
   

الإمارات والبحرين واملغرب واإ�شرائيل ت�شدر بيانا م�شرتكا 
ملجل�س حقوق الإن�شان حول املراأة وال�شالم والدبلوما�شية

•• جنيف - وام:

ململكة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  ب��وج��ري،  عبدالكرمي  يو�سف  �سعادة  األ��ق��ى 
البحرين لدى الأمم املتحدة يف جنيف، ام�س خالل ال��دورة ال� 48 
البحرين  مملكة  ع��ن  نيابة  م�سرتكاً  بياناً  الإن�����س��ان  حقوق  ملجل�س 
اإ�سرائيل  ودول��ة  املغربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
وجامعة الأمم املتحدة لل�سالم UPEACE بالإ�سافة اإىل اأكرث من 
50 دولة، حول دور املراأة وال�سالم والدبلوما�سية، موؤكداً على اأهمية 

دور املراأة يف عمليات ال�سالم ومنع النزاعات.
ودعا البيان امل�سرتك - الذي جاء يف اإطار املناق�سة العامة للبند رقم 
وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان  حقوق  جميع  وحماية  تعزيز  حول   3
والقت�سادية والجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، 
اإىل  ال��دول  الإن�سان - جميع  ال��دورة اجلديدة ملجل�س حقوق  خالل 
اللتزام بقوة ل�سمان النهو�س باملراأة يف جمال الدبلوما�سية الوقائية 

ون�سر ال�سالم.                               )التفا�سيل �س3(

ال�شحة ووقاية املجتمع والطوارئ والأزمات تعلنان 
ال�شماح بعدم اإلزامية اإرتداء الكمام يف بع�س الأماكن

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث عن ال�سماح بعدم اإلزامية اإرتداء الكمام يف بع�س 

الأماكن مع التقيد بتطبيق مبداأ التباعد اجل�سدي مب�سافة مرتين.
الإ�سابات  اأع��داد  يف  امللحوظ  الإنخفا�س  ر�سد  بعد  القرار  هذا  ياأتي 

امل�سجلة يف الدولة.                                      )التفا�سيل �س4(

الربهان يوؤكد ان �سعارات الثورة �ساعت بني ال�سراع على املنا�سب

الد�ستوري احلر ي�ستعد لوقفة احتجاجية جديد

رئي�س الدولة يعني الدكتور مغربي وكيل وزارة 
لقطاع الدرا�شات والبحوث يف وزارة �شوؤون الرئا�شة 
وموزة املريخي م�شت�شارًا بدرجة وكيل وزارة م�شاعد 

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حفظه اهلل مر�سوًما بتعيني �سعادة عبداهلل �سالح عبدالرحمن مغربي 
�سوؤون  وزارة  يف  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات  لقطاع  ال����وزارة  وك��ي��ل  بوظيفة 

الرئا�سة، بدرجة وكيل وزارة.
كما اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
�سعادة  بتعيني   2021 ل�سنة   108 رق��م  احتاديا  مر�سوما  اهلل  حفظه 
موزة جابر جا�سم املريخي بوظيفة م�ست�سار يف وزارة �سوؤون الرئا�سة - 

مكتب الأمني العام - بدرجة وكيل وزارة م�ساعد.

اأ�شدر قانون اإن�شاء جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية

حممد بن را�شد يعتمد ميزانية اإ�شكانية تاريخية يف 
دبي بقيمة 65 مليار درهم للع�شرين عاما القادمة

•• دبي -وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
تاريخية  اإ�سكانية  ميزانية  اهلل،  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
القادمة  ع��اًم��ا  للع�سرين  دره���م  مليار   65 بقيمة 

للمواطنني يف اإمارة دبي.
ووجه �سموه مب�ساعفة عدد امل�ستفيدين من برنامج 
الإ�سكان يف دبي اأربعة اأ�سعاف بداية من هذا العام، 
وم�ساعفة الأرا�سي املخ�س�سة لإ�سكان املواطنني يف 
و�سبعمائة مليون قدم مربع  اإىل مليار  لت�سل  دبي 
عاًما  للع�سرين  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  ل�سد  تكفي 

القادمة.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وتاأتي 
النموذج  اآل مكتوم يف ظل اجلهود ل�ستكمال  را�سد 
يعزز احلياة  دب��ي، مبا  لإم��ارة  التنموي واحل�سري 
ال��ك��رمي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وي��ر���س��خ م��ك��ان��ة دب���ي لتكون 

املدينة الأف�سل للحياة يف العامل.
واأك����د ���س��م��وه خ���الل الإع����الن ع��ن خ��ط��ط الإ�سكان 
ب�����اأن ال�����س��ك��ن ال���ك���رمي ك���رام���ة .. وحق  اجل����دي����دة 
ال��وط��ن هي  لأب���ن���اء  ال��ك��رمي��ة  .. واحل���ي���اة  للجميع 
�سموه:  وق���ال  احل��ك��وم��ة.  لعمل  الأوىل  الأول���وي���ة 
متابعتي  �سمن  �سيكون  احلكومي  الإ�سكان  برنامج 
ال�سخ�سية .. وحمدان ومكتوم �سي�سرفان على خطة 
الإ�سكان للمواطنني ب�سكل م�ستمر. واأ�ساف �سموه : 

الربهان يحمل احلكومة وال�شيا�شيني امل�شوؤولية عن الأو�شاع اجلارية

الإمارات تدين حماولة النقالب يف ال�شودان وتوؤكد دعمها ل�شعبه ال�شقيق
•• اأبوظبي-اخلرطوم-وام-وكاالت:

اإدانتها  الإم���ارات عن  دول��ة  اأعربت 
الفا�سلة  الن������ق������الب  مل����ح����اول����ة 
التزامها  م����وؤك����دة  ال���������س����ودان،  يف 
النتقالية  املرحلة  دع��م  مبوا�سلة 
يف ال���������س����ودان، مب����ا ي��ح��ق��ق اآم�����ال 
وط����م����وح����ات ���س��ع��ب��ه ال�����س��ق��ي��ق يف 

التنمية والزدهار.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
ال��دويل اأن دول��ة الإم���ارات ترف�س 
تعطيل  اأو  لعرقلة  حم����اولت  اأي 
جهود ال�سعب ال�سوداين يف حتقيق 
الأمن وال�ستقرار، موؤكدة ت�سامن 
الإم��ارات والتزامها بوقوفها  دولة 
اأج����ل  م����ن  ال���������س����ودان  اإىل ج���ان���ب 
والوحدة  ���س��ي��ادت��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

الوطنية.
ويف اخلرطوم �سجل جمل�س ال�سيادة 
اأم�������س الأرب����ع����اء عتبا  ال�������س���وداين 
وا�سحا على احلكومة وال�سيا�سيني 
يف البالد، حممال اإياهم م�سوؤولية 

الت�سرذم احلا�سل.
ال�سيادة  فقد اعترب رئي�س جمل�س 
الربهان،  الفتاح  عبد  اأول  الفريق 
ال���ث���ورة ���س��اع��ت بني  ����س���ع���ارات  اأن 
اأن  م��وؤك��دا  املنا�سب،  على  ال�سراع 
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ه��ي ال��ت��ي حتمي 

ل���ل���ع�������س���ك���ري���ني. واأ�������س������اف ن���وؤم���ن 
و�سرورة  الدميوقراطي  بالتحول 
جناح الفرتة النتقالية ول نطمع 

يف ال�سلطة.
بدوره، حمل النائب الأول لرئي�س 
حممد  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س 
بحميدتي(  )امللقب  دقلو  ح��م��دان 
م�سوؤولية تكرار حماولت النقالب 

يف ال�سودان اإىل ال�سيا�سيني.
اأرى  و�سريح  وا�سح  ب�سكل  وق��ال: 
حم����اولت  ت���ك���رار  يف  ال�����س��ب��ب  اأن 
الذين  ال�سيا�سيون  ه��م  الن��ق��الب 
اأعطوا الفر�سة لقيام النقالبات. 
اأهملوا  ال�سيا�سيني  اأن  اعترب  كما 
الأ�سا�سية  وخ���دم���ات���ه  امل����واط����ن 
الكرا�سي  على  بال�سراع  وان�سغلوا 
واملنا�سب، مما خلق حالة من عدم 

الر�سا والتململ و�سط ال�سعب.
تعي�س  ال��ب��الد  اأن  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 
الذي  التغير  بعد  حرجة  مرحلة 

جرى قبل حوايل 3 �سنوات.
امل�سلحة ت�سدت  القوات  اأن  وك�سف 
لعدد من املحاولت النقالبية منذ 
م�سيفا  النتقالية،  الفرتة  بداية 
اإمكانياتها لإر�ساء  اأنها �سخرت كل 
ال�ستقرار يف البالد واحلفاظ على 
جتد  مل  لكنها  النتقالية،  الفرتة 

اإل الإهانة.

املرحلة النتقالية يف البالد.
اأم����ام حفل  األ��ق��اه��ا  وق���ال يف كلمة 
تخرج ع�سكري يف اأم درمان: نعمل 
وحدنا من دون دعم من احلكومة 

املدنية.
حكومة  ت���وج���د  ل  اأ������س�����اف:  ك���م���ا 
اأو�����س����ي����اء على  م��ن��ت��خ��ب��ة ون���ح���ن 
احلفاظ على اأمن الوطن. وتابع: 
ن��ح��ن اأو���س��ي��اء رغ���م اأن���ف اجلميع 

على وحدة واأمن ال�سودان.
للحكومة  و�سريح  وا�سح  ل��وم  ويف 
امل�سلحة  القوات  اأن  اعترب  املدنية، 
تركت العمل التنفيذي لل�سيا�سيني 
ولكن امل�ساألة انحرفت عن م�سارها 

ال�سحيح.
امل�سلحة  القوات  اأن  اأو�سح  كذلك، 
ال���وزراء رغم  رئي�س  م��ب��ادرة  قبلت 
الع�سكري،  ل��ل��م��ك��ون  اإق�������س���ائ���ه���ا 

قائال: مل تتم دعوتنا ملبادرة رئي�س 
الوزراء رغم اأننا �سركاء يف املرحلة 

النتقالية.
ال�سيا�سيني  لل�سركاء  اأقول  وتابع: 
يجب اأن نعمل معا من دون اإق�ساء 

لأي مكون.
ال����ق����وى  اأن  اع����ت����رب  ذل��������ك،  اإىل 
ال�سارع  معاناة  تتجاهل  ال�سيا�سية 
وت����رك����ز ج���ه���ده���ا ع���ل���ى الإ������س�����اءة 

اإذا مت اتخاذ �شرب الآراء مقيا�شا

مو�شي تهدد باإعالن نف�شها �شاحبة الأغلبية الربملانية!

جناة م�شت�شار الرئي�س الأوكراين من حماولة اغتيال 

القوات اليمنية ت�شتعيد مواقع يف بيجان

م�شوؤول ميني: فلول احلوثي تنتحر على تخوم �شبوة
•• �شبوة-وكاالت:

اأكد حمافظ �سبوة، حممد بن عديو، اأن �سبوة �ستكون 
بانت�سارات  م�سيداً  احل��وث��ي،  ميلي�سيا  لفلول  مقربة 
اجلي�س اليمني واملقاومة يف دحر امليلي�سيا التي هاجمت 

يف الأم�س عدداً من املواقع يف مديرية بيحان.
وقال املحافظ اإن فلول امليلي�سيا النقالبية تنتحر على 
تخوم �سحراء �سبوة الوا�سعة التي �ستلتهم جثثهم ول 

اأمامهم للنجاة من املوت، وفق ما نقلت وكالة  فر�سة 
الأنباء اليمنية )�سباأ(. ومتكنت قوات اجلي�س اليمني، 
املواقع يف  ا�ستعادة عدد كبر من  الأربعاء، من  �سباح 
بيحان مبحافظة �سبوة والتي �سيطرت عليها ميلي�سيا 
احل��وث��ي ي���وم اأم�����س و���س��ط ه����روب ج��م��اع��ي لعنا�سر 
اإعالم  لو�سائل  ع�سكري  م�سدر  ق��ال  فقد  امليلي�سيا. 
مينية اإن قوات اجلي�س ا�ستعادت كذلك مع�سكر اللواء 
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•• الفجر - تون�س:

الد�ستوري  ح���زب  رئ��ي�����س��ة  ق��ال��ت 
اإذا مت  اإن�����ه  احل����ر ع��ب��ر م��و���س��ي 
اتخاذ �سرب الآراء، ال�سادر موؤخرا، 
مقيا�سا لتاأكيد م�سروعية الرئي�س 
قي�س �سعيد، فاإنها �ستعلن نف�سها 
الربملانية  الأغ���ل���ب���ي���ة  ���س��اح��ب��ة 
باعتبار ح�سول احلزب على 34 
ب��امل��ائ��ة م���ن ن���واي���ا ال��ت�����س��وي��ت يف 

النتخابات الت�سريعية املقبلة 
لن  احل��زب  اأن  مو�سي  واأو�سحت 
جديد  انتخابي  ب��ق��ان��ون  ير�سى 
اآلية  تو�سيح  اإىل  داع��ي��ة  م�سقط 
�سيكتب  م��ن  وحت��دي��د  ال�ستفتاء 

القانون اجلديد.
واعتربت زعيمة الد�ستوري احلر 
�سعيد،  قي�س  الرئي�س  خطاب  اأن 

•• كييف-اأ ف ب:

للرئي�س  الأول  امل�ست�سار  �سيفر  �سرغيي  تعر�س 
اغتيال  ملحاولة  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك����راين 
�سيارته  على  النار  جمهولون  خاللها  فتح  الأرب��ع��اء 

على ما اأعلنت ال�سلطات وال�سرطة.
واو�سحت ال�سرطة الأوكرانية عرب في�سبوك اأ�سيبت 
ال�سائق  وج��رح  ر�سا�سات.  ع�سر  من  باأكرث  ال�سيارة 
مطلقي  على  للعثور  خا�سة  عملية  �سن  اإىل  م�سرة 
اأنطون  الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  وبح�سب  ال��ن��ار. 
خطرة  بجروح  اأ�سيب  ال�سائق  ف��اإن  غرا�ست�سينكو 
اأوتوماتيكية  باأ�سلحة  الغابة  من  النار  اإط��الق  جراء 

و�سط حركة مرور كثيفة.
اأي �سيء عن �سيفر، لكن بح�سب م�سوؤول  ومل يقل 
اأراماخيا  ديفيد  ال��ربمل��ان  يف  الرئا�سية  الأغلبية  يف 
فهو على قيد احلياة وب�سحة جيدة رغم اأنه يف حالة 

�سدمة.
على  فينيديكتوفا  اإي��ري��ن��ا  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  وق��ال��ت 
حماولة  يف  حتقيقا  فتحت  ال�سلطات  اإن  في�سبوك 

اغتيال.
بودولياك  ميخائيلو  للرئا�سة  اآخ��ر  م�ست�سار  وق��ال 
هذا  بو�سوح  يربط  اإنه  اإنرتفاك�س-اأوكرانيا  لوكالة 

الهجوم ب�حملة عدائية �سد �سيا�سة رئي�س الدولة.

ثاين ارتفاع لأ�شعار املحروقات 
بلبنان يف اأقل من اأ�شبوع

•• بريوت-اأ ف ب:

رفعت وزارة الطاقة اللبنانية الأربعاء اأ�سعار املحروقات، للمرة الثانية يف 
اأقل من اأ�سبوع، يف �سياق موا�سلة �سيا�سة رفع الدعم عن ا�ستراد الوقود، 
يف خطوة من �ساأنها اأن تثقل كاهل اللبنانيني الغارقني يف انهيار اقت�سادي 
من  ليرت  ع�سرين  �سعر  للنفط  العامة  املديرية  وح���ّددت  م�سبوق.  غ��ر 
البنزين 95 اأوكتان ب�202،400 لرة، اأي ما يعادل 13 دولرا تقريباً 
وفق �سعر ال�سرف يف ال�سوق ال�سوداء. وكانت املديرية رفعت يوم اجلمعة 

املا�سي �سعر املحروقات بنحو اأربعني يف املئة.
اأبوابه،  املحطات  كبر من  ع��دد  اأغلق  بينما  الأرب��ع��اء  الأ�سعار  رف��ع  وج��اء 
معاناة  حّل  اىل  املا�سية  الأ�سابيع  خالل  تباعاً  الأ�سعار  رفع  ي��وؤد  مل  فيما 
لتعبئة  طويلة  طوابر  يف  ل�ساعات  ينتظرون  زال��وا  ما  الذين  اللبنانيني 

خزانات �سياراتهم، من دون اأن يوفقوا يف اأحيان كثرة.
مبعدل  البنزين  من  ليرتا   20 �سعر  ارتفع  يونيو،  حزيران  نهاية  ومنذ 
الأدنى  ب��ات احل��د  الأرب��ع��اء،  املعلن  ال�سعر  اأ�سعاف. وم��ع  اأك��رث من ثالثة 
البنزين  من  �ستني ليرتاً  ل�سراء  يكفي  األف لرة  ب�675  املحدد  لالأجور 
�سيارة من احلجم  اإجماًل مللء خزان وقود  املطلوبة  الكمية  تقريباً، وهي 

املتو�سط، يف بلد يعي�س نحو 80 يف املئة من �سكانه حتت خط الفقر.
�سلع  ا�ستراد  عن  تدريجاً  الدعم  رفع  على  ال�سلطات  تعمل  اأ�سهر،  ومنذ 
بالدولر،  لبنان  احتياطي م�سرف  املحروقات مع ن�سوب  اأبرزها  رئي�سية 
بني  ال��دويل من  البنك  �سّنفها  م�سبوقة  اقت�سادية غر  اأزم��ة  وق��ع  على 

الأ�سواأ يف العامل منذ العام 1850.

األ���ق���اه م���ن ولي����ة �سيدي  ال����ذي 
ب��وزي��د، ك��ان ت��ك��رارا مل��ا قاله منذ 
من  يتهرب  اأن��ه  م�سيفة  �سهرين 

امل�سكل.
عدم  عن  مو�سي  عبر  وت�ساءلت 

ت�سمية رئي�س حكومة جديد اإىل 
البالد  ب���اأن  مفيدة  اللحظة  ح��د 
عدم  ب�سبب  املجهول  نحو  تتجه 

اإي�ساح الروؤية.
)التفا�سيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:57            
الظهر.......    12:18  
الع�رص........   03:42   
املغرب.....   06:21  
الع�صاء......   07:34
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الإمارات تقود م�سرية التحول الرقمي يف املنطقة 
وت�ستعد خلم�سني عاماً اأخرى من الإجنازات الرقمية

اأخبار الإمارات

ما تداعيات اأزمة الغوا�سات على 
الناتو واملحادثات التجارية؟

عربي ودويل

اأتلتيكو يقلب الطاولة على 
خيتايف بثنائية �سواري�ص 

الفجر الريا�سي

ثالث دول مل تبداأ حملة التلقيح بعد  

العامل يف  اأعطيت  كوفيد  لقاح  جرعة  مليارات   6
•• باري�س-اأ ف ب:

اأع��ط��ي��ت اأك���رث م��ن �ستة م��ل��ي��ارات ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة لكوفيد يف جميع 
ا�ستنادا اىل م�سادر  الربعاء  بر�س  فران�س  وكالة  اأجرته  لتعداد  وفًقا  العامل،  اأنحاء 
ر�سمية. يتقدم التلقيح يف العامل بوترة منتظمة منذ ثالثة اأ�سهر ومت بلوغ ال�ستة 
30 و26 يوما على  29 يوما واأربعة مليارات وخم�سة مليارات يف  مليار جرعة يف 

التوايل.
ومت الو�سول اإىل املليار الول من اجلرعات خالل 140 يوًما.

اأربع جرعات من كل ع�سر  2،18 مليار جرعة ل تزال ال�سني ت�سجل  اإعطائها  مع 
ُتعطى يف جميع اأنحاء العامل، تليها الهند مع 826،5 مليونا والوليات املتحدة مع 
386،8 مليونا.وتعترب الإمارات الوىل جلهة التطعيم من بني البلدان التي يزيد 
100 ن�سمة  198 جرعة لكل  باإعطاء  �سكانها على مليون ن�سمة. فقد قامت  عدد 
وباتت قريبة من تلقيح %81 من ال�سكان بالكامل. وهناك ثالث دول مل تبداأ حملة 

التلقيح بعد هي بوروندي واإريرتيا وكوريا ال�سمالية.

اأن تكون دبي هي املدينة الأف�سل للحياة يف  هدفنا 
هي  للمواطنني  ال�سكنية  املناطق  وتطوير  العامل.. 

اأهم جزء �سمن هذه الروؤية.
من جهة اأخرى اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء رعاه اهلل، ب�سفته حاكماً لإمارة دبي، 
القانون رقم 15 ل�سنة 2021 باإن�ساء جمل�س دبي 

لأمن املنافذ احلدودية.    )التفا�سيل �س2(

اأكرث �شعوبة من عام 2017:

النتخابات الأملانية: لهذا اأ�شبح التكهن م�شتحياًل!
•• الفجر -اإدوارد ه�شون –ترجمة خرية ال�شيباين

ب�سيًطا  ي��زال  ل  البوند�ستاغ  لنتخابات  النتخابي  التكهن  ك��ان   ،2017 ع��ام 
امل�ست�سارة مركل حرجا ويت�سم بال�سعف جراء فتح احلدود  ن�سبًيا. كان و�سع 
اأمام املهاجرين. لذلك كان من املمكن توّقع تراجع ال�سيدة مركل و�سعود حزب 

البديل من اأجل اأملانيا، احلزب القومي-املحافظ.        )التفا�سيل �س11(

املر�سحون الثالثة خلالفة اأجنيال مركل

يف  ما�شون  الأوروبي:  الحتاد 
تعزيز التعاون مع دول اخلليج

•• نيويورك-وكاالت:

�سدد م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية 
جوزيف  الأوروب��������ي،  الحت�����اد  يف 
تعزيز  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى  ب�����وري�����ل 
التعاون مع دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
اجتماعه  اإث���ر  ب��ي��ان،  واأو����س���ح يف 
على  املجل�س  خارجية  وزراء  م��ع 
العامة  اجلمعية  ل��ق��اءات  هام�س 
نيويورك،  يف  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
ت�سميما  هناك  اأن  الأربعاء  اأم�س 
مع  التعاون  تعزيز  على  اأوروب��ي��ا 
الق�سايا  يف  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

الإقليمية والدولية.
بني  احل���������وار  اأن  اأ������س�����اف  ك���م���ا 
امل�سائل  ح���ول  ي��رتك��ز  اجل��ان��ب��ني 
امل�سالح  ذات  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

امل�سرتكة.
احل�����وار  اأن  اإىل  اأ������س�����ار  ك����ذل����ك 
ي�سمل  اخل���ل���ي���ج���ي  الأوروب��������������ي 
ال��ق�����س��اي��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة من 
والبيئة  الرقمي  القت�ساد  بينها 
اجتماعا  ب����اأن  واأف������اد  ال��ن��ظ��ي��ف��ة. 
وزاريا اأوروبيا خليجيا �سيعقد يف 

ال�سعودية العام املقبل.
بالتغرات  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  اأم������ا 
اخلليج،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل��ا���س��ل��ة 
اأنها  فو�سفها بالإيجابية، موؤكدا 
عامة  التوتر  خف�س  يف  �ساهمت 

يف املنطقة.

�سرغيي �سيفر امل�ست�سار الأول للرئي�س الأوكراين

ع�شكرية  م�����ش��اع��دات  ���ش��ط��ب 
لإ�شرائيل من م�شروع قانون اأمريكي

•• وا�شنطن-وكاالت:

���س��ح��ب اأع�������س���اء دمي���ق���راط���ي���ون يف 
ال��ن��واب الأم��رك��ي متويال  جمل�س 
دولر  م���ل���ي���ار  ب���ق���ي���م���ة  ع�������س���ك���ري���ا 
قانون  م�������س���روع  م����ن  لإ����س���رائ���ي���ل 
بعد  الأم��رك��ي��ة  احلكومة  لتمويل 
اع���رتا����س���ات م���ن ال��ل��ي��ربال��ي��ني يف 
املجل�س، مما ميهد الطريق ملعركة 
حمتملة حول هذه امل�ساألة يف وقت 
ال���ع���ام. واعرت�س  لح���ق م���ن ه���ذا 
ب��ع�����س اأع���������س����اء جم��ل�����س ال���ن���واب 
الدميقراطيني على بند يف م�سروع 
لتوفر  امل����وؤق����ت  الإن����ف����اق  ق���ان���ون 
تتمكن  ح��ت��ى  الإ�����س����ايف  ال��ت��م��وي��ل 
الدفاع  نظام  جتديد  من  اإ�سرائيل 
ال�ساروخي القبة احلديدية. وتنتج 
الكثر  الأم��رك��ي��ة  ري��ث��ي��ون  �سركة 

من مكونات القبة احلديدية.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 318،605 فحو�سات جديدة خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

اإج��راءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق     و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  حالة   318 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 733،643 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،080 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفرو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   380 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 725،634 حالة.

اأجرت 318,605 فحو�شات ك�شفت عن 318 اإ�شابة

ال�شحة تعلن �شفاء 380 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تعلن تقدمي 104,101 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي - وام: 

104،101 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  كوفيد19-  لقاح 
ومعدل  جرعة   19،653،364 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 198.71 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح كوفيد - 19 و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�س كوفيد - 19.

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
بقيمة  تاريخية  اإ�سكانية  ميزانية 
عاًما  للع�سرين  درهم  مليار   65
القادمة للمواطنني يف اإمارة دبي.

ووج������ه ����س���م���وه مب�����س��اع��ف��ة عدد 
الإ�سكان  برنامج  من  امل�ستفيدين 
يف دب��ي اأرب��ع��ة اأ���س��ع��اف ب��داي��ة من 
الأرا�سي  وم�ساعفة  ال��ع��ام،  ه��ذا 
يف  امل��واط��ن��ني  لإ���س��ك��ان  املخ�س�سة 
و�سبعمائة  مليار  اإىل  لت�سل  دب��ي 
م��ل��ي��ون ق����دم م���رب���ع ت��ك��ف��ي ل�سد 
للع�سرين  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات 

عاًما القادمة.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وت��اأت��ي 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
يف ظل اجلهود ل�ستكمال النموذج 
ال���ت���ن���م���وي واحل���������س����ري لإم�������ارة 
ي��ع��زز احل��ي��اة الكرمية  دب����ي، مب��ا 
ل��ل��م��واط��ن��ني وي��ر���س��خ م��ك��ان��ة دبي 
يف  للحياة  الأف�سل  املدينة  لتكون 

العامل.
واأك����د ���س��م��وه خ���الل الإع����الن عن 

خ��ط��ط الإ����س���ك���ان اجل����دي����دة ب���اأن 
.. وحق  ك���رام���ة  ال���ك���رمي  ال�����س��ك��ن 
الكرمية  واحل����ي����اة   .. ل��ل��ج��م��ي��ع 
لأبناء الوطن هي الأولوية الأوىل 
لعمل احل��ك��وم��ة. وق���ال ���س��م��وه: " 
برنامج الإ�سكان احلكومي �سيكون 
���س��م��ن م��ت��اب��ع��ت��ي ال�����س��خ�����س��ي��ة .. 
على  �سي�سرفان  ومكتوم  وحمدان 
ب�سكل  للمواطنني  الإ�سكان  خطة 
م�ستمر". واأ�ساف �سموه : "هدفنا 
الأف�سل  املدينة  اأن تكون دبي هي 

م�����س��ت��ق��ب��ل امل�������دن وال����ب����ح����ث عن 
الإ�سكانية  والحتياجات  احللول 
ال�ستقرار  حتقق  التي  امل�ستقبلية 
الكرمية  احلياة  وت�سمن  الأ�سري 
العقود  م���ر  ع��ل��ى  ���س��ع��ب��ن��ا  لأب����ن����اء 

املقبلة. 
وق�������ال ����س���م���وه: ن���ح���ن ف����خ����ورون 
ب��ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود وع��م��ل اجلميع 
ال����واح����د خلدمة  ال���ف���ري���ق  ب�����روح 
مواطنينا، ونوؤكد التزامنا بتقدمي 
الأف�سل من خالل تعزيز ال�سراكة 

وتطوير  ال�����ع�����امل..  يف  ل���ل���ح���ي���اة 
هي  للمواطنني  ال�سكنية  املناطق 

اأهم جزء �سمن هذه الروؤية".
ال�سيخ  ���س��م��و  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
واأهمية  اأول���وي���ة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
توحيد اجلهود لتنفيذ خطة دب�ي 
اعتمدها  التي   2040 احل�سرية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ل�ست�سراف  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 

بني القطاع العام واخلا�س، وبذل 
ل�سناعة  اجل�����ه�����ود  م�����ن  امل�����زي�����د 
تطلعات  ف��ي��ه  ت��ت��ح��ق��ق  م�����س��ت��ق��ب��ل 

اأبناء الوطن.
الإن�سان  ي��ع��د  ����س���م���وه:  واأ�����س����اف 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  خططنا  حم���ور 
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج���ودة احلياة، 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وت��اأت��ي 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
اإط������ار ح���ر����س احل��ك��وم��ة على  يف 
للمواطنني  املالئم  امل�سكن  توفر 

و�سمان  الأ���س��ر  ا���س��ت��ق��رار  لتعزيز 
فاملواطن  الج���ت���م���اع���ي،  اأم���ن���ه���ا 
حمور اهتمامنا، وهدفنا اأن ي�سعر 
املواطن دائماً بالأمان والرخاء يف 
نف�س  ويف  وم�ستقبله".  ح��ا���س��ره 
ال�سياق، اأكد �سمو ال�سيخ مكتوم بن 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
املواطنني  اإ���س��ك��ان  اأن  دب���ي  ح��اك��م 
وتوجيهات  ح���ك���وم���ي���ة،  اأول�����وي�����ة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم هي و�سع خمطط 

تف�سيلي للع�سرين عاًما القادمة.
" اخلطط التنموية  وقال �سموه: 
تخ�سع  دب��ي  اإم����ارة  يف  العمرانية 
و�سيا�ستنا  دائ�����م�����ة،  مل����راج����ع����ات 
لتلبية  م��رن��ة  �ستكون  الإ���س��ك��ان��ي��ة 
وتطلعاتهم  املواطنني  احتياجات 

ب�سكل م�ستمر".

- خطة دبي احل�شرية.
احل�سرية  دب������ي  خ���ط���ة  ت���ر����س���م 
�ساحب  اعتمدها  ال��ت��ي   2040
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
لتحقيق  متكاملة  خريطة  مكتوم 
تنمية عمرانية م�ستدامة يف دبي، 
ي��ك��ون حم��وره��ا الإن�����س��ان وهدفها 
ب��ج��ودة احل��ي��اة وتعزيز  الرت���ق���اء 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة ل����الإم����ارة، 
وت�سهم يف توفر خيارات متعددة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����زوار 

خالل الع�سرين عاماً القادمة.
هيكلياً  خمططاً  اخلطة  تت�سمن 
للع�سرين  ل��الإم��ارة  ا�سرتاتيجياً 
ع����ام����اً ال����ق����ادم����ة، وي���ت���ك���ام���ل مع 
للتنمية  الرئي�سة  اخل��ط��ط  ك��اف��ة 

وتوجهاتها  ب���الإم���ارة،  احل�سرية 
وال�سرتاتيجية،  الق��ت�����س��ادي��ة 
وي��������دع��������م من������وه������ا وت�����ط�����وره�����ا 

امل�ستقبلي.
احل�سري  امل���خ���ط���ط  وي��ت�����س��م��ن 
�ساحب  اع��ت��م��ده  ال���ذي   2040
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الحتياجات  ت���وف���ر  م��ك��ت��وم  اآل 
للمواطنني  امل�ستقبلية  الإ�سكانية 
يف جمتمعات متكاملة وفق اأف�سل 
ت�سمل  ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة  امل���ع���اي���ر 
امل�������س���اح���ات اخل�������س���راء وامل����راك����ز 
الرتفيهية مبا  واملرافق  التجارية 
ي��ع��زز م���ن ج����ودة ورف���اه���ي���ة حياة 

املواطن لأكرث من 20 عاماً.
دائ����م����اً مركز  امل����واط����ن  وي�������س���ّك���ل 
ووفقاً  الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  اهتمام 
�ست�ساهم  احل�����س��ري��ة  دب���ي  خل��ط��ة 
�سيا�سة اإ�سكان املواطنني يف توفر 
اح��ت��ي��اج��ات الإ����س���ك���ان لأك����رث من 
التخطيط  خالل  من  عاماً،   20
الأم���ث���ل ل��ل��م�����س��اح��ات امل��ت��وف��رة يف 
ا�ستدامة  ي�����س��م��ن  مب���ا  الإم��������ارة 

خمزون الأرا�سي.

وجه مب�شاعفة عدد امل�شتفيدين من برنامج الإ�شكان يف دبي 4 اأ�شعاف بداية من هذا العام

حممد بن را�شد يعتمد ميزانية اإ�شكانية تاريخية يف دبي بقيمة 65 مليار درهم للع�شرين عاما القادمة
القادمة عاًما  للع�شرين  املواطنني  احتياجات  ل�شد  تكفي  مربع  قدم  مليون  و�شبعمائة  مليار  اإىل  لت�شل  دبي  يف  املواطنني  لإ�شكان  املخ�ش�شة  الأرا�شي  مب�شاعفة  يوجه  • �شموه 

حممد بن را�شد: 
احلكومة لعمل  الأوىل  الأولوية  هي  الوطن  لأبناء  الكرمية  واحلياة  للجميع..  وحق  كرامة..  الكرمي  •  ال�شكن 

م�شتمر ب�شكل  للمواطنني  الإ�شكان  خطط  على  �شي�شرفان  ومكتوم  وحمدان  ال�شخ�شية..  متابعتي  �شمن  �شيكون  احلكومي  الإ�شكان  •  برنامج 
الروؤية هذه  �شمن  جزء  اأهم  هي  للمواطنني  ال�شكنية  املناطق  وتطوير  العامل..  يف  للحياة  الأف�شل  املدينة  هي  دبي  تكون  اأن  •  هدفنا 

حمدان بن حممد: 
وم�شتقبله حا�شره  يف  والرخاء  بالأمان  دائمًا  املواطن  ي�شعر  اأن  وهدفنا  اهتمامنا...  حمور  •  املواطن 

للمواطنني  احلياة  جودة  تعزيز  حمور  مع  تتكامل  ال�شاملة  احلكومية  •  ا�شرتاتيجياتنا 

مكتوم بن حممد: 
القادمة عاًما  للع�شرين  تف�شيلي  خمطط  و�شع  هي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  حكومية..  اأولوية  املواطنني  • اإ�شكان 
م�شتمر ب�شكل  وتطلعاتهم  املواطنني  احتياجات  لتلبية  مرنة  �شتكون  الإ�شكانية  و�شيا�شتنا  دائمة..  ملراجعات  تخ�شع  دبي  يف  العمرانية  التنموية  • اخلطط 

بلدية منطقة الظفرة تنجز طريق قلعة اأم احل�شن يف مدينة ليوا
•• الظفرة-وام:

اأجنزت بلدية منطقة الظفرة تنفيذ طريق قلعة اأم احل�سن يف مدينة ليوا 
م�ستوى  على  ال�سيارات  وم��واق��ف  وم��داخ��ل  ال��ط��رق  م�سروع  �سمن  وذل��ك 
تلبي  ال��ت��ي  التحتية  البنية  ت��وف��ر  اإىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف  املنطقة.  م��دن 
لإ�سعاد  البلدية  املعاير  اأف�سل  مع  وتتما�سى  واملجتمع  الفرد  احتياجات 
املجتمع ورفاهيته، وذلك �سمن خطة البلدية لالرتقاء مبكونات وا�ستدامة 
البنية التحتية وحت�سني جودة الطرق الداخلية وفق اأعلى معاير الأمن 

وال�سالمة وحتفيز الرقابة الفعالة واملحافظة على املظهر العام للمدينة.
بهدف  واحل�سون  بالقالع  الهتمام  على  الظفرة  بلدية منطقة  وحتر�س 
توفر اخلدمات لهذه ال�سروح التاريخية والرتاثية التي تتميز بها مدينة 
اجلانب  اإب���راز  يف  وامل�ساهمة  اإليها  وال�سياح  ال���زوار  و���س��ول  لت�سهيل  ليوا 
الرتاثي وال�سياحي باملنطقة.. وتزخر منطقة الظفرة بالعديد من القالع 

واحل�سون التي جت�سد عمق ح�سارة دولة الإمارات.

تاأكيدًا لأمن املجتمع واأمانه

حممد بن را�شد ي�شدر قانون اإن�شاء جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية
•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
القانون رقم  دب��ي،  لإم��ارة  ال��وزراء رع��اه اهلل، ب�سفته حاكماً  رئي�س جمل�س 
بهدف  احل��دودي��ة،  املنافذ  لأم��ن  دب��ي  جمل�س  باإن�ساء   2021 ل�سنة   15
ُي�سِهم يف  املنافذ احلدودية، مبا  الأمنية يف حماية  الإم��ارة  اإمكانيات  تعزيز 
حتقيق الأمن والأمان للمجتمع، وامل�ساهمة يف تطوير وحماية اأمن املنافذ 
املختلفة،  والتحديات  املخاطر  مواجهة  يف  وتاأهيلها  وتنميتها  احل��دودي��ة، 
بالإ�سراف  املعنية  احلكومية  اجلهات  والتعاون بني  التن�سيق  ُم�ستوى  ورفع 
على املنافذ احلدودية، وتبادل املعارف واخلربات والتجارب واملمار�سات فيما 

بينها.
املعنية  احلكومية  اجلهات  مُتثِّل  مرجعية  جهة  اإيجاد  اإىل  القانون  ويهدف 
بالإ�سراف على املنافذ احلدودية اأمام اجلهات املحلية والحتادية والإقليمية 
والدولية ذات العالقة، وتعزيز تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية لالإمارة يف املحاور 
باأداء اجلهات احلكومّية املعنية  املرتبطة باأمن املنافذ احلدودية، والرتقاء 
و�سمان  امل�ستويات،  اأعلى  اإىل  بها  و�سوًل  احلدودية  املنافذ  على  بالإ�سراف 
اأ�سدر �سموه املر�سوم رقم  تناف�سيتها على امل�ستوى الإقليمي وال��دويل. كما 
املنافذ احلدودية برئا�سة  2021 بت�سكيل جمل�س دبي لأمن  /38/ ل�سنة 
�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، وع�سوية معايل الفريق 
حممد اأحمد املري، نائباً للرئي�س، وممثلني عن كل من �سرطة دبي، ودائرة 

جمارك دبي، والإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف دبي، وهيئة دبي 
للطران املدين، وموؤ�س�سة دبي للمطارات، وموؤ�س�سة دبي خلدمات املالحة 
اجلوية، و�سلطة مدينة دبي املالحية، اإ�سافة اإىل اأمني عام جمل�س دبي لأمن 

املنافذ احلدودية.
وتتم ت�سمية ممثلي اجلهات احلكومية الأع�ساء يف جمل�س دبي لأمن املنافذ 
احلدودية من قبل م�سوؤويل هذه اجلهات، على اأن يكونوا من ذوي اخلربة 
والخت�سا�س يف جمال عمل املجل�س، واأل يقل املُ�ستوى الوظيفي لكل ع�سو 
اأن ُين�سر هذا املر�سوم يف  "مدير تنفيذي" اأو من يف حكمه، على  عن درجة 

اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.
ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر  ذل��ك،  اإىل 
 2021 ل�سنة   40 رق��م  املجل�س  ق��رار  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
املنافذ  دب��ي لأم���ن  ملجل�س  ع��ام��اً  اأم��ي��ن��اً  ال��ع��دي��دي،  ���س��امل  بتعيني عمر علي 
اأن ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من  احلدودية ..على 

تاريخ ن�سره. وحّدد القانون رقم 15 ل�سنة 2021 اخت�سا�سات و�سالحيات 
جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية ومنها ر�سم ال�سيا�سة العامة واخلطط 
بالتن�سيق مع اجلهات  املنافذ احلدودية  �ساأن  ال�سرتاتيجية لإم��ارة دبي يف 
املنافذ احلدودية،  اأمن  ب�ساأن  الراأي وامل�سورة حلكومة دبي  املعنية، وتقدمي 
واإعداد ا�سرتاتيجية �ساملة يف هذا ال�ساأن، ور�سم ال�سيا�سة العامة لها، على 
اأه��داف وخ�سو�سية كل منفذ ح��دودي، واق��رتاح التو�سيات  اأن ُيراعى فيها 
الالزمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة العامة 
مع  ي��ت��واءم  مبا  احل��دودي��ة  املنافذ  لأم��ن  املعتمدة  ال�سرتاتيجية  واخلطط 
التوجهات العامة على م�ستوى الدولة، واإ�سدار القرارات الالزمة ل�سمان 
تنفيذها بالأ�سلوب الأمثل. كما يتوىل املجل�س توحيد القواعد وال�سوابط 
القواعد  مع  يتوافق  مبا  احلدودية،  املنافذ  حلماية  الأمنية  وال�سرتاطات 
املخت�سة  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  ل��دى  بها  املعمول  وال���س��رتاط��ات  وال�سوابط 
اإج����راءات الأم���ن و�سالمة عمليات  ال�����س��اأن، والإ���س��راف على تطبيق  يف ه��ذا 

التفتي�س والرقابة على املنافذ احلدودية، والتن�سيق مع اجلهات احلكومية 
املعنية بالإ�سراف على املنافذ احلدودية لإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة تخدم 
هذه املنافذ، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة مبعدلت وموؤ�سرات الأداء، ورفع 
الربامج  وتطوير  الأمنية،  املتطلبات  لتلبية  املنافذ  ه��ذه  وجاهزية  كفاءة 

التدريبّية والتاأهيلية للعاملني يف املنافذ احلدودية.
واأل����زم ال��ق��ان��ون ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ّي��ة املعنية ب��الإ���س��راف ع��ل��ى املنافذ 
دبي  التام مع جمل�س  بالتعاون  احلدودية، وغرها من اجلهات احلكومية 
واملعلومات  والإح�����س��ائ��ي��ات  بالبيانات  وت��زوي��ده  احل���دودي���ة،  امل��ن��اف��ذ  لأم���ن 
اأهدافه،  حتقيق  من  لتمكينه  لزمة  يراها  والتي  يطُلبها،  التي  والدرا�سات 
احلكومّية  باجلهات  ال�ستعانة  باخت�سا�ساته،  قيامه  �سبيل  يف  وللمجل�س 
احلكومية،  اجلهات  من  وغرها  احل��دودي��ة  املنافذ  على  بالإ�سراف  املعنية 

وعلى هذه اجلهات تقدمي العون وامل�ساعدة للمجل�س متى ُطِلب منها ذلك.
املجال�س  حوكمة  ب�����س��اأن   2015 ل�سنة   28 رق��م  امل��ر���س��وم  اأح��ك��ام  وت�����س��ري 
اأعمال  على  يحل حمّله  اآخ��ر  ت�سريع  اأي  اأو  دب��ي،  التابعة حلكومة  واللجان 
املجل�س، وعلى وجه اخُل�سو�س واجبات رئي�س املجل�س والأع�ساء، وبا�ستثناء 
القرارات التي يخت�س رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي باإ�سدارها وفقاً 
لأمن  دب��ي  جمل�س  رئي�س  ُي�سدر   ،2021 ل�سنة   15 رق��م  للقانون  لأحكام 
اأي  ن�س يف  اأي  وُيلغى  اأحكامه،  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  املنافذ احلدودية 
اجلريدة  يف  وُين�سر  واأح��ك��ام��ه،  فيه  يتعار�س  ال��ذي  امل��دى  اإىل  اآخ��ر  ت�سريع 

الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

رئي�شًا للمجل�س وقرار من حمدان بن حممد بتعيني اأمينه العام  حممد  بن  من�شور  بتعيني  • مر�شوم 
املنافذ  على  بالإ�شراف  املعنية  احلكومية  اجلهات  بني  والتعاون  التن�شيق  يعزز  • القانون 

احلدودية وتبادل املعارف واخلربات فيما بينها 

اإطالق حملة التح�شني ال�شنوية للرثوة احليوانية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

 2022  -  2021 ع�سرة  الثالثة  ال�سنوية  التح�سني  حملة  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقت 
املجرتات  اأمرا�س هي طاعون  وتغطي احلملة ثالثة  اأبوظبي.  احليوانية يف  ال��رثوة  ت�سيب  التي  الأمرا�س  �سد 
ال�سغرة واحلمى القالعية والكفت وذلك بهدف تعزيز مناعة الرثوة احليوانية وال�سيطرة على الأمرا�س الوبائية 
وا�ستئ�سالها لتعزيز منظومة الأمن احليوي. وت�سمل حملة التح�سني ال� 13 اأربع مراحل وت�ستمر حتى �سهر مايو 
من العام القادم 2022 حيث تت�سمن املرحلة الأوىل اإعطاء اجلرعة الأوىل للتح�سني �سد مر�س طاعون املجرتات 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سغرة  املجرتات  طاعون  مر�س  �سد  التح�سني  موا�سلة  الثانية  املرحلة  ت�سمل  بينما  ال�سغرة 
مر�س احلمى القالعية والكفت اأما املرحلة الثالثة فتت�سمن اإعطاء اجلرعة الثانية للتح�سني �سد مر�س طاعون 
املجرتات ال�سغرة، فيما ت�سمل املرحلة الأخرة اجلرعة الثانية للتح�سني �سد مر�س احلمى القالعية والكفت مع 
موا�سلة التح�سني �سد مر�س طاعون املجرتات ال�سغرة. ويتم خالل احلملة حت�سني 2.104.169 راأ�س من 
املا�سية �سد مر�س احلمى القالعية "اأبقار، ماعز، �ساأن" بالإ�سافة اإىل حت�سني 917.412 راأ�س من املا�سية �سد 
مر�س الكفت للماعز فيما �سيتم حت�سني اإجمايل احليازات امل�ستهدفة �سد مر�س طاعون املجرتات ال�سغرة يف 
ال�ساأن واملاعز ح�سب خوارزمية التح�سني الذكي. وقال �سعادة را�سد بالر�سا�س املن�سوري املدير التنفيذي لقطاع 
اإن حمالت التح�سني امل�ستمرة تهدف اإىل تعزيز  اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية  الرثوة احليوانية يف هيئة 

منظومة الأمن احليوي وتعزيز مناعة احليوانات.
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•• جنيف - وام:

البحرين  ململكة  الدائم  املندوب  بوجري،  عبدالكرمي  يو�سف  �سعادة  األقى 
48 ملجل�س حقوق  ال���  ال���دورة  خ��الل  اأم�����س  املتحدة يف جنيف،  الأمم  ل��دى 
العربية  الإم��ارات  البحرين ودول��ة  نيابة عن مملكة  بياناً م�سرتكاً  الإن�سان 
لل�سالم  املتحدة  الأمم  وجامعة  اإ�سرائيل  ودول��ة  املغربية  واململكة  املتحدة 
دولة، حول دور املراأة وال�سالم   50 اأكرث من  اإىل  بالإ�سافة   UPEACE
ال�����س��الم ومنع  امل����راأة يف عمليات  دور  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤك��داً  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

النزاعات.
 3 رق��م  للبند  العامة  املناق�سة  اإط��ار  ج��اء يف  ال��ذي   - امل�سرتك  البيان  ودع��ا 
حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، خالل الدورة اجلديدة 

النهو�س  بقوة ل�سمان  اللتزام  اإىل  ال��دول  الإن�سان - جميع  ملجل�س حقوق 
باملراأة يف جمال الدبلوما�سية الوقائية ون�سر ال�سالم.

واأو�سح �سعادة بوجري اأّن البيان امل�سرتك حول املراأة وال�سالم والدبلوما�سية 
املراأة  متكني  حيث  من  املتميزة  البحرينية  التجربة  مع  من�سجماً  "ياأتي 
الدوليني  ال�سلم والأم��ن  اأ�س�س  اإر�ساء  الريادي يف  البحرينية وتعزيز دورها 
على  ع��الوة  الدولية.  املحافل  يف  ال��ب��ارز  الدبلوما�سي  ح�سورها  خ��الل  من 
البحريني  املجتمع  قيم  م��ن  نابعة  مهمة  ���س��الم  ر���س��ال��ة  تنقل  فهي  ذل���ك، 
التعاي�س  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  وجتربتها  الر�سيدة  قيادتها  وروؤي���ة  الرا�سخة 

ال�سلمي والت�سامح الديني".
وقال �سعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن، املندوب الدائم لالإمارات العربية 
اإنه  ال��دول��ي��ة الأخ����رى يف جنيف،  امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة ل��دى الأمم 
لدولة الإمارات ب�ساأن متكني املراأة اأحرزنا  الوطنية  ال�سيا�سة  مع  "متا�سياً 

تقدماً ملحوظاً للنهو�س باأجندة املراأة وال�سالم والأمن، مبا يف ذلك اإطالق 
اخلطة  واإط����الق  والأم����ن  وال�����س��الم  ل��ل��م��راأة  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ب��ادرة 
الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة لتنفيذ القرار 1325 ال�سادر عن 

جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة".
الأمم  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم����ارات  بعثة  "�ستوا�سل  �سعادته:  واأ���س��اف 

املتحدة العمل مع جميع البعثات على هذا الربنامج املهم".
اأن  جنيف،  يف  للمغرب  الدائم  املمثل  زنيرب،  عمر  ال�سفر  اأك��د  ناحيته،  من 
هذه املبادرة تتما�سى مع الإرادة واحلاجة اإىل العمل اجلماعي والفاعل لبناء 
ال�سالم والأم��ن من خالل و�سع امل��راأة يف قلب العمل من اأجل بناء ال�سالم 

وحل النزاعات. واأعرب عن �سعادته بتمثيل بالده للرتويج لهذا العمل.
من جهتها، قالت ال�سفرة مراف اإيلون �ساحار، املندوبة الدائمة لإ�سرائيل 
لدى الأمم املتحدة يف جنيف: "هذا البيان امل�سرتك هو اأول مبادرة ر�سمية 

العربية  والإم���ارات  والبحرين  اإ�سرائيل  بني  الأط���راف  متعددة  ال�ساحة  يف 
عمليات  يف  امل���راأة  دور  ق�سية  اأن  خا�س  ب�سكل  وي�سعدين  وامل��غ��رب،  املتحدة 
اأنه دليل على الديناميكية اجلديدة  البيان واأعتقد  ال�سالم هي حمور هذا 
التي نريد تعزيزها يف منطقتنا وخارجها". بدوره، اأكد �سعادة ال�سفر ديفيد 
فرنانديز بويانا، املراقب الدائم جلامعة الأمم املتحدة لل�سالم لدى مكتب 
الأمم املتحدة يف جنيف اأن UPEACE - ب�سفتها جزءاً من هذه املبادرة 
مبوؤ�س�سة  الب�سرية  تزويد  يف  املتمثلة  باأهدافها  �ستفي   - املبتكرة  الإقليمية 
والت�سامح  التفاهم  روح  وتعزيز  ال�سالم،  اأج��ل  م��ن  ال��ع��ايل  للتعليم  دول��ي��ة 
والتعاي�س ال�سلمي بني جميع الب�سر لتحفيز التعاون بني ال�سعوب، وامل�ساعدة 
يف تقليل العقبات والتهديدات لل�سالم العاملي متا�سياً مع التطلعات النبيلة 
املعلنة يف ميثاق الأمم ميثاق جامعة ال�سالم UPEACE، قرار اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة رقم 35-55 بتاريخ 5 دي�سمرب 1980.

الإمارات والبحرين واملغرب واإ�شرائيل ت�شدر بيانا م�شرتكا ملجل�س حقوق الإن�شان حول املراأة وال�شالم والدبلوما�شية

•• اأبوظبي-وام: 

ب������داأت ق�����س��ة ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف 
مبكراً،  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
باعتبارها  مكانتها  الدولة  لتكّر�س 
رائ���������دة ع����امل����ي����اً يف ال����س���ت���ث���م���ارات 
التحول  يف  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الذكية  التطبيقات  وتّبني  الرقمي 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت���ف���ا����س���ي���ل احل���ي���اة 
دولية  وج��ه��ة  جعلها  مم��ا  اليومية، 
والعمل،  ل��ل��ع��ي�����س  ع���امل���ي���اً  م��ف�����س��ل��ة 
وم��ق�����س��داً ل��ك��ل ال��ب��اح��ث��ني ع��ن بيئة 
كّل  تتبنى  ذك��ي��ة  م��ت��ط��ورة  متكاملة 
وي�سّرع  النا�س،  حياة  ي�سّهل  جديد 
تقدمي اخلدمات ويخت�سر العمليات 
والإجراءات ويوفر يف الوقت واجلهد 
وي����وظ����ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال����ذك����اء 
ال�سطناعي يف حت�سني جودة حياة 
النا�س وتوفر جتربة ذكية متكاملة 

لهم على اأر�س الإمارات.
�سّباقة على  الإم����ارات  دول���ة  وك��ان��ت 
م�ستوى املنطقة يف تطوير خطوات 
التحّول الرقمي، حيث اأعلن �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" منذ اأكرث من عقدين وحتديداً 
عام 2000 عن برنامج "احلكومة 
احلجر  ���س��ّك��ل  ال���ذي  الإلكرتونية" 
التحول  م����ب����ادرات  ل��ك��ل  الأ����س���ا����س 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���الح���ق���ة  ال���رق���م���ي 
الهدف  اأن  ���س��م��وه  م���وؤك���داً  ال���دول���ة، 
ه��و " تر�سيخ ري���ادة دول��ة الإم���ارات 
العربية املتحدة على �سعيد التطور 
عن  الإع���الن  و�سّكل  الإلكرتوين." 
 2000 عام  الإلكرتونية  احلكومة 
�سابقة على م�ستوى املنطقة، و�سرعت 
حتويل  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اإلكرتونية  خ��دم��ات  اإىل  خ��دم��ات��ه��ا 
وامل�ستفيدين  للمتعاملني  م��ت��اح��ة 
منها اأينما كانوا وعلى مدار ال�ساعة 
مراكز  م��راج��ع��ة  اإىل  احل��اج��ة  دون 
الإم��ارات  دول����ة  وب�����داأت  اخل���دم���ة. 
اخلدمات  م��ن  نوعية  ح��زم  بتقدمي 
املجالت،  خمتلف  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
تطوير  على  اإيجاباً  انعك�س  ما  وهو 
ال�ستثمارات  وج��ذب  الأع��م��ال  بيئة 
وت���اأ����س���ي�������س امل���ج���م���ع���ات الإب���داع���ي���ة 
مدينة  م��ث��ل  ل��الأع��م��ال  املخ�س�سة 
عام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ل��الإن��رتن��ت  دب���ي 
1999 و�سكلت نافذة على م�ستقبل 
املنطقة  يف  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ح��ول 
ميّكن  الإل�����ك�����رتوين  ال���ت���ح���ّول   -  .
الإمارات  دولة  ور�سّخت  ال�ستثمار. 
للتحول  ع���امل���ي  ك���ن���م���وذج  م��ك��ان��ت��ه��ا 
للمال  مف�سلة  ووجهة  الإلكرتوين 
مثالية  وبيئة  املنطقة،  يف  والأعمال 
القت�سادية  الأن�������س���ط���ة  مل��خ��ت��ل��ف 
وال��ت��ج��اري��ة، ووج��ه��ة ج��اذب��ة لأب���رز 
وال�سركات  واخل���������ربات  امل�����واه�����ب 
روؤى  وجود  مع  والعاملية،  الإقليمية 
وخريطة  وا����س���ح���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�ستقبل  ل�����س����ت���������س����راف  ط����ري����ق 
بهدف  ���س��ن��اع��ت��ه،  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
يف  �ساملة  ن��وع��ي��ة  اإجن�����ازات  حتقيق 
من  التي  احليوية،  القطاعات  �ستى 
ب�سكل  ال��دول��ة  ازده���ار  تعزيز  �ساأنها 
م�ستقبل  ب��ن��اء  و���س��م��ان  م�����س��ت��دام، 
اإجراءات  وت�سهيل  لأجيالها،  واع��د 
اإمت����ام امل��ع��ام��الت، واحل�����س��ول على 
اخل�����دم�����ات، وال����ت����ب����ادل ال���ت���ج���اري، 
بوا�سطة  امل�ساريع  اإدارة  اإىل  و�سوًل 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي، خ�����س��و���س��اً يف 
التي  ك��ورون��ا،  جائحة  مثل  ظ���روف 

عربتها الإمارات بكل اقتدار.

- ال��ت��ح��ول ال��ذك��ي وم��ب��ادرات 
جديدة 

جديدة  م��رح��ل��ة  ال����دول����ة  ودخ���ل���ت 
 ،2013 ع��ام  الذكية  احلكومة  هي 
�ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل"، يف مايو 2013، و�سكلت نقلة 
الإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  م��ن  نوعية 
اإىل  و�س��وًل  الذكية  احلكومية  اإىل 
احلكومة الرقمية. وجنحت حكومة 
الذكي  التحول  الإم��ارات يف حتقيق 
خلدماتها ب�سكل كامل، مبا ينعك�س 
ثالث  م��ن  امل�ستثمرين،  على  اأي�ساً 
زوايا، الأوىل ال�ستفادة من التحول 
الذكي والبنية الرقمية املتطورة يف 
ب�سكل  وتطويرها  م�ساريعهم  اإدارة 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
وثانيها  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والزمنية  امل���ال���ي���ة  ال��ك��ل��ف  خ��ف�����س 
الأعمال،  مم��ار���س��ة  �سهولة  وزي����ادة 
املرتبطة  التقنيات  ت�سخر  وثالثها 
ب���ال���ت���ح���ول ال����ذك����ي ل��ت��و���س��ع��ة هذه 
امل�ساريع  ومنح  وتطويرها  الأعمال 
التوا�سل  خ��الل  م��ن  عاملية،  �سبغة 
م��ع ك��ل ق���ارات ال��ع��امل ب�سكل مي�سر 
واآمن وع�سري يتطابق مع التغرات 

التي ي�سهدها العامل ب�سكل عام.

- ا�شرتاتيجية اخلطة الوطنية 
للحكومة الذكية 

وبعد الإعالن عن مبادرة احلكومة 
الذكية عام 2013، بداأت الإمارات 
عملية التحول الرقمي عرب �سل�سلة 
خ���ط���وات، ح��ي��ث مت لح���ق���اً اإط����الق 
الدليل الإر�سادي للحكومة الذكية، 
الإر�سادات  الذي وفر جمموعة من 
للجهات احلكومية من اأجل تهيئتها 
الإلكرتونية  احلكومة  من  للتحول 
اإطالق  ومت  ال��ذك��ي��ة،  احلكومة  اإىل 
الذكية،  احل��ك��وم��ة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
الإمارات  لدولة  وف��رت خطة  والتي 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ل���الن���ت���ق���ال من 
احلكومة الإلكرتونية اإىل احلكومة 
ال��ذك��ي��ة، ث��م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اخلطة 
احلكومة  اأه��داف  لتحقيق  الوطنية 

الذكية.

لتحقيق  متكاملة  م��ب��ادرات   -
التحول الرقمي 

ومتكنت دول��ة الإم���ارات، من تعزيز 
خطوات  ع��رب  ال�ستثمارية،  البيئة 
منها  ا�ستفاد  التي  الرقمي  التحول 
وذلك  وق��ط��اع��ات��ه��م،  امل�����س��ت��ث��م��رون 
ب�����اإط�����الق ���س��ل�����س��ل��ة م����ن امل�����ب�����ادرات 
و�سعها  مت  ال��ت��ي  وال�سرتاتيجيات 
وتنفيذها من اأجل هذه الغاية، ب�سكل 
حتى  وم�ستمر  ومت�سل�سل  متوا�سل 
ال�سرتاتيجية  اأب��رزه��ا،  وم��ن  الآن، 
لدولة  الرقمية  للحكومة  الوطنية 
ا�سرتاتيجية   ،2025 الإم��������ارات 

احلكومية،  ل��ل��خ��دم��ات  الإم��������ارات 
للذكاء  الإم����������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإم����ارات  ا�سرتاتيجية  ال�سناعي، 
بلوك   2021 الرقمية  للتعامالت 
ت�سني، ا�سرتاتيجية الإمارات للثورة 
ا�سرتاتيجية  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
دب������ي ل���ل���م���ع���ام���الت ال������ال ورق����ي����ة، 
لالأمن  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�سرتاتيجية   ،2019 ال�سيرباين 
الإل����ك����رتوين، مبادرة  ل��الأم��ن  دب���ي 
ب���ي���ان���ات دب������ي، ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
ا�سرتاتيجية  الإلكرتونية،  للتجارة 
اإنرتنت الأ�سياء يف دبي، ا�سرتاتيجية 
من  وغ��ره��ا   ،2021 الذكية  دب��ي 
ب�سكل  واملوجهة  املدرو�سة،  املبادرات 
دق��ي��ق لرت��ق��اء مب�ستوى احل��ي��اة يف 
الإم��ارات، وجعلها جمتمعاً مزدهراً 

مبعاير عاملية.
�سل�سلة  ع���ن  ال����دول����ة  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
خطوات تدعم التحول الرقمي، من 
الإلكرتونية  ال�سبكة  اإط��الق  خ��الل 
الحتادية، ومركز الإبداع الرقمي- 
CODI، كمن�سة لالبتكار الرقمي 
الرقمي  التحول  م�ستقبل  وتعزيز 
وذلك بالتن�سيق مع منظمات عاملية 
وخرباء عامليني، وربطهم مبوؤ�س�سات 
ال����دول����ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
واإطالق  الذكية،  احلكومة  اأه���داف 
الذكية،  احلكومة  تطبيقات  متجر 
خمتلف  ع��رب  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
املتجر  ي�سم  حيث  املتاحة،  املن�سات 
التي  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ئ���ات 
ج���رى ت��ط��وي��ره��ا م��ن ق��ب��ل اجلهات 
الحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة يف ال����دول����ة، 
وت��وف��ر ع����دداً ك��ب��راً م��ن اخلدمات 
للمواطنني واملقيمني وامل�ستثمرين، 
وغر ذلك من مبادرات. وعّزز وجود 
اجلهات  يف  تكنولوجية  حتتية  بنية 
من  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 
الدولة،  يف  الرقمي  التحول  عملية 
والتكنولوجيا  بالتقنيات  مدعومة 
ذات املوا�سفات العاملية، وهذه البنية 
واملقيمون،  املواطنون،  منها  ا�ستفاد 
امل�ستثمرين،  ع��ل��ى  ك��ث��راً  و���س��ه��ل��ت 
وخ��ف�����س��ت ال���ن���ف���ق���ات، اإ����س���اف���ة اإىل 

تاأثرها املبا�سر على ا�ستثماراتهم.

- بيئة ا�شتثمارية ذكية 
وانعك�س التحول الرقمي على مكانة 
لة  دولة الإمارات كوجهة عاملية مف�سّ
والرتقاء  والعي�س  لال�ستثمار  ذكية 
بتجربة احلياة، بف�سل تطبيق مبداأ 
رافقه  وم��ا  الرقمية،  احل��ي��اة  ج���ودة 
الرقمية،  ال�سحة  تكنولوجيا  م��ن 
وال���ت���ع���ل���ي���م ال����رق����م����ي، وال����ع����دال����ة 
الرقمية، وجتربة اإ�سعاد املتعامل مع 
املجتمع  واإ�سراك  العامة،  اخلدمات 
ت�����س��م��ي��م وت���ط���وي���ر اخل����دم����ات  يف 
احل��ك��وم��ي��ة، وت���وف���ر ال��ب��ي��ان��ات يف 
خدمة الأفراد واملوؤ�س�سات، وتكري�س 
املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  يف  احل���ق 
وقيم و�سلوكيات املواطنة الإيجابية 
القيا�س  م���ع  ال���رق���م���ي،  ال���ع���امل  يف 

امل�����س��ت��م��ر ل�����س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني عند 
ا�ستعمالهم اخلدمات الرقمية.

ت��ق��ن��ي��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س   -
والثورة ال�شناعية الرابعة 

ب������دوره������ا ا�����س����ت����ف����ادت امل���وؤ����س�������س���ات 
وال�������س���رك���ات وق���ط���اع���ات الأع����م����ال 
ومبادراته  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م���ن 
ال��ن��وع��ي��ة يف دول�����ة الإم��������ارات مثل 
التقنيات  وتنظيم  خمتربات جتربة 
الإلكرتونية  وال���ف���وات���ر  امل���ال���ي���ة، 
الذكية  وال�����ق�����ن�����وات  وال����رق����م����ي����ة، 
احلكومية،  اخلدمات  ر�سوم  ل�سداد 
وال�������س���الم���ة ال�����س��ي��ربان��ي��ة والأم�����ن 
ال��رق��م��ي، وت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات اجليل 
املنطقة،  يف  الأ���س��رع   5G اخلام�س 
بلوك  الرقمية  التعامالت  وتقنية 
وتبّني  الإم����ارات،  حكومة  يف  ت�سني 
والذكاء  والروبوت  التلعيب  تقنيات 

ال�سطناعي.

- املدن الذكية.
كما ا�ستفادت عملية التحول الرقمي 
يف دولة الإمارات من تطبيق مفهوم 
التي  اأوًل  ال�����ربجم�����ة  واج������ه������ات 
عا�سمة  الإم���������ارات  م��ك��ان��ة  ع�����ززت 
وخدمت  وامل����ربجم����ني،  ل��ل��ربجم��ة 
واملدن  الذكية  امل��دن  ا�سرتاتيجيات 
مبادرات  م��ث��ل  امل�����س��ت��دام��ة،  ال��ذك��ي��ة 
مدينة  وم��ب��ادرات  الذكية،  اأبوظبي 
 – الفجرة  ومبادرات  الذكية،  دبي 

مدينة ذكية.
واأ�سحابها  الأعمال  ونالت قطاعات 
ف����ر�����س����اً ن����وع����ي����ة ب���ف���ع���ل ال���ت���ح���ول 
حيث  م����ن  ال������دول������ة،  يف  ال����رق����م����ي 
وخف�س  الأع��م��ال،  ممار�سة  �سهولة 
ال�ستثمارات،  قيمة  وزي���ادة  الكلف، 
اعتمادها  ب�سبب  تطورها،  وم��رون��ة 
يح�ّسن  مب��ا  ال��رق��م��ي،  التحول  على 
والإنتاجية  الت�سغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بالتايل  وي���ع���زز  م�����س��اع��ف،  ب�����س��ك��ل 
ال�ستثمار،  على  وال��ع��ائ��د  الربحية 
وي�سهل الو�سول اإىل والتوا�سل مع 

كل القطاعات الأخرى امل�ستهدفة.

- متكني التجارة الإلكرتونية
ك����م����ا ا�����س����ت����ف����اد ق�����ط�����اع ال����ت����ج����ارة 
الرقمي،  التحول  من  الإلكرتونية 
ح���ي���ث اأ����س���ب���ح���ت دول������ة الإم���������ارات 
الإلكرتونية،  للتجارة  عاملياً  مركزاً 
التحول  ع���م���ل���ي���ة  ب���ف�������س���ل  وذل�������ك 
احلكومية،  واخل����دم����ات  ال���رق���م���ي، 
ذلك  وتاأثر  واملالية،  واللوج�ستية، 
على الت�سالت، واإدارة ال�ستثمارات 

عن بعد خالل اأي ظرف ا�ستثنائي.
هذه  ك��ل  م��ن  امل�ستثمرون  وا���س��ت��ف��اد 
التي  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  امل����ب����ادرات 
ووفرت  ال�ستثمارية،  البيئة  ع��ززت 
للم�ستثمرين،  ك������ربى  خ����دم����ات 
جديدة،  اآف����اق����اً  اأم���ام���ه���م  وف��ت��ح��ت 
متقدمة،  م���راح���ل  اإىل  وال���و����س���ول 
ال�سرتاتيجيات  ه��ذه  اأن  خ�سو�سا 
كربى  اإيجابية  تغرات  عن  اأثمرت 

على �سعيد احلياة يف الإمارات حتت 
عنوان التحول الرقمي، والذي مل�سه 
التعليم،  امل�ستثمرون مثاًل يف قطاع 
ك��ورون��ا، حيث متكن  خ��الل جائحة 
قطاع التعليم من ال�ستمرار دون اأن 
تتاأثر ا�ستثمارات التعليم باجلائحة، 
الرقمي،  ال���ت���ح���ول  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك 
ووجود بنية جاهزة للتعامل مع هذه 
من  الرقمي،  التحول  زاد  الظروف 

قوتها، ومرونتها، وا�ستمراريتها.

- الإمارات الرقمية
هدفاً  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ّول  و����س���ّك���ل 
ا�سرتاتيجياً رئي�سيا لدولة الإمارات 
للو�سول باأ�سرع وقت اإىل "الإمارات 
امل�����ب�����ادرات  و����س���ك���ل���ت  الرقمية"، 
متكاملة  حزمة  واملحلية  الحتادية 
غ���ر م�����س��ب��وق��ة م���ن ح��ي��ث احلجم 

وامل�سمون و�سرعة التطبيق.
و�سملت مبادرات التحول الرقمي يف 
تخ�س�سية  مبادرات  الإم���ارات  دول��ة 
تر�سي معاير رفيعة عاملية امل�ستوى 
العامة  اخل��دم��ات  على  احل�سول  يف 
القت�سادية  بالقطاعات  والرت��ق��اء 
واخلدمية وتي�سر مزاولة الأعمال 
جودة  وتعزيز  ال�ستثمارات  وحركة 
وجمتمعات  م��دن  وت�سميم  احل��ي��اة 
امل�ستقبل الذكية على اأر�س الإمارات. 
ا�سرتاتيجيات  امل��ب��ادرات  تلك  وم��ن 
الرقمي  ال��ت��ح��ّول  ل��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ة 
مثل ا�سرتاتيجية احلكومة الرقمية 
واللجنة   ،2025 الإم���ارات  لدولة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ح���ول ال����رق����م����ي يف 
الرقمية  املن�سة  و�سيا�سة  الإم��ارات، 
امل��وح��دة، ومن���وذج الإم�����ارات لن�سج 
الإنفاق  وتعزيز  الرقمية،  احلكومة 
الت�سالت  ق��ط��اع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 
وتقنية املعلومات وتطوير اخلدمات 

العامة، واحلو�سبة الكّمية.
تنظيم  يف  �سّباقة  الإم�����ارات  وك��ان��ت 
وحوكمته  الرقمي  التحول  م�سهد 
خمتلف  يف  ال���ت���ن���اف�������س  وت����ع����زي����ز 
الرقمي  التحول  لتبّني  القطاعات 
التناف�سية  م����وؤ�����س����ر  خ������الل  م�����ن 
املوؤ�س�سي  التميز  وتعزيز  الرقمية، 
الت�سريعات-  وخم����ت����رب  رق����م����ي����اً، 
لتقنيات  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
واإط�����الق   ،RegLab امل�����س��ت��ق��ب��ل 

.UAE Pass- الهوية الرقمية

ا�شتثمارية  بيئة  الإم����ارات   -
مزدهرة

ووفقاً لتقارير عاملية، �ساهم التحول 
ت���ب���ووؤ دولة  ال��رق��م��ي وال���رق���م���ي يف 
الإمارات املركز الأول عربياً واإقليمياً 
وال� 15 عاملياً من حيث قدرتها على 
املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار  ج��ذب 
ال�ستثمار  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  ب��ح�����س��ب 
للعام  ال���ع���امل���ي  امل���ب���ا����س���ر  الأج���ن���ب���ي 
الأمم  موؤمتر  عن  ال�سادر   2021
الذي   ، والتنمية  للتجارة  امل��ت��ح��دة 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  ن��ت��ائ��ج  ي��ر���س��د 
العامل  دول  يف  املبا�سر لعام 2020 

مقارنة مع 2019. وبفعل التحول 
خمتلف  يف  امل����ت����وا�����س����ل  ال����رق����م����ي 
ال��ق��ط��اع��ات، ت��ق��دم��ت الإم�������ارات 9 
كما  الإم���ارات،  مراكز، حيث جذبت 
اأجنبية  ا�ستثمارات  التقرير،  يف  ورد 
ت�سل   2020 ال���ع���ام  يف  م��ب��ا���س��رة 
دولر  م��ل��ي��ار   19.9 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
 11.24% من���و  بن�سبة  اأم��ري��ك��ي 
املركز  لتت�سدر   ،2019 ال��ع��ام  ع��ن 
 49% الأول عربياً م�ستحوذة على 
الأجنبية  ال�ستثمارات  اإجمايل  من 
العامل  دول  اإىل  املتدفقة  امل��ب��ا���س��رة 
الإمارات  دول��ة  احتلت  كما  العربي. 
منطقة  م�ستوى  على  الأول  امل��رك��ز 
غرب اآ�سيا م�ستحوذة على ما ن�سبته 
التدفقات  اإج��م��ايل  م��ن   54.4%
والبالغة  املنطقة،  هذه  اإىل  ال��واردة 
يف  وج�����اءت  دولر،  م��ل��ي��ار   36.5
م�ستوى  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  الأول  امل��رك��ز 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
م�ستحوذة على نحو %40.2، من 
اإجمايل تدفقات ال�ستثمار الأجنبي 
املنطقة  ه���ذه  اإىل  ال�����واردة  امل��ب��ا���س��ر 
ومع  دولر.  مليار   49.4 والبالغة 
الذكية  احل���ل���ول  اأه���م���ي���ة  ت�����س��اع��د 
ت��ف�����س��ي جائحة  ظ���ل  وال��رق��م��ي��ة يف 
على  وتاأثرها  العاملية  كوفيد19- 
الأعمال،  وق��ط��اع��ات  العمل  اأمن���اط 
الأجنبية  ال����س���ت���ث���م���ارات  ح��ق��ق��ت 
الإمارات  دولة  اإىل  ال��واردة  املبا�سرة 
عام  خ��الل   44.2% بن�سبة  من���واً 
مقارنة بعام 2019، حيث   2020
وذلك  دولر  مليار   19.88 بلغت 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��داع��ي��ات جائحة 
بظاللها  األقت  "كوفيد19-" التي 
والتجارة  ال���س��ت��ث��م��ار  ح��ج��م  ع��ل��ى 
واقت�سادات العامل، وارتفع الر�سيد 
ال�ستثمار  ل��ت��دف��ق��ات  ال���رتاك���م���ي 
ال����داخ����ل لنحو  امل��ب��ا���س��ر  الأج���ن���ب���ي 
منواً  حمققاً  دولر،  مليار   174
الفرتة  خ����الل   12.9% ب��ن�����س��ب��ة 
ذات��ه��ا. وق���د ���س��اع��د مت��ت��ع الإم����ارات 
ب��ا���س��ت��ق��رار ومن���و اق��ت�����س��ادي طويل 
التحول  م�سرة  ت�سريع  على  الأم��د 
ك��اف��ة جم����الت احلياة  ال��رق��م��ي يف 
الناجت  وب��ل��غ  وال��ق��ط��اع��ات،  اليومية 
املحلي الإجمايل 421 مليار دولر 
يف العام 2020، كما متيزت الدولة 
و�سيا�سة  ث���اب���ت،  ح��ك��وم��ي  ب���اإن���ف���اق 
تنويع اقت�سادي، وتت�سدر الإمارات 
العاملية حيث حتتل املركز  املوؤ�سرات 
املالية من  الأ�سول  يف  عاملياً  الثاين 
وتبواأت  ال�سيادية،  ال��رثوة  �سناديق 
املنطقة  والأول يف  عاملياً   11 املركز 
واملركز  اللوج�ستي،  الأداء  يف موؤ�سر 
يف  املنطقة  يف  والأول  ع��امل��ي��اً   12
 13 واملركز  التحتية،  البنية  ج��ودة 
تدفق  يف  املنطقة  يف  والأول  ع��امل��ي��اً 
ال�سادر  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
عاملياً   16 وامل��رك��ز   ،2020 ل��ل��ع��ام 
والأول يف املنطقة يف تقرير �سهولة 
مم���ار����س���ة الأع�����م�����ال، وامل����رك����ز 25 
تقرير  يف  املنطقة  يف  والأول  عاملياً 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�������س���ادر عن 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي، كما 
عاملياً  رائ��دة  مكانة  الإم���ارات  ت�سغل 
حيث  ال�سلعية  التجارة  يف  واقليمياً 
والأول  ع��امل��ي��اً  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  حتتل 
اإع������ادة ال��ت�����س��دي��ر، وهي  ع��رب��ي��اً يف 
���س��م��ن ق��ائ��م��ة اأه����م ع�����س��ري��ن دولة 
قائمة  �سمن  واأي�ساً  عاملياً  م�سدرة 

اأهم 20 دولة يف الواردات عاملياً.

- تفوق عاملي ب�شهادات موثوقة
وقد و�سلت الإمارات اإىل هذه املرحلة 
بف�سل الروؤية ال�ست�سرافية للقيادة 
ت�ست�سرف  روؤي������ة  وه����ي  احل��ك��ي��م��ة، 
وت�سع  ال��ت��غ��رات،  وت��ق��راأ  امل�ستقبل، 
ال�سرتاتيجيات واملبادرات، من اأجل 
التنمية امل�ستدامة، وحتقيق الرفاه، 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى امل����ن����ج����زات، حيث 
متكنت الإمارات بعد �سنوات طويلة 
م���ن ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
التي  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  اإىل  ال���و����س���ول 
عربية  موؤ�س�سات  مب�ستواها  ت�سهد 
الإمارات  ترى يف  ودولية،  واإقليمية 
التنمية  �سعيد  على  عاملياً  منوذجا 

والتطور والزدهار والرفاه.
ومتتلك دولة الإم��ارات بنية حتتية 
رقمية هي الأكرث تطوراً يف املنطقة، 
عربياً  الأول  امل���رك���ز  ت���ب���واأت  ح��ي��ث 
وعلى م�ستوى دول املنطقة يف موؤ�سر 
 ،2020 لعام  الرقمية  التناف�سية 
للتناف�سية  ال�����س��ن��وي  للكتاب  وف��ق��اً 
العاملية 2020، كما حّلت الإمارات 
ويف  وعربياً  الأول خليجياً  املركز  يف 
غرب اآ�سيا، والثامن عاملياً يف موؤ�سر 
اخلدمات الذكية ال�سادر عن الأمم 
لتنمية  الكلي  املوؤ�سر  �سمن  املتحدة 
 ،2020 الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ات 
وح���ق���ق���ت الإم�����������ارات، ك���م���ا ج�����اء يف 

ال�ستبيان ذاته، املركز ال�سابع عاملياً 
يف موؤ�سر البنية التحتية لالت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
الأول  املركز  الإم��ارات  دولة  وتبّواأت 
البنية  يف  الأف�سل  ال��دول  قائمة  يف 
م�ستوى  على  الإلكرتونية  التحتية 
العامل، واملرتبة 31 من حيث جودة 
 ،2020 ع���ام  ال��رق��م��ي��ة يف  احل���ي���اة 
بح�سب درا�سة جودة احلياة الرقمية 
وهي   ،2020 ل���ع���ام   /DQL/
درا���س��ة م��ن اأه���م ال��درا���س��ات يف هذا 

ال�سدد.

- قطاعات نوعية ذكية
وت�����س��ت��ف��ي��د ق���ط���اع���ات ك����ث����رة من 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي، وم�����ن اأب����رزه����ا 
ق�����ط�����اع�����ات ال���������س����ف����ر، ال������ط������ران، 
التجارة  التجزئة،  جت��ارة  امل�سارف، 
الإلكرتونية، التكنولوجيا الزراعية، 
ال�سناعة،  ال�������س���ح���ي���ة،  ال����رع����اي����ة 
اخلدمات  امل���ال���ي���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وو�سائط  ال���رتف���ي���ه  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 
�سال�سل  الرتفيهية،  املبا�سر  ال��ب��ث 
الطبية  ال�سياحة  الف�ساء،  الإم��داد، 
املعلومات  تكنولوجيا  وال��ع��الج��ي��ة، 
املتجددة،  ال���ط���اق���ة  والت���������س����الت، 
اإ�سافة  ال���زراع���ة،  ال��ن��ق��ل،  التعليم، 
امل�ستقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ق��ي��ة  اإىل 
املرتبطة بالثورة ال�سناعية الرابعة، 
و�سناعات  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وق���ط���اع���ات 

التقنية، وغرها.

وم�شاريع  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول   -
اخلم�شني

والرقمي  ال���ذك���ي  ال��ت��ح��ول  و���س��ك��ل 
ال�����ذي ���س��ه��دت��ه دول�����ة الإم��������ارات يف 
وو�سعها  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  ال��ع��ق��ود 
ال��رائ��دة عاملياً يف  ال��دول  يف م�ساف 
للدورة  مركزياً  حمركاً  املجال  هذا 
اأطلقتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التنموية 
وال���ت���ي  اخلم�سني"  "م�ساريع 
وتنموية  اقت�سادية  لقفزات  توؤ�س�س 
عاماً  للخم�سني  واع���دة  م�ستقبلية 
امل��ق��ب��ل��ة يف دول�����ة الإم����������ارات. وهي 
" م�����س��اري��ع اخلم�سني  م�����س��ار  ت��ع��زز 
القطاعات  خمتلف  تعزيز  نحو   "
ملا  واجل��دي��دة،  القائمة  القت�سادية 
فيه تر�سيخ مكانة الإمارات كوجهة 
والعي�س  والعمل  لال�ستثمار  عاملية 
ملجتمعات  م����ف����ت����وح����اً  وخم������ت������رباً 

واقت�سادات امل�ستقبل الذكية.

من احلكومة الإلكرتونية اإىل احلكومية الذكية و�ش��وًل اإىل احلكومة الرقمية

الإمارات تقود م�شرية التحول الرقمي يف املنطقة وت�شتعد خلم�شني عامًا اأخرى من الإجنازات الرقمية
 الع�شرات من خدمات التحول الرقمي وفرتها الإمارات للقطاعات ال�شتثمارية يف الدولة خالل الأعوام املا�شية

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

اأكدت اأكادميية العلوم ال�سرطية منذ 
تاأ�سي�سها يف عام 1996 مبر�سوم من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
على  حر�سها  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
والبحث  التعليم  يف  ال��ري��ادة  حتقيق 
والأمني  ال�سرطي  والتدريب  العلمي 
العمل  روؤي���ة  �سمن  واإقليميا  عربيا 
الإحتياجات  لتلبية  وك��ف��اءة  بفاعلية 
ال�سارقة  لإم���ارة  وال�سرطية  الأمنية 
وجمتمع دولة الإمارات مت�سلحة بقيم 
العدالة والعمل بروح الفريق والتميز 
والنزاهة  التعامل  وح�سن  والبتكار 

والولء واملواطنة الإيجابية.
و ق����ال ���س��ع��ادة ال���ل���واء ���س��ي��ف ال����زري 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ال�����س��ام�����س��ي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�����س��ارق��ة 
لوكالة  خا�س  حديث  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
مبنا�سبة  )وام(  الإم����������ارات  اأن����ب����اء 
الف�سي  ب����ال����ي����وب����ي����ل  الح�����ت�����ف�����ال 
لالأكادميية .. جاء تاأ�سي�س الأكادميية 
 " " اخل�������س���رة  ب����داي����ة يف م��ع�����س��ك��ر 
اإرتاأى  التعليمية  اأه��داف��ه��ا  ولأهمية 
اإن�ساء  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
املدينة  ���س��م��ن  الأك����ادمي����ي����ة  م��ب��ن��ى 
اجلامعات  ع��ق��د  ل��ت��ك��م��ل  اجل��ام��ع��ي��ة 
ر�سالتها  تاأدية  و  املدينة  املتواجدة يف 

التعليمية.
منذ  عملت  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
تاأ�سي�سها على مواكبة كافة املتطلبات 
التعليمية و احل�سول على العتمادات 
من وزارة التعليم العايل فيما يخ�س 
املاج�ستر  و  البكالوريو�س  ���س��ه��ادات 
هذا  يف  م�ستمرة  وه���ي  ال��دك��ت��وراة  و 
متابعة  ب��ف�����س��ل  ال��ت��ط��وي��ري  ال��ن��ه��ج 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة مل��ن��ج��زات��ه��ا و كان 
اآخ��ره��ا اإط���الق امل��ي��دان ال��ذك��ي الذي 
م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  يعترب 
واملعاهد  وال���ك���ل���ي���ات  الأك����ادمي����ي����ات 
ال�سرطية والأمنية يف تطوير و�سقل 
مهارات منت�سبي ال�سرطة واملر�سحني 

وال�سباط... لفتا اإىل اأن الأكادميية 
اإن�ساء مبان جديدة  تعمل حاليا على 

للطلبة الدار�سني.
ال�سيخ  �سمو  دع���م  ال�سام�سي  وث��م��ن 
�سلطان  ب�����ن  حم���م���د  ب�����ن  ����س���ل���ط���ان 
حاكم  ون���ائ���ب  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���س��م��ي 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
الأكادميية  اإدارة  جم��ل�����س  واأع�����س��اء 
الكبر وامل�ستمر لالأكادميية و العمل 
على تطوير منظومتها التعليمية مبا 

يواكب تطلعات الدولة .
من جانبه قال �سعادة الدكتور حممد 
اأكادميية  عام  العثمني مدير  خمي�س 
الأكادميية  اإن  ال�����س��رط��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
العديد  عاما   25 م��دار  على  حققت 
اأهمها  ال����الف����ت����ة  الإجن������������ازات  م����ن 
تخريج 852 طالب �سابط ورفدهم 
اإىل  ال�سارقة  ب�سرطة  العامة  للقيادة 
اأف����واج م��ن ال�سباط  ت��خ��ري��ج  ج��ان��ب 
العربي  و  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
تطوير  على  الأك��ادمي��ي��ة  عملت  كما 
م�ستويات الدرا�سة من البكالوريو�س 
اإىل الدر�سات العليا و نالت اعتمادات 
احل�سول  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  م����ن 
تخ�س�سني  يف  املاج�ستر  درج��ة  على 
يتفرع  ال��ذي  ال�سرطة  اإدارة  يف  الأول 
القيادة  و  الإ�سرتاتيجية  الإدارة  اإىل 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأم��ن��ي��ة وال��ث��اين يف 
يحاكي  ال��ذي  اجلنائي  البحث  اإدارة 
مكافحة  يف  الأم���ن���ي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
اجل��رمي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة و اإج�����راءات 

ماج�ستر  اعتماد  بجانب  ال�ستدلل 
اجل��ودة يف العمل الأمني و هو الأول 
من نوعه على م�ستوى الوطن العربي 
يف  الدكتوراة  برنامج  اعتماد  مت  كما 

اإدارة ال�سرطة و البحث اجلنائي .
العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  اأن ج��ائ��زة  واأو���س��ح 
التي  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث  ال�������س���رط���ي���ة 
ب��ح��وث علمية يف  اإع�����داد  اإىل  ت��ه��دف 
جم������الت ت��خ�����س�����س��ات الأك���ادمي���ي���ة 
مب�ستويات  ع��ل��ي��ه��ا  الع���ت���م���اد  مي��ك��ن 
واملاج�ستر  بالبكالوريو�س  الربامج 
دعم  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال����دك����ت����وراه 
تعالج  ال���ت���ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ت��و���س��ي��ات 
على  والأمنية  الجتماعية  الظواهر 
واإم����ارة  ع���ام  ب�سكل  ال��دول��ة  م�ستوى 
ال�����س��ارق��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����س مم���ا يوفر 
لالأكادميية فر�سة لقتناء اأكرب عدد 
الفائدة  ذات  امل��ح��ك��م��ة  ال��ب��ح��وث  م��ن 

العلمية لالأكادميية واملجتمع.
اأهمية عن�سر  واأكد الدكتور العثمني 
ال��ت��دري��ب يف الأك���ادمي���ي���ة خ��ا���س��ة يف 
م��ي��ادي��ن ال��رم��اي��ة ح��ي��ث ت�سم اإم���ارة 
" و هو  " اخل�سرة  ال�سارقة ميدان 
على  الطبيعية  امل��ي��ادي��ن  اأف�����س��ل  م��ن 
ي�ست�سيف  وال����ذي  ال��دول��ة  م�ستوى 
ال��ب��ط��ول��ة ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��رم��اي��ة على 
ميادين  ب��ج��ان��ب  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى 
اإجناز  اإىل  ال��ب��دن��ي��ة و���س��ول  ال��ل��ي��اق��ة 
امل��ي��دان الذكي ال��ذي ج��اء كثمرة من 
البتكارية  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��اري��ع  ث��م��ار 
�سديق  و  الواقع  يحاكي  ميدان  وهو 

الأول من نوعه على  للبيئة و يعترب 
ال�سرطة بالدولة  اأكادمييات  م�ستوى 
اأنواع الأ�سلحة  وياأتي مواكبة جلميع 
وال��ف��ر���س��ي��ات الأم��ن��ي��ة ح��ي��ث متتلك 
 .. اأمنية  فر�سية   900 الأك��ادمي��ي��ة 
م�سيدا بدعم �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
لفكرة  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد 
امليدان الذكي الذي ي�سعى اإىل تطوير 
ك����ف����اءات امل��ن��ت�����س��ب��ني ل���الأك���ادمي���ي���ة و 
�سباط القيادة و كذلك على م�ستوى 

الدولة و�سول اإىل العاملية .
اأن الأك��ادمي��ي��ة تعمل �سمن  اأو���س��ح  و 
تر�سيخ  ع��ل��ى  ال���ت���ط���وري���ة  خ��ط��ط��ه��ا 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار م��ن خ���الل م�ساريع 
البتكارية  ال�سباط  الطلبة  ت��خ��رج 
وقوع  منع  اإىل  جمملها  تهدف  التي 
ا�ستحداث  اإىل  اإ����س���اف���ة  اجل���رمي���ة 
الأكادميية  يف  بالإبتكار  خا�س  ق�سم 
و  ال��ث��ق��اف��ة  ه���ذه  ت�سجيع  ع��ل��ى  يعمل 
املتطورة  اخل��دم��ات  خمتلف  ت��ق��دمي 
م�سرا   .. العاملية  املتطلبات  ملواكبة 
التعليم  ل��واق��ع  الرفيع  امل�ستوى  اإىل 
الإ�ستعانة  م��ن خ��الل  الأك��ادمي��ي��ة  يف 
يف  امل�����س��ت��وى  ع��ال��ي��ة  تدري�سية  بهيئة 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات الأم���ن���ي���ة و 
املجتمعية  و  الإداري�������ة  و  ال�����س��رط��ي��ة 
بجانب الإ�ستعانة باأ�سحاب اخلربات 
املتقاعدين  اأو  العاملني  من  الأمنية 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  من 
و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م�ستوى  ع��ل��ى  اأو 
اجلنائي  ال��ب��ح��ث  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
الإدارة  و  امل��������رور  و  ال������دوري������ات  و 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل���الإ����س���ت���ف���ادة من 

خرباتهم الأمنية املرتاكمة .
على  الأك��ادمي��ي��ة  ح�سول  اىل  ول��ف��ت 
ال���ع���دي���د م����ن اجل����وائ����ز الإداري����������ة و 
العلمية و البحثية من �سمنها جوائز 
اإداري�����ة يف اجلودة  اأن��ظ��م��ة  ث��الث��ة  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ج���وائ���ز  اإىل  اإ����س���اف���ة 
اأهمية  وح����ول  خ���ارج���ه���ا.  و  ال���دول���ة 
 .. ل��الأك��ادمي��ي��ة  بالن�سبة  ال�����س��راك��ات 
حتر�س  الأكادميية  اإن  العثمني  قال 
ال�سراكات  و  ال��ع��الق��ات  توطيد  على 

الدولة يف  مع نظرائها على م�ستوى 
اأب��وظ��ب��ي و دب��ي و ك��ذل��ك م��ع جامعة 
ال�����س��ارق��ة و اأم��ري��ك��ي��ة ال�����س��ارق��ة اإىل 
دول  م�ستوى  على  ال�سراكات  جانب 
نايف  اأكادميية  مثل  العربي  اخلليج 
العربية  اململكة  يف  الأم��ن��ي��ة  للعلوم 
العبداهلل  �سعد  اأكادميية  و  ال�سعودية 
يف دولة الكويت اإ�سافة اىل الرتباط 
مب����ذك����رات ت��ف��اه��م م���ع ال���ع���دي���د من 
املعاهد و املكتبات العربية بهدف تبادل 
املعلومات و اخلربات و عقد املقارنات 
اأف�سل  ع���ل���ى  ل����الط����الع  امل���ع���ي���اري���ة 
و  التعليمي  امل�ستوى  على  املمار�سات 
الطالب  مل�سلحة  خ��دم��ة  ال��ت��دري��ب��ي 
مب�ساركات  يتعلق  وف��ي��م��ا  ال�����س��اب��ط. 
اأن  اأو���س��ح   .. املجتمعية  الأك��ادمي��ي��ة 
ه���ذه امل�����س��ارك��ات ك��ث��رة وع��دي��دة من 
الإبتكار  م�ساريع  يف  امل�ساركة  اأب��رزه��ا 
الأكادميية جائزة حممد  نالت  حيث 
م�ساركات  كذلك  لالإبتكار  را�سد  بن 
ب���ال���ت���ع���اون مع  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  يف 
الأمنية  القيادات  و  ال�سارقة  جامعة 
الكتب  معار�س  يف  اأي�سا  امل�ساركة  و 
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  اآخ��ره��ا يف  ك��ان  و 
كتابا  قدمنا  حيث  للطفل  ال��ق��رائ��ي 
يخت�س بالأطفال املكفوفني و كيفية 
ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع اجل���ه���ات الأم���ن���ي���ة .. 
اأ�سدقاء  امل�ساركة يف دورة  اإىل  اإ�سافة 
ال�سرطة التي تنظمها القيادة العامة 
ل�سرطة ال�سارقة و كذلك يف حمالت 
امل�����س��ارك��ة يف جائزة  ب��ال��دم و  ال��ت��ربع 
ال�سارقة للتطوع و التي فزنا يف اإحدى 
فئاتها. واأكد الدكتور العثمني تطلع 
الأكادميية امل�ستمر نحو الأف�سل على 
م�ستوى الدولة و املنطقة من خالل 
تبنى اخلطط التطويرية ومن بينها 
�سهادة  لنيل  الإعتماد  على  احل�سول 
ال���دك���ت���وراة يف اجل�����ودة اإ����س���اف���ة اىل 
هو  و  حاليا  تنفيذه  اجل��اري  امل�سروع 
اإن�����س��اء ق��اع��ات درا���س��ي��ة ج��دي��دة ذكية 
الإفرتا�سي  التعليم  و  العامل  حتاكي 
القليلة  الأ�سهر  خ��الل  النور  �سرتى 

القادمة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان ال�سريك املوؤ�س�س ل� )اأرورا 
املا�سية قيادتها  الإم��ارات وا�سلت على مدى اخلم�سني عاماً  دولة  اأن   )  50
نحو  التحول  حتفيز  اىل  اأدى  م��ا   ، املنطقة  يف  القت�سادية  التنمية  مل�سرة 
�سناعات  اإن�ساء  يف  كبرا  تقدما  اأح��رز  وق��د  الأع��م��ال،  كتل  على  قائم  اإقت�ساد 
الإدارة  ملجال�س  الثانية  ال�سنوية  القمة  ذلك خالل  . جاء  وم�ستدامة  مبتكرة 
رعاية  " وحت��ت   50 " اأرورا  بتنظيم  اجل���اري  �سبتمرب   20 يف  انطلقت  التي 
ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان حيث تتيح الفعالية بدعم من 
اأيام  ثالثة  مدى  على  اإ�ستثنائية  من�سة  "ات�سالت"  الإ�سرتاتيجي  ال�سريك 
النقا�سات  القيمة على  الكفاءات و اخلربة لإ�سفاء  الن�ساء ذوات  للتوا�سل مع 

القائمة يف جمال�س الإدارة.
القادمة،  عاًما  للخم�سني  م�سارنا  نر�سم  وبينما   "  : �سما  ال�سيخة  واأ�سافت 
دور  الإداري����ة  املجال�س  يف  املنا�سب  �سغل  م��ن  ومتكينها  امل���راأة  ل��دع��م  �سيكون 
التاأكد  اإن   ، ال��ذي ي�ساهم يف تقدم املنطقة  اإزده��ار الإقت�ساد  رئي�سي يف بناء و 
من التنوع يف جمال�س اإدارتنا مبا يتنا�سب مع اإطار العمل الوطني لال�ستدامة 

اإلهام  على  قادر  الت�سميم،  دائ��ري جيد  اإقت�ساد  لتطوير  هو �سرورية حتمية 
الدول الأخرى.

نائب  نهيان،  اآل  خليفة  بن  �سلطان  بن  زاي��د  ح�سرال�سيخ  احل��دث،  ختام   ويف 
ورئي�س  للطران  فالكون  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
�سركة �سفن الإمارات لال�ستثمار، اإجتماعا ح�سريا يف دبي بالإنابة عن ال�سيخة 
�سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان تزامنا مع فعاليات القمة مع نخبة من 
روؤ�ساء املجال�س الإداري��ة ملناق�سة �سبل ت�سريع املوازنة بني اجلن�سني مبا يعود 

بالنفع على الإقت�ساد الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
املتحدثني  اأحد  القت�ساد  وزير  املري  اأكد معايل عبداهلل بن طوق  من جهته 
الإدارة كمن�سة  تلعبه قمة جمال�س  الذي  ال��دور  اأهمية  القمة،  الرئي�سيني يف 
امل�ساواة  لتحقيق مبادئ  الإم��ارات  دولة  توليها  التي  الأولوية  للتغير يف ظل 

بني اجلن�سني.
وقال معاليه : "ميكن اأن ُتعزى اخلطوات الوا�سعة التي قطعتها دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف جمال متكني املراأة على م�ستوى العامل واملنطقة، اإىل اإميان 

بالدنا الرا�سخ باأن املراأة والرجل �سريكان مت�ساويان يف م�سرة التنمية".
واأكد اأن دولة الإمارات اأطلقت العديد من املبادرات على مدار العقود املا�سية 

لزيادة م�ساركة املراأة يف جمال�س اإدارة ال�سركات والهيئات واملوؤ�س�سات الحتادية، 
وهي تلعب الآن دوًرا اأ�سا�سًيا يف ت�سكيل م�ستقبل الأمة.

كما اأكد اأن هذه القمة �ستحقق فوائد اإيجابية وا�سعة النطاق لي�س فقط من 
القت�سادي  النمو  حتفيز  يف  واإمن��ا  وال�سركات،  املجال�س  اأداء  حت�سني  ناحية 

الوطني وزيادة امل�ساركة الجتماعية والقت�سادية للمراأة.
يف  تعاونهما  عن   50 واأرورا  اأبوظبي  موانئ  اإع��الن  القمة  نتائج  ت�سمنت  و 
اإن�ساء ُم�سّرع اأعمال هو الأول من نوعه لدعم ح�سول الن�ساء الإماراتيات على 

الفر�س القيادية.
اأدن��وك رعايتها مل�سروع بحثي جديد �ستجريه كلية حممد بن را�سد  اأعلنت  و 
الفر�س  تعظيم  �سبل  ل�ستك�ساف   50 اأرورا  مع  بالتعاون  احلكومية  ل��الإدارة 
الن�ساء  �ساعدت  التي  املمكنة  العوامل  ومعرفة  احل���دود،  اأق�سى  اإىل  للمراأة 
اللواتي ا�ستطعن بالفعل الن�سمام ملجال�س اإدارة ال�سركات. و�سيتم طرح نتائج 

الدرا�سة خالل العام املقبل.
عملهن  من  الأوىل  املراحل  يف  ن�ساء  بني  القمة  خ��الل   50 اأرورا  جمعت  كما 
ال�سبكة  يف  الفجوة  ل�سد  الطويلة  اخل��ربات  ذوي  من  امل���دراء  مع  املجال�س  يف 
يف  ال�سادر  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  لقرار  ا�ستجابة  ذل��ك  وياأتي  املهنية. 

يف  املدرجة  ال�سركات  امل��راأة يف جمال�س  لزيادة متثيل  والهادف  املا�سي  مار�س 
اأ�سواق الإمارات. وتهدف اأرورا 50 لت�سهيل توا�سل جمال�س تلك ال�سركات مع 
جمموعة املواهب الن�سائية املتنامية، حيث ترتقب تخريج الدفعة الأوىل من 
برناجمها الرائد "م�سار 20" يف نوفمرب مع تعيني العديد من امل�ساركات فيه 

بالفعل يف منا�سب غر تنفيذية يف جمال�س اإدارية مرموقة.
املالية وال�سلع،  الأوراق  الثانية بدعم من هيئة  الإدارة  و تنعقد قمة جمال�س 
موانئ  اأدن��وك،  ات�سالت،  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  املركزي  امل�سرف 

اأبوظبي، تربيد، بنك امل�سرق.
اآل  بن خليفة  �سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة  يد  تاأ�س�ست على  اآرورا50    اأن  يذكر 
نهيان وديانا وايلد، وهي موؤ�س�سة اإجتماعية مقرها الإمارات توفر حلوًل رائدة 

للتحديات الأكرث اإحلاًحا يف العامل.
املنظومة  اأن  مبداأ  على  قائم  التحديات  ه��ذه  حلل  فريد  نهج  اآرورا50  ل��دى 

البيئية باأكملها يجب اأن تتكاتف لإن�ساء حلول قادرة على اإحداث التغير.
الن�سائي  التمثيل  زي��ادة  بهدف  اآرورا50  ل�  رائ��دة  مبادرة  "م�سار20"  وُيعد 
على م�ستوى جمال�س الإدارة يف ال�سركات احلكومية واخلا�سة، من خالل دعم 

املديرات املوؤهالت والعمل مع ال�سركاء على جميع امل�ستويات.

•• اأبوظبي-وام:

كرم �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 

الفائزين بجائزة املدير العام للتميز يف دورتها ال�ساد�سة.
وامل�ساركني  التقييم  فرق  وروؤ�ساء  التحكيم  جلنة  التكرمي  �سمل 
بفئات التميز الوظيفي وفئات فرق العمل وامل�ساريع وفئة التميز 
الكوادر  م�سرة  اأن  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  مدير  واأك��د  املوؤ�س�سي. 

وفق  والإب��داع  التميز  نحو  م�ستمرة  العامة  القيادة  يف  الوطنية 
معاير عاملية ودرجات كفاءة وفعالية متقدمة .. لفتاً اإىل ثقة 
القيادة باأنها �ستنعك�س ب�سكل مبا�سر على تطوير العمل ال�سرطي 
على  اجلميع  ودعم  والتزام  ال�سرطية  القيادة  باإ�سراف  والأمني 

اختالف اخت�سا�ساتهم وم�سمياتهم الوظيفية نحو حتقيق روؤية 
قيادتنا الر�سيدة يف اخلم�سني �سنة املقبلة والتي �ستكون مف�سلية 
يف م�سرة النه�سة احل�سارية والتقدم والزدهار الذي يركز على 
بحلول  الأف�سل  ال��دول��ة  الإم���ارات  لت�سبح  الن�سان  حياة  ج��ودة 

�سعادته مب�ستويات  واأع��رب عن     .2071 ع��ام  املئوية  الذكرى 
وتفوق  تقدم  على مدى  تدل  والتي  اليوم  �ساهدها  التي  التميز 
واللتزام  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ومنت�سبي  التنظيمية  ال���وح���دات 
التميز والريادة يف  القيادة الر�سيدة برت�سيخ مفهوم  بتوجيهات 

اأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة .. م�شرية م�شيئة على مدى 25 عاما �شخبوط الطبية تعتمد الذكاء 
ال�شطناعي لفح�س اجلهاز اله�شمي

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، عن قيام فريق 
اأمرا�س اجلهاز اله�سمي باإدخال نظام ذكاء ا�سطناعي 
حديث لتنظر الأمعاء �سُيعزز ب�سكل كبر من قدرات 
�سرطان  ظهور  ت�سبق  التي  احلميدة  الأورام  اكت�ساف 

القولون.
ويعترب نظام "جي اآي جينيو�س" املعتمد من قبل اإدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية، والإمارات العربية املتحدة، 
اأحد حلول الذكاء ال�سطناعي املُ�سممة للم�ساعدة يف 

اإجراءات تنظر القولون.
اأمرا�س  ق�سم  يف  لال�ستخدام  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  و�سيتوفر 
الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف  اله�سمي  اجل��ه��از 
اإ���س��راف ال��دك��ت��ور مايكل وال����س، وال���ذي اعتمد  حت��ت 
يف  جتربتها  اأث��ن��اء  عامني  مل��دة  التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام 
البتكارات  ومدير  الطب  كاأ�ستاذ  عمله  خالل  اأوروب���ا، 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  كلينيك"  "مايو  يف  الإج��رائ��ي��ة 
ُمراَقَبة  ع�سوائية  درا���س��ة  يف  اأي�ساً  كباحث  وم�ساركته 

بالتعاون مع اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ق�سم  ورئي�س  ا�ست�ساري  وال���س،  مايكل  الدكتور  وق��ال 
�سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف  اله�سمي  اجلهاز  اأم��را���س 
املُراقَبة قدرة كبرة لهذه  " اأظهرت جتاربنا  الطبية: 
قد  التي  ال�سليالت  ال��زوائ��د  ك�سف  على  التكنولوجيا 
ت��ت��ح��ول اإىل ���س��رط��ان يف ال���ق���ول���ون، مب���ا مُي��ك��ن��ن��ا من 
اإىل  التحول  من  ومنعها  احلميدة  الأورام  تلك  اإزال���ة 
يف  املعدلت  اأعلى  �سجلنا  التجارب،  وخ��الل  ُم�سرطنة، 
اكت�ساف الزوائد احلميدة قيا�ساً على اأي تقنية ُموجهة 
النظام  ه��ذا  بتقدمي  حمظوظون  الآن  ونحن  اأخ���رى، 
املعتمد الآن يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية مل�سلحة 
م��ر���س��ان��ا، وم�����س��اع��دت��ه��م ب��ن��اًء ع��ل��ى ك��ف��اءات��ن��ا املتميزة 

وخربتنا يف ا�ستخدام هذه التكنولوجيا.
وي�سابه نظام "جي اآي جينيو�س" اجلديد تقنية الواقع 
ز، اإل اأن توجيه النظام وت�سغيله يتم على يد طبيب  املُعزَّ
والزوائد  الأورام  واإزال��ة  الداخلي  املنظار  بقيادة  يقوم 
احلميدة اعتماداً على تقنية الذكاء ال�سطناعي كاأداة 
ي�سعب  التي  ال��زوائ��د  لك�سف  م��ع��زّزة  تكميلية  ب�سرية 
املعروفة  ال��زوائ��د  تكون  حيث  كبر؛  ح��ّد  اإىل  ر�سدها 

جتاوزها  ومي��ك��ن  ملحوظة  غ��ر  امل�سطح  ال���ورم  با�سم 
ال�سطناعي  الذكاء  نظام  اأهمية  تكمن  وهنا  ب�سهولة، 
املُدمج يف امل�ساعدة على ك�سف تلك الأورام اأثناء اإجراءات 
تنظر القولون، حيث �سيتمكن الأطباء امل�سرفون على 
الإجراء  تفا�سيل  متابعة  من  الداخلي  املنظار  توجيه 

على �سا�سة فيديو ُمعّززة.
نتائج  حققت  التكنولوجيا  ه���ذه  اأن  وال�����س  واأو����س���ح 
ُيقا�س  ح��ي��ث  اأي�����س��اً؛  ال��ف��اع��ل��ي��ة  ح��ي��ث  م��ن  ا�ستثنائية 
يف  جناحها  مب��دى  الداخلي  التنظر  فعالية  م�ستوى 
معّدل  زي���ادة  تعني  وال��ت��ي  احل��م��ي��دة،  الأورام  اكت�ساف 
ك�سف الأورام ال�سابقة لت�سكل �سرطان القولون، وكلما 
ازداد عدد الأورام احلميدة -ال�سليالت التي يتم ك�سفها 
�سرطان  من  الوقاية  م�ستوى  يتح�ّسن  وا�ستئ�سالها، 

القولون.
يف  منو  وج��ود  النموذجية  الطبية  الفحو�سات  وتظهر 
الزوائد -ال�سليالت ما قبل ال�سرطانية لدى حوايل 30 
اإىل %40 من الأفراد، وي�سهم ا�ستخدام تقنية الذكاء 
اإىل   ?50 اإىل ح��وايل  املعدل  بزيادة هذا  ال�سطناعي 
اكت�ساف  معدلت  من  يرفع  مبا  الأف��راد،  من   55%
الأورام احلميدة اإىل حّد كبر، ويعّد ذلك معياراً جيداً، 
احلميدة  الأورام  اكت�ساف  معدل  زي��ادة  تخف�س  حيث 
القولون  ب�����س��رط��ان  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن   1% بن�سبة 
ب�سرطان  الوفاة  خطر  من  تخف�س  كما   ،3% بن�سبة 
الأف��راد بن�سبة  زي��ادة معدل  5?. ومع  القولون بن�سبة 
يف   10% بن�سبة  انخفا�س  اإىل  ذل��ك  ُيرتجم   15%
الك�سف عن الأورام احلميدة، وبالتايل، انخفا�س ن�سبة 
بن�سبة  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر 
بن�سبة  لذلك  نتيجة  الوفاة  خطر  من  واحلّد   ،30%

.50%
وخ��ت��م وال�����س ب��ق��ول: ي��ع��ت��رب ن��ط��اق وق�����درات الذكاء 
اإمكانية  ظ��ل  يف  للغاية  مهمة  عنا�سر  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ا�ستخدام هذه التقنيات �سمن العديد من التطبيقات. 
اأن  اأع��ت��ق��د  ك�����اأداة م��ك��م��ل��ة،  اع��ت��م��اد ه���ذه التقنية  وم���ع 
قد  وا�سع  نطاق  على  ال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدامات 
العامل  حول  للجميع  التاأكيد  مع  للغاية،  كبرة  تكون 
على ا�ستخدامنا لهذه التقنيات املبتكرة بطريقة بناءة 

واآمنة.

ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة: الإمارات وا�شلت قيادة م�شرية التنمية يف املنطقة على مدى اخلم�شني عاما املا�شية

ال�شريفي يكرم الفائزين يف الدورة ال� 6 جلائزة املدير العام للتميز

•• اأبوظبي-وام:

اأك���دت ال��دك��ت��ورة م��رمي اإب��راه��ي��م امل��ح��م��ود ن��ائ��ب مدير 
اأن الأكادميية  اأنور قرقا�س الدبلوما�سية  اأكادميية  عام 
حري�سة على موا�سلة العمل اجلاد لتعزيز التعاون مع 
الدبلوما�سية  للدرا�سات  الفي�سل  �سعود  الأم��ر  معهد 
للدبلوما�سيني  اأ�سمل  وخ��ربات  اأو���س��ع  معرفة  لتقدمي 
امل�ستقبليني يف كل من دولة الإم��ارات واململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
وقالت يف ت�سريح لها مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي 
الذي يوافق 23 �سبتمرب من كل عام اإننا نحتفل بفخر 
مع اأ�سقائنا ال�سعوديني باليوم الوطني للمملكة موؤمنني 
على  وحري�سني  الواحد  وم�ستقبلنا  الواحد  مب�سرنا 
توطيد  ال��ر���س��ي��دت��ني يف  ال��ق��ي��ادت��ني  ت��وج��ي��ه��ات  حتقيق 
اإىل  جنبا  وال��ع��م��ل  امل��ج��الت  خمتلف  �سمن  ال��ع��الق��ات 

جنب لتحقيق الأف�سل لكال ال�سعبني ال�سقيقني.

•• اأبوظبي-وام:

والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
التباعد  التقيد بتطبيق مبداأ  الكمام يف بع�س الأماكن مع  اإرت��داء  اإلزامية  ال�سماح بعدم  عن 

اجل�سدي مب�سافة مرتين.
ياأتي هذا القرار بعد ر�سد الإنخفا�س امللحوظ يف اأعداد الإ�سابات امل�سجلة يف الدولة والذي 
الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  التق�سي  عمليات  يف  املبذولة  الوطنية  اجلهود  جناح  نتيجة  جاء 
اإىل توفر لقاحات متعددة �سد  بالإ�سافة  الدولة للك�سف عن حالت ال�سابات  على م�ستوى 
الوقائية يف  و  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  املجتمع يف تطبيق  تعاون  19" و   - "كوفيد  فرو�س 

الفرتة ال�سابقة.
و�سائل  ويِف  العامة  الأم��اك��ن  يف  الريا�سة  ممار�سة  عند  الكمام  ارت���داء  بعدم  ال�سماح  و�سيتم 
ال�سواطئ وامل�سابح املفتوحة  اإىل مرتادي  املنزل نف�سه بالإ�سافة  النقل اخلا�سة للقاطنني يف 

والأ�سخا�س املتواجدين مبفردهم يف الأماكن املغلقة اأو عند احل�سول على خدمات �سخ�سية 
للوجه والراأ�س يف مراكز احلالقة والتجميل وال�سالونات وكذلك يف املراكز الطبية والعيادات 

عند الت�سخي�س وتلقي العالج.
بعدم  ال�سماح  بها  �سيتم  التي  الأماكن  تو�سح  بو�سع لفتات  املحلية  اإل��زام اجلهات  �سيتم  كما 

ارتداء الكمام والتقيد بتطبيق مبداأ التباعد اجل�سدي مب�سافة مرتين.
و�سددت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
على �سرورة التقيد باإرتداء الكمام يف الأماكن امللزم بها ارتداوؤه حيث اأكدت كافة الدرا�سات اأن 
الكمام كان من اأهم الو�سائل للوقاية من الفرو�س كما �سيتم ت�سديد الرقابة وخمالفة غر 

امللتزمني بالكمامات يف الأماكن امللزم بها ارتداوؤه.
واأكدت اجلهتان �سرورة اإتباع الإجراءات الوقائية والإحرتازية التي و�سعتها اجلهات املعنية 
امل�سوؤولية  املجتمع وحتمل  اأف��راد  والوقاية جلميع  وال�سالمة  ال�سحي  الأم��ن  توفر  ل�سمان 

املجتمعية بوعي وتكاتف اجلميع.

مرمي املحمود: حري�شون على تعزيز التعاون مع 
معهد الأمري �شعود الفي�شل للدرا�شات الدبلوما�شية

ال�شحة ووقاية املجتمع والطوارئ والأزمات تعلنان ال�شماح بعدم اإلزامية ارتداء الكمام يف بع�س الأماكن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

للمعا�سات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
امتداد  اإن  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
من  للم�ستحقني  ال��ت��ق��اع��دي  امل��ع��ا���س 
عليه  امل��وؤم��ن  اأو  املعا�س  �ساحب  ورث��ة 
بعد الوفاة يعد من اأهم القيم امل�سافة 
من  يعك�س  ال��ذي  املعا�سات،  قانون  يف 
اأر�ساه  ال����ذي  ال��ت��ك��اف��ل  م���ب���داأ  خ����الل 
وال�سلة  وال��رتاب��ط  التعا�سد  عالقة 
املجتمع،  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  ب���ني  ال���وث���ق���ى 
اأج����ل ت��غ��ط��ي��ة منافع  وال��ت��ك��ات��ف م���ن 
اأحدهم  تعر�س  اإذا  البع�س  بع�سهم 
غر  اأو  الطبيعية  امل��خ��اط��ر  م��ن  لأي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأث���ن���اء وج�����وده ع��ل��ى راأ����س 
ال�سويدي  ه��ن��د  واأو����س���ح���ت  ع��م��ل��ه. 
اأنه  بالهيئة  امل�ستحقات  وح��دة  مدير 

وهو  ل��وف��اة  عليه  امل��وؤم��ن  ت��ع��ر���س  اإذا 
على راأ�س عمله فاإن املعا�س التقاعدي 
امل�ستحقني من ورثته  اإىل  اأث��ره  ميتد 
التاأمني  يف  ا����س���رتاك���ه  ك����ان  ل���و  ح��ت��ى 
ملن  ال�����س��رف  وي�ستمر  واح�����داً،  ي��وم��اً 
بحقهم  تتوفر  دام��ت  م��ا  يعيلهم  ك��ان 
اإىل  ن��ظ��ر  دون  ال���س��ت��ح��ق��اق  ����س���روط 
اإقامته  اأو  ديانته  اأو  امل�ستحق  جن�سية 

داخل الدولة اأو خارجها.
على  متعمقة  نظرة  اإل��ق��اء  اإن  وق��ال��ت 
اأي  اإىل  ي��و���س��ح  ���س��روط ال���س��ت��ح��ق��اق 
م���دى ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه اأن 
املوؤهلة  ال�سروط  لبلوغ  جاهداً  ي�سعى 
للح�سول على املعا�س التقاعدي، من 
ال��ق��ي��م امل�سافة  اأج���ل ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
التي تنعك�س عليه وعلى اأ�سرته نتيجة 

ا�ستحقاقه.

