����وادر التعلم 

عن بعد، والو�شول اإىل املريخ.
الطلبة  الوطني  االأر�شيف  وين�شح 
امل�شاركني باال�شتفادة من مقتنيات 
االأر�شيف  مبقر  االإم�����ارات  مكتبة 
االإلكرتوين  املوقع  ومن  الوطني، 
لالأر�شيف الرقمي للخليج العربي 
التي  وال����وث����ائ����ق   )AGDA(
ي��ق��دم��ه��ا االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي عرب 
قاعة اإ�شعاد املتعاملني مبقره، ومن 
العامة.   واملكتبات  املدر�شة،  مكتبة 
التحكيم  جل���ن���ة  و����ش���ت���ب���داأ  ه������ذا 
االأ�شبوع  يف  امل�����ش��ارك��ات  ب��ا���ش��ت��الم 
االأول من �شهر فرباير2022 من 
جهة، ومن جهة اأخرى فقد اأنهت 
من  ا�شتعداداتها  املخت�شة  اللجان 
الطلبة  مع  اللقاءات  تنظيم  اأج��ل 
ل���ك���ي ت���ق���دم ل���ه���م ت���ع���ري���ف���اً اأك����ر 
���ش��م��ول��ي��ة وت��ف�����ش��ي��اًل ح����ول فئات 
ومعايري  واأه�����داف�����ه�����ا،  اجل�����ائ�����زة 

تقارير عن جانب واحد من جوانب 
احلياة االجتماعية اأو االقت�شادية 

اأو اجلغرافية يف االإمارات.
وحددت موا�شيع امل�شاركة للحلقة 
الوطنية،  الهوية  بالتايل:  الثانية 
االجتماعي،  وال��رتاب��ط  وال�����ش��ن��ع، 
واالنطباع  وال��ت��ق��ال��ي��د،  وال���ع���ادات 
باليوم  االح��ت��ف��ال  عند  ال�شخ�شي 
ويوم  االإم��ارات��ي��ة  وامل���راأة  الوطني، 

ال�شهيد، والعمل التطوعي.
 وبالن�شبة ملوا�شيع احللقة الثالثة 
ومرويات  بق�ش�س  ح��ددت��ه��ا  فقد 
والت�شامح،  املوؤ�ش�شني،  االآب���اء  ع��ن 
واملو�شوعات  ال�شعبية،  وال��ف��ن��ون 
الرتاثية اخلا�شة بدولة االإمارات 
العربية، العمارة يف دولة االإمارات 
)امل���ت���اح���ف، االأ�����ش����واق واالأ�����ش����واق 
القالع  احل�شن،  ق�شر  ال�شعبية، 
�شرح  الكرامة،  واح��ة  واحل�شون، 
وي��راد بها  زاي���د(.  وق�شة وثيقة: 
معلومات  ج��م��ع  اأو  ق�����ش��ة  ك��ت��اب��ة 

مئوية االإمارات 2071 وقد غدت 
االإمارات اأف�شل دول العامل.

العلمية  اجل����ائ����زة  ه����ذه  وت���ه���دف 
ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب�������ش���وؤون وط��ن��ي��ة اإىل 
والوالء  ل��ل��وط��ن،  االن��ت��م��اء  تعزيز 
الهوية  للقيادة احلكيمة، وتر�شيخ 
الطلبة،  اأج���ي���ال  ل���دى  ال��وط��ن��ي��ة، 
تاريخهم  باأهمية  وعيهم  وتنمية 
االأ���ش��ال��ة يف  على  امل��ج��ي��د، وحثهم 
التفكري والتعبري، وت�شجيعهم على 
البحث يف تاريخ االإمارات وحماية 
تراثها الوثائقي مبختلف اأ�شكاله، 
وت��ع��زي��ز االه��ت��م��ام ب��درا���ش��ة تاريخ 
واالأن�شاب،  وال��ق��ب��ائ��ل  االإن�����ش��ان��ي��ة، 

وحوار احل�شارات.
وي���وج���ه االأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي هذه 
امل���دار����س من  اجل���ائ���زة اإىل ط��ل��ب��ة 
الثاين  وح���ت���ى  اخل��ام�����س  ال�����ش��ف 
ع�شر. وقد حددت اجلائزة لطلبة 
ال�����ش��ف��وف م���ن اخل���ام�������س وحتى 
باإعداد  امل�شاركة  اإمكانية  الثامن 

واملكت�شف  م���ا.  ب��وث��ي��ق��ة  م��رت��ب��ط��ة 
اأماكن  زي����ارة  االإم����ارات����ي: وي��ع��ن��ي 
توثيق  اأو  املعلومات،  ن���ادرة  اأث��ري��ة 
اأو  جديدة  معلومات  ذات  مرويات 
�شخ�شيات  عن  الكتابة  اأو  غريبة، 
مل تدون عنهم معلومات من قبل، 
اأو �شرح املعارف املتناقلة �شفهياً يف 
علوم الفلك، االأ�شفار، علم البحار، 

ح�شاب الدرور... وغريها.
امل����واق����ع ال���ت���اري���خ���ي���ة واالأث�����ري�����ة، 
و�شهداء  االإم���������ارات،  وح�������ش���ارات 
االإماراتية  امل����راأة  ودور  ال���واج���ب. 
وت�شمل اأم االإمارات )�شمو ال�شيخة 
م����ب����ارك(، ومتكني  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
املراأة، و�شخ�شيات اإماراتية موؤثرة. 
وجهود دولة االإم��ارات يف مواجهة 
الفنون  وت������اري������خ  كوفيد19. 
الثقافية،  واجل��م��ع��ي��ات  وامل�����ش��رح، 
واالحتفال  االإم������ارات������ي،  وال������زي 
االحت���اد،  ل��ق��ي��ام  ال�50  ب��ال��ذك��رى 
ومعر�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  واالأن�����ش��ط��ة 

املهمة التي تت�شمن بحوثاً وطنية 
ا�شرتاتيجية قام بها طلبة املدار�س، 
مثل:  الوطني،  االأر�شيف  ون�شرها 
زاي�����د وال��ت��ع��ل��ي��م، وزاي������د وامل�������راأة، 
والبيئة،  وزاي���د  والتنمية،  وزاي���د 
واجل����زر االإم��ارات��ي��ة ال��ث��الث، كما 
ن�شر  ق���د  ال��وط��ن��ي  االأر����ش���ي���ف  اأن 

التقارير  و�شروط قبول  التحكيم، 
والبحوث واملقابالت ال�شفاهية.

وي��ذك��ر اأن االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي قد 
ال�شاب  امل��وؤرخ  طرح م�شروع جائزة 
"م�شابقة  �شعار  2009 حتت  عام 
من  وك����ان  املدر�شية"،  ال���رح���الت 
ب����واك����ريه����ا ب���ع�������س االإ�������ش������دارات 

م����وؤخ����راً اإ����ش���داري���ن م��ه��م��ني من 
بجائزة  امل�شاركني  الطلبة  اإع���داد 
"جائزة  ب��ع��ن��وان:  ال�����ش��اب،  امل�����وؤرخ 
الثامنة،  ال�����دورة  ال�����ش��اب،  امل�����وؤرخ 
2016-2017" و"جائزة املوؤرخ 
-2017 التا�شعة،  الدورة  ال�شاب، 

 ."2018

اأعلنها جمل�س احلوكمة املرنة التابع للمنتدى االقت�شادي العاملي 

�سخ�سيتان حكوميتان اإماراتيتان �سمن قائمة عاملية لأكرث 50 �سخ�سية موؤثرة يف قيادة احلوكمة املرنة
•• دبي-وام: 

حكوميتان  �شخ�شيتان  اخ��ت��ريت 
�شمن  االأوىل،  للمرة  اإماراتيتان 
عاملية  �شخ�شية   50 اأك��ر  قائمة 
املرنة  احل���وك���م���ة  ت���ق���ود  م����وؤث����رة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ح���والت اجل���ذري���ة، 
جمل�س  ع����ن����ه����ا  اأع�������ل�������ن  ال������ت������ي 
للمنتدى  التابع  املرنة  احلوكمة 
االق���ت�������ش���ادي ال���ع���امل���ي، ح���ي���ث مت 
خلفان  بنت  عهود  معايل  اختيار 
للتطوير  دول����ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
فئة  �شمن  وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي 
احلكومية  القيادية  ال�شخ�شيات 
قيادية  �شخ�شيات   5 ج��ان��ب  اإىل 
اآنا  �شمنها:  م��ن  عاملية  حكومية 
�شربيا،  وزراء  رئي�شة  برانبيت�س 
وميخائيلو فيدوروف نائب رئي�س 
ال��وزراء وزي��ر التحول الرقمي يف 

اأوكرانيا.
ك���م���ا مت اخ����ت����ي����ار �����ش����ع����ادة ه���دى 
�شوؤون  وزي����ر  م�����ش��اع��د  ال��ه��ا���ش��م��ي 
جم����ل���������س ال������������������وزراء ل�����������ش�����وؤون 
يف  القائمة  �شمن  اال�شرتاتيجية 

عاملياً يف الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 
العاملية 2021 ال�شادر عن مركز 
للمعهد  التابع  العاملي  التناف�شية 
االإداري���ة، وحلت  للتنمية  ال��دويل 
 20 يف  ع���امل���ي���اً  االأول  امل���رك���ز  يف 
احلكومة  قدرة  بينها  من  موؤ�شراً 
على التكّيف مع املتغريات العاملية، 
وا�شتيعاب  البريوقراطية،  وغياب 
االقت�شادية  للتح�شينات  احلاجة 

واالجتماعية.
كما حققت دول��ة االإم���ارات املركز 
االقت�شادات  ب��ني  ع��امل��ي��اً  ال��ث��ال��ث 
"موؤ�شر  ت���ق���ري���ر  يف  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
ال�شادر  للم�شتقبل"  اجل��اه��زي��ة 
عن مركز "بورتوالنز"، بال�شراكة 

مع �شركة "غوغل" العاملية.

يف منظومة عمل احلكومة، ودعم 
واجلاهزية  اال���ش��ت��ع��داد  ت��وج��ه��ات 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل. اأم�����ا ����ش���ع���ادة هدى 
�شمن  اختيارها  فجاء  الها�شمي 
املرونة"، لدورها يف  "ممكني  فئة 
واملرونة  االبتكار  حتفيز  جم��االت 
مبادرات  خ��الل  م��ن  احلكومة  يف 
را�شد  بن  حممد  مركز  وم�شاريع 
جهود  ودع��م  احلكومي،  لالبتكار 
احللول  واإي��ج��اد  االإجن����از  ت�شريع 
ل��ل��ت��ح��دي��ات م����ن خ�����الل م���ب���ادرة 
االإماراتية  احلكومية  امل�شرعات 

االأوىل من نوعها يف العامل.
و���ش��م��ل��ت ال��ق��ائ��م��ة 9 ف��ئ��ات هي: 
وممكنو  ال��ق��ي��ادي��ة،  ال�شخ�شيات 
املتعاونون،  وال�����ش��رك��اء  امل���رون���ة، 

�شمت  التي  امل��رون��ة،  ممكني  فئة 
حكوميني  م�شوؤولني  جانبها  اإىل 
العامل  يف  ومناطق  دول  ع��دة  من 
وال�شويد،  ال��ربازي��ل،  �شمنها  من 

و�شانغهاي.
وجاء اختيار معايل عهود الرومي 
القيادية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ف��ئ��ة  يف 
�شخ�شية   50 اأك��ر  قائمة  �شمن 
املرونة  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا  م���وؤث���رة 
احلكومية، لدورها يف قيادة جهود 
التطوير احلكومي وتعزيز االأداء 
ا�شت�شراف  وم��ب��ادرات  احل��ك��وم��ي، 
وتطوير  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  و����ش���ن���اع���ة 
ودعم  املرنة،  احلكومية  االأنظمة 
الفاعل،  احل���ك���وم���ي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وم�شاهمتها يف تر�شيخ اال�شتباقية 

ومت اختيار ال�شخ�شيات يف القائمة 
احلوكمة  جم��ل�����س  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
املرنة التابع للمنتدى االقت�شادي 
من�شة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة  ال���ع���امل���ي 
"اإيه  العاملية  احلكومي  التطوير 
بوليتكال"، بناء على 10 معايري 
الخ��ت��ي��ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات امل���وؤث���رة، 
احلكوميني  ال��ق��ادة  ق��درة  اأهمها: 
على ا�شت�شراف امل�شتقبل وا�شتباق 
وتركيز  ال���رق���م���ي���ة،  ال���ت���غ���ي���ريات 
ال���ق���ي���ادات ع��ل��ى امل���خ���رج���ات التي 
و�شركات  االأع���م���ال،  ري����ادة  ت��دع��م 
ال���ت���ي متتلك  ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س 
على  وال��ق��درة  مبتكرة،  �شيا�شات 
ال��ت��ع��ل��م م���ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي يتم 
واإمكانية  املوؤ�ش�شات،  يف  تطبيقها 

وامل����م����ار�����ش����ات  االأع������م������ال  ورواد 
واملتخ�ش�شون  ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة، 
ورّواد  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  جم������االت  يف 
الرقمي،  وال���ت���ح���ّول  احل���وك���م���ة، 
واال�شتجابة  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��ّح��ة 
ورّواد  كوفيد19-،  جل���ائ���ح���ة 

التكنولوجيا.
�شخ�شيتني  اخ����ت����ي����ار  وي���ع���ك�������س 
اإم���ارات���ي���ت���ني ل��ق��ائ��م��ة اأك�����ر 50 
م����وؤث����رة تقود  ع��امل��ي��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
احل���وك���م���ة امل�����رن�����ة، ري�������ادة دول����ة 
التطوير  جم����االت  يف  االإم�������ارات 
اإذ  امل�شتقبل،  و�شناعة  احلكومي 
ح��ق��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
لل�شنة  اإق���ل���ي���م���ي���اً  االأول  امل����رك����ز 
والتا�شع  ال��ت��وايل،  على  اخلام�شة 

لتطوير  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
وم�شتوى  اخل��ا���س،  القطاع  عمل 
التجاوب مع املتغريات واال�شتفادة 

من البيانات والتكنولوجيا.
االختيار  م��ع��اي��ري  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
الرائدة  ال�شركات  على  االعتماد 
وال�شناعات التحولية التي ت�شهم 
تبني  احلكومي،  العمل  تعزيز  يف 
االبتكار يف العمل احلكومي، تعزيز 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��راك��ات 
ال�شيا�شات،  لت�شميم  وال��ع��امل��ي��ة 
م��ع احلكومات  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
الرتكيز  ع��امل��ي،  ت��غ��ي��ري  الإح�����داث 

اأنظمة  لت�شميم  املبتكرين  على 
ال��غ��د، واإ���ش��راك اأف���راد املجتمع يف 
ت�شميم وتنفيذ اأنظمة احلوكمة.

وت�شعى من�شة التطوير احلكومي 
العاملية "اإيه بوليتكال" اإىل ت�شليط 
ال�������ش���وء ع���ل���ى ال���ع���م���ل ال����ري����ادي 
احلكوميني  امل����وظ����ف����ني  الأب��������رز 
واالأكادمييني واخلرباء واملبدعني 
واأ�شحاب العقول الذي ي�شاهمون 
ال����ث����ورة  ت���وظ���ي���ف خم����رج����ات  يف 
احلكومات  ل��ت��ط��وي��ر  ال���رق���م���ي���ة 
ملجتمعاتهم  اخل����ري  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

والعامل.

القيادية ال�شخ�شيات  فئة  �شمن  الر�مي  • عهود 
املر�نة ممكني  فئة  �شمن  الها�شمي  • هدى 

ي�شارك يف الن�شخة الـ 40 بجناح نوعي ي�شتهدف ن�شر املعرفة

تريندز يرثي ال�سارقة الدويل للكتاب باأكرث من 120 اإ�سدارًا علميًا ومعرفيًا فريدًا
•• ابوظبي-الفجر:

معر�س  من   40 ال���  الن�شخة  يف  واال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  ي�شارك 
العامل،  للكتاب يف  اأك��رب ثالثة معار�س  اأح��د   ،2021 للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة 
والذي تنطلق فعالياته يف الفرتة من 3 اإىل 13 نوفمرب املقبل يف مركز اإك�شبو 
ال�شارقة، حتت �شعار "هنا .. لك كتاب". ويعر�س "تريندز" يف جناحه اخلا�س 
رقم H1، الذي يقع يف القاعة الرابعة باملعر�س، اأكر من 120 اإ�شداراً تتنوع 
�شل�شلة  ه��ي:  العلمية  ال�شال�شل  م��ن  وجمموعة  ومرتجمة  اأ�شيلة  كتب  ب��ني 
" اجتاهات  و�شل�شلة  اقت�شادية"،  "اجتاهات  و�شل�شلة  ا�شرتاتيجية"،  "اجتاهات 
حول االإ�شالم ال�شيا�شي"، و�شل�شلة "اأوراق �شيا�شة"، و�شل�شلة "اأوراق حما�شرات"، 

وغريها.

تعزيز التعا�ن �ال�شراكة
على  االن��ف��ت��اح  للكتاب" اإىل  "ال�شارقة  يف  م�شاركته  خ��الل  م��ن  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
الفكر  وم��راك��ز  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الن�شر  ودور  الثقافية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
البحث  التي تخدم  املجاالت  وال�شراكة معها يف  التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  العاملية، 

العلمي الر�شني، وت�شهم يف ن�شر الثقافة واملعرفة.
ويجمع معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة ال�شارقة للكتاب يف 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  ال�شارقة،  اإك�شبو  مركز 
حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، نخبة من االأدباء والكتاب 
ومعرفية  اأدب��ي��ة  ون��دوة  ح��واري��ة  وفعالية  ن�شاطاً   440 يف  لي�شاركوا  العامليني، 
كتاب،  مليون   15 م��ن  اأك���ر  املعر�س  م��ن  ال�40  الن�شخة  وتعر�س  وثقافية. 
العامل،  اأن��ح��اء  دول��ة من خمتلف   83 ن�شر من  دار   1576 اأك��ر من  تقدمها 
 110 منها  العامل،  لغات  مبختلف  عنوان  مليون   1.3 من  اأك��ر  على  وتتوزع 

اآالف عنوان جديد يعر�س للمرة االأوىل.

منارة عاملية للعلم
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  الدكتور حممد عبداهلل  وقال 
للعلم  عاملية  م��ن��ارة  اأ�شبح  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س  اإن  واال�شت�شارات 
العاملية  الن�شر  دور  والثقافة، ولهذا حتر�س كربى  الفكر  الأهل  وملتقى فريداً 
حركة  جديد  اإىل  للتعرف  فعالياته،  يف  امل�شاركة  على  والبحوث  الفكر  ومراكز 
الن�شر و���ش��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب وامل��ع��رف��ة ح���ول ال��ع��امل. وذك���ر ال��ع��ل��ي اأن امل�����ش��ارك��ة يف 
يف  الفاعل  احل�شور  على  "تريندز"  حر�س  اإطار  يف  تاأتي  للكتاب"  "ال�شارقة 

النوعية  ه��ذه  باأهمية  لروؤيته  وجت�شيداً  والدولية،  العربية  الثقافية  املحافل 
من الفعاليات الثقافية يف التقريب بني ال�شعوب، خ�شو�شاً اأن معر�س ال�شارقة 
للكتاب اأ�شبح عالمة فارقة يف �شناعة الن�شر االإقليمي والعاملي. واأ�شار الدكتور 
حممد العلي اإىل اأن "تريندز" ي�شارك يف احلدث بقائمة وا�شعة من االإ�شدارات 
الق�شايا  من  وا�شعاً  طيفاً  تغطي  حيث  والتنوع،  ب��ال��راء  تت�شم  التي  النوعية 
والتكنولوجيا  ال�شيا�شي،  االإ�شالم  حركات  ق�شايا  ومنها:  والعاملية،  االإقليمية 
والبيئة  االقت�شادية،  والتنمية  والتعاي�س،  والت�شامح  اال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
والتنمية امل�شتدامة، م�شيفاً اأن اإ�شدارات املركز حتظى بامل�شداقية واملو�شوعية، 

وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثني والدار�شني واالأكادمييني يف املنطقة والعامل.

اإ�شدارات  تريندز
اإ�شدارات  �شل�شلة  للكتاب"  "ال�شارقة  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل��رك��ز  اإ����ش���دارات  وت�شمل 
امل�شلمني..  "جماعة االإخوان  امل�شلمني؛ وهي:  "تريندز" حول جماعة االإخوان 
امل�شلمني:  االإخ��وان  جلماعة  التنظيمي  و"الهيكل  والتاأ�شي�س"،  الن�شاأة  ظروف 

ال�شمات.. االأهداف.. امل�شتقبل"، و"النظام اخلا�س جلماعة االإخوان امل�شلمني.. 
امل�شلمني..  االإخ��وان  االقت�شادي جلماعة  و"البناء  التطور"،  االأه��داف،  الن�شاأة، 
يف  "املراجعات  كتب:  اأي�شاً  القائمة  وت�شم  والتمويل".  واالأعمال  امل��ال  �شبكات 
جتارب احلركات االإ�شالموية يف مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النه�شة 
اأمنوذجاً"، و"الدائرة املغلقة: االن�شمام اإىل جماعة االإخوان امل�شلمني واالن�شقاق 
عنها يف الدول الغربية"، و"اإدارة االأزمات العابرة للحدود: مداخل ا�شرتاتيجية 
من  جمموعة  االإ����ش���دارات،  ه��ذه  تت�شمن  كما  فر�س".  اإىل  املخاطر  لتحويل 
الكتب التي تر�شد التحوالت التي �شهدها العامل يف ظل جائحة »كوفيد19-«؛ 
ومن اأهمها كتب: "عامل ما بعد كوفيد19-: حدود التغيري املحتمل يف النظام 
العاملي، و"دور االحتاد االأوروبي يف عامل ما بعد جائحة كوفيد19-"، و"اأ�شواق 
النفط يف عامل ما بعد جائحة كوفيد19-"، و"االإمارات وجائحة كوفيد19-: 
التحوالت  و"كوفيد19-:  امل�شتدام"،  التعايف  وحتقيق  االأزم��ة  اإدارة  يف  من��وذج 
كوفيد19-:  لقاحات  و"تطور  امل�شتقبل"،  واآف���اق  العاملية  اجليو�شرتاتيجية 

ال�شباق نحو الق�شاء على الوباء واال�شتفادة من درو�س التاريخ".

دبي الطبية تطلق مركزا للياقة البدنية 
خالل فعاليات حتدي دبي للياقة 

•• دبي-وام:

والعافية  البدنية  للياقة  موؤقتا  ريا�شيا  مركزا  الطبية  دبي  مدينة  اأطلقت 
وذلك املرحلة االأوىل منها الواقعة يف منطقة "عود ميثاء" حيث يهدف املركز 
اجلديد اإىل ت�شجيع �شكان مدينة دبي وزوارها على اللياقة البدنية الالزمة 
بالتزامن مع فعاليات" حتدي دبي للياقة 2021 " الذي ي�شتمر حتى 27 
نوفمرب احلايل. ويفتح املركز اأبوابه يوميا من ال�شاعة ال�شاد�شة حتى العا�شرة 
�شباحا خالل اأيام االأ�شبوع ومن الرابعة حتى العا�شرة م�شاء اأيام عطلة نهاية 

االأ�شبوع حيث �شي�شت�شيف مهرجانات ريا�شية متنوعة.
وي�شم املركز املوؤقت �شالة ريا�شية جمهزة بالكامل ومنطقة خا�شة باأن�شطة 
التي  املجانية  الريا�شية  الدرو�س واجلل�شات  و�شيقدم جمموعة من  العافية 
ت�شمل جل�شات "اليوغا " والرق�س والتمارين الريا�شية املكثفة .. فيما �شيخدم 
املركز جمتمع مدينة دبي الطبية وجميع �شكان مدينة دبي وزواره��ا. وقال 
جمال عبد ال�شالم املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي الطبية اإن اإطالق هذا 
املركز يهدف اإىل متكني اجلميع من الو�شول اإىل جتهيزات اللياقة البدنية 
وتعليمات ال�شحة وال�شالمة وامل�شاركة يف برنامج "حتدي دبي للياقة" الذي 
يعزز اأمناط احلياة ال�شحية من خالل ت�شجيع النا�س على ممار�شة الريا�شة 
ملدة 30 دقيقة على االأقل ب�شكل يومي ملدة 30 يوما.  واأ�شاف " يعد املركز 
لت�شجيع  تهدف  والتي  الطبية  دبي  اأو�شع يف مدينة  ج��زءا من حملة  املوؤقت 
النا�س على التحلي باجلراأة للتغيري وحتمل �شعار " Dare to fit " حيث 
تاأتي لتحفز اجلميع على اأن يتحدوا اأنف�شهم للو�شول اإىل لياقة بدنية اأف�شل 
وتناول الغذاء ال�شحي الالزم واالإهتمام بال�شحة الذهنية.. وتتمحور روؤيتنا 
متكن  ح��ال  ..ويف  االإيجابية  ال�شحية  ال��ع��ادات  تر�شيخ  يف  احلملة  ه��ذه  م��ن 
ي�شتمروا  اأن  ناأمل  يوما   30 ط��وال  حياة�شحي  بنمط  االإل��ت��زام  من  النا�س 
بااللتزام بها بعد انتهاء برنامج "حتدي دبي للياقة". من جانبه اأو�شح اأحمد 
اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة اأن مراكز اللياقة 
البدنية التابعة ل� "حتدي دبي للياقة" تلعب دورا مهما اإذ اأنها تتيح ملواطني 
و�شكان مدينة دبي الفر�شة لالإلتزام مبمار�شة االأن�شطة الريا�شية ب�شهولة 
اللياقة  �شكنهم وعملهم حيث يج�شد مركز  اأماكن  �شمن مرافق قريبة من 
املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  كيفية  رائعا على  مثاال  ال�شحية   دبي  الرئي�شي يف مدينة 
للمجتمعات املحيطة بها على احلركة وقبول التحدي من خالل ممار�شة 30 
متنوعة من ح�ش�س  وتوفري جمموعة  اليومي  البدين  الن�شاط  دقيقة من 

اللياقة املجانية لتحقيق هذه الغاية.
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بالتعا�ن مع االحتاد الد�يل للخر�شانة االإن�شائية االإماراتي

جامعة اأبوظبي ت�ست�سيف فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى املراأة يف الهند�سة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرابعة  ال���دورة  فعاليات  اأبوظبي  جامعة  يف  الهند�شة  كلية  ت�شت�شيف 
الذكية  املدن  املهند�شات يف  "اإ�شهامات  �شعار  العام حتت  امللتقى هذا  من 
امل�شتدامة قبل وبعد كوفيد19-" بعد النجاح الكبري الذي حققه ملتقى 
املراأة يف الهند�شة 2020، ويركز امللتقى، الذي ي�شتمر ملدة يومني، على 
تواجهها  التي  والفر�س  واملتطلبات  التحديات  رئي�شية:  حم��اور  ثالثة 
املهند�شات يف بناء مدن ذكية م�شتدامة، و�شبل اال�شتفادة من خرباتهن يف 
الوقوف على التحديات ال�شناعية. باالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شتعر�س امللتقى 
وجهات النظر واالأفكار حول دور اجلامعات املحوري يف �شد الفجوة من 

خالل تعزيز دور املراأة وت�شجيع التنوع بني اجلن�شني.
بالتعاون   2021 ن��وف��م��رب  و9   8 ي��وم��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
�شراكة  و�شمن  االإم���ارات���ي،  االإن�شائية  للخر�شانة  ال���دويل  االحت���اد  م��ع 
وجمعية  اأبوظبي  مدينة  ببلدية  اأبوظبي  جامعة  جتمع  ا�شرتاتيجية 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س بدائرة  اأب��وظ��ب��ي  امل��ه��ن��د���ش��ني-االإم��ارات ومكتب 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة-اأب��وظ��ب��ي. وي��ق��ام امل��ل��ت��ق��ى ب��دع��م م��ن ال��ع��دي��د من 
املوؤ�ش�شات واجلمعيات الهند�شية املحلية والعاملية مثل اجلمعية االأمريكية 
للمهند�شني املدنيني، ومعهد مهند�شي الكهرباء واالإلكرتونيات، ومعهد 
ال�شباب  ومركز  االأم��ري��ك��ي،  اخلر�شانة  ومعهد  االإن�شائيني،  املهند�شني 

العربي. 

من  الهند�شة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  الن�شائية  ال�شخ�شيات  امللتقى  ويجمع 
اخلربات  وتبادل  ال�شلة  ذات  املو�شوعات  ملناق�شة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
واملعارف واملهارات. وي�شعى امللتقى لت�شليط ال�شوء على م�شاهمة وتاأثري 
املهند�شات يف تطوير املدن الذكية امل�شتدامة قبل كوفيد19-، باالإ�شافة 
ويناق�س  اجلائحة.  خلفتها  التي  امل�شتجدة  والتداعيات  التحديات  اإىل 
ال�شرق  منطقة  يف  املهند�شات  تواجهها  التي  الرئي�شية  الق�شايا  امللتقى 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا.
امل�شتوى  واالأف��راد على  املوؤ�ش�شات  اإ�شراك  اإىل  العام  امللتقى هذا  ويهدف 
من  ودول��ي��ني  حمليني  م�شاركني  وت��ق��دمي  وال��ع��امل��ي،  واالإقليمي  املحلي 
خمتلف القطاعات وال�شناعات كاجلمعيات الهند�شية املهنية وال�شركات 

ل�شد  اجلهود  ح�شد  على  ويركز  ال��رائ��دة.  العاملية  واجلامعات  املرموقة 
اإىل  اإ�شافة  الهند�شية،  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  اجلن�شني  بني  الفجوة 

تعزيز دور املهند�شات يف و�شع حلول فعالة للتحديات ال�شناعية.
جامعة  يف  الهند�شية  كلية  عميد  ال�����ش��ي��ب��اين،  ح��م��دي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
با�شت�شافة فعاليات  اأبوظبي  الهند�شة بجامعة  كلية  "نعتز يف  اأبوظبي: 
اإ�شهامات املراأة البارزة يف جمال الهند�شة،  امللتقى لت�شليط ال�شوء على 
والعمل على �شد الفجوة بني اجلن�شني يف هذا املجال، ونتطلع اإىل توفري 
من�شة تلتقي من خاللها ال�شخ�شيات الن�شائية من جميع اأنحاء العامل 
على  ال��واع��دات  املهند�شات  وت�شجيع  واخل��ربات  املعرفة  وتبادل  مل�شاركة 

اإثراء م�شاركتهن يف قطاعات الهند�شة املتنوعة." 

عمار النعيمي يزور جناحي �سان مارينو وقرب�س يف اإك�سبو 2020 دبي

مفو�س اجلناح البلجيكي لـِ)�ام(: 

 الإمارات بذلت جهودا �سخمة ل�ست�سافة العامل واإجناح اإك�سبو 2020 دبي 

دورا  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  البيئة 
حتتل  حيث  مارينو  �شان  يف  رئي�شا 
امل��رت��ب��ة ال�����ش��اد���ش��ة ع��امل��ي��ا يف جمال 
واأن�شاأت  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ال�شياحة  لتنمية"  م�������ش���روع���ا 
نظام  اي���ج���اد  ب���ه���دف  امل�شتدامة" 
ال�شياحة  �شناعة  عمليات  لتن�شيق 
تتمتع  كونها  امل��ج��اورة،  املناطق  مع 

باملناظر الطبيعية اخلالبة.
واأعرب �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
مب�شاركة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شان مارينو يف اإك�شبو 2020 دبي 
مقوماتها  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط 
من  لل�شائحني  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  واب�����راز 
الثقافة  ع���ن  مل��ح��ة  ت���ق���دمي  خ����الل 

املا�شي  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال����ت����ج����ارب 
واحل��ا���ش��ر ك��م��ا ���ش��م اجل��ن��اح عددا 
من كنوز �شان مارينو مثل الدبو�س 
االأ�����ش����ل����ي م����ن ك����ن����وز دوم����اغ����ان����و 
22 قطعة  االأه��م من بني  ويعترب 
موزعة  ح��ال��ي��اً  دول   6 يف  منت�شرة 
على 3 قارات وتتخذ القطعة �شكل 
الذهب  من  م�شنوعة  وه��ي  الن�شر 
وتعترب  املاندين  وعقيق  اخلال�س 
املادية  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م��ن  ق��ي��م��ة  ذات 
الن�شر  ي���رم���ز  ح��ي��ث  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
والع�شكرية.  ال�شيا�شية  القوة  اإىل 
اأي�شا  ���ش��م��وه وم��راف��ق��وه  وا���ش��ت��م��ع 
اإىل نبذة خمت�شرة عن تاريخ �شان 
اأقدم  اإح���دى  تعترب  وال��ت��ي  مارينو 

اخلالبة ومعاملها يف هند�شة العمارة 
القدمية واملاأكوالت ال�شهية وفر�س 
واالقت�شاد  وال��ت��ج��ارة  اال���ش��ت��ث��م��ار 
ب��اال���ش��اف��ة الك��ت�����ش��اف ال��ع��دي��د من 

عجائب قرب�س.
فيلم  عر�س  كذلك  �شموه  و�شاهد 
"اإلهام خالد" تناول الرتاث الثقايف 
الغني للبالد من الع�شر احلجري 
وي�شلط ال�شوء على "اإعادة تعريف 
�شريبو�س  مدينة  وعلى  امل�شتقبل" 
عاملي  وب���ح���ث���ي  ت��ع��ل��ي��م��ي  ك���م���رك���ز 
املتحف  ���ش��م��وه  زار  ك��م��ا  امل�����ش��ت��وى 
من  ف�شيف�شاء  ���ش��م  ال���ذي  امل��ف��ت��وح 
املختلفة..  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ش��ارات 
وتتميز قرب�س بفن طهي ماأكوالت 

بداأها  والتي  اجلناح  عن حمتويات 
الكنز"  ع����ن  "البحث  مب�����ش��اب��ق��ة 
ك��ود عرب  الزائر مب�شح  يقوم  حيث 
كامريا الهاتف الذكي لدى مدخل 
تطبيق  بتحميل  ي��ق��وم  ث��م  اجل��ن��اح 
الكنز" ومن ثم يقوم  "البحث عن 
بالتجول يف اأروقة اجلناح واالطالع 
ع��ل��ى حم��ت��وي��ات��ه وال��ت��ق��اط ال�شور 
هاتفه  على  املحمل  التطبيق  ع��رب 
ل��ي��ب��ح��ث ع���ن ال��ك��ن��ز امل��خ��ف��ي عرب 

اأرجاء اجلناح.
واط��ل��ع ���ش��م��وه م��ن ال��ق��ائ��م��ني على 
اجل���ن���اح ع��ل��ى اأب�����رز م���ا مي��ي��ز �شان 
تراثها  خا�شة  غريها  ع��ن  مارينو 
باجلمال  ي��ف��ي�����س  ال������ذي  امل���ح���ل���ي 

واالهتمامات احل�شارية والرتاثية 
التوفيق  م��ت��م��ن��ي��ا  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
ومرافقوه  ���ش��م��وه  وق���ام  وال��ن��ج��اح. 
ج��ن��اح جمهورية  ب��زي��ارة  ذل��ك  بعد 
ق����رب�����س ال����ت����ي ت���ع���د ث����ال����ث اأك����رب 
جزيرة يف البحر االأبي�س املتو�شط 
واأفريقيا  اآ����ش���ي���ا  ق������ارات  وم��ل��ت��ق��ى 
واأوروب���������ا وت���ه���دف م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اىل  للرتويج  دب��ي   2020 اإك�شري 
واأن�شطتها  وت���راث���ه���ا  ح�����ش��ارت��ه��ا 

وفعالياتها ال�شياحية.
اق�����ش��ام اجلناح  ���ش��م��وه يف  وجت����ول 
ال����ذي ي�����ش��م ���ش��ت��ة جم����االت تعرف 
من خاللها على املنظور التاريخي 
و�شواطئها  ق���رب����س  جل���م���ه���وري���ة 

اإىل م�شتقبل  اجلمهوريات وتتطلع 
اإك�شبو  يف  م�شاركتها  ع��رب  م�����ش��رق 
2020 دبي وتتميز بكنوز وثروات 
ال��ذه��ب م��ن الطراز  اأه��م��ه��ا  وم���ن 
اأ�شكال  م���ن  ���ش��ك��ل  وه����و  ال���ق���وط���ي 

�شناعة املجوهرات احلرفية.
وت���ع���د م��دي��ن��ة م��ون��ت��ي ت��ي��ت��ان��و يف 
تقليدية  م��ن��ط��ق��ة  م���اري���ن���و  ����ش���ان 
املعدنية  والعمالت  الطوابع  لهواة 
واالأوراق النقدية اخلا�شة بها منذ 

عام 1864.
برواتها  م��اري��ن��و  ���ش��ان  وت�����ش��ت��ه��ر 
الغذائية  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ال���زراع���ي���ة 
مثل زيت الزيتون والقمح والع�شل 
واحلليب واجلنب كما تلعب حماية 

البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ب��ال��رتوي��ج 
وتعزيز  اخل�������ش���راء  وامل�������ش���اح���ات 
ال��ع��امل حيث  ب��ني دول  االت�����ش��ال 
ب�"القو�س  امل�شمى  اجل��ن��اح  ي�شعى 
التطور  ا�شتعرا�س  االأخ�شر" اإىل 
الذي  والعلمي  والتقني  ال�شناعي 
اإىل  نافذة  وي�شكل  بلجيكا  حققته 
قلب  يف  تقع  كونها  و�شعبها  قلبها 
اأوروبا و�شط كربيات املدن وتوفر 
املدن  ك��ل  اإىل  �شل�شة  انتقال  �شبل 

من  امل�شتفادة  ال��درو���س  ومناق�شة 
احلياة  تطور  وم�شتقبل  اجلائحة 

على كوكب االأر�س.
 2020 اإك�����ش��ب��و  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
للم�شاركني  اآمنة  بيئة  يوفر  دب��ي 
وال�����������زوار م�����ن ح������ول ال�����ع�����امل .. 
بذلت  االإم����ارات  دول��ة  اأن  م�شيفا 
ف����ازت  اأن  م���ن���ذ  ���ش��خ��م��ة  ج����ه����وداً 
العاملي  احل���دث  ه���ذا  با�شت�شافة 
واإجناح  ال��ع��امل  ال�شت�شافة  ال��ه��ام 

املقبلة  ال�������ش���ن���وات  يف  وال��ن��ظ��ي��ف 
وذل�����ك م���ن خ����الل حم���اك���اة هذه 
الروؤية للم�شتقبل يف جناح بلجيكا 
مرت   500 م�شاحته  تبلغ  ال���ذي 
مربع وي�شتعر�س م�شتقبل تقنيات 

