
   

�لتحالف: مقتل 165 حوثيًا بالعبدية وتدمري 10 �آليات ع�سكرية
اخلارجية الأمريكية تدعو 
احلوثيني لوقف هجوم ماأرب

•• عوا�صم-وكاالت:

الهجوم  وقف  امل�سلحة  احلوثي  جماعة  الأمريكية  اخلارجية  طالبت 
على مدينة ماأرب �سرقي اليمن، وطالبتهم كذلك بال�سماح فورا باملرور 
مديرية  اإىل  واجل��رح��ى  للحياة  املنقذة  وامل�ساعدات  للمدنيني  الآم��ن 

العبدية.
العبدية وبع�ض  و�سيطر احلوثيون، يوم اجلمعة، على مركز مديرية 

املناطق املجاورة، بعد ح�سار ا�ستمر 25 يوماً.
على  احل��وث��ي��ني  ح�سار  ي�ستمر  فيما  اأخ����رى،  ملناطق  ال��ِق��ت��ال  وان��ت��ق��ل 
املديرية ومنع دخول اأو خروج ال�سكان، ومنع دخول الأدوية وامل�ساعدات 

الإن�سانية اإليها.
املتحدة  الوليات  تدين  الأمريكية،:  اخلارجية  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
ت�سعيد احلوثيني حول ماأرب، الذي يظهر ا�ستخفاًفا �سارًخا ب�سالمة 

املدنيني.
الإن�سانية،  وامل�ساعدات  الأ�سخا�ض  حركة  احلوثيون  يعيق  واأ���س��اف: 
�سكان  من   35000 اإىل  الو�سول  من  الأ�سا�سية  اخلدمات  ومينعون 
اأفعالهم الو�سع الإن�ساين املرتدي بالفعل وت�سبب  العبدية. ما تفاقم 

بنزوح املزيد من املدنيني داخلياً.
باملرور  ال��ف��ور  على  ال�سماح  على  احلوثيني  املتحدة  ال��ولي��ات  وحثت 

الآمن للمدنيني وامل�ساعدات املنقذة للحياة واجلرحى.
الأح��د، عن جتاوز  اأم�ض  اليمن،  ال�سرعية يف  دعم  واأعلن حتالف  هذا 
خ�سائر امليلي�سيات احلوثية يف مديرية العبدية مبحافظة ماأرب 165 

قتيال، وتدمري 10 اآليات ع�سكرية خالل ال�ساعات املا�سية.
ياأتي ذلك فيما اأعلن اجلي�ض اليمني جتدد املعارك يف اجلبهة اجلنوبية 
وملعاء  اجل��وب��ة  مناطق  يف  عنيفة  مواجهات  وان���دلع  م���اأرب  ملحافظة 

بدعم من طائرات التحالف يف ا�ستهداف مواقع مليلي�سيات احلوثي.

متظاهرون �سودانيون ي�ساركون يف م�سرية اأمام ق�سر الرئا�سة للمطالبة بحل احلكومة النتقالية )ا ف ب(

احتاد ال�سغل يدين ويحذر

الإمارات توؤكد خالل جل�سة ملجل�س الأمن الدويل 
اأهمية التعاي�س ال�سلمي والت�سامح من اأجل ال�سالم

•• نيويورك- وام:

الأمن  ملجل�ض  املفتوحة  املناق�سة  اأم���ام  ب��ي��ان  يف  الإم�����ارات  دول���ة  اأك���دت 
الدويل حول بناء ال�سالم واحلفاظ على ال�سالم، والتي تراأ�سها فخامة 
اأوهورو كينياتا، رئي�ض جمهورية كينيا.. اأهمية تعزيز التعاي�ض ال�سلمي 

والت�سامح للنهو�ض مبجتمعات ُيرثيها التنوع ويعُمها ال�سالم.
واأ�سارت دولة الإمارات يف بيانها اإىل املبادرات التي اأطلقتها بهدف تر�سيخ 
والأديان  والثقافات  املجتمعات  بني  والوئام  والت�سامح  التعاي�ض  اأ�س�ض 
اأو دولياً، لفتة اإىل جتربتها الناجحة  اأو اإقليمياً  املختلفة، �سواء حملياً 
يف ا�ست�سافة اأكرث من 200 جن�سية، وجمتمعات دينية متعددة يف بيئة 
يعمها ال�سالم والأم��ن، مبا يوؤكد اأن بناء جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة 
يتطلب اتباع نهج �سامل مع وجود قيادة تلتزم باإدماج املجتمعات املتنوعة 

يف �سيا�ساتها.                                               )التفا�سيل �ض2(

حمافظ اأربيل ي�سيد بامل�ساعدات 
الإماراتية ودعم التعليم يف الإقليم

•• اأربيل-وام:

اأ�ساد معايل اأوميد خو�سناو، حمافظ اأربيل العراقية، بالدور الإن�ساين 
اإقليم كرد�ستان العراق  اإىل  الهام لدولة الإم��ارات يف تقدمي امل�ساعدات 
عرب موؤ�س�ساتها اخلريية، وخا�سة هيئة الهالل الأحمر وموؤ�س�سة خليفة 

بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية.
واأثنى معايل املحافظ، يف كلمة خالل مرا�سم توزيع م�ساعدات على طلبة 
املدار�ض يف حمافظة اأربيل مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.. 
على اإ�سهامات دولة الإمارات العربية املتحدة يف قطاع التعليم يف اإقليم 

كرد�ستان العراق.                                       )التفا�سيل �ض2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�ض جمهورية �سرياليون          )وام(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س �سرياليون عالقات التعاون 
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بيو  م��ادا  جوليو�ض  فخامة  اأم�����ض  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�سيف  بالرئي�ض  �سموه  ورحب  ال�سديقة.   �سرياليون  جمهورية  رئي�ض 
اإليه حتيات �ساحب  .. ونقل  الإم���ارات  الإقامة يف دول��ة  متمنيا له طيب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومتنياته 

جلمهورية �سرياليون و�سعبها ال�سديق مزيداً من التقدم والزدهار.
ق�سر  يف  ج��رى  ال���ذي  اللقاء  خ��الل   - �سرياليون  ورئي�ض  �سموه  وب��ح��ث 

ال�ساطئ - عالقات ال�سداقة وخمتلف جوانب التعاون خا�سة يف املجالت 
ال�ستثمارية والقت�سادية والتجارية والتنموية واأهمية تنميتها وتنويعا 

مبا يعزز امل�سالح املتبادلة للبلدين.
واملو�سوعات  الق�سايا  ب�ساأن عدد من  النظر  تبادل اجلانبان وجهات  كما 
ذات الإهتمام امل�سرتك. وتناول اللقاء معر�ض اإك�سبو 2020 دبي واأهمية 
ا�ستدامة  امل�ساركة وخرباتها يف جم��الت  ال��دول  م��ب��ادرات  ال�ستفادة من 
املوارد بجانب الفر�ض واملن�سات التي يقدمها لإقامة ال�سراكات بني دول 
العامل وتعزيز العمل امل�سرتك بينها مبا يعود باخلري على �سعوبها ويدعم 

م�سارات التنمية امل�ستدامة والتقدم والرخاء.

وزير �سود�ين: �سياغة �لد�ستور �أهم �أولويات �حلكومة �النتقالية 

مئات ال�سودانيني يعت�سمون لليوم الثاين للمطالبة ب�سلطة ع�سكرية
•• اخلرطوم-وكاالت:

الوزراء  ���س��وؤون جمل�ض  وزي��ر  ق��ال 
بال�سودان  خالد عمر يو�سف، اأم�ض 
الأحد، اإن �سياغة الد�ستور هي اأهم 
اأولويات حكومة الفرتة النتقالية 
وال�سامن الأ�سا�سي لإجناح عملية 
وحتقيق  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول 

ال�ستقرار ال�سيا�سي بالبالد.
تويرت  على  ح�سابه  ع��رب  واأ���س��اف 
اأن ب��ن��اء د���س��ت��ور دائ���م مي��ث��ل عقدا 
اجلميع  ع�����ن  ي���ع���رب  اج���ت���م���اع���ي���ا 
ي��ظ��ل م��ن اأه��داف��ن��ا ال��ك��ربى التي 
املجتمع  يتمكن  حتى  اإليها  نطمح 
حول  م��وح��دة  اإرادة  ���س��ي��اغ��ة  م��ن 
م�سروع وطني متفق عليه يلتزم به 

املحكومون واحلاكمون.
ال�������س���ودان���ي���ني  م����ئ����ات  زال  وم�������ا 
معت�سمني منذ اأم�ض الأحد لليوم 
للمطالبة  اخل���رط���وم  يف  ال���ث���اين 
ال�سلطة  ال���ع�������س���ك���ري���ني  ب����ت����وىل 
وحدهم يف البالد، ما يزيد تعقيد 
و�سفها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  الأزم�����ة 
حمدوك  اهلل  عبد  ال����وزراء  رئي�ض 
ب�اأنها الأ�سواأ والأخطر منذ �سقوط 

عمر الب�سري.
املتحدث  ع�������س���ك���وري  ع���ل���ي  ق������ال 
ب��ا���س��م امل��ح��ت��ج��ني وامل��ن�����س��ق��ني عن 
حت��ال��ف احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ري الذي 
الب�سري  ���س��د  الح���ت���ج���اج���ات  ق����اد 

بتويل املدنيني ال�سلطة كاملة.
حكومة  بحل  املعت�سمون  يطالب 
املنعم ح�سني  وق��ال عبد  حمدوك. 
اب��راه��ي��م )61 ع��ام��ا( وه���و يقف 
اأمام اإحدى خيام العت�سام مطلبنا 

الوحيد حل هذه احلكومة.
ب��رمي��ه ح�سن )62  ي��و���س��ف  واأك����د 
هو  املعت�سمني  مطلب  اأن  ع��ام��ا( 
مل  التي  احلكومة  ه��ذه  تذهب  اأن 
يف  ال�سعب  مطالب  تلبية  ت�ستطع 

احلياة اأو ال�سحة.
ي��ع��اين ال�����س��ودان، اأح���د اأف��ق��ر بالد 
اأك��رث من  ال��ع��امل، من ت�سخم بلغ 
احلكومة  وات����خ����ذت   .400%
اإطار برنامج  اج��راءات تق�سفية يف 
ل���ال����س���الح الق���ت�������س���ادي وامل�����ايل 
�سندوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و���س��ع��ت��ه 

النقد الدويل.
ان�������س���ار تويل  ي�����س��ع��ى  امل���ق���اب���ل  يف 
املدنيني ال�سلطة اىل اإظهار ثقلهم 

يف ال�سارع ال�سوداين.
"هذه  من  الهدف  اإن  ح�سن  وق��ال 
اأن يرى  امل��ل��ي��ون��ي��ة ه��و  ال��ت��ظ��اه��رة 

العامل موقف ال�سعب ال�سوداين.
ت��اأت��ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د قرابة 
اإحباط  ع���ن  الإع�������الن  م���ن  ���س��ه��ر 
ال�سودان  يف  ان��ق��الب��ي��ة  حم���اول���ة 
ميناء  اإغ��������الق  ي�����س��ت��م��ر  وف���ي���م���ا 
على  ال��واق��ع  الرئي�سي  بورت�سوان 

البحر الأحمر. 

م�ستمر  العت�سام  بر�ض  لفران�ض 
بحل احلكومة،  ال  رفعه  يتم  ولن 
دون  ال���وزراء  اإقالة  بذلك  ونق�سد 
رئي�ض ال��وزراء. واأ�ساف طلبنا من 
ر�سمي  ب��خ��ط��اب  ال�����س��ي��ادة  جمل�ض 

وقف التعامل معهم.
جتاه  ال�سبت  امل��ت��ظ��اه��رون  ت��واف��د 
ال�سلطة  مقر  اجلمهوري،  الق�سر 
واحد  جي�ض  هاتفني  الن��ت��ق��ال��ي��ة، 
ب�"حكومة  ومطالبني  واحد  �سعب 
اأحد  ال�����س��ودان،  لخ����راج  ع�سكرية 

اأزمته  ال���ع���امل، م���ن  ب���ل���دان  اأف���ق���ر 
ال�سيا�سية والقت�سادية.

لنداء  ت��ل��ب��ي��ة  امل���ت���ظ���اه���رون  خ����رج 
احلرية  جتمع  ع��ن  من�سق  ف�سيل 
الع�سكريني  م��ع  ي��ح��اول  والتغيري 
اأول  اىل  ال�����������س�����ودان  ي����ق����ود  اأن 
عاما  ثالثني  بعد  ح��رة  انتخابات 

من الدكتاتورية.
با�سم  املتحدث  ح�سن  جعفر  وق��ال 
)املجموعة  وال���ت���غ���ي���ري  احل����ري����ة 
التي تدعو لنقل ال�سلطة بالكامل 

اىل امل��دن��ي��ني( ل��ف��ران�����ض ب��ر���ض اإن 
م��ا ي��ح��دث ه��و ج��زء م��ن �سيناريو 
الن����ق����الب وق���ط���ع ال���ط���ري���ق على 
وهي  ال����دمي����وق����راط����ي  ال���ت���ح���ول 
حماولة ل�سناعة اعت�سام وي�سارك 

يف ذلك اأن�سار النظام ال�سابق.
موا�سلة  ع�����ن  الع����������الن  ي����ث����ري 
م���ن ح�سول  الع��ت�����س��ام خم����اوف 
احل����ري����ة  جت����م����ع  دع�������ا  اذ  ت�����وت�����ر 
مليونية"  تظاهرة  اإىل  والتغيري 
للمطالبة  اخلمي�ض  اخل��رط��وم  يف 

قدرة ف�سائية جديدة 

ال�سني تفاجيء وا�سنطن ب�ساروخ فرط �سوتي يف املدار
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأوردت �سحيفة فاينان�سل تاميز اأن ال�سني اختربت قدرة 
ف�سائية جديدة باإطالق �ساروخ فرط �سوتي يف املدار.

وذكرت ال�سحيفة القت�سادية واملالية الربيطانية نقال 
عن عدة م�سادر مطلعة على التجربة، اأن بكني اأطلقت 
نووي  راأ����ض  حمل  على  ق���ادرا  �ساروخا  اأغ�سط�ض  اآب  يف 
الهبوط  قبل  منخف�ض  م���دار  على  الأر����ض  ح��ول  حلق 
وف��ق ثالثة  كلم   32 ب��ف��ارق  اأخفقه  ال��ذي  �سوب هدفه 

م�سادر.
متت  الإط�����الق  عملية  اأن  ال�سحيفة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
ب��وا���س��ط��ة ���س��اروخ م��ن ط���راز امل�����س��رية ال��ط��وي��ل��ة )لونغ 
مارت�ض(، وهي �سواريخ تعلن ال�سني عادة عن اإطالقها 

يف حني بقيت العملية هذه املرة �سرية.
ال�سني  ال��ذي حققته  التقدم  ه��ذا  اأن  التقرير  وج��اء يف 
على �سعيد الأ�سلحة الفرط �سوتية فاجاأ ال�ستخبارات 

الأمريكية.
وقال املتحدث با�سم البنتاغون جون كريبي اأنه لن يديل 
اأعربنا  اأ�ساف  لكنه  التقرير  ورد يف  ما  تعليق على  ب��اأي 
التي  الع�سكرية  ال��ق��درات  ب�ساأن  خماوفنا  ع��ن  بو�سوح 
اأن  اإل  ق��درات ل ميكن  ال�سني تطويرها، وهي  توا�سل 
تزيد التوتر يف املنطقة واأبعد منها. وهذا اأحد الأ�سباب 

يحتم  ال��ذي  الأول  التحدي  ال�سني  نعترب  التي جتعلنا 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت��ع��م��ل  ب��ك��ني،  واإىل ج��ان��ب  حت��رك��ن��ا. 
ورو���س��ي��ا وخ��م�����ض دول اأخ����رى ع��ل��ى الأق����ل ع��ل��ى تطوير 

التكنولوجيا الفرط �سوتية.
وميكن لل�سواريخ الفرط �سوتية، على غرار ال�سواريخ 
نووية،  روؤو���ض  حمل  على  القادرة  التقليدية  البال�ستية 
التحليق ب�سرعة تفوق �سرعة ال�سوت باأكرث من خم�ض 
مرات. وحتلق ال�سواريخ البال�ستية على علو مرتفع يف 
الف�ساء يف م�سار على �سكل قو�ض لبلوغ هدفها، يف حني 
اأن ال�سواريخ الفرط �سوتية تنطلق على م�سار منخف�ض 

يف الف�ساء وهي قادرة على بلوغ هدفها ب�سكل اأ�سرع.
اأنه ميكن التحكم بال�ساروخ الفرط �سوتي، ما  والأهم 

يزيد من �سعوبة تتبعه واعرتا�سه.
ّممت  اأن��ظ��م��ة �سُ امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وط����ورت دول م��ث��ل 
البال�ستية و�سواريخ  ال�سواريخ  نف�سها �سد  للدفاع عن 
ك����روز، ل��ك��ن ل ي��ع��رف اأي ���س��يء ع��ن ال��ق��درة ع��ل��ى تتبع 

�ساروخ فرط �سوتي واإ�سقاطه.
هجوميه،  ب�����س��ورة  التكنولوجيا  ه��ذه  ال�سني  وط���ورت 
التقدم  بوجه  نف�سها  عن  للدفاع  اأ�سا�سية  اأنها  معتربة 
وغريها،  �سوتية  ال��ف��رط  التكنولوجيا  يف  الأم���ريك���ي 
البحث يف  اأف��اد تقرير �سدر موؤخرا عن مكتب  وفق ما 

الكونغر�ض الأمريكي.

ق�سية  يف  تون�سي  نائب  احتجاز 
تهرب من ال�سرائب وغ�سل اأموال 

•• تون�س-رويرتز:

اأمرت حمكمة تون�سية اأم�ض الأحد 
غربية  ب��ن  م��ه��دي  ال��ن��ائ��ب  بحب�ض 
من  التهرب  يف  ب�سلوعه  لال�ستباه 
ال�سرائب وغ�سل الأموال وهو رابع 
نائب ُيقتاد اإىل ال�سجن منذ �سيطرة 
الرئي�ض قي�ض �سعيد الكاملة تقريبا 

على البالد يف يوليو متوز.
وي��ن��ت��م��ي ب����ن غ���رب���ي���ة، وه�����و رجل 
اأعمال ووزير �سابق، اإىل حزب حتيا 
تون�ض الذي يتزعمه رئي�ض الوزراء 
اأقاله  ال�سابق يو�سف ال�ساهد الذي 
�سعيد. واإىل الآن مل يت�سن الت�سال 
مبحامي بن غربية للح�سول على 

تعليق.
الرئي�ض  ك�سف  امل��ا���س��ي  والأ���س��ب��وع 
جديدة  ح���ك���وم���ة  ع����ن  ال���ت���ون�������س���ي 
برئا�سة جنالء بودن، لكنه مل يلمح 
�سيطرته  ع���ن  ت��خ��ل��ي��ه  م��وع��د  اإىل 
�سبه الكاملة بعد ال�ستئثار مبعظم 
يف  الربملان  عمل  وتعليق  ال�سلطات 

يوليو متوز.
اأعلنها  التي  الإج����راءات  ومب��وج��ب 
األغى  عندما  املا�سي  ال�سهر  �سعيد 
خطوة  يف  ال��د���س��ت��ور  ف�سول  اأغ��ل��ب 
و�سفها خ�سومه باأنها انقالب، فاإن 
احلكومة اجلديدة �ستكون م�سوؤولة 

يف النهاية اأمامه.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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اإ�شادة م�رصية وعربية كربى باخرتاعات 
»جمان« وتاأ�شي�شه لحتاد املخرتعني بالإمارات

اأخبار الإمارات

املجر: هذا الرجل قادر على 
اإ�شقاط فيكتور اأوربان...!

عربي ودويل

العرياين: ذهبية طوكيو هديتي 
ل�شعب الإمارات يف عام اخلم�شني

الفجر الريا�شي

حممد بن را�سد للف�ساء: �سور التقطها 
م�سبار الأمل للمريخ تزين ف�ساء تويرت

•• دبي-وام:

متعددة  �سور  بتنزيل  العامل  دول  خمتلف  من  الف�ساء  لعلوم  وه��واة  باحثون  ق��ام 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ح�ساباتهم  عرب  ن�سرها  و  الدقة  عالية  الأطياف 
تويرت وذلك بعد اأيام من اإتاحة م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ م�سبار الأمل 

الدفعة الأوىل من البيانات العلمية التي جمعها امل�سبار.
هواة  من  اإق��ب��ال  و�سط  تويرت  ف�ساء  الأم��ل  م�سبار  التقطها  التي  ال�سور  زينت  و 

الف�ساء و املهتمني با�ستك�ساف الكواكب على م�ساركتها و التعليق عليها.
كان م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ م�سبار الأمل قد ن�سر مطلع اأكتوبر اجلاري 
دفعة من البيانات التي جمعها امل�سبار يف الفرتة املمتدة بني 9 فرباير و22 مايو 
2021 وت�سم �سورا فريدة للمريخ تر�سد مالحظات غري م�سبوقة حول �سلوك 

غازات الغالف اجلوي للكوكب الأحمر والتفاعالت التي حتدث بينها.
)التفا�سيل �ض2(

حذر من ��ستد�مة �لو�سع �ال�ستثنائي:
احتاد ال�سغل يرف�س التحري�س على تون�س

الفجر -تون�س

ادانته  لل�سغل  التون�سي  العام  لالحتاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  جدد 
مت�����ّس��ح ب��ع�����ض الأ���س��خ��ا���ض امل��رت��ب��ط��ني ب��ال��ل��وب��ي��ات وب��ب��ع�����ض الأط����راف 
ال�سيا�سية على عتبات ال�سفارات والدول وحتري�سها على تون�ض بدعوى 
انتهكوها  م��ا  "كثريا  باأنهم  اي��اه��م  متهما  الدميقراطية"  ع��ن  ال��دف��اع 
ة وم�سالح  طيلة الع�سرية ال�سابقة ووّظفوها خلدمة م�ساحلهم اخلا�سّ
ال�سعب  ق��وت  ح�ساب  على  تدعمهم  التي  اللوبيات  وم�سالح  اأح��زاب��ه��م 

وم�ستقبل الأجيال.
واأعرب املكتب يف بيان عن رف�سه م�ساعي هذه اللوبيات اإىل ال�ستقواء 
بالدول الأجنبية داعيا اإىل الت�سّدي اإىل دعوتها اجلهات الأجنبية اإىل 
اخلو�ض يف ال�ساأن الداخلي للبالد فقط من اأجل تاأمني دعم هذه الدول 
عودتها اإىل احلكم والهيمنة على مفا�سل الدولة وموا�سلة عبث ع�سرية 

من الف�ساد والنهب والإرهاب.                            )التفا�سيل �ض13(

يتوعد  اهلل  ح���زب  ل��ب��ن��ان.. 
بتداعيات كبرية لأحداث الطيونة

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين  ال��ربمل��ان  ن��ائ��ب يف  ت��وّع��د 
ينتمي حلزب اهلل اأم�ض، بتداعيات 
كبرية ملا ح�سل اخلمي�ض يف بريوت 

من اإطالق نار اأدى لوقوع قتلى.
اهلل  ف�سل  ح�سن  ال��ن��ائ��ب  وت��وّع��د 
مب��ح��ا���س��ب��ة م���ن ح���ر����ض وخطط 
وقرر ن�سر املجموعات واأطلق النار 
يف الأحداث التي وقعت يف منطقة 
باملجزرة،  و�سفها  والتي  الطيونة، 

و�سوًل لأعلى م�سوؤول.
وان����دل����ع����ت م����وج����ة ال���ع���ن���ف ي���وم 
�سبعة  فيها  ُقتل  والتي  اخلمي�ض، 
اأ�سخا�ض، و�سط ت�ساعد التوترات 
مرفاأ  ان��ف��ج��ار  يف  التحقيق  ب�����س��اأن 
ب���ريوت ال���ذي وق��ع ال��ع��ام املا�سي. 
التحقيق  اهلل  ح�����زب  وي����ع����ار�����ض 
اجلاري حول انفجار مرفاأ بريوت، 
التحقيق  قا�سي  تغيري  اإىل  ودع��ا 

الرئي�سي القا�سي طارق بيطار.

النم�سا حتث الحتاد الأوروبي 
البلقان غ��رب  التو�سع  على 

•• فيينا -وام:

ح���ث م��ي��خ��ائ��ي��ل ل���ي���ن���ه���ارت، وزي���ر 
الحتاد  اجلديد،  النم�سا  خارجية 
اأك���رث  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  الأوروب���������ي 
منطقة  يف  ال��ت��و���س��ع  اإزاء  ال��ت��زام��ا 
غ���رب ال��ب��ل��ق��ان، وع���رّب ع��ن موقف 
الداعم لن�سمام دول غرب  بالده 

البلقان اإىل الحتاد الأوروبي.
واأكد الوزير لينهارت، اأثناء زيارته 
اإىل البو�سنة والهر�سك يف الأ�سبوع 
اأن  امل���ن�������س���ب،  ت���ول���ي���ه  م����ن  الأول 
م�ستقبل البو�سنة والهر�سك يكمن 
يف الحت��اد الأوروب���ي، ودع��ا جميع 
اإىل  والهر�سك  البو�سنة  يف  القوى 
اأجل  م��ن  ب��ن��اء  ب�سكل  م��ع��ا  ال��ع��م��ل 
ات���خ���اذ اخل���ط���وات ال���الزم���ة جتاه 
الحتاد الأوروبي،موؤكدا ان النم�سا 
املوحدة  والهر�سك  البو�سنة  توؤيد 
ذلك  اأن  اإىل  لفتاً  ال�سيادة،  وذات 

ي�سهم يف حتقيق ال�ستقرار.

