
   

حققت العالمة الكاملة يف 31 م�ؤ�شرًا 
الإمارات تتفوق عامليا يف تقرير 

 GovTech الن�ضج الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

حققت دولة الإم��ارات اإجن��ازاً عاملياً جديداً بحلولها �ضمن جمموعة 
احلكومي،  الرقمي  التحول  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  ال���دول  اأف�ضل 
لتكون الدولة العربية الوحيدة يف هذه املجموعة، وذلك وفقا لتقرير 
الن�ضج الرقمي احلكومي GovTech ال�ضادر عن البنك الدويل لعام 
والعتماد  الرقمي  التحول  ن�ضج  م�ضتويات  يقي�س  والذي   ،2021
القطاع احلكومي يف  العمل يف  التكنولوجيا احلديثة يف ت�ضيري  على 

العامل.                           حول  دولة   198
  )التفا�ضيل �س3(

موؤمتر يف العراق يدعو لل�ضالم مع اإ�ضرائيل 
والن�ضمام اإىل التفاقيات الإبراهيمية

•• اأربيل-وكاالت

العراق،  ك��رد���ض��ت��ان  اإق��ل��ي��م  عا�ضمة  اأرب��ي��ل،  مدينة  يف  اجلمعة  عقد 
اإىل  والن�ضمام  واإ���ض��رائ��ي��ل،  ال��ع��راق  ب��ن  ال�ضالم  اإىل  يدعو  م��وؤمت��ر 
العراق.وعقد  م�ضبوق يف  غ��ري  ح��دث  الإب��راه��ي��م��ي��ة، يف  الت��ف��اق��ي��ات 
املوؤمتر حتت ا�ضم ال�ضالم وال�ضرتداد، و�ضم اأكرث من 300 م�ضارك 
من ال�ضخ�ضيات العراقية.وجاء يف البيان اخلتامي للموؤمتر: نطالب 
بان�ضمامنا اإىل اتفاقيات اإبراهيم، وكما ن�ضت التفاقيات على اإقامة 
فنحن  اإ�ضرائيل،  ودول��ة  املوقعة  الأط���راف  بن  دبلوما�ضية  عالقات 
اإ�ضرائيل وب�ضيا�ضة جديدة تقوم  اأي�ضا نطالب بعالقات طبيعية مع 

على العالقات املدنية مع �ضعبها بغية التطور والزدهار.

رجال الهالل الأحمر يحملون جثة يف موقع التفجري النتحاري بالقرب من ق�ضر الرئا�ضة. )رويرتز(

قد يظهر البديل اليميني املتطرف من اأجل اأملانيا اأ�ضعف يف انتخابات اليوم

اأعلن عنها حممد بن را�شد بعد الت�شاور مع اأخيه حممد بن زايد مع منهجية جديدة للعمل احلك�مي
رئي�س الدولة يعتمد الت�ضكيل الوزاري اجلديد للحكومة الحتادية

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اع��ت��م��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الت�ضكيل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
للحكومة  اجل�����دي�����د  ال������������وزاري 
الحتادية بدولة الإمارات، والذي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  عنها �ضاحب  اأعلن 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، بعد 
الت�ضاور مع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�ضلحة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأع��ل��ن  كما 
مكتوم  اآل  را������ض�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ال���وزاري  الت�ضكيل  م��ع  بالتزامن 
جديدة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع���ن  اجل���دي���د 
بهدف  وذل���ك  احل��ك��وم��ي،  للعمل 
ت�������ض���ري���ع امل�����ن�����ج�����زات، وحت����دي����د 
���ض��م��وه اأن  الأول������وي������ات، م����وؤك����داً 
�ضتعمل  اجل������دي������دة  احل����ك����وم����ة 
باملنهجية اجلديدة، و�ضرتكز على 
�ضاحب  اعتمدها  التي  الأولويات 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�ضمو 

بدء امل�شاورات بني مدنيي جمل�س ال�شيادة الختيار خليفة للربهان

اإغالق خطي ت�ضدير النفط يف بورت�ضودان.. وحديث عن و�ضع خطري جدا
•• اخلرطوم-وكاالت:

ك�ضف القيادي يف قوى احلرية والتغيري بال�ضودان، عادل خلف 
املكون املدين يف جمل�س  اأع�ضاء  اهلل، عن بدء م�ضاورات بن 
املجل�س  رئا�ضة  ليت�ضلم  اأحدهم  لختيار  النتقايل  ال�ضيادة 

خلًفا لعبد الفتاح الربهان، الرئي�س احلايل للمجل�س.
ال�ضادر  �ضودان يف عددها  ال��رتا  ل�ضحيفة  اهلل،  وق��ال خلف  
ال�ضبت، اإن نهاية اأجل رئا�ضة الربهان تنتهي يف 17 نوفمرب 
احلاكمة  الد�ضتورية  الوثيقة  بح�ضب  املقبل،  ثان(  )ت�ضرين 

الفرتة النتقالية.
ال���ذي �ضوف  امل���دين  وك�����ض��ف ع��ن تفا�ضيل اخ��ت��ي��ار ال��رئ��ي�����س 
يخلف الربهان يف قيادة جمل�س ال�ضيادة، قائال اإن امل�ضاورات 
بداأت بن اأع�ضاء املكون املدين للتوافق على ت�ضمية اأحدهم، 
اعتماد من  يتم  بذلك، حتى  الع�ضكرين  ال�ضركاء  اإب��الغ  ثم 
جميع  مب�ضاركة  للمجل�س  جل�ضة  خالل  الختيار  عليه  وقع 

ب��ورت�����ض��ودان وج�����ض��ًرا ي��رب��ط ولي���ة ك�ضال يف ال�����ض��رق ب�ضائر 
ال���ولي���ات ال�����ض��ودان��ي��ة، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ات��ف��اق ���ض��الم وقعته 

احلكومة ال�ضودانية العام املا�ضي.
بورت�ضودان،  ميناء  بغلق  متظاهرون  قام  املا�ضي،  والأ�ضبوع 
ببقية  ال�ضاحلية  املدينة  يربط  ال��ذي  الطريق  اأغلقوا  كما 

اأجزاء البالد، اعرتا�ضا على اتفاق ال�ضالم.
ال�ضودانية يف مدينة  النتقالية  احلكومة  وقعت  اأكتوبر  ويف 
جوبا اتفاق �ضالم تاريخًيا مع عدد من احلركات التي حملت 
ال�ضالح يف عهد الرئي�س ال�ضابق عمر الب�ضري احتجاًجا على 

التهمي�س القت�ضادي وال�ضيا�ضي لهذه املناطق.
ويف ال�ضهر نف�ضه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه يف �ضرق 
ال�ضودان بالحتجاج واإغالق ميناء بورت�ضودان العام املا�ضي 
عدة اأيام، اعرتا�ضا على عدم متثيلها يف التفاق. وي�ضم �ضرق 
ال�ضودان وليات البحر الأحمر وك�ضال والق�ضارف، وهو من 

اأفقر مناطق البالد.

اأع�ضائه، مبا فيهم �ضركاء ال�ضالم.
العبيد،  علي  ال�ضوداين جادين  النفط  وزي��ر  اأك��د  ذل��ك،  اإىل 
خطي  اأغلقوا  بورت�ضودان  مدينة  يف  حمتجن  اأن  ال�ضبت، 
ال��ب��الد، م��ت��ح��دًث��ا ع��ن و�ضع  ال��ن��ف��ط يف  ت�ضدير وا���ض��ت��رياد 

خطري جًدا.
وقال العبيد: اأغلق املحتجون اأنبوبي النفط اللذين ينقالن 
�ضادر دولة جنوب ال�ضودان اإىل ميناء بورت�ضودان والوارد من 

امليناء اإىل داخل البالد.
النفط  اأُغلقت مداخل وخم��ارج ميناء ت�ضدير  لقد  واأ�ضاف 

متاما والو�ضع خطري جًدا.
مي��ت��د الأن���ب���وب ال��ن��اق��ل ل��ن��ف��ط دول����ة ج��ن��وب ال�����ض��ودان من 
الت�ضدير،  بغر�س  بورت�ضودان  ميناء  وحتى  جوبا  العا�ضمة 
على  عبور  ر�ضوم  ال�ضودان من حت�ضيل  ي�ضتفيد  املقابل  ويف 

هذا النفط.  
املحتجن م��دخ��ل م��ط��ار مدينة  ع�����ض��رات  اأغ��ل��ق  واجل��م��ع��ة، 

يعي�س �شراعا داخليا حادا:

النتخابات الأملانية: اليمني املتطرف يعي�س اأزمة هوية!

بينهم قيادات من ال�شف االأول:

ا�ضتقالة اأكرث من 113 قياديًا: النه�ضة تنفجر من الداخل
•• الفجر - تون�س:

النه�ضة  ح���رك���ة  ق���ي���ادي يف  م���ائ���ة  م���ن  اأك�����رث  ق�����ّدم 
واأع�ضاء  نواب  القائمة  �ضّمت  وقد  منها،  ا�ضتقالتهم 
جمل�س  يف  واأع�����ض��اء  التاأ�ضي�ضي  املجل�س  يف  �ضابقون 

ال�ضورى وم�ضوؤولون جهويون. 
)اخليارات  ل�  امل�ضوؤولية  امل�ضتقيلن  بيان  حّمل  وق��د 
اأدى  ما  النه�ضة(  حركة  لقيادة  اخلاطئة  ال�ضيا�ضية 
اإىل عزلتها وعدم جناحها يف النخراط الفاعل يف اأي 
الداهم  ال�ضتبدادي  اخلطر  ملقاومة  م�ضرتكة  جبهة 
2021، م�ضددين  22 �ضبتمرب  الذي متثله قرارات 

اجلماعية  ال���ض��ت��ق��ال��ة  يف  امل��ب��ا���ض��ر  ال�����ض��ب��ب  اأّن  ع��ل��ى 
اعرتافهم بالف�ضل يف اإ�ضالح احلزب من الداخل.

ومن بن مّوقعي بيان ال�ضتقالة قيادات من ال�ضف 
ديلو  و���ض��م��ري  امل��ك��ي  اللطيف  ع��ب��د  غ���رار  ع��ل��ى  الأّول 
النواب  اأع�ضاء جمل�س  �ضامل، وعدد من  بن  وحممد 
الك�ضيك�ضي  جميلة  غ��رار  على  اخت�ضا�ضاته  املعلقة 
والتومي احلمروين ورباب اللطيف ون�ضيبة بن علي، 
على  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  م��ن  وع��دد 
اأع�ضاء املجل�س ال�ضورى  اآمال عزوز، وعدد من  غرار 
واملكاتب  اجل���ه���وي���ة  ال�������ض���ورى  وجم���ال�������س  ال���وط���ن���ي 

اجلهوية واملحلية.          )التفا�ضيل �س15(

احلر�س الثوري ينقل �ضواريخ 
للرقة الزور  دير  من  اإيرانية 

•• بريوت-وكاالت:

الثوري  احلر�س  ميلي�ضيا  عمدت 
الإي��������������راين، خ�������الل ال�������ض���اع���ات 
����ض���واري���خ  ن���ق���ل  اإىل  ال���ف���ائ���ت���ة، 
بركان  ط��راز  ال�ضنع من  اإيرانية 
تابع  ���ض��الح  خم����زن  م���ن  ات�س2 
منطقة  م��ن  بالقرب  للميلي�ضيا 
امليادين  ببادية  الأث��ري��ة  ال�ضبلي 
عرب  ونقلتها  ال���زور،  دي��ر  �ضرقي 
���ض��اح��ن��ات ب��ح��را���ض��ة م�����ض��ددة اإىل 
امليلي�ضيا  متركز  ونقاط  مناطق 
التابعة لإيران يف منطقة معدان 

بريف الرقة ال�ضرقي.
اأ�ضباب  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ت���رد  ومل 
كانت  اإذا  ف��ي��م��ا  ه����ذه  ال��ع��م��ل��ي��ة 
تندرج حتت التجهيزات امل�ضتمرة 
من قبل تلك امليلي�ضيا ل�ضتهداف 
�ضرق  التحالف  وم��واق��ع  ق��واع��د 
ال��ف��رات اأم لأ���ض��ب��اب اأخ���رى، وفق 
ما اأفادت م�ضادر املر�ضد ال�ضوري 
منطقة  �ضمن  الإن�����ض��ان،  حلقوق 
غ�����رب ال����ف����رات ع���ل���ى الأرا�����ض����ي 

ال�ضورية.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�ضحافة  و�ضفت   ،2017 ع��ام 
باأنه زلزال. بعد  الأملانية احلدث 
ع��ق��ود م��ن ال��غ��ي��اب، ع���اد اليمن 
املتطرف، من خالل حزب البديل 
البوند�ضتاغ،  اإىل  اأملانيا،  اأجل  من 
ال�ضيا�ضية  ال���ق���وة  واأ����ض���ب���ح  ب���ل 
ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ب��الد، ح��ي��ث ح�ضل 
على ما يقرب من 12 فا�ضل 6 
باملائة من الأ�ضوات )94 نائًبا(. 
و�ضعت  الأداء،  ب���ه���ذا  م��ن��ت�����ض��ي��ة 
األي�س  القائمة،  رئي�ضات  اإح���دى 
ق���ادرة على  اأف��ًق��ا لتكون  ف��ي��دي��ل، 

احلكم اعتباًرا من عام 2021.
هذا الهدف الطموح لن يتحقق. 

اجلمهوريون ينجحون بتمرير قانون 
يحا�ضر اإيران ومينع تخفيف العقوبات

•• وا�شنطن-وكاالت

جن��ح اجل��م��ه��وري��ون يف ت�ضمن م�����ض��روع ق��ان��ون ال��دف��اع ال�����ض��ن��وي عدة 
بالأموال  اإي��ران  تزويد  من  بايدن  اإدارة  متنع  اأن  �ضاأنها  من  اإج���راءات، 
القت�ضادية  للعقوبات  اأي تخفيف  الإف�ضاح عن  الإدارة  و�ضيتطلب من 
اجلمهورية  اللجنة  وق��ام��ت  الإ���ض��الم��ي��ة.  للجمهورية  تقدمها  ال��ت��ي 
الكونغر�س  يف  اجل��م��ه��وري  للحزب  حزبي  جتمع  اأك��رب  وه��ي   ،  )RSC(
الوطني  الدفاع  لإي��ران يف قانون تفوي�س  املناه�س  بتدوين برناجمها 

لعام 2022 والذي مت متريره عرب جمل�س النواب هذا الأ�ضبوع.
وك�ضف  اإي���ران  لقمع  الوطني  ال��دف��اع  ق��ان��ون  اجل��م��ه��وري��ون  وي�ضتخدم 
التنازلت التي تقدمها اإدارة بايدن لطهران كجزء من املفاو�ضات التي 

تهدف اإىل تاأمن ن�ضخة معدلة من التفاق النووي لعام 2015.
املدرجة يف  الإج���راءات  العديد من  ف��اإن  وبح�ضب وا�ضنطن فري بيكون 
اأن  ��ا  اأي�����ضً �ضيتعن  وال��ت��ي   NDAA ق��ان��ون  م��ن  ال��ن��واب  ن�ضخة جمل�س 
ي�ضادق عليها جمل�س ال�ضيوخ �ضتمنح امل�ضرعن نافذة غري م�ضبوقة على 
اإدارة بايدن  اإىل اجلهود التي تبذلها  اإيران اخلبيثة، بالإ�ضافة  اأن�ضطة 

لإلغاء العقوبات املفرو�ضة على النظام املت�ضدد.

املتطرف  ال��ي��م��ن  ي��ح��ت��ل  ب��ي��ن��م��ا 
مكانة بارزة يف احلملة الرئا�ضية 
تر�ّضح  خ����الل  م���ن  ال��ف��رن�����ض��ي��ة، 

مارين لوبان، واإري��ك زم��ور، فاإن 
ل��ي�����س ه����و احل������ال يف بالد  ه�����ذا 

الملان.     )التفا�ضيل �س10(

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

مواقــيت ال�صالة
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الدويل لالت�صال احلكومي 2021 ينطلق 
اليوم يف مركز اإك�صبو ال�صارقة

اأخبار الإمارات

لأ�صباب تاريخية وثقافية ودبلوما�صية ..
هل كان ف�صخ اأ�صرتاليا »لعقد القرن« مفاجئًا؟

عربي ودويل

اليوم.. نخبة اخليول العربية تتناف�ص على 
لقب كاأ�ص رئي�ص الدولة يف حمطة هولندا

الفجر الريا�صي

اأ�شاد مب�اقفه ال�طنية التاريخية التي حافظت على ا�شتقرار م�شر 
حممد بن زايد يعزي ال�ضي�ضي وال�ضعب 

امل�ضري يف وفاة امل�ضري حممد ح�ضني طنطاوي 
•• اأبوظبي-الفجر:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  قدم �ضاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة التعازي يف وفاة امل�ضري حممد ح�ضن طنطاوي 
وزير الدفاع امل�ضري الأ�ضبق وقال يف )تغريدة( على ح�ضاب �ضموه ال�ضخ�ضي يف 

)تويرت(:
رحم اهلل امل�ضري حممد ح�ضن طنطاوي وزير الدفاع امل�ضري الأ�ضبق..مواقفه 
الوطنية التاريخية حافظت على ا�ضتقرار م�ضر ومتا�ضك موؤ�ض�ضاتها يف اأ�ضعب 
امل�ضري  وال�ضعب  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  الرئي�س  اإىل  ال��ع��زاء  خال�س  ال��ظ��روف، 

واأ�ضرة الفقيد الكرمية.

ترودو ي�ضتقبل كنديني احتجزتهما ال�ضني لأكرث من األف يوم 
•• تورونتو-رويرتز:

ذكرت و�ضائل اإعالم حملية اأن كندين احتجزتها بكن لأكرث من األف 
ال��وزراء جا�ضنت ترودو  واأن رئي�س  ال�ضبت  اأم�س  اإىل بالدهما  ع��ادا  يوم 

كان يف ا�ضتقبالهما.
واأظهرت لقطات لقناة )�ضي.تي.يف( ترودو ي�ضتقبل رجل الأعمال مايكل 
�ضبافور والدبلوما�ضي ال�ضابق مايكل كوفريج لدى و�ضولهما اإىل مدينة 

كاجلاري بغرب كندا. ومل ي�ضدر تعليق عن مكتب رئي�س الوزراء.
اإن  اجلمعة  ي��وم  م�ضاء  من  متاأخرة  �ضاعة  يف  لل�ضحفين  ت��رودو  وق��ال 
مغادرة  من  ق�ضري  وق��ت  بعد  ال�ضيني  اجل��وي  املجال  غ��ادرا  الكندين 
املديرة املالية لهواوي منغ وان ت�ضو لكندا يف اأعقاب التو�ضل لتفاق مع 

الدعاء الأمريكي اأنهى ق�ضية طلب ت�ضليمها للوليات املتحدة.

تفجري دام قرب الق�ضر الرئا�ضي يف ال�ضومال 
•• مقدي�شو-اأ ف ب:

ُقتل ثمانية اأ�ضخا�س اأم�س ال�ضبت يف العا�ضمة 
ب�ضيارة  ه���ج���وم  يف  م��ق��دي�����ض��و  ال�����ض��وم��ال��ي��ة 
مفخخة على نقطة تفتي�س قريبة من الق�ضر 
ال�ضباب املتطرفة، وفق  الرئا�ضي تبّنته حركة 
م��ا اأف���اد م�����ض��وؤول يف ال�����ض��رط��ة. وق���ال مكاوي 
اأح���م���د م�����ودي ق���ائ���د ���ض��رط��ة م��ن��ط��ق��ة حمر 
ججب حيث وقع الهجوم، تاأّكد مقتل ثمانية 
يف  �ضبعة  وج��رح  مدنيون،  معظمهم  اأ�ضخا�س 
انفجار �ضيارة مفخخة. ووقع النفجار القوي 
بعد  الظهر عند نقطة تفتي�س تقع على  قبل 

كيلومرت تقريباً من الق�ضر الرئا�ضي.

عند  انفجرت  ال�ضيارة  اأن  عيان  �ضاهد  وذك��ر 
احلاجز اأثناء تفتي�ضها من قبل احلر�س.

اأمنيون  اأوق����ف ح��را���س  وق����ال حم��م��د ح�����ض��ن 
هناك  كانت  فيما  )الن��ف��ج��ار(  ووق��ع  ال�ضيارة 
واأ�ضخا�س ميرون يف  )متوقفة(  �ضيارات عدة 

ال�ضارع املجاور.
وتبنت حركة ال�ضباب يف بيان مقت�ضب الهجوم 
الأمني  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة  ا���ض��ت��ه��دف  ال�����ذي 

الرئي�ضية للق�ضر الرئا�ضي.
ب�����ض��ك��ل م��ن��ت��ظ��م هجمات  وت�����ض��ه��د م��ق��دي�����ض��و 
العام  منذ  تقود  التي  ال�ضباب  حركة  تنفذها 
2007 مترداً يرمي اإىل الإطاحة باحلكومة 

ال�ضومالية .

�ضمن مبادئ اخلم�ضن.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم خالل الإعالن 
اجلديد:  احلكومي  الت�ضكيل  عن 
ب��ع��د ال���ت�������ض���اور م���ع اأخ�����ي حممد 

ب��ن زاي����د واع��ت��م��اد اأخ����ي رئي�س 
الدولة حفظه اهلل .. نعلن اليوم 
اجلديد  ال����وزاري  الت�ضكيل  ع��ن 
بدولة  الحت�����ادي�����ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
الإمارات.. ومع الت�ضكيل اجلديد 

نعلن اأي�ضاً عن منهجية جديدة 
ل��ل��ع��م��ل احل���ك���وم���ي الحت�������ادي 

للخم�ضن عاماً اجلديدة.
احلكومة  �����ض����م����وه:  واأ�������ض������اف 
باملنهجية  ���ض��ت��ع��م��ل  اجل����دي����دة 

اليوم  اأطلقناها  التي  اجل��دي��دة 
.. و�ضرتكز على الأولويات التي 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  اعتمدها 
 .. اخلم�ضن  م��ب��ادئ  �ضمن  اهلل 
بكل  القادمة  املرحلة  و�ضتواكب 

و�ضرعة  وحتدياتها  متغرياتها 
ت���ط���ورات���ه���ا.. ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف 
رحلتنا  م���ن  ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة 

التنموية.      
)التفا�ضيل �س2(

حرق الد�ضتور

ترودو يتحدث لل�ضحفين ويرحب باملواطنن الكندين العائدين من ال�ضن  
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اأخبـار الإمـارات

•• 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 
19" واملخالطن لهم وعزلهم،  "كوفيد -  بفريو�س كورونا امل�ضتجد 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 327،300 فح�س جديد خالل ال�ضاعات ال� 
24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة يف ال��ك�����ض��ف ع��ن 321 ح��ال��ة اإ���ض��اب��ة جديدة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة 

احلالت امل�ضجلة 734،596 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت نتيجة تداعيات الإ�ضابة بفريو�س 

كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،089 حالة.
تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 

وم��وا���ض��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ن، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ض��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�ضابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد 
و�ضالمة  ل�ضحة  �ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
بفريو�س  مل�ضابن  جديدة  حالة   398 �ضفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
املر�س  اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�ضفاء 726،806 حالت.

اأجرت 327,300 فح�س ك�شفت عن 321 اإ�شابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 398 حالة جديدة من كورونا

اأعلن عنها حممد بن را�شد بعد الت�شاور مع اأخيه حممد بن زايد واعتماد خليفة بن زايد مع منهجية جديدة للعمل احلك�مي

رئي�س الدولة يعتمد الت�ضكيل الوزاري اجلديد للحكومة الحتادية

للتغري  وزي��������رة  امل����ه����ريي  م������رمي 
�ضموه:  والبيئة، حيث قال  املناخي 
ا عن تعين مرمي  نعلن اليوم اأي�ضً
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  وزي������رة  امل���ه���ريي 
والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي 

ل��ل��م��وارد ال��ب�����ض��ري��ة وال��ت��وط��ن .. 
ل���الأخ �ضلطان  و���ض��ك��رن��ا وت��ق��دي��رن��ا 
على  الهاملي  نا�ضر  والأخ  ال��ب��ادي 
وخدمتهما  وج��ه��وده��م��ا  دوره���م���ا 

خالل الفرتات ال�ضابقة.

للعمل  اجل���دي���دة  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
احلك�مي 

واأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بالتزامن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال��������وزاري اجلديد  ال��ت�����ض��ك��ي��ل  م���ع 

ال��ب�����ض��ري��ة وال���ت���وط���ن، ح��ي��ث قال 
���ض��م��وه: ون��ع��ل��ن ال���ي���وم اأي�����ض��اً عن 
تعين عبداهلل بن �ضلطان بن عواد 
وتعين   .. للعدل  وزي���راً  النعيمي 
وزيراً  العور  عبدالرحمن  الدكتور 

الأخ  وت��ع��ي��ن   .. ل����ل����وزارة  وامل���ائ���ي 
ع��ب��داهلل ب��ن م��ه��ري ال��ك��ت��ب��ي وزي���راً 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  ل�ضئون 
مهامهما  يف  ل��ه��م��ا  ال��ت��وف��ي��ق  ك���ل 

اجلديدة.

�ضاحب  اأع��ل��ن  ال�����ض��ي��اق،  نف�س  ويف 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن را�ضد 
اآل م��ك��ت��وم ع���ن ن��ق��ل م��ل��ف الأم���ن 
التغري  ل������وزارة  وامل���ائ���ي  ال���غ���ذائ���ي 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، وت��ع��ي��ن معايل 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال������وزاري  ال��ت�����ض��ك��ي��ل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اجلديد للحكومة الحتادية بدولة 
الإمارات، والذي اأعلن عنها �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
�ضاحب  م���ع  ال��ت�����ض��اور  ب��ع��د  اهلل"، 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأع��ل��ن  كما 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم بالتزامن 
ال��وزاري اجلديد عن  مع الت�ضكيل 
منهجية جديدة للعمل احلكومي، 
املنجزات،  ت�����ض��ري��ع  ب��ه��دف  وذل����ك 
�ضموه  موؤكداً  الأول��وي��ات،  وحتديد 
�ضتعمل  اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة  اأن 
على  و�ضرتكز  اجلديدة،  باملنهجية 
�ضاحب  اعتمدها  التي  الأول��وي��ات 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 

�ضمن مبادئ اخلم�ضن.
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وق�������ال 
خالل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
احلكومي  الت�ضكيل  ع��ن  الإع����الن 
اجل���دي���د: ب��ع��د ال��ت�����ض��اور م��ع اأخي 
حم���م���د ب����ن زاي������د واع���ت���م���اد اأخ����ي 
 .. اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزاري  الت�ضكيل  عن  اليوم  نعلن 
اجل����دي����د ل���ل���ح���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
الت�ضكيل  وم��ع  الإم������ارات..  ب��دول��ة 
منهجية  ع��ن  اأي�ضاً  نعلن  اجل��دي��د 
جديدة للعمل احلكومي الحتادي 

للخم�ضن عاماً اجلديدة.
واأ�ضاف �ضموه: احلكومة اجلديدة 
التي  اجل��دي��دة  باملنهجية  �ضتعمل 
على  و���ض��رتك��ز   .. ال��ي��وم  اأطلقناها 
الأول���وي���ات ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا رئي�س 
مبادئ  �ضمن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
املرحلة  و���ض��ت��واك��ب   .. اخل��م�����ض��ن 
القادمة بكل متغرياتها وحتدياتها 
لتحقيق  ت����ط����ورات����ه����ا..  و����ض���رع���ة 
اأهداف املرحلة القادمة من رحلتنا 

التنموية.

الت�شكيل احلك�مي اجلديد 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأع��ل��ن  وت��ف�����ض��ي��اًل 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
ال�����ض��ي��خ مكتوم  ���ض��م��و  ت��ع��ي��ن  ع���ن 
مكتوم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ن���ائ���ب���اً ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
نعلن  ق���ال:  حيث  للمالية،  وزي����راً 
الت�ضكيل الوزاري اجلديد حلكومة 
دول���ة الإم������ارات.. ح��ي��ث مت تعين 
ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد 
ل��رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب��اً  م��ك��ت��وم  اآل 
مكتوم   .. للمالية  وزي����راً  ال����وزراء 
و�ضي�ضيف   .. وذخ���ر  وع�ضد  �ضند 
حلكومة الحتاد الكثري .. و�ضيطور 
طموحاتنا  ل��ت��واك��ب  العمل  اآل��ي��ات 

اجلديدة.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واأع����ل����ن 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل م��ك��ت��وم عن 
ت��ع��ي��ن م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
لل�ضئون  دول�����ة  وزي�����ر  احل�����ض��ي��ن��ي 
امل���ال���ي���ة، ح��ي��ث ق����ال ����ض���م���وه: كما 
هادي  ب��ن  تعين حممد  ع��ن  نعلن 
لل�ضئون  دول�����ة  وزي�����ر  احل�����ض��ي��ن��ي 
 .. الطاير  عبيد  ل��الأخ  املالية خلفاً 
على  عبيد  ل��الأخ  وتقديرنا  �ضكرنا 
ال�ضنوات  خ���الل  وت��ف��ان��ي��ه  خ��دم��ت��ه 
ب�ضنوات  ل��ه  ومتنياتي   .. ال�ضابقة 
ي�ضخرها خلدمة وطنه يف  جديدة 

قطاعات جديدة.
وزارية  تغيريات  عن  �ضموه  واأعلن 
وامل�����وارد  ال���ع���دل  وزارة  م���ن  ك���ل  يف 

للعمل  اجل����دي����دة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ع���ن 
احلكومي، والتي تقوم على تغيري 
منهجية العمل احلكومي اجلديدة 
حتولية  دورات  اإىل  والن���ت���ق���ال 
قطاعية ق�ضرية املدى تعتمد على 
النتائج  الكربى وحتقيق  امل�ضاريع 
امليدانية، والنتقال من امل�ضوؤولية 
امل�ضوؤولية  اإىل  ل��ل��وزارات  املنفردة 
امل�����ض��رتك��ة ل��ف��رق ال��ع��م��ل، وتغيري 
ملكافاأة  احلكومية  احلوافز  اأنظمة 

الفرق املتميزة.
اجلديدة  املنهجية   : �ضموه  وق��ال 
ال�ضابقة  خطتنا  اإجن���از  م��ع  ت��اأت��ي 
والتي   "2021 الإم��ارات  "روؤية 
للع�ضر  طموحاتنا  خاللها  حققنا 
�ضنوات ال�ضابقة .. الإمارات اليوم 
موؤ�ضر   100 يف  ال��ع��امل  ت��ت�����ض��در 
تنموي وتت�ضدر املنطقة يف 470 
موؤ�ضرا حكوميا واقت�ضاديا وتقنيا 
اجلديدة  اخل��م�����ض��ن  ون���دخ���ل   ..

بطموحات عاملية خمتلفة".
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واأ����ض���اف 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم : نحن 
بحاجة لتغيري اأدوات التغيري التي 
اجلديدة  املنهجية   .. ن�ضتخدمها 
عليها  �ضنعتمد  احل��ك��وم��ة  ل��ع��م��ل 
وحتديد   .. امل���ن���ج���زات  ل��ت�����ض��ري��ع 
امل�ضاريع  واع��ت��م��اد   .. الأول����وي����ات 
جميع  ون��ط��ال��ب   .. وامل���ي���زان���ي���ات 
بها  بالعمل  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضات 

واللتزام بالتحول نحوها.
للعمل  اجل��دي��دة  املنهجية  تهدف 
احلكومي التي اأعلن عنها �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
التغيري،  اأدوات  تغيري  اإىل  مكتوم 
والنتقال اإىل عمل حكومي اأ�ضرع 
الواقع،  اإىل  واأق���رب  ال�ضابق،  م��ن 
واأكرث مواكبة للمتغريات العاملية، 
اجلديدة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ت���ق���وم  ح��ي��ث 
رئي�ضية  حم�������ددات  خ��م�����س  ع���ل���ى 
احل��ك��وم��ي يف  ال��ع��م��ل  اأوًل:  ه���ي: 
امل�ضاريع  �ضتقوده  القادمة  الفرتة 
ال��ت��ح��ول��ي��ة ال��ك��ربى ول��ي�����س فقط 
طويلة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 

الأمد.
القادمة  ال��ت��غ��ي��ري  دورات  ث��ان��ي��اً: 
���ض��ت��ك��ون م��رن��ة و���ض��ري��ع��ة /م���ن 6 
اأ�ضهر اإىل عامن/ بعك�س الدورات 
والتي  ال�����ض��اب��ق��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
 10 اإىل   5 م����ن  ت�������رتاوح  ك���ان���ت 

�ضنوات.
ث���ال���ث���اً: ���ض��ي��ت��م حت���دي���د اأول���وي���ات 
قطاعية.. يتبعها حتديد م�ضاريع 
ت�ضكيل  و�ضيتم  وا�ضحة..  حتولية 
ف����رق ع��م��ل وزاري������ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
كوادرنا  والعتماد على  امل�ضاريع.. 
عميق  فهم  لديهم  ممن  الوطنية 
للميدان واآليات التغيري يف حتديد 

الأولويات احلكومية اجلديدة.
امل�ضوؤولية  م��ن  الن��ت��ق��ال  راب���ع���اً: 
امل�ضوؤولية  اإىل  ل��ل��وزارات  املنفردة 
امليدانية  العمل  ل��ف��رق  امل�ضرتكة 
مع  اأداء  ع���ق���ود  ت���وق���ي���ع  و���ض��ي��ت��م 
امل�ضاريع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����ف����رق  ه�����ذه 
ال����وزراء.  جمل�س  م��ن  ومتابعتها 
خام�ضاً: �ضيتم و�ضع �ضلم احلوافز 
الفرق  اأداء  على  ب��ن��اًء  وال��رتق��ي��ات 
اإجناز  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  التنفيذية 
من  املعتمدة  التحولية  امل�ضاريع 
التكامل  ال��وزراء وحتقيق  جمل�س 

والتن�ضيق فيما بينها.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ووج������ه 
اآل مكتوم جميع  را�ضد  حممد بن 
التابعة  وال����������وزارات  امل���وؤ����ض�������ض���ات 
ل��ل��ح��ك��وم��ة الحت�����ادي�����ة الل����ت����زام 
اجلديدة  املنهجية  نحو  بالتحول 
يف حتديد الأولويات واإدارة املوارد 
التطور  عملية  وقيادة  وامليزانيات 

احلكومي.

ال�ضحة تعلن تقدمي 71,886 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي - وام:

من  جرعة   71،886 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   19،847،232 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 200.67 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
و�ضعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�ضيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
للو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س كوفيد19-.

 حممد بن را�شد : 
اخلم�ضني مبادئ  �ضمن  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  اعتمدها  التي  الأولويات  على  و�ضرتكز   .. اليوم  اأطلقناها  التي  اجلديدة  باملنهجية  �ضتعمل  اجلديدة  • احلكومة 

تت�ضدر  اليوم  الإمارات   .. ال�ضابقة  �ضنوات  للع�ضر  طموحاتنا  خاللها  حققنا  والتي   2021 الإمارات  روؤية  ال�ضابقة  خطتنا  اإجناز  مع  تاأتي  اجلديدة  •  املنهجية 
العامل يف 100 موؤ�ضر تنموي وتت�ضدر املنطقة يف 470 موؤ�ضرا حكوميا واقت�ضاديا وتقنيا .. وندخل اخلم�ضني اجلديدة بطموحات عاملية خمتلفة

واعتماد   .. الأولويات  وحتديد   .. املنجزات  لت�ضريع  عليها  �ضنعتمد  احلكومة  لعمل  اجلديدة  املنهجية   .. ن�ضتخدمها  التي  التغيري  اأدوات  لتغيري  بحاجة  •  نحن 
امل�ضاريع وامليزانيات .. ونطالب جميع املوؤ�ض�ضات الحتادية بالعمل بها واللتزام بالتحول نحوها

التنموية رحلتنا  من  القادمة  املرحلة  اأهداف  لتحقيق  تطوراتها  و�ضرعة  وحتدياتها  متغرياتها  بكل  القادمة  املرحلة  �ضتواكب  اجلديدة  •  احلكومة 

عبداهلل بن �شلطان بن ع�اد النعيميعبداهلل بن مهري  الكتبيال�شيخ مكت�م بن حممد بن را�شد اآل مكت�م الدكت�ر عبدالرحمن الع�رمرمي املهرييحممد بن هادي احل�شيني
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام: 

ب��ح��ث ����ض���ع���ادة ال����ل����واء ���ض��ي��ف ال����زري 
ال���������ض����ام���������ض����ي ق�����ائ�����د ع��������ام ����ض���رط���ة 
�ضباط  ب��ن��ادي  لقائه  خ��الل  ال�ضارقة 
القيادة  ���ض��رك��اء  م���ن  ع���دد  ال�����ض��رط��ة 
املجل�س  ق��������رار  الإ�����ض����رتات����ي����ج����ي����ن 
باللقطة  الت�ضرف  ب�ضاأن  التنفيذي 
والأم�������وال امل���رتوك���ة يف الإم������ارة من 
خ����الل ال��ت��ن�����ض��ي��ق وو����ض���ع اآل���ي���ة عمل 
لتنفيذه والإتفاق على ت�ضليم اللقطة 
والأموال املرتوكة اإىل القيادة العامة 

ل�ضرطة ال�ضارقة.
ح�ضر اللقاء كل من ال�ضيخ خالد بن 
ع�ضام القا�ضمي رئي�س دائرة الطريان 
املدين بال�ضارقة و�ضعادة علي بن �ضامل 
ال�ضارقة  م��ط��ار  هيئة  رئ��ي�����س  امل��دف��ع 
العثمني  ي��و���ض��ف  و����ض���ع���ادة  ال������دويل 
يف  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة  رئي�س 
بن  مبارك  والعميد عبداهلل  ال�ضارقة 
عامر نائب قائد عام �ضرطة ال�ضارقة 

واملدراء العامون ومدراء الإدارات ذات 
الإخت�ضا�س.

واأكد اللواء ال�ضام�ضي اأن هذه اللقاءات 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ال��ت��زام  تعك�س 

وبتكامل  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ض��ارق��ة  اإم�����ارة 
ل��ت��ح�����ض��ن خمتلف  امل��م��ك��ن��ة  اجل���ه���ود 
نواحي حياة وال��ذي ي�ضب يف حتقيق 
الأهداف امل�ضرتكة يف خدمة املجتمع.

واأو�ضى الجتماع بعدد من التو�ضيات 
بن  م�ضرتكة  برامج  و�ضع  يف  متثلت 
الأطراف التي ت�ضهم يف تطوير العمل 
احلكومي وت�ضب يف امل�ضلحة العامة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضام�ضي  بطي  ث��اين  اللواء  التقى 
م���دي���ر اأك���ادمي���ي���ة ���ض��ي��ف ب���ن زاي���د 
للعلوم ال�ضرطية والأمنية يف مكتبه 
امللحق  فران�ضي�ضكو  ج��ي��ان  العميد 
فرن�ضا  جمهورية  ب�ضفارة  ال�ضرطي 

لدى الدولة.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث تعزيز 
التعاون التدريبي امل�ضرتك مبجالت 
ال���ع���م���ل ال�������ض���رط���ي والأم�����ن�����ي بن 

الأكادميية وال�ضرطة الفرن�ضية.
اللقاء العميد الدكتور را�ضد  ح�ضر 
حممد بور�ضيد نائب مدير اأكادميية 
ال�ضرطية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د  ب���ن  ���ض��ي��ف 

والأمنية وعدد من ال�ضباط.

•• اأبوظبي-وام:

اأف�ضل  بحلولها �ضمن جمموعة  جديداً  عاملياً  اإجن���ازاً  الإم���ارات  دول��ة  حققت 
الدولة  لتكون  احل��ك��وم��ي،  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  ال���دول 
الرقمي  الن�ضج  لتقرير  وف��ق��ا  وذل���ك  امل��ج��م��وع��ة،  ه��ذه  يف  ال��وح��ي��دة  العربية 
2021، والذي  الدويل لعام  البنك  "GovTech" ال�ضادر عن  احلكومي 
يقي�س م�ضتويات ن�ضج التحول الرقمي والعتماد على التكنولوجيا احلديثة 

يف ت�ضيري العمل يف القطاع احلكومي يف 198 دولة حول العامل.
)اأ(  املجموعة  اأوله���ا  جمموعات،   4 اإىل  �ضملها  التي  ال��دول  التقرير  وق�ّضم 
و�ضملت » الدول القائدة عاملياً يف ن�ضج التكنولوجيا احلكومية«، والتي �ضمت 
املتحدة، و�ضوي�ضرا،  وال��ولي��ات  الإم����ارات، وك��ن��دا،  من بينها دول��ة  دول��ة،   43
نفت مبرتبة "مرتفعة للغاية" يف ن�ضج  وبريطانيا، وفرن�ضا، واليابان، والتي �ضُ
التكنولوجيا املعتمدة يف عمليات التحول الرقمي احلكومي، حيث امتلكت يف 

هذه الفئة حلوًل مبتكرة وممار�ضات متميزة.
ن�ضج  يف  "مرتفعة"  مرتبة  حققت  التي  ال���دول  فت�ضمل  )ب(  املجموعة  اأم��ا 
التكنولوجيا احلكومية ولديها ا�ضتثمارات كبرية، وممار�ضات جيدة يف جمال 
منها  دول��ة   59 و�ضّمت  التقرير،  حم��اور  معظم  يف  احلكومية  التكنولوجيا 
اأوزبك�ضتان،  تون�س،  الأردن،  ال�ضن،  رو�ضيا،  عمان،  �ضلطنة  ال�ضعودية،  م�ضر، 

واأيرلندا.
يف  حت�ضينات  حكوماتها  ل���دى  ال��ت��ي  ال����دول  )ج(  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  و�ضملت 
املمار�ضات  يف  ن�ضطة  جهوداً  ومتتلك  احلكومي،  الرقمي  التحول  تكنولوجيا 
احلكومية الرقمية، بينما جاءت املجموعة الرابعة )د( لتعرب عن الدول التي 

لديها احلد الأدنى من الرتكيز على املبادرات احلكومية الرقمية.
وقال �ضعادة املهند�س ماجد �ضلطان امل�ضمار مدير عام هيئة تنظيم الت�ضالت 
واحلكومة الرقمية: " ميثل تقرير GovTech من البنك الدويل حمطة 
ي�ضمل  ال���ذي  امل�����ض��ت��دام  ال��رق��م��ي  امل�ضتقبل  نحو  الإم�����ارات  م�ضرية  يف  ج��دي��دة 
التي   2071 الإم��ارات  لروؤية مئوية  ال�ضواء، تنفيذاً  احلكومة واملجتمع على 
حددت حماورها قيادتنا الر�ضيدة والتي تت�ضمن حكومة ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل، 

واقت�ضاداً معرفياً متنوعاً، وجمتمعاً اأكرث متا�ضكاً".
واأ�ضاف �ضعادته: " اأن هذا الإجناز ميثل انعكا�ضاً طبيعياً لروح التكاتف والفريق 
الواحد التي �ضادت طوال م�ضرية التحول الرقمي على امل�ضتوى الوطني، مبا 
ول  اخلا�س،  القطاع  وكذلك  املحلية  واحلكومات  الحتادية  احلكومة  ي�ضمل 
نن�ضى دور املجتمع من خالل م�ضاركته الفعالة عرب املن�ضات الرقمية يف تطوير 
اأعلى  اخلدمات وال�ضيا�ضات املتبعة، والتي تهدف يف نهاية املطاف اإىل حتقيق 

م�ضتويات ال�ضعادة للجميع على اأر�س الإمارات".
وتقدم مدير عام هيئة تنظيم الت�ضالت واحلكومة الرقمية بال�ضكر والتقدير 
اجلهات  م��ع  ال��وث��ي��ق  وت��ع��اون��ه��ا  احل��ث��ي��ث��ة،  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  املحلية  للحكومات 
مبثابة  جاء  التقرير  اأن  اإىل  م�ضريا  تكاملية،  رقمية  بيئة  لتقدمي  الحتادية 
املقبلة  املرحلة  يف  تعاوننا  ب��اأن  واثقون  ونحن  جميعاً،  بها  نعتّز  عاملية  �ضهادة 

�ضيثمر مزيدا من الإجنازات.
للتناف�ضية  الحت����ادي  امل��رك��ز  م��دي��ر  اأه��ل��ي  من�ضور  ح��ن��ان  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
والإح�ضاء بالإنابة: " اإن دولة الإمارات مت�ضي بف�ضل روؤية وتوجيهات القيادة 
الر�ضيدة للخم�ضن عاماً املقبلة باأهداف طموحة ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل، وتر�ضخ 
ويعدُّ  الأ�ضعدة،  خمتلف  على  العامل  دول  مبقدمة  تكون  اأن  يف  التميز  ثقافة 

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة اأ�ضا�ضية يف م�ضريتها 
التنموية والقت�ضادية".

الت�ضنيف  " اأنَّ حلول دول��ة الإم��ارات �ضمن املجموعة )اأ( ذات  اأهلي:  واأك��دت 
البنك  ع��ن  ال�ضادر   GovTech الرقمي  الن�ضج  تقرير  يف  عاملياً  الأع��ل��ى 
الرقمي  التحول  جمال  يف  وعاملياً  اإقليمياً  ريادتها  على  جديد  دليل  ال��دويل، 
حيث  العاملية،  التناف�ضية  التقارير  يف  الرثي  ر�ضيدها  اإىل  ي�ضاف  احلكومي، 
حّلت الدولة يف املركز الأول عاملياً يف 121 موؤ�ضراً تناف�ضياً، ويف املركز الأول 
عربياً يف 496 موؤ�ضراً، رغم التحولت املت�ضارعة يف خريطة التناف�ضية العاملية 
يجعل  ال��ذي  الأم���ر  ال��ع��امل��ي،  القت�ضاد  ي�ضهدها  التي  املتالحقة  وال��ت��ط��ورات 
اأيقونة ت�ضتلهم منها دول املنطقة والعامل يف م�ضرية  من التجربة الإماراتية 

التناف�ضية العاملية".
هي:  رئي�ضية  حم���اور  اأرب��ع��ة  على  ت�ضنيفه  يف  ال���دويل  البنك  تقرير  وارت��ك��ز 
و»امل�ضاركة  ال��ع��ام��ة«،  اخل��دم��ات  و»ت��ق��دمي  الرئي�ضية«،  احلكومية  »الأن��ظ��م��ة 
املجتمعية«، و»املمكنات احلكومية للتحول التكنولوجي«، واأ�ضار اإىل متيز دولة 
الإمارات عاملياً يف املحاور كافة التي يندرج حتتها 48 موؤ�ضراً حققت الإمارات 
العالمة الكاملة يف 31 منها، ما اأهلها لكي تكون �ضمن املجموعة )اأ( الأعلى 
اإىل   0.75 بن  ت��رتاوح  نتيجة  على  ح�ضلت  التي  ال��دول  ت�ضم  والتي  عاملياً، 
ُن�ضج التقنيات احلكومية، وهي الدولة العربية  يف  الكاملة«  »العالمة   1.00
الوحيدة التي ان�ضمت اإىل املجموعة )اأ(، وا�ضرتكت مع اإ�ضرائيل منفردتن يف 
حمققة  ذاتها،  املجموعة  �ضمن  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  �ضدارة 
 ،0.52 باأن املتو�ضط العاملي مل يتجاوز  0.80 على املوؤ�ضر، علماً  بلغ  ر�ضيداً 

بينما ح�ضلت الدول يف املجموعات الأخرى على ر�ضيد 0.74 فاأدنى.

التحول  الإم���ارات يف  دول��ة  ا�ضتعر�ضت جتربة  التقرير م�ضاحة خا�ضة  واأف��رد 
الرقمي، واأ�ضار اإىل اأنها واحدة من اأكرث دول العامل ن�ضجاً يف جمال اخلدمات 
ا�ضرتاتيجية  اعتمادها  اإىل  وت��ط��رق  للمجتمع،  املقدمة  الرقمية  احلكومية 
الثورة ال�ضناعية الرابعة، وا�ضرتاتيجية الذكاء ال�ضطناعي، وال�ضرتاتيجية 

الوطنية لالبتكار، وا�ضرتاتيجية الإمارات للبلوك ت�ضن 2021.
واأو�ضح التقرير اأن ا�ضرتاتيجية التحول الرقمي يف الدولة، تهدف اإىل اعتماد 
احلكومية  املعامالت  م��ن   50% حتويل  يف  وا�ضتخدامها  متطورة  تقنيات 
على امل�ضتوى الحتادي اإىل من�ضة »بلوك ت�ضن«، وتوّقع اأن ت�ضبح الإجراءات 
اإىل  ي��وؤدي  2021، ما  الأوراق مع نهاية  احلكومية يف دبي خالية متاماً من 
احلكومية  املعامالت  يف  ت�ضتخدم  كانت  ورق��ة  مليار  من  اأك��رث  عن  ال�ضتغناء 
كل عام. واختتم التقرير عر�س جتربة دولة الإم��ارات بتف�ضيل النتائج التي 
ح�ضلت عليها يف املحاور الأربعة، واملوؤ�ضرات التي تفوقت فيها لتتجاوز املعدلت 
باأن  الرئي�ضية«، علما  »الأنظمة احلكومية  0.60 يف  الدولة  نالت  اإذ  العاملية، 
املتو�ضط العاملي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 يف حمور »تقدمي اخلدمات 
حمور  يف   0.88 ونالت  العامة«، يف حن مل يتجاوز املتو�ضط العاملي 0.61، 
حققت  كما   ،0،46 العاملي  املتو�ضط  يتجاوز  مل  بينما  املجتمعية«،  »امل�ضاركة 
التكنولوجي«، يف حن  للتحول  »املمكنات احلكومية  0.79 يف حمور  الدولة 

كان املتو�ضط العاملي 0.53.
البنك  عن  ال�ضادر   GovTech الرقمي  الن�ضج  تقرير  اأن  بالذكر  جدير 
ال��دويل، يعترب املقيا�س الأكرث �ضموًل للتحول الرقمي يف القطاع احلكومي، 
التحول  م�ضاريع  بت�ضميم  اخلا�ضة  املمار�ضات  اأه��م  على  ال�ضوء  ي�ضلط  كونه 

الرقمي يف العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

برتحاب كبري ،ا�ضتقبلت اجلامعة القا�ضمية طلبتها اجلدد ،الذي 
-2021 ال��درا���ض��ي  ل��ل��ع��ام  ل��ل��درا���ض��ة لف�ضل اخل��ري��ف  ان�����ض��م��وا 

اأروقة  اإىل  الدرا�ضة  ظل عودة  يف  اخلم�ضة  كلياتها  ،يف  2022م 
اجلامعة، تدريجيا.

ون��ظ��م��ت ع��م��ادة ����ض���وؤون ال��ط��ل��ب��ة ،ح��ف��ال ح�����ض��وري��ا ���ض��ب��اح اأم�س 
الكبري ،مع تطبيق الإج��راءات والتدابري  الأول مب�ضرح اجلامعة 
الحرتازية كافة للوقاية من فريو�س )كوفيد 19( ، وعرّب احلفل 
م�ضوراهم  لبدء  وطالبة،  طالبا   300 بان�ضمام  الرتحيب  ع��ن 
 13 بزيادة  العامل  دول  ع��ددا من  التعليمي يف اجلامعة، ميثلون 
دولة ت�ضاف اإىل 93 دولة �ضابقة يف تنوع قيا�ضي حتققه اجلامعة 
. ح�ضر احلفل ،كال من �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور عواد اخللف ،القائم 
امللخ  ح�ضن  الدكتور  ،والأ�ضتاذ  القا�ضمية  اجلامعة  مدير  باأعمال 
،القائم باأعمال نائب مدير اجلامعة لل�ضوؤون الأكادميّية ،و�ضعادة  
�ضامل اجلروان نائب املدير لل�ضوؤون املالية والإداري��ة، واأحالم بن 
جر�س م�ضاعد املدير ل�ضوؤون الطالبات وعمداء الكليات والأ�ضاتذة 

وعدد من الكوادر الدارية.
بعد رفع ال�ضالم الوطني ،وال�ضتماع اإىل تالوة عطرة من الذكر 
احلكيم ،األقى �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال 
مدير اجلامعة القا�ضمية ،كلمة رحب فيها بالطلب اجلدد وبارك 
لهم التحاقهم باجلامعة القا�ضمية يف كلياتها اخلم�س وهي )كلية 
العلوم  كلية  و  الآداب  كلية  و  الإ�ضالمية  ال��درا���ض��ات  و  ال�ضريعة 
الإن�ضانية و كلية القت�ضاد و كلية الت�ضال و كلية القراآن الكرمي 

.)
وعرج خالل الكلمة ،ببيان الإمكانات التعليمية املتاحة يف اجلامعة 
والبيئة التعليمية املتطورة، التي توؤهل الطالب لكت�ضاب املعارف 
قاعات علمية  يتوافر من  ،وم��ا  الدرا�ضة  ف��رتة  ط��وال  واخل���ربات 
مدى  يعك�س  داخلي  ،و�ضكن  وريا�ضية  تعليمية  ومرافق  ومكتبات 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يقدمها  التي  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة 
رئي�س اجلامعة القا�ضمية للجامعة وا�ضتقطابها للطلبة من �ضتى 

الدول العامل.
تعريفية  مرئية  م���ادة  ع��ر���س  ليتم  احل��ف��ل  ف��ق��رات  توا�ضلت  ث��م 

باجلامعة وبعمادة �ضوؤون الطلبة وكافة اأن�ضطتها وبراجمها التي 
ت�ضتهدف الطالب وما يتم تنظيمها لتوفري بيئة حا�ضنة للمواهب 

يف اجلامعة .
�ضوؤون  عميد  ال�ضرايرة  �ضليمان  الدكتور   الأ�ضتاذ  األقى  بعدها 
الدار�ضن  اجل���دد  بالطلبة  الرتحيب  فيها  ج��دد  ،كلمة  الطلبة 
اإياهم اإىل ال�ضتفادة من خربات الأ�ضتاذة  بكليات اجلامعة ،داعيا 
امل�ضاركة  بكيفية  ،وعرفهم  الأن�ضطة  وم��ن  التعليمية  وامل��راف��ق  و 
الن�ضح  لهم  ،مقدما  املواهب  لتنمية  املتاحة  وامل��راك��ز  بالأن�ضطة 
الدرجات  اأع��ل��ى  لنيل  العلمي  الج��ت��ه��اد  يف  اأوق��ات��ه��م  با�ضتغالل 

والعودة اإىل اأوطانهم لالإ�ضهام يف تنميتها .
 وتوالت الفقرات ،والتي ت�ضمنت تنوعا عرب عن الرتحيب بالطلبة 
كما يف  الطلبة اجلامعة  م��ن  ع��دد  تقدميها  ���ض��ارك يف   ، اجل��دي��د 
فقرة كلمة ،والتي قدمت بعنوان ) ن�ضيحتي لكم( وقدم الطالب 
بعنوان  ق�ضيدة  دول��ة غامبيا  الت�ضال من  كلية  �ضي�ضي من  فافا 
القا�ضمية  اجلامعة  جهود  بيان  و  بالطلبة  ترحيبا  املعايل  �ضرح 
واأدوارها ،بجانب تقدمي فقرة فنيه ومادة فلمية اإر�ضادية للطلبة 

بعنوان)انتبه(.

 GovTech حققت العالمة الكاملة يف 31 موؤ�ضرًا .. الإمارات تتفوق عامليا يف تقرير الن�ضج الرقمي

يف تن�ع قيا�شي حتققه اجلامعة 

اجلامعة القا�ضمية ت�ضتقبل 300 طالب م�ضتجد بحفل اإر�ضادي وفقرات متنوعة بزيادة 13 دولة ت�ضاف اإىل 93 دولة �ضابقة

•• اأبوظبي-وام:

على  ام�س  ن�ضرتها  تغريدة  للدولة من خالل  العامة  النيابة  اأو�ضحت 
عقوبة   ،  uae_pp@ الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  يف  ح�ضاباتها 

جرمية البتزاز الإلكرتوين.
بقانون  املر�ضوم  ِمن   16 للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ�ضارت 
احتادي رقم 5 ل�ضنة 2012 يف �ضاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
وتعديالته يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ضنتن والغرامة التي ل 

تقل عن 250 األف درهم ول جتاوز 500 األف درهم اأو باإحدى هاتن 
بفعل  القيام  على  اآخ��ر حلمله  �ضخ�س  ه��دد  اأو  ابتز  كل من  العقوبتن 
تقنية  و�ضيلة  اأو  معلوماتية  �ضبكة  با�ضتخدام  وذل��ك  عنه  المتناع  اأو 
اإذا  �ضنوات  ع�ضر  على  تزيد  ل  مدة  ال�ضجن  العقوبة  وتكون  معلومات. 
كان التهديد بارتكاب جناية اأو باإ�ضناد اأمور خاد�ضة لل�ضرف اأو العتبار.
وياأتي ن�ضر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ضتمرة 
وعي  م�ضتوى  ورف���ع  املجتمع،  اأف����راد  ب��ن  القانونية  الثقافة  لتعزيز 

اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�ضر ثقافة القانون كاأ�ضلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح والتعاي�س يف مقر 
الوزارة باأبوظبي الربوفي�ضورة الدكتورة فريينا ليبار اأمينة املتحف امل�ضري يف 
برلن وع�ضو موؤ�ض�س لأكادميية ال�ضباب العربي الأملاين. ويف بداية اللقاء رحب 
معاليه باأمينة املتحف امل�ضري يف برلن، موؤكدا على العالقات الإ�ضرتاتيجية 
بن دولة الإمارات وجمهورية اأملانيا الحتادية وتطورها يف ظل دعم ورعاية من 

قيادتي البلدين ال�ضديقن مبا يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة خلري �ضعبيهما.
وقال معاليه اإن م�ضاركة جمهورية اأملانيا ال�ضديقة يف اإك�ضبو2020 دبي جت�ضد 

اأوا�ضر  تربطهما من  وما  واأملانيا  الإم��ارات  بن  ال�ضرتاتيجية  العالقات  عمق 
حمبة و�ضداقة، موؤكدا اأن امل�ضاركة الأملانية ت�ضكل اإ�ضافة نوعية لأهم حدث ثقايف 
وح�ضاري على م�ضتوى العامل والذي ينطلق يف الأول من اأكتوبر مب�ضاركة دول 
العامل لر�ضم م�ضتقبل اأف�ضل لالإن�ضانية جمعاء. من جانبها اأكدت الربوفي�ضورة 
اأن دولة الإم��ارات تقدم لدول العامل منوذجا ا�ضتثنائيا  الدكتورة فريينا ليبار 
يف الت�ضامن الإن�ضاين واإر�ضاء قيم الت�ضامح وال�ضالم واحلوار بن بني الب�ضر. 
وقالت اإن اإك�ضبو 2020 دبي ميثل بوابة اأمل جديدة تنطلق من الإمارات اإىل 
العامل ل �ضيما يف ظل الظروف الراهنة التي مير بها العامل والذي من �ضاأنه اأن 

يعزز عالقات التعاون الدويل ور�ضم م�ضتقبل مزدهر مب�ضاركة اجلميع .

نهيان بن مبارك: م�ضاركة اأملانيا يف اإك�ضبو 2020 
اإ�ضافة نوعية لأهم حدث ثقايف وح�ضاري

النيابة العامة للدولة: احلب�س وغرامة 250 
األف درهم عقوبة البتزاز الإلكرتوين

اأكادميية �ضيف بن زايد تبحث التعاون �ضرطة ال�ضارقة تبحث مع �ضركائها ال�ضرتاتيجني تطوير العمل احلكومي
التدريبي مع ال�ضرطة الفرن�ضية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حمدان 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س ن���ادي 
ُت��ق��ام فعاليات  الإم������ارات،  ���ض��ق��اري 
معر�س  من  ع�ضرة  الثامنة  ال��دورة 
اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 
�ضبتمرب   27 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
2021 يف مركز  اأكتوبر   3 ولغاية 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
�ضقاري  ن�������ادي  امل���ع���ر����س  ُي���ن���ّظ���م 
الإم���ارات، ويحظى احل��دث برعاية 
اأبوظبي،  البيئة-  هيئة  من  ر�ضمية 
ال�����ض��ن��دوق ال����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
الوطني  اأبوظبي  ومركز  احلبارى، 
ال��ق��ط��اع �ضركة  ل��ل��م��ع��ار���س. راع����ي 
الع�ضكرية  املعدات  لتجارة  "بينونة 
وال�ضيد"، ورعاة الفعاليات كل من 
�ضركة  ديزاين"،  "�ضمارت  ���ض��رك��ة 
ال���ف���ار����س ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��خ��ي��م، ن����ادي 
ARB- و  ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة،  ظ���ب���ي���ان 
يف  املوؤثر  ال�ضريك   Emirates
اإ���ض��اف��ة لقناة  ال�����ض��ي��ارات،  ���ض��ن��اع��ة 
بينونة ال�ضريك الإعالمي الر�ضمي 

للحدث.
وت��ت��زام��ن ال��ن�����ض��خ��ة اجل���دي���دة من 
ال����دويل لل�ضيد  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
وال���ف���رو����ض���ي���ة، م����ع اح���ت���ف���اء دول����ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مبرور 
خ��م�����ض��ن ع����ام����اً م����ن الإجن����������ازات 
والتقّدم يف �ضّتى املجالت، ُمعلنة ً يف 
ذات الوقت عن بدء م�ضرية جديدة 
لت�ضميم وتخطيط اخلم�ضن عاماً 
ُم�ضيئاً  ن���ربا����ض���اً  ل��ت��غ��دو  ال���ق���ادم���ة 
ُم�ضرقة  �ضفحة  ولتبقى  لالأجيال 
واحل�ضارة  ال��ب�����ض��ري  ال���ت���اري���خ  يف 

الإن�ضانية.
ماجد  معايل  اأك��د  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل���ن�������ض���وري،  ع��ل��ي 
الأمن  للمعر�س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
اأّن  الإم����ارات،  �ضقاري  لنادي  العام 
ال����دويل لل�ضيد  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
اأن�ضطته  ك��اف��ة  وع��رب  وال��ف��رو���ض��ي��ة، 
وفعالياته التي تروي ق�ضة متّيزه، 
وم�ضاريعه  خططه  لتطوير  ي�ضعى 
مت��ا���ض��ي��اً م���ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة دول���ة 
عاماً  خلم�ضن  ا�ضتعداداً  الإم���ارات 
قادمة مليئة بالنجاح والإبداع يف كّل 
والت�ضامح،  املحبة  عنوانها  جم��ال، 

الفخر والعتزاز، البذل والعطاء.
"يف ع��ام��ه��ا اخل��م�����ض��ن، ويف  وق����ال 
ك���ّل رك���ن م��ن )اأب��وظ��ب��ي 2021(، 
الإمارات  دول��ة  حققته  ما  ن�ضتذكر 
اإجنازات  املا�ضية من  العقود  خالل 
زاي����د  دار  اأب����ن����اء  ع���م���ل  ُم����ت����ف����ّردة، 
وتنفيذها،  ر�ضمها  على  املُخل�ضن 
وجهود  ث���ري  اإرث  اإىل  ُم�ضتندين 
ُم��ب��ارك��ة ل��الآب��اء امل��وؤ���ض�����ض��ن، الذين 
من�ضي على نهجهم بكّل ثقة وفخر، 
اأكرث  وبعزمية قوية، نحو ُم�ضتقبٍل 

اإ�ضراقاً".
واأعرب معاليه عن اعتزازه وفخره 
بتزامن الدورة القادمة من املعر�س 

العربية  الإم���ارات  مع احتفاء دول��ة 
على  ع��ام��اً  خم�ضن  مب��رور  املتحدة 
كبرية  ث��ق��ة  ُي��ع��ط��ي  مب��ا  تاأ�ضي�ضها، 
�ضل�ضلة  مب��وا���ض��ل��ة  املنظمة  للجنة 
النجاحات التي حققها احلدث منذ 
دورت��ه الأوىل، وذلك بف�ضل الدعم 
الكبري الذي يحظى به املعر�س من 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قبل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة، واملتابعة الدائمة من قبل 
حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  املعر�س  راع��ي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س ن���ادي 

�ضقاري الإمارات.
ع��ام اخلم�ضن،  "يف  اأّن��ه  و�ضّدد على 
وت�ضميماً،  وث����ق����ة  ولًء  ن���������زداد 
والريادة  التمّيز  م�ضرية  ملوا�ضلة 
لأك���رب ح���دث م��ن ن��وع��ه يف ال�ضرق 
الذي  املعر�س  واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو���ض��ط 
واأجمل  لأه��م  ُيحتذى  منوذجاً  بات 
لروؤى  ترجمًة  ال��ك��ربى،  الفعاليات 
ال�ضيخ  باإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�ض�س 
طّيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
الأهمية  ا�ضت�ضرف  ال��ذي  ث��راه،  اهلل 
املُ�ضتدام  ال�ضيد  لرت�ضيخ  الق�ضوى 
ركيزًة  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

اأ�ضا�ضية لرتاثنا وح�ضارتنا".

احتفاء بالي�بيل الذهبي
ويف اإطار فعاليات �ضاحة العرو�س يف 
2021(، ين�ضم املعر�س  )اأبوظبي 
اإىل  وال��ف��رو���ض��ي��ة  لل�ضيد  ال�����دويل 
باليوبيل  لالحتفاء  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
العربية  ل��دول��ة الإم�����ارات  ال��ذه��ب��ي 
تفخر  �ضّيقة  فعاليات  يف  امل��ت��ح��دة، 
مبا حققته الإم��ارات خالل العقود 
اخل��م�����ض��ة امل���ا����ض���ي���ة م����ن اإجن�������ازات 
ُمتفّردة، وُت�ضاهم يف ت�ضليط ال�ضوء 
على الرتاث الثقايف للدولة وتعزيز 

م�ضاعر الفخر بالهوية الوطنية.
الفعاليات،  ه���ذه  طليعة  يف  وي��اأت��ي 
خا�س  ري����ا�����ض����ي  ت�����راث�����ي  ع����ر�����س 
�ضقاري  ن�����ادي  ُي��ن��ّظ��م��ه  ُي��ن�����ض��ى  ل 
�ضركائه  م���ن  ب��ت��ق��دمي  الإم���������ارات 
�ضمن  وذل���ك  املخل�ضن،  وداع��م��ي��ه 

ف���ق���رت���ن ي����وم����ًي����ا )م������ا ع������دا ي���وم 
فريدة  ف��ع��ال��ي��ة   12 يف  اجل��م��ع��ة(، 
خ��الل 6 اأّي����ام ُي�����ض��ارك بها ك��ل من 
اأبوظبي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ونادي  للفرو�ضية،  بوذيب  اأكادميية 
ُت�ضاهم  وال��ت��ي  للفرو�ضية،  ظبيان 
جميعها يف تعزيز اأن�ضطة وفعاليات 
املُجتمعي  اإط���ار دوره���ا  امل��ع��ر���س يف 
العديد  تقدمي  خ��الل  من  الفاعل، 
اأجمل  ومنها  ال�ضّيقة،  الفقرات  من 
اأنغام  ع���رو����س رك����وب اخل��ي��ل ع��ل��ى 

عزف املو�ضيقى.
على  الأوىل  للمّرة  املعر�س  وُي��ق��ام 
اأّي��ام متوا�ضلة، مبا يعك�س   7 مدى 
الإقبال اجلماهريي املُتزايد، وُيلّبي 
ال�����ض��ق��ارة وال�ضيد  ت��وق��ع��ات ع�����ّض��اق 
وال�����رتاث يف خمتلف  وال��ف��رو���ض��ي��ة 
اأنحاء العامل، وي�ضتجيب لطموحات 
العار�ضن يف القطاعات ال� 11 التي 

ُت�ضّكل احلدث وتر�ضمه.
فر�ضة  ل����ل����زوار  امل���ع���ر����س  وُي���ت���ي���ح 
الإمارات  دول��ة  ثقافة  على  التعّرف 
وم����وروث����ه����ا الأ�����ض����ي����ل م����ن خالل 
التي  وامل��ب��ت��ك��رة  املتنوعة  الأن�����ض��ط��ة 
ُي��ق��ّدم��ه��ا ل��ه��م، وال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
اأهمية  ل��دي��ه��م ح����ول  ال���وع���ي  رف����ع 
احلفاظ على البيئة واحلياة الربية 
اإ�ضافة اإىل ت�ضجيعهم على ممار�ضة 
وال�ضديقة  الأ���ض��ي��ل��ة  ال��ري��ا���ض��ات 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ب��ن��ح��ٍو ُم�������ض���ت���دام، وه����و ما 
العديد  ُم�ضاركة  خالل  من  يتجّلى 
الإماراتية  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  من 

ب�ضون  املعنية  واخلا�ضة  الر�ضمية 
البيئة،  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال������رتاث 
والتي �ضيتم الك�ضف عن ُم�ضاركاتها 
خالل  املتنوعة  واأن�ضطتها  الغنية 
ال���ق���ادم���ة، وال���ت���ي حتتفي  ال���ف���رتة 
لدولة  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  ب��دوره��ا 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خالل 

اأيام املعر�س.
احلّية،  ال��ع��رو���س  ���ض��اح��ة  وُت��ع��ت��رب 
قلب احلدث وحمور اأجمل فعاليات 
مُيكن  ال���ت���ي ل  احل���ّي���ة  ال���ع���رو����س 
اأبوظبي  معر�س  يف  اإل  ُم�ضاهدتها 
الفرو�ضية  عرو�س  ومنها  لل�ضيد، 

املو�ضيقية والرتاثية.

فعاليات  ت�شهدها  ن�عية  قفزة 
اخليل

اأ�ضا�ضياً  ق��ط��اع��اً  الفرو�ضية  ُتعترب 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  وحم�����وري�����اً 
اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 
منذ تاأ�ضي�ضه يف العام 2003، وقد 
�ضهدت تطوراً ملحوظاً يف الدورات 
الأخ�����رية م���ن امل��ع��ر���س، مب���ا مُيّثل 
ت��رج��م��ة جل��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف 
�ضون الريا�ضات الرتاثية والتقاليد 
العامل  �ضعوب  وت��ع��ري��ف  الأ���ض��ي��ل��ة، 

باأهمية اخليول العربية الأ�ضيلة.
وت�������ض���ه���د ال����������دورة اجل�����دي�����دة من 
احل���������دث، ُم���������ض����ارك����ة وا�����ض����ع����ة من 
ة  املُخت�ضّ الإق���ل���ي���م���ي���ة  ال�������ض���رك���ات 
اخليل،  رك��وب  ُم�ضتلزمات  ب�ضناعة 
اخليول،  ���ض��ن��ادي��ق  وامل����ق����ط����ورات، 

ح�����دوات اخل���ي���ول، ال�������ض���روج، جلام 
غذائية،  واأع��الف  ُمكّمالت  اخليل، 
وم��الب�����س واأح���ذي���ة خ��ا���ض��ة بركوب 
تعليم  مل����دار�����س  اإ�����ض����اف����ة  اخل����ي����ل، 

مهارات الفرو�ضية.
لهذا  الفرو�ضية  فعاليات  وتت�ضّدر 
لل�ضيد،  اأبوظبي  معر�س  يف  ال��ع��ام 
الإم���ارات  جلمعية  مميزة  ُم�ضاركة 
العرو�س  اأم����ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��خ��ي��ول 
نادي  ُيقّدمها  �ضوف  التي  ال�ضّيقة 
ظبيان للفرو�ضية واأكادميية بوذيب 
للفرو�ضية، وكذلك �ضرطة اأبوظبي، 
ف��م��ن امل���ت���وق���ع اأن جت�����ذب، ك��م��ا يف 
ال����دورات الأخ����رية، ج��م��ه��وًرا كبرًيا 
ب�ضكل يومي. وتهدف هذه الأن�ضطة 
لتدريب ال�ضباب الإماراتي على فن 
التعامل مع اخليول وجميع اأ�ضكال 

ريا�ضة الفرو�ضية.

ل�حدة اخلّيالة  �شّيقة  عرو�س 
 -  )K9( الب�لي�شية  والكالب 

�شرطة اأب�ظبي
اأبوظبي  معر�س  �ضرور  دواع��ي  من 
اأجمل  اأن يدعوكم ملُ�ضاهدة  لل�ضيد، 
ال���ع���رو����س احل���ّي���ة واأك����رثه����ا اإث����ارة 
تو�ضح  وال��ت��ي  ال��ع��رو���س،  �ضاحة  يف 
والكالب  اخل��ي��ول  ا�ضتخدام  كيفية 
البولي�ضية من قبل �ضرطة اأبوظبي 
يف جمال تعزيز جهود احلفاظ على 
الأم���ن والأم����ان يف دول��ة الإم����ارات، 
مبهارات وُقدرات فائقة تقف ورائها 

خربات وكفاءات وطنية مميزة.

 - امل��شيقي  الفرو�شية  عر�س 
نادي ظبيان للفرو�شية

العرو�س  �ضاحة  يف  جتتمع  عندما 
م�����ع �ضحر  رك�������وب اخل����ي����ل  ُم���ت���ع���ة 

املو�ضيقى وروعتها..
الفرو�ضية  ع��رو���س  اأج��م��ل  ���ض��اه��د 
املو�ضيقى،  اأن��غ��ام  على  الح��رتاف��ي��ة 
جنباً اإىل جنب مع فنون ا�ضتعرا�س 
الفر�ضان ملهاراتهم يف ركوب اخليل.

للكبار  وامل���ه���ر  اخل��ي��ل  رك�����ب 
ظبيان  ن����ادي   - واالأط����ف����ال 

للفرو�شية
لل�ضيد،  اأبوظبي  معر�س  ُجعبة  يف 
ب��اق��ة غ��ن��ي��ة م��ن الأن�����ض��ط��ة املمتعة 
من  املعر�س  ُيقّدمها جلمهور  التي 
وخا�ضة  الُعمرية،  الفئات  خمتلف 
الأطفال يف دعوة لهم للتخّل�س من 
لديهم،  ال��ه��زازة  اخل�ضبية  اخل��ي��ول 
واحل�ضول على فر�ضة لركوب مهر 

حقيقي.

اخليل  ل�شباق  غ��ن��ت���ت  ن���ادي 
والب�ل� - عر�س تعليمي �شّيق

اخليل  ل�ضباق  غنتوت  نادي  ُي�ضارك 
الوحيد  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  وال���ب���ول���و، 
الن�ضخة  يف  ال�����دول�����ة،  يف  ل��ل��ب��ول��و 
الثامنة ع�ضرة من معر�س اأبوظبي 
حيث  والفرو�ضية،  لل�ضيد  ال��دويل 
���ض��ُي��ق��ّدم ع��رو���ض��اً م��ث��رية م���ن قبل 
كلوب  "بولو  و  ري�ضينغ"  "غنتوت 
كما  امل��ت��وق��ع،  م��ن  وال��ت��ي  بوذيب"، 

جتذب  اأن  الأخ�������رية،  ال�������دورات  يف 
ع���دًدا ك��ب��رًيا م��ن اجل��م��اه��ري يومًيا 
ال��ت��ي يرتقب  ال��ع��رو���س  ���ض��اح��ة  يف 

دخولها كثريون من جديد.
ُي����ق����ّدم م��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
زواره،  جلميع  والفرو�ضية  لل�ضيد 
هو  م��ا  ك��ل  الثقافات  خمتلف  وم��ن 
مم��ت��ع وُم���ف���ي���د.. ويف ه���ذه ال����دورة 
ك��ي��ف��ي��ة ممار�ضة  ت��ع��ّل��م  ل��ه��م  ُي��ت��ي��ح 
ليتمتعوا  والأم����راء،  امللوك  ريا�ضة 
باأجمل العرو�س حول كيفية اأدائها 
بثقة ومتّيز ومعرفة قواعدها التي 
قبل  ال��ق��دم  منذ  اّتباعها  مّت  لطاملا 
م���ئ���ات ال�����ض��ن��ن ل����دى ال��ع��دي��د من 

احل�ضارات.

ع���ر����س ���ش��ّي��ق ت���ق����ده اآم��ن��ة 
اجل�شمي  - اإ�شطبالت كابر

ال���رم���اي���ة ب��ال��ق��و���س وال�����ض��ه��م من 
لفعالية  اإ�ضافة  اخل��ي��ل،  ظهر  على 
ال��رم��اي��ة ع��ل��ى الأر�������س، يف عر�س 
من:  لكل  العرو�س،  ب�ضاحة  ُمذهل 
اجلهني،  ح�����ض��ان  اجل�����ض��م��ي،  اآم���ن���ة 

و�ضاح الزعابي.
ترجع بداية هذا النوع من الرماية 
قبل  ما  ع�ضور  اإىل  قتايل  كاأ�ضلوب 
التاريخ، وما زالت حّية لغاية اليوم 
كريا�ضة ر�ضمية ُمعتمدة يف الألعاب 

الأوملبية.
اأي�ضاً كونوا على موعد يف )اأبوظبي 
اأ�ضهر  لبع�س  عر�ٍس  مع   )2021
ف��ن��ون ال��ق��ت��ال ال��ت��اري��خ��ي��ة الأخ���رى 
الأ�ضلحة  م���ن  اأن�������واع  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
بال�ضيف  )ُم��������ب��������ارزة  ال����ق����دمي����ة 
و�ضاح  مب�������ض���ارك���ة:  ال���ت���ق���ل���ي���دي(، 

الزعابي، حممد ح�ضان العَبّادي.

  - ال��راث��ي  الفرو�شية  عر�س 
اأكادميية ب�ذيب للفرو�شية

ت��رج��م��ة جل��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف 
�ضون الريا�ضات الرتاثية والتقاليد 
ال��ع��ري��ق��ة، وت��ع��ري��ف ���ض��ع��وب العامل 
الأ�ضيلة،  العربية  اخليول  باأهمية 
اأي��ام املعر�س تنظيم  يتم على مدار 
التي  ال��رتاث��ي��ة  الفرو�ضية  ع��رو���س 
وتهدف  ك����ب����رًيا،  ج���م���ه���وًرا  جت����ذب 
ل��ت��دري��ب ال�����ض��ب��اب الإم����ارات����ي على 
وممار�ضة  اخليول  مع  التعامل  فن 

اأن������واع وفنون  ال��ع��دي��د م���ن اأج���م���ل 
ري���ا����ض���ة ال���ف���رو����ض���ي���ة ك����اأح����د اأب�����رز 

عنا�ضر الرتباط بالقيم العربية.

للخي�ل  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
العربية تنظم دورات للتحكيم 

والعار�شني
ح�����ض��ور ُم���ه���م جل��م��ع��ي��ة الإم�������ارات 
ل���ل���خ���ي���ول ال����ع����رب����ي����ة وُم���������ض����ارك����ة 
ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف ه����ذه ال��ن�����ض��خ��ة من 
ال����دويل لل�ضيد  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
اجلمعية  ُت��ق��ّدم  حيث  والفرو�ضية، 
حتكيم  دورة  باملعر�س  جناحها  يف 
عن  ف�ضال  للمواطنن،  وعار�ضن 
العربية  اخليل  عن  تثقيفية  حلقة 

وعر�س الطلق احلر.
اأّن اأهم الأولويات  واأكدت اجلمعية، 
ت�ضعى لها من خالل احلدث،  التي 
ت��اأه��ي��ل الكوادر  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  ه��ي 
املواطنة يف العديد من التخ�ض�ضات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اخل���ي���ل ال���ع���رب���ي، مثل 
اإىل  بالإ�ضافة  والعر�س،  التحكيم، 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  م��ع��دلت  رف���ع 
والفرو�ضية  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  جت���اه 
ب�ضكل عام. ويعر�س جناح اجلمعية 
يف املعر�س، �ضوراً نادرة للمغفور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
اخليول،  م���ع  ثراه"  اهلل  "طيب 
لكل  اجلمعية  خل��دم��ات  عر�س  م��ع 
امل��ع��ن��ي��ن ب��اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي. وحول 
املواطنن،  احل��ك��ام  دورة  تفا�ضيل 
ت�ضتهدف  اأّن��ه��ا  اجلمعية  اأو���ض��ح��ت 
مالك مربي اخليل العربية، ل�ضرح 
امل�ضابقات،  يف  التحكيم  اأ���ض��ا���ض��ي��ات 
نظريبة  درا�����ض����ات  ���ض��ت�����ض��ه��د  واأن���ه���ا 
يجتازها  ول��ن  وحت��ري��ري��ة،  وعملية 
اإل احلا�ضل على ن�ضبة 70 % فما 
فوق من درجة التقييم، و�ضيحا�ضر 
املنظمة  م��ن  معتمدون  حكام  فيها 
الأوروب���ي���ة ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة، كما 
�ضت�ضت�ضيف الدورة 6 حكام نا�ضئن 
باخليل  ال��ك��ب��ري  لهتمامهم  ن��ظ��راً 
العربية منذ ال�ضغر، ولتاأهيل هذه 
التحكيم  معايري  باأف�ضل  ال��ك��وادر 
ب��رع��اي��ة احلكام  ���ض��ت��ق��وم اجل��م��ع��ي��ة 
النا�ضئن وتثقفهم يف املجال ب�ضكل 

اأكرب.
العار�ضن  دورة  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
الذين  الأ���ض��خ��ا���س  ت�ضتهدف  فهي 
يعر�ضون اخليل يف م�ضابقات جمال 
العار�س  اأن  العربية، خا�ضة  اخليل 
اخليل  ي��ق��ود  اأن  مب��ه��ارات��ه مي��ك��ن��ه 
لإب�����راز ك��ل م��الم��ح ج��م��ال��ه، وكلما 
اخليل  يكون  ُمتمر�ضاً  العار�س  كان 
اجلمالية  عنا�ضره  لإظ��ه��ار  اأق���رب 
واحل�������ض���ول ع��ل��ى اأع���ل���ى درج�����ة يف 

التقييم.
عن  التثقيفية  احللقة  و�ضتتحدث 
باخليل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��ام��ة  الأم������ور 
اخليل  ج��م��ال  وم�ضابقات  ال��ع��رب��ي، 
وقوانن  ل���وائ���ح  واأه������م  ال���ع���رب���ي���ة، 
دولة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  ت�ضجيل 
الإم�������ارات، وك��اف��ة اخل���دم���ات التي 

ُتقّدمها اجلمعية.

مُب�شاركة �شرطة اأب�ظبي, نادي ظبيان للفرو�شية, واأكادميية ب�ذيب للفرو�شية 

معر�س اأبوظبي الدويل لل�ضيد ُينّظم فعاليات تراثية احتفاًء بعام اخلم�ضني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ت���واف���دت ب��ن��ات ال���وط���ن م���ن خمتلف 
م��ن��اط��ق ال���دول���ة ���ض��ب��اح اأم�������س على 
مدر�ضة خولة بنت الأزور الع�ضكرية يف 
اأبوظبي لاللتحاق باخلدمة الوطنية 
العا�ضرة وذلك  ال��دورة الختيارية  يف 
اأعمارهن  ت����رتاوح  ال��الت��ي  للفتيات 
بدء  اأجل  من  عاما  من 18 اإىل 30 
م�ضوار احلياة الع�ضكرية بكل عزمية، 
فرتة  لق�ضاء  املدنية  احلياة  مودعات 

التدريب الأ�ضا�ضي.
اأ�ضبوعا   12 مل���دة  ال�����دورة  وت�����ض��ت��م��ر 
واحرتازية  وق��ائ��ي��ة  اإج�����راءات  و���ض��ط 
ل�������ض���م���ان ����ض���الم���ت���ه���ن، وات�����خ�����اذ كل 
الإجراءات، لتوفري احلماية الق�ضوى 
من  الوطنية،  اخلدمة  جمندات  لكل 
من  وحمايتهن  عليهن  احلفاظ  اأجل 
اإ�ضراف  ك��ورون��ا، وذل��ك حت��ت  جائحة 

م�ضت�ضفى زايد الع�ضكري .

وقد خ�ض�ضت املدر�ضة اأكرث من جلنة 
اإجناز  ال��دق��ة وال�����ض��رع��ة يف  ل�����ض��م��ان 
مثل  للمنت�ضبات  الت�ضجيل  م��رح��ل��ة 
جلنة ال�ضتقبال وجلنة تعبئة البيانات 
وجل��ن��ة ال��ب��ا���ض��ات وجل��ن��ة الإج����راءات 
وجلنة  امل�ضتودع  وجل��ن��ة  الح��رتازي��ة 

ال�ضكن واللجنة الإدارية.
مالب�ضهن  املجندات  جميع  وت�ضلمت 
وال����ع����ه����دة اخل���ا����ض���ة ب����ه����ن، وج����رى 
تعريفهن باملدر�ضة والنظام الداخلي، 
من  حم��ا���ض��رات  تنظيم  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
ق��ب��ل امل����درب����ات ق��ب��ل اف��ت��ت��اح ال�����دورة 
املجندات  اأظ��ه��رت  حيث  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
اإقباًل كبرياً وحما�ضاً وثقة باللتحاق 

باخلدمة الوطنية.
واأع�����رب ال���ل���واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�ضيخ 
ب������ن حممد  ب������ن ط����ح����ن����ون  اأح������م������د 
اخلدمة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل 
اعتزازه  ع��ن  والحتياطية  الوطنية 
اجلديدة  الدفعة  ملجندات  وتقديره 

اخلدمة  ���ض��ف��وف  اإىل  بان�ضمامهن 
ال��وط��ن��ي��ة وال����الئ����ي ���ض��ي��خ�����ض��ن من 
فيها  يتعلمن  جديدة  جتربة  خاللها 
الع�ضكرية  احلياة  تعنيه  مما  الكثري 
وم�����ا مت����ت����از ب����ه م����ن حت���م���ل و�ضرب 
وتر�ضيخ  وغ���ر����س  وان��ت��ظ��ام  و���ض��ب��ط 
والت�ضحية،  والن��ت��م��اء  ال���ولء  لقيم 

واملهارات  باملبادئ  اإملامهن  اإىل  اإ�ضافة 
يف  �ضي�ضهم  م��ا  الأ�ضا�ضية  الع�ضكرية 
تعود  وعملية  علمية  ح�ضيلة  ت�ضكل 

عليهن بالنفع وامل�ضلحة.
وقال اللواء الركن طيار ال�ضيخ اأحمد 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
واملنهاج  ال���ربن���ام���ج  ت��ط��وي��ر  مت  اإن�����ه 

ل�ضمان  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���اً،  ال���ت���دري���ب���ي 
حتقيق الأهداف ال�ضامية، التي تعود 
بناء  وت�ضهم يف  املجندات  بالنفع على 
وت�ضقل  الفعالة،  القوية  ال�ضخ�ضية 
امل�ضوؤولية  حت���م���ل  ع���ل���ى  ق���درات���ه���ن 
والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س وخ��ل��ق روح 
واحد،  فريق  �ضمن  والعمل  التعاون 

ومل�ضلحة واحدة، األ وهي الدفاع عن 
واملحافظة على مكت�ضباته يف  الوطن 

ال�ضلم واحلرب.
من جهتها قالت العميد الركن عفراء 
خولة  مدر�ضة  قائد  الفال�ضي  �ضعيد 
التحاق  اإن  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  الأزور  ب��ن��ت 
ومبوافقة  اختياري  باخلدمة  الإن��اث 
اخلدمة  م�����دة  وت����ك����ون  الأم�������ر  ويل 
للمجندات  اأ���ض��ب��وع��ا   12 ال��وط��ن��ي��ة 
اللواتي بلغن 18 عاماً ومل يتجاوزن 

�ضن ال�30 عاماً .
اخلدمة  م��ن��ت�����ض��ب��ات  اأن  واأو����ض���ح���ت 
تدريبات  اإىل  �ضيخ�ضعن  ال��وط��ن��ي��ة 
ومتارين ع�ضكرية على اأيدي مدربات 
من الإناث يحظن باأف�ضل املوؤهالت 
منوهة  التعليم،  ومهارات  التدريبية 
اإىل اأنه مت و�ضع برامج تدريبية خا�ضة 
لتتنا�ضب مع الأهداف ال�ضرتاتيجية 
التي  والحتياطية  الوطنية  للخدمة 
الوطنية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 

والقيادة  للوطن  والن��ت��م��اء  وال����ولء 
والدفاع عن اأر�ضه ومكت�ضباته.

اخلدمة  منت�ضبات  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
الأزور  بنت  خولة  مبدر�ضة  الوطنية 
ع�ضكرية  م���در����ض���ة  اأول  ت���ع���د  ال���ت���ي 
لتدريب الإن��اث يف املنطقة، �ضيتلقن 
ن����ظ����ري����ة يف جم�����الت  حم�����ا������ض�����رات 
والقيادية  الع�ضكرية  منها  خمتلفة 
الفردية  وامل���ه���ارات  ال����ذات  وت��ط��وي��ر 
واجلماعية وحما�ضرات دينية كما مت 
لأول  تطرح  جديدة  موا�ضيع  اإ�ضافة 
مرة تدرب عليها املتطوعات املجندات 
وه�����ي ال���ط���ف���ول���ة امل���ب���ك���رة وامل����ه����ارات 

الإدارية .
والأ�ضقاء  والأم���ه���ات  الآب����اء  وح��ر���س 
لبن  ال���الئ���ي  امل���ج���ن���دات  وداع  ع��ل��ى 
ت��رح��اب م�ضتعدات  ال��وط��ن بكل  ن��داء 
ل��ل��ت�����ض��ح��ي��ة ب��ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س من 
اأجل الذود عن تراب الوطن وحماية 
مكت�ضباته ومنجزاته التي حققها على 

مدار العقود املا�ضية على الرغم من 
اأن التحاقهن باخلدمة الوطنية جاء 

باختيارهن ورغبتهن ولي�س اإلزامياً.
الوطن  ح���ب  اأن  امل��ن��ت�����ض��ب��ات  واأك������دت 
الواقع  اأر����س  على  ي��رتج��م  اأن  يجب 
على  قط  تبخل  مل  احلبيبة  ودولتنا 
الإماراتيون  اأ���ض��ب��ح  ب��ل  م��واط��ن��ي��ه��ا، 
بف�ضل قيادتنا الر�ضيدة اأ�ضعد �ضعوب 
العامل وجاء الوقت الآن لرد اجلميل 
واإث���ب���ات ق����درات ب��ن��ات الإم�����ارات على 
دولة  اإىل  وال��ن��ف��ي�����س  ال��غ��ايل  ت��ق��دمي 

الإمارات.
فخرهن  ع����ن  امل��ن��ت�����ض��ب��ات  واأع�����رب�����ت 
كونهن من الفتيات الالتي لبن نداء 
الوطنية  اخلدمة  اأن  واأك��دن  الوطن، 
ف��ر���ض��ة ل��ل��ت��ع��رف ب�����ض��ك��ل ع��م��ل��ي اإىل 
احلياة الع�ضكرية والتدريب على حمل 
وا�ضتخدامه  وتركيبه  وفكه  ال�ضالح 
النف�س  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

وحتمل امل�ضوؤولية والن�ضباط.

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة ال�ضرف ب�ضندوق الزكاة خالل اجتماعها الأخري �ضرف 
ال�ضبوع  خ���الل  اأ���ض��رة   327 ل���  دره���م  األ���ف  و513  م��الي��ن   7 مبلغ 

احلايل.
واألقت الإحاطة الإعالمية التي نظمها ال�ضندوق ال�ضوء على م�ضروع 
"داعم" املعني بفئة ا�ضحاب ذوي الدخل املحدود ويندرج حتت م�ضرف 
اإيرادها  ليفي  التي  الأ���ض��ر  م�ضاعدة  اإىل  وي��ه��دف  وامل�ضاكن  الفقراء 
اأن ليقل  الفئة  بهذه  التقدم  �ضرط  والتزاماتها مع  املعي�ضة  متطلبات 

عمر املتقدم للم�ضاعدة عن 35 عاما .

واأكد الدكتورعبد الرحمن احلمادي، مدير اإدارة موارد الزكاة والإعالم 
خالل الإحاطة الإعالمية حر�س ال�ضندوق وتوجهه لدعم قطاع ذوي 
امل�ضتوى  رف��ع  اإىل  يهدف  ال�ضندوق  اأن  اإىل  ..م�ضريا  امل��ح��دود  الدخل 

املعي�ضي للفئات امل�ضتهدفة وم�ضاعدتهم ليعي�ضوا حياة كرمية .
واأو�ضح اأن �ضندوق الزكاة ا�ضتطاع خالل عام 2020 من خالل املزكن 
مليون   30 ي��ق��در  مببلغ  ح��ال��ة   1600 حل���وايل  م�ضاعدات  ي��ق��دم  اأن 
الأول  الن�ضف  خ��الل  الزكاة  بينما �ضرف �ضندوق  دره��م  األ��ف  و200 
من العام احلايل ل� 772 اأ�ضرة مببلغ وقدره 11 مليونا و400 الف 

درهم .
وقال اإن عدد امل�ضاريع التي ا�ضتفادت من املبلغ خالل هذا ال�ضبوع بلغ 

 22 األف درهم على   400 م�ضروعا متنوعا وقد مت توزيع مبلغ   14
حالة �ضمن م�ضروع " اإعانة العاطلن عن العمل " و�ضرف 100 األف 

و10 دراهم �ضمن م�ضروع اإقراأ "طلبة علم املدار�س" ل� 22 حالة .
13 حالة �ضمن م�ضروع  األف درهم ا�ضتفادت منها   65 كما مت �ضرف 
 5 ل�  درهما  و924  األفا   111 و�ضرف  اجل��دد/  /امل�ضلمون  "اأمتي" 
األ��ف��ا و500  اأج���ر وع��اف��ي��ة /امل��ر���ض��ى/ و280  ح���الت �ضمن م�����ض��روع 
درهم ا�ضتفادت منها 16 حالة �ضمن م�ضروع الأمل /اأ�ضحاب الهمم / 
فيما ا�ضتفادت 28 حالة مببلغ 654 األفا و500 درهم �ضمن م�ضروع 
4 حالت �ضمن م�ضروع توا�ضل / ا�ضتفادت  بينما  تالحم /املطلقات/ 

اأ�ضر ال�ضجناء/ مببلغ 108 اآلف درهم.

و�ضمن م�ضروع داعم /�ضعف الدخل/ مت �ضرف 3 مالين و395 األفا 
درهم  األ��ف   288 و�ضرف  حالة،   131 منها  ا�ضتفادت  درهما  و280 
وكذلك  ح��ال��ة،   14 منها  ا�ضتفادت  /الأرام�����ل/  رح��م��ة  م�ضروع  �ضمن 
 26 ا�ضتفادت حالة واحدة �ضمن م�ضروع فزعة /املنكوبون/ من مبلغ 
األفا و830 درهما، ومت �ضرف 372 األف درهم �ضمن م�ضروع قل ربي 
ارحمهما كبار املواطنن ا�ضتفادت منها 19 حالة، وا�ضتفادت 10 اأ�ضر 
�ضمن م�ضروع كافل اأ�ضر الأيتام مببلغ 42 األف درهم، و�ضمن م�ضروع 
األف  و500  املواطنن مت �ضرف مليون  زوج��ات غري  املواطنات  م��ودة 
درهم ا�ضتفادت منها 41 حالة واأي�ضا مت �ضرف 96 األف درهم �ضمن 

م�ضروع وقل ربي زدين علما /طلبة اجلامعات ل� 8 حالت.

�ضندوق الزكاة يعتمد 7.5 مليون درهم مل�ضاعدة 327 اأ�ضرة خالل ال�ضبوع احلايل

•• ابوظبي-الفجر:

نظم الأر���ض��ي��ف ال��وط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز الإم�����ارات لأبحاث 
ال�����ض��ع��ادة -ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ور�ضتن 
تدريبيتن افرتا�ضيتن يف: "املرونة النف�ضية" و"جودة احلياة يف 
بيئة العمل"؛ وذلك بهدف املحافظة على ال�ضحة النف�ضية، وتعزيز 
جودة احلياة يف بيئة العمل، والرتقاء مب�ضتويات الأداء وحت�ضن 
كوادره  ثقافة  اإث��راء  على  الوطني  الأر�ضيف  وقد حر�س  الكفاءة، 

الب�ضرية مبا يعزز ال�ضحة النف�ضية وتبني الفكر الإيجابي.
عرب  امل�����ض��ارك��ون  تابعهما  -ال��ل��ت��ن  ال��ور���ض��ت��ن  م�ضامن  وج����اءت 
الأر�ضيف  اه��ت��م��ام  م��ع  من�ضجمة  التفاعلية-  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل 
الأ�ضا�ضية،  ال����رثوة  ي��ع��ت��ربه��ا  ال��ت��ي  ال��ب�����ض��ري��ة  ب���ك���وادره  ال��وط��ن��ي 
دعماً  العمل  بيئة  احليوية يف  الطاقة  ن�ضر  اأج��ل  من  ي�ضعى  وه��و 

ن�ضبة  ورف��ع  املوؤ�ض�ضي،  وال���ولء  ال��واح��د،  الفريق  وروح  للتطوير، 
اجلنيبي  نوف  الأ�ضتاذة  الور�ضتن  يف  حا�ضرت  الوظيفي.  الر�ضا 
مدير مركز الإمارات لأبحاث ال�ضعادة، فعّرفت يف الور�ضة الأوىل 
بنجاح مع مهام  التكيف  الفرد على  باأنها: قدرة  النف�ضية  املرونة 

احلياة يف مواجهة الظروف ال�ضعبة.
وتطرقت اإىل بع�س اأ�ضكال الظروف ال�ضعبة، والتحديات، وعددت 
ال�ضعبة،  النف�ضية، مثل: احلياة  للمرونة  احتياجنا  اأ�ضباب  بع�س 
عن  والبتعاد  املفاجئة،  والتحديات  تنتهي،  ل  التي  والتحديات 

دوامة الكاآبة.
واأثَرت املُحا�ضرة الور�ضة ببع�س التمارين التي ت�ضاعد على اإيجاد 
احللول لبع�س التحديات، وعددت اأنواع املرونة وقوتها، ودعت اإىل 
التفاوؤل، والتفكري باحلا�ضر وامل�ضتقبل، و�ضاركت اجلمهور بتمرين 
ي�ضتعر�س اأهم طرق تنمية املرونة النف�ضية يف العمل مع الأ�ضرة 

واملجتمع. ويف الور�ضة الثانية التي كانت بعنوان: "جودة احلياة يف 
بيئة العمل" تطرقت الأ�ضتاذة نوف اجلنيبي اإىل علم جودة احلياة 
وبينت اأهميته كعلم حديث، ثم بينت اأن جودة احلياة يف بيئة العمل 
ترتتب على ال�ضحة اجل�ضدية، وال�ضحة العقلية، ومنط التفكري 

خالل حتديات العمل، والتوا�ضل بحرية ... وغريها.
وقدمت الور�ضة عدداً من التمرينات؛ فبينت الفرق بن املوظف 
املمار�ضات  بع�س  وا�ضتعر�ضت  الإيجابي،  غري  واملوظف  الإيجابي 
التي جتعل بيئة عمل اأف�ضل، ومنها: حتديد الأولويات، واختيار 

املوؤثرين يف العمل وغريها.
وا���ض��ع يف  باهتمام  ق��د حظيتا  امل��ذك��ورت��ن  ال��ور���ض��ت��ن  اأن  وي��ذك��ر 
الأر�ضيف الوطني لأثرهما الكبري يف تر�ضيخ مفاهيم وممار�ضات 
اإ�ضعاد  يف  ي�ضهم  مب��ا  النف�ضية  ال�����ض��ح��ة  وت��ع��زي��ز  احل���ي���اة،  ج���ودة 

املوظفن وزيادة اإنتاجيتهم. 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت 
ب������ن حممد  �����ض����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 
ح���اك���م ال�������ض���ارق���ة، وب��ح�����ض��ور 79 
وعاملية،  واإقليمية  حملية  �ضخ�ضية 
ووزراء  �ضابقن  دول  روؤ���ض��اء  ت�ضم 
و�ضناع قرار وم�ضوؤولن حكومين، 
املوؤثرين  م����ن  ن��خ��ب��ة  ج���ان���ب  اإىل 
الأحد،  اليوم  تنطلق  والإعالمين، 
ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ال���ع���ا����ض���رة، من 
املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي 
ال��������ذي ي���ن���ظ���م���ه امل�����رك�����ز ال�������دويل 
لالت�ضال احلكومي، التابع للمكتب 
الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ض��ارق��ة، يف 

مركز اإك�ضبو ال�ضارقة. 

�شناع �شيا�شات وحاملي ثقافات
ال���دويل لالت�ضال  امل��ن��ت��دى  وي��ق��دم 

التي  دورت��ه اجلديدة،  احلكومي يف 
املا�ضي،  "درو�س  ���ض��ع��ار  حت��ت  ت��ق��ام 
ب��ارزة يف  امل�ضتقبل"، مناذج  تطلعات 
ال�ضعوب  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل  الت�����ض��ال 
خمتلفة،  ظ����روف  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
ومن  ال�ضيا�ضات،  �ضّناع  على  ويركز 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ن��ق��ل  اأ���ض��ه��م��وا يف 
املنتدى  ي�ضت�ضيف  حيث  ل��ل��ع��امل،  
تركي  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
�ضعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  الفي�ضل 
اأبو الغيط اأمن عام  ومعايل اأحمد 
ال��ع��رب��ي��ة، ومعايل  ال�����دول  ج��ام��ع��ة 
ال���دك���ت���ور ن���اي���ف احل����ج����رف اأم����ن 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ع��ام جمل�س 
�ضيوف  �ضيحلون  ال��ذي��ن  العربية، 

�ضرف على املنتدى.
ومن اأبرز املتحدثن الذين ت�ضمهم 
�ضعادة  امل���ن���ت���دى،  ���ض��ي��وف  ق��ائ��م��ة 
اإل��ف��ي�����س رئي�س  ت��وم��ا���س ه��ن��دري��ك 
وبارون  ال�ضابق،  اإ�ضتونيا  جمهورية 

ف��ي��ل��ي��ب ه���ام���ون���د وزي������ر اخل���زان���ة 
لل�ضوؤون  اأ�ضبق  دول��ة  ووزي��ر  ال�ضابق 
اللوردات  اخلارجية وع�ضو جمل�س 
هلربن،  وديفيد  املتحدة،  اململكة  يف 
جمل�س  ومدير  التنفيذي  الرئي�س 
ال�ضلوكّية  ال��������روؤى  ف���ري���ق  اإدارة 
واإليزابيث  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�ضيا�ضة  ق�����ض��م  م��وؤ���ض�����س  ل��ي��ن��در 
 ،Facebook ع��ل��ى  واحل��ك��وم��ة 

 Conversationalوموؤ�ض�س
فهد،  عابد  والفنان   ،Century
و�ضانع  مكتبي،  مالك  والإع��الم��ي 
الغندور،  اأحمد  اليوتيوب  حمتوى 

والفنانة رميي عقل.

وامل�ؤ�ش�شات  احلك�مات  جه�زية 
للتح�الت العاملية

ويناق�س املنتدى، على مدى يومن، 
ج��ه��وزي��ة احلكومات  ت��ع��زي��ز  اآل��ي��ات 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��ول الذي 

ت��ف��ر���ض��ه امل���ت���غ���ريات وال����ت����اأث����ري يف 
توجهاتها ل�ضالح ا�ضتقرار املجتمعات 
وج����ودة ح��ي��اة ال��ن��ا���س، ك��م��ا يتطرق 
الأزم����ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  اإىل 
اخلطاب  وماهية  والدولية  املحلية 

واآثار  وجمهور،  اأزم��ة  لكل  املنا�ضب 
امل��دى يف  بعيدة  الت�ضال احلكومي 
جانب  اإىل  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  الأوق�����ات 
اآليات �ضناعة املحتوى على املن�ضات 
التخ�ض�ضات  وتو�ضيع  الجتماعية، 
احلكومي  الت�����ض��ال  اإدارات  داخ���ل 
والقت�ضاد  النف�س  علماء  لت�ضمل 

ال�ضلوكي وحتليل البيانات.
فعالية   31 امل���ن���ت���دى  وي��ت�����ض��م��ن 
حوارية  جل�ضات  �ضبع  على  م��وزع��ة 
و�ضبع  م��ل��ه��م��ة  خ��ط��اب��ات  وخ��م�����ض��ة 
ور�س تدريبية و12 من�ضة تفاعلّية 
م�ضتقبل  جم��م��ل��ه��ا  يف  ت�����ض��ت�����ض��رف 
وعاملياً  اإقليمياً  احلكومي  الت�ضال 
واخل��������ربات  الأدوات  ح���ي���ث  م�����ن 
والتخ�ض�ضات واملنهجيات املتوقعة.

�ضعادة طارق �ضعيد عالي، مدير عام 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�ضارقة: 
يف  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  دورة  غ����داً  �ضن�ضهد 
لالت�ضال  ال���دويل  املنتدى  م�ضرية 

احلكومي
عالي،  �ضعيد  ط���ارق  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
م����دي����ر ع�������ام امل����ك����ت����ب الإع�����الم�����ي 
غداً  "�ضن�ضهد  ال�����ض��ارق��ة:  حلكومة 
املنتدى  م�ضرية  يف  ا�ضتثنائية  دورة 
الذي  احلكومي  لالت�ضال  ال���دويل 
العا�ضر، دورة حتمل  ي�ضتكمل عامه 
ع��ن��اوي��ن وم��و���ض��وع��ات ت��ط��رح لأول 
مرة على امل�ضتوى الإقليمي ونتطلع 
اأن ت�ضهم يف تر�ضيخ مالمح مرحلة 
يف  احلكومي  الت�ضال  م��ن  ج��دي��دة 

املنطقة".
منطلق  " م����ن  ع������الي:  واأ������ض�����اف 
اإدراكنا ل�ضرعة التحولت العاملية يف 
خمتلف القطاعات وما نتج عنها من 
اآثار على نف�ضية اجلماهري وتغيري 
حر�ضنا  واهتماماتها،  اأولوياتها  يف 
العام  ه���ذا  اأج���ن���دة  ت��دع��م  اأن  ع��ل��ى 
نحو  واملوؤ�ض�ضات  احلكومات  توجه 

املزيد من اجلهوزّية واملرونة".

بهدف ن�شر الطاقة االإيجابية وتعزيز ال�شحة النف�شية واإ�شعاد امل�ظفني

الأر�ضيف الوطني ينظم ور�ضتني يف املرونة النف�ضية وجودة احلياة يف بيئة العمل

مب�شاركة 79 �شخ�شية اإقليمية وعاملية من م�ش�ؤولني و�شناع قرار وم�ؤثرين

الدويل لالت�ضال احلكومي 2021 ينطلق اليوم يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة

مدر�ضة خولة بنت الأزور الع�ضكرية ت�ضتقبل الدورة العا�ضرة الختيارية باخلدمة الوطنية لبنات الوطن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق  التي  احلكومي  لالت�ضال  ال���دويل  املنتدى  م��ن  العا�ضرة  ال���دورة  تتوج 
ال�ضارقة مب�ضاركة حملية ودولية وا�ضعة، م�ضرية  اإك�ضبو  اليوم الأحد يف مركز 
عقد من الإجنازات وال�ضرتاتيجيات املبتكرة ومنهجيات العمل الإبداعية التي 
جت�ضد ر�ضالة اإمارة ال�ضارقة ونهجها الرا�ضخ بتعزيز التوا�ضل الإن�ضاين والثقايف 
حتقيق  يف  ت�ضهم  م��ت��ط��ورة  اط��ر  وف��ق  واملجتمعات  ال�ضعوب  ب��ن  والج��ت��م��اع��ي 

الرفاهية والزدهار العاملي.
ويحظى املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي منذ اإطالق دورته الأوىل يف العام 
القا�ضمي  �ضلطان بن حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية   2012
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، حيث اأ�ضهم املنتدى على مدار 10 دورات 
ثقافة  الت�ضال احلكومي وجعلها  املتتالية يف تطوير منظومة  النجاحات  من 

موؤ�ض�ضية مبا يتما�ضى مع تطلعات وطموحات امل�ضروع احل�ضاري لالإمارة.
وت�ضتعر�س وكالة اأنباء الإمارات " وام " يف التقرير التايل مراحل تطور املنتدى 
الدولة  احتفالت  العا�ضرة  دورت��ه  ت�ضادف  وال��ذي  ال��دويل لالت�ضال احلكومي 
ا�ضتحقاقات روؤية الإمارات  ب�"عام اخلم�ضن" ليد�ضن انطالقة جديدة تواكب 

.2071
ومتكن املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي من بناء منظومة فكرية جديدة يف 
جمال الت�ضال احلكومي اأ�ضهمت يف تعزيز اأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية والعاملن 
يف قطاع الت�ضال لي�س يف الإم��ارات واملنطقة العربية فح�ضب واإمن��ا يف العامل 
اأجمع حيث �ضهد املنتدى خالل دوراته ال�ضابقة ح�ضور 23 األفا و273 زائرا 
العاملين  ال��ق��ادة  م��ن  متحدثن   303 اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
العاملية يف  املمار�ضات  اأف�ضل  ملناق�ضة  والطالب  والأ�ضاتذة اجلامعين  وال��وزراء 

الت�ضال احلكومي واأ�ضاليب الت�ضال بن احلكومات واجلمهور.
واملبادرات  ال��ت��و���ض��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�ضابقة  دورات����ه  خ���الل  امل��ن��ت��دى  واأ����ض���در 
التعليمية  باملبادرات  يتعلق  ما  منها  احلكومي  الت�ضال  جمال  يف  ال�ضتثنائية 
الت�ضال  م�ضاق  واإ���ض��اف��ة  احلكومي" امل��رئ��ي  الت�����ض��ال  "قامو�س  اإط���الق  مثل 
احلكومي �ضمن الربنامج الدرا�ضي يف كلية الت�ضال بجامعة ال�ضارقة واإ�ضدار 
التدريبي  الربنامج  واإط��الق  والتطبيق"  النظرية  احلكومي  "الت�ضال  كتاب 
بحث  اأف�ضل  فئة  وا�ضتحداث  والإع����الم  الت�����ض��ال  لطلبة   "COMMS"
علمي تطبيقي يف الت�ضال احلكومي واأف�ضل م�ضروع تخرج يف جائزة الت�ضال 

احلكومي.
اأطلق  فقد  ا�ضرتاتيجية  كمبادرات  تنفيذها  مت  التي  بالتو�ضيات  يتعلق  وفيما 
الإخباري   24 ال�ضارقة  وموقع  احلكومي  لالت�ضال  ال�ضارقة  جائزة  املنتدى 

املهنية فقد مت  باملبادرات  يتعلق  اأما فيما  ال��دويل لالت�ضال احلكومي،  واملركز 
اإىل  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  العامة  والعالقات  الإع��الم  اإدارات  م�ضميات  تغيري 
ال��دب��ل��وم املهني يف جمال  ب��رن��ام��ج  اإط���الق  اإدارات الت�����ض��ال احل��ك��وم��ي وج���رى 

الت�ضال احلكومي و�ضبكة الت�ضال احلكومي.
املقبلة حيث  الع�ضر  لل�ضنوات  املنتدى عن خطته  ك�ضف   - العا�ضرة  ال��دورة  ويف 
واإطالق  والإع���الم  احلكومي  لالت�ضال  ال�ضنة  يف  ي��وم  تخ�ضي�س  على  �ضيعمل 
دورية  علمية  جملة  واإ���ض��دار  احل��ك��وم��ي  لالت�ضال  املهنية  الرخ�ضة  م�����ض��روع 
تاأثري  لقيا�س  م��وؤ���ض��رات  وا���ض��ت��ح��داث  احل��ك��وم��ي  الت�����ض��ال  حمكمة يف جم���ال 
العربية  ال�ضبكة  وتاأ�ضي�س  اجلمهور  ل��دى  الإيجابية  املمار�ضات  على  الت�ضال 
اإدارة الأزمات من خالل الت�ضال احلكومي  لالت�ضال احلكومي واإ�ضدار دليل 

واإ�ضدار دليل ال�ضوابط املهنية واملعايري الأخالقية يف الت�ضال احلكومي.
و�ضاعدت التو�ضيات التي خرجت عن املنتدى يف تطبيق اإ�ضرتاتيجية حكومية 
اأف�ضل  املنتدى  عر�س   2012 ع��ام  الفتتاحية  دورت���ه  ففي  ون��اج��ح��ة.  فعالة 
ال�ضرتاتيجيات احلكومية التي تتبناها احلكومات حول العامل وناق�س جدوى 
تطبيق تلك النماذج يف العامل العربي. كما قام بطرح خريطة طريق للحكومات 
جميع  بن  املتبادلة  الثقة  تعزيز  بهدف  التوا�ضل  يف  ال�ضفافية  على  لتحافظ 

الأطراف.
ت�ضتمع  وجمهورها  احلكومة  بن  �ضراكة  تاأ�ضي�س  وج��وب  على  املنتدى  و�ضدد 
التي  التحديات  ل�ضتيعاب  معهم  وتتفاعل  وحتلل  وتتفاهم  اإليهم  مبوجبها 

يوجهونها.
واملنهجيات  القواعد  تغيري  ���ض��رورة  على   2013 ع��ام  دورت��ه  املنتدى يف  واأك��د 
املرونة يف  اإثبات  اإىل  احلاجة  املنتدى  اأب��رز  فقد  الت�ضال احلكومي.  املتبعة يف 
العامل  ي�ضهدها  ك��ان  التي  ال�ضطراب  حالة  اإىل  نظرا  اجلمهور  مع  التوا�ضل 

حينها وحتديدا العامل العربي.
مع  التحدث  احلكومي من  الت�ضال  نقل مفهوم  اأهمية  على  املنتدى  اأك��د  كما 
واملتحدثون  املنتدى  فريق  اأع�ضاء  وق��ام  اجلمهور.  مع  التوا�ضل  اإىل  اجلمهور 
اإىل جانب  بدرا�ضة الهيكلية الأ�ضا�ضية لوحدات الت�ضال احلكومي النموذجية 
املراقبة  ح��ول  مت��ح��ورت  طرقا  ت�ضمنت  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول  املمار�ضات  اأف�ضل 

وال�ضتماع وامل�ضاركة والت�ضال والتوا�ضل.
و�ضلط املنتدى يف العام نف�ضه ال�ضوء على اأزمة التوا�ضل حيث اأ�ضار اإىل حاجة 
غري  الطارئة  الأم��ور  مع  للتعامل  وا�ضرتاتيجيات  خطط  لت�ضميم  احلكومات 
دون  حللها  اأ�ضلوب  ارجت��ال  وحم��اول��ة  الكارثة  وق��وع  انتظار  من  ب��دل  املتوقعة 
تن�ضيق  هيئات  تاأ�ضي�س  ب�ضرورة  املنتدى  نادى  لذلك  م�ضبق.  وتدبري  تخطيط 
مت  كما  ال��دويل.  املجتمع  يف  والأع�ضاء  امل�ضالح  اأ�ضحاب  جميع  ت�ضم  الأزم���ات 

الت�ضال  اأدوات  ا�ضتخدام  الحرتافية يف  على  با�ضم احلكومات  املتحدثن  حث 
املتوافرة يف جمال الت�ضال للقرن احلادي والع�ضرين.

يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال���دور  ا�ضتك�ضفت  فقد   2014 لعام  املنتدى  دورة  اأم��ا 
الت�ضال احلكومي يف حت�ضن �ضورة الدولة والتاأثري على و�ضعها وم�ضتقبلها 

القت�ضادي والجتماعي وال�ضيا�ضي.
و�ضادقة  مفتوحة  ات�ضال  قنوات  لتاأ�ضي�س  احلكومات  حاجة  املنتدى  اأب��رز  فقد 
مع مواطنيها خا�ضة ال�ضباب لفهم التحديات التي يواجهونها. كما مت تقدمي 
امل�ضرتكن  ب��ن  مبا�ضر  ات�ضال  ق��ن��وات  لإن�ضاء  الفعالية  �ضمن  ج��دي��دة  من��اذج 
واأع�ضاء فريق املنتدى ومتحدثيه ما اأف�ضح املجال مل�ضاركة اأكرب لالأفكار ونقل 

اأ�ضرع لأف�ضل املمار�ضات.
ويف عام 2015 اأو�ضى املنتدى احلكومات بامل�ضاركة يف حوار مبا�ضر مع املواطنن 
امل�ضوؤولن  اإذاعية مبا�ضرة. ومت ت�ضجيع  عن طريق عرو�س تلفزيونية وبرامج 
املوؤ�ض�ضات احلكومية ون�ضر  اإجن��ازات  لإب��راز  العامل كافة  �ضبكات  ا�ضتخدام  على 
املتخذة  القرارات  اإىل  اإ�ضافة  للمواطنن  تقدمها  التي  اخلدمات  حول  الوعي 

ب�ضيغة مرا�ضيم وقوانن.
جمال  يف  وخ���رباء  اخت�ضا�ضين  تعين  على  اأي�ضا  احل��ك��وم��ات  املنتدى  وح��ث 
الت�ضال لالطمئنان اإىل اأن ر�ضائل التوا�ضل كانت ت�ضل اإىل اجلمهور يف ال�ضيغة 
والوقت املنا�ضبن. لذا من ال�ضروري تدريب امل�ضوؤولن عن الت�ضال احلكومي 
اأفراد املجتمع لها عرب من�ضات  كي يقوموا باإن�ضاء ر�ضائل فعالة ي�ضهل و�ضول 
مع  تفاعل  تلقى  التي  الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  خا�ضة  املختلفة  التوا�ضل 

نواة اأ�ضحاب امل�ضالح فيها.
وقدم املنتدى يف دورته عام 2016 العديد من التو�ضيات ال�ضرورية يف جمالت 
عدة اإذ دعا اإىل مزيد من الرتكيز على اللغة العربية وا�ضتخدام مفرداتها الغنية 
النظام  التكنولوجيا يف  دمج  ب�ضرورة  املنتدى  اأو�ضى  ذلك  والقيمة ف�ضال عن 
التعليمي وذلك بالتعاون مع �ضركات القطاع اخلا�س ب�ضرط حتمل احلكومات 

امل�ضوؤولية املبا�ضرة عن توجيه دفة الإدارة واإعادة ت�ضميم النظام التعليمي.
كما �ضدد املنتدى على اأن حماربة الإرهاب والعنف تتطلب خطوات وا�ضرتاتيجيات 
تتجاوز التدابري الع�ضكرية والأمنية، ف�ضال عن حاجتنا اإىل مزيد من املنتديات 
التي ت�ضهم يف بناء من�ضات تدفع نحو حماية م�ضتقبل الأجيال ومكافحة خطاب 

التطرف والكراهية والعنف مثل املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي.
عام  دورة  يف  املنتدى  ناق�ضها  التي  التو�ضيات  اأه��م  اإح���دى  امل���راأة  متكن  ويعد 
على اأهمية انخراط املراأة يف جمالت احلياة كافة  احلكومات  �ضجع  اإذ   2016
حماربة  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  امل�ضاهمة  على  ق���ادرا  �ضريكا  املجتمع  خدمة  بهدف 
الت�ضال  دور  على  ال�ضوء  املنتدى  جل�ضات  القت   2017 ع��ام  ويف  التطرف. 

وهيئة  ال��دويل  واملجتمع  تبذلها احلكومات  التي  امل�ضاعي  احلكومي كجزء من 
الأمم املتحدة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة والتعامل مع التحديات التي 

تواجه املجتمعات يف الدول النامية واملتقدمة.
الحتبا�س  وتهديدات  املناخي  كالتغري  املوا�ضيع  من  جمموعة  املنتدى  وغّطى 
القت�ضادي  والتنويع  ال�ضحية  والرعاية  التعليم  وحت��دي��ات  العاملي  احل���راري 
حيث تباحث امل�ضاركون وال�ضخ�ضيات الرفيعة احلا�ضرة من ذوي اخلربة العاملية 
حول احللول وال�ضرتاتيجيات امللمو�ضة التي ميكن للحكومات والقطاع اخلا�س 

واملجتمع املدين ال�ضتفادة منها بهدف حتقيق الرفاه والنمو وال�ضتدامة.
بهدف  والأط��ف��ال  ال�ضباب  اإ�ضراك  على  املنتدى  2018 حر�س  العام  دورة  ويف 
احلكومي  الت�ضال  فكر  يف  جديدة  منظومة  بناء  نحو  واحل��وار  العمل  حتفيز 
تتوافق مع اللفية الرقمية ومقت�ضيات الثورة ال�ضناعية الرابعة التي ت�ضهدها 

ال�ضاحة العاملية.
احلكومية  للموؤ�ض�ضات  طريق  خريطة  و�ضع  اإىل  املنتدى  يف  امل�ضاركون  و�ضعى 
الت�ضال  اأ�ضكال وقنوات  التوا�ضل مع اجلمهور مبختلف  اإىل  دائما  تبادر  التي 
املتمثل  هدفها  اإىل  والو�ضول  بعملها  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  واحلديثة  التقليدية 
املنتدى  حر�س  م��ا  وه��و  كافة  امل��ج��الت  يف  املجتمع  لأف���راد  ال�ضعادة  حتقيق  يف 
الت�ضال  يف  العاملية  احل��الت  لدرا�ضات  موثوقاً  مرجعاً  لي�ضبح  تطبيقه  على 

احلكومي.
لتحليل  اآل��ي��ات  ���ض��رورة و�ضع  املنتدى على  امل�ضاركون يف  اأك��د   2019 ع��ام  ويف 
الأفراد  �ضلوك  وتغيري  التوعية  ا�ضرتاتيجيات  اأح��دث  وتبني  الب�ضري  ال�ضلوك 
�ضركاء  وحتفيز  للتعليم  الجتماعية  ال��ن��ظ��رة  تغيري  يف  م�ضاهمتهم  وت��ع��زي��ز 
ال�ضحية  العقلية  وتغيري  امل�ضتقبل  م��ه��ارات  ثقافة  لبناء  التعليمية  العملية 

وتاأ�ضيل الإيجابية و�ضبل ال�ضعادة امل�ضتدامة.
والنازحن  الالجئن  ق�ضايا  اإدخ��ال  ب�ضرورة  املنتدى  اأو�ضى   2020 عام  ويف 
�ضمن برامج التوا�ضل احلكومي ودمج الالجئن �ضمن الفعاليات واملوؤمترات 
ل�ضماع �ضوتهم عن قرب، كما دعا اإىل الدمج بن نظم التوا�ضل احلديثة وروؤية 
الآخ��ر وتوثيق م�ضرية الت�ضال احلكومي يف  ال��ذات ومع  عاملية مت�ضاحلة مع 
ال�ضارقة وتبني  امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل لإمارة  الثقايف على  املجال 

نظم تعليم رقمية متطورة وتوجيهها نحو الإبداع والبتكار.
الرامية  توحيد جهودهم  اإىل  الإع��الم  و�ضناع  احلكومات  التو�ضيات  دعت  كما 
على  والرتكيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  املختلفة  بالثقافات  ال�ضعوب  لتعريف 
الإعالمية  الر�ضالة  توحيد  على  التو�ضيات  ورك��زت  امل�ضرتكة  الثقافة  مكونات 
عربية  اإع��الم��ي��ة  ب��رام��ج  وا���ض��ت��ح��داث  امل�ضرتكة  العربية  وامل��ب��ادئ  القيم  وف��ق 

م�ضرتكة.

•• اأبوظبي -وام:

الن�ضخة الأمريكية  اأبوظبي يف  اإدارة طريان �ضرطة  �ضاركت 
ا�ضت�ضافته  "معر�س اجلمعية الطبية" الذي  91 من  رقم 
اطلع  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  دينفر  مدينة 
الوفد امل�ضارك على اآخر ما تو�ضلت اإليه البحوث والدرا�ضات 

املتعلقة بطب الطريان والف�ضاء .
امل��م��ار���ض��ات يف جم���الت �ضالمة  اأف�ضل  ال��وف��د على  وت��ع��رف 

ال��ط��ريان ك��م��ا ال��ت��ق��ى م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��وف��ود امل�ضاركة 
يف  امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �ضبل  معهم  وبحث  والأع�����ض��اء 

قطاع طب الطريان والف�ضاء و�ضالمة الطريان.
م��دي��ر فرع  ال��ظ��ه��وري  �ضيف  ع��ل��ي  ال���رائ���د طبيب  واأو����ض���ح 
اأن جمال  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  ط���ريان  اإدارة  ال��ط��ريان يف  ط��ب 
اجلهات  من  كبري  باهتمام  يحظى  والف�ضاء  الطريان  طب 
تبادل  يف  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��اً  ال���دول���ة،  يف  املخت�ضة 
العريقة يف  ال��دول  الدولية مع  ال�ضراكات  اخل��ربات وتعزيز 

هذا املجال.
جمعية  رئي�س  ديجون  �ضارلز  الربوفي�ضور  اأ�ضاد  جانبه  من 
طب الطريان الأمريكي بالنجاحات امل�ضتمرة التي حتققها 
دولة الإمارات يف جمال طب الطريان وا�ضتك�ضاف الف�ضاء، 
م�ضريا اإىل اأهمية املعر�س يف تبادل اخلربات والطالع على 
امل�ضتجدات باملجالت العلمية من خالل الندوات واملوؤمترات 
يف جمال طب الطريان عموماً و�ضحة الطيارين والطواقم 

اجلوية على وجه اخل�ضو�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

للتدريب  ال�������ض���ارق���ة  م���رك���ز  ن��ظ��م 
ال�ضارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  الإع��الم��ي 
حفاًل  وال����ت����ل����ف����زي����ون،  ل������الإذاع������ة 
املونتاج  دورة  خ��ري��ج��ي  ل��ت��ك��رمي 
واملوؤثرات الب�ضرية، ودورة التقدمي 
املركز  نظمها  ال��ت��ي  ال��ت��ل��ف��زي��وين، 
الثانية من  الن�ضخة  اأن�ضطة  �ضمن 

مبادرة "اأنا اأ�ضتطيع".
وكرم �ضعادة حممد ح�ضن خلف 20 
�ضهادات  اخل��ري��ج��ن  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 

ال����دب����ل����وم امل���ع���ت���م���دة م����ن امل����رك����ز، 
الربنامج  امت��ام��ه��م  على  وك��رم��ه��م 
واأ�ضاد  بنجاح،  دورة  لكل  التدريبي 
من  ب��ذل��وه  ومب��ا  التزامهم  بحجم 
الفنون  اأه����م  اأح����د  ج��ه��ود لإت���ق���ان 
وامل�����ه�����ارات يف ال���ع���م���ل الإع����الم����ي 

التلفزيوين.
املبادرة،  خ��الل  م��ن  امل��رك��ز  وي�ضعى 
تاأهيل  اإىل  جم���ان���اً،  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
ال���ب���اح���ث���ن ع����ن ع���م���ل يف امل���ج���ال 
اجلامعات  خريجي  من  الإع��الم��ي 
املوارد  دائرة  امل�ضجلن يف  والكليات 

حيث  ال�ضارقة،  بحكومة  الب�ضرية 
املونتاج  دورت��ي  جانب  اإىل  تت�ضمن 
واملوؤثرات الب�ضرية، ودورة التقدمي 
التلفزيوين، اأربع دورات اأخرى هي، 
ال��رق��م��ي وامل��ن��ت��ج الرقمي  الإع����الم 
ال��ل��ت��ن ���ض��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��م��ا خالل 
الفرتة بن 10 اأكتوبر و4 نوفمرب 
التي  الغرافيك  وحتريك  املقبلن، 
�ضتقام  بن 7 و29 نوفمرب املقبل، 
والت�ضوير التلفزيوين وال�ضينمائي 

بن 5 و30 دي�ضمرب املقبل.
ح�ضن  حم�����م�����د  ������ض�����ع�����ادة  وق�����������ال 

ال�ضارقة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  خ��ل��ف 
حفل  يف  وال���ت���ل���ف���زي���ون  ل�����الإذاع�����ة 
ت��خ��ري��ج ال���دورت���ن، ال���ذي اأق��ي��م يف 
)اأنا  م��ب��ادرة  "تاأتي  الهيئة:  مبنى 
ا�ضرتاتيجية  اإط�����ار  يف  اأ���ض��ت��ط��ي��ع( 
بيئة  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة 
ال����ع����م����ل الإع�������الم�������ي م�����ن خ����الل 
اخلريجن  م���ن  ال����ك����وادر  ت���اأه���ي���ل 
هذا  يف  عمل  فر�ضة  عن  الباحثن 
وهم  العمل  �ضوق  لدخولهم  املجال 
يتمتعون باملهارات الالزمة ملمار�ضة 
تخ�ض�ضاتها  مب���خ���ت���ل���ف  امل���ه���ن���ة 

الإذاعية والتلفزيونية، مع الرتكيز 
يف  ك��ل  التطبيقية  اجل���وان���ب  ع��ل��ى 

تخ�ض�ضه".
����ض���ع���ادة حم���م���د خلف:  واأ������ض�����اف 
وا�ضع  ب���اإق���ب���ال  امل����ب����ادرة  "حظيت 
م���ن ال���راغ���ب���ن يف الن�����ض��م��ام اإىل 
لحظناه  ما  وهو  الإعالمي  العمل 
املونتاج  دورت����ي  امل�����ض��ارك��ن يف  م��ن 
والتقدمي  ال��ب�����ض��ري��ة،  وامل����وؤث����رات 
نحتفل  ال�����ذي�����ن  ال����ت����ل����ف����زي����وين، 
ب��ت��خ��ري��ج��ه��م، وك���ذل���ك م���ن حجم 
التي  املقبلة  ال���دورات  يف  امل�ضجلن 

وهذا  الهيئة،  م��ب��ادرة  �ضمن  تنظم 
الهيئة  ل�������دور  ح��ق��ي��ق��ي  جت�����ض��ي��د 

وم�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا جت���اه امل��ج��ت��م��ع عرب 
امل�ضاهمة يف دعم املواهب الإماراتية 

على  مل�ضاعدتها  م��ه��ارات��ه��ا  و���ض��ق��ل 
امتالك اأدواتها املهنية بكل ثقة".

•• ال�شارقة-الفجر:

���ض��در ل��ل��ك��ت��اب وال��ب��اح��ث الم���ارات���ي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��م��دان ب��ن جر�س 
كب�ضولة   ( ال��ذي حمل عنوان  موؤلفه 
ال�ضعيد  ل����دار  ال���ق���ي���ادة(  يف  ال��ن��ج��اح 
م�ضر  جمهورية  يف  والتوزيع  للن�ضر 

العربية.
ويعد الإ���ض��دار اأح���دث اإ���ض��دارات بن 
جر�س يف �ضياق �ضل�ضلة اإ�ضداراته التي 
وطارحا  املجالت  من  العديد  �ضملت 

الق�ضايا املتنوعة . 
وي�����ض��ع اب����ن ج���ر����س اإ�����ض����داره ال���ذي 
يف  النجاح  "كب�ضولة  ع��ن��وان:  يحمل 
القيادة"، يف حماولته اجلادة لتقدمي  
املتعّلقة  املفاهيم  اأه��م  ح��ول  ت�ضل�ضال 

مبو�ضوع القيادة.
مفاهيم  الأول  ال��ف�����ض��ل  ���ن  َت�������ض���مَّ  
ح����ول مفهوم  م��ت��ن��وع��ة  وم���ع���ل���وم���ات 
الرتكيز  مت  كما  واأه��م��ي��ت��ه��ا،  ال��ق��ي��ادة 
ع����ل����ى م�������ه�������ارات ال�����ق�����ائ�����د ال���ن���اج���ح 
الثاين  ال��ف�����ض��ل  اأم�����ا  وخ�����ض��ائ�����ض��ه، 
"القائد  ال��ك��ت��اب ف��ح��َم��ل ع��ن��وان  م��ن 
ا�ضتعرا�س  خالله  من  ومت  الناجح"، 
وواجبات  وم�ضوؤولياته  القائد  اأدوار 
للمبادئ  بالإ�ضافة  و�ضفاته،   القائد 
والأ���ض�����س ال��ت��ي ُت��ع��ت��رب رك��ي��زة لفهم 
م��و���ض��وع ال��ق��ائ��د وال���ق���ي���ادة، وحتدث 
القائد  خ�ضائ�س  عن  ا  اأي�ضً ال�ضدار 
الفّعال ومهاراته، والفرق بن القيادة 

والإدارة.
 وكان ملو�ضوع القائد املبدع حيز وا�ضع 

يف الف�ضل الثالث من الكتاب، حيث مت 
جتمع  التي  املهمة  للعالقة  التطّرق 
ا�ضتعرا�س  مت  كما  والإب���داع،  القيادة 

مهام القائد املبدع و�ضماته.
واكت�ضافه  القائد  اأما و�ضفة �ضناعة   
فكان لها حيز وا�ضع يف الف�ضل الرابع، 
حيث مت احلديث عن منهجية اإعداد 
و���ض��ن��اع��ة ال��ق��ائ��د، واأ���ض�����س حت�ضريه 

للقيادة.
 ويف الف�ضل اخلام�س مت طرح مفهوم 
القيادة الرقمية؛ مِلا متثله من اأهمية 
ال���راه���ن، ف�ضفات  وق��ت��ن��ا  ق�����ض��وى يف 
اأ�ضبَحت  وفوائدها  الرقمية  القيادة 
ا  اأي�ضً ال��ت��ط��ّرق  ومت  الع�ضر،  ح��دي��ث 
والتحديات  الرقمية،  القيادة  ملهارات 
التي تواجه القيادة الرقمية يف ع�ضر 

التحول الرقمي.
والأخري  ال�ضاد�س  الف�ضل  وا�ضتمل   
م�����ن ال����ك����ت����اب ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 

حول  العملية  وال��ت��م��اري��ن  الأن�����ض��ط��ة 
القيادة؛ وذلك نظًرا لأهمية املمار�ضة 
العملي  اجل����ان����ب  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 
مو�ضوع  ت����ن����اُول  ع��ن��د  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

القيادة.
احلديث  اإ�����ض����دار  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
اأك�����د ال���ك���ت���اب وال���ب���اح���ث الم����ارات����ي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��م��دان ب��ن جر�س 
باهتمام  حظي  القيادة  مو�ضوع  ب��اأن 
العلماء من خمتلف العلوم الإن�ضانية 
والجتماعية، فاهتم بها علماء النف�س 
اأ�ضا�ضيًّا  الجتماعي باعتبارها حموًرا 
�ضلوك اجل��م��اع��ة، واهتم  م��ن حم���اور 
بها علماء الجتماع باعتبارها ظاهرة 
الفرد  وج����ود  م��ن  تنبثق  اج��ت��م��اع��ي��ة 
عوامل  م��ن  وع��ام��اًل  املجتمع،  داخ���ل 

متا�ُضك املجتمع وت�ضاُمنه وتنظيمه، 
وركز عليها علماء الت�ضال باعتبارها 
الناجح  الت�ضال  اأ�ضاليب  من  اأ�ضلوًبا 

يف املجتمع.
كونها  ال��ق��ي��ادة  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ض���ار   
التغيري  وفاعلية  التاأثري  فنون  اأح��د 

الذهاب  وظيفة  اأن��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ه����ي خارطة  ك���م���ا  الآخ������ري������ن،  ق���ب���ل 
الطريق ودليلها، والتي تزود الآخرين 
مبعرفة الجتاه ال�ضحيح، اإ�ضافة اإىل 
اأنها تنحو اإىل التجديد والإبداع وفق 

ما يراها ابن جر�س 

يكون  اأن  اإىل  ج���ر����س  اب����ن  وت��ط��ل��ع   
لالأفراد  مفيدة  كب�ضولة  املرجع  ه��ذا 
القيادة  م��ه��ارات  بتطوير  ال��راغ��ب��ن 
كب�ضولة  ي���ك���ون  وب���ال���ت���ايل  ل���دي���ه���م، 
مقومات  ك��ل  حتمل  مفيدة  اإيجابية 

النجاح لأي قائد يف امل�ضتقبل.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك مبعر�س طب الطريان يف اأمريكا

بعد امتامهم برنامج دورتي امل�نتاج وامل�ؤثرات ال�ش�تية والتقدمي التلفزي�ين

ال�ضارقة للتدريب الإعالمي يخّرج 20 �ضابًا و�ضابة من اأوىل دورات مبادرة اأنا اأ�ضتطيع

كتاب )كب�ضولة النجاح يف القيادة( اإ�ضدار جديد 
للكاتب الإماراتي الدكتور حممد حمدان بن جر�س 

•• ابوظبي-الفجر:

التقى الدكتور حممد عبداهلل العلي، الرئي�س التنفيذي ل�مركز 
بالهول،  دبي  الإماراتية  الكاتبة  وال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز 
درا�ضات  وهو مركز  دب��ي،  "فكر" يف  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 
متعدد التخ�ض�ضات يغطي ال�ضوؤون الدولية وال�ضيا�ضات العامة 

واحلوكمة العاملية.
ورحب الدكتور حممد العلي بالكاتبة دبي بالهول، واأطلعها على 
اأن�ضطة تريندز البحثية والفكرية، واخلدمات والفعاليات التي 
القرار  ّناع  �ضُ يدعم  مبا  العامل،  ق�ضايا  خمتلف  ح��ول  يقدمها 

والباحثن والأكادميين. 
تريندز  م��رك��زي  ب��ن  التعاون  �ضبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

الدكتور  اأك���د  حيث  وامل��ع��رف��ة،  العلمي  البحث  جم��ال  يف  وف��ك��ر 
والتعاون  التوا�ضل  على  امل��رك��ز  حر�س  العلي  ع��ب��داهلل  حممد 
مع هذه املوؤ�ض�ضة البحثية اجلديدة، م�ضدداً على اأهمية البحث 
العلمي يف �ضنع امل�ضتقبل وا�ضت�ضرافه، وتقدمي �ضورة �ضحيحة 
اإزاء الق�ضايا واملو�ضوعات العاملية، مبا يعزز فكر ال�ضالم واحلوار 
اإىل  املنطقة  ق�ضايا  ح��ول  ال�ضليمة  ال�ضورة  وينقل  والتعاي�س، 

العامل.
م��وج��زاً حول  ���ض��رح��اً  ب��ال��ه��ول  دب��ي  الكاتبة  ق��دم��ت  م��ن جانبها 
مركز فكر الذي اأطلقته حديثاً، م�ضرية اإىل اأنه موؤ�ض�ضة درا�ضات 
الدولية  ال�����ض��وؤون  تغطي  التخ�ض�ضات  م��ت��ع��ددة  ا�ضرتاتيجية 
مع  بالتعاون  وت��ق��دم  العاملية،  واحل��وك��م��ة  العامة  وال�ضيا�ضات 
مة اإىل جمالت اإقليمية  �ضركاء دولين �ضتة برامج بحثية ُمق�ضَّ

ذات  مو�ضوعات  حول  متعددة  اأبحاث  ن�ضر  بهدف  ومو�ضوعية 
اأهمية للمجتمع الدويل. 

واأ������ض�����ادت دب����ي ب���ال���ه���ول ب��ن�����ض��اط��ات م���رك���ز ت���ري���ن���دز للبحوث 
واأبدت  اإ�ضداراته،  ومب�ضتوى  والعلمية  البحثية  وال�ضت�ضارات 
رغبتها يف التعاون معه، خا�ضة اأنه يقدم روؤى واأبحاثاً ودرا�ضات 
ر�ضينة وذات اأهمية للمجتمع العاملي، وت�ضاعد �ضناع القرار على 
تقارباً  اأن هناك  اإىل  املطروحة، م�ضرية  للق�ضايا  و�ضع احللول 
الأه���داف  فكر يف  وم��رك��ز  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ب��ن  وروؤى م�ضرتكة 

والتحديات.
اإىل  تذكارية  درع��اً  العلي  حممد  الدكتور  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
الكاتبة دبي بالهول، كما اأهداها جمموعة من كتب واإ�ضدارات 

املركز باللغتن العربية والإجنليزية.

الكاتبة الإماراتية دبي بالهول تزور مركز تريندز وت�ضيد بن�ضاطاته البحثية والعلمية ومب�ضتوى اإ�ضداراته

املنتدى الدويل لالت�ضال احلكومي.. عقد من الإجنازات



األحد   26  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13350  
Sunday    26   September   2021   -  Issue No   13350

07

اأخبـار الإمـارات
املجل�س العاملي للت�ضامح وال�ضالم ينظم حفل توزيع جوائز م�ضابقة الأفالم الق�ضرية بالقاهرة

•• القاهرة -وام:

امل�ضري  الكاثوليكي  وامل��رك��ز  وال�����ض��الم،  للت�ضامح  العاملي  املجل�س  نظم 
الفرن�ضي�ضكان،  ل��الآب��اء  النيل  م�ضرح  على  الأول  اأم�س  م�ضاء  لل�ضينما، 
الأفالم  مل�ضابقة  الأوىل  ال����دورة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  ال��ق��اه��رة،  بو�ضط 
حممد  بن  اأحمد  معايل  احلفل  ح�ضر  اأف�ضل" .  حياة  "نحو  الق�ضرية 
بطر�س  والأب  وال�����ض��الم،  للت�ضامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل�����روان 
اأبو  هاجر  والدكتورة  لل�ضينما،  امل�ضري  الكاثوليكي  املركز  دانيال مدير 
وامل�ضت�ضارة  للت�ضامح،  العاملي  للمجل�س  العمومية  اجلمعية  رئي�ضة  جبل 
الدكتورة مرمي خليفة الكعبي القائم باأعمال �ضفري الدولة لدى القاهرة 
التي �ضاركت يف توزيع اجلوائز. كما ح�ضر احلفل من اجلامعة العربية، 
الوزير املفو�س �ضامية بيرب�س، والوزير املفو�س الدكتور رائد علي �ضالح 

الفنانن وامل��ب��دع��ن وامل��ك��رم��ن و�ضناع  اإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن  اجل��ب��وري 
األقاها بهذه املنا�ضبة  الأف��الم امل�ضاركة. وقال اجل��روان - يف كلمته التي 
- نحتفل هذا الأ�ضبوع باليوم العاملي لل�ضالم، والليلة بتكرمي الفائزين 
واأ�ضرف  نظمها  التي  اأف�ضل"،  حياة  "نحو  الق�ضرية  الأف��الم  مب�ضابقة 
عليها املجل�س العاملي للت�ضامح وال�ضالم واملركز الكاثوليكي لل�ضينما يف 
م�ضر. واأ�ضاف : اأطلقنا مع الأب بطر�س دانيال، اأول م�ضابقة من نوعها، 
اأف�ضل فيلم ق�ضري، حتت عنوان  امل�ضرتكون على جائزة  بحيث يتناف�س 
"نحو حياة اأف�ضل"، اإذ امتدت امل�ضابقة على مدى �ضهر �ضارك فيها قرابة 

فائزين. ثالثة  املحكمة  اللجنة  واختارت  متناف�ضا،   40
والتنوع  والعر�س  امل�ضمون  حيث  من  الأعمال  بجميع  اجل��روان،  واأ�ضاد 
مما يعك�س حما�س امل�ضاركن واإبداعهم وحر�ضهم على امل�ضاركة، مو�ضحا 
اأن يتحقق بغري ث��الث دعائم رئي�ضية ك��ان ل  اأن��ه ما ك��ان لهذا الإجن���از 

يف  للتاأثري  وال�ضالم  الت�ضامح  بقيم  الإمي��ان  وه��ي:  عليها،  نرتكز  اأن  بد 
حياة الفرد واملجتمع، والعلم واملعرفة خلدمة املجتمع على اأر�س الواقع، 

بالإ�ضافة اإىل حما�س ال�ضباب للتغري والعي�س امل�ضرتك.
وقال رئي�س املجل�س العاملي للت�ضامح : اإننا نعي�س يف عامل ي�ضهد تغريات 
عميقة وحتديات غري م�ضبوقة يف �ضعي الب�ضرية لتحقيق ال�ضالم الدائم 
والتنمية امل�ضتدامة مثل تغري املناخ وعدم امل�ضاواة بن اجلن�ضن والفقر 
وال�ضراع امل�ضلح والف�ضاد وانتهاك حقوق الإن�ضان، لذلك فاإن دورنا الآن 
هو الختيار ال�ضحيح بن ال�ضالم اأو احلرب، بن النفتاح اأو العزلة، وبن 
الوحدة اأو النق�ضام. وثمن معاليه دور م�ضر يف تد�ضن ال�ضرتاتيجية 
الوطنية حلقوق الإن�ضان، والتي تعك�س دورها احلري�س يف تعزيز حقوق 

الإن�ضان الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية وحمايتها.
ووقودها،  اأم��ة  اأي  عماد  ال�ضباب  اأن  على  العاملي،  املجل�س  رئي�س  و�ضدد 

ولن يحدث التغيري حتى يكون ال�ضباب يف قلب كل حلم و�ضركاء فاعلن 
اإيجابين يف بناء ال�ضالم ودعم الت�ضامح، لذلك تقع على عاتقنا م�ضوؤولية 
كبرية للعمل معا، جنبا اإىل جنب، لبناء القيم الإن�ضانية، وتعزيز الت�ضامح 
وال�ضالم ومتكن ال�ضباب يف كل مكان. من جانبه اأكد الأب بطر�س دانيال 
والت�ضامح  املحبة  قيم  واإع��الء  لن�ضر  جاهدين  معا  العمل  �ضرورة  على 

وال�ضالم بن الب�ضر.
ويف ختام احلفل، �ضلم رئي�س املجل�س العاملي للت�ضامح وال�ضالم، اجلوائز 
امل��ال��ي��ة ل��ل��م��راك��ز ال��ث��الث��ة الأوىل ل��ل��م�����ض��اب��ق��ة، ح��ي��ث ف���از ف��ي��ل��م "وطن 
 25 ومبلغ  الأول  باملركز  ما�ضي،  حممد  حنان  للمخرجة  بالختيار"، 
األف جنيه، وفيلم "اآدم"، للمخرجة نرمن اأدوارد مرق�س باملركز الثاين، 
ومبلغ 15 األف جنيه، وفيلم "حفيد عائلة مراد"، للمخرج اأبانوب يو�ضف 

ظريف، باملركز الثالث، ومبلغ 10 اآلف جنيه.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة عجمان
•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة  عجمان  جامعة  اأمناء  جمل�س  اعتمد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س وبح�ضور ال�ضيخ را�ضد بن حميد 
للعام  للجامعة  التقديرية  امل��وازن��ة  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  النعيمي 

الدرا�ضي 2022-2021.
 -2020  2019 الأك��ادمي��ي  للعام  اخلريجن  قوائم  املجل�س  اعتمد  كما 
 2021-2020 الأك����ادمي����ي  وال���ع���ام  خ��ري��ج��ا   1326 ع���دده���م  وال��ب��ال��غ 
والبالغ عددهم 1376 خريجا، والهيكل التنظيمي املعدل للجامعة ودليل 

ال�ضيا�ضات والإجراءات املعدل والعديد من اللوائح اخلا�ضة باجلامعة.
ورحب �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي يف م�ضتهل الجتماع، الذي عقد 
يف ديوان احلاكم، باأع�ضاء املجل�س اجلديد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف 
حتقيق ر�ضالة اجلامعة ال�ضامية لتخريج اأجيال وقيادات على م�ضتوى عال 
التعليم  وازده��ار م�ضرية  وامل�ضاركة يف رقي  الوطن  بناء  التعليم هدفها  من 
اإ�ضافة اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات امل�ضتقبلية خا�ضة يف جمال التعليم 

الأكادميي وحتقيق ما ن�ضبو اإليه.
وقال �ضموه " اإن ما حققته هذه اجلامعة من اإجنازات كبرية يدعونا للحر�س 
اإىل  والنتقال  البناءة  وم�ضاهمتكم  بدعمكم  فاعال  املجل�س  هذا  جعل  على 
ويحقق  فاعليتها  من  يزيد  مبا  فيها  العمل  اأ�ضاليب  لتطوير  جديد  عهد 
الأهداف املن�ضودة"، م�ضيدا مب�ضرية اجلامعة والتي �ضهدت منذ انطالقتها 
اإجنازات بارزة اأهمها بناء الإن�ضان الإماراتي وال�ضعي اإىل تاأهيله من خالل 
املناهج املعتمدة وت�ضجيعها على البتكار والإبداع من خالل توفري اخلربات 
العلوم  خمتلف  يف  ال��درج��ات  لأرف���ع  والفتيات  بال�ضباب  للو�ضول  العلمية 
من  الر�ضيدة  القيادة  اإ�ضرتاتيجية  يف  الأ�ضا�ضي  املحور  هو  وه��ذا  واملعرفة 
اأجل التنمية امل�ضتدامة والطريق الأمثل لبناء جمتمع معا�ضر ومتناغم يف 

املناحي كافة".
ل�ضاحب  الرئي�ضية  الهتمامات  اإح���دى  الب�ضرية  التنمية  اأن  �ضموه  واأك���د 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم 
واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
تاأكيد  اإىل  م�ضريا  الإم���ارات،  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
�ضموهم على اأن التعليم وال�ضتثمار يف �ضباب الوطن واأجياله املتعاقبة هما 
اأن تكون  امل�ضتدامة، موؤكدا �ضموه حر�ضه على  التنمية  حمور ا�ضرتاتيجية 

هذه اجلامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات.
واأو�ضح �ضمو رئي�س جمل�س الأمناء خالل اجلل�ضة الأوىل للمجل�س اجلديد 
اأن م�ضرية اجلامعة خالل العقود املا�ضية من عمرها �ضهدت اإجنازات بارزة 
ترافقت مع النه�ضة ال�ضاملة التي تعي�ضها دولة الإمارات واأن التعليم العايل 
حمور  اأ�ضبح  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  والفتيات  ال�ضباب  ودع��م  فيه  وال�ضتثمار 

اإ�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة والطريق الأمثل لبناء املجتمع .
الهيئة  لدعم  والعاملية  العربية  اخل��ربات  من  ال�ضتفادة  �ضرورة  اإىل  ودع��ا 
التدري�ضية باجلامعة والتعاون مع اجلامعات الأخرى من خالل و�ضع خطة 
اجلامعة  تفيد  جديدة  برامج  واإ�ضافة  قادمة  ل�ضنوات  متتد  اإ�ضرتاتيجية 
الطلبة  اأع���داد  ل�ضتيعاب  وامل��ب��اين  الكليات  يف  التو�ضعات  ودرا���ض��ة  وطلبتها 

املتزايد.
ال�ضابق على ما بذلوه يف �ضبيل تطوير  وثمن �ضموه جهود جمل�س الأمناء 
ال�ضكر  وجه  كما  املا�ضية،  الأع��وام  يف  باجلامعة  التعليمية  واملناهج  العملية 

لدورهم  والإداري���ة  التدري�ضية  الهيئتن  واأع�ضاء  اجلامعة  ملدير  والتقدير 
اإىل م�ضاف اجلامعات  بها  والو�ضول  بامل�ضتوى  واملتوا�ضل لالرتقاء  املتميز 
املجل�س على دعم م�ضريتها وموا�ضلة تطويرها بن  اأع�ضاء  العاملية، وحث 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل داخل وخارج الدولة.
حميد  عبداهلل  معايل   .. اجلديد  الأم��ن��اء  جمل�س  اأع�ضاء  الجتماع  ح�ضر 
اإدارة غرفة  رئ��ي�����س جمل�س  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل حم��م��د  و���ض��ع��ادة  امل���زروع���ي 
عام  اأمن  املطرو�ضي  �ضيف  �ضعيد  الدكتور  و�ضعادة  عجمان  و�ضناعة  جتارة 
ال�ضام�ضي  ال�ضحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  و���ض��ع��ادة  بعجمان  التنفيذي  املجل�س 
الوكيل امل�ضاعد لقطاع الرعاية والأن�ضطة يف وزارة الرتبية والتعليم و�ضعادة 
الدكتورة رجاء عي�ضى القرق الرئي�س التنفيذي ملجموعة عي�ضى �ضالح القرق 
اإدارة ومدير  اأمينة عبدالواحد الر�ضتماين ع�ضو جمل�س  و�ضعادة الدكتورة 
�ضركة عائلة عبد الواحد الر�ضتماين و�ضعادة الدكتورة داليا املثنى الرئي�س 
را�ضد  و�ضعادة  اخلليج  منطقة  يف  اإلكرتيك  ج��رال  لدى  التنفيذي  واملدير 
عبدالرحمن بن جربان ال�ضويدي مدير عام دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة 
املجل�س  واأع�ضاء  النعيمي  بن حميد  را�ضد  ال�ضيخ  ثّمن  عجمان. من جهته 
الثقة الغالية التي اأولها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان للمجل�س خلدمة اجلامعة والوطن واأبنائه وا�ضتكمال م�ضرية النماء 
دفع  يف  ما�ضيًة  وموؤ�ض�ضاتها  عجمان  اإىل  م�ضريين  الإم����ارة،  يف  والزده����ار 
م�ضرية التنمية الأكادميية اإىل الأمام من خالل تقدمي كافة الإمكانات لها 
لبلوغ اأعلى املراتب يف كافة املجالت لتحقيق تطلعات اأبناء الوطن واإ�ضعادهم 

وتقدمي اأف�ضل اخلدمات التعليمية لأفراد املجتمع املواطنن واملقيمن.
اجلديد  الأم��ن��اء  جمل�س  ت�ضكيل  اإن  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  وق��ال 
زمنية  لكل فرتة  املو�ضوعة  الأه��داف  ل�ضمان حتقيق  روؤي��ة متجددة  ميثل 
مبا يتالءم مع متطلباتها وحتدياتها، م�ضيدا مبواقف �ضاحب ال�ضمو حاكم 
عجمان و�ضمو ويل عهد عجمان الداعمة مل�ضرية هذا ال�ضرح التعليمي الذي 
اأ�ضبح يحظى مبكانة و�ضمعة علمية طيبة متميزة �ضاهمت يف نه�ضة م�ضرية 

التعليم العايل يف دولة الإمارات عامة وعجمان خا�ضة.
واأ�ضاف " اأن توجيهات �ضمو رئي�س جمل�س الأمناء يف بداية اجلل�ضة �ضتكون 
واخلطط  ال��ربام��ج  و���ض��ع  عند  بها  الأخ���ذ  و�ضيتم  واه��ت��م��ام  تقدير  مو�ضع 
اإدارة اجلامعة ت�ضعى دائما اإىل حتديث  اأن  الإ�ضرتاتيجية للجامعة، موؤكداً 
العمل  �ضوق  احتياجات  ِوف��ق  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  الأكادميية  الربامج 
والهتمام بتطوير خمرجات التعليم والعمل على ال�ضتفادة من الأ�ضاليب 
احلديثة املتبعة يف اجلامعات العاملية وا�ضتقطاب اخلربات الأكادميية العربية 
والأجنبية وو�ضع خطط جديدة ل�ضتقطاب الطلبة وتوفري جو منا�ضب لهم 

من خالل مناهج خا�ضة بهم".
وقدم ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي عر�ضا عما مت حتقيقه خالل الفرتة 
الفا�ضلة بن اآخر اجتماع للمجل�س والجتماع احلايل بن خالله اأن اعتماد 
املوازنة ال�ضنوية للعام الأكادميي 2021-2022 تهدف اإىل �ضمان اللتزام 
الأكادميي  الت�ضنيف  وتعزيز  والدولية  املحلية  العتمادات  مبعايري  التام 
وتوفري  ال��ت��دري�����س،  هيئة  اأع�����ض��اء  بتعين  يتعلق  فيما  وخ��ا���ض��ة  للجامعة 
البنية التحتية واملرافق الالزمة لتعزيز العملية التعليمية والبحثالعلمي، 
نحو  �ضعياً  عالية  بكفاءة  اجلامعة  م��وارد  اإدارة  يف  ال�ضتمرار  اإىل  بالإ�ضافة 
حت��ق��ي��ق ك��اف��ة اأه��داف��ه��ا الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث مت زي����ادة م���وازن���ة النفقات 
الراأ�ضمالية بحوايل %42 مقارنًة بالعام الأكادميي ال�ضابق، وذلك بهدف 
تعزيز بنية املنظومة التعليمية والبحثية، مبا يف ذلك اإطالق خم�ضة مراكز 
بحثية وتوفري املختربات العلمية وكافة متطلبات البحث العلمي. ولفت اإىل 

اأن املوازنة تعك�س منواً يف اأع�ضاء الكادر الأكادميي بن�ضبة %10 بهدف تلبية 
كافة معايري العتماد الأكادميي ودعم اأن�ضطة البحث العلمي وكذلك توفري 
كافة احتياجات الربامج الأكادميية اجلديدة التي اأطلقتها اجلامعة موؤخراً، 
وبرنامج  ال�ضطناعي،  الذكاء  وبرنامج  الب�ضري،  الطب  كلية  ت�ضمل  والتي 
منو  حتقيق  امل��وازن��ة  ت�ضتهدف  كما  ال��ربام��ج،  من  وغريها  البيانات  حتليل 
باأكرث من 20? يف املنح والهبات وامل�ضاعدات اخلارجية التي ت�ضعى اجلامعة 

لتوفريها دعماً للطلبة املحتاجن.
اإىل  دائما  ت�ضعى  اجلامعة  اإدارة  اأن  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  واأك��د 
احتياجات  ِوف����ق  التخ�ض�ضات  خم��ت��ل��ف  يف  الأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج  حت��دي��ث 
ال�ضتفادة  على  والعمل  التعليم  خمرجات  بتطوير  والهتمام  العمل  �ضوق 
اخلربات  وا�ضتقطاب  العاملية  اجلامعات  يف  املتبعة  احلديثة  الأ�ضاليب  من 
الطلبة  ل�ضتقطاب  جديدة  خطط  وو�ضع  والأجنبية  العربية  الأكادميية 

وتوفري جو منا�ضب لهم من خالل برامج ومناهج خا�ضة.
الإجن���ازات  اجلامعة  مدير  ال�ضغري  ك��رمي  ال��دك��ت��ور  ا�ضتعر�س  جانبه  م��ن 
العلمية والعتمادات الدويل التي حققتها اجلامعة يف الفرتة املا�ضية وخطة 
الربامج امل�ضتقبلية التي تعتزم اجلامعة طرحها على املدى القريب واملتو�ضط 
وح�ضول العديد من الربامج التي تطرحها اجلامعة على اعتمادات دولية 

من موؤ�ض�ضات عاملية مرموقة .
امل�ضتمر  عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دع��م  ال�ضغري  ك��رمي  الدكتور  وثمن 
والتقدير  ال�ضكر  وج��ه  كما  عاماً،   33 م��دى  على  اإدارت��ه��ا  وقيادة  للجامعة 
ل�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي على رئا�ضته جمل�س الأمناء اجلديد 
م�ضتقبل جامعة عجمان  باأن  ثقته  عن  للجامعة، معرباً  احلثيثة  ومتابعته 
لل�ضيخ  ال�ضكر  تاريخها، كما قدم  �ضيكون لمعاً ومميزا مثل  يف ظل قيادته 
را�ضد بن حميد النعيمي واأع�ضاء املجل�س اجلديد لدعمهم وم�ضاركتهم يف 
لهذه  املقبلة  امل�ضرية  اإجن��اح  يف  وم�ضاهمتهم  عجمان  جلامعة  العليا  الإدارة 

املوؤ�ض�ضة الرائدة.
وا�ضتعر�س مدير اجلامعة خالل اجلل�ضة الت�ضنيفات الدولية التي ح�ضلت 
عليها اجلامعة ومنها ت�ضنيف اجلامعة �ضمن اأف�ضل 750 موؤ�ض�ضة تعليم 
العربية  الإم���ارات  يف  8 جامعات  اأف�ضل  و�ضمن  العامل،  م�ضتوى  على  ع��اٍل 

املتحدة.
وقدم كذلك نبذة خمت�ضرة لرئي�س واأع�ضاء املجل�س حول العتمادات الدولية 
املوؤ�ض�ضي من قبل  العاملي  التي ح�ضلت عليها اجلامعة ومن بينها العتماد 
وكالة �ضمان اجلودة QAA يف اململكة املتحدة وهي هيئة م�ضتقلة ورائدة 
عاملية يف جمال �ضمان جودة التعليم، كما ا�ضتعر�س العتمادات الدولية التي 
اأمريكا  دولية مرموقة يف  اعتماد  الربامج من هيئات  بع�س  عليها  ح�ضلت 

واأوروبا واأ�ضرتاليا ومنها: العتماد الدويل من قبل جلنة العتماد الهند�ضي 
للمهند�ضن  ال��دويل  الحت��اد   - اليوني�ضكو  واع���رتاف   ABET ل  التابعة 
ال�ضيديل  للتعليم  الع��ت��م��اد  جمل�س  م��ن  والع��ت��م��اد   UIA امل��ع��م��اري��ن 
املعتمدين  القانونين  املحا�ضبن  جمعية  قبل  من  والعتماد   ACPE
ACCA والعتماد من هيئة اعتماد ممار�ضة املحا�ضبة CPA والعتماد 
من قبل املعهد القانوين للمحا�ضبن الإدارين CIMA والعتماد من قبل 
املجل�س الأعلى لتقييم البحث والتعليم العايل HCERES والعتماد من 

.AQAS قبل املوؤ�ض�ضة الأملانية لعتماد الربامج الأكادميية
وقال اإن كليات اجلامعة ت�ضعى للح�ضول على اعتمادات دولية اأخرى، م�ضريا 
اإىل حر�س اجلامعة على امل�ضاركة يف اأهم الفعاليات العاملية وتقدمي م�ضاريع 
ودرا�ضات واأبحاث من قبل الهيئة التدري�ضية يف املوؤمترات وامللتقيات العاملية 

بالإ�ضافة اإىل مبادرات متميزة من قبل طلبة اجلامعة.
واأكد الدكتور كرمي اأن اإنتاج البحث العلمي يف اجلامعة ت�ضاعف 10 مرات 
قبل  من  الكبري  الهتمام  على  ي��دل  مما  املا�ضية  اخلم�س  ال�ضنوات  خ��الل 
امل�ضوؤولن بهذا ال�ضاأن من البحوث العلمية وتخ�ضي�س ميزانية خا�ضة بهذا 
ال�ضاأن لت�ضجيع الهيئة التدري�ضية والطلبة على الدخول يف م�ضاريع بحثية 
م�ضتوى  رف��ع  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  الدولية  املناف�ضات  يف  بها  وامل�ضاركة  وعلمية 

اجلامعة يف املحافل الدولية وبن اجلامعات العاملية الأخرى.
وحتدث عن الدور الهام ل�ضندوق ثامر يف جمال تقدمي منح درا�ضية الطلبة 
املع�ضرين وم�ضاعدتهم يف ا�ضتكمال درا�ضتهم حيث بلغ عدد امل�ضتفيدين من 

ال�ضندوق 1974 طالبا وطالبة.
للمجتمع  اجلامعة  تقدمها  التي  والإن�ضانية  املجتمعية  املبادرات  اإىل  ولفت 
الفرتة  خ��الل  خدماتها  ق��دم��ت  ال��ت��ي  املتنقلة  الأ���ض��ن��ان  ع��ي��ادة  بينها  وم��ن 
اإن�ضاء  م��ب��ادرة  عن  ف�ضال  الإم����ارات،  كافة  يف  مري�ضا   2014 اإىل  املا�ضية 
مبادرات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اجلامعة  مقر  يف   PCR وفح�س  تطعيم  م��رك��ز 
اجلامعة  اإىل حر�س  منوها  املجتمع،  اأطياف  كافة  تخدم  اأخ��رى  اجتماعية 
على اللتقاء بخريجيها يف خمتلف دول العامل، وفروع جمعية اخلريجن 

التي مت اإطالقها يف 14 دولة على م�ضتوى العامل.
ودعا �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، رئي�س جمل�س 
الأمناء  اأع�ضاء جمل�س  ال�ضتفادة من خربات  الأمناء يف ختام اجلل�ضة اىل 
واإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة اجلامعة  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  ت��ط��وي��ر  اجل��دي��د يف عملية 
والجتماعية  العلمية  املجالت  كافة  وامل�ضاهمة يف دعمها يف  املقبلة  للفرتة 
والدرا�ضات والبحوث وال�ضعي اإىل طرح برامج ومبادرات جديدة تتواكب مع 
�ضوق العمل واإقامة املزيد من عالقات التعاون مع موؤ�ض�ضات اأكادميية علمية 

على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل.

املنهجية اجلديدة متثل خارطة طريق لالحتفاظ بريادتنا العاملية

�ضهيل املزروعي: الت�ضكيل الوزاري اجلديد يوؤ�ض�س ملرحلة وطنية مهمة ذات اآفاق م�ضتقبلية واعدة
•• دبي-الفجر:

وزير  امل���زروع���ي،  �ضهيل  م��ع��ايل  اأك���د 
اأن  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  ال���ط���اق���ة وال���ب���ن���ي���ة 
الذي  اجل��دي��د  احل��ك��وم��ي  الت�ضكيل 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  اأعلنه 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
روؤي����ة  م���ن  ن��اب��ع  اهلل"،  "رعاه  دب����ي 
توؤ�ض�س  حكيمة  لقيادة  ا�ضت�ضرافية 
اآف�����اق  ذات  م��ه��م��ة  مل���رح���ل���ة وط���ن���ي���ة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  واع���دة  م�ضتقبلية 
مع  تتوافق  وال��ت��ي  املتحدة  العربية 

للنمو  ا�ضرتاتيجية  ب��اأه��داف  �ضلة 
حكومة  ط��م��وح  لتحقيق  والتنمية، 
امل��ت��م��ث��ل يف توفري  الإم�������ارات  دول����ة 
الإمارات  وبنات  لأبناء  كرمية  حياة 
وامل���ق���ي���م���ن ع���ل���ى اأر���������س ال����وط����ن، 
وتطوير كافة القطاعات التي جتعل 
م��ن الإم�����ارات من��وذج��اً ي��ح��ت��ذى به 

عاملياً يف الزدهار والرفعة والنماء.
واأو�ضح معاليه، اأنه منذ اإطالق روؤية 
خمتلف  و�ضعت   ،2021 الإم����ارات 
اجلهات يف حكومة دولة الإمارات، ل 
�ضيما وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
وطويلة  متو�ضطة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

اأق�ضى اجلهد يف احلفاظ على مكانة 
دولتنا احلبيبة، واأن نكون على ولء 
كامل وانتماء تام لهذه الأر�س التي 
ت�����ض��ت��ح��ف م��ن��ا ال��ك��ث��ري، ك��م��ا نبارك 
ال����وزراء  وامل��ع��ايل  ال�ضمو  لأ���ض��ح��اب 
الذين  زم���الئ���ن���ا  ون�������ض���ك���ر  اجل������دد 

غادرونا و نتمنى لهم التوفيق".
معاليه:"  اأ���ض��اف  مت�ضل  �ضياق  ويف 
للعمل  اجل������دي������دة  امل���ن���ه���ج���ي���ة  اإن 
�ضاحب  عنها  اأع��ل��ن  التي  احلكومي 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل 

املتغريات العاملية والأجندة الوطنية 
ل��ل��خ��م�����ض��ن عاماً  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا  ب��ك��ل 

املقبلة.
وقال معاليه:" ثقة القيادة بتجديد 
والبنية  ل��ل��ط��اق��ة  وزي�������راً  ت��ك��ل��ي��ف��ن��ا 
التحتية، لهو فخر و�ضرف كبريين، 
على  وي�ضع  ال��ع��زي��ز  وطننا  خل��دم��ة 
اأ�ضا�ضها  ك��ب��رية  م�ضوؤوليات  عاتقنا 
اأ�ضحاب  اإخوتي  و  اأخ��وات��ي  م�ضاركة 
الإم���ارات وحتقيق  نه�ضة  املعايل يف 
للمرحلة  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات 
ال���وط���ن، واأننا  ب��ن��اء  اجل���دي���دة م���ن 
ببذل  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ن��ع��اه��د  اإذ 

متثل خارطة طريق متطورة للعمل 
اخلم�ضن  خ��الل  املتميز  احلكومي 
للروؤية  وام����ت����داداً  ال���ق���ادم���ة،  ع���ام���اً 
وطموح  الر�ضيدة،  للقيادة  الثاقبة 
دولة الإمارات يف الحتفاظ بالريادة 
العاملية، وموا�ضلة م�ضرية الإجنازات 
بحلول  التناف�ضية  موؤ�ضرات  وت�ضدر 

املئوية 2071.
املنهجية  اإن  معاليه:"  وق��������ال 
النتقال  يف  بقوة  �ضت�ضهم  اجلديدة 
ق����ادر ع��ل��ى مواكبة  ل��ع��م��ل ح��ك��وم��ي 
و�ضل�ضة  م���رن���ة  ب�������اأدوات  امل���ت���غ���ريات 
ت����ت����واك����ب م�����ع واق��������ع م���ت���ج���دد ذي 

تتطلب منا العمل اجلاد وفق منظور 
حتقيق  على  ق��ادر  ت�ضاركي  حكومي 
للخم�ضن  ال�ضرتاتيجية  التطلعات 
الفارقة  املقبلة من الإجن��ازات  عاماً 
اإىل  ال��دول��ة،  اإم����ارات  م�ضتوى  على 
ال��ك��ربى يف  امل�ضاريع  اإط���الق  ج��ان��ب 
م�ضتهدفات  ملواكبة  كافة  القطاعات 
للعام  الإم�������������ارات  دول�������ة  ح���ك���وم���ة 
2021، والطموح الذي ت�ضعى اإليه 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ل��دول��ة الإم����ارات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ضاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة، 

�ضنوية  خ��ط��ط  ج���ان���ب  اإىل  امل�����دى 
تدريجي  ب�ضكل  ل��ل��و���ض��ول  وا���ض��ح��ة 
الذهبي  ال��ي��وب��ي��ل  م�ضتهدفات  اإىل 
مبادرات  اإط�����الق  مت  ك��م��ا  ل��ل��دول��ة، 
وت�ضكيل فرق وطنية لت�ضريع وترية 
اإجناز امل�ضتهدفات ب�ضكل متكامل بن 
اجلهات الحتادية واملحلية، وهو ما 
اأثمر عن الإجنازات الطموحة التي 
 100 يف  بت�ضدرها  الدولة  حققتها 
تت�ضدر  فيما  ع��امل��ي،  تنموي  موؤ�ضر 
حكومياً  م��وؤ���ض��راً   470 ب���  املنطقة 

واقت�ضادياً وتقنياً.    
اأن املرحلة املقبلة  ولفت معاليه اإىل 

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  و����ض���اح���ب  اهلل"، 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�ضلحة.

دبي حتت�ضن الدورة 72 من املوؤمتر الدويل للف�ضاء خالل ال�ضهر املقبل
•• دبي-الفجر: 

ك�ضف مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء عن اآخر ا�ضتعداداته لنطالق الدورة 
من  نخبة  يجمع  وال��ذي  للف�ضاء،  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  من  وال�ضبعن  الثانية 
اأبرز اجلهات يف قطاع الف�ضاء يف مركز دبي التجاري العاملي بن 29-25 
اأكتوبر 2021. ويهدف املوؤمتر، الذي ُينظمه املركز بالتعاون مع الحتاد 
الدويل للف�ضاء حتت �ضعار "اإلهام وابتكار، واكت�ضافات يف خدمة الب�ضرية"، 
اإىل امل�ضاهمة يف تقدم الب�ضرية والعلم من خالل تعزيز التعاون بن الدول 

يف جمال الف�ضاء.
وُيعد من اأبرز الفعاليات املعنية بقطاع الف�ضاء يف العامل، وهو يجمع م�ضوؤويل 
امل�ضتويات حتت �ضقف واحد.  اأعلى  وكالت وموؤ�ض�ضات الف�ضاء العاملية من 
املرموق،  ال�ضنوي  املوؤمتر  هذا  ت�ضت�ضيف  عربية  دول��ة  اأول  الإم���ارات  وتعد 
تاريخه  احل��دث على مدى  ُتنظم  التي  املنطقة  ُم��دن  اأول  دبي  كانت  بينما 
املمتد ل�ضبعة عقود. وتتمثل الغاية من املوؤمتر يف تبادل املعلومات والأفكار 
ال�ضرتاتيجيات  ب�ضاأن  الدقيقة  والتحليالت  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  والتباحث 

والتوجهات النا�ضئة يف جمالت اأبحاث الف�ضاء واآفاق ا�ضتك�ضافه.
وتعليقاً على املو�ضوع، قال �ضعادة يو�ضف حمد ال�ضيباين، مدير عام مركز 
انطالق  م��ن  اقرتابنا  م��ع  متحم�ضون،  "نحن  للف�ضاء:  را���ض��د  ب��ن  حممد 
الن�ضخة الأوىل التي ي�ضت�ضيفها العامل العربي من املوؤمتر الدويل للف�ضاء، 
التعّلم  اأج��ل  م��ن  الإم����ارات  يف  القطاع  يف  العاملية  العقول  اأمل��ع  ل�ضت�ضافة 
و�ضيت�ضنى  م�ضتقباًل.  الف�ضاء  ور�ضم مالمح تطور قطاع  وتبادل اخلربات 
الطالع  فر�ضة  الإم���ارات  اإىل  �ضيتوافدون  الذين  وامل�ضاركن  للمندوبن 
�ُضبل  �ضيطلعون على  ب�ضكل مبا�ضر، كما  للدولة  امل�ضتقبلية  الإمكانات  على 
التعاون امل�ضرتك يف قطاع الف�ضاء والتي �ضُت�ضهم يف ازدهاره وتعزيز مكانته 

يف املنطقة".
للف�ضاء:  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ضة  اإرينفروند،  با�ضكال  قالت  جانبها،  ومن 
"مينحنا املوؤمتر الدويل للف�ضاء 2021 الفر�ضة لإلهام الأجيال املقبلة، 
لقطاع  املتنامية  للمنظومة  امل�ضتقبلي  والتو�ضع  التطور  م��الم��ح  ور���ض��م 
الف�ضاء. ومُيثل املوؤمتر فر�ضة ا�ضتثنائية لالإ�ضهام يف البتكارات التي ُتعيد 
�ضياغة م�ضتقبل ا�ضتك�ضاف الف�ضاء. ول �ضك اأن التفاين الذي نلم�ضه من 

جميع الأطراف �ضيجعل من الن�ضخة الثانية وال�ضبعن من املوؤمتر نقطة 
حتول بالغة الأهمية بالن�ضبة لقطاع الف�ضاء ككل ولالإمارات".

وتتميز ن�ضخة هذا العام من املوؤمتر بربناجمها املتنوع، والذي ي�ضم جل�ضات 
نقا�س مع روؤ�ضاء وكالت الف�ضاء، وغريها من الندوات احلوارية التي ُتركز 
الف�ضاء  وك���الت  ودور  املريخية  العينات  اإع���ادة  مهمات  مثل  م�ضائل  على 
�ضُيقدم  كما  املقبل.  اجليل  واآراء  ال�ضغرية  ال�ضطناعية  والأقمار  النا�ضئة 
الربنامج الفني ال�ضامل جمموعة وا�ضعة من العرو�س التقدميية املختارة 
بعناية من قبل الفريق التوجيهي للجنة الربنامج الدويل التابعة لالحتاد 
ينظمه  الذي  للتوا�ضل  العاملي  املنتدى  فعاليات  وتنطلق  للف�ضاء.  الدويل 
ال�ضيا�ضات  ووا�ضعي  الفاعلة  الأط���راف  ليجمع  للف�ضاء،  ال��دويل  الحت��اد 
واخلرباء واملهنين ال�ضباب يف حوار عاملي يناق�س حا�ضر الأن�ضطة الف�ضائية 
وم�ضتقبلها. وي�ضت�ضيف املوؤمتر معر�ضاً ُي�ضلط ال�ضوء على اأحدث التطورات 
يف جمال تكنولوجيا واأبحاث الف�ضاء مب�ضاركة جمموعة من اأبرز الأ�ضماء 

املخت�ضة يف القطاع.
اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  للف�ضاء يهدف  ال��دويل  املوؤمتر  اأّن  اإىل  الإ���ض��ارة  وجت��در 

تعزيز فر�س التوا�ضل بن الأط��راف املعنية، بينما ت�ضعى اجلهات املنظمة 
للفعالية اإىل التاأكيد على �ضرورة ا�ضتثمار فر�ضة انعقاد الفعالية لت�ضكيل 
باقة من التحالفات وال�ضراكات اجلديدة. ومن ناحية ثانية، �ضُيوفر املوؤمتر 
العاملي  الف�ضاء  قطاع  ق��ادة  مع  للتوا�ضل  من�ضة   2021 للف�ضاء  ال��دويل 
العالقات  تكوين  اأج��ل  من  والأكادميية  واملخت�ضة  احلكومية  اجلهات  من 
اأمام  امل��ج��ال  �ضيف�ضح  كما  باأكمله.  القطاع  لتطوير  ال�ضرورية  التجارية 

تعزيز اآفاق التعاون على ال�ضعيدين املحلي والدويل.
و�ضيمنح املوؤمتر بن�ضخته احلالية املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة فر�ضة ت�ضليط ال�ضوء 
الف�ضاء وخارجه  وابتكاراتها يف قطاع  واإ�ضهاماتها  على قدراتها وخرباتها 
اأم���ام �ضريحة وا���ض��ع��ة م��ن احل�����ض��ور وم��ن��دوب��ي ال��وك��الت ال��دول��ي��ة رفيعي 

امل�ضتوى.
و�ضالمة  �ضحة  ب�ضمان  وال��ت��زام��اً  املتوا�ضلة  ال�ضحية  الأزم����ة  ���ض��وء  ويف 
والوطنية  املحلية  للوكالت  التابعن  وال��زوار  وال�ضركاء  جميع احلا�ضرين 
توجيهات  ين�ضجم مع  ال�ضرورية مبا  التدابري  اتخاذ جميع  والدولية، مت 

ال�ضلطات املحلية املعمول بها يف هذا ال�ضدد. 
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اإع����������الن
ال�ض�����ادة/املعتق  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN امللكي للم�ضك والعود رخ�ضة رقم:2006706 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/دكتور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمال ال�ضباغ لال�ضت�ضارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2874769 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
احلكمة  ال�ض�����ادة/ميزان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�ضيارات رخ�ضة رقم:1144386 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة منى ح�ضن عبداهلل احلامد %100 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف ابراهيم احمد ابراهيم احلو�ضني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ت�ضيزل كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2708446 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة يعقوب يو�ضف حممد رفيع عبدالغفور العو�ضي %100 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف نور ر�ضيد عبداحلميد الرجبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
لتجارة  ال�ض�����ادة/الكروان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN املواد الغذائية ذ.م.م رخ�ضة رقم:2372972 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 ا�ضافة عرفان حممد علي يون�س %49 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف يو�ضف توخي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة �ضتار ايرون للحدادة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1981027 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة �ضتار ايرون للحدادة 

STAR IRON SMITHERY WORKSHOP 

اإىل /ور�ضة �ضتار ايرون للحدادة- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
STAR IRON SMITHERY WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة الروؤيا التجارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1027640 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة الروؤيا التجارية 

VISION TRADING ESTABLISHMENT 
اإىل /الروؤيا خلدمات التنظيف والتعقيم 

VISION FOR CLEANING AND STERILIZATION SERVICES
�ضرق  رابكو حو�س  بناية  الفالح  �ضارع  اأبوظبي  اأبوظبي جزيرة   تعديل عنوان / من 
جزيرة  اأبوظبي  اإىل  املريخي  خالد  خليل  املالك/ورثة   C65  154173 قطعة   2_4

ابوظبي �ضرق 22_1 486136 486136
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات التطهري والتعقيم 8121004
 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضترياد 4610008

 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة املعقمات واملطهرات – باجلملة 4669207
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضن النية لتجارة مواد البناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:1198124 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة روهيت باتني راجيف باتني %49

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة من�ضور عبداهلل احلاج ناجي �ضالح %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف هند بخيت طماطم املنهايل

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضا�ضندرا �ضاتي رامي�س

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:قهوة وفنيال كافيه- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:جزيرة ابوظبي �ضارع اخلليج العربي غرب 47  قطعة 6 

طابق 2 وحدة جمعيه امل�ضرف التعاونية
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2164925 

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

قانوين  كم�ضفي    ، احل�ضابات  لتدقيق  دلتا  ال�ضادة/مكتب  تعين   -  2
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/09/22  لل�ضركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150019394  

 تاريخ التعديل:2021/9/24
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

الرميثي عن فقدان  �شلطان  �شلطان عبداهلل  ال�شيد  يعلن 
احمد  با�شم  )اعمار(  �شركة  من  �شادرة  ا�شهم  �شهادات 
�شلطان الرميثي )امارات اجلن�شية( الرجاء ممن يجدها 
االت�شال على الرقم 0508133266 او ت�شليمها اىل اي 

من فروع بنك اب�ظبي التجاري م�شك�را.

فقدان �ضهادات اأ�ضهم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 925/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء   
املنظورة يف : دائرة الإ�ضتئناف التجارية الثالثة رقم 87  

وامل�ضاريف  والر�ضوم  اداء  ام��ر   3149/2021 رق��م  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف   : الدعوى  مو�ضوع 
والتعاب.  م�ضتاأنف  : اأو بى اي تي انرتنا�ضونال تريدينغ م م ح  وميثلها ح�ضن ما�ضااله �ضكوهمند  

اإم��ارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�س - برج امل�ضرف مكتب 1407 هاتف متحرك 0557909785  عنوانه : 
182808 الربيد  042502513 �س ب  3005495192 فاك�س  042280002 رقم مكاين  - هاتف 

اللكرتوين /  Shaban.hegazy@yahoo.com - وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �ضيد حممد اكرب ح�ضينى - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده   

مو�ضوع الإعالن : 
نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اأعاله ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف اأمر اأداء املقيد من قبلكم. وحددت 
لها جل�ضه يوم الثنن املوافق 2021/12/6 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 5800/2021/60 اأمر اأداء 
املنظورة يف : اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�ضوع الدعوى - املطالبة باإ�ضدار الأمر باإلزام املدعى عليه ب�ضداد مبلغ 52.848.03 درهم اثنان خم�ضون األف 
12% من تاريخ الن��ذار وحتى متام  وثمامنائة وثمانية واربعون درهم وثالثة فل�س درهم والفائدة القانونية من 

ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة
املدعى : ال�ضاعد ل�ضناعة البال�ضتيك �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

 2112 �ضقة   - تاور  الفالكون  مبنى   - عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - الرا�ضدية - عجمان- �ضارع الرا�ضدية 2 
وميثله : عبداهلل �ضامل حممد �ضامل املرزوقي

املطلوب اإعالنه : 1- م�ضنع املرياث للبال�ضتيك �س ذ م م - �ضفته : مدعى عليه
طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 8-09-2021 اأول : انفاذ العقد التجاري املربم 
52.848.03 درهم اثنان خم�ضون األف  بن الطرفن ثانيا : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
5% من تاريخ 2021/08/31 وحتى  وثمامنائة وثمانية واربعون درهم وثالثة فل�س والفائدة القانونية بواقع 
متام ال�ضداد، مع اإلزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ األف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2195/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف :  دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414

املطالبة  م��و���ض��وع  ال��ف��وات��ري  قيمة  للمدعية  ي����وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ى  ال���دع���وىوال���زام  بقيد  ال��ت�����ض��ري��ح   : ال��دع��وى  م��و���ض��وع 
مبقدار)46،010،46( درهم )�ضتة واربعون الفا وع�ضرة دراهم و�ضتة واربعون فل�ضا( واإلزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة. املدعي : �ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع.
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبى - �ضارع حمدان بن حممد - مبني ات�ضالت - بجانب مارك�س �ضبن�ضر 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبا�س حيدر عبد احلميد - �ضفته : مدعى عليه
باأن يوؤدي للمدعية قيمة  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�ضريح بقيد الدعوى وال��زام املدعى عليه  مو�ضوع الإع��الن : قد 
الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار)46،010،46( درهم )�ضتة واربعون الفا وع�ضرة دراهم و�ضتة واربعون فل�ضا( و اإلزام املدعى 
اأعاله �ضدكم لذا  اأنه قد مت ت�ضجيل الدعوى املذكور بياناتها  اإعالمكم  اأتعاب املحاماة. نود  عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
الثالثة ع�ضر  البتدائية  الدعوى  اإدارة  اأمام   BOTIM املرئي تطبيق  برنامج الت�ضال  بالعلم واحل�ضور عرب  التكرم  يرجى 
ولغاية  �س   9:00 ال�ضاعة  من  وذلك  الربعاء  يوم   2021-9-29 املوافق  ، على هاتف رقم )00971502350991( 
ال�ضاعة 12:30 ظ اأو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين اأو مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم 
على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�ضوية. لئحة الدعوى + حافظة م�ضتندات )ميكنكم الطالع عليها من 

خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي، لال�ضرتاك يرجى التوا�ضل على مركز الت�ضال 043347777(
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2126/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى ال�ضاد�ضة رقم 405  

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار )40،490،82( درهم 
الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

املدعى : �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت - جمموعة ات�ضالت - �س.م.ع  
عنوانه : الإم��ارات - اإمارة ابوظبي - املطار - ابوظبي - �ضارع حمدان بن حممد - مبنى ات�ضالت الرئي�ضي - بجانب 

مارك�س �ضبن�ضر - املطلوب اإعالنه : �ضامل مبارك م�ضعود مبارك مفتاح - �ضفته : مدعى عليه 
اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري  مو�ضوع الإعالن : قد 

مو�ضوع املطالبة مبقدار )40،490،82( درهم الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
بعد لذا  الدعوى عن  اإدارة  9.00 �ضباحا يف مكتب  ال�ضاعة   2021/9/28 املوافق  الثالثاء  لها جل�ضة يوم  وح��ددت 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:302/2021/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

الثالثة  باملدعي عليها  املدعي  ت��اري��خ:2015/11/3 حل�ض�س  البيع  اتفاقية  : ا�ضدار احلكم ب�ضحة ونفاذ  الدعوى  مو�ضوع 
للمدعي عليهما الوىل والثاين مو�ضوع هذه الدعوى والزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما 
بالدرهم  يعادل  ما  اي  امريكي(  دولر  مليون  وخم�ضون  )خم�ضة  امريكي  دولر   )55.000.000( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان 
اىل  بال�ضافة  بذمتهما  امل�ضتحق   - درهم  الف  وت�ضعون  ومائتن  مليون  واثنن  مائتن  درهم   )202.290.000( الماراتي 
الفوائد القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد الفعلي - ثالثا:قبول الدعوى بحق املدعي 
عليها الثالثة لي�ضار اىل ا�ضدار احلكم مبواجهتها والزامها ب�ضفتها وكيل اخلدمات للم�ضجل باجلزر الربيطانية العذارء 
عليهما  املدعي  رابعا:ت�ضمن   - احلا�ضرة  بالدعوى  املوقرة  حمكمتكم  عن  ال�ضادر  احلكم  بتنفيذ  الثالثة  عليها  للمدعي 

الوىل والثاين كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:حازم حممد عيا�س ملحم

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع امل�ضتقبل - مبنى ابراج رجال العمال ا�ضبكت تاور - 
�ضقة 3401 - وميثله:موزه عبيد ربيع اخلظر

املطلوب اإعالنهما :  1- اي�ضترين نتوريرك�س )اأي تي( �ضوليو�ضن بروفايدر كوربوري�ضن 2- املحفظة ال�ضتثمارية طويلة 
املدى  -  �ضفتهما : مدعي عليهما 

تاريخ:2015/11/3  البيع  اتفاقية  ونفاذ  ب�ضحة  احلكم  ا�ضدار  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
حل�ض�س املدعي باملدعي عليها الثالثة للمدعي عليهما الوىل والثاين مو�ضوع هذه الدعوى والزام املدعي عليهما الوىل 
والثاين بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )55.000.000( دولر امريكي )خم�ضة وخم�ضون مليون 
دولر امريكي( اي ما يعادل بالدرهم الماراتي )202.290.000( درهم مائتن واثنن مليون ومائتن وت�ضعون الف درهم 
- امل�ضتحق بذمتهما بال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد الفعلي 
الثالثة لي�ضار اىل ا�ضدار احلكم مبواجهتها والزامها ب�ضفتها وكيل اخلدمات  - ثالثا:قبول الدعوى بحق املدعي عليها 
للم�ضجل باجلزر الربيطانية العذارء للمدعي عليها الثالثة بتنفيذ احلكم ال�ضادر عن حمكمتكم املوقرة بالدعوى احلا�ضرة 
املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم الحد   الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب  املدعي عليهما الوىل والثاين كافة  رابعا:ت�ضمن   -
املوافق  2021/10/3  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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 26/ 9/ 2021  Issue No : 13350

Notification by Publication
(7135 / 2021)

Notifying Party :
SAPPHIRE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING (L.L.C) 
Notified Party : AZBA ADVERTISING (L.L.C) -
 Abdul Basheer Kalligalbeeran - Indian National
Subject: Notarial Notification - Issue No.: 154110/1/2021
The Notifying Party notifies the Notified Party to quickly pay 
an amount of AED 34,889.65 as well as the legal interest of 5% 
of the registration date of the case till the full payment within a 
period not exceeding five days, otherwise we will be forced to 
take the legal action and charge you the legal fees and interests.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 26/ 9/ 2021  Issue No : 13350

Notification by Publication
(7133/ 2021)

Notifying Party
SAPPHIRE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING (L.L.C) 
Notified Party CAWERI TRADING co (L.L.C)
Ponnochettira madappa Cariappa Ponnochettira - Indian National 
Subject : Notarial Notification - Issue No.: 154117/1/2021
The Notifying Party notifies the Notified Party to quickly pay an 
amount of AED 21,024 as well as the legal interest of 5% of the 
registration date of the case till the full payment within a period 
not exceeding five days, otherwise we will be forced to take the 
legal action and charge you the legal fees and interests.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 26/ 9/ 2021  Issue No : 13350
Legal Service by Publication 

No. 7915/2021
Notifying Party : CITY PACK.LLC
Notified Parties 1- ALBERT ABELA CATERING SERVICES (L.L.C)
2- Kalatil Kreshina Komar
Subject : Legal Service for the Notified Parties to jointly pay the Notifying Party the amount of AED 
123,777.68 (only One Hundred Twenty-Three Thousand Seven Hundred Seventy-Seven Arab Emirates 
Dirhams and Sixty-Eight Fils)
1- The Notifying Party: CITY PACK.LLC, is a limited liability company with a trade license No. 557483 
issued by Sharjah Department of Economic Development, which exercises the business of import, re-
export, and trading of packing material.
2- The Notified Party is located in Dubai with a trade license No. 584069 issued by Dubai Department of 
Economic Development, which exercises the business of catering services. The Second Notified Party is 
a shareholder and manager in the Company.
3- On, 20.09.20150, the Notified Party submitted a credit request to the Notifying Party to grant it credit 
facilities for procurements (named the contract). As result, and on multiple durations, the Notifying Party 
supplied the Notified Party with goods till it owed the amount of AED 123,777.68 (only One Hundred 
Twenty-Three Thousand Seven Hundred Seventy-Seven Arab Emirates Dirhams and Sixty-Eight Fils). 
The Notified Party did not pay such amount despite acknowledging the indebtedness by signing and 
affixing the Company's seal on the letter of acknowledgment of the indebtedness on 10.01.2021.
4- Accordingly, The Notifying Party hereby notifies the Notified Party to pay AED 123,777,68 (only One 
Hundred Iwenty-Three Thousand Seven Hundred Seventy-Seven Arab Emirates Dirhams and Sixty-
Eight Fils), as well as to oblige the Second Notified Party to, jointly and severally, pay the indebtedness 
owed to the First Notified Party in accordance with its obligations under the credit request within no 
later than five days as of the date of receipt of this Service, otherwise, the Notifying Party will take 
all necessary legal procedures against you to fulfill its rights and to claim the amount, subject matter 
of this Service.
THEREFORE, the Notifying Party hereby notifies the Notified Party to jointly pay the amount of AED 
123,777.68 (only One Hundred Twenty-Three Thousand Seven Hundred Seventy-Seven Arab Emirates 
Dirhams and Sixty Eight Fils) within no later than 5 days as of the date of receipt of this Service, 
otherwise the Notifying Party will take all necessary legal procedures to fulfill its rights and to claim the 
amount, subject matter of this Service, and the charges, expenses and attorney's fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

لإعالناتكم
يرجى االت�شال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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م�شاحة ن�شتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

اك�شب� التحديات 
الأفكار  اإجن����از وحت���ٍد ج��دي��د خل��ي��ول  اإك�����ض��ب��و 2020   ع��ل��ى  اي���ام قليلة  ب���اٍق 
والبتكارات التي ل نهاية لها مع اأمة عرفت قدر نف�ضها كل يوم ت�ضنع تاريخا 
اأ�ضابعنا  اأط��راف  انتظار وترقب م�ضتمر نقف على  كلنا يف  وجم��دا جديدا، 

ودقات قلوبنا تت�ضارع  تتمنى اأن ترى 
جمال العقول النقية و�ضناعة احللم 
وحتقيقه على اأر�س �ضلبة، كل يقف 
وقفة رجل واحد ترابط وحمبة بن 
الإمارات ال�ضبعة تنقلنا ملحطة كربي 
اأج��ن��ح��ة النور  ن��وع��ي��ة ع��ل��ى  ون��ق��ل��ة 
للمركز  ت�ضل  �ضوف  ال��زان��ة  وبقفزة 
اأف�ضل  الأول يف الإب��داع ور�ضم م�ضار 
اأ�ضحاب  على  وال��ت��ع��رف  لالإن�ضانية 
الروؤى الماراتية الأكرث اإيجابية مع 
تواجد اأكرث  من 200 دولة ومنظمة 
دول��ي��ة م�����ض��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات وكل 
وتوافد   ، اخلا�س  جناحها  لها  دول��ة 

اآمنة ومريحة  اأقطار العامل مع تاأمن بيئة  ال��زوار من جميع  املالين من 
اقت�ضادي  مل�ضتقبل  جديدة  ب�ضمة  وت�ضع  �ضخما   جمهودا  تر�ضخ  �ضوف   ،

و�ضياحي وا�ضتثماري لتج�ضيد �ضعار )توا�ضل العقول و�ضنع امل�ضتقبل(.
نهلة خر�شت�فيد�س /كاتبة 

الدبل�ما�شية االفرا�شية  
 طارت وتاأرجحت بالأفق موؤخرا حزمة من املنا�ضب الدبلوما�ضية امل�ضميات 
حتمله  ما  باأب�ضط  حاملها  يت�ضم  ل  وغالبا  الهوية،  فاقدة  الوهمية  املزيفة 
ا�ضمه،  ي�ضبق  لم��ع  ب��راق  لقب  بو�ضع  للرتبح  ا�ضتخدمها  وال��ت��ي  معانيها، 

وه��م ال�����ض��ف��راء اجل���دد ���ض��ف��راء ال�ضالم 
وغريها،  وال�������ض���ع���ادة،  والي���ج���اب���ي���ة  
يعمل  زال  م����ا  امل�����ض��م��ي��ات  ف��م��ط��ب��خ 
ب��اخل��ف��اء ل��ي��ت��ح��ف��ن��ا ك���ل ي��وم��ا بلقب 
جديد، فرمبا يخرجون علينا قريبا 
ب�ضفري العامية لطاملا ا�ضتوقفني هذا 
من  ال��ك��ث��ريون  يحمله  ال���ذي  اللقب 
الأ�ضخا�س، ول اأعلم من ن�ضبهم ول 
وباأي  امل�ضمى  ه��ذا  عليهم  اأط��ل��ق  م��ن 
منا�ضبة ولأي �ضبب، فهناك منا�ضب 
لبع�س  تابعه  املعاين  بنف�س  حقيقية 
وبع�ضها  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ات 
حمدودة جدا وميكن ال�ضتعالم عنهم 

بال�ضم اأو رقم الع�ضوية من خالل الأمم املتحدة نف�ضها، ولكن الغالبية على 
الظالم،  تابعة لطرف غري معلوم وكاأنهم ن�ضبوا يف عمق  العربية  ال�ضاحة 
لالإيجابية  �ضفري  هذا  والتباهي،  بتفاخر  مبارزة  والألقاب  الأ�ضماء  فو�ضى 
واآخر لل�ضعادة، فال هذا اإيجابي ول يدعو لها ول ذاك باعث لل�ضعادة، بحثت 
احلقيقة  لكت�ضاف  �ضغفي  يطفئ  م��ا  اأج��د  فلم  البحث  حم��رك��ات  يف  عنهم 
واملعرفة والإجابة عن ت�ضاوؤلتي ، ولكني اأيقنت اأنها فقاعة وحتما �ضتنفقع  
قريبا وكما يقال "ما طار طائر وارتفع اإل كما طار وقع"  وباملنا�ضبة كنت 
منهوك  ق�ضيدة  من  بيت  اأنها  فعرفت  عنها  وبحثت  مقولة  اأو  مثاًل  اأظنها 
الرجز وهو البيت الذي حذف ثلثاه وبقي ثلثه واأكرث ما ياأتي يف بحر الرجز 
ال�ضافعي وجاءت �ضمن �ضياق جميل وعميق،  فالإمام  ةاإبداعات  يف ق�ضائد 
العامل القر�ضي كان �ضفريا "حقيقيا"  للكلمة ال�ضادقة والعلم الذي ينتفع 

به وتقول الأبيات :
)ح�ضبي بعلمي اإن نفع
ما الذل اإل يف الطمع

 من راقب اهلل رجع
 عن �ضوء ما كان �ضنع

 ما طار طري وارتفع
 اإل كما طار وقع(. 

قول  عليهم  ينطبق  اأنهم  اأو  ؟  ينفع  علما  ه��وؤلء  ميتلك  هل  هنا  وال�����ض��وؤال 
الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم )�ضياأتي على النا�س �ضنوات خداعات، ُي�َضدق 
ن فيها الأمن،  ب فيها ال�ضادق، وُيوؤمتن فيها اخلائن وُيخَوّ فيها الكاذب وُيكَذّ

وينطق فيها الرويب�ضة ( .
�ضدق ال�ضافعي حن قال: )ما الذل اإل يف الطمع(، كم هم اأذلء بعيدا عن 
حتت  يقعوا  اأو  اهلل  ويراقبوا  م�ضارهم  يتحول  وحتى  الوهمية،  منا�ضبهم 
طائلة الرقابة القانونية يجب اأن ننتبه جميعا ول توهمنا تلك الألقاب فهي 
متنح �ضمن برنامج ا�ضتثماري جتاري بحت لالأ�ضف يتم توريط �ضخ�ضيات 
مهمة فيه،  بالوقوف لت�ضليم �ضهادات وم�ضميات واألقاب ل يعلم ما فحواها، 
اأو جهة ما يف حن يكون نَفذ الن�ضاب خطته واأخ��د املال  فتن�ضب اإىل فالن 
وترك اأ�ضماء مزيفة ل ينت�ضب حاملها اإىل �ضجالت املجد بل يزيد �ضاحبه 

�ضبهات وفقداناً للم�ضداقية.
رمبا يراين البع�س متحاملة عليهم ولكني حتى هذه اللحظة ل اأجد تف�ضريا 
لتلك الظاهرة، الكل يعلم اأن هناك ن�ضاطا غري قانوين يف ا�ضتثمار الأموال، 
اأما يف هذه احلالة تعد غ�ضياًل لل�ضمعة باحل�ضول على هذه الألقاب بطرق 
ملتوية وغري ر�ضمية كما تغ�ضل الأم��وال بطرق غري �ضرعية، وبالرغم من 
اأنها عابرة للقارات  اإل  القوانن الكثرية امللزمة واملنظمة ملنح هذه الألقاب 
فتمنح ببلدة ما وتطري عرب الربيد وو�ضائل التوا�ضل م�ضافرة على اأجنحة 
الكذب حتى ت�ضتقر على بروفايل اأحدهم فجاأة يف غفوة من الزمن،  اأمتنى اأن 
يتم اإيقافهم عند حدهم واحلد من هذه الظاهرة ال�ضلبية التي تظلم وت�ضيء 

اإىل الفئة الدبلوما�ضية احلقيقية التي متثل وجوها م�ضرقة لدولها.
�شحر االألفي /كاتبة 

اإطاللة �شباح 
واإ�ضراقة �ضم�س حيث   ، اإطاللة �ضباح  تنجلى هذه احلياة وتنك�ضف مع كل 
تتجدد فيها خيوط الأمل ببيارق العطاء لتطال كل املتفائلن باأنه يوم من 

اأيام اهلل الذي قال عن نف�ضه فيه باأنه 
: )ك��ل ي��وم ه��و يف ���ض��اأن(، مم��ا يعني 
باأننا حتديدا ونحن من نفخة روحه 
يف  اأي�ضا  باأننا  املخلوقات  �ضائر  دون 
دائ��م��ن، لذلك فنحن  ���ض��وؤون وتفكر 
م��ا مييزنا  وه���ذا   ، ت��ط��ور م�ضتمر  يف 

عن بقية الكائنات .
وه���ذا كله ق��د ي��ك��ون م��ع��روف��ا، ولكن 
يعتقدون  ال��ن��ا���س  م���ن  ف��ئ��ات  ه��ن��اك 
ب���اأن���ه���م م�������ض���ريون وم����ق����ه����ورون يف 
حياتهم فال خيار لهم ، وهذه من اأهم 
واأفظع اخليبات التي يقعون بها حن 

يقتنعون بذلك ، فهم لي�ضوا باأف�ضل حال من الزومبي اأو الزومبو ، جمرد 
اأج�ضاد بال روح تهيم ول تلوي على �ضيء اأبدا �ضوى اأن لها يوماً ت�ضرق فيه 
ال�ضم�س لتغيب، وتزهر فيه الأ�ضجار يف مو�ضم لتغيب يف مو�ضم اآخر ، احلياة 
اإل هم ، وذلك لأنهم خارج  اأنها تاأخذ كامل دورتها يف كل �ضيء  لديهم هي 
اإنها لي�ضت  الزمن خ��ارج ح��دود املكان ال��ذي تطور يف دقه وجله ، اإل هم !! 
ب�ضبب اجلينات ولكنها مع الأ�ضف اأ�ضبحت ثقافة نخ�ضى اأن تورث لالأجيال 
الالحقة فتكون جيناتهم هي القهرية ، واأنها امل�ضيطر ، وهذه النوعية �ضياأتي 
عليها الزمان يوما فتنقر�س، لأن الذين كانوا قبلهم باأحجام اأكرب منهم مل 
يعي�ضوا ، وعلى الرغم من اأنهم اأ�ضبحوا ملن هم من بعدهم ذهبا اأ�ضوَد ، اإل 
اأنهم انقر�ضوا ومل يبق من �ضريتهم �ضوى اأنهم كانوا دين�ضورات عا�ضوا يف 

الأر�س تخبيطا وتخبطا وكفى.
 مريا علي /كاتبة

عنا�شر امل�شرح
 امل�ضرح هو اأول نوع من اأنواع الفنون والذي عرف منذ قدمياً عند اأغلب �ضعوب 
العامل، وكان له دور مهم يف التاأثري بالعديد من الفنون احلديثة، وخ�ضو�ضاً 
اأي�ضاً  امل�ضرح  التلفزيوين، وال�ضينمائي، ويعرف  التمثيل  املرتبطة يف جمال 
امل�ضاهد  اإىل جمموعة من  الورقي  الن�س  ي�ضعى لرتجمة  ال��ذي  الفُنّ  بانه 
الواقعية، واحلقيقية التي تعتمد على دور املمثلن يف تنفيذها ب�ضكل مبا�ضر 
غالباً  امل�ضرحي  العمل  يرتبط  امل�ضرح،  قاعة  يف  )اجلمهور(  احل�ضور  اأم��ام 

يجب  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رات  م��ن  مبجموعة 
اجلمهور  ان��ت��ب��اه  ل��ف��ت  يف  ت�ضتمر  اأن 
للم�ضرحية اأثناء عر�ضها، وكلما كانت 
قبل  من  مقبولة  التمثيلية  امل�ضاهد 
ع��ل��ى جناح  ذل���ك  اجل��م��ه��ور، كلما دل 
يف  امل�ضرحية  عمل  وط��اق��م  املمثلن، 
تو�ضيل الهدف الرئي�ضي من الن�س، 
تكرار  امل�ضرحية  جن��اح  دللت  وم��ن 
���ض��م��اع اأ�����ض����وات ال��ت�����ض��ف��ي��ق م���ن قبل 
اأحد  قيام  اأثناء  وخ�ضو�ضاً  اجلمهور، 
خ�ضبة  على  موقف  بافتعال  املمثلن 
انتهاء  عند  اأو  بتاأثر،  كالبكاء  امل�ضرح 

امل�ضهد امل�ضرحي اأو امل�ضرحية.
يحتوي امل�ضرح على جمموعة من العنا�ضر، ومن اأهمها: الإخ��راج لنه هو 
املحرك الرئي�ضي للعمل امل�ضرحي، لذلك يعترب العن�ضر الأول من عنا�ضره، 
اإذ يتحكم بكافة املكونات والتفا�ضيل اخلا�ضة بامل�ضرح، ويطلق على ال�ضخ�س 
ال��ذي يعمل يف جم��ال الإخ���راج م�ضمى )املُ��خ��رج(، فهو ال��ذي يتابع العر�س 
التمثيلية  الأدوار  ت��وزي��ع  على  ويعمل  ال��ن��ا���س،  اأم���ام  عر�ضه  قبل  امل�ضرحي 
امل�ضاهد  لتمثيل  املنا�ضبة  بالطرق  توجيههم  على  ويحر�س  املمثلن،  على 
ياأتي  ثم  امل�ضرحي،  الإخ��راج  على خربته يف  العتماد  امل�ضرحية، من خالل 
بعده الديكور هو العن�ضر املادي من عنا�ضر امل�ضرح الذي يقبل التغيري اأثناء 
العر�س امل�ضرحي، وي�ضمل الديكور كافة العنا�ضر املركبة والتي ميكن نقلها، 
واإعادة تركيبها جمدداً، ويوجد الديكور عادًة خلف املمثلن اأثناء اأداء الدور 
اأو غريها  اأو اللوحات،  اأو على خ�ضبة امل�ضرح، مثل: قطع الأث��اث،  امل�ضرحي، 
من العنا�ضر الأخرى، ويجب اأن يحتوي الديكور على كافة املكونات املرتبطة 
بطبيعة امل�ضرحية، ثم ياأتي املمثلون هم كافة الأف��راد الذين يطبقون ن�س 
اجل�ضد،  وحركات  باحلوار،  ال�ضتعانة  خالل  من  تفا�ضيله  بكافة  امل�ضرحية 
والأ�ضوات، وغريها من الو�ضائل الأخرى التي ت�ضاعدهم يف حتويل الن�س 
اما  البع�س،  بع�ضهم  م��ع  املمثلون  فيه  يتفاعل  حقيقي  واق���ٍع  اإىل  املكتوب 
عنا�ضر امل�ضرح املرتبطة باملُمثلن، فهي: خ�ضبة امل�ضرح التي يقدمون عليها 
فيها  يجل�س  حيث  امل�ضرح،  خلف  توجد  التي  والكوالي�س  امل�ضرحي،  العر�س 
اأدواره���م  اإىل اجل��م��ه��ور، وم��راج��ع��ة  ال���ض��ت��ع��داد للخروج  اأج���ل  املمثلون م��ن 

التمثيلية، والتاأكد من حفظهم للم�ضاهد التي �ضيقومون بتمثيلها. 
معاذ الطيب /خمرج 

االإعالم املدر�شي
يحظى الإعالم املدر�ضي منذ ن�ضاأته يف اأوائل القرن املا�ضي يف بع�س الدول 
العربية التى بداأ فيها التعليم مبكرا باهتمام كبري، ولأن الإعالم املدر�ضي 
القطاع  على  اإيجابي  تاأثري  لها  التي  احليوية  الأن�ضطة  من  واح��داً  يعترب 

الرتبوي، فردت له وزارات الرتبية والتعليم م�ضاحة من اليوم الدرا�ضي.
والطالبات،  الطالب  نفو�س  الثقة يف  املدر�ضي غر�س  الإع��الم  اأه��داف  ومن 
املدر�ضية يف مطلع كل  الإذاع��ة  برنامج  املعرفية من خالل  تنمية قدراتهم 

يوم درا�ضي وقبل البدء يف التح�ضيل 
التعليم،  ق��اع��ات  ودخ����ول  التعليمي 
لالألقاء،  يف  مبكرة  مواهب  اكت�ضاف 
م��ع��رف��ة خم����ارج الأل���ف���اظ وال���ق���راءة 
املتميزين  ال��ط��الب  م��ن��ح  ال�����ض��ل��ي��م��ة، 
للتعبري  م�����ض��اح��ة  ال�����ض��ع��ر  ك��ت��اب��ة  يف 
اإعداد  يف  ال���ض��رتاك  موهبتهم،  ع��ن 
الربنامج الإذاعي اليومي مع م�ضرف 
الإيجابية  املناف�ضة  روح  بث  الإذاع���ة، 
ج�ضر  بناء  والطالبات،  الطالب  بن 
من اجلرئة على مواجهة اجلمهور ، 

غر�س الولء والنتماء لالأوطان، وعدم الن�ضياق خلف للفكر ال�ضلبي.
واملدر�ضة  ال��ط��الب  ب��ن  ب��ن��اء ج�ضر  فر�ضياته  اأه���م  م��ن  امل��در���ض��ي  الإع����الم 
وتنمية  ال��ذات  وتطوير  املعرفية  الثقافة  تاأ�ضيل  الأم��ور، وحماولة  واأولياء 
قدرات املتلقي وذلك من خالل قراءة اآيات من الذكر احلكيم وحديث نبوي 
اأهم الأخبار من  وتف�ضريه يف مدة ل تتجاوز الدقيقتن، بالإ�ضافة لقراءة 
ال�ضحف اليومية، وقراءة ق�ضيدة لأحد الطالب اإن وجدت، فهذا الربنامج 
اليومي يح�س الطالب على امل�ضاركة واملناف�ضة يف التجويد من العمل والتميز 
فيه خا�ضة واأن الإذاعة املدر�ضية منرب مهم لتكرمي الطالب والإعالن عن 

املبادرات واملهرجانات الوطنية وامل�ضاركة فيها.
الن�ضرات  يف  وتتلخ�س  كال�ضحافة،  اأخ���رى  مهنة  امل��در���ض��ي  الإع���الم  ي�ضم 
الأ�ضبوعية وجمالت احلائط التى يزين بها قاعات التعليم واملمرات ولوحة 
خم�ض�ضة يف فناء املدر�ضة، وهذا اجلانب اأي�ضا ميد الطالب والطالبات بروح 
اجلد ولعمل داخل فريق ومناف�ضة بن الف�ضول، وغالبا ما جترى امل�ضابقات 

بن اجلميع وتعلن النتائج.
ولأهمية هذا اجلانب الرتبوي امل�ضارك للمناهج ا�ضتحدثت الدول العربية 
احليوية  الأن�ضطة  لهذه  املعلمن  من  ك��وادر  تاأهيل  مهمتها  تربوية  كليات 
التى من �ضاأنها تقدمي حمتوى اعالمي تثقيفي ومن بن هذه التخ�ض�ضات 
امل�ضرح الذي له الف�ضل يف م�ضرحة املناهج وتقدمي املواد الدرا�ضية املعقدة 

يف اب�ضط �ضورة.
املرحلة  ه��ذه  يف  عليها  الرتكيز  ال��واج��ب  الأن�ضطة  من  املدر�ضية  ف��الإذاع��ة 
خ��ا���ض��ة ب��ع��د ع���ودة ال��ط��الب ل��ل��م��دار���س واحل�����ض��ور داخ���ل اأروق����ة الف�ضول 
املبا�ضر  العلم  حلظرية  الطالب  لنعيد  املعرفة  اأ�ضاليب  ونكثف  والقاعات، 
بعد فرتة طويلة كان فيه التعليم عن بعد، ففقد الطالب اأ�ضياء كثرية منها 
اليوم  م��دار  على  مهارات  واكت�ضاب  ومعلميهم  رفقائهم  مع  احلية  امل�ضاركة 
الدرا�ضي خارج نطاق التعليم منها احلوار والإملام باملعرفة العامة والح�ضا�س 
بامل�ضوؤولية وتقدير معنى الوقت وكيفية التعامل مع الأخر و�ضبط ال�ضلوك 
العام لل�ضخ�ضية، فاملرحلة تتطلب جهد وتري�س من معلم الن�ضطة لإعادة 

تاأهيل الطلبة بعد العودة. 
ال�شيماء حممد /خبري �شحافة واعالم 

املناف�شات الريا�شية 
ت�ضهد هذه الفرتة انطالق م�ضابقات الألعاب الريا�ضية وا�ضتعال املناف�ضات 
بن م�ضجعي الأندية، ومن بداية املو�ضم نود اأن ننبه بعدم الرتا�ضق بالألفاظ 
التي تعكر ال�ضلم املجتمعي ب�ضبب الريا�ضة التي هي يف الأ�ضا�س حتث على 
الروح الريا�ضية واملودة واملناف�ضة ال�ضريفة، لكن لالأ�ضف يف الفرتة املا�ضية 
�ضاهدنا بع�س التجاوزات من جماهري اأندية كبرية ولها جمهور يف الوطن 

العربي.
ناد  اإىل  ال�ضخ�س  ينتمي  اأن  جميل  و���ض��يء  ب��ه  م�ضموح  ال�����ض��وي  الت�ضجيع 
الريا�ضية  ال��روح  يتجاوز  اأن  ولكن  له،  قوي  منف�س  مبثابة  ويكون  ريا�ضي 
جميع  يف  مرفو�س  فهذا  دي��ن  اأو  عقيدة  اإىل  الوقت  مع  الت�ضجيع  ويتحول 

الأعراف، من حق اأي م�ضجع اأن يدافع 
التقليل  ، ولي�س من حقه  ناديه  على 
العامة  احلياة  ففي  بالآخر،  والتنمر 
الخ���ت���الف ح���ول م��و���ض��وع ل يف�ضد 
ل��ل��ود ق�����ض��ي��ة وت�����ض��ت��م��ر احل���ي���اة، اأما 
�ضر�ضة  ملناف�ضة  الت�ضجيع  ي�ضل  اأن 
والح���رتام  والأدب  اللياقة  تتخطى 
اآخر  �ضئ  واإمن���ا  ت�ضجيعاً  لي�س  ف��ه��ذا 

لي�س له ا�ضم يليق به.
ال��ف��رد باحرتام  ي��ل��ت��زم  اأن  م��ه��م ج���دا 
الأخالقية  احل�����دود  وو����ض���ع  الآخ�����ر 
وامل��ع��اي��ري الإن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��د من 
الواحد  البيت  واأن  خا�ضة  التع�ضب، 

الأكرث  احل��ال��ة  ه��و  التنمر  ويظل  الت�ضجيع،  يف  اجت��اه��ات  ع��دة  اإىل  ينق�ضم 
بال�ضغينة  يرتا�ضق  اجلمهور  اأن  الغريب  املجتمعي،  الن�ضيج  على  خطورة 
باأ�ضدقائه ومعارفه وزمالئه وقد ت�ضل بقطع العالقات ويف نف�س  ويتنمر 
الوقت، الالعبون ي�ضهرون ويتوددون لبع�ضهم بعد انتهاء املباراة واملناف�ضة، 
وجد  اإذا  وظيفة  كونها  تتعدى  ل  م�ضلحة  عالقة  بالنادي  عالقتهم  لأن 
عر�ضاً اأف�ضل �ضيرتك النادي وجماهريه التي كانت بالأم�س تقطع عالقاتها 
باأحبابها من اأجله، فمن اأجل ذلك على اجلمهور اأن يحذر التع�ضب والتنمر 

مع بداية املو�ضم اجلديد.
خالد �شامل 

نقاط الق�ة عند االنط�ائي
نحن نعي�س يف عامل ُت�ضتحب فيه اخلا�ضية النب�ضاطية وُينظر لالنطوائية 
اخللف  يف  البقاء  يف�ضل  النطوائي  ال�ضخ�س  واأن  �ضعف  نقطة  اأنها  على 

وي���رتدد يف ات��خ��اذ ال���ق���رارات ويرهقه 
التوا�ضل الجتماعي،  لكن هل تعلم 
تعّو�س  قوة  نقاط  النطوائية  اأنه يف 

نقاط ال�ضعف.
حيث يتميز النطوائي مبيزة التفكري 
العميق وغالباً ما يق�ضي جزءاً كبرياً 
من وقته منعزًل يفكر بعمق باأفعاله 
ومواقفه وعالقاته يف احلياة وكيفية 
الإفراط  اأن  �ضحيح  معها،  التعامل 
اإذا  لكن  اأم��ر خطري  التفكري  ه��ذا  يف 
م�ضدراً  ف�����ض��ي��ت��ح��ول  ب���اع���ت���دال  ك����ان 
للقوة حيث اأن عقل النطوائي يعمل 

اأكرب،  بعمق  املعلومات  يحلل  فهو  الجتماعي  عقل  ع��ن  خمتلفة  بطريقة 
واجلانب املهم يف طريقة تفكريه هو التمعن جيداً بطريقة حياته والتطلع 
اإىل الأ�ضياء التي ميكن اأن حتدث يف امل�ضتقبل. وقد يوؤدي التفكري هكذا اإىل 
اأف�ضل  للتخطيط حلياة  اأكرب  اأنه يعطي فر�ضة  اإل  التوتر  واج��رتار  القلق 
خطوة  اخلطة  ه��ذه  وتطبيق  لتحقيقها  معينة  وا�ضرتاتيجيات  حيل  وبناء 

لل�ضخ�س  ميكن  التي  الحتمالت  كافة  يرتب  لأن��ه  الدقة  مبنتهى  بخطوة 
الجتماعي اأن يتجاهلها. كما اأن النطوائي هو اأكرث انتاجية يف عزلته فهو 
يحتاج بعد فرتة من التوا�ضل الجتماعي اإىل وقت من النعزال ل�ضتعادة 
تن�ضطه ومتكنه من حتقيق  التي  العزلة هي  وه��ذه  اأفكاره  وترتيب  طاقته 
النطوائين  فمعظم  والأدب،  الفن  جم��الت  يف  وخا�ضة  مبدعة  اجن���ازات 
مفكرون وكّتاب واأدباء وفنانون وجدوا يف ممار�ضة التدوين مبختلف اأ�ضكاله 
م�ضتقبل  ل�ضناعة  منه  معنى  وا�ضتخراج  ما�ضيهم  ملراجعة  جيدة  و�ضيلة 

اأف�ضل.
اآلية تاأقلم النطوائي نابعة  اأن  كما يربع النطوائي يف تقدمي الذات حيث 
اإيجاد طرق للتعبري  اأن يكون مركز الهتمام لذلك يبدع يف  من رغبته يف 
عن النف�س بدًل من التحدث وكرثة الكالم. ولأنه �ضخ�س دقيق املالحظة 
يبقى يف اخللف لرياقب بدقة ويتحدث فقط عندما يكون هناك �ضبب مفيد 
بال�ضمت  النجاح يتحقق  واأن  باأن من يتحدث ل يعرف  يوؤمن  للكالم لأنه 
مفرط  ب�ضكل  ويحلل  وتالحظ  ترى  ج��داً  دقيقة  عن  ولديه  بالرثثرة،  ل 
اأما  الآخ���رون.  يتغافل عنها  التي  نف�ضه يف عزلته على اجلزئيات  لأن��ه درب 
ين�ضت  جيد  م�ضتمع  النطوائي  لأن  امل��دى  وطويلة  عميقة  فهي  العالقات 
اأعمق  لفهم  بذلك  وي�ضل  وي�ضجلها  الآخ��ر  الطرف  عن  املعلومات  ويتلقى 
يحذره  اأو  وين�ضحه  معه  ويتعاطف  يدعمه  متى  ويعلم  الآخ���ر  لل�ضخ�س 
العالقة  تكون  لذلك  اأفعاله  ردود  ويتفهم  بها  مير  التي  الظروف  وي��درك 
فهو  وال�ضتقاللية  التحرر  هو  اأي�ضاً  النطوائي  مييز  وما  وقوية.  �ضحّية 
الآخرين،  على  معتمداً  اتكالياً  يكون  اأن  ويرف�س  تابعاً  يكون  اأن  يرف�س 
فوجود الآخرين يتوقف عند حدود الإ�ضافة اجليدة واملفيدة للحياة لكنه 
لي�س اأمراً مرغماً عليه. وغالباً ما ميتلك النطوائي املهارات القيادية لأنه 
وهذه  النتائج  اأف�ضل  ب��اإع��داد  ويقوم  وي��راق��ب  ي�ضتمع  دقيق  و  ج��ّدي  اإن�ضان 

�ضفات القائد املاهر. 
النطوائية لي�ضت مر�ضاً بل هي طبيعة ب�ضرية لأ�ضخا�س ف�ضلوا العزلة عن 
�ضو�ضاء احلياة ور�ضموا دائرة �ضيقة للمقربن منهم و�ضبوا جّل اهتمامهم 
على التفا�ضيل التي جتاهلها البقية واتخذوا �ضعار التعلم باملالحظة واحلذر 
لتحقيق الكثري من النجاح والقليل من الف�ضل والعمل ب�ضمت وترك ب�ضمة 

خا�ضة بهم ل ُتن�ضى.
منال احلبال /اإعالمية

م�شباح حراري 
مكثف،  ب�ضكل  املعا�ضر  ال�ضباب  وج��دان  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  �ضكلت 
اأن��ه��ا م�����ض��در م��ن م�����ض��ادر املعرفة  وب��ط��رق خمتلفة منها الإي��ج��اب��ي ح��ي��ث 
احلياة،  اأنحاء  من  للكثري  احتياجاتنا  متطلبات  توفري  و�ضرعة  والتثقيف 
التعارف  ب��خ��الف  والأب���ح���اث،  وال���رواي���ات  للكتب  م��ن��اف��ذ  ب��ه��ا  واأن  خ��ا���ض��ة 
وا�ضت�ضارات  كثرية  جم��الت  يف  منها  ن�ضتفيد  واعتبارية  مهمة  ب�ضخ�ضيات 
والإر�ضاد  القدرات  وتنمية  واملهن  الوظائف  متعددة، وهناك جوانب تخ�س 
والرتبية وتعليم واجلوانب الرتبوية وتبادل اخلربات، كل هذه اليجابيات 

ت�ضب يف �ضقل املواهب واملعرفة واخلربة.
يف  التفكري  واإع��ادة  الت�ضوق  ت�ضمل  واقعية  حياة  الفرتا�ضية  املواقع  وبهذه 
للم�ضاريع، ف�ضال  بالديكور ودرا�ضات اجل��دوى  املتعلقة مثال  الأم��ور  بع�س 
وت�ضجيل  املرا�ضالت  كانت  ال�ضابق  ففي  امل��ع��ارف،  بن  امل�ضافات  تقارب  عن 
ال�ضوت يف �ضرائط كا�ضت، اأما اليوم ومع هذا التطور تال�ضت اأجهزة واندثرت 
وظائف بعينها مثل تبادل الر�ضال واملعايدات، والفاك�س الذي اأ�ضبح يف ذاكرة 
هذه  وفرتها  الب�ضيطة  امل��ه��ن  بع�س  حتى  وال��ت��ل��غ��راف،  والتلك�س  الن�ضيان 
املواقع الجتماعية ب�ضور مب�ضطة جدا �ضاهمت يف بناء ج�ضور من املعرفة 
والتثقيف الذي كان يتطلب الكثري من اجلهد والبحث يف املكتبات وغريها، 

غري التحقق من املعلومات والفتاوى 
بال�ضوت  ه��ا  ف��ور  الح���داث  ومتابعة 

وال�ضورة.     
وم���ع ت��ع��دد ك���ل ه���ذه امل��م��ي��زات جند 
والزلزل  ال�ضواريخ  بقوة  ال�ضلبيات 
اأكرث  ال�ضلبية  اأن  فيبدو  وال��رباك��ن، 
اللياقة،  ح����دود  ف���اق  وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 
لفر�س  ال��ك��ث��ري  ا���ض��ت��خ��دم��ه��ا  ح��ي��ث 
ال��و���ض��اي��ا وان��ت�����ض��ار ال��ك��راه��ي��ة وح�س 
املجتمع على التقدير ال�ضلمي، فتبدا 
الع�ضوائي  الت�ضوير  م��ن  ال�ضلبيات 
لأ���ض��خ��ا���س ب����دون اإذن���ه���م ون�����ض��ر ما 

رغبتهم  ب��دون  وه��ذا  وميار�ضوه  يفعلوه 
التى  بالكلمات اجلارحة  واحيانا  وال�ضورة  باللفظ  والتنمر  ول موافقتهم، 
اأح��داث تبدو  ل تليق باأحد، ف�ضال عن ن�ضر ادق التفا�ضيل عن احلياة من 
يف جمملها اأقل ما يقال عليها م�ضفة، ومن ال�ضلبيات الجتماعية قللت من 
الزيارات الواقعية واكتفت باللقاء الفرتا�ضي، حتى البت�ضامة �ضات مكتوبة 
ذلك  وم��ع  رائحة وكعك بال طعم ول ملم�س،  ورد بال  امليالد  وه��داي��ا عيد 
الرا�ضل  اأ�ضف  ال�ضلبيات  الهدايا على �ضفحته، ومن  يحزن من مل يقدم له 
و�ضجره من عدم رد املر�ضل اليه على الر�ضالة وظاهر باأنه اأون لين، وكان 
والهاتف مت�ضل بال�ضبكة،  بالرد حتى ولو كان نائماً  الزامياً  وواجباً  �ضرطاً 
املده�س اأن رواد هذه املواقع يعتربون من ال�ضاحلن الذين ميتازون باخللق 

الرفيع والت�ضحية واملحبة.
ك��ل م��ن ل��ه �ضفحة ���ض��ار م��الك��اً م��ظ��ل��وم��اً يف دن��ي��ا ال��وح��و���س، ه��و ال�ضادق 
املواقع من قتل  ، ل جند على  املظلوم وكلهم مذنبون  ك��اذب��ون، هو  وغ��ريه 
و�ضفك وتنمر وفعل املنكرات، واأنهم جميعا ممن ي�ضعون يف الأر�س بال�ضالم 
واملحبة ، فهم لي�ضوا من يحر�ضون �ضد الأدية ول ين�ضرون �ضورا لأ�ضخا�س 
اإذا مت  اإليه البعو�س فيحرتق،  املواقع كامل�ضباح ينجذب  ، هذه  اأذنهم  بدون 
ا�ضتخدامها ب�ضورة خاطئة �ضار الأمر حم�ضوباً ومدوناً يف ذاكرة املوقع يذكر 
بالوقت والزمن املحدد ليوم حدوثه، ويجعل م�ضتخدمها يدمنها، فاأقل من 

ن�ضف �ضاعة يفتح امل�ضتخدم الهاتف ويبحث عن ر�ضائل جديدة .
التعامل  وع��دم  للهاوية  النهائي  الن��زلق  فيه  الأول  وا�ضحان،  الطريقان 
املهارات  واكت�ضاب  املعرفة  طريق  والثاين  منهجاً،  ال�ضلبيات  واتخاذ  بتميز 

والثقافة.
حممد اأ�شامة 

اإعداد اأ�شامة عبداملق�ش�د
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على  وال�ضيطرة  الدبيبة  م��ن  “التخل�س  اأولهما  اأم��ري��ن،  حتقيق  ذل��ك  م��ن 
طرابل�س”، والثاين هو “اإل�ضاق التهمة باأية جهة اأخرى معادية لهم”، داعيا 
اأن ينتبه جيدا  الدبيبة  اإىل عدم اخل��روج غ��دا، وطالب  ال�ضباب يف طرابل�س 

و”يبتعد عن حبال الإخوان اخلطرية جدا«.
وهنا ي�ضري املحلل الع�ضكري اإىل اأن الإخ��وان “ل يثقون يف الدبيبة حتى لو 
اختلف مع الربملان، لأنه موقع وملتزم اأمام املجتمع الدويل باتفاق جنيف، 
وهو ما  الذي ين�س على اإجراء النتخابات العامة يف 24 دي�ضمرب املقبل”، 

ل يريده التنظيم.
ونبه اإىل اأن الإخوان يحاولون تكرار العملية امل�ضماة “فجر ليبيا”، وال�ضيطرة 
على مقاليد احلكم يف العا�ضمة طرابل�س مثل ما ح�ضل العام 2014 بالتمام، 
حتى مينعون النتخابات ويقاي�ضون الربملان مقابل مرحلة انتقالية جديدة 

وتقام ال�ضلطة كما حدث يف اتفاق ال�ضخريات العام 2015.

ا�شتهداف “االنتخابات« .. ويوؤكد الباحث ال�ضيا�ضي الليبي حممد ق�ضوط 
اأن قادة التنظيم، يف الداخل واخلارج، اجتمعوا على رف�س �ضحب الثقة من 
احلكومة، والدعوة اإىل التظاهر، �ضد جمل�س النواب، متجنبن الإ�ضارة اإىل 

م�ضري النتخابات.
وتابع ق�ضوط: “من يريد التظاهر غدا عليه اإدراك اأنه �ضيقدم اأكرب واأف�ضل 
م�ضددا اإىل تعر�س “الإخوان” اإىل هزة بعدما اتخذ  هديه لهذا التنظيم”، 
امل�ضري خليفة حفرت اأوىل اخلطوات نحو الرت�ضح يف انتخابات الرئا�ضة املقبلة، 
اإىل توحيد �ضفهم ملواجهته بكافة الطرق، تخوفا من  “الأمر الذي دفعهم 

قيادته التيار الوطني«.
 24 اأن الأمل باق يف عقد النتخابات مبوعدها،  اإل  ورغم تلك التهديدات، 
“لن يكون موعدا ملعركة  ال�ضيا�ضي الذي تابع:  دي�ضمرب، واحلديث للباحث 

انتخابية بن امل�ضري والتنظيم، بل بن ال�ضعب والإخوان حتديدا«.

•• طرابل�س-وكاالت

الليبي �ضحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية،  النواب  بعد قرار جمل�س 
خرجت اأ�ضوات داعية اإىل التظاهر اأم�س الأول اجلمعة  من بينهم اأ�ضخا�س 
حول  “الرتياب”  حالة  من  زاد  ما  الإخ���وان،  تنظيم  اإىل  بانتمائهم  يعرف 
اأهداف هذه التظاهرات، خ�ضو�ضا واإن احلكومة م�ضتمرة لت�ضريف الأعمال. 
افتعال  اإىل  التنظيم  �ضعي  م��ن  ال��رته��وين  حممد  الع�ضكري  املحلل  وح��ذر 
“اأحداث دامية” ت�ضفر عن �ضحايا بن املتظاهرين، لتفلت زمام الأمور حتى 
من رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة نف�ضه، ومن ثم يحققون هدفهم يف 
اإرباك امل�ضهد، “ورمبا �ضيعمدون اإىل خطة اغتيال الدبيبة، كما فعلوا مع عدد 
خماوف  اأخ��رى«.  جهات  يف  واإل�ضاقها  بلدان  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من 
من “خمطط اغتيال« ..  ويرى الرتهوين اأن “الإخوان” قد ي�ضتهدفون 

احل�شد الإعادة ال�شراع ..  ويف ال�ضياق نف�ضه ، يو�ضح املحلل ال�ضرتاتيجي 
العميد حممد الرجباين اأن الهدف من احل�ضد هو اإعادة البالد اإىل القتتال 
�ضحب  ي��وم  ال�ضهداء  ميدان  ح��دث يف  ال��ذي  التجمع  اإىل  م�ضريا  وال�����ض��راع، 
حول  �ضعارات  مرددين  التنظيم  واأن�ضار  قيادات  من  عدد  خرج  حن  الثقة، 

الحتكام لل�ضالح.
اإىل  الذاكرة  اأع��اد  �ضعارات موؤيدة جلهات خارجية، مما  اإىل ترديدهم  ولفت 
الواقع الذي عانت منه املنطقة الغربية خالل الفرتة املا�ضية، وقبل توقيع 

اتفاق وقف اإطالق النار يف جنيف، اأكتوبر املا�ضي.
الليبية،  امل�ضلحة  اأن احل�ضد �ضيكون م�ضتهدفا للقوات  و�ضدد الرجباين على 
مردفا اأن الإخوان  ولي�س ما ادعوه هوؤلء باأنهم “يريدون اإ�ضقاط الربملان”، 
كل  النتخابات، عرب  لإف�ضال عملية  الليبين  بن  الفتنة  ب��ذور  ذرع  غايتهم 

الو�ضائل املتاحة لهم.

دعوات للتظاهر يف ليبيا.. وخماوف من »خمطط الدم«

هذا الهدف الطموح لن يتحقق. 
املتطرف  ال��ي��م��ن  ي��ح��ت��ل  ب��ي��ن��م��ا 
الرئا�ضية  ب��ارزة يف احلملة  مكانة 
تر�ّضح  خ����الل  م���ن  ال��ف��رن�����ض��ي��ة، 
واإري��ك زم��ور، فاإن  مارين لوبان، 
ل��ي�����س ه����و احل������ال يف بالد  ه�����ذا 
المل�����ان. ح���زب ال��ب��دي��ل م��ن اأجل 
اأمل���ان���ي���ا، ال�����ذي ي�����ض��ت��م��ر خ��ط��ه يف 
مُينح  ال�ضنن،  مر  على  التطرف 

نوايا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   11 “فقط” 
الت�ضويت لالنتخابات الفيدرالية 

اليوم الأحد.
احلركة  ه��ذه  وج��ود  اأ�ضبح  »لقد 
الإبحار  باإمكانها  يعد  مل  �ضعبا. 
على اخلوف من الهجرة، التي مل 
بالن�ضبة  اأولوية  ذا  مو�ضوعاً  تعد 
 ،”2017 عام  كما يف  للناخبن، 
�ضايدندورف،  ���ض��ت��ي��ف��ان  ي��و���ض��ح 

•• عوا�شم-وكاالت

ال�ضودان  يف  الأح�����داث  ت�����ض��اع��دت 
الأخرية،  النقالب  حماولة  عقب 
ت�ضليم  ب�����ض��رع��ة  م��ط��ال��ب��ات  و���ض��ط 
البالد،  يف  امل��دن��ي��ن  اإىل  ال�ضلطة 
بالرئي�س  الإط���اح���ة  ع��ق��ب  وذل����ك 
ال��ب�����ض��ري وت�����ض��ك��ي��ل جمل�س  ع��م��ر 
الفريق  برئا�ضة  ان��ت��ق��ايل  ���ض��ي��ادي 

عبد الفتاح الربهان.
�ضادرة   ع��رب��ي��ة  ل�����ض��ح��ف  ووف����ق����اً 
اأم�������س ال�����ض��ب��ت، ف����اإن ه��ن��اك ب���وادر 
ال�ضيا�ضية  الأط��ي��اف  ب��ن  انق�ضام 
الت�ضريحات  ب��ع��د  اخل���رط���وم  يف 
ال�ضيادة  جمل�س  لرئي�س  الأخ���رية 
الربهان  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  الن��ت��ق��ايل 
ع��ق��ب حم���اول���ة الن���ق���الب، و�ضط 
حماولت لحتواء هذه اخلالفات 

�ضريعاً.

�شبح الُفرقة
وذكرت �ضحيفة “ال�ضرق الأو�ضط” 
اأن رئي�س جمل�س ال�ضيادة النتقايل 
عبد الفتاح الربهان تراجع �ضريعاً 
اأعقبت  غ��ا���ض��ب��ة  ت�����ض��ري��ح��ات  ع���ن 
التي  الفا�ضلة  النقالبية  املحاولة 
الأ�ضبوع،  البالد منت�ضف  �ضهدتها 
بن  ت�ضريحات  ح��رب  اإث���ر  وذل���ك 
وانتقادات  والع�ضكرين،  املدنين 
ال�ضيا�ضية  الأح������زاب  م���ن  ع��ن��ي��ف��ة 
ل��ت�����ض��ري��ح��ات ال���ربه���ان ال��ت��ي كان 
واتهمهم  فيه�����ا  هاجمه������م  ق��د 

بالف�ضل.
ال�ضيادة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأك������د   
القوات  ب��ن  خ�ضومة  وج���ود  ع��دم 
امل�����ض��ل��ح��ة وال�����ض��رك��اء امل��دن��ي��ن يف 

احلكومة النتقالية.
املحاولة  ع���ق���ب  ال����ربه����ان  و����ض���ن 
�ضهدتها  التي  الفا�ضلة  النقالبية 
امل���ا����ض���ي، حملة  ال���ب���الد الث���ن���ن 
احلكومة  يف  �ضركائه  على  عنيفة 
اإعالن  “قوى  حت��ال��ف  النتقالية 
وحملهم  والتغيري”،  احل����ري����ة 
املحاولت  ت��ك��رار  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ي��ة 

الن���ق���الب���ي���ة، ال���ت���ي اأرج���ع���ه���ا اإىل 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الأزم���ات 
البالد،  ت�ضهدها  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة 
وتوعد فيها بعدم ترك من �ضماهم 
بحكم  ل���ال����ض���ت���ئ���ث���ار  ق��ل��ي��ل��ة  ف���ئ���ة 

البالد.
يف  الربهان  عن  ال�ضحيفة  ونقلت 
مقابلة متلفزة، قوله “اإن ال�ضباب 
ال��ث��ورة وع��م��اد م�ضتقبل  اأم���ل  ه��م 
يخا�ضم  ل  اجل��ي�����س  واإن  الأم������ة، 
قوى  حتالف  واإن  امل��دين،  الطرف 
والذي  والتغيري،  احل��ري��ة  اإع���الن 
ميثل املرجعية ال�ضيا�ضية للحكومة 
الن��ت��ق��ال��ي��ة ���ض��ري��ك اأ���ض��ا���ض��ي، واإن 
ال��ط��رف��ن ي��ع��م��الن لإب���ع���اد �ضبح 

الفرقة.
القوات  ت��دخ��ل  ال���ربه���ان  ورف�����س 
الحتجاجات  ف�س  يف  الع�ضكرية 
منذ  امل�ضتمرة  ال�����ض��ودان  ���ض��رق  يف 
اأك����رث م��ن اأ���ض��ب��وع، وال��ت��ي قطعت 
الطريق الربي الرابط بن موانئ 
امليناء  اإغ��الق  وت�ضببت يف  ال��ب��الد، 
واملطار، وقال اإن احلل �ضيا�ضي واإن 
معينة  ظ��روف  يف  يتدخل  اجلي�س 

ومعروفة.

الفرن�ضي  امل��ع��ه��د  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
النفتاح  �ضيا�ضة  ك��ان��ت  الأمل����اين. 
ع���ل���ى امل���ه���اج���ري���ن ال�������ض���وري���ن، 
اأجن���ي���ال مريكل،  ق���ررت���ه���ا  ال���ت���ي 
حلركة  ان��ط��الق  من�ضة  مب��ث��اب��ة 
امل�ضت�ضارة  ان  غ��ري  اح��ت��ج��اج��ي��ة، 
تراجعت منذئذ، و�ضحبت الب�ضاط 

من حتت اقدام احلركة.

هدف واحد: مغادرة
 االحتاد االأوروبي

البديل من  اأخرى حلزب  م�ضكلة 
اأجل اأملانيا: من املرجح اأن يخيف 
الناخبن  ب��ع�����س  خ��ط��ه  ت�����ض��ّل��ب 

املحافظن. 
يف احلملة احلالية، مل يعد يدافع 
العملة  اإىل  ال����ع����ودة  ع���ن  ف��ق��ط 

وا�ضع  ال����ن����ازي����ة  ع���ل���ى  ال�����ذاك�����رة 
اأملانيا  كان احلال يف  النطاق، كما 

الغربية.
 ومي����ل����ك احل��������زب ح��������وايل رب���ع 
براندنبورغ  برملانات  يف  الأ�ضوات 
وت����ورن����غ����ن حيث  و����ض���اك�������ض���ون���ي���ا 
ويالحظ  امل���ت���ط���رف���ون.  ي��ج��ل�����س 
“حزب  اأن  �ضايدندورف  �ضتيفان 
ال��ب��دي��ل م���ن اأج����ل اأمل���ان���ي���ا، الذي 
مناه�ضون  اق��ت�����ض��ادي��ون  اأ���ض�����ض��ه 
ا�ضولية  ح��رك��ة  اأ���ض��ب��ح  ل��ل��ي��ورو، 

وحتى عن�ضرية«.
ول��ه��ذا ال�����ض��ب��ب، مت و���ض��ع��ه حتت 

“امل�ضكلة  النازي.  النظام  ارتكبها 
الكربى هي اأنه يتم تقدمي هتلر 
ول��ك��ن، يف  �ضر مطلق...  اأن��ه  على 
اأ�ضود  ���ض��يء  ك���ل  ل��ي�����س  ال���ت���اري���خ، 
يف  ���ض��ّرح  بالكامل”،  اأب��ي�����س  اأو 
مقابلة مع �ضحيفة وول �ضرتيت 

جورنال.
بيورن  ن�ضخة  حت�ضل  ال��واق��ع،  يف 
ه������وك م�����ن ح������زب ال����ب����دي����ل من 
النتائج  اأف�ضل  على  اأمل��ان��ي��ا،  اأج��ل 
جمهورية  يف  �ضيما  ل  الإقليمية، 
ال�ضيوعية  الدميقراطية  اأمل��ان��ي��ا 
ي��ك��ن عمل  ال�����ض��اب��ق��ة، ح��ي��ث مل 

بل  “املارك”،  ال�ضابقة  الأمل��ان��ي��ة 
الحتاد  م��ن  ر�ضمّيا  اخل���روج  ع��ن 
الرغبة  اخل��ط��اأ  “من  الأوروب�����ي. 
يف م����غ����ادرة الحت������اد الأوروب��������ي، 
املحتملن  الناخبن  ي�ضدم  لأن��ه 
جورج  ي��اأ���ض��ف  به”،  امل��رت��ب��ط��ن 
البوند�ضتاغ  م��ر���ض��ح  ب��ازر���ض��ك��ي، 
والرئي�س احلايل للكتلة الربملانية 
اأملانيا يف  اأج��ل  البديل من  حل��زب 

الربملان الإقليمي يف برلن. 
يف اإ�ضارة اإىل اأن هذا املوقف مبثابة 
كابح لطموحات احلزب، علما ان 
يف  لوبان  ملارين  الوطني  التجمع 

فرن�ضا تخلى عن هذه الفكرة.
جندي �ضابق، ينتمي بازر�ضكي اإىل 
للحزب. وهذا  “املعتدل”  اجلناح 
ال�ضيطرة  خ�ضارة  ب�ضدد  اجل��ن��اح 
الهوية”،  “اأن�ضار  ام��ام  تدريجياً 
يوا�ضل  ه��وك،  ب��ي��ورن  وزعيمهم، 
احلركة.  داخ�����ل  ن���ف���وذ  اك��ت�����ض��اب 
خل�ضت  ب��ي��ن��م��ا  ه������ذا،  وي����ح����دث 
اأن���ه  اإىل   2019 ع����ام  حم��ك��م��ة 
“الفا�ضي”.  ب����  و���ض��ف��ه  ي��ت�����ض��ن��ى 
ف���م���در����س ال����ت����اري����خ ال�������ض���اب���ق يف 
مدر�ضة ثانوية ه��ذا، ل ي��رتدد يف 
التي  ���ض��اأن اجل��رائ��م  التقليل م��ن 

�ضحن  “مبا�ضرة  و�ضيوقف  اي�ضاً، 
ب��رم��ي��ل من  األ�����ف   600 ح�����وايل 
ال��ن��ف��ط، واإل��غ��اء ع��ق��ودات م�ضبقة، 
عليه  و�ضترتتب  دولية،  واتفاقيات 
ع��ق��وب��ات ق��ان��ون��ي��ة، واأ����ض���رار فنية 
الناقل  اخلط  يف  التكاليف  باهظة 
ل��ل��ب��رتول رمب���ا ت��ت��ج��اوز اأك���رث من 

مليار دولر اأمريكي«.
ي�ضر  “هذا  ع�������رم�������ان  وق�����������ال 
والنفتاح  والقت�ضاد  بال�ضتثمار 
ال��ث��ورة وي���وؤدي اإىل  اأحدثته  ال��ذي 
جماعة يف املدن والريف بالتزامن 
ال����ع���������ض����اب����ات على  اع������ت������داء  م�����ع 
امل��واط��ن��ن، وي��رم��ي خل��ن��ق الثورة 
وق��ت��ل��ه��ا، واأع��ت��ق��د اإن امل��ط��ل��وب هو 
ت�ضعيد العمل اجلماهريي وخروج 
املالين حلل ال�ضائقة القت�ضادية 

واملالية باإجراءات جديدة«.
اإىل  ال���������ض����وداين  ال����ك����ات����ب  ودع�������ا 
املدنية  احل��ك��وم��ة  اإدرة  “�ضرورة 
وجميع  القت�ضادية  امل��وارد  لكافة 
ال���������ض����ادرات م����ن ذه�����ب وب�����رتول 
وحيوانية  زراع�����ي�����ة  و�������ض������ادرات 
وتوجيهها حلل ال�ضائقة املعي�ضية. 
اإنتاج  اأن  الآن  احل��دي��ث  وي��ج��ري 

ا�شتمرار االحتجاجات
“العرب”  �ضحيفة  ر���ض��دت  فيما 
الع�ضرات  غلق  ا�ضتمرار  اللندنية، 
من املحتجن مدخل مطار مدينة 
بورت�ضودان على البحر الأحمر بعد 
اأي��ام من قيام متظاهرين بغلق   4
للمطالبة  الرئي�ضي،   امليناء  ه��ذا 
حيث  التهمي�س،  واإن��ه��اء  بالتنمية 
ي�ضم �ضرق ال�ضودان وليات البحر 
وهو  والق�ضارف،  وك�ضال  الأح��م��ر 

من اأفقر مناطق البالد.
ع���ن عبداهلل  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
الأعلى  باملجل�س  القيادي  اأبو�ضار 
لقبائل البجه قوله “حدث اإغالق 
الأحمر  ال��ب��ح��ر  ل���ولي���ت���ي  ك���ام���ل 
وك�������ض���ال واأوق����ف����ن����ا ح���رك���ة م����رور 
وال�ضيارات  ال�����ض��ف��ري��ة  احل���اف���الت 
اخلا�ضة ومنعناها من الدخول اأو 

اخلروج من بورت�ضودان”.

جتاوز مطلب اإلغاء امل�ضار اإىل حل 
الإيفاء  يف  ف�ضلت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 

بالتزاماتها.

جت�يع ال�شعب
وم���ن ج��ان��ب��ه، ح���ذر ال��ك��ات��ب يا�ضر 
“التغيري”  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  ع���رم���ان 
وج�����ود خطوات  م���ن  ال�����ض��ودان��ي��ة 
جديدة على طريق جتويع ال�ضعب 
الفرتة  واإن�����ه�����اء  اأم����ن����ه  وت���ه���دي���د 
النتقالية مبا ي�ضمي بالنتخابات 
ن�ضق  على  انتخابات  وه��ي  املبكرة، 
ت�ضتخدم  الب�ضري؛  اأي���ام  ج��رى  م��ا 

ال�ضيطرة واملال ل�ضمان النتائج.
البرتول  ت�ضدير  اأن وقف  واأو�ضح 
وخط الأنابيب ووقف ميناء ب�ضائر 
اقت�ضادية  خ�����ض��ائ��ر  اإىل  ���ض��ي��وؤدي 
ال���������ض����ودان  ي��ت��ح��م��ل��ه��ا  ك������ربى ل 
ال�ضودان  جنوب  دول��ة  ب��ل  فح�ضب 

اأي  “منعنا  اأب����و�����ض����ار  واأ������ض�����اف 
ح��رك��ة دخ����ول وخ����روج م��ن مطار 
اأغلقنا  ك�����ض��ال  ويف  ب��ورت�����ض��ودان.. 
ج�ضر البطانة اأمام حركة املرور”. 
ياأتي  الت�ضعيد  هذا  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ا���ض��ت��ج��اب��ة احلكومة  ع���دم  ظ���ل  يف 

ملطالبهم.
ويحتج املجل�س القبلي على “م�ضار 
ال�ضالم  اتفاقية  �ضمن  ال�ضرق” 
اخلرطوم  ب���ن  ج���وب���ا  يف  امل��وق��ع��ة 
وح����رك����ات م�����ض��ل��ح��ة م���ت���م���ردة، اإذ 
ي�ضتكي من تهمي�س مناطق ال�ضرق 
واإقامة  امل�����ض��ار  ب���اإل���غ���اء  وي��ط��ال��ب 
ال�ضرق،  ل��ق�����ض��اي��ا  ق��وم��ي  م���وؤمت���ر 
تنموية  م�ضاريع  اإق���رار  عنه  ينتج 

فيه.
وقوبل الت�ضعيد يف ال�ضرق ب�ضمت 
النتقالية يف اخلرطوم،  احلكومة 
ما ي�ضعها اأمام خيارين: اإما اإلغاء 

اأ�ضحابه،  حفيظة  واإث�����ارة  امل�����ض��ار 
واإما التم�ضك به وا�ضتمرار اإغالق 
البالد  موانئ  ي�ضم  الذي  الإقليم 

على البحر الأحمر.
احلرية  ق�����وى  اع����رتا�����س  ورغ������م 
والتغيري )الئتالف احلاكم( على 
وال�ضمال  ال�ضرق  م�����ض��ارات  اإق��ح��ام 
ال�ضالم  م��ف��او���ض��ات  يف  وال��و���ض��ط 
بجوبا، فاإن املكون الع�ضكري، الذي 
قاد املفاو�ضات عرب ع�ضوي جمل�س 
ال�ضيادة الفريق اأول حممد حمدان 
)دقلو( والفريق اأول �ضم�س الدين 
ت�ضمن  ع���ل���ى  اأ�����ض����ر  ال���ك���ب���ا����ض���ي، 

امل�ضارات يف التفاو�س.
تعطيل  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
م�ضار ال�ضرق يثري غ�ضب املوقعن 
املفاو�ضن عن  عليه، ويقول كبري 
اإن  جميل  عبدالوهاب  امل�ضار  ه��ذا 
الآن  ال�����ض��ودان  ���ض��رق  يف  الت�ضعيد 

املراقبة من قبل املكتب الحتادي 
حل���م���اي���ة ال����د�����ض����ت����ور، ال�������ذي مت 
اإن�����ض��اوؤه ملنع ع���ودة ال��ن��ازي��ن اإىل 
ال�ضلطة. واإذا ا�ضتنتج هذا اجلهاز، 
باللعبة  يلتزم  ل  احل��زب  ه��ذا  اأن 
حظره،  فيمكن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

مما قد يخلق �ضجة داخلية.
ب����ال����رتك����ي����ز ع����ل����ى الن����ت����خ����اب����ات 
احلزب  اأع�ضاء  جّمد  الفيدرالية، 
م�ضاحناتهم،  املتطرف  اليميني 
وبحدة  جم����ددا  تنطلق  ان  ع��ل��ى 
اأك���������رب، مب����ج����رد الن����ت����ه����اء من 
تبّن،  اإذا  خ�����ض��و���ض��ا،  الق�����رتاع. 
كما تقول ا�ضتطالعات الراأي، اأن 
اأ�ضواأ مما كانت عليه عام  النتائج 

.2017
عن الك�شربي�س

العام  يف  ط���ن   200 ب��ل��غ  ال���ذه���ب 
ال���دولرات  وه��ي ت�ضاوي م��ل��ي��ارات 
واأن  املعي�ضية،  الزمة  وكافية حلل 
امل��دن��ي��ة جهازي  ت��دي��ر احل��ك��وم��ة 
اآلف  وجتند  واملخابرات  ال�ضرطة 
ال�ضباب الذين �ضاركوا يف الثورة يف 

هذه الأجهزة«.

تاأييد اأمريكي
تربيون”  “�ضودان  �ضحيفة  اأم���ا 
الأمريكي  ال���دع���م  ع��ل��ى  ف���رك���زت 
وا�ضنطن  اأك����دت  ح��ي��ث  ل��ل�����ض��ودان، 
ال��ت��زام��ه��ا ب��دع��م الن��ت��ق��ال الذي 
ي���ق���وده امل���دن���ي���ون وم���ع���ار����ض���ة اأي 
حماولت لعرقلة اإرادة ال�ضودانين 
الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإن  وق���ال���ت 
يتطلع ل�ضت�ضافة حمدوك قريباً.

الأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  واأك��������دت 
تدعم  ب���اي���دن  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأن 
بالبالد  ال��دمي��ق��راط��ي  الن��ت��ق��ال 
وال����ذي ي��ق��وده م��دن��ي��ون، ووقوف 
وح�ضم  ب��ق��وة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة 
اأو  ل��ع��رق��ل��ة  حم�������اولت  اأي  ����ض���د 
ال�ضوداين يف  ال�ضعب  اإرادة  تعطيل 
وال�ضالم  احلرية  �ضعارات  حتقيق 

والعدالة«.
اأن����ه مت  واأ�����ض����ارت ال�����ض��ح��ي��ف��ة اإىل 
التفاق على �ضرورة التزام جميع 
الد�ضتورية  ب��ال��وث��ي��ق��ة  الأط�����راف 
جوبا  وات��ف��اق  ال�ضيا�ضي  والت��ف��اق 
توا�ضل  اأن  و�����ض����رورة  ل��ل�����ض��الم، 
احل����ك����وم����ة ات�����خ�����اذ الإج������������راءات 
ال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز وتعميق 
وموا�ضلة  القت�ضادي،  ال�ضتقرار 
الأمنية  ال��رتت��ي��ب��ات  ب��ن��د  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�ضمان  ال�����ض��الم  عملية  واإك���م���ال 
اإىل  وامل�����ض��اءل��ة،  ال��ع��دال��ة  تطبيق 
النتقالية  احل��ك��وم��ة  ق��ي��ام  ج��ان��ب 
لتحقيق  م�����ض��ت��م��ر  ت��ق��دم  ب����اإح����راز 
واإ�ضالح  القت�ضاد  يف  ال�ضتقرار 
ق��ط��اع الأم���ن حت��ت ق��ي��ادة مدنية، 
بال�ضودان  ال�ضالم  عملية  وتعزيز 
و���ض��م��ان ال��ع��دال��ة وامل�����ض��اءل��ة عن 

النتهاكات ال�ضابقة.

يعي�س �شراعا داخليا حادا:

النتخابات الأملانية: اليمني املتطرف يعي�س اأزمة هوية...!
حركة البديل من اأجل اأملانيا, قد تخرج �شعيفة من االنتخابات

مطالبات ب�شرعة ت�شليم ال�شلطة اإىل املدنيني 

حماولت لحتواء �ضبح الُفرقة ال�ضيا�ضية يف ال�ضودان

ت�ضّلب خط حزب البديل, يخيف بع�س الناخبني املحافظني

•• الفجر –خرية ال�شيباين

احلدث  االأملانية  ال�شحافة  و�شفت   ,2017 ع��ام 
اليمني  الغياب, عاد  من  بعد عق�د  “زلزال”.  باأنه 
اأملانيا,  اأجل  من  البديل  حزب  خالل  من  املتطرف, 
ال�شيا�شية  ال��ق���ة  واأ�شبح  ب��ل  الب�ند�شتاغ,  اإىل 
الثالثة يف البالد, حيث ح�شل على ما يقرب من 12 
فا�شل 6 باملائة من االأ�ش�ات )94 نائًبا(. منت�شية 
بهذا االأداء, و�شعت اإحدى رئي�شات القائمة, األي�س 
فيديل, اأفًقا “ لتك�ن  قادرة على احلكم اعتباًرا من 

عام 2021«.

قد يظهر البديل اليميني املتطرف من اأجل اأملانيا اأ�ضعف يف انتخابات اليوم يك�ضب بيورن هوك، ممثل اجلناح الأكرث تطرفاً يف حزب البديل من اأجل اأملانيا، نفوذاً متزايدا
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عربي ودويل

اأكرث  اإن البالد �ضجلت  اأم�س ال�ضبت  قالت �ضلطات كوريا اجلنوبية  
الأوىل  للمرة  كوفيد-19  مبر�س  يومية  اإ�ضابة  اآلف  ثالثة  من 

بعدما �ضاهمت عطلة ملدة ثالثة اأيام يف انت�ضار الفريو�س.
مت  اأن��ه  منها  والوقاية  الأم��را���س  ملكافحة  الكورية  الوكالة  وذك��رت 
اإ�ضابات اليوم  اأم�س اجلمعة وهو ما جتاوز  اإ�ضابة   3273 ت�ضجيل 
ال�ضابق. وبهذا يرتفع اإجمايل الإ�ضابات اإىل 298402 بينما بلغت 

ح�ضيلة الوفيات 2441.
وت�ضمل الإ�ضابات 3245 اإ�ضابة حملية و28 حالة وافدة من اخلارج. 
وقالت جيوجن اإيون كيوجن مديرة الوكالة “تذهب تقديراتنا اإىل اأن 
زيادة معدلت ال�ضفر خالل عطلة عيد ال�ضكر وكذلك املخالطة قد 

تكونان من الأ�ضباب الرئي�ضية للزيادة الكبرية«.
واأ�ضافت اأن التف�ضي الراهن لل�ضاللة دلتا �ضديدة العدوى �ضاهم يف 

ارتفاع الإ�ضابات.
واأ����ض���ارت اإىل اأن الإ���ض��اب��ات ال��ي��وم��ي��ة ق��د ت��وا���ض��ل الرت���ف���اع خالل 
اأي جتمعات  اإلغاء  اأو  اإرج��اء  النا�س على  الأ�ضبوعن املقبلن، وحثت 
خا�ضة يف هذه الفرتة. وحتى اجلمعة تلقى 73.5 باملئة من �ضكان 
امل�ضادة  اللقاحات  م��ن  الأق���ل  على  واح���دة  ج��رع��ة  اجلنوبية  ك��وري��ا 

لكوفيد-19 بينما تلقى قرابة 45 باملئة جرعة التطعيم كاملة.
 
 

تلقت مي�ضيل بول�ضونارو زوجة الرئي�س الربازيلي جاير بول�ضونارو 
لقاحاً م�ضاداً لكورونا هذا الأ�ضبوع يف نيويورك على هام�س اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة واُتهمت بتقوي�س م�ضداقية حملة التطعيم 
مقابلة  يف  املتطرف  اليميني  الربازيلي  الرئي�س  وق��ال  ب��الده��ا.  يف 
اإن “تلقي اللقاح هو قرار �ضخ�ضي.  ن�ضرتها اجلمعة جمّلة “فيجا”، 

زوجتي قررت مثاًل تلقي اللقاح يف الوليات املتحدة. اأنا، ل«.
يتلقى  برازيلي  “اآخر”  �ضيكون  اأن��ه  يوؤكد  ال��ذي  بول�ضونارو  تواجد 
اللقاح، يف نيويورك الثنن والثالثاء، واألقى خطاب افتتاح اجلمعية 
امل�ضوؤولن  بع�س  وانتقد  ال��ع��ادة.  ج��رت  كما  املتحدة،  ل��الأمم  العامة 
 »G1« ملوقع  ت�ضريحات  يف  املعدية  الأم��را���س  وخ��رباء  ال�ضيا�ضين 
الإلكرتوين الربازيلي، قرار ال�ضيدة الأوىل واعتربوا اأنها “حّقرت” 
الربازيلي عمر عزيز  ال�ضيناتور  وق��ال  ال��ربازي��ل.  التلقيح يف  حملة 
اأح�ضنت  ي��ن��ق��ذ،  ال��ل��ق��اح  ال��ل��ق��اح.  تلقيها  ع��ل��ى  تهنئتها  ي��ج��ب  “اأوًل 
اأن من جانب اآخر “0 على 10  10” م�ضيفاً  الت�ضرف، 10 على 
يف  نف�ضه  ه��و  م��وج��ود  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  تلقته  ال��ذي  اللقاح  لأن 
الربازيل. بالتايل كان بامكانها تلقي الطعم هنا. اإظهار للربازيلين 
اأنها تلقت اللقاح ميكن اأن يعطي مثاًل جيداً. نعم كّنا حينها �ضن�ضهد 

وطنية حقيقية، ولي�س وطنية رخي�ضة«.
 

الرئا�ضة الأمريكية  انتخابات  اأكد تعداد يدوي جديد لالأ�ضوات يف 
بايدن  اأم��ام جو  ترامب  دونالد  ، خ�ضارة   ،2020 عام  اأُجريت  التي 
يف مقاطعة كبرية يف ولية اأريزونا املهمة، بح�ضب تدقيق ُقدم اأم�س 
الأول اجلمعة. واأظهر التدقيق اأن هام�س فوز الدميوقراطي يتجاوز 
بقليل نتيجة القرتاع الذي فاز به جو بايدن، مع حوايل 45500 
�ضوت اإ�ضايف يف مقاطعة ماريكوبا، وفقاً لهذه الدرا�ضة التي مولها 
املجال  يف  املبتدئة   Cyber Ninjas �ضركة  واأجرتها  اجلمهوريون 
�ضابقتن مل  تدقيق  بعد عمليتي  البيانات  وُن�ضرت هذه  النتخابي. 
النتائج، ومل متنع دونالد ترامب من  اأي خطاأ كبري يف  تك�ضفا عن 
هذا  واأج���ج  منه.  “�ُضرقت”  النتخابات  اأن  على  اإ���ض��راره  موا�ضلة 

التهام غ�ضب مهاجمي مبنى الكابيتول يف 6 كانون الثاين/يناير.
اأك����دت م��ا ك���ان بالفعل ج��ل��ي��اً: ل��ن ي��ت��م تغيري نتائج  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ك��ن 
مل يعباأ امللياردير اجلمهوري، الذي من املرجح   .2020 انتخابات 

اأن يرت�ضح من جديد عام 2024، بنتائج هذا التعداد اجلمعة.
وف�ضل ت�ضليط ال�ضوء على مزاعم التزوير الواردة يف تقرير التدقيق 
قبل  من  اجلمعة  ظهر  بعد  عر�ضه  خ��الل  تف�ضيلها  مت  والتي  ه��ذا 

مموليه، اجلمهوريون يف جمل�س �ضيوخ ولية اأريزونا.
تلو  ال��واح��دة  التهم  ه��ذه  ماريكوبا  مقاطعة  يف  ال�ضلطات  ودح�ضت 
الأخرى، عرب تويرت اجلمعة. وكتب دونالد ترامب يف بيان اأن “هذا 
اإنه  لنا.  كبري  وانت�ضار  للدميوقراطية  كبري  انت�ضار  هو  التدقيق 

يظهر مدى ف�ضاد النتخابات«.

عوا�شم

�صول

برازيليا

وا�صنطن

الفل�ضطينيون يحثون ال�ضودان 
على ت�ضليم اأ�ضول م�ضادرة 

•• غزة-رويرتز

ت�ضليم  على  ال�ضبت  اأم�س  ال�ضودانية  احلكومة  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  حثت 
اأ�ضول �ضادرتها يف اإطار حملة ا�ضتهدفت عمليات تتخذ من ال�ضودان مقرا 
لها لتمويل حركة حما�س. وظل ال�ضودان حليفا حلما�س لفرتة طويلة يف 
 ،2019 عام  به يف  الإطاحة  بعد  لكن  الب�ضري  ال�ضابق عمر  الرئي�س  عهد 
كانت  اإنها  تقول  و�ضركات  ا�ضتثمارات  على  ال�ضودانية  ال�ضلطات  �ضيطرت 
الفل�ضطيني  امل�ضوؤول  ال�ضيخ  ح�ضن  وقال  ل�ضنوات.  للحركة  اأم��وال  حتول 
الكبري القريب من الرئي�س حممود عبا�س على تويرت “نتمنى على دولة 
اأن  فل�ضطن  �ضعب  مع  وحكومة  �ضعبا  دوم��ا  كانت  التي  ال�ضقيقة  ال�ضودان 
دولة  اإىل  م�ضادرتها  مت��ت  ال��ت��ي  املنقولة  وغ��ري  املنقولة  الأم����وال  ت�ضلم 
لهذه  يكون  ما  اأح��وج  الفل�ضطيني  ال�ضعب  فل�ضطن،  وحلكومة  فل�ضطن 
الأموال وحتديدا �ضعبنا العظيم الذي يرزح حتت احل�ضار يف غزة«. وقالت 
حما�س اأم�س الأول اجلمعة اإنها لي�ضت لها عالقة بال�ضركات والأفراد التي 
ا�ضتهدفتها احلملة يف ال�ضودان واإن م�ضتثمرين ورجال اأعمال فل�ضطينين 
ي��رد م�ضوؤول كبري يف قوة  امل�ضادرة. ويف اخل��رط��وم، مل  الأ���ض��ول  ميتلكون 
مهمات ت�ضرف على العمليات التي تقودها احلكومة مل�ضادرة الأ�ضول على 
اإنها ل ت�ضادر ممتلكات خا�ضة م�ضروعة  طلب تعليق. وقالت قوة املهمات 

واإمنا ت�ضرتد ممتلكات عامة اخُتل�ضت خالل فرتة حكم الب�ضري الطويلة.
 

غارق يف م�شاكل ي�شعب عليه اخلروج منها

�ضبكتايتور: بايدن غري حمرتف يف ال�ضيا�ضة اخلارجية

فورين بولي�ضي: ال�ضومال بعد اأفغان�ضتان؟

 رهبان بوذيون يتظاهرون �ضد النقالب يف بورما 

  ت�ضاد تعتزم م�ضاعفة حجم اجلي�س للت�ضدي للتحديات الأمنية املك�ضيك تطالب اإ�ضرائيل ت�ضليم امل�ضوؤول عن التحقيق يف اختفاء 43 طالبًا
•• جنامينا-رويرتز

الت�ضدي  بهدف  كبري  ب�ضكل  اجلي�س  حجم  لزيادة  تخطط  اإنها  ت�ضاد  يف  النتقالية  احلكومة  قالت 
للتحديات الأمنية مبا يف ذلك تهديدات املت�ضددين واملتمردين امل�ضلحن. وقال وزير الدفاع اجلرال 
داود يايا اإبراهيم اأمام الربملان اإن اجلي�س بداأ عملية زيادة اإجمايل قوام اأفراده من 35 األفا يف الوقت 
احلايل اإىل 60 األفا بحلول نهاية عام 2022. وقال اإبراهيم “بداأنا بالفعل العملية بتجنيد وتدريب 
املتكافئة  التكيف مع احل��رب غري  ق��ادرة على  بناء وح��دات نخبة  جنود و�ضباط �ضف. والهدف هو 
التي تواجهها بلدان ال�ضاحل«. وتقاتل ت�ضاد اإىل جانب نيجرييا والكامريون والنيجر وكذلك دولتي 
ال�ضاحل مايل وبوركينا فا�ضو مت�ضددين مرتبطن بتنظيمي القاعدة وداع�س. كما يقاتل جي�س ت�ضاد 
تفقده قوات  اأثناء  ني�ضان  اأبريل  ديبي يف  اإدري�س  ال�ضابق  الرئي�س  وُقتل  البالد.  �ضمال  متمردين يف 
اإن اجلي�س �ضي�ضعى  اأمام الربملان  اإبراهيم  املتمركزين يف ليبيا. وقال  املتمردين  على اجلبهة تقاتل 

للح�ضول على متويل اأكرب يف امليزانية املقبلة من اأجل الإنفاق الدفاعي.

ال�ضبان  واأق����ارب  املك�ضيكية  ال�ضلطات  وات��ه��م��ت 
امل��ف��ق��ودي��ن زي���رون ب��اخ��ت��الق اأدل���ة ت��دع��م رواية 
الطالب يف  اختفاء  ال�ضابقة ملالب�ضات  احلكومة 
زي���رون قد  وك��ان   .2014 اأي��ل��ول  �ضبتمرب   26

نفى من قبل تلك الدعاءات.
وطلب األيخاندرو اإنثينا�س نائب وزير الداخلية 
الإ�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  م�ضاعدة  املك�ضيكي 

نفتايل بينيت.
بر�ضالة...تطلب  بعث  “الرئي�س  اإنثينا�س  وقال 
دع����م )اإ����ض���رائ���ي���ل( وت��ع��اون��ه��ا وت��ع��ج��ي��ل عملية 

ت�ضليمه )زيرون(«.
ال�ضفارة  ترد  ومل  لزيرون،  الو�ضول  يت�ضن  ومل 

للتعقيب  طلب  على  املك�ضيك  يف  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
حتى الآن.

بجنوب غرب  اإيجوال  الطالب يف مدينة  وُفقد 
فا�ضدة من  اإن عنا�ضر  البالد. وقالت احلكومة 
ع�ضابة  مع  بالتعاون  الطالب  خطفت  ال�ضرطة 

خمدرات باملنطقة.
قتلت  الع�ضابة  اإن  ال�ضابقة  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 
الطالب اعتقادا منها باأن بع�ضهم كانوا يعملون 
اأحرقت  اأن��ه��ا  م�ضيفة  مناف�ضة  ع�ضابة  ل�ضالح 
الأنهار.  اأح���د  يف  ب��ال��رف��ات  واأل���ق���ت  جثامينهم 
من  اثنن  رف��ات  من  �ضوى  التحقق  يت�ضن  ومل 

املفقودين.

•• مك�شيكو �شيتي -رويرتز

يوم   املك�ضيكية  ب��احل��ك��وم��ة  ك��ب��ري  م�����ض��وؤول  ق���ال 
بر�ضالة  بعثت  حكومته  اإن  اجلمعة  الأول  اأم�س 
ت�ضهيل  على  حتثها  الإ�ضرائيلية  احلكومة  اإىل 
عن  م�����ض��وؤول  ك��ان  �ضابق  كبري  م�����ض��وؤول  ت�ضليم 
43 طالبا  اخ��ت��ف��اء  ع��ن  ل��ل��ج��دل  م��ث��ري  حتقيق 
باحلكومة  م�ضوؤولون  وق��ال  اأع���وام.  �ضبعة  قبل 
ال�ضابق  الرئي�س  زي���رون  توما�س  اإن  املك�ضيكية 
لوكالة التحقيقات اجلنائية املك�ضيكية ذهب اإىل 
اأ�ضلوب  اإ�ضرائيل العام املا�ضي لتجنب تدقيق يف 

اإدارته للتحقيق املتعلق باختفاء الطالب.

•• وا�شنطن-وكاالت

يرى الكاتب ال�ضيا�ضي بيرت فان بورين 
بايدن  تويل  اأ�ضهر من  ثمانية  بعد  اأن��ه 
منطقياً  ب����ات  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال���رئ���ا����ض���ة 
ال�ضيا�ضة اخلارجية،  تقييم خطواته يف 
خ��ا���ض��ًة اأن����ه ان��ت��خ��ب ج��زئ��ي��اً ب��ن��اء على 
هذا  يف  ترامب  اأخطاء  بت�ضحيح  وع��ده 

امليدان.
يف م�ضتهل مقاله مبجلة “�ضبكتايتور” 
فان  ت�����ض��اءل  الأم��ري��ك��ي��ة،  ن�ضختها  يف 
ب���اي���دن يف  اإذا ك��ان��ت اإجن�������ازات  ب���وري���ن 

ال�ضيا�ضة اخلارجية جمر فراغ.
اأنه  فيكتب  اأفغان�ضتان  م��ن  الأم��ري��ك��ي  بالن�ضحاب  وي��ب��داأ 
توفر وقت طويل لبايدن لر�ضم خطة جديدة وللتفاو�س 
ك��ان��ا على  ب��اي��دن وفريقه  ت��رام��ب، لأن  ن�ضيه  ق��د  م��ا  على 
ن�ضرها خالل  �ضاهما يف  التي  الأفغانية  بالفو�ضى  معرفة 

ولية اأوباما.

هب�ط حر بال ا�شتعداد
الإجالء  تبداأ  مل  احلالية  الإدارة  اأن  بورين  ف��ان  واأ���ض��اف 
بهدوء يف فرباير )�ضباط( ومل تتفاو�س م�ضبقاً على حقوق 
اإليها.  �ضتحاج  اأن��ه��ا  اإدراك��ه��ا  رغ��م  ثالثة،  دول  يف  الهبوط 
كانت الأخطاء التي ارتكبت يف فيتنام عند اإجالء ال�ضكان 
املحلين الذين عملوا مع الأمريكين معروفة، ومع ذلك، 
مل يطلق بايدن معاجلة طلبات تاأ�ضريات الهجرة اخلا�ضة، 

اإل بعد حتديد موعد انطالق اآخر الرحالت.
لقد بدت عمليات الإجالء مثل هبوط حر، دون تخطيط 
ذلك  ك��ان  اإذا  واع���رف  ال��ط��ائ��رات  ببع�س  “اهبط  م�ضبق  

فعاًل«.

ت�ج �شيا�شته بالكذب
اأيدي  ب��ن  ال��ن��ا���س  واأرواح  الإج����الء  م�ضري  ب��اي��دن  و���ض��ع 
وتوفر  باتفاقاتها  لتلتزم  احلركة  على  معتمداً  طالبان، 
الأمن، وتدقق يف اأوراق الأمريكين املتوجهن اإىل املطار، 
ماء  حلفظ  الأمريكين  مع  طيبة  تكون  اأن  ع��ام،  وب�ضكل 

الوجه.
وح��ت��ى م��ع اف���رتا����س ن��واي��ا اإي��ج��اب��ي��ة ل��دي��ه��ا، ف����اإن حركة 

•• وا�شنطن-وكاالت

اع��ت��رب ال��ب��اح��ث��ان ع��م��ر حم��م��ود، امل��ح��ل��ل يف جمموعة 
امل�ضت�ضار  عينتي  احل��ك��ي��م  وع��ب��د  ال��دول��ي��ة،  الأزم������ات 
ال�ضابق للحكومة ال�ضومالية، اأن ا�ضتيالء طالبان على 
اأن تداعيات  واأث��ار خم��اوف من  العامل،  ال�ضلطة فاجاأ 
هذه التجربة خارج اأفغان�ضتان، اإذ يبقى ال�ضومال من 

اأكرث البلدان امل�ضابهة للتجربة الأفغانية.
وكتب الباحثان، يف تقرير مبجلة “فورين بولي�ضي”، 
ت�ضاوؤلت  ت��ث��ري  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف  ح�����ض��ل  م��ا  نتيجة  اأن 
خ��ط��رية ع��ن ج���دوى م�����ض��اري��ع ب��ن��اء ال����دول املدعومة 

خارجياً، خا�ضة يف غياب ت�ضوية �ضيا�ضية �ضاملة.
الت�ضابه  اأوج��ه  الكثري من  ال�ضومال  ت�ضابه ويف  اأوج��ه 
احُلكم  م�ضروع  تر�ضخ  البلدين،  ففي  اأفغان�ضتان،  مع 
الإ�ضالمي بعد فرتة طويلة من ال�ضراع، اإل اأن القوى 
اخلارجية طردته يف �ضياق احلرب العاملية على الإرهاب. 
واأدى الأمر اإىل اعتماد احلكومات النا�ضئة على اجلهات 
غري  امل�ضروع  كان  اأفغان�ضتان،  ويف  لبقائها.  اخلارجية 
الفاعلة  اجلهات  �ضحب  مبجرد  ال�ضتمرار  على  ق��ادر 
اخلارجية دعمها. ورغم ال�ضتثمار الهائل يف مليارات 
مدى  على  امل�ضروطة  غري  امل�ضاعدات،  من  ال���دولرات 
عقدين من الزمن، فاإن هذه الأم��وال مل ُترتجم اإىل 

تطوير حكم �ضيا�ضي، ميكنه اأن ي�ضتمر.

اختالف
ي�ضبه مترد  ال�ضباب، ل  ف��اإن مت��رد حركة  ذل��ك  ورغ��م 
طالبان من نواٍح عدة، حيث يفتقر اإىل خربة الأخرية 

�ضيا�ضة  على  املراقبون  يح�ضل  الكل.  من  اأج��زاء  عن  لكن 
م�ضاهري، مثل لقاء ترامب بكيم، وجولة جون كريي حول 
نهاية  ب��ال  و�ضل�ضلة  امل��ن��اخ��ي،  التغري  م�ضكلة  حل��ل  ال��ع��امل 
ما  خا�ضاً،  م��وف��داً   14 لبايدن  اخلا�ضن.  املوفدين  م��ن 
من  ج��دي��دة  بطقبة  احل��ايل  الديبلوما�ضي  الهيكل  يغلف 
البريوقراطية. يبدو اأنه كلما زادت الق�ضية اأهمية اأ�ضبح 
الديبلوما�ضيون العاديون اأعجز عن حلها. لكن اأكرب لعب 
الكاتب،  ح�ضب  اجلي�س،  هو  اخلارجية  ال�ضوؤون  يف  حالياً 

واأدرك بايدن للتو كيف ت�ضري هذه الأمور.
واأفريقيا،  اآ�ضيا  يف  خا�ضًة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  م��ن  العديد  يف 
الأمنية،  ال�ضوؤون  يف  ثقل  مراكز  الع�ضكريون  ال��ق��ادة  يعد 

والديبلوما�ضية، والإن�ضانية، والتجارية، والإغاثية.
وعلى عك�س ال�ضفراء الذين تنح�ضر ميزانياتهم وتاأثريهم 
يف دولة واحدة، فاإن للقادة الع�ضكرين تاأثري قاري. وعلى 
با�ضتمرار،  ت��رك��ي��زه  يتغري  ال���ذي  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  عك�س 
مكان،  ك��ل  يف  للبقاء  ب�ضرية  وق��وة  م�ضلحة  للجي�س  ف��اإن 
اخت�ضا�س  ي���ف���وق  ل���ل���ج���رالت  ال��زم��ن��ي  ف��الخ��ت�����ض��ا���س 

الإدارات.

اأزمة الغ�ا�شات
ديبلوما�ضية  على  الكاتب  ح�ضب  الغوا�ضات  �ضفقة  تقوم 
الع�ضالت للجي�س الأمريكي الذي ي�ضعى اإىل خو�س حرب 
مع ال�ضن على اأمل تعزيز ميزانيته طيلة عقود، ولذلك 
حامالت  اأح���دث  لن�ضر  بريطانيا  م��ع  جانبياً  ات��ف��اق��اً  ف��اإن 

الطائرات يف اآ�ضيا كان بالتاأكيد جزءاً من احلزمة.
اإىل  معاً  والأ�ضرتالين  الربيطانين  التوجه  هذا  ويدفع 

طالبان تنظيم ف�ضفا�س، ينتمي اإليه اأمراء حرب حملين 
اإمكانية  ي�ضمن  ما  وه��و  داع�س،  عن  متفرعن  ومقاتلن 
تدهور الأمور، كما ح�ضل مع التفجري الإرهابي الذي قتل 

13 اأمريكياً والذي اأنهى الإجالء ب�ضكل اأ�ضا�ضي.
ع��ن��دم��ا حت���دث عن  ب��اي��دن  ك���ذب  للمهمة،  ا���ض��ت��ك��م��ال  ويف 
هجوم انتقامي بطائرة دون طيار، لي�ضمن اأن اآخر حترك 
اأمريكي ر�ضمي يف اأفغان�ضتان كان قتل املدنين. توج بايدن 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  حم��رتف  غري  �ضلوك  اأك��رث  بذلك 

منذ فرتة طويلة.

ما اأخطاوؤه؟
كتب فان بورين اأن بايدن ارتكب �ضل�ضلة اأخطاء من بينها 
افرتا�س اأن اأعداءه ي�ضاطرونه الأهداف نف�ضها ومن بينها 
يف  والف�ضل  القوة،  اأوراق  كل  خ�ضارة  بعد  التفاو�س  اأي�ضاً 
وبالن�ضبة  ترامب.  لوم  ثم  املرتقبة،  لالأحداث  التخطيط 
اأو باري�س  اأو طوكيو،  اأجنبي يف لندن،  اأي ديبلوما�ضي  اإىل 
اإن ُوجد م�ضوؤول،  امل�ضوؤول،  “من  ال�ضوؤال  اأو بكن، �ضيكون 

يف وا�ضنطن؟«.
ومن خطوات بايدن الأخرى يف ال�ضيا�ضة اخلارجية التفاق 
الأخري مع اأ�ضرتاليا على بيعها غوا�ضات جديدة، وتطرح 

هذه اخلطوة اأي�ضاً �ضوؤاًل م�ضابهاً ح�ضب الكاتب.

من امل�ش�ؤول؟
ال�ضيا�ضة  يف  وا�ضنطن  تواجهها  م�ضكلة  اأه���م  ك��ان��ت  رمب��ا 
اخل��ارج��ي��ة، ه��ي اأن ل اأح���د ي��ت��وىل امل�����ض��وؤول��ي��ة وف��ق��اً لفان 
بورين. اجلواب املو�ضع هو اأن هنالك العديد من امل�ضوؤولن، 

تختلف  ال�ضومالية  فاإن احلكومة  ذلك،  وع��الوة على 
عن النظام املركزي، الذي كان موجوداً يف اأفغان�ضتان، 
ف�ضاًل عن اختالف طبيعة امل�ضاعدات اخلارجية اأي�ضاً.  
امل�ضاهمات  خ��الل  م��ن  ال�ضومال،  يف  الأم���ن  وي�ضمن 
اإقليمياً  م�ضروعاً  يجعلها  ه��ذا  لكن  الغربية،  املالية 

ت��زال تتورط علناً يف هجمات  اأنها ل  ال�ضلطة. كما  يف 
اإق��ل��ي��م��ي��ة خ����ارج ال�����ض��وم��ال، ومل ُت��ظ��ه��ر اأي رغ��ب��ة يف 
العرتاف الدويل، الذي يبدو اأن طالبان ت�ضعى اإليه. 
كما ل متلك حركة ال�ضباب مالذاً اآمناً خارج مقدي�ضو 

على غرار ما كان يتمتع به قادة طالبان يف باك�ضتان.

ال�����ض��ن اجل��ن��وب��ي، م���ع تهمي�س  ب��ح��ر 
ال�������ض���ري���ك ال��ف��رن�����ض��ي الأط���ل�������ض���ي، يف 
�ضفرييها  �ضحبت فرن�ضا  نف�ضه.  الوقت 
مل  التي  وه��ي  وكانبريا،  وا�ضنطن  من 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ���ض��ف��رياً  ت�ضحب 
منذ التحالف بن البلدين يف 1778.

و����ض���ت���ت���وىل ف���رن�������ض���ا رئ���ا����ض���ة الحت�����اد 
الأوروب�����������ي ال�������ض���ن���ة امل���ق���ب���ل���ة ووع�����دت 
الكاتب  ي�ضتبعد  ول���ذل���ك  ب��الن��ت��ق��ام. 
يف  الفرن�ضين  بايدن  جتنيد  احتمال  
ال�ضن.  �ضد  امل�ضتقبل  يف  حت��ال��ف  اأي 
لقد انتهت وعود املر�ضح بايدن باإ�ضالح 

التحالفات، بعد ترامب.

عن امللفات االأخرى
اأ�ضار الكاتب اإىل اأن بايدن مل يظهر اأي مهارة يف ال�ضيا�ضة 
امللف  يف  تنفيذها  و�ضلم  امل��ا���ض��ي��ة،  الأ���ض��ه��ر  يف  اخل��ارج��ي��ة 
وت��ف��ّرج على جي�ضه  ك��ف��اءة،  اأو عدميي  �ضّذج  اإىل  الأف��غ��اين 
ال�ضن، وي�ضعف  الأو�ضع �ضد  اأمريكا  ا�ضرتاتيجية  ير�ضم 

حلف �ضمال الأطل�ضي.
ويف امل����ج����الت الأخ�������رى، مل ي��ف��ع��ل ب���اي���دن ال���ك���ث���ري، فال 
اإيران  اأخرى من  نووية  لتهديدات  انتباهه  موؤ�ضرات على 
رو�ضيا،  اأو  الناتو  مع  ب��ارزاً  توا�ضل  ول  ال�ضمالية،  اأوكوريا 
ول مع ال�ضن على الإطالق، ول نظرة  حتى اإىل اإفريقيا 
اأو اأمريكا الالتينية اأو اإىل اأكرث دولة دميوقراطية �ضكاناً، 

الهند.
يعجز بايدن حتى ادعاء اأنه يوؤمن ال�ضتقرار بالبقاء على 

م�ضاره لأن ذلك يعني علناً اأنه يدعم �ضيا�ضات ترامب.

ال عزاء لبايدن
لقد عانت جملة “فورين بولي�ضي” لذكر جناحات بايدن 
يف ال�ضيا�ضة اخلارجية، فلجاأت اإىل كتابة لئحة باإجنازاته 
الأطراف،  متعددة  منظمات  اإىل  لالن�ضمام  “العودة  مثل 

اإعادة جتديد التحالفات، ومنح اللقاحات«.
نوبل  ج��ائ��زة  على  اأوب��ام��ا ح�ضل  اأن  ب��وري��ن  ف��ان  وي�ضيف 
اأق��ل م��ن ذل��ك، لكن ه��ذا الأم���ر ل��ن ي�ضكل  لل�ضالم مقابل 
عزاء كبرياً لبايدن امل�ضكن الغارق يف م�ضاكل ي�ضعب عليه 

اخلروج منها.

م��دع��وم��اً م��ن ج��ه��ات ف��اع��ل��ة، لها م�ضالح وا���ض��ح��ة يف 
احلفاظ على اأمن البالد.

ال�ش�مال على خطى اأفغان�شتان؟
ورغم هذه الختالفات، فاإن اأوجه ال�ضبه بن اأفغان�ضتان 
وال�ضومال، ملفتة للنظر مبا يكفي لإثارة ال�ضوؤال عما 

اإذا كان ال�ضومال �ضيتبع اأفغان�ضتان.
القريب  ال�����ض��وم��ال  م�ضتقبل  اإن  ال��ب��اح��ث��ان  وي���ق���ول 
هي  رئي�ضية،  ع��وام��ل  بثالثة  كبري  ح��د  اإىل  �ضيتحّدد 
الحتادية  احلكومة  واأداء  ال�ضباب،  حركة  مت��رد  ق��وة 

املتعرثة، و�ضرب ال�ضركاء الدولين عليها.
اإن��ه دون  الباحثان  ق��ال  الدلئل تبدو قامتة،  اأن  ومب��ا 
تغيري جذري، فاإن م�ضار ال�ضومال قد يكون م�ضابهاً ملا 

حدث يف اأفغان�ضتان.
على  ال�ضغط  اإىل  اخلارجية  اجلهات  الباحثان  ودع��ا 
بال�ضماح  لاللتزام  ال�ضومالين،  ال�ضيا�ضين  ال��ق��ادة 
فيها،  التدخل  دون  النتخابات،  باإجراء  الإمكان  قدر 

الأمر الذي قد يدفع البالد مرة اأخرى اإىل ال�ضراع.
يف  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  “انهيار  اأن  الباحثان  وي�ضيف 
اإذ  حتمياً،  لي�س  الأفغانية،  الطريقة  على  ال�ضومال، 
ميكن اأن يوؤدي حت�ضن العملية النتخابية، اإىل تعايف 
ما  النخبة،  بن  التناف�س  دائ��رة  من  واخل���روج  البالد 
ميثِّل نقطة انطالق جيدة«. وختم الباحثان بالتحذير 
من خطر ف�ضل م�ضروع اآخر لبناء دولة مدعومة من 
غرار  على  ال�ضباب،  حركة  تعول  اإذ  الأف���ق،  يف  اخل��ارج 
طالبان، على اإخفاق احلكومة الفيدرالية ونفاد ال�ضرب 

الدويل، بينما تتطلع اإىل  اإىل ال�ضلطة«.

•• رانغون-اأ ف ب

البوذين  ال���ره���ب���ان  ع�����ض��رات  خ����رج 
املوؤيدين للدميوقراطية اإىل �ضوارع 
اأك��رب مدن  مدينة م��ان��دالي، ث��اين 
بورما،  اأم�س ال�ضبت لالحتجاج على 
النقالب الع�ضكري يف ذكرى “ثورة 

الزعفران” الرابعة ع�ضرة.
ال�ضطراب  من  حالة  بورما  تعي�س 
اأونغ  اأط��اح اجلي�س بحكومة  اأن  منذ 
���ض��ان ���ض��و ت�����ض��ي امل��دن��ي��ة يف ���ض��ب��اط/

مرحلة  ب����ذل����ك  م���ن���ه���ي���ا  ف�����رباي�����ر، 
دميوقراطية ا�ضتمرت ع�ضر �ضنوات.

وي���ق���ود اجل��ي�����س ح��م��ل��ة ق��م��ع دموي 
اأكرث  بحياة  اأودت  امل��ع��ار���ض��ن،  �ضد 
�ضجن  ف��ي��م��ا  م�����دين   1100 م����ن 

“جمعية  وف�����ق  اآخ�����ري�����ن،   8400
ال�ضيا�ضين”  ال�����ض��ج��ن��اء  م�����ض��اع��دة 
امل��ح��ل��ّي��ة. وُي��ن��ظ��ر اإىل ال��ره��ب��ان يف 
على  ال��ب��وذي��ة  الغالبية  ذات  ب��ورم��ا 
تنظم  عليا،  اأخ��الق��ي��ة  �ضلطة  اأن��ه��م 
الأنظمة  اأحيانا  وعار�ضت  املجتمع 
العام  ه��ذا  ان��ق��الب  لكن  الع�ضكرية. 
الرهبان،  فئة  داخل  انق�ضاما  اأحدث 
اإذ بارك بع�س رجال الدين البارزين 
حترك اجلرالت بينما دعم اآخرون 

املتظاهرين.
ال�ضبت  ال���ره���ب���ان  ع�������ض���رات  و�����ض����ار 
مرتدين عباءات برتقالية اأو حمراء 
الدينية  ال��ع��ا���ض��م��ة  م����ان����دالي،  يف 

للبالد، حاملن اأعالما ولفتات.
اأحد منظمي امل�ضرية لوكالة  و�ضرح 

املحبن  “الرهبان  اأن  بر�س  فران�س 
للحقيقة يقفون اىل جانب ال�ضعب«. 
ل��الإف��راج عن  دع���وات  الرهبان  وردد 
فيهم  مب��ن  ال�ضيا�ضين،  ال�����ض��ج��ن��اء 
اأع�����ض��اء ح���زب اأون����غ ���ض��ان ���ض��و ت�ضي 
الذي حقق فوزا �ضاحقا يف انتخابات 

ت�ضرين الثاين/نوفمرب املا�ضي.
لوكالة  عاما   35 يبلغ  راه��ب  وق��ال 
 ... اأن جنازف  “يجب  بر�س  فران�س 
اأو  توقيفنا  ميكن  لأن���ه  لالحتجاج 
اإط���الق ال��ن��ار علينا يف اأي وق��ت. مل 

نعد باأمان يف اأديرتنا«.
قاد الرهبان عام 2007 احتجاجات 
�ضخمة يف اأنحاء البالد �ضد النظام 
ا�ضم  عليها  اأطلق  ال�ضابق،  الع�ضكري 

“ثورة الزعفران«.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 166312

اي�ضاجيكالر  يف  �ضيو  مينرياىل  دوج���ال  اوري��ن��ل��ريى  ت��ريمي  �ضوكري  مار�ضن  با�ض��م: 

ناكليات �ضانايى تيجاريت انونيم �ضريكيتى

وعنوانه: �ضيليك ماهالي�ضى، 6355 �ضوكاك، رقم: 183 / ايه مار�ضن / تركيا

وامل�ضجلة حتت رقم : )166312(  بتاريخ: 2015/09/03

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2021/12/11 وحتى تاريخ : 2031/12/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352214         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: �ضركة �ضامي لل�ضناعة والتجارة املحدودة امل�ضوؤولية

 وعنوانه: مفرق تل كردي - دوما - ريف دم�ضق - اجلمهورية العربية ال�ضورية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

LED  وم�ضابيح توفري الطاقة ) لالنارة ( ، اأجهزة التكييف  اأجهزة الن��ارة وم�ضابيح الن��ارة وم�ضابيح 
ومن�ضاآت  والتحمي�س  التجفيف  واأج��ه��زة  امل��ي��اه  ت�ضخن  واأح��ه��زة  الت�ضخن  واأج��ه��زة  والتدفئة  وال��ت��ربي��د 
التربيد والتكييف و التدفئة ومن�ضاآت لال�ضاءة والنارة ثريات ومدافىء اأفران الطهي الكهربائية واأفران 
املاء ) كولر ( وال��ربادات ال�ضناعية واملنزلية  الغاز وامل��راوح و�ضاحبات الهواء ) ال�ضبرياتورات ( وم��ربدات 
والفريزرات وبرادات العر�س واملقايل وال�ضوايات واأجهزة الطهي الكهربائية واأجهزة الطهي بالغاز وجمففات 
ال�ضعر وجمففات الهواء حجرات التربيد و موا�ضري املاء والغاز ولوازم تنظيم لجهزة وموا�ضري املاء والغاز 

غاليات كهربائية للقهوة وم�ضابيح اجليب؛ وكل الب�ضائع الداخلة يف هذه الفئة.
الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العالمة: كلمة �ضامي بالعربية ا�ضفلها كلمة SHAMI باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352227         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: نزار بطل ابن حممد نور

 وعنوانه: �ضوريا – حلب – املدينة ال�ضناعية – ال�ضيخ جنار حم�ضر 14002 – 14004 – 14006  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

جميع اأنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�ضائلة وبدائل القهوة و امل�ضروبات التي اأ�ضا�ضها 
)الطحن(،  الدقيق   . احللوى  ل�ضنع  الن�ضوية  وامل�ضتح�ضرات  والأرز،  وال�ضكر،  والكاكاو،  وال�ضاي،  القهوة  
وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب، واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات، واخلمرية وم�ضحوق 
امللح واخلردل  ال�ضكر.  ودب�س  الع�ضل،  والبوظة.  والثلج  املثلجات   . ، واحل��الوة  الغذائية  وامل�ضاحيق  اخلبيز، 
والفلفل والتوابل واخلل وال�ضل�ضة والزعرت. ال�ضوكول واملغط�ضات والب�ضكويت و. ال�ضكاكر والعلكة والراحة 
والرز  املنفو�ضة  وال��ذرة  ال��ذرة  من  الغذائية  واملقبالت  والفوندان  ال�ضكرية  والق�ضامة  وامللب�س  وامل�ضا�س 

املنفو�س واأ�ضابع من الذرة حم�ضوة �ضوكول اأو مغط�ضة بال�ضوكول .
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: كلمة األ�ضكا بالعربية ا�ضفلها كلمة ALASKA باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 352295         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: بلك بريك للعقارات �س.ذ.م.م

 وعنوانه: مكتب رقم 1114، اأونيك�س تاور، دبي، الإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضت�ضارات  خدمات  العقارية.  الوكالت  خدمات  العقارية.  الو�ضاطة  خدمات  العقارية؛  اخلدمات 
اخلدمات  ؛  العقارات  بتاأجري  املتعلقة  العقارية  اخلدمات  العقارية.  ال�ضت�ضارات  خدمات  العقارية. 
بجميع  املتعلقة  واملعلومات  وال�ضت�ضارات  امل�ضورة  خدمات  ؛  العقارات  وبيع  ب�ضراء  املتعلقة  العقارية 

اخلدمات املذكورة اأعاله
الواق�عة بالفئة: 36

و�ضف العالمة: كلمة BLACKBRICK باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352307         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: بريفيل يو ا�س ايه، انك.

 وعنوانه: 19400 ا�س وي�ضترين ايف.، توران�س، �ضي ايه 90501، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت القهوة والإ�ضربي�ضو، مبا يف ذلك القهوة الكهربائية، �ضانعات  اأجهزة، معدات، ومن�ضاآت الطبخ يف هذه الفئة؛  اأدوات، 
الكابت�ضينو والإ�ضربي�ضو، اآلت القهوة بالتنقيط الكهربائية، غاليات )اأباريق( كهربائية للقهوة؛ جهاز حتمي�س وتخمري 
القهوة، مبا يف ذلك جهاز لت�ضفية القهوة وتخمريها، اآلت حت�ضري القهوة الكهربائية، فالتر قهوة كهربائية، غاليات قهوة 
كهربائية، اأباريق القهوة الكهربائية، واأباريق قهوة كهربائية ت�ضتمل على حمم�ضات، كل ذلك لال�ضتخدام املنزيل اأو املهني؛ 
جهاز يعمل بالكهرباء ل�ضنع القهوة، مبا يف ذلك جهاز نقع القهوة واأجهزة ل�ضنع م�ضروبات القهوة؛ ماكنة رغوة احلليب 
الكهربائية؛ ماكنات �ضنع ال�ضاي الكهربائية؛ اأجهزة ت�ضخن املياه، مبا يف ذلك الغاليات الكهربائية، اأباريق اأو اجلرار، جهاز 
ت�ضخن املياه الكهربائي ل�ضنع امل�ضروبات، وجهاز لإمداد املاء ال�ضاخن الفوري؛ جهاز لتوليد البخار، مبا يف ذلك ع�ضا بخار 
القهوة؛  ل�ضنع  ذلك  يف  مبا   ، امل�ضروبات  )ت�ضخن(  لتح�ضري  كهربائية  غري  اأجهزة  البخار،  ماكنات  للحليب،  رغ��وة  لعمل 
املحم�ضات ، مبا يف ذلك اأفران التحمي�س و�ضوايات التحمي�س؛ مكاب�س و�ضانعات ال�ضاندويت�س، مبا يف ذلك مواقد الوافل، 
اآلت اخلبز ، مبا يف ذلك اأفران اخلبز؛ مكنات �ضنع اخلبز؛ جهاز طبخ كهربائي، مبا يف ذلك املواقد، اأواين، املواقد، اأفران 
طبخ �ضطح الطاولة، بواخر الطعام، �ضوايات، طباخات املايكرويف والأفران، والأطباق ال�ضاخنة؛ طباخات الأرز؛ طباخات 
ذات مقاب�س للطهو  اأوعية  و�ضوايات؛  ال�ضينية، مقايل  املقايل  املقايل،  بطيئة؛ طناجر �ضغط كهربائية؛ قدور كهربائية، 
بال�ضغط؛ جهاز القلي، مبا يف ذلك املقايل العميقة واأدوات القلي الكهربائية؛ ماكينات �ضنع الوافل الكهربائية واملكاوي؛ 
طباخات البي�س؛ �ضناع احللوى املجمدة؛ اآلت �ضنع الآي�س كرمي، بوبر�س الف�ضار الكهربائية؛ مربدات �ضائلة )اأجهزة(، مبا 

يف ذلك مربدات املياه ومربدات النبيذ؛ م�ضاوي كهربائية حممولة؛ نا�ضرات الروائح.
الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العالمة: كلمة BARATZA باحرف لتينية داخل �ضكل �ضبه بي�ضاوي باللوان البي�س وال�ضود. 
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352551         بتاريخ: 2021/06/06
با�ض��م: هايجولد جروب كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: منرب 36 �ضونيه اي�ضت رود، �ضينجتان، �ضوندي، فو�ضان، جواجندوجن، ال�ضن
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خ�ضب البناء اأو الواح خ�ضب للبناء؛ اردواز )�ضفائح �ضخر �ضهلة القطع(؛ ا�ضمنت؛ بالط الأر�ضيات غري 
معدين؛ مواد بناء مقاومة للحرارة غري معدنية؛ مواد بناء غري معدنية؛ زجاج املباين؛ طالءات )مواد 

بناء(؛ الأ�ضغال او الأعمال الفنية من احلجر او اخلر�ضانة او الرخام؛ الرخام.
الواق�عة بالفئة: 19

و�ضف العالمة: كلمة HIGOLD مكتوبة ب�ضكل مميز بحروف لتينية على ي�ضارها اخرف �ضينية 
باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352552         بتاريخ: 2021/06/06
با�ض��م: هايجولد جروب كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: منرب 36 �ضونيه اي�ضت رود، �ضينجتان، �ضوندي، فو�ضان، جواجندوجن، ال�ضن
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضالل لغايات املنزلية؛ الأواين الزجاجية لال�ضتخدام اليومي )مبا يف ذلك الكوؤو�س اأو الأكواب و الأطباق اأو 
ال�ضحون و الأوعية و اجلرار( ؛ الأ�ضغال او الأعمال الفنية من البور�ضلن )اخلزف ال�ضيني( اأو ال�ضرياميك 
)الفخار( اأو اخلزف اأو الرتاكوتا )الطن الن�ضيج( اأو الزجاج؛ اطقم ال�ضاي )اأدوات املائدة(؛ اأواين املرحا�س 
اأو  تواليت؛ اأم�ضاط؛ اآنية فخارية لال�ضتخدام اليومي )مبا يف ذلك الأواين والأوعية والزبديات والأطباق 
اأو ال�ضحون واجلرار والك�ضرولة )طبق عميق( و اخلزف احلجري(؛ نكا�ضات اأ�ضنان؛ اأواين التجميل؛ زجاج 

غري م�ضغول اأو ن�ضف م�ضغول با�ضتثناء زجاج املباين.
الواق�عة بالفئة: 21

�ضينية  اخ��رف  ي�ضارها  على  لتينية  بحروف  مميز  ب�ضكل  مكتوبة   HIGOLD كلمة  العالمة:  و�ضف 
باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352590         بتاريخ: 2021/06/06
با�ض��م: جواجنزهو �ضريوي اإلكرتونيك�س كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: 192 كيزهو رود، �ضين�س بارك، جواجنزهو 510663، جمهورية ال�ضن ال�ضعبية.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأبواق للمكربات  كامريات فيديو؛ حامالت لت�ضجيل ال�ضوت؛ ميكروفونات؛ كبائن ملكربات ال�ضوت؛ 
ال�ضوتية؛ م�ضتقبالت �ضمعية وب�ضرية؛ مكربات �ضوت؛ اأجهزة طرفية ملحقة بالكمبيوتر؛ برجميات 

لة؛ األواح الكتابة التفاعلية الإلكرتونية. كمبيوتر م�ضجًّ
الواق�عة بالفئة: 9

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة MAXHUB باحرف لتينية ب�ضكل مميز باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 352300         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: بلك بريك للعقارات �س.ذ.م.م

 وعنوانه: مكتب رقم 1114، اأونيك�س تاور، دبي، الإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضت�ضارات  خدمات  العقارية.  الوكالت  خدمات  العقارية.  الو�ضاطة  خدمات  العقارية؛  اخلدمات 
اخلدمات  ؛  العقارات  بتاأجري  املتعلقة  العقارية  اخلدمات  العقارية.  ال�ضت�ضارات  خدمات  العقارية. 
بجميع  املتعلقة  واملعلومات  وال�ضت�ضارات  امل�ضورة  خدمات  ؛  العقارات  وبيع  ب�ضراء  املتعلقة  العقارية 

الواق�عة بالفئة: 36 اخلدمات املذكورة اأعاله. 
باللون  لتينية  باحرف  نقطة  اخرها  خا�س  ب�ضكل  مكتوبة   BlackBrick كلمة  العالمة:  و�ضف 

ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352304         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: بريفيل يو ا�س ايه، انك.

 وعنوانه: 19400 ا�س وي�ضترين ايف.، توران�س، �ضي ايه 90501، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ومعدات  اأج��ه��زة  الدوات،  املطبخ،  اأدوات  وامل�ضروبات،  الأطعمة  لتح�ضري  واآلت  مكائن  كهربائية،  اأج��ه��زة 
موجودة يف هذا الفئة؛ معاجلات اأغذية؛ مطاحن مبا فيها املطاحن الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، 
مطاحن  ذلك  يف  مبا  مطاحن،  الكهربائية،  اخلالطاات  فيها  مبا  خالطات  الكهربائية؛  التوابل  ومطاحن 
ع�ضارات  ذل��ك  يف  مبا   ، الكهربائية  الع�ضري  ع�ضارات  الكهربائية؛  الفلفل  ومطاحن  الكهربائية  القهوة 
�ضناع  الغازية؛  امل�ضروبات  �ضنع  اآلت  ذلك  يف  مبا  الكهروميكانيكية،  امل�ضروبات  حت�ضري  اآلت  احلم�ضيات؛ 
وخالطات  املنزلية  اخلالطات  ذلك  يف  مبا  كهربائية،  خالطات  الثلج؛  حالقة  ماكينات  املجمدة؛  احللوى 
الطعام واخلالطات ال�ضائلة؛ اخلالطات الكهربائية املحمولة، اآلت تقطيع وت�ضريح كهربائية، مبا يف ذلك 
اآلية، ع�ضارات، اآلت ع�ضر الفاكهة؛ اآلت ع�ضر اخل�ضار؛ اآلت ا�ضتخراج  ال�ضكاكن الكهربائية؛ اآلت وعدد 
هذا  يف  موجودة  ومعدات  اأجهزة  الدوات،  املنزلية،  الكهربائية  الأجهزة  �ضيك،  امليلك  �ضنع  اآلت  الع�ضري، 
الفئة؛ اأدوات املطبخ التي تعمل بالكهرباء والأدوات والأجهزة واملعدات يف هذه الفئة، اأجهزة املطبخ واجهزة 

واإعداد الطعام يف هذه الفئة؛ اأجهزة كهربائية. 
الواق�عة بالفئة: 7

و�ضف العالمة: كلمة BARATZA باحرف لتينية باللون ال�ضود. 
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352305         بتاريخ: 2021/06/01
با�ض��م: بريفيل يو ا�س ايه، انك.

 وعنوانه: 19400 ا�س وي�ضترين ايف.، توران�س، �ضي ايه 90501، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت القهوة والإ�ضربي�ضو، مبا يف ذلك القهوة الكهربائية، �ضانعات  اأجهزة، معدات، ومن�ضاآت الطبخ يف هذه الفئة؛  اأدوات، 
الكابت�ضينو والإ�ضربي�ضو، اآلت القهوة بالتنقيط الكهربائية، غاليات )اأباريق( كهربائية للقهوة؛ جهاز حتمي�س وتخمري 
القهوة، مبا يف ذلك جهاز لت�ضفية القهوة وتخمريها، اآلت حت�ضري القهوة الكهربائية، فالتر قهوة كهربائية، غاليات قهوة 
كهربائية، اأباريق القهوة الكهربائية، واأباريق قهوة كهربائية ت�ضتمل على حمم�ضات، كل ذلك لال�ضتخدام املنزيل اأو املهني؛ 
جهاز يعمل بالكهرباء ل�ضنع القهوة، مبا يف ذلك جهاز نقع القهوة واأجهزة ل�ضنع م�ضروبات القهوة؛ ماكنة رغوة احلليب 
الكهربائية؛ ماكنات �ضنع ال�ضاي الكهربائية؛ اأجهزة ت�ضخن املياه، مبا يف ذلك الغاليات الكهربائية، اأباريق اأو اجلرار، جهاز 
ت�ضخن املياه الكهربائي ل�ضنع امل�ضروبات، وجهاز لإمداد املاء ال�ضاخن الفوري؛ جهاز لتوليد البخار، مبا يف ذلك ع�ضا بخار 
القهوة؛  ل�ضنع  ذلك  يف  مبا   ، امل�ضروبات  )ت�ضخن(  لتح�ضري  كهربائية  غري  اأجهزة  البخار،  ماكنات  للحليب،  رغ��وة  لعمل 
املحم�ضات ، مبا يف ذلك اأفران التحمي�س و�ضوايات التحمي�س؛ مكاب�س و�ضانعات ال�ضاندويت�س، مبا يف ذلك مواقد الوافل، 
اآلت اخلبز ، مبا يف ذلك اأفران اخلبز؛ مكنات �ضنع اخلبز؛ جهاز طبخ كهربائي، مبا يف ذلك املواقد، اأواين، املواقد، اأفران 
طبخ �ضطح الطاولة، بواخر الطعام، �ضوايات، طباخات املايكرويف والأفران، والأطباق ال�ضاخنة؛ طباخات الأرز؛ طباخات 
ذات مقاب�س للطهو  اأوعية  و�ضوايات؛  ال�ضينية، مقايل  املقايل  املقايل،  بطيئة؛ طناجر �ضغط كهربائية؛ قدور كهربائية، 
بال�ضغط؛ جهاز القلي، مبا يف ذلك املقايل العميقة واأدوات القلي الكهربائية؛ ماكينات �ضنع الوافل الكهربائية واملكاوي؛ 
طباخات البي�س؛ �ضناع احللوى املجمدة؛ اآلت �ضنع الآي�س كرمي، بوبر�س الف�ضار الكهربائية؛ مربدات �ضائلة )اأجهزة(، مبا 

يف ذلك مربدات املياه ومربدات النبيذ؛ م�ضاوي كهربائية حممولة؛ نا�ضرات الروائح.
الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العالمة: كلمة BARATZA باحرف لتينية باللون ال�ضود. 
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
 املودعة حتت رقم : 352306         بتاريخ: 2021/06/01

با�ض��م: بريفيل يو ا�س ايه، انك.
 وعنوانه: 19400 ا�س وي�ضترين ايف.، توران�س، �ضي ايه 90501، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ومعدات  اأج��ه��زة  الدوات،  املطبخ،  اأدوات  وامل�ضروبات،  الأطعمة  لتح�ضري  واآلت  مكائن  كهربائية،  اأج��ه��زة 
موجودة يف هذا الفئة؛ معاجلات اأغذية؛ مطاحن مبا فيها املطاحن الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، 
مطاحن  ذلك  يف  مبا  مطاحن،  الكهربائية،  اخلالطاات  فيها  مبا  خالطات  الكهربائية؛  التوابل  ومطاحن 
ع�ضارات  ذل��ك  يف  مبا   ، الكهربائية  الع�ضري  ع�ضارات  الكهربائية؛  الفلفل  ومطاحن  الكهربائية  القهوة 
�ضناع  الغازية؛  امل�ضروبات  �ضنع  اآلت  ذلك  يف  مبا  الكهروميكانيكية،  امل�ضروبات  حت�ضري  اآلت  احلم�ضيات؛ 
وخالطات  املنزلية  اخلالطات  ذلك  يف  مبا  كهربائية،  خالطات  الثلج؛  حالقة  ماكينات  املجمدة؛  احللوى 
الطعام واخلالطات ال�ضائلة؛ اخلالطات الكهربائية املحمولة، اآلت تقطيع وت�ضريح كهربائية، مبا يف ذلك 
اآلية، ع�ضارات، اآلت ع�ضر الفاكهة؛ اآلت ع�ضر اخل�ضار؛ اآلت ا�ضتخراج  ال�ضكاكن الكهربائية؛ اآلت وعدد 
هذا  يف  موجودة  ومعدات  اأجهزة  الدوات،  املنزلية،  الكهربائية  الأجهزة  �ضيك،  امليلك  �ضنع  اآلت  الع�ضري، 
الفئة؛ اأدوات املطبخ التي تعمل بالكهرباء والأدوات والأجهزة واملعدات يف هذه الفئة، اأجهزة املطبخ واجهزة 

واإعداد الطعام يف هذه الفئة؛ اأجهزة كهربائية.        الواق�عة بالفئة: 7
البي�س  ب��الل��وان  بي�ضاوي  �ضبه  �ضكل  داخ���ل  لتينية  ب��اح��رف   BARATZA كلمة  ال��ع��الم��ة:  و���ض��ف 

وال�ضود. 
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
 املودعة حتت رقم : 352672         بتاريخ: 2021/06/06

با�ض��م: حممد طالل �ضليق بن حممد هي�ضم 
 وعنوانه: �ضوريا - دم�ضق - املالكي - جانب جامع بدر -  عقار رقم 1/3978 �ضرك�ضية 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
جميع اأنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�ضائلة وبدائل القهوة و امل�ضروبات التي اأ�ضا�ضها 
)الطحن(،  الدقيق   . احللوى  ل�ضنع  الن�ضوية  وامل�ضتح�ضرات  والأرز،  وال�ضكر،  والكاكاو،  وال�ضاي،  القهوة  
وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب، واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات العربية والأفرجنية 
والكاتو والبتيفور ، واخلمرية وم�ضحوق اخلبيز، وامل�ضاحيق الغذائية ، واحلالوة . املثلجات والثلج والبوظة. 
واملغط�ضات  ال�ضوكول  والزعرت.  وال�ضل�ضة  واخلل  والتوابل  والفلفل  واخل��ردل  امللح  ال�ضكر.  ودب�س  الع�ضل، 
بال�ضوكول و املنتجات املح�ضوة بال�ضوكول وامل�ضروبات ) ال�ضاخنة اأو الباردة اأو املثلجة ( التي اأ�ضا�ضها ال�ضوكول 
و ال�ضوكول ال�ضائلة والب�ضكويت و. ال�ضكاكر والتويف والعلكة والراحة والنوكا واللوزينا  وامل�ضا�س وامللب�س 
واأ�ضابع من  املنفو�س  والرز  املنفو�ضة  والذرة  الذرة  الغذائية من  واملقبالت  والفوندان  ال�ضكرية  والق�ضامة 

الذرة حم�ضوة �ضوكول اأو مغط�ضة بال�ضوكول .
الواق�عة بالفئة: 30

لتينية  بحروف   SLIK كلمة  ا�ضفلها  عربية  بحروف  مميز  ب�ضكل  مكتوبة  �ضليق  كلمة  العالمة:  و�ضف 
S �ضمن دائرة باللوان البي�س وال�ضود والخ�ضر الفاهي  وحتتها الرقم 1918 ويف الأعلى احلرفن �س و 

والرجواين الفاهي.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 352751         بتاريخ: 2021/06/07
با�ض��م: لوجميتام

 وعنوانه: رو ليون فران�ضوا 6-8، 5170 بروفوندفيل )بوا - دي - فيلري(، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اخل�ضب  م��ن  امل�ضنوع  الأث���اث  البال�ضتيك،  م��ن  امل�ضنوع  الأث���اث  اخل�ضب،  م��ن  امل�ضنوع  الأث���اث  الأث���اث، 
والبال�ضتيك، اأجزاء الأثاث املدجمة، وحدات اجلدران )وحدات يتم تثبيتها  بجدار(، اأثاث املطبخ، اأثاث 

احلمام، اخلزائن.
الواق�عة بالفئة: 20

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة ايغو مكتوبة ب�ضكل مميز وا�ضفلها كلمات للمطبخ واملنزل على خلفية 
باللوان البي�س والخ�ضر الزيتي والربتقايل.

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 352803         بتاريخ: 2021/06/08
با�ض��م: بنتيك�س ليمتيد

 وعنوانه: 94 – 100 كري�ضت�ضان �ضرتيت، لندن، اي 1 1 اأر اأ�س، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 25

و�ضف العالمة: كلمات MIA & MIMI باحرف لتينية باللون ال�ضود .
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352872         بتاريخ: 2021/06/09
با�ض��م: ماجا�ضالفا ا�س. ال

 وعنوانه: �ضي/  اركيتوكتورا، نيمريو 4، نايف 2، مونتكادا ايريك�ضاك  08110،  بر�ضلونة، اأ�ضبانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

لل�ضعر؛  )لو�ضن(  �ُضولت  غَّ جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية(؛  )زي��وت  عطور  عطرية؛  زي��وت  �ضامبو؛ 
اأقنعة ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات تعطري اجلو؛ م�ضتح�ضرات التبيي�س اأو قا�ضرة )مزيالت األوان( لأغرا�س 
باجلمال؛  والعناية  اجل�ضم  تنظيف  م�ضتح�ضرات  الفم؛  تعقيم  اأو  نظافة  م�ضتح�ضرات  جتميلية؛ 
ال�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة؛  العناية  م�ضتح�ضرات  الإ�ضتحمام؛  م�ضتح�ضرات  مكياج؛ 

م�ضتح�ضرات التنظيف والتعطري.
الواق�عة بالفئة: 3

و�ضف العالمة: كلمة LaCabine باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 352945         بتاريخ: 2021/06/09
با�ض��م: �ضوريا فود اند اجرو ليمتد

 وعنوانه: اإيه- 1، يوديوج فيهار، جريرت نويدا-201301، اأوتار برادي�س، الهند 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

احلبوب؛  اأ�ضا�ضها  خفيفة  وجبات  احل��ب��وب؛  من  امل�ضنوعة  وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  خبز؛  كعك،  ب�ضكويت، 
رقائق )�ضب�س(؛ �ضوكولتة؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها ال�ضوكولتة؛ مقبالت اأو �ضل�ضات هندية؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها 
اأطباق  اأ�ضا�ضها دقيق؛  اأو معجنات  الكاكاو؛ حلويات؛ ب�ضكويت رقيق ومقرم�س؛ كروا�ضون؛ ك�ضرتد؛ فطائر 
جممدة - جمففة مكونها الأ�ضا�ضي املعكرونة؛ اأطباق جممدة - جمففة مكونها الأ�ضا�ضي الأرز؛ جلي فواكه؛ 
األواح احلبوب عالية الربوتن؛ �ضندوي�ضات الهوت دوغ؛ بوظة )اأي�ضكرمي(؛ �ضاي مثلج؛ �ضربات )مثلجات( 
)معكرونة  نودلز  الب�ضري؛  لال�ضتهالك  �ضعري  ال�ضعري؛  ب�ضكويت  لالأكل؛  ال�ضاحلة  املثلجات  من  وغريها 
رقيقة(؛ النوجا؛ طعام ا�ضا�ضه �ضوفان؛ معكرونة؛ فطائر حمالة؛ بو�ضار؛ بيتزا؛ اأرز؛ وجبات خفيفة اأ�ضا�ضها 
الأرز؛ مقرم�ضات الأرز؛ فطائر ماحلة؛ بهارات؛ م�ضروبات اأ�ضا�ضها ال�ضاي؛ �ضعريية؛ ملح؛ توابل، الأع�ضاب 

املحفوظة، خل، �ضل�ضات و توابل اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: كلمة PRIYAGOLD باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353241         بتاريخ: 2021/06/14
با�ض��م: غوانغزهو اأوبيا ليذر اإند�ضرتيال ال ال �ضي

 وعنوانه: منرب. 1، �ضيتانغ فيالج، اك�ضينيا �ضرتيت، هوادو دي�ضرتيكت، غوانغزهو �ضيتي، غوانغدونغ 
بروفين�س، ال�ضن

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
لآلئ  جم��وه��رات؛  امل��ج��وه��رات؛  ل��ف��اف��ات  نفي�ضة؛  م��ع��ادن  م��ن  �ضناديق  نفي�ضة؛  م��ع��ادن  م��ن  �ضبائك 
)جموهرات(؛ غطاء �ضاعة اجليب؛ جيد )نوع من الأحجار الكرمية(؛ منتجات فنية وحرف يدوية 

من الف�ضية؛ �ضاعات يد؛ �ضاعات حائط.
الواق�عة بالفئة: 14

و�ضف العالمة: كلمة SUSEN باحرف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353244         بتاريخ: 2021/06/14
با�ض��م: جواجنزهو باييون دي�ضرتيكت يي يي لذر فاكتوري

دي�ضرتيكت،  باييون  �ضرتيت،  جونهي  فيلج،  �ضيما  �ضرتيت،  �ضوجنيوان   22 فلور،  فري�ضت  وعنوانه:   
جواجنزهو �ضيتي، جواجندوجن، ال�ضن

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�ضاور )جم��وه��رات(؛ منتجات فنية وحرف  لآل��ئ )جم��وه��رات(؛  املجوهرات؛ جموهرات؛  تعليقات من 
يدوية من الف�ضة؛ �ضاعات يد؛ معادن ثمينة غري م�ضغولة اأو ن�ضف م�ضغولة؛ لفات املجوهرات؛ خوامت 

)جموهرات(؛ قالدات اأو قالئد )جموهرات(
الواق�عة بالفئة: 14

و�ضف العالمة: كلمة VERSSE  باحرف لتينية فوقها ر�ضمة دائرة زخرفية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353245         بتاريخ: 2021/06/14
با�ض��م: جواجنزهو باييون دي�ضرتيكت يي يي لذر فاكتوري

دي�ضرتيكت،  باييون  �ضرتيت،  جونهي  فيلج،  �ضيما  �ضرتيت،  �ضوجنيوان   22 فلور،  فري�ضت  وعنوانه:   
جواجنزهو �ضيتي، جواجندوجن، ال�ضن

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
حقائب مدر�ضية؛ حقائب �ضغرية؛ حقائب يد؛ اأكيا�س ت�ضوق؛ اأكيا�س اأو �ضناديق ثياب �ضفرية؛ حقائب 

مالب�س �ضفرية؛ مظالت اأو �ضما�ضي؛ جلود حيوانات؛ حمافظ اجليب؛ حقائب ال�ضفر.
الواق�عة بالفئة: 18

و�ضف العالمة: كلمة VERSSE  باحرف لتينية فوقها ر�ضمة دائرة زخرفية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 �شبتمرب 2021 العدد 13350
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عربي ودويل

ال�اليات املتحدة
 يف املحيط الهادئ

اأن���ه  اإىل  الإ�����ض����ارة  جت����در  اأوًل،     
قارة  اأ�ضغر  اأوقيانو�ضيا  تظل  لئن 
اق���ت�������ض���ادًي���ا ودمي����وغ����راف����ًي����ا حتى 
ي��وم��ن��ا ه����ذا، ف��ق��د ���ض��ي��ط��رت عليها 
الوليات املتحدة وتراقبها منذ عام 
1945، ولديها �ضبكة من القواعد 
الع�ضكرية يف جميع اأنحاء املنطقة، 
�ضيا�ضية  وجمعيات  خا�ضة  واأقاليم 

قدمية، وولية تابعة لحتادها.
الن�ضبي  ال��رتاج��ع     م�ضتفيدة من 
حتت  ال��ه��ادئ  املحيط  يف  لوجودها 
بايدن  جو  كان  “التي  اأوباما  اإدارة 
�ضّددت  فيها”،  ل��ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ًب���ا 
�ضيا�ضتها  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ال�����ض��ن 
اأدى  امل��ن��ط��ق��ة، مم���ا  ال��ت��و���ض��ع��ي��ة يف 
الثالث  ال�����ض��ن��وات  ب������دوره، خ����الل 

املا�ضية، اإىل حتّول اأمريكي. 
تدخل  امل�����ك�����ان،  ه������ذا  ويف  ه���ن���ا     
يريد  امل��ب��اراة.  الأ�ضرتالية  ال��ورق��ة 
اإل���غ���اء ال��ع��ق��د الذي  الأم���ري���ك���ي���ون 
وقعته كانبريا مع فرن�ضا وا�ضتبداله 
ب��ع��ق��د اأب������رم م���ع وا���ض��ن��ط��ن -مما 
�ضيطرتهم  ب�ضمان  لهم  �ضي�ضمح 
ع���ل���ى اأ�����ض����ط����ول م����ن ال���غ���وا����ض���ات 

�ضيتولون بناءه باأنف�ضهم.
اإىل  املتحدة  الوليات  تعود  وهكذا   
عقيدة “معنا اأو �ضدنا” التي بداأت 
باإمكانها،  ي��ع��د  مل   :2001 ع���ام 
طريق  م���ع  ت��ت�����ض��ام��ح  اأن  ب��ال��ت��ايل، 
عدم  اإن  ال��ه��ادئ.  املحيط  يف  ث��ال��ث 
امل��رون��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ل��ن ي����وؤدي اإل 
اإىل ت�ضعيد التوترات بن وا�ضنطن 
وبكن. بالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضينتج 
قبل  م����ن  ودي  غ����ري  ����ض���ل���وك  ع���ن���ه 
امل��ت��ح��دة جت���اه حلفائها،  ال���ولي���ات 

بدًءا من فرن�ضا.

اأ�شراليا الربيطانية
 تبحث عن االأخ االأكرب

   ثانًيا، ك��ان ك��ل م��ن ك��اي دور�ضيه 
جلهلهما  ���ض��ح��ي��ت��ن  والإل����ي����زي����ه، 
من  الأ�ضرتالين  بذهنّية  اخلا�س 
فرن�ضا  باإمكان  باأن  العتقاد  خالل 
حت��وي��ل اأك����رث م���ن 200 ع���ام من 
الأ�ضرتايل  الدبلوما�ضي  ال��ت��اري��خ 

ل�ضاحلها.
املعا�ضرة  اأ�ضرتاليا  اأن  هنا  نذّكر     
ه���ي ن��ت��اج م�����ض��ت��ع��م��رة ت��رح��ي��ل من 
عام  الربيطانيون  اأقامها  ال�ضجون 
م�ضتعمرات  اإن�����ض��اء  ومت   .1788
اأخ���������رى ت����دري����ج����ًي����ا، ث�����م احت������دوا 
داخ���ل  ي���زال���ون  ول   ،1901 ع����ام 
الإم���رباط���وري���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، مما 
الفيدرايل  الهيكل  اأ�ضرتاليا  اأعطى 
وحتظر  ال������ي������وم.  ن���ع���رف���ه  ال��������ذي 
القوانن الأوىل التي اأقرها الربملان 
ال����دخ����ول اىل الأرا�����ض����ي  ال�������ض���اب، 
الأ�ضرتالية على الأ�ضخا�س الذين 
اأنهم لي�ضوا من البي�س،  مت اإعالن 
وهم يف الواقع اأ�ضخا�س غري اأجنلو 

�ضاك�ضون.
ال��ع��امل��ي��ة الأوىل،     خ���الل احل����رب 
كجزء  الأ���ض��رتال��ي��ة  ال��ق��وات  قاتلت 
ال��ذي كان  من اجلي�س الربيطاين 
ي�����ض��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال���ب���داي���ة اإىل 
اأ�ضرتاليا  ل��ك��ون  ون���ظ���ًرا  ال��ن��ه��اي��ة. 
اجلاللة،  ل�ضاحبة  ا  خمل�ضً تابعا 
رئي�ضة  ال��ث��ان��ي��ة  اإل���ي���زاب���ي���ث  ت��ظ��ل 

الهندي والهادئ.
ال�ضكان  اأرا�����ض����ي  ن��ه��ب  ي�����ض��ج��ع     
الأ�����ض����ل����ي����ن وامل������وق������ع اجل����غ����رايف 
لأ�ضرتاليا، مواطنيها على التفكري 
يف اأن���ه���م حت���ت احل�����ض��ار م��ن��ذ عام 
1788. منذ تلك احلقبة، ي�ضرخ 
ال��ف��رن�����ض��ي��ن يريدون  ب����اأن  ال��ن��ا���س 
غ�����زو ال�����ق�����ارة، ث����م ان���زع���ج���وا من 
واأخريا  واليابانية،  الرو�ضية  امليول 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة... ان خم��ي��ال ال��غ��زو ل 

يزال قويا.
ت�ضعف  ه���ذه،  م�ضعدة”  »ع��ق��دة     
ت�ضبح  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  ك��ب��ري  ح��د  اإىل 
وغ��ري منحازة،  ذاتيا  مكتفية  دول��ة 
ت�����ض��ع��ى اأ����ض���رتال���ي���ا ل��ل��ح��م��اي��ة قبل 
ك��ل ���ض��يء، حتى ل��و ك��ان ذل��ك يعني 
وحتويلهم  احل��ل��ف��اء  غ�ضب  اإث�����ارة 
اإىل اأعداء. و�ضيحدد التاريخ ما اإذا 
القرار  اتخذت  قد  اأ�ضرتاليا  كانت 
اإن  الخ��ت��ي��ار.  واح�����ض��ن��ت  ال�ضحيح 
الأ�����ض����رتال����ي����ن، يف ك����ل احل������الت، 
اإمكان  ي���وج���د  ل  ب���اأن���ه  م��ق��ت��ن��ع��ون 
الوا�ضح  م��ن  الن��ت��ظ��ار،  ويف  اخ���ر. 
اأن كانبريا تعزل نف�ضها يف املحيط 
نقطة  ع�����ربت  اأن  ب���ع���د  ال�����ه�����ادئ، 
الالعودة من خالل تعزيز ت�ضابك 
فاعلية اأ�ضلحتها مع اأ�ضلحة اجلي�س 

الأمريكي.
   بعد اأن اأغرتها التعددية القطبية 
الوليات  تراجعت  وج��ي��زة،  ل��ف��رتة 
الكتلة  عن  الغبار  ونف�ضت  املتحدة 
القدمية  ���ض��اك�����ض��ون��ي��ة  الأجن�����ل�����و 
ال���ت���ي ك����ان����ت، يف امل����ا�����ض����ي، ق�����ادرة 
القارية،  ب����اأوروب����ا  الإ�����ض����رار  ع��ل��ى 
بتطورها  اخل�����ض��و���س  وج���ه  وع��ل��ى 
نخطاأ  األ  يجب  لذلك  ال�ضيا�ضي. 
الهدف: فكانبريا هنا لي�ضت �ضوى 
ال�ضرتاتيجية  يف  ���ض��غ��ري  ب���ي���دق 
الأمريكية جتاه فرن�ضا وخ�ضو�ضا، 

الحتاد الأوروبي.
   يف املا�ضي، قامت اأ�ضرتاليا فقط 
ب��الن��ت��ق��ال م���ن ن��ف��وذ وت���اأث���ري اإىل 
ك��ان��ب��ريا مبفردها  ت�����ض��ر  اآخ�����ر. مل 
اأن���ه ل وزن لها على  اأب����ًدا، م��درك��ة 
وهذا  الثناء،  يف  الدولية.  ال�ضاحة 
���ض��خ��ي��ًف��ا وغ����ري مفهوم  ي���ب���دو  م���ا 
متنح  اأن  ت���ري���د  ل  ه���ي  ل��ب��اري�����س، 
من  بذلك  للقيام  الو�ضائل  نف�ضها 
خالل تطوير اأنظمة دفاع م�ضتقلة 
وفيما  املفارقات،  ومن  بها.  خا�ضة 
ي���ت���ج���اوز اخل����ط����اب ال����ق����وم����ي، اأن 
ك���ان���ب���ريا ت���ب���دو غ����ري ق�������ادرة على 
اأي اأنها  اعتبار نف�ضها “اأ�ضرتالية”، 
وامل�ضتقل  الذاتي  م�ضريها  متتلك 

يف القرن احلادي والع�ضرين.
  وع���ل���ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، ترى 
اأ����ض���رتال���ي���ا ن��ف�����ض��ه��ا دائ����م����ا واأب������دا 
وحماية،  ح��ام  ع��ن  تبحث  كجزيرة 
ويف نظرها ل ت�ضتطيع فرن�ضا لعب 
والوليات  ال�ضن  ب��ن  ال���دور  ه��ذا 
الفتقار  ف��اإن  ه��ذا،  ولكل  املتحدة. 
اإىل  والفتقار  بالنف�س،  الثقة  اإىل 
اإىل  الفتقار  وخ�ضو�ضا،  الو�ضائل، 
ال�ضناعات  وت��ط��وي��ر  ال���ض��ت��ث��م��ار 
الذي  ه��و  ال��ذات��ي��ة،  ال�ضرتاتيجية 
بدور  اأ���ض��رتال��ي��ا  على  ال��ي��وم  يحكم 

الأّمة -الطفل.
اأ�شتاذ حما�شر يف التاريخ يف جامعة 
فلندرز-اأ�شراليا, وباحث م�شارك يف 

مركز التاريخ �شاين�س ب� باري�س

دولتها حتى يومنا ه��ذا. وم��ن عام 
1788 اإىل عام 1941، مت �ضمان 
اأم���ن اأ���ض��رتال��ي��ا ب��ال��ك��ام��ل م��ن قبل 
امل��ل��ك��ي��ة وع���دد قليل من  ال��ب��ح��ري��ة 

الفرقاطات الأ�ضرتالية ال�ضغرية.
تخلى   :1941 ع�������ام  رّج���������ة     
الربيطانيون عن القفل الع�ضكري 
وبحكم  ���ض��ن��غ��اف��ورة،  ت�ضكله  ال����ذي 
الأم�����ر ال���واق���ع، ع���ن اأي ال���ت���زام يف 
امل���ن���ط���ق���ة، مم����ا فاجاأ  ه�����ذه  ����ض���رق 
الأ������ض�����رتال�����ي�����ن ال�����ذي�����ن وج�������دوا 
ح��م��اي��ة يف مواجهة  ب���ال  اأن��ف�����ض��ه��م 
فوق  الياباين  ال��زح��ف  روؤي���ة  خطر 
“ب�ضكل  ومقتنعة  ال��ه��ادئ.  املحيط 
بقرب اجتياح  الوا�ضح”  خطاأ، من 
وغزو ياباين، اأقامت اأ�ضرتاليا خًطا 
ال�ضمالية  اأرا���ض��ي��ه��ا  ع��ن  للتخلي 
ر�ضمًيا  ط��ال��ب��ة  ���ض��ك��ان��ه��ا،  و���ض��ح��ب 
موجات  عرب  اأمريكا  من  امل�ضاعدة 

الراديو.
ب���ريل ه���ارب���ور، كانت  اإذلل  ب��ع��د     
الوليات املتحدة تبحث عن قواعد 
بن  النتيجة:  ال��ه��ادئ.  املحيط  يف 
واح��د من  ك��ان  و1945،   1942
الأرا�ضي  على  اأ�ضخا�س  ع�ضرة  كل 
اأمريكي.  ج��ن��دي  ه��و  الأ���ض��رتال��ي��ة 
الأ�������ض������ل،  ب����ري����ط����ان����ي����ة يف  وم�������ن 
وغرّي  اأمريكية،  اأ�ضرتاليا  اأ�ضبحت 
عاداتهم  ب�����ض��ع��ادة  الأ����ض���رتال���ي���ون 
وخا�ضة  وال�ضتهالكية  الثقافية 

�ضيا�ضتهم الدبلوما�ضية. 
وب����ع����د ث���م���ان���ن ع�����اًم�����ا، ل ي�����زال 
 1942-1941 م����ن����ع����ط����ف 
اأ�ضرتاليا  خ���ي���ارات  ب��ع��م��ق  ي�����ض��ك��ل 

اجليو�ضرتاتيجية.
   يف نهاية احلرب العاملية الثانية، 
بذل الأ�ضرتاليون ق�ضارى جهدهم 
م���ن حماية  ال����ض���ت���ف���ادة  مل��وا���ض��ل��ة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ومل���ا ك���ان عدد 
�ضكان البالد يبلغ 8 مالين ن�ضمة 
ف��ق��ط، ق���ررت ك��ان��ب��ريا ال�����ض��روع يف 
اأو  “الإعمار  ت�ضمى  رمزية  �ضيا�ضة 
حدودها  ف��ت��ح  خ���الل  م��ن  املوت”، 
منذ  �ضاك�ضون  الأجن��ل��و  غ��ري  اأم���ام 

-2003 ث��م   1990– وال���ع���راق 
واأف���غ���ان�������ض���ت���ان. ورغ������م ال����وح����دات 
املتوا�ضعة للغاية، ولكن املنطقية يف 
�ضوء قلة عدد ال�ضكان، فاإن الدعم 
الأ�ضرتايل ي�ضمح للوليات املتحدة 

باإخفاء اأفعالها كائتالف دويل.

بني االأمن وال�شيادة, 
اختارت اأ�شراليا

كيف  ال�����ظ�����روف،  ه�����ذه  ظ����ل     يف 
اعتقدت باري�س اأنها ميكن اأن تقلب 
العقلية  ال����ولء وت��ق��ل��ب ه���ذه  ه���ذا 
ال���ض��ت��ع��م��اري��ة ال��را���ض��خ��ة ب��ق��وة يف 

اأ�ضرتاليا؟
الع�ضكري  ف��رن�����ض��ا  م�����ض��روع  ك���ان     
وال���دب���ل���وم���ا����ض���ي م����ع اأ����ض���رتال���ي���ا 
احلظ  ل�ضوء  ولكن  رائ��ًع��ا،  طموًحا 
مبا  ال��وع��ي  يف  ا  نق�ضً ا  اأي�ضً يعك�س 
التحديات  الأ���ض��رتال��ي��ون  ي��ع��ت��ربه 
املحيطن  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
الهندي والهادئ. ترغب فرن�ضا يف 
املنطقة،  يف  ال�ضالم  على  احل��ف��اظ 
وت��ع��ت��ق��د اأ����ض���رتال���ي���ا، ع���ن ح���ق اأو 
للغاية  حم��ت��م��ل��ة  ح���رًب���ا  اأن  خ���ط���اأ، 
بن ال�ضن وتايوان -وبالتايل بن 
ال�ضن والأمريكين، والتي �ضيقدم 

الأ�ضرتاليون دعمهم لها.
هي  ال�����ض��ي��ادة  لفرن�ضا،  بالن�ضبة     
حتركاتها  جل��م��ي��ع  واأوم���ي���غ���ا  األ���ف���ا 
الدولية، يف تقليد ديغويل يتقا�ضمه 
الطيف ال�ضيا�ضي الفرن�ضي باأكمله. 
اإطاًرا  يعترب  هذا  ال�ضيادة  ومفهوم 
للعديد  بالن�ضبة  للعمل  ���ض��رورًي��ا 
ومع  الفرن�ضين.  امل�����ض��وؤول��ن  م��ن 
اأبًدا  اأ���ض��رتال��ي��ا مل تكن  ف���اإن  ذل���ك، 
الذي  باملعنى  حقيقية  �ضيادة  ذات 
ونفهمها.  الفكرة  ه��ذه  ب��ه  نت�ضور 
ما  لأن  ذل�������ك،  ت����ري����د  ل  ه����ي  ب����ل 
ال�ضيادة  لي�س  الأ���ض��رتال��ي��ن  ي��ه��م 
ب��ق��در م��ا ه��و الأم����ن، ع��ن خ��ي��ال اأو 
تتمتع  ال�ضدد، ل  حقيقة. ويف هذا 
القدرات  متلك  ول  باملكانة  فرن�ضا 
الع�ضكرية للوليات املتحدة، لربط 
املحيطن  يف  ب�ضيا�ضتها  اأ�ضرتاليا 

جان اإيف لودريان، وزير الدفاع الفرن�ضي اآنذاك، يوقع عقد القرن مع رئي�س الوزراء الأ�ضرتايل اآنذاك مالكومل تورنبول ا�ضرتاليا... من احلماية الربيطانية اىل احلماية المريكية

غوا�ضة هجوم نووي �ضوفرين من برنامج باراكودا

عملية اجها�س للدور الفرن�ضي يف املنطقة غوا�ضات كولينز، 22 مار�س 2015 بالقرب من روكينجهام، اأ�ضرتاليا

اأمد بعيد يف عيون بكن دولة تدور 
يف فلك وا�ضنطن.

العقيدة الدبل�ما�شية
 ل� “ اأ�شدقاء كبار واأق�ياء«

اإلغاء  امل��ن��ط��ل��ق، ف����اإن     وم���ن ه���ذا 
جمموعة  م����ع  ال���ع���م���الق  ال���ع���ق���د 
و�ضادما،  عنيفا  ك���ان  ل��ئ��ن  ن���اف���ال، 
خا�ضة  مت��اًم��ا،  مفاجًئا  لي�س  فانه 
ح�ضب  ع������رّبوا،  الأ����ض���رتال���ي���ن  اأن 
يف  لباري�س  ا�ضتيائهم  ع��ن  قولهم، 
ال�ضائد  الت�ضور  اإن  منا�ضبات.  عدة 
يف فرن�ضا لتغيري يف ال�ضرتاتيجية، 

يف  “لغري البي�س”  1945 و  عام 
ال�ضبعينات.

ل�   1951    ع�����ض��و م��وؤ���ض�����س ع���ام 
الوليات  مع  “حتالف  “اأنزو�س” 
نيوزيلندا”،  وج���ارت���ه���ا  امل���ت���ح���دة 
الزاوية  حجر  اأ���ض��رتال��ي��ا  اأ�ضبحت 
لنظام الدفاع ال�ضاروخي الأمريكي 
الهادئ  املحيط  ال�ضتماع يف  ونظام 
خالل احلرب الباردة، مما يجعلها 
هدًفا رئي�ضًيا ملو�ضكو يف حال اندلع 
ت��زال ت�ضت�ضيف  ن��ووي��ة. ول  ح��رب 
اأمريكية  ق���واع���د  اأرا����ض���ي���ه���ا  ع��ل��ى 
ي�ضّنفها منذ  رئي�ضية وعملية، مبا 

ال����دوام.    وجتدر  الأمريكية على 
الدبلوما�ضية  اأن  اإىل  هنا،  الإ���ض��ارة 
الأ�ضرتالية تقوم بالكامل على مبداأ 
والأقوياء”.  ال��ك��ب��ار  “الأ�ضدقاء 
الت�ضديق  م��ع   ،1942 ع��ام  حتى 
قبل  م��ن  و�ضتمن�ضرت  ق��ان��ون  ع��ل��ى 
الربملان الأ�ضرتايل، كانت القرارات 
الدبلوما�ضية للبالد تتخذ يف لندن 
دومينيون.  ك��ان��ت  اأ���ض��رتال��ي��ا  لأن 
القرارات  ه��ذه   ،1945 ع��ام  ومنذ 
ب��الت��ف��اق مع  دائ��ًم��ا  ُت��ت��خ��ذ  نف�ضها 
اأ�ضرتاليا  ت��ب��ع��ت  ل��ق��د  وا���ض��ن��ط��ن. 
وفيتنام  ك���وري���ا  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ن 

متما�ضك  ن���ه���ج  ال�����واق�����ع  يف  ه�����و 
 200 مع  يتما�ضى  لأ�ضرتاليا، مبا 
الدبلوما�ضية  ال��ت��ق��ال��ي��د  م���ن  ع���ام 
ال�ضكان  يدعمها  التي  الأ�ضرتالية 

املحليون.
التحالف  وا�����ض����ح����ن:  ل��ن��ك��ن      
ال���ذي اق��رتح��ت��ه ف��رن�����ض��ا، ل��ئ��ن كان 
ج����دي����ًرا ب���ال���ث���ن���اء، ف���ه���و م����ع ذلك 
تلك  كانت  لقد  ع��ادي.  وغ��ري  �ضاذا 
ال��ل��ح��ظ��ة جم���رد ق���و����س، ف��ق��د اأدت 
على  ال�ضن  م��ع  القوية  ال��ت��وت��رات 
املا�ضية،  ال��ث��الث  ال�����ض��ن��وات  م���دى 
احلظرية  اإىل  اأ�ضرتاليا  ع��ودة  اإىل 

ت�ضت�ضيف اأ�ضرتاليا على اأرا�ضيها قواعد اأمريكية,
 وتعتربهــا بكـني دولـــة تــدور يف فــلك وا�ضــنطن

كانبريا هنا جمرد بيدق �ضغري يف ال�ضرتاتيجية 
الأمريكية جتاه فرن�ضا وخا�ضة الحتاد الأوروبي

اأخطاأت فرن�شا حني اعتقدت اأن باإمكانها حت�يل اأكرث من 200 عام من التاريخ الدبل�ما�شي االأ�شرايل ل�شاحلها

اأدت التوترات القوية مع ال�ضني على مدى ال�ضنوات الثالث املا�ضية اإىل عودة اأ�ضرتاليا اإىل احلظرية الأمريكية

الأ�شباب تاريخية وثقافية ودبل�ما�شية:

هل كان ف�ضخ اأ�ضرتاليا »لعقد القرن« مفاجًئا...؟
•• الفجر -رومان فتحي –ترجمة خرية ال�شيباين

   بالن�شبة اإىل كانبريا, املع�شلة ب�شيطة: الت�شرف كدولة 
ذات �شيادة واحرام العقد مع فرن�شا, اأو اإعطاء االأول�ية 

الأمنها وعالقتها العريقة ب�ا�شنطن.
   اإذا كان اإن�شاء حتالف اوك��س اجلديد -اأ�شراليا واململكة 
الظهر”  يف  “�شربة  -ميثل  املتحدة  وال���الي��ات  املتحدة 
فاإن  حلفاء”,  “بني  ت�ش�رها  ميكن  “خيانة” ال  و  لفرن�شا, 
الغ�ا�شات  �شراء  لعقد  واح��د  جانب  من  اأ�شراليا  اإلغاء 
للدبل�ما�شية  اإه��ان��ة  ج��ان��ب��ه,  م��ن  ي�شكل,  الفرن�شية 

الفرن�شية.    لكن هل كان هذا االإلغاء غري مت�قع؟ اجل�اب 
ال, لعدة اأ�شباب تاريخية وثقافية ودبل�ما�شية.

رهانات العقد لفرن�شا
  ن�شتح�شر بداية, رهانات “عقد القرن” ال�شهري هذا, الذي 
باري�س  بني  املبداأ  حيث  من  اتفاقيته  على  الت�شديق  مت 
وكانبريا يف اأبريل 2016, قبل الت�قيع الر�شمي يف دي�شمرب 

من العام نف�شه. راأ�س حربة هذه ال�شيا�شة اال�شراتيجية, 
باراك�دا  بغ�ا�شات  اأ�شراليا  ت��زود  اأن  فرن�شا  على  ك��ان 
تعمل بالديزل والكهرباء بقيمة 34 مليار ي�رو, مع التزام 

جمم�عة نافال على مدى خم�شة وع�شرين عاًما.
�شراكة  بتط�ير  يتعلق  االأم��ر  ك��ان  لفرن�شا,  بالن�شبة     
وهي  ال��ه��ادئ,  املحيط  جن�ب  يف  دول��ة  اأه��م  مع  رئي�شية 

�شراكة كان من املفر�س اأن تبني ت�افقا وثيقا ودائما على 
الدبل�ما�شية  ال�شبكة  تق�ية  وبالتايل  قرن,  ن�شف  مدى 
قلب  يف  ف�شاء  يف  الفرن�شية  والع�شكرية  واال�شراتيجية 

كل التجاذبات.
   هذه اخلطة, التي يف ال�قت نف�شه حكيمة -الأنها تقرح 
الكّما�شة  من  متحررا  للمنطقة,  ثالثا  دبل�ما�شيا  طريقا 
اإعطاء  اإىل  االأمريكية -وطم�حة -الأنها تهدف  ال�شينية 
ق�ة غري م�شب�قة من االمتداد لفرن�شا “ويف فلكها اأوروبا” 
ذلك,  مع  –تت�شمن  والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة  يف 

نقطتي �شعف ن�شفتا اخلطة والطم�حات الفرن�شية.
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عربي ودويل

االحتبا�س  حماربة 
والتح�ل  احل���راري, 
وال�شيا�شة  الرقمي, 
ترك  اخل��ارج��ي��ة: 
اأجن������ي������ال م���ريك���ل 
ال�ر�شات  من  العديد 
للتحالف  املفت�حة 

املقبل.

•• الفجر -كليمان دانيز 
ترجمة خرية ال�شيباين

ال�ضيا�ضة اخلارجية 
لـــــــن تـــتـــغـــري 
اخل�ضر  ويــتــفــق 
ـــون  ـــظ ـــاف ـــح وامل
ــون  ــرتاكــي ــض وال�
ـــاط  ـــب عـــلـــى ارت
بالأمريكان برلني 

ـــات يف  ـــوب ـــع ـــض �
الطاقي  التحول 
احلكومة  ــى  وعــل
اإدارة  الــقــادمــة 
الوظائف  خ�ضارة 
التخلي  بــ�ــضــبــب 
عــــــن الـــفـــحـــم

بدء احلملة الرئا�ضية يف نيكاراغوا و�ضط توتر
موريللو  روزاري���و   ،2017 ع��ام  منذ  الرئي�س  ونائبة  زوجته 

)70 عاماً(.
وبداأت احلملة يف ظل اأجواء م�ضحونة مع اعتقال 37 �ضخ�ضية 
مر�ضحن  �ضبعة  بينهم  م��ن  اأ���ض��ه��ر،  ب�ضعة  خ��الل  معار�ضة 
اأقوى  ت�ضامورو  كري�ضتيانا  را�ضهم  وعلى  للرئا�ضة،  حمتملن 
ت�ضامورو  فيوليتا  ابنة  وه��ي  الرئا�ضين،  للزوجن  مناف�ضة 

التي هزمت اأورتيغا يف انتخابات عام 1990.
واملعار�ضون متهمون باخليانة وبتهديد �ضيادة البالد مبوجب 
قانون اأقر يف كانون الأول-دي�ضمرب واعترب و�ضيلة ملنع مناف�ضي 

اأورتيغا من الرت�ضح لالقرتاع، واأثار تنديداً دولياً.
“الإرهاب”  ب�  مناف�ضيه  متهماً  العتقالت  اأورتيغا هذه  وبرر 

•• ماناغوا-اأ ف ب

الرئا�ضية يف نيكاراغوا  ال�ضبت حملة النتخابات  اأم�س  ب��داأت  
املقررة يف 7 ت�ضرين الثاين-نوفمرب يف اأجواء ي�ضودها التوتر 
اأبرز معار�ضي  اعتقال  الت�ضويق، على خلفية  ولكن تخلو من 
رابعة  بولية  الفوز  اإىل  ي�ضعى  ال��ذي  اأورتيغا  دانيال  الرئي�س 

على التوايل.
احلاكم  الوطني”  للتحرير  ال�ضاندينية  “اجلبهة  حزب  كان 
وافق بالإجماع على تر�ضيح الرئي�س اأورتيغا )75 عاماً( الذي 
يتوىل ال�ضلطة منذ 2007، بعد اأن حكم البالد بالفعل من 
مع  التوايل  على  رابعة  رئا�ضية  لولية   ،1990 اإىل   1979

ووا�ضنطن بتمويل موؤامرة لالإطاحة به.
���ض��ي��واج��ه اأورت���ي���غ���ا خ��م�����ض��ة م��ر���ض��ح��ن م���ن اأح������زاب ميينية 
�ضغرية خمولة امل�ضاركة يف القرتاع من قبل املجل�س الأعلى 
لالنتخابات، حيث مت اإبطال حتالفات املعار�ضة الرئي�ضية، ول 

�ضيما “حتالف املواطنن من اأجل احلرية«.
بالإ�ضافة اإىل املعار�ضن الذين مت اعتقالهم، ل يزال نحو مئة 
معار�س يف ال�ضجن منذ التظاهرات املناه�ضة للحكومة التي 
هزت البالد يف عام 2018 تنديداً ب� “ال�ضتبداد واملح�ضوبية 

والف�ضاد” داخل ال�ضلطة.
ودفعت  �ضخ�س   300 م��ن  اك���رث  ب��ح��ي��اة  ال��ق��م��ع  حملة  اودت 
الآلف على مغادرة البالد التي يبلغ عدد �ضكانها 6،5 مليون 

ن�ضمة.
اخلمي�س، اأ�ضدر وزراء اخلارجية يف عدة دول، بينها الوليات 
اأمريكا  يف  اأخ���رى  ودول  وفرن�ضا  وك��ن��دا  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة 
الالتينية، بياناً م�ضرتكاً يدين “خرق” النظام الدميوقراطي 

يف نيكاراغوا.
حظر  مع  كوفيد،  تف�ضي  ب�ضبب  للقيود  احلملة  تخ�ضع  كما 
200 �ضخ�س. ويتناق�س هذا الإجراء  التجمعات لأكرث من 
مع رف�س ال�ضلطات اتخاذ تدابري الغالق منذ بداية انت�ضار 
واخلرباء  ال�ضحي  القطاع  يف  العاملون  يعترب  حيث  ال��وب��اء، 
ال�ضلطات  تقدمها  ال��ت��ي  الر�ضمية  احل�ضيلة  اأن  ال��دول��ي��ون 

لكوفيد اأقل من الواقع.

امل�ضجلة يف  ال��ث��اب��ت��ة  ال��ع��ن��ا���ض��ر  م��ن 
احلملة النتخابية الأملانية، حر�س 
جميع الأحزاب املتناف�ضة الرئي�ضية، 
امل�ضيحي  )الحت���������اد  امل���ح���اف���ظ���ون 
امل�ضيحي  ال���دمي���ق���راط���ي-الحت���اد 
الج����ت����م����اع����ي(، وال�����ض����رتاك����ي����ون 
ال���دمي���ق���راط���ي���ون، واخل�������ض���ر، على 
ع��دم ان��ت��ق��اد اأجن��ي��ال م��ريك��ل ب�ضكل 
مبا�ضر. ول�ضبب وجيه: فهي ل تزال 
ال�ضخ�ضية ال�ضيا�ضية الأكرث �ضعبية 
يف البالد، ومهاجمة امل�ضت�ضارة تعني 
العام  ال��راأي  اإىل  بالإ�ضاءة  املخاطرة 
�ضجلها  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  وخ�ضارته. 
ب��ع��ي��د ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن اأن ي��ك��ون بال 
���ض��ائ��ب��ة. وامل���ل���ف���ات امل���رتاك���م���ة التي 
�ضيخلفها  م��ن  مكتب  ع��ل��ى  تركتها 

�ضتتجلى �ضريعا... نظرة عامة:

التحّ�ل الّطاقي: ال يزال 
بعيًدا عن احلياد الكرب�ين

ولية  نهاية  لت�ضّوه  اله��ان��ة  ج��اءت 
اأب���ري���ل،   29 م���ريك���ل: يف  اأجن���ي���ال 
رف�ضت املحكمة الد�ضتورية الأملانية 
حلكومتها.  اخل�ضراء”  “اخلطة 
حقوق  “انتهكت  ل���ق���د  ال�������ض���ب���ب؟ 
لفتقارها  القادمة”  الأج�����ي�����ال 
ل��ط��م��وح خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 

الحتبا�س احلراري.
ن�ضختها،  امل�ضت�ضارة  راجعت  لذلك، 
 55 من  التخفي�س  ن�ضبة  وانتقلت 
اإىل 65 باملائة بحلول عام 2030، 
م�����ع ال����ط����م����وح ل���ت���ح���ق���ي���ق احل����ي����اد 
2045. قبل خم�س  عام  الكربوين 
يف  له  املخطط  التاريخ  من  �ضنوات 

البداية!
بتنفيذ  مكّلفة  ال��ق��ادم��ة  احل��ك��وم��ة 
هذا اللتزام املن�ضو�س عليه قانونا. 
جت�ضيمه  ال�����ض��ع��ب  م���ن  و���ض��ي��ك��ون 
ل��ع��ج��ز ال���ب���الد ع���ن ال���ض��ت��غ��ن��اء عن 
ت�������زال هذه  ل  ال���ف���ح���م.  حم����ط����ات 
متثل 20 باملائة من اإنتاج الكهرباء 
الوطنية. واأعطت اأملانيا نف�ضها حتى 
امل�ضكلة:  لإغ��الق��ه��ا.   2038 ع���ام 
العتماد  م���ن  ق���ري���ًب���ا  ت��ت��م��ك��ن  ل���ن 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
اإغالقها  تقّرر  والتي  باملائة(،   10(

النهائي عام 2022.
للتعوي�س عن هذا النق�س، �ضبق ان 
ا�ضتخدام  خ��ي��اره��ا:  ب��رل��ن  ات��خ��ذت 
اآخ������ر، وه����و الغاز  اأح����ف����وري  وق�����ود 
مع  ال��ت��ن��اق�����س  “رغم  ال����رو�����ض����ي. 
ح�ضتها  اأن  اإل  امل��ن��اخ��ي��ة،  الأه����داف 
با�ضتمرار،  تتزايد  الطاقة  مزيج  يف 
م��ن 61 ت����رياواط يف ال�����ض��اع��ة عام 
يف  ت�����������رياواط   91 اإىل   2014
يالحظ   ،”2020 ع����ام  ال�����ض��اع��ة 
املركز  يف  ال��ب��اح��ث  ليب�ضانت،  ج��ي��ل 
مركز  ويف  العلمي  للبحث  القومي 
املتوقع  بلوخ يف برلن. ومن  م��ارك 
اأنابيب  خ��ط  ت�ضغيل  ب��دء  ي���وؤدي  اأن 
الغاز نورد �ضرتمي 2، اإىل م�ضاعفة 
قدرات التوريد عرب بحر البلطيق. 

النتقالية  ال��ط��اق��ة  ه���ذه  و���ض��ت��ك��ون 
�ضرورية جدا لأن م�ضاهمة الطاقات 
املتجددة ل تزال �ضعيفة )44باملائة 
 .)2020 ع��ام  الكهرباء  اإن��ت��اج  م��ن 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك، ب��ال��ك��اد ميكن 
)مثل  اأ�ضا�ضية  كطاقة  ا�ضتخدامها 
ب�ضبب  النووية(،  الطاقة  اأو  الفحم 
فاإن  ذل��ك،  ومع  املتقطعة.  طبيعتها 
“هذه الطاقة اخل�ضراء �ضت�ضتمر يف 
الرياح  التقدم بف�ضل تطوير طاقة 
الكهرو�ضوئية،  واخلاليا  البحرية 

كما يعتقد جيل ليب�ضانت.
احلكومة  على  �ضيتعن  وبالتوازي، 
الوظائف  خ�����ض��ارة  اإدارة  ال��ق��ادم��ة 
ميثل  الفحم”.  عن  التخلي  ب�ضبب 
القطاع 220 األف عامل، ومت ر�ضد 
40 مليار يورو من الن لدعم حتّول 
م��ن��اط��ق امل��ن��اج��م. وم���ع ذل����ك، فاإنه 
بال�ضتثمارات  مقارنة  �ضغري  مبلغ 
اأملانيا  على  �ضيتعن  التي  ال�ضخمة 
القيام بها لتحقيق احلياد الكربوين 
تريليون   2.3 ال��ق��رن:  منت�ضف  يف 
اأج��راه��ا احتاد  ي���ورو، وف��ًق��ا لدرا�ضة 

ال�ضناعة الأملانية.

الن�شر الرقمي:
 وداعا للفاك�س

اأح��ي��اًن��ا ي��ك��ون الإن���رتن���ت ب��ط��ي��ًئ��ا يف 
اأن���ه م��ن الأف�ضل  اأمل��ان��ي��ا اىل درج���ة 

»ه����ذه امل���خ���اوف ل ت��وج��د ف��ق��ط يف 
ا يف بع�س املناطق  الريف، ولكن اأي�ضً
احل�ضرية”، تاأ�ضف اإيزابيل �ضكريكا، 
ال���ب���اح���ث���ة يف امل���در����ض���ة الأوروب�����ي�����ة 
برلن.  يف  والتكنولوجيا،  ل����الإدارة 
ال���دول���ة متخلفة عن  ف���اإن  وه���ك���ذا، 
الركب يف اخلدمات عرب الإنرتنت:

اإر���ض��ال فاك�س  ال�ضائع  ي��زال من   ل 
لإكمال ملف اإداري. “امل�ضكلة لي�ضت 
التقنيات،  اأو  ال��رق��م��ن��ة  مت��وي��ل  يف 
احلكومة  ب��ن  التن�ضيق  نق�س  لكن 
الفيدرالية والأقاليم، تتابع اإيزابيل 
ن��ح��و احلكومة  ول��ل��ع��ب��ور  ���ض��ك��ريك��ا، 
الإلكرتونية، يجب اقامة هيئة ذات 
�ضكل  يف  وميزانية،  تنفيذية  �ضلطة 

وزارة لل�ضوؤون الرقمية”.
 الق����رتاح م��وج��ود يف ب��رام��ج حزب 
والليربالين،  واملحافظن  اخل�ضر 
مقارنة  تخ�ضر  اأمل��ان��ي��ا  اأن  م��درك��ن 
بجريانها... فهل باتت اأيام الفاك�س 

معدودة؟

ال�شيا�شة اخلارجية:
 نهاية االلتبا�س والغم��س؟

 بعد ان��ت��خ��اب دون��ال��د ت��رام��ب، كان 
ينظر اإىل اأجنيال مريكل يف الغرب 
على اأنها “الزعيمة اجلديدة للعامل 
احلر”. لكنها مل حتتفظ بهذا اللقب 
ال�ضنوات  يف  طويلة.  لفرتة  املجّمل 

لتو�ضيل  احل���������ض����ان  ا�����ض����ت����خ����دام 
العر�س  البيانات الرقمية! هذا هو 
امل�ضحك الذي قدمه م�ضور يعي�س 
يف قرية يف �ضمال الراين -و�ضتفاليا 
ا�ضتغرق  لقد  امل��ا���ض��ي.  دي�ضمرب  يف 
ال�ضور  بايت من  4.5 جيغا  ار�ضال 
على  الواقعة  مطبعته،  �ضاحب  اإىل 
منزله،  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتات   10 ب��ع��د 
وجهتها  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  اأق����ل  وق���ًت���ا 

-ويبلغ املعدل الأوروبي 44 باملائة. 
بن�ضر  فقط  يتعلق  الأم���ر  اأن  ورغ��م 
الراين،  نهر  ع��رب  اخلام�س  اجل��ي��ل 
ل  الرابع  اجليل  �ضبكة  تغطية  ف��اإن 
ال���ّرداءة. ووفًقا لهذا  ت��زال يف غاية 
50 من  اأملانيا املرتبة  املعيار، حتتل 
الذي  الرتتيب  دول��ة يف   100 ب��ن 
اأج���رت���ه ���ض��رك��ة ال���ض��ت�����ض��ارات اوبن 

�ضيجنال.

م���ن خ����الل ت�����ض��ل��ي��م��ه��ا ع��ل��ى قر�س 
ح�ضان  على  �ضاع  بوا�ضطة   DVD
مقارنة بال�ضبكة املحلية يف الكابالت 

النحا�ضية! 
التحتية  ب���ال���ب���ن���ي���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا 
اأجنيال  اأمل��ان��ي��ا  ت��ت��خ��ل��ف  ال��رق��م��ي��ة، 
م���ريك���ل ك����ث����رًيا ع����ن ال����رك����ب. ويف 
ترتيب الدول املتقدمة التي حققت 
بن  الرقمنة  حيث  م��ن  تقدم  اأك��رب 

املرتبة  يف  ت��اأت��ي  و2020،   2018
17 من 19! وهذا لي�س كل �ضيء. 
يف �ضبتمرب 2020، كانت 16 باملائة 
موؤهلة  الأ�ضر اجلرمانية  فقط من 
ال�ضوئية،  الأل��ي��اف  على  للح�ضول 
اأج�����راه�����ا جمل�س  ل���درا����ض���ة  وف����ًق����ا 
يف  ال��ب��ي��وت  اإىل  الب�ضرية  الأل���ي���اف 
اأوروبا، وهو منظمة �ضناعية، مقابل 
الفرن�ضية  الأ����ض���ر  م��ن  ب��امل��ائ��ة   73

غالًبا  امل�ضت�ضارة  تعر�ضت  الأخ��رية، 
وحتى  �ضلبيتها،  ب�ضبب  لن��ت��ق��ادات 
�ضلطوين،  نظامن  جت��اه  تهاونها 
اأعطت  “لقد  وال�������ض���ن.  رو����ض���ي���ا 
للدفاع عن  �ضيء  الأول��وي��ة قبل كل 
الوطنية”،  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��ال��ح 
ي�����رى ب���اح���ث م����ن امل���ع���ه���د الأمل������اين 
اأوًل:  رو�ضيا  اخل��ارج��ي��ة.  لل�ضيا�ضة 
جزيرة  ل�ضبه  العنيف  ال�����ض��م  رغ���م 
الإلكرتونية  وال��ه��ج��م��ات  ال���ق���رم، 
 ،  )2015 ع��ام  البوند�ضتاغ  )���ض��د 
اخل�ضم  نافالني،  األيك�ضي  وت�ضميم 
الرئي�ضي لفالدميري بوتن، رف�ضت 
امل�ضت�ضارة دائًما الذهاب بعيًدا فيما 
قط  تتخل  ومل  بالعقوبات،  يتعلق 
الغاز نورد �ضرتمي  اأنابيب  عن خط 

2، الذي يكتمل الآن تقريًبا.
مع بكن، كان نف�س املنطق تقريبا، 
ي��غ��ّذي��ه م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة الأم����ل 
خ���الل  م�����ن  ال����ن����ظ����ام  “تغيري  يف 
م�ضلحة  يف  ع��ق��ي��دة  التجارة”... 
الت�ضدير: يف عهد مريكل،  �ضناعة 
لها  ح�ضر  ل  �ضراكات  اأملانيا  اأقامت 
منافذ،  وج�����دت  ح��ي��ث  ال�����ض��ن،  يف 
مليار   212( ل�ضياراتها  �ضيما  ول 
البلدين  ب����ن  ال���ت���ج���ارة  يف  ي������ورو 
يف  ك��ان��ت  اأن  وب��ع��د   .)2020 ع���ام 
توّترت  طويلة،  لفرتة  جيدة  حالة 
ب�ضبب  وبكن،  مريكل  بن  العالقة 

هونغ كونغ والأويغور. 
م�ضاحلها  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ  وم������ع 
مريكل  ت�������رتدد  مل  ال�������ض���ن���اع���ي���ة، 
بانتهاكات  التنديد  يف  البهلوانية 

النظام حلقوق الإن�ضان.
يتمكن خلفها من  ل��ن  دقيق  ت���وازن 
“اأّيا كانت احلكومة  احلفاظ عليه. 
انتقاًدا  اأك��رث  برلن  �ضتكون  املقبلة، 
ميجور  ك���ل���ودي���ا  ت����رى  لل�ضن”، 
الأملاين  املعهد  يف  الأب��ح��اث  م��دي��رة 

لل�ضوؤون الدولية والأمنية. 
وهذا من �ضاأنه اأن يعطي مزيًدا من 
املتحدة بزعامة  التعهدات للوليات 
لحتواء  ي�ضعى  ال���ذي  ب���اي���دن،  ج��و 

طموحات الهيمنة ال�ضينية.
رغ����م ك���ارث���ة اأف��غ��ان�����ض��ت��ان ودع�����وات 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون لأوروب����ا لتكون 
وا�ضنطن،  ع���ن  ا���ض��ت��ق��الل��ي��ة  اأك�����رث 
ينتظر اأن تظل برلن مرتبطة ب�ضدة 
بالرابط عرب املحيط الأطل�ضي. وقد 
كرر هذا حزب اخل�ضر واملحافظون 
ال�ضرتاكيون  وال���دمي���ق���راط���ي���ون 
اأحد  انه  خالل احلملة النتخابية: 
يتفقون  ال��ت��ي  القليلة  امل��و���ض��وع��ات 
الكثري  يتغري  األ  “اأتوقع  ع��ل��ي��ه��ا. 
اخلارجية”،  بال�ضيا�ضة  يتعلق  فيما 
ال�ضعب،  من  ميجور.  كلوديا  تقول 
زعيما  ال��ق��ادم  امل�ضت�ضار  تخيل  اإذن، 

للعامل احلر.

عالقة خا�ضة ربطت مريكل برو�ضيا وال�ضنتركة ثقيلة يف انتظار الفائز

منجم الفحم الكبري بالقرب من غابة هامباخ، بالقرب من اآخن، غرب اأملانيا

تخلف رقمي املاين

�شريث العديد من ال�ر�شات املفت�حة:

اأملانيا: التحديات التي تواجه خليفة مريكل القادم...!
املانيا متخلفة عن الركب يف اخلدمات عرب االإنرنت وردم الفج�ة الرقمية من بني الرهانات 

وثائق: ابن بايدن طالب مبليوين دولر لتحرير اأموال القذايف املجمدة •• عوا�شم-وكاالت

ت�ضري ر�ضالتان مل تن�ضرا �ضابقاً من جهات لها عالقات جتارية مع هانرت بايدن، 
للم�ضاعدة  �ضنوياً  بايدن طلب مليوين دولر  الأمريكي جو  الرئي�س  اأن جنل  اإىل 
يف حترير املليارات من الأ�ضول الليبية التي جمدتها اإدارة الرئي�س الأ�ضبق باراك 
اأوباما. والر�ضالتان اللتان ح�ضل عليهما موقع “بيزن�س اإن�ضايدر” خالل العمل 
على م�ضاألة اأخرى، مرتبطتان بر�ضائل الربيد الإلكرتوين املثرية للجدل املكت�ضفة 
يف كمبيوتر هانرت بايدن ال�ضخ�ضي، والتي ادعى اأن�ضاره توزيعها يف جزء من حملة 
ت�ضليل. ويبدو من الر�ضالتن اأن �ضفقة ليبيا مل ُتنجز، ولكن الوثائق تفتح نافذة 
على اآليات بيع نفوذ الإدارة الأمريكية، واملخزون الذي ا�ضتثمره هانرت يف عالقات 
بايدن الأب ال�ضيا�ضية، عندما كان نائباً لأوباما. اإن �ضاحب الر�ضالة الأوىل املوؤرخة 
يف 28 يناير )كانون الثاين( 2015 �ضام جوهري، وهو متربع دميقراطي لديه 
اإىل  ووجهها  ليبيا”،  “م�ضروع  قيادة  يف  ي�ضاعد  وك��ان  اخلليج،  يف  جتارية  اأعمال 

مليار   15 لتحرير  تكافح  كانت  التي  اجلديدة،  الليبية  للحكومة  خا�س  اإحباط 
القذايف. ون�ضرت جملة  اأوباما يف عهد  التي جمدها  الأجنبية  الأ�ضول  دولر من 
اإىل  2013 مع وال��ده يف زي��ارة ر�ضمية  اأن هانرت بايدن �ضافر يف  “نيويوركر”  
العمل لفرتة وجيزة يف بهو  اأحد �ضركائه يف  بكن، حيث رتب لوالده مقابلة مع 
26 فرباير )�ضباط(  فندق الوفد الأمريكي. وت�ضري الر�ضالة الثانية املوؤرخة يف 
2016 اإىل اأن املحادثات مع بايدن ا�ضتمرت يف العام املوايل، حيث تلقى جوهري 
مديراً  عمل  ال��ذي  وا�ضنطن  يف  املحامي  �ضاندويغ،  ج��ون  من  تقريراً  والرحباين 
اأوباما، والذي توا�ضل مع فريق بايدن حول  بالإنابة للهجرة واجلمارك يف عهد 
اإنهم  الأول.  اأم�����س  ب��اي��دن  هانرت  م��ع  “حتدثت  الر�ضالة  يف  وج��اء  ليبيا.  �ضفقة 
مهتمون بامل�ضروع، لكنهم اأكدوا اأنهم لن ي�ضاركوا، اإذا مل يتاألف الفريق، جماعات 
ال�ضغط، واملحامن، والعالقات العامة، من جمموعة �ضغرية من الذين تربطهم 
بهم عالقة وطيدة. هم ل يريدون م�ضاركة جمموعة كبرية ول يريدون اإل الذين 

تربطهم بهم عالقة وثيقة ب�ضبب احل�ضا�ضيات املحيطة مب�ضاركتهم«.

اأوباما الذي �ضارك يف الق��رتاح. ويف  ال�ضيخ حممد رحباين املتربع الآخر حلملة 
ر�ضالته كان اجلوهري وا�ضحاً حول ما يجلبه جنل بايدن اإىل الطاولة، وما يريده 
يف املقابل. وتو�ضح الر�ضالة �ضروط هانرت بايدن مقابل حترير الأ�ضول الليبية، 
وجاء فيها “بناء على حمادثة هاتفية، التقيت ابن الرجل الثاين، هو يريد مليوين 
دولر �ضنوياً ر�ضوم جناح، كما يريد اأن يعن موظفن ميكن اأن يكونوا مقربن منه 
بايدن،  اإيجابيات هانرت  واأو�ضح جوهري ملحمد رحباين  ال�ضرية«.  للحفاظ على 
فقال اإنه “رئي�س برنامج الغذاء العاملي لالأمم املتحدة وجنل الرجل الثاين املطلع 
على ملف ليبيا، ولديه قدرة على الو�ضول اإىل وزارتي اخلارجية واخلزانة، كما اأنه، 
وب�ضبب اأ�ضفاره مع والده، فاإن لديه عالقات يف اأوروبا واآ�ضيا، حيث جمدت اأموال 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف وهيئة ال�ضتثمار الليبية، كما ميكنه الو�ضول 

اإنه  قال جوهري  �ضلبياته،  وامل�ضاعدة هناك«. وعن  ال�ضن،  اأعلى م�ضتوى يف  اإىل 
مدمن كحول وخم��درات، وطرد من اجلي�س الأمريكي ب�ضبب الكوكاين ويحتاج 
لتقرير  لندن  اأو  �ضوي�ضرا  يف  اللقاء  ال��رح��ب��اين  م��ن  وطلب  امل���ال.  اإىل  با�ضتمرار 
اخلطوات التالية. ولفت “بيزن�س اإن�ضايدر” اإىل خطاأ واحد على الأقل يف تقييم 
جوهري لبايدن، وهو ت�ضريح بايدن من الحتياط البحري، ل من اجلي�س، واأن 
غياب الختبار الإيجابي للكوكاين كان ال�ضبب. لكن ح�ضيلة “اإيجابياته” تعك�س 
اإح�ضا�ضاً قوياً مبا ميكن اأن يقدمه للم�ضروع. وكان من�ضب بايدن يف الأمم املتحدة 
يعني اأنه كان يتمتع بالقدرة على مقابلة روؤ�ضاء الدول وجهاً لوجه. واأ�ضاف املوقع 
ال�ضينية  احلكومة  يف  م�ضتوى”  اأعلى  اإىل  “الو�ضول  الوا�ضح  بايدن  عر�س  اأن 
اأفريقيا، م�ضدر  اإذ كانت ال�ضن التي حتاول تعزيز موقعها يف  له دللت كربى، 
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���ض��م��ري دي����ل����و، وه�����و م����ن �ضمن 
ت�ضريح  يف  اأع���ل���ن  امل�����ض��ت��ق��ي��ل��ن، 
اأي  ل����ه����م  ت����ع����د  اأن������ه������م  اذاع�����������ي 
اأو مب��ا يح�ضل  ب��احل��رك��ة  ع��الق��ة 
ول  نهائ����ي  ق�������رار  واأن��ه  داخلها 
نزي������ف  اأّن  كا�ضفا  ع��ن��ه،  ت��راج��ع 
من  واأن���ه  متوا�ضل،  ال�ضتقالت 
ا�ض�������تقالت  ت�ض�������جيل  املنتظر 
جديدة من احلركة يف ال�ض�������اعات 

القادمة. 
وق������ال ال���ق���ي���ادي امل�����ض��ت��ق��ي��ل من 
اأي  اإن��ه ل يوجد  النه�ضة،  حركة 
لتاأ�ضي�س  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  نية 
الأمر  لكن  جديد،  �ضيا�ضي  حزب 

يبقى واردا.
ب��ن ع��الم��ات عمق الزمة  وم��ن 
وان��ف��راط عقد احل��رك��ة، م��ا جاء 
على ل�ضان �ضناء املر�ضني الناطقة 

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

خ���وف���ا م����ن ت�����ض��اع��د ال���ت���وت���رات، 
ي�����ض��ت��ع��د الأم��������ن ال����ع����ام ل����الأمم 
لعقد  اأنطونيو غوتريي�س  املتحدة 
حم���ادث���ات ج���دي���دة ح���ول قرب�س 
املتوقع  ل��ك��ن م���ن غ���ري  امل��ق�����ض��م��ة، 
اإحراز اأي تقدم يذكر فيما ل تزال 
اليونانين  ال��ق��ب��ار���ض��ة  م���واق���ف 
متعار�ضة  الأت������راك  وال��ق��ب��ار���ض��ة 
متاما. اأجرى غوتريي�س املحادثات 
القبار�ضة  زع��ي��م��ي  م���ع  الأخ�����رية 
اليونانين والقبار�ضة الأتراك يف 
وخل�س  جنيف،  يف  ني�ضان/اأبريل 
اإىل اأن لي�س هناك اأر�ضّية م�ضرتكة 

تذكر بن الطرفن.
اأق����ل  ت����ق����دم  ي����ح����رز  اأن  وي�����رّج�����ح 
الثنن عندما ي�ضتقبل غوتريي�س 
ال��زع��ي��م��ن اإىل م��اأدب��ة غ���داء على 
ه��ام�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 
ن���ي���وي���ورك، ب��ع��د دعم  امل��ت��ح��دة يف 
ت��رك��ي��ا ال��ت��ي حت��ت��ل ث��ل��ث اجلزيرة 
اأن  املتو�ضط،  البحر  على  الواقعة 
اإىل دولتن،  ر�ضمًيا  ُتق�ضم قرب�س 
وه��و اأم��ر اأث���ار ان��ت��ق��ادات ح��ادة من 

الغرب.
وق����ال زع��ي��م ال��ق��ب��ار���ض��ة الأت����راك 
ار�����ض����ن ت����ت����ار، احل���ل���ي���ف امل���ق���رب 
ل��ل��رئ��ي�����س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
اأجل  م��ن  �ضي�ضغط  اإن��ه  اإردوغ����ان، 
حل يقوم على دولتن واأقر باأنه ل 

يتوقع تقدما جوهريا.

املعار�ضة  م���وق���ع  يف  ���ض��ي��ن��ت�����ض��ب 
امل�ضاندة  م��وق��ع  يف  ك���ان  اأن  ب��ع��د 
على  تعليقها  يف  وذل���ك  النقدية 
ال��ق��رارات والج����راءات اجلديدة 
التي اتخذها قي�س �ضعيد، ح�ضب 

تعبريها. 
رئي�س  م����و�����ض����ي  ع����ب����ري  ودع��������ت 
اجل���م���ه���وري���ة ق��ي�����س ���ض��ع��ي��د اىل 
حت���دي���د م�����دة ه�����ذه الج��������راءات 
وم����وع����د اج��������راء الن���ت���خ���اب���ات، 
و�ضفته  مل���ا  رف�����ض��ه��ا  م��وؤك��������������������������دة 
ب��احل��ك�����������م ال���ف���ردي امل��ط��ل��ق وفق 
جملة  اأن  ع��ل��ى  م�������ض���ددة  ق��ول��ه��ا 
الح���������وال ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، الم����ن 
ال����ق����وم����ي ال���ت���ون�������ض���ي احل���ق���وق 
التعبري وحرية  واحل��ري��ات وح��ق 
خطوط  وال���ن�������ض���ر،  ال�������ض���ح���اف���ة 

حمراء.

زيارة  ويف  ح��ي��وي.  جت��اري  كمركز 
نيقو�ضيا  ل�ضمال  اإردوغ���ان  بها  قام 
اأع��ل��ن ه��و وتتار  يف مت��وز/ي��ول��ي��و، 
اأنهما �ضيفتحان فارو�ضا التي كانت 
لكنها  اجل��زي��رة  يف  منتجع  اأ���ض��ه��ر 
فر  منذ  اأ���ض��ب��اح  مدينة  ا�ضتحالت 
اليونانيون منها خالل  القبار�ضة 
واأثار   .1974 الغزو الرتكي عام 
ذلك الإع��الن خم��اوف غوتريي�س 
وال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة والحت�������اد 
الأوروبي الذي تعد قرب�س ع�ضوا 

فيه منذ العام 2004.
ه�����ذه اخلطوة  ع����ن  ت���ت���ار  وداف�������ع 
قال  لكنه  قانونية،  باأنها  وو�ضفها 
الق�ضايا  ك��ل  مناق�ضة  مي��ك��ن  اإن���ه 
بعد العرتاف ب�ضيادة “جمهورية 

�ضمال قرب�س الرتكية«.
اأن��ا���ض��ت��ا���ض��ي��اد���س يف خطابه  وات��ه��م 
�ضارخة”  ب”تدخالت  اإردوغ�����ان 
لتن�ضيب تتار رئي�ضا ل”جمهورية 
ل  التي  الرتكية”  قرب�س  �ضمال 

تعرتف بها اإل تركيا.
ح���ق���ق ت���ت���ار ف������وزا م���ف���اج���ئ���ا على 
اأك���ي���ن���ج���ي ال������ذي كان  م�����ض��ط��ف��ى 
القبار�ضة  م����ع  ال���ع���م���ل  ي��ف�����ض��ل 

اليونانين على حل فدرايل.
واتهم اأنا�ضتا�ضياد�س تركيا بالرغبة 
يف خلق وقائع جديدة على الأر�س 
ك��ل هذه  اأن  ال��وا���ض��ح  “من  ق��ائ��ال 
الإجراءات تهدف اإىل الق�ضاء على 
اأ�ض�س  اإىل  ا�ضتنادا  الت�ضوية  اآف���اق 

اإطار الأمم املتحدة املتفق عليه«.

�����ض����ورى حركة  ب���ا����ض���م جم���ل�������س 
النه�ضة اأم�س ال�ضبت حيث اكدت 
ان الدورة 53 من جمل�س �ضورى 
احلركة املنعقدة ب�ضفة ا�ضتثنائية 
ا�ضقطت تركيبة املكتب التنفيذي 

اجلديد.
ون���ق���ل���ت م�������ض���ادر اع���الم���ي���ة عن 
ال�ضورى  ان  ت��اأك��ي��ده��ا  امل��ر���ض��ن��ي 
اأ�ضقط الرتكيبة برمتها وانه مل 
جتديد  لعدم  نظرا  ا�ضم  اي  مير 

القيادة. 
وك�������ان رئ���ي�������س احل�����رك�����ة را����ض���د 
ال��غ��ن��و���ض��ي ق���د اأع��ل��������ن ي�����������������������وم 9 
تركيبة  ع���ن  اجل������اري  ���ض��ب��ت��م��رب 

“اأنا  بر�س  فران�س  لوكالة  و�ضّرح 
ل اأهرب من املحادثات. اأنا م�ضتعد 
للتحدث لكن بواقعية عما يجري 

على اأر�س الواقع«.
فر�ضة  ت���ري���د  ك��ن��ت  “اإذا  وت���اب���ع 
تقوم  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ت�����ض��وي��ة  ف��ع��ل��ي��ة 
دولتن  اأ�ضا�س  على  الت�ضوية  تلك 

مت�ضاويتن و�ضيدتن«.
غوتريي�س  اإن  دبلوما�ضيون  يقول 
ل يتوقع ح�ضول انفراج يف ق�ضية 
احلفاظ  على  ي��ع��ّول  لكنه  قرب�س 
الدبلوما�ضية  م��ن  يكفي  م��ا  على 
ت�ضادم  ان��������دلع  م���ن���ع  اأج������ل  م����ن 
�ضعوبة  رغ���م  ال���ت���ي،  اجل���زي���رة  يف 
للنزاع  �ضيا�ضي  ح��ل  اإىل  التو�ضل 
يف  �ضلميا  فيها  الو�ضع  بقي  فيها، 
معظم الأحيان على امتداد عقود.

وج����زي����رة ق���رب����س م��ق�����ض��م��ة منذ 
عام  ال�����ض��م��ايل  ثلثها  ت��رك��ي��ا  غ���زت 
به  ق��ام  ان��ق��الب  على  ردا   ،1974

رئي�س  ي��د  يف  ال�����ض��ل��ط��ات  جتميع 
ال���ه���ي���اك���ل  غ�����ي�����اب  ال�������دول�������ة يف 
اأن  التعديلية، موؤكدا  الد�ضتورية 
النظام  ت��غ��ي��ري  ال���ض��ت��ف��ت��اء ح���ول 
الد�ضتور  ت��ع��دي��ل  اأو  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
ح����وار  ن��ت��ي��ج��ة  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 
اأن�����������������������ه ل ح�ّل  ع��ل��ى  م�����ض��������������������ددا 
للخروج من الأزمة الراهنة غري 
على  واحلوار  والت�ضارك  الت�ضاور 
و�ضيادة  الوطنية  امل��ب��ادئ  ق��اع��دة 

تون�س.
احلزب  رئي�ضة  قالت  جهتها،  من 
مو�ضي،  عبري  احل��ر  ال��د���ض��ت��وري 
اليوم  م��ن  احل���ر  ال��د���ض��ت��وري  اإن 

مقابل  اإردوغ���ان  الثنن  افتتحها 
اجلانبن  اإن  املتحدة،  الأمم  مقر 
يوؤثر  ل  اإذ  كامل  ب�ضكل  م�ضتقالن 
والقبار�ضة  اليونانيون  القبار�ضة 
الأتراك على حياة بع�ضهم بع�ضا.

من  ال���ك���ث���ري  “ح�ضلت  واأ������ض�����اف 
ال�����ض��ت��ن عاما  خ�����الل  الح��������داث 
املا�ضية ما يجعل العودة اإىل د�ضتور 

العام 1960 اأمرا م�ضتحيال«.
واأو�ضح “اأنا اأحرتم �ضعبه كمجتمع 
اخلا�ضة،  لغتهم  لديهم  منف�ضل. 
لديهم  اخل���ا����س،  دي��ن��ه��م  ل��دي��ه��م 
اأري���د  لكنني  اخل��ا���ض��ة.  ث��ق��اف��ت��ه��م 
اأن يكون هذا الح��رتام متبادل”. 
دولتن  وج������ود  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
عالقات  اإىل  ���ض��ي��وؤدي  منف�ضلتن 
ودية مع تعاون يف جمالت ت�ضمل 
اأمله  عن  معربا  والبيئة،  الطاقة 
“�ضنغافورة  قرب�س  ت�ضبح  اأن  يف 
املتو�ضط”  البحر  �ضرق  يف  اأوروب���ا 

قرارات رئي�س اجلمهورية.«
هناك  ����ض���ي���ك���ون  اأن�������ه  واأو�������ض������ح 
ومن  الغنو�ضي  نه�ضة  نه�ضتان، 
ونه�ضة  �ضعيفة،  و�ضتكون  معه 
م�ضريا  ل��ل��ُم�����ض��ت��ق��ي��ل��ن،  اخ������رى 
“ا�ضتن�ضاخ  ه��و  ح��دث  م��ا  اأن  اإىل 
مع  وق���ع  ومل���ا  ال��رتك��ي��ة  للتجرية 
لرجب  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
ا�ضتقال  ع��ن��دم��ا  اردوغ�����ان  ط��ي��ب 

من حزب الف�ضيلة«.
�ضيتم  اأن��ه  “اعتقد  عبيد:  وت��اب��ع 
تكوين حزب اآخر با�ضم اآخر ولكن 
والإيديولوجيا  القناعات  بنف�س 

ولن يتغرّي الكثري«. 

متيزت  ل��ل��م��ك��ت��ب  ج��دي��������������������������دة 
بتقلي�س عدد اع�ضائ����ه اإىل نح���و 

الن�ضف.
واع��ت��رب الأك���ادمي���ي وال��ب��اح��ث يف 
عبيد،  خالد  ال�ضيا�ضية،  ال�ضوؤون 
�ضلب  احلا�ضلة  ال�ضتقالت  “اإن 
متوقعة  ك��ان��ت  ال��ن��ه�����ض��ة  ح��رك��ة 
منذ مدة، لكن حراك 25 يوليو 

عّجل بح�ضولها«.
واأ����ض���اف يف م��داخ��ل��ة اإذاع���ي���ة اأن 
“ما حدث هو حراك للتموقع”، 
اليوم  اأ���ض��ب��ح��ت  “النه�ضة  واأن 
مهرتئة و�ضعيفة ومعزولة حتى 
ع��ن اجل��ب��ه��ات ال��ت��ي ت��ك��ّون��ت �ضد 

املطالبة بحك�مة
التخندق  ي�����ض��ت��م��ر  الث����ن����اء،  يف 
اجلبهات  وت�������ض���ك���ل  ال�������ض���ي���ا����ض���ي 
لقي�س  وامل��ع��ار���ض�����������������ة  امل��ن��ا���ض��رة 

�ضعيد.
 ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ط��ال��ب احتاد 
ال�ضغل بالت�ضريع بت�ضكيل حكومة 
ال�ضالحيات قادرة �ضمان  بكامل 
خلّو  منتقدا  الدولة،  ا�ضتمرارية 
ت�ضقيف  اأّي  من  الرئا�ضي  الأم��ر 

زمني للحالة ال�ضتثنائية.
ال�����ض��غ��ل حتويل  ورف�������س احت�����اد 
حالة  اىل  ال�ضتثنائية  التدابري 
م����ن خماطر  م������وؤّب������دة، حم������ذرا 

حرق الد�شت�ر
م�������ن ج�����ه�����ة اأخ�������������رى اأق������دم������ت 
جم��م��وع��ة م���ن م��ن��ا���ض��ري قي�س 
�ضعيد، يف �ضارع احلبيب بورقيبة 
على  ال�����ض��ب��ت،  اأم�����س  بالعا�ضمة، 
التون�ضي  ال����د�����ض����ت����ور  مت����زي����ق 
العمل مبا  اأن  وحرقه، معتربين 
قد  النه�ضة”،  “د�ضتور  اأ���ض��م��وه 

انتهى. 
وجتمع �ضباح اأم�س ب�ضع ع�ضرات 
�ضعيد  قي�س  الرئي�س  اأن�ضار  من 
يف �ضارع احلبيب بورقيبة، ورفعوا 
للنه�ضة  م��ن��اه�����ض��ة  �����ض����ع����ارات 

ومنا�ضرة للرئي�س التون�ضي.

دعم الق��رتاح الذي تدعمه الأمم 
امل��ت��ح��دة وال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى اإع���ادة 
ت�ضم  فدرالية  يف  قرب�س  توحيد 

منطقتن.
األ��ق��اه اجلمعة  ال��ذي  ويف اخلطاب 
اأم�������ام اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة لالمم 
اأي�ضا  اأنا�ضتا�ضياد�س  املتحدة، طرح 
 1960 ال��ع��ام  د���ض��ت��ور  اإىل  ع����ودة 
ال������ذي دخ�����ل ح���ي���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ بعد 

ق��وم��ي��ون ق��ب��ار���ض��ة ب��ه��دف �ضمها 
املفاو�ضات  وتوقفت  اليونان.  اإىل 
منذ  اجلزيرة  توحيد  اإع��ادة  ب�ضاأن 

العام 2017.
اأنا�ضتا�ضياد�س  ن��ي��ك��و���س  وق������ال 
املعرتف  قرب�س  جمهورية  رئي�س 
القبار�ضة  وي���ق���وده���ا  دول���ي���ا  ب��ه��ا 
اليونانيون الذين ي�ضكلون غالبية 
�ضيوا�ضل  اإن�����ه  اجل����زي����رة،  ���ض��ك��ان 

حتى التو�ضل اىل ت�ضوية نهائية«.
اإىل  التو�ضل  يف  الآم��ال  وتت�ضاءل 
 2004 العام  حل دبلوما�ضي منذ 
عندما رف�س الناخبون القبار�ضة 
التي  التوحيد  خطة  ال��ي��ون��ان��ي��ون 
ال�ضابق  ال���ع���ام  الأم������ن  ط��رح��ه��ا 

لالأمم املتحدة كويف اأنان.
وق��ال تتار ال��ذي ك��ان يتحدث من 
ن��اط��ح��ة ال�����ض��ح��اب اجل���دي���دة التي 

بريطانيا  ع��ن  ق��رب���س  ا���ض��ت��ق��الل 
رئي�س  ي����ك����ون  اأن  ع���ل���ى  وي���ن�������س 
اجلزيرة قرب�ضيا يونانيا واأن يكون 

نائب الرئي�س قرب�ضيا تركيا.
هذه  اإن  ال���ق���ول  “يجب  واأ����ض���اف 
تكون  اأن  ب��ه��ا  ي��ق�����ض��د  ل  ال���دع���وة 
ب��دي��ال ع��ن الأ���ض��ا���س امل��ت��ف��ق عليه 
للت�ضوية بل ت�ضهيل عودة املجتمع 
الدولة  اىل  ال���رتك���ي  ال��ق��رب���ض��ي 

احت�اد ال�ش��غل يج��دد مطالبته بت�ش�ريع ت�ش�كيل حك�م�ة اأن�شار قي�س �شعّيد يحرق�ن ن�شخا من الد�شت�ر الت�ن�شي

  بينهم قيادات من ال�شف االأول:

ا�ضتقالة اأكرث من 113 قياديا: النه�ضة تنفجر من الداخل
•• الفجر - تون�س

النه�شة  ق��ي��ادي يف ح��رك��ة  م��ائ��ة  م��ن  اأك���رث  ق���ّدم 
واأع�شاء  ن�اب  القائمة  �شّمت  وقد  منها,  ا�شتقالتهم 
جمل�س  يف  واأع�شاء  التاأ�شي�شي  املجل�س  يف  �شابق�ن 

ال�ش�رى وم�ش�ؤول�ن جه�ي�ن. 

“اخليارات  ل�  امل�ش�ؤولية  امل�شتقيلني  بيان  حّمل  وقد 
ما  النه�شة”  حركة  لقيادة  اخلاطئة  ال�شيا�شية 
اأدى اإىل “عزلته��������ا وع����دم جناحها يف االنخراط 
اخلطر  ملقاومة  م�شركة  جبه�������ة  اأي  يف  الفاعل 
 22 ق���رارات  متثله  ال��ذي  الداه������م  اال�شتبدادي 

�شبتمرب 2021..

اال�شتقالة  يف  املبا�شر  ال�شبب  اأّن  على  م�شددين 
من  احلزب  اإ�شالح  يف  بالف�شل  اعرافهم  اجلماعية 

الداخل.
ال�شف  من  قيادات  اال�شتقالة  بيان  مّ�قعي  بني  ومن 
ديل�  و�شمري  املكي  اللطيف  عبد  غ��رار  على  االأّول 
الن�اب  جمل�س  اأع�شاء  من  وعدد  �شامل,  بن  وحممد 

الك�شيك�شي  جميلة  غرار  على  اخت�شا�شاته  املعلقة 
والت�مي احلمروين ورباب اللطيف ون�شيبة بن علي, 
على  التاأ�شي�شي  ال�طني  املجل�س  اأع�شاء  من  وعدد 
ال�ش�رى  املجل�س  اأع�شاء  اآمال عزوز, وعدد من  غرار 
ال�طني وجمال�س ال�ش�رى اجله�ية واملكاتب اجله�ية 

واملحلية.

انهيار حركة النه�ضة

حرق الد�ضتور

اآمال منخف�ضة يف حمادثات الأمم املتحدة ب�ضاأن قرب�س

املغرب يت�ضلم طلبية اأوىل 
من م�ضريات تركية

•• الرباط-اأ ف ب

ت�ضّلم املغرب يف منت�ضف اأيلول-�ضبتمرب طلبّية اأوىل من الطائرات الرتكّية 
وفق ما نقلت و�ضائل   ،”2 “بريقدار تي بي  املقاتلة  دون طّيار من طراز 
ر�ضمّية  وهو �ضفحة غري  “فار-ماروك”،  اإع��الم حمّلية عّدة عن منتدى 

للقّوات امل�ضّلحة املغربّية على “في�ضبوك«.
كانت الرباط طلبت يف ني�ضان-اأبريل 13 طائرة من هذا الطراز “يف اإطار 
امللكّية، حّتى تكون على  امل�ضّلحة  القّوات  م�ضل�ضل تطوير وجتديد تر�ضانة 
ح�ضب  اأعلى درجات احلداثة والكفاءة واجلاهزّية ملواجهة كاّفة الأخطار”، 

�س. منتدى “فار-ماروك” املتخ�ضّ
ويف اأعقاب العقد الذي وّقع مع �ضركة “بايكار” الرتكّية بقيمة 70 مليون 
املغرب  من  ع�ضكرّيون  خ�ضع  املحّلية،  ال�ضحافة  تداولته  رقم  وهو  دولر، 

لربنامج تدريبي يف تركيا خالل الأ�ضابيع الفائتة، وفق املنتدى.
اأ�ضهار الرئي�س الرتكي  اأحد  ة التي يديرها  اخلا�ضّ “بايكر”  كانت �ضركة 
رجب طيب اردوغان قد �ضّدرت خالل ال�ضنوات الفائتة طراز “بريقدار تي 
بي 2” اإىل اأوكرانيا وقطر واأذربيجان. وي�ضتخدم املغرب طائرات بال طيار 

لأغرا�س ا�ضتخبارية وملراقبة حدوده، وفقا خلرباء ع�ضكرين حملين.

وا�ضنطن ت�ضهل اإي�ضال 
امل�ضاعدات اإىل اأفغان�ضتان 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

على  املفرو�ضة  القت�ضادية  العقوبات  من  اإعفاءين  املتحدة  الوليات  اأج��ازت 
منها  حم��اول��ة  يف  وذل���ك  اأفغان�ضتان،  يف  ال�ضلطة  ت��ول��ت  ال��ت��ي  طالبان  ح��رك��ة 
لت�ضهيل اإي�ضال امل�ضاعدات الإن�ضانية اإىل البالد. يتيح الإعفاء الأول للحكومة 
الدولية  والكيانات  املنظمات  وبع�س  احلكومية  غري  واملنظمات  الأمريكية 
اإن�ضانية لأفغان�ضتان، اأو غريها من الأن�ضطة التي ت�ضاهم يف  “تقدمي م�ضاعدة 
تلبية الحتياجات الأ�ضا�ضية” يف البالد، ح�ضب بيان �ضادر عن وزارة القت�ضاد 
بت�ضدير  املرتبطة  التعامالت  ببع�س  في�ضمح  الثاين  الإعفاء  اأما  الأمريكية. 
اأ�ضمدة(، والأدوية واملعدات الطبية. وقالت  املنتجات الزراعية )اأغذية، بذور، 
الأمريكية من قدرة  العقوبات  األ حتد  “تبقى ملتزمة ب�ضمان  اإنها  ال��وزارة 
املدنين يف اأفغان�ضتان على تلقي دعم اإن�ضاين من حكومة الوليات املتحدة اأو 
املجتمع الدويل، مع ال�ضتمرار يف الوقت نف�ضه يف حرمان طالبان والكيانات 
والأفراد الآخرين اخلا�ضعن لعقوبات، من الو�ضول اإىل اأ�ضول معّينة«. بعد 
�ضقوط احلكومة املدنية يف كابول ب�ضكل �ضريع وا�ضتيالء طالبان على ال�ضلطة، 
قام �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل بتعليق اأن�ضطتهما يف البالد، ما اأدى 

اىل حجب امل�ضاعدات عن هذه الدولة.

باك�ضتان والهند تتبادلن اتهامات بالتطرف يف الأمم املتحدة 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اتهم رئي�س الوزراء الباك�ضتاين عمران خان الهند يف الأمم املتحدة ب�”ن�ضر 
الإرهاب” بحق امل�ضلمن، ما اأثار رد فعل قوي من الوفد الهندي.

ويف خطابه اأمام اجلمعية العامة ال�ضنوية لالأمم املتحدة، اتهم عمران خان 
م�ضلمي  على  “الق�ضاء  يريد  باأنه  مودي  ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س 
الهند«. واأ�ضاف خان يف خطابه الذي األقاه عرب الفيديو اأن “اأ�ضواأ اأ�ضكال 

الهند”  يف  حاليا  ت�ضود  انت�ضارا  واأكرثها  الإ�ضالموفوبيا 
هذا  يف  يعي�ضون  م�ضلم  مليون   200 ق��راب��ة  تطال  وه��ي 
هي  وباك�ضتان  الهند  ب��ن  ال�ضائكة  امل�ضائل  وم��ن  البلد. 
بن  هماليا  ج��ب��ال  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ك�ضمري،  ق�ضية 

البلدين الذين يتنازعان عليها.
ويت�ضاعد الغ�ضب يف ك�ضمري الهندية منذ العام 2019 
ع��ن��دم��ا األ��غ��ت ن��ي��ودل��ه��ي احل��ك��م ���ض��ب��ه ال���ذات���ي للمنطقة 
املنطقة  �ضكان  ويقول  املبا�ضرة.  �ضلطتها  حتت  وو�ضعتها 
ذلك  منذ  ا�ضتد  القمع  اإن  م�ضلمة  غالبية  تقطنها  التي 
احلن. وحتدث عمران خان يف اليوم الذي يزور ناريندرا 
الأمريكية  ال�����ض��ل��ط��ات  وات���ه���م  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  م�����ودي 
حلقوق  الهند  ترتكبها  التي  “النتهاكات  عن  بالتغا�ضي 
ال�ضكرترية  وردت  ال��ع��ق��اب«.  م��ن  الإف����الت  م��ع  الإن�����ض��ان 

ال�ضابة �ضنيها  الدبلوما�ضية  املتحدة  الهندية لدى الأمم  البعثة  الأوىل يف 
دوبي على خان باتهامها باك�ضتان باإيواء اأ�ضامة بن لدن الذي قتلته القوات 
الأمريكية اخلا�ضة يف العام 2011 بغارة على مدينة اأبوت اآباد حيث كان 
يختبئ. وحتدثت اأي�ضا عن العنف الذي ميار�س بحق الأقليات يف باك�ضتان 
 1971 العام  يف  ارتكبت  التي  والدينية”  الثقافية  “الإبادة  اإىل  م�ضرية 

عندما ح�ضلت بنغالد�س على ا�ضتقاللها.
ال��دور الذي  اإزاء  ب��اي��دن، عن قلقه  اأع��رب م��ودي خ��الل لقائه  من جانبه، 
اخلارجية  وزي���ر  وق���ال  اأفغان�ضتان.  يف  باك�ضتان  ت��وؤدي��ه 
بعد  لل�ضحافين  �ضرينغال  ف���ارده���ان  ه��ار���س  ال��ه��ن��دي 
انتهاء املحادثات اإن الهند دعت اإىل اإجراء “تدقيق وثيق 
باك�ضتان  دور  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان،  يف  باك�ضتان  ل���دور  وم��راق��ب��ة 
اأمام  واأك��د عمران خ��ان يف خطابه  الإره���اب«.  يف م�ضاألة 
الأمم املتحدة اأن طالبان تعهدت احرتام حقوق الإن�ضان 
و�ضجعت املجتمع الدويل على التفاو�س معها. و�ضدد على 
“علينا تعزيز احلكومة احلالية وحتقيق ا�ضتقرارها  اأنه 
من اأجل م�ضلحة ال�ضعب الأفغاين«. كذلك، دافع خان عن 
موقف بلده، الداعم الرئي�ضي لنظام طالبان بن عامي 
1996 و2001 الذي فر�س العقيدة الإ�ضالمية واأوى 
تنظيم القاعدة، ما اأدى اإىل الغزو الأمريكي لأفغان�ضتان 

عقب هجمات 11 اأيلول-�ضبتمرب 2001.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن نادي اأبوظبي للريا�ضات ال�ضراعية واليخوت عن فتح باب الت�ضجيل اأم�س ، 
للم�ضاركة يف �ضباق النوف للمحامل ال�ضراعية فئة 43 قدماً "اجلولة الثانية"، 
ليقام  املقبل،  الراغبن ظهر اخلمي�س  اأم��ام  الت�ضجيل  باب  اإغ��الق  يتم  اأن  على 

ال�ضباق ال�ضبت املوافق الثاين من اأكتوبر املقبل.

ويعد �ضباق النوف - الذي يقام حتت رعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة - اأول �ضباق من فئة ال�ضباقات 
البواني�س  لفئة  �ضباقن  اأقيم  حيث  ال�ضيفي  التوقف  من  العودة  بعد  الكربى 

فقط.
وحدد النادي جمموعة من ال�ضرتاطات اخلا�ضة للراغبن يف امل�ضاركة، اأهمها 
اللتزام التام بالإجراءات الحرتازية للحد من انت�ضار فريو�س كورونا، ف�ضاًل 

اأوراق  عن حتمية احل�ضول على اجلرعات الثالث امل�ضادة للفريو�س مع وجود 
الرميثي  اأحمد ثاين مر�ضد  املعتمد وتوجه  ثبوتية لذلك من تطبيق احل�ضن 
اإىل  بال�ضكر  واليخوت  ال�ضراعية  للريا�ضات  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ولالأحداث  لل�ضباق  �ضموه  رعاية  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
الأ�ضا�ضي  ال��راف��د  ه��ي  �ضموه  رع��اي��ة  اأن  م��وؤك��داً  ال��ن��ادي،  ينظمها  التي  ال��ك��ربى 
القيادة  تاأكيد دعم  الواقع. وقال : بكل  اأر�س  التي تتحقق على  لكل النجاحات 

بالرتاث  الهتمام  واأن  ل�ضيما  النجاحات،  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  ه��و  الر�ضيدة 
الوطني الأ�ضيل اإرث غر�ضة يف نفو�س اجلميع املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". وطالب الرميثي اجلميع ب�ضرورة اللتزام باللوائح 
املتبعة،  التقيد بالإجراءات الحرتازية  املنظمة لل�ضباق، ف�ضاًل على  والقوانن 
م�ضدداً على اأنه ل تهاون يف تنفيذ هذه الإجراءات على الإطالق، ولن ي�ضمح لأي 

�ضخ�س خمالف بالتواجد �ضمن امل�ضاركن يف هذا املحفل الرتاثي الكبري.

•• الفجرية-وام:

البدنية  واللياقة  الأج�ضام  لبناء  الفجرية  حتدي  بطولة  فعاليات  اختتمت 
وم�ضارعة الذراعن يف جممع زايد الريا�ضي برعاية �ضمو ال�ضيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية باإقامة مناف�ضات اليوم الثالث 
الإمارات  احتاد  رئي�س  ال�ضرقي  �ضيف  بن  بن حمد  ال�ضيخ عبداهلل  بح�ضور 
ال�ضرقي  اأحمد بن حمد بن �ضيف  البدنية وال�ضيخ  لبناء الأج�ضام واللياقة 
وحممد عبيد بن ماجد رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة وعدد من القيادات 

الريا�ضية.
وفازت الإمارات ب�ضبع ميداليات ملونة بواقع ثالث ذهبيات وثالث ف�ضيات 
فوز  الثالث  اليوم  نتائج  اأه��م  وم��ن   .. امل�ضاركة  ال��دول  وبرونزية يف �ضدارة 
نيله  اإىل  اإ�ضافة  الأب��ط��ال  بطل  بكاأ�س  اندريو  جينيدو  النيجريي  الالعب 
بهذا  ثانيا  ح��ل  بينما  كيلوغراما   95 م��ن  اأع��ل��ى  ب���وزن  الذهبية  امليدالية 
الوزن مواطنه ديفيد بوديبي ونال الف�ضية .. فيما فاز الكامريوين البريت 

�ضيدوين بالربونزية.
تاله  بالذهبية  مو�ضى  عبا�س  الإي���راين  ف��از  كيلوغراما   95 وزن حتت  ويف 
امل�ضري اأحمد �ضيد �ضعبان بالف�ضية ونال الإيراين �ضيد جعفر الربونزية، 
ويف وزن 85 كيلوغراما فاز الإيراين عبا�س علي اأكرب بالذهبية ونال الف�ضية 

الفلبيني اريال كوانين ونال الربونزية ال�ضريالنكي ادوارد كارغبو.
وقدم ال�ضيخ عبداهلل بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
حاكم الفجرية و�ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد 
الفجرية وال�ضيخ �ضالح بن حممد ال�ضرقي رئي�س دائرة ال�ضناعة والقت�ضاد 
يف الفجرية على الدعم الالحمدود الذي قاد للنقلة النوعية الكبرية معربا 

عن �ضعادته للتميز يف اتباع الإجراءات الحرتازية.
الإج����راءات  وم��واك��ب��ة  البطولة  اإق��ام��ة  يف  املتحقق  بالنجاح  �ضعداء   : وق��ال 
الر�ضيدة ونهجها  القيادة  روؤية  الحرتازية ملواجهة اجلائحة وذلك بف�ضل 
والذي  /كوفيد19-/  فريو�س  تداعيات  من  للتعايف  امل�ضتقبل  با�ضت�ضراف 

انعك�س ب�ضكل كبري على �ضالمة و�ضحة جمتمع الإم��ارات، لذلك ن�ضعر يف 
احتاد بناء الأج�ضام واأ�ضرة بطولة الفجرية الدولية لبناء الأج�ضام ب�ضعادة 
الفائزين  الأبطال  لكل  والفنية ونبارك  التنظيمية  املخرجات  لكافة  كبرية 

واللجنة املنظمة للبطولة.
من جانبه قال �ضعادة حممد بن ماجد : البطولة كانت حتديا كبريا تزامنا 
مع الإج��راءات الحرتازية جلائحة كورونا وم�ضاركة نحو 150 بطال من 
القيادة  لكننا بف�ضل اهلل ودعم  العامل  الدولين من خمتلف دول  الأبطال 

متكنا من النجاح يف جميع اجلوانب الإداري��ة والفنية وما يت�ضل ب�ضالمة 
اجلمهور وجنح معنا طاقم التحكيم بتاأمن احليادية املطلوبة خالل فرز 

النتائج .
من جهته قال خليل معروف مدير البطولة : نعتز بنجاح الن�ضخة 21 من 
البطولة على التوايل وهو اإجناز تاريخي لريا�ضة بناء الأج�ضام يف الإمارات 
بف�ضل  تراكمت  خ��ربة  النجاح  ه��ذا  خلف  ويقف  للبطولة  املنظمة  وللجنة 

النجاحات املتتالية وفريق عمل مميز ونبارك جلميع الأبطال الفائزين.

•• دبي-وام:

كرة  ريا�ضة  ملتقى  اآخر حمطات  اأم�س  الإماراتي اخلا�س  الأوملبياد  اختتم 
"جام" الريا�ضية لكرة  اأكادميية  3x3 والذي ينظمه بال�ضراكة مع  ال�ضلة 
خطته  �ضمن  دب��ي،  جمريا  اخلا�ضة  الحت���اد  مدر�ضة  مالعب  على  ال�ضلة 
برلن  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  ا���ض��ت��ع��داداً   ،3X3 ال�ضلة  ك���رة  ري��ا���ض��ة  لتطوير 
هذه الفعالية حمطتان اإحداهما يف موؤ�ض�ضة زايد العليا  و�ضبقت   .2023
باأبوظبي يوم 11 �ضبتمرب، والثانية يف نادي خورفكان للمعاقن بال�ضارقة 
يوم 18 �ضبتمرب املا�ضي. وقدم مدراء الأطباء املتطوعن التابعن لربنامج 
الك�ضف ال�ضحي فحو�ضات اأ�ضنان جمانية جلميع الالعبن امل�ضاركن على 

هام�س امللتقى.
فار�س  بن  �ضهيل  بنت  �ضما  معايل  من  كل  اأم�س  اخلتامية  الفعالية  و�ضهد 
املزروعي وزيرة دولة ل�ضوؤون ال�ضباب، رئي�ضة جمل�س اأمناء الأوملبياد اخلا�س 
بالأوملبياد  وامل�ضاريع  ال�ضرتاتيجيات  مدير  حممد  وفاطمة  الإم���ارات���ي، 
لل�ضيدات من  ف��رق  و3  للرجال  ف��رق   5 املحطة  تلك  و�ضاركت يف  اخلا�س، 
نادي دبي لأ�ضحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقن واأكادميية اأبطال الأمل 
من  امل��وح��دي��ن  �ضركائهم  ج��ان��ب  اإىل  ب��دب��ي،   Heroes of Hope
اأكادميية جام الريا�ضية. جدير بالذكر اأن حكام احتاد الإمارات لكرة ال�ضلة 
اأن�ضطة  كافة  ي�ضهم الحت��اد يف دعم  امللتقى، حيث  اأداروا كافة مباريات  قد 

ريا�ضة كرة ال�ضلة لالأوملبياد اخلا�س.

وقالت معايل �ضما املزروعي : نفخر بالتنظيم الرائع لهذا امللتقى وم�ضاهمات 
كل �ضركاء الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ال�ضرتاتيجين يف اإجناحه، ول�ضيما 
الفر�ضة  هي  اأي�ضاً  وهذه   .. تدريجي  ب�ضكل  الريا�ضية  املناف�ضات  عودة  مع 
املنا�ضبة لتقدمي ال�ضكر لكل الأندية امل�ضاركة، واملدربن وعائالت الالعبن 
العودة  للم�ضاهمة يف  كبرية  بذلوا جهوداً  الذين  والدعم  الرعاية  وطواقم 
الآمنة ملمار�ضة الريا�ضة يف الدولة، واإطالق طاقات الالعبن من اأ�ضحاب 
بالريا�ضية  �ضغفهم  لإ�ضباع  يتوقون  الذين  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  الهمم 

ويتمتعون بامل�ضاركة واملناف�ضة كما �ضهدنا اليوم.
وجرى على هام�س امللتقى التوقيع على مذكرة تفاهم بن الأوملبياد اخلا�س 
الإماراتي واأكادميية جام الريا�ضية يتم من خاللها تنفيذ عدد من امل�ضاريع 
والربامج الريا�ضية امل�ضرتكة خالل الفرتة القادمة، والتي ت�ضمل ريا�ضات 
كرة اليد، وكرة الطاولة، والتن�س الأر�ضي لتطوير م�ضتوى لعبي الأوملبياد 
املختلفة، وذلك  الريا�ضات  وتاأهيل لعبن جدد �ضمن  الإماراتي،  اخلا�س 
الفرتة  خالل  والدولية  القليمية  البطولت  يف  م�ضاركات  اأف�ضل  لتحقيق 
ال��ق��ادم��ة، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س برلن 

.2023
اأملانيا، ومن  2023 لأول مرة يف  ال�ضيفية برلن  العاملية  الألعاب  وتنظم 
2023، حيث �ضي�ضارك  24 يونيو  اإىل   17 اإقامتها يف الفرتة من  املزمع 
الآلف من الالعبن من اأ�ضحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية من حول 

العامل يف 26 ريا�ضة ون�ضاط موحد.

برعاية حمدان بن زايد 

»اأبوظبي لل�ضراع« يفتح اأبواب الت�ضجيل ل�ضباق »النوف 43«

عبداهلل ال�ضرقي ي�ضهد ختام فعاليات بطولة حتدي الفجرية لكمال الأج�ضام

3x3 الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يختتم ملتقى كرة ال�ضلة

رادوكانو تتخلى عن مدربها 
وتبحث عن خربة اإ�ضافية 

الوليات  بطولة  بلقب  املتوجة  رادوك��ان��و،  اإمّي���ا  اليافعة  الربيطانية  اأعلنت 
املتحدة املفتوحة لكرة امل�ضرب، انف�ضالها عن مدربها اأندرو ريت�ضارد�ضون بحثاً 

عن مدرب اأكرث خربة يحافظ على م�ضارها الت�ضاعدي.
وريت�ضارد�ضون الذي دّرب لعبن بريطانين نا�ضئن، عمل مع رادوكانو )18 
�ضافر  ثم  كنت،  منزلها يف  بالقرب من  امل�ضرب  لكرة  بروملي  عاماً( يف مركز 

معها اإىل نيويورك حيث خا�ضت الأدوار التاأهيلية لثاين بطولة كربى.
اأن��دي م��وري، الذي تخلت عنه  حّل بدًل من نايجل �ضريز، والد زوجة النجم 

رادوكانو بعد بلوغها دور ال�16 يف بطولة وميبلدون يف متوز/يوليو املا�ضي.
اإن��ك��ل��رتا ل��ك��رة امل�ضرب يف املركز  ق��ال��ت رادوك��ان��و يف ح��دث نظمه ن���ادي ع��م��وم 
الوطني "بعد وميبلدون، كنت م�ضنفة نحو 200 يف العامل، واآنذاك اعتقدت 
اأن اأندرو �ضيكون مدرباً عظيماً خلو�س التجربة، فذهبنا اإىل الوليات املتحدة 
م�ضريتي،  من  العمر  ه��ذا  "يف  تابعت  البطولة".  يف  بالفوز  اأحلم  اأك��ن  ومل 
ل�ضخ�س ميلك  الآن  بحاجة  اين  اأدرك���ت  ال��ع��امل،  يف  الالعبات  اأب��رز  ومواجهة 
اأنا  خربة دورات املحرتفات على اأعلى م�ضتوى". اأ�ضافت "اأنا جديدة يف ذلك، 

بحاجة ملن يقودين حيث خا�س التجربة".
وفيما اعترب البع�س قرارها قا�ضياً، اعتربت ان التخلي عن ريت�ضارد�ضون كان 
ال�ضعب خو�س ذلك بعد  "من  الرائع يف فال�ضينغ ميدوز  بعد الجن��از  �ضعباً 

التجربة الرائعة مع فريقك، لكن هذا ما احتاجه الآن".
املا�ضي يف  دوراتها الحرتافية يف حزيران/يونيو  اأوىل  التي خا�ضت  رادوكانو 
نوتنغهام، ثم حدثن اإ�ضافين قبل خو�س فال�ضينغ ميدوز، قالت انها تفكر يف 
موعد عودتها اإىل املالعب. ومن املقّرر اأن تبداأ دورة انديان ويلز املرموقة يف 6 
ت�ضرين الأول/اأكتوبر "اأينما لعبت تالياً �ضاأكون متاأكدة من جاهزيتي. ل اأريد 
الت�ضّرع مبكراً". وبعد اجنازها اخلارق يف نيويورك، عندما اأ�ضبحت اأول لعبة 
�ضاعدة من الت�ضفيات حترز لقباً يف البطولت الأربع الكربى، ارتقت رادوكانو 
"دبليو تي  التاأهل اإىل نهائيات بطولة  اأي�ضاً  22 عاملياً ومبقدورها  اإىل املركز 

ايه" يف ختام املو�ضم.

••  الريا�س-الفجر

الأوملبية  اللجنة  ورئي�س  الريا�ضة  وزير  الفي�ضل  تركي  بن  الأمري عبدالعزيز  �ضمو  اأكد 
ال�ضعودية اأن اململكة �ضتكون على موعد مع ا�ضت�ضافة اأكرب حدث عاملي يف دي�ضمرب املتمثل 

باإقامة �ضباق الفورمول واحد للمرة الأوىل يف تاريخها. 
اإن  وا���س:  ال�ضعودية  الأن��ب��اء  وكالة  نقلته  ت�ضريح  يف  الفي�ضل  عبدالعزيز  الأم��ري  وق��ال 
القطاع الريا�ضي يحظى بدعم ل حمدود وكبري من القيادة الر�ضيدة - اأيدها اهلل - ، مما 
اأ�ضهم ب�ضكل وا�ضح يف حتقيق نه�ضة �ضاملة متكاملة، مببادرات تنموية وخطط مدرو�ضة 

معه  واأ�ضبحت  �ضناعة،  اإىل  الريا�ضة  به  2030"، وحتولت  اململكة  "روؤية  مع  تتما�ضى 
اململكة  اإن  وتابع:  الريا�ضية.   املنا�ضبات  اأك��رب  ل�ضت�ضافة  ومهمة  رئي�ضة  وجهة  اململكة 
بقيادة خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، و�ضمو ويل عهده 
الأمن – حفظهما اهلل -، ت�ضري بخطا ثابتة نحو حتقيق م�ضتهدفات روؤية اململكة 2030.  
واأ�ضار اإىل اأن اململكة ا�ضتطاعت يف مدة وجيزة حتقيق قفزات نوعية على جميع الأ�ضعدة 
ج��ّراء جائحة فريو�س  املا�ضية  الفرتة  العامل يف  واجهت  التي  الظروف  رغم  واملجالت، 
كورونا، كما اأنه - وبف�ضل اهلل - ثم بف�ضل ال�ضيا�ضة التي اتبعتها القيادة احلكيمة، جنحت 
اأعلى معايري ال�ضحة وال�ضالمة للمواطن واملقيم  يف جتاوز كل تلك الظروف، وحتقيق 

على هذه الأر�س الطاهرة. واأبان اأن اململكة �ضتكون على موعد مع ا�ضت�ضافة اأكرب حدث 
تاريخ  لل�ضيارات لأول مرة يف  الفورمول واحد  �ضباقات  باإقامة  املقبل،  دي�ضمرب  عاملي يف 
اململكة، اإىل جانب العديد من البطولت الأخرى، كنهائيات اجلولة العاملية 3*3 لكرة 
ال�ضلة، وبطولة العامل لالأندية لكرة اليد )�ضوبر جلوب( 2021، اإ�ضافة اإىل اإقامة رايل 
داكار ال�ضعودية 2022، وبطولة كاأ�س العامل لرفع الأثقال لل�ضباب حتت 17 عاماً، كما 
الفورمول  �ضباق  من  والثانية  الأوىل  اجلولتن  ا�ضت�ضافة  التاريخية  الدرعية  �ضت�ضهد 
اإي لل�ضيارات الكهربائية، فيما �ضيكون ع�ضاق كرة القدم على موعد مع بطولتي ال�ضوبر 

الإ�ضباين والإيطايل لكرة القدم، وغريها من الأحداث والفعاليات الريا�ضية املختلفة. 

الأمري عبدالعزيز الفي�ضل: اململكة على موعد  مع ا�ضت�ضافة 
اأكرب حدث عاملي يف دي�ضمرب 
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-الفجر

الدورة  الأح��د  اليوم  م�ضاء  تنطلق 
ال���ت���دري���ب���ي���ة الأ����ض���ا����ض���ي���ة لأل���ع���اب 
بتنظيم  اخلا�س  لالأوملبياد  القوى 
الإقليمية  الرئا�ضة  ورعاية  كويتي 
ل�����الأومل�����ب�����ي�����اد اخل������ا�������س ال�������دويل 
دول   8 م����ن  م����درب����ن  مب�������ض���ارك���ة 
عربية ه��ي  الإم����ارات  ، و الكويت 
وعمان  والبحرين  املنظمة  الدولة 
ولبنان  وال������ع������راق  وال�������ض���ع���ودي���ة 
املن�ضة  با�ضتخدام  وذل���ك  وم�����ض��ر، 
انك�ضار   وحل��ن  زووم  الفرتا�ضية 

جائحة كورونا  ، وتاأتي اإقامة تلك 
الألعاب  ل����دورة  ا���ض��ت��ع��دادا  ال����دورة 
ت�ضت�ضيفها  التى  ال�ضيفية  العاملية 
ت�ضهد  �ضوف  والتى   2023 اأملانيا 
ميثلهم  دول�������ة   170 م�������ض���ارك���ة 
وت�ضهد  ولع���ب���ة  لع����ب   7000
جميع الريا�ضات الوملبية املعتمدة 
فى الأوملبياد اخلا�س ، وتعد األعاب 
التي  الريا�ضات  تلك  اأ�ضهر  القوى 
ت�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ع����ادة ج��م��ي��ع الدول 
امل�ضاركة ، و�ضوف ت�ضارك فى األعاب 
القوى جميع برامج املنطقة ال�22 

امل�ضاركة فى تلك  الألعاب
وت��ق��ام ال��ن��دوة ع��ل��ى ام��ت��داد اأربعة 
اأي��ام حتى يوم 29 �ضبتمرب ، حيث 

كلمة   الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�ضة  ت�ضهد 
تلقيها  الكويتي  لالوملبياد اخلا�س 

الوطنى  امل���دي���ر  ب��ور���ض��ل��ي  رح�����اب 
يتبعها    ، ال���ك���وي���ت���ى   ل���ل���ربن���ام���ج 
اخلا�س  الومل���ب���ي���اد  ع���ن  م��ق��دم��ه 
ال����دوىل ل��ل��دك��ت��ور ���ض��ري��ف الفوىل 
مدير الريا�ضة والتدريب  يتخللها 
اأمين  املهند�س  م��ن  خا�ضة  ر�ضالة 
الإقليمي   ال��رئ��ي�����س  ع��ب��دال��وه��اب 
وال�ضد  امل�ضاركة  بالدول  للرتحيب 
اجتياز  اأج������ل  م����ن  اأي���دي���ه���م  ع���ل���ى 
الإيجابية  النتائج  وحتقيق  الدورة 
من خالل اإقامتها ، ،  ثم حما�ضرة 
لالوملبياد  الر�ضمية  امل�ضابقات  عن 
�ضيد   ع��اط��ف  د.  ي��ل��ق��ي��ه��ا  اخل���ا����س 

الرتبية  بكلية  القوى  العاب  اأ�ضتاذ 
ال���ري���ا����ض���ي���ة ج���ام���ع���ة ال���������ض����ادات 
لالأوملبياد  ال��������دويل  وامل���ح���ا����ض���ر 
الثانى  اليوم  اأما   ، اخلا�س الدوىل 
با�ضتكمال  الأوىل   اجلل�ضة  ت��ب��داأ 
للدكتور  ال��ق��وى  األ��ع��اب  م�ضابقات 
حما�ضر  ت��ب��ع��ه��ا   ، ���ض��ي��د  ع���اط���ف 
ل��ل��دك��ت��ور ع��م��اد حم��ى ال��دي��ن  عن 

التق�ضيم فى الأوملبياد اخلا�س  .
اأم�����ا  ال���ي���وم ال��ث��ال��ث ���ض��وف ي�ضهد 
املوحدة  الريا�ضات  عن  حما�ضرة  
يتبعها   ، ب��اإل��ق��ائ��ه��ا  ي���ق���وم  ����ض���وف 
ال�ضيد  عاطف  للدكتور  حما�ضرة 

الريا�ضى  ال���ت���دري���ب  اأ����ض�������س  ع���ن 
اليوم  وي�ضهد   ، ال��ق��وى  األ��ع��اب  ف��ى 
الأخري للدورة ل�ضتكمال د. عاطف 

حما�ضرة اأ�ض�س التدريب الريا�ضى 
الأ�ضئلة من  على  الباب  يفتح  ثم   ،

املدربن امل�ضاركن فى الدورة.

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����ض���ع���ادة حم��م��د  اع��ت��م��د 
امل�ضارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي، 
اأب���و ظبي  ب��رن��ام��ج بطولة  واجل����ودو 
تقرر  ال��ت��ي   2021 ���ض��الم  غ���ران���د 
الريا�ضية  اأري���ن���ا  ب�����ض��ال��ة  ق��ي��ام��ه��ا 
اأبوظبي  يف  الريا�ضية  زاي��د  مبدينة 
خالل الفرتة من 26 28- نوفمرب 
القادم والتي تاأجلت من قبل ب�ضبب 
لها يف  ك��ان مقررا  والتي   ، اجلائحة 
اأكتوبر 2020 ،اإل اأن التاأجيل جاء 
بقرار من الحتاد الدويل للجودو يف 
الحتادات  ب��ن  التكافوؤ  حتقق  اآل��ي��ة 
امل�ضاركة  ب���ه���دف  وذل�����ك  الأع�������ض���اء 
اأ�ضحاب  جلميع  وال�ضحية  الآم��ن��ة 
طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  قيام  قبل  امل�ضلحة 

املا�ضي 2020 .
العمل  – ب�����اأن  ال����درع����ي  واأ�����ض����اف   

ب�ضكل  للبطولة  ل��الإع��داد  يتوا�ضل 
ابوظبي  جمل�س  مع  بالتن�ضيق  جيد 

ال���ري���ا����ض���ي ال�������ض���ري���ك ال�����دائ�����م يف 
لل�ضمعة  موا�ضلة  الحت���اد  جن��اح��ات 

الطيبة التي اكت�ضبتها دولة الإمارات 
يف هذا املجال بعد اأن تقرر ا�ضتئناف 
الظروف  ظل  يف  الريا�ضي  الن�ضاط 
العامل  يعي�ضها  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية 
ب�ضبب جائحة فريو�س كورونا، والتي 
اأدت لتجميد كافة بطولت واأن�ضطة 
الحتاد الدويل للجودو منذ فرباير 
العام  مطلع  وحتى   2019 املا�ضي 
الدويل  الحت���اد  فيه  ا�ضتاأنف  ال��ذي 
للجودو ن�ضاطه ب�ضورة اآمنة ، لتاأتي 
الإم����ارات  دول���ة  عا�ضمة  ا�ضت�ضافة 
اأبوظبي وفق �ضوابط �ضارمة للحد 
كورونا  فريو�س  ال��وب��اء  خطورة  من 

 ..»Covid-19«
ال��دويل للجودو  اأعلن الحت��اد  وق��د 
الت�ضجيل  بدء  الر�ضمي  موقعه  عرب 
اأب���وظ���ب���ي ج����ران����د �ضالم  ل��ب��ط��ول��ة 

اأول  الدمنرك  كانت  وقد   ،  2021
يف  للم�ضاركة  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال����دول 
اأبو ظبي القادمة .. واأ�ضاف  بطولة 
للم�ضارعة  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�س 
اإعداد منتخب  واجلودو بان برنامج 
ما  ح�ضب  �ضيتوا�ضل  الأول  اجل��ودو 

خطط له باإ�ضراف طاقمه الفني .

املقبلة  البطولة  ب��ان  ال��درع��ي  واأك���د 
ال�ضحية  ل���ل�������ض���واب���ط  ���ض��ت��خ�����ض��ع 
ال�����ض��ادرة م��ن اجل��ه��ات ال��ع��ل��ي��ا دون 
جميع  ي��ت��ح��م��ل  اأن  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ث��ن��اء، 
املتبادلة  امل�������ض���وؤول���ي���ة  امل�������ض���ارك���ن 
التاأكيد  مع  بع�ضاً،  بع�ضهم  حلماية 
وجود  م��ع   ، اجل�ضدي  التباعد  على 

واملطهرات  املعتمدة  احلماية  اأقنعة 
املحلية..  احل��ك��وم��ة  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
وا���ض��رتط الحت���اد ال���دويل للجودو 
ت����ق����دمي م����ا ل ي���ق���ل عن  ������ض�����رورة 
�ضلبيتن  ط��ب��ي��ت��ن   )2( ���ض��ه��ادت��ن 
لفريو�س كورونا عند الو�ضول لكافه 

اأفراد البعثة امل�ضاركة.

•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  ف��الح  ال�ضيخ  �ضمو  برعاية 
اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�ضباق 
اخل��ي��ل وال��ب��ول��و، اأع��ل��ن ال��ن��ادي عن 
اجلديد  الريا�ضي  مو�ضمه  انطالق 
ي�ضم  ال���ذي   ،2022  –  2021
واملنا�ضبات  الفعاليات  م��ن  العديد 
الوطنية  وامل�����ض��ارك��ات  اجلماهريية 

الحتفالية واخلريية.
و���ض��ت��ب��داأ ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��امل�����ض��ارك��ة يف 
ال���دويل  ل��ل��م��ع��ر���س  ال�18  ال�����دورة 
ظبي  "اأبو  وال���ف���رو����ض���ي���ة  ل��ل�����ض��ي��د 
رعاية  حت��ت  يقام  ال��ذي   "2021
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�ضقاري  ن������ادي  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة، 
الإم������������ارات، وال��������ذي ي��ن��ط��ل��ق 27 
اأبوظبي  مركز  يف  اجل��اري  �ضبتمرب 

ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���س ت���زام���ن���ا مع 
بعام  الإم����������ارات  دول������ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 

اخلم�ضن.
وت��ه��دف امل�����ض��ارك��ة يف امل��ع��ر���س اإىل 

����ض���رح ر���ض��ال��ة ال���ن���ادي ل���ل���زوار من 
ال�������ض���ي���وف والأ�������ض������ر وال����ع����ائ����الت 

وترجمة  م�����ض��ت��وي��ات��ه��م،  مب��خ��ت��ل��ف 
اأهداف النادي امل�ضتقبلية وتوجهاته 

واملجتمعية  اخل���دم���ي���ة  اجل����دي����دة 
والتي  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة  وال��ري��ا���ض��ي��ة 

قيادته  ط��م��وح��ات  اأن حت��ق��ق  ي��اأم��ل 
وت��وج��ه��ات��ه م���ن خ����الل اأف����ك����اره يف 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل وت��ت�����ض��م��ن درا����ض���ات من 
اأكادميية  م���ي���الد  يف  امل����ب����داأ  ح��ي��ث 
خطة  و���ض��ع  بعد  م�ضتقبال  للبولو 

علمية هادفة لقيامها.
مو�ضمه  يف  ال��ن��ادي  روؤي���ة  وت�ضمنت 
�ضمو  توجيهات  على  ب��ن��اء  اجل��دي��د 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����الح  ال�����ض��ي��خ 
اخليل  ل�ضباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س 
الفعاليات  خمتلف  تنظيم  والبولو 
اجلماهريية  الريا�ضية  الحتفالية 
لع�ضاق  ال��ق��ي��م��ة  اجل����وائ����ز  ور����ض���د 
ال��ب��ول��و ورك����وب اخل��ي��ول، يف نطاق 
املجتمعية  ال���ت���ن���م���ي���ة  خ������دم������ات 
النادي  ب��ه��ا  يهتم  ال��ت��ي  واخل���ريي���ة 
اأبوظبي  جمل�س  ل��دع��م  ا���ض��ت��ث��م��ارا 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ب��رئ��ا���ض��ة  ال��ري��ا���ض��ي 
نهيان، واجلهات  اآل  زايد  بن  نهيان 

م�ضرية  دع��م  يف  امل�ضاهمة  الوطنية 
ال���ن���ادي مب���ا ي�����ض��ه��م يف غ��ر���س قيم 
ال��ولء والنتماء الوطني بن كافة 
�ضرائح املجتمع، وتعزيز ر�ضالة دولة 
التعاي�س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الإم������ارات 
جمتمعها،  ف��ئ��ات  ب���ن  وال��ت�����ض��ام��ح 
ال����ري����ا�����ض����ات  خ����ا�����ض����ة يف جم�������ال 
ا����ض���ت���ه���رت بها  ال����ت����ي  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
املنطقة مبمار�ضة ال�ضيد بال�ضقور، 
و�ضباقات اخليل، والهجن، واملحامل 
من  وغ��ريه��ا  اخل�ضبية  ال�����ض��راع��ي��ة 
واجلماعية  ال���ف���ردي���ة  ال��ري��ا���ض��ات 

التقليدية واحلديثة .
واأك������د ال���ب���ي���ان ال�������ض���ادر اأم�������س عن 
النادي اأن م�ضابقات املو�ضم اجلديد 

�ضوف تبداأ يف نوفمرب املقبل.

مب�ضاركة  اإماراتية  وبتنظيم كويتي.. انطالق الدورة التدريبية  الأ�ضا�ضية لأم الألعاب 
لالأوملبياد اخلا�س مب�ضاركة 8 دول عربية ا�ضتعدادا لالألعاب العاملية ال�ضيفية باأملانيا 2023

الدمنرك اأول الدول امل�شاركة

الدرعي يعتمد برنامج بطولة اأبو ظبي جراند �ضالم للجودو 2021

برعاية فالح بن زايد .. غنتوت للبولو والفرو�ضية 
يعلن انطالق مو�ضم 2022-2021

ل�ضباق جائزة  والأخ����رية  الثالثة  احل���رة  ال��ت��ج��ارب  ج��ول��ة  األ��غ��ي��ت 
رو�ضيا الكربى اجلولة 15 من بطولة العامل ل�ضباقات فورمول 
اأم�س ال�ضبت ب�ضبب هطول اأمطار غزيرة على حلبة  لل�ضيارات   1
�ضوت�ضي بينما حتيط ال�ضكوك باإمكانية اإجراء التجارب التاأهيلية 

الر�ضمية لل�ضباق يف وقت لحق من اأم�س ال�ضبت اأي�ضا.
قرار  لتخاذ  ا�ضطروا  اإنهم  ال�ضباق  تنظيم  على  امل�ضرفون  وق��ال 

الإلغاء لأ�ضباب تتعلق بال�ضالمة.
وكان من املقرر اأن تبداأ اجلولة احلرة الأخرية يف ال�ضاعة 1200 
تبداأ  اأن  ع��ل��ى  ج��ري��ن��ت�����س(  بتوقيت   0900( امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 
بالتوقيت   1500 ال�ضاعة  متام  يف  الر�ضمية  التاأهيلية  التجارب 

املحلي )1200 بتوقيت جرينت�س(.

واأقيم �ضباق يف فورمول 3 كان مقررا اإقامته �ضباح اأم�س ال�ضبت 
اأم�س الأول اجلمعة بينما تاأجل �ضباق يف فورمول 2.

هطول  ي�ضتمر  اأن  يتوقع  اإن��ه  ال�ضباق  مدير  ما�ضي  مايكل  وق��ال 
المطار بغزارة حتى الواحدة والن�ضف اأو الثانية ظهرا بالتوقيت 

باملحلي قبل اأن يرتاجع معدل املطر يف �ضاعات ما بعد الظهر.
التاأهيلية  ل��ل��ت��ج��ارب  �ضتكون  ال��ي��وم  "الأولوية  م��ا���ض��ي  واأ����ض���اف 
 1 ف��ورم��ول  ف��اإن  ول��ه��ذا  اأم�����س.  1 بعد ظهر  الر�ضمية لفورمول 
عامال  �ضيكون  ال�����ض��وء  اأن  م��ا���ض��ي  واأك����د  بالأولوية".  �ضتحظى 
من  اأن���ه  واأك���د  الر�ضمية  التاأهيلية  ال��ت��ج��ارب  توقيت  يف  حا�ضما 
املمكن اإقامة هذه التجارب �ضباح اليوم الأحد كما حدث يف مرات 
املقرر  . ومن  اإقامتها  اإن مل يت�ضن لهم  البطولة  قليلة �ضابقة يف 

اأن يبداأ الهولندي ال�ضاب ماك�س فر�ضتابن �ضائق رد بول ومت�ضدر 
الرتتيب العام يف قائمة ال�ضائقن ال�ضباق يف ذيل الرتتيب بغ�س 
التاأهيلية الر�ضمية ب�ضبب تغيريه  النظر عن موقعه يف التجارب 
لوي�س  ال��ربي��ط��اين  �ضي�ضعى  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف  �ضيارته.  حم��رك 
هاميلتون �ضائق مر�ضيد�س وبطل العامل �ضبع مرات لتحقيق فوزه 
بال�ضباق رقم 100 يف هذه الفئة املتميزة وتعزيز رقمه القيا�ضي 
ال��ذي يف�ضله عن  النقاط اخلم�س  ف��ارق  اإلغاء  الوقت نف�ضه   ويف 
الكربى  رو�ضيا  ب�ضباق جائزة  املت�ضدر فر�ضتابن. وفاز مر�ضيد�س 
فالتريي  الفنلندي  وق���ال   2014 يف  م��رة  لأول  ان��ط��الق��ه  منذ 
بوتا�س زميل هاميلتون وبطل الن�ضخة املا�ضية اإنه �ضيطيع اأوامر 

الفريق اإذا لزم الأمر يف الن�ضخة احلالية من ال�ضباق.

رف�س طعن اأتلتيكو على اإيقاف جواو فليك�ساإلغاء جولة التجارب احلرة الأخرية يف �ضوت�ضي ب�ضبب املطر 
العقوبة  على  مدريد  اأتلتيكو  ن��ادي  طعن  القدم،  لكرة  الإ�ضباين  بالحتاد  ال�ضتئناف  جلنة  رف�ضت 

املوقعة على الالعب جواو فليك�س بالإيقاف مبارتن.
كما رف�ضت حمكمة التحكيم الريا�ضي طلب اأتلتيكو باإيقاف تنفيذ العقوبة ب�ضكل احرتازي، لغيب 

الالعب الربتغايل عن مواجهة األفي�س ال�ضبت.
اأمام  اليوم  الثانية  امل��ب��اراة  و�ضتكون  خيتايف،  اأم��ام  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  الإي��ق��اف  عقوبة  الالعب  ونفذ 

األفي�س.
ومت طرد الالعب ببطاقتن �ضفراوين اأمام اأثلتيك يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو.

وكان احلكم قد اأ�ضهر البطاقة ال�ضفراء الثانية يف وجه فليك�س بعد اأن توجه اإليه الالعب "باإ�ضارة 
باإ�ضبعه على الراأ�س كنوع من الحتجاج بعد تلقيه البطاقة الأوىل"، وفقاً ملا جاء يف تقرير احلكم.

و�ضي�ضتعيد الأتلتي خدمات جنمه ال�ضاب يف مواجهة بر�ضلونة يوم 2 اأكتوبر )ت�ضرين الثاين( املقبل، 
على ملعب واندا ميرتوبوليتانو يف قمة اجلولة الثامنة من امل�ضابقة.
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وا�ضل بايرن ميونيخ ال�ضاعي اىل لقبه العا�ضر تواليا، انت�ضاراته املتتالية عندما تغلب على �ضيفه غرويرت فورث 
الوافد حديثا اإىل دوري الأ�ضواء 3-1 يف افتتاح املرحلة ال�ضاد�ضة من الدوري الأملاين لكرة القدم.

و�ضجل توما�س مولر )10( ويوزوا كيمي�س )31( و�ضيبا�ضتيان غريي�ضبيك )68 خطاأ يف مرمى 
اثر  الثاين بع�ضرة لعبن  ال�ضوط  اأغلب فرتات  اه��داف بايرن ميونيخ الذي لعب  فريقه( 
اإينت  طرد مدافعه الدويل الفرن�ضي بنجامان بافار، فيما �ضجل ال�ضوي�ضري �ضيدريك 

هدف ال�ضرف لأ�ضحاب الأر�س )87(.
وتابع بايرن ميونيخ انت�ضاراته املتتالية بعد بدايته املتعرثة يف م�ضتهل م�ضواره 
امل��رح��ل��ة الأوىل مع  ي��ول��ي��ان ناغل�ضمان )ت��ع��ادل يف  م��ع م��دّرب��ه اجل��دي��د 
امل�ضابقات  خمتلف  يف  تواليا  الثامن  فوزه  فحقق  مون�ضنغالدباخ(، 
اإىل قائمة  ف����ورث  ال�����دوري واأ����ض���اف غ��روي��رت  واخل��ام�����س يف 
القواعد  خ��ارج  الفوز  �ضملت  والتي  املو�ضم  ه��ذا  �ضحاياه 
الأبطال  دوري  يف  -3�ضفر  الإ�ضباين  بر�ضلونة  على 
الدرجة اخلام�ضة  والفوز -12�ضفر على فريق من 
ال�ضاحقة على و�ضيفه  الكاأ�س املحلية والنت�ضارات  يف 
ليبزيغ 4-1 خارج القواعد وهرتا برلن -5�ضفر وبوخوم 

الدوري. يف  -7�ضفر 
ثالث  بفارق  نقطة   16 بر�ضيد  بال�ضدارة  ميونيخ  بايرن  وان��ف��رد 
نقاط اأمام �ضريكه ال�ضابق فولف�ضبورغ الذي يحل �ضيفا على هوفنهامي 

ال�ضبت.
ووجه بايرن ميونيخ اإنذارا �ضديد اللهجة اىل دينامو كييف الوكراين �ضيفه الربعاء املقبل 

يف ميونيخ يف اجلولة الثانية من مناف�ضات املجموعة اخلام�ضة �ضمن امل�ضابقة القارية العريقة.
يف املقابل، مني غرويرت فورث بخ�ضارته اخلام�ضة مقابل تعادل واحد، فبقي يف املركز الأخري، علما بانها املرة 
-2012 الثالثة التي ي�ضقط فيها امام النادي البافاري يف ثالث مواجهات بينهما يف الدوري بعد مو�ضم 

و�ضفر2- يف ميونيخ(. فورث  يف  )�ضفر3-   2013
بعد  املباراة حتى  على  ن�ضيطر  كنا  لكننا  رائًعا،  اأداًء  نقدم  "مل  التدفقي  "دازن" للبث  ل�ضبكة  كيمي�س  وق��ال 
طرد بافار". وكان النادي البافاري �ضاحب الف�ضلية يف بداية املباراة مع �ضغط قوي من ا�ضحاب الر�س يف 

منت�ضف امللعب ملنع ال�ضيوف من بناء الهجمات.
احد  من  ارت��دت  املنطقة  داخ��ل  من  بت�ضديدة  يفعلها  ليفاندوف�ضكي  روب��رت  البولندي  ال��دويل  املهاجم  وك��اد 

املدافعن وتهياأت اأمام ليون غوريت�ضكا خارج املنطقة ف�ضددها بجوار القائم الي�ضر )6(.
الفون�ضو ديفي�س  الكندي  الت�ضجيل اثر هجمة من�ضقة بداأها لوروا �ضانيه بتمريرة اىل  وجنح بايرن ميونيخ يف 
اأم��ام مولر  املدافعن قطعها فتهياأت  املنطقة حاول احد  الي�ضرى ومررها عر�ضية داخل  الذي توغل من اجلهة 

الذي �ضددها بي�ضراه زاحفة ارتطمت بالقائم المين وعانقت ال�ضباك )10(.
اأنهاها  الثاين بعد لعبة م�ضرتكة مع غوريت�ضكا  املو�ضم. وكاد مولر ي�ضيف الهدف  الثاين ملولر هذا  وهو الهدف 

بت�ضديدة قوية زاحفة بي�ضراه من خارج املنطقة بجوار القائم المين للحار�س �ضا�ضا بوخريت )20(.
ورد غرويرت بركلة حرة جانبية �ضددها يوليان غرين زاحفة بيمناه �ضعيفة بن يدي احلار�س العمالق مانويل 
اثر متريرة خلف  املنطقة  داخ��ل  �ضانيه  انفراد  لقطع  منا�ضب  توقيت  وخ��رج احلار�س بوخريت يف  نوير )25(. 
الدفاع من غوريت�ضكا )27(. وعزز بايرن ميونيخ تقدمه عندما هياأ ديفي�س كرة اإىل �ضانيه عند حافة املنطقة 
احلار�س  ي�ضار  على  واأ�ضكنها  املنطقة  خارج  بيمناه من  ف�ضددها خادعة  اخللف  القادم من  كيمي�س  اإىل  فمررها 

بوخريت )31(.
وهو الهدف الثالث لكيمي�س هذا املو�ضم. وتابع بوخريت تاألقه وخرج مرة اأخرى يف توقيت منا�ضب لقطع انفراد 
اأمامه كرة  �ضانيه )35(. وحرم لعب الو�ضط ماركو مايرهوفر مولر من ا�ضافة الهدف الثاين عندما ابعد من 
راأ�ضية لقطب الدفاع الدويل الفرن�ضي اأوباميكانو من باب املرمى اىل ركنية )38( كاد ليفاندوف�ضكي ي�ضجل منها 

الهدف الثالث بلم�ضة رائعة بالكعب مل�ضت العار�ضة وخرجت عن امللعب )39(.
وتلقى بايرن ميونيخ �ضربة موجعة مطلع ال�ضوط الثاين اثر طرد مدافعه المين الدويل الفرن�ضي بنجامان بافار 

اثر تدخل قوي بحق غرين املنفرد )48(.
وانربى ال�ضويدي برانيمري هرغوتا للركلة الركلة احلرة بقوة لكن نوير ت�ضدى لها على دفعتن )50(.

"على الطاير" لليفاندوف�ضكي من م�ضافة قريبة اثر متريرة عر�ضية  ووا�ضل بوخريت تاألقه بت�ضديه لت�ضديدة 
من �ضانيه )58(. وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بف�ضل النريان ال�ضديقة اثر ركلة حرة جانبية تابعها غريي�ضبيك 

باخلطاأ يف مرمى فريقه )68(.
و�ضجل اإينت هدف ال�ضرف لأ�ضحاب الأر�س ب�ضربة راأ�ضية اثر متريرة عر�ضية لتيموثي تيلمان )88(.

اأويل  الإجنليزي  يونايتد  ملان�ض�ضرت  الفني  املدير  ق��ال 
غونار �ضول�ضكاير، اإن النجم العائد للفريق كري�ضتيانو 

رونالدو باإمكانه اللعب حتى �ضن 40 عاما.
3 مباريات  اأه��داف يف   4 و�ضجل رون��ال��دو )36 عاما( 
منذ عودته اإىل "اأولد ترافورد"، ول يزال اأ�ضطورة كرة 

القدم الربتغالية يف حالة بدنية يح�ضد عليها.
وا�ضتهر ريان غيغز، زميله ال�ضابق يف مان�ض�ضرت يونايتد، 
باللعب يف عيد ميالده الأربعن، ويتوقع �ضول�ضكاير اأن 

يرى رونالدو يفعل ال�ضيء ذاته.
اأن مي�ضيها  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل���دة  ���ض��وؤال ح���ول  ع��ل��ى  وردا 

�ضول�ضكاير:  ق��ال  امل��الع��ب،  رون��ال��دو يف 
"لن اأتفاجاأ على الإطالق اإذا كان 

ل يزال يلعب عندما ي�ضل �ضن 
الأربعن، ب�ضبب الطريقة التي 

يتبعها لالعتناء بنف�ضه".
الذي  �ضول�ضكاير،  واأ���ض��اف 
ت������زام������ل م������ع رون�������ال�������دو يف 
قبل  ي���ون���اي���ت���د  م��ان�����ض�����ض��رت 

املفتاح،  ه���و  "هذا  ����ض���ن���وات: 
وبالطبع بع�س اجلينات. يجب 

اجلينات  بع�س  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 
اأي���������������ض�������ا وب����ع���������س 

احلم�س النووي".
وتابع مكمال حديثه عن رونالدو: "بذل كل قدر ممكن 
م��ن ال��ط��اق��ة واجل��ه��د لي�ضبح ال��الع��ب ال���ذي ك���ان ول 
الذي يح�ضل عليه  الثناء  ي��زال، لذلك هو ي�ضتحق كل 

من اأجل حالته البدنية".
اأن��ه عندما  اإث��ارة لالإعجاب هو  الأك��رث  "الأمر  واأو�ضح 
"لالإجنازات"،  فاإنه ل يزال جائعا  حتقق كل ما حققه 
ول تزال عقليته مت�ضوقة متاما وهذه رغبة من الداخل 
اأعطيت  اأن ي�ضتمر يف العمل حتى يقول راأ�ضه: ل، لقد 

كل �ضيء الآن".
ال�ضابق  الربيطاين  بالعداء  رونالدو  �ضول�ضكاير  و�ضبه 
اأوملبية  مبيدالية  ف��از  ال��ذي  كري�ضتي،  لينفورد 
100 مرت، عندما كان  1992 يف �ضباق  عام 
ب�ضع  ي�ضتمر  اأن  "اآمل  وق��ال:  32 عاما.  �ضنه 
�ضنوات اأخرى. كان كري�ضتي كبريا عندما فاز 
لي�س  فالعمر  ل��ذا  اأي�����ض��ا،  الذهبية  بامليدالية 

م�ضكلة اأبدا".
وا�ضتطرد املدرب الرويجي: "ل يزال اأحد اأ�ضرع 
بحالته  �ضعيدا  زل���ت  وم���ا  ال����دوري  يف  ال��الع��ب��ن 
البدنية، لكن بالطبع رمبا تكون هناك كثافة 
الإيطالية  ال��ب��ط��ولت  م��ن  اأك���رب 
�ضيتعن  والإ�ضبانية، لذلك 
اأع����ب����اء  اإدارة  ع���ل���ي���ن���ا 

مهامه".

اليوم.. نخبة اخليول العربية تتناف�س على لقب كاأ�س رئي�س الدولة يف حمطة هولندا
•• الهاي - وام:

الع�ضبي  دوندخت  م�ضمار  يحت�ضن 
اليوم  ه���ول���ن���دا،  يف له����اي مب��م��ل��ك��ة 
ل�ضل�ضلة  ال��ت��ا���ض��ع��ة  امل��ح��ط��ة  الأح�����د 
رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  �ضباقات 
الأ�ضيلة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ال��دول��ة 
العاملية  ج���ولت���ه���ا  ت���وا����ض���ل  ال���ت���ي 
اأجندة  ���ض��م��ن  م���ب���ه���رة،  ب��ن��ج��اح��ات 

الن�ضخة ال� 28 .
وي��ق��ام احل����دث ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودع���م  اهلل"، 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة، يف ظل اهتمام ومتابعة من 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�ضاأن  ال��رئ��ا���ض��ة، لرفعة  ���ض��وؤون  وزي���ر 
بكافة  الأ�����ض����ي����ل  ال����ع����رب����ي  اخل����ي����ل 
واملربن  امل����الك  ودع����م  ال��ع��امل  دول 

انتاج  وزي��ادة  وت�ضجيعهم على رعاية 
اخل��ي��ل ورف���ع م�����ض��ت��وى ال��ت��ن��اف�����س يف 
العاملية،  وال�ضباقات  املهرجانات  اأهم 
ال�ضيخ  له  املغفور  نهج  من  انطالقا 
اآل نهيان طيب اهلل  زايد بن �ضلطان 
ث��راه، لإع��الء وتر�ضيخ مكانة اخليل 
كافة  يف  وا���ض��ال��ت��ه  العريقة  ال��ع��رب��ي 
امل�����ض��ام��ري ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، كما 
�ضباقات  �ضل�ضلة  تنظيم  على  ي�ضرف 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ال��غ��ال��ي��ة  ال���ك���اأ����س 
�ضهيل  مطر  ���ض��ع��ادة  برئا�ضة  العليا 
اليبهوين، و�ضعادة في�ضل الرحماين 

م�ضرف عام ال�ضباقات.
وي��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ل��ق��ب ك���اأ����س رئي�س 
العربية يف حمطته  للخيول  الدولة 
ال��ت��ا���ض��ع��ة ب��ه��ول��ن��دا، 14 خ��ي��ال من 
نخبة اخليول واملرابط وال�ضطبالت 

ال����ذي يقام  ال�����ض��ب��اق  الأوروب����ي����ة يف 
من  للخيول  م���رتا   2150 مل�ضافة 
ف���وق، �ضمن  ���ض��ن��وات فما  اأرب���ع  عمر 
الكاأ�س  �ضباق  وي�ضهد  الثالثة.  الفئة 
الغالية م�ضاركة جمموعة مميزة من 
الرت�ضيحات  ويت�ضدر  اخليول  نخبة 
موؤخرا  املتوجة  �ضمل/  /ملت  الفر�س 
بلقب املحطة الأملانية للكاأ�س الغالية 
ب��ن زايد  ت��ع��ود للمالك ول��ي��د  وال��ت��ي 
ميول  دو  ج�����ون  امل�������درب  واإ������ض�����راف 
وقيادة الفار�س اأوليفييه دوندينييه، 
لل�ضقب  ت��اج/  /اأم  الفر�س  اإىل جانب 
توما�س  امل�����درب  ب���اإ����ض���راف  ري�����ض��ي��ن��ج 
ف��ور���ض��ي وق���ي���ادة ج����ريوم ك��اب��ر، كما 
يتواجد يف قائمة امل�ضاركن : اجلواد 
/ف����ري����دي ب�����اي/ ل��ل��م��ال��ك وامل�����درب 
�ضتيفان  وب��ق��ي��ادة  زوتيليف  ج���ريارد 

كوبي  ب��ق��ي��ادة   / اأمي����ن  و/   ، ه��ي��ل��ن 
ناب  بقيادة   / و/اأفجان  فانديربيكي 
واملدربة  للمالكة  وكالهما  اإبراهيم 
و/اجرام/  اإريك�ضون،  هاجمان  ماريا 
بهوان  املخاين  �ضعد  �ضجيك  للمالك 
وقيادة  ف��ور���ض��ي  ت��وم��ا���س  ب���اإ����ض���راف 
 / الفحل  و/   ، فالندرين  بريتراند 
وقيادة  وامل���درب  للمالك  يعود  ال��ذي 
ج��وري��ك��و ب��وج��ارت�����س، و/ال�������وادي / 
باإ�ضراف  �ضبييد  ج��ون��ي��ور  ل��ل��م��ال��ك 
قيادة  وحت��ت  اإيفان  اإيفانوف  امل��درب 
للمالك  و/ال�������زرق�������ه/   ، ب����اج����ويل 
واملدرب يوهان فري�ضرتينب وبقيادة 
و/جريف/   ، كليمانز  كوين  الفار�س 
القحطاين  حم��م��د  ه��ي��ف  ل��ل��م��ال��ك 
فران�ضوا  ج�����ان  امل�������درب  واإ������ض�����راف 
و/ موجنيل،  ويليام  وق��ي��ادة  ب��رن��ارد 

ري�ضينج  الأ����ض���اي���ل  م��ل��ك  ُم��ه��ي��م��ن/ 
املدرب  باإ�ضراف  رايدجن  وانديورن�س 
وتلو  مارتن  وقيادة  اإريك�ضون  اأنيلي 
، و/ ك��ازان/ للمالك وامل��درب يوهان 
ديتريين،  ليز  وبقيادة  فري�ضرتينب 
ام  ب��ي  ا����س   / للمالك   / بيكا�ضو  و/ 
مولدي  ب��اإ���ض��راف  ري�ضينغ/  ه��ور���س 
دي  اأدري  ال��ف��ار���س  وق��ي��ادة  بو�ضتما 
بنج�ضري/  دو  و/����ض���راف���ن  ف��ري�����س، 
ل��ل��م��ال��ك وامل�������درب ول���ي���ام ف����ان دير 
باتي�ضت.  اجن��ل��ي��ن��ا  وق���ي���ادة  ه��ار���ض��ت 
اليبهوين  �ضهيل  مطر  �ضعادة  واأك���د 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�ضل�ضلة 
�ضباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
ومكانة  اأه��م��ي��ة  الأ���ض��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأجندة  يف  الهولندية  املحطة  �ضباق 
التي جنحت  الغالية  الكاأ�س  �ضباقات 

يف حت��ق��ي��ق م�����ض��اه��م��ات ك���ب���رية على 
واملربن  امل����الك  ت�����ض��ج��ي��ع  م�����ض��ت��وى 
وتوفري  ال��ع��رب��ي  باخليل  بالهتمام 
جناحاته،  مل�����ض��رية  امل���ق���وم���ات  ك���اف���ة 
القوية من جانب  امل�ضاركة  اأن  مبينا 
ن��خ��ب��ة اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأوروب���ي���ة 
ال�ضباق  ي�ضهدها  ال��ت��ي  والهولندية 
ر�ضالة  واأه�������داف  م�����ض��اع��ي  ت���رتج���م 
�ضمن  املتوا�ضلة  �ضباقاتنا  �ضل�ضلة 
والع�ضرين،  الثامنة  الن�ضخة  اأجندة 
وقال اإن الدعم ال�ضخي الذي حتظى 
الغالية  ال��ك��اأ���س  �ضباقات  �ضل�ضلة  ب��ه 
للقيادة  ال�����ري�����ادي  ال�������دور  ي��ع��ك�����س 
ال���ر����ض���ي���دة وح��ر���ض��ه��ا ال��ك��ب��ري على 
�ضباقات  م�����ض��رية  جن���اح���ات  ت��ع��زي��ز 
العاملي،  ال�ضعيد  العربي على  اخليل 
م�ضيدا بالأ�ضداء املميزة التي حتظى 
الغالية  ال��ك��اأ���س  �ضباقات  �ضل�ضة  بها 

ومتثل مك�ضب مهم مل�ضرية احلدث.
بدوره اأعرب �ضعادة في�ضل الرحماين 
كاأ�س  ���ض��ب��اق��ات  �ضل�ضلة  ع���ام  م�����ض��رف 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

الأ�����ض����ي����ل����ة ع�����ن ف����خ����ره واع�����ت�����زازه 
التي  ال��ك��ب��رية  ب��امل��ن��ج��زات  الكبريين 
كافة  على  الغالية  الكاأ�س  حت�ضدها 
ونوعية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  امل�������ض���ت���وي���ات 
املرابط  واأف�������ض���ل  ال��ق��وي��ة  اخل���ي���ول 
النواحي  امل�ضاركة يف احلدث بجانب 
الت�ضويقية والإعالمية والرتويجية 
ال�ضامي  ونهجها  الإم����ارات  لر�ضالة 
ودوره��ا ال��ري��ادي، حتى غ��دت دولتنا 
وجهة مهمة ل�ضناعة �ضباقات اخليل 
العاملية ويف مقدمة الوجهات للخيل 
وتوجيهات  ب��دع��م  م�ضيدا  ال��ع��رب��ي، 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور ب���ن زاي����د اآل 
نهيان مل�ضرية اخليل العربي الأ�ضيل 
�ضاهم  الدعم  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  عاملياً، 

ت��رج��م��ة منجزات  يف  ك��ب��ري  وب�����ض��ك��ل 
ب�ضباقات  نوعية  نقلة  كبرية واحدث 

اخليول العربية ال�ضيلة 
ملحطة  الو�ضول  اإن  الرحماين  وقال 
الناجحة  امل���ح���ط���ات  ب���ع���د  ه���ول���ن���دا 
املت�ضاعد  امل�����ض��ار  ي��رتج��م  ال�����ض��اب��ق��ة، 
ل�����ض��ل�����ض��ل��ة امل���ك���ا����ض���ب ال���ك���ب���رية من 
�ضالمة  ي��ع��ك�����س  ك����ل حم����ط����ة، مب����ا 
بخ�ضو�س  ال�ضرتاتيجي  التخطيط 
اع��ت��م��اد اأج���ن���دة ال�����ض��ب��اق��ات وال����دول 
خطط  لدعم   ، لها  للو�ضول  املعنية 
الرتقاء باخليل العربي وت�ضجيعهم 
على رعايته عرب توفري فر�س مهمة 
التفاعل  لتج�ضيد  ك��ب��رية  و�ضباقات 

والتطور ب�ضباقات اخليول العربية.

بايرن يوا�ضل انت�ضاراته املتتالية 
وينفرد بال�ضدارة 

�ضول�ضكاير يتنباأ مب�ضرية 
رونالدو: �ضيلعب حتى هذا العمر

• اليبه�ين : حمطة الهاي تعزز االأ�شداء العاملية للكاأ�س الغالية 
يف اخليل  دعم  ريادتها  جت�شد  اإماراتية  ر�شالة  الغالية  الكاأ�س   : • الرحماين 
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جمتمع االمارات

ن�ضف مليون درهم من  خريية ال�ضارقة 
 لدعم تعليم الأيتام يف   التمكني الجتماعي  

األف   500 ع��ن   تزيد  بقيمة  مالياً   دعما  اخلريية  ال�ضارقة  جمعية  قدمت 
درهم، ل�ضالح موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للتمكن الجتماعي يف اإطار دعم م�ضروع  عًلم 
الأيتام  للطلبة  التعليم  برامج  دعم  وي�ضتهدف  املوؤ�ض�ضة  تنفذه  الذي  بالقلم  
املنت�ضبن اإىل املوؤ�ض�ضة، و�ضمن قيم التكافل الجتماعي وامل�ضاندة وم�ضوؤوليتها 
للطلبة  منا�ضبة  بيئة  توفري  توؤكد من خاللها حر�ضها على  التي  املجتمعية 
وفداً   املوؤ�ض�ضة  اإدارة  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  درا�ضتهم.جاء  مراحل  ل�ضتمرارية 
من جمعية ال�ضارقة اخلريية متمثاًل  يف �ضعادة عبداهلل �ضلطان بن خادم املدير 

التنفيذي للجمعية وعلي حممد الرا�ضدي رئي�س قطاع املوارد وال�ضتثمار.

�ضمن   ،2021 اأب���وظ���ب���ي  م��ه��رج��ان  اأع���ل���ن 
�ضعار   حت��ت  ع�ضرة  الثامن��ة  دورت���ه  فعاليات 
الت�ضجيل  ب��اب  فت�������ح   ، الآن  ي��ب��داأ  امل�ضتقبل 
مهرجان  اأورك�����ض�����������������رتا   فعالي�������ة   حل�����ض��ور 

اأبوظبي لل�ضباب ..
 والتي تقام بالتعاون مع اأورك�ضرتا الإمارات 
ال�ضي��مفونية لل�ضباب مب�ضرح دبي الجتماعي 
و م��رك��ز ال��ف��ن��ون يف م��ول الإم�����ارات ي��وم 23 

اأكتوبر املقبل.
الفعالية  ح�����ض��ور  اأن  امل���ه���رج���ان،  واأو�����ض����ح 
الت�ضجيل  ����ض���رورة  م��ع  امل��و���ض��ي��ق��ي��ة جم����اين، 
امل�����ض��ب��ق ع����رب  امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين -800

  .Tickets

اإب��راه��ي��م اخلمي�س،  ه���دى  ���ض��ع��ادة  اأ����ض���ارت  و 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  موؤ�ض�س جمموعة 
اإىل  اأبوظبي،  الفني ملهرجان  واملدير  املوؤ�ض�س 
لل�ضباب  ال�ضيمفونية  الإم��ارات  اأورك�ضرتا  اأّن 
هي اأورك�ضرتا ال�ضباب التي يقّدمها مهرجان 
اأبوظبي هذا العام، احتفاًء باأكرث من ع�ضرين 
ال�����ض��راك��ة وال��ت��ع��اون يف �ضبيل بناء  م��ن  ع��ام��اً 
وقالت  ال�ضابة،  املو�ضيقية  الإماراتية  املواهب 
يتعدى  ال�ضباب  يف  ا�ضتثمارنا  اإّن  �ضعادتها:  
الأكادميية  درا�ضاتهم  اإىل دعم  املواهب  �ضقل 
اخلرباء  ي��د  على  املهنية،  خ��ربات��ه��م  وتنمية 
وكبار املو�ضيقين، يف اإطار التزامنا با�ضتدامة 

نه�ضة منجز الفنون يف الإمارات .

مواطنو اململكة و�ضكان وزوار الإمارات
  يحتفلون باليوم الوطني ال�ضعودي يف دبي

 تزينت دبي باللون الأخ�ضر احتفاًل باليوم الوطني ال�91 للمملكة العربية ال�ضعودية، حيث اجتمع مواطنو اململكة و�ضكان وزوار 
دولة الإمارات العربية املتحدة لالحتفال بهذه املنا�ضبة خالل عطلة نهاية اأ�ضبوع مليئة باملرح ابتداًء من يوم 23 �ضبتمرب.  واأ�ضيء 
اأ�ضهر معامل املدينة باللون الأخ�ضر، وهو لون علم اململكة العربية ال�ضعودية. واأ�ضاء برج خليفة بلون العلم ال�ضعودي  عدد من 
مع ر�ضالة احتفالية، كما قدمت نافورة دبي عر�ضاً م�ضمماً خ�ضي�ضاً على اأنغام الن�ضيد الوطني ال�ضعودي. واأبهرت عجلة عن دبي 
الرتفيهية على جزيرة بلوواترز اجلمهور من خالل عرو�س الإ�ضقاط ال�ضوئي التي حتمل طابع اململكة العربية ال�ضعودية مع 
الو�ضم الر�ضمي اخلا�س باليوم الوطني ال�ضعودي.   وا�ضت�ضاف فندق برج العرب عر�ضاً خا�ضاً باللون الأخ�ضر ا�ضتمر ملدة ثالث 
دقائق، فيما اأ�ضاء كل من برواز دبي ومتحف امل�ضتقبل باللون الأخ�ضر. وقدم عر�س تخيل يف دبي ف�ضتيفال �ضيتي مول فقرًة خا�ضة 

باليوم الوطني ال�ضعودي، فيما اأ�ضعدت نافورة النخلة زوار ذا بوينت بعرو�ضها اخلا�ضة.
الرائعة  التجزئة  عرو�س  من  جمموعة  خالل  من  والأ�ضدقاء  بالعائالت  املدينة  يف  واملطاعم  والفنادق  الت�ضوق  مراكز  ورحبت 

وعرو�س الإقامة الفندقية وعرو�س املاأكولت وامل�ضروبات طوال عطلة نهاية الأ�ضبوع املليئة باملرح والحتفالت.  

مركز جمعة املاجد ينظم حما�ضرة 
عن تاأثري الإعالن يف ثقافة املجتمع

 ا�ضت�ضاف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، يوم اخلمي�س املا�ضي، 
الدكتور اأمنار مطاوع، الأ�ضتاذ بكلية الت�ضال والإعالم بجامعة امللك عبد 
م حما�ضرًة تفاعليًة بعنوان  العزيز يف اململكة العربية ال�ضعودية، حيث قَدّ
100 م�ضارك وم�ضاركة  الثقافة الناعمة يف الإع��الن ، ح�ضرها اأكرث من 

من املهتمن باملو�ضوع من خمتلف الدول العربية.

فندق بارك ريجي�س كري�س كني ي�ضهد حجوزات  
زوار و م�ضاركي معر�س اإك�ضبو 2020 دبي 

 اأنهى فندق بارك ريجي�س كري�س كن ، الفندق الذي يقع بن مدينة دبي التاريخية 
ودبي احلديثة، اإجراء ال�ضتعدادات والرتتيبات املطلوبة للرتحيب بالزوار القادمن 
اإىل دبي بالتزامن مع انطالق معر�س اإك�ضبو 2020 دبي الذي طال انتظاره يوم 

1 اأكتوبر القادم. وي�ضهد الفندق حجوزات 
امل�ضاركة يف املعر�س  من عدد من الوفود 
اإىل جانب الزّوار من جميع اأنحاء العامل 
الذين يهدفون اإىل ق�ضاء فرتة ا�ضتجمام 
التي مت فر�ضها على  القيود  يف دبي بعد 
ال�ضفر عاملياً خالل العام املا�ضي، وخا�ضة 
دبي   2020 اإك�ضبو  معر�س  ف��رتة  واأن 
يف  ال�ضتوي  ال�ضياحي  املو�ضم  مع  تتزامن 
دولة الإم��ارات حيث ي�ضبح املناخ معتدًل 
وم�����ض��م�����ض��اً ي��ج��ع��ل م���ن الإم�������ارات وجهة 
جلميع ال�ضياح العاملين.  وبهذه املنا�ضبة، 
قال كولن بيكر، املدير الإداري الإقليمي 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط لدى جمموعة  
افتتاح  �ضيج�ّضد    : لل�ضيافة  وي��ل  �ضتاي 
معر�س اإك�ضبو 2020 دبي حدثاً تاريخياً 
بالن�ضبة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�ضيافة.  لقطاع  بالن�ضبة  رائعة  وف��رتة 
ريجي�س كري�س  ب���ارك  ف��ن��دق   ون��ح��ن يف 
�ضنوات،  منذ  احل��دث  لهذا  ن�ضتعد  ك��ن  
ل�ضتقبال  ال���ي���وم  ج��اه��زي��ن  واأ���ض��ب��ح��ن��ا 
اأكرب  يف  وامل�ضاركن  ب��ال��زوار  والرتحيب 
جتمع ثقايف يف العامل. ولقد �ضجلنا زيادة 
مطردة يف حجوزات الوفود امل�ضاركن يف 
تعزز  وال��ت��ي  ال����زوار،  ج��ان��ب  اإىل  املعر�س 
بدورها توقعاتنا بت�ضجيل معدلت اإ�ضغال 
قوية خالل الربع الرابع من عام 2021 

ت�ضل اإىل 100%«.

ديرفيلدز مول ُيطلق 
مهرجان البيت بيتك 

ك�����ض��ف دي��رف��ي��ل��دز م����ول، اأح����د اأب����رز 
مراكز الت�ضوق والرتفيه يف اأبوظبي، 
 ، البيت بيتك  اإط��الق مهرجان   عن 
الرتويجية  التجزئة  حمالت  اأحدث 
الأدوات  جم����ال  يف  ُي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 

وامل�ضتلزمات املنزلية.
وُي����ق����دم امل���ه���رج���ان امل����ن����زيل، ال����ذي 
ي�ضتمر ل�ضهر كامل بن 16 �ضبتمرب 
و16 اأكتوبر املقبل، باقًة وا�ضعة من 
الرتويجية  وال��ع��رو���س  ال�����ض��ف��ق��ات 
امل�ضوقة مع وفورات ترتاوح بن 25 
جتزئة  م��ت��اج��ر  ج��م��ي��ع  يف  و70% 
لدى  ال�����ض��ه��رية  امل��ن��زل��ي��ة  الأدوات 
برنامج  ديرفيلدز مول. وكجزء من 
ت�ضوق واربح الرتويجي الذي ُيقدمه 
املهرجان، ك�ضفت متاجر هوم بوك�س 
عن اإتاحة الفر�ضة لإجراء جمموعٍة 
ت�ضل  التي  املنزلية  التعديالت  م��ن 
اإماراتي  األ��ف دره��م   25 اإىل  قيمتها 
حمظوظن  م���ت�������ض���وق���ن  خل��م�����ض��ة 
فيما  بالت�ضاوي  اجلائزة  يتقا�ضمون 

بينهم.

جنم الكوميديا الكندي را�ضل بيرتز ي�ضتمتع باملعامل 
ال�ضياحية واملرافق الرتفيهية التي حتت�ضنها جزيرة يا�س

 ���ض��ه��دت ج��زي��رة ي��ا���س، ال��وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���رائ���دة يف اأب��وظ��ب��ي، عودة 
الكوميديا اإىل العا�ضمة اأبوظبي من خالل عر�س جنم الكوميديا الكندي 

را�ضل بيرتز الذي اأقيم يف  الحتاد اأرينا .
وكان بيرتز قد اغتنم الفر�ضة قبل العر�س لال�ضتمتاع باملعامل ال�ضياحية 
دبليو  فندق  يف  اأق��ام  حيث  يا�س،  جزيرة  ت�ضمها  التي  الرتفيهية  واملرافق 

اأبوظبي – جزيرة يا�س، و�ضارك يف ال�ضباقات يف حلبة مر�ضى يا�س.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن را���ض��ل ب��ي��رتز ه��و جن��م ك��وم��ي��دي ع��امل��ي ب����ارز، ومن 
اأي منط  باأنه ل يرتك  يتميز  املنطقة،  واملف�ضلة يف  امل�ضهورة  ال�ضخ�ضيات 

ح�ضاري اأو عرقي اإل وي�ضخر منه.

فتح باب الت�ضجيل حل�ضور  اأورك�ضرتا مهرجان اأبوظبي لل�ضباب  يف 23 اأكتوبر مب�ضرح مول الإمارات

و�ضول تابوت فرعوين اأثري للعر�س بجناح م�ضر يف اأك�ضبو دبي
و�ضل اإىل اإمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة التابوت الأثري اخلا�س بالكاهن ب�ضماتيك  لين�ضم  للعر�س بجناح 

م�ضر مبعر�س اك�ضبو دبي 2020 وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتغليف ونقل و�ضحن التابوت.
هذا التابوت هو اأحد التوابيت اخل�ضبية امللونة التي مت اكت�ضافها حديثا مبنطقة �ضقارة الأثرية من خالل البعثة الأثرية 

التابعة للمجل�س الأعلى لالآثار، وهو تابوت للكاهن ب�ضماتيك بن اأوزيرذو الهيئة الآدمية من اخل�ضب امللون.
 يتزين التابوت بقالدة كبرية تنتهي براأ�ضي �ضقر، وتظهر املعبودة  نوت  نا�ضرة اأجنحتها، وحتمل ري�ضتي املاعت  اإله احلق 
والعدالة . اأما اجلزء الأو�ضط منه فقد زخرف بن�ضو�س تعاويذ دينية و حتيط بجوانبه �ضفن ملعبودات   الوا�س  حاملة 

�ضوجلان باأيديها، ويف اجلزء ال�ضفلي تظهر هيئتان للمعبود اأنوبي�س فوق مق�ضورته اأمام املتوفى.
كما و�ضلت اأي�ضا جمموعة من امل�ضتن�ضخات الأثرية اخلا�ضة بامللك توت عنخ اأمون لعر�ضها باجلناح للرتويج للح�ضارة 

امل�ضرية.
وتت�ضمن جمموعة امل�ضتن�ضخات اخلا�ضة بامللك توت عنخ اأمون قناعه الذهبي، تابوته اخلا�س، متثال كا احلار�س للملك، 

كر�ضي املنا�ضبات اخلا�س اإيل جانب كر�ضي العر�س الذهبي اخلا�س باامللك.

مرمي  دروي�س،  م�ضطفى  �ضوقي، 
اإ�ضالم  ح�ضن،  مريهان  اخل�ضت، 
اب��راه��ي��م، ���ض��ري��ف رم����زي، ح�ضن 
�ضمر مر�ضي، حممد  الرو�س،  اأب��و 
ِنزار، ُبنة خالد، ح�ضن مالك، �ضام 
الذهبي، عمر �ضرقي، والإعالمية 
ب��و���ض��ي ���ض��ل��ب��ي وال���ك���ات���ب حممد 

�ضادق والراق�ضة جوهرة.

بح�ضور اأبطال الفيلم وعدد كبري 
من جنوم الفن والإع��الم، احتفل 
عرو�ضتي  ف��ي��ل��م  و����ض���ن���اع  جن�����وم 
وجميلة  ح���امت  اأح���م���د  للنجمن 
عو�س واملخرج حممد بكري م�ضاء 
الثنن املا�ضي، بالعر�س اخلا�س 
بارك  ِزد  يف  اأق���ي���م  ال����ذي  للفيلم 
بال�ضيخ زايد والتي كانت امل�ضوؤولة 

ل��دواع��ي ���ض��ف��ره خ���ارج م�����ض��ر، اإل 
التواجد  ع��ل��ى  ك���ان ح��ري�����ض��اً  اأن����ه 
ال��ع��ر���س اخل���ا����س م���ن خالل  يف 
اأك��رث من بث مبا�ضر  لي��ف  على 
ان�ضتجرام مع الفنانن احلا�ضرين 
جميلة  ومنهم  اخل��ا���س  للعر�س 

ب�ضنت  وا�����ض����ل،  ف���ات���ن  احل���ل���ي���م، 
زه����ران، حممد  �ضيف  ال��ن��رباوي، 

موىل. 
كما حر�س عدد كبري من الفنانن 
اخلا�س،  ال��ع��ر���س  ح�����ض��ور  ع��ل��ى 
داليا  ع��اب��د،  عمرو  ب�ضرى،  منهم 

اخلا�س  ال���ع���ر����س  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
 MAD ����ض���رك���ة  ب���ال���ت���ع���اون م����ع 
يف  ال��ع��ر���س  وب����داأ   ،Solutions
ال�����ض��اب��ع��ة م�����ض��اًء و�ضبقه  ال�����ض��اع��ة 
ا�ضتقبل  ال�ضجادة احلمراء  عر�س 
الفيلم  اأب��ط��ال  فيه  ال�ضحافيون 

لإجراء احلوارات معهم.
لفيلم  اأق�����ي�����م  ال��������ذي  ال����ع����ر�����س 
ع��ر���س خا�س  اأول  ه��و  ع��رو���ض��ت��ي 
الهواء،  قاعة مفتوحة يف  ُيقام يف 
يف  �ضينمائي  ع��ر���س  اأول  واأي�����ض��اً 
دور  يف  الفيلم  وينطلق  ب��ارك،  ِزد 

عو�س، ب�ضرى، عمر �ضرقي، ومن 
املنتج  اأي�ضاً  ح�ضر  الفيلم  ناع  �ضُ
م�ضطفى  ال�������ض���رج���اين،  اإي����ه����اب 
والنجوم  الفيلم،  موؤلف  الرببري 
�ضابرين، حممود البزاوي، زينب 
يون�س، هند عبد  م���روان  غ��ري��ب، 

ال���ع���ر����س امل�������ض���ري���ة اب�����ت�����داًء من 
من  وه��و  �ضبتمرب،   22 الأرب���ع���اء 
لالإنتاج  ميديا  ه��اي  �ضركة  اإن��ت��اج 
اإيهاب  امل��ن��ت��ج   : وال��ت��وزي��ع  ال��ف��ن��ي 

ال�ضرجاين .
وبرغم غياب حامت بطل عرو�ضتي 

اأبطال عرو�ضتي يحتفلون مع جنوم الفن والإعالم بالعر�س اخلا�س يف ِزد بارك ال�ضيخ زايد 



�ضرب زجاجة كوكاكول كبرية ثم مات
تناوله  اإث��ر  الغاز،  تراكم كميات كبرية من  بعد  تويف رجل �ضيني 
زج��اج��ة ك��ب��رية م��ن م�ضروب ك��وك��اك��ول يف 10 دق��ائ��ق ف��ق��ط، لكن 

خرباء قدموا تف�ضريا اآخر للق�ضية.
وذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن الرجل ال�ضيني الذي 
يبلغ من العمر )22 عاما( تناول زجاجة كوكاكول �ضعة 1.5 لرت، 

حتى يحافظ على رطوبة ج�ضمه يف ظل اجلو احلار.
وبعد �ضاعات بداأ يعاين من اأمل �ضديد وتورم يف املعدة، ونقل بعدها 

اإىل اأحد م�ضت�ضفيات بكن.
�ضحية،  م�ضكالت  من  يعاين  ال��ذي  املري�س،  اأن  الأطباء  وك�ضفت 
يواجه ارتفاع معدل �ضربات القلب وانخفا�س �ضغط الدم وتنف�س 

�ضريع ب�ضورة غري �ضحية.
وب��ع��د اإج����راء فح�س ب��الأ���ض��ع��ة امل��ق��ط��ع��ي��ة، ت��ب��ن ل��الأط��ب��اء وجود 
والوريد  الأم��ع��اء  ج��دار  يف  ال�ضودا  م��ن  م�ضبوقة  غ��ري  م�ضتويات 

البابي الذي ميد الكبد بالدم.
تنتج  التي  الكبد"،  ب�"�ضدمة  الرجل  اإ�ضابة  اإىل  الأم��ر  واأدى هذا 
عن نق�س الأك�ضجن يف هذا الع�ضو. وحاول الأطباء اإنقاذ املري�س 
عرب منحه اأدوية لوقف التدهور يف الكبد واأجزاء اأخرى يف اجل�ضم، 
العالج.  �ضاعة من   18 بعد  لكن حالته ظلت تتدهور حتى وفاته 
اأن تت�ضبب  اأنه من غري املحتمل  ومع ذلك، يعتقد خرباء طبيون 

كمية زائدة من الكوكاكول يف وفاة �ضخ�س.

ق�ضة مروعة لغت�ضاب فتاة و�ضط �ضاطئ مكتظ 
مع فتح الأماكن العامة يف بريطانيا، بعد تخفيف قيود فريو�س 
ك���ورون���ا، �ضهد اأح���د ���ض��واط��ئ ال��ب��الد ح���ادث اع��ت��داء م���روع لفتاة 
مراهقة. ووفقا ل�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية تعر�ضت فتاة 
تبلغ من العمر 15 عاما فقط، لعتداء جن�ضي، بعد اأن قام �ضاب 
يف  ب��ال��زوار  مكتظ  �ضاطئ  و�ضط  عليها  بالعتداء  عاما   17 عمره 
مدينة بورمنوث. ووفقا لل�ضلطات الربيطانية، فاإن احلادث وقع 
م�ضراعيها  على  العامة  الأماكن  فتح  وقت  اأي  املا�ضي،  يوليو  يف 
يف بريطانيا، واأن املعتدي مت القب�س عليه الآن، بعد عملية بحث 
ال�ضاب  على  الفتاة  تعرفت  لل�ضلطات،  ووفقا  ل�ضهرين.  ا�ضتمرت 
خالل رحلة لها اإىل ال�ضاطئ، قبل اأن يقنعها بال�ضباحة معا، حتى 
و�ضل اإىل منطقة املياه العميقة يف البحر، حينها قام باغت�ضابها، 
اأن ال�ضاب  حتت غطاء اأمواج البحر. واأكدت ال�ضرطة الربيطانية 
من اأ�ضول باك�ضتانية، ولديه بنية ج�ضمانية قوية، واألقت القب�س 
ع��ل��ي��ه ب��ع��د و���ض��ف ال�����ض��ح��ي��ة. وت��ت��ع��ر���س ال��ف��ت��ي��ات امل���راه���ق���ات يف 
فيها  تكرث  متكررة، خا�ضة يف جتمعات  اعتداء  بريطانيا حل��الت 

امل�ضروبات الكحولية.

رغم ال�ضرطان... تنجب طفلة يف �ضحة جيدة
طفلة  الرابعة،  املرحلة  يف  بال�ضرطان  م�ضابة  بريطانية  اأجنبت 

�ضليمة رغم توقع الأطباء عجزها عن الإجناب.
�ضيالن يف  ابنتها  لنك�ضاير،  ع��ام��اً،   36 ج��ون��اث��ان،  ج��وان��ا  اأجن��ب��ت 
ت�ضخي�س  من  تقريباً  عامن  بعد  املا�ضي،  )ح��زي��ران(  يونيو   15

اإ�ضابتها بال�ضرطان.
كانت جوانا حاماًل بابنتها الأوىل، عندما بداأت تعاين من عدد ل 
يح�ضى من الأمرا�س. ويف النهاية خ�ضعت اإىل فحو�ضات بالأ�ضعة 
ال�ضينية لل�ضدر، وبالأ�ضعة املقطعية وتنظري الق�ضباتن لكت�ضاف 
يوليو  يف  ال��رئ��ة  �ضرطان  م��ن  ن��ادر  بنوع  �ضهراً   14 بعد  اإ�ضابتها 
)متوز( 2019، وهو �ضرطان ناجم عن طفرة يف احلم�س النووي 

خلاليا الرئة بعد التحام مورثن.
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اكت�ضاف اآثار اأقدام عمرها 23 األف �ضنة
اآثار اأقدام  يف ك�ضف جديد يعطي معلومات مغايرة عن بدء احلياة يف الأمريكتن، عرث فريق من الباحثن على 

ب�ضرية تعود اإىل نحو 23 األف عام.
وح�ضب هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �ضي(، فاإن الك�ضف الذي تو�ضل له فريق باحثن بريطاين، يعني اأن الب�ضر 

و�ضلوا اإىل الأمريكتن قبل حوايل 7 اآلف عام مما كان يعتقد �ضابقا.
وكان ا�ضتيطان الب�ضر لالأمريكتن حمل جدل لعقود، و�ضط اعتقادات اأنه بداأ قبل نحو 16 األف عام، قبل اأن يجد 

فريق باحثن من جامعة بورمناوث اآثار الأقدام يف ولية نيو مك�ضيكو الأمريكية.
وت�ضكلت الآثار يف الطن الناعم على اأطراف بحرية �ضحلة، ت�ضكل الآن جزءا من منطقة الرمال البي�ضاء يف نيو 

مك�ضيكو.
باحثي  واإيابا، وفق  ي�ضافرون ذهابا  كانوا  واأطفال  بالغن ومراهقن  اإىل  الأق��دام  اآث��ار  تعود  اأحجامها،  وبناء على 

اجلامعة الربيطانية.
وميكن لالكت�ضاف اأن يغري وجهات النظر حول وقت ا�ضتيطان الإن�ضان لالأمريكتن، كما ي�ضري اإىل اأنه رمبا كانت 
ال�ضكانية  املجموعات  هذه  تكون  اأن  احتمال  اأي�ضا  ويثري  الآن،  �ضيئا  العلماء  عنها  يعرف  ل  كبرية  هجرات  هناك 

ال�ضابقة قد انقر�ضت.
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�ضجنًا ل�ضارق لوحتي فان غوخ وهانز  �ضنوات   8
ب�ضرقة  اإدان��ت��ه  اإث��ر  �ضنوات  ثماين  رج��ل  ب�ضجن  هولندية  حمكمة  حكمت 
ل  فيما  �ضغريين،  متحفن  من  هالز  وفرانز  غوخ  فان  لفن�ضنت  لوحتن 
59 عاما والذي  البالغ  يزال مكان هاتن اللوحتن جمهول. وكان املتهم 
عّرفت عنه و�ضائل الإعالم الهولندية باأنه نيل�س م.، قد اأوقف يف ني�ضان-

ابريل يف بارن )و�ضط( ل�ضرقته �ضنة 2020 لوحة للر�ضام فان غوخ عائدة 
)اأو  الربيع"  يف  نيونين  يف  الق�ضي�س  "حديقة  بعنوان   1884 �ضنة  اإىل 

اخت�ضارا "حديقة الربيع"(، واأخرى لهانز بعنوان "�ضبّيان ي�ضحكان".
هذه  "مع  عنها  ال�ضادر  احلكم  ن�س  يف  ليلي�ضتاد  مقاطعة  حمكمة  وقالت 
اأي�ضا  بل  فح�ضب  للمتاحف  فادحا  اأذى  الرجل  ه��ذا  يلحق  مل  ال�ضرقات، 
للمجتمع واأفراد العامة حول العامل" لأنهم "مل يعودوا قادرين على تاأمل 

اللوحات والتمتع بروؤيتها".
وقد �ُضرقت لوحة فان غوخ ليل 30 اآذار-مار�س 2020 من متحف �ضينغر 
لرن على بعد حواىل ثالثن كيلومرتا من العا�ضمة الهولندية اأم�ضرتدام، 
على  املتحف  ويقع  كوفيد19-.  مكافحة  تدابري  ب�ضبب  مغلقا  كان  وال��ذي 

م�ضافة ع�ضرة كيلومرتات من بارن حيث اأوقف امل�ضتبه به.
وفق  مالين،  و�ضتة  ي��ورو  مليون  بن  ي��راوح  مببلغ  اللوحة  قيمة  وُت��ق��ّدر 

اخلبري الهولندي يف الأعمال الفنية اآرثر براند.
ف�ُضرقت  هالز  فرانز  الهولندي  للر�ضام  الذهبي  الع�ضر  معّلم  لوحة  اأم��ا 
للمرة الثالثة بعد خم�ضة اأ�ضهر من �ضرقة لوحة فان غوخ، يف متحف هوفيه 

فان ميفرو فان اأيردن يف لريدام.

غوغل حتكم بالإعدام على ماليني الهواتف
يومان فقط و�ضتنقطع خدمات "غوغل" كاملة عن مالين الهواتف الذكية 

التي تعمل باأنظمة ت�ضغيل قدمية، ح�ضبما اأعلنت ال�ضركة العمالقة.
قبل  اإ���ض��داره  مت  ال��ذي   "2.3 "اأندرويد  بنظام  تعمل  املتاأثرة  والأج��ه��زة 
يوم الثنن ما مل يتم حتديثها  "غوغل" بحلول  �ضنوات، و�ضتفقد مزايا 

اإن كان ذلك ممكنا، اأو ا�ضتبدالها اإن مل يكن ممكنا.
و"خرائط  للبحث،  "غوغل"  حم���رك  �ضُتقطع  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وت�ضمل 
وتقومي  "غوغل"،  األ��ع��اب  ومتجر  ميل"،  و"جي  و"يوتيوب"،  غوغل"، 

ال�ضركة. اإعالن  وفق  "غوغل"، 
وعللت ال�ضركة قطع اخلدمات عن هذه الأجهزة، بقولها اإن اخلطوة "جزء 

من جهودها امل�ضتمرة للحفاظ على اأمان م�ضتخدميها".
عر�ضة  اأك��رث  القدمية  الت�ضغيل  اأنظمة  اإن  املعلومات  اأم��ن  خ��رباء  ويقول 

لالخرتاق من جانب القرا�ضنة.
ترقية  اإىل  امل�ضتخدم  �ضيحتاج  املتوقفة،  التطبيقات  ا�ضتخدام  وملوا�ضلة 

الأمرية ماكو تتنازل عن مليون 
دولر لتتزوج �ضابا من العامة 

ال�ضبت  اأم�س  اإع��الم   ذك��رت و�ضائل 
اأن الأمرية اليابانية ماكو �ضتتنازل 
لها  خم�ض�ضة  دولر  م��ل��ي��ون  ع���ن 
نظري فقدان لقبها امللكي عند عقد 
امل��ق��رر م��ن زم��ي��ل درا�ضة،  زواج���ه���ا 
مم��ا مي��ه��د ال��ط��ري��ق اأم����ام الزيجة 
جدل  ب�ضبب  �ضنوات  ت��اأخ��رت  ال��ت��ي 
واأعلنت  الأم�������رية.  خ��ط��ي��ب  ح����ول 
عاما   29 العمر  من  البالغة  ماكو 
وحفيدة الإمرباطور اأكيهيتو الذي 
تخلى عن العر�س خطبتها من كي 
كومورو يف عام 2017. لكن الزواج 
تاأجل بعد تقارير عن خالف مايل 
وخطيبها  ك�����وم�����ورو  وال�������دة  ب����ن 
ال�������ض���اب���ق. وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة 
�ضتوافق  احل��ك��وم��ة  اإن  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
على تنازل الأمرية عن املبلغ الذي 
 1.35( ين  مليون   150 اإىل  ي�ضل 
اأفراد  تخلي  نظري  دولر(  مليون 
األقابهم  ع��ن  الإم����رباط����ور  ع��ائ��ل��ة 
ل��ل��زواج م��ن ال��ع��ام��ة، وذل���ك يف ظل 
ال��ع��ام خلطيبها.  ال����راأي  ان��ت��ق��ادات 
وذكرت الهيئة اأن موعد الزفاف قد 
ُيعلن يف اأكتوبر ت�ضرين الأول. ومل 
وكالة  م�ضوؤويل  ع��ن  تعليق  ي�ضدر 

رعاية الق�ضر الإمرباطوري.

وفاة املمثل مايكل 
وليامز بجرعة زائدة 
اإىل  ال�ضرعي  للطب  تقرير  خل�س 
اأن وفاة املمثل الأمريكي مايكل ك. 
وليامز املعروف ب�ضخ�ضية "عمر" 
يف م�ضل�ضل "ذي واير"، هذا ال�ضهر 
ع���ن جرعة  ن��اج��م��ة  ن���ي���وي���ورك  يف 
الفنتانيل  م��ن  "عر�ضية"  زائ����دة 

والهريوين والكوكاين.
وو�����ض����ف م���ك���ت���ب ك���ب���ري الأط����ب����اء 
ال��ذي ُعرث  املمثل  ال�ضرعين وف��اة 
نيويورك  يف  منزله  يف  ميتا  عليه 
يف ال�����ض��اد���س م��ن ال�����ض��ه��ر اجل���اري 
مايكل  اإن  قائال  "عر�ضية"،  باأنها 
عاما   54 ع���ن  ت����ويف  ول���ي���ام���ز  ك. 
عن  ن���اج���م  ح�����اد  "ت�ضمم  ب�����ض��ب��ب 
)نوع  للفنتانيل  املجتمعة  الآث����ار 
م��ن الأف��ي��ون��ي��ات ال��ق��وي��ة( وم���ادة 
والهريوين  ب-ف��ل��وروف��ن��ت��ان��ي��ل 
يف  املكتب  واأ���ض��اف  والكوكاين". 
ر�ضالة لو�ضائل الإعالم "لن نديل 

باأي تعليق اآخر".
وُعرث على املمثل ميتا داخل �ضقته 
وترعرع.  ُول���د  ح��ي��ث  ب��روك��ل��ن  يف 
وق���د ا���ض��ت��ه��ر امل��م��ّث��ل ال���ذي يحمل 
ندبة على وجهه خ�ضو�ضا بدوره يف 
م�ضل�ضل "ذي واير" على "ات�س بي 
م�ضّلحا  ا  ل�ضّ فيه  اأو" ال��ذي ج�ّضد 
ي��ق��وم ب�����ض��رق��ة جّت����ار امل���خ���ّدرات يف 

بالتيمور.
لقي  ال����ذي  امل�ضل�ضل  ه���ذا  وام���ت���ّد 
موا�ضم  خم�ضة  على  كبريا  جناحا 

من 2002 اإىل 2008.
املهّرب  ب��دور  اأي�ضا  وُع��رف وليامز 
خالل  واي�����ت  "ت�ضوكي"  األ������ربت 
الوليات  يف  ال��ك��ح��ول  حظر  ف��رتة 
"بوردووك  م�����ض��ل�����ض��ل  يف  امل��ت��ح��دة 

اإمباير" على "ات�س بي اأو".

وفاة اأ�ضهر ر�ضام كاريكاتري يف م�ضر
جمعة  الفنان  رئي�ضها  للكاريكاتري  امل�ضرية  اجلمعية  نعت 
فرحات الذي تويف اجلمعة عن عمر ناهز 80 عاما بعد �ضراع 

مع املر�س.
ولد جمعة فرحات يف 24 ابريل ني�ضان 1941 وع�ضق الر�ضم 
منذ طفولته حتى اأن اأحد اأ�ضاتذته باملدر�ضة لحظ هوايته 
واأعطاه كتابا باللغة الإجنليزية عن فن الكاريكاتري و�ضجعه 

على ال�ضري يف هذا الطريق.
وح�ضل على بكالوريو�س التجارة من جامعة القاهرة والتحق 
بالعمل فيموؤ�ض�ضة روز اليو�ضف التي كان ين�ضر فيها ر�ضومه 
مبجلتي )�ضباح اخلري( و)روز اليو�ضف( قبل اأن ينتقل اإىل 

موؤ�ض�ضة الأهرام.
كما ن�ضر ر�ضومه ال�ضاخرة التي كانت تتناول الأحوال اليومية 
للمواطن امل�ضري يف بع�س ال�ضحف احلزبية وامل�ضتقلة مثل 
)ال�ضعب( و)الأه��ايل( و)الوفد( و)�ضوت الأمة( و)الفجر( 

و�ضحف اأجنبية.
والقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ع���ار����س  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  ا����ض���رتك 
والدولية واأ�ضدر بع�س الكتب ال�ضاخرة منها )4 حكومات.. 

ومعار�ضة(.

قتلت �ضديقها بهاتف اآيفون
اآيفون،  ال��ذك��ي م��ن ط���راز  ���ض��وى هاتفها  مل جت��د ام����راأة 
لكي ت�ضرب فيه �ضديقها، لكن هذه ال�ضربة التي وقعت 
"ال�ضن"  �ضحيفة  وذك��رت  مقتله.  اإىل  اأدت  �ضجار،  اأثناء 
الربيطانية اأم�س ال�ضبت اأن روك�ضانا لوبيز )22 عاما(، 
غوانتاي  لوي�س  �ضديقها  على  ال��ذك��ي  بهاتفها  ق��ذف��ت 
البالغ من العمر )23 عاما(. وقالت املراأة اأثناء التحقيق 

اإنها �ضربت لوي�س بالهاتف، دفاعا عن نف�ضها.
يف  اأرجنتينية  ببلدة  �ضديقها  منزل  يف  احلادثة  ووقعت 
ا�ضتكى  بالهاتف،  لل�ضرب  تعر�ضه  وبعد  املا�ضي.  اأبريل 
اللرجل من ال�ضداع والأمل حتى مت نقله يف النهاية اإىل 
امل�ضت�ضفى يف مدينة �ضالتا، �ضمال غرب الأرجنتن، حيث 

خ�ضع لعملية جراحية، لكنه فارق احلياة.
وتقدمت والدة ال�ضاب ببالغ اإىل ال�ضرطة لتطلب منهم 

اتخاذ اإجراء �ضد روك�ضانا، متهمة اإياها بقتل ابنها. 
واأثبت املدعون العامون اأن ال�ضربة التي تلقاها غوانتاي، 

ت�ضببت يف �ضدمة بالراأ�س اأدت اإىل وفاته.

ر�ضيع يقتل نف�ضه بر�ضا�ضة
تويف طفل يبلغ عامن يف تك�ضا�س بعدما عرث على م�ضد�س 
حم�ضو يف حقيبة ظهر اأحد اأفراد اأ�ضرته، وهي ماأ�ضاة باتت 
تتكرر بكرثة يف الوليات املتحدة. وقالت �ضرطة واكو يف 
بيان اإن الطفل اأ�ضيب بر�ضا�ضة يف راأ�ضه، ويبدو يف هذه 
"عن  نف�ضه  على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  اأن���ه  التحقيق  م��ن  املرحلة 
طريق اخلطاأ". وفر �ضاحب ال�ضالح البالغ 21 عاما بعد 
اإطالق النار. لكنه �ضلم نف�ضه لل�ضرطة لحقا ومت توقيفه 
وُوجهت اإليه تهمة "اإخفاء الأدلة". وتندرج هذه احلادثة 
�ضمن �ضل�ضلة خميفة من احلوادث املماثلة. واأفاد تقرير 
�ضايفتي"  غن  ف��ور  "اإيفريتاون  منظمة  اأخ��ريا  اأ�ضدرته 
الوليات  ع���ام يف  ك��ل  "يف  الأ���ض��ل��ح��ة  امل��ن��اه�����ض��ة لن��ت�����ض��ار 
املتحدة، َينفذ مئات الأطفال اإىل بنادق حم�ضوة  دون اأي 
اأو  الظهر  النوم وحقائب  حماية، يف اخلزائن ومن�ضدات 
حقائب اليد، اأو تكون مرتوكة بب�ضاطة  دون اأي مراقبة" 
ويطلقون النار عن غري ق�ضد. وحت�ضي املنظمة النا�ضطة 
من اأجل تنظيم اأف�ضل لالأ�ضلحة النارية، منذ العام 2015 
وعواقبها.  املتعمدة" للق�ضر  النار غري  اإطالق  "عمليات 
وبح�ضب اإح�ضاءاتها، ت�ضببت هذه احلوادث يف 765 وفاة 
خالل ال�ضنوات ال�ضت املا�ضية و111 منذ الأول من كانون 

الثاين-يناير، اإ�ضافة اإىل اأكرث من 1500 جريح.

فاجعة اأب فقد زوجته وابنتيه يف غم�ضة عني
واقعة ماأ�ضاوية �ضهدتها مدينة 15 مايو يف حلوان جنوبي 
القاهرة، حينما �ضقطت ر�ضيعة من يد �ضقيقتها الكربى 
ال�ضارع فقفزت الأخ��رية وراءها  اإىل  من �ضرفة منزلهما 

لتلحق بهما الأم ويفارقوا احلياة جميعا.
قال  ال��واق��ع��ة  على  عيان  �ضاهد  م��وظ��ف،  �ضالح،  حممد 
املجاورة  وق��ع يف  احل��ادث  نيوز عربية" اإن  "�ضكاي  ملوقع 
كانت  حيث  اجلمعة،  �ضالة  وق��ت  مايو   15 مبدينة   35
طفلة يف عمر 7 �ضنوات تدعى ملك اأحمد حتمل �ضقيقتها 
�ضرفة  يف  معها  وتلعب  اأ�ضهر   10 عمر  يف  مي  الر�ضيعة 
منزلهما بالطابق ال�ضاد�س فاختل توازنها و�ضقطت منها 
ورائها ظنا  اأن قفزت  اإل  الطفلة  كان من  الر�ضيعة فما 
منها اأنها ميكن اأن تنقذها وحينما راأت الأم امل�ضهد قفزت 

هي الأخرى وراء طفلتيها وتويف الثالثة.

 وثائقي جديد: والد بريتني �ضبريز تن�ضت عليها 
اأن��ت��ج��ت��ه �ضحيفة  وث���ائ���ق���ي  ف��ي��ل��م  ك�����ض��ف 
ال�ضهرية  املغنية  وال��د  اأن  تاميز  نيويورك 
بريتني �ضبريز كّلف �ضركة اأمنية بالتن�ضت 
الن�ضية  ور�ضائلها  الهاتفية  مكاملاتها  على 
خالل فرتة الو�ضاية التي تفر�ضها عليها 

املحكمة منذ 2008.
ويف الفيلم الذي يحمل ا�ضم )كونرتولينج 
فال�ضوف،  األيك�س  يقول  �ضبريز(،  بريتني 
م��وظ��ف الأم�����ن ال�����ض��اب��ق يف ���ض��رك��ة بالك 
بوك�س والذي عمل مع فريق املغنية قرابة 
"ن�ضخت" هاتف  ال�ضركة  اإن  اأع��وام،  ت�ضعة 
اإىل  الولوج  ب��اد عرب  اآي  املغنية على جهاز 
ح�ضابها على اآي كلود. واأ�ضاف اأنه مت و�ضع 

اأداة تن�ضت يف غرفة نومها اأي�ضا.
وقال ل�ضناع الفيلم اإنه ُطلب منه فك �ضفرة 
الن�ضية لإر�ضالها  بع�س حمادثات بريتني 

اإىل وال���ده���ا ج��ي��م��ي ���ض��ب��ريز وم���وظ���ف يف 
�ضركة اإدارة اأعمال قام الأب بتعيينها. وذكر 
باأن  اأبلغوه  التن�ضت  اأنه عندما ت�ضائل عن 
مراقبة ات�ضالت بريتني تتم "حر�ضا على 
امل�ضرفة  املحكمة  واأن  وحلمايتها"،  اأمنها 
بالأمر" وكذلك  "على علم  الو�ضاية  على 
حم���ام���ي امل��غ��ن��ي��ة يف ه����ذا ال����وق����ت. وق���ال 
فال�ضوف اإن املراقبة �ضملت مناق�ضات بن 

بريتني وحماميها.
ق�ضائية  معركة  �ضبريز  بريتني  وتخو�س 
لوالدها  اأت���اح���ت  ال��ت��ي  ال��و���ض��اي��ة  لإن���ه���اء 
الإ�ضراف على �ضوؤونها ال�ضخ�ضية وثروتها 
 2008 60 مليون دولر منذ  البالغة نحو 
بعد انهيار حالتها النف�ضية. وقالت املطربة 
يف يونيو حزيران اإن هذه الو�ضاية مهينة 

ومذلة.

املمثالت :م��ش�س اجنرام واأنيا تايل�ر وماريل يف غرفة ال�شحافة خالل حفل ت�زيع ج�ائز اإميي يف ل��س اأجنل��س. ا ف ب

عار�ضة اأزياء �ضهرية 
تطالب بتعوي�س خيايل 

دعوى  اإيفاجنيلي�ضتا   ال�ضابقة  ليندا  الكندية  الأزي���اء  عار�ضة  رفعت 
بح�ضب  جتميل،  عملية  ج��راء  بوح�ضية"  "�ضوهها  م��ن  على  ق�ضائية 

قولها، كما طالبت بتعوي�س ب� 50 مليون دولر اأمريكي.
منذ  ده���ون   �ضفط  لعملية  خ�ضوعها  الأزي����اء  عار�ضة  اأعلنت  وك��ان��ت 

حوايل 5 اأعوام.
التوا�ضل  موقع  على  اخل��ا���س  ح�ضابها  يف  لها  مبن�ضور  ليندا  وق��ال��ت 
الدهون  لإزال���ة  ج��راح��ة  نتيجة  بوح�ضية  ت�ضويهي  "مت  الجتماعي: 
اأن  اإىل  باملن�ضور  اإيفاجنيلي�ضتا  واك�ضفت  املرجو منها".  اإىل عك�س  اأدت 
معاناتها مع "ت�ضخم الدهون املتناق�س" بعد التدخل اجلراحي، وهذا 

ما يت�ضبب بتورم يف املناطق التي خ�ضعت للعالج.