وابتكارات التنقل البلجيكية.
اأن����ه ع��ن��د زي�����ارة اجلناح  واأ����ش���اف 
من  ال���زوار  اإر���ش��اد  يتم  البلجيكي 
االأكر  امل�����ش��ورة  الق�ش�س  خ��الل 
وا�شتعرا�س  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف  ���ش��ه��رة 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتج�شد  دب���ي 
الرا�شخة بني البلدين ال�شديقني 
اآفاق  اإىل  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

اأو�شع.
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  اأن  واأ����ش���اف 
منذ  ك����ربى  دول���ي���ة  ف��ع��ال��ي��ة  اأول 
فر�شة  وميثل  "كورونا"  جائحة 
املختلفة يف  ال���دول  ملمثلي  ف��ري��دة 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  النواحي 
لاللتقاء  والثقافية  واالأك��ادمي��ي��ة 

االأوروبية.
وح�������ول ع���ن���ا����ش���ر اجل�������ذب ال����ذي 
اإك�شبو  بلجيكا يف  بها جناح  يتميز 
املفكرين  اإن  ق��ال  دب��ي..   2020
البلجيكيني  االأع�����م�����ال  ورج�������ال 
 2020 اإك�شبو  يف  مًعا  يجتمعون 
دب����ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ل��روؤي��ت��ه��م لعام 
ع����ر�����س  ي�����ت�����م  ح�����ي�����ث   2050
االب��ت��ك��ارات االإب��داع��ي��ة التي متثل 
واالآم���ن  ال��ذك��ي  للتنقل  االأ���ش��ا���س 

اأه���م ح��دث ح�����ش��اري وث��ق��ايف على 
لنا  اأتيحت  حيث  ال��ع��امل  م�شتوى 
مرات  ع��دة  دب��ي  ل��زي��ارة  الفر�شة 
وموقع اإك�شبو و�شاهدت التحوالت 
موقع  ����ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي  ال����ك����ربى 
ثمانية  العاملي يف غ�شون  احل��دث 

اأعوام من التح�شريات.
وقال الدكتور باتريك فريكوترين 
البلجيكي  اجل���ن���اح  اإن  دروب����ي����ل 
ملتزم  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 

•• دبي -وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ  �شمو  زار 
عددا  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
م���ن اأج���ن���ح���ة ال������دول امل�����ش��ارك��ة يف 
احلدث  دبي"   2020 "اإك�شبو 
"توا�شل  املقام حتت �شعار  ال�شخم 
والذي  امل�شتقبل"  و�شنع  ال��ع��ق��ول 
 192 اأج��ن��ح��ة  جنباته  ب��ني  ي�شم 
اأه���م  اإ����ش���اف���ة اإىل م�����ش��ارك��ة  دول�����ة 
والهيئات  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الدولية ونخب املبتكرين واملبدعني 

من خمتلف اأنحاء العامل.
رافقه  ال��ت��ي  ���ش��م��وه  زي����ارة  و�شملت 
حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  فيها 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
را�شد بن حميد  ال�شياحية وال�شيخ 
البلدية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
بن  وال�شيخ عبداهلل  النعيمي  عمار 
مكتب  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  م��اج��د 
���ش��وؤون امل��واط��ن��ني و���ش��ع��ادة يو�شف 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد 
من  وع���دد  وال�شيافة  الت�شريفات 
جمهورية  جناح  امل�شوؤولني..  كبار 
جمهورية  وج���ن���اح  م���اري���ن���و  ����ش���ان 

قرب�س.
وا���ش��ت��ه��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي ومرافقوه جولتهم 
بجناح �شان مارينو الكائن مبنطقة 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ال��ف��ر���س 
���ش��رح واف  وا���ش��ت��م��ع خ��الل��ه��ا اىل 

ال���ب���ح���ر االأب���ي�������س امل���ت���و����ش���ط ذات 
االأق�شام  وتناولت  العاملية  ال�شهرة 
ع����ن قرب�س  احل����دي����ث  االأخ���������رى 
ك��م��رك��ز اأع��م��ال م��زده��ر وف��ر���س ال 

نهاية لها وتعزيز اخلربات.
وا�شتمع �شموه ومرافقوه اىل نبذة 
م�شاركة  اأه������داف  ح����ول  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
الكبري  احل������دث  ه�����ذا  يف  ق���رب����س 
بينها  دبي" ومن   2020 "اإك�شبو 
اال�شتفادة الكاملة من هذه الفر�شة 
وتقدمي  ه��ادف��ة  م��ب��ادرات  وتنظيم 
االجتماعية  احل��ي��اة  ع��ن  ع��رو���س 
واالقت�شاد  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وتعرف  امل�����ب�����ادرات  م����ن  وغ����ريه����ا 
اأن  ميكن  وم��ا  قرب�س  على  النا�س 
تقدمه من حيث ممار�شة االأعمال 

التجارية والعي�س يف اجلزيرة.
واط���ل���ع ���ش��م��وه ع��ل��ى اأف�����ش��ل م���ا يف 
ال�شوء  ت�شلط  خالل  من  اجلزيرة 
ونقطة  ك��وج��ه��ة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
حيث  وال�شياحة  لال�شتثمار  ج��ذب 
يف   15 ب��ح��وايل  ال�شياحة  ت�شاهم 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة 
االأحاديث  �شموه  وتبادل  لقرب�س. 
على جناح جمهورية  القائمني  مع 
التفقدية  جولته  ختام  يف  قرب�س 
م���رح���ب���ا ب���ه���م يف دول������ة االم�������ارات 
اإك�شبو  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وب���امل�������ش���ارك���ة 
�شعادته  ع��ن  معربا  دب��ي   2020
التوفيق  ل��ه��م  متمنيا  ���ش��اه��ده  مل���ا 
وحت����ق����ي����ق اأه�����داف�����ه�����م م�����ن ه����ذه 

امل�شاركة.

•• دبي-وام:

فريكوترين  باتريك  الدكتور  اأكد 
للجناح  ال���ع���ام  امل���ف���ّو����س  دروب���ي���ل 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  البلجيكي 
تربطهما  واالإم������ارات  بلجيكا  اأن 
وقوية  وث���ي���ق���ة  ت����ع����اون  ع����الق����ات 
حتظى بدعم من قيادتي البلدين 

ال�شديقني.
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ح����وار  وق����ال يف 
العالقات بني  "وام" اإن  االإم���ارات 
تطورا  ت�شهد  واالإم�����ارات  بلجيكا 
م�����ش��ت��م��را يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
واالقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شيما 
وتاأتي م�شاركتنا من خالل اجلناح 
 2020 اإك�������ش���ب���و  يف  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 

تلعب  ح���ي���ث  اجل�����ن�����اح  حم����ت����وى 
اأ�شا�شًيا  دوًرا  امل�����ش��ورة  الق�ش�س 
يف ث��ق��اف��ت��ن��ا وت��راث��ن��ا وُي��ن��ظ��ر اإىل 
البلجيكية على  امل�شورة  الق�ش�س 
يف  متميزة  فرعية  جمموعة  اأنها 
ت���اري���خ ال��ق�����ش�����س امل�������ش���ورة حيث 
تطوير  يف  رئ��ي�����ش��ًي��ا  دوًرا  ل��ع��ب��ت 
كما  االأوروبية.  امل�شورة  الق�ش�س 
املنتجات  اأه���م  ا���ش��ت��ع��را���س  �شيتم 
اأنواع  اأفخر  ت�شمل  التي  امل�شدرة 
باالإ�شافة  البلجيكية  ال�شكوالتة 
املميزة.  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا  اإىل 
مركز  ميثل  ذل��ك  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
BE-" االأعمال املتعدد االأغرا�س
لتنظيم  م��ث��ال��ي��اً  م��ك��ان��اً   "Bizz

الفعاليات يف دبي.

الأر�س كوكب  على  احلياة  تطور  م�ستقبل  ملناق�سة  فريدة  فر�سة  دبي   2020 •  اإك�سبو 
العامل دول  بني  الت�سال  وتعزيز  اخل�سراء  وامل�ساحات  البيئة  على  للحفاظ  بالرتويج  ملتزم  البلجيكي  • اجلناح 

نائبة رئي�سة املفو�سية الأوروبية للدميقراطية ت�سيد بجناح املراأة يف اك�سبو 2020
•• دبي -وام:

املفو�شية  رئي�شة  نائبة  �شويكا  دبرافكا  معايل  اأ���ش��ادت 
االأوروبية للدميقراطية والدميوغرافيا باإجناز اك�شبو 
2020 دبي الأول جناح للمراأة على االإطالق يف تاريخ 
اأك�شبو ...منوهة باأن جناح املراأة م�شدر اإلهام لها لبناء 

اآفاق جديدة للنهو�س باملجتمعات.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة ر���ش��م��ي��ة اإىل االإم�������ارات ام�س 
باأ�شبوع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  حل�����ش��ور جم��م��وع��ة م��ن 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  والريفية  احل�شرية  التنمية 

وعقد اجتماعات ثنائية مع م�شوؤولني اإماراتيني.
كما تعرفت اأي�شا خالل زيارة خا�شة لها جلناح املراأة يف 
"عندما تزدهر  2020 والذي يقام حتت �شعار  اك�شبو 
التاريخية  املراأة  الب�شرية" .. باإجنازات  املراأة ...تزدهر 

واحلديثة وتقدمها يف كل املجاالت و�شط التطور الكبري 
واإ�شهاماتها  والعاملية  العربية  املجتمعات  �شهدته  الذي 
يف ت�����ش��ك��ي��ل امل��ج��ت��م��ع ...ك���م���ا ي����ربز اجل���ن���اح امل���ب���ادرات 
العامل  اأن��ح��اء  امل����راأة يف جميع  تقدمها  ال��ت��ي  واحل��ل��ول 
اإىل  والتعرف  اأف�شل  ع��امل  ل�شنع  املتالحق  وت��اأث��ريه��ا 
التاأثري االإيجابي للمراأة يف العامل والتحديات التي ال 
تزال تواجهها. واأ�شادت معايل �شويكا يف ت�شريح خا�س 
ال��ذي يعر�س  امل��راأة املهم  اأنباء االإم��ارات بجناح  لوكالة 
والعاملي  االإقليمي  امل�شتوى  على  للمراأة  مهمة  ق�شايا 
امل���راأة يف جميع جماالت  ال��ذي ي�شهم يف متكني  االأم���ر 
احل���ي���اة. وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا اأن���ه���ا ���ش��ت��ت��ح��دث يف اإح����دى 
للمناطق  امل��دى  بعيدة  روؤي��ة  اك�شبو حول  الفعاليات يف 
ال��دمي��وغ��رايف على  التغيري  اآث���ار  ذل��ك  الريفية مب��ا يف 

التو�شيل والو�شول اإىل اخلدمات.

بالتعا�ن مع جمعية ال�شارقة اخلريية �مبيزانية قدرها 2 مليون درهم 

القلب الكبري تنتهي من بناء قرية ال�سيخ خالد املتكاملة لإيواء ومتكني 1300 �سخ�س يف النيجر
•• ال�سارقة-الفجر:

الكبري،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع���ل���ن���ت 
املعنية  العاملية  االإن�شانّية  املوؤ�ش�شة 
يف  واملحتاجني  الالجئني  مب�شاعدة 
االنتهاء  ع��ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
من اأعمال بناء وجتهيز قرية ال�شيخ 
خالد بن �شلطان القا�شمي املتكاملة 
يف جمهورية النيجر، الإيواء ومتكني 
التي  العائالت  �شخ�س من   1300
تعاين ظروفاً معي�شية �شعبة نتيجة 
والتغريات  ال��ق��ائ��م��ة  اال���ش��ط��راب��ات 
املناخية التي ت�شبب عبئاً على املرافق 
احليوّية وتثقل كاهل ال�شكان وحتد 
�شروط  ل��ت��وف��ري  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  م���ن 

احلياة الكرمية.
نفذت  ق��د  الكبري"  "القلب  وك��ان��ت 
م�شروع القرية بالتعاون مع جمعية 
ت�شل  مبيزانية  اخل��ريي��ة،  ال�شارقة 
اإىل 2 مليون درهم اإماراتي، اإذ ت�شري 
منظمة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  االح�شائيات 
من   63% ن��ح��و  اأن  اإىل  اليوني�شف 
اأدنى  حت��ت  يعي�شون  النيجر  �شّكان 

حّد خلط الفقر.
يف  بناوؤها  جاء  التي  القرية  وتتكون 
مت  م�شكناً   20 م��ن  نيامي  منطقة 

جلمعية  التنفيذي  املدير  خ��ادم،  بن 
العمل  "اأن  اخل����ريي����ة:  ال�������ش���ارق���ة 
اخل����ريي امل���درو����س وط���وي���ل االأج���ل 
االإن�شان  ل��ت��م��ك��ني  دوم�������اً  ي���وؤ����ش�������س 
م���ن االع���ت���م���اد ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه. عماًل 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتوجيهات 
ب������ن حممد  �����ش����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى،  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وه��و م��ا يتجلى يف 
تنفيذ امل�شاريع امل�شتدامة التي توفر 

مل�شتحقيها احلياة الكرمية."
اإن�������ش���اء هذه  "اأن  خ�����ادم:  ب���ن  واأك�����د 
له  املغفور  ا�شم  حتمل  التي  القرية 
�شلطان  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن 
القا�شمي طيب اهلل ثراه بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة القلب الكبري يج�شد اأهمية 
حيث  اجلهتني  بني  امل�شرتك  العمل 
مل�شاريع  ام���ت���داداً  العمل  ه��ذا  ميثل 
جانب  اىل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ���ش��ب��ق  ع�����دة 
املبادرات التي نعمل عليها لتنفذ يف 
واملوؤ�ش�شة،  اجلمعية  ب��ني  امل�شتقبل 
داأب��ت عليه اجلمعية بهدف  وه��و ما 
والتاأكيد  امل��ع��وزي��ن  معاناة  تخفيف 
على دميومة اخلري النابع من اإمارة 
يف  م�شتحقيه  اإىل  لي�شل  ال�����ش��ارق��ة 

املناطق النائية."

احلوادث واحلاالت الطارئة، ف�شاًل 
عن تزويده باالأجهزة املخربية.

القلب  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��رك��ي��ز  اإط�����ار  ويف 
الكبري على امل�شاريع امل�شتدامة، فقد 
حر�شت على توفري خدمات متكاملة 
وم�شتدامة يف القرية ت�شمل م�شادر 
لل�شرب،  ���ش��احل��ة  وم���ي���اه  ال��ط��اق��ة، 
راأ�شاً   353 القرية  الأه��ايل  وقدمت 
م���ن امل���اع���ز، ل��ت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى توفري 
م�شتلزمات احلياة، وت�شاعدهم على 
يعد  اإذ  ال����ذات����ي،  االك���ت���ف���اء  حت��ق��ي��ق 
امل��اع��ز م��ن اأك��ر احل��ي��وان��ات �شهولة 
للحليب  انتاجاً  يف الرتبية واأكرها 
وال�������ش���ع���ر واجل�����ل�����ود وغ����ريه����ا من 

م�شتلزمات العي�س.

اأكرث من جمرد مكان لالإيواء
ب����دوره����ا، ق���ال���ت م����رمي احل���م���ادي، 
الكبري:  ال���ق���ل���ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 
"جت�شد قرية ال�شيخ خالد القا�شمي 
روؤي�����ة قرينة  ال��ن��ي��ج��ر  امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
ال�شارقة،  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
القلب  موؤ�ش�شة  رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
لالأطفال  ال��ب��ارزة  املنا�شرة  الكبري، 
ال�شامية  املفو�شية  ل��دى  الالجئني 

تخ�شي�شها بالدرجة االأوىل الأمهات 
االأيتام اللواتي يفتقدن لفر�س عمل 
م��الئ��م��ة، ح��ي��ث ت��وف��ر ال��ق��ري��ة لهن 
مقومات العي�س الكرمي عرب املرافق 
اإذ تت�شمن  الت�شغيلية التي ت�شملها، 
والفواكه،  للخ�شار  مزرعة  القرية 
امل���وا����ش���ي وحفظ  واأخ������رى ل��رتب��ي��ة 
جتهيزهم  مت  وخم���ب���ز  االأع���������الف، 

بجميع املعدات االأ�شا�شية الالزمة. 
كما ت�شمل القرية مدر�شة ت�شم �شتة 
االأطفال  ت�شتقطب  درا�شية  ف�شول 
املتواجدين يف املنطقة وتوّفر فر�س 
عمل للمعلمني واملعلمات، باالإ�شافة 
اإىل م�شتو�شف مت جتهيزه ال�شتقبال 
ح��������االت ال�����������والدة وال����ت����ع����ام����ل مع 

الالجئني،  ل�����ش��وؤون  املتحدة  ل���الأمم 
واملتمثلة يف تاأ�شي�س م�شاريع بنيوية 
االأماكن  يف  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م�����ش��ت��دام��ة 
االأكر فقراً وت�شرراً من ال�شراعات 

واالأزمات والكوارث". 
يف  "حر�شنا  احل���م���ادي:  واأ����ش���اف���ت 
خالد  ال�����ش��ي��خ  ق��ري��ة  وب��ن��اء  ت�شميم 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع��ل��ى اأن ت��ك��ون اأك���ر من 
تقدم  واأن  ل����الإي����واء،  م��ك��ان  جم����رد 
حياتية  جت����رب����ة  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
حتفيزية، جتعلهم ي�شاركون يف اإنتاج 
احتياجاتهم واإدارة �شوؤونهم اليومية 
ذاتية  وب��و���ش��ائ��ل  م��ب��ت��ك��رة  ب�����ش��ورة 

وم�شتدامة". 
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا �لكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• جان بابتي�ست نوديه

   بعد و�شائل االإعالم الرو�شية، جاء دور “حمللي” 
اال�شرتاتيجية الدولية للكرملني، لتاأييد بحرارة، 
وامل����وؤي����دة ملو�شكو  امل��ن��اه�����ش��ة الأم���ري���ك���ا  االأج����ن����دة 
واملر�شح  املتطرف  اليميني  املجادل  يتبناها  التي 

الرئا�شي الفرن�شي املفرت�س.
   هذه املرة، مل تعد و�شائل االإعالم الرو�شية فقط 
ب�شن هجمات عنيفة  زم��ور  اإري��ك  التي تدعم  هي 
نادرة �شد اإميانويل ماكرون، “دمية املالية العاملية 
املخزية،  رغباتهم  ُي�شبع  ال��ذي��ن  واالأمريكيني” 
الر�شمية،  ن��وف��و���ش��ت��ي  ري���ا  وك���ال���ة  ت�����ش��ّب��ه  وه���ك���ذا 
الرئي�س الفرن�شي ب� “فتاة مرافقة فاخرة تفهم ما 
االأكر  للجهة  بالن�شبة  هو متوقع منها ومتى”. 
املوؤثرة،  الرو�شية  الفكر”  “موؤ�ش�شة  فاإن  نظرية، 
رو�ش�شرتات، القريبة من الكرملني، هي التي رمبا 
ع��اٍل ما يفكر فيه فالدميري بوتني  تقول ب�شوت 

ب�شوت خافت.
    تراأ�س رو�ش�شرتات اإيلينا فالدميريوفنا بانينا، 
املوحدة”،  “رو�شيا  احلاكم  احل��زب  وهي ع�شو يف 
ال�شوؤون  ب��ارزة يف جلنة  وع��الوة على ذل��ك، ع�شو 
النواب(.  )جمل�س  ال��دوم��ا  جمل�س  يف  اخلارجية 
لال�شرتاتيجيات  ال������دويل  “املعهد  ق�����ّدر  وق����د 
اإىل  “بالنظر  اأن���ه  اأك��ت��وب��ر،   28 يف  ال�شيا�شية”، 
�شعبيته املتزايدة، ي�شتطيع اإريك زمور التغلب على 
يفي�س “�شندوق  “ويف هذه احلالة”،  ماكرون”. 
اأفكار” الكرملني، معتمداً على ت�شريحات املر�شح 
ن�شهد حتالفاً  اأن  امل�شتحيل  “لي�س من  املفرت�س، 
االأجنلو  �شيواجه  وب��رل��ني  وب��اري�����س  مو�شكو  ب��ني 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب��ق��ي��ادة  ���ش��اك�����ش��ون 

العظمى. »
   اأكر و�شوًحا من مارين لوبان، “الوالء الرو�شي” 
الذي  بوتني،  بفالدميري  واإعجابه  زم��ور،  الإري��ك 
�شرح به علًنا منذ �شنوات، يحقق اأحالم الكرملني 
ب��رن��ام��ج �شيا�شته  االأك����ر ج��م��وًح��ا. مت��اًم��ا م��ث��ل 
اخل��ارج��ي��ة: خ���روج ف��رن�����ش��ا م��ن ال��ن��ات��و واالحت���اد 
بب�شاطة،  رو���ش��ي��ا...  م��ع  التحالف  ث��م  االأوروب�����ي، 
اال�شرتاتيجية”  “الروؤية  التب�شيط،  عن  ناهيك 
فاإن  نظره،  مبتكرة. فمن وجهة  بالكاد  الزمورية 
وا�شعة  �شك�شونية  اأجن��ل��و  م��وؤام��رة  �شحية  رو�شيا 
النطاق، هدفها منع احتاد القارة االأوروبية “من 

املحيط االأطل�شي اإىل جبال االأورال«.
الرئا�شية  واالن���ت���خ���اب���ات  زم����ور  اإري�����ك  وح����ول     
الفرن�شية، مل يتحدث الرئي�س الرو�شي فالدميري 
ب��وت��ني ب��ع��د. وي��ح��ت��م��ل اأن����ه م���ن ب���اب احل�����ذر، لن 
“حتليالت”  ل بو�شوح. لكن  اأبًدا من يف�شّ يحدد 
اجليوا�شرتاتيجيني املقربني من الكرملني، ونربة 
ال�شحافة التي ت�شيطر عليها ال�شلطة الرو�شية، ال 
ترتك جمااًل لل�شك يف اختيار �شلطة رو�شية بداأت 
االأمل  لبوتني،  بالن�شبة  لوبان:  مارين  تياأ�س من 

هو زمور... والهدف هو ماكرون.
ب����االأح����رى، م���اك���رون جم�����ددا. الأن����ه خالل  اأو     
تعر�س   ،2017 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
وبق�شوة  دائ��م  لهجوم  احل��ايل  الفرن�شي  الرئي�س 

ال�شحافة  يف  علنية  بطريقة  مو�شكو،  قبل  م��ن 
خط  يف  نوفو�شتي،  ري��ا  م��ع  ل���الأوام���ر.  اخلا�شعة 
النار االأمامي، الثمرة ال�شحفية الأجهزة املخابرات 
االإعالم  لو�شائل  االأم  وال��دار  الرو�شية،  اخلارجية 
اليوم”،  )“رو�شيا  اخل��ارج  اإىل  املوجهة  الرو�شية 

“�شبوتنيك«(.
2016 يف الواليات     بعد هيالري كلينتون عام 
��ا هدًفا  امل��ت��ح��دة، ك���ان اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون اأي�����شً
 .2017 عام  حملة  خالل  “املنابر”  لتلك  �شرًيا 
ا���ش��ت��ق��راره، ه��اج��م جهازا  ويف حم��اول��ة ل��زع��زع��ة 
املخابرات  ب��ج��ه��از  م��رت��ب��ط��ني  اع��الم��ي��ة  ق��ر���ش��ن��ة 
الع�شكرية الرو�شية، ب�شكل خا�س ح�شابات الربيد 
األف   20 احل���ايل.  الرئي�س  الأق���ارب  االإل��ك��رتوين 
ر�شالة اإلكرتونية مّت ت�شريبها قبل اجلولة الثانية 
“ماكرون  ا�شم  الق�شية  على  اأُط��ل��ق  وق��د  بقليل. 
املع�شكر  ي�شري  م���وث���وق،  م�����ش��در  وم���ن  ليك�س”. 
الهجمات  ه��ذه  ت��ك��رار  م��ن  اإىل خم��اوف  الرئا�شي 
الرو�شية خالل االنتخابات الرئا�شية املقبلة، واأنه 

مت اتخاذ االحتياطات.
   كان ماكرون هو الهدف بالفعل يف ذلك الوقت، 
ومل تكن املر�شحة اليمينية املتطرفة مارين لوبان 
باعرتاف  ب��وت��ني.  ل��ف��الدمي��ري  املف�شل  امل��ه��ر  ه��ي 
اجلميع، ا�شتفاد حزب التجمع الوطني من الدعم 
10 م��الي��ني يورو  ب��ن��ح��و  وال���ق���رو����س ال��رو���ش��ي��ة 
فر�شها  اأن  اع��ت��ربت  مو�شكو  اأن  اإال   ،2014 ع��ام 
“خّففت”  مر�شحة  من  منزعجة  وب��دت  �شعيفة، 
مواقفها، ال �شيما ب�شاأن االحتاد االأوروب��ي، بهدف 
حزبها حتى يتم انتخابها. لذلك  “نزع �شيطنة” 
مل يتم ن�شيان الدين املايل حلزب التجمع الوطني 
املحاكم  اأم����ام   2020 ع���ام  م��ط��ل��وب  م��و���ش��ك��و.  يف 
الرو�شية، �شيتم �شداده بعد اإعادة اجلدولة الودية 

التي اأبرمت خارج املحكمة.
   ب����داًل م���ن ال���ره���ان ع��ل��ى م���اري���ن ل���وب���ان خالل 
�شيد  راه��ن   ،2017 لعام  الرئا�شية  االنتخابات 
فيون،  ف��ران�����ش��وا  �شديقه  ف��ر���س  على  الكرملني 
املر�شح  اأن  اأف�شل بكثري. غري  ال��ذي كان يف و�شع 
لزوجته  ال��وه��م��ي��ة  ال���وظ���ائ���ف  ق�����ش��ي��ة  يف  ت��ع��ر 
اإق�شاوؤه يف اجلولة االأوىل  ومت  “بينيلوب غيت”، 
اأنه  اإليه على  الكرملني ينظر  االق��رتاع. كان  من 
وكعزاء مايل، مت نقل  “�شحية عملية منّظمة”.  
�شركة  اإدارة  جمل�س  اإىل  ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س 

النفط احلكومية الرو�شية “زاروبيجنيفت«.
   ويكفي اأن نقول، اإن فران�شوا فيون خارج ال�شباق، 
ومارين لوبان ال تتفوق كثرًيا، رمبا راأى فالدميري 
بوتني يف بروز احلملة الرئا�شية الإريك زمور نعمة 
يف  ال�شابق  ال�شحفي  ف�شل  اإذا  ال�شماء.  من  وهبة 
اإليه  �شُينظر  اأن��ه  يف  �شك  هناك  فلي�س  لوفيغارو، 
كما  م��وؤام��رة،  �شحية  اأن���ه  على  مو�شكو  يف  ��ا  اأي�����شً
دي�شك-رو�شيا  م��وق��ع  ب�شخرية  ذل���ك  اىل  ي�شري 
االإخ����ب����اري. وب��ح�����ش��ب ب��ع�����س و���ش��ائ��ل االإع�����الم يف 
)وبالتايل  ال�شلطة  عليها  ت�شيطر  التي  مو�شكو 
انت�شاره  تخ�شى  التي  الع�شابة  ف��اإن  “مطلعة”(، 

بداأت حتيك له وتلعب �شده.
ترجمة خرية ال�شيباين

الكرملني ي�سّوت لزمور...!

*غطى ع�شرات النزاعات، من يوغو�شالفيا اإىل ال�شي�شان، ومن العراق اإىل اأفغان�شتان. 
متخ�ش�س يف اأوروبا ال�شرقية والبلقان والقوقاز. تخرج يف االآداب من جامعة ال�شوربون، 
ويف ال�شحافة من كلية الدرا�شات العليا بليل، ويف العالقات الدولية من مدر�شة العلوم 

ال�شيا�شية بباري�س، ومن موؤلفاته »اجلرح«.

الفو�شوي من اأفغان�شتان ومقتل 13 اأمريكياً ب�شبب الهجوم االإرهابي على 
مطار كابول وعودة طالبان اإىل احلكم ب�شرعة �شادمة؟ باال�شتناد اإىل تقييم 
يرى  يوغوف/اإيكونومي�شت  وا�شتطالعات  بوليتيك�س  كلري  ري��ل  م��ع��دالت 
اأفغان�شتان تهيمن  ال�شببني املذكورين. وبداأت  اأّن اجلواب يكمن يف  الكاتبان 
على االأخبار االأمريكية يف 13 اأغ�شط�س )اآب( 2021. بدءاً من ذلك التاريخ 
وحتى 23 اأغ�شط�س، عر�شت �شحيفة نيويورك تاميز اأفغان�شتان يف واجهة 
اأخبارها كل يوم. �شبق لربوز متحور دلتا اأن ترك اآثاره على �شعبية بايدن قبل 
هذا التاريخ، حيث ظهر ن�شف هذا الرتاجع ال�شعبي قبل 13 اأغ�شط�س. يف 
9 يونيو، اأعطى ريل كلري بوليتيك�س بايدن �شايف تاأييد بزائد 12.9 نقاط 
مئوية. يف 12 اأغ�شط�س، اأي يف اليوم الذي �شبق بداية هيمنة اأفغان�شتان على 

االأخبار، كان �شايف التاأييد قد انخف�س اإىل زائد 4.2 نقاط.
بايدن يف مواجهة كوفيد-19 بني  اأداء  تاأييد  نف�شها، تراجع  الفرتة  خالل 

ال�شلبية. بني  اإىل خانة  تاأييده  التي دفع �شايف  اأفغان�شتان هي  بايدن، كانت 
13 و 23 اأغ�شط�س، انخف�س �شايف التاأييد ال�شعبي لبايدن من زائد 4.2 
يكن  مل  بوليتيك�س.  كلري  ري��ل  ملعدالت  وفقاً  مئوية  نقاط   2.3 ناق�س  اإىل 
االأمريكيون قط واثقني ب�شكل وا�شع من قدرة بايدن على اإدارة اأزمة دولية، 
اأدت باأفغان�شتان اإىل تاآكل اأي ثقة كانت موجودة. يف 5 يونيو، كان الناخبون 
امل�شجلون منق�شمني حول قدرة بايدن على اإدارة اأزمة دولية. %44 اأعربوا 
وفقاً   43% ذل��ك  يف  عار�شهم  بينما  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  باإمكاناته  ثقتهم  عن 
ال�شتطالع يوغوف/اإيكونومي�شت. تغريت هذه االأرقام يف 28 اأغ�شط�س حيث 
كان �شايف التاأييد ال�شعبي لطريقة تعامل بايدن مع اأفغان�شتان ناق�س 13 
اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  الأدائ��ه  التاأييد  ظل  التايل،  ال�شهر  يف  مئوية.  نقطة 
دولية.  اأزم��ة  اإدارة  على  قدرته  اإىل  بالن�شبة  نف�شه  واالأم���ر   40% من  اأق��ل 
بعد �شهرين على االن�شحاب الفو�شوي من اأفغان�شتان، وا�شلت �شعبية بايدن 
االنخفا�س من ناق�س 4 نقاط يف 1 اأكتوبر اإىل ناق�س 9.7 يف 28 اأكتوبر. 
طراأ الكثري من هذا االنخفا�س بني �شريحة امل�شتقلني الذين ازدادوا رف�شاً 

لطريقة تعامله مع كورونا.

•• وا�سنطن-وكاالت

العلوم  واأ���ش��ت��اذ  ب��ارك��ر  بريت  �شتانفورد  جامعة  يف  ال��دك��ت��وراة  طالب  تطرق 
�شعبية  التي دفعت  االأ�شباب  اإىل  برادي  ديفيد  نف�شها  ال�شيا�شية يف اجلامعة 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن اإىل االنهيار.
1 يونيو )حزيران( املا�شي،  اأنه يف  “ريل كلري بوليتيك�س”  وذكرا يف موقع 
%53.5 وفقاً للموقع نف�شه، حيث كان  اإىل  اأداء بايدن  و�شل معدل تاأييد 
الفارق بني املوافقة وعدم املوافقة على اأدائه زائد 11.3 نقاط مئوية. هذا 
هذا  اإىل  ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  الرئي�س  ي�شل  مل  لالإعجاب.  مثري  الرقم 
احلد على االإطالق، بينما حقق �شلفه باراك اأوباما هذا الرقم فقط يف بداية 
ونهاية واليتيه. تغريت تلك االأرقام ب�شكل جذري الحقاً، اإذ و�شل الفارق بني 
تاأييد وعدم تاأييد بايدن اإىل ناق�س 9.7 نقاط مئوية يف 28 اأكتوبر )ت�شرين 
االأول( املا�شي. بذلك، يكون بايدن قد �شهد تراجعاً �شعبياً ب� 21 نقطة كاملة. 
هل ميكن تف�شري ذلك بانت�شار متحور دلتا يف الوقت الذي كان االأمريكيون 
يعودون اإىل حياة طبيعية من دون كمامات؟ اأم يرتبط املو�شوع باالن�شحاب 

ا�شتطالع  وج��د  )اأي����ار(،  م��اي��و   29 يف  واجل��م��ه��وري��ني.  امل�شتقلني  الناخبني 
ي��وغ��وف/اإي��ك��ون��وم��ي�����ش��ت اأن����ه ب��ني ال��ن��اخ��ب��ني امل�����ش��ج��ل��ني، واف����ق %87 من 
على  امل�شتقلني  من   46% و  اجلمهوريني  من   19% و  الدميوقراطيني 
 53% اإىل  حينها  التاأييد  �شايف  و�شل  اجلائحة.  مع  بايدن  تعامل  طريقة 
وهو يكاد يكون متطابقاً مع تاأييد اأدائه الرئا�شي ال�شامل. اأيد %86 ممن 
وبحلول  ال�شامل.  الرئا�شي  اأداءه  كوفيد-19  بايدن مع  تعامل  وافقوا على 
اإىل  كوفيد-19  مع  بايدن  الأداء  ال�شعبي  التاأييد  انخف�س  اأغ�شط�س،   14
تاأييد  ب��ق��ي  ذل���ك،  م��ع   .)40% وامل�شتقلون   9% )اجل��م��ه��وري��ون   48%
اأدائ��ه يف  تاأييد  )%89( بني من حافظوا على  ال�شامل مرتفعاً  بايدن  اأداء 
قبل  لبايدن  املت�شائلة  التاأييد  معدالت  اأن  اإىل  االت�شاق  هذا  ي�شري  كورونا. 
تعامله  راأيهم جتاه  الذين غريوا  اأولئك  من  اأ�شا�شاً  نابعة  االأفغاين  احلدث 
بها  التي متتع  احلماية  تاآكل  اإىل  دلتا  ب��روز متحور  اأدى  بينما  كورونا.  مع 

ملاذا تقّو�ست �سعبية الرئي�س الأمريكي بايدن؟

التي اوقفت جزًءا كبرًيا من رحالتها باخلطوة، واعرب 
با�شتئناف  �شعادته  اآالن جوي�س عن  التنفيذي  رئي�شها 

الرحالت الدولية الذي “تاأخر جداً«.
ن��رى مل �شمل االأ�شرتاليني  اأن  “اإنه الأم��ر رائ��ع  وق��ال 

باأقاربهم بعد فرتة طويلة من البعاد«.
يوم عظيم  “اإنه  �شكوت موري�شون  ال��وزراء  رئي�س  قال 
بالن�شبة الأ�شرتاليا”، ون�شر ر�شالة على في�شبوك يقول 

فيها اإن البالد اأ�شبحت االآن “م�شتعدة لالنطالق!«
فجر االثنني، عرب اأول القادمني عن فرحتهم يف مطار 

�شيدين، الذي كان م�شرحاً مل�شاهد عناق موؤثرة.
وقال تيم ترنر الذي مل ير ابنه منذ عام لل�شحافيني 

اإن القدوم كان “رائعا«.
واإىل جانب قدوم البع�س، كان اآخرون ي�شتعدون لل�شفر 

للقاء اأحبائهم يف اخلارج.
للتوجه  “مت�شوق”  اإنه  اأبهي باجاج )35 عاماً(  وقال 
امليالد  بعيد  االحتفال  اأج��ل  من  املتحدة  الواليات  اإىل 

مع العائلة، بعد عامني من الفراق.