ال�سي�سي: م�سر ما�سية يف بناء الوعي وت�سحيح اخلطاب الديني
•• القاهرة-وكاالت

الوعي  لبناء  مهمتها  يف  ما�سية  م�سر  اأن  على  الأح���د،  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ض  �سدد 
على  وق��ادرة  �سوية  �سخ�سية  يوؤ�س�ض  ور�سيد،  م�ستنري  فكري  م�سار  لبناء  الديني،  اخلطاب  وت�سحيح 

مواجهة التحديات وبناء دولة امل�ستقبل.
واأكد ال�سي�سي خالل احتفال الدولة امل�سرية بذكرى املولد النبوي، 
ا�ستقرارها  اأهم عوامل  اأحد  بناء �سحيحا يعد  اأمة  اأي  بناء وعي  اأن 
وتقدمها يف مواجهة من يحرفون الكالم عن موا�سعه ويخرجونه 
الهدامة  اجل��احم��ة  الأف��ك��ار  وين�سرون  �سياقه  م��ن 
ال�سحيح  التفكري  يف  الب�سر  ق���درة  تقو�ض  ال��ت��ي 
والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تاأدية الأوامر 

الربانية من تعمري واإ�سالح الكون.
ودعا ال�سي�سي اإىل م�ساعفة اجلهود 
التي تقوم بها املوؤ�س�سات الدينية 
الت�سامح  ق��ي��م  لن�سر  وعلمائها 
وال��ع��ي�����ض امل�������س���رتك، والإمي������ان 
والعقائدي  ال��ف��ك��ري  ب��ال��ت��ن��وع 

وقبول الآخر.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�سور  بتنزيل  العامل  دول  خمتلف  من  الف�ساء  لعلوم  وه��واة  باحثون  ق��ام 
متعددة الأطياف عالية الدقة و ن�سرها عرب ح�ساباتهم على موقع التوا�سل 
الجتماعي تويرت وذلك بعد اأيام من اإتاحة م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف 
جمعها  التي  العلمية  البيانات  من  الأوىل  الأمل" الدفعة  "م�سبار  املريخ 

امل�سبار.
اإقبال من  الأم��ل ف�ساء تويرت و�سط  التقطها م�سبار  التي  ال�سور  وزينت 
التعليق  و  م�ساركتها  على  الكواكب  با�ستك�ساف  املهتمني  و  الف�ساء  ه��واة 

عليها.
مطلع  ن�سر  الأمل" قد  "م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات  م�سروع  كان 
املمتدة  الفرتة  امل�سبار يف  التي جمعها  البيانات  دفعة من  اجل��اري  اأكتوبر 
تر�سد  للمريخ  فريدة  �سورا  وت�سم   2021 مايو  و22  فرباير   9 بني 
للكوكب  اجل���وي  ال��غ��الف  غ���ازات  �سلوك  غ��ري م�سبوقة ح��ول  م��الح��ظ��ات 

الأحمر والتفاعالت التي حتدث بينها.
العاملي  العلمي  للمجتمع  البيانات  اإتاحة  من  الأوىل  الع�سرة  الأي��ام  يف  و 
للم�سروع جرى  الإلكرتوين  املوقع  البيانات �سمن  واجلمهور عرب مركز 
ب��ي��ان��ات كامريا  ت��رياب��اي��ت م��ن   1.5 ت��رياب��اي��ت منها   2 ي��ق��ارب  تنزيل م��ا 

ال�ستك�ساف التي يحملها امل�سبار على متنه.
و اأعربت املهند�سة ح�سة املطرو�سي نائب مدير م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف 
املريخ  �سور  بروؤية  �سعادتها  عن  العلمية  الأمل" لل�سوؤون  "م�سبار  املريخ 

التي التقطها امل�سبار تنت�سر يف ف�ساء تويرت عرب اجلمهور حمليا وعامليا .. 
وقالت : اأحدثت هذه املجموعة املتنوعة من ال�سور العديد من امل�ساركات و 

�سدى وا�سعاً حول مهمة الإمارات ل�ستك�ساف املريخ".
اأجهزة علمية   3 واح��دا من   EXI الرقمية  ال�ستك�ساف  و تعترب كامريا 
�ساملة  �سورة  ونقل  املريخ  كوكب  لدرا�سة  الأم��ل  م�سبار  يحملها  متطورة 
عن مناخه وطبقات غالفه اجلوي املختلفة وهي كامريا اإ�سعاعية متعددة 

الطول املوجي قادرة على التقاط �سور بدقة 12 ميغابيك�سل.

والأخرى  بنف�سجية  اإحداهما لالأ�سعة فوق  الكامريا من عد�ستني  تتكون 
لالأطياف امللونة ت�ستخدم للتقاط �سور ذات تفا�سيل وا�سحة للمريخ.. 
الغالف اجلوي للمريخ  وُت�ستخدم لقيا�ض خ�سائ�ض اجلليد والأوزون يف 
ومت تطوير الكامريا يف جامعة كولورادو بولدر بالتعاون مع مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء. �سم اإ�سدار البيانات الأول حوايل 500 �سورة التقطتها 
الكامريا مع توقع وجود اآلف ال�سور الأخرى يف الإ�سدار التايل املتوقع 

يف يناير 2022.

•• نيويورك- وام:

املفتوحة ملجل�ض  املناق�سة  اأم��ام  بيان  الإم���ارات يف  دول��ة  اأك��دت 
ال�سالم"،  على  واحل��ف��اظ  ال�سالم  "بناء  ح��ول  ال���دويل  الأم���ن 
والتي تراأ�سها فخامة اأوهورو كينياتا، رئي�ض جمهورية كينيا.. 
اأهمية تعزيز التعاي�ض ال�سلمي والت�سامح للنهو�ض مبجتمعات 

ُيرثيها التنوع ويعُمها ال�سالم.
امل��ب��ادرات التي اأطلقتها  واأ���س��ارت دول��ة الإم���ارات يف بيانها اإىل 
بهدف تر�سيخ اأ�س�ض التعاي�ض والت�سامح والوئام بني املجتمعات 
اأو دولياً،  اأو اإقليمياً  والثقافات والأديان املختلفة، �سواء حملياً 
 200 م��ن  اأك���رث  ا�ست�سافة  يف  الناجحة  جتربتها  اإىل  لف��ت��ة 

ال�سالم  يعمها  بيئة  يف  م��ت��ع��ددة  دينية  وجمتمعات  جن�سية، 
والأمن، مبا يوؤكد اأن بناء جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة يتطلب 
املجتمعات  ب��اإدم��اج  تلتزم  ق��ي��ادة  وج���ود  م��ع  �سامل  نهج  ات��ب��اع 

املتنوعة يف �سيا�ساتها.
كما تطرقت اإىل اإقامة اإك�سبو 2020 دبي الذي يجمع 192 
دولة، مبا يوؤكد اأن التنوع الفكري والثقايف والديني يعد م�سدر 

ازدهار وقوة للدول.
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز التما�سك  واأب�����رزت دول����ة الإم������ارات يف ب��ي��ان��ه��ا 
املجتمعات، مبا يدفع حتقيق  الوحدة بني  واللحمة، وت�سجيع 

امل�ساحلة بني ال�سعوب.
 – ال��دويل  املجتمع  احتفل  العام،  الرابع من فرباير هذا  ويف 

مببادرة  الإن�سانية،  ل��الأخ��وة  العاملي  باليوم   – الأوىل  للمرة 
املتحدة  الأمم  اإىل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  قّدمتها 
الوحدة  روح  جت�����س��ي��د  ب�������س���رورة  ال���وع���ي  ن�����س��ر  اإىل  ه����ادف����ًة 
�سرورة  الإم����ارات  دول��ة  اأك���دت  كما  ال�سعوب.  ب��ني  والت�سامن 
املجتمعات  لت�سجيع  ال�سالم  عمليات  ا�سرتاتيجيات  ت�سميم 
ذلك  يتطلب  حيث  وا�ستدامته،  ال�سالم  تعزيز  على  املحلية 
التن�سيق والتعاون على نطاق وا�سع مع كافة اجلهات الفاعلة 

حملياً للتاأكد من ال�ستجابة لحتياجات جميع الفئات.
امل�ستدام  ال�سالم  تعزيز  اأن  على  بيانها  يف  الإم����ارات  و���س��ددت 
ا�ستجابة  يتطلب  ومزدهرة  م�ستقرة  جمتمعات  بناء  اأجل  من 

متعددة الأطراف تكون من�سقة ومتكاملة.

•• اأبوظبي - وام: 

�سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  اأط��ل��ق 
ال����ع����ربي، وك���ي���ل دائ������رة ال��ق�����س��اء يف 
اأب�����وظ�����ب�����ي، خ����دم����ة ق���ي���د ال����دع����وى 
والتي  اأبوظبي،  حماكم  يف  التفاعلي 
م�ستوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد 
قيد  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لتمكني  ال��ع��امل 
اإىل  احل����اج����ة  دون  م����ن  ال������دع������اوى 
والإجراءات  بالقوانني  الكامل  الإمل��ام 
الق�سائية املتبعة، وذلك اعتماداً على 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي، مبا يتيح 
التفاعل  م���ن خ���الل  امل��ع��ام��ل��ة  اإمت�����ام 
وتزويدها  ال���رق���م���ي���ة  اخل����دم����ة  م����ع 
الدعوى  ن����وع  ل��ت��ح��دي��د  ب��امل��ع��ط��ي��ات 
اجلل�سة  وم��وع��د  املخت�سة  واملحكمة 

الأوىل لنظر الق�سية.
اأن  ال���ع���ربي،  ي��و���س��ف  امل�ست�سار  واأك����د 
الق�ساء  ل���دائ���رة  ال��رق��م��ي��ة  امل���ب���ادرات 

جودة  ت��ع��زي��ز  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  حققت 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني وتطوير 
مع  يتما�سى  مبا  الق�سائية  املنظومة 
اأبوظبي،  حلكومة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

الرئا�سة  �سوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�ض 
اأبوظبي،  ال��ق�����س��اء يف  دائ����رة  رئ��ي�����ض   ،
التقنيات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  ب��اأه��م��ي��ة 
ل�سمان  املتطورة  والأنظمة  احلديثة 
يف  الأع��م��ال  وا�ستمرارية  ال�ستدامة 
اأن  �سوء ا�ست�سراف امل�ستقبل. واأو�سح 

خدمة قيد الدعوى التفاعلي، تعتمد 
حتديد  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على 
املخت�سة  وامل��ح��ك��م��ة  ال����دع����وى  ن����وع 
ب��ن��ظ��ره��ا وال��ر���س��وم امل��ط��ل��وب��ة، وذلك 
ت�سمن  ومي�سرة  �سهلة  خطوات  عرب 
ال�ستفادة  م����ع  وال�������س���رع���ة،  ال����دق����ة 

ا�ستخراج  يف  احل��ك��وم��ي  ال��رب��ط  م��ن 
عملية  واإمت�������ام  الأط���������راف،  ب���ي���ان���ات 
ال��رق��م��ي، ف�سال ع��ن ت�سمني  ال��دف��ع 
القيد  با�ستكمال  اخلا�سة  الإج��راءات 
الأطراف  بيانات  ع��ن  التحري  م��ث��ل، 
امل�ست�سار  واأ����س���ار  ال���ع���ديل.  والإن������ذار 
امل���ب���ادرات  اأن  اإىل  ال���ع���ربي،  ي��و���س��ف 
التي  امل���ب���ت���ك���رة  ال���رق���م���ي���ة  واحل����ل����ول 
اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ���رة  تطبقها 
تعزز من ريادتها عامليا، يف ظل تطبيق 
 ،100% بن�سبة  ُبعد  ع��ن  التقا�سي 
خطتها  م����ع  ي���ت���م���ا����س���ى  مب����ا  وذل�������ك 
 2021- اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإ�سعاد  �سمان  ت�ستهدف  التي   2023
امل���ت���ع���ام���ل���ني ع�����رب ت����ق����دمي خ���دم���ات 
م��ب��ت��ك��رة، وتوفر  وق�����س��ائ��ي��ة  ع��دل��ي��ة 
ال�ستفادة  خ��الل  من  متميزة  جتربة 
من التطور التقني واخلدمات الذكية 

املعززة بالذكاء ال�سطناعي.

•• دبي - وام:

فعاليات  دبي خالل  اأطلقت جمارك 
جيتك�ض  م��ع��ر���ض  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
بوك�ض  اآي  م��ب��ادرة   2021 جلوبال 
ال�سحنات  حلفظ  الذكي  ال�سندوق 
ال���ت���ي تكون  وال��ث��م��ي��ن��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ب�����س��ح��ب��ه امل�������س���اف���ري���ن ال���ق���ادم���ني 
ترانزيت الراغبني يف اإبقائها مبركز 
ج��م��ارك امل��ط��ار ع��ن��د ال��و���س��ول دون 
دفع الر�سوم اجلمركية عليها واإعادة 
التخلي�ض  خ��دم��ه  ع��رب  ا���س��ت��الم��ه��ا 

الذاتي وقت مغادرة الدولة.
دب���ي يف معر�ض  وت�����س��ارك ج���م���ارك 

ذك��ي��ة حتت  م���ب���ادرات   8 ب���  جيتك�ض 
اآم����ن����ة  رق����م����ي����ة  "جتارة   " �����س����ع����ار 
اأهداف  يعك�ض  وال���ذي  وم�ستدامة" 
خطة الدائرة 2021-2026 نحو 
وتقدمي  امل�ستدامة  اجل��م��ارك  ري��ادة 
ا�ستباقية  ت��خ�����س�����س��ي��ة  خ����دم����ات 
املتطورة  الأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
جتربة  يوفر  مب��ا  املعلومات  لتقنية 

ا�ستثنائية للعمالء وامل�سافرين.
الذكية  ال�سناديق  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
ت�سريع اخلدمات  اإىل   "I Box "
للب�سائع  وامل���ن���اول���ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
املطار حيث قل�ست هذه  الثمينة يف 
املواد  ت�سليم  اإج��راء  املتطورة  املبادرة 

دقيقة  اإىل  دقيقة   30 من  الثمينة 
تقنية  على  بالعتماد  فقط  واح���دة 
ثم  وم������ن   QR Code م�������س���ح 
هاتف  على  املر�سل  الرمز  ا�ستعمال 
ر�سوم  ودفع  ال�سندوق  لفتح  امل�سافر 
ا�ستعمال  دون  اإلكرتونياً  التخزين 
ال�سناديق  ه���ذه  وتتمتع  اأوراق  اأي 
اأمنية  ب��اأن��ظ��م��ة  ل��ل��ح��ري��ق  امل�������س���ادة 
ب�سهولة  تتميز  ك��م��ا  ف��ائ��ق��ة  وذك��ي��ة 
اآخ����ر مببنى  اإىل  م���ن م��وق��ع  ن��ق��ل��ه��ا 
حمبوب  اأحمد  �سعادة  وق��ال  امل��ط��ار. 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  م�سبح 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 
امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي اأن دبي 

العاملية  و�سدارتها  متيزها  اأ�س�ست 
م�ساريع مبتكرة حتقق  على تطوير 
املجالت  كافة  امل�ستدامة يف  التنمية 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  وف�����ق 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء 
ال�ست�سرافية  �سموه  روؤية  اأن  موؤكداً 
حتول  واإح���داث  الرقمي  التحول  يف 
ال��ع��م��ل وتقدمي  ج����ذري يف ط��ري��ق��ة 
الأ�سا�ض  كانت  احلكومية  اخلدمات 
عاملية  حا�سنة  دب��ي  مركز  تعزيز  يف 
لالأعمال  ج��اذب��ة  وبيئة  للمبتكرين 
اأن  اإىل  وال����س���ت���ث���م���ارات..م�������س���رياً 

امل�ساركة  على  حتر�ض  دب��ي  جمارك 
���س��ن��وي��اً يف اأ����س���ب���وع ج��ي��ت��ك�����ض ال���ذي 
اأحدث  لعر�ض  مثالية  من�سة  ُي��ع��د 
ومبادراتها  ال����دائ����رة  م�������س���روع���ات 
تواكب  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة  ال���رق���م���ي���ة 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  متطلبات 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
و ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة ل���الإج���راءات 

اجلمركية للتجار وامل�سافرين.
اإب��راه��ي��م الكمايل  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
يف  امل�سافرين  عمليات  اإدارة  م��دي��ر 
ر�سا  لتحقيق  ال�سعي  دب��ي  ج��م��ارك 
خدمات  واإت��اح��ة  امل�سافرين  و�سعادة 
���س��ري��ع��ة و���س��ه��ل��ة ت�����س��رع الإج������راءات 

خا�سة يف ظ��ل الأع����داد امل��ت��زاي��دة يف 
حركة التجار امل�سافرين "ترانزيت" 
التحديثات  اأن  واأو���س��ح   ، دب��ي  ع��رب 
التي مت ت�سمينها  التقنية اجلديدة 

متيزت  بوك�ض"  "اآي  م����ب����ادرة  يف 
بتفادي الأخطاء الإدارية والجرائية 
الوقت  واإدارة  املائة  يف   100 بن�سبة 
واملفت�سني  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن  وت���وف���ريه 

ع��ل��ى ح���د ����س���واء اأي�������س���اً ف����اإن ر�سوم 
فرتة حفظ املقتنيات تتم عرب هاتف 
العميل ولي�ض عن طريق "الكاونرت" 

كما كان متبع يف ال�سابق.

الإمارات توؤكد خالل جل�سة ملجل�س الأمن الدويل 
اأهمية التعاي�س ال�سلمي والت�سامح من اأجل ال�سالم

ق�ساء اأبوظبي تطلق خدمة قيد الدعوى 
التفاعلي با�ستخدام الذكاء ال�سطناعي 

جمارك دبي تطلق اآي بوك�س حلفظ ال�سحنات الثمينة للم�سافرين

••   اأبوظبي-وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 317،254 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

اإج��راءات التق�سي والفح�ض يف الدولة وتو�سيع نطاق     و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  ح��ال��ة   99 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 738،586 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،120 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
بفريو�ض  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   153 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 732،296 حالة.

�أجرت 317,254 فح�سا ك�سفت عن 99 �إ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 153 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 15,616 جرعة من 

لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 15،616 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�ض 20،701،898 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�ض.  100 لكل  جرعة   209.31
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ض كوفيد - 19.

•• اأربيل-وام:

العراقية،  اأرب��ي��ل  اأوم��ي��د خو�سناو، حم��اف��ظ  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
بالدور الإن�ساين الهام لدولة الإمارات يف تقدمي امل�ساعدات 
اخلريية،  موؤ�س�ساتها  ع��رب  ال��ع��راق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  اإىل 
وخا�سة هيئة الهالل الأحمر وموؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 

نهيان لالأعمال الإن�سانية.
امل��ح��اف��ظ، يف كلمة خ���الل م��را���س��م توزيع  واأث���ن���ى م��ع��ايل 
مقدمة  اأربيل  حمافظة  يف  املدار�ض  طلبة  على  م�ساعدات 
م��ن ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي.. ع��ل��ى ا�سهامات 
اإقليم  دولة الم��ارات العربية املتحدة يف قطاع التعليم يف 

ب��ه��ذا اخل�����س��و���ض مببادرات  ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق، م�����س��ي��داً 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 
لدعم العملية التعليمية يف الإقليم، ومنها مبادرة "املدر�سة 
من  الإقليم.  يف  للتطبيق  طريقها  وج��دت  التي  الذكية" 
اأحمد الظاهري، القن�سل العام لدولة  جانبه، قّدم �سعادة 
اإقليم كرد�ستان، التهنئة للطالب مبنا�سبة  الإمارات لدى 
التدري�سية يف  الكوادر  و�سكر  الدرا�سي اجلديد،  العام  بدء 
الإقليم على ما تقوم به من دور مهم، وبخا�سة يف ظل ما 
القطاعات،  خمتلف  يف  م�ساعب  من  اجلائحة  به  ت�سببت 

ومن بينها قطاع الرتبية والتعليم.

•• اأبوظبي-وام:

ي���رتاأ����ض م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ض رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض الوطني 
اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة  �سيقوم  ال��ذي  املجل�ض  وف��د  الحت���ادي 
مملكة البحرين ال�سقيقة، خالل الفرتة 19 - 20 اأكتوبر 
احلايل، بدعوة من معايل فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�ض 

جمل�ض النواب البحريني.
ويعقد معايل �سقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي 
جل�سة مباحثات مع معايل فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�ض 
بن �سالح  ال�سيد علي  البحريني، ومعايل  النواب  جمل�ض 
ال�سالح رئي�ض جمل�ض ال�سورى البحريني، وذلك ملناق�سة 
�سبل ت��وط��ي��د ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 

دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ال��ب��ل��دي��ن يف ظ��ل  جم��ال�����ض 
تتخذ  التي  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
منه  تنطلق  را�سخاً  اأ�سا�ساً  والثقايف  التاريخي  الإرث  من 

لتحقيق املزيد من الرخاء والتقدم لل�سعبني ال�سقيقني.
حمد   : م��ن  ك��ل  ���س��ع��ادة  ع�سويته  يف  املجل�ض  وف��د  وي�سم 
الرحومي النائب الأول لرئي�ض املجل�ض، و�سابرين ح�سن 
وخلفان   ، ال�سحي  ال��ب��ط��ران  ع��ب��داهلل  وي��و���س��ف  اليماحي، 
و�سمية  العفاري،  و�سهيل نخرية  ال�سام�سي،  النايلي  را�سد 
عبداهلل ال�سويدي، وحميد علي العبار ال�سام�سي، وحممد 
الأمني  النعيمي  عمر  الدكتور  و�سعادة  اليماحي،  اأح��م��د 
العام للمجل�ض، و�سعادة عفراء را�سد الب�سطي الأمني العام 

امل�ساعد لالت�سال الربملاين.

حمافظ اأربيل ي�سيد بامل�ساعدات الإماراتية ودعم التعليم يف الإقليم

�سقر غبا�س يرتاأ�س وفد املجل�س الوطني 
يف زيارة ر�سمية اإىل مملكة البحرين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ا���س��ت��ق��ب��ل 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
رئي�ض  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م�ست�سار 
الدولة اأم�ض فخامة جوليو�ض مادا 
�سرياليون  جمهورية  رئي�ض  بيو 
ال��ب��الد حاليا والوفد  ي��زور  ال��ذي 

املرافق له.
الرئي�ض  ب����زي����ارة  ���س��م��وه  ورح�����ب 
وتبادل معه احلديث  ال�سرياليون 
ح�����ول ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وما 
جميع  يف  ت����ط����ور  م�����ن  ت�������س���ه���ده 
ال�ستثمارية  خ��ا���س��ة  امل����ج����الت 

والقت�سادية والتجارية.
معر�ض  اإىل  ال����ل����ق����اء  وت�����ط�����رق 
ميثله  دبي" وما   2020 "اإك�سبو 
احل�سارات  توا�سل  يف  اأهمية  من 

وال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ن��وع��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ف��ادة م���ن امل���ب���ادرات 
للتحديات  امل�����س��ت��دام��ة  واحل���ل���ول 

امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا العامل 
واأحدث  املعر�ض  يطرحها  وال��ت��ي 
م����ا اأن���ت���ج���ت���ه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 

ابتكارات يف �سبيل �سناعة م�ستقبل 
اأف�سل للب�سرية.

واأ�ساد الرئي�ض جوليو�ض مادا بيو 

ت�سهدها  التى  ال�ساملة  بالنه�سة 
دولة المارات يف خمتلف املجالت 
القت�سادية  املجالت  فى  وخا�سة 

وال���ت���ج���اري���ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وذل���ك 
ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  بف�سل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
اهلل"و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
اهلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة..  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
لتطوير  ب���الده  تطلع  ع��ن  معربا 
عالقاتها م��ع دول��ة الم����ارات مبا 
املتبادلة  واملنفعة  امل�سلحة  يحقق 

للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
امل�سوؤولني  من  ع��دد  اللقاء  ح�سر 
ال�سيف  للرئي�ض  امل��راف��ق  وال��وف��د 
���س��ي�����س��اي �سفري  و����س���ع���ادة ر���س��ي��د 
ج����م����ه����وري����ة �����س����ريال����ي����ون ل����دى 

الدولة.
واأق���������ام ����س���م���و ال�������س���ي���خ ال���دك���ت���ور 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان ماأدبة 
جمهورية  لرئي�ض  تكرميا  غ���داء 

�سرياليون والوفد املرافق له.

•• ابوظبي-الفجر:

لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�ض  الكعبي  �سامل  مطر  حممد  الدكتور  ا�ستقبل 
الإ�سالمية والأوقاف، مبقر الهيئة يف اأبوظبي، ال�سيد/ باب اأدام �سي�سي عمر، 
رئي�ض جمل�ض الإ�سراف على ال�سلطة العليا للوقف ال�سنغايل، والوفد املرافق 

له، الذي زار الهيئة لبحث �سبل التعاون وتعزيز التوا�سل وتفعيل ال�سراكات.
القيادة  حر�ض  موؤكداً  ومرافقيه،  الوفد  برئي�ض  الكعبي  الدكتور  رحب  وقد 
الدول  التن�سيق بني  اأوجه  وتر�سيخ  الزيارات،  تفعيل مثل هذه  الر�سيدة على 
اأن يخدم  ا�ستعداد الهيئة للتعاون املثمر يف كل ما من �ساأنه  ال�سقيقة. مبدياً 
احلقيقية  ال�����س��ورة  ت��ق��دمي  على  وال��ع��م��ل  وال�����س��دي��ق��ة،  ال�سقيقة  املجتمعات 
الألفة  روح  واإ�ساعة  النبيلة  الإن�سانية  القيم  واإع��الء  ال�سمحة  الإ�سالم  ملبادئ 
والت�سامح واحرتام الآخر وثقافة الأخوة الإن�سانية، وامل�ساهمة الفاعلة يف ن�سر 

ليوؤدي  والتو�سع يف م�سادره وم�سارفه بطرق ع�سرية مواكبة  الوقف  ثقافة 
دوره يف املجتمعات ودعم الأعمال اخلريية والإن�سانية.