لالأرملة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأن������ه  واأ�����س����اف����ت 
ا�ستمرت  اإذا  املعا�س  يف  ح�سة  ت�ستحق 
زوجها،  وف��اة  حتى  الزوجية  عالقتها 
كانت  لو  حتى  احل�سة  هذه  وت�ستحق 
اأي  اآخر من  تتقا�سى معا�ساً  اأو  تعمل 
الن�سيب  هذا  وينقطع  بالدولة،  جهة 
اأو  الأرم��ل��ة  توفيت  ف���اإذا  ت��زوج��ت،  اإذا 
اأبنائها  اإىل  ن�سيبها  ان��ت��ق��ل  ت��زوج��ت 
فاإن  بالت�ساوي،  بينهم  ليوزع  وبناتها 
انتقل  ب��ن��ات  اأو  اأب��ن��اء  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  مل 
وجدن  اإن  الأرام���ل  بقية  اإىل  ن�سيبها 

ليوزع عليهن ن�سيبها بالت�ساوي.
ت�ستحق ح�سة  البنت فهي  اأما  وقالت 
اأو  متزوجة  غ��ر  كانت  اإذا  املعا�س  يف 
مطلقة اأو اأرملة اأو غر مزاولة ملهنة 
راتب  اأي  تتقا�سى  ول  الوفاة،  بتاريخ 
وينقطع  اآخ�����ر،  م��ع��ا���س  اأو  ع��م��ل  م���ن 

عند  اأو  بزواجها،  البنت  عن  الن�سيب 
مهنة،  م��زاول��ة  اأو  بالعمل،  الل��ت��ح��اق 
اأو  ُط��ل��ق��ت  اإذا  اإل��ي��ه��ا احل�����س��ة  وت���ع���ود 
ت��رم��ل��ت ب�����س��رط ع���دم وج���ود رات���ب اأو 
معا�س اآخر، وينطبق ذلك على الأخت 
اإثبات  مع  نف�سها  الأ�سباب  توفرت  اإذا 
املتوفى  ع��ل��ى  معي�ستها  يف  اع��ت��م��اده��ا 
حالت  عليها  وتنطبق  ح��ي��ات��ه،  ح���ال 
انقطاع الن�سيب وعودته كما يف حالة 

البنت.
البن  ي�ستحق  ال�����س��وي��دي  واأو���س��ح��ت 
اإذا كان عمره بتاريخ  ح�سة يف املعا�س 
وينقطع  �سنة   /21/ من  اأق��ل  الوفاة 
�سنة،   /21/ ب��ل��وغ��ه  ع��ن��د  ال��ن�����س��ي��ب 
بلوغه  بعد  الن�سيب  �سرف  وي�ستمر 
/21/ اإذا كان طالباً، وينقطع بحالة 
اأو  املهنة  مزاولته  اأو  بالعمل  التحاقه 

اأوًل،  يحّل  اأيهما   /28/ �سن  بلوغه 
املعا�س لالبن بعد  كما ي�ستمر �سرف 
عاجزاً  ك���ان  اإذا   /21/ ���س��ن  ب��ل��وغ��ه 
حالت  اأن  اإىل  م�����س��رة  ال��ك�����س��ب،  ع��ن 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لالبن  ا���س��ت��ح��ق��اق امل��ع��ا���س 
تنطبق على الأخ بالإ�سافة اإىل اإثبات 
اعتماده يف معي�سته على اأخيه املتوفى 
انقطاع  ح��الت  وتنطبق  حياته،  ح��ال 

الن�سيب عليه كما يف حالة البن.
وبينت اأنه يف حال قطع املعا�س كله اأو 
املعا�س  �ساحب  اأبناء  اأح��د  عن  بع�سه 
باقي  اإىل  ُق��ط��ع  م��ا  ي���وؤول  �سبب،  لأي 
رفعها  قبل  الأن�سبة  ح��دود  الأبناء يف 
للحد الأدنى الذي حدده القانون فاإذا 
زال �سبب القطع ُخف�س معا�س هوؤلء 
القطع،  ب�سبب  اإل��ي��ه��م  اآل  م��ا  بقيمة 
املوؤمن  اأرملة  اإىل  املعا�س  ي��وؤول  بينما 

يكن  مل  اإذا  امل��ع��ا���س  ���س��اح��ب  اأو  عليه 
الأبناء  من  اآخ��رون  م�ستحقون  هناك 
ن�سيبها  ي��ت��ع��دى  ل  ب��ح��ي��ث  وال��ب��ن��ات 
اأرب��اع املعا�س، وكامل املعا�س يف  ثالثة 
بينهن  ي���وزع  اأن  على  ت��ع��دده��ن  ح��ال��ة 
�سروط  اأن  واأو����س���ح���ت  ب��ال��ت�����س��اوي. 
معا�س  يف  ل��ن�����س��ي��ب  الأب  ا���س��ت��ح��ق��اق 
اأن يكون معتمداً يف  البن املتوفى هو 
بينما  حياته،  حال  ابنه  على  معي�سته 
البن  لن�سيب يف معا�س  الأم  ت�ستحق 
املتوفى اإذا كانت الأم اأرملة اأو مطلقة 
املتوفى  ابنها  من  معاًل  زوجها  وك��ان 
اأو  يف حال حياته، ومل يكن لها رات��ب 

معا�س اآخر من اأية جهة بالدولة.
وق�����ال�����ت ال���������س����وي����دي مت���ت���د ح�����الت 
لت�سمل  الأحيان  ال�ستحقاق يف بع�س 
اأبناء البن وبناته حيث اأو�سح القانون 

اأبيه  اإذا تويف اأبوهم يف حالة حياة  اأنه 
ومل يكن لهم معا�س عن اأبيهم، ينتقل 
اإليهم ن�سيب اأبيهم من اأبيه، واإذا كان 
اأباهم قد توفى بعد ا�ستحقاقه املعا�س 
عن اأبيه انتقل اإليهم ن�سيب اأبيهم يف 
املعا�س، ويطبق يف احلالتني ال�سابقتني 
الأح��ك��ام اخل��ا���س��ة بقطع امل��ع��ا���س عن 
كما  والبنات.  الأب��ن��اء  من  امل�ستحقني 
ن�سيباً  ي�ستحق  ال��زوج  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 
اأن  ب�سرط  امل��ت��وف��اة  زوج��ت��ه  معا�س  يف 
يكون م�ساباً بعجز �سحي مينعه من 
اأو معا�س  الك�سب، واأل يكون له راتب 
اآخ���ر م��ن اأي���ة ج��ه��ة ب��ال��دول��ة، ويثبت 
الطبية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  ب���ق���رار  ال��ع��ج��ز 
العجز.  ح������الت  ب����اإث����ب����ات  اخل���ا����س���ة 
اإىل  بالنظر  اأنه  اإىل  ال�سويدي  ولفتت 
ا�ستحقاقها  و���س��روط  احل����الت  ه���ذه 

القانون حر�س على توفر  اأن  يتبني 
مل  اإذا  للم�ستحق  التاأمينية  احلماية 
ي��ك��ون له  اأن  اأو  ث��اب��ت  ل��ه دخ��ل  يتوفر 
عائل، ويف حال عدم توفر ذلك يف اأي 
لتغطيته  احل��م��اي��ة  مظلة  ت��ع��اد  وق���ت 
اأي  اإىل  ي��ب��ني  ال����ذي  جم�����دداً، الأم�����ر 
م��دى ك��ان ح��ر���س ال��ق��ان��ون و�سخاءه 
يف توفر احلماية للموؤمن عليه حال 

حياته ولأ�سرته بعد وفاته.

•• اأبوظبي-وام:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  ن���ظ���م 
بعنوان  دولية  ن��دوة  وال�ست�سارات" 
والت�سامح  ال�سالم  ثقافة  ن�سر   "
... ما الذي ينبغي علينا  العامل  يف 
" ب��ال�����س��راك��ة م��ع �سحيفة  ؟  ف��ع��ل��ه 
اليوم  مبنا�سبة  وذل���ك  "الحتاد" 
 21 ي��واف��ق  ال���ذي  ال���دويل لل�سالم 

�سبتمرب من كل عام.
ال�سيخ  م���ع���ايل   .. ال����ن����دوة  ح�����س��ر 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
واملون�سنيور  والتعاي�س،  الت�سامح 
ال�سكرتر  ج��ي��د،  حل��ظ��ي  ي���واأن�������س 
ال�����س��خ�����س��ي ال�����س��اب��ق ل��ق��دا���س��ة بابا 
اللجنة  الكاثوليكية ع�سو  الكني�سة 
م�سر،  يف  الإن�سانية  ة  لالأُُخوَّ العليا 
و�سعادة الدكتور �سلطان بن في�سل 
ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���رم���ي���ث���ي، 

حكماء امل�سلمني.
�سعادة  ال������ن������دوة  يف  ������س�����ارك  ك���م���ا 
الت�سال  م�ست�سار  ك���روز  مق�سود 
����س���وؤون  وزارة  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
الدرعي،  عمر  والدكتور  الرئا�سة، 
لالإفتاء  الإم�������ارات  جم��ل�����س  ع�����س��و 
دو�سمان  ليفي  واحلاخام  ال�سرعي، 
ح��اخ��ام اجل��ال��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة املعتمد 
الدكتور  وم���ع���ايل   ، ال���دول���ة  ل����دى 

ق��ط��ب ���س��ان��و، الأم����ني ال��ع��ام ملجمع 
والدكتور  الدويل  الإ�سالمي  الفقه 
موؤ�س�س  امل���ع���ي���ن���ي،  ك���ام���ل  حم���م���د 
ورئي�س املعهد الدويل للدبلوما�سية 
الثقافية يف الدولة، والدكتور فتوح 
رئي�س  ال�سيا�سي،  امل�ست�سار  هيكل، 
ال��ع��ل��م��ي يف مركز  ال��ب��ح��ث  ق���ط���اع 
"تريندز"، والدكتور ر�سيد اخليون، 
ك��ات��ب وب��اح��ث م��ن ال���ع���راق، واإيلي 
اإب�ستني، الرئي�س واملدير الإداري يف 

�سركة اأمينكو للموارد باأمريكا.
ومت���ح���ورت ال���ن���دوة - ال��ت��ي اأدراه����ا 
الإم��ارات��ي حممد  والكاتب  الباحث 
�ستة  ح������ول   - ال���������س����وايف  خ���ل���ف���ان 
"اخلطاب  ه����ي  رئ��ي�����س��ي��ة  حم������اور 

خطابات  مواجهة  واأهمية  الديني 
ووثيقة  وال����ت����ط����رف،  ال���ك���راه���ي���ة 
ة الإن�����س��ان��ي��ة ك��اإط��ار لتعزيز  الأُخ�����وَّ
قيم ال�سالم والت�سامح حول العامل، 
وح��ق��وق الإن�����س��ان ك��م��دخ��ل لتعزيز 
وجعلها  وال�سالم،  الت�سامح  ثقافة 
م��دخ��اًل مل��واج��ه��ة ���س��راع��ات العامل 
واملنطقة، و�سبل تعزيزها يف املنطقة 
والعامل، ونحو روؤية م�سرتكة لعامل 

اأكرث �سالماً وت�ساحماً".
و ق����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الكلمة  يف  ن����ه����ي����ان  اآل  م�����ب�����ارك 
هذه  " يف  ل���ل���ن���دوة:  الف���ت���ت���اح���ي���ة 
احتفاًل  ُتعقد  التي  الدولية  الندوة 
ل��ل�����س��الم، جنتمع  ال�����دويل  ب��ال��ي��وم 

عن  امل�سرتكة  م�سوؤوليتنا  لنتدار�س 
والأخّوة  وال�سالم  الت�سامح  حتقيق 
الإن�سانية يف عاملنا الذي نعي�س فيه، 
اإنها دعوة للعامل من دولة الإمارات 

ملنا�سرة قيم ال�سالم والت�سامح".
على  الإم��������ارات حت��ر���س  اأن  واأك�����د 
واملنظمات  ال����دول  اإىل  الن�����س��م��ام 
والتعاي�س  للت�سامح  دعماً  الأخ��رى 
مل�ساركة  ا���س��ت��ع��داد  وع��ل��ى  ال�سلمي، 
تكت�سب  واأن  الآخرين  مع  خرباتها 
العاملية  ل��ل��ق��وة  وا���س��ع��اً  ف��ه��م��اً  منهم 
ال����ت����ي ي����ن����ط����وي ع���ل���ي���ه���ا ال�������س���الم 
وال��ت�����س��ام��ح، وه���ذه ال��ن��دوة متنحنا 
واكت�ساب  لتبادل اخلربات  الفر�سة 

هذا الفهم.

الإم������ارات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
واحدة من اأكرث الدول �ِسلماً واأماناً 
وازده��اراً وت�ساحماً يف العامل، فهذا 
له  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���س�����س  ال���وال���د  اإرث 
 " اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
لأبناء  الذي ترك  ثراه"،  طّيب اهلل 
ومنفتحاً  م��ت��اآل��ف��اً  وط��ن��اً  الإم�����ارات 
عن  النظر  ب�سرف  للجميع  مت��ام��اً 
اأو  ع��رق��ه��م  اأو  دي��ن��ه��م  اأو  ثقافتهم 
عقيدتهم،  اأو  الج��ت��م��اع��ي  ن��وع��ه��م 
ونتيجة لهذا، حققت الإمارات منواً 
ل���ه، م�سحوباً  ن��ظ��ر  ل  اق��ت�����س��ادي��اً 
و�سيا�سي،  اج��ت��م��اع��ي  ب��ا���س��ت��ق��رار 
ملواطنيها  با�ستمرار  تت�سع  وبفر�س 

واملقيمني على اأر�سها.
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  واأك���د 
نان  نهيان اأن ال�سالم والت�سامح مكوِّ
اأ���س��ا���س��ي��ان يف امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي، 
ل  وال��ت�����س��ام��ح  ال�����س��الم  اأن  م�سيفاً 
يزدهران يف غياب الأعمال احلكيمة، 
الت�سامح والتعاي�س  لذا تركز وزارة 
التجربة  ت������وؤدي  اأن  ���س��م��ان  ع��ل��ى 
اإىل  وال�����س��اب��ات  لل�سباب  التعليمية 
والت�سامح  ال�����س��الم  ف�سائل  اإدراك 
التي  الإن�سانية والطريقة  والأخ��وة 
فهم  اإىل  الف�سائل  ه��ذه  بها  ت���وؤدي 
بني  والخ���ت���الف  للهوية  م�ستنر 

الب�سر.

عام  ا�ست�سافت  الإم����ارات  اأن  وذك��ر 
فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة   2019
وف�سيلة  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا 
الطيب،  اأح��م��د  اأ.د  الأك����رب  الإم����ام 
ال�سريف، وبدعم قوي  الأزهر  �سيخ 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، 
اأ�سدرا معاً "اإعالن اأبوظبي لالأخوة 
اجلميع  يطالب  ال��ذي  الإن�سانية"، 
ن�����س��ر ثقافة  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل ج���دي���اً 
ب�سالم،  م��ع��اً  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح 
واإن��ه��اء احل���روب وال��ت��ده��ور البيئي 

والنحدار الثقايف والأخالقي.
 " م��ب��ارك:  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وق���ال 
مع  تتما�سى  ال���ن���دوة  ه���ذه  روح  اإن 
الإن�سانية،  الأخ�������وة  اإع������الن  روح 
بزوغ  يف  اأم��ل  وج��ود  على  بتاأكيدها 
ع�سر جديد من الت�سامح وال�سالم 
يف العامل، ولكي يتحقق هذا الع�سر 
وال�سالم،  ال��ت�����س��ام��ح  م���ن  اجل���دي���د 
األ نقف عند فهمنا  ال�سروري  من 
يف  كاأع�ساء  جتمعنا  التي  للروابط 
جمتمع عاملي فقط، بل ينبغي علينا 
ونر�ّسخها  ال��رواب��ط  ه��ذه  ن��ع��زز  اأن 

اأي�ساً ".
و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة ج��ع��ل ال�سالم 
الإن�سانية  والأخ��������وة  وال��ت�����س��ام��ح 

والعمل  واملبادرة  لالبتكار  جمالت 
امل�����س��رتك وامل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة من 
اجل����م����ي����ع، ك���م���ا ي���ج���ب الح���ت���ف���اء 
اأنحاء  جميع  يف  الناجحة  بالنماذج 
ال�سالم  اأن  ت��ث��ب��ت  ال���ت���ي  ال����ع����امل، 
الب�سري  املجتمع  داخ��ل  والت�سامح 
اإيجابية  ق�����وة  ي�������س���ك���الن  امل���ت���ن���وع 
التنمية  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ك��ف��ي��ل��ة  خ���الق���ة 

وال�ستقرار.
واأو�سح ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان ، اأنه يف ظل جائحة "كوفيد-
يعاين  ال��ع��امل  م����ازال  ال��ت��ي   "19
تداعياتها، ي�سبح ال�سالم والت�سامح 
والأخوة الإن�سانية اأهم من اأي وقت 
م���ب���ادئ عاملية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م�����س��ى، 
����س���روري���ة ل��ل�����س��الم��ة وال���ن���ج���اح يف 
العاملية  الأزم����ة  ه���ذه  ع��ل��ى  التغلب 

واجتيازها.
هذا  يف  "دعونا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 

اليوم الدويل لل�سالم جندد قناعتنا 
�سيمنحان  وال�����س��الم  الت�سامح  ب���اأن 
ال��ق��وة وال��ط��اق��ة ل��ن��ا وي���ع���ززان روح 
ال�سمود  ع��ل��ى  وال��ع��زمي��ة  ال��ت��ف��اين 
والنجاح، ودعونا نتذكر قدرتنا على 
اإحداث تغير اإيجابي كبر يف عاملنا 
اأج���ل ق�سية  ون��ح��ن نعمل م��ع��اً م��ن 

م�سرتكة".
م����ن ج��ه��ت��ه��م اأك������د امل�������س���ارك���ون يف 
نبذ  اإىل  بحاجة  ال��ع��امل  اأن  ال��ن��دوة 
وحما�سرة  وال��ع��ن�����س��ري��ة  ال��ع��ن��ف 
خ�����ط�����اب ال����ك����راه����ي����ة وال����ت����ط����رف 
وجم����اب����ه����ة اجل����م����اع����ات وال����ق����وى 
مكونات  وه���ي  للعنف،  ت����رّوج  ال��ت��ي 
يف  ت�سهم  طريق  خلريطة  رئي�سية 
الت�سامح  وقيم  ال�سالم  ثقافة  ن�سر 
الإن�سانية  الأخ����وة  م��ب��ادئ  واإع����الء 
وحتقيق الزدهار والتنمية ل�سعوب 

العامل ودوله املختلفة.

•• الفجرية -وام:

الأعلى  املجل�س  ال�سرقي ع�سو  بن حممد  ال�سيخ حمد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
اأوبك يف حتقيق  حاكم الفجرة على الدور املحورّي الذي تقوم به منظمة 
اأن  على  م�����س��ددا  للنفط  العاملية  ال�����س��وق  متطلبات  م��ع  متوافقة  م��ع��دلت 
المارات كانت وما زالت تلعب دورا فاعال يف دعم عمل املنظمة على الدوام 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  الرميلة،  ق�سر  �سمّوه، يف  ا�ستقبال  ذلك خالل  . جاء 
تيميربي  معايل  الفجرة  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
�سيلفا وزير النفط النيجري و�سعادة حممد باركيندو المني العام ملنظمة 
البرتولية  الثانية ل�سركة بروج لال�سثمارات  املرحلة  افتتاح  اأوبك مبنا�سبة 

تعترب  والتي  الفجرة  يف  النفطية  امل�ستقات  لتخزين  اأ�س�ست  التي  وال��غ��از 
والثانية بطاقة مليون مرت مكعب  الوىل  املرحلتني  الجمالية يف  ب�سعتها 

..من املن�ساآت التخزينية العمالقة .
لدولة  ال�سرتاتيجية  الروؤية  تدعم  املتجددة  امل�ساريع  هذه  اإَنّ  �سمّوه  وقال 
املكانة  تعزيز  وت�سهم يف  البرتولية،  وال�سناعات  الطاقة  الإم��ارات يف قطاع 
القت�سادية لإمارة الفجرة عرب رفع طاقة تخزين النفط وتطوير م�ستوى 
اخلدمات يف منطقة الفجرة لل�سناعة البرتولية، التي تعّد اأحد اأهم مراكز 

النفط وتخزين الوقود وامل�ستقات البرتولية يف العامل.
وا�ستمع �سمّوه اإىل تفا�سيل م�سروع املرحلة الثانية ل�سركة بروج يف منطقة 
فوز البرتولية، ومراحل البناء التي مت اإجنازها والعمل عليها وفق اأف�سل 

املوا�سفات واملقايي�س العاملية املطّبقة يف جميع مراحل امل�سروع، والتي تدعم 
ركائز التنمية يف الدولة وتعزز اقت�سادها امل�ستدام.

واأ�ساد �سمّوه باجلهود املبذولة من قبل �سركة الربوج لال�ستثمارات البرتولية 
اإم��ارة الفجرة وتعزيز  الوقود والنفط يف  والغاز يف تطوير ن�ساط تخزين 

�سمعتها التناف�سية يف جمال الطاقة والنفط بني املنظمات العاملية.
اأ���س��اد وزي���ر النفط النيجري ب��ال��دور ال��رائ��د لإم����ارة ال��ف��ج��رة يف  ب���دوره 
تطوير قطاع الطاقة وتخزين النفط والوقود على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 
والعامل، مبا متتلكه من اإمكانيات متقدمة وتقنيات علمّية متطّورة ت�سهم يف 
ال�ساملة  التنمية  اأهداف  الوطنية وحتقق  القت�سادية  املوؤ�سرات  رفع كفاءة 

للدولة .

ونوه املدير العام لوبك اأن املعطيات املوجودة على اأر�س الفجرة ت�سر ومبا 
ل يدع جمال لل�سك اأن الإمارة مت�سي نحو الأمام يف قطاع تخزين وت�سدير 
توؤكد  العمالقة  البرتولية  امل�ساريع  بهذه  اأنواعه وهي  بكافة  والغاز  النفط 
ريادتها يف هذا املجال لتكون عا�سمة من عوا�سم الطاقة الكربى يف العامل 
الأمري  ال��دي��وان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  اللقاء  ح�سر   .
الفجرة  عهد  ويل  �سمو  مكتب  م��دي��ر  الزحمي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  بالفجرة 
و�سعادة �سريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، و�سعادة اأحمد 
حممد الكعبي وكيل وزارة ُم�ساعد ل�سوؤون البرتول والغاز والرثوة املعدنية، 
"فوز"  و�سعادة �سامل الأفخم مدير منطقة الفجرة لل�سناعات البرتولية 

وعدد من املخت�سني يف جمال تخزين النفط والوقود.

حاكم الفجرية ي�شتقبل وزير النفط النيجريي واأمني عام اأوبك 

•• اأبوظبي- الفجر 

اأكادميية  �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية  يف  ا�ستعر�ست 
املنظومة   لدعم  ال��دويل  والتعاون   التن�سيق  اآليات  اأبوظبي  �سرطة 
الأمنية  ال�سرطية مع اأكرث من 40 من م�ست�ساري الأمن وامللحقيات 
ال�سرطية والع�سكرية و�سباط ارتباط  ال�سفارات العربية والدولية 
لدى الدولة يف ملتقى   التعاون الدويل ال�سرطي والذي عقدته عن 

بعد لتبادل اخلربات والتعاون امل�سرتك. 
 ووجه  اللواء ثاين بطي ال�سام�سي  مدير اأكادميية �سيف بن زايد 
امللتقى  يف  بامل�ساركني  ترحيبية   كلمة  والأمنية   ال�سرطية   للعلوم 

ع��رب تقنية ال��ت��وا���س��ل ع��ن ب��ع��د م���وؤك���داً  ح��ر���س الأك��ادمي��ي��ة  على  
ال�سرطي والأم��ن��ي  مبا  التدريب  امل�ستجدات  يف جم��الت   مواكبة 
ي�سهم يف رفع م�ستوى  مهارات  منت�سبي  �سرطة اأبوظبي  من خالل  
تواكب   التي  التدريبية   والأن�سطة  الربامج  اأح��دث   على  التعرف  
باأ�ساليب  علمية   اجل��رمي��ة   م��واج��ه��ة  العاملية  يف  امل��ع��اي��ر  اأف�����س��ل 

وعملية متطورة. 
وت��ط��رق ال��ع��م��ي��د  ال��دك��ت��ور را����س���د  حم��م��د  ب��ور���س��ي��د  ن��ائ��ب مدير  
اأكادميية �سيف بن زايد   اإىل اأهمية التعاون  والتن�سيق الدويل لدعم  
اأمناط  مواجهة   يف  الفعال  التوا�سل  خالل  من  الأمنية  املنظومة 

اجلرمية املختلفة واحلد من اأ�سرارها.

•• اأبوظبي-وام:

ملحاولت  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  الإم����ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
يف  املدنية  والأع��ي��ان  املدنيني  ا�ستهداف  الإرهابية،  احلوثي  ميلي�سيات 
بدون  بطائرات  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  م�سيط  خمي�س 

طيار مفخخة، اعرت�ستها قوات التحالف.
والتعاون  وزارة اخلارجية  بيان �سادر عن  - يف  الإم���ارات  دول��ة  واأك���دت 
الدويل - اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة يعك�س حتديها ال�سافر للمجتمع الدويل وا�ستخفافها 

بجميع القوانني والأعراف الدولية.
وحا�سماً  ف��وري��اً  موقفا  يتخذ  اأن  على  ال���دويل  املجتمع  ال���وزارة  وح��ّث��ت 

واملدنية  احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف  التي  املتكررة  الأعمال  هذه  لوقف 
واأمن اململكة، واإمدادات الطاقة وا�ستقرار القت�ساد العامليني، موؤكدة اأن 
ا�ستمرار هذه الهجمات يعد ت�سعيداً خطراً، ودلياًل جديداً على �سعي 

هذه امللي�سيات اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
اإزاء هذه  اململكة  م��ع  الكامل  الإم����ارات  دول��ة  ال���وزارة ت�سامن  وج���ّددت 
الهجمات الإرهابية، والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال 
اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها 

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

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

امتداد املعا�س التقاعدي للم�شتحقني من اأهم القيم امل�شافة يف قانون املعا�شات

تريندز ينظم ندوة دولية بعنوان ن�شر ثقافة ال�شالم والت�شامح يف العامل

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف خمي�س م�شيط يف ال�شعودية بطائرات مفخخة»اأكادميية �شيف بن زايد« ت�شتعر�س التعاون ال�شرطي بح�شور �شركاء اإقليميني ودوليني
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 دي�������اله�������ا ل���و����س���ي���ن���ي�������س���ي���و، 
ال�������ف�������ل�������ب�������ني   اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )P7539333A(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0568142725

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��م��رو حممد 
م�سر   ، ال����ع����ج����ان  حم����م����ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A27210148( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
هو�سان   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند     ، لل  م���وه���ان  لل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4582979L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0557925700

فقدان جواز �شفر
�سونيل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند     ، ديفيندران  ك��وم��ار 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )L4582938( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504998484

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ واجد الن�ساري 
ال���ه���ن���د     ، اح������م������د  رف������ي������ق 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)R3440739(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0504998484

فقدان جواز �شفر
دوليل،  �سوتيل   / املدعو  فقد 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  نيبال 
رقم)08437858(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  النيبالية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / نزار عبدالعزيز 
ال����ه����ن����د   ، ع������ب������دال������ع������زي������ز 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )7376605U(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
كادكا،  �سوبا�س   / املدعو  فقد 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  نيبال 
رقم)10216320(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  النيبالية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأعلن مركز حممد بن را�سد للف�ساء اأم�س عن اإطالق "برنامج الإمارات 
لفن الف�ساء" بالتعاون مع "ج�سور" وذلك بهدف توثيق اأهم اللحظات 
نحو  رحلتها  يف  الإم�����ارات  دول���ة  ُت�سجلها  ال��ت��ي  التاريخية  وال��ت��ط��ورات 
الف�ساء وم�ساركتها باأ�سلوب متفرد �سمن ال�سناعات الثقافية الإبداعية 

لرتك ب�سمة ذات قيمة لالأجيال القادمة.
املواهب  اأ�سحاب  من  وا�سعة  جمموعة  اجلديد  الربنامج  و�سي�ستقطب 
بهدف  للف�ساء  الوطني  الربنامج  يف  للم�ساركة  الإم���ارات  يف  الإبداعية 
مفاهيم  وف��ق  الف�ساء  ل�ستك�ساف  ال��دول��ة  جهود  على  ال�سوء  ت�سليط 
الو�سائط  م��ن  وغ��ره��ا  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  خ���الل  م��ن  تنعك�س  ج��دي��دة 
الإبداعية املتاحة. و�سُت�سهم هذه اخلطوة يف ت�سليط ال�سوء على جمالت 

الف�ساء وتعزيز تفاعل اأفراد املجتمع الإماراتي ل�سيما جيل ال�سباب مع 
رحلة الإمارات نحو الف�ساء مما �سيرتك ب�سمة را�سخة على الإرث الفني 

املحلي والعاملي على حد �سواء.
را�سد  بن  العام يف مركز حممد  املدير  نائب  امل��ري  �سامل  املهند�س  وق��ال 
التي  ال�ستثنائية  والإجن���ازات  املت�سارع  الزده���ار  �سوء  يف  للف�ساء" اإن��ه 
اأف�سل من  اأنه ل يوجد وقت  اأدركنا  الدولة  الف�ساء يف  يزخر بها قطاع 
جمموعة  على  ب��الع��ت��م��اد  لرحلتنا  الفنية  اجل��وان��ب  ل�ستك�ساف  الآن 
خالل  من  ون�سعى  الفنية  والأ�ساليب  والو�سائط  الأمن��اط  من  متنوعة 
يتيح  مب�سط  باأ�سلوب  الف�ساء  جم��ال  يف  اإجنازاتنا  لإب��راز  اخلطوة  ه��ذه 

للجميع اإدراك اأهمية ما حققناه".
واأ�ساف املري اأن هذا الربنامج �سيتيح الفر�سة لرتجمة املعاين املتنوعة 
لإجن��ازات الدولة املتنامية يف قطاع الف�ساء اإىل اأعمال فنية قريبة من 

اإثراء  املجتمع وا�ستثمارها يف �سرد ق�س�س تزخر بقيم عالية وت�سهم يف 
امل�سهد الفني يف الإمارات ب�سكل عام". وقع مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
�سراكة ا�سرتاتيجية مثمرة مع "ج�سور" مبادرة اجتماعية حملية خا�سة 
الدولة  والإب��داع��ي يف  الثقايف  القطاع  اإ���س��راك  فعال يف  دور  تلعب  والتي 
..ومبوجب هذه ال�سراكة �سيتم تطوير الربنامج وتعزيز ا�سرتاتيجياته 
امل��رج��وة منه. وم��ن جهته  الأه���داف  الإ���س��راف عليه لتحقيق  اإىل جانب 
فخره  عن  ل�"ج�سور"  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  ال�سنار  عمر  اأع��رب 
بالتعاون مع مركز حممد بن را�سد للف�ساء لتنفيذ هذا الربنامج الذي 
الدولة من  ب��اإجن��ازات  اإىل الحتفاء  وال��ذي يهدف  نوعه  الأول من  يعد 

خالل خمتلف الو�سائل الفنية والثقافية يف الإمارات".
قيادتنا  تطلعات  تلبية  على  حر�سنا  من  انطالقا  اأن��ه  اإىل  ال�سنار  واأ�سار 
للتعاون  �سنتطلع  امل��ج��الت  �ستى  الإم���ارات يف  اإجن���ازات  لإب���راز  احلكيمة 

�سمن  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف  ال�سلة  ذات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
املجتمع الثقايف والإبداعي املحلي لتحقيق اأهداف "برنامج الإمارات لفن 

الف�ساء" باأ�سلوب ين�سجم مع امل�سهد الفني املتنامي يف الدولة".
و�سي�سعى "برنامج الإمارات لفن الف�ساء" ل�ستمرارية احلوار والتفاعل 
ب��ني �ستى  ال��رب��ط  ال��وط��ن��ي للف�ساء م��ن خ��الل تعزيز  ال��ربن��ام��ج  ح��ول 
اأ�سكال العلوم والفنون يف املجتمع بالتزامن مع الحتفاء باإجنازات دولة 
الإمارات يف جمالت الف�ساء. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن "ج�سور" تاأ�س�ست يف 
عام 2018 كمبادرة اجتماعية حملية خا�سة تهدف لتحديد التحديات 
الجتماعية والقت�سادية احلالية وامل�ستقبلية وتطوير برامج ومفاهيم 
م��ب��ت��ك��رة وم�����س��ت��دام��ة مل��واج��ه��ت��ه��ا وذل���ك م��ن خ���الل اإ����س���راك ال�سناعات 
الثقافية والإبداعية بالتعاون مع القطاعني العام واخلا�س داخل الدولة 

للم�ساهمة يف الت�سدي لهذه التحديات.

اإطالق برنامج الإمارات لفن الف�شاء

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يفتتح فعاليات الن�شخة ال� 21 من ملتقى ال�شارقة الدويل للراوي
•• ال�شارقة-وام:

حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
ال�سارقة، �سباح اأم�س الأربعاء فعاليات الن�سخة ال� 21 من ملتقى ال�سارقة 
"ق�س�س  �سعار  للرتاث حتت  ال�سارقة  ينظمه معهد  ال��ذي  للراوي  ال��دويل 

احليوان"، وذلك يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
وكان يف ا�ستقبال �سموه فور و�سوله كل من ال�سيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي 
مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى، وعبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س 
ال�سارقة للرتاث،  امل�سلم رئي�س معهد  العزيز  الثقافة، والدكتور عبد  دائرة 
هالل  وعي�سى  العمل،  معاير  تطوير  هيئة  رئي�س  الق�سر  يو�سف  و�سامل 
وم�سوؤويل  م���دراء  م��ن  وع��دد  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي 

الدوائر والهيئات احلكومية وممثلي املنظمات الثقافية.
وجال �سموه يف خمتلف اأرجاء امللتقى الذي ي�ستمر حتى الثالثني من ال�سهر 
اجل���اري، مب�ساركة اأك��رث م��ن 38 دول��ة م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، واطلع 
اإىل �سروحات  الب�سرية احلية، وا�ستمع  الإبداعي للكنوز  امل�سهد  �سموه على 
اأجل  21 عاماً، وما حققه من  م��دار  واأهميته وم�سرته على  امللتقى  حول 

ا�ستمرار تر�سيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي يف املجتمع.
عن  احل��دي��ث  اأط���راف  معهم  وت��ب��ادل  وامل�ساركني  بال�سيوف  �سموه  والتقى 
الراوي ومكانته واأهمية ال�ستمرار يف نهج احلفاظ على الرواة ككنوز ب�سرية 
حية، حتمل على كاهلها وروحها كل الق�س�س واحلكايات والأحالم والآمال 
التي ت�سكل زاداً معرفياً وفكرياً وثقافياً ملهماً حتتاجه الب�سرية جمعاء يف 

كل مكان وزمان.

امللتقى  �سعار  حول  الهولوغرام  بتقنية  عر�ساً  الفتتاح  فعاليات  وت�سمنت 
بالإ�سافة اإىل اأغنية حول اأهمية امللتقى ودور �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
دعم  يف  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

الثقافة والرتاث وا�ستمرارية امللتقى وتطوره.
ويف كلمته خالل حفل الفتتاح قال الدكتور عبد العزيز امل�سلم، رئي�س معهد 
ال�سارقة للرتاث، رئي�س اللجنة العليا املنظمة للملتقى : " ي�سعدنا ح�سور 
ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
الدويل  ال�سارقة  ملتقى  والع�سرين من  احلادية  الن�سخة  فعاليات  لتد�سني 
اأجل  العمل اجلاد وال�ستغال احليوي من  املزيد من  لنا  ي�سكل  للراوي، ما 
ال�ستمرار يف نهج النجاح والتميز يف ظل دعم كبر من قبل �ساحب ال�سمو 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

ال�سارقة ".
واأكد اأن ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي يعترب رحلة ثقافية تراثية معرفية 
ال��ث��ق��ايف، ن�ستك�سف م��ن خاللها  ال���رتاث  مم��ي��زة، تتجدد ك��ل ع��ام يف رح���اب 
اأنحاء  الثقايف من خمتلف  ال��رتاث  واأ�سماء جديدة يف حقل  معارف عديدة 
العامل، وفعاليات امللتقى هذا العام تعد اإ�سافة جديدة ونقلة مهمة ت�ساف 
فقد  والزده����ار،  والتقدم  بالنجاح  ال��زاخ��رة  وم�سرته  ال��رثي��ة  �سرته  اإىل 

حتول �سهر �سبتمرب كاماًل اإىل �سهر الراوي وامللتقى.
الفعالية  هذه  تطوير  اإىل  املعهد  �سعي  ا�ستمرار  اإىل  امل�سلم  الدكتور  واأ�سار 
لفت  اإىل  دوم���اً  ي�سعى  امللتقى  اأن  خ�سو�ساً  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  الرتاثية 
الكنوز  من  بحملته  الهتمام  و�سرورة  ال�سفاهي،  امل��وروث  لأهمية  الأنظار 
را�سخاً �سمن منا�سبة تتجدد  تراثياً  اأ�سبح تقليداً  اأنه  الب�سرية احلية، كما 

وحمتفية  املهمة،  الرتاثية  الفعاليات  من  مبتكرة  بت�سكيلة  حافلة  �سنوياً 
التي تعترب م�سادر مهمة للرتاث والتاريخ، وهو  الثمينة  الب�سرية  بالكنوز 
ويوؤمها  واحلكواتيني،  والإخباريني  ال��رواة  مع  اللقاء  فيها  يتجدد  حمطة 
حملة الرتاث ال�سعبي وحمبيه من كل مكان، فها هو امللتقى الذي حلق عالياً 
بدءاً من املحلية لي�سل اإىل الإقليمية والعاملية، لي�سبح ملتقى دولياً وحدثاً 

ثقافياً يرتقبه اجلميع.
وت��ف�����س��ل �سمو ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د ب��ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي بتكرمي 
اإىل الراوي  ال��رواة بالإ�سافة  ال�سخ�سية املكرمة لهذا العام وجمموعة من 
ال�سودان ك�سيف  العام بجمهورية  ن�سخة هذا  امللتقى يف  ال�سغر. ويحتفي 
الفخرية  ال�سخ�سية  ن�سر،  الرحيم  عبد  اأحمد  الدكتور  يف  ممثلًة  �سرف، 
املكّرمة هذا العام، تقديراً لإ�سهاماته يف جمال الرتاث الثقايف، كما يحتفي 
ال�سخ�سية  بو�سفه  ال���ع���روي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  التون�سي  ب��احل��ك��وات��ي  امللتقى 

العتبارية احتفاًء مبا تركه من موروث حكائي زاخر.
وي�سهد امللتقى هذا العام م�ساركة متميزة من 38 دولة، تتنوع م�ساركتها يف 
خمتلف برامج وفعاليات امللتقى من ندوات وحما�سرات وجل�سات ت�ستعر�س 
املهمة حول ق�س�س احليوان مب�ساركة نخبة  العلمية  املقاربات  العديد من 
م��ن اخل���رباء والباحثني وال��ك��ّت��اب م��ن اأك���رث م��ن 38 دول���ة ه��ي الإم����ارات، 
وفل�سطني،  واليمن،  وال��ع��راق،  والكويت،  وُع��م��ان،  وال�سعودية،  والبحرين، 
و�سوريا، ولبنان، وم�سر، وتون�س، واجلزائر، واملغرب، وموريتانيا، وال�سودان، 
وتركيا،  وقرغ�ستان،  والفلبني،  والهند،  القمر،  وج��زر  وكينيا،  وال�سنغال، 
وت�سيلي،  وفنلندا،  والدومينيكان،  واإ�سبانيا،  واأملانيا،  واإيطاليا،  وبوليفيا، 

وبرو، واملك�سيك، وكندا، ورومانيا.

امل��ن��ظ��م��ات وامل���راك���ز الثقافية  ال�����دورة م�����س��ارك��ة ع���دٍد م��ن  ك��م��ا ت�سهد ه���ذه 
واجلامعات واملعاهد، وهي: اليون�سكو، والإي�سي�سكو، والألك�سو، وجمعية منية 
مراك�س لإحياء تراث املغرب و�سيانته، وجمل�س �سما حممد للفكر واملعرفة، 
للحكي.  مراك�س  ومدر�سة  املغرب،  من  والثقافات  للرتبية  لقاءات  وجمعية 
كما ت�سارك جهات حكومية عديدة يف فعاليات هذه ال��دورة، وهي: موؤ�س�سة 
ال�سارقة للفنون، وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة، ونادي تراث 

الإمارات، واأكادميية الفجرة للفنون.
متنوعة،  حما�سرات  على  للملتقى  امل�ساحب  الفكري  الربنامج  وي�ستمل 
بتوقيع  خا�ساً  ورك��ن��اً  ثقايف،  ومقهًى  ح��واري��ة،  وجل�سات  خمت�سة،  ون���دوات 
فن  بينها  م��ن  متنوعة؛  مو�سوعات  اجلل�سات  وتتناول  امللتقى،  اإ���س��دارات 
العربية،  ال��رواي��ة  يف  احل��ي��وان  واأل�سنة  الإ�سالمية،  احل�سارة  يف  املنمنمات 
واحليوان يف �سرديات م�سر القدمية، وق�س�س احليوان يف الرتاث العربي 
والعاملي، وغرها، كما ي�سارك نخبة من الفنانني الإماراتيني والعرب، من 
اأبرزهم الفنان يحيى الفخراين، وهالة فاخر من م�سر، وحممد يا�سني من 
والدكتور حبيب غلوم وجا�سم  ال�سعودية،  يون�س من  بكر  و�سناء  البحرين، 

عبيد من دولة الإمارات.
وبهدف التعريف بامللتقى بني اجلمهور ومتكينهم من متابعته، �سواًء خارج 
دولة الإمارات اأو خارجها، وتت�سمن دورة هذا العام جمموعة من الفعاليات 
و�سرد  الثقايف،  املقهى  ن��دوات  بع�س  ُبعد، ومنها  تبث عن  التي  الفرتا�سية 
حي  ونقل  مبراك�س،  احلكاية  مدر�سة  وم�ساركة  وه��ن��اك،  هنا  م��ن  حكايات 
لأحداث امللتقى يف بع�س الدول العربية، عرب الإنرتنت ومن�سات التوا�سل 

الجتماعي.

خرباء ومتخ�ش�شون يقدمون خطابات ملهمة يف الدويل لالت�شال احلكومي 2021
•• ال�شارقة-وام:

ت�سهد الن�سخة العا�سرة من املنتدى 
ال����دويل ل��الت�����س��ال احل��ك��وم��ي التي 
لالت�سال  ال����دويل  امل��رك��ز  ينظمها 
الإعالمي  للمكتب  التابع  احلكومي 
و27   26 يومي  ال�سارقة  حلكومة 
�سبتمرب اجلاري حتت �سعار "درو�س 
�سل�سلة  امل�ستقبل"  تطلعات  املا�سي، 
التفاعلية  امل��ل��ه��م��ة  اخل��ط��اب��ات  م��ن 
الق�سايا  م��ن  ح��زم��ة  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
املتعلقة بالت�سال الإن�ساين والأمن 
الرقمية  وامل���ن�������س���ات  ال�������س���ي���رباين 
يقدمها  منها  امل�ستهدف  واجلمهور 

و���س��رك��ز ال��ك��وي��ت��ي خ���الل اخلطاب 
ال�سيرباين  الأم�������ن  م���اه���ي���ة  ع���ل���ى 
و�����س����رورة ال��ت��وع��ي��ة ب���ه مل���ا ل���ه من 
الأفراد  م�ستوى  على  كبرة  اأهمية 
واملوؤ�س�سات والدول و�سيتطرق لأنواع 
التهديدات ال�سيربانية ومن يتحّمل 
املعلومات  اأم����ن  ح��م��اي��ة  م�����س��وؤول��ي��ة 
تلك  حماية  تتم  وكيف  دول��ة  اأي  يف 
مبفهوم  ���س��ي��ع��رف  ك���م���ا  ال���ب���ي���ان���ات 
وكيف  الجتماعية"  "الهند�سة 
مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا مب���ج���ال اخ����رتاق 
اإىل  اجلمهور  و�سي�ستمع  البيانات. 
خطاب تفاعلي حتت عنوان "من�سات 
جديدة ..ر�سائل متخ�س�سة" يلقيه 

ال�سريعة  وال�ستجابة  التغير  قوى 
من  املت�سررة  املجتمعات  واقع  جتاه 
احل������روب وال�������س���راع���ات وال����ك����وارث 
املحتاجني  ح���ت���ى  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
على  اخل��ط��اب  و�سيجيب  وامل��ر���س��ى. 
جمموعة من الأ�سئلة املتعلقة بدور 
الت�سال الإن�ساين يف تغير ظروف 
تلقي  ك��ي��ف��ي��ة  اأه���م���ه���ا  امل���ج���ت���م���ع���ات 
اجلماهر اأخبار الق�سايا الإن�سانية 
وم����ا ال�����ذي ي��دف��ع��ه��ا ل��ل��ت��ع��اط��ف اأو 
الآليات  ه���ي  م��ع��ه��ا وم���ا  ال��ت�����س��ام��ن 
من  احلكومي  الت�سال  متكن  التي 
التاأثر على اجلمهور عرب الت�سال 
الإن�������س���اين وم���ا ال����ذي ي��ح��دد جناح 

نخبة من اخلرباء املحليني والعرب 
والأجانب.

و�سيكون جمهور املنتدى على موعد 
م��ع ���س��ان��ع امل��ح��ت��وى والف����الم عمر 
فعاليات  �سيقدم خالل  الذي  فاروق 
بعنوان  تفاعلياً  خطاباً  الأول  اليوم 
و�سيتناول  الإن�ساين"  "الت�سال 
خالله قدرة الت�سال الإن�ساين على 
احلكومي  الت�سال  اأه���داف  حتقيق 
فعالة  م�ستويات  اإىل  بها  والو�سول 
وا�ستجابة مبا�سرة من قبل اجلمهور 
باعتبار اأن الق�سايا الإن�سانية متثل 
واح����دة م��ن ال��ق�����س��اي��ا الأك����رث قرباً 
اأحد  ت�سكل  كما  اجلماهر  لوجدان 

الت�������س���ال احل���ك���وم���ي ال���ق���ائ���م على 
الت�������س���ال الإن�������س���اين. وم����ن خالل 
خطاب تفاعلي يحمل عنوان "الأمن 
ال�سيرباين" �سيحاور �سعادة الدكتور 
الأمن  رئي�س  الكويتي  حمد  حممد 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�سيرباين 
اليوم  يف  اجلمهور  املتحدة  العربية 
امل��ن��ت��دى ح���ول �سرورة  ال��ث��اين م��ن 
رفع الوعي بالأمن ال�سيرباين /اأمن 
التطور  ظ��ل  يف  خا�سة  امل��ع��ل��وم��ات/ 
يفر�س  ال��ذي  املت�سارع  التكنولوجي 
البيانات  قواعد  اإىل حماية  احلاجة 
عدم  و�سمان  ال�سيرباين  والف�ساء 
وتخريبه.  ب���ه  وال���ع���ب���ث  اخ����رتاق����ه 

اإىل  الرقمّية  واملن�سات  الجتماعي 
يتناول  كما  اجلمهور  فئات  خمتلف 
الفئات  م����ن  ف���ئ���ة  ك����ل  خ�����س��و���س��ي��ة 
قدمته  وما  من�سة  لكل  امل�ستخدمة 
ه���ذه امل��ن�����س��ات م���ن خ���دم���ات كبرة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأرم����و  تيموثي 
الوكالة   "Fanbytes" وموؤ�س�س 
اليوم  يف   Z ب��اجل��ي��ل  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال��ث��اين م��ن امل��ن��ت��دى ح��ي��ث يتحدث 
حول كيفية و�سول و�سائل التوا�سل 

بحيث  احلكومي  الت�����س��ال  لإدارات 
اأ���س��ب��ح��ت اأك����رث ق����درة ع��ل��ى حتديد 
ج��م��ه��وره��ا امل�����س��ت��ه��دف واأك����رث وعياً 
مع  تتنا�سب  التي  الر�سائل  باأمناط 

كل جمهور.

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Sharjah Federal Court

Announcement to attend the Sharjah Federal Court
Case No. SHCFICIREA2021/0002975

To the defendant: Muhammad Zeeshan Munir Muhammad Munir 
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building
As per the request of the Claimant / Sharjah Taxi LLC 
Address / Ministry of Justice, Sharjah Court of Justice, Management 
of State Issues 065024142 You are assigned to attend the hearing on 
10/10/2021 at 08:30 in front of Sharjah Federal Court Venue: Fourth 
District Civil and Commercial Department and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, in person or authorized 
agent/ attorney within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Note: Announcing the defendant's referral to this circuit
Case Management Office
Omar Muslat

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0002925 civil (partial)
To the defendant: Muhammad Umair Rana Muhammad Arshad 
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Mobile No. 0503645972 
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC You are assigned 
to attend the hearing on 06/10/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case 
Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication in 
both Arabic and English language, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Judgment announcement

Case No. SHCFICIREA2021/0004300, Civil (partial)
To the defendant: Wilfred Agunna Okugo, Nigerian national
Address: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah 
Taxi Drivers residence building
As per the case from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
We inform you that the judgment set forth below has been issued against you and 
you have the right to appeal against this judgment before the Sharjah Court, the 
Civil Court of First Instance within 15 days from the day following the date on 
which you were notified of this announcement. It will become definitive against 
you, and legal measures will be taken to implement it.

Judgement
The court ruled as followed: To obligate the defendant to pay the Claimant an 
amount of (35645.83 AED) Thirty-five thousand six hundred forty-five dirhams 
and eighty-three fils - in addition to the legal interest of 4% yearly from the date 
of the claim until full payment provided that it shall not exceed the ruled amount, 
with paying the fees and expenses and five hundred dirhams for lawyer's charge.
Mohama Hussain Al Mahdi
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348

Real Estate Summary 1134/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Abdul Tawab Benish 
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation- Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 786,662), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Wednesday 29-09-2021 at 
08:30 AM on online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1088- Real Estate Summary 
Heard in Second Real Estate Summary Tribunal No. 92
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 215,536), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Svetlana Iakovleva - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 215,536), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Wednesday 13-10-2021 at 8:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have to the court at least 
three days prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1143- Real Estate Summary 
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 519,202), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Yasmeen Fatima Shakeel Ahmed Siddiqi - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to order 
the defendant to pay an amount of (AED 519,2020), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Monday 4-10-2021 at 9:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1084- Real Estate Summary 
Heard in First Real Estate Summary Tribunal No. 91
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 215,298), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Anzhelika Eremeeva - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 215,298), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Thursday 30-9-2021 at 8:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1029- Real Estate Summary 
Heard in Third Real Estate Summary Tribunal No. 197
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 813,449), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Javed Amjad Chaudhry - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 813,449), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment and to 
order the urgent execution of the verdict with no bail.  The hearing of Sunday 26-9-2021 
at 10:00 AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by 
Abdullah Mohammed Al Hamadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات
بهدف الطالع على تطلعات ومتطلبات ال�شكان واإ�شعادهم

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ملتقى افرتا�شيًا ل�شكان املنهل, والرو�شة, والكرامة, واملنا�شري 
•• اأبوظبي –الفجر:

ملتقى  والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  عقدت 
تطبيق  واملنا�سر" عرب  والكرامة،  والرو�سة،  "املنهل،  ل�سكان  افرتا�سياً 
والعمل على  ال�سكان  "فريجنا" بهدف الطالع على تطلعات ومتطلبات 

اإ�سعادهم، وتوثيق عالقات التعاون والتوا�سل معهم.
�سمن هذا الإطار اأكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام لبلدية مدينة 
اأبوظبي اأن البلدية ت�ستهدف من هذه امللتقيات الطالع على روؤية ال�سكان 

احلياة  بجودة  لالرتقاء  معاً  العمل  اأجل  من  ومتطلباتهم  واقرتاحاتهم، 
وحتقيق التنمية املن�سودة التي ت�سعى من ورائها البلدية لإ�سعاد املجتمع 
واملرافق  اخل��دم��ات  اأف�سل  توفر  ي�سمن  مب��ا  احتياجاته  كافة  وت��وف��ر 
العامة والرتفيهية، وتعزيز معاير ال�سالمة وال�سعادة لدى جميع �سكان 
هذه املناطق الغالية على قلوبنا. واأ�ساف �سعادته: بلدية مدينة اأبوظبي 
حري�سة با�ستمرار على بناء ج�سور التوا�سل مع املجتمع بكافة فئاته، وذلك 
�سمن اإطار ال�سعي لتحقيق التكامل والتعاون املن�سود مع مكونات املجتمع 
املدين من اأجل حت�سني اخلدمات واملرافق ب�سكل م�ستمر، م�سراً اأن هذه 

امللتقيات متثل من�سة جمتمعية مهمة ن�ستطيع من خاللها الت�سارك يف 
الآراء واخلروج بروؤية م�سرتكة تخدم اأهدافنا وحتقق تطلعاتنا الواحدة. 
بلدية مدينة  وال��ن��ق��ل وم��ن �سمنها  ال��ب��ل��دي��ات  دائ���رة  ���س��ع��ادت��ه:اإن  وق���ال 
اأبوظبي تعمل على اأ�س�س الروؤية املتمثلة يف تطوير عمراين ونقل متكامل 
يعزز جودة احلياة، وعلى ر�سالتنا من خالل تنظيم وتطوير واإدارة النمو 
بنية حتتية  ب�سكل متكامل وم�ستدام من خالل توفر  والنقل  العمراين 
ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية و�سعادة املجتمع، كما تعرب قيمنا 
 ، وال�ست�سراف  الإنتاجية،  وامل�ساركة،  وال�سفافية  التمكني،  م��ب��ادئ  ع��ن 

تف�سيلياً  عر�ساً  امللتقى  ت�سمن  ذاته  ال�سعيد  على  والإيجابية.  والبتكار 
واخلطط  املنجزة  امل�ساريع  وا�ستعرا�س  املجتمع،  اإىل  املقدمة  للخدمات 
امل�ستقبلية، والإجنازات التي حققتها البلدية يف جمال خدمة املتعاملني، 
وتعزيز البنية التحتية واملرافق اخلدمية.   ويف ختام العر�س التقدميي 
فتح امللتقى املجال اأمام احل�سور لطرح اآرائهم ومتطلباتهم، ومالحظاتهم، 
اجلهات  اإىل  لرفعوها  الق��رتاح��ات،  ه��ذه  البلدية  ممثلو  ا�ستقبل  حيث 
اخلطط  وو���س��ع  درا���س��ت��ه��ا  على  للعمل  املخت�سة  والإدارات  وال��ق��ط��اع��ات 

الالزمة لتنفيذها ح�سب الأولويات واحتياجات ال�سكان واملناطق. 

الإمارات ت�شارك اململكة احتفالتها باليوم الوطني ال�شعودي ال� 91
•• اأبوظبي- وام:

ت�سارك دولة الإمارات اململكة العربية ال�سعودية احتفالتها بيومها الوطني 
ال� 91، والذي ي�سادف اليوم 23 �سبتمرب.

اململكة  احتفالت  يف  الإم��ارات  لدولة  وال�سعبية  الر�سمية  امل�ساركة  وتعك�س 
والتي  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  تربط  التي  الأخوية  العالقات  متانة 

يج�سدها �سعار الحتفال هذا العام " معاً – اأبدا، ال�سعودية – الإمارات".
وتوؤمن دولة الإم��ارات اأن متانة العالقات التي جتمعها مع اململكة العربية 
جميعا،  والعرب  للبلدين  الأم��ان  و�سمام  التاريخي  العمق  متثل  ال�سعودية 

فهما منوذج لال�ستقرار والأمان والنماء والزدهار يف املنطقة.
وتوطدت العالقات التاريخية بني الإمارات واململكة ب�سكلها الر�سمي بف�سل 
بن  في�سل  وامل��ل��ك  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  لهما  امل��غ��ف��ور  ج��ه��ود 
عبدالعزيز اآل �سعود "طيب اهلل ثراهما"، اللذين حر�سا على نهج التن�سيق 

والتعاون امل�ستمر بني البلدين.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الإم����ارات  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وانتقلت 
بقيادة  وال�سعودية،  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك اململكة 
العربية ال�سعودية من مفهوم التعاون الثنائي بني دول اجلوار، اإىل ال�سراكة 

املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  البلدان  وحقق  الكاملة.  ال�سرتاتيجية 
يف  الثنائي  التكامل  وتعزيز  الطاقات،  توحيد  �سعيد  على  كبرة  اإجن���ازات 
جميع املجالت وفق روؤية وا�سحة عربت عنها بقوة حمددات "ا�سرتاتيجية 
وج�سدها  الإماراتي"،  ال�سعودي-  التن�سيق  "جمل�س  وخم��رج��ات  العزم"، 

حتالف البلدين يف "عا�سفة احلزم" دفاعاً عن ال�سرعية يف اليمن.
و�سكلت العالقات الثنائية املميزة بني البلدين نقطة ارتكاز اأ�سا�سية يف جهود 
باملبادرات  تاريخهما  يحفل  حيث  وال��ع��امل،  املنطقة  وا�ستقرار  اأم��ن  تعزيز 
العبء  حتمال  وق��د  العربية،  ال���دول  لدعم  اأو  العربية  اخل��الف��ات  لت�سوية 
العربي  ال�����س��اأن  يف  الإقليمية  ال��ت��دخ��الت  اأ���س��ك��ال  لكل  الت�سدي  يف  الأك���رب 
اأ�س�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، ف�سال عن دورهما  وحم��اولت زعزعة 
املجتمع  الإره��اب والتطرف والتي حتظى بتقدير  البارز يف جهود مكافحة 

الدويل اأجمع.
كال  يف  القيادة  حر�س  يف  متثلت  نوعية  نقلة  الثنائية  العالقات  و�سهدت 
جلنة  تاأ�سي�س  خ��الل  من  العالقات  ه��ذه  ماأ�س�سة  على  ال�سقيقني  البلدين 
عليا م�سرتكة يف مايو 2014 برئا�سة وزيري اخلارجية يف البلدين.. وقد 
البلدين  لقيادتي  ال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  تنفيذ  على  اللجنة  ه��ذه  عملت 
للو�سول اإىل اآف���اق اأرح���ب واأك���رث اأم��ن��ا وا���س��ت��ق��رارا مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات يف 
املنطقة وذلك يف اإطار كيان قوي متما�سك مبا يعود باخلر على ال�سعبني 

ال�سقيقني ويدعم م�سرة العمل اخلليجي امل�سرتك.
اإن�ساء جمل�س تن�سيقي بينهما  2016 وقع البلدان على اتفاقية  ويف العام 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  واملوا�سيع  الأم��ور  يف  والتن�سيق  الت�ساور  اإىل  يهدف 
يف املجالت كافة، حيث ن�ست التفاقية على اأن يجتمع املجل�س ب�سكل دوري، 

وذلك بالتناوب بني البلدين.
ويف يونيو 2018 رفعت دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية م�ستوى 
روؤية  على  ا�ستملت  م�سبوقة  غ��ر  م��راح��ل  اإىل  بينهما  الثنائية  العالقات 
 44 ع��رب  وع�سكرياً  وت��ن��م��وي��اً  اق��ت�����س��ادي��اً  البلدين  ب��ني  للتكامل  م�سرتكة 
م�سروعاً ا�سرتاتيجياً م�سرتكاً �سمن "ا�سرتاتيجية العزم" التي عمل عليها 
وع�سكرية  و�سيادية  حكومية  جهة   139 من  البلدين  من  م�سوؤول   350

وخالل 12 �سهرا.
منوذجاً  واململكة  الإم���ارات  بني  والتجارية  القت�سادية  العالقات  و�سكلت 
التجاري  ال�سريك  ال�سعودية  والتكاتف، حيث تعد  للتعاون  وثرياً  ا�ستثنائياً 
%7 من  لدولة الإم��ارات، وت�ستحوذ على نحو  والثالث عاملياً  الأول عربياً 
جتارة الإم��ارات غر النفطية مع العامل، وميتلك البلدان اأكرب اقت�سادين 
عربيني كما اأنهما يعدان من اأهم الدول ال� 10 املُ�سدرة عاملياً، باإجمايل قيمة 
�سادرات من ال�سلع واخلدمات تقرتب من 750 مليار دولر يف عام 2018. 
البيني وتعد  البلدين القطاعني التجاري والقت�سادي  ال�سياحة يف  وترفد 

املزيد من  ال�ستثمار وجذب  التي توفر فر�س  الواعدة  القطاعات  اأهم  من 
البلدين  يف  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية  ال��ق��اع��دة  لتنويع  امل�سرتكة،  امل�ساريع 
خا�سة بعد اأن خ�س�ست دولة الإمارات مبالغ مالية �سخمة لل�سنوات الع�سر 
املقبلة، لتطوير هذا القطاع وذلك بعد النجاحات املطردة التي حققتها يف 
جذب �سركات ال�سياحة العاملية ملا تتمتع به من مقومات اأ�سا�سية تكفل جناح 

ال�سناعة ال�سياحية فيها.
وجت�����س��د ال��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م�����س��ت��وى ال���رتاب���ط اجلغرايف 
والجتماعي بني �سعبيهما، وقد تعززت هذه العالقات عرب قنوات متعددة 
اإىل  الإم����ارات  �سفر ط��الب  ال��ب��داي��ات  ال��ذي �سهد يف  التعليم  اأب��رزه��ا قطاع 
حني  يف  والريا�س،  والإح�ساء  املكرمة  مكة  مبدار�س  لاللتحاق  ال�سعودية 
ت�ستقبل اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د الإم��ارات��ي��ة ال��ي��وم ع���ددا ك��ب��را م��ن الطالب 

ال�سعوديني.
ومتثلت العالقات الثقافية بني البلدين يف م�ستويات عدة، �سواء من خالل 
اإقامة العديد من التفاقيات والربامج امل�سرتكة، اأو على م�ستوى التداخل 
الثقايف بني املوؤ�س�سات اجلامعة التي تعمل يف هذا ال�سبيل واملبدعني واملثقفني 
يف البلدين، وذلك �سمن روؤية ترتكز اإىل اأن العالقة بني البلدين ال�سقيقني، 
واجتماعي  ث��ق��ايف  وم����وروث  وت��اري��خ  ام��ت��داد  لهما  �سعبني  ع��الق��ة  ت��ع��ززه��ا 

وجغرايف واقت�سادي.