•• �سيدين-اأ ف ب

ما  بعد  االثنني،  اأم�س  حدودها   فتح  اأ�شرتاليا  اأع��ادت 
يقرب من 600 يوم من اإغالقها، ما اأثار م�شاهد مل 

�شمل موؤثرة يف مطار �شيدين.
يف 20 اآذار/مار�س 2020، فر�س البلد ال�شا�شع اأحد 
اأكر تدابري اإغالق احلدود �شرامة يف العامل من اأجل 

احلد من انت�شار وباء كوفيد.
اإىل  ���ش��ه��را   19 م��ن��ذ  اأ���ش��رتال��ي��ا  اغ����الق ح����دود  واأدى 
اخلارج  يف  اال�شرتاليني  اآالف  بع�شرات  ال�شبل  تقطع 
اإذ كانت الرحالت نادرة وكان يتعني على اال�شرتاليني 
اإذن خا�س وق�شاء  الراغبني بال�شفر اإىل بلدهم طلب 

حجر �شحي مكلف للغاية يف فندق ملدة 14 يوما.
وملبورن،  �شيدين  ال��ب��الد،  يف  مدينتني  اأك��رب  وق���ررت 
امللقحني  لالأ�شرتاليني  وال�شماح  التدابري  هذه  اإلغاء 

بالكامل االآن بال�شفر دون احلجر ال�شحي.
كانتا�س  االأ�شرتالية  اجلوية  اخلطوط  �شركة  رحبت 

•• الرباط-وكاالت

انتخب  م��ت��وق��ع��ا  ك����ان  م�����ش��ه��د  يف 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي حلزب 
املغربي  والتنمية”  “العدالة 
االإله  عبد  ال�شبت   اأم�س  اأول  اأول 

بنكريان اأمينا عاما للحزب.
“العدالة  ب����ن����ك����ريان  وي������رتاأ�������س 
الدين  ل�����ش��ع��د  خ��ل��ف��ا  والتنمية” 
ا�شتقالته  ق����دم  ال����ذي  ال��ع��ث��م��اين 
حلقت  التي  امل��دوي��ة  الهزمية  بعد 
باحلزب يف االنتخابات الت�شريعية 
املا�شي  �شبتمرب  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 

باململكة.
وبح�شب م�شادر من حزب “العدالة 
ع���ودة  خ��ل��ف��ت  ف��ق��د  والتنمية”، 
العامة،  االأم��ان��ة  ل��ق��ي��ادة  ب��ن��ك��ريان 
انق�شاما كبريا داخل احلزب، نظرا 
مقابل  ال�����ش��دام��ي��ة،  ل�شخ�شيته 
على  االعتماد  اإىل  امللحة  احلاجة 
خالل  ومتزنة  تنظيمية  �شخ�شية 

هذه املرحلة الدقيقة.
ووفق امل�شادر، فاإن عددا من قيادات 
قد  والتنمية”  “العدالة  واأع�شاء 
عربوا عن رغبتهم يف جتديد دماء 
احلزب ملا يفر�شه الواقع اليوم من 
جت��دي��د ل��الأف��ك��ار، وال��ع��م��ل مببداأ 
ب��دل ح�شر  القيادة،  ال��ت��داول على 
ووجوه  اأ�شماء  بيد  العامة  االأمانة 

“م�شتهلكة«.
لل�شاأن  املتتبعني  م��ن  ع��دد  وي���رى 
املراهنة  اأن  امل��غ��رب،  يف  ال�شيا�شي 
ع��ل��ى ع��ب��د االإل����ه ب��ن��ك��ريان لتدبري 
املرحلة املقبلة يعد مبثابة مغامرة 
ال���ع���واق���ب، نظرا  غ���ري حم�����ش��وب��ة 
ال�شنوات  خالل  لعبه  ال��ذي  للدور 
احلزب  اأزم����ات  ت��اأج��ي��ج  يف  املا�شية 
الداخلية، مما انعك�س ب�شكل كبري 

على �شورته اخلارجية.  
والتنمية”  “العدالة  وي����ح����اول 
الغ�شب  ام��ت�����ش��ا���س  )م���ع���ار����س(، 
قيادة  خ���الل  اأدائ����ه  ع��ل��ى  ال�شعبي 
لواليتني  احل���ك���وم���ي  االإت���������الف 

متتاليتني.
كبريا  تراجعا  احل��زب  �شجل  وق��د 
الت�شريعية  االن���ت���خ���اب���ات  خ����الل 
االأخ���������رية، ح���ي���ث ف���ق���د ن���ح���و 90 
الربملان،  يف  م��ق��اع��ده  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
زلزاال  اأح��دث��ت  التي  النتائج  وه��ي 
وعجل  للحزب  العامة  االأمانة  هز 
ب��ع��ق��د م���وؤمت���ر ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي الإع����ادة 

ترتيب البيت الداخلي.
ا���ش��م ع��ب��د االل����ه بنكريان  اق����رتن 
“العدالة  ح��������زب  ق��������اد  ال����������ذي 
احلكومة  راأ�����س  ع��ل��ى  والتنمية” 
و2016،   2011 اأع�����وام  خ���الل 

املحبة  اجل���دل���ي���ة  ب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
بني  “الزعامة”  دور  ل���ل���ع���ب 
ويتهمه خ�شومه  احل��زب،  ق��ي��ادات 
ال�شيا�شيني باعتماد الطابع واللغة 
ثقة  ك�شب  اأج��ل  من  “ال�شعبوية” 

وتعاطف املواطنني والناخبني.
واملحلل  اجلامعي  االأ�شتاذ  ويعترب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ع��م��ر ال�������ش���رق���اوي اأن 
ال����ذي  “ال�شعبوي”  اخل����ط����اب 
ارت���ك���ز ع��ل��ي��ه ع��ب��د االإل�����ه بنكريان 
خالل فرتة تراأ�شه للحكومة، بات 

متجاوزا اليوم وغري مقبول.
ت�شريح  يف  ال�����ش��رق��اوي  وي�شتبعد 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
نف�س  ب��ن��ك��ريان  خل���ط���اب  “يكون 
ال�شنوات  م��ث��ل  وال���ت���اأث���ري  ال���وق���ع 
ال�شياقات  لتغري  ن��ظ��را  امل��ا���ش��ي��ة، 
وبالنظر للرهانات احلالية التي ال 
تتطلب هذا النوع من اخلطابات«. 
االإل�����ه بنكريان  وق���د ط��ال��ت ع��ب��د 
ال�������ذي ي����ع����ود ل�����رتاأ������س االأم�����ان�����ة 
والتنمية”،  ل�”العدالة  ال��ع��ام��ة 
ان����ت����ق����ادات وا����ش���ع���ة خ�����الل فرتة 
قرارات  ب�شبب  للحكومة،  قيادته 
من  الو�شطى،  الطبقة  ا�شتهدفت 
ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ع��ف ال���زي���ادة يف االأج����ور 
ورف���ع ���ش��ن ال��ت��ق��اع��د وغ��ريه��ا من 
االإجراءات التي انعك�شت �شلبا على 

فئات جمتمعية بعينها.
وا�شع  بجدل  بنكريان  ت�شبب  كما 
وحالة من الغ�شب و�شط املغاربة، 
ب�شبب ا�شتفادته من راتب تقاعدي 
اآالف   9 ب��ن��ح��و  ق�����در  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
الكثريون  وات��ه��م��ه  �شهريا،  دوالر 

بالتناق�س بني اخلطاب واملمار�شة 
اال�شتفادة  خ��الل  م��ن  ال�شيا�شية، 

من نظام “الريع«.    
ال�شيا�شات  اأن  ال�����ش��رق��اوي  وي��وؤك��د 
لبنكريان قد  ال�شابقة  واخلطابات 
اأ�شفر عنه  اأتبث ف�شلها، يف ظل ما 
امل��رح��ل��ة م��ن نتائج ال  ت��دب��ري تلك 

ترقى اإىل م�شتوى التطلعات.
ي�شكل  ال  ب��ن��ك��ريان  اأن  اإىل  ويلفت 
ل�”العدالة  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  ال�����ي�����وم 
للخروج  خ��ي��ارا  ���ش��وى  والتنمية” 
م����ن ال���ن���ف���ق امل���ظ���ل���م، م���ع���ت���ربا اأن 
يف  ل��ل��ح��زب  “الكارثية”  ال��ن��ت��ائ��ج 
االنتخابات االخرية هي ما �شهلت 
اأقل وال  العامة ال  عودته لالأمانة 

اأكر.
اأ���ش��ت��اذ العلوم  ي���وؤك���د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
حممد  ب����ج����ام����ع����ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
الوردي  عبا�س  بالرباط  اخلام�س 
لقيادة  ب��ن��ك��ريان  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل 
والتنمية”  “العدالة  ح�������زب 
يف  للحزب  امل��دوي��ة  النتائج  اأملته 
�شبتمرب،  م��ن  ال��ث��ام��ن  ان��ت��خ��اب��ات 
داخلية،  انق�شامات  �شبقتها  والتي 
وبروز تيارات اأدت اإىل اإحداث �شرخ 

داخل احلزب.
امل�شهد  اإىل  ب��ن��ك��ريان  ا���ش��م  وي��ع��ود 
دام  غ��ي��اب  بعد  ب��امل��غ��رب  ال�شيا�شي 
اإعفائه  ع��ق��ب  ���ش��ن��وات،   5 ح����وايل 
 2017 من ت�شكيل احلكومة عام 
ال�شيا�شي  االن�������ش���داد  ح���ال���ة  اإث�����ر 
ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا امل��م��ل��ك��ة اآن������ذاك 
“البلوكاج  وعرفت اإعالميا بفرتة 
ب�شبب رف�س بنكريان  احلكومي”، 

التجمع  ح������زب  زع����ي����م  ������ش�����روط 
اأخنو�س،  عزيز  ل��الأح��رار  الوطني 

لاللتحاق باحلكومة.
حينها  امل���غ���رب���ي  ال���ع���اه���ل  وع�����ني 
�شعد  احل�����زب  ال���ث���اين يف  ال���رج���ل 
الدين العثماين الذي قبل �شروط 
اأخنو�س، و�شكل احلكومة يف ظرف 

مل يتجاوز االأ�شبوعني.
و���ش��ه��د احل����زب م��ن��ذ ت��ل��ك الفرتة 
داخليا و�شراعا حمموما  انق�شاما 
ب��ني ت��ي��ار حم�����ش��وب ع��ل��ى بنكريان 
كانت  ل���ل���ع���ث���م���اين،  ت����اب����ع  واآخ���������ر 
اأزم��ات عدة فجرتها ملفات  تغذيه 
فرن�شة  اأب������رزه������ا  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
م�شروع  على  وامل�����ش��ادق��ة  التعليم 
قانون القنب الهندي، و�شوال اإىل 

نتائج االنتخابات االخرية.
على  تقت�شر  بنكريان مل  خالفات 
العثماين، بل طالت قيادات اأخرى 
ترف�س  كانت  التي  احل��زب،  داخ��ل 
ت�شاهم  والتي  امل�شيئة  ت�شريحاته 

يف تاأجيج الو�شع الداخلي.  
امل�شاكل   “ اأن  ال�شرقاوي  ويعترب 
ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ���ش��ه��ده��ا حزب 
انعك�شت  والتنمية”  “العدالة 
ب�شكل �شلبي على اأداء احلزب خالل 
تراأ�شه احلكومة، كما �شكلت واحدة 
التي  االنتكا�شة  م�شببات  بني  من 

حلت به يف االنتخابات االأخرية«.
دور  لعب  بنكريان   “ اأن  وي�شيف 
كبري يف بروز هذه امل�شاكل، حيث مل 
�شنوات  االأرب��ع  يفوت فر�شة طيلة 
على  الت�شوي�س  اأج��ل  م��ن  املا�شية 
عمل احلكومة وت�شفية احل�شابات 

مع خ�شومه داخل احلزب«.
وبعد يوم واحد فقط من تقلد عبد 
“العدالة  رئ��ا���ش��ة  ب��ن��ك��ريان  االإل����ه 
برزت خالفات جديدة  والتنمية”، 
داخل احلزب، اأدت اإىل تقدمي عدد 

من االأع�شاء ا�شتقالتهم.
نيوز  ل�”�شكاي  م�����ش��ادر  وك�����ش��ف��ت 
قوي  رف�������س  ه���ن���اك  اأن  عربية” 
على  ال�شيطرة  ب��ن��ك��ريان  مل��ح��اول��ة 
اإق�شاء  ع���رب  ج���دي���د  م���ن  احل�����زب 
ال�����ش��ب��اب وال��ك��ف��اءات م��ن ع�شوية 

االأمانة العامة.
وكانت ابنة عبد االإله بنكريان اأول 
املهددين باال�شتقالة عقب انتخاب 
والدها اأمينا عاما للحزب، بعد اأن 
عربت عن رف�شها لالئحة االأمانة 

العامة.
وك����ت����ب����ت ����ش���م���ي���ة ب����ن����ك����ريان عرب 
في�شبوك:  م��وق��ع  ع��ل��ى  �شفحتها 
ل���وال���دي،  وت���ق���دي���ري  ح��ب��ي  “مع 
اختيارات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  اأع��ت��ق��د 
االأمانة العامة غري �شائبة، اأعتقد 
اال�شتقالة  ب��ق��رار  ���ش��اأع��ج��ل  اأن��ن��ي 

الذي لطاملا اآخرته«.
ال�����ش��ي��ا���ش��ي عبا�س  امل��ح��ل��ل  وي�����ش��ري 
نيوز  ل�”�شكاي  ال��وردي يف ت�شريح 
بنكريان  مهمة  اأن  اإىل  عربية”، 
اأع�شاء  بني  ال�شدع  راأب  اأج��ل  من 
توجهاتهم  اخ��ت��الف  على  احل���زب 

لن تكون باملهمة ال�شهلة.
بنكريان  اأن  امل���ت���ح���دث،  وي��ع��ت��رب 
يواجه حتدي �شعب من اأجل اإعادة 
ب��ن��اء ال��ث��ق��ة داخ����ل احل����زب، الأجل 

اجتياز هذه املرحلة اال�شتثنائية.

•• طوكيو-اأ ف ب

الياباين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
فوميو كي�شيدا فوزه  اأم�س االثنني 
احلاكم  ائ���ت���الف���ه  ح���ق���ق  ب���ع���دم���ا 
االنتخابات  يف  وا���ش��ح��ة  اأغ��ل��ب��ي��ة 
الوطنية، متعّهدا تعزيز االقت�شاد 
املت�شرر جّراء كوفيد و”تويل دور 
باجّتاه  اآ���ش��ي��ا  حت���رك  يف  ريادي” 

احلياد الكربوين.
الذي  الو�شطي  كي�شيدا،  واأو���ش��ح 
باأنه  ���ش��ه��ر،  امل��ن�����ش��ب م��ن��ذ  ت����وىل 
����ش���ي���ع���د خ���ط���ط���ا حل����زم����ة اإن����ف����اق 
اجلاري  ال�شهر  ب��ال��وب��اء  مرتبطة 
يف م�����ش��ع��ى الإن���ع���ا����س ث���ال���ث اأك���رب 
وقبيل  ال��ع��امل.  يف  اقت�شادية  ق��وة 
تنعقد  حيث  غال�شكو  اإىل  توجهه 
منا�شبة  اأول  “كوب26”،  ق��م��ة 
رئي�شا  ب�شفته  فيها  ي�شارك  دولية 
اأكد كي�شيدا على التزامه  للوزراء، 
ب���االأه���داف امل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي حددها 

�شلفه يو�شيهيدي �شوغا.
بالتم�ّشك  ن��ك��ت��ف��ي  “لن  و����ش���ّرح 
احلياد  ب����ل����وغ  ب����اأه����داف����ن����ا  ب����ح����زم 
 ،2050 ال��ع��ام  بحلول  ال��ك��رب��وين 
يف  ري��ادي��ا  دورا  كذلك  �شنتوىل  بل 
يف  انبعاثات  �شفر  ب��اجّت��اه  العمل 
الليربايل  احل����زب  وف����از  اآ�شيا”. 
و�شريكه  احل��اك��م  ال��دمي��وق��راط��ي 

“كوميتو”  االئ��ت��الف  يف  االأ�شغر 
ب�293 من مقاعد جمل�س النواب 
ما  وف�����ق   ،465 ع����دده����ا  ال���ب���ال���غ 
اأعلنت و�شائل اإعالم حملية. وكان 

االئتالف ي�شغل 305 مقاعد.
التاأييد  م���ع���ّدالت  ���ش��ّك��ل��ت  وب��ي��ن��م��ا 
واملعار�شة  ل��ك��ي�����ش��ي��دا  امل��ن��خ��ف�����ش��ة 
ان�شجاما حتديات يف وجه  االأك��ر 
االئتالف  اأن  اإال  احل��اك��م،  التكتل 
التي  اأف�شل من تلك  نتيجة  حقق 

توقعتها اال�شتطالعات.
انتخابات  “كانت  كي�شيدا  وق����ال 
انعك�شت  ل���ك���ن  ل���ل���غ���اي���ة،  ���ش��ع��ب��ة 
ب���اأن  ي���ري���دون  اإذ   ، ال��ن��ا���س  رغ���ب���ة 
ن��وؤ���ش�����س م�����ش��ت��ق��ب��ل ه����ذا ال��ب��ل��د يف 
ظل حكومة )مكونة من ائتالف( 
الدميوقراطي  الليربايل  احل��زب 

النتيجة  وان��ع��ك�����ش��ت  وك��وم��ي��ت��و«. 
اأغلق  حيث  االأ���ش��واق  على  اإي��ج��اب��ا 
على  امل��رج��ع��ي  “نيكاي”  م��وؤ���ش��ر 

ارتفاع ب�2،6 يف املئة.
رئا�شة  م��ن�����ش��ب  ك��ي�����ش��ي��دا  ت�����وىل 
ا�شتقال  بعدما  �شهر  قبل  ال���وزراء 
عام  بعد  �شوغا  يو�شيهيدي  �شلفه 
اال�شتياء  بينها  من  الأ�شباب  فقط 
ال�شعبي من ادارته الأزمة كوفيد-
 18 اليابان حواىل  و�شّجلت   .19
األ���ف وف���اة ج���ّراء ال��ف��ريو���س، وهي 
عدد  اإىل  ن�شبة  منخف�شة  ح�شيلة 
ومل  مليونا،   126 البالغ  �شكانها 
تلجاأ قط اإىل فر�س اإغالق �شامل. 
التجارية،  املحال  العديد من  لكن 
واملطاعم،  احل���ان���ات  وخ�����ش��و���ش��ا 
ع���ان���ت م����ن ف������رتات م���ط���ول���ة من 
�شيعزز  باأنه  كي�شيدا  القيود. وذكر 
قدرة املنظومة ال�شحية على عالج 
مر�شى كوفيد فيما �شتبداأ اليابان 
�شكانها جرعات معززة من  اإعطاء 
كانون  اعتبارا من  لقاحات كوفيد 

االأول/دي�شمرب.
النطاق  “وا�شعة  حزمة  تعّهد  كما 
لتحفيز االقت�شاد” يف اأقرب وقت 
خالل العام اجلاري، دون اأن يحدد 
كلفتها. واأ�شار رئي�س الوزراء البالغ 
64 عاما اإىل خططه للتعامل مع 
ال�شيا�شات  فاقمتها  التي  ال��ف��وارق 

التي  التجارية  لالأعمال  الداعمة 
ورئي�س  �شوغا  يو�شيهيدي  اّتبعها 
ال�����������وزراء االأ�����ش����ب����ق ال�������ذي ت���وىل 
تاريخ  ف����رتة يف  الأط�����ول  امل��ن�����ش��ب 
اآب��ي. وتعّهد احلزب  �شينزو  البالد 
ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��وق��راط��ي زي���ادة 
االإنفاق الدفاعي ملواجهة تهديدات 

ال�شني وكوريا ال�شمالية.
الذي  “ما  االث��ن��ني  كي�شيدا  وق��ال 
نحتاجه حقا من اأجل حماية اأرواح 
املتغرّي؟”،  امل�شهد  النا�س.. يف هذا 
امليزانية  حجم  “على  اأن  م�شيفا 
واأعرب �شكان  اأاّل مُينح االأولوية”. 
لفران�س  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ط��وك��ي��و 
نتيجة  ح��ي��ال  ده�شتهم  ع��ن  ب��ر���س 

يبلغ  متقاعد  وق���ال  االن��ت��خ��اب��ات. 
72 ع����ام����ا وي���دع���ى  ال���ع���م���ر  م����ن 
باأن  اأع��ت��ق��د  “كنت  اأوك�����ادا  كيميو 
الدميوقراطي  الليربايل  احل��زب 
���ش��ي��خ�����ش��ر امل����زي����د م����ن امل���ق���اع���د، 
اأك���رب مم��ا كنت  ب��دع��م  لكنه حظي 
اأت��وق��ع«. ب��دوره��ا، اأ���ش��ارت مي�شيكو 
ال  اأنها  اإىل  عاما(   73( كيتامورا 
تفهم �شبب ت�شويت النا�س للحزب 
من  ال�شلطة  يف  امل���وج���ود  احل��اك��م 
دون انقطاع منذ خم�شينات القرن 
باأن  انطباع  “لدي  املا�شي. وقالت 
الدميوقراطي  الليربايل  احل��زب 
مل ي��خ��دم ال��ب��ل��د رغ���م اأن����ه يتوىل 

ال�شلطة منذ مدة طويلة جدا«.

رئي�س الوزراء الياباين يعلن فوزه بعد انتخابات »�سعبة« 

بعد النك�سة.. بنكريان يدق اآخر م�سمار يف نع�س »اإخوان املغرب«

اأ�سرتاليا تعيد فتح حدودها املغلقة منذ 600 يوم 
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عربي ودويل

قال م�شوؤول ع�شكري يف �شول اإن كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة 
ب�شاأن  توترات  و�شط  االثنني  اأم�س  م�شرتكة   جوية  تدريبات  بداأتا 
التجارب ال�شاروخية التي اأجرتها كوريا ال�شمالية يف االآونة االأخرية 

ومطالب با�شتئناف حمادثات نزع ال�شالح النووي.
والتدريبات التي اأطلق عليها يف ال�شابق “فيجيالنت اإي�س” جمعت 
املقاتلة  ال��ط��ائ��رات  وم��ئ��ات  اجل��ن��ود  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات  م���رة  ذات 

املتطورة والقاذفات وطائرات حربية اأخرى.
2017 لت�شهيل املحادثات  لكن برنامج التدريبات تقل�س منذ عام 
مقابل  وال�شاروخية  النووية  بيوجنياجن  برامج  اإنهاء  اإىل  الرامية 

تخفيف العقوبات التي تفر�شها الواليات املتحدة.
وت�شتمر التدريبات، التي مل يتم االإعالن عنها ر�شميا وال عن ا�شمها، 
جانب  كل  اأن  لالأنباء  الكورية  يونهاب  وكالة  وذك��رت  اأي���ام.  خم�شة 
اأر�شل نحو 100 طائرة منها مقاتالت اإف-15 واإف-16 من كوريا 
واإف-16 اأر�شلتها وا�شنطن ولكن لن ي�شارك يف التدريبات اأي جنود 

اأو عتاد من الرب الرئي�شي االأمريكي.
واأحجم متحدث با�شم القوات اجلوية يف كوريا اجلنوبية عن تاأكيد 
اختبارا  ال�شمالية  كوريا  اأج��رت  اأن  بعد  التدريبات  وتاأتي  التقرير. 
اأح��دث جتربة من  بالي�شتي من غوا�شة وذل��ك يف  الإط��الق �شاروخ 

�شل�شلة التجارب ال�شاروخية التي اأجرتها يف االآونة االأخرية.
 

اأ�شاد الرئي�س االأمريكي جو بايدن يف روما بالبابا فرن�شي�س، وا�شفا 
اإياه باأنه “رجل حمرتم حقا”، وقائال اإنه “قدم موا�شاة كبرية لعائلتي 
عندما تويف ابني«. وخالل موؤمتره ال�شحايف يف ختام قمة جمموعة 
قال  االإيطالية،  العا�شمة  يف  االأ�شبوع  نهاية  انعقدت  التي  الع�شرين 
واأ�شاف  واأ�شيل«.  حمرتم  رجل  حقا  “اإنه  البابا  عن  متحدثا  بايدن 
“عندما فقدُت ابني بو زار البابا فرن�شي�س الواليات املتحدة. التقينا 
10 اإىل  يف مطار فيالدلفيا وحت��دَث اإىل عائلتي لفرتة ال باأ�س بها، 
“مل يتحدث عن االأم��ر ب�شكل عام  وتابع  15 دقيقة، عن ابني بو”. 
َمن  يعرف  ك��ان  فعلَُه.  م��ا  يعرف  ك��ان  عنه.  اأ�شياء  يعرف  ك��ان  فقط. 
تاأثري كبري على عائلتي. لقد  اأين در�س كان لهذا  يكون. كان يعرف 
عنى ذلك الكثري«. و�شدد بايدن على اأن البابا فرن�شي�س ميثل “كل ما 
تعلمتُه عن الكاثوليكية عندما كنت طفاًل واأذهب اإىل املدر�شة”، قائال 
بايدن،  والتقى  توا�شل”.  نبقى على  “اإنه رجل حمرتم حًقا، ونحن 
ثاين رئي�س كاثوليكي يف تاريخ الواليات املتحدة، اجلمعة يف الفاتيكان 
اإىل تلميع  البابا فرن�شي�س �شمن �شل�شلة من اللقاءات الدولية �شعيا 
�شورة بالده يف العامل. وا�شتمر اللقاء الذي مل تتم دعوة ال�شحافيني 
اإليه اأكر من �شاعة، على ما اأفاد الفاتيكان والبيت االأبي�س، اأي اأطول 
من اأيٍّ من اللقاءات ال�شابقة بني حرب اأعظم ورئي�س اأمريكي بح�شب 
والبابا لكنه  بايدن  رابع لقاء بني  االأمريكية. وهو  الو�شائل االع��الم 
متدّين.  كاثوليكّي  وهو  الدميوقراطي  الرئي�س  انتخاب  منذ  االأول 

ورافقت بايدن زوجته جيل التي غطت راأ�شها جزئيا بو�شاح اأ�شود.

بداأ املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الربيطاين كرمي خان 
اأوليا  فنزويال حيث يجري حتقيقا  اإىل  اأي��ام  ت�شتغرق ثالثة  زي��ارة 
يف جرائم مزعومة �شد االإن�شانية. وو�شل خان اإىل كركا�س بدعوة 
اإط��ار جولة له يف اأمريكا  من حكومة الرئي�س نيكوال�س م��ادورو يف 
الالتينية قادته يف وقت �شابق اإىل كولومبيا. وذكرت قناة “يف تي يف” 
و�شل  العام  املدعي  اأن  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  احلكومية 
اإىل مطار مايكويتيا حيث كان يف ا�شتقباله وزير اخلارجية فيليك�س 
ت�شتجيب  التي  “الزيارة  اأن  تويرت  على  القناة  وكتبت  بال�شين�شيا. 
العام  املدعي  الفنزويلية عرب مكتب  الدولة  ر�شمية وجهتها  لدعوة 
للجمهورية، تاأتي يف اإطار العالقات املوؤ�ش�شاتية التي ُتقيمها فنزويال 
�شُيتاح  اأن��ه  واأ�شافت  اإن�شائها«.  منذ  الدولية  اجلنائية  املحكمة  مع 
خلان اأن يّطلع “عن كثب على التقدم الذي حترزه موؤ�ش�شات الدولة 
املحكمة  وكانت  ال��زي��ارة.  خ��الل  اإيجابيا”  تعاونيا  ح��وارا  يقيم  واأن 
التي تتخذ الهاي مقرا فتحت حتقيقا اأوليا عام 2018 يف انتهاكات 
مزعومة حلقوق االإن�شان من جانب نظام الرئي�س نيكوال�س مادورو، 
وال �شيما حملة القمع العنيفة �شد االحتجاجات املناه�شة للحكومة 

عام 2017 والتي ُقتل خاللها نحو مئة �شخ�س.

عوا�سم

�شول

رومـــــا

كراكا�ص

 ال�سني تكذب التقرير اخلا�س بن�ساأة كوفيد-19 
•• �سنغهاي-رويرتز

يوم  بيان  يف  بني  وي��ن  وان��غ  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  و�شف 
اأم�س االأول االأحد تقريرا للمخابرات االأمريكية ب�شان ن�شاأة جائحة كوفيد-

19 باأنه غري علمي ولي�س له اأي م�شداقية. وكان هذا التقرير الذي ُرفعت 
منطقية.  خمترب  يف  ن�شاأ   19- كوفيد  اأن  نظرية  اإن  ق��ال  ق��د  ال�شرية  عنه 
اإن كال  ال�شبت  يوم  ُن�شر  ال��ذي  االأمريكية  للمخابرات  املحدث  التقرير  وق��ال 
من النظريتني اللتني تقوالن اأن كوفيد-19 ن�شاأ ب�شكل طبيعي و ت�شرب من 
عن  امل�شوؤول   ، �شار�س-كوف-2  فريو�س  اأ�شاب  كيف  ل�شرح  منطقية  خمترب 
االإطالق.  على  ُتعرف  ال  قد  احلقيقة  ولكن  م��رة  الأول  الب�شر   ، كوفيد-19 
“الكذبة  اإن  وقال وانغ يف رد على موقع وزارة اخلارجية ال�شينية يوم االأحد 
واأ�شاف ن اأجهزة املخابرات االأمريكية  التي تكررت األف مرة ال تزال كذبة”. 
كورونا  ن�شاأة فريو�س  “تتبع  اإن  وق��ال  واخل��داع«.  االحتيال  �شمعة يف  “لديها 
امل�شتجد ق�شية خطرية ومعقدة ال ينبغي وال ميكن بحثها اإال من خالل تعاون 
الفريو�س من خمترب  ت�شرب  با�شتمرار مزاعم  ال�شني  العامل«. ونفت  علماء 
نهاية  م��رة يف  الأول  كوفيد-19  ر�شد  ووه��ان حيث مت  متخ�ش�س يف مدينة 
وكرر وانغ اأي�شا دعوات ال�شني للواليات املتحدة لفتح خمتربها  عام 2019. 
اخلا�س يف فورت ديرتيك اأمام اخلرباء الدوليني. وا�شتبعدت درا�شة م�شرتكة 
اأجرتها ال�شني ومنظمة ال�شحة العاملية، وُن�شرت هذا العام، ب�شكل �شبه كامل 
النظرية القائلة باأن كوفيد-19 ن�شاأ يف خمترب . وقالت اإن الفر�شية االأكر 
ترجيحا هي اأنه اأ�شاب الب�شر ب�شكل طبيعي رمبا عن طريق جتارة احليوانات. 
وقال منتقدو الدرا�شة اإنها مل تفح�س خمتربات ووهان ومل تراجع البيانات 

االأولية الالزمة لفهم طرق االنتقال املبكرة للفريو�س.

»هجوم املن�سور«.. ر�سائل �ساروخية ت�ستهدف نتائج انتخابات العراق

اعتقالت واتهامات.. النفط الليبي و�سط اأزمة �سيا�سية من جديد

 ماكرون:اأعلم اأن موري�سون كذب يف ق�سية الغوا�سات 
“نحن  م��اك��رون  ق��ال  مبوري�شون،  الثقة  اإع���ادة  باإمكان  يتعلق  م��ا  ويف 
واأ�شاف “اأنا اأكّن الكثري من االحرتام  نتحدث، �شرنى ماذا �شيفعل”. 
“عندما  لكن  ل�شعبكم”  وال�����ش��داق��ة  االح���رتام  م��ن  والكثري  لبلدكم 
اأ�شلوب  يكون  واأن  اجلهتني  من  ذل��ك  يكون  اأن  يجب  االحرتام”  نكّن 
حمادثة  اخلمي�س  م��اك��رون  واأج���رى  ال��ق��ي��م«.  ل��ه��ذه  “وفقا  الت�شرف 
منت�شف  اندلعت  التي  االأزم��ة  منذ  االأوىل  موري�شون هي  هاتفية مع 
املتحدة  ال��والي��ات  بني  اجل��دي��دة  ال�شراكة  اإع��الن  اإث��ر  اأيلول/�شبتمرب 

وبريطانيا واأ�شرتاليا، بح�شب ق�شر االإليزيه.
واأكد االإليزيه اأن رئي�س الدولة الفرن�شية اأ�شار اإىل اأنه “يعود االآن اإىل 
ال�شلطات  رغبة  جت�ّشد  عملية  خطوات  اق��رتاح  االأ�شرتالية  احلكومة 
االأ�شرتالية العليا باإعادة حتديد اأ�ش�س عالقتنا الثنائية وموا�شلة عمل 

م�شرتك يف منطقة املحيطني الهندي والهادي«.

وخالل االت�شال الهاتفي اأ�شار ماكرون اإىل اأن “قرار اأ�شرتاليا االأحادي 
تقلي�س ال�شراكة االإ�شرتاتيجية الفرن�شية االأ�شرتالية من خالل اإنهاء 
يتم  مل  اآخ���ر،  م�شروع  ل�شالح  املحيطات  فئة  م��ن  الغوا�شات  برنامج 

تو�شيحه بعد وك�َشَر عالقة الثقة بني دولتينا” ح�شب االإليزيه.
من جهته، اأقّر الرئي�س االأمريكي جو بايدن بالذنب اجلمعة، معرتًفا 

بت�شرف الواليات املتحدة “ب�شكل اأخرق” يف ق�شية الغوا�شات.
ا�شتقبله يف فيال بونابرت،  ياأُل بايدن جهًدا حيال ماكرون الذي  ومل 
مقّر ال�شفارة الفرن�شّية يف الفاتيكان، مع م�شافحات متكّررة وب�شمات 
عري�شة وت�شديد على “موّدته الكبرية” لفرن�شا “اأقدم حليف للواليات 
املتحدة«. وقال بايدن “ما قمنا به مل يكن مالئًما ومل يكن على قدر 
كبري من اللياقة”، يف اأو�شح اإقرار اأمريكي بالندم ب�شاأن اإعالن �شراكة 

دفاعّية مع اأ�شرتاليا واململكة املتحدة فاجاأ فرن�شا.

 •• روما-اأ ف ب

قال الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون اإنه “يعلم” اأن رئي�س الوزراء 
ال�شرية بني  املفاو�شات  ب�شاأن  االأ�شرتايل �شكوت موري�شون كذب عليه 
اأ�شرتاليا والواليات املتحدة واململكة املتحدة حول اتفاقية دفاعية اأدت 

اإىل ن�شف �شفقة لبيع كانبريا غوا�شات فرن�شية.
ف�شخ  املفاجئ  اأ�شرتاليا  ق��رار  بعد  غ�شبها  ع��ن  ع��ربت  باري�س  وك��ان��ت 
العقد  دون اإنذار م�شبق ل�شراء 12 غوا�شة فرن�شية ذات دفع تقليدي 

بقيمة 90 مليار دوالر اأ�شرتايل )55 مليار يورو(.
وع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن يف روم����ا، ���ش��األ �شحايف 
اأ�شرتايل ماكرون “هل تعتقدون اأن �شكوت موري�شون كذب عليكم؟”، 

فرّد الرئي�س الفرن�شي “اأنا ال اأعتقد. اأنا اأعلم” ذلك.

•• بغداد-وكاالت

اأث������ار ال���ه���ج���وم ال�����ذي ت��ع��ر���ش��ت له 
منطقة املن�شور يف العا�شمة بغداد، 
عودة  م��ن  ال�شعبية،  االأو���ش��اط  قلق 
ا�شتهداف  اإىل  امل�شلحة  امليلي�شيات 
ال���ب���ع���ث���ات االأج���ن���ب���ي���ة، ف��ي��م��ا يرى 
ال��ه��ج��وم ميثل  ه����ذا  اأن  م���راق���ب���ون 
والفرز  ال��ع��د  لنتائج  رف�����س  ر�شالة 

اليدوي.
االنتخابات  م��ف��و���ش��ي��ة  وجُت��������ري 
لبع�س  وف��������رزاً  ع�������ّداً  ال���ع���راق���ي���ة، 
من  نتائجها،  يف  املطعون  املحطات 
للف�شائل  ال�شيا�شية  االأجنحة  قبل 
امل�����ش��ل��ح��ة، ف��ي��م��ا اأع���ل���ن���ت ن��ت��ائ��ج 3 
متطابقة  ج���اءت  وال��ت��ي  حمافظات 

للعد والفرز االإلكرتوين.
نوع  م����ن  �����ش����واري����خ   3 و����ش���ق���ط���ت 
االأح��د، على منطقة  كاتيو�شا فجر 
امل���ن�������ش���ور، ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإع����الن 
املفو�شية بدء عمليات العد والفرز 
يف ع�����دد م����ن حم���اف���ظ���ات ال���ب���الد. 
اقت�شرت  ال�����ذي  االأح������د  وه���ج���وم 
امل���ادي���ات ومل يوقع  ع��ل��ى  اأ����ش���راره 

املنطقة  قرب  اأ�شهر   4 نحو  منذ  االأول  هو  اإ�شابات، 
اخل�����ش��راء، وال يتم االإع����الن ع���ادة ع��ن اجل��ه��ة التي 
تقف وراء مثل هذه الهجمات لكن االتهامات ال تغادر 

دائرة امليلي�شيات التابعة الإيران. 
كاتيو�شا  ���ش��واري��خ   3“ اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
وقع اأحدها  �شقطت على منطقة املن�شور يف بغداد”، 
“يف  واالآخ�����ر  االأحمر”،  ال��ه��الل  م�شت�شفى  “قرب 
للم�شرف  اخل��ارج��ي  ال�شياج  ق��رب  االأم����ريات  ���ش��ارع 
)امل�شرف(  “البناية  اأن  م��و���ش��ح��اً  االقت�شادي”، 

مهجورة«.
اأما الثالث فقد “�شقط يف بداية مدخل �شارع الزيتون 

داخل حمطة دائرة مياه اإ�شالة املن�شور«.

•• طرابل�س-وكاالت

ي�شهد قطاع النفط يف ليبيا ارتباكا، رمبا يتجاوز حجم 
واأمنية  و�شيا�شية  اقت�شادية  باأعباء  اأ�شال  املثقل  البلد 
منذ ع�شر �شنوات اإىل خارج حدودها، مما قد يوؤثر على 

االإنتاج العاملي للنفط، وفق خرباء.
ورف�شت املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط اأول اأول اأم�س ال�شبت 
لع�شو  الئقا”،  غ��ري  تع�شفيا  “توقيفا  اع��ت��ربت��ه  م��ا 
معيتيقة  م��ط��ار  يف  �شنقري،  بلقا�شم  اإدارت���ه���ا  جمل�س 
اأن مثل  اإىل  اأ�شرته، م�شرية  اأثناء عودته رفقة  الدويل 
يف  امل�شوؤولية  م�شتوى  اإىل  ترتقي  ال  االإج����راءات  ه��ذه 

التعامل مع �شخ�شية عامة ووطنية.
وطالبت املوؤ�ش�شة يف بيان ح�شلت “�شكاي نيوز عربية”، 
على ن�شخة منه، املجل�س الرئا�شي واحلكومة الوطنية 
كما  ال�����ش��اأن،  بهذا  القانونية  االإج����راءات  كافة  باتخاذ 
طالبت االأمم املتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق 

االإن�شان بالتدخل العاجل الإطالق �شراح �شنقري.
ولفتت املوؤ�ش�شة اإىل اأن قوى، مل ت�شمها، تتحالف �شدها 
للنيل منها بطرق خمتلفة، م�شددة على موقفها الثابت 
متنح  كانت  التي  االعتمادات”  “نزيف  �شمته  ما  �شد 
لفئة مل ت�شمها ب�1.4 دينار مقابل �شعر �شرف الدوالر 
يف  مواقفها  اإىل  باالإ�شافة  امل�شار،  لت�شحيح  ودعوتها 
النائب  مكتب  مع  الكامل  وتعاونها  التهريب  مكافحة 

العام ملالحقة املهربني داخليا وخارجيا.
والغاز  النفط  ل����وزارة  االإع��الم��ي  املكتب  اأف���اد  ب����دوره، 
رفعت  ال���وزارة  وكيل  ب��اأن  املوؤقتة،  الوطنية  باحلكومة 
اإطار  يف  ال�شور،  ال�شديق  العام،  النائب  التقى  العبار، 
ي�شمن  الق�شائية مبا  وال�شلطة  ال��وزارة  بني  التن�شيق 
ال��ق��ط��اع وموافقته  واأع��م��ال  االإج�����راءات  ك��اف��ة  �شالمة 

ل�شحيح القانون.
ون��ا���ش��دت ال������وزارة اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ش��ة ب�����ش��رورة اتباع 
مالب�شات  عن  للك�شف  قانونية  اإج���راءات  من  املطلوب 
خالل  النفط  ق��ط��اع  يف  اع��ت��ب��اري��ة  �شخ�شيات  توقيف 

االأيام املا�شية اأو عند العودة من خارج البالد.