تنفيذ  اآلية  الهيئة  يف  امل�سوؤولني  من  ع��دد  بح�سور  ال�سنغايل  الوفد  وناق�ض 
تعزيز  واآل��ي��ة  2019م  ع��ام  يف  الهيئة  م��ع  توقيعها  مت  التي  التفاهم  م��ذك��رة 

ال�سراكة بني اجلانبني، والتن�سيق املتوا�سل لبلورة اأهدافها وحماورها.
املتطور والأ�سلوب احل�ساري  بامل�ستوى  �سي�سي عمر  اأدام  باب  اأ�ساد  من جانبه 
الإ�سالمية، والو�سائل احلديثة  ال�سوؤون  اإدارة  الهيئة يف  والراقي الذي تتبعه 
التعاون  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا  ل��ل��ج��م��ه��ور،  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف  ت�ستخدمها  ال��ت��ي 
العامة  الهيئة  التي متتلكها  املميزة واخل��ربات  التجربة  وال�ستفادة من هذه 

لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف.
ح�سر الجتماع �سعادة حممد �سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة لل�سوؤون 

الإ�سالمية والأوقاف ، و�سعادة املدراء التنفيذيني.

وفد من ال�سنغال يزور هيئة ال�سوؤون الإ�سالمية ويبحث �سبل التعاون

•• دبي - وام:

العام  امل��ف��و���ض  �سميتز  دي��ت��م��ار  اأك���د 
 2020 اإك�سبو  يف  الأمل���اين  للجناح 
ل�ست�سافة  الإم���ارات  جهود  اأن  دبي 
اأه����م ح����دث ث��ق��ايف وح�������س���اري على 
القدرات  جت�����س��د  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
ال�ستثنائية والتخطيط املدرو�ض يف 
التنظيم وتطبيق تدابري الأم��ان يف 

ظل جائحة كورونا العاملية.
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ح����وار  وق����ال - يف 
الإمارات "وام" - اإن الإمارات بذلت 
بيئة  توفري  ل�سمان  عظيمة  جهوداً 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ل�����زوار  اآم���ن���ة 
 2020 اإك�����س��ب��و  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..

ب���ه يف تنظيم  ي��ح��ت��ذى  دب����ي م���ث���اًل 
ال���ع���امل���ي���ة يف ف�����رتة ما  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
�سناعة  ل��ت��ن�����س��ي��ط  "كورونا"  ب��ع��د 
النا�ض من جميع  ودع��وة  الفعاليات 

اأنحاء العامل لاللتقاء �سوياً.
للجناح  ال���ع���ام  امل���ف���و����ض  واأ�����س����اف 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  اأن  الأمل�������اين 
لل�سورة  ل��ل��رتوي��ج  عظيمة  ف��ر���س��ة 
ال��ع�����س��ري��ة الإي���ج���اب���ي���ة لأمل���ان���ي���ا .. 

الأملاين  اجلناح  طاقم  اأن  اإىل  لفتا 
ب��الم��ت��ن��ان لكرم  ي�����س��ع��ر  ب��ال��ك��ام��ل 
ال�سيافة يف دبي ..معربا عن تطلعه 
مع�سكر   " يف  بالزائرين  للرتحيب 
من  القادمة  ال�سهور  اأملانيا" خ��الل 

احلدث الدويل.
اجلناح  اأن  �سميتز  دي��ت��م��ار  واأو���س��ح 
الأملاين يعر�ض معلومات �ساملة عن 
وال�سناعية  التكنولوجية  ال��ق��درات 

وال��ث��ق��اف��ي��ة ل���ب���الده ب�����س��ك��ل ج���ذاب 
وي���ق���دم ح���ل���وًل حمتملة  واإب����داع����ي 
العاملي  احل�������دث  ب�������س���ع���ار  ت���ت�������س���ل 
امل�ستقبل". و�سنع  العقول  "توا�سل 
ت��ع��د م��ن الدول  اأمل��ان��ي��ا  اأن  واأ����س���اف 
ال�ستدامة  جمال  يف  عاملياً  الرائدة 
ف��ه��و امل���ك���ان ال�����ذي ب�����داأ ف��ي��ه اجت���اه 
ت�سخري  ي���ت���م  ح���ي���ث  ال�����س����ت����دام����ة 
املدين  واملجتمع  وال�سناعة  العلم 

ل�����س��م��ان م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت��دام حيث 
يعتمد التحليل والبحوث واملمار�سة 
ال�ستدامة  على  اأملانيا  يف  والتنمية 
وهي الر�سالة التي ت�سعى اأملانيا اإىل 

اإي�سالها للعامل.
اإك�سبو  يف  اأمل��ان��ي��ا  م�ساركة  اإن  وق���ال 
�سعار  حت����ت  ت����اأت����ي  دب�����ي   2020
"مع�سكر اأملانيا" اإذ ي�سري "املع�سكر" 
اإىل مكان املعرفة والبحث والتوا�سل 

ويتمثل هدفنا يف دبي يف ا�ستعرا�ض 
يتمتع  التي  املحدودة  غري  القدرات 
بها الب�سر بف�سل ذكائهم واإبداعهم 
اإعادة عملية التنمية  وقدرتهم على 

اإىل امل�سار ال�سحيح.
اإك�سبو  يف  اأمل��ان��ي��ا  ج��ن��اح  "اأن  وذك����ر 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يركز  دب��ي   2020
ت��ق��دمي جت��رب��ة ق��ي��م��ة للزوار  ع��ل��ى 
وي���ق���دم اجل���ن���اح امل���ع���رف���ة واحل�����وار 

التعليم  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م  وال���ت���ف���اع���ل 
وال��رتف��ي��ه حيث ي��دخ��ل ال����زوار اإىل 
على  حتتوي  التي  العر�ض  م�ساحة 
اإح�سائيات  تقدم  كرة   100000
�سكل ح��ف��رة كرة  اأمل��ان��ي��ا - على  ع��ن 
املظلمة  الطاقة  معمل  يف  �سخمة. 
بحلول  الطاقة"  "كابالت  تنب�ض 
اإم�������دادات ال��ط��اق��ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل. يف 
ي�سبح  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��دي��ن��ة  خم��ت��رب 

ح�سري  م�سهد  م��ن  ج����زًءا  ال�����زوار 
معقد يحيط بهم متاًما".

التنوع  خم���ت���رب  يف  اأن������ه  واأ������س�����اف 
جمال  ي����خ����ت����ربون  ال����ب����ي����ول����وج����ي 
الرتكيب  حت��ت  و�سعفها  الطبيعة 
املعلق بن�سب رائعة. كما اأن الهند�سة 
الراأ�سي  للمع�سكر  املميزة  املعمارية 
والتحولت  املكد�سة  املباين  باأحجام 
واخلارجية  الداخلية  امل�ساحات  بني 
���ا ال��ع��دي��د م���ن وجهات  اأي�������سً ت��وف��ر 
كما  املتوقعة.  وغ��ري  امل��ث��رية  النظر 
ال�سباب  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  اجل���ن���اح  ي��ه��ت��م 
والأطفال فعندما يقرتب زائر طفل 
من اجلناح يتغري اإىل و�سع الأطفال 

ويقدم حمتوى خا�سا لالأطفال.

•• دبي-الفجر:

الإم��ارات للخدمات  ك�سفت موؤ�س�سة 
اأول وح���دة  اف���ت���ت���اح  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ة 
عالجية متخ�س�سة لل�سحة النف�سية 
خم�س�سة  ال���داخ���ل���ي���ني  ل��ل��م��ر���س��ى 
الأمل  املواطنني يف م�ست�سفى  لكبار 
من  الأوىل  وه��ي  النف�سية،  لل�سحة 
نوعها يف دولة الإمارات، وياأتي هذا 
امل�سروع متا�سياً مع توجهات حكومة 
الإم�����ارات ل��الرت��ق��اء ب��ج��ودة احلياة 
وتوفري  امل��واط��ن��ني  لكبار  ال�سحية 
والآمنة  ال��ك��رمي��ة  واحل��ي��اة  ال��رف��اه 
ل���ه���م، مب����ا ي�����س��اه��م يف دجم���ه���م يف 
احلياة الجتماعية وتعزيز قدراتهم 

اأمام خمتلف التحديات النف�سية.
وت�������ه�������دف ال��������وح��������دة ال����ع����الج����ي����ة 
امل�ستحدثة اإىل خدمة كبار املواطنني 
ا�سطرابات  م����ن  ي���ع���ان���ون  ال����ذي����ن 
ن��ف�����س��ي��ة ����س���دي���دة وي���ح���ت���اج���ون اإىل 
والعالج.  للتقييم  امل�ست�سفى  دخ��ول 
متعدد  ف����ري����ق  ال������وح������دة  وي�����دي�����ر 
ي�سم  ال��ك��ف��اءة  ع���ايل  التخ�س�سات 
النف�سيني  املتخ�س�سني  م��ن  نخبة 
التعاون  خ��الل  من  والجتماعيني، 
للخدمات  الإم������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  ب��ني 
هيلث"  "مود�سلي  ومركز  ال�سحية 
العالج  موؤ�س�سات  واأه���م  اأق���دم  اأح���د 

النف�سي يف العامل. 

رعاية �سحية ��ستثنائية 
يو�سف حممد  الدكتور  �سعادة  واأكد 
ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة الإمارات 
على  احل��ر���ض  ال�سحية  للخدمات 
ا�ستثنائية  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ت��ق��دمي 
توجيهات  وف����ق  امل���واط���ن���ني  ل��ك��ب��ار 
ال�����ق�����ي�����ادة احل����ك����ي����م����ة، والرت������ق������اء 
الوعي  وزي���������ادة  ح���ي���ات���ه���م  ب����ج����ودة 

والنف�سية،  ال�سحية  باحتياجاتهم 
لرعاية  وم�ساريع  م��ب��ادرات  واإدراج 
ا�سرتاتيجيات  يف  النف�سية  �سحتهم 
الوطنية،  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اخلدمات  من  متكينهم  حالياً  ويتم 
م�ست�سفى  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
الأمل لل�سحة النف�سية احلائز على 
نوعه  والأول من  ال��دويل،  العتماد 

يف املنطقة.
اإىل  ال�سركال  الدكتور  �سعادة  واأ�سار 

والعاملية  املحلية  ال�سراكات  اأهمية 
التي حتر�ض املوؤ�س�سة على توثيقها 
وتنمية  العاملية،  اخل��ربة  مراكز  مع 
والفنية،  الطبية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل 
ودع����م وت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
وتطوير  النف�سية،  ال�سحة  جم��ال 
قاعدة  امل��ع��ل��وم��ات وحت���دي���ث  ن��ظ��م 
اخلا�سة  الإح�������س���ائ���ي���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
بال�سحة النف�سية، يف اإطار ال�سيا�سة 
الهادفة  النف�سية  لل�سحة  الوطنية 

ل��ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز وت��و���س��ي��ع نطاق 
ال�ساملة  النف�سية  ال�سحة  خدمات 
لالحتياجات  وامل�ستجيبة  واملتكاملة 
واأعماره  بفئاته  للمجتمع  واملوجهة 

كافة.

�لدعم �ل�سلوكي �لنف�سي 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ال���دك���ت���ورة نور 
ال�سحة  اإدارة  م����دي����ر  امل�����ه�����ريي 
ا�ستحداث  اأن  املوؤ�س�سة،  يف  النف�سية 

لالرتقاء  يهدف  العالجية  الوحدة 
املوجهة  النف�سية  ال�سحة  بخدمات 
ل���ك���ب���ار امل����واط����ن����ني، ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
والنف�سية  الفيزيولوجية  التغريات 
من  ال���������س����ي����خ����وخ����ة،  م����رح����ل����ة  يف 
املري�ض  ���س��ل��وك��ي��ات  ت��ق��ي��ي��م  خ����الل 
العالجية  والإج���������راءات  واإدراك��������ه، 
واأ���س��ال��ي��ب ال��رع��اي��ة ال��ف��ع��ال��ة و�سبل 
ال��دع��م ال�����س��ل��وك��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة لهم 
خل�سو�سية  ون���ظ���راً  ول��ع��ائ��الت��ه��م، 
املجتمعية  ال�سريحة  هذه  متطلبات 
البحوث  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ن���ح���ر����ض 
مبتكرة  �سيا�سات  ل�سياغة  امليدانية 
وال�ستعداد  التحديات  وا�ست�سراف 

له.

منهج فعال
تركي  اآمنة  الدكتورة  لفتت  بدورها 
اآل ع��ل��ي م���دي���ر م�����س��ت�����س��ف��ى الأم����ل 
املر�سى  وح��دة  اأن  النف�سية  لل�سحة 
بال�سحة  املتخ�س�سة  ال��داخ��ل��ي��ني 
النف�سية لكبار املواطنني تعزز كفاءة 
املتكاملة  النف�سية  ال�سحة  خدمات 
من  اجلليلة  الفئة  لهذه  وال�ساملة 
اأف�سل  يتبع  فعال  مبنهج  املجتمع، 
الأدلة العلمية املتاحة، مع ال�ستفادة 
امل�ستمر  والتدريب  املوارد  املثلى من 
النف�سية  ال�سحة  خ��دم��ات  ملقدمي 

لكبار املواطنني.
اأن  تركي  اآمنة  الدكتورة  واأو�سحت 
اأك���رث ال���س��ط��راب��ات ان��ت�����س��اراً لدى 
ال�����س��ن ه���ي الك��ت��ئ��اب والقلق  ك��ب��ار 
�سعف  ع�����ن  ال�����ن�����اجت  وال�����زه�����امي�����ر 
القدرات الإدراكية واملعرفية، ونعمل 
ال�سلوكية  العالجات  ا�ستخدام  على 
وال���دوائ���ي���ة امل��ن��ا���س��ب��ة وت��وف��ري بيئة 
والطماأنينة  بالثقة  ت�سعرهم  داعمة 

والأمان.   

�الإمار�ت بذلت جهودً� عظيمة ل�سمان توفري بيئة �آمنة لزو�ر �إك�سبو 2020 دبي 

مفو�س اجلناح الأملاين ل�)وام(: ا�ست�سافة اإك�سبو 2020 دبي يج�سد قدرات الإمارات ال�ستثنائية

�الأوىل من نوعها يف دولة �الإمار�ت

الإمارات للخدمات ال�سحية تفتتح اأول وحدة 
عالجية لكبار املواطنني يف م�ست�سفى الأمل

�لدكتورة نور �ملهريي �لدكتورة �آمنة تركي �آل علي  �لدكتور يو�سف حممد �ل�سركال 

�سلطان بن خليفة ي�ستقبل رئي�س �سرياليون

دبي مثااًل يحتذى به يف تنظيم �لفعاليات �لعاملية ملا بعد كورونا   2020 • �إك�سبو 
و�لثقافية و�ل�سناعية  �لتكنولوجية  �لقدر�ت  عن  �ساملة  معلومات  يعر�ض  �الأملاين  • �جلناح 

•• دبي- وام:

ب��الغ��وب��ني وزير  ���س��ع��ادة دي��ب��اك  زار 
الت�سالت  و  املعلومات  تكنولوجيا 
والبتكار يف جمهورية موري�سيو�ض، 
مركز ال�سرطة الذكي "SPS" املُقام 
دب��ي، واطلع على   2020 اإك�سبو  يف 
يقدمها  ال��ت��ي  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
ذكية،  بطريقة  املجتمع  فئات  لكافة 
وعلى مدار  ب�سري،  تدخل  اأي  ودون 

�ساعة.  24
والوفد  التكنولوجيا  وزي��ر  وا�ستمع 
حول  ُمف�سل  ���س��رح  اإىل  ل��ه  امل��راف��ق 
مركز  ي����وف����ره����ا  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات 
ال�سرطة الذكي "SPS"، وكذلك 3 
مراكز من نوع "ووك اإن" يف اإك�سبو 
املتعاملني  ل���ك���اف���ة  دب�����ي   2020
ب�سبعة لغات. وتقدم مراكز ال�سرطة 
دبي،   2020 اإك�سبو  ل���زوار  الذكية 
اخلدمات  من  رئي�سية  خدمة   27
واملجتمعية،  وامل����روري����ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
احل�سول  طلبات  ت��ق��دمي  واإم��ك��ان��ي��ة 
على ت�ساريح ب�سهولة وي�سر �سديدين 
دون احلاجة اإىل التوجه اإىل مراكز 

مركز  وي��وف��ر  التقليدية.  ال�سرطة 
اإك�سبو  "SPS"يف  الذكي  ال�سرطة 
ت�سجيل  اإم���ك���ان���ي���ة  دب�����ي،   2020
اإىل  احل����اج����ة  دون  ج���ن���ائ���ي  ب������الغ 
مقابلة موظفني، والتوا�سل املبا�سر 
ع���رب ال��ف��ي��دي��و م���ع ���س��ب��اط حتقيق 
�سعادة  وعرب  ع��دة.  بلغات  يتحدثون 

ديباك بالغوبني يف ختام زيارته عن 
اخلدمات  على  ب��الط��الع  �سعادتهم 
الذكي  ال�����س��رط��ة  ال��ذك��ي��ة يف م��رك��ز 
مو�سوعة  يف  املُ�����س��ج��ل   ،"SPS"
باعتباره  القيا�سية  لالأرقام  غيني�ض 
اأول مراكز �سرطي ذكي من نوعه يف 

العامل يعمل دون تدخل ب�سري.

وزير التكنولوجيا يف موري�سيو�س يطلع على 
خدمات مركز SPS يف اإك�سبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  اأ������س�����در 
ال�ساد�سة  ال���درا����س���ة  وال���س��ت�����س��ارات 
حول  "اجتاهات  ���س��ل�����س��ل��ة  ����س���م���ن 
حتت  وج����اءت  ال�سيا�سي"  الإ����س���الم 
البداية  الإخ����وان..  "اإعالم  ع��ن��وان: 
الإماراتي  الكاتب  اأعدها  والنهاية"، 

حممد خلفان ال�سوايف.
الدرا�سة  ب��داي��ة  منذ  الكاتب  واأ���س��ار 
امل��ك��ث��ف��ة يف م��ع��ل��وم��ات��ه��ا، وال��ت��ي تقع 
الذي  املنهج  اإىل  �سفحة،   )37( يف 
م�ستقبل  حت���ل���ي���ل  يف  ا����س���ت���خ���دم���ه 
ما  على  بناء  الإخواين"  "الإعالم 
الإره���اب���ي من  التنظيم  ل��ه��ذا  ح��دث 
 2013 عام  �سربات جمتمعية منذ 
العدالة  ح��زب  �سقوط  اإىل  م�سر  يف 
النتخابات  يف  امل��غ��رب��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة 
والتي جعلته يف  الأخ��رية،  الربملانية 

ذيل قائمة الأحزاب املغربية.

ورك�������ز ال���������س����وايف ع���ل���ى امل�����ح�����ددات 
الإع���الم���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��م م���ن خاللها 
ق��ي��ا���ض م���دى اح����رتام ه���ذا التنظيم 
له  التي  العربية  املجتمعات  لثقافة 
ح�����س��ور ف��ي��ه��ا، وك����ان م��ن اأب����رز تلك 
يف  واملو�سوعية  امل�سداقية  املحددات 

خماطبة الراأي العام العربي.

�لتقية �ل�سيا�سية
التي  الفر�سية  ح��دد  الكاتب  اأن  كما 
لقيا�ض  ال����درا�����س����ة  م��ن��ه��ا  ان��ط��ل��ق��ت 
الإع��الم وهي:  مدى م�سداقية هذا 
النوايا"  "اإخفاء  يوؤثر  مدى  اأي  اإىل 
ب�  اإع��الم��ي��اً  ي�سمى  م��ا  اأو  احلقيقية 
"التقية ال�سيا�سية" يف جناح امل�سروع 
املجتمع؟،  مع  التعامل  الإخ��واين يف 
الإع������الم  م����ع  ت��ع��ام��ل��ه��م  ع�����دم  واأن 
"الربيع  ق��ب��ل  م���ا  ال����ف����رتات  خ����الل 
وابتعادهم  ك��ث��ي��ف  ب�����س��ك��ل  العربي" 
ك���ب���رية يف  اإىل درج������ة  ����س���اه���م  ع���ن���ه 

جناحهم والو�سول اإىل �سدة احلكم، 
ول���ك���ن مب���ج���رد اأن���ه���م ا����س���ط���روا اأن 
كانت  الإع���الم���ي  امل�سهد  يف  ي��ك��ون��وا 
"مع  واأ���س��اف:  فيه.  نهايتهم  ب��داي��ة 
التنظيم  ف�سائح  كانت  الوقت  مرور 
ما  ك��ب��ري  ب�سكل  تتك�سف  الإخ�����واين 
اأع��ط��ى جم��اًل ل��ل��راأي ال��ع��ام العربي، 
وح��ت��ى ال��غ��رب��ي يف امل��ق��ارن��ة ب���ني ما 
كانوا يطرحونه نظرياً، باعتبار اأنهم 
املجتمعية  امل�ساكل  لكل  لديهم احلل 
متثلت  التي  احلقيقية  نواياهم  مع 
وحماولة  ال�سلطة  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
التي  وال��دول��ة  املجتمعات  "اأخونة" 
اإىل احلكم: مثل م�سر  فيها  و�سلوا 

واملغرب وتون�ض".

مفهوم �الإعالم يف فكر �الإخو�ن
ملخ�ض  اإىل  ال����درا�����س����ة  وت��ن��ق�����س��م 
ت��ن��ف��ي��ذي مل��ح��ت��واه��ا، وم��ق��دم��ة فيها 
التاريخية  اجل����وان����ب  م���ن  ال��ك��ث��ري 

الإع���الم،  م��ع  التعامل  يف  للجماعة 
اأول  وث���الث���ة ع���ن���اوي���ن م��و���س��وع��ي��ة 
"مفهوم الإعالم  العناوين هو:  تلك 
ا�ستطاعوا  وكيف  الإخوان"  فكر  يف 
عن  ب��ع��ي��داً  املجتمع  يف  ينت�سروا  اأن 
والرتكيز  ع��ل��ي��ه  امل��ت��ع��ارف  الإع�����الم 
ع���ن طريق  اأو  امل��ن��اب��ر،  اإع�����الم  ع��ل��ى 
اإعالم و�سيط ل يظهرون فيه ب�سكل 
مبا�سر و�سريح اإىل اأن جاء ما ي�سمى 
اأجربهم  ال��ذي  العربي"  "الربيع  ب��� 
لفقدان  نتيجة  ولكن  الظهور،  على 
اخلربة يف التعامل مع هذه الو�سيلة 
�ساهم  ال��ذي  ال�سالح  لتكون  انقلبت 
م�سروعهم  اإن���ه���اء  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
الذي ا�ستمر لأكرث من ثمانية عقود 

يخططون فيه باخلدعة.
اأم����ا ال��ع��ن��وان ال���ث���اين، ف���ي���دور حول 
الإعالميون  ي�ستخدمها  و�سيلة  اأهم 
�سيا�سي  خ����ط����اب  اأي  ت���ق���ي���ي���م  يف 
املحتوى  م�����س��م��ون  "حتليل  وه�����و 

الإخوانية  ل��ل��خ��ط��اب��ات  الإعالمي" 
امل�سري  الرئي�ض  اإع��الن  بعد  خا�سة 
التنحي،  م���ب���ارك  ح�����س��ن��ي  ال����راح����ل 
وحينها تنكروا لكل القوى املجتمعية 
ال�سلطة  اإىل  و�سولهم  يف  وال�سعوب 
من  يظهر  احلقيقي  خطابهم  وب���داأ 
خالل اأنهم الوحيدون الذي ت�سببوا 
كان  التي  املجتمعية  ال��ث��ورة  تلك  يف 
املعي�سي  امل�����س��ت��وى  حت�����س��ني  ه��دف��ه��ا 
اأتى  التي  الفو�سى  ولي�ض  لل�سعوب 

بها الإخوان امل�سلمني.
لقراءة  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ن��وان  وخ�����س�����ض 
م�����س��ت��ق��ب��ل اإع��������الم الإخ�����������وان وف���ق 
ر�����س����ده����ا  مت  م���ع���ي���ن���ة  حم������������ددات 
امل�����ح�����ددات  يف خ���ط���اب���ات���ه���م، وه������ي 
امل�ستخدمة يف مناهج تقييم التجارب 
املجتمعية اأهمها: احلا�سنة ال�سعبية 
الإعالم  رك��ز  بعدما  خ�سروها  ال��ت��ي 
مواجهتهم  ع���ل���ى  ب����ق����وة  ال���وط���ن���ي 
باحلقائق والدلئل، والذي اأثبت اأنه 

ومو�سوعية  بحرفية  يعمل  عندما 
فاإنه يحقق الهدف.

��ست�سر�ف م�ستقبل �الإخو�ن
اإىل  ال��درا���س��ة  ويف اخل��امت��ة، خل�ست 
م�ستقبل  ت�����س��ت�����س��رف  ن��ق��اط  ث��الث��ة 
انطالقاً  امل�سلمني  الإخ����وان  تنظيم 
من ف�سلهم الإعالمي وهي، النقطة 
التي  امل��وج��ع��ة  ال�����س��رب��ة  اأن  الأوىل: 
ت��ل��ق��اه��ا ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م مل ت��ك��ن من 
الأج�����ه�����زة الأم����ن����ي����ة ال���ع���رب���ي���ة كما 
ي���ح���اول���ون ال���رتوي���ج ل���ه واإمن������ا من 
لها  ت��اأك��د  بعدما  وال�سعوب  املجتمع 
من  عملوا  ال���ذي  احلقيقي  هدفهم 

اأجله ملدة ثمانني عاماً.
هناك  اأن  الثانية:  النقطة  وتو�سح 
التي  اجل��م��اع��ة  م�ستقبل  ب��ني  رب���ط 
الكفاءة  واأن  الإع���الم  وب��ني  حتت�سر 
يف "التقية ال�سيا�سية" م�ساألة وقتية 
حدث  وه��ذا  تنك�سف  ما  �سريعاً  لكن 

التي  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ح��ت��ى يف 
انخدعت هي الأخرى يف "الإخوان"، 
اأفعالهم  م���ن  ي�����س��ت��ك��ون  ه���م  وال���ي���وم 

املوؤدية اإىل متزيق املجتمع.
اأم����ا ال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ������رية يف 
اأن  الإخ������وان:  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 

يواجهها  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  الأزم�����ة 
اأو مع  ����س���واًء م���ن داخ���ل���ه  الإخ�������وان 
والدويل  والإقليمي  املحلي  املجتمع 
ل ت��ق��ل اأه��م��ي��ة ع���ن ب��اق��ي الأزم�����ات 
يف  تكن  واإن  والتنظيمية،  الهيكلية 

الإعالم هي الأكرب والأخطر.

•• القاهرة -الفجر

والعربية  امل�سرية  الأو���س��اط  اأ���س��ادت   
ق����ط����اع الخ��������رتاع  امل���ت���خ�������س�������س���ة يف 
واملخرتعات  ب���امل���ن���ج���زات  والب���ت���ك���ار 
اأحمد  الإم���ارات���ي  للمخرتع  املتميزة 
جمعية  رئ����ي���������ض  جم��������ان  ع������ب������داهلل 

املخرتعني الإماراتية .
احتاد  بتاأ�سي�ض  م��ب��ادرت��ه  لقيت  ك��م��ا 
ي���ك���ون مقره  ال����ع����رب  ل��ل��م��خ��رتع��ني 
ب���دور هذه  ك��ب��ريا  ب���الإم���ارات ترحيبا 
العربي  احل�����س��ور  ت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرة يف 

للمخرتعني يف الأو�ساط العاملية .
جاء ذلك خالل املحا�سرة التي عقدها 
امل��خ��رتع جم���ان يف ق��اع��ة ن��ق��اب��ة نادي 
نقابة املهند�سني امل�سريني يف القاهرة 
وجمعيات  ن��ق��اب��ات  ق��ي��ادات  وبح�سور 
الخرتاع والبتكار امل�سرية والعربية 
املخرتعني  ج��م��ع��ي��ة  ع���ق���دت  وق�����د   .
الإم����ارات����ي����ة اج���ت���م���اع���ا ت��ن�����س��ي��ق��ي��ا يف 
املخرتعني  ون���ق���اب���ة  م����ع  ال����ق����اه����رة 
امل�سرية  واجل����م����ع����ي����ة  امل���������س����ري����ني 
املخرتعني  و����س���ب���اب  ل���ل���م���خ���رتع���ات 
اأوجه  ا���س��ت��ع��را���ض  ال��ع��رب مت خ��الل��ه 
اجلمعية  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
وال�سباب  الفتيات  وت�سجيع  ل��رع��اي��ة 

املخرتعني العرب.
املهند�ض  الإم���ارات���ي  امل��خ��رتع  واأث��ن��ى 

اأح�������م�������د ع�������ب�������داهلل جم���������ان رئ���ي�������ض 
املخرتعني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
بجهود  ال����وف����د  رئ���ي�������ض  الإم����ارات����ي����ة 
ال��ن��ق��اب��ة واجل��م��ع��ي��ة امل�����س��ري��ة يف دعم 
الأولية  النماذج  وت�سنيع  املخرتعني، 
وتقدميهما  اجل��دي��دة،  ل��الخ��رتاع��ات 
وجهودهما  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
اإق��ام��ة م�����س��روع��ات ج��دي��دة داعمة  يف 
، واإقامتهما للمزيد من  للمخرتعني 
الإداري���ة  والتنمية  العلمية  ال��ن��دوات 
اإن اجلمعية   : واأ����س���اف جم���ان  ل��ه��م. 
من  باملخرتعني  الرت��ق��اء  على  تعمل 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  الفنية  ال��ن��اح��ي��ة 
من خالل اإقامة الدورات املتخ�س�سة 
وامللتقيات  وامل���ع���ار����ض  وامل�����وؤمت�����رات 

ال�ُسبل  ك���اف���ة  وت���وف���ري  ال�����س��ل��ة  ذات 
اخرتاعاتهم  لإب�������راز  ل��ل��م��خ��رتع��ني 

ودعمهم اإعالمًيا وفنًيا وقانونًيا. 
على  الرتكيز  اجلمعية  اأه���داف  وم��ن 
مثاًل  وجعله  املجتمع  املخرتع يف  دور 
ي��ح��ت��ذى، وال�����س��ع��ي لإي���ج���اد رواد من 
ال�سباب املخرتعني يف كافة املجالت. 

وطنيا  �سجال  اجلمعية  اأن�����س��اأت  ك��م��ا 
ل��ل��م��خ��رتع��ني و���س��ت��ط��ل��ق ج����وائ����ز يف 
املختلفة،  الخ�������رتاع�������ات  جم�������الت 
وتطوير  اإع�����������داد  ب�����رام�����ج  وت�����دع�����م 
وتدريب الكوادر املتخ�س�سة يف جمال 
اجلمعية،  وت�����س��ط��ل��ع  الخ����رتاع����ات. 
امل�سورة  ب�تقدمي  الإ�سهار،  لقرار  وفًقا 
احلكومية  وغ��ري  احلكومية  للجهات 

يف جمالت الخرتاعات، وتبني برامج 
ال�سباب  ل��ت��اأه��ي��ل  متخ�س�سة  علمية 
لي�سلوا اإىل اخرتاعات تفيد الب�سرية، 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
والهيئات  ال���ع���الق���ة  ذات  واجل����ه����ات 
الر�سمية الأخرى، ومتثيل املخرتعني 

الإماراتيني يف املحافل الدولية. 
جمعية  ج��������اءت  جم��������ان:  واأ�������س������اف 
اإجنازات  ثمرة  الإماراتية  املخرتعني 
وفوزهم  املخرتعني  الم����ارات  �سباب 
املتقدمة،  امل��ي��دال��ي��ات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
وترجمة لتو�سيات ملتقى املخرتعني 
دب��ي خ��الل �سهر مايو  ال���ذي عقد يف 
املا�سي، الذي اأكد على اأهمية الرتكيز 
وجعله  املجتمع  يف  امل��خ��رتع  دور  على 

ب���ه وال�����س��ع��ي لإيجاد  ي��ح��ت��ذى  م���ث���اًل 
كافة  يف  املخرتعني  ال�سباب  من  رواد 
امل��ج��الت.  وم��ن جانبها باركت نقيب 
هبة  ال��دك��ت��ورة  امل�سريني  املخرتعني 
ا���س��ت�����س��اري علوم  اأح����م����د،  ال���رح���م���ن 
ب��ج��ه��ود جمعية  امل����واد وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، 
اأبناء  املخرتعني الإماراتية واإجنازات 
الإمارات يف ميدان الخرتاع وحر�ض 
الإم���ارات على دعم الخرتاع  حكومة 
والبتكار واعتماد �سهر وطني اإماراتي 
الخ������رتاع  ي���ع���زز روح  م����ا  ل���الب���ت���ك���ار 
ن��ف��و���ض اجل��م��ي��ع ودور  والب���ت���ك���ار يف 
ق���وان���ني الإم�������ارات يف ح��ف��ظ ب����راءات 
الخرتاع وبرامج ت�سجيلها الإماراتية 
حقوقهم  حت���ف���ظ  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

والإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
احل���ك���وم���ة لربامج  ب���دع���م  وم�����س��ي��دة 
الت�سجيل الدويل وامل�ساركات الدولية 
وتناف�سه  الم��ارات��ي��ني  للمخرتعني 

تكرميهم ال�سنوي .
تاأ�سي�ض  م�����س��روع  ال���ط���رف���ان  وب���ح���ث 
على  يعمل  للمخرتعني  عربي  احت��اد 
ن�����س��ر ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة بني 
الوطن  يف  ع��ام��ة  ب�سفة  امل��خ��رتع��ني 
والتقارب  ال��ت��ع��ارف  وحتقيق  العربي 
ب��ني ال��ع��ل��م��اء وامل��خ��رتع��ني ال��ع��رب يف 
ك���ل ال������دول ال��ع��رب��ي��ة وت���ك���وي���ن فرق 
بحثية وعلمية متعاونة بني الأع�ساء 
واإجراء احلوارات العلمية املفيدة بني 
الأع�ساء والعمل على تو�سيل الأفكار 

والخ�������رتاع�������ات ل���ل�������س���رك���ات ورج�����ال 
رئي�ض  وتوا�سل  لتنفيذها.   الأع��م��ال 
اأحمد  الم��ارات��ي��ة  املخرتعني  جمعية 
جمان مع م�سوؤويل منظمات املجتمع 
حول  العربية  ال��دول  بجامعة  امل��دين 
واعتماد  لتاأ�سي�ض  املطلوبة  الآل��ي��ات 
للمخرتعني  ع���رب���ي  احت�����اد  وا����س���ه���ار 
ي�سهم  العربية  ال��دول  برعاية جامعة 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل���خ���رتع���ني  ب���رع���اي���ة 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي. ك��م��ا ال��ت��ق��ى الوفد 
خالل زيارته للقاهرة بالدكتور ماجد 
ع���اط���ف اإب���راه���ي���م ال����س���ي اأم�����ني عام 
احتاد �سباب العرب لالإبداع والبتكار 
 12 اأ�سهر يف  الذي اأو�سح اأن الحت��اد 
دي�سمرب 2019 من جمل�ض الوحدة 

جلامعة  التابع  العربية   القت�سادية 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
للمبدعني  ع���رب���ي���ة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة 
واملبتكرين من �سباب العرب وامل�ساهمة 
ل�سباب  وال��ق��ي��م��ي  ال��ف��ك��ري  ال��ب��ن��اء  يف 
العربي لدى  النتماء  وتعميق  العرب 
ال�ساب  لإع��داد  وال�سعي  العرب  �سباب 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  وتنمية  ال��ع��رب��ي 
التقدم  ع�����س��ر  مل���واك���ب���ة  وق����درات����ه����م 
العلمي والعمل على تعزيز ثقة �سباب 
العرب بقدراتهم على الإبداع والبتكار 
الإبداعية  الأف��ك��ار  تبني  يف  وامل�ساركة 
والعمل على ت�سويقها ودعمها معنويا 
معه  وبحث  املجالت.  كافة  وماديا يف 
�سبل دعم املخرتعني العرب والرتقاء 
يعزز  مب��ا  امل���دين  املجتمع  مبنظومة 
واملبدعني  املخرتعني  اأه��داف وجهود 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن ال���ع���رب. ك��م��ا ق���ام الوفد 
امل���خ���رتع احمد  امل��ه��ن��د���ض  وب��رئ��ا���س��ة 
املهند�سني  نقابة  لنادي  بزيارة  جمان 
ح�����س��ر خ���الل���ه ن�����دوة ح����ول اخ����رتاع 
اإعاده التخل�ض من املخلفات الطبية، 
اللواء  ب�سعادة  جمان  املخرتع  والتقى 
م��ه��ن��د���ض ا���س��ت�����س��اري ه��ا���س��م حممود 
اأب��و���س��ن��ة رئ��ي�����ض ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���س��ني يف 
وزيارته  بالوفد  رحب  الذي  القاهرة، 
مع  العلمي  بالتعاون  وم��رح��ب��ا  مل�سر 

جمعية املخرتعني الإماراتية. 

•• اأم�صرتدام -وام:

اطلعت ال�سيخة �سما بنت حممد بن 
اإدارة  اآل نهيان رئي�ض جمل�ض  خالد 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل 
خالل  والتعليمية  الثقافية  نهيان 
زي��ارت��ه��ا جل��ام��ع��ة اأم�������س���رتدام على 
التجارب املعرفية املتميزة باجلامعة 
 1632 لعام  يعود  ال��ذي  وتاريخها 
ميالدية حيث تعد واحدة من اأعرق 

اجلامعات يف العامل. 
تاأتي زيارة ال�سيخة �سما بنت حممد 
لدعوة  تلبية  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
ويف  اأم�����س��رتدام  جامعة  م��ن  تلقتها 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإط�������ار 
ال�سيخ  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ة  ب���ني 

اآل نهيان الثقافية  حممد بن خالد 
والتعليمية.

وكان يف ا�ستقبال ال�سيخة �سما بنت 
الدكتور  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
املكتبات  نيج�سنت" مدير  "جريارد 
اأدار جولة لها بني  ال��ذي  باجلامعة 
تقدم خدماتها  والتي  املكتبة  اأرك��ان 
املعرفية والبحثية للطالب واأع�ساء 
. ومت  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
ال�سيخة  ب���ني  ح����واري����ا  ل���ق���اء  ع��ق��د 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
املكتبة  دور  اأهمية  ح��ول  واحل�سور 
املجتمع  ث��ق��اف��ة  ب���ن���اء  يف  امل���ح���وري 
وتنمية عقول الطالب منذ املراحل 

التعليمية الأوىل.
حممد  بنت  �سما  ال�سيخة  واأ���س��ارت 

التجربة  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
العالقة  ت��ن��م��ي��ة  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 
امل�ستدامة بني الكتاب والطفل وبناء 
ج�����س��ر ب��ني ال���ق���راءة والإن�������س���ان من 
خ��الل م��ا اأح��دث��ه ع��ام ال��ق��راءة من 
اأثر يف تنمية تلك العالقة وحتدثت 
عن جتربة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد 
بن خالد اآل نهيان الثقافية الرائدة 
يف جم���ال ال���ق���راءة وامل��ع��رف��ة ومنها 
واملكتبة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اأج���ي���ال  م��ك��ت��ب��ة 
تنمية  على  تعمالن  اللتان  املتنقلة 
وحتى  ال���ط���ف���ول���ة  م���ن���ذ  ال������ق������راءة 
واأو�سحت   ، ب��ع��ده��ا  وم���ا  اجل��ام��ع��ة 
املكتبات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  روؤي���ت���ه���ا 
تطور  �سوء  يف  الكال�سيكي  ب�سكلها 
ال�سطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا 

ومت ب��ح��ث ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
حممد  ال�سيخ  وموؤ�س�سات  اجلامعة 
الثقافية  ن���ه���ي���ان  اآل  خ����ال����د  ب����ن 
والتعليمية من خالل تنفيذ دورات 
اجلانبني  بني  للمدر�سني  تدريبية 
عرب  الإج��ت��م��اع��ات  من�سات  ع��رب  اأو 
ال�سيخة  زارت  الإنرتنت. كما  �سبكة 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
مبقر  يقام  ال��ذي  ال�سنوي  املعر�ض 
واحد  ملو�سوع  ويخ�س�ض  اجلامعة 
كل عام وخ�س�ض هذا العام عن املراأة 
الر�سم  وي�����س��م��ل  ال��ف��ن احل��دي��ث  يف 
والأعمال  املن�سوجات  و  وال��ل��وح��ات 
التو�سيحية  وال���ر����س���وم  امل��ع��دن��ي��ة 

واأغلفة الكتب لالأدب الن�سوي .
ال�سيخة  تلقت  اجل��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
من الدكتور جريارد هدية تذكارية 

من مكتبة اجلامعة وهي عبارة عن 
جمموعة من كتب التاريخ الهامة.

�سما بنت حممد اآل نهيان تطلع على التجارب املعرفية يف جامعة اأم�سرتدام

•• اأبوظبي -وام:

التوا�سل  م��واق��ع  على  فيديو  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  بثت 
احل�����س��ول على  اآل��ي��ة  للجمهور  ي��و���س��ح  الج��ت��م��اع��ي 
خ��دم��ة حت��وي��ل ال��ن��ق��اط امل���روري���ة اإىل رخ�����س��ة قيادة 
الإلكرتوين  وامل��وق��ع  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب  ال�سائق 

للقيادة العامة.
واأو�سحت مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
قائمة  اإىل  ب���ال���دخ���ول  اخل���دم���ة  خ���ط���وات  امل���رك���زي���ة 
النقاط  ت�سجيل  خ��دم��ة  اخ��ت��ي��ار  وم��ن��ه��ا  اخل���دم���ات 
امل���روري���ة ث��م ادخ����ال امل��ل��ف امل�����روري اخل��ا���س��ة ب��ك يف 

حال مالك املركبة هو ال�سائق ثم متابعة ،اأما اذا كان 
�ساحب املخالفة غري مالك املركبة يتم اأدخال الرقم 
امللف املروري للمركبة واختيار املخالفة امل�سجل عليها 
ثم  وتدقيقها  امل��خ��ت��ارة  البيانات  وم��راج��ع��ة  ال��ن��ق��اط 
اجراء الت�سجيل ليتم ا�ستالم رمز التفعيل يف ر�سالة 
امل��ر���س��ل وتاأكيد  ال��رم��ز  ال��ه��ات��ف واإدخ����ال  ن�سية ع��رب 

الإر�سال بعدها تكتمل عملية الت�سجيل.
واأكدت مديرية املرور اهتمام �سرطة ابوظبي بت�سخري 
والتوا�سل  الت�سال  عملية  لتعزيز  التقنيات  اأح��دث 
�سهله  وتقدمي خدمات  بكافة قطاعاته  مع اجلمهور 

وذكية للمتعاملني.

�سرطة اأبوظبي تو�سح اآلية حتويل النقاط املرورية اإىل رخ�سة القيادة

ل �إىل �أد�ة جديدة لت�سجيل ف�سل �لتنظيم جمتمعيًا توؤكد �أن �الإعالم حتوَّ

تريندز يك�سف يف درا�سة جديدة اأن اإعالم الإخوان يحت�سر يف املنطقة العربية

اإ�سادة م�سرية وعربية كربى باخرتاعات »جمان« وتاأ�سي�سه لحتاد املخرتعني بالإمارات

اجلامعة الكندية دبي ت�سعد مراتب متقدمة وفق ت�سنيف QS للمنطقة العربية 2022 
•• دبي-وام:

 QS سعدت اجلامعة الكندية دبي اإىل املركز 25 يف ن�سخة 2022 من ت�سنيف�
للمنطقة العربية وي�سع الرتتيب الذي مت اإ�سداره حديًثا اجلامعة الكندية دبي 

يف املكاجلامعة الأوىل يف دبي.
601-650 جامعة على م�ستوى  اأف�سل  الكندية دبي مكانها �سمن  واجلامعة 
التعليم  موؤ�س�سات  من   2% اأف�سل  بني  من  جعلها  مما   ،  2022 لعام  العامل 

العايل يف جميع اأنحاء العامل.

واأكرثها  املعتمدة  اجلامعات  ت�سنيفات  اأك��رث  بني  QS من  ت�سنيف  نظام  وُيعد 
�سهرة على نطاق وا�سع يف العامل ، مما يوفر تقييًما موثوًقا وم�ستقاًل للجامعات 
ي��اأخ��ذ ت�سنيف  ، حيث   2014 ع��ام  ُن�سر لأول م��رة يف  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  يف جميع 
املنطقة العربية يف العتبار 10 موؤ�سرات اأداء متزج املقايي�ض العاملية مع املقايي�ض 

ا للعامل العربي. امل�سممة خ�سي�سً
180 موؤ�س�سة، �سجلت اجلامعة الكندية دبي درجات  2022 ل�  يف ت�سنيف عام 
درجة  من   ?50 اللذين يجتمعان لي�سكالن  املوؤ�سرين الرئي�سيني  عالية �سمن 
التعدد  اإىل  بالإ�سافة  العمل  �سوق  يف  و�سمعتها  الأكادميية  ال�سمعة   - التقييم 

املرتبة  اجلامعة  احتلت  ،حيث  باجلامعة  عليه  املتعارف  اجلن�سيات  يف  والتنوع 
الرابعة من حيث تعدد اجلن�سيات على م�ستوى الطالب ، واملرتبة العا�سرة من 

حيث تعدد اجلن�سيات على م�ستوى هيئة التدري�ض.
" يعترب  الكندية دبي  اأمناء اجلامعة  ، رئي�ض جمل�ض  الكندي  وقال بطي �سعيد 
ت�سنيفنا �سمن اأف�سل 25 جامعة يف املنطقة العربية اإجناًزا مهًما يعك�ض التزامنا 
باملعايري الدولية للتعليم والبحث. نحن فخورون ب�سكل خا�ض باأن ن�سبح اأف�سل 
كوجهة  ال��دول��ي��ة  �سمعتها  تطوير  يف  املدينة  ه��ذه  جنحت  لقد  دب��ي.  يف  جامعة 
املجال  كرائدة يف هذا  دبي  الكندية  باجلامعة  الع��رتاف  ويعد   ، عاملية  تعليمية 

، رئي�ض  اأ�سرة اجلامعة". وقال الربوفي�سور كرمي �سيلي  اأفراد  �سرًفا كبرًيا لكل 
 QS ت�سنيف  الكبري يف  ال�سعود  يعك�ض  الأمناء  رئي�ض جمل�ض  ونائب  اجلامعة 
�سمعتنا الطويلة يف التميز الأكادميي وجمموعة الأبحاث املتزايدة ذات امل�ستوى 
 City ال��ع��امل��ي وال��ع��ال��ي��ة ال��ت��اأث��ري. م��ع التو�سع الأخ���ري يف احل���رم اجل��ام��ع��ي يف
، نتطلع اإىل مرحلة جديدة يف تاأثري اجلامعة لي�ض فقط على امل�ستوى   Walk
فريدة  فر�ض  توفري  حيث  من  ؛  العربية  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  بل  الإقليمي 
، مع دفع حدود البتكار والإب��داع لتقدمي  الكندية يف قلب دبي  املناهج  لدرا�سة 

م�ساهمة ذات مغزى للمجتمع تتخطي ال�سفوف الدرا�سية.

•• اأم القيوين-وام:

ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
املعدلة  ال�سيارات  ه��واة  مو�سم  افتتاح  القيوين  اأم  عهد 

والكال�سيكية يف �ساطئ القرم باأم القيوين.
را�سد  ب��ن  �سعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  الف��ت��ت��اح  ح�سر  كما 
اأم القيوين  املعال نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة 
دائرة  رئي�ض  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  وال�سيخ عبداهلل 
املالية وال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال رئي�ض دائرة 

البلدية وال�سيخ �سقر بن �سعود بن را�سد املعال.
و�سهد الفتتاح ح�سورا جماهرييا كبريا لهواة ال�سيارات 

ال�سيارات  م��ن  كبري  ع��دد  مب�ساهدة  ا�ستمتعوا  ال��ذي��ن 
�سباق  "فعالية  تنظيم  مت  كما  والكال�سيكية،  امل��ع��دل��ة 
و�ساحب  والكبار،  لالأطفال  بعد"  عن  التحكم  �سيارات 
الفقرات  مثل  الرتفيهية  الفعاليات  من  ع��ددا  الفتتاح 
الطبيعية  ب��امل��ن��اظ��ر  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  امل��ت��ن��وع��ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 

لل�ساطئ.
املعال  را���س��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  واط��ل��ع 
ب�ساطئ  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  على  القيوين  اأم  عهد  ويل 
اإ�سافة مهمة كم�ساريع  تكون  اأن  �ساأنها  التي من  القرم 
والفرو�سية  البحرية  الريا�سات  اأن�سطة  يف  متخ�س�سة 
وال���ط���ريان ال�����س��راع��ي وامل��ط��اع��م وغ���ريه���ا، مم��ا يجعل 

ال�ساطئ مق�سدا �سياحيا وترفيهيا مف�سال .
ال�سياحة  اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل  ���س��ل��ط��ان  ه��ي��ث��م  وق����ال 
الفعالية  هذه  اأن  القيوين  باأم  والآث��ار  ال�سياحة  بدائرة 
على  والتعرف  ال�سباب  جلذب  منا�سبة  كم�ساهمة  تاأتي 
منا�سب  مكان  وتوفري  وقدراتهم،  الريا�سية  مواهبهم 
م��ا لديهم من  ع��ر���ض  م��ن  ليتمكنوا  ك��ه��واة  لهم  واآم���ن 

اأفكار وت�ساميم واخرتاعات.
امل�ساركني  ك��اف��ة  �سلطان  هيثم  ك��رم  احل���دث،  خ��ت��ام  ويف 
للجمهور،  ع���رو����س���ا مم��ت��ع��ة  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  وال����ه����واة 
على  اأ���س��رف��وا  ال��ذي��ن  املتطوعني  تكرمي  اإىل  بالإ�سافة 

تنظيم احلدث.

را�سد بن �سعود ي�سهد افتتاح مو�سم هواة ال�سيارات املعدلة والكال�سيكية فى �ساطى القرم باأم القيوين



االثنني   18  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13369  
Monday    18   October   2021   -  Issue No   13369

05

اأخبـار الإمـارات
اإقبال متميز ملعر�س يف حب النور املبني بالفجرية

•• الفجرية -وام: 

املنطقة  يف  التاريخي  ال�سرقي  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  بيت  يف  حاليا  املبني" املقام  النور  حب  "يف  معر�ض  ي�سهد 
الرتاثية بجانب قلعة الفجرية - الذي افتتحه �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 

فعاليات الحتفاء باملولد النبوي ال�سريف.. اإقبال كبريا من ال�سباب.
اإبداعات ال�سباب والأطفال بهدف غر�ض مفهوم الحتفال بهذه  وتوافد الزوار لالطالع على الأعمال الفنية من 
املنا�سبة بطريقة اإبداعية وملهمه يف و�سط اأجواء الرتاثية من الإمارة ودعم الفنانني الذين ي�ساركون يف املعر�ض 
العام على احتفالية  امل�سرف  الفال�سي  املنظمة ور�سد جوائز قيمة. وقالت ح�سة  اللجنة  اأطلقتها  �سمن م�سابقة 
املولد النبوي ال�سريف يف الفجرية " يت�سمن املعر�ض الأعمال الفائزة يف م�سابقة النور املبني التي وجه باإطالقها 
�سرية  عك�ض  بهدف  وال�سباب  النا�سئة  لفئة  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
وال�سعر يف ذكرى  العربي  والنحت واخلط  الر�سم  و�سلم وحياته بطريقة فنية يف جمال  الر�سول �سلى اهلل عليه 

املولد النبوي ال�سريف".

الأمن ال�سيرباين ي�ستعر�س املمار�سات العاملية يف التحول الرقمي الآمن خالل جيتك�س 2021
•• دبي- وام:

ي�ستعر�ض جمل�ض الأمن ال�سيرباين م�ساريعه ومبادراته 
املبتكرة  ال�سيربانية  وا�سرتاتيجيته  امل��ت��ط��ورة  الرقمية 
جيتك�ض  اأ���س��ب��وع  يف  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  من�سة  �سمن 
وت�ستمر  ام�ض  فعالياته  انطلقت  والذي   2021 للتقنية 

اإىل 21 اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
وتهدف م�ساركة املجل�ض اإىل التعريف باحللول والتقنيات 
املمار�سات  واأف�سل  التطور  فائقة  والأمنية  ال�سيربانية 
واملعايري العاملية املتبعة يف جمال التحول الرقمي الآمن 
توجيهات  م��ع  متا�سيا  الرقمية  احل��ي��اة  ج���ودة  ي��ع��زز  مب��ا 

التحول  نحو  الإم���ارات  حكومة  وجهود  الر�سيدة  القيادة 
ت��ه��دف م�����س��ارك��ة جمل�ض الأمن  ال�����س��ام��ل. ك��م��ا  ال��رق��م��ي 
والأمنية  ال�سيربانية  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��ي��رباين 
و�سرورة الت�سدي ملختلف الأنواع من الهجمات الرقمية 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل رف���ع وعي 
قد  م�سبوهة  اإلكرتونية  ن�ساطات  لأي  واجل��ه��ات  الأف���راد 

ت�سر ببيئة الأعمال عرب الف�ساء الإلكرتوين.
الأمن  رئي�ض  الكويتي  الدكتور حممد حمد  �سعادة  وقال 
جيتك�ض  اأ���س��ب��وع  اإن  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة  ال�سيرباين 
اأف�سل  ت�ستعر�ض  رائ���دة  عاملية  من�سة   2021 للتقنية 
جمال  يف  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  واأح����دث  الرقمية  احل��ل��ول 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ك��ربى  وجتمع  ال�سيرباين  الأم���ن 
التكنولوجية حتت مظلة واحدة.

واأ�ساف �سعادته اأن م�ستقبل التحول الرقمي ينطلق من 
الإمارات بالتعاون مع �سركائها من حول العامل من خالل 
اأهداف  يتما�سى مع  ال�ستثنائي مبا  التقني  التجمع  هذا 
الفاعل  للتحول  وال���س��ت��ع��داد   2071 الإم�����ارات  مئوية 
م�ساريع  ي��واك��ب  مب��ا  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�سني  وامل�����س��ت��دام 
الإمارات للخم�سني التي توؤ�س�ض ملرحلة جديدة من النمو 
مكانتها  وتر�سخ  �سيربانيا  للدولة  واخل��ارج��ي  الداخلي 
الإقليمية والعاملية يف جميع القطاعات وترتقي بتناف�سية 

الدولة و�سوًل اإىل حتقيق اأف�سل املراتب عاملياً.

وزارة تنمية املجتمع ت�ستعر�س حزمة اإجنازات تقنية يف جيتك�س

التحكم  ولوحات  التحليالت  على 
امل�����س��رتك��ة م���ع امل���رك���ز الحت�����ادي 
والتي  والإح���������س����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�����س��ت��ع��ر���ض 

لأ�سحاب الهمم وكبار املواطنني.
احلماية  ب��اق��ة  اأي�����س��اً  وت�ستعر�ض 
تطبيق  وه����و  �سون"  "تطبيق 
الإ�ساءة  ع��ن  امل��ب��ك��ر  للك�سف  ذك���ي 
ف��رد من خالل  اأي  بحق  املحتملة 
الأ�سئلة  م��ن  حزمة  على  الإج��اب��ة 
ال��ت��ي ت��ب��ني م����دى درج����ة تعر�ض 
ال�سخ�ض لالأذى ومن ثم تزويده 
يتخذه  اأن  ال��ذي ميكن  ب��الإج��راء 

واجلهة امل�سوؤولة.
وتعر�ض الوزارة يف جيتك�ض من�سة 
خدمات ال��وزارة التي تتما�سى مع 
دائماً  وتبحث  احلديثة  التقنيات 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  زي��ادة  عن 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإط���ار  يف 

للتقنيات  والإي�����ج�����اب�����ي  الآم��������ن 
وت�ستمل  والإن����رتن����ت.  ال��رق��م��ي��ة 
امل��ن�����س��ة ع��ل��ى حم����اور ع���دة منها: 
الب�سمة الإلكرتونية اخل�سو�سية 
الإلكرتونية  الأل���ع���اب  ال��رق��م��ي��ة 
الإل��ك��رتوين وغ��ريه��ا من  التنمر 
امل���ح���اور، وم��ن��ذ اإط��الق��ه��ا مطلع 
العام اجلاري فقد بلغ عدد زيارات 

املن�سة 383،000 زيارة.
قيا�ض  ب��اخ��ت��ب��ار  ك���ذل���ك  وت���ع���رف 
�سواء  ال�سيرباين  ب��الأم��ن  ال��وع��ي 
وميكن  ل����الأط����ف����ال  اأو  ل���ل���ك���ب���ار 
احل���������س����ول ع���ل���ى الخ����ت����ب����ار عن 
اللكرتوين  الأم��ن  من�سة  طريق 
اجتياز  وب��ع��د  ال�������وزارة  م��وق��ع  يف 
باإ�سدار  ال�����وزارة  ت��ق��وم  الخ��ت��ب��ار 
ومت  للم�سارك  اإلكرتونية  �سهادة 
النا�سئة  التقنيات  تقنية  توظيف 
ال�سهادة  تكون  بحيث  الختبار  يف 

عملية  اإجن��������از  ب���غ���ر����ض  ل���ل���ق���ي���ام 
الت�سويت الإلكرتوين اإذ ت�ستخدم 
توفر  ال��ت��ي  ت�سني  ال��ب��ل��وك  تقنية 
املعلومات  اأمن  من  عالياً  م�ستوى 
الت�سويت  نتائج  �سفافية  و�سمان 
ك���ل �سخ�ض  الإل����ك����رتوين وي���ق���وم 
خمول بالت�سويت باإن�ساء حمفظة 
من  متكنه  ب��ه  خا�سة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
اإمكانية  ع��دم  وت�سمن  الت�سويت 
نتائج  ب��ت��غ��ي��ري  اآخ������ر  ط�����رف  اأي 

النتخابات.
الإدارة  نظام  م�سروع  ت�سمم  و مت 
الذكية للجمعيات ذات النفع العام 
ليعمل على حتقيق جمموعة من 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  ملختلف  املنافع 
يف امل�����س��روع وي��ع��م��ل ع��ل��ى معاجلة 
ع��دد م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
موظفي الوزارة وذلك على النحو 
التايل اإذ عمل امل�سروع على توفري 

اأف�����س��ل اخلدمات  احل�����س��ول ع��ل��ى 
ب��اأق��ل ج��ه��د وب��اأ���س��رع وق���ت ممكن 
اأ�سا�ض  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  م�����س��رية 
تطوير  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  روؤي��������ة 
اعتبار  م����ن  ي��ن��ط��ل��ق  اخل�����دم�����ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني مع  ف���ئ���ات  اأن ج��م��ي��ع 
الوزارة هي فئات ذات اأولوية دائما 
والطفولة  الأ����س���رة  ك��ان��ت  ����س���واء 
او  ال���زواج  على  املقبلني  وال�سباب 
من  وامل�ستفيدين  املواطنني  كبار 
واأ�سحاب  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 

الهمم.
وت��ت�����س��م��ن م����ب����ادرات ال��������وزارة يف 
جودة  "من�سة   2021 جيتك�ض 
تعد  ال����ت����ي  الرقمية"  احل�����ي�����اة 
"برنامج ج��ودة احلياة  م��ن  ج���زءاً 
م�ستوى  لرفع  وت�سعى  الرقمية" 
والتحديات  املخاطر  حول  الوعي 
ال�ستخدام  وت���ع���زي���ز  ال���رق���م���ي���ة 

للموظفني ب�سكل اآمن ومرن.
كما وتعرف الوزارة خالل جيتك�ض 
اجل��م��ه��ور ب���اآل���ي���ات ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
فزعة لكبار املواطنني وهي خدمة 
فزعة  ب��ط��اق��ة  ل��ت��وف��ري  ا�ستباقية 

لكبار املواطنني.
التكامل  م��ن�����س��ة  ت���ع���ر����ض  ك���م���ا 
اإىل توفري  التي تهدف  املجتمعية 
الرعاية  ل��ق��ط��اع  متكاملة  مظلة 
الدولة  م�ستوى  على  الجتماعية 
اآنية  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  وت�����س��اه��م يف 
ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن اخل����دم����ات 
املن�سة  هذه  وتعترب  الجتماعية. 
اأك����رث م���ن 50 جهة  ث��م��رة ج��ه��د 
احتادية وحملية وتخدم اأكرث من 
م�ستوى  على  متعامل  األف   150
ال�����وزارة من�سة  ت��وف��ر  ال���دول���ة. و 
ذات  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  ال��ذك��ي��ة  الإدارة 
الأهلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��ام  النفع 

م�سدقة عن طريق تقنية البلوك 
ال�������س���وء على  ت�������س���ني. وت�������س���ل���ط 
ال�سراكة اجلديدة واملزمع عقدها 
الإ�سالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  م��ع 
وزارة  متعاملي  خ��دم��ة  لت�سريع 
املتقدمني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
مل��ن��ح��ة ال������زواج م���ن ت��وف��ري ك�سف 
و يف  ب��اأق��ل جهد  البنكي  احل�����س��اب 
لزيارة  احلاجة  دون  قيا�سي  وق��ت 
ي�����س��اه��م يف تقدمي  امل�����س��رف مم���ا 

رحلة متعامل �سل�سة و ب�سيطة.
وتك�سف املن�سة عن تطبيق الوزارة 
اجلديد وهو تطبيق موحد للهاتف 
امل���ح���م���ول ت���ق���دم���ه ال���������وزارة على 
 Androidو  iOS م��ن�����س��ات 
الغر�ض منه دمج خدمات الوزارة 
املتعاملني  م��ن  ال�����س��رائ��ح  ملختلف 
وامل����وظ����ف����ني يف ت��ط��ب��ي��ق واح�����د. 
وت�����س��ل��ط ال������وزارة ال�����س��وء كذلك 

•• دبي -وام:

املجتمع  تنمية  وزارة  ت�ستعر�ض 
معر�ض  يف  م�������س���ارك���ت���ه���ا  خ������الل 
جيتك�ض بدورته ال��� 41 جمموعة 
من الإجنازات التقنية لفرق عمل 
اجلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��������وزارة 
اإط��ار توفري  ذات ال�سلة وذل��ك يف 
النوعية  اخل����دم����ات  م���ن  م���زي���دا 
الوزارة  فئات  وال�ستباقية جلميع 
اخلدمات  تطوير  لروؤية  جت�سيداً 
و�سولها  �سرعة  وحتقيق  الرقمية 

اإىل جميع فئات املجتمع.
واأك��������دت ����س���ع���ادة م������وزة الأك������رف 
تنمية  وزارة  وك��ي��ل��ة  ال�������س���وي���دي 
امل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى ال�����ت�����زام ال��������وزارة 
الرقمية  اخل�����دم�����ات  ب���ت���ط���وي���ر 
جت�سيد  اإط�������ار  يف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
خلدمة  والفعلي  الواقعي  املفهوم 
العمل  ف�����رق  وحت���ف���ي���ز  امل��ج��ت��م��ع 
بالوزارة لإجناز مبادرات وخدمات 
م�سرية  ت����ع����زز  ج����دي����دة  رق���م���ي���ة 
ال�����وزارة ومت��ي��زه��ا بتطوير  ت��ق��دم 
ت�سل  ا�ستباقية  وخ��دم��ات  ح��ل��ول 
مبداأ  م��ن  ان��ط��الق��اً  للمتعاملني 
احلكومة  ت��وج��ه��ات  وف����ق  ال��ع��م��ل 
ال�ستباقية  واخل��دم��ات  الرقمية 
تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادة 

الدولة.
وق����ال����ت ����س���ع���ادة م������وزة الأك������رف 
تطوير  م�������س���رية  اإن  ال�������س���وي���دي 
تطلعات  ال���وزارة ترتجم  خ��دم��ات 
ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
امل��ن��ه��ج��ي��ة اجلديدة  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى 
ال����دول����ة  ل���ل���ع���م���ل احل����ك����وم����ي يف 
مب��ا ي��ت��ي��ح جل��م��ي��ع ف��ئ��ات املجتمع 

"مالية  متكاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
القطاع  موؤ�س�سات  ع��ن  واإدارية" 
العربية  الإم��ارات  الأهلي يف دولة 
امل��ت��ح��دة ���س��واء امل�����س��ه��رة م��ن قبل 
قبل  م���ن  امل��رخ�����س��ة  اأو  ال��������وزارة 

ال�سلطات املحلية.
وعمل كذلك على توحيد البيانات 
موؤ�س�سات  من  املقدمة  واملعلومات 
العمل الأه��ل��ي يف دول���ة الإم����ارات 
الإداري���ة  والهيئات  الأع�����س��اء  ع��ن 
وغريها  امل�ساريع  بيانات  وكذلك 
املدرجة  واملعلومات  البيانات  من 
�سمن ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ح��ي��ث مت 
ما  ب���ي���ان���ات  ت�����س��ج��ي��ل  الآن  ح��ت��ى 
ع�سو   50،000 م����ن  ي����ق����ارب 
نفذتها  وفعالية  ن�ساط  و3،800 
اجلمعيات خالل الأع��وام 2019 
اإجن����از  ع��ل��ى  وع������الوة   2021  -
بيانات ما يقارب 1،000 موظف 
مت  كما  ال��ق��ط��اع  يف  العاملني  م��ن 
من  ع�سو   684 بيانات  ت�سجيل 
اأع�ساء جمال�ض الإدارات والأمناء 
وغريها  وامل��وؤ���س�����س��ات  للجمعيات 

من البيانات.

�سرطة دبي ..الروح الإيجابية تنظم برناجما ثقافيا يف مدار�س حماية
•• دبي-وام: 

نظمت مبادرة الروح اليجابية يف �سرطة دبي برناجما 
للبنات  حماية  م��دار���ض  يف  وتوعويا  وتعليميا  تثقيفيا 
ال�سويدي  عائ�سة  بح�سور  وال��ث��ان��ي��ة،  الوىل  احللقة 
وقدمت  والتعليمي.  الداري  والطاقم  املدر�سة  مديرة 
زي��ن��ب ح�����س��ني، م��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة خ��ال��د لالأطفال 
عن  عمل  ور���س��ة  دب��ي،  ل�سرطة  العامة  للقيادة  التابعة 
اه����داف وق��ي��م جم��ل��ة خ��ال��د ل��ل��و���س��ول اىل ط��ف��ل �سوي 
الأطفال  اأن  اإىل  م�سرية  ال��ن��واح��ي،  ك��اف��ة  م��ن  م��ت��وازن 
حتافظ  اأن  ينبغي  املجتمع  يف  مهمتان  فئتان  وال�سباب 
لذلك  باملجتمع،  التنموي  دوره���م  ي���وؤدوا  حتى  عليهم 
كان التوجه اىل وجود خطاب موجه للطفل من خالل 
�سرطة  بني  ما  و�سل  �سلة  واي��ج��اد  متخ�س�سة،  جملة 
امل�سوؤولية  باأهمية  دبي واملجتمع لكي نن�سئ طفال يعي 

الجتماعية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���دم���ت ال��رق��ي��ب م���ن���ال ج���وه���ري خالل 
ال��ربن��ام��ج حم��ا���س��ره ب��ع��ن��وان ال��ت��ن��م��ر، ت��ن��اول��ت فيها 
التعريف بالتنمر واأ�سكاله املختلفة، واآثاره ال�سلبية على 
ال�سخ�ض املتنمر والآخرين، موؤكده اأهمية التوعية من 
التنمر ومكافحته، و�سرورة غر�ض قيم املحبة والت�سامح 

بني اأفراد املجتمع ل�سيما فئتي الأطفال والنا�سئة.
الأ�سرة  من  تبداأ  التوعية  اأن  جوهري  الرقيب  وبينت 
�سخ�سية  فيها  تت�سكل  ال��ت��ي  الأوىل  اللبنة  تعد  ال��ت��ي 
ليت�ساركا  واملجتمع  املدر�سة  دور  ياأتي  ثم  ومن  الطفل، 
الإيجابية  ال�سلوكيات  على  الطفل  تن�سئة  م�سوؤولية 
ال��ق��ومي��ة، م��وؤك��دة ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة الكوادر 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع حالت  امل���دار����ض ع��ل��ى كيفية  ال��ع��ام��ل��ة يف 
و�سرورة  ب�ساأنها،  الطلبة  وتوعية  املدر�سة،  يف  التنمر 
للتنمر.  الطالبات  اإح��دى  تعر�ست  اإن  امل�ساعدة  طلب 

طرق دبي ت�ستعر�س يف جيتك�س حلول رقمية مل�سارات الدراجات الهوائية

•• دبي -وام:

ت���������س����ت����ع����ر�����ض ه�����ي�����ئ�����ة ال�����ط�����رق 
واملوا�سالت حلول "تقنيات الذكاء 
ال�سطناعي يف م�سارات الدراجات 
يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ���س��م��ن  الهوائية" 
 2021 للتقنية  جيتك�ض  اأ���س��ب��وع 
ل��ل��م��ف��ه��وم الذي  وذل����ك جت�����س��ي��داً 
ط���ورت���ه ���س��رك��ة اإي��ف��وت��ي��ك اإح���دى 
ال�سركات الرائدة يف تقدمي حلول 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي. وت���ه���دف هذه 
اأكرث  ال���ط���رق  ج��ع��ل  اإىل  امل����ب����ادرة 
الهوائية  ال��دراج��ات  لراكبي  اأماًنا 
الرقمية  احللول  تبني  خ��الل  من 
باإحداث تاأثري مفيد على  الكفيلة 

حياة النا�ض.
نفذت   2020 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وم���ع 

هيئة الطرق واملوا�سالت م�سارات 
كيلومرًتا   463 مت��ت��د  دراج������ات 
وتعتزم الهيئة رفع اأطوال م�سارات 
كيلومرتا   739 اإىل  ال���دراج���ات 
ربط  ب��ه��دف   2026 ع��ام  بحلول 
الإمارة  يف  حيوية  الأك��رث  املناطق 
مب���ح���ط���ات و����س���ائ���ل امل���وا����س���الت 

العامة املختلفة.
جيتيك�ض  اأ���س��ب��وع  خ���الل  و���س��ي��ت��م 
حي  ا���س��ت��ع��را���ض  ت��ق��دمي  للتقنية 
للمفهوم الذي مت تطويره من قبل 
هيئة  جناح  يف  "اإيفوتيك"  �سركة 
املعر�ض  يف  وامل���وا����س���الت  ال��ط��رق 
بالتزامن مع تنفيذ املرحلة الأوىل 
منه يف م�سار رك��وب ال��دراج��ات يف 

ند ال�سبا.
املدير  امل����ظ����رب  حم���م���د  واأو������س�����ح 

ال�سالمة  خ���وذة  ا���س��ت��خ��دام  ك�سف 
ال�سرعة  ع����ن  ال���ك�������س���ف  اخ���ت���ب���ار 
واخ���ت���ب���ار ن�����س��ب��ة ا����س���غ���ال امل�������س���ار ، 
ت��ط��وي��ر خارطة  ب��ع��ده��ا مت  وم����ن 
م��و���س��ع��ة لرحلة  م�����س��روع  ط���ري���ق 
الدراجات  لراكبي  الكامل  امل�سار 
وحت�سني  �سالمتهم  �سمان  بهدف 
جتربتهم. واأ�ساف طيارة �سي�ساعد 
احلل يف دعم جهود احلكومة جلعل 
للدراجات  ���س��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  دب���ي 
ركوب  ممار�سة  ترويج  عن  ف�ساًل 
ال���دراج���ات ب��اع��ت��ب��اره��ا ���س��ك��اًل من 
اللياقة  واأن�سطة  الريا�سة  اأ�سكال 

البدنية.

التقني  ال��دع��م  لقطاع  التنفيذي 
املوؤ�س�سي بهيئة الطرق واملوا�سالت 
الدراجات  م�سار  ت�سميم  عند  ان��ه 
ا�ستخدام  م�����راع�����اة  مت  ال�����ذك�����ي 
الذكاء  م��ث��ل  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�سطناعي وتعليم الآلة وحتليل 
بوا�سطة  جمعها  مت  التي  البيانات 
تقنيات اإنرتنت الأ�سياء للم�ساهمة 
يف اك���ت�������س���اف راك����ب����ي ال����دراج����ات 
واملتنزهني مبا فيهم هواة الرك�ض 

وراكبي ال�سكوتر على امل�سار. 
ن�سبة  بتحديد  ال��ن��ظ��ام  ي��ق��وم  كما 
و�سرعة  احل�����ايل  امل�������س���ار  اإ����س���غ���ال 
كانوا  اإن  فيما  ويظهر  ال��دراج��ات 

عالوة  ال�سالمة.  خ��وذات  يرتدون 
بتوظيف  النظام  ي��ق��وم  ذل��ك  على 
لتفادي  ال���ذك���ي  ال��ت��ن��ب��وؤ  ت��ق��ن��ي��ات 
ح��دوث ازدح���ام امل�����س��ارات وحوادث 
تنبيه  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ت�����س��ادم 
باملخاطر  امل��خ��ت�����س��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
التي  البيانات  على  بناًء  املتزايدة 
مت حتليلها. ومن جانبه ذكر جهاد 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  طيارة 
اأن����ه م���ن خ���الل املرحلة  اإي��ف��وت��ك 
املفهوم  اإث��ب��ات  تنفيذ  م��ن  الأوىل 
مزايا  اأرب��ع��ة  على  ال�سركة  رك���زت 
رئ��ي�����س��ة لخ��ت��ب��ار احل���ل���ول وه���ي: 
اختبار ك�سف راكب الدراجة اختبار 

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة، بق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد، ام�ض، 
�سعادة ح�سن اأف�سل خان، القن�سل العام جلمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف 
دبي، مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد، يرافقه ال�سيد جيان ت�ساند، نائب 

القن�سل العام.
الباك�ستاين، متمنياً  بالقن�سل  راأ�ض اخليمة،  ال�سمو حاكم  ورحب �ساحب 
العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  عمله،  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  ل��ه 
بعالقات  �سموه  واأ�ساد  ال�سعد.  خمتلف  على  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية 
ال�سداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية، والتي 

من �ساأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�سعبني.
من جانبه، عرّب �سعادة ح�سن اأف�سل خان عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب 
ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال، مثنياً على 

العالقات ال�سرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قن�سل عام باك�ستان 
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اأخبـار الإمـارات
اإ�سعاف دبي تعر�س تطبيقني ذكيني خالل م�ساركتها يف جيتك�س 2021 

•• دبي - وام:

يف  م�ساركتها  خالل  الإ�سعاف  خلدمات  دبي  موؤ�س�سة  عر�ست 
ذكيني  تطبيقني   2021 للتقنية  جيتك�ض  معر�ض  اأ���س��ب��وع 
اإ�سعاد  يف  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي��ه��دف��ان 

متعامليها وموظفيها واأن تكون دبي املدينة الآمنة دائما.
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ال���دراي  خليفة  �سعادة  واأو���س��ح 
يف  م�ساركتها  خ��الل  تعر�ض  املوؤ�س�سة  اأن  الإ���س��ع��اف  خل��دم��ات 
جيتك�ض تقنياتها الذكية يف جمال اخلدمات الإ�سعافية والتي 
تهدف اإىل تعزيز �سرعة الإ�ستجابة للمر�سى وامل�سابني ورفع 

الروؤية  مع  متا�سياً  وذل��ك  واملتعاملني  املوظفني  �سعادة  معدل 
اأف�����س��ل دول  2071 ل��ت��ك��ون م���ن  امل��ئ��وي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات 

العامل.
تدريبي حتت  وبرنامج  ذك��ي  بتطبيق  العام  ه��ذا  ن�سارك  وق��ال 
الإ�سعافات  مب��ه��ارات  الوعي  لن�سر  يهدف   c-line م�سمى 
�ساهم  حيث  الطارئة  احل���الت  م��ع  التعامل  كيفية  و  الأول��ي��ة 
من  ع��دد  اأك��رب  اإىل  الو�سول  على  للموؤ�س�سات  الذكي  التحول 
�سرائح املجتمع ون�سر الوعي يف خمتلف املجالت ونحن ن�سعى 

لن�سر ثقافة الطب الطارئ والإ�سهام يف اإنقاذ الأرواح".
وعن الربامج الذكية التي ت�سارك بها "اإ�سعاف دبي" من خالل 

الرئي�سي"  املوؤ�س�سة  بتطبيق  ن�سارك   " ال���دراي  ق��ال  من�ستها 
يعترب7 تطبيقات ذكية مت دجمها يف تطبيق  SOS" والذي 
ت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ة ط��ل��ب الإ����س���ع���اف الطارئ  اإىل  اإ���س��اف��ة  واح����د 
رفع �سرعة الو�سول من خالل  ت�سهم يف  "SOS" وهي ميزة 
الإ���س��ع��اف مب��ا يف ذلك  امل��وق��ع الفعلي لطالب خ��دم��ة  حت��دي��د 
اأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�سرية بالإ�سافة 
اإىل احتوائه على مكتبة ت�سم جمموعة من املواد املرئية عن 
الإ�سعافات  ثقافة  ن�سر  اإىل  تهدف  والتي  الأول��ي��ة  الإ�سعافات 
الأولية وتوعية وتدريب اأفراد املجتمع على كيفية التعامل مع 

اأغلب احلالت الطارئة اإىل حني و�سول مركبة الإ�سعاف.

• دبي-وام:

جلوبال  جيتك�ض  معر�ض  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  ت�سارك 
يف جمال التكنولوجيا والتوا�سل  تاأثرياً  الأكرث  العاملية  الفعالية   2021
تكنولوجيا  القائمة على  ال�سوء على م�ساريعها ومبادراتها  ت�سليط  بهدف 
يف  الرقمي  والتحول  البتكار  جهود  تدعم  وال��ت��ي  واملعلومات  الت�����س��الت 

القطاع التعليمي يف الإمارة.
مُتثل م�ساركتنا  واملعرفة  التعليم  دائرة  وكيل  �سعادة عامر احلمادي،  وقال 
املتوا�سلة  يف معر�ض جيتك�ض جلوبال فر�سة مثالية ل�ستعرا�ض م�ساعينا 
يف  والب��ت��ك��ار  ال��ت��ح��ّول  تعزيز  يف  املتقدمة  التكنولوجية  احل��ل��ول  لت�سخري 
الدائرة  ال��ت��زام  م�ساريعنا  ُت��ربز  كما  التعليمي.  القطاع  مفا�سل  خمتلف 
ين�سجم  ما  امل�ستفيدين  ملختلف  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  قنوات  بتطوير 
مع اأجندة اأبوظبي الرقمية الأو�سع وركائزها الأربعة واملتمثلة يف اخلدمات 
ومتكني  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  والبيانات  احلكومية  واحل��ل��ول  احلكومية، 

املنظومة".
ي�ست�سيفه  ال��ذي  جلوبال،  جيتك�ض  معر�ض  فعاليات  يف  م�ساركتها  وخ��الل 
مركز دبي التجاري العاملي بني 17 و21 اأكتوبر احلايل ت�ستعر�ض الدائرة 
فهر�ض اخلدمات وهي البوابة الرقمية الفريدة من نوعها واملخ�س�سة لدعم 

اأولياء الأمور واملدار�ض وال�سركاء يف  امل�ستفيدين من خدمات الدائرة مثل 
جلميع  ال��و���س��ول  اإمكانية  ُي��وف��ر  ال��ذي  امل��وؤمت��ت  النظام  وي�سمن  ال��ق��ط��اع. 
قائمة مركزية من  العمليات عن طريق  �سفافية  واإدارتها  الدائرة  خدمات 
اخلدمات الداخلية واخلارجية التي ُتقدمها خمتلف الأق�سام بحيث توّجه 

امل�ستخدمني نحو احللول والقنوات املالئمة ملتطلباتهم واحتياجاتهم.
كما ت�ستعر�ض الدائرة نظام الرتاخي�ض الذكي الذي مُيّكن ريا�ض الأطفال 
واملدار�ض اخلا�سة ومدار�ض ال�سراكات التعليمية من تقدمي طلبات اخلدمات 
املتعلقة بالرتاخي�ض واإدارتها. ويوّظف النظام  اجلديدة ومتابعة الطلبات 
العمليات  تعزيز  يف  ي�سهم  ما  احل��روف  على  ال�سوئي  التعّرف  تكنولوجيا 

و�سمان اأعلى م�ستويات الكفاءة و�سرعة تقدمي اخلدمات.
اأبوظبي مع  وت�ستكمل الدائرة م�ساركتها يف املعر�ض يف اإطار جناح حكومة 
ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  هابيج،  مولر  ماركو�ض  يقدمها  خا�سة  كلمٍة 

التكنولوجيا يف مدر�سة 42 اأبوظبي للربجمة يوم 19 اأكتوبر اجلاري.
ويتناول مولر خالل كلمته منهجية تعليم الأقران املبتكرة يف املدر�سة التي 
ت�ستقبل الطلبة بدون ر�سوم درا�سية. كما يتطرق مولر هابيج اإىل امل�سارات 
التعليمية املرنة املعتمدة يف املدر�سة والقائمة على امل�ساريع العملية وامل�سممة 
لتعزيز مهارات البتكار والتعاون والن�سباط الذاتي لدى الطلبة من خالل 

منحهم امل�سوؤولية الكاملة لعملية تعّلمهم دون مدّر�سني اأو �سفوف.

•• دبي -وام: 

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة ب��ري��د الإم������ارات 
واملطور  اجل��دي��د  ال��ذك��ي  تطبيقها 
خالل م�ساركتها يف معر�ض جيتك�ض 
املبتكر  التطبيق  ،وي��وف��ر   2021
للمتعاملني  اإ�سافية  مواقع  خيارات 
اإ�سافة اإىل حت�سني م�ستويات الكفاءة 
خطوة  ميثل  مبا  ال�سحنات  تتبع  يف 

اأ�سا�سية نحو التحول الرقمي.
اجلديد  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت�����س��م��ي��م  ومت 
ال����ك����ف����اءة يف اخل����دم����ات  ل���ي���ح�������ّس���ن 
واحللول حيث �سيتمكن امل�ستخدمون 
امل�������س���ج���ل���ون م�����ن ال�����س����ت����ف����ادة من 
و�سريع  ف������وري  ب�����س��ك��ل  اخل����دم����ات 
�سحناتهم  حت���دي���ث  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى 
تتبعها  من  ليتمكنوا  مبا�سر  ب�سكل 
التي  الإ�سعارات  عرب  وفورية  بدقة 
متاجر  يف  املتاح  التطبيق  يحتويها 
Google وApple play. كما 
يوفر التطبيق خيارات اأكرث مرونة 
والتو�سيل  ال�����س����ت����الم  خل����دم����ات 

اجلديدة  اخل��دم��ة  ن��ق��اط  كتحديث 
ب���ربي���د الإم��������ارات �سمن  اخل��ا���س��ة 

حمطات الوقود.
وذك��������ر ع�����ب�����داهلل حم���م���د الأ������س�����رم 
بريد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأن هذه الإ�سافة اجلديدة  الإمارات 
املجموعة  حم��ف��ظ��ة  ���س��م��ن  ت����اأت����ي 
من  لتوؤكد  اخل��دم��ات  م��ن  املتكاملة 
الفورية  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ج���دي���د 

النا�سئة  والجت����اه����ات  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
املدفوعة بالتكنولوجيا والتي ت�سود 
خمتلف القطاعات اليوم مبا يف ذلك 

القطاع الربيدي.
ومل تعد املوؤ�س�سات الربيدية تعتمد 
لذا  ال��ي��وم  التقليدية  ال��ط��رق  ع��ل��ى 
ف���اإن ب��ري��د الإم�����ارات وال��ت��زام��اً منه 
ي�سعى  الرقمي  التحول  م�سرية  يف 
اىل خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وف���ق اأرق���ى 

ويهدف  املتكاملة.  واحللول  املعايري 
رقمية  اأو خدمة  اأداة  كل  من خالل 
املزيد  ت��وف��ري  اإىل  يقدمها  ج��دي��دة 
للمتعاملني  وامل���رون���ة  ال���راح���ة  م��ن 
حيث ميثل هذا التطبيق اليوم قيمة 
خدماتنا  جمموعة  ت��دع��م  م�سافة 
ت�����س��ب يف حتقيق  امل��ت��ك��ام��ل��ة وال���ت���ي 
احتياجات  حت��اك��ي  م��ث��ال��ي��ة  جت��رب��ة 

املتعاملني.

•• عجمان- وام: 

12 جهة حكومية حتت مظلة حكومة  الرقمية م�ساركة  دائ��رة عجمان  اأعلنت 
عجمان يف الدورة ال� 41 من "جيتك�ض جلوبال"، والذي انطلقت فعالياته اأم�ض 

يف مركز دبي التجاري العاملي وت�ستمر حتى 21 اأكتوبر اجلاري.
وم�ساريعها  املتنوعة  وم��ب��ادرات��ه��ا  جناحها،  ق�س�ض  اجل��ه��ات  ه��ذه  وت�ستعر�ض 
الرائدة التي تواكب التكنولوجيا املتطورة وتعزز من جودة اخلدمات احلكومية 

وت�سهم يف اإ�سعاد املتعاملني.
وقالت �سعادة دينا فار�ض مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب اإن م�ساركة كافة 
اجلهات احلكومية يف معر�ض جيتك�ض لهذا العام، يعزز فر�ض جناحنا وريادتنا، 
ويعك�ض حر�ض حكومة عجمان على مواكبة الأح��داث العاملية، وال�ستفادة من 
التجارب امللهمة، بالإ�سافة اإىل التعريف بالإجنازات التي مت حتقيقها، وتعزيز 

�سبل التعاون مع �سركائنا من موؤ�س�سات و�سركات واأفراد.
واأعربت عن تطلعها لأن تكون من�سة حكومة عجمان وجهة متميزة، ت�ستقطب 
ال��رق��م��ي، من  ال��ت��ح��ول  ال����زوار، وت��ع��ر���ض ج��ه��ود اجل��ه��ات احلكومية يف م�سرية 
خالل 36 خدمة حكومية رائدة، مع بيان تاأثريها الإيجابي على حياة النا�ض، 
وت�سهيلها لتجربة املتعاملني واإ�سعادهم، اإ�سافة اإىل التعريف باأف�سل التطبيقات 
لي�سم  الرقمية  عجمان  طورته  ون" الذي  "عجمان  تطبيق  ومنها  احلكومية، 
الذي مت تطويره  ال�ساملة،  التجربة  اأهم خدمات اجلهات احلكومية، وبرنامج 
كاأول م�سروع من نوعه على م�ستوى الدولة، بهدف تطوير اخلدمات احلكومية 

لتكون اأكرثمرونة وكفاءة وفاعلية.
امليناء  دائ��رة  رئي�ض  النعيمي  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  ق��ال  جانبه  من 
امل��ع��ار���ض وامل��ح��اف��ل املحلية  امل�����س��ارك��ة يف  ال��دائ��رة حت��ر���ض على  اإن  واجل��م��ارك 
العمل  اإج�����راءات  لت�سهيل  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  وال��دول��ي��ة 
اجلمركي ، وتقدمي اأف�سل الأ�ساليب واملمار�سات احلديثة يف اخلدمات املقدمة 
روؤية  مع  يتوافق  م�ستدام  اقت�ساد  وبناء  �سعيد  تعزيز جمتمع  بهدف  للجمهور 

الدولة .
�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  اأك���د  م��ن جهته 
 " "جيتك�ض جلوبال  وتنظيم  ا�ست�سافة  الإم��ارات يف  دولة  ا�ستمرار  اأن  عجمان، 
اللحاق  على  حر�سها  يوؤكد  الأوىل،  للمرة  انطالقته  من  عاماً  على مدى 41 
بركب الأمم واإثبات وجودها يف املناف�سة العاملية يف خمتلف املجالت، ولعل اأهم 
الفعالية  هذه  اأن  بذلك  لتثبت  والتكنولوجي،  التقني  املجال  هو  املجالت  هذه 

من اأهم فعاليات املعار�ض املتخ�س�سة بالتكنولوجيا والتي جتمع حتت مظلتها 
نخبة من ال�سركات واملوؤ�س�سات التنقية والتكنولوجية للك�سف عن اآخر التطورات 

التقنية عند ظهورها.
دائرة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  ج��ربان  بن  عبدالرحمن  را�سد  اأو���س��ح  ناحيته  من 
املوارد الب�سرية يف عجمان اأن م�ساركة الدائرة يف معر�ض جيتك�ض جلوبال ياأتي 
تتما�سى  التي  الرقمي  التحول  متطلبات  توفري  على  ال��دائ��رة  حر�ض  اإط��ار  يف 
خالل  من  والعمليات  باخلدمات  والرت��ق��اء  عجمان،  حكومة  ا�سرتاتيجية  مع 
ا�ستخدام النظم التقنية ل�سمان التطبيق الأمثل لأنظمة املوارد الب�سرية، مبا 
التقنيات  اأح��دث  وتوظيف  الإج���راءات  كفاءة  وزي��ادة  العمليات  تب�سيط  ي�سمن 
واأف�سل املمار�سات املتبعة على نحو يتوافق مع توجهات احلكومة لتنمية املهارات 

وزيادة كفاءة املوارد الب�سرية يف الإمارة.
ذكية  اإلكرتونية  خدمة  املعر�ض  يف  �ستطلق  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اأن  واأ���س��اف 
ج��دي��دة و���س��ت��وق��ع ات��ف��اق��ي��ات ت��ف��اه��م م��ع ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني م��ا يحقق 
ا�سرتاتيجية الدائرة يف تقدمي اخلدمات التي تهدف اإىل الت�سهيل على املوظفني 

العاملني يف جميع اجلهات احلكومية.
من جانبه قال �سعادة املهند�ض علي ال�سويدي، مدير عام منطقة عجمان احلرة 
اإن املنطقة ت�سعي من خالل تواجدها يف هذا املحفل العاملي اإىل ت�سليط ال�سوء 
تطويرها  يف  من�سي  التي  الذكية  وحلولها  الإلكرتونية  خدماتها  كفاءة  على 
املنطقة  الأعمال يف  ا�ستجابًة لتطلعات �سركاء منطقة عجمان احلرة وجمتمع 
وترجمًة للروؤية ال�ست�سرافية للقيادة الر�سيدة لت�سريع التحول نحو منظومة 
اأف�سل  جتربًة  يتيح  مبا  الرقمية  اخل��دم��ات  توفري  يف  وموثوقية  مرونة  اأك��رث 
للمتعاملني، وت�سليط ال�سوء على املحفزات التي تقدمها املنطقة دعما ل�سركات 
التقنية والرقمية والتي تعد �سمن القطاعات ذات الأولوية يف الروؤى  احللول 

واخلطط الوطنية وا�سرتاتيجيه منطقة عجمان احلرة.
املالية يف  دائ��رة  ع��ام  اآل علي مدير  اأحمد  اأك��د �سعادة م��روان  ويف �سياق مت�سل، 
الدائرة  خاللها  من  تعر�ض  فريدة  من�سة  يعد  »جيتك�ض«  معر�ض  اأن  عجمان، 
اأحدث اإجنازاتها يف جمال اخلدمات الذكية والرقمية املبتكرة ول �سيما قنوات 
وو�سائل الدفع املبتكرة املتاحة يف من�سة "�سداد عجمان" التي توفر للمتعاملني 
الدائرة ت�سعى  اأن  ال�سهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان والدقة. واأ�ساف 
الربامج  تطبيق  يف  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  ر���ض  اإىلع  م�ساركتها  خ��الل  م��ن  اأي�����س��اً 
الروبوتية RPA يف الدائرة ملحاكاة ودمج ت�سرفات املوظف الذي يتفاعل داخل 
الأنظمة الرقمية لتنفيذ العمليات.. مو�سحا اأن الربامج الروبوتية ت�ساهم يف 

تقليل اخلطاأ الب�سري وزيادة الإنتاجية وت�سريع الوقت للح�سول على القيمة، 
وبالتايل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للدائرة.

كما اأكد �سعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية اأن الدائرة 
يواكب  وال���ذي  الأه���م  التقني  احل���دث  يف  �سنوي  ب�سكل  امل�ساركة  على  حت��ر���ض 
ع�سرنا احلايل وي�سعى لتطوير العمل وجتويد احلياة وا�ستخدام تقنيات الذكاء 

ال�سطناعي يف كافة املجالت والقطاعات املتعددة.
ولفت اإىل اأن الدائرة تويل اهتماماً دائماً بامل�ساركة يف كافة املوؤمترات واملعار�ض 
ب��اإم��ارة عجمان مب��ا يتما�سى مع  ب��ال��دول��ة وال��ت��ي م��ن �ساأنها الرت��ق��اء  ال��رائ��دة 
ال�سعادة  حتقق  ذكية  ملدينة  الإم���ارة  لتحويل  ترنو  التي  ال��دائ��رة  ا�سرتاتيجية 
وبتوجيهات  ت�سعى  القطاعات  جميع  اأن  مبيناً  كنفها،  يف  للمقيمني  والرفاهية 
ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض الدائرة لتد�سني اخلدمات  مبا�سرة من 
املتعاملني ومتكينهم من  اإ�سعاد  ت�سهم يف  والتي  الذكية  والأنظمة  والتطبيقات 

التمتع بخدمات مثالية يف اأي وقت ومكان.
م��ن ناحيته ق��ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل اأح��م��د احل��م��راين م��دي��ر ع��ام دائ���رة التنمية 
الدائرة تكمن يف الطالع على تطور اخلدمات  اأهمية م�ساركة  اإن  القت�سادية 
جتارب  من  وال�ستفادة  فيها  التقني  التطور  اأهمية  على  والتعرف  احلكومية 
م��ن اخلدمات  بالعديد  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�سارك  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  م�سريا  الآخ��ري��ن.. 
اأو  الرخ�سة  اإ���س��دار  يف  رحلتُه  وت�سهل  املتعامل  تهم  والتي  اجل��دي��دة  الرقمية 
الت�سريح، ومنها م�سروع تكاملية الأ�سماء التجارية،وخدمة ترخي�ض، وت�سريح 
املركبة املتنقلة، ورخ�سة التاجر اللكرتونية، والإيقاف املوؤقت للرخ�سة، والعقود 
الذكية لوكيل اخلدمات.. معربا عن اأمله ومن خالل خدمات الدائرة الرقمية 
اجلديدة يف رفع ن�سبة ر�سا املتعاملني عن تلك اخلدمات وتنمية اقت�ساد تناف�سي 

م�ستدام.
اأ�سار �سعادة املهند�ض عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة  ال�سياق ذاته،  ويف 
الأرا�سي والتنظيم العقاري اأن م�ساركة الدائرة يف معر�ض جيتك�ض �سمن من�سة 
حكومة عجمان هي فر�سة مواتية ل�ستعرا�ض اأبرز خدماتها الرقمية وت�سليط 
العمل  اأ�ساليب  وفعالية  كفاءة  تعزيز  �سبيل  يف  املتوا�سلة  جهودها  على  ال�سوء 
املت�سارع  النمو  وترية  تواكب  رقمية متميزة  بالرتكاز على حلول  وذلك  املتبعة 
الأ���س��ع��دة ل�سيما  ك��اف��ة  امل��ي��ادي��ن وع��ل��ى  اإم���ارة عجمان يف جميع  ت�سهده  ال���ذي 
اإيجابي  ب�سكل  وانعك�ست  ملحوظاً  تطوراً  �سهدت  التي  الرقمية  التحتية  البنية 
وفعال على م�ستوى جودة اخلدمات احلكومية وعززت ثقة املتعاملني و�سعادتهم 

باخلدمات املقدمة.

من جانبها اأكدت �سعادة ر�سا ال�سام�سي مدير عام هيئة النقل بالندب اأن معر�ض 
و  اإجن���ازات  كافة  تعر�ض  التي  العاملية  املعار�ض  اأه��م  من  يعد  جلوبال  جيتك�ض 
تطورات تكنولوجيا املعلومات و تطبيقات الذكاء ال�سناعي، حيث تتناف�ض فيه 
و  اإبداعاتهم  باإظهار  التقني  الخت�سا�ض  اأ�سحاب  و  الهيئات  و  ال�سركات  كل 
اخرتاعاتهم للجمهور وكيفية ت�سخري الذكاء ال�سناعي خلدمة العامل .. م�سرية 
اإىل ان املعر�ض يعد مركًزا هاًما لتبادل املعارف و اخلربات و التجارب �سواء على 

اجلانب ال�سخ�سي اأو املحلي اأو الدويل.
وقال �سعادة عبداهلل املويجعي، رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
اإن الغرفة حتر�ض على امل�ساركة يف احلدث ال�سنوي الأبرز يف قطاع التكنولوجيا 
خدماتها  منظومة  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  عجمان،  حكومة  مظلة  حت��ت 
الرقمية التي ت�سعى من خاللها اإىل ت�سهيل عملية البدء مبمار�سة الأعمال يف 
الإمارة وتوفري كافة الت�سهيالت واخلدمات التحفيزية للم�ستثمرين وجمتمع 

الأعمال، ومبا يرتجم ا�سرتاتيجية الغرفة لتبني البتكار ورقمنة اخلدمات.
بدوره قال �سعادة �سامل ال�سويدي، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة عجمان، اإن 
م�ساركة الغرفة يف "جيتك�ض 2021" تتيح الفر�سة لها لإطالق وعر�ض اأبرز 
والتي  احلكومية،  اخلدمات  جمال  يف  والرقمية  التقنية  وابتكاراتها  اإجنازاتها 
تقدمها ملجتمع الأعمال يف الإمارة، من خالل احلدث ال�سنوي، الذي يعد اأحد 

اأهم الفعاليات يف جمال التكنولوجيا على م�ستوى املنطقة والعامل.
من جهته قال �سعادة �سالح حمّمد اجلزيري، مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية 
تعزيز  يف  التكنولوجيا  اأهمّية  اإب���راز  اإط��ار  �سمن  تاأتي  امل�ساركة  اإّن  عجمان،  يف 
الرقمية  ال��ت��ط��ورات  على  ال�سوء  واإل��ق��اء  عجمان،  اإم���ارة  يف  ال�سياحي  القطاع 
�سياق  ويف  الدائرة  اأن  �سعادته  واأ�ساف  وال�سياحة.  ال�سيافة  قطاع  يف  امل�ستمرة 
جهودها الرامية اإىل تفعيل اإطار حوكمة التحول الرقمي على م�ستوى املوؤ�س�سات 
والتطبيقات  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  اأح���دث  لتقدمي  ت�سعى  احلكومية،  وال��دوائ��ر 
العمالء وحتقيق  للتوا�سل مع  اأف�سل جتربة  لتقدمي  وذلك  املبتكرة،  الرقمية 
بهدف  الرقمي  امل�ستقبل  نحو  والإن��ت��ق��ال  احلكومية  اخل��دم��ات  يف  نوعية  نقلة 

تعزيز جودة احلياة يف املجتمع.
هذا وي�سارك يف جناح حكومة عجمان كل من: دائرة عجمان الرقمية، ودائرة 
امليناء واجلمارك، والقيادة العامة ل�سرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، 
وهيئة  املالية،  ودائ��رة  القت�سادية،  التنمية  ودائ��رة  ال�سياحية،  التنمية  ودائ��رة 
النقل، ومنطقة عجمان احلرة، ودائرة املوارد الب�سرية املركزية، ودائرة الأرا�سي 

والتنظيم العقاري، وغرفة جتارة و�سناعة عجمان.

•• العني - الفجر

العربية  الإم��ارات  ت�سارك جامعة   
جيتك�ض  اأ�����س����ب����وع   " يف  امل���ت���ح���دة 
مركز  يف  يعقد  وال���ذي   " للتقنية 
دبي التجاري العاملي خالل الفرتة 
اجل�����اري،  اأك���ت���وب���ر   21-17 م���ن 
التقنية  ابتكاراتها  اأح��دث  بعر�ض 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  جم���الت  يف 
خالل  م��ن  ال��ذك��ي��ة،  والتطبيقات 
ط��الب��ي��ة وخدمية  م�����س��اري��ع  ع���دة 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ق��دم��ت��ه��ا 
وقطاع تقنية املعلومات باجلامعة.

ن�سيبة،  اأن�����ور  زك����ي  م���ع���ايل  واأك�����د 
ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار 
الأعلى  الرئي�ض   - ال��دول��ة  رئي�ض 
جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
يف  اجل��ام��ع��ة  م�ساركة  اأه��م��ي��ة  على 
ه����ذا احل����دث ال���ه���ام ال����ذي ُيعترب 
منطقة  يف  للتقنية  معر�ض  اأك���رب 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

وجنوب اآ�سيا. 
" ح�سور جامعة  اأن  وذك��ر معاليه 

املتحدة فعاليات  العربية  الإمارات 
يعترب  للتقنية"  جيتك�ض  "اأ�سبوع 
البنية  ل�ستعرا�ض  فريدة  فر�سة 
الرقمية واخلدمات الذكية وتقنية 
املعلومات التي تتمتع بها اجلامعة 
التجارب  اأح�����دث  ع��ل��ى  والط�����الع 
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
جامعة  مكانة  لتعزيز  املجال  ه��ذا 

المارات الرائدة يف جمال التحول 
الرقمي   ". 

واأكد معاليه اأن " جامعة الإمارات 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ج���ام���ع���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ، 
تواكب ا�سرتاتيجية دولة الإمارات 
ال��رق��م��ي، وتعمل على  ال��ت��ح��ول  يف 
تطوير املواهب الإبداعية والعقول 
من خالل ال�ستثمار يف تكنولوجيا 

امل�ستقبل واحللول الرقمية "
وت�������س���ارك ج��ام��ع��ة الإم�������ارات هذا 
ال��ع��ام ب��ع��دة م�����س��اري��ع رائ����دة منها 
للرعاية  ال��ذك��ي  امل��واع��ي��د  "نظام 
ذكي  ت��ط��ب��ي��ق  وه�����و  ال�سحية"،  
�ساأنه  م��ن  الن��ت��ظ��ار  ق��وائ��م  لإدارة 
الأ���س��خ��ا���ض وتقليل  وق���ت  ت��وف��ري 
جتنب  يف  وامل�������س���اه���م���ة  الإزع����������اج 

الزدح���������ام وحت�������س���ني ال���ك���ف���اءة يف 
املقدمة،  اخل��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول 
فيمكن للمر�سى حجز مواعيدهم 
الإلكرتونية  ال���ت���ذاك���ر  ح��ج��ز  اأو 

با�ستخدام هذا التطبيق.
تقنية  كلية  م��ن  طالبات  وتعر�ض 
املعلومات: " نظام ذكاء ا�سطناعي 
ي�ستخدم  الج���ت���م���اع���ي  ل��ل��ت��ب��اع��د 

للحفاظ  ح����راري����ة  م�����س��ت�����س��ع��رات 
وهو  امل�ستخدم"  خ�سو�سية  على 
لت�سهيل  ح���ل���ول  ي���ق���دم  ت��ط��ب��ي��ق 
الذهاب  م��ث��ل  ال���ي���وم���ي  ال����روت����ني 
مع  وال�سفر   والعمل  امل��در���ض  اإىل 
التوجيهية  ب����امل����ب����ادئ  الل�����ت�����زام 
مع  والتعامل  الجتماعي  للتباعد 
اأي  اأو   19 ك��وف��ي��د  ح����الت  وج����ود 

وب����اء اآخ����ر. وه���و ن��ظ��ام ق��ائ��م على 
�سبكة م�ست�سعر ل�سلكي للم�سافات 
باخل�سو�سية  حممي  الجتماعية 
با�ستخدام  امل��غ��ل��ق��ة  الأم����اك����ن  يف 
احلمراء  حت��ت  الأ���س��ع��ة  م�ست�سعر 
تنفيذ  ل�سمان   ، ال��دق��ة  منخف�ض 

التباعد الجتماعي دائًما. 
فيما ي�سارك قطاع تقنية املعلومات  

تدعم  م�ساريع  بثالثة  باجلامعة 
التحول الرقمي وت�سهيل اإجراءات 
كافة  اإىل  وو���س��ول��ه��ا  اخل���دم���ات،  
 2020 عام  ففي  اجلامعة:  اأ�سرة 
امل�ستقبل"  "ف�سل  ال��ق��ط��اع  د���س��ن 
ذكية  ق��اع��ة حم��ا���س��رات  اأول  وه���و 
تعنى بتقنيات الذكاء ال�سطناعي 
ال�سناعية  ال����ث����ورة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
الرابعة، وذلك بالتعاون مع �سركة 

�سي�سكو العاملية.
جناح  يف  ال���ق���ط���اع  وي�������س���ت���ع���ر����ض 
"امل�ساعد  ب��ج��ي��ت��ك�����ض  اجل���ام���ع���ة 
تطبيق  وه��������و  الفرتا�سي" 
جامعة  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ي�������س���اع���د 
املعلومات  الإم��ارات يف البحث عن 
الذكاء  خ��الل  م��ن  �سهلة  بطريقة 
ال�سطناعي، فيقوم بالإجابة على 
بدقة  باجلامعة  املتعلقة  الأ�سئلة 
عالية، اأي�ساً قدم القطاع للجمهور 
الذي  الإمارات"  جامعة  "تطبيق 
اجلامعة  جمتمع  لأع�ساء  ي�سمح 
واجلمهور على البقاء بات�سال مع 

اأنظمة اجلامعة ووخدماتها. 

جامعة الإمارات ت�ستعر�س اأحدث التقنيات والبتكارات لطلبتها يف جيتك�س

دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي ت�ستعر�س 
مبادراتها خالل جيتك�س 2021 

بريد الإمارات يطلق تطبيقا جديدا للهواتف الذكية خالل جيتك�س 2021

جيتك�س يف  اإجنازاتها  ت�ستعر�س  عجمان  حكومة  من�سة  يف  جهة   12
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت�������س���ارك 
الفجرية يف معر�ض "جيتك�ض جلوبال 
التكنولوجي 2021 " يف مركز دبي 
بالتواجد  وذل���ك   ، ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
الفجرية  ح���ك���وم���ة  م��ن�����س��ة  ���س��م��ن 
الل��ك��رتون��ي��ة ل���س��ت��ع��را���ض ب��اق��ة من 
ان�سجاما  وذل����ك  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
مع توجهات وزارة الداخلية الرامية 
البيئة  تهيئة  ع��رب  ال��ذك��ي  ل��ل��ت��ح��ول 
الأم��ن��ي��ة ورف���ده���ا ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات ذكية 
الأمنية.  املنظومة  تطوير  يف  ت�سهم 
يف  الفجرية  �سرطة  م�ساركة  وت��اأت��ي 
اآخر  على  للتعرف  جيتك�ض  معر�ض 
لال�ستفادة  التكنولوجية  التقنيات 
ال���ذك���ي، وحتقيق  ال��ت��ح��ول  م��ن��ه��ا يف 
جمال  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ط��ل��ع��ات 
 ، واملجتمعية  الأم��ن��ي��ة  التكنولوجيا 
وب�سكل  الفجرية  �سرطة  تطلع  كما 
متوا�سل على جتارب رائدة يف جمال 

التكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي .
واأك�����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د اأحمد 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  الكعبي  غ���امن  ب��ن 
اأ�سواطا  قطعت  القيادة  اأن  الفجرية 
النتقال  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك���ث���رية 
ملنظومة التحول الذكي وتعمل ومن 

خالل �سركائها يف و�سع اأ�س�ض متينة 
ال��ت��ح��ول الذكي  ورا���س��خ��ة يف جم���ال 
وتدريبهم  كوادرها  تهيئة  خالل  من 
التقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
املتعاملني  خلدمة  وتعزيزها  الذكية 
�سعادته  وب��ني   . ع��ام  ب�سكل  واملجتمع 
اأن �سرطة الفجرية خالل م�ساركتها 
ب���امل���ع���ر����ض ���س��ت�����س��ت��ع��ر���ض ب���اق���ة من 
املبتكرة �ست�سهم يف  اخلدمات الذكية 
املجتمع  يف  احل���ي���اة  ج�����ودة  حت�����س��ني 

العمل.  ب��ب��ي��ئ��ة  الرت����ق����اء  وت���ط���وي���ر 
الفجرية  ���س��رط��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
���س��ت��ح��ر���ض م���ن خ����الل امل�����س��ارك��ة يف 
املعر�ض  زوار  ب��ا���س��ت��ق��ط��اب  امل��ع��ر���ض 
والتطبيقات  الأنظمة  على  للتعرف 
ا�ستعرا�ض  �سيتم  حيث  بها  امل�سارك 
زام"  "نظام  الكرتونية  اأنظمة   ،  4
الذكي"  الفجرية  �سرطة  و"تطبيق 
للنزلء"  امل���ايل  الإي�����داع  و"م�سروع 

و"نظام احلجز الذكي".

•• اأبوظبي -الفجر

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
بعد  ع��ن   – اف��رتا���س��ي��اً  جمتمعية  توعوية  حملة  والنقل 
-  ا���س��ت��ه��دف��ت ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى م��رك��ب��ات خالطات 
ال�سحيحة يف  الإج������راءات  واإر����س���اده���م لت��ب��اع  الأ���س��م��ن��ت 
التعامل مع نقل الأ�سمنت، وحثهم على عدم اإحلاق ال�سرر 
بالطرق واملرافق اأثناء عمليات نقل وترحيل الأ�سمنت اإىل 
املواقع الإن�سائية.   وقد حر�ست احلملة على توجيه مئات 
التوا�سل  تعزيز  بهدف  وذلك  التوعوية  الن�سية  الر�سائل 

املجتمعي مع �سرائح املجتمع ذات ال�سلة بهذا ال�ساأن للعمل 
من اأجل حماية البيئة واملرافق العامة من اأ�سرار ان�سكاب 
الأ�سمنت على الطرق اأثناء نقله بهذه املركبات املخ�س�سة 
يف  املركبات  ه��ذه  على  العاملني  م�ساهمة  واأهمية  لذلك، 

احلفاظ على املظهر العام وال�سالمة.
لاللتزام  املعنية  ال��ف��ئ��ات  توعية  اإىل  احلملة  ه��دف��ت  كما 
العام،  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  للمحافظة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ب��ق��وان��ني 
اأبوظبي،  بها  تتمتع  التي  النظيفة  البيئة  على  واحلفاظ 
وكذلك احلث على �سرورة اتخاذ الإج��راءات الالزمة ملنع 

ت�ساقط الأ�سمنت اأثناء ال�سري على الطرق.

منطقة عجمان احلرة تطلق نظام املعلومات اجلغرافية خالل جيتك�س 
•• دبي-وام:

خالل  اجلغرافية"  املعلومات  "نظام  احل���رة  عجمان  منطقة  اأط��ل��ق��ت 
دبي  "مركز  يف  2021" املقام  للتقنية  جيتك�ض  "اأ�سبوع  يف  م�ساركتها 
باإدراج  احل��رة  املنطقة  التزام  اإط��ار  تندرج اخلطوة يف  العاملي.  التجاري 
وامل�ساريع  الأع��م��ال  منظومة  �سمن  اجلغرافية  املعلومات  نظم  برامج 
املتعامل  رحلة  ت�سهيل  وراء  �سعياً  الت�سغيلية  والعمليات  والتطبيقات 
ال�ستفادة من  الأعمال وحتفيزهم على  �سركاء  ر�سا  وتعزيز م�ستويات 
خارطة  على  رئي�سة  وجهة  باعتبارها  عجمان  لإم��ارة  التناف�سية  املزايا 

ال�ستثمار.
عجمان  "منطقة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  علي  املهند�ض  �سعادة  واأو���س��ح 

هامة  خطوة  ميثل  اجلغرافية"  املعلومات  "نظام  اإط���الق  اأّن  احلرة" 
اأف�سل  توفري  يف  احل��رة  املنطقة  تطلعات  ترجمة  درب  على  ومتقّدمة 
احللول والنظم ل�سركائها ال�سرتاتيجيني من امل�ستثمرين �سواء الأفراد 
خالل  اجل��دي��د  النظام  ع��ن  بالك�سف  �سعادته  ع��ن  معرباً  ال�سركات  اأو 
للتقنية  اأكرب معر�ض  يعترب  2021" الذي  للتقنية  جيتك�ض  "اأ�سبوع 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا مقّدماً من�سة 
حتققه  الذي  الالفت  التقدم  على  ال�سوء  لت�سليط  هامة  ا�سرتاتيجية 
وت�سريع  الرقمية  التحتية  البنية  تطوير  �سعيد  على  احل��رة  املنطقة 
وترية التحول الذكي من اأجل خلق بيئة اأعمال تناف�سية وجاذبة ترقى 
الفر�ض  م��ن  بال�ستفادة  الراغبني  امل�ستثمرين  تطلعات  م�ستوى  اإىل 

الواعدة املتاحة يف اإمارة عجمان.

نظام  تطوير  على  " حر�ست  احل���رة  "عجمان  ان  ال�����س��وي��دي  واأ���س��اف 
الرتقاء بجودة وكفاءة  مل�سرية  دفعة قوية  ليكون  املعلومات اجلغرافية 
اخلدمات والت�سهيالت املقدمة ملتعامليها يف خطوة هامة توؤكد متيزها 
املعايري  اأعلى  مع  متوائمة  جغرافية  معلومات  نظم  وتنفيذ  تطوير  يف 
العاملية. منوها ان النظام يكت�سب اأهمية خا�سة كونه نقلة نوعية على 
ترجمة  جهود  مع  متا�سياً  لديها  الرقمية  البنية  هيكلة  اإع���ادة  �سعيد 
الكامل  الرقمي  التحول  حتقيق  يف  الطموحة  ا�سرتاتيجيتها  اأه���داف 
يف خمتلف املعامالت والإج��راءات خلدمة جمتمع الأعمال وال�ستثمار 
العمل  ملوا�سلة  لنا  قوياً  حافزاً  النظام  اإط��الق  وميثل  الأمثل.  بال�سكل 
على تطوير املنظومة الرقمية وفقاً لتوجيهات حكومة عجمان يف توفري 

خدمات متطورة وذكية تدعم م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.

املتكاملة  اخل��دم��ات  م��ن  حزمة  اجلغرافية"  املعلومات  "نظام  يقدم  و 
دقيقة  معلومات  اإىل  مبا�سر  بو�سول  املتعاملني  ت��زوي��د  ت�سمن  التي 
خارطة  �سمن  ال�ساغرة  املواقع  اإظهار  مع  احل��رة  املنطقة  مواقع  حول 
ويتميز  ال��ق��ري��ب��ة.  وامل���واق���ع  ال�سلة  ذات  امل��راف��ق  جميع  ت�سمل  فعلية 
لتقييم  درج��ة   360 بزاوية  �سور  وف��ق  املوقع  عر�ض  بخا�سية  النظام 
بني  للتنقل  الإمي����اءات  ا�ستخدام  م��ي��زة  ج��ان��ب  اإىل  ح��ج��زه  قبل  امل��وق��ع 
النظام  ا�ستخدام  امل�ساعد الفرتا�سي. كما ميكن  ال�سفحات با�ستخدام 
الروبوت  التعرف على مزايا  اأو  اأو فعلية  زيارة افرتا�سية  اأي�ساً حلجز 
املتطور للمنطقة احلرة واملعروف با�سم "غيث" بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة 
بوابة  تتوافق مع  والتي  العامة  الأماكن  اأو  املواقع  من خدمات حتديد 

املتعاملني واملوقع الإلكرتوين.

•• دبي-وام:

دبي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ك�سفت 
ال�41  ال����دورة  يف  م�ساركتها  خ���الل 
الذي   2021 ج��ل��وب��ال  جيتك�ض  ل��� 
وت�ستمر  ام�����ض  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ان��ط��ل��ق��ت 
دبي  م���رك���ز  يف  اأك���ت���وب���ر   21 ح���ت���ى 
التجاري العاملي، عن م�سروع مبتكر 
لتوظيف الذكاء ال�سطناعي لتوقع 
والتنموية  الجتماعية  الحتياجات 
وطرح  املجتمع،  لأف����راد  امل�ستقبلية 
لتجنب  وق���ائ���ي���ة  وخ���ط���ط  ب����رام����ج 
التحديات والتقليل من امل�ساكل التي 
الأفراد  وتنمية  توؤثر على تطور  قد 
م���ن م���راح���ل ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة اإىل 

ال�سباب و�سوًل اإىل التقاعد.
املتقدم  التحليل  اإن  الهيئة  وق��ال��ت 
املتكاملة  البيانات  ق��واع��د  مل��دخ��الت 
البيانات  ف��ي��ه��ا  مب���ا  الأ����س���ر  لأف������راد 
ال�������س���ح���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وامل���ال���ي���ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وغ���ريه���ا ي�����س��اه��م يف 
توقع ما ميكن اأن يتعر�ض له هوؤلء 
امل�ستقبل  يف  اأ���س��ره��م  اأو  الأ���س��خ��ا���ض 

وما �سيحتاجونه من خدمات، الأمر 
بطريقتني  ا���س��ت��ث��م��اره  ال����ذي مي��ك��ن 
وخطط  ب�����رام�����ج  و�����س����ع  اأول�����ه�����م�����ا 
التحديات  م��ع  للتعامل  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 
املتوقعة وتطوير حلول وقائية للحد 
من اآثارها، ف�ساًل عن توقع الأو�ساع 
الجتماعية وقراءة اأمناط ال�سلوك.

للخدمات  ال��ت��ح��ول  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال��ذك��ي��ة وال���رب���ط الإل����ك����رتوين بني 

وتبادل  والحت��ادي��ة  املحلية  اجلهات 
ي��وف��ر م�سدراً  ال��ب��ي��ان��ات،  وم��راج��ع��ة 
عرب  دق��ت��ه  ت����زداد  للمعلومات  ه��ام��اً 
تطوير  م���ت���اب���ع���ة  وم������ع  ال�������س���ن���ني، 
منط  وج���ود  اأن  مبينة  م��دخ��الت��ه.. 
اأ�سا�ض  ع��ل��ى  ي���ق���وم  دق���ي���ق  حت��ل��ي��ل��ي 
ق�س�ض احلالت لكل فئة اجتماعية، 
والتجارب  امل��ع��اي��ري  م���ن  وي�����س��ت��ف��ي��د 
اإمكانية  يتيح  الفئات،  لهذه  العاملية 

تتوقع  م�ستقبلية  ب���ق���راءة  اخل����روج 
ت�سرتك  اأو  مم��اث��ل��ة  ح�����الت  ت���ط���ور 

معها يف الحتياجات.
وقال �سعادة اأحمد جلفار، مدير عام 
"مع  دب���ي:  يف  املجتمع  تنمية  هيئة 
خم�سينيتها  الإم�����ارات  دول���ة  دخ���ول 
توجهات  م���ن  وان���ط���الق���اً  ال��ث��ان��ي��ة، 
وخطط  ح����ل����ول  ب���و����س���ع  ق���ي���ادت���ن���ا 
امل�ستقبلية،  الحتياجات  ت�ست�سرف 

على  املجتمع  تنمية  هيئة  يف  نعمل 
مواكبة هذا النهج، خا�سة واأن توقع 
ك��ب��ري يف  ب�سكل  ي�����س��اه��م  ال��ت��ح��دي��ات 
اخلطط  وم��الءم��ة  منها،  التخفيف 

التطويرية معها".
والتقنية  العلم  "توظيف  واأ���س��اف: 
خل���دم���ة الإن�������س���ان وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
اأع����ب����ائ����ه وم����ع����ان����ات����ه، ه�����و ال���ه���دف 
هيئة  يف  مهمتنا  ولأن  ل��ه،  الأ�سا�سي 

بجودة  الرت��ق��اء  ه��ي  املجتمع  تنمية 
وتنمية  �سعادته  ورف��ع  الإن�سان  حياة 
خدمات  ن��وف��ر  لأن  ن�سعى  ق���درات���ه، 
لحتياجات  لال�ستجابة  ا�ستباقية 
لتجاوز  ودع��م��ه��م  والأ����س���ر  الأف������راد 
حتدياتهم، ونوظف كافة الإمكانيات 
هذه  وج��ود  احتمالية  من  للتخفيف 
نتعاون  كما  امل�ستقبل،  يف  التحديات 
امل��ع��ن��ي��ة �سواء  م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 

تعليمية اأو �سحية اأو غريها، لتكون 
اأف�سل، مبا  املقبلة  الأج��ي��ال  ظ��روف 
بناء  يف  اأك���رب  اأدوار  ل��ع��ب  ل��ه��م  يتيح 
حكومية  كجهات  لنا  ويتيح  املجتمع 
جمالت  تنمية  يف  امل�����وارد  ت��وظ��ي��ف 
هذا  اأن  اإىل  جلفار  ولفت  جديدة". 
نوعه  م���ن  الأول  ���س��ي��ك��ون  امل�������س���روع 
يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  يف 

ا�ستقراء الحتياجات الجتماعية.

اأم��������ل عو�ض  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
تقنية  اإدارة  م����دي����ر  ال���������س����ريي، 
املجتمع:  تنمية  هيئة  يف  املعلومات 
اأ�سبوع  يف  م�ساركتنا  خ��الل  "نطرح 
ا�سطناعي  ذك����اء  م�����س��روع  جيتك�ض 
الجتماعية  الح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��وق��ع 
بناء على بيانات متكاملة عن الأ�سر 
العلمي  امل�ستوى  حيث  من  واأفرادها 
واملالية  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�������س���ك���الت 
والنف�سية وغريها، وجود  وال�سحية 
كل هذه املدخالت، وحتليلها بتقنية 
م�سبقة،  درا���س��ات  على  ب��ن��اء  مبتكرة 
ب�ساأن  بتو�سيات  اخل���روج  يف  ي�ساهم 
الأجيال املقبلة واحتمالية تعر�سهم 
نوع،  اأي  م��ن  م�سكالت  اأو  لتحديات 
الأم�����ر ال����ذي ي�����س��م��ح ب��و���س��ع خطط 
ف���ردي���ة وج��م��اع��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب ك���ل ما 
من  ال��ت��خ��ف��ي��ف  اأو  جت���ن���ب���ه،  مي���ك���ن 
اآثارها، وي�ساهم ب�سكل كبري يف و�سع 
خطط ا�ستباقية لالأطفال املعر�سني 
للجنوح اأو الإدمان، ف�سال عن و�سع 
حلول للتحديات الجتماعية واملالية 

لالأ�سر".

•• دبي-وام:

اجلهات  م��ع  بالتعاون  العامة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي�سارك 
"جيتك�ض  ال��رق��م��ي��ة يف  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  ج���ن���اح  امل�����س��ارك��ة يف 
جلوبال" الفعالية الأكرب والأبرز يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت على م�ستوى املنطقة والذي انطلقت فعاليته اأم�ض 

وت�ستمر حتى 21 اأكتوبر يف مركز دبي التجاري العاملي.
الإلكرتونية  م�ساريعه  اأه��م  م�ساركته  خ��الل  املركز  وي�ستعر�ض 
" وه���ي م�سروع   19 " ك��وف��ي��د-  ال��ت�����س��دي جل��ائ��ح��ة  يف جم���ال 
�سد  واملقيمني  ال�سن  ك��ب��ار  تطعيم  تغطية  ن�سبة  زي���ادة  من�سة 
للتق�سي  الف��رتا���س��ي  امل�����س��اع��د  وم�����س��روع   COVID-19

الوبائي وم�سروع برامج العزل واحلجر ال�سحي.
اأبوظبي  ملركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي  �سعيد  مطر  �سعادة  وق��ال 
على  الثانية  للمرة  العام  هذا  م�ساركتنا  "تاأتي  العامة:  لل�سحة 

ال�سعي  اإط���ار  امل��رك��ز يف  اإن�����س��اء  اأ���س��ب��وع جيتك�ض منذ  ال��ت��وايل يف 
لتطبيق التوجهات العامة حلكومة اأبوظبي الرقمية يف تاأ�سي�ض 
م�ستدامة  رقمية  قاعدة  بناء  على  ي�ساعد  ومبتكر  فاعل  نظام 
تعك�ض م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة يف خمتلف 
الأ�سعدة وكذلك حر�ساَ منا على تطوير وابتكار خدمات جديدة 
قائمة  على  ت�سعنا  اأن  �ساأنها  من  والتي  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق 
املوؤ�س�سات الرائدة عامليا يف جمال ال�سحة العامة." واأ�سار اإىل اأن 
م�ساركة املركز يف جيتك�ض 2021 �سمن جناح حكومة اأبوظبي 
واملخت�سني  اخل��رباء  مع  للتفاعل  مثالية  فر�سة  تعد  الرقمية 
التي  الرقمية  والتطورات  امل�ستجدات  باآخر  اجلمهور  وتعريف 
تو�سل لها املركز يف ظل اجلائحة وذلك من خالل ت�سليط ال�سوء 
على من�سة لزيادة ن�سبة تغطية تطعيم كبار ال�سن واملقيمني �سد 
COVID-19 والتي تهدف اإىل توفري قاعدة بيانات حتتوي 
عاًما فما فوق   50 اأعمارهم  تبلغ  الذين  الأف��راد  تفا�سيل  على 

COVID-19 من  يف الإم��ارة الذين مل يتلقوا بعد تطعيم 
التطعيم  لأخذ  الفئة  هذه  وحث  التوعوية  اجلهود  تكثيف  اأجل 

واحلفاظ على الأرواح.
العامل  تواجه  التي  التحديات  من  الرغم  على  �سعادته  واأ�ساف 
اأجمع فقد اأظهرت دولة الإمارات قدرتها وجاهزيتها يف الت�سدي 
اأف�سل  م�ستقبل  بناء  على  العمل  وموا�سلة  اجلائحة  ومواجهة 

من خالل ا�ستخدام البتكار واأحدث اأنواع التكنولوجيا.
جيتك�ض  يف  م�ساركته  خالل  من  ي�سعى  املركز  اأن  بالذكر  جدير 
ما يتعلق باملعامالت  كل  يف  الرقمي  التحول  اإبراز  اإىل   2021
اللتزام  وم���دى  العمل  �سري  لقيا�ض  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث ي��ع��ت��رب م��ع��ر���ض جيتك�ض 
املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  النا�سئة  الأ����س���واق  اأ���س��رع  اأح���د 
والت�سالت، ويزوره اأكرث من 120،000 �سخ�ض من خمتلف 

دول العامل.

•• دبي –الفجر:

ط������ار�������ض عيد  �����س����ع����ادة  ت���ف���ق���د 
املن�سوري مدير عام حماكم دبي 
من�سة حماكم دبي �سمن املن�سة 
املوحدة لدبي الرقمية يف الدورة 
اأ�سبوع  من  والأرب��ع��ني   ال�حادية 
حتت   2021 ج��ل��وب��ال  جيتك�ض 
�سعار " رقمنة احلياة يف دبي"، يف 
معر�ض جيتك�ض جلوبال 2021، 
العاملي.  ال��ت��ج��اري  دب���ي  مب��رك��ز 
املحاكم  روؤ���س��اء  بح�سور  واط��ل��ع 
وع�������دد م����ن ال���ق�������س���اة وم�������دراء 
الإدارات بالدائرة على حمتويات 
وتطبيقات  ابتكارات  من  املن�سة 
الدائرة،  تعر�سها  ورقمية  ذكية 
التوجهات  حتقيق  اإىل  والهادفة 
اإ�سعاد  للدائرة يف  ال�سرتاتيجية 
تلبي  وال����ت����ي  امل���ج���ت���م���ع،  اأف��������راد 
القيادة  وط����م����وح����ات  ت���وق���ع���ات 
دول���ة  ت���ك���ون  اأن  اإىل  ال���ر����س���ي���دة 
الإمارات دائماً يف م�ساف الدول 
اجلوانب  يف  وخ��ا���س��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
التكنولوجية والتقنيات الرقمية 
ال���ذك���ي���ة. م����وؤك����داً ����س���ع���ادت���ه  اأن 
الريادة دائماً  اإىل  الدائرة ت�سعى 
رائدة  "حماكم  لروؤيتها  حتقيقاً 
تعزيز  ب��ه��دف  عاملياً"  م��ت��م��ي��زة 
حملياً  الق�سائي  بالنظام  الثقة 
ل�ست�سراف  وجت�����س��ي��داً  ودول���ي���اً 
حم��اك��م م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وم����ن هذا 
امل���ن���ط���ل���ق ق����ام����ت حم����اك����م دب���ي 
اأرفع  اإىل  بخدماتها  ب��الرت��ق��اء 
الإب���داع  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  امل�ستويات 
اإ�سعاد  اإىل  ه����ادف����ًة  والب���ت���ك���ار، 

�سرائحهم،  مبختلف  املتعاملني 
دب��ي يف  ل��روؤي��ة حكومة  وحتقيقاً 
ر�سم مالمح حكومة ذكية  تعمل 
على م��دار  24 �ساعة ت�سعد بها 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي  املتعاملني 
حلول  خ�������الل  م�����ن  امل�����ت�����غ�����رية، 
اأفكار  ���س��ن��اع��ة  ع���رب  ت��ك��ن��ل��وج��ي��ة 
خالقة وفق معايري عاملية وبروح 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د جل��م��ي��ع دوائ���ر 
موؤكدا  دب��ي،  حكومة  وموؤ�س�سات 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
يقت�سي  ع��ام��ة  �سيا�سات  ر�سمت 
بكل  مب��ق��ت�����س��ي��ات��ه��ا  الل������ت������زام 
الو�سول  �سهولة  ومنها  ع��ن��اي��ة، 
التحول  طريق  عن  العدالة  اإىل 

الرقمي الذكي. 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  ق��ام  كما 
ب����زي����ارة ع������دداً م���ن امل��ن�����س��ات يف 
التقنيات  التي تعزز دور  املعر�ض 
الأع�����م�����ال،  اإدارة  يف  احل���دي���ث���ة 
وحت���ق���ي���ق ال����س���ت���ف���ادة امل���رج���وة 
م��ن��ه��ا، وم����ا ي��ق��دم��ه م���ن فر�ض 
لتعزيز جهود التطوير والرتقاء 

مب�ستويات كفاءة العمل .

اأبوظبي لل�سحة العامة ي�ستعر�س اأحدث تطبيقاته الذكية يف جيتك�س

مدير عام حماكم دبي يتفقد من�سة حماكم دبي �سمن املن�سة املوحدة لدبي 
الرقمية يف الدورة ال�حادية والأربعني من اأ�سبوع جيتك�س جلوبال 2021  

هيئة تنمية املجتمع توظف الذكاء ال�سطناعي لو�سع حلول ا�ستباقية لالحتياجات الجتماعية امل�ستقبلية

�سرطة الفجرية ت�ستعر�س باقة من التطبيقات 
الذكية يف جيتك�س التكنولوجي 2021 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية – 
افرتا�سيًا - ب�ساأن مركبات نقل الأ�سمنت 

فقد املدعو / مريكر مالبون ، 
 الفلبني اجلن�سية جواز �سفره 
)P9067332A(  رق����م 

عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى   
الفلبينية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفر
كري�سيد   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اوغ���ن���دا   اجلن�سية  ب����ريه، 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )B 1 5 4 9 3 7 1 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0529666916

فقدان جواز �سفر
ماي  �سريى   / املدعو  فقد 
الفلبني    ���س��ارج��وي��ال،  لب���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P0907455A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0565612116

فقدان جواز �سفر
�سهزاد  /حمد  امل��دع��و  فقد 
باك�ستان    ب���ت،  ���س��ه��زاد  ب���ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3499433CU( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502308076

فقدان جواز �سفر
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العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم البيتزا اليطاليه - فرع 1  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1133912-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمار احمد �سعيد حممد املهرى  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف امينه ح�سن على عي�سى البلو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداللطيف احمد عبداللطيف

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل موؤ�س�سة فردية
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم البيتزا اليطاليه - فرع 1

ITALIAN PIZZA RESTAURANT - BRANCH  1
اإىل/ مطعم بيتزا مارجاريتا

MARGHERITA PIZZA RESTAURANT
تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم وجبات �سريعة  5610004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات  8299010
 تعديل ن�ساط / حذف مطعم  5610001

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة بولت لالن�ساءات العامة  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1132433 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يا�سر املعداوى حممد عبدالرحمن بدوى %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حم�سن عمر ح�سني احلامد الها�سمى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل على را�سد املن�سوري

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 200000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة بولت لالن�ساءات العامة

BOLT GENERAL CONSTRUCTION EST
اإىل/ موؤ�س�سه بولت لالن�ساءات العامه ذ.م.م

BOLT GENERAL CONSTRUCTION EST. L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز جرويف لتجميل ال�سيدات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2562492 
تعديل مدير / اإ�سافة �سيد ب�سر �سعيب �سيد �سعيب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بيدا�سنج هولدجن كومباين ليمتد
Bedashing Holding Company Limited

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جنوى حممد عبداهلل مبارك اجلنيبى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز جرويف لتجميل ال�سيدات

GROOVY LADIES BEAUTY CENTER
اإىل/ مركز بدا�سنج للتجميل - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م - فرع

BEDASHING BEAUTY  LOUNGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
املبيدات  �سين�ض لتجارة  اأجرو  ال�س�����ادة/مرياكل  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واملعقمات ذ.م.م  رخ�سة رقم:3930473 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على �سامل �سيف حممد القبي�سى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سامل �سيف حممد القبي�سى

تعديل اإ�سم جتاري من/ مرياكل اأجرو �سين�ض لتجارة املبيدات واملعقمات ذ.م.م

MIRACLE AGRO SCIENCE PESTICIDES AND STERILIZERS TRADING L.L.C

اإىل/ اك�سربي�ض اأجروا لتجارة املبيدات واملعقمات ذ.م.م

EXPRESS AGRO PESTICIDES AND STERILIZERS TRADING L.L.C. - 

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لت�ض فيب لل�سجائر الإلكرتونية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN و م�ستلزماته ذ.م.م  رخ�سة رقم:4165419 

تعديل اإ�سم جتاري من/ لت�ض فيب لل�سجائر الإلكرتونية و م�ستلزماته ذ.م.م

LETS VAPE FOR ELECTRONIC CIGARETTES AND ACCESSORIES L.L.C

اإىل/ او اك�ض فيب لل�سجائر الإلكرتونية و م�ستلزماتها ذ.م.م

O X VAPE FOR ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES L.L.C 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
لأعمال  ديزاين  ال�س�����ادة/اإيف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الديكور  رخ�سة رقم:4111707 
تعديل اإ�سم جتاري من/ اإيف ديزاين لأعمال الديكور

EVE DESIGN FOR DECORATION WORK

اإىل/اإيف ديزاين لأعمال الديكور وال�سيانةالعامه
999EVE DESIGN FOR  DECORATION WORK AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
الهند�سية  لال�ست�سارات  امللكي  ال�س�����ادة/الق�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�سة رقم:1198703 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حممد حبيب ح�سن احمد الها�سمى من �سريك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد حبيب ح�سن احمد الها�سمى من 51 % اإىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عا�سم على العلى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عا�سم على العلى من 49 % اإىل %100

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل موؤ�س�سة فردية
تعديل اإ�سم جتاري من/ الق�سر امللكي لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

ROYAL PALACE ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C
اإىل/ الق�سر امللكي لالإ�ست�سارات الهند�سية

ROYAL PALACE ENGINEERING CONSULTANCY  

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البيت الالمع للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1229533 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان �سعيد منر بخيت الرا�سدى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان �سعيد منر بخيت الرا�سدى من 20 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سد احمد ا�سد �سامل الرا�سدى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل احمد ا�سد �سامل الرا�سدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل النمري النمر �سامل الرا�سدى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل حممد الع�سل بخيت الرا�سدى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ البيت الالمع للمقاولت العامة ذ.م.م
AL BAIT AL LAMA GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ البيت الالمع للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL BAIT AL LAMA GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
الرتحيب  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1027936  رخ�سة  للرجال  

بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعود في�سل علي �ساملني املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سلطان حممد �سلطان كعبو�ض الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن احل�سن لل�ستائر 

والتنجيد
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1008006 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد فهد بدر نا�سر النهدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداحلميد ح�سني عي�سى حممد البلو�سي

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:مطعم كورياندر  رقم:1173121 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة كان عليه �سابقا. 
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ريا خلدمات الن�سخ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1064096 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة 

املزرعة لالألبان
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2012025 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لكجريي�ض هاو�ض اك�س�سوريز 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2895207 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:لفندر ايفا للمنا�سبات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2873345 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

التدقيق - �سركة  بل�ض للمحا�سبة وخدمات  ال�سادة/ا�سي�ست  - تعيني   2
ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/10/11 
وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/10/17    - كاتب العدل بالرقم:2105031302 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

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

ال�سم التجاري:اجلدارة لال�ست�سارات ذ.م.م
1410 ، مبنى املالك �سعيد احمد �سعيد غبا�ض -  عنوان ال�سركة:مكتب 

ق  -  16 �ض   - ال�سياحي  النادي   - اأبوظبي  جزيرة   C31
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1200090 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

قانوين  كم�سفي    ، احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/�سارتفورد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/7  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105030862 

-   تاريخ التعديل:2021/10/17
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
لالنظمة  ال�س�����ادة/امل�ستقبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1056025  رخ�سة  ذ.م.م  املتكاملة 

بطلب
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حمد الزيانى عدنان ا�سماعيل ال�سعيد من 49 % اإىل %30
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ن�سال �سامى ح�سني يو�سف %70
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداهلل احمد على كمبو�سى ال�سحى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريف حفيت للعقارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1940911 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 عبدالواحد ربيع �سامل ربيعى احلمادى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالواحد ربيع �سامل ربيعى احلمادى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف علياء ابراهيم ابراهيم ال�سخاوى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ريف حفيت للعقارات ذ.م.م
REEF HAFEET REAL ESTATES L.L.C

اإىل/ ريف حفيت للعقارات ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
REEF HAFEET REAL ESTATES L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :م�سنع تر�ست لالملنيوم 

قد تقدموا الينا بطلب  IN والزجاج  رخ�سة رقم:1002023 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمده مبارك �سيف القمزي  %7.1961

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد حممد مبارك القمزي  %4.7676
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حممد مبارك القمزي  %4.7676
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأحمد مبارك �سيف القمزي  %14.3921

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خلفان مبارك �سيف القمزي  %14.3921
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد مبارك �سيف القمزي %14.3921
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيف مبارك �سيف القمزي %14.3921
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عفراء مبارك �سيف القمزي  %7.1961

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي �سعيد حممد القمزي  %11.3081
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سمه مبارك �سيف القمزي  %7.1961

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �سيف �سعيد القمزي
قانوين تعديل نوع / من موؤ�س�سة فردية حملية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سنع تر�ست لالملنيوم والزجاج
TRUST ALUMINIUM & GLASS FACTORY

اإىل/ م�سنع تر�ست لالملونيوم والزجاج ذ.م.م
TRUST ALUMINIUM  & GLASS FACTORY L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية - مكتب 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  ال�سناعة  تنمية 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوتيك 

 CN 77 رخ�سة رقم:2893985 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



االثنني   18  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13369  
Monday    18   October   2021   -  Issue No   13369 اأخبـار الإمـارات

09

لقاء تربوي ملجل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن لالرتقاء بالعملية التعليمية
•• دبا احل�صن- الفجر:

دبا  والطالبات مبدينة  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  نظم جمل�ض 
احل�سن التابع ملجل�ض ال�سارقة للتعليم بحكومة ال�سارقة 
ل��ق��اء ت��رب��وي ت��ع��زي��زا جل��ه��وده يف ال��ت��وا���س��ل م��ع املدار�ض 
امليدان  خلدمة  امل�سرتكة  التعاون  اأط��ر  وتنمية  والطلبة 

الرتبوي.
اإطار  وذل���ك يف  اأم�����ض  �سباح  ال��رتب��وي  اللقاء  وج���اء عقد 
التوا�سل بني حمورا التعليم واملتمثل يف املجل�ض واملدر�سة 
الطلبة  يخدم  مبا  وتالقيها  الأدوار  تكامل  على  تاأكيدا 

وي�سمن �سري العملية التعليمية ب�سكل فاعل .
للتعليم  اخلالدية  مدر�سة  مع  الرتبوي  اللقاء  عقد  ومت 
حتقيقا  وذل���ك  ال��ث��ان��وي  والتعليم   2 احل��ل��ق��ة  الأ���س��ا���س��ي 
ومتا�سيا  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�ض  ال�سرتاتيجية  للخطة 
م��ع م��ب��ادرة ارت��ق��اء وال��ت��ي ت��ه��دف ل��دع��م ج��ه��ود املدار�ض 
الالزمة  امل�ساندة  وتقدمي  بالإمارة  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
اإىل احلد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���رتب���وي���ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��الرت��ق��اء 

الأق�سى املمكن .
ح�سر اللقاء حممد را�سد ر�سود احلمودي رئي�ض املجل�ض 
التميز  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  النقبي  الق�سيب  ع��ب��داهلل  واأح��م��د 

بعمل  القائم  الع�سب  �سليمان  والدكتور عمر  والتطوير  
مدير املدر�سة وجمموعة من الإداري��ني والأكادمييني يف 

املدر�سة
وجرى عقد لقاء مبا�سر مع اإدارة املدر�سة لتبادل الأفكار 
املنا�سبة  احللول  واإيجاد  الرتبوية  الأم��ور  حول  وال��روؤى 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ك��م��ا مت ع��ق��د ل���ق���اء ت���رب���وي حت��ف��ي��زي ل���ط���الب �سفوف 
وتنظيم  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل  ال��ع��ام��ة حلثهم على  ال��ث��ان��وي��ة 
الوقت للمذاكرة حتى ينالوا الن�سب العالية التي توؤهلهم 

للدخول يف اجلامعات واملعاهد .

تنظمه جائزة �ل�ســارقة للعمل �لتطوعيندوة الثقافة والعلوم ت�ستقبل رئي�س املنظمة العاملية للميل�ست

برن�امج تدريبي يف اإدارة العمل التطوعي املوؤ�س�سي ملوظفي حكومة ال�س����ارقة •• دبي-د.حممود علياء

والعلوم  ال��ث��ق��اف��ة  ن���دوة  ا�ستقبلت 
ال�سيد  امل���ا����س���ي  الأ����س���ب���وع  ب���دب���ي 
املنظمة  رئي�ض  هيداجلو  روب��رت��و 
الفراغ  اأوق����ات  ل�ستثمار  ال��ع��امل��ي��ة 
)امليل�ست(  والتكنولوجيا  بالعلوم 
ي���راف���ق���ه امل���ه���ن���د����ض ع����دن����ان املري 
الآ�سيوي  الإقليمي  املكتب  رئي�ض 
للمنظمة، وتباحث احل�سور حول 
العلمي  الإم���ارات  ن��ادي  ا�ست�سافة 
للملتقى العلمي الآ�سيوي ال�ساد�ض 
الفرتة  بدبي خالل  �سيعقد  ال��ذي 
  2022 ف��رباي��ر   25  -  20 م��ن 
العقول  "توا�سل  ع���ن���وان  حت���ت 
و�سنع امل�ستقبل" حيث يتزامن مع 

فعاليات اك�سبو دبي 2020. 
هذا وقد عقد اجتماع تن�سيقي بني 
الندوة واملكتب الإقليمي الآ�سيوي 
ح�سره  للميل�ست  العاملي  واملكتب 
م��ن ال���ن���دوة ب���الل ال���ب���دور رئي�ض 
عي�سى  وال��دك��ت��ور  الإدارة  جمل�ض 
الب�ستكي رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي 
العلمي واملهند�سة مرمي  الإمارات 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ال��ف��ال���س��ي  ث���اين  اآل 

امللتقى املقررة لهذه الدورة .
الأ�سا�سية  "العلوم  ت�����س��م  وال��ت��ي 
ال���ذك���اء   - وال���ن���ق���ل  ال���ط���اق���ة   –
– الفيزياء  ال�سناعي والروبوتات 
والفلك  – علم الف�ساء – الزراعة 
والتكنولوجيا احليوية –  انرتنت 
توجه  ت���رتج���م  وال���ت���ي  الأ�سياء" 

الإمارات نحو العلوم والبتكار.
امللتقى  ه���ام�������ض  ع���ل���ى  و���س��ي��ع��ق��د 
ملل�ست  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
التنفيذي،  املكتب  واجتماع  اآ�سيا، 
موؤمتر  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تت�سمن  ك��م��ا 
يف  "م�ستقبلنا  ب��ع��ن��وان  ال�����س��ب��اب 
الور�ض  م��ن  وجمموعة  الف�ساء" 
العلمية وجل�سات حوارية للخرباء 
يف  العلمية  للموؤ�س�سات  وزي����ارات 

الدولة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن النادي ع�سو 
1995، و�سبق  باملنظمة منذ عام 
العلمية  امل��ل��ت��ق��ي��ات  يف  ����س���ارك  اأن 
القارات،  م�ستوى  على  الآ�سيوية 
العاملي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى  اإن  ح��ي��ث 
يعقد كل �سنتني يف ق��ارة، وامللتقى 
اأي�ساً  �سنتني  كل  ينعقد  الآ�سيوي 

بالتناوب مع امللتقى العاملي.

•• ال�صــــارقة-الفجر:

برناجماً  ال��ت��ط��وع��ي؛  للعمل  ال�����س��ارق��ة  ج��ائ��زة  اأق��ام��ت 
املوؤ�س�سي،  التطوعي  العمل  اإدارة  مهارات  حول  تدريباً 
ي�ستهدف موظفي املوؤ�س�سات احلكومية يف اإمارة ال�سارقة 
يف جمال ادارة العمل التطوعي املوؤ�س�سي؛ حيث ا�ستمر 
التوا�سل  من�سة  ع��رب  بعد  ع��ن  اأي���ام؛  ثالثة  الربنامج 
املرئي "زووم" وذلك خالل الفرتة من 12 وحتى 14 

من �سهر اأكتوبر اجلاري.
املتخ�س�ض يف جمال  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  و���س��ارك يف 
مر�سحاً   43 امل��وؤ���س�����س��ات  ل��دى  التطوعي  العمل  اإدارة 
ال�سارقة، من  باإمارة  املوؤ�س�سات احلكومية  من موظفي 

خمتلف الفئات الوظيفية.
وخالل الربنامج الذي قدمته، فاطمة مو�سى البلو�سي، 
املدير التنفيذي للجائزة؛ عرب من�سة "زووم"، تناولت 
فيه اأبرز املهارات العملية يف كيفية اإدارة العمل التطوعي 
داخل املوؤ�س�سات، من حيث اجلوانب التنظيمية الإدارية، 
وتوظيف الطاقات والعاملني فيها بطريقة مهنية، اإىل 
الأعمال  تخطيط  واآليات  مهارات  على  الرتكيز  جانب 
العمل  م�ستجدات  اأب��رز  اإىل  بالإ�سافة  الرقابة،  واأدوات 

التطوعي.
ن�سر العمل التطوعي الحرتايف

وبهذه املنا�سبة؛ اأكد الدكتور جا�سم احلمادي، اأمني عام 
جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي؛ اأن هذه البادرة؛ تاأتي 
يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  للخطة  تفعياًل 

احرتافية  بطرق  التطوعي  العمل  ون�سر  ثقافة  تعزيز 
مو�سحاً  وم��وؤ���س�����س��ات��ه،  املجتمع  ع��ل��ى  ف��وائ��ده  تنعك�ض 
احلث  ه��و  تنتهجها؛  "اجلائزة" ال��ت��ي   �سيا�سة  اأه��م  اأن 
واملفيدة  البناءة  التطوعية  الأع��م��ال  يف  امل�ساركة  على 
املجتمع  فئات  م�ساركة  وك��ذل��ك  وموؤ�س�سياً،  جمتمعياً 

كافة من موؤ�س�سات واأفراد ودوائر حكومية.
التعاون  "اجلائزة" على موا�سلة  اأن حر�ض  اإىل  واأ�سار 
املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  م��ع 
احلكومية يف تاأهيل املتطوعني يف جمال اإدارة الأعمال 
الإ�سهام يف  �ساأنه  التطوعية بطريقة موؤ�س�سية، ما من 
واملوؤ�س�سية  الفردية  التطوعية  الأعمال  وت�سجيع  دعم 
ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��م��ل  وحت��ق��ي��ق ن�سر ث��ق��اف��ة 

املجتمع وموؤ�س�ساته.

الثقافات  متعددة  بيئة  يف  العلمية 
وخلق م�ساحة للتجربة واملمار�سات 
اجل����ي����دة وم�����س��ارك��ت��ه��ا م����ن اأج����ل 
علمية  اأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
ال�سوء  وت�سليط  امل�ستوى  عالية 
املعلمني   ، ال�����س��ب��اب  ج���ه���ود  ع��ل��ى 
، ال���ق���ادة واله��ت��م��ام ب��الب��ت��ك��ار يف 
جمال العلوم والعلم والتكنولوجيا 
م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ح���اف���زه���م مع 
ال�سخ�سية  تنميتهم  يف  امل�ساهمة 
املوؤ�س�سات  م��ع  ع��الق��ات  وتاأ�سي�ض 
املت�سابهة  الأه����داف  ذات  الأخ���رى 
م�����ن خ�������الل ت����ط����وي����ر امل�������س���اري���ع 
والجتماعية  التقنية   ، العلمية 

ال���ن���ادي وال�����س��ي��د ج��م��ال اخلياط 
اأ�سرف  امل��ه��ن��د���ض:  امل�����ايل  امل���دي���ر 

اأحمد مدير النادي.
فعالية  الآ���س��ي��وي  العلمي  امللتقى 
تقام كل �سنتني ملدة اأ�سبوع تقريبا 
العلمية  امل�ساريع  معر�ض  ويفتح 
مل�����دة ثالثة  ل��ل��ج��م��ه��م��ور  اأب�����واب�����ه 
امللتقي  ا���س��ت�����س��اف��ة  وت��ع��ت��رب  اأي�����ام، 
من  الأوىل  ال�ساد�سة  ن�ستخته  يف 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  نوعها 
املتحدة وذلك بعد ا�ست�سافة كوريا 
من  اخلام�سة  للن�سخة  اجلنوبية 

امللتقى يف عام 2018.
الثقافة  تعزيز  اإىل  امللتقى  يهدف 

م���ن اأج�����ل ت���ب���ادل الأف����ك����ار وخلق 
العامل  ح��ل��ول وف��ق��ا لح��ت��ي��اج��ات 
احلالية، ل�سالح ال�سناعة ، القطاع 

التعليمي واملجتمع ككل. 
ومن املتوقع اأن ي�سارك يف  امللتقى 
اأندية  منت�سبي  م��ن  �ساب   400
ومراكز العلوم يف اآ�سيا ميثلون 35 
الآ�سيوية وبع�ض  ال��دول  دولة من 
والأوربية  الالتينية  اأمريكا  دول 
املكتب  اأع�������س���اء  اإىل  ،ب���الإ����س���اف���ة 
وممثلي  الإق���ل���ي���م���ي،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املنظمة العاملية والرئي�ض الفخري 
امل�ساركون  و���س��ي��ق��دم  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة. 
م�ساريع وابتكارات علمية يف فئات 

جمل�س �ساحية اخلرو�س يبحث تعزيز التعاون مع املجل�س البلدي وبلدية الذيد وتن�سيق اجلهود امل�سرتكة خلدمة املجتمع
•• ال�صارقة-الفجر:

اأكد جمل�ض �ساحية اخلرو�ض التابع لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى ويف 
امل�سرتكة  التعاون  اأط��ر  وتنمية  لتعزيز  توجهه  على  اأعماله  موا�سلة  اإط��ار 
باملنطقة  الذيد  اأه��ايل منطقة اخلرو�ض مبوقعها يف مدينة  بهدف خدمة 

الو�سطى لإمارة ال�سارقة.
واأ�سار املجل�ض يف هذا ال�سدد اإىل ما يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة من اهتمام 
دبا احل�سن يف منطقة  اأه��ايل مدينة  ا�ستقرار  بهدف  وتطويرها  باملنطقة 

اخلرو�ض.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد مبقر بلدية الذيد خالل الزيارة التي 
قام بها جمل�ض �ساحية اخلرو�ض اإىل كل من  املجل�ض البلدي وبلدية الذيد 

بهدف تن�سيق اجلهود امل�سرتكة وتفعيل التعاون خلدمة املجتمع.
وتتكامل الزيارة مع عدد من الزيارات الأخرى تدعيما للتوا�سل املوؤ�س�سي 

بني الدوائر املحلية يف اإمارة ال�سارقة وتعزيز ال�سراكة ف�سال عن ال�سراكة 
التي يوليه املجل�ض مع كافة الدوائر احلكومية على م�ستوى مدينة الذيد 

لتحقيق الغايات حتت مظلة تطوير المارة.
رئي�ض  املغني  ح�سر من جمل�ض �ساحية اخلرو�ض كال من جمعة عبداهلل 
جمل�ض �ساