
   

% من م�ستحقاتهم الدائنون الدوليون يفقدون 75 
كهرباء لبنان حتذر من 

انقطاع �سامل بنهاية �سبتمرب
•• بريوت-وكاالت:

عن  الكهرباء  انقطاع  من  اخلمي�س،  ي��وم  لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  ح��ذرت 
جميع اأنحاء البالد بحلول نهاية �سبتمرب اجل��اري، يف ظل انخفا�س حاد 
توليد  ت�ستطيع  اأنها  بيان  ال�سركة، يف  وذك��رت  املحروقات.  ملخزوناتها من 
اأقل من 500 ميغاوات من الكهرباء با�ستخدام زيت الوقود الذي حت�سل 

عليه مبوجب اتفاقية تبادل مع العراق.
واأدى النق�س الهائل يف املحروقات اإىل عجز الدولة عن توفري اأي اإمدادات 
تذكر للكهرباء على مدى ال�سهور القليلة املا�سية، بينما اعتمد الكثري من 

اللبنانيني على املولدات اخلا�سة.
واأوردت ال�سركة اأن خمزونها املتبقي من املحروقات تدنى ب�سكل حاد جدا، 
حتى اأنه نفد بالكامل يف عدد من املعامل مما اأدى اىل توقفها ق�سريا عن 

اإنتاج الطاقة.
وخمزون معملي الذوق احلراري واجلية �سارف عن االنتهاء ب�سورة كلية. 
اإليها  اللجوء  ميكن  التي  اخل��ي��ارات  جميع  اإن  ب��ي��ان،  يف  ال�سركة،  وق��ال��ت 
ا�ستنفدت، فيما مل يعد باإمكانها �سوى ت�سيري املجموعات االإنتاجية املتبقية 
املحروقات  وك��م��ي��ات  امل��ح��روق��ات  م��ن  املتبقي  م��ع خم��زون��ه��ا  يتجان�س  مب��ا 

املرتقب توريدها مبوجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية.
واأورد البيان اأنه اإذا ما ا�ستمرت االأمور على حالها، فهنالك خماطر عالية 
احلايل،  �سبتمرب  �سهر  اأواخ��ر  وال�سامل  العام  االنقطاع  اإىل  الو�سول  من 
بعد نفاد كامل خزين املحروقات لديها اأو عدم التمكن من تاأمني ا�ستقرار 

وثبات ال�سبكة الكهربائية.
ال�سندات  امل�ستثمرين يف  يفقد  اأن  �ساك�س،  بنك غولدمان  ذل��ك، رجح  اإىل 
اللبنانية %75 من قيمة ا�ستثماراتهم فيها اإذا �سوت احلكومة اجلديدة 
خ�سائر النظام املايل وبداأت تنفيذ اإ�سالحات ذات م�سداقية وفتحت الباب 

اأمام احل�سول على متويل من �سندوق النقد الدويل.

هل تنجح القيادة ال�سودانية يف  املرحلة االنتقالية واخلروج بالبالد اىل بر االأمان؟

�سعيد ير�سم طريق املرحلة القادمة

رويرتز: �سلطات ال�سودان �سادرت جميع اأ�سول حما�س على اأرا�سيها

جمل�س الأمن يدعم حمدوك والكونغر�س يطلب اإ�سالح اأجهزة الأمن
•• نيويورك-اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن جمل�س االأمن الدويل، دعمه 
ال�سوداين،  ال��وزراء  الكامل لرئي�س 
طالب  ف��ي��م��ا  ح����م����دوك،  اهلل  ع��ب��د 
ال��ك��ون��غ��ر���س االأم����ريك����ي ب���اإج���راء 
االأجهزة  يف  ملمو�سة  اإ���س��الح��ات 
اإ�سراف  حت���ت  وو���س��ع��ه��ا  االأم���ن���ي���ة 

احلكومة املدنية.
املبعوث  ���س��دد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
اخل����ا�����س ل����الأم����ني ال����ع����ام ل����الأمم 
حكم  اأي  رف�������س  ع���ل���ى  امل����ت����ح����دة، 

ع�سكري يف ال�سودان.
وردود  االإدان��������ات  ����س���دور  وت������واىل 
يف  امل��دين  للتحول  الداعمة  الفعل 
االنقالبية  املحاولة  بعد  ال�سودان، 
ال�سودانية  ال�سلطات  اأعلنت  التي 

اإحباطها، �سباح الثالثاء.
ال������دويل،  االأم�������ن  جم��ل�����س  واأدان 
لتعطيل  حم����ال����والت  اخل���م���ي�������س، 
عملية االنتقال يف ال�سودان بالقوة؛ 
وجدد املجل�س دعمه الكامل مل�ساعي 
ح��م��دوك ال��رام��ي��ة الإجن���اح الفرتة 
االنتقالية وحتقيق اآمال وتطلعات 

ال�سعب ال�سوداين.

لعقود موردا هاما لن�ساطها.
وت�سمنت اأ�سول حما�س يف ال�سودان 
وف�����ق امل�������س���در ف����ن����ادق وع����ق����ارات 
و�سركات متعددة االأغرا�س واأرا�س 

و�سرافات.
اأوقف  ال�سودان  اأن  روي��رتز  واأك��دت 
ك�����ل ع���م���ل���ي���ات حت����وي����ل االأم���������وال 
واأفراد  �سركات  وح�سابات  حلما�س 

يعملون ل�ساحلها.
يف  ال�������س���ي���ادة  جم���ل�������س  اأن  ي����ذك����ر 
ال���������س����ودان ك������ان ق����د ك�������س���ف بحر 
عن  مهمة  تفا�سيل  ع��ن  االأ���س��ب��وع 

حماولة انقالب فا�سلة.
وقال املجل�س يف بيان م�ساء الثالثاء 
ق���اده���ا  االن������ق������الب  حم�����اول�����ة  اإن 
عثمان  احل�سن  عبدالباقي  ال��ل��واء 
)بكراوي( ومعه 22 �سابطاً برتب 
خمتلفة، وعدد من �سباط ال�سف 

واجلنود.
من جهته، اأكد وزير الدفاع، يا�سني 
اإبراهيم، اأن التحريات والتحقيقات 
االنقالبية  ل��ل��م��ح��اول��ة  االأول����ي����ة 
كان  منها  ال��ه��دف  اأن  اإىل  اأ����س���ارت 
وتقوي�س  ال�سلطة  على  اال�ستيالء 

النظام احلايل للفرتة االنتقالية.

جميع  امل���ج���ل�������س  اأع���������س����اء  وح������ث 
امل�ساركة  ع��ل��ى  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
التي  الوطنية  امل��ب��ادرة  يف  ال��ب��ن��اءة 
اأط��ل��ق��ه��ا ح���م���دوك ب��ا���س��م االأزم�����ة 
الوطنية وق�سايا املرحلة االنتقالية 

- الطريق اإىل االأمام.
املمثل  ب���ريت�������س؛  ف���ول���ك���ر  وج������دد 
اخل����ا�����س ل����الأم����ني ال����ع����ام ل����الأمم 
االأممية  ال��ب��ع��ث��ة  امل��ت��ح��دة ورئ��ي�����س 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مل�����س��اع��دة االن���ت���ق���ال يف 
على  التاأكيد  يونتام�س؛  ال�سودان 

���س��رورة اإ���س��الح االأج��ه��زة االمنية 
وتعهد  اجل���ي�������س؛  ه��ي��ك��ل��ة  واإع�������ادة 

بدعم التحول املدين يف البالد.
وتعهدت بريطانيا والرنويج وعدد 
ال��ب��ل��دان االأوروب���ي���ة بالوقوف  م��ن 
التحول  اإجن������اح  اأج�����ل  م���ن  ب���ح���زم 
املدين الذي دخلت فيه البالد عقب 
الوطني  امل��وؤمت��ر  بنظام  االإط��اح��ة 
ل��الإخ��وان - يف  ال�سيا�سي  - اجلناح 

اأبريل 2019.
الكونغر�س  اأك�������د  ج����ان����ب����ه؛  م�����ن 

االأم��ريك��ي ���س��رورة اإج���راء اإ�سالح 
����س���ام���ل ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات االأم���ن���ي���ة 
لرقابة  واإخ�����س��اع��ه��ا  وال��ع�����س��ك��ري��ة 

مدنية قوية.
ال�������س���وؤون  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  واأدان 
بيان،  يف  الكونغر�س،  يف  اخلارجية 
ال�سودان  تقدم  تقوي�س  حم��اوالت 
���س��ي��ا���س��ي بقيادة  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  ن��ح��و 
االإن�سان  ح���ق���وق  حت����رتم  م��دن��ي��ة 

و�سيادة القانون.
واأكد البيان اأن الكونغر�س �سي�ستمر 
يف دعم املبادرات التي تعزز ال�سالم 
الدائم والدميقراطية يف ال�سودان، 
االنتقالية  احل��ك��وم��ة  خ����الل  م���ن 

التي يقودها املدنيون.
االإ�سالحات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و����س���دد 
االقت�سادية يف ال�سودان، اإىل جانب 
توخي الرقابة القوية على النفقات 

املالية احلكومية.
اإىل ذلك، اأفادت وكالة رويرتز اأم�س 
ال�سودانية  ال�سلطات  اأن  اخلمي�س، 
اأ�سول  جميع  م�سادرة  من  متكنت 

حركة حما�س على اأرا�سيها.
اأ�����س����ول  اأن  ال����وك����ال����ة  واأ�����س����اف����ت 
وممتلكات حما�س يف ال�سودان �سكلت 

تدمر  ال�سعودية  الدفاعات 
حوثية  م�سريات  و3  بالي�ستيا 

•• الريا�ض-وكاالت:

دمرت الدفاعات ال�سعودية، اخلمي�س، 
3 طائرات م�سرية مفخخة اأطلقتها 
اململكة،  باجتاه  احلوثية  امليلي�سيات 
�ساروخا  ودم������رت  اع���رت����س���ت  ك��م��ا 
بالي�ستيا اأطلقته ميلي�سيات احلوثي 
باجتاه جازان، اأم�س. واأعلن حتالف 
هناك  اأن  اليمن  يف  ال�سرعية  دع��م 
ال�ستهداف  متعمدا  حوثيا  ت�سعيدا 
اأمن اململكة بهجمات عدائية عابرة 
للحدود، م�سيفاً اأن كفاءة الدفاعات 
اجل���وي���ة ال�����س��ع��ودي��ة اأح���ب���ط���ت كل 
مليلي�سيات  ال���ع���ب���ث���ي���ة  امل������ح������اوالت 

احلوثي.
الن�ساط  ن��ت��اب��ع  ب��ال��ق��ول:  واأ����س���اف 
و�سنتخذ  ال������ع������دائ������ي  احل������وث������ي 
املنا�سبة  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  االإج��������راءات 

حلماية املدنيني واالأعيان املدنية.
ب��ع��دم��ا ك���ان���ت عر�ست  ي���اأت���ي ذل����ك 
للتحالف  امل�����س��رتك��ة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة 
لقطات توثق عملية تدمري زورقني 
مللي�سيات احلوثي  يتبعان  مفخخني 
ال�سليف  منطقة  يف  االثنني  م�ساء 
مب���ح���اف���ظ���ة احل������دي������دة. واأو������س�����ح 
بعد  مت���ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  ال��ت��ح��ال��ف 

مراقبة ا�ستخبارية.

ا�ستقالة املوفد الأمريكي اإىل هايتي احتجاجا على اإبعاد مهاجرين 
•• بور او برن�ض-اأ ف ب:

يف  تعيينه  على  �سهرين  بعد  اخلمي�س  هايتي  اإىل  اخلا�س  االأم��ريك��ي  املوفد  ا�ستقال 
من  هايتيني  مهاجرين  بطرد  بايدن  جو  الرئي�س  اإدارة  قيام  على  احتجاجا  املن�سب 
لوزارة  امل��وف��د اخل��ا���س  وق��ال  بلدهم.  اإىل  واإب��ع��اده��م  املك�سيكية  االأم��ريك��ي��ة-  احل���دود 
اخلارجية االأمريكية دانيال فوت يف ر�سالة ا�ستقالته، لن اأكون مرتبطا بالقرار غري 
غري  واملهاجرين  الهايتيني  الالجئني  اآالف  بطرد  املتعلق  امل��ج��دي  وغ��ري  االإن�����س��اين 
القانونيني اإىل هايتي. وكتب اأن �سعب هايتي الغارق يف الفقر ورهينة الرعب، ال ميكنه 
بكل ب�ساطة حتمل عودة اآالف املهاجرين الذين تنق�سهم املواد الغذائية وامللجاأ واملال.

اأثارت جدال يف الطيف ال�سيا�سي والقانوين
تدابري ا�ستثنائية تعزز 

�سالحيات الرئي�س التون�سي
•• الفجر – تون�ض:

التدابري اجلديدة  التون�سي قي�س �سعيد جملة من  الرئي�س  اتخاذ  اأثار 
اأ�ساتذة  �سبتمرب وق��د الق��ت ه��ذه االج����راءات رف�سا م��ن قبل   22 ي��وم 
قانون د�ستوري واأحزاب �سيا�سية و�سخ�سيات وطنية فيما اأيدها �سق اآخر 

من الطيف ال�سيا�سي والقانوين.
اأ�ستاذ  ق��ال  التون�سية،  الرئا�سة  اأعلنتها  التي  ال��ق��رارات  على  وتعقيبا 
القانون الد�ستوري �سليم اللغماين، امل�ستقل �سيا�سيا، باأن االأمر الرئا�سي 
العمومية  لل�سلط  املوؤقت  التنظيم  اىل  مبا�سرة  حمتواه  ي�سري  االأخ��ري 

حتت ت�سمية تدابري ا�ستثنائية.                 )التفا�سيل �س11(

الأمم املتحدة حتذر من حرب اأهلية وا�سعة يف بورما 
•• جنيف-اأ ف ب:

با�سليه  مي�سيل  املتحدة  االأمم  يف  االإن�����س��ان  حلقوق  العليا  املفو�سة  ح���ّذرت 
املعار�سة  دع��ت  حيث  بورما  يف  االأهلية  احل��رب  ت�سعيد  خطر  من  اخلمي�س 
يف  االإن�سان  حقوق  جمل�س  اأم��ام  با�سليه  وقالت  ال�سالح.  حمل  اإىل  ال�سكان 
جنيف يف مواجهة القمع الهائل للحقوق االأ�سا�سية، تتنامى حركة مقاومة 
اأن دوا ال�سي، رئي�س حكومة الوحدة الوطنية باالنابة  م�سلحة، م�سرية اإىل 
اإىل  دع��ا  الع�سكري  االنقالب  يعار�سون  هاربون  �سابقون  ن��واب  �سكلها  التي 

انتفا�سة م�سلحة �سد اجلي�س يف كل انحاء البالد.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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نادي �صقاري الإمارات يحتفي بعامه 
الع�رشين يف معر�ص اأبوظبي الدويل لل�صيد

اأخبار الإمارات

ماهي اأدوات الإخوان لإ�صقاط 
ال�صودان مب�صتنقع الفو�صى؟

عربي ودويل

رونالدو يجتاز مي�صي يف قائمة الأعلى 
دخالً.. و�صالح يف املركز اخلام�ص

الفجر الريا�صي

مباحثات �سرية بني اأمريكا واإ�سرائيل 
حول »اخلطة ب« لنووي اإيران

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأجرتا  واإ�سرائيل  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  االأم��ريك��ي   Axios اأك�سيو�س  موقع  ذك��ر 
اإذا مل  املا�سي ملناق�سة )اخلطة ب( املحتملة  االأ�سبوع  اإي��ران  حمادثات �سرية حول 

يتم ا�ستئناف املحادثات النووية.
الفيديو  عرب  جماعية  مكاملة  عرب  عقد  الثنائي  االجتماع  ف��اإن  اأك�سيو�س  وبح�سب 

بقيادة م�ست�سار االأمن القومي جيك �سوليفان ونظريه االإ�سرائيلي اإيال هوالتا.
تزال  ال  املتحدة  الواليات  اأن  اأك�سيو�س  ملوقع  االأبي�س  البيت  با�سم  متحدث  واأك��د 
من  جمموعة  ح��ول  االإ�سرائيلية  احلكومة  م��ع  اجل��اري��ة  امل�����س��اورات  يف  منخرطة 

الق�سايا املتعلقة بالتحدي الذي متثله اإيران.
ويف ظل ا�ستمرار ما بات ي�سمى حرب الظل البحرية بني اإيران واإ�سرائيل منذ العام 
2019، ك�سف قائد البحرية االإ�سرائيلية املتقاعد حديثا اإيلي �سارفيت، اأن بالده 
كثفت اأن�سطتها يف البحر االأحمر ب�سكل كبري ملواجهة التهديدات االإيرانية املتزايدة 

لل�سحن البحري االإ�سرائيلي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون خادم احلرمني ال�سريفني 

باليوم الوطني الـ 91 للمملكة
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
برقيات تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم 

الوطني ال� 91 للمملكة.
و�ساحب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سمو  اإىل �ساحب  تهنئة مماثلة  برقيات  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي 

جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

ـــ�ـــس الــتــنــفــيــذي  ـــجـــل امل
ــرًا  ــدي ــني م ــع ــي ي ــب ــوظ ــاأب ب
يف  ال�ستثمار  ل�سوؤون  عامًا 
للتقاعد  اأبوظبي  �سندوق 

•• اأبوظبي-وام:

الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأ�سدر 
�سعادة  ب��ت��ع��ي��ني  ق�����راراً  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سويدي  اأحمد  �سلطان  خليفة 
مديراً عاماً ل�سوؤون اال�ستثمار يف 

�سندوق اأبوظبي للتقاعد.

بقانون اأ�سدره حممد بن را�سد 

نقل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية اإىل دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي
•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
رع���اه اهلل  ال����وزراء  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ل�سنة   17 رق��م  ال��ق��ان��ون  دب��ي  الإم���ارة  ب�سفته حاكماً   ،
الع�سكرية  الب�سرية  للموارد  دبي  جلنة  بنقل   2021
اإىل دائ�����رة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، ع��ل��ى اأن 
للمجل�س  العامة  االأمانة  مع  بالتن�سيق  الدائرة  د  ��دِّ حتحُ
التنفيذي الإمارة دبي امل�ستوى التنظيمي لتلك الوحدة 

التنظيمية، واملهام واالخت�سا�سات املنوطة بها.
للموارد  دب��ي  جلنة  م��ن  يحُنقل  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����ّس 
الب�سرية حلكومة  املوارد  اإىل دائرة  الع�سكرية  الب�سرية 
دبي كافة املهام واالخت�سا�سات املنوطة باللجنة واأمانتها 
العامة مبوجب القانون رقم 6 ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة 
املوارد الب�سرّية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة 
دبي وتعديالته، والقرار رقم 2 ل�سنة 2020 باعتماد 
الب�سرّية  للموارد  دب��ي  جلنة  لعمل  الداخلّية  الالئحة 

الع�سكرّية.       )التفا�سيل �س2(

اأعالم اإك�سبو وال�سعودية تزين �سماء الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

تلونت اأبرز املعامل واملرافق االأيقونية يف الدولة باألوان علمي اململكة 
الوطني  باليوم  احتفاًء  ال��دويل  اإك�سبو  ومعر�س  ال�سعودية  العربية 
ال�سعودي ال�91، وقرب انطالق معر�س اإك�سبو دبي 2020. وج�سدت 
العالقات  ومتانة  وقوة  ال�سعودية،  االإماراتية  التواأمة  اللقطات  تلك 
وتقارب  التناغم  وت��ربز  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  بني  الثنائية 

الروؤى وامل�سالح فيما بينهما.
وت�سارك اململكة العربية ال�سعودية يف اإك�سبو 2020 دبي بجناح مميز 
و�سخم تبلغ م�ساحته اأكرث من 13000 مرت مربع وهو ثاين اأكرب 
االإماراتي، و�سيوفر  العاملي بعد اجلناح  جناح م�سارك يف هذا احلدث 
اجلناح لزواره رحلة اإبداعية ال�ستك�ساف اململكة، والتعّرف اإىل ما�سيها 

وحا�سرها، وروؤيتها الطموح للم�ستقبل. )التفا�سيل �س5(

اأجهزة  لتوحيد  اأوروبي  قانون  م�سروع 
�سحن الهواتف املحمولة يثري حفيظة اآبل  

•• بروك�شل-اأ ف ب:

ت�����س��ع��ى امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب����ي����ة اإىل 
الهواتف  ���س��ح��ن  اأج����ه����زة  ت��وح��ي��د 
املحمولة و�سائر االأجهزة الكهربائية 
ال�سغرية من خالل اال�ستعانة بنوع 
ا���س بي -�سي(،  ب�)يو  يحُعرف  حم��دد 
با�سم الدفاع عن حقوق امل�ستهلكني 
�سف  كحُ قانون  م�سروع  وفق  والبيئة، 
معار�سة  ي���ث���ري  اخل���م���ي�������س  ع���ن���ه 
جمموعة اآبل االأمريكية العمالقة. 
موافقة  ي��ت��ع��ني  امل���ذك���رة  ت����زال  وال 
اأع�����س��اء ال���ربمل���ان االوروب������ي ودول 

االحتاد عليها.

الحتاد الأوروبي يخ�سى الفراغ بعد مريكل  وزير االقت�ساد الفرن�سي: مل يعد باالإمكان االعتماد على وا�سنطن

بايدن وماكرون يتعهدان باإعادة اإر�ساء الثقة بعد اأزمة الغوا�سات
•• وا�شنطن- باري�ض- وكاالت:

اأم�س  ل��وم��ري،  ب��رون��و  الفرن�سي  االق��ت�����س��اد  وزي���ر  ق���ال 
اأن االحت���اد  اأظ���ه���رت  ال��غ��وا���س��ات  اأزم����ة  اإن  اخل��م��ي�����س، 
االأوروب�����ي مل ي��ع��د ب��اإم��ك��ان��ه االع��ت��م��اد  ع��ل��ى الواليات 
فتح  اإىل  االأوروب���ي���ني  ودع���ا  حمايته،  ل�سمان  امل��ت��ح��دة 

اأعينهم.
االأول  الدر�س  اأن  اأنفو،  فران�س  ل�سبكة  الوزير  واأو�سح 
ع��ل��ى االحتاد  اأن  ه��و  احل��ل��ق��ة  ه���ذه  م��ن  نتعلمه  ال���ذي 
احللقة  اال�سرتاتيجي.  ا�ستقالله  يبني  اأن  االأوروب����ي 
االأف��غ��ان��ي��ة، وح��ل��ق��ة ال��غ��وا���س��ات، ت��ظ��ه��ران اأن���ه مل يعد 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  على  االع��ت��م��اد  باإمكاننا 

ل�سمان حمايتنا اال�سرتاتيجية.
اأعلن  اأزم��ة الغوا�سات،  اأي��ام من ان��دالع  هذا وبعد �ستة 
اإر�ساء  الإع��ادة  التزامات  ماكرون  واإميانويل  بايدن  جو 
الثقة التي تعر�ست الختبار بني باري�س ووا�سنطن، مع 
بني  املفتوحة  امل�ساورات  ب��اأن  االأمريكي  الرئي�س  اق��رار 

احللفاء كان من �ساأنها تفادي هذه التوترات.
حاول  انتظارها،  ط��ال  التي  الهاتفية  املكاملة  ه��ذه  ويف 
بني  دبلوما�سية  اأزم���ة  الأخ��ط��ر  ح��ل  اإي��ج��اد  الرئي�سان 
الواليات املتحدة وفرن�سا منذ الرف�س الفرن�سي حلرب 

العراق عام 2003.
وجاء يف بيان م�سرتك للبيت االأبي�س وق�سر االإليزيه 

اأن اجراء م�ساورات مفتوحة بني احللفاء ب�ساأن الق�سايا 
فرن�سا  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه��م��ي��ة  ذات 
وال�سركاء االأوروبيني كان من �ساأنه تفادي هذا الو�سع 
اأعرب الرئي�س بايدن عن التزامه الدائم  م�سيفاً وقد 
بهذا ال�سدد ، فيما اتهمته باري�س بالت�سرف مثل �سلفه 

دونالد ترامب.
اللذان  والفرن�سي  االأمريكي  الرئي�سان  ق��ّرر  وبالتايل 
�سيلتقيان يف اأوروبا نهاية �سهر اأكتوبر)ت�سرين االأول( 
اإطالق عملية ت�ساور معّمق تهدف اإىل تاأمني الظروف 
لتحقيق  ملمو�سة  تدابري  واق��رتاح  الثقة  ت�سمن  التي 

االأهداف امل�سرتكة.
وق��ال��ت امل��ت��ح��ّدث��ة ب��ا���س��م ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ج��ني �ساكي 
كانت  وم��اك��رون  ب��اي��دن  ب��ني  امل��ح��ادث��ة  اإّن  لل�سحافيني 
وّدية واإّن الرئي�س االأمريكي ياأمل اأن ت�سّكل خطوة نحو 

عودة الو�سع اإىل طبيعته بني احلليفني.
ال�سفري  ع���ودة  م��اك��رون  ق��رر  ه���ذا،  التهدئة  �سياق  ويف 
اإىل  اإت��ي��ان،  فيليب  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ل��دى  الفرن�سي 

وا�سنطن االأ�سبوع املقبل.
الواليات  �سفريي  اجلمعة  ا�ستدعت  قد  باري�س  وكانت 
املتحدة واأ�سرتاليا، وهو قرار غري م�سبوق جتاه حليفني 
تاريخيني، لالحتجاج على اإعالن �سراكة ا�سرتاتيجية 
بني هذين البلدين واململكة املتحدة نتج عنها ف�سخ عقد 

�سخم ل�سراء غوا�سات فرن�سية من جانب كانبريا.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يثري ان�سحاب اأنغيال مريكل من امل�سهد ال�سيا�سي اخلوف 
م��ن ح���دوث ف���راغ داخ���ل االحت���اد االأوروب�����ي، يف مواجهة 
اأمال  يعطي  ا  اأي�سً ولكن  ال�ستمراريته،  حا�سمة  م�ساريع 

بالتجديد.
يف االأ���س��ه��ر االأخ�����رية، ���س��اع��ف ق����ادة االحت����اد االأوروب�����ي 
م���ب���ادرات ال��ت��ك��رمي وال�����س��ك��ر ل��ل��م��راأة ال��ت��ي ق���ادت اأملانيا 
حكم  ال��ت��ي  تقريًبا  نف�سها  ال��ف��رتة   ،2005 ال��ع��ام  منذ 
كول  هلموت  التوحيد  اإع��ادة  عن  امل�سوؤول  امل�ست�سار  فيها 

.)1998-1982(
ب�سلطتها  روت��ه  م��ارك  الهولندي  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��اد 
اور�سوال  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  واأ���س��ارت  الكبرية. 

ق����درات مريكل  ك��ان��ت  اأي درج����ة  اإىل  دي���ر الي���ني  ف���ون 
االأوروبية  املفاو�سات  لتحريك  حا�سمة  التحليلية 

الطويلة اأحيانا.
وا�سطلعت مريكل، رئي�سة احلكومة التي بقيت 
الدميوقراطيات  ال�سلطة الأطول فرتة بني  يف 
االأوروب��ي��ة، ب��دور حا�سم يف االحت��اد االأوروبي، 
ياني�س  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  خبري  اع��ل��ن  كما 
اإميانويليدي�س من مركز ال�سيا�سة االأوروبية.

رحيلها  بالطبع  بر�س  فران�س  لوكالة  روت��ه  وق��ال 
�سيرتك فراغا م�سريا اإىل نهاية حقبة. خالل 16 
مع  التعامل  مريكل  على  ك��ان  ال�سلطة،  يف  ع��اًم��ا 
اأزمة دائمة يف االحتاد االأوروبي، من االأزمة املالية 

عام 2008 اإىل جائحة كورونا، مبا يف ذلك خروج 

املوفد االأمريكي اإىل هايتي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 
االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احلاالت  املبكر وح�سر 
"كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 
ال�ساعات  خ��الل  ج��دي��دا  282،897 فح�سا  اإج���راء  ع��ن 
با�ستخدام  املجتمع  املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 ال� 
تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل 

نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات 
 329 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د من 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات 
للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
امل�سجلة 733،972 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 
حاالت م�سابة نتيجة تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا 
 2،083 الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد، 
اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت 

ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
املجتمع  باأفراد  امل�سابني، مهيبة  العاجل جلميع  بال�سفاء 
التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام 

بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 401 حالة جديدة مل�سابني 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 
ي��ك��ون جم��م��وع حاالت  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخ��ول��ه��ا  م��ن��ذ 

ال�سفاء 726،035 حالة.

اأجرت 282,897 فح�سا ك�سف عن 329 اإ�سابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 401 حالة جديدة من كورونا

الإمارات والكويت تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع الف�ساء

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعاون  ب��امل��ج��م��وع��ة و 
ف�����س��ائ��ي ع��رب��ي اأو����س���ع واأ���س��م��ل يف 

جمال الف�ساء.
وياأتي هذا اللقاء االأخوي يف اإطار 
وتبادل  الف�سائي  التعاون  تعميق 
امل�����ع�����ارف واخل����������ربات وال���ت���ع���رف 

انطلقت  ال��ت��ي  املجموعة  وت��ه��دف 
مببادرة من دولة االإمارات وتتخذ 
من اأبوظبي مقرا لها اإىل ت�سجيع 
التعاون الف�سائي العربي يف جميع 
امل�سرتكة  االأه���داف  ذات  االأن�سطة 
املمار�سات  يف  االن�����س��ج��ام  وحتقيق 

من  اأو  ال���ث���ن���ائ���ي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
للتعاون  العربية  املجموعة  خالل 

الف�سائي.
االأ�سا�سي  امل��ي��ث��اق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
للتعاون  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ال���ف�������س���ائ���ي وال��������ذي ك�����ان ق����د مت 

وهي باالإ�سافة اإىل دولة االإمارات 
العربية  اململكة  والكويت، كال من 
وعمان،  وال��ب��ح��ري��ن،  ال�����س��ع��ودي��ة، 
وتون�س،  واجل�����زائ�����ر،  واالأردن، 
وال�����������س�����ودان، وم�������س���ر، ول���ب���ن���ان، 

واملغرب، والعراق، وموريتانيا.

ع��ل��ى االإم��ك��ان��ي��ات وم��ن��اق�����س��ة اآخر 
يف  الف�سائي  بالقطاع  امل�ستجدات 

البلدين ال�سقيقني.
وي����ع����د ال����ق����ط����اع ال���ف�������س���ائ���ي من 
البناء  للتعاون  ال��واع��دة  امل��ج��االت 
�سواء  ال�����س��ق��ي��ت��ني  ال���دول���ت���ني  ب���ني 

التنظيمية بني اجلهات الف�سائية 
املجموعة  اأع�ساء  وتن�سيق مواقف 
م���وح���د يف  راأي  ت��ب��ن��ي  اأج������ل  م����ن 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  املحافل 
وذل��ك يف حدود  بالف�ساء  العالقة 
املنوطة  واالخ��ت�����س��ا���س��ات  امل���ه���ام 

•• اأبوظبي -وام: 

للف�ساء  االم��ارات  وكالة  ا�ستقبلت 
البعيجان  حم��م��د  ���س��الح  ���س��ع��ادة 
الدولة  ل��دى  الكويت  دول��ة  �سفري 
حيث التقى �سعادته كبار م�سوؤويل 
اآفاق  �سبل تعزيز  الوكالة وناق�سوا 
البلدين  ب��ني  الف�سائي  ال��ت��ع��اون 
ي�����س��ب يف �سالح  ال�����س��ق��ي��ق��ني مب���ا 
ت�سريع منو قطاع الف�ساء والعلوم 
املرتبطة  والتطبيقات  والتقنيات 

به يف الدولتني.
وت���ط���رق ال���ل���ق���اء ال�����ذي ج����رى يف 
للف�ساء  االإم���������ارات  وك���ال���ة  م��ق��ر 
م�ستجدات  اآخ���ر  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
للتعاون  العربية  املجموعة  اأعمال 
الف�سائي التي كانت دولة الكويت 
م����ن ب����ني ال��������دول امل���وؤ����س�������س���ة لها 
اأوائ����ل املن�سمني  ح��ي��ث ك��ان��ت م��ن 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ع��ن��د ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا عام 

.2019
للتعاون  العربية  املجموعة  وت�سم 
دولة   14 ع�سويتها  يف  الف�سائي 

اع��ت��م��اده خ���الل االج��ت��م��اع الرابع 
ملمثلي الدول االأع�ساء يف املجموعة 
على هام�س معر�س دبي للطريان 
اإىل  ي���ه���دف   2019 ن��وف��م��رب  يف 
ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل امل���ع���ارف واخل���ربات 
بني  واملعلومات  والتجارب  الفنية 
امل�����س��ارك��ة فيما  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
يخ�س الف�ساء وت�سجيع التطوير 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي واالب����ت����ك����ار يف 
جم���ال ال��ف�����س��اء م���ن اأج����ل تعزيز 
الف�سائية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  عملية 
والتن�سيق  املجموعة  اأع�ساء  لدى 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق االن�������س���ج���ام يف 
واالإجراءات  والقوانني  ال�سيا�سات 
توحيدها  اإىل  وال�سعي  الف�سائية 
م��ا اأم��ك��ن ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن اأف�سل 
عامليا  املعتمدة  واملعايري  املمار�سات 
جمال  يف  التعاون  ودع��م  وت�سجيع 
برامج  اأو  للف�ساء  وك���االت  اإن�����س��اء 
يوجد  ال  التي  ال���دول  يف  ف�سائية 
الوكاالت والتعاون  فيها مثل هذه 
والدولية  االإقليمية  املنظمات  مع 

ذات ال�سلة.

�سرطة اأبوظبي حتتفي باليوم الدويل للغات الإ�سارة
•• اأبوظبي-الفجر:

احتفت مديرية �سرطة املناطق اخلارجية بقطاع االأمن 
اأ�سحاب  م��ن  مبوظفيها   اأبوظبي  �سرطة  يف  اجلنائي 
الهمم تزامناً مع اليوم الدويل للغات االإ�سارة ، والذي 

ي�سادف 23 �سبتمرب من كل عام. 
ال�سبو�سي مدير مديرية  �سيف  العميد مبارك  واأو�سح 
�سرطة املناطق اخلارجية اأن االإحتفال بهذه املنا�سبة ياأتي 
متا�سياً مع النهج الذي تنتهجه دولة االإمارات العربية 
االإ�سارة ودعم وحماية  لغة  ا�ستخدام  املتحدة يف تفعيل 
م�ستخدميها.   جلميع  الثقايف  والتنوع  اللغوية  الهوية 
االإ�سارة  باأهمية  لغة  الوعي املجتمعي  اأن تر�سيخ  وقال 
يف التعامل مع فئة ال�سم والبكم اأمر يف غاية االأهمية 

وتعترب  ج�سر التوا�سل وحماية هذه الفئة  من العزلة 
والوحدة وت�سهل  اندماجهم يف خمتلف جماالت احلياة 
، واأكد اأن �سرطة اأبوظبي ت�سعى لتمكني اأ�سحاب الهمم 
يف العمل  من خالل تعزيز مهاراتهم وتدريبهم وتنمية 
قدراتهم وتاأهيلهم  وا�سراكهم  يف عملية التحول نحو 
منت�سبي  م��ن  الهمم  اأ�سحاب  اأع���رب  و  دام���ج.   جمتمع 
املديرية  عن مدى فرحتهم يف يومهم العاملي  وذلك من  
خالل جل�سات ت�سوير ومقاطع فيديو  با�ستخدام لغة 
ال�سوء  م�سلط  اجلابري  مهدي  امل��دين  قدمها  االإ�سارة 
املجتمع  اأف���راد  جلميع  االإ���س��ارة  لغة  تعلم  اأهمية  على 
للتغلب على  التحديات ، و�ساكرين كل ما تقدمه دولتنا 
اندماجهم يف  و  و���س��رورة متكينهم  ت�سهيالت  لهم من 

املجتمع. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س غينيا بي�ساو باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل فخامة اجلرنال عمر 
�سي�سكو اإمبالو رئي�س جمهورية غينيا بي�ساو وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني جلمهورية غينيا بي�ساو.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة اجلرنال عمر �سي�سكو اإمبالو.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل نونو غوميز نبيام رئي�س وزراء جمهورية غينيا بي�ساو مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

بقانون اأ�سدره حممد بن را�سد .. نقل جلنة دبي للموارد الب�سرية 
الع�سكرية اإىل دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي

•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
القانون رقم  الإم��ارة دبي  رع��اه اهلل، ب�سفته حاكماً  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
17 ل�سنة 2021 بنقل "جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية" اإىل دائرة 
د الدائرة بالتن�سيق مع االأمانة  دِّ املوارد الب�سرية حلكومة دبي، على اأن حتحُ
الوحدة  لتلك  التنظيمي  امل�ستوى  دبي  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 

التنظيمية، واملهام واالخت�سا�سات املنوطة بها.
الع�سكرية  الب�سرية  للموارد  دب��ي  جلنة  من  يحُنقل  اأن  على  القانون  ون�ّس 
اإىل دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي كافة املهام واالخت�سا�سات املنوطة 
باللجنة واأمانتها العامة مبوجب القانون رقم 6 ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة 
وتعديالته،  دبي  اإم��ارة  يف  العاملني  املحليني  للع�سكريني  الب�سرّية  امل��وارد 
2020 باعتماد الالئحة الداخلّية لعمل جلنة دبي  2 ل�سنة  والقرار رقم 

وكذلك  دبي،  اإم��ارة  يف  ال�ّسارية  والت�سريعات  الع�سكرّية،  الب�سرّية  للموارد 
ملكية العقارات واملنقوالت واالأ�سول واالأجهزة واملحُِعّدات واالأموال العائدة 

للجنة واأمانتها العامة.
املدنيون  امل��وظ��ف��ون  دب��ي  حلكومة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  اإىل  يحُنقل  كما 
الع�سكرية  الب�سرية  للموارد  دب��ي  للجنة  العاّمة  االأم��ان��ة  ل��دى  العاملون 
للجنة  املر�سودة  املالية  �سات  املحُخ�سّ وكذلك  القانون،  بهذا  العمل  بتاريخ 
واأمانتها العامة من دائرة املالية يف موازنتها ال�سنوية، كما يحُنقل املحُنت�ِسبون 
بالقانون  العمل  بتاريخ  للجنة  العامة  االأمانة  لدى  العاملون  الع�سكريون 
د دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي باالتفاق  دِّ اإىل �سرطة دبي، على اأن حتحُ
مع �سرطة دبي املحُنت�ِسبني الذين �ستتم اإعارتهم للعمل لدى الدائرة خالل 
مدة ال تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ العمل بهذا القانون، على اأن ت�سري 
ب�ساأن هوؤالء املحُنت�ِسبني املعارين للعمل يف الدائرة اأحكام القانون رقم 6 ل�سنة 
2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة 

دب��ي، وحت��ل دائ��رة امل��وارد الب�سرية حلكومة دب��ي حمل جلنة دب��ي للموارد 
الب�سرية الع�سكرية واأمانتها العاّمة يف كل ما لهما من حقوق وما عليهما 

من التزامات.
وجب هذا القانون، القرار رقم 1 ل�سنة 2016 ب�ساأن جلنة دبي  ويحُلغى مبحُ
رئي�س  بتعيني   2017 ل�سنة   2 رقم  والقرار  الع�سكرية،  الب�سرية  للموارد 
جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية، والقرار رقم 3 ل�سنة 2017 بتعيني 
ل�سنة   5 رق��م  وال��ق��رار  الع�سكرية،  الب�سرية  للموارد  دب��ي  جلنة  ع��ام  اأم��ني 
2017 باعتماد الئحة املكافاآت واحلوافز الت�سجيعية للجنة دبي للموارد 
الب�سرية الع�سكرية، والقرار رقم 1 ل�سنة 2020 باإعادة ت�سكيل جلنة دبي 
للموارد الب�سرية الع�سكرية، والقرار رقم 2 ل�سنة 2020 باعتماد الالئحة 
الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية، ويحُلغى اأي ن�س يف اأي 
17 ل�سنة  القانون رقم  اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام  اآخر  ت�سريع 

ن�سره. تاريخ  من  به  ويحُعمل  الر�سمّية،  اجلريدة  يف  ويحُن�سر   2021

الإمارات وم�سر تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع الف�ساء
•• اأبوظبي-وام:

البديوي  ف���وؤاد  حممد  �سريف  �سعادة  للف�ساء  االإم����ارات  وك��ال��ة  ا�ستقبلت 
�سفري جمهورية م�سر العربية لدى الدولة وذلك يف اإطار تعميق التعاون 
ومناق�سة  االإمكانيات  على  والتعرف  واخل��ربات  املعارف  وتبادل  الف�سائي 

اآخر امل�ستجدات يف القطاع الف�سائي بالبلدين ال�سقيقني.
اآفاق  تعزيز  �سبل  بحث  ومت  ال��وك��ال��ة  يف  امل�سوؤولني  كبار  �سعادته  والتقى 
ال��ت��ع��اون ال��ف�����س��ائ��ي مب��ا ي�����س��ب يف ���س��ال��ح ت�����س��ري��ع من��و ال��ق��ط��اع والعلوم 

والتقنيات والتطبيقات املرتبطة به.
كما تطرق اللقاء - الذي جرى مبقر وكالة االإمارات للف�ساء يف اأبوظبي- 
اإىل اآخر م�ستجدات اأعمال املجموعة العربية للتعاون الف�سائي حيث كانت 
عند  املجموعة  اإىل  ان�سمت  ق��د  امل�سرية  الف�ساء  وك��ال��ة  يف  ممثلة  م�سر 

تاأ�سي�سها عام 2019.
وتهدف "املجموعة العربية للتعاون الف�سائي" التي انطلقت مببادرة من 
دولة االإمارات وتتخذ من اأبوظبي مقرا لها اإىل ت�سجيع التعاون الف�سائي 
االن�سجام يف  امل�سرتكة وحتقيق  االأه��داف  ذات  االأن�سطة  العربي يف جميع 

اأع�ساء  م��واق��ف  وتن�سيق  الف�سائية  اجل��ه��ات  ب��ني  التنظيمية  امل��م��ار���س��ات 
ذات  والدولية  االإقليمية  املحافل  يف  موحد  راأي  تبني  اأج��ل  من  املجموعة 
العالقة بالف�ساء وذلك يف حدود املهام واالخت�سا�سات املنوطة باملجموعة 

و العمل على تعاون ف�سائي عربي اأو�سع واأ�سمل يف جمال الف�ساء.
ي�سار اإىل اأن امليثاق االأ�سا�سي للمجموعة العربية للتعاون الف�سائي والذي 
يف  االأع�ساء  ال��دول  ملمثلي  ال�ساد�س  االجتماع  خ��الل  اعتماده  مت  قد  ك��ان 
يهدف   2019 نوفمرب  يف  للطريان  دب��ي  معر�س  هام�س  على  املجموعة 
وامل��ع��ل��وم��ات بني  وال��ت��ج��ارب  الفنية  امل��ع��ارف واخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل تعزيز 

والبحث  التطوير  وت�سجيع  الف�ساء  فيما يخ�س  امل�ساركة  العربية  ال��دول 
القدرات  بناء  عملية  تعزيز  اأج��ل  من  الف�ساء  جمال  يف  واالبتكار  العلمي 
االن�سجام  حتقيق  اأج��ل  من  والتن�سيق  املجموعة،  اأع�ساء  لدى  الف�سائية 
اإىل توحيدها ما  الف�سائية وال�سعي  ال�سيا�سات والقوانني واالإج��راءات  يف 
وت�سجيع  عامليا  املعتمدة  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  من  باال�ستفادة  اأمكن 
ودعم التعاون يف جمال اإن�ساء وكاالت للف�ساء اأو برامج ف�سائية يف الدول 
االإقليمية  املنظمات  مع  والتعاون  الوكاالت  هذه  مثل  فيها  يوجد  ال  التي 

والدولية ذات ال�سلة.

توفور54 تعلن اكتمال 95 % من الأعمال الإن�سائية يف املنطقة الإبداعية - يا�س 
•• اأبوظبي-وام:

%95 من االأعمال االإن�سائية يف  "توفور54" اكتمال  اأعلنت 
"املنطقة االإبداعية – يا�س"، املوطن اجلديد ل�سناعة االإعالم 
ا�ستعدادها  وعن  اأبوظبي،  يف  االإلكرتونية  واالألعاب  والرتفيه 
ال���ع���ام اجل����اري.  ب��ن��ه��اي��ة  ل�����س��رك��ائ��ه��ا  ال���وح���دات  ل��ب��دء ت�سليم 
– يا�س، واملمتدة على م�ساحة  و�ستحت�سن املنطقة االإبداعية 
جمموعة   ، مربعة  قدم  مليون   2.9 مربع  مرت   270،000
واملوظفني  واملوؤ�س�سات  واملحلية  العاملية  ال�سركات  متنوعة من 

امل�ستقلني.
ويف �سوء التوقعات التي ت�سري اإىل زيادة عدد الكوادر العاملة 
 16 اإىل  اأ�سعاف  بواقع ثالثة  اأبوظبي  االإب��داع��ي يف  بالقطاع 
ممت املنطقة االإبداعية  األف موظف بحلول العام 2031، �سحُ
– يا�س لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية لدعم ازدهار القطاع.. 
اأحد امل�ساريع االأ�سا�سية التي تطورها حكومة  وتحُعترب املنطقة 
اأبوظبي �سمن ا�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية التي تتجاوز قيمتها 

واالإبداعية. الثقافية  ال�سناعات  لتطوير  درهم  مليار   30
وبالتزامن مع اكتمال االأعمال االإن�سائية يف املنطقة االإبداعية 
 15 م��ن  اأك���رث  ا���س��ت��غ��رق��ت  وال��ت��ي   ،95% بن�سبة  ي��ا���س   –
ن�سرت  للوقت،  ه���ادرة  ح���وادث  وق���وع  دون  عمل  �ساعة  مليون 
داخل  من  االأوىل  الر�سمية  ال�سور  اليوم   twofour54
املجّمع، كما ك�سفت عن ا�ستمرار ارتفاع الطلب على الوحدات 
املتاحة، حيث بلغت ن�سبة امل�ساحة املوؤجرة %93 من اإجمايل 
امل�ساحة املتاحة، م�سريًة اإىل االإقبال القوي على الوحدات من 

جانب �سركات االإعالم واالألعاب االإلكرتونية حملياً واإقليمياً.
من  اأك��رث  �ست�سم  االإبداعية  املنطقة  "توفور54" اأن  واأك��دت 
�سغرية  موؤ�س�سة   270 م��ن  اأك���رث  فيها  مب��ا  �سركة،   600
ومتو�سطة ونا�سئة، لتكون بذلك حمركاً رئي�سياً لنمو قطاعات 

االإعالم واالألعاب االإلكرتونية واالبتكار.
ومن بني ال�سركات التي اأكدت انتقالها اإىل املنطقة االإبداعية، 

املحمول،  الهاتف  األ��ع��اب  لتطوير   Boss Bunny �سركة 
برونزويك  جم��م��وع��ة  امل��و���س��ي��ق��ي،  لن�سر   PopArabia
اال�ست�سارية املتخ�س�سة يف اإدارة االأزمات والعالقات املوؤ�س�سية، 
الفني،  ل��الإن��ت��اج  وب��داي��ة  وال��ت��ط��وي��ر،  للتدريب  اي��ت��ون  ومعهد 
واإيدملان املتخ�س�سة يف تقدمي اال�ست�سارات وخدمات االت�سال، 
�سركة  وه��ي  للفعاليات  ج��ي  اإم  ودي  ال��ك��وري،  الثقايف  وامل��رك��ز 
 Daily Mail and General �فرعية مملوكة بالكامل ل
Trust plc /DMGT/ املدرجة يف بور�سة لندن، والتي 
املعلومات  يف  متخ�س�سة  اأعمال  جمموعة  حمفظتها  يف  ت�سم 

وو�سائل االإعالم والفعاليات.
كما �ست�سم املنطقة االإبداعية – يا�س نخبة من اأبرز االأ�سماء 
و"يونيتي  "اإريك�سون"،   ،"Vice" �سوفت"،  "يوبي  م��ث��ل 
تكنولوجيز"، و�سبكة "�سي اأن اأن"، باالإ�سافة اإىل �سركاء جدد 
مثل موؤ�س�سة البث الر�سمية باأبوظبي، والتي قررت نقل مقرها 
الرئي�سي اإىل املنطقة االإبداعية يف خطوة نوعية على م�ستوى 

القطاع االإعالمي والرتفيهي املحلي.
وقال مايكل غارين، الرئي�س التنفيذي ل� "توفور54" اأبوظبي 
يف ت�سريح خا�س لوكالة انباء االمارات "وام "�ست�سطلع املنطقة 
االإبداعية – يا�س بدوٍر حموري يف االرتقاء بامل�سهد االإعالمي 
متكاماًل  جمتمعاً  �ستوفر  حيث  جديدة  اأف��اٍق  اإىل  اأبوظبي  يف 
يلبي كافة احتياجات القطاع من ا�ستوديوهات عاملية امل�ستوى 
اإنتاج ومركز خمت�س ب�سناعة االألعاب بال�سراكة من  ومرافق 
اإىل املجمع  ال��ع��امل.. م�سريا  االأل��ع��اب يف  اأك��رب �سركات  اإح��دى 
اقت�سادية  عاملية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  �سي�ساهم 

رائدة من خالل تر�سيخ اأ�س�س قطاع اإعالمي م�ستدام.
واأ�ساف انه والأول مرة يف االإمارة �سيحظى املجتمع االإعالمي 
يز من خدمات الرتفيه التي تتفرد بها جزيرة يا�س  بن�سيب ممحُ
واجهة  من  قليلة  خطواٍت  بعد  على  فقط  ف�سنكون  ال�ساحرة، 
اأرينا، بجانب جمموعة متكاملة  البحرية واالحت��اد  باي  يا�س 
من احلدائق والفنادق واملقاهي واملطاعم واملراكز ال�سحية التي 

�ستعزز اإبداعات جمتمع اأبوظبي االإعالمي.. منوها اإىل اأنه يف 
ظل موا�سلة قطاعات االإعالم والرتفيه واالألعاب االإلكرتونية 
ممت املنطقة االإبداعية – يا�س  زخم منّوها عاملياً وحملياً، �سحُ

لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية لهذه القطاعات احليوية.
وت�سم املنطقة االإبداعية – يا�س جمموعة وا�سعة من مرافق 
االإنتاج املتمّيزة، كما تعتمد على �سبكة ات�ساالت نوعية وغريها 
م�ساحات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي��ة،  التكنولوجيا  ح��ل��ول  م��ن 
العمل املرنة املخ�س�سة لل�سركات من كافة االأحجام، بدايًة من 

ال�سركات النا�سئة وو�سواًل اإىل املوؤ�س�سات الدولية.
و�ستحت�سن املنطقة االإبداعية – يا�س، املحُ�سممة من قبل �سركة 
الهند�سة املعمارية "اإم ِزد اآركيتكت�س" التي طّورت املقر الرئي�سي 
من  جمموعة  ي�سم  متكاماًل  جممعاً  العقارية،  ال��دار  ل�سركة 
اإ���س��اف��ة اإىل  احل��دائ��ق وامل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م وامل��راك��ز ال�سحية 
االأ���س��ط��ح، مع  ��رف��ات على  و���سحُ املحُ����دّرج  م�سرح خ��ارج��ي بت�سميم 
اإمكانية الو�سول املبا�سر م�سياً اإىل "واجهة يا�س باي البحرية" 
و"االحتاد اأرينا". و�ست�سم املنطقة االإبداعية – يا�س 60 األف 
قدم مربعة /5،500 مرت مربع/ من اال�ستوديوهات ومرافق 
ما بعد االإنتاج، اإىل جانب مركز اأبوظبي لالألعاب والريا�سات 
االإلكرتونية  لالألعاب  الَتميحُّز  مركز  ي�سم  ال��ذي  االإلكرتونية 
ل�سناعة  �سيوفر  تكنولوجيز" وال��ذي  "يونيتي  ل�سركة  التابع 
ت��ط��وي��ر االأل����ع����اب يف امل��ن��ط��ق��ة دع���م���اً م��ي��دان��ي��اً وغ���ريه���ا من 
الربامج االإر�سادية. وياأتي اإن�ساء مركز التميز يف اإطار �سراكة 
و"يونيتي   twofour54 ب��ني  ���س��ن��وات   10 م��دت��ه��ا  ب����ارزة 
املحتوى  لتطوير وت�سغيل  الرائدة عاملياً  ة  املن�سّ تكنولوجيز"، 

./RT3D/ التفاعلي ثالثي االأبعاد
اأ�ستوديوهات  �ستة  على  – يا�س  االإبداعية  املنطقة  و�ست�ستمل 
املتطّورة، مما �سي�سمن  التكنولوجية  باأحدث احللول  جمّهزة 
اأ�ستوديو زجاجي  اأول  فيها  عاملية، مبا  بجّودة  تقدمي خدمات 
يف امل��ن��ط��ق��ة يتمتع ب��اإط��الل��ة ���س��اح��رة ع��ل��ى واج��ه��ة ي��ا���س باي 

البحرية.
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اأخبـار الإمـارات
بيت اخلري تنفق 35 مليونا على عالج املر�سى

•• دبي -وام:

اأعلنت جمعية بيت اخلري اأن م�سروع "عالج" اأنفق منذ تاأ�سي�سه عام 2012 وحتى اليوم 35 مليون درهم، اأنفقت 
لدعم املر�سى املقيمني واحلاالت الطبية احلرجة التي تقدمت بطلب الدعم الطارئ وامل�ستعجل.

وقال عابدين طاهر العابدين مدير عام اجلمعية اإن "عالج" م�سروع جمتمعي ينطلق من مبداأ التعاطف والتكافل 
مع االأخوة املقيمني، الذين قد ي�سطرون لبع�س اخلدمات الطبية والعالجية التي تفوق قدرتهم، فيوفر لهم كل 
اأ�سباب الرعاية االأ�سا�سية املمكنة ويقدم الدعم لتغطية تكاليف العمليات اجلراحية الطارئة اأو االأدوية والعالجات 
من  ع��دد  مع  الطبية  ال�سراكات  ب�سبكة من  وع��ززن��اه  دب��ي،  يف  ال�سحة  هيئة  مع  بالتعاون  وب��داأن��اه  الثمن،  باهظة 

امل�ست�سفيات املهمة، واحلمالت االإعالمية املكثفة، جلمع التربعات الداعمة للم�سروع".
ويذكر اأن "بيت اخلري" تنظم حمالت فزعة االإلكرتونية االأ�سبوعية جلمع التربعات للحاالت احلرجة، واأطلقت 
برنامج "زايد اخلري" لدعم امل�سروع على اإذاعة االأوىل ذات الرتدد 107.4، بالتعاون امل�سرتك والتكامل اخلريي 

مع "دبي اخلريية"، وهو يبث م�ساء كل يوم خمي�س وملدة �ساعتني، من ال�ساعة 4 – 6.

بلدية اأم القيوين تنفذ حملة تفتي�سية على موردي الأغذية للمدار�س
•• اأم القيوين-وام: 

اأم القيوين يف فلج املعال بالتعاون مع مدار�س  نفذت بلدية 
املعال  فلج  منطقة  يف  املدر�سي  للتعليم  االم���ارات  موؤ�س�سة 
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د 2021-
للتاأكد من  املدر�سية  املقا�سف  2022 حملة تفتي�سية على 
االأغذية  ل�سالمة  الالزمة  واالإج���راءات  التدابري  تطبيقها 
املقدمة للطلبة والتاأكد من التزام املوردين بتوفري وجبات 
نظيف  ب�سكل  اإليها  ال��غ��ذاء  و�سول  و�سمان  �سليمة  غذائية 
و�سحي، اإىل جانب التاأكد من التزام املوردين باآلية التوريد 
االحرتازية  االإج���راءات  مبعايري  والتقيد  للمدار�س  املتبعة 

التي حددتها اجلهات ال�سحية يف الدولة.
واأكدت دائرة بلدية اأم القيوين يف فلج املعال اإن احلملة التي 
ال�سالمة  تعزيز  اإىل  تهدف  الدرا�سي  العام  ط��وال  �ست�ستمر 
و�سليم  و�سول غذاء �سحي  والعمل على  للطالب  الغذائية 
املوردة  ال�����س��رك��ات  ال��ت��اأك��ي��د على  م��ن خ��الل  وذل���ك  للطلبة، 
ب�سرورة توفري وجبات �سحية و�سليمة حفاظاً على ال�سحة 
االحرتازية  االإج���راءات  بجميع  واالل��ت��زام  للطالب،  العامة 
الق�سم  مفت�سني  قيام  اإىل  باالإ�سافة  الدائرة،  و�سعتها  التي 
والوجبات  املقا�سف  نظافة  مبراقبة  امل��دار���س  زي��ارة  خ��الل 
فيها  العاملني  التزام  م��دى  من  والتاأكد  للطالب،  املقدمة 
اأي  من  خلوهم  توؤكد  التي  ال�سحية  البطاقات  با�ستخراج 

اأمرا�س معدية. وت�سمل االجراءات املتبعة من خالل احلملة 
العاملني،  ل�سحة  اليومية  املتابعة  �سجالت  على  التدقيق 
التاأكد  اإىل  باالإ�سافة  والتطهري،  التعقيم  عمليات  وتدوين 
اإىل  ال��غ��ذاء على االأغ��ذي��ة،  ا���س��رتاط��ات �سالمة  م��ن تطبيق 
جانب الرتكيز على تثقيف عمال املوردين وتقدمي الن�سائح 
اإليهم يف هذا االإط��ار، والرتكيز على توعيتهم  والتوجيهات 
�سرورة  على  والتاأكيد  و�سحي  �سليم  غ��ذاء  تقدمي  باآليات 
وغطاء  والقفازات  الكمامات  املقا�سف  يف  العاملني  ارت��داء 
الراأ�س وتعقيم اليد ب�سكل م�ستمر، واملحافظة على النظافة 
خالل تقدمي الوجبات حفاظاً على �سالمة الطلبة و�سمان 

بيئة مدر�سية �سحية و�سليمة.

اختتام فعاليات املوؤمتر اخلليجي للرتاث والتاريخ ال�سفهي

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية ال�سني يبحثان عالقات ال�سداقة وال�سراكة ال�سرتاتيجية وعددا من امللفات املهمة
•• اأبوظبي - بكني- وام:

ب��ح��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ات�سال  ال����دويل خ���الل  وال��ت��ع��اون 
هاتفي مع معايل وانغ يي م�ست�سار 
ال��دول��ة وزي���ر خ��ارج��ي��ة جمهورية 
ال�سني ال�سعبية عالقات ال�سداقة 
ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و�سبل 
ت���ع���زي���زه���ا وت���ن���م���ي���ة ال����ت����ع����اون يف 

املجاالت كافة.
ك��م��ا ت���ب���ادل ���س��م��وه وم���ع���ايل وزير 
النظر  وجهات  ال�سيني  اخلارجية 

يف اأبوظبي عام 2023.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
ال�سداقة  ع��الق��ات  على  نهيان  اآل 
امل���ت���م���ي���زة ب�����ني دول�������ة االإم����������ارات 
ال�سعبية  ال�������س���ني  وج���م���ه���وري���ة 
على  البلدين  وحر�س  وقيادتهما 
العمل معا من اأجل تعزيز التعاون 

اال�سرتاتيجي يف املجاالت كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د م��ع��ايل وان����غ يي 
يحمل   2021 اجل���اري  ال��ع��ام  اأن 
ال�سديقني  للبلدين  كبرية  اأهمية 
ح���ي���ث حت���ت���ف���ي دول�������ة االإم����������ارات 
ب��ي��وب��ي��ل��ه��ا ال���ذه���ب���ي وم������رور 50 
حتتفي  ك��م��ا  تاأ�سي�سها  ع��ل��ى  ع��ام��ا 

التنمية  مبادرة  ال��وزي��ران  وناق�س 
اق��رتح��ه��ا فخامة  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ب��ي��ن��غ رئي�س  ���س��ي ج���ني  ال��رئ��ي�����س 
وذلك  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
خ�����الل ك��ل��م��ت��ه ب�����ال�����دورة ال������ 76 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
ودوره��ا يف تعزيز ال�سراكة العاملية 
املجتمع  ج���ه���ود  ودع�����م  االأمم����ي����ة 
اأجندة  ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ت�����س��ري��ع  ال�����دويل 
للتنمية   2030 امل��ت��ح��دة  االأمم 
امل�ستدامة حيث رحب �سمو ال�سيخ 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان بهذا 
االق������رتاح وامل�������س���روع امل���ه���م ال���ذي 
امل�ستدام  التعايف  حتقيق  يف  ي�سهم 

جت������اه ع������دد م����ن ال���ق�������س���اي���ا ذات 
التغري  ومنها  امل�سرتك  االه��ت��م��ام 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  واأك������دا   .. امل��ن��اخ��ي 
اجلهود امل�سرتكة من اأجل حتقيق 
 .. وامل�ستدامة  اخل�سراء  التنمية 
والتعاون  ال�����س��راك��ة  اأي�����س��ا  وب��ح��ث��ا 
جائحة  مواجهة  يف  البلدين  ب��ني 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   "19  - "كوفيد 
ا���س��ت�����س��اف��ة دول�����ة االإم���������ارات ل���� " 
االأول  " يف  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و 
من اأكتوبر املقبل ودعم جمهورية 
لدولة  ال��ك��ام��ل  ال�سعبية  ال�����س��ني 
لهذا  ا�ست�سافتها  خالل  االإم���ارات 

احلدث العاملي البارز.

 - "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  م���ن  وال���ع���ادل 
العامل. م�ستوى  19" على 

الرائدة  ب��اجل��ه��ود  ���س��م��وه  واأ����س���اد 
ال�سني  جمهورية  بها  تقوم  التي 
ملواجهة  اال���س��ت��ج��اب��ة  يف  ال�سعبية 
بت�سريع  والتزامها  املناخي  التغري 
اأخ�سر  عاملي  اقت�ساد  اإىل  التحول 
وم���ن���خ���ف�������س ال����ك����رب����ون وه������و ما 
يتما�سى مع اأهداف دولة االإمارات 
اأي�سا  وال��ت��ي تتطلع  امل��ل��ف  ه��ذا  يف 
الثامنة  ال������دورة  ا���س��ت�����س��اف��ة  اإىل 
وال��ع�����س��ري��ن مل���وؤمت���ر االأط������راف يف 
االإطارية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اتفاقية 
 "COP 28" املناخ  تغري  ب�ساأن 

ال�سعبية  ال���������س����ني  ج����م����ه����وري����ة 
احلزب  لتاأ�سي�س  املئوية  بالذكرى 
اإىل  م�سريا   .. ال�سيني  ال�سيوعي 
اأن فخامة الرئي�س �سي جني بينغ 
ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  رئي�س 
ال�����س��داق��ة وكذلك  ب��ع��الق��ة  ي��ع��ت��ز 
ال�سمو  �ساحب  مع  املتبادلة  الثقة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

االأعلى للقوات امل�سلحة .
ي��ي م�ست�سار  وان���غ  وت��ق��دم م��ع��ايل 
ال��دول��ة وزي���ر خ��ارج��ي��ة جمهورية 
ال�سني ال�سعبية بالتهنئة اإىل دولة 
االإمارات مبنا�سبة انتخابها ل�سغل 

مقعد غري دائ��م يف جمل�س االأمن 
 ..  2023  -  2022 ل���ل���ف���رتة 
مثمنا اجلهود التي تقوم بها دولة 
االأمن  دع��ائ��م  لرت�سيخ  االإم�����ارات 
واال���س��ت��ق��رار ال��ع��امل��ي .. م��وؤك��دا اأن 

جمهورية ال�سني ال�سعبية �سعيدة 
ب��روؤي��ة دول���ة االإم�����ارات م��ن خالل 
اأكرث  دورا  تلعب  ال��ع�����س��وي��ة  ه���ذه 
اال�ستقرار  ح���م���اي���ة  يف  ن�������س���اط���ا 

االإقليمي والعاملي.

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�سريفني باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

جناح الهند يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ستعر�س ثقافتها الناب�سة باحلياة وفر�س النمو

•• االإمارات- وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وبعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  و  ال�سارقة  حاكم 
حاكم ال�سارقة ، برقيات تهنئة مماثلة اإىل كل من خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن 

�سلمان اآل �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان ، برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

وذلك  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.

واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�س تهانيه بهذه املنا�سبة الوطنية.. م�سيداً 
اإجنازات ح�سارية �سملت خمتلف  مبا حققته اململكة العربية ال�سعودية من 
امليادين .. متمنياً الأخيه خادم احلرمني ال�سريفني موفور ال�سحة والعافية 

وللمملكة و�سعبها دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ 
نا�سر بن را�سد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة اإىل خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود واإىل �ساحب ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي 

الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية ، برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم 

الوطني ال� 91 للمملكة .
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وبعث 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

بهذه املنا�سبة .
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
" اأهنئ خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  وقال �سموه: 
اآل �سعود، وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سعب اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيق مبنا�سبة 
اليوم الوطني ال�سعودي ال� 91.. باقون معاً اأبداً، وما�سون بعالقاتنا االأخوية 
اأمتنى  املقبلة..  الأجيالنا  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  نحو  والرا�سخة  العميقة 

الأ�سقائنا يف اململكة العربية ال�سعودية قيادة و�سعباً موا�سلة م�سرية النه�سة 
والتطور واالزدهار".

وبعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
عبدالعزيز اآل �سعود واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 

عبد العزيز اآل �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.
االأعلى  املجل�س  املعال ع�سو  را�سد  �سعود بن  ال�سيخ  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة .
اأم القيوين برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب  كما بعث �ساحب ال�سمو حاكم 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وبعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين برقيتي 
تهنئة مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة .

•• اأبوظبي -وام:

ي�ستعر�س جناح الهند يف اإك�سبو 2020 دبي �سورة الهند اجلديدة اأمام 
العامل اأجمع، بالتزامن مع احتفاالت "اأمريت ماهوت�ساف" التي تنظمها 

الهند مبنا�سبة عيد ا�ستقاللها اخلام�س وال�سبعني.
اإك�سبو 2020 دبي، الذي ينطلق يف االأول من اأكتوبر، من�سة  و�سي�سكل 
مهمة للهند لت�سليط ال�سوء على ثقافتها الناب�سة باحلياة وفر�س النمو 

الهائلة على مدى االأ�سهر ال�ستة املقبلة.
التي  اال�ستثنائية  باجلهود  العامل  لتعريف  منا�سبة  اجلناح  �سيكون  كما 
التي  االإ�سالحات  وتاأثري  كوفيد19-،  جلائحة  للت�سدي  الهند  بذلتها 
اأدخلتها احلكومة خالل اجلائحة، والتي مهدت الطريق ملرحلة من النمو 
الكبري وامل�ستدام، مع تقدم الدولة نحو هدفها بو�سول حجم اقت�سادها 

اإىل خم�سة تريليونات دوالر.
للعامل  �ستتاح  اجلناح،  ي�ستخدمها  التي  احلديثة  التقنيات  خ��الل  وم��ن 
خالل فرتة املعر�س املمتدة حتى 31 مار�س 2022، فر�سة التعرف على 
ما تزخر به الهند من تنوع ثقايف وكنوز تراثية قدمية واإجنازات جتارية 
وفر�س ال حمدودة، كما �سيعك�س �سورة الهند احلديثة والقوية واملتقدمة 
تكنولوجياً مع ت�سليط ال�سوء يف الوقت عينه على جماليات الهند الفنية 

والثقافية ف�ساًل عن مطبخها ال�سهري مبذاقاته الغنية واملتنوعة.
بافتتاح  الهندي  وال�سناعة  التجارة  بيو�س جويال، وزير  و�سيقوم معايل 
حافل  برنامج  ذل��ك  و�سيتبع   ،2021 اأكتوبر  من  االأول  يف  الهند  جناح 

بالفقرات الثقافية واالألوان.
االبتكارات  على  اجلناح  زوار  �سيتعرف  املعر�س،  مو�سوعات  مع  ومتا�سياً 

الف�ساء،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ه��ن��د يف جم����االت  ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا  وال��ن��ج��اح��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م، والتجارة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���روب���وت���ات، وال��ت��ن��ق��ل 
االإلكرتونية، والطاقة، واالأمن ال�سيرباين، والرعاية ال�سحية، والعمالت 

امل�سفرة، والبلوكت�سني.
كما ي�ستعر�س اجلناح، ان�سجاماً مع ر�سالة الهند واأهداف اإك�سبو 2020 
والف�ساء،  البيولوجي،  والتنوع  املناخ  ت�سمل  رئي�سياً،  11 مو�سوعاً  دبي، 
الذهبي  واليوبيل  وال�سمول،  والت�سامح  والريفية،  احل�سرية  والتنمية 
املخ�س�س لالحتفاء بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س دولة االإمارات العربية 
املتحدة، واملعرفة والتعلم، وال�سفر واالت�سال، واالأهداف العاملية للتنمية 
وقال  العي�س.  و�سبل  والزراعة  والغذائية  والعافية،  وال�سحة  امل�ستدامة، 
�سعادة بافان كابور، �سفري الهند لدى دولة االإمارات: "نتوقع اأن يت�سدر 
وذلك  ال���زوار،  ع��دد من  باأكرب  التي حتظى  االأجنحة  قائمة  الهند  جناح 
بحكم وجود جالية هندية كبرية يف دولة االإمارات، والعالقات التاريخية 
اأحد  الطيبة التي جتمع بني البلدين." و�سي�سم جناح الهند الذي يعد 
اأكرب االأجنحة يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي، واجهة متحركة ومبتكرة 
600 قطعة ملونة. ومت تطوير اجلناح على �سكل ف�سيف�ساء  تتكون من 
من االألواح الدوارة التي �ست�سور مو�سوعات خمتلفة اأثناء دورانها على 
وميثل  م�ستمرة،  حركة  يف  وه��ي  الهند  دول��ة  اجلناح  ويج�سد  حم��وره��ا. 

مزيجاً فريداً من الرتاث الهندي الغني وتقدمها التكنولوجي.
وحتقيق  املناخي  التغري  مكافحة  اإىل  الدائم  الهند  �سعي  من  وانطالقاً 
لتعزيز  العاملي  اإك�سبو  معر�س  يف  م�ساركتها  الهند  �ست�سّخر  اال�ستدامة، 

مكانتها يف اجلهود العاملية الرامية اإىل احلد من التغري املناخي.
جناح  يف  م�ساركتها  اأك���دت  التي  االحت��ادي��ة  واالأق��ال��ي��م  ال��والي��ات  وت�سمل 

الهند اإىل جانب وفودها يف االجتماعات املخطط لها، كاًل من غوجارات، 
وكارناتاكا، والداك، وتيالجنانا، وراج�ستان، ومهارا�سرتا، واأوتار برادي�س، 
وت�سهاتي�سجاره،  ب��رادي�����س،  واأن�����درا  وغ����وا،  وك�����س��م��ري،  وج��ام��و  وك����رياال، 
الواليات  ه��ذه  و�ستعر�س  وه��اري��ان��ا.  ب��رادي�����س،  وهيما�سال  وج��ارخ��ان��د، 

ثقافتها وماأكوالتها وفر�سها التجارية يف اجلناح الهندي.
من  ال�ستقاللها  وال�سبعني  اخلام�سة  بالذكرى  الهند  احتفال  ويتزامن 
االإمارات  دولة  احتفال  ماهوت�ساف" مع  "اأمريت  العاملية  احلملة  خالل 

بالذكرى اخلم�سني على تاأ�سي�سها.
وقال �سعادة الدكتور اأمان بوري، القن�سل العام لدولة الهند يف دبي ونائب 
ويعترب  البلدين.  كال  تاريخ  يف  رائ��ع  لوقت  "اإنه  للهند:  العام  املفو�س 
املزدهرة  العالقات  لتعزيز  عظيمة  فر�سة  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س 

بني الدولتني".
الهند، مت تطوير  بها  التي تتمتع  االبتكار  ق��درات  ا�ستعرا�س  اإىل  و�سعياً 
وال�سركات  للمبتكرين  الهندي لالبتكار" لتوفري من�سة مثالية  "املركز 

النا�سئة لكي ت�ستعر�س قدراتها واإمكاناتها.
اأعمال حا�سنة  بيئة  اأكرب  ثالث  الهند  "باعتبار  ب��وري:  الدكتور  واأ�ساف 
لل�سركات النا�سئة يف العامل، �سيمثل املركز الهندي لالبتكار من�سة مميزة 
االبتكارية  وال��ق��درات  العرو�س  يجربوا  لكي  وامل�ستهلكني  للم�ستثمرين 

التي تقدمها عدة �سركات نا�سئة هندية ب�سكل يومي.".
التي  الوجهات  اأب��رز  اأح��د  االبتكار  يكون مركز  اأن  املتوقع  "من  واأ�ساف: 
امل��ن��ت��ج��ات واخلدمات  ب��ت��ج��رب��ة  امل��ه��ت��م��ون  امل��ع��ر���س  اإل��ي��ه��ا زوار  ي��ت��ق��اط��ر 
ل�سركات  ���س��ان��ع��ة  اأك���رب  ث��ال��ث  تعترب  ال��ه��ن��د  اأن  اإىل  ن��ظ��راً  امل�ستقبلية، 
اليونيكورن يف العامل، وحتت�سن اأكرث من 50 األف �سركة نا�سئة ومعروفة 

". وت�سم قائمة الوزارات والدوائر احلكومية امل�ساركة يف اجلناح الهندي 
الداخلية،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  ت��روي��ج  ودائ���رة  ال�سياحة،  وزارة  م��ن  ك��اًل 
ووزارة البرتول والغاز الطبيعي، ووزارة البيئة والغابات والتغري املناخي، 
ودائرة الف�ساء، ووزارة الطاقة املتجددة، ودائرة االأدوية، ووزارة الن�سيج 
ووزارة االأيورفيدا واليوجا والعالج الطبيعي واأوناين و�سيدها واملعاجلة 

التجان�سية "اأيو�س".
وي�سارك اأي�ساً عدد كبري من ال�سركات الهندية والعاملية، مثل جمموعة 
تاتا، و"ريالين�س"، و"اأداين"، و"فيدانتا"، وجمموعة هندوجا، و"اإل اأند 
اإي  اأخ��رى تعمل يف االإم��ارات مثل جمموعة لولو، و"كيه  تي"، و�سركات 
اإف القاب�سة"، و"اأ�سرت"، و"ماالبار للذهب"، و"اإيفكو" وغريها، اإ�سافة 
اإىل عدة موؤ�س�سات كبرية ومعروفة مثل "هندو�ستان يونيلفر املحدودة"، 
اإ�س بي �سي"، و"اآي تي �سي"، و"في�سبوك"، و"اإيز  و"بيب�سيكو"، و"اإت�س 
ترايدنت،  وجمموعة  ت�سارترد،  �ستاندرد  وبنك  و"اأويو"،  تريب"،  م��اي 
و"ميكو"،  اإنرتنا�سيونال"،  و"�سن  اأب��ول��و،  وم�ست�سفى  و"بايدياناث"، 
اإ�س  اإل  و"بي  و"دابور"،  و"باتاجنايل"،  ب���رودا،  وبنك  راي�س"،  و"داوات 
و"�سايكوكان"،  و"الدوبوي"،  و"نيكاي"،  و"برتوكيم"،  اإنرتنا�سيونال"، 
اجلوية  واخل��ط��وط  �سيتي،  ليك  ج��اغ��ران  وجامعة  اآي"،  �سي  ب��ي  و"اإن 

الهندية، وبنك "اآي �سي اآي �سي اآي".
وميثل معر�س اإك�سبو 2020 دبي فر�سة ذهبية للتعلم وا�ستقاء االإلهام 
طالب  الهندي  اجلناح  دعا  وقد  العاملية.  ال�سابة  العقول  على  والتعرف 
املدار�س الهندية ال�سباب، وخا�سة من املناطق الواعدة يف الهند، حل�سور 
املعر�س العاملي. و�سيت�سادف �سفر هوؤالء الطالب ال�سغار من الهند مع 

احتفال االإمارات بخم�سني عاماً على تاأ�سي�سها.

الثوابت  من  االإماراتية  الثقافّية 
الذي جنح يف  االأ�سا�سية ملجتمعنا 
م���وروث���ه الرتاثي  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
احت�سانه  مع  وتقاليده،  وعاداته 
العاملية،  ال��ث��ق��اف��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
اإعالء قيم  مبا يوؤكد قدرتنا على 
والتعرف  وال��رتح��ي��ب  ال��ت�����س��ام��ح 
بهويته  التم�سك  م��ع  االآخ���ر  على 

امل�سرية  ه�����ذه  ع����رب  االإم����ارات����ي����ة 
املمتدة لنحو ن�سف قرن، واالآمال 
ال�ستكمالها،  ع��ل��ي��ه��ا  امل����ع����ق����ودة 
االأ�سيل  ال��رتاث  على  واملحافظة 
مل��ج��ت��م��ع دول����ة االإم��������ارات واإب�����راز 
والهوّية  ال�����رتاث  ب���ني  ال��ع��الق��ة 
ال��ث��ق��اف��ّي��ة وت��ق��ي��ي��م جت���رب���ة بناء 
من  واال�ستفادة  الثقافّية  الهوّية 

والوطنية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���ه���وي���ة 
وم�سدر  ب���ال���غ،  اه��ت��م��ام  م��و���س��ع 
وقادة  املفكرين  للعديد من  اإلهام 
الرتاثية  ال�ساحتني  ورواد  ال��راأي 
والثقافية يف دولة االإمارات وعلى 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  م�ستوى 

اخلليج العربية والعامل العربي.
والتاريخ  ال���رتاث  م��وؤمت��ر  وج��م��ع 

ثراه"، والذي منح ق�سايا الهوية 
وحفظ  وال���ث���ق���اف���ي���ة،  ال���وط���ن���ي���ة 
اإىل  اأول��وي��ة ك��ربى �سعياً  ال���رتاث 
الوطني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اإب���رازه���ا 

واخلليجي والعربي والعاملي.
و�سّلط املوؤمتر ال�سوء على اإجنازات 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
الثقافية  ال��ه��وي��ة  ب��ن��اء  جم���ال  يف 

يف  الرا�سخة  والوطنية  الثقافية 
وجدانه.

املوؤ�س�س  ل��ل��وال��د  ك���ان  اأن����ه  وذك����ر 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
والدور  "طيب اهلل ثراه" الف�سل 
لهذه  االنتباه  يف  االأب���رز  القيادي 
ال��ق�����س��ي��ة م��ن��ذ اأك����رث م���ن خم�سة 
ع���ق���ود، ف��ق��د ك���ان���ت روؤي���ت���ه جتاه 

يف  والدولية  اخلليجّية  التجارب 
تعزيز دور الرتاث يف بنائها ون�سر 
الوعي املجتمعي حول اأثر الرتاث 

يف حتديد �سماتها.
مدير  الكعبي،  حمد  �سعيد  وق��ال 
دائ���رة  يف  امل��ع��ن��وي  ال�����رتاث  اإدارة 
اأبوظبي:   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
والهوّية  ال���رتاث  ق�سايا  تعد   "

•• اأبوظبي-وام:

وال�سياحة  الثقافة  دائرة  اختتمت 
الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأب���وظ���ب���ي   –
اخلليجي  "املوؤمتر  م��ن  التا�سعة 
ال�سفهي" الذي  والتاريخ  للرتاث 
نظمته هذا العام افرتا�سياً حتت 
الثقافّية  والهوّية  "الرتاث  �سعار 
م�سرية  يف  ق�����راءة   - االإم���ارات���ي���ة 
على  م��ب��ا���س��رة  عاماً"،  خ��م�����س��ني 

من�سة اأبوظبي للثقافة.
متحورت مو�سوعات هذه الن�سخة 
من املوؤمتر حول اأهم املحطات يف 
الثقافية  ال��ه��وي��ة  ب���ن���اء  م�����س��رية 
مل��ج��ت��م��ع دول�������ة االإم������������ارات منذ 
اليوم، وما  بدايات االحت��اد وحتى 
الرا�سخة  االأ�س�س  اإجن��ازه على  مت 
ال���ت���ي اأر������س�����ى دع���ائ���م���ه���ا ال���وال���د 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���س�����س 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 

ال�سفهي يف ن�سخته التا�سعة كوكبة 
من  واالأك��ادمي��ي��ني  املفكرين  م��ن 
العربية  واململكة  االإم���ارات،  دول��ة 
البحرين،  ومم��ل��ك��ة  ال�����س��ع��ودي��ة، 

وجمهورية م�سر العربية.
وت���ن���اول امل�����س��ارك��ون يف اأوراق���ه���م 
اأهمية  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ع����دة،  حم����اور 
ا�سرتاتيجية  م�����ب�����ادرات  وج������ود 
االإماراتية،  الثقافية  الهوية  تعزز 
العمراين  ال���رتاث  ب��ني  والعالقة 
اخلليجية،  واأب���ع���اده���ا  وال��ث��ق��اف��ة 
العايل يف  التعليم  ودور موؤ�س�سات 
والهوية  الثقافية،  الهوية  تعزيز 
املعاك�سة  والنمطيات  التاريخية 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  دول  ملجتمعات 
وتاأ�سي�س  ال���رتاث���ي���ة  وامل���ق���ارب���ات 
املحطات  واأب��رز  الثقافية،  الهوية 
يف  ال���رتاث  دور  تعزيز  م�سرية  يف 
ت�سكيل الهوية الثقافية االإماراتية 

خالل اخلم�سني عاماً املا�سية.

�سيخة اجلابري عبدالهادي العجمي حممد البيلي كرمية املزروعي ن�سر عارفعبداللطيف احلميد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

بعثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
ال��ع��ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى لالأمومة  ال��ن�����س��ائ��ي 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
"اأم االإمارات"، بر�سالة تهنئة اإىل حرم خادم احلرمني 
�سعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
�سلطان  بن  بنت فالح  فهدة  االأم��رية  ال�سمو  �ساحبة 

ال�91  ال�سعودي  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  حثلني،  اآل 
ال�سقيقة. وقالت �سموها  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
ي�سرفني   .. واالأخ���وة  املحبة  " مب�ساعر   : ر�سالتها  يف 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اأج��م��ل  �سموكم  مل��ق��ام  اأرف����ع  اأن 
للمملكة،  ال�91  ال�سعودي  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
واإنه لي�سعدين اأن اأبدي مقدار اعتزازي بقوة العالقات 
االأخوية والروابط امل�سرتكة التي جتمع دولة االإمارات 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية املتحدة واململكة العربية 

قيادًة  اململكة  على  ي��دمي  اأن  اهلل  وندعو  ال��ق��دم،  منذ 
واملزيد  واالزده���ار  والتقدم  ال��رخ��اء  و�سعباً  وحكومًة 
مل��ق��ام خادم  ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  م��ن االإجن����ازات يف ظ��ل 
اآل  العزيز  امللك �سلمان بن عبد  ال�سريفني  احلرمني 
�سعود حفظه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 
.. دامت  ال��دف��اع  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب 

بالدكم عامرة باخلري واالأمن واالأمان ".

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم خادم احلرمني 
•• الفجرية-وام:ال�سريفني باليوم الوطني ال�سعودي الـ91

ك�سفت هيئة الفجرية للبيئة عن بدء عمليات االإ�سراف على 
م�سروع احلدائق املرجانية وتطويرها بالتن�سيق والتعاون مع 
اجلهات املحلية واالحتادية، متمثلًة يف وزارة التغري املناخي 
الفجرية  ومركز  الفجرية،  ودبا  الفجرية  وبلديتي  والبيئة، 
بتوجيهات  وذل��ك  االإم���ارة  يف  الغو�س  وم��راك��ز  للمغامرات، 

�سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية .
وياأتي هذا امل�سروع اإمياًنا من الهيئة ب�سرورة اإغناء �سواطئ 
لعدد  الو�سول  املخطط  االأن���واع، ومن  بهذه  الفجرية  اإم��ارة 
حيث   ،2021 ع��ام  خ��الل  مرجانية  �سعبة  ون�سف  مليون 

ال�سمكية،  ال��رثوة  من   37% لغذاء  االأ�سا�سي  امل�سدر  تعد 
االأدوية  اأه��م  بع�س  بتكوين  دخولها  يف  اأهميتها  تكمن  كما 
العالجية لالإن�سان، ف�ساًل عن كونها م�سدر جذب لل�سياحة 
اأن ال�سعب  البيئية البحرية لهواة الغو�س وال�سباحة. يذكر 
جن�ًسا،  و33  ن���وًع���ا   120 حت���وي  ال��ف��ج��رية  يف  امل��رج��ان��ي��ة 
وي�سمن بقاوؤها الرثوة ال�سمكية ويحقق اال�ستدامة لالأحياء 
يقلل  واإكثارها  املرجانية  ال�سعاب  تكوين  اأن  البحرية...كما 
ال�����س��رر ال��ب��ي��ئ��ي ال��ن��اجت ع��ن ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة والكوارث 
البيئية، باالإ�سافة اإىل اإ�سهامها يف حماية ال�سواحل والنظم 
البيئية البحرية املختلفة، وتعّد ذات قيمة اقت�سادية و�سحية 

وغذائية عالية.

بيئة الفجرية ت�ستكمل م�سروع زراعة احلدائق املرجانية  

�سراكة ا�سرتاتيجية لت�سريع عملّية التح�سني يف القاّرة االأفريقّية

ائتالف الأمل يوقع مذكرة تفاهم مع اأ�سرتال للطريان لتعزيز حلول توزيع اللقاحات يف اأفريقيا
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن ائتالف االأمل عن توقيع اتفاقية �سراكة مع ناقلة ال�سحن "اأ�سرتال 
اأفريقيا، وذلك يف  اللقاحات يف  لتعزيز حلول توزيع  للطريان" يف كينيا 

اإطار التزامه الثابت بت�سريع عملّية التح�سني يف القاّرة االأفريقّية.
وت�سّلط هذه االتفاقية ال�سوء على جهود ائتالف االأمل لتمتني ال�سراكات 
مهّمته  واإجن���از  عاملياً   "19  - كوفيد   " جلائحة  الت�سّدي  اإىل  الرامية 

املتمّثلة يف ت�سهيل و�سول اللقاحات اإىل دول العامل كافة.
التو�ّسع  على  جهودهما  اجلانبان  �سريكز  ال�سراكة،  اتفاقية  ومب��وج��ب 
دولها.  كافة  اإىل  والو�سول  االأفريقّية  ال��ق��اّرة  داخ��ل  اللقاحات  توزيع  يف 
ل�سركة  الوا�سعة  �سبكة اخلطوط اجلّوية  االأم��ل من  ائتالف  و�سي�ستفيد 
"اأ�سرتال للطريان" ومن تقنياتها وخرباتها يف االأ�سواق من اأجل حتقيق 
اللقاحات وخا�سة  اللوج�ستّية لتوفري  العملّيات  العاملي يف ت�سهيل  هدفه 

يف قاّرة اأفريقيا.
اجلدير بالذكر اأّن ال�سراكة اجلديدة �ست�سمن تو�سيل اللقاحات وغريها 
من االإمدادات احليوية بكفاءة واأمان اإىل جميع الدول ال� 54 يف اأفريقيا. 
واالبتكار  باملرونة  يتمّيز  متكاماًل  نظاماً  للطريان"  "اأ�سرتال  ت�سم  و 
والكفاءة من حيث الكلفة ويرتكز على امل�سرّيات، اإذ ي�سّم اأ�سطواًل مكون 

التخزين  حلول  للطريان"  "اأ�سرتال  و�ستدعم  "كوفيد19-".  لقاحات 
"كوفيد19-" لدى مقّر ائتالف االأمل  والتكنولوجيا املتوفرة للقاحات 
اإّما  ال�54،  الدول االأفريقية  اإىل جميع  اأبوظبي مبا ي�سمن و�سولها  يف 
البارد  للتخزين  الذي ي�سّم مرافق  اأو عرب مركزنا يف نريوبي،  مبا�سرة 

على م�ساحة 9000 مرت مربع".
"اأ�سرتال  اخ��ت��ارت  ق��د  ك��ان��ت  اليوني�سف  منظمة  اأّن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
اإطار مبادرة  اللقاحات يف  بالرحالت اجلوية لتو�سيل  للطريان" للقيام 
"كوفاك�س"، كما مت اختيار ناقلة ال�سحن الكينية للغر�س ذاته من قبل 

ة االأفريقية للتجهيزات الطبية التابعة لالحتاد االأفريقي. املن�سّ
موانئ  يف  اللوجي�ستي  ال��ق��ط��اع  رئي�س  ���س��ات��ون،  روب���رت  ق��ال  جهته،  م��ن 
اأولوياته.  قائمة  راأ����س  على  اأفريقيا  االأم���ل  ائ��ت��الف  " ي�سع  اأب��وظ��ب��ي: 
للطريان" توظيف خربات  "اأ�سرتال  مع  تعاوننا  يتيح  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 
الناقلة يف العمل داخل اأفريقيا طيلة اأكرث من 20 عاماً وحتقيق هدفنا 

امل�سرتك".
مكانة  تر�سيخ  يف  للطريان"  "اأ�سرتال  م��ع  �سراكتنا  "ت�سهم  واأ����س���اف: 
اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز لقطاعي ع��ل��وم احل��ي��اة وال��رع��اي��ة ال�����س��ّح��ي��ة. ويف هذا 
باالعتماد  م�ستدامة  منظومة  بناء  اإىل  االأم���ل  ائ��ت��الف  ي�سعى  ال�����س��دد، 
التوريد،  و�سال�سل  اللوج�ستية  وقدراتنا  العاملية  التعاونية  �سبكاتنا  على 

 UAV طّيار  دون  من  اجلّوية  املركبات  اىل  باالإ�سافة  طائرة   14 من 
حلفظ  ت��خ��زي��ن  ح��ل��ول  و   ،UAS الت�سغيل  ذات��ّي��ة  اجل��ّوي��ة  واالأن��ظ��م��ة 

اللقاحات وت�سليمها اإىل املناطق النائية.
نقل  يف  الوافية  للطريان"  "اأ�سرتال  خ��ربة  االأم��ل  ائتالف  و�سي�ستخدم 
اأّن  ج��ّواً، حيث  واللوازم اجلراحية  واللقاحات  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
التي  واملناعة  التلقيح  م�ساريع  هو  اأفريقيا  يف  الرئي�سّية  قطاعاتها  اأح��د 
اأجنزتها خالل االأعوام الع�سرين املا�سية ل�سالح موؤ�س�سات مثل منظمة 
وال�سليب  العاملي  الغذاء  وبرنامج  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  اليوني�سف 

االأحمر الدويل.
ويهدف ائتالف االأمل من خالل هذه ال�سراكة اإىل تعزيز تكامل �سال�سل 
جميع  اإىل  اأبوظبي  يف  مركزها  من  اللقاحات  الإي�سال  الالزمة  التوريد 
 " لقاحات  م��ن  امل��الي��ني  لتوفري  ه��ّي��اأ عملياته  االأف��ري��ق��ي��ة، حيث  ال���دول 
كوفيد19- " احليوية اإىل اأية دولة حتتاجها، وقد ا�ستطاع التعامل حتى 

االآن مع 100 مليون جرعة لقاح عرب 40 دولة.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  غاديا  �ساجنيف  ق��ال  ال�سراكة،  على  وتعليقاً 
املبادرات  تنفيذ  يف  امل�سهود  �سجّلنا  اإىل  " ا�ستناداً  للطريان":  "اأ�سرتال 
االإن�سانية والرحالت اجلوية اخلا�سة بتو�سيل اللقاحات اإىل دول اأفريقيا، 
لتوزيع  املهّمة  العملية  يف  وامل�ساركة  االأم��ل  ائتالف  مع  بتعاوننا  نفخر 

هذه  وتعترب  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  اللقاحات  توزيع  ت�سهيل  اأج��ل  من 
منطقة  وك��ل  بلد  كل  اإىل  بالو�سول  التزامنا  يوؤّكد  اآخ��ر  دلياًل  ال�سراكة 
وكل ناحية و�سمان اإي�سال اللقاحات اإىل جميع حمتاجيها اأينما تواجدوا 
اأّن هذه ال�سراكة �سرتتقي  اإّننا على ثقة من  ة.  ووفق متطلباتهم اخلا�سّ
بخدمات ائتالف االأمل املتاحة يف اأفريقيا وت�سمن و�سولها اإىل اجلميع 

من دون ا�ستثناء." 

�سفري باك�ستان يزور مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات وي�سيد بدوره يف ن�سرة فكر الت�سامح وال�سالم

اىل  اإ�سافة  باك�ستانية،  نظر  وجهة 
باك�ستان  يف  اأب��ح��اث  م��راك��ز  تر�سيح 

للتعاون البحثي. 
وقد عر�س �سعادة ال�سفري يف حوار 
مع باحثي تريندز وجهة نظر بالدة 

يقدمها  التي  واخلدمات  والفكرية 
العامل  ق�سايا  خمتلف  بخ�سو�س 
والباحثني  القرار  �سناع  يدعم  مبا 

واالأكادمييني. 
وج����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 

الدكتور  اأك��د  م��ن جانبه  ال��دول��ي��ة. 
العلي خالل اللقاء – الذي ح�سره 
كلٌّ من د. فتوح هيكل رئي�س قطاع 
املهري  ف��ه��د  اأ.  و  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث 
و  العاملي،  الباروميرت  اإدارة  مدير 

�ستى املجاالت.
ب�سفري  العلي  د.  رح��ب  جانبه  م��ن 
االإ�سالمية  ب��اك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وق�����دم ل���ه ع���ر����س���اً ت��و���س��ي��ح��ي��اً عن 
البحثية  ت��ري��ن��دز  م���رك���ز  اأن�����س��ط��ة 

عودة  مثل  الق�سايا  م��ن  ع��دد  اإزاء 
اأفغان�ستان  يف  احل��ك��م  اىل  ط��ال��ب��ان 
وتاأثري  االأم��ري��ك��ي  االن�سحاب  بعد 
والتحديات  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ذل�����ك 
املرتقبة. اإ�سافة اىل عالقات بالدة 

واملراكز  التعاون بني مركز تريندز 
باك�ستان،  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
واإم����ك����ان����ي����ة ت���ر����س���ي���ح خ�������رباء من 
باك�ستان لتقدمي اأوراق بحثية حول 
من  املنطقة  تخ�س  التي  الق�سايا 

•• ابوظبي-الفجر:

مريزا  حممود  اأف�سال  �سعادة  اأ�ساد 
جمهورية  �سفري  حم��م��ود  �سلطان 
الدولة  ل��دى  االإ�سالمية  باك�ستان 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ب��اأن�����س��ط��ة 
والعلمية،  البحثية  واال���س��ت�����س��ارات 
وجهوده  اإ�����س����دارات����ه،  ومب�����س��ت��وى 

لن�سر فكر الت�سامح وال�سالم.
الدكتور  ا�ستقبال   جاء ذلك خالل 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
تريندز  "مركز  ل������  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل�سفري  واال�ست�سارات"  ل��ل��ب��ح��وث 
اإىل مقر  الذي قام بزيارة  باك�ستان 

املركز يف ابوظبي. 
اأهمية  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة  اأك����د  وق����د 
ا�ست�سراف  يف  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث 
رحب  كما  ال��دول.  وتقدم  امل�ستقبل 
ب��ف��ك��رة ت���ع���اون م���رك���ز ت��ري��ن��دز مع 
مراكز البحث والفكر الباك�ستانية؛ 
م�سيدا بعالقات بالده الوثيقة مع 
يف  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 

اأ. �سلطان العلي نائب رئي�س قطاع 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واال����س���ت���اذة رمي 
االت�سال  اإدارة  م���دي���رة  ال��ع��ب��ي��دي 
اال���س��رتات��ي��ج��ي، وال��ب��اح��ث حممد 
���س��امل ال�����س��امل��ي، وال��ب��اح��ث عبد اهلل 
خليفة بن مرتف – حر�س تريندز 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي مع 

املراكز الفكرية الباك�ستانية.
كما اأ�سار العلي اإىل اأن هذا احلر�س 
تريندز  ���س��ع��ار  م��ع  من�سجماً  ي��اأت��ي 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  "من  اجلديد 
اإىل امل�ساركة يف �سنعه"، ويندرج يف 
اإطار �سعيه اإىل بناء �سراكات بحثية 
وعلمية فاعلة مع خمتلف املوؤ�س�سات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل مبا 
يحقق االأهداف التي ي�سعى اإليها يف 
ثقافة  وتعزيز  القرار  �سناع  خدمة 
اللقاء  خ��ت��ام  ال��ع��ل��م��ي؛ ويف  ال��ب��ح��ث 
قدم العلي درعاً تذكارية اإىل �سعادة 
واأهداه  له،  تقديراً  باك�ستان  �سفري 
اأي�����س��ا جم��م��وع��ة م���ن ك��ت��ب املركز 

واإ�سداراته.

لتعزيز الدمج املجتمعي والثقايف بني االأطفال وكبار املواطنني

منت�سبو اجتماعية ال�سارقة يف رحلة افرتا�سية اإىل متحف ال�سندغة

لتعزيز التعاون البحثي 

جامعة الإمارات وجامعة امللك �سعود تطلقان �سل�سلة املحا�سرات البحثية الفرتا�سية

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية 
ترفيهية  رح���ل���ة  ال�������س���ارق���ة،  يف 
اأ�سبوعني  م���دار  على  افرتا�سية 
دائرة اخلدمات  ا�ستمتع منت�سبي 
ال�������س���ارق���ة، من  االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
فاقدي  واالأطفال  املواطنني  كبار 
برحلة  االج��ت��م��اع��ي��ة؛  ال���رع���اي���ة 
التعرف على متحف ال�سندغة يف 
اإمارة دبي، والذي يعد من املعامل 
يروي  لكونه  بامتياز،  ال�سياحية 
االأ�سرة  وت���اري���خ  امل��ن��ط��ق��ة  ت���اري���خ 

واالأطفال  امل�سنني،  راع��اي��ة  ب���دار 
االجتماعية  ال���رع���اي���ة  ف���اق���دي 
الرعاية  ب������دار  امل��ن��ت�����س��ب��ني  م����ن 
وكذلك  ل��الأط��ف��ال،  االجتماعية 
حماية  مبركز  املنت�سبات  الن�ساء 
الر�سد؛  واح��ات  امل��راأة؛ ومنت�سبي 
للم�ساركة  ت��ف��ع��ي��اًل  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اأهمية  وت���ر����س���ي���خ  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ني اأف���راد 
امل��ج��ت��م��ع؛ و���س��م��ان رف��اه��ي��ة تلك 

الفئات وحتقيق �سعادتهم.     
التي  ال���رح���ل���ة  ب���رن���ام���ج  وت��خ��ل��ل 
اأ�سبوعني  م���دى  ع��ل��ى  ا���س��ت��م��رت 

تعزيز املعرفة الثقافية
واأكدت مها اآل علي مدير االت�سال 
احلكومي يف الدائرة، على اأهمية 
واالجتماعية  الثقافية  االأن�سطة 
ملنت�سبيها،  الدائرة  تنظمها  التي 
وتعريفهم  ل��ه��م،  املتعة  لتحقيق 
وال��ت��ق��ال��ي��د، خا�سة  ال���رتاث  على 
تلك ال�سريحة ال�سغرية وال�سابة 
منهم، وبالن�سبة لكبار املواطنني، 
فهم يف�سلون مثل هذه الزيارات 
ذكريات  نفو�سهم  والتي حتيي يف 

املا�سي بق�س�سه واأ�ساطريه.
هذه  اإىل  ع���ل���ي،  اآل  واأ�����س����اف����ت 

�سكنته  التي  مكتوم  اآل  احلاكمة 
اأج����ي����ال.  وبطبيعة  ب��ع��د  اأج���ي���ال 
االآنية  ال���ظ���روف  وب��ح��ك��م  احل����ال 
التي فر�ستها جائحة كورونا على 
العامل فالرحلة كانت اإفرتا�سية، 
االإث������ارة  م���ن  ت��خ��ل��و  اأن���ه���ا مل  اإال 
واملعريف  ال��ب�����س��ري  وال��ت�����س��وي��ق 
املكان  لهذا  والتاريخي  والرتاثي 
اأواخر  اإىل  تاريخه  ي��ع��ود  وال���ذي 
ولكونه   )1862(  ،19 ال��ق��رن 
�سم بيوت العائلة احلاكمة واأعيان 
دبي، وملوقعه اال�سرتاتيجي املطل 

على خور دبي.

اإنطالقا  االف��رتا���س��ي��ة  ال��رح��ل��ة 
الرعاية  توفري  على  من حر�سنا 
املنت�سبي،  ل����ك����اف����ة  وال�������رف�������اه 
الدائرة  �سيا�سة  م��ع  وان�����س��ج��ام��اً 
خمتلف  ال����دم����ج  اإىل  ال����رام����ي����ة 
بالفعاليات  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ات 
الدائرة  و�سعت  حيث  املجتمعية، 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ح��زم��ة 
الفئات  خمت�����لف  م��ن  ملنت�سبيها 
ال��ب��ه��ج��ة يف  اإدخ�������ال روح  ب���ه���دف 
العمرية  الفئات  خمتلف  نفو�س 
يف  متثلت  وال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا  املنت�سبة 
املنت�سبني  امل���واط���ن���ني  ك��ب��ار  ف��ئ��ة 

•• العني - الفجر

االإم���ارات  جامعة  م��ن  ك��ل  اأطلقت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة امللك 
ال�سعودية  العربية  باململكة  �سعود 

�سل�سلةاملحا�سرات 
تاأتي  والتي  االإفرتا�سية  البحثية 
بني  اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن 
جمل�س  م��ن  املنبثقة  اجل��ام��ع��ت��ني 
ال�سعودي-االإماراتي.  التن�سيقي 
وت���ع���ت���رب ه������ذه ال�����س��ل�����س��ل��ة اأح�����د 
االأن�سطة �سمن خطة العمل التي 
تنفيذها  على  اجلامعتني  �ستعمل 
االأك��ادمي��ي -2021   العام  خ��الل 
تعزيز  يف  ي�����س��اه��م  2022مبا 
التعاون التعليمي واالأكادميي بني 

الزراعة  كلية  وك��ي��ل   – ال��ي��اف��ع��ي 
جامعة  يف  ال���ب���ي���ط���ري  وال����ط����ب 
بعنوان:"  حم���ا����س���رة  االإم���������ارات 
التوجهات التي ت�سكل اإنتاج الغذاء 
التغري  �سيناريوهات  يف  امل�ستقبلي 
الدكتور  ���س��ارك  بينما  املناخي"، 
امل�سارك  االأ���س��ت��اذ  ال�سمري  غدير 
يف التغذية يف ال�سحة واالأمرا�س 
ورئي�س ق�سم علوم الغذاء والتغذية 
���س��ع��ود حما�سرة  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
ال�سحي  غ��ري  “الغذاء  ب��ع��ن��وان: 
بح�سور  ال�سحي"  وال����رج����ي����م 
اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني 
من اجلامعتني. وقد اأدار النقا�س 
– خبري  احلجي  �سلطان  االأ�ستاذ 

ال�سراكات يف جامعة االإمارات. 

امل�����س��ارك للبحث  ال��ن��ائ��ب  واأ����س���ار 
ال�سل�سلة  ه������ذه  ب��������اأن  ال���ع���ل���م���ي 
العلمية  اجل��ه��ود  ت���ربز  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
والبحثية الأع�ساء هيئة التدري�س 
والباحثني والطلبة يف اجلامعتني، 
اآخر  ال�سل�سلة  ه���ذه  وت�ستعر�س 
ن���ت���ائ���ج ال����درا�����س����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 

املوا�سيع ذات 
الوطنية.كما  ب��االأول��وي��ات  ال�سلة 
فتح  اإىل  تهدف  ال�سل�سلة  ه��ذه  اأن 
ال��ب��ن��اء وال��ن��ق��ا���س العلمي  احل����وار 
تطور  يف  الباحثني  ي�ساعد  ال��ذي 
ال���ن���ت���ائ���ج ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���ل���درا����س���ات 
العلمية. ومن االأهداف الرئي�سية 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرة ه��و ت��ع��زي��ز البحث 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ت��ني م���ن خالل 

على  ينعك�س  وال����ذي  اجل��ام��ع��ت��ني 
جودة احلياة. 

واأو����س���ح االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأحمد 
ع���ل���ي م��������راد- ال���ن���ائ���ب امل�������س���ارك 
للبحث العلمي يف جامعة االإمارات 
ب����اأن ال��ت��ع��اون اال���س��رتات��ي��ج��ي مع 
جامعة امللك �سعود يعترب من اأهم 
الرئي�سية  والفعاليات  االأن�سطة 
�سمن مبادرة التعاون الدويل مع 

اجلامعات واملعاهد الدولية؛ حيت 
اأن ال�سراكات الدولية من االأولوية 
امل�سارك  ال��ن��ائ��ب  مل��ك��ت��ب  ال��ه��ام��ة 
يف  ت�ساهم  وال��ت��ي  العلمي  للبحث 
مبا  البحثية  امل��خ��رج��ات  ت��ط��وي��ر 
ي��خ��دم اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وال����روؤى 

الوطنية. 

ت��ط��وي��ر ف���رق ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��م��ي��ة من 
للعمل  اجلامعتني  م��ن  الباحثني 
علمية  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  يف  ����س���وي���ا 
من  العلمية  للتحديات  م�سرتكة 

خالل م�ساريع بحثية. 
باأن  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأو���س��ح 
هي  البحثية  املحا�سرات  �سل�سلة 
وال��ع��ل��م��اء من  للباحثني  ف��ر���س��ة  
املمكنات  للتعرف على  اجلامعتني 
واملوارد املتاحة يف كال اجلامعتني 
ر�سم  الباحثني يف  �ست�ساعد  والتي 
مقرتحات بحثية تعزز من مكانة 

اجل��ام��ع��ت��ني دول����ي����ا. وق����د ب����داأت 
حول  مبحا�سرتني  ال�سل�سلة  هذه 
الغذائي مب�ساركة  االأمن  مو�سوع 
املح�سن  ع���ب���د  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 

على كافة اأق�سام متحف ال�سندغة 
دبي،  خ��ور  على  املطل  التاريخي، 
الذي يعد مركزاً اإقليمياً للثقافة 

متتاليني، الإتاحة املجال اأمام عدد 
للم�ساركة  املنت�سبني  م��ن  ك��ب��ري 
للتعرف  االفرتا�سية  الرحلة  يف 

والرتاث يف املنطقة، مبا فيه من 
املوروث  م��ن  وحمتويات  مظاهر 

ال�سعبي للمنطقة. 
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•• اأبوظبي – الفجر:

البلديات  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
والنقل، من خالل بلدية مركز املدينة، ور�سة توعوية - عن 
بحُعد - لطالب املدار�س حتت عنوان "املفت�س ال�سغري" عرب 
برنامج "تيمز" بالتعاون مع عدد من طلبة مدار�س اأبوظبي 
بهدف تر�سيخ ثقافة احلفاظ على مظهر املدينة لدى طلبة 
ال�سلوكيات  ومكافحة  االإيجابية،  القيم  وتعزيز  امل��دار���س، 
ال�سلبية، وذلك �سمن جهود بلدية مدينة اأبوظبي املتوا�سلة 

للحفاظ على املظهر العام للمدينة.
وم�سوؤوليات  ومهام  دور  على  الور�سة  اأثناء  الطالب  واطلع 
احل�ساري،  املظهر  على  احلفاظ  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
واحلد من املخالفات التي ت�سوه امل�سهد العام للمدينة، كما 
على  احلفاظ  يف  البلدية  مفت�سي  دور  على  الطالب  تعّرف 

املظهر العام، وكيفية االإبالغ عن اأي م�سوهات.
ال�سلبية  ال�سلوكيات  امل��دار���س  لطالب  البلدية  واأو���س��ح��ت 
املخلفات  اإلقاء  مثل:  عنها  االبتعاد  يتوجب  التي  اخلاطئة 
يف االأماكن الغري املخ�س�سة للنفايات ، اإهمال املركبات مبا 

ي�سوه املظهر العام. و�سرحت الور�سة ا�سرتاطات ال�سواء يف 
احلدائق العامة موؤكدة اأهمية ال�سواء يف االأماكن املخ�س�سة 
ن�سر  اأث���ر  بينت  و  واحل��دائ��ق،  البيئة  على  للحفاظ  ل��ذل��ك 
الغ�سيل على ال�سرفات مما ي�سوه املظهر العام االلتزام، داعية 

الطالب اإىل امل�ساهمة يف االرتقاء باملظهر العام للمدينة . 
العامة،  االأ���س��ول  على  للمحافظة  الطالب  الور�سة  وحثت 
لها،  املخ�س�سة  احل��اوي��ات  يف  خملفات  اأو  م��واد  اأي  واإل��ق��اء 
وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز امل�����س��ه��د اجل��م��ايل ل��ل��م��راف��ق العامة 

والرتفيهية.

حتت عنوان »املفت�س ال�سغري«

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية لطالب املدار�س - عن ُبعد – ب�ساأن احلفاظ على املظهر العام 

•• اأم القيوين-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س االعلى 
العقارية  امللكية  ب�ساأن   2021 ل�سنة   1 رق��م  القانون  القيوين  اأم  حاكم 
اأم القيوين. وجاء بالقانون ان العقارات كل ما هو ثابت ب�سكل  فى اإمارة 
دائم فى مكانة وال ميكن نقلة دون هدم اأو تغيري فى معاملة مبا فى ذلك 

االرا�سى واملبانى والوحدات العقارية بكافة اأنواعها.
ون�س القانون على ان يكون احلق العينى �سند ملكية العقار ، واأن يكون 
حق االنتفاع هو احلق الذى يجيز ل�ساحبه ا�ستخدام عقار يعود ل�سخ�س 
اآخر وا�ستغالله ما دام قائما على حالته االأ�سلية. كما ن�س القانون على 
على  مبان  ت�سييد  ل�ساحبه  يجيز  ال��ذى  احل��ق  ه��ي  تعترب  امل�ساطحة  ان 
قطعة اأر�س ميلكها �سخ�س اآخر اأو احلكومة ، واأن حق االرتفاق يعترب هو 
احلق العينى فى ا�ستخدام عقار ملنفعة عقار اآخر ولغر�س حمدد نا�سئ عن 

اال�ستخدام لفرتة طويلة .
اأما فى ما يخ�س املعامالت العقارية فكافة الت�سرفات التى تن�ساأ اأو تنقل 

اأو تلغى حقوقا عقارية مبا فى ذلك حقوق اال�ستئجار والتملك  اأو تغري 
وحقوق  العام  االإ�سكان  ووح��دات  املنحة  واالرا���س��ى  وامل�ساطحة  واالنتفاع 
االرتقاء ذات ال�سلة واحلقوق النا�سئة عن عقود الرهن العقارى والعقود 
املربمة مع البنوك وموؤ�س�سات متويل امل�ساريع وت�سجيل جميع املعامالت 

فى ال�سجل العقارى املودع لدى الدائرة.
وتقييم  ح�سر  جلنة  ت�سمى  تقييم  جلنة  ت�سكل  ان  على  ال��ق��ان��ون  ون�س 
يكون  واأن   ،  2020 ل�سنة   4 رق��م  التنفيذى  املجل�س  بقرار  التعوي�سات 
قانون املعامالت املدنية هو القانون االحتادى رقم 5 لعام 1985 باإ�سدار 

قانون املعامالت املدنية فى دولة االإمارات العربية املتحدة .
اأو  و-  ال��ع��ق��اري��ة  املكت�سبة  احل��ق��وق  جميع  تظل  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
العقارية  امللكية  ب�ساأن   2006 لعام   3 رق��م  القانون  مبوجب  املمنوحة 
وتعديالته فى القانون رقم 1 ل�سنة 2009 واأي قانون اأو الئحة اأو قرار 
مع  تتعار�س  ال  ون�سو�سها  اأحكامها  اأن  طاملا  املفعول  �سارية  اآخ��ر  حمدد 

اأحكام هذا القانون .
بخالف  ب��االم��ارة  العقارات  متلك  حق  على  يقت�سر  باأنه  القانون  ون�س 

الدولة  جن�سية  يحملون  ال��ذي��ن  اال�سخا�س  على  اال�ستثمارية  املناطق 
ي�سدر  مر�سوم  مبوجب  بالكامل  لهم  اململوكة  االعتبارية  وال�سخ�سيات 
من احلاكم . ون�س القانون على اأنه لال�سخا�س االجانب وال�سركات حق 
اال�ستثمارية ولهم ترتيب كافة  املناطق  االر���س فى  الطبقات دون  متلك 
املناطق  داخ��ل  تقع  التى  بالعقارات  وامل�ساطحة  واالنتفاع  عليها  احلقوق 
اأو بعقد م�ساطحة  99 �سنة ،  اال�ستثمارية بعقد انتفاع طويل االأمد حق 
طويل االمد حتى 50 �سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني ملدة مماثلة. 
على  ي�سيدونها  التى  العقارات  متلك  للمواطنني  ان  اىل  القانون  واأ���س��ار 
االأرا�سى املمنوحة لهم من احلكومة الغرا�س ال�سكن اخلا�س وال يجوز 

الت�سرف فى اأرا�سى املنحة الزراعية اال بقرار من احلاكم .
ون�س القانون بانه ال يجوز نزع ملكية عقار اأو حق انتفاع اأو م�ساطحة اأو 
املن�ساأ لذلك  لل�سند  اأو وفقا  العامة  للمنفعة  اال  اأخ��رى  اأية حقوق عينية 
ولقاء تعوي�س عادل وطبقا الأحكام القانون ويقدر التعوي�س العادل من 
اجلريدة  فى  القانون  هذا  ين�سر   . التعوي�سات  وتقييم  ح�سر  جلنة  قبل 

الر�سمية ويعمل به من تاريخ �سدورة.

•• دبي-وام:

ت�سلم �سعادة ال�سيخ مكتوم بن بطي 
اآل مكتوم، مدير مكتب  �سهيل  بن 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ل�سعادة  القن�سلية  ال��رباءة  دبي  يف 
العام  ال��ق��ن�����س��ل  ك��ي��ن��ي��دي  ن���ات���ايل 
يف  وذل��ك  بدبي  فرن�سا  جلمهورية 

مقّر مكتب الوزارة يف دبي.
العام  بالقن�سل  ���س��ع��ادت��ه  ورح����ب 
مبنا�سبة  ف���رن�������س���ا  جل���م���ه���وري���ة 
بالعالقات  واأ������س�����اد   .. ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية 
واال�ستثمارية التي تربط البلدين 
التوفيق  لها  متمنياً  ال�سديقني، 

والنجاح يف مهام عملها اجلديد.

•• اأبوظبي-وام:

ب��األ��وان علمي اململكة  ال��دول��ة  امل��ع��امل وامل��راف��ق االأي��ق��ون��ي��ة يف  اأب���رز  تلونت 
العربية ال�سعودية ومعر�س اإك�سبو الدويل احتفاًء باليوم الوطني ال�سعودي 
ال�91، وقرب انطالق معر�س اإك�سبو دبي 2020. وج�سدت تلك اللقطات 
التواأمة االإماراتية ال�سعودية، وقوة ومتانة العالقات الثنائية بني البلدين 
وال�سعبني ال�سقيقني، وتربز التناغم وتقارب الروؤى وامل�سالح فيما بينهما.

مميز  بجناح  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سارك 
و�سخم تبلغ م�ساحته اأكرث من 13000 مرت مربع وهو ثاين اأكرب جناح 
م�سارك يف هذا احلدث العاملي بعد اجلناح االإماراتي، و�سيوفر اجلناح لزواره 
رحلة اإبداعية ال�ستك�ساف اململكة، والتعّرف اإىل ما�سيها وحا�سرها، وروؤيتها 
احل�ساري  ث��راءه��ا  يعك�س  غني  اإب��داع��ي  حمتوى  عرب  للم�ستقبل  الطموح 
تقدمها  ال��ت��ي  الهائلة  وال��ف��ر���س  امل��ت��ن��وع،  وجمتمعها  وطبيعتها  ب��رتاث��ه��ا 
للعامل يف جماالت االقت�ساد واالبتكار، والتنمية امل�ستدامة حتت مظلة روؤية 

ال�سعودية 2030.
بارزاً  ومعلماً  منارة  يجعله  فريد  معماري  بت�سميم  اململكة  جناح  ويتميز 
االأر�س  يرتفع عن  وب�سكل هند�سي مبتكر  ال��دويل،  و�سط منطقة احل��دث 
مزدهر  م�ستقبل  نحو  وتطلعها  اململكة  طموحات  ليحُج�ّسد  ال�سماء،  باجتاه 

ت�ستند فيه على هويتها الرا�سخة وتراثها العريق.
البيئية، حيث ح�سل على  اأعلى معايري اال�ستدامة  املبنى  ويراعي ت�سميم 
 LEED ال�سهادة البالتينية يف نظام الريادة يف ت�سميمات الطاقة والبيئة
من جمل�س املباين اخل�سراء االأمريكي USGBC، مما يجعله واحداً من 

اأكرث الت�ساميم ا�ستدامة يف العامل.
اإىل  دب��ي«،   2020 »اإك�سبو  يف  ال�سعودي  اجلناح  حمتوى  ت�سميم  وي�ستند 
اأربع ركائز رئي�سية، هي املجتمع احليوي املرتبط بجذوره، والرتاث الوطني 
العريق، والطبيعة اخلالبة، والفر�س امل�ستقبلية، كما يحتوي اجلناح على 
تحُظهر  فيما  اململكة،  يف  احلياة  عن  متوا�ساًل  عر�ساً  تحُقدم  �سخمة  �سا�سة 

الواجهات اجلانبية تدفقاً م�ستمراً للر�سائل التي تعك�س قيم اململكة.
التنوع  التي تعك�س  الطبيعة  ال��زوار  اأوىل حمطات جولة  ويقدم اجلناح يف 
يف  تتج�سد  بيئية  اأنظمة  خم�سة  يف  واملتمثل  اململكة،  يف  واجل��غ��رايف  البيئي 
وال�سحراء  فر�سان،  جزيرة  وال�سواحل   ، ال���ربداين  اخل�سراء  امل�سطحات 
�سا�سة  وذلك عرب  تبوك  واجلبال  االأحمر،  البحر  والبحار   ، اخلايل  الربع 
م�ساحتها 68 مرتاً مربعاً، وقد حاز اجلناح بف�سل  تبلغ  منحنية   LED
اأرقام قيا�سية يف مو�سوعة جيني�س لالأرقام  هذه التقنيات املتقدمة، ثالثة 
�ستارة مائية تفاعلية  واأطول  تفاعلية،  اأر�سية �سوئية  اأكرب  القيا�سية، هي 
32 مرتاً، واأكرب مراآة ب�سا�سة رقمية تفاعلية تزيد م�ساحتها  يبلغ طولها 

على 1240 مرتاً مربعاً.
ثقافياً  ل��زواره حماكاة دقيقة الأربعة ع�سر موقعاً  ال�سعودي  ويوفر اجلناح 
�سعودياً مب�ساحة اإجمالية تبلغ 580 مرتاً مربعاً، يتنّقل الزائر بينها عرب 
اليوني�سكو منها حي الطريف،  �سلم متحرك، وتت�سمن مواقع م�سجلة يف 
وواحة  حائل،  منطقة  يف  ال�سخرية  والفنون  التاريخية،  وج��دة  واحِل��ج��ر، 
امل�سمك يف  بينها ق�سر  م��ن  اأخ���رى  تراثية  م��واق��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأح�����س��اء، 
الريا�س، واأعمدة الرجاجيل، وم�سجد عمر بن اخلطاب يف اجلوف، وبرج 
الهفوف،  القي�سرية يف  �سوق  وبوابة  اإبراهيم،  وق�سر  الق�سيم،  ال�سنانة يف 

وق�سر العان، وق�سر االإمارة يف جنران، ورجال اأملع يف ع�سري.
موقعاً   23 عرب  ب�سرية  �سمعية  رحلة  يف  زواره  ال�سعودي  اجلناح  وي��اأخ��ذ 
بني  املتناغمة  والعالقة  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الكبري  التنوع  ثل  متحُ
الطريف  وح���ي  احل�����رام،  امل�����س��ج��د  وتت�سمن  امل��ت��ن��وع��ة،  وطبيعتها  ن��ا���س��ه��ا 
الرتاثية، وحقل  االأح�ساء، وقرية ذي عني  البلد، وواح��ة  بالدرعية، وجدة 
العحُال،  ووادي  احِلجر،  االأنباط يف  النفطي، وجزر فر�سان، ومقابر  ال�سيبة 
وفوهة بركان الوعبة، وغريها من املواقع الرتاثية واملعا�سرة مثل مهرجان 
مناطيد طنطورة، وم�سرح املرايا يف العحُال، وواجهة جدة البحرية، ومركز 
امللك عبداهلل املايل يف الريا�س، ومركز امللك عبداهلل للدرا�سات والبحوث 

البرتولية.

يبلغ  �سينوغرافية  بلورات  تعلوها  اإلكرتونية  نافذة  عرب  اجلناح  ويعر�س 
م�ساريع  اأه��م   ،»2030 »ال�سعودية  ل��روؤي��ة  ترمز  بلورة   2030 عددها 
غ���رار م�سروع  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  عليها  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��ع��م��الق��ة  اململكة 
القدية، وم�سروع تطوير بوابة الدرعية، وم�سروع البحر االأحمر، وغريها 
ال�سديقة  املفاهيم  اإىل  وامل�ستندة  باحلياة،  الناب�سة  التنموية  امل�ساريع  من 
للبيئة مثل م�سروع حديقة امللك �سلمان، وم�سروعي »ال�سعودية اخل�سراء« 

و»ال�سرق االأو�سط االأخ�سر«.
كرة  من  يتكون  »روؤي���ة«،  بعنوان  فنياً  معر�ساً  ال�سعودي  اجلناح  ويت�سمن 
الزائر  تاأخذ  تفاعلية  باأر�سية  االأوج��ه،  متعددة  م��رتاً   30 بقطر  عمالقة 
يف رحلة ب�سرية، و�سمعية اإىل جوهر الثقافة ال�سعودية، �سممها عدد من 
الفنانني ال�سعوديني، كما يت�سمن اجلناح مركز »اال�ستك�ساف«، وهو من�سة 
يحتوي  وال��ذي  واملتنوعة،  املثمرة  وال�سراكات  اال�ستثمارية،  الفر�س  لبناء 
وي�سم  ال�سعودية،  اخلريطة  هيئة  على  تفاعلي م�سمم  رقمي  على جدول 

اآالف البيانات عن كافة جوانب احلياة يف اململكة.
ال�سعودي منطقة للرتحيب  للمبنى، و�سع اجلناح  االأمامية  ويف احلديقة 
جمهزة  م���رتاً،   32 طولها  يبلغ  رقمية  مائية  �ستارة  تت�سمن  وال�سيافة 
وعر�س  ب��اخ��ت��ي��ار  ل��ل��زوار  ي�سمح  مم��ا  التفاعلية،  ال���وح���دات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

الزخارف التي يرغبون فيها بناء على هوية وطبيعة املناطق ال�سعودية.

حاكم اأم القيوين ي�سدر القانون رقم 1 ل�سنة 2021 
ب�ساأن امللكية العقارية فى الإمارة

مكتب وزارة اخلارجية يف دبي يت�سلم 
الرباءة القن�سلية من قن�سل عام فرن�سا

اأعالم اإك�سبو وال�سعودية تزين �سماء الإمارات

حاكم اأم القيوين ي�سدر القرار رقم 4 ل�سنة 2021 
ب�ساأن حتديد مناطق التملك العقارى احلر لالأجانب

•• اأم القيوين-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين القرار رقم 4 ل�سنة 
العقارى احلر لالأجانب. التملك  مناطق  حتديد  ب�ساأن   2021

ون�س القرار على اأنه يجوز منح االجانب وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحددة اململوكة جزئيا لالأجانب و�سركات 
املنطقة احلرة و�سركات االف�سور حق التملك العقارى. واأو�سح القرار اأن اأي ت�سريع اآخر يتناق�س واأحكام هذا 
القرار يعترب باطال والغيا. كما ن�س القرارعلى اأن حتدد مناطق التملك احلر مبوجب قرار من احلاكم بناء 

على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقارى اأو التملك العقارى احلر لالأجانب اأو العتبارات اأخرى .
يعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره وين�سر فى اجلريدة الر�سمية.

عبد اهلل املري ي�سهد حفل تخريج دورتني لل�سباط اجلامعيني وال�سرطة الن�سائية
•• دبي-الفجر:

�سهد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، �سباح 
دورة  تخريج  حفل  دب��ي،  �سرطة  باأكادميية  العام  التخريج  ميدان  يف  اأم�س 
1 لعام  الن�سائية )رقم  25( ودورة ال�سرطة  ال�سباط اجلامعيني )الدفعة 
2021(، بح�سور م�ساعدي القائد العام، ومديري االإدارات العامة ومراكز 

ال�سرطة ونوابهم، واأولياء اأمور اخلريجني.
اإعداد  دبي، على  ل�سرطة  العامة  القيادة  املري، حر�س  الفريق  واأكد معايل 
وتاأهيل الكوادر الع�سكرية، وت�سليحهم باأف�سل العلوم واملعارف التخ�س�سية 
التي تتطلبها طبيعة عملهم، لتحقيق التوجهات اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي، 
وا�ستعدادا ال�ست�سافة دولة االإمارات العربية املتحدة الإك�سبو 2020 دبي، 
م�سددا على اأهمية التعامل احل�ساري مع اجلمهور و�سيوف وزوار الدولة، 
و�سمعة  على مكت�سبات  للحفاظ  التوقعات،  م�ستوى  تفوق  وتقدمي خدمات 

�سرطة دبي، وامل�ساهمة يف حتقيق االأمن واالأمان يف ربوع االإمارات.
ال�سويدي،  غ��امن  غيث  الدكتور  االأ�ستاذ  ال��ل��واء  �سعادة  اأو���س��ح  جانبه،  وم��ن 
تخريج  اأن  بالوكالة،  والتدريب  االأك��ادمي��ي��ة  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 

هذه الكوكبة من العن�سرين الرجايل والن�سائي املزمع ان�سمامها اإىل قوة 
�سرطة دبي، ياأتي تعزيزا مل�سرية االأمن واالأمان، انطالقا من دور االأكادميية 
من  املوؤهلة  ال�سرطية  بالكوادر  ال�سرطة  وم��راك��ز  العامة  االإدارات  رف��د  يف 
وب�سط  النظام  حفظ  يف  للم�ساهمة  واالأف�����راد،  ال�سباط  و���س��ف  ال�سباط 
ال�سورة  لعك�س  وال�سالم،  الت�سامح  قيم  ون�سر  العدالة،  وحتقيق  القانون 
امل�سرفة ملنت�سبي ل�سرطة دبي، مبا يرتقي اإىل م�ستوى روؤى وتطلعات القيادة 
الر�سيدة. وبداأت وقائع حفل التخريج بعزف ال�سالم الوطني لدولة االإمارات 
العربية املتحدة، ثم نزول معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، يرافقه اللواء 
االأ�ستاذ الدكتور غيث غامن ال�سويدي، والعميد االأ�ستاذ الدكتور حممد بطي 
ال�سام�سي، نائب مدير اأكادميية �سرطة دبي، اإىل اأر�س امليدان لتفقد طابور 
اخلريجني، وبعد تالوة عطرة الآيات من الذكر احلكيم، انطلق اخلريجون 
اإعجاب احل�سور،  نالت  التي  الع�سكرية  العرو�س واحلركات  بع�س  لتقدمي 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  تف�سل  ثم  حيث �سكلوا كلمة )اإك�سبو 2020(، 
بتكرمي االأوائل، اأعقب ذلك قيام اخلريجني برتديد ق�سم الوالء، ويف اخلتام 
امليدان، ومت  اأر�س  قام قائد الطابور باال�ستئذان لالن�سراف واخل��روج من 

التقاط ال�سور التذكارية.