نهيان بن مبارك يفتتح معر�س ممار�شة التغيري لدعم ق�شايا البيئة

جامعة ال�شارقة وجمعية الإمارات للمحامني والقانونيني توقعان اتفاقية للتعاون امل�شرتك

الإن�سان على الأر�س.
وتت�ساعد م�ستويات الهتمام بكل 
والفن  بالبيئة  املرتبط  الفن  من 
املت�سم بالوعي البيئي، الأمر الذي 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  ال�����س��وء  ي�سلط 
احلراري  الحتبا�س  ظاهرة  على 

واإرفني با�سكال )اململكة املتحدة(، 
وغ���������زلن ال�������س���ه���ل���ي )امل�����غ�����رب(، 
واأرجان �سيهاج )األبانيا(، وكولني 
واإلتيون  )اأوغ���ن���دا(،  �سيكاجوغو 
فايل )األبانيا(، وفتيحة الزموري 

)املغرب(.

ال��ك��وك��ب يعترب  اإن��ق��اذ  اأن  ي��و���س��ح 
يف  يتطلب  جماعي  جهد  مبثابة 
فردية.  م�����س��وؤول��ي��ة  ال���وق���ت  ذات 
فبغ�س النظر عن مكان التواجد 
اأدوات،  م��ن  الإن�����س��ان  ميلكه  وم���ا 
ه��ن��ال��ك ال���ع���دي���د م���ن اخل���ي���ارات 

وت�ستمل قائمة الفنانني امل�ساركني 
يف هذا املعر�س على كل من �سربل 
�سامويل عون )لبنان(، وكاثرين 
املتحدة(،  )ال�����ولي�����ات  لت�������س���ون 
وريت�سل  )ف��ن��ل��ن��دا(،  لب���ي  ول����ورا 
املتحدة(،  )ال���ولي���ات  ليب�سكيند 

الب�سرية.  الأن�سطة  عن  الناجمة 
بني  امل�ستمر  احل���وار  هنا  ويظهر 
ال��ف��ن واأن��ظ��م��ت��ن��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة، حيث 
الرتابط  م��دى  مالحظة  ميكننا 
والت�سال بني الإن�سان والطبيعة.  
بياناً  دب��ي  املعر�س يف  ه��ذا  وميثل 

الذوق  لإلهام  م�سمماً  وباعتباره 
ال�ستجابة  يف  وال���رغ���ب���ة  ال��ف��ن��ي 
للتحديات البيئية، يهدف املعر�س 
مل��ق��ارب��ة ال��ف��ن م��ن م��ن��ظ��ور بيئي؛ 
كيف يتم متثيل البيئة يف ال�سور 
واملنحوتات وكيف يتم ت�سوير دور 

•• دبي-الفجر:

 حتت رعاية كرمية وح�سور من 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزير  نهيان، 
مت اأم�س افتتاح الدورة الفتتاحية 
"ممار�سة  معر�س  م��ن  الر�سمية 
 Praxis of( التغير" 
Change( يف دبي يف ال�سركال 
"جالري  ج���ن���اح  ���س��م��ن  اأف���ن���ي���و 
جانب  اإىل  وح�����س��ر  فريّتي"، 
خلفان  م���ب���ارك  ���س��ع��ي��د  م��ع��ال��ي��ه 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ري  خ��رب��ا���س 
هيئة  يف  والآداب  ال��ف��ن��ون  لقطاع 
دب����ي، وخليل  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة 
الفنون  اإدارة  م��دي��ر  ع��ب��دال��واح��د 
وعبد  للثقافة،  دبي  الت�سكيلية يف 
ال�سركال  موؤ�س�س  ال�سركال  املنعم 
اإدارة  �ستوري مديرة  ودينا  اأفنيو، 
اإك�سبو  م��ع��ر���س  يف  ال����س���ت���دام���ة 
2020 دبي، وجمع من امل�سوؤولني 
ورج������ال الأع����م����ال وامل��ه��ت��م��ني يف 

الثقافة والفن يف الدولة. 

التي ميكن اتخاذها من اأجل لعب 
الدور املنوط بكم لإنقاذ الكوكب. 
ويج�ّسد هذا الأمر مو�سوعاً ميكن 
اأن يطال تاأثره جميع الأ�سخا�س 
ع��ل��ى ال���ك���وك���ب.  وي���ق���دم معر�س 
 Praxis( التغير"  "ممار�سة 
ب�سرية  روؤي��ة   )of Change
واإدراك�������ي�������ة مل����ج����ال الإج�����������راءات 
القيم  تاأثر  وينعك�س  امل�ستدامة. 
عافية  خ�����الل  م����ن  اجل����وه����ري����ة 
بيئتنا، الأمر الذي ي�سلط ال�سوء 
ع���ل���ى احل����اج����ة امل���ا����س���ة لإح������داث 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف واق��ع��ن��ا احل���ايل. 
وتن�سجم هذه الفعالية مع القيم 
معر�س  يتبناها  التي  الأ�سا�سية 
"اإك�سبو2020 دبي" وهي حتقيق 
و�سنع  ال���ع���ق���ول  ب���ني  ال���ت���وا����س���ل 
امل�ستقبل عرب ال�ستدامة والتنقل 
والفر�س، وي�ستمر املعر�س لغاية 
جناح  يف   2021 ن��وف��م��رب   24
الوحدة  يف  فريّتي"  "جالري 
اأف��ن��ي��و �سارع  ال�����س��رك��ال   ،29 رق��م 

القوز.  منطقة  يف   17

باملعرفة والإبداع لبناء اقت�ساد معريف 
تناف�سي، وي�سعى الطرفان من خالل 
الدعم  ت��وف��ر  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
من  والفعاليات  الأن�سطة  من  لعدد 
خ��الل ب��رام��ج و���س��روط يتم التفاق 
وقيام  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  عليها لح��ق��ا 
الطرفني  من  ومتخ�س�سني  خ��رباء 
يف اإلقاء حما�سرات وعقد ور�س عمل 
املوؤ�س�ستني  بني  متنوعة  جم��الت  يف 
�سمن برامج متفق عليها، اإىل جانب 
تدريب  ب�������س���اأن  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
وتاأهيل الراغبني بالتدريب وتطوير 
والكفاءة لديهم مما  املهارة  م�ستوى 
للكوادر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���س  ي��ع��زز 
تطوير  يف  التعاون  واأي�سا  الوطنية، 
وتنفيذ برامج التدريب النوعية ذات 

العالقة.

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة  جامعة  ورئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة، 
والذي  ورع����اه-  ت��ع��اىل  اهلل  -حفظه 
باأن �سموه يوجه اجلامعة دائما  اأكد 
املجتمع  م���ع  ال���ت���ع���اون  مب���د ج�����س��ور 
درا�سة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وم��وؤ���س�����س��ات��ه 
ال��ت��ي تهم ه��ذا املجتمع  امل��و���س��وع��ات 
وتعمل على تنميته وتطوره  بالطرق 
ثم  والعلمية،  التطبيقية  والأدوات 
ع��ر���س ن��ب��ذة ع��ن اجل��ام��ع��ة ب�سفتها 
من كربى جامعات الدولة من حيث 
ع���دد ال��ط��ل��ب��ة وع����دد ال���ربام���ج التي 
تطرحها، وفروعها املنت�سرة يف مدن 
الإم��ارة، وتقدم مرتبتها امل�ستمر  يف 
الت�سنيفات العاملية للجامعات. ومن 
جانبه اأكد املحامي اإبراهيم احلو�سني 
م��دي��ر ع���ام امل��ع��ه��د ال��ع��ايل للتدريب 

نائب  امل��ح��ام��ني  جمعية  ج��ان��ب  م��ن 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
الأ�ستاذ  وال��ق��ان��ون��ي��ني  ل��ل��م��ح��ام��ني 
اإبراهيم  وامل��ح��ام��ي  الغفلي،  حممد 
الإدارة،  جم��ل�����س  ع�����س��و  احل��و���س��ن��ي 
لتدريب  ال��ع��ايل  املعهد  ع��ام  وم��دي��ر 

القانوين.
ا�ستهل مدير اجلامعة مرا�سم توقيع 
باحل�سور،  ب��ال��رتح��ي��ب  الت��ف��اق��ي��ة، 
بالتعاون وتوقيع  �سعادته  معربا عن 
مع  التعاون  اأهمية  وع��ن  التفاقية، 
بهدف  والوطنية  املحلية  املوؤ�س�سات 
اأن  واأو�سح  وتنميته،  املجتمع  خدمة 
طبقا  حاليا  تعمل  ال�سارقة  جامعة 
وجه  خم�سية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خل��ط��ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  رئ��ي�����س��ه��ا  ب��اأرك��ان��ه��ا 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 

جلمعية  التدريبي  ال��ذراع  القانوين 
والقانونيني  للمحامني  الإم������ارات 
مع  بالتعاون  اجلمعية  اهتمام  على 
مقدمتها  ويف  الأكادميية  املوؤ�س�سات 
جامعة ال�سارقة اعتمادا على مكانتها 

واأهميتها العلمية والعملية.
اإىل تطوير  ن��ه��دف  واأ���س��اف ق��ائ��ال: 
اأع�ساء  م����ن  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ك�����وادرن�����ا 
وحم��ام��ني وط���الب وخ��رج��ني لرفع 
اأف�سل  وت�����س��م��ي��م  امل��ه��ن��ة  م�����س��ت��وى 
ال�����ربام�����ج واخل�����دم�����ات ل����س���ي���م���ا يف 
بالإ�سافة  منها،  العملية  اجل��وان��ب 
العملي  التدريب  اأف�سل  تقدمي  اإىل 

واملهني لطلبة القانون وخريجيه.
روؤية  م��ع  متا�سيا  الت��ف��اق��ي��ة  وت��اأت��ي 
الدولة الرامية اإىل التمكني الكامل 
املت�سلحة  الوطنية  الب�سرية  للموارد 

•• ال�شارقة-الفجر:

مع  اتفاقية  ال�سارقة  جامعة  اأبرمت 
القانوين  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د 
للمحامني  الإم�������������ارات  ب��ج��م��ع��ي��ة 
وال���ق���ان���ون���ي���ني، ب���ه���دف ال���ت���ع���اون يف 
الوطنية،  ال���ك���وادر  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل 
�سعادة  مديرها  اجلامعة  عن  وقعها 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
ال��ن��ع��ي��م��ي، وع����ن ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
للمحامني والقانونيني وقعها رئي�س 
جمل�س الإدارة الدكتور حممد بطي 
�سالح  الدكتور  بح�سور  ال�سام�سي، 
اجلامعة  مدير  نائب  احل���اج،  طاهر 
الدكتور  والأ�ستاذ  املجتمع،  ل�سوؤون 
را�سي الزبيدي، مدير مركز التعليم 
امل�ستمر والتطوير املهني، كما ح�سر 

ينظم يف اإك�شبو ال�شارقة يومي 26 و27 �شبتمرب اجلاري

عالي يتفقد التجهيزات النهائية للدورة العا�شرة من املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي
•• ال�شارقة-الفجر:

اأك����د ���س��ع��ادة ط����ارق ���س��ع��ي��د عالي 
م����دي����ر ع������ام امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
املركز  ح��ر���س  ال�����س��ارق��ة  حلكومة 
الدويل لالت�سال احلكومي التابع 
للمكتب، على توفر اأعلى معاير 
التح�سرات  وجت��ه��ي��ز  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اأعمال  با�ست�سافة   املتعلقة  كافة 
الدورة العا�سرة من اأعمال املنتدى 
الدويل لالت�سال احلكومي املقرر 
�سبتمرب  و27   26 يومي  انعقاده 
اجلاري يف مركز اك�سبو ال�سارقة.
التفقدية  زيارته  خالل  ذلك  جاء 
مركز  اإىل  ال�����ث�����الث�����اء،  ال�����ي�����وم 
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، ل��ل��وق��وف على 

الدولة  تتخذها  التي  الحرتازية 
بفايرو�س  الإ���س��اب��ة  م��ن  للوقاية 
املنتدى  اإدارة  ات���خ���ذت  ك����ورون����ا، 
احلكومي  ل���الت�������س���ال  ال���������دويل 
مراقبة  ت�سمل  وق��ائ��ي��ة  اإج�����راءات 
درج���ات احل���رارة ل��ل��زوار يف جميع 
ن����ق����اط ال�����دخ�����ول وال����ت����اأك����د من 
ارتدائهم القناع الواقي مع توفر 
التزمت  ك��م��ا  ل��ل��ي��دي��ن،  م��ع��ق��م��ات 
عرب  اجل�����س��دي  ال��ت��ب��اع��د  ب�سيا�سة 
وفًقا  امل�������س���ارك���ني  م��ق��اع��د  و����س���ع 
ل���ق���واع���د امل�����س��اف��ة الآم����ن����ة يف كل 
ومن�سات  العمل  ور�س  مواقع  من 
ع��ق��د اجل��ل�����س��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الدخول  عند  تعقيم  نقاط  و�سع 
للمحافظة على �سالمة احل�سور.

بانطالق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ح�����س��رات 
خبراً   79 يجمع  ال���ذي  املنتدى 
دول��ة عربية   11 الت�سال من  يف 
ع���ل���ى جميع  واط����ل����ع  واأج���ن���ب���ي���ة، 
اللوج�ستية  والتجهيزات  الأعمال 
والقاعات  وامل���ن�������س���ات  اجل����اري����ة، 
وور�س  اجلل�سات  لعقد  املخ�س�سة 

العمل التدريبية.
واأث����ن����ى ع������الي، خ�����الل اجل���ول���ة، 
على  امل�سرفة  اللجان  جهود  على 
على  وح��ر���س��ه��م  امل��ن��ت��دى،  تنظيم 
جن��اح��ه ات�����س��اق��اً م��ع امل��ك��ان��ة التي 
حققها على مدى دوراته ال�سابقة، 
وال����ذي ا���س��ت��ط��اع م��ن خ��الل��ه��ا اأن 
ي��ك��ون ن��اف��ذة ل��الإط��الل��ة ع��ل��ى كل 
ما من �ساأنه تطوير فرق الت�سال 

لنعقاد  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال����س���ت���ع���دادات 
"درو�س  ����س���ع���ار  حت�����ت  امل����ن����ت����دى 

املا�سي.. تطلعات امل�ستقبل.
املنتدى  ي��وا���س��ل  ل��ع��الي  ووف���ق���اً 
احلكومي  ل���الت�������س���ال  ال���������دويل 
ت���ط���وي���ر مم���ار����س���ات  ج����ه����وده يف 
م�ستوى  على  احلكومي  الت�سال 
اأن  اإىل  م�سراً  وال��ع��امل،  املنطقة 
العام  هذا  ي�ستكمل  ال��ذي  املنتدى 
اإمارة  روؤى  يرتجم  الأول،  عقده 
تعزيز  نحو  وتوجهاتها  ال�سارقة 
احلكومي  الت���������س����ال  م��ن��ظ��وم��ة 
واإطالق مبادرات ت�سهم يف تطوير 

املجتمعات وازدهارها.
وت�����ف�����ق�����د م������دي������ر ع���������ام امل���ك���ت���ب 
كافة  ال�سارقة  الإعالمي حلكومة 

املنطقة  م�ستوى  على  احل��ك��وم��ي 
والعامل.

لأن ترثي  "نتطلع  ع��الي:  وق��ال 
املنتدى  حققه  ما  العام  ه��ذا  دورة 
من  احلكومي  لالت�سال  ال���دويل 
اأعوام  مكت�سبات على مدى ع�سرة 
م��ن ان��ع��ق��اده، وت��ق��دمي ك��ل م��ا هو 
واأفكار  نقا�سية  جديد من حماور 
حمليون  خ��رباء  يقدمها  مبتكرة 
جتديد  على  يحر�سون  وعامليون 
واإر�ساء  الت�����س��ال  واأدوات  مناهج 
الثقة  على  قائمة  �سفافة  عالقة 

وامل�سداقية مع اجلمهور".

التدابري الحرتازية
ومب�������ا ي���ن�������س���ج���م م�����ع ال����ت����داب����ر 

ومغادرة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
احل�����س��ور م�������س���اًء، و���س��ي��ت��م و�سع 
اإر���س��ادي��ة ح��ول اإجراءات  اإع��الن��ات 

ال�سالمة يف جميع اأنحاء املركز.
وي�����س��رتط امل��ن��ت��دى ع��ل��ى ال�����زوار 

بتعقيم  متخ�س�سة  فرق  و�ستقوم 
مواقع اجلل�سات والور�س والقاعة 
ب�����س��ك��ل م��ن��ت��ظ��م بعد  ال���رئ���ي�������س���ة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ك��ل جل�سة  ان��ت��ه��اء 
�سامل  ب�سكل  اإك�سبو  مركز  تعقيم 

املعتمد  احل�����س��ن  تطبيق  حتميل 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
حاماًل  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
اللون الأخ�سر للتاأكد من �سالمة 

الزوار.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�سرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال�سيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
ال�سيخ  ���س��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ج��رة، 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
دائرة  اأجن��زت  الفجرة،  عهد  ويل 
الأ�����س����غ����ال ال���ع���ام���ة وال�����زراع�����ة يف 
الرابعة  املرحلة  الفجرة  حكومة 
م���ن ���س��ب��ك��ة ال���ط���رق ال��داخ��ل��ي��ة يف 
ك��ي��ل��و مرتا،   20 ب��ط��ول  الإم�������ارة 

والتي �سملت 12 منطقة.
وتعمل الدائرة من خالل امل�ساريع 
خدمات  حتديث  اإىل  تنفذها  التي 

البنية التحتية للطرقات الداخلية 
بجودة  الدائمة  �سيانتها  ومتابعة 
بكفاءة  ت�سغيلها  اأج���ل  م��ن  ع��ال��ي��ة 

عالية وذلك بالتعاون مع �سركائها 
الإ�سرتاتيجيني يف الإمارة.

وق����ال ���س��امل امل��ك�����س��ح م��دي��ر دائ���رة 
الأ�سغال العامة والزراعة بحكومة 
على  �سارفت  ال��دائ��رة  اإن  الفجرة 
النتهاء من اإجناز املرحلة الرابعة 
للطرق الداخلية يف الإمارة بن�سبة 
%100، والتي �سملت اإن�ساء طرق 
منطقة   12 على  توزعت  جديدة، 
"البدية، والعكامية، ورول دبا  هي 
املرحلة  دب��ا  ورول  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
والغزميري  وال���رم���اين،  ال��ث��ان��ي��ة، 
الطرق  ا���س��ت��ك��م��ال  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي مت 
الرغيالت  وم��ن��ط��ق��ة  ال���داخ���ل���ي���ة، 
ومنطقة مري�سيد، ومنطقة �سدنا 
الثانية،  امل��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  ح��ي��ث مت 
وم���ن���ط���ق���ة احل���ل���ي���ف���ات ح���ي���ث مت 
م�سرا   ،90% ن�سبته  م��ا  اإجن����از 
نفذت  املحلية  الطرق  ه��ذه  اأن  اإىل 

مب��وا���س��ف��ات ق��ي��ا���س��ي��ة مب���ا يخدم 
الأه�������ايل وي��ح��ق��ق ���س��الم��ة واأم����ن 
م����رت����ادي ه�����ذه ال����ط����رق ع���ل���ى اأن 
تتبعها مراحل اأخرى لتغطية كافة 

احتياجات اإمارة الفجرة".
الثالثة  املرحلة  اإىل  املك�سح  ولفت 
التي مت اإجنازها العام اجلاري من 
الإمارة  يف  الداخلية  الطرق  �سبكة 
ك���ي���ل���و م����رتا،   47 وب����ل����غ ط���ول���ه���ا 
الإم����ارة،  يف  منطقة   15 و�سملت 
الفجرة  ح��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����س��را 
لتنفيذ  احلثيثة  جهودها  توا�سل 
تواكب  التي  التطويرية  اخلطط 
الذي  وال�سكاين  احل�ساري  النمو 
احلركة  لتعزيز  الإم��ارة،  �ست�سهده 
وتوجيه  والقت�سادية،  ال�سياحية 
الطرق  اإن�������س���اء  ن��ح��و  ال���س��ت��ث��م��ار 
املالئمة  التحتية  البنية  وتطوير 

على املدى الطويل.

•• اأم القيوين-وام:

بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ك��رم 
القيوين  اأم  ع��ه��د  ويل  امل��ع��ال  را����س���د 
�سباح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س 
ال��دي��وان الأم���ري،  اأم�����س مبكتبه يف 
���س��امل جمرن  اأول ع��ب��داهلل  ال��رق��ي��ب 
ال�سام�سي من القيادة العامة ل�سرطة 
اأم القيوين لإخال�سه وتفانيه يف اأداء 

مهامه ال�سرطية والإن�سانية.
ف��رتة عمله  اأث��ن��اء  ال�سرطي  ق��ام  فقد 
مب�����س��اع��دة اأح���د ال�����س��ائ��ق��ني م��ن كبار 
وقام  �سيارته  اإط���ار  تعطل  بعد  ال�سن 
با�ستبداله باآخر والتاأكد منها قبل اأن 

يكمل طريقه.
�سعود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  واأث��ن��ى 
امل��ع��ال - خ���الل ال��ل��ق��اء - ع��ل��ى جهود 

ال�سرطي وتفانيه يف اأداء عمله وح�سن 
واإح�سا�سه  املجتمع  اأف���راد  مع  تعامله 

دون  امل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي��ه  بامل�سوؤولية 
تردد وبال مقابل .

القيوين  اأم  حكومة  اأن  �سموه  واأك���د 
حتر�س على تكرمي املتميزين حتفيزاً 

مل��زي��د م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء لتطوير 
ال��ع��م��ل وت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 
للمجتم�ع. من جانبه قدم الرقيب اأول 
ال�سام�سي جزيل ال�سكر والتقدير اإىل 
�سمو ويل عهد اأم القيوين ل�ستقباله 
يف مكتبه بالديوان الأمري وتكرميه. 
واأك���د اأن م��ا ق��ام ب��ه ه��و واج��ب وطني 
واأخ���الق���ي جت���اه اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع واأن 
واجبه يف اأداء مهامه �سي�ستمر مبزيد 
العمل  والعطاء يف خدمة  اجلهد  من 

ال�سرطي واملوؤ�س�سي .
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر �سعيد 
ال����ت����الي م���دي���ر ال�����دي�����وان الأم������ري 
و����س���ع���ادة ���س��ي��ف ح��م��ي��د ����س���امل مدير 

مكتب �سمو ويل عهد اأم القيوين .

الوطني للتاأهيل ينظم ور�شا تدريبية ل�شفرياته حول خماطر الإدماناأ�شغال الفجرية تنجز املرحلة الرابعة لطرق داخلية بطول 20 كم
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستهدفت  التي  التدريبية  الور�س  من  جمموعة  للتاأهيل  الوطني  املركز  نظم 
ال�سيفي  امللتقى  يف  م�ساركتهن  ب��ع��د  اخ��ت��ي��اره��ن  مت  ال��الت��ي  امل��رك��ز  ���س��ف��رات 

الفرتا�سي الذي نظمه املركز موؤخراً.
وكفاءة  مهارات  تطوير  اإىل  للتاأهيل  الوطني  املركز  �سفرات  برنامج  ويهدف 
العقلية  امل��وؤث��رات  اأ���س��رار  م��ن  الوقاية  يف  التوعوي  دوره���ن  لتعزيز  الطالبات 
املعرفة  اكت�ساب  على  ت�ساعدهن  تدريبية  عمل  ور����س  خ��الل  م��ن  وامل���خ���درات، 
ور�س   3 يف  امل��رك��ز  ���س��ف��رات  م��ن  ط��ال��ب��ة  وامل���ه���ارات ال���الزم���ة. و���س��ارك��ت 14 
تزويدهن  اإىل  وه��دف��ت  و�سبتمرب،  اأغ�سط�س  �سهري  خ��الل  ع��ق��دت  تدريبية، 

باملهارات الالزمة واملعلومات املطلوبة لن�سر التوعية يف املحيط املدر�سي.
وا�ستملت الدورات على دورة عرفت الطالبات بربنامج �سفرات املركز الوطني 
على  الإدم���ان  اأ���س��رار  ناق�ست  التي  العمل  ور���س  من  جمموعة  تلتها  للتاأهيل، 
التدخني  واأ����س���رار  وم��راح��ل��ه  الإدم�����ان  ت��ع��ري��ف  ي�سمل  مب��ا  العقلية  امل���وؤث���رات 

الإلكرتوين اإىل جانب الطرق الفعالة وغر الفعالة يف ن�سر التوعية.
من  عدد  مناق�سة  امل�ساركات،  مع  تن�سيقها  مت  التي  التدريبية،  الور�س  و�سهدت 
املدر�سة كالتنمر  املركز من الطالبات يف  التي قد تواجهها �سفرات  التحديات 

اللفظي والإهمال الدرا�سي وغرها.
وتركز ال��دورات على متكني الطالبات، وهن من مدار�س حكومية وخا�سة من 
خمتلف اإمارات الدولة، من لعب دور فعال يف حماية املجتمع من اآفة املخدرات، 

من خالل العمل على احلمالت التوعوية واملبادرات املجتمعية.
ويت�سمن الربنامج اإن�ساء نواد مدر�سية بقيادة ال�سفرات، ومتابعة املركز، ليكن 
حلقة و�سل بني البيئة املدر�سية وامل�سكالت التي قد يواجهها الطلبة يف املجتمع 
املدر�سي. وتتخرج ال�سفرات من الربنامج يف نهاية �سهر دي�سمرب املقبل، على 
اأن يقوم املركز الوطني للتاأهيل مبتابعة اخلطط التوعوية لل�سفرات وتقدمي 

الدعم املنا�سب لهن يف م�ساريعهن.
وي�ستقطب برنامج "�سفر املركز الوطني للتاأهيل" الطالب والطالبات الذين 

لديهم ال�سغف والطموح يف جمال التوعية ورفع م�ستوى املعرفة بني اأقرانهم 
و املحيط املدر�سي، ويتم تر�سيح امل�ساركني اإما عن طريق املدر�سة اأو عن طريق 
امللتقيات  مثل  باملركز  اخلا�سة  التوعوية  وال��ربام��ج  الفعاليات  يف  م�ساركته 
الر�سالة  ال�����س��ف��رة حل��م��ل  م��ه��ارات  ال��ربن��ام��ج يف تنمية  وي�����س��اه��م  ال��ط��الب��ي��ة. 
التوعوية باأ�سرار املخدرات واملوؤثرات العقلية لأع�ساء املجتمع املحيط بها، من 
اأو  املركز  �سواء عن طريق  الداعمة،  والن�ساطات  الفعاليات  امل�ساركات يف  خالل 
املوؤ�س�سات التعليمة الآخرى، وتزويدهن كذلك باملهارات الالزمة عند اكت�ساف 

حالت ا�ستخدام اأو تعاطي املخدرات دون اإحلاق الأذى بهن.
وقال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حمد الغافري مدير عام املركز الوطني للتاأهيل: 
الرامية لالهتمام  الوطنية  ا�سرتاتيجيتها  اإطار  ويف  الإمارات  دولة  "حتر�س 
بال�سباب من اجلن�سني، على تعزيز الوعي الطالبي واملجتمعي عموماً بخطورة 
على  الرتكيز  مع  املختلفة،  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرات  على  الإدم��ان  واأ�سرار 
اجلانب التوعوي". واأ�ساف اأن املركز الوطني للتاأهيل ينفذ على الدوام مبادرات 
اأرجاء  املدار�س، يف خمتلف  الن�سء وطلبة  اإىل خدمة  تهدف  متنوعة  وحمالت 
الدولة، وذلك من اأجل تاأهيلهم �سمن برنامج �سفراء املركز للتعامل بكل كفاءة 

مع مو�سوع الإدمان بكل جوانبه.
واأكد الغافري اأن القيادة الر�سيدة ل تدخر اإمكاناتها ومواردها من اأجل تعزيز 
واخلربة  بالكفاءة  تتمتع  ف��رق  لت�سكيل  ال��دول��ة  يف  ال�سبابية  القطاعات  اأدوار 

املطلوبة لتدعيم جهودها يف مكافحة اآفة الإدمان.
وكان املركز الوطني للتاأهيل قد اأطلق "امللتقى الأول لل�سفراء" يف العام 2019، 
يف مبادرة تهدف اإىل اإي�سال ر�سائل التوعية اإىل ال�سباب وطلبة املدار�س بطريقة 

مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية.
ك��وادر طالبية وتدربيها  بناء  امللتقى ر�سالة جمتمعية مهمة تركز على  وحمل 
بطريقة علمية وباأ�ساليب حديثة، لتقوم فيما بعد ببث ر�سائل التوعية والوقاية 

يف البيئة املدر�سية وحميط الأ�سدقاء.
يف  لعر�سها  املتميزة  امل�ساريع  اختيار  على  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  ويحر�س 

املوؤمترات العلمية والجتماعات القليمية والدولية التي ي�سارك فيها املركز.

ويل عهد اأم القيوين يكرم رقيبا اأول �شرطة 

ال�شري مارين تطلق اجليل الثاين من قوارب التحكم الذاتي املتطورة
•• اأبوظبي -وام:

الأمن  تكنولوجيا  م��ن  ال��ث��اين  اجليل  ع��ن  مارين"  "ال�سر  اأعلنت 
وذلك  ُبعد،  عن  فيها  التحكم  ميكن  م�سّطحة  ق��وارب  عرب  البحري 

اأثناء م�ساركتها يف معر�س موناكو لليخوت املُقام هذا الأ�سبوع.
"هايدرا"  ا�سم  تاأتي حتت  التي   �� البحرية اجلديدة  القطعة  وتهدف 
وهي عبارة عن قارب �سلب قابل للنفخ بطول 4 اأمتار �� لرفع الكفاءة 
الأمنية البحرية وتعزيز �سالمة املرا�سي واملوانئ الرئي�سية يف جميع 

اأنحاء العامل.
ومت جتهيز هذا القارب الذي ميكن التحكم فيه عن ُبعد باأجهزة رادار 
الدفاعية،  والأج��ه��زة  ال�سوت  تكبر  اأجهزة  من  وغرها  وك��ام��رات 

حيث جتمع بني اإمكانات قوارب الدوريات الأمنية وزوارق العرتا�س 
عالية ال�سرعة.

ومن املتوقع اأن تعزز �سركة ال�سر مارين، مع اإطالق جيلها الثاين 
البحري،  الأم��ن  �سوق  يف  تها  ح�سّ البحرية،  الأم��ن  تكنولوجيا  من 
البالغة قيمته حالياً ب� 19.87 مليار دولر والتي من املتوقع منّوها 

اإىل 29.91 مليار دولر خالل ال�سنوات الأربع القادمة.
وقال جاي نيفينز، الرئي�س التنفيذي ل�سركة ال�سر مارين: "يتمّثل 
تطوير  يف  وجوياً،  وبرياً  بحرياً  الأمني،  القطاع  يف  ال�سائد  الجت��اه 
متطّورة  تكنولوجية  باإمكانات  وجمّهزة  الذاتي  التحكم  ذات  ق��وارب 
فاإننا  ه��اي��درا،  ق��وارب  اإط��الق  ..وم��ع  املراقبة وال�ستجابة  يف جم��ال 
..حيث  الدولية  ال�سوق  هذه  طليعة  يف  ال�سركة  مكانة  بذلك  نر�ّسخ 

ميكن ا�ستخدام قوارب هايدرا يف خمتلف جمالت ال�سناعة البحرية، 
اإىل  وو�سوًل  الب�سائع  بت�سليم  وم��روراً  ال�سناعية  املوانئ  من  بدايًة 
يف  واإمكاناتنا  قدراتنا  اإب���راز  اإىل  ونتطلع  الفاخرة  اليخوت  حماية 
املُقام  لليخوت  موناكو  معر�س  يف  م�ساركتنا  اأثناء  البحري  القطاع 
هذا الأ�سبوع". ومت ت�سميم "هايدرا"، الذي ميكن التحكم فيها عن 
ُبعد، ليتم ا�ستخدامه كقارب متطّور �سمن اأ�سطول الدوريات الأمنية 
البحرية عالية ال�سرعة يف اأغلب املوانئ واليخوت الع�سرية الفاخرة 
يف جميع اأنحاء العامل. ويعزز هذا اجليل الثاين من القوارب املتطّورة 
ب�سكل  اإ�سافتها  العامل، حيث ميكن  اأنحاء  الأمنية يف جميع  الكفاءة 
كامل اإىل اأ�سطول الأمن البحري احلايل، كما اأنها قادرة على معاجلة 

ُجملة من التحديات يف �سناعات خمتلفة.

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Publication Advertisement for Execution Debtor

Sharjah Court - Civil Execution Court - 
1- David Batoumbi Nlend  2- Chamberlin Boyomo Moudio

Notice of Payment in Case No. - SHCEXCIREA2021/0001562 - Civil (Partial)
To: Judgment Debtor:  1- David Batoumbi Nlend 
  2- Chamberlin Boyomo Moudio
Whereas on date of the attached judgment has been issued against you for 
benefit of the plaintiff and execution creditor Mohammed Raouf in the above-
mentioned case, whereas the above-mentioned judgment creditor has applied 
for execution of the said judgment and paid the due fees, and whereas the 
execution judgment is as follows:
the total amount including the fees and expenses: AED 567927
therefore, you are requested to execute what has been mentioned in the above-
mentioned executive deed within (15) days from date of notifying you by this 
notice. In case of failure to do the requested, the Court will take against you the 
Compulsory Execution Procedures decided by law.
Judge
Waleed Khamees Abd-Allah khadeem
Sharjah Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, 
Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0002278 Commercial (Partial)
To Defendant: SWEET HOMES HOLDINGS HOMES REAL ESTATE LLC, 
represented by its Residence Unknown: Ajman - Al Falcon Towers - Building 
B1 - the whole of Fifth floor - Phone: 067499090 - Fax: 067315978 - P.O. Box: 
15468- Makani No.: 2563225412
You are required to attend the hearing on 30/09/2021 before the Case 
Management Office Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Manager Office 8) personally or through a legal proxy, and submit 
an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents within a period 
not exceeding ten days from the date of the publication to consider mentioned 
Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Note: Notification by Publication in English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Notification of the defendant by publication 

Before the case management office at the Sharjah Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

In the case No. SHCFICIRECON2021/0006280/ reconsideration petition
To the defendant: ESMAIL KUNHABDULLA
Unknown of place of residence: Dubai- Al Satwa- nearby the shop Bastachio
Notification by publication in English
To accept the petition in the form,
And in the merit, to revoke the appelled verdict and to judge once again 
reconsidering the ruling issued in this regard and giving the petitioner an 
opportunity to submit an answer note explaining the reasons for the petition. You 
are entrusted to attend the hearing on 03/10/2021 before the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case 
Manager Office No. 10) in person or through an authorized agent, and submit a 
reply memo to the case accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding Ten days from the date of publication in order to consider the case 
mentioned above-as a defendant
Case Management Office
Ayisha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348

Notice by publication
no. 7407/2021

Warner : AL WAHID TRADING FZE
Respondents : DUBAI WALLS CONSTRUCTION LLC 
RASHYA BANU SIRAJUDEEN ABDULJABAR-INDIAN 
MAHAMMAD FAROOQ KADAR SYED - INDIAN 
MINI CHRISTI K BAHULAYAN - INDIAN
The warner warns the respondents to emphasize payment of the 
amount of (221812 AED) two hundred twenty-one thousand 
eight hundred twelve dirhams only along with the legal interest 
5% from date the case is issued till full payment within no more 
than five days from the date of publication of notice otherwise 
will be forced to take the legal preocedures.
Notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348

Real Estate Summary 1137/2021/18
Details of service by publication

To the defendant / 1- Syed Ashraf Hassan Rizvi 
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 296,477), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Wednesday 13-10-2021 at 
08:30 AM on online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 9/ 2021  Issue No : 13348
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1115- Real Estate Summary 
Heard in Fourth Real Estate Summary Tribunal No. 198
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 228,949), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Osman Bobo Faki - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 228,949), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Thursday 30-9-2021 at 8:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Alyaa Mohammed Al Haj

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 167/2020/704 جلان عقارية 
املنظورة يف : جلنة دبي القاب�سة ودبي لند رقم 818  

 مو�سوع الدعوى : اإحالة الق�سية رقم 2020/177 من حمكمة العقارية اىل اللجنة دبي القاب�سة املخت�سة 
املدعى : علي ا�سغر �سبر طاهري  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - �سارع ال�سيخ را�سد - بناية القرهود �ستار - امام م�ست�سفى 
القرهود اخلا�س - مكتب رقم 216 - الطابق الثاين  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد جنيب حممد اليا�س - �سفته : مدعى عليه 
2020/177 من  الق�سية رقم  اإحالة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك���  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
حمكمة العقارية اىل اللجنة دبي القاب�سة املخت�سة وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق 2021/9/26 
اأو من ميثلك قانونيا  12.00 م�ساءا م عن طريق التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348
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اجلامعة العربية  تدين 
املحاولة النقالبية يف ال�شودان

•• القاهرة-وام:

اأدان اأحمد اأبو الغيط الأمني العام 
املحاولة  العربية  ال���دول  جلامعة 
ال�سودان  �سهدها  التي  النقالبية 
اجلامعة  وقوف  ا�ستمرار  ..موؤكدا 
العربية بقوة وراء ا�ستتباب الأمن 
وال�سالم يف ال�سودان خالل الفرتة 
ب��ي��ان لالأمانة  واف����اد  الن��ت��ق��ال��ي��ة. 
العامة للجامعة اأن ال�سودان ميثل 
الوطن  ا���س��ت��ق��رار  يف  م��ه��م��اً  رك���ن���اً 
اتفاقات  اأن  اإىل  م�����س��راً  ال��ع��رب��ي، 
ت��رت��ي��ب امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة التي 
وقعتها جميع الأطراف ال�سودانية 
خ���الل ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني حتظى 
العربية  وا�سع من اجلامعة  بدعم 
وامل���ج���ت���م���ع ال��������دويل، وه�����ي متثل 
لتجاوز  وح���ي���داً  ط��ري��ق��اً  ب��ال��ت��ايل 
تواجهها  التي  التحديات  خمتلف 
البالد. واأ�ساف البيان اأن اجلامعة 
العربية م�ستمرة يف تاأييد اجلهود 
ال�سودانية التي تهدف اإىل معاجلة 
اإىل  ي��وؤدي  مبا  املختلفة  امل�سكالت 

حت�������ق�������ي�������ق 
ت  لتطلعا ا
عة  و مل�سر ا
ل����ل���������س����ع����ب 
ال�������س���وداين 
م�ستقبل  يف 

مزدهر.

 قالت رئا�سة اجلمهورية يف اجلزائر اإن الرئي�س املوؤقت ال�سابق عبد 
اأزم��ة �سيا�سية مل  ت��وىل حكم البالد خ��الل  ال��ذي  ال��ق��ادر بن �سالح 

ي�سبق لها مثيل عام 2019 تويف الأربعاء عن 80 عاما.
عبد  الأ�سبق  الرئي�س  تنحي  بعد  موؤقتا  رئي�سا  �سالح  بن  تعيني  مت 
العزيز بوتفليقة يف اأبريل ني�سان 2019 يف اأعقاب مظاهرات �سعبية 
خام�سة  ل��ف��رتة  ال��رئ��ا���س��ة  �سغل  اإىل  لل�سعي  خطته  لرف�س  وا���س��ع��ة 

وللمطالبة باإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية.
وتويف بوتفليقة الذي حكم اجلزائر على مدى عقدين يوم اجلمعة 

املا�سي عن 84 عاما.
وا�ستمرت الحتجاجات بعد ا�ستقالة بوتفليقة رغم �سجن عدد من 

كبار امل�سوؤولني املتهمني يف ق�سايا ف�ساد خالل عهده.
وظل بن �سالح، الذي �سغل من�سب رئي�س جمل�س الأمة لعدة �سنوات، 
يف من�سب الرئي�س حتى انتخاب الرئي�س احلايل عبد املجيد تبون يف 

دي�سمرب كانون الأول 2019.
 

قال الحتاد الأوروبي يف بيان الأربعاء اإن م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية 
بالحتاد جوزيب بوريل اجتمع مع وزير اخلارجية الإيراين اجلديد 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  اللهيان  عبد  اأم��ر  ح�سني 

لالأمم املتحدة.
املوقعة  اللقاء نظرا لعدم عقد اجتماع وزاري لالأطراف  مت ترتيب 

على اتفاق 2015 النووي خالل فرتة جل�سات اجلمعية العامة.
وذك���ر الحت���اد الأوروب�����ي يف ب��ي��ان “اأكد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي���راين 
واأ�ساف اأن بوريل  الرغبة يف ا�ستئناف املفاو�سات يف موعد قريب”، 
على  فيينا  حمادثات  ل�ستئناف  البالغة  الأهمية  على  جمددا  “اأكد 

وجه ال�سرعة«.
وعقدت القوى العاملية �ست جولت من املحادثات غر املبا�سرة بني 
الوليات املتحدة واإيران يف فيينا بهدف حماولة ترتيب كيفية عودة 
اإىل اللتزام بالتفاق النووي الذي ان�سحب منه الرئي�س  الأطراف 

الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب يف 2018.

قالت جمهورية الكوجنو الدميقراطية اإنها األقت القب�س على اأحد 
بينه وبني  وج��ود �سلة  الأو�سط لال�ستباه يف  ال�سرق  دول��ة يف  رعايا 
ميلي�سيا يف �سرق البالد فيما قد يكون اأول مرة ُي�سبط فيها مقاتل 

غر اأفريقي مع تلك اجلماعة.
وهي  املتحالفة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��وات  جماعة  ال�سلطات  وحت��ّم��ل 
املذابح  ع�سرات  ارت��ك��اب  م�سوؤولية  اأوغ��ن��دي��ون  يقوده  م�سلح  تنظيم 
اأغلبها  الأخ���رة  الثالث  ال�سنوات  يف  النارية  والأ�سلحة  بالفوؤو�س 
وقع يف قرى نائية. ويف 2019 بايعت قيادة اجلماعة تنظيم داع�س 
الذي اأعلن بدوره م�سوؤوليته عن ع�سرات من الهجمات التي نفذتها 
اجلماعة وذلك رغم اأن خرباء الأمم املتحدة يقولون اإنهم مل يعرثوا 
عمليات  على  ال�سيطرة  له  داع�س  تنظيم  اأن  على  حا�سم  دليل  على 
الكوجنو  حكومة  با�سم  املتحدث  مويايا  باتريك  واأك���د  اجل��م��اع��ة. 
اأردين  املعتقل  “ال�سخ�س  ل��روي��رتز  مويايا  وق��ال  ال��رج��ل.  اعتقال 

اجلن�سية. ومت نقله اإىل كين�سا�سا ملزيد من ال�ستجواب«.
غر اأن وثائق اطلعت عليها رويرتز تبني اأن الرجل يحمل ت�سريح 
ويف  ال�سعودية  اجلن�سية  يحمل  اأن��ه  اإىل  وت�سر  كو�سوفو  يف  اإق��ام��ة 
الأرب���ع���ني م��ن ع��م��ره. ومل تتمكن روي����رتز م��ن ال��ت��اأك��د م��ن �سحة 
اأن  روي��رتز  عليها  اطلعت  للجي�س  داخلية  تقارير  وذك��رت  الوثائق. 
من املعتقد اأنه كان م�سوؤول عن الطائرات امل�سرة يف امليلي�سيا واأنه 
مت اعتقاله يوم 18 �سبتمرب اأيلول يف ماكي�سابو بالقرب من مدينة 

بيني حيث تن�سط امليلي�سيا.

عوا�شم

اجلزائر

بروك�سل

كين�سا�سا

ما ق�شة مهند�س البث ال�شوداين 
الذي رف�س اأوامر »النقالبيني«؟

اخلرطوم-وكالت
تداولت مواقع التوا�سل الجتماعي ال�سودانية بكرثة �سورة وا�سم مهند�س 
ال�ساعات التي تلت  خالل  ب�”احلبو”  التلفزيوين علي عمر ال�سهر  البث 
ف�سل املحاولة النقالبية التي حدثت فجر اأم�س الأول الثالثاء؛ فما ق�سة 

املهند�س ال�ساب وعالقته بواقعة النقالب؟
�سباح   م��ن  الأوىل  ال�ساعات  خ��الل  النقالبية  العملية  تنفيذ  ب��دء  عند 
اأم�س الأربعاء كان احلبو يغطي مناوبته العادية داخل اأحد ال�ستديوهات 
اإىل  ع�سكريني  �سباط  ث��الث  بدخول  تفاجاأ  لكنه  القومي؛  التلفزيون  يف 
املواقع  �سيطرت على كل  ق��وات من اجلي�س  ب��اأن  واأبلغوه  ال�ستوديو  داخ��ل 
ع�سكرية  مبو�سيقى  وا�ستبداله  العادي  البث  قطع  منه  وطلبوا  الع�سكرية 
متهيدا لإذاعة بيان النقالب الأول؛ اإل اأنه رف�س الن�سياع للطلب ما مل 
يتلق اأمرا مكتوبا من رئي�سه يف العمل. وحل�سن حظ احلبو مل متر �سوى 
دقيقة واحدة على الواقعة حتى تلقى ال�سباط اأوامر عرب التلفون ملغادرة 

ال�ستوديو يف اإ�سارة على ف�سل املحاولة النقالبية على ما يبدو.
ملندوب  ال�ستجابة  رف�س  اأن��ه  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  احلبو  ويقول 
اخلارطة  بتغير  تعليمات  اأي  يتلق  مل  اأن���ه  بحكم  النقالبية  املجموعة 
الرباجمية املو�سوعة م�سبقاً من قبل املدير العام للهيئة العامة لالإذاعة 
األبي  اأن  اأ�ستطيع  لن  اأنني  بلطف  ال�سابط  “ اأخ��ربت  وتابع:  والتلفزيون 

طلبهم ما مل ياأتيني اأمر مكتوب من قبل مدير التلفزيون«.
يوؤكد احلبو اأن املجموعة الع�سكرية التي اقتحمت ال�ستوديو تعاملت معه 
على عك�س املتوقع يف مثل هذه الظروف، مو�سحا اأن “الغريب يف الأمر اأنهم 

حتدثوا معي بلطف ومل يهددوين اأو يجربونني على تنفيذ اأوامرهم«.
يف  م�ستمرا  كنت  “بينما  احلبو  يقول  اإذ  دوره��ا  لعبت  اأي�سا  ال�سدفة  لكن 
خارجني  بعدها  واأ�سرعوا  هاتفية  مكاملة  اأحدهم  تلقى  مبوقفي؛  التم�سك 
اأو مل  اأ�سروا على طلبهم  اإذا  اأدري ما الذي كان �سيحدث  املبنى... ل  من 

يطلب منهم الن�سحاب«.

امل�شري طنطاوي والإخوان.. بطولة يف معركة الق�شاء على التطرف

في�شانات ال�شودان تهجر الالجئني الآتني من اجلنوب 

وا�شنطن حتذر من التالعب باأ�شعار الغاز يف اأوروبا  طهران م�شتعدة ل�شتئناف املفاو�شات النووية
•• وار�شو-اأ ف ب

حذرت وزيرة الطاقة الأمركية جينيفر غرانهومل الأربعاء من “التالعب” باأ�سعار الغاز يف اأوروبا 
من خالل “التخزين اأو الف�سل يف اإنتاج امدادات كافية” اأثناء اجتماع وزراء الحتاد الأوروبي ملناق�سة 
املتحدة  الوليات  كانت  “لقد  لوار�سو  زيارة  لل�سحافيني خالل  وقالت غرانهومل  الغاز.  النق�س يف 
وا�سحة يف اأننا و�سركاءنا يجب اأن نكون م�ستعدين ملوا�سلة الدفاع )عن م�ساحلنا( عندما تكون هناك 
اأطراف رمبا يتالعبون بالإمدادات من اأجل م�سلحتهم«. واأ�سافت “نريد اأن يكون اجلميع متيقظني 
وتابعت  كافية«.  اإم���دادات  اإنتاج  يف  الف�سل  اأو  التخزين  خالل  من  الغاز  اأ�سعار  يف  تالعب  اأي  مل�ساألة 
“نحن نتعامل مع هذا الأمر مبنتهى اجلدية ونقف بجانب حلفائنا الأوروبيني ل�سمان ح�سولهم 
تهيمن اأزمة الطاقة التي تتهدد اأوروبا  على اإمدادات كافية ومي�سورة الكلفة من الغاز هذا ال�ستاء”. 
على الجتماع غر الر�سمي للوزراء الأوروبيني يف �سلوفينيا. من جهته، قال وزير الطاقة الليتواين 

داينيو�س كريفيز “نحن نحتاج اإىل تعاون ... على امل�ستوى الأوروبي حلماية مواطنينا” .

“اأن تتعاون  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال��ل��ه��ي��ان  ع��ب��د  ام���ام 
الدولية للطاقة  الوكالة  تام مع  اي��ران يف �سكل 
و”جدد العراب  الذرية حلل امل�سائل العالقة”، 
النووي  للربنامج  العام  امل�سار  حيال  قلقه  عن 

اليراين«.
املتحدة  ال��ث��الث��اء يف المم  ال��غ��رب��ي��ون  وم��ار���س 
�سغوطا على الرئي�س اليراين ابراهيم رئي�سي 
النووي  ح����ول  امل���ف���او����س���ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ب���ه���دف 
اليراين يف اأ�سرع وقت، لكنهم مل يح�سلوا على 

تعهد وا�سح.
وجتري مباحثات منذ ني�سان اأبريل يف فيينا بني 
ايران والدول اخلم�س الكربى التي وقعت اتفاق 

وبريطانيا  وفرن�سا  وال�سني  املانيا  اأي   ،2015
ورو�سيا.

املتحدة  الوليات  اإع��ادة  اىل  املفاو�سات  وتهدف 
ال�سابق  الرئي�س  منه  ان�سحب  بعدما  لالتفاق 
دونالد ترامب يف اأيار مايو 2018، ودفع ايران 
اىل الوفاء بكامل التزاماتها الدولية الواردة يف 
بعد  حزيران/يونيو  منذ  معلقة  لكنها  التفاق، 

النتخابات الرئا�سية يف ايران.
واأقالت طهران عبا�س عراقجي الذي كان ميثل 
2013، وقد  م��ن��ذ  امل��ف��او���س��ات  ه���ذه  ب���الده يف 
خلفه علي باقري القريب من املحافظ املت�سدد 

رئي�سي.

•• بروك�شل-اأ ف ب

اأعلن وزي��ر خارجية الحت��اد الوروب���ي جوزيب 
ب���وري���ل الرب���ع���اء اإث����ر ل��ق��ائ��ه ن��ظ��ره الي����راين 
ح�سني اأمر عبد اللهيان يف نيويورك اأن ايران 
برناجمها  حول  املفاو�سات  ل�ستئناف  م�ستعدة 
وذلك بعد تعليقها  النووي “يف موعد و�سيك”، 

يف حزيران يونيو.
بروك�سل  اأ�سدره مكتبه يف  بيان  بوريل يف  وقال 
اإن “وزير اخلارجية اليراين اكد نيته ا�ستئناف 

املفاو�سات يف موعد و�سيك«.
واو�سح امل�سوؤول الدبلوما�سي الوروبي اأنه �سدد 

•• اجلبلني-اأ ف ب

ال�������س���ودان، ظّن  ل���دى و���س��ول��ه اىل 
معاناة  م���ن  ان��ت��ه��ى  اأن����ه  ك���ور  داوود 

جنوب  يف  ال��ن��زاع��ات  نتيجة  ب���الده  ���س��وارع  يف  الت�سرد 
ال�سودان املجاور، لكن الفي�سانات التي غمرت خميما 

كان يوؤويه، �سردته جمددا.
الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  ال�����س��ودان  اىل  ك��ور  و���س��ل 
القناعة يف  املا�سي ومنذ ذلك الوقت يعي�س يف خميم 
يف  ال�سودانية  الأب��ي�����س  النيل  ب��ولي��ة  اجلبلني  حملة 

جنوب البالد الذي ي�سم نحو 35 األف نازح.
القناعة، ا�سطر كور  الفي�سانات خميم  بعدما غمرت 

لل�سكن على قارعة الطريق.
وقال كور لوكالة فران�س بر�س “تدفقت املياه ب�سغط 
متعلقاتنا،حملنا  جل��م��ع  وق���ت  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ومل  ع���ال 

اأطفالنا فقط«.
واأ�ساف “الآن مل يعد لدينا طعام اأو اأدوية اأو اأي �سيء 

نواجه به النامو�س املنت�سر بكرثة«.
خم���ي���م ال���ق���ن���اع���ة ل��ي�����س ال���وح���ي���د ال������ذي ت�������س���رر من 
من  اأك����رث  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ف��ي��د  اإذ  ال��ف��ي�����س��ان��ات 
الغزيرة  بالأمطار  ت��اأث��روا  ولج��ئ  مقيم  األ��ف   288

والفي�سانات يف 13 من وليات البالد ال18.
من  وزادت  كبر  ب�سكل  الن�سانية  احلاجات  وارتفعت 
اأي�����س��ا حيث ادت  ال�����س��ودان  ال��ك��ارث��ة يف ج��ن��وب  حدتها 

الفي�سانات اإىل نزوح نحو 426 األف �سخ�س.
يف ال�سودان، نقل اآلف الالجئني اإىل خميمات اأخرى، 
املياه. لكن ل  اإىل قرى مل تغمرها  اآخ��رون  بينما جلاأ 

يزال كثرون من دون ماأوى.
ال�سودان  يف  الالجئني  مفو�س  حممد  اإبراهيم  وق��ال 
اإيجاد  “اأ�سبحوا بال ماأوى ونواجه حتديا حقيقيا يف 

مناطق جديدة ننقلهم اإليها«.
ال�سودان  يف  �سنويا  غ��زي��رة  مو�سمية  اأم��ط��ار  وتهطل 

•• القاهرة-وكاالت

نظرٌة ثاقبٌة، وعقٌل متفّتٌح، حروًبا كثرة خا�سها لإنقاذ 
اأر�س م�سر من الوقوع يف براثن الأعداء؛ اإل اأّن املعركة 
ف  الأبرز والأهم هي التي �سعى فيها للق�ساء على تطرُّ

تنظيم الإخوان.
 ،1935 يف  امل��ول��ود  ط��ن��ط��اوي،  ح�سني  حممد  امل�سر 
اأحداث كثرة كان ُيّتهم باأّنه املت�سبب الأول بها، اإل اأّنه 
الرد  الآخرين من  ال��رد، ومينع  دائًما عن  يرّتفع  كان 

نيابة عنه.

لن ي�شتمروا طوياًل!
يف هذا ال�سياق، قال الكاتب ال�سحفي م�سطفى بكري، 
اأبريل   21 ي��وم  اإّن��ه يف  امل�سري،  ال��ن��واب  ع�سو جمل�س 
بوزارة  مكتبه  يف  ط��ن��ط��اوي  امل�سر  ا�ستقبله   2011
املركزية  املنطقة  قائد  الرويني  ح�سن  واللواء  الدفاع 
ي�ستطيع  ال��ت��ي  الأ���س��وات  كمية  ع��ن  مت�سائاًل  اآن����ذاك، 

الإخوان ح�سدها يف النتخابات.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ��ة  خ��ا���سّ ت�����س��ري��ح��ات  يف  واأ����س���اف 
نوفمرب   28 ي��وم  النتخابات  ج��رت  “حني  عربية”: 
باأكرث  وال�سلفيني  الإخ��وان  فوز  عن  واأ�سفرت   2011
من 70 باملئة من مقاعد الربملان �سعر امل�سر طنطاوي 

وعن اأبرز كلمات امل�سر التي �سمعها منه، قال “بكري”: 
يعطي  اأّن���ه  �سعرُت  الهاك�ستب  ق��اع��دة  يف  كنا  “عندما 
اأيّن  فاأخربته  ال��رتدد،  بنوع من  التحّية ملحمد مر�سي 
املا�سي  حزين، فقال يل: ل حتزن اهلل حمى م�سر يف 

و�سيحميها يف امل�ستقبل«.

ا�شتقرار الدولة امل�شرّية
ا الكاتب واملفّكر امل�سري الدكتور عبد املنعم �سعيد،  اأمَّ
ع�سو جمل�س ال�سيوخ امل�سري، ي�سر اإىل اأّن الجتاه يف 
الدولة امل�سرية اإبان فرتة ثورة 25 يناير، وبعد تّنحي 
الرئي�س ال�سابق حممد ح�سني مبارك، واإم�ساك املجل�س 
الع�سكري برئا�سة امل�سر طنطاوي زمام احلكم، ل�سالح 

ا�ستقرار الدولة فقط، ل ل�سيء اآخر.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ��ة  خ��ا���سّ ت�����س��ري��ح��ات  وي�����س��ي��ف يف 
اأّن  مت��اًم��ا  ي����درك  ط��ن��ط��اوي  امل�����س��ر  “كان  عربّية”: 
م�سًرا اإىل  ُيوؤَْمن لها”،  جماعة الإخ��وان الإرهابية ل 
اأّن اجلماعة كانت تتعامل مع الأمور واملجل�س الع�سكري 

اإبان تلك الفرتة بوجهني.
ويتابع: “الوجه الأول هو رغبتهم يف الو�سول لل�سلطة، 
لل�سوارع  ال���س��ت��م��رار يف اخل�����روج  ه���و  الآخ�����ر  والأم�����ر 
م�سدًدا  الأول”،  الهدف  لتحقيق  �سغط  اأداة  باعتباره 
على اأّن كل ما يهم طنطاوي يف ذلك الوقت هو ا�ستقرار 

باخلطر و�سمعته يقول دائًما ربنا ي�سرت على البلد«.
يناير   23 ي��وم  النواب  جمل�س  انعقد  “عندما  وتابع: 
2012 �ساألت هل امل�سر طنطاوي �سياأتي غًدا ويلقي 
�سامي  الفريق  فقال  2012؟  يناير   24 ي��وم  خطاًبا 
جمل�س  لرئي�س  ف��ق��ط  كلمته  �سر�سل  ل،  يل:  ع��ن��ان 
النواب اآنذاك، حممد �سعد الكتاتني، لأّنه يدرك جّيًدا 
للموؤ�س�سة  والإ���س��اءة  ال�ستعرا�س  �سيكون  ال��ه��دف  اأنَّ 

الع�سكرية«.
الإخوان  اأّن  دائ��ًم��ا  ي��درك  ك��ان  “امل�سر  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ار 
التاأ�سي�سية  وباجلمعية  بال�ُسلطة،  لال�ستئثار  ي�سعون 
على  موؤكًدا  اجلميع”،  ح�ساب  على  النواب  جمل�س  يف 
اأّن “كثًرا ما اأعرب عن ا�ستياءه من الإ�ساءة للموؤ�س�سة 

الع�سكرية امل�سرية.
كان  لل�سلطة  مر�سي  حممد  و���س��ل  “عندما  واأردف: 
ي�����س��ت��م��روا طويال”،  ل��ن  الإخ������وان  اأّن  م���درًك���ا  امل�����س��ر 
م�سيًفا: “قابلته يوم الأربعاء 27 يونيه، وقال يل: اإذا 
اإذا كان  اأّما  اإىل جانبهم،  مل يخالفوا القوانني �سنكون 

عك�س ذلك فال�سعب نف�سه �سيثور عليهم«.
جماعة  وتاآمرت  كثًرا،  ُظلم  طنطاوي  اأّن  على  و�سدد 
الفو�سويني،  بع�س  اإليه  واأ���س��اء  كثًرا،  عليه  الإخ���وان 
ولكن كان امل�سر دائًما يقول “ربنا �سياأخذ حقي وحق 

م�سر منهم«.

ال�سلطات ال�سودانية. ويف حملة اجلبلني، قال اأنور اأبو 
القرويون  ي�سهد  “مل  القناعة  خميم  م�سوؤول  �سورة 

في�سانات كهذه منذ اأربعني عاما«.
وحاول الالجئون حماية م�ساكنهم ببناء حاجز ترابي 

حولها.
وانهار  ع��ال  ارت��ف��اع  اإىل  و�سلت  “املياه  ك��ور  واأ���س��اف 
احل����اج����ز خ�����الل ي���وم���ني واأ����س���ب���ح���ت امل����ي����اه حمملة 

بالأو�ساخ«.
وي��ح��اول ع���دد م��ن ال��الج��ئ��ني ا���س��ت��خ��دام رك���ام املنازل 

خملفة  الأول/اأك��ت��وب��ر،  وت�سرين  حزيران/يونيو  بني 
التحتية  والبنية  املمتلكات  اأ�سرارا يف  في�سانات تلحق 

واملحا�سيل.
واأكدت الأمم املتحدة اأن ال�سودان ا�سطر العام املا�سي 
اإىل اإعالن حالة الطوارئ ملدة ثالثة اأ�سهر بعدما �سهد 
 140 ملقتل  اأدت  ع��ق��ود  خ��الل  الأ���س��واأ  ه��ي  في�سانات 

�سخ�سا فيما ت�سرر منها 900 األف اآخرين.
 84 الآن يف مقتل  العام حتى  وت�سببت في�سانات هذا 
�سخ�سا وتدمر 40 األف منزل على نطاق البالد وفق 

اأن ُيحدث  امل�سر جنح يف  اأّن  واأو�سح  امل�سرية.  الدولة 
انتقال ال�سلطة ب�سكل �سلمي، دون حدوث ان�سقاق بني 
ال�سعب امل�سري، لأّنه  اأو حتى  امل�سلحة  �سفوف القوات 
متمر�س  ع�سكري  ورج���ل  �سلبة،  ع�سكرية  �سخ�سية 

يدرك الأمور جّيًدا.

املحطمة يف بناء م�ساكن جديدة، من 
الفي�سان  م��ي��اه  يف  ال�سباحة  خ��الل 

الراكدة.
وقال ديفيد بدي اأحد الالجئني وهو 
يف و�سط املياه “لي�س لدينا طعام اأو فرا�س ننام عليه..

نريد فقط بناء �سقف فوق روؤو�س الأطفال«.
بينما ين�سغل الالجئون بانت�سال متعلقاتهم من املياه، 
حذر عمال الغاثة من احتمال انت�سار الأمرا�س و�سط 

الالجئني.
و�ساهد �سحايف وكالة فران�س بر�س لجئني ي�ستحمون 
منها  ق��واري��ر  ومي���الأون  ال��راك��دة  الفي�سانات  مياه  يف 

بغر�س ال�سرب.
كذلك اأدى الفي�سان اىل انت�سار النامو�س واأظهر عدد 

من الالجئني اآثار الل�سعات على اأج�سامهم .
وقال اأبو �سورة “نتوقع كارثة �سحية«.

و�سجلت الثنني 150 ا�سابة باملالريا بني الالجئني، 
ب��ي��ن��ه��م اأط���ف���ال م���ن خم��ي��م ال��ق��ن��اع��ة وخم��ي��م القيعة 
امل���ج���اور، ح�����س��ب اح�������س���اءات م��ف��و���س��ي��ة ال��الج��ئ��ني يف 
عن  الالجئني  اأح��د  مانويل  داركو�س  وعرب  ال�سودان. 
خماوفه موؤكدا اأن “فر�س النجاة تبدو �سئيلة يف ظل 

هذه الظروف«.
ياأكل  والنامو�س  طعامنا  ج��رف  “الفي�سان  واأ���س��اف 
اأج�����س��اد الأط���ف���ال والأم���ط���ار ت��وا���س��ل ال��ه��ط��ول علينا 

ونحن نعي�س يف العراء«.
ويف خميم القيعة املجاور والذي نقل اإليه العديد من 
اأبدت جنوى جيم�س قلقا على  املت�سررين،  الالجئني 

منزلها .
وقالت وهي ت�سر اإىل بع�س منازل املخيم التي تقرتب 
اأن ي�سلنا الفي�سان ويغمرنا مثل  “نخ�سى  املياه  منها 

القناعة«.
ا�سابات  وه��ن��اك  م��ك��ان  ك��ل  يف  “النامو�س  واأ���س��اف��ت 

عديدة« »

ماكرون ي�شتقبل رئي�س الوزراء اللبناين اجلديد  غدًا 
•• باري�س-اأ ف ب

الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  ي�����س��ت��ق��ب��ل 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون  ي�����وم غٍد 
اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  اجلمعة 
اجل����دي����د جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي حول 
م�����ائ�����دة غ��������داء ل���ب���ح���ث الأزم��������ة 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة غر 
ي�����س��ه��ده��ا لبنان  ال��ت��ي  امل�����س��ب��وق��ة 
ال��واج��ب تطبيقها  والإ���س��الح��ات 

للخروج منها.
خالل  اأن��ه  الإليزيه  ق�سر  واأعلن 
ماكرون  �سيناق�س  ال��ع��م��ل  غ���داء 
وميقاتي “التدابر والإ�سالحات 
بروت  يف  تطبيقها”  ال���واج���ب 

“وكذلك جدولها الزمني«.
“دور  اإىل  ال���ت���ط���رق  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
ملواكبة  الدولية  والأ���س��رة  فرن�سا 
جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي وح���ك���وم���ت���ه يف 
ت��ط��ب��ي��ق ب���رن���ام���ج الإ����س���الح���ات 

هذا«.
ل��ب��ن��ان م��رت��ني منذ  زار م��اك��رون 
بروت  مرفاأ  يف  الهائل  النفجار 
اآب/اأغ�سط�س  م����ن  ال����راب����ع  يف 
كربى  ج���ه���ودا  وي���ب���ذل   ،2020

حيال الأزمة اللبنانية.
و�سلت  ال������ذي  الن���ف���ج���ار  ون���ت���ج 
اإىل جزيرة قرب�س، عن  اأ�سداوؤه 
نيرتات  م��ادة  من  كميات  تخزين 
اج������راءات  دون  م���ن  الأم����ون����ي����وم 

وق��ائ��ي��ة، وت�����س��ب��ب مب��ق��ت��ل 214 
اأكرث  واإ�سابة  الأق��ل  على  �سخ�ساً 

من 6500 اآخرين.
واأحلق دماراً هائال يف املرفاأ واأحياء 
يف حم���ي���ط���ه، وط����ال����ت ا�����س����راره 

معظم املدينة و�سواحيها.
ويزور ميقاتي باري�س بعد خم�سة 
النواب  م��ن��ح جم��ل�����س  ع��ل��ى  اأي�����ام 
ال��ل��ب��ن��اين ال��ث��ق��ة حل��ك��وم��ت��ه التي 
اأيلول/�سبتمرب   10 يف  ت�سكلت 
بعد فراغ ا�ستمر 13 �سهرا وفاقم 

الأزمة يف البلد.
وتقع على عاتق احلكومة اجلديدة 
حماولة  اأب��رزه��ا  �سعبة،  مهّمات 

وقف النهيار القت�سادي.
ا�ستئناف  كذلك  عليها  و�سيتعنّي 
النقد  ����س���ن���دوق  م���ع  ال���ت���ف���او����س 
على  والإ�������������س������������راف  ال��������������دويل 

النتخابات النيابية املقبلة املقّررة 
يف اأيار/مايو من العام املقبل.

بتطبيق  التزامه  ميقاتي  واأع��ل��ن 
طرحها  التي  الفرن�سية  امل��ب��ادرة 
اأيلول/�سبتمرب  يف  م�����اك�����رون 
اإ�سالحات  على  وتن�س   2020

اقت�سادية لقاء م�ساعدة دولية.
القت�سادي  الن��ه��ي��ار  وا���س��ت��ن��زف 
واأفقد  لبنان  م�سرف  احتياطات 
 90 م��ن  اأك���رث  اللبنانية  ال��ل��رة 
ب��امل��ئ��ة م���ن ق��ي��م��ت��ه��ا وو����س���ع 75 
خط  حت��ت  اللبنانيني  م��ن  باملئة 
ال���ف���ق���ر، و����س���ط ه���ج���رة ب�����الآلف 

للمقتدرين واملي�سورين.
وو����س���ف ال��ب��ن��ك ال�����دويل الأزم����ة 
باأّنها  ل���ب���ن���ان  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
الأ�سواأ يف العامل منذ  واحدة من 

خم�سينات القرن التا�سع ع�سر.

  وا�شنطن تدين حماولة النقالب يف ال�شودان
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأدانت الوليات املّتحدة املحاولة النقالبية التي قالت ال�سلطات ال�سودانية 
اإنّها اأحبطتها منّددة ب�”اأعمال مناه�سة للدميوقراطية” وحمّذرة من اأّي 

“تدّخل خارجي يهدف اإىل بّث الت�سليل وتقوي�س اإرادة ال�سودانيني«.
وقال املتحّدث با�سم وزارة اخلارجية الأمركية نيد براي�س يف تغريدة على 
احلكومة  من  ال�سلطة  على  لال�ستيالء  الفا�سلة  املحاولة  “ندين  تويرت 
النتقالية التي يقودها املدنيون وتعطيل التحّول الدميوقراطي التاريخي 

يف ال�سودان«.
ال�سوداين يف طريقه  ال�سعب  املتحدة تدعم  الوليات  “حكومة  اأّن  واأ�ساف 

نحو الدميوقراطية وال�سالم والزدهار«.
واأرفق براي�س تغريدته ببيان قال فيه اإّن “الوليات املتحدة تدين املحاولة 
الفا�سلة من قبل اأطراف ع�سكرية ومدنية مارقة لال�ستيالء على ال�سلطة” 
جميع  “حما�سبة  النتقالية  ال�سودانية  احل��ك��وم��ة  وتنا�سد  ال�����س��ودان  يف 

املتورطني من خالل عملية ق�سائية عادلة«.
يف  حدثت  التي  تلك  مثل  للدميوقراطية  املناه�سة  “الأعمال  اأّن  واأ�ساف 
اإىل  ال�سوداين  ال�سعب  تطّلعات  تقّو�س  اخلرطوم  يف  اأيلول/�سبتمرب   21
ال���دويل لل�سودان، مب��ا يف ذل��ك عالقاته  ال��دع��م  احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وت�سع 

الثنائية مع الوليات املتحدة، يف خطر«.
وتابع البيان “ندين اأّي تدّخل خارجي يهدف اإىل بّث الت�سليل وتقوي�س 

اإرادة ال�سعب ال�سوداين«.
وكانت احلكومة ال�سودانية اأعلنت اإحباط “حماولة انقالبية” جرت فجر 
اإ�سارة  يف  بتنفيذها،  البائد”  النظام  فلول  من  “�سباطا  متهمة  الثالثاء، 
اىل نظام الرئي�س املخلوع عمر الب�سر املعتقل منذ اأكرث من �سنتني بعدما 

اأطاح به اجلي�س حتت �سغط حركة �سعبية احتجاجية عارمة.
ملجل�س  اجتماع  خالل  حمدوك  اهلل  عبد  ال�سوداين  احلكومة  رئي�س  وق��ال 
“يف  �سبقت املحاولة النقالبية، ومتثلت  “حت�سرات وا�سعة”  اإن  ال��وزراء 
النفالت الأمني باإغالق مناطق اإنتاج النفط واإغالق الطرق التي تربط 

امليناء ببقية البالد«.
11 �سابطاً وعددا من اجلنود  ال�سودانية اعتقال  امل�سلحة  واأك��دت القوات 

مل�ساركتهم يف املحاولة النقالبية.
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اأملانيا تر�شح الإثيوبي تيدرو�س على راأ�س ال�شحة العاملية 

نافذة 
م�شرعة

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

•• روموالد �شيورا

     يف نهاية �سهر �سبتمرب، كما يعلم جميع �سكان 
ل ت��ف��ادي ح��ي ت��رت��ل ب��اي الذي  ن��ي��وي��ورك، يف�سّ
مبنى  يقع  حيث  ال�سرقي  النهر  ح��دود  على  يقع 
الأمم املتحدة. اإنها اللحظة الأكرث انتظاًرا ب�سغف 
ي�سارع  حيث  العاملية،  الدبلوما�سية  الأجندة  على 
من�سة  على  من  للتحدث  تقريًبا  عاملي  زعيم  كل 

اجلمعية العامة.

   ل �شيء من ذلك العام املا�شي
   عام 2020، مل تكن هناك لقاءات مرجتلة بني 
املحمومة  املمرات  يف  احلكومات  اأو  ال��دول  روؤ�ساء 

واملزدحمة عادة يف مقر الأمم املتحدة.
   مل ننده�س اأو نتوتر من املواكب الرئا�سية التي 

ل نهاية لها يف ال�سارع الأول ...
   يف زمن انت�سار جائحة كوفيد-19، حاولت الأمم 

املتحدة التكّيف... وكان امل�سهد بائ�سا وقامتا.
   برز ترامب اأو ماكرون اأو ترودو اأو بوتني بغيابهم، 

واكتفوا مبقاطع فيديو م�سجلة م�سبًقا.
بالذكرى  لالحتفال  حزينة  طريقة  كانت  لقد     
الدولية... طريقة  للمنظمة  وال�سبعني  اخلام�سة 

حزينة جدا نعم، لكنها تعك�س الواقع كثرا.
تقريبا  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  الآن  ال�سيا�سي  الثقل     
�سفرا. مل يعد اأمينها العام ميار�س اأي تاأثر على 
ال�ساحة الدولية. ومنذ ما يقرب من 15 عاًما، مل 
راغًبا  اأو  ق��ادًرا  املتحدة  الأمم  روؤ�ساء  اأي من  يكن 
العاملية  الأزم����ات  اإح���دى  يف  �سخ�سًيا  امل�ساركة  يف 

الكربى.
   فرتة ولية اأنطونيو غوتري�س الأوىل -الذي، 
�سنوات  خلم�س  ل��ه  التجديد  مت  منطق،  ك��ل  �سد 
بالكاد  فا�سلة.  تقريًبا  بالإجماع  -اعُتربت  اخ��رى 
ترامب من موؤمتر  ان�سحب  �سمعنا �سوته عندما 
املناخ، ومن منظمة ال�سحة العاملية ... ياأتي روؤ�ساء 
ي�سهد  ال��دول واحلكومات احلاليون من جيل مل 
احلرب العاملية الثانية، ول يرون يف هذا النوع من 
املنظمات قيمة، ويف�سلون التحدث على امل�ستوى 
الع�سرين  اأو يف اجتماعات مثل جمموعة  الثنائي 
اأو جمموعة ال�سبع، اأو حول املجموعات الإقليمية 
اأو  ال��ت��ي جت��م��ع ال�����دول ذات امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة 

املت�سابهة.
   اإذن، ما الذي ميكن توقعه من الدورة ال�ساد�سة 
اأ�سبوعها  ب��داأت  التي  العامة  للجمعية  وال�سبعني 

رفيع امل�ستوى يف 21 �سبتمرب؟
والعن�سرية  كوفيد-19  وب��اء  اأن  الوا�سح  م��ن     
والفقر  امل��ن��اخ  وت��غ��ر  وال��ت��ف��اوت  الت�سامح  وع���دم 
الآفات،  من  وغرها  امل�سلحة  والنزاعات  واجل��وع 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان م��ا بعد  ل��ك��ن  ال��ق��ائ��م��ة،  �ستكون ع��ل��ى 
ال��ك��ارث��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ه���ي ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون الطبق 

الرئي�سي. �سيتم متحي�س خطاب جو بايدن... ما 
الذي ميكن اأن ناأمله بجدية؟

اأ�سهر، خلط  ال��ذي، قبل ب�سعة     الرجل العجوز 
اأمام الكامرات بني حفيدته وابنه بو، الذي رحل 
�سائًعا،  الآن  يبدو  �سنوات،  ع��دة  منذ  الدنيا  ع��ن 

واأكرث ه�سا�سة من اأي وقت م�سى.
وجنعلكم  ن��ط��اردك��م  “�سوف  ق��ول��ه  نتذكر  كلنا     
ت�سريحه  خ��الل  اأطلقه  ال��ذي  الثمن”،  تدفعون 
تنفيذه قرب  بعد هجوم مت  اأغ�سط�س،   26 م�ساء 
اأمريكًيا  ج��ن��دًي��ا   13 بحياة  اأودى  ك��اب��ول  م��ط��ار 

وجنديني بريطانيني وع�سرات املدنيني الأفغان.
هذه،  الثمن”  تدفعون  وجنعلكم  »�سنطاردكم     
ال��ت��ي ت����ردد ���س��داه��ا يف ق��ل��وب الأم��ري��ك��ي��ني مثل 
خطاب جورج دبليو بو�س يف 11 �سبتمرب 2001 

بعد هجمات القاعدة، �سقطت يف فراغ...
م���ن خطاب  اإذن  ن��ت��وق��ع��ه  اأن  ال����ذي مي��ك��ن  م���ا     
بايدن يف من�سة اجلمعية العامة؟ خطاب منتظر 
�سقوط  هو  كابول  �سقوط  يكن  اإذا مل  لأن��ه  ج��دا، 
الق�سطنطينية، فاإن موجة �سدمته التي مل تنته 

بعد، ل تقل تدمراً للغرب وقيمه.
   ل �سيء... يكاد ل �سيء ميكن توقعه من خطاب 
خطابه،  يف  الأب��ي�����س.  البيت  يف  ه�س  عجوز  رج��ل 
�سك  املتحدة بال  للوليات   46 الرئي�س  �سيحاول 
امل�سوؤولني  ن�سيحة  وراء  اأخ����رى  م���رة  الخ��ت��ب��اء 

الع�سكريني لتربير اأخطائه.
   ورمبا �سيقرتح بدون اقتناع، دعم م�سروع املمر 
الإن�����س��اين ل���الأمم امل��ت��ح��دة، ال��ه��ادف اإىل جتنيب 
ال�سعب الأفغاين اأزمة غر م�سبوقة. كلمات �سيتم 

ن�سيانها ب�سرعة، ل ن�سك يف ذلك.
الرئي�س  ب����اي����دن،  ج����و  ي�������س���ّرح  ع���ن���دم���ا  لأن������ه     
الدميقراطي، وبالتايل وريث التقليد الويل�سوين، 
اأن  للخطر،  معر�سني  �سكان  ع��ن  تخلى  اأن  بعد 
بالده مل تعد ترغب يف ان ت�سيل دماء اأبنائها من 
انتهت  نواجه احلقائق:  اأن  الخ��ري��ن، يجب  اأج��ل 
اأمريكا...  بعد  م��ا  اأم��ري��ك��ا  ع�سر  ودخ��ل��ن��ا  اللعبة 
ع�����س��ر مل ت��ع��د ف��ي��ه ك��ل��م��ة اأم��ري��ك��ا، ال��ت��ي عك�ست 
للحرية  كانت مرادفة  العليا ورمبا  املثل  يوم  ذات 
تعد  مل  امل�����س��ط��ه��دة،  لل�سعوب  والأم����ل  وال��ت��ح��رر 

�سوى ا�سم دولة.
اإق���راره يف امل�سكوت عنه يف هذه      ه��ذا م��ا �سيتم 
الدورة للجمعية العامة لالأمم املتحدة اجلديدة... 

نهاية عامل.
�سمح على  ع��امل  لكنه  بالتاأكيد،  اأمريكي،  ع��امل     
الق����ل، حت��ت ق��ي��ادة ف��ران��ك��ل��ني دي��الن��و روزفلت، 
املن�سة  العامة،  وجمعيتها  املتحدة  الأمم  باإن�ساء 
بع�س  تنظيم  املمكن  م��ن  ي��زال  ل  التي  ال��وح��ي��دة 
ي��وج��د م��ا ي�سبه برملان  ف��ي��ه��ا، وح��ي��ث  ال��ن��ق��ا���س��ات 

العامل .
ترجمة خرة ال�سيباين
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باحث م�سارك يف معهد العالقات الدولية وال�سرتاتيجية بفرن�سا. اأّلف عدة كتب عن الأمم 
املتحدة، ن�سر موؤخًرا مع اآن �سي�سيل روبرت “من يريد موت الأمم املتحدة؟ “، اأحدث من�سوراته، 

“جو امل�سكني! اأمريكا كوفيد-19 كما يراها مطلع«.

ومبا اأن عليه احل�سول على دعم العديد من اأع�ساء 
اأ�سبح تر�سحه معقدا  العاملية، فقد  منظمة ال�سحة 
يف  ال�����س��راع  ب�سبب  ل��ه  دعمها  اإث��ي��وب��ي��ا  �سحبت  منذ 

م�سقط راأ�سه تيغراي.
لرئا�سة  املر�سحون  يعنّي  ما  وع��ادة 
قبل  من  العاملية  ال�سحية  منظمة 
الأمر  ه��ذا  لكن  الأ�سلية،  بلدانهم 

لي�س �سرطا.
الدعم  اأن  املراقبني  معظم  وت��وق��ع 
اإفريقية،  دول  من  �سياأتي  الر�سمي 
ما جعل اإعالن اأملانيا يبدو مفاجئا.

وقد اأثار تيدرو�س غ�سب احلكومة 
الإث��ي��وب��ي��ة ب��ع��د ا���س��ت��خ��دام��ه منرب 
م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة م����رارا 
لإدانة احلملة القمعية يف منطقته 

ال�سلية.
ال���دول الأع�����س��اء يف املنظمة  واأم����ام 
مهلة ح��ت��ى ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء )ال��راب��ع��ة ب��ع��د الظهر 
املر�سحني  لت�سمية  اخل��م��ي�����س  غ��ري��ن��ت�����س(  ب��ت��وق��ي��ت 
ر�سميا  الأ���س��م��اء  تعلن  ل��ن  ال��ع��ام لكن  امل��دي��ر  ملن�سب 

حتى اأوائل ت�سرين الثاين نوفمرب.

••برلني-اأ ف ب

ر�سحت اأملانيا الثيوبي تيدرو�س اأدهانوم غيربيي�سو�س 
لولية ثانية كمدير عام ملنظمة ال�سحة العاملية، كما 

اأعلنت وزارة ال�سحة الأربعاء.
م���ع ���س��م��ان ت�����س��م��ي��ة اأمل���ان���ي���ا، يبدو 
ال�سابق  الث���ي���وب���ي  ال�����س��ح��ة  وزي����ر 
الوحيد  ال�سخ�س  عاما   56 البالغ 
ال�سباق قبل يوم من  الذي يخو�س 
الرت�سيحات  ت��ق��دمي  مهلة  ان��ت��ه��اء 

اخلمي�س.
الأملانية  ال���وزارة  با�سم  ناطق  وق��ال 
لولية  ت���ي���درو����س  ت��ر���ّس��ح  “اأملانيا 

جديدة.
�سار غيربيي�سو�س عام 2017 اأول 
اإفريقي يراأ�س هذه الوكالة النافذة 

التابعة لالأمم املتحدة والتي حتارب 
على خط املواجهة منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ومل يعلن هذا الدبلوما�سي ر�سميا بعد عن تر�سحه 
ل��ك��ن م�سادر  ���س��ن��وات،  ث��ان��ي��ة م��دت��ه��ا خم�س  ل��ولي��ة 

دبلوما�سية اأعلنت اأنه مر�سح.

•• عوا�شم-وكاالت

الرو�سية  ال�سوؤون  يف  اخلبر  قدم 
الدميوقراطية  ب��رن��ام��ج  ورئ��ي�����س 
“املجل�س  يف  ال�������دويل  وال���ن���ظ���ام 
اخلارجية”  ل��ل��ع��الق��ات  الأمل������اين 
لنتائج  روؤي���ت���ه  َم��ي�����س��رت  ���س��ت��ي��ف��ان 
ان����ت����خ����اب����ات ال������دوم������ا الأخ���������رة 
وتاأثرها على العالقات الرو�سية 
اأي�ساً  لأملانيا  اأن  خا�سًة  الأوروبية 

انتخاباتها املف�سلية بعد اأيام.
وكتب مي�سرت يف “املجلة الف�سلية 
يف  ال�سادرة  الدولية”  لل�سيا�سات 
اأن انتخابات الدوما انتهت  برلني 
احلزب  ف���وز  امل��ت��وق��ع��ة،  بالنتيجة 
واأنتج  امل����وح����دة،  رو���س��ي��ا  احل���اك���م 
اأقل  خيار”  دون  “الت�سويت  ه��ذا 
انتخابات تناف�سية يف حقبة ما بعد 
�سقوط الحتاد ال�سوفياتي ح�سب 
النتخابات  تلك  هياأت  لقد  راأي��ه. 
 2024 ل���س��ت��ح��ق��اق  الأر�����س����ي����ة 
انتخاب  ���س��ي��ع��اد  ح���ني  ال��رئ��ا���س��ي 
الرئي�س فالدمير بوتني اأو يفوز 

مبوجبها خلٌف له خمتار �سلفاً.
العامل تغر

اأكرث  ���س��ي��ت��ق��ل�����س   ،2024 ح��ت��ى 
رو�سيا  يف  امل�ستقل  الإع��الم  ف�ساء 
مع  وال��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  و�سي�سبح 
واأي  والأكادمييني  املدين  املجتمع 
اإن  �سعوبة  اأك��رث  للحكم  معار�س 

مل يكن م�ستحياًل.
اإىل م��وج��ة هجرة  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
اأوروب���ا، ل تقت�سر  اإىل  من رو�سيا 
البلطيق، وبولندا  فقط على دول 
اأي�ساً  ت�����س��م��ل  و  ب���ل  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 

اأملانيا وفرن�سا.
ت��غ��ل��ق رو���س��ي��ا ن��ف�����س��ه��ا اأك����رث اأم���ام 
العامل اخلارجي، كما اأن املنظمات 
�ستغادرها  فيها  النا�سطة  الدولية 
غر  “كيانات  ���ن���ف���ت  ����سُ لأن�����ه�����ا 

مرغوب فيها«.
التطور  الأمثلة على هذا  اآخ��ر  اإن 
الليبرالية،  احل��داث��ة  مركز  هما 
الأملاين  الرو�سي  التبادل  وجمعية 
اللذان كانا يعمالن يف رو�سيا منذ 
اجتماعية  ف�ساءات  و�سمن  عقود 
متعددة. يظهر كل ذلك اأن العامل 
بات خمتلفاً مبا فيه رو�سيا، حيث 
م��ه��ت��م��ة حتى  الأخ��������رة  ت���ع���د  مل 
مب��ح��اك��اة ن��ظ��ام دمي��وق��راط��ي بل 
اأ�سبحت حمكومة من نظام يريد 

النجاة باأي ثمن.

مل تعد ج�شرًا بل
 هدفًا لالإ�شعاف

الرو�سية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ظ��ه��ر 

حديثاً  املن�سورة  القومي  ل��الأم��ن 
بال�سعف.  احل���ك���م  ���س��ع��ور  م����دى 
ف��ه��و يف م��وق��ع دف��اع��ي ي��رك��ز على 
الداخل وال�ستقرار املحلي. ولهذا 
ال�سبب، يتوقع الكاتب القليل من 

الإ�سالحات.
اأملانيا طيلة عقود دولة  لقد كانت 
رائ��دة يف الحت��اد الأوروب���ي لعباً 
جتاه  بروك�سل  �سيا�سة  يف  اأ�سا�سياً 
رو�سيا. ومتتعت احلكومة الأملانية 
دوماً بعالقة خا�سة مع الكرملني 
مثل  م����ف����اه����ي����م  �����س����اغ����ت  ك����م����ا 
الع�سرنة”،  اأج��ل  م��ن  “ال�سراكة 
نهج اأوروبا جتاه رو�سيا. لكن ذلك 
تغر يف ال�سنوات ال�سنوات القليلة 

املا�سية.
اأملانيا  تعد  للكرملني، مل  بالن�سبة 
�سريكاً بل عدواً، واأ�سبحت الهدف 
حلمالت  الأ�����س����ا�����س����ي  ال����رو�����س����ي 

الت�سليل يف اأوروبا.
اأجنيال  امل�����س��ت�����س��ارة  مت��ث��ل ح��ق��ب��ة 
جوهرية  الأك���رث  احلقبة  م��رك��ل 
الأملانية  ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف 
ال�سوفياتي.  الحت��اد  �سقوط  منذ 
رو�سيا  بني  اجل�سر  اأملانيا  تعد  مل 
واأوروبا لكنها اأ�سبحت الدولة التي 
الحتاد  لتقوي�س  اإ�سعافها  يجب 
الدميوقراطي  والنظام  الأوروب��ي 

الليبرايل.

نقطة عطب
اأن م�سروع  ي��ب��دو  يف ه��ذا الإط����ار، 
نورد �سرتمي 2 يهدف اإىل تق�سيم 
بالعالقات  والإ������س�����رار  اأوروب���������ا، 
وتقوي�س  ل��الأط��ل�����س��ي،  ال���ع���اب���رة 

بزيادة  اأك����رث  ب��رل��ني  م�����س��داق��ي��ة 
اإم��دادات الغاز اإىل اأملانيا والحتاد 

الأوروبي.
العالقات  يف  ���س��خ��م  ت��غ��ي��ر  اإن�����ه 
اإعادة  ويتطلب  الأملانية  الرو�سية 
اأملانيا  �سيا�سة  يف  جوهرية  تفكر 
العتماد  اأ�سبح  لقد  رو�سيا.  جتاه 
ويبدو  ع���ط���ب،  ن��ق��ط��ة  امل���ت���ب���ادل، 
روابطها  اإىل  بالنظر  اأمل��ان��ي��ا،  اأن 
الق����ت���������س����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
رو�سيا،  م��ع  الوثيقة  وال�سيا�سية 
ال��دول عندما  اأ�سعف  واح��دة من 
يرتبط املو�سوع بالتدخل الرو�سي 

يف �سوؤونها.
بعد  اأن����������ه  م���ي�������س���رت  وي���������س����ي����ف 
اأملانيا  يف  الفيديرالية  النتخابات 
�سبتمرب)اأيلول(   26 يف  امل��ق��ررة 
امل�ست�سار  ع��ل��ى  ���س��ي��ك��ون  اجل�����اري، 
الت�سريعي  وامل���ج���ل�������س  اجل����دي����د 
انغالقاً  اأك��رث  رو�سيا  مع  التعامل 

واختالفاً.

جوهر العالقات م�شتهدف
رغ����م ج��م��ي��ع ال�����س��ع��وب��ات، تبحث 
ال���ن���خ���ب الأمل����ان����ي����ة ع����ن جم����الت 
املجالت  رو���س��ي��ا.  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل 
الأكرث خ�سوعاً للنقا�س حالياً هي 
التغر  مثل  امل�سرتكة  التحديات 
املناخي، والتحول نحو ال�سناعات 
اخل�سراء، والق�سايا الأمنية مثل 

اأفغان�ستان، و�سوريا، وليبيا.
اأم�����ا م�����س��اح��ة ال���ت���وا����س���ل الأك����رث 
تطوراً فهي املجتمع املدين. لكنها 
اأي�ساً امل�ساحة التي تريد رو�سيا اأن 

تقطع عنها اأي تدخل اأجنبي.

لأن  بطر�سبورغ حمظور  اإن حوار 
ممثلي جمل�س الإدارة ومنظماتهم 
“غر  م�������س���ن���ف���ون ع���ل���ى لئ����ح����ة 

املرغوب فيهم يف رو�سيا«.
العالقات  ���س��ل��ب  الأم�����ر  وي���ط���ال 
ب�سبكة  املمثل  ال��رو���س��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة 
وامل�ساريع  ال�سراكات  من  �سخمة 
ال�سبان  والتبادل بني  الجتماعية 

والتعاون الأكادميي والثقايف.
التحديات  ع���ل���ى  ح���ت���ى  خ������الف 

امل�سرتكة
هام�س  ���س��ي��ك��ون  ل���ذل���ك،  ن��ت��ي��ج��ة 
املناورة حمدوداً لدى اأي م�ست�سار 
ه��ن��ال��ك جمال  ي��ع��د  ج���دي���د. مل 
كبر للتوا�سل مع رو�سيا لأنه مل 
اجلانب  على  �سريك  هنالك  يعد 

الآخر.
عقلية  تختلف  مي�سرت،  وبح�سب 
النخب الرو�سية متاماً عن عقلية 
ن��ظ��رت��ه��ا الأمل���ان���ي���ة. ف��ف��ي جمال 
التغر  م��ك��اف��ح��ة  ح����ول  ال���ت���ع���اون 
ع�سر  ع��ن  اأملانيا  تتخلى  املناخي، 
الكربون، وعلى �سناعات ال�سيارات 
ع�سر  وت��ن��ه��ي  ت��ت��ك��ي��ف،  اأن  ف��ي��ه��ا 

حمركات الحرتاق.
القيادة  ت���زال  ال��وق��ت، ل  ويف ه��ذا 
منافع  ع����ن  ت���ت���ح���دث  ال���رو����س���ي���ة 
ل��ل��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي م��ث��ل خ��ل��و ممر 
اجلليد،  م����ن  ال�������س���م���ايل  ال���ب���ح���ر 
للقطاع  ج���دي���دة  ف��ر���س  وظ���ه���ور 
موؤ�سرات  توجد  ل  كما  ال��زراع��ي، 
والنفط  ال��غ��از  ����س���ادرات  اأن  ع��ل��ى 
يف  اأق�����ل  دوراً  ����س���ت���وؤدي  وال���ف���ح���م 
القت�ساد الرو�سي اأويف امليزانية يف 

ال�سنوات املقبلة.

يفتقدون للعقلية
الأملانية،  النتخابات  اإىل  بالنظر 
���س��ت��ك��ون ه��ن��ال��ك م��راق��ب��ة حلجم 
تبني برنامج حزب اخل�سر يف اأي 
العن�سر  لهذا  م�ستقبلي.  حتالف 
الأملانية  ال��ع��الق��ات  يف  م��ه��م  دور 
ال��رو���س��ي��ة. اإن ح���زب اخل�����س��ر هو 
اأكرث النقاد و�سوحاً لنظام بوتني، 
ونورد �سرتمي 2، وانتهاكات حقوق 

الإن�سان يف رو�سيا.
لكن حتى لو اأ�سبح الدميوقراطي 
�سولتز  اأولف  الج����ت����م����اع����ي 
اأو  ثقة  ه��ن��اك  تعد  مل  م�ست�ساراً، 

م�ساحة لبناء عالقات تعاونية.
النخب  غالبية  اأن  الكاتب  وي��رى 
اأفكاراً من  تتبنى  تزال  الأملانية ل 
املا�سي، وهي يف حاجة للتكيف مع 
تفعل،  مل  واإن  اجل��دي��دة،  الوقائع 
اأكرث  الأمل���اين  التاأثر  ف�سي�سعف 

على رو�سيا.
اأملانية  بالن�سبة حلكومة  املهم  من 
التحدي  اإىل  ت��ن��ظ��ر  اأن  ج���دي���دة 
تكون  واأن  اأك��رب،  بجدية  الرو�سي 
غر  العالقات  على  انفتاحاً  اأق��ل 
ال�سعف  نقاط  وتعالج  الر�سمية، 

الأملانية.
كل  لأن  ي���اأ����س���ف  م��ي�����س��رت  ول���ك���ن 
امل�ست�سارية  اإىل من�سب  املر�سحني 
لقيادة  العقلية  ف��ع��اًل  ميلكون  ل 
واإذا مل  رو���س��ي��ا،  م��ل��ف  اأوروب������ا يف 
تتكيف النخب الأملانية مع الو�سع 
ج����وار  ويف  رو�����س����ي����ا،  يف  اجل����دي����د 
الحتاد الأوروبي ف�ستتقل�س قدرة 
اأملانيا يف التاأثر على التطورات يف 

اجلوار، اأو حول العامل.

اأي عالقات بني مو�شكو وبرلني بعد انتخابات الدوما؟

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الدميوقراطية  الأغلبية  زعيم  اأعلن 
ال��ن��واب الأم��رك��ي �ستيني  يف جمل�س 
هوير اأّن املجل�س �سي�سّوت “قبل نهاية 
الأ�سبوع” على م�سروع قانون يت�سّمن 
ال�ساروخية  ال���درع  ملنظومة  مت��وي��اًل 
احلديدية”،  “القّبة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الذي  احل���اّد  اجل���دل  على  رّداً  وذل���ك 
اأث�����اره ���س��ح��ب ال��دمي��وق��راط��ي��ني هذا 

التمويل من م�سروع قانون اآخر.
وقال هوير اأمام املجل�س “لقد حتّدثت 
)الإ�سرائيلي(  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اإىل 
ي���ائ���ر لب���ي���د ق���ب���ل ����س���اع���ت���ني فقط 
واأخ���ربت���ه اأّن ه���ذا ال��ن�����ّس ���س��ُي��ق��ّر يف 

املجل�س«.
اأّنه  ال�سئيلة  الأغ��ل��ب��ي��ة  زع��ي��م  واأّك����د 
يعتزم اأن يطرح “على الت�سويت قبل 
ن��ه��اي��ة ه���ذا الأ���س��ب��وع م�����س��روع قانون 
احلديدية”،  القّبة  بالكامل  �سيمّول 
املنظومة  ه�����ذه  اأّن  ع���ل���ى  م���������س����ّدداً 
متاماً” لأمن  و”اأ�سا�سية  “دفاعية” 

اإ�سرائيل.
هذا  لإق���رار  �سي�ستخدم  اأّن���ه  واأو���س��ح 
تتّم  ب��اأن  تق�سي  معّجلة  اآل��ي��ة  الن�ّس 
الأع�ساء  باأغلبية ثلثي  املوافقة عليه 
�سفهي  ب��ت�����س��وي��ت  اأو  احل���ا����س���ري���ن 

بالإجماع.
وبعد اإقراره يف جمل�س النواب، يتعنّي 
اإق�����رار الن�ّس  ع��ل��ى جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ 
ب�����دوره ك���ي ي��ح��ال اإىل ال��رئ��ي�����س جو 

بايدن لتوقيعه ون�سره قانوناً نافذاً.
واأّكد هوير اأّن “الرئي�س يريد اأن تتّم 
الن�ّس” وكذلك  ه���ذا  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة 
الدميوقراطيني  القادة  جميع  يفعل 

يف الكونغر�س.
ويف وق���ت ���س��اب��ق م���ن ال��ث��الث��اء اأث���ار 
النواب  جمل�س  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
الغا�سبة  ال��ف��ع��ل  ردود  م��ن  ع��ا���س��ف��ة 
بعدما �سحبوا من م�سروع قانون اآخر 
لتمويل  �سة  خم�سّ دولر  مليار  مبلغ 

هذا النظام امل�ساّد لل�سواريخ.
اأمركية،  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  وب��ح�����س��ب 
ف����اإّن ال��دمي��وق��راط��ي��ني ���س��ح��ب��وا هذا 

�س  خم�سّ ق��ان��ون  م�����س��روع  م��ن  املبلغ 
ل��ت��م��وي��ل احل��ك��وم��ة ال��ف��درال��ي��ة بعد 
���س��غ��وط م��ار���س��ه��ا ع��ل��ي��ه��م ن����واب من 
اأن  رف�سوا  للحزب  الي�ساري  اجل��ن��اح 
القّبة  بني  واح��د  ن�ّس  يف  الربط  يتّم 

احلديدية ومتويل حكومتهم.
ال��ت��م��وي��ل من  ه����ذا  ���ُس��ح��ب  اأن  وم����ا 
احلكومة  مت���وي���ل  ق����ان����ون  م�������س���روع 
ال����ف����درال����ي����ة ح����ت����ى ������س�����ارع ال����ق����ادة 
الدميوقراطيون اإىل التاأكيد على اأّن 
�سيتّم، ولكن  القبة احلديدية  متويل 
ال�سنوية  امليزانية  ق��ان��ون  م�سروع  يف 

م�سّددين  الأمركية،  الدفاع  ل��وزارة 
على اأّنه لن يكون هناك اأي “انقطاع” 
اخلطوة  ل����ك����ّن  ال���ت���م���وي���ل.  ه�����ذا  يف 
لإثارة  كافية  ك��ان��ت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
الأق���ّل���ي���ة اجل��م��ه��وري��ة وغ�سب  ح��ن��ق 

بع�س الدميوقراطيني املعتدلني.
اجلمهورية يف  الأق��ل��ّي��ة  زعيم  و���س��ارع 
جم��ل�����س ال���ن���واب ك��ي��ف��ن م��ك��ارث��ي اإىل 
الدميوقراطيني  خ�����س��وم��ه  اّت����ه����ام 
“بالإذعان لنفوذ نوابهم الراديكاليني 
اأع���رب  ح��ني  يف  لل�سامية”،  امل���ع���ادي 
الو�سطيني  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  بع�س 

عن اأ�سفهم للخطوة التي اأقدم عليها 
زمالوؤهم.

اأعلنوا  اجل��م��ه��وري��ون  ال���ق���ادة  وك����ان 
ال�سيوخ  جمل�س  يف  ي�سّوتوا  لن  اأّنهم 
�سحب  الذي  القانون  ل�سالح م�سروع 
منه متويل القبة احلديدية، يف قرار 

يعني عملياً واأد هذا الن�ّس يف املهد.
لكّن ه��ذا الأم��ر مل مينعهم مع ذلك 
ي�����س��ّب��وا ج���ام غ�����س��ب��ه��م على  اأن  م���ن 

خ�سومهم الدميوقراطيني.
كروز  تيد  املحافظ  ال�سناتور  وك��ت��ب 
يف تغريدة على تويرت “اأمر ماأ�سوي. 
الزعماء الدميوقراطيون ي�ست�سلمون 

للي�سار املعادي لل�سامية«.
الدميوقراطيني  اأع��رب عدد من  كما 
ال�سغط  م��ن  غ�سبهم  ع��ن  املعتدلني 

الذي مار�سه زمالوؤهم الي�ساريون.
وكتب النائب دين فيليب�س يف تغريدة 
بع�س  اأّن  اأ�����س����ّدق  “ل  ت���وي���رت  ع��ل��ى 
لون  الزمالء الدميوقراطيني” يف�سّ
لتمويل  ق���ان���ون  ����س���ّد  ي�������س���ّوت���وا  اأن 
اأحد  يدافعوا عن  اأن  “على  احلكومة 

اأهّم حلفائنا«.
الدميوقراطية  النائبة  قالت  بدورها 
�سابقة  حمّللة  وه��ي  �سلوتكني  اإلي�سا 
املركزية  ال����س���ت���خ���ب���ارات  وك���ال���ة  يف 
على  الع��رتا���س  اإّن  اإيه”  اآي  “�سي 
خطوة  احلديدية”  “القبة  مت��وي��ل 
“الرغبة  اأظ��ه��رت  م�سوؤولة”  “غر 
يف مهاجمة �سيء ما، اأّي �سيء، ما دام 

يتعّلق بدولة اإ�سرائيل«.

جدل يف الكونغر�س حول متويل »القبة احلديدية« الإ�شرائيلية 

وا�شنطن تتربع بن�شف مليار جرعة اإ�شافية من اللقاح 
وقال امل�سوؤولون الأمركيون الكبار اإنه �سيتم �سراء اللقاحات ب�سعر الكلفة 
املتحدة  الوليات  ار�سلت  الآن،  الدولية. حتى  كوفاك�س  اآلية  و�ستنقل عرب 

حواىل 160 مليون جرعة اىل اأكرث من مئة دولة.
من  م�سوؤولني  افرتا�سيا  و�ستجمع  �ساعات  اأرب��ع  الأرب��ع��اء  قمة  و�ست�ستمر 
تفا�سيل  يعطوا  مل  الذين  الكبار  امل�سوؤولني  بح�سب  دول��ة  مئة  من  اأك��رث 

اإ�سافية عن هوية امل�ساركني.
%43،5 من  على �سبيل املثال فان  اإن داتا”  “اور وورلد  اإح�ساء  بح�سب 

�سكان العامل باتوا ملقحني بجرعة اأوىل على الأقل.
%2 فقط يف  اإىل  ت�سل  الن�سبة  تفاوتا كبرا لأن  الرقم يخفي  لكن هذا 

الدول الأكرث فقرا.
وقالت امل�سادر الأمركية اإن “هذه القمة لديها طموح اإعالن بداية نهاية 

الوباء” م�سيفة “وهذا الأمر �سيتطلب الكثر من العمل«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن م�سوؤولون كبار يف الإدارة الأمركية اأم�س الأربعاء اأن الوليات املتحدة 
�ست�سرتي 500 مليون جرعة اإ�سافية من لقاح فايزر امل�ساد لكوفيد-19 
وتوزعها على الدول النامية لي�سل بذلك اىل اأكرث من 1،1 مليار اإجمايل 

عدد اجلرعات التي تعهدت وا�سنطن تقدميها.
وقالت امل�سادر نف�سها اإن الرئي�س الأمركي جو بايدن يريد من جانب اآخر 
حتديد “هدف طموح” بان تبلغ كل دولة، مبا ي�سمل الأكرث فقرا، “معدل 
�سنة، وذلك خالل قمة افرتا�سية  بحلول  امللقحني”  ال�سكان  %70 من 
“التزام هائل من الوليات  اأنه  �سيرتاأ�سها خالل النهار. واأ�سافت امل�سادر 
اىل  �سنعطي ثالث  البلد،  هذا  اأعطيناها يف  كل جرعة  مقابل  املتحدة، يف 

دول اأخرى«.
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عربي ودويل

•• الفجر -اإدوارد ه�شون 
ترجمة خرية ال�شيباين

لنتخابات  النتخابي  التكهن  كان   ,2017 عام     
و�شع  ك��ان  ن�شبًيا.  ب�شيًطا  ي��زال  ل  البوند�شتاغ 
امل�شت�شارة مريكل حرجا ويت�شم بال�شعف جراء فتح 

احلدود اأمام املهاجرين.
مريكل  ال�شيدة  تراجع  توّقع  املمكن  من  كان  لذلك   
و���ش��ع��ود ح��زب ال��ب��دي��ل م��ن اأج���ل اأمل��ان��ي��ا, احل��زب 
الكبري  -وحتالفها  امل�شت�شارة  القومي-املحافظ. 
الحتاد امل�شيحي الدميقراطي - احلزب ال�شرتاكي 
ما  بعد  ال  امل�شهد  بنية  حت�شم  –مل  الدميقراطي 

يقارب ال�شتة اأ�شهر من املفاو�شات ال�شاقة.

ل��ن ترت�سح  اأرب���ع �سنوات،      بعد 
-الأم���ر  نف�سها  خل��الف��ة  م��رك��ل 
اأنه  اإل  �سعبيتها،  لها  اأع���اد  ال��ذي 
التكهن  ال�����س��ع��وب��ة  غ��اي��ة  ب���ات يف 
تذكر  يلي  فيما  �سيخلفها.  مبن 
حملة  يف  واملنعطفات  بالتقلبات 

م�سو�سة اإىل حد ما.

مر�شحة اخل�شر:
 جولة �شغرية ثم تذهب

مر�سحة  ال�����رب�����ي�����ع،  -يف   1    
اخل�������س���ر، اأن���ال���ي���ن���ا ب����رب����وك، هي 
قالت  الإع����الم.  و���س��ائ��ل  حمبوبة 
م�سرورة  اإن���ه���ا  لغ�����ارد  ال�����س��ي��دة 
واإذا مت  ل��ل��ع��ب��ه،  امل���دع���ّوة  ب���ال���دور 
ت�����س��دي��ق اخل�����رباء ح��ي��ن��ه��ا، ف���اإن 
اخل�سر  �سيكون  ان��ت��ه��ت.  امل��ب��اراة 
باملائة،   25 بن�سبة  امل��ق��دم��ة،  يف 
م��ت��ق��دم��ني ع���ل���ى ح�����زب الحت�����اد 
الدميقراطي. كان حلم  امل�سيحي 
اأجنيال مركل، اأن تخلفها امراأة 
امل�سيحي  ال��ت��ح��ال��ف  داخ�����ل  م���ن 

الدميقراطي... ولكن.
   اأخطاأ اخل�سر بدافع التعجرف 
الوقت  يف  ال��ت��ق��ال��ي��د  وم�����س��اي��رة 
ن��ف�����س��ه . ال��ت��ع��ج��رف: ه���ل ت����وؤدي 
 20 ب��ن�����س��ب��ة  راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
مر�سح  ت�سمية  اإىل  تلقائيا  باملائة 
ر�سمي  ب�����س��ك��ل  ل��ل��م�����س��ت�����س��اري��ة 
)ك���ل الأح������زاب ل ت��ف��ع��ل ذل���ك(؟ 
اأن  يجب  ه��ل  التقاليد:  م�سايرة 

للحزب  امل����ح����رتف  غ����ر  ول����ك����ن 
ليندنر،  كري�ستيان  ال��ل��ي��ربايل، 
باملائة   3 11 فا�سل  يتحّوز على 
ك��م��ع��دل يف ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي، 
�سانع  وي�سبح  امل�ستفيد  �سيكون 
امل�����س��ت�����س��ار؟ ك��ي��ف ���س��ي��ك��ون تقدم 
ح��زب البديل م��ن اأج���ل اأمل��ان��ي��ا يف 
�سرق البالد، الذي تنباأت به عدة 
ن�سيب  هو  ما  ا�ستطالع؟  معاهد 

المتناع عن الت�سويت؟
    يف ك��ل الح�����وال، ن��ح��ن ن�سهد 
ال�سيا�سي  للنظام  حقيقًيا  انهياًرا 
الأمل���������اين. ل����ن ي���ك���ون الئ���ت���الف 
م����ن ثالثة  ال�����ق�����ادم  احل���ك���وم���ي 
�سيفتقر  ل��ك��ن��ه  ف��ح�����س��ب،  اأح�����زاب 
– يف كل احلالت -اإىل �سخ�سية 
حم����رتم����ة ع���ل���ى راأ���������س��������ه...  ان 
“النموذج الأملاين” هو �سيء من 

املا�سي.
اأ�شتاًذ يف املعهد الفرن�شي 

الأملاين للدرا�شات الأوروبية 
“يف جامعة �شريجي بونتواز”. 

متخ�ش�س يف تاريخ اأملانيا 
واأوروبا. وهو موؤلف كتب 

والعديد من املقالت حول 
تاريخ اأملانيا منذ الثورة 

الفرن�شية, وتاريخ العوملة, 
وتاريخ املال, وتاريخ النازية 
والعنف اجلماعي يف القرن 

الع�شرين. اأو تاريخ العالقات 
الدولية وال�شراعات املعا�شرة. 

الع�سر  ري����اح  لأن  ام�����راأة  ن��ق��رتح 
�ساأجعل  الجت������اه؟  ب����ذاك  ت��دف��ع 
املحاكمة  واأواج����ه  اأ���س��واأ  ق�سيتي 
الأولية  الن�سوية  بتهمة مناه�سة 
املوثوقني  املر�سحني  اإن  بالقول 
ملن�سب  اخل���������س����ر  ح��������زب  م������ن 
الرجال:  م���ن  ك��ان��ا  امل�����س��ت�����س��اري��ة 
امل�سارك  الرئي�س  هابيك،  روب��رت 
وينفريد  وخ����ا�����س����ة،  ل���ل���ح���زب؛ 
ولية  الوزير-رئي�س  كريت�سمان، 
ب��ادن ف��ورمت��ب��رغ، ال��ذي مل يكن 

مر�سًحا لهذا املن�سب.
    بداأت ال�سيدة بربوك، ما ان مت 
و�سع  مما  ال��رتاج��ع،  يف  تعيينها، 
ح���زب اخل�����س��ر ع��ن��د ح����وايل 16 
ب��امل��ائ��ة يف ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي. 
�سرتها  يف  م��ب��ال��غ��ات  ال�����س��ب��ب: 
ال���ذات���ي���ة ال��ر���س��م��ي��ة؛ دخ����ل غر 
م�سرح به لل�سرائب؛ �سرقة اأدبية 

ال���ق���وي���ة حت������وم على  ال�������س���ك���وك 
ذلك   �ستفعل  كانت  ه��ل  ال�سركة. 

دون تطمينات من وزير املالية؟
   منذ عدة اأيام، كان اأولف �سولتز 
الإعالم،  ن��ران و�سائل  يف مرمى 
اإثارة  مع  ح�سا�سية  و�سعه  وازداد 
منتظم:  ب�����س��ك��ل  اأخ������رى  ق�����س��ي��ة 
ق�سية حتيل �سريبي عندما كان 
رئي�ًسا لبلدية هامبورغ، حمورها 
وارب���ورغ،  وبنك  كوميك�س  �سركة 

و90 مليونا.

انهيار النظام 
ال�شيا�شي الأملاين

   قبل اأي���ام م��ن الن��ت��خ��اب��ات، هل 
ب���دوره  ���س��ول��ت��ز  اأولف  �سي�سقط 
ال����������راأي؟ من  ا����س���ت���ط���الع���ات  يف 
ميكننا  هل  ذل��ك؟  من  �سي�ستفيد 
الالمع  ال��رئ��ي�����س  اأن  نتخيل  اأن 

اجنيال مركل غروب النموذج الملاين كري�ستيان ليندنر هل يتحول اىل �سانع امللوك؟

املر�سحون الثالثة خلالفة اأجنيال مركل التكهن امل�ستحيل

الوزير-رئي�س  ل���س��ي��ت،  اأرم�����ني 
الراين-و�ستفاليا،  �سمال  ولي��ة 
املرح  ال�سيدة مركل  اختار حزب 
اب��ن ال��راي��ن.     لقد ك��ان اختياًرا 
حزب  انتع�س  ال��ب��داي��ة:  يف  ج��ي��ًدا 
الحتاد امل�سيحي الدميقراطي يف 
اإىل  وارت��ف��ع  ال���راأي،  ا�ستطالعات 
27 باملائة اأو 28 باملائة. ومع ان 
احلزب يظل بعيدا عن 40 باملائة 
هيلموت كول، اأو متو�سط اأجنيال 
اأربع  يف  باملائة   33-32 مركل 
بداية  تبقى  اأنها  غر  انتخابات، 

جيدة... ولكن! 
   راف��������ق رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 
الفيدرالية اإىل موقع الفي�سانات 
يف منطقته يف �سهر يوليو، فوجئ 
اأرمني ل�سيت، وهو ي�سرد النكات 
كان  بينما  اخللفية  يف  مل��ج��اوري��ه 
رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري���ة الحت���ادي���ة 

خا�سة:  ولكن  حديث.  كتاب  من 
بو�سوح  جتلت  التي  الكفاءة  عدم 
ق����راءة خطابها  ع��ل��ى  ع��ج��زه��ا  يف 
اأن  دون  اخل�سر  ح��زب  موؤمتر  يف 

تتعرث كل ثالث كلمات.

املر�شح امل�شيحي
 الدميقراطي:

 املزحة القاتلة
   2 -جنح حزب الحتاد امل�سيحي 
ل��ل�����س��ي��دة مركل  ال���دمي���ق���راط���ي 
اأخًرا يف اتخاذ قرار ب�ساأن مر�سحه 
يف الوقت الذي بداأت فيه ال�سيدة 
غر  ب�سكل  ال��رتاج��ع  يف  ب��رب��وك 
الذين  لأولئك  )بالن�سبة  متوقع 
بني  الختيار  بعد  يعرفونها(.  ل 
الوزير  املتحجر،  �سودر  ماركو�س 
رئ��ي�����س ب���اف���اري���ا، ال��غ��ا���س��ب من 
والرباغماتي  الكوفيدي،  احلجر 

املر�سح  الأخ�����رة، وق���ع  الأي����ام  يف 
�سحية  الدميقراطي  ال�سرتاكي 
-وهي  ق�سية  يف  حمتمل  ت���ورط 
اأخ����ط����ر ب��ك��ث��ر مم����ا ُي����ع����اب على 

مناف�سيه.
    نذكر الإفال�س املدوي، يف يونيو 
وهي  واي��رك��ارد،  ل�سركة   ،2020
�سركة خلدمات الدفع الإلكرتوين 
لقد  ف��ران��ك��ف��ورت.  �ساحة  وملكة 
اىل  بح�ساباتها  ال�سركة  تالعبت 
 1.9 بقيمة  اأ�سول  اختفاء  درجة 
مليار دولر عند اإفال�سها. ويبدو 
اإهمال  على  يتوقف  ل  الم���ر  اأن 
الأملانية  امل��ال��ي��ة  الأ����س���واق  ه��ي��ئ��ة 
التهامات  طالت  واإمن��ا  فح�سب، 
اأجنيال  ا�سطحبت  ال�سيا�سيني: 
العام  امل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س  م���رك���ل 
ل�����س��رك��ة واي����رك����ارد يف رح��ل��ة اإىل 
كانت  بينما   ،2019 عام  ال�سني 

الكارثة  ح��ول  ج��اًدا  خطاًبا  يلقي 
وفيات  ت�سببت يف  التي  الطبيعية 
املر�سح  �سقط  ج�سيمة.  واأ���س��رار 
ب�سكل  ال��دمي��وق��راط��ي  امل�سيحي 
يتجاوز  ل  وف�����وري:  درام��ات��ي��ك��ي 
معدله اليوم 21 فا�سل 5 باملائة 

يف ا�ستطالعات الراأي.

ف�شائح ال�شيد �شولز
3 -ه��ل يعني ذل��ك اأن الورقة      
املهرج  اىل  �����س����ت����وؤول  ال����راب����ح����ة 
ممثل  ���س��ول��ت��ز،  اأولف  ال���ث���ال���ث، 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
املالية  وزي���ر   - امل�ست�سارة  ون��ائ��ب 
يف ائتالف ال�سيدة مركل. يتمتع 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
ب��امل��ائ��ة كمعدل   8 ف��ا���س��ل   25 ب��� 
اأّن  وب���دا  ال����راأي،  ا�ستطالعات  يف 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء انه،  امل����ب����اراة ط���وي���ت، 

اأكرث �شعوبة من عام 2017:

النتخابات الأملانية: لهذا اأ�شبح التكهن م�شتحياًل...!
انهيار الطبقة ال�شيا�شية الأملانية يجعل التكهن النتخابي ليوم 26 �شبتمرب �شعًبا

لن يكون الئتالف احلكومي القادم من ثالثة اأحزاب فح�شب, لكنه �شيفتقر اإىل �شخ�شية حمرتمة على راأ�شه

رحيل مريكل ُيفقد اليمني املتطرف الأملاين توازنه
اأن  الآن، يجب  انتهت  الرتكيز على �سخ�سية ما  “فرتة  �سروبال:  وقال 

نهاجم الربنامج ال�سيا�سي للعوملة، حتى واإن مل يحمل ا�سماً«.
وي�سيف زعيم املجموعة ال�سغرة كري�ستوف برنت “زوكونفت هيمات” 
م�ستقبل وطن، “مركل ال�سخ�س لي�س هناك اهتمام كبر بها اإمنا هي 
جت�سد نظاماً، �سن�ستبدل �سريعاً �سعار مركل يجب اأن ترحل، ب�ال�سيت 
يجب اأن يرحل، اأو �سولتز يجب اأن يرحل اأو بربوك يجب اأن ترحل، يف 

اإ�سارة اإىل املر�سحني الأوفر حظاً خلالفة مركل.
ال�سيا�سية وحني  “اإل حني حمو قراراتها  الهدف لن يتحقق  اأن  ويرى 

حتمل مركل �سيا�سياً، واإذا لزم الأمر، ق�سائيا امل�سوؤولية«.
اأنطونيو”:  “اأماديو  العن�سرية  مكافحة  موؤ�س�سة  من  ريبي  يان  يقول 
“برف�س اإغالق احلدود الأملانية عمداً يف 2015 حني و�سل الالجئون 
يف  ال�سر  جت�سد  مركل  اأ�سبحت  البلقان،  وطريق  املجر  عرب  اأملانيا  اإىل 

نظر اليمني املتطرف الأملاين«.
مرو  “�سيما�س”  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  م��ر���س��د  يف  املتخ�س�س  وي�سيف 

بعد  ال�سرعية”  غ��ر  اجلماعية  “الهجرة  م�سوؤولية  احل��زب  ويحملها 
�سوريا،  م��ن  ال��ف��اري��ن  الالجئني  اأم���ام  احل���دود  فتح   2015 ق��راره��ا يف 
 2011 يف  ق��ررت  بعدما  للطاقة”  ب�”انتقال مكلف  ويتهمها  وال��ع��راق، 
التخلي تدريجياً عن الطاقة النووية، و حتى عن”تعومي اأبدي لليورو” 

يف دول جنوب اأوروبا.
اأجل  من  “البديل  حلزب  اأتاحت  ملركل،  املناه�سة  ال�سرتاتيجية  هذه 
اأملانيا” يف 2017 اأن يدخل بقوة اإىل جمل�س النواب لي�سبح اأكرب قوة 

معار�سة ب� %12.6 من الأ�سوات.
وتقدم احلزب الذي تاأ�س�س يف 2013 بناء على نهج مناه�س لليورو، يف 
ا�ستطالعات الراأي على اأ�سا�س نهج مناه�س لالأجانب، والإ�سالم ل �سيما 

يف �سرق البالد، الذي يعترب اأكرث حرماناً.
لكن هذه ال�سرتاتيجية ا�ستنفدت. ومل يح�سل احلزب �سوى على 11% 
اإىل جتديد  ي�سعى  وه��و  الأخ����رة،  ال����راأي  ا�ستطالعات  ال��ن��ق��اط يف  م��ن 

نف�سه.

ديرتيت�س، اأن �سعار “مركل يجب اأن ترحل” كان “�سعاراً �سد النظام 
اأكرث مما هو �سعار �سد �سخ�س مركل«.

ويو�سح ريبي، اأن من �سيخلفها “لن يكون هدفاً جيداً كما كانت مركل، 
ولكن هذا لن يوؤدي بالطبع اإىل اإ�سعاف دائم لليمني املتطرف«.

ويف  ديكتاتورية،  ب�سفتها  اأملانيا  �سورة  ت�سويه  يف  “�سيم�سون  وي�سيف 
اعتبار �سولتز ول�سيت امتداداً لنظام مركل. اإذا اأ�سبحت اأنالينا بربوك 
حزب  مر�سحة  اىل  اإ���س��ارة  يف  ينفجر”  قد  البع�س  حقد  ف��اإن  م�ست�سارة 

اخل�سر التي باتت اأحد الأهداف املف�سلة للم�سككني يف ق�سايا املناخ.
بعيداً عن ا�ستهداف الأ�سخا�س، على حزب “البديل من اأجل اأملانيا” اأن 
يعدل برناجمه، لأن مو�سوع الهجرة مل يعد يحظى باهتمام كبر كما 
%20 فقط من الأمل��ان يعتربونه اأولوية  كان عليه يف 2017، وهناك 
ح�سب ا�ستطالع للراأي ل�سحيفة “بيلد” اأخراً بفارق كبر عن اأولوية 

اإنقاذ املناخ %35، اأو رواتب التقاعد، 33%.
اأجل  “البديل من  داخ��ل ح��زب  الدائمة  ذل��ك اخلالفات  اإىل كل  ي�ساف 
اأملانيا” الذي ي�سهد حرباً بني �سريحته الأكرث تطرفاً ومنا�سري اعتماد 
موجة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف  الآن  حتى  الن�سبي  وف�سله  ل��ي��ون��ة،  اأك���رث  نهج 

احلركة املناه�سة لو�سع الكمامات، وهي كبرة يف اأملانيا.

•• برلني-اأ ف ب

املتطرف  اليمني  �سيفقد  ال�سلطة،  عن  املقرر  مركل  اأجنيال  رحيل  مع 
عليه  و�سيكون  عليه غ�سبه،  ي�سب  كان  ال��ذي  الرئي�سي  الهدف  الأمل��اين 

جتديد تر�سانته ال�سيا�سية.
رغم اأن ا�ستطالعات الراأي تتوقع نتيجة �سيئة حلزب “البديل من اأجل 
بقوة يف  را�سخة  باتت  اأن احلركة  اإل  الت�سريعية،  النتخابات  يف  اأملانيا” 

امل�سهد ال�سيا�سي.
املناه�س  احل���زب  ي��ك��رره  ك��ان  ال���ذي  ترحل”  اأن  يجب  “مركل  و�سعار 
اأكرث  غ�سب  امل�ست�سارة،  مغادرة  مع  حمله  �سيحل  واملوؤ�س�سات،  للهجرة 

انت�سارا ومتعدد الأ�سكال.
�سبتمرب   26 يف  الت�سريعية  النتخابات  احل��زب يف  اأب��رز مر�سحي  يقول 
)اأيلول( تينو �سروبال، اإن “رحيل امل�ست�سارة اأمر جيد لأنه يخلق جماًل 

للتغير«.
لفرتة  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��ى  بثقلها  �ستلقي  م��رك��ل  ع��ه��د  “نتائج  اأن  واأ����س���اف، 
طويلة، اأجنيال مركل �ستبقى اأ�سواأ م�ست�سارة يف تاريخ جمهورية اأملانيا 

الحتادية«.

ودولية  حملية  حكومية  غر  منظمات  خ��الل  من  و�ست�سمح 
امل�ست�سفيات حيث  ال�سحية مبا فيها  الرعاية  بت�سغيل مراكز 
اأجرى  الأمم���ي  امل�����س��وؤول  وك���ان  كوفيد-19.  مر�سى  يعالج 
يف  م�سوؤولني  مع  اأفغان�ستان  يف  ق�سرة  فرتة  قبل  حمادثات 

حكومة طالبان.
له  �سيكون  ينهار  اأفغان�ستان  يف  ال�سحة  ن��ظ��ام  “ترك  واأك���د 
خطرة  اإن�سانية  اأزم���ة  البلد  ه��ذا  وي��واج��ه  كارثية”.  ع��واق��ب 
الذي  القتال  ب�سبب  الأ�سخا�س  اآلف  ع�سرات  ن��زوح  ب�سبب 
اأزمة  عن  ف�سال  احلكم  على  لل�سيطرة  طالبان  حركة  �سنته 
اقت�سادية مع غياب ال�سيولة النقدية وجفاف مدمر وجائحة 

كوفيد-19.

•• جنيف-اأ ف ب

الإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائب  اأعلن 
خ�س�ست  املتحدة  الأمم  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  غريفيث  م��ارت��ن 
النظام  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون   45 بقيمة  ع��اج��ل��ة  م�����س��اع��دات 

ال�سحي الذي �سارف على النهيار يف اأفغان�ستان.
والوقود  الطبية  وامل��ع��دات  “الأدوية  بيان  يف  غريفيث  وق��ال 
اأجهزة التربيد معطلة فيما ل  اأفغان�ستان. و�سل�سلة  تنفد يف 

تتقا�سى الطواقم ال�سحية اأجرها«.
�ستذهب  الأرب��ع��اء  ر�سدت  التي  الأم��وال  اأن  واأو�سح غريفيث 
اإىل منظمة ال�سحة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة 

 مريكل تندد بقتل موظف بيد زبون معار�س لو�شع الكمامة 
•• برلني-اأ ف ب

نددت امل�ست�سارة الأملانية اأنغيال مركل بجرمية “مروعة” بعد مقتل موظف �ساب يف حمطة بنزين بر�سا�س زبون غا�سب ُطلب 
منه و�سع الكمامة، على ما اأعلنت املتحدثة با�سمها اأولريكي دمير الأربعاء. وقالت املتحدثة خالل موؤمتر �سحايف اإن “احلكومة 
تدين باأ�سد العبارات هذه اجلرمية” منددة بعنف مروع. واأثارت عملية القتل التي وقعت ال�سبت غر اأنه اأعلن عنها الثالثاء، 
تاأثرا �سديدا يف اأملانيا. وقتل ال�سحية وهو طالب �ساب عمره ع�سرون عاما بر�سا�س رجل عمره 49 عاما اأطلق النار عليه على 
ويف اليوم  ما يبدو لرف�سه تقا�سي املال منه لأنه مل يكن ي�سع كمامة امتثال بالتعليمات احلكومية لحتواء وباء كوفيد-19. 

التايل �سلم امل�ستبه به نف�سه لل�سرطة واعتقل بعدما اأقر بارتكاب اجلرمية.
واأحيت اجلرمية التي وقعت قبل اأيام من النتخابات الت�سريعية الأملانية، املخاوف من اتخاذ حركة املعار�سني للقيود ال�سحية 

الذين يطلقون على اأنف�سهم ا�سم “كردنكر” )املفكرون الأحرار( منحى راديكاليا.
و�سدد متحدث با�سم وزارة الداخلية خالل املوؤمتر ال�سحايف ذاته على اأن اجلرمية تبدو “حالة معزولة” واأن حركة املعار�سني 

للكمامات تراجعت مع تليني القيود املفرو�سة مع تقدم حملة التطعيم.

  الأمم املتحدة تر�شد م�شاعدة عاجلة لنظام ال�شحة يف اأفغان�شتان 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

احل�سون للولئم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2720375 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات 

جنمة ال�سهامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1030669 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/كلر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند �ساين مل�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2909647 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/ا�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جاي �ستور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3779382 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/دكتور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوكيز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2881599 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سفوة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

اجلوف للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3654485 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:تريندز للبحوث  رقم:1748867 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، �س.م.خ  وال�ست�سارات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/جلر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1724707 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/براونيز 

بيت النب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2890042 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/لينك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبيد للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3724196 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
�سيلي  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فران�سي�سكو
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2071480 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة خمي�س خليفه حمد ح�سني املرر %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف منره �سامل حممد �سامل املهري

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

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
لغ�سيل  تت�س  ال�س�����ادة/ليت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتلميع ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4005956 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة هدى دوح علي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامل حم�سن علي بن قاحل الن�سى

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

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
للهواتف  ال�س�����ادة/اأريج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1516128 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة هدى را�سد �سعيد النايلي النعيمي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد فا�سل كامل احمد الها�سمي

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

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
لتجارة  ال�س�����ادة/�ساندونغ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلرده رخ�سة رقم:2341172 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ابراهيم حممد يو�سف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
الذهبية  ال�س�����ادة/القهوة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كافيه  رخ�سة رقم:3892932 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة �سلطان علي عبيد حممد ال�سام�سي %100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سلطان عبداهلل مبارك عبيد الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة البوجرى للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1026587 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة موندوكوتال جو جوزيف جوب جوزيف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على عبداهلل احلمادى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة البوجرى للنقليات

AL BUCHEERI TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اإىل/ البوجري للنقليات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL BUCHEERI  TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نيل ان�ستيتيوت �سنرت لل�سيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2246319 
تعديل جن�سية ال�سركاء 

 زياد امر احمد �سالح من الأردن اإىل الإمارات العربية املتحدة
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 200000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ نيل ان�ستيتيوت �سنرت لل�سيدات

NAIL INSTITUTE CENTER FOR LADIES
اإىل/ نيل ان�ستيتيوت �سنرت لل�سيدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NAIL INSTITUTE CENTER  FOR LADIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برونيك للنقليات العامة واملقاولت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1303521 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ برونيك للنقليات العامة واملقاولت

BROUNIC GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

اإىل/ برونيك للنقليات العامة واملقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BROUNIC  GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية اجلمل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1131996 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية اجلمل

AL JAMAL PHARMACY

اإىل/ �سيدلية اجلمل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL JAMAL PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP   .L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كال�سيك للخدمات احلكومية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:3015680 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عائ�سه عمر حممد بامدهف الكثرى %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سميه عمر حممد �سامل الكثرى  %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سفيقه ح�سن احمد �سهل احلداد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد خادم �سامل املن�سورى

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• موز-اأ ف ب

دبلوما�سية  ل��ع��ب��ة  ال�����س��ني  ت��ل��ع��ب 
ت�سلم  ح��ي��ث  ب���ورم���ا  م���زدوج���ة يف 
اإىل  كوفيد-19  ���س��د  ل��ق��اح��ات 
امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري احل��اك��م منذ 
اإىل  ك�����ذل�����ك  اإمن���������ا  الن�������ق�������الب، 
املعادية  الف�سائل الإتنية املتمردة 
تف�سي  لح���ت���واء  م��ن��ه��ا  �سعيا  ل���ه، 
ولتعزيز  اأب����واب����ه����ا  ع���ن���د  ال����وب����اء 

حتالفاتها يف اآن.
الآن  حتى  ق��دم��ت  اأو  بكني  ب��اع��ت 
13 م��ل��ي��ون ج��رع��ة لقاح  ح���وايل 
اأطاحوا  ال��ذي��ن  الع�سكريني  اإىل 
ح��ك��وم��ة اأون�����غ ���س��ان ���س��و ت�����س��ي يف 
يف  ����س���ب���اط/ف���رباي���ر،  م���ن  الأول 
ونظامه  ال��ب��ل��د  اأغ������رق  ان���ق���الب 
اعتقال  مع  الفو�سى  يف  ال�سحي 
املجال  العاملني يف  اآلف  ف��رار  اأو 

ال�سحي.
ت���ت���وان���ى  ل  ال���������س����ني  اأن  غ������ر 
ع���ن اإر�����س����ال اإم��������دادات ����س���را اإىل 
املتمردة  الإت����ن����ي����ة  امل���ج���م���وع���ات 
املتواجدة يف املناطق الواقعة على 
احلدود بني البلدين املمتدة على 
األ��ف��ي كلم والتي  ط��ول اأك���رث م��ن 

ي�سعب �سبطها.
عقود  منذ  الف�سائل  ه��ذه  ت��ق��اوم 
بحكم  مطالبة  املركزية  ال�سلطة 

ال�سينية  امل�����س��اع��دة  تقت�سر  ول 
للمناطق املتمردة على اللقاحات.

ففي مدينة موز احلدودية حيث 
ان��دل��ع��ت م���ع���ارك يف ال��رب��ي��ع بني 
ق���وات الأم���ن ال��ب��ورم��ي��ة وحتالف 
ف�سائل اإتنية، اأقيم مركز للحجر 
�سّيد  �سرير،  لألف  يت�سع  ال�سحي 
قدمتها  ب���ن���اء  مب������واد  ب���ال���ك���ام���ل 

ال�سلطات ال�سينية.
وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وع����ل����ق 
على  ردا  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
حول  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  ���س��وؤال 
ازدواجية دولته فاأكد اأن “ال�سني 
وبح�سب  ال��������دوام  ع���ل���ى  ���س��ت��ق��دم 
احل������اج������ة امل���������س����اع����دة وال�����دع�����م 
يف  البورمي  لل�سعب  ال�سروريني 
من جانبه،  الوباء”.  �سد  كفاحه 
مل ي�ساأ املجل�س الع�سكري احلاكم 

الإدلء باأي تعليق.
امل���وؤك���د  “من  ه�����ان  اإن�������زي  وق������ال 
ل��ك��ن ل خيار  اأن���ه غ��ر را����س ... 
ال�سريك  ه��ي  وال�����س��ني  اأمامه”. 

التجاري الأول لبورما.
وم��ن امل��رج��ح اأن ي���وؤدي ب��ن��اء ممر 
ال��ب��ل��دي��ن �سمم  ب���ني  اق��ت�����س��ادي 
ال�سينية  الداخلية  ال�سوق  لربط 
اإىل  ال��ه��ن��دي،  باملحيط  ال�سا�سعة 
التي  ال��ب��ورم��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  حتفيز 

انهارت منذ النقالب.

اأو�سع وبال�سيطرة على جزء  ذاتي 
املربحة  امل�����خ�����درات  جت������ارة  م����ن 
وب���ق�������س���م م�����ن ع�����ائ�����دات امل��������وارد 
الطبيعية يف البلد. وكثفت بع�س 
ا�ستقالل  جي�س  م��ث��ل  ال��ف�����س��ائ��ل 
الع�سكريني  �سد  كفاحها  كا�سني، 

بعد النقالب.
ق���ام���ت امل���ج���م���وع���ة م���ن���ذ مت����وز/
الأ�سخا�س  اآلف  بتلقيح  ي��ول��ي��و 
م�ستخدمة  �سيطرتها،  مناطق  يف 
ال�سني،  م���ن  ت�سلمتها  ل��ق��اح��ات 
با�سمها  املتحدث  اأو���س��ح  م��ا  على 
فران�س  لوكالة  بو  ناو  الكولونيل 
ب���ر����س. ك��م��ا وزع����ت ب��ك��ني �سائال 
م��ط��ه��را وك���م���ام���ات، ون�������س���رت يف 
املنطقة فرقا طبية تابعة لل�سليب 

الأحمر ال�سيني.
“طلب  باقت�ساب  املتحدث  وعلق 
م�ساعدة  كا�سني  ا�ستقالل  جي�س 
ال�سني، وقدمت الأخرة امل�ساعدة 

... رمبا بدافع ال�سداقة«.
ي�سم جي�س ا�ستقالل كا�سني اآلف 
املجموعات  م���ن  وه����و  امل��ق��ات��ل��ني 

املتمردة الأكرث ن�ساطا يف البلد.
بتدريب  الن����ق����الب  م���ن���ذ  وق������ام 
العديد من املعار�سني الذي جلاأوا 

واأو�سح اإنزي هان خبر العالقات 
جامعة  يف  ال��ب��ورم��ي��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
ال�سني  اأرادت  “اإن  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ك��وف��ي��د ... 

عليها اأن تقيم منطقة عازلة«.
وي��ل��ع��ب ال��ع��م��الق ال�����س��ي��ن��ي لعبة 

مزدوجة.
التقليدي  احل���ل���ي���ف  ف���ال�������س���ني، 
�سريكا  تبقى  ال��ب��ورم��ي،  للجي�س 
وهي  الع�سكري،  للمجل�س  مميزا 
ت���رف�������س ال���ت���ن���دي���د ب���الن���ق���الب 
�سباط/ م��ن  الأول  يف  الع�سكري 

فرباير.
اأخ��رى، يعزز العمالق  وم��ن جهة 
التي يقيمها  الآ�سيوي التحالفات 
منذ �سنوات مع بع�س املجموعات 
بال�سالح  ي���زوده���ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ردة 

اأي�سا.
وهذه املناطق احلدودية البورمية 
لأنها  ل��ب��ك��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ه��م��ة 
لل�سني”  خلفيا  ام��ت��دادا  “متثل 
ماتي�سون  دي��ف��ي��د  امل��ح��ل��ل  ب�����راأي 
فال�سفقات  ب��ورم��ا.  ���س��وؤون  خبر 
والت�سالت  ب��ال��ي��وان  ت��ت��م  ف��ي��ه��ا 
الهاتفية جتري با�ستخدام �سرائح 

�سينية.

يف ولية �سان ين�سطون اأي�سا على 
طول املحدود بني البلدين.

وه��دف بكني م��زدوج. فهي ت�سعى 
ولية  يف  ال��وب��اء  تف�سي  مل��ن��ع  اأول 

اإىل اأرا�سيه على ا�ستخدام ال�سالح 
حتى ينفذوا هجمات يف بورما.

وع����دت  اأو  ال�������س���ني  وف������رت  ك���م���ا 
بتوفر لقاحات لف�سائل متمردة 

متوز/يوليو،  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  وف����اة 
وهو عدد يعترب اأدنى من الواقع، 
املوؤيدة  ب��ك��ني  ي��ث��ر خم�����اوف  م���ا 

ل�سيا�سة “�سفر حالت كوفيد«.

يونان ال�سينية احلدودية.
وبائية  م��وج��ة  ب���ورم���ا  ت���واج���ه  اإذ 
ح�سيلة  وارت��ف��ع��ت  م�سبوقة  غ��ر 
الوفيات فيها اإىل حواىل 17 األف 

التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع���ل���ى  ان���ت�������س���رت 
�سكان مذعورين  الجتماعي م�ساهد 
يخرجون من منازلهم. وقال اأحدهم 
وهو  عاما(   33( بيم  زوم��ي  ويدعى 
لوكالة  م��ل��ب��ورن،  يف  مقهى  ���س��اح��ب 
يهتز،  ك��ان  املبنى  “كل  بر�س  فران�س 
الأمر  اأن  لو  كما  كذلك  النوافذ  كل 
“مل  واأ�ساف  ه��زات«.  ب�سل�سلة  يتعلق 
اأ�سهد �سيئا كهذا من قبل، كان الأمر 
رئي�س  واأك���د  ال�����س��يء«.  بع�س  خميفا 
ال��������وزراء ���س��ك��وت م���وري�������س���ون ال���ذي 
حت��دث م��ن ن��ي��وي��ورك، ع��دم ت�سجيل 

وقوع �سحايا او اأ�سرار ج�سيم.
جدا”  “املزعج  ب��اجل��ان��ب  اأق���ر  لكنه 
منطقة  يف  لل�سكان  بالن�سبة  للزلزال 
غ�����ر م����ع����ت����ادة ع���ل���ى ال�����ه�����زات مثل 

ا�سرتاليا.
الذي  عاماً(   30( مايو  باركر  وق��ال 
يعمل يف مقهى لوكالة فران�س بر�س 
كان  ي���ه���ت���ّز...  اأخ�����ذ  ����س���يء  “كّل  اإّن 

اجلميع يف حالة �سدمة«.
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  وان���ت�������س���رت 
الج��ت��م��اع��ي ���س��وراً حل��ج��ارة قرميد 

•• ملبورن-اأ ف ب

�سرب زلزال بقوة 5،9 درجات  اأم�س 
الأرب���ع���اء ج��ن��وب ���س��رق اأ���س��رتال��ي��ا ما 
اأدى اإىل اهتزاز املباين يف ثاين كربى 
مدن البالد، ملبورن، التي هرع عدد 
كبر من �سّكانها اإىل ال�سوارع خوفاً، 
يف منطقة غر معتادة على الزلزل.

اجليولوجي  امل�������س���ح  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
ال���زل���زال يقع  م��رك��ز  اإّن  الأم��رك��ي��ة 
ك��ي��ل��وم��رتات فقط   10 ع��م��ق  ع��ل��ى 
اأّنه  اإىل  م�سرة  الأر�����س،  �سطح  ع��ن 
وقع بعيد ال�ساعة التا�سعة بالتوقيت 
املحّلي )الثالثاء 23:00 ت غ( واأّن 
ال�سّكان على ُبعد مئات الكيلومرتات 
���س��ع��روا ب���ه. واأع��ل��ن��ت اأج��ه��زة الإنقاذ 
اأّن���ه���ا ت��ل��ّق��ت ات�����س��الت ا���س��ت��غ��اث��ة من 
مدينة  اإىل  و����س���وًل  ب��ع��ي��دة  م��ن��اط��ق 
دوبو الواقعة على ُبعد حواىل 700 
قدرت  ال��زل��زال.  كيلومرت من مركز 
الأمركية  اجليولوجي  امل�سح  هيئة 
 5،8 قوة الزلزال يف ب��ادىء الأم��ر ب� 

درجات قبل اأن تعدلها اىل 5،9.
الذين  ملبورن  �سكان  غالبية  وك���ان 
يخ�سعون للعزل منذ ثمانية اأ�سابيع، 

يف منازلهم عند وقوع الزلزال.

وال������زلزل ال��ق��وي��ة ن�����ادرة احل����دودث 
املنطقة  اأ���س��رتال��ي��ا،  ���س��رق  يف ج��ن��وب 

املكتّظة بال�سكان.
بلدية  م��ارك هولكومب رئي�س  وق��ال 

بالقرب  تقع  التي  مان�سفيلد  مدينة 
“اإيه بي  ال��زل��زال ملحطة  م��رك��ز  م��ن 
العمل  يف  “كنت  التلفزيونية  �سي” 
ا�ستغرقني   ... مكتبي  خلف  جال�ساً 

�سقطت على الأر�س يف منطقة ت�سابل 
�سرتيت التجارية يف ملبورن.

4 درجات  وقعت ه��زة ارت��دادي��ة بقوة 
بعد الهزة الأوىل.

لعبة مزدوجة.. بكني ت�شلم لقاحات اإىل الع�شكريني واملتمردين يف بورما 

وا�شنطن تريد م�شاعفة جهود مكافحة الوباء يف العامل 
اآل���ي���ة كوفاك�س  ال��ل��ق��اح��ات ب�����س��ع��ر ال��ك��ل��ف��ة و���س��ت��ن��ق��ل ع���رب 

الدولية.
مليون   160 حواىل  املتحدة  الوليات  اأر�سلت  الآن،  حتى 

جرعة اىل اأكرث من مئة دولة.
افرتا�سيا  و�ستجمع  �ساعات  اأربع  الأربعاء  قمة  و�ست�ستمر 
م�سوؤولني من اأكرث من مئة دولة بح�سب امل�سوؤولني الكبار 

الذين مل يعطوا تفا�سيل اإ�سافية عن هوية امل�ساركني.
يريد جو بايدن خ��الل ه��ذا احل��دث الع��الن عن “هدف 
طموح” وهو ان ت�سل كل دول��ة مبا ي�سمل ال��دول الأكرث 
اجلمعية  ق��ب��ل  ال�سكان”  م��ن   70%“ تلقيح  اإىل  ف��ق��را 

العامة املقبلة لالأمم املتحدة اأي بعد �سنة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأن  الأرب��ع��اء  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  يف  كبار  م�سوؤولون  اأع��ل��ن 
امل�ساد  ال��ل��ق��اح  م��ن  هباتها  �ست�ساعف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
لكوفيد-19 و�ستعمل على ح�سد جهود املجموعة الدولية 
حول هدف طموح جدا وهو تلقيح %70 من �سكان العامل 

يف غ�سون �سنة.
الوليات  م��ن  ه��ائ��ل  “التزام  اإن���ه  نف�سها  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 
امل��ت��ح��دة، ف��م��ق��اب��ل ك��ل ج��رع��ة اأع��ط��ي��ن��اه��ا يف ه���ذا البلد، 

�سنعطي ثالًثا اىل دول اأخرى«.
�سراء  �سيتم  اإن���ه  ال��ك��ب��ار  الأم��رك��ي��ون  امل�����س��وؤول��ون  وق���ال 

اأن  املثال  �سبيل  على  داتا”  اإن  وورل��د  “اور  اإح�ساء  يفيد 
اأوىل  بجرعة  ملقحني  باتوا  العامل  �سكان  من   43،5%

على الأقل.
لكن هذا الرقم يخفي تفاوتا كبرا لأن الن�سبة ت�سل اىل 

%2 فقط يف الدول الأكرث فقرا.
وقالت امل�سادر الأمركية اإن “هذه القمة لديها طموح ان 
تعلن بداية نهاية الوباء ... وهذا الأمر �سيتطلب الكثر 

من العمل«.
العمل  بق�سطها من  تقوم  املتحدة  “الوليات  اأن  واأ�سافت 
وتزيد جهودها مرة جديدة. لكن ل ميكننا القيام بذلك 

لوحدنا«.

ما زلزال يثري الذعر يف ملبورن الأ�شرتالية  لإدراك  ال����وق����ت  ب��ع�����س  الأم�������ر 
يحدث«.

وقال اخلبر اجليولوجي يف جامعة 
���س��ان��دي��ف��ورد لوكالة  م��ل��ب��ورن م��اي��ك 
ف��ران�����س ب��ر���س “اإنه اأق���وى زل���زال يف 

جنوب �سرق اأ�سرتاليا منذ �سنوات«.
القوة كل  زل��زال بهذه  “يقع  واأ�ساف 
�سرق  ج��ن��وب  يف  ع��ام��ا   20 اىل   10

ا�سرتاليا، اآخرها كان يف 2012«.
�ست  ب���ق���وة  زلزل  “�سجلت  وت���اب���ع 
درجات يف نهاية �سنوات 1800 رغم 

اأن قوتها املحددة ل تعرف«.
وقال معهد “جيو�ساين�س ا�سرتاليا” 
اأربع  م��ن  �سل�سلة  تبعته  ال��زل��زال  اإن 

هزات ارتدادية بقوة 2،5 اىل 4،1.
اأن�����������ه على  م�������ن  ال�������ع�������امل  وح�����������ذر 
الهزات  “مئات  ت��وق��ع  ال���س��رتال��ي��ني 
بها  ي�سعر  ل  غالبيتها  الرت���دادي���ة، 
الإن�������س���ان ل��ك��ن��ه��م ���س��ي�����س��ع��رون على 
الأرجح بحواىل ع�سر منها” متكهنا 
ل��ي�����س��ب��ب خ�سائر  ك���ان  ال���زل���زال  ب���ان 
وق��ع حتت  “لو  ال����دولرات  مبليارات 

ملبورن«.
ل��ك��ن اأع���م���ال اإ����س���الح الأ�����س����رار قد 
ت��ت��ع��ق��د م���ن ج����راء اج�������راءات العزل 

والتظاهرات اجلارية.

مقتل عن�شرين من طالبان 
ومدين بهجوم يف جالل اآباد 

•• كابول-اأ ف ب

قتل عن�سران من طالبان ومدين  اأم�س الأربعاء يف هجوم ا�ستهدف نقطة 
بح�سب  اأفغان�ستان  ب�سرق  اآب���اد  ج��الل  يف  اجل��دي��د  النظام  ل��ق��وات  تفتي�س 

م�سدر اأمني و�سهود يف املكان.
نقطة  هاجموا  هويتهم  ت��ع��رف  مل  م�سلحني  اأن  امل�����س��ادر  ه��ذه  واأو���س��ح��ت 

تفتي�س يف منطقة غاو�ساك وقتلوا عن�سرين من طالبان واأحد املارة.
ال�سحايا  اأن  نف�سه  الوقت  يف  مو�سحا  الهجوم  طالبان  من  م�سوؤول  اأك��د 

جميعهم من املدنيني.
يف حادث منف�سل قال �سكان لوكالة فران�س بر�س اإن مقاتلني من طالبان 

اأ�سيبوا بجروح فيما كانا يحاولن تفكيك عبوة نا�سفة يف جالل اآباد.
مل تعرف اأي تفا�سيل اأخرى حتى الآن.

�سهدت مدينة جالل اآباد عا�سمة ولية ننغرهار يف نهاية الأ�سبوع �سل�سلة 
هجمات تبناها الفرع املحلي من تنظيم داع�س.

واأ�سفرت النفجارات الثالثة ال�سبت وهي اأول اعتداءات دامية يف اأفغان�ستان 
منذ رحيل اآخر القوات الأمركية يف 03 اآب/اغ�سط�س، عن مقتل �سخ�سني 

على الأقل واإ�سابة حواىل ع�سرين اآخرين، بح�سب م�سوؤول طالبان.
طالبان،  مناف�س  خرا�سان”،   - “داع�س  لتنظيم  ب���وؤرة  اأب���رز  ه��ي  ننغرهار 
والذي تبنى �سل�سلة هجمات دامية يف ال�سنوات املا�سية بينها العتداء الذي 
اأ�سفر عن مقتل اأكرث من مئة �سخ�س يف مطار كابول يف 62 اآب-اغ�سط�س 

املا�سي.

لن  احل��زب  اأن  مو�سي  واأو�سحت 
جديد  انتخابي  ب��ق��ان��ون  ير�سى 
اآلية  تو�سيح  اإىل  داع��ي��ة  م�سقط 
�سيكتب  م��ن  وحت��دي��د  ال�ستفتاء 

القانون اجلديد.
واعتربت زعيمة الد�ستوري احلر 
�سعيد،  قي�س  الرئي�س  خطاب  اأن 
األ���ق���اه م���ن ولي����ة �سيدي  ال����ذي 
ب��وزي��د، ك��ان ت��ك��رارا مل��ا ق��ال��ه منذ 
من  يتهرب  اأن��ه  م�سيفة  �سهرين 

مو�سي  عبر  وت�ساءلت  امل�سكل. 
حكومة  رئي�س  ت�سمية  ع��دم  ع��ن 
مفيدة  اللحظة  ح��د  اإىل  ج��دي��د 
املجهول  نحو  تتجه  ال��ب��الد  ب���اأن 

ب�سبب عدم اإي�ساح الروؤية.
الد�ستوري  اأن احلزب  اإىل  وي�سار 
يف  الأوىل  امل���رت���ب���ة  اح���ت���ل  احل����ر 
لالنتخابات  ال��ت�����س��وي��ت  ن���واي���ا 
ب��امل��ائ��ة وفق   34 ب���  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
ال�سيا�سي  ال���ب���اروم���ات���ر  ن���ت���ائ���ج 
الذي  ك��ون�����س��اي  �سيغما  ملوؤ�س�سة 
املرتاوحة  ال���ف���رتة  يف  ب���ه  ق��ام��ت 
اجل����اري  ���س��ب��ت��م��رب  و16   9 ب���ني 
من  مكونة  عينة  على  واأجن��زت��ه 
بني  اأع��م��اره��م  تون�سيا   1983

18 �سنة واأكرث.
اإىل  الدولة  رئي�س  مو�سي  ودع��ت 
الإعالن عن اأ�سماء النواب الذين 
األف   150 مبالغ  على  حت�سلوا 
والتوجه  ق��وان��ني  لتمرير  دي��ن��ار 
متاأكدة  اأن��ه��ا  م�سيفة  للق�ساء، 
م��ن اأن����ه ق��د ت��ل��ق��ى امل��ع��ل��وم��ة من 

نواب الكتلة الدميقراطية.
من جهة اأخرى اأفادت مو�سي اأن 
اإج�����راءات  امل�����س��ت��ه��دف م��ن بع�س 
رئي�س اجلمهورية هو الد�ستوري 

الق�ساء  ي����ري����دون  ال�����ذي  احل����ر 
عليه، حم��ّذرة من مغبة اخلروج 
ح�سب  والت�سرف  الد�ستور  ع��ن 

اأحكام انتقالية.

وتوجهت رئي�سة حزب الد�ستوري 
كلمة  يف  م���و����س���ي،  ع���ب���ر  احل�����ر 
�سفحتها  ع�����رب  ب���ه���ا  ت���وج���ه���ت 
في�سبوك،  م��وق��ع  على  الر�سمية 

قائلة  �سعيد،  قي�س  الرئي�س  اإىل 
منذ  ب��وزي��د  ل�سيدي  فعلت  م���اذا 
توليك احلكم م�سرة اإىل انعدام 

اخلطاب التنموي. 

�سبب  ع����ن  م���و����س���ي  وت�������س���اءل���ت 
ال��رئ��ي�����س لإل���ق���اء كلمته  اخ��ت��ي��ار 
ب��وزي��د من  �سيدي  م��ن حمافظة 
اأن  24 حم��اف��ظ��ة م��ع��ت��ربة  ب���ني 

تاجروا  ال�سيا�سيني  من  العديد 
دون  وتهمي�سهم  املواطنني  بفقر 
و�سعية  لتح�سني  ���س��يء  اأي  فعل 

اجلهة.
ي��ن��ظ��م احلزب  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ال�سبت  احل���������ر،  ال�����د������س�����ت�����وري 
وقفة  اجل��������اري،  ���س��ب��ت��م��رب   25
البنك  م��ق��ر  اأم������ام  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
بحقيقة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  امل�����رك�����زي 
الو�سعية املالية للدولة التون�سية، 
اأف��ادت به رئي�سة احلزب  وف��ق ما 
مو�سي،  عبر  احل��ر  ال��د���س��ت��وري 

يف كلمتها. 
واأو�سحت مو�سي اأن هذه الوقفة 
الو�سع  ت����ده����ور  ن��ت��ي��ج��ة  ت����اأت����ي 
نظر  وللفت  للبالد  القت�سادي 
مروان  امل��رك��زي  البنك  حم��اف��ظ 

العبا�سي.
اأي  اأن  احل���زب  رئي�سة  واع��ت��ربت 
حم��اول��ة مل��ن��ع ه���ذه ال��وق��ف��ة تعد 
جرمية يف حق ال�سعب التون�سي، 

على حد تعبرها.
وك�����������������������ان ع��������������������������دد م����ن خ����رباء 
تدهور  ح��ذروا من  قد  القت�ساد 
ال��و���س��ع��ني الق��ت�����س��ادي وامل����ايل 
تداعيات  من  عنه  ينجر  قد  وم��ا 

واملتو�سط  القريب  ال���مدى  على 
التحذير  ح���د  ال��ب��ع�����س  وو����س���ل 
ال�سيناريو  يف  تون�س  �سقوط  من 

اللبناين.
من جهته اأكد خبر القت�ساد عز 
الدين �سعيدان ان عجز امليزانية 
داعيا  دينار  18 مليار  ال���  جت��اوز 
قانون مالية  ا�سدار  للت�سريع يف 
موارد  لتعبئة  واحل�����س��د  تكميلي 
للدولة مذكرا با�ستحالة اخلروج 
للح�سول على قرو�س من ال�سوق 

املالية الدولية.
قي�س  اجلمهورية  رئي�س  ويواجه 
وا�سع  ع���دد  م��ن  ان��ت��ق��ادات  �سعيد 
ا�سقاطه  ب�����س��ب��ب  ال��ف��اع��ل��ني  م���ن 
امل��ل��ف الق��ت�����س��ادي م���ن خمتلف 
الخر  خطابه  واخرها  خطابته 
ي�سر  مل  ال���ذي  ب��وزي��د  �سيدي  يف 
العمومية  املالية  و�سع  اىل  فيها 
الو�سع  ودق������ة  ح�����س��ا���س��ي��ة  رغ�����م 

وخطورته.
الد�ستوري  احل��زب  ان  اىل  ي�سار 
احلر ي�ساند ق��رارات قي�س �سعيد 
رئي�س  م�����ع  ي���خ���ت���ل���ف  ان������ه  غ�����ر 
ال���دول���ة يف الل���ي���ات ال��ت��ي يجب 
الد�ستوري  فيها، فاحلزب  امل�سي 
احلر يقدم نف�سه على انه املمثل 
وما  ق��ب��ل  م��ا  للمعار�سة  الك���رب 
نف�سه  وي���ط���رح  ي��ول��ي��و   25 ب��ع��د 
بديال للحكم امام ف�سل منظومة 
ما بعد 14 جانفي 2011 التي 
قادتها حركة النه�سة من خالل 
فرتة حكمها وم�ساركتها يف احلكم 
طيلة الع�سرية املا�سية يف حتقيق 

طموحات ال�سعب التون�سي.

اإذا مت اتخاذ �شرب الآراء مقيا�شا

مو�شي تهدد باإعالن نف�شها �شاحبة الأغلبية الربملانية!
هذا ال�شبت: وقفة احتجاجية للد�شتور احلر اأمام مقر البنك املركزي

حزب  رئي�شة  قالت 
ال���د����ش���ت���وري احل��ر 
ع��ب��ري م��و���ش��ي اإن���ه 
�شرب  ات��خ��اذ  مت  اإذا 
ال�����ش��ادر  الآراء, 
مقيا�شا  م����وؤخ����را, 
م�شروعية  لتاأكيد 
الرئي�س قي�س �شعيد, 
نف�شها  �شتعلن  فاإنها 
الأغلبية  �شاحبة 
باعتبار  الربملانية 
ح�������ش���ول احل�����زب 
ب��امل��ائ��ة   34 ع���ل���ى 
الت�شويت  نوايا  من 
الن���ت���خ���اب���ات  يف 

الت�شريعية املقبلة .

•• الفجر - تون�س:

الد�ستوري احلر ي�ستعد لوقفة احتجاجية جديدة
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العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإع����������الن
لالملنيوم  مون  ال�س�����ادة/�ساين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والزجاج  رخ�سة رقم:4086647 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة خالد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�سانى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابراهيم راجا خان

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�سانى

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1135021 بال�سم التجاري:موؤ�س�سة اللوان 
النيقة لعمال ال�سباغ ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة موارد القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م
Mawarid Organic  Recycling  طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : موارد لإعادة التدوير الع�سوي

بتاريخ :2021/9/5 املودعة بالرقم : 358809 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : �سركة موارد القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م
املوطن : جزيرة ابوظبي غرب 44 مبنى انرتنا�سيونال كابيتال تريدنغ ، هاتف: 971556877004 - �سندوق 

alzaha :الربيد: 59769 - امييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40
معاجلة املواد.

و�سف العالمة : العالمة التجارية تتكون من مثلث ر�سم من الطرف الي�سر للمثلث ورقة وبعدها �سهمني 
امل��واد الع�سوية كما كتب بداخل املثلث حرف الف والم وامليم وحتتها كتب باللغة  وه��اذا يدل على تدوير 

Mawarid Organic Recycling العربية موارد لإعادة التدوير الع�سوي وبعدها كتب باللغة الجنليزية
ال�سرتاطات :

اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على   اإعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القاهرة للكتابة على 

اللة الكاتبة والت�سوير
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1021828 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة مها �سيف را�سد �سيف املزروعي %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف علي �سامل علي عبداهلل املزروعي

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  ���س��ادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
)ا�سماك( بال�سماء التالية: 

1 - ابراهيم عبد القادر حممد عبد اهلل املال-  رقم ال�سهادة : 
  ASMAK1718191عدد ال�سهم : 3000

 ASMAK1718192 :2 - �سفيقة زينل ح�سني-  رقم ال�سهادة
 عدد ال�سهم : 3000

3 - حممد ابراهيم عبد القادر حممد عبد اهلل املال 
  رقم ال�سهادة:    ASMAK1718193عدد ال�سهم : 3000

4 - هيا ابراهيم عبد القادر حممد عبد اهلل املال 
  رقم ال�سهادة:    ASMAK1718194عدد ال�سهم : 3000

او  اع���اله  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  مم��ن  ال��رج��اء 
الت�سال على تلفون رقم  050722112 م�سكورا.

فقدان �شهادات اأ�شهم
العدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة موارد القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م
Mawarid Industries طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : موارد لل�سناعات

بتاريخ :2021/9/2 املودعة بالرقم : 358712 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : �سركة موارد القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م
املوطن : جزير اأبوظبي غرب 44 مبنى انرتنا�سيونال كابيتال تريدنغ ذ م م، هاتف: 971556877004

 �سندوق الربيد: 59769
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40
معاجلة املواد.

و�سف العالمة : العالمة تتكون من ن�سف دائرة متقطعة وداخلها كتب حرف امليم وبجنبه كتب حرف 
الف وحرف الم وحتت العالمة كتب باللغة العربية موارد لل�سناعات وحتتها كتب باللغة الجنليزية 

Mawarid Industries
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 23 �شبتمرب 2021 العدد 13348
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عربي ودويل

 فرن�شا تنفي و�شع مقعدها الأممي يف ت�شرف الحتاد الأوروبي 
الحتاد  نن�سق مع  “نحن  فعله  رد  الليزيه يف  واأو���س��ح 

الوروبي طاملا لزم الأمر، ب�سيادة كاملة«.
الع�سوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  اإح��دى  هي  وفرن�سا 
يف جمل�س الأمن الدويل مع ال�سني والوليات املتحدة 

ورو�سيا وبريطانيا.
اأزم���ة  اأوج  يف  م��ق��ال��ه��ا  “تلغراف”  ���س��ح��ي��ف��ة  ون�����س��رت 
وكانبرا  ووا�سنطن  جهة  من  باري�س  بني  دبلوما�سية 
ولندن من جهة اأخرى اثر قرار هذه العوا�سم الثالث 
اإبرام �سراكة ا�سرتاتيجية يف منطقة املحيطني الهندي 
والهادىء ما ت�سبب بخ�سارة فرن�سا عقد غوا�سات كبر 

مع ال�سرتاليني.

•• باري�س-اأ ف ب

نفت فرن�سا  اأم�س الأربعاء “ر�سميا” معلومات اأوردتها 
�سحيفة “ذي تلغراف” الربيطانية ومفادها اأنها على 
ا�ستعداد لو�سع مقعدها الدائم يف جمل�س الأمن الدويل 

يف ت�سرف الحتاد الأوروبي.
لنا  املقعد  ر�سميا.  ذل��ك  “ننفي  الل��ي��زي��ه  ق�سر  وق���ال 
على  كتبت  التي  ال�سحيفة  على  ردا  كذلك”  و�سيبقى 
“قد  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�س  اأن  الأوىل  �سفحتها 
الحتاد  �ساند  ح��ال  يف  املتحدة”  الأمم  يف  املقعد  يقدم 

الأوروبي خططه لت�سكيل جي�س اأوروبي.

م�سوؤولني  ع��دة  جانب  م��ن  فعل  ردود  امل��ق��ال  ن�سر  اأث���ار 
�سيا�سيني فرن�سيني.

الي�س�����ار  مر�س������ح  ميالن�س�����ون  ل�������وك  ج������������ان  وكتب 
نفي���ا  م��اك��رون  ي�س��������در  اأن  »يجب  تغريدة  يف  املت�سدد 

ب�سكل عاجل. 
فرن�سا لن تعطي اأبدا مقعدها يف جمل�س الأمن الدويل. 

من يجازف بذلك اإمنا يرتكب خيانة عظمى«.
على  ل��وب��ن  م��اري��ن  امل��ت��ط��رف  اليمني  مر�سحة  وعلقت 
�ست�سكل خيانة  دقيقة  املعلومات  كانت هذه  “اإذا  تويرت 
حيال الأمة. واإذا مل تكن كذلك، يجب اأن يقول اميانويل 

ماكرون ذلك وب�سرعة«.

وزير برازيلي يف الأمم املتحدة م�شاب بكوفيد 
•• برازيليا-اأ ف ب

مار�سيلو كروغا مبر�س كوفيد-19  الربازيلي  ال�سحة  وزير  اإ�سابة  ثبتت 
التي  نيويورك  املتحدة يف  العامة لالأمم  الثالثاء يف اجلمعية  �سارك  بعدما 
واأو�سح  ر�سمي.  بيان  يف  ج��اء  م��ا  على  بول�سونارو  جاير  الرئي�س  افتتحها 
البيان ال�سادر عن الأمانة العامة الربازيلية للتوا�سل “خ�سع اأع�ساء الوفد 
الآخرين لفحو�سات اأتت نتائجها �سلبية«. ومل يتلق الرئي�س الربازيلي الذي 
لفرو�س  امل�ساد  اللقاح  الرحلة،  خ��الل  كمامة  دون  م��ن  ع��دة  م��رات  �سوهد 
كورونا وقد اأكد الثالثاء باأنه �سيكون “اآخر برازيلي” يقوم بذلك. وهذه ثاين 
اإىل  كروغا  وكان  نيويورك.  اإىل  و�سوله  منذ  بول�سونارو  اأو�ساط  يف  اإ�سابة 
جانب بول�سونارو يف عدة منا�سبات من بينها لقاء الثنني مع رئي�س الوزراء 
الربيطاين بوري�س جون�سون. واأ�ساف البيان اأن الوفد عاد اإىل الربازيل اإل 

ان كروغا “�سيبقى يف الوليات املتحدة خالل فرتة احلجر” ال�سرورية. 

�شحف عربية: ال�شودان بني بعث واإخوان... وليبيا اإىل املربع الأول •• عوا�شم-وكاالت

مربع  اإىل  اأخ���رى  م��رة  ليبيا  تعود 
املجهول بعد حجب الربملان الثقة 
الدبيبة،  عبداحلميد  حكومة  عن 
الربملانية  النتخابات  انعقاد  قبل 
دي�سمرب- يف  امل���ق���ررة  وال��رئ��ا���س��ي��ة 

كانون الأول املقبل.
اأم�س  �سادرة  عربية  �سحف  ووف��ق 
وقع  ع��ل��ى  ال�����س��ودان  يعي�س  الأول 
ارت���ب���اك ���س��ي��ا���س��ي وع�����س��ك��ري بعد 

حماولة انقالبية فا�سلة.

عنق الزجاجة
الليبي  ال�����ن�����واب  جم��ل�����س  ����س���وت 
ب��الأغ��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى �سحب ال��ث��ق��ة من 
الليبية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
بعد  الدبيبة،  عبداحلميد  برئا�سة 
وحتويلها  تن�سيبها،  من  اأ�سهر   6
وهو  اأع��م��ال،  ت�سريف  حكومة  اإىل 
وفق  ليبيا،  الإخ���وان يف  رف�سه  م��ا 
املتحدث  واأك��د  “العرب«.  �سحيفة 
النواب  جم��ل�����س  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي 
�سوتوا  النواب  اأن  بليحق،  عبداهلل 
باأغلبية 89 نائباً على قرار �سحب 
جل�سة  يف  احل���ك���وم���ة  م����ن  ال���ث���ق���ة 
 113 فيها  �سارك  التي  الثالثاء، 
املجل�س  رئ���ا����س���ة  واأع���ل���ن���ت  ن���ائ���ب���اً. 
للتحقيق  ب��رمل��ان��ي��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 
اأم�س  تعلن  اأن  قبل  احلكومة،  مع 
منها  الثقة  �سحب  مفاجئ  ب�سكل 
اللجنة  حتقيق  نتائج  انتظار  دون 
الربملانية. واأعلن املتحدث الر�سمي 
ل��ل��دول��ة يف  الأع��ل��ى  ب��ا���س��م املجل�س 
عبدالنا�سر،  بن  حممد  طرابل�س 
ل���ل���ق���رار، موؤكداً  امل��ج��ل�����س   رف�����س 

اأن”كل ما يرتتب عليه باطل«.
يف  املت�ساعدة  اخل��الف��ات  ظ��ل  ويف 
يكن مفاجئاً  القرار مل  فاإن  ليبيا، 

الربملان  لرئي�س  �سبق  اأن��ه  خا�سًة 
الثقة  ���س��ح��ب  ب��اح��ت��م��ال  ال��ت��ل��وي��ح 
يف  التوتر  وت�ساعد  احلكومة،  من 
على  امل�سادقة  اإع��الن��ه  بعد  البالد 
 9 الرئا�سية، يف  قانون النتخابات 

�سبتمرب -اأيلول اجلاري.
اأي�ساً  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  يف  وت���ع���ددت 
حلكومة  املجل�س  رئي�س  ان��ت��ق��ادات 
الدبيبة  خا�سًة يف جمال “توحيد 
متطلبات  وت����وف����ر  امل���وؤ����س�������س���ات، 
امل���واط���ن���ني م���ن ال����غ����ذاء وال������دواء 
الوطنية،  وامل�ساحلة  وال��ك��ه��رب��اء، 

وال�ستعداد لالنتخابات«.

توقيت حرج
الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  ويف 

ذكرت  فيما  املحاولة،  يف  بالتورط 
“اللواء  اأن  �سودانية  اإع��الم  و�سائل 
الباقي بكراوي هو قائد هذه  عبد 

املحاولة«.
اأ�����س����اب����ع  اأن  امل�����وق�����ع  وُي���������س����ي����ف 
حزب  اإىل  ت�����س��ر  ح���ال���ي���اً  الت����ه����ام 
ال�������س���وداين، وق����ال م�سدر  ال��ب��ع��ث 
ل  ف�سّ عربية”،  “اندبندنت  ل���� 
اأن  ت��وؤك��د  “الأخبار  ا�سمه:  حجب 
اللواء بكراوي وعدداً من ال�سباط 
ال��ب��ع��ث��ي��ني وم���ن ج��م��اع��ة الإخ����وان 
امل�������س���ل���م���ني ه�����م خ���ل���ف امل���ح���اول���ة 
املجموعة  وه�������ذه  الن����ق����الب����ي����ة، 
عامة  احل��ال��ي��ة  للحكومة  م��ع��ادي��ة 
حميدتي  بقيادة  ال�سريع  وال��دع��م 

ب�سكل خا�س«.

الثقة  ح��ج��ب  اإن  ب��وك��ل��ي��ب،  ج��م��ع��ة 
بالبالد  بعودة  يهدد  احلكومة  عن 
الأول، وحيث  ال�ستباك  اإىل مربع 
اإىل ميادين  العودة  ي�سر احتمال 

القتال اأمراً غر بعيد. 
“امل�سالح  اأن  ال���ك���ات���ب،  واع���ت���رب 
من  وغ��ره��م  ل��ل��ن��واب،  ال�سخ�سية 
على  اجل��اث��م��ة  ال�سيا�سية  النخبة 
اأم����ر ي��اأت��ي يف املقام  ���س��در ال��ب��الد 

الأول. 
املنا�سب  ف����ق����دان  م����ن  واخل�������وف 
ال��ربمل��ان��ي��ة وم���ا جت���ره م��ن رواتب 
جمزية وامتيازات هائلة، وح�سانات 
ال���ت���ن���ازل عنها  ب��رمل��ان��ي��ة ل مي��ك��ن 
الربملان  اإ���س��ق��اط  �سبب  ب�سهولة” 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، واع���ت���رب ال���ك���ات���ب  اأن 

اإبراهيم  يا�سني  الدفاع  وزير  واأك��د 
“ال�سيطرة  ���س��ح��ايف  ت�����س��ري��ح  يف 
والقب�س  امل��ح��اول��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة 
ع��ل��ى ك��ل امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن وردت 
وجاري  التحقيقات  يف  اأ���س��م��اوؤه��م 
ا�ستجواب هذه املجموعة  ا�ستكمال 
املحاولة”،  ه���ذه  تفا�سيل  ل��ب��ي��ان 

وفق موقع “اندبندنت عربية«.
ويف اأول اإطاللة تلفزيونية له بعد 
اتهم  الفا�سلة  الن��ق��الب  حم��اول��ة 
ال�����س��وداين عبداهلل  ال���وزراء  رئي�س 
داخ����ل  م����ن  “عنا�سر  ح����م����دوك 
وخارجها”،  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 
بتدبر املحاولة عرب بث الفو�سى. 
واتهمت م�سادر �سيا�سية وع�سكرية 
امل�سلمني  الإخ�������وان  ج��م��اع��ة  ع����دة 

الأمور،  يح�سن  لن  الثقة  “�سحب 
مل  اإن  اأف�سل،  الو�سع  يجعل  ول��ن 
اأمر  يزده تعقيداً. ثم من �سيتوىل 
تعيني احلكومة اجلديدة، واختيار 
رئ��ي�����س��ه��ا، امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي؟ اأم 
الربملان؟ اأم جلنة احلوار ال�سيا�سي 

الليبي؟«.
ال���ط���ري���ق  “خريطة  واأَ��������س�������اف 
والقا�سية  عليها  واملتفق  املقرتحة 
مبا�سرة  اخ��ت��ف��ت  ان��ت��خ��اب��ات  بعقد 
الذي  الربملان،  ق��رار  وفورياً” بعد 
التي  احلفرة  عمق  متاماً  “يدرك 
ال�سيا�سية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي��ه��ا  وق��ع��ت 
ل�سحب  جل�سة  ع��ق��د  اإىل  ب��دع��وت��ه 
ال���ث���ق���ة م�����ن ح���ك���وم���ة ع���م���ره���ا ل 
ولي�س  قليلة،  اأ�سهر  �سوى  يتجاوز 

اأم��ام��ه��ا ���س��وى ث��الث��ة اأ���س��ه��ر فقط 
الكاتب  ال�سلطة”.وانتهى  لت�سليم 
الربملان  ق��رار  اأن  “الأكيد،  قائاًل: 
العربة  و�سعية  اإىل  ليبيا  اأع��اد  قد 
اأمام احل�سان، واأن احتمال اللجوء 
جمدداً اإىل احلل الع�سكري احتمال 

غر بعيد«.

بعث واإخوان
ال�سودان  يعي�س  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
حماولة  ب���ع���د  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ف���و����س���ى 
انقالبية فا�سلة جديدة اأم�س الأول 
ال��ث��الث��اء، ق��اده��ا ال��ل��واء رك��ن عبد 
بكراوي،  ع��ث��م��ان  احل�����س��ن  ال��ب��اق��ي 
العا�سمة  م����ن  ال���ت���ق���اري���ر  وف������ق 

اخلرطوم.

اأن  “وا�سح  امل���������س����در،  واأ������س�����اف 
النقالب حقيقي هدفه ال�ستيالء 
ُي��روج له  ال�سلطة، ولي�س كما  على 

باأنه غر حقيقي لإلهاء ال�سعب«.

فلول
ق����وى احلرية  ال���ق���ي���ادي يف  ي��ق��ول 
والتغير، ماأمون فاروق يف ت�سريح 
فلول  “بع�س  اإن  “احلرة”،  ملوقع 
القوات  يف  ال�سابق  النظام  وجيوب 
امل�سلحة، تقف وراء هذه املحاولت، 
الأح���������زاب  ب���ع�������س  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

العقائدية«. 
ويقول املحلل ال�سيا�سي �سوقي عبد 
العظيم، يف ت�سريحات للموقع، اإن 
يقفون  واأن�����س��اره  البائد  “النظام 
الفا�سلة”،  امل���ح���اول���ة  ه����ذه  وراء 
العودة  ي����ري����دون  ان���ه���م  واأ�����س����اف 
الفرتة  ع��ل��ى  ب���الن���ق���الب  ل��ل��ح��ك��م 

النتقالية.
واأرج��������ع ف�������اروق ه�����ذه امل����ح����اولت 
ب�”ال�سهولة  املتكررة اإىل ما و�سفه 
الطاحمني  تغري  التي  الأمنية” 

بالنقالب على ال�سلطة.
ويتفق معه رئي�س مركز ال�سيا�سات 
عبداهلل،  حنفي  الفريق  ال��دول��ي��ة، 
الذي يرى اأن هذه املحاولة حتاول 
امل��وات��ي��ة يف  ال���س��ت��ف��ادة م��ن البيئة 
املواطنني  اح��ت��ق��ان  ال�����س��ودان وه��و 
القت�سادية،  الأو������س�����اع  ب�����س��ب��ب 
الأمنية  “الظروف  اإىل  بالإ�سافة 

وال�سطرابات يف �سرق البالد«.
اأما عن مدى تاأثر امل�سهد ال�سيا�سي 
ال�سوداين باملحاولة الفا�سلة، فرى 
حمدود،  �سيكون  اأن��ه  العظيم  عبد 
البالد  يف  ال�سيا�سية  العملية  لأن 
حتكمها وثيقة د�ستورية، وتتم عن 
بني  والتفاهمات  امل�ساورات  طريق 

الع�سكرين واملدنيني.

ما تداعيات اأزمة الغوا�شات على الناتو واملحادثات التجارية؟
•• وا�شنطن-وكاالت

موزيرغيوز  تيبو  الكاتب  ح�س 
الغ�سب  اأخ������ذ  ع���ل���ى  وا����س���ن���ط���ن 
اأ�سرتاليا  اإل���غ���اء  ب��ع��د  ال��ف��رن�����س��ي 
���س��ف��ق��ة ال����غ����وا�����س����ات ال���ن���ووي���ة 
بغوا�سات  وا�ستبدالها  الفرن�سية 
لفتاً  بجدية،  اأم��ري��ك��ي��ة،  نووي��ة 
حتتم  ب���اري�������س  ق�������رارات  اأن  اإىل 

ذلك.
ال��ف��رن�����س��ي��ون غ���ر را����س���ني عن 
اإخراجهم من �سفقة الغوا�سات، 
القرن”  “�سفقة  ���س��ق��وط  ب��ع��د 
اأوكو�س  لت��ف��اق  جانبية  �سحية 
الأ�سبوع  يف  وق���ع  ال���ذي  الأو����س���ع 
اأ���س��رتال��ي��ا، واململكة  ب��ني  امل��ا���س��ي 

املتحدة، والوليات املتحدة.
باري�س  ت�ستدعي  الأوىل  وللمرة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ���س��ف��ره��ا م��ن 
ميكن  ب���ي���ن���م���ا  “للت�ساور”، 
ا�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  و���س��ف 
ال���دي���ب���ل���وم���ا����س���ي���ون وال�����������وزراء 
وامل��ح��ل��ل��ون يف و���س��ائ��ل الإع�����الم، 
يف  الإف������رتا�������س������ي  ال�����ع�����امل  ويف 
الأي������ام امل��ا���س��ي��ة، ب��ك��ل ����س���يء اإل 

بديبلوما�سية.
وم��ع ذل��ك، ف��اإن ال��دع��وات لإعادة 
الديغولية  م����ن  ن������وع  اإط��������الق 
واإع����ادة �سبط عالقة  اجل��دي��دة، 
ال�سني  م���ع  واأوروب���������ا،  ب���اري�������س، 
حممل  ع���ل���ى  ت����وؤخ����ذا  اأن  ي���ج���ب 
اجلد، اإذ اأن الفرن�سيني غا�سبني 
حقاً، ولديهم طاقة على الت�سبب 
يف ما يكفي من الإزعاج لأمريكا، 
انت�سارها  يف  ت�����س��ت��ث��م��ر  ال����ت����ي 

التكالي�ف  اأن  ي��ع��رف  واجل��م��ي��ع 
ك��ان��ت خ��������������������ارج ال�����س��ي��ط��رة، واأن 
ال��ع��ق��د ب����ات م�����س��ك��ل��ة داخ��ل��ي��ة يف 

اأ�سرتاليا..
 وك���ان���ت امل��ع�����س��ل��ة الأم���ن���ي���ة عند 
كانبرا تتغر ب�سرعة يف الأ�سهر 
الأخ������رة، يف ال���وق���ت ال����ذي كان 
تنمر ال�سني ي�ستلزم عالقة اأكرث 

قرباً من وا�سنطن. 
ك��ل ه��ذه ال��ع��وام��ل ك��ان يجب اأن 
باري�س،  يف  اخلطر  ناقو�س  ت��دق 
اأن��ه مل ي��وؤخ��ذ مبا  وم��ن الوا�سح 
العا�سمة  يف  اجل��دي��ة  م��ن  يكفي 

الفرن�سية.

اأوروبا واملحيط  الديبلوما�سي يف 
الهادئ.

يلعب  اأن  ال�������س���واب  م���ن  ول��ي�����س 
الفرن�سيون دور ال�سحية الغا�سبة 
الربيئة، ومل يكن �س������راً، بعي������داً 
اخلارجية  ووزارة  الإل��ي��زي��ه  ع��ن 
الفرن�سية على ما يبدو، اأن العقد 
غوا�سة   12 ل�����س��راء  ال��ت��اري��خ��ي 
الأ�سرتالية  للبحرية  فرن�سية 

كان يعاين �سعوبات.
“لوفيغارو”  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
)حزيران(  يونيو  يف  الفرن�سية 
تبحث  كانت  كانبرا  اإن  املا�سي، 

بن�ساط عن اخلطة باء. 

والأكرث اأهمية، هو اخلطاأ الفادح 
ف�سيحة  ي��ث��ر  ال�����ذي  ل��ب��اري�����س 
م��ع جت��اه��ل ال�����س��ورة الأك����رب، األ 
وه����و حت��ال��ف اأوك����و�����س الأو����س���ع، 
وقوية  اأوىل  ���س��رب��ة  ي��ع��د  ال����ذي 
�سيا�سة  حالياً  تنتهج  التي  لبكني 

خارجية عدائية.
مقاربتهما  ك���ان���ت  ول�����و  وح���ت���ى 
ل��ل��م�����س��األ��ة اأك������رث م����رون����ة، ف����اإن 
الأوروب���ي قلق  لفرن�سا والحت���اد 
مت�ساٍو من الطموحات ال�سينية، 
ي��اأخ��ذا ذل��ك يف  اأن  وك���ان عليهما 
�سركاء،  ان��ت��ق��اد  ق��ب��ل   ، الع��ت��ب��ار 
مبا يف ذل��ك يف اأوروب���ا، ب�سبب ما 

ك��ان ج��زءاً فقط من اإت��ف��اق اأكرث 
�سموًل.

رمب����ا ي��ب��ال��غ ال��ف��رن�����س��ي��ون يف رد 
فعلهم، لكنهم مع ذلك، غا�سبون 

لأ�سباب وجيهة. 
فمن جهة، ميكن و�سف الطريقة 
ال��ت��ي ت��خ��ل��ت ب��ه��ا اأ���س��رتال��ي��ا عن 
بنتيجة  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال�����س��ف��ق��ة 
لمبالة على الأقل. وتكن فرن�سا 
�سركائها  �سد  م�سروعة  �سغينة 
طريقة  ب�����س��ب��ب  الأ����س���رتال���ي���ني 
انعكا�س  احتمال  مع  معاملتهم، 
اجلارية  امل��ف��او���س��ات  ع��ل��ى  ذل���ك 
ح���ال���ي���اً م���ع الحت������اد الأوروب��������ي، 

الدمنارك تدافع عن بايدن يف اأزمة الغوا�شات 

و�سد الوليات املتحدة لتجاهلها 
م�ساحلها، وهنا اأي�ساً مع عواقب 
حمتملة على القمة املقبلة حللف 
املقبل  ال��ع��ام  يف  الأطل�سي  �سمال 

مبدريد.
عاملية،  قوة  فرن�سا  تكون  ل  رمبا 
واأق�����ل اأه��م��ي��ة م���ن اأ���س��رتال��ي��ا يف 
م���ن���ط���ق���ة امل���ح���ي���ط���ني ال���ه���ن���دي 
وال����ه����ادئ، ول��ك��ن الإزع������اج الذي 
اأوروبا.  يف  واق��ع  اأم��ر  ت�سببه،  قد 
املحيط  يف  م��وج��ودة  ق��وة  فرن�سا 
م���ل���ي���ون   1.6 م������ع  ال��������ه��������ادئ، 
يف  البحار  عرب  يعي�سون  فرن�سي 
وبولونيزيا  اجلديدة،  كاليدونيا 
وفوتونا،  ووال��ي�����س،  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
مع منطقة جتارية وا�سعة ت�سكل 
ف��رن�����س��ا، وجتعلها  اأرب������اع  ث��الث��ة 
اأن فرن�سا  العامل. كما  الثانية يف 
ال��ره��ان الأم��ري��ك��ي الأف�سل  ه��ي 
يلعب  اأن  وا���س��ن��ط��ن  اأرادت  اإذا 
الحتاد الأوروبي دور احلليف يف 

املنطقة.
حققت اأمريكا ن�سراً ديبلوما�سياً 
اأوك��و���س. وه��ي يف  بتوقيع ات��ف��اق 
من  عليه  البناء  اإىل  الآن  حاجة 
اأج�����ل ����س���راك���ات اأك�����رب، وح���ت���ى ل 
لإ�سعاف  لل�سني  الفر�سة  ت��ت��اح 
للوليات  حتالفات  من  تبقى  ما 

املتحدة.
الرئي�س  بني  الهاتفية  املكاملة  اإن 
والرئي�س  ب��اي��دن  الأم��ري��ك��ي ج��و 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون، التي 
طلبتها الوليات املتحدة، عالمة 
اأوىل  خطوة  وه��ي  الإنفتاح،  على 

يف هذا الإجتاه.  

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

اأع����ل����ن����ت رئ���ي�������س���ة ال����������وزراء 
الدمناركية ميت فريدريك�سن  

اأم�����س الأرب��ع��اء اأن ب��الده��ا، اإح���دى اأق���رب حلفاء ال��ولي��ات املتحدة يف 
والأوروبية  الفرن�سية  النتقادات  الإطالق”  على  تفهم  “ل  اأوروب���ا، 
املوجهة لوا�سنطن يف اأزمة الغوا�سات، مدافعة عن الرئي�س الأمركي 

“املخل�س جدا” جو بايدن.
يتناق�س موقف كوبنهاغن مع اجتماع بروك�سل الثالثاء حيث اأعرب 
الأوروبيون عن ت�سامنهم مع باري�س، رغم اإ�سرار العديد من الدول 

على احلفاظ على العالقة عرب الأطل�سي.
بوليتيكن  �سحيفة  معها  اأج��رت��ه��ا  مقابلة  يف  فريدريك�سن  واع��ل��ن��ت 
اأقول - فيما  اأن  اأنه من املهم  “اأعتقد  الدمناركية وهي يف نيويورك، 

اأرى  اإن��ن��ي  ال��وق��ت احل��ايل -  اأوروب���ا يف  باملناق�سات اجل��اري��ة يف  يتعلق 
ا جًدا للتحالف عرب الأطل�سي«. بايدن خمل�سً

األ  علينا  “عموما  الدميوقراطية  ال�سرتاكية  امل�سوؤولة  واأو�سحت 
نحول التحديات امللمو�سة التي �ستظل موجودة بني احللفاء اإىل �سيء 

ل ينبغي اأن تكون عليه. اأود حًقا اأن اأحذر من ذلك«.
اأن  منذ  لوا�سنطن  وجهت  التي  وبروك�سل  باري�س  انتقادات  ب�ساأن  اأما 
ل�سالح  فرن�سية  غ��وا���س��ات  ل�سراء  �سخم  عقد  ع��ن  اأ�سرتاليا  تخلت 
ل  فهمها.  اأ�ستطيع  “ل  فقالت  املتحدة،  واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأفهمها اإطالقاً«.
واأ�سافت “هذا ل يعني اأننا يف احلكومة الدمناركية نتفق بال�سرورة 

املتحدة يف كل  ال��ولي��ات  م��ع 
كنا  اأننا  ا  اأي�سً وقلنا  الم��ور، 
نود اأن نرى ان�سحاًبا خمتلًفا 
م���ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان. ل��ك��ن��ن��ي ل 

اأ�سعر مطلًقا باأن هناك ما يحبط مع الإدارة الأمركية اجلديدة«.
يف  جانبها  اإىل  حاربت  التي  املتحدة  للوليات  قوًيا  حليًفا  باعتبارها 
الأولوية  تعطي  اأنها  بانتظام  ال��دمن��ارك  تعرب  واأفغان�ستان،  العراق 
حللف �سمال الأطل�سي بدًل من اإطار دفاعي اأوروبي. وفًقا لفريدريك�سن 
“ل �سك اأن جو بايدن يبعد ال�سيا�سة اخلارجية الأمركية عن اجتاه 
ال��رائ��دة يف العامل التي وحدها  ال��دول��ة  ان��ع��زايل ليتوىل جم��ددا دور 

الوليات املتحدة قادرة على ال�سطالع به«.
اأن يحل  املتحدة ذلك ل ميكن لأحد  الوليات  “اإذا مل تفعل  وتابعت 

مكانها«.

تاميز: »داع�س خرا�شان« ي�شتغل 
النق�شامات يف طالبان لكت�شاب جمندين

•• لندن-وكاالت

خرا�سان”  “داع�س  تنظيم  اإن  الربيطانية  تاميز”  “ذا  �سحيفة  ق��ال��ت 
الو�سطى،  اآ�سيا  اأنحاء  �ساخطني من جميع  بتجنيد م�سلحني  يكت�سب قوة 

يف معركته �سد طالبان.
اأن  نبيل  اهلل  رحمة  ال�سابق  الأفغانية  املخابرات  مدير  عن  التقرير  ونقل 
واإ�سابة  طفل،  بينهم  اأ�سخا�س،  �سبعة  مقتل  بعد  يت�ساعد  التنظيم  مترد 

30 اآخرين يف تفجرات يف مطلع الأ�سبوع.
داخل  اخل��الف��ات  ت�ساعد  ع��ن  الأن��ب��اء  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  وتلفت 
بردار  املال عبدالغني  ال��وزراء  رئي�س  لنائب  املوالية  الف�سائل  طالبان بني 
باأعمال  القائم  واأن�سار  املتحدة،  الوليات  مع  ال�سالم  حمادثات  قاد  الذي 
اأكرث  الداخلية �سراج الدين حقاين الذي يراأ�س �سبكة م�سوؤولة عن  وزير 

التفجرات النتحارية ماأ�سوية يف الأعوام الع�سرين املا�سية.
وقال رحمة اهلل اإن مقاتلي طالبان املمتع�سني من اإعالن احلركة اإ�سالحات 
اإىل  �سين�سمون  والتعلم،  بالعمل،  للمراأة  ال�سماح  مثل  ب��ردار،  حكم  حتت 
امل�سلحة  الف�سائل  بني  ح��رب  ب��ان��دلع  ينذر  ال��ذي  الأم��ر  خرا�سان،  داع�س 

لل�سيطرة على اأفغان�ستان.
الأوزبك،  املت�سددة،  الإقليمية  “العديد من اجلماعات  اأن  اإىل  نبيل  ولفت 
الو�سطى، ل ترى  واآ�سيا  اأفغان�ستان،  والرتكمان يف  والأيغور،  والطاجيك، 

جدوى من اتباع طالبان، و�ست�سعى لالن�سمام اإىل داع�س خرا�سان«.
واأ�ساف “حتى مقاتلي طالبان الأكرث تطرفاً، خا�سة يف ال�سرق، ل يقبلون 

�سلطة طالبان، ومن املرجح بقوة اأن يتحولوا اإىل داع�س خرا�سان«.
وكانت جالل اآباد معقاًل ل�”داع�س خرا�سان” منذ ظهوره يف 2014، قبل 

اأن يتو�ّسع لحقاً يف مناطق اأخرى، خا�سة يف ال�سمال.
وتقدر وا�سنطن عدد مقاتلي التنظيم يف اأفغان�ستان بنحو 2000 مقاتل، 

لكنها رجحت ارتفاع العدد ب�سكل ملحوظ.
 77 التنظيم  نفذ  اأفغان�ستان،  يف  للم�ساعدة  املتحدة  الأمم  بعثة  وح�سب 
هجوماً يف ال�سهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري، واأن الهجمات تتزايد 

عدداً وال�سدة.
املركزية  ال�ستخبارات  بوكالة  الإره����اب  مكافحة  عمليات  رئي�س  و���س��رح 
الأمريكية ٍ“ي اآي اإي” يف جنوب، وجنوب غرب اآ�سيا دوغال�س لندن، باأن 
ان�سحاب الوليات املتحدة، وانهيار احلكومة الأفغانية ال�سابقة وفرا فر�سة 

مثالية لنمو التنظيم.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- الفجر

الدويل  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س  ُيح�سب 
اأّن�������ه كان  ل��ل�����س��ي��د وال���ف���رو����س���ي���ة، 
الرتاثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واأب�����رز  اأّول 
احتفت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
ب��ال�����س��دي��ق ال����ويف ل��الإن�����س��ان الذي 
فكانت  ال�سنني،  اآلف  منذ  راف��ق��ه 
ُم�سابقة "َجمال ال�سلوقي" ظاهرة 
فريدة من نوعها لتعزيز الهتمام 
ب��ال�����س��اللت الأ���س��ي��ل��ة م���ن كالب 
ال�����س��ي��د، وت���ع���زي���ز ع���الق���ة اجليل 
اجل���دي���د ب��رك��ائ��ز ت�����راث الأج������داد 
وت��ق��ال��ي��ده��م الأ����س���ي���ل���ة، واإت���اح���ة 
لعر�س  ال�سلوقي  ملالكي  الفر�سة 
تتمتع  التي  واخل�سائ�س  امل��ه��ارات 

بها كالبهم.
نوعه  من  الأ�سخم  املعر�س،  وداأب 
على  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  يف 
لختيار  ���س��ن��وي��ة  ُم�����س��اب��ق��ة  تنظيم 
تقت�سر  �سيد"  ك���ل���ب  "اأجمل 
"ال�سلوقي  فئة  على  فيها  امل�ساركة 
�ساللت  اأق������دم  اإح������دى  العربي" 
ُتعترب  وال��ت��ي  ال���ع���امل،  ال��ك��الب يف 
وال�سيد  ال�سحراء  لتقاليد  رم���زاً 

الرّبي.
املُنّظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
ال����دويل لل�سيد  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س 
ن�سخة  اإط������الق  ع���ن  وال��ف��رو���س��ي��ة 

جمال  ُم�������س���اب���ق���ة  م�����ن  ج�����دي�����دة 
اأحد  العام،  العربي، لهذا  ال�سلوقي 
والكالب  ال�سلوقي  فعاليات  اأ�سهر 
عموماً يف املنطقة، وهي خُم�س�سة 
ح�سراً،  ال��ع��رب��ي  ال�سلوقي  للكلب 
باأن  ال�سلوقي  يلتزم مالكو  اأن  على 
�سحياً  لئقاً  املُ�سارك  الكلب  يكون 
التح�سني،  ���س��ه��ادة  على  وح��ا���س��اًل 

واأن يحمل �سريحة اإلكرتونية.
وُتقام الدورة اجلديدة من املعر�س، 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س نادي  يف م��ن��ط��ق��ة 
���س��ق��اري الإم�����ارات، خ��الل الفرتة 

من 27 �سبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر، 
وت�����راث..  "ا�ستدامة  ���س��ع��ار  حت���ت 
برعاية  وحتظى  ُمتجّددة"،  ب���روٍح 
ر�سمية من هيئة البيئة - اأبوظبي، 
على  للحفاظ  ال����دويل  ال�����س��ن��دوق 
اأبوظبي الوطني  احلبارى، ومركز 
�سركة  القطاع  وراع���ي  للمعار�س، 
الع�سكرية  املعدات  لتجارة  "بينونة 
وال�سيد"، اإ�سافة لرعاة الفعاليات 
ديزاين"،  "�سمارت  �سركة  م��ن  ك��ل 
للخيم،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ار���س  ���س��رك��ة 
ARB- نادي ظبيان للفرو�سية، و
Emirates راع لق�سم املركبات.

ال�سلوقي  م��رك��ز  املُ�����س��اب��ق��ة  ُي��ن��ّظ��م 

من  الأول  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ع��رب��ي 
العربي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  ن��وع��ه 
وال�����س��رق الأو����س���ط، وال���ذي يهدف 
بالكالب  ال�سيد  ريا�سة  اإحياء  اإىل 
ال�سلوقية واملحافظة على تقاليدها 
وال�ستعانة بها يف ال�سقارة، وحفظ 
ال���������س����اللت الأ�����س����ي����ل����ة، وت����زوي����د 
وكيفية  الالزمة  باملعرفة  املُهتمني 
وتدريبها  ورعايتها،  بها  الهتمام 
واإكثارها  ب��ه��ا  ال�سحية  وال��ع��ن��اي��ة 
التعريفية،  ال�������س���رائ���ح  وزراع��������ة 
واإ�سدار  املواليد  ت�سجيل  وك��ذل��ك 
الن�سب  و���س��ه��ادات  ال�سفر  ج���وازات 
التنقل  ت���رت���ي���ب���ات  واإج���������راء  ل���ه���ا، 

وال�سفر وفق القوانني املُعتمدة.
وح���ظ���ي���ت املُ�������س���اب���ق���ة يف ال�������دورات 
واهتمام  وا����س���ع  ب��اإق��ب��ال  امل��ا���س��ي��ة، 
ع�ساق  ا�ستقطبت  حيث  ملمو�س، 
وحُم������ّب������ي ال�������س���ل���وق���ي م�����ن دول�����ة 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  ودول  الإم������ارات 
وجذبت ع�سرات الآلف من الزوار 
الفئات  خُم���ت���ل���ف  م����ن  وال�������س���ي���اح 
الُعمرية، نظراً ملا تتمتع به من قوة 
وذكاء وولء ومهارات عالية، خا�سة 
واأّن املُ�سابقة تختلف عن ُم�سابقات 
ال��ع��امل، والتي  الكالب الأخ���رى يف 
اخلارجي،  املظهر  على  فقط  ُتركز 
اأبوظبي  معر�س  ُم�سابقة  تهتم  اإذ 

لل�سيد اأكرث ب�سخ�سية كلب ال�سيد 
وا�ستجابته  فعله  وردود  ومهاراته 

احل�ّسية.
والتحكيم  التقييم  معاير  ت�سمل 
ال�ساللة  م���وا����س���ف���ات  ال���دق���ي���ق���ة، 
املُ�سارك،  الكلب  منها  ينحدر  التي 
ال�������س���ل���وك )ك���امل�������س���ي وال���رك�������س(، 
العني،  ال���ع���ام )ك���ال���راأ����س،  امل��ظ��ه��ر 
الأ�سنان  الأذن،  ال����ف����م،  الأن��������ف، 
)احلجم،  وال�سكل  البنية  والفك(، 
الظهر  ال�سدر،  الأك��ت��اف،  الرقبة، 
اللون،  )اجللد،  واملظهر  وال��ذي��ل(، 
اإ�سافة ملهارات  احلركة، والأرجل(، 
العام  والنطباع  واملُ��ط��اردة  ال�سيد 

وال�سمات النف�سية.
فئات هي:  اأربع  املُ�سابقة  وتت�سمن 
احل�س"،  ن��وع  من  "الذكور  �سوط 
الأري�س"،  نوع  من  "الذكور  �سوط 
احل�س"،  ن��وع  م��ن  "الإناث  ���س��وط 
و�سوط "الإناث من نوع الأري�س".

ال�������س���ل���وق���ي ج�����زء ه�����ام م����ن ت����راث 
العرب  عرفه  وقد  العربي،  ال�سيد 
برتبيته  وق������ام������وا  ال�����ق�����دم  م���ن���ذ 
والعناية به، و�ساللته معروفة منذ 
اأكرث من �سبعة اآلف �سنة. وتتميز 
بقدرات  ال�سلوقية  ال�سيد  ك���الب 
وبالذكاء  التحّمل  على  ا�ستثنائية 

والوفاء.

ُي�����س��ن��ف ال�����س��ل��وق��ي ���س��م��ن نوعني 
)الهدبا(  الأري�������س  ه��م��ا:  رئي�سني 
والأمل�س  ال���ط���وي���ل،  ال�����س��ع��ر  ذو 
اخلفيف.  ال�����س��ع��ر  ذو  )احل���������س( 
هو  الأ�سيل  ال�سيد  كلب  وموطن 
والعراق  وم�سر  العربية  اجلزيرة 
�ساللت  ول����ه  والأردن.  و����س���وري���ا 
ك���ث���رة، واأه���م���ه���ا يف امل��ن��ط��ق��ة ويف 
باأبوظبي  العربي  ال�سلوقي  مركز 
قنا�س(  ط�����راح،  ذي���ب���ان،  )���س��دي��د، 
من فئة احل�س، و)حل��اق، �سبيان، 

خطاف( من فئة الأري�س.
يف  ال��ع��رب��ي  ال�سيد  كلب  ُي�ستخدم 
ال�سقور،  مُب�ساركة  ال�سيد  ريا�سة 
كما ُي�ستخدم يف املراقبة واحلرا�سة، 
�سنة.   18-16 م���ن  ي��ع��ي�����س  وه���و 
يحر�س  طبعه،  يف  ويٌفّ  وال�سلوقي 
ي�سطاد  ول  داره  ويحمي  �ساحبه 
الكالب  وت�ستطيع  �سحبته.  يف  اإل 
ت�سل  ب�سرعة  ال��رك�����س  ال�سلوقية 

اإىل 75 كيلومرتاً يف ال�ساعة.
ُمهّماً  دورا  ي��ل��ع��ب  ال�����س��ل��وق��ي  ك���ان 
اأث�����ن�����اء رح�������الت ال�������س���ي���د، وذل����ك 
التي  الفري�سة  اإيجاد  على  لُقدرته 
و�سط  واملُختبئة  ال�سقر،  اأ�سابها 
الطويلة  احل�سائ�س  اأو  ال�سجرات 
اأو يف خمابئ اأخرى. وهكذا تتعاون 
كل من ال�سقور والكالب ال�سلوقية 

لالإم�ساك بالفري�سة املُختبئة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 وقع نادي الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة بهدف دعم 
روابط التعاون وال�سراكة يف املجال الإعالمي الريا�سي وبث املواد الإعالمية 
اخلا�سة بالنادي لن�سر الوعي و الفكر الريا�سي و فعاليات النادي على حد 

�سواء ، وا�ستحداث برنامج ريا�سي با�سم امل�ستديرة.
 حيث وقع من جانب نادي الإمارات �سعادة يو�سف عبد اهلل البطران رئي�س 

جمل�س الإدارة  ، و من جانب هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة �سعادة: حممد غامن 
ع�سو  ال�سحي  �سامل  ث��اين  وبح�سور   الإذاع����ة،  هيئة  ع��ام  مدير  م�سطفى 

جمل�س اإدارة �سركة كرة القدم .
حيث اأو�سح �سعادة يو�سف البطران باأن توقيع هذه املذكرة ياأتي من منطلق 
الإعالم  و�سائل  م��ع  العالقة  وتر�سيخ  التعاون  و  ال�سراكة  اأوا���س��ر  توطيد 
املختلفة،  الفعاليات  على  الريا�سي  الإع��الم��ي  ال�سوء  لت�سليط  املختلفة، 
راأ�س  اإذاع��ة  اأث��ر  املجتمع عرب  �سرائح  كافة  ود مع  و  ترابط  و خلق عالقة 

اخليمة، من خالل تقدمي برنامج اإذاعي اأ�سبوعي على مدار العام، و يحمل 
ا�سم " امل�ستديرة " يتطرق للعديد من املو�سوعات الريا�سية الهادفة التي 
الإعالمي  تقدمي  من  و�سيكون  يومي  ب�سكل  الواقع  وتالم�س  ال�سارع،  تهم 
والأفكار  امل��ب��ادرات  من  العديد  ط��رح  عن  ف�ساًل  البلو�سي،  حممد  اإبراهيم 
يف  اأ�سا�سي  �سريك  باعتباره  فيها  املجتمع  تهم  التي  الريا�سية   وامل�سابقات 
التنمية و يف عجلة التطوير امل�ستمرة التي ت�سهدها الإمارة، مما يخلق جيل 

واع ومدرك ريا�سياً.

من جانبه اأثنى �سعادة حممد غامن م�سطفى مدير عام هيئة الإذاعة على 
الإ�سافة  بنود وا�سرتاتيجية عمل �ستقدم  التفاهم ومات�سمنته من  مذكرة 
للجمهور الريا�سي وتاأمل اأن حتقق الأهداف املن�سودة بني اجلانبني وتقدم 
اإذاعة  اختيار  على  النادي  على  والقائمني  البطران  يو�سف  ل�سعادة  بال�سكر 
راأ���س اخليمة لتحقيق وتفعيل اجلانب الإعالمي يف الإم��ارة وال��ذي نتمنى 
من خالله الظهور ب�سورة م�سرفة ترتقي بالإجنازات والتطلعات لريا�سة 

الإمارة . 

•• القاهرة-الفجر

ان��ط��ل��ق��ت ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ج��م��ب��از ال��ف��ن��ي والإي���ق���اع���ي ع��ل��ى املن�سة 
الفرتا�سية با�ستخدام تقنية ال�� »زووم« والتى دعت لها الرئا�سة الإقليمية 
خمتلف  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  لل�سرق  ال��دويل  اخلا�س  لالأوملبياد 
برامج الأوملبياد اخلا�س بالدول العربية، وبتنظيم من الأوملبياد اخلا�س 
باأملانيا  اخل��ا���س  لالأوملبياد  ال�سيفية  العاملية  الأل��ع��اب  اأج��ل  م��ن  امل�سرى 
والتى  امل�سرى  اخلا�س  لالوملبياد  التدريية  للخطة  وا�ستكمال   ،  2023
د  وح��ر���س   ، وحم��م��ود  ه��ان��ى  املهند�س  برئا�سة  الم��ن��اء  جمل�س  اعتمدها 
با�سم التهامى مدير عام الوملبياد اخلا�س امل�سرى على ا�ستكمال اخلطة 
التدريبية رغم جائحة كورونا من اأجل بناء قاعدة من املدربني املوؤهلني 
امل�سرى  اخلا�س  الوملبياد  اأن  اىل  م�سرا  اخل��ا���س،  الوملبياد  فى  للعمل 
من  املعتمده  الريا�سات  ف��ى  املوؤهلني  امل��درب��ني  م��ن  ق��اع��دة  ميتلك  اأ�سبح 
قبل الوملبياد اخلا�س الدوىل والتى ت�سل اىل 36 ريا�سة اأوملبية �سيفية 

و�ستوية ، وتبداأ الدورات بدورات اأ�سا�سية ، ثم دورات متقدمة ، ثم دورات 
لكبرى مدربني ، وت�سهد هذه ال��دورة م�ساركة 45 مدربا من م�سر و6 
دول عربية ، واأن امل�ساركني فى تلك الدورة قد ح�سلوا من قبل على دورة 

تدريب اأ�سا�سية .   
رئي�س  ب�سيونى  ح�سني  ال��دك��ت��ور  الأ�سا�سية  التدريبية  املحا�سرة  ويلقى 
املدير  للجمباز،  امل�سرى  ب��الحت��اد  الإي��روب��ي��ك  للجمباز  الفنية  اللجنة 
املعتمد  وامل��درب  الريا�سة،  والهيئات  الأندية  من  للعديد  للجمباز  الفنى 
الدولية من  التدريب  ال��دوىل، حا�سل على رخ�سة  الأوملبياد اخلا�س  من 

الحتاد الدوىل للجمباز .
الريا�سة وال��ت��دري��ب بالرئا�سة  ال��دي��ن م��دي��ر ع��ام  و���س��رح د. ع��م��اد حم��ى 
الإقليمية باأن  املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س القليمى ومن منطلق  
حر�سه على ا�ستكمال الدورات التدربيبة التى بداأتها الرئا�سة منذ �سنوات 
، اأكد على �سرورة عقد تلك الندوات عرب املن�سة الفرتا�سية ، ويكفى اأن 
عام 2020 عام اجلائحة �سهد اإقامة 50 حدثا مب�ساركة 15 األف مدرب 

ال��دول التى متار�س  ، واأن زي��ادة عدد  ومدربة من خمتلف برامج املنطقة 
الرئا�سة القليمية بالتن�سيق مع الوملبياد اخلا�س  ، دفع  ريا�سة اجلمباز 
امل�����س��رى ع��ل��ى  اإق��ام��ة ه��ذه ال����دورة  ، واأن ال����دورة احل��ال��ي��ة ���س��وف تتناول 
مقدمة عن الأوملبياد اخلا�س، وحما�سرة عن التق�سيم بالأوملبياد اخلا�س، 
واآخر  اخلا�س،  الوملبياد  لعبى  اجلمباز  تدريب  مبادئ  حول  وحما�سرة 

املحا�سرات لتلك الدورة عن امل�سابقات الر�سمية وطرق تنظيمها.
واأ�ساف اأن ريا�سة اجلمباز جتمع بني القوة واملرونة، وبراعة الأداء اجلمايل، 
وتتوافر امل�سابقات للذكور يف جمال اجلمباز الفني، بينما تتوافر لالإناث يف 
جمايل الفني والإيقاعي، وميكن اأن يت�سابق الذكور مع الإناث يف امل�سابقات 
املتكاملة، اأو يف م�سابقات خم�س�سة للت�سابق املختلط ت�سم م�سابقة واحدة 
تق�سيم  يتم  اخل��ا���س،  الأوملبياد  ريا�سات  جميع  يف  الأك��رث  على  اثنتني  اأو 

الالعبني يف جمموعات وفقا مل�ستويات القدرة، وال�سن واجلن�س.
و�سرح �سريف الفوىل مدير عام الألعاب وامل�سابقات بالرئا�سة الإقليمية باأن 
الألعاب القليمية املا�سية التي اأقيمت باأبوظبي 2018 �سهدت م�ساركة 7 

دول من خالل 32 لعًبا ولعبة والدول كانت م�سر، والإم��ارات، وعمان، 
وكذلك  ورو�سيا،  باك�ستان، وهوجن كوجن،  الأجنبية:  الدول  و�سوريا، ومن 
عدد  م�ساركة  �سهدت   ،2019 اأبوظبي  فى  اأقيمت  التي  العاملية  الأل��ع��اب 

كبر من الدول العربية اإ�سافة اىل الدول الأجنبية . 
 ،1972 اإدراج اجلمباز للمرة الأوىل كريا�سة ر�سمية عام  اأنه مت  واأ�ساف 
وكان ذلك يف اإطار الألعاب العاملية ال�سيفية التي اأقيمت بلو�س اجنلو�س، 
وت�سابق فيها 11 لعبا يف حركات الرتامبولني والتمارين احلرة، بحلول 
عدد  بلغ   ،1999 كارولينا  بنورث  اأقيمت  التي  ال�سيفية  العاملية  الألعاب 
ت�سابق يف  وق��د  العامل،  ح��ول  برناجما   43 مثلوا  لعبا   280 املت�سابقني 
الألعاب العاملية ال�سيفية باإيرلندا 2003، 283 لعبا من 43 برناجما، 
ويبلغ عدد املت�سابقني يف هذه الريا�سة، على م�ستوى الأوملبياد اخلا�س يف 

املنطقة، حاليا 1296 لعبا .

اأبرز الفعاليات الرتاثية يف املنطقة العربية

معر�س اأبوظبي لل�شيد يحتفي بال�شلوقي الذي رافق العرب منذ القدم

ت�شمنت الإعالن عن الربنامج الريا�شي الإذاعي » امل�شتديرة «

نادي الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع اإذاعة راأ�س اخليمة

من اأجل الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س باأملانيا 2023

م�شر تنظم  الدورة التدريبية املتقدمة يف اجلمباز  عرب املن�شة 
الفرتا�شية مب�شاركة 45 مدربا من م�شر و 7 دول عربية
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مهرجان الظفرة يخ�ش�س اأ�شواطا لإبل الو�شح واملهجنات الأ�شايل

•• اأبوظبي - وام: 

باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
الو�سح  الإب��ل  لفئتي  الإب��ل  مزاينة  مل�سابقة  جديدة  اأ���س��واط  تخ�سي�س  عن 
التي تقام  الظفرة يف دورته اخلام�سة ع�سرة،  الأ�سايل مبهرجان  واملهجنات 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، خالل الفرتة من 28 اأكتوبر 2021 

لغاية 22 يناير 2022.
الو�سح  الإب��ل  لفئتي  الأ�سواط اجلديدة اخلا�سة  اأن عدد  اللجنة  واأو�سحت 
واملهجنات الأ�سايل بلغ 26 �سوطا وخ�س�س لها 250 جائزة قيمة، يف خطوة 
اإىل دعم مالك الإبل واحلفاظ على  الهادفة  جديدة ونوعية �سمن اخلطة 
وت�سجيع  الإب��ل،  مزاينات  م�سابقات  خارطة  يف  والتو�سع  الأ�سيلة  ال�ساللت 
املالك على امل�ساركة يف م�سابقة مزاينة الإبل وحتقيق الفائدة ومتكني مالك 
اللجنة  واأعلنت  الفئات.  بكافة  ورعايتها  الإب��ل  تربية  يف  لال�ستمرار  الإب��ل 

/ لأع��م��ار  �سوط  بواقع  الو�سح،  الإب��ل  لفئة  �سوطني  اإ�سافة  عن  م��رة  لأول 
املفاريد، احلقايق، واللقايا/، و�سوط لأعمار /الإيذاع، الثنايا واحلول/، وقد 
مت تخ�سي�س جوائز نقدية كبرة للفائزين باملراكز اخلم�سة الأوىل من كل 
�سوط، حيث �سيح�سل الفائز باملركز الأول من كل �سوط على جائزة نقدية 
قدرها /100/ األف درهم، واملركز الثاين /80/ األفا، واملركز الثالث /50/ 
األفا، واملركز الرابع /30/ األفا، واملركز اخلام�س /20/ األفا، اإ�سافة اإىل رمز 

وو�ساح للفائزين باملراكز الثالثة الأوىل من كل �سوط.
يذكر اأن "الإبل الو�سح" هي الإبل ذات اللون الأبي�س، وا�سمها مقتب�س من 

و�سح النهار وذلك دللة على لونها نا�سع البيا�س.
كافة  يف  الأ�سايل  املهجنات  الإب��ل  لفئة  خا�سة  �سوطا   24 اإ�سافة  متت  كما 
مزاينات مو�سم مزاينات الإبل يف اإمارة اأبوظبي، والتي �ستقام مناف�ساتها يف 
اأربع مواقع ت�سم /مزاينة �سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد/ اإىل 
مزاينة  كل  وت�ستمل  الظفرة.  مهرجان  يف  الرئي�سية  املزاينة  م�سابقة  جانب 
�سن  اإىل  �سن مفرودة  الأ�سايل من  املهجنات  بفئة  اأ�سواط خا�سة  �ستة  على 

احلول، خ�س�س لها جوائز مادية كبرة، حيث �سيح�سل الفائز باملركز الأول 
من كل �سوط ويف كل �سن على جائزة نقدية قدرها /100/ األف درهم، فيما 
األف دره��م، واملركز  الثاين على جائزة قدرها /50/  باملركز  الفائز  يح�سل 
الثالث /35/ األفا، واملركز الرابع /25/ األفا، واملركز اخلام�س /20/ األفا، 
واملركز ال�ساد�س /18/ األفا، واملركز ال�سابع /15/ األفا، واملراكز من الثامن 
اإىل جانب رمز وو�ساح للفائزين  اآلف درهم لكل مركز،  اإىل العا�سر /10/ 

باملراكز الثالثة الأوىل من كل �سوط.
ويهدف مهرجان الظفرة، اإىل احلفاظ على �ساللت الإبل الأ�سيلة، وزيادة 
عدد مالك الإبل امل�ساركني يف م�سابقات املزاينة وامل�سابقات الرتاثية املرتبطة 
وت�سجيع  ال�سعبي،  امل���وروث  عل�ى  واحلف�اظ  املنطقة،  اأه��ل  وتقاليد  بثقافة 
اأ�سكاله، وتقوية  اأبناء املجتمع الإماراتي واخلليجي على ممار�سته مبختلف 
ال�سياحة  تطوير  يف  امل�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  والجتماعية،  الإن�سانية  الروابط 
اإمارة  مركز  وتعزيز  الق��ت�����س��ادي،  الن�ساط  وحتفيز  واخلليجية  الداخلية 
حمليا  الرتاثية  والفعاليات  الإب��ل  ملزاينات  الأوىل  الوجهة  لتكون  اأبوظبي 

واإقليميا ودوليا.
بحلة  �سينطلق  ع�سرة  اخلام�سة  بدورته  الظفرة  مهرجان  اأن  بالذكر  جدير 
امل��ه��رج��ان لتن�سوي حت��ت مظلته كافة  ت��و���س��ع  امل��و���س��م، ح��ي��ث  ه���ذا  ج��دي��دة 
املهرجان يف هذه  ج��وائ��ز  قيمة  وتتجاوز  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  الإب���ل  مزاينات 
الدورة، /110/ ماليني درهم، تتوزع على اأكرث من /311/ �سوطا مل�سابقة 
مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب لكافة الفئات، اإىل جانب العديد من امل�سابقات 
�سباق  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  /�سباق  ت�سمل:  والتي  الهادفة،  الرتاثية 
ال�سقور، �سباق ال�سلوقي العربي الرتاثي، م�سابقة مزاينة ال�سقور، م�سابقة 

مزاينة ال�سلوقي العربي، م�سابقة الرماية، وم�سابقة مزاينة غنم النعيم/.
ال��دورة اجلديدة من املهرجان والتي �ستنطلق نهاية  اأن ت�سهد  املتوقع  ومن 
اأكتوبر القادم من مدينة �سويحان، اإقبال كبرا على امل�ساركة واملناف�سة على 
املراكز الأوىل واجلوائز الكربى مع ما ي�سهده �سوق الإبل من حركة وا�سعة 
وخو�س  للم�ساركة  ا�ستعدادا  الإب��ل  م��الك  بني  كبرة  و���س��راء  بيع  وعمليات 

املناف�سات وحتقيق النامو�س.

انطالق �شباق ن�شف ماراثون راأ�س 
اخليمة يوم 18 فرباير القادم 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ينطلق �سباق ن�سف ماراثون راأ�س اخليمة يف ن�سخته اخلام�سة ع�سرة يوم 
الريا�سيني  من  نخبة  مب�ساركة  املرجان  جزيرة  يف  القادم  فرباير   18

املحرتفني والهواة وع�ساق ريا�سة اجلري من جميع اأنحاء العامل .
يف  م��اراث��ون  ن�سف  اأ���س��رع  يعد  ال���ذي  ال�سباق  اإن  املنظمة  اللجنة  وق��ال��ت 
ماراثون  ون�سف  م��اراث��ون  ن�سف  هي  حم��ددة  فئات  اأرب��ع  يت�سمن  العامل 
اأن  املتوقع  من  حيث   ، كم  و1  كم  و5  كم   2 م�سافات  �سمن  للفرق  تتابع 
وال��ق��درات مبا  الأع��م��ار  العامل من خمتلف  العدائني يف  اأف�سل  ي�ستقطب 
�سمن فعاليات متنوعة. وقال راكي فيليب�س الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س 
اأكرث  اأحد  اإن �سباق ن�سف ماراثون راأ�س اخليمة  اخليمة لتنمية ال�سياحة 
الأحداث املرتقبة �سمن جدول الفعاليات الريا�سية وي�سكل اإ�سافة بالغة 
الأهمية اإىل جمموعة وا�سعة من الأحداث الريا�سية ذات امل�ستوى العاملي 

التي ت�ست�سيفها الإمارة.

الإمارات وال�شعودية.. منوذج ا�شتثنائي 
يف »التواأمة« الريا�شية امل�شتدامة

ال�شارقة واجلزيرة .. اأقوى مواجهات اجلولة 
اخلام�شة لدوري اأدنوك املحرتفني

العني يبحث عن فوزه اخلام�س تواليًا 

•• اأبوظبي-وام:

تعترب العالقات الإماراتية – ال�سعودية يف قطاع الريا�سة منوذجا يحتذى به يف 
جمال ال�سراكات الناجحة التي تدعم ج�سور التوا�سل بني ال�سعبني ال�سقيقني، 
وتعزز قيم ال�سداقة والتعاون والأخوة وتبادل اخلربات والتجارب الناجحة على 

مدار خم�سني عاما.
اأوائل القطاعات  1971 كانت الريا�سة من  ومنذ تاأ�سي�س دولة الإم��ارات عام 
التي نظرت اإىل اخلارج، واأقامت حوارات واتفاقيات ولقاءات وبطولت مبادرات 
م�سرتكة مع الأ�سقاء والأ�سدقاء يف خمتلف دول العامل.. اإل اأن التن�سيق امل�ستمر 
والتعاون الدائم مع اململكة كانت له خ�سو�سية نادرة تعك�س مدى تطابق الروؤى 
ووحدة الهدف واتفاق امل�سالح، والأدلة كثرة على عمق العالقات بني الطرفني 

على مدار ن�سف القرن املا�سي.
امل�ساركات  يف  ال��ق��دم  لكرة  الإم��ارات��ي  الوطني  للمنتخب  ظهور  اأول  ك��ان  فقد 
اخلارجية الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث �سارك املنتخب الإماراتي 
التي   1972 عام  الثانية  العربي  اخلليج  كاأ�س  بطولة  مناف�سات  يف  مرة  لأول 
اأقيمت يف ال�سعودية ، ويف 19 مار�س 1972 كان اأول لقاء ر�سمي بني منتخب 
الإمارات لكرة القدم ونظره ال�سعودي على �ستاد امللز بالريا�س. وي�سجل تاريخ 
الريا�سة الإماراتية اأن اأول فوز اإماراتي يف كرة القدم حتقق على اأر�س اململكة 
العربية ال�سعودية، واأن اأول هدف اإماراتي مت ت�سجيله يف البطولت اخلليجية 

كان على اأر�سها ويحمل توقيع لعب منتخبنا �سهيل �سامل.
التتويج  اأر���س اململكة كان منتخب الإم��ارات قريبا من  1988 وعلى  ويف عام 
البطولة،  الثاين يف تلك  املركز  العربي، حينما ح�سل على  كاأ�س اخلليج  بلقب 
ث��م جتاوز  غ���امن،  ب��ه��ديف زه��ر بخيت وم��ب��ارك  البحرين  ف��از فيها على  ال��ت��ي 
الكويت بهدف زهر بخيت يف مباراة تاريخية لأن الكويت كان اأقوى املنتخبات 

اخلليجية واأكرثها فوزا باللقب يف هذه املرحلة.
ال�سعودي  الإماراتي  املنتخبني  التقى  فهد  امللك  �ستاد  وعلى  البطولة  ويف هذه 
املباريات  اأق��وى  من  واح��دة  يف  منهما  لكل  بهدفني  متعادلة  النتيجة  وخرجت 
يف تاريخ بطولة اخلليج، حيث �سجل لالإمارات زهر بخيت هدفني، وللمملكة 
ع��ب��داهلل غ��راب وم��اج��د ع��ب��داهلل، ويف ه��ذه البطولة مل يفز منتخب الإم���ارات 

باللقب الذي توج به املنتخب العراقي، لكنه مل يخ�سر اأي مباراة.
ويف املقابل وبرغم اأن الكرة ال�سعودية ولدت قوية يف ال�ستينات وبداأت م�سرتها 
اأن اأول تتويج ر�سمي لها بكاأ�س اخلليج العربي كان  مع التاألق بالثمانينات، اإل 
الثانية  الن�سخة  الريا�سية  ا�ست�سافت مدينة زايد  الإم��ارات، حينما  اأر�س  على 
عام  نوفمرب   16 اإىل   3 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اخلليج  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  ع�سرة 
ال�سعودية  الكرة  وع�ساق  جماهر  كانت  الطيبة  الأر���س  هذه  فعلى   .1994
ال��ذي طال انتظاره  اأول واأك��رب فرحة، حينما حتقق لها احللم  على املوعد مع 
الذهبي يف  كان اجليل  البطولة  تلك  ففي  القدم.  لكرة  اخلليجي  املونديال  يف 
املنتخب  وح�سل  باللقب،  املنتخب  فتوج  حا�سرا،  والإماراتية  ال�سعودية  الكرة 
الإماراتي على املركز الثاين. وبعد عامني فقط وعلى ال�ستاد نف�سه يف مدينة 
زايد الريا�سية كانت جماهر الكرة ال�سعودية على موعد مع الفرحة الآ�سيوية 
الكربى، حينما توج املنتخب ال�سعودي باللقب القاري يف 21 دي�سمرب من عام 
1996. ومل يكن غريبا يف هذه البطولة اأن طريف املباراة النهائية هما الإمارات 
وال�سعودية، ومل يكن غريبا اأي�سا اأن الفريقني تعادل يف الوقت الأ�سلي للمباراة 
دون اأهداف، ومل يح�سم هذه املواجهة اإل ركالت الرتجيح يف ح�سور 60 األف 
متفرج، ليخرج الأخ�سر فائزا والأبي�س الإماراتي باأف�سل نتيجة له يف تاريخ 

البطولة الآ�سيوية التي تاأ�س�ست عام 1956.
ومن املواقف التي جت�سد خ�سو�سية ال�سراكة والتعاون بني البلدين هذا املوقف 
املدرب  ك��ان  حينما   ،  2019 ع��ام  م��ن  �سبتمرب  منت�سف  يف  مت  ال��ذي  الكا�سف 
التوقيت  القدم، ويف هذا  لكرة  الإم��ارات  ملنتخب  ب��اوزا مديرا فنيا  الأرجنتيني 
كان الأخ�سر ال�سعودي ي�ستعد للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا بعد 
اأن �سمن التاأهل، وعندما اأبدى املدرب الهولندي برت فان مارفيك رغبته يف 
الإمارات  ب�سكل مفاجئ، مل يرتدد احتاد  ال�سعودي  املنتخب  الرحيل عن قيادة 
م�سوؤولو  وطلب  ال�سعودي،  املنتخب  ل�سالح  مدربه  عن  التنازل  يف  القدم  لكرة 
ال�سعودي  املنتخب  لقيادة  يتحول  اأن  ب���اوزا  م��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإم����ارات  احت���اد 
ال�سقيق، ومت النتقال يف م�سهد مل يحدث اأبدا مثله من قبل يف �ساحات التناف�س 
ومالعب كرة القدم. العالقات الريا�سية بني الإمارات وال�سعودية مل تكن يوما 
و�سداقة،  واأخ��وة  وتوافق  وتعاون  �سراكة  و�ستبقى  كانت  ولكنها  تناف�س،  جمرد 
فلم ي�سعر يوما لعب الهالل واملنتخب ال�سعودي لكرة القدم يا�سر القحطاين 
بالغربة يف جتربته الحرتافية التي بداأها مع نادي العني يف عام 2011، بل 
اأبرز  واح��دة من  له  العني الحرتافية متثل  اأن جتربة  يا�سر  اأك��د  العك�س  على 
الأول لنجم  ال�سعودي هو اخليار  ال��دوري  املقابل، كان  املحطات يف حياته، ويف 
الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عندما انتقل لنادي الهالل يف عام 2018.
وتقديرا لدور الإمارات واملغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه موؤ�س�س الإمارات، حر�س الحتاد العربي لكرة القدم ومقره اململكة العربية 
"كاأ�س زايد" على بطولة الأندية العربية الأبطال يف  ال�سعودية اأن يطلق ا�سم 

مو�سم -2019 2020 واأن تقام املباراة النهائية على اأر�س الإمارات.
ال��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة ك��ث��رة يف ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ة ب��ني ال��دول��ت��ني فعندما قادت 
الإمارات دول اخلليج العربي وبذلت جهودا كبرة يف تاأ�سي�س احتادات املالكمة 
خرباتها  نقل  الألعاب  تلك  يف  احتاداتنا  لدى  الأول  الهدف  كان  واجلوجيت�سو 
الطرفني  وال�سراكة بني  التعاون  وبف�سل  ال�سعودية واخلليجية،  الريا�سة  اإىل 
تاأ�س�ست احتادات املالكمة واجلوجيت�سو لتاأخذ مكانتها يف ريا�سة اململكة، وتبداأ 
البطولت  يف  التتويج  من�سات  �سعود  اأج���ل  م��ن  الأب��ط��ال  و�سناعة  تاأهيل  يف 
الإقليمية والقارية، ويبقى التعاون وال�سراكة عنوانا بارزا يف البلدين ال�سقيقني 
يف ريا�سة الفرو�سية التي تعد من اأقدم الريا�سات اخلليجية واأكرثها ارتباطا 

بتاريخ الدولتني.
ويف املقابل ا�ستفادت ريا�سة املبارزة الإماراتية من جتارب الحتاد ال�سعودي الذي 
تاأ�س�س يف ال�ستينات من القرن املا�سي، وتبادلت الدولتان اخلربات يف تلك اللعبة 

حتى اأ�سبحت ال�سعودية والإمارات من اأقوى الدول العربية واخلليجية.
�سعادة  اأك��د  ال�سعودي..  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة  الناجحة  ال�سراكة  تلك  وعن 
يو�سف البطران ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للجوجيت�سو رئي�س جمل�س 
الوطني  باليوم  الحتفال  اأن  ال��ق��دم،  ك��رة  �سركة  ورئي�س  الإم���ارات  ن��ادي  اإدارة 
لكل  ملك  اململكة  يف  ال��وط��ن  اأي���ام  لأن  الإم����ارات،  ل�سعب  اأ�سيل  ح��ق  ال�سعودي 
اأبناء الإمارات، م�سرا اإىل اأن اأبرز مثال على ذلك هو التماهي يف الفرحة بكل 
قطاعات دولة الإمارات مع �سقيقاتها يف ال�سعودية، والحتفالت يف كل املالعب 

وال�ساحات وامليادين العامة بهذه املنا�سبة الطيبة.
وقال:" كنت اأكرث ال�سعداء بامل�ستوى املميز الذي ظهر بها اأبطال اجلوجيت�سو 
من اململكة يف البطولة الآ�سيوية الأخرة التي ا�ست�سافتها الإمارات، وحتدثت 
مع اأع�ساء الوفد ال�سعودي عن تطور اللعبة يف اململكة، واأن هذا التطور ي�سب 
يف م�سلحة منتخب الإم��ارات، واحتاد الإم��ارات للجوجيت�سو يفتح اأبوابه دائما 

لالحتاد واملنتخبات ال�سعودية، ويرحب بكل اأنواع ال�سراكة والتعاون معهم".

•• اأبوظبي-وام:

لدخول  ال��ق��دم،  لكرة  للمحرتفني  اأدن���وك  ل���دوري  اخلام�سة  اجل��ول��ة  ت�ستعد 
وغدا،  اليوم  �ستقام  التي  املباريات  خ��الل  للفرق،  املعقدة  احل�سابات  مرحلة 
التعوي�س  حماولة  وبني  الإيجابية،  بالنتائج  ال�ستمرارية  طموحات  بني  ما 

للخ�سائر وحت�سني الأو�ساع يف جدول ترتيب امل�سابقة.
العروبة  يلتقي  التوقيت؛ حيث  بنف�س  باإقامة مباراتني  وتنطلق اجلولة غدا 
مع العني على �ستاد الفجرة، يف مواجهة يطمح فيها العروبة ملوا�سلة مرحلة 
حت�سني الأداء و جمع النقاط، بعد تعادلني يف اآخر جولتني، اأمام �سباب الأهلي 
الكاملة للجولة  بالعالمة  العني للم�سي قدماً  وعجمان، و�سط تطلعات من 
اخلام�سة على التوايل، بعدما قدم الفريق اأوراق اعتماده بقوة، حمققاً الفوز 

يف اأول اأربع جولت.
الو�سل،  مناف�سه  كلباء  احت��اد  ي�ست�سيف  التوقيت،  بنف�س  الثانية  املباراة  ويف 
وياأمل احتاد كلباء لتحقيق فوزه الأول هذا املو�سم، واإن كان قد تعر�س ل�سربة 
موجعة، باإ�سابة هدافه التوجويل مالبا. ويف املقابل يتطلع الو�سل للعودة اإىل 
. و�سيكون  التفوق يف اجلولة الأوىل  طريق النت�سارات، الذي غاب عنه بعد 
املوعد غدا اخلمي�س، مع واحدة من املواجهات الكال�سيكية للكرة الإماراتية، 
بني الوحدة املنتع�س بتاأهله اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، و�سباب الأهلي 

الذي عاد بقوة يف اجلولة املا�سية حمققاً فوزاً مثراً على ال�سارقة، علماً باأن 
املباراة جتمع بني فريقني مل يتذوقا طعم اخل�سارة حتى الآن يف الدوري.

على  الظفرة  مع  خورفكان  يلتقي  حيث  اجلمعة،  غد  بعد  اجلولة  وت�ستكمل 
يف  عجمان  مناف�سه  يا�س  بني  وي�ست�سيف  القا�سمي،  حممد  بن  �سقر  ملعب 
اأبوظبي ويتطلع خورفكان لتحقيق فوزه الأول هذا املو�سم، فيما ياأمل الظفرة 

يف ال�ستفادة من التح�سن التدريجي يف م�ستواه الفني.
ومن جانبه ياأمل بني يا�س يف موا�سلة ح�سد النت�سارات، بعد حتقيق فوزه 
الأول يف اجلولة املا�سية اأمام الظفرة، لكنه يدرك قوة فريق عجمان وهو الذي 

حقق 5 نقاط يف انطالقة اإيجابية مع بداية املو�سم.
يتطلع  الن�سر يف مواجهة  الإم���ارات مع  بعد غد اجلمعة فريق  �سيلتقي  كما 
اإقامة  من  م�ستفيدا  ال�سلبية  النتائج  �سل�سلة  من  للخروج  الإم���ارات  خاللها 
املباراة على ملعبه وو�سط جمهوره، فيما يريد الن�سر امل�سي قدماً لالأمام بعد 

حتقيقه الفوز يف اجلولة املا�سية.
ال�سارقة مع اجلزيرة على  التوقيت مع لقاء يجمع  و�سيكون اخلتام يف نف�س 
باللقب مو�سم  ال�سارقة  اآخر بطلني للدوري بعدما توج  ال�سارقة، وهما  �ستاد 
اأن الفوز هو  املا�سي، وي��درك كل منهما  املو�سم  2019، ثم ناله اجلزيرة يف 
النتيجة الوحيدة املطلوبة، من اأجل موا�سلة التواجد يف �سباق املناف�سة على 

اللقب، وال�سغط على العني املت�سدر.

املثالية  انطالقته  ومتابعة  توالياً  اخلام�س  ف��وزه  ع��ن  العني  املت�سدر  يبحث 
يف  اخلمي�س  اليوم  الأخ��ر  قبل  ع�سر  الثالث  العروبة  على  �سيفاً  يحل  عندما 

افتتاح املرحلة اخلام�سة من الدوري الماراتي لكرة القدم.
وبفارق  نقطة   12 بر�سيد  الكاملة  بالعالمة  الرتتيب  �سدارة  العني  ويحتل 
نقطتني عن اجلزيرة و�سباب الأهلي اللذين يخو�سان مواجهتني �سعبتني اأمام 

م�سيفيهما ال�سارقة والوحدة على التوايل.
وبداأ العني، ال�ساعي لتعزيز رقمه القيا�سي باللقب الرابع ع�سر، املو�سم احلايل 
بقوة بعدما حقق اأربعة انت�سارات و�سجل 10 اهداف، منها 6 ملهاجمه التوغويل 

لبا كودجو مت�سدر ترتيب الهدافني.
و�سيكون "الزعيم" مر�سحاً فوق العادة لتجاوز عقبة العروبة ال�ساعد و�ساحب 
نقطتني من تعادلني وخ�سارتني، لكن مدربه الوكراين �سرغي ريربوف اكّد 

انه ل يوجد مباراة �سهلة يف الدوري.
تكون  اأّل  وات��وق��ع  اجلميع،  ل��دى  مرتفع  الطموحات  "�سقف  الأوك����راين  وق��ال 
الت�سلح  �سرورة  على  الالعبني  مع  حتدثت  وق��د  العروبة،  اأم��ام  �سهلة  مهمتنا 
بعد  الواجهة  اىل  العني  اإع���ادة  مهمة  ري��ربوف  على  و�سيكون  الفوز".  بعقلية 
اأبطال  دوري  اىل  التاأهل  يف  وف�سل  ال�ساد�س  املركز  خالله  احتل  �سلبي  مو�سم 
اأن اجلميع يتوقع املزيد  "اأعرف جيداً  2022. و�سمن هذا ال�سياق، قال  اآ�سيا 
املباريات  اأو  التدريبات  �سواء يف  العمل بجدية كبرة  الفريق، لذلك علينا  من 
 9( ال�سارقة  وم�سيفه  اللقب  حامل  اجلزيرة  قمة  و�ستكون  هدفنا".  لتحقيق 
املت�سدر،  العني  على  ال�سغط  ا�ستمرار  بطموح  الأول  ويدخلها  الأب��رز،  نقاط( 
الأهلي  �سباب  اأم��ام  املو�سم  الأول هذا  �سقوطه  بعد  والثاين مل�ساحلة جماهره 

املا�سية. املرحلة  يف   4-3
ويف القمة الثانية، يتطلع الوحدة ال�ساد�س )6 نقاط(اىل فك عقدته اأمام �سيفه 

�سباب الأهلي، حيث ف�سل يف الفوز عليه على اأر�سه يف اآخر 10 مباريات اأقيمت 
بينهما، ويعود انت�ساره الأخر اىل عام 2009 بنتيجة 1-3.

وقال مدرب الوحدة الهولندي هينك تني كات "�سباب الأهلي فريق قوّي لكننا 
ل نخ�ساه، و�سحيح اننا مل ننت�سر عليه منذ فرتة طويلة،اّل اننا نتطلع لك�سر 

هذه القاعدة عندما ن�ست�سيفه على اأر�سنا وبني جمهورنا".
اآ�سيا حيث يواجه الن�سر  اأبطال  واأكد بعدما قاد الوحدة اىل ربع نهائي دوري 
مازال  فريقه  ال��ري��ا���س،ان  يف  املقبل  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين   16 يف  ال�سعودي 

مناف�سا كذلك على اللقب املحلي رغم فارق النقاط ال�ست مع ال�سدارة.
وتابع "من املبكر احلكم على من يناف�س يف الدوري ومن يتوج باللقب، ونحن 
ال�سارقة يف  اأم��ام  الآن كان  لنا حتى  واأق��وى اختبار  ال�سحيح  ن�سر يف الطريق 
دوري اأبطال اآ�سيا )دور ال�16(، وفزنا به، و�ستكون مباراة �سباب الأهلي الختبار 
"رغم  اأقّر مدرب �سباب الأهلي مهدي علي ان فريقه  الثاين لنا". من جانبه، 
ويجب  تكتيكية  اأخ��ط��اء  ارت��ك��ب  ان��ه  اإّل  ال�سارقة)3-4(،  على  الكبر  ف��وزه 
تفاديها". وتابع "الوحدة يناف�س على اللقب، ويجب علينا عالج الأخطاء التي 
ظهرت يف مباراة ال�سارقة، لن دخول مرمانا 3 اأهداف من الأ�سياء ال�سلبية التي 
يجب ان ل تتكرر". واكد انه ل ي�سعر بالقلق ب�سبب تراجع م�ستوى جنم الفريق 
"كل لعب مير بظروف خالل م�سرته يف املو�سم،  الربازيلي كارلو�س ادواردو 
املا�سي، وهو لعب  املو�سم  البطولت  اأ�سا�سياً يف حتقيق  وكارلو�س كان عن�سراً 
نقاط(   6( اخلام�س  الن�سر  وياأمل  الطبيعي".  مل�ستواه  عودته  ونتمنى  خ��ربة، 
يف حتقيق فوزه الثاين على التوايل بعدما ف�سل يف ذلك خالل املراحل الأربع 

الأوىل عندما يحل �سيفاً على المارات الأخر من دون ر�سيد.
ويف املباريات الأخرى، يلعب الحتاد كلباء مع الو�سل، وخورفكان مع الظفرة، 

والمارات مع الن�سر.
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اأتلتيكو مدريد اإىل قلب تخلفه  قاد املهاجم الأوروغوياين لوي�س �سواري�س فريقه حامل اللقب 
الدوري  م��ن  ال�ساد�سة  املرحلة  مباريات  افتتاح  يف   1-2 ف��وز  اإىل  خيتايف  م�سيفه  اأم���ام  بهدف 

ال�سباين لكرة القدم، واإىل �سدارة موقتة.
اإىل  ميرتوفيت�س،  �ستيفان  ال�سربي  من   45 الدقيقة  يف  بهدف  "كولكونرو�س" تخلفه  وقلب 
 78 الدقيقتني  يف  بهدفني  رّد  ال��ذي  ال�سابق  بر�سلونة  مهاجم  بف�سل  وال�سدارة  الفوز  نقاط 
يف  األينيا  كارلي�س  خيتايف  و���س��ط  لع��ب  ط��رد  امل��ب��اراة  يف  ال��ت��ح��ول  نقطة  ك��ان��ت  فيما  و1+90، 

الدقيقة 74.
وحقق اأتلتيكو فوزه الرابع هذااملو�سم مقابل تعادلني لرفع ر�سيده يف ال�سدارة اإىل 14 

ريال  ي�ست�سيف  ال��ذي  ري��ال مدريد  ال��ل��دود  ج��اره  نقطة عن  بفارق  متقدماً  نقطة 
مايوركا .

وعاد رجال املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين لهز ال�سباك بعدما 
ف�سلوا يف حتقيق ذلك يف مباراتني توالياً يف م�سابقة ر�سمية للمرة 

الوىل منذ اآذار-مار�س املا�سي، وذلك اأمام بورتو الربتغايل يف 
م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا واأتلتيك بلباو يف الدوري.

-"املباراة تدوم 90 دقيقة"-
قال �سيميوين بعد الفوز ال�ساق "يف ال�سوط الأّول كّنا نفتقر للتحرك 

حتى  امل��ب��اراة  وا�ستقرت  الديناميكية  من  وللمزيد  اأف�سل  ب�سكل 
هدف املناف�س. يف ال�سوط الثاين اكت�سبت املباراة اإيقاعاً اأف�سل مع 

املزيد من القوة وبتنا منلك املزيد من النجاعة الهجومية".
 90 املباراة تدوم  "لأن  اأجاب  وعن الفوز يف الدقائق القاتلة، 

دقيقة".
يف املقابل، مني خيتايف بخ�سارته ال�ساد�سة يف "ل ليغا" 

ليقبع يف املركز ال� 19 دون اأي نقطة.
يف  الخرة  وف�سل خيتايف يف الفوز يف مبارياته ال� 18 

اأتلتيكو، حيث تعادل يف مباراتني وخ�سر يف  الدوري اأمام 
16، وهي اأطول �سل�سلة اأمام املناف�س ذاته اإذ يعود اآخر فوز له 

املدرب  بقيادة   2-3 2011 بنتيجة  اإىل ت�سرين الثاين/نوفمرب 
لوي�س غار�سيا بالت�سا.

مباراة  م��ع  مقارنة  تبديالت  ثالثة  �سيميوين  اأتلتيكو  م��درب  اأج���رى 
الوروغوياين  امل��ه��اج��م  ع���ودة  م��ع  ال�سابقة،  امل��رح��ل��ة  يف  بلباو  اأتلتيك 

اإىل  هريرا  هيكتور  واملك�سيكي  كارا�سكو  يانيك  والبلجيكي  �سواري�س 
جمهورية  من  كوندوغبيا  جيوفري  غ��اب  فيما  ال�سا�سية.  الت�سكيلة 
واملهاجم  ال���س��اب��ة  ب�سبب  ليمار  ت��وم��ا  والفرن�سي  الو�سطى  اأفريقيا 

الربتغايل جواو فيليك�س لالإيقاف.
الأّول  ال�سوط  اللقب، فجاراه يف  اأن خيتايف ل يهاب حامل  بدا وا�سحاً 

من دون خطورة تذكر، يف حني حت�سل ال�سيف على حماولته الوىل يف 
الدقيقة 37 بعد متريرة من العائد املهاجم الفرن�سي اأنطوان غريزمان 

اإىل اخللف،  الكرة  اع��اد  ال��ذي  اأورتيغا  دجينيه  التوغويل  املدافع  اأرب��ك  ما 
ت�سدى  املنطقة  داخل  اليمنى من  الطاير" بقدمه  "على  �سواري�س  ف�سددها 

لها احلار�س البرويف دافيد �سوريا.
وتخل�س خيتايف من لعنة عدم ت�سجيله اأمام اأتلتيكو يف �سل�سلة من 17 مباراة 
اأع��وام، بعدما دّون املدافع ال�سربي ميرتوفيت�س ا�سمه على   10 وحتديداً منذ 
لئحة ال�سرف اإثر ا�ستغالل مواطنه نيمانيا ماك�سيموفيت�س خطاأ من احلار�س 

ال�سلوفيني يان اأوبالك الذي ف�سل يف التقاط الكرة داخل املنطقة ليمرر 
راأ�سية ا�سطدمت بالقائم الأمين  كرة عر�سية تابعها الهداف-املدافع 

ومنه اإىل داخل مرمى )45(.
فكان  التعادل،  اإدراك  بهدف  �ساغطاً  الثاين  ال�سوط  اأتلتيكو  دخ��ل 

الي�سرى  بقدمه  بت�سديدة  اخلطر  ناقو�س  دق  من  اأّول  غريزمان 
مرت بجانب املرمى )57(.

النكليزي  فاأخرج   63 الدقيقة  تبديلني يف  �سيميوين  واأج��رى 

دي  رودريغو  والرجنتيني  ماريو هرمو�سو  واأدخ��ل  ل��ودي  رودريغو  والربازيلي  تريبييه  ك��ران 
بول، ليعود بعد 4 دقائق ويخرج غريزمان ويدفع بالربازيلي ماتيو�س كونيا بدًل منه.

-"هو يف مرحلة التاأقلم"-
عّلق �سيميوين على اأداء غريزمان قائاًل "عاد اأنطوان اإىل اأتلتيكو وهو كان يرغب بذلك ب�سدة، 
واأن يعود الالعب الذي كان عليه يف هذا الفريق. و�سل مع الكثر من  وعليه اأن يعتاد جمدداً 
احلما�س وهو يف مرحلة التاأقلم مع اأتلتيكو اجلديد الذي مل يعد الفريق الذي 

غادره. اأنا متاأكد انه �سيتاألق كما فعل �سابقاً ول اأ�سك بذلك".
�سواري�س  راأ���س��ي��ة  ا���س��ط��دم��ت  "كولكونرو�س"  ه��ج��م��ات  خ�����س��م  ويف 
األينيا  بالعار�سة )73(، ليطرد احلكم بعد دقيقة لعب و�سط خيتايف 
ببطاقة �سفراء ثانية اثر عرقلة على كونيا، لي�ستفيد مهاجم بر�سلونة 
بعدما  التعادل  لدراك  مناف�سه  �سفوف  يف  العددي  النق�س  من  ال�سابق 
رو�س متريرة عر�سية من هرمو�سو و�سدد بقدمه الي�سرى كرة بينية 
يف ال�سباك )78(، ليعود "اإل بي�ستولرو" ومينح النقاط الثالث 
يف  ال�سباك  واإىل  ب��الأر���س  ا�سطدمت  قا�سية  براأ�سية  لفريقه 
لل�سوط  ال�سائع  بدل  املحت�سب  الوقت  الأوىل من  الدقيقة 

الثاين.
وخ�سر اأتلتيك بلباو اأمام �سيفه رايو فايكانو 2-1، 
يف مباراة �سهدت ت�سجيل البديل املخ�سرم املهاجم 
الكولومبي راداميل فالكاو، العائد اإىل "ل ليغا" 
األوان  داف��ع ع��ن  اأن  ل��ه  اأع���وام حيث �سبق   8 بعد 
اأتلتيكو مدريد، هدف الثاين هذا املو�سم والنقاط 
الثالث يف الدقيقة ال�ساد�سة من الوقت املحت�سب بدل 
الت�سجيل  فايكانو  وافتتح  الثاين.  لل�سوط  ال�سائع 
األفارو  بف�سل  البداية  �سافرة  من  دقائق   5 بعد 
غار�سيا ريفرا، قبل اأن يعادل النادي البا�سكي 
ال�سنغايل  �سجل  بعدما  ال�سديقة  ب��ال��ن��ران 
باثيه �سي�س هدفاً عن طريق اخلطاأ يف مرمى 

فريقه )33(.
وحقق �سلتا فيغو فوزه الّول يف الدوري هذا 
ليفانتي  م�سيفه  ح�ساب  على  وج��اء  املو�سم 
-2�سفر، �سجلهما املهاجم اإياغو ا�سبا�س )66( 

مندي�س  )85(.وب��ري�����س 

ن�سر اأ�سطورة كرة القدم الربازيلية 
بيليه بح�سه الفكاهي املعتاد مقطع 
ف���ي���دي���و ي��ظ��ه��ر ف���ي���ه وه�����و يجري 
على  هوائية  دراج��ة  على  التمارين 
باولو  �ساو  م�ست�سفى  يغادر  اأن  اأمل 
حيث يعالج بعد خ�سوعه جلراحة 

ل�سئت�سال ورم يف القولون.
ك��ت��ب ب��ي��ل��ي��ه ال��ب��ال��غ 80 ع���اًم���ا يف 
"اإن�ستاغرام":  ع���ل���ى  ���س��ف��ح��ت��ه 
الفيديو  ه��ذا  اأر���س��ل  "اأ�سدقائي، 
الذي �سورته زوجتي اليوم من اأجل 
اأنا حماط  م�ساركة فرحتي معكم. 
يجعلني  م��ا  والت�سجيع  بالعاطفة 
ي���وم. من  ك��ل  قليل  بتح�سن  اأ���س��ع��ر 
الدراجات  ريا�سة  ممار�ستي  خالل 
�ساأعود  الطريقة،  وبهذه  الهوائية، 
باولو  �ساو  قريًبا اإىل �سانتو�س" يف 

حيث يقطن.
ال�سريط  يف  بيليه  "امللك"  وظ��ه��ر 
يهتف  بينما  دراج����ة،  ع��ل��ى  امل�����س��ور 
ل���ه اث���ن���ان م���ن ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي يف 
م�ست�سفى األربت اأين�ستاين، يف حني 
قال اأحدهما "ح�سًنا، هذا كل �سيء 
اأيها البطل! ممتاز! اأكرث من ذلك 
بقليل"، لرّد بطل العامل 3 مرات 

ممازحاً مبد ل�سانه وكاأنه منهك.
وكان بيليه الفائز بكاأ�س العامل مع 
1958 و1962  اأع��وام  ال��ربازي��ل 
جراحية  لعملية  خ�سع  و1970 

اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب لزال����ة ورم   4 يف 
اكت�سافه  مت  القولون  "م�سبوه" يف 
الروتينية.  ال��ف��ح��و���س��ات  خ����الل 
 14 حتى  املركزة  العناية  يف  وبقي 

عادية،  غ��رف��ة  اإىل  نقله  قبل  م��ن��ه، 
وحدة  اإىل  وجيزة  لفرتة  ع��اد  لكنه 
"كاإجراء  اجلمعة  امل��رك��زة  العناية 
وقائي" ب�سبب "ا�سطراب تنف�سي" 

ب�سيط.
وتدهورت �سحة بيليه، يف ال�سنوات 
الأخ�����رة، واأدخ�����ل م����رات ع���دة اإىل 
ني�سان- يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  امل�ست�سفى، 

ب�سبب  ب��اري�����س،  يف   2019 اأب��ري��ل 
التهاب حاد يف امل�سالك البولية.

ل���دى ع��ودت��ه اإىل ال���ربازي���ل، متت 
اإزالة ح�سوات من الكلى.

ال��ث��اين- ت�سرين  يف  بيليه  وع��ان��ى 
نوفمرب 2014 من التهاب حاد يف 
لدخول  ا�سطره  البولية،  امل�سالك 
غرفة العناية املركزة وخ�سع لغ�سيل 
الكلى، و�سط قلق كبر حول العامل 
من احتمال وفاة الالعب الذي يعد 
من الأبرز على مر التاريخ. ولدى 
كان  منذ  فقط  واح���دة  كلية  بيليه 
لعباً. وت�سبب ك�سر اإحدى ال�سلوع 
اأث���ن���اء اح����دى امل���ب���اري���ات ب�����س��رر يف 
اإزالتها  مت��ت  وال��ت��ي  اليمنى  كليته 

يف النهاية.
 92 77 ه���دف���اً يف  ب��ي��ل��ي��ه  و���س��ج��ل 
قبل  "�سيلي�ساو"  بقمي�س  م��ب��اراة 
يف  واخ���ت���ر   .1977 يف  اع���ت���زال���ه 
الأوملبية  اللجنة  قبل  من   1999
ريا�سيي  اأف�����س��ل  ك��اأح��د  ال��دول��ي��ة، 
ال��ع�����س��ري��ن، وب��ع��ده��ا بعام  ال���ق���رن 
نف�سه من  القرن  كاأف�سل لعب يف 
ق��ب��ل الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة القدم 

)فيفا(.

بيليه ميار�س التمارين وياأمل يف مغادرة امل�شت�شفى قريبًا 

انطالق بطولة جمعية الإمارات للبادل براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تفعيل  على  الجتماعية  للتنمية  الإم�����ارات  جمعية  اإدارة  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��اً 
الريا�سات  مل��واك��ب��ة  ال��رام��ي��ة  املجتمعية  ل��الأه��داف  وحتقيقا  ال��ري��ا���س��ي  الن�ساط 
ال�سبابية وا�ستغالل اأوقات الفراغ  ولتعزيز الهوية الوطنية ون�سر ال�سعادة وال�سحة 
"بطولة جمعية الإم��ارات الأوىل  اأف��راد املجتمع.  اأطلقت اجلمعية  املجتمعية بني 

 )Citadel Investment( تن�س" براأ�س اخليمة برعاية "للبادل 
وذلك ملدة 16 يوما ابتداًء من اليوم اخلمي�س 23 �سبتمرب اإىل  اجلمعة 8 اأكتوبر 
 16 بعدد  لعبا   32 مب�ساركة  للبادل  الإم����ارات  جمعية  ملعب  على   2021

فريقا من خمتلف اإمارات الدولة، ويح�سل الفريق الفائز باملركز الأول على مبلغ 
درهم.   10.000 على  الثاين  واملركز  درهم   15.000

واأكد خلف بن عنرب حر�س و�سعي اجلمعية على تقدمي اأن�سطتها وبراجمها لكافة 
والربامج  ب��اخل��دم��ات  ب��الرت��ق��اء  ال�سرتاتيجي  للهدف  و���س��وًل  املجتمع  �سرائح 
الأربعاء  يوم  البطولة  الإم���ارات. ونفذت قرعة  دول��ة  اأر���س  املقدمة لكل من على 
امل�ساركة ومت من خاللها  الفرق  ولعبني  اإداري  من  عدد  مب�ساركة  �سبتمرب   15
مناق�سة �سروط وتعليمات البطولة. و�سوف تنطلق املباراة الفتتاحية يوم اجلمعة 
بني فريق )ال�ساهني( وفريق )K.M( يف متام ال�ساعة 6.00 م�ساًء، و�سوف تلعب 

كل يوم مباراتان بنظام املجموعات ب�سعود اأول وثاين املجموعة.

اأتلتيكو يقلب الطاولة على خيتايف 
بثنائية �شواري�س 

ي�سعى ال�سباب لتجاوز نتائجه املتذبذبة والعودة اإىل 
الأجواء التناف�سية وذلك عندما يواجه الهالل على 
ملعب امللك فهد الدويل يف الريا�س اخلمي�س، يف قمة 
ال�سعودي  ال���دوري  م��ن  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  مناف�سات 

لكرة القدم.
املركز احل��ادي ع�سر  امل��ب��اراة وه��و يف  ال�سباب  ويدخل 
الو�سافة  ال��ه��الل  يحتل  ح��ني  يف  ن��ق��اط،   5 بر�سيد 
مباراة  وله  مباريات،   4 نقاط ح�سدها من   10 مع 

موؤجلة اأمام الفيحاء.
نتائجه  على  اأّث��ر  �سعباً  فنياً  و�سعاً  ال�سباب  ويعي�س 
واأبعده عن املناف�سة ن�سبياً، و�سيحاول الظهور ب�سورة 
�سفوفه  اأن  �سيما  ل  ال��ث��اين،  ف��وزه  وحتقيق  مغايرة 
واملوقوفني،  امل�سابني  الالعبني  ع��ودة  بعد  مكتملة 
اأمثال الأرجنتيني  اأ�سماء مميزة  ف�ساًل عن امتالكه 
ندياي  وال�سنغايل  اإي��غ��ال��و  والنيجري  بانيغا  اإي��ف��ر 
امل���ب���اراة مب��ث��اب��ة الفر�سة  ال���ق���رين. وت��ع��ت��رب  وف�����واز 
الأخرة ملدربه الربازيلي بريكلي�س �سامو�سكا، حيث 

اإن اأي تعرث قادم قد يعّجل برحيله.
م�ستويات  الهالل  ق��ّدم  ال�سباب،  من  النقي�س  وعلى 
مميزة يف مبارياته املا�سية مع �سجل خاٍل من اخل�سارة 
اإىل فوزه  يتطلع  وبالتايل  الباطن،  يتيم مع  وتعادل 
الرابع والرتبع على القمة، رغم افتقاده للعديد من 
البرويف  اأمثال  الإ�سابة،  بداعي  الأ�سا�سيني  لعبيه 
اأن����دي ك��اري��و و���س��امل ال��دو���س��ري وع���ب���داهلل عطيف، 
الدو�سري  نا�سر  م�ساركة  حول  ال�سكوك  حتوم  فيما 

وحممد الربيك.
وي�����س��م ال���ه���الل لع���ب���ني مم��ي��زي��ن اأم���ث���ال عبداهلل 
والكولومبي  كنو  وحممد  ال�سهراين  ويا�سر  املعيوف 
بافيتيمبي  والفرن�سي  ماريغا  مو�سى  وامل��ايل  كويار 

غومي�س.
وي�سعى الن�سر اإىل جتاوز خ�سارة "الكال�سيكو" اأمام 
مر�سول  ملعب  على  الباطن  ي��واج��ه  عندما  الحت���اد 
بارك يف الريا�س، يف مباراة يدخلها الفريقان برغبة 

م�سرتكة وطموحات خمتلفة.
وله  نقاط،   6 بر�سيد  الثامن  املركز  الن�سر  ويحتل 
يف  الباطن  يقبع  فيما  الطائي،  اأم��ام  موؤجلة  م��ب��اراة 

املركز الثالث ع�سر مع 5 نقاط.
ورغ�����م ت��ك��ام��ل ���س��ف��وف ال��ن�����س��ر ال�����ذي ي��ع��ت��رب اأحد 
املر�سحني للمناف�سة على اللقب، فاإن امل�ستويات التي 
ففاز  مقنعة،  تكن  مل  املا�سية  مبارياته  يف  بها  ظهر 
على �سمك والتعاون وخ�سر اأمام الفي�سلي والحتاد، 
حيث اأطاحت خ�سارته اأمام الأخر مبدربه الربازيلي 
مانو مينيزي�س الذي كان اأحد الأ�سباب الرئي�سية يف 
تراجع م�ستواه، ومت تكليف م�ساعده مار�سيلو �سيزار 
الإ�سراف الفني على الفريق حلني التعاقد مع مدرب 

جديد.
العمري  عبدالإله  مدافعه  جلهود  الن�سر  و�سيفتقد 
بداعي الإيقاف، والربازيلي ان�سيلمو ب�سبب الإ�سابة، 
ومن املتوقع اأن يجري املدرب املوقت بع�س التغيرات 
على الت�سكيلة. اأما الباطن فما زال بعيداً عن م�ستواه 

واحدة  مرة  �سوى  يفز  مل  فهو  �سفوفه،  تكامل  رغم 
ويف �سق النف�س يف الوقت القاتل، فيما خ�سر مباراتني 
القابع يف  الطائي  اأمام  اآخرهما  وتعادل مثلهما، كان 

املركز الأخر.
الإيجابية  نتائجه  م��وا���س��ل��ة  اإىل  الحت����اد  ويتطلع 
ال�������س���دارة ع��ن��دم��ا ي�ستقبل  ق��ب�����س��ت��ه ع��ل��ى  واإح����ك����ام 
الريا�سية  عبداهلل  امللك  مدينة  ملعب  على  التعاون 
يف جدة اجلمعة، يف مباراة يدخلها الفريقان باأهداف 

خمتلفة.
ويحتل الحتاد املركز الأّول بر�سيد 12 نقطة، بينما 
يقبع التعاون يف املركز قبل الأخر بر�سيد نقطتني.

الحتاد  انتف�س  الفيحاء،  اأم���ام  البداية  كبوة  وبعد 
اأمام  اآخ��ره��ا  ك��ان  ان��ت�����س��ارات متتالية  اأرب��ع��ة  وح��ق��ق 
فوز  اإىل  ي�سعى  حيث  الكال�سيكو،  موقعة  يف  الن�سر 
خام�س توالياً واملحافظة على ال�سدارة، خ�سو�ساً يف 
ظل تكامل �سفوفه املر�سعة بالأ�سماء املميزة، ف�ساًل 
عن اإق��ام��ة امل��ب��اراة على اأر���س��ه واأم���ام جماهره التي 

لعبت دوراً موؤثراً يف نتائجه املا�سية.
يف املقابل، طرح التعاون اأكرث من عالمة ا�ستفهام حول 
مدربه  اقاله  من  الرغم  فعلى  ونتائجه،  م�ستوياته 
اإل  ال�سابق والتعاقد مع الربتغايل جوزيه غومي�س، 
اأن النتائج مل تتبّدل مع تبّدل املدرب حيث تعادل مع 
"الدربي" بخما�سية  اأمام الرائد يف  الأهلي ثم خ�سر 

بعد اأن كان متقدماً 1-3.
وي�سعى التعاون ل�ستعادة توازنه وحتقيق فوزه الأول 
�سيدخل  واأن���ه  ل�سيما  ال��ق��وي،  م�سيفه  ح�ساب  على 

املباراة ب�سفوف مكتملة.
وياأمل الفيحاء يف جتاوز خ�سارته الأوىل هذا املو�سم 
يف "دربي" �سدير، وا�ستعادة توازنه عندما ي�ست�سيف 

الأهلي على ملعب مدينة املجمعة الريا�سية.
4 مباريات،  نقاط من   7 ال�ساد�س  الفيحاء  وميتلك 
اأمام الهالل، بينما يحتل الأهلي  وله مباراة موؤجلة 

املركز العا�سر مع 5 نقاط من 5 تعادلت.
وظهر الفيحاء ب�سورة تناف�سية يف مبارياته املا�سية 
و�سعته يف ال�سدارة مع نهاية اجلولة الثالثة، قبل اأن 

يخ�سر موقعة "الدربي" اأمام الفي�سلي.
يف املقابل، ما زال الأهلي بعيداً عن م�ستواه ونتائجه 
املعروفة، حيث �سجل اأ�سواأ بداية له يف الدوري اإذ مل 
الآن، ما ت�سبب ب�سغوطات على  اأي فوز حتى  يحقق 

الإدارة واجلهاز الفني والالعبني.
وتلقى الأهلي �سربة موجعة بعدما طلب الربازيلي 
باولينيو ف�سخ عقده، وهو ما وافقت عليه اإدارة النادي 
ليكمل الفريق مبارياته املقبلة وحتى ال� "مركاتو" 
ال�ستوي بخم�سة عنا�سر اأجنبية، ورغم تلك الظروف 
والعودة  جماهره  م�ساحلة  ي��ح��اول  ف��اإن��ه  ال�سعبة 

بالنقاط الكاملة.
وي�ست�سيف الطائي نظره التفاق اخلمي�س، ويلتقي 
ت��خ��ت��ت��م مناف�سات  اأب���ه���ا م���ع ���س��م��ك اجل��م��ع��ة، ف��ي��م��ا 
والرائد  الفتح مع احلزم  ال�سبت مبواجهتي  اجلولة 

مع الفي�سلي.

الغيابات تقلق الهالل ال�شعودي 
قبل مواجهة ال�شباب 

 نائب رئي�س �شورينام يخو�س مباراة يف �شن ال� 60 
ال�16 من  60 عاماً ذهاب دور  ال�  خا�س نائب رئي�س �سورينام غريرو روين برونزفايك يف �سن 
اإنرت مونغوتابو  الكاريبي" مع  ال�سمالية والو�سطى والبحر  "اأمركا  "كونكاكاف" لالأندية  دوري 

الذي يرتاأ�سه وميلكه مبواجهة �سي دي اأوليمبيا من هندورا�س يف باراماريبو.
ولعب برونزفايك الذي ارتدى قمي�ساً عليها الرقم 61 وهو تاريخ عام ولدته وحمل �سارة القيادة، 

القا�سية على اأر�س فريقه اأمام نظره من هندورا�س بنتيجة 6-1. اخل�سارة  خالل  دقيقة   54
واأحد  برونزفايك  داميان   10 الرقم  �ساحب  جانب  اإىل  الهجوم  خط  يف  الرئي�س  نائب  و�سارك 

اأقاربه، علماً ان برونزفايك داأب على امل�ساركة يف مباريات فريقه.
)نائب  ب��رون��زوي��ك  روين  "اأ�سبح  تويرت  على  ت�سيب"  "م�سرت  ب���  ال�سهر  الريا�سي  املعلق  وق��ال 
مباراة  يخو�س  ي��وًم��ا(  و198  عاًما   60( لع��ب  اأك��رب  مونغوتابو(  اإن��رت  ورئي�س  �سورينام  رئي�س 
دولية لالأندية". قاد هذا الرقيب ال�سابق يف اجلي�س ورجل الأعمال الرثي املتمردين �سد �سيا�سة 

الديكتاتور دي�سي باوتر�سي يف حقبة الثمانينات.

من هم الالعبون الأكرث جنيا 
لالأرباح يف 2021؟

"فورب�س" الأمركية، قائمة لأكرث لعبني كرة القدم جنيا  ن�سرت جملة 
لالأرباح للعام 2021.

يونايتد  مان�س�سرت  ل��ن��ادي  ح��دي��ث��ا  وامل��ن��ت��ق��ل  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  ومت��ّك��ن 
لعب  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  على  التفوق  من  رون��ال��دو،  كري�ستيانو 

باري�س �سان جرمان، والذي كان يحتل ال�سدارة يف القائمة �سابقا.
وحددت املجلة القائمة بعد ح�ساب الراتب الأ�سا�سي لكل لعب، بالإ�سافة 
ال��ن��اجت��ة ع��ن الإع���الن���ات واحلمالت  ال��دخ��ل الأخ����رى كتلك  اإىل م�����س��ادر 
الت�سويقية، بالإ�سافة اإىل مبيعات القم�سان اخلا�سة بهوؤلء النجوم، وما 

يجنونه من مواقع التوا�سل الجتماعي.
وجاءت قائمة اأكرث الالعبني جنيا لالأرباح يف 2021 على النحو التايل:
مليون اإ�سرتليني.  91.5 يونايتد(  )مان�س�سرت  رونالدو  كري�ستيانو   1-

اإ�سرتليني. مليون   80.5 جرمان(  �سان  )باري�س  مي�سي  ليونيل   2-
اإ�سرتليني. مليون   69.5 جرمان(  �سان  )باري�س  نيمار   3-

كيليان مبابي )باري�س �سان جرمان( 31.5 مليون اإ�سرتليني.  4-
�سالح )ليفربول( 30 مليون اإ�سرتليني. حممد   5-

26 مليون اإ�سرتليني. ميونخ(  )بايرن  ليفاندوف�سكي  روبرت   6-
اإ�سرتليني. مليون   26 كوبي(  )في�سيل  اإني�ستا  اأندريه   7-

اإ�سرتليني. مليون   25 يونايتد(  )مان�س�سرت  بوغبا  بول   8-
غاريث بيل )ريال مدريد( 23.5 مليون اإ�سرتليني.  9-

)ريال مدريد( 21 مليون اإ�سرتليني. هازارد  اإيدين   10-



مينية حتّول بيتها اإىل مدر�شة 
ل��ط��الب وطالبات  ال��ع��ل��وم  در���س��ا يف  م��ه��دي  اآم��ن��ة  اليمنية  ت�����س��رح 
افرت�سوا الأر�س يف منزلها يف قرية نائية جنوب حمافظة احلديدة 

اليمنية املطلة على البحر الأحمر، رغم احلر والكتظاظ.
وبالن�سبة للتالمذة من اجلن�سني، ي�سّكل تلقي ح�س�س التدري�س 
القراءة والكتابة يف قرية  الوحيدة لتعلم  الفر�سة  اآمنة  يف منزل 
اأب�سط  اإىل  تفتقر  وال��ت��ي  ال��ت��ح��ي��ت��ا  م��دي��ري��ة  يف  ال��واق��ع��ة  امل��ح��ب 

اخلدمات الأ�سا�سية مبا ي�سمل حتى املدار�س.
بداأت  اليمن،  مي��ّزق  ال��ذي  ال�سلطة  على  النزاع  بداية  قبل  وحتى 

اآمنة بتعليم اأطفال القرية القراءة والكتابة جمانا.
وتقول "ما دفعني اإىل التعليم ارتفاع ن�سبة اجلهل يف هذه القرية 

وحرمان الأطفال من فر�سة التعليم املنر".
وب�سبب الزدحام، تق�ّسم اآمنة التالمذة اإىل ثالثة ف�سول، ليح�سل 
كل ف�سل درا�سي على �ساعتني من التعليم يوميا. ويح�سل التق�سيم 
ح�سب الفئات العمرية والقدرة على حتّمل درجات احلرارة. ويتعّلم 

الأطفال القراءة والريا�سيات والعلوم يف البيت ال�سغر.
للتعليم" خ�سو�سا يف ظل  "املكان غر مهيئ  ب��اأّن  اآمنة  وتعرتف 

اأ�سعة ال�سم�س احلارقة واجلو احلار يف املكان.

تعاين من ح�شا�شية تهدد حياتها
نادرة  حالة  من  عاماً   20 العمر  من  تبلغ  بريطانية  �سابة  تعاين 

تتمثل يف ح�سا�سية �سديدة جتاه الربد.
تقول �سوزانا دميرتوك من مدينة مان�س�سرت، اإن لديها ح�سا�سية 
م��ن ال���ربد جت��ربه��ا على ت��ن��اول ال��وج��ب��ات ال��داف��ئ��ة م��ن الأطعمة 
يكون  اأن  ميكن  مثلجة  وجبة  تناول  لأن  لديها،  املف�سلة  املجمدة 
قاتاًل بالن�سبة لها. بداأت معاناة �سوزانا من هذه احلالة الغريبة 
لأول مرة عندما كانت يف �سن العا�سرة من عمرها، عندما انتفخت 

اأطراف اأ�سابعها، واأ�سيبت باحلكة خالل ف�سل ال�ستاء.
اإ�سابتها  ت�سخي�س  ومت  �سوزانا،  اأعرا�س  �ساءت  ال�سنني  مر  وعلى 
وهي  ع�����س��رة،  اخلام�سة  عمر  يف  ال���ربد  جت��اه  احل�سا�سية  مب��ر���س 
حالة نادرة تت�سبب يف ت�سخم اليديدن باأكرث من �سعف حجمهما 

وترتك اجللد مغطى باحل�سا�سية ال�سديدة.
وقالت طالبة القت�ساد، اإنها تعلمت الآن كيف تتعاي�س مع حالتها، 
عرب ارتداء قفازات �سميكة عندما تكون يف اخلارج، والمتناع عن 

تناول الطعام البارد وامل�سروبات املثلجة.

تعذيب وانتهاكات فظيعة مب�شت�شفى 
امل�سرفني  اأح��د  على  موؤخرا  القب�س  الباك�ستانية  ال�سرطة  األقت 
تظهره  فيديو  مقاطع  ت�سريب  بعد  له��ور،  مبدينة  م�ست�سفى  يف 
�سرية"  "غرفة  يف  املر�سى  ح��ق  يف  فظيعة  بانتهاكات  يقوم  وه��و 

بامل�ست�سفى.
ووقعت النتهاكات يف م�ست�سفى "مايو" يف لهور، حيث كان زهيب 
وهو  نف�سه  ي�سّور  امل��وق��ع،  يف  و�سيانة  اأم���ن  م�سرف  وه��و  م��ال��ك، 

ي�سرب املر�سى.
التوا�سل  و�سائل  على  التعذيب  لعمليات  لقطات  ت�سريب  وبعد 
الجتماعي، تدخلت ال�سرطة، واألقت القب�س على مالك، وفق ما 

ذكر موقع "فاي�س".
وجمعت ال�سرطة اأدلة على انتهاكات ارتكبها مالك خالل الأ�سهر 
الثالثة املا�سية، حيث كان ي�سّور مقاطع التعذيب يف غرفة �سرية 
بامل�ست�سفى. وبح�سب حتقيقات ال�سرطة فقد كان مالك يح�سر اإىل 
اأو م�سابني ي�ستبه يف ارتكابهم جرمية،  اأ�سخا�سا مر�سى  الغرفة 

مثل التعدي على ممتلكات  غرهم اأو ال�سرقة اأو التحر�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مي�شي حياته يف الدعاء باأن ا�شمه هاري بوتر
قد يكون امتالك ا�سم �سخ�س م�سهور اأو �سخ�سية �سينمائية حمبوبة اأمراً مثراً، لكن هذا الأمر �سبب اإرباكاً كبراً 

ل�ساب بريطاين يدعى هاري بوتر، اأم�سى حياته يف حماولة اإقناع الآخرين باأن هذا هو ا�سمه احلقيقي.
ويقول هاري بوتر "33 عاماً" من هام�سر اإنه واجه العديد من املواقف املحرجة وال�سيئة ب�سبب ا�سمه، فعندما 
كان طفاًل هدده احلكم خالل م�ساركته باإحدى مباريات كرة القدم بطرده من امللعب لأنه قال اإن ا�سمه هاري بوتر 

ظناً منه اأنه اأن ي�سخر منه.
الأمر نف�سه تكرر مع هاري بوتر احلقيقي عندما التقى بزوجته لأول مرة، ومل ت�سدقه عندما اأخربها با�سمه.

اأول ن�سخة من كتاب هاري بوتر،  وكان ه��اري، الذي يعمل مديًرا للمبيعات، يف الثامنة من عمره عندما �سدرت 
دم والده من م�سادفة ظهور ا�سم ابنه على غالف الكتاب، وا�سرتى الن�سخة يف عام 1997. و�سُ

اأنه  الراديو، واكت�سف  املذيع تري ووغان يذكر هاري بوتر على  اأنه �سمع  اأبي  "اأو�سح  وقالت كاتي �سقيقة هاري 
كان ي�سر اإىل كتاب اأطفال حائز على جائزة، ولي�س اإىل ابنه البالغ من العمر ثماين �سنوات اآنذاك، فاأدار �ساحنته، 

و�سافر مبا�سرة اإىل مكتبة باي تري يف واترلوفيل وا�سرتى لنا ن�سخة من الكتاب".

اخلميس   23  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13348  
Thursday    23   September   2021   -  Issue No   13348

م�شجعون غا�شبون يحرقون �شيارة حكم! 
اأقدم عدد من م�سجعي نادي فيليز مو�ستار البو�سني على اإحراق �سيارة حكم 
بانيا لوكا �سمن اطار مناف�سات  اللقب بوراك  اأمام حامل  مباراة فريقهم 
الدوري املحلي لكرة القدم، وذلك احتجاجاً على قراراته بح�سب ما ذكرت 

ال�سرطة املحلية اأم�س الأربعاء.
الثالثاء،  البو�سنة  جنوب  مو�ستار  مدينة  يف  اأقيمت  التي  املباراة  وتوقفت 
لدقائق عّدة قبل �سافرة النهاية بعدما اقتحم عدد من امل�سجعني امللعب 

على خلفية اعرتا�سهم على العديد من القرارات التحكيمية.
لكن  �ساراييفو  مدينة  اىل  وم�ساعداه  توبالوفيت�س  �سابريا  احلكم  وغ��ادر 
اأ�سخا�س اعرت�ستهم داخل نفق، بح�سب ما  اأربعة  �سيارة اأخرى كانت تقل 

اأبلغ م�سوؤول يف ال�سرطة وكالة فران�س بر�س.
وتابع امل�سوؤول "بعد حتطيم ال�سيارة، اأقدموا على اإ�سعالها".

واأ�سيب �سخ�س خالل احلادثة ونقل اىل امل�ست�سفى، فيما ي�ستمر البحث عن 
املعتدين، يف وقت ن�سرت و�سيلة اإعالمية حملية �سورة لل�سيارة املحرتقة.

و�سهدت املباراة اقتحام م�سجعي فيليز مو�ستار اأر�س امللعب يف الدقيقة 82، 
بعد دقيقة من م�ساعفة هداف بوراك، �ستويان فراني�س النتيجة لفريقه، 

بعدما كان افتتح الت�سجيل يف الدقيقة 37.

�شرتة لدعم حملة التطعيم �شد كوفيد- 
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بغطاء  ال�سرتات  من  حم��دودا  ع��ددا  الفاخرة  لالأزياء  فالنتينو  دار  تطرح 
للراأ�س ب�سعر 690 دولرا للواحدة وعليها حرف "يف" الذي يرمز لعالمتها 
التجارية وحتته كلمة فاك�سينيتد "اأي مطعم" التي تبداأ باحلرف نف�سه يف 

اللغة الإجنليزية لدعم حملة التطعيم �سد مر�س كوفيد19-.
للطفولة  املتحدة  الأمم  اإىل منظمة  البيع  اإي��رادات  تذهب  اأن  املقرر  ومن 

"يوني�سف".
على  الأحمر  باللون  "فاك�سينيتد"  عليها  مكتوب  اللون  �سوداء  وال�سرتة 
ال�سدر، وابتكرتها يف البداية �سركة �سغرة يف لو�س اجنلي�س ا�سمها كلوين 

دون اأن تعلم دار الأزياء الإيطالية ب�ساأنها.
اإنه عندما علم بير باولو بت�سويل م�سمم الدار  وقالت فالنتينو يف بيان 
ب�ساأن املبادرة، قرر �سراء القطع اخلم�س الأوىل التي مت �سنعها واإهدائها 

اإىل اأ�سدقائه ومنهم ليدي جاجا.
ثم �سرع يف اإنتاج �سل�سلة من ال�سرتات ذات القلن�سوة تطرح للبيع عرب املوقع 
و�ستخ�س�س  اأيلول،  �سبتمرب-   23 اليوم  من  ب��دءا  لفالنتينو  الإل��ك��رتوين 

براد بيت ودعوى 
ق�شائية �شد جويل

ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 
تتعلق  ت��ف��ا���س��ي��ل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
مرفوعة  جديدة  ق�سائية  بدعوى 
م���ن ق��ب��ل امل��م��ث��ل ب�����راد ب��ي��ت �سد 

طليقته اأجنلينا جويل.
اأجنلينا  املمثلة  الدعوى  وو�سفت 
"لالنتقام"،  ت�سعى  ب��اأن��ه��ا  ج���ويل 
ممنهجة"،  "عرقلة  وت����ت����ب����ع 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ح�����س��ة ب����راد بيت 
يف  ح�س�سهما  تق�سيم  عملية  م��ن 
يف  ال�سابقني  ال��زوج��ني  ممتلكات 
بيت  ف��اإن  للدعوى،  ووفقا  فرن�سا. 
انف�سالهما  ق��ب��ل  ج����ويل  اأع���ط���ى 
اأ���س��ه��م��ه يف  امل��ئ��ة م��ن  10 يف  ن�سبة 
اإحدى �سركاته، ليت�ساوى الزوجان 
اململوكة  احل�سة  ذات  يف  ال�سابقان 
ال�سحيفة  ووف��������ق  م���ن���ا����س���ف���ة. 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن بيت ي��دع��ي اأن 
من  ح�ستها  لبيع  تخطط  ج��ويل 
ال�����س��رك��ة، م��ت��ج��اه��ل��ة الوقت  ت��ل��ك 
والعمل الذي ا�ستثمره بيت يف هذه 
املقّدمة  الدعوى  املوؤ�س�سة. وت�سر 
 10 اأن حتويل  اإىل  يف لوك�سمبورغ 
اأ����س���ه���م ب��ي��ت جلويل  يف امل���ئ���ة م���ن 
"باطل"، حيث بيعت الأ�سهم وقتها 
ب�سعر يورو فقط، وهو ثمن رمزي 

ل يعادل القيمة احلقيقية لها.

ترامب يقدم �شكوى 
بحق ابنة �شقيقه 

ال�سابق  الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق���دم 
دون��ال��د ت��رام��ب ���س��ك��وى ���س��د ابنة 
و�سحيفة  ت��رام��ب  م���اري  �سقيقه 
نيويورك تاميز لتهامهما بتدبر 
على  للح�سول  خبيثة"  "موؤامرة 
حتقيق  ولن�سر  ال�سريبية  بياناته 
عنه  ال�سحيفة  ن��ال��ت   2018 ع��ام 

جائزة بوليتزر.
 27 امل��وؤل��ف��ة م��ن  وق��دم��ت ال�سكوى 
دات�س�س بولية  �سفحة يف منطقة 
ن���ي���وي���ورك، وه���ي ت��ق��در الأ����س���رار 
مليون  مبئة  برتامب  حلقت  التي 
دولر، وتتهم ثالثة �سحافيني يف 
كريغ  ���س��وزان  هم  تاميز  نيويورك 
ب��ار���س��ت��و ورا����س���ل بيوترن  ودي��ف��ي��د 
النطاق  وا����س���ع���ة  “حملة  ب�����س��ن 
دونالد  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

ترامب ال�سريبية ال�سرية".
امل���ّدع���ى  اأن  ال�������س���ك���وى  يف  وج������اء 
"النتقام  ب��داف��ع  حت��رك��وا  عليهم 
“موؤامرة  ف���دب���روا  ال�سخ�سي" 
خبيثة للح�سول على وثائق �سرية 
ا�ستغلوها  احل�����س��ا���س��ي��ة  و���س��دي��دة 
وا�ستخدموها  اخلا�سة  ملنفعتهم 
و���س��ي��ل��ة لإ�����س����ف����اء ���س��رع��ي��ة على 
اأعمالهم املن�سورة". عر�س حتقيق 
بجائزة  فاز  الذي  تاميز  نيويورك 
ك��ي��ف جمع   ،2019 ع���ام  ب��ول��ي��ت��زر 
ال�����س��اب��ق ثروته،  ال��ع��ق��اري  امل��ط��ور 
الذي  ت���رام���ب  دون���ال���د  اأن  ف��ذك��ر 
ي����وؤّك����د اأن������ه ب���ن���ى ام���رباط���وري���ت���ه 
مبفرده، تلقى يف الواقع من والده 
 413 يعادل  ما  �سنوات  م��دى  على 
حتويل  مت  ح��ال��ي��ا،  دولر  م��ل��ي��ون 
�سركة  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ه  منها  ق�سم 

�سورية للتهرب من ال�سرائب.

ممثلة تن�شر خرب وفاة جنم 
م�شري.. ثم تعتذر

امل�سري  املمثل  اأنباء عن رحيل  املا�سية  ال�ساعات  ت��رددت يف 
مديحة  الفنانة  �ساركتها  التي  الأنباء  وهي  �سربي،  �سمر 
الجتماعي  التوا�سل  م��وق��ع  على  �سفحتها  ع��رب  ح��م��دي، 

عنها. اعتذاراً  تقدم  اأن  "في�سبوك" قبل 
النجم  وف���اة  خ��رب  ع��رب �سفحتها  ح��م��دي  ون�����س��رت مديحة 
بحذف  تقوم  اأن  قبل  ع��ام��اً،   84 ال���  ناهز  عمر  عن  امل�سري 
بالفنان  �سلة  ذات  نفت م�سادر  كما  اع��ت��ذار.  ون�سر  اخل��رب، 
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  متفرقة  ت�سريحات  يف  اأي�����س��اً  اخل���رب 
اإيهاب  الفنان  التمثيلية،  املهن  نقابة  وكيل  وق��ال  عربية". 
فهمي ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اإن تلك الأخبار املتداولة 
غر �سحيحة.. والفنان �سمر �سربي حي يرزق على قيد 

احلياة ويتمتع ب�سحة جيدة".
 وقال م�سدر باملكتب الإعالمي للفنان �سمر �سربي ملوقع 
"�سكاي نيوز عربية"، اإن ما يرتدد عن وفاة النجم امل�سري 
�سائعات متكررة، واأنه يف منزله الآن وُيطمئن جمهوره باأنه 

بخر.

طفل ينقذ 12 اأ�شرة من الختناق
من  اأ���س��رة   12 حياة  اإن��ق��اذ  يف  مهما  دوراً  ال�سدفة  لعبت 
اأعوام،   3 بالغاز، ب�سبب عدم قدرة طفل،  الوفاة اختناقاً 
على النوم لياًل. حالة من اخلوف والقلق �سيطرت على 
4 عقارات كاملة حتتوي  اإجالء  بعد  الأ�سخا�س  ع�سرات 
على 12 اأ�سرة تقع يف بلدية األبينو يف مقاطعة برجامو 
اإحدى  اإب���الغ  بعد  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س  اإي��ط��ال��ي��ا،  ب�سمايل 

الأ�سر عن �سمهم لرائحة غاز قوية.
لتهدئة  �سرفة منزلهم يف حماولة  الأ�سر  اإح��دى  فتحت 
الليلة،  النوم يف هذه  ي�ستطع  ال��ذي مل  ال�سغر  طفلهم 

ليالحظوا �سمهم لرائحة الغاز القوية.
قام والدا الطفل بتنبيه رجال الإطفاء، الذين و�سلوا مع 
رجال ال�سرطة وفنيي الغاز يف ال�ساعة ال�2 بعد منت�سف 
ليل اخلمي�س، والذين عند و�سولهم اإىل مكان احلادث، 
الأولية،  للتحقيقات  وفقاً  للغاز.  ت�سرب  وج��ود  اكت�سفوا 
حدث الت�سرب من اأنبوب خارجي تابع ل�سبكة امليثان غر 

مغلق ب�سكل �سحيح يف مبنى قدمي يف املنطقة.
وال�سرطة  الإط���ف���اء  رج���ال  ق���ام  ك��ام��ل��ت��ني،  �ساعتني  مل���دة 
ب��اإخ��الء ال�4 ع��ق��ارات، خ��وف��اً م��ن خطر الن��ف��ج��ار، وعلى 
الرغم من تاأمني �سكان العقارات ال�4 واملنطقة باأكملها، 

عمل الفنيون على اإ�سالح ال�سرر.

�شجن 226 �شنة.. تفا�شيل ق�شية فتاة الو�شم
ق�ست حمكمة ال�ستئناف ببني مالل املغربية اأم�س الأول 
الفتاة  ملف  يف  �سنة   226 جمموعه  مبا  حكما  الثالثاء 

خديجة، املعروفة اإعالميا ب�"فتاة الو�سم".
اأدينوا يف الق�سية بتهم الغت�ساب  14 �سخ�سا قد  وكان 
والختطاف والو�سم والجتار بالب�سر. واأ�سدرت املحكمة 
الق�سية،  يف  املتورطني  على  �سنة   226 بال�سجن  حكما 
حيث ق�ست على 11 متهما بع�سرين �سنة لكل منهم، فيما 
متهمني  وعلى  �سنوات،  بثالث  قا�سر  متهم  على  ق�ست 
مع  واح��دة  ب�سنة  والثاين  نافذة،  ب�سنتني  الأول  اآخرين، 

وقف التنفيذ، ح�سبما ذكر موقع "ه�سربي�س".
عندما  وا���س��ع��ني  وت�����س��ام��ن  بتعاطف  خ��دي��ج��ة  وح��ظ��ي��ت 
خاللهما  تعر�ست  �سهرين،  لنحو  احتجزت  اأنها  ك�سفت 
لالغت�ساب والتعذيب ور�سم و�سوم على ج�سدها، وذلك 
اأولد  اأقاربها يف بلدة  اأح��د  اأم��ام بيت  بعد اختطافها من 

عياد قرب مدينة بني مالل و�سط املغرب.

قرد يختطف جروا �شغريا
اأظهر مقطع فيديو عملية اإنقاذ جرو �سغر، اختطف من 

قبل قرد يف منطقة تامان لي�ستاري بوترا يف ماليزيا.
ن�سرت  وال��ت��ي  �ستار"  "ديلي  �سحيفة  ذك���رت  وح�سبما 
ال��ربي م��دة ثالثة  الفيديو، فقد ظ��ّل اجل��رو مع القرد 
هرع  اجل��رو،  من  ال�ستغاثة  �سرخات  �سماع  وبعد  اأي���ام. 
القرد،  تواجد  مكان  من  القريب  احل��ي  �سكان  من  ع��دد 

لتقدمي امل�ساعدة.
و�سمع �سوت اجلرو البالغ من العمر اأ�سبوعني، وهو يئن 

بني يدي القرد الذي كان يحكم الإم�ساك به.
ينزل  القرد وجعله  انتباه  ورغ��م حماولة كثرين جذب 
اأحد  اأنه مل يتحرك، حتى جلاأ  اإل  العالية،  ال�سجرة  من 
املتواجدين يف املكان اإىل اإطالق نوع من الألعاب النارية، 

الأمر الذي جعل احليوان يهرب ويرمي اجلرو.

متحف الأو�شكار يفتح اأبوابه يف 30 �شبتمرب 
الأمركية  اأجنلي�س  لو�س  ملدينة  اأ�سبح 
اأخراً متحف خم�س�س بالكامل لل�سينما 
اآن  ���س��ه��رت��ه��ا، وه���ي خ��ط��وة  ال��ت��ي �سنعت 
الأوان لها على ما قال املمثل توم هانك�س 
الإعالم  و�سائل  اإطالعه  خ��الل  الثالثاء 
الأو�سكار  ج��وائ��ز  متحف  حمتويات  على 

قبل افتتاحه ر�سمياً الأ�سبوع املقبل.
النتاج  ���س��رك��ات  ت�����س��ّم  امل��دي��ن��ة  اأن  ف��م��ع 
ع�سرات  ف��ي��ه��ا  وت��ن��ت�����س��ر  ال���ه���ول���ي���وودي���ة 
العلوم  امل��وا���س��ي��ع، م���ن  ل�����س��ّت��ى  امل��ت��اح��ف 
الطبيعية اإىل �سور ال�سيلفي الذاتية، مل 
يكن فيها اإىل اليوم اأي متحف خم�س�س 

للفن ال�سابع.
وب��ع��د ع��ق��ود م��ن ال��ت��اأخ��ر، يفتح متحف 
 30 يف  للجمهور  اأب��واب��ه  فيها  الأو���س��ك��ار 

اأيلول-�سبتمرب.

اأو�سكار  بجائزتي  الفائز  هانك�س  واعترب 
"وجود  اأن  املتحف  اإدارة  جمل�س  وع�سو 
اأمر  اأجنلي�س  ل��و���س  يف  لل�سينما  متحف 

مهم".
وقال "نعلم جميعاً اأن اأفالماً ُت�سَنع يف كل 
اأنحاء العامل، وهي رائعة. ثمة مدن اأخرى 
كل  م��ع  ول��ك��ن،  لل�سينما.  متاحف  لديها 
اأقامته  ال��ذي  املتحف  هذا  لها،  احرتامي 
الأو�سكار  اأك���ادمي���ي���ة  اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  يف 
مبثابة  املجال  ه��ذا  يف  يكون  اأن  ُيفرت�س 
املعبد  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سينما"،  بارثينون 
الإغريقي يف مدينة اأثينا الذي يعترب من 
اأف�سل مناذج العمارة الإغريقية القدمية. 
و���س��ي��ك��ون امل��ت��ح��ف ال��واق��ع يف غ���رب لو�س 
لل�سينما  اأكرب متحف خم�س�س  اأجنلي�س 

يف اأمركا ال�سمالية.

املمثلة الإ�شبانية بينيلوبي كروز ت�شل اإىل فندق ماريا كري�شتينا حل�شور مهرجان �شان �شيبا�شتيان ال�شينمائي الدويل يف اإ�شبانيا.  رويرتز

لن تتخيلوا كم تبلغ ثروة 
جورجينا رودريغز!!

خطفت عار�سة الأزياء  جورجينا رودريغز  الأنظار من بداية عالقتها 
اأنها جميلة  بنجم كرة القدم الربتغايل  كري�ستيانو رونالدو  خ�سو�ساً 
وجذابة وتتمتع بكل املوا�سفات التي تخولها بالنجاح يف جمال عر�س 

الأزياء.
قبل تعرفها على كري�ستيانو عملت جورجينا كبائعة لدى ماركة عاملية 
اأتاح لها الفر�سة للتعرف على النجم الكروي ال�سهر  اإن ذلك  ويقال 
واأ�سبحت  املجالت  اأغلفة  تت�سدر  اأ�سبحت  عالقتهما  بداية  بعد  لكن 
خولها  مما  املاركات  من  للعديد  والدعائي  الإع��الين  والوجه  �سفرة 
احل�سول على مبالغ مالية كبرة جداً وتقدر ثروة جورجينا بحوايل 
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