املفو�شية  اإع��الن  “مع  اأن������ه  واأ�شاف،  االلكرتونية«. 
غي������ر  اق���رتاع  ورقة��������  األ��ف   700 م��ن  اأك��ر  وج��ود 
اأعلنت املفو�شي��������ة نتيج��������ة املطابقة  مقروءة، فق������د 
ل�����م  ال��ت��ي  االأوراق  اآالف  وج���������ود  م��ع  باملئة   100
متعم����د  ا�ش�������تمرار  وه�������و  اجلهاز،  بوا�شطة  تق��������راأ 
التن�شيقي”  “االإطار  واأكد  الناخبني«.  اإرادة  لتغييب 
رف�شه لهذه االجراءات ونتائجها، فيما طالب الهيئة 
الطعون  جميع  يف  مبو�شوعية  بالنظر  الق�شائية 
قلقها  عن  عراقية،  �شعبية  اأو�شاط  وعربت  املقدمة. 
ب�”خاليا  ُت�شمى  ما  اأو  امل�شلحة،  املجاميع  ع��ودة  من 
الكاتيو�شا” اإىل ا�شتهداف املطارات املدنية، ومقرات 
ال��ع��ام احلا�شل  االإرب����اك  االأج��ن��ب��ي��ة، يف ظ��ل  البعثات 

ب�شاأن نتائج االنتخابات.

»االإطار” يرف�س اليد�ي
اإع��الن ما ُي�شمى  كما جاء الهجوم، بعد �شاعات على 
ال�شيعية  ال��ق��وى  ي�شم  ال��ذي  التن�شيقي”  “االإطار 
والفرز  ال��ع��د  نتائج  رف�شه  ب��االن��ت��خ��اب��ات،  اخل��ا���ش��رة 

اليدوي، ب�شبب تطابقها مع االإلكرتوين.
متابعة  يف  مل��وق��ف��ن��ا  “ا�شتمرارا  ال���ب���ي���ان:  يف  وج����اء 
االجراءات القانونية يف النظر بالطعون، واإجراء العد 
االجراءات  اأن  الحظنا  اأ�شا�شها  على  اليدوي  والفرز 
اأفرغ  اليدوي  والفرز  للعد  املفو�شية  و�شعتها  التي 
املعايري  اعتماد  خ��الل  م��ن  م�شمونها  م��ن  العملية 
االل���ك���رتون���ي���ة، ول��ي�����س امل��ع��اي��ري ال��ب�����ش��ري��ة يف العد 
اليدوي، خالفاً لقانون االنتخابات الذي اأكد اعتماد 
املعايري  ول��ي�����س  ال��ط��ع��ن  ع��ن��د  ال���ي���دوي  ال��ع��د  نتيجة 

خالل  الثانية،  للمرة  ال��وزي��ر  ق��رار  بعد  ع��ون،  حممد 
واإحالته  العمل  عن  اهلل  �شنع  اإي��ق��اف  اجل���اري،  ال�شهر 

للتحقيق االإداري، متهما اإياه بتجاوز مهامه.
اهلل  و�شنع  ال��وزي��ر  ب��ني  اخل���الف  اأن  احلا�شية  اأو���ش��ح 
وتدخل رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة يف عمل 
النفطي،  ال��ق��ط��اع  يف  ك��ب��ري  ارت��ب��اك  اإىل  اأدت  ال���وزي���ر، 
اإىل  اأدى  ب�شكل  لتدخله  ال��دب��ي��ب��ة  اإىل  ال��ل��وم  م��وج��ه��ا 

خلخلة وتهديد اإدارة املوؤ�ش�شة وكذلك الوزارة.
القيادات  يف  ع��دي��دة  م�شاكل  ح���دوث  احلا�شية  وت��وق��ع 
متاأثرة  واملوؤ�ش�شة،  ال��وزارة  النفطي:  للقطاع  الو�شطى 

باالإدارة بقيادة الدبيبة “غري املوفقة” لهذا امللف.
اأبريل  يف  اأعلنت  قد  للنفط  الوطنية  املوؤ�ش�شة  وكانت 

ال���دك���ت���ور ع���اط���ف احل���ا����ش���ي���ة، ع�����ش��و ف���ري���ق اخل����رباء 
لعملية  االق��ت�����ش��ادي  ب��امل�����ش��ار  الليبيني  االق��ت�����ش��ادي��ني 
برلني، يقول اإن اإدارة النفط يف البالد حتكمها العملية 
حملية  �شركات  فيها  تت�شارك  التي  اليومية  االإنتاجية 

واأجنبية بالتعاون مع املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط.
وي�شري احلا�شية يف ت�شريحات خا�شة ملوقع “�شكاي نيوز 
اإىل اأن “م�شطفى �شنع اهلل لي�س لديه الوزن  عربية”، 
الكايف ك�شخ�س من الناحية املهنية التي يراها البع�س، 
للموؤ�ش�شة  كرئي�س  ت�شمله  دولية  بحماية  يحظى  لكنه 

منذ 2014، ل�شمان ا�شتمرار اإنتاج النفط«.
الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  بني  ال�شراع  دائ��رة  وات�شعت 
للنفط وبني وزير النفط يف احلكومة الوطنية املوؤقتة، 

انتهاء الهدنة
العراقي  االأم����ن����ي  امل���ح���ل���ل  وق������ال 
الهجمات  “عودة  اإن  البياتي  كمال 
واملناطق  املقرات،  على  ال�شاروخية 
بانتهاء  م��وؤ���ش��راً  يعطي  احل�ّشا�شة، 
ف���رتة ال��ه��دن��ة، ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها 
املو�شم  ان��ط��الق  ق��ب��ل  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات، 
على  مقبل  العراق  واأن  االنتخابي، 
ك���ب���ري، بهدف  ت�����ش��ع��ي��د وت�����ش��خ��ني 
واإي�شال  املفو�شية،  على  ال�شغط، 
ب�شرورة  ب���ال�������ش���وراي���خ،  ر����ش���ائ���ل 
اال�شتجابة ملطالب تلك املجموعات، 
مقاعد  ع���ل���ى  احل���������ش����ول  وه�������������������و 

نيابية«.
واأ�شاف البياتي يف ت�شريح ل�”�شكاي 
نيوز عربية” اأن “ال�شاحة العراقية 
يف  الت�شعيد،  ه���ذا  م��ث��ل  حتتمل  ال 
نتائج  حيال  املتوترة،  االأج���واء  ظل 
االن���ت���خ���اب���ات، وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا على 
واالقت�شادي”،  ال�����ش��ع��ب��ي  ال��و���ش��ع 
املقربة  “املجاميع  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
للو�شع  ت����ك����رتث  ال  اإي����������ران  م�����ن 
ع����دة جبهات  واأ���ش��ع��ل��ت  ال���داخ���ل���ي، 

ملواجهة خ�شارتها يف االنتخابات«.
هجوما   50 من  اأك��ر  ا�شتهدف  العام،  مطلع  ومنذ 
ال�شفارة  �شّيما  ال  ال���ع���راق،  يف  االأم��ريك��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 
ت�شّم  عراقية  ع�شكرية  وقواعد  بغداد  يف  االأمريكية 
اأمريكيني، ومطاري بغداد واأربيل، اآخرها ا�شتهداف 
منت�شف  م�شلحة  م�����ش��رية  ب��ط��ائ��رات  اأرب���ي���ل  م��ط��ار 

�شبتمرب.
وجلاأت الف�شائل امل�شلحة، التي خ�شرت يف االنتخابات 
مثل  اخل�شائر،  تلك  ملواجهة  جبهات  ع��دة  فتح  اإىل 
اف��ت��ع��ال امل�����ش��اك��ل االأم��ن��ي��ة، وال��ت��وت��رات يف حمافظة 
ف�شاًل  ال�شاروخية،  الهجمات  اإىل  واللجوء  دي��اىل، 
والت�شكيك  اخل�����ش��راء،  املنطقة  ق��رب  االعت�شام  ع��ن 

الدائم باإجراءات مفو�شية االنتخابات.

ت�شدير  متنع  التي  القاهرة”،  “القوة  حالة  املا�شي، 
ب�شبب  النفطي،  احلريقة  ميناء  م��ن  النفط  �شحنات 
توقف عملية االإنتاج نتيجة عدم رف�س امل�شرف املركزي 
اإىل  اأدى  ال���ذي  االأم���ر  ال��ن��ف��ط،  ق��ط��اع  ���ش��رف ميزانية 
القدرة  اأفقدها  مما  ال�شركات،  بع�س  مديونية  تفاقم 
وا�شطرها  والفنية  امل��ال��ي��ة  بالتزاماتها  ال��وف��اء  على 

لتخفي�س اإنتاجها.
ويف وقت �شابق من العام املا�شي، رف�س م�شطفى �شنع 
واردات  حتويل  للنفط،  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  اهلل، 
ال�شفافية،  ع��دم  بدعوى  امل��رك��زي  امل�شرف  اإىل  النفط 
 1.4 م��ق��اب��ل  ال����دوالر  ببيع  ال��ك��ب��ري،  ال�����ش��دي��ق  متهما 
دينار لبع�س االأ�شخا�س، ثم يعاودون بيعه للمواطنني 

باأ�شعار متفاوتة.
ملن�شب  دول��ي��ة  حماية  مظلة  هناك  اأن  احلا�شية  واأك���د 
امل�شار  ا���ش��ت��ق��رار  ل�شمان  امل���رك���زي،  امل�����ش��رف  حم��اف��ظ 
ظهور  ب��داي��ة  اإىل  م�شريا  للبالد،  وامل���ايل  االقت�شادي 
ب�شبب   ،2016 ع��ام  اهلل  و�شنع  الكبري  ب��ني  اخل��الف 

�شرف م�شتحقات املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط.
وك�شف ع�شو فريق اخلرباء يف امل�شار االقت�شادي، عن 
�شبب اخلالف بني �شنع اهلل وال�شديق الكبري، معتربا 
اأن االأخري عمد اإىل “ت�شيي�س” ميزانية املوؤ�ش�شة منذ 
ال�شغط  اأوراق  من  الكثري  لديه  واأ�شبح   ،2016 عام 
ومنع تدفق اأموال النفط اإىل ر�شيد احلكومة، وهو ما 

اأدى اإىل عرقلة عمل املوؤ�ش�شة.
وك��ان��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ق��د اأع��ل��ن��ت ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع��ني، اختفاء 
يف  واملوظف  العاتي،  خالد  النفط،  معهد  جلنة  رئي�س 
ظروف  يف  الزياين،  مدحت  بطرابل�س  اأكاكو�س  �شركة 
و�شفتها ب�”الغام�شة”، موؤكدة رف�شها امل�شا�س باأي من 

موظفيها من دون اإذن من النيابة العامة.
وراأى احلا�شية اأن االعتقاالت التي �شملت بع�س اأع�شاء 
جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط له عالقة وطيدة 
ال�شلطة،  يف  وامل��ت��ن��ف��ذي��ن  امليلي�شيات  بع�س  مب�شالح 
قرارات  اأي  ي�شدر  مل  العام  النائب  مكتب  واأن  خا�شة 

العتقال اأو توقيف الأي م�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة.

�ساروخ من لبنان وانقطاع التيار الكهربائي..كيف ترّد اإ�سرائيل؟ املدنية 2000  امل�شاعدات  كتيبة  و�شتتدرب 
يف ق���ي���ادة اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة على 
للمدنيني  االإم��دادات  توفري  كيفية 
طويلة  لفرتات  ميكثون  قد  الذين 
يف املالجئ، ب�شبب التعر�س لفرتات 

اأطول من القذائف.
اأن  اإنه �شيتم التدرب على  وقال بار 
الهجمات ال�شاروخية وال�شيربانية، 
خطرية”  ب�”اإ�شطرابات  �شتت�شبب 

يف اخلدمات.
امل�شت�شفيات  ق����درة  ���ش��ت�����ش��م��ل  ك��م��ا 
اأع��داد كبرية من  التعامل مع  على 
يحتاجون  الذين  اجلرحى  اجلنود 
نقل  وك���ذل���ك  ع��اج��ل��ة،  ع��ن��اي��ة  اإىل 
و�شط  يف  م�شت�شفيات  اإىل  امل�شابني 
ال��ب��الد م��ن اأج���ل ت��زوي��ده��م بعناية 

اأف�شل.
كذلك، �شيكون ثمة �شيناريو يحاكي 
ال��ت��ع��ر���س ل�����ش��رب��ة ���ش��اروخ��ي��ة يف 
منطقة �شناعية حتتوي على مواد 

خطرية، وعلى طريقة االإجالء.

اإط��الق �شواريخ  فيه  “حزب اهلل” 
جغرافية  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ب��ك��ث��اف��ة 
“هدم  ع��ب��ارة  حمددة-و�شاأ�شتخدم 
التجمعات  ع��ن��د  اجلبهة”-  خ���ط 

القريبة من احلدود«.
�شفارات  اإخ��ت��ب��ار  �شيتم  واالأرب���ع���اء، 
االإنذار بتوقيت جديد، كما �شيجري 

اختبار تطبيقات الطوارئ.
وم����ع ت��وق��ع اإط�����الق اأع������داد كبرية 
ومع  التجمعات،  على  القذائف  من 
اإىل ع���دد كاف  ا���ش��ت��م��رار االف��ت��ق��ار 
القنابل،  م��ن  الواقية  امل��الج��ئ  م��ن 
���ش��رتك��ز ال���ت���دري���ب���ات ع��ل��ى اإج����الء 
تقع  لل�شكان من جتمعات  م�شرتك 
على م�شافة خم�شة كيلومرتات من 
يف  وا�شتيعابهم  اللبنانية،  احل���دود 

اأماكن اأخرى من اإ�شرائيل.

القدرات  ذل���ك حت��ف��ي��ز  ����ش���اأن  وم���ن 
معاً  للعمل  اجلهازين  هذين  ل��دى 

يداً بيد.
وتركز التدريبات على جهاز حتذير 
اإ�شرائيل،  �شمال  يف  لل�شكان  جديد 
وكذلك على معدل اإطالق النريان 
اإطالق  ع��ل��ى  اهلل”  “حزب  وق����درة 
�شواريخ دقيقة ووابل من الر�شقات 
معينة  م���ن���اط���ق  ن���ح���و  ال����غ����زي����رة 
القريبة  التجمعات  على  وخ�شو�شاً 
من ال�شياج احلدودي. وبح�شب بار، 
التي تهمه هي  الق�شايا  فاإن بع�س 
ومدى  الدقيقة  ال�شواريخ  م�شاألة 
القيام  على  ق��درت��ن��ا  على  ت��اأث��ريه��ا 
مبهامنا وعلى تلقينا اإنذارات تتعلق 
بح�شول عمليات االإطالق. وال�شيء 
ال��ث��اين ه��و امل��ع��دل ال���ذي ي�شتطيع 

اخلمي�س،  تنتهي  التي  التدريبات، 
وت�شهد م�شاركة اأجهزة اأمن الدولة 

املختلفة فيها.
�شت�شكل  التدريبات  اأن  ب��ار  واأو���ش��ح 
وزارات  ك���ل  اأم�����ام  ك��ب��رية  “فر�شة 
امل�شاعفات،  ت��ف��ه��م  ك���ي  احل��ك��وم��ة 
ب�����دءاً م���ن ت��ع��ط��ل ق��ط��اع ال��ط��اق��ة-
اإنقطاعات  ع����ن  ن���ت���ح���دث  ون���ح���ن 
�شاعة   24 مل���دة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  للتيار 
72 �شاعة  اأن��ح��اء ال��ب��الد، ومل���دة  يف 
عن  ف�شاًل  حملية-  جمتمعات  يف 
على  بالقدرة  تتعلق  اأخ��رى  ظواهر 

اال�شتمرار يف العمل«.
واإ�شتناداً اإىل قائد اجلبهة الداخلية 
يورام اليردو، فاإنها املرة االأوىل التي 
�شلطات  م��ع  اجلبهة  فيها  ت�����ش��ارك 
الطوارئ الوطنية يف تدريبات معاً، 

ل�����ش��ق��وط األ��ف��ي ����ش���اروخ م��ن حزب 
التدريبات  و�شتتعامل  يومياً.  اهلل 
اأحداث  من  امل�شتفادة  ال��درو���س  مع 
وقعت يف ال�شمال يف املا�شي، وكذلك 
م��ن ال��ق��ت��ال ال����ذي اإن���دل���ع يف مايو 
واملجموعات  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب��ني  )اأي����ار( 
عملية  خ����الل  غ����زة  يف  االإره���اب���ي���ة 
عن  ف�����ش��اًل  االأ�شوار”،  “حار�س 
 .2006 ع��ام  الثانية  لبنان  ح��رب 
وقال رئي�س اأركان اجلبهة الداخلية 
اإن  ب��ار،  اإيتزيك  الربيغادير ج��رنال 
عملية  “نفذت  ال��داخ��ل��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ه��م��ة ج�����داً م���ع اإج�����راء 
التدريب  وه��ذا  البحث،  الكثري من 

�شيخترب ما تعلمناه«.
ك������ذل������ك �����ش����ت���������ش����ارك ال���������ش����رط����ة 
يف  داود  وجن����م����ة  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 

 •• وا�سنطن-وكاالت

االأحد  االأول  اأم�س  اإ�شرائيل   ب��داأت 
الداخلية  اجلبهة  لقيادة  م��ن��اورات 
و�شلطات الطوارئ الوطنية، حتاكي 
اليوم  يف  ���ش��اروخ   2000 ���ش��ق��وط 

على االأرا�شي االإ�شرائيلية.
الدرو�س  م��ع  التدريبات  �شتتعامل 
امل�����ش��ت��ف��ادة م���ن اأح�������داث وق���ع���ت يف 
ال�����ش��م��ال يف امل���ا����ش���ي، وك���ذل���ك من 
)اأيار(  مايو  اإندلع يف  ال��ذي  القتال 
بني اإ�شرائيل واملجموعات االإرهابية 
“حار�س  ع��م��ل��ي��ة  خ�����الل  غ�����زة  يف 
لبنان  ح��رب  عن  ف�شاًل  االأ�شوار”، 

الثانية عام 
املو�شوع  هذا  اأهرونيم  اآنا  وتناولت 
بو�شت،  اجل��ريوزال��ي��م  �شحيفة  يف 
الداخلية  اجلبهة  قيادة  اإن  فقالت 
امل����ن����اورات ملدة  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر يف ه����ذه 
اأ�شبوع ويجري خاللها التدرب على 
اإ�شرائيل  ت��ع��ر���س  م��واج��ه��ة  كيفية 
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عربي ودويل

حتليل اخباري

�فــــــــــد مــــــــن نــــــــواب
 الـــربملـــان االأ�ر�بــــــي 
ــــوان, يف  �ـــشـــيـــز�ر تــــاي
ــاأخــر  ـــن تــت مــــبــــادرة ل
ــب  ــش ــ� غ اإثــــــــــــارة  يف 
الو�شط امــرباطــوريــة 

ـــــــــكـــــــــني تـــــتـــــهـــــم  ب
بال�شعي  معينة«  »د�اًل 
اأ�ثـــــــق مع  لـــعـــالقـــات 
ــــــــوان, بـــهـــدف  ــــــــاي ت
تـــخـــريـــب الـــعـــالقـــات 
�بر�ك�شل بــكــني  بــني 

   وقال وزير اخلارجية االأمريكي، اإن 
“املجتمع الدويل يواجه االآن عدًدا 
والعاملية”،  امل��ع��ق��دة  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
لذلك ال بد جلميع الالعبني يف هذا 
املجتمع، امل�شاعدة يف اإيجاد احللول، 
24 مليون  م���راع���اة  ذل���ك  وي�����ش��م��ل 
���ش��خ�����س ي��ع��ي�����ش��ون يف ت���اي���وان. من 
الن�شطة  ت��اي��وان  م�شاركة  ف��اإن  هنا، 
يف نظام االأمم املتحدة لي�شت ق�شية 

�شيا�شية، ولكنها براغماتية. »
   هذه الت�شريحات، رغم امتناعها 
ا�شتقالل  اإىل  �شراحًة  ال��دع��وة  عن 
ت����اي����وان، ت���ت���ج���اوز م���ا ���ش��رح��ت به 
االآن،  ح���ت���ى  االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارة 
وتذهب اأبعد مما قالته اإدارة دونالد 

ترامب ال�شابقة.

»�شدفة فارغة »
   بالن�شبة اإىل ت�شو �شونغلني، االأ�شتاذ 
ال��ت��اي��وان��ي��ة يف  ال��درا���ش��ات  يف معهد 
ت�شاينا  ����ش���اوث  ع���ن  ن��ق��ال  ت��اي��ب��ي��ه، 
م��ورن��ي��ن��غ ب���و����ش���ت، ف�����اإن ال���والي���ات 
ا�شتخدام  ت��زال ح��ذرة يف  املتحدة ال 
وفًقا  ال�شهرية،  تايوان”  “خريطة 
اأن  ال�شني  “تعترب  ب��ك��ني:  لتعبري 
م�شاركة تايوان يف ال�شاحة الدولية 
ت�شّر  وط��امل��ا  داخ���ل���ي،  �شيني  ���ش��اأن 
الواليات املتحدة على التدّخل، فاإن 

بكني �شتعار�س ذلك. »
   ومن دون مفاجاأة، لي�س هذا راأي 
جمهورية  يف  املثقفني  م��ن  العديد 
ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة، ع��ل��ى غ����رار �شي 
الدولية  ال��ع��الق��ات  اأ���ش��ت��اذ  ينهونغ، 
الذي  ب��ك��ني،  يف  رينمني  جامعة  يف 
ت������اي������وان يف  م�������ش���ارك���ة  ان  ي��������رى، 
ي�شكل  امل���ت���ح���دة،  االأمم  م��ن��ظ��وم��ة 
م�����ن ج����ان����ب االأم����ري����ك����ي����ني دع���ًم���ا 
“هل  اجل��زي��رة:  ال�شتقالل  را�شًخا 
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  ه����ذا  ي��ع��ن��ي 
ع�شوية  اإىل  ت��اي��وان  ان�شمام  توؤيد 
املتحدة؟  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
امتناعها عن  رغم  اأنه  الوا�شح  من 
بتايوان كدولة م�شتقلة،  االع��رتاف 
ب�شكل  دعًما جلّيا  لها  تقدم  اأنها  اإال 
“ال�شني  �شيا�شة  معنى  اإن  متزايد. 
الواحدة” اآخذ يف االنكما�س، وهذه 
�شدفة  ت�شبح  ان  ب�شدد  ال�شيا�شة 

فارغة. »
اأك���ت���وب���ر،   26 ال����ث����الث����اء،  ي�����وم     
ت�شاي  التايوانية  الرئي�شة  اعرتفت 
اإنغ وين، على �شبكة �شي اإن اإن، باأّن 
ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة م���وج���ودة على 
اأك��ر من  التايوانية منذ  االأرا���ش��ي 

عام لتدريب اجلي�س التايواين.
   وك��ان اجلي�س االأمريكي قد غادر 
1979، عندما قطعت  تايوان عام 
وا����ش���ن���ط���ن م����ع ت���اي���ب���ي���ه، واأق����ام����ت 
ال�شني  م���ع  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع���الق���ات 
ال�شعبية. عام 2020، اأ�شدرت، ثم 
مقطع  تقريًبا،  ال��ف��ور  على  حذفت 
اأف�������راًدا م���ن قواتها  ي��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و 
عمليات  يف  ي�������ش���ارك���ون  اخل���ا����ش���ة 

تدريب للجنود التايوانيني.
اإن��غ وي��ن حتديد      ورف�شت ت�شاي 
عدد اجلنود االأمريكيني املوجودين 
اإنهم  ب��ال��ق��ول  ت���اي���وان، واك��ت��ف��ت  يف 
يعتقده  ال������ذي  ب���ال���ع���دد  “لي�شوا 
متنوعة  جمموعة  لدينا  النا�س”. 
م���ن امل���ج���االت ال��ت��ي ن��ت��ع��اون فيها، 
ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ح��ري�����ش��ة على 
ت��ع��زي��ز ق��درات��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة. فهذه 
جزيرة حتت�شن 23 مليون �شخ�س 
اأنف�شهم  حلماية  جاهدين  ي�شعون 
وح��م��اي��ة دمي��ق��راط��ي��ت��ن��ا، مب��ا يكفل 
ا�شتمرار متّتع �شعبنا باحلرية التي 
ف�شلنا،  واإذا  اال�شا�شية.  حقوقه  من 
فهذا يعني اأن الذين يوؤمنون بهذه 
اأن  ال��ق��ي��م ���ش��ي��ب��دوؤون يف ال�����ش��ك يف 
من  ينا�شلون  التي  القيم  هي  ه��ذه 

اأجلها. »

رافائيل جلوك�شمان يف تايوان
املتحدة  ال���والي���ات  ل��ئ��ن م��ه��دت      
تايوان،  مع  التقارب  لهذا  الطريق 
ف��اإن دوال اأخ��رى قد ح��ذت حذوها. 
يف بداية االأ�شبوع املقبل، �شيزور وفد 
م��ن ال���ن���واب يف ال���ربمل���ان االأوروب�����ي 
ت��اي��وان، وه��ي م��ب��ادرة ل��ن تتاأخر يف 
هذا  اأن  خا�شة  بكني،  غ�شب  اإث���ارة 
جلوك�شمان،  رافائيل  بقيادة  الوفد 
الدابة ال�شوداء للحكومة ال�شينية، 

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  غ��رار 
ماكرون.

   يف م��ق��اب��ل��ة ه��ات��ف��ي��ة م���ع نظريه 
اأكتوبر، دعا   26 �شي جني بينغ، يف 
“موا�شلة  اإىل  ال�����ش��ني  م����اك����رون 
االأوروبية  للعالقات  التوازن  اإع��ادة 
ال�شينية يف اجتاه مزيد من املعاملة 
باملثل، ال �شيما فيما يتعلق بالو�شول 
عن  لتقرير  وف��ًق��ا  االأ�شواق”،  اإىل 

هذه املقابلة ن�شره االليزيه.
   كما دعا اإميانويل ماكرون ال�شني 
رفع  خ��الل  من  بّناء  نهج  تبني  اإىل 
�شد  امل��ت��خ��ذة  الق�شرية  االإج�����راءات 
اأع�����ش��اء يف االحت����اد االأوروب����ي  دول 
ومم���ث���ل���ي امل���وؤ����ش�������ش���ات وال�����ربمل�����ان 
االأوروب������ي������ني، وك���ذل���ك م���ن خالل 
احل��ف��اظ على االل��ت��زام��ات ال��ت��ي مت 
على  الت�شديق  ب�����ش��اأن  ب��ه��ا  التعهد 
الدولية  العمل  منظمة  ات��ف��اق��ي��ات 
وم��ك��اف��ح��ة اال����ش���غ���ال ال�������ش���اق���ة، يف 
العمل  اتهامات  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة 
النظام  ي��ف��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��ري 

ال�شيني يف �شينجيانغ.
ا  اأي�شً االأزم��ن��ة  اأملانيا، تتغري      ويف 
ان  بعد  ال�شيني.  امل��ل��ف  بخ�شو�س 
الدميقراطي،  اال����ش���رتاك���ي  اأع���ل���ن 
يف  االأوىل  امل���رت���ب���ة  اح����ت����ل  ال�������ذي 
���ش��ب��ت��م��رب، وح���زب   26 ان���ت���خ���اب���ات 
اخل�����ش��ر وح����زب ال��ل��ي��ربال��ي��ني، عن 
حكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  م��ب��دئ��ي  ات���ف���اق 
)احل�����زب  ���ش��ول��ت��ز  اأوالف  ب���ق���ي���ادة 
والذي  الدميقراطي(،  اال�شرتاكي 

�شيخلف اأجنيال مريكل.
   ويت�شح اأن زعيمة حزب اخل�شر، 
اأنالينا بربوك، تتخذ موقًفا عدائًيا 
جتاه ال�شني، التي تعتربها تهديًدا 
�شارخ  ت��ن��اق�����س  ه���ذا  ويف  ل��ب��ل��ده��ا. 
التي  املنتهية واليتها  امل�شت�شارة  مع 
ال�شني،  م��ع  احل���وار  دائ��ًم��ا  �شجعت 
لل�شادرات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���وج���ه���ة 
هام�س  ن����رى  اأن  ي��ب��ق��ى  االأمل���ان���ي���ة. 
اأنالينا  ب��ه  �شتتمتع  ال���ذي  امل���ن���اورة 
بربوك يف حال متّكن هذا االئتالف 

من ت�شكيل حكومة.
اإكراه

ه��ذه ببطء  ال�شك  م��وج��ة      متتد 
اآ�شيا. يوم االأربعاء  اإىل جنوب �شرق 
27 اأكتوبر، خالل قمة رابطة دول 
ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا، ح���اول الرئي�س 
االأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن اإق��ن��اع الدول 
باأن  االآ���ش��ي��ان،  يف  االأع�����ش��اء  الع�شر 
معها  �شتت�شامن  املتحدة  ال��والي��ات 
امل��الح��ة يف بحر  للدفاع ع��ن ح��ري��ة 

ال�شني اجلنوبي.
   ومبنا�شبة منتدى افرتا�شي �شارك 
ال�شيني  الدولة  فيه رئي�س جمل�س 
يل كه ت�شيانغ، مل يرتدد جو بايدن 
يف و�شف عمليات الرتهيب ال�شينية 
التي ت�شتهدف تايوان وت�شاعفت يف 
و  “اإكراه”  باأنها  االأخ��رية،  االأ�شهر 
يف  واال�شتقرار”  لل�شالم  “تهديد 

املنطقة.
االأبي�س  البيت  م�شتاأجر  واأع����اد     
“الرا�شخة”  العالقة  على  التاأكيد 
ب���ني ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وت���اي���وان. 
وقال جو بايدن، اإن وا�شنطن تعتزم 
انتهاكات  �شجب  “موا�شلة  اأي�����ش��ا 
حقوق االإن�شان املن�شوبة اإىل النظام 
يف  وك��ذل��ك  �شينجيانغ  يف  ال�شيني 

هونغ كونغ ويف التبت«.
    من جانبه، قال يل كه ت�شيانغ، اإن 
االآ�شيان “�شريك” لل�شني، م�شيفا 
هو  اجل���ن���وب���ي  ال�������ش���ني  “بحر  اأن 
ال�شني  وتوؤكد  امل�شرتك”.  موطننا 
 90 ع��ل��ى  “التاريخية”  ���ش��ي��ادت��ه��ا 
البحرية،  املنطقة  ه��ذه  م��ن  باملائة 
كيلومرت  م���الي���ني   4 ح�����وايل  اأي 
“النقاط  ل���ط���ري���ق  وف����ًق����ا  م����رب����ع، 
على  ميتد  ال���ذي  ال�شهري  الت�شع” 
والفلبني  ت����اي����وان  ����ش���واح���ل  ط����ول 
و�شنغافورة  وب��رون��اي  واإندوني�شيا 

وماليزيا وفيتنام.
   م�����ا ال�������ذي ���ش��ي��ن��ب��ث��ق م�����ن ه���ذه 
ال���ت���وت���رات امل���ت���زاي���دة؟ احل�����رب؟ ال 
ال�شكوك  يعلم، نظرا اىل هذه  اأح��د 
الكبرية ج��ًدا ب�شاأن واق��ع يتغري كل 

يوم تقريًبا.
موؤلف حوايل خم�شة ع�شر كتاًبا 
خم�ش�شة لل�شني �اليابان �التبت 
�الهند �التحديات االآ�شيوية 
الرئي�شية. عام 2020, ن�شر 
كتاب “الزعامة العاملية حموره, 
ال�شدام بني ال�شني �الواليات 
املتحدة” عن من�شورات لوب

اأنتوين بلينكني يدعو الدول االأع�شاء يف االأمم املتحدة اإىل دعم م�شاركة تايوان يف املنظمة الدولية وزير اخلارجية ال�شيني يحذر من تخريب العالقة مع االحتاد االوروبي

تايوان ت�شتنجد بالدول الغربية

املنتقدين  اأ�شد  وهذا الربملاين، من 
يتهمه  ال�����ذي  ال�����ش��ي��وع��ي  ل��ل��ن��ظ��ام 
يف  جماعية”  “اإبادة  ب����ارت����ك����اب 

�شينجيانغ والتبت.
ف���اإن هذا  مل�شادر مطلعة،  ووف��ًق��ا     
الوفد، الذي ال يزال خط �شري رحلته 
االأمنية”،  “املخاطر  ب�شبب  �شرًيا 
التايوانيني،  القادة  كبار  �شي�شتقبله 
وزير  اخل�شو�س،  وج��ه  على  منهم، 
اخل��ارج��ي��ة ج��وزي��ف وو، ف�شاًل عن 

وزير العدل ت�شاي ت�شينغ �شيانغ.
يجري  ان  ����ا  اأي���������شً امل����ق����رر  وم������ن   
التكنولوجيا  وزي���رة  م��ع  مناق�شات 
باالإ�شافة  ت��ان��غ،  اأودري  ال��رق��م��ي��ة 
الربملانيني  م����ع  اج���ت���م���اع���ات  اإىل 

التايوانيني.
3 نوفمرب، �شيقيم نائب وزير   ويف 
اخلارجية هاري ت�شنغ، ماأدبة ع�شاء 
وفقا  “تكرميا للربملان االأوروبي”، 
اليها �شحيفة �شاوث  اأ�شارت  لدعوة 

ت�شاينا مورنينغ بو�شت.
اأع�شاء  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة،     وجت���در 
الربملان االأوروبي اعتمدوا االأ�شبوع 
تايوان  ع��ن  االأول  التقرير  املا�شي 
الذي دعوا فيه املفو�شية االأوروبية 
لبدء املناق�شات حول توقيع اتفاقية 
ا���ش��ت��ث��م��ار ب���ني اجل���زي���رة واالحت����اد 
االأوروبي. ويعرّب نف�س التقرير عن 
دعم النواب االوروبيني لتايوان من 
مراقب  �شفة  على  حت�شل  ان  اج��ل 
منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  يف 
وقد  واالن��رتب��ول.  العاملية  ال�شحة 
فعل  ردود  التقرير  ه��ذا  تبّني  اأث���ار 

بني  ال���ث���ق���ة  ت��ق��وي�����س  اإىل  ت���ه���دف 
ال�شني واأوروبا. »

   واأ�شاد وانغ يي مرة اأخرى، باالإدارة 
اليوناين،  بريايو�س  مليناء  ال�شينية 
�شينية  مب�شالح  اإل��ي��ه  ُع��ه��د  ال���ذي 
االأمثلة  من  ان��ه  �شنوات.  ع�شر  قبل 
ال���ن���اج���ح���ة، ع��ل��ى ح���د ق���ول���ه، على 
اإطار  االأوروب��ي يف  ال�شيني  التعاون 
وهو  اجلديدة”،  احل��ري��ر  “طرق 
جني  �شي  اأطلقه  ف��رع��وين  برنامج 

بينغ عام 2013.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي، ق���د زار 
هذه  ملّقبا  ع��ام��ني،  قبل  ب��ريي��و���س 
املبادرة ب� “راأ�س التنني” يف اأوروبا، 
اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  م��وؤ���ش��ف��ة  �شيغة  وه���ي 
االأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ال��ت��ي اأث���ريت يف 
“فخ  ال��ب��ل��دان �شحايا  م��ن  ال��ع��دي��د 

الديون«.
    �شتجد بع�س هذه ال��دول نف�شها 
قرو�س  �شداد  على  عاجزة  يوم  ذات 
�شت�شطر  ث���م  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  ال��ب��ن��وك 
واملطارات  امل��وان��ئ  ع��ن  التخلي  اإىل 
من  غريها  اأو  احلديدية  وال�شكك 
اال�شرتاتيجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى 
لل�شني، وبالتايل ت�شجيل اأكرب عدد 

من حاالت التنازل عن ال�شيادة.

اأ�شغال �شاقة
    ي��ح��ت��دم اجل���دل يف اأوروب�����ا حول 
درجة التهديد الذي ت�شكله ال�شني. 
با�شتمرار حيث  اجل��دل  ه��ذا  وينمو 
ي���ن���اأى ب��ع�����س ال����ق����ادة االأوروب����ي����ني 
على  ب��ك��ني،  ع��ن  ب��و���ش��وح  باأنف�شهم 

حتري�شية من احلكومة ال�شينية.
جلوك�شمان،  راف��ائ��ي��ل  جانب  اإىل     
بيرتا�س  خ����ا�����س  ب�������ش���ك���ل  ي���ظ���ه���ر 
اأو����ش���رتي���ف���ي�������ش���ي���و����س، امل���������ش����وؤول 
ال��ل��ي��ت��واين امل��ن��ت��خ��ب. وك��ان��ت بالده 
ق��ب��ول فتح مكتب  ق��د جت���راأت على 
متثيلي يف تايوان -ولي�س يف تايبيه، 
يف �شبتمرب، كما تفر�س عادة بكني.

ال�شني  امل���ب���ادرة، ردت  ه���ذه  ب��ع��د     
�شفريها  ا���ش��ت��دع��ت  ح��ي��ث  ب��غ�����ش��ب، 
احلكومة  وط��ال��ب��ت  ف��ي��ل��ن��ي��و���س،  يف 
يف  �شفريها  ب��ا���ش��ت��دع��اء  الليتوانية 
بكني. اأول دولة يف االحتاد االأوروبي 
ت��ت��خ��ذ م��ث��ل ه����ذه اخل���ط���وة، تلقت 
ليتوانيا منذئذ دعًما من املفو�شية 

االأوروبية.
زارت  اأ�����ش����اب����ي����ع،  ث����الث����ة  وق����ب����ل     
جمل�س  اأع���������ش����اء  م����ن  جم���م���وع���ة 
الفرتة  تايبيه يف  الفرن�شي  ال�شيوخ 
متجاهلة  اأك��ت��وب��ر،   10 اإىل   6 م��ن 
ت���ه���دي���دات ال�����ش��ف��ارة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف 
باري�س، بينما توجه وفد من رجال 
االأعمال التايوانيني االأ�شبوع املا�شي 
وليتوانيا  الت�شيك  جمهورية  اىل 

و�شلوفاكيا.

حتالف برملاين �شد بكني
التحالف  اجتمع  اأكتوبر،   29 يف     
الربملاين الدويل ب�شاأن ال�شني الأول 

ع��ن م�شاحلها  ت��داف��ع  وح��ك��وم��ات��ن��ا 
االق��ت�����ش��ادي��ة، وع��ل��ى ال��ربمل��ان��ات ان 
يقبل  ال  ال�شيني  فالنظام  تتحرك، 

باملداوالت الدميقراطية«.

