
   

نائب رئي�س املفو�شية الأوروبية ي�شيد بجهود 
الإمارات لتعزيز حقوق الإن�شان واحلريات

•• دبي-وام:

انتخاب  اأن  الأوروبية،  املفو�ضية  رئي�س  نائب  �ضينا�س،  مارَغريتي�س  اأكد 
املتحدة  للل�أمم  التابع  الإن�ضان  لع�ضوية جمل�س حقوق  الإملللارات  دولللة 

للمرة الثالثة موؤخرا يعك�س الثقل الدويل املتزايد للدولة.
وقال امل�ضوؤول الأوروبي يف ت�ضريحات خا�ضة لوكالة اأنباء الإمارات )وام( 
اإن ع�ضوية جمل�س حقوق الإن�ضان هي تتويج جلهود الإمارات يف تعزيز 
حقوق الإن�ضان واحلريات، وهي �ضهادة عاملية على الأهمية التي توليها 
امل�ضتويني  على  امل�ضتدامة  التنمية  وحتقيق  الإن�ضان  حلقوق  الإملللارات 
الإقليمي والدويل. جاءت ت�ضريحات �ضينا�س، الذي ي�ضغل من�ضب نائب 
على  الأوروبية"،  احلياة  لطريقة  "للرتويج  الأوروبية  املفو�ضية  رئي�س 
للمفو�ضية  الر�ضمي  احلفل  فعاليات  حل�ضور  للدولة  زيللارتلله  هام�س 
الأوروبية مبنا�ضبة يوم ال�ضرف الأوروبي الذي نظم اأم�س الأول ال�ضبت 
�ضمن فعاليات اإك�ضبو 2020 دبي يف اأجنحة الدول الأع�ضاء يف الحتاد        

الأوروبي.                                                                    )التفا�ضيل2 (

الأمم املتحدة حتتفي بيوم ال�شرف يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

احتفت الأمم املتحدة ام�س يف اإك�ضبو 2020 دبي بيوم ال�ضرف - الذكرى 
الل 76 لتاأ�ضي�س الأمم املتحدة الذي ي�ضادف يف 24 اأكتوبر من كل عام 
املتحدة وكبار  للل�أمم  العام  الأمللني  نائبة  اأمينة حممد  بح�ضور معايل 
العام  واملفو�س  دبللي،   2020 اإك�ضبو  وقلليللادة  وال�ضخ�ضيات  امل�ضوؤولني 
ل�أمم املتحدة يف اإك�ضبو ماهر نا�ضر، واملن�ضقة املقيمة ل�أمم املتحدة يف 
الإمارات دينا ع�ضاف، وقيادة فريق الأمم املتحدة، وال�ضلك الدبلوما�ضي 

وممثلي الأجنحة الوطنية.                           )التفا�ضيل �س4(

رئي�ضة احلكومة التون�ضية يف اول زيارة خارجية

مارين لوبان يف الكرملني

احتجاجات تطالب بحل احلكومة املدنية

فو�شى يف �شوارع اخلرطوم والأزمة ال�شيا�شية تتفاقم

�ضودانيون يتظاهرون و�ضط توترات بني اجلرنالت والقوى املدنية

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�ضودانيني  املحتجني  مللن  كللبللراً  علللدداً  اأن  اللليللوم(  قللنللاة )رو�للضلليللا  ذكلللرت 
يف  الع�ضكريني  اإىل  ال�ضلطة  وت�ضليم  املللدنلليللة  احلللكللومللة  بحل  املطالبني 
يف  الأزرق  النيل  عللر  مهم  ج�ضر  على  الأحلللد،  اأملل�للس  احت�ضدوا  اللل�للضللودان 

العا�ضمة اخلرطوم.
واأكد مرا�ضل القناة يف اخلرطوم اأن جمموعة من املتظاهرين امل�ضاركني يف 
العت�ضام اأمام الق�ضر اجلمهوري اأغلقت بالجتاهني ج�ضر املك منر الذي 

يربط بني اخلرطوم العا�ضمة واخلرطوم بحري.
مقر  اأملل�للس  الق�ضر  اعت�ضام  يف  م�ضاركون  متظاهرون  اقتحم  اأن  و�ضبق 
من  والتغير  احلرية  قوى  منع  بهدف  )�ضونا(  ال�ضودانية  الأنباء  وكالة 
اأكرث يف ظل  ال�ضودان  ال�ضيا�ضية يف  الأزمللة  عقد موؤمتر �ضحايف. وتتعقد 
�ضعي اأن�ضار نظام الإخوان وجمموعة الق�ضر لإغراق العا�ضمة اخلرطوم 
موؤ�ضرات  اأي  بللروز  وعللدم  ال�ضيا�ضي  النغ�ق  حالة  م�ضتغلني  بالفو�ضى، 
لنجاح اجلهود الدولية الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تعي�ضها الب�د منذ 

اأكرث من �ضهر بني ال�ضقني املدين والع�ضكري يف احلكومة النتقالية.
ويف تطور جديد اأغلقت املجموعة، يوم الأحد، ج�ضر املك منر الذي يربط 
بني مدينتي اخلرطوم بحري واخلرطوم، وا�ضعلت الإطللارات يف عدد من 

ال�ضوارع الرئي�ضية يف قلب العا�ضمة.
وتكثفت خ�ل ال�ضاعات املا�ضية جهود املبعوث الأمركي لل�ضودان والقرن 
الإفريقي جيفري فيلتمان الذي التقى برئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك 
ورئي�س جمل�س ال�ضيادة عبد الفتاح الرهان ونائبه حممد حمدان دقلو؛ 

لكن دون الإع�ن عن نتائج حمددة.
بالتاأكيد  ال�ضبت،  يوم  ال�ضوداين،  الللوزراء  �ضادر عن جمل�س  بيان  واكتفى 
الللوليللات املتحدة  امللللدين وحللث  الللداعللم للتحول  املللوقللف الأمللركللي  على 

اأطراف الأزمة على احرتام الوثيقة الد�ضتورية.
وعلى الرغم من قلة اأعداد امل�ضاركني يف العت�ضام الذي تنفذه جمموعة 
اإل  امل�ضلحة؛  احلركات  وبع�س  ال�ضابق  النظام  من  وعنا�ضر  اأحللزاب  ت�ضم 

اأن هذه املجموعة جلات منذ ال�ضبت لتكتيك ت�ضعيدي جديد بداأ باقتحام 
مبنى وكالة ال�ضودان ل�أنباء "�ضونا"، اأثناء عقد موؤمترا �ضحفيا للمجل�س 
املركزي لقوى احلرية والتغير، ومن ثم انتقلت جمموعة اأخرى لحت�ل 
مباين وزارة الثقافة والإع�م القريبة من رئا�ضة جمل�س الللوزراء. وعلى 
املكون  بللني  املا�ضي  �ضبتمر  منذ  اللل�للضللودان  ي�ضهدها  التي  الللتللوتللرات  وقللع 
اعللتلل�للضللام حمتجني  تلل�للضللاعللدت مللوؤخللرا جلللراء  واملللللدين، والللتللي  الع�ضكري 
اأركاو  مني  دارفلللور  اإقليم  حاكم  انتقد  اخلللرطللوم،  يف  للحكومة  مناوئني 
واإق�ضائية.  خاطئة  اأنها  معترا  النتقالية،  الفرتة  اإدارة  طريقة  مناوي 
وقال مناوي، الأحد: نحن نرف�س طريقة اإدارة الفرتة النتقالية، وعدم 

اإ�ضراك القوى التي �ضاهمت يف الثورة يف القرار احلكومي.

اأما عن لقائه مع املبعوث الأمركي، جيفري فيلتمان، يوم ال�ضبت، فاأكد 
اأنه كان جيداً، م�ضيفا اأنه اأو�ضح له �ضبب اخل�فات مع تيار قوى احلرية 
والتغير. كما قال مناوي الذي ان�ضق مع جمموعة اأخرى ال�ضهر املا�ضي 
عن قوى احلرية والتغير املركزية: اأكدنا للمبعوث الأمركي اأن ل دخل 

لنا بخ�ف املجل�س املركزي لقوى احلرية والتغير مع املكون الع�ضكري.
النتقالية  الفرتة  على  احلفاظ  على  حللَثّ  فيلتمان  اأن  اأو�للضللح  ذلللك،  اإىل 
تاأتي فيما  اأن احلل �ضوداين- �ضوداين. ت�ضريحات مناوي  واأمنها، موؤكدا 
وداعمون  للحكومة  مللنللاوئللون  حمتجون  بلللداأه  اللللذي  العللتلل�للضللام  ي�ضتمر 
الرئا�ضة يف اخلرطوم،  التوايل يف مقر ق�ضر  التا�ضع على  لليوم  للجي�س، 

و�ضط توترات متزايدة بني اجلرنالت والقوى املدنية.

انتخابات ليبيا.. املفو�شية حتدد 
مواعيد الرت�شح وتعد بالنزاهة

•• طرابل�س-وكاالت:

الرت�ضيح  بللاب  اإن  الأحللللد،  اأملل�للس  الليبية،  النللتللخللابللات  مفو�ضية  قللالللت 
ل�نتخابات الرملانية والرئا�ضية يف الب�د، �ضيجري فتحه عند اكتمال 

ال�ضتعدادات اللوج�ضتية.
واأو�ضحت املفو�ضية، خ�ل موؤمتر �ضحفي يف العا�ضمة طرابل�س، اأن ما 
هو خمطط له يف الوقت احلايل هو فتح باب الرت�ضيح خ�ل الن�ضف 

الأول من �ضهر نوفمر املقبل.
و�ضددت املفو�ضية على عدم الت�ضاهل مع اأي حماولة من اأجل النيل من 

�ضمعتها، م�ضددة على اإقامة انتخابات حرة ونزيهة.
واأ�ضارت اإىل اأن قوائم الناخبني �ضيجري ن�ضرها يوم الثنني 25 اأكتوبر 

اجلاري، يف م�ضعى اإىل اإتاحة الفر�ضة اأمام اأي طعن حمتمل.
النتخابات  نتائج  اإعللل�ن  اأن  املفو�ضية  اأو�للضللحللت  �ضلة،  ذي  �ضياق  ويف 

الرملانية والرئا�ضية يف ليبيا �ضيجري ب�ضكل متزامن.
وليبيا الغنية بالنفط غارقة يف الفو�ضى منذ �ضقوط نظام الزعيم معمر 

ال�شي�شي: نتطلع لتفاقية ملزمة 
وقت باأقرب  النه�شة  �شد  حول 

•• القاهرة-كاالت:

الفتاح  عبد  امل�ضري،  الرئي�س  اأكللد 
ال�ضي�ضي، تطلع ب�ده اإىل التو�ضل 
ب�ضاأن  وملزمة  مللتللوازنللة  لتفاقية 
�للضللد الللنللهلل�للضللة الإثلليللوبللي يف اأقلللرب 
كلمة  يف  اللل�للضلليلل�للضللي  وقللللللال  وقللللللت. 
القاهرة  اأ�للضللبللوع  فللعللاللليللات  خللل�ل 
لن  اإن م�ضر  الأحللد،  اأم�س  للمياه، 
تللدخللر جللهللداً يف دفللع اأجللنللدة املياه 
املتعددة  واملحافل  املتحدة  بلللالأمم 
ب�ده  اأن  اأو�لللضلللح  كللمللا  الأطلللللللراف. 
تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا، 
ولللللكللللن مللللع احللللللد مللللن الأ�لللللضلللللرار 
ل�ضد  والقت�ضادية  والبيئية  املائية 

النه�ضة على م�ضر وال�ضودان.

حلف  ع�ضكرياً  اآزرهللا  �ضعبية  انتفا�ضة  اإثللر   2011 يف  ومقتله  القذايف 
�ضمال الأطل�ضي.

امل�ضاركة يف  العربية  الللدول  املا�ضي، عر وزراء خارجية  ويوم اخلمي�س 
لإجراء  الللداعللم  موقفهم  عللن  بطرابل�س،  ليبيا  ا�ضتقرار  دعللم  مللوؤمتللر 
النتخابات يف الب�د، املقررة يف 24 دي�ضمر املقبل، مع جتديد رف�ضهم 

التدخ�ت الأجنبية يف ال�ضاأن الليبي.

يف اأول مهمة ر�سمية لها خارج تون�س

جنالء بودن ت�شارك يف قمة ال�شرق الأو�شط الأخ�شر

التحالف ينفذ 88 ا�شتهدافًا لآليات وعنا�شر ميلي�شيا احلوثي
•• اليمن-وكاالت:

 88 تنفيذ  اللليللمللن،  يف  ال�ضرعية  دعللم  حتللالللف  اأعلللللن 
باجلوبة  لآليات وعنا�ضر ميلي�ضيا احلوثي  ا�ضتهدافاً 
ال�ضتهداف  عمليات  اأن  التحالف  واأكلللد  والللكلل�للضللارة. 
ب�ضرية  وخ�ضائر  اآللليللة   36 دملللرت  احلللوثللي  مليلي�ضيا 

جتاوزت 264 اإرهابياً.
اإىل ذلك، قال �ضكان حمليون و�ضهود عيان، اأن �ضاروخاً 
الليل،  منت�ضف  احلوثي،  ميلي�ضيا  اأطلقته  بالي�ضتياً 

�ضقط يف اأحد الأحياء، مبدينة ذمار، �ضمال اليمن.
منت�ضف  ال�ضاعة  وقللع  انللفللجللاراً  اأن  ال�ضكان،  واأ�للضللاف 
بالي�ضتي  �للضللاروخ  وقلللوع  عللن  نللاجت  وكلللان  ال�ضبت،  ليل 
ما  بح�ضب  اإطلل�قلله،  يف  احلوثية  امليلي�ض�ضيات  ف�ضلت 
واأكد  اليمني.  الإخللبللاري  اأون�ين  امل�ضدر  موقع  نقل 
النجدة،  حلللارة  مللن  بالقرب  اللل�للضللاروخ  وقلللوع  ال�ضكان 

مدينة  يف  لل�ضرطة  التابع  الللتللدريللب  مع�ضكر  مقابل 
ذمللللار، وهلللو املللكللان اللللذي كللانللت قللد اأطلللللقللت مللنلله عدة 
�ضواريخ، بع�ضها ا�ضتهدف مطار عدن الدويل حلظة 
و�ضول احلكومة اليمنية نهاية العام املا�ضي. ووثقت 
مدنًيا   47 اختطاف  الأحللد،  مينية،  حقوقية  رابطة 
كح�ضيلة اأولية من قبل ميلي�ضيا احلوثي يف مديرية 
بع�ضهم  نقل  ومت  ملللاأرب،  حمافظة  جنوبي  العبدية 
اإىل جهات جمهولة وتوقعت اأن العدد اأكرث من ذلك. 
اليمنيني،  املختطفني  اأمللهللات  رابللطللة  دانللت  هللذا،  اإىل 
يف بلليللان، الخللتللطللافللات اجلللمللاعلليللة وملللا يللرافللقللهللا من 
انتهاكات بحق اأبناء مديرية العبدية مبحافظة ماأرب 
من قبل ميلي�ضيا احلوثي منذ ما يقارب ال�ضهر بعدما 
فر�ضت عليها احل�ضار واقتحامها يف وقت لحق ومن 
تعتيم  املدنيني يف ظل  واختطاف  املنازل  ثم مداهمة 

اإع�مي.

•• الفجر -تون�س:

�ضتكون اململكة العربية ال�ضعودية 
احلكومة  لللرئلليلل�للضللة  وجللهللة  اأول 
التون�ضية جن�ء بودن التي حلت 
للم�ضاركة  الأحد  اأم�س  بها ظهر 
الأو�ضط  ال�ضرق  قمة  مللبللادرة  يف 
مدينة  حتت�ضنها  التي  الأخ�ضر 
الريا�س يومي 25 و26 اأكتوبر 
اجللللللاري، بللحلل�للضللور الللعللديللد من 

روؤ�ضاء دول العامل واحلكومات.
ورافللق بللودن يف هللذه الللزيللارة كل 
اخلارجية  الللل�لللضلللوؤون  وزيلللللر  ملللن 
باخلارج  والتون�ضيني  والللهللجللرة 
عثمان اجلرندي، ووزيرة البيئة 
ليلى ال�ّضيخاوي ح�ضب ما ذكرت 
العربية  اململكة  ان  يللذكللر  وات. 
قمة  مبادرة  �ضاحبة  ال�ضعودية، 
تعد  الأخلل�للضللر،  الأو�للضللط  ال�ضرق 
مللن اأوائللللل الللبلللللدان الللتللي اأعلنت 
بت�ضكيل  ورحللبللت  لتون�س  دعمها 

اجلي�س الإثيوبي ي�شن �شربات 
جوية على �شمال وغرب تيغراي 

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

�لللضلللن اجلللليللل�لللس الإثلللليللللوبللللي الأحلللللد 
غللارتللني علللللى مللا قللالللت احلكومة 
عليها  يلل�للضلليللطللر  ملللنللل�لللضلللاآت  اإنللللهللللا 
املللتللمللردون يف تلليللغللراي، هللي �ضابع 
وثلللاملللن �للضللربللة جللويللة علللللى هذه 

املنطقة يف الأ�ضبوع الأخر.
وتلل�للضللر اللل�للضللربللات، الللبللعلليللدة عن 
تيغراي،  اإقللللليللم  عا�ضمة  ميكيلي 
ب�ضدد  يللكللون  قللد  اجللليلل�للس  اأن  اإىل 
اجلوي،  الق�ضف  عمليات  تو�ضيع 
الللللتللللي اأثلللللللللارت انللللتللللقللللادات دولللليلللة 
وعللرقلللللت رحللل�ت لللل�أمم املتحدة 
اإىل املنطقة التي تهددها املجاعة.

احلكومة  با�ضم  املتحدثة  واأعلنت 
كا�ضا  �لللضللل�ملللاويلللت  الإثلللليللللوبلللليللللة 
الغربية  اجلبهة  اأم�س  ا�ضُتهدفت 
اللللتلللي كانت  تللل�لللضلللري(  لللللل )مللللللاي 
وقيادة  تللدريللب  كمركز  ُت�ضتخدم 
علل�للضللكللريللة للللللجللمللاعللة الإرهلللابللليلللة 
جبهة حترير �ضعب تيغراي، بغارة 

جوية.
�ض�ماويت  قالت  لحللق  وقللت  ويف 
اإنه يف العملية نف�ضها دمرت من�ضاأة 
الواقعة  اأدوا  بلللللدة  يف  منف�ضلة 
معدات  ل�ضنع  ت�ضتخدم  �للضللمللال، 
زائفة  ع�ضكرية  وبللللزات  ع�ضكرية 

ي�ضتخدمها مقاتلو اجلبهة.
وقال املتحدث با�ضم جبهة حترير 
على  ر�ضا  غيتا�ضيو  تيغراي  �ضعب 
ت�ضري  الهدف يف ماي  اإن  تويرت 
كان م�ضت�ضفى، والهدف يف اأدوا كان 
مرحلة  يف  ُنللهللب  للن�ضيج  م�ضنعا 
�ضابقة من النزاع على اأيدي جنود 

اإثيوبيني واإريرتيني.

احلللكللومللة اجلللديللدة مللعللربللة عن 
تطلعات  حتلللقلللق  اأن  يف  املللللللهلللا 

ال�ضعب.
وكانت اململكة العربية ال�ضعودية 
قللللللد عللللللللللرت، بللللعللللد الللللتللللدابللللر 
اأعلللللللن عنها  ال�للضللتللثللنللائلليللة الللتللي 
 25 يلللوم  �ضعيد  قلليلل�للس  الللرئلليلل�للس 
م�ضاندتها  عللن   ،2021 يوليو 

وا�ضتقرار  امللللن  يلللدعلللم  ملللا  كلللل 
املجتمع  داعللللليلللللة  اللللتلللونللل�لللضللليلللني 
اللللدويل اىل الللوقللوف اىل جانب 
تللللونلللل�للللس ملللللواجللللهللللة حتلللديلللاتلللهلللا 
والقت�ضادية.وجرت  ال�ضحية 
اأول  اجللللزائلللر  تللكللون  اأن  اللللعلللادة 
وجهة خارجية لروؤ�ضاء حكومات 

تون�س.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:10            
الظهر.......    12:10  
الع�رص........   03:23   
املغرب.....   05:50  
الع�صاء......   07:05

االثنني   25  أكتوبر   2021  م -  18 ربيع األول  1443 العدد  13374    
Monday    25   October   2021   -  Issue No   13374

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 03

�ص 14

�ص 18

زايد الإن�صانية توؤكد موا�صلة 
جهودها لرعاية �صحة الأم والطفل

اأخبار الإمارات

اأملانيا: فو�صى يف البيت 
امل�صيحي الدميقراطي...!

عربي ودويل

اأبي�ص ال�صواطئ يد�صن م�صواره يف 
كاأ�ص القارات بلقاء اإ�صبانيا »2 نوفمرب«

الفجر الريا�صي

دعا اإىل تو�سيح م�سامينه وخياراته:
احتاد ال�شغل يحدد روؤيته للحوار وي�شتثني هوؤلء!

•• الفجر - تون�س:

ت�ضاءل الأمني العام ل�حتاد العام التون�ضي لل�ضغل نور الدين الطبوبي، عن ماهية 
اخليار ال�ضيا�ضي املتبع اليوم يف تون�س، م�ضددا على اأن اأي دميقراطية يف العامل ل 

تبنى اإل بالأحزاب وان �ضندوق النتخابات هو الفي�ضل. 
العادي ل�حتاد اجلهوي  للموؤمتر  افتتاحه  األقاها خ�ل  كلمة  الطبوبي يف  ودعا 
وخيارات  م�ضامني  تو�ضيح  اإىل  احلللمللامللات،  مبدينة  املنعقد  عللرو�للس  بللن  لل�ضغل 
اإن الحتللاد لن  التون�ضية، قائ�  احلللوار الوطني املزمع اط�قه من قبل الرئا�ضة 
يقدم �ضكا على بيا�س لأي طرف كان.  ولحظ اأن احلوار الوطني مع ال�ضباب اأمر 
التون�ضي وموجودة يف  املجتمع  كبرا من  ال�ضباب متثل جزء  فئة  ان  باعتبار  هام 
النقابات ومكونات املجتمع املدين والأحزاب لكن يجب حتديد الأطراف امل�ضاركة يف 

احلوار ب�ضكل وا�ضح، موؤكدا رف�س الحتاد ملا اأ�ضماها باللجان ال�ضعبية.
الأهداف  و�ضوح  �ضريطة  الوطني  احلللوار  يف  ل�نخراط  الحتللاد  ا�ضتعداد  واأبلللرز 

والليات والعمل �ضمن مقاربة توافقية ت�ضاركية.                )التفا�ضيل15 (

رئي�س املفو�ضية الوطنية العليا ل�نتخابات يف ليبيا خ�ل موؤمتر �ضحفي

اجتماع يف منزل املالكي لبحث انتخابات العراق وت�شكيل احلكومة
•• بغداد-وكاالت:

الأحزاب  اإطللار  يف  وامل�ضاعي  الرتتيبات  تتوا�ضل  فيما 
العراق،  يف  التن�ضيقي(  بالإطار  يعرف  ما  )اأو  ال�ضيعية 
منزل  يف  يعقد  اجتماعا  بللاأن  العربية  معلومات  اأفللادت 

رئي�س حتالف دولة القانون نوري املالكي.
اأحللزاب �ضيا�ضية فاعلة تغيب عن   3 اأن  واأكللدت م�ضادر 
هذا اللقاء، من �ضمنها التيار ال�ضدري بطبيعة احلال، 
وزعيم تيار احلكمة عمار احلكيم. كذلك، ميتنع حتالف 
)تقدم( عن ح�ضور اللقاء الذي ي�ضعى بطبيعة احلال 
الأكر  الكتلة  لت�ضكيل  وائت�فات  تفاهمات  اإبللرام  اإىل 

العراقية  احلكومة  تاأليف  يف  بللارزا  دورا  �ضتلعب  التي 
املالكي  اأن  �ضيا�ضية  ملل�للضللادر  اأو�للضللحللت  فيما  املللقللبلللللة. 
حللفائه  احلقيقية  الللنللوايللا  على  الللتللعللرف  اإىل  ي�ضعى 
داخل القوى ال�ضيعية، وحتديدا حتالف الفتح وموقفه 
ال�ضدريني،  ملواجهة  نيابية  كتلة  ت�ضكيل  م�ضاألة  مللن 
النهائية  النتائج  النتخابات عن  اإعلل�ن مفو�ضية  بعد 
اأن  اإىل  املحكمة الحتادية عليها. كما لفتت  وم�ضادقة 
رئي�س الوزراء العراقي الأ�ضبق يخ�ضى اأن ينفرط عقد 
الإطار التن�ضيقي الذي يقوده، يف حال اتفق ال�ضدريون 
مع بع�س القوى املمثلة فيه لت�ضكيل كتلة نيابية كبرة 

وبقائه خارج املعادلة ال�ضيا�ضية وحيداً.

بعد �سعودها يف �سمت وهدوء:

كوريا اجلنوبية تريد 
مقعدا بني الكبار!

•• الفجر - ريت�شارد اأرزت – ترجمة خرية ال�شيباين

خ�ل ع�ضرين عاًما، دخلت الب�د احلداثة اىل درجة اأنها ُدعيت اإىل طاولة جمموعة 
ال�ضبع. وميكن للبلد الذي ان�ضم اإىل دائرة القوى املتو�ضطة بالعتماد على اقت�ضاده واإدارتلله املثالية لل كوفيد19- 

حتقيق رغبته يف ال�ضتق�لية. مل تعد كوريا اجلنوبية تلك الدولة الآ�ضيوية ال�ضغرة التي كانت قبل ع�ضرين عاًما، فهي تخرج بنجاح من 
التخلف، وت�ضعى لإعادة الت�ضال ببع�س جذورها الإمراطورية. عام 1993، قبل اأن تنجح فرن�ضا يف توقيع عقد لبناء قطار تي جي يف لكوريا، 

زار فران�ضوا ميرتان �ضيول. وبناًء على طلب خفي من ال�ضفارة الكورية يف باري�س، اخذ معه يف الوفد امل�ضاحب من�ضقنّي اثنني من املكتبة الوطنية 
الفرن�ضية، اللذين فهما اأنه عليهما اإظهار اإحدى املخطوطات امللكية الكورية البالغ عددها 297، والتي ُنقلت اإىل باري�س يف ظل الإمراطورية الثانية. 
ولكن مبجرد و�ضولهما اإىل هناك، اأدرك امل�ضوؤولن يف املكتبة الوطنية الفرن�ضية اأن الأمر يف الواقع، يتعلق باإهداء املخطوطة -اأو ب�ضكل اأكرث حتديًدا 

اإعادة املخطوطة -اإىل كوريا. حاول معار�ضة ذلك، قبل اأن ي�ضطرا اإىل تركها يف حقيبة واحتفظا باملفتاح يف حوزتهما.                     )التفا�ضيل13 (

لوبان، ميلين�سون، دوبون-اآينان:
كيف ميكن اأن تبدو �شيا�شة فرن�شية موالية لرو�شيا؟

•• الفجر -غيوم الغان –ترجمة خرية ال�شيباين

بينما دخلت مارين لوبان، وجان لوك ميلين�ضون، ونيكول 
عن  يف�ضلنا  ل  اأنلله  ويبدو  الرئا�ضي،  ال�ضباق  دوبللون-اآيللنللان 
املثر  قليلة، من  اأ�ضابيع  �ضوى  اإريللك زميللور  تر�ّضح  اإعلل�ن 
كل  �ضتتبعها  الللتللي  ال�ضيا�ضة  هللي  مللا  نتخيل  اأن  ل�هتمام 
�ضخ�ضية منهم جتاه مو�ضكو اإذا مت انتخابها يف مايو املقبل.
جميع  ي�ضرتك  خ�فاتهم،  عللن  النظر  وبغ�س  الللواقللع،  يف 
هللللوؤلء امللل�للضللوؤولللني يف رفلل�للس اخللللط املللتلل�للضللدد الللللذي تبنته 
فرن�ضا والحتاد الأوروبي جتاه رو�ضيا، ويعّرون )بدرجات 
اإىل  ويدعون  بوتني،  لف�دمير  احرتامهم  عن  متفاوتة( 
اإنهم يطورون مواقف �ضبق  تقارب بني باري�س والكرملني. 
النتخابات  يف  اليميني  املر�ضح  فيون،  فران�ضوا  تبّناها  اأن 

الرئا�ضية ال�ضابقة.                                 )التفا�ضيل10 (
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

املعقدة  العمليات  قيا�ضيا يف  اأبوظبي" رقما  كلينك  "كليف�ند  م�ضت�ضفى  �ضجل 
لزراعة الأع�ضاء خ�ل �ضهر اأكتوبر �ضاهمت يف اإنقاذ حياة عدد من املر�ضى ممن 
للترع  احليوية  الأهمية  على  ال�ضوء  ي�ضلط  ما  حللالت �ضحية حرجة  يعانون 

بالأع�ضاء يف قطاع الرعاية ال�ضحية يف الإمارات.
واأكمل فريق زراعة الأع�ضاء يف امل�ضت�ضفى 10عمليات يف الأ�ضابيع الث�ثة الأوىل 
من �ضهر اأكتوبر اجلاري ما يوؤكد التزام م�ضت�ضفى "كليف�ند كلينك اأبوظبي" 

بتوفر مركز اإقليمي متميز لعمليات زراعة الأع�ضاء يف املنطقة.
وت�ضمل عمليات زراعة الأع�ضاء عمليتي زراعة كلى من مترع متوفى وعملية 

زراعة كبد من مترع متوفى والتي اأُجريت جميعها يف يوم واحد.
وكان الفريق متعدد التخ�ض�ضات يف مركز زراعة الأع�ضاء يف م�ضت�ضفى "كليف�ند 
كلينك اأبوظبي" عمل اأي�ضاً مع نظرائه يف كليف�ند كلينك يف الوليات املتحدة 

لإجراء عمليات زراعة كبد من مترع حي هذا ال�ضهر.
عاماً   15 العمر  من  يبلغ  طفل  حياة  اإنقاذ  يف  الفريق  جنح  اأخللرى  عملية  ويف 

من خ�ل اإجراء عملية زرع معقدة اأخرى ت�ضمنت زراعة كلية وكبد من مترع 
متوفى.

يف  الدقيقة  اجلراحية  التخ�ض�ضات  معهد  رئي�س  �ضنكري  ب�ضر  الدكتور  وقللال 
حتقق  والذي  اجلديد  الإجناز  هذا  اإن  م�ضت�ضفى "كليف�ند كلينك اأبوظبي".. 
بف�ضل امل�ضتوى العايل وال�ضريع من التن�ضيق لع�ج العديد من املر�ضى الذين 
يعانون من اأمرا�س يف مراحل متقدمة يف بع�س الأع�ضاء احليوية يف اأج�ضامهم 

يرهن على مدى قوة وتطور برنامج زراعة الأع�ضاء لدينا.
اأبوظبي  2021 اأجرى م�ضت�ضفى كليف�ند كلينك  " منذ بداية العام  واأ�ضاف 
اأكرث من 60 عملية زراعة ل�أع�ضاء ويف بع�س الأحيان اأجرى الأطباء عمليات 
متعددة يف اليوم ذاته وذلك بالتعاون مع م�ضت�ضفيات اأخرى يف الإمارات واملنطقة 
الوليات  يف  كلينك  كليف�ند  يف  التخ�ض�ضات  مللتللعللددة  فللرق  مللع  وبالتن�ضيق 

املتحدة.

ومنذ اإط�ق برنامج زراعة الأع�ضاء يف عام 2017 اأجرى م�ضت�ضفى "كليف�ند 
كلينك اأبوظبي" باملجمل 172 عملية زرع اأع�ضاء منها 63 يف عام 2021 حتى 
الآن ما يجعل هذا العام اأكرث الأعوام التي يجري فيها امل�ضت�ضفى هذا النوع من 

العمليات.
يف  ال�ضفراوية  والقنوات  الكبد  زراعللة  مدير  كامبو�س  لوي�س  الدكتور  واأو�ضح 
م�ضت�ضفى كليف�ند كلينك اأبوظبي اأن تو�ضيع نطاق برنامج زراعة الأع�ضاء يف 
امل�ضت�ضفى لي�ضمل زراعة الأع�ضاء من مترعني اأحياء اإ�ضافة اإىل اإجراء عمليات 
جللراحلليللة مللزدوجللة لللزراعللة الأعلل�للضللاء قللد �ضاهم يف علل�ج الللعللديللد مللن املر�ضى 

املعر�ضني ملخاطر عالية من جميع اأنحاء املنطقة.
واأ�ضاف "بالن�ضبة للمر�ضى الذين ينتظرون لأ�ضهر اأو حتى �ضنوات لكي يتمكنوا 
من  الأع�ضاء  بللزراعللة  اخلا�س  برناجمنا  لهم  يوفر  متوفى  مترع  اإيللجللاد  من 
مترعني اأحياء خيارا اآخر مينحهم الأمل بال�ضفاء واحلياة وقد جنحنا يف اإجراء 

عمليات زراعة اأع�ضاء لعدد من اأ�ضغر املر�ضى �ضناً من الإمارات وخارجها ممن 
يعانون من حالت �ضحية يف مراحل متقدمة حيث تعتر عمليات الزرع لدى 
هذه الفئة اأكرث دقة وحتدياً نظراً ل�ضغر اأعمارهم. بالإ�ضافة اإىل ذلك، تتيح لنا 
خرتنا الوا�ضعة يف اإجراء عمليات جراحية مزدوجة لزراعة الأع�ضاء كا�ضتبدال 
خ�ل  وذلللك  متعددة  اأع�ضاء  ف�ضل  من  يعاين  مري�س  لللدى  حيويني  ع�ضوين 
عملية جراحية واحدة، وقد اأثبتت مثل هذه الإجراءات فعاليتها كونها تتطلب 

جرعات اأقل من الأدوية املثبطة للمناعة مع توفرها معدلت جناة اأف�ضل".
يذكر اأن م�ضت�ضفى كليف�ند كلينك اأبوظبي كان قد اأجرى يف عام 2018 اأول 
عملية له لزراعة ع�ضو من مترع حي حيث ترع �ضقيق اإماراتي بجزء من كبده 

ال�ضليم لإنقاذ حياة اأخته ال�ضغرى.
كما اأجرى جراحو م�ضت�ضفى كليف�ند كلينك اأبوظبي هذا العام اأول عملية زرع 
للبنكريا�س يف الإمارات العربية املتحدة يف عملية جراحية مزدوجة �ضهدت اأي�ضاً 
زراعة ُكلَى جديدة للمري�ضة ال�ضابة نف�ضها اإ�ضافة اإىل ذلك اأجرى امل�ضت�ضفى يف 
اأول عملية جراحية مزدوجة لزراعة كبد وكلى على  العام  �ضابق من هذا  وقت 

م�ضتوى الدولة.

•• دبي- وام:

اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ عبداهلل بن  �ضمو  ا�ضتقبل 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف مقر اإك�ضبو 
الأمني  نائبة  اأمينة حممد  2020 دبي معايل 

العام ل�أمم املتحدة.
جرى خ�ل اللقاء بحث اآفاق التعاون امل�ضرتك 
بني دولة الإمارات والأمم املتحدة و�ضبل تعزيز 

ودعم براجمها يف خمتلف املجالت.
ذات  الق�ضايا  ا�ضتعر�س اجلانبان عددا من  كما 

الهتمام امل�ضرتك ومنها التغر املناخي واأهمية 
تعزيز العمل الدويل اجلماعي من اأجل مواجهة 
تاأثرات التغر املناخي واإيجاد احللول الكفيلة 

بتحقيق ال�ضتدامة عامليا.
اأملليللنللة حمللمللد امل�ضاركة  وبللحللث �للضللمللوه ومللعللايل 
دبي   2020 اإك�ضبو  يف  املتحدة  للل�أمم  الللبللارزة 
وتبادل  مثمرة  دولية  �ضراكات  خلق  يف  واأهميته 
ومواجهة  الللللللدول  بلللني  واللللتلللجلللارب  اخلللللللرات 
الب�ضرية  تواجه  التي  اإحلاحا  الأكرث  التحديات 
اأجل حتقيق  املبذولة من  العاملية  ودعم اجلهود 

التنمية امل�ضتدامة يف املجتمعات.
نهيان  اآل  زايللد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ورحللب 
مبلللعلللايل اأمللليلللنلللة حمللمللد .. مللللوؤكللللدا دعللللم دوللللة 
الإمارات الثابت ل�أمم املتحدة وكافة براجمها 
اإىل حتقيق  تتطلع من خ�لها  التي  الطموحة 
الب�ضرية  اأجلللل  مللن  امل�ضتدامة  التنمية  اأهلللداف 

جمعاء.
ح�ضر اللقاء معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي 
وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل املدير العام 

لإك�ضبو 2020 دبي.

•• اأبوظبي - وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  �ضمو  ثمن 
نفذت  الللتللي  الأطللفللال  �ضلل  �ضد  للتطعيم  الإملللللارات  حملة  عمل  فللريللق  جللهللود 

بجمهورية باك�ضتان الإ�ض�مية.
اأجللراه مع فريق احلملة مب�ضاركة  الللذي  الهاتفي  الت�ضال  �ضموه خ�ل  وقللال 
باك�ضتان وعدد  مل�ضاعدة  الإماراتي  امل�ضروع  الغفلي مدير  �ضعادة عبداهلل خليفة 
من اأع�ضاء الفريق "اإننا اليوم بف�ضل التزام و�ضجاعة فريق عمل حملة الإمارات 
للتطعيم �ضد �ضلل الأطفال والعاملني ال�ضحيني يف اخلطوط الأمامية اأ�ضبحنا 

اأقرب من اأي وقت م�ضى للو�ضول اإىل عامل خال من �ضلل الأطفال".
وتوجه �ضموه يف اليوم العاملي ل�ضلل الأطفال الذي يوافق 24 اأكتوبر من كل عام 
بتحية تقدير واعتزاز اإىل فريق احلملة والأطفال الذين ا�ضتفادوا من التطعيم 
م�ضتقبل خال من  الأمللل يف  اأنهم جميعا مينحونا  موؤكدا  العامل  م�ضتوى  على 

�ضلل الأطفال.
التي نفذت يف جمهورية  الأطفال  �ضلل  للتطعيم �ضد  الإمللارات  وجنحت حملة 
باك�ضتان الإ�ض�مية خ�ل الفرتة من عام 2014 ولغاية نهاية �ضهر �ضبتمر 
�ضد  تطعيم  جرعة  و876  األفا  و240  مليونا   583 اإعطاء  2021 يف  عام 

مر�س �ضلل الأطفال خ�ل 8 �ضنوات لأكرث من 102 مليون طفل باك�ضتاين.
واأكد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن النجاح الكبر الذي حتققه حملة 
الإمارات للتطعيم �ضد �ضلل الأطفال تاأتي ثمرة التوجيهات الكرمية من �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ضاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�ضلحة واملتابعة احلثيثة ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة.
واأ�ضار �ضموه اإىل اأن جهود الفريق خ�ل تنفيذ حملة الإمارات للتطعيم �ضد �ضلل 
الأطفال تدعو للفخر والعتزاز وجت�ضد نهج دولة الإمارات الإن�ضاين وحر�ضها 
على م�ضاندة الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة ودعم اجلهود العاملية املبذولة من اأجل 

ا�ضتئ�ضال مر�س �ضلل الأطفال من العامل.
اأن فريق عمل حملة الإمللارات للتطعيم �ضد �ضلل الأطفال قدم  واأ�ضاف �ضموه 
يف  ملهمة  جنللاح  ق�ض�س  و�ضطر  العاملي  الإن�ضاين  العطاء  م�حم  من  ملحمة 
التحديات  ورغللم  املا�ضية  الفرتة  طللوال  التحديات خا�ضة مع حر�ضه  مواجهة 
موا�ضلة  19" على   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  فرو�س  جائحة  فر�ضتها  التي 

تنفيذ احلملة يف كافة الأقاليم الباك�ضتانية.
الإملللارات  حملة  تنفيذ  يف  العالية  والحللرتافلليللة  املنظم  بالعمل  �ضموه  واأ�للضللاد 

املناطق  من  منطقة   84 اإىل  احلملة  و�ضول  مع  الأطللفللال  �ضلل  �ضد  للتطعيم 
التفاين  يعك�س  الأمللر  هذا  اأن  موؤكدا  الإ�ض�مية  باك�ضتان  بجمهورية  ال�ضعبة 
حتقيق  على  اعلل�للضللاءه  وحللر�للس  للفريق  العالية  والهمة  والإرادة  والخلل��للس 

اأهدافها على الوجه الأكمل رغم اية حتديات.
ال�ضهلة ويعد تعزيز  اأن الق�ضاء على �ضلل الأطفال لي�س باملهمة  واأو�ضح �ضموه 
يف  متقدمة  تقنيات  يف  وال�ضتثمار  مثمرة  �ضراكات  واإقللامللات  اللللدويل  التعاون 
على  اأي�ضا يف احلفاظ  ت�ضهم  اأن  �ضاأنها  والتي من  املهمة  الأمللور  مواجهته من 

التقدم املحرز يف هذا ال�ضدد.
العمل  الإملللارات اتخذت  اأن دولللة  اآل نهيان  زايللد  ال�ضيخ عبداهلل بن  واأكللد �ضمو 
الإن�ضاين نهجا وممار�ضة ور�ضخته فع� وعم� من خ�ل مبادرتها الرائدة يف 
العامل اأجمع متوجها بالتحية والتقدير لكافة الفرق امليدانية امل�ضاركة يف تنفيذ 

هذه الغايات والأهداف الإن�ضانية النبيلة.
من جانبه قال �ضعادة عبد اهلل خليفة الغفلي اإن حملة الإمللارات للتطعيم �ضد 
�ضلل الأطفال هي انعكا�س للتزام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة بحماية امل�يني من �ضلل 
الأطفال و�ضمان ح�ضول كل طفل على فر�ضة مل�ضتقبل �ضحي ، م�ضرا اإىل ان 
عمل الفريق يت�ضم بال�ضمولية وهناك حر�س على متكني كافة املجتمعات التي 

نعمل فيها من حت�ضني موارد الرعاية ال�ضحية وتوفر التعليم والتدريب ال�زم 
وخلق فر�س العمل امل�ئمة يف هذا القطاع.

�ضمن  تنفذ  الأطللفللال  �ضلل  �ضد  للتطعيم  الإمللللارات  حملة  اأن  بالذكر  اجلللديللر 
اإطار مبادرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ل�ضتئ�ضال مر�س �ضلل الأطفال يف العامل 
بالتعاون  الإملللارات  لدولة  الإن�ضاين  النهج  اإطللار  يف  �ضموه  مبادرة  تاأتي  حيث   ،
من  واحلد  الب�ضرية  التنمية  برامج  لتطوير  الدولية  واملوؤ�ض�ضات  املنظمات  مع 
انت�ضار الأوبئة والوقاية من الأمرا�س وتقدمي امل�ضاعدات الإن�ضانية وال�ضحية 
ل�ضتئ�ضال  العاملية  املللبللادرات  ودعللم  والفقرة  املحتاجة  وال�ضعوب  للمجتمعات 

مر�س �ضلل الأطفال.
بق�ضايا  املعنية  امل�ضاريع  من  الأخر" جمموعة  امليل  "بلوغ  مبادرة  ت�ضمل  كما 
التي  املجتمعات  يف  الوقائية  والرعاية  الع�ج  املللبللادرة  وتوفر  العاملية  ال�ضحة 

تفتقر اإىل اإمكانية احل�ضول على اخلدمات ال�ضحية ذات اجلودة العالية.
نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  والتزام  روؤيللة  املبادرة  وجت�ضد 
على  تللوؤثللر  والللتللي  منها  الوقاية  ميكن  التي  الأمللرا�للس  على  الق�ضاء  ب�ضرورة 
املجتمعات الأكرث فقرا و�ضعفا يف العامل وم�ضاعدة م�يني الأطفال والبالغني 

على عي�س حياة �ضحية وكرمية.

•• دبي-وام:

دولة  انتخاب  اأن  الأوروبلليللة،  املفو�ضية  رئي�س  نائب  �ضينا�س،  مارَغريتي�س  اأكللد 
الإمللارات لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�ضان التابع ل�أمم املتحدة للمرة الثالثة 

موؤخرا يعك�س الثقل الدويل املتزايد للدولة.
اإن  الإمللارات )وام(  اأنباء  الأوروبللي يف ت�ضريحات خا�ضة لوكالة  امل�ضوؤول  وقال 
حقوق  تعزيز  يف  الإملللارات  جلهود  تتويج  هي  الإن�ضان  حقوق  جمل�س  ع�ضوية 
الإملللارات  توليها  التي  الأهمية  على  عاملية  �ضهادة  وهللي  واحلللريللات،  الإنلل�للضللان 

حلقوق الإن�ضان وحتقيق التنمية امل�ضتدامة على امل�ضتويني الإقليمي والدويل.
جاءت ت�ضريحات �ضينا�س، الذي ي�ضغل من�ضب نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية 
حل�ضور  للدولة  زيارته  هام�س  على  الأوروبية"،  احلياة  لطريقة  "للرتويج 
فعاليات احلفل الر�ضمي للمفو�ضية الأوروبية مبنا�ضبة يوم ال�ضرف الأوروبي 

الدول  اأجنحة  يف  دبللي   2020 اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن  ال�ضبت  يللوم  نظم  الللذي 
الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي.

التفاق  و  املتحدة  العربية  الإملللارات  لدولة  املتزايد  الللدويل  "الثقل  اأن  وتابع 
البراهيمي لل�ض�م مع اإ�ضرائيل تظهر اأن الإمارات تلعب دورا موؤثرا يف جهود 

�ضمان ال�ضتقرار يف املنطقة مبا متلكه من نفوذ وقدرة على الإلهام".
اأزمة ال�جئني  وعّرج امل�ضوؤول الأوروبللي على م�ضاهمة الإمللارات يف جهود حل 
ال�ضتمرار  قللادرا على  �ضيكون  الللدويل  املجتمع  اأن  الأفغان، معربا عن ثقته يف 
م�ضارات  تقدمي  املتحدة يف  العربية  الإملللارات  دولللة  م�ضاهمة  على  العتماد  يف 
الإمارات  اأن  دولللة  اأن  واأ�للضللاف  الأفللغللان.  للمواطنني  ومنظمة  واآمللنللة  قانونية 
العربية املتحدة لها احلق اأن تفخر ب�ضدة بالعمل الذي قامت به جنباً اإىل جنب 
مع �ضركائها يف املجتمع الدويل مل�ضاعدة ال�ضعب الأفغاين ا�ضتنادا اإىل اعتبارات 

اإن�ضانية.

واأ�للضللاف ان الحتللاد الأوروبلللي كر�س كل جهوده ل�ضمان الإجلل�ء ال�ضريع من 
يف  �ضخ�س   10،000 مللن  يقرب  مللا  م�ضاعدة  مللن  متكن  اأن  بعد  اأفغان�ضتان، 
عمليات الإج�ء مبوجب اآلية احلماية املدنية التي توافرت قبل اإغ�ق مطار 

كابول.
ويف حديثه عن اإك�ضبو 2020 دبي ، قال �ضينا�س اإن هذا املعر�س العاملي "ي�ضمح 
لنا جميعاً مبناق�ضة واإيجاد حلول للتحديات امل�ضرتكة التي نواجهها كمجتمع 
عاملي. نحن بحاجة اإىل هذه الفر�س ل�لتقاء معاً وبناء زخم م�ضرتك ملعاجلة 
التحديات  اأن  نعلم   ، اأوروبلللا  "يف  املناخ." واأ�للضللاف:  تغر  مثل  امللحة  الق�ضايا 
 2020 اإك�ضبو  يف  هنا  وجللودنللا  �ضبب  هو  وهللذا  عاملية.  حلوًل  تتطلب  العاملية 
بروح  العاملية  التحديات  ملواجهة  �ضركاءنا  مع  هادفة  حمادثات  يف  للم�ضاهمة 
من التعاون وت�ضافر اجلهود." واأ�ضاد امل�ضوؤول الأوروبي بالتنظيم املتميز لهذا 
احلدث العاملي، معتراً اأن اإك�ضبو "يعك�س الروؤية الإماراتية الطموحة لتحقيق 

مزيد من النجاحات العاملية." واأعرب عن تفائله اأن ميثل احلدث العاملي بداية 
العودة اإىل احلياة الطبيعية يف اأعقاب وباء كورونا.

"اآمل اأن ميثل احلدث ع�مة فارقة يف ت�ضهيل جهود العودة اإىل احلياة  وقال 
الطبيعية. فاأوروبا هي القارة الأكرث تلقيحاً يف العامل والإمارات لديها برنامج 
تطعيم مثر ل�إعجاب للغاية." واأ�ضار اإىل اأن هذا هو ال�ضبب الذي دفع الحتاد 
املفرو�ضة على  ال�ضفر  اإلغاء قيود  الأع�ضاء ب�ضرورة  الدول  اإىل حث  الأوروبللي 

املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة اعتباراً من 8 اأكتوبر املا�ضي.
غر اأن امل�ضوؤول الأوروبي اأكد على احلاجة اإىل بذل مزيد من اجلهود ل�ضمان 
و�ضول لقاحات كورونا اإىل جميع اأنحاء العامل، م�ضرا اإىل اأن الحتاد الأوروبي 
"الحتاد  اأن  م�ضيفا  الللعللامل،  لأنللحللاء  لقاح  جرعة  مليار  بت�ضدير  بالفعل  قللام 
الأوروبي يعول على الإمارات العربية املتحدة للعمل معنا يف هذا ال�ضعي" على 

حد قوله.

•• اأبوظبي -وام:

لأ�ضحاب  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة  وقعت 
مللع موؤ�ض�ضة  تللفللاهللم  مللذكللرة  الللهللمللم 
ال�ضبكية  لعللتلل�ل  اخلللريللة  حللملليللد 
الب�ضر  �ضعاف  حلللالت  ح�ضر  بلل�للضللاأن 
ملوؤ�ض�ضة  املنت�ضبني  ال�ضبكية  ومعتلي 
بيانات  قلللاعلللدة  يف  لللو�للضللعللهللم  زايلللللد 
مللوؤ�للضلل�للضللة حللملليللد اخلللريللة لعت�ل 
اللل�للضللبللكلليللة وذلللللك للللللتللمللكللن ملللن عمل 
والحتياجات  بللالأعللداد  اإح�ضائيات 

على م�ضتوى الدولة.
وقع املذكرة �ضعادة عبد اهلل عبد العايل 
احلميدان الأمني العام ملوؤ�ض�ضة زايد 
العليا ، وعن موؤ�ض�ضة حميد اخلرية 
خديجة  �للضللعللادة  ال�ضبكية  لعللتلل�ل 
ورئي�س  موؤ�ض�س  القبي�ضي،  درويلل�للس 
التنفيذي،  واملللديللر  الأمللنللاء  جمل�س 
جرت  التي  التوقيع  مرا�ضم  وح�ضر 
مبقر موؤ�ض�ضة زايد العليا لفيف من 
مذكرة  ومبوجب  اجلانبني.  قلليللادات 
بني  اخلللرات  تبادل  يجري  التفاهم 

التوعية  كلليللفلليللة  حللللول  املللوؤ�للضلل�للضللتللني 
واخلدمة وا�ضتمرارية ال�ضراف على 
العمرية  فئاتهم  مبختلف  احللللالت 
واحلياتية  العملية  حياتهم  ومراحل 
اأهللداف ن�ضر الوعي  ، وذلللك لتحقيق 
باعت�ل  والللللتللللعللللريللللف  امللللجلللتلللملللعلللي 
ال�ضبكية و�ضعف الب�ضر الناجت عنها، 

وح�ضر احلالت لإن�ضاء قاعدة بيانات 
بغر�س تقدمي الرعاية ال�ضاملة لهم 
وللحد من تدهور حالتهم بالتوعية 
واملتابعة، اإ�ضافة ال�ضعي لتقدمي كافة 
املحيطة  البيئة  لتكييف  اخلللدمللات 
اللل�للضللبللكلليللة لت�ئم  اعلللتللل�ل  بلللحلللالت 
والنف�ضية  اللل�للضللحلليللة  احللتلليللاجللاتللهللم 

واخلدمية،  واملللهللنلليللة  والللتللعللللليللملليللة 
ومراكز  الللهلليللئللات  ملللع  واللللتلللوا�لللضلللل 
الللبللحللوث الللعللامللليللة للل��للضللتللفللادة من 
اأحدث النتائج للوقوف على ما و�ضلت 
ت�ضاعد  علمية  اكللتلل�للضللافللات  مللن  اإللليلله 
ال�ضحية.  حللالللتللهللم  حتلل�للضللني  علللللللى 
العايل  �للضللعللادة عللبللد اهلل عللبللد  واأكللللد 

احلميدان الأمني العام ملوؤ�ض�ضة زايد 
توقيع  اأن  الللهللمللم  لأ�للضللحللاب  الللعللللليللا 
توجيهات  مع  ان�ضجاماً  جللاء  املللذكللرة 
املوؤ�ض�ضة  وحللر�للس  الر�ضيدة  الللقلليللادة 
اأف�ضل اخلدمات للفئات  على تقدمي 
وذلك  الهمم  اأ�ضحاب  من  امل�ضتفيدة 
املجتمع،  يف  النللدمللاج  من  لتمكينهم 

ملل�للضلليللداً مبللوؤ�للضلل�للضللة حللملليللد اخلرية 
منذ  قللامللت  الللتللي  ال�ضبكية  لعللتلل�ل 
املجتمعي  الللللوعللللي  بللنلل�للضللر  نلل�للضللاأتللهللا 
لدى  ال�ضبكية  بللاإعللتلل�ل  والللتللعللريللف 
لت�ضهيل  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  اأفللللراد 
اكت�ضبت  الللذي  الأمللر  امل�ضابني  حياة 
مللللن خللل�لللله مللوؤ�للضلل�للضللة حللملليللد ثقة 

الللهلليللئللات، وقامت  واحللللللرتام جللملليللع 
باأعمال الرعاية الناجحة للعديد من 
الفراد على م�ضتوى الدولة امل�ضابني 
�ضعادة  واأكلللد  العني  �ضبكية  باعت�ل 
اأهللملليللة حتقيق  عللبللد اهلل احلللملليللدان 
ال�ضحية  للخدمات  الدائم  التطوير 
واإيجاد  الللهللمللم،  لأ�للضللحللاب  ل�للضلليللمللا 

احللول للتحديات التي قد تعيق اآلية 
دجمهم يف املجتمع، وتعزيز التوا�ضل 
امل�ضالح  لتحقيق  اجلللهللات  كافة  بللني 
م�ضلحة  يف  تلل�للضللّب  الللتللي  امللل�للضللرتكللة 
اأ�ضحاب الهمم ولبناء ع�قات تعاون 
انط�قاً  الأطللللراف  كللافللة  بللني  فعالة 
من الأهداف ال�ضرتاتيجية والروؤية 
بامل�ضوؤولية  يللتللعلللللق  فلليللمللا  امللل�للضللرتكللة 
التنمية  حتلللقللليلللق  يف  امللللجلللتلللملللعللليلللة 
الجتماعية امل�ضتدامة وبناء جمتمع 
اجلهود  ظلللل  ويف  ملل�للضللتللدام،  �للضللحللي 
املبذولة يف جمايل التغطية ال�ضحية 
اأ�ضحاب  لفئات  الإن�ضانّية  والرعاية 
اأكللللدت �ضعادة  الللهللمللم. وملللن جللانللبللهللا 
اأهمية  الللقللبلليلل�للضللي  درويللل�لللس  خللديللجللة 
املذكرة مع �ضرٍح عايل وعريق  وقيع 
الهمم،  لأ�للضللحللاب  العليا  زايلللد  مللثللل 
املوؤ�ض�س  وفللعللل  ا�للضللم  حتللمللل  واللللتلللي 
الراحل، وت�ضر على قيمه الإن�ضانية 
التي لزالللت تعي�س يف قلوب ونفو�س 
داخل وخارج  ال�ضعوب  زايد من  اأبناء 

الوطن .

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل نائبة الأمني العام 
لالأمم املتحدة يف اإك�شبو 2020 دبي

عبداهلل بن زايد يثمن جهود فريق حملة الإمارات للتطعيم �شد �شلل الأطفال يف باك�شتان

نائب رئي�س املفو�شية الأوروبية ي�شيد بجهود الإمارات لتعزيز حقوق الإن�شان واحلريات

تفاهم بني موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم وموؤ�ش�شة حميد اخلريية لعتالل ال�شبكية

كليفالند كلينك ي�شجل رقما قيا�شيا يف عمليات زراعة الأع�شاء

•• اأبوظبي -وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفرو�س 
230،026 فح�ضا جديدا خ�ل ال�ضاعات  اأعلنت الللوزارة عن اإجراء 
الل 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق  اإجللراءات    و�ضاهم تكثيف 
اإ�ضابة  حللالللة   94 عللن  الك�ضف  يف  الللدولللة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  مللن  امل�ضتجد  كللورونللا  بفرو�س  جللديللدة 
يبلغ  وبللذلللك  اللل�زمللة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  حلللالت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 739،284 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�ضابة وذلك من تداعيات الإ�ضابة 
بفرو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،130 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  عن  املجتمع  ووقللايللة  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ضاتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ض�مة اجلميع.
بفرو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة   123 �ضفاء  عن  اللللوزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�ضحية ال�زمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�ضفاء 733،250 حالة. 

اأجرت 230،026 فح�سا ك�سفت عن 94 اإ�سابة

ال�شحة تعلن �شفاء 123 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تعلن تقدمي 13,476 جرعة من 

لقاح كوفيد-19 خالل الـ24 �شاعة املا�شية 
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 13،476 جرعة من لقاح 
اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�ضية  الل24  ال�ضاعات  خ�ل  كوفيد19- 
اللقاح  توزيع  ومعدل  20،900،490 جرعة  ام�س  تقدميها حتى  التي مت 

�ضخ�س.  100 لكل  جرعة   211.32
اإىل  و�ضعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  اللللوزارة  خطة  مللع  متا�ضيا  ذلللك  يللاأتللي 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فرو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

بن  زايللد  موؤ�ض�ضة  عللام  العامري مدير  كللردو�للس  بن  �ضامل  �ضعادة حمد  اأكللد 
�ضلطان اآل نهيان ل�أعمال اخلرية والإن�ضانية اأن املوؤ�ض�ضة اأولت منذ ن�ضاأتها 
على يد القائد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 
الأم  ال�ضق اخلا�س ب�ضحة  اهتماما خا�ضا ول�ضيما  ال�ضحي  ثللراه، اجلانب 
والطفل حيث ان�ضاأت لدعم هذا اجلانب العديد من امل�ضت�ضفيات يف خمتلف 
يف  والطفولة  الأمومة  كم�ضت�ضفى  ال�ضحية،  امل�ضاعدة  اىل  املحتاجة  الدول 

�ضنعاء، ويف كابول، ويف بع�س الدول الفريقية.
الذي  الأطفال  ل�ضلل  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف  العامري  واأ�ضاف 

الأطفال  �ضلل  ان  عللام  كللل  مللن  اأكتوبر  �ضهر  مللن  والع�ضرين  الللرابللع  يللوافللق 
اأبللديللة، يحد حركة  اإعللاقللة  وي�ضكل  الأجلليللال  يللهللدد م�ضتقبل  فللتللاك  مللر�للس 
غره  مل�ضاعدة  اأ�ضراً  دائماً  ويجعله  الطبيعية  حياته  متابعة  من  الن�ضان 
ليتمكن من القيام بالعديد من املمار�ضات العملية، واملهن وغرها، ولو اأن 
التغلب على الإعاقة والتعوي�س عنها  ال�ضلبة  باإرادته  ا�ضتطاع  بع�ضهم قد 
تزال  ل  املوؤ�ض�ضة  ان  موؤكدا  ت�ضريحه  اختتم  و  خمتلفة.  �ضور  يف  بللالبللداع 
تويل جل اهتمامها باجلانب ال�ضحي ل�أطفال باعتبارهم م�ضتقبل الرثوة 
جهودها  و�ضتوا�ضل  الأوطلللان،  وبناة  الغد  رجللال  وهللم  الإن�ضانية  الب�ضرية 
امل�ضاعدات لتح�ضني الأطفال  الأم والطفل وتقدمي  الهادفة لرعاية �ضحة 

من داء ال�ضلل.

زايد الإن�شانية توؤكد موا�شلة جهودها لرعاية �شحة الأم والطفل

•• اأبوظبي-وام:

تللوفللر فللر�للس وظيفية  "الدار" اعللتللزامللهللا  الللعللقللاريللة  الللللدار  �للضللركللة  اأعلللللنللت 
اإملللاراتلللي خللل�ل اللل�للضللنللوات اخلللملل�للس املللقللبلللللة، متللا�للضلليللاً مع  1000مواطن  لللل 
اأطلقتها  التي  اخلم�ضني"  "م�ضاريع  �ضمن  الطموحة  التوطني  م�ضتهدفات 

حكومة دولة الإمارات.
ويوؤكد هذا الإع�ن التزام الدار بتعزيز معدلت التوطني يف القطاع اخلا�س 
وجتهيزها  املحلية  املواهب  من  القادم  اجليل  وتطوير  ت�ضكيل  يف  وامل�ضاهمة 
الإملللارات من خلل�ل برناجمها  دولللة  بال�ضراكة مع حكومة  املللهللارات  باأف�ضل 

لدعم املواهب املحلية "ناف�س".
ويف اإطار هذه املبادرة �ضيتم توفر 200 فر�ضة عمل جديدة �ضنوياً يف خمتلف 
مع  القادمة،  اخلم�س  ال�ضنوات  مدى  على  و�ضركائها  للدار  التابعة  ال�ضركات 
اإتاحة الوظائف للخريجني اجلدد بالإ�ضافة اإىل املهنيني املتمر�ضني واأ�ضحاب 
الألف  املنا�ضب  �ضت�ضمل  اللتزام،  اأف�ضل فائدة من هذا  اخلللرات. ولتحقيق 
اإىل  بالإ�ضافة  الللدار  اأعمال  اجلديدة وظائف مبا�ضرة عر خمتلف قطاعات 
منا�ضب غر مبا�ضرة لدى �ضركاء وموّردي الدار وذلك متا�ضياً مع متطلبات 

برنامج ال�ضركة لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة.
وتطوير  منوهم  تدعم  وظيفية  بفر�س  املحلية  املواهب  ال�ضركة  �ضتزود  كما 

والتجزئة  والتعليم  والتطوير  ال�ضتثمار  بللاإدارة  مرتبطة  اأدوار  يف  مهاراتهم 
ال�ضركة فر�س عمل يف جمالت متخ�ض�ضة  �ضتوفر  وال�ضيافة وغرها. كما 

مثل ال�ضتدامة والبتكار والتحول الرقمي والبيانات والتحلي�ت واملبيعات.
الللتللزامللات التوطني احلالية يف  الللوظللائللف اجلللديللدة اإىل جللانللب  وتللاأتللي هللذه 
�ضركة الدار وجهود التوظيف امل�ضتمر التي تخ�ض�س للمواهب الإماراتية اأهم 
املنا�ضب العليا واملوؤثرة عر خمتلف وحدات عمل ال�ضركة. وميثل املواطنون 
الدار  �ضركة  يف  التنفيذية  الإدارة  فللريللق  ن�ضف  قللرابللة  حللاللليللاً  الإمللاراتلليللون 
والللدار ل��ضتثمار  الللدار  التنفيذية يف جمموعة  الرئا�ضة  وي�ضغلون منا�ضب 
والدار للم�ضاريع والدار للريادة. وي�ضغل املواطنون %32 من منا�ضب قيادة 
الإدارات الرئي�ضية، مبا يف ذلك ال�ضرتاتيجية والتحول وال�ضتدامة والت�ضويق 
واإدارة  التجارية  وال�ضوؤون  املعلومات  وتكنولوجيا  وامل�ضرتيات  والت�ضالت 
وت�ضغل  والأداء.  والثقافة  الب�ضرية  واملللوارد  ال�ضتثمارات  ومتويل  املحافظ، 

املواطنات الإماراتيات %18.7 من جميع املنا�ضب العليا يف ال�ضركة.
العاملة يف  القوى  اإجمايل  من  اأ�ضا�ضياً  ركناً  ال�ضباب  ي�ضكل  اأخللرى،  من جهة 
املبادرة  و�ضت�ضعى  عاماً،   35 دون  املواطنني  املوظفني  من   53% مع  الللدار 
وذلك  املجموعة،  يف  العاملني  الإماراتيني  ال�ضباب  عللدد  زيللادة  اإىل  اجلديدة 
بهدف حتفيز التفكر الإبداعي وتبني التكنولوجيا اجلديدة يف هذا القطاع. 
اجلدد  للخريجني  الللللدار  لللرامللج  املللتلللداداً  اللل�للضللبللاب  علللللى  الللرتكلليللز  وي�ضكل 

وال�ضراكة الأخرة مع وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني لتوفر فر�س العمل 
للمواهب الإماراتية ال�ضابة.