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  313/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

اأعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
 6،168.90 البالغ م�ساحته   1 36 مببنى مبنى جولد كري�ست فيوز  PH بالطابق رقم   4 العقار رقم  التنفيذي على 
قدم مربع واملواقف رقم B1-46/45 على قطعة االر�س رقم 896 مبنطقة الثنية اخلام�سة باإمارة دبي املرهون للبنك 
الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره مببلغ 
وثالثني درهم و�سبعة وت�سعني  و�سبعة  وخم�سمائة  الف  واربعني  واربعة  واربعمائة  )مليونان  درهم   2،444،537.97
فل�سا( من ح�سيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 

ل�سنة 2008 بامارة دبي. 
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �س م ع عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - 

مكتب رقم 802 & 804  وميثله : عائ�سة عبدال�سالم حممد اجلزيرى  
املطلوب اإعالنه : ج��اوراف ده��اوان  عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�سة - دبي - مبنى جولد كري�ست فيوز 

 PH-4-  0559779441 رقم  العقار  �سقة   -  1
Gaurav-dhawan@gmail.com

مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املنطقة :   -  896 االر���س  - رقم  �سكنية  �سقة   : املمتلكات  اأو�ساف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س 
573،11 مرت  PH - امل�ساحة :   4 1 - ا�سم املبنى : جولد كري�ست فيوز - رقم العقار  الثنية اخلام�سة - رقم املبنى : 

مربع - التقييم )4،037،882/99( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  264/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
اأعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار رقم 2619 البالغ م�ساحته 800 مرت مربع مبنطقة الثنية اخلام�سة باإمارة دبي املرهون للبنك 
الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره مببلغ 
البيع طبقا  الف درهم الغري( من ح�سيلة  واربعة وخم�سني  و�ستمائة  ماليني  ثالث  )فقط  درهم   3،654،000.00

الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني )�سابقا( وبنك ابوظبي التجاري )حاليا(  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - �سقة مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

 - 2619 اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�سة - �سقة العقار رقم  اإعالنه : ابو الليثي مامياتى - عنوانه : االإم��ارات -  املطلوب 
abcdefg@gmail.com  -  0500000000

مو�سوع االإعالن :
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�س 2619 - رقم البلدية 1 -393 - امل�ساحة 

: 800 - مرت مربع - القيمة الكلية : 5.000.000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأكد عبد اهلل حممد االأ�سرم الرئي�س 
االإمارات  بريد  ملجموعة  التنفيذي 
اإطار  تعترب  اخلم�سني"  "وثيقة  اأن 
عمل �سامل ير�سم االآفاق امل�ستقبلية 
القادمة  املرحلة  االإم��ارات يف  لدولة 

من م�سريتها التنموية.
وقال االأ�سرم يف حوار خا�س لوكالة 
" وام" اإن املجموعة  اأنباء االإم���ارات 
امل�ستقبلية  التطلعات  بدعم  معنية 
ال��ط��م��وح��ة ل��ل��دول��ة وح��ري�����س��ة على 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االإجن���������ازات يف 
املجال اللوج�ستي والربيدي واملايل 
التميز  وبلوغ م�ستويات جديدة من 
مبا  الت�سغيلية  وال��ك��ف��اءة  املوؤ�س�سي 
نحو  الدولة  دعم خطوات  ي�سهم يف 
والنمو  النه�سة  من  جديدة  حقبٍة 
ريادته  وتر�سيخ  راية وطننا  الإع��الء 
النطالق  اال�ستعدادات  وعن  عامليا. 
 .. 2020 اإك�����س��ب��و  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
ي�ستعد  االإم������ارات  ب��ري��د  اأن  اأو����س���ح 
الإط��الق طابع تذكاري جديد بهذه 
الثقايف  التي تعترب احلدث  املنا�سبة 
االأكرب عاملياً و�سيخلد حمطة هامة 
ا�ست�سافة  ومتثل  الدولة.  تاريخ  يف 
ه���ذا احل���دث م��دع��اة ف��خ��ر واعتزاز 
لدولة  الفتاً  واإجن���ازاً  الوطن  الأبناء 
لت�سبح يف م�ساف  امل�ستحيل  ت  حتدَّ
اأن  اىل  م�����س��رياً  امل��ت��ق��دم��ة..  االأمم 
املجموعة �ستنظم يف الفرتة من 19 
 2022 ال��ع��ام  م��ن  ي��ن��اي��ر   23 اإىل 

للطوابع  العاملي  االإم����ارات  معر�س 
جمعية  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ربي���دي���ة 
الطوابع وبالتزامن  االإم��ارات لهواة 
"اإك�سبو  ف���ع���ال���ي���ات  ا����س���ت���م���رار  م����ع 

."  2020
وك�سف عن اأنه �سيتم توفري �سندوق 
ب�����ري�����دي خم�������س�������س ل���ك���ل ال������دول 
ليكون  اإك�سبو  معر�س  يف  امل�ساركة 
مب��ث��اب��ة ع���ن���وان ب���ري���دي خ��ا���س بها 
التوا�سل  �سي�سهل على اجلميع  مما 
ب�سال�سة مع اأحبائهم يف بلدهم االأم 
ف�ساًل عن م�ساركة جتاربهم املميزة 
والبطاقات  امل��را���س��الت  خ���الل  م��ن 
للتوا�سل  اأداًة  متثل  التي  الربيدية 

الثقايف واحل�ساري بني ال�سعوب.
ال��ربي��د يف دولة  ق��ط��اع  اأن  واأو����س���ح 
الهام  دوره  ���س��ي��وا���س��ل  االإم���������ارات 
والتقدم  ال���ن���م���اء  م�����س��رية  دع����م  يف 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن خالل 
وتعزيز  املتطورة  للتقنيات  مواكبته 
اال���س��ت��ث��م��ار فيها الإح����داث ق��ف��زة يف 
املجال اللوج�ستي والربيدي واملايل 
وتقدمي خدمات عالية اجلودة تلبي 
متطلبات املتعاملني حمليا واإقليميا 
م�ساعيه  و����س���ي���وا����س���ل  ودول������ي������ا. 
العاملية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ال���س��ت�����س��اف��ة 
اخلا�سة بالقطاع اللوج�ستي لتعزيز 
املجال  ه��ذا  يف  عامليا  ال��دول��ة  مكانة 
وق��د جن��ح ب��ري��د االإم�����ارات بتحقيق 
بفوز  ال�سعيد  ه��ذا  على  خطوة  اأول 
االحتاد  موؤمتر  با�ست�سافة  ال��دول��ة 
وهو   2025 لعام  العاملي  الربيدي 

يف  امل�����س��ارك��ة  للمجموعة  �سيتيح  م��ا 
�سياغة م�ستقبل قطاع الربيد عاملياً 
وتر�سيخ ح�سور الدولة كقوٍة دافعة 
لوج�ستية  منظومة  ن��ح��و  للتحول 
ع����امل����ي����ة اأك��������رث م������رون������ًة وت�����ط�����وراً 

وتناف�سية.
تغطيها  ال���ت���ي  ال�������دول  ع�����دد  وع�����ن 
ب��ري��د االإم�����ارات وخططها  خ��دم��ات 
ل���دخ���ول م��ن��اط��ق اأخ������رى.. ذك���ر اأن 
خدمات  ي��ق��دم  االإمارات"  "بريد 
تنا�سب  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب��ري��دي��ة  وح��ل��وال 
خدمات  وي��وف��ر  وال�سركات  االأف���راد 
ال�����س��ري��ع وال���ط���رود املحلية  ال��ربي��د 
"خدمة  االأم��وال  والدولية وحتويل 
اإن�ستانت كا�س وخدمة النظام املايل 
 " العاملي  الربيدي  الدويل لالحتاد 
والطرود  الوثائق  بتو�سيل  يقوم  و 
املوؤمنة اإىل اأكرث من 190 دولة مع 
اإمكانية تعقبها اإلكرتونياً .. ويعتزم 
دول  نحو  ح�سوره  تو�سيع  موا�سلة 
حال  يف  م�ستقباًل  اأخ����رى  واأ����س���واق 
وجد �سرورة لذلك و�سمن خططه 
وتلبية  الأعماله  جديدة  اآف��اق  لفتح 
للمتعاملني  املتنامية  االحتياجات 
والطلب الكبري على خدمات الربيد 

الدويل.
ال���ط���ل���ب على  ا����س���ت���م���راري���ة  وع������ن 
التطور  م���ع  ال���ربي���دي���ة  اخل���دم���ات 
ال����ك����ب����ري ال��������ذي ي�������س���ه���ده ال����ع����امل 
م��ع هذه  ت��ت��واف��ق  واإم��ك��ان��ي��ة جعلها 
اأن�سطة  من����و  ت����اأث����ري  و  ال���ت���غ���ريات 
التجارة االإلكرتونية على اخلدمات 

الربيدية واللوج�ستية ..
الربيد  ق���ط���اع  اأن  االأ�����س����رم  اع���ت���رب 
ي�������واك�������ب ال�������ت�������ط�������ورات ال����ك����ب����رية 
واملت�سارعة حول العامل حيث ا�ستفاد 
احلديثة  والتقنيات  االبتكارات  من 
قدراته  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ربي���د  يف جم���ال 
الكفاءة  م�ستويات  ورف��ع  الت�سغيلية 
اإ���س��اف��ة اإىل  واجل������ودة يف ع��م��ل��ي��ات��ه 
ت�سخريه هذه التقنيات يف اخلدمات 
ت�سليم  مثل  اللوج�ستية  ال��ربي��دي��ة 
الطلب  ي����زال  وال  وت���اب���ع  ال���ط���رود. 
اإذ  م�ستمراً  اخل��دم��ات  على  الكبري 
التي ال  تعد من اخلدمات احليوية 
من  بالرغم  عنها  اال�ستغناء  ميكن 
التحول الرقمي يف جمال املرا�سالت 
ف�����س��اًل ع��ن ك���ون ال��ق��ط��اع الربيدي 
م���وؤك���داً حر�س   .. ب��امل��رون��ة  ي��ت��م��ي��ز 
اأف�سل  تبني  االإمارات" على  "بريد 
امل��ن��ه��ج��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة واآل���ي���ات العمل 
املنظومات  ب����اأح����دث  واال����س���ت���ع���ان���ة 
الربيد  املحُبتكرة يف جم��ال  واحل��ل��ول 
اإىل تطلعات  ترقى  لتقدمي خدمات 

املتعاملني.
للتجارة  الكبري  ال��زخ��م  اأن  واأ���س��اف 
االإل����ك����رتون����ي����ة مي���ث���ل اأح�������د اأب������رز 
الفرتة  عاملياً  ال�ساعدة  االجت��اه��ات 
امل��ا���س��ي��ة وال��ن��م��و غ���ري امل�����س��ب��وق يف 
قطاع  على  اإيجاباً  ينعك�س  ن�ساطها 
القطاع  و�سهد  الربيدية.  اخلدمات 
م�����ع ت���ف�������س���ي اجل����ائ����ح����ة زي�����������ادًة يف 
الطرود  ونقل  ال�سحن  على  الطلب 
واللوج�ستية  الربيدية  واخل��دم��ات 

عملية  من  رئي�سياً  ج��زًءا  باعتبارها 
امل�������س���رتي���ات بعد  احل�������س���ول ع���ل���ى 
اأن  متوقعاً  االن��رتن��ت.  ع��رب  طلبها 
الربيدية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يوا�سل 
مدعوماً  حملياً  الت�ساعدي  م�ساره 
باملوؤ�سرات القوية التي �سجلها قطاع 

التجارة االإلكرتونية يف الدولة .
ولفت اإىل اأنه يف عام 2020 ذكرت 
درا�سة من "اقت�سادية دبي" اأنه و�سل 
حجم مبيعات التجزئة عرب من�سات 
اإىل  الدولة  االإلكرتونية يف  التجارة 
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يف امل��ائ��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س ���س��ن��وي فيما 
املائة  يف   83 بن�سبة  ارتفاعاً  اأعلنت 
على اأ�سا�س �سنوي يف عدد تراخي�س 
�سراكات التجارة االإلكرتونية خالل 
العام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ت��ة  االأ���س��ه��ر 
امل��ا���س��ي. وب��ال��ت��ايل خ��دم��ات الربيد 
منوها  �ستوا�سل  ال��ط��رود  وتو�سيل 
االإلكرتونية  التجارة  طفرة  ملواكبة 
امل�سار  ه��ذا  ي�ستمر  اأن  ��ح  املحُ��رجَّ وم��ن 
التقديرات  ت�سري  ح��ي��ث  �ستقباًل  محُ
"غرفة  اأع����دت����ه����ا  ل����درا�����س����ٍة  وف����ق����اً 
التجارة  �سوق  قيمة  اأنَّ  اإىل  دبي" 
اإىل  �ست�سل  الدولة  يف  االإلكرتونية 
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وع����ن امل���م���ي���زات ال���ت���ي ي��ن��اف�����س بها 
ب��ري��د االإم�����ارات ال�����س��رك��ات االأخرى 
اأداء املجموعة  يف املجال نف�سه وعن 
 .. كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة  خ������الل 
ع���رّب االأ����س���رم ع��ن ف��خ��ره باإمتالك 
اأكرب  االإمارات"  ب��ري��د  "جمموعة 

التو�سيل  خل��دم��ات  حم��ل��ي��ة  �سبكة 
وت�سليم  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا  ت���ع���زز 
اأنحاء االإمارات  اإىل خمتلف  الربيد 
ال�سبع وت�سعى املجموعة اإىل تو�سيع 
نقاط االت�سال لديها خالل العامني 

املقبلني .
واأ�ساف اأن املجموعة تعمل على ربط 
الدولة  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  امل��ج��ت��م��ع��ات 
وال�سرق االأو�سط والعامل من خالل 
التي  ال���ذك���ي���ة وامل���وث���وق���ة  احل���ل���ول 
جمال  يف  رائ���دة  �سركة  منها  جتعل 
واللوج�ستية  ال��ربي��دي��ة  اخل��دم��ات 
والتجارة االإلكرتونية. وت�سعى جلعل 
عمليات تو�سيل ال�سحنات والوثائق 
واخلدمات ذات ال�سلة جتربة �سل�سة 
وم���ري���ح���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني. وذك�����ر اأن 
فعالية نهجها ومتيز اأعمالها جتلت 
خ����الل اأزم�����ة ك���ورون���ا ح��ي��ث ب����ادرت 
االحتياجات  م��ع  اأع��م��ال��ه��ا  بتكييف 
وحر�ست  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اجل����دي����دة 
االإلكرتوين  املوقع  على  العمل  على 
للهاتف  وت���ط���ب���ي���ق���ه���ا  وحت����دي����ث����ه 
امل�ستخدم  جتربة  لتح�سني  املحمول 
وتو�سيع نطاق خدماتها مثل تاأجري 
و جتديد ا�سرتاكات �سندوق الربيد 

. "epbox.ae" واإطالق
على  ال����ع����ائ����دة  ال����ف����ائ����دة  ح������ول  و 
عدد  يف  ع�سوا  كونها  من  املجموعة 
من املنظمات العاملية و عن م�ساركة 
ب��ري��د االإم����ارات االأخ���رية .. ذك��ر اأن 
دول�����ة االإم��������ارات ع�����س��و يف االحت����اد 
 1973 العام  العاملي منذ  الربيدي 

ح���ي���ث ت��ت��ي��ح ه�����ذه ال���ع�������س���وي���ة لها 
دولة   190 من  اأك��رث  اإىل  الو�سول 
عرب �سبكة االحتاد الربيدي العاملي. 
مكانتها  اإب����راز  ع��ل��ى  ت�ساعدها  ك��م��ا 
ك��م��رك��ز ل��وج�����س��ت��ي ا���س��رتات��ي��ج��ي يف 
التجارية  االأع��م��ال  لي�سهل  املنطقة 
ب�سقيها التقليدي وااللكرتوين عرب 
احلدود اإىل الدولة ومنطقة ال�سرق 
تقدمي خدمات  االأو�سط عن طريق 
لتلبية  خ�����س��ي�����س��اً  م�����س��م��م��ة  م��رن��ة 
احتياجات االأفراد واملوؤ�س�سات �سمن 

جمتمع االأعمال.
االإمارات"  "بريد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
عمليات  يف  امل��ث��ايل  ال�سريك  تعترب 
بالتجارة  اخل���ا����س���ة  االأخ������ري  امل���ي���ل 
�سوقاً  ال��دول��ة  وت�سكل  االإلكرتونية 
���ربى ل��ل��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة عرب  كحُ
ع�سويتها  ت���ع���ت���رب  ك���م���ا  احل��������دود 
يف امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة ج���داً 
االطالع  لها  ت�سمح  حيث  الأعمالها 
العاملية  امل�ستجدات  كافة  على  دوم��اً 
ل��ق��ط��اع ال���ربي���د وت�����س��اع��ده��ا على 
وقدراتها  اإمكاناتها  وتطوير  تعزيز 
يف جمال تقدمي اخلدمات الربيدية 
امل�ستويني  ع���ل���ى  اجل��������ودة  ع���ال���ي���ة 
االإق���ل���ي���م���ي وال���ع���امل���ي. ومي���ك���ن من 
و�سع  يف  امل�ساركة  ع�سويتها  خ��الل 
�ساأنها  من  التي  وال��ربام��ج  اخلطط 
التي  امل��ن��ه��ج��ي��ات اجل����دي����دة  ر����س���م 
الربيدي  ال��ق��ط��اع  وف��ق��ه��ا  �سي�سري 
مل�ساركة  الف��ت��ا  ال���ع���امل..  اأن���ح���اء  يف 
ب��ري��د االإم�����ارات م���وؤخ���راً يف موؤمتر 

27 يف  ال���  العاملي  االحت��اد الربيدي 
�سهد  والذي  العاج  ب�ساحل  اأبيدجان 
ل�  االأع�ساء يف االحت��اد  ال��دول  تبني 
العاملية"  الربيدية  "اال�سرتاتيجية 
لدورة  �ستمثل خارطة طريق  والتي 
العمل اجلديدة لالحتاد اعتباراً من 

العام 2022.
واعترب الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
فوز  جت���دي���د  اأن  االإم����������ارات  ب���ري���د 
االإدارة  جمل�س  بع�سوية  املجموعة 
وجمل�س العمليات الربيدية للدورة 
م�سوؤولية  اأم�����ام  ي�����س��ع��ه��ا  ال��ق��ادم��ة 
كبرية للم�ساهمة بفاعلية يف تطوير 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ربي��دي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
احت����اد ال���ربي���د ال��ع��امل��ي مب���ا ي�سمل 
جودة  ورف��ع  التحتية  البنية  تطوير 
مفاهيم  وتطبيق  املقدمة  اخلدمات 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال�����س��م��ول املايل. 
اإدارة  بالتعاون مع جمل�س  و�ستعمل 
احت���اد ال��ربي��د ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�سم 
40 دولة على و�سع اال�سرتاتيجيات 
الق�سايا  وبحث  االأن�سطة  ومتابعة 
والت�سريعية  واالإداري����ة  التنظيمية 

والقانونية يف املجال الربيدي.

•• اأبوظبي-وام:

العامة جلائزة خليفة  االأمانة  اأكدت 
الرتبوية اأهمية ابتكار طرق واأ�ساليب 
التطور  ت����واك����ب  ج����دي����دة  ت���دري�������س 
التكنولوجيا  ل��ت��وظ��ي��ف  ال��ع��ل��م��ي 
ملادة  خا�سة  التعلم  بيئة  يف  املتطورة 
اللغة العربية لغتنا االأم مبا يعزز من 
اإقبال الن�سء واالأجيال اجلديدة على 
اجلمالية  قيمها  وا�ستلهام  تعلمها 

واالإبداعية يف حياتهم اليومية.
العمل  ور������س�����ة  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
اجلائزة  نظمتها  ال��ت��ي  التطبيقية 

عن بعد بعنوان " االإبداع يف تدري�س 
اللغة العربية "، وحتدث فيها كل من 
حمكم  ال�سعافني  اإب��راه��ي��م  الدكتور 
والدكتورة  الرتبوية،  خليفة  جائزة 
عائ�سة ال�سحي فائزة بجائزة خليفة 

الرتبوية بالدورة الرابعة ع�سرة .
واأكدت اأمل العفيفي اأمني عام جائزة 
اه��ت��م��ام اجلائزة  ال��رتب��وي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
العربية  اللغة  يف  االإب����داع  بتكري�س 
يف خم��ت��ل��ف امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة ويف 
ه���ذا ال�����س��دد ح��ر���س��ت اجل��ائ��زة منذ 
انطالق م�سريتها على طرح جماالت 
العربية  ال��ل��غ��ة  ل���الإب���داع يف  حم��ف��زة 

التعليمية،  العملية  عنا�سر  جلميع 
كما تطرح اجلائزة يف دورتها احلالية 
اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة جم���ال االإب�����داع يف 
حتت  وتندرج  العربية  اللغة  تدري�س 
االأ�ستاذ  فئة  هما  فئتان  امل��ج��ال  ه��ذا 
اجلامعي املتميز على امل�ستوى املحلي 
على  املتميز  املعلم  وف��ئ��ة  وال��ع��رب��ي��ة، 
امل�ستوى املحلي، ويحظى هذا املجال 
ب��اإق��ب��ال ك��ب��ري م��ن امل��ي��دان الرتبوي 

على امل�ساركة .
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
خليفة  ج����ائ����زة  ت�����س��ع��ى  ال�����س��ع��اف��ني 
ال���رتب���وي���ة ل��ل��ّن��ه��و���س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

اهتماًما  وت���ويل  جم��االت��ه،  خمتلف 
على  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بتعليم  ��ا  خ��ا���سًّ
�سعيدي التعليم العام حيث خ�س�ست 
جائزة للمعّلم املتميز وجائزة للتمّيز 
اأهم  مطبقة  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  يف 
بني  املفا�سلة  يف  واأح��دث��ه��ا  امل��ع��اي��ري 
املتقدمني بدًءا من كفايات التدري�س 
وانتهاًء  والتقومي  العلمي  والبحث 
االإلكرتونية  ال��و���س��ائ��ط  ب��ا���س��ت��خ��دام 
والتعليم عن بعد، هادفًة اإىل ت�سجيع 
امل��ع��ّل��م��ني واأ����س���ات���ذة اجل��ام��ع��ات على 

التمّيز واالإبداع واملناف�سة.
عائ�سة  الدكتور  تطرقت  جهتها  من 

اإىل   - ال���ور����س���ة  خ�����الل   - ال�����س��ح��ي 
ب��ج��ائ��زة خليفة  ال��ف��وز  جت��رب��ت��ه��ا يف 
ع�سرة  الرابعة  ال���دورة  يف  الرتبوية 
عن فئة املعلم املتميز .. م�سرية اإىل اأن 
التميز ميثل اأحد االأهداف الرئي�سية 
الرتبوية  خليفة  جائزة  ت�سعى  التي 
اإىل ن�سرها يف امليدان الرتبوي بحيث 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ال��ت��م��ي��ز  ي�����س��ب��ح 
العملية  ع���ن���ا����س���ر  ج���م���ي���ع  جت���م���ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن م��ع��ل��م��ني واإداري������ني 

وطلبة واأولياء اأمور.
العربية  ال��ل��غ��ة  اأن  ال�����س��ح��ي  واأك�����دت 
القيم  م��ن  وا�سعة  مبنظومة  تتميز 

االإب��داع��ي��ة واجل��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ينبغي 
َن�ِسرب  اأن  وباحثني  كرتبويني  علينا 
جمالياتها،  ون��ك��ت�����س��ف  اأغ������واره������ا، 

واالإبداعية  البالغية  وننقل �سورها 
نقدمه  ال���ذي  امل��ع��ريف  امل��ح��ت��وى  اإىل 
املعلم  دور  ي��اأت��ي  هنا  وم��ن  للطالب، 

اأن  ي�ستطيع  ال����ذي  وامل��ت��م��ي��ز  امل��ب��دع 
وا�سعة  اآف������اق  يف  ب��ال��ط��ال��ب  ي��ح��ل��ق 

جلماليات لغتنا االأم .

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  م��ن  بتوجيهات 
رئي�س جمل�س ادارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
الأجيال  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  جمعية  ت�����س��ارك  التعليمية  
يف  للكتاب  ال��ع��ني  معر�س  يف  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  مبكتبة  ممثلة   امل�ستقبل 
دورته الثانية ع�سر والذي افتتحه �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
اأبوظبي  اأبوظبي رئي�س مكتب  اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة 
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�سبتمرب 2021 .

املخ�س�س  ال��رك��ن  ال��ع��ام يف  ه��ذا  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ت��اأت��ي م�ساركة مكتبة  و 
لالأن�سطة و الفعاليات باملعر�س بتقدمي فعاليتني من اأبرز براجمها  وهما  

برنامج "�سخ�سيات من ذاك الزمان " و برنامج "حلقة الراوي" ، 
ه��ذا وت��ق��دم املكتبة ب��راجم��ه��ا ت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت ال��دول��ة باخلم�سني 
من  ملجموعة  التاأ�سيل  الزمن  ذاك  من  �سخ�سيات  برنامج  يتناول  حيث 
ال�سخ�سيات التي كان لها دور كبري يف تاريخ االإمارات و �ساهمت يف  ر�سم 
اأ�س�س ال��دول��ة احلديثة ع��رب  ع��ر���س  لق�س�س  م��الم��ح االحت���اد و و���س��ع 
الطريق  لتنري  العظيمة  ب���االإجن���ازات  امل�سيئة  املميزة  ال��ذات��ي��ة  �سريهم 

لالأجيال القادمة كقدوات موؤثرة و جليلة .
التي  احللقة  تلك  وه��ي  الراوي"  "حلقة  الثاين  الربنامج  يتناول  فيما 

يجل�س فيها االأطفال حول �سخ�سية الراوي التي تاأخذهم اإىل عامل من 
التخيل  ملكة  تطوير  و  اال�ستماع  مهارة  تنمية  بهدف  اجلمال  و  اخليال 
ل���دى االأط���ف���ال ، يف ال��وق��ت ذات���ه ي�سمح ل��ه��م اأن ي��ع��ربوا ع��م��ا ي��ج��ول يف 
خاطرهم من اأفكار ويف�سحون عن راأيهم يف االأحداث التي تدور حولها 
الق�سة  حماكاة  لندوات الكتاب لدى فئة الكبار، وقد يتقم�س الطفل دور 
اأحد ال�سخ�سيات يف الق�سة اأو دور الكاتب اأحيانا ليخلق اأحداثا مغايرة اأو 
ي�سيف ما يدور بذهنه  اأو يحذف بع�سا من اأحداث الق�سة و يغري م�سارها 

بروؤية خمتلفة 
 واجلدير بالذكر اأن مكتبة اأجيال امل�ستقبل ت�سارك �سنويا يف معر�س العني 
من  بتوجيهات  اليوم  وحتى   2009 االأوىل  دورت��ه  انطالق  منذ  للكتاب 

رئي�س جمل�س االإدارة اإميانا من �سموها بجعل القراءة عادة يومية لدى 
الطفل هذا ومتتد امل�ساركة على مدار اأيام اإقامة املعر�س فيما ي�سارك يف 
دورة هذا العام اأكرث من 100 عار�س ودار ن�سر، لتعريف اجلمهور باأحدث 
االإ�سدارات االأدبية املتنوعة مبا يحُلبي تطلعات وذائقة القراء من خمتلف 
االهتمامات والفئات العمرية و ي�ست�سيف املعر�س 50 متحدثاً من نخبة 
االإماراتيني  والفنانني  واملبدعني  والكتاب  البارزة،  الثقافية  ال�سخ�سيات 
الغني للدولة خالل اخلم�سني عاماً  الثقايف  ال�سوء على االإرث  لت�سليط 
املا�سية ، اإىل جانب برامج موّجهة لالأطفال، وعرو�س ترفيهية وتثقيفية 
باملعر�س من  املحيطة  املنطقة  وت�سم  كما  امل��ه��ارات،  لتنمية  وور���س عمل 
اخلارج، ا�سرتاحة جذابة ومنطقة ترفيهية للزوار والعائالت واالأطفال .

مكتبة اأجيال امل�ستقبل ت�سارك يف معر�س العني للكتاب يف دورته »12«

بريد الإمارات: تخ�سي�س �سندوق بريدي للدول امل�ساركة يف اإك�سبو2020 دبي

خليفة الرتبوية تنظم ور�سة الإبداع يف تدري�س اللغة العربية

•• دبي -وام: 

ك�سفت النيابة العامة بدبي اأن عدد االأحكام الغيابية ال�سادرة من حمكمة 
اال�ستئناف يف اجلنح واملخالفات والتي مت الطعن عليها بطريق املعار�سة 
بلغ 205 معار�سات ا�ستئنافية يف غ�س���ون �سنة 2020م بينما بلغ عددها 

حتى منت�سف �سبتمرب من العام احلايل . ا�ستئنافية  معار�سة   197
وق����ال امل�����س��ت�����س��ار ط����ارق اأح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي رئ��ي�����س ن��ي��اب��ة اأول اإن االأرق�����ام 
دبي  باإمارة  اجلزائية  االأحكام  على  الطعون  بعدد  املتعلقة  واالإح�سائيات 
كفاءة  الق�سائية وعن مدى  االأحكام  ج��ودة  تك�سف يف حقيقتها عن مدى 

نظام التقا�سي يف اإمارة دبي و الذي ي�سمن للمتعاملني امل�ساواة و احليادية 
والنزاهة اأمام الق�ساء هذا ف�سال على اأن تلك االأرقام واالإح�سائيات تك�سف 
كذلك عن مدى دقة وو�سوح االأحكام الق�سائية والتحقيقات يف اإمارة دبي 
االأمر الذي ينعك�س اإيجابا على ر�سا املتعاملني وثقتهم باملحاكم والنيابة 
العامة باالإمارة مبا يتوافق مع اخلطط اال�سرتاتيجية الإمارة دبي ويحقق 

روؤى قادتها.
القانوين  لوكيله  اأو  �سخ�سيا  عليه  للمحكوم  يجوز  باأنه  امل�ست�سار  واأ�ساف 
املعار�سة يف االأحكام اجلزائية االبتدائية الغيابية ال�سادرة يف حقه يف اجلنح 
اآخ��ر يوم  واإذا �سادف  اإعالنه باحلكم  تاريخ  اأي��ام من   7 واملخالفات خالل 

من مدة املعار�سة يوم عطلة ر�سمية فاإن ميعاد الطعن ميتد اإىل اأول يوم 
عمل بعدها وحت�سل املعار�س�ة بتقرير يتم ت�سجيله يف قلم جزاء املحكمة 
تاريخ  املعار�سة  تقرير  ويت�سمن  الغيابي  احلكم  اأ�سدرت  التي  االبتدائية 
اجلل�سة املحددة لنظرها ويعترب ذلك اإعالنا بها ولو كان التقرير باملعار�سة 
قد مت تقدميه من قبل وكيل املحكوم عليه ويجب اأن يح�سر املتهم املعار�س 
اجلل�سة االأوىل املحددة لنظر املعار�سة واإال ق�سي باعتبارها كاأنها مل تكن 
ويرتتب على املعار�سة اإعادة نظر الدعوى بالن�سبة للمحكوم عليه املعار�س 
اأمام املحكمة التي اأ�سدرت احلكم الغيابي ويكون احلكم ال�سادر غيابيا يف 
املعار�سة غري قابل للمعار�سة عليه واإمنا يحق اتخاذ اجراءات اال�ستئناف 

بخ�سو�سه ويتبع يف املعار�سة على االأحكام الغيابية ال�سادرة من حمكمة 
اال�ستئناف يف اجلنح واملخالفات ما هو مقرر اأمام حمكمة اأول درجة .

واأ�سار امل�ست�سار طارق اإىل اأنه ال جتوز املعار�سة يف االأحكام الغيابية ال�سادرة 
من حمكمة اجلنايات واإمنا تعاد اإجراءات املحاكمة اإذا ح�سر املحكوم عليه 
اأو اإذا األقي القب�س عليه كما ال جتوز املعار�سة يف اأحكام اجلنح واملخالفات 
يف املحكمة االبتدائية ال�سادرة ح�سوريا اعتباريا واإمنا يحق اتخاذ اإجراءات 
للمحكمة  يجوز  ال  اأي  بطعنه"  الطاعن  ي�سار  "ال  كما  فيها  اال�ستئناف 
ت�سديد العقوبة على املتهم بناء على معار�سته هذا ف�سال على اأنه ال يلزم 

للطع�ن باملعار�سة اإيداع اأية تاأمينات مالية.

دبي يف  ال�سادرة  ال�ستئنافية  الغيابية  الأحكام  على  معار�سات   205

•• دبي -وام:

مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  بح�سور 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
دبي..   2020 الإك�سبو  العام  املفو�س 
"بيت  م�سروع   2020 اإك�سبو  اأط��ل��ق 
الهامور" وهو م�سروع فني جمتمعي 
ال�سيادين  جمع  على  �سيعمل  ف��ري��د 
املدار�س  والعلماء والفنانني وتالميذ 
اإىل جانب عدد من املوؤ�س�سات يف اإك�سبو 
2020 دبي من اأجل ا�ستعرا�س باقة 
املبهرة  الفنية  االأع��م��ال  م��ن  خم��ت��ارة 
ب�����س��ري��ا وامل��ل��ه��م��ة يف م���وق���ع احل���دث 

الدويل.
اإط�����ار دع����وة موجهة  وي���اأت���ي ذل���ك يف 
للتوا�سل  العامل  جمتمعات  �ستى  اإىل 
"بيت  يتناول  اال�ستدامة  ق�سايا  م��ع 
الهامور" ال�سعاب املرجانية باالإمارات 
وما توؤويه من كائنات بحرية ال �سيما 
ال�سمك املعروف حمليا با�سم الهامور. 
وق����ال م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان مبارك 

والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
دبي   2020 الإك�سبو  ال��ع��ام  امل��ف��و���س 
�سعار  ي��ج�����س��د  الهامور"  "بيت  اأن 
العقول  ت��وا���س��ل   "  2020 اإك�����س��ب��و 
الفن  وي����وظ����ف  امل�ستقبل"  و����س���ن���ع 
واالبداع لتحقيق التوا�سل احل�ساري 
امل�ستقبل  ل�سناعة  العاملية  وامل�ساركة 
امل���زده���ر يف ال��ع��امل اأج��م��ع وذل���ك من 

اجل مواجهة اأكرب حتدياتنا ".
جدارية  لوحة  امل�سروع  و�سي�ستعر�س 
معلقه م�سنوعة من االن�سجة ناب�سة 
باحلياة ت�سور احلياة البحرية اأن�ساأها 
با�ستخدام  امل��دار���س  ع��دد من تالميذ 
امل�ستدامة  واالأ���س��ب��اغ  الباتيك  تقنية 
و�سي�سم اأي�سا جم�سم �سمكة الهامور 
االأ�سباح  ب�سباك  يعرف  مم��ا  امل�سنوع 

واملهملة  امل��ف��ق��ودة  ال�����س��ي��د  "�سباك 
�سو  االأ���س��رتال��ي��ة  للفنانة  البحر"  يف 
برناجما  امل�����س��روع  و�سي�سمل  راي����ان. 
حياكة  جتارب  يت�سمن  �سّيقا  اإبداعيا 
يديرها  مبتكرة  عمل  وور����س  يومية 
ف��ن��ان��ون وم��ع��ل��م��و ف��ن��ون م��ق��ي��م��ون يف 
اأي�سا فر�سة  للزوار  �ستتاح  االإم��ارات. 
متنامية  ف��ن��ي��ة  ق��ط��ع��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة 

با�ستمرار لل�سعاب املرجانية م�سنوعة 
يف  �ستعر�س  تدويرها  معاد  م��واد  من 

موقع اإك�سبو 2020.
الربنامج  �سي�سمل  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
اأم�سيات مو�سيقية بالتعاون مع مركز 
�سيعزف  ح��ي��ث  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال���ف���ن���ون 
مو�سيقية  م��ق��ط��وع��ة  امل���رك���ز  ط����الب 

حّلنوها ح�سريا لبيت الهامور.
�سرائح  ب���ني  ال���ه���ام���ور  ب��ي��ت  وي��ج��م��ع 
جمتمعية متنوعة ومنظمات خمتلفة 
ت�ستجيب  ج��وه��ري��ة  ق�س�سا  ل���ريوي 
من  واح��د  "وهو  اال�ستدامة  ملو�سوع 
الإك�سبو  الثالثة  الفرعية  املو�سوعات 
الفر�س  اأي�سا  ت�سمل  التي   2020

والتنقل" وحتتفي بعامل البحار.
يحكيها  التي  امللهمة  الق�س�س  وم��ن 
األف ليلة وليلة  الهامور" ق�سة  "بيت 
حوري  وعبداهلل  ال�سياد  عبداهلل  عن 
حني  الق�سة  مقدمة  �سيما  ال  البحر 
ي��ن�����س��ئ ال�����س��ي��اد ع��الق��ة ���س��داق��ة مع 
ح����وري ال��ب��ح��ر وي��ّط��ل��ع ع��ل��ى احلياة 

االأ�سماك  اأن  فيقّدر  املحيط  عمق  يف 
لكنها  فح�سب  للغذاء  م�سدرا  لي�ست 
و  الأنظمة  تخ�سع  حية  كائنات  اأي�سا 
لتلك  مماثلة  معقدة  اجتماعية  رت��ب 
التي يخ�سع لها الب�سر على الياب�سة.

الدين  �سم�س  حياة  الدكتورة  وقالت 
والثقافة  ال��ف��ن��ون  اأول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
خالل  م��ن  انهم  دب��ي   2020 اإك�سبو 
هذه الربامج �سي�سلطون ال�سوء على 
واأفراد  خمتلفة  حم��اور  بني  ال�سالت 
انهم غري مت�سلني  يبدو  املجتمع قد 

ببع�س و لكن عن طريق ربط الفنون 
بالعلم نو�سل بني هذه املحاور و اأفراد 
يف  االن���خ���راط  اإىل  ن��ه��دف  و  املجتمع 
اأعمق  لتكوين فهم  مو�سوعات جدية 
لق�سايا اال�ستدامة وبت�سهيل االت�سال 
والفنانني  وال��ع��ل��م��اء  ال�سيادين  ب��ني 
نطمح  واملوؤ�س�سات  امل��دار���س  وتالميذ 
حميطاتنا  م�����س��ت��ق��ب��ل  م��ع��اجل��ة  اإىل 
يف  ي�سعوا  اأن  اأي�سا  ال���زوار  من  نريد 
اأي م�سطح  اأن ما يحدث يف  احل�سبان 
باأكملها  البيئة  يوؤثر على حالة  مائي 

على نطاق عاملي.
اأوىل  م��ن   2020 اإك�����س��ب��و  اأن  ي��ذك��ر 
االأح��داث العاملية ال�سخمة التي تقام 
وهو  كوفيد19-  جائحة  تف�سي  منذ 
ي�ستمر من االأول من اأكتوبر 2021 
مار�س  م���ن  وال��ث��الث��ني  احل�����ادي  اإىل 
2022 ويدعو الزوار من �ستى اأقطار 
العامل للم�ساركة يف �سنع عامل جديد 
م���ن االحتفال  اأ���س��ه��ر  ���س��ت��ة  واخ��ت��ب��ار 
وتقدمهم  وابتكاراتهم  الب�سر  بنبوغ 

وثقافتهم.

اإطالق بيت الهامور لتقدمي روؤية فريدة لتحديات ال�ستدامة يف اإك�سبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

ع��ل��ى م���دى 20 ع���ام���اً، جن��ح نادي 
�سقاري االإم��ارات، على ال�سعيدين 
االإقليمي والدويل، يف زيادة الوعي 
بال�سقور  ال�����س��ي��د  ري��ا���س��ة  بقيمة 
�سرتك  محُ اإن�������س���اين  وف������ّن  ك������رتاث 
ي��ج��م��ع ب���ني ال�����س��ق��اري��ن يف داخ���ل 
وتعريف  االإم���ارات وخارجها،  دول��ة 
املحُ�ستدام  ال�سيد  باأ�ساليب  اأع�سائه 
واأخ���الق���ي���ات ال�������س���ق���ارة م���ن اأج���ل 
االرتقاء بها. فكانت حماية وتنمية 
امل����وروث االأ���س��ي��ل ل��دول��ة االإم����ارات 
م�ساريعه  يف  للنادي  اأ�سا�سًيا  داف��ًع��ا 

وفعالياته.
كّثفة  محُ ا�ستعدادات  ال��ن��ادي  وي�سهد 
هذه االأّيام لتنظيم الدورة القادمة 
م����ن م���ع���ر����س اأب����وظ����ب����ي ال������دويل 
رعاية  حت��ت  وال��ف��رو���س��ي��ة،  لل�سيد 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ ح��م��دان  �سمو 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
�سقاري  ن�������ادي  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
االإم������ارات، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 27 
�سبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر يف مركز 
وذلك  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي 
وت�����راث..  "ا�ستدامة  ���س��ع��ار  حت���ت 

تجّددة". بروٍح محُ
�����������س�����ارك ن��������ادي ����س���ق���اري  ك���م���ا ويحُ
م���ع منظمة  ب��ال��ت��ع��اون  االإم��������ارات، 

العاملي  واالحت�����������اد  ال���ي���ون�������س���ك���و، 
الطيور  على  واملحافظة  لل�سقارة 
اجل��ارح��ة، يف تنظيم م��وؤمت��ر دويل 
ال�سيد  ريا�سة  �ستقبل  "محُ بعنوان 
فعاليات  خ��الل  وذل��ك  بال�سقور"، 
معر�س  م�����ن  ال����ق����ادم����ة  ال����������دورة 

اأبوظبي لل�سيد.
وحت����ظ����ى ال���������دورة اجل�����دي�����دة من 
امل����ع����ر�����س، ب���رع���اي���ة ر����س���م���ي���ة من 
ال�سندوق  اأبوظبي،   - البيئة  هيئة 
احلبارى،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����دويل 
وم��������رك��������ز اأب�������وظ�������ب�������ي ال����وط����ن����ي 
�سركة  ال��ق��ط��اع  وراع���ي  للمعار�س، 
الع�سكرية  املعدات  لتجارة  "بينونة 
الفعاليات  لرعاة  اإ�سافة  وال�سيد"، 
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

العالمة  ���س��ري��ك   Emirates
ال�سيارات،  ل�����س��ن��اع��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
االإعالمي  ال�سريك  بينونة  وق��ن��اة 

الر�سمي.
ماجد  معايل  اأك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
العام لنادي  املن�سوري االأمني  علي 
االحتاد  رئي�س  االإم����ارات،  �سقاري 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  لل�سقارة  ال��ع��امل��ي 
اأّن   ،)IAF( اجل���ارح���ة   ال��ط��ي��ور 
اأب��وظ��ب��ي يف ���س��ون ال�سقارة  ج��ه��ود 
ك������رتاث اإن���������س����اين ب�������داأت م���ن���ذ ما 

العام  ع��ق��ود، ففي  اأرب��ع��ة  ع��ن  يزيد 
موؤمتر  اأول  تنظيم  مّت   1976
ال�سقارة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  دويل 
له  املغفور  م��ن  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، طّيب اهلل ثراه، الذي ال زال 
يتم�ّسكون  مكان  ك��ّل  يف  ال�سقارون 
دوره  ثّمنني  محُ ل��ه،  وال��وف��اء  باحلب 
اإىل  بال�سقارة  االرتقاء  يف  املحوري 
وازدياد  اأ�سيل،  اإن�ساين  تراثي  ف��ّن 
م�سروع  ب�����س��ك��ل  ��ار���س��ت��ه��ا  ممحُ رق��ع��ة 

وتعزيز ال�سيد املحُ�ستدام.
وت��ب��ل��ورت ه��ذه اجل��ه��ود على مدى 
ال�سنوات الالحقة، لتحُعّزز من مكانة 
ال��دول��ة وري��ادت��ه��ا يف جم���ال �سون 
ال�سيد  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث 
اأثمر عن تاأ�سي�س  املحُ�ستدام، وهو ما 
نادي �سقاري االإم��ارات يف �سبتمرب 
2001 من اأجل ن�سر الوعي حول 
وتقاليدها  ال�����س��ق��ارة  اأخ���الق���ي���ات 
ال�سيد  اأ�ساليب  وتطوير  االأ�سيلة، 

ال�سيد  على  واملحافظة  املحُ�����س��ت��دام، 
بال�سقور كرتاث عربي اأ�سيل واإرث 
خ�سائ�سه  ب��ك��ّل  ب��ه  نفخر  تاريخي 
بخال�س  معاليه  وتوّجه  ومّيزاته. 
ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
موؤ�س�س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
ن�����ادي ����س���ق���اري االإم���������ارات، لدعم 
اأن�سطة  لكافة  ال��الحم��دود  �سموه 
وف��ع��ال��ي��ات ال���ن���ادي وت��ع��زي��ز جهود 
االآباء  ريا�سات  �سون  ا�سرتاتيجية 
حمدان  ال�سيخ  ول�سمو  واالأج����داد، 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  ب��ن زاي���د 
نادي  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ملحُتابعته الدائمة  �سقاري االإم��ارات، 
ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ال��ف�����س��ل يف ك���ل ما 
اإجن��ازات حملية  النادي من  حققه 
ال�سيد  جمال  يف  وعاملية  واإقليمية 

املحُ�ستدام.
نادي �سقاري  تاأ�سي�سه، حقق  نذ  ومحُ

االإم�������ارات ال��ك��ث��ري م���ن االإجن�����ازات 
حملياً  املحُ�����س��ت��دام  ال�سّيد  جم��ال  يف 
قّدمتها تنظيم معر�س  وعاملياً، ويف محُ
اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
يحُعترب  وال���ذي   ،2003 ال��ع��ام  نذ  محُ
اأه����م واأ���س��خ��م ح���دث م��ن ن��وع��ه يف 
واإفريقيا، واالأكرث  االأو�سط  ال�سرق 
م�ستوى  على  ج��م��اه��ريي��اً  ح�����س��وراً 
ال��ع��امل. وم��ن اأه��م االإجن���ازات التي 
�سارك النادي يف حتقيقها، بالتعاون 
مع �سائر اجلهات املعنية يف الدولة، 
اإع�������الن م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����س��ك��و عن 
اإن�ساين  ك���رتاث  ال�سقارة  ت�سجيل 
للرتاث  التمثيلية  القائمة  يف  حي 
ال��ث��ق��ايف غ���ري امل�����ادي ل��ل��ب�����س��ري��ة يف 
يف  الف�سل  وي��ع��ود   .2010 ال��ع��ام 
11 دولة  ذلك للجهود امل�سرتكة ل�ِ 
عربية واأجنبية كانت دولة االإمارات 
و�سل  فيما  وقيادتها،  طليعتها  يف 
عملية  يف  املحُ�������س���ارك���ة  ال������دول  ع����دد 

الت�سجيل اليوم ل�ِ 22 دولة.

ويتمّثل االإطار العام ال�سرتاتيجية 
ن��ادي �سقاري االإم���ارات على مدى 
حتقيق  يف  ال����ق����ادم����ة،  ال�������س���ن���وات 
ار�سة ال�سقارة على نطاق وا�سع  ممحُ
الربامج  وتطوير  �ستدام،  محُ وب�سكل 
ال�سقور  على  للحفاظ  وال��ب��ح��وث 
والطرائد وزيادة اأعدادها واأنواعها 
يف الربية، وحتقيق القبول الوا�سع 
ال�سعيد  ع��ل��ى  املحُ�������س���ت���دام  ل��ل�����س��ي��د 

العاملي.
وبالتزامن مع اإ�سهار نادي �سقاري 
االإمارات، العام 2001، جاء اإن�ساء 
باأبوظبي،  العربي  ال�سلوقي  مركز 
االأول من نوعه يف منطقة اخلليج 
ال��ع��رب��ي وال�����س��رق االأو���س��ط، بهدف 
اأحد ركائز تقاليد ال�سحراء  اإحياء 
با�ستخدام  ال�سيد  على  قامت  التي 

الكالب ال�سلوقية.
بدء   2002 العام  يف  ذل��ك  واأعقب 
التعاون مع هيئة البيئة يف اأبوظبي 
لت�سجيل  خ����ا�����س  ن����ظ����ام  ل���و����س���ع 
وتنفيذ  االأ�سر،  يف  املحُكاثرة  ال�سقور 
والبحوث  ال���ربام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأول  اإ���س��دار  يف  واملحُ�ساركة  العلمية، 
ج������واز ���س��ف��ر ل��ل�����س��ق��ر يف ال���ع���امل، 
�ساركة يف برنامج ال�سيخ  اإ�سافة للمحُ
زاي��د الإط��الق ال�سقور، ال��ذي جنح 
يف اإعادة 2002 �سقر للربية، وهو 
هّمة  محُ ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  يف  �ساهم  م��ا 

لعلماء وخرباء الطيور.
االإمارات  نادي �سقاري  وقد ح�سل 
ع�سوية  ع��ل��ى   ،2003 ال���ع���ام  يف 
االحتاد العاملي لل�سقارة واملحافظة 
 ،)IAF( ال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة ع��ل��ى 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��وح��ي��دة التي 

االحتاد  ي�سم  اإذ  ال�����س��ق��ارة،  ��ث��ل  متحُ
وموؤ�س�سة  نادياً   115 ع�سويته  يف 
دولة   90 م���ن  ب��ال�����س��ق��ارة  م��ع��ن��ي��ة 
مت��ث��ل يف جم��م��وع��ه��ا م��ا ي��زي��د عن 

حول العامل. �سقار  األف   75
ووا����س���ل ن����ادي ���س��ق��اري االإم�����ارات 
على مدى ال�سنوات املا�سية، تنظيم 
العديد من اأهم الفعاليات الداعمة 
على  واحل���ف���اظ  املحُ�����س��ت��دام  لل�سيد 
قّدمتها،  محُ ويف  ال���ث���ق���ايف،  ال�����رتاث 
مهرجان ال�سداقة الدويل للبيزرة 
يف اأبوظبي اأعوام 2011 و2014 
و2017، والذي يحُعّد حمفاًل عاملًيا 
خمتلف  م��ن  لل�سقارين  وم��ل��ت��ق��ًى 
ال����ق����ارات، ح��ي��ث ����س���ارك يف دورت����ه 
800 �سقار  االأخ��رية ما يزيد عن 

من حوايل 90 دولة.
"اأر�سيف  اإن�ساء  يف  ال��ن��ادي  و�ساهم 
االأو�سط"  ال�������س���رق  يف  ال�������س���ق���ارة 
وقبلها  اأبوظبي،  يف  حالياً  امل��وج��ود 
لل�سقارة  اأر���س��ي��ف  اأول  اإن�����س��اء  مّت 
املحافظة  ���س��ن��دوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
 ،2005 على �سقر ال�ساهني العام 
ال�سيخ  م��ت��ح��ف  الف���ت���ت���اح  اإ����س���اف���ة 
بالواليات  بويزي  يف  الرتاثي  زاي��د 

املتحدة االأمريكية عام 2006.
النادي،  اإجن��ازات  اأه��م  كذلك، ومن 
الطرائد  ت��وف��ري  ب��رن��ام��ج  اإط�����الق 
وذلك   ،2013 ع����ام  ل��ل�����س��ق��اري��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مببادرة من 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سندوق  مع  وبالتعاون  اأبوظبي، 
احلبارى،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����دويل 
وتعزيز  ال�����س��ق��اري��ن  دع����م  ب���ه���دف 
مم���ار����س���ة ال�����س��ي��د املحُ�������س���ت���دام عرب 
ت��وف��ري ط��ائ��ر احل���ب���ارى املحُ��ك��اث��ر يف 
االأ�سر لل�سقارين وملحميات ال�سيد 
ب��ال�����س��ق��ور. و���س��اه��م ال���ربن���ام���ج يف 
امل�سروع  غ���ري  االجت�����ار  م���ن  احل�����ّد 
عليها  واحلفاظ  الربية،  باحلبارى 
توفريها  خ����الل  م���ن  م��وائ��ل��ه��ا  يف 
ال�سقارة  ملمار�سة  �ستدامة  محُ باأعداد 

ب�سكل منظم وفعال.
ومّت يف العام 2016، افتتاح مدر�سة 
وفرا�سة  لل�سقارة  زاي��د  بن  حممد 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن �سمو  ال�����س��ح��راء 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
رئ��ي�����س ن����ادي ���س��ق��اري االإم�������ارات، 
�سة  تخ�سّ محُ رائ�����دة  ��ة  م��ن�����سّ ك������اأّول 
فن  تعليم  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
وتقاليد  وفرا�سة  العربية  ال�سقارة 

العي�س يف ال�سحراء.

قطاع ال�سقارة
لل�سيد  ال������دويل  امل���ع���ر����س  ي���وؤك���د 
اأبوظبي  تحُنّظمه  ال��ذي  والفرو�سية 
االإم���ارات  دول���ة  ري���ادة  على  �سنوياً، 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
بال�سقور  ال�سيد  ريا�سة  يف  العامل 
ا�ستمراريتها  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 
وتعزيز  جيل،  بعد  جياًل  وتوارثها 
ج���ه���ود ����س���ون ال�������س���ق���ارة ك����رتاث 
على  الوا�سح  حر�سها  مع  اإن�ساين، 
على  واحل��ف��اظ  الطبيعي  ال��ت��وازن 
ت��ط��ب��ي��ق ال�سيد  ال���ن���وع م���ن خ���الل 

املحُ�ستدام.
و�سناعة  ال�سقارة  قطاع  ويحُ�سفي 
بالغة  اأهمية  �ستلزماتها،  محُ وابتكار 
ال��ق��ادم��ة م��ن معر�س  ال���دورة  على 
اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، 
وهو الفعالية االأبرز التي ينتظرها 
نذ دورته  �ّساق املعر�س يف كل عام محُ عحُ
االأوىل العام 2003، والتي �سّكلت 
اأح��د اأه��م ع��وام��ل اجل��ذب والنجاح 

على مدى الدورات الالحقة.
يف  العار�سة  ال�سركات  متكنت  وق��د 
زي����ادة مبيعاتها  م��ن  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
ع��ل��ى ن���ح���ٍو ك��ب��ري ع���رب ل���ق���اء كبار 
ال�سخ�سيات املحُهتمة بريا�سة ال�سيد 
وخرباء  ال�سناعة  وق��ادة  بال�سقور، 
و�سراكات  �سفقات  وعقد  الت�سويق، 
م�����ع اأب����������رز ال������وك������الء وامل�����وزع�����ني 
من  نتجاتها  محُ لت�سويق  املحليني، 
اأدوات  ال�����س��ق��ور وخم��ت��ل��ف  م�����زارع 
التقليدية  ال�����س��ق��ارة  �ستلزمات  ومحُ

والتقنية احلديثة.

•• ال�شارقة -وام:

اأك��د �سعادة ط��ارق �سعيد ع��الي مدير 
حلكومة  االإع������الم������ي  امل���ك���ت���ب  ع������ام 
الدويل  املنتدى  ا�ستمرار  اأن  ال�سارقة 
لالت�سال احلكومي على مدى ع�سرة 
اإم���ارة  اإل��ت��زام  يج�سد  متتالية  اأع����وام 
ا�سرتاتيجيات  ب��ت��ط��وي��ر  ال�������س���ارق���ة 
م��ب��ت��ك��رة يف االت�������س���ال احل���ك���وم���ي و 
اجلديدة  الن�سخة  ت��ك��ون  الأن  نتطلع 
حيث  ومميزة  ا�ستثنائية  املنتدى  من 
ا�ستثمرنا خمرجات الدورات ال�سابقة 
من اأفكار وخربات لتكون اأجندة دورة 

هذا العام متفردة.
واأو�سح �سعادته يف ت�سريح لوكالة اأنباء 
االإمارات وام - مبنا�سبة التح�سريات 
العا�سرة  الن�سخة  النطالق  النهائية 
لالت�سال  ال���������دويل  امل����ن����ت����دى  م�����ن 

احلكومي الذي ينظمه املركز الدويل 
و27   26 يومي  احلكومي  لالت�سال 
اإك�سبو  م���رك���ز  يف  اجل������اري  ���س��ب��ت��م��رب 
ال�سارقة حتت �سعار "درو�س املا�سي .. 
ن�سخة  تفرد  اأن  امل�ستقبل" -  تطلعات 
ملناق�سته  تاأتي  املنتدى  من  العام  هذا 
ق�سايا تحُطرح الأول مرة على م�ستوى 
املنطقة ومنها على �سبيل املثال طرحه 
تاأثريها  واق���ع  م��ن  امل��وؤام��رة  لنظرية 
ت�سكله من  وم��ا  اجل��م��ه��ور  وع��ي  على 
االإت�سال  اإدارات  جهود  اأم��ام  حتديات 
ل�سرورة  ط��رح��ه  وك��ذل��ك  احل��ك��وم��ي 
داخل  وتنويعها  التخ�س�سات  تعزيز 
ف���رق االإت�������س���ال احل��ك��وم��ي م��ث��ل علم 
النف�س والبيانات واالقت�ساد ال�سلوكي 
الأول  �سيناق�س  املنتدى  اأن  جانب  اإىل 
م���رة حت��وي��ل اخل��ط��اب ال��ر���س��م��ي اإىل 

�سردية ق�س�سية.

و اأ�سار اإىل اأن ا�ستثنائية هذه الن�سخة 
تتمثل اأي�ساً يف كونها تنظم اإثر اأزمة 
ال��ك��ث��ري م��ن التجارب  اأف�����رزت  ع��امل��ي��ة 
ومنظمات  والهيئات  املوؤ�س�سات  ل��دى 
امل���ج���ت���م���ع امل��������دين واحل�����ك�����وم�����ات يف 
ال��ت��ع��اط��ي م���ع ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق بحياة 

اجلمهور الذي تاأثر باالأزمة ما يوؤكد 
اأهمية قدرة احلكومات على التوا�سل 
املوؤثر والفعال مع اجلمهور و�سرورة 
االت�سال  وف����رق  اإدارات  ت��ت��ح��ل��ى  اأن 
احل����ك����وم����ي ب����امل����رون����ة واجل����ه����وزي����ة 

العاليتني.
اإدارة  ب��ن��اء على ذل��ك اخ��ت��ارت  ت��اب��ع  و 
والنقا�سات  اجلل�سات  حم��اور  املنتدى 
ت�سورات  خ��الل��ه��ا  م���ن  ل��ت�����س��ت�����س��رف 
احلكومي  االإت�����س��ال  مل�ستقبل  علمية 
واخل����������ربات  االأدوات  ح����ي����ث  م������ن 
املتوقعة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  والتخ�س�سات 
الثقافية  احل���ي���اة  يف  حت����والت  و���س��ط 
عاملياً  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة 
التاريخ  درو����س  اإىل  ذل��ك  يف  م�ستندًة 
اإىل �سياغة مالمح م�ستقبل  لتنطلق 
اآليات عملية  مزدهر من خالل و�سع 
فر�سته هذه  الذي  التحول  جلهوزية 

التحوالت.
و قال اإن حماور املنتدى - الذي يجمع 
 11 م��ن  م��ت��ح��دث��اً   79 ع��ل��ى من�سته 
�سناعة  ه��ي   - واأجنبية  عربية  دول���ة 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  ع���ل���ى  امل���ح���ت���وى 
االج��ت��م��اع��ي وم�����دى ق�����درة االإع�����الم 
بن�سيبه  االح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
حمافظة  وكيفية  ال��وع��ي  �ساحة  م��ن 
نقل  دوره يف  على  االت�سال احلكومي 
الر�سائل بفاعلية ال�سيما يف ظل تدفق 
جهات  وم��ن  امل�سروط  غري  املعلومات 
يرافقها  وم��ا  ذات��ه  ال��وق��ت  متعددة يف 

من حتديات املعا�سرة.
اأي�ساً  �سيتطرق  املنتدى  اأن  واأ���س��اف 
نقل  يف  الق�س�سي  ال�سرد  اأ�سلوب  اإىل 
اإىل  الر�سمية  وال�سيا�سات  ال��ق��رارات 
اجلمهور ويطرح عدة ت�ساوؤالت تتعلق 
ومنهجيات  االت�������س���ال  ف����رق  ب��ك��ف��اءة 

الق�س�سي  ال�سرد  ك��ان  اإذا  وم��ا  عملها 
منا�سباً لنقل ال�سيا�سات الر�سمية اإىل 

اجلمهور.
و قال عالي لقد ر�سخ املنتدى مكانته 
اخلربات  فيها  تلتقي  عاملية  كمن�سة 
بواقع  االرت�����ق�����اء  ب���ه���دف  وامل�����ه�����ارات 
الن�سخة  ف��اإن  ل��ذا  احلكومي  االت�سال 
العا�سرة من املنتدى ت�ست�سيف نخبة 
م��ن اخل����رباء وامل���وؤث���ري���ن يف خمتلف 

املجاالت ال�سيا�سية والثقافية والفنية 
يف  ال�سباب  م�ساركة  ويتيح  والفكرية 
امل�سوؤولني  م��ع  مفتوح  ح���وار  جل�سات 
و�سناع القرار عرب تخ�سي�س من�سات 
ملتقى  منها  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا  تفاعلية 
املعلوماتي"  "الوباء  بعنوان  املوؤثرين 
"اجليل  ب���ع���ن���وان  ال�����س��ب��اب  وم��ل��ت��ق��ى 

اخلام�س من االأفكار".
ي�سار اإىل اأن املنتدى الدويل لالت�سال 

دورته  اإط���الق  منذ  يهدف  احلكومي 
االأوىل يف عام 2012 اإىل اإبراز اأهمية 
اإن�سانية  ���س��رورة  باعتباره  االإت�����س��ال 
احلكومة  بني  اأمثل  توا�سل  لتحقيق 
واجل��م��ه��ور وب��ني اجل��ه��ات احلكومية 
واأفراد املجتمع وي�سعى الأن يكون هذا 
التوا�سل وفق قواعد مهنية ومعايري 
وو�سائل  وباأ�ساليب  و�سفافة  وا�سحة 

متطورة توافق روح الع�سر.

املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة: نتطلع لدورة ا�ستثنائية 
مع ا�ستكمال املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي عامه الـ 10

•• دبي–الفجر:

ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جمال  ال�����دورات  م��ن  �سل�سلة  االإم������ارات  م��وا���س��الت  نظمت 
من  ملوظفيها  احل��ايل  �سبتمرب   20 ولغاية   9 بني  ما  االأول��ي��ة  االإ�سعافات 
العمل  م��واق��ع  م��ن  وج���رى عقدها يف جمموعة  املعنية،  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ع��دد 
التابعة لل�سركة يف كل من اإمارة اأبوظبي، ودبي، وال�سارقة، وراأ�س اخليمة، 

والفجرية، واأم القيوين.
وقال خالد �سكر، مدير اإدارة البيئة وال�سالمة وال�سحة املهنية مبوا�سالت 
املهني والوظيفي  ال��ت��دري��ب  اإط���ار خطط  ت��اأت��ي يف  ال����دورات  اإن  االإم����ارات؛ 

املو�سوعة وتعقد دورياً بهدف جتديد رخ�س "م�سعف اأويل" املمنوحة لعدد 
من موظفي ال�سركة، ف�ساًل عن تاأهيل بقية امل�ساركني، وتزويدهم باأحدث 
االمارات  موا�سالت  خطة  متطلبات  �سمن  ال�سلة،  ذات  وامل��ه��ارات  املعارف 
ل�سمان القدرة على التعامل مع احلاالت الطارئة يف مواقع واأماكن العمل 

املختلفة ومنافذ اخلدمات التي تقدمها ال�سركة.
وتف�سياًل؛ اأو�سح �سكر اأن جمموع الدورات املنّظمة بلغ 10 دورات بالتعاون 
التدريب،  يف  املتخ�س�سة  اإنرتنا�سيونال"  اإي  اإ����س  اإت�����س  "كيو  �سركة  م��ع 
اجلودة  اإدارات  يف  العاملني  من  وموظفة  موظفاً   119 منها  ا�ستفاد  وقد 
الور�س  يف  اال�ستقبال  ومن�سقي  ال�سيانة  ومراقبي  ال�سركة،  يف  وال�سالمة 

والتاأجري،  النقل  خ��دم��ات  عمليات  مراقبي  م��ن  ع��دد  ع��ن  ف�ساًل  الفنية، 
اأرب��ع منها يف اأبوظبي، ودورت��ان يف دب��ي، وواح��دة يف ال�سارقة،  حيث عقدت 
وواحدة يف راأ�س اخليمة، اإ�سافًة اإىل دورة يف الفجرية ودورة يف اأم القيوين، 
اأثمرت تاأهيل عدد جديد من امل�سعفني االأوليني املرخ�سني  اأنها  اإىل  الفتاً 
وفق الت�سريعات املعمول بها يف الدولة، ليكونوا قادرين على تقدمي خدمة 
وكذلك  احل��اج��ة،  عند  �سحيح  ب�سكل  عملهم  اأم��اك��ن  يف  االأويل  االإ���س��ع��اف 
تلبيًة للمتطلبات القانونية التي تفر�س توفر م�سعف اأويل مدرب يف مكان 
الدورات  اأن  املهنية  وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  اإدارة  مدير  واأف��اد  العمل. 
االأولية  االإ�سعافات  مبادئ  ال�سيما  ال�سلة،  ذات  املوا�سيع  من  ع��دداً  تناولت 

واجلروح  والك�سور،   ، احل��روق  مع  والتعامل  القلبي،  االإنعا�س  مثل  العامة 
املختلفة، وكذلك متت تغطية العديد من املوا�سيع واالإ�سابات املحتملة يف 
اأماكن عمل موا�سالت االمارات بناًء على االأن�سطة واخلدمات التي تقدمها 
ال�سركة، مثل االإ�سابات يف ور�سة �سيانة املركبات وخدمات النقل و�سواها، 
موؤكداً اأن كل دورة من الدورات املنعقدة ا�ستمرت لثماين �ساعات، مت�سمنًة 
اأجل حتقيق  العملي لكل احل�سور، ومن  التدريب  اإىل جانب  نظرياً  جانباً 
هذه الغاية على النحو االأمثل مت احلر�س على اأال يزيد عدد احل�سور يف كل 
دورة عن 12 �سخ�ساً من اأجل متكني اجلميع من القيام بالتمارين العملية 

ب�سكٍل واٍف.