»تخريب” الثقة
   ورغ���م ك��ل ج��ه��ود ال�����ش��ني لعك�س 
التيار، فال �شيء قد تغرّي. وم�شتفيدا 
من زيارة لليونان، كجزء من جولة 
واألبانيا  �شربيا  اإىل  اأي�شا  �شتاأخذه 
اخلارجية  وزي�����ر  ح���ث  واإي���ط���ال���ي���ا، 
ال�شيني وانغ يي، االحتاد االأوروبي، 
ع��ل��ى عدم  اأك���ت���وب���ر،   27 االأرب����ع����اء 
التعامل مع ال�شني كخ�شم، متهًما 
لعالقات  “بال�شعي  معينة”  “دواًل 
تخريب  وبالتايل  تايوان،  مع  اأوث��ق 

العالقات بني بكني وبروك�شل.
ال�شني  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت     
الوزير،  ع��ن  )���ش��ي��ن��خ��وا(  اجل��دي��دة 
اللغة  م�شتخدما �شيغة تقليدية يف 
الدبلوما�شية ال�شينية، “يجب على 
ال�شني واالحت��اد االأوروب���ي احرتام 
مبادالت  واإج��راء  البع�س،  بع�شهما 
التفاهم  امل�شاواة، وتعميق  على قدم 
فمن  خالفاتهما.  واإدارة  امل��ت��ب��ادل، 
احلا�شر  الوقت  يف  مبكان  االأهمية 
ق��ب��ل بع�س  م���ن  اأي حم���اول���ة  م��ن��ع 
“ال�شني  م����ب����داأ  ل���ت���ح���دي  ال�������دول 
حماولة  وه��ي  امل��ق��د���س،  الواحدة” 

م��رة يف روم���ا. ول��دت ه��ذه ال�شبكة، 
نائب   200 ح������وايل  ت�����ش��م  ال���ت���ي 
م��ن جميع  ���ش��ي��وخ،  وع�����ش��و جمل�س 
البلدان  ع��دي��د  وم���ن  االجت����اه����ات، 
الذكرى  يونيو،   4 يف   ،2020 عام 

ال�شنوية لقمع تيانامنني.
   وهذا االأ�شبوع، مل يفوت التحالف 
اأًيا  ال�شني،  ب�شاأن  الدويل  الربملاين 
م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي تثري �شخط 

بكني. 
ومن بينها، احلريات املدا�شة يف هونغ 
كونغ، حتدث عنها الزعيم الطالبي 
املحتلة،  والتبت  ل��و؛  ناثان  ال�شابق 
املركزية  االإدارة  رئ��ي�����س  وم��ّث��ل��ه��ا 
وا�شطهاد  ت�شريينغ؛  بينبا  املنفي 
ال�شني،  يف  االأوي������غ������ور  م�����ش��ل��م��ي 
والنا�شطة  املو�شيقية  عنه  حتدثت 
رحيمة حممود؛ واأخرياً التهديدات 
���ش��د ت���اي���وان ال��دمي��ق��راط��ي��ة، التي 
ذكرها بو�شوح، عرب الفيديو، وزير 

ال�شوؤون اخلارجية جوزيف وو.
   »ال���ت���ح���ال���ف ال����ربمل����اين ال�����دويل 
االجتاه  يف  يتحرك  ال�شني،  ب�شاأن 
اخلارجية  وزي����ر  ���ش��رح  ال�����ش��ح��ي��ح، 
االحتاد  يلتزم  وب��امل��ث��ل،  ال��ت��اي��واين، 
االأوروبي بتعزيز عالقاته ال�شيا�شية 
م��ع ت��اي��وان، وه��ي خ��ط��وة تاريخية 
دعمها  االأوروب���ي���ة  املفو�شية  اأب���دت 

لها... ويجب اأن نوا�شل”. 
ب�����االخ�����رتاق  وو  ج�����وزي�����ف  وذّك���������ر 
الع�شكري القيا�شي للجي�س ال�شيني 
اجلوية  الهوية  حتديد  منطقة  يف 
والدفاع اجلوي للجزيرة هذا العام، 
وبال�شغط ال�شيا�شي امل�شتمر. وقال 
تدمري  حت�����اول  “ال�شني  ال����وزي����ر 

الدميقراطية، وتايوان يف اخلطوط 
االأمامية، يجب اأال ندع هذا يحدث، 

اأحث الربملانيني على املجيء. »
   وان��ت��ق��دت ال�����ش��ني ب��ال��ط��ب��ع هذا 
“عزز  ذل�������ك  ول����ك����ن  االج�����ت�����م�����اع، 
عزميتنا يف جمال حقوق االإن�شان”، 
�شمويل  البلجيكي  ال��ن��ائ��ب  ���ش��رح 

كوغوالتي. 
   ا����ش���ت���ف���اد ال���ت���ح���ال���ف ال����ربمل����اين 
الدويل ب�شاأن ال�شني، من جمموعة 
ال��ع�����ش��ري��ن، ال��ت��ي اج��ت��م��ع��ت يومي 
اأكتوبر   31 واالأح�����د   30 ال�����ش��ب��ت 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة االإي��ط��ال��ي��ة، ح��ت��ى لو 
ب�شاأن  وع�����ي  ع���ل���ى  ال���ت���ح���ال���ف  ظ����ل 
م���دى اال���ش��ت��م��اع اإل���ي���ه ه���ن���اك، كما 
اأك������د امل���ح���اف���ظ ال���ربي���ط���اين اإي�����ان 
البارز يف  الوجه  �شميث، هذا  دنكان 
حركة الربيك�شيت، ومهند�س حملة 
 ،2019 ل��ع��ام  ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون 
لروؤية  ا���ش��ف��ه  ع���ن  اأع������رب  وال������ذي 
يف  طبيعية  كدولة  “ُتعامل  ال�شني 
جمموعة الع�شرين، رغم ممار�شتها 
الن��ت��ه��اك��ات ح���ق���وق االإن�������ش���ان على 

نطاق وا�شع”.
 واأ���ش��اف خم��اط��ًب��ا روؤ���ش��اء الدول: 
احلديث  ت��ري��دون  ال  الأن��ك��م  “لي�س 
امل�ش������اكل  ه��������������������ذه  ف�����اأن  ع��ن��ه��������������ا، 

�شتختفي! »
   ونقلت �شحيفة لوموند عن بافيل 
في�شر، النائب امل�شتقل، ورئي�س جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ 
التحالف   “ اإن  ق���ول���ه  ال��ت�����ش��ي��ك��ي، 
ال�شوء  ي�����ش��ل��ط  ال�����دويل  ال���ربمل���اين 
متثله  ال����ذي  اخل��ط��ر  حقيقة  ع��ل��ى 
ال�شني. ان اأيدي جمتمعاتنا مقّيدة، 

يحتدم اجلدل يف اأوروبا حول درجة التهديد الذي ت�سكله ال�سني

عملية من نتائجها عزل بكني

يف حتد لل�سني، يوا�سل الغرب القرتاب من تايوان...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

–ترجمة خرية ال�سيباين
حم�شو�س,  غــري  �ب�شكل  تدريجيا     
الد�ل  من  العديد  ت�شعى  بثبات,  �لكن 

التقارب  اإىل  املتحدة,  الــواليــات  مقدمتها  �يف  الغربية, 
القارية,  ال�شني  عــزل  نتائجها  مــن  عملية  تــايــوان.  مــع 
هذه  �قف  على  عاجزة  االأخــرية  هذه  فان  غ�شبها,  �رغم 
الديناميكية.    يف اأحدث اإهانة للنظام ال�شيوعي ال�شيني, 
ذهب اأنطوين بلينكني اإىل حد القول علنا يوم الثالثاء 26 

االأمم  يف  “امل�شاركة”  ت�شتحق  تايوان  اأن  املا�شي,  اأكتوبر 
املتحدة. الأن هذه الدميقراطية النموذجية بالن�شبة للعامل 
ال�شيني, بح�شب �زير اخلارجية االأمريكي, هي د�لة تبّنت 
�التعددية  االإن�شان  حلقوق  املتحدة  لالأمم  الكونية  القيم 
�”لهذا  القانون.  �احــرتام  احلرة  �االنتخابات  احلزبية 
املتحدة  االأمم  يف  االأع�شاء  البلدان  جميع  ن�شجع  ال�شبب 

يف  �الهادفة  احليوية  تايوان  مل�شاركة  دعمها  تقدمي  على 
على  باأ�شره«.     الد�يل  �املجتمع  املتحدة  االأمم  منظومة 
املتحدث  ليجيان,  ت�شا�  �قال  ب�شدة.  بكني  احتجت  الفور, 
“الواليات  اإن  ال�شينية,  اخلارجية  ال�شوؤ�ن  �زارة  با�شم 
�الوقائع  الكلمات  يف  االأخطاء  ارتكاب  توا�شل  املتحدة 
املتعلقة مب�شاألة تايوان, مما يفر�س على ال�شني تقدمي رّد 

حازم ��شر�ري. �اإذا ا�شتمرت الواليات 
فاإن  تايوان”,  “�رقة  لعب  يف  املتحدة 
هائل  �ــشــرر  اإىل  حتمًا  �ــشــيــوؤدي  ــذا  ه
من  االأمريكية«.    ال�شينية  للعالقات 
جانبه, حر�س رئي�س الدبلوما�شية االأمريكية على الدفاع 
عن نف�شه من اأي تناق�س: ال�شماح لتايوان بامل�شاركة يف عمل 
القائمة  االأمريكية  ال�شيا�شة  مع  ين�شجم  الد�يل  املجتمع 
اأنطوين  اأ�شاف  لكن,  �احدة”...  “�شني  بـ  االعرتاف  على 
املتحدة �منظماتها  االأمم  تايوان من  ا�شتبعاد  اأن  بلينكني, 

املختلفة �شي�شهم يف تخريب عمل هذه االأخرية.

معنى �شيا�شة »ال�شني الواحدة« اآخذ يف االنكما�س, �هذه ال�شيا�شة ب�شدد اأن ت�شبح �شدفة فارغة

رئي�شة تايوان تك�شف وجود االمريكان على اجلزيرة جلوك�شمان من ا�شد منتقدي ال�شني

رغم المتناع عن الدعوة �سراحًة اإىل 
ا�ستقالل تايوان، تذهب اإدارة بايدن 

يف هذا الت�سريح اأبعد من اإدارة ترامب 
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عربي ودويل

تنفي غازبر�م ب�شدة ممار�شة لعبة �شيا�شية 
�توؤكد اأنها تفي فقط بالتزاماتها التعاقدية

تو�سح الأزمة يف مولدوفا كيف ي�ستخدم 
الكرملني الطاقة كاأداة لل�سغط ال�سيا�سي

 كدليل على اأن ال�شغط يثمر, قد توؤّجل مولد�فا 
تطبيق اتفــاق تعــا�ن مـــــع االحتــاد االأ�ر�بــي 

•• الفجر -اإيلي جوكريت –ترجمة خرية ال�سيباين
للتو  مولد�فا  اأعلنت  �قد  ال�شتاء,  ف�شل  يقرتب     
“حالة الطوارئ بخ�شو�س الطاقة” يف 22 اأكتوبر. 
مز�دها  العمالقة,  الر��شية  غازبر�م  �شركة  تهدد 
البلد  هــذا  يف  احلنفية  بــاإغــالق  بالغاز,  الوحيد 
ال�شغري يف منطقة النفوذ ال�شوفياتي ال�شابقة التي 

ميكن اأن جتد نف�شها بب�شاطة غارقة يف الظالم.

�شيا�شة اأمر �اقع يبد� اأنها توؤتي ثمارها

هكذا يهدد �سّيد الكرملني برفع �سعر الغاز يف اأوروبا...!

ال�����ش��راع هو  ه��ذا  ال�شطح،     على 
جمرد نزاع جتاري. ال يزال يتعني 
610 ماليني  دفع  على مولدوفا 
يورو للمجموعة الرو�شية مبوجب 
عقد انتهى ر�شمًيا يف 30 �شبتمرب. 
وف�شل اجلانبان منذئذ يف االتفاق 

على �شفقة جديدة. 
�شركة  ت���ه���دد  ذل������ك،  ع���ل���ى  ورداً 
غازبروم بفر�س زيادة يف التعريفة 
بن�شبة 40 باملائة اإذا مل يتم �شداد 
الديون، واإذا مل يتم توقيع العقد 
املولدوفية  احل���ك���وم���ة  ق��ب��ل  م���ن 
ب��ح��ل��ول ���ش��ه��ر دي�������ش���م���رب.    ثمن 
و�شفه اأندريه �شبينو، نائب رئي�س 
وزراء مولدوفا، اأحد اأفقر البلدان 
يف اأوروبا، باأنه “غري معقول وغري 

واقعي«.

معايري مزد�جة
انتخبت  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�س  يف      
الأوروبا  موالية  حكومة  مولدوفا 
املوايل  باملع�شكر  الهزمية  ملحقة 
ل��رو���ش��ي��ا. وط��ب��ع��ا، ال ي��ع��ج��ب هذا 
ال���ك���رم���ل���ني، امل�������ش���اه���م االأك�������رب يف 
العمالقة، لكنه يوؤكد  الغاز  �شركة 

اأن املفاو�شات مع مولدوفا جتارية 
بحتة وال ُبعد �شيا�شي لها.

    وم��ع ذل��ك، على �شبيل املقارنة، 
وّقعت بيالرو�شيا، بقيادة األك�شندر 
لوكات�شينكو، بدعم من فالدميري 
بوتني، اتفاقية مع �شركة غازبروم 
املا�شي.  العام  تفا�شلية  بتعريفات 
حوايل  بيالرو�شيا  ت��دف��ع  وه��ك��ذا، 
مرت   1000 مقابل  ي���ورو   110
مولدوفا  ت��دف��ع  ح���ني  يف  م��ك��ع��ب، 
�شعر  احل��ج��م.  لنف�س  ي��ورو   470
اإذا  ي�����ورو   680 اإىل  ي��رت��ف��ع  ق���د 

نفذت غازبروم تهديداتها.
ال�شغط ميكن  اأن     وكدليل على 
اأع��ل��ن��ت حكومة  ث���م���اره،  ي��وؤت��ي  اأن 
م��ول��دوف��ا اأن��ه��ا ق��د ت��وؤج��ل تطبيق 
ات����ف����اق����ي����ة ت�����ع�����اون م�����ع االحت�������اد 
الهدف  ك�����ان  وال����ت����ي  االأوروب�����������ي، 
�شركة  احتكار  ك�شر  حتديدا  منها 
الأوروب�����ا،  االأول  امل�����زّود  غ���ازب���روم، 
وكالة  بح�شب  اأق���ل،  اأ�شعار  مقابل 

حت�شل منه كييف على دخل كبري. 
وباالنتهاء من نورد �شرتمي 2، قد 
 1.5 ي��ق��ارب  م��ا  اأوك��ران��ي��ا  تخ�شر 
تعد  مل  اذ  ���ش��ن��وًي��ا،  دوالر  م��ل��ي��ار 
رو���ش��ي��ا م�����ش��ط��رة اإىل امل����رور عرب 
املجال  ه��ذا،  يرتك  وقد  اأرا�شيها. 
اأكرب. يف  مفتوًحا لهجوم ع�شكري 
الكرملني  ذل��ك، مل ُيجرب  غ�شون 
على احرتام اأي �شيء، رغم اإعالن 
ف��ر���س عقوبات  اأن���ه ميكن  ب��اي��دن 

جديدة يف حال حدوث “انزالق«.
ال��ط��اق��ة ه���ذه، ت�شّلط  اأزم����ة  ان     
القادة  من  ع��دد  عناد  على  ال�شوء 
مريكل  اأجن�����ي�����ال  االأوروب��������ي��������ني، 
املقدمة،  يف  م���اك���رون  واإمي��ان��وي��ل 
مع  “احلوار”  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
يوليو،  يف  ب�����وت�����ني.  ف�����الدمي�����ري 
الفرن�شية،  الدفاع  وزيرة  اعرتفت 
ف��ل��ورن�����س ب������اريل، م���ع ذل�����ك، ب���اأن 
الكرملني مل  ا�شتئناف احلوار مع 

ي�شفر عن “نتائج ملمو�شة«.

اأنباء تا�س الرو�شية احلكومية.
انخف�شت  م����ول����دوف����ا،  خ������ارج     
اأوروبا  اإىل  الرو�شي  الغاز  �شحنات 
عرب خط اأنابيب يامال، الذي مير 
عرب بيالرو�شيا وي�شل اإىل بولندا، 
مع  اأك��ت��وب��ر،  يف  باملائة   77 بن�شبة 
قدراتها  ث��ل��ث  غ����ازب����روم  ت�����ش��ل��ي��م 

فقط.
املاليني،  املحللني  لبع�س  ووف��ًق��ا   
الرو�شي  ال���غ���از  ن�����درة  ت������وؤدي  ق���د 
ال�شوق  يف  الغاز  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل 

االأوروبية يف ف�شل ال�شتاء.
 40 ح���وايل  ط��ل��ب  �شبتمرب،     يف 
من اأع�شاء الربملان االأوروب��ي من 
�شركة  دور  يف  التحقيق  املفو�شّية 
اأ���ش��ع��ار الغاز.  غ��ازب��روم يف ارت��ف��اع 
املجموعة  اأن  يف  ي�شتبهون  وه���م 
بال�شوق  ت����ت����الع����ب  ال����رو�����ش����ي����ة 
االأوروبي  االحتاد  لدفع  االأوروبية 
اأنابيب  خ��ط  ت�شغيل  ت�شريع  اىل 

نورد �شرتمي 2 املثري للجدل.

���ا امل�������ش���ت�������ش���ارة االأمل����ان����ي����ة يف  اأي�������شً
نرى  اأال  اخل��ط��اأ  “من  اأغ�شط�س: 
�شالح  ه����و   2 ����ش���رتمي  ن������ورد  اأن 
اأوكرانيا،  �شد  فقط  لي�س  خطري 
��ا ���ش��د اأوروب������ا ككل”،  وامن����ا اأي�����شً
اأوكرانيا،  اأن  حقيقة  على  م�شرا 
يف حالة حرب �شد رو�شيا منذ عام 
الثمن  �شتدفع  التي  هي   ،2014
لهذا  االأم��ن��ي  ح��ت��ى  اأو  ال�شيا�شي، 
بالن�شبة  ل��ك��ن  اجل���دي���د.  امل�����ش��روع 
الأجنيال مريكل، فاإن نورد �شرتمي 
2 هو �شر �شروري لل�شماح الأملانيا 

بت�شريع االنتقال الطاقي.

حوار يف اجتاه �احد
انتزاع  اإىل  ان��ت��ه��ت  ي���ول���ي���و،  يف     
ان����ح����ن����اء ال����رئ����ي���������س االأم����ري����ك����ي 
اجل��دي��د ج��و ب��اي��دن، ال���ذي تخلى 
برلني  تعهد  مقابل  العقوبات  عن 
الغاز  نقل  ا�شتمرار  اىل  ب��ال��دع��وة 
ال���رو����ش���ي ع����رب اأوك����ران����ي����ا، حيث 

ماء يف الغاز
   هنا م��رة اأخ��رى، تنفي غازبروم 
�شيا�شية،  ل��ع��ب��ة  مم��ار���ش��ة  ب�����ش��دة 
اأنها تفي فقط بالتزاماتها  وتوؤكد 
املفو�س  اأك��ده  ما  وه��و  التعاقدية، 
االأوروبي للطاقة قادري �شيم�شون 
بفارق  ول���ك���ن  امل����ا�����ش����ي،  ال�������ش���ه���ر 
االأويل  ت��ق��ي��ي��م��ن��ا  “ي�شري  ك���ب���ري: 
بالتزاماتها،  اأوف��ت  رو�شيا  اأن  اإىل 
تقدمي  دون  ج��ي��د،  ب�شكل  تتعاقد 
على عك�س  اإ�شافية”،  اإمدادات  اأي 
امل��ث��ال، ثاين  �شبيل  ال��رنوي��ج، على 
اأك��رب م��زّود الأوروب��ا بعد غازبروم، 
الطلب  لتلبية  اإنتاجها  زادت  التي 

املتزايد منذ بداية الوباء.
   وم��ع ذل��ك، اأ���ش��ارت غ��ازب��روم اإىل 
اأنها �شتكون قادرة ب�شكل جيد على 
مكعب  م��رت  م��ل��ي��ار   5.6 تو�شيل 
اإ�شايف اإىل اأوروبا، ولكن فقط عرب 
ت�شغيله  وب�شرط   ،2 �شرتمي  ن��ورد 
يتم منح  بينما قد ال  ال��ف��ور،  على 

. املوافقة قبل مار�س 2022. 
   بعد �شنوات من اجلدل الدويل، 
اأع���ل���ن���ت رو����ش���ي���ا يف ���ش��ب��ت��م��رب عن 
العمالق  االأن���ب���وب  ه���ذا  ا�شتكمال 
الذي يزيد طوله عن األف كيلومرت 
البلطيق.  ب���ح���ر  ق������اع  يف  ومي������ر 
من  غ��ازب��روم  ميّكن  اأن  ويفرت�س 
الرو�شي  ال��غ��از  �شحنات  م�شاعفة 

اإىل اأملانيا.
 ل��ك��ن، يف ال��وق��ت احل���ايل، ال �شيء 
ياأتي منه. لطاملا عار�شته الواليات 
اأوروبا  ت�شبح  اأن  خ�شية  امل��ت��ح��دة، 
وكان  الرو�شي.  للغاز  ارتهانا  اأكر 
ا  اأي�شً اأراد  ال���ذي  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
يف  االأمريكي  ال�شخري  الغاز  بيع 
اأوروب������ا، ق��د ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
امل�شروع،  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال�����ش��رك��ات 
لفرتة  العمل  توقف  اإىل  اأدى  مما 

وجيزة عام 2019.
ال���رئ���ي�������س االأوك����������راين     وك�������ان 
ف���ول���ودمي���ري زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي ق���د نبه 

اأوك����ران����ي����ا،  اإىل  ����ش���وري���ا  ف���م���ن     
�شكريبال  وق�شيتي  بليبيا  م��رورا 
اأبًدا  رو���ش��ي��ا  متتثل  مل  ون��اف��ال��ن��ي، 
اأكتوبر،  يف  االأوروب���ي���ة.  للمطالب 
اأوك��ران��ي��ا ج��زًء م��ن غازها  خ�شرت 
الرو�شي مبوجب اتفاق بني �شركة 
غ�����ازب�����روم وامل����ج����ر. ل���ذل���ك دعت 
املتحدة  والواليات  اأملانيا  اأوكرانيا 
خالل  م��ن  بوعودهما  ال��وف��اء  اإىل 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ع���ق���وب���ات، ول���ك���ن دون 

جدوى حتى االآن.
   كما طلبت مولدوفا من االحتاد 
االأوروب�������ي دع����م م��ف��او���ش��ات��ه��ا مع 
ل��ت��ج��ن��ب ق�شاء  غ����ازب����روم  ���ش��رك��ة 
�شوء  على  ال��ع��ام  نهاية  اح��ت��ف��االت 
اأك����دت ل��ه��ا رئي�شة  ال�����ش��م��وع. وق���د 
فون  اأور�شوال  االأوروبية  املفو�شية 
دير الين، “دعم االحتاد الكامل”، 
ت����ربع ه����ذا االخ�����ري بقيمة  ح��ي��ث 
 27 ي��ورو ملولدوفا يف  60 مليون 
الغاز  دفع ثمن  و�شواء مت  اأكتوبر. 
من قبل �شكان مولدوفا اأو االحتاد 
الغاز رو�شًيا...  االأوروب��ي، ف�شيظل 
توؤتي  اأنها  واق��ع يبدو  اأم��ر  �شيا�شة 

ثمارها.

هل اإ�شرار اأوروبا على احلوار مع بوتني من اأ�شباب االزمة؟ميكن روؤية �شعار غازبروم يف املنتدى الدويل للغاز

ت�سلط اأزمة الطاقة هذه ال�سوء على اإ�سرار عديد القادة الأوروبيني على موا�سلة »احلوار« مع بوتني

مقر �شركة غازبروم يف مو�شكو رو�شيا هي حمطة وقود اأوروبا

وول �سرتيت جورنال: جنود اأفغان دربتهم اأمريكا ين�سمون اإىل »داع�س«
الوطني االأفغاين كان ي�شرف على م�شتودع اأ�شلحة وذخرية للجي�س يف 
االإقليمي  الفرع  اإىل  ال�شرقية،  باكتيا اجلنوبية  غارديز، عا�شمة والية 
وقتل قبل اأ�شبوع يف ا�شتباك مع  للتنظيم املتطرف” داع�س خرا�شان”، 
مقاتلي طالبان، بح�شب م�شوؤول اأفغاين �شابق كان يعرفه. وقال امل�شوؤول 
ال�شابق اإن العديد من الرجال االآخرين الذين كان يعرفهم، وجميعهم 
اأع�شاء يف املخابرات واجلي�س يف اجلمهورية االأفغانية ال�شابقة، ان�شموا 
بعدما فت�شت طالبان منازلهم وطالبتهم بتقدمي  “داع�س”  اإىل  اأي�شاً 
اأنف�شهم لل�شلطات اجلديدة يف البالد. وقال اأحد �شكان منطقة كاراباخ 
ال��ق��وات اخلا�شة  �شابق يف  ب��ارز  اب��ن عمه، وه��و ع�شو  اإن  ك��اب��ول  �شمال 
االأفغانية، اختفى يف �شبتمرب )اأيلول( واأ�شبح االآن جزءاً من خلية تابعة 
الوطني  اجلي�س  من  اآخرين  اأع�شاء  اأربعة  اأن  اإىل  ولفت  ل�”داع�س”. 

االأفغاين كان يعرفهم انخرطوا يف التنظيم يف االأ�شابيع االأخرية.

•• وا�سنطن-وكاالت

فادت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” اأن بع�س االأع�شاء ال�شابقني يف 
جهاز املخابرات االأفغاين الذي دربته الواليات املتحدة ووحدات النخبة 
الع�شكرية والذي تخلى عنه رعاته االأمريكيون وتطارده حركة طالبان، 
القوة الوحيدة التي تتحدى حالياً حكام البالد اجلدد؟ اإىل “داع�س”، 

»وقالت اإن عدد املن�شقني الذين ين�شمون اإىل املجموعة االإرهابية �شغري 
ن�شبياً، لكنه يف تزايد ، وفًقا لقادة طالبان وم�شوؤويل االأمن ال�شابقني يف 
اجلمهورية االأفغانية واالأ�شخا�س الذين يعرفون املن�شقني. االأهم من 
ذلك ، اأن هوؤالء املجندين اجلدد يجلبون اإىل “داع�س” اخلربة احلا�شمة 
يف جمع املعلومات اال�شتخباراتية وتقنيات احلرب، مما قد يعزز قدرة 
التنظيم املتطرف على مناف�شة تفوق طالبان. وان�شم �شابط باجلي�س 

االأفغانية،  التج�ش�س  لوكالة  ال�شابق  الرئي�س  نبيل،  اهلل  رحمة  وق��ال 
املديرية الوطنية لالأمن، الذي غادر البالد قبل �شيطرة طالبان بوقت 
لالأع�شاء  للغاية”  ج��ذاب��اً  داع�����س  اأ�شبح  املناطق،  بع�س  “يف  ق�شري: 
عن  تخلفوا  “الذين  االأف��غ��ان��ي��ة  وال���دف���اع  االأم����ن  ق���وات  يف  ال�شابقني 
ال���رك���ب... ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك م��ق��اوم��ة، ل��ك��ان��وا ان�����ش��م��وا اإىل املقاومة”. 
االأخرى  امل�شلحة  اجلماعة  هو  داع�س  احل��ايل،  الوقت  “يف  ق��ال:  لكنه 
الوحيدة«. وق�شت قوات طالبان يف اأوائل �شبتمرب ) اأيلول( على حركة 
�شاه  اأحمد  جنل  م�شعود  اأحمد  بقيادة  بان�شري  وادي  يف  وليدة  مقاومة 
م�شعود، القائد املناه�س لطالبان الذي اغتاله تنظيم “القاعدة” عام 
2001. وفر قادة املقاومة اإىل اخلارج. ولطاملا زعمت حركة طالبان اأن 
“والية خرا�شان “ كانت من �شنع جهاز املخابرات االأفغاين والواليات 
نفته  ادعاء  االإ�شالمي، وهو  التمرد  داخل  االنق�شام  زرع  املتحدة بهدف 

ال�شابقة يف كابول. وحالياً، ثمة مئات االآالف من  وا�شنطن واحلكومة 
اأفغان�شتان  يف  ال�شابقني  ال�شرطة  واأف���راد  واجل��ن��ود  امل��خ��اب��رات  �شباط 
تعهدات  م��ن  ال��رغ��م  على  حياتهم  على  ويخافون  العمل  ع��ن  عاطلون 
املديرية  بالعفو من طالبان. وقد عاد جزء �شئيل منهم، معظمهم يف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ن، للعمل حت��ت اإ����ش���راف احل��رك��ة. وع��ل��ى غ���رار جميع 
موظفي احلكومة االأفغانية. وحذر م�شوؤول غربي كبري من اأن هذه هي 
بال�شبط الطريقة التي بداأت بها االأمور يف العراق، مع جرناالت �شدام 
الواليات  وكانت  ح��ذري��ن«.  نكون  اأن  “علينا  قائاًل:  املحبطني،  ح�شني 
املتحدة حلت قوات االأمن العراقية بعد غزو العراق عام 2003. و�شكل 
هوؤالء يف كثري من االأحيان، مع االأ�شلحة املخباأة يف املنزل و�شنوات من 
املت�شددة،  للجماعات  املجندين  من  جاهزة  جمموعة  القتالية،  اخلربة 

مبا يف ذلك “القاعدة” وفروع داع�س«.

بايدن يتقارب يف روما مع احللفاء الأوروبيني •• روما-اأ ف ب

تقاَرب الرئي�س االأمريكي جو بايدن من حلفائه االأوروبيني، م�شيًدا ب�”قّوة” 
الواليات املتحدة التي تنخرط جمّدًدا على ال�شاحة الدولّية، وذلك خالل 
وجوده يف روما حل�شور قّمة جمموعة الع�شرين التي مل يح�شرها نظرياه 

ال�شيني والرو�شي.
وقال بايدن يف موؤمتره اخلتامي “ما راأيناه هنا هو قّوة اأمريكا وهي ت�شارك 

وتعمل مع �شركائنا احللفاء ب�شاأن الق�شايا«.
اأجل  من  لوجه  وجًها  املفاو�شات  حم��ّل  يحّل  اأن  ميكن  �شيء  “ال  واأ���ش��اف 
وفالدميري  جينبينغ  �شي  غياب  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة  يف  العاملي”،  التعاون 

بوتني.
مل  “بب�شاطة  قائال  خ�شميه،  النتقاد  الفر�شة  االأمريكي  الرئي�س  وانتهز 

قّمة  يف  االأك��رب  املوعد  قبل  اإيطاليا،  اإىل  بثقلهم  االأمريكيون  جاء  لذلك، 
املناخ بغال�شكو.

يف  الرائعة  املعامل  من  قّلة  اإال  ُتفلت  مل  الكولو�شيوم،  اإىل  الفاتيكان  من 
ال�شخم  االأم��ريك��ي  الرئا�شي  املوكب  رّك��اب  نظر  من  االإيطالية  العا�شمة 
االأمريكي اخلمي�س  الرئي�س  �شّيارة منذ و�شول   80 اأك��ر من  ال��ذي �شّم 

اإىل روما.
وعقد بايدن منذ و�شوله الكثري من اللقاءات واأدىل بت�شريحات عّدة.

خالل  بايدن  اأ�شاد  االأح��د،  الع�شرين  جمموعة  قّمة  من  االأخ��ري  اليوم  يف 
موؤمتر �شحايف م�شرتك مع رئي�شة املفّو�شية االأوروّبية اأور�شوال فون دير 

َتظهر رو�شيا وال�شني” عندما تعّلق االأمر ب�”التعّهد بالتزامات املناخ«.
رغم ذلك، اأنتجت جمموعة الع�شرين، ح�شب قوله، نتائج “ملمو�شة” على 
�شعد املناخ واالقت�شاد ووباء كوفيد-19 و”يرجع الف�شل يف ذلك جزئًيا 

اإىل العزم الذي اأظهرته الواليات املتحدة على طاولة” املناق�شات.
ال�شيا�شّيني،  وحّتى  احلكومية،  غري  املنّظمات  من  كثري  اأب��دى  املقابل،  يف 
ملكافحة  كافية  التزامات  تقطع  مل  الع�شرين  جمموعة  الأّن  اأملهم  خيبة 
خّطَتيه  اإق���رار  تعرت�س  التي  املحّلية  ال�شعوبات  جانب  اإىل  امل��ن��اخ.  تغرّي 
بعد  الدولّيني  احللفاء  مع  بايدن  عالقة  ا  اأي�شً تراجعت  اال�شتثمارّيَتني، 

االن�شحاب من اأفغان�شتان الذي مّت وفق بع�شهم بناًء على قرار اأحادي.

اليني ب�”حقبة جديدة” و”مرحلة مهمة” يف العالقات عرب االأطل�شي.
الرئي�س  والي��ة  خ��الل  ال�شلب  ح��ول  التجاري  اخل��الف  انتهاء  مًعا  واأعلنا 
االأمريكي ال�شابق اجلمهوري دونالد ترامب، ووعدا باإبرام اّتفاقّية وا�شعة 

يف هذا القطاع، ملكافحة تغرّي املناخ والت�شّدي للمناف�شة ال�شينّية.
على  “دلياًل  ميّثل  واالأمل��ن��ي��وم  بال�شلب  املتعّلق  االإع���الن  اأّن  ب��اي��دن  واأّك���د 
العمل مع  اأن تفعله من خالل  املتحدة  للواليات  �شراكتنا، وما ميكن  قّوة 

اأ�شدقائها«.
اأ�شاء  بعدما  “اأعدنا الثقة والتوا�شل”،  وقالت رئي�شة املفو�شية االأوروبية 

ترامب معاملة االأوروبيني.
الوزراء االإيطايل ماريو دراغي  الرئي�س االأمريكي اجلمعة رئي�س  والتقى 
االأوروبية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  اجلديد”  “النجم  باأنه  ف  يو�شَ ال��ذي 

والرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام: 

للم�شارعة  االإم����ارات  احت��اد  اعتمد 
واجل������ودو ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حممد 
اللجنة  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
اأبوظبي  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
اخلم�شني جراند �شالم للجودو لعام 
الوطني  منتخبنا  قائمة   ،2021
التي  البطولة،  يف  امل�شارك  للجودو 
�شمو  ب���رع���اي���ة  االحت�������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع  ال�����ش��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
اأبوظبي وبدعم من جمل�س  الإمارة 
اأبوظبي الريا�شي واإ�شراف االحتاد 
الفرتة من  الدويل للجودو، خالل 
28 نوفمرب اجلاري ب�شالة   - 26
زايد  مب��دي��ن��ة  اأري���ن���ا«  جوجيت�شو   «
و�شمت  اأب���وظ���ب���ي.  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
 6 ال�شاب  الوطني  منتخبنا  قائمة 
الأول  ي�����ش��ارك��ون  �شاعدين  الع��ب��ني 

البطولة  ت��ل��ك  م��ن��اف�����ش��ات  يف  م���رة 
احلو�شني  با�شتثناء خليفة  الدولية 
الذي �شيلعب يف وزن حتت 73 كجم، 
والفائز بامليدالية الف�شية يف بطولة 
العامل لل�شباب يف الهند يف 2017، 
لالإمارات  ميدالية  ب���اأول  وال��ف��ائ��ز 
ال�����ش��ب��اب يف بطولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
كاأ�س اأ�شيا يف هوجن كونغ يف 2018 

الأول مرة  امل�شاركة  له  �شبق  وال��ذي 
يف اأبوظبي جراند �شالم يف 2017 
ال�شاعد  ال��ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ت  ك��م��ا   ..
فوق  وزن  يف  ال��درم��ك��ي  ح�شن  علي 

ال�شابة  الوجوه  ومن  كجم..   100
اأي�شا اأحمد احلو�شني يف وزن حتت 
وزن  يف  النقبي  و�شعيد  كجم،   60
يف  البدري  كجم،وعي�شى   73 حتت 

،وم�����راد عبد  ك��ج��م   81 وزن حت��ت 
 100 الرحمن ح��ارب يف وزن ف��وق 
ك���ج���م. وث���م���ن ����ش���ع���ادة حم���م���د بن 
الدرعي رئي�س االحتاد تلك  ثعلوب 

امل�شاركة ال�شابة التي متثل نقلة يف 
ال�شاعد  الوطني  منتخبنا  م�شوار 
التي  االإي����ج����اب����ي����ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ب���ع���د 
املا�شية  ال���ف���رتات  خ����الل  حت��ق��ق��ت 

ا�شتعدادا  امل�شتويات  خمتلف  على 
للم�شاركة يف العديد من البطوالت 
والدولية  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
توا�شل  ���ش��م��ان  ب���ه���دف  ل���ل���ج���ودو، 

االأج���ي���ال ،ل��ت��اأت��ي ان��ط��الق��ت��ه��م من 
كاآخر  /اخل��م�����ش��ني/  بطولة  خ��الل 
ال����دويل للجودو  ب��ط��والت االحت����اد 

لعام 2021.