مبادرة  اإن  العقارية  الللدار  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الذيابي،  طلل�ل  وقللال 
ودفع  توجيه  اإىل  تهدف  الر�ضيدة  قيادتنا  اأطلقتها  التي  اخلم�ضني  م�ضاريع 
النمو امل�ضتدام طويل الأجل للدولة واملواطنني. ونحن نفتخر بدورنا الرائد 
التزامنا  ونوؤكد  الهامة.  املبادرة  هذه  يف  اخلا�س  القطاع  م�ضاهمة  تعزيز  يف 
ال�ضرورية  بالفر�س  وتزويده  الإماراتية  املواهب  من  القادم  اجليل  بتمكني 
قوي  منو  م�ضار  لديها  وطموحة  ناجحة  �ضركة  يف  املهنية  م�ضرته  لت�ضكيل 
�ضنحقق  املللبللادرة،  هللذه  دعللم وتبني  ، ومللن خلل�ل  واأعللمللال متنوعة  وم�ضالح 
يف  وفاعل  رئي�ضي  وحمللرك  امل�ضوؤولية  من  عللاٍل  بح�ٍس  تتمتع  ك�ضركة  هدفنا 

م�ضرة التنمية القت�ضادية امل�ضتمرة يف دولتنا.
من جانبها، قالت بيان احلو�ضني، املدير التنفيذي للموارد الب�ضرية والأداء يف 
�ضركة الدار العقارية انه من خ�ل بيئة العمل املتنوعة، تقدم الدار العديد 
التابعة  �ضركاتها  خمتلف  يف  بالفر�س  واملليئة  املميزة  املهنية  امللل�للضللارات  مللن 
اخلريجني  اأو  اخلللرات  واأ�ضحاب  املتمر�ضني  �ضواء  الإماراتيني،  للمواطنني 
والبتكار  ال�ضتثمار  وقطاع  العقارية  للقطاعات  �ضيكون  �ضك  وبدون  اجلدد. 
وال�ضتدامة والتعليم دور اأ�ضا�ضي يف م�ضرة التطوير يف دولة الإمللارات، مما 
�ضيمكن املواهب الإماراتية من امل�ضاهمة يف ت�ضكيل م�ضتقبل وطنها. ونحن يف 

�ضركة الدار نتطلع اإىل الرتحيب بتلك املواهب يف عائلة الدار خ�ل ال�ضنوات 
اخلم�س املقبلة وما بعدها.

وي�ضكل الإماراتيون %33.5 من موظفي الدار بعد ان�ضمام اأكرث من 100 
مللواطللن اإىل �للضللفللوف اللل�للضللركللة خللل�ل الللعللامللني املللا�للضلليللني ، وارتللفللعللت اأعلللداد 
التوظيف  برامج  بف�ضل  الأخللرة  ال�ضنوات  خلل�ل  املجموعة  يف  الإمللاراتلليللني 
ال�ضركة  يف  امل�ضتويات  جميع  عر  اجلدد  املوظفني  ت�ضتقبل  التي  املتخ�ض�ضة 

يف كل عام.
الرامية  الللدار  عمل  اإ�ضرتاتيجية  �ضمن  اأ�ضا�ضياً  تركيز  حمور  املواهب  وتعد 
"املوظفني"  حمللور  ويللركللز   ، البعيد  املللدى  على  امل�ضتدام  النمو  حتقيق  اإىل 
على ث�ثة جمالت رئي�ضية هي جذب املواهب عالية الأداء والحتفاظ بها، 
وتطوير ودمج املوظفني، وبناء بيئة عمل قائمة على البتكار والإبداع. وبناًء 
�ضمن  العاملة  قوتها  يف  والتنوع  ال�ضمول  ال�ضركة  ت�ضع  الركائز،  هللذه  على 
خمتلفة،  جن�ضية   43 مللن  اأكلللرث  اللللدار  فللريللق  وي�ضم  الرئي�ضية،  اأولللويللاتللهللا 
الإناث و%64 من الذكور، وت�ضمل جهود التنوع وال�ضمول  %36 منها من 
اأي�ضاً اأ�ضحاب الهمم، حيث توا�ضل الدار العمل على حتقيق التزامها يف اأول 
"اأطمح"  وبرنامج  التعاون اخلليجي  عقد ل�أثر الجتماعي يف دول جمل�س 
الذي يدعم تدريب وتوظيف اأ�ضحاب الهمم ، و�ضي�ضمن التزام الدار الأخر 

ح�ضول املزيد من اأ�ضحاب الهمم على فر�س عمل يف ال�ضركة.

•• اأبوظبي-وام:

ح�ضدت كليات التقنية العليا ث�ث جوائز رئي�ضية �ضمن فعاليات جوائز 
ال�ضتدامة اخلليجية وامل�ضوؤولية املجتمعية للموؤ�ض�ضات لعام 2021 حيث 
فازت الكليات بجائزتني ذهبيتني عن فئة "ال�ضتدامة يف وقت الأزمات" 
وفئة " اأف�ضل املمار�ضات يف اأماكن العمل واملللوارد الب�ضرية" ف�ض� عن 

اجلائزة الرونزية عن فئة البتكار يف التكنولوجيا امل�ضتدامة.
ويللاأتللي ذللللك تتويجا جلللهللود الللكللللليللات وممللار�للضللاتللهللا املللتللملليللزة يف جمال 
ال�ضتدامة والتزامها بتعزيز جودة احلياة والرفاهية ملوظفيها وتطبيقها 

لأف�ضل املمار�ضات العاملية.
وتقدم جوائز ال�ضتدامة اخلليجية تقديرا للموؤ�ض�ضات وال�ضركات التي 
جميع  يف  املجتمعية  وامل�ضوؤولية  ال�ضتدامة  يف  متميزة  مللبللادرات  تنفذ 

اأنحاء دول اخلليج ومنطقة ال�ضرق الو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
و�ضمن فئة "ال�ضتدامة يف وقت الأزمات" نوهت جلنة حتكيم اجلائزة 
التن�ضيق  يف  بلله  يللحللتللذى  ومنللللوذج  كللمللثللال  العليا  التقنية  كللللليللات  بلللدور 
واحلفاظ على اأف�ضل ممار�ضات ال�ضحة وال�ض�مة والبيئة على �ضعيد 
اإيجابية  بيئة  توفر  اأجللل  من  وجهودها  تركيزها  عن  ف�ض�  املوؤ�ض�ضة 
املبادرات  مللن  حللزمللة  تطبيق  خلل�ل  مللن  للموظفني  متميزة  وجتللربللة 

املوجهة للموظفني خا�ضة على م�ضتوى التحول اىل العمل عن بعد.
واأكد املهند�س عبد اهلل املهري نائب مدير جممع كليات التقنية العليا 
للخدمات امل�ضاندة.. اأن الكليات حر�ضت طوال جائحة "كوفيد - 19" 
الأكادميية  الهيئتني  اأعلل�للضللاء  مللن  والعللتللنللاء مبللواردهللا  الهللتللمللام  على 
والإدارية بالرتكيز على تعزيز �ض�متهم ورفاهيتهم خ�ل هذه الأوقات 
ال�ضتثنائية وتوفر اأف�ضل الرامج والفر�س الداعمة لتطويرهم املهني 
وقدمت الكليات خ�ل تلك الفرتة منوذجا متميزا يف التحول الرقمي 
الداعمة  املللمللار�للضللات  لأفلل�للضللل  تطبيق  و�للضللط  بعد  عللن  والتعليم  للعمل 
ذلك  على  وح�ضدت  عالية  وجللودة  بفاعلية  الأداء  وا�ضتدامة  ل�ضتمرار 

امل�ضبقة  اجلاهزية  على  اعتمدت  كونها  عاملية  حملية  اإ�للضللادات  النموذج 
وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل فكانت اأ�ض�س التميز احلكومي من مرونة وا�ضتباقية 

وابتكار من العوامل الداعمة للنجاح يف اإدارة الأزمات والتحديات.
ونالت كليات التقنية العليا اجلائزة الذهبية عن فئة ال�ضتدامة يف وقت 
الأزمات بف�ضل ارتقائها اإىل م�ضتوى التحدي واتخاذها اجراءات �ضريعة 
جائحة  فللرتة  خلل�ل  ال�للضللتللدامللة  يف  ا�ضرتاتيجيتها  ملللواءمللة  ا�ضتباقية 
اأف�ضل  وتبنيها  وم�ضتدامة  مبتكرة  م�ضاريع  تنفيذ  مللع   19  - كوفيد 
م�ضتوى  على  وال�ض�مة  وال�ضحة  البيئة  جوانب  خمتلف  يف  املمار�ضات 

جممع الكليات.
اأماكن  يف  املمار�ضات  اأف�ضل  فئة  عن  الذهبية  اجلائزة  الكليات  وحللازت 
املمار�ضات  اأفلل�للضللل  اعللتللمللاد  يف  جناحها  نظر  الب�ضرية  واملللللوارد  العمل 
لرت�ضيخ ثقافة ال�ضتدامة بني موظفيها واملجتمع الأو�ضع نطاقا حيث 
تويل الكليات اأهمية ق�ضوى لن�ضر وتعزيز ال�ضتدامة والبتكار ومتكني 

املواهب.
برامج  عللدة  الكليات  يف  الب�ضرية  امللللوارد  اإدارة  طرحت  ذلللك  اإثللر  وعلى 
املهني  التطوير  برنامج  منها  العمل  بيئة  لتعزيز  مبتكرة  ومللبللادرات 
"هادف"  "�ضند" لدعم توظيف اخلريجني وبرنامج  "اإك�ضيد" ومبادرة 
املهني  للتدريب   C³ واأكللادميلليللة  الأكللادميلليللة  للللللكللوادر  املهني  للتطوير 

للموظفني، و نظام العمل التطوعي للموظفني.
وجللللاء حلل�للضللول الللكللللليللات علللللى اجللللائلللزة الللرونللزيللة عللن فللئللة "البتكار 
مبتكرة  تدريبية  من�ضة  اط�قها  نظر  امل�ضتدامة"  التكنولوجيا  يف 
وتدريب  لتعليم  تدريبية  جترية  لتوفر  الفللرتا�للضللي  الللواقللع  بتقنية 
التدري�ضية والإداريللة والطلبة يف جمموعة متنوعة من  الهيئة  اأع�ضاء 

املو�ضوعات املتعلقة بالبيئة وال�ضحة وال�ض�مة.
تعتمد  واقعية  �ضيناريوهات   4 من  الفرتا�ضي  الواقع  من�ضة  وتتاألف 
الطوارئ  اإدارة  وت�ضمل  امل�ضتهدفة  التعليمية  للمح�ض�ت  املحاكاة  على 

واإدارة املخاطر و�ضوء الأحوال اجلوية وال�ضتدامة.

•• دبي - وام: 

ال�ضتوي  حملتها  دبلللي  بلللللديللة  بللللداأت 
"�ضحراوؤنا جميلة" حتت �ضعار "معا 
ال�ضحراوية"  املللنللاطللق  لإ�للضللتللدامللة 
اخلا�ضة  ال�ضنوية  خطتها  و�للضللمللن 
فئات  جلميع  املجتمعية  بالتوعية 
املجتمع املحلي يف اإمارة دبي مبجال 
الإدارة امل�ضتدامة للنفايات واحلفاظ 

على املظهر احل�ضاري واجلمايل.
لللتللوعلليللة مرتادي  احلللملللللة  وتلللهلللدف 
ثقافة  وتعزيز  ال�ضحراوية  املناطق 
تقليل النفايات وامل�ضوؤولية املجتمعية 
جتاه البيئة املحلية وتت�ضمن العديد 
امليدانية  الللتللوعللويللة  اللللزيلللارات  مللن 
املبا�ضرة ون�ضر ال�ضلوكيات ال�ضحيحة 
لكيفية التخل�س الأمن من خملفات 
ال�ضواء والرح�ت الرية من خ�ل 
الللتللوعلليللة الإلللكللرتونلليللة عللر مواقع 

التوا�ضل الجتماعي.
مع  ال�ضراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  كما 
موؤ�ض�ضات املجتمع املدين والقطاعني 
وت�ضافر  لللتللكللامللل  واخللللا�لللس  اللللعلللام 
جهود التوعية يف جمالت املحافظة 
دعم  وبللالللتللايل  املحلية  البيئة  علللللى 
جهود القيادة الر�ضيدة بتعزيز حمور 
اأهم اأولويات "  " كاأحد  " ال�ضتدامة 
 " وحملللللور  دبي"   2020 اإكلل�للضللبللو 
عن  املنبثق  املدينة"  بيئة  اإ�ضتدامة 

اخلطة الإ�ضرتاتيجية لبلدية دبي.
تعزيز  اإىل  دائماً  دبي  بلدية  وت�ضعى 
اأعلى  بلللتلللقلللدمي  املللجللتللمللعللي  دورهلللللللا 
القطاعات  م�ضتويات اخلدمة يف كل 
وجللللمللليلللع �لللضلللرائلللح املللجللتللمللع وذلللللك 
العامة  النظافة  مبوؤ�ضر  بللالإرتللقللاء 
العاملية  املللل�لللضلللتلللويلللات  اأفللل�لللضلللل  اإىل 

وم�ضتدامة  نظيفة  بيئة  وللل�للضللمللان 
البيئة  فللليلللهلللا  مبللللا  دبلللللي  اإملللللللللارة  يف 
اإقبال  �ضت�ضهد  والللتللي  ال�ضحراوية 
اإك�ضبو  معر�س  مع  بالتزامن  كثيفا 
الإ�لللضلللارة  ملللن  لبللللد  وهللنللا   2020
املناطق  مللرتللادي  الللتللزام  اأهمية  اإىل 
التخييم  ومللللواقللللع  الللل�لللضلللحلللراويلللة 
على  وجمال  نظافة  على  باملحافظة 
هذه الأماكن الطبيعية الرائعة فهي 
مهام  تقت�ضر  ول  اجلميع  م�ضوؤولية 
وا�ضتدامتها  نظافتها  على  احلفاظ 
على اجلهات احلكومية كما �ضتكثف 

وزيادة  التوعوية  دبي اجلهود  بلدية 
عدد امل�ضتفيدين من برنامج التوعية 
امليدانية املبا�ضرة وم�ضتخدمي مواقع 
واجلدير  الجلللتلللملللاعلللي.  الللتللوا�للضللل 
ال�ضابقة  الن�ضخة  خ�ل  اأنلله  بالذكر 
مت   2021/2020 احلملة  لللهللذه 
ميدانية  توعوية  زيلللارة   88 تنفيذ 
مبا�ضرة لتوعية اجلمهور يف خمتلف 
منها  ا�ضتفاد  اللل�للضللحللراويللة  املللنللاطللق 

اأكرث من 22 األف متنزه.
و�ضيتم من خ�ل هذه احلملة تطبيق 
للل�للضللمللان نظافة  مللتللكللامللل  بللرنللامللج 

امللللنلللاطلللق الللل�لللضلللحلللراويلللة ملللن خ�ل 
بتنفيذ  يقوم  متخ�ض�س  عمل  فريق 
مدار  علللللى  يللومللي  تنظيف  بللرنللامللج 
ال�ضاعة اإذ ي�ضتمل هذا الرنامج على 
عدد من املحاور الرئي�ضية والتي من 
نظافة  متابعة  مللهللام  تنفيذ  اأبللرزهللا 
بالإ�ضافة  هللذا  ال�ضحراوية  املللواقللع 
اإىل اأنه �ضيتم ن�ضر الإع�ن والفيديو 
الإلكرتوين  الللريللد  الللتللوعللوي عللر 

جلميع موظفي حكومة دبي.
و�للضلليللتللم تللكللثلليللف الللتللعللاون ملللع كافة 
احلكومي  القطاعني  مللن  ال�ضركاء 
التوعية  جمللالت  لتعزيز  واخلللا�للس 
واملوظفني  الللطلللللبللة  لللفللئللة  الللبلليللئلليللة 
عللن طللريللق تنظيم حمللا�للضللرات عن 
والن�ضائح  اللللر�لللضلللائلللل  ونلل�للضللر  بللعللد 
عللر الللريللد الإلللكللرتوين ومن�ضات 
وتنفيذ  الجلللتلللملللاعلللي  اللللتلللوا�لللضلللل 
الرقابية  بللالللزيللارات  خا�س  برنامج 
والتفتي�ضية وتفعيل الدور املجتمعي 
بامل�ضاركة بفعاليات التنظيف امليداين 

يف هذه املناطق .
هلللللذا و�للضلليلل�للضللتللمللل الللللرنللللامللللج على 
نفايايات  �لللضللل�ل  تلللوفلللر  مللتللابللعللة 
خملفات  بللقللايللا  لحللتللواء  خم�ض�ضة 
الللللفللللحللللم الللللنللللاجتللللة ملللللن ملللللرتلللللادي 
"مزودة  اللللل�للللضللللحللللراويللللة  املللللنللللاطللللق 
م�ضنعة  الليلي"  العاك�س  بال�ضريط 
مقاومة  تللكللون  بحيث  احلللديللد  مللن 
اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضتعال  للحرارة 
توفر دراجات التفتي�س ال�ضحراوية 
املناطق  نظافة  مبتابعة  تللقللوم  الللتللي 
اللللوعلللرة علللللى مللللدار اللل�للضللاعللة والتي 
يتوفر فيها كافة املتطلبات ال�زمة 
لتنفيذ اجلولت امليدانية بكل جودة 

واقتدار.

•• طوكيو-وام:

 11 "يوم اليابان" املقرر تنظيمه يف  تعتزم اجلهات اليابانية املخت�ضة ا�ضتثمار 
2020 دبي للرتويج ملعر�س اك�ضبو الدويل  دي�ضمر القادم يف معر�س اك�ضبو 

فازت با�ضت�ضافته مدينة او�ضاكا اليابانية . الذي   2025
تخفيف  اإىل  اليابانية  احلكومة   ، اأو�ضاكا  بلدية  رئي�س  مات�ضوي  اإيت�ضرو  ودعا 
اأو�ضاكا  معر�س  عن  امل�ضوؤولون  يتمكن  حتى  كورونا  بوباء  املتعلقة  ال�ضفر  قيود 
اإك�ضبو  اليابان" يف معر�س  "يوم  اإىل  دبي ل�ن�ضمام  اإىل  ال�ضفر  من   2025

و خا�ضة رجال  الللدويل  احلللدث  بامل�ضاركني يف  الللدويل ل�لتقاء  دبللي   2020
العمال وامل�ضتثمرين ، وفقاً لتقرير ن�ضرته �ضحيفة �ضانكي �ضيمبون.

اأو�ضاكا هروفومي يو�ضيمورا دبي يف  وكم�ضيفني، �ضوف يزور مات�ضوي وحاكم 
يف "يوم اليابان"، حيث من املقرر اإقامة عر�س وحفل  للم�ضاركة  دي�ضمر   11
القيام بجولة على  "اأريد  ال�ضحيفة عن مات�ضوي قوله  اأي�ضاً. ونقلت  ا�ضتقبال 
اليابان/،  /يللوم  اأجللل  املنا�ضب من  الوقت  واملواطنني يف  الأعمال  رجللال  اأو�ضاط 
اأكللر عللدد ممكن من  2025 مللن خلل�ل دعللوة  اأو�للضللاكللا  اإك�ضبو  اأملللً� يف تفعيل 
واكاميا وزير معر�س  و كينجي  اأن مات�ضوي  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  امل�ضاركني. 

كورونا  قيود  املركزية  احلكومة  تخفف  اأن  �للضللرورة  على  اتفقا  اأو�للضللاكللا  اإك�ضبو 
املخطط  اجلولة  ي�ضاعد  كورونا" مبا  �ضفر  جللواز  "با�ضتخدام  بال�ضفر  املتعلقة 
راكدة  ظلت  التي  اأو�ضاكا  يف  والقت�ضادية  الجتماعية  الأن�ضطة  تدفع  اأن  لها 
2025 بوزارة التجارة اإن  اإك�ضبو  منذ الوباء. وقال م�ضوؤولون يف مقر معر�س 
اأو�ضاكا تخطط لل�ضماح للم�ضاركني بالن�ضمام اإىل حفل ال�ضتقبال الذي �ضيعقد 
املعنيني  ن�ضاط  من  حتد  كعقبة  ال�ضحي  احلجر  اإىل  مات�ضوي  واأ�للضللار  دبللي.  يف 
اإذا  العمل  "لميكننا  الأجانب، قائً�  الوافدين  اأو�ضاكا وكذلك  اإك�ضبو  مبعر�س 

ُو�ضعنا يف احلجر ال�ضحي يف اليابان بعد العودة /من دبي/".

 2025 اأو�للضللاكللا  اإك�ضبو  معر�س  اإن  قللال  كي�ضيدا  فوميو  الللللوزراء  رئي�س  وكللان 
على اأزمة فرو�س كورونا. تغلبنا  اأن  اجلديد" بعد  للع�ضر  كبر  "م�ضروع 

اإك�ضبو  معر�س  يف  م�ضاركتها  اأكللدت  التي  الللدول  عللدد  بلغ  اأكتوبر،   15 ولغاية 
 150 اإىل م�ضاركة  اليابان  تهدف  بينما  دولية،  و5 منظمات  دولة   58 اأو�ضاكا 
اأهمية  دبي ميثل  اك�ضبو  اأن  �ضانكي  واعترت �ضحيفة  دولية.  و25 هيئة  دولللة 
كبرة لنجاح اليابان يف الرتويج ملعر�س اأو�ضاكا . ويعتقد امل�ضوؤولون عن معر�س 
"فر�ضة ثمينة لنقل موا�ضيع  اليابان" يف دبي  "يوم  اأن   2025 اأو�ضاكا  اإك�ضبو 

و�ضحر اإك�ضبو اأو�ضاكا 2025".

الدار تدعم برنامج )ناف�س( بتوفري 1000 وظيفة ملواطني الدولة خالل 5 �شنوات

املو�شيقى الع�شكرية وفريق الفر�شان ي�شاركان يف اإك�شبو 2020 دبي

كليات التقنية تفوز بثالث من جوائز 
ال�شتدامة اخلليجية 2021

بلدية دبي تبداأ حملتها ال�شتوية �شحراوؤنا جميلة

يوم اليابان يف اك�شبو 2020 دبي يروج لإك�شبو اأو�شاكا 2025

•• دبي - وام:

الفر�ضان  وفللريللق  الللدفللاع  للللوزارة  التابعة  الع�ضكرية  املو�ضيقى  فرقة  �ضاركت 
الإماراتي ل��ضتعرا�ضات اجلوية من خ�ل جناح الأمانة العامة ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية يف "اإك�ضبو 2020 دبي"، احلدث العاملي التاريخي الذي 
ت�ضت�ضيفه دولة الإمارات، كما �ضارك يف العر�س اجلوي فريق ال�ضقور اجلوي 

من اململكة العربية ال�ضعودية والفرقة الكويتية للعرو�س ال�ضعبية.
�ضبت  عبدالرحمن  الللركللن  اللللللواء  �ضعادة  الحتفالية  يف  الللدفللاع  وزارة  ومللثللل 
الع�ضكرية  املو�ضيقى  امل�ضرتكة. وقدمت  الأركللان للقدرات  املري م�ضاعد رئي�س 
الإماراتية مقطوعات مو�ضيقية ع�ضكرية ومقطوعات عاملية متنوعة كما قدمت 
جانبا من معزوفات الفنون ال�ضعبية الإماراتية من خ�ل لوحات وت�ضكي�ت 
فنية رائعة. من جانب اأخر قدم فريق الفر�ضان التابع للقوات اجلوية والدفاع 
اجلوي عرو�ضا وت�ضكي�ت فريدة ور�ضم الطيارون يف �ضماء دبي جمموعة من 

الأ�ضكال واللوحات اجلمالية والفنية بالألوان.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�ضيخ عبداهلل بن حممد 
ال�ضحة  دائلللللللرة  رئللليللل�لللس  حلللاملللد  اآل 
تتجه  اللللعلللامل  اأنلللظلللار  اأن  بللاأبللوظللبللي 
لدولة الإمارات يف اليوم العاملي ل�ضلل 
الأطفال لدورها الريادي وال�ضتباقي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودعللم  بقيادة 
عهد  نهيان ويل  اآل  زايللد  بللن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
من  اأقللللرب  الللعللامل  جللعللل  يف  امل�ضلحة 
�ضلل  علللللى  للق�ضاء  م�ضى  وقلللت  اأي 
كلمة  مللعللاللليلله يف  وقلللللال  الأطلللللفلللللال. 
ل�ضلل  اللللعلللامللللي  الللليلللوم  يف  مبللنللا�للضللبللة 
اأكتوبر   24 ي�ضادف  الللذي  الأطللفللال 
الوالد  " علللللى خللطللى  عللللام  كلللل  ملللن 
بن  زايلللد  ال�ضيخ  للله  املللغللفللور  املوؤ�ض�س 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
مكانتها  تللر�للضلليللخ  الإمللللللارات  تللوا�للضللل 
وح�ضد  والإخلللللللللاء  للللللتلل�للضللامللح  رملللللللزاً 
اجلهود العاملية ملا يف ذلك خر ورفاه 
معايل  واأ�ضاف  املجتمعات".  و�ضحة 
حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ 

الإمللللللارات بدورها  دولللللة  " ملل�للضللت   :
على  الإن�ضاين  وبنهجها  ال�ضتثنائي 
ا�للضللتللبللاقللي ومللتللوا�للضللل حلماية  نللحللو 
�لللضلللحلللة اأطللللللفللللللال اللللللعلللللامل و�لللضلللملللان 
وقايتهم من �ضلل الأطفال من خ�ل 
تللوفللر اللللللقللاحللات ومتلللويلللل حم�ت 
الللتللطللعلليللم �لللضلللد �للضلللللل الأطلللللفلللللال يف 
البلدان امل�ضتهدفة حتى ل يقف هذا 
الآن  اأمام الأطفال بعد  املر�س عائقاً 
ليحققوا اأح�مهم ويكونوا جزءاً من 

اجلهود التنموية لبلدانهم" .

•• دبي-وام:

الذي  للموهوبني  العاملي  للمركز  الأول  الللدويل  املوؤمتر  فعاليات  اختتمت 
يف  املتميز  التعليمي  لللل�أداء  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  موؤ�ض�ضة  نظمته 
من  باحثا   40 دبي" مب�ضاركة   2020 "اإك�ضبو  يف  للمعار�س  دبللي  مركز 
ويف نهاية املوؤمتر، مت اإع�ن اأن الدورة الثانية من هذا املوؤمتر  دولة.   17

الدويل �ضتنعقد يف الفرتة من 16 اإىل 19 اأكتوبر 2023 يف دبي.
للموهوبني،  العاملي  املركز  �ضهد تد�ضني  للموؤمتر  الفتتاحي  وكان احلفل 
الللللذي يللعللد اأول مللنلل�للضللة عللامللليللة لللرعللايللة املللوهللوبللني يف اللللعلللامل، واإطلللل�ق 
يف  املدر�ضية  للمبادرات  الدولية  اجلللائللزة  هي  الأوىل  دوليتني:  جائزتني 
رعاية املوهوبني، والثانية اجلائزة الدولية ل�أبحاث التطبيقية يف رعاية 

املوهوبني.
العام  الأمناء والأمللني  نائب رئي�س جمل�س  املهري،  الدكتور جمال  وقال 
" ي�ضعدنا  املتميز..  التعليمي  للل�أداء  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ملوؤ�ض�ضة حمدان 
للموهوبني  العاملي  للمركز  الللدويل  املوؤمتر  الأوىل من  الللدورة  نختتم  اأن 
بهذا النجاح، حيث قدم املوؤمتر من�ضة مثالية لت�ضليط ال�ضوء على اأف�ضل 
املمار�ضات يف تعليم املوهوبني وتطوير املواهب من جميع اأنحاء العامل. كما 
قدم املوؤمتر الذي ا�ضتمر ملدة 4 اأيام معيارا عامليا لتنمية املهارات وتوجيه 
لتبادل  الفر�ضة  امل�ضاركني  منح  مت  حيث  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املواهب 

اخلرات ونقل اأف�ضل املمار�ضات والتقنيات العاملية".
املللوؤمتللر يف دورتللله الأوىل يف حتقيق  " ي�ضاهم  املللهللري  الللدكللتللور  واأ�للضللاف 
اأف�ضل  ثقافة  وت�ضجيع  ن�ضر  يف  املتمثلة  للموهوبني  العاملي  املركز  اأهللداف 
املمار�ضات والتميز يف جمال تطوير املواهب يف املجتمع الدويل، وم�ضاركة 
�ضبكة  واإن�ضاء  للموهوبني،  العاملي  التعليم  جمتمع  مع  املمار�ضات  اأف�ضل 
عاملية من املوؤ�ض�ضات البحثية ومراكز التوجيه يف جمال تعليم املوهوبني، 
اأ�ضحاب  جلميع  الأدلللللة  على  قللائللم  وتنظيمي  معلوماتي  مللركللز  واإنلل�للضللاء 

امل�ضلحة امل�ضاركني يف تطوير التميز يف جميع اأنحاء العامل".
من جانبه ، قال معايل الدكتور �ضعود بن �ضعيد بن عبد العزيز املتحمي، 
" كان  الأمني العام ملوؤ�ض�ضة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبللداع.. 
من الرائع اأن يقام هذا املوؤمتر الدويل �ضمن احلدث العاملي اإك�ضبو 2020 
اأن  ول�ضك  باملوهوبني  املتعلقة  الأطللروحللات  اأهللم  مناق�ضة  فيه  ليتم  دبللي، 
العامل، وهذا يدعم ب�ضكل  املوهوبني يف  املوؤمتر يعد من�ضة عاملية لرعاية 
من  املوهبة  ب�ضوؤون  املهتمني  والعلماء  للباحثني  عاملية  �ضبكة  اإن�ضاء  كبر 
خ�ل املج�ت العلمية اأو الن�ضرات اأو اللقاءات اأو املوؤمترات اأو اجلوائز التي 
اأطلقها املوؤمتر كاجلائزة الدولية ل�أبحاث التطبيقية يف رعاية املوهوبني 
واجلائزة الدولية للمبادرات املدر�ضية يف رعاية املوهوبني واللتان تهدفان 
اجلهود  وتلللللك  املوهبة  لقطاع  املوجهة  وامللللبلللادرات  الأبللحللاث  ت�ضجيع  اإىل 

املدر�ضية التي ت�ضاعد يف دعم الطلبة املوهوبني حول العامل".
املتميز  التعليمي  للل�أداء  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  موؤ�ض�ضة  اإن  واأ�ضاف 
جتمع  للموهوبني  عاملية  من�ضة  لبناء  دائما  �ضركائها  مع  مبثابرة  تعمل 

النخب من العلماء والطلبة واخلراء والباحثني، ونحن يف موؤ�ض�ضة امللك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مل�ضنا هذا التعاون بيننا من 
الب�ضرية  ازدهللار  اأجللل  اأجللل رعاية املوهوبني من  خلل�ل عللدة �ضراكات من 

جمعاء".
امل�ضاركون اهتماما كبرا  املواهب، حيث ركز  اأهمية تنمية  املوؤمتر  وتناول 
على مقيا�ضني، الت�ضريع والإثراء وقالوا اإن الدلئل امل�ضتمرة يف الأدبيات 
وتف�ضل  كافية  غللر  والإثللللراء  الت�ضريع  اإجللللراءات  اأن  اإىل  ت�ضر  البحثية 
التدابر التقليدية ب�ضكل خا�س عندما ل يكون الأفراد را�ضني عن جمرد 
كونهم جيدين يف �ضيء ما وي�ضعون نحو التميز يف جمال املواهب ولتحقيق 
م�ضتويات الأداء الق�ضوى، يحتاج املتعلمون اإىل اأ�ضكال دعم اإ�ضافية تكون 
موجهة من املعلمني املوهوبني مثل مهارات التعلم ذاتية ومنظمة، وخيارات 

الإر�ضاد الفعالة.
تعليم  يف  واملتخ�ض�ضون  اخلللراء  تبادل  حيث  هادفا،  حدثا  املوؤمتر  وكللان 
العمل  وموا�ضلة  التاأقلم  حللول  امللهمة  وق�ض�ضهم  خراتهم  املللوهللوبللني 
املحتملة  النتائج  امل�ضاركون  وا�ضتك�ضف  املوهوبني  الط�ب  مع  الإبللداعللي 
ل�إبداع على الأ�ضخا�س املوهوبني من جوانب خمتلفة ت�ضمل ال�ضخ�ضية 

والتنظيمية والجتماعية.
جامعة  الرتبية،  كلية  من  فيليب�ضون،  اإن  �ضني  الدكتور  تناول  جانبه  من 
فائدة منوذج التفاعل الن�ضط لو�ضف بيئات التعلم  "مونا�س" الأ�ضرتالية، 
التعلم  تقنيات  على  وبالعتماد  املختلفة.  الدولية  ال�ضياقات  من  عدد  يف 
الآيل، وو�ضف اجلهود املبذولة لنمذجة التفاع�ت بني املكونات الرئي�ضية 
التغيرات يف  بناء على  بالنتائج  للتنبوؤ  التقنيات  واإمكانية  التعلم  بيئة  يف 

هذه املكونات.
وقال " ميثل منوذج التفاعل الن�ضط تغيرا مهما يف التفكر حول كيفية 
اإدارة املدار�س لبيئة التعلم يف مدر�ضتهم ب�ضكل اأف�ضل من اأجل تعزيز نتائج 
التعلم. وعلى نطاق اأو�ضع، يوفر منوذج التفاعل الن�ضط لوا�ضعي ال�ضيا�ضات 
الأدوات ال�زمة لتخاذ قرارات م�ضتنرة ب�ضاأن اأف�ضل ال�ضبل لإدارة املوارد، 

ولتقييم جناح قراراتهم".
عر�ضا  وقدم الروفي�ضور األيخاندرو فيز من جامعة "األيكانتي" باإ�ضبانيا 
الأ�ضا�ضية جلميع  الأهلللداف  اأحللد  الللذي يعد  الأمثل  الأكللادميللي  الأداء  عن 
البلدان، حيث اأنه يتيح التقدم الجتماعي والقت�ضادي وقال " اإذا ركزت 
قد  احلللايل  القرن  فللاإن  املعريف،  املنظور  على  الع�ضرين  القرن  الأبحاث يف 
املتغرات  مللن  العديد  ت�ضمني  يتم  حيث  ال�ضياقية  املللواقللف  نحو  حتللرك 
ا�ضرتاتيجيات  توجيه  مت  وتقليديا،  وال�ضرطية.  الو�ضيطة  الللنللمللاذج  يف 
املوهوبني وحت�ضني  الط�ب  الك�ضف عن  البحث هذه نحو حتديد عملية 

اإمكاناتهم".
وقدم الدكتور جري مودراك من معهد علم النف�س، الأكادميية الت�ضيكية 
تفاع�ت  كعملية  الكفاءة  تطوير  ي�ضور  تكامليا  منهجيا  اإطلللارا  للعلوم، 

م�ضتمرة بني املتعلمني الفرديني.
ويف هذا ال�ضياق، مت خ�ل املوؤمتر مناق�ضة دور "فاعلية املحاكاة" يف تطوير 

فعال  ب�ضكل  يت�ضرفوا  اأن  املتعلمني  الأفلللراد  اإمكانية  وا�ضتك�ضاف  التعلم 
كعنا�ضر فاعلني يف تعلمهم، وكذلك الظروف الفردية والجتماعية التي 

متكن هذه الفاعلية ومتنعها.
جونيدا  ن.  اإللليللفللرثيللا  الللدكللتللورة  قدمته  اللللذي  التقدميي  الللعللر�للس  وركلللز 
على  باليونان  "ثي�ضالونيكي"  يف  اأر�ضطو  بجامعة  النف�س  علم  كلية  من 
م�ضاهمة التحفيز يف التعلم املنظم ذاتيا لدى املتعلمني املوهوبني اأكادمييا 
متعددة  ن�ضطة  عملية  هو  ذاتيا  املنظم  والتعلم  العالية.  الإجنللازات  وذوي 
الأوجه ت�ضمل اجلوانب املعرفية وما وراء املعرفية والتحفيزية والعاطفية 

وال�ضلوكية، وكلها تتفاعل نحو حتقيق هدف التعلم.
املانيا مقرا  "برمين" يف  اأنيت هاينبوكل التي تتخذ من  وقالت الدكتورة 
الت�ضريع  اأو  الإثللراء  املوهوبني:  ل�أطفال  رئي�ضيني  اأن هناك خيارين  لها 
وجمموعاتهما. ومن بني كل البحوث املعروفة، يتم تقدمي الإثراء وقبوله 
يف كثر من الأحيان، مع العلم اأن الت�ضريع له تاأثر م�ضاعف حيث ت�ضر 

امل�ضرعات اإىل تاأثر مفيد على �ضحة املوهوبني الفكرية والعاطفية.
"رادبود نيميغن" الهولندية،  ليان هوغفني من جامعة  الدكتورة  ولفتت 
اإنه لتلبية احتياجات الط�ب ذوي القدرات العالية، يجب تكييف املناهج 
 ، منف�ضلة  ف�ضول  بللذلللك؛  للقيام  خمتلفة  طللرق  هناك  حيث  الللدرا�للضلليللة، 
و�ضغط واإثراء الرنامج، و/ اأو ت�ضريع وترة الرنامج. واأي�ضا، هناك طرق 
الدخول  قليلة:  بن�ضب  م�حظ  بع�ضها  الطالب؛  تعليم  لت�ضريع  عديدة 
املبكر وتخطي ال�ضفوف هما النوعان الأ�ضا�ضيان من الت�ضارع الذي يبدو 
الت�ضريع، مثل  اأخللرى من  اأنواعا  اأن  اإىل  واأ�ضارت  فيه.  يفكرون  النا�س  اأن 
يتم  بالت�ضارع،  ت�ضمح  والللتللي  امل�ضنفة،  غللر  واملللدار�للس  املللدجمللة  الف�ضول 
تطبيقها يف العديد من الأنظمة التعليمية، لكنها غر م�حظة وموثقة 

ب�ضكل كاف.
يف  والبحث  الللرتبللوي  النف�س  علم  رئي�ضة  هلللاردر،  بيتينا  الدكتورة  وقالت 
التميز، جامعة "اإرلجنن-نورمرج" يف اأملانيا.. اإن مركز املواهب بجنوب 
املعتمدين من قبل �ضبكة دعم  املواهب الأوروبيني  اأحد مركزي  اأملانيا هو 
البحث  برامج  من  الكثر  على  ي�ضتمل  فهو  اأملانيا  يف  الأوروبلليللة  املللواهللب 
الندوات  مثل  اأحللداثللا  وينظم  املللجللال،  هللذا  يف  املهنيني  ويللربللط  والتعزيز، 
ال�ضهرية عر الإنرتنت مع مناق�ضة اخلراء التي ت�ضل اإىل عدة مئات من 

املعلمني واأولياء الأمور.
وقال الدكتور دوارتي اأراوجو، من مركز "CIPER" متعدد التخ�ض�ضات 
لدرا�ضة الأداء الب�ضري يف كلية علم احلركة الب�ضرية يف جامعة "ل�ضبونة" 
يف  الت�ضريح  علم  من  لأجللزاء  ف�ضل  جمللرد  لي�س  ال�ضلوك  اأن  الرتغالية، 
الزمان واملكان. واإنه ع�قة مق�ضودة يقيمها ال�ضخ�س مع ظروف معينة. 

وعند تعلم مهارة ما، تتطور ال�ضلوكيات اإىل �ضلوكيات اأكرث تعقيدا.
وقالت الدكتورة ويلما فيال من جامعة "ولوجنوجن" ال�ضرتالية اإنه على 
الرغم من عقود من البحث، ودعم ال�ضيا�ضات، واأمثلة للممار�ضات اجليدة، 
احتياجات  لتلبية  للجدل  اإثللارة  ال�ضرتاتيجيات  اأكرث  اأحد  الت�ضريع  يظل 
املعلمني  من  العديد  يجعل  الللذي  الرئي�ضي  وال�ضبب  املوهوبني.  الط�ب 

�ضنوات  لعدة  بالتخطي  يقارنونها  اأنهم  هو  الت�ضريع  ممار�ضات  يرف�ضون 
قبل  الثانوية  الدرا�ضة  �ضنوات  من  الط�ب  تخرج  اإىل  يللوؤدي  مما  كاملة 

املجموعة العمرية.
واأكد الدكتور يان كونغ، من ق�ضم علم النف�س، جامعة العلوم والتكنولوجيا 
يف ال�ضني اأنه بالنظر اإىل احلاجة اإىل "التدريب املبكر للمواهب، واكت�ضاب 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  اأن�ضاأت  ال�ضني،  تنمية  يف  املبكرة"  النتائج 
ال�ضينية ب�ضكل خ�ق ف�ض� خا�ضا لل�ضباب املوهوبني يف مار�س 1978. 
اأو اأ�ضغر  15 عاما  وي�ضجل يف هذا الف�ضل الط�ب الذين تبلغ اأعمارهم 

والذين يتمتعون بذكاء غر عادي واإجنازات ممتازة.
وقللالللت الللدكللتللورة تري�ضي رايلللللي، مللن جللامللعللة مللا�للضللي، نلليللوزيلللللنللدا ؛ اأقر 
املجل�س العاملي ل�أطفال املوهوبني واملتفوقني اإن الأطفال املوهوبني لهم 
بها.  ويحتفي  ويطورها  بقدراتهم  يعرتف  تعليم  على  احل�ضول  يف  احلق 
تركيز  يف  واملتفوقني  املوهوبني  ل�أطفال  العاملي  املجل�س  مهمة  وتتمثل 
الهتمام العاملي على الأطفال املوهوبني ل�ضمان حتقيق اإمكاناتهم ل�ضالح 

الب�ضرية.
وقلللال الللدكللتللور جيمي كلللام يللو وونللللغ، مللن اأكللادميلليللة هلللوجن كلللوجن لتعليم 
املوهوبني، اإن الأطفال املوهوبني غالبا ما ينظر اإليهم على اأنهم يتمتعون 
واأحيانا  رائعة،  ذاكللرة  ورمبللا  �ضديد،  وتركيز  ا�ضتثنائي،  ب�ضكل  عال  بذكاء 
مبدعون للغاية. ولكن كيف �ضتعمل هذه املواهب املوهوبة على اإعداد هوؤلء 
"الأطفال اخلارقني" للتفوق يف ع�ضر الإنرتنت والذكاء ال�ضطناعي حيث 
تكلفة ذاكرة الكمبيوتر �ضبه جمانية وميكن اأن تتخزن يف "ال�ضحابة" بدل 
ويتجاوز  بل  حتديا  ميثل  ال�ضطناعي  الللذكللاء  وجللود  اأن  كما  عقولنا  من 

الذكاء الب�ضري يف جميع اأركان عملنا وحياتنا.
وقالت الدكتورة هايدرون �ضتويغر، رئي�س ق�ضم البحث والتطوير املدر�ضي 
البارزين  اخلللراء  �ضوؤال  عند  اأنه  اأملانيا  "ريغن�ضبورغ"،  جامعة  والتقييم، 
عن م�ضارات تطوير املواهب لديهم، هناك �ضيء واحد م�ضرتك على الأقل، 
اأثناء تطوير  اأنواع خمتلفة من املوجهني  اأنهم ي�ضفون دائما وجود  حيث 
اأن ع�قات التوجيه  مواهبهم. وك�ضفت التحقيقات يف مثل هذه التقارير 
اأمر بالغ الأهمية حيث مير الأفراد يف كثر من الأحيان مب�ضارات طويلة 

و�ضاقة من كونهم مبتدئني اإىل خراء بارزين يف جمال املواهب.
وبهدف دعم م�ضارات اجلودة يف القطاع التعليمي وت�ضجيع برامج التميز 
واملواهب، ا�ضت�ضاف املوؤمتر الذي ا�ضتمر اأربعة اأيام العلماء الذين عر�ضوا 
نتائج بحثية رائدة من تعليم املوهوبني تطوير املواهب، و�ضارك املوهوبون 
باحثون  املللوؤمتللر  وح�ضر  املللملليللزة.  جتاربهم  عللن  اأمثلة  اأف�ضل  املمار�ضون 
عامليون م�ضهورون وتربويون وعلماء نف�س واأولياء اأمور واأ�ضخا�س مهتمون 

مبجال املوهبة من جميع اأنحاء العامل.
املهمة مثل  املو�ضوعات  ال�ضوء على جمموعة متنوعة من  املوؤمتر  واألقى 
تطبيق التوجيه الفعال لتطوير املواهب، والق�ضور يف التح�ضيل، وموارد 
الذاتي  والتعلم  املللهللارات،  وتنمية  البيئية  والديناميات  والتعلم،  التعلم 

املنظم ، والإبداع، والت�ضريع، والذكاء ال�ضتثنائي، واأمور اأخرى ذات �ضلة.

•• دبي-وام:

احتفت الأمم املتحدة ام�س يف اإك�ضبو 2020 دبي بيوم ال�ضرف - الذكرى 
عام  كل  اأكتوبر من   24 ي�ضادف يف  الللذي  املتحدة  الأمم  لتاأ�ضي�س   76 الل 
وكبار  املتحدة  للل�أمم  الللعللام  الأملللني  نائبة  حممد  اأمينة  معايل  بح�ضور 
امل�ضوؤولني وال�ضخ�ضيات وقيادة اإك�ضبو 2020 دبي، واملفو�س العام ل�أمم 
املتحدة يف اإك�ضبو ماهر نا�ضر، واملن�ضقة املقيمة ل�أمم املتحدة يف الإمارات 
وممثلي  الدبلوما�ضي  وال�ضلك  املتحدة،  الأمم  فريق  وقيادة  ع�ضاف،  دينا 

الأجنحة الوطنية.
اقلليللم يف قاعه  اللللذي  املللوؤمتللر ال�ضحفي  اأملليللنللة حمللمللد يف  وقللالللت مللعللايل 
الو�ضل يف اإك�ضبو 2020 دبي.. اإننا نحتفل بل 76 عاما من �ضناعة الأمل، 
التحديات  امل�ضرتكة؛  التحديات  جتللاوز  اأجللل  من  معا  والعمل  والت�ضامن 
التي منت وت�ضاعفت يف ظل تاأثر جائحة كوفيد19-، وازدياد اأوجه عدم 
امل�ضاواة وحالة الطوارئ املُناخية. وعلى قدر ما تت�ضاعد التحديات، ينبغي 
اأجللل خلق م�ضتقبل  بيد من  يدا  العمل  ت�ضميمنا على  يرتقي م�ضتوى  اأن 
اأف�ضل. م�ضتقبل ي�ضتعر�س اآفاقه اإك�ضبو 2020 دبي الوفاء بوعد حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة من اأجل النا�س والكوكب.
املن�ضقة املقيمة ل�أمم املتحدة يف  من جانبها قالت الدكتورة دينا ع�ضاف، 
2020 يف دبي.. "  الإمللارات ونائبة املفو�س العام ل�أمم املتحدة لإك�ضبو 
املتحدة، عاملياً  املتحدة داعمة جلهود الأمم  العربية  الإمللارات  لطاملا كانت 

الحتفال  بفر�ضة  نحظى  اأن  �ضرورنا  دواعللي  ملن  واإنلله  وحملياً،  واإقليميا ً
بهذا اليوم اخلا�س مع العامل من اإك�ضبو 2020 دبي، الأمر الذي ُيعمق 
ع�قتنا القوية مع حكومة الإمللارات بينما ن�ضتمر يف العمل معا لتحقيق 

روؤيتنا امل�ضرتكة لعامل اأف�ضل للجميع".
وكجزء من احتفالت يوم الأمم املتحدة عر اأنحاء موقع اإك�ضبو 2020 
دبي، ت�ضجع الأمم املتحدة الزوار على زيارة ملتقى الأمم املتحدة، املوجود 
لأهداف  فريد  جت�ضيد  اأملللام  اأنف�ضهم  �ضيجدون  اإذ  الفر�س،  جناح  داخللل 
لفنانني  فنية  اأعمال  خ�ل  من  املتحدة  للل�أمم  الل17  امل�ضتدامة  التنمية 
حمليني ودوليني وف�ض� عن هذا، �ضيقدم معر�س لل�ضور بعنوان "العامل 
بني  مللن  ُجمعت  �للضللورا   TheWorldWeWant# "نريده الللذي 
130 بلدا، وهي �ضور تنطق  اأكرث من  األف �ضورة من   50 ما يزيد على 

بالأمل والأح�م عن امل�ضتقبل.
وُتقدم اأورك�ضرتا الإمارات ال�ضيمفونية لل�ضباب عزفا خا�ضا "لأن�ضودة ل�أمم 
وامللحن  واملاي�ضرتو  الت�ضيلو  عللازف  عاما،   50 قبل  حلنها  التي  املتحدة"، 
الأ�ضطوري بابلو كا�ضالز، يف منا�ضبة الحتفال بعمل الأمم املتحدة يف يوم 
1971. وقالت الدكتورة دينا ع�ضاف.. " اخرتنا اأن  24 اأكتوبر من العام 
اأ�ضكال خمتلفة من  ال�ضوء من خ�ل  بللوؤرة  املتحدة يف  الأمم  جنعل عمل 
الفنون الإبداعية كاللوحات واملو�ضيقى والت�ضوير الفوتوغرايف، نظرا اإىل 
اأهمية الدور الذي تلعبه تلك الأ�ضكال الفنية يف توحيد الإن�ضانية واإلهامنا 

للمبادرة والفعل. والفن هو لغة عاملية ور�ضالة اأمل و�ض�م".

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح 
اإك�ضبو  اأن  دبللي   2020 لإك�ضبو  الللعللام  املللفللو�للس  والتعاي�س 
الدويل  الللتللعللاون  تللعللزز  ملهمة  عاملية  من�ضة  دبللي   2020
بللني ثللقللافللات وحلل�للضللارات الللعللامل لللرت�للضلليللخ مللبللادئ ال�ض�م 
وجعلها  الإن�ضانية  والأخلللوة  والت�ضامن  واحلللوار  والت�ضامح 
م�ضرق  م�ضتقبل  و�ضناعة  التحديات  ملواجهة  قيما م�ضرتكة 

ومزدهر ل�إن�ضانية جمعاء.
جاء ذلك خ�ل ا�ضتقبال معاليه اأم�س يف ق�ضره معايل مار 
غريتي�س �ضينا�س نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية واملفو�س 
بزيارة  يللقللوم  واللللذي  الأوروبللليلللة  احللليللاة  تعزيز طريقة  عللن 
ال�ضرف"  "يوم  الأوروبللي يف  لتمثيل الحتللاد  للدولة  ر�ضمية 

خ�ل اإك�ضبو 2020 دبي.
ورحب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان مبعايل مار 

غريتي�س �ضينا�س وجرى خ�ل اللقاء بحث ع�قات التعاون 
بني دولة الإمللارات ودول الحتللاد الأوروبللي و�ضبل تطويرها 
الإقليمية  الق�ضايا  مللن  عللدد  حللول  النظر  وجللهللات  وتللبللادل 

والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك.
ونللاقلل�للس اجلللانللبللان احللل�للضللور املللهللم للللدول الحتلللاد الأوروبللللي 
الدويل  هللذا احلللدث  دبللي وم�ضاهمتها يف   2020 اإك�ضبو  يف 
الهام والتي ت�ضهم يف تعزيز قيم الت�ضامح وال�ض�م والتعاي�س 
امل�ضرتك واحلوار بني اجلميع خلر الإن�ضانية جمعاء وذلك 
خ�ل اأهم حدث ثقايف وح�ضاري على م�ضتوى العامل يحتفي 

بالإبداع والبتكار والتقدم الب�ضري يف خمتلف املجالت.
واأكد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن دولة الإمارات 
بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" حري�ضة على تعزيز التعاون مع جميع 
دول العامل انط�قا من قيمها الرا�ضخة التي تاأ�ض�ضت عليها 
"طيب  اآل نهيان  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور  على يد 

اهلل ثراه" مبا يحقق ال�ض�م والزدهار العاملي.
من جانبه اأ�ضاد معايل مار غريتي�س �ضينا�س بجهود الإمارات 
والحرتافية العالية يف تنظيم اإك�ضبو2020 دبي اأهم حدث 
ثقايف دويل ي�ضهده العامل .. م�ضرا اإىل اأن وجود 192 دولة 
حتت مظلة هذا احلدث امللهم ميثل قوة دفع كبرة للجهود 
الدولية يف مواجهة التحديات و�ضياغة م�ضتقبل يعزز جودة 

احلياة الإن�ضانية على م�ضتوى العامل.
للعامل منوذجا ح�ضاريا يف  الإملللارات قدمت  دولللة  اإن  وقللال 
تعزيز مبادئ احلوار امل�ضرتك وال�ض�م والت�ضامح من خ�ل 
دعللم اجلللهللود الللدوللليللة وملل�للضللانللدة املجتمعات واللل�للضللعللوب مع 
العاملية  التحديات  ملواجهة  واأعراقهم  معتقداتهم  اخت�ف 
الحتاد  دول  ل�ضيما  اأجمع  العامل  تقدير  حمل  باتت  والتي 
والتنمية  للبناء  جللديللدا  اأ�للضللا�للضللا  ي�ضكل  مللا  وهلللو  الأوروبلللللي 
على  املقبلة  للل�أجلليللال  اأف�ضل  م�ضتقبل  و�ضناعة  امل�ضرتكة 

م�ضتوى العامل.

الأمم املتحدة حتتفي بيوم ال�شرف يف اإك�شبو 2020 دبي

نهيان بن مبارك : اإك�شبو 2020 دبي من�شة عاملية ملهمة تر�شخ مبادئ ال�شالم والأخوة الإن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك دائرة الق�ضاء - اأبوظبي، يف معر�س الكتاب القانوين الثامن 
يف  الق�ضائي  الللتللدريللب  معهد  مقر  يف  اأملل�للس  افتتح  الللذي   ،2021
واأهم  اأحلللدث  لعر�س  اجللللاري،  اأكتوبر   27 حتى  ي�ضتمر  و  ال�ضارقة، 
املتاحة  الإلللكللرتونلليللة  بللاخلللدمللات  والتعريف  القانونية،  الإ�لللضلللدارات 
للمكتبة  املتنوعة  املقتنيات  مللن  ل��ضتفادة  والباحثني  للقانونيني 
امل�ضاعي  �ضمن   ، املعر�س  يف  الق�ضاء،  دائللرة  م�ضاركة  املركزية.  تاأتي 
تنفيذا  املللجللتللمللع،  اأفلللللراد  بللني  الللقللانللونلليللة  الللثللقللافللة  لن�ضر  املللتللوا�للضلللللة 
لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة، رئي�س دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي، بتعزيز 
تللواجللد اللللدائلللرة يف خمتلف الللفللعللاللليللات الللتللي تللدعللم جللهللود احلفاظ 

العديد من  امل�ضاركة، عر�س  وتت�ضمن  املجتمع.    وا�ضتقرار  اأمن  على 
الإلكرتوين  بالنظام  التعريف  عللن  ف�ض�  الللقللانللونلليللة،  الإ�لللضلللدارات 
نظام  على  ي�ضتمل  والللذي  املركزية،  املكتبة  مقتنيات  لإدارة  املتكامل 
وقواعد  عاملي  فهر�ضة  ونللظللام  للكتب،  الللذاتللي  وال�للضللرتجللاع  الإعللللارة 
للم�ضتفيدين  متميزة  خدمات  تقدمي  يف  ي�ضهم  مبا  متعددة،  بيانات 
املللعللر�للس على  زوار  يللتللعللرف  و  الللقللانللوين.    املللجللال  املخت�ضني يف  مللن 
اخلدمات التي تقدمها املكتبة لأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية والباحثني 
والقانونيني، عر البوابة الإلكرتونية واملوقع اخلا�س باملكتبة، والذي 
اإلكرتونياً،  وحجزه  مطلوب  عنوان  اأي  عن  الفهر�س  يف  البحث  يتيح 
مبا ي�ضهل ال�ضتفادة من املقتنيات املتعددة يف املجال القانوين، وقواعد 
والأحكام  واملحلية،  الحتللاديللة  القوانني  جميع  ت�ضم  التي  البيانات 

الق�ضائية ال�ضادرة عن حماكم النق�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأدى اليمني القانونية اأمام معايل عبداهلل �ضلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، 
اأبوظبي، بح�ضور �ضعادة  اللللوزارة يف  عللدد من الق�ضاة اجلللدد، وذلللك يف ديللوان 
امل�ضت�ضار الدكتور �ضعيد علي بحبوح النقبي القائم باأعمال وكيل وزارة العدل، 

و�ضعادة امل�ضت�ضار جا�ضم �ضيف بوع�ضيبه مدير دائرة التفتي�س الق�ضائي.
وياأتي اأداء الق�ضاة لليمني القانونية متهيداً ل�ضت�م مهام عملهم، كل بح�ضب 
العزيز علي اجلوهري،  يا�ضر عبد  القا�ضي  وهللم:  اللللوزاري،  القرار  جللاء يف  ما 
والقا�ضي عبد النا�ضر اأحمد عبد القادر املنويف، والقا�ضي حممد عبد الرحمن 
الهادي، والقا�ضي حممد حازم  العظيم علي عبد  اأحمد �ضمرة، والقا�ضي عبد 
البهن�ضي من�ضور، والقا�ضي �ضعد الدين ح�ضن حممد �ضرحان، والقا�ضي اأحمد 

�ض�ح الدين حممد عثمان، والقا�ضي اأحمد جمال الدين اأحمد منت�ضر.

ال�ضلطة  اأع�ضاء  دور  اأهمية  على  واأكللد  اجلللدد،  بالق�ضاة  الوزير  معايل  ورحللب 
الق�ضائية وم�ضوؤولياتهم يف حتقيق العدالة، يف ظل احلر�س الدائم على تطبيق 
ن�ضو�س الد�ضتور والقوانني املرعية، كاأ�ضا�س ل�أداء يف العمل الق�ضائي، ودعاهم 

اإىل العمل وبذل اجلهود لرت�ضيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.
اإياها  اأولللتللهللم  الللتللي  الغالية  للثقة  امتنانهم  بللالللغ  الق�ضاة  اأكلللد  جهتهم،  مللن 
القيادة الر�ضيدة، موؤكدين التزامهم بحمل هذه الأمانة، والعمل يف �ضوء روؤية 
وتوجيهات القيادة احلكيمة، من اأجل تطور ورفعة الوطن، وحتقيق اأهدافه على 

خمتلف ال�ضعد.
ويف ختام اللقاء متنى معايل وزير العدل التوفيق للق�ضاة اجلدد ودعاهم اىل 
اأن يبذلوا ق�ضارى جهدهم لرت�ضيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون من خ�ل 
لهم  متمنياً  املحدد،  وقتها  يف  واإجنللازهللا  الق�ضايا  يف  البت  يف  وال�ضرعة  الدقة 

التوفيق يف مهمتهم ال�ضامية.

عدد من الق�شاة اجلدد يوؤدون اليمني القانونية اأمام وزير العدلق�شاء اأبوظبي ت�شارك يف معر�س الكتاب القانوين الثامن

املوؤمتر الدويل الأول للمركز العاملي للموهوبني يختتم اأعماله يف اإك�شبو 2020 دبي 

عبداهلل اآل حامد: دور ريادي لالإمارات 
يف الق�شاء على �شلل الأطفال عامليا
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اأخبـار الإمـارات
�شكاي نيوز عربية تفوز بجائزة بريوت لالإن�شانية

•• اأبوظبي-وام: 

ل�إن�ضانية  بللروت  بجائزة  عربية  نيوز  �ضكاي  قناة  فللازت 
عن فئة "اأف�ضل تقرير تلفزيوين" والتي اأعلنت عنها اإدارة 
الأمانة الفنية ملجل�س وزراء الإع�م العرب بالتن�ضيق مع 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وقد �ضارك يف املناف�ضة على اجلائزة 140 تر�ضيحاً تلقتها 
الأمانة الفنية ملجل�س وزراء الإع�م العرب مبا�ضرة اأو من 
اأعماًل من عديد  اللبنانية ت�ضمنت  خ�ل وزارة الإع�م 
م�ضاركات  الرت�ضيحات  ت�ضمنت  كما  العربية  الللدول  من 
ر�ضمية من موؤ�ض�ضات اإع�مية حكومية وخا�ضة بالإ�ضافة 

بالبت يف  وقام  اإىل م�ضاركات فردية من مواطنني عرب. 
اأع�ضاء  اللللدول  مللن  ممثلني  ت�ضم  حتكيم  جلنة  اجلللائللزة 

املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء الإع�م العرب.
وتاأتي اأهمية م�ضروع جائزة بروت ل�إن�ضانية، الذي يوؤكد 
مع  العربية  وال�ضعوب  للللللدول  الإنلل�للضللاين  الت�ضامن  على 

اجلمهورية اللبنانية عقب حادث انفجار مرفاأ بروت.
وفاز باجلائزة التقرير التليفزيوين الذي اأعدته قناة �ضكاي 
انفجار مرفاأ بروت  "اأمهات �ضحايا  نيوز عربية بعنوان 
عيد  يللوم  اإن�ضاين  ب�ضكل  عر�س  والللذي  ذكراهم"،  يحيني 
الأم واأظهر احلزن الذي غلب على هذه املنا�ضبة يف لبنان 
والأمهات  بللروت،  انفجار مرفاأ  حللادث  اأ�ضهر من   8 بعد 

الثكلى ال�تي فقدن اأحباءهن ويطالن بتطبيق العدالة 
العنداري  �ضليمان  وقللّدملله  اأعلللّده  التقرير  ق�ضيتهن.  يف 
مرا�ضل قناة �ضكاي نيوز عربية ببروت، الذي اأعرب عن 
�ضعادته بهذا الفوز، م�ضدداً على دور املرا�ضلني يف امليدان 
لنقل ال�ضورة املو�ضوعية ل�أحداث. وقال يو�ضف ت�ضوري، 
مدير الأخبار بقناة "�ضكاي نيوز عربية": "نحر�س دائماً 
للم�ضاهدين  نقدمه  فيما  العاملي  وامل�ضتوى  اجلللودة  على 
باجلانب  نهتم  وكذلك  املختلفة،  ومن�ضاتنا  �ضا�ضتنا  عر 
ر�ضالتنا  هلللام يف  دور  مللن  للله  ملللا  خللا�للس  ب�ضكل  الإنلل�للضللاين 
تدفعنا  والتي  اجلائزة  بهذه  بتتويجنا  نفخر  الإع�مية. 

للعمل دائماً ملا يفيد امل�ضاهد العربي بكل مكان".

ع�شوية جمل�س الأمن وحقوق الإن�شان تتويج ل�شراكة الإمارات والأمم املتحدة
•• اأبوظبي-وام:

توجت المارات خ�ل العام احلايل م�ضرة ن�ضف قرن من ال�ضراكة الناجزة 
والع�ضوية الفاعلة يف هيئة الأمم املتحدة من خ�ل اإجنازين فارقني متث� 
والفوز   ،2022-2023 للفرتة  الأملللن  جمل�س  لع�ضوية  انتخابها  يف 

بع�ضوية جمل�س حقوق الإن�ضان يف الفرتة من 2022 اإىل 2024.
وكانت الإمارات فازت مبقعد غر دائم مبجل�س الأمن الدويل عن الفرتة 
لتكون  املا�ضي  يونيو  يف  جرت  التي  النتخابات  خ�ل   2022-2023
هذه املرة الثانية التي ت�ضغل فيه هذا املقعد الذي �ضبق و�ضغلته يف الفرتة 

.1987-1986
للمرة  فوزها  بعد  دوليا جديدا  اإجنللازا  الإملللارات  �ضجلت  ذاتلله  ال�ضياق  ويف 
اإىل   2022 مللن  الللفللرتة  يف  الإنلل�للضللان  حللقللوق  جمل�س  بع�ضوية  الللثللالللثللة، 
2024، بعد ح�ضولها على 180 �ضوتاً عن جمموعة دول اآ�ضيا واملحيط 

العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  بني  جرت  التي  النتخابات  خ�ل  وذلللك  الهادي، 
ل�أمم يف 14 اأكتوبر احلايل.