ا�ستفاد منها 119 موظفًا وموظفة

موا�سالت الإمارات تنظم 10 دورات تدريبية يف جمال الإ�سعافات الأولية

اإجنازات حملية وعاملية يف �سون الرتاث وال�سيد املُ�ستدام

نادي �سقاري الإمارات يحتفي بعامه الع�سرين يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد

فقد املدعو / حممد ح�سني 
، بنغالدي�س    اليا�س  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BY0735557( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0501210014

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ر�سيد  حم��م��د  دار  ت�����س��ف��ري 
اجلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان     ، دار 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )AE7990943(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0567096337 

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ روي������������دا 
ب�����������س�����ري ح��������م��������ال، ������س�����وري�����ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى  -  )N011959274( 

ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�����س��وري��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
زولويتا  ال����ني  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ال���ف���ل���ب���ني   ، ب����ال����دي����ف����ي���������س����و 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EC0851136( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

Date 24/ 9/ 2021  Issue No : 13349
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1294- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202 
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 2021/885 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant  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- Khalid Mahmood Mujadidi Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 885/2021 
Real Estate Summary The hearing of Monday 04-10-2021 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 in case of your failure to do the 
same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by 
Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
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العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

�سوكت للخ�سراوات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2888280 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

لالعمال الفنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3700263 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

موبايل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2883875 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

عرين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2871954 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

ماب للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1085688 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

جاك�سون لتنظيم املنا�سبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1378397 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/وا�سن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وان جو لغ�سيل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2863382 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة �سيفتي اليف 

لرتكيب االملنيوم
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1114303 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حممد ب�سري عبدالرحيم %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ن�سيم الدين علي احمد

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
الكي  �ساز  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برياين ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3983030 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عمران خان متني خان %25 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
�سارما�سفاىل �سيخ ريا�س با�سا �سيخ من 49% اىل %24

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
ال�سحرية  ال�س�����ادة/اال�سابع  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

لغ�سيل ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2994235 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة �ساره خلفان حممد عبيد اليماحي  %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عي�سى خلفان حممد عبيد اليماحي

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
واخل�سروات  لال�سماك  املقطع  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والفواكه الطازجه  رخ�سة رقم:3877979 

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل املقطع لال�سماك واخل�سروات والفواكه الطازجه

AL MAQTA FRESH FISH & VEGETABLES & FRUITS

اإىل / املقطع لبيع وم�سوي اال�سماك

AL MAQTA FISH SALE & GRILL 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سوي وقلي اال�سماك واحليوانات البحرية  5621005

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/والفيت لبناء االج�سام

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4075058 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سفيق حممد على نريكاتيل %100

اإىل  مالك  من  العامرى  �سويدان  هزاع  �سليويح  �سامل   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
وكيل خدمات

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامل �سليويح هزاع �سويدان العامرى من 100 % اإىل %0
تعديل اإ�سم جتاري من/ والفيت لبناء االج�سام

WEL-FIT BODY BUILDING

اإىل/ والفيت لبناء االج�سام
  WEL FIT BODY BUILDING 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفخامة للهواتف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1073966 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فوزى خالد جرب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عو�س احمد �سالح بن �سميدع
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الفخامة للهواتف

MAJESTIC PHONES

اإىل/ كي اند جي فون - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
   K&G PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دايناميك للمقاوالت والنقليات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�سة رقم:1535906 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�سه حممد فريح القبي�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل قران النوبي مزينة العامري

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة  4923010

 تعديل ن�ساط / حذف نقليات عامة  4923011   

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات بن جعفر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1017230 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ مرطبات بن جعفر
BIN JAFAR REFRESHMENT

اإىل/ مطعم بن جعفر
  BIN JAFAR RESTAURANT

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم 5610001
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

اال�سم التجاري:انفريتيوم الدارة الت�سويق ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي �سرق 0.8 مبنى حمده خليفه فريح

CN 2650005 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون ،  كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/09/14 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/22  - بالرقم:2150018362  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيج الإدارة املرافق ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2475215 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد حممود خرنوب من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد حممود خرنوب من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن حممد نا�سر �سعيد املعمرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1 

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بر�ستيج الإدارة املرافق ذ.م.م

PRESTIGE FACILITIES MANAGEMENT L.L.C
اإىل/ بر�ستيج الدارة املرافق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
داماك  التجاري:موؤ�س�سة  باال�سم   CN رقم:1134170 
تعديل  طلب  بالغاء   ، العامه  وال�سيانة  للمقاوالت 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

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

مايند للدعاية واالعالن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2755458 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ياز يل 

للماأكوالت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2695139 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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قذف زلزال كومربي فييخا على جزيرة ال باملا، اإحدى جزر الكناري، 
احلمم يف الهواء حمدثا انفجارات مدوية �سباح  اأم�س اخلمي�س يف 
تتدفق  احلمم  وظلت  به.  املحيطة  املنطقة  ال�سام  الرماد  ك�سا  حني 
على �سفح الربكان لليوم اخلام�س على التوايل لت�سقط على منازل 

ومدار�س ومزارع، واإن كان ب�سرعة اأبطاأ من االأيام ال�سابقة.
وقالت نان�سي �ساحبة متجر جموهرات يف املنطقة “كل ما بداأ يوم 
االأحد كاأمر غري ماألوف، كم�سهد جميل ممتع، حتول اإىل ماأ�ساة يف 
اليوم التايل«. ويتقدم �سيل احلمم ال�سوداء ببطء باجتاه الغرب منذ 
يوم االأحد حارقا كل ما مير به مبا يف ذلك م�ساكن ومدار�س ومزارع 
موز الذي يحُعد �سلعة الت�سدير الرئي�سية باجلزيرة. ودمرت احلمم 
تقديرات  واأف���ادت  للفرار.  ال�سكان  اآالف  ودفعت  منزل   200 نحو 
خ�سائر  يف  ت�سبب  ال��ربك��ان  اأن  اأيديالي�ستا  العقارية  البوابة  موقع 
عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو )102 مليون دوالر(. وعر�س 
ملن  البنوك  ب��ح��وزة  التي  ال�ساغرة  امل��ق��ار  االإ�سبانية  البنوك  احت��اد 
فقدوا منازلهم. وكانت ال�سلطات املحلية قد نبهت النا�س اإىل غ�سل 

اخل�سروات وحذرت من تناول اأي اأطعمة ملوثة بالرماد ال�سام.

اأ�سخا�س،  �ستة  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  الرو�سية  ال��ط��وارئ  وزارة  قالت 
كانوا على منت طائرة نقل متقادمة من طراز اأنتينوف اإيه اإن-26 
حتطمت يف اأق�سى �سرق رو�سيا اأم�س، القوا حتفهم. كانت الطائرة، 
تقوم  ل�سركة  اإنها مملوكة  لالأنباء  الرو�سية  تا�س  وكالة  تقول  التي 
بفحو�س فنية يف مطارات رو�سيا ويبلغ عمرها 42 عاما، اختفت من 
على �سا�سات الرادار االأربعاء. وقالت وزارة الطوارئ اإنها عرثت على 
احلطام يف منطقة ي�سعب الو�سول اإليها واإن فريق اإنقاذ ظل يجوب 
اأر�سا �سديدة الوعورة ملدة تزيد على خم�س �ساعات للو�سول اإليها.  
الطائرة«.  اأح��د من حتطم  ينج  “لالأ�سف مل  ال��وزارة  بيان  واأ�ساف 
وحت�سنت معايري �سالمة الطريان يف رو�سيا يف ال�سنوات االأخرية لكن 
احلوادث ما زالت تقع خا�سة حوادث الطائرات املتقادمة. ويف يوليو 
اإن-26  اإيه  اأنتينوف  28 �سخ�سا كانوا على منت طائرة  تل  متوز قحُ

ذات املحركني والتي حتطمت يف كامت�ساتكا باأق�سى �سرق البالد.
 
 

اأول  يف  للتفجري،  باك�ستان  غربي  �سمال  للبنات  مدر�سة  تعر�ست   
اأ�سابيع من  بعد  وذل��ك  �سنوات،  االإن��اث منذ  تعليم  ي�ستهدف  ق�سف 
�سيطرة طالبان على اأفغان�ستان. وانفجرت القنبلة يف �ساعة متاأخرة 
لوزير�ستان  املتاخمة  ت��ان��ك  ببلدة  م��در���س��ة  يف  االأرب���ع���اء  م�ساء  م��ن 
اجلنوبية، على احلدود االأفغانية، التي كانت منذ فرتة طويلة قاعدة 
ال�سرطة  م�����س��وؤول  وق���ال  ال��ق��اع��دة.  بتنظيم  املرتبطني  للم�سلحني 
اإن االنفجار دمر جزئياً  االأملانية  االأنباء  املحلية جميب اهلل لوكالة 
اجلدار اخلارجي وف�ساًل درا�سياً. ومل تعلن اأي جماعة م�سوؤوليتها 
مئات  ا�ستهدفت  الباك�ستانية  طالبان  ف��اإن  ذلك  ومع  التفجري،  عن 
املنطقة قبل �سدها بعمليات ع�سكرية منذ  الفتيات يف  من مدار�س 
على جائزة  احلائزة  الباك�ستانية  على  النار  اإط��الق  وك��ان   .2014
2012، والهجوم على مدر�سة يديرها  نوبل مالال يو�سف زاي يف 
هجمات  اأ���س��واأ  ط��ف��اًل،   150 نحو  وقتل  بعامني  ذل��ك  بعد  اجلي�س 

طالبان على التعليم يف باك�ستان.

مع  اخلمي�س  اأم�����س  االأمل��ان��ي��ة  باالنتخابات  اخل��ا���س  ال�سباق  اح��ت��دم 
تقل�س تقدم احلزب الدميقراطي اال�سرتاكي املنتمي لي�سار الو�سط 
على املحافظني الذين تنتمي لهم امل�ست�سارة اأجنيال مريكل اإىل اأربع 
نقاط فقط قبل ثالثة اأيام من موعد اإجراء االنتخابات االحتادية.

ت��اأي��ي��د احلزب  ن�سبة  اأن  ك��ان��ت��ار  ���س��رك��ة  اأج���رت���ه  ا���س��ت��ط��الع  وك�����س��ف 
الدميقراطي اال�سرتاكي، الذي ير�سح اأوالف �سولتز نائب امل�ست�سارة 
نقطة  انخف�ست  امل�ست�سار،  ملن�سب  ائتالف مريكل  املالية يف  ووزي��ر 
االحتاد  ح��زب  ت��اأي��ي��د حت��ال��ف  ن�سبة  وزادت  ب��امل��ئ��ة.   25 اإىل  واح���دة 
الذي  امل�سيحي،  االجتماعي  االحت��اد  وح��زب  امل�سيحي  الدميقراطي 
اختار اآرمني ال�سيت مر�سحا ملن�سب امل�ست�سار، نقطة مئوية اإىل 22 
باملئة   16 اإىل  اخل�سر  ح��زب  دع��م  ن�سبة  انخف�ست  ح��ني  يف  باملئة، 

وظلت ن�سبة تاأييد حزب الدميقراطيني االأحرار عند 11 باملئة.

عوا�شم

مدريد

مو�صكو

اإ�صالم اأباد

برلني

�سوريا تتوقع زيادة يف حالت الإ�سابة بكورونا 
••عّمان-رويرتز

ت�سهد  �سوريا  اأن  الطبي  القطاع  وم�سوؤولون وم�سادر يف  اإغاثة  ذكر عمال 
زي���ادة ج��دي��دة يف ح���االت االإ���س��اب��ة بكوفيد-19 يف ك��ل م��ن امل��ن��اط��ق التي 
ت�سيطر عليها احلكومة واالأرا�سي اخلارجة عن �سيطرتها، االأمر الذي قد 

يفوق قدرة النظام ال�سحي اله�س يف البالد على التعامل معها.
وقالت ال�سلطات ال�سحية احلكومية اإن عدد احلاالت امل�سجلة يف ال�ساعات 
اأول  اأعلى رقم يومي منذ ظهور  235، يف  بلغ  املا�سية  والع�سرين  االأرب��ع 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  وت��ق��ول  املا�سي.  ال��ع��ام  م��ن  اآذار  م��ار���س  حالة يف 
وعمال االإغاثة اإن البيانات الر�سمية ال تعك�س �سوى نذر ي�سري من العدد 
امل��ا���س��ي خالل  ال��ع��ام  ���س��وري��ا ب�سدة ج���راء اجل��ائ��ح��ة  احلقيقي. وت�����س��ررت 
موجتي زيادة كبريتني يف االإ�سابة يف اأغ�سط�س اآب ودي�سمرب كانون االأول، 
هناك  كانت  اإن��ه  خا�سة  اأح��ادي��ث  يف  الطبي  باملجال  العاملون  يقول  حيث 

تغطية ر�سمية على حجم اجلائحة، وهو ما تنفيه ال�سلطات.
ويقولون اإن اأحدث زيادة تاأتي من ال�ساللة دلتا التي ٌينحى بالالئمة فيها 

على زيادة الزوار من اخلارج يف ال�سيف.
األف   440 �سوى  تعط  مل  البالد  اإن  ال�سحة  جم��ال  يف  العاملون  ويقول 
جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى االآن، وهو جزء ب�سيط للغاية مقارنة 
اإىل  18 مليونا. وت�سري االأرقام الر�سمية  ب�سكان البالد الذين يتجاوزون 
ت�سجيل 31148 اإ�سابة و2146 وفاة مرتبطة بفريو�س كورونا منذ بدء 

اجلائحة العام املا�سي.
طاقتها  ف��وق  بالفعل  تعمل  امل�ست�سفيات  من  الكثري  اإن  م�سوؤولون  ويقول 

حتى على الرغم من اأن حاالت كثرية اأقل �سدة من املوجات ال�سابقة.

ال�سودانيون يطالبون بتفكيك امليلي�سيات االأمنية التابعة للتنظيم 

ماهي اأدوات الإخوان لإ�سقاط ال�سودان مب�ستنقع الفو�سى؟

اليابان تزيد تعهداتها للتربع بجرعات اللقاحات 

وا�سنطن جتيز اإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر 

  الأمم املتحدة: اإ�سالح بريطانيا لقانون اللجوء خمالف للقانون يديعوت اأحرونوت: اإيران ل ت�ستطيع ا�ستخدام قنبلة نووية 
•• لندن-اأ ف ب

نّددت املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني  اأم�س اخلمي�س مب�سروع بريطانيا ت�سديد 
“غري  نظام  اإىل  وي���وؤدي  ال��دويل  القانون   مع  يتعار�س  اأن��ه  معتربًة  اللجوء  على  احل�سول  تدابري 
من�سف«. وقالت املفو�سية يف بيان اإن م�سروع القانون الذي يدر�سه الربملان، “�سيفر�س على معظم 
منددًة ب�”منوذج ينتهك  املهاجرين الذين يطلبون اللجوء يف البلد عقوبات جمحفة وغري مربرة”، 
وزيرة  قّدمته  الذي  الن�ّس،  يت�سّمن  الالجئني«.  ما يخ�س حماية  الدولية يف  واملمار�سات  القواعد 
عد بها يف اإطار خروج بريطانيا من االحتاد  الداخلية بريتي باتيل، تدابري م�سددة حيال املهاجرين وحُ
االأوروبي. ويهدف االإ�سالح اإىل كبح الهجرة غري القانونية ومعاملة خمتلفة للمهاجرين يف �سوء 
اأو غري قانوين. وين�ّس م�سروع القانون خ�سو�ساً  اإذا كانوا قد و�سلوا اإىل البالد ب�سكل قانوين  ما 
على زيادة من �ستة اأ�سهر يف الوقت احلايل اإىل اأربع �سنوات، عقوبة ال�سجن التي يواجهها االأ�سخا�س 
الذين يحاولون الدخول ب�سكل غري قانوين اإىل البالد، اإ�سافة اإىل نقل معظم هوؤالء املهاجرين اإىل 

دول اأخرى ال متنحهم �سوى “و�سع )الجئ( موقت يتمتع بحقوق اأقّل”، اإذا كان ذلك ممكناً.

امل�ستوى الذي يكفي الإنتاج قنبلة واحدة يف �سهر واحد. بينما 
�سي�ستغرق اإنتاج املواد االن�سطارية الالزمة ل�سالح نووي ثاٍن 
الثالث �سهرين  ال�سالح  اأ�سهر. فيما يتطلب  اأقل من ثالثة 

اإ�سافيني من العمل.
الالزم  املخ�سب  ال��ي��وران��ي��وم  اإن��ت��اج  “لكن  التقرير  واأ���س��اف 
اإي��ران �ستملك قنبلة نووية  اأن  ن��ووي، ال يعني  ل�سنع �سالح 
راأ�س نووية، وهي  اأواًل ت�سنيع  اإذ يجب  جاهزة لال�ستخدام، 
اأق��رب اإىل  اإي��ران االآن  نف�سها عملية طويلة. ومع ذلك، فاإن 

القنبلة، مما كانت عليه يف اأي وقت م�سى«.
ونقلت “يديعوت اأحرونوت” عن العقيد احتياط يف اجلي�س 
طهران  ب��رن��ام��ج  “تقّدم  اأن  ل��ريم��ان،  ع���ريان  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
بعد  املا�سية،  ال�ستة  االأ�سهر  يف  كبري  ب�سكل  ت�سارع  النووي، 

انتهاكها االتفاق النووي يف 2015«.
لالإ�سراف  الفّعالة  واالإزال����ة  االن��ت��ه��اك،  اأن  ل��ريم��ان  و���س��رح 
باأثر رجعي  ولكن دون رقابة  اأخ��رياً  ا�ستعادته  ال��دويل، قبل 
“يعني اأن موقف اإيران لتطوير برناجمها النووي، قد تغري 

ب�سكل كبري«.
الدولية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأن  ال��وا���س��ح  “من  واأ����س���اف 
االإ�سراف،  على  ق��ادر  غري  غرو�سي،  رافاييل  الذرية  للطاقة 
وال  رجعي،  باأثر  بالتفتي�س  له  ي�سمحوا  لن  االإيرانيني  الأن 
الوكالة  مفت�سي  دخ���ول  ��ظ��ر  ححُ عندما  ح��دث  م��ا  يعلم  اأح���د 
الدولية للطاقة الذرية. لكن احلقيقة وا�سحة جداً، وهي اأن 
ما فعلته ايران، وما متكنت من جمعه، هو بالفعل جوهري 

للغاية«.

•• القد�ض-وكاالت

االأبحاث  املتخ�س�س يف  ال��دويل  العلوم واالأم��ن  ك�سف معهد 
نووية  قنبلة  اإنتاج  على  ق��ادرة  اإي��ران  اأن  واالأمنية  الدفاعية 
فوراً،  ا�ستخدامها  ت�ستطيع  ل��ن  لكنها  واح���د،  �سهر  خ��الل 

الفتقارها لراأ�س حربية.
التي  البيانات  اإىل  ت��ق��ري��ره  يف  ا�ستند  ال���ذي  امل��ع��ه��د،  واأ���س��ار 
“اإيران  اأن  اإىل  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  قدمتها 
ميكنها فعاًل تخ�سيب ما يكفي من اليورانيوم ل�سنع اأ�سلحة 

نووية يف غ�سون �سهر من اتخاذ القرار«.
ووفقاً للتقرير الذي ن�سرته �سحيفة “يديعوت اأحرونوت”، 
اإىل  املخ�سب  اليورانيوم  يكفي من  اإنتاج ما  اإي��ران  ت�ستطيع 

•• اخلرطوم-وكاالت

م���ن���ذ ����س���ق���وط ن���ظ���ام���ه���م يف اأب���ري���ل 
ال�������س���ودان  ح���ك���م  وال�������ذي  2019؛ 
ع��ل��ى مدى  ح��دي��دي��ة  اأم��ن��ي��ة  بقب�سة 
30 ع���ام���ا؛ ي�����س��ت��خ��دم االإخ��������وان 3 
حكمهم  لعودة  امل�سرح  لتهيئة  اأدوات 
وا�سعة  �سبكة  اإىل  جمددا؛ م�ستندين 
واالإعالمي  امل��ايل  النفوذ  مراكز  من 
بنائها  م��ن  متكنوا  التي  والع�سكري 

خالل العقود الثالثة املا�سية.
اللجنة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ورغ���م 
بنية  لتفكيك  �سكلت  ال��ت��ي  الوطنية 
تنظيم االإخوان و�سبكاته االقت�سادية 
والع�سكرية واالإعالمية؛ اإال اإن االأمر 
ي���ب���دو ���س��ع��ب��ا ل��ل��غ��اي��ة؛ ف��ع��ل��ى عك�س 
م�سابهة  بتجارب  مرت  التي  البلدان 
و�سعت �سعوبها للتخل�س من االإخوان 
ووقف طموحاتهم االإرهابية املدمرة 
مثل ليبيا وم�سر وتون�س؛ كان االأمر 
خمتلفا متاما يف ال�سودان الذي �سهد 
متكينا كليا لالإخوان يف كافة مفا�سل 
و�سول  بعد  واالأمنية  املدنية  الدولة 
 1989 ال��ع��ام  يف  لل�سلطة  التنظيم 

كاأول جماعة اإخوانية ت�سيطر على احلكم ب�سكل كامل 
يف العامل العربي.

ق�سة التنظيم
بداأ التنظيم يف الظهور اأواخر اأربعينيات القرن املا�سي 
ما  ���س��رع��ان  لكن  وحم����دودة؛  �سغرية  �سبكات  �سكل  يف 
و�سع قاعدته ومتكن من بناء �سبكات له داخل االأجهزة 
اإىل  ال��و���س��ول  اأج��ل حتقيق طموحاته يف  االأم��ن��ي��ة م��ن 
اأول  تنفيذ  ال�سبكات يف  تلك  ا�ستخدم  وبالفعل  احلكم. 
ب��ع��د ثالث  اأي  1959؛  ال��ع��ام  ان��ق��الب��ي��ة يف  حم��اول��ة 
االإجنليزي يف  البالد من احلكم  ا�ستقالل  �سنوات من 

.1956
 1989  وا�ستمرت تلك املحاوالت الفا�سلة حتى العام 
عندما نفذوا بنجاح انقالب املخلوع عمر الب�سري الذي 

حكم البالد 30 عاما.
1949 غري التنظيم م�سمياته  ومنذ ن�سوئه يف العام 
ع���دة م����رات ف��م��ن ح��رك��ة ال��ت��ح��ري��ر االإ���س��الم��ي حتول 
اجلبهة  ث��م  امل��ي��ث��اق،  جبهة  ث��م  االإخ������وان،  تنظيم  اإىل 
منه  تفرع  ال��ذي  الوطني  املوؤمتر  واأخ��ريا  االإ�سالمية، 

املوؤمتر ال�سعبي يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
وخالل كل تلك ال�سنوات مر التنظيم بحاالت متعددة 
ال�سعود والهبوط؛ لكن قاعدته مل تتو�سع كثريا  من 
�سهدت  1989 حيث  يف  ال�سلطة  بعد متكنهم من  اإال 
ال�سنوات التي تلت ذلك زي��ادة ن�سبية يف ع�سويته بعد 

ان�سمام عدد من جماعات امل�سالح للتنظيم.
وي�سري االأ�ستاذ يف جامعة اإفريقيا العاملية يف اخلرطوم، 
االزده����ار  ف���رتات  وب��ع��د  التنظيم  ان  اإىل  م��ك��ي  ح�سن 

•• وا�شنطن-طوكيو-اأ ف ب

اإعطاء  امل��ّت��ح��دة  ال���والي���ات  اأج�����ازت 
جرعة ثالثة من لقاح فايزر امل�ساّد 
الذين  ل��الأ���س��خ��ا���س  لكوفيد19- 
ومن  واأك�������رث  ع����ام����اً   65 ي��ب��ل��غ��ون 
باأعرا�س  االإ�سابة  خطر  يواجهون 

جتعلهم  وظائف  يف  يعملون  وال��ذي��ن  للمر�س  ح��ادة 
اأكرث عر�سة للعدوى.

ويعني هذا القرار اأن جزءا كبريا من ال�سكان، ي�سل 
عددهم اإىل ع�سرات ماليني االأمريكيني، اأ�سبح يحق 
لهم تلقي جرعة ثالثة من اللقاح بعد �ستة اأ�سهر على 

تلقيهم الثانية.
جانيت  باالإنابة  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  رئي�سة  وقالت 
وودكوك اإن “اخلطوة املتخذة اليوم تو�سح اأن العلوم 
والبيانات املتاحة حاليا، ت�ستمر يف اإر�ساد عملية �سنع 
اللقاحات  ب�ساأن  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  ل��دى  ال��ق��رار 

امل�سادة لكوفيد-19 اأثناء هذه اجلائحة«.
والقرار كان متوقعا وجاء بعد اجتماع جلنة خرباء 
م�ستقلني دعت اإليه الوكالة الناظمة اال�سبوع املا�سي، 

�سوتت خالله اللجنة ل�سالح تلك التو�سية.
االأبي�س  للبيت  اأوىل  خطة  رف�ست  اللجنة  اأن  غري 
معززة  ج��رع��ات  على  ك��ام��ل  ب�سكل  باملوافقة  تق�سي 
من لقاح فايزر لكل من هم فوق 16 عاما، يف خطوة 
الإدارة  احل����دوث  ن���ادر  توبيخا  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  مثلت 

الرئي�س جو بايدن.
وخل�ست جمموعة اخلرباء التي �سمت متخ�س�سني 
اأن  اإىل  اأوبئة  وعلماء  املعدية  واالأم��را���س  التلقيح  يف 
ال�سباب،  فئة  واالأخطار يختلف لدى  الفوائد  توازن 
لالإ�سابة  اأك��رث عر�سة  ه��م  ال��ذي��ن  ال��ذك��ور  �سيما  ال 

بالتهاب ع�سلة القلب.
تناق�سه حاليا  ف��اي��زر  م��ن  م��ع��ززة  ج��رع��ات  ومو�سوع 
جلنة م�ستقلة من اخلرباء بطلب من مراكز مكافحة 
االأمرا�س والوقاية منها )�سي دي �سي(، والتي ميكن 
اأن تو�سي مبزيد من التفا�سيل حول متلقي اللقاح.

تعر�س  اأنها  ال�سمنة  اعتربت  اإذا  املثال،  �سبيل  وعلى 
حادة  باأعرا�س  لالإ�سابة  مرتفع  “خلطر  ال�سخ�س 
اأك���رث من  �سي�سمل  التعريف  ه��ذا  ف���اإن  ك��وف��ي��د،  م��ن 
تزيد  املتحدة ممن  ال��والي��ات  �سكان  املئة من  42 يف 

اأعمارهم عن 20 عاما«.
وقد يتعني على “�سي دي �سي” اأي�سا حتديد اأماكن 

بنحو 700 مليار دوالر.
وفقا للمحلل االقت�سادي عادل فهمي فاإن واح��دا من 
االأ�سباب التي قّوت موقف االإخوان املايل هو حتويلهم 
الدولة اإىل “دولة احلزب” بحيث اأ�سبحت كل الوزارات 
وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ت���اأمت���ر ب���اأم���ر احل����زب ولي�س 
موؤ�س�سات الدولة نظرا الإحالل كل الوظائف القيادية 
والو�سيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط احلزب وت�سع 

بالتايل م�سلحة احلزب فوق م�سلحتها.
“�سادرات  عربية:  ن��ي��وز  �سكاي  مل��وق��ع  فهمي  ويو�سح 
العقود احلكومية كانت متنح  الدولة ووارداتها وحتى 
حمددة  ن�سبة  مقابل  احل���زب  لعنا�سر  ممنهج  ب�سكل 
تذهب مبا�سرة خلزينة التنظيم وهو ما اأدى اإىل متدده 
اقت�ساد  اأ���س��ع��ف  امل��ق��اب��ل  ويف  ظ��اه��ر  ب�سكل  اق��ت�����س��ادي��ا 

الدولة الذي يعي�س حاليا ترهال كبريا ب�سبب ذلك«.
ب�سكل  ت�سخمت  التنظيم  اأم����وال  اأن  فهمي  وي�سيف 
القرو�س  من  كبرية  ح�سة  حتى  تغذيها  وكانت  كبري 
عند  و�سلت  والتي  ال�سودان  حلكومة  تقدم  كانت  التي 

االإطاحة بهم اإىل اأكرث من 64 مليار دوالر.
وي�سري فهمي اإىل التقارير الدولية التي �سدرت موؤخرا 
واأظهرت فجوات كبرية خ�سو�سا يف جمال ال�سادرات: 
فوفقا ملوؤ�س�سة مراقبة ال�سادرات االأوروبية فقد و�سل 
حجم االموال التي مت اإخفاوؤها من ال�سجالت الر�سمية 
 2011 من  الفرتة  خ��الل  دوالر  مليار   31 نحو  اإىل 

اإىل 2016.
االأموال  تلك  م��ن  كبرية  ح�سة  “كانت  فهمي  وي��ق��ول 
الدولة  موؤ�س�سات  وبعلم  احلزب  خزينة  لتغذية  تذهب 
ال��ت��ي ك��ان ي��دي��ره��ا عنا�سر احل���زب مب��ا يف ذل��ك وزارة 

املالية والبنك املركزي«.

الن�سبي الذي �سهده يف ت�سعينيات القرن املا�سي خ�سر 
الكثري من قواعده ونفوذه ب�سبب ال�سراعات الداخلية 
وت�سبث بع�س العنا�سر بال�سلطة والت�سفيات الداخلية 
التنظيم  ب�سمعة  ك��ث��ريا  اأ���س��رت  عمليات  يف  وال��ت��ورط 
ك��م��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ال��راح��ل حممد 
يف  اأب��اب��ا  اأدي�����س  االإثيوبية  العا�سمة  يف  م��ب��ارك  ح�سني 

منت�سف الت�سعينيات.
ويقول مكي ملوقع �سكاي نيوز عربية اإن هنالك العديد 
ت�سلمه  بعد  التنظيم  اأ�سرت ب�سورة  التي  العوامل  من 
احلكم؛ من بينها الف�ساد والدخول يف مغامرات اإرهابية 

واال�ستبداد واالنفراد بال�سلطة.

ا�ستخدام موارد الدولة
الرئي�سية  االأ���س��ب��اب  م��ن  واح����دة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وة  تعترب 
االإخوان  لتنظيم  امل�ستميتة  املحاوالت  وراء  تقف  التي 
بهدف  البالد  ت�سهده  الذي  احلايل  التحول  لتقوي�س 

حتقيق حلم العودة للحكم مرة اأخرى.
الثالثني  االأع����وام  خ��الل  التنظيم  متكن  ال��واق��ع  ويف 
باأكرث  ق���درت  �سخمة  مالية  ق��اع��دة  ب��ن��اء  م��ن  املا�سية 
عنا�سره  متكني  بفعل  وذل��ك  دوالر؛  مليار   100 من 
من كل مفا�سل الدولة االقت�سادية والتجارية مقابل 
دفع ح�س�س من عائداتهم واأرباحهم خلزينة احلزب. 
وا���س��ت��خ��دم احل���زب تلك االأم����وال يف ب��ن��اء ع��الق��ات مع 
التنظيمات االإرهابية وامل�سابهة يف العديد  العديد من 
اإرهابية  ال���ذي ورط���ه يف عمليات  االأم���ر  ال��ب��ل��دان،  م��ن 
الراعية  ال��دول  قائمة  يف  ال�سودان  با�سم  زج��ت  كبرية 
من  اأك��رث  ال�سوداين  االقت�ساد  اأقعدت  والتي  لالإرهاب 
27 عاما وكبدته خ�سائر مبا�سرة وغري مبا�سرة قدرت 

لتلقي جرعة اإ�سافية. واأظهرت درا�سات اأن جرعتني 
من فايزر اأو موديرنا، اأو جرعة واحدة من جون�سون 
من  عالية  حماية  توفري  يف  ت�ستمر  جون�سون،  اأن��د 
ت��ل��ك احلماية  ل��ك��ن  ل��ل��م��ر���س،  االأع����را�����س احل������ادة 

تت�ساءل قليال بالن�سبة اإىل االأكرب �سنا.
الدول  ت��وق��ف  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  ودع���ت 
العديد من  الغنية عن تقدمي لقاحات معززة، فيما 
حمالت  ب��داأت  بالكاد  اإفريقيا،  يف  خ�سو�سا  البلدان، 

التلقيح على اأرا�سيها.
اإن����ه م���ن املمكن  ت��ق��ول  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اأن  غ���ري 
م�ساعدة الدول ذات الدخل املتو�سط اأو املنخف�س، ويف 
الوقت نف�سه حماية �سكانها االأكرث عر�سة لالإ�سابة 

بالفريو�س.
�ستطلب  املتحدة  الواليات  اأن  بايدن  اأعلن  واالأربعاء، 

“التعر�س  اإىل  ت�����وؤدي  ق���د  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ئ��ات  ال��ع��م��ل 
املوؤ�س�سي اأو املهني املتكرر ل�سار�س-كوف-2«.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت وك����ال����ة ال����غ����ذاء وال����������دواء اإن 
ال�سّحة  جم���ال  يف  “العاملني  ت�����س��م��ل  ال��ف��ئ��ة  ت��ل��ك 
حمالت  يف  والعاملني  امل��دار���س  وموّظفي  واملعّلمني 
وال�سجون،  امل�����س��ّردي��ن  م��الج��ئ  ويف  ال�����س��وب��رم��ارك��ت 

وغريهم«.
واال�ستخدام الطارئ الذي اأجازته االإدارة ي�سري على 
والفئات  ف��وق،  وم��ا  عاما   18 اأعمارهم  تبلغ  الذين 
االأك����رث ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة ب��اأع��را���س ح���ادة للمر�س 

والتعر�س املتكرر للفريو�س.
جون�سون،  اأند  وجون�سون  موديرنا  متلقو  و�سينتظر 
ال��ل��ق��اح��ان االأم��ريك��ي��ان االآخ����ران امل���ج���ازان، االأخبار 
موؤهلني  اأي�����س��ا  ه��م  ي�سبحون  عندما  بهم  املتعلقة 

قوة اأمنية �سخمة
اإنها  ال�����س��ودان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ت���ق���ول 
انقالبية  حم�����اوالت  ع����دة  اأح��ب��ط��ت 
متهمة  امل���ا����س���ي���ة؛  ال����ف����رتة  خ�����الل 
داخل  املتواجدين  االإخ����وان  عنا�سر 
امل��وؤ���س�����س��ات االأم��ن��ي��ة ب��ال��وق��وف وراء 

تلك املحاوالت.
بتفكيك  ال�������س���ودان���ي���ون  وي���ط���ال���ب 
امليلي�سيات االأمنية التي �سرع التنظيم 
الت�سعينيات  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ب��ن��ائ��ه��ا  يف 
وجند لها اآالف ال�سباب حلمايته من 
اأبرزها قوات الدفاع ال�سعبي واالأمن 
مليارات  لها  خ�س�س  التي  ال�سعبي 
ال��دوالرات وزوده��ا بتجهيزات عالية 
ومكنها  كبرية؛  �سالحيات  ومنحها 
اقت�سادية  م��وؤ���س�����س��ات  اإن�������س���اء  م���ن 
مالية  دع��م  يف  منها  ا�ستفاد  �سخمة 
امللي�سيات  تلك  تقوية  ويف  التنظيم 
حماية  يف  مبا�سرا  �سببا  كانت  التي 
حكمه  اأع����وام  طيلة  التنظيم  �سلطة 
وقتل  لقمع  ف��اع��ل��ة  واأداة  ال��ث��الث��ني 
�سعى  االآخ��ر  اجلانب  ويف  املعار�سني. 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ل�����س��ن��ع م���راك���ز ق���وة داخل 
اجل��ي�����س ومت��ك��ن م���ن ����س���راء ال��ب��ع�����س واأدخ����ل����وا بع�س 
وليد  لكن  حم��ددة.  مفا�سل  على  لل�سيطرة  العنا�سر 
يقول  ال�����س��وداين،  اجلي�س  يف  ال�سابق  ال�سابط  ال��ت��وم، 
ملوقع �سكاي نيوز عربية اإن التنظيم مل ي�ستطع تغيري 
عقيدة كافة من�سوبي اجلي�س؛ بدليل ان املخلوع الب�سري 

كان متوج�سا من اجلي�س حتى حلظة �سقوطه.

�سبكات اإعالمية
ي�ستخدم التنظيم يف حماوالته احلالية الرامية للعودة 
عدد  ت�سمل  �سخمة  اإع��الم��ي��ة  ���س��ب��ك��ات  ال�سلطة  اإىل 
�سخ  اإىل  اإ�سافة  التلفزيونية  والقنوات  ال�سحف  من 
يف  تتخ�س�س  وجم��م��وع��ات  ���س��رك��ات  يف  �سخمة  مبالغ 
بث ال�سائعات واالأخبار املفربكة على و�سائط التوا�سل 
االنتقالية  الفرتة  �سورة  ت�سويه  اأج��ل  من  االجتماعي 
وال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ال����راي ال���ع���ام. وه��ن��ال��ك ث���الث �سحف 
وت�سدر  للتنظيم  مت��ام��ا  موالية  االأق���ل،  على  يومية، 
القنوات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  حاليا؛  ال�����س��ودان  داخ��ل 
ال�سودان من  داخ��ل وخ��ارج  التي تبث من  التلفزيونية 
وميتلكها  تركيا  م��ن  تبث  التي  “طيبة”،  قناة  بينها 
ال��ق��ي��ادي االإخ������واين ع��ب��د احل���ي حم��م��د ال����ذي اثبتت 
قبل  الب�سري  ت�سلمه متويالت �سخمة من  التحقيقات 

�سقوطه.
ويف اجلانب االآخر؛ يجد التنظيم يف و�سائط التوا�سل 
خالل  من  خمططاته  لدعم  خ�سبة  بيئة  االجتماعي 
احل�سابات  عدد  م�ستقلة  بيانات  وتقدر  ال�سائعات.  بث 
يف  املفربكة  واالأخبار  ال�سائعات  اإط��الق  يف  املتخ�س�سة 
على  املئة  يف   80 يتبع  ح�ساب  اآالف   3 بنحو  ال�سودان 

االقل ملجموعات اإخوانية.

اإ�سافية  مليون جرعة   500 �سراء 
م��ن ف��اي��زر ل���دول ال��ع��امل، م��ا يرفع 
 1،1 اإىل  االإج��م��ال��ي��ة  م�ساهماتها 
مليار. ويف حديث اإىل �سبكة �سي اإن 
البيت  اأك��د خبري علماء  االأح���د،  اإن 
اأهمية  ف��اوت�����س��ي  اأن���ت���وين  االأب��ي�����س 
البحوث التخاذ  م��ن  م��زي��د  اإج���راء 
اإعطاء جرعة  ي��ربر  ك��ان هناك ما  اإذا  ق��رار ب�ساأن ما 

معززة لعامة النا�س.
التخطيط  نود  البداية  قلنا يف  “كما  فاوت�سي  وق��ال 
االأوىل  جرعاتهم  تلقوا  الذين  جميع  تلقيح  الإمكان 
على  تتوقف  دائما  كانت  “امل�ساألة  م�سيفا  بفايزر” 
واإ�سرائيل  املتحدة  الواليات  من  البيانات  كل  تقييم 
اللحنة  م��ن  عليها  نح�سل  اأن  مي��ك��ن  ب��ي��ان��ات  واأي 

اال�ست�سارية الإدارة الغذاء والدواء«.
واأو�سح فاوت�سي اأن جلنة اإدارة الغذاء والدواء اتخذت 
اإع��ط��اء ج��رع��ة ثالثة لكل م��ن تفوق  ي��ع��ار���س  ق���رارا 
“يف العملية الت�ساورية املنا�سبة  16 عاما،  اأعمارهم 

وخرجت بتو�سية«.
يو�سيهيدي  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
اليابان  اإن  اخلمي�س  االإن��رتن��ت  ع��رب  قمة  يف  �سوجا 
كوفيد- ملر�س  امل�سادة  باللقاحات  تربعاتها  �ستزيد 

19 اإىل مثليها لتبلغ نحو 60 مليون جرعة للدول 
التي حتتاجها.

بالتربع  �سابقة  ات��ف��اق��ات  اإىل  التعهد  ه��ذا  وي�����س��اف 
لربنامج  دوالر  وم��ل��ي��ار  ج��رع��ة  م��ل��ي��ون   30 ب��ن��ح��و 
للقاحات  العادل  التوزيع  اإىل  يهدف  ال��ذي  كوفاك�س 
ال�سحة  ومنظمة  جايف  حتالف  ويديره  كوفيد-19 

العاملية.
وقال �سوجا يف املوؤمتر “اليابان قدمت نحو 23 مليون 
جرعة من اللقاحات امل�سادة لكوفيد-19 لعدة دول 
باللقاحات  اأك��رب تربع  ثالث  العامل وهو  ومناطق يف 
وكانت اأغلب تربعات اليابان  يف العامل حتى االآن”. 
دول  م��ع  ثنائية  ات��ف��اق��ات  طريق  ع��ن  تتم  االآن  حتى 
اآ�سيوية جماورة خارج اإطار برنامج كوفاك�س. واأغلب 
من  حمليا  امل�سنعة  اجل��رع��ات  م��ن  اليابان  ت��ربع��ات 

اللقاح الذي طورته �سركة اأ�سرتازينيكا.
م�ستوردة  لقاحات  على  باالأ�سا�س  اليابان  واعتمدت 
من اإنتاج �سركتي فايزر ومودرنا يف حملتها للتطعيم 
التي تلقى فيها 55 باملئة من ال�سكان تطعيما كامال 

وفقا للبيانات احلكومية.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• جريميي غالون

   يخطئ االأمريكيون يف اإهمال االأوروبيني. فلن�سر 
والهادئ،  ال��ه��ن��دي  املحيطني  يف  ا�سرتاتيجيتهم 

اإنهم بحاجة اإىل اأوروبا اأقوى.
نيك�سون  ري��ت�����س��ارد  اأع��ل��ن  ع���اًم���ا،  ق��ب��ل خم�سني     
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  ب����ني  ال���ت���ق���ارب 
 15 يف  املتلفز  خطابه  نهاية  يف  ال�سعبية.  ال�سني 
ال�سربة  وبهذه  ال��ع��امل.  انده�س   ،1971 يوليو 
خ�سومه  االأمريكي  الرئي�س  فاجاأ  الدبلوما�سية، 
ال�سوفيات. ففي خ�سم احلرب الباردة، وّجه �سربة 
حا�سمة للعالقة بني بكني ومو�سكو. ومع ذلك، مل 
لقد  اإخفاء غ�سبه...  اأق��رب حلفائه  اأح��د  ي�ستطع 
باملفاو�سات  اإبالغها  يتم  مل  التي  اليابان،  �سعرت 

ال�سرية التي قادها كي�سنجر، باخليانة.
الفرن�سي  الغ�سب  مثل  الياباين،  الغ�سب  ه��ذا     
تتوقعه.  اأن  اإال  املتحدة  للواليات  ميكن  ال  اليوم، 
ولكن عام 1971، كما يف عام 2021، اعترب �سادة 
اأحد  وم��رارة  �سخط  اأن  االأمريكية،  الدبلوما�سية 
احللفاء ال تزن كثرًيا امام امل�سالح اال�سرتاتيجية 

للقوة االأمريكية.
ال���والي���ات املتحدة  ال���ذي تعترب ف��ي��ه  ال��وق��ت     يف 
ال�سني التحدي الرئي�سي لها، فاإن التحالف الذي 
�سربة  بالفعل  مي��ث��ل  اأ���س��رتال��ي��ا،  م��ع  ت�سكيله  مت 
ق��ا���س��ي��ة ل��ب��ك��ني. ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اأ���س��رتال��ي��ة، ال 
جدال يف اأن اإمكانية احل�سول على غوا�سات تعمل 
يتوقف  لبلد  فريدة  فر�سة  هي  النووية  بالطاقة 
التي  الت�سنجات  توقع  على  قدرته  على  م�ستقبله 

�ستهز حو�س املحيطني الهندي والهادئ.

ازدراء تام
   بالتاأكيد، نحن الفرن�سيون ال ي�سعنا اإال اأن ناأ�سف 
االجتماعية  العواقب  ب�سبب  خا�سة  القرار،  لهذا 
اإنكار  ميكن  ال  اأن��ه  كما  �سيحدثها.  التي  الرهيبة 
وكانبريا  وا�سنطن  بها  اأقامت  التي  الطريقة  اأن 
جون�سون  بوري�س  انتهز  اأن  -ب��ع��د  التحالف  ه��ذا 
الفر�سة غري املتوقعة التي   اأتيحت له الإعطاء ما 
ي�سبه الواقع ملفهومه الغام�س لربيطانيا العاملية 
-ت�سهد على االزدراء الكامل جتاه م�سالح فرن�سا 
االأ�سرتالية  ال�سلطات  ب��ني  امل��ربم��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 
وال��ف��رن�����س��ي��ة. وم���ع ذل����ك، ب����داًل م��ن اأن ن��غ��رق يف 
ال��ن��ح��ي��ب وال����ن����واح، ي��ج��ب اأن ت��ف��ت��ح ه���ذه االأزم����ة 
اأعيننا اأواًل على حقائق معينة تواجه دبلوما�سيتنا، 

حتتاج  فرن�سية  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اأي وق��ت م�سى اإىل  اأك��رث من 
اإع����ادة التفكري ف��ي��ه��ا.    يف ال��ب��داي��ة، م��ن الالفت 
من  حال  ب��اأي  لي�س  الفرن�سي  الغ�سب  اأن  للنظر، 
الفعل  رد  فبا�ستثناء  اأوروب���ًي���ا.  غ�سًبا  االأح�����وال 
املطبق  ال�سمت  ف��اإن  بروك�سل،  ملفو�سية  امل��ت��اأخ��ر 
ي�سوبها  -التي  المباالتهم  يعك�س  فرن�سا  جلريان 
اأنه  ي���رون  ال�سخرية -جت���اه م��ا  ن���وع م��ن  اأح��ي��اًن��ا 
م�����س��ك��ل��ة ف��رن�����س��ي��ة ف���ق���ط. وب��ي��ن��م��ا ي��ف��رت���س اأن 
واالأزم���ات  ج��وارن��ا،  امل��ت��زاي��دة يف  التهديدات  تقنع 
ال��ع��دي��دة االأخ�����رية ال��ت��ي وج����دت اأوروب������ا نف�سها 
االأوروبيني باحلاجة  القادة  خاللها عاجزة، تقنع 
اأوروب��ا ذات �سيادة، فاإن العديد منهم  امللحة لبناء 
مذنب.  ا�سرتاتيجي  عمى  يف  االن��غ��الق  يف�سلون 
بالن�سبة للعديد من �سركائنا االأوروبيني، تقت�سر 
ال�سيا�سة اخلارجية على االن�سياع  خارطة طريق 

لوا�سنطن مع جتنب اإثارة غ�سب بكني.

بناء حتالفات م�ستدامة
   ولكن من هذه املالحظات القا�سية، يجب علينا 
االآن ا�ستخال�س العواقب على امل�ستويني الوطني 
جرى  ما  يفرت�س  لفرن�سا،  بالن�سبة  واالأوروب���ي. 
اآ�سيا كما يف اأي  اأواًل، الّت�سّلح ب�سيا�سة خارجية، يف 
مكان اآخر من العامل، ال تكون -انعكا�ًسا الأحالمنا 
ل��ت��ق��ي��ي��م واقعي  ا���س��ت��ج��اب��ة  ب��ال��ع��ظ��م��ة -ول��ك��ن��ه��ا 
اأن  فيجب  اأوروب���ا،  يف  ام��ا  وم�ساحلنا.  الإمكاناتنا 
التحالفات  بتوا�سع و�سرب،  نبني،  اأن  ا  اأي�سً نتعلم 
التي �ستمكننا غدا، داخل االحتاد االأوروبي، من اأن 
نحّول اإىل واقع ما ال يزال جمرد يوتوبيا الأوروبا 

اجليو�سيا�سية.

الواليات املتحدة بحاجة اإىل اأوروبا قوية
اأن نتجّمد يف موقف ديغويل  ب��داًل م��ن  اأخ���رًيا،     
اأن نعمل بال كلل على جعل  اآخ��ر، يجب  من زمن 
اال�ستقالل  اأن  ي��ف��ه��م��ون  االأم��ري��ك��ي��ني  ح��ل��ف��ائ��ن��ا 
اال���س��رتات��ي��ج��ي االأوروب�������ي يف م�����س��ل��ح��ت��ه��م. ففي 
اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  فيه  تنعطف  ال��ذي  ال��وق��ت 
اإىل  اأي وق��ت م�سى  اأك���رث م��ن  اآ���س��ي��ا، ه��ي بحاجة 
االعتماد على اأوروبا اأقوى، قادرة على ملء الفراغ 
اأج��زاء كثرية من العامل. ابعد ما  الذي تركته يف 
اال�سرتاتيجية  االأه��داف  مع  التناق�س  عن  يكون 
العك�س  �سيادة هي على  ذات  اأوروب��ا  ف��اإن  الأمريكا، 

من ذلك ال�سرط ذاته لتحقيقها.
ترجمة خرية ال�سيباين

* متخ�س�س يف الق�سايا االأوروبية, هو املدير العام الأوروبا يف مكتب اال�ست�سارات 
اجليو�سيا�سية ماكالرتي اأ�سو�سيت�س. اأ�ستاذ الق�سايا الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية 

بباري�س وقد ن�سر يف االأيام االأخرية كتاب “هرني كي�سنجر االأوروبي« »غاليمارد«.

اإىل  باالإ�سافة  االجتماع  يف  و���س��ارك  بقليل.  �ساعة  م��ن  اأك��رث 
والرو�سي  وال�سيني  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزراء  غوتريي�س 

والربيطاين والفرن�سي.
ب�ساأن ما  �سوؤال لوكالة فران�س بر�س قبل االجتماع  ورّداً على 
ل اإىل موقف موّحد بني الدول اخلم�س  اإذا كان ممكناً التو�سّ
املّتحدة  االأمم  يف  ال�سيني  ال�سفري  قال  طالبان،  حركة  ب�ساأن 

ت�سانغ جون اإّن “الوحدة يف كّل مكان«.
من جهته، اأعرب وزير اخلارجية االأملاين هايكو ما�س جمددا يف 
كلمة األقاها اأمام جمموعة الع�سرين عن القلق اإزاء احلكومة 
اأف��رادا من غري طالبان  ت�سم  والتي ال  اأفغان�ستان  املوقتة يف 
وال ن�ساء لكن فيها وزراء على القائمة ال�سوداء لالأمم املتحدة 

جمل�س االأمن الدويل مببادرة من بريطانيا التي اأبدت رغبتها 
يف التحّدث “ب�سوت واحد مع طالبان«.

وكانت حركة طالبان التي ت�سعى للح�سول على اعرتاف دويل 
االأمم  من  طلبت  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة  على  ا�ستيالئها  بعد 
اأمام اجلمعية  اأفغان�ستان  تلقي كلمة  باأن  لها  ال�سماح  املّتحدة 
العامة لالأمم املتحدة التي تنتهي اجتماعاتها م�ساء االإثنني 

املقبل.
االأمم  يف  االع��ت��م��ادات  جلنة  اإّن  قالت  املتحدة  ال��والي��ات  لكّن 
اأّي  متّثل  التي  اجلهة  حتديد  اأم��ر  اإليها  يعود  التي  املتحدة 
دولة ع�سو يف املنظمة قالت اإّن الّلجنة لن جتتمع قبل ت�سرين 

الثاين-نوفمرب.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأّكد االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س يف ختام 
اأم�س االأول االأربعاء مع وزراء خارجية الدول  اجتماع عقده  
الدائمة الع�سوية يف جمل�س االأمن الدويل اأّن الدول اخلم�س 

“تريد جميعها اأفغان�ستان م�ستقّرة«.
وقال غوتريي�س ملجموعة من ال�سحافيني اإّن الوزراء اخلم�سة 
“اأفغان�ستان  ي��ري��دون  جميعاً  اأّن��ه��م  االج��ت��م��اع  خ��الل  اأّك����دوا 
تكون  ال  واأفغان�ستان  والفتيات،  الن�ساء  حقوق  فيها  ��رتم  حتحُ
حكومة  فيها  فيها  لدينا  تكون  واأفغان�ستان  ل��الإره��اب،  م��الذاً 
االجتماع  وا�ستمّر  ال�سّكان”.  قطاعات  خمتلف  متّثل  جامعة 

“اإعالن حكومة غري �ساملة كان  اإره��اب. واأ�ساف ما�س  بتهم 
خطاأ تكتيكيا ارتكبته طالبان الأن هذا �سي�سّعب علينا التعامل 
هذا االأمر منا  “طالبان”  اأن ي�سمع  “من املهم  معها«. وتابع 
جميعا. وعلينا اأي�سا التحدث ب�سوت واحد عندما يتعلق االأمر 

باملعايري ال�سيا�سية االأ�سا�سية الأي م�ساركة م�ستقبلية معهم«.
عقب  ن��ي��وي��ورك  يف  ل�سحافيني  اأم��ريك��ي��ة  م�����س��وؤول��ة  وق��ال��ت 
ما  حول  امل�سرتكة  النقاط  من  الكثري  هناك  “كان  االجتماع 
باحرتام  يتعلق  م��ا  ط��ال��ب��ان، خ�سو�سا يف  م��ن  ن���راه  اأن  ن��ري��د 

الن�ساء والفتيات ومكافحة االإرهاب ومكافحة املخدرات«.
را�س  ال�سينيون،  ذل��ك  يف  مبا  اأح��د،  ال  اأن  “اأعتقد  واأ�سافت 
قاعة  االجتماع يف  املوقتة«. وعقد  تركيبة هذه احلكومة  عن 

 غوتريي�س: الدول اخلم�س مبجل�س الأمن تريد »اأفغان�ستان م�ستقرة« 

م�سبح،  م��ق��ره��ا  ع�سكرية  ق��اع��دة     
ف��ن��دق ال مي��ك��ن ح��ج��ز غ��رف��ة فيه، 
اإذاعية  حم��ط��ات  اأو  ن�����س��ر،  دور  اأو 
مزيفة، جمموعات موؤثرة مدفوعة 
�سخمة  ب���ي���ان���ات  ق����واع����د  االأج��������ر، 
لتحديد االأه��داف ... يف تقريرهما 
بعنوان  �سفحة   646 م��ن  امل��ك��ون 
حلظة  ال�سيني،  التاأثري  “عمليات 
معهد  ن�����س��ره  ال����ذي  ميكافيلية”، 
التابع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ب���ح���وث 
ل��ل��م��در���س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، وه���و مركز 
اأب��ح��اث ت��اب��ع ل���وزارة ال��دف��اع، ك�سف 
جاجنني  بابتي�ست  ج���ان  ال��ب��اح��ث��ان 
فيلمر وبول �سارون، النظام ال�سخم 
الذي بناه احلزب ال�سيوعي ال�سيني 
لتنمية نفوذه داخل وخارج حدوده. 
مالية  ب��و���س��ائ��ل  يتمتع  ي��ب��دو  ن��ظ��ام 
اأو  ي�ستخدم الإغ���واء  غري حم���دودة، 
اأو  الت�سليل  اأو  ال�سيطرة  اأو  اإج��ب��ار 
ميكن  من  كل  اإ�سكات  اأو  الت�سوي�س 
احلزب  ل��ب��ق��اء  ت���ه���دي���ًدا  ي�����س��ك��ل  اأن 
وهيمنته،  ال�����س��ي��ن��ي  ال�������س���ي���وع���ي 
ويعار�س طموحه يف اأن ي�سبح القوة 

االوىل يف العامل.
اإع�����الم وباحثون  ل��و���س��ائ��ل  ���س��ب��ق     
العديد من  ف��ك��وا رم���وز  ان  اآخ���رون 
يف  ال�سينية  التاأثري  ا�سرتاتيجيات 
دبلوما�سيتها  خ���الل  م��ن  اخل�����ارج، 
اأو  اجلامعات  اأو  االإع���الم  و�سائل  اأو 
واأ�ساليب  الثقافة،  حتى  اأو  ال�ستات 
تدفع  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال��ت��خ��وي��ف 
من  وان��ط��الق��ا  ثمنها.  م��ا  �سحيفة 
ال�سينية  امل�����س��ادر  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
امل��ف��ت��وح��ة، اأع���اد امل��وؤل��ف��ان ب��ن��اء بنية 
عدد ال يح�سى من االإدارات واملكاتب 
وال����وح����دات وال���������وزارات وراب���ط���ات 
لهذا  املخ�س�سة  واملن�سات  ال�سباب 
م�ستويات  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ال����ه����دف 
احلزب والدولة واجلي�س وال�سركات 

واملوؤ�س�سات الكربى.
اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات النظام  ب��ق��ي��ادة     
ال�سيني، ت�ستند هذه اال�سرتاتيجية، 
منظمة  وه��ي  املتحدة،  اجلبهة  اإىل 
داخل  االأط���راف  مرتامية  تاريخية 
على  الق�ساء  اإىل  “تهدف  احل���زب، 
واخلارجيني  ال��داخ��ل��ي��ني  اأع����دائ����ه 

واإبراز نفوذه يف اخلارج ب�سكل ي�سل 
اىل حّد ان االأفراد واجلماعات التي 
الليربالية،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ت��ع��ي�����س 
ت��ف��ر���س رق��اب��ة ذات��ي��ة ع��ل��ى نف�سها، 
احلزب  �سد  موقف  اتخاذ  وتتجنب 
ال�سيوعي ال�سيني”. لكنها ت�سرت�سد 
��ا، ر���س��م��ًي��ا، م��ن��ذ ع���ام 2003،  اأي�����سً
التي  الثالثة”  “احلروب  مبفهوم 
ال�سعبي  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����س  ي��ق��وده��ا 
الراأي”  “حرب  اأي  ال�������س���ي���ن���ي. 
واإث����ارة  الق�سية،  ح���ول  )االل��ت��ف��اف 
اجلمهور  �سلوك  واإم����الء  امل�����س��اع��ر، 
النف�سية”  “احلرب  و  امل�ستهدف(، 
)اإ�سعاف معنويات القوات امل�سلحة، 
وحكومة  ال�سعب  ب��ني  الثقة  وك�سر 
القانون”  “حرب  و  املعادية(  الدول 

االأربع املا�سية، منرية ب�سكل خا�س، 
ك���ان���ت اىل  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  اأن  ل����و  ح���ت���ى 
عك�سية  تكن  مل  اإن  حم����دودة،  االآن 
النظام  بالتاأكيد،  م��ن��ت��ج��ة.    وغ��ري 
ي�سعى  الذي  الوحيد  لي�س  ال�سيني 
الكوكب،  ع��ل��ى  ن���ف���وذه  ب�����س��ط  اإىل 
متفاوتة  بن�سب  اأ�ساليب  وا�ستخدام 
من ال�سرعية، وتظل ال�سني �سريًكا 
لكن  اأ���س��ا���س��ًي��ا.  علمًيا  اأو  اقت�سادًيا 
املكون  ال�سلطوي  ال�سيا�سي  نظامها 
م��ن ح���زب واح����د، وط��م��وح��ه املعلن 
لفر�س نظام عاملي جديد، يجب اأن 
يحّفز جميع �سناع القرار ال�سيا�سي 
للّتعّرف  واالأك��ادمي��ي  واالقت�سادي 

على بع�س اأ�ساليبه.
عن ليربا�سيون

للردع  ق��وان��ني  ���س��ن  اأو  )ا���س��ت��خ��دام 
ادارة  وتتم  املعاقبة(.  اأو  االإك���راه  اأو 
الع�سكرية  ال��ق��اع��دة  م��ن  العمليات 
فوت�سو،  مدينة  يف  ال��واق��ع��ة   ،311
الفرن�سيان  ال��ب��اح��ث��ان  ن�سر  وال��ت��ي 
�سوًرا جوية عنها، ومتّكنا من اإعادة 

بناء هيكلها التنظيمي.

ممار�سات �سوفياتية
   وك���م���ا اأو�����س����ح اأح�����د امل���وؤل���ف���ني يف 
ليربا�سيون  ح�سلت  بحثية  مذكرة 
ف�������اإن بع�س  م���ن���ه���ا،  ن�����س��خ��ة  ع���ل���ى 
من  مبا�سرة  م�ستوحاة  االأ���س��ال��ي��ب 
عملية  اإن  ال�سوفياتية.  امل��م��ار���س��ات 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال�سخمة  الت�سليل 
 2020 ال�سيني يف فرباير  النظام 

لت�سنيف الواليات املتحدة كم�سوؤولة 
عن وباء كوفيد-19، قد مت ن�سخها 
“انفك�سيون  عملية  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل 
ال�سوفياتي  االحت���اد  نفذها  “التي 
االإن���������س����اء  ب���������س����اأن   1985 ع�������ام 
اجلي�س  قبل  من  ل��الإي��دز  املفرت�س 
االأم��ري��ك��ي. وعلى م��دى ع��دة مئات 
بابتي�ست  ج��ان  ق��ام  ال�سفحات،  من 
ج���اجن���ني ف��ي��ل��م��ر وب������ول �����س����ارون، 
التي  كتالوج مثري لالأعمال  باإعداد 
اخلارج  يف  ال�سيني  النظام  بها  ق��ام 
والتي  االأخ��������رية،  االأ����س���اب���ي���ع  ح��ت��ى 
ر�سدها �سحفيون وباحثون.    كانت 
اأج��ري��ت حول  التي  درا���س��ات احلالة 
زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار وال��ت��خ��وي��ف يف 
ال�سنوات  مدى  على  وكندا  ال�سويد 

انتهاء احتجاجات ملبورن املناه�سة لقيود كورونا 
•• �شيدين-رويرتز

�ساد الهدوء �سوارع ملبون اأم�س اخلمي�س بعد احتجاجات ا�ستمرت ثالثة اأيام على القيود املفرو�سة الحتواء جائحة كورونا 
مع انت�سار مئات من رجال ال�سرطة يف املدينة ملنع حدوث جتمع جديد، يف الوقت الذي �سجلت فيه والية فيكتوريا اأعلى 
اأن ال�سرطة عملت يف و�سط  عدد يومي لالإ�سابات بفريو�س كورونا. واأو�سحت لقطات على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
ملبورن على التحقق من اأ�سباب خروج النا�س لل�سوارع بعد اأن اأدت االحتجاجات يوم االأربعاء يف ثانية اأكرب مدن اأ�سرتاليا 
اإىل القب�س على اأكرث من 200 متظاهر. كانت االحتجاجات قد تفجرت هذا االأ�سبوع بعد اأن اأمر م�سوؤولون باإغالق مواقع 
البناء ملدة اأ�سبوعني وفر�سوا التطعيم على عمال البناء وذلك للحد من انت�سار الفريو�س. وقالت ال�سلطات وم�سوؤولون 
نقابيون اإن جماعات متطرفة وميينية �ساركت يف االحتجاجات. واأعلنت والية فيكتوريا اليوم اخلمي�س ر�سد 766 اإ�سابة 
حملية جديدة م�سجلة اأعلى م�ستوى منذ بداية اجلائحة واأربع وفيات. وقالت والية نيو �ساوث ويلز املجاورة اإن االإ�سابات 

اجلديدة بلغت 1063 حالة ارتفاعا من 1035 حالة يف اليوم ال�سابق والوفيات بلغت �ست حاالت جديدة.

•• باري�ض-اأ ف ب

ب���ع���د ����س���ت���ة اأي���������ام م�����ن ان���������دالع اأزم������ة 
اأعلن جو بايدن واإميانويل  الغوا�سات، 
اإر�ساء  الإع����ادة  “التزامات”  م��اك��رون 
الثقة التي تعر�ست الختبار بني باري�س 
ووا�سنطن، مع اإقرار الرئي�س االأمريكي 
باأن “امل�ساورات املفتوحة بني احللفاء” 

كان من �ساأنها تفادي هذه التوترات.
ويف ه���ذه امل��ك��امل��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ال��ت��ي طال 
حل  اإيجاد  الرئي�سان  ح��اول  انتظارها، 
الواليات  دبلوما�سية بني  اأزمة  الأخطر 
املتحدة وفرن�سا منذ الرف�س الفرن�سي 

حلرب العراق عام 2003.
“م�ساورات  اج��راء  اأن  االإليزيه  وق�سر  االأبي�س  للبيت  م�سرتك  بيان  يف  وج��اء 
بالن�سبة  اال�سرتاتيجية  االأه��م��ي��ة  ذات  الق�سايا  ب�ساأن  احللفاء  ب��ني  مفتوحة 
م�سيفا  الو�سع”  هذا  تفادي  �ساأنه  كان من  االأوروب��ي��ني  وال�سركاء  فرن�سا  اإىل 
اتهمته  فيما  ال�سدد”،  بهذا  الدائم  التزامه  عن  بايدن  الرئي�س  اأع��رب  “وقد 

باري�س بالت�سرف مثل �سلفه دونالد ترامب. وبالتايل قّرر الرئي�سان االأمريكي 
والفرن�سي اللذان �سيلتقيان “يف اأوروبا نهاية �سهر ت�سرين االول/اكتوبر اإطالق 
واقرتاح  الثقة  ت�سمن  التي  ال��ظ��روف  تاأمني  اإىل  تهدف  معّمق  ت�ساور  عملية 

تدابري ملمو�سة لتحقيق االأهداف امل�سرتكة«.
وقالت املتحّدثة با�سم البيت االأبي�س جني �ساكي لل�سحافيني اإّن املحادثة بني 
“خطوة  ت�سّكل  اأن  ياأمل  االأمريكي  الرئي�س  “وّدية”واإّن  كانت  بايدن وماكرون 
ه��ذا، قرر  التهدئة  �سياق  بني احلليفني. ويف  اإىل طبيعته”  الو�سع  ع��ودة  نحو 
اإىل  اإت��ي��ان،  فيليب  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ل��دى  الفرن�سي  ال�سفري  ع���ودة  م��اك��رون 
ا���س��ت��دع��ت اجل��م��ع��ة �سفريي  ب��اري�����س ق��د  امل��ق��ب��ل«. وك��ان��ت  “االأ�سبوع  وا���س��ن��ط��ن 
تاريخيني،  م�سبوق جتاه حليفني  قرار غري  وهو  واأ�سرتاليا،  املتحدة  الواليات 
لالحتجاج على اإعالن �سراكة ا�سرتاتيجية بني هذين البلدين واململكة املتحدة 
نتج عنها ف�سخ عقد �سخم ل�سراء غوا�سات فرن�سية من جانب كانبريا. وقال 
ان  للبحوث  كاون�سل  اأتالنتيك  ملركز  االوروب���ي  ال��ف��رع  مدير  ح��داد  بنجامني 
“الر�سائل جيدة” معرتفا باأنه كان من ال�سروري “التوا�سل ب�سكل اأف�سل”. 
ت��اأت من  باري�س مل  الرئي�سية يف  ال�سدمة  اأن  “االأمريكيني فهموا  اأن  واأ�ساف 

البعد التجاري بقدر ما اأتت من انهيار الثقة” حمذرا “ال ميكن التغلب على كل 
�سيء مبحادثة«. واأ�ساف البيان امل�سرتك اأن الواليات املتحدة توؤكد اأن “التزام 
اأهمية  ل��ه  وال��ه��ادئ  الهندي  املحيطني  منطقة  يف  االأوروب����ي  واالحت���اد  فرن�سا 
ا�سرتاتيجية«. واعترب وزير خارجية االحتاد االوروبي جوزيب بوريل االربعاء 
يف م�ستهل لقاء مع نظريه االمريكي انتوين بلينكن اأن على االحتاد االوروبي 
االزمة  بعد  �سراكتهما  �سمن  الثقة”  “تعزيز  بهدف  العمل  املتحدة  والواليات 

بني وا�سنطن وباري�س.
الفتا اىل “ا�سبوع بالغ اال�سطراب”  وقال بوريل “ميكننا تعزيز الثقة بيننا”، 
الثالثاء، فيما  العامة  ب��داأت اجتماعات جمعيتها  التي  املتحدة  اروق��ة االمم  يف 
اجمع،  ال��ع��امل  “يف  وثيق  �سكل  يف  اأ���س��ال  يعمالن  ال�سريكني  اأن  بلينكن  اعلن 

وي�سمل ذلك طبعا اأفغان�ستان ومنطقة الهند-املحيط الهادىء واوروبا«.
زيارته  اأث��ن��اء  ب��وري�����س جون�سون  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  دع��ا رئي�س  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اأن  موؤكدا  ا�سرتاحة”  “اأعطوين  وق��ال  نف�سها.  متالك  اإىل  باري�س  لوا�سنطن 
“من  اأن  ك��ان«. واعترب بايدن  اأي  اإق�ساء  “لي�ست ح�سرية وال حتاول  ال�سراكة 
ال�سروري اأن يكون الدفاع االأوروبي اأكرث قوة وكفاءة” للم�ساهمة يف االأمن عرب 

“دور احللف  واإكمال  االأطل�سي  املحيط 
االأطل�سي«.

فرن�سا،  نقا�سا يف  االأزم���ة  ه��ذه  واأث����ارت 
ل��ك��ن اأي�����س��ا يف دول االحت����اد االأوروب����ي 
االإ�سراع  اإىل  احل��اج��ة  ح���ول  االأخ�����رى، 
ن��ح��و ���س��ي��ادة اأوروب����ي����ة اأك����رب يف جمال 
نف�سها من  اأج����ل حت��ري��ر  م���ن  ال���دف���اع 

املظلة االأمريكية.
مثل  االأطل�سية،  العوا�سم  معظم  لكن 
الواليات  حلفاء  اأقرب  اأحد  كوبنهاغن، 
املتحدة يف اأوروبا، اأبدت حتفظات علنية. 
الدمناركية  ال�����وزراء  رئ��ي�����س��ة  واأع��ل��ن��ت 
بالدها،  ان  االأربعاء  فريدريك�سن  ميت 
االنتقادات  االإطالق”  ع��ل��ى  ت��ف��ه��م  ال 

عن  مدافعة  الغوا�سات،  اأزم��ة  يف  وا�سنطن  اإىل  املوجهة  واالأوروب��ي��ة  الفرن�سية 
الرئي�س االأمريكي “املخل�س جدا” جو بايدن.

�ساركوزي، بعد  اإبان رئا�سة نيكوال   2009 العام  املنظمة يف  اإىل  وعادت فرن�سا 
43 عاما من تركها يف عهد اجلرنال �سارل ديغول.

بايدن وماكرون يتعهدان باإعادة اإر�ساء »الثقة« 

عمليات النفوذ والتاأثري:

»احلروب الثالثة« للحزب ال�سيوعي ال�سيني...!
بع�س االأ�ساليب امل�ستخدمة م�ستوحاة مبا�سرة من املمار�سات ال�سوفياتية

�سخم  تــقــريــر  يف     
ــــني  ــــن ــــر االث ــــس ــــ� ُن
باحثان  قام  املا�سي, 
البحوث  مــعــهــد  مــن 
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
للمدر�سة  ــع  ــاب ــت ال
وهما  الــعــ�ــســكــريــة, 
ــت  ــ�ــس ــي ــت ــاب جــــــان ب
جاجنني فيلمر وبول 
�سفرة  بفك  �سارون, 
املتعددة  االأدوات 
ت�ستخدمها  الـــتـــي 
وجهات  لفر�س  بكني 
ال�سني  يف  ــظــرهــا  ن

واخلارج.

•• الفجر-خرية ال�شيباين

لي�س النظام ال�سيني وحده من ي�سعى اإىل ب�سط نفوذه با�ستخدام اأ�ساليب غري �سرعية

زحف �سيني 
بو�سائل 
خمتلفة

طالب �سينيون يف احتفاالت املئوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني يف ووهان

بعد ق�سية الغوا�سات:

لنن�سى النواح ونعيد التفكري يف الدبلوما�سية...!
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باإلغاء  االم������ر  ق���ي���ام  اأول�����ه�����ا:     
االأحكام  وبع�س  املوؤ�س�سات  بع�س 
ملراقبة  الوقتية  الهيئة  وحتديدا 
القوانني،  م�����س��اري��ع  د����س���ت���وري���ة 
وااللغاء لي�س حكما ا�ستثنائيا بل 

هو حكم نهائي.
   ثانيها: اإعطاء االأمر اخت�سا�سا 
ب��امل��را���س��ي��م وه���ي ال  ف��ي��م��ا يتعلق 
الأنها  ا�ستثنائية  تكون  اأن  ميكن 
ن�سو�س موؤقتة تكت�سي طبيعتها 
امل�سادقة  تتم  عندما  القانونية 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال����ربمل����ان عند 

عودته اأو بعد انتخابه.
   ثالثها: اتخاذ االأمر قرارا بحّل 

الربملان مع تاأجيل التنفيذ.
ال�سلطات  ت��وزي��ع  وبخ�سو�س     
داخ������ل ال���ن���ظ���ام ال�����س��ي��ا���س��ي قال 
تغيريا  اأحدث  االأمر  ان  �سر�سار 
كبريا حيث مل يعد هناك رئي�س 
وكتاب  وزراء  رئي�س  ب��ل  حكومة 
ي��ح��ي��ل اىل �سكل  م���ا  دول����ة وه����و 

النظام الرئا�سي.
ج���م���ل���ة  اأن  اىل  ول�������ف�������ت     
بيد  اأ����س���ب���ح���ت  االخ���ت�������س���ا����س���ات 
�سي�ّسرع  حيث  اجلمهورية  رئي�س 
�سيتوىل  ثم  املرا�سيم  طريق  عن 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  احلكومة  ت�سيري 
بالتعيني  ويقوم  اأمامه  م�سوؤولة 
دون  ال�����وزارات  وتغيري  واالإل���غ���اء 

الرجوع اىل اأي هيكل اآخر.
هناك  اأن  ����س���ر����س���ار  وب�������نّي     
رئي�س  لفائدة  لل�سلطات  تركيزا 
اجل��م��ه��وري��ة وه���و من����وذج قريب 
اأك��رث منه  الرئا�سوي  النظام  من 

اىل النظام الرئا�سي.
   وبخ�سو�س وج��ود رق��اب��ة على 
اأع���م���ال رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة قال 
�سفيق  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ 
ان ال��ف�����س��ل ال�����س��اب��ع م���ن االأم����ر 
املرا�سيم  اأن  على  ن�س  الرئا�سي 
ما  باالإلغاء وهو  الطعن  تقبل  ال 
اأن���ه ال مي��ك��ن رق��اب��ت��ه��ا من  يعني 
الهيئة  اأو  االإداري���ة  املحكمة  قبل 
الوقتية التي وقع الغاوؤها بحيث 
للمرا�سيم  ال���وا����س���ع  امل���ج���ال  اأن 
املرحلة  يف  ل��ل��رق��اب��ة  يخ�سع  ل��ن 

احلالية على االأقل.
الد�ستوري  ال��ق��ان��ون  اأ����س���ت���اذة     
منى كرمي، اعتربت، من جانبها، 
اىل  يوؤ�س�س  ال��رئ��ا���س��ي  االأم���ر  ان 

دكتاتورية باأمت معنى الكلمة. 
تدوينة  يف  ك�����رمي  واأ�����س����اف����ت     
ل����ه����ا مب�����وق�����ع ف����ي���������س����ب����وك، ان 
ال�سلطة  على  ا�س������توىل  الرئي�س 
ال�سلطة  وك����ام����ل  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
قابلة  غ��ري  وق��رارات��ه  التنفيذية 
هذا  مبقت�سى  باالإلغ�����اء  للطعن 

االأمر.
اأ�ستاذة القانون الد�ستوري،    اما 
اأنه  رات  فقد  القليبي،  �سل�سبيل 
بعد هذا االأمر الرئا�سي، فاإنه مت 

تعليق العمل بد�ستور 2014.
اأك��د ام��ني حمفوظ     يف املقابل، 
انه ال  الد�ستوري،  القانون  ا�ستاذ 
واحلريات  احل��ق��وق  ع��ل��ى  خ���وف 
خ��ا���س��ة م��ن��ه��ا ح��ق��وق امل�����راأة بعد 
املتعلق  ال��رئ��ا���س��ي  االأم����ر  ���س��دور 

بالتدابري اال�ستثنائية. 
تدوينة  يف  حم���ف���وظ  وك���ت���ب     
ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه مبوقع  ن�����س��ره��ا 
في�سبوك: “الت�ساوؤل م�سروع بعد 
املوؤرخ   117 االأم���ر ع��دد  ���س��دور 
املتعلق   2021 �سبتمرب   22 يف 
ب���ت���داب���ري ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ول���ك���ن ال 
خوف على احلقوق وخا�سة منها 

حقوق املراأة واحلريات.
   وا�ساف “امل�سروع احلقيقي هو 
واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ة  اإر���س��اء 
وه����و م���ا ت�����س��م��ن��ه ال��ف�����س��ل 22 

داعية  ال���د����س���ت���ور  ع���ن  خ���روج���ه 
نواب  قبل  الرئي�س من  اىل عزل 

ال�سعب.
اأّن  االأح���������زاب  ه�����ذه  واأع���ل���ن���ت     
اجلبهة الدميقراطية تهدف اإىل 
الدفاع عن اإرادة ال�سعب التون�سي 
احلريات  وع��ن  العليا  وم�ساحله 
القانون  والد�ستور وحكم  العامة 
اأق������دم ع��ل��ي��ه رئي�س  م��ع��ت��ربة م���ا 
يهدد  عنيفا  انقالبا  اجلمهورية 
الفتنة بني  وي��زرع  االأهلي  ال�سلم 

التون�سيني.

احتاد ال�سغل م�ستاء
واملنظمة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل��رك��زي��ة     
اجلماهريية التي �سيكون ملوقفها 
االأو�ساع  ت��ط��ورات  يف  كبري  ثقل 
يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، اّك���دت على 
امل�ساعد  ال����ع����ام  اأم���ي���ن���ه���ا  ل�������س���ان 
اأن����ور ب��ن ق����دور، ت��ف��اج��اأ االحت���اد 
ب��ال��ق��رارات ال��ت��ي اأ���س��دره��ا قي�س 
الرئا�سي  االأمر  �سعيد من خالل 
اال�ستثنائية  ب��ال��ت��داب��ري  امل��ت��ع��ل��ق 
وا����س���ت���ي���اء ال��ن��ق��اب��ي��ني م����ن عدم 
ا�ست�سارة احتاد ال�سغل واملنظمات 
التطرق  وع��دم  الكربى  الوطنية 
االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ق�������س���اي���ا  اإىل 
واأن  خ�����س��و���س��ا  واالق���ت�������س���ادي���ة، 
البالد تتجه نحو الهاوية، ح�سب 
ت��ع��ب��ريه، واأ���س��ب��ح ه��ن��اك تخوف 
و�سكوك من اإمكانية عدم القدرة 

على �سرف االأجور.
   ولفت اىل ان رئي�س اجلمهورية 
مل يجب على مثل هذه الق�سايا 
ق�سايا  ان�����ه�����ا  ع����ل����ى  م�����������س�����ددا 

“م�ستعجلة وم�ستعجلة جدا«.
تون�س  ان  ق�����دور  ب���ن  واع���ت���رب     
ت�سري باالإجراءات التي اأعلن عنها 
�سعيد نحو تركيز احلكم الفردي 
املطلق لدى �سخ�س واحد معربا 
انقاذ  ميكن  ال  بانه  اعتقاده  ع��ن 

تون�س بال ت�ساركية.
البلد  ه��ي  تون�س  اإن  وا���س��اف،     
ال��وح��ي��د يف ال��ع��امل ال���ذي يعي�س 
املطلق،  ال����ف����ردي  احل���ك���م  حت����ت 
الت�ساور  اإيل  الدولة  رئي�س  داعيا 
قبل اتخاذ القرارات مع اخلرباء 
ال�����ن�����زه�����اء واأ������س�����ح�����اب اخل�����ربة 
با�ست�سارة  فقط  االك��ت��ف��اء  وع���دم 

اأ�سدقائه.
   واك����د ب���ن ق����درو ان���ه ال ميكن 

ق�ّسم.  لتون�س ان تعي�س كبلد محُ
قي�س  ال��رئ��ي�����س  ان  اىل  ي�����س��ار     
���س��ع��ّي��د، اأ����س���در م�����س��اء االأرب���ع���اء، 
“ب�تدابري  يتعلق  رئ��ا���س��ي��ا  اأم����را 
تعلقت   “ ج����دي����دة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
جميع  ت����ع����ل����ي����ق  مب�����وا������س�����ل�����ة 
وموا�سلة  الربملان،  اخت�سا�سات 
رف����ع احل�����س��ان��ة ال���ربمل���ان���ي���ة عن 
جميع اأع�سائه، وو�سع حد لكافة 
املنح واالمتيازات امل�سندة لرئي�س 

جمل�س نواب ال�سعب واأع�سائه.
   كما ت�سمن ه��ذا االم��ر تدابري 
ال�سلطة  مب����م����ار�����س����ة  خ����ا�����س����ة 
مبمار�سة  واخ�����رى  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
جانب  اىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�سلطة 
موا�سلة العمل بتوطئة الد�ستور 
منه،  وال���ث���اين  االأول  وب��ال��ب��اب��ني 
وبجميع االأحكام الد�ستورية التي 
التدابري  ه���ذه  م���ع  ت��ت��ع��ار���س  ال 
اإلغاء  اإىل  اإ���س��اف��ة  اال�ستثنائية، 
د�ستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 

م�ساريع القوانني.
اجلمهورية  رئ���ي�������س  وي����ت����ويل    
مب��ق��ت�����س��ى ه������ذا االم�������ر اإع�������داد 
املتعلقة  ال���ت���ع���دي���الت  م�����س��اري��ع 
ال�سيا�سية  ب������االإ�������س������الح������ات 
تنظيمها  يتم  بلجنة  باال�ستعانة 

باأمر رئا�سي.

اإن���ه���ا  املذكور…  االأم��������ر  م����ن 
فر�سة  ك���م���واط���ن  ت���ق���دي���ري  يف 
بعيدا  م��ع��ا،  منا�سبة…لن�سعى 
عن الت�سنج، لتحقيق هذا الهدف 
ال�سيا�سية  الطبقة  عجزت  ال��ذي 
وخ����الل ال��ع�����س��ري��ة امل��ا���س��ي��ة عن 

حتقيقه«.
ي��ذك��ر ان حم��ف��وظ يعترب من     
الذي  للتم�سي  امل���وؤي���دي���ن  اأك����رب 
انتهجه الرئي�س قي�س �سعيد منذ 
يوم 25 يوليو املنق�سي وكان من 
ا�ستقبلهم  قانون  رجال   4 �سمن 

الرئي�س قبل ايام قليلة.
اأك��د االأ�ستاذ     ويف ذات اخل��ن��دق، 
يف ال���ق���ان���ون ال���د����س���ت���وري راب����ح 
الرئا�سي  االأم����ر  اأن  اخل��راي��ف��ي، 
اجلديد هو جت�سيم لفكرة تنقيح 
الد�ستور ولي�س تعليقه اأو الغائه، 
التون�سي  ال��د���س��ت��ور  اأن  م���وؤك���داً 
باب  اأن  خ���ا����س���ًة  ن����اف����ذاً  م�������ازال 
ال��ع��ام��ة وب���اب احلريات  االأح��ك��ام 
الق�سائية  ال�سلطة  وب��اب  العامة 

واملحلية مازال نافذاً.
   وتابع: “مت تغيري الباب املتعلق 
اأما  برمته،  الت�سريعية  بال�سلطة 
الباب املتعلق بال�سلطة التنفيذية 
فقد م�س اجلزء املتعلق باحلكومة 
يف  االآن  اأن����ن����ا  م����وؤك����دا  فقط”، 
ج��وه��ر ال��ن��ظ��ام ال��رئ��ا���س��ي، ذلك 
اأمام  م�سوؤولة  باتت  احلكومة  اأن 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة وه����و الذي 

يعينها ويعزلها.
   و�سدد الباحث يف القانون على اأن 
املواطن العادي قابل باالإجراءات 
اأغلب  ي��رف�����س  ب��ي��ن��م��ا  اجل���دي���دة 
اأن  م�سيفا  ذل��ك  احلزبي  ال�سارع 
االأمور �ستمر جيدا اإذا قادت هذه 
فيما  ا���س��ت��ق��رار  اىل  االإج�������راءات 
خطرية  واالآث���ار  التبعات  �ستكون 

اإذا قادت اىل فو�سى.

اأحزاب غا�سبة واأخرى م�ساندة
لئن  ال�سيا�سية،  اجلبهة  على     
حلركة  ال����ع����ام  االأم��������ني  اع����ت����رب 
التدابري  امل��غ��زاوي  زه��ري  ال�سعب 
قي�س  اتخذها  التي  اال�ستثنائّية 
�سيا�سية  “اإ�سالحات  ���س��ع��ي��د، 
خمتلف  بها  طالبت  كانت  مهمة 
البع�س  ال�سيا�سية وحتى  النخب 
الرئي�س”،  م����ع����ار�����س����ي  م������ن 
اإعالمي،  ت�����س��ري��ح  يف  م��الح��ظ��ا 

احلكومة ح�سب تعبريه.
ال���ربمل���ان  ال���ن���ائ���ب يف  وي������رى     
اأن  اأ�سغاله حامت املليكي،  املجمدة 
اأعلن  التي  اال�ستثنائية  التدابري 
ال��رئ��ي�����س ق�����رارات م��وؤ���س��ف��ة ولها 
ع��واق��ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال��و���س��ع يف 
تون�س �سواء بالداخل اأو باخلارج. 
   واأ�ساف املليكي ان هذه القرارات 
الدولة  موؤ�س�سات  لكل  اإلغاء  هي 
د�ستور  عن  املنبثقة  وال�سرعيات 
الرئي�س قام  اأن  2014، معتربا 
حماولته  رغ��م  الد�ستور  بتعليق 
ب��اإب��ق��اء ال��ب��اب��ني االأول  ال��ت��ح��اي��ل 

والثاين.
    ودعا املليكي رئي�س اجلمهورية 
قال  التي  اخل��ط��وة  ه��ذه  ملراجعة 
اإن���ه���ا ك���ان���ت خ���ط���وة م���ت���ه���ورة يف 

االجتاه اخلطاأ وفق تعبريه.
  وحّذر النائب يف الربملان املعلقة 
اأحمد  ب����ن  م�����س��ط��ف��ى  اأع����م����ال����ه 
تون�س،  حتيا  حركة  يف  والقيادي 
االجراءات  بهذه  القبول  اأّن  من 

يعني نهاية الدولة احلديثة.
   وت��ّخ��وف ب��ن اأح��م��د، مم��ا دعاه 
بنفي  ي����ه����دد  ال�������ذي  ب����ال����زل����زال 
ال���ت���ع���ل���ي���م وامل�������������راأة واحل�����داث�����ة 
واال�ستقالل واملنظمات واالأحزاب 
واجلمعيات واحلقوق واحلريات، 
والتي يعتربها ال�سيا�سي مكا�سب 
ال������دول������ة ال����وط����ن����ي����ة احل���دي���ث���ة 
ح�سب  تو�سك  لتون�س  وم��ف��خ��رة 

راأيه على اأن ت�سبح �سرابا.

جبهة جديدة
  واأعلنت اأربعة اأحزاب اخرى غري 
امتداد  وذات  ال��ربمل��ان  يف  ممثلة 
تاأ�سي�س  ج�����دا  ���س��ع��ي��ف  ���س��ع��ب��ي 
وهي  الدميقراطية”  “اجلبهة 
ال�����س��ي��ا���س��ي الذي  ل���الإط���ار  ا����س���م 
اختارت هذه االأحزاب اأن تعتمده 
مواجهة  يف  ج���ه���وده���ا  ل��ت��ن�����س��ي��ق 
قي�س  “ ان����ق����الب  ب�����  دع����ت����هحُ  م����ا 
جلميع  م��ف��ت��وح��ة  وه���ي  �سعيد” 
وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  القوى 
االنقالب  تعار�س  التي  الوطنية 

لالن�سمام.
   واأك�����دت االأح������زاب االأرب���ع���ة اأن 
اأ�سبح  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  م��ن�����س��ب 
�سار  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  الأن  ���س��اغ��را 
االإجراءات  بعد  لل�سرعية  فاقدا 
بها  وتاأكد  اأعلنها  التي  اجلديدة 

امني حمفوظ ا�ستاذ القانون الد�ستوري اثر اجتماع مع الرئي�س �سعيد ير�سم طريق املرحلة القادمة

�سفيق �سر�سار  هذا تنظيم موؤقت لل�سلطا�ستاذة القانون الد�ستوري منى كرمي

بن قدور : احتاد ال�سغل متفاجئ وم�ستاء الربملان يوا�سل �سباته ال�ستوي

“اإلغاء  �سعّيد  عليها  اأق���دم  ال��ت��ي 
للد�ستور ».

  ون���ق���ل���ت وك����ال����ة روي��������رتز عن 
احلركة  رف�س  تاأكيده  الغنو�سي 
“نحن  للتدابري اجلديدة وقوله 

ال نوافق على هذا«.
تون�س يف  واع��ت��ربت كتلة قلب     
اأن  اخت�سا�ساته،  املعلق  ال��ربمل��ان 
قي�س  التي  االنتقالية  “االأحكام 
ال�سرعية  ع��ل��ى  ان��ق��الب��ا  ���س��ع��ي��د 
وتاأ�سي�ًسا  ل��ل��د���س��ت��ور  وت��ع��ل��ي��ًق��ا 

لديكتاتورية جديدة«.
التيار  اأح�����������زاب  وا�������س������درت     
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي واجل����م����ه����وري 
بيانا  ت���ون�������س،  واآف�������اق  وال��ت��ك��ت��ل 
م�����س��رتك��ا اأك�����دت م���ن خ��الل��ه اأن 
اأ�سدره  ال����ذي  ال��رئ��ا���س��ي  االأم�����ر 
فعليا  ‘’يعلق  اجلمهورية  رئي�س 
املوؤ�س�سات  ك��ل  وي��ل��غ��ي  ال��د���س��ت��ور 
الهيئة  ذل���ك  ال��ت��ع��دي��ل��ي��ة مب���ا يف 
ال���وق���ت���ي���ة مل����راق����ب����ة د����س���ت���وري���ة 
الطعن  القوانني ومينع  م�ساريع 

املتعلق  الباب  اأن  اخلمي�س،  اأم�س 
الد�ستور،  يف  ال�سيا�سي  بالنظام 
اإىل  واأدى  الدولة  على  خطر  هو 
�سري  وت��ع��ط��ي��ل  وح��دت��ه��ا  تفكيك 
التعديالت  اأن  وموؤكدا  دواليبها، 
التي �ستطال هذا الباب يجب اأن 
القوى  تكون ب�سفة ت�ساركية مع 
�سعيد  داعيا  الوطنية،  واملنظمات 
الفرتة  ه���ذه  اآج����ال  حت��دي��د  اإىل 
حتديد  وخ���ا����س���ة  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
االنتخابية  امل��ح��ط��ات  م��واع��ي��د 
ال���ق���ادم���ة، ف����ان اغ���ل���ب االأح�����زاب 
بن�سب  �ساهمت  التي  تلك  خا�سة 
املنظومة  ب����ن����اء  يف  م���ت���ف���اوت���ة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة احل��ال��ي��ة وادارت����ه����ا ، 
�سجبت االمر الرئا�سي ودعت اىل 

مقاومته.
   ففي اول رد فعل على التدابري 
اال�ستثنائية اجلديدة اعترب را�سد 
النه�سة  حركة  رئي�س  الغنو�سي 
ال�سعب  ن�����واب  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
اخلطورة  ان  ا���س��غ��ال��ه  امل��ج��م��دة 

مقاومة  راأ�سها  وعلى  احلقيقية 
التحديات  وجم���اب���ه���ة  ال��ف�����س��اد 
االجتماعية واالقت�سادية واملالية 

وال�سحية«.
‘’توا�سل  اأن���ه���ا  اإىل  وا����س���ارت     
ب��ي��ن��ه��������������������ا وم����ع بقية  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
االأح�������������������زاب ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 
لت�سكيل  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
تت�سدى  �سيا�سية  مدنية  جبه������ة 
الد�س����تور  على  االن��ق��الب  ل��ه��ذا 
وت�ستجيب لالنتظارات امل�سروعة 

للتون�سيات والتون�سيني .
   م�����ن ج���ه���ت���ه، اع����ت����رب امل���دي���ر 
ر�سا  اأم�������ل  حل������زب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�������س���ادر عن  االأم�����ر  اأن  ب���احل���اج 
رئي�س اجلمهورية اليوم، يعني اأن 
الرئي�س ا�ستحوذ مبقت�ساه ب�سفة 
ال�سلطات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ���س��ري��ح��ة 
وخا�سة  ال��ربمل��ان،  اإىل  ال��راج��ع��ة 
على  وامل�سادقة  القوانني  اإ�سدار 
احل���ك���وم���ة، ك���م���ا ا����س���ت���ح���وذ فيه 
لرئي�س  الراجعة  ال�سلطات  على 

االنفراد  وي��ك��ر���س  امل��را���س��ي��م  يف 
فعليا  ومي��ه��د  بال�سلطة  امل��ط��ل��ق 

لدكتاتورية.
املذكورة  االأح������زاب  واع���ت���ربت     
على  خ��روج��ا  ال��رئ��ا���س��ي  ‘’االأمر 
الد�ستور  وانقالبا على  ال�سرعية 
اجلمهورية  رئي�س  اأق�����س��م  ال���ذي 
نحو  بالبالد  ودفعا  حمايته  على 
اجلمهورية  ورئ���ي�������س  امل���ج���ه���ول 
عن  ب��خ��روج��ه  ل�سرعيته  ف��اق��دا 
ب��ن��ي على  ك���ل م���ا  واأن  ال��د���س��ت��ور 
ه����ذا االأ���س��������������������ا���س ب��اط�����������������������ل وال 
و�سعبها  التون�سية  ال��دول��ة  ميثل 
م�سوؤولية  وحتمله  وموؤ�س�ساتها 
امل��م��ك��ن��ة لهذه  ال���ت���داع���ي���ات  ك����ل 

اخلطوة اخلطرية . 
االح����������زاب  ه��������ذه  ورف�����������س�����ت     
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ‘’ا�ستغالل 
ملغالطة  اال�ستثنائية  لالإجراءات 
وفر�س  والتون�سيني  التون�سيات 
خياراته ال�سيا�سية الفردية كاأمر 
واقع وذلك على ح�ساب االأولويات 

تباين يف قراءات اأ�ساتذة القانون الد�ستوري 
لالأمر الرئا�سي املتعلق بالتدابري اال�ستثنائية

اخلرايفي: املواطن العادي قابل باالإجراءات 
اجلديدة بينما يرف�س اأغلب ال�سارع احلزبي ذلك

حركة ال�سعب: تدابري الرئي�س... 
اإ�سالحات �سيا�سية طالبت بها خمتلف النخب

بن قدور: االحتاد العام التون�سي لل�سغل متفاجئ وم�ستاء...
التكتل واجلمهوري والتيار واآفاق تعترب الرئي�س فاقدا ل�سرعيته

اأثارت جدال يف الطيف ال�سيا�سي والقانوين

تدابري ا�ستثنائية تعزز �سالحيات الرئي�س التون�سي
•• الفجر –تون�ض

   اأثار اتخاذ الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد جملة من 
هذه  لقيت  وقد  �سبتمرب   22 يوم  اجلديدة  التدابري 
د�ستوري  قانون  اأ�ساتذة  قبل  من  رف�سا  االإجــراءات 
واأحزاب �سيا�سية و�سخ�سيات وطنية فيما اأيدها �سق 

اآخر من الطيف ال�سيا�سي والقانوين.
تباين خرباء القانون الد�ستوري

الرئا�سة  اأعلنتها  التي  الــقــرارات  على  وتعقيبا     
�سليم  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  قــال  التون�سية, 
الرئا�سي  االأمـــر  ــاأن  ب �سيا�سيا,  امل�ستقل  اللغماين, 
املوؤقت  التنظيم  اىل  مبا�سرة  حمتواه  ي�سري  االأخري 

لل�سلط العمومية حتت ت�سمية تدابري ا�ستثنائية.
لل�سلط  املوؤقت  التنظيم  هذا  اأن  اللغماين  واأو�سح     
مُيهد يف جزئه االول للجوء اىل اال�ستفتاء الت�سريعي 
االأخري  جزئه  يف  وميهد  االنتخابي,  القانون  وتغيري 
من  خرج  �سعيد  قي�س  اأن  معتربا  الد�ستور,  لتعديل 
مع  يتما�سى  ال   117 ــر  االم حمتوى  الن  الد�ستور 

الد�ستور.    من جهته, قال اأ�ستاذ القانون الد�ستوري 
الرئا�سي  االأمر  ان  �سيا�سيا,  امل�ستقل  �سر�سار,  �سفيق 
معنى  بــاأمت  ولي�س  لل�سلط  موؤقت  تنظيم  على  يدل 

الكلمة ن�س يتعلق بتدابري ا�ستثنائية. 
 3 خــالل  مــن  ي�ست�سف  ذلــك  اأن  �سر�سار  واأو�ــســح     

عنا�سر:
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تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا كنرتولر لل�سيانة والنظافه العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1148653 
تعديل مدير / اإ�سافة كر�سنت ليونى موري�سون

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ات�س ا�س ايه لال�ستثمار- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
H S A INVESTMENTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل دروي�س عبداهلل حممد�سريف ال�سيبانى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 6*4 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/ ذا كنرتولر لل�سيانة والنظافه العامة
THE CONTROLER GENERAL CLEANING & MAINTANANCE

اإىل/ اإت�س اإ�س اإيه اآلقاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
H S A HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل  ال�سام�سي  فرج  الذيب  عو�س   - بناية   - ال�سناعية   - العني  العني  من   / عنوان  تعديل 
اأبوظبي مدينة ابوظبي ال�سناعية م 41 438347 438347 املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - 

دجاج كنتاكي- فرع اللولو هايربماركت
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1361586 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية
kuwait food co

تعديل مدير / حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - دجاج كنتاكي- فرع 

اللولو هايربماركت
 KUWAIT FOOD CO AMERICANA -KENTUCKY- LULU HYPERMARKET BRANCH

اإىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م - فرع اأبو ظبي 13
  KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 13 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
امريكانا  لالغذية-  الكويتية  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب -هارديز / فرع العني مول 16 رخ�سة رقم:1003322 
تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتيه لالغذية / امريكانا 
تعديل مدير / حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية- امريكانا -هارديز / فرع العني مول 16
KUWAIT FOOD CO-AMERICANA-HARDEES- ALAIN MALL 16

اىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م - فرع اأبو ظبي 16
  KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 16 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
امريكانا- لالأغذية  الكويتية  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كنتاكي-العني  رخ�سة رقم:2267971 
تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - �س.م.ك
KUWAIT FOOD CO -AMERICANA

تعديل مدير / حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالأغذية امريكانا-كنتاكي-العني

KUWAIT FOOD CO-AMERICANA-KENTUCHY-ALAIN
اإىل / ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م - فرع اأبو ظبي 15

  KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 15 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN هارديز - فرع  رخ�سة رقم:1004702 
تعديل مدير / اإ�سافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتية لالغذية -
تعديل مدير / حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - هارديز - فرع
KUWAIT FOOD CO AMERICANA - HARDEES- BR

اإىل / ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م - فرع اأبو ظبي 19
  KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 19 

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ف�سول االمارات لل�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1963628 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�سم جتاري من/ ف�سول االمارات لل�سيانة العامة

FSOOL AL EMARATE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ف�سول االمارات للمقاوالت العامه
FSOOL ALEMARATE GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها  4322008
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي: 

او  اع���اله  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  مم��ن  ال��رج��اء 
االت�سال على تلفون رقم  0506223300 م�سكورا

اإعالن فقدان �سهادات اأ�سهم
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

رقم ال�سهادة:
102624
102625
102626
102627
102628
102629
102630
102631
102632
102633
102634
102635
102636

با�سم
را�سد حممد حرم�س املن�سوري
فاطمة �سامل عبيد املن�سوري

جميلة �سهيل حممد املري
لطيفة را�سد حممد حرم�س املن�سوري
حمده را�سد حممد حرم�س املن�سوري
حممد را�سد حممد حرم�س املن�سوري
�سلمى را�سد حممد حرم�س املن�سوري
احمد را�سد حممد حرم�س املن�سوري
موزة را�سد حممد حرم�س املن�سوري
�سماء را�سد حممد حرم�س املن�سوري
عائ�سة را�سد حممد حرم�س املن�سوري
�سهيل را�سد حممد حرم�س املن�سوري
ح�سه را�سد حممد حرم�س املن�سوري

عدد االأ�سهم:
7.290.00
5.810.00
5.810.00
2.370.00
2.360.00
2.370.00
2.370.00
2.370.00
2.370.00
2.370.00
2.360.00
2.370.00
2.370.00

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  352638  بتاريخ:   06 يونيو 2021 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�س��م:  نيكون-اإ�سيلورحُ كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 10-8، ريوجوكو 2-ت�سومي، �سوميدا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
عد�سات للنظارات؛ عد�سات ب�سرية؛ عد�سات للنظارات الطبية؛ عد�سات للنظارات؛ عد�سات للنظارات 
عد�سات  البنف�سجية؛  ف��وق  االأ�سعة  �سوء  م��ن  للحماية  عد�سات  للبهر؛  مانعة  عد�سات  ال�سم�سية؛ 

للحماية من ال�سوء االأزرق.
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " PURE BLUE UV " باللغة االجنليزية.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  354116  بتاريخ:   24 يونيو 2021 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�س��م:  نيكون-اإ�سيلورحُ كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 10-8، ريوجوكو 2-ت�سومي، �سوميدا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النظارات )نظارات العني والنظارات الواقية(؛ نظارات؛ نظارات العني؛ النظارات؛ عد�سات للنظارات؛ 

عد�سات لنظارات العني؛ قطع غيار واإك�س�سوارات للنظارات؛ نظارات �سم�سية. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " SEEMAX POWER " باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 24 �شبتمرب 2021 العدد 13349

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اإعــــــــــالن
العاملية  تو  ال�س�����ادة/ات�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN للديكور رخ�سة رقم:1164196 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حور �سعيد علي ابو�سب�س ال علي  %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد حممد مع�سد ابراهيم الزعابي

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

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

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  135/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

اإ�سدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�سيغة  مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن 
43 مببنى مارينا كراون تاور1 البالغ  4302 بالطابق رقم  التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 
اململوك للمطلوب �سده  دبي  باإمارة  دبي  21 مبنطقة مر�سى  االر���س رقم  3،022.53 قدم مربع على قطعة  م�ساحته 
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عربي ودويل
اأزمة الغوا�سات تخلخل العالقات يف جمل�س الأمن

القائمة  االأزم��ة احل��ادة  االأم��ن قد تعاين  املطروحة للبحث يف جمل�س 
منذ اأ�سبوع بني فرن�سا من جهة والواليات املتحدة وبريطانيا من جهة 
اأخرى. ورف�س وزير اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان الذي ح�سر 
اإىل نيويورك منذ مطلع االأ�سبوع، عقد اأي لقاء على انفراد مع نظرييه 
بني  االأربعاء  جرت  التي  الهاتفية  املكاملة  قبل  والربيطاين،  االأمريكي 
والفرن�سي  االأمريكي  الرئي�سان  واتفق  ماكرون  واإميانويل  بايدن  جو 

خاللها على اإعادة اإر�ساء الثقة والتعاون بني البلدين.
واأو�سح برتران بادي خبري العالقات الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية 
يف باري�س اأن “اأزمة الغوا�سات هذه تهز املجموعة الثالثية” )الواليات 
تتعلق  ح���ادة  “اأزمة  اأن��ه��ا  معتربا  امل��ت��ح��دة(،  واململكة  وفرن�سا  املتحدة 
باملفهوم التقليدي للتحالف املنبثق عن احلرب الباردة والذي ال يزال 
يف  م�ستقبال،  اخلالفات  ه��ذه  “تتفاقم  اأن  وتوقع  تقريبا«.  حاله  على 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

تهدد اأزمة الغوا�سات التي تهز العالقات بني دول غربية كربى بزيادة 
“االختالل” يف العالقات الدولية وداخل جمل�س االأمن، وهو اأمر يندد 

به االأمني العام لالأمم املتحدة منذ �سنوات.
الدائمة  ال���دول اخلم�س  ل����وزراء خ��ارج��ي��ة  اج��ت��م��اع غ��ري ر�سمي  وع��ق��د 
الع�سوية يف جمل�س االأمن الدويل )الواليات املتحدة وال�سني ورو�سيا 
العامة  هام�س اجلمعية  على  االأربعاء  م�ساء  املتحدة(  واململكة  وفرن�سا 
اأفغان�ستان حمور االجتماع  لالأمم املتحدة يف نيويورك. وكان مو�سوع 

الذي رتبته وزيرة اخلارجية الربيطانية اجلديدة ليز ترا�س.
ويف ختام اجلل�سة، اأعلن االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
رتم  اأن الدول اخلم�س تريد كلها “اأفغان�ستان حتحُ لوكالة فران�س بر�س 
لالإرهاب،  م��الذاً  تكون  ال  واأفغان�ستان  والفتيات،  الن�ساء  حقوق  فيها 
�سرائح  خمتلف  متّثل  جامعة  حكومة  فيها  لدينا  تكون  واأفغان�ستان 
ال�سّكان«. وعدا هذا امللف، يرى عدد من اخلرباء اأن الكثري من امللفات 

دليل على وجوب تخطي هذا املفهوم القدمي لالأمن الدويل«.
كل  ح��ول  املناق�سات  االأم���ن  جمل�س  يف  الثالثية  املجموعة  وت�ساعف 
امللفات قبل طرحها للبحث، ويعترب دورها اأ�سا�سيا الإبداء جبهة موحدة 
الحقا يف �سياق املفاو�سات مبواجهة رو�سيا وال�سني، قبل ال�سعي ل�سم 

الدول الع�سر غري الدائمة الع�سوية اإىل موقفها.
وقو�س الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب هذا التحالف الثالثي، 
لكن باري�س ولندن كافحتا خالل واليته ورغم بريك�ست، الإبقاء وا�سنطن 
نقا�س �سريح بني ماكرون  اأت��اح  لو  امللفات. وحتى  بجانبهما يف معظم 
اأن ت�سر  امل�ستبعد  القريب، لي�س من  التوتر على املدى  وبايدن تهدئة 
االأزمة الفرن�سية االأمريكية ب�سري عمل جمل�س االأمن والنهج الغربي 
باالأ�سا�س. غري اأن ريت�سارد غوان اخت�سا�سي االأمم املتحدة يف جمموعة 
االأزمات الدولية لفت اإىل اأن “العالقات داخل املجموعة الثالثية لطاملا 

كانت معقدة” م�سيفا “ال اأعتقد اأن الغوا�سات �ستغرق املجموعة«.
وينق�سم اخلرباء حول ما اإذا كانت بكني ومو�سكو �ستغتنمان االنق�سامات 

الغربية ملحاولة �سم فرن�سا اإىل �سّفهما.
وراأى غوان اأنه “لي�س هناك بكل ب�ساطة ما يكفي من امل�سالح امل�سرتكة 
لو  حتى  االأنكلو-�ساك�سونيني،  مع  عالقة  فرن�سا  الثالث.  القوى  بني 
“رو�سيا  اأن  اإىل  ب���ادي  ب��رت��ران  م��ع��ق��دة«. م��ن جهته، لفت  اأن��ه��ا ع��الق��ة 
اأمكن+  م��ا  ال��ت��ق��اط  +دبلوما�سية  ال��وق��ت  بع�س  منذ  تتبعان  وال�����س��ني 
الثابتة الناجتة  اإىل االلتزامات  اأكرث منها  اإىل اتفاقات ظرفية  ت�ستند 
حماوالت  بالطبع  “حت�سل  اأن  متوقعا  +حماور+”،  دبلوما�سية  ع��ن 

“ا�سطياد دبلوما�سي” باجتاه فرن�سا«.
من  االأمريكي-الربيطاين  املع�سكرين  بني  املعزولة  فرن�سا  تعمد  وقد 
غري  االأع�ساء  اإىل  التوجه  اأخ��رى،  جهة  من  والرو�سي-ال�سيني  جهة 
وبني  احل�سا�سة.  امللفات  دع��م يف  بحثا عن  االأم��ن  الدائمني يف جمل�س 
هوؤالء االأع�ساء حاليا الهند التي حتاول فرن�سا منذ وقت طويل تطوير 

�سراكة ا�سرتاتيجية معها.

�سحف عربية: نفاق الإخوان يف تون�س... و�سراع على ال�سلطة يف ليبيا •• عوا�شم-وكاالت

الدين   ال����س���ت���غ���الل  حم����اول����ة  يف 
فتوى  ف�سلت  �سيا�سية،  الأغ��را���س 
يف  امل�سلمني”  ع���ل���م���اء  “احتاد 
ال�سافر  االنحياز  اإخفاء  يف  تون�س، 
وا�ستغالل  االإخ����������وان،  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
واأجندات  مل��اآرب  الدينية  الواجهة 

�سيا�سية.
اأم�س  ووف��ق �سحف عربية �سادرة 
اخلمي�س، فتح قرار جمل�س النواب 
حكومة  م��ن  الثقة  �سحب  الليبي 
ال���دب���ي���ب���ة ���س��ف��ح��ة ج����دي����دة من 

اخلالفات يف البالد.

نفاق اإخواين
على اإيقاع القرارات الرئي�س قي�س 
االإخ���وان  جماعة  حت��رك��ت  �سعّيد، 
ما  وه��و  ال��ع��ن��ف،  على  للتحري�س 
الدينية  الواجهة  فتوى  يف  جتلى 
للتنظيم التي يطلق عليها “احتاد 

علماء امل�سلمني«.
بابكر  ق���ال  “احلرة”،  م��وق��ع  ويف 
اأ�س�سه  ال��ذي  “االحتاد  اإن  في�سل، 
“اإخفاء  يف  ال���ق���ر����س���اوي  ي��و���س��ف 
االنحياز ال�سافر لتنظيم االإخوان، 
ملاآرب  الدينية  الواجهة  وا�ستغالل 
للقارات.  عابرة  �سيا�سية  واأجندات 
فلم ي��ت��ورع االحت���اد ع��ن و�سف ما 
ح����دث يف ت��ون�����س ب���االن���ق���الب، يف 
الدين  حماولة جديدة ال�ستغالل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأغ����را�����س ���س��ي��ا���س��ي��ة، يف 
تدخل �سافر يف �سوؤون تون�س، التي 
و�سعت حدا لتعنت حركة النه�سة 

الذراع ال�سيا�سية لالإخوان«.
وي�����س��ي��ف ال���ك���ات���ب، م��ت��ح��دث��اً عن 
ت���ن���اق�������س االإخ�����������وان ال�����ف�����ج، “يف 
ال�سعب  �����س����اق  ح����ني  ال���������س����ودان 
عقوداً  الب�سري  ع��م��ر  بحكم  ذرع����اً 
طلباً  ل��ل�����س��وارع  وخ���رج  متوا�سلة، 
ي���ت���ج���دث احت����اد  ل���ل���خ���ال����س، مل 
احلفاظ  ع���ن  امل�����س��ل��م��ني،  ع��ل��م��اء 
على احلريات بل على العك�س من 

ذلك، داأب على تقدمي دعمه املطلق 
الب�سري،  عمر  امل��خ��ل��وع،  للطاغية 
امل�ستمرة  وال��زي��ارات  البيانات  عرب 
ل����ل���������س����ودان، ح���ي���ث ك����ان����ت وف�����ود 
االحت����اد جت��د ت��رح��ي��ب��اً ك��ب��رياً من 
اال�ستبدادي وجماعة  النظام  راأ�س 
الفنادق  يف  وت�ست�سافت  االإخ���وان، 
الهدايا  عليها  ويغدقون  الفاخرة 
ال�ساحقة  ال�����س��ع��ب  غ��ال��ب��ي��ة  بينما 
وال�سجون  ال��ق��ه��ر  وي����الت  ت��ع��اين 

واحلروب«.
���ذّك���ر الكاتب  يحُ اأخ����رى  وم���ن ج��ه��ة 
التي  االإخ�����������وان  “جماعة  ب�������اأن 
الرئي�س  ق�����رار  ���س��د  ال���ي���وم  ت��ق��ف 
االنقالب  اإن  وت���ق���ول  ال��ت��ون�����س��ي 
واملوؤ�س�سات  التون�سيني  اإرادة  على 
اأحادية  اإج���راءات  واتخاذ  املنتخبة 
�سرعاً  ي���ج���وز  وال  خ���ط���ري،  اأم������ر 
ذات  ه���ي  ع���رف���اً،  وال  اأخ����الق����اً  وال 

م��ن��ت��خ��ب، ����س���راع���اً ج���دي���داً يهدد 
بعد  ل��ي��ب��ي��ا،  ال���ن���ا����سء يف  امل�������س���ار 
“�سي�سقط  احلكومة  رئي�س  تاأكيد 
الربملان ولن يكون ممثاًل لليبيني 
اجلمعة  وموعدنا  ال�����س��ورة،  بهذه 
للتعبري عن ال�سعب من طرابل�س، 

وطربق، والكفرة، و�سبها«.

اأرقام ولعاب دول
عمر  ميالد  الكاتب  ق��ال  وب���دوره، 
اإي�ست  “ميدل  موقع  يف  امل��زوغ��ي، 
جمل�س  “�سحب  اأونالين”: 
احلكومة، حتما  الثقة من  النواب 
الن�ساب  يف  ت�سكيك  هناك  �سيكون 
هل  وال�����س��وؤال  اأ�سالفه،  عودنا  كما 
االإقالة  ب���ق���رار  ال��دب��ي��ب��ة  ���س��ي��ل��ت��زم 
اأعمال  ت�سريف  حكومته  ويعترب 
اأم  اإب���رام االت��ف��اق��ي��ات،  ويبتعد ع��ن 
اأنه �سيحذو حذو اأ�سالفه والت�سبث 

االنقالب  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ة 
الد�ستوري  احلكم  على  الع�سكري 
م�سرياً   ”1989 يف  ال�����س��ودان  يف 
اجلي�س  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  ت��رك��ي��ز  اإىل 
بالتحرك،  ومطالبته  التون�سي، 
تذكري  يف  املنتخب  ال��رئ��ي�����س  ���س��د 
ب��ع��د اخرتاقه  ال�����س��ودان  ب��ان��ق��الب 

من االإخوان  قبل االنقالب.

انت�سار للدولة
ويف �سحيفة “العرب” قال خمتار 
ال���دب���اب���ي، م��ت��ح��دث��اً ع���ن االأزم�����ة 
“الراأي  اإن  ت��ون�����س،  يف  ال�سيا�سية 
العام يف تون�س على قناعة اأن ال حل 
قادت  التي  ال��وج��وه  ان�سحاب  دون 
ال��ب��الد اإىل االأزم�����ات امل��ع��ق��دة من 
االأجواء  لتهدئة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
واإع������ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب���ني خمتلف 
الرئي�س  م���ع  خ��ا���س��ة  االأط��������راف، 

الفعل  ردود  م���ن  ع���ارم���ة  م���وج���ة 
التي  املتباينة،  ال�سعبية والر�سمية 
انق�سام  اإىل  ال��ب��الد  ب��دخ��ول  تنبئ 
رئي�س  رف�����س  بعد  خا�سة  ج��دي��د، 
الدبيبة  ع��ب��داحل��م��ي��د  احل��ك��وم��ة 
ال���ق���رار ودع���وت���ه اإىل ال��ت��ظ��اه��ر يف 
�سد  الليبية  امل���دن  وك��ل  طرابل�س 

قرار الربملان ودعماً حلكومته.
وح�سب موقع “اإندبندنت عربية”، 
حتدث الدبيبة بلهجة ت�سعيد �سد 
قد  اأن��ه��ا  حمللون  وراأى  ال��ربمل��ان، 
نهائياً  تق�سم  ال��ت��ي  الق�سة  ت��ك��ون 
املقابل،  بينهما، ويف  العالقة  ظهر 
النواب عقيلة  رئي�س جمل�س  دافع 
���س��ال��ح ع��ن ق����رار ال���ربمل���ان �سحب 

الثقة من احلكومة وقانونيته.
وي��ك�����س��ف م���وق���ف ال��دب��ي��ب��ة ال���ذي 
انتقالية  حكومة  راأ���س  على  و�سع 
غ�����ري م���ن���ت���خ���ب���ة، م���ق���اب���ل ب���رمل���ان 

ال��ذي يحوز على ثقة  �سعّيد  قي�س 
ال�سعب لقيادة  املئة من  ت�سعني يف 

املرحلة القادمة«.
التململ من  اأن  ال��ك��ات��ب،  واأو���س��ح 
بلغ  تون�س،  يف  ال�سيا�سية  الطبقة 
اأوجه مع تزايد الدعوات حتى داخل 
“لل�سغط  نف�سها  النه�سة  حركة 
لالن�سحاب  الغنو�سي  را���س��د  على 
رئا�سة  وم��ن  ال��ربمل��ان،  رئا�سة  م��ن 
وال��ت��وق��ف ع��ن الظهور  ال��ن��ه�����س��ة، 
التي  الت�سريحات  العلني واإطالق 
م�سيفاً  النار”  على  الزيت  ت�سب 
على  ���س��ه��ري��ن  “م�سي  ب��ع��د  اأن�����ه 
اأقدم  االإج��راءات اال�ستثنائية التي 
عليها قي�س �سعّيد ال جتد اأي حنني 
اإىل حكم االأحزاب مبا يف ذلك لدى 
تاأويل  �سعيد يف  يعار�س قي�س  من 
هذا الف�سل من الد�ستور اأو ذلك. 
االأزمة  ب��اأن  وا�سعة  قناعة  وه��ن��اك 

والنظام  االأح�������زاب  ح��ك��م  ���س��ب��ب��ه��ا 
البالد  ق��اد  ال��ذي  امل�سوه  الربملاين 
خ���الل ع�����س��ر ���س��ن��وات، واأن االأم���ل 
هو يف تغيري ج��ذري يتخل�س من 
الوجوه  وم���ن  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام 
ال��ت��اأزمي ومن  ال��ت��ي ق���ادت مرحلة 

اأحزابها«.

�سراع على ال�سلطة
ويف ليبيا املجاورة اليختلف الو�سع 
اإىل  ت�سعى  التي  تون�س  عن  كثرياً 
ال�سلطة،  يف  االإخ���وان  �سفحة  طي 
النواب  جمل�س  ق��رار  فتح  اأن  بعد 
ب�سحب الثقة من حكومة الوحدة 
عبداحلميد  ب��رئ��ا���س��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���دب���ي���ب���ة ���س��ف��ح��ة ج����دي����دة من 
اخلالفات يف توقيت ح�سا�س، وقبل 

3 اأ�سهر من االنتخابات العامة.
ومنذ ���س��دوره، اأث��ار ق��رار الربملان 

بامللي�سيات  واالح��ت��م��اء  بال�سلطة 
يكون  اأن  فيه  املفرت�س  م��ن  ال��ت��ي 
قطع �سوطاً كبرياً يف حلها وتهيئة 
م��ن�����س��ب��ي��ه��ا ل���ي���ك���ون���وا ف���اع���ل���ني يف 
تاأهيلهم  اإع��ادة  املجتمع من خالل 
ودجم����ه����م مب���وؤ����س�������س���ات ال����دول����ة. 
ل��الأ���س��ف ك��ل م��ن ت��ب��واأ م���رك���زاً مل 

يرتكه اإال ب�سق االأنف�س«.
�سحب  “قرار  اأن  الكاتب  واأ���س��اف 
نقول  ال  احل���ك���وم���ة  م����ن  ال���ث���ق���ة 
الدبيبة  ق��ب��ل  م��ن  م�ستبعداً  ك���ان 
م�ستحياًل،  ك�����ان  ب����ل  وح��ا���س��ي��ت��ه 
واأق�����س��ى م��ا ك��ان ي���دور يف خلدهم 
املراوغة  وباإمكانهم  م�ساءلتها  هو 
حيث الردود املنمقة والوعود التي 
اأن���ه���ا ل���ن تتحقق  ن����درك ج��م��ي��ع��ن��ا 
ع��م��ر احلكومة  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  يف 

العتيدة وهي 3 اأ�سهر«.
���س��دم��ة قرار  اأن  ال��ك��ات��ب  واع��ت��رب 
االإقالة نابعة من اإح�سا�س حكومة 
اال�ستمرار  على  بقدرتها  الوحدة، 
الدعم  وب��ف�����س��ل  ال����ربمل����ان،  رغ����م 
اأنه  اإىل  م�سرياً  الكبري،  اخلارجي 
ال����دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ي��ك��ون  “رمبا 
راأي يف قرار �سحب الثقة وبالتايل 
فاإن م�سري الوطن رهن الالعبني 
دي�سمرب،   24 ويبقى  االإقليميني. 
الليبيني  يتخذه  مل  الذي  التاريخ 
االآخرون  اخ��ت��اره  بل  ال�ستقاللهم 
ال����ذي����ن ك����ان����وا ي�����س��ي��ط��رون على 
البالد، العهد الذي قطعه املجتمع 
من  باالنتقال  نف�سه  على  ال��دويل 
والت�سريد  والقتل  العبث  مرحلة 
واالإثراء غري امل�سروع، اإىل الدولة 
روؤو�سنا  بها  �سدعوا  التي  املدنية 
قبل  املاأجورة”  اأب����واق����ه����م  ع����رب 
ليبيا  خ�سائر  “بلغت  يحُ�سيف  اأن 
خ�����الل ال���ع���ق���د امل���ا����س���ي م����ا يربو 
واإع�����ادة  دوالر،  ال��رتي��ل��ي��ون  ع��ل��ى 
 200 م��ن  اأك��رث  يتطلب  اعمارها 
لها  ي�سيل  اأرق��ام  اإنها  دوالر،  مليار 
العدوان،  ق��ادت  التي  ال��دول  لعاب 

وت�سببت يف ماأ�ساة �سعب«.

طفاًل توفوا مبخيم الهول يف �سوريا   62
•• بريوت-اأ ف ب

تويف 62 طفاًل خالل العام احلايل 
وحده، اأي مبعدل طفلني كل اأ�سبوع، 
�سرق  ���س��م��ال  يف  ال���ه���ول  خم��ي��م  يف 
�سوريا، حيث يقطن نازحون واأفراد 
داع�س  تنظيم  من  مقاتلني  عائالت 
اأف������ادت منظمة  االإره����اب����ي وف���ق م���ا 

دولية اأم�س اخلمي�س.
األ����ف   62 امل���خ���ي���م ق����راب����ة  وي��������وؤوي 
بينهم  ع��راق��ي��ون،  ن�سفهم  �سخ�س، 
ع���ائ���الت  م����ن  اآالف  ع�������س���رة  ن���ح���و 
مقاتلي تنظيم داع�س االأجانب ممن 

ويقطن اأربعون األف طفل من �ستني 
دولة اليوم يف املخيمني، وين�ساأ هوؤالء 
يف ظل ظروف معي�سية �سعبة جداً.

وي�����س��ه��د خم��ي��م ال���ه���ول ب���ني احلني 
تت�سمن  اأم���ن���ي���ة  ح������وادث  واالآخ�������ر 
عمليات فرار اأو هجمات �سد حرا�س 
قتل  جرائم  اأو  اإن�سانيني  عاملني  اأو 
وم�سد�سات  ال�����س��ك��اك��ني  ب��ا���س��ت��خ��دام 

كامتة لل�سوت.
مقتل  ذل��ك  ج��راء  املنظمة  واأح�ست 
بينهم  االأق�������ل،  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��اً   73

طفالن، خالل العام احلايل.
اآالف،  ب�سعة  روج  ويقطن يف خميم 

يقبعون يف ق�سم خا�س وقيد حرا�سة 
م�سّددة.

االأطفال”  “اأنقذوا  منظمة  واأوردت 
تقرير  يف  ت�����س��ي��ل��درن(  ذي  )���س��اي��ف 
املخيم  يف  ت����وف����وا  ط���ف���اًل   62 اأن 
اأي مب��ع��دل طفلني  احل�����ايل،  ال���ع���ام 
يف االأ���س��ب��وع، الأ���س��ب��اب ع���دة. وقالت 
االأغ���ن���ى  ال������دول  م���ن  “الكثري  اإن 
غالبية  اإع�����ادة  يف  ف�سلت  ال��ع��امل  يف 
االأطفال املتحدرين منها والعالقني 
يف خميمي روج والهول” يف مناطق 
�سمال  يف  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وات  �سيطرة 

�سرق �سوريا.

اأي�ساً  وي�����س��ه��د  اأج���ان���ب،  غالبيتهم 
حوادث اأمنية وفرار، واإن كان االأمن 
خميم  مع  مقارنة  اإحكاماً  اأ�سد  فيه 
مقابالت  املنظمة  واأج����رت  ال��ه��ول. 
من خلف ال�سياج مع اأطفال يقطنون 
يف  ل��الأج��ان��ب  املخ�س�س  ال��ق�����س��م  يف 
الهول. ويف اأيار-مايو، قالت الطفلة 
“ال  عاماً”   11“ م���رمي  اللبنانية 
ميكنني اأن اأحتمل هذه احلياة اأكرث، 
االنتظار”،  ����س���وى  ���س��ي��ئ��اً  ن��ف��ع��ل  ال 
وذكرت تقارير الحقاً اأن مرمي قتلت 
واأ���س��ي��ب��ت وال��دت��ه��ا خ���الل حماولة 

فرار فا�سلة.
وم��ن��ذ اإع����الن ال��ق�����س��اء ع��ل��ى تنظيم 
 ،2019 اآذار-م�������ار��������س  يف  داع���������س 
الذاتية الكردية ذات  تطالب االإدارة 
االإم��ك��ان��ات امل��ح��دودة، ال��دول املعنية 
يف  املحتجزين  مواطنيها  با�ستعادة 
حمكمة  اإن�ساء  اأو  وخميمات  �سجون 
دول����ي����ة مل���ح���اك���م���ة االإره�����اب�����ي�����ني يف 

�سوريا.
الدول  اأي�����س��اً  املتحدة  االأمم  وح��ّث��ت 
امل��ع��ن��ي��ة ع���ل���ى اإع��������ادة رع���اي���اه���ا بال 
دول  وب�����س��ع  فرن�سا  اأن  اإال  ت��اأخ��ري. 
با�ستعادة  اك��ت��ف��ت  اأخ�����رى  اأوروب����ي����ة 
اليتامى.  االأطفال  عدد حمدود من 
اأن  �سيلدرن”  ذي  “�سايف  واأف����ادت 
من  فقط  طفاًل   35 اأع���ادت  فرن�سا 
يقطنون  االأق�����ل  ع��ل��ى   320 اأ����س���ل 
بريطانيا  اأع��ادت  فيما  املخيمني،  يف 
 60 اأن  ��ع��ت��ق��د  يحُ بينما  ف��ق��ط  اأرب���ع���ة 

طفاًل ما زالوا يف �سوريا.

املجتمع الدويل يف حرية حيال العرتاف بطالبان 

قائدا اجلي�سني الرو�سي والأمريكي يجتمعان يف هل�سنكي 

•• باري�ض-اأ ف ب

هو �سوؤال يطرح منذ 15 اآب-اأغ�سط�س، لكنه اتخذ اأبعادا اأكرب هذا االأ�سبوع، 
اإذ يت�ساءل املجتمع الدويل حول ما اإذا كان ينبغي االعرتاف بنظام طالبان 
يف اأفغان�ستان. هل يجب دمج احلركة املت�سددة يف املنظمات الدولية الكربى 
الإجبارها على التطور؟ اأم ينبغي على العك�س التفاو�س على اآلية تدريجية 
بخطوات  قيامها  مقابل  املالية  العقبات  واإزال����ة  معها  ال��ع��الق��ات  لتطبيع 
لالأمم  العامة  اجلمعية  خ��الل  العلن  يف  النقا�س  وط��رح  ج��ذري��ة؟  �سيا�سية 
طالبان  ح��رك��ة  طلبت  حيث  االث��ن��ني،  حتى  ن��ي��وي��ورك  يف  املنعقدة  امل��ت��ح��دة 
املخلوعة  ال�سابقة  احلكومة  �سفري  يطالب  فيما  اأفغان�ستان  با�سم  التحدث 
اإن قيام  االأرب��ع��اء  االأمل��اين هايكو ما�س  وزي��ر اخلارجية  وق��ال  بلده.  بتمثيل 
طالبان ب�”ا�ستعرا�س”يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة “لن يفيد يف �سيء” 

معتربا اأن “اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لي�ست االإطار املالئم لذلك.
واأ�ساف “ينبغي التحاور مع طالبان. هناك من اأجل ذلك قنوات عدة اأقيمت 

يف اال�سابيع االخرية«.
دبلوما�سي  واأو�سح  الفور.  قرارها على  تاأخذ  اأال  املتحدة  ويجب على االمم 
اأوروبي االأ�سبوع املا�سي طالبا عدم ك�سف ا�سمه “يف مرحلة ما، �سيتعني على 
طالبان االختيار بني املال والتطبيع اأو العزلة املطلقة ... نحن نراقب ما اإذا 

كان ذلك ياأتي بنتيجة. اليوم، ال ياأتي بنتيجة«.

املعهد االأملاين لل�سوؤون الدولية واالأمنية اإن الغرب مل يعد 
اأفغان�ستان  اإال خيارات قليلة بعدما فقد مكانته يف  ميلك 

كقوة مهيمنة يف ظل ان�سحاب كارثي.
واأو����س���ح ال��ب��اح��ث اأن���ه “يف ه���ذه احل��ال��ة، ال مي��ك��ن اإمالء 
الظروف ال�سيا�سية”. وت�سريحات احلكومات ب�ساأن و�سائل 
ال�سغط التي ما زالت بني اأيديها “تخفي افتقارها للنفوذ 
وهي ا�ستمرارية للغطر�سة االإمربيالية التي هي جزء من 

امل�سكلة يف اأفغان�ستان«.
االأدوات  ببع�س  يحتفظ  ال��غ��رب  زال  م��ا  ذل���ك،  رغ��م  لكن 

لل�سغط على كابول.
االأفغانية  امل�سرفية  احل�سابات  م��ن  العديد  جمدت  فقد 
اآب-اأغ�سط�س، عّلق   18 واعتبارا من  اخل��ارج.  املوجودة يف 
�سندوق النقد الدويل م�ساعداته الأفغان�ستان “حتى تّت�سح 

لدى املجتمع الدويل م�ساألة االعرتاف باحلكومة«.
اأزم���ة ح��ادة على ال�سعيد  ال��ب��الد نحو  اإحل��اح��ا فيما تتجه  ال�����س��وؤال  وي���زداد 
االإن�ساين. ومل تكن طالبان نف�سها تتوقع ال�سيطرة على البلد بهذه ال�سرعة، 

حتى اأقرب حلفاء طالبان يوؤخرون اإعالن موقفهم. وقال 
وزير اخلارجية الباك�ستاين �ساه حممود قري�سي “ال اأحد 
“يجب  بطالبان م�سيفا  اأمره لالعرتاف”  يف عجلة من 
لالآراء  تقبال  واأك���رث  ا�ستجابة  اأك��رث  )احل��رك��ة(  تكون  اأن 

الدولية«.
اجلدد  كابول  حكام  بني  الرئي�سي  الو�سيط  قطر،  وتلزم 
الوقت  يف  فتبقى  ال�سني  اأم���ا  م�سابها.  خطابا  وال��غ��رب، 
يتم  اأن  م�سلحتها  م��ن  لكن  ح���ذر،  م��وق��ف  على  احلا�سر 

تعيني حماورين �سرعيني ور�سميني يف كابول.
وكتب ديريك غرو�سمان من موؤ�س�سة “راند” يف وا�سنطن 
من  ب��ك��ني  تتمكن  مل  ل��و  “حتى  اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب  اأوائ�����ل 
وفتا  بكني  تنتظر  اأن  املتوقع  غري  من  بطالبان،  ال��وث��وق 
االمر  ه��ذا  اأن  معتربا  ر�سميا”،  بها  ل��الع��رتاف  ط��وي��ال 

النظام  تر�سم  التي  وا�سنطن، هي  ولي�ست  بكني  اأن  فكرة  تعزيز  �ساأنه  “من 
االإقليمي امل�ستقبلي«.

ويف هذه االأثناء، ال اأحد يقدم على اخلطوة االأوىل. وقال ماركو�س كامي من 

وال تعاود بع�س الوظائف املركزية للدولة االأفغانية العمل بالكامل بعد. ومن 
اأيلول-  10 اإليه االأمم املتحدة. ففي  هنا، جاء املوقف الو�سطي الذي دعت 

�سبتمرب، ذكر االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س اإمكانية منح 
كابول “اأدوات مالية” ب�سرف النظر عن عقوبات االأمم املتحدة والواليات 
اأو االعرتاف  العقوبات  اأحت��دث عن رفع  “اأنا ال  واأو�سح  املفرو�سة.  املتحدة 
باحلكومة، اأحتدث عن اإجراءات حمددة الهدف ت�سمح لالقت�ساد االأفغاين 
فيليبو  ال��الج��ئ��ني  ل�����س��وؤون  ال�سامي  امل��ف��و���س  راأى  جهته،  م��ن  بالتنف�س«. 
“بي  اأنه من ال�سروري اإجراء حمادثات مع طالبان. وقال ل�سبكة  غراندي 
بي �سي” اإنه “من خالل احلوار ميكننا �سمان و�سول امل�ساعدات االإن�سانية 
احلقوق  م��ث��ل  ت��ع��ق��ي��دا،  اأك���رث  ق�سايا  الإث����ارة  م�ساحة  خ��ل��ق  اأي�����س��ا  وميكننا 
الدول  ا�ستمالة  طالبان  حتاول  جانبها،  من  والتعليم«.  والن�ساء  واالأقليات 
املجاورة الأفغان�ستان والتي تت�سارك معها امل�سالح اال�سرتاتيجية، خ�سو�سا 
يف ما يتعلق بطرق التجارة والبنى التحتية و�سيا�سة الطاقة. وقالت اأمينة 
خان من معهد الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اإ�سالم اأباد اإن هذه الدول “تتبنى 
اأن  تريد  “املنطقة  اأن  واأو�سحت  اأفغان�ستان«.  ب�ساأن  موحدة  اإقليمية  روؤي��ة 
طالبان”.  م��ع  مفاو�سات  جت��ري  واأن  االإطار”  ه��ذا  “يف  اأك���رب  دورا  ت���وؤدي 
و�سيتعني على احلركة اأن حترتم وعودها خ�سو�سا منع جماعات اإرهابية من 
دول  بالتاأكيد  “�سرنى  وال�سني. ويف هذه احلال  ورو�سيا  باك�ستان  مهاجمة 

املنطقة توؤدي دورا اأكرث اأهمية«.

وب��ع��د حرب  ووقفها غ��ري وا���س��ح. 
ا�ستمرت 20 عاما، فاإن امل�سوؤولني 
نظرة  اأي�����س��ا  ل��دي��ه��م  الع�سكريني 
ق��امت��ة ل��ط��ال��ب��ان وي�����س��ريون اإىل 

عالقاتها مع القاعدة.
الرو�سي فالدميري  الرئي�س  وقال 
اإىل  ب��ح��اج��ة  م��و���س��ك��و  اإن  ب���وت���ني 
طالبان  ح���ك���وم���ة  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
العاملية  ال��ق��وى  على  يتعني  واإن���ه 
اأ����س���ول  ف���ك جت��م��ي��د  ت���در����س  اأن 

اأفغان�ستان.

القوات  تعمل  ح��ي��ث  ���س��وري��ا  م��ث��ل 
الرو�سية  وال����ق����وات  االأم���ري���ك���ي���ة 
يت�سح  ومل  ���س��دي��دة.  مقربة  على 
وا�سنطن  ���س��ت��ن��ت��ق��ل  ك���ي���ف  ب���ع���د 
ومو�سكو اإىل اخلطوات التالية يف 

اأفغان�ستان.
وي���ت���ع���ر����س اجل���ي�������س االأم���ري���ك���ي 
لتعزيز  الكوجنر�س  من  ل�سغوط 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل��واج��ه��ة االإره�����اب 
وال���ت�������س���دي مل��خ��اط��ر ق���ادم���ة من 
اأف���غ���ان�������س���ت���ان ب���ع���د االن�������س���ح���اب 

االأمريكي وا�ستيالء طالبان عليها 
يف اأغ�سط�س اآب.

وقالت اإدارة الرئي�س االأمريكي جو 
عمليات  على  �ستعتمد  اإنها  بايدن 
“يف االأفق” قد توجه من خاللها 
القاعدة  مثل  جل��م��اع��ات  ���س��رب��ات 
اأفغان�ستان  والدولة االإ�سالمية يف 

اإذا هددت الواليات املتحدة.
ل��ك��ن، م��ع ع���دم وج���ود ق���وات على 
االأر������������س، ف�������اإن م�������س���ت���وى ق����درة 
املوؤامرات  اكت�ساف  على  وا�سنطن 

•• مو�شكو-رويرتز

االأمريكي  اجلي�سني  قائدا  اأج��رى 
وال����رو�����س����ي حم����ادث����ات مل�����دة �ست 
لقاء  اأول  يف  هل�سنكي  يف  ���س��اع��ات 
 2019 ع��ام  منذ  بينهما  مبا�سر 
فيما تتكيف الدولتان مع ان�سحاب 
اأفغان�ستان  من  املتحدة  ال��والي��ات 

وا�ستيالء طالبان عليها.
م�����ارك  اجل����������رنال  ي���ك�������س���ف  ومل 
م���ي���ل���ي، رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة االأرك��������ان 
فالريي  وال  االأمريكية  امل�سرتكة 
ج��ريا���س��ي��م��وف، رئ��ي�����س االأرك������ان 
تفا�سيل  ال����رو�����س����ي����ة  ال����ع����ام����ة 
والبيانات  ج��رت  ال��ت��ي  املناق�سات 
ال�����س��ادرة م��ن اجل��ان��ب��ني ك��ان��ت يف 

حدها االأدنى.
االأمريكي  ل��ل��ج��ي�����س  ب���ي���ان  وق�����ال 
ت�������س���م���ن ت����ف����ا�����س����ي����ل ع������ن م����دة 
تفا�سيل  يت�سمن  ومل  االج��ت��م��اع 
املحادثات  اإن  االأعمال  ج��دول  عن 
املخاطر  م���ن  “احلد  ا���س��ت��ه��دف��ت 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ارب  وع�����دم 

العمليات«.
الرو�سية  االإع����الم  وك��ال��ة  وذك���رت 
اأن املحادثات ا�ستهدفت بحث �سبل 

تخفيف املخاطر.
وللواليات املتحدة ورو�سيا م�سالح 
اأنحاء  ع�سكرية متناف�سة غالبا يف 
بلدان  يف  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال����ع����امل، 
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اأك�سيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����س 
جالون  م���ل���ي���ون  ل���ك���ل  ال����ك����رب����ون 

يومًيا.
ان�ساء  ت�سمنت  امل�ساريع  اأن  وذك��ر 
العك�سي  للتنا�سح  امل��رف��اأ  حمطة 
ع��ن ط��ري��ق ���س��راء حم��ط��ة حتلية 
ب�سعة 80 مليون جالون يف اليوم 
/احل��ال��ة االأ���س��ا���س��ي��ة/ م��ع البنية 
الواقعة  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
احلالية  امل����رف����اأ  حم��ط��ة  ب���ج���وار 
ونظًرا  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  لتحلية 
ال����ذي يخ�سع  االإ����س���ايف  ل��ل��ط��ل��ب 
املرتبطة  امل��واف��ق��ة  لعملية  حالًيا 
مب�����زارع ل��ي��وا ف����اإن ط��ل��ب تقدمي 
عطاًء  ��ا  اأي�����سً �سي�سمل  ال��ع��رو���س 
اإل����زام����ًي����ا ب��ق��ي��م��ة 120  ب����دي����اًل 
و�سيوفر  ي��وم��ًي��ا  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون 
 150 اإىل  ي�����س��ل  م����ا  امل���������س����روع 
مليون جالون اإمرباطوري يومًيا 
م��ن امل��ي��اه امل��ح��الة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
حت�����س��ني اأم����ن اإم�������دادات امل���ي���اه يف 
اإمارة اأبوظبي ومن املتوقع اأن يتم 
يف  للمحطة  ال��ت��ج��اري  الت�سغيل 

الربع االأول من عام 2024.
ه���ذه  م����ن  اإن  ال���ف���ال����س���ي  وق�������ال 
ال����زم����ول  اأم  حم���ط���ة  امل�������س���اري���ع 
يت�سمن  و  ال��ع��ك�����س��ي  ل��ل��ت��ن��ا���س��ح 
وبناء  وت���وري���د  ت�سميم  امل�����س��روع 
حمطة حتلية ب�سعة 200.000 
اليوم  يف  اإم�����رباط�����وري  ج���ال���ون 
تتكون  و  العك�سي  التنا�سح  بنظام 
حتلية  وح��دات  اأربعة  من  املحطة 
الت�سهيالت  ج���م���ي���ع  م����ع  امل����ي����اه 
ال�ستبدال  ال����الزم����ة  امل���ط���ل���وب���ة 
حمطة التنا�سح العك�سي احلالية 
 100000 ب�����س��ع��ة  امل����ت����ده����ورة 

جالون امرباطوري

التحلية  حم���ط���ات  اأن  واأ�����س����اف 
اأبوظبي  �سكان  اإم���داد  على  تعمل 
و  ال�سكنية  ال��ق��ط��اع��ات  وخمتلف 
وتعد  باملياه  االإم����ارة  يف  احليوية 
املياه  ق��ط��اع  يف  رئي�سياً  م�ساهماً 
 1.3 ال��ذي ينتج نحو  يف االإم���ارة 
مليار مرت مكعب من املياه �سنوياً 
وت�����س��ك��ل ن�����س��ب��ة امل���ي���اه امل���ح���الة يف 
اإمارة اأبوظبي 30 % من اإجمايل 
املوارد املائية يف االإمارة ويتم اإنتاج 
امل����ح����الة يف  امل����ي����اه  % م����ن   84
اإمارة اأبوظبي با�ستخدام التحلية 

احلرارية.
التحلية  �سناعة  م�ستقبل  وح��ول 
يف اإمارة اأبوظبي قال وكيل دائرة 
اأبوظبي  اإن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ط��اق��ة 
ح��ق��ق��ت م���وؤخ���ًرا اأق����ل االأ���س��ع��ار يف 
للمرت  دوالر   0.49/ ال����ع����امل 
اأكرب  لتطوير  امل��ي��اه/  م��ن  املكعب 
حمطة تنا�سح عك�سي - الطويلة 
/200 مليون جالون/. وبالنظر 
اإىل التغيري يف مزيج الطاقة حول 
التخطيط  اأبوظبي  ارت��اأت  العامل 
امل�سرتك  التوليد  م��راف��ق  لف�سل 
التنا�سح  اإىل  وال��ت��ح��ول  احل��ال��ي��ة 
الإنتاج  رئي�سي  كم�سدر  العك�سي 
ح�سة  زي��ادة  مع  وبالتوازي  املياه، 
اإمدادات  يف  تدويرها  امل��ع��اد  امل��ي��اه 
تتابع  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  املياه. 
تقنيات  تطور  كثب  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 

املياه االأخرى.
 8 ال����دائ����رة ق���دم���ت  اأن  واأو�����س����ح 
مبادرات يف جمال التحلية واإدارة 
املعاد  امل��ي��اه  �سيا�سة  منها  الطلب 

اأعلى م�ستويات اجلودة وتناف�سية 
اخل��������دم��������ات وح�����م�����اي�����ة ح����ق����وق 
الالئحتان  ت�����س��م��ل  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، 
بنوداً خا�سة تدعم كفاءة الطاقة 
وحماية  اال���س��ت��ه��الك  وت��ر���س��ي��د 

البيئة.
امل�ستقبلية  امل�������س���اري���ع  ح�����ول  و 
املهند�س  �سعادة  اأو�سح   .. للدائرة 
حم��م��د ب���ن ج��ر���س ال��ف��ال���س��ي اأن 
دائرة الطاقة تقوم بتطوير منوذج 
 2050 للمياه  املتكامل  اأبوظبي 
ل�سيا�سات  متكامل  اإط���ار  لي�سمل 
امل�ستقبلية  النظرة  ووثيقة  املياه 
للمياه يف اإمارة اأبوظبي و�سيهدف 
امل�سروع للعمل على تقييم اإجمايل 
االإمدادات والطلب على املياه مثل 
الري واال�ستخدامات االأخرى من 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وت��ق��دي��ر تكاليف 
والطلب  االإم����داد  �سبكة  حت�سني 
واجلوانب  ل��ل��ف��ر���س  امل���ي���اه  ع��ل��ى 
واملياه  امل���ح���الة،  /امل���ي���اه  امل��ع��ت��ربة 
اجلوفية/  املياه  و  تدويرها  املعاد 
الغذائية  امل��ح��ا���س��ي��ل  وحت����دي����د 
�سنوياً  واأح���ج���ام���ه���ا  االأ����س���ا����س���ي���ة 
الغذائي،  االأم��ن  اأه��داف  لتحقيق 
تقييم  لعمل  امل�سروع  يهدف  كما 
م���ن���ه���ج���ي ل��������������الأدوات ال�����الزم�����ة 
مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل���ي���اه يف 

ال�سنة و االأغذية امل�ستهدفة.
ت�سمنت  امل�ساريع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
للتنا�سح  الطويلة  حمطة  اإن�ساء 
العك�سي و هي اأكرب حمطة لتحلية 
الطاقة  العامل يف جممع  املياه يف 
وامل����ي����اه مب��ن��ط��ق��ة ال��ط��وي��ل��ة من 

التنا�سح  تقنية  ا�ستخدام  خ��الل 
العك�سي الفعالة من حيث التكلفة 
واملوفرة للطاقة ومن اأهم مميزات 
اأن����ه ���س��ي��ت��م تزويد  ه����ذا امل�������س���روع 
م���ي���ج���اواط من   41 ب����  امل��ح��ط��ة 
للت�سغيل  الكهرو�سوئية  الطاقة 
من خالل األواح الطاقة ال�سم�سية 
املحيطة  واالأرا�سي  االأ�سطح  على 
مب��وق��ع امل��ح��ط��ة وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 
الربع  البناء خالل  اأعمال  تكتمل 
وذلك   2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول 
 3.1 بتكلفة اإجمالية تقدر بنحو 
اأن ينتج  املتوقع  مليار درهم ومن 
مليون   200 ح������وايل  امل�������س���ن���ع 
ما  اأي   - اإم�����رباط�����وري  ج���ال���ون 
 - مكعب  مرت   909200 يعادل 

من املياه املحالة يوميا.
اإن�������س���اء حمطة  اأن�����ه مت  واأ�����س����اف 
ال�سويهات للتنا�سح العك�سي والتي 
اإن�����س��اء م�����س��روع حتلية  ت��ت�����س��م��ن 
70 مليون جالون يف  املياه ب�سعة 
التنا�سح  تقنية  با�ستخدام  اليوم 
الت�سغيل  ت����وق����ع  م����ع  ال��ع��ك�����س��ي 
الربع  بحلول  للمحطة  التجاري 
ومن   2025 ع����ام  م���ن  ال���ث���اين 
امل�سروع  هيكل  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع 
امل�ستقل  امل��ن��ت��ج  مل�����س��اري��ع  م�����س��اب��ًه��ا 
الطويلة  م�����س��روع  م��ث��ل  االأخ�����رى 
املرفاأ  وم�سروع  العك�سي  للتنا�سح 
ال��ن��اجت��ة عن  ال��ف��وائ��د  وت�سمل   2
تكاليف  خ��ف�����س  امل�����س��اري��ع:  ه���ذه 
اإنتاج املياه لكل وحدة، وزيادة اأمان 
الناجتة  الت�سغيل  وقابلية  النظام 
اإن���ت���اج الطاقة،  ال��ف�����س��ل م��ن  ع��ن 

اأبوظبي  متتلك  ح��ي��ث  ت��دوي��ره��ا 
�سبكة متطورة لتجميع ومعاجلة 
مياه ال�سرف ال�سحي يتم جمعها 
الثالث  امل�ستوى  اإىل  ومعاجلتها 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ا�ستخدامها  بهدف 
وحاليا،  الطبيعية.  املناظر  ل��ري 
 50 م��ن  يقرب  م��ا  ا�ستخدام  يتم 
تدويرها  امل����ع����اد  امل����ي����اه  م����ن   %
والتربيد  الب�ساتني  ري  الأغرا�س 
وال��ري ال��زراع��ي وغ��ريه��ا، ومتثل 
%10 من  تدويرها  امل��ع��اد  امل��ي��اه 

اإجمايل املياه املنتجة.
معاجلة  منتجات  تعترب  واأ���س��اف 
م�سدًرا  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه 
ل��ل��م��ي��اه وم��غ��ذي��ات الرتبة  ق��ي��ًم��ا 
يناير  يف  ال����دائ����رة  ق���ام���ت  ول�����ذا 
2018 باإ�سدار لوائح املياه املعاد 
تدويرها واملواد ال�سلبة احليوية، 
بهدف تعظيم الفوائد االجتماعية 
واالقت�سادية املرتبطة باملياه املعاد 
ال�سلبة احليوية  وامل��واد  تدويرها 
وتقليل  اال�����س����ت����خ����دام  واإع�����������ادة 
العامة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  امل���خ���اط���ر 
�سركات  ترخي�س  مت  كما  والبيئة 
ال��ت��وزي��ع يف اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني من 
مبهام  للقيام  الطاقة  دائ��رة  قبل 

اأعمال املياه املعاد تدويرها.
وذك�������ر اأن�������ه مت���ا����س���ي���ا م����ع امل���ه���ام 
ال��رئ��ي�����س��ة ل���دائ���رة ال��ط��اق��ة حتت 
 2018 للعام   11 رق��م  ال��ق��ان��ون 
ووا�سعة  للقطاع  منظمة  كجهة 
لل�سيا�سات فقد مت اإ�سدار �سيا�سة 
امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا يف فرباير  امل��ي��اه 
اال�ستفادة  ت�سهيل  بهدف   2019

ا�سرتاتيجية اأبوظبي الإدارة جانب 
 2030 ال��ط��اق��ة  وك��ف��اءة  الطلب 
فوائد  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
و�سمان  كبرية  وبيئية  اقت�سادية 
ا���س��ت��ق��رار م��ن��ظ��وم��ة ال��ط��ل��ب على 
يف  م�سادرها  وا���س��ت��دام��ة  الطاقة 
االإمارة ان�سجاماً مع روؤية اأبوظبي 
الوطنية  واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
وت�سعى  ال���دول���ة  يف  ال�����س��ل��ة  ذات 
برامج   9 لتنفيذ  اال�سرتاتيجية 
خلف�س  كبري  ب�سكل  عليها  ل  يحُعوَّ
ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة 22% 
عام  بحلول   32% بن�سبة  واملياه 
املعتاد  ب��امل��ع��دل  م��ق��ارن��ة   2030
للطلب ح�سب خط االأ�سا�س للعام 

.  2013
وبني اأن اال�سرتاتيجية تهدف اإىل 
�ساعة  جيجاوات  األ��ف   19 توفري 
 100 لتزويد  كافية  الطاقة  من 
بالطاقة طيلة  �سكنية  األف وحدة 
العام، باالإ�سافة اإىل توفري 480 
مليون مرت مكعب من املياه توازي 
200 األف حمام �سباحة اأوليمبي، 
والذي �سيوؤدي اإىل جتنب انبعاث 
اأك������رث م����ن 9 م���الي���ني ط����ن من 
ثاين اأك�سيد الكربون من الغالف 
اجلوي، وهو ما يعادل اإزالة 1.5 
مليون مركبة من الطرقات لعام 
اأبوظبي  ا�ستثمارات  وتبلغ  كامل 
ا�سرتاتيجية  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الطلب  ج���ان���ب  الإدارة  اأب���وظ���ب���ي 
وكفاءة الطاقة 2.3 مليار درهم.

اال�سرتاتيجية  من  وكجزء  وتابع 
عملت الدائرة على برنامج “اإعادة 

الق�سوى من املياه املعاد تدويرها 
ي�ساعد  مم���ا  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف 
املائية  امل������وارد  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
االأخ����رى يف االإم�����ارة مب��ا يف ذلك 
واملياه  ل��ل�����س��رب  ال�����س��احل��ة  امل���ي���اه 
اجلوفية وتقليل االأثر البيئي كما 
مبادرات  ال�سيا�سة  ه��ذه  �ستدعم 
نطاقاً  االأو�����س����ع  ال���ط���اق���ة  دائ������رة 
املياه  اإدارة  �سيا�سة  ودعم  لتطوير 
التنظيمي  واالإط��������ار  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اأ�سحاب  م��ع  بالتن�سيق  ل��الإم��ارة 
ذلك  االآخ��ري��ن /مب��ا يف  امل�سلحة 
على وجه اخل�سو�س، هيئة البيئة 
الكيانات  ع���ن  ف�����س��اًل  اأب���وظ���ب���ي، 
لتعزيز  االأخ��������رى/  وال�������س���رك���ات 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل��ث��ل��ى  االإدارة 

املوارد املائية يف االإمارة.
�سرعت  ال����دائ����رة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
املعاد  امل��ي��اه  ا�ستخدام  حت�سني  يف 
�سركات  دعم  خالل  من  تدويرها 
نقل  م�����س��اري��ع  تنفيذ  يف  ال��ق��ط��اع 
كبرية ل�سبكات املياه املعاد تدويرها 
اإىل  ي�سل  نهائي  ا�ستخدام  بهدف 
يتم  اأن  املحتمل  وم��ن   .%  100
يف  تدويرها  املعاد  املياه  ا�ستخدام 
واختيار  ال��غ��اب��ات  وري  ال���زراع���ة 
جميع  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل��ح��ا���س��ي��ل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات غ���ري امل��ح��ل��ي��ة مثل 
املناطق  وتربيد  احلدائق  تن�سيق 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة. ومن 
املتوقع اأن ت�ساهم هذه امل�ساريع يف 
اإح���الل %10 م��ن امل��ي��اه املحالة 

واملياه اجلوفية.
اأطلقت  ال�����دائ�����رة  اأن  واأ������س�����اف 

تاأهيل املباين” و برنامج “كفاءة 
ا�ستخدام  واإع���ادة  امل��ي��اه  ا�ستخدام 
يف  �سركائها  مع  بالتعاون  املياه” 
ال��ق��ط��اع وب��ال�����س��راك��ة م��ع القطاع 
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  اخل��ا���س 
النفقات  وتر�سيد  وامل��ي��اه  الطاقة 
التكاليف  وتخفي�س  احلكومية 
على م��الك امل��ب��اين وخ��ل��ق فر�س 
اال�ستثمار والتمويل اإ�سافة خللق 
العديد من الوظائف املتخ�س�سة 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي 

كفاءة الطاقة يف االإمارة.
املبادرات  ه��ذه  اأن  الفال�سي  وذك��ر 
�ساهمت يف حتقيق وفورات كهرباء 
�ساعة  جيجاواط   5،670 بواقع 
ووفورات مياه بواقع 214 مليون 
مرت مكعب خالل عام2019، ما 
تكلفة على  وف��ورات  يعني حتقيق 
 1.21 ب����واق����ع  ال��ق�����س��ري  امل������دى 
مليار درهم اإماراتي ومنع انبعاث 
2.9 مليون طن من ثاين اأك�سيد 

الكربون يف الغالف اجلوي.
و ع��ن ب��رن��ام��ج ت��ربي��د امل��ن��اط��ق .. 
الالئحة  اأ�سدرت  الدائرة  اإن  قال 
التنظيمية الأن�سطة تربيد املناطق 
لنطاق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���الئ���ح���ة 
تطبيق تربيد املناطق االأوىل من 
نوعها يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
تلك  ���س��اأن  وم��ن  اأفريقيا  و���س��م��ال 
يف  ت�سهم  اأن  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح 
مبا  الكربونية  االنبعاثات  خف�س 
يقارب 3.25 مليون طن �سنويا. 
االأداء  م��ع��اي��ري  ت��وح��ي��د  وب��ج��ان��ب 
وتوفري  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  واجل����ه����ود 

دائرة الطاقة - اأبوظبي .. �سيا�سات ولوائح تنظيمية لتعزيز الأمن املائي

االإم����ارات  “ دول���ة   :  - املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمته  يف  واأ����س���اف- 
ومن  عربيني،  اقت�سادين  اأكرب  ال�سعودية  العربية  واململكة 
خالل عملهما امل�سرتك واملتوا�سل لتو�سيع جماالت التعاون 
م�سرية  دف��ع  يف  ت�سهمان  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  خمتلف  يف 
م�ستمرة  واجل��ه��ود  ج��دي��دة،  اآف���اق  نحو  املنطقة  يف  التنمية 
وا�سحة  روؤية  اال�سرتاتيجية وفق  ال�سراكة  يف تطوير هذه 
اإن�سائه  منذ  االإم��ارات��ي  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  يقودها 
تنموية  اإط��الق خطط  على  اأ�سرف  وال��ذي  �سنوات،   4 قبل 
ومبادرات وم�ساريع نوعية لها دور جوهري يف توليد ثروة 
اأمام قطاع  والتنموية  التجارية واال�ستثمارية  الفر�س  من 
االأعمال يف البلدين وعلى م�ستوى منطقة اخلليج والوطن 

العربي«.

ال�سعودية من تطورات ا�ستثنائية يف خمتلف املجاالت بدعم 
من القيادتني الر�سيدتني يف كل من دولة االإمارات واململكة، 
البلدين  بني  واال�ستثماري  التجاري  التعاون  ي�سمل  حيث 
ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، م��ث��ل: االبتكار،  ال���ي���وم 
واالأمن  واللوج�ستية،  واخلدمات  والتكنولوجيا،وال�سناعة، 
الطبيعي،  والغاز  والنفط  والتعدين  وال�سياحة،  الغذائي، 
وال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري وال��ب��ن��اء وال��ت�����س��ي��ي��د، وجت�����ارة اجلملة 
وال��ت��ج��زئ��ة، وال��ق��ط��اع امل���ايل وال��ت��اأم��ني، ون��ث��ق ب���اأن املرحلة 
املقبلة �ست�سهد - يف �سوء هذا امل�ستوى املتميز من التعاون 
وال�سركة - مزيداً من التنوع والفر�س التي ت�سب يف منو 
على  ب��االزده��ار  وت��ع��ود  وال�سعودي  االإم��ارات��ي  االقت�سادين 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني«.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�ساد اأن ال�سراكة 
على  ومتميزاً  رائ���داً  من��وذج��اً  متثل  ال�سعودية  االإم��ارات��ي��ة 
امل�ستمر  والتطوير  التعاون  يف  والعاملي  االإقليمي  امل�ستوى 
ل��ل��ع��الق��ات، وخ��ا���س��ة يف اجل��وان��ب االق��ت�����س��ادي��ة والتجارية 
والتنمية  االزده�������ار  م�����س��رية  ي��خ��دم  واال���س��ت��ث��م��اري��ة، مب���ا 
امل�ستدامة التي ي�سهدها البلدان ال�سقيقان .. منوها باأوا�سر 
التالحم والثوابت احل�سارية واالأخوة الرا�سخة التي جتمع 

دولة االإمارات واململكة العربية ال�سعودية.
قيادًة  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  معاليه  وه��ن��اأ 

. وحكومة و�سعباً مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي ال� 91 

تعد   ،2020 لعام  التجارة  الإح�����س��اءات  وف��ق��اً  اأن��ه  واأو���س��ح 
لدولة  االأول  التجاري  ال�سريك  ال�سعودية  العربية  اململكة 
االإمارات على م�ستوى الدول العربية، والثالث على امل�ستوى 
ال��ع��امل��ي، وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غ��ري النفطي بني 
 61.7 نحو   ،2021 ع��ام  من  االأول  الن�سف  يف  اجلانبني 
االأول  بالن�سف  مقارنة   32.5% منو  بن�سبة  دره��م  مليار 
من عام 2020، ما يعك�س متانة وتنوع العالقات التجارية 
ومنوها ب�سكل م�ستمر ويف املقابل، تعد دولة االإمارات اأكرب 
�سريك جتاري عربي للمملكة، والثالث عاملياً مع ال�سعودية 
ب��ع��د ال�����س��ني وال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة خ���الل عام 

.2020
وقال : “ فخورن مبا ت�سهده ال�سراكة االقت�سادية االإماراتية 

عقد اجتماعه االأول مناق�سًا االأ�سواق امل�ستهدفة لرفع حجم جتارة االإمارة اإىل 2 تريليون درهم 

جمل�س اإدارة غرفة دبي العاملية يناق�س خطط دعم خطة دبي 
للتجارة اخلارجية وتر�سيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الدولية 

الحتاد للطريان تطلق حملة اإك�سبو عرب 
اأبوظبي وتقدم تذاكر جمانية للم�سافرين

الفريدة. وتعترب اأبوظبي وجهة عاملية امل�ستوى.
اإك�سبو  اأول  ه��و  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإط��الق هذا احلدث  العربي منذ  العامل  يقام يف  دويل 
اإط���ار مو�سوعاته  ع��ام��ا. ويف   170 نحو  قبل  ال���دويل 
واأح���دث  واال�ستدامة”  وال��ت��ن��ق��ل  “الفر�س  ال��ث��الث��ة 
فنون العمارة والتقنية، مب�ساركة 192 دولة وماليني 
الزوار، �سيعر�س امل�ساركون اأفكارهم من اأجل ترك اإرث 

ح�ساري لالأجيال القادمة.
“توا�سل  الرئي�سي   2020 دبي  اإك�سبو  �سعار  ويج�ّسد 
احلدث  ب��ه��دف  االل���ت���زام  امل�ستقبل”  و���س��ن��ع  ال��ع��ق��ول 
التعاون  عرب  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف  املتمثل  ال��دويل 
يف  م�سارك  بلد  لكل  و�سيكون  واالب��ت��ك��ار.  وال�����س��راك��ات 
2020 دبي جناحه اخلا�س؛ و�سيقدم احلدث  اإك�سبو 
ي��وم ف�ساًل عن  كل  60 عر�ساً حياً  اأك��رث من  ال��دويل 

اأكرث 200 وجهة فريدة للماأكوالت والطعام.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت االحتاد للطريان عن تقدمي تذاكر جمانية ليوم 
واحد لزيارة اإك�سبو دبي 2020، لل�سيوف امل�سافرين 
اأكرب جتمع ثقايف يف العامل  اأبوظبي للتعرف على  اإىل 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االأوىل  للمرة  يحُقام  وال��ذي 
واأفريقيا وجنوب اآ�سيا الذي ينطلق يف االأول من اأكتوبر 

املقبل مب�ساركة دول العامل .
الرتويجية  احل��م��ل��ة  �سمن  اخل��ا���س  ال��ع��ر���س  وي���اأت���ي 
“ اإك�سبو  �سعار  حت��ت  للطريان  االحت���اد  تقدمها  التي 
اإك�سبو  �سي�ستمر ختام فعاليات  والذي  اأبوظبي”،  عرب 
ويبعد موقع اإك�سبو 2020 دبي حوايل 45   .2020
االأمثل  املكان  يجعلها  ما  اأبوظبي  عن  بال�سيارة  دقيقة 
ل��الإق��ام��ة مل��ن ي��رغ��ب��ون يف زي����ارة امل��ع��ر���س، ت��زام��ن��ا مع 
دون  بالكامل  املطعمني  بامل�سافرين  العا�سمة  ترحيب 
اإىل حجر �سحي، االأمر الذي يوفر  احلاجة للخ�سوع 
بالن�سبة  احل��رك��ة  و�سهولة  ال��راح��ة  م��ن  فائقة  اأج����واًء 
لهم. وقال تريي دايل، املدير التنفيذي ل�سوؤون جتربة 
االحتاد  يف  والت�سويق  التجارية  وال��ع��الم��ة  ال�سيوف 
دبي  اإك�سبو  لزيارة  العامل  بدعوة  “ نفخر   : للطريان 
2020، واال�ستمتاع باحلدث الفريد والتعرف على ما 

تقدمه اأبوظبي ودولة االإمارات.
واأ�ساف :”تخدم االحتاد يف الوقت احلايل 65 وجهة 
جميع  م��ن  بال�سيوف  الرتحيب  اإىل  ونتطلع  عاملية، 
الوطن  م��ع��امل  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 

املهمة، وت�سهيل  االأ�سواق  الرقمي، واختيار  التحول  مبتكرة، تعتمد 
التبادل التجاري والدعم اللوجي�ستي، وتب�سيط التجارة، معترباً ان 
تطوير  على  وحري�سة  العاملية،  للتجارة  مركزاً  تاريخياً  كانت  دبي 
التجارة  خطوط  �سبكة  قلب  يف  و�سمعتها  مكانتها  وتر�سيخ  دوره��ا 

املالحية واجلوية.
متتلك  قائاًل:”  العاملية  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���س��اف 
ا�سرتاتيجية  العامل، وعالقات  ق��ارات  كل  يف  لوج�ستياً  تواجداً  دبي 
مع االأ�سواق التجارية التقليدية والنا�سئة. وت�سكل النظرة الثاقبة 
لقيادتنا الر�سيدة وموقع االإمارة اجلغرايف وتطور بنيتنا اللوج�ستية 
العاملية  ال�سركات  وا�ستقطاب  التجارة  لدعم  جهودنا  تدعم  عوامل 
التجارية،  بن�ساطاتهم  ترتقي  تناف�سية  م��ي��زة  وت��وف��ري  ال��ك��ربى، 
اأزمة  اأثبتت  اأن  بعد  امل�ستقبلية،  للتجارة  كمركز  دب��ي  ا�سم  وتر�سخ 
العاملي،  لالقت�ساد  الناب�س  ال�سريان  هي  التجارة  اأن  كوفيد-19 

ودبي هي القلب الناب�س للمنظومة التجارية العاملية.«
وختم بن �سلّيم قائاًل:” �ست�سّخر غرفة دبي العاملية كافة جهودها 
اأنحاء  كافة  يف  املنت�سرة  اخلارجية  ومكاتبها  الدولية  وعالقاتها 
ال��ع��امل ل��دع��م اخل��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة وحت��ق��ي��ق اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 

و�سعتها واعتمدتها قيادتنا الر�سيدة للفرتة القادمة.« 

موؤخراً لرفع حجم التجارة اخلارجية اإىل 2 تريليون درهم خالل 
اال�ستفادة من  كيفية  املجل�س يف  القادمة. وبحث  ال�سنوات اخلم�س 
�سبكة عالقات الغرفة اخلارجية ال�ستك�ساف اأ�سواق جديدة لتجارة 
دبي، خ�سو�ساً وان الغرفة ت�ستهدف تغطية 30 �سوقاً من االأ�سواق 
التجاري  بالتبادل  ترتقي  ترويجية  ب��ربام��ج  لدبي  االأول��وي��ة  ذات 
العاملية،  لالأ�سواق  رائد  ك�سريك جتاري  تناف�سيتها  وتعزز  لالإمارة، 
ذات  امل�ستهدفة،  االأ���س��واق  حتديد  اآلية  املجل�س  اأع�ساء  تناول  حيث 
التي ميكنها ان توفر قيمة م�سافة لتجارة دبي  العالية  االإمكانات 

اخلارجية و�سادراتها.
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم،  ب��ن  �سلطان  �سعادة  واأ���س��ار 
العاملية اإىل ان املجل�س اجلديد �سريكز جهوده على حتويل تو�سيات 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
اإىل  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ورئي�سي  حيوي   كمركز  العاملية  دبي  مكانة  جت�سده  ملمو�س  واق��ع 
اأن التجارة هي ا�ستثمار امل�ستقبل وركيزة  للتجارة الدولية، معترباً 

اأ�سا�سية يف جهود تنويع اقت�ساد االإمارة.
العاملية،  املتغريات  م��ع  التجارة  تكّيف  اأهمية  اإىل  �سلّيم  ب��ن  ولفت 
حلول  على  واعتمادها  وامل�ستقبلية،  احلالية  للمرحلة  ومواكبتها 

•• دبي-الفجر:  

الثالث حتت  الغرف  اإح��دى  العاملية،  دبي  اإدارة غرفة  عقد جمل�س 
اأم�س اجتماعه االأول يف  التي مت ت�سكيلها حديثاً،  مظلة غرف دبي 
مقر الغرفة، حيث بحث بح�سور اأع�ساء املجل�س دور الغرفة املتجدد 
رئي�سي  وم��رك��ز  العاملية،  للتجارة  كعا�سمة  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  يف 

وا�سرتاتيجي يف منظومة التجارة الدولية.
وتراأ�س االجتماع �سعادة �سلطان بن �سلّيم، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
دبي العاملية، وذلك بح�سور اأع�ساء املجل�س وهم �سعادة هالل �سعيد 
املّري، و�ستيفن مو�س، وغ�سان الكب�سي، ومارك ويلي�س، ونادر حّفار، 
والدكتور حبيب املاّل، ونبيل حبايب، و�ساجنيف كاكار، واإلي�سار فرح 
اأنطونيو�س، وجوليا اأون�سلو-كول، وراين رمزي رعد، و روال اأبو منه، 
ومي ن�سراهلل مريفيل، و�سكري عيد، واأحمد اخلاليف،. كما ح�سر 

االجتماع �سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي.
النوعية  املبادرات  من  ع��دداً  االأول  اجتماعه  يف  املجل�س  وا�ستعر�س 
اخلارجية  للتجارة  دب��ي  خطة  م�ستهدفات  حتقيق  ت�ستهدف  التي 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها  التي 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

•• دبي - وام: 

يلعب قطاع املياه دورًا حموريًا يف منظومة حتول 
حتلية  تقنية  وتعد  اأبوظبي  اإمــارة  يف  الطاقة 
املياه العمود الفقري للقطاع يف االإمارة من خالل 
املائي  اأمنها  تعزز  رئي�سية  حتلية  حمطات   9
وال�سكنية  احليوية  القطاعات  خمتلف  ومتــد 

وتطبيق  املــيــاه  خــدمــات  لتح�سني  واملــمــكــنــات 
املياه,  التكنولوجيا احلديثة يف حمطات حتلية 
االإمــدادات  باأمن  القطاع  التزام  اإطــار  يف  وذلك 
و�سمان ا�ستدامة خدمات املياه دون انقطاع لكل 

القطاعات احليوية يف اأبوظبي.
واأو�سح يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات “ وام 
“ اأن اأبوظبي من اأكرث مدن العامل اعتمادا على 

ودعم  االأعمال  ال�ستمرارية  ال�سرورية  باملياه 
رفاهية املجتمع. وقال �سعادة املهند�س حممد بن 
جر�س الفال�سي وكيل دائرة الطاقة يف اأبوظبي 
املياه من  الدائرة تقود عملية تطوير قطاع  اإن 
التنظيمية  واللوائح  ال�سيا�سات  و�سع  خــالل 
من  اخلطط  واعــتــمــاد  العمل  اآلــيــات  وتطبيق 
ال�سبل  كل  وتوفري  القطاع  باأداء  االرتقاء  اأجل 

املياه  ن�سبة  ت�سكل  حيث  املياه,  حتلية  تقنية 
املحالة يف اأبوظبي 9 % من جمموع املياه املحالة 
التحلية  حمطات  وتعمل  العامل,  م�ستوى  على 
اإنتاجية اإجمالية ت�سل اإىل نحو  الت�سع بطاقة 
عرب  نقلها  يتم  يوميًا  مكعب  مرت  مليون   4.13
�سبكة بطول 3.5 األف كم, وتوزيعها عرب �سبكة 

اأنابيب بطول 14.2 األف كم.
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املال والأعمال

طريان الإمارات اأول ناقلة تطبق جواز �سفر اإياتا عرب القارات
اأن  االإم��ارات  للعمليات يف طريان  التنفيذي  الرئي�س  الر�سا  وقال عادل 
الرقمية  واحللول  التكنولوجيا  يف  اال�ستثمار  االإم��ارات  ط��ريان  توا�سل 
ال  وجت���ارب  �سل�سة  رح��الت  لعمالئنا  نقدم  حتى  اي��ات��ا  �سفر  ج��واز  مثل 
تالم�سية ومنكن فرق املطار من التعامل مع عمليات فح�س امل�ستندات 

بكفاءة ومبا يتوافق مع املتطلبات التنظيمية«.
جواز  تطبيق  يف  اي��ات��ا  م��ع  بال�سراكة  �سعادته  ع��ن  الر�سا  ع��ادل  واأع���رب 
ال�سفر بدءا من التجارب املبكرة وحتى التنفيذ الكامل و�سنوا�سل العمل 
اأمانا و�سال�سة  اأكرث  اأي حت�سينات م�ستقبلية لتوفري رحالت  ب�ساأن  معاً 
وال�سالمة  العمليات  اأول  رئي�س  نائب  كرين  نيكوال�س  وقال  لعمالئنا«. 
واالأمن يف االحتاد الدويل للنقل اجلوي اأن اعتماد طريان االإمارات جواز 
�سفر اياتا �سيعزز عرب �سبكتها العاملية دور التطبيق كاأداة رئي�سية يف اإدارة 
اأن حفظ  االأع��داد الكبرية من ال�سهادات ال�سحية املطلوبة لل�سفر ذلك 

•• دبي-وام:

 IATA اإي��ات��ا  �سفر  “جواز  تطبيق  ت��وف��ري  االإم�����ارات  ط���ريان  اأك��م��ل��ت 
وجهاتها  جميع  اإىل  ي�سافرون  ال��ذي��ن  لعمالئها   »Travel Pass
لت�سبح بذلك اأول ناقلة يف العامل توفر هذه ال�سهادة ال�سحية الرقمية 
على  املا�سي  اأبريل  يف  الناجحة  التجارب  اأعقاب  ويف  ال��ق��ارات  جميع  يف 
خطوط خمتارة انطالقا من مركزها يف دبي وا�سلت طريان االإمارات 
تدريجيا تو�سيع حل “جواز �سفر اياتا” التجريبي لي�سمل 12 م�سارا يف 
يونيو املا�سي ووقعت موؤخرا عقدا مع اياتا العتماد احلل عرب �سبكتها 
العاملية. ويتوفر تطبيق “جواز �سفر اياتا” االآن لعمالء طريان االإمارات 
امل�سافرين من 50 مدينة ومن املتوقع اأن ي�سمل اأكرث من 120 وجهة 

بحلول اأكتوبر املقبل.

البيانات واإدارتها ومعاجلتها اآليا وب�سورة اآمنة �سيتيح للركاب و�سركات 
ب�سرعة  االإج�����راءات  اإجن���از  احلكومية  وال�سلطات  وامل��ط��ارات  ال��ط��ريان 

و�سهولة وجتنب االنتظار يف الطوابري لفح�س امل�ستندات«.
متطلبات  الأح��دث  مرجعا  اياتا  �سفر  جل��واز  الرئي�سية  املميزات  وي�سمل 
ال�سفر  متطلبات  ح���ول  دق��ي��ق��ة  م��ع��ل��وم��ات  ل��ل��رك��اب  ي��ق��دم  ح��ي��ث  ال�سفر 
يعر�س  اإذ  الفح�س  ملراكز  و�سجل  لرحالتهم  والتطعيم  والفحو�سات 
املغادرة  م��واق��ع  يف  املعتمدة  “كوفيد-19”  فحو�سات  م��راك��ز  للركاب 
للركاب  يتيح  الذي  واأي�سا توثيق رقمي  التي تفي مبتطلبات وجهاتهم 
و�سهادات  الفحو�سات  نتائج  تلقي  من  ب��دءاً  رقمياً  �سفرهم  وثائق  اإدارة 
التطعيم مبا�سرًة من املختربات املعتمدة ومراكز الفح�س اإىل م�ساركة 
هذه امل�ستندات ب�سهولة واأمان مع ال�سلطات و�سركات الطريان لت�سهيل 

ال�سفر.

تفاهم بني م�سرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني

موانئ دبي ت�سارك باأيقونة معمارية وتقنية تبهر زوار »اإك�سبو 2020«

موانئ اأبوظبي: 281 رخ�سة يف قطاع 
الإن�ساءات ومواد البناء املناطق ال�سناعية

واأ�ساف: “نحن ملتزمون مبوا�سلة توفري بنى حتتية موثوقة يف منظومة 
احتياجات  جميع  االعتبار  يف  اآخذين  الكفاءة،  وعالية  امل�ستدامة  اأعمالنا 

قطاعات ال�سناعات الثقيلة ومواد البناء واالإن�ساءات«.
عدداً  احل��ايل  الوقت  يف  و”زونزكورب”  ال�سناعية  خليفة  مدينة  وت�سم 
من كربى �سركات مواد البناء ومنها: االإمارات العاملية لالأملنيوم، وحديد 
“اإك�سيد  امل�سطح، وجمموعة  ال��زج��اج  الأل���واح  االإم���ارات  و�سركة  االإم���ارات، 
تايلز  و”بور�سالن  و”تاليك�س”،  مك�س”،  “اإك�سرتا  وجمموعة  جروب”، 

وغريها. اأبوظبي”، 
وا�ستعر�ست جمموعة موانئ اأبوظبي خالل م�ساركتها يف معر�س اخلم�سة 
الكبار 2021 الذي انعقد يف دبي خالل الفرتة ما بني 12-15 �سبتمرب 
2021 الفر�س املتاحة يف اإمارة اأبوظبي والتي حتظى باهتمام كبري من 

ال�سركات التي تتطلع اإىل اإن�ساء قاعدة لعملياتها يف االإمارة.
التابع  احل��رة  واملنطقة  ال�سناعية  املناطق  قطاع  على  ال�سوء  �سلطت  كما 
اأك��رب مركز  تعد  التي  ال�سناعية،  كل من مدينة خليفة  ي�سم  وال��ذي  لها 
وال�سركة  املنطقة،  اللوج�ستية يف  وال�سناعية واخلدمات  للتجارة  متكامل 
املتخ�س�سة للمناطق االقت�سادية “زونزكورب” التي تعد من اأكرب م�سغلي 

املناطق االقت�سادية املتخ�س�سة يف االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

اإ�سدارها  التي مت  اأن عدد الرخ�س  اأم�س  اأبوظبي  اأعلنت جمموعة موانئ 
لل�سركات العاملة يف جمال االإن�ساءات ومواد البناء يف قطاع املدن ال�سناعية 
281 رخ�سة  اإىل   2021 اأغ�سط�س  و�سل يف  لها  التابع  احل��رة  واملنطقة 

ل�سركات ت�سغل م�ساحة تزيد على 12،765،938 مرتا مربعا.
االإمارات  دول��ة  اقت�ساد  يف  احليوية  القطاعات  من  االإن�ساءات  قطاع  ويعد 
نحو   2020 ع��ام  يف  لل�سوق  االإجمالية  القيمة  بلغت  اإذ  املتحدة  العربية 

372.62 مليار درهم “101.45 مليار دوالر«.
كما ت�سري التحليالت االقت�سادية اإىل اأن هذا القطاع قد و�سل اإىل مرحلة 
متقدمة من الن�سج يف الدولة، ومن املتوقع اأن ت�سل قيمته اإىل 490.45 
بزيادة  اأي   2026 ع��ام  بحلول  دوالر”  مليار   133.53“ دره��م  مليار 

�سنوية تقدر بنحو %4.69 خالل الفرتة ما بني 2026-2021.
واأ�سار عبداهلل الهاملي، رئي�س قطاع املناطق ال�سناعية واملنطقة احلرة – 
جمموعة موانئ اأبوظبي اإىل االنتعا�س الكبري الذي �سهده قطاع مواد البناء 
اإمارة اأبوظبي بف�سل احلوافز امل�ستمرة التي تقدمها احلكومة متا�سياً  يف 

مع روؤية القيادة احلكيمة الرامية اإىل تعزيز هذا القطاع وتطويره.
اإىل  تتطلع  التي  ال�سركات  من  املزيد  ا�ستقطاب  االإم���ارة  “توا�سل  وق��ال: 
اال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف هذا القطاع املتنامي وا�ستهداف املزيد من 

االأ�سواق حملياً واإقليمياً«.
موانئ  ملجموعة  التابع  احل���رة  واملنطقة  ال�سناعية  امل���دن  ق��ط��اع  وي�سهد 
املناطق  م��ن  مربعا  كيلومرتا   550 م�ساحة  على  ميتد  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 
واإقليمية  حملية  �سركة   1،500 من  اأك��رث  وي�سم  والتجارية  ال�سناعية 

ودولية، اهتماماً متزايداً من �سركات رائدة تتطلع اإىل اال�ستثمار فيه.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د اخل�����س��ر االأح���م���د، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لل�سركة 
ال�سركات  اأظهرت  “لقد  “زونزكورب”:  االقت�سادية  للمناطق  املتخ�س�سة 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع االإن�������س���اءات وم����واد ال��ب��ن��اء اه��ت��م��ام��اً م��ت��زاي��داً باملوقع 
وكيفية  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  مدينتي  يف  ال�سناعية  ملناطقنا  اال�سرتاتيجي 
النمو يف  دائ��م  العقاري  التطوير  تلبية متطلبات قطاع  منه يف  اال�ستفادة 

املنطقة«.

وت�����س��ه��ي��ل ح�����س��ول امل���زي���د م���ن هذه 
ال�سركات على حلول متويلية ترقى 
وتو�ّسع  ب��ن��م��و  وت�����س��ه��م  ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
اأعمالها.” وتتما�سى مذكرة التفاهم 
االإمارات  م�سرف  ا�سرتاتيجية  مع 
حيث  موؤخراً،  اأطلقها  التي  للتنمية 
يقدم االقرا�س املبا�سر وغري املبا�سر 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ل��ل��م�����س��اري��ع 
ومتويل  االأج�������ل  ط���وي���ل  -مت����وي����ل 
امل�ساريع وامل�ستحقات-، وي�سّكل ذراعاً 
النا�سئة  ا�ستثمارية داعمة لل�سركات 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�������س���اري���ع 
راأ�سمايل،  متويل  لالأعمال،  -م�سّرع 
تنمية اأعمال- باالإ�سافة اإىل خدمات 
االأعمال  لرواد  اال�ست�سارية  االأعمال 
وال�سركات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�������س���رك���ات 
واالإر������س�����اد  “التدريب  ال�������س���غ���رية 

واأبحاث ال�سوق«.

ت��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة يف 
ال��ت��ع��اون مع  ال��دول��ة. ونتطلع ع��رب 
بنك االإمارات دبي الوطن اإىل تعزيز 
ال�سغرية  ال�سركات  و�سول  �سهولة 
ودعم  املالية  امل���وارد  اإىل  واملتو�سطة 
اقت�ساد  بناء  االإم���ارات نحو  اأه���داف 
التنمية  يف  وامل�ساهمة  ق��وي  معرفة 

االقت�سادية امل�ستدامة«.
 : نيل�سون  ���س��اي��ن  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س   “
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 
التي تلعب دوراً فاعاًل يف دفع عجلة 
االقت�ساد الوطني. وي�سعدنا التعاون 
يف  للتنمية،  االإم�����ارات  م�سرف  م��ع 
بعيد  اال�سرتاتيجي  التزامنا  اإط���ار 
اأعمال  لتعزيز  ي��ه��دف  ال���ذي  امل���دى 
من  ال��دول��ة،  يف  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع 
املنا�سب  امل��ايل  الدعم  تقدمي  خ��الل 

لل�سركات االأكرب حجماً و500 األف 
وي�سكل  ال�سغرية.  لل�سركات  دره��م 
برنامج �سمان القرو�س من�سة فعالة 
االإمارات  م�سرف  ق��درات  من  تعزز 
للتنمية وبنك االإمارات دبي الوطني 
يف زي��ادة االإق��را���س امل��ايل للم�ساريع 
الرتكيز  م��ع  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
على القطاعات احليوية التي ت�سمل 
قطاع الت�سنيع، والرعاية ال�سحية، 
الغذائي،  واالأم��ن  التحتية،  والبنية 

والتكنولوجيا.
وقال اأحمد حممد النقبي : “ي�سعدنا 
يف م�سرف االإمارات للتنمية اأن نوقع 
مذكرة تفاهم مع بنك االإمارات دبي 
اإىل  امل�ستمر  �سعينا  اإطار  الوطني يف 
يف  االقت�سادي  التنويع  خطط  دع��م 
دول��ة االإم��ارات و�سد فجوة التمويل 
لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي 

•• اأبوظبي- وام:

للتنمية،  االإم�������ارات  م�����س��رف  اأب�����رم 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ب��ن��ك االإم�����ارات 
امل�سرفية  املجموعة  ال��وط��ن��ي،  دب��ي 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة 
اأف��ري��ق��ي��ا وت���رك���ي���ا، تهدف  و���س��م��ال 
القرو�س  ل�سمان  ب��رن��ام��ج  لتوفري 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 

الدولة.
وت���اأت���ي م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م م���ع بنك 
االإم���������ارات دب����ي ال���وط���ن���ي يف اإط����ار 
االلتزام امل�سرتك للعمل على تعزيز 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ع��م��ل  منظومة 
وامل���ت���و����س���ط���ة يف دول�������ة االإم����������ارات 
يف  امل�ساريع  هذه  م�ساهمة  وحت�سني 
و�سرتكز  االإج��م��ايل.  املحلي  ال��ن��اجت 
ه���ذه ال�����س��راك��ة ع��ل��ى ت��وف��ري حلول 
للم�ساريع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  مت��وي��ل��ي��ة 
وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي 
االقت�سادية  ال��رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن  تعد 
التفاهم كل  وّق���ع م��ذك��رة   . ل��ل��دول��ة 
الرئي�س  النقبي،  حممد  اأحمد  من 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���������س����رف االإم������������ارات 
الرئي�س  نيل�سون،  �ساين  و  للتنمية، 
االإم���ارات  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
املذكرة،  ومب���وج���ب  ال��وط��ن��ي.  دب���ي 
للتنمية  االإم����ارات  م�سرف  �سيوفر 
�سمانات مالية ت�سل اإىل %50 من 
التي  التمويلية  الت�سهيالت  قيمة 
يقدمها بنك االإم��ارات دبي الوطني 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  م���ن  ل��ل��ع��م��الء 
يتنا�سب  ب�سكل  وذل���ك  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
من  امل�ستفيدة  ال�سركات  حجم  م��ع 
هذه ال�سمانات املالية، حيث �سيكون 
املقدمة  لل�سمانات  االأق�����س��ى  احل��د 
اإماراتي  دره���م  م��الي��ني  خم�سة  ه��و 

ا�ستثنائية يف عملياتها التجارية.
الذي  التدفق”  “جناح  اأن  وذك���ر 
اإك�سبو  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  اأن�������س���ئ 
وتنوير  ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز  ���س��ي��ك��ون 
لالأجيال القادمة من اأجل حتقيق 
والتجارة  االق��ت�����س��اد  يف  ال���ري���ادة 
ال��ذك��ي��ة ال���ع���ادل���ة م���ن اأج�����ل ذلك 
خ�س�س جزًءا لطالب املدار�س كي 
يف  العمل  جم���االت  على  يتعرفوا 
العاملية  والتوريد  االإم��داد  �سل�سلة 
وي��ّط��ل��ع��وا ع��ل��ى دوره����ا يف حتقيق 
للمجتمعات  واالزده���������ار  ال��ن��م��و 
اجلامعات  م���ن���ت���دى  ع����ن  ف�����س��ال 
30 جامعة  ب���ه  ���س��ت�����س��ارك  ال����ذي 
اإىل  اإ�سافة  اأ�سهر  �ستة  مدى  على 
التجارة  ح���رك���ة  ت���دف���ق  خم���ت���رب 
“فلو الب” الذي �سيتيح للطالب 
ال�سحن  م�ستقبل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
الكربونية  االنبعاثات  من  اخلايل 
عرب ممار�سة االألعاب االفرتا�سية 

والواقعية.

•• دبي-وام:

العاملية  دب����ي  م���وان���ئ  ا���س��ت��ك��م��ل��ت 
ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ل��ح��دث ال��ع��امل��ي “ 
حيث   “ دب������ي   2020 اإك�������س���ب���و 
ب���ج���ن���اح م���ت���ك���ام���ل يعد  ت���������س����ارك 
اأي��ق��ون��ة م��ع��م��اري��ة وت��ق��ن��ي��ة تبهر 
زواره من خمتلف الفئات ويرتكز 
حركة  تدفق  “تعزيز  مفهوم  على 
على  ال�����س��وء  وي�����س��ل��ط  التجارة” 
دورها يف متكني احلركة التجارية 
ال��ن��ا���س من  ال��ع��امل ليتمكن  ح��ول 
التي  ال��ب�����س��ائ��ع  احل�������س���ول ع��ل��ى 
الذي  الوقت  ويف  اإليها  يحتاجون 

يريدونه.
املدير  دميثان  ب��ن  اهلل  عبد  وق��ال 
التنفيذي واملدير العام ملوانئ دبي 
العاملية – اإقليم االإمارات وجافزا 
يف ح������وار خ���ا����س ل���وك���ال���ة اأن���ب���اء 
االإم��ارات “وام” اإن �سعار معر�س 
“توا�سل  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و 
هو  ما  امل�ستقبل”  و�سنع  العقول 
متثله  م��ا  لكل  ملخ�س  و�سف  اإال 
م���وان���ئ دب���ي م���ن ق��ي��م واإجن������ازات 
ال�سابقة  وجناحات عرب م�سريتها 
ف���ه���ي ت���ع���ت���رب امل�����رك�����ز ال���ت���ج���اري 
وال���ل���وج�������س���ت���ي االأك�������رث ارت���ب���اًط���ا 
�سبكتها  ت�����س��م  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
جتاريًة  وح�����دًة   180 م���ن  اأك����رث 
ق������ارات.  ����س���ت  ع����رب  ب����ل����داً   64 يف 
وان����ط����الًق����ا م����ن ه�����ذا ال����رتاب����ط 
�سناعة  يف  ت�سهم  ف��اإن��ه��ا  ال��ف��ائ��ق 

الكامل  ال����رب����ط  م����ع  خ�����س��و���س��اً 
ال�سكك  �سبكة  مب�سارات  م�ستقباًل 
احلديدية يف دول جمل�س التعاون 
ا�ستقطاب  فر�س  وعن  اخلليجي. 
ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
االأعمال  ملجمعات  اإك�سبو2020 
واملناطق احلرة التابعة ملوانئ دبي 
اأجل  اأن��ه م��ن  ذك��ر   .. “جافزا”  و 
اأك����رب عدد  اإىل  ال��و���س��ول  ���س��م��ان 
قامت  امل��ع��ر���س  زوار  م���ن  مم��ك��ن 
م��وان��ئ دب���ي ب��ب��ن��اء ج��ن��اح متكامل 
يعد اأيقونة معمارية وتقنية تبهر 
زواره من خمتلف الفئات ويرتكز 
حركة  تدفق  “تعزيز  مفهوم  على 
ال�سوء  ي�����س��ل��ط  ح��ي��ث  التجارة” 
العاملية”  دب��ي  “موانئ  دور  على 
التجارية  احل�����رك�����ة  مت���ك���ني  يف 
ال��ن��ا���س من  ال��ع��امل ليتمكن  ح��ول 
التي  ال��ب�����س��ائ��ع  احل�������س���ول ع��ل��ى 
الذي  الوقت  ويف  اإليها  يحتاجون 
ت�سميم  اأن  واأو�����س����ح  ي���ري���دون���ه. 
العناوين  م���ع  ي��ن�����س��ج��م  اجل���ن���اح 
 2020 “اإك�سبو  الفرعية ملعر�س 
والتنقل  ال��ف��ر���س  وه����ي:  دبي” 
خم�سة  م��ن  ويتكون  واال���س��ت��دام��ة 
للعر�س  م��ن��اط��ق  واأرب������ع  ط���واب���ق 
االت�سال  ع��ر���س  منطقة  ت�سمل 
قدراتها  ت����ربز  ال���ت���ي  وال����رتاب����ط 
على الربط التجاري واللوج�ستي 

التنقل  ع���ر����س  وم��ن��ط��ق��ة  ع��امل��ًي��ا 
والتي حتتوي على اأحدث ابتكارات 
موانئ دبي يف النقل فائق ال�سرعة 
با�ستخدام  ال�����س��ل�����س  وال�������س���ح���ن 
اأحدث التقنيات. ثم تاأتي منطقة 
ال���ف���ر����س وال����ت����ي حتكي  ع����ر�����س 
االأفراد  املجموعة يف متكني  ق�سة 
م���ن ال���ن���ج���اح وحت��ق��ي��ق احل���ل���م يف 
خمتلف جمتمعات العامل. واأخرًيا 
اال�ستدامة  ع��ر���س  منطقة  ت��اأت��ي 
خف�س  يف  جهودها  تعر�س  والتي 
ومكافحة  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات 
خطتها  اإىل  و���س��واًل  البيئة  تلوث 
انبعاثات  “�سفر  حت���ق���ق  ب�������اأن 
عملياتها  ج��م��ي��ع  يف  كربونية” 

بحلول عام 2050.
وق�������ال ب����ذل����ك ���س��ن�����س��م��ن ل�����زوار 
امل���ع���ر����س م���ن ال�����س��رك��ات ورج����ال 
االأع����م����ال ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى جولة 
بانورامية غنية باملعلومات املعززة 
ب��ال��و���س��ائ��ل ال��ب�����س��ري��ة ت���ربز لهم 
ال���ت���ي ميكنهم  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
حتقيقها من خالل تنمية اأعمالهم 
يف مركز لوج�ستي وجت��اري عاملي 
ما  اال�ستدامة  على  قائم  امل�ستوى 
التالية  اخلطوة  التخاذ  يحفزهم 
باالنتقال ملمار�سة اأعمالهم يف دبي 
ال�سركات  اآالف  اإىل  واالن�����س��م��ام 
جناحات  حت��ق��ق  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 

م�ستقبل �سل�سلة االإمداد والتوريد 
االإنتاج  ع��ل��ى  املجتمعات  ومت��ك��ني 
والنجاح واإعطاء اأفرادها الفر�سة 
بناء  يف  ال��ط��م��وح  احل��ل��م  لتحقيق 
غايتهم  اأن  واأكد  اأف�سل.  م�ستقبل 
م��ن امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا احل���دث هو 
دبي  موانئ  بروؤية  العامل  تعريف 
وفتح االآف��اق للتفكري يف م�ستقبل 
االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي اجل��دي��د الذي 
اأوال”  “اال�ستدامة  ع��ل��ى  ي���ق���وم 
ال��ب�����س��ري��ة يف  تعي�س  اأن  اأج���ل  م��ن 
كوكب اأف�سل تتبادل فيه ال�سعوب 
امل�سافة  والقيمة  املنافع  وال���دول 
وي��ح�����س��ل اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ح��ق��ه يف 
التجارة  ع���رب  ال���ك���رمي���ة  احل���ي���اة 

العادلة.
اال�ستثنائية  الفر�سة  اإىل  ول��ف��ت 
م��ن خالل  ال��روؤي��ة  ه��ذه  لتحقيق 
ما متتلكه موانئ دبي من تقنيات 
الكثري  ع���ل���ى  ���س��ت��ت��غ��ل��ب  ح���دي���ث���ة 
م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي واج���ه���ت 
مثل  �سابًقا  العاملية  االق��ت�����س��ادات 
م�سادر  اإىل  ال���و����س���ول  ���س��ع��وب��ة 
ال�سلع الرئي�سة كالغذاء والدواء اأو 
ومن  احليوية.  االإم���دادات  تاأمني 
خالل ما تقوم به موانئ دبي من 
املعززة  الرقمية  ل���الأدوات  تطوير 
بالذكاء اال�سطناعي والنقل فائق 
التخزين  م��راف��ق  وب��ن��اء  ال�سرعة 

على”  “جبل  ميناء  بها  ق��ام  التي 
ابن  اأك�����د   .. ل��ل��ح��دث  ا����س���ت���ع���دادا 
املناولة  اأحجام  زيادة  على  دميثان 
ن���ظ���راً حل��ج��م االإن�������س���اءات وم���واد 
ت�سييد  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال���ب���ن���اء 
اإك�سبو  وم���ب���اين  ال������دول  م���ق���رات 
الفريدة من نوعها واليوم موانئ 
ومناولة  �سحن  يف  منهمكة  دب���ي 
�سيعر�سها  التي  وال�سلع  املنتجات 
امل�ساركون يف هذا احلدث الهام .. 
اال�ستيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  الفتاً 
ال��ق�����س��وى مل��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي تبلغ 
منطية.  ح���اوي���ة  م��ل��ي��ون   22.4
زيادة  اإىل  ال�سركة  ت�سعى  واأ�ساف 
للميناء عرب  اللوج�ستية  القدرات 
اأهمها  النوعية  امل�ساريع  من  عدد 
الغذائية  املنتجات  حمطة  تو�سيع 
نظام  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال����زراع����ي����ة 
على  واحل���ا����س���ل  باي”  “بوك�س 
احلاويات  مل��ن��اول��ة  اخ����رتاع  ب����راءة 
مرتفعة  ط���واب���ق  يف  وت��خ��زي��ن��ه��ا 
االأرفف  من  11 طابقاً  اإىل  ت�سل 
امليناء  اأن  عن  كا�سفاً  ال��ف��والذي��ة.. 
جنح حتى االآن يف تنفيذ 10 اآالف 
حركة للحاويات منذ بدء الت�سغيل 
التجريبي للنظام الذي يزيد من 
للمحطة  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ي���ت���ج���اوز ثالثة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب���ا 
اأ���س��ع��اف وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن تقليل 

لتطوير  الت�سغيل  ذات��ي��ة  االآل���ي���ة 
�سل�سلة  اإىل  ال����و�����س����ول  ك����ف����اءة 
االإمداد والتوريد وكذلك ما تب�سر 
ب��ه ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف جمال 
العمودية  وامل��زارع  املائية  الزراعة 
والتي تتبناها ال�سركة يف عدد من 
وحدات اأعمالها وجممعاتها فاإنها 
اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  يف  تاأمل 
للمجتمعات و�سيكون هذا احلدث 
م���ث���ال���ي���ة حل�������س���د جهود  ف���ر����س���ة 
ا�ستعدادات  وع���ن  م��ع��ه��ا.  ال���ع���امل 
اإقليم   – ال���ع���امل���ي���ة  دب�����ي  م����وان����ئ 
اإك�سبو2020  االإم��ارات الإنطالق 
التي  واخل������دم������ات  امل����م����ي����زات  و 
اأ�سار   .. امل�ساركة  للدول  �ستقدمها 
اإىل اأن ال�سركة عملت على جتهيز 
املخ�س�سة  اخل����دم����ات  م���ن  ع����دد 
اأبرزها  دبي   2020 اإك�سبو  ل��زوار 
وامل�ستودعات  ال��ت��خ��زي��ن  خ��دم��ات 
املربدة  اأو  املغطاة  االأن��واع  متعددة 
بعقود ق�سرية االأجل تلبي حاجات 
ال�سركات التي �ستعر�س منتجاتها 
خ��������الل احل����������دث ك����م����ا ط���رح���ت 
الذكية  اخل�����دم�����ات  م�����ن  ع���������دًدا 
اخلدمات  م��ن  باال�ستفادة  ت�سمح 
ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال����ن����ق����ل وك���ذل���ك 
يحتاجه  م�����ا  وك������ل  ال���ت���خ���ل���ي�������س 

العار�سون.
املناولة  اأح���ج���ام  ال��ن��م��و يف  وح���ول 

امل�ساحة امل�ستهلكة من املحطة اإىل 
70 يف املائة .

دبي  “موانئ  مت��ك��ن��ت  ك��ي��ف  وع���ن 
ال��ع��امل��ي��ة – اإق��ل��ي��م االإم������ارات “ و 
بني  التكامل  �سنع  من  “جافزا” 
عدة قطاعات كال�سحن واخلدمات 
وغريها  والرتاخي�س  اللوج�ستية 
وحمفز  م���ن���ا����س���ب  م����ن����اخ  ل���ع���م���ل 
لل�سناعة .. قال اإن كلمة ال�سر هي 
دبي فموانئ دبي العاملية – اإقليم 
ال�سحن  من���ط  ت���ت���وىل  االإم��������ارات 
البحري بينما حت�سل على الدعم 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ك��ب��ري 
يف  االأخ���رى  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
ا�ستكمال املثلث اللوج�ستي الذهبي 
لل�سحن الربي والبحري واجلوي 
اال�سترياد”  “كفاءة  يف  واملتمثل 
“كفاءة  و  الت�سدير”  “كفاءة  و 

التجمع االقت�سادي«.
وت���اب���ع ع�����ززت ال�����س��رك��ة ك���ل ذلك 
ترخي�س  ممار�سات  اأف�سل  بتبني 
يف  اال�ستثمار  وت�سجيع  ال�سركات 
واخلدمية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
التكامل  �سيكون  كما  وال�سناعية. 
م���ع ���س��ك��ة ح���دي���د ق���ط���ار االحت����اد 
مب��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي مب��ث��اب��ة قيمة 
متعددة  ال��رب��ط  ل�سبكة  م�����س��اف��ة 
االأمن��اط ما ي�سيف ام��ت��داداً غري 
التوريد  �سل�سلة  ل�سناعة  م�سبوق 

فالي دبي ت�ستاأنف رحالتها اإىل براغ وزغرب
•• دبي-وام:

الناقلة  و�ستقوم  وزغ���رب  ب���راغ  اإىل  عملياتها  ام�����س  دب��ي  ف��الي  ا�ستاأنفت 
بت�سيري خم�س رحالت اأ�سبوعيا من مطار دبي الدويل DXB اإىل مطار 
براغ الدويل PRG ورحلتني اأ�سبوعيا اإىل مطار فراجنو تومان يف زغرب 

.ZAG
اإىل مطار فراجنو تومان  دبي رحالتها  و�ستزيد فالي 
اعتبارا  اأ���س��ب��وع��ي��ا  رح����الت  اأرب�����ع  اإىل   ZAG زغ����رب 
ال��رح��الت �سمن  م��ن دي�سمرب اجل����اري و���س��ت��ك��ون ه���ذه 
رحالت ال�سراكة بالرمز مع طريان االإمارات مما يوفر 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن رح����الت رب���ط اأك����رث ���س��ال���س��ة ع��رب مركز 

الطريان الدويل يف دبي.
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  اهلل  عبيد  حمد  واأع����رب 
التجارية يف فالي دبي عن �سعادته با�ستئناف الرحالت 
اإىل كرواتيا وجمهورية الت�سيك وهما وجهتان �سهريتان 

على �سبكة فالي دبي.
للقيود  ال��ت��دري��ج��ي  التخفيف  م��ع  دب���ي  ف���الي  وو���س��ع��ت 
من  اأك���رث  اإىل  �سبكتها  ال���دويل  ال�سفر  على  امل��ف��رو���س��ة 
الو�سطى  واآ�سيا  اأفريقيا  ع��رب  دول��ة   50 يف  وجهة   95
وال��ق��وق��از وو���س��ط وج��ن��وب ���س��رق اأوروب����ا ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سبه القارة الهندية.
و�سي�ستمتع امل�سافرون الذين يحجزون رحلة طريان من فالي دبي اإىل دبي 
بتذكرة جمانية ملدة يوم واحد لزيارة اإك�سبو 2020 دبي من االأول اأكتوبر 
2021 اإىل 31 مار�س 2022 ..وي�سري ذلك على جميع احلجوزات التي 

متت اعتبارا من االأول �سبتمرب اجلاري لل�سفر خالل تواريخ احلدث.

غرفة عجمان تنظم ور�سة عمل حول »احلوكمة املوؤ�س�سية وحوكمة املخاطر التجارية«
•• عجمان-وام: 

و�سناعة  بالتعاون مع غرفة جتارة  و�سناعة عجمان  نظمت غرفة جتارة 
اأبوظبي وعلى مدار يومني، ور�سة عمل لرواد االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع 

حتت عنوان “احلوكمة املوؤ�س�سية وحوكمة املخاطر التجارية«.
 وقدم الور�سة اإبراهيم التميمي، مدير برنامج البحرين الأف�سل املمار�سات 
ا�ست�سراف  اأدوات  امل�ستقبل، احدى  التنفيذي ملحكمة  واحلوكمة، والرئي�س 
ورائدات  ورواد  املن�ساآت  اأ�سحاب  176من  الور�سة  ح�سر  فيما  امل�ستقبل، 

االأعمال.
 وناق�ست الور�سة مفهوم وتعريف احلوكمة يف ال�سركات ودورها يف احلماية 
كوفيد19  جائحة  ت��اأث��ريات  مرحلة  بعد  خا�سة  امل�ستقبلية،  املخاطر  من 
على قطاعات االأعمال وال�سركات، حيث بداأت خمتلف امل�ساريع بالتوجه اإىل 
حت�سني منظومتها الداخلية لتعزيز تناف�سيتها يف ال�سوق املحلي من خالل 
كربى  اأهمية  ب��دوره��ا  ت�سكل  وال��ت��ي  الداخلية،  املرجعية  الرقابة  تطوير 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة حتديداً.
اأحمد كاجور مدير مركز عجمان لدعم االأعمال، حر�س  واأك��دت جميلة   
غ��رف��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��زوي��د رواد وجم��ت��م��ع االأع���م���ال يف االإم�����ارة بجميع 
بها من خالل  والنهو�س  لتطوير م�ساريعهم  الالزمة  واالأدوات  اخل��ربات 
الدورات التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، والتي ن�سعى من خاللها اإىل 

التعرف على التحديات التي يواجهها رواد االأعمال وتزويدهم باخلربات 
الالزمة ملعاجلتها وحتقيق االإجنازات.

املخاطر  وحوكمة  املوؤ�س�سية  “احلوكمة  عمل  ور�سة  ت�سهم   “ واأ���س��اف��ت:   
خالل  من  امل�ساريع،  واأ�سحاب  االأعمال  رواد  ق��درات  تعزيز  يف  التجارية” 
يف  االأم���ث���ل  االإداري  التنظيم  ت�سمن  علمية  وق���واع���د  الآل���ي���ات  ت��ق��دمي��ه��ا 
وعوامل  واالإداري  التنظيمي  الهيكل  من���اذج  ل��ه��م  وحت���دد  موؤ�س�ساتهم، 
جناح هذا التنظيم، اإىل جانب �سبل تدريب العاملني لديهم على مفاهيم 

احلوكمة واأدواتها«.
 وتناولت الور�سة اأنواع املخاطر التي تواجه ال�سركات من واقع ن�ساطاتها 
املخاطر على م�ستوى  اإدارة  اإىل جانب م�سوؤوليات  املخاطر،  وم�سادر هذه 
ال�سركات، و�سبل حتليل وتقييم املخاطر وو�سع خطط التحكم يف خماطر 
اإدارة امل�سروعات ..باالإ�سافة اإىل التعرف على اجلدوى من تطبيق احلوكمة، 
ودورها يف تخفي�س م�سكلة ت�سارب امل�سالح، واإدراك قيم ومبادئ االأعمال 

كرابط فاعل بني حوكمة املنظمات ومكافحة الف�ساد.
الالزمة حول حوكمة  املعارف  اأهم  ال�سوء على  العمل  �سلطت ور�سة   كما 
ال�سركات ودورها يف حت�سني االأداء االقت�سادي واال�ستثماري، ودوافع ظهور 
حوكمة املنظمات وخ�سائ�سها، مع التعريف مبفهوم احلوكمة من منظور 
حما�سبي وقانوين واإداري، وا�ستعرا�س �سوابط ومعايري احلوكمة، ف�ساًل 

عن خ�سائ�س الهيكل التنظيمي اجليد للمنظمات.



اجلمعة   24  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13349  
Friday    24   September   2021   -  Issue No   1334916

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 246
باأن ال�سيد : عادل عبيد حممد ا�سماعيل البلو�سي، اجلن�سية االمارات،  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد: م�ستظى علي  100% و ذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
الكهربائية((  االدوات  لتجارة  الهند  ))برج  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،  اجلن�سية  علي  من�سور 
التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )556023( رقم  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري  الآخر،  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   ، االقت�سادية 

فردية اىل وكيل خدمات. 
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اإعــالن تنــــازل / بيع 

 MOJAU_2021_0022705 رقم املعاملة
حيث اأن ال�سيد: حممد �سلطان عبي�د جمعه ال�سيوي - اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة جتارية )الكيان لت�سليح 
املكيفات والثالجات ( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم ) 216559 ( حيث ان ال�سيد: 
حممد �سلطان عبيد جمعه ال�سيوي - وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد / حممد �سفيع االعظم انور اال�سالم بوكالة 
خا�سة �سادرة من الكاتب العدل برقم )FU20200909A69900( بتاريخ 2020/9/9 يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها يف الرخ�سة التجارية ))الكيان لت�سليح املكيفات والثالجات(( البالغة ) 100%( اإىل 
ال�سيد : حممد �سفيع االعظم انور اال�سالم – بنغالدي�س اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة ل�ساحبه�ا احل�ايل 
دخول وكي�ل خ�دمات وتغيري اال�سم من )الكي�ان لت�سليح املكيفات والثالجات( اىل ) القنا�س لتجارة مواد البناء( 
والن�ساط التجاري من )ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء معدات التربيد وتنقية الهواء ا�سالح و�سيانة معدات 
اال�ساءة الكهربائية ( اىل ) بيع مواد البناء – بالتجزئة( ،  و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم و انه �سوف يتم 
الت�سديق على االأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
حمكمة  اأم القيوين االإحتادية االإبتدائية

تنفيذ  اإخطار دفع يف الق�شية رقم 2021/282 
اإىل املنفذ �سدها / حنان حامت عبداهلل العزيز 

  2269172608 F رقم مكاين   216 العنوان : دبي ارج��ان  مبنى فيكتوريا �سقة رقم 
هاتف رقم 0562917202  0558648064 

حيث اإنه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح طالب التنفيذ : قي�سر حممود 
رحمت علي ، اجلن�سية : باك�ستاين يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله ، ومبا اأن طالب التنفيذ 
املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كاالأتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 6700 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل 15 يوم من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ يف 

حقك االإجراءات القانونية. 
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
تبليغ ب�شاأن اأعمال اخلربة امل�شرفيه

�شادرة عن اخلبري امل�شريف 
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل

املدعى علي�ه : �سعيد حممد �سعيد را�سد خلف التخلوفه
314/2021 جت��اري جزئي  رق��م  الدعوى  امل�سرفيه يف  اخل��ربة  تكليفنا مبهمة  قد مت  باأنه  نعلمكم 
�س.م.ع  الوطني  الفجريه  بنك  املدعي/  من  �سدكم  واملقامة  االبتدائية  االإحتاديه  الفجريه  مبحكمة 
يف  امل�سرفيه  اخل��ربة  اأعمال  ب�ساأن  واإعالمكم  اع��اله  اليها  امل�سار  الق�سية  يف  طرفا  ب�سفتكم  ندعوكم 
الدعوى باأنه تقرر االإجتماع عن طريق و�سائل التقنية احلديثة يوم االأربعاء املوافق 29/09/2021 
 يف مت����ام ال�����س��اع��ة 04:00 م�������س���اًء ل����ذا ي���رج���ى ال��ت��وا���س��ل م��ع��ن��ا ع���ن ط���ري���ق ال���ربي���د االإل����ك����رتوين

اأو  االإج��ت��م��اع  ب��راب��ط  ملوافتكم  وذل��ك   )INFO@SHAKERZAINAL-CA.COM(
احل�سور اإىل مقر مكتبنا باملوعد املحدد ويف حال تخلفكم ح�سور االإجتماع عن تزويدنا بدفوعكم يف 

الوقت املحدد فاننا �سنبا�سر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
خبري ح�شابي وم�شريف 
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل

قيد رقم 517 ، 639      

اإجتماع خربة 

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/4797 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بهروز عبا�س ريخته كران ا�سفهاين

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2173217.62( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بالن�شر 
 5773/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سانكار بابو �ساجناياه �ساجنايا عاال غوبيالي
جمهول حمل االقامة

الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د   - املتحد  العربي  البنك  التنفيذ/  الطالب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )120050.49( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 6241/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اأداء،  اأم��ر   2021/4190 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)72354.66 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سرييدان �سبي�ساليز لتجارة مواد البناء )�س ذ م م( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع 
بور�سعيد - مبنى اأفنيو �سيتي - �سقة 205 -206 مقابل ديرة �سيتي �سنرت  

امل�ستعارة والقواطع )�س ذ م  2- جاال لال�سقف   ، 1- روبن برو�سبري احللو - �سفته : منفذ �سده    : اإعالنه  املطلوب 
م( - �سفته : منفذ �سده ، 3- جاال لال�سقف امل�ستعارة والقواطع )ذ م م( - �سفته : منفذ �سده 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 72354.66 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 5992/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  264/2021 جتاري جزئي،  الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)681،842.35 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بيكو اإنرتنا�سيونال ذ م م )فرع م د م �س(  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي ، املبنى رقم )3( الطابق ال�ساد�س ، مكتب رقم 

)605( رقم مكاين 2682589680  
املطلوب اإعالنه : 1- اإف اإف دبليو دي منطقة حرة - ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 681842.35 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ 
ن�سر هذا االعالن.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 1653/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مو�سوع االإ�ستئناف : 
طالب االإعالن : فالى هاي فيتن�س - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم  - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :1- �سركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل - ذ م م - 

�سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل االإقامة 
مدين   2021/1373 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
ال�ساعة 8.30 �سباحا  املوافق 2021/9/29  جزئي.  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء 
على   BOTIM برنامج  طريق  عن  الرابعة  االإ�ستئنافية  الدعوى  اإدارة  مبكتب 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   0566801952 ال��رق��م 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
 اعالن بالن�شر

   72/2021/387 اإ�شتئناف تظلم جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- ر�سا عبد العزيز د�سوقي عامر البحريي  

جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ستاأنف / بنك م�سر - فرع دبي وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن 
هويدن الكتبي.  قد ا�ستاأنف القرار /احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 39/2021 تظلم 
 2021/9/22 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت   2021/4/1 بتاريخ  جت��اري 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  م�ساءا   5.30 ال�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1140 عقاري جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- رائد ف�سل حممود جرب - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)538.660 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2021/10/4  االإثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/1089 عقاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- الري�سا جرا�سيفا - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)268.704 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/10/3 ال�ساعة 8.30 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/1145 عقاري جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عزرا جمال حممد عرفان - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)545.870 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2021/10/4  االإثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1047/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى التا�سعة رقم 412  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217،999 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعى : موؤ�س�سة عقار  - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب 
رقم 9 - هاتف 0506767616 - بريد الكرتوين INFO3@OMALC.AE - مكاين 3244594826 

- IBAN AE090500000000020106942 وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
املطلوب اإعالنه : 1- فرزانه �سيد عبا�س علوي - �سفته : مدعى عليه  2- ابو الف�سل �سيد ح�سني علوي تفتي - �سفته : 
مدعى عليه  3- اف�سني �سكور معمار زاده - �سفته : مدعى عليه.  مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها 
 %10 املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217،999 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2021/9/29

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 1294/2021/322 ا�شتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202  

جزئي  ع���ق���اري   885/2021 رق����م  ال����دع����وى  يف  ال�������س���ادر  احل���ك���م  اإ���س��ت��ئ��ن��اف   : ال����دع����وى  م���و����س���وع 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف واالت���ع���اب. م�����س��ت��اأن��ف  : موؤ�س�سة ع��ق��ار - ع��ن��وان��ه : اإم����ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار - 
 0506767616 ه��ات��ف   -  9 رق���م  مكتب   - امل��ي��زان��ني   - االع��م��ال  نقطة  ب��ن��اي��ة   - ب��ور���س��ع��ي��د  منطقة 
 IBAN  -  3244594826 م���ك���اين   -  INFO3@OMALC.AE ال���ك���رتوين  ب���ري���د   -
املطرو�سي   بخيت  احمد  عبداهلل  عبداهلل مروان   : AE090500000000020106942 وميثله 

املطلوب اإعالنه : خالد حممود جمددي - �سفته : م�ستاأنف �سده.    
االإثنني  لها جل�سه يوم  2021/885 عقاري جزئي. وحددت  بالدعوى رقم  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد 
املوافق 2021/10/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
يف الدعوى رقم 2483 ل�شنة 2021 م�شتعجل عجمان االحتادية االبتدائية

ايل املدعي عليه/ا�س ام ا�س تي جرنال تريدينج ونحيطكم علماً انه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�سية 
خبري  بندب  اأ�سلية  ب�سفة  فيها  يطالب  والتي  �سيدوتي  بونات  ريا�س   / من  �سدكما  واملرفوعه  اأعاله 
ح�سابي للوقوف علي عالقة املدعي واملدعي عليها لبيان طبيعة العالقة فيما بني املدعي واملمثل ل�سركته 
تلك  كانت  اذا  ما  وبيان  ت�سليمها  وتاريخ  املاثلة  الدعوي  مو�سوع  ال�سيكات  حترير  و�سبب  عليها  واملدعي 
ال�سيكات م�ستحقة من عدمه مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه وعليه فانتم مكلفون 
 28/09/2021 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  قانونا  ميثلكما  من  او  باحل�سور 
– ب�سارع  الكائن  املن�سوري  اهلل  عبد  على مكتب اخلبري/  الطلبات  تقدم  اأن  على  4:30 ع�سرا  ال�ساعة 
 044341111 هاتف   - امل�ستقبل - منطقة اخلليج التجاري – بري�سم تاور – طابق 8 – مكتب 805 

- من ال�ساعة 9 �سباحا اىل ال�ساعة 3 م�ساء. 
sherin.alhosanigroup@gmail.com اأو عن طريق الربيد االلكرتوين التايل

احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بان�ه ف�ي حال تخلفكم 
عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً يرجي

اخلبري احل�شابي 
عبداهلل املن�شوري - رقم القيد 376

مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
 للح�شور اأمام اخلربة

Date 24/ 9/ 2021  Issue No : 13349

Real Estate Summary 1145/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Azra Jamal Mohammed Irfan
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff Aqaar Corporation 
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 545,870), 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 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 24/ 9/ 2021  Issue No : 13349

Real Estate Summary 1089/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Larisa Gracheva
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 268,704), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Sunday 3-10-2021 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 24/ 9/ 2021  Issue No : 13349
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1047- Real Estate Summary 
Heard in Ninth Real Estate Summary Tribunal No. 412
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 217,999), the charges, 
the expenses, the attorney's fees and the interest of 10% 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- Farzana Syed Abbas Alavi    Capacity: Defendant,
      2- Abolfazl Syed Hussien Alavitafti   Capacity: Defendant,
      3- Afshin Shakour Memarzadeh   Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 217,999), the charges, the expenses, the attorney's fees 
and the interest of 10% from the claim until the full payment and to order the urgent execution 
of the verdict with no bail. The hearing of Wednesday 29-9-2021 at 9:00 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  Alyaa Mohammed Al Haj

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
�سركة ميديا اآند اآي، منطقة حرة )�س.ذ.م.م(، )رخ�سة 16532( والكائنة مبدينة دبي لالإعالم، 
واملرخ�سة لدى  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  دب��ي،   ،502693 بريد  2، �سندوق  رقم  مبنى 
اتخاذه  وال��ذي مت  للكافة  ق��راره��ا  اإع��الن  امل��ذك��ورة يف  ال�سركة  ه��ذه  للتطوير، ترغب  دب��ي  �سلطة 
وحل  اإغ��الق  ب�ساأن   ،2021 �سبتمرب   1 بتاريخ  عقد  ال��ذي  اجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�سطة 
ال�سركة.  وفقاً لذلك تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأي مطالبات يف مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل خم�سة واأربعون يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل 

اأو االت�سال ب : ال�سيد/ عامر طهبوب
ا�سم ال�سركة : ميديا اآند اآي 
�سندوق بريد : 502693

دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم : 0555533249

 Tahboub2000@hotmail.com  : الربيد االإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب 45 يوماً

ا�شعار ت�شفية

العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  15/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

باإيقاع  واالم���ر  التنفيذية  بال�سيغة  اأع���اله  امل��ذك��ور  العقار  ره��ن  عقد  ا���س��ل  بتذييل  ال��ق��رار  اإ���س��دار   : ال��دع��وى  مو�سوع 
م�ساحته  البالغ   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�س  مزايا  مببنى   23 رقم  بالطابق  احلجز التنفيذي على رهن العقار رقم 2302 
دبي  باإمارة  اخلام�سة  الثنية  مبنطقة   846 رقم  االر���س  قطعة  على   B2-94 رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،771.20
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده 
املقدره مببلغ 492،164.58 درهم )اربعمائة واثنني وت�سعني الف ومائة واربعة و�ستني درهم وثمانية وخم�سني فل�سا( 
ل�سنة   14 رقم  التاأميني  الرهن  قانون  من  بعدهما  وما  من ح�سيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( 

دبي. بامارة   2008
طالب التنفيذ:بنك امل�سرق �س م ع   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - مكتب 

رقم 802 & 804  - وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  
املطلوب اإعالنه : جاوراف دهاوان  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه 1 - �سقة  العقار رقم 2302 - منطقة الثنية 
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441 - اخلام�سة

مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم 
االر�س 846 - ا�سم املبنى : مزايا بيزن�س افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 2302 - امل�ساحة : 164.55 مرت مربع - 

التقييم : 739981.56 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  211/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع الدعوى : اإ�سدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على 
حق منفعة ) تاأجري( العقار رقم 515 البالغ م�ساحته 909.15 مرت مربع على قطعة االر�س رقم 352 مبنطقة جممع 
دبي لال�ستثمار االول باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيع حق منفعة العقار باملزاد العلني لتح�سيل حقوق 
الطالب قبل املطلوب �سدهم املقدره مببلغ 3،000،697.46 درهم )فقط ثالث ماليني و�ستمائة و�سبعة وت�سعني درهم 
و�ستة واربعني فل�سا الغري( من ح�سيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائى طبقا الحكام 

القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�سعود - �سقة مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

املطلوب اإعالنه : افان �سلفاتور اجنريلى   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سقة العقار رقم 515 - منطقة 
Ivan - 0500000000 - جممع دبي لال�ستثمار االول

ingrilli@gmail.com  040000000
مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : جودى ميت�سل اجنريلى 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق منفعة على مبنى ينتهي بتاريخ 2098/1/1 - املنطقة 

: جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�س 352 - رقم املبنى : 515 - التقييم : 4458936.65 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  299/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
اأعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
التنفيذي على رهن العقار رقم 414 بالطابق رقم 4 مببنى االرتا2 رقم 2 البالغ م�ساحته 743.03 قدم مربع واملواقف 
رقم 122 على قطعة االر�س رقم 4 مبنطقة الثنية الثالثة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره مببلغ 777،538.27 درهم )�سبعمائة 
و�سبعة و�سبعني الف وخم�سمائة وثمانية وثالثني درهم و�سبعة وع�سرين فل�سا( من ح�سيلة البيع وما ي�ستجد عليها من 
الرهن  قانون  من  بعدهما  وما  و)26(   )25( واملادتني  القانون  الحكام  طبقا  النهائى  البيع  تاريخ  حتى  قانونية  فوائد 

التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �س م ع  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

املطلوب اإعالنه :  �سيدى حممد �سامل وطفه  
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مبنى االرتا 2 - �سقة ال�سقة رقم 414 - منطقة الثنية الثالثة - 

siwatfa@gmail.com  -  0554788500
مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم 
االر�س 4  - رقم املبنى : 2 - ا�سم  املبنى : االرتا 2 - رقم العقار 414  - رقم الطابق 4 - امل�ساحة : 69.03 مرت مربع 

- التقييم 633238.34 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13349 بتاريخ 2021/9/24 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  296/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
اأعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
م�ساحته  البالغ   1 رق��م  ملبريى1   2 ج��اردن��ز  اميارت�س  مببنى   3 رق��م  بالطابق   302 رق��م  العقار  ره��ن  على  التنفيذي 
1،232.04 قدم مربع واملواقف رقم B-87 على قطعة االر�س رقم 881 مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة باإمارة دبي 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده 
فل�سا( من  و�ستني  و�سبعة  درهم  و�سبعمائة وخم�سة  الف  و�سبعة وثالثني  )�ستمائة  درهم   637،705.67 املقدره مببلغ 
ح�سيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( 

دبي. بامارة   2008 ل�سنة  وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �س م ع  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

املطلوب اإعالنه : حممد فوفانا  
عنوانه :االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى اميارت�س جاردنز 2 ملبريى 1 - �سقة العقار رقم 302 - منطقة الرب�ساء 

modfofana71@gmail.com - 0509945492 - جنوب الرابعة
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
رقم   - الرابعة  الرب�ساء جنوب   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   : املمتلكات  اأو�ساف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�سروفات خزينة 
االر�س 881 - امل�ساحة : 114.46 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : اميارت�س جاردنز 2 ملبريى 1 - رقم الوحدة 

: 302 - القيمة : 611357.97 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

••  راأ�ض اخليمة-الفجر:

وق���ع ن���ادي االإم������ارات و دائ����رة االآث�����ار وامل��ت��اح��ف ب���راأ����س اخليمة 
مذكرة تعاون و�سراكة ، حيث جاءت هذه املذكرة لتعزيز وتوطيد 
الثقايف يف  القطاع  التي تخدم  واملوؤ�س�سات  العالقات مع اجلهات 
االإمارة ومدخل لتبادل اخلربات و املهارات واأف�سل املمار�سات يف 
و  اأن�سطة  و  القطاع مببادرات  هذا  وتغذية  احليوي  القطاع  هذا 

فعاليات ثقافية م�سرتكة.  
ال�سحي  �سامل  وث��اين  �سامل بن عنرب  املذكرة خلف  توقيع  ح�سر 

ومن�سور ح�سني اإبراهيم اأع�ساء جمل�س االإدارة .
و�سرح �سعادة يو�سف عبداهلل البطران رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
االمارات الثقايف الريا�سي باأن توقيع هذه املذكرة ياأتي من منطلق 
الدوائر  مع  العالقة  وتر�سيخ  والتعاون  ال�سراكة  اأوا�سر  توطيد 
املختلفة وخلق عالقة ترابط وود مع كافة �سرائح املجتمع ف�سال 
عن طرح العديد من املبادرات واالأفكار مع دائرة االآثار واملتاحف 
براأ�س اخليمة باعتبارها �سريكا اأ�سا�سيا يف التنمية ويف دفع عجلة 

التطوير الثقايف امل�ستمر التي ت�سهدها االإمارة.
ومن جانبه �سرح �سعادة اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة 

االآثار واملتاحف براأ�س اخليمة اإن الدائرة باعتبارها دائرة تراثية 
وثقافية ت�سعى دائما للبحث عن �سراكات و�سور جديدة للتعاون 
مع كافة املوؤ�س�سات واجلهات املحلية والدولية التي ترعى اجلانب 
االتفاقيات ومذكرات  وقعت عدد من  الدائرة  اأن  ، حيث  الثقايف 
ثقافة  تعزيز  يف  ي�سهم   مم��ا   ، ال��ع��ام   ه��ذا  مطلع  منذ  التفاهم 
من  وامل��ه��ت��م��ني  املثقفني  م��ن  ك��ب��رية  �سريحة  واح���ت���واء  املجتمع 
خمتلف القطاعات الثقافية ، ويعترب توقيع مذكرة التفاهم مع 
املهمة  ال�سراكات  توثيقا الأح��د  الريا�سي  الثقايف  االإم��ارات  ن��ادي 

والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�ستني.

•• اأبوظبي-وام:

االأوىل،  االأدوار  مباريات  االإماراتية" مواعيد  املحرتفني  "رابطة  اعتمدت 
 ،2022  2021- اجل��دي��د  للمو�سم  املحرتفني"،  راب��ط��ة  "كاأ�س  م��ن 
ف��ري��ق��اً من   12 2021، مب�����س��ارك��ة  اأك��ت��وب��ر   8 ت��ن��ط��ل��ق اجل��م��ع��ة  وال���ت���ي 
اأندية املحرتفني، با�ستثناء اجلزيرة حامل لقب الدوري يف املو�سم املا�سي 
-2020 2021، و�سباب االأهلي بطل الن�سخة االأخرية للكاأ�س، حيث تاأهل 

الفريقان مبا�سرة للدور ربع النهائي.
املراكز  بنظام حتديد  املو�سم اجلديد  املحرتفني" يف  رابطة  "كاأ�س  وتحُلعب 
بنهاية مباريات الدور االأول، الذي يقام بنظام "الذهاب واالإياب"، و�سواًل 
اإىل  اإ�سافة  االأول،  ال��دور  اأندية متاأهلة من   6 النهائي، مب�ساركة  ربع  اإىل 

ناديي اجلزيرة و�سباب االأهلي املتاأهلني م�سبقاً.
من  تخرج  التي  الفرق  تلعب  امل�سابقة،  على  اجلديدة  التعديالت  وبح�سب 
كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على حتديد املراكز يف كل مرحلة، 
حيث تلعب الفرق ال�ستة غري املتاأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من 
دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق اخلم�س االأخرى على املراكز من 

التا�سع وحتى الرابع ع�سر.

وتقام يف املقابل مباريات بني الفرق االأربع غري املتاأهلة للدور ن�سف النهائي 
بنظام ال��دوري من دور واحد على املراكز من اخلام�س وحتى الثامن، اأما 
الفريقان اللذان يغادران من ن�سف النهائي، ف�ستقام بينهما مباراة واحدة 

لتحديد املركزين الثالث والرابع.
ل�"كاأ�س  االأول  ال���دور  ذه��اب  مباريات  �سريط  وال��وح��دة  خورفكان  ويق�س 
2021، على  اأكتوبر   8 رابطة املحرتفني"، مبواجهة مبكرة يوم اجلمعة 
بامل�ساركة يف ربع  الوحدة  القا�سمي، وذلك الرتباط  �ستاد �سقر بن حممد 
اأن  على  اأكتوبر،   16 يوم  ال�سعودي  الن�سر  اأم��ام  اآ�سيا  اأبطال  دوري  نهائي 
واالإمارات،  والعني  والعروبة،  كلباء  احت��اد  مبباريات  ذات��ه  ال��دور  ي�ستكمل 
وعجمان وال�سارقة، يوم اجلمعة 15 اأكتوبر 2021، ويختتم ذهاب الدور 
وبني  والن�سر،  الظفرة  2021 مبباراتي  اأكتوبر   16 ال�سبت  االأول م�ساء 

يا�س والو�سل.
اأكتوبر،  25 و26  امل��ح��رتف��ني، يومي االث��ن��ني وال��ث��الث��اء  وح���ددت راب��ط��ة 
موعداً ملباريات اإياب الدور االأول، على اأن تحُقام مباريات حتديد املراكز من 
التا�سع وحتى الرابع ع�سر للفرق ال�ستة غري املتاأهلة للدور ربع النهائي اأيام 
12 و26 نوفمرب 2021، و 4 و9 دي�سمرب 2021، و23 يناير 2022 
على �سعيد مت�سل، اعتمدت رابطة املحرتفني االإماراتية تعديالت حمدودة 

على مواعيد ثالث مباريات يف اجلولتني ال�سابعة والثامنة ل�"دوري اأدنوك 
اجلولة  واالإم��ارات يف  الوحدة  مباريات  التعديالت  و�سملت  للمحرتفني"، 
ال�سابعة على �ستاد اآل نهيان، لتقام يف ال�ساد�سة والربع من م�ساء يوم ال�سبت 
23 اأكتوبر 2021، بداًل عن موعدها االأول يف 22 اأكتوبر 2021، بعد 

تاأهل الوحدة اإىل الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اآ�سيا 2021.
ت��ق��دمي موعد  ال��ث��ام��ن��ة، على  املعتمدة يف اجل��ول��ة  ال��ت��ع��دي��الت  واق��ت�����س��رت 
مباراة العروبة وال�سارقة، با�ستاد نادي الفجرية، لتقام يف ال�ساد�سة والربع 
من م�ساء يوم اخلمي�س 28 اأكتوبر 2021، بداًل عن موعدها االأول يوم 
اجلمعة 29 اأكتوبر، اإ�سافة اإىل تعديل موعد مباراة االإمارات والو�سل على 
والربع من م�ساء  ال�ساد�سة  لتقام يف  براأ�س اخليمة،  االإم��ارات  نادي  ملعب 
 28 اخلمي�س  يوم  االأول  ب��داًل من موعدها   ،2021 اأكتوبر   29 اجلمعة 

اأكتوبر.
وحتر�س رابطة املحرتفني على الربجمة "املرنة" ملباريات "دوري اأدنوك 
امل��ب��اري��ات خ��الل نهاية  اأك��رب ق��در ممكن م��ن  اإق��ام��ة  للمحرتفني"، بهدف 
االأ�سبوع، مع االأخذ باالعتبار التوقفات الدولية املقبلة، واحلر�س على دعم 
م�سرية منتخبنا الوطني يف الدور احلا�سم من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 

العامل 2022، اإىل جانب دعم م�ساركة الوحدة يف دوري اأبطال اآ�سيا.

•• اأبوظبي-الفجر:

اجلولة  اجل���م���ع���ة  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق   
االإمارات”  “اأم  بطولة  من  االأخ��رية 
 – اأرينا  جوجيت�سو  يف  للجوجيت�سو 
مب�ساركة  الريا�سية،  زاي���د  مبدينة 
وا�سعة من العبات اأندية واأكادمييات 

الدولة.
والعني  ال����وح����دة  اأن����دي����ة  وجن���ح���ت 
واجلزيرة وال�سارقة لريا�سات الدفاع 
777 يف  عن النف�س واأكادميية باملز 
اجل���والت  خ���الل  ق���وي  اأداء  ت��ق��دمي 
االأرب�������ع امل��ا���س��ي��ة، وب���ال���ت���ايل ع���ززت 
فئات  ب��اإح��دى  التتويج  يف  حظوظها 
النا�سئات  وه���ي  ال��ث��الث  امل��ن��اف�����س��ات 
)حتت  وال�سابات  عاماً(،   16 )حتت 
 18 )ف�����وق  وال���ك���ب���ار  ع����ام����اً(،   18

عاماً(. 
االأمني  ال�سام�سي  علي  فهد  ويقول 
العام الحتاد االإمارات للجوجيت�سو اأن 
حمبي وع�ساق اجلوجيت�سو �سيكونوا 
ع��ل��ى امل���وع���د م���ع جت��رب��ة رائ���ع���ة من 
احلما�س والندية، ومناف�سة خما�سية 
التتويج  من�سة  اإىل  للو�سول  مثرية 
اأثبنت  موهوبات  العبات  خ��الل  من 
واالإ�سرار  املناف�سة  على  فائقة  قدرة 

على حتقيق االنت�سار. 

واأ�ساف ال�سام�سي اأن النظام اجلديد 
اع���ت���م���اده هذا  ال�����ذي مت  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
5 ج����والت عو�سا  ب��اإق��ام��ت��ه  امل��و���س��م 
عن 3 اأثبت فاعلية كبرية، وجنح يف 
ا�ستقطاب اأو�سع م�ساركة لل�سيدات يف 
البطولة منذ اإطالقها عام 2017، 
وعزز م�ستويات االأداء واملناف�سة وهو 
ما يواكب روؤي��ة االحت��اد يف ا�ستدامة 
تطور ريا�سة اجلوجيت�سو يف الدولة 

وتو�سيع قاعدة املمار�سني. 
وت�ساهم اجلولة االأخرية من البطولة 
يف تعزيز جاهزية الالعبات خلو�س 
املناف�سات واال�ستحقاقات املقبلة مثل 
بطولة العامل للجوجيت�سو، وبطولة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 

يف نوفمرب من العام اجلاري. 
للجوجيت�سو  االإم��ارات  احت��اد  واأعلن 
تبلغ  م��ال��ي��ة  ج��ائ��زة  تخ�سي�س  ع��ن 
باملراكز  للفائزين  درهم  األف   690
بواقع  البطولة  مناف�سات  يف  االأوىل 

املراكز  الأ�سحاب  دره��م  األ��ف   260
و  ال���ك���ب���ار،  ف��ئ��ة  يف  االأوىل  ال��ث��الث��ة 
ال�سابات،  فئة  يف  دره���م  األ���ف   230
املراكز  دره��م الأ�سحاب  األ��ف  و200 

الثالثة االأوىل يف فئة النا�سئات.

العني  اأك����ادمي����ي����ة  الع����ب����ة  وت����ق����ول 
الوطني  وامل��ن��ت��خ��ب  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
فئة  يف  تناف�س  التي  ال�سكيلي  حمدة 
اأم  بطولة  اأن  كجم   45 وزن  الكبار 
االإمارات للجوجيت�سو تتمتع مبكانة 

ورمزية كبريتني يف نفو�س الالعبات، 
كما اأن انطالقة اأغلب البطالت اإىل 
بوابة  عرب  ك��ان  والعاملية  النجومية 

هذه البطولة الغالية.
من  ال��ه��دف  اأن  ال�سكيلي  واأ���س��اف��ت 

املحلية  ال����ب����ط����والت  يف  امل�������س���ارك���ة 
واأنها  والتتويج  الفوز  هو  والدولية 
زمالئها  مل�����س��اع��دة  ج��اه��دة  �ست�سعى 
مهم  اإجن���از  حتقيق  على  الفريق  يف 
اأن اجلولة  اإىل  اليوم. م�سرية  م�ساء 

االإم���������ارات  اأم  ل��������دوري  اخل���ت���ام���ي���ة 
للجوجيت�سو مهمة جدا يف موا�سلة 
االإعداد للم�ساركة يف بطولتي العامل 
واأبوظبي العاملية للمحرتفني بعد 6 

اأ�سابيع. 

نادي الإمارات واآثار ومتاحف راأ�س 
اخليمة يوقعان مذكرة تفاهم

»املحرتفني«: انطالق م�سابقات كاأ�س الرابطة 8 اأكتوبر املقبل

اليوم.. انطالق اجلولة النهائية من بطولة اأم الإمارات للجوجيت�سو

ي�سارك الريا�سيون االأمريكيون املختارون لدورة االألعاب االأوملبية 
2022 يف بكني،  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  امل���ق���ررة يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ت��وي��ة 
بح�سب  وذل���ك  "كوفيد19-"،  ف��ريو���س  ���س��د  التطعيم  ب�����س��رط 
التوجيهات التي ك�سفت عنها االأربعاء اللجنة االأوملبية والباراملبية 

االأمريكية.
ت�سرين  م��ن  االأول  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اأن���ه  على  اللجنة  ل��وائ��ح  وت��ن�����ّس 
والعاملني  ال��ري��ا���س��ي��ني  جميع  تطعيم  ي��ج��ب  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب، 
مرافق  اإىل  الو�سول  اإمكانية  لديهم  ممن  وغريهم  واملتعاقدين 

الهيئة �سد فريو�س كورونا.
االلتزام  متديد  �سيتّم  االأول-دي�سمرب،  كانون  من  االأول  وبحلول 
املتحدة  ال��والي��ات  منتخب  وف��ود  خمتلف  اأع�ساء  جميع  لي�سمل 

وال�سباب الذين مت وعدهم بامل�ساركة يف االألعاب االأوملبية املقبلة.
تزال  "ال  بيان  يف  االأمريكية  والباراملبية  االوملبية  اللجنة  وقالت 
�سّحة ورفاهية جمتمعنا االأوملبي والباراملبي على راأ�س اأولوياتنا. 
ومنتجة  اآم��ن��ة  بيئة  خلق  على  قدرتنا  م��ن  االإج����راء  ه��ذا  �سيزيد 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  لفريق  الفني  واجلهاز  للريا�سيني 
والتح�سري  التخطيط  يف  االت�����س��اق  اإر����س���اء  ب���اإع���ادة  ل��ن��ا  وي�سمح 

للفعاليات وتقدمي اخلدمة املثلى للريا�سيني".
تفر�س  ط��وك��ي��و، مل  ال�سيفية يف  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  خ��الل 
التطعيم  اأع�سائها  على  االمريكية  والباراملبية  االوملبية  اللجنة 
�سد فريو�س "كوفيد19-". و�سافر املئات من اأ�سل 613 ريا�سًيا 
وريا�سية دافعوا عن االألوان االأمريكية ال�سيفية، اإىل اليابان دون 

تلقيح. كان من بينهم ال�سباح مايكل اأندرو الذي تعر�س النتقادات 
لو�سائل  ت�سريحاته  خ��الل  قناعا  ارت��دائ��ه  لعدم  االأل��ع��اب  خ��الل 

االإعالم.
وات��ه��م��ت ال�����س��ب��اح��ة االأومل��ب��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة م��اي��ا دي���رادو 
مواطنها اأندرو بتعري�س زمالئه يف امل�سبح للخطر برف�سه تلقي 
التطعيم. وال تفر�س اللجنة االأوملبية الدولية التطعيم االإجباري 
االوملبية  اللجنة  وقالت  فعالياتها.  امل�ساركني يف  الريا�سيني  على 
والباراملبية االأمريكية اإنها �ستدر�س اإعفاءات التطعيم على اأ�سا�س 
كل حالة على حدة. و�سيتعنّي على االأ�سخا�س غري امللقحني الذين 
�سي�ستفيدون من هذا االعفاء، اخل�سوع الختبار يومي للك�سف عن 

فريو�س "كوفيد19-"، على نفقة اللجنة.

 لقاح اإلزامي للريا�سيني الأمريكيني 

منتخب الرجبي ي�سارك يف بطولة 
غرب اآ�سيا لل�سباعيات بالدوحة

•• دبي-وام:

ي�سارك منتخب االإم��ارات لرجال و�سيدات الرجبي للم�ساركة يف بطولة غرب 
 9 و   8 يومي  الدوحة  القطرية  بالعا�سمة  اإقامتها  واملزمع  لل�سباعيات،  اآ�سيا 

اأكتوبر املقبل.
االلتزام  م��ع  وال��ت��دري��ب��ات  للن�ساط  للعودة  ���س��ارع  ق��د  االإم����ارات  وك��ان منتخب 
الربتوكوالت  وتنفيذ  املخت�سة  اجلهات  من  ال�سادرة  االحرتازية  باالإجراءات 

الالزمة بهذا ال�ساأن اعتبارا من يناير املا�سي.
جلدول  اإ�سافة  املالعب  يف  اأ�سبوعياً  مرتني  م�ستمرة  ب�سفة  التدريبات  وتقام 
ابولو بريليني  امل��درب  املنتخب  تدريبات  وي�سرف على  البدنية.  للياقة  مكثف 
االإمارات  احت��اد  اأم��ني عام  يتابع  �ساكر. كما  يو�سف  الوطني  امل��درب  وم�ساعده 
للرجبي حممد �سلطان الزعابي كل �سغرية وكبرية و ينقل توجيهات جمل�س 
كافة  لتحقيق  اللوج�ستية  االأم��ور  كل  ت�سهيل  مع  والالعبات  االإدارة لالعبني 
جمل�س  رئي�س  نائب  ال��زرع��وين  في�سل  اأع��رب  ال�سياق  ه��ذا  وف��ى  امل�ستهدفات. 
اإدارة احتاد االإمارات للرجبي عن �سعادته باجلهد املبذول من االإدارة واملدربني 
ببطولة  متقدمة  مراكز  على حتقيق  واإ�سرارهم  �سيدات،  و  رجال  والالعبني 

غرب اآ�سيا، والعودة ملن�سات التتويج.

ف�سخ عقد كانافارو مع جواجنزو ال�سيني
ملا ذكرته  ال�سيني لف�سخ عقده، وفقاً  نادي جواجنزو  كانافارو التفاق مع  االإيطايل فابيو  املدرب  تو�سل 

بوابة Sohu االإخبارية ال�سينية اأم�س اخلمي�س.
وكان من املقرر اأن ي�سافر كانافارو )48 عاماً( اليوم اإىل كانتون حيث يقع مقر النادي، ولكنه األغى رحلته 

.Sohu بعد ف�سخ عقده ب�"االتفاق بني الطرفني"، بح�سب
وحتى االآن مل ين�سر النادي، املهيمن على الدوري ال�سيني املمتاز يف العقد االأخري، اأي بيان يف هذا ال�ساأن.
وبح�سب املوقع االإخباري، فاإن االأزمة املالية التي متر بها �سركة العقارات ال�سينية العمالقة اإيفرغراند 
هي ال�سبب الرئي�سي وراء   ، النفقات  لتقليل  واحلاجة  النادي،  يف  الرئي�سي  امل�ساهم   ،Evergrande
ف�سخ عقد كانافارو. وتعد هذه نهاية الفرتة الثانية لالعب ريال مدريد ال�سابق على راأ�س االإدارة الفنية 

جلواجنت�سو الذي توج معه بلقب الدوري يف دي�سمرب -كانون اأول 2019.
وكانت الفرتة االأوىل لكانافارو يف 2014 حني خلف مدربه ال�سابق يف املنتخب االإيطايل مار�سيلو ليبي 

ولكنه وقتها �سغل املن�سب لنحو �سبعة اأ�سهر ثم حل حمله الربازيلي لوي�س فيليبي �سكوالري.
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العامل الربيطاين لوي�س  ينوي بطل 
ه��ام��ي��ل��ت��ون ف���ّك ع��ق��دة ف����وزه امل��ئ��ة يف 
الفورموال  ل�سباقات  ال��ع��امل  بطولة 
واح��������د، ع���ن���دم���ا ي���خ���و����س ب���ع���د غد 
باحثاً  ال��ك��ربى،  رو�سيا  االأح���د ج��ائ��زة 
العام  الرتتيب  ���س��دارة  ا�ستعادة  ع��ن 
ماك�س  ال���ه���ول���ن���دي  م���ن  ل��ل�����س��ائ��ق��ني 

فري�ستابن.
التتويج  عن  مر�سيد�س  �سائق  وعجز 
ثانيا يف  �سباقات، فحّل  اأربعة  اآخ��ر  يف 
قبل  بلجيكا  يف  وثالثاً  وهولندا  املجر 
بول  ري����د  غ���رمي���ه يف  م���ع  ي���خ���رج  اأن 
ف��ري���س��ت��اب��ن م��ن ���س��ب��اق اإي��ط��ال��ي��ا اثر 
كاد  "ا�ستعرا�سي"  ا���س��ط��دام  ح���ادث 

يهّدد حياته.
وي��ع��ود ال��ف��وز االأخ����ري ل��ب��ط��ل العامل 
املا�سي  متوز-يوليو  اإىل  م��رات  �سبع 
يف جائزة بريطانيا الكربى، ومذذاك 
الوقت، توّقف عّداده عند 99 انت�سارا 

يف بطولة العامل.
وب��ع��دم��ا ���س��ه��د ال�����س��ب��اق االأخ����ري على 
ا�سطداماً  االإيطالية  مونت�سا  حلبة 
وفري�ستابن،  ه��ام��ي��ل��ت��ون  ب���ني  ق���وي���اً 
بعد  امل��و���س��م  ه���ذا  بينهما  ال��ث��اين  ه��و 
�سيلفر�ستون،  حلبة  يف  ح�سل  ال���ذي 
تتحّول املناف�سة بني الثنائي اإىل حلبة 

�سوت�سي على �سفاف البحر االأ�سود.
والثالثني  ال�����س��اد���س��ة  اب���ن  وي���ح���اول 
اإح������راز ن�����س��ره اخل��ام�����س ع��ل��ى حلبة 
االأوملبي  امل��ن��ت��زه  يف  ال��واق��ع��ة  �سوت�سي 
ال�سابق، فيما يريد فريقه مر�سيد�س 
اك���م���ال ���س��ي��ط��رت��ه ب��ع��د ف�����وزه يف كل 
على  اأقيمت  التي  ال�سبعة  ال�سباقات 

احللبة.
فري�ستابن  ���س��ي��خ��و���س  امل���ق���اب���ل،  يف 

ال�سباق بعد ارجاعه ثالثة مراكز على 
خط االنطالق ب�سبب حادثة مونت�سا.
ال��غ��رمي��ني عقب  ح�سل احل���ادث ب��ني 
احلظائر  خ��ط  م��ن  هامليتون  خ��روج 
بعد ا�ستبدال اإطارات �سيارته يف اللفة 
اأمام فري�ستابن، فدخل  مبا�سرة   26
يف معركة مع الهولندي لكنها انتهت 
ما  ببع�س  ا�سطدامهما  بعد  �سريعاً 
ت�سبب بخروجهما من ال�سباق ودخول 

�سيارة االأمان.
فري�ستابن  ب�����س��ي��ارة  امل��ط��اف  وان��ت��ه��ى 
فوق �سيارة هاميلتون حرفياً، ومتّكن 
ال�سائقان من اخلروج من �سيارتيهما 

باأمان.
هاميلتون  جت��اوز  فري�ستابن  وح���اول 
بعدما خرج االأخري من خط احلظائر 
االأمر  به  انتهى  لكن  مبا�سرة،  اأمامه 
�سيارة  ف��وق  اخللفية  �سيارته  بعجلة 
بفارق  راأ���س��ه  ت��دو���س  وك���ادت  مناف�سه، 

ب�سيط لوال هيكل "هالو".
وي�سعى هاميلتون لتفّوقه "املفرت�س" 
ال�ستعادة  االن������ط������الق،  خ�����ط  ع���ل���ى 
الثالثة  اب���ن  يحتلها  ال��ت��ي  ال�����س��دارة 
والع�سرين مع 226.5 نقطة، مقابل 

لهاميلتون. نقطة   221.5
التجارب  فري�ستابن  ت�����س��در  وب��ح��ال 
الر�سمية، �سينطلق من املركز الرابع.

ويف حني اأ�سّر فري�ستابن على اأنه غري 
اأخذ حيزاً  الذي  م�سوؤول عن احلادث 
كبرياً من اهتمام ع�ساق الفئة االأوىل، 
لي�ست  العقوبة  "اأن  الهولندي  راأى 
مثالية بالتاأكيد، لكننا مل نخ�سر �سيئا 

بعد، هكذا اأنظر اإىل االأمور".
ال�سباقات  م��ن  ال��ك��ث��ري  "هناك  ت��اب��ع 
اأف�سل  �سنقّدم  �سئيل.  وال��ف��ارق  بعد 

م��ا ل��دي��ن��ا.. ال زل��ت اأعتقد ان��ه حادث 
�سباق".

العام  و���س��ي��ف��اً  ح���ّل  فري�ستابن  وك���ان 
املا�سي لزميل هاميلتون يف مر�سيد�س، 
الفنلندي فالتريي بوتا�س، ويوؤّكد انه 
قادر على املناف�سة جمّدداً يف �سباق قد 
متاماً  خمتلف  "هو  "مبّلاًل":  يكون 
ع���ن م��ون��ت�����س��ا، واأت��ط��ل��ع ق���دم���اً الأرى 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��ح�����ّس��ن م��ق��ارن��ة مع 

ال�سنة املا�سية".
ي��ت��ع��اف��ى ه��ام��ي��ل��ت��ون من  اأن  وي��ت��وق��ع 
عانى  العنق  واآالم يف  ب��ال��راأ���س  اأوج���اع 
رئي�س  وب��ح�����س��ب  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  م��ن��ه��ا 
ي��ب��دو م�سّمماً  وول���ف  ت��وت��و  ال��ف��ري��ق 

على الفوز.
لوي�س  "يخو�س  ال���ن���م�������س���وي  ق�����ال 
بطولة  لقب  على  ال��ع��ا���س��رة  معركته 
غاية  يف  وه����و  م�����س��ريت��ه،  يف  ال���ع���امل 
يف  )ل��ل��ت��ف��ّوق(  يحتاجه  مل��ا  الت�سميم 

ال�سباقات الثمانية املقبلة".

�سيحمل  ال����ذي  ب��وت��ا���س  اأن  واأ����س���اف 
األوان فريق األفا روميو املو�سم املقبل، 

يقود "اأف�سل من اأي وقت م�سى".
وه���دوء  ك��ب��ري  ت�سميم  "هناك  ت��اب��ع 
ن�ستمتع  م��ا  واأك����رث  االآن،  ال��ف��ري��ق  يف 
على  املناف�سة  ي�سهد  مو�سم  نهاية  هو 
يتقّدم  ال�����س��ان��ع��ني،  ول����دى  اللقب". 
فريق مر�سيد�س على ريد بول بفارق 
18 نقطة، فيما ياأتي ماكالرين ثالثا 
بعد الفوز االأخري لالأ�سرتايل دانيال 

ريكياردو يف اإيطاليا.
على  ال���ب���ن���اء  "اأريد  ري���ك���ي���اردو  ق����ال 
و�ساأ�سغط  م���ون���ت�������س���ا  يف  ن��ت��ي��ج��ت��ي 
لكن  ال��ن��ق��اط.  م���ن  امل���زي���د  لت�سجيل 
ت���ك���ون ح��ل��ب��ة خمادعة  ق���د  ���س��وت�����س��ي 

للقيام مبحاوالت".
اأكرث  ب��ول  وم��ا قد يعّكر �سفوف ري��د 
من عقوبة ارجاع فري�ستابن، احتمال 
ا�ستخدام االأخري وحدة طاقة جديدة 
يف حم����ّرك ه���ون���دا، م��ا ي��ع��ن��ي عقوبة 

م����وؤخ����رة  اإىل  ت���رج���ع���ه  ق����د  ج����دي����دة 
وي��واج��ه هاميلتون  االن��ط��الق.  خ��ط 
يحاول  ل���ك���ن���ه  ع���ي���ن���ه���ا،  اال����س���ك���ال���ي���ة 

ارجاءها اإىل �سباق الحق.
ابن  ينتظر  ل��ن  لهاميلتون،  وخ��الف��اً 
�ساد�س  لوكلري،  ���س��ارل  موناكو  ام���ارة 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام، ال���س��ت��ب��دال وح���دة 
�سيفعل  اإذ  ف��رياري  �سيارة  يف  الطاقة 
ه���ذا االأم�����ر خ���الل ه���ذه اجل���ول���ة، ما 
�سيوؤدي اىل انطالقه االأح��د من ذيل 
النتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  الرتتيب 
التجارب  يف  ال�سبت  �سيحققها  ال��ت��ي 

التاأهيلية.
التغيري لي�س ناجماً عن عطل  وقرار 
قرر  ف�������رياري  الأن  ب����ل  امل����ح����رك،  يف 
اخ��ت��ب��ار حت��دي��ث ع��ل��ى وح���دة الطاقة 
م���ع ا����س���ت���خ���دام ن���ظ���ام ه��ج��ني جديد 
"من اأجل ك�سب اخلربة مل�سروع �سيارة 
اأف����اد  م���ا  2022" ب��ح�����س��ب  م��و���س��م 

الفريق االإيطايل اخلمي�س.
واأ���س��اف "لقد مّت ب��ذل ق��در كبري من 
اأو  اجلهد يف هذا االأمر، اإن كان تقنياً 
على  ق��ادري��ن  ن��ك��ون  ول��ك��ي  لوج�ستياً. 
وق����ت ممكن،  اأ����س���رع  ا���س��ت��خ��دام��ه يف 
بني  ت��ن��اوب��ي  ب�سكل  ت��ق��دمي��ه  ف�سيتم 
اأول من  ����س���ارل  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��ائ��ق��ني. 

ميلك النظام الهجني اجلديد".
���س��ي��ك��ون لدى  ���س��وت�����س��ي،  "يف  وت���اب���ع 
ج��دي��دة متاماً،  ط��اق��ة  وح���دة  لوكلري 
�سبكة  ذي�����ل  م����ن  ����س���ي���ب���داأ  وب���ال���ت���ايل 
يتعلق مبوعد  م��ا  اأم���ا يف  االن��ط��الق. 
ت���رك���ي���ب ال���ن���ظ���ام ال���ه���ج���ني املحُ����َح����َدث 
كارلو�س  )االإ����س���ب���اين(  ���س��ي��ارة  ع��ل��ى 
بعد  ذل��ك  حتديد  ف�سيتم  )�ساين�س(، 
تقييم امل�ساومة ال�سحيحة بني القدرة 

اعتماد برنامج املناف�سات يف »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«

•• دبي -وام: 

حممد  االإم����ارات����ي  ال�����دراج  يختتم 
للدراجات  ال��ع��امل  ب��ط��ل  ال��ب��ل��و���س��ي 
املقبل  االأ�سبوع  ا�ستعداداته  النارية 
يف دبي للم�ساركة يف اجلولة الرابعة 
النارية  ال���دراج���ات  م��ون��دي��ال  م��ن 
القطرية  العا�سمة  يف  �ستقام  التي 
الدوحة يف الفرتة من 30 �سبتمرب 
املقبل،  اأك��ت��وب��ر   2 وح��ت��ى  اجل����اري 
ا���س��ت��ك��م��اال ل��ل��ج��والت ال��ع��امل��ي��ة التي 
واالأردن  دب����ي  م���ن  ك���ل  يف  اأق���ي���م���ت 
البلو�سي  ح��ق��ق  ح��ي��ث  واإ���س��ب��ان��ي��ا، 
املركز الثالث يف جولة دبي، واالأول 
يف  ي�����س��ارك  ومل  االأردن،  ج��ول��ة  يف 

الربتغال.
اأن��������ه يف اإط������ار  واأك���������د ال���ب���ل���و����س���ي 
ا���س��ت��ع��دادات��ه جل��ول��ة ال���دوح���ة فقد 
النارية  الدراجات  بطولة  �سارك يف 
املحلية" االإندورو كرو�س" اجلمعة 
وحقق  م��رغ��م،  منطقة  يف  امل��ا���س��ي 
العام  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��ال��ث يف  امل���رك���ز 
ال�������س���رق  م���ن���ط���ق���ة  ع����ل����ى  واالأول 

يتدرب  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  االأو����س���ط، 
م�ساركته  ب��ع��د  م��ن  م�ستمر  ب�سكل 
الثانية  العاملية  االأخ��رية يف اجلولة 
مار�س   19 يف  ب���االأردن  للمونديال 
امل��ا���س��ي وال���ت���ي ح��ق��ق ف��ي��ه��ا املركز 

مهمة  ال���دوح���ة  ج��ول��ة  واأن  االأول، 
للغاية الأنه يف حالة حتقيقه مركزا 
بقوة  مر�سحا  �سيكون  بها  متقدما 
للفوز باللقب العاملي خالل اجلولة 
�ستقام  ال��ت��ي  واالأخ������رية  اخل��ام�����س��ة 

بالربتغال يف 25 اأكتوبر املقبل.
وع����ن ت��ف��ا���س��ي��ل امل��رح��ل��ة االأخ�����رية 
 .. ال��دوح��ة  جلولة  ا�ستعداداته  من 
�سهر  " اعتبارا من   : البلو�سي  قال 
مع�سكر  يف  دخ��ل��ت  امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و 

تدريبي داخلي مكثف، لرفع الكفاءة 
اجليمنيزيوم  ���س��ال��ة  يف  ال��ب��دن��ي��ة 
وامل���ه���اري���ة يف ال�����س��ح��اري ب���ني دبي 
وم��ل��ي��ح��ة وال�������س���ارق���ة، وم����ن خالل 
ت����ل����ك ال����ت����دري����ب����ات ك����ن����ت اأ����س���ع���ى 

لتعوي�س اإلغاء الكثري من اجلوالت 
وت�سيلي  املك�سيك  واأب��رزه��ا  العاملية 
وال����ربازي����ل، وم���ا ي��ع��زز م��وق��ف��ي يف 
املناف�سة على اللقب هذا العام قيام 
اجلوالت  باخت�سار  املنظمة  اللجنة 

 10 اإىل  ت�سل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العاملية 
احت�ساب  مع  فقط،   5 اإىل  ج��والت، 
اأف�سل  على  امل��ون��دي��ال  يف  الرتتيب 
وذلك  فقط،  ج��والت   4 يف  النتائج 
كوفيد  جائحة  لتاأثريات  ا�ستجابة 

التي  العاملية  الريا�سة  على   19
حالت دون اإقامة عدد من اجلوالت 
الدراجني  م��ن  ع��دد كبري  واع��ت��ذار 
اجراءات  �سوء  على  امل�ساركات  عن 
بالدهم التي كانوا ملزمني بالتقيد 

بها".
الدوحة  اإىل  ���س��ف��ره  م���وع���د  وع����ن 
����س���ارك م���ن قبل  ق���د  ك����ان  اإذا  وم����ا 
البلو�سي:"  ق�����ال   .. ال����دوح����ة  يف 
امل��ق��ب��ل، و�سبق  ���س��اأ���س��اف��ر االأرب����ع����اء 
كثريا  ال���دوح���ة  يف  ���س��ارك��ت  اأن  يل 
مرتني  االأول  امل��رك��ز  فيها  وحققت 
واأتوقع   ،  2014 و   2012 اأع���وام 
الأن  �سهلة،  ت��ك��ون  ل��ن  املناف�سة  اأن 
االأه���داف  يحملون  املت�سابقني  ك��ل 
اأحملها،  التي  نف�سها  والطموحات 
كما  للم�ساركة،  ا�ستعدوا جيدا  وقد 
�سعود  هناك  يكون  اأن  املتوقع  م��ن 
وهبوط يف م�ستوى املت�سابقني على 
�سوء تاأثر الغالبية بتوقف الن�ساط 
فاإن  وبالتايل  كورونا،  اأثناء جائحة 
���س��ك��ل امل��ن��اف�����س��ة ق���د ي�����س��ه��د بع�س 

املتغريات".

حممد البلو�سي اإىل الدوحة الأربعاء للمناف�سة على لقب مونديال الدراجات النارية

•• دبي-وام:

لالألعاب  هند  ال�سيخة  "دورة  من  التا�سعة  للن�سخة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
حرم  رع��اي��ة  حت��ت  تقام  التي  نوعها  م��ن  االأك���رب  ال���دورة  لل�سيدات"،  الريا�سية 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم، وينظمها جمل�س دبي الريا�سي خالل الفرتة من 26 اأكتوبر اإىل 11 

نوفمرب 2021.
هي:  ف��ردي��ة  ريا�سية  األ��ع��اب   6 مناف�سات  تنظيم  ال��ع��ام  ه��ذا  ال���دورة  وتت�سمن 
البولينغ، �سباق الطريق، �سباق الدراجات الهوائية، الري�سة الطائرة، والكرو�س 

فيت، والبادل تن�س.
وتد�سن بطولة البولينغ مناف�سات الدورة حيث تقام البطولة يوم الثالثاء 26 

بطولة  تليها  امل��م��زر،  مبنطقة  للبولينغ  ال��دويل  دب��ي  مركز  يف   2021 اأكتوبر 
الري�سة الطائرة التي تقام خالل الفرتة من 27 اإىل 31 اأكتوبر 2021 بنادي 
الن�سر الريا�سي، وتقام بطولة الكرو�سفت يوم اجلمعة 29 اأكتوبر 2021 يف 
الهوائية يوم  الدراجات  �سباق  ال�سبا، ويقام  ند  اإيجل مبنطقة  اآند  نادي ماك�س 
الثالثاء 2 نوفمرب 2021 يف م�سمار ند ال�سبا للدراجات الهوائية، كما يقام 
�سباق اجلري يوم االأربعاء 3 نوفمرب 2021 يف م�سمار اجلري بحديقة مم�سى 
الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تن�س التي تعد �سيًفا جديًدا على الدورة خالل 
الفرتة من 8 اإىل 11 نوفمرب 2021 وتقام مناف�ساتها يف بادل بوينت يف منطقة 
القوز. وعقدت اللجنة املنظمة االأ�سبوع املا�سي ور�سة عمل عرب و�سائل االت�سال 
البطوالت  م��ن  بطولة  لكل  والتنظيمية  الفنية  اللوائح  �سرح  فيها  مت  امل��رئ��ي 
الت�سجيل يف  ال��دورة، كما مت عر�س متطلبات  التا�سعة من  الن�سخة  املدرجة يف 
الدورة ب�سكل مف�سل، واالإجابة على جميع اأ�سئلة وا�ستف�سارات من�سقات اللجان 

بالت�سجيل  املتعلقة  االأم��ور  كافة  مناق�سة  واملوؤ�س�سات، ومت  الدوائر  يف  الن�سائية 
وكيفية امل�ساركة واللعب.

اأكتوبر   15 الدورة حتى  التا�سعة من  الن�سخة  الت�سجيل للم�ساركة يف  وي�ستمر 
www. الريا�سي  دبي  الر�سمي ملجل�س  االإلكرتوين  املوقع  وذلك عرب  املقبل، 
احلكومية  املوؤ�س�سات  لكافة  الدعوة  املنظمة  اللجنة  ووجهت   ،dubaisc.ae
منت�سباتها  جميع  ت�سجيل  اإىل  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  و���س��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة  و���س��ب��ه 
للم�ساركة يف املناف�سات يف اأ�سرع وقت، حيث �سيتم اإغالق باب الت�سجيل يف حال 

اكتمال العدد املحدد لكل لعبة حتى لو كان ذلك قبل املوعد النهائي للت�سجيل.
بامل�ساركة  العبة  لكل  ي�سمح  حيث  للت�سجيل  �سروط  املنظمة  اللجنة  وو�سعت 
القطاع  منت�سبات  مب�ساركة  وي�سمح  اأق�سى،  كحد  فردية  األعاب   3 مناف�سات  يف 
احلكومي و�سبه احلكومي واخلا�س من املواطنات من عمر 18 �سنة فما فوق، 
وحامالت جواز الدولة ومواليد الدولة واملقيمات، باالإ�سافة اإىل بنات املوظفني 

واملوظفات وزوجات املوظفني العاملني باملوؤ�س�سات.
ومت حتديد احلد االأق�سى مل�ساركة املوؤ�س�سات يف كل لعبة، حيث ي�سمح مب�ساركة 
يف  و15م�ساركة  موؤ�س�سة،  كل  من  الطريق  �سباق  يف  اأق�سى  بحد  العبة   20
�سباق الدراجات الهوائية، و10 م�ساركات من كل موؤ�س�سة يف الري�سة الطائرة، 
و15 م�ساركة يف بطولة البولينغ، و4 العبات يف البادل تن�س، و10 العبات يف 

الكرو�سفت.
اللجنة  اأعلنت  كما  لعبة،  كل  يف  امل�ساركات  الالعبات  وع��دد  الفئات  حتديد  ومت 
املنظمة عن اإدراج جائزة جديدة للدورة وهي "جائزة اأف�سل موؤ�س�سة" التي متنح 
للموؤ�س�سة التي حققت منت�سباتها اأكرث عدد من امليداليات يف البطوالت املدرجة 
الالعبات يف  ع��دد من  اأك��رث  ت�سجيل  للموؤ�س�سات على  ت�سجيًعا  وذل��ك  ب��ال��دورة، 
الدورة وحث امل�ساركات على بذل جهودهن لتحقيق نتائج اأكرب واحل�سول على 

ميداليات اأكرث.

ثالث مواجهات يف انطالق اجلولة الثالثة 
للت�سفيات التمهيدية لكاأ�س رئي�س الدولة

هاميلتون لفّك عقدة فوزه املئوي 
بجائزة رو�سيا الكربى  

•• راأ�ض اخليمة -وام: 

اجلولة  انطالق  يف  مباريات  ث��الث  اجلمعة  اليوم  تقام 
االأوىل  ال��درج��ة  الأن��دي��ة  التمهيدية  للت�سفيات  الثالثة 
حيث  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  لبطولة  املوؤهلة  ال��ق��دم  لكرة 
وي�ست�سيف   ، احلمرية  فريق  مبلعبه  دب��ا  فريق  ي��واج��ه 
، ويحل  �سي  اأف  ف��ري��ق جلف  ف��ري��ق اجل��زي��رة احل��م��راء 

فريق العربي �سيفاً على فريق الفجرية .
اأربع  ب��اإق��ام��ة  ال�����س��ب��ت  غ���دا  اجل��ول��ة  م���ب���ارات  وت�ستكمل 
مع  م�سفوت  فريق  يلتقي  االأوىل  امل��ب��اراة  يف   ، مباريات 
فريق الرم�س يف ملعب م�سفوت ، وفريق حتا مع فريق 
، ويف  بنادي حتا  را�سد  بن  �ستاد حمدان  دب��ا احل�سن يف 
املباراة الثالثة يواجه فريق م�سايف فريق �سيتي يف ملعب 
ال��ت��ع��اون يف ملعب  ف��ري��ق  البطائح م��ع  ، وف��ري��ق  ال��ذي��د 

البطائح .
نقاط   6 بر�سيد  االأوىل  املجموعة  البطائح  ويت�سدر 
وبفارق االأهداف عن التعاون " ثانيا " ، والرتتيب نف�سه 
وعدد النقاط يحتل دبا �سدارة املجموعة الثانية وخلفه 
املجموعة  احل�سن  دب��ا  ف��ري��ق  يت�سدر  فيما   ، احل��م��ري��ة 
الثالثة بر�سيد 6 نقاط ويليه حتا يف املركز الثاين وله 
نقاط ، بينما يت�سدر فريق العربي املجموعة الرابعة   4
بر�سيد 3 نقاط بالت�ساوي مع الذيد " ثانيا " ويف�سلهما 
فارق االأهداف. ووفقاً لنظام الت�سفيات ، يتاأهل الفريق 
قبل  للدور  جمموعة  كل  يف  االأول  املركز  على  احلا�سل 
النهائي الذي يقام بنظام خروج املغلوب ، على اأن يتاأهل 
الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من 
كاأ�س  لبطولة  ع�سر  ال�ستة  دور  يف  للم�ساركة  الت�سفيات 

رئي�س الدولة .
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الفجر الريا�ضي

اجتاز مهاجم مان�س�سرت يونايتد كري�ستيانو رونالدو 
كرة  الع��ب��ي  اأع��ل��ى  قائمة  يف  مي�سي،  ليونيل  غ��رمي��ه 
امل�سري  جاء  بينما  فورب�س،  ملجلة  وفقاً  دخ��اًل  القدم 

حممد �سالح ب�سكل مفاجئ يف املركز اخلام�س.
ق��ادم��اً من  اإىل يونايتد  ع��ام��اً(  رون��ال��دو )36  وع���اد 
يوفنتو�س االإيطايل يف اأغ�سط�س )اآب( بعد 12 عاماً 
طفولته  ن���ادي  ع��ن  مي�سي  رح���ل  بينما  رح��ي��ل��ه،  م��ن 
ب��ر���س��ل��ون��ة وان�����س��م اإىل ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان هذا 
بني  من  وهو  "رونالدو،  اإن  فورب�س  وقالت  ال�سيف. 
 500 م��ن  اأك��رث  بامتالك  �سعبية  الريا�سيني  اأك��رث 
مليون متابع عرب في�س بوك واإن�ستغرام وتويرت، من 
خ�سم  قبل  دوالر  مليون   125 يح�سد  اأن  املنتظر 

منها   ،2022-2021 م��و���س��م  يف  ال�����س��رائ��ب 
دوالر من راتبه واملكافاآت  مليون   70

االإ�سافية يف يونايتد".
م�����ن عقود  امل���ب���ل���غ  ب����اق����ي  وي�����اأت�����ي 

�سركات  مع  والرعاية  االإع��الن��ات 
وكلري  وه��ريب��االي��ف  نايكي  مثل 
اخلا�سة  ال���ت���ج���اري���ة  وع���الم���ت���ه 

)�سي.اآر7(.
يت�سدر  ك�����ان  ال������ذي  م��ي�����س��ي،  اأم������ا 
ف�سيح�سل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  القائمة 

كراتب  دوالر  م��ل��ي��ون   75 ع��ل��ى 
مليون   35 ج��ان��ب  اإىل 

اإجمايل  لي�سل  والرعاية  االإعالنات  عقود  من  دوالر 
دخله اإىل 110 ماليني دوالر.

وي���اأت���ي ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار، زم��ي��ل مي�سي ال�����س��اب��ق يف 
ب��ر���س��ل��ون��ة وال����ذي وق���ع ع��ل��ى ع��ق��د ج��دي��د ل��ل��ب��ق��اء يف 
باري�س �سان جريمان حتى 2025، يف املركز الثالث 

باإجمايل دخل يبلغ 95 مليون دوالر.
جريمان  ���س��ان  ب��اري�����س  الع��ب  مبابي  كيليان  ويحتل 
املركز الرابع باإجمايل 43 مليون دوالر، فيما يحتل 
�سالح هداف ليفربول املركز اخلام�س باإجمايل 41 

مليون دوالر.
وفقاً  دخ���اًل  الع��ب��ني  ع�سرة  اأع��ل��ى  قائمة  يلي  م��ا  ويف 

لفورب�س:
رونالدو - 125 مليون دوالر كري�ستيانو   1-

دوالر ماليني   110  - مي�سي  ليونيل   2-
-3 نيمار - 95 مليون دوالر

دوالر مليون   43  - مبابي  كيليان   4-
دوالر مليون   41  - �سالح  حممد   5-

 35  - ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي  روب������رت   6-
مليون دوالر

مليون   35  - اإن��ي�����س��ت��ا  اأن��دري�����س   7-
دوالر

بول بوغبا - 34 مليون دوالر  8-
دوالر مليون   32  - بيل  غاريث   9-

مليون   29  - هازارد  -10اإيدن 
دوالر

الهولندي رونالد كومان، جنم بر�سلونة  املدرب  و�سف 
يف  ب�"الطاغية"  مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  ال�سابق، 
عامل كرة القدم، م�سريا اإىل متتع "الربغوث" بقدرات 

طبيعية". "غري 
وتوىل كومان تدريب النادي الكتالوين ال�سيف املا�سي، 
وعمل مع مي�سي قبل عام من مغادرة االأرجنتيني النادي 

اإىل باري�س �سان جرمان.
 Voetbal جم����ل����ة  م�����ع  ����س���ح���ف���ي���ة  م���ق���اب���ل���ة  ويف 

قال   ،International
كان  م��ي�����س��ي  اإن  ك���وم���ان 

تدريبات  يف  "طاغية" 
وا�سفا  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

امل����ه����اج����م ب���اأن���ه 

وقدرته. قوته  طبيعي" ب�سبب  "غري 
"كل ما ترغب يف تعليمه لالعب كرة  واأ�ساف كومان: 
قدم، يف التعامل مع املواقف، يف التعامل مع الكرة حتت 
املباراة،  اإنهاء  يف  بالكرة،  االنطالق  �سرعة  يف  ال�سغط، 
لي�س  اإن��ه  الكاملة..  بالعالمة  كان  �سيء  كل  مي�سي  مع 

طبيعيا".
"بالطبع كان هناك العبون جيدون من حوله،  وتابع: 
لكنه �سنع الفارق. يبدو اأن اجلميع اأف�سل مما هم عليه 
ب�سببه. هذا لي�س انتقادا بل مالحظة"، ح�سبما نقلت 

�سحيفة "اإندبندنت" الربيطانية.
يوؤدي  دائ��م��ا  ك���ان  مي�سي  اأن  اإىل  ك��وم��ان  واأ����س���ار 
نهايتها،  حتى  بدايتها  من  ق��وة  بكل  التدريبات 
كرات  ت�سديد  يف  الالعبني  بع�س  ي��ب��داأ  وبينما 
�سعيفة واللهو قليال قرب نهاية التمرينات، كان 

مي�سي ي�ستمر يف العمل بكل جد.
وذك����ر امل����درب ال��ه��ول��ن��دي ح��ادث��ة اأث���ن���اء تواجد 
مي�سي يف تدريبات بر�سلونة قائال: "مع مي�سي 
ت��دري��ب��ا �سد  �سنا  االأك���رب  ال��الع��ب��ون  يخ�سر  مل 
ال�����س��ب��اب. ح���دث ذل���ك م���رة واح����دة ف��ق��ط وكان 
اإنه  اأ�سبوع..  ومل��دة  ذل��ك،  من  ب�سدة  غا�سبا  مي�سي 

طاغية".
املا�سي  ال�سهر  اأعلن  قد  جرمان  �سان  وك��ان 
بعقد  �سفوفه  اإىل  مي�سي  انتقال  ر�سميا 
عاما  جتديده  اإمكانية  مع  �سنتني  مل��دة 
اإ�سافيا، بعدما حتدث بر�سلونة عن 
العقبات املالية والهيكلية اخلا�سة 
ب��ل��وائ��ح ال����دوري االإ���س��ب��اين والتي 
"الربغوث" مع  حالت دون بقاء 

الفريق.
بحروف  ا�سمه  مي�سي  وح��ف��ر 
م����ن ذه�����ب ب���ت���اري���خ ال������دوري 
االإ�سباين الأنه الالعب االأكرث 
البطولة  يف  باملباريات  ف��وزا 
بعدما حقق 383 انت�سارا 
خا�س  فيما  بر�سلونة،  مع 
املباريات  م��ن  ع���دد  اأك����رب 
ب��امل�����س��اب��ق��ة ب��واق��ع 778 

مباراة.
وت�سدر اأهم العب بتاريخ 
ب��ر���س��ل��ون��ة ق��ائ��م��ة ه���دايف 
م�سابقة  يف  "البار�سا" 
دوري اأبطال اأوروبا بر�سيد 
120 هدفا، متفوقا بفارق 
النجم  الثنائي  على  �ساحق 
ريفالدو  امل��ع��ت��زل  ال���ربازي���ل���ي 
النادي  يف  ال�سابق  و�سديقه 
اأتليتكو  ومهاجم  الكتالوين 
مدريد احلايل االأوروغواياين 
لوي�س �سواريز، اللذين �سجال 
القارية  البطولة  يف  25 هدفا 

االأهم يف اأوروبا.

اللقب  بايرن ميونيخ حامل  يبحث 
وامل���ت�������س���ّدر ع���ن ف����وز ج���دي���د حني 
املرحلة  اجل���م���ع���ة  ال����ي����وم  ي��ف��ت��ت��ح  
لكرة  االأملاين  الدوري  ال�ساد�سة من 
املتوا�سع غرويرت  القدم يف �سيافة 
فورث، وذلك تزامناً مع ما اأملح اليه 
ب�ساأن  ليفاندوف�سكي  روبرت  هدافه 
النادي  األ����وان  ع��ن  ب��ال��دف��اع  رغبته 

البافاري حتى اعتزاله.
م�ستهل  يف  م��ت��ع��رثة  ب���داي���ة  وب���ع���د 
م�سواره مع مدّربه اجلديد يوليان 
املرحلة  يف  "تعادل  ن��اغ��ل�����س��م��ان 
ك�سر  مون�سنغالدباخ"،  م��ع  االأوىل 
اأن��ي��اب��ه وخ���رج منت�سراً  ب��اي��رن ع��ن 
على  التالية  ال�سبع  م��ب��اري��ات��ه  م��ن 
بينها  وال��ق��اري،  املحلي  ال�سعيدين 
بر�سلونة  القواعد على  الفوز خارج 
االإ�سباين -3�سفر يف دوري االأبطال 
من  فريق  على  -12�سفر  وال��ف��وز 
الدرجة اخلام�سة يف الكاأ�س املحلية 
واالنت�سارات ال�ساحقة على و�سيفه 
اليبزيغ 4-1 خارج القواعد وهرتا 
-7�سفر  وب��وخ��وم  -5�سفر  برلني 

يف الدوري.
و�سّجل بايرن 34 هدفاً يف مبارياته 
اهتزت  ف��ي��م��ا  االأخ��������رية،  اخل��م�����س 
�سباكه مّرة واحدة، ما يوؤكد اأن اأحداً 
لن ي�ستطيع الوقوف بوجه طموحه 
باحراز لقب الدوري للمرة العا�سرة 
املا�سي  املو�سم  غ��رار  وعلى  توالياً. 
ال����ذي ت����ّوج ف��ي��ه اأف�����س��ل ه����داف يف 
 41 بت�سجيله  االأوروب���ي  ال��دوري��ات 
ه��دف��اً يف 29 م��ب��اراة )رق��م قيا�سي 
ليفاندوف�سكي  ي�����س��ري  اأمل���ان���ي���ا(،  يف 
للمناف�سة  اأي�ساً  املو�سم  هذا  بثبات 
على لقب الهداف بعدما �سجل ابن 
ال�33 عاماً �سبعة اأهداف يف خم�س 
مع  ال�����س��دارة  ليت�سارك  م��ب��اري��ات، 
ال�سابق  لفريقه  ال��رنوج��ي  ال��ه��داف 

بورو�سيا دورمتوند اإرلينغ هاالند.
العامني  يف  ا����س���م���ه  ورد  وب���ع���دم���ا 
املا�سيني يف �سفقة انتقال حمتملة 
طماأن  االإ�سباين،  مدريد  ري��ال  اإىل 
بعد  ب��اي��رن  ع�����ّس��اق  ليفاندوف�سكي 
ت�����س��ّل��م��ه ال���ث���الث���اء ج���ائ���زة احل����ذاء 
الذهبي الأف�سل هّداف يف الدوريات 

االأوروبية، بالقول اإنه "ال اأحتاج اىل 
اثبات نف�سي يف دوري اآخر".

با�ستطاعتي  "اأن  البولندي  وراأى 

التناف�س مع االأف�سل من الدوريات 
اأبطال  دوري  خ���الل  م��ن  االأخ�����رى 
اأوروبا. تركيزي من�سٌب 100 باملئة 

على بايرن ميونيخ. اأنا ال اأفّكر باأي 
�سيء اآخر �سوى فريقي".

لبايرن  الهجومي  ال��ت��األ��ق  ظ��ّل  ويف 

بايرن  ي���ب���دو  ول���ي���ف���ان���دوف�������س���ك���ي، 
مر�سحاً لتعزيز ح�سيلته التهديفية 
يف  باملجمل  ه��دف��اً   38 بلغت  ال��ت��ي 
مبارياته الثماين االأوىل للمو�سم يف 
جميع امل�سابقات، حني يحل اجلمعة 
ع��ل��ى غ���روي���رت ف�����ورث، ال���س��ي��م��ا اأن 
الكبار  ب��ني  ع��ودت��ه  ا�ستهل  االأخ���ري 
مغامرته  م���ن���ذ  االأوىل  ل���ل���م���رة 
ال�"بوند�سليغا" مو�سم  يف  الوحيدة 
اأربع من  2012-2013 بخ�سارة 
بنقطة  مكتفياً  اخلم�س،  مبارياته 
يتيمة وثالثة اأه��داف، فيما اهتزت 

�سباكه يف 13 منا�سبة.
ويخو�س بايرن اللقاء و�سط �سكوك 
حتوم حول م�ساركة �سريج غنابري 
الذي يعاين من االنفلونزا، وجمال 
لها  تعر�س  ا�سابة  ب�سبب  مو�سياال 
يف الكاحل االإثنني خالل التمارين.

ل���ك���ن ال���ع���م���الق ال����ب����اف����اري ميلك 
ملحاولة  الكافية  االأ�سلحة  بالتاأكيد 
الذي  م�سيفه  على  تفّوقه  جتديد 
خ�سر مواجهتيه مع بايرن يف مو�سم 
اأقله  واملحافظة   ،2013-2012

على فارق االأهداف الذي يف�سله يف 
فولف�سبورغ  مالحقه  عن  ال�سدارة 
الذي يحّل ال�سبت اأي�ساً �سيفاً على 
ه��وف��ن��ه��امي، ب��اح��ث��اً ع��ن ال��ع��ودة اإىل 
ت��ع��ادل��ني يف  بعد  االن��ت�����س��ارات  �سّكة 
الفرن�سي  ليل  م��ع  االأب��ط��ال  دوري 
اأينرتاخت  م���ع  امل��ا���س��ي��ة  وامل��رح��ل��ة 

فرانكفورت.
وب����ع����دم����ا خ�������س���ر ج�����ه�����ود م����درب����ه 
يعاين  ب��اي��رن،  ل�سالح  ناغل�سمان 
املو�سم  ب���ط���ل  و����س���ي���ف  الي����ب����زي����غ 
املا�سي يف بداية م�سواره مع املدرب 
يقبع  اإذ  م��ار���س  جي�ّسي  االأم��ريك��ي 
نقاط،  باأربع  الثاين ع�سر  املركز  يف 
وهو يدخل لقاء �سيفه هرتا برلني 
�سكة  اىل  ال��ع��ودة  عن  باحثاً  ال�سبت 
االن��ت�����س��ارات ب��ع��د ه��زمي��ة م��ذل��ة يف 
مان�س�سرت  اأم������ام  االأب����ط����ال  دوري 
التعادل  ثم   6-3 االإنكليزي  �سيتي 
كولن  اأم������ام  امل��ا���س��ي��ة  امل���رح���ل���ة  يف 

.1-1
و����س���ي���ك���ون ب���ورو����س���ي���ا دورمت����ون����د 
هاالند،  التهديفي  املاكينة  بقيادة 

االآن يف  ح��ت��ى  ه���دف���اً   11 ���س��اح��ب 
لثنائي  مرتب�ساً  امل�سابقات،  جميع 
بفارق  عليه  يتقدم  ال��ذي  الطليعة 
نقطة فقط، اإال اأنه يخو�س ال�سبت 
اأمام  ال��دي��ار  خ��ارج  �سعبة  مواجهة 
ب���ورو����س���ي���ا م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ ال���ذي 
ي��ب��ح��ث ع���ن اإط������الق م��و���س��م��ه بعد 
مدربه  بقيادة  للغاية  �سعبة  بداية 
اإذ  اأدي ه��وت��ر،  ال��ن��م�����س��وي  اجل��دي��د 
مقابل  يتيم  بفوز  االآن  حتى  اكتفى 
ت���ع���ادل وث�����الث ه����زائ����م، م���ا جعله 
قابعاً يف املركز ال�ساد�س ع�سر بفارق 
االأه������داف م��ب��ا���س��رة خ��ل��ف اجلريح 
فرانكفورت  اأي����ن����رتاخ����ت  االآخ��������ر 
يلتقي  الذي  املا�سي  املو�سم  خام�س 

بدوره ال�سبت مع �سيفه كولن.
الرابع  ل���ي���ف���رك���وزن،  ب���اي���ر  وي���اأم���ل 
حالياً بفارق ثالث نقاط فقط عن 
اأن يبقى يف قلب ال�سراع  ال�سدارة، 
الرابع  ف�����وزه  خ����الل حت��ق��ي��ق  م���ن 
للمو�سم، اإال اأن املهمة �ستكون �سعبة 
الذي  ماينت�س  �سيفه  �سد  ال�سبت 

يتخلف عنه بفارق االأهداف فقط.

بايرن لفوز جديد.. وليفاندوف�سكي يريد ال�ستمرار مع البافاري

كاأ�س  م�سابقة  نهائي  بلوغ  نحو  ك��ب��رياً  �سوطاً  ال��ربازي��ل��ي  فالمنغو  قطع 
اأبطال  ل��دوري  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  يف  امل��وازي��ة  ال��ق��دم،  لكرة  ليربتادوري�س 
ن�سف  ذه���اب  يف  -2�سفر  االإك�����وادوري  بر�سلونة  على  ف���وزه  بعد  اأوروب����ا، 

النهائي.
بطل  ج��ان��ريو، ح�سم فالمنغو،  دي  ري��و  ال�سهري يف  م��اراك��ان��ا  ملعب  على 
ت�سجيل  بعد  االأّول،  �سوطها  واح��د يف  ط��رف  م��ب��اراة من   ،2019 ن�سخة 

املهاجم املخ�سرم برونو هرنيكي هدفني )21 و38(.
النهائي  ن�سف  يف  باملريا�س  اللقب  وحامل  مينريو  اأتلتيكو  يتبارز  وفيما 
برازيليني  فريقني  تاأهل  حظوظ  ارتفعت  ذه��اب��اً(،  )�سفر-�سفر  الثاين 

�سانتو�س  على ح�ساب  باملريا�س  فوز  بعد  توالياً  الثاين  للعام  النهائي  اإىل 
يف ن�سخة 2020.

وقّدم بر�سلونة بداية جيدة، بعد اجبار االأوروغوياين غون�سالو ما�سرتياين 
وبايرون كا�ستيو احلار�س دييغو األفي�س على القيام ب�سدتني مبكرتني.

لكن فالمنغو �سيطر بعد ذلك على جمريات اللعب وافتتح الت�سجيل بعد 
عر�سية بعيدة من غابريال قابلها هرنيكي براأ�سه يف ال�سباك )21(.

كرته  لكن  براأ�سه،  غابريال  الثاين مالقيا عر�سية  ي�سجل  وكاد هرنيكي 
ارتدت من العار�سة )34(.

واأ�ساب اأندريا�س برييرا، املعار من مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي، العار�سة 

اأي�ساً من ت�سديدة بعيدة املدى )37(.
كرة  م��ّرر  ال��ذي  فيتينيو  مب�ساعدة  غابريال  اأطلقها  مرتدة  هجمة  وم��ن 

مق�سرة اإىل هرنيكي، �سّجل فالمنغو الهدف الثاين )38(.
رد العبه نيك�سون مولينا  �ساءت االأمور اأكرث بالن�سبة لرب�سلونة عندما طحُ

قبل اال�سرتاحة لنيله انذاراً ثانياً.
كان  فيما  تقّدمه،  تعزيز  يف  فالمنغو  ينجح  مل  ال��ع��ددي،  التفّوق  وبرغم 
الذي  كار�سيلني  ميكايل  طريق  عن  الفارق  تقلي�س  من  قريباً  بر�سلونة 

احبطه األفي�س، قبل حماولتني اأخريتني لفالمنغو عرب فيتينيو.
ل�سربه  برييرا  ليو  فالمنغو  مدافع  احلكم  ط��رد  االأخ���رية،  الدقائق  ويف 

فرناندو ليون بكوعه على وجنته.
وتقام مباراة االإياب االأربعاء يف غوياكايل.

اأمريكا  الأن��دي��ة  االأه���م  القارية  امل�سابقة  ه��ذه  اإن�ساء  منذ  االأوىل  وللمّرة 
اجلنوبية يف عام 1960، تاأهلت ثالثة اأندية من دولة واحدة اإىل املربع 
اأن��دي��ة ري��ف��ر ب��الي��ت وب��وك��ا جونيورز  1966 خ��ا���س��ت  ال��ذه��ب��ي. يف ع���ام 
املباريات  النهائية، ولكن حينها كانت  املرحلة  واإنديبندينتي االرجنتينية 

تقام وفق نظام املجموعات ولي�س بخروج املغلوب.
عا�سمة  يف  املقبل  الثاين-نوفمرب  ت�سرين   27 يف  النهائية  املباراة  وتقام 

االأوروغواي مونتيفيديو على ملعب �سنتينياريو.

فالمنغو على اأبواب نهائي كاأ�س ليربتادوري�س

رونالدو يجتاز مي�سي يف قائمة الأعلى 
دخاًل.. و�سالح يف املركز اخلام�س

كومان: مي�سي كان
 »طاغية« يف بر�سلونة

ريال ي�ستعيد ال�سدارة مبهرجان 
تهديفي لأ�سين�سيو وبنزمية 

االإيطايل  اجلديد-القدمي  مدربه  بقيادة  اجليدة  نتائجه  مدريد  ريال  وا�سل 
كارلو اأن�سيلوتي، حمققاً فوزه الرابع توالياً وجاء بنتيجة كا�سحة على �سيفه 
له  �سمح  ما  االإ�سباين،  ال���دوري  من  ال�ساد�سة  املرحلة  يف   1-6 مايوركا  ري��ال 

با�ستعادة ال�سدارة من جاره اأتلتيكو مدريد حامل اللقب.
 ،1-2 خيتايف  �سيفه  على  ب��ف��وزه  الثالثاء  موقتا  الرتتيب  اأتلتيكو  وت�سدر 
لكن جاره امللكي ا�ستعادها بفارق نقطتني عن حامل اللقب بعدما حقق فوزه 
اخلام�س توالياً على ال�سعيدين املحلي والقاري بف�سل ثالثية ماركو اأ�سين�سيو 

وتاألق الفرن�سي كرمي بنزمية بهدفني ومتريرتني حا�سمتني.
البداية،  �ساعة على  م��رور ن�سف  الثالث اىل حد كبري قبل  النقاط  وح�سمت 
اإذ �سرب ريال باكراً بافتتاحه الت�سجيل بعد اأقل من ثالث دقائق عرب بنزمية 
الذي ا�ستفاد من خطاأ فادح للمدافع يو�سيب غايا ليخطف الكرة ويتقدم بها 
هذا  ال��دوري  ال�سابع يف  م�سجاًل هدفه  احل��ار���س،  ي�سددها على ميني  اأن  قبل 

املو�سم.
اأمامه  ال��ك��رة  �سقطت  بعدما  ث��اٍن  بهدف  امللكي  ال��ن��ادي  تقدم  اأ�سين�سيو  وع��زز 
الي�سرى من الربازيلي فيني�سيو�س جونيور الذي ارتدت  اإثر توغل يف اجلهة 
االإ�سباين  زميله  اىل  طريقها  جتد  اأن  قبل  احلار�س  ثم  املدافع  من  عر�سيته 

الذي اأودعها ال�سباك )24(.
اإثر  ك��ان��غ-اإن  يل  اجلنوبي  للكوري  جميل  بهدف  �سريعاً  مايوركا  رد  وبعدما 
احلار�س  �سباك  اىل  املنطقة  م�سارف  من  بت�سديدة  اأنهاه  رائ��ع  ف��ردي  جمهود 
البلجيكي تيبو كورتوا )25(، �سرب اأ�سين�سيو جمدداً و�سجل هدفه ال�سخ�سي 

الثاين معيداً الفارق اىل هدفني بعد متريرة من بنزمية )29(.
ويف م�ستهل ال�سوط الثاين، اعتقد بنزمية اأنه وجه ال�سربة القا�سية لل�سيوف 
بهدفه ال�سخ�سي الثاين يف اللقاء والثامن يف "ال ليغا" هذا املو�سم، م�ستفيداً 
الغاه  اأن احلكم  اإال  اليمنى،  من جمهود كبري للربازيلي رودريغو على اجلهة 
بعد تدخل "يف اأيه اآر" ب�سبب خطاأ على الفرن�سي قبل ت�سديده الكرة يف ال�سباك 
)49(. اإال اأن النادي امللكي مل ينتظر طوياًل الإ�سافة الهدف الرابع وهذه املرة 
عرب اأ�سين�سيو الذي اأكمل ثالثيته يف الدقيقة 55 بت�سديدة من خارج املنطقة 

بعد متريرة ثانية يف اللقاء لبنزمية و�سابعة هذا املو�سم يف "ال ليغا".
والثامن  اللقاء  يف  لبنزمية  وث��ان  خام�س  بهدف  التهديفي  مهرجانه  واكمل 
و�سلته  بعدما  احلار�س  وخدعت  مداِفَعنّي  من  حتولت  بت�سديدة  املو�سم  هذا 
الكرة من النم�سوي دافيد اأالبا )78(، قبل اأن ي�سيف البديل اإي�سكو ال�ساد�س 

بتمريرة من فيني�سيو�س )84(.
ورفع بنزمية ر�سيده اىل 200 هدفاً يف الدوري االإ�سباين الذي حل فيه عام 
2009، لي�سبح بذلك عا�سر العب يدخل هذا النادي احل�سري الذي يت�سدره 
جنما بر�سلونة وريال ال�سابقان االأرجنتيني ليونيل مي�سي )474( والربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو )311(.
وتخل�س اإ�سبيلية من عقدة التعادالت التي الزمته يف مبارياته الثالث االأخرية، 
اللقاء  منهياً  دقيقة،   22 اأول  يف  فالن�سيا  �سيفه  مع  القوية  مواجهته  وح�سم 
ثالثة  خلفية  "اخلفافي�س" على  �سد  اللقاء  االأندل�سي  النادي  ودخل   .1-3
ري��د بول  اأوروب����ا �سد  اأب��ط��ال  اأر���س��ه يف دوري  اأح��ده��ا على  ت��ع��ادالت متتالية، 
�سالزبورغ النم�سوي )1-1(، لكن فريق املدرب خولن لوبيتيغي متكن االأربعاء 

من العودة اىل �سكة االنت�سارات وحتقيق فوزه الثالث يف الدوري.
وح�سم اإ�سبيلية النقاط الثالث بت�سجيله االأهداف الثالثة يف اأول 22 دقيقة 
 2003 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  منذ  معه  يح�سل  مل  �سيناريو  يف  اللقاء  من 
حني �سجل ثالثة اأهداف يف اأول 14 دقيقة من مباراته التي ح�سمها اأمام ريال 

مدريد 4-1، وذلك بح�سب "اأوبتا" لالح�ساءات.
واالأهم، اأن النادي االأندل�سي الذي ميلك مباراة موؤجلة من املرحلة الرابعة على 
اأر�سه �سد بر�سلونة، جنح بف�سل فوزه اخلام�س توالياً على فالن�سيا )اأحدها يف 
ب�11 نقطة بعدما  الثالث  "اخلفافي�س" بالذات عن املركز  اإزاح��ة  الكاأ�س(، يف 
اأحلق بهم الهزمية الثانية توالياً بعد التي تلقوها يف نهاية االأ�سبوع اأمام ريال 

مدريد 1-2 على اأر�سهم.
وتقدم فريق لوبيتيغي منذ الدقيقة الثالثة عرب االأرجنتيني بابو رودريغي�س، 
عن  الثاين  الهدف  غروي�سو  الت��وري  اأنتونيو  فالن�سيا  مدافع  يهديه  اأن  قبل 

طريق اخلطاأ )15( ثم رافا مري الثالث )22(.
وقل�س فالن�سيا االأ�سرار قبل دخول الفريقني ا�سرتاحة ال�سوطني بف�سل هدف 
لهوغو دورو )31(، لكنه عجز بعد ذلك عن الو�سول اىل ال�سباك، ليتلقى يف 

النهاية هزميته الثانية لهذا املو�سم.



عمرها 100 عام تدخل غيني�س يف رفع الأثقال
متكنت االأمريكية اإيديث مورواي تراينا، البالغة من العمر 100 
ب�سفتها  القيا�سية،  "غيني�س" لالأرقام  مو�سوعة  دخ��ول  ع��ام، من 
اإيديث والتي جنحت يف رفع  العامل. وقالت  اأثقال يف  راف��ع  اأق��دم 
68 كيلوغراما، ملوقع "يو اإ�س اأي توداي"، اإن لريا�سة رفع االأثقال 
اأثرا اإيجابيا كبريا على �سحتها. واأو�سحت اجلدة اإيديث اأنها بداأت 
ال�91 من عمرها،  كانت يف  االأثقال عندما  رفع  ريا�سة  مبمار�سة 
وكانت مرتددة للغاية يف الذهاب ل�سالة االألعاب الريا�سية يف بادئ 
اإيديث الإح��دى �سديقاتها يف ممار�سة مترينات  االأم��ر. وان�سمت 
ت�ساعد على الوقاية من ه�سا�سة العظام، وتزال ال�سيدتان متار�سان 

رفع االأثقال ب�سكل �سبه يومي.
اأنها ال  تتبع نظاما غذائيا حم��ددا، كما  فاإنها ال  اإيديث  وبح�سب 

تتناول اأي مكمالت غذائية.
باأ�سياء غري  تقوم  اإيديث  كانت  فقد  م���ورواي،  غ��اري  ابنها  ووف��ق 

متوقعة دائما، وا�سفا اإياها بكونها م�سدر اإلهام وحتفيز.

اكت�ساف اأقدم جموهرات .. عمرها اآلف ال�سنني 
اآثار، موؤخرا، النقاب عن اأقدم جموهرات يف العامل،  ك�سف علماء 

يقّدر عمرها ب�150 األف عام.
وعرث على جمموعة املجوهرات املكونة من 33 خرزة، علماء من 
 2014 اأعمال تنقيب بني عامي  اأثناء  اأريزونا االأمريكية،  جامعة 

و2018، يف كهف بزمون على مقربة من ال�سويرة املغربية.
اأن ما عرث عليه  اإل كوهن،  واعترب عامل االأنرثوبولوجيا �ستيفن 
فريقه، يعد اأقدم دليل معروف حتى االآن على ا�ستخدام اأجدادنا 

للمجوهرات، التي قاموا ب�سناعتها بحرفية عالية.
واأ����س���اف ك��وه��ن: "قد ت��ك��ون ه���ذه اخل����رزات ط��ري��ق��ة ك���ان الب�سر 
باملظهر  يتعلق  فيما  اخلا�س  طابعهم  على  خاللها  من  ي��ع��رّبون 

العام، ف�سال عن كونها اأداة مرتبطة بهويتهم".
 Science Advances ملجلة  حديثه  يف  ك��وه��ن  ذك��ر  وح�سبما 
البحري،  احل��ل��زون  اأ���س��داف  م��ن  اخل���رزات  �سنعت  فقد  العلمية، 
وي��ب��ل��غ ط���ول ك��ل م��ن��ه��ا ح����وايل ن�����س��ف ب��و���س��ة. واأك����د اأن الثقوب 
املوجودة يف و�سط اخلرزات، باالإ�سافة اإىل عالمات اأخرى، ت�سري 
اإىل اأنها كانت معلقة على خيوط اأو من مالب�س. ومتثل اخلرزات 
التي يعكف فريق كوهن على درا�ستها حالية، اأدلة حمتملة لعلماء 

االأنرثوبولوجيا يف جمال تطور االإدراك والتوا�سل الب�سري.

اأول عر�س �سينمائي يف مقدي�سو  منذ 3عقود 
ال�سابع  الفن  الغو�س جم��ددا يف عامل  �سكان مقدي�سو من  متكن 
يف  ع��ام��ا،  ث��الث��ني  م��ن��ذ  امل��دي��ن��ة  يف  �سينمائي  ع��ر���س  اأول  بف�سل 
اأمنية م�سددة �سهدتها العا�سمة  اأقيم يف ظل تدابري  حدث ثقايف 
ال�سومايل  الوطني  امل�سرح  تاريخ  وي�سهد  امل�سطربة.  ال�سومالية 
�سنة  ت��ون��غ  ت�سي  م���او  ال�سيني  ال��زع��ي��م  م��ن  ك��ه��دي��ة  ��ّي��د  ���سحُ ال���ذي 
1967، على عقود من اال�سطرابات يف هذا البلد الواقع يف القرن 
ال�سينمائي  ال��ع��ر���س  ا�ست�ساف  ال���ذي  امل��وق��ع  و�سهد  االإف��ري��ق��ي. 
ملنا�سبة اإعادة افتتاحه، يف املا�سي هجمات انتحارية كما ا�ستخدمه 
عبدي  ال��ق��ادر  عبد  امل�سرح  مدير  وك��ان  لهم.  قاعدة  ح��رب  زعماء 
"ليلة تاريخية  اأن هذا احلدث �سي�سكل  اأكد يف وقت �سابق  يو�سف 
ال�سومايل  الوطني  امل�سرح  اأن  اإىل  ال�سوماليني"، م�سريا  جلميع 

ي�سعى ليكون م�ساحة للتعبري للفنانني املحليني.
وهما  االأوىل  للمرة  �سوماليان  عمالن  االأرب��ع��اء  م�ساء  ��ر���س  وعحُ
فيلمان ق�سريان للمخرج ابراهيم �سي ام بعنوان "هو�س" و"دايت 

فروم هيل".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خليط �سحري من اخل�سار للتخل�س من ال�سداع
يقول اخلرباء، اإن الع�سائر التي حتتوي على الكايل وال�سبانخ واخل�سروات الورقية ميكن اأن حت�سن على الفور من 

ال�سداع ال�سديد وتعالج اآالمه.
فيما يلي و�سفة �سحرية من ع�سري اخل�سروات التي ت�ساعد على التخل�س من ال�سداع، وفق ما اأوردت �سحيفة 

تاميز اأوف اإنديا:
لتح�سري هذا الع�سري �سريًعا، ما عليك �سوى غ�سل اخل�سار وتقطيعها.

اأنانا�س، 1 خيار مفروم، 1 اإن�س من جذر الزجنبيل، 1 ملعقة كبرية ع�سري ليمون  �سع 4-5 اأوراق كايل، 1 كوب 
ور�سة من

امللح ال�سخري والفلفل، يف اخلالط . امزج الع�سري حتى ال يكون هناك كتل واخلطه مع بع�س الثلج قبل تناوله.
ميكن اأن ي�ساعد هذا العالج الطبيعي يف تخفيف االأمل. وذلك الأن اخل�سروات الورقية مثل الكايل وال�سبانخ غنية 
اله�سم  توؤثر على  التي قد  الكورتيزول  تقليل م�ستويات  ي�ساعد يف  واملغني�سيوم، مما  الفوليك واحلديد  بحم�س 

والتوتر وت�سبب ال�سداع ال�سديد.
بنوبات  االإ�سابة  ي�ساعد يف تقليل فر�س  B9 مما  و   B الورقية غنية بفيتامني  فاإن اخل�سروات  اإىل ذلك،  اإ�سافة 

ال�سداع الن�سفي. 
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تفا�سيل اختطاف طفل الهرم.. فدية باهظة ومنفذ من العائلة
اإعالم م�سرية، تفا�سيل تتعلق بحادثة اختطاف طفل من  ك�سفت و�سائل 

قبل جمموعة ت�سم اأحد اأقاربه، وذلك طلبا لفدية مالية.
التحقيق  جهات  اأم��رت  فقد  "الوطن" امل�سرية،  �سحيفة  ذك��رت  وح�سبما 
الهرم،  منطقة  يف  طفل  بخطف  متهمني   5 بحب�س  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�س 

وطلب فدية من اأ�سرته مقابل اإطالق �سراحه، بقيمة 100 األف دوالر.
احلادث  يف  جرت  التي  والتحقيقات  التحريات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
الذي بات يعرف اإعالميا بخطف "طفل الهرم"، اأن املتهم الرئي�سي واملدبر 
للعملية هو ابن عمة الطفل املجني عليه، والذي اعرتف بارتكاب الواقعة، 
اأجرتها االأجهزة االأمنية، فاإن  التي  اأ�سدقائه. ووفق التحريات  4 من  مع 
البقاليات  اإح��دى  االأغرا�س من  بع�س  ل�سراء  اأر�سله  قد  كان  الطفل  والد 
الطفل، مع  ابن عمة  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  الهرم، يف  الواقعة يف منطقة 
والد االأخري، فات�سل بباقي املتهمني الذين كمنوا بالقرب من منزل املجني 
عليه، ومتكنوا من خطفه اأثناء �سريه مبفرده. وبعد ذلك تلقى والد الطفل 
املخطوف ات�ساال من جمهول، يوؤكد فيه اختطاف جنله، وطلب مبلغ 150 
األف جنيه، وتاله اآخر يطلب فيه 100 األف دوالر، الإطالق �سراح ال�سغري، 

وطالبه بعدم اإبالغ ال�سرطة، �سمانا ل�سالمته.
وعقب اإبالغ اجلهات املخت�سة، ت�سكل فريق بحث، تو�سل �سريعا بعد فح�س 

فيديو اإىل حتديد اجلناة، وهم يخطفون الطفل من ال�سارع املقيم به.

اأهمية الك�سف املبكر للزهامير
امل�ست�سفى  يف  ال��دم��اغ  �سحة  مركز  مدير  ليفرينز،  جيم�س  الدكتور  ق��ال 
اإن على املر�سى املر�سحني لالإ�سابة  االأمريكي املرموق، كليفالند كلينك، 
مبر�س الزهامير اخل�سوع يف وقت مبكر للفحو�سات، التي ت�سخ�س بدقة 
التوقعات بت�ساعف  اإىل  املنا�سب، م�سرياً  الذاكرة للعالج  االإ�سابة بفقدان 
اأعداد امل�سابني به حول العامل بنحو ثالث مرات اإىل 152 مليوناً بحلول 

.2050
االإ�سابات  ارتفاع  الزهامير  مر�س  الأبحاث  كليفالند  مركز  مدير  وعّلل 
اأنه رغم انعدام العالج املالئم الإبطاء  بارتفاع معدل اأعمار الب�سر، موؤّكدا 
م يف االأع��را���س ب��االأدوي��ة وغ��ريه��ا من  ت��ق��ّدم امل��ر���س، ت��وج��د ط��رق للتحكُّ

الو�سائل.
لدى  االإ���س��اب��ة  لتحديد  ���س��روري  الطبي  الت�سخي�س  اأن  ليفرينز  واأك���د 
اإذا  يحدد  الت�سخي�س  اأن  مو�سحا  ب��ه،  م�سابني  غري  اأنهم  يظنون  الذين 
كان ال�سخ�س م�ساباً باملر�س اأو اإذا كانت لديه عوامل م�ساهمة فيه، مثل 
خَرف اأج�سام ليوي، اأو ال�سكتة الدماغية، اأو التغيريات االأي�سية، اأو نق�س 

الفيتامينات، الذي ميكن اأن توؤثر يف فقدان الذاكرة.
ويحُعد الزهامير اأكرث اأنواع اخلرف �سيوعاً، امل�سطلح العام الذي ي�سري اإىل 

التغريات يف فقدان الذاكرة واالأداء اليومي.

% من ال�سودانيات   34
يتزوجن قبل �سن 18

ت�����س��ري اإح���������س����اءات م�����س��ت��ق��ل��ة اإىل 
الفتيات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   34 نحو  اأن 
ال�����س��ودان��ي��ات ي��ت��م ت��زوي��ج��ه��ن قبل 
ع�سر،  ال��ث��ام��ن  عامهن  يكملن  اأن 
ال�  امل��رت��ب��ة  ال�����س��ودان يف  مم��ا ي�سع 
التي  ال���دول  ترتيب  يف  عامليا   29
اأ�سباب  اأن  علما  ال��ط��ف��الت،  ���زوج  تحُ
ان��ت�����س��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة ي��ع��ود اإىل 
واأخرى  ودينية  اجتماعية  عوامل 
اأكرث  بلد يعي�س فيه  اقت�سادية يف 
�سكانه حتت  م��ن  امل��ئ��ة  70 يف  م��ن 

خط الفقر.
وح��������ول ت�����زوي�����ج ال����ق����ا�����س����رات يف 
اأم��ون��ة ق�ستها،  ت���روي  ال�����س��ودان، 
"�سكاي  مل���وق���ع  ب��ح�����س��رة  وت����ق����ول 
اإنها تزوجت يف �سن  نيوز عربية"، 
ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��ر م���ن رج����ل ك����ان يف 
الثالثينيات:  من  الثاين  الن�سف 
والتفكري  العقل  مكتملة  اأكن  "مل 
ب�����س��رع��ة بطلب  اق��ت��ن��ع��ت  ل���ذل���ك 
وال����دت����ي، وك���ن���ت ف���رح���ة يف ب���ادئ 
االأمر بطقو�س الزواج االأولية من 

حناء وغريها".
واأ�سافت: "مل اأكن اأدري �سيئا عن 
اأرادت  ال�����زواج غ��ري ال��وج��ه ال����ذي 
اإق��ن��اع��ي ب��ه، فتخليت عن  وال��دت��ي 
م��وا���س��ل��ة ال���درا����س���ة وال��ل��ع��ب مع 
قريناتي وفقدت مرحلة كاملة من 
حياتي وحت��ول��ت ف��ج��اأة م��ن طفلة 
م�سوؤولة  كاملة  ام���راأة  اإىل  الهية 
فاطمة  وت��ع��زي  واأ�سرة".  زوج  ع��ن 
العلمي  البحث  اإدارة  �سامل مديرة 
�سد  العنف  مكافحة  اإدارة  بوحدة 
الظاهرة  ا�ستمرار  والطفل،  امل��راأة 
ت��ت��ف��اوت من  اإىل ع���وام���ل ع���دي���دة 

منطقة اإىل اأخرى.

القيلولة الطويلة تزيد 
خطر ال�سكتة الدماغية

اأحد  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�سكتة  ت����زال  ال 
االأ�سباب الرئي�سية للوفاة والعجز 
ال�����ع�����امل، وال  اأن�����ح�����اء  يف ج���م���ي���ع 
مل��ن��ع وقوعها.  ال��ك��ث��ري  مي��ك��ن ف��ع��ل 
وم�����ع ذل������ك، ف������اإن ت��غ��ي��ري ع�����ادات 
يقلل من  اأن  احل��ي��اة مي��ك��ن  من��ط 
احتمالية االإ�سابة ب�سكتة دماغية، 
القيلولة  م���دة  حت���دد  اأن  ومي��ك��ن 
بهذه  اإ�سابتك  خطر  النهار  اأثناء 
ال�سكتة  ت��ت��م��ي��ز  ال��ق��ات��ل��ة.  احل���ال���ة 
والت�سو�س  ب���اخل���در  ال���دم���اغ���ي���ة، 
املفاجئ، وتنطوي على تلف اأن�سجة 
املخ ب�سبب جلطة دموية اأو انفجار 
ويتعافى  ال���دم���وي���ة.  االأوع���ي���ة  يف 
ما  ال�سكتة  م��ن  االأ�سخا�س  بع�س 
ي�ست�سلم  بينما  العالج،  مب�ساعدة 
ي��ع��ان��ون من  اأو  ل��ل��ح��ال��ة  اآخ������رون 
اإحدى  واق��رتح��ت  �سديدة.  اإع��اق��ة 
الدرا�سات اأن النوم ل�ساعات طويلة 
اأث��ن��اء ال��ن��ه��ار مي��ك��ن اأن ي��زي��د من 
خطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية. 
ووج������دت اإح������دى ال���درا����س���ات اأن���ه 
فاإن  ال�سائع،  االعتقاد  عك�س  على 
القيلولة ل�ساعات طويلة قد ت�سر 
تنفعه.  مم��ا  اأك����رث  ال��ف��رد  ب�سحة 
واقرتح التحليل، الذي مت اإجراوؤه 
يف ال�سني اأن النوم ل�ساعات اأطول 
�سرًرا  اأكرث  يكون  قد  النهار  اأثناء 
اأكرث  النوم  من  الفرد  �سحة  على 

اأثناء الليل.
والح�������ظ ال���ف���ري���ق اأن�������ه م����ن بني 
امل�ساركني، كان اأولئك الذين ناموا 
الليلة  يف  ���س��اع��ات  ت�سع  م��ن  اأك���رث 
بال�سكتة  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة  اأك���رث 
ال��دم��اغ��ي��ة، م��ق��ارن��ة مب��ن ينامون 

�سبع اإىل ثماين �ساعات.

كايتي بريي ببطن 
منتفخ.. فهل هي حامل؟

العاملية  كايتي بريي  اجلدل  النجمة  اأث��ارت 
ن�سرتها يف �سفحتها اخلا�سة  باأحدث �سور 
خ�سو�ساً  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
اأن����ه الح���ظ م���ن خ��الل��ه��ا امل��ت��اب��ع��ون انتفاخ 
حامل  ب��اأن��ه��ا  للظن  دفعهم  ببطنها  �سغري 
ع��ن ج��دي��د م��ن زوج��ه��ا امل��م��ث��ل الربيطاين 

اأورالندو بلوم.
اأن����ه����ا حامل  ب����ني  وت�������س���ارب���ت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
و�سع  بعد  طبيعي  اأم���ر  بطنها  ان��ت��ف��اخ  واأن 

مولودها موؤخراً.
اأورالن������دو  اأن  ح��ب��ي��ب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
وفيديو  ب�سور  املتابعني  �سارك موؤخرا  بلوم 
اخلا�سة  �سفحته  يف  ن�سرها  ك��ان  فاجاأتهم 

على موقع التوا�سل االجتماعي.
وبدا اأورالندو يف املن�سور اأمام بحرية ماء، ما 
اأثار اجلدل بني اجلمهور، اإذ ظهر يف فيديو 

ي�ستمتع بال�سباحة.

يتقدم للزواج من حبيبته اأمام منزلهما املحرتق
اإىل  اح��رتاق منزله  ماأ�ساة  اأن يحول  اأمريكي  رج��ل  ق��رر 
اأمام  للزواج من حبيبته  بعر�س  وتقدم  �سعيدة،  منا�سبة 

املنزل الذي كانت تاأكله النريان.
وا���س��ت��غ��ل ���س��ون م��اث��ي��وز م��ن والي���ة ك��ارول��ي��ن��ا ال�سمالية 
ال��زواج على  اأف�سل وجه، من خالل عر�س  الكارثة على 
حبيبته كيلي �ستانلي يف الليلة التي احرتق فيها املنزل، 

بعد ا�ستعادة خامت اخلطوبة الذي جنا من احلريق.
ال��زواج من كيلي يف  اأن يطلب  وك��ان �سون ماثيوز يعتزم 
منزلهما اجلديد يف فوكواي فارينا، لكن خططه تغريت 
�سبتمرب   4 وق��ت يف  ال��ذي  املنزل يف احلريق  بعد تدمري 
-اأيلول اجلاري. وقال �سون ل�سبكة فوك�س نيوز "بوجود 
اأعلم  كنت  واجل���ريان،  االأ�سدقاء  وبع�س  هناك  عائلتها 
البقاء  من  جميًعا  فيها  �سنتمكن  م��رة  اآخ��ر  �ستكون  اأنها 
يف منزلنا لفرتة طويلة. �سعرت بقوة اأنني اأريد اأن اأغادر 
معها ب�سفتها خطيبتي". وكان �سو وكيلي يف موعد ع�ساء 
يوم ال�سبت عندما تلقيا مكاملة حوايل ال�ساعة 6:30 م�ساًء 
من اأحد اجلريان قال اإن ال�سرفة اخللفية للمنزل كانت 
كلبهما  �سالمة  ب�ساأن  الفور  على  قلقني  وكانا  م�ستعلة، 
13 عاًما، لكن حل�سن احلظ،  ممفي�س البالغ من العمر 

تركا الباب الداخلي يف املراآب مفتوًحا يف ذلك اليوم.

�سريع قطار  من  امراأة  حياة  تنقذ  ثوان   5
اأظهر مقطع فيديو، جناة امراأة يف هولندا من الده�س، 
بعد مرور قطار �سريع على �سكة احلديد التي كانت عليها. 
ويف الفيديو تظهر امراأة وهي متر حول احلاجز اخلا�س 
الق�سبان،  تعرب  ثم  ومن  القطار،  اأم��ام  ال�سيارات  بوقف 
اأن تتوقف ب�سكل غري مفهوم عند احلاجز جمددا.  قبل 
ثم ترك�س ال�سيدة بجانب الق�سبان م�سافة ق�سرية، قبل 

اأن تعرب اخلط مرة اأخرى، وتتفادى القطار القادم.
ريل"  "برو  الهولندية  القطارات  ت�سغيل  �سركة  ون�سرت 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذكرت  ح�سبما  كتحذير،  اللقطات 
دي  مارتني  ال�سركة  با�سم  املتحدث  وق��ال  الربيطانية. 
اإنقاذ  عن  عاجزا  �سي�سبح  كان  القطار  �سائق  اإن  ج��راف، 
يفعل  اأن  ال�سائق  مب��ق��دور  "لي�س  م�سيفا:  امل���راأة،  حياة 
�سيئا يف مثل هذه احلالة". واأ�سار مارتني اإىل اأن الفا�سل 
الزمني بني القطار واملراأة كان بحدود 5 ثوان، موؤكدا اأن 
�سائق القطار لو فكر باإيقافه، فاإنه لن يتوقف قبل 500 

مرت مبثل هذه ال�سرعة.

اتهام مغٍن �سهري با�ستغالل الن�ساء لربع قرن
االأربعاء  االأول  اأم�����س  اأ���س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��الئ��ح��ة  اأ����س���ارت 
يف  كيلي  اآر  االأم��ريك��ي  املغني  االدع���اء يف حماكمة  فريق 
نيويورك اإىل اأن جنم مو�سيقى "اآر اأند بي" ال�سابق، كان 
ا�ستغالل  م��ن  عاما   25 م��دى  مّكنته  "منظومة"  يدير 
ال�سابات جن�سيا، وبينهن قا�سرات، م�سرية اإىل اأنه مار�س 

اجل�سدية". "االأكاذيب" و"التهديدات" و"االعتداءات 
واأ�سدرت م�ساعدة املدعي العام يف املحكمة الفيدرالية يف 
بروكلني اإليزابيث غيدي�س، الالئحة االتهامية النهائية 
�سد املغني ال�سابق البالغ 54 عاما، الذي يحاكم منذ 18 
ر جن�سيا  اأغ�سط�س الفائت يف ق�سايا ابتزاز وا�ستغالل ق�سّ
بواقعات  تتعلق  ق�����س��ري،  ع��م��ل  وف��ر���س  وف�����س��اد  وخ��ط��ف 

ح�سلت بني عامي 1994 و2018.

اكت�ساف جتويف عمالق يف جمرة درب التبانة
التبانة جتويفاً  درب  فلك يف جمرة  علماء  اكت�سف 
بر�سيو�س  �سحابتا  هما  ب�سدميني،  حماطاً  عمالقاً 
وتورو�س، ظهرا بعد انفجار جنم عمالق واحد على 
االأول  اأم�س  نحُ�سرت  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  االأق���ل، على ما 

االأربعاء.
وت�سكل �سحابتا بر�سيو�س وتورو�س اجلزيئيتان، كما 
يطلق عليهما، حمط مراقبة منذ زمن بعيد نظراً 
�سنة   1000 و   500 بني  ما  االأر����س،  لقربهما من 
�سوئية، وهي م�سافة ال تحُذكر على مقيا�س جمرتنا 
�سنة  األ��ف   80 عن  قطرها  يزيد  التي  التبانة  درب 

�سوئية.
توؤويان  اأنهما  اإىل  اأي�ساً  م��رده  بهما  االهتمام  لكن 
الغاز  مزيج  بف�سل  ت�سكلت  التي  للنجوم  م�سانع 
ال�سحب.  ه��ذه  من  يتكون  ال��ذي  والغبار  اجلزيئي 
كما كان يبدو اأن هذين ال�سدميني مرتبطان بنوع 
ا�ستحُبعدت الحقاً  من اخليوط، لكن هذه الفر�سية 
نظراً اإىل امل�سافة التي تف�سل كال منهما عن كوكب 

االأر�س.

هارفارد  مركز  م��ن  بيايل  �سموئيل  الباحث  وق��ال 
لوكالة  �سميث�سونيان  وم��ع��ه��د  الفلكية  للفيزياء 
ال�سحابتني  ه��ات��ني  يف  "امل�سحك  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ه���و اأن���ن���ا وج���دن���ا اأن��ه��م��ا م��رت��ب��ط��ت��ان ب�����س��ك��ل جيد، 
جتويف  خالل  من  لكن  املتخيلة،  بالطريقة  لي�س 

عمالق".
هذه هي املرة االأوىل التي يتمكن فيها العلماء من 
الهيكل،  ه��ذا  ملثل  االأب��ع��اد  خريطة ثالثية  ت�سميم 
باال�ستعانة  �سل"،  "بري-تاو  ا���س��م  عليها  ��ط��ل��ق  يحُ
وخ�سو�ساً  والت�سوير،  للح�ساب  متقدمة  بتقنيات 
�سمت  خريطة للغازات اجلزيئية يف منطقة اأو�سع رحُ
الف�سائي  "غايا"  تل�سكوب  من  بيانات  با�ستخدام 

االأوروبي.
الكرة  م��ن  "نوع  تخيل  ي��ج��ب  اأن���ه  ب��ي��ايل  واأو����س���ح 
قطرها  ي��ب��ل��غ  فائقة"  "فقاعة  اأو  فارغ"  ب��ب��اط��ن 
4.7 ماليني  " ح��وايل   500 �سنة �سوئية  ح��وايل 
مليار كيلومرت"، ويت�سكل غالفها اخلارجي جزئيا 

بوا�سطة �سحابتي بر�سيو�س وتورو�س.
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ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جر�س 
انطلقت م�ساء اأم�س االأول االأربعاء فعاليات الدورة اخلام�سة والثالثني ملهرجان 
جر�س للثقافة والفنون يف االأردن مب�ساركة جمموعة كبرية من املغنني والفرق 
واالأجنبية، يف ظل �سوابط �سحية �سارمة فر�ستها  والعربية  املحلية  املو�سيقية 

جائحة كوفيد19-.
ومل حتل الوعكة ال�سحية التي تعر�ست لها املطربة اللبنانية ماجدة الرومي دون 
ا�ستمرارها يف اإحياء حفلة االفتتاح على امل�سرح اجلنوبي للمدينة االأثرية الواقعة 

على بعد 51 كيلومرتا �سمال العا�سمة االأردنية عمان.
وا�ستهلت الرومي التي ظهرت بثوب اأ�سود طويل برناجمها باأغنيتها ال�سهرية عم 

ي�ساألوين عليك النا�س من كلمات مارون كرم واأحلان نور املالح.
وطغت اأغنيات من كلمات ال�ساعر نزار قباين على حفلة الفنانة اللبنانية، اإذ اأدت 
ا�سمع قلبي و كلمات و وعدتك. كذلك غنت خدين حبيبي و على  اأحبك جدا و 
الرومي  اأ�سيبت  ت�ساأل. وعند منت�سف احلفلة،  قلبي ملك  و كن �سديقي  و ال 
واأحد  فرقتها  املو�سيقيني من  بع�س  يتدخل  اأن  قبل  اأر�سا  ت�سقط  وك��ادت  ب��دوار 

اأفراد االأمن االأردين، بح�سب ما اأفاد م�سور وكالة فران�س بر�س.