•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم  الثالثاء مناف�شات بطولة كاأ�س القارات لكرة القدم ال�شاطئية 
التي ُينظمها جمل�س دبي الريا�شي للمرة العا�شرة بالتعاون مع جلنة كرة 
القدم ال�شاطئية باالحتاد الدويل واحتاد االإم��ارات لكرة القدم على ملعب 
كايت بيت�س يف منطقة اأم �شقيم  يف الفرتة من 2 اإىل 6 نوفمرب احلايل ، 

مب�شاركة اأف�شل ثمانية منتخبات على م�شتوى العامل.
اإ�شبانيا  منتخب  مبواجهة  البطولة  يف  م�شواره  الوطني  منتخبنا  وي�شتهل 
الربتغال  منتخبي  م��واج��ه��ة  وت�شبقها  م�����ش��اء،  وال��رب��ع  اخلام�شة  ال�شاعة 
وال�شنغال يف متام ال�شاعة الرابعة م�شاء �شمن مباريات املجموعة االأوىل، ، 
فيما تتوا�شل مناف�شات اليوم االأول باإقامة مباراتني �شمن املجموعة الثانية، 
حيُث يلتقي منتخب رو�شيا مع نظريه الياباين يف ال�شاعة ال�شابعة اإال ربع، 

كما يلتقي منتخبا اإيران والباراغواي يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاء.
وقال علي حمد البدواوي ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الكرة رئي�س جلنة كرة 

م�شرف  مب�شتوى  الظهور  على  الالعبني  بقدرة  " نثق   : ال�شاطئية  القدم 
االأول  ال���دور  مناف�شات  خ��الل  متقدم  ملركز  وال��و���ش��ول  ق��وي  اأداء  وت��ق��دمي 
للبطولة وحتقيق نتائج اإيجابية توؤهلهم اإىل الو�شول اإىل االأدوار النهائية" 
اإدارة احتاد الكرة للعبة ب�شكل عام  . وثمن البدواوي اهتمام ودعم جمل�س 
واملنتخب ب�شكل خا�س من خالل توفري كل احتياجات املنتخب ،من جتمعات 
ومباريات ودية وغريها  ، م�شرياً اأن هذا الدعم مينح املنتخب دافعاً معنوياً 
للكرة  وٌم�شرف  اإجن��از جديد  الالعبني على حتقيق  اإ�شرار  ُيزيد من  قوياً 

ال�شاطئية االإماراتية.
اأمت اجلاهزية  املنتخب يف  اأن  امل��ازم��ي  ال��وط��ن��ي حممد  امل���درب  اأك���د  ب���دوره 
خلو�س مناف�شات البطولة ، موؤكدا اأن الطموح يف هذه الن�شخة اأكرب ويتمثل 
بالو�شول اإىل االأدوار النهائية واملناف�شة بقوة على انتزاع لقب البطولة بعد 
اأن الالعبني ميتلكون  ، م�شرياً  املا�شية  الن�شخة  الثالث يف  املركز  اأح��رز  اأن 
خربة كبرية يف التعامل مع املباريات نتيجة خو�شهم للعديد من البطوالت 

العاملية، اآخرها بطولة كاأ�س العامل يف رو�شيا 2021 .

احتاد اجلودو يعتمد قائمة منتخبنا الوطني يف بطولة اأبوظبي »اخلم�سني« جراند �سالم 

•• دبي-الفجر

بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�شي واحتاد االإمارات للبولينغ واالحتاد الدويل 
يف  العامل  بطوالت  اأك��رب  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ت�شت�شيف  للبولينغ 
 26 اإىل   6 الفرتة من  باملمزر خالل  للبولينغ  دبي  وذل��ك يف مركز  البولينغ، 
نوفمرب اجل��اري، وتت�شمن البطولة ثالث فئات متثل كل منها بطولة عامل، 
�شتكون االأوىل هي ال�شوبر العاملية للبولينغ للرجال وال�شيدات، والثانية بطولة 
العامل للبولينغ الأ�شحاب الهمم فئة الكرا�شي املتحركة، والثالثة بطولة العامل 

لالأ�شاتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 اإىل 65 عام.
ومت االإع��الن عن تفا�شيل البطولة خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد �شباح 
اأم�س  االثنني 1 نوفمرب 2021، وحتدث خالله �شعادة �شعيد حارب اأمني عام 
جمل�س دبي الريا�شي، وحممد خليفة القبي�شي رئي�س احتاد االإمارات العربية 
للبولينغ،  ال��دويل  لالحتاد  التنفيذي  املدير  اأورام  واأن���درو  للبولينغ،  املتحدة 
الريا�شي، وعدد  اأمني عام جمل�س دبي  اآل رحمه م�شاعد  اأمان  بح�شور نا�شر 
من املدراء باملجل�س واحتاد االإمارات للبوينغ باالإ�شافة عدد من العبي منتخب 

االإمارات للبولينغ.
"حممد  وق��ال:  للبولينغ  االإم���ارات  احت��اد  برئي�س  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  ورح��ب 
القبي�شي من االأبطال الوطنيني الذي رفع ا�شم دولة االإم��ارات عالًيا يف عامل 
البولينغ وكان اأول اإماراتي يحرز لقب بطولة العامل يف 1988، واليوم يقوم 

بعمل كبري يف رئا�شة احتاد البولينغ وتطوير اللعبة".

واأ�شاف حارب: "نحن �شعداء با�شت�شافة دولة االإمارات العربية املتحدة ب�شكل 
عام ودبي ب�شكل خا�س لبطولة العامل للبولينغ، هذا احلدث اأكر من بطولة 
اإنها ثالث بطوالت جمتمعة حيث �شتكون هناك بطولة  واحدة وميكن القول 
الهمم،  الأ���ش��ح��اب  ال��ع��امل  وبطولة  العاملية  املا�شرت  بطولة  جانب  اإىل  ال��ع��امل 
البطولة  لهذه  النجاح  �شبل  كافة  توفري  على  حري�س  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
وكافة البطوالت الدولية الكربى التي تنظم يف دبي، وتكت�شب هذه املناف�شات 
يجمع  ال��ذي   2020 اإك�شبو  مع  بالتزامن  تنظيمها  مع  خا�شة  كبرًيا  متيًزا 

العامل يف دبي حتت �شعار )توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل(". 
واختتم �شعيد حارب: "�شعادتنا كبرية باأن االحتاد الدويل للبولينغ اختار دبي 
لنقل مقره اإليها، وهو االأمر الذي يدل على ثقة املجتمع الدويل بقدرات اأبناء 
املف�شلة  الوجهة  يجعلها  ما  الدولة  يف  النجاح  مقومات  كل  وبتوفر  االإم���ارات 
وتنظيم  الإقامة مقراتها هنا  الدولية  الريا�شية  واملنظمات  االحت��ادات  جلميع 

بطوالتها على اأر�شنا الطيبة".
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  با�شت�شافة  "نفتخر  القبي�شي:  حممد  وق��ال 
لدولة  ا�شتثنائًيا  عاًما  يعد  ال��ذي  العام  ه��ذا  دب��ي  يف  للبولينغ  العامل  لبطولة 
اخلم�شني  ع��ام  لالحتاد  الذهبي  باليوبيل  ال��دول��ة  احتفاالت  ظل  يف  االإم���ارات 
على  الريا�شي  دبي  اأ�شكر جمل�س  كما   ،2020 دبي  اإك�شبو  اإقامة  مع  وتزامًنا 
دوره البارز وم�شاهمته يف اإجناح كافة االأحداث الريا�شية املقامة يف دبي، واأ�شكر 
ا الهيئة العامة للريا�شة على الدعم والتعاون يف �شبيل االرتقاء بالقطاع  اأي�شً
التي  دبي  اختار  الذي  للبولينغ  ال��دويل  اأ�شكر االحت��اد  بالدولة، كما  الريا�شي 

اإقامة  املناف�شات بعد غياب عامني على  امل�شتحيل لتكون مقًرا لعودة  ال تعرف 
م�شابقات للبولينغ، وذلك من خالل تنظيم اأكرب بطولة عاملية للبولينغ وهي 
املناف�شات وجتمع الالعبني من خمتلف  اإحياء  التي �شتعيد  االأوىل من نوعها 

دول العامل لاللتقاء مرة اأخرى".
ال�شوبر  بطولة  هي  خمتلفة  فئات  ث��الث  البطولة  "ت�شم  القبي�شي:  واأ���ش��اف 
 15 اإىل   6 من  الفرتة  خالل  تقام  التي  وال�شيدات  للرجال  للبولينغ  العاملية 
نوفمرب اجلاري، وبطولة العام للبولينغ الأ�شحاب الهمم فئة الكرا�شي املتحركة 
لالأ�شاتذة  العام  وبطولة  نوفمرب،   16 اإىل   12 من  الفرتة  خ��الل  تقام  التي 
65 والتي تقام خالل الفرتة من 18  للبولينغ للفئات العمرية من 55 اإىل 
اإىل 26 ن��وف��م��رب، وي�����ش��ارك يف ال��ب��ط��والت ال��ث��الث��ة 512 الع��ب م��ن خمتلف 
العامل للرجال  247 العب والعبة يف بطولة  اجلن�شيات واالأعمار من بينهم 
اأ�شحاب  48 العب من  46 دولة من خمتلف ق��ارات العامل، و  وال�شيدات من 

الهمم يف بطولة البارا بولينغ".
قال  البطولة  ملناف�شات  للبولينغ  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ا���ش��ت��ع��داد  يخ�س  وفيما 
املدرب ميكا كويفيونيمي  للمنتخب حتت قيادة  الفني  "قام اجلهاز  القبي�شي: 
باالإعداد  الها�شمي  اإبراهيم  املري واملدرب �شيد  اأحمد عتيق  املدرب  وم�شاعديه 
اجليد لهذه البطولة من خالل و�شع برامج تدريبية مكثفة تخللها عدد من 
البحرين والكويت،  املناف�شات اخلارجية يف  وامل�شاركات يف  الداخلية  البطوالت 
واإقامة مع�شكرات اإعداد داخلي قبل انطالق البطولة، وي�شم ملنتخب الوطني 
االأوىل يف بطولة  للمرة  ت�شارك  التي  العنا�شر اجلديدة  العديد من  للبولينغ 

االإم���ارات  ب��دول��ة  يليق  وم�شرف  جيد  اأداء  تقدمي  منها  ننتظر  وال��ت��ي  ال��ع��امل 
يف  وال��الع��ب��ات  الالعبني  م��ن  اأبنائنا  جلميع  التوفيق  واأمت��ن��ى  وباإمكاناتهم، 

البطولة".
احتاد  واإىل  الريا�شي  دبي  جمل�س  اإىل  بال�شكر  اأورام  اأن��درو  تقدم  جانبه  ومن 
هذه  اإىل  بالو�شول  �شعداء  "نحن  وق��ال:  البطولة،  ا�شت�شافة  على  االإم���ارات 
احل�شيلة التي تعد ثمرة العمل امل�شرتك بني جمل�س دبي الريا�شي واالحتاد 
ال���دويل على  للعبة، ويحر�س االحت���اد  االإم����ارات  م��ع احت��اد  للبولينغ  ال���دويل 
اال�شتفادة من املن�شاآت الرائعة التي متتلكها دبي واالأجواء االآمنة واالإجراءات 
االحرتازية القوية التي طبقتها دبي ومتكنت من تخطي اجلائحة باحرتافية 
اأكرب  ا�شت�شافة  يف  دب��ي  حققته  ال��ذي  النجاح  اأج��م��ع  ال��ع��امل  والح��ظ  �شديدة، 
البطوالت العاملية ومن اأبرزها كاأ�س العامل للكريكت، وهو االأمر الذي ي�شجعنا 
على اال�شتفادة من النه�شة التي �شهدتها دبي يف تنظيم البطوالت الريا�شية 

العاملية".
 1926 اإطالقها يف عام  للبولينغ منذ  العامل  "ت�شهد بطولة  اأن��درو:  واأ�شاف 
على  واالأح���دث  االأك��رب  البطولة هي  ه��ذه  وتعد  م�شتمرة،  تطورات وحتديثات 
االإطالق، حيث متثل هذه البطولة روؤية جديدة من خالل اإ�شافة فئات جديدة 
اأ�شحاب  �شي�شارك  كما  اللعبة،  يف  العامل  اأبطال  نخبة  فيها  و�شيتناف�س  فيها، 
موعد  على  نحن  لذلك  للبولينغ،  العامل  ببطولة  العامل  يف  مرة  الأول  الهمم 
من  عاًما   95 خ��الل  لها  حتديث  اأك��رب  اإىل  و�شلت  اأن  بعد  مميزة  بطولة  مع 

انطالقها".

دبي ت�شت�شيف اأكرب بطوالت العامل للبولينغ 

بطولت عامل »ال�سوبر واملا�سرت واأ�سحاب الهمم«   3 يف  يتناف�سون   512
تقام املناف�شات يف مركز دبي الد�يل للبولينغ باملمزر خالل الفرتة من 6 اإىل 26 نوفمرب اجلاري

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي، 
اأبوظبي  نادي  وت�شمل  االأوملبية  للريا�شات  اأندية   6 وتاأ�شي�س  باإن�شاء  قراراً 
االأثقال،  لرفع  اأبوظبي  ون��ادي  القوى،  لالألعاب  اأبوظبي  ون��ادي  للمبارزة، 
ونادي  املائية،  للريا�شات  اأبوظبي  ون��ادي  وال�شهم،  للقو�س  اأبوظبي  ون��ادي 

اأبوظبي لكرة امل�شرب.
ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  املنا�شبة  بهذه  �شموه  وتقدم 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة ، تثمينا لدعمه ال�شخي ورعايته املتوا�شلة التي ت�شهم يف ا�شتدامة 
حتقيق التفوق واالإجن��ازات الريا�شية، واأ�شاد �شموه مبتابعة واهتمام �شمو 
التنفيذي الإمارة  املجل�س  اآل نهيان ع�شو  زايد  ال�شيخ خالد بن حممد بن 

اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي.
التنمية  م�شرية  دع��م  يف  اجل��دي��دة  االأن��دي��ة  ودور  اأهمية  على  �شموه  واأك���د 
والتطور الريا�شي، م�شريا اإىل اأن جمتمع اأبوظبي وقطاع الريا�شة يفخر 
ويعتز بدعم القيادة الر�شيدة التي تدعم كل �شبل التقدم واالزدهار من اأجل 
االأن�شطة  كافة  يف  م�شاركتهم  وجت�شيد  املجتمع  فئات  عموم  تطلعات  تلبية 

الريا�شية.

نوعية  ونقلة  اإ�شافة مهمة  اأبوظبي  الريا�شية اجلديدة يف  االأندية  ومتثل 
يف خطط التطوير والتنمية لقطاع الريا�شة يف اأبوظبي واالإم��ارات ب�شفة 
اأبوظبي وحر�شها الدائم  عامة، كما تن�شجم وتتناغم مع تطلعات حكومة 
االأن�شطة  جميع  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  واإ����ش���راك  احل��ي��اة  ج���ودة  لتعزيز 

الريا�شية، وتاأكيد ح�شورهم بالريا�شة وجعلها منط حياة يف املجتمع.
اأبوظبي،  اإم��ارة  جمتمع  فئات  عموم  اأهدافها  مبوجب  االأندية  و�شت�شتقبل 
و�شتويل اأهمية كربى الكت�شاف املواهب و�شقل املهارات و�شناعة االأبطال، 
كما �شت�شكل االأندية املتخ�ش�شة يف الريا�شات االأوملبية، دعما كبريا مل�شرية 

املنتخبات الوطنية واحلركة االأوملبية.

نهيان بن زايد ي�سدر قرارا باإن�ساء 6 اأندية للريا�سات الأوملبية

اأبي�س ال�ساطئية يلتقي اإ�سبانيا يف اأوىل 
مواجهاته ببطولة كاأ�س القارات
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•• اأبوظبي-الفجر:

للجوجيت�شو  االإم�����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن   
ال�شت�شافة  اال�شتعدادات  اكتمال  عن 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و حتت 
مظلة االحت��اد ال��دويل خ��الل الفرتة 
اجل�����اري  ن���وف���م���رب   11 اإىل   3 م����ن 
والن�شخة  اأري���ن���ا،  جوجيت�شو  ب�شالة 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م��ن 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف نف�س 
اإىل   14 ال���ف���رتة م���ن  امل���ك���ان خ����الل 
عا�شمة  اأب��وظ��ب��ي  واأن  ن��وف��م��رب،   19
اجلوجيت�شو العاملية �شوف ت�شتقبل 6 
اآالف العباً والعبة من خمتلف قارات 
���ش��ه��ر اجل��وج��ي��ت�����ش��و الذي  ال���ع���امل يف 

�شيكون عبارة عن كرنفال ا�شتثنائي.
ذل���ك خ���الل اجل��ل�����ش��ة احلوارية  ج���اء 
�شركائه  م���ع  االحت������اد  ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي 
اال�شرتاتيجيني من الرعاة وال�شركاء 
ال��ع��ام واخل��ا���س ظهر  م��ن القطاعني 
عبداملنعم  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  ال���ي���وم، 
االإماراتي  الها�شمي رئي�س االحتادين 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  واالآ����ش���ي���وي 
االحت����������اد ال�����������دويل، وب����ان����اي����وت����و�����س 
الدويل  االحتاد  رئي�س  ثيودوربولي�س 
�شامل  حممد  و���ش��ع��ادة  للجوجيت�شو، 
الظاهري نائب رئي�س احتاد االإمارات 
حمد  ع����ارف  و���ش��ع��ادة  للجوجيت�شو، 
اأبوظبي  جمل�س  ع���ام  اأم���ني  ال��ع��واين 
الدكتور  امل��ق��دم  و���ش��ع��ادة  ال��ري��ا���ش��ي، 
���ش��ع��ود اجل��ن��ي��ب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر احتاد 
الداخلية،  ب��وزارة  الريا�شي  ال�شرطة 
الرئي�س  القبي�شي  حم��ب��وب  ورا����ش���د 
االإ�شالمية  "اآفاق  ل�شركة  التنفيذي 
ل��ل��ت��م��وي��ل، وي��ع��ق��وب ال�����ش��ع��دي مدير 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وخالد  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��وات 
خدمات  رئي�س  نائب  احلو�شني  علي 
املجموعة- ال�شوؤون االإدارية وخدمات 
اأدن��وك (، و�شائد حجازي  املجموعة ) 
���ش��الم��ة م��دي��ر ع���ام م�����ش��اع��د برميري 
موتورز، وفهد علي ال�شام�شي االأمني 

العام الحتاد االإمارات للجوجيت�شو.
املنعم  عبد  ���ش��ع��ادة  اأك���د  ناحيته  وم��ن 
البطولتني  ا�شت�شافة  اأن  الها�شمي 
العاملية  الريا�شة  اأج��ن��دة  على  االأب���رز 
اأبوظبي جت�شد  واح��د يف  �شهٍر  خ��الل 
امل���ك���ان���ة امل���رم���وق���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى بها 
اأبوظبي كعا�شمة عاملية للجوجيت�شو، 
وامتالكها لكل املقومات التي توؤهلها 

يتحدث  ا�شتثنائي  بتنظيم  ل��ل��خ��روج 
على  مقبلون  اأننا  خا�شة  العامل،  عنه 

اأكرب جتمٍع ريا�شي يف العامل. 
واأ�شاف �شعادته: "اإن الرعاية الكرمية 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  لبطولة  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  و�شمو  اجلوجيت�شو،  ملحرتيف 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د اآل نهيان 
ت�ّشكل  للجوجيت�شو  ال��ع��امل  لبطولة 
وحتقيق  لنجاحهما  االأك��رب  ال�شمانة 
املتوا�شل  القيادة  دعم  الأن  اأهدافهما، 
مدعاة  ميثل  والريا�شيني  للريا�شة 
ف��خ��ر واع����ت����زاز ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، وداف���ع���اً 
املنظمة  واللجنة  العمل  لفرق  كبرياً 
وال��الع��ب��ني ل��ل��خ��روج ب��اأف�����ش��ل �شورة 
كربى  وميداليات  اإجن���ازات  وحتقيق 
الدولة  يف  الريا�شة  حمبي  كل  ت�شعد 
وت��رف��ع ع��ل��م االإم������ارات ع��ل��ى من�شات 

التتويج". 
املطور  "اأبوظبي  ���ش��ع��ادت��ه:  وت���اب���ع 
يف  اجل���وج���ي���ت�������ش���و  ل���ري���ا����ش���ة  االأول 
ان���ط���الق بطولة  وي���ت���زام���ن  ال���ع���امل، 
اأبوظبي  وبطولة  للجوجيت�شو  العامل 
ال��ع��امل��ي��ة مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و مع 
الغالية  الوطنية  املنا�شبات  م��ن  ع��دٍد 
احتفاالت  تواكبان  فهما  قلوبنا،  على 
ال�����دول�����ة ب���ال���ي���وب���ي���ل ال���ذه���ب���ي وع����ام 
اخلم�شني. ومع مرور ن�شف قرن من 
النجاحات واالإجن��ازات العظيمة التي 
املوؤ�ش�شني  االآب����اء  راي���ة  حت��ت  حتققت 
دولتنا  غ����دت  ال���ر����ش���ي���دة،  وال���ق���ي���ادة 
ب���ه يف ق��ي��م املحبة  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً 
والت�شامح والتعاي�س. وكذلك تتزامن 
البطولتان مع ا�شت�شافة الدولة الأهم 
م��ع��ر���س ع��امل��ي وه���و اك�����ش��ب��و 2020 
دب����ي، وال����ذي ي��ح��م��ل ق��ي��م��اً وا����ش���اراٍت 

مهمة للعبور اإىل امل�شتقبل".
التح�شريات  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ����ش���ار 
للم�شاركة  الوطني  للمنتخب  املكّثفة 
يف اال�شتحقاقات املقبلة، وقال: "العبو 
يتمتعون  الوطني  منتخبنا  والع��ب��ات 
امل�����ش��وؤول��ي��ة والكفاءة  ع���اٍل م��ن  ب��ق��دٍر 
وتكراراً، وخالل  واأظهروا ذلك مراراً 
والتح�شريات  التدريبات  يف  تفانيهم 
داخ����ل م��ع�����ش��ك��ره��م االإع�������دادي ل�شهر 
بتوجيهات  والتزامهم  اجلوجيت�شو، 
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي. اآم��ال��ن��ا ك��ب��رية فيهم، 
وث��ق��ت��ن��ا ب���ال ح����دود ب��اأن��ه��م ع��ل��ى قدر 
جماهري  اأن  ل��ه��م  ون���وؤك���د  ال��ت��ح��دي، 

وبقوة  ح���ا����ش���رة  ���ش��ت��ك��ون  االإم���������ارات 
ك���ل خطوة  مل�����ش��ان��دت��ه��م ودع��م��ه��م يف 
اإىل  و���ش��واًل  الب�شاط  على  يخطونها 
للجماهري  ال��دع��وة  واأوج����ه  التتويج، 
امل�شاركة بحما�س يف متابعة  اأج��ل  من 
اأبنائهم وه��م ميثلون  ال��ن��زاالت ودع��م 
الوطن ويبحثون عن التتويج للتاأهل 
 2022 ال��ع��امل��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة  اإىل 

بالواليات املتحدة االأمريكية".
بانايوتو�س  اليوناين  اأكد  ناحيته  من 
اإىل  ب��ال��ع��ودة  �شعيد  اأن����ه  ث��ي��ودوري�����س 
ال���ب���ط���والت جم�������دداً، ب��ح��دث��ني هما 
ل��وال رعاية  ال��ع��امل، واأن��ه  االأ�شخم يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
و�شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي  اأبوظبي رئي�س مكتب  الإمارة 
لنا  حت��ق��ق  مل��ا  للبطولتني  التنفيذي 
يتجاوز  ���ش��يء  ي��ح��دث  م���ا  الأن  ذل����ك، 
اخل���ي���ال، خ�����ش��و���ش��اً م���ع م�����ش��ارك��ة 6 
دول  خمتلف  من  والعبة  العباً  اآالف 
واحد  مب��ك��ان  قتالية  لعبة  يف  ال��ع��امل 
الظروف  ت��ل��ك  يف  ي���وم���اً   20 خ����الل 
العاملية،  اجلائحة  وبعد  اال�شتثنائية 
وحتتاج  الت�شور،  تفوق  حتديات  كلها 
تتعامل  ك��ي  �شخمة  ع��م��ل  ف���رق  اإىل 
معها للخروج بها اإىل بر االأمان، ومن 
هنا فاأنا اأ�شكر زميلي �شعادة عبداملنعم 
الها�شمي، واأ�شكر كل فرق عمله، وكل 
جناح  يف  ح��دود  ب��ال  وثقتي  ال�شركاء، 
البطولتني وحتقيق اأهدافهما، واأبعث 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعب  اإىل  ب��ر���ش��ال��ة 
احتفالهم  منا�شبة  يف  االإم���ارات  دول��ة 
ا�شت�شافة  ومبنا�شبة  اخلم�شني،  بعام 
دب��ي الأك���رب ح��دث يف ال��ع��امل ي��ق��ام كل 
 2020 دب��ي  اإك�شبو  وه��و  �شنوات   5
لدولة  �شكرا  الر�شالة:  تلك  يف  اأق��ول 
موطن   .. اأبوظبي  �شكرا  االإم����ارات.. 
االبداع، واأر�س املبادرات، معكم حتولت 

اأحالمنا اإىل حقائق ملمو�شة".
يف ن��ف�����س ال�����ش��ي��اق اأك����د حم��م��د �شامل 
الظاهري نائب رئي�س احتاد االإمارات 
�شهر  م����واك����ب����ة  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
اجلوجيت�شو مع احتفاالت الدولة بعم 
اخلم�شني، واك�شبو 2020 دبي الذي 
قدرة  توؤكد  دول��ة،   192 فيه  ت�شارك 
العاملي،  امل�شهد  ت�شدر  على  االإم���ارات 

وترتجم روؤي��ة قيادتها يف البحث عن 
وتعزز  واح����د،  وال���رق���م  االأول  امل��رك��ز 
ال�شعوب،  ب��ني  احل�����ش��اري  ال��ت��وا���ش��ل 

وقيم الت�شامح والتعاي�س.
من  ال�����ش��ي��وف  ب��ك��ل  "نرحب  وق�����ال: 
حتر�س  و�شوف  العامل،  دول  خمتلف 
�شبل  ك��ل  العمل على توفري  ف��رق  ك��ل 
خلو�س  مثالية  وبيئة  ل��ه��م،  ال��راح��ة 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف وط����ن اخلري  جت���رب���ة 
ولن  الت�شامح،  وقبلة  ال�شالم،  واأر���س 
ا���ش��ع��ادك��م جميعاً  ج��ه��د يف  اأي  ن��دخ��ر 
ل��ت��ع��ودوا ���ش��ف��راء ل��دول��ة االإم�����ارات يف 
�شعادة  اأك����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن  بالدكم". 
عارف حمد العواين اأمني عام جمل�س 
التي  اأب��وظ��ب��ي  اأن  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
يف  ال���ع���امل  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ت���وج���ت 
 ،2019 ع���ام  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
ن��ح��و موا�شلة  ب��ث��ب��ات  ق��دم��اً  مت�����ش��ي 
والعمل  االجت�����اه،  ه���ذا  م�����ش��ريت��ه��ا يف 
ا�شت�شافة  يف  ال��ن��ج��اح  ا���ش��ت��دام��ة  على 
االأح����������داث ال�����ك�����ربى، ول���ف���ت اأن���ظ���ار 
ب��اأن بطولتي  ثقة  العامل، ونحن على 
العامل للجوجيت�شو، واأبوظبي العاملية 
جهود  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م��ان  للجوجيت�شو 
هنا  ومن  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س 
فنحن ن�شع كل اإمكانات املجل�س حتت 
للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد  ت�شرف 
يف ه��ذي��ن احل��دث��ني، ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ب��ط��ول��ت��ني، ويف نف�س  ل��دع��م جن���اح 
الوقت نقدر جهود كل فرق العمل يف 
االحتاد واملتطوعني للخروج باحلدث 
العواين:  اأف�شل ���ش��ورة.   واأ�شاف  يف 
باحل�شور  ل��ل��ج��م��ه��ور  ي�����ش��م��ح  ����ش���وف 
بن�شبة  ال��ب��ط��ول��ت��ني  يف  امل���درج���ات  يف 

%80، مع االحتفاظ بنتيجة فح�س 
�شلبية مل�شحة االأنف مدتها 96 �شاعة، 
اجلماهري  اأم������ام  ال��ف��ر���ش��ة  الإت����اح����ة 
يف  بها  واال�شتمتاع  املناف�شات  حل�شور 

�شالة جوجيت�شو اأرينا".
اأث����ن����ى را�����ش����د حمبوب  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  القبي�شي، 
الراعي  للتمويل،  االإ�شالمية  "اآفاق 
االم��ارات للجوجيت�شو،  املا�شي الحتاد 
ع��ل��ى ال�����ش��راك��ة ال��ن��اج��ح��ة، ح��ي��ث اأكد 
ب�شراكتنا  "ن�شيد  ت�شريحه:  خ��الل 
مع احتاد االإم��ارات للجوجيت�شو التي 
2018، لرعاية كافة  ب��داأت منذ عام 
الوطني  واملنتخب  واأن�شطته  فعالياته 
العديد  ر�شد  مت  حيث  للجوجيت�شو، 
من االجن��ازات وامل�شاهمات االيجابية 
وبناء  االحت���اد،  فعاليات  ع��ن  الناجتة 
�شركة  اإدارة  جمل�س  ق���رر  ف��ق��د  عليه 
تعزيز  ل��ل��ت��م��وي��ل  االإ����ش���الم���ي���ة  اآف������اق 
ارت��اأى من جدوى  ملا  الدعم لالحتاد 
الريا�شية   ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 
"اآفاق"  ال���ت���زام  ك��م��ا ج���ّدد  ال��وط��ن��ي��ة. 
ب���ال�������ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن خالل 
رع��اي��ت��ه��ا االأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف 
املواطنني  نفو�س  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  ن�شر 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر���������س االإم����������ارات 
الريا�شية  الفعاليات  ومنها  الطّيبة، 
اجلوجيت�شو  ب���ط���ول���ة  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي 
اإح����دى اأب����رز حم��ط��ات��ه��ا.  واأّك����د فهد 
الحتاد  العام  االأم��ني  ال�شام�شي،  علي 
االحت���اد  اأن  للجوجيت�شو  االإم�������ارات 
ال���ي���وم مع  ت���ك���ون ج��ل�����ش��ة  اأن  ح���ر����س 
�شركائه غري تقليدية واأن تكون حول 
االحتاد  فيها  يتحدث  ح��واري��ة  مائدة 
تقديراً  اال�شرتاتيجيني،  �شركائه  مع 
وموؤ�ش�شات  اأج����ه����زة  م���ن  ل��ل�����ش��رك��اء 

اخلا�س،  القطاع  وموؤ�ش�شات  الدولة، 
وو�شائل االإعالم". 

بطولة  "ت�شهد  ال�����ش��ام�����ش��ي:  وق�����ال 
تقام  ال����ت����ي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  ال����ع����امل 
نوفمرب   11  –  3 م����ن  ال����ف����رتة  يف 
ن��وع��ي��ة لالعبني  م�����ش��ارك��ًة  اجل�����اري 
وال�شباب  النا�شئني  مناف�شات  �شمن 
والرجال، فيما ي�شتعد جنوم منتخبنا 
يليق  ومم��ي��ز  ق���وي  ح�����ش��ور  لت�شجيل 
االإم����������ارات يف عامل  دول������ة  ب��ح�����ش��ور 
الن�شخة  ه��ذه  وت�شهد  اجلوجيت�شو، 
البطولة على  تاريخ  اأكرب م�شاركة يف 
اأما بطولة  �شعيد الالعبني وال��دول. 
اإماراتي  منتج  فهي  العاملية  اأبوظبي 
ب��ام��ت��ي��از وه��دي��ة دول���ة االإم������ارات اإىل 
حيث  ال��ع��امل��ي،  اجلوجيت�شو  جمتمع 
اجلوجيت�شو  جن���وم  اأب����رز  ت�شت�شيف 
ت�شنيفات  اأع����ل����ى  ي��ح��ت��ل��ون  ال����ذي����ن 

اجلوجيت�شو العاملية".
اأعداد  و���ش��ول  اإىل  ال�شام�شي  واأ���ش��ار 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف  امل�شاركات 
ن�شب فاقت  اإىل  ملحرتيف اجلوجيت�شو 
االإقبال  اأن  معترباً  املتوقعة،  االأع���داد 
ال��ك��ب��ري خ���ري دل���ي���ٍل ع��ل��ى ث��ق��ة جنوم 
التي تنظمها  الفعاليات  العامل بتمّيز 
على  وح��ر���ش��ه��م  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة 
لقبها  بات  التي  البطولة  يف  امل�شاركة 

هو احللم جلميع االأبطال.
يف  امل�����ش��ارك��ني  اأن  ال�شام�شي  واأو����ش���ح 
ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 
للظفر  ���ش��ي��ت��ن��اف�����ش��ون  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
جانب  اإىل  وامل���ي���دال���ي���ات  ب���االأل���ق���اب 
ج��وائ��ز نقديٍة ه��ي االأ���ش��خ��م يف عامل 
القيمة  و���ش��ل��ت  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، ح��ي��ث 
نحو  اإىل  البطولة  االإجمالية جلوائز 
ث��الث��ة م��الي��ني دره����م اإم����ارات����ي، ما 

للريا�شيني  اإ�شايف  جذٍب  عامل  ميّثل 
للوقوف على ب�شاط نزاالت البطولة.

اجلهات  ممثلو  اأو���ش��ح  جانبهم،  م��ن 
احتاد  �شركاء  من  والداعمة  الراعية 
على  حر�شهم  للجوجيت�شو  االإم��ارات 
ال��دع��م لفرق  اأ���ش��ك��ال  ت��وف��ري خمتلف 
منوذج  اأن  م���وؤك���دي���ن  االحت������اد،  ع��م��ل 
االحتاد  ط���ّوره  ال��ذي  البّناء  ال�شراكة 
العام  القطاعني  دور  تفعيل  ي�شهم يف 
دوٍر حم��وري لدعم  واخلا�س يف لعب 
اأ�شا�شياً  ج����زءاً  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ة 
م��ن ه��وي��ة االإم������ارات مل��ا جت�����ّش��ده من 
بناء  امل��ح��وري يف  ول��دوره��ا  نبيلة  قيٍم 

�شخ�شية الالعبني.
اجلنيبي  �شعود  الدكتور  املقدم  واأك��د 
الريا�شي  ال�شرطة  احتاد  نائب مدير 
الداخلية  وزارة  ح���ر����س  ك��ل��م��ت��ه  يف 
ع��ل��ى ال��ت��واج��د ال��ف��اع��ل يف م��ث��ل هذه 
"ي�شعدين  وق��ال:  الكربى،  الفعاليات 
ال���ت���واج���د ك��م��م��ث��ٍل ع���ن وزارة  ال���ي���وم 
الحتاد  احلكومي  ال�شريك  الداخلية 
ال�شرح  ه��ذا  للجوجيت�شو،  االإم����ارات 
ال��ري��ا���ش��ي ال����ذي ن��ع��ت��ز ف��ي��ه ونفتخر 
مب����ا ي��ح��ق��ق��ه م����ن م���ن���ج���زات حملية 
واإقليمية وعاملية تعزز من �شمعة دولة 
االإم������ارات وت��ع��زز ح�����ش��وره��ا ال���دويل 
على ك��اف��ة االأ���ش��ع��دة، ون��وؤك��د حر�س 
احتاد ال�شرطة الريا�شي واجهة وزارة 
الداخلية على ال�شعيد الريا�شي على 
املوؤ�ش�شات  كافة  مع  ال�شراكات  تعزيز 
الريا�شية  واالحت����������ادات  ال���وط���ن���ي���ة 
وب�������ش���ك���ل خ����ا�����س احت��������اد االإم����������ارات 
به عالقة  تربطنا  الذي  للجوجيت�شو 
ومتجددة  م��ت��وا���ش��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�شرتاتيجية  اأه����داف  م��ن  منلك  مب��ا 
الكوادر  ق����درات  ت��ع��زي��ز  يف  مت�شابهة 
لتمثيل  العنا�شر  وت��اأه��ي��ل  الوطنية، 
االإم������ارات اأف�����ش��ل مت��ث��ي��ل ومب���ا يليق 

ب�شمعتها ومكانتها العاملية الرفيعة.
بكل  م���ع���اً  ���ش��ن��ع��م��ل  "اإننا  واأ������ش�����اف: 
واالإعالمية  ال��ب�����ش��ري��ة  ام��ك��ان��ي��ات��ن��ا 
وال����ف����ن����ي����ة م������ع احت����������اد االإم��������������ارات 
للجوجيت�شو الإجناح البطولتني ونود 
الراغبة  اجل��م��اه��ري  ان��ت��ب��اه  نلفت  اأن 
ال  ف��ح�����س  اأن  ال��ب��ط��ول��ة  ح�����ش��ور  يف 
الأبنائهم  اأي�����ش��ا  ���ش��رورة  �شاعة   96
احل�شور،  يف  رغ���ب���وا  اإذا  واأط��ف��ال��ه��م 
ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح جلميع  م��ت��م��ن��ي��اً 
ترتقي  بطولة  يف  امل�شاركة  املنتخبات 

واملنظمني  امل�������ش���ارك���ني  ل���ط���م���وح���ات 
وتعزز جناحات االإمارات يف ا�شت�شافة 

اأهم املحافل الريا�شية الدولية".
اأث����ن����ى را�����ش����د حمبوب  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  القبي�شي، 
على  ل��ل��ت��م��وي��ل،  االإ���ش��الم��ي��ة  "اآفاق 
ال�������ش���راك���ة ال��ن��اج��ح��ة وامل���ت���م���ي���زة بني 
"اآفاق" واحتاد االإمارات للجوجيت�شو، 
وخ�������ّس ب��ال�����ش��ك��ر ���ش��ع��ادة ع��ب��د املنعم 
االإماراتي  الها�شمي رئي�س االحتادين 
لرئي�س  االأول  ال���ن���ائ���ب  واالآ����ش���ي���وي 
وفهد  للجوجيت�شو،  ال���دويل  االحت���اد 
الحتاد  العام  االأم��ني  ال�شام�شي،  علي 
ما  كل  �شاكراً  للجوجيت�شو،  االإم���ارات 
يقوم ب��ه االحت���اد م��ن دوٍر اإي��ج��اب��ي يف 
بطوالتها،  واإجن���اح  اللعبة  ه��ذه  ن�شر 
وحتقيق اأف�شل النتائج على امل�شتويات 
املحلية واالإقليمية والعاملية. كما جّدد 
التزام "اآفاق" بال�شراكة املجتمعية من 
ت�شاهم  التي  االأن�شطة  رعايتها  خالل 
يف ن�شر االإيجابية يف نفو�س املواطنني 
واملقيمني على اأر�س االإمارات الطّيبة، 
وم��ن��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
ت�����ش��ك��ل ب��ط��ول��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و اإح���دى 
اأبرز حمطاتها. يف ال�شياق نف�شه  اأكد 
يعقوب ال�شعدي رئي�س قنوات اأبوظبي 
تغطية  ت��وف��ري  �شيتم  اأن���ه  الريا�شية 
للحدث،  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة 
�شيتم  واأن���ه  �شابقة،  بطولة  م��ن  اأك��رب 
التوا�شل  و�شائل  على  اأي�شاً  الرتكيز 
املتخ�ش�شة  وال���ربام���ج  االج��ت��م��اع��ي، 
ولقاءات النجوم وامل�شاهري واالأبطال، 
ك����ب����رية جتعل  زم����ن����ي����ة  مب���������ش����اح����ات 
احلدث،  قلب  يف  وك��اأن��ه��م  امل�شاهدين 
�شتكون  الريا�شية  اأبوظبي  ان  موؤكداً 
ج���زءاً م��ن احل���دث وع�����ش��واً ف��اع��اًل يف 
اأف�شل  ب��اإخ��راج��ه يف  امل��ك��ل��ف  ال��ف��ري��ق 

�شورة مبا يليق بدولة االإمارات.
وقال �شائد حجازي �شالمة، مدير عام 
م�شاعد مبيعات جاكوار الند روفر يف 
’برميري  "حر�شت  م��وت��ورز:  برميري 
موتورز‘ على دعم ريا�شة اجلوجيت�شو 
الأكر  للجوجيت�شو  االإم���ارات  واحت��اد 
����ش���ن���وات. وت���وف���ر بطولة  م���ن ع�����ش��ر 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
من�شًة رائعًة ال�شت�شافة نخبة العبي 
العامل للتناف�س معاً، ونتطّلع اإىل روؤية 
ختامها  يف  ُي��ت��ّوج  حما�شية  مناف�شات 

اأبطال العامل يف اجلوجيت�شو". 

•• دبي-الفجر:

 ي�شتعد نادي دبي الدويل للريا�شات 
متنوعة  فعاليات  لتنظيم  البحرية 
احل���ايل  �شمن  نوفمرب  �شهر  خ��الل 
الريا�شي  امل��و���ش��م  و���ش��ب��اق��ات  اأج���ن���دة 
 2022-2021 احل����ايل  ال��ب��ح��ري 
وب��ال��ت��زام��ن م���ع حت���دي دب���ي للياقة 

.2021
وت�����ش��ه��د ���ش��واط��ئ دان�����ة ال��دن��ي��ا دبي 
حركة ن�شطة اعتبارا من يوم ال�شبت 
6 نوفمرب وذلك مع انطالق  املقبل  
بطولة  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة  ���ش��ب��اق 
 43 املحلية  ال�شراعية  للقوارب  دب��ي 
ك��ان مقررا  ال��ذي  ال�شباق  قدما وه��و 
ومت  املا�شي  اأكتوبر  �شهر  يف  يقام  اأن 
تاأجيله ب�شبب االأح��وال اجلوية حيث 
جديد  من  الفئة  ه��ذه  �شباقات  تعود 
احلايل  املو�شم  يف  ال��ن��ادي  ل��روزن��ام��ة 
املو�شم  غيابها  بعد   2022-2021

املا�شي 2021-2020.
ال�شراعية  القوارب  مناف�شات  وتعترب 
امل��ح��ل��ي��ة 43 ق���دم���ا ال��ف��ئ��ة االأع�����رق 
املحلية  ال�������ش���ب���اق���ات  ب����ني  واالأق���������دم 
ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة حيث 
تاأ�شي�س  �شنة  يف  لها  �شباق  اأول  اإقيم 
التا�شع  ي����وم   1988 ع����ام  ال���ن���ادي 
مب�شاركة  يناير  �شهر  من  والع�شرين 

قاربا.  19
وق����ال حم��م��د ع��ب��داهلل ح����ارب املدير 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب������ي ال������دويل 
روزن���ام���ة  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�شتكون  ن��وف��م��رب  �شهر  يف  ال�����ش��ب��اق��ات 
حافلة باالأن�شطة والفعاليات املتنوعة 
والتي جتمع بني الريا�شات البحرية 
ال����رتاث����ي����ة وامل���ح���ل���ي���ة وال���ري���ا����ش���ات 
احلديثة وذلك بالتزامن مع احلراك 
مع  االإم����ارة  ت�شهده  ال��ذي  الريا�شي 

حتدي دبي للياقة 2021.
وح�������ر��������س حم�����م�����د ح�����������ارب خ�����الل 
بتجاوب حمبي  االإ���ش��ادة  على  حديثه 
وتفهمهم  ال���ب���ح���ري���ة  ال����ري����ا�����ش����ات 
بتنظيم  متر  التي  املختلفة  للظروف 
بحالة  املبا�شر  وارتباطها  ال�شباقات 
اخل�شو�س  ه����ذا  يف  م�����ش��ي��دا  ال��ب��ح��ر 
واأندية  النادي  بني  الكبري  بالتعاون 
نادي  راأ���ش��ه��ا  وعلى  البحرية  ال��دول��ة 
ال�شراعية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  اب���وظ���ب���ي 
املواعيد  ب�شان  والتن�شيق  وال��ي��خ��وت 
ع�شاق  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة ال���رتاث���ي���ة مع 
حدث مهم يوم ال�شبت يف �شواطئ دبي 
بطولة  ج���والت  اأوىل  حتت�شن  ال��ت��ي 
 43 املحلية  ال�شراعية  للقوارب  دب��ي 

قدما يف املو�شم 2022-2021.
وق��������ال امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ن���ادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب����ي 
جمريا  يف  ن�شنا�س  �شاطئ  �شيحت�شن 
خ���الل ه���ذا ال�����ش��ه��ر وحت���دي���دا يومي 
ع�شر  ال�����ث�����اين  وال�������ش���ب���ت  اجل���م���ع���ة 
بطولة  فعاليات  منه  ع�شر  وال��ث��ال��ث 

على  التزحلق  الأل����واح  املفتوحة  دب��ي 
امل�����اء ب���امل���ظ���الت -ك���اي���ت ����ش���ريف- يف 
جولتها االأوىل والتي ينظمها النادي 
للكايت  االإم���ارات  جلنة  مع  بالتعاون 
���ش��ريف وال��ت��ج��دي��ف وال��ت��زح��ل��ق على 

املاء للمو�شم اخلام�س على التوايل.
اإدارة نادي دبي الدويل  وكان جمل�س 
للريا�شات البحرية قد اعتمد تنظيم 
البطولة  ه������ذه  يف  ج�������والت  ث������الث 
املت�شابقني  م��ن  نخبة  جت��م��ع  وال��ت��ي 
وامل���ت�������ش���اب���ق���ات م����ن اأب�����ن�����اء ال����دول����ة 
الطيبة  االأر����س  ه��ذه  على  واملقيمني 
م��ن حمبي االإب��ح��ار وامل��غ��ام��رة حيث 
امل�شنفني  من  ع��دد  كذلك  ت�شتقطب 
دائما  ي��ف�����ش��ل��ون  وال���ذي���ن  ال��ع��امل��ي��ني 
للتدريب  ال�����ش��اح��رة  و�شواطئها  دب��ي 
الدولية  ل��ل��م�����ش��ارك��ات  وال��ت��ح�����ش��ري 

املختلفة.
ال��ن��ادي يقدم  اأن  واأك���د حممد ح��ارب 

نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
الريا�شات  مل��ح��ب��ي  م��ت��م��ي��زة  ف��ر���ش��ة 
املناف�شات  غ��م��ار  خل��و���س  ال��ب��ح��ري��ة 
ع���ل���ى األ����ق����اب ث�����الث م�����ش��اب��ق��ات هي 
)االألعاب  �شتايل  وف���ري  ت��ي��ب  ت��وي��ن 
احلرة( وهايدرو فويل لفئات الرجال 

وال�شيدات والنا�شئني والنا�شئات.

30
واأ����ش���ار خ���الل ح��دي��ث��ه ع��ل��ى اأن����ه من 
املنتظر اأن ي�شهد يوم ال�شبت الع�شرين 
م���ن ال�����ش��ه��ر احل����ايل جت��م��ع��ا جديدا 
ال��ت��ج��دي��ف الرتاثي  ري��ا���ش��ة  ل��ع�����ش��اق 
الثانية  اجلولة  مناف�شات  خ��الل  من 
م��ن ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ق��وارب التجديف 
�شينظمها  وال��ت��ي  ق��دم��ا   30 املحلية 
املائية يف  النادي كاملعتاد يف قناة دبي 
اجل���داف وب��ال��ق��رب م��ن حممية دبي 

للحياة الفطرية.

مناف�شات  اأن  ح���ارب  حممد  واأو���ش��ح 
اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ب���ط���ول���ة دبي 
قدما   30 املحلية  التجديف  لقوارب 
�شتكون اآخر حمطة لتحديد القوارب 
خلو�س  املتاأهلة  )النخبة(  الع�شرين 
مكتوم  اآل  ك���اأ����س  ����ش���وط  م��ن��اف�����ش��ات 
بطوالت  اأغلى  يعد  وال��ذي   2021
امل���ح���ل���ي���ة حيث  ال���ت���ج���دي���ف  ق��������وارب 
�شيقام يف الرابع والع�شرين من �شهر 
ال�شوط  ويحمل هذا  املقبل،  دي�شمرب 
اأهمية خا�شة مع احتفالها بالن�شخة 
)اليوبيل  وال���ع�������ش���ري���ن  اخل���ام�������ش���ة 

الف�شي(.

60
واختتم  حممد حارب حديثه موؤكدا 
للريا�شات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  اأن 
نوفمرب  �شهر  يف  فعالياته  البحرية 
بطولة  ج������والت  اأوىل  ت��ن��ظ��ي��م  م����ع 

 60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  دب��ي 
���ش��وف جتمع نخبة من  ق��دم��ا وال��ت��ي 
ال��ن��واخ��ذة وال��ب��ح��ارة يف حت��دي كبري 
ي����وم ال�����ش��ب��ت 27 ن��وف��م��رب احل���ايل 
دبي  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ت�شمل  ح��ي��ث 
قدما   60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن 
-2021 املو�شم  ه��ذا  ج���والت  ث��الث 
نهاية  االأوىل  اجلولة  منها   2022
ال��ث��ان��ي��ة يف  ال�شهر احل���ايل واجل��ول��ة 
يناير املقبل بينما �شيكون م�شك ختام 
اجلوالت واملو�شم البحري كذلك مع 
الطويلة  ل��ل��م�����ش��اف��ات  ال��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
وال�������ذي ي��ن��ط��ل��ق م����ن ج����زي����رة �شري 
ب��ون��ع��ري وح��ت��ى ���ش��واط��ئ دب���ي مل�شافة 
ب��ح��ري��ا وذلك  50 م��ي��ال  ت��زي��د ع���ن 

خالل �شهر مايو القادم.

الربنامج:
دبي  ���ش��ب��اق   :2021 ن��وف��م��رب   6
ل���ل���ق���وارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 

قدما -اجلولة االأوىل
بطولة   :2021 نوفمرب   13-12
كايت  التزحلق  الأل���واح  املفتوحة  دب��ي 

�شريف -اجلولة االوىل
دبي  ���ش��ب��اق   :2021 ن��وف��م��رب   20
قدما   30 املحلية  التجديف  لقوارب 

-اجلولة الثانية
دبي  ���ش��ب��اق   :2021 ن��وف��م��رب   27
قدما   60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن 

-اجلولة االأوىل

خالل جل�شة حوارية مع ال�شركاء االإ�شرتاتيجيني تنا�لت تكامل االأد�ار للخر�ج باأف�شل �شورة

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يوؤكد اكتمال ال�ستعدادات ل�سهر اجلوجيت�سو العاملي يف اأبوظبي

برنامج حافل ب�شباقات البحر خالل نوفمرب

ال�سبت دبي  يف  الإبحار  اإىل  تعود  قدما  القوارب ال�سراعية 43 
حممد حارب: ن�شاط حافل �تعا�ن مثمر مع نادي اأبوظبي لل�شراع

•• اأبوظبي-وام:

ال���دوري  ب��ط��ل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  �شيتي  مان�ش�شرت  ن���ادي  اأع��ل��ن 
اأبوظبي،  امل��م��ت��از، ع��ن تنظيم ع��ر���س خ��ا���س يف  االإجن��ل��ي��زي 
مل�����ش��اه��دة اأح�����داث م���ب���اراة دي���رب���ي م��دي��ن��ة م��ان�����ش�����ش��رت على 
القادمة،  االأ�شبوع  عطلة  خ��الل  مبا�شرة  الكبرية  ال�شا�شات 

وذلك يف ملعب رقم 12 مبدينة زايد الريا�شية.
ال�شاعة  من  ابتداء  للح�شور  للم�شجعني  الفر�شة  و�شتتاح 

م�شاهدة  ميكنهم  حيث  ال�شبت،  ي��وم  م��ن  ع�����ش��راً   3.30
التميمة الر�شمية لل�شيتي Moonbeam يف اأول ظهور 
لها يف اأب��وظ��ب��ي، اإ���ش��اف��ة اإىل اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور مع 
كاراباو،  وكاأ�س  املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري  بطوالت  كوؤو�س 

التي حققها النادي خالل مو�شم 2021-2020.
واإىل جانب احلدث، �شتقام احل�ش�س التدريبية التي تنظمها 
مدار�س ال�شيتي لكرة القدم، من ال�شاعة 3:30 ع�شراً اإىل 
جنوم  مل�شاهدة  لل�شغار  الفر�شة  تتيح  حيث  م�شاًء،   8:00

ال�شيتي وهم يلعبون، لتكرار مهاراتهم يف امللعب التدريبي.
ومع انطالق اللقاء الكروي املرتقب يف متام ال�شاعة 4:30 
ال�شيتي  وت�شجيع  املباراة،  م�شاهدة  للجماهري  ميكن  م�شاًء، 
�شا�شتني كبريتني من  على  �شتعر�س  التي  املهمة  املباراة  يف 

اأحدث طراز يف امللعب 12 مبدينة زايد الريا�شية.
خالل  للم�شجعني  وامل�شروبات  للماأكوالت  اأك�شاك  و�شتتوفر 
احلدث، كما تتوفر اأي�شاً طاوالت النزهة للعائالت القادمة 

مل�شاهدة املباراة.

الإمارات  ميثلون  لعبا   21
يف بطولة العامل لبناء 

الأج�سام برب�سلونة
•• دبي- وام:

اإىل  االث��ن��ني  اأم�����س  االأج�����ش��ام �شباح  لبناء  االإم����ارات  بعثة منتخب  غ���ادرت 
اإ�شبانيا للم�شاركة يف بطولة العامل لبناء االأج�شام والتي �شتقام يف بر�شلونة 
بن حيدر  اهلل  علي عبد  البعثة  ويرتاأ�س  للعبة.  ال��دويل  االحت��اد  باإ�شراف 
االحتاد،  اإدارة  جمل�س  جوهرع�شو  اأح��م��د  وت�شم  االحت����اد،  رئي�س  ن��ائ��ب 
والدكتور  �شلمان عجيل،  الفني، وم�شاعده  املدير  الزعابي  �شاملني  ووزوي��د 
�شعيد �شا�شاين طبيبا للمنتخب، برفقة 21 العبا هم اأيوب رزوقي العمار، 
واملا�س مو�شى البلو�شي، وعبداهلل ح�شن ر�شتم، ومو�شى ابراهيم البلو�شي، 
الوح�شي،  �شويد  ونا�شر  الفال�شي،  بخيت  وخالد  البلو�شي،  ح�شن  واأحمد 
و�شعيد جمعة املا�س، ومطر جمعة الظاهري، وبدر حممد يو�شف، وجا�شم 
املطريي،  مبارك  وعبداهلل  البلو�شي،  ابراهيم  وخالد  الهرمودي،  حممد 
دروي�س  وحم��م��ود  حم��م��د،  ع��ب��داهلل  و�شعيب  احل���م���ودي،  ب��رم��ان  وخليفة 
البلوكي، وجمعه �شالح جمعة، وماجد علي رحماين، وعلي �شاوي النقبي، 

و�شيف جميل را�شد، وعبداهلل ح�شن دروي�س.
الرابع  �شتنطلق يف  التي  البطولة  فاعلة يف  اىل م�شاركة  املنتخب  ويتطلع 
من نوفمرب اجلاري وت�شتمر الأربعة اأيام مب�شاركة نخبة من اأف�شل اأبطال 

العامل.
االإمارات  ال�شرقي رئي�س احتاد  �شيف  ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن  ورحب 
لبناء االأج�شام واللياقة البدنية مب�شاركة املنتخب يف بطولة العامل، متمنيا 
تتنا�شب  الئ��ق��ة  م�شتويات  ت��ق��دمي  يف  يطمج  ال��ك��ل  اأن  م��وؤك��دا  التوفيق  ل��ه 
بانها  امل�شاركة  وا�شفا هذه  وفنية،  بدنية  موؤهالت  به من  مايتمتعون  مع 
واأنها فر�شة  كامل،  ملو�شم  الدولية  وامل�شاركات  التدريبية  ح�شيلة اجلهود 
لرتجمة كل هذه اجلهود وامل�شاركات اأمال يف حتقيق اإجناز ي�شار له بالبنان 

لدولة االإمارات.
بدوره يقول علي بن حيدر نائب رئي�س االحتاد: "يتطلع احتاد اللعبة اىل 
م�شاركة مميزة يف البطولة، خ�شو�شا وان املنتخب متكن من حتقيق املركز 
الثاين يف اآخر م�شاركة يف بطولة العامل التي اأقيمت يف بالفجرية 2019، 
وهذه فر�شة الأن يوا�شل الالعبون االإبداع والفوز رغم قوة املناف�شات، وقد 
ي�شاهم يف حتقيق  واال�شتعداد مبا  التدريب  بتاأمني جميع متطلبات  قمنا 

الطموح".

عر�س مبا�سر لديربي مان�س�سرت على ال�سا�سات 
عن الكبرية يف مدينة زايد الريا�سية ال�سبت املقبل  PUBG MOBILE موبايل  ببجي  اأعلنت 

املالب�س  �شت�شيف  حيث  ليفربول،  ن���ادي  م��ع  تعاونها 
ع�شاق  ليك�شبها  الفريق  طابع  حتمل  التي  والعنا�شر 

اللعبة.
االأول من نوعه بني ببجي موبايل  التعاون  وُيعد هذا 
12 نوفمرب  م��ن  ال��ق��دم، و�شيمتد  ك��رة  ن���وادي  واأح���د 
االأول(  )كانون  دي�شمرب   20 وحتى  الثاين(  )ت�شرين 

من العام اجلاري.
 Liverpool ربح معدات  و�شتتاح لالعبني فر�شة   
املجانية واحل�شرية داخل اللعبة عرب امل�شاركة يف   FC

�شل�شلة من األعاب الو�شع الكال�شيكي واإكمالها.
الرقمي  الت�شويق  لق�شم  االأول  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ال  

يف  "نفخر  كري�شب:  درو  ليفربول،  فريق  ن��ادي  ل��دى 
عاملنا الرقمي اليوم بكوننا منلك القدرة على االبتكار 
وا���ش��ع��ة من  ع���رب جم��م��وع��ة  م���ع معجبينا  وال��ت��ف��اع��ل 
جمال  من��و  وم��ع  يف�شلونها.  ال��ت��ي  الرقمية  املن�شات 
ب��ني معجبينا، تعترب  وت��ط��وره  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأل��ع��اب 
ع�شاق  م��ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  امل��ث��ال��ي��ة  املن�شة  م��وب��اي��ل  ببجي 
اأجواء  تربط  حيث  ومم��ت��ع،  خمتلف  �شياق  يف  الفريق 
التناف�س واللعب املمتعة بني عامل االألعاب االإلكرتونية 
وكرة القدم. وهذه فر�شة رائعة للم�شجعني الحت�شان 
لنجلب  املف�شلة،  من�شاتهم  اإح��دى  للنادي عرب  حبهم 
الطبيعة التفاعلية املادية لكرة القدم اإىل عامل االألعاب 

التفاعلي الرقمي".

ببجي موبايل تعلن عن تعاونها مع نادي ليفربول
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الفجر الريا�ضي

••  دبي-الفجر

عمر  النقيب   ، اليد  لكرة  االأومل��ب��ي  املونديايل  وامل��راق��ب  احلكم  جمل�س  احتفى 
حممد زبري املرزوقي وبقية اأع�شاء املجل�س ، بالنجم االإماراتي الدويل بخيت 
�شعد يف مبادرة حتمل عنوان " الوفاء والتقدير" للمبدعني الريا�شيني وذلك 

يف مقر جمل�شه يف منطقة الورقاء.
وقال املرزوقي بهذه املنا�شبة اإنه ال ميكن اأن ن�شع ت�شنيفاً الأجمل االأهداف يف 
تاريخ الكرة االإماراتية دون اأن نحجز مكانا يف املقدمة لهدف النجم بخيت �شعد 
يف مرمى الكويت يف ت�شفيات كاأ�س اآ�شيا 1992، وهو الهدف الذي اجتمعت فيه 

كل عنا�شر الت�شويق واالإثارة ليبقى خالداً يف اأذهان الريا�شيني. 
كثري من  االإماراتية يف  الكرة  ال�شعد" على  "وجه  كان  �شعد  بخيت  اأن  واأو�شح 
ال�شاروخية،  وت�شديداته  العالية  القتالية  وروح���ه  ال��ق��وي  مب���ردوه  امل��ب��اري��ات 
م�شطراً اإ�شمه باأحرٍف من ذهب يف تاريخ منتخب االمارات ليح�شل على �شهادة 
االإجادة بكل االألوان. واأ�شاف:لعب بخيت �شعد 12 مو�شماً يف الدوري االماراتي 
طعم  متذوقا  اجل��زي��رة  ن��ادي  يف  ومو�شماً  االأه��ل��ي  �شباب  يف  مو�شماً   11 منها 
البطوالت 3 مرات بواقع بطولة واحدة يف الدوري عام 1995 وبطولتني يف 
اخلليج  كاأ�س  يف  �شارك  كما   ، و1997  كاأ�س رئي�س الدولة يف مو�شمي 1993 
يف  املنتخب  مثلت  ال��ت��ي  العنا�شر  اأح���د  وك���ان  و1996   1994 مو�شمي  يف 

مناف�شة كاأ�س اآ�شيا 1996 والتي حل فيها االبي�س و�شيفاً. واأو�شح املرزوقي اأن 
التوا�شل بني الريا�شيني يحقق التطلعات املرجوة يف عك�س وجهات النظر حول 
اإىل القوا�شم  الكثري من االأمور الريا�شية لتحقيق امل�شلحة العامة والو�شول 
امل�شرتكة التي تعزز التطور الريا�شي يف جميع املجاالت الريا�شية، مو�شحا اأن 

وجوده يف جمل�شه اأ�شعدهم كثرياً بقف�شاته اجلميلة.

•• اأبوظبي -وام:

البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  را���ش��د  ال�����ش��ي��خ  اأ����ش���اد 
بجهود  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  بعجمان  والتخطيط 
تطوير  يف  االآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س  الع�شيمي  ماجد 
باالإمارات  املقر  وا�شت�شافة  اآ�شيا  يف  الهمم"  "اأ�شحاب  ريا�شة 

موؤكدا دعم احتاد الكرة مل�شاريع احلركة الباراملبية االآ�شيوية.
" مبكتبه  االآ�شيوية  " الباراملبية  رئي�س  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
دور  على  الع�شيمي  من  اطلع  حيث  والتخطيط  البلدية  بدائرة 
اللجنة الباراملبية االآ�شيوية واالإجنازات التي حتققت خالل تروؤ�س 
ابن االإمارات لقمة الهرم االآ�شيوي خالل دورتني متتاليتني حتى 
" كل الدعم ل�  ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي :  وقال   .2023
الهمم" من اأجل حتقيق املبادرات التي تخدم هذه الفئة  "اأ�شحاب 

و�شوال اإىل االأهداف املن�شودة وفق النهج املر�شوم".
االحتاد  ب��ني  م�شرتكة  جلنة  بت�شكيل  ال��ك��رة  احت��اد  رئي�س  ووج��ه 

املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  لتحقيق  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
املقبلة  املرحلة  تنفيذها خالل  اإمكانية  ودرا�شة مدى  والفعاليات 
بعد الزيارات امليدانية ملختلف مرافق كرة القدم والتقييم الكامل 
املرافق  هذه  تكون  باأن  اخلا�شة  والدرا�شات  اخلطط  و�شع  الأجل 
را�شد  ال�شيخ  واأك��د  لهمم".  " اأ�شحاب  ل�  وفق موا�شفات �شديقة 
مع  بالتعاون  وتاأهيلية  تدريبية  دورات  اإقامة  النعيمي  حميد  بن 
" اأ�شحاب  ق��دم  ك��رة  واالإداري����ني لتطوير  للمدربني  الكرة  احت��اد 
وحتدث  املن�شودة.  اأه��داف��ه  لها  منت�شب  ك��ل  يحقق  حتى  الهمم" 
" اأ�شحاب  به  يحظى  ال��ذي  الكبري  الدعم  عن  الع�شيمي  ماجد 
ومتكينهم  تاأهيلهم  اأج��ل  الر�شيدة" م��ن  " ال��ق��ي��ادة  الهمم" م��ن 
العتالء املنا�شب القيادية االإقليمية والدولية موجها ال�شكر اإىل 
الهمم" من  ل�" اأ�شحاب  حم��دود  ال��ال  لدعمها  الر�شيدة  القيادة 
اللجنة  ال�شعد كافة. وثمن رئي�س  اأجل حتقيق طموحاتهم على 
اأجل  من  العامل  يف  القدم  كرة  احت��ادات  دور  االآ�شيوية  الباراملبية 
تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية وحت�شني حياة " اأ�شحاب الهمم" من 

خالل العديد من امل�شاريع والربامج التي تقدمها هذه االحتادات 
االآ�شيوية  القارة  الهمم" يف  " اأ�شحاب  ل�شالح  ريعها  وتخ�شي�س 
و�شوال اإىل الغاية املبتغاة. وقال: "اإن اللجنة الباراملبية االآ�شيوية 
الدول  دع��م  اأج��ل  من  التميز  مراكز  من  لال�شتفادة  دائما  ت�شعى 
لهذه  زي����ارات خمتلفة  ب��رن��ام��ج  وف��ق  االآ���ش��ي��وي��ة  ب��ال��ق��ارة  النامية 
الدول.  الهمم" بهذه  " اأ�شحاب  اإليه  ي�شبو  ما  لتحقيق  ال��دول 
اأبرمتها اللجنة الباراملبية  وحتدث الع�شيمي عن االتفاقية التي 
االآ�شيوية م��ع ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي م��ن اأج��ل دع��م اللجان 
االإمارات  العامل مثمنا جهود  ق��ارات  اأك��رب  الوطنية يف  الباراملبية 
يف تنظيم كربى االأحداث والتي مثلت عالمة فارقة مما كان لها 
اأجلها  من  التي  االأه���داف  وحتقيق  التطوير  يف  االإيجابي  امل��رود 
تنظيم مثل هذه االأحداث املهمة. وقدم رئي�س اللجنة الباراملبية 
حل�شور  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اإىل  الدعوة  االآ�شيوية 
افتتاح فعاليات دورة االألعاب الباراملبية االآ�شيوية لل�شباب التي تقام 

مبملكة البحرين خالل الفرتة من 2 اإىل 6 دي�شمرب املقبل.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأع��ل��ن ن���ادي االإم�����ارات ل��ل��ت��زل��ج، اأول 
اإن�شاوؤه يف  ا�شتعرا�شي مت  تزلج  نادي 
االإمارات العربية املتحدة، عن تعيني 
اإمارتية،  متزجلة  اأول  الري،  زه���رة 

كرئي�س تنفيذي له.
بطلة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  الري  ح�شلت  ل��ق��د 
اال�شتعرا�شي  ال��ت��زل��ج  يف  االإم������ارات 
خل��م�����س م�����رات ع��ل��ى ال����ت����وايل، كما 
تعترب اأول مناف�شة دولية من ال�شرق 
التزلج  بطوالت  يف  ت�شارك  االأو���ش��ط 
اال���ش��ت��ع��را���ش��ي، ذل���ك ب��اال���ش��اف��ة اىل 
االأوملبياد  باألعاب  للم�شاركة  تاأهلها 
الريا�شيني  وع�شو يف جلنة م�شاركة 
وتعاقدت  اخل���ا����ش���ة.  االأومل���ب���ي���اد  يف 
 )Nike( "نايكي" �شركة  مع  الري 
بالعالمة  اخلا�شة  ال�شفرية  لت�شبح 
ال��ت��ج��اري��ة.  وي��ه��دف ن���ادي االم���ارات 
ت��ع��ي��ي��ن��ه لزهرة  ل��ل��ت��زل��ج م���ن خ����الل 
االيجابية  ال��ق��دوة  تعزيز  اىل  الري 
ال��ري��ا���ش��ي��ة اجليدة،  ال�����روح  واإب������راز 
جلعل  جهودها  الري  �شتكر�س  حيث 
 2022-2021 ال���ت���زل���ج  م���و����ش���م 
ن���اج���ح���ا جل��م��ي��ع اأع�������ش���اء ال����ن����ادي. 

وت�شعى الري اىل بدء برنامج تطوير 
التزلج"  ت��ع��ل��م  "جيم�س  وب���رن���ام���ج 
 )Gems Learn to Skate(
الريا�شيني  من  جديد  جيل  لتاأهيل 

الناجحني.
للت�شجيل  اأب���واب���ه  ال���ن���ادي  واف��ت��ت��ح   
ال��ت��زل��ج على  ري��ا���ش��ة  ع�����ش��اق  جلميع 
اجل��ل��ي��د ل��ي��وف��ر ل��ه��م ف��ر���ش��ة تطوير 
وحتقيق  ال����ت����زل����ج  يف  م����ه����ارات����ه����م 
ريا�شية  بيئة  يف  اإمكانياتهم  اأق�شى 
توفري  �شيتم  ح��ي��ث  و���ش��ح��ي��ة،  اآم��ن��ة 
زايد  التزلج يف مدينة  درو���س  جميع 

الريا�شية يف اأبوظبي.
واجلدير بالذكر اتباع نادي االمارات 
املعايري  جل��م��ي��ع  وت��ن��ف��ي��ذه  ل��ل��ت��زل��ج 
والقواعد واللوائح املطلوبة من قبل 
احتاد االم��ارات للريا�شات اجلليدية 
وال���ه���ي���ئ���ات ال��ري��ا���ش��ي��ة االم���ارات���ي���ة 
واملعهد  ل��ل��ت��زل��ج  ال�����دويل  واالحت������اد 
اآ�شيا. ومت تاأ�شي�س  الدويل للتزلج يف 
نادي االم��ارات للتزلج  بهدف تعزيز 
وتطوير ريا�شة التزلج على اجلليد، 
والذي يعترب اأول ناد للتزلج مرخ�س 

وم�شجل يف الدولة.

•• دبي –الفجر:

احلو�شني  رمي����ة  ال���دك���ت���ورة  ف�����ازت   
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  م��ر���ش��ح��ة 
لرئا�شة  ج����دي����دة  ب��������دورة  امل���ت���ح���دة 
على  للق�شاء  ال��دع��م  ���ش��ن��دوق  جلنة 
ملنظمة  التابعة  بالريا�شة  املن�شطات 
والعلم  ل���ل���رتب���ي���ة  امل����ت����ح����دة  االأمم 
بعد  وذل����ك  "اليون�شكو"،  وال��ث��ق��اف��ة 
بال�شندوق  االأع�شاء  ال��دول  ت�شويت 
اأق����ي����م����ت يف  يف االن����ت����خ����اب����ات ال����ت����ي 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��اري�����س على 
ه���ام�������س م����وؤمت����ر ال�������دول االأط�������راف 
اليون�شكو،  املن�شطات يف  للق�شاء على 
للدورة  من�شبها  يف  ب��ذل��ك  لت�شتمر 
اأول  ب��اأن��ه��ا  ع��ل��م��اً   ،2023-2022
امراأة تتوىل هذا املن�شب منذ تاأ�شي�س 

ال�شندوق عام 2008.
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  اأع�������ش���اء  وج������دد 
االإم����ارات  دول���ة  يف  ثقتهم  لل�شندوق 
العربية املتحدة يف دورة جديدة، بعد 
النجاحات التي حتققت خالل الدورة 
امل��ا���ش��ي��ة، ل��ك��ون��ه��ا ك��ان��ت االأ���ش��ع��ب يف 
لتحديات  ن���ظ���راً  ال�����ش��ن��دوق،  ت���اري���خ 
انت�شار فريو�س كورونا "كوفيد19-" 
على عمل  �شعباً  واقعاً  وال��ذي فر�س 
اللجنة، فيما كانت الدورة قد �شهدت 

ال�شندوق  اج��ت��م��اع  ق��ام��ة  م���رة  الأول 
با�شت�شافة  ب��اري�����س  يف  م��ق��ره  خ����ارج 
دب�����ي ل���ل���ح���دث. وت����ت����وىل ال���دك���ت���ورة 
اإدارة  جم���ل�������س  احل����و�����ش����ن����ي  رمي�������ة 
ملكافحة  االإماراتية  الوطنية  الوكالة 
يف  وع��م��ل��ت   ،2018 م��ن��ذ  املن�شطات 
للقيادة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
 2004 اأبوظبي من  ل�شرطة  العامة 
�شبقت  اأن����ه����ا  ك���م���ا   ،2021 ح���ت���ى 
الطبية  اللجنة  رئ��ا���ش��ة  ت��ق��ل��دت  واأن 
املحلية املنظمة لبطولتي كاأ�س العامل 
لالأندية 2018، وكاأ�س اآ�شيا 2019 
الق�شاء  �شندوق  واأن�شئ  القدم.  لكرة 
الريا�شة  جم���ال  يف  امل��ن�����ش��ط��ات  ع��ل��ى 

م�شاعدة  ب���ه���دف   ،2008 ع�����ام  يف 
الدولية  االتفاقية  تعزيز  يف  البلدان 
ملكافحة املن�شطات يف جمال الريا�شة، 
مبكافحة  اخلا�شة  ال��ق��درات  وتقوية 
خماطر  ب�شاأن  والتثقيف  املن�شطات، 
تعاطي املن�شطات، ف�شاًل عن م�شاعدة 
اختيار  يف  وال��ري��ا���ش��ي��ات  الريا�شيني 
الريا�شة  م��ع مم��ار���ش��ات  ي��ت��واف��ق  م��ا 

النظيفة والروح الريا�شية.
اأول��وي��ات يف جمال  ث��الث  ولل�شندوق 
والتقني  ال���ع���م���ل���ي  ال����دع����م  ت���ق���دمي 
املوجهة  الرتبوية  امل�شاريع  وت�شمل: 
والريا�شية،  ال�شبابية  املنظمات  اإىل 
امل�شورة  اإ�شداء  اإىل  الرامية  وامل�شاريع 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شيا�شات  جم���ال  يف 
وبناء  التوجيه  اإىل  الرامية  امل�شاريع 

القدرات.
�شندوق  رئي�س  اأعربت  جانبها،  ومن 
ال���ق�������ش���اء على  ل����دع����م  ال���ي���ون�������ش���ك���و 
املن�شطات يف الريا�شة، رئي�س جمل�س 
االإماراتية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اإدارة 
رمية  ال��دك��ت��ورة  امل��ن�����ش��ط��ات،  ملكافحة 
بتجديد  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  احل��و���ش��ن��ي 
ال������دول االأع�������ش���اء ل��ث��ق��ت��ه��م يف دول���ة 
لقيادة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
دور  يوؤكد  ذلك  اأن  ال�شندوق معتربة 
االإمارات يف امل�شاهمة مع بقية الدول 
االأع�شاء يف حتقيق اأهداف ال�شندوق، 
التي و�شلت  العالية  املكانة  كما يوؤكد 

اإليها الدولة على امل�شتوى العاملي.
وق���ال���ت احل��و���ش��ن��ي اإن ال���ف���وز ب���دورة 
ج����دي����دة ي����وؤك����د اأي���������ش����اً ب�������اأن امل�������راأة 
االإم����ارات����ي����ة ت��ع��ت��رب من���وذج���ا رائ���ع���اً 
يحتذى به يف تقلد املنا�شب الرفيعة 
الدعم  بف�شل  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  على 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  تتلقاه  ال���ذي 
للدولة، واأنها لن تاألو جهداً يف �شبيل 
اأجل و�شع ب�شمتها خالل  العمل من 
التي  النجاحات  الدورة اجلديدة بعد 
ما  وه����و  االأوىل  ال������دورة  يف  حت��ق��ق��ت 

�شاهم يف فوزها بدورة جديدة.

بيتي�س  ري��ال  �شيفه  على  كبري  بانت�شار  ال��ف��وز  نغمة  م��دري��د  اأتلتيكو  ا�شتعاد 
الثانية  املرحلة  مباريات  اأب��رز  يف  ال��راب��ع،  املركز  اإىل  به  ارتقى  نظيفة  بثالثية 
ع�شرة من الدوري االإ�شباين لكرة القدم فيما عاد ريال �شو�شييداد اىل ال�شدارة 

بتعادله مع اأتلتيك بلباو 1-1 يف دربي البا�شك.
البلجيكي  "واندا ميرتوبوليتانو" �شجل كل من  املباراة االوىل، على ملعب  يف 
من  مرماه  يف   63( بيت�شيال  جريمان  واالأرجنتيني   ،)27( كارا�شكو  يانيك 

طريق اخلطاأ(، والربتغايل جواو فيليك�س )81( اأهداف اأتلتيكو.
 19 اأوروب���ا يف  اأب��ط��ال  دوري  الأتلتيكو منذ خ�شارته يف  االأول  ال��ف��وز  ه��و  وه��ذا 
اإذ  االإنكليزي )2-3(،  ليفربول  اأمام  اأر�شه  االأول-اأكتوبر احلايل على  ت�شرين 
�شو�شييداد  ري��ال  اأم��ام  بالدوري  اآخ��ر مباراتني  التعادل يف  �شقط مرتني يف فخ 

وليفانتي بالنتيجة نف�شها )2-2(.
وكان اآخر فوز يف الدوري الأتلتيكو على ح�شاب بر�شلونة املاأزوم يف الثاين من 

ت�شرين االأول-اأكتوبر.
حيث  االإنكليزي  الفريق  اإىل  اللهجة  �شديد  اإن���ذاراً  مدريد  اأتلتيكو  ووج��ه 
من  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  يف  االأرب���ع���اء  "اأنفيلد"  مبلعب  عليه  �شيفا  �شيحل 

مناف�شات املجموعة الثانية �شمن امل�شابقة القارية العريقة
ريال  مع  الفارق  مقل�شاً  نقطة،   22 اإىل  "روخيبالنكو�س" ر�شيده  ورف��ع 

مدريد الثاين اإىل نقطتني علماً باأن الفريقني ميلكان مباراة موؤجلة، فيما 
باخل�شارة  بيتي�س  ري��ال  ومني  نقطة.   21 م��ع  خام�شاً  بيتي�س  ري��ال  بقي 

االأوىل بعد ثالثة انت�شارات متتالية يف الدوري على فالن�شيا )1-4(، 
املدرب  رج��ال  وف��ر���س  )-1�شفر(.  واأالف��ي�����س   )2-3( فايكانو  راي��و 

جمريات  على  كاملة  �شبه  �شيطرة  �شيميوين  دييغو  االأرجنتيني 
اأتلتيكو مدريد �شت كرات بني اخل�شبات الثالث يف  د  املباراة. و�شدَّ
ال�شوط االأول من املباراة، وهي اأعلى ن�شبة ل�"روخيبالنكو�س" يف 

اأول 45 دقيقة يف جميع امل�شابقات هذا املو�شم.
اأتلتيكو من املحافظة على �شباك نظيفة للمرة الرابعة  كما متّكن 

هذا املو�شم، اإذ تلقى مرماه ع�شرة اأهداف يف اأول ع�شر مباريات له هذا 
املو�شم، وهي اأعلى ح�شيلة تتلقاها �شباكه يف مرحلة مماثلة منذ مو�شم 

هدفاً(.  11(  2013-2021
واف��ت��ت��ح ك��ارا���ش��ك��و ال��ت�����ش��ج��ي��ل الأت��ل��ت��ي��ك��و ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ك���رة ب��ي��ن��ي��ة من 
االأرجنتيني اأنخل كوّريا، فدخل منطقة اجلزاء وراوغ مدافعاً و�شدد كرة 
قوية يف �شقف املرمى عجز احلار�س الت�شيلي كالوديو برافو عن �شّدها 
)27(. ومل تكن الفر�س التي الحت للفرن�شي اأنطوان غريزمان ناجعة 
برافو يف  تاألق  التي  الت�شديدات  بع�س  االأول، رغم خطورة  ال�شوط  يف 

الت�شدي لها.
انفرد  الأت��ل��ت��ي��ك��و حينما  ث���ان  ه���دف  ف��ر���ش��ة  62، الح���ت  ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
اإىل  ت�شديدته  تاألق وحّول  الذي  �شواري�س بربافو  لوي�س  االأوروغوياين 

ركنية. لكن الركنية نف�شها، كانت لعنة على ريال بيتي�س، اإذ حاول املدافع 
االأرجنتيني بيت�شيال اإبعاد الكرة براأ�شه عن متناول �شواري�س، غري اأنه حّولها 

باخلطاأ داخل مرمى فريقه )63(.
ورغم التقّدم، ا�شتبدل املدّرب �شيميوين مهاجماً باآخر، حينما اأدخل فيليك�س 

بداًل من �شواري�س يف الدقيقة 71.
وكان لقرار �شيميوين وقعاً اإيجابياً، اإذ اأن فيليك�س ا�شتلم مترير بينية طويلة 
من كارا�شكو ك�شر بها خط الدفاع، وانفرد بربافو و�شددها اأر�شية اإىل ميينه 

يف ال�شباك )81(. واألغى احلكم خافيري األبريوال روخا�س الهدف يف بادئ االأمر 
بداعي الت�شلل، غري اأن العودة اإىل تقنية حكم الفيديو امل�شاعد )يف اإيه اآر( اأثبتت 
�شحته. وقال �شيميوين يف موؤمتر �شحايف بعد املباراة "كانت هذه املباراة التي 
كّنا فيها على ما نحن عليه بالتاأكيد. �شيطرنا على املباراة يف كل االأوقات، لعبنا 

املباراة التي اأردناها، ولعبنا كفريق واحد".
والرك�س  وال��ع��م��ل،  العمل  ه��و  الوحيد  "املخرج  اللقب  حامل  م���دّرب  واأ���ش��اف 
للغاية"، م�شيداً يف الوقت نف�شه  اإذا مل ترك�س �شيكون االأمر �شعباً  والرك�س. 

بغريزمان "الذي عاد اإىل طبيعته اليوم".
يف   1-1 بلباو  اأتلتيك  �شيفه  مع  بتعادله  ال�شدارة  �شو�شييداد  ري��ال  وا�شتعاد 

مباراة مثرية.

املتناول بعدما تقدم بهدف ملهاجمه الدويل  وفرط ريال �شو�شييداد يف فوز يف 
ال�شويدي األك�شندر اإيزاك )58 من ركلة جزاء( حتى الدقيقة االأوىل من الوقت 
بدل ال�شائع التي �شهدت اإدراك بلباو للتعادل عن طريق اإيكر مونيان )1+90(. 
بع�شرة  االأخ��رية  الع�شر  الدقائق  خو�شه  رغم  التعادل  اإدراك  من  بلباو  ومتّكن 

العبني بعد طرد اإينيغو مارتيني�س لتدخله على اأيزاك.
ال��ت��وايل يف كل  ل�شو�شييداد على  خ�����ش��ارة  14  دون  ال��رق��م  امل��ب��اراة  ه��ي  وه���ذه 

امل�شابقات.
ريال  اأم��ام  واح��دة  بفارق نقطة  25 نقطة  اإىل  �شو�شييداد ر�شيده  ري��ال  ورف��ع 

مدريد وا�شبيلية اللذين ميلكان مباراة موؤجلة.
على  بانت�شار مفاجئ  املو�شم  االأول هذا  فوزه  وحقق خيتايف 

اإ�شبانيول 1-2.
وبعد ن�شف �شاعة من بداية املباراة، افتتح الرتكي اأن�س 
�شريجي  اأدرك  فيما   ،)31( خليتايف  الت�شجيل  اأون���ال 
ال�شوط  لينتهي   ،)38( الإ�شبانيول  التعادل  غومي�س 

االأول بالتعادل.
االأخ���رية  الكلمة  ك��ان��ت  ال��ث��اين،  ال�����ش��وط  ويف 
خليتايف واأون��ال نف�شه الذي �شجل 
ثنائيته )56( ورفع ر�شيد 
نقاط،  ���ش��ت  اإىل  ف��ري��ق��ه 
لكنه ال يزال يف املركز 
االأخ���������ري. وت����ع����ادل 
قاد�س مع �شيفه 
مايوركا  ري��ال 
بهدف ملثله.

الإمارات تفوز برئا�سة جلنة �سندوق اليون�سكو 
للق�ساء على املن�سطات يف الريا�سة لدورة جديدة

اأم�شى  12 مو�شمًا يف د�رينا .. 

بخيت �سعد ي�ستعيد » ذاكرة امل�ستطيل« يف »جمل�س الزبري«

اأتلتيكو ي�ستعيد نغمة الفوز و�سو�سييداد ال�سدارة 

تعيني اأول متزجلة اإماراتية زهرة لري را�سد بن حميد ي�سيد بجهود الباراملبية الآ�سيوية يف تطوير ريا�سة »اأ�سحاب الهمم«
رئي�سا تنفيذيا لنادي الإمارات للتزلج

عليه  وتغلب  اأمريكا  كلوب  اأم��ام  مثرياً  انت�شاراً  اأزول  ك��روز  فريق  حقق 
2-1 االثنني، يف اجلولة ال�16 من الدوري املك�شيكي لكرة القدم، والتي 

�شهدت اأي�شاً تعادل اأتلتيكو �شان لوي�س مع مونتريي 1-1.
ورفع كروز اأزول ر�شيده اإىل 23 نقطة يف املركز اخلام�س، بينما جتمد 
ر�شيد كلوب اأمريكا عند 34 نقطة يف ال�شدارة بفارق ثماين نقاط اأمام 

اأطل�س �شاحب املركز الثاين.
وتقدم كروز اأزول بهدف �شجله روبرتو األفارادو يف الثواين االأخرية من 
ال�شوط االأول، ثم تعادل كلوب اأمريكا بهدف �شجله فيديريكو فينا�س يف 

الدقيقة 52. ويف الثواين االأخرية من املباراة، �شجل جوناثان رودريغيز 
اأزول م��ن �شربة ج���زاء احت�شبها احل��ك��م م��ع طرد  ل��ك��روز  ال��ف��وز  ه��دف 

فيكتور اأجيلريا من �شفوف كلوب اأمريكا.
وتعادل اأتلتيكو �شان لوي�س مع مونتريي 1-1 لريفع االأول ر�شيده اإىل 
الثالث ع�شر مقابل 21 نقطة ملونتريي يف املركز  املركز  يف  نقطة   18
ال�شابع. وتقدم مونتريي بهدف �شجله اإريك اأجريي يف الدقيقة 32 ثم 
تعادل اأتلتيكو �شان لوي�س يف الدقيقة 47 بهدف �شجله اإ�شتيبان اأندرادا 

العب مونتريي باخلطاأ يف �شباك فريقه.

عندما  اأ���ش��رت��ه  م��ع  بر�شلونة  يف  للعي�س  �شيعود  اأن���ه  مي�شي  ليونيل  اأك���د 
تنتهي فرتته يف باري�س �شان جريمان ويود م�شاعدة النادي االإ�شباين من 
20 عاما  ا�شتمرت نحو  خالل من�شب املدير الفني. واأنهى مي�شي حقبة 
672 هدفا وهو رقم قيا�شي  يف بر�شلونة املتعر ماليا، و�شجل بقمي�شه 
ملدة  انتقال جم��اين  ج��ريم��ان يف  ���ش��ان  اإىل  املو�شم  ه��ذا  لين�شم  ب��ال��ن��ادي، 

عامني.
�شبورت  ل�شحيفة  م��ق��اب��ل��ة  يف  ع��ام��ا(   34( االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل��ه��اج��م  وق���ال 
"عندما ُيح�شم كل �شيء �شنذهب لالإقامة يف بر�شلونة جمددا  االإ�شبانية 
و�شتكون حياتنا هناك". واأ�شاف "هذا ما تريده زوجتي واأريده اأنا اأي�شا، 
ال اأعرف متى ينتهي عقدي مع �شان جريمان لكننا �شنعود اإىل بر�شلونة 

للعي�س".

وتابع "لطاملا قلت اإنني �شاأحب م�شاعدة النادي واأود اأن اأ�شغل من�شب املدير 
الفني يف مرحلة ما وال اأعرف اإن كنت �شاأحقق هذا يف بر�شلونة اأم ال.

امل�شاعدة جمددا الأنني اأحب هذا النادي  تقدمي  اأود  ممكنا  هذا  كان  "اإن 
واأود اأن ي�شتمر يف حالة جيدة واأن يوا�شل النمو ويبقى من اأف�شل اأندية 

العامل".
االإ�شباين،  االأوىل  الدرجة  بدوري  التا�شع  املركز  بر�شلونة، �شاحب  واأق��ال 

املدرب رونالد كومان االأ�شبوع املا�شي.
يوم  ليل  البطل  على   1-2 ج��ريم��ان  ���ش��ان  ف��وز  يف  م�شابا  مي�شي  وخ���رج 
اجلمعة يف دوري الدرجة االأوىل الفرن�شي لكن املدرب ماوري�شيو بوكيتينو 
ياأمل يف اأن يكون جاهزا ملواجهة رازن بال �شبورت اليبزيج يف دوري اأبطال 

اأوروبا هذا االأ�شبوع.

كروز اأزول يحقق انت�سارًا مثريًا 
على كلوب اأمريكا 

مي�سي حري�س على العودة لرب�سلونة بعد العتزال 



تتحول اإىل عار�سة اأزياء رغم اإ�سابتها بحروق
�شنوات من  اأزي��اء بعد خم�س  اإىل عار�شة  اأ�شرتالية  �شابة  حتولت 

اإ�شابتها بحروق �شديدة غطت اأجزاء كبرية من ج�شمها.
ب��ري��ان��ا )22  اأ�شيبت  ال��ث��ان��وي��ة،  امل��در���ش��ة  م��ن  االأخ����رية  �شنتها  يف 
ن�شب حريق هائل يف  بعدما  %60 من ج�شمها  عاماً( بحروق يف 
منزلها، اإال اأن هذه احلروق مل متنعها من اأن ت�شبح عار�شة ذائعة 
ال�شيت يف بلدها. وقالت بريانا ل�شحيفة ديلي ميل اأ�شرتاليا، اإنها 
احل��ري��ق، فهرعت  اإن���ذار  على �شوت  الليايل  اإح��دى  ا�شتيقظت يف 
باجتاه باب املنزل للهروب، اإال اأن �شيئاً ما �شقط من ال�شقف على 
راأ�شها، واأ�شعل النار يف قمي�شها من اخللف. وعند �شماع �شراخها، 
اخللفي  الفناء  يف  خارجية  غرفة  اإىل  باإخراجها  والدتها  قامت 
وبداأت يف �شب املاء على جميع اأنحاء ج�شدها حتى و�شلت �شيارة 
اإىل  نقلها  اأ�شبوعني، قبل  ملدة  ال�شابة يف غيبوبة  بقيت  االإ�شعاف. 
التي  رحلة عالج طويلة حلروقها  وب��داأت  املركزة.  العناية  وح��دة 

اأ�شيبت بها يف ذراعيها و�شاقيها وقدميها وظهرها ووجهها.
وقد خ�شعت بريانا لقرابة 30 عملية جراحية جتميلية للحروق، 

ورغم ذلك فقد ظلت الكثري من الندوب على ج�شمها.

نزف حتى املوت.. وفاة رجل نطحه ثور 
يبلغ من  اأن رجال  االأح��د  االأول  اأم�س  االإ�شبانية  ال�شلطات  ذك��رت 
ال��ع��م��ر 55 ع��ام��ا ن���زف ح��ت��ى امل����وت، ب��ع��دم��ا اأ���ش��اب��ه ث���ور يف �شاقه 
اأون����دا، يف  بلدية  واأع��ل��ن��ت  ال��ث��ريان.  م��ع  الرك�س  خ��الل مهرجان 
مقاطعة كا�شتيلون �شرقي اإ�شبانيا، تعليق فعاليات االأحد واالأخري 
ليفانتي  موقع  وق��ال  ال�شبت.  ح��ادث  بعد  ال�شنوي  املهرجان  من 
االإخباري املحلي، اإن الرجل نقل اإىل م�شت�شفى قريب، لكن االأطباء 
اأول حالة وف��اة معلنة خالل  اإنقاذه. ومتثل هذه  مل يتمكنوا من 
العديد  اإىل  املهرجانات  عودة  منذ  الثريان  مع  الرك�س  مهرجان 
فر�شتها  توقف  ف��رتة  بعد  اإ�شبانيا  اأن��ح��اء  جميع  يف  البلدات  من 
من  ال��وا���ش��ع��ة  وامل��ع��ار���ش��ة  العر�شية،  اخل�شائر  ورغ���م  اجل��ائ��ح��ة. 

جماعات حقوق احليوان، فاإن هذه املهرجات تظل تقليدا �شائعا.
�شباق ثريان  اآخ��ري��ن خ��الل  اإ���ش��اب��ة �شخ�شني  اإىل  امل��وق��ع  واأ���ش��ار 
مماثل يف بلدة اأخرى. واحلدث االأكر �شهرة على ال�شعيد الدويل 
هو مهرجان �شان فريمني يف بامبلونا، والذي كان يقام �شنويا قبل 
اجلائحة وي�شم ثمانية �شباقات يف اأيام متتالية عرب �شوارع املدينة 
يقام يف  اأن  يتوقع  وال��ذي  املر�شوفة باحل�شى،  ال�شيقة  ال�شمالية 

يوليو 2022، بعد توقف دام عامني.

عد�سات متزق عني فنانة مكياج 
الهالوين اخلا�س  اأمريكية، كيف حتول عيد  ك�شفت فنانة مكياج 
الال�شقة،  العد�شات  اأن  ادع��ت  حيث  حقيقي"،  "كابو�س  اإىل  بها 
مزقت الطبقة اخلارجية من مقلة عينها اليمنى، وتركتها طريحة 

الفرا�س ملدة اأ�شبوع وباتت مهددة باالإ�شابة بفقدان الب�شر.
ارتدت جوردين اأوكالند )27 عاماً( مالب�س " اآكلي حلوم الب�شر" 
يف عيد الهالوين االأخ��ري، وا�شرتت جمموعة �شوداء بالكامل من 
تزيل  اأن  اأرادت  عندما  لكن  املظهر.  الإكمال  التجميلية  العد�شات 
العد�شات الال�شقة، وجدت �شعوبة يف اإخراجها من عينها اليمنى 
لذا �شحبتها بقوة و�شعرت بحدوث خد�س يف عينها. يف �شباح اليوم 
وبالكاد  �شديد  اأمل  م��ن  تعاين  وه��ي  ج��وردي��ن  ا�شتيقظت  ال��ت��ايل، 

ا�شتطاعت اأن تفتح عينها الأنها كانت منتفخة للغاية.
بعد االإ�شراع اإىل امل�شت�شفى يف �شياتل، قيل لها اأن العد�شة قد اأزالت 
الطبقة اخلارجية من قرنيتها وقد تكون هناك حاجة اإىل جراحة، 

ورمبا تفقد ب�شرها متاًما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سورة مذهلة توثق احت�سار جنم يف الف�ساء
وثق تل�شكوب "هابل" م�شهدا مثريا الحت�شار جنم يف الف�شاء، بالتقاط �شورة له حيث بدا كنقطة متوهجة حتيط 

بها هالة عمالقة م�شيئة.
والتقط التل�شكوب �شور النجم العمالق االأحمر "�شي دبليو ليوني�س"  اخلمي�س املا�شي حيث ظهر احت�شاره �شبيها 
ب�شبكة عنكبوت عمالقة ذات لون برتقايل مائل للحمرة، نتيجة تراكم غيوم مغربة من الكربون ال�شخامي التي 

تبتلع النجم.
ويقع النجم على م�شافة 400 �شنة �شوئية من االأر�س، وهو اأقرب جنم كربوين لكوكبنا، مما مينح علماء الفلك 

فر�شة لفهم التفاعل بني اجلرم ال�شماوي العمالق والغالف امل�شطرب املحيط به.
ويف ال�شورة امللتقطة، يطرد النجم يف املراحل االأخرية من حياته، طبقاته اخلارجية من الكربون.

اإىل مواد  اإىل حتولها  ت��وؤدي  اأ�شطحها،  انفجارات كبرية على  نتيجة  النجوم يحدث  اإن موت  الفلك  ويقول علماء 
اأخرى، وتنتج عنها طاقة هائلة، وقد ين�شاأ نتيجة لذلك ما يعرف با�شم "الثقوب ال�شوداء".

الف�شاء  ووكالة  )نا�شا(  االأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  بني  دويل  تعاون  م�شروع  الف�شائي  هابل  وتل�شكوب 
االأوروبية، ويدير التل�شكوب مركز "جودارد" لرحالت الف�شاء التابع ل�"نا�شا" بوالية ماريالند االأمريكية.
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فنانة تبدع  بالر�سم على املاء
ت��زي��د كثافته وب��ح��رك��ات دقيقة  يف وع���اء م��ن م��اء خم��ل��وط مب���واد معينة 
للفر�شاة، تر�س الفنانة التون�شية زهرة زروقي اأ�شكااًل زاهية االألوان لتبدع 

قطعاً فنية مميزة با�شتخدام تقنيات غري معروفة للفن الرخامي.
وي�شيع الفن الرخامي املعروف با�شم تقنية )االإبرو( اأو الر�شم على املاء يف 
تركيا ومناطق من اآ�شيا الو�شطى، حيث ير�شم الفنان على املاء با�شتخدام 

اأ�شباغ عبارة عن حملول له اأ�شا�س مائي زيتي واأدوات اأخرى.
وبعد ذلك ثم يتم نقل االأ�شكال الدوامية على ورق اأو قما�س اأو لوحة مغمو�شة 
يف املاء. وعن عالقتها باملدينة العربية القدمية عامة، حيث ت�شتلهم اأفكار 
فن  يف  املتخ�ش�شة  والباحثة  الت�شكيلية  الفنانة  تقول  االإبداعية  اأعمالها 
االإبرو، زهرة زروقي "عالقتي باملدينة العتيقة هي عالقة وجودية فل�شفية 
جتمع بني الفن واالإن�شانية الأن املدينة العتيقة هي لوحة فنية وهي التي 
هذا  زه��رة  ودر�شت  فناناً".  وت�شبح  تبدع  لكي  االإلهامية  الطاقة  تعطيك 
الفن املميز خارج تون�س وعادت لتمار�شه حاليا يف مطبخ بيتها حيث تبدع 

اأعمااًل مميزة ت�شتلهم اأفكارها من املدن العربية القدمية.

باحثون يربون بعو�سا نافعا 
اإن��دون��ي�����ش��ي��ا اإىل ط��ري��ق��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ب��ع��و���س احلامل  ت��و���ش��ل ب��اح��ث��ون يف 
منو  متنع  بكترييا  يحمل  البعو�س  من  ن��وع  تربية  طريق  عن  لالأمرا�س 

فريو�شات مثل حمى ال�شنك داخلها.
من  املئة  يف   60 يف  طبيعي  ب�شكل  وحت��دث  �شائعة  ولبخية  بكترييا  وتعد 
واليع�شوب  الفاكهة  وذب��اب  البعو�س  بع�س  ذل��ك  ، مبا يف  احل�شرات  اأن��واع 
بادر  وال��ذي  الربحي  غري  للبعو�س  العاملي  الربنامج  ولكن  والفرا�شات. 
بهذا البحث قال اإنه مل يتم العثور على هذه البكترييا يف بعو�س الزاعجة 

امل�شرية اأو بعو�س احلمى ال�شفراء احلاملة حلمى ال�شنك.
للبعو�س  العاملي  الربنامج  املجتمع يف  ك���وادر  م��ن  وه��ي  ب��وروان��ت��ي  وق��ال��ت 

’النافع’ ". البعو�س  برتبية  نقوم  "مبدئيا 
البعو�س  ال�شنك �شوف يتزاوج مع  "البعو�س احلامل حلمى  اأن  واأ�شافت 
البعو�س  ولبخية-  بعو�س  ذل��ك  ع��ن  و�شينتج  ولبخية  لبكترييا  احل��ام��ل 

عليهم". ذلك  يوؤثر  فلن   ، النا�س  لدغ  لو  حتى  لذلك  ’النافع’. 
ومنذ عام 2017 قامت درا�شة م�شرتكة اأجراها الربنامج العاملي للبعو�س 
باإطالق  االإندوني�شية  االأ�شرتالية وجامعة جادجا مادا  يف جامعة مونا�س 
حمى  بها  مناطق  ب�شع  عرب  املخترب  يف  تربيته  مت  ال��ذي  ولبخية  بعو�س 

ال�شنك يف مدينة يوجياكارتا االإندوني�شية.
واأظهرت نتائج التجربة، التي ن�شرتها دورية نيو اإجنالند الطبية يف يونيو 
بن�شبة  ال�شنك  اإ�شابات حمى  قلل من  ولبخية  بعو�س  ن�شر  اأن   ، حزيران 

ت�شل اإىل 77 يف املئة واال�شت�شفاء بن�شبة ت�شل اإىل 86 يف املئة.

غابات الأمازون تتاآكل يوميا.. 
واخلطر يحدق بكل الب�سر

ت��واج��ه غ��اب��ات االأم����ازون يف اأمريكا 
التهديدات  م��ن  الكثري  اجل��ن��وب��ي��ة، 
اأنها  رغ��م  الب�شر،  بفعل  ال��وج��ودي��ة 
واإنقاذ  املناخ  تغري  ملحاربة  �شرورية 
نهائيا  ت��خ��ت��ف��ي  ورمب������ا  ال���ك���وك���ب، 
ور�شدت  ع����دة.  اأج���ي���ال  غ�����ش��ون  يف 
"�شكاي نيوز" يف تقرير املعركة التي 
"خزان  ال��ب��ع�����س الإن���ق���اذ  ي��خ��و���ش��ه��ا 
بيولوجيا  تنوعا  االأك��ر  الكربون" 
ع���ل���ى ����ش���ط���ح االأر�������������س، وم���الم���ح 
ال��ت��دم��ري ال��ب�����ش��ري ل��ه��ذا اخل����زان. 
على  نيوز"  "�شكاي  مرا�شل  و�شعد 
م��ن م��روح��ي��ة ح��ل��ق��ت ف���وق غابات 
�شتكون  ال��ت��ي  امل���ط���رية،  االأم�������ازون 
العامل  دول  ق��ادة  قمة  يف  مطروحة 

ب�شاأن املناخ يف غال�شكو.
بالغ�شب  ي�شعر  اإن��ه  الطيار  ويقول 
واحل������زن مم���ا ي���ج���ري م���ن تدمري 
ي��ط��ال غ��اب��ات االأم�����ازون، وم��ع ذلك 
ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل الإن���ق���اذ هذه 
الغابات. ويراقب الطيار الذي يعمل 
يحدث  ما  الربازيلية  ال�شرطة  مع 
لهذه الغابات ب�شورة يومية، ويقول 
الغابات  يف  اأك���ر  تعمقت  كلما  اإن���ه 
االعتداء  اأعمال  من  الكثري  وج��دت 
على اأ�شجار هذه الغابات، مثل قطع 
عمليات  مالحظة  وميكن  االأ�شجار 
التجريف الوا�شعة. وي�شيف الطيار 
�شيئا  ه��ن��ا  ت��ف��ع��ل  ال  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن 
الإي���ق���اف ك��ل ه���ذه ال��ن�����ش��اط��ات التي 
ت��ع��د، وف���ق ال��ق��ان��ون، غ��ري �شرعية. 
غابات  يف  يحدث  م��ا  و�شف  وميكن 
احلكومي"،  ب�"التخريب  االأم���ازون 
اإذ يحظى املخربون مبباركة الرئي�س 
الربازيلي جاير بول�شونارو، الذي ال 

يهتم كثريا باأر�س بالده.

دون  يحافظ على 
�سدارة �سباك التذاكر 
�شدارة  على  "دون"  فيلم  ح��اف��ظ 
الثاين  اأ�شبوعه  يف  التذاكر  �شباك 
ال�شمالية  االأمريكية  ال�شاالت  يف 
رغم تراجع اإيراداته اإىل ما يقرب 
بح�شب  دوالر،  م��ل��ي��ون   15،5 م��ن 
ريلي�شنز"  "اإكزبيرت  �شركة  اأرق���ام 
ن�شخة  و����ش���ج���ل���ت  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة. 
من  امل��ق��ت��ب�����ش��ة  براذرز"  "وورنر 
رواية فرنك هربرت ال�شادرة �شنة 
62 يف املئة  1965، تراجعا بن�شبة 
اأ�شبوعها  يف  اإيراداتها  مع  مقارنة 
لكن  كبري  انخفا�س  وه��و  االأول، 
اأقل مما عانت منه اإنتاجات �شخمة 
اختار  اإذ  اأخ�����ريا،  ����ش���درت  اأخ�����رى 
دوين  امل��خ��رج  فيلم  م�شاهدة  ك��ر 
فيلنوف املذهل ب�شريا على �شا�شات 
وي�شم  ال��ع��م��الق��ة.  ماك�س"  "اآي 
ال��ف��ي��ل��م ك��وك��ب��ة م��ن ال��ن��ج��وم، من 
وزيندايا  �شاالميه  تيموتيه  اأمثال 
وجاي�شون  ف��ريغ��و���ش��ن  وري��ب��ي��ك��ا 
ة عائلة  موموا، ويتمحور حول ق�شّ
اأترييدي�س التي تعنى باإدارة كوكب 
اأ�شا�شية  غام�شة  م���ادة  فيه  تنتج 
لل�شفر بني النجوم. وعلى ال�شعيد 
العاملي، تقرتب اإيرادات الفيلم من 
عتبة 300 مليون دوالر. وعادة ما 
ت�شهد عطلة نهاية االأ�شبوع خالل 
الواليات  يف  ه��ال��وي��ن  اح���ت���ف���االت 
املتحدة اإقباال �شعيفا على ح�شور 
عموما  النا�س  يختار  اإذ  ال�شينما، 
ل��ك��ن فيلم  ال��ت��ن��ك��ري��ة،  احل���ف���الت 
اإنتاج  كيلز" من  "هالوين  الرعب 
احتفظ  "يونيفر�شال"  ���ش��رك��ة 
اإي����رادات  اإذ حقق  ال��ث��اين،  ب��امل��رك��ز 
بلغت 8،5 ماليني دوالر يف الفرتة 

من اجلمعة اإىل االأحد.

لورديانا ببدلة رق�س جريئة
مقطع  ال��ربازي��ل��ي��ة  لورديانا   الراق�شة  �شاركت 
فيديو ق�شري مع متابعيها يف �شفحتها اخلا�شة 

على موقع التوا�شل االجتماعي.
التي  اجلريئة  بالبدلة  االأنظار  لورديانا  ولفتت 
ارتدتها اإذ ت�شمن ت�شميمها ق�شات الفتة اإ�شافة 

اإىل اللون الفو�شيا الذي ت�شمن بريقاً ناعماً.
املراآة  اأم��ام  بحركاتها  �شجة  لورديانا  واأح��دث��ت 

ورق�شها بخفة.
جمموعة  اجلمهور  �شاركت  قد  لورديانا  وكانت 
���ش��ور ل��ه��ا ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا اخل���ا����س ع��ل��ى موقع 
اأحد  ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، ظ��ه��رت فيها م��ن 
�شواطئ م�شر وهي تت�شم�س، وقد ارتدت �شورت 

جينز ق�شرياً فوق املايوه.
ولفتت اأنظار املتابعني بلياقتها وخفتها، وعلقت: 
"اأن تكون حراً هذا �شيء جميل، فاالأ�شياء االأجمل 

يف العامل هي جمانية".
وتفاعل اجلمهور مع ما كتبته لورديانا، موؤكدين 

على كالمها.

وحمة تك�سف خيانة زوجها
اأن زوج���ه���ا ق���د خ��ان��ه��ا مع  اأم الأرب���ع���ة اأط���ف���ال  اك��ت�����ش��ف��ت 
مولودة  �شديقتها  اأجن��ب��ت  اأن  ب��ع��د  امل��ق��رب��ة  �شديقتها 

جديدة حتمل نف�س وحمة ابنها.
ع��ل��ى موقع  ق�شتها  هيلي  ت��دع��ى  ال��ت��ي  امل����راأة  و���ش��ارك��ت 
�شديقتها  اإن  وق��ال��ت  ت���وك،  تيك  االجتماعي  التوا�شل 
وقبلت  مل��ول��ودت��ه��ا،  اإجن��اب��ه��ا  عملية  ح�شور  منها  طلبت 

الدعوة بكل �شرور.
عندما  اأي���ام،  ب�شعة  بعد  ل�شدمة  تعر�شت  هيلي  لكنها 
الطفلة، والحظت وجود  تغيري حفا�س  ت�شاعد يف  كانت 
حيث  ��ا،  اأي�����شً ابنها  ل��دى  موجودتني  وراثيتني  وحمتني 
باالأمر،  �شديقتها  واجهت  وعندما  زوجها،  عن  ورثهما 

اعرتفت اأنها اأقامت عالقة مع زوجها.
املخا�س،  يف  كانت  "عندما  ت��وك  تيك  على  هيلي  وقالت 
خطوة  معها  كنت  امل�شت�شفى.  اإىل  واأخ��ذت��ه��ا  ب��ي  ات�شلت 
كانت  ل��ق��د  االأول،  حمامها  الطفلة  واأع��ط��ي��ت  ب��خ��ط��وة 
جتربة جميلة، لن اأن�شاها اأبًدا. كنت �شعيدة لكوين جزًءا 

منها".
راأيت  اأي����ام  ث��الث��ة  ب��ع��د  احل���ظ،  "ل�شوء  هيلي  واأ���ش��اف��ت 
االأكرب  ابني  الأن  جيًدا  اأعرفها  التي  ال��وراث��ي��ة،  الوحمة 
تنمو  الغ�شروف  م��ن  اإ�شافية  قطعة  اإن��ه��ا  ب��ه��ا،  م�شاب 
خ����ارج ال��رق��ب��ة ل��ذل��ك ي��ب��دو وك���اأن���ه ن�شخة ���ش��غ��رية من 

فرانك�شتاين".
"نتوءات البولينج"  اأ�شمته  اإنها الحظت ما  وقالت هيلي 
اأثناء تغيري حفا�شها، وكانت موجودة  على عنق الطفلة 
كانت  لذلك  ا،  اأي�شً االآخرين  اأطفالها  من  العديد  لدى 
ذلك  يف  زوج��ه��ا  م��ن  ك��ان��ت  الطفلة  اأن  بال�شبط  ت��ع��رف 
الوقت. ويف وقت الحق، قالت هيلي اإن �شديقتها املقربة 

اعرتفت بهذه العالقة.

م�سا�سة حترق فم طفلة
���ش��ارك��ت اإح����دى االأم���ه���ات ال��ربي��ط��ان��ي��ات ���ش��ورة مروعة 
الفم  يف  �شديدة  بحروق  اإ�شابتها  بعد  ال�شغرية  البنتها 
كتحذير لالآباء االآخرين الذين قد ي�شمحون الأطفالهم 

بتجربة امل�شا�شات احلم�شية.
ُت��ظ��ه��ر ال�����ش��ورة ال��ف��ت��اة وه���ي ت����ذرف ال���دم���وع، والبثور 

ال�شخمة تغطي معظم ل�شانها.
ال�شابقة  االأطفال  �شالمة  ومعلمة  امل�شعفة  �شاركت  وقد 
عن  نيابة  في�شبوك  على  الطفلة  �شورة  جوركتنز،  نيكي 

عائلتها.
حم�شية  طبيعة  ذات  احل��ام�����ش��ة  "امل�شا�شات  وق��ال��ت: 

وميكن اأن ت�شبب حروًقا رهيبة لل�شغار".
ال�شماح  ع��دم  واالأم���ه���ات  االآب����اء  على  اإن  نيكي  واأ���ش��اف��ت 
ل��الأط��ف��ال ب��ا���ش��ت��ه��الك امل�����ش��ا���ش��ات احل��ام�����ش��ة، اإال بعد 
بلوغهم �شن اخلام�شة. وقد لقيت ال�شورة تفاعاًل كبرياً 
اإديوكي�شن"  هارت�س  "تايني  �شفحة  على  املتابعني  من 
على  �شخ�س  األ���ف  م��ن  اأك���ر  علق  حيث  في�شبوك،  على 
يخطر  مل  اإلهي  " يا  املتباعات:  اإح��دى  وقالت  املن�شور. 
ببايل اأن هذا ميكن اأن يحدث جراء ا�شتهالك امل�شا�شات 
اإنه يجب حظر بيع امل�شا�شات  احلام�شة" وقال اآخرون 

احلام�شة، و�شحبها من االأ�شواق.

مهرجان بابل يعود بعد غياب 20 عامًا 
امتالأت  ع���ام���ا،   20 ن��ح��و  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 
العراق  و�شط  يف  االأث���ري  البابلي  امل�شرح  عتبات 
واالأطفال  وال���رج���ال  وال��ن�����ش��اء  ال�����ش��ب��اب  ب����اآالف 
فنية  ومعار�س  رق�س  لوحات  يف  �شاركوا  الذين 
اأول عودة  املو�شيقى واالأغ��اين، يف  وا�شتمعوا اىل 

ملهرجان بابل بعد �شل�شلة حروب واأزمات.
يف بلد ال تزال تن�شط فيه خاليا لتنظيم داع�س 
م�شتمر،  واأمني  �شيا�شي  توتر  وقع  على  ويعي�س 
���ش��ارك ع��راق��ي��ون اأت����وا م��ن م��ن��اط��ق خمتلفة يف 
اأج���واء م��ن ال��ف��رح وال��رق�����س وال��غ��ن��اء، مب�شاركة 
مدى  على  ودول��ي��ة،  وعربية  عراقية  فنية  ف��رق 

خم�شة اأيام ذّكرتهم باأيام خلت.
45 عاما عن  العمر  البالغة من  �شيماء  وع��رّبت 
الذي  املهرجان  بعودة فعاليات  العارمة  �شعادتها 
امل�شرح  يف  ال��ط��ف��ول��ة  ذك���ري���ات  ذه��ن��ه��ا  اإىل  يعيد 
بناه  املقدوين  االإ�شكندر  اأن  يرجح  الذي  البابلي 

قرابة العام 311 قبل امليالد.
وق��ال��ت امل�����راأة ال��ت��ي غ��ط��ت راأ���ش��ه��ا ب��و���ش��اح اأنيق 

اأننا  "�شعيدون جداً  ابنتيها،  اإىل جانبها  ووقفت 
يف  اأرى  �شنني.  منذ  مهرجان  هكذا  ن��ر  مل  هنا، 
التي  ال�شيئة  الظروف  عن  وتغيرياً  تطوراً  ذلك 

مررنا بها".
الذي  املهرجان  ن�شخة من  اآخ��ر   2002 عام  كان 
انطلق للمرة االأوىل يف العام 1987 خالل زمن 
بناه  ال��ذي  ي��زال ق�شره  نظام �شدام ح�شني، وال 

قرب موقع بابل االأثري، قائماً يف املكان.
توّقف املهرجان بعد �شقوط نظام �شدام ح�شني 
 ،2003 العام  يف  للعراق  االأم��ريك��ي  الغزو  عقب 
ب��ع��دم��ا دخ��ل��ت ال��ب��الد ب��دوام��ة ع��ن��ف، م��ن حرب 
طائفية وتفجريات متوا�شلة، ثّم �شيطرة تنظيم 

داع�س  بني عامي 2014 و2017.
وقالت �شيماء املقيمة يف مدينة احللة "كنت اأتابع 
اأن  اإىل  هذا احلدث عندما كنت طفلة"، م�شرية 
تن�شيط  "يتم  اأن  "مهملة"، ومتمنية  اليوم  بابل 
ال�شياحة" يف املدينة التي تقع على بعد نحو 116 

كلم عن بغداد.

األك�شندرا داداريو خالل ح�شورها االحتفال ال�شنوي ال�شابع �الع�شر�ن )ايل لـلن�شاء يف هوليو�د يف املتحف 
االأكادميي لل�شور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س, كاليفورنيا.  ر�يرتز

اإيفا لونغوريا تتاألق يف حفل خريي
اأطلت النجمة العاملية  اإيفا لونغوريا  يف ال� global gift gala ، وهو حفل 
اأ�ش�شتها  خريية  جمعية   ،global gift foundation تنظمه  خ��ريي 

�شديقتها املمثلة  ماريا برافو .
تعمل اجلمعية مب�شاعدة العائالت واالأطفال الذين يعانون من �شعوبات 
جنمة  جلمعية  م�شاعدات  بجمع  اخل��ريي  الع�شاء  ه��ذا  ي�شاعد  م��ادي��ة. 

بتوفري  اأي�شاً  تعنى  التي  ال�شابقة   ،"Desperate Housewives"
امل�شاعدات للن�شاء واالوالد الذين يحتاجون امل�شاعدة.

بزنار  اال�شود مزين  املخمل  بف�شتان من  لونغوريا  ايفا  وظهرت 
من اجللد يف و�شطه. الف�شتان مفتوح على ال�شدر وطوله غري 

متماثل. كما ان�شدل �شعرها اال�شود على كتفيها.