يف  الإمللللارات  بها  حتظى  التي  الللدوللليللة  املكانة  الع�ضويتان  هللاتللان  وتر�ضخ 
املجتمع الدويل، كما تعران عن ال�ضراكة الإماراتية الأممية املمتدة لأكرث 
من ن�ضف قرن. وقالت الدكتورة دينا ع�ضاف، املن�ضقة املقيمة ل�أمم املتحدة 
املتحدة  للل�أمم  الللعللام  املفو�س  ونائبة  املتحدة  العربية  الإمللللارات  دولللة  يف 
داعمة  املتحدة  العربية  الإمللللارات  كللانللت  لطاملا   " دبلللي..   2020 لإك�ضبو 
العمل  "ن�ضتمر يف  واإقليميا وحمليا..م�ضيفة  املتحدة، عامليا  الأمم  جلهود 

معا لتحقيق روؤيتنا امل�ضرتكة لعامل اأف�ضل للجميع".
املتحدة  لللل�أمم  اللللدويل  باليوم  الللعللامل احتفاله  الإمللللارات  املل�للس  و�للضللاركللت 
الذي ي�ضادف يف 24 اأكتوبر من كل عام عر احتفالية خا�ضة احت�ضنتها 
�ضاحة الأمم يف "اإك�ضبو 2020 دبي" وتخللها عر�س مو�ضيقي لأورك�ضرتا 

الإمارات ال�ضمفونية لل�ضباب.

 1971 عللام  املتحدة يف  الأمم  اإىل هيئة  ان�ضمامها  الإملللارات منذ  واأكللدت 
وحققت  الللدويل،  املجتمع  اأمللام  الدولية  واملعاهدات  بالتفاقيات  التزامها 
الريادة على خمتلف ال�ضعد يف جمالت حقوق الإن�ضان والعمال ودعم املراأة 
امل�ضاعدات  جمللالت  يف  عاملياً  �ضدارتها  جانب  اإىل  الطفل،  حقوق  وحماية 
الإن�ضانية والإغاثية للفقراء واملحتاجني واملعوزين واملت�ضررين والنازحني 
وزلزل  في�ضانات  من  الطبيعية  والللكللوارث  احلللروب  �ضحايا  وال�جئني، 

واأعا�ضر وبراكني.
وحر�ضت الإمارات على دعم خمتلف امللفات الأممية ومتكني خمتلف جلانها 
على القيام بامل�ضوؤوليات املناطة بها ويف مقدمتها حفظ الأمن وال�ضتقرار 

الدوليني وتعزيز لغة الت�ضامح واحلوار بني جميع ال�ضعوب.
التابعة  املتخ�ض�ضة  املنظمات  يف  ع�ضويتها  تعزيز  على  الإمللارات  وحر�ضت 
ل�أمم املتحدة كمنظمة ال�ضحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة 
الأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الرتبية والعلوم والثقافة "اليون�ضكو"، 

ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة "اليوني�ضف".
وترتبط دولة الإمارات العربية املتحدة باتفاقيات تعاون مع اأكرث من 28 
منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم املتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 
واملوؤ�ض�ضات  اللللوزارات  من  عللدد  مل�ضلحة  الدولة  يف  وفنية  ا�ضت�ضارية  مهمة 

والدوائر الحتادية واملحلية.
التابعة  الإقليمية  املكاتب  من  العديد  اأر�ضها  على  الإملللارات  وت�ضت�ضيف 
املتحدة  الأمم  لهيئة  التن�ضيقًي  املكتب  مثل  املتحدة  الأمم  هيئة  ملنظمات 
للمراأة، ومكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ومكتب املفو�ضية ال�ضامية 
مكتبية  م�ضاحات  الإمللللارات  تقدم  كما  ال�جئني،  ل�ضوؤون  املتحدة  للل�أمم 
جمانية وم�ضاهمات مالية لوكالت الأمم املتحدة واملنظمات غر احلكومية 
�ضحن  وت�ضهل عملها يف  بللدبللي  الإنلل�للضللانلليللة  للللللخللدمللات  الللعللامللليللة  املللديللنللة  يف 
خمزونات امل�ضاعدات الإن�ضانية لأي كارثة يف املنطقة يف غ�ضون فرتة زمنية 

ق�ضرة.

رئي�س الفلبني يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة

الرئي�س البوروندي يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة 

•• مانيال-وام:

دوترتي  رودريللغللو  فخامة  ت�ضلم 
اأوراق  الفلبني  جمهورية  رئي�س 
عبيد  حملللملللد  �للللضللللعللللادة  اعللللتللللمللللاد 
الللقللطللام الللزعللابللي ، �للضللفللراً فوق 
الإمارات  لدولة  ومفو�ضا  العادة 

لدى اجلمهورية.
�للضللعللادتلله حتللليلللات �ضاحب  ونلللقلللل 
زايد  بللن  خليفة  اللل�للضلليللخ  اللل�للضللمللو 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�ضيخ  اللل�للضللمللو  و�للضللاحللب  اهلل"، 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئلليلل�للس جمل�س  الللللدولللللة  رئلليلل�للس 
"رعاه اهلل"،  دبللي  الللللوزراء حللاكللم 

دولة  لتاأ�ضي�س   50 اللللل  الللذكللرى 
اأن  اإىل  واأ�ضار فخامته  الإملللارات. 
دولة الإمارات والفلبني حتتف�ن 
هذا العام بالذكرى الل47 لإقامة 
الع�قات الثنائية يف ظل ال�ضراكة 
الللعللديللد مللن املجالت  الللقللويللة يف 
للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح  ذات 

وال�ضعبني ال�ضديقني.
ال�ضفر  �ضعادة  اأعلللرب  جهته  مللن 
علللللن اعلللللللتلللللللزازه بلللتلللملللثللليلللل دوللللللة 
الإمارات لدى جمهورية الفلبني، 
الع�قات  تللعللزيللز  علللللى  وحللر�للضلله 
الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف 
�ضتى املجالت، مبا ي�ضهم يف دعم 

اأوا�ضر ال�ضداقة بني البلدين.

حمللمللد بلللن زايللللد اآل نللهلليللان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة، ومتنياته لدولة 
باملزيد  و�ضعبا  حكومة  الإمللللارات 

من التطور والنماء.
ال�ضفر  ل�ضعادة  فخامته  ومتنى 
وتطوير  عمله،  مهام  يف  التوفيق 
يف  وتعزيزها  الثنائية  الع�قات 
خمللتلللللف املللللجللللالت اللللتلللي جتمع 
ب�ده  ا�ضتعداد  مللوؤكللدا  البلدين، 
لت�ضهيل  ممكن  دعللم  كل  لتقدمي 

مهامه.
�ضكره  علللللن  فلللخلللاملللتللله  واأعللللللللللرب 
وتللقللديللره لللدولللة الإمللللللارات على 
رعلللايلللة للجالية  ملللن  قللدمللتلله  ملللا 

و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأعلللللللللى  اللللقلللائلللد  نلللائلللب 
ومتنياتهم  فخامته  اإىل  امل�ضلحة 
لب�ده و�ضعبه باملزيد من التقدم 

والزدهار.
الرئي�س  من جانبه حمل فخامة 
حتياته  ال�ضفر  �ضعادة  الفلبيني 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه 
الللل�لللضللليلللخ حملللملللد بللللن را�للللضللللد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الللوزراء حاكم دبي "رعاه 
ال�ضيخ  اللل�للضللمللو  و�للضللاحللب  اهلل"، 

كوفيد- جائحة  خ�ل  الفلبينية 
برنامج  �للضللمللن  واإدراجللللهللللا   19
الللتللطللعلليللم اللللوطلللنلللي، كللمللا اأعللللرب 
العمل  على  للدولة  امتنانه  عللن 
الللللللدوؤوب الللللذي قللامللت بللله لدعم 
جهود ب�ده يف مكافحة اجلائحة، 
لعبته  الللللللذي  بلللللاللللللدور  مللل�لللضللليلللداً 
التعاون  لتعزيز  الإملللللارات  دوللللة 
هلللذا  اللللللللللدويل يف  واللللتللل�لللضلللاملللن 
"بال�ضراكة  ذلللك  وا�ضفاً  ال�ضدد، 

الناجحة".
للقيادة  التهنئة  فخامته  وقلللدم 
وتد�ضينها  ل�ضت�ضافتها  الر�ضيدة 
ب�ضورة  دبلللللي   2020 اإكللل�لللضلللبلللو 
ناجحة ومتميزة، وكذلك مبنا�ضبة 

•• بوجمبورا -وام:

اإيفاري�ضت  ت�ضلم فخامة الرئي�س 
جمهورية  رئلليلل�للس  انللدايلل�للضلليللمللي 
�ضعادة  اعللتللمللاد  اأوراق  بلللورونلللدي 
ال�ضام�ضي،  عبيد  ح�ضن  عللبللداهلل 
املللقلليللم لدى  الللدولللة غللر  �ضفر 
جللمللهللوريللة بلللورونلللدي، وذلللللك يف 
مدينة  يف  اجللللملللهلللوري  الللقلل�للضللر 
معايل  وبلللحللل�لللضلللور  بلللوجلللملللبلللورا، 
األرت �ضينجرو وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل للجمهورية.
�للضللعللادتلله حتللليلللات �ضاحب  ونلللقلللل 
زايد  بللن  خليفة  اللل�للضلليللخ  اللل�للضللمللو 

دول  ملللللع  اللللللعللللل�قلللللات  تللللطللللويللللر 
عامة  ب�ضفة  الأفللريللقلليللة  الللقللارة 
ب�ضفة  بلللللورونلللللدي  وجلللملللهلللوريلللة 
الدول  م�ضاركة  اأن  واأكللد  خا�ضة، 
 2020 اإكلل�للضللبللو  يف  الأفلللريلللقللليلللة 
لإظهار  عظيمة  فر�ضة  تعد  دبي 
للقارة  واحللليللوي  الغني  الللتللاريللخ 
النمو  قلللليللللادة  علللللللى  وقللللدراتللللهللللا 
جائحة  بعد  العاملي  القت�ضادي 

كوفيد19-.
واأ�ضار كذلك اإىل اأن دولة الإمارات 
اإقامة  اإىل  تاأ�ضي�ضها،  منذ  ت�ضعى 
وتعاون  وطيدة  �ضيا�ضية  ع�قات 
الأفريقية،  الللدول  مع  اقت�ضادي 

رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل"،  "حفظه  الللدولللة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
ال�ضيخ  اللل�للضللمللو  و�للضللاحللب  اهلل"، 
حمللمللد بللن زايللللد اآل نللهلليللان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة، ومتنياته لدولة 
باملزيد  و�ضعبا  حكومة  الإملللارات 

من التطور والنماء.
ال�ضفر  ل�ضعادة  فخامته  ومتنى 
والنجاح  مهام عمله،  التوفيق يف 
يف تطوير الع�قات الثنائية بني 

"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�ضيخ  اللل�للضللمللو  و�للضللاحللب  اهلل"، 
نائب  اآل مكتوم  را�ضد  حممد بن 
الللللدولللللة رئلليلل�للس جمل�س  رئلليلل�للس 
اهلل"،  "رعاه  دبللي  حاكم  الللللوزراء 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأعلللللللللى  اللللقلللائلللد  نلللائلللب 
امل�ضلحة، اإىل فخامته ومتنياتهم 
لب�ده و�ضعبه باملزيد من التقدم 

والزدهار.
من جانبه، حمل فخامة الرئي�س 
ال�ضفر  �لللضلللعلللادة  اللللللبلللللورونلللللدي 
حتياته اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

وتللعللزيللزهللا يف خمتلف  الللبلللللديللن 
ب�ده  ا�ضتعداد  موؤكدا  املللجللالت، 
املمكن  اللللللدعلللللم  كلللللل  لللللتللللقللللدمي 

لت�ضهيل مهامه.
عن  �لللضلللعلللادتللله  اأعلللللللرب  ذللللللك  اإىل 
دولللللللة  بللتللللللللللللللللللللمللثلليللل  اعللتللللللللللللللللللللزازه 
الإملللللللللللللللللارات لللللللللدى جلللملللهلللوريلللة 
تعزيز  على  وحر�ضه  بللورونللدي، 
البلدين  بني  الثنائية  الع�قات 
مبا  املللجللالت،  �ضتى  يف  وتفعيلها 
ال�ضداقة  اأوا�للضللر  دعللم  يف  ي�ضهم 

بينهما.
قيادة  حلللر�لللس  �لللضلللعلللادتللله  واأكللللللللد 
دولللللة الإملللللللارات الللر�للضلليللدة على 

الفلبني  وجللمللهللوريللة  الإمللللللللارات 
وتطويرها،  تنميتها  �ضبل  وبحث 

ا�ضتعرا�س  اللللللللقلللاء  خلللل�ل  ومت 
جمللللللللالت الللللتللللعللللاون بلللللني دوللللللة 

وطموحات  ملل�للضللالللح  يللحللقللق  مبلللا 
البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.

ال�ضراكات  خلل�ل  من  الأفريقية 
وامل�ضاريع التنموية التي تقوم بها 

حيث تنعك�س قوة الع�قات التي 
جتمع بني دولة الإمارات والقارة 

والزدهار  الأمللن  لتعزيز  الدولة 
يف القارة.

وفد من وزارة الداخلية ال�شعودي يطلع الهيكل التنظيمي ل�شرطة دبي
•• دبي-وام:

الداخلية  وزارة  ملللن  وفللللد  اطلللللللع 
التنظيمي  الهيكل  على  ال�ضعودية 
ال�ضرطة  وملللراكلللز  دبللللي  للل�للضللرطللة 
اإىل  بللللالإ�للللضللللافللللة  لللللهللللا،  اللللتلللابلللعلللة 
املراكز،  تللقللدمللهللا  الللتللي  اخللللدملللات 

اإدارة التحول الرقمي بالأمن العام 
الق�ضي�س  �ضرطة  ملركز  ال�ضعودي 
ولقائه العميد عبد احلليم حممد 
بح�ضور   ، املللركللز  مللديللر  الها�ضمي 
العقيد �ضعيد �ضامل املدحاين، نائب 

مدير املركز، وعدد من ال�ضباط.
احلليم  عللللبللللد  اللللعلللمللليلللد  ورحللللللللب 

واأكللللللد الللعللملليللد الللهللا�للضللمللي خ�ل 
العامة  اللللقللليلللادة  حلللر�لللس  اللللللللقلللاء، 
كافة ج�ضور  على مد  دبي  ل�ضرطة 
التوا�ضل وتبادل املعارف واخلرات 
يف  ال�ضرطية  التطبيقات  واأفلل�للضللل 
توجيهات  وفلللق  املللجللالت  خمتلف 

القيادة الر�ضيدة.

واجلنائية  الإداريلللللة  والإجللللللراءات 
التي يتم اتخاذها فور تلقي الب�غ، 
احللللللادث،  ملللوقلللع  اإىل  والنلللتلللقلللال 
من  املللراكللز  تقدمه  ما  اإىل  اإ�ضافة 

خدمات يف منطقة الخت�ضا�س.
جاء ذلك خ�ل زيارة الوفد برئا�ضة 
مدير  جري�س،  بللن  حممد  العقيد 

موؤكداً  ال�ضيف،  بالوفد  الها�ضمي 
عمق الع�قات الأخوية التي تربط 
ال�ضقيقني  واللل�للضللعللبللني  الللبلللللديللن 
ومتيزها يف املجالت كافة، م�ضراً 
ال�ضعودي  اللللوفلللد  زيللللللارة  اأن  اإىل 
بني  الع�قة  لتلك  انعكا�ضاً  تعتر 

اجلانبني.

اأق�ضام  يف  بلللجلللوللللة  الللللوفللللد  وقللللللام 
نظام  على  خ�لها  تللعللرف  املللركللز، 
الللدوريللات والإجللللراءات التي  عمل 
منطقة  لللتللغللطلليللة  اتلللخلللاذهلللا  يلللتلللم 
اخت�ضا�ضه جنائياً ومرورياً، و�ضر 
املتعاملني،  اإ�للضللعللاد  ق�ضم  يف  العمل 
امللللنلللاوب ونظام  اللل�للضللابللط  ومللكللتللب 
امللللنلللاوبلللات الللللذي تللعللمللل بللله مراكز 
ال�ضرطة يف دبي، واأف�ضل املمار�ضات 

املعمول بها.
مركز  حللول  �للضللرٍح  اإىل  ا�ضتمع  كما 
منطقة  يف   SPS الذكي  ال�ضرطة 
اخت�ضا�س مركز �ضرطة الق�ضي�س، 
التي يوفرها للجمهور  واخلدمات 
بلل�للضللهللولللة ويللل�لللضلللر �لللضلللديلللديلللن دون 
مراكز  اإىل  الللتللوجلله  اإىل  احلللاجللة 
اخلتام،  ويف  التقليدية.  ال�ضرطة 
ال�ضديد  اإعجابه  عن  الوفد  اأعللرب 
مبا �ضاهده من م�ضتوى متطور يف 

مركز �ضرطة الق�ضي�س.

جامعة الإمارات تنظم الربنامج التنفيذي الفرتا�شي 
حول البتكارات حللول ال�شيا�شات نوفمرب املقبل

•• العني - وام:

اأعمال  تنظيم  عن  والقيادة  العامة  لل�ضيا�ضة  الإملللارات  جامعة  مركز  اأعلن 
خ�ل  ال�ضيا�ضات  حللول  البتكارات  حول  الفرتا�ضي  التنفيذي  الرنامج 
لل�ضيا�ضة  يو  بالتعاون مع كلية يل كيوان  املقبل  3 نوفمر  الفرتة من -1 
امل�ضارك  النائب  اأحمد علي مراد  الدكتور  الأ�ضتاذ  واأكد  ب�ضنغافورة.  العامة 

الإمللللارات  جللامللعللة  يف  العلمي  للبحث 
يف  البتكارات  �ضيناق�س  الرنامج  اأن 
حلللللول اللل�للضلليللا�للضللات ملللن خللل�ل ور�س 
من  نخبة  مب�ضاركة  افرتا�ضية  عمل 
املوؤ�ض�ضات  عللدد من  اخلللراء وممثلي 
واجلهات احلكومية بالدولة، ويهدف 
العامة  ال�ضيا�ضة  لللللدورة  الللنللظللر  اإىل 
واملتعددة  اجلللديللدة  الآللليللات  واعتماد 
للتحديات  حلول  لإيللجللاد  التخ�ض�س 
الراهنة، و�ضوًل اإىل خمرجات فعالة 
ويتطرق  التقليدية،  العامة  لل�ضيا�ضة 
الرنامج اإىل جائحة  " كوفيد- 19 
جامعة  مللركللز  اإن  وقلللال  كللنللمللوذج.   "

والقيادة  الللعللامللة  لل�ضيا�ضة  الإمللللللارات 
اأ�ض�س �ضراكات دولية جديدة ت�ضاهم يف تعزيز مكانة املركز حملياً واإقليمياً، 
ومن هذه ال�ضراكات التعاون مع كلية يل كيوان يو لل�ضيا�ضة العامة التابعة 
وتدريبية  تنفيذية  برامج  على  للعمل  وذلك  ب�ضنغافورة  الوطنية  للجامعة 

من �ضاأنها حتقيق روؤية اجلامعة باأهمية بناء منظومة بحثية متكاملة.
واأو�ضح الدكتور اأحمد مراد اأن اليوم الأول من الرنامج �ضركز على حمور 
بينما  وال�للضللتللدامللة؛  الأزمللللات  اإدارة  على  ال�ضيا�ضة  قللدرة  يف  التفكر  اإعلللادة 
مللن خ�ل  بعد كوفيد19-  مللا  الللثللاين على حمللور م�ضتقبل  اللليللوم  �ضركز 
حمور  على  الثالث  اليوم  و�ضركز  وال�ضت�ضراف  التخطيط  �ضيناريوهات 
الت�ضميم التفكري لل�ضيا�ضة العامة، م�ضراً اإىل اأن ور�س الرنامج �ضتناق�س 
البيني  التخ�ض�س  خلل�ل  مللن  ال�ضيا�ضة  ت�ضميم  كفح�س  هامة  خمللرجللات 
ال�ضتفادة  اإىل كيفية  اإ�ضافة  وابتكارية  والتعددي ل�ضمان  خمرجات فعالة 

من احللول البتكارية لل�ضيا�ضات العامة يف عمليات ال�ضيا�ضات يف الإمارات.

فقد املدعو / حممد اقبال 
عبدالنبي بروهى ، باك�ضتان 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
 )1335061RM (
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللضلللال 

0501311129

فقدان جواز �شفر
مانيبو  نينا   / املللدعللو  فقد 
اللللفلللللللبلللني   ، نللللابلللليللللنللللا�للللس 
�ضفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للضلليللة 
 )B3125132P( رقللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللضلللال 

0501311129

فقدان جواز �شفر
�ضريف  ار  ام   / امللللدعلللو  فللقللد 
بنغ�دي�س   ، اللللللعلللللامل  �للللضللللاه 
اجلللنلل�للضلليللة جلللللواز �للضللفللره رقم 
)BN0765725( - يرجى 
ت�ضليمه  عللللللليللله  يلللعلللرث  مملللللن 
بللاللل�للضللفللارة الللبللنللغلل�ديلل�للضلليللة او 
اقرب مركز �ضرطة بالمارات.

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهمفقدان جواز �شفر
فقد املرحوم/ �ضعيد علي را�ضد الهويل ال�ضويدي 

�ضهادة رقم 113310  وعددها 2 �ضهم ، 
و�ضهادة رقم 95906  وعددها 390 �ضهم ، 
و�ضهادة رقم 123056  وعددها 39 �ضهم ، 

 ل�ضركة اإت�ضالت  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأعلللللنللت مللوؤ�للضلل�للضللة الإمللللللارات للللللخللدمللات اللل�للضللحلليللة عللن جدول 
الأخلللر من  الأ�للضللبللوع  الللزائللريللن مل�ضت�ضفياتها خلل�ل  الأطللبللاء 
ال�ضت�ضاريني،  من  نخبة  ي�ضم  والللذي   ،2021 اأكتوبر  �ضهر 
الذين مت ا�ضتقطابهم من 12 م�ضت�ضفى وجامعة وهيئة طبية 
مرموقة، لتقدمي خدمات ت�ضخي�ضية وع�جية للمر�ضى يف 9 

م�ضت�ضفيات تابعة للموؤ�ض�ضة مبا يفوق 9 تخ�ض�ضات طبية. 
املر�ضى  الللزائللريللن،  الأطلللبلللاء  بللرنللامللج  خللدمللات  مللن  وي�ضتفيد 
م�ضت�ضفيات  وهي  املوؤ�ض�ضة،  م�ضت�ضفيات  من  عدد  يف  املراجعني 

واللللولدة  للن�ضاء  والقا�ضمي  وخللورفللكللان  والقا�ضمي  الللكللويللت 
والأطفال يف ال�ضارقة، بالإ�ضافة اإىل م�ضت�ضفى �ضقر وم�ضت�ضفى 
عمران  بن  اهلل  عبد  وم�ضت�ضفى  اهلل،  عبيد  حمد  بن  ابراهيم 
بدبي،  النف�ضية  لل�ضحة  الأملللل  وم�ضت�ضفى  اخليمة،  راأ�لللس  يف 
الأطباء  خلللرات  وت�ضمل  الللفللجللرة.  اإمللللارة  يف  دبللا  وم�ضت�ضفى 
الغدد  القلب،  اأمللرا�للس  وهللي؛  تخ�ض�ضات طبية،    9 الزائرين 
العظام  جراحة  النف�ضي،  الطب  اأمرا�س  )ال�ضكري(،  ال�ضماء 
جراحة  خ�ل  من  والتوليد  الن�ضاء  اأمرا�س  والكاحل،  القدم 
اله�ضمي،  اجلهاز  اأمرا�س  الأجنة،  وطب  الروبوتية  املناظر 
اأمرا�س  ال�ضمنة،  جراحة  واحلنجرة،  والأذن  الأنللف  اأمللرا�للس 

الن�ضاء عر اجلراحات الروبوتية، الغدد ال�ضماء.

نقلة نوعية ت�ضعد املر�ضى
واأكدت الدكتورة نور املهري مدير مكتب الأطباء الزائرين جناح 
الرنامج يف حتقيق نقلة نوعية يف العمل الطبي داخل الدولة، 
الت�ضخي�ضية  ال�ضت�ضارات  �ضعيد  على  البارزة  النتائج  ظل  يف 
والع�جية واجلراحات التي مت توفرها للمر�ضى وجتنيبهم 
م�ضقة ال�ضفر خارج الدولة، مع احلر�س على موا�ضلة تطبيق 
جميع الإجراءات الحرتازية اأثناء زيارة ال�ضت�ضاريني ل�ضمان 
يعك�س  مبللا  امل�ضت�ضفيات،  واأطللبللاء  املللر�للضللى  ووقللايللة  �ض�متهم 

اأهداف املوؤ�ض�ضة يف تقدمي الرعاية ال�ضحيلة ال�ضاملة واملتكاملة 
لتعزيز جودة حياة املر�ضى واملجتمع.

هو  الرنامج  ما مييز  اأن  اإىل  املهري  نللور  الدكتورة  واأ�للضللارت 
اخلرات العاملية والكفاءة العالية التي يتمتع بها ال�ضت�ضاريون 
الطبية يف  التجربة  عللر خراتهم  يللرثون  الللذيللن  الللزائللرون، 
املراكز  اأرقللى  مع  العلمي  التوا�ضل  بتعزيز  وي�ضهمون  الدولة، 
الطبية العاملية، وفتح قنوات التعاون وتبادل اخلرات بني اأطباء 
وو�ضائل  بطرق  ل�رتقاء  الللزائللريللن،  وال�ضت�ضاريني  املوؤ�ض�ضة 
ع�ج الأمرا�س املختلفة ومواكبة التطورات وامل�ضتجدات على 

ال�ضاحة الطبية العاملية.

توفري نخبة من اال�ست�ساريني لتعزيز اجلودة العالجية 

موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خالل الأ�شبوع الأخري من �شهر اأكتوبر

قائد �شرطة راأ�س اخليمة: نحر�س على اأن ينعم كل مواطن ومقيم وزائر بالأمن والأمان و يحظى باأف�شل اخلدمات

اليوم  اأ�للضللبللح  البلللتلللكلللار  اإن  وقللللال 
العمل  طبيعة  يف  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا 
ال�ضرطي واأداة هامة يف مواجهة اأية 
حتديات قد تواجه هذا العمل وهو 
ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  دفللع  مللا 
بهذا  لللل�هلللتلللملللام  اخلللليلللملللة  راأ�لللللللس 
البتكار  مفهوم  وتللعللزيللز  اجلللانللب 
من  عليه  وحثهم  منت�ضبيها  بللني 
ل�ضتقبال  من�ضات  تللوفللر  خلل�ل 
اأفكارهم ومقرتحاتهم ف�ض� عن 
اقامة فعاليات البتكار التي ت�ضب 
العامة وخدمة  امل�ضلحة  يف بوتقة 
املللجللتللمللع وتللدفللع مبلل�للضللرة العمل 
ال�ضرطي نحو الأمام.. ومع حلول 
عام اخلم�ضني للدولة فاإن املرحلة 
�ضحذ  اجلميع  من  تتطلب  املقبلة 
الهتمام واخلروج باأفكار ابتكارية 
تطوير  يف  تلل�للضللهللم  وتلللطلللويلللريلللة 
وتقدمي  ال�ضرطي  العمل  م�ضتوى 

اخلدمات بكل كفاءة واقتدار .
العامة  اللللقللليلللادة  ان  اإىل  وللللفلللت 
ل�ضرطة راأ�س اخليمة ت�ضع حزمة 
التطويرية  امل�ضاريع  من  متنوعة 
ملواكبة  خلل�لللهللا  مللن  ت�ضعى  الللتللي 

واأ�لللضلللاف قللائللد علللام �للضللرطللة راأ�لللس 
اللللعلللاملللة  اللللللقللللليلللللادة  ان  اخللللليللللمللللة 
للل�للضللرطللة راأ�لللللللس اخلللليلللملللة حتظى 
ملللن �ضاحب  مللتللوا�للضللل  بللاهللتللمللام 
اللل�للضللمللو اللل�للضلليللخ �للضللعللود بلللن �ضقر 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  الللقللا�للضللمللي 
الذي يحر�س  راأ�س اخليمة  حاكم 
كافة  وتقدمي  التوا�ضل  على  دوما 
ومنت�ضبيها  للقيادة  الدعم  اأ�ضكال 
ال�ضرطة  حتللقلليللق  يف  �للضللاهللم  مملللا 
خمتلف  يف  الللكللبللرة  للللل�إجنللللازات 
الأمني  ال�ضرطي  العمل  جمللالت 
والأمان  الأملللن  وب�ضط  واخلللدمللي 
يف ربوع المارة .. و�ضاهمت املتابعة 
حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب  امل�ضتمرة 
ال�ضرطي  للللللجللهللاز  اخللليللمللة  راأ�لللللس 
العديد من  الإملللارة يف حتقيق  يف 
كان  الللتللي  والللنللجللاحللات  املكت�ضبات 
م�ضتوى  رفلللع  يف  وا�لللضلللح  دور  لللهللا 
ال�ضعور بالأمان على م�ضتوى راأ�س 
اجلرائم  ن�ضبة  وخللفلل�للس  اخللليللمللة 
املرورية  ال�ض�مة  وتعزيز  املقلقة 
اأرواح  على  واحلفاظ  الطرقات  يف 

وممتلكات الأهايل .

وا�ضتطاعت القيادة العامة ل�ضرطة 
راأ�س اخليمة احل�ضول على جائزة 
م�ضتوى  على  اأمللنلليللة  جهة  اأفلل�للضللل 
 2018 علللللام  اللللداخللللللليلللة  وزارة 
الللللرائللللدة  ، واجلللللهللللة احللللكلللومللليلللة 
 ، المللللارة  م�ضتوى  على   2020
جنوم   5 ت�ضنيف  على  واحل�ضول 
والرتخي�س  امللللرور  خللدمللات  ملركز 
عبد  علي  اللواء  واأو�ضح   .2020
الأمني  الللغللعلل�م  ان  النعيمي  اهلل 
يعتر جزءا ل يتجزاأ من منظومة 
الللعللمللل اللل�للضللرطللي يف ظلللل الللللدور 
امللللحلللوري اللللذي يللقللوم بلله الع�م 
التوا�ضل  قلللنلللوات  ملللد  يف  الأملللنلللي 
و�ضرائح  مللوؤ�للضلل�للضللات  خمللتلللللف  ملللع 
باآخر  وتعريفهم  املجتمع  واأفللللراد 
واخلدمات  والأحلللداث  امل�ضتجدات 
ال�ضادرة  والللقللوانللني  وبالأنظمة   ،
اإىل جانب الدور التوعوي ال�فت 
الذي يقوم فيه من خ�ل تثقيف 
اجللللملللهلللور يف خمللتلللللف امللللجلللالت 
يف  ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا  باعتبارهم 
احلفاظ على اأمن الوطن و�ض�مة 

كل من يعي�س على اأر�ضه.

•• راأ�س اخليمة -وام:

علللبلللد اهلل بن  علللللللي  اللللللللللللواء  اأكللللللد 
�ضرطة  عللام  قائد  النعيمي  علللللوان 
ال�ضرطة  جللهللاز  اأن  اخللليللمللة  راأ�للللس 
تاأ�ضي�ضه  منذ  مر  اخليمة  راأ�للس  يف 
الهامة  املللحللطللات  مللن  الللعللديللد  يف 
هذه  اىل  بللو�للضللوللله  �ضاهمت  الللتللي 
املتقدمة واملتميزة ،موؤكدا  املرحلة 
احلر�س على اأن ينعم كل مواطن 
ومقيم وزائر بالأمن والأمان واأن 

يحظى بخدمات عالية امل�ضتوى.
وقال قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة 
اأنباء  يف حللللوار خللا�للس ملللع وكلللاللللة 
الإمارات )وام( : �ضاهمت القيادات 
الللرعلليللل الأول يف  اللل�للضللرطلليللة مللن 
املنت�ضبني  وجللملليللع  اخللليللمللة  راأ�للللس 
العامة  اللللقللليلللادة  تللاأ�للضلليلل�للس  ملللنلللذ 
راأ�لللللس اخللليللمللة يف و�ضع  للل�للضللرطللة 
املتينة  اللبنات الأ�ضا�ضية والركائز 
التي �ضكلت بداية النط�قة نحو 
حلل�للضللد اللللنلللجلللاحلللات والجنللللللللازات 
اإليه  و�للضلللللنللا  ملللا  اإىل  واللللو�لللضلللول 
ال�حمدود  الللدعللم  بف�ضل  اللليللوم 
�ضيف بن  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  من 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الللوزراء وزير الداخلية مما �ضاهم 
يف جعل المارات واحة غناء ترفل 
والطماأنينة  واللل�للضللكلليللنللة  بلللالأملللن 
ويعي�س كل من فيها حتت القانون 

والنظام العام .
واأ�ضاف ان القيادة العامة ل�ضرطة 
راأ�للللس اخللليللمللة حللر�للضللت ول تزال 
ال�ضرتاتيجية  خططها  و�للضللمللن 
علللللللى تلللطلللويلللر قلللللللدرات ومللللهللللارات 
منت�ضبيها يف كافة جمالت العمل 
الللل�لللضلللرطلللي والأملللللنلللللي مللللن خ�ل 
يف  واملنت�ضبني  اللل�للضللبللاط  تن�ضيب 
ت�ضكل  متنوعة  تخ�ض�ضية  دورات 
امل�ضتوى  ملللن  يللرفللع  هللامللا  رافلللللدا 
الللعلللللمللي وامللللعلللريف لللهللم كلللل ح�ضب 

نللوعلليللة يف مراقبة  قللفللزة  الللرقللمللي 
الللل�لللضلللوارع ور�لللضلللد للللوحلللات ارقللللام 
املللركللبللات والللتللعللرف علللللى الوجوه 
و�لللضلللملللان �لللضلللرعلللة ال�لللضلللتلللجلللابلللة يف 

احلالت الطارئة.
وذكر قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة 
ان املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ض�حية 
يف �ضرطة راأ�س اخليمة تقوم بدور 
وتدريب  تاأهيل  يف  وا�ضح  اإن�ضاين 
دجمهم  يف  لللل�إ�لللضلللهلللام  اللللللنلللللزلء 
باملجتمع واإعادتهم اأع�ضاء منتجني 
حمكومياتهم  فلللرتات  انتهاء  بعد 
واحليلولة دون عودتهم اإىل طريق 
حتر�س  ال�ضياق  هللذا  ويف  اخلللطللاأ. 
اآمنة  بيئة  تللوفللر  علللللى  املللوؤ�للضلل�للضللة 
تاأهيل  على  ت�ضاعد  خ�ضبة  واأر�ضا 
النزلء و�ضون كرامتهم واحلفاظ 
كافة  وتلللللقلللللدمي  حلللقلللوقلللهلللم  علللللللى 
مهاراتهم  لتطوير  الدعم  اأ�ضكال 
التعليمية واملهنية والتدريبية من 
خ�ل عقد دورات حتفيظ القراآن 
واللللدورات  الريا�ضية  والللبللطللولت 
معار�س  وتلللنلللظللليلللم  الللتللعللللليللملليللة 
منتجات النزلء التي يتم اجنازها 
توفرها  التي  اخلا�ضة  الور�ضة  يف 
م�ضدر  توفر  والتي  لهم  املوؤ�ض�ضة 
دخل للنزلء وحرفة قد يوؤ�ض�ضون 
مللن خلل�لللهللا ملل�للضللدرا للللللرزق لهم 
فيما  املوؤ�ض�ضة  مللن  خروجهم  بعد 
وموا�ضفات  مللعللايللر  تللطللبلليللق  مت 
اأف�ضل املوؤ�ض�ضات العاملية يف جمال 
رعلللايلللة وتلللاأهللليلللل اللللنلللزلء واجنللللاز 
واملرئي  الللتللقللنللي  اللللربلللط  ملل�للضللروع 
ال�ضرطة  بني  واملحكومني  للنزلء 
والنيابة ودائرة املحاكم. ولفت اإىل 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  ا�ضتحداث 
ال�ضياحية  ال�ضرطة  اخليمة  راأ�للس 
بالإمارة  ال�ضياحي  القطاع  لتعزيز 
تنظيمية  ا�ضتحداث وحدة  كما مت 
لإدارة البتكار املوؤ�ض�ضي واحل�ضول 
 ، فللللكللللريللللة  ملللللللكللليلللة   224 علللللللللى 

الوظيفي  ومللوقللعلله  اخللتلل�للضللا�للضلله 
وطبيعة عمله.

وملللن هلللذا املللنللطلللللق �للضللعللت �ضرطة 
راأ�للللللللللس اخللللليللللمللللة وبلللللاللللللرغلللللم من 
امل�ضتجد  كللورونللا  فللرو�للس  جائحة 
ال�لللضلللتلللملللرار  علللللللى   19 كلللوفللليلللد 
التدريبية  الللللللللللللدورات  علللقلللد  يف 
يف  م�ضتغلة  لللكللوادرهللا  والتاأهيلية 
والرامج  احلديثة  التقنيات  ذلك 
الذكية لعقد هذه الدورات وور�س 
العمل واملحا�ضرات عن بعد ، وهو 
ما �ضاهم يف احلفاظ على م�ضتوى 
ملنت�ضبي  العملية  والقدرة  الكفاءة 
ال�ضرطة و�ضمان تقدمي اخلدمات 

مبا يلبي تطلعات اجلمهور.
واأ�ضار اللواء علي عبد اهلل النعيمي 
من  املتقاعدين  م�ضاهمة  اأن  اإىل 
راأ�للللس اخليمة  اللل�للضللرطللة يف  رجلللال 
واملتينة  القوية  الللركللائللز  و�ضع  يف 
حيث  الإملللارة  يف  ال�ضرطة  للجهاز 
نللقلللللوا خللراتللهللم وجتللاربللهللم التي 
لأبناء  طللويلللللة  للل�للضللنللوات  املللتلللدت 
اللليللوم مللن �ضباط و�للضللبللاط �ضف 
ل�ضرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  واأفللللللراد 
هلللذه  للللعلللبلللت  و   ، راأ�للللللللس اخلللليلللملللة 
بلورة  يف  لفلللتلللا  دورا  اخللللللللرات 
امل�ضتوى امل�ضرف الذي و�ضلت اإليه 
الللقلليللادة. وقلللال قللائللد علللام �ضرطة 
راأ�س اخليمة اأتوجه باأجمل عبارات 
ال�ضكر والتقدير للمتقاعدين من 
اأبلللنلللاء �للضللرطللة راأ�للللس اخللليللمللة على 
مللا قللدمللوه طلللوال �للضللنللوات عملهم 
باآرائهم  ن�ضتنر  نللزال  ل  والللذيللن 
واأفكارهم يف العديد من املنا�ضبات 
وهو ما دفع بنا لإن�ضاء فرع خا�س 
املتقاعدين  " فللرع  يف  متمثل  لهم 
والفعاليات حر�ضا على رد اجلميل 
واإ�ضراكهم  معهم  والتوا�ضل  لهم 
تنظمها  التي  الفعاليات  بع�س  يف 
اللللقللليلللادة اللللعلللاملللة للل�للضللرطللة راأ�للللس 

اخليمة.

اآخلللللللر املللل�لللضلللتلللجلللدات والللللتللللطللللورات 
والإقليمية  املحلية  ال�ضاحة  على 
باأهمية  مللنللهللا  اإميللللانللللا  واللللعلللاملللليلللة 
احلالة  وتلللعلللزيلللز  الللعللمللل  تللطللويللر 
مكت�ضبات  على  واحلفاظ  الأمنية 
اأفلللللللراده ، ومن  اللللوطلللن وحللمللايللة 
القيادة  حتلللر�لللس  امللللنلللطلللللللق  هلللللذا 
راأ�س اخليمة على  ل�ضرطة  العامة 
الب�ضرية  عنا�ضرها  يف  ال�ضتثمار 
وتطوير  تلللدريلللبلللهلللم  خللللل�ل  مللللن 
قدراتهم وا�ضتقدام اأحدث الأجهزة 
وال�ضديقة  احلديثة  املباين  وبناء 
ال�ضتدامة  حتللقللق  اللللتلللي  للللللبلليللئللة 
تطوير  وراء  اللل�للضللعللي  جللانللب  اإىل 
مبفهومها  الأملللنللليلللة  امللللنلللظلللوملللة 
الأجهزة  ملللع  بللالللتللعللاون  اللل�للضللامللل 

ال�ضرطية بالدولة .
الهادفة  اخلللللطللللوات  اأبلللللللرز  وملللللن 
بيئة  لللتللحلل�للضللني جلللللودة احلللليلللاة يف 
م�ضتوى  رواتللللللب  رفللللع  مت  الللعللمللل 
باملئة   150 بن�ضبة  املحلي  الللكللادر 

خ�ل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية .
العامة  الللقلليللادة  اعللتللمللاد  ميللثللل  و 
الذكاء  راأ�للس اخليمة على  ل�ضرطة 
ال�ضطناعي والرامج واخلدمات 
امل�ضاريع  م�مح  اأبرز  اأحد  الذكية 
وتوؤدي  امل�ضتقبل  اأملللن  تللعللزز  الللتللي 
لللتللقللدمي خلللدملللات عللاللليللة اجلللللودة 

وبال�ضرعة الق�ضوى املمكنة .
العامة  اللللقللليلللادة  حلللر�لللس  اأكللللللد  و 
وبالتعاون  اخليمة  راأ�لللس  ل�ضرطة 
املخت�ضة  مللع اجلللهللات احلللكللوملليللة 
علللللللى تلللطلللويلللر �للضللبللكللة الللللطللللرق يف 
نظام  دعلللللم  جلللانلللب  اإىل  الإملللللللللارة 
رقابية  اآلية  يوفر  "حماية" الذي 
املن�ضاآت  ملختلف  حديثة  بكامرات 
وال�ضناعية  التجارية  واملوؤ�ض�ضات 
�ضي�ضكل  فلليللمللا  بلللالإملللارة  الللعللاملللللة 
م�ضروع املدينة الذكية الذي يعزز 
متطلبات الأمن والأمللان بالإمارة 
التكنولوجي  الأملللللللن  جملللللال  يف 

وا�للضللتللحللداث اللللقلللوة اخلللا�للضللة من 
عنا�ضر ال�ضرطة الن�ضائية وجمل�س 
ال�ضرطة الن�ضائي بعدد 17 من�ضبا 
قياديا واإ�ضرافيا اإىل جانب حت�ضني 
جودة حياة املجتمع وتطبيق نظام 
اخلدمات  لتقدمي  العاملي  النجوم 

لكافة مراكز ا�ضعاد املتعاملني .
واأ�ضاف انه مت ا�ضتحداث النيابات 
ال�ضرطة  ملللراكلللز  يف  الللتللنللفلليللذيللة 
بلللالللل�لللضلللراكلللة ال�لللضلللرتاتللليلللجللليلللة مع 
وا�ضتحداث   ، اللللعلللاملللة  اللللنللليلللابلللة 
وتلللاأهللليلللل  لللللتللللدريللللب   k9 وحلللللللدة 
وا�ضتحداث  الللبللوللليلل�للضلليللة  الللكلل�ب 
للبيئة  �ضديق  �ضرطة  مركز  اأول 
اللكرتوين  والتحول  والأمتللتللة   ،
ذات  ال�ضرطية  للللللخللدمللات  الللذكللي 
 ، بللاملللئللة   100 بللنلل�للضللبللة  الأولللللويللللة 
وم�ضروع نظام حماية الأمني عر 
تركيب 160 األف كامرا مراقبة 
للمن�ضاآت بالإ�ضافة اإىل العمل على 
م�ضروع املنظومة الأمنية الرقمية 
تقنيات  واإدخللللال  الذكية  للمدينة 
وتد�ضني   ، ال�للضللطللنللاعللي  اللللذكلللاء 
ال�ضرق  اأكر حمطة على م�ضتوى 
الأو�ضط للفح�س الفني للمركبات 
ال�ضرتاتيجية  بال�ضراكة  الثقيلة 
، وتطوير  املللوارد العامة  مع هيئة 
قدرات املختر اجلنائي من اأجهزة 
ومعدات وكوادر ب�ضرية متخ�ض�ضة 
العاملية  املللمللار�للضللات  اأفلل�للضللل  وفلللق 
العمليات  غلللرفلللة  وا�لللضلللتلللحلللداث   ،
وال�ضيطرة  للللللتللحللكللم  الللرئلليلل�للضلليللة 
، واجنللللاز الربط  املللبللكللر  والإنللللللذار 
للخدمات  املللتللكللامللل  الللللكلللرتوين 
والعدالة  الأمللن  ملنظمة  امل�ضرتكة 
العامة  الللنلليللابللة  ملللع  بللاللل�للضللراكللة 
ودائللللرة املللحللاكللم ، وتللوفللر اأحدث 
املعدات يف غرفة العمليات املتنقلة 
ودخول  والطوارئ  الأزمللات  لإدارة 
ل�أرقام  العاملية  مو�ضوعة غيني�س 

القيا�ضية .

�شحة تتعاون مع »يف اإم وير« لتطوير البنية التقنية التحتية لديها
•• اأبوظبي - وام:

للخدمات  اأبوظبي  �ضركة  عقدت 
"�ضحة" �ضراكة جديدة  ال�ضحية 
تطوير  بللهللدف  وير"  اإم  "يف  مللع 
لديها  التحتية  التقنية  الللبللنلليللة 
وجتللللهلللليللللزهللللا بللللللاأحللللللدث احللللللللللول 

ال�ضحابية.
الرعاية  �ضبكة  قللللدرات  ولللتللعللزيللز 
اللللتلللي توفر  الللوا�للضللعللة  اللل�للضللحلليللة 
اخلدمات الطبية مل�يني املر�ضى 
تكنولوجيا  فللريللق  �للضللرع  �ضنويا.. 
مبهمة  "�ضحة"  يف  امللللعلللللللوملللات 
للحد  عملياتها  وتنظيم  تب�ضيط 
ت�ضهده  الللللللللذي  الللللتللللداخللللل  ملللللن 
ولتعزيز  لللديللهللا  التحتية  البنية 
التطبيقات  ن�ضر  اأجل  من  املرونة 
على  والعمل  احلديثة  ال�ضحابية 
الكفاءة  وتللعللزيللز  اللل�للضللرعللة  زيللللادة 
وبالتايل تقدمي اأعلى م�ضتوى من 

اأبوظبي  �ضركة  لللدى  والعمليات 
اإن  "�ضحة"..  للخدمات ال�ضحية 
�ضركة "�ضحة" متكنت من خ�ل 
ال�ضحابة  على  قائم  منللوذج  تبني 
من  "�ضحابتي"  من�ضة  واعللتللمللاد 
الرعاية  خللدمللات  اأفلل�للضللل  تللوفللر 
اللل�للضللحلليللة املللبللتللكللرة وجنلللحلللت يف 
املللرونللة والللكللفللاءة والقدرة  زيلللادة 
على التو�ضع والتطور ملواكبة منو 

حجم الأعمال يف امل�ضتقبل.
"�ضحة"  �لللضلللركلللة  اإن  واأ�للللللضللللللاف 
التحتية  البنية  متتلك  اأ�ضبحت 
�ضتمكنها  الللتللي  الللقللويللة  الرقمية 
من ريادة القطاع ال�ضحي وتقدمي 
الللللرعللللايللللة على  اأرقللللللللى خللللدمللللات 
م�ضتوى املنطقة ويف الوقت نف�ضه 
توفر اأف�ضل التجارب للمر�ضى. 
�ضركة  مللديللر  اأملللني حنفية  وقلللال 
الإمارات..  دولة  يف  وير"  اإم  "يف 
" �ضعداء بالعمل مع �ضركة �ضحة 

خدمات  مللللقلللدملللي  الللللدعللللم  تلللوفلللر 
"�ضحة"  يف  اللل�للضللحلليللة  اللللرعلللايلللة 
لحتياجات  ا�للضللتللجللابللتللهللم  اأثلللنلللاء 
املجتمع الطبية كما لعبت املن�ضة 
اخلدمات  تو�ضيع  يف  فللعللاًل  دوراً 
�ضبكة  تللقللدمللهللا  اللللتلللي  اللل�للضللحلليللة 
وكفاءة  ب�ضرعة  "�ضحة" وتكيفها 
اخلدمات  توفر  موا�ضلة  يف ظل 

ملجتمع اأبوظبي.
من�ضة  نللل�لللضلللر  ا�لللضلللتلللكلللملللال  ومت 
اإم وير"  "يف  "�ضحابتي" بخدمات 
الحللرتافلليللة الأمللللر اللللذي �ضاعد 
من  قيمة  اأكللر  ا�ضتخ��س  على 
من  وال�للضللتللفللادة  التقنية  حلولها 
الروؤى والبيانات املهنية واخلرة 
فيما  املتوا�ضل  والتوجيه  العالية 
والعمليات  بلللامللللوظلللفلللني  يللتللعلللللق 

واآليات التحول الرقمي.
وقللللللللال بلللللللدر اللللقلللبللليللل�لللضلللي املللللديللللر 
التنفيذي للمعلومات لدى �ضركة 

للمواطنني  ال�ضحية  اخلللدمللات 
على  اأبوظبي  اإملللارة  يف  واملقيمني 

مدار اخلم�ضني عاماً املقبلة.
اإم وير ك�ود  واأ�ضهمت حلول "يف 
اإنرتبرايز" يف متكني  فاوندي�ضن 
�ضبكة "�ضحة" من اعتماد من�ضة 
باملرونة  متللتللاز  هجينة  �ضحابية 
والقدرة على التو�ضع ملواكبة منو 

الأعمال حملت ا�ضم "�ضحابتي".
احلوكمة  معاير  لتطور  ونللظللراً 
والأمن  البيانات  بلللاإدارة  اخلا�ضة 
اللللتلللي متكن  اللللللقلللللدرات  وتللللطللللور 
الو�ضول  من  واملر�ضى  املوظفني 
زمان  اأي  يف  املهمة  البيانات  اإىل 
ومللللكللللان فلللقلللد اأ�لللضلللهلللم هلللللذا احلل 
املبتكر يف تعزيز قدرة امل�ضت�ضفيات 
املر�ضى  خللدمللة  علللللى  واللللعللليلللادات 

والتقليل من اأوقات النتظار.
الآن  "�ضحابتي"  من�ضة  وتللعللمللل 
اأ�ضا�ضية  حتللتلليللة  بللنلليللة  مبلللثلللابلللة 

ال�ضحية  للللللللخلللدملللات  اأبلللوظلللبلللي 
من�ضة  علللللللززت   " "�ضحة".. 
توفر  على  قدرتنا  من  �ضحابتي 
للمر�ضى  املميزة  الطبية  الرعاية 
وتللزويللد املللواطللنللني واملللقلليللمللني يف 
اأبللوظللبللي بللخللدمللات رعاية  اإملللللارة 
امل�ضتويات  اأعلللللللى  وفللللق  �للضللحلليللة 

العاملية".
واأ�ضاف اإن التقنيات ال�ضحابية من 
�ضركة "يف اإم وير"مّكنت "�ضحة" 
وعياداتها  م�ضت�ضفياتها  من جمع 
وخللدمللاتللهللا الأخللللرى حتللت مظلة 
اأ�ضهم  الللذي  الأملللر  تقنية واحلللدة 
ال�ضعة  وزيللللادة  الللكللفللاءة  تعزيز  يف 
القدرة  جللانللب  اإىل  احلللاجللة  عللنللد 
ل�رتقاء  التطبيقات  ن�ضر  علللللى 
ال�ضحية  الللللرعللللايللللة  مبللل�لللضلللتلللوى 
وحت�ضني  للللللللملللر�لللضلللى  املللللقللللدمللللة 
حممد  قال  جانبه  من  جتاربهم. 
مثنى اأحمد مدير البنية التحتية 

وقدرته  اأوًل  ال�ضحابة  نهج  قللوة 
الرعاية  بللخللدمللات  الرتللقللاء  على 
غر  ملل�للضللتللويللات  اإىل  اللل�للضللحلليللة 
التكنولوجيا  وت�ضخر  م�ضبوقة 
البللللتللللكللللار مبلللللا ميهد  للللتلللحلللفللليلللز 

الللذي حتر�س فيه  يف هذا الوقت 
التحول  بجهود  الدفع قدماً  على 
يف  ملكانتها  ونظراً  لديها  الرقمي 
اإمارة  يف  ال�ضحية  الرعاية  قطاع 
�ضركة �ضحة  اأثبتت  فقد  اأبوظبي 

الطريق لبتكار اأف�ضل التطبيقات 
�ضتعزز  التي  اجلديدة  واخلدمات 
رائدة  اأبوظبي كوجهة  من مكانة 
اأحدث خدمات الرعاية  يف توفر 

ال�ضحية".

قدم فر�س وظيفية نوعية يف املجاالت الهند�سية واالإدارية واملالية واالت�ساالت

اإك�شبو ال�شارقة ي�شدل ال�شتار عن معر�شي التعليم الدويل والوطني للتوظيف بنجاح لفت
•• ال�شارقة-الفجر:

اأ�ضدل مركز اإك�ضبو ال�ضارقة بنجاح لفت ال�ضتار موؤخراً على 
والن�ضخة  للتوظيف  الوطني  املعر�س  من   23 الل  الن�ضخة 
 ،"2021 الللللدويل  "التعليم  مللعللر�للس  مللن  ع�ضر  ال�ضابعة 
اأقيمت فعالياتهما حتت رعاية كرمية من �ضاحب  الّلَذْين 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
جتارة  غرفة  مللن  وبللدعللم  ال�ضارقة،  حاكم  الأعلللللى  املجل�س 
و�للضللنللاعللة اللل�للضللارقللة، للليللوا�للضللل احلللدثللان تللعللزيللز مكانتهما 
التعليم  جمال  يف  املتخ�ض�ضة  املعار�س  اأهللم  كاأحد  الرائدة 

العايل والتوظيف والتطوير املهني.  
الآلف من  توافد  الللدويل  التعليم  اأروقللة معر�س  و�ضهدت 
الللطلل�ب واأولللليلللاء اأملللورهلللم لخللتلليللار اأبللللرز واأحللللدث برامج 
التعليم العايل يف تخ�ض�ضات ترواحت بني الطب والهند�ضة 
املنح  على  واحل�ضول  احلديثة  الدرا�ضات  وبرامج  والإدارة 
الدرا�ضية والتعرف اإىل متطلبات القبول يف اأهم اجلامعات 
موؤ�ض�ضة   75 من  اأكللرث  قدمت  حيث  والأجنبية،  الوطنية 
برامج  ملللئللات  عللر�للضللاً  وعللامللليللة  واأكللادميلليللة وطللنلليللة  تعليمية 
التعليم وجمموعة كبرة من خيارات التعلم من اجلامعات 
التجارية  وامللللدار�لللس  الللعللايل  التعليم  ومللعللاهللد  والللكللللليللات 
من  الإداري  الللتللدريللب  ومللراكللز  والفنية  التقنية  واملللعللاهللد 

خمتلف دول العامل، ومن اأبرزها الإمارات وماليزيا والهند 
واململكة املتحدة.

وظائف نوعية
يف حني حقق املعر�س الوطني للتوظيف جناحاً بارزاً يف ظل 
م�ضاركة اأكرث من 30 �ضركة وجهة وطنية حكومية وخا�ضة 
من اأهم ال�ضركات الرائدة يف ال�ضوق الإماراتي، والتي �ضعت 
دوائرها،  يف  للعمل  الطموح  الإماراتي  ال�ضباب  ل�ضتقطاب 
والنوعية  املتميزة  الوظيفية  الفر�س  من  العديد  مقدمة 
املعلومات وخدمة  والإداريللة وتقنية  الهند�ضية  املجالت  يف 
وغرها  والت�ضالت،  واملالية  امل�ضارف  وقطاعات  العم�ء 
العمل  �ضوق  احتياجات  تلبي  التي  احليوية  الوظائف  من 

املحلي.

بناء كوادر امل�ستقبل
واأعرب �ضعادة �ضيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز 
اإك�ضبو ال�ضارقة عن �ضعادته بالنجاح الذي حققه املعر�ضان 
على كافة الأ�ضعدة �ضواء من حيث عدد الزوار اأو من حيث 
امل�ضاركة الوا�ضعة من اجلهات احلكومية واخلا�ضة وكرى 
املوؤ�ض�ضات التعليمية، م�ضراً اإىل اأن هذا النجاح يوؤكد مكانة 
احلدثان واأهميتهما املتنامية كونهما �ضك� من�ضة متميزة 

ل�ضتعرا�س اخلدمات اجلامعية وجعلها يف متناول الطلبة 
واأولياء اأمورهم لختيار اأف�ضل الفر�س التعليمية لأبنائهم، 
اإىل جانب ت�ضهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات ال�ضباب 
الإماراتي، واإتاحة الفر�ضة للموؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة 
لوجه  والباحثني عن عمل وجهاً  للتوا�ضل مع اخلريجني 
واختيار الكفاءات الأكرث متّيزاً واإبداعاً وابتكاراً من خ�ل 
املللقللابلل�ت الأولللليلللة، وهلللو مللا ُيلللعلللّزز جللهللود دولللللة الإملللللارات 
اأف�ضل  ل�ضمان  و�ضعيها  امل�ضتقبل  كللوادر  بناء  اإىل  الرامية 
القادمة، ولأن تكون  م�ضتويات احلياة والرفاهية ل�أجيال 

لعباً اأ�ضا�ضياً يف امل�ضرة التنموية للدولة.

فر�س ا�ستثنائية
الدويل"  "التعليم  مبعر�س  الأمللور  اأولياء  من  عدد  واأ�ضاد 
عليهم  ت�ضهل  للطلبة  ا�ضتثنائية  فر�ضة  توفر  يف  ودوره 
الأكلللادميلللي واملللهللنللي يف ظل  الللبللحللث عللن م�ضتقبلهم  رحلللللة 
يف  والأكللادميلليللة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مللن  العديد  تللواجللد  
مكان واحللد، يف حني اعتر عدد من زوار املعر�س الوطني 
للتعرف  الو�ضائل  اأف�ضل  مللن  احلللدث  هللذا  بللاأن  للتوظيف 
اإىل احتياجات �ضوق العمل، واأن هناك الكثر من الفر�س 
الوظيفية التي قدمت من قبل املوؤ�ض�ضات واجلهات امل�ضاركة 
الطريق  عليهم  اخت�ضر  املعر�س  بلللاأن  مللوؤكللديللن  الأخللللرى، 

للتقدمي على الوظائف والتعرف على ال�ضركات احلكومية 
واخلا�ضة امل�ضاركة، بالإ�ضافة اإىل تعاون امل�ضوؤوليني عن كل 
�ضركة لتقدمي طلبات التقدمي للوظيفة مع ال�ضرح املب�ضط 

تقدمي  يف  دوره  جانب  اإىل  لديهم،  املللوجللودة  ال�ضواغر  عن 
الذاتية  ال�ضرة  كتابة وعر�س  معلومات هامة عن طريقة 

وكيفية التقدمي على وظيفية �ضواء حكومية اأو خا�ضة.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبا الفجرية تختتم م�شاركتها يف جيتك�س 2021

•• الفجرية- وام:

 2021 جلوبال  جيتك�س  معر�س  يف  م�ضاركتها  الفجرة  دبا  بلدية  اختتمت 
تطلعات  مللع  متا�ضياً  م�ضاركتها  جلللاءت  حيث  الفجرة  حكومة  جللنللاح  �ضمن 

حكومة الفجرة يف ن�ضر ثقافة احلكومة الذكية والتحول الرقمي.
معر�س  اأن  دبا  بلدية  عام  مدير  اليماحي  �ضامل  ح�ضن  املهند�س  �ضعادة  واأكللد 
ال�ضركات  مع  التعاون  فر�س  لبحث  للبلدية  ومهمة  حمفزة  فر�ضة  جيتك�س 
املعر�س  اأن  �ضيما  ل  الرقمي  التحول  جمال  يف  والرائدة  املتخ�ض�ضة  العاملية 
يعتر من�ضة تتيح للبلدية عر�س اأحدث اخلدمات الإلكرتونية التي تو�ضلت 
اإليها، من اأجل تب�ضيط وت�ضريع عملية تقدمي ومتابعة طلبات املتعاملني من 
الأفراد وال�ضركات، مو�ضحاً اأن حتويل اخلدمات اإىل خدمات اإلكرتونية اأثبت 

جناحاً ملحوظاً يف التعامل مع ا�ضتف�ضارات املتعاملني وتلبيتها .

واأ�ضاف اأن البلدية عر�ضت جتربتها يف اخلدمات الإلكرتونية ، وكان فر�ضة 
اآخر ما تو�ضلت  امل�ضاركة، والتعرف على  التقنية بني اجلهات  املعارف  لتبادل 
اإليه التكنولوجيا احلديثة يف جمال اخلدمات املوؤ�ض�ضية والتطبيقات الذكية، 
والط�ع على اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف هذا املجال.. لفتاً اإىل اأن البلدية 
املعر�س  مللن  امل�ضتقبلية  الللللدورات  خلل�ل  الأفلل�للضللل  لتحقيق  تتطلع  زاللللت  مللا 
اإن  اليماحي  وقللال  رقللمللي.  م�ضتقبل  نحو  وامل�ضي  اخلللدمللات  اأف�ضل  لتوفر 
البلدية �ضتطلق عدة مبادرات خ�ل ال�ضنوات القادمة منها تطوير وحتديث 
اخلدمات الإلكرتونية يف موقع البلدية ، اإ�ضافة اإىل اإط�ق خدمات جديدة 
اأق�ضام مما ميكن املتعامل من اإجناز معام�ته ب�ضهولة ، وذلك �ضعيا  يف عدة 
من البلدية لتقدمي اأف�ضل اخلدمات للمجتمع ويف اخلتام .. مثنيا على ِفَرق 
العمل وتكاتف جهودهم املتوا�ضلة نحو حت�ضني اخلدمات وتطويرها وفق روؤية 

طموحة ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل وت�ضتكمل م�ضرة التنمية يف اإمارة الفجرة

بيت اخلري ينفق 115.6 مليون درهم على امل�شاعدات الإلكرتونية
•• دبي - وام:

بلغ انفاق جمعية بيت اخلر على امل�ضاعدات الإلكرتونية حتى نهاية 
 34.1 منها  درهللم  مليون   115.6 احلللايل  عللام  الثالث من  الربع 

مليون درهم قدمت كم�ضاعدات طارئة.
وتاأتي هذه الزيادة يف حجم امل�ضاعدات الطارئة بالإ�ضافة اإىل 6.3 
نتيجة لتطوير  املقيمني  املر�ضى  اأنفقت على م�ضاعدة  مليون درهم 
امل�ضاعدة عر  اأدخللل منللوذج طلب  الللذي  امل�ضاعدات  لنظام  اجلمعية 
الإجلللللراءات  بللعللد  الللذكللي ل�للضلليللمللا  التطبيق  اأو  الإللللكلللرتوين  املللوقللع 

الحرتازية التي فر�ضها وباء كورونا.
تعزز  التي  النقاط  يحدد  اإلكرتونيا  نظاما  اخلر"  "بيت  وطللورت 

الدعم  واأولويته يف احل�ضول على  للعون  امل�ضاعدة  ا�ضتحقاق طالب 
التاأكد من وثائق طالب  النقاط اخل�ضراء فبعد  اأو ما �ضمي بنظام 
امللل�للضللاعللدة يللبللداأ الللنللظللام حتللديللد الللنللقللاط الللتللي تللوؤهللل املللتللقللدم اأكرث 
يعي�س  التي  والللظللروف  عللام  ب�ضكل  العجز  للم�ضاعدة وحتللدد مقدار 
فيها مثل عدد اأفراد الأ�ضرة واأين يعي�س ومتو�ضط الدخل وما عليه 
من ديون وقيمة العجز ويرتك هام�ضا للجنة تقييم امل�ضاعدات لتقدر 
اأي اأو�ضاع اإن�ضانية خا�ضة قد تقت�ضي دعما ا�ضتثنائيا ويكون كل ذلك 

موثقا وخا�ضعا لقواعد احلوكمة اخلرية.
وي�ضع النظام ميزانية م�ضاعدات يومية لكل فرع ومركز حتى تكون 
ال�ضنوي  اخللللري  لل�ضرف  املللو�للضللوعللة  امللللوازنلللات  �ضمن  امللل�للضللاعللدات 

واملعتمدة من اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة.

وزير العدل يزور �شرطة عجمان وي�شيد بجاهزيتها وم�شريتها املتقدمة

عللجللمللان، كللمللا اطلللللع علللللى جهود 
ال�ضرطة  القيادة يف مركز تدريب 
والرامج التدريبية التي توفرها 
لللتللعللزيللز خلللرات وتللنللملليللة معارف 

وخرات موظفي ال�ضرطة.
مناق�ضة  مت  الللللللزيللللللارة  وخللللللل�ل 
امل�ضرتكة  واملللللللهللللللام  امللللل�للللضللللاريللللع 

اإدارة  مللديللر  بللو�للضللهللاب  اهلل  عللبللد 
معاليه  اطلللللع  حلليللث  الللعللمللللليللات، 
والتحديثات  الأنللظللمللة  اأبلللرز  على 
التقنية مبنظومة اإدارة الب�غات 
وتوحيد  الأمنية  الأنظمة  وربللط 
اآلية ا�ضتقبال الب�غات واحت�ضاب 
�ضرطة  يف  ال�للللضللللتللللجللللابللللة  زملللللللن 

و�ضبل  اجلهتني  بني  وامل�ضتحدثة 
اللللتلللعلللاون دعما  اأوا�لللللضلللللر  تلللعلللزيلللز 
املجتمع  وا�ضتقرار  واأمللن  خلدمة 

يف الدولة.
وثمن معاليه اجلهود التي تبذلها 
عجمان  ل�ضرطة  العامة  الللقلليللادة 
الأمني  العمل  تطوير  جمللال  يف 

•• عجمان-وام:

بللن �ضلطان  اأ�للضللاد معايل عللبللداهلل 
بلللن عللللواد الللنللعلليللمللي وزيللللر العدل 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  بجاهزية 
م�ضرتها  يف  ومتلليللزهللا  عللجللمللان 
الذكية  واخللللدملللاتللليلللة  الأملللنللليلللة 
و�للضللعلليللهللا احلللثلليللث لللتللعللزيللز جودة 

احلياة.
زيلللللارة معاليه  ذلللللك خلللل�ل  جللللاء 
عجمان،  ل�ضرطة  العامة  للقيادة 
�ضعادة  ا�للضللتللقللبللاللله  يف  كللللان  حلليللث 
اللللللللواء اللل�للضلليللخ �للضلللللطللان بلللن عبد 
�ضرطة  علللام  قللائللد  الللنللعلليللمللي  اهلل 
�للضللعللادة العميد  عللجللمللان، يللرافللقلله 
عام  اللللرزي مدير  مللبللارك خلفان 
وعدد  امل�ضاندة،  واخلدمات  املوارد 
من كبار ال�ضباط و�ضف ال�ضباط 

ب�ضرطة عجمان.
الوزير �ضعادة قائد  ورافللق معايل 
زار  جولة  يف  عجمان  �ضرطة  عللام 
بالقيادة،  العمليات  غللرفللة  فيها 
ه�ضام  املقدم  ا�ضتقبالهم  يف  وكللان 

واآليات  اأنظمة  لتطوير  و�ضعيها 
ال�ضاليب  اأحللللللدث  وفللللق  الللعللمللل 
والللتللقللنلليللات الللعللامللليللة مبلللا يللللوؤدي 
للب�غات  ال�ضتجابة  �ضرعة  اإىل 
زمن  اأقللل معدلت  اإىل  والو�ضول 

ال�ضتجابة ال�ضرطية.
واأثللنللى مللعللايل وزيلللر الللعللدل على 
متلليللز �للضللرطللة عللجللمللان يف جمال 
على  بح�ضولها  املتعاملني  خدمة 
ت�ضنيف خم�س جنوم لعدد 4 من 
ومركز  ال�ضاملة  ال�ضرطة  مراكز 

خدمات املرور والرتخي�س.
اللواء  �للضللعللادة  ثللمللن  ملللن جللانللبلله 
الللل�لللضللليلللخ �لللضلللللللطلللان بللللن علللبلللد اهلل 
النعيمي زيارة معايل وزير العدل 
عجمان،  ل�ضرطة  العامة  للقيادة 
"�ضرطة  كللللتللللاب  مللللعلللالللليللله  وقلللللللدم 
واليوم"  الأملللل�للللس  بللللني  علللجلللملللان 
اأن  �ضعادته  ودرعا تذكاريا، موؤكداً 
�ضرطة عجمان �ضت�ضتمر وتوا�ضل 
كل اجلهود يف �ضبيل تعزيز الأمن 
والأمان ودعم حتقيق وروؤية دولة 

الإمارات وقيادتها الر�ضيدة.

�شقر غبا�س يوؤكد اأهمية تطبيق مفهوم جديد للعمل الربملاين الت�شريعي والرقابي ملواكبة املتغريات يف عامل الف�شاء

ال�ضلطتني  بللللللني  امللللل�للللضللللرتكللللني 
الللتللنللفلليللذيللة والللتلل�للضللريللعلليللة حيث 
بتاأ�ضي�س  القانون  اأهلللداف  متثلت 
بلليللئللة تلل�للضللريللعلليللة وتللنللظلليللملليللة يف 
بيئة  الإماراتي،  الف�ضائي  القطاع 
حترتم املعاهدات الدولية، ومتتاز 
يف  واملللرونللة  وال�ضفافية  بالو�ضوح 
حماية امل�ضالح الوطنية، وحتقيق 
والتجارية  القت�ضادية  املتطلبات 
وال�ض�مة  الأملللللللن  ومللتللطلللللبللات 
وت�ضجيع  البيئة  على  واملحافظة 
البللتللكللار ملللن جللهللة، وتللعللمللل على 
القانونية  امللل�للضللائللل  بلللني  اللللربلللط 

بعد،  عللن  وال�ضت�ضعار  بالطق�س، 
وغللرهللا ممللا يلل�للضللاهللم يف حت�ضني 
كوكب  على  الب�ضرية  حياة  جللودة 

الأر�س.
املتغرات  هلللذه  كللل  ان  اىل  ولللفللت 
و�ضتفر�س  فللر�للضللت  واللللتلللطلللورات 
منهجية  اعلللتلللملللاد  الللللللللدول  علللللللى 
جللديللدة يف �ضن قللوانللني هللي اأكرث 
مللرونللة وقلللدرة على دعللم البتكار 
والبيئة  الن�ضان  على  واملحافظة 
يف عني الوقت، الأمر الذي يحتم 
علينا يف ال�ضياق الرملاين تطوير 
للعمل  جلللديلللد  مللفللهللوم  وتللطللبلليللق 

ودلي�  املنطقة،  يف  ال�ضباب  لكل 
املنطقة  يف  اللللللللدول  قللللللدرة  علللللللى 
علللللى الجنللللللاز اللل�للضللريللع مللتللى ما 
والبيئة  ال�ضديدة  الللروؤيللة  توفرت 
نفتخر  و  امللل�ئللمللة،  الللتلل�للضللريللعلليللة 
بللللاأن الإمللللللللارات الللليلللوم هلللي مركز 
والباحثني،  للللللبللحللث  ا�للضللتللقللطللاب 
ولكرى  واملللبللتللكللريللن،  والبلللتلللكلللار 
وال�ضتثمارية  العلمية  املوؤ�ض�ضات 
�ضعادة  الجتماع  ح�ضر  العاملية". 
كللل مللن حللمللد الللرحللومللي النائب 
الوطني  املللجللللل�للس  لللرئلليلل�للس  الأول 
واحمد  ال�ضحي  واأحمد  الحتللادي 

املتخ�ض�ضة،  الللعلللللملليللة  الأوراق 
حتى  متتد  الللتللي  فعالياته  خلل�ل 
29 اأكتوبر احلايل، يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
واأ�لللضلللار مللعللايل �للضللقللر غللبللا�للس اىل 
وعاملا  علللللمللا  يللعللد  مل  الللفلل�للضللاء  اأن 
بل هو موطن  بذاتهما،  م�ضتقلني 
اقت�ضاد  هو  جديد  اقت�ضاد  ولدة 
تكنولوجيا الف�ضاء التي ميكن اأن 
نذكر بع�ضا منها وهي تكنولوجيا 
الذكية  اللللل�للللضلللليللللارات  �لللضلللنلللاعلللات 
ومللل�لللضلللخلللات اللللقلللللللب والأطللللللللراف 
والتنبوؤ  والإنلللرتنلللت  اللل�للضللنللاعلليللة، 

بت�ضريعات  املللتلل�للضلللللة  الللتللقللللليللديللة 
الللفلل�للضللاء وبلللني ملل�للضللتللجللدات حقل 
الللفلل�للضللاء، مللثللل ا�للضللتللخللدام املللللوارد 
ال�ضياحة  وتللطللويللر  الللفلل�للضللائلليللة، 
الف�ضائية، والإط�ق من الف�ضاء، 
واخلدمات اللوج�ضتية يف الف�ضاء، 
واإدارة املخاطر الف�ضائية وغرها، 

من جهة الأخرى.
لهذا  " كلللللان  ملللعلللالللليللله  واأ�لللللضلللللاف 
الللقللانللون دور مللهللم يف جنللاحللنللا يف 
اإر�ضال اأول م�ضبار عربي اإىل مدار 
املريخ يف فراير 2021، "م�ضبار 
اأمل  �ضعاع  اأ�للضللبللح  اللللذي  الأمل"، 

والرقابي  الللتلل�للضللريللعللي  اللللرمللللاين 
التقليدي  الللللروتللللني  علللن  يللبللتللعللد 
و�ضرعة  م�ضرة  ويواكب  ليحاكي 
والتقنية  العلمية  املتغرات  تلك 
يف عامل الف�ضاء وتاأثر ذلك على 

الن�ضان والبيئة.
دولة  جتللربللة  معاليه  وا�ضتعر�س 
املجل�س  ان  ملللللوؤكلللللدا  الملللللللللللارات 
اأواخر  الوطني الحتللادي عمل يف 
القانون  اإ�للللضللللدار  علللللى   2019
الف�ضاء،  قللطللاع  بتنظيم  اخلللا�للس 
قيمة  علللللى جت�ضيد  فلليلله  وحللر�للس 
والتن�ضيق  الللعللمللل  وديللنللاملليللكلليللة 

•• دبي - وام:

اأكللللد مللعللايل �للضللقللر غللبللا�للس رئي�س 
املللجللللل�للس اللللوطلللنلللي الحتلللللللادي اأن 
العامل يتغر بوترة هي اأ�ضرع مما 
التاريخ  حللقللب  كللل  يف  عليه  كللانللت 
النلل�للضللاين والللبلل�للضللري، وتلللرة هي 
اأ�ضرع مما ي�ضتطيع الن�ضان نف�ضه 

مواكبتها اأو حتى جماراتها.
ونللحللن يف ع�ضر   ، مللعللاللليلله  وقللللال 
حيث  الللرابللعللة  ال�ضناعية  الللثللورة 
الذكاء ال�ضطناعي والتكنولوجيا 
العامل  دول  كل  تطمح  الإحيائية، 
قطاع  اإىل  الللتللحللول  اإىل  تللقللريللبللا 
الف�ضاء  اإىل  والللو�للضللول  البللتللكللار 
اأن  الللللللدول  تلللللك  اأدركللللللت  اأن  بللعللد 
تكون  لللن  التقليدية  اللل�للضللنللاعللات 
نافذة  لللهللا  تللفللتللح  اأن  علللللى  قلللللادرة 
والعلمية  القللتلل�للضللاديللة  املللنللافلل�للضللة 
الللطللمللوح �ضيء،  اأن  الللعللامللليللة. غللر 
وال�ضعي والعمل لذلك �ضيء اآخر، 
وهذا ما يجب اأن نعمل عليه معا". 
كلللللمللة معاليه  خلللل�ل  ذلللللك  جللللاء 
احلادي  الجللتللمللاع  يف  الفتتاحية 
للم�حة  اللللدويل  للل�حتللاد  ع�ضر 
الرملانات  لإعللل�لللضلللاء  الللفلل�للضللائلليللة 
الحتاد  مللع  بالتعاون  اأقلليللم  الللذي 
اللللللدويل للللللفلل�للضللاء ومبلل�للضللاركللة 5 
وخبر  متخ�ض�س  �ضخ�س  اآلف 
اآلف  يللنللاقلل�للضللون  دوللللللة،   80 ملللن 

فلللللكللنللاز و�ضهيل  و�لللضلللارة  بللو�للضللهللاب 
و�ضرار  النيادي  وخلفان  العفاري 
بالهول والدكتورة حواء املن�ضوري 
اأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي 
الدكتور  من  كل  �ضعادة  وبح�ضور 
الوطني  عللام  اأمللني  النعيمي  عمر 
الحتادي والدكتور �ضيف املهري 
ل�ضئون  امللل�للضللاعللد  اللللعلللام  الأمللللللني 

الت�ضريع والرقابة.
معايل  قللللللال  كلللللللملللتللله  خللللتللللام  ويف 
لكم جميعا  " اأمتنى  �ضقر غبا�س 
التوفيق يف ملتقاكم هذا، ولنخرج 
الللطلليللبللة التي  بللالللنللتللائللج  جللملليللعللا 
وانني  جمتمعاتنا،  مللنللا  تللتللاأملللللهللا 
على ثقة تامة اأن عمل وخمرجات 
اجتماعنا هذا �ضتعزز من منهجية 
ال�ضلطتني  بللني  امللل�للضللرتك  الللعللمللل 
و�ضيكون  والت�ضريعية  التنفيذية 
اآلية  لها الأثر امللمو�س يف تطوير 
علللللى خمتلف  الللللرملللللاين  الللعللمللل 
والرقابية  الللتلل�للضللريللعلليللة  اللل�للضللعللد 
الجتماع  يللكللون  واأن  علللام.  ب�ضكل 
الآراء  وتلللبلللادل  للللللنللقللا�للس  مللنلل�للضللة 
الللعلللللملليللة والللقللانللونلليللة اللللتلللي من 
وتكنولوجيا  ت�ضخر حلول  �ضاأنها 
والبيئة  الن�ضان  ل�ضالح  الف�ضاء 
بال�ضكر  مللعللاللليلله  تللوجلله  مللعللا.كللمللا 
اجلزيل لكل القائمني على تنظيم 
واملوؤ�ض�ضات  وللجهات  امللتقى  هذا 

الراعية له".

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س م�شروع قانون ب�شاأن 
اعتماد احل�شاب اخلتامي املوحد لالحتاد لعام 2020

موظفو احلكومة الحتادية يتعلمون �شياغة 
ال�شت�شارات القانونية

•• دبي- وام:

وال�ضناعية  والقت�ضادية  املالية  ال�ضوؤون  جلنة  ناق�ضت 
الذي  اجتماعها  خللل�ل  الحتللللادي  الللوطللنللي  للمجل�س 
للمجل�س  العامة  الأمللانللة  مقر  يف  الأحللد  اأم�س  عقدته 
بدبي، برئا�ضة �ضعادة �ضعيد را�ضد العابدي رئي�س اللجنة، 
م�ضروع قانون احتادي يف �ضاأن اعتماد احل�ضاب اخلتامي 
املوحد ل�حتاد واحل�ضابات اخلتامية للجهات امل�ضتقلة 
امللحقة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31-12-2020. 
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من.. مروان 
طلللارق حميد  والللدكللتللور  اللجنة،  مللقللرر  املللهللري  عبيد 
البرق،  ر�ضا  وعائ�ضة  ليتيم،  را�ضد  وعائ�ضة  الطاير، 

واأ�ضامة اأحمد ال�ضعفار، ومرة �ضلطان ال�ضويدي.
ومت خ�ل الجتماع الط�ع على بنود م�ضروع قانون 
احتلللللادي يف �لللضلللاأن اعللتللمللاد احللل�للضللاب اخلللتللامللي املوحد 
ل�حتاد واحل�ضابات اخلتامية للجهات امل�ضتقلة امللحقة 

عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31-12-2020.
الإي�ضاحية  املذكرة  ح�ضب  القانون  م�ضروع  ويت�ضمن 
بيان تنفيذ ميزانية كل جهة احتادية م�ضمولة باأحكام 
ربط  �ضاأن  يف   2019 6ل�ضنة  رقللم  الحتلللادي  القانون 
امل�ضتقلة  اجلهات  وميزانيات  ل�حتاد  العامة  امليزانية 
اخلا�ضة  والأحللكللام   ،2020 املالية  ال�ضنة  عن  امللحقة 
باحل�ضاب اخلتامي جلملة ميزانيات اجلهات الحتادية 

امل�ضتقلة واحل�ضاب اخلتامي املوحد ل�حتاد.

•• العني- الفجر:

ال�ضوؤون  -مللديللر مكتب  عللبللداهلل اخلطيب  الللدكللتللور  قللدم 
القانونية وال�ضيا�ضات بجامعة الإمارات العربية املتحدة- 
�ضمن  وذللللك  القانونية"  ال�للضللتلل�للضللارات  "�ضياغة  ور�للضللة 
املهارات  بنك  ينظمها  الللتللي  خبر"  مللع  "جل�ضة  مللبللادرة 
يوم   الللبلل�للضللريللة،  للللللمللوارد  الحتلللاديلللة  بالهيئة  احلللكللوملليللة 
املوافق 20 اأكتوبر اجلاري-  افرتا�ضياً وبح�ضور عدد من 

موظفي احلكومة الحتادية.
وتاأتي هذه الور�ضة �ضمن مبادرة بنك املهارات احلكومية، 
والتي ترمي اإىل تبادل اخلرات ونقل املعرفة بني املوظفني 
اإ�ضاعة  مبا ي�ضاهم يف تطوير العمل احلكومي من خ�ل 
بيئة تعليمية بني اجلهات احلكومية، تطبيقاً ملبداأ التعلم 
مدى احلياة، كما وتهدف الور�ضة اإىل بيان مكونات الراأي 
بالن�ضبة  القانونية  القانوين وكيفية �ضياغة ال�ضت�ضارات 
واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  تواجه  قد  التي  واملوا�ضيع  للم�ضائل 
عللبللداهلل اخلللطلليللب- مقدم  الللدكللتللور  واأو�للضللح  احلكومية. 
كونها مت�س  اإىل  الللور�للضللة  هللذه  اأهللملليللة  "تكمن  الللور�للضللة: 

تخلو  ل  اإذ  القانونية،  ال�ضت�ضارات  وهللو  مهماً  مو�ضوعاً 
القانونية  لل�ضوؤون  اإدارة  مللن  حكومية  موؤ�ض�ضة  اأو  جهة 
الإطار  توفر  يف  اأهمية  من  القانوين  اجلانب  ميثله  ملا 
واحلماية القانونية لكافة املعام�ت الإدارية، اإعماًل ملبداأ 

�ضيادة القانون واإر�ضاء العدالة بني جميع املتعاملني".
"ت�ضهم جللامللعللة الإمللللارات  واأ�لللضلللاف الللدكللتللور اخلللطلليللب: 
با�ضتمرار يف تقدمي خدمات للمجتمع من خ�ل تقدمي 
�ضمن  تاأتي  التي  والللور�للس  الأن�ضطة  من  النوع  هللذا  مثل 
تلبية متطلبات  اأجللللل  مللن  واخللللللرات  اجلللهللود  تللوظلليللف 
واحتياجات املجتمع ودعماً للجهود احلكومية، ومن خ�ل 
اآلية واإجراءات  هذه الور�ضة �ضيتمكن امل�ضاركون من فهم 
�ضياغة الآراء القانونية، وتقدير جودتها، كما و�ضتك�ضبهم 
الراأي  واإبللداء  التطبيق،  الت�ضريعات واجبة  مهارة حتديد 
اأهم  الور�ضة  تناولت  ولقد  �ضليمة".    بطريقة  القانوين 
الللعللربلليللة املتحدة،  الللقللانللون يف دولللللة الإملللللللارات  ملل�للضللادر 
وترتيب الت�ضريعات فيها من حيث القوة والنفاذ، وكذلك 
ا�ضتعر�ضت اأهم عنا�ضر ومكونات الراأي القانوين بطريقة 

عملية تفاعلية.

بالتزامن مع ا�سرتاتيجية التحول الرقمي

موا�شالت الإمارات تطور خدمات رقمية ذكية لدعم عملياتها يف النقل املدر�شي
•• دبي–الفجر:

ا�ضرتاتيجية  تللطللبلليللق  اإطلللللار  يف 
خلدماتها  اللللرقلللملللي  اللللتلللحلللول 
موا�ض�ت  اأعلللللنللت  واأعلللملللاللللهلللا؛ 
الإمارات اإجناز جمموعة جديدة 
والتطبيقيات  اخلللللدمللللات  مللللن 
الرقمية والذكية لدعم عملياتها 
يف قطاع النقل املدر�ضي احلكومي 

واخلا�س يف الدولة.
الرئي�س  توكل  فريال  واأو�ضحت 
ملوا�ض�ت  بلللالإنلللابلللة  الللتللنللفلليللذي 
الإمارات؛ اأن ال�ضركة مع اإكمالها 
اأربعة عقود من اخلرة يف جمال 
مرحلة  تد�ضن  املللدر�للضللي،  النقل 
جلللديلللدة ملللن خللدمللاتللهللا يف هذا 
املجال، لتنتقل من م�ضتوى توفر 
املدر�ضي  النقل  خدمات  وت�ضغيل 
املعتادة اإىل نطاق اأو�ضع تقدم من 
خ�له اأحدث التطبيقات الذكية 
وت�ضير  الطلبة  و�للضلل�مللة  لنقل 
الذي  الأمر  املدر�ضية،  احلاف�ت 
كمرجعية  ريلللادتلللهلللا  مللللن  يلللعلللزز 

من �ضاأنها م�ضاعدة امل�ضوؤولني يف 
ومبا  با�ضتمرار  العمليات  تطوير 
العوائد من خ�ل  اأف�ضل  يحقق 
الرتاكمية  الت�ضغيلية  البيانات 

التي يوفرها التطبيق.
اأن  تلللللوكلللللل  اأكلللللللللللدت  وخللللللتللللللامللللللاً، 
موا�ض�ت الإمللارات تويل اأهمية 
للخدمات  كللبللرة  ا�للضللرتاتلليللجلليللة 
اأعمالها  يف  وتطبيقاتها  الذكية 
من  رئي�ضًيا  عللنلل�للضللًرا  بللاعللتللبللارهللا 
الأعمال  يف  التناف�ضية  عنا�ضر 
حالياً، ف�ضً� عن دورها املحوري 
النقل  اأ�ضواق  ت�ضكيل م�ضتقبل  يف 
ال�ضركة  فاإن  ولهذا  العامل،  حول 
ت�ضتثمر حيزاً مهماً من مواردها 
املللللاديللللة والللبلل�للضللريللة والللفللنلليللة يف 
التطبيقات  تلك  وتبني  تطوير 
مللنللذ عللللدة �لللضلللنلللوات، لفلللتلللًة اإىل 
تطبقها  الللتللي  الللذكلليللة  اأنظمتها 
والتي  الب�ضرية  امللللوارد  يف جمللال 
اأثبتت كفاءتها وجرى تبنيها من 
للموارد  الحتللاديللة  الهيئة  قبل 

الب�ضرية احلكومية كذلك.

اخلا�ضة  جتللربللتللهللا  علللللللى  بللللنللللاًء 
املكون  ال�ضخم  اأ�ضطولها  وعلى 
من اأكرث من 6 اآلف حافلة نقل 
احلكومي  القطاعني  يف  مدر�ضي 

واخلا�س.
لأولياء  يتيح  التطبيق  اإن  حيث 
اأبنائهم  تتبع رحلة  الطلبة  اأمللور 
املدر�ضية منذ  على منت احلافلة 

ا�ضت�ضارية يف هذا القطاع جلميع 
ذلك  الراغبني مبا يف  املتعاملني 
والت�ضريعية  التنظيمية  اجلهات 
التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  واملللدار�للس 
كللمللا ترتجم  اللللنلللقلللل،  و�لللضلللركلللات 
عمليات  يف  ا�ضرتاتيجياتها  جناح 
الللللتللللحللللول الللللرقللللمللللي وتلللوظللليلللف 
خدمات  يف  الللذكلليللة  التطبيقات 
والنقل  عللللامللللة،  بلل�للضللفللة  اللللنلللقلللل 

التعليمي ب�ضفة خا�ضة.
اأ�للللضللللافللللت  اللللل�للللضلللليللللاق؛  هلللللللذا  ويف 
الإمللللللارات  اأن مللوا�للضلل�ت  تللوكللل 
اأطلللللقللت مللللوؤخللللراً بللالللتللعللاون مع 
اخلا�س  للتعليم  ال�ضارقة  هيئة 
الللتللطللبلليللق اللللذكلللي )اأولدكللللللللم يف 
ماأمن( الذي يتمتع مبزايا تقنية 
ت�ضميمه  جللللرى  وقللللد  عللللديللللدة، 
الهيئة  يف  املعنيني  مع  بالتن�ضيق 
بحيث و�ضعت فيه ال�ضركة ثمرة 
اللللطلللويلللللللة يف جملللال  خلللراتلللهلللا 
اخلا�ضة  اللللذكللليلللة  الللتللطللبلليللقللات 
والتي  املللدر�للضللي،  النقل  بعمليات 
املا�ضية  ال�ضنوات  خ�ل  طورتها 

حلظة مغادرتهم املنزل وركوبهم 
احللللافللل�ت ذهلللابلللاً واإيللللابللللاً، حيث 
وال�ض�مة  النقل  م�ضرفة  تتوىل 
يف احلافلة ت�ضجيل ح�ضور وغياب 
التطبيق  بللا�للضللتللخللدام  الللطلللللبللة 
واجللللهلللاز اللللللوحللي اخلللا�للس بها، 
مبراقبة  الللتللطللبلليللق  يلل�للضللمللح  كللمللا 
ومتابعة جميع هذه العمليات من 
وحتكم،  عمليات  غللرفللتللي  خللل�ل 
اإحداهما يف مقر الهيئة والثانية 
يف مقر ال�ضركة، وبهذا فاإنه يتيح 
مراقبة  املللخللتلل�للضللني  للللللمللوظللفللني 
املدر�ضية  احلللافلل�ت  لكل  الأداء 
ذلك  يف  مبللا  اللل�للضللارقللة  يف  املعنية 
اأثلللنلللاء مرورها  احلللافلللللة،  ملل�للضللار 
و�ضولها  وحلللتلللى  املللللنللللازل،  علللللى 
تزويد  عللن  ف�ضً�  املللدر�للضللة،  اإىل 
البيانات  مللن  بللالللكللثللر  املللعللنلليللني 
مثل  الت�ضغيلية،  والإحلل�للضللائلليللات 
حركة احلاف�ت املدر�ضية يومياً، 
وعدد الرح�ت والطلبة املنقولني 
والللغللائللبللني والللتللنللبلليللهللات يف حال 
والتي  طلللللارئ،  ظلللرف  اأي  وجللللود 
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�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/بقالة الر�ضيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1131970 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة في�ضل حميد �ضامل حمد العلوي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف بخيت �ضعيد م�ضلم جداد املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خ�ل  القت�ضادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ضلللللادة/ط�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

�ضكر للحلويات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2899267 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ضلللللادة/فلويف  بان  القت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للعطور 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3780691 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ضلللللادة/م�ضغل  تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان 

غوانى للم�ب�س اجلاهزة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1052782 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/ام 16 

للو�ضاطة التجارية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4150004 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/ان ا�س 

ام ديزرت للحلويات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3761572 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري جنمة ال�ضروق  رقم:1695257 
الغاء الرخ�ضة واعادة  بالغاء طلب   ، العامة  للنقليات 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:فر�ضت كي للو�ضاطة التجارية ذ.م.م
نوره  ال�ضيدة  مبنى   -  0.16 �ضرق   - ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 

ماجد حممد
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1996358 

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

2 - تعيني ال�ضادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
ذ.م.م ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ : 2021/10/17 وذلك بناء على 
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/24  - بالرقم:2150022156 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�ضفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:ام ايه زد للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2886553 

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

- تعيني ال�ضادة/مرال عبداحلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات   2
الدارية ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ : 2021/10/24 وذلك بناء 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2021/10/24  - العدل بالرقم:2150022771 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�ضفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:بينونه للو�ضاطه التجارية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:م�ضفح م 16 - قطعة 49 - ميزان - مكتب رقم 10 - 

وحدة بناية/حمد احمد خليفة احمد ال�ضويدي
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1146787 

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

قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات  لتدقيق  دلتا  ال�ضادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�ضركة بتاريخ : 2021/10/20 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105032509 - 

تاريخ التعديل:2021/10/23
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�ضفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/توب 100 كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1135780 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ توب 100 كافيه

TOP 100 CAFE

اإىل/ الوارد لدهانات املباين
  ALWARED FOR BUILDING PAINTS 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال الط�ء والدهانات للمباين  4330003
 تعديل ن�ضاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(  5610003

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع احللويات - بالتجزئة  4721015
تعديل ن�ضاط / حذف م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5630004

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خ�ل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
لت�ضليح  عبدالر�ضيد  يون�س  ال�ضلللللادة/حممد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كهرباء ال�ضيارات رخ�ضة رقم:1044092 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد حممود ح�ضني على اخلورى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالعزيز �ضامل على جابر اجلابرى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد يون�س عبدالر�ضيد

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حممد يون�س عبدالر�ضيد لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات
MOHAMMED YOUNUS ABDUR RASHID AUTO ELECTRICAL REPAIR SHOP

اإىل/ وايت كولور لت�ضليح ال�ضيارات
WHITE COLOR AUTO WORK SHOP

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضمكرة املركبات  4520001
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تبديل زيوت املركبات  4520010

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اإ�ض�ح ميكانيك املركبات  4520003
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/حمل ليمون الذهبي للخ�ضار والفواكه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1044109 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ريا�س كارو فادى حممد كارو فادى  %24

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ها�ضم كاكيدى بوثياتى بارامبيل  %25
ال�ضخ�س  �ضركة   - ال�ضركات  لدارة  موزاييك  اإ�ضافة   / وبيع  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 

الواحد ذ م م
MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف رمي حممد على �ضالح ه�بى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل ليمون الذهبي للخ�ضار والفواكه
GOLDEN LEMON VEGETABLE & FRUIT SHOP

اإىل/ عرب جرين للخ�ضروات والفواكه ذ.م.م
ARAB GREEN VEGETABLES AND FRUITS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
للتجارة  فورك�س  ال�ضلللللادة/ما�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2983218 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ما�ضة فورك�س للتجارة العامة ذ.م.م

MASA FOREX GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ �ضرمي فورك�س للتجارة العامة ذ.م.م

SUPREME FOREX  GENERAL TRADING L.L.C

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

القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 

الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/العامر لتاأجر ال�ضيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1958998 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ العامر لتاأجر ال�ضيارات

AL AMER CARS RENTAL

اإىل/ العامر لتاأجر ال�ضيارات والدراجات النارية
AL AMER CARS AND MOTORCYCLES  RENTAL

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تاأجر الدراجات النارية  7730002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/بقالة كارنافويل

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:3906380 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة كارنافويل

BAQALA KARNAPHULI

اإىل/ حمل كارنافويل لتجارة اخل�ضروات والفواكة
KARNAPHULI FRUITS AND VEGETABLES TRADING  SHOP

 تعديل ن�ضاط / حذف بقالة  4711003
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/اجلوده خلدمات العمالة امل�ضاعدة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3705121 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة على ح�ضن يو�ضف احمد احلو�ضنى  %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبداهلل �ضالح ه�ل زاهر احل�ضرمى من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبداهلل �ضالح ه�ل زاهر احل�ضرمى من 100 % اإىل %20

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضماء مانع �ضعيد احمد العتيبه  %29
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اجلوده خلدمات العمالة امل�ضاعدة
AL JAWDAH DOMESTIC WORKERS SERVICE

اإىل/ اجلوده خلدمات العمالة امل�ضاعدة ذ.م.م
AL JAWDAH DOMESTIC WORKERS SERVICE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/رويال بيلدنق خلدمات التنظيف ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1208001 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد جعفر احمد �ضودهرى حممد اجماد من �ضريك اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد جعفر احمد �ضودهرى حممد اجماد من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضالح اخلباب مر�ضد مكتوم املن�ضورى
تعديل لوحه الإع�ن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ رويال بيلدنق خلدمات التنظيف ذ.م.م

ROYAL BUILDING CLEANING SERVICE L.L.C

اإىل/ رويال بيلدنق خلدمات التنظيف - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ROYAL BUILDING CLEANING SERVICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضلللللادة/بوب�ضر 

للدعاية والع�ن 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2926076 

الغاء رخ�ضة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اإعــــــــــالن
العرب  زهرة  ال�ضلللللادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�ضيدات  رخ�ضة رقم:1034613 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جو�ضيفينا داتو جو�ضتو  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة �ضعيد �ضامل �ضعيد �ضحى اليعقوبى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فيفيان بى نبينا�س

تعديل وكيل خدمات / حذف حمده حممد عبيد خمي�س الظاهرى

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

القت�ضادية خ�ل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن وال فان 

الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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بعد اجتيازها اأكرث من 80 % من املعايري واال�سرتاطات

الثانية الدورة  يف  لل�شن«  مراعية  »موؤ�ش�شات  بلقب  تفوز  موؤ�ش�شات   5
•• ال�شارقة -الفجر:

ال�ضارقة  مبكتب  ممثلة  ال�ضارقة،  يف  الجتماعية  اخلللدمللات  دائلللرة  كرمت 
وهي؛  لل�ضن،  مراعية  موؤ�ض�ضة  لقب  على  حا�ضة  جهات   5 لل�ضن؛  مراعية 
م�ضت�ضفى القا�ضمي و مركز خورفكان لطب الأ�ضنان، ومركز كلباء ال�ضحي، 
مدينة  وبلدية  للمتاحف،  ال�ضارقة  لهيئة  التابع  العلمي  ال�ضارقة  واملتحف 
احلمرية، وذلك �ضمن الدورة الثانية للمبادرة. وجاء ح�ضول هذه اجلهات 
وال�ضرتاطات  املعاير  مللن   80% مللن  اأكللرث  ا�ضتيفائها  بعد  اللقب  على 
3 حماور رئي�ضية، يف الت�ضميم الن�ضائي للمبنى  اخلا�ضة التي تركز على 

، والتمكني والدمج وامل�ضاركة.  ، و الت�ضهي�ت واخلدمات املميزة  وحيويته 
وبلغ عدد امل�ضاركات املقدمة يف هذه الدورة الثانية؛ نحو 21 موؤ�ض�ضة وفرع، 
املراعية  املللدن  معاير  %80 من  من  اأكللرث  فقط،  5 جهة  ا�ضتوفت  فيما 

لل�ضن التي متكنها من احل�ضول على لقب موؤ�ض�ضة مراعية لل�ضن. 

ت�سجيعًا لكافة املوؤ�س�سات 
وهناأت اأ�ضماء اخل�ضري، مدير مكتب ال�ضارقة مدينة مراعية لل�ضن؛ اجلهات 
الفائزة بلقب موؤ�ض�ضات مراعية لل�ضن، داعية بقية املوؤ�ض�ضات الأخرى التي 
مل تتمكن من ا�ضتيفاء املعاير املطلوبة اإىل تطوير معايرها لتتما�ضى مع 

املوؤ�ض�ضات  لكافة  ت�ضجيعاً  تعتر  املبادرة  اأن  اإىل  م�ضرة  املجتمعية،  املبادرة 
التي  والرامج  املبادرات  كافة  وتطبيق  لل�ضن  املراعية  املدن  لتبني معاير 

ت�ضاهم باأن تكون موؤ�ض�ضات مراعية لكبار ال�ضن.
املللوؤ�للضلل�للضللات احلللكللوملليللة وغلللر احلللكللوملليللة يف  امللللبلللادرة ت�ضتهدف  اأن  واأكللللدت 
لل�ضن، وذلك وفق معاير  ال�ضارقة لتكون موؤ�ض�ضة معتمدة مراعية  اإمللارة 
وا�ضرتاطات هند�ضية ومعاير للخدمات املي�ضرة والتمكني املجتمعي لكبار 
مبانيها  لعتماد  املعاير  مللن   80% جتللتللاز  الللتللي  اجلللهللات  لتمنح  ال�ضن، 

كموؤ�ض�ضات مراعية لل�ضن.
ولللفللتللت اخللل�للضللري؛ اإىل اأن مللا ميلليللز هلللذه الللللدورة الللثللانلليللة، كللونللهللا �ضملت 

موؤ�ض�ضات يف كافة مدن الإمارة، بخ�ف الدورة الأوىل التي فاز فيها فقط 
اإيجابياً  جانبا  يعد  دون غرها، مما  ال�ضارقة  وموؤ�ض�ضات يف مدينة  مباين 

لت�ضل فوائد املبادرة اإىل كافة مدن ال�ضارقة.
ال�ضبكة  يف  الإملللارة  ع�ضوية  تعزيز  يف  ت�ضاهم  كونها  املللبللادرة  اأهمية  وتللاأتللي 
العاملية للمدن املراعية لل�ضن التابعة ملنظمة ال�ضحة العاملية، ودعم اخلطة 
ال�ضرتاتيجية لرنامج ال�ضارقة مدينة مراعية لل�ضن، واإبراز دور اجلهات 
وتعريف  لل�ضن  املراعية  اخلللدمللات  تقدمي  يف  احلكومية  وغللر  احلكومية 
املجتمع باملمار�ضات والرامج املقدمة لكبار ال�ضن يف اإمارة ال�ضارقة ، والعمل 
على تعديل البيئة الهند�ضية للجهات مبا يتوافق مع احياجات كبار ال�ضن. 

من�شور بن حممد ي�شتقبل وزيرًا يف مكتب رئي�س الوزراء ال�شنغافوري ويبحثان جتربة الإمارات يف مكافحة كوفيد- 19
•• دبي-وام:

بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س 
الأزمللللللات  لإدارة  الللعللللليللا  اللللللجللنللة 
الدكتور  دبللي معايل  والللكللوارث يف 
حمللمللد مللالللكللي بللن عللثللمللان، وزير 
يف مللكللتللب رئلليلل�للس الللللللللوزراء وزيلللر 
التعليم وال�ضوؤون  ثاين يف وزارتللي 
�ضنغافورة  جمهورية  يف  اخلارجية 
اإك�ضبو  مللقللر  وذللللك يف  اللل�للضللديللقللة 

دبي.  2020
وتناول اللقاء، الذي ح�ضره معايل 
الأمني  الب�ضطي،  حممد  عبداهلل 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
عبداهلل  اللللفلللريلللق  وملللعلللايل  دبلللللي، 
خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة 

الدويل،  املجتمع  لللدى  ا�ضتحقاق 
يف قدرتها على توفر اأجواء اآمنة 
ت�ضمن �ض�مة العار�ضني والزوار 

على حد �ضواء.
ال�ضنغافوري  اللللللوزيلللللر  واأ�للللللضللللللاد 
احلكيمة  واخللللطلللوات  بللالللقللرارات 
الإملللللارات يف  اتخذتها دوللللة  الللتللي 
ملللواجلللهلللة اجللللائلللحلللة والللللتللللي كان 
حتجيمها  يف  الللوا�للضللح  اأثللرهللا  لها 
والللل�لللضللليلللطلللرة عللللليللهللا خللللل�ل وقت 
قيا�ضي، معرباً عن اأمله يف اأن ت�ضهد 
التعاون  املقبلة مزيداً من  املرحلة 
من  ل��ضتفادة  اخللللرات  وتللبللادل 
يف  الناجحة  الإمللاراتلليللة  التجربة 
لع�قات  امللللتللللداداً  الللل�لللضلللدد،  هللللذا 
البلدين  بني  النموذجية  التعاون 
القت�ضادية  املللجللالت  خمتلف  يف 

حول  الللوا�للضللعللة  التطعيم  حللملل�ت 
من  الن�ضبي  التخفيف  يف  الللعللامل 

الآثار ال�ضحية للفرو�س.
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  واأعللللرب 
حمللمللد بللن را�للضللد اآل مللكللتللوم، عن 
يف  �ضنغافورة  بلله  تللقللوم  ملللا  تقديره 
ال�ضاأن من مبادرات وخطوات  هذا 
فرو�س  انت�ضار  من  احلللد  هدفها 
يف  وحمللا�للضللرتلله  امل�ضتجد  كللورونللا 
�ضموه  منوهاً  ممكن،  نطاق  اأ�ضيق 
ال�ضنغافورية  احللللكلللوملللة  بلللقلللرار 
مبا  التطعيم  حللملل�ت  يف  التو�ضع 
زيلللللادة مناعة  اأثللللر يف  لللذلللك ملللن 
الفرو�س وحت�ضينه  املجتمع �ضد 
يف ملللواجلللهلللة مللللا قللللد يللجلللللبلله من 

تطورات �ضحية خطرة.
وتطرق النقا�س اإىل النجاح ال�فت 

دبي، ومعايل الفريق ط�ل حميد 
بالهول الف��ضي، مدير عام جهاز 
ومعايل  دبللللللي،  يف  الللللدولللللة  اأمللللللن 
ملللطلللر حملللملللد الللللطللللايللللر، امللللديلللر 
املديرين  جمللللل�للس  ورئلليلل�للس  اللللعلللام 
يف هلليللئللة الللطللرق وامللللوا�لللضللل�ت يف 
دولة  بللني  امل�ضتمر  التن�ضيق  دبلللي، 
�ضنغافورة  وجللمللهللوريللة  الإمللللللارات 
يف �للضللوء الللعلل�قللات امللللزدهلللرة بني 

اجلانبني.
كما تطرق النقا�س اإىل ا�ضتعرا�س 
اجلهود الدولية املبذولة يف جمال 
 "19 " كوفيد -  مكافحة جائحة 
خمتلف  على  لتبعاتها  والت�ضدي 
والقت�ضادية  ال�ضحية  الأ�للضللعللدة 
والجتماعية، يف �ضوء تزايد اأعداد 
املللطللعللمللني �للضللد اللللفلللرو�لللس واأثللللر 

الإمللللللارات يف  الللللذي حققته دولللللة 
العاملية  الأزمللللة  تللداعلليللات  احللتللواء 
بللفلل�للضللل ملللا قللامللت بللله ملللن حترك 
�ضريع وتطبيق دقيق ل�ضرتاتيجية 
عمل متكاملة الأركان كان لها بالغ 
الأثللر يف تخطي الإمللارات ل�أ�ضواأ 

يف هذه الأزمة العاملية.
مللن جللانللبلله، هللّنللاأ مللعللايل الدكتور 
حمللمللد مللالللكللي بلللن عللثللمللان دوللللة 
الر�ضيدة  وقللليلللادتلللهلللا  الإمللللللللللارات 
ملعر�س  اللللنلللاجلللحلللة  بلللالنلللطللل�قلللة 
مب�ضاركة  دبي"   2020 "اإك�ضبو 
املعر�س  تللللاريللللخ  يف  الأكلللللللر  هللللي 
اإ�ضارة  يف  دولللللة   192 بلللاإجلللملللايل 
وا�للضللحللة علللللى علللللودة احلللليلللاة اإىل 
املتقدم  وامللللدى  دبلللي،  يف  طبيعتها 
من الثقة التي ك�ضبتها الإمارة عن 

الكتبي، املدير العام لهيئة ال�ضحة 
ال�ضيخ  علللللوي  والللدكللتللور  دبلللي،  يف 
علي، نائب مدير عام هيئة ال�ضحة 

والعلمية  والللثللقللافلليللة  والللتللجللاريللة 
وغرها.

�ضعادة عو�س �ضغر  اللقاء  ح�ضر 

اأحمد  عللامللر  واللللدكلللتلللور  دبللللي،  يف 
بن  حممد  جامعة  مدير  �ضريف، 

را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لإزالة 
امل�شوهات يف الوثبة حفاظًا على املظهر العام

•• اأبوظبي –الفجر:

حملة  والللنللقللل،  البلديات  لللدائللرة  التابعة  اأبللوظللبللي،  مدينة  بلدية  نللفللذت 
اجلغرايف  النطاق  �ضمن  الللواقللعللة  املناطق  يف  للم�ضوهات  واإزالللللة  تنظيف 
"عا�ضمتي"، بهدف توعية كافة �ضرائح  ملركز بلدية الوثبة، �ضمن مبادرة 
املجتمع ب�ضرورة واأهمية احلفاظ على املظهر العام والبيئة من امل�ضوهات 
وتاأثراتها ال�ضلبية، ورفع م�ضتوى الوعي املجتمعي، وكذلك تر�ضيخ ثقافة 

امل�ضوؤولية املجتمعية باأهمية احلفاظ على املظهر العام للمدينة.
الإر�ضادية  اللوحات  مثل  امل�ضوهات،  من  العديد  اإزاللللة  احلملة  وت�ضمنت 
واملرورية التالفة، والأ�ضجار والزراعات الع�ضوائية، وخملفات الهدم والبناء، 
الإع�نية  واللللللوحللات  النافقة،  واحللليللوانللات  النفايات  م�ضوهات  وكللذلللك 
الطرقات  جانبي  على  املرتاكمة  الللرمللال  اإزاللللة  اإىل  بالإ�ضافة  اخل�ضبية، 
من  العديد  ن�ضر  احلملة  ت�ضمنت  كما  للحملة.  اجلغرايف  النطاق  �ضمن 
املن�ضورات التوعوية عر احل�ضابات الر�ضمية للبلدية على مواقع التوا�ضل 
الجتماعي وعلى تطبيق "فريجنا"، وكذلك اإر�ضال ر�ضائل ن�ضية ق�ضرة 
للعديد من اأفراد املجتمع �ضمن النطاق اجلغرايف لتنفيذ احلملة، للتوعية 
والبيئة  العام  املظهر  على  وباأهمية احلفاظ  امل�ضوهات  ب�ضرورة احلد من 

ال�ضحية النظيفة التي تتمتع بها اأبوظبي.

�شرطة دبي ت�شتعر�س جتربتها يف ال�شعادة 
وجودة احلياة باملوؤمتر اخلام�س ببلجيكا

•• دبي-الفجر:

�ضاركت القيادة العامة ل�ضرطة دبي ممثلة مبجل�س ال�ضعادة والإيجابية، يف 
املوؤمتر اخلام�س يف مدينة ميخيلني يف بلجيكا، يف ا�ضتعرا�س لتجربتها يف 
ال�ضعادة وجودة احلياة، اإىل جانب نخبة من روؤ�ضاء ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات يف 

هيئات حكومية وخا�ضة يف اأوروبا. 
وحتدثت يف املوؤمتر عواطف ال�ضويدي، الرئي�س التنفيذي ملجل�س ال�ضعادة 
العربية  الإمللارات  الر�ضيدة لدولة  القيادة  روؤية  اإىل  واليجابية، متطرقة 
واأكرثها  العامل  �ضعوب  اأ�ضعد  من  الإمللارات  �ضعب  ليكون  الرامية  املتحدة 
بتطبيق  واحلكومة  الللدولللة  لتوجهات  املواكبة  دبللي  �ضرطة  وجهود  اأمللانللاً، 
الداخلية  وعملياتها  ممار�ضتها  جميع  يف  الللتللوجللهللات  وحتقيق  اللللروؤيلللة، 

واخلارجية. كما تطرقت اإىل جهود �ضرطة دبي خ�ل اجلائحة.
على  وحتر�س  الب�ضرية،  كوادرها  تدعم  دبي  �ضرطة  اأن  ال�ضويدي  واأكللدت 
حتقيق ال�ضعادة الداخلية، وهو ما �ضاهم به املجل�س يف الو�ضول اإليه بن�ضبة 
%96،7 عام 2020، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة يف حتقيق ال�ضعادة 
للمواطنني واملقيمني على اأر�ضها، م�ضت�ضهدة بقول �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الللدولللة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
اإىل  تاأكيد  لل�ضعادة"، يف  �ضعي  للمعرفة هو  "ال�ضعي  رعاه اهلل،  دبي،  حاكم 
يحتاج  واملعرفة  والللقللدرة  والطموح  والرغبة  للحلم  الإن�ضان  امت�ك  اأن 
عبد  الفريق  معايل  من  وبتوجيهات  اأنهم  ال�ضويدي  واأكلللدت  العمل.  اإىل 
اهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، يحر�ضون من خ�ل املجل�س 
الرامج  من  جملة  عر  املجتمع،  ويف  املوظفني  بني  ال�ضعادة  تر�ضيخ  اإىل 
واملبادرات ال�ضنوية، خا�ضة خ�ل اجلائحة، واأثرت على اجلوانب ال�ضحية 
الإمكانيات  كل  توفر  على  حري�س  معاليه  واأن  للمجتمعات،  والنف�ضية 
للمورد الب�ضري للعمل والإنتاج و�ضول اإىل ال�ضعادة الوظيفية، وتوفر بيئة 
باأبرز مبادرات  تناف�ضية دولية حتقق الريادة للموؤ�ض�ضة ال�ضرطية، منوهة 
�ضرطة دبي ومنها مركز ال�ضرطة الذكي، ومبادرة الروح الإيجابية، ومن�ضة 
E-crime ل�إب�غ عن اجلرائم اللكرتونية وخدمة نتوا�ضل ونحمي 
�ضنوات  اخلم�س  خلل�ل  دبللي  �ضرطة  اإجنللللازات  وا�ضتعر�ضت  اللل�للضللن.  لكبار 
املا�ضية، واأبرز الإح�ضائيات التي تو�ضح ريادة مدينة دبي عامليا يف جمال 
واأهدافه  والإيجابية  ال�ضعادة  جمل�س  روؤيللة  تناولت  كما  وال�ضعادة.  الأمللن 
على  والفعاليات  الأن�ضطة  واأهلللم  الب�ضري،  امللللال  راأ�لللس  دعلللم   يف  واأهميته 
م�ضتوى القيادة وم�ضتوى مدينة دبي. و�ضجعت احل�ضور حل�ضور معر�س 

اك�ضبو 2020 املقام يف دولة الإمارات يف دبي.

املخرتعون  يطلقون الهيئة ال�شت�شارية ويكرمون رائدهم  �شقر املري يف يوم املخرتع 

انطالق الدورة الثانية من م�شابقة ديكاثلون الطاقة ال�شم�شية ال�شرق الأو�شط 

مثاًل  وجعله  املجتمع  يف  املللخللرتع 
يللحللتللذى، واللل�للضللعللي لإيلللجلللاد رواد 
مللن اللل�للضللبللاب املللخللرتعللني يف كافة 
املجالت. واإىل اإن�ضاء �ضجل وطني 
للللللمللخللرتعللني واإطللللل�ق جللوائللز يف 
املختلفة،  الخللللرتاعللللات  جمللللالت 
وتطوير  اإعلللللللللداد  بللللرامللللج  ودعللللللم 
يف  املتخ�ض�ضة  اللللكلللوادر  وتلللدريلللب 

جمال الخرتاعات. 
ومللللن جللانللبلله قللللال اأحلللملللد جمان 
رئي�س اجلمعية : ت�ضطلع اجلمعية 

اإجنازات �ضباب الإمارات املخرتعني 
امليداليات  مللن  بالعديد  وفللوزهللم 
لتو�ضيات  وتلللرجلللملللة  امللللتلللقلللدملللة، 
اللللذي عقد يف  املللخللرتعللني  ملتقى 
 ،2020 دبللي خلل�ل مايو  جامعة 
الذي اأكد على اأهمية الرتكيز على 
وجعله  املللجللتللمللع  يف  امللللخلللرتع  دور 
لإيجاد  وال�ضعي  به  يحتذى  مثاًل 
املللخللرتعللني يف  اللل�للضللبللاب  رواد مللن 

كافة املجالت. 
ومن جانبهما باركا �ضعادة �ضلطان 

بجنيف  الفكرية  امللكية  مكتب  يف 
. واأثنى اأع�ضاء الهيئة ال�ضت�ضارية 
يف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  بجهود 
الناحية  من  باملخرتعني  الرتقاء 
الللفللنلليللة وتللطللويللر مللهللاراتللهللم من 
املتخ�ض�ضة  الللدورات  اإقامة  خ�ل 
وامللتقيات  واملللعللار�للس  وامللللوؤمتلللرات 
ال�ُضبل  كللافللة  وتللوفللر  ال�ضلة  ذات 
اخرتاعاتهم  لإبلللراز  للمخرتعني 
ودعمهم اإع�مًيا وفنًيا وقانونًيا ، 
ودعوا اجلمعية بالرتكيز على دور 

اجلهات  ملختلف  امللل�للضللورة  بلتقدمي 
وتبني  الخلللرتاعلللات،  يف جملللالت 
لتاأهيل  متخ�ض�ضة  علمية  برامج 
اخرتاعات  اإىل  لي�ضلوا  اللل�للضللبللاب 
تللفلليللد الللبلل�للضللريللة، واللللتلللعلللاون مع 
واجلهات  الللتللعللللليللملليللة  املللوؤ�للضلل�للضللات 
الر�ضمية  والهيئات  الع�قة  ذات 
املخرتعني  ومتلللثللليلللل  الأخللللللللللرى، 

الإماراتيني يف املحافل الدولية. 
: جللللاءت جمعية  واأ�لللضلللاف جملللان 
ثمرة  الإملللللاراتللللليلللللة  املللللخللللرتعللللني 

ديكاثلون  ملل�للضللابللقللة  ملللن  والللثللانلليللة 
الطاقة ال�ضم�ضية – ال�ضرق الأو�ضط 
تدعم روؤية قيادتنا الر�ضيدة ب�ضرورة 
ال�ضباب  مللللن  امللللبلللتلللكلللريلللن  متلللكلللني 
ال�ضباب  لت�ضجيع  جللهللودنللا  و�للضللمللن 
مللللن خمللتلللللف اأنللللحللللاء الللللعللللامل على 
اإطلللل�ق طللاقللاتللهللم وحتللفلليللزهللم على 
الإبللداع والبتكار ل �ضيما يف جمال 
مبتكرة  حلول  لتطوير  ال�ضتدامة 
ملواجهة  اللللعلللاملللليلللة  اجلللللهللللود  تلللدعلللم 
التغر املناخي وتعزيز التحول نحو 
منط حياة اأكرث ا�ضتدامة اإدراكاً منا 
باأن ال�ضباب هم القوة الدافعة لبناء 

م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقاً وا�ضتدامة.
وقللللللال تللكللتلل�للضللب هلللللذه الللللللللدورة من 
تعقد  حيث  خا�ضة  اأهمية  امل�ضابقة 
دبي   2020 اإك�ضبو  مللع  بللالللتللزامللن 
�ضعار  حتت  العامل  ي�ضت�ضيف  الللذي 
"توا�ضل العقول .. و�ضنع امل�ضتقبل" 
ومو�ضوعات  ال�ضعار  هللذا  وين�ضجم 
"ال�ضتدامة"  دبللي:   2020 اإك�ضبو 
مع  متللامللاً  و"الفر�س"  و"التنقل" 

امللل�للضللتللدامللة ملللن خللل�ل بلليللوت ذكية 
ومللل�لللضلللتلللداملللة تللعللتللمللد علللللللى اأحلللللدث 
التقنيات الإح�لية وتتميز بالكفاءة 
من حيث التكلفة وا�ضته�ك الطاقة 
وامللليللاه مبللا ي�ضهم يف احلللفللاظ على 
املوارد الطبيعية لأجيالنا القادمة." 
بال�ضكر  اللللطلللايلللر  ملللعلللايل  وتللللقللللدم 
الثانية  للللللدورة  واللل�للضللركللاء  للللللرعللاة 
ال�ضم�ضية  الللطللاقللة  ديللكللاثلللللون  ملللن 
ل�أ�ضاتذة  وكذلك  الأو�للضللط  ال�ضرق 
له  من  وكللل  الفرق  على  وامل�ضرفني 
العاملية  امل�ضابقة  تنظيم هذه  دور يف 
التوفيق جلميع  .. متمنياً  املرموقة 

الفرق امل�ضاركة.
مللن جللهللتلله قلللال املللهللنللد�للس وللليللد بن 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �ضلمان 
يف  والتميز  الأعللمللال  تطوير  لقطاع 
اإن م�ضابقة  هيئة كهرباء ومياه دبي 
تعد  ال�ضم�ضية  الللطللاقللة  ديللكللاثلللللون 
اجلامعات  بلللني  تللنللافلل�للضلليللة  الأكللللللرث 
ال�ضباب  اإ�ضراك  اإىل  وتهدف  العاملية 
من  امللل�للضللتللدامللة  الللتللنللملليللة  عملية  يف 

اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل"  "حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�ضد 
اللللللوزراء حللاكللم دبي  رئلليلل�للس جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب  "رعاه 
اآل نهيان ويل عهد  زايللد  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة . كما ي�ضرين اأن اأرحب بكم 
يف جممع حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
للللللطللاقللة اللل�للضللملل�للضلليللة اأكلللللر جممع 
واحد  مللوقللع  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة 
قدرته  و�ضتبلغ  العامل  م�ضتوى  على 
ميجاوات   5000 نحو  الإنللتللاجلليللة 
حالياً  ويللوفللر   2030 علللام  بللحلللللول 
الإنتاجية  الللقللدرة  مللن   10% نحو 
ن�ضبة  و�للضللتلل�للضللل  دبلللللي.  يف  للللللطللاقللة 
من   75% اإىل  الللنللظلليللفللة  اللللقلللدرة 
 2050 عللام  بحلول  الطاقة  مزيج 
للطاقة  دبلللللي  ا�للضللرتاتلليللجلليللة  وفلللللق 
اأن  واأ�للللضللللاف   ".2050 الللنللظلليللفللة 
للللللدورتللني الأوىل  دبلللي  ا�للضللتلل�للضللافللة 

كما  العاملية  امل�ضابقة  هللذه  اأهللللداف 
امل�ضابقة  ملللن  اللللللللدورة  هللللذه  تللعللقللد 
نحتفل  اللللذي  اخلم�ضني"  "عام  يف 
على  عللامللاً  خلل�للله مبلللرور خم�ضني 
خلم�ضني  ون�ضتعد  الللدولللة  تاأ�ضي�س 
اأخرى من الإجنازات الرائدة.  عاماً 
الللهلليللئللة مللنلل�للضللة �ضمن  وتللخلل�للضلل�للس 
دبي   2020 اإكلل�للضللبللو  يف  جللنللاحللهللا 
لعر�س مناذج للبيوت التي ت�ضاركون 
ال�ضم�ضية  الطاقة  ديكاثلون  يف  بها 
ال�ضرق الأو�ضط هذا العام اإىل جانب 
حقق  الللذي  وامل�ضتدام  الذكي  املنزل 
من  الأوىل  اللللدورة  يف  الأول  املللركللز 
�ضجلت   " معاليه:  وتللابللع  امل�ضابقة. 
عام  يف  امل�ضابقة  مللن  الأوىل  اللللدورة 
واأ�ضهمت  مهمة  اإجنللللازات   2018
الذكية  املللنللازل  مللن  عللدد  يف تطوير 
وامللل�للضللتللدامللة الللتللي مت تللنللفلليللذهللا يف 
واإنني  دبلللي  تللطللويللريللة يف  ملل�للضللاريللع 
التي  املبتكرة  النماذج  بللاأن  ثقة  على 
�ضت�ضكل  امل�ضابقة  يف  بها  تلل�للضللاركللون 
التنمية  ملللل�لللضلللرة  ملللهلللملللة  اإ�للللضللللافللللة 

•• دبي - عبدالرحمن نقي  :

 اأطلللللللللقللللت جلللملللعللليلللة امللللخلللرتعلللني 
الإمللللللللاراتلللللللليللللللللة اأمللللللل�لللللللس اللللهللليلللئلللة 
ال�لللضلللتللل�لللضلللاريلللة للللهلللا بللللهللللدف رفلللد 
واجللللملللعللليلللة  الإدارة  جمللللللللل�للللس 
و�ضمت  الللل�زملللة  بللال�للضللتلل�للضللارات 
كلل� مللن : �للضللعللادة �للضلللللطللان �ضقر 
ال�ضابق  الللعللام  الأمللللني  اللل�للضللويللدي 
والريا�ضة  لل�ضباب  العامة  للهيئة 
اأول رئي�س لنادي الإمارات العلمي 
عي�ضى  املللهللنللد�للس  والللروفلليلل�للضللور 
دبي  جامعة  رئي�س  ب�ضتكي  حممد 
العلمي  الإملللللللللارات  نلللللادي  رئلليلل�للس 
الإملللاراتلللي �ضقر ماجد  واملللخللرتع 
امللللري واملللخللرتع الإملللاراتلللي اأحمد 
علللبلللداهلل جمللللان رئللليللل�لللس  جمل�س 
الفني  وامل�ضت�ضار  اجلمعية   اإدارة 
للجمعية املهند�س اأحمد احل�ضيني 
عبدالرحمن  الإع�مي  وامل�ضت�ضار 
ذلللك خلل�ل الحتفال  . جللاء  نقي 
الليلة  اجلللمللعلليللة  اقلللاملللتللله  اللللللذي 
امللللخلللرتع �ضقر  بللتللكللرمي  املللا�للضلليللة 
لحتفال  ملللواكلللبلللة  امللللللري  ملللاجلللد 
يوم   " اإ�ضهارها  بللذكللرى  اجلمعية 
يوافق  "الذي  الإمللاراتللي  املللخللرتع 
اكتوبر  ملللن  والللعلل�للضللريللن  الللثللالللث 
املري  ويعتر �ضقر   . عللام  كل  من 
مواليد 1939 اأول واأقدم خمرتع 
اإماراتي وهو �ضاحب عدد كبر من 
 1990 اأولللهللا يف  اللللراءات �ضجل 

والروفي�ضور  اللل�للضللويللدي  �للضللقللر 
جمعية  جلللهلللود  بلل�للضللتللكللي  علليلل�للضللى 
واإجنلللازات  الإمللاراتلليللة  املخرتعني 
اأبناء الإمارات يف ميدان الخرتاع 
وحر�س حكومة الإمارات على دعم 
�ضهر  واعتماد  والبتكار  الخللرتاع 
يعزز  ما  ل�بتكار  اإمللاراتللي  وطني 
روح الخللرتاع والبتكار يف نفو�س 
الإملللارات  الللقللوانللني  ودور  اجلميع 
يف حفظ براءات الخرتاع وبرامج 
ت�ضجيلها الإماراتي اخلليجي التي 
امل�ضتوى  علللللى  حللقللوقللهللم  حتللفللظ 
وم�ضيدان  والإقللللللليلللملللي  الللوطللنللي 
الت�ضجيل  بدعم احلكومة لرامج 
الدولية  وامللللل�للللضللللاركللللات  الللللللللدويل 
وتناف�س  الإماراتيني  للمخرتعني 

تكرميهم ال�ضنوي .
ورحلللللبلللللا مبلللللبلللللادرة يللللللوم امللللخلللرتع 
ومب�ضروع  ال�للضللتلل�للضللاريللة  والللهلليللئللة 
للمخرتعني  عربي  احتاد  تاأ�ضي�س 
والثقافة  العلم  ن�ضر  على  ليعمل 
املللخللرتعللني ب�ضفة  بلللني  الللعلللللملليللة 
وحتقيق  العربي  الللوطللن  يف  عامة 
العلماء  بللني  والللتللقللارب  الللتللعللارف 
واملللخللرتعللني الللعللرب يف كللل الدول 
بحثية  فلللللرق  وتلللكلللويلللن  اللللعلللربللليلللة 
الأع�ضاء  بلللني  مللتللعللاونللة  وعلللللملليللة 
واإجللراء احلللوارات العلمية املفيدة 
بني الأع�ضاء والعمل على تو�ضيل 
لل�ضركات  والخلللرتاعلللات  الأفلللكلللار 

ورجال الأعمال لتنفيذها. 

•• دبي - وام:

الثانية  الللللللللدورة  اأملللل�للللس  انللطلللللقللت 
للجامعات  الللعللامللليللة  امللل�للضللابللقللة  ملللن 
لللتلل�للضللملليللم املللللنللللازل امللللعلللتلللملللدة على 
الطاقة  ديكاثلون  ال�ضم�ضية  الطاقة 
حتت  الأو�للضللط  ال�ضرق   - ال�ضم�ضية 
رعللللايللللة �للضللمللو اللل�للضلليللخ حللللمللللدان بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
التنفيذي والتي  دبي رئي�س املجل�س 
دبي يف  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمها 
الأعلى  املجل�س  بللني  ال�ضراكة  اإطلللار 
وزارة  مللع  والهيئة  دبللي  يف  للطاقة 
الطاقة الأمريكية وذلك مب�ضاركة 8 

فرق من 11 جامعة حول العامل.
وبا�ضرت الفرق اجلامعية بناء املنازل 
بها  ت�ضارك  التي  امل�ضتدامة  الذكية 
ديكاثلون" يف  "قرية  يف  امل�ضابقة  يف 
اآل مكتوم  را�للضللد  بللن  جمللّمللع حممد 
الهيئة  ونظمت  ال�ضم�ضية.  للطاقة 
اجلامعية  للللللفللرق  ا�للضللتللقللبللال  حللفللل 
بح�ضور معايل �ضعيد حممد الطاير 
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة 
الرئي�س  املللنللتللدب  والللعلل�للضللو  دبلللي  يف 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 

وعدد من م�ضوؤويل الهيئة.
كلمته  يف   - الللطللايللر  مللعللايل  وقللللال 
اأن  يللل�لللضلللعلللدين   "  :  - الفلللتلللتلللاحللليلللة 
اأرحلللللللللب بلللكلللم يف دوللللللللة الإمللللللللللارات 
املبدعني  حا�ضنة  املللتللحللدة  العربية 
واملبتكرين  الأعلللملللال  رواد  ووجللهللة 
واللل�للضللركللات الللنللا�للضللئللة ملللن خمتلف 
اأنللحللاء الللعللامل مبللا تللوفللره مللن بيئة 
ظل  يف  امل�ضتقبل  ل�ضناعة  حمللفللزة 
�ضاحب  ل�ضيدي  الللر�للضلليللدة  الللقلليللادة 

خ�ل ت�ضميم وبناء وت�ضغيل مناذج 
الظروف  تللراعللي  وم�ضتدامة  ذكلليللة 
 10 املناخية للمنطقة وذلك �ضمن 
املعمارية  الهند�ضة  ت�ضمل:  جمالت 
الطاقة  واإدارة  والللبللنللاء  والهند�ضة 
الراحة  ومللعللايللر  الللطللاقللة  وكلللفلللاءة 
وكفاءة اأداء الأجهزة املنزلية والنقل 
والت�ضال  وال�لللضلللتلللداملللة  امللل�للضللتللدام 

والبتكار.
وتللل�لللضلللارك يف اللللللللدورة الللثللانلليللة من 
"كي  فريق  التالية:  الفرق  امل�ضابقة 
دوللللة  يو" ملللن جللامللعللة خللللليللفللة يف 
من  "ال�ضارقة"  وفللريللق  الإملللللارات؛ 
"ديزرت  اللل�للضللارقللة؛ وفللريللق  جللامللعللة 
جامعة  مللللن  كللللل  مللللن  فينيك�س" 
لويزفيل يف الوليات املتحدة وكليات 
الللتللقللنلليللة الللعللللليللا يف دولللللة الإملللللارات 
دبلللي  الأمللللريللللكلللليللللة يف  واجلللللامللللعللللة 
ال�ضارقة  يف  الأمللريللكلليللة  واجلللامللعللة 
اجلامعة  مللن  "هارموين"  ،وفللريللق 
الريطانية يف دبي؛ وفريق "اإ�ضتيم" 
من جامعة "هاريوت وات" يف اململكة 
يف  وات"  "هاريوت  وجامعة  املتحدة 
اأكادميية  "توازن" من  دبي؛ وفريق 
دبي؛   – الللعللايل  للتعليم  مللانلليللبللال 
جامعة  مللن  �ضمارت"  "جو  وفللريللق 
الللبللحللريللن؛ وفللريللق جللامللعللة جنوب 

ال�ضني للتكنولوجيا.
و�للضلليللكللون بللاإمللكللان اجلللمللهللور زيلللارة 
قرية ديكاثلون يف جممع حممد بن 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�للضللد 
التي ت�ضارك  البيوت  والطلل�ع على 
امل�ضابقة  يف  اجلللامللعلليللة  اللللفلللرق  بللهللا 
وذلللللك خللل�ل الللفللرتة مللن 11 اإىل 
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عربي ودويل

الن�ضحاب وما ت�ه من اإج�ء للمواطنني الأفغان من ب�دهم.
�ضهدت  التي  الن�ضحاب  مللن  الأخلللرة  املرحلة  على  التحقيق  ويللركللز 
اإغ�ق ال�ضفارة الأمريكية يف كابول واإج�ء الدبلوما�ضيني الأمريكيني 
بعد  عاجل  نحو  على  اأفغان�ضتان  من  الأفللغللان  واملتعاونني  والغربيني 

�ضيطرة طالبان على العا�ضمة.
التي  الفو�ضى  ب�ضبب  عديدة  لنتقادات  تعر�ضت  بايدن  اإدارة  وكانت 
ات�ضمت بها اإدارتها ل�ن�ضحاب، بعدما حتول ان�ضحاب القوات الأمريكية 
اإىل مهمة اإج�ء طارئة للدبلوما�ضيني واملواطنني الأمريكيني والعديد 
من �ضركاء وا�ضنطن الغربيني العاملني يف اأفغان�ضتان، بالإ�ضافة اإىل 

املواطنني الأفغان املتعاونني معها، وفق ال�ضحيفة.
جلان  يف  بلللارزيلللن  نلللوابلللاً  اأن  اإىل  جورنال”  �للضللرتيللت  “وول  واأ�لللضلللارت 

“نخطط  وجاء يف بيان ن�ضرته وزارة الدفاع يف موقعها الإلكرتوين: 
الللغللذاء والإمكانات  وتللوفللر  والأملللن  والللطللب  الإ�للضللكللان  للرتكيز على 

الثقافية” يف املرافق التي مت نقل ال�جئني الأفغان اإليها.
ويحقق املفت�س العام بوزارة الدفاع كذلك يف الغارة اجلوية الأمركية 
بطائرة م�ضرة التي ا�ضتهدفت �ضيارة يف كابول يف 29 اأغ�ضط�س -اآب 
اأفغان،  اأودت بع�ضرة مدنيني  باأنها  املا�ضي، واعرتف البنتاغون لحًقا 
حتقيقاً  اأطلق  اأنلله  اأعلن  البنتاغون  كللان  والتي  اأطللفللال،   7 بينهم  من 

داخلياً منف�ضً� ب�ضاأنها يف وقت �ضابق.
اأن  اأ�للضللبللوع  اأعلللللن قبل  كللربللي  البنتاغون جللون  با�ضم  املللتللحللدث  وكلللان 
الأفغان  املدنيني  لأقللارب  مالية  تعوي�ضات  تقدمي  عر�ضت  وا�ضنطن 

الذين قتلوا عن طريق “اخلطاأ” جراء الق�ضف. 

•• وا�شنطن-وكاالت

الوكالت  مللن  خم�ضاً  اأن  جورنال”  �ضرتيت  “وول  �ضحيفة  اأفللللادت 
اإدارة  اأدارت بها  الأمريكية اأطلقت حتقيقات داخلية يف الطريقة التي 
وذلك  اأفغان�ضتان،  مللن  الكارثي”  “الن�ضحاب  بللايللدن  جللو  الرئي�س 

لتحديد ما اإذا كان ممكناً لإدارة الن�ضحاب على نحو اأف�ضل.
ون�ضبت ال�ضحيفة اإىل م�ضوؤولني اأمريكيني قولهم اإن التحقيقات، التي 
بداأت على نحو منف�ضل من مكاتب املفت�ضني العامني يف 5 وكالت تابعة 
لوزارات، بينها الدفاع والأمن الداخلي وال�ضحة واخلدمات الب�ضرية، 
اإدارة  كانت  اإذا  ملعرفة  ت�ضعى  الدولية،  للتنمية  الأمركية  والوكالة 
بايدن خططت لعملية الن�ضحاب على نحو كاف، كما تنظر يف تنفيذ 

وال�ضوؤون  الداخلي  والأملللن  امل�ضلحة،  والللقللوات  اخلارجية،  الع�قات 
احلكومية مبجل�س ال�ضيوخ الأمريكي وجهوا خطاباً اخلمي�س املا�ضي 
اإىل املفت�ضني العامني بالوكالت التي اأطلقت التحقيقات يطالبونهم 
باإجراء مراجعة وتدقيق م�ضرتكني لرنامج تاأ�ضرة الهجرة الأفغانية 

اخلا�ضة.
وبداأ املفت�س العام بوزارة الدفاع العمل على تقييمني ومراجعة ل�أيام 
املراجعة  اأفغان�ضتان. وتهدف تلك  الأمريكية يف  الأخللرة من احلرب 
اإىل حتديد ما اإذا كان البنتاغون خطط ب�ضكل كاٍف وقدم الدعم ال�زم 

لنقل املواطنني الأفغان من ب�دهم اإىل وجهات اآمنة.
اإدارة  بللوزارة الدفاع يقوم بتقييم مدى جودة  اأن املفت�س العام  وذكرت 

“البنتاغون” ومتابعته �ضوؤون النازحني من اأفغان�ضتان.

وكالت اأمريكية حتقق يف »الن�شحاب الفو�شوي« من اأفغان�شتان  5

النظر  وبلللغللل�لللس  الللللللواقللللللع،  يف     
علللن خلل�فللاتللهللم، يلل�للضللرتك جميع 
امل�ضوؤولني يف رف�س اخلط  هللوؤلء 
فرن�ضا  تللبللنللتلله  اللللللللذي  امللللتللل�لللضلللدد 
والحتلللاد الأوروبللللي جتللاه رو�ضيا، 
متفاوتة(  )بللللدرجللللات  ويللللعللللّرون 
عن احرتامهم لف�دمير بوتني، 
باري�س  بللني  تللقللارب  اإىل  ويللدعللون 
والكرملني. اإنهم يطورون مواقف 
فيون،  فللرانلل�للضللوا  تللبللّنللاهللا  اأن  �ضبق 
النتخابات  يف  اللليللملليللنللي  املللر�للضللح 

الرئا�ضية ال�ضابقة.

امليل املوؤيد لرو�سيا وا�س 
االنت�سار ن�سبًيا

با�ضتثناء جان لوك ميلين�ضون،     
فاإن وجهات نظرهم، واحلق يقال، 
فرن�ضا  يف  جللللدا  مللبللتللكللرة  للليلل�للضللت 
)عام  بالبوتينية  مفتونة  ميينية 
باملائة   27 لللللدى  كللللان   ،2018
يف  جللليلللد  راأي  الللفللرنلل�للضلليللني  مللللن 
وترتفع  الرو�ضية،  الللدولللة  رئي�س 
بني  باملائة   35 اإىل  الن�ضبة  هللذه 
باملائة  و50  اجلمهوريني،  اأن�ضار 
الوطني(.  الللتللجللمللع  اأنلل�للضللار  بلللني 
اإنللهللا تللقللوم علللللى مللفللهللوم معروف 
جيًدا يف التاريخ احلديث. بعد اأن 
و�ضعيفة  مهزومة  رو�ضيا  خرجت 
من احلرب الباردة، اهانها الغرب، 
يعتر  بتهديدات  حماطة  وكانت 
كونها  عللن  وبعيًدا  اأهمها.  الناتو 
موؤامرة  �للضللحلليللة  فللهللي  امللللعلللتلللدي، 
وتهدف  �ضاك�ضون،  الأجنلو  دبرها 

اإىل منع احتاد القارة الأوروبية.
فرن�ضا  على  اأن  اجلميع  يعتر     
مبنطق  مللو�للضللكللو،  مللع  تتعامل  اأن 
اأوروبا  توحيد  اإىل  ي�ضعى  ديغويل 
اإىل جبال  “من املحيط الأطل�ضي 

الأورال”. 
بللوتللني باأنه  ويللو�للضللف فلل�دميللر 
اإذا  لللليللل�لللس،  رو�لللللضلللللي،  “وطني” 
ا�ضتعرنا كلمة اإريك زميور امل�ضلية، 
لكنه من  “رئي�س وزراء �ضويدي”، 
ال�ضيا�ضية  للللللواقللعلليللة  امللللوؤيلللديلللن 
املفاهيم  مللن  مللبللا�للضللرة  اخللللارجلللة 
ع�ضر.  التا�ضع  الللقللرن  يف  ال�ضائعة 
يفكر يف حمور  اأن اجلميع  ويبدو 
تعديل  �للضللاأنلله  مللن  رو�للضللي  فرن�ضي 
العاملية  اللل�للضلليللا�للضلليللة  اجلللغللرافلليللا 
الوليات  ثللقللل  تقليل  خللل�ل  مللن 

فللاجللرن خل�فتنا  دعلللوة مللرتللزقللة 
يف مايل. ولكن، حتى من دون ذكر 
فقدان التاأثر الذي �ضتجلبه مثل 
فاإننا نفقد بذلك  الللقللرارات،  هذه 
دعم الأوروبيني، ودعم، وهذا اأمر 

حا�ضم، الأمريكيني.

ثورة دبلوما�سية معقدة
الللعللمللق، علللللى غلللرار التقارب     يف 
بلللللني فلللرنللل�لللضلللا واللللنلللمللل�لللضلللا اللللللذي 
عام  بللرنلليلل�للس  اللللكلللارديلللنلللال  اأداره 
التحالف  هلللذا  �للضلليللكللون   ،1756
“ثورة  الفرن�ضي الرو�ضي اجلديد 
و�ضيوؤدي  حقيقية.  دبلوما�ضية” 
معظم  يف  الللتلل�للضللكلليللك  اإىل  ذللللللك 
التي  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مواقف 
اعتمدتها فرن�ضا منذ عدة عقود. 
انللللله �للضلليللعللزلللنللا عللللن اللللعلللديلللد من 
�ضركائنا الأوروبيني، ورمبا يجعل 
من ال�ضعب على فرن�ضا البقاء يف 
الناتو )اي معنى للبقاء حينها؟(، 
و�ضيوؤدي اإىل تدهور حتالفها، الذي 
بداأ من خ�ل ق�ضية اوكو�س، مع 
املفارقات  ومن  املتحدة.  الوليات 
املتحدة  الوليات  �ضيدفع  ذلك  اأن 
الأطل�ضية، واململكة املتحدة، ولكن 
ال�ضعي  اإىل  ا،  اأي�ضً اأملانيا  �ضك  ب� 

لنيل حماية اأكرث من وا�ضنطن.
   لئن يبدو من ال�ضعب تطبيقه، 
فاإن امليل املوؤيد لرو�ضيا للعديد من 
املر�ضحني الرئا�ضيني الفرن�ضيني، 
العام  الللتللطللور  املللقللابللل،  يف  يعك�س 
عقد  بداية  يف  الدولية  للع�قات 

.2020
   يبدو الآن، اأن ال�ضيا�ضة الأمريكية 
موجهة بالكامل نحو املواجهة مع 
رو�ضيا  اأ�ضبحت  ومنذئذ،  ال�ضني. 
جزًء من لعبة ال�ضطرجن الوا�ضعة 
لوا�ضنطن  قللوة ميكن  وهللي  هللذه، 
وتظهر  تللعللاونللهللا.  اإىل  ت�ضعى  اأن 
الللعللديللد ملللن الللللقللللرارات الأخللللرة 
للل�إدارة الأمريكية )قبول متديد 
ورفع  اجلللديللدة،  البداية  معاهدة 
�ضرتمي  نللللللللورد  علللللن  الللللعللللقللللوبللللات 
حول  املللحللتللملللللة  واملللنللاقلل�للضللات   ،2
ا�للضللتللخللدام الللقللواعللد الللرو�للضلليللة يف 
مكافحة  ل�ضربات  الو�ضطى  اآ�ضيا 
رغبة  اأفللغللانلل�للضللتللان(  يف  الإرهلللللللاب 

للحوار مع مو�ضكو.
   لكن ال�ضيا�ضة الأمريكية ل ميكن 
اأن تكون مراآة للقرارات الفرن�ضية، 
ففرن�ضا مل تعد تلعب يف نف�س فئة 
اللحظة  فللللاإن  وبلللاللللتلللايل،  اللللقلللوة. 
فرن�ضي  حتلللاللللف  ملل�للضللاألللة  للليلل�للضللت 
العم�ق  �للضلليللجللده  الللللذي  رو�لللضلللي، 
الللرو�للضللي دائللًمللا اأقلللل جللاذبلليللة من 
املتحدة،  اللللوليلللات  ملللع  مللنللاقلل�للضللة 
بقدر ما هي م�ضاألة مكانة فرن�ضا 
يف الللتللكللتللونلليللات الللوا�للضللعللة لألللللواح 
ال�ضيني-الأمريكي  الللل�لللضلللراع 

اجلديد.
   دعونا ن�ضتح�ضر كلمات ت�ضو اإن 
لي عن ال�ضني يف احلرب الباردة 
الرو�ضية الأمريكية: “�ضواء كانت 
احلب،  متار�س  اأو  تتقاتل  الأفيال 
الع�ضب”...  �ضحق  يتم  مللا  دائللًمللا 
النف�ضال  هللي حلللظللة  هلللذه  فللهللل 

عن الفيل لنم�ضي على الع�ضب؟
اأ�ستاذ حما�سر ، مدر�سة 
العلوم ال�سيا�سية بباري�س.

لوبان، ميلين�سون، دوبون-اآينان:

كيف ميكن اأن تبدو �شيا�شة فرن�شية موالية لرو�شيا...؟
التعامل مع مو�سكو، مبنطق ديغويل ي�سعى اإىل توحيد اأوروبا »من االأطل�سي اإىل جبال االأورال«

ميلين�ضون ينا�ضر التقارب مع رو�ضيا

اإريك زمور، يف بوداب�ضت، بعد مقابلة مع فيكتور اأوربان املعروف بقربه من مو�ضكو

تو�ضع  اجلللملليللع  وينتقد  املللتللحللدة. 
الأوروبي،  الحتاد  و�ضيا�ضة  الناتو 
املفرو�ضة  الللعللقللوبللات  �للضلليللمللا  ول 
�ضبه  �للضللم  علللللى  للللللرد   2014 يف 

جزيرة القرم.

ما هي االإجراءات امللمو�سة 
التي ميكن اأن تتخذها فرن�سا؟

   يف حال، تظل امل�ضالة افرتا�ضية، 
ال�ضيا�ضة،  هلللذه  مللثللل  تنفيذ  يللتللم 
من  بالعديد  بالتاأكيد  �ضت�ضطدم 
العقوبات،  رفلللع  اإن  اللل�للضللعللوبللات. 
املجل�س  يلللقلللرره  اأن  يللجللب  اللللللذي 
بلللالإجلللملللاع، للللن يكون  الأوروبللللللللي 
�للضللتللنلل�للضللم فلللرنللل�لللضلللا اإىل  �لللضلللهلللً�. 
داخل  اأقلية  متثل  دول  جمموعة 
الحتللللاد الأوروبللللللي، الللتللي ل تزال 
كانت  الللتللي  اأو  )امللللجلللر(  مللعللاديللة 
اإيللطللاللليللا )قبل  مللنللاهلل�للضللة، مللثللل 
و�ضول ماريو دراجي اإىل ال�ضلطة(، 
ال�ضعبوي  عللهللد  )يف  و�للضلللللوفللاكلليللا 
)بزعامة  واليونان  فيكو(،  روبرت 
الك�ضي�س ت�ضيرا�س( اأو قر�س اأو 
مالطا اأو بلغاريا. ومن خ�ل عدم 
الوطني،  امل�ضتوى  على  احرتامها 
)املزود  م�ضّدريها  باري�س  �ضت�ضعد 
فرن�ضا  �ضهدت  لرو�ضيا،  ال�ضاد�س 
انخفا�س ح�ضتها يف ال�ضوق من 3 
اإىل   2014 عللام  باملائة   7 فا�ضل 
 ،)2020 عام  باملائة   5 فا�ضل   3

العامة ل�أمم املتحدة، التي اأدانت 
مراًرا هذا التعديل بالقوة للحدود 
اللللدولللليلللة )علللللى �للضللبلليللل امللللثلللال يف 
تبنته  قلللرار  يف   2020 دي�ضمر 
63 دولة، �ضوتت 17 دولة �ضده، 

وامتناع 63 عن الت�ضويت. (.
   مل يللعللرتف الللعللديللد مللن حلفاء 
رو�ضيا املقربني )من بي�رو�ضيا اإىل 
تعرتف  )مل  ال�ضم  بهذا  ال�ضني( 
بلله �للضللوى اأفللغللانلل�للضللتللان حللتللى الآن 
-مللن خلل�ل اإعلل�ن حميد كرزاي 
ال�ضمالية  -وكللوريللا   2014 عللام 
ونيكاراغوا  وقرغيز�ضتان  وكوبا 
احلايل  النتقال  -قبل  وال�ضودان 

-و�ضوريا وزميبابوي(.
   يف اآخر املطاف، ميكننا التفكر 
م�ضارح  يف  للللللللرو�لللس  تللللنللللازلت  يف 
�ضوريا،  يف  اأوروبلللللللا.  غلللر  اأخلللللرى 
الت�ضال  اإعللللللادة  لللبللاريلل�للس  ميللكللن 
من  جديد  موقف  الأ�للضللد.  بب�ضار 
“دبلوما�ضية  مللع  يقطع  اأن  �ضاأنه 
بللاريلل�للس يف  تللر�للضللخ  الللتللي  القيم” 
املع�ضكر الغربي منذ عام 2011. 
ميكن  الإيللللللرانلللللليللللللة،  احللللللاللللللة  يف 
نف�ضه  املع�ضكر  تللرتك  اأن  لفرن�ضا 
وتدعم رو�ضيا، ال�ضريك التقليدي 
لطهران، متجاهلة حظر النت�ضار. 
ن�ضتب�ضر  اأن  ميكن  اإفللريللقلليللا،  ويف 
جمهورية  يف  الللرو�للضللي  بللالللوجللود 
يكن  مل  ان  الللو�للضللطللى،  اإفللريللقلليللا 

مع  جللديللًدا  �ضراًعا  �ضتفتح  لكنها 
بروك�ضل و�ضركائها الأوروبيني.

  اإجللراءات التهدئة الأخللرى جتاه 
املثال،  �ضبيل  �ضتكون، على  رو�ضيا، 
الفرن�ضية  اللللللوحلللللدة  انللل�لللضلللحلللاب 
املنت�ضرة يف دول البلطيق مبوجب 
ما ي�ضمى باإجراءات اإعادة التاأمني 
الأطل�ضي  �للضللمللال  حللللللف  الللتللابللعللة 
الذي  )“الوجود الأمامي املعزز” 
 ،)2014 عللللام  بللعللد  اإنللل�لللضلللاوؤه  مت 

مللن جللانللب واحلللد. بللالإ�للضللافللة اإىل 
)واإرباك  الأوروبلللي  الإجللمللاع  ك�ضر 
اأوكرانيا(،  مع  الأبللد  اإىل  الع�قة 
فللللاإن ملللن �لللضلللاأن مللثللل هلللذا القرار 
الدويل  القانون  مللع  يتعار�س  اأن 
وخا�ضة  فرن�ضا،  عنه  تدافع  الذي 
احلللللللرتام �لللضللليلللادة الللللللللدول، وعللللدم 
الداخلية.  �للضللوؤونللهللا  يف  الللتللدخللل 
املع�ضكر  داخللللل  بللاريلل�للس  و�للضلليللعللزل 
اجلمعية  يف  ا  اأي�ضً ولكن  الغربي، 

كبر  تاأثر  كهذا  لقرار  و�ضيكون 
لللكللن مللن الوا�ضح  علللللى مللو�للضللكللو. 
بالدول  بلل�للضللدة  �للضلليلل�للضللطللدم  اأنللللله 
ال�ضرقية، التي كانت تدور يف فلك 
ال�ضابقة  ال�ضوفياتية  اجلمهورية 
اأو  الت�ضيك(  جمهورية  )رومانيا، 
ال�ضوفياتي  الحتللللاد  جللمللهللوريللات 
والتي  الللبلللللطلليللق(،  )دول  اللل�للضللابللق 
ل�ضكوك  تللاأكلليللًدا  ذللللك  �للضللرتى يف 
التي  رو�للللضلللليللللا  جتللللللاه  اللللتللل�لللضلللاهلللل 

يوا�ضلون تغذيتها يف كل مرة تثار 
للحوار  احلللاللليللة  ال�ضيا�ضة  فيها 
حزب  بولندا  الرو�ضي.  الفرن�ضي 
احلليف  واللللللعلللللداللللللة،  الللللقللللانللللون 
الطبيعي لرئي�س فرن�ضي حمافظ 
�ضيجعل  املجتمعية،  الق�ضايا  يف 

منها �ضبب حرب.
دبلوما�ضية  لفتات  طللرح  ميكن     
جريئة، على غرار العرتاف ب�ضم 
�ضبه جزيرة القرم من قبل فرن�ضا، 

هل تكون رو�ضيا من بني ملفات احلملة النتخابية االفرن�ضية؟

نيكول دوبون-اآينان من الذين يحرتمون بوتني

مارين لوبان يف الكرملني

ــت  ــل دخ ــا  ــم ــن ــي ب     
وجان  لوبان،  مارين 
ميلين�سون،  لــــوك 
ونـــيـــكـــوال دوبـــــون-
اآيـــــنـــــان الــ�ــســبــاق 
ــي، ويــبــدو  ــس ــا� ــرئ ال
عن  يف�سلنا  ال  اأنـــه 
اإريك  تر�ّسح  ــالن  اإع
اأ�سابيع  �سوى  زميــور 
ـــن املــثــري  ــة، م ــل ــي ــل ق
نتخيل  اأن  لالهتمام 
ما هي ال�سيا�سة التي 

•• الفجر -غيوم الغان 
ترجمة خرية ال�شيباين

�شيكون هذا التحالف الفرن�شي الرو�شي 
اجلـديـد » ثورة دبلوما�شــية « حقيقيـة

ي�سرتك هوؤالء يف رف�س اخلط املت�سدد الذي 
تبنته فرن�سا واالحتاد االأوروبي جتاه رو�سيا

يريد العديد من املرت�شحني املعلنني 
للرئا�شية الفرن�شية التقارب مع مو�شكو

اإذا حتققت هذه الفر�سية، ميكن للدبلوما�سية اأن ت�سل اإىل حد اعرتاف باري�س ب�سم �سبه جزيرة القرم 
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عربي ودويل

الأول  اأملل�للس  بي�رو�س  حللدود  قللرب  بولندية  اأم  مئة  نحو  تظاهرت 
على  احللتللجللاجللا  قانوين”  غللر  اأحلللد  و”ل  “عار”  ورددن  ال�ضبت 
الأوروبي.  الحتاد  دخول  اأطفال، حاولوا  بينهم  ترحيل مهاجرين، 
وقالت ُمنِظمة احلدث على في�ضبوك “ل ميكننا اجللو�س مكتوفني 
الباردة  البولندية  الأرا�ضي  غابات  اأ�ضابيع يف  اأطفال  يق�ضي  عندما 
اآلف  ملللاأوى«. حللاول  اأي  اأو طعام وبلل�  والرطبة واملظلمة دون مللاء 
عبور  الأو�للضللط  ال�ضرق  من  مبعظمهم  يتحدرون  الذين  املهاجرين 
باأن  الأوروبلللي  ي�ضتبه الحتللاد  اآب/اأغ�ضط�س يف حترك  احلللدود منذ 
بي�رو�س تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية املفرو�ضة عليها. 
�ضائكا  �ضياجا  و�ضيدت  احلللدود  على  اجلنود  اآلف  بولندا  وح�ضدت 
وفر�ضت حال طوارئ ث�ثة اأ�ضهر يف املنطقة احلدودية التي مينع 
على ال�ضحافيني واملنظمات الإن�ضانية دخولها. وحملت املتظاهرات 
لفتات كتن عليها “حدود املوت” و”اخ�ضوا اهلل ولي�س ال�جئني”، 
وطالن احلكومة برفع حظر املرور حتى يتمكن املهاجرون من تلقي 
املهاجرين  باإجبار  اتهمن �ضرطة احلدود  الإن�ضانية. كما  امل�ضاعدات 
على اأن يعودوا اأدراجهم. وقالت �ضيلويا �ضورازي اإحدى املتظاهرات 
عند نقطة عبور حدودية يف �ضرق الب�د “لقد تاأثرنا لوجود هوؤلء 
ابني  “�ضاألني  اأ�ضافت لوكالة فران�س بر�س  الغابة”.  الأ�ضخا�س يف 
هذا ال�ضباح: اأمي، ماذا اإذا كان علينا نحن اأي�ضا اأن نق�ضي الليلة يف 

الغابة؟ هذا حزين جدا«.
 
 

وقف  على  ال�ضمالية  كوريا  الأحللد  اأم�س  املتحدة   الللوليللات   ح�ضت 
اآملة يف ا�ضتجابة  جتاربها ال�ضاروخية التي “تاأتي بنتائج عك�ضية”، 
اإع�ن  عقب  ذلللك  يللاأتللي  احللللوار.  اإىل  وا�ضنطن  لللدعللوة  يانغ  بيونغ 
كوريا ال�ضمالية اأنها اخترت الث�ثاء بنجاح �ضاروخا بال�ضتيا “من 
ا�ضتدعى عقد جل�ضة طارئة ملجل�س  من غوا�ضة، ما  طللراز جديد” 
الأمن الدويل. والتقى املبعوث الأمركي اخلا�س لكوريا ال�ضمالية 
�ضونغ كيم، نظره اجلنوبي نوه كيو-دوك بعد اجتماع مع نظرهما 
ال�ضاروخية  الإط�ق  املبعوث عملية  وا�ضنطن. وو�ضف  الياباين يف 
اإنهاء  يانغ على  بيونغ  حا�ضا  “ا�ضتفزاز”،  باأنها  الث�ثاء  التي متت 

جتاربها ال�ضاروخية “املثرة للقلق والتي تاأتي بنتائج عك�ضية«.
وقال �ضونغ كيم ل�ضحافيني يف �ضيول “ناأمل باأن ت�ضتجيب جمهورية 
اإيجابي جلهودنا«. وعملية  ب�ضكل  ال�ضعبية  )الدميوقراطية(  كوريا 
�ضل�ضلة من  اأحلللدث جتللربللة يف  هللي  الللثلل�ثللاء  ال�ضاروخية  الإطللل�ق 
الختبارات اجلديدة. وقال متحدث با�ضم وزارة اخلارجية الكورية 
املتحدة  الوليات  ي�ضتهدف  اإن الختبار مل  �ضابق  ال�ضمالية يف وقت 
“من اأجل الدفاع عن الب�د فقط«. واأ�ضاف يف بيان نقلته  واأجري 
وكالة الأنباء الكورية ال�ضمالية الر�ضمية “لذلك ل داعي لأن ت�ضعر 

الوليات املتحدة بالقلق ب�ضاأن الإط�ق التجريبي لل�ضاروخ«.

ُحكم على متظاهر بال�ضجن ع�ضر �ضنوات بتهمة ازدراء النظام العام 
والإخ�ل به، وهي اأق�ضى عقوبة �ضدرت بحق م�ضارك يف التظاهرات 
11 متوز-يوليو، وفق ما ذكر  التي �ضهدتها كوبا يف  امل�ضبوقة  غر 

اأقاربه ومنظمة حقوقية لوكالة فران�س بر�س اأم�س الأول ال�ضبت.
وحكمت املحكمة يف �ضان خو�ضيه دي ل�س لخا�س، البعيدة 35 كلم 
“بال�ضجن  عللامللاً(   38( فون�ضيكا  بريز  روبللرتللو  على  هللافللانللا،  مللن 
العام  النظام  �ضفو  وتعكر  والعللتللداء  الزدراء  بتهم  �ضنوات”   10
ال�ضادر  احلللكللم  ورد يف  مللا  وفللق  جللرميللة،  ارتللكللاب  على  والتحري�س 

بتاريخ 6 ت�ضرين الأول/اأكتوبر واطلعت عليه فران�س بر�س.
�ضرطي  �ضهادة  اإىل  ا�ضتناداً  املتظاهر  الث�ثة  املحكمة  ق�ضاة  ودان 
11 متوز/ “روبرتو بريز فون�ضيكا حث النا�س يف  اأفاد باأن  حملي 

يوليو على التجمع واإلقاء احلجارة والقوارير«.
بعد خم�ضة اأيام، اأوقفت ال�ضرطة املتظاهر، وهو اأب لطفلني، يف منزل 

والدته.
وقالت لريتزا دايفر�ضنت، مديرة منظمة كوباليك�س، لفران�س بر�س، 

اإن احلكم “مبالغ به وينتهك جميع �ضمانات املحاكمة العادلة«.
واعترت هذه املنظمة غر احلكومية حلقوق الإن�ضان اأن هذا احلكم 
11 متوز/ هو الأق�ضى حتى الآن بحق متظاهر �ضارك يف حتركات 

يوليو.

عوا�شم

بولندا

�صيول

هافانا

ا�شتمرار حمادثات اإيرلندا يف مرحلة ما بعد بريك�شت  
•• لندن-اأ ف ب

والحتاد  املتحدة  اململكة  بني  املحادثات  اأن  الريطانية  احلكومة  رئا�ضة  اأعلنت 
الأوروبللللللي خلللفلل�للس تلللوتلللرات مللا بللعللد بللريللكلل�للضللت يف مللقللاطللعللة ايللرلللنللدا ال�ضمالية 

الريطانية �ضتتوا�ضل الأ�ضبوع املقبل يف لندن.
وقال متحدث با�ضم احلكومة الريطانية يف بيان اإنه على الرغم من اأن “مناق�ضات 
ب�ضاأن  للغاية  بعيدين  زلنا  ما  اأننا  هو  “الواقع  اأن  اإل  بناءة”  كانت  الأ�ضبوع  هذا 
الق�ضايا الكرى” املتعلقة بن�س بروتوكول ايرلندا ال�ضمالية. لذا فاإن املحادثات 
الأ�ضبوع  �ضت�ضتمر  لندن  جانب  من  �ضديدا  انتقادا  لقللى  الللذي  الن�س  هللذا  ب�ضاأن 

املقبل يف العا�ضمة الريطانية.
الحتاد  من  بريطانيا  خللروج  اتفاق  �ضمن  من  الللروتللوكللول  على  التفاو�س  ومت 
الأوروبللي، ب�ضكل يتيح تفادي ن�ضوء حدود مادية بني اإيرلندا واإيرلندا ال�ضمالية، 
اأن هذه  اإبقاء الأخللرة عمليا جللزءا من ال�ضوق الأوروبلليللة املوحدة. ال  من خ�ل 
اإيرلندا  يف  املتحدة  للمملكة  املللوؤيللديللن  النقابيني  مللن  انللتللقللادات  اأثلللارت  اخلللطللوة 
بني  ن�ضوء حدود جتارية  اىل  تللوؤدي  املرتقبة  الرتتيبات  اأن  ال�ضمالية، لعتبارهم 
بريطانيا واإيرلندا ال�ضمالية، ما يقلل بالتايل من �ضاأن املوقع القانوين لبلفا�ضت 

كجزء من اململكة املتحدة.
اإيرلندا ال�ضمالية من  اأبللرز تبعات هذا الروتوكول، منع الحتللاد الأوروبللي  ومن 
ا�ضتراد النقانق واللحوم املّردة الريطانية، يف ما ا�ضطلح على ت�ضميته “حرب 
النقانق”، نظرا لتخلي اململكة املتحدة بعد بريك�ضت عن التزام القوانني الأوروبية 
لنظافة الغذاء. وقال بيان احلكومة الريطانية اإن “فريق تفاو�س تابعا للمفو�ضية 
اأياما  لإجراء مناق�ضات مكثفة ت�ضتمر  )الأوروبية( �ضيتوجه الث�ثاء اإىل لندن” 

عدة ت�ضمل الإجراءات ال�ضحية وكذلك الإجراءات وال�ضوابط اجلمركية.

�شحف عربية: لبنان.. توقعات با�شطرابات خارج النطاق ال�شلمي

تدريبات ال�شني ورو�شيا.. هل تزيد التوتر يف املحيط الهادي؟

انفجار دام يف كمبال والرئي�س يعتربه »عمال اإرهابيا« م�شوؤول اإ�شرائيلي: اإعادة فتح القن�شلية الأمريكية بالقد�س قد ل يحدث 
 •• كمباال-اأ ف ب

اإن النفجار الذي وقع يف العا�ضمة كمبال  اأم�س الأحد  قال الرئي�س الأوغندي يويري مو�ضيفيني 
وتعهد م�حقة  اإرهابي”  “عمل  م�ضاء ال�ضبت واأ�ضفر عن مقتل �ضخ�س واإ�ضابة خم�ضة اآخرين هو 
بتوقيت   18،00( 21،00 ال�ضاعة  وقع قرابة  “انفجارا خطرا”  اإن  ال�ضرطة  وقالت  امل�ضوؤولني. 
غرينت�س( يف مطعم �ضعبي يف كومامبوغا يف �ضاحية �ضمال كمبال. واأو�ضح مو�ضيفيني اأنه اأُخطر باأن 
ث�ثة اأ�ضخا�س “تركوا طردا” يف مكان احلادث تبني اأنه قنبلة انفجرت لحقا واأ�ضفرت عن مقتل 
�ضخ�س واإ�ضابة خم�ضة اآخرين. وكتب على تويرت عن النفجار “يبدو اأنه عمل اإرهابي لكننا �ضنقب�س 
على اجلناة«. وتابع اأن املحققني ما زالوا مي�ضطون موقع النفجار و�ضتك�ضف املزيد من التفا�ضيل يف 
وقت لحق. وقال الرئي�س الوغندي “يجب األ ي�ضعر ال�ضكان باخلوف، �ضنهزم هذا العمل اجلرمي 
كما هزمنا كل الأعمال اجلرمية الأخرى التي ارتكبتها خنازير ل حترتم احلياة«. ووقع النفجار 
بعد نحو �ضاعتني من بدء حظر التجول املفرو�س يف كل اأنحاء الب�د من الغ�ضق حتى الفجر ملكافحة 

انت�ضار فرو�س كورونا.

اإ�ضرائيل  بها  اأ�للضللادت  الأمللريللكلليللة  ال�ضيا�ضة  عللن 
املا�ضي  ال�ضهر  ويف  الفل�ضطينيون.  بللهللا  ونلللدد 
بلينكن  اأنللتللوين  الأمريكي  اخلارجية  وزيللر  اأكللد 
القن�ضلية  فتح  لإعلللادة  وا�ضنطن  خطة  جمللددا 
يف اإطار امل�ضاعي الرامية لإ�ض�ح الع�قات مع 

الفل�ضطينيني. ومل يذكر اإطارا زمنيا لذلك.
اإيدان  الإ�ضرائيلي  اخلارجية  وزيللر  نائب  وقللال 
“اأعتقد  الإ�للضللرائلليلللللي  نللت  واي  لتلفزيون  رول 
لن  ذلللك  اأن  ل�عتقاد  وجيهة  اأ�ضبابا  لللدي  اأن 
يتفهمون  “الأمريكيون  واأ�للللضللللاف  يلللحلللدث«. 
ع�قات  )معهم(  ولنا  ال�ضيا�ضي.  الو�ضع  تعقد 

ب�ضيء.  مبفاجاأتهم  نوؤمن  ول   ... للغاية  طيبة 
ب�ضيء«.  مفاجاأتنا  �ضيحاولون  اأنهم  اأعتقد  ول 
ال�ضفارة  با�ضم  باملتحدثني  الت�ضال  يت�ضن  ومل 
القد�س  اإ�ضرائيل  وتعتر  للتعليق.  الأمريكية 
توافق  لن  اإنها  وتقول  املللوحللدة  عا�ضمتها  كلها 
على اإعادة فتح القن�ضلية. ويريد الفل�ضطينيون 
دولتهم  عللا�للضللمللة  اللل�للضللرقلليللة  الللقللد�للس  تللكللون  اأن 
اإ�ضرائيليون  ملل�للضللوؤولللون  ويللقللول  امل�ضتقبل.  يف 
موقف  ي�ضعف  قللد  القن�ضلية  فللتللح  اإعلللللادة  اإن 
ويقو�س حكومته  بينيت  نفتايل  الللوزراء  رئي�س 

الئت�فية اله�ضة.

•• القد�س-رويرتز

قللال نللائللب وزيلللر اخلللارجلليللة الإ�للضللرائلليلللللي اأم�س 
النظر  ت�ضرف  قد  الأمريكية  الإدارة  اإن  الأحللد 
عن تنفيذ خطتها لإعللادة فتح بعثة دبلوما�ضية 
اأمريكية للفل�ضطينيني يف القد�س بعد اأن اأبدت 

اإ�ضرائيل اعرتا�ضها على مثل هذه اخلطوة.
ال�ضفارة  اأُدجمللت يف  القد�س قد  وكانت قن�ضلية 
الأمريكية عندما نقلتها اإدارة الرئي�س الأمريكي 
 2018 اأبيب يف  ال�ضابق دونالد ترامب من تل 
اإىل املدينة املتنازع عليها يف خطوة مثلت حتول 

•• عوا�شم-وكاالت

تتفاقم الفو�ضى يف اأ�ضواق ال�ضته�ك 
مع  م�ضبوقة  غللر  بلل�للضللورة  لبنان  يف 
يومية  بلللوتلللرة  مللتللوا�للضللل  انللللحللللدار 
مما  املعي�ضي،  للتدهور  حجماً  واأكللر 
ا�ضطرابات  مللوجللات  بللتللكللويللن  يللنللذر 
اجتماعية تتعدى نطاق العرتا�ضات 
اللللتلللظلللاهلللرات وقطع  اللل�للضلللللملليللة علللر 

الطرق.
اأم�س  �للضللادرة  عربية  ل�ضحف  ووفللقللاً 
الأحللللللد، ل ملللوؤ�لللضلللرات تللللدل علللللى اأن 
والتي  لللبللنللان،  يف  ال�ضيا�ضية  الأزمللللة 
على  الطيونة،  حللادثللة  بعد  تفاقمت 
اإن الن�ضداد م�ضتمر  اإذ  طريق احلل، 
الأمور  حل�ضم  اأ�للضللّده  على  واللل�للضللراع 
والطائفية  ال�ضيا�ضية  الللقللوى  بللني 
والعاجزة حتى الآن عن بلورة ت�ضوية 
احلكومي  الللعللمللل  انلللطللل�قلللة  تللعلليللد 
وتت�ضدى ل��ضتحقاقات الداهمة يف 

ظل النهيار الذي يع�ضف بالبلد.

تاأزم االأو�ساع
فيما ذكرت �ضحيفة “ال�ضرق الأو�ضط” اأن الأو�ضاع يف 
ال�ضته�ك  اأ�ضواق  تللزداد يف  والفو�ضى  تتفاقم  بللروت 
متوا�ضل  انللحللدار  مللع  م�ضبوقة  غللر  ب�ضورة  لبنان  يف 
بوترة يومية واأكر حجماً للتدهور املعي�ضي، مما ينذر 
نطاق  تتعدى  اجتماعية  ا�ضطرابات  موجات  بتكوين 
العرتا�ضات ال�ضلمية عر التظاهرات وقطع الطرق، 
لتبلغ حدود الإخ�ل بال�ضتقرار الأمني اله�س، يف حني 
تعجز القدرات ال�ضرائية ملتو�ضطي الأجور عن اللحاق 
باحلد الأدنى من اأك�ف النقل والتدفئة دون غرها يف 

بداية ف�ضل ال�ضتاء.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن الرتقبات يف الأو�ضاط تبدو 
�ضلبية للغاية، مع ت�ضافر العوامل ال�ضاغطة �ضلبياً يف 
توقيت متزامن. وهو ما �ضكل مناخات م�ئمة، بح�ضب 
املحللني واخلراء، لتجدد امل�ضاربات على �ضعر �ضرف 
من  ملزيد  التلقائي  والتح�ضب  اللللدولر  مقابل  اللللللرة 
تاأزماً  الو�ضع  واأن  وال�ضلع،  امللللواد  ت�ضعر  يف  التدهور 
مع خطابات الت�ضعيد الداخلي على اجلبهة ال�ضيا�ضية 
الللتللي تلل�للضللبللبللت بلللاإيلللقلللاف قلل�للضللري لجللتللمللاعللات جمل�س 
الوزراء، والتي و�ضلت اإىل امليدان الق�ضائي يف مقاربة 
ملفي انللفللجللار مللرفللاأ بلللروت و�للضللدامللات الللطلليللونللة يف 
الأ�ضبوع املا�ضي، مبوازاة توقف الدعم التمويلي لل�ضلع 
ال�ضرورات  بع�س  على  واقللتلل�للضللاره  الأ�للضللا�للضلليللة  واملللللواد 
ل�أمرا�س  املخ�ض�ضة  والأدويللللة  كالقمح  »الللقلل�للضللوى« 

املزمنة وامل�ضتع�ضية.
هذه  اأن  مللن  الأو�ضط”  “ال�ضرق  �ضحيفة  وحللللذرت 
املللوؤ�للضللرات والللرتقللبللات قللد تلللوؤدي اإىل حتللول كللارثللي يف 

•• عوا�شم-وكاالت

توترات تزداد يوما تلو الآخر يف منطقة املحيط الهادي 
وزيادة  الإعلل�ن عن حتالفات وجتللارب �ضاروخية  بعد 
تخوفات  و�ضط  ع�ضكرية،  وتدريبات  الت�ضليح  عمليات 

من نزاع و�ضيك.
الردع  بذريعة  وا�ضعا  ت�ضلح  �ضباق  اآ�ضيا  وت�ضهد منطقة 
واللللللردع امللل�للضللاد يف لللعللبللة جتللللاذب الللقللوى بللني ال�ضني 
بكني  وتتهم  وحلفائها،  املتحدة  والللوليللات  و�ضركائها 
خ�ل  من  التوتر  ت�ضعيد  على  تعمل  باأنها  وا�ضنطن 

ت�ضكيل حلف ع�ضكري يف املنطقة.
و�ضيا�ضية  اأمنية  حتالفات  �ضل�ضلة  وا�ضنطن  ون�ضجت 
يف  اجلنوبي  ال�ضني  بحر  دول  مطالب  مللن  وع�ضدت 
اإ�ضكالية  املللائللي  امل�ضطح  هللذا  ي�ضهد  حيث  بللكللني،  وجلله 
ومياهه  اجللللزر  على  لل�ضيطرة  ونلللزاع  �ضخمة  �للضلليللادة 

وم�ضائقه املتعددة.
وتتك�ضف املواجهة بني القوتني يف بحر ال�ضني اجلنوبي، 
على خلفية تو�ضع ال�ضني، التي ن�ضرت خرائط �ضملت 
ذلك  اأثلللار  وقللد  �ضينية.  بو�ضفها  البحر  مياه  غالبية 
عددا  تعتر  التي  اآ�ضيان،  دول  من  العديد  احتجاجات 

من اجلزر جزءا من اأرا�ضيها.

ناتو اآ�سيوي
وا�ضنطن عن حتالف  اأعلنت  املا�ضي،  ال�ضهر  ومنت�ضف 
خطوة  يف  واأ�ضرتاليا  بريطانيا  مع  الأمني  “اأوكو�س” 

لإعادة ترتيب هيكل القوة يف منطقة املحيط الهادي.
وينظر اإىل التفاقية على نطاق وا�ضع على اأنها حماولة 
ملواجهة النفوذ ال�ضيني يف بحر ال�ضني اجلنوبي، اإذ تعد 

املنطقة بوؤرة �ضاخنة للتوترات على مدار �ضنوات.
كما �ضعت وا�ضنطن لإحياء وتن�ضيط التحالف الرباعي 
واليابان،  واللللهلللنلللد،  امللللتلللحلللدة،  “الوليات  “كواد” 
الأمني  للتعاون  كمن�ضة  تاأ�ض�س  اللللذي  واأ�ضرتاليا” 
لل”ناتو  نللواة  ليكون  الأربلللع  الللدول  بني  وال�ضتخباري 
ورمبا  واأوروبلليللة  اآ�ضيوية  دوًل  ي�ضم  مو�ضع”،  اآ�ضيوي 
اإطار ال�ضرتاتيجية الأمريكية  اأو�ضطية، يف  دول �ضرق 
الحتواء  ا�ضرتاتيجية  غللرار  على  ال�ضني”  لل”احتواء 

جتاه الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق خ�ل احلرب الباردة.
املتحدة  الللوليللات  قلللادة  عقد  املللا�للضللي،  ال�ضهر  ونللهللايللة 
ملا  اجللتللمللاع مبا�ضر  اأول  واأ�للضللرتاللليللا  والللهللنللد  واللليللابللان 

يتقدم  حيث  اإقليمية،  امللتللدادات  لها  مب�ضاريع  ترتبط 
“حزب اهلل” كل القوى بارتباطه مبرجعيته الإيرانية، 
تدخله  عر  كلها،  املنطقة  يف  اإقليمية  اأدواراً  وتاأديته 
واليمن  الللعللراق  يف  بللللاأدوار  اتهامه  ثللم  اأوًل،  �ضوريا  يف 
الأمريكيني  �ضد  اأنها  معركته  يعتر  فيما  وغرهما، 
اإع�نه  لفللتللاً  كللان  لللذا  واملنطقة،  لبنان  يف  وحلفائهم 
املحروقات  اإدخلللال  مللن  متكن  بعدما  اأخلللراً  النت�ضار 
الداخل  يف  تللفللّوقلله  واإعلللللل�ن  لللبللنللان،  اإىل  الإيلللرانللليلللة 
وحقوق  الطائفي  اللبناين  الرتكيب  فيما  اللبناين، 
طرف  اأي  قللدرة  متنع  املعقدة  البلد  و�ضيغة  الطوائف 
كان  لللو  حتى  الللدولللة،  على  وال�ضيطرة  تغيرها  على 

ميلك مئات الألوف من املقاتلني.
واأكللدت ال�ضحيفة اأن “حزب اهلل” يريد احلفاظ على 
مكت�ضباته ال�ضيا�ضية وتلك التي حققها خ�ل ال�ضنوات 
اأي  يف  والتدخل  اأمنياً،  التحرك  على  وقدرته  املا�ضية، 
جمال من دون اعرتا�س، ويندرج ت�ضعيده حتت هذه 
اخلانات، وهو الذي كان متكن برعاية اإيرانية من الدفع 
اإ�ضقاطها،  اإمكانه  ويف  ميقاتي  جنيب  حكومة  بت�ضكيل 
وفر�س وقائع على الأر�س والتعطيل والتهديد بالقوة، 
ملا ميلكه من فائ�س، لكنه ل ي�ضتطيع اأن يغّر ال�ضيغة 
عن  البحث  اىل  ي�ضطر  قد  واأي�ضاً  املعقدة،  اللبنانية 
يعاين  جمهوره  اأن  طاملا  الو�ضع،  ل�ضبط  معينة  �ضيغ 
اأيلل�للضللاً مللن تبعات النللهلليللار، وهلللذا مللا حللدث حللني اأّمن 

جزءاً من املحروقات لل�ضوق.

ذكريات احلرب االأهلية
ومللللن جللانللبللهللا قلللاللللت اأو�للللضللللاط �للضلليللا�للضلليللة لللبللنللانلليللة اإن 
ال�ضيعية �ضد  اأمللل  اأ�ضدرته حركة  الللذي  البيان احلللاد 

م�ضار الأزمة املعي�ضية �ضوب النفجار احلتمي، بح�ضب 
ما يحذر خراء. فمع انحدار احلد الأدنى ل�أجور اإىل 
ما مياثل بدل �ضفيحتي بنزين اأو مازوت اأو غاز، ميكن 
ال�ضتنتاج، بح�ضب املتابعني وا�ضتط�عات ميدانية، اأن 
اأحوال النا�س لن حتتمل اإ�ضافة ق�ضاوة برد ال�ضتاء اإىل 
املفرط  الت�ضخم  فر�ضه  الللذي  ال�ضارم  التق�ضف  واقللع 
وامل�ضتمر دون هوادة على مدى عامني ونيف، ول �ضيما 
التي رافقت انط�ق  املكت�ضبات اجلزئية  عقب انح�ضار 
الداخلية يف  الأطلللراف  وانللخللراط  اجلللديللدة  احلكومة 

اإدارة ا�ضتحقاق النتخابات النيابية بعد اأ�ضهر قليلة.

ان�سداد �سيا�سي
ال�ضيا�ضي  النلل�للضللداد  اأن  “النهار”  �ضحيفة  واعللتللرت 
م�ضتمر وال�ضراع على اأ�ضّده حل�ضم الأمور بني القوى 
بلورة  عن  الآن  حتى  والعاجزة  والطائفية  ال�ضيا�ضية 
تلل�للضللويللة تللعلليللد انللطلل�قللة الللعللمللل احلللكللومللي وتت�ضدى 
يع�ضف  الذي  النهيار  الداهمة يف ظل  ل��ضتحقاقات 

بالبلد.
لبنان  اأن  اإىل  اليوم  ي�ضر  الواقع  اإن  ال�ضحيفة  وقالت 
واإ�ضرار  الطيونة  حادثة  بعد  جديدة  مرحلة  يف  دخللل 
على الإطاحة باملحقق العديل يف ق�ضية  “حزب اهلل” 
انفجار املرفاأ، اإمنا الأكرث خطورة هو ما حدده الأمني 
ال�ضيد ح�ضن ن�ضر اهلل، يف خطابه  العام لل”حزب اهلل”، 
الأخللللر، مللن مللعللامل املللرحلللللة اجلللديللدة و�للضللمللاتللهللا، اأي 
ال�ضيعّية  هيمنة  وا�للضللتللطللراداً  تفوقه  تكري�س  حمللاولللة 

ال�ضيا�ضية على القرار.
يف  ال�ضيا�ضي  النلل�للضللداد  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  اأ�للضللارت  كما 
الللبلللللد والأزملللللات املللتلل�حللقللة والللعللجللز عللن اإيللجللاد حل، 

مناورات باملحيط الهادي
و اأم�س ال�ضبت، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية، يف بيان، 
اأوىل دورياتها  اأن �ضفنا حربية رو�ضية و�ضينية نظمت 
امل�ضرتكة يف اجلزء الغربي من املحيط الهادي يف 17 

و23 اأكتوبر.
اإظهار  الللدوريللات هو  “مهام هللذه  اأن  اللللوزارة  واأ�ضافت 
ال�ض�م  على  واحلللفللاظ  وال�ضني  رو�ضيا  دولللتللي  علمي 
وحماية  الهادي  واملحيط  اآ�ضيا  منطقة  يف  وال�ضتقرار 

جمالت الأن�ضطة القت�ضادية البحرية للبلدين«.
تدريبات  الدولتان  اأجللرت  اأكتوبر،  من  �ضابق  وقت  ويف 
على التعاون البحري يف بحر اليابان، وعززتا ع�قاتهما 
الع�ضكرية والدبلوما�ضية يف ال�ضنوات الأخرة يف وقت 

توترت فيه ع�قاتهما مع الغرب.
ال�ضني  غربي  �ضمال  يف  اأجريت  املا�ضي،  اأغ�ضط�س  ويف 
يف منطقة نينغ�ضيا ذاتية احلكم، التدريبات الع�ضكرية 
“الغرب- امل�ضرتكة  ال�ضينية  الرو�ضية  ال�ضرتاتيجية 
10 اآلف ع�ضكري من  مب�ضاركة   ”2021 التفاعل - 

البلدين.

ي�ضمى بتكتل “كواد” ت�ضدرته ملفات عدة اأبرزها اأمن 
املحيطني الهندي والهادي.

 حتالف �سيني رو�سي
اأجرتا  اللللللتللان  وبلللكلللني،  اأقلللاملللت مللو�للضللكللو  املللقللابللل،  ويف 
تدريبات تعاون بحري يف بحر اليابان يف وقت �ضابق من 
اأكتوبر، ع�قات ع�ضكرية ودبلوما�ضية اأوثق يف ال�ضنوات 

الأخرة يف وقت توترت فيه ع�قاتهما مع الغرب.
مناورات  وبكني  مو�ضكو  جتللري   ،2012 الللعللام  ومنذ 
التحرير  جللليللل�لللس  �للللضللللارك  وقلللللد  مللنللتللظللمللة.  بلللحلللريلللة 
التدريبات  يف   ،2018 الللعللام  منذ  ال�ضيني،  ال�ضعبي 
ال�ضرتاتيجية الرو�ضية ال�ضنوية الث�ث، والآن الرو�س 

ي�ضاركون يف مناورات بال�ضني.
وردا على �ضوؤال حول �ضبب عدم توقيع ال�ضني ورو�ضيا 
على اتفاق كامل ب�ضاأن حتالف ع�ضكري، اأجاب ال�ضفر 
ال�ضيني لدى مو�ضكو، ت�ضانغ هانهوي: “نحن اأكرث من 

جمرد حلفاء، نحن اأخوة«.

حلللزب الللتلليللار الللوطللنللي احلللللر، الذي 
رئي�س  �ضهر  با�ضيل  جلللران  يللراأ�للضلله 
اجلمهورية مي�ضال عون، هو مبثابة 
ر�ضالة من حزب اهلل اإىل حليفه الذي 
بالقا�ضي  الإطلللاحلللة  يف  يللدعللملله  مل 
يف  بالتحقيق  املللكلللللف  بلليللطللار  طللللارق 

مرفاأ بروت.
اأن  “العرب”  �للضللحلليللفللة  وذكللللللللرت 
الأو�ضاط اللبنانية فوجئت من حدة 
الكثر  الللذي جمع  اأمللل  بيان حركة 
الهجوم  الللقللويللة يف  الأو�للللضللللاف  ملللن 
الف�ضاد  “تيار  نلللوع  مللن  الللتلليللار  علللللى 
املواقف”،  �للضللرقللة  يف  حمللرتفللاً  بلللات 
بل”التقاع�س”  بو�ضفه  علللون  وعلللللى 

و”الإخ�ل بواجباته الد�ضتورية«.
اأن حزب  الأو�لللضلللاط  هلللذه  واأ�للضللافللت 
التيار  وقلللوف  تللعللّود على  اللللذي  اهلل، 
وراءه  عللون  والرئي�س  احلللر  الوطني 
والت�ضفيق لكل مواقفه، مل ي�ضتوعب 
الللتلليللار غلللّر مللوقللفلله ب�ضكل  اأن  كلليللف 
التحقيق  ا�ضتمرار  دّعللم  حني  وا�ضح 
ب�ضكل وا�ضح  املللرفللاأ ووقللف  يف ق�ضية 
�ضد رغبة اأمني عام حزب اهلل ح�ضن ن�ضراهلل يف اإقالة 
بيطار الذي يتهمه بت�ضيي�س التحقيق وخدمة اأجندات 

خ�ضوم احلزب.
التيللللار  اختللل�ف  اأن  يعتر  اهلل  حزب  اأن  اإىل  واأ�ضللللارت 
معه يف مو�ضوع مثل التحقيق يف تفجر مرفاأ بروت 
يعني اأنه �ضار من ال�ضق امل�ضيحي املعار�س، والذي بدا 
تقلي�س  تريد  التي  الغربية  الللدول  مواقف  اإىل  اأقللرب 
اأمل  كلف حركة  ولذلك  لبنان،  على  اهلل  حللزب  قب�ضة 
بللالللهللجللوم عللللليلله، وحتلللذيلللره بلللاأن هلللذا املللوقللف لللن مير 

ب�ضهولة.
كما لفتت م�ضادر مقربة من احلزب ل�ضحيفة “العرب” 
اإىل اأن التيار الوطني احلر يرف�س امل�ضاهد التي تعيد 
ذكريات احلرب الأهلية يف لبنان، يف اإ�ضارة اإىل تظاهرة 
الثنائي ال�ضيعي حزب اهلل وحركة اأمل للمطالبة باإقالة 
بيطار وما تبعها من مواجهة بني جمهولني ومقاتلي 

حزب اهلل.
والإرباك  البطالة  ظل  يف  التيار  هللذا  “وبات  واأ�للضللاف 
ال�ضيا�ضي وال�ضعبي الذي يعي�ضه يحاول الهروب وخلق 
�ضيناريوهات وهمية وفا�ضلة من عقله املري�س للتغطية 
علللللى واقلللعللله وعلللللى ملللا ارتللكللبلله ملللن جلللرائلللم �ضيا�ضية 

ومعي�ضية بحق اللبنانيني«.
وقال متابعون لل�ضاأن اللبناين اإن البيان يظهر اأن حركة 
اأمل ت�ضع نف�ضها يف خدمة حزب اهلل الذي ل يريد اأن 
يظهر للعلن قلقه من التطورات الأخرة، خا�ضة بعد 
اأن احلزب يحاول  اأ�ضوات كثرة حتذر من  اأن ارتفعت 
حلرب  ميهد  مناخا  يخلق  واأنلله  اللبنانيني،  يرهب  اأن 

اأهلية جديدة.

توترات ب�سبب تايوان
ال�ضني  التوتر بني  يت�ضاعد  وقت  الللدوريللات يف  وتاأتي 
وتايوان التي تعترها بكني جزءا من اأرا�ضيها وتتوعد 

باإعادة توحيدها مع الر الرئي�ضي.
قيا�ضية لطائرات �ضينية  �ضجلت طلعات  ال�ضهر،  وهذا 
خرقت منطقة الدفاع اجلوي لتايوان، التي حذر وزير 
بغزو  القيام  على  قلللادرة  �ضتكون  بكني  اأن  مللن  دفاعها 

�ضامل يف 2025.
احلكم  ذات  اجلللزيللرة  عللن  بللالللدفللاع  وا�ضنطن  وتعهدت 
جو  الأمللركللي،  الرئي�س  واأّكللد  الدميوقراطي،  الذاتي 
بايدن، اخلمي�س، اأّن الوليات املّتحدة �ضتدافع ع�ضكرياً 

عن تايوان اإذا ما �ضّنت ال�ضني هجوماً عليها.
وردا على هذه الت�ضريحات، طلبت ال�ضني اجلمعة من 

وا�ضنطن التزام احلذر ب�ضاأن تايوان.
و�ضددت، يف بيان للخارجية، على اأنها لن تقدم تنازلت 
اأو ت�ضويات ب�ضاأن الق�ضايا التي مت�س امل�ضالح الرئي�ضية 
“ل داعي  اأرا�ضيها،  لها، مبا يف ذلك �ضيادتها و�ض�مة 

للوقوف بوجه 1.4 مليار �ضيني«.

ر�سائل �سينية رو�سية
الأمركية،  باجلامعة  ال�ضيا�ضي  الجتماع  علم  اأ�ضتاذ 
التقارب ال�ضيني الرو�ضي ي�ضهد  اإن  �ضعيد �ضادق، قال 
اأبرزها  اأملللور  عللدة  جلللراء  الللتللعللاون  مللن  نوعية  مرحلة 
على  مناف�ضيها  باأنهما  ت�ضنفهما  املتحدة  الوليات  اأن 
ال�ضاحة الدولية وزادت وا�ضنطن موؤخرا بال�ضراكة مع 
اأوروبا يف فر�س عقوبات مبالغ فيها على البلدين وهو 

ما فر�س عليهما التعاون.
نيوز  “�ضكاي  ملللوقللع  تلل�للضللريللحللات  يف  �لللضلللادق،  واأ�لللضلللاف 
كل  يكمل  اأن  واللل�للضللني  لللرو�للضلليللا  ميللكللن  اأنللله  عربية”، 
منهما الآخر يف املجال الع�ضكري لكن دون حلف كامل 
الآخللر حيث توجد خ�فات على  يكمل  فكل منهما ل 

م�ضتوى ال�ضيا�ضات الإقليمية والدولية.
واأو�ضح اأن املناورات الع�ضكرية بني البلدين هي ر�ضالة 
الباردة  للللللحللرب  ا�للضللتللمللرار  مبللثللابللة  لأمللركللا  �ضريحة 
و”ا�ضتعرا�س الع�ض�ت” وطماأنة للحلفاء يف املنطقة.
واعتر اأن منطقة املحيط الهادي قد ت�ضهد مناو�ضات 
طائرة  اأو  الإقليمية  للمياه  مللركللب  دخلللول  قبيل  مللن 
وقللوع حرب �ضريحة جللراء ما  ا�ضتبعد  ل�أجواء، فيما 

اعتره �ضيا�ضات ال�ضني الهادئة.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 148834 بتاريخ: 2010/11/01

امل�ضجلة بالرقم: 148834 بتاريخ: 2011/10/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 331866 بتاريخ: 2020/07/01

امل�ضجلة بالرقم: 331866 بتاريخ: 2020/09/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 6211 بتاريخ: 1994/05/15
امل�ضجلة بالرقم: 5741 بتاريخ: 1997/06/04

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 77966 بتاريخ: 2006/02/22
امل�ضجلة بالرقم: 82876 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 148835 بتاريخ: 2010/11/01

امل�ضجلة بالرقم: 148835 بتاريخ: 2011/10/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 331868 بتاريخ: 2020/07/01

امل�ضجلة بالرقم: 331868 بتاريخ: 2020/09/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 6212 بتاريخ: 1994/05/15
امل�ضجلة بالرقم: 10421 بتاريخ: 1997/06/04

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 79665 بتاريخ: 2006/04/17
امل�ضجلة بالرقم: 82875 بتاريخ: 2007/07/18

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 87537 بتاريخ: 2006/11/16
امل�ضجلة بالرقم: 89034 بتاريخ: 2008/06/02

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164299
 باإ�ضم : يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، �ضي اإت�س 62 4 زد دي ،  اململكة املتحدة .
بتاريخ: 2013/02/17 وامل�ضجلة حتت الرقم: 164299 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلللمللايللة نللافللذة املللفللعللول ملللدة ع�ضر �للضللنللوات اأخلللرى اعللتللبللاراً مللن تللاريللخ انللتللهللاء حلماية يف: 

2021/10/24 وحتى تاريخ: 2031/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 66654

 

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�ضامي عبدهلل

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356055        بتاريخ :2021/7/20   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ضللم: �ضامي عبدهلل.
العنوان: منطقة طارق ، عّمان، الأردن.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�ضروبات.

الواقلعة بالفئة: 43
و�ضف الع�مة: عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية MEZEPOLI بحروف لتينية كما هو 

مو�ضح بال�ضكل املرفق.
ال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 181473 بتاريخ: 2012/11/05

امل�ضجلة بالرقم: 181473 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 331870 بتاريخ: 2020/07/01

امل�ضجلة بالرقم: 331870 بتاريخ: 2020/09/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  25 �أكتوبر 2021 �لعدد 13374

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 6213 بتاريخ: 1994/05/15
امل�ضجلة بالرقم: 10422 بتاريخ: 1997/06/04

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل :2021/10/24 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 193332 بتاريخ: 2013/06/13

امل�ضجلة بالرقم: 193332 بتاريخ: 2014/07/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 331874 بتاريخ: 2020/07/01

امل�ضجلة بالرقم: 331874 بتاريخ: 2020/09/10
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 77965 بتاريخ: 2006/02/22
امل�ضجلة بالرقم: 62866 بتاريخ: 2006/09/12

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضن�يت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضن�يت، ويرال،  مر�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:   واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاريلخ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضر يف ال�ضجل : 2021/10/24

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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عربي ودويل

 ويف ال�ضنوات الأخرة، دخلت كوريا 
املرتبة  فهي حتتل  مرحلة جديدة: 
وتريد  ال�ضناعية،  اللللدول  بللني   11
النللللدمللللاج قللللدر الإمللللكللللان يف دائللللرة 
الدول املهمة، وقادها هذا اإىل تعزيز 
علل�قللتللهللا مللع اأوروبللللللا، وخللا�للضللة مع 

فرن�ضا.
   وي�ضادف اأنه يقام يف باري�س، منذ 
اآ�ضيا  حللوار بني معهد  �ضنوات،  عللدة 
لللل�أبلللحلللاث والللل�لللضلللفلللارة اللللكلللوريلللة يف 
العام،  هللذا  من  اأكتوبر  ويف  فرن�ضا. 
ن�ضر املعهد حتت عنوان ا�ضيا ترند: 
كوريا، جملة، نوق�ضت فيها جوانب 
كوريا اجلنوبية.  واقع  خمتلفة من 
وكلللانلللت فللر�للضللة لللتللنللظلليللم للللقلللاء، يف 
لأكادمييني  بللبللاريلل�للس،  اأكللتللوبللر   13
وخراء من كوريا احلالية. البع�س 
الآخلللر حتدث  والبع�س  بللاريلل�للس،  يف 

عر الفيديو من �ضيول.
   ي�ضرح جان فران�ضوا دي ميجليو، 
هذا  مللن  النية  اآ�للضلليللا،  مللركللز  رئي�س 
“من ال�ضروري تقلي�س  الجتماع: 
التوتر بني الرغبة الكورية يف دخول 
الن�ضبي  واجلللهللل  الللعللامللليللة،  اللللللعللبللة 
الذي نحن فيه يف فرن�ضا ويف اأوروبا 
الللغللربلليللة حلللول ملللا يللحللدث يف تلك 
اللللبللل�د... فللكللوريللا حمللللاور طبيعي 

منيل اإىل و�ضعه يف اخللفية ».

القوة الناعمة
كلللوريلللا اجلللنللوبلليللة حالًيا  تلل�للضللجللل     
الثقافة.  جمللللال  يف  مللهللمللة  نللقللاطللا 
الللفللنلليللة جناًحا  مللنللتللجللاتللهللا  تلل�قللي 
عللللاملللللًيللللا، وهلللللللذه هللللي حللللللال اللللبلللوب 
احلال  كللان  كما  الكيبوب،  الللكللوري، 
عام 2019، لفيلم بارازيت، الفائز 
توزيع  حفل  يف  الذهبية  بال�ضعفة 
جللوائللز الأو�للضللكللار يف هللوللليللوود. ويف 
م�ضاهدة  متللللت  احلللللللللايل،  الللللوقللللت 
م�ضل�ضل  الت�ضع من  احللقات  جميع 
واحللد من  �ضهر  يف  “�ضكويد غيم” 
اأ�ضرة  مليون   100 مللن  اأكلللرث  قبل 

حول العامل، وهو رقم قيا�ضي.
الق�ضة  هلللذه  نتفليك�س  تللعللر�للس     
ومديونة  حملللروملللة  للل�للضللخلل�للضلليللات 
تتناف�س يف الألعاب حيث ميكنها ربح 
املليارات اأو املوت يف �ضورة اخل�ضارة. 
هللللذا الللقلل�للضللاء علللللى الأ�لللضلللعلللف، هو 
كوريا  يف  اجتماعي  لللواقللع  انعكا�س 

اجلنوبية. 
اإىل  اللللوبلللاء  اأدت احلللللرب �للضللد  لللقللد 
تباطوؤ الكثر من الأعمال التجارية، 
على  العثور  لل�ضباب  ميكن  وبالكاد 

املا�ضي،  يونيو  ويف  ال�ضبع.  قمة  يف 
التي  اللللقلللملللة  يف  كللللوريللللا  �للللضللللاركللللت 
يف  العظمى  بريطانيا  ا�ضت�ضافتها 

خليج كاربي�س، كورنوال.
   لللقللد اعللتللادت �للضلليللول لللعللب دور يف 
وح�ضب  الللعللاملللي.  القللتلل�للضللاد  اإدارة 
يف  م�ضلحة  “هناك  اأنلللدريللله،  بلللول 
اأن تكون كوريا يف جمموعة ال�ضبع، 
للللللدول الأعلل�للضللاء يف  �للضللواء بالن�ضبة 
 .“ لللكللوريللا  بالن�ضبة  او  املللجللمللوعللة 
ومع ذلك، فاإن بول اأندريه حري�س 
�ضتن�ضم  كللوريللا  اإن  يللقللول  ال  علللللى 
اإىل  �ضننتقل  واأننا  ال�ضبع،  قمة  اإىل 
“هذا  اأن  يعتقد  انلله  الثماين.  قمة 
�ضابق لأوانه، لكن فكرة وجود كوريا 
ملللجللمللوعللة القوى  كلل�للضللريللك مللتللملليللز 
فر�ضية  هللي  العظمى  القت�ضادية 
الطاولة  على  مطروحة  اأنها  يبدو 

.«
   تعتمد جاذبية كوريا القت�ضادية 
حداثتها.  علللللللى  كلللبلللر  حلللللد  اإىل 
على  الخلللللللللللللللرة  هللللللللللذه  وتللللللللقللللللللوم 
من  وهللمللا  والتكنولوجيا،  البللتللكللار 
امل�ضطلحات التي تكاد تكون مرادًفا 
هونغ،  مني  �ضو  وتو�ضح  للكوريني. 
طللالللبللة كلللوريلللة فللرنللكللوفللونلليللة، اأن 
يتم  الكوريني  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
املنظم  القت�ضاد،  هيكل  خلل�ل  من 
هذه املجموعات  “ت�ضايبول”،  حول 
املجالت  خمتلف  يف  ال�ضركات  مللن 
حتتل  والللتللي  بينها،  تتقاطع  الللتللي 
القت�ضادي.  الف�ضاء  اأربلللاع  ثلل�ثللة 
الدعم  �ضاعد  ذلللك،  اإىل  بالإ�ضافة 
والتكنولوجيا،  ل�بتكار  احلكومي 
حقيقية  قللوة  ت�ضبح  اأن  على  الب�د 

يف البحث والتطوير.
   هناك فرادة واأ�ضالة يف الكثر من 
وهذا  الكوري.  القت�ضادي  ال�ضلوك 
احللول  ا�ضتن�ضاخ  تللفللادي  يت�ضّمن 
املتبعة يف اليابان. من ناحية اأخرى، 
اأن تتجاهل جارتها  ل ميكن للب�د 
اللللقلللويلللة، اللل�للضللني، ولللكللن يللجللب ان 
اأقللللللرب ما  تلللكلللون  اأن  حتلللر�لللس علللللى 
املللتللحللدة. ومن  الللوليللات  اإىل  ميكن 
خ�ل تطورها القت�ضادي والثقايف، 
اأنها  كوريا  تعتقد  ال�ضواء،  حد  على 
تكت�ضب القوة التي ميكن اأن جتعلها 
اأكرث اعتماًدا على نف�ضها. واجلديد 
هو اأنها بداأت يف اإظهار هذا الهدف 

بو�ضوح.
   من �ضيول، كللان مهما، دون �ضك، 
يف  كوريا  اإىل  ُينظر  كيف  م�حظة 

معهد اأبحاث فرن�ضي.

و�ضول رئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي اإن وال�ضيدة الأوىل كيم جونغ �ضوك اإىل مطار كورنوال نيوكواي يف 11 يونيو 2021 حل�ضور قمة جمموعة ال�ضبعالقوة الناعمة الكورية تكت�ضح

رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�ضون يحيي رئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي

منذ بداية الوباء، اأده�ضت كوريا اجلنوبية بو�ضائلها ملحاربة فرو�س كوروناكوريا اجلنوبية مكانة دولية متزايدة

وظلللائلللف �للضللغللرة. وملللن ثلللم هناك 
الت�ضال  علللامل  يف  اجللللنلللون  بللعلل�للس 
عر  الألللعللاب  وكللذلللك  التلفزيوين 

الإنرتنت.
   هذه املواقف الكورية، تغذي جميع 
ال�ضمعية  الرامج  اأنواع مو�ضوعات 
والب�ضرية املنتجة يف كوريا. وحتظى 
املت�ضل  البلد  هللذا  يف  كبر  بتقدير 
على  ت�ضديرها  ويللتللم  كللبللر،  ب�ضكل 
نطاق وا�ضع يف جميع اأنحاء العامل. 
رائًدا  منتًجا  كوريا  اأ�ضبحت  وهكذا 

للقوة الناعمة.
تعمل  الللتللي  كللاتلل�للضللارو،  اأجنيليكي     
بجامعة  اللللكلللوريلللة  اللل�للضلليللنللمللا  حللللول 
اآ�ضيا  جملة  يف  ت�ضاهم  �ضتوكهومل، 
بالتف�ضيل  وتلل�للضللرح  كلللوريلللا،  تللرنللد: 
الأف�م  بث  ي�ضيطر  بينما  انه  كيف 
مللنللذ فرتة  كلللوريلللا  الأملللريلللكللليلللة يف 
 1970 اأعلللوام  يف  وحققت  طويلة، 
اليابانية  الأعللللمللللال   ،1990 اإىل 
حمرتفون  ظلللهلللر  علللاملللليلللة،  �لللضلللهلللرة 
من  “بالكثر  تللدريللجللًيللا  كلللوريلللون 
احلللليلللويلللة والللللطللللاقللللة الإبللللداعلللليللللة، 
املا�ضي  مللن  ملل�للضللادرهللم  ي�ضتمدون 
عندما كان ل بد من مقاومة رقابة 
وحيث  ال�ضلطوي،  ال�ضيا�ضي  النظام 
يف  م�ضتقر”.  غللر  القللتلل�للضللاد  كلللان 
الكورية  احلللكللومللة  تللدعللم  املللقللابللل، 
ال�ضمعي  الللقللطللاع  وتلل�للضللجللع  الللليلللوم 

الب�ضري.

االإدارة الناجحة للوباء
   مو�ضوع اآخر نوق�س خ�ل موؤمتر 
مركز اآ�ضيا يف 13 اأكتوبر: كوفيد-

19 والطريقة التي كان من خ�لها 
انت�ضاره حمدوًدا يف كوريا اجلنوبية. 
يذّكر �ضيدريك لوغران، املدير العام 
لغرفة التجارة وال�ضناعة الفرن�ضية 
ارتداء  اأنلله يف كوريا، كان  �ضيول،  يف 

الللفللور. مللن نللاحلليللة اأخللللرى، عندما 
ب�ضاأن  عللريلل�للضللة  امللللواطلللنلللون  يللطلللللق 
عليها.  ال�ضحة  خللراء  يللرد  كوفيد، 
وح�ضب كري�ضتوف غودين، قد يف�ضر 
هلللذا اأنلللله، علللللى عك�س مللا راأيلللنلللاه يف 
الغرب، مل توجد يف كوريا نظريات 
موؤامرة من �ضاأنها اأن تف�ّضر و�ضول 
الجتماع  لعامل  وبالن�ضبة  كوفيد. 
الللفللرنلل�للضللي، هللللذا اللللللذي يللعلليلل�للس يف 
�للضلليللول، الللل�لللضلللوؤال الللللذي يللطللرح هو 
حول التطور نحو �ضكل اآ�ضيوي من 
دور  كوريا  فيه  تلعب  الدميقراطية 
هللذا ل يعني  اأن  املللحللّرك. وي�ضيف، 
ال�ضيا�ضي  “العامل  اإن  يبدو  ما  على 
الللللكللللوري، يف اللللفلللرتة احللللالللليلللة، يف 
م�ضتوى تطورات املجتمع والتغّرات 

يف الب�د«.

مكانة دولية
   تطور كللوريللا، قللادهللا اإىل احت�ل 
مكان يتعاظم يف املوؤ�ض�ضات الدولية. 
�ضنوات  ثلللل�ث  اللللبللل�د  دعلللللوة  متلللت 
ال�ضبع.  اإىل قمم جمموعة  متتالية 
بول اأندريه، اأ�ضتاذ الع�قات الدولية 
يف  ال�ضيا�ضية  الللدرا�للضللات  معهد  يف 
الوجود  هللذا  اأهمية  يحلل  بللاريلل�للس، 
الكوري اإىل جانب القوى العظمى. 
يف الأ�لللللللضلللللللل، متلللللت دعللللللللوة كللللوريللللا 
ترامب،  دونللالللد  قبل  من  اجلنوبية 
ثقل  مواجهة  خا�ضة،  هدفه،  وكللان 
اللللدول الأوروبلليللة الأعلل�للضللاء يف هذا 

النادي القت�ضادي.
الذي  املبتكر  القللتلل�للضللاد  ان  غللر     
جتلللل�للللضللللده كلللللللوريلللللللا، يللللللللرر متللللاًمللللا 
ال�ضبع،  جمللمللوعللة  يف  ملل�للضللاركللتللهللا 
اأن الناجت القومي الإجمايل  خا�ضة 
للب�د قريب من نظره يف اإيطاليا 
اأو كندا. اىل درجة اأن جو بايدن مل 
الكورية  امل�ضاركة  يف  مطلقا  ي�ضكك 

وا�ضع  نطاق  على  منت�ضًرا  الكمامة 
اجلميع  واأن  طلللويلللللللة،  فللللرتة  مللنللذ 
يف  يّتجه  م�ضت�ضفى  اأي  اىل  يللعللرف 

حال اإع�ن طوارئ �ضحية.
اإجللللراء  يللتللم  كللوفلليللد،  لللل  بالن�ضبة     
حتللقلليللق دقللليلللق ومللنللهللجللي علللللى اأي 
وعلى  اكت�ضافه،  مت  م�ضاب  �ضخ�س 
“ظهرت  بلللهلللم.  اتلل�للضللل  اللللذيلللن  كلللل 
اأوبللئللة اأخللرى يف العقود الأخلللرة يف 
لوغران،  �للضلليللدريللك  يلللذّكلللر  كلللوريلللا، 
من  ال�ضتفادة  من  الب�د  ومتكنت 
لأزمللة �ضحية  وال�ضتعداد  جتربتها 
م�ضتعدة  كلللوريلللا  تللكللن  مل  كلللللرى. 

فّعالة.  كللانللت  كوفيد-19  ملللحللاربللة 
كري�ضتوف  اأو�للضللح  اأكللتللوبللر،   13 يف 
غلللوديلللن: “ �للضللحلليللح انللله يللوجللد يف 
الن�ضباط  وذاك  دوللللة  جللهللاز  اآ�ضيا 
فعاليتهما،  اأثبتا  اللذين  اجلماعي 
ولكن ما مييز الإدارة الكورية، على 
هو  ال�ضني،  اإدارة  عن  املللثللال،  �ضبيل 
درجة ال�ضفافية الدميقراطية التي 

ت�ضاحبها ».
   خللل�ل الأعللليلللاد الللوطللنلليللة، حيث 
الب�د،  كللثللًرا يف  الللكللوريللون  ي�ضافر 
يزداد معدل الإ�ضابة فجاأة يف بع�س 
على  املعلومات  ن�ضر  فيتم  الأحلليللان، 

فللحلل�للضللب، واإمنلللللا كللانللت قلللللادرة على 
خ�ضو�ضيات  مللع  بلل�للضللرعللة  الللتللكللّيللف 
و�لللضلللّدة هلللذه الأزملللللة الأكللللر بكثر 
ومبجرد  ال�ضابقة”.  الأزمللللات  مللن 
ظهور الوباء، اأعيد تنظيم موؤ�ض�ضة، 
الللوكللالللة الللكللوريللة لللللل�للضلليللطللرة على 
وتتمتع  منها.  والللوقللايللة  الأمللرا�للس 
با�ضتق�لية  الإداريلللة  ال�ضلطة  هللذه 
وميزانيتها.  تللنللظلليللمللهللا  يف  كللبللرة 
موظفا،  واأربللعللون  اأربعمائة  وت�ضّم 
مدار  على  مفتوح  حتّكم  مركز  مللع 

24 �ضاعة يف اليوم.
م�ضاألة  كورونا،     مكافحة فرو�س 

ن�ضره  الللذي  املقال  يف  ا  اأي�ضً ظهرت 
الكوري  “النموذج  اآ�ضيا حول  مركز 
ال�ضتبداد  مللقللابللل  للللللدميللقللراطلليللة 
يحمل توقيع كري�ضتوف  ال�ضرقي”، 
املقيم  الجلللتلللملللاع  علللللامل  غللللوديللللن، 
العلوم  يللللدّر�للللس  حللليلللث  �لللضللليلللول،  يف 

ال�ضيا�ضية يف جامعة كوكمني.
اآ�ضيا  اأن هللنللاك يف  املللوؤلللف،     يعتر 
اأر�للضلليللة ثللقللافلليللة ملل�للضللرتكللة جلميع 
دميقراطية  اللل�للضلليللا�للضلليللة،  الأنللظللمللة 
�ضرعان  وخلل�للضللو�للضللا،  �للضلللللطللويللة.  اأو 
مللا اعللتللر اللل�للضللكللان الآ�للضلليللويللون اأن 
حكوماتهم  اتخذتها  التي  القرارات 

 فكرة اأن ت�سبح �سيول �سريكة ملجموعة القوى 
االقت�سادية العظمى فر�سية مطروحة على الطاولة

تعتقد كوريا اأنه بتطورها االقت�سادي والثقايف، 
�ستكت�سب القوة التي جتعلها اأكرث اعتماًدا على نف�سها

تعتمد جاذبية كوريا القت�شادية اإىل حد كبري على حداثتها, وهذه الأخرية قائمة على البتكار والتكنولوجيا

كان هدف ترامب من دعوة كوريا اجلنوبية, مواجهة ثقل الدول الأوروبية الأع�شاء يف هذا النادي القت�شادي

بعد �سعودها يف �سمت وهدوء:

كوريا اجلنوبية تريد مقعدا بني الكبار...!
اأرزت  -ريت�شارد  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين
   خالل ع�سرين عاًما، دخلت البالد 
احلداثة اىل درجة اأنها ُدعيت اإىل 

ان�سم  الــذي  للبلد  وميكن  ال�سبع.  جمموعة  طاولة 
اإىل دائرة القوى املتو�سطة باالعتماد على اقت�ساده 
يف  رغبته  حتقيق  كوفيد-19  لـ  املثالية  ـــه  واإدارت
اال�ستقاللية.    مل تعد كوريا اجلنوبية تلك الدولة 
االآ�سيوية ال�سغرية التي كانت قبل ع�سرين عاًما، فهي 

تخرج بنجاح من التخلف، وت�سعى الإعادة االت�سال 
1993، قبل  ببع�س جذورها االإمرباطورية.    عام 
اأن تنجح فرن�سا يف توقيع عقد لبناء قطار تي جي 
على  وبناًء  �سيول.  ميرتان  فران�سوا  زار  لكوريا،  يف 
اأخذ  باري�س،  يف  الكورية  ال�سفارة  من  خفي  طلب 
املكتبة  من  اثنني  من�سقنّي  امل�ساحب  الوفد  يف  معه 

اإظهار  عليهما  اأنه  فهما  اللذين  الفرن�سية،  الوطنية 
عددها  البالغ  الكورية  امللكية  املخطوطات  اإحــدى 
297، والتي ُنقلت اإىل باري�س يف ظل االإمرباطورية 
اأدرك  هناك،  اإىل  و�سولهما  مبجرد  ولكن  الثانية. 
االأمر  اأن  الفرن�سية  الوطنية  املكتبة  يف  امل�سوؤوالن 
يف الواقع، يتعلق باإهداء املخطوطة -اأو ب�سكل اأكرث 

-اإىل  املخطوطة  اإعــادة  حتديًدا 
قبل  ذلك،  معار�سة  حاوال  كوريا. 
حقيبة  يف  تركها  اإىل  ي�سطرا  اأن 

واحتفظا باملفتاح يف حوزتهما.
عام  عــاًمــا،  ع�سر  �سبعة  بــعــد     
ومت  كبري،  ب�سكل  الــكــوري  االقت�ساد  منــا   ،2010
طلب  على  وبناًء  البالد.  يف  الدميقراطية  تر�سيخ 
�سيول املتجدد، قرر الرئي�س نيكوال �ساركوزي اإعادة 
 .296 عددها  البالغ  املتبقية  امللكية  املخطوطات 

هذه املرة، مل يت�سبب الرد يف �سجة خا�سة.
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عربي ودويل

انــتــخــابــات 
اإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الأبواب,  على 
والوقت ينفد, 
ــــــــــــزب  وح
ــني ــظ ــاف ــح امل
حــــالــــة يف 
ــــة ــــئ ــــي ــــش �

حتليل اخباري

•• الفجر –خرية ال�شيباين
اأرمني  اعرتف  االأ�سياء”،  جتميل  امل�ستحيل  »من     
ال�سيت، وهو متجهم الوجه، اأمام �سباب املحافظني، 
املجتمعني يف موؤمتر يف االأيام االأخرية يف مون�سرت. 
�سجلها  التي  التاريخية  االإهــانــة  من  اأ�سابيع  بعد 
املحافظون يف االنتخابات الت�سريعية، قام مر�سحهم 
م�سوؤولية  يتحمل  من  وحدي  “اأنا  الذاتي:  بنقده 

هذه الهزمية«.
اأن كثريين داخــل االحتــاد  ــارة، اىل  ــس االإ�   جتــدر 
من  با�ستقالة  يطالبون  الدميقراطي،  امل�سيحي 

يعتربونه م�سوؤواًل عن هزميتهم.

بعد الهزمية وتقاعد مريكل:

اأملانيا: فو�شى يف البيت امل�شيحي الدميقراطي...!
�سراعات على ال�سلطة بني اجلناح الي�ساري واجلناح اليميني من اأجل تقرير امل�ستقبل االأيديولوجي للحزب

اأنه  اأرمللني ل�ضيت،  اأكللد  اأن    و�ضبق 
لللللن يلللرت�لللضلللح للللهلللذا املللنلل�للضللب مرة 
على  البقاء  يرغب يف  لكنه  اأخللرى، 
راأ�س احلزب لفرتة لتهدئة النقا�س 
تعيني  اإىل  �ضيوؤدي  الللذي  الداخلي 

من �ضيخلفه.
القرار:  لهذا  اآخللر  تكتيكي  �ضبب     
يكون  اأن  ل�لللضللليلللت  اأرمللللللللني  يلللريلللد 
احتاد  نيابة عن  للتفاو�س  م�ضتعًدا 
 - الللدميللقللراطللي  امل�ضيحي  الحتللللاد 
يف  الجللتللمللاعللي،  امل�ضيحي  الحتللللاد 
الئت�ف  انللهلليللار حملللادثلللات  حلللال 
الدميقراطيني  ال�ضرتاكيني  بللني 
والللللللليلللرالللليلللني... خيار  واخللل�للضللر 
اأ�للضللبللح �للضللبلله ا�للضللتللحللالللة ملللع تقدم 
نقاطا  وتلل�للضللجلليلللللهللا  املللللفللللاو�للللضللللات 

اإيجابية.
   فقد دخلت املفاو�ضات بني الأطراف 
الث�ثة لت�ضكيل ائت�ف اأطلق عليه 
مرحلتها  املرور”  “اإ�ضارة  ا�لللضلللم 
اخلطوط  تو�ضيح  ومللع  الر�ضمية. 
التفاو�س  فلللرق  تللريللد  الللعللريلل�للضللة، 
من  ائت�ف”  “عقد  �ضياغة  الآن 
جميع  بللعللنللايللة  يللحلل�للضللم  اأن  �لللضلللاأنللله 
تفا�ضيل برنامج حكومي م�ضرتك. 
وياأمل اأولف �ضولتز، مر�ضح احلزب 
ال�ضرتاكي الدميقراطي، اأن ت�ضكل 
اأملللانلليللا حللكللومللة جلللديلللدة قللبللل عيد 
املي�د. مل يتم تقرير اأي �ضيء حتى 
امل�ضيحي  الحتللاد  فر�س  لكن  الآن، 
امل�ضيحي  الحتللللاد   - الللدميللقللراطللي 

الجتماعي تندثر يوًما بعد يوم.
   وبينما ت�ضتعد الأحللزاب الأخرى 
لأخذ زمام املبادرة على را�س الدولة 
�للضلللللوك حلل�للضللاري مثايل،  واإظلللهلللار 
دخل الحتاد امل�ضيحي الدميقراطي 
يف مرحلة ت�ضفية ح�ضابات قبيحة.

ل�أ�ضف  فلل�للضللل  ل�للضلليللت  “اأرمني   
يف كلل�للضللب قلللللللوب اللللنلللا�لللس، بلللل على 
للل العديد  الللعللكلل�للس ملللن ذلللللك، فلل�للضّ
اإعطاء  املللحللافللظللني  الللنللاخللبللني  مللن 

لأن  اآخلللللللللللر،  اأ�لللللضلللللواتلللللهلللللم حلللللللللزب 
انتقد زعيم  مر�ضحنا مل يقنعهم”، 
امل�ضيحي  الحتللاد  احتللاد  ال�ضباب يف 
امل�ضيحي  الحتللللاد   - الللدميللقللراطللي 
اإىل جتديد  دعللا  الللذي  الجتماعي، 

الكادر ال�ضيا�ضي راديكاليا.
   لللكللن فللريللدريللك ملللرز، املتحدث 
امل�ضيحي  الحتللللللللاد  حللللللزب  بلللا�لللضلللم 
لرئا�ضة  وامللللر�لللضلللح  اللللدميلللقلللراطلللي، 
احلزب، الذي رف�ضه اأرمني ل�ضيت، 
الكلمات.  اأقللل�لللضلللى  �لللضلللاحلللب  كللللللان 
فلللبلللاللللنللل�لللضلللبلللة لللللللله، حلللللللزب الحتلللللللاد 
مبنى  هللو  الللدميللقللراطللي،  امل�ضيحي 
يف حاجة ما�ضة اإىل “اإعادة التنظيم 
خطر  ب�ضكل  ومللهللدد  والللرتملليللم، 

بالإف��س”.
 ويرى فريدريك مرز، ان املع�ضكر 
املر�ضلللح  علللللللى  راهللللللن  امللللحلللافلللللللللللظ 

اخلطاأ.
اأن ملللرز )65  يللجللهللل  اأحللللد      ل 
عاما( يطمح لرئا�ضة احلزب، علما 
وزير  الوحيد:  ال�ضخ�س  لي�س  انلله 
تنحى  اللللذي  �للضللبللان،  ين�س  ال�ضحة 
جانبا لإف�ضاح املجال لأرمني ل�ضيت 
على راأ�س احلزب، هو اأي�ضا مر�ضح. 
يبلغ من العمر 41 عاًما، يدعو اإىل 
وت�ضبيبها،  احلللللزب  قلليللادة  جتللديللد 
الثقة”  انلللعلللدام  “ملناخ  مللتللحلل�للضللرا 

ملللاركلللو�لللس �لللضلللودر، رئلليلل�للس الحتللللاد 
اأرمني  الجتماعي، حتّمل  امل�ضيحي 
�ضخ�ضي  ب�ضكل  امل�ضوؤولية  ل�ضيت 
عن �ضعف نتائجها يف 26 �ضبتمر.     
املثال،  �ضبيل  على  تورينجيا،  ففي 
امل�ضيحي  الحتلللللللاد  حلللللزب  تللللراجللللع 
الثالث  امللللركلللز  اإىل  الللدميللقللراطللي 
حلزب  اليمينيني،  املتطرفني  بعد 
الللبللديللل مللن اأجلللل اأملللانلليللا، واحلزب 

ال�ضرتاكي الدميقراطي.
بللللللني الحتلللللللاد     هلللللنلللللاك خللللللل�ف 
امللل�للضلليللحللي الللدميللقللراطللي والحتللللاد 
يف  ال�ضقيقان  الجتماعي،  امل�ضيحي 
املخادع  والللللدور  املحافظني،  احتلللاد 
�ضودر  مللاركللو�للس  الللبللافللاري  للزعيم 
اأرمللني ل�ضيت.  الذي يوا�ضل نه�س 
بني  ال�ضلطة  على  �ضراعات  وهناك 
اليميني  واجلناح  الي�ضاري  اجلناح 
امل�ضتقبل  تلللقلللريلللر  يف  ورغللبللتللهللمللا 
من  وهناك  للحزب.  الأيديولوجي 
يطالب بتجديد �ضباب “حزب كبار 
هذا )10 باملائة فقط من  ال�ضن” 
مرة  لأول  �للضللوتللوا  الللذيللن  ال�ضباب 
امل�ضيحي  الحتلللللاد  حللللزب  اخللللتللللاروا 
باملائة   46 مللقللابللل  الللدميللقللراطللي، 
واأولئك  والللللليللراللليللني(،  للخ�ضر 
اللللذيلللن يللطللالللبللون بللتللعللزيللز وجلللود 

الن�ضاء يف هذا “احلزب الذكوري«.

اإىل  وبالن�ضبة  الت�ضامن”.  و”عدم 
اأرمني  ا، ان اختيار  اأي�ضً ين�س �ضبان 
األللللوان الحتاد  عللن  للللللدفللاع  ل�ضيت 
الذي  هللو  الللدميللقللراطللي،  امل�ضيحي 
ت�ضبب يف هذا ال�ضرخ داخل احلزب. 

امل�ضيحي  الحتللللللاد  داخلللللل  ويللل�لللضلللود 
اإحباط كبر: هناك  الدميقراطي، 
جمهورية  يف  للللللللحلللزب  جلللاملللعلللات 
ال�ضابقة  اللللدميلللقلللراطللليلللة  اأمللللانللليلللا 
البافاري  والتي دعمت دائًما تر�ّضح 

يا له من تناق�س قيا�ضا ل�ن�ضجام 
�للضللفللوف اخل�ضر  يللظللهللر يف  الللللذي 
وال�ضرتاكيني الدميقراطيني، رغم 
ل�ن�ضباط  بالفتقار  ا�ضتهارهما 

وال�ضراعات الداخلية.

تنافر
   منذ النتخابات، انهار احتاد حزب 
الدميقراطي  امللل�للضلليللحللي  الحتللللللاد 
الجتماعي  امللل�للضلليللحللي  الحتللللللاد   -
جملللللددا يف ا�للضللتللطلل�عللات الللللللراأي. 

الذين  امللللر�لللضلللحلللني  قلللائلللملللة  اإن      
اأرمللللللني  مللنلل�للضللب  اإىل  يلللتلللطلللللللعلللون 
بذاتها.  معّرة  قائمة  هي  ل�ضيت، 
مللللرز  فللللريللللدريلللل�للللس  جلللللانلللللب  اىل 
الليرايل  يخفي  ل  �ضبان،  وجينز 
عللللاًمللللا،   56 روجتللللللللللن،  نللللللوربللللللرت 
اخلارجية،  ال�ضيا�ضة  يف  املتخ�ض�س 
عاًما،   53 بللريللنللكللهللاو�للس،  وجلليللنللز 
زعلليللم املللجللمللوعللة الللرملللانلليللة حلزب 
 - امل�ضيحي  الللدميللقللراطللي  الحتللللاد 
الحتلللللاد الجللتللمللاعللي امللل�للضلليللحللي يف 
ا.  اأي�ضً طموحاتهما  الللبللونللد�للضللتللاغ، 
من  وكلهم  الللرجللال،  مللن  جميعهم 
الغرب، وجميعهم من �ضمال الراين 
-و�لللضلللتلللفلللالللليلللا، ولللليللل�لللس فلليللهللم وجه 
جديد، حتتج القاعدة احلزبية التي 

تدعو اإىل تغير جذري.
“حتويل”،  »جتديد”،     
الحتللللاد  �للضللفللوف  يف  “حتديث”: 
هذه  ت�ضمع  الدميقراطي  امل�ضيحي 
الللكلللللمللات فللقللط. اأنللغللريللت كللرامللب-
األتماير، وك�هما  وبيرت  كارينباور 
وزيرين ومواليني لأجني� مركل، 
للمن�ضب.  اأنهما لن يرت�ضحا  اأعلنا 
رئي�س  �لللضلللوبلللل،  فلللوللللفلللغلللانلللغ  حلللتلللى 
الذي يحظى باحرتام  البوند�ضتاغ، 
كبر، يقف يف مرمى الإ�ض�حيني 
الللذيللن يللريللدون مللنلله تلللرك احلياة 

ال�ضيا�ضية.
املزرية  احللللاللللة  اإىل  وبللالللنللظللر     
نللفلل�للضلله فيها،  يلللجلللد احلللللللزب  اللللتلللي 
بع�س  النللتللقللال  هلللذا  ي�ضتغرق  قللد 
الللوقللت، لللكللن الللوقللت يللنللفللد. عديد 
القليمية  النللتللخللابلليللة  املللحللطللات 
 ،2022 لللللعللللام  ملللتلللوقلللعلللة  امللللهلللملللة 
الراين  �للضللمللال  مللنللاطللق  �للضلليللمللا  ول 
كثافة  املقاطعات  اأكللرث  -و�ضتفاليا، 
واإذا  ملللايلللو.  اأمللللانللليلللا، يف  �للضللكللانلليللة يف 
امل�ضيحي الدميقراطي  كان الحتاد 
بلللداأ عللودتلله، وبللنللاء معار�ضة  يللريللد 
اللللذي على  اجلللديللد  للفريق  قللويللة 
و�ضك م�ضك ال�ضلطة، فمن الأف�ضل 
ال�ضرخ  لللرتللق  بلل�للضللرعللة  يللتللحللرك  اأن 

واإ�ض�ح ال�ضرر.

وزير ال�ضحة ين�س �ضبان على اخلطالليرايل نوربرت روجتن ل يخفي طموحه

جينز برينكهاو�س، يف حلبة رئا�ضة احلزب

يطالب ن�سطاء االحتاد امل�سيحي الدميقراطي، 
املهزوم يف االنتخابات الت�سريعية، بتجديد الزعماء

يرى فريدريك مريز املر�سح لرئا�سة احلزب،
 اأن املع�سكر املحافظ راهن على املر�سح اخلطاأ

فريدريك مرز، املر�ضح لرئا�ضة احلزب كان �ضاحب اأق�ضى الكلمات اأرمني ل�ضيت �ضانع الهزمية

»تاميز اوف اإ�شرائيل«: رو�شيا لن تعيق الغارات الإ�شرائيلية على �شوريا
الأ�ضا�ضي  الداعم  رو�ضيا  تعتر  حيث  �ضوريا،  فوق  ال�ضدام  جتنب  على 
للحكومة ال�ضورية، بينما ت�ضن اإ�ضرائيل حملة جوية منذ مدة طويلة، 

م�ضتهدفة املقاتلني املوالني لإيران هناك.
“مو�ضعة” يف ما يتعلق بالو�ضع  اإنه كانت هناك مباحثات  وقال األكني 
واأ�ضاف: “قدم رئي�س الوزراء  يف �ضوريا بهدف “�ضمان اآلية التن�ضيق”. 
لإيران  النووية  النللدفللاعللة  بوقف  الكفيلة  الللطللرق  حللول  نظره  وجهة 
املعمول  ال�ضيا�ضات  على  احلفاظ  �ضوريا...وتقرر  يف  لتمركزها  وكذلك 

بها حيال رو�ضيا  “ بالن�ضبة  اإىل الغارات على الأرا�ضي ال�ضورية«.
يف  مهم  لعللب  “رو�ضيا  اإن  فاي�ضبوك  يف  �ضفحته  على  بينيت  وكللتللب 
ولكنها  اإ�ضرتاتيجية،  برو�ضيا  فاإن ع�قتنا  ذلك  على  منطقتنا...وبناء 
مهمة اأي�ضاً على �ضعيد يومي، ونحن بحاجة اإىل احلفاظ على احلوار 

املبا�ضر والودي«.

•• القد�س-وكاالت

اجتماع  عللن  لها  تقرير  يف  اإ�ضرائيل”  اوف  “تاميز  �ضحيفة  ك�ضفت 
الإ�ضرائيلي نفتايل  الوزراء  الرو�ضي ف�دمير بوتني ورئي�س  الرئي�س 
تطبيق  يف  امل�ضي  على  اتفقا  الزعيمني  اأن  اجلمعة،  �ضوت�ضي  يف  بينيت 
ما ي�ضمى اآلية خف�س النزاع الرامية اإىل احلوؤول دون ا�ضتباك القوات 

الإ�ضرائيلية والرو�ضية يف �ضوريا، وفق ما اأفاد م�ضوؤول اإ�ضرائيلي بارز.
وقال وزير الإ�ضكان الإ�ضرائيلي زئيف األكني، الذي رافق بينيت يف زيارته 
اإن املباحثات متحورت حول احلفاظ على الإ�ضتمرارية يف الع�قات بني 
يف  نتانياهو  لبنيامني  خلفاً  الللوزراء  رئا�ضة  بينيت  ت�ضلم  بعد  البلدين، 

رئا�ضة الوزراء يف وقت �ضابق من العام اجلاري.
وا�ضتناداً اإىل األكني، فاإن ذلك ي�ضمل التاأكد من ا�ضتمرار عمل البلدين 

احلرب  �ضياق  يف  �ضوريا  داخللل  اجلوية  الللغللارات  مئات  اإ�ضرائيل  و�ضنت 
الأهلية يف هذا البلد، م�ضتهدفة ما ت�ضفه ب�ضحنات ال�ض�ح التي يعتقد 
اإ�ضرائيل  اعرتفت  ما  ونلللادراً  لبنان.  يف  اهلل”  “حزب  اإىل  متجهة  اأنها 

مبثل هذه الغارات.
ويف الوقت نف�ضه، فاإن رو�ضيا هي حليف للرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد، 
حتاول  التي  اجلوية  بدفاعاتها  دم�ضق  وزودت  �ضوريا،  يف  قللوات  وتن�ضر 

اإ�ضقاط املقات�ت وال�ضواريخ الإ�ضرائيلية.
للتن�ضيق،  الللكللامللل  امللللدى  الإ�للضللرائلليللللليللون  امللل�للضللوؤولللون  يناق�س  وعلللادة ل 
لكنهم يوؤكدون اأن اجلي�س الإ�ضرائيلي ل ي�ضعى اإىل اإذن رو�ضي قبل �ضن 

العمليات.
وكان و�ضع خط خف�س النزاع غر م�ضمون منذ عام 2018، عندما 
املقات�ت  على  ت�ضوب  كانت  التي  ال�ضورية  اجلوية  الدفاعات  اأ�ضقطت 

الإ�ضرائيلية، طائرة ع�ضكرية رو�ضية، مما اأ�ضفر عن مقتل 15 �ضخ�ضاً 
ببطاريات  ال�ضورية  الللقللوات  بتزويد  رو�ضيا  وردت  متنها.  على  كللانللوا 
اأنها  يعتقد  كللان  الللتللي  املللتللطللورة،  اجللللوي  للدفاع  اإ�س-300  �للضللواريللخ 
�ضتعيق حرية العمل الإ�ضرائيلي يف الأجواء ال�ضورية. وحتتفظ مو�ضكو 
بنظام اإ�س-400 يف قواعدها ب�ضوريا، لكنها مل توجه هذا النظام نحو 

الطائرات الإ�ضرائيلية.
ع�ضرة  الثانية  القناتني  على  اإ�ضرائيليون  ع�ضكريون  حمللون  وقلللال 
والثالثة ع�ضر، اإنه خ�ل اجتماع �ضوت�ضي، وافق بوتني على حرية العمل 
املبكرة قبيل  الإنللذارات  الإ�ضرائيلي فوق �ضوريا، لكنه طلب مزيداً من 

الغارات.
بالغارات  �للضللعلليللدة  غللر  كللونللهللا  حقيقة  اللل�للضللابللق  يف  رو�للضلليللا  تللخللف  ومل 

الإ�ضرائيلية على �ضوريا.

�شبط »دواع�س« يف ليبيا.. هل النتخابات هي الهدف؟
هوؤلء العنا�ضر موؤخرا اإىل “داع�س”، يطرح ت�ضاوؤلت كثرة حول عودة ن�ضاطه يف 
الغرب الليبي ب�ضكل كبر، بعدما ظل منح�ضرا لفرتة طويلة على مواقع جنوب 
الب�د، ما يبني اأن للتنظيم اأهداف جديدة، يرى مراقبون اأن اأهمها هو اإف�ضال 
النتخابات املقبلة. ورجحت امل�ضادر اأن “الداوع�س” يف املنطقة الغربية يختبئون 
ببلدية زلينت ومناطق مبدينة  وادي ماجر  اأو يف  ن�ضمة،  وديللان مدينة  اأي�ضا يف 
�ضراتة، كما اأنهم ين�ضطون يف بع�س املواقع باجلنوب مثل �ضوف اجلني التابعة 

•• طرابل�س-وكاالت

تنظيم  عنا�ضر  مللن  علللدد  علللللى  القب�س  ليبيا  يف  الإرهلللللاب  مكافحة  قلللوة  األللقللت 
“داع�س” مبدينة م�ض�تة الواقعة �ضرق العا�ضمة طرابل�س، وذلك بالتن�ضيق مع 
النائب العام، وفق ما اأعلنته وكالة الأنباء الليبية. ويف حني ك�ضفت م�ضادر حملية 
اأن املقبو�س عليهم 8 عنا�ضر، هم من اأبناء املدينة نف�ضها،  لل”�ضكاي نيوز عربية”، 
وقاتلوا حتت اأمرة �ض�ح بادي وقادة اآخرين للمجموعات امل�ضلحة منذ العملية 
وو�ضول اإىل مواجهة اجلي�س الليبي يف حرب حترير  امل�ضماة با�ضم “فجر ليبيا”، 
ان�ضمام  ولكن   .»01 بل”ميلي�ضيا  زارة  عني  حمور  يف  وذلللك  الأخللرة،  العا�ضمة 

لبلدية �ضبها، لكن اجلي�س الليبي ينفذ هناك عملية وا�ضعة ملكافحة الإرهابيني 
واملجموعات امل�ضلحة. و�ضدد املحلل ال�ضيا�ضي الليبي اأمر زروج على اأن الهدف من 
وراء هذا الظهور هو حماولة منع عقد النتخابات، م�ضرا اإىل اأن الطرف الذي 
ي�ضعى اإىل عرقلتها هو امل�ضتفيد من عودة ن�ضاط “داع�س” يف ليبيا بهذا ال�ضكل.

وتابع زروج: “هم ل يريدون لليبيا اأن ت�ضل اإىل ال�ضتقرار، و�ضيفعلون اأي �ضيء 
لتقدمي الللدللليللل والللرهللان على ذللللك، ثللم يلللررون احلللاجللة اإىل تللاأجلليللل موعد 

ينتبه  اأن  اإىل  ال�ضيا�ضي  املحلل  ودعللا  الفو�ضى«.   يف  ال�ضعب  واإغلللراق  النتخابات 
وحما�ضبة  التاأجيل،  عللدم  هللو  مطلبهم  يكون  واأن  املللحللاولللة،  تلك  اإىل  الليبيون 
املللعللرقلللللني، وعلللدم ال�ضماح بللرتك الأ�لللضلللوات الللتللي تلللروج اإىل عللدم اإمللكللانلليللة عقد 
ل�ضعوبة  املا�ضية،  الفرتة  خ�ل  الإخللوان،  للتنظيم  قيادات  وروجللت  النتخابات. 
الدولة  جمل�س  رئي�س  ي�ضعى  حني  يف  موعده،  يف  النتخابي  ال�ضتحقاق  اإجللراء 
هذا  يف  فعله  مللا  واآخللللر  الللطللرق،  ب�ضتى  عرقلتها  اإىل  امللل�للضللري  خللالللد  الإخلللللواين، 
العليا  الوطنية  املفو�ضية  اإىل  التهديد،  اإر�ضاله خطاب، يحمل طابع  هو  ال�ضياق 
ال�ضادرة  والرملانية،  الرئا�ضية  النتخابات  قوانني  تعتمد  ل  لكي  ل�نتخابات، 

موؤخرا عن جمل�س النواب.
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•• ط�شقند-اأ ف ب

اأوزبك�ضتان  يف  اللللنلللاخلللبلللون  يلللللديل 
رئا�ضية  انللتللخللابللات  يف  بللاأ�للضللواتللهللم 
الرئي�س  خلل�لللهللا  يحقق  اأن  ُيللتللوقللع 
مر�ضيايف  �ضوكت  وليته  املنتهية 
اّت�ضمت  اأوىل  �ضهً�، بعد ولية  فللوزاً 
بالعودة  تهدد  ليرالية  باإ�ض�حات 

اإىل ممار�ضات ا�ضتبدادية.
اللللذي  علللاملللا(  ومللر�للضلليللايللف )64 
الو�ضطى  اآ�ضيا  يف  دولللة  اأكللر  يحكم 
من حيث عدد ال�ضكان منذ 2016، 
مو�ضع اإ�ضادة لإلغائه العمل الق�ضري 
وفللتللحلله القلللتللل�لللضلللاد واإفلللللراجللللله عن 
للتعذيب  تعر�ضوا  الذين  املعار�ضني 
يف علللهلللد �للضلللللفلله اللللقلللا�لللضلللي اإ�للللضلللل�م 

كرميوف.
لللكللن الللرجللل الللقللوي يف الللبلل�د عاد 
وقمع  املا�ضي  ممللار�للضللات  اإىل  اأخلللرا 
قبل  املعار�ضة  الأ�ضوات  من  العديد 
اأي�ضا  منتقدوه  ويتهمه  القللللرتاع. 
من  حقيقية  معار�ضة  كللل  بللاإقلل�للضللاء 

النتخابات.
اأربعة  مر�ضيايف  �ضيناف�س  لذلك 
بالدمى  كلللرث  يلل�للضللفللهللم  مللر�للضللحللني 
وامتنعوا عن توجيه اأي انتقادات اإىل 

الرئي�س خ�ل احلملة النتخابية.
45 علللللاملللللاً مل  يلللبلللللللغ  وقلللللللال رجللللللل 
بر�س  فران�س  لوكالة  ا�ضمه  يك�ضف 
مللللن اخللللليللللارات  اأيلللللللاً  يللعللجللبللنللي  “ل 
�ضي�ضّوت  اأنلله  واأ�للضللاف  املطروحة”. 
يف  هو”  فيهم  مبللن  اجلميع،  “�ضد 

اإ�ضارة اإىل مر�ضيايف.
واأكلللللللللدت زيلللللللرا وهلللللي املللللللللراأة )55 
علللاملللاً( كللانللت تللقللف يف طلللابلللور اأملللام 
اأنللهللا تللدعللم الرئي�س  مللركللز اقللللرتاع، 
قلقها  عللن  مللعللربللًة  وليللتلله  املنتهية 
الدولة  اأفغان�ضتان،  يف  الو�ضع  ب�ضاأن 
عللادت حركة طالبان  املللجللاورة حيث 

اإىل احلكم.
منذ  يقلقني  البلد  “هذا  اإن  وقالت 

•• الفجر - تون�س:

اللللعلللام ل�حتاد  الأملللللني  تلل�للضللاءل 
العام التون�ضي لل�ضغل نور الدين 
اخليار  مللاهلليللة  علللن  اللللطلللبلللوبلللي، 
تون�س،  يف  اليوم  املتبع  ال�ضيا�ضي 
م�ضددا على اأن اأي دميقراطية يف 
واأن  بالأحزاب  اإل  تبنى  العامل ل 
�ضندوق النتخابات هو الفي�ضل. 
األقاها  كلمة  يف  الللطللبللوبللي  ودعلللا 
العادي  للموؤمتر  افتتاحه  خلل�ل 
لللل�حتلللاد اجللللهلللوي لللللل�للضللغللل بن 
عرو�س املنعقد مبدينة احلمامات، 
وخيارات  م�ضامني  تو�ضيح  اإىل 
احللللوار الللوطللنللي املللزمللع اط�قه 
التون�ضية،  اللللرئلللا�لللضلللة  قللبللل  ملللن 
يقدم �ضكا  لللن  الحتلللاد  اإن  قائ� 

على بيا�س لأي طرف كان. 
ولحلللظ اأن احلللللوار الللوطللنللي مع 
فئة  ان  باعتبار  هللام  اأمللر  ال�ضباب 
اللل�للضللبللاب متللثللل جللللزء كلللبلللرا من 
يف  وملللوجلللودة  التون�ضي  املجتمع 
النقابات ومكونات املجتمع املدين 
يلللجلللب حتديد  للللكلللن  والأحللللللللللزاب 
الأطللللللللراف املللل�لللضلللاركلللة يف احلللللوار 
مللللوؤكللللدا رف�س  وا�للللضللللح،  بلل�للضللكللل 
“اللجان  بللل  اأ�للضللمللاهللا  ملللا  الحتللللاد 

ال�ضعبية«.
واأبرز ا�ضتعداد الحتاد ل�نخراط 
يف احلوار الوطني �ضريطة و�ضوح 
والعمل �ضمن  الأهداف والليات 

مقاربة توافقية ت�ضاركية.
الللعللام التون�ضي     وكلللان الحتللللاد 
لل�ضغل، دعا اىل ت�ضريك الحزاب 
احلوار  يف  واملنظمات  ال�ضيا�ضية 
الوطني املزمع تنظيمه من طرف 
الرئا�ضة، ح�ضب ما اأفاد به الناطق 
�ضامي  بللا�للضللم الحتلللللاد  الللر�للضللمللي 
لوكالة  تلل�للضللريللح  يف  اللللطلللاهلللري 
ال�ضبت،  ل�أنباء،  افريقيا  تون�س 
ل  الللوطللنللي  “احلوار  ان  م�ضيفا 
امل�ضاركة  مللن  ي�ضتثنى  ان  يللجللب 
اأق�ضت  الللتللي  الأحلللللللزاب  ال  فلليلله 
نف�ضها بنف�ضها من خ�ل تاأليبها 

عودة )طالبان( اإىل احلكم. لقد �ضّن 
تعِط  عليها ومل  باأ�ضره حرباً  العامل 
اإقامة  من  �ضنتمكن  هل  نتيجة.  اأي 
متاأكدة  ل�ضت  معها؟  جيدة  ع�قات 

من ذلك«.
تقع اأوزبك�ضتان على حدود اأفغان�ضتان 
يف منطقة �ضعبة وا�ضرتاتيجية على 
حد �ضواء، تتمتع فيها رو�ضيا وال�ضني 

بنفوذ كبر.
وكلللانلللت هلللذه اللللدوللللة الللتللي ل تطل 
على بحار ويبلغ عدد �ضكانها حواىل 
املا�ضي حمطة  34 مليون ن�ضمة يف 
اأ�ضا�ضية على طريق احلرير القدمي 
ما �ضمح ملدن مثل �ضمرقند وبخارى 

بالإثراء.
وبللللعللللد خلللمللل�لللس �لللضلللنلللوات علللللللى وفللللاة 
كرميوف، ت�ضهد اأوزبك�ضتان ب� �ضك 
مر�ضيايف  اأنهى  فقد  اأكللر.  حرية 
حقول  يف  اللللقللل�لللضلللري  للللللعللمللل  حلللللدا 
اآلف  منه  عللاين  كللان  اللللذي  القطن 
الأطفال يف اإجراء لقي ترحيبا يف كل 

اأنحاء العامل.

تغيرات  “ننتظر  ط�ضقند  و�ضط  يف 
مثل زيللادة الأجللور. اإنها متدنية ول 

يتّم دفعها دائماً«.
اآ�ضيا  �لللضلللوؤون  املللتللخلل�للضلل�للس يف  ويللللرى 
الو�ضطى يف مركز كارنيغي يف مو�ضكو 
تيمور عمروف اأن مر�ضيايف يواجه 
من  الإ�ض�ح  ي�ضتمر  كيف  مع�ضلة: 
ال�ضتبدادي  بللالللنللظللام  امللل�للضللا�للس  دون 
املللوروث عن كرميوف وت�ضتفيد منه 

النخبة؟
وقال اإن “الف�ضاد ما زال موجودا يف 
تغ�س  ال�ضلطة  لكن  احلكومة  راأ�لللس 
نف�ضه،  الللوقللت  “يف  لللكللن  النظر”. 
اأ�للضللبللح املللجللتللمللع اأكلللللرث حلليللويللة من 
قبل ولن يكون �ضعيدا اإذا مل توا�ضل 

احلكومة الإ�ض�حات«.
الرئي�س  اعلللتلللر  امللللا�لللضلللي،  واللل�للضللهللر 
ملللر�لللضللليلللايلللف اللللللللذي قلللللللّرب بلللل�ده 
تعريف  اأن  وبللللكللللني،  مللو�للضللكللو  مللللن 
اأزبللكلل�للضللتللان لي�س  الللدميللوقللراطلليللة يف 
وحللللللّذر من  اأخللللللرى،  دول  نللفلل�للضلله يف 

انعدام ال�ضتقرار.

وليته  الأخللريللن من  العامني  لكن 
متزايدة  قللمللع  حملة  �للضللهللدا  الأوىل 
ُمنع  وقللد  ينتقدونه.  مللدونللني  �ضد 
الأ�ضتاذ اجلامعي املعروف خ�ضرنزار 
معار�ضيه  اأحللللللد  وهلللللو  األكلللللوللللللوف 
الرت�ضح  مللن  الللقلل�ئللل،  احلقيقيني 

ل�نتخابات الرئا�ضية.
النمو  كوفيد-19  وبللللاء  كللبللح  كللمللا 
اإىل  �ضربة  ووجلله  ل�قت�ضاد  القوي 
ال�ضعبي.  ال�ضخط  وغللذى  ال�ضياحة 
وكلفة  البطالة  ن�ضبة  ارتفعت  وقللد 

املعي�ضة ب�ضكل حاد.
تظاهرات  نللظللمللت  نلللللادر،  حلللدث  ويف 
نق�س  على  احتجاجا  املللا�للضللي  الللعللام 

الطاقة يف هذا البلد الغني بالغاز.
وقبل القرتاع، بدا املواطنون الذين 
التقتهم وكالة فران�س بر�س يف �ضوق 
الفقر  اإزاء  قلللللقللاً  اأكلللرث  ط�ضقند،  يف 
حرّية  حماية  على  هللم  ممللا  املتزايد 

التعبر.
وقال اأورازايل اإرغات�ضيف وهو طالب 
بر�س  فران�س  التقته  عاماً   20 يبلغ 

 ميامنار تبدي التزامها 
بخطة �شالم اآ�شيان 

•• رانغون-رويرتز

تعهد حكام ميامنار الع�ضكريون اأم�س 
الأحد بالتعاون “بقدر الإمكان” مع 
رابطة  مع  عليها  متفق  �ض�م  خطة 
)اآ�ضيان(  اآ�للضلليللا  �للضللرق  جللنللوب  دول 
وذلك رغم انتقادهم ال�ضديد للتكتل 
الإقليمي ل�ضتبعاد قائد اجلي�س من 

قمة تعقد هذا الأ�ضبوع.
ويف بلليللان نلل�للضللرتلله و�للضللائللل الإعلللل�م 
املجل�س  قللال  الأحلللد  اأملل�للس  الر�ضمية 
الللعلل�للضللكللري احلللاكللم اإنللله يللوؤيللد مبداأ 
التعاي�س ال�ضلمي مع الدول الأخرى 
الرابطة  دول  ملللع  �للضلليللتللعللاون  واإنللللله 
ملللن خللملل�للس نقاط  اتلللبلللاع خللطللة  يف 
ني�ضان  اأبللريللل  يف  عليها  التللفللاق  مت 

واأيدها الغرب وال�ضني.
وكان وزراء خارجية الدول الأع�ضاء 
الأول  ت�ضرين  اأكتوبر   15 يف  قللرروا 
ميامنار  زعللليلللم  ا�للضللتللبللعللاد  اجلللللللاري 
الذي  هلل�يللنللج  اأوجن  مللني  اجلللللرنال 
قللللاد انللقلل�بللا علل�للضللكللريللا يف بلللل�ده يف 
لتقاع�ضه  وذلللك  �ضباط  فراير  اأول 
الللتللي ت�ضمنت  تللنللفلليللذ اخلللطللة  علللن 
حوار  وبللدء  العدائية  الأعللمللال  اإنهاء 
واللل�للضللمللاح بللالللدعللم الإنلل�للضللاين ومنح 
يف  كاملة  �ض�حيات  خا�س  مبعوث 

تق�ضى احلقائق يف الب�د.
املجل�س  رد  اجللللملللعلللة  يلللللوم  ومللل�لللضلللاء 
بالتخلي  اآ�للضلليللان  بللاتللهللام  الللعلل�للضللكللري 
بالتوافق  يتعلق  فيما  مبادئها  عللن 
وعدم التدخل. ورف�س املوافقة على 
باحلياد  يتمتع  مليامنار  اإر�ضال ممثل 

ال�ضيا�ضي بدل من اجلرنال.
وكان اأكرث من 1000 مدين �ضقطوا 
النق�ب  بعد  اأمنية  حملة  يف  قتلى 
يف ميامنار واألقت ال�ضلطات القب�س 
الأمم  وتلللقلللول  اآخللللريللللن  اآلف  علللللى 
تعر�ضوا  منهم  كثرين  اإن  املتحدة 

للتعذيب وال�ضرب.

من  خارجية  جلهات  وحتري�ضها 
اأجل ال�ضرار بتون�س«.

ان  يعتر  ال�ضغل  احتلللاد  ان  واأكلللد 
اللل�للضللبللاب هللو م�ضاألة  احلللللوار مللع 
بالنظر  ودائللللمللللة  ا�للضللرتاتلليللجلليللة 
العمرية  الفئة  هللذه  اأهللملليللة  اىل 
عالية  كللللللفللللللاءات  تللل�لللضلللم  اللللللتلللللي 
وكلللللذللللللك متلللثلللل امللللعلللطلللللللني عن 
لكنه  بللاجلللهللات،  وال�ضباب  العمل 
بالأزمات  مللرتللبللطللا  رهلللانلللا  للليلل�للس 
تعي�ضها  الللتللي  الللراهللنللة  كلللالأزملللة 
الو�ضاع  تللدهللور  نتيجة  تللونلل�للس 

الجتماعية والقت�ضادية. 
وبنّي اأن احلوار يف ظرف الأزمات 
الفرقاء  لتجميع  اآلية  يعد  الللذي 
من  يتطلب  ال�للضلل�حللات،  حلللول 
الرئا�ضة اعداد امل�ضامني والآليات 
مع خمتلف مكونات احلوار حتى 
يلللحلللقلللق غلللايلللتللله، ملللل�للللضللللددا، على 
املتنوع  الن�ضيج  ملل�للضللاركللة  اأهللملليللة 
احلوار  يف  التون�ضية،  للمنظمات 
الللوطللنللي، خللا�للضللة تلللللك الللتللي كان 
دورهلللا ول يلللزال فللعللال يف تاأطر 

ويتطّرق  الللل�لللضلللابلللقلللة  الللللتللللجللللارب 
بينها  ملللن  مللوا�للضلليللع،  علللللّدة  اإىل 
والنتخابي  ال�ضيا�ضي  النظامان 
مبينا اأن هذا احلوار  يف تون�س”، 
ا�ضتوىل على  “لن ي�ضمل كّل من 
اأموال ال�ضعب اأو من باع ذّمته اإىل 
اإطللار �ضقف  و”�ضيتم يف  اخلارج” 
اآليات  و�ضمن  عليه  متفق  زمني 
ُتف�ضي  جديدة  وت�ضورات  و�ضيغ 
يف  تاأليفية  مقرتحات  بلورة  اإىل 

اإطار موؤمتر وطني«.
وكلللللللان قللليللل�لللس �للضللعلليللد علللللّر منذ 
خمتلفة  روؤيللللللللللة  علللللن   2011
واأعاد  ال�ضلط.  ولتنظيم  للدولة 
 2013 �ضنة  الطرح  هذا  تقدمي 
العام حول �ضياغة  النقا�س  اأثناء 
عنوان  حملت  وثيقة  يف  الد�ضتور 
قبل  تاأ�ضي�س جديد”  اأجللل  “من 
النتخابية  حملته  يف  ي�ضمنه  اأن 

عند تر�ضحه لرئا�ضية 2019. 
الللللتلللل�للللضللللور على  هلللللللذا  ويللللرتللللكللللز 
العملية  ملللمللار�للضللة  مللغللايللر  فللهللم 
الدميقراطية وفق “فكر �ضيا�ضي 

ال�ضباب والحتادات الوطنية.
وذكلللللللر مبللللوقللللف الحتللللللللاد اللللعلللام 
التون�ضي لل�ضغل الراف�س للعودة 
25 يوليو،  اىل منظومة ما قبل 
لفتا اىل ان العودة اىل التجربة 
النيابية تفر�س اجراء ا�ض�حات 
تللنللقلليللح قانون  تلل�للضللمللل  تلل�للضللريللعلليللة 
وتغير  واجللللملللعللليلللات  الأحللللللللزاب 

القانون النتخابي.
امل�ضاعد  الللللعللللام  الأملللللللني  واأبللللللللرز 
للل�حتللاد، �للضللرورة جتللاوز امل�ضاألة 
ال�ضغل  احتاد  اأن  ذلك  النتخابية 
كان موقفه متقدما يف الدعوة اىل 
تنظيم انتخابات ت�ضريعية مبكرة 
ال�ضرعية الناجتة عن  باعتبار ان 
لرتكاب  ذريعة  لي�ضت  ال�ضندوق 

التجاوزات، على حد تعبره.
لدى  قللال  �ضعّيد،  قي�س  ان  يذكر 
علللللى اجتماع  اإ�للضللرافلله اخلللملليلل�للس 
جمل�س الوزراء اإنه �ضيتم “اإط�ق 
حوار وطني �ضادق ونزيه، ي�ضارك 
فلليلله اللل�للضللبللاب يف كلللاملللل الللللرتاب 
الللتللونلل�للضللي وخمللتلللللف متلللاملللا عن 

يف  تلللرجلللملللتللله  وجللللبللللت  جديد” 
على  جديد”  د�لللضلللتلللوري  “ن�س 
الطرح  هللذا  ينبني  تللعللبللره.  حللد 
الدميقراطية  مللللللبللللللداأْي  علللللللى 
ما  اأو  القاعدي،  والبناء  املبا�ضرة 
“بناء الدميقراطي  عر عنه بالل 

القاعدي” اأو “الهرم املقلوب«.
اأعلى  يف  الللللهللللرم  هلللللذا  ويلللتلللكلللون 
حملية  جمال�س  من  له  م�ضتوى 
على عدد املعتمديات يف تون�س، اأي 
264 جمل�ضا حملياً، يتم انتخاب 
اأعلل�للضللائلله وعلل�للضللواتلله عللن طريق 
القللللللرتاع املللبللا�للضللر علللللى الأفلللللراد 
وينبثق عن هذه  عللمللادة.  كل  من 
على  جهوية  جمال�س  املللجللاللل�للس، 
 24 اأي  الللوليللات يف تون�س  عللدد 
جمل�ضا جهويا. ويُعد كل جمل�ٍس 
عللل�لللضلللوا واحلللللللدا مملللثللل� عللللن كل 

معتمدية.
الوطني  “املجل�س  اأو  اأما الرملان 
هرم  اأ�ضفل  ميثل  فهو  ال�ضعبي” 
عن  اأعلل�للضللاوؤه  وينبثق  اللل�للضلللللطللة. 

املجال�س املحلية.

انتخابات رئا�شة يف اأوزبك�شتان و�شط تراجع الإ�شالحات 

دعا اإىل تو�سيح م�سامينه وخياراته:

احتاد ال�شغل يحدد روؤيته للحوار وي�شتثني هوؤلء...!

اأوباما يتهم اجلمهوريني بتهديد الدميوقراطية 
•• ريت�شموند-اأ ف ب

اتهم الرئي�س الأمركي الأ�ضبق باراك اأوباما  اأم�س الأول ال�ضبت 
اجلمهوريني بتهديد الدميوقراطية قبل انتخابات حملية ُينظر 
الرئي�س جو بايدن يف وقت  اأنها اختبار وطني ل�ضعبية  اإليها على 
بخطة  تتعلق  الكونغر�س  مللع  �ضاقة  مفاو�ضات  الأخلللر  يخو�س 

ا�ضتثمارية �ضخمة.
وتوجه اأوباما اإىل ريت�ضموند لدعم الدميوقراطي تري ماكوليف 
يتناف�س  والللذي  املر�ضح ملن�ضب حاكم ولية فرجينيا  )64 عاما( 
مع اجلمهوري غلني يونغكني )54 عاما( املوايل للرئي�س ال�ضابق 
 2 النتخابي يف  ال�ضتحقاق  اقلللرتاب  مللع  وذلللك  تللرامللب،  دونللالللد 

ت�ضرين الثاين/نوفمر.

احت�ضدوا  الللذيللن  املتحم�ضني  النا�ضطني  مللن  مئات  ب�ضعة  واأملللام 
عن  اأوبللامللا  حتللدث  ريت�ضموند،  يف  كومنولث  فرجينيا  جامعة  يف 
اإىل  الللو�للضللول  مللن  ويللحللد  تللدريلل�للس  منا�ضب  �ضيلغي  يونغكني  اأن 
اإمكانية الإجها�س واأنه �ضيدعم ت�ضريحات ترامب الذي يزعم اأن 

النتخابات الرئا�ضية �ُضرقت منه.
قال  كما  اأطفالنا.  اأدمغة  بغ�ضل  املدار�س  يتهم  “اإنه  اأوباما  وتابع 
النتخابات  ا�ضتخدمت يف  التي  الت�ضويت  اآلت  تفّح�س  يريد  اإنه 
الللرئللا�للضلليللة الأخلللللرة ويللفللرت�للس بللنللا اأن نلل�للضللدق اأنللله �للضلليللدافللع عن 
نللقللاط عام   10 بللفللارق  بللايللدن بفرجينيا  فللاز  دميللوقللراطلليللتللنللا؟«. 
باقرتاع على م�ضتوى  واآخر مرة فاز فيها اجلمهوريون   .2020
هذه الولية كان عام 2009. لكّن ماكوليف تراجع يف ا�ضتط�عات 
اأوبللامللا اللللذي ل يلللزال اأكرث  الللللراأي يف الأ�للضللابلليللع الأخللللرة. واأراد 

الدميوقراطيني �ضعبية يف الوليات املتحدة بعد خم�س �ضنوات على 
مغادرته البيت الأبي�س، اأن يح�ضد الناخبني الأمركيني من اأ�ضل 
اإفريقي، وهم جمهور ناخب رئي�ضي يف هذه الولية اجلنوبية، ول 
�ضيما يف منطقة ريت�ضموند حيث اأزيل ال�ضهر املا�ضي متثال لأحد 
قادة القوات خ�ل احلرب الأهلية اجلرنال روبرت يل بعدما كان 

قد اأ�ضبح اأحد حماور الحتجاجات املناه�ضة للتمييز العن�ضري.
ذّكر  ال�ضيا�ضة،  مللن  النا�س  “تعب”  �ضبب  تفهمه  اأوبللامللا  اأكللد  واإذ 
البيت  اإىل  قادته  التي  الأوىل  الرئا�ضية  التقى خ�ل حملته  باأنه 
الأبي�س عام 2008 ناخبة اأمركية من اأ�ضل اإفريقي بلغت عامها 
ال�ضاد�س بعد املئة وكانت قد اأتت لدعمه. واأ�ضاف “قلُت لنف�ضي، اإذا 
مل تكن هي متعبة، فلي�س يل احلق يف اأن اأكون متعبا«. وتابع اأوباما 
و�ضط الت�ضفيق “اإذا مل يكن جون لوي�س )الرائد يف الن�ضال من 

لنا  فلي�س  متعبا،   )2020 عللام  تللويف  الللذي  املدنية  اأجللل احلقوق 
احلق يف اأن نكون متعبني«. وقال “اأنا هنا يف فرجينيا لأنني اأعتقد 

اأن فرجينيا �ضتتخذ القرار ال�ضحيح يف نهاية املطاف«.
الب�د  لبقية  فرجينيا،  يف  هنا  �ضُتظهرون  اأنكم  “اأعتقد  واأردف 
املا�ضي  اإىل  نعود  لن  اأ�للضللواأ غرائزنا.  يف  ننغم�س  لن  اأننا  والللعللامل، 
اأ�ضخا�س مثل  �ضنم�ضي قدما مع  ال�ضرر.  �ضبب كثرا من  الللذي 

تري يقودون الطريق«.
ونائبة  بللايللدن  جيل  الأوىل  ال�ضيدة  توجهت  اأوبللامللا،  زيلللارة  وقبل 
الللرئلليلل�للس كللامللال هللاريلل�للس واإحللللدى الللنللجللوم اللل�للضللاعللدة يف احلزب 
حملة  لللدعللم  فرجينيا  اإىل  اأبلللراملللز،  �ضتاي�ضي  الللدميللوقللراطللي، 
هناك  اإىل  الأمركي  الرئي�س  يتوجه  اأن  املتوقع  ومن  ماكوليف. 

اأي�ضا الأ�ضبوع املقبل.

نافذة 
م�سرعة

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

•• لويك تا�شيه

الوليات  اإن  املا�ضي  بللايللدن اخلمي�س  قللال جللو      
تعر�ضت  اإذا  ع�ضكرًيا  تايوان  عن  �ضتدافع  املتحدة 
تفادت  ال�ضابق،  يف  ال�ضني.  مللن  لهجوم  اجلللزيللرة 

ال�ضلطات الأمريكية الإجابة على هذا ال�ضوؤال.
القوة  اإىل  ال�ضني تفتقر  ال�ضابق، كانت     لكن يف 
متتلكها  الللقللوة،  وهلللذه  تللايللوان.  لللغللزو  الع�ضكرية 
عليها.  احل�ضول  و�ضك  على  اأنها  اأو  الآن،  ال�ضني 
بينغ  �للضللي جللني  �للضللتللذهللب حللكللومللة  ملللدى  اأي  اإىل 
مدى  اأي  واإىل  تللايللوان؟  على  ال�ضيطرة  ل�ضتعادة 
للدفاع  م�ضتعدة  بايدن  بزعامة  املتحدة  الوليات 
هللل تخاطر مبللواجللهللة مبا�ضرة مع  تللايللوان؟  عللن 
ال�ضني؟ من ال�ضهل اأن نفهم اأن مثل هذه املواجهة 
ميكن اأن تت�ضاعد ب�ضهولة اإىل حرب عاملية ثالثة، 
املتحدة  اللللوليلللات  ول  اللل�للضللني  ل  ال�ضبب  ولللهللذا 

ت�ضلكان هذه الطريق يف الوقت الراهن.
-هل تايوان جزء من ال�ضني؟  1

تايوان  اأن  لل�ضك يف  �ضبيل  تاريخًيا وثقافًيا، ل     
1949، طرد  جلللزء ل يللتللجللزاأ مللن اللل�للضللني. علللام 
ت�ضي  مللاو  �ضيوعيي  قبل  مللن  �ضيك  كللاي  ت�ضيانغ 
جللزء من جي�ضه  فللورمللوزا مع  تونغ، عر م�ضيق 
الر  اإىل  الللعللودة  وكللان ينوي  تللايللوان.  لي�ضتقر يف 
من  ال�ضلطة  وا�ضتعادة  للقتال  لل�ضني  الرئي�ضي 
اأبللًدا يف هذه  الأمريكيون  ال�ضيوعيني. مل يدعمه 
العملية، ومل يرغب ال�ضوفيات يف اأن ي�ضتويل ماو 

على اجلزيرة املتمردة ع�ضكرًيا.
اأقل  ال�ضني  اأ�ضبحت  عندما  الثمانينات،  ومنذ     
تقاربت  دميقراطية،  تللايللوان  واأ�ضبحت  �ضلطوية 
كبر.  ب�ضكل  بينهما  التبادلت  وزادت  املنطقتان، 
ال�ضني  عللادت  ال�ضلطة،  اإىل  �ضي  لكن منذ و�ضول 
اأن  درجلللة  ال�ضلطوي اىل  احلللكللم  اإىل  اأخلللرى  مللرة 
ان  يللريللدون  باتوا  التايوانيني  من  متزايدا  عللددا 

تتحّول جزيرتهم ر�ضمًيا اإىل دولة م�ضتقلة.
-ملاذا تريد ال�ضني غزو تايوان؟  2

   اأقنعت التدخ�ت العنيفة حلكومة �ضي يف هونغ 
للمعاهدة  انتهاكها  وجه اخل�ضو�س،  وعلى  كونغ، 
لهونغ  كللبللًرا  ذاتللًيللا  ت�ضمن حكما  الللتللي  الللدوللليللة 
مل  ال�ضني  بللاأن  التايوانيني  اأغلبية  اأقنعت  كونغ، 
تعد جديرة بالثقة. لذلك اأعاد التايوانيون حزًبا 
وهكذا  جملللددا.  ال�ضلطة  اإىل  ل�نف�ضال  مللوؤيللًدا 
تبتعد تايوان عن الر الرئي�ضي لل�ضني، لكن �ضي 
ا اإىل غزو  م�ضوؤول بدرجة اأوىل، ولعله ي�ضعى اأي�ضً

تايوان لتقوية �ضلطته.
-ملاذا تدافع الوليات املتحدة عن تايوان؟  3

   الوليات املتحدة تدافع عن تايوان لث�ثة اأ�ضباب: 
اأوًل، لأن اجلزيرة هي واحدة من الدميقراطيات 
القليلة يف املنطقة. ثانًيا، لأن تايوان ت�ضكل من�ضة 
مهاجمتها.  ورمبا  ال�ضني  ملراقبة  هائلة  ع�ضكرية 
املعاجلات  اأفلل�للضللل  تلل�للضللنللع  تلللايلللوان  لأن  واأخلللللللًرا، 
الدقيقة يف العامل، ووا�ضنطن ل تريد اأن تقع هذه 

التكنولوجيا يف اأيدي بكني.
-ما هي تكلفة هجوم ال�ضني على تايوان؟  4

ُهزمت  اإذا  اأبلللدا.  مللوؤكللدة  لي�ضت  نتيجة احلللرب     
اللل�للضللني، فللقللد يلل�للضللقللط احلللللزب اللل�للضلليللوعللي. واإذا 
حرب  اإدارة  اللل�للضللني  علللللى  �للضلليللتللعللني  انلللتللل�لللضلللرت، 
ا، اأنه ُينظر  ع�ضابات يف تايوان نف�ضها. ويقال اأي�ضً
دول  ملعظم  مبا�ضر  تهديد  اأنللهللا  على  ال�ضني  اإىل 

املنطقة، و�ضُتعزل جتارياً و�ضيا�ضياً.
املتحدة عن  الللوليللات  �ضتدافع  مللدى  اأي  -اإىل   5

تايوان؟
تنخرط يف حرب  اأن  املللتللحللدة  للللللوليللات     ميكن 
تظل اإقليمية ومتمحورة حول تايوان. ومع ذلك، 
وتوؤثر  ب�ضهولة  تنت�ضر  اأن  ملثل هذه احلرب  ميكن 
على الأرا�ضي الأمريكية واحللفاء. وهو ما تريد 
و�ضت�ضعى  ثمن.  بللاأي  تفاديه  الأمريكية  احلكومة 
على  ال�ضراع  هذا  مثل  لحتواء  املتحدة  الوليات 
امل�ضتوى املحلي، بينما �ضتف�ضل ال�ضني لعب ورقة 

عوملة احلرب مع تايوان.
ترجمة خرة ال�ضيباين

تايوان واحلرب العاملية الثالثة...!

* اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية متخ�ض�س يف ال�ضني واآ�ضيا -جامعة مونريال كندا

اإ�شابات كورونا يف �شرق اأوروبا تتجاوز 20 مليونا 
•• عوا�شم-رويرتز

بفرو�س  الإ�ضابة  حالت  اأن  لرويرتز  اإح�ضاء  اأظهر 
اأم�س  20 مليونا  اأوروبللللا جتلللاوزت  �للضللرق  كللورونللا يف 
الأحد، اإذ ت�ضهد املنطقة اأ�ضواأ تف�س منذ بدء اجلائحة 

وتاأخرا يف عمليات التطعيم.
ودول املنطقة �ضاحبة اأقل معدلت تطعيم يف اأوروبا، 

اإذ تلقى اأقل من ن�ضف �ضكانها جرعة واحدة.
باإعطاء  املنطقة  التطعيم يف  املجر معدلت  وتت�ضدر 
62 يف املئة من �ضكانها جرعة واحدة على الأقللل، يف 
حني مل يح�ضل �ضوى 19 يف املئة من �ضكان اأوكرانيا 
اإن داتا(  على جرعة واحدة، وفقا ملن�ضور )اأور وورلد 

العلمي على الإنرتنت.
الإ�ضابات  اأن  اجلمعة  حتى  رويللرتز  بيانات  واأظهرت 
اجلديدة يف املنطقة زادت باطراد ليتجاوز متو�ضطها 
حاليا 83700 حالة جديدة يوميا، يف اأعلى م�ضتوى 
منذ نوفمر ت�ضرين الثاين من العام املا�ضي. وعلى 
اأربللعللة يف  اأوروبللللا متثل  الللرغللم مللن اأن منطقة �للضللرق 
املئة فقط من �ضكان العامل، فاإن بها نحو 20 يف املئة 

وي�ضر  عامليا.  امل�ضجلة  اليومية  احلللالت  من جممل 
اأكلللرث خم�س دول  مللن  ثلل�ثللة  اأن  اإىل  رويلللرتز  حتليل 
ت�ضجي� للوفيات يف العامل موجودة يف �ضرق اأوروبا، 

وهي رو�ضيا واأوكرانيا ورومانيا.
مايك  العاملية  ال�ضحة  مبنظمة  الطوارئ  مدير  قال 
الأماكن  التجمعات يف  زيللادة  اإن  يللوم اخلمي�س  رايللان 
املغلقة بعد رفع القيود مع حلول ال�ضتاء هي ال�ضبب 
العديد  بكوفيد-19 يف  الإ�ضابات  زيادة  الرئي�ضي يف 

من بلدان اأوروبا.
40 يف املئة من  اأكللرث من  اأن  واأظهر حتليل رويللرتز 
احلللللالت اجللللديلللدة امللل�للضللجلللللة يف �للضللرق اأوروبللللللا كانت 
خم�س  كل  �ضخ�ضا   120 اإ�ضابة  تثبت  اإذ  رو�ضيا،  يف 

دقائق.
يوم  الرو�ضي ميخائيل مورا�ضكو  ال�ضحة  وزير  وقال 
اإن النظام ال�ضحي يف ب�ده يواجه �ضغوطا  الأربعاء 
هائلة. و�ضجلت رو�ضيا يوم اجلمعة رقم وفيات قيا�ضيا 

لليوم الرابع على التوايل.
�ضكانها  مللن  املللئللة  يف   36 الآن  حتى  رو�ضيا  وطعمت 

بجرعة واحدة على الأقل.

الطبوبي  ت�ضريك الحزاب ال�ضيا�ضية واملنظمات يف احلوار الوطني
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مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.719.599( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف اتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام. 

املدعي:موؤ�ض�ضة عقار
رقم  مكتب   - امللليللزانللني   - العللمللال  نقطة  بناية   - بور�ضعيد  - منطقة  املللطللار  �للضللارع   - دبللي  عللنللوانلله:امللارة 
 -  3244594826 مللكللاين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين بللريللد   - هللللللاتللللللف:0506767616   -  9

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

املطلوب اإع�نه :  1- وحيده ادي  -  �ضفته : مدعي عليه 
املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  الللدعللوى ومللو�للضللوعللهللا  اأقللللام عليك  مللو�للضللوع الإعلللل�ن :  قللد 
 - التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  اتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1.719.599(
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/11/11  ال�ضاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن بالن�سر 

 3709/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإع�ن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإع�ن بالن�ضر 
بيبينك�ضاندرا   -2 �للللس.ذ.م.م  واملللقللاولت  للهند�ضة  �ضوبا  �للضللدهللمللا/1-   املنفذ  اىل 

كهو�ضالدا�س روهيت كهو�ضالدا�س - جمهويل حمل القامة
�ضركة  )�ضابقا(  ذ.م.م  بلك�ضيت  اجلافة  اخللطة  التنفيذ/�ضركة  الطالب  ان  مبا 

بلك�ضيت للخلطة اجلافة ذ.م.م )حاليا( وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�ضي
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اع�ه  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )1220006.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7510/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف اأمر الأداء رقم 3080/2021 ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.688.863( درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : �ضعيد حممد �ضيف بن �ضعفار
- رقم  مللكللتللب 108   - �للضللنللرت  تلللريلللد  ملللالللليلللزيلللا  بلللنلللاء   - مللليلللثلللاء  علللللود   - دبلللللي  عللللنللللوانلللله:امللللارة 

مكاين:2937992197
املطلوب اإع�نه : 1- ح�ضن علي يو�ضف اخلاجه العلي  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1688863( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع�ن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7449/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/5462 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)125880.89( درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : م�ضنع ام القيوين ل�ضناعة وطباعة اوراق الكمبيوتر
امللارة دبي - ديللرة - �ضارع بني يا�س - برج امل�ضرف مكتب 1407  عنوانه:دولة المللارات العربية املتحدة - 
هاتف متحرك:0557909785 - هاتف رقم:042280002 - رقم مكاين:3005495192 - فاك�س:042502513 - 

�س.ب:182808 - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإع�نهما : 1- با�ضيفيك للطباعة والن�ضر �للس.ذ.م.م 2-قا�ضم غازي الدند�ضى  - �ضفتهما : منفذ 

�ضدهما
مو�ضوع الإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)125880.89( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6990/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/74 امر على عري�ضة �ضيغة تنفيذية ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1240202.13( درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : �ضركة )اف.دي.�ضي( �ضركة الغذية والدوية �س.م.ل

عنوانه:�ضركة اأجنبية حملها املختار مكتب موزة اخلظر للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بلللل:امارة 
دبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع امل�ضتقبل - مبنى ا�ضبكت - �ضقة 3401 - الرقم املكاين:2527587343

وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر
املطلوب اإع�نه : 1- ري�ضو فارما مينا للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1240202.13( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                            يف �لتنفيذ رقم  79/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ اإقرار مديونية ب�ضداد مبلغا وقدره )567.097( درهم.

طالب التنفيذ : اولج لفريك
عنوانه:امارة دبي - مدينة دبي - الكرامه - بردبي

املطلوب اإع�نه : 1- �ضران كاربيتيان  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )576097( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجللراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7557/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3438-2020 جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)345.715.49( درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
بلل�زا 2 -  ال�ضيخ حممد بن را�ضد - برج بوليفار  امللارة دبي - بردبي - �ضارع بوليفارد  عنوانه:المارات - 

الطابق 19 - مكتب رقم 1903
املطلوب اإع�نه : 1- مانوج كومار بارامي�ضكومار بارامي�ضكوم  - �ضفته: منفذ �ضده

مو�ضوع الإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)345715.49( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع�ن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1201/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضابعة رقم 248
مبلغ  للمدعي  يللوؤديللا  بلللان  والللتلل�للضللامم  بالت�ضامن  عليهما  املللدعللي  بللالللزام  املللطللالللبللة   : الللدعللوى  مللو�للضللوع 
)1.350.160( مليون وث�ثمائة وخم�ضون الف ومائة و�ضتون درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع %12 

من تاريخ رفع الدعوى. 
املدعي:ح�ضن احمد حممد ح�ضن الأغري

عنوانه:دولة المللارات العربية املتحدة - امارة دبي - �ضارع بني يا�س - بناية امل�ضرف - مكتب رقم 1407 - 
aliibrahimadvocates1@gmail.com:هاتف:0557476000 - رقم مكاين:2598492686 - الريد اللكرتوين

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإع�نه :  1- رويف للعقارات �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإع�ن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
اماراتي  درهللم  و�ضتون  ومللائللة  الللف  وخم�ضون  وث�ثمائة  مليون   )1.350.160( مبلغ  للمدعي  يللوؤديللا  بللان 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2021/10/8  
ال�ضاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:881/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )276749( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. 

املدعي:موؤ�ض�ضة عقار
رقم  مكتب   - امللليللزانللني   - العللمللال  نقطة  بناية   - بور�ضعيد  - منطقة  املللطللار  �للضللارع   - دبللي  عللنللوانلله:امللارة 
 -  3244594826 مللكللاين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين بللريللد   - هللللللاتللللللف:0506767616   -  9

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

املطلوب اإع�نه :  1- جيجا كومار يو�ضف  -  �ضفته : مدعي عليه 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2021/9/8 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم    : الإعلل�ن  مو�ضوع 
اع�ه ل�ضالح/املدعي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )276.749( درهم مع الفائدة بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا الع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:781/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216

مو�ضوع الدعوى : املطالبة ببط�ن عقد بيع الوحدة رقم 179 اخلا�ضة بالوحدة رقم 2106 من الطابق 21 من الرج B  من م�ضروع 
تو تاورز Two Towers والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن باداء مبلغ )510.066( درهما خم�ضمائة وع�ضرة الف و�ضتة 
و�ضتون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ العقد وحتى متام ال�ضداد او احلكم بف�ضخ او انف�ضاخ عقد بيع الوحدة رقم 
179 اخلا�ضة بالوحدة رقم 2106 من الطابق 21 من الرج B  من م�ضروع تو تاورز Two Towers والزام املدعي عليهم بالتكافل 
والت�ضامن باداء مبلغ )510.066( درهما خم�ضمائة وع�ضرة الف و�ضتة و�ضتون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

العقد وحتى متام ال�ضداد وبكل حال الزام املدعي عليهم بذات ال�ضفة بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل التعاب. 
املدعي:�ضاندير موهان كو�ضتوري لل - واخرون

رقللم مكاين  رقللم 501  �ضقة   - بور�ضعيد  بناية   - العللمللال  - بجانب قرية  ال مكتوم  �للضللارع   - بور�ضعيد   - ديللرة   - دبللي  عللنللوانلله:امللارة 
3239394226

املطلوب اإع�نه :  1- �ضركة كالثورب للو�ضاطة العقارية  -  �ضفته : مدعي عليه 
بانف�ضاخ عقد بيع  املذكورة اع�ه  املنعقدة بتاريخ:2021/9/8 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها  الإعلل�ن  مو�ضوع 
املدعيان واملدعي عليهما  واملللرم بني  بامارة دبي  تللاورز  تو  B يف م�ضروع  الللرج  الطابق 21  الكائنة يف  العقارية رقم 2106  الوحدة 
الوىل والثاين وبالزام املدعي عليهما الوىل والثاين واخل�ضم املدخل بالت�ضامن بان يوؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره )510.066( درهم 
بالر�ضوم  والزامهم  ال�ضداد  متام  وحتى   2018/7/7 يف  احلا�ضلة  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  املبلغ  ذلك  على  والفائدة 
اليوم  اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من  وامل�ضروفات و 500 درهم مقابل 

التايل لن�ضر هذا الع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:847/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى : احالة الق�ضية رقم:275/2021 ا�ضتئناف عقاري من حمكمة ال�ضتئناف اىل حمكمة اأول درجة. 

املدعي:فالدي�س تراكوم�س
رقم   - رقللللم 3405  �للضللقللة   - اللللطلللابلللق 34   - جلللملللرا  بلللحلللرات  ابللللللراج   - جلللملللرا   - بلللردبلللي   - دبللللي  علللنلللوانللله:املللارة 

مكاين:1282673962
وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر 

املطلوب اإع�نهما :  1- جمموعة 32 �س.ذ.م.م 2- جمموعة 32 العقارية املحدودة  -  �ضفتهما : مدعي عليهما 
املذكورة اع�ه  املنعقدة بتاريخ:2021/8/16 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها  مو�ضوع الإع�ن 
ل�ضالح/املدعي حكمت املحكمة ح�ضوريا بالن�ضبة للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�ضوري للمدعي عليهما الوىل 
والم�ك  الرا�للضللي  دائلللرة  وخماطبة  كونكورد  ببناية   3405 رقللم  للوحدة  التداعي  �ضند  ونللفللاذ  ب�ضحة  والثانية 
بت�ضيجلها با�ضم املدعي وبالزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة 
احل�ضوري قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا الع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0006228 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بيبول اأند تاجنل للن�ضر )بكني( - �ضركة حمدودة - العنوان:9340986
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2021/10/12 ، قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأع�ه ل�ضالح / هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�ضارقة للن�ضر  ،بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة 
احل�ضوري اول:اخ�ء املدعي عليها للمكتب رقم g21 بالطابق الر�ضي الثابت بعقد اليجار 
موؤرخ 1 يوليو 2018 وت�ضليمها للمدعية - ثانيا:الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)واحد واربعون الف وثمامنائة واحد و�ضتون درهم( والفائدة القانونية 5% �ضنويا من تاريخ 
ال�ضداد على ال جتاوز ا�ضل مبلغ الدين املق�ضي به والزام املدعي  2021/8/15 وحتى متام 
عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك 

من طلبات. حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونية.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003095 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / زهرة املرقاب ملقاولت التك�ضية والر�ضيات ذ.م.م 

الدعوى  املحكمة يف  ، قد حكمت عليك هذه  بتاريخ:2021/5/18  بانه  نحيطكم علما 

بالرقم اأع�ه ل�ضالح / عبدالكرمي رحمة اهلل  ،بالتايل :حكمت املحكمة بالزام املدعي 

عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )2700( درهم الفان و�ضبعمائة درهم - وت�ضليمه جواز 

�ضفره وتذكرة عودة اىل موطنه او قيمتها نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب 

عمل اخر والزمتها املنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه فيها ورف�ضت ما 

عدا ذلك من طلبات. حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونية.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0001675 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مهدي �ضالح مهدي - العنوان:9096183
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ، بتاريخ:2020/7/7  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأع�ه ل�ضالح / حمد بن خمي�س بن �ضعيد بن �ضيف الدوخاين 
عليه  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  :ن�س  ،بالتايل 
والفائدة  درهم  الف  �ضتة وع�ضرون  درهم  للمدعي مببلغ )26000(  يوؤدي  بان 
القانونية بواقع 5% على ذلك املبلغ من تاريخ 2018/3/18 وحتى متام ال�ضداد 
وعلى ال يجاوز ا�ضل الدين مع الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف وبلغ 

ث�ثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما غر قاب� ل��ضتئناف.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
يف �لدعوى رقم:2021/3251 تنفيذ جتاري

املقامة من/اجنايت ليمتد
�ضد/1- �ضورى لدارة املن�ضاأت �س.ذ.م.م 

2- اجنايت خلدمات ادارة املن�ضاأت �س.ذ.م.م
اأنه مت تعيينا من قبل  ابراهيم بن فار�س  نعلن نحن امل�ضفي الق�ضائي/احمد 
حماكم دبي مبهمة الت�ضفية يف الدعوى رقللم:2021/3251 تنفيذ جتاري )كما 
الربعاء  يللوم  جل�ضة  للله  املللقللرر  اخللللرة  اجتماع  حل�ضور  �ضدهما  املنفذ  نعلن 
املوافق:2021/10/27 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا وذلك مبقر مكتبنا الكائن دبي - 

ديرة - �ضارع ال مكتوم - بناية مكاتب - مقابل دناتا - الطابق الثالث 306
 �مل�سفي �لق�سائي
�أحمد �إبر�هيم بن فار�ص 

�إعالن �جتماع خربة 
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

يف �لدعوى رقم:2017/7415 جتاري كلي �ل�سارقة
نوع الدعوى جتاري )كلي( - حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

ال�ضادة/ ا�س �ضي بيه ال ايي جورنيف- هون�ضيجرن- املدعى عليها الثالثة
وفقا  اخللللرة  بللاعللمللال  للقيام  تكليفنا  اعللل�ه حيث مت  املللو�للضللوع  اىل  بللال�للضللارة 
للمهمة الواردة يف احلكم ال�ضادر يف الدعوى وبعد حماولت الت�ضال باملدعي 
التف�ضل  يرجى  اخللرى  ات�ضال  و�ضيلة  اي  وجللود  لعدم  ونظرا   ، رد  بللدون  عليه 
بالع�ن بالن�ضر عن ح�ضوره اجتماع اخلرة يف مبقر اخلبر يف �ضارع ال�ضيخ 
زايد بناية زايد 2 - 404 او عر برنامج زوم بتاريخ:2021/11/4 العا�ضرة �ضباحا 

م�ضطحبني معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبر
 �خلبري/د.با�سم ح�سن 

�لعالن بالن�سر عن موعد �جتماع �خلربة

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
يف �لدعوى رقم:2021/4308 مدين جزئي �ل�سارقة

املدعية:اأجرة ال�ضارقة ذ.م.م
املدعي عليه:بروم�س اونييني اونوؤنز

املو�ضوع ين�ضر بال�ضفحة كمايلي:تنفيذا حلكم حمكمة ال�ضارقة املوقرة بندبي 
خبرا ح�ضابيا بالدعوى اع�ه فاإنني ادعوكم للتوا�ضل مع اخلبر عر الريد 
لتقدمي  به  الت�ضال  او   salah.albrmawi70@gmail.com:اللكرتوين
ذلك خ�ل  يكون  ان  الجللراءات على  باقي  وا�ضتكمال  مالديكم من م�ضتندات 
اجراءات  يبا�ضر  �ضوف  اخلبر  بللان  علما   ، تاريخه  من  عمل  ايللام  خم�ضة  مللدة 
بالتوا�ضل  اللتزام  يرجى  وعليه  املوقرة  باملحكمة  تكليفه  مت  ملا  وفقا  اخلللرة 

باخلرة وتقدمي امل�ضتندات اخلا�ضة بالدعوى اع�ه
 �سالح عي�سى �بر�هيم �سيد �حمد
�خلبري �حل�سابي �ملنتدب
 0555544525

�عالن بالن�سر لجتماع خربة
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

يف �لدعوى رقم:2021/2998 و�لدعوى �ملتقابلة 3102-2021 مدين جزئي �ل�سارقة
املدعي اأ�ضليا املدعي عليه تقاب�/ايزيكيا تو�ضني وجو نلو ل

العنوان:جمهول حمل القامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبر ح�ضابي بالدعوى اع�ه واملرفوعة �ضدكم من املدعي عليها 

ا�ضليا املدعية تقاب�/اجرة ال�ضارقة ذ.م.م
الحد  يوم  عقده  واملقررة  اخلللرة  اجتماع  بح�ضور  قانونا  او من ميثلكم  مكلفون  فانتم  وعليه 
املوافق:2021/10/31 ال�ضاعة 16:00 الرابعة بعد الظهر وذلك مبقر مكتبنا يف ام القيوين - �ضارع 
امللك في�ضل الدور الول مكتب 103 او بالدخول على برنامج زووم برقم الجتماع 2361572619 
واحل�ضول على كلمة ال�ضر - بعد التوا�ضل مع اخلبر يرجى احل�ضور او الدخول على الجتماع 
عن  تخلفكم  حللال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املللوؤيللدة  امل�ضتندات  واح�ضار  واملكان  باملوعد 
احل�ضور فان اخلرة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ض�حيات املخوله لها قانونا - ل��ضتف�ضار الت�ضال 

Rawasiat2020@gmail.com:بللل:00971558700130 رقم هاتف اخلبر او بالمييل
 �خلبري �حل�سابي
تامر عبد �ملجيد حممد

�عالن بالن�سر للح�سور �أمام �خلربة
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

يف �لدعوى رقم:2021/4399 مدين جزئي �ل�سارقة
املعلن اليهم:املدعي عليه:دافيد اموبي جنوروب - نيجري اجلن�ضية

اأنتم مدعوون حل�ضور اجتماع اخلرة احل�ضابية يف الدعوى رقم:2021/2920 
امللام اخلبر  ذ.م.م وذلللك  ال�ضارقة  تاك�ضي  املقامة من   - مدين جزئي عجمان 
املللللوافللللق:2021/10/26  الللثلل�ثللاء  يللوم  �ضيف  �ضعبان  ال�ضيد/حممود  احل�ضابي 
 - ال�ضارقة  وعللنللوانلله:امللارة  اخلبر  مكتب  مقر  يف  وذلللك  م�ضاء  ال�ضاعة:4:00 
مدينة ال�ضارقة - كورني�س بحرة خالد - بعد فندق كورني�س ال�ضارقة - هلتون 
�ضابقا - برج �ضعيد الغفلي B  - املدخل اخللفي - الطابق الول - مكتب رقم 102 
- ح�ضني ال�ضم�ضي حما�ضبون قانونيون - هاتف:0582375452 - 065582999 - 

Mahmoud.exp20@gmail.com:الريد اللكرتوين
�خلبري �حل�سابي/حممود �سعبان �سيف
قيد وز�رة �لعدل 634
هاتف متحرك: 0582375452

�عالن بالن�سر
�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007164 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : هاريكري�ضنا كمال �ضريجانا 

جمهول حمل الإقامة  : منطقة العزرة �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضائقي اجرة 
ال�ضارقة

اع�ن بالن�ضر العربية والجنليزية
رفعت الدعية/اجرة ال�ضارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه/ هاريكري�ضنا كمال �ضريجانا - نيبايل - اجلن�ضية 
ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واع�ن  لنظرها  الدعوى وحتديد موعد  بالتايل:اول:قيد  فيها  تطالب 
درهم  واربعون  و�ضتة  واربعمائة  الفا  وث�ثون  اثنان   )32446.08( وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي 
، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام -  80 فل�س 

ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/8 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد 
على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�ضفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/10/20م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007456 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد بوطويل 
جمهول حمل الإقامة  : ال�ضارقة منطقة العزره �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضكن 

�ضائقي اجرة ال�ضارقة - رقم الهاتف:0501762871
اع�ن بالن�ضر باللغة العربية امام مكتب ادارة الدعوى

رفعت الدعية/اجرة ال�ضارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه/ حممد بوطويل - مغربي - اجلن�ضية تطالب 
املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واع�ن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى  بالتايل:اول:قيد  فيها 
عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )12218.33( اثنا ع�ضر الفا ومئتان وثمانية وع�ضر درهم و33 فل�س ، والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه 

بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/4 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد 
على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�ضفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/10/18م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007458 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حم�ضن علي خان باهدور 
جمهول حمل الإقامة  : ال�ضارقة منطقة العزره �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضكن 

�ضائقي اجرة ال�ضارقة - رقم الهاتف:0528764116
اع�ن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية

رفعت الدعية/اجرة ال�ضارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه/ حم�ضن علي خان باهدور - باك�ضتاين - اجلن�ضية 
ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واع�ن  لنظرها  الدعوى وحتديد موعد  بالتايل:اول:قيد  فيها  تطالب 
املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )13713.32( ث�ثة ع�ضر الفا و�ضبعمائة وث�ثة ع�ضر درهم و 32 فل�س 
، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام - ثالثا:الزام 

املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/4 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد 
على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�ضفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/10/18م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �أم �لقيوين  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   UAQCFICIPOR2021 /0000392 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل �ضالح حممد عبداهلل اجل�ضمي 
جمهول حمل الإقامة  : ام القيوين ال�ضعبية احلمرة �ضارع رقم 10 في� رقم 15

الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب   2021/11/1 بجل�ضة  باحل�ضور  انت مكلف 
رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  القيوين الحتادية  اأم 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام 
بو�ضفك   - اع�ه  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/24م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - م�سنع �ملد�ر لن�ساء�ت �ملعدنية ذ.م.م 
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003639/ 

اإىل املحكوم عليه :م�ضنع املدار لن�ضاءات املعدنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ:عبدالرحمن �ضبح م�ضطفى ابو النجار
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 165536 درهم .
اأع�ه خ�ل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإع�نكم   / اإع�نك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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الفجر الريا�ضي

منتخبنا لل�شيدات يخ�شر 
اأمام ميامنار بهدفني يف ختام 
م�شاركته بالت�شفيات الآ�شيوية

•• دبي-الفجر:

خ�ضر منتخبنا الوطني لل�ضيدات اأمام نظره منتخب ميامنار بهدفني دون 
مقابل يف املباراة التي جرت اأم�س على ا�ضتاد عمرزاكوف يف بي�ضكيك ، �ضمن 
لبطولة  املوؤهلة  الآ�ضيوية  للت�ضفيات  والأخللرة  الثالثة  اجلولة  مباريات 

كاأ�س اآ�ضيا لل�ضيدات يف الهند 2022 .
وتوقف ر�ضيد منتخبنا عند 3 نقاط ح�ضدها من فوزه يف اجلولة الأوىل 
بعد  ملليللامنللار  تللاأهللل منتخب  فيما   ، لللهللدف  بللهللدفللني  غلللوام  علللللى منتخب 
الثالث  فللوزه  من  ح�ضدها  نقاط   9 بر�ضيد  الرابعة  للمجموعة  �ضدارته 

على التوايل خ�ل م�ضواره بالت�ضفيات.

•• دبي –الفجر:

 ح�ضد جنللوم الإملللارات يف ريا�ضة 
ميدالية   11 املللائلليللة  الللللدراجللللات 
ملونة )ذهبية واحدة و5 ف�ضيات 

و5 برونزيات(
خ�ل م�ضاركتهم يف اجلولة الثانية 
للدراجات  الللللعللللامل  بلللطلللوللللة  مللللن 
املائية )التاج الث�ثي( التي جرت 
اأحداثها يف بحرة هافا�ضو بولية 
الفرتة  خلل�ل  الأمريكية  اأريللزونللا 

من 6-10 اأكتوبر اجلاري.
اأمريكا  يف  العاملية  البطولة  وتعد 
واحللدة من ثلل�ث حمطات �ضمن 
)التاج الث�ثي 2022-2021( 
بلللللاإ�لللللضلللللراف جلللملللعللليلللة اللللللدراجلللللات 
املللائلليللة الللعللامللليللة -اأي جللي اأ�لللس بي 
الللقللارات حيث  ايللله- وتتنقل بللني  
الوىل  اجلولة  اأوروبلللا  اإ�ضت�ضافت 
واأمريكا  املا�ضي  يوليو  بولندا  يف 
املتحدة  المللريللكلليللة  اللللوليلللات  يف 
اخلتام  �ضيكون  بينما  ال�ضهر  هللذا 
يناير  تاي�ند  وحتللديللدا  اآ�ضيا  يف 

املقبل.
قائد  حللويللر  عللامللر  بطلنا  وحللقللق 
الأول  املللركللز   17 رقلللم  اللللدراجلللة 
نوفي�س  جلللالللل�لللس  ملللنلللافللل�لللضلللات  يف 
الوحيدة  الذهبية  حمققا  �ضتوك 
املراحل  تلل�للضللدره  بللعللد  لللل�إملللارات 
نقطة   173 بللر�للضلليللد  اللللثللل�ثلللة 
نلللقلللاط على   7 بلللفلللارق  ومللتللقللدمللا 

قائد  اجلناحي  علي  جمال  بطلنا 
الدراجة 43 الذي �ضارك يف نف�س 

الفئة ونال املركز الثاين.
واأكر  املخ�ضرم  بطلنا  وا�ضتطاع 
اأبطالنا  بلللني  يف  �للضللنللا  امللل�للضللاركللني 
دراجته  منت  على  حم�ضن  حممد 
444 ا�ضتطاع التفوق يف مناف�ضات 
اأمام  خم�ضرمني  اإك�ضرت  جال�س 
الثاين  املللركللز  حمللقللقللا  مناف�ضيه 
151 نقطة  فيما ح�ضل  بر�ضيد 
 70 الدراجة  املرزوقي قائد  مانع 
الللثللاين يف فئة جال�س   املللركللز  على 

)امت�ضور( بر�ضيد 166 نقطة.

االأ�سقاء
ال�ضقيقني  الللبللطللولللة  يف  وتللللاألللللق 
احلمادي  عي�ضى  واحللمللد  �ضلطان 
حيث جنحا معا يف احل�ضول على 
الأول  ن�ضيب  كان  ميداليات  اأربللع 
الدراجة  ملللنت  علللللى  ملليللداللليللتللني 
فئة  يف  فلل�للضلليللة  الأوىل   55 رقللللم 
والثانية  �ضتوك  حمرتفني  واقللف 
واقللف حمرتفني  فئة  برونزية يف 
ا�ضتطاع  كللللمللللا  �للللضللللتللللوك  �للللضللللوبللللر 
احللل�للضللول علللللى امللللركلللز اللللرابلللع يف 
�ضتوك    1100 امللتلل�للضللور  جللاللل�للس 
فيما ح�ضد �ضقيقه ال�ضغر بطلنا 
اأحمد على منت الدراجة رقم 22 
نوفي�س  جال�س  مناف�ضات  ف�ضية 
واقف  وبللرونللزيللة  �ضتوك   1100

نوفي�س �ضتوك.

برونزيتان
وجنلللللللح بلللطلللللللنلللا خلللللاللللللد امللللللازملللللي 
العودة  يف   361 اللللدراجلللة  قللائللد 
بلللرونلللزيلللتلللني مللللن املللل�لللضلللاركلللة يف 
اجلللولللة الللثللانلليللة لللبللطللولللة العامل 
جال�س  فللئللة  يف  الول  امللريللكللا  يف 
بر�ضيد  امت�ضور  �ضتوك   1100
فئة  يف  والللثللانلليللة  نللقللطللة   149
امت�ضور  مللفللتللوح   1100 جللاللل�للس 
حل  كللمللا   ، نللقللطللة   139 وجلللملللع 
حمدود  جال�س  مناف�ضات  يف  رابعا 

.  1100

موهبة �ساعدة
الأمريكية  الللبللطللولللة  قللدمللت  كللمللا 
وجللهللا جللديللدا وجنللمللا �للضللاعللدا هو 
املت�ضابق �ضعيد العو�ضي على منت 
دراجة رقم 33 حيث  اأحرز املركز 
الثالث يف مناف�ضات واقف نا�ضئني 

 139 جمع  حيث  �ضنة   15-13
نقطة  يف اأول ظهور له يف البطولة 
كذلك يف  �ضارك  اأنلله  علما  العاملية 
�ضتوك  نوفي�س  واقلللف  مللنللافلل�للضللات 
حمللقللقللا امللللركلللز الللل�لللضلللاد�لللس  واقف 

نا�ضئني 11-13 �ضنة.

جنوم
اأريزونا  العامل يف  و�ضهدت بطولة 
ملل�للضللاركللات مللتللعللددة لأبللطللالللنللا يف 
مانع  الفئات حيث خا�س  خمتلف 
امللللرزوقلللي وعلللاملللر حللويللر وجمال 
جال�س  ملللنلللافللل�لللضلللات  اجلللللنللللاحللللي 
)ناتورايل( واأحرزوا املراكز الرابع 
واخلام�س وال�ضاد�س على التوايل.

كلللملللا خللللا�للللس املللللللرزوقللللللي ااأيللل�لللضلللا 
 1100 نوفي�س  جال�س  مناف�ضات 
�للضللتللوك وحللللل خللاملل�للضللا فلليللمللا جاء 
بطلنا اأحمد الطاير على الدراجة 
رقم 96 يف املركز اخلام�س لنف�س 
الللفللئللة علما اأنللله �للضللارك كللذلللك يف 
مللنللافلل�للضللات جللاللل�للس امللتلل�للضللور وحل 
امت�ضور  جللاللل�للس  وكلللذللللك  رابلللعلللا 

�ضتوك وحل ثامنا .
قائد  علي  اآل  �ضامل  بطلنا   وظهر 
الدراجة 361 يف البطولة العاملية 
نوفي�س  جلللالللل�لللس  ملللنلللافللل�لللضلللات  يف 
املركز  وحلللقلللق  �للضللتللوك   1100
اجلناحي  جمال  حل  فيما  الثامن 
�ضارك  كما  الفئة  نف�س  يف  �ضاد�ضا 
�ضلمان  بطلنا  العاملية  البطولة  يف 

العو�ضي على الدراجة رقم 7  يف 
�ضوبر  حمرتفني  واقللف  مناف�ضات 
ي�ضتكمل  رابللعللا ومل  وحلللل  �للضللتللوك 
جال�س  مللنللافلل�للضللات  يف  مللل�لللضلللاركلللة 

حمرتفني ايه ام �ضتوك .

اإ�سادة بالنتائج
واأ�للضللاد احتللاد الإملللارات للريا�ضات 
البحرية بالإجنازات التي حتققت  
يف اأملللريلللكلللا واللللتلللي تللعللد املللتلللدادا 
حققها  الللتللي  الللكللبللرة  للنجاحات 
الإملللللارات يف هللذه البطولة  اأبللنللاء 
الآخرى  العاملية  امل�ضاركات  وكافة 
خلل�لللهللا جدارتهم  اأثللبللتللوا  والللتللي 
بللتللمللثلليللل اللللللدوللللللة حللليلللث رفلللعلللوا 
علللللم الإمللللللارات عللاللليللا يف خمتلف 
الوليات  املللرة يف  وهللذه  امل�ضاركات 

املتحدة الأمريكية.

وقالت مهرة فلكناز اأمني عام احتاد 
اأن  البحرية  للريا�ضات  الملللارات 
امل�ضاركة الأخرة لأبطال الإمارات 
الوليات  يف  العاملية  البطولة  يف 
املتحدة الأمريكية )اإحدى جولت 
الللللثلللل�ثللللي( تللعللكلل�للس مدى  الللللتللللاج 
والفرق  والندية  الأبطال  حر�س 
اللللدوللللة يف خمتلف  علللللى متللثلليللل 
املحافل الدولية والتي اأثبتوا فيها 
الللتللي منحتهم  الللعللاللليللة  قللدراتللهللم 
خمتلف  يف  اللللعلللاملللليلللة  اللللل�للللضللللدارة 

املحافل.
حديثها  يف  فلكناز  مللهللرة  وهللنللاأت 
هذه  يف  امل�ضاركني  البطال  جميع 
الباهرة  الللنللتللائللج  علللللى  الللنلل�للضللخللة 
و�ضلت  والللتللي  الفئات  خمتلف  يف 
 11 اىل  الللنللهللائلليللة  حم�ضلتها  يف 
ميدالية ملونة اإ�ضافة اىل املراكز 

املتقدمة يف ترتيب امل�ضاركة الأمر 
الإمارات  مكانة  على  يوؤكد  الللذي 
وت�ضافرها  اجلللهللود  علللللى  ويللدلللل 
البحرية  والأنلللديلللة  الحتللللاد  بللني 
با�ضم  ت�ضارك  التي  الفرق  واي�ضا 
الدولة متمنية ل�أبطال ا�ضتمرار 
مقبل  يف  اللللللللروح  بلللهلللذه  اللللعلللطلللاء 

املناف�ضات.

امليداليات
الذهب: 

نوفي�س  – جللاللل�للس  حللويللر  عللامللر 
�ضتوك

الف�ضة:
– جال�س  جللمللال علللللي اجلللنللاحللي 

نوفي�س �ضتوك
امت�ضور  جال�س  املرزوقي–  مانع 

ريك

– جللللاللللل�للللس  حمللللل�لللللضلللللن  حملللللملللللد 
خم�ضرمني ا�ضبرت

اأحمد احلمادي – جال�س نوفي�س 
�ضتوك  1100

– واقللللللف  �لللضلللللللطلللان احلللللللمللللللادي 
حمرتفني ايه ام �ضتوك

الربونز:
امت�ضور  – جال�س  املللازمللي  خللالللد 

1100 مفتوح
�للللضلللللللللطللللان احلللللللللمللللللللادي -واقلللللللللف 

حمرتفني ايه ام �ضوبر �ضتوك
امت�ضور  – جال�س  املللازمللي  خللالللد 

�ضتوك  1100
اأحللمللد احلللمللادي -واقللللف نوفي�س 

�ضتوك
نا�ضئني  واقلللف  الللعللو�للضللي-  �ضعيد 
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•• ال�شارقة - وام:

اأطلللللللق احتلللللاد امللل�للضللارعللة واجللللللودو 
 2021 اجلديد  الريا�ضي  مو�ضمه 
خورفكان  نادي  ب�ضالة   2022 –
اليومني  ملللللللدار  علللللللى  اللللريلللا�لللضلللي 
املللا�للضلليللني مللن خللل�ل بللطللولللة كاأ�س 
الحتاد ل�أ�ضبال والنا�ضئني للجودو 
مب�ضاركة ما يقرب من 190 لعبا 
وال�ضارقة  الن�ضر  هي  اأندية   6 من 
والفجرة  اللللنلللفللل�لللس،  عللللن  للللللللدفلللاع 
كلباء،  واحتلللللاد  الللقللتللاللليللة،  للللللفللنللون 

وال�ضارقة الريا�ضي، وخورفكان.
الأ�ضبال  بطولة  مناف�ضات  واأ�ضفرت 
كلباء  احتلللللللاد  فللللريللللق  تلللتلللويلللج  عللللن 
على  حلل�للضللوللله  بللعللد  الأول  بللاملللركللز 
 7 عن  عبارة  ملونة  ميدالية   14
برونزيات  و3  ف�ضيات  و4  ذهبيات 
املركز  يف  اللل�للضللارقللة  فلللريلللق  وحللللل   ،
عبارة  ميداليات   6 بر�ضيد  الثاين 
عن ذهبيتني وف�ضية و3 برونزيات، 
للفنون  الللفللجللرة  فللريللق  جللاء  فيما 
5 ميداليات  ثالثا بر�ضيد  القتالية 
وف�ضيتني  واحللدة  ذهبية  عن  عبارة 

احلللتلللل فريق  فلليللمللا  وبلللرونلللزيلللتلللني، 
بذهبية  اللللرابلللع  امللللركلللز  خلللورفلللكلللان 
وح�ضب   .. بللرونللزيللات  و9  وف�ضية 
الرتتيب جاء فريق ال�ضارقة للدفاع 
اخلام�س  املللللركللللز  يف  الللنللفلل�للس  عللللن 
نال  بينما  وبللرونللزيللتللني  بف�ضيتني 

�ضيف الحتاد اجلديد فريق الن�ضر 
و3  ف�ضية  عن  عبارة  ميداليات   4
اأول م�ضاركة  مللن خلل�ل  بللرونللزيللات 

له.
ويف مناف�ضات فئة النا�ضئني للجودو 
اأ�ضاف فريق نادي احتاد كلباء لقب 

بطولة كاأ�س الحتاد بفوزه بر�ضيد 
ذهبيات،   4 منها  ملليللداللليللات   10
وحل  وبرونزيتني،  ف�ضيات،  ومثلها 
الفجرة  فللريللق  اللللثلللاين  امللللركلللز  يف 
للللللللفلللنلللون اللللقلللتلللالللليلللة بلللر�لللضللليلللد 5 
ذهبية  3 ميداليات  ميداليات منها 

املركز  واحللتللل  وبللرونللزيللة،  وف�ضية 
الريا�ضي  اللل�للضللارقللة  فللريللق  الللثللالللث 
ذهبية  منها  ملليللداللليللات   5 بر�ضيد 

وف�ضية و3 برونزيات.
ويف ختام البطولة قام حممد جا�ضم 
اأمني ال�ضر امل�ضاعد لحتاد امل�ضارعة 

واجللللللللودو مبلل�للضللاركللة خلللاللللد �ضيف 
نادي  اإدارة  جمل�س  رني�س  الزعابي 
املزروعي،  احتاد كلباء ونائبه �ضعيد 
وخالد مراد الرئي�ضي ع�ضو جمل�س 
اجلماعية  الألللعللاب  م�ضرف  الإدارة 

بخورفكان بتتويج الفائزين.

بلللن ثعلوب  �للضللعللادة حمللمللد  واأ�للللضللللاد 
بالنط�قة  الحتاد  رئي�س  الدرعي 
املو�ضم  يف  الحتلللاد  لن�ضاط  الللقللويللة 
جلنة  جلللللهلللللود  ملللثلللملللنلللا  اجلللللللديللللللد 
نللادي خورفكان  وا�ضت�ضافة  اجلللودو 
الناجحة، ومهنئا فريق احتاد كلباء 

حافزا  �ضيكون  الللذي  باللقب  بفوزه 
كاأ�س  بطولة  يف  الأخللللرى  للل�أنللديللة 
ل�أ�ضبال  املقبلة  اللليللابللاين  ال�ضفر 
تعقبها  والتي  والللرجللال  والنا�ضئني 
للمراحل  الللوطللنللي  الللليلللوم  بللطللولللة 

ال�ضنية الث�ث.

فلكناز ت�سيد باإجنازات اأبطالنا عامليا

ح�شاد الدراجات املائية يف اأمريكا ميدالية   11
حوير اأول »�ستوك« وتاألق ال�سقيقني �سلطان واأحمد احلمادي

الفرن�ضي فابيو كوارتارارو )ياماها( احراز لقب بطولة  الدراج  �ضمن 
العامل للدراجات النارية يف فئة موتو جي بي ومنح ب�ده لقبها الّول يف 
الفئة امللكة، وذلك بعد حلوله رابعاً و�ضقوط مناف�ضه املبا�ضر الإيطايل 
فران�ضي�ضكو بانيايا )دوكاتي( يف جائزة اإميليا-رومانيا الكرى، املرحلة 

ال�ضاد�ضة ع�ضرة، على حلبة مي�ضانو الأحد.
�ضقوط مطارده  الذهبية عقب  الفر�ضة  كللوارتللارارو على هذه  وح�ضل 
املبا�ضر والخر على اللقب الدراج بانيايا، ليبتعد الفرن�ضي يف �ضدارة 
ترتيب الدراجني بفارق مريح ويح�ضم ال�ضراع ل�ضاحله قبل جولتني 
202(. وعاد الفوز يف �ضباق الحد للدراج  من النهاية )267 مقابل 

بانيايا  امل�ضتفيد بدوره من �ضقوط  ال�ضباين مارك ماركي�س )هوندا( 
4 لفات من النهاية يف حني كان الأخللر الللذي انطلق من املركز  قبل 

لأّول يف ال�ضدارة اأمام مناف�ضه.
واأكللمللل زملليللل ومللواطللن مللاركلليلل�للس، بللول اإ�للضللبللارغللارو والإيلللطلللايل اإينيا 
املركزين  يف  بو�ضولهما  التتويج  من�ضة  )دوكاتي-اأفينتيا(  با�ضتيانيني 
الثاين والثالث توالياً، اأمام الفرن�ضيني كوارتارارو املنطلق من املركز الل 

)دوكاتي-براماك(. زاركو  ويوهان   15
لروؤية  الإيطالية  للجماهر  الخللرة  الفر�ضة  كانت هذه اجلولة  كما 
اآر تي( الذي حّل عا�ضراً، عقب  الأ�ضطورة فالنتيو رو�ضي )ياماها-اأ�س 

اع�نه اعتزاله نهاية العام احلايل.
الثالث يف فئة موتو جي بي،  وتوج كوارتارارو باللقب الغايل يف عامه 
والأّول له مع الفريق امل�ضنعي ياماها بعد عامني ق�ضاهما مع الفريق 

الرديف ياماها- اأ�س اآر تي.
وخ�ل 16 جائزة كرى خا�ضها هذا املو�ضم، �ضعد اإىل من�ضة التتويج 
 5 املركز الأّول يف  من  وانطلق  منها   5 يف  الفوز  وحقق  مللرات،   10
منا�ضبات اأي�ضاً. وبعد مرور غر موفق يف فئتي موتو3 عامي 2015 
و2016 حيث �ضعد اإىل من�ضة التتويج مرتني وانطلق من ال�ضدارة 
مرتني فقط يف عامه الأّول، ومن ثم يف موتو2 عامي 2017 و2018 

مع من�ضتي تتويج وانت�ضار وانط�قة من املركز الأول يف عامه الثاين، 
الللدراج الفرن�ضي نف�ضه يف موتو جي بي يف العام التايل بف�ضل  فر�س 
�ضعوده اإىل من�ضات التتويج يف 7 منا�ضبات وانط�قه من ال�ضدارة �ضت 
مرات. يف عام 2020، حقق لفرن�ضا انت�ضارها الأول يف الفئة امللكة منذ 

اأن حقق ذلك مواطنه ريجي�س لكوين يف فالن�ضيا عام 1999.
األغاريف  وتتابع مناف�ضات البطولة هذا العام، حيث �ضتنتقل الفرق اإىل 
الثاين/نوفمر  ت�ضرين   7 يف   17 الللل  اجلللولللة  خلو�س  الللرتللغللال  يف 
العاملية يف مدينة فالن�ضيا  البطولة  ال�ضتار على  اأن ي�ضدل  املقبل، قبل 

ال�ضبانية يف 14 منه.

فابيو كوارتارارو اأول فرن�شي بطاًل للعامل 

احتاد كلباء بطال لكاأ�س الحتاد لأ�شبال ونا�شئي اجلودو
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•• اأبوظبي-الفجر

بلللرعلللايلللة �للضللمللو اللل�للضلليللخ فلللل�ح بن 
زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت 
ي�ضهد  واللللبلللوللللو  اخلللليلللل  للل�للضللبللاق 
اجلديد  مو�ضمه  يف  غنتوت  نللادي 
من  العديد   2022  –  2021
الفعاليات واملنا�ضبات اجلماهرية 
الحتفالية  الوطنية  وامللل�للضللاركللات 
بامل�ضاركة  بللللداأت  الللتللي  واخلللريللة 
اليلللجلللابللليلللة يف فللعللاللليللات اللللللدورة 
لل�ضيد  اللللدويل  للمعر�س  الل18 
 )2021 ظبي  )اأبلللو  والفرو�ضية 
ال�ضيخ  اأقللليلللم حتلللت رعلللايلللة  الللللذي 
نهيان، ممثل  اآل  زايللد  بن  حمدان 
احلاكم يف منطقة الظفرة، رئي�س 
وبتنظيم  الإملللارات  �ضقاري  نللادي 
من نادي �ضقارى الإمللارات والتي 
هلللدف مللن خلل�لللهللا نللللادي غنتوت 
للللللزوار من  الللنللادي  ل�ضرح ر�للضللالللة 
الللل�لللضللليلللوف والأ�لللللضلللللر واللللعلللائللل�ت 
على  بللنللاء  م�ضتوياتهم   مبختلف 
النادي  رئلليلل�للس  �للضللمللو  تللوجلليللهللات 
بللللهللللدف علللكللل�لللس اأهلللللللللداف الللللنللللادي 

اجلديدة  وتللوجللهللاتلله  امل�ضتقبلية 
والريا�ضية  واملجتمعية  اخلدمية 
النادي  ياأمل  والتي  وال�ضتثمارية 
اأن حتللقللق طموحات  خلل�لللهللا  مللن 
قللليلللادتللله وتلللوجلللهلللاتللله مللللن خ�ل 

اأفكاره يف امل�ضتقبل القريب .
النادي يف مو�ضمه  روؤية  وت�ضمنت 
اجللللديلللد الللتللي تللتللجللدد بللنللاء على 
النادي  رئلليلل�للس  �للضللمللو  تللوجلليللهللات 
تلللنلللظللليلللم خمللللتلللللللللف اللللفلللعلللالللليلللات 
الحتفالية الريا�ضية اجلماهرية 
القيمة  اجلللوائللز  لها  ر�ضد  والللتللي 
يف  اخليول  وركللوب  البولو  لع�ضاق 

املجتمعية  التنمية  خدمات  نطاق 
النادي  بها  يهتم  التي  واخلللريللة 
ا�لللضلللتلللثلللملللارا لدعم  واللللللللذي ميلللثلللل 
جمللللللل�لللس اأبللللللللو ظلللبلللي اللللريلللا�لللضلللي 
بللرئللا�للضللة �للضللمللو اللل�للضلليللخ نللهلليللان بن 
اجلهات  وكللافلله   ، نللهلليللان  اآل  زايلللد 
الوطنية امل�ضاهمة يف دعم م�ضرة 
النادي والتي تاأتي �ضمن الأجندة 

 2021 الوطنية لروؤية الإمللارات 
فئات  كللافلله  مبلل�للضللاركللة   -2022
الولء  قيم  غر�س  بهدف  املجتمع 
والنتماء الوطني بني كافة �ضرائح 
املللجللتللمللع، وتللعللزيللز ر�للضللالللة الدولة 
والت�ضامح  التعاي�س  على  القائمة 
بلللني فللئللات جمللتللمللعللهللا ،خللا�للضللة يف 
جمال الريا�ضات التقليدية  التي 

ا�ضتهرت بها الدولة.
غنتوت  نلللادي  انط�قة  و�ضتكون   
،يف   2022  –  2021 ملللو�للضللم 
املقبل  نلللوفلللملللر  مللللن  اخلللللاملللل�للللس 
ا�ضتعداداته  الللنللادي  يوا�ضل  حيث 
الريا�ضي،  مللو�للضللملله  لنلللطللل�قلللة 
»بلليللنللك بولو  ملللهلللرجلللان  بلللاإقلللاملللة 
التوعية  حللملللللة  �للضللمللن  اخلللللري« 

املجتمعية التي ينظمها النادي من 
للوقاية  الللتللوعلليللة  بللرنللامللج  خللل�ل 
للم�ضاهمة  اللللثلللدي  �للضللرطللان  ملللن 
بداأت  والللتللي   ، املجتمع  تثقيف  يف 
اأكتوبر احلايل حتت رعاية  مطلع 
�ضمو ال�ضيخ ف�ح بن زايد اآل نهيان 
رئي�س النادي.. ووجه النادي دعوة 
مفتوحة لع�ضاق وحمبي الفرو�ضية 

الدولة  ملل�للضللتللوى  علللللى  واللللبلللوللللو 
الريا�ضي  الللنللادي  ن�ضاط  حل�ضور 
ال�ضنوي وفقا  املجتمعي واخلري 
للل�إجللراءات الحللرتازيللة ال�ضادرة 
ملللن هلليللئللة الأزمللللللللات والللللطللللوارئ 
اأبوظبي  جمللللل�للس  ملللع  بللالللتللنلل�للضلليللق 
الللللريللللا�للللضللللي.. و�للضلليللعللقللد اللللنلللادي  
يف اللل�للضللاعللة احللللاديلللة علل�للضللرة من 

�للضللبللاح يلللوم الللثلل�ثللاء الللثللاين من 
ال�ضحفي  موؤمتره  املقبل  نوفمر 
ال�ضيخ  مبلعب  الرئي�ضية  باملن�ضة 
زايللللد الللرئلليلل�للضللي مبللقللر اللللنلللادي يف 
برناجمه  عللللن  للللللكلل�للضللف  غلللنلللتلللوت 
 2022  2021- ملو�ضم  ال�ضامل 
بطولة  بكل  اخلا�ضة  وال�ضوابط 

واجلهات الراعية .

•• دبي-الفجر:

اأعلللللللن جمللللل�للس دبلللي الللريللا�للضللي عن 
العا�ضرة  الن�ضخة  مناف�ضات  برنامج 
من بطولة كاأ�س القارات لكرة القدم 
رعاية  حتللت  تللقللام  الللتللي  ال�ضاطئية 
بن  حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
دبي  رئي�س جمل�س  مكتوم  اآل  را�ضد 
دبي  جمل�س  وينظمها  الللريللا�للضللي، 
بالتعاون  العا�ضر  للعام  الللريللا�للضللي 
ال�ضاطئية  اللللقلللدم  كللللرة  جلللنللة  ملللع 
بالحتاد الدويل لكرة القدم، وتقام 
مناف�ضاتها للعام الثالث على التوايل 
على �ضاطئ كايت بيت�س مبنطقة اأم 
اإىل   02 مللن  الللفللرتة  خللل�ل  �ضقيم 
مب�ضاركة   2021 نللوفللمللر   06
خمتلف  ميثلون  منتخبات  ثمانية 

قارات العامل. 
وي�ضتهل منتخبا الرتغال وال�ضنغال 
التي  باملواجهة  البطولة  مناف�ضات 
والربع  اللللرابلللعلللة  اللل�للضللاعللة  يف  تللقللام 
نوفمر   02 الللثلل�ثللاء  يلللوم  ملل�للضللاء 
مباريات  ثللل�ث  و�للضللتللقللام   ،2021
يواجه  حلليللث  اللليللوم  ذات  اأخللللرى يف 

ال�ضاعة  يف  الللللوطللللنللللي  مللنللتللخللبللنللا 
اخلام�ضة والربع يف مباراة قوية مع 
منتخب اإ�ضبانيا، كما يواجه منتخب 
الللللعللللامل مللللع نظره  بلللطلللل  رو�لللضللليلللا 
الياباين يف ال�ضاعة ال�ضابعة اإل ربع، 
الفائز  اإيللللران  منتخب  يلعب  فيما 
بكاأ�س البطولة ث�ث مرات وحامل 
لقب الن�ضخة التا�ضعة من البطولة 
حيث يواجه منتخب الباراغواي يف 

ال�ضاعة الثامنة م�ضاء.
وت�ضتمر املناف�ضات يوم الأربعاء 03 
اإ�ضبانيا  نوفمر حيث يلتق منتخب 
ال�ضاعة  يف  اللل�للضللنللغللال  مللنللتللخللب  ملللع 
ويلللللتللق منتخب  عللل�لللضلللًرا،  اللللرابلللعلللة 
الإمللللارات مللع منتخب الللرتللغللال يف 
يلتق  والربع، كما  ال�ضاعة اخلام�ضة 
اللللبلللاراغلللواي ملللع منتخب  مللنللتللخللب 
ربع،  اإل  ال�ضابعة  ال�ضاعة  يف  رو�ضيا 
منتخب  مللع  اإيللللران  منتخب  ويلتق 

اليابان يف ال�ضاعة الثامنة م�ضاء.
املجموعات  دور  ت�ضفيات  وتنتهي 
ن�ضف  دور  مللنللافلل�للضللات  اإىل  املللوؤهلللللة 
البطولة  اأيللللللام  ثلللاللللث  يف  الللنللهللائللي 
نللوفللمللر حيث   04 يلللوم اخلللملليلل�للس 

منتخب  مللع  اللليللابللان  منتخب  يلتق 
الباراغواي، ويلتق منتخب الرتغال 

مع منتخب اإ�ضبانيا، ويلتق منتخب 
ال�ضنغال مع منتخب الإمارات، فيما 

منتخب  مللع  رو�للضلليللا  منتخب  يلللللتللق 
اإيران، وتنطلق مناف�ضات دور ن�ضف 

م�ضاء  الللرابللعللة  ال�ضاعة  يف  النهائي 
اأن  على  نوفمر،   05 اجلمعة  يللوم 

تللقللام مللبللاراة حتللديللد املللركللز الثالث 
والرابع واملباراة النهائية يوم ال�ضبت 

 2019 نوفمر   06
و�للضللتللقللام مللبللاريللات الللبللطللولللة بنظام 
الدوري من دور واحد على اأن يتاأهل 
�ضاحبا املركزين الأول والثاين من 
ن�ضف  مللرحلللللة  اإىل  جمللمللوعللة  كلللل 
بللنللظللام خروج  تلعب  الللتللي  الللنللهللائللي 
املباراة  اإىل  الفائزان  املهزوم ليتاأهل 
على  اخلا�ضران  ويتناف�س  النهائية، 
مباراة  يف  اللللرونلللزيلللة  املللليلللدالللليلللات 

حتديد املركزين الثالث والرابع.
وكلللللان جمللللل�للس دبللللي الللريللا�للضللي قد 
قللرعللة توزيع  �ضابق  اأجلللرى يف وقللت 
املللللنللللتللللخللللبللللات علللللللللى جملللملللوعلللتلللني، 
واأ�ضفرت القرعة عن وقوع منتخبنا 
الوطني لكرة القدم ال�ضاطئية الذي 
ح�ضل على املركز الثالث يف الن�ضخة 
الللتللا�للضللعللة مللن الللبللطللولللة بللعللد تغلبه 
العامل  بللطللل  رو�للضلليللا  منتخب  علللللى 
اإىل  ت�ضم  التي  الأوىل  املجموعة  يف 
والرتغال  اإ�ضبانيا  مللن  كللل  جانبه 
املجموعة  �ضمت  فيما  واللل�للضللنللغللال، 
الللثللانلليللة مللنللتللخللبللات كللل مللن رو�ضيا 

اللللفلللائلللز بلللللقللب كلللاأ�لللس اللللعلللامل لكرة 
املا�ضي  اأغ�ضط�س  ال�ضاطئية  القدم 
القارات  كاأ�س  بطولة  بلقب  والفائز 
ث�ث مرات، اإىل جانب اإيران حامل 
اللللللقللب واللللفلللائلللز بللالللبللطللولللة ث�ث 

ا، واليابان والباراغواي. مرات اأي�ضً
القارات  كاأ�س  بطولة  تنظيم  ويعد 
ال�ضاطئية  اللللكلللرة  بلللطلللولت  اأكلللللر 
بللعللد كلللاأ�لللس اللللعلللامل علللللى مللللدار 10 
تاأكيًدا  دبللللي  يف  مللتللتللاللليللة  �لللضلللنلللوات 
الوجهة  هلللي  دبلللي  مللديللنللة  اأن  علللللى 
لللتللنللظلليللم بطولت  عللاملللًيللا  املللفلل�للضلللللة 
كللللرة اللللقلللدم اللل�للضللاطللئلليللة، وذللللللك ملا 
حتتية  وبنية  من�ضاآت  من  به  تتمتع 
وطق�س  جميلة  و�للضللواطللئ  ريا�ضية 
معتدل واأجواء رائعة بالإ�ضافة اإىل 
ملنظمي  تللوفللرهللا  الللتللي  الت�ضهي�ت 

الفعاليات الريا�ضية.
كللمللا تللكللتلل�للضللب الللبللطللولللة هلللذا العام 
متلللزًيلللا كلللبلللًرا كللونللهللا تلللقلللام يف عام 
تنظيم  فلللللرتة  و�لللضلللملللن  اخلللملل�للضللني 
فيه  يجتمع  اللللذي   2020 اإك�ضبو 
العقول  "توا�ضل  �ضعار  العامل حتت 

و�ضنع امل�ضتقبل".

النت�ضارات  �ضكة  اإىل  اللقب  حللامللل  باك�س  ميلووكي  عللاد 
 ،111-121 �ضبرز  انتونيو  �ضان  على م�ضيفه  فللوزه  بعد 
يف مباراة تاألق خ�لها جنمه كري�س ميدلتون �ضاحب 28 
نقطة يف دوري كرة ال�ضلة الأمركي للمحرتفني اأم�س الأول 

ال�ضبت.
حلامل  نقطة   21 اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  واأ�ضاف 
اللقب الذي فر�س �ضيطرته على الربع الخر ليخرج فائزاً 
من املباراة، بعد يومني من خ�ضارته اأمام ميامي هيت 95-

.137
م�ضيفاً  للتعايف"،  طريقة  على  اعللرث  "فقط  ميدلتون  قللال 
ت�ضتجيب  وكلليللف  بللهللا،  تتكّيف  الللتللي  الطريقة  فقط  "اإنها 
اأعتقد انه خ�ل هذه الأم�ضية ويف معظم الأحيان،  لذلك. 

كان اجلهد يف املكان املنا�ضب".
و�للضللاهللم جللرو هللوللليللداي وبلللات كللونللوتللون بللل 16 نقطة لكل 
منهما، فيما اأ�ضاف البديل جورج هيل 15 وغراي�ضون األن 

.10
بلللللروك لللوبلليللز ودونتي  وافلللتلللقلللد بللاكلل�للس جللللهلللود اللللثللل�ثلللي 
هذا  اأن  علماً  ال�ضابة،  ب�ضبب  بورتي�س  وبوبي  ديفينت�ضنزو 

علللللى مقاعد  مللن  الت�ضجيل  يلل�للضللاهللم يف  مللا  عللللادة  الللثلل�ثللي 
البدلء.

الربع  مللن   8.40 الللدقلليللقللة  يف   91-101 بللاكلل�للس  وتللقللدم 
الأخر، ليحكم قب�ضته على املباراة اأمام 18.300 متفرج 

على ملعب "اآيه تي اأند تي" �ضنرت يف تك�ضا�س.
بعد  املو�ضم  هللذا  الأّول  فللوزه  كافاليرز  حقق  كليف�ند،  يف 
 ،95-101 هوك�س  اأت�نتا  ح�ضاب  على  وجللاء  خ�ضارتني، 
23 نقطة و9  بف�ضل جنمه ال�ضباين ريكي روبيو �ضاحب 

متريرات حا�ضمة.
مواجهاته  يف  داره  عقر  يف  لكافاليرز  ال�ضاد�س  الفوز  وهللو 

ال�ضبع الخرة اأمام هوك�س.
وتاألق ال�عب املبتدىء اإيفان موبلي )20 عاماً( يف �ضفوف 
كافاليرز مع 17 نقطة و11 مرتدة، فيما اأ�ضاف جاريت 
األن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن �ضيك�ضتون وكيفن لوف 

والفنلندي لوري ماركانن 12 نقطة لكل منهم.
الأّول،  �ضعداء جداً من فوزنا  "نحن  الفوز  بعد  قال موبلي 

هو �ضعور رائع".
اأن نتابع  اأن نعتمد عليه. نريد  "ولكن ل نريد فقط  وتابع 

انت�ضاراتنا واأن نتطور من هنا".
اأداء  على  بيكر�ضتاف  بلر  جللون  كللافللاللليللرز  ملللدرب  واأثللنللى 
تابعنا  الت�ضجيل،  اإيفان  تابع  وقللت  "يف  قائً�  ال�ضاب  لعبه 

مترير الكرة له".
واأردف ""لديه هذا الوجه امل�ضتقيم، لكن جمموعة مهاراته 
ثقتنا  اإيللفللان  ك�ضب  لقد  ال�ضتخدامات.  ومتعددة  متنوعة 

ب�ضبب ال�ضرعة التي يختار بها الأ�ضياء".
الفريق  لللدى  امل�ضجلني  اأف�ضل  قائمة  يونغ  تللراي  وت�ضدر 
فيما  الأّول.  ال�ضوط  يف   15 منها  نقطة،   24 مع  اخلا�ضر 
اأ�للضللاف لعلللب الحللتلليللاط كلللام ريللديلل�للس 19، يف حللني عانى 
هوك�س من ن�ضبة النجاح يف الرميات حيث مل ي�ضجل �ضوى 

الث�ثية. الرميات  من   34 ا�ضل  من   10
يف تورنتو، �ضجل العم�ق ال�ضلوفيني لوكا دونت�ضيت�س 25 
ل�ضالح  مللرتللدات  و9  حا�ضمة  متللريللرة   12 واأ�للضللاف  نقطة 
دال�س مافريك�س وقاده للفوز على م�ضيفه تورونتو رابتورز 
ملافريك�س  نقطة   25 هلللاردواي  تيم  واأ�للضللاف   .95-103
مباراته  خ�ضارته  بعد  املو�ضم  هللذا  الول  فللوزه  حقق  الللذي 

الفتتاحية اأمام اأتالنتا اخلمي�س.

برعاية فالح بن زايد 

نادي غنتوت يبداأ مو�شمه 2021-2022 باملهرجان الوردي »بينك بولو«
دعوة مفتوحة لع�ساق الفرو�سية والبولو وفقا لالإجراءات االحرتازية 

الربتغال وال�سنغال يق�سان �سريط االفتتاح ال�ساعة 4 ع�سًرا

اأبي�س ال�شواطئ يد�شن م�شواره يف كاأ�س القارات بلقاء اإ�شبانيا »2 نوفمرب«

باك�س يعود اإىل �شكة النت�شارات بفوز على �شبريز 

الوليات  جائزة  انط�ق  مع  نللاري  موعد  على  ال�ضرعة  ع�ضاق  �ضيكون 
للفورمول  العامل  بطولة  ع�ضرة من  ال�ضابعة  املرحلة  الكرى،  املتحدة 
واحد على حلبة اأو�ضنت يف تك�ضا�س مع اأف�ضلية �ضائق ريد بول الهولندي 
ماك�س فر�ضتابن بانط�قه من املركز الول اأمام مطارده املبا�ضر على 
الذي  هاميلتون  لوي�س  الريطاين  مر�ضد�ضي�س  �ضائق  العاملي  اللقب 

ي�حقه كظله.
حّذر "ال�ضر" هاميلتون مناف�ضه انه لن مينحه ال�ضوء الخ�ضر للفوز 
ميكن  فر�ضة  هللنللاك  لن  جلليللدة،  بانط�قة  اأقلللوم  اأن  "�ضاأحاول  قللائللً� 
ا�ضتغ�لها عند املنعطف الأّول، و�ضاأقدم اأف�ضل ما لدّي. هديف هو الفوز 

بال�ضباق".
ال�ضائقني  ترتيب  ومت�ضدر  عاما   24 الللل  ابللن  فر�ضتابن،  رد  يكن  ومل 
256.50(اأقّل  مقابل   262.50( هاميلتون  عللن  نللقللاط   6 بللفللارق 
اأركللز على  اأن  اأريللد فقط  اأهتم مبا يح�ضل خلفي،  "لن  قللال  اإذ  �ضرامة 

نف�ضي".
واأكر  ال�ضائقني  يفّرق بني هذين  �ضيء  اأن ل  اأو�ضنت،  يف  وا�ضحاً  وبللدا 

للتجارب  الثانية  الللفللرتة  خلل�ل  اجلمعة  ح�ضل  مللا  ذلللك  على  بللرهللان 
للمن�ضات،  امل�ضتقيم  اخلللط  يف  �ضرعته  باأق�ضى  انطلق  فبعدما  احلللرة. 
مل  الللذي  هاميلتون  �ضيارة  مع  جنب  اإىل  جنباً  نف�ضه  فر�ضتابن  وجللد 

يقرر اف�ضاح املجال ملناف�ضه لي�ضل اأوًل للمنعطف.
بل  مللرات   7 العامل  بطل  وا�ضفاً  الهولندي عن غ�ضبه مما ح�ضل  عللّر 

"الغبي".
هداأت النفو�س ال�ضبت اأثناء التجارب الر�ضمية، بعدما متكن فر�ضتابن 
من ت�ضجيل اأ�ضرع توقيت للمرة التا�ضعة هذا العام والل 12 يف م�ضرته، 
بل  الخللر  فللاز  اأو�للضللنت حيث  على حلبة  هاميلتون  لهيمنة  حللداً  وا�ضعاً 
"امتحان" يوم ال�ضبت 3 مرات وحقق الفوز بال�ضباق 5 مرات يف الأعوام 
يف  ثانية عن مطاره   0.209 بفارق  بللول  ريللد  �ضائق  وتقدم  الأخلللرة. 

فيما حّل زميل الأّول، املك�ضيكي �ضرخيو "ت�ضيكو"  الف�ضية"،  "الأ�ضهم 
مبناف�ضة  ينذر  �ضراع  يف  ثانية   0.224 بفارق  متاأخراً  ثالثاً  بري�س 

حامية الوطي�س.
نهاية  مع  العاملية،  البطولة  يف  الأّول  للقبه  ال�ضاعي  فر�ضتابن،  قللال 
الفرتة  يف  احللبة.  على  جللداً  مثرة  المللور  "كانت  الر�ضمية  التجارب 
الثالثة، مل تكن لفتي الوىل ا�ضتثنائية ويف اللفة الخرة �ضقطت بع�س 

زخات املياه. مل اأكن اأعرف ما اإذا كنت �ضاأحقق هذا التوقيت".
وتابع "يف نهاية املطاف كان ذلك كافياً ل�ضجل اأ�ضرع توقيت. المر جيد 
املركزين  نحتل  اأن  البداية.  يف  �ضورة  باأف�ضل  نظهر  مل  اأننا  خ�ضو�ضاً 

الأول والثالث )مع بري�س( فهو اأداء �ضلب من ناحيتنا".
على الأرا�ضي الأمركية يف تك�ضا�س، حيث مل يخ�ضر فريق مر�ضيد�س يف 

التجارب التاأهيلية منذ عام 2014 حمققاً يف كل مرة التوقيت الأ�ضرع، 
اأظهر ريد بول قوة ارادته للعودة اإىل القمة بعد جتارب حرة متوا�ضعة، 

ما ميكن اأن يوؤمن له الفوز يف �ضباق الأحد.
نقطة   36 بفارق  متقدماً  ال�ضانعني  ترتيب  على  مر�ضيد�س  ويهيمن 
الثاين  �ضائقه  اأن  علماً   ،)397.50 بول )433.50 مقابل  ريد  اأمللام 
لكنه  التجارب،  يف  توقيت  اأ�ضرع  رابع  �ضجل  بوتا�س  فالتري  الفنلندي 
�ضينطلق من املركز التا�ضع اثر ح�ضوله على عقوبة الرتاجع 5 مراكز 
حمرك  تبديل  لعدد  القانونية  "كوتا"  الللل  تخطي  فريقه  قللرار  ب�ضبب 

�ضيارته.
تراجع بوتا�س، �ضّب يف م�ضلحة �ضائق فراري �ضارل لوكلر من موناكو 

الذي �ضينطلق من املركز الرابع برغم ت�ضجيله خام�س اأ�ضرع توقيت.
األللونلل�للضللو )األلللبلللني( والأملللللاين  املللقللابللل �ضينطلق ال�للضللبللاين فللرنللانللدو  يف 
�للضلليللبللا�للضللتلليللان فلليللتللل )اأ�لللضلللتلللون ملللارتلللن( ملللن قلللاع الللرتتلليللب، علللللى غرار 
تبديل  اإىل  فرقهم  عمدت  بعدما  )وليام�س(  را�ضل  جللورج  الريطاين 

املحرك والعديد من القطع قبل التجارب.

فري�شتابن الأ�شرع يف التجارب الر�شمية وهاميلتون يالحقه كظله 

فر�س اأودينيزي تعادًل قاتً� على م�ضيفه اأتالنتا 1-1 
يف الدوري الإيطايل لكرة القدم، وذلك �ضمن مناف�ضات 

املرحلة التا�ضعة الأحد.
تللقللدم اأ�للضللحللاب الأر�لللللس بللفلل�للضللل الأوكلللللللراين رو�ض�ن 
يف  رّد  اأودينيزي  اأن  اإل   ،56 الدقيقة  يف  مالينوف�ضكي 
ال�ضائع  بللدل  املحت�ضب  الللوقللت  مللن  الللرابللعللة  الدقيقة 

لل�ضوط الثاين براأ�ضية من الرتغايل بيتو.
وف�ضل اأتالنتا يف حتقيق فوزه الثاين توالياً يف "�ضري 
املرحلة  4-1 يف  اإملللبلللويل  مللرمللى  ربللاعلليللتلله يف  اأ" بللعللد 
ال�ضابقة، واخلام�س يف هذا املو�ضم مكتفياً بتعادل ثالث 
املركز  يف  نقطة   15 اإىل  ر�للضلليللده  لللرفللع  وهللزميللتللني، 
الرتتيب  يف  اأكللرث  يرتاجع  اأن  بامكانه  حيث  اخلام�س، 
قللمللة هذه  اأمللللام يوفنتو�س يف  اإنلللرت  مللبللاريللات  بللانللتللظللار 
نابويل يف  اأمللام  ورومللا  اأمللام لت�ضيو،  املرحلة، وفرونا 

وقت لحق اليوم.
على  باأف�ضل طريقة  بالرد  النف�س  اأتالنتا ميني  وكللان 
مان�ض�ضرت  اأمللام م�ضيفه  اأيللام  اأربعة  قبل  الفوز  اهللداره 
اأن يقلب  يونايتد النكليزي بعدما تقدم بهدفني، قبل 
اأهداف   3 "ال�ضياطني احلمر" الطاولة وي�ضجل  فريق 

منها هدف الفوز احلا�ضم للنجم الرتغايل كري�ضتيانو 
املجموعة  مناف�ضات  مللن  الثالثة  اجلللولللة  يف  رونللالللدو 

ال�ضاد�ضة مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا.
الخطر  فكان  املرتدة  الهجمات  على  اأودينيزي  اعتمد 
يف �ضفوفه الرجنتيني ناويل مولينا يف الدقيقتني 22 
اإّل  و35، يف حني كاد �ضاحب الأر�للس يفتتح الت�ضجيل 
اأّن القائم الأمين ت�ضدى لت�ضديدة ال�ضلوفيني يو�ضيب 
اثر متريرة  اجلزاء  داخل منطقة  املرتب�س  اإيلي�ضيت�س 

من الكولومبي دوفان زاباتا )39(.
ال�ضوط  بللدايللة  مللع  الت�ضجيل  اتللالنللتللا  افللتللتللح  �للضللريللعللاً، 
الثاين من خارج املنطقة من �ضانع الألعاب الأوكراين 
مالينوف�ضكي بقدمه الي�ضرى بعد متريرة من اإيلي�ضيت�س 
بيتو  اأّن  اإّل  فائزاً،  �ضيخرج  انه  اأتالنتا  واعتقد   .)56(
خللالللف الللتللوقللعللات بللراأ�للضلليللة مللن اجلللانللب الأميللللن داخل 
املنطقة اإىل و�ضط املرمى، بعد ركلة ركنية لعبها البديل 
الأملاين لزار �ضاماردجيت�س )90+4(، ليخ�ضر اأتالنتا 
نقطتني ثمينتني ومدربه جان بيرو غا�ضبريني الذي 
املحت�ضب  الوقت  من  الوىل  الدقيقة  يف  احلكم  طللرده 

بدل ال�ضائع.

 اأودينيزي يفر�س تعادًل قاتاًل على اأتالنتا 
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الفجر الريا�ضي

باأداء متذبذب، متّكن نادي مي�ن من اعت�ء 
بطله  الأنف�س  ب�ضق  بفوز  الرتتيب  �ضدارة 
اجلللللزائللللري اإ�للضللمللاعلليللل بلللن نللا�للضللر، على 
نللابللويل املللنللقللو�للس مللنللذ الللدقلليللقللة 20، 
4-2 ال�ضبت، �ضمن مناف�ضات املرحلة 
لكرة  الإيللطللايل  اللللدوري  مللن  التا�ضعة 

القدم.
وبعد اأربعة اأيام من تعر�ضه للهزمية 
الثالثة يف دور املجموعات يف م�ضابقة 
دوري اأبطال اأوروبللا، متكن مي�ن من 
مباريات  ت�ضع  مللن  �ضل�ضلة  على  احلللفللاظ 
خالية من الهزائم يف الدوري للمو�ضم احلايل 
ال�ضدارة  يف  وبللات  وتللعللادل(،  انت�ضارات  )ثمانية 
25 نقطة، بفارق نقطة واحللدة عن نابويل الذي  مع 

يواجه روما الأحد.
و�ضجل اأهداف مي�ن الرتغايل رافايل لياو )16(، دافيد 
نللا�للضللر )84(،  بللن  اإ�للضللمللاعلليللل  كللالبللريللا )35(، اجللللزائلللري 
اأحزر هديف  اإبراهيموفيت�س )89(، فيما  وال�ضويدي زلتان 
والغامبي  مللرمللاه(  يف  خطاأ   49( اإبراهيموفيت�س  بولونيا 

مو�ضى بارو )51(.
وخللا�للس ملليلل�ن امللللبلللاراة مللثللقللً� بللالللغلليللابللات، اأبلللرزهلللا حار�ضه 

الفرن�ضي مايك ماينان ومواطنه تيو هرنانديز.
وافتتح مي�ن الت�ضجيل يف الدقيقة 16 بت�ضديدة من لياو اإثر 

متريرة من اإبراهيموفيت�س.
وبح�ضب �ضبكة "اأوبتا" الإح�ضائية الريا�ضية، فاإن زلتان يف عمر 
و20 يوماً، هو ثاين لعب يتمكن من �ضناعة هدف يف  عاماً   40
الدوري الإيطايل بهذا العمر منذ مو�ضم 2004-2005، وكان 
فران�ضي�ضكو توتي قائد روما ال�ضابق هو اأول من حقق هذا الرقم 

بعمر 40 عاماً و145 يوماً اأمام تورينو عام 2017.
اأداما �ضومارو ببطاقة  وزادت حمنة بولونيا بطرد مدافعه الفرن�ضي 
حمراء يف الدقيقة 20 بعد تدخل عنيف اأكده حكم 
الفيديو  حللكللم  تقنية  اإىل  بللاللللللجللوء  امللللبلللاراة 

امل�ضاعد )يف اإيه اآر(.
وا�ضتغل "رو�ضونري" هذا النق�س العددي 
لي�ضاعف النتيجة يف الدقيقة 35، بت�ضديدة 

من كالبريا من م�ضارف منطقة اجلزاء.
هدفاً  اإبللراهلليللمللوفلليللتلل�للس  �ضجل   ،49 الللدقلليللقللة  ويف 
لتعادل  فمهد  فريقه،  مللرمللى  يف  ركنية  مللن  عك�ضياً 

بولونيا الذي اأدركه يف الدقيقة )51(.
لكن احلظ عاند البولونيني، وبتدخل عنيف ثان كان 
الطرد هذه املرة لروبرتو �ضوريانو ب�ضبب تدخل على 

توريه )58(.
اأوليفييه  الفرن�ضي  باملهاجم  بلليللويل  �ضتيفانو  وزج 
جللللرو، لللكللن تللنللفلل�للس اللل�للضللعللداء جلللاء علللن طللريللق بن 
اجلزاء  منطقة  م�ضارف  من  جميلة  بت�ضديدة  نا�ضر 
اأن ي�ضنع  الي�ضرى )84(، قبل  الزاوية  اأ�ضفل  �ضكنت 
لإبراهيموفيت�س  الللرابللع  الللهللدف  نف�ضه  اجلللزائللري 

الذي كّفر عن هدفه العك�ضي )89(.

امل�ضري  الللللدوري  مللن   2022-2021 اجلللديللد  املللو�للضللم  مناف�ضات  تنطلق 
لكرة القدم، للمرة الويل با�ضراف وتنظيم رابطة الأندية املحرتفة التي مت 

انتخابها موؤخراً لدارة امل�ضابقات املحلية للكرة امل�ضرية.
الإثنني  اللليللوم  ينطلق  الللذي  للللللدوري   63 الللل  الن�ضخة  وتللعللود اجلماهر يف 
بث�ث مباريات، اإىل امل�عب بعد غياب دام قرابة عامني على خلفية تداعيات 
تف�ضي فرو�س كورونا يف اآذار مار�س 2020، وبح�ضور 2000 م�ضجع لكل 

مباراة.
يف  الويل  للمرة  ال�ضاعد  الث�ثي  بينهم  نللاديللاً،   18 اللقب  على  ويتناف�س 
للدخان  وال�ضرقية  �ضابقاً(  )كوكاكول  �ضي  اأف  فيوت�ضر  النخبة،  اإىل  تاريخه 
وفاركو، يف مو�ضم انتقالت �ضيفي هو الكر تاريخياً، �ضهد ان�ضمام وانتقال 

209 لعبني حمليني واأجانب.
23 لعباً،  لل�ضفقات مع  اإبراماً  ت�ضدر نادي فيوت�ضر قائمة الأندية الكرث 
فيما تذيل الزمالك الرتتيب باإبرامه ث�ث �ضفقات مل يتمكن من قيدهم 
ب�ضبب حرمانه من القيد فرتتني عقب معاقبته من قبل املحكمة الريا�ضية 
الدولية على خلفية تعاقده مع ال�عب ح�ضام اأ�ضرف املقيد يف قائمة اأكادميية 

"نكوفو" الكامرونية.
وي�ضتهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه مبواجهة اإنبي الث�ثاء على ملعب 
برتو�ضبورت، فيما ي�ضعى غرميه التقليدي الهلي، حامل الرقم القيا�ضي بعدد 
مرات الفوز بالدوري مع 42 لقباً، اىل حتقيق انط�قه قوية اأمام م�ضيفه 
ال�ضماعيلي على ملعب اجلي�س برج العرب الأربعاء، يف بداية م�ضواره نحو 

ا�ضتعادة البطولة املف�ضلة عند جماهره.
الزمة  ظللل  يف  خا�ضة  بلقبه،  ل�حتفاظ  �ضهلة  الزمالك  مهمة  تكون  ولللن 
قبل  من  عليه  املوقعة  املالية  والغرامات  حالياً،  النادي  بها  مير  التي  املالية 
الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا ل�ضالح لعبني ومدربني �ضابقني رحلوا عن 

الفريق ومل يح�ضلوا على م�ضتحقاتهم، ا�ضافة اىل تاأخر �ضرف م�ضتحقات 
ال�عبني احلاليني.

واأكد الفرن�ضي باتري�س كارترون املدير الفني للزمالك اأن فريقه قادر على 
الحتفاظ بلقبه، م�ضراً اإىل اأنه ميلك لعبني قادرين على حتقيق طموحات 

واأح�م اجلماهر، رغم عدم قيد لعبني جدد.
واأ�ضاف كارترون "فريقي جاهز ل�ضربة البداية اأمام اإنبي، ون�ضعى لتحقيق 
الفوز ل�ضتكمال م�ضرة النت�ضارات املحلية بعد التاأهل لدور املجموعات يف 

بطولة دوري اأبطال اإفريقيا".
وينطبق الأمر ذاته على الأهلي الذى يعاين انعدام الثقة بني مدربه اجلنوب 
اإفريقي بيت�ضو مو�ضيماين وادارة النادي واجلماهر، بعد �ضياع لقبي الدوري 

وال�ضوبر املحلي يف املو�ضم املا�ضي.
البطولة  اإفريقيا، وهى  اأبطال  لدوري  املجموعات  لدور  الفريق  تاأهل  ورغم 
اأّن هناك  اّل  بقيادة مو�ضيماين،  ن�ضختني  اآخللر  لقبها يف  الهلي  التي يحمل 
حالة عدم ر�ضا جماهري ب�ضبب تراجع اأداء بع�س ال�عبني وتذبذب النتائج، 
ما اأدى اإىل طرح اأ�ضماء بديلة لتويل امل�ضوؤولية خلفاً للمدرب احلايل وقرار 

اإدارة النادي بتاأجيل جتديد عقده املنتهي يف نهاية املو�ضم اجلديد.
الدوري  بطولة  الأهلي خل�ضارة  "اأعلم مدى حزن جماهر  قال مو�ضيماين 

املو�ضم املا�ضي، لكن الفر�ضة متاحة ل�ضتعادة اللقب".
كما  ال�ضهلة  النقاط  بللاإهللدار  ن�ضمح  ولللن  جيداً  الللدر�للس  "ا�ضتوعبنا  واأ�للضللاف 
كل  يف  الفوز  هدفنا  و�ضيكون  املا�ضي،  املو�ضم  يف  الخللرة  املباريات  يف  حللدث 
اأبرزها التعاقد مع اجلنوب  املباريات". ودّعم الأهلي �ضفوفه بعدة �ضفقات، 
اإفريقي بر�ضي تاو قادماً من برايتون النكليزي، واملهاجم املوزمبيقي لوي�س 
ميكي�ضوين من �ضيمبا التنزاين، وح�ضام ح�ضن مهاجم �ضموحة، وكرمي فوؤاد 

مدافع اإنبي، اإىل جانب عودة الثنائي املعار عمار حمدي واأحمد عبد القادر.

اأمام  بالهزمية  غاغو  فرناندو  اجلديد  مدربه  مع  م�ضواره  را�ضينغ  ا�ضتهل 
الأرجنتيني  الللدوري  من   18 اجلولة  يف   1-2 �ضنرتال  رو�ضاريو  م�ضيفه 

لكرة القدم.
روبن  ومللاركللو  )ق56(  اإنفانتينو  جينو  املللبللاراة  يف  رو�للضللاريللو  ثنائية  �ضجل 

)ق80( بينما اأحرز هدف را�ضينغ اإنزو كوبيتي )ق66(.
وبخ�ضارته للمرة اخلام�ضة هذا املو�ضم، جتمد ر�ضيد را�ضينغ الذي مل يذق 
طعم النت�ضار للمباراة الثالثة على التوايل، عند 23 نقطة يف املركز الل15، 

بينما رفع رو�ضاريو ر�ضيده اإىل 24 نقطة يف املرتبة الل13.
وكانت مباراة اأم�س الأوىل لفرناندو غاغو لعب ريال مدريد وروما ال�ضابق 
ال�ضهر اجلاري  21 من  تولها يف  التي  لرا�ضينغ  الفنية  الإدارة  راأ�للس  على 

بعقد ميتد حتى نهاية 2022.

وانطلقت اجلولة 18 من الدوري الأرجنتيني ال�ضبت، بتعادل خيمنا�ضيا ل 
ب�تا مع �ضيفه �ضنرتال كوردوبا 2-2 ليحل �ضاحب الأر�س يف املركز الل11 

بل25 نقطة ويحتل ال�ضيوف املرتبة الل25 بل13 نقطة.
ر�ضيده  لرفع   1-2 ب�تين�ضي  �ضيفه  على  خو�ضتي�ضيا  اإي  ديفين�ضا  وفللاز 
فيليز  خلف  الأهللداف  بفارق  ال�ضاد�ضة  للمرتبة  بها  يرتقي  نقطة   28 اإىل 
الل17  20 نقطة يف املرتبة  �ضار�ضفيلد، فيما جتمد ر�ضيد ب�تين�ضي عند 

باجلدول الذي يت�ضدره ريفر بليت بل39 نقطة.
ومن املقرر اأن ت�ضتكمل اجلولة اأم�س الأحد، باأربع مباريات اأبرزها زيارة بوكا 
ب�ضت مواجهات  الثنني،  اليوم  اأن تختتم  �ضار�ضفيلد على  لفيليز  جونيورز 
تاأتي على راأ�ضها مباراة املت�ضدر ريفر بليت التي ي�ضت�ضيف فيها اأرخنتينو�س 

جونيورز.

••  اأبوظبي – رم�شان عطا  

ت�ضتعد العا�ضمة اأبوظبي ل�ضتقبال 
الن�ضختني )23( و )24( العربية 
واللللدولللليلللة، مللن مللنللافلل�للضللات بطولة 
للفنون  الإمارات"  "حماربي 
تنظمها  الللتللي  املختلطة،  القتالية 

باملز الريا�ضية يومي 
اخلمي�س واجلمعة املقبلني،  ب�ضالة 
اأريلللنلللا يف مللديللنللة زايد  جللوجلليللتلل�للضللو 

الريا�ضية.  
واأكملت اللجنة املنظمة ال�ضتعدادات 
اللللنلللهلللائللليلللة لإقلللللاملللللة الللنلل�للضللخللتللني ، 
مللع بلللدء تللوافللد الأبلللطلللال الللعللرب و 

العامليني اإىل اأبوظبي، حيث �ضتعقد 
موؤمتراً  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
�ضحفياً، ظهر اليوم الثنني ،مبقر 
اأبوظبي،  يف  الريا�ضية  باملز  �ضركة 
البطولة،  تفا�ضيل  عللن  للل�إعلل�ن 
بح�ضور فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة 
لباملز  التنفيذي  والرئي�س  املنظمة 

الريا�ضية.   
اللل�للضللابللقللة ي�ضع على  الللنلل�للضللخ  جنلللاح 

عاتقهم م�ضوؤولية كبرة
املنظمة  اللجنة  اأن  درويلل�للس  واأكللللد 
لتنظيم  ال�ضتعدادات  كافة  اأكملت 
حماربي  جنللللاحللللات  تلللعلللزز  بلللطلللوللللة 
اخلارطة  على  ومكانتها  الإمللللارات 

عبداملنعم  بللتللوجلليللهللات  اللللعلللاملللليلللة، 
باملز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�ضمي 

لكل  الدائمة   ومتابعته  الريا�ضية 
تفا�ضيل احلدث.

البطولة  اأن  اىل  درويللل�لللس  واأ�للللضللللار 
بخطى  النلللللطللللل�ق  علللللللى  عللللازمللللة 
جائجة  مللن  الللتللعللايف  عللقللب  �ضريعة 
البطولة يف  والللتللي جنحت  كللورونللا 
بتنظيم  خلل�لللهللا  الللتللحللدي  كلل�للضللب 
من  مقاتلني  بح�ضور  ن�ضخة   12
اجلهود  بف�ضل  العامل،  انحاء  �ضتى 
التي بذلتها دولة الإمللارات يف تلك 

الفرتة ال�ضعبة  .  
واأعلللللن درويلل�للس عللن م�ضاركة نخبة 
من املقاتلني يف الن�ضختني العربية 
جمهور  اأن  اإىل  ملل�للضللراً  والللدوللليللة، 

وحمبو الألعاب القتالية يف الإمارات 
ب�ضهرتني  ملللللوعلللللودون  وخلللارجلللهلللا 

ريا�ضيتني يف نهاية الأ�ضبوع ،  
على  تعمل  املنظمة  اللجنة   : وقللال 
اإجنللاح احلللدث مبا يتنا�ضب مبكانة 
القتالية  الفنون  عا�ضمة  اأبوظبي 
الن�ضخة  انللتللهللاء  مللنللذ   ، اجللللديلللدة 
املا�ضية، حيث بداأ املنظمون يف عمل 
كثراً  حتمل  بطولة  لتنظيم  دوؤوب 
املللفللاجللاآت، وبللات يف حكم املوؤكد  من 
من  عامليني  عللرب  اأبللطللال  م�ضاركة 

�ضتى اأنحاء العامل. 
وكلل�للضللف درويللل�لللس علللن حلل�للضللور عدد 
املحلية  الريا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من 

الن�ضختني  يف  والللعللامللليللة  والللعللربلليللة 
الن�ضخ  جنللاح  اأن  مللوؤكللداً  املقبلينت، 
ال�ضابقة ي�ضع على عاتقهم م�ضوؤولية 

التطوير  اىل  اللل�للضللعللي  يف  كلللبلللرة 
جزء  البطولة  اأن  ول�ضيما  امل�ضتمر 
القيادة  لللروؤيللة  الكلية  النظرة  مللن 

اإىل  م�ضراً  الريا�ضة  يف  الر�ضيدة 
باتت  الإملللارات  حماربي  بطولة  اأن 

من�ضة عاملية للبطولت الكرى.

احلدث يتنا�سب ومكانة اأبوظبي عا�سمة الفنون القتالية اجلديدة

»باملز الريا�شية« تكمل ال�شتعدادات لن�شختني العربية والدولية من »حماربي الإمارات«

اجلزائري بن نا�شر ينقذ ميالن 
وُيثقل وزر نابويل 

الزمالك للحفاظ على اللقب والأهلي ل�شتعادته 

را�شينغ يخ�شر يف اأول مباراة حتت قيادة فرناندو غاغو

)فوؤاد دروي�س( 
عمل دوؤوب لتنظيم بطولتني يحمالن كثريًا من املفاجاآت يف  املنظمون  • بداأ 

على االنطالق بخطى �سريعة عقب التعايف من جائحة كورونا  عازمة  • البطولة 



طفل م�شاب بال�شيخوخة يلتحق باملدر�شة
ق�ضة  نف�س  �ضيعي�ضان  اأنهما  يعتقدان  م�ضريان  واللللدان  يكن  مل 
الذي  )الأعللجللوبللة(،   "Wonder" ال�ضهر  الأمللركللي  الفيلم 
عر�س عام 2017 وتدور اأحداثه حول حياة الطفل اأوغي بوملان، 
الذي ولد مبر�س نادر يف الوجه، وهو مت�زمة تريت�ضر كولينز، 
التي تعد حالة وراثية جينية توؤثر يف تطور �ضكل عظام الوجنتني 

والفكني والأذنني واجلفون.
امل�ضريني  الوالدين  فرا�س  ازدان  الفيلم،  عر�س  �ضنة  نف�س  ففي 
هيثم ودينا باملولود زين، م�ضابا مبر�س نادر ي�ضمى "بروجريا".
وهلللذا املللر�للس هللو مللر�للس وراثلللي نلللادر يت�ضبب يف اإ�للضللابللة حديثي 
املر�س يف  املبكرة، ويبداأ ظهور  ال�ضيخوخة  الللولدة مبر�س ي�ضبه 
الأطفال قبل  هللوؤلء  13 عاما، وقد ميوت  اإىل غاية  اأول عامني، 

ال�ضن املتوقع اأو بعده.
 وغلللاب زيلللن عللن الأنلللظلللار بللعللد ظللهللوره الأول مللنللذ عللامللني، وعاد 
باملدر�ضة  اإحلللاقلله  يف  جناحهم  ليعلنوا  اأ�للضللرتلله،  ب�ضحبة  مللوؤخللرا 
م�ضايقات،  اأو  تنمر  دون  جيله،  اأطللفللال  بني  ليتعاي�س   "kg1"
جديدة،  ب�ضداقات  ويحظى  التعليم،  نحو  خطواته  اأوىل  ليخطو 
بعد اأن حتمل واأ�ضرته كل اآلم "التنمر واملر�س"، ونظرات الأطفال 
له بعد اأن تبدلت م�حمه، لتكون الأم ِعو�ضا له يف حمنته التي 
حتولت بعد ذلك ملنحة. الطفل زين حتدث لل"�ضكاي نيوز عربية"، 
بالأطفال  واخت�طه  املدر�ضة  يف  الدرا�ضية  اأيامه  اأول  عن  وحكى 
الأطللفللال، كذلك حديثه عن  ال�ضريع مع زم�ئه من  والنللدمللاج 

اأ�ضحابه اجلدد الذين اكت�ضبهم باملدر�ضة.

لأول مرة منذ 150 عاما.. العثور 
على بومة �شيللي الن�شر يف غانا

لبومة عم�قة  �ضورة  غانا  يعملون يف  بريطانيون  علماء  التقط 
اللللغلللابلللات املطرة  تلل�للضللاهللد يف  النلللقلللرا�لللس ومل  مللعللر�للضللة خلللطللر 

الأفريقية منذ نحو 150 عاما.
وهذه هي املرة الأوىل التي يتم التقاط �ضورة لهذا النوع من طائر 
البومة العم�قة يف الرية منذ عقد ال�ضبعينات من القرن التا�ضع 

ع�ضر.
ووفقا لتغريدة م�ضحوبة ب�ضورة البومة على تويرت، فقد �ضوهدت 
اأكتوبر اجلاري، وهي م�ضاهدة  ال�ضاد�س ع�ضر من  بومة الن�ضر يف 

و�ضفها علماء البيئة باأنها "اكت�ضاف مثر".
ويعتفد بوجود ب�ضعة اآلف فقط من هذا الطائر النادر الذي مت 
ما  بح�ضب  النقرا�س،  خلطر  معر�ضة  اأنها  على  ر�ضميا  ت�ضنيفه 

ذكرت �ضحيفة الندبندنت الريطانية.
احلياة  علوم  ق�ضم  من  توبيا�س،  جوزيف  الطائر  �ضورة  والتقط 
البيئة من  عللامل  لللنللدن، وروبللللرت ويليامز،  كللوللليللدج  اإمللريللال  يف 

�ضومر�ضت.
لها  تكن هناك م�ضاهد موؤكدة  التي مل  البومة،  العاملان  واكت�ضف 
وقت  يف  النهار  فللرتة  خلل�ل  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  �ضبعينيات  منذ 

�ضابق من هذا ال�ضهر.
ثانية فقط، فقد متكنوا   15 ملدة  الطائر  روؤيللة  الرغم من  وعلى 
من التقاط �ضور كافية للتعرف عليه، فالبومة ذات عيون �ضوداء 

مميزة، ومنقار اأ�ضفر، وحجمها �ضخم.
وقال توبيا�س: "لقد كانت البومة كبرة جدا، يف البداية اعتقدنا 
اأنها ن�ضر"، م�ضيفا "حل�ضن احلظ، كانت تقف على فرع منخف�س 
وعندما رفعنا مناظرنا اأ�ضبنا بالده�ضة. ل توجد بومة اأخرى يف 

الغابات املطرة باأفريقيا بهذا احلجم".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تنباأ فيلم م�شري بحادثة هوليوود قبل 60 عاما؟
ين�ضغل العامل كله الآن باحلادثة التي وقعت خ�ل ت�ضوير الفيلم الأمريكي "را�ضت"، حيث قتل بطل الفيلم األيك 
اإليه  ينتبه  ل  قد  ما  ولكن  بجروح خطرة،  واأ�ضاب خمرجه  الفيلم،  ت�ضوير  بالدوين عن طريق اخلطاأ، مديرة 

البع�س اأن هذا امل�ضهد قدمته ال�ضينما امل�ضرية قبل 60 عاما.
واأطلق األيك بالدوين )63 عاما( الر�ضا�س من �ض�ح ناري كان يفرت�س اأن يكون حم�ضوا بر�ضا�س فارغ )م�ضد�س 
"امل�ضد�س ال�ضاخن"، فللاأردى مديرة  بللارد(، لكن ال�ض�ح كان حم�ضوا بر�ضا�س قاتل، وهو ما يطلق عليه م�ضطلح 

الت�ضوير مقتولة على الفور، بينما مت نقل املخرج للم�ضت�ضفى لتلقي الع�ج.
فيلم "مع الذكريات" الذي قدمته ال�ضينما امل�ضرية عام 1961، اأي قبل 60 عاما كاملة من الآن، ت�ضمن م�ضهد 
حادثة بالدوين حرفيا، حيث اأن بطل الفيلم اأحمد مظهر والذي كان يقوم بدور ممثل م�ضهور يف الفيلم، اأقدم على 

قتل مرمي فخر الدين التي كانت تقوم بدور ممثلة.
وتدور ق�ضة الفيلم امل�ضري حول اأحد م�ضاعدي مظهر يف الفيلم، والذي كان يكره مرمي فخر الدين لأنها يف نظره 
داخل  امل�ضاهد  اأحد  ا�ضتخدمه مظهر يف  "الف�ضنك" بر�ضا�س حقيقي يف م�ضد�س  الر�ضا�س  بتبديل  فقام  خائنة، 
الفيلم، مما ت�ضبب يف مقتل مرمي فخر الدين على الفور، لي�ضاب اأحمد مظهر على ال�ضا�ضة بال�ضدمة بل ودخل 

يف نوبة مر�س ب�ضبب ذلك.
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طبيب عراقي يح�شل على اأعلى تكرمي من الأمري ت�شارلز
�ضورة جمعت ويل العهد الريطاين، الأمر ت�ضارلز، برجل عراقي، برزت 

لتمثل اإجنازا عراقيا يف جمال الطب، بطله طبيب رفع ا�ضم ب�ده عاليا.
تكرميا  الللريللطللانلليللة،  المللراطللوريللة  و�للضللام  على  عللراقللي  طبيب  وح�ضل 

خلدمته يف جمال الطب والع�قات الطبية الدولية.
اأملللرا�لللس الأعلل�للضللاب، علللللى و�ضام  �للضللاكللر، اخت�ضا�ضي  الللدكللتللور رعلللد  ونلللال 
له  �ضلمها  والللتللي  اإي"،  بللي  "�ضي  قائد  برتبة  الريطانية  المللراطللوريللة 
بريطانيا  ملكة  عللن  نيابة  ت�ضارلز،  الأملللر  بريطانيا  عهد  ويل  �ضخ�ضيا 
اإليزابيث الثانية، وذلك تكرميا خلدمته يف جمال الطب والع�قات الطبية 
الإمراطورية  لو�ضام  مرتبة  اأعلى  اإي"  بي  "�ضي  و�ضام  ويعتر  الدولية. 
الريطانية، ويتم منحه ل�أفراد تقديرا لإجنازاتهم التي تفوق وظيفتهم 

العتيادية.
ويراأ�س الدكتور رعد �ضاكر، منذ 12 عاما، ق�ضما ي�ضم اخت�ضا�ضات جراحة 
اجلملة الع�ضبية وطب العيون والأنف والأذن واحلنجرة وجراحة الرقبة 
يف م�ضت�ضفى "اإمريال هو�ضبيتل" يف غرب لندن، ويعمل حتت اإ�ضرافه 110 

طبيبا بريطانيا.
جدير بالذكر اأن الطبيب رعد �ضاكر من مواليد 1948 وتخرج عام 1971، 

من كلية طب بغداد، وهو زميل كلية الأطباء امللكية الريطانية.

التحقيق يرتكز على �شخ�شني مبقتل م�شورة وي�شرتن
املتحدة  الوليات  التحقيق يف م�ب�ضات مقتل مديرة ت�ضوير يف  يتوا�ضل 
مع  وي�ضرتن،  فيلم  ت�ضوير  خ�ل  بالدوين  األيك  اأطلقها  ر�ضا�س  بطلقة 

الرتكيز على امل�ضرفة على الأ�ضلحة وم�ضاعد املخرج.
بالدوين  األيك  اأطلقها  اأ�ضيبت هالينا هات�ضينز بر�ضا�ضة يف �ضدرها  وقد 
من �ض�ح ا�ضتخدم اأك�ض�ضوارا يف فيلم "را�ضت"، وفق تقرير التحقيق الأويل 
الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س. وهي ُنقلت باملروحية اإىل م�ضت�ضفى 

يف نيو مك�ضيكو حيث اأُعلنت وفاتها.
اأما املخرج جويل �ضوزا الذي اأ�ضيب يف كتفه يف هذه احلادثة، فهو يف طور 
التعايف. وقد ك�ضف ال�ضبت يف بيان ُنقل اإىل موقع "ديدلين" اأنه "مفجوع 

بخ�ضارة �ضديقة وزميلة".
واأ�ضار اإىل اأن هالينا كانت "مفعمة باحلنّية واحلياة واملوهبة".

على  امل�ضرفة  عاما(،   24( ريد  هانا غوتيريز  دور  على  املحققون  ويرّكز 
التقرير،  بح�ضب  رت،  ح�ضّ التي  هللي  لأنللهللا  الت�ضوير،  موقع  يف  الأ�ضلحة 
و�ضعته يف  قد  وكانت  القاتلة.  الطلقة  الللذي خرجت منه  الناري  امل�ضّد�س 
عربة مع �ض�حني اآخرين. ثّم قام معاون املخرج دايف هالز املعروف بطول 
اأحد  على  التمّرن  خلل�ل  لبالدوين  ال�ض�ح  باإعطاء  املللجللال  هللذا  يف  باعه 
اأنلله غر حم�ضو بر�ضا�س فعلي  اأي  "بارد"،  اإنلله  له  الفيلم، قائ�  م�ضاهد 

وفق امل�ضطلحات امل�ضتخدمة يف جمال الت�ضوير ال�ضينمائي.

�شفعة مفاجئة على وجه 
حاكم حمافظة اإيراين

فللوجللئ احلللاكللم اجلللديللد ملحافظة 
غربي  �ضمال  ال�ضرقية  اأذربلليللجللان 
اأثناء  وجللهلله  علللللى  ب�ضفعة  اإيللللران 
حفل تن�ضيبه، يف خرق غر متوقع 
ح�ضره  حفل  يف  الأمللللن،  ملنظومة 

وزير الداخلية.
الهجوم  وراء  اللللدافلللع  يلللللزال  ول 
غللر وا�لللضلللح، علللللى الللرغللم مللن اأن 
املللحللافللظ كلللان �للضللابللطللا �للضللابللقللا يف 
تقارير  وت�ضر  الللثللوري.  احلللر�للس 
اإع�مية اإىل اأن املحافظ اجلديد، 
خرم،  عابدين  جللرنال  الريغادير 
تعر�س �ضابقا ل�ختطاف من قبل 

قوات املعار�ضة ال�ضورية.
اأن  الللللتللللقللللاريللللر  اإحلللللللللدى  وذكلللللللللرت 
�للضللبللب اللللهلللجلللوم علللللللى خلللللرم كان 

"�ضخ�ضيا".
تريز  يف  املن�ضة  اإىل  خللرم  و�ضعد 
اندفع  عندما  املحافظة  عا�ضمة 
و�ضفع  الللكللواللليلل�للس  ملللن  اللللرجلللل 

امل�ضوؤول على الفور.
بثه  ملللل�للللضللللور  مللللقللللطللللع  و�للللضللللجللللل 
وهم  احل�ضد  احلكومي  التلفزيون 
مللذهللولللون مللن اللل�للضللدمللة، وتردد 
ال�ضوت.  نظام  يف  ال�ضفعة  �ضدى 
وا�للضللتللغللرق الأمللللر علللدة ثللللوان قبل 
اأمللن يرتدون  اإليه رجللال  اأن ي�ضل 

م�ب�س مدنية.
وجللللر رجلللللال الأملللللن اللللرجلللل عر 
فيما  �ضتارا،  واأ�ضدلوا  جانبي،  باب 
رك�س اآخرون اإىل امل�ضرح وا�ضتبكوا 

بالأيدي مع بع�ضهم البع�س.
واأظلللللهلللللر ملللقلللطلللع مللل�لللضلللور بللللث يف 
املن�ضة  اإىل  عللودة خرم  وقت لحق 
امل�ضطرب،  احل�ضد  اإىل  ليتحدث 

واجلميع واقفون.

ممثل كندي يتفاو�س على 
الن�شمام لفيلم عن باربي

يللتللفللاو�للس املللمللثللل اللللكلللنلللدي ريلللان 
لفيلم  النلل�للضللمللام  على  جو�ضلينغ 
يتم الإعداد له حول دمية "باربي" 
روبي  مللارغللوت  ببطولته  �ضتقوم 

و�ضتخرجه غريتا جرويج.
اإذا  "ديدلين" اأنلله  واأو�للضللح موقع 
فاإن  بللالللنللجللاح،  املللفللاو�للضللات  تكللت 
كني  �ضخ�ضية  �ضيج�ضد  جو�ضلينغ 
جرويج  كتبته  الللللذي  الللفلليلللللم  يف 
اأي�ضاً  املخرج  زوجها  مع  بالتعاون 

نواه بومباك.
فيلم  تلللقلللدمي  مللل�لللضلللروع  ويللللطللللرح 
�ضنوات  مللنللذ  "باربي"  دملليللة  عللن 
البداية  وارتللبللط يف  هللوللليللوود،  يف 
تو�ضلت  الللتللي  "�ضوين"  بلل�للضللركللة 
�ضركة  مللع  اتللفللاق  اإىل   2014 عللام 
"ماتل" املالكة حلقوق الدمية من 

اأجل تقدمي عمل �ضينمائي.
ويف 2016 مت الإع�ن عن احتيار 
�ضومر  اإميلللي  للممثلة  "�ضوين" 
اأنها  اإل  الللفلليلللللم  بللبللطللولللة  لللتللقللوم 
اعتذرت عن العمل يف العام التايل 

لرتباطها باأعمال اأخرى.
ويف يوليو )متوز( 2017 اأجرت اآن 
"�ضوين"  مللع  مفاو�ضات  هللاثللاواي 
للللتلللحلللل حملللللل �للللضللللومللللر، ولحللللقللللا 
الفيلم من  "�ضوين" عر�س  اأجلت 
مايو  اإىل   2018 )اآب(  اأغ�ضط�س 

)اأيار( 2020.
"�ضوين" مع  اتللفللاق  انللتللهللى  ولللكللن 
"ماتل" لتقدمي باربي يف ال�ضينما 
عام 2018، لتنتقل "ماتل" للعمل 
مع "وارنر برو�س" من اأجل تقدمي 
اأن  املتوقع  ومللن  دميتها  عن  فيلم 

يتم ت�ضويره يف 2022.

خ�شر اأحمد يح�شد جائزة في�شباكو
نال املخرج ال�ضومايل خ�ضر اأحمد اجلائزة الكرى 
يف الدورة ال�ضابعة والع�ضرين من مهرجان واغادوغو 
الإفريقي لل�ضينما والتلفزيون )في�ضباكو( عن فيلمه 

الطويل الأول "زوجة حّفار القبور".
وتلللعلللّذر علللللى امللللخلللرج الللبللالللغ ملللن الللعللمللر 40 عاما 
واحلامل اجلن�ضية الفنلندية اأي�ضا الذي �ضّور فيلمه 
الأ�ضلية،  ن�ضخته  يف  ال�ضومالية  باللغة  جيبوتي  يف 
عا�ضمة  اأقيم يف  الللذي  املهرجان  ح�ضور حفل ختام 
املخرج  التحكيم  جلنة  رئي�س  وقللال  فا�ضو.  بوركينا 
املوريتاين عبدالرحمن �ضي�ضاكو خ�ل الإع�ن عن 
"اأجمل  اإنللهللا  الذهبي  يينينغا  جللواد  بجائزة  الفائز 
فخر  وم�ضدر  اإفريقي  �ضينمائي  يتلّقاها  قد  جائزة 
اأحمد  خ�ضر  وال�ضينمائي  الكاتب  هاجر  له".  كبر 
املولود يف مقدي�ضو يف ال�ضاد�ضة ع�ضرة من العمر مع 
فيلمه  اأخللرج  وهللو  ب�ضفة لجللئ.  فنلندا  اإىل  عائلته 
اآخللران يف  2014 وت�ه فيلمان  الق�ضر الأول �ضنة 
اأول فيلم طويل له بعنوان  2017 و2018. ويروي 
مع  يعي�ضان  زوجللني  ة  ق�ضّ القبور"  حللّفللار  "زوجة 

ابنهما يف حّي فقر يف جيبوتي.

ت�شقط من نافذة وهي مت�شي اأثناء نومها
�ضقطت  باأعجوبة بعدما  املوت  امللراأة بريطانية من  جنت 

من نافذة على ارتفاع 30 قدماً وهي مت�ضي اأثناء نومها.
اإحدى  �ضقة  نللافللذة  مللن  عللامللاً(  ميت�ضل )40  لللو  و�ضقطت 
�ضديقاتها بالطابق الرابع يف اأبردين با�ضكتلندا، وا�ضتقرت 
على مبنى خارجي من املعدن املموج، حيث كان على رجال 
الإطفاء اإنقاذها. ومت نقل ميت�ضل اإىل امل�ضت�ضفى بوا�ضطة 
الكاحل  يف  الللتللواء  مللن  فقط  عانت  لكنها  اإ�للضللعللاف،  �ضيارة 
حديث  يف  ميت�ضل  وقللالللت  جبهتها.  على  ونلللدوب  الأيلل�للضللر 
ل�ضحيفة ذا �ضن الريطانية: "كنت يف زيارة ملنزل اإحدى 
�ضديقاتي واأم�ضيت ليلة �ضعيدة حًقا، وذهبت اإىل الفرا�س 
وال�ضيء التايل الذي اأتذكره اأنني ا�ضتيقظت فوق هذا املبنى 
واأنا اأ�ضرخ. كنت اأعاين من اأمل �ضديد وكان هناك الكثر 
من الدماء على راأ�ضي. كنت مرعوبة - ومل اأ�ضتطع معرفة 
كيف حدث ذلك". وقالت ميت�ضيل وهي طالبة علم نف�س 
اأثناء نومي عندما كنت مراهقة،  "اعتدت امل�ضي  متفرغة 
لكنني كرت على ذلك. وقالت والدتي اإنني كنت اأ�ضر يف 
واأحتللدث مع نف�ضي، لكن مل يحدث �ضيء  غرف خمتلفة 
للغاية  حمظوظة  باأنني  اأ�ضعر  قبل.  من  القبيل  هذا  من 

لأنني بخر. وقال الأطباء واملمر�ضات اإنها معجزة".

ي�شتخدمان 4 اأحرف فقط لت�شمية اأطفالهما الـ 11
مواقع  علللللى  وا�للضللعللة  بلل�للضللهللرة  بلجيكيان  واللللللدان  حللظللي 
اختيارهما  ق�ضة  انت�ضرت  اأن  بعد  الجتماعي،  التوا�ضل 
لأ�ضماء اأطفالهما الل 11 برتكيبات خمتلفة من 4 حروف 
اأبجدية فقط. جويني ب�نكارت ومارينو فانينو والدان 
لأحد ع�ضر طفً� - �ضبع فتيات واأربعة اأولد - وجميعهم 
الأحرف  ونف�س  اأحللرف،  اأربعة  من  مكونة  اأ�ضماء  لديهم 
26 حرًفا يف  الرغم من وجود  الواقع. وعلى  الأربعة يف 
الأبجدية، وبعد ت�ضمية اأول طفلني لهما األيك�س واأك�ضيل، 
قرر الزوجان ا�ضتخدام الأحرف A و E و L و X لت�ضمية 
عائلة  يللريللدان  الللزوجللني  كلل�  ولأن  اأطللفللالللهللمللا.  جميع 
تراكيب  ا�للضللتللخللدام  اإىل  الأملللر  بهما  انتهى  فقد  كللبللرة، 
اأطفالهما  لت�ضمية  الأربللعللة  الأحلللرف  تلك  مللن  خمتلفة 
نف�ضه  ال�ضيء  لفعل  ويخططان  ا،  اأي�ضً التاليني  الت�ضعة 
وعلى  املقبل.  الللعللام  ع�ضر  الللثللاين  طفلهما  يولد  عندما 
 Alex، مت�ضابهة:  باأ�ضماء  اأطفالهما  ت�ضمية  من  الرغم 
 Axel، Xela، Lexa، Xael، Xeal، Exla، Leax،
Xale، Elax ،Alxe، اإل اأن الزوجني يقولن اإن التفريق 
لكن  لهما،  بالن�ضبة  ال�ضعب  بالأمر  لي�س  اأ�ضمائهم  بني 
الأمر لي�س كذلك بالن�ضبة للمعلمني، خا�ضة واأن 5 من 

اأطفالهما يدر�ضون يف املدر�ضة نف�ضها  .

بيع اأعمال لبيكا�شو بـ100 مليون دولر 
يف  �للضللاعللدت  لبيكا�ضو  اأخللللرى  واأعلللملللال  لللوحللة   11 بيعت 
وذلك  للفن،  ا�ضتثنائية  اإىل وجهة  حتويل ل�س فيجا�س 
 100 اأكللرث من  ال�ضبت مقابل  الأول  اأم�س  يللوم  مللزاد  يف 
مليون دولر. فقد اأقامت دار �ضوذبيز للمزادات هذا املزاد 
الأعمال  كانت  حيث  فيجا�س،  ب��س  بي�جيو  فندق  يف 
مللعللرو�للضللة مللنللذ �للضللنللوات. واأُقللليلللم املللللزاد قللبللل يللومللني من 
الذكرى رقم 140 ملي�د الفنان الإ�ضباين يف 25 اأكتوبر 

ت�ضرين الأول.

باري�س ت�شع اأحدث جيل من الأقمار الع�شكرية يف املدار 
و�ضعت فرن�ضا يف املدار اأم�س الأول ال�ضبت قمرا 
على  قلللّدم  الع�ضكرية  للل�تلل�للضللالت  ا�للضللطللنللاعللا 
�ضيادة  ركائز  واإحلللدى  تكنولوّجية  جوهرة  اأنلله 
التوترات  اأن  علللللى  جللديللدة  اإ�لللضلللارة  يف  اللللبللل�د، 

اجليو�ضيا�ضية انتقلت الآن اإىل الف�ضاء.
كورو  قاعدة  من   "5 "اأريان  �للضللاروخ  وانطلق 
 "4 "اآ  ال�ضطناعي  القمر  حللاملل�  غللويللانللا  يف 
ال�ضماح  �ضاأنه  ومللن  �للضللراكللوز،  برنامج  �ضمن 
اأنحاء  كللل  املللنللتلل�للضللرة يف  الللفللرنلل�للضلليللة  للللللجلليللو�للس 
تام،  وبللاأمللان  عالية  ب�ضرعة  بالتوا�ضل  الللعللامل 
الغوا�ضات. وقد  داخللل  بللرا وبحرا وجللوا ومللن 
اكتملت املهمة بنجاح بعد 38 دقيقة و41 ثانية 

من عملية الإط�ق.
وقللللال الللنللاطللق بللا�للضللم اللللقلللوات اجلللويللة وقلللوات 
�ضبيت  �ضتيفان  الكولونيل  الفرن�ضية  الف�ضاء 
لوكالة فران�س بر�س اإن "�ضراكيوز اآ 4 م�ضمم 
مللللقلللاوملللة الللهللجللمللات الللعلل�للضللكللريللة ملللن الأر�لللللس 

جمهز  وهلللو  الت�ضوي�س".  وكللذلللك  والللفلل�للضللاء 
بو�ضائل مراقبة ملحيطه القريب ولديه القدرة 

على التحرك لتجنب هجوم.
واإن اخلطر حقيقي. ففي متوز-يوليو 2020، 
باأنها  الأمركية مو�ضكو  الف�ضاء  قيادة  اتهمت 
م�ضاد  للل�للضلل�ح  مللدمللر  غللر  اخللتللبللارا  "اأجرت 
ل�أقمار ال�ضطناعية من الف�ضاء". ويف العام 
2017، حاول "قمر التج�ض�س" الرو�ضي لو�س-
ال�ضطناعي  الللقللمللر  ملللن  القلللللرتاب  اأوللليللمللب 

الع�ضكري الفرن�ضي الإيطايل اأثينا-فيدو�س.
وقللللال الللنللاطللق بللا�للضللم اللللقلللوات اجلللويللة وقلللوات 
�ضبيت  �ضتيفان  الكولونيل  الفرن�ضية  الف�ضاء 
لوكالة فران�س بر�س اإن "�ضراكيوز اآ 4 م�ضمم 
مللللقلللاوملللة الللهللجللمللات الللعلل�للضللكللريللة ملللن الأر�لللللس 
جمهز  وهلللو  الت�ضوي�س".  وكللذلللك  والللفلل�للضللاء 
بو�ضائل مراقبة ملحيطه القريب ولديه القدرة 

على التحرك لتجنب هجوم.

اأجنلينا جويل خالل ح�سورها عر�س فيلم Eternals خالل مهرجان روما ال�سينمائي ال�ساد�س ع�سر. ا ف ب

هادي�شا حتتفل بعيدها مع حبيبها
برفقة  وذللللك  ملليلل�دهللا،  عيد  مبنا�ضبة  الرتكية  هادي�ضا   النجمة  احتفلت 
حبيبها حممد دينت�ضرلر يف باري�س، وقد تداولت ال�ضحافة الرتكية �ضورا 
من  كبر  عللدد  هادي�ضا  تلّقت  وقللد  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  لهما 

التهاين من قبل املتابعني.
�ضمن  املو�ضم  هللذا  تطّل  لن  هادي�ضا  اأن  تركية  اإعلل�م  و�ضائل  ك�ضفت  وكانت 
جلنة حتكيم برنامج "�ضوت تركيا"، ومن املقرر اأن تتاألف جلنة التحكيم من 

مراد بوز، ايرو جوندي�س، اوغوزهان كو�س وبيازيد اوزتورك.
برفقة  لل هادي�ضا  البابارتزي �ضورة  التقطت عد�ضات م�ضوري  اأي�ضا  وكانت 
حبيبها ال�ضابق كاهان يلدرمي وهما يق�ضيان اإجازة مع بع�ضهما يف املك�ضيك، 

وحازت �ضورتهما على اإعجاب العديد من املتابعني.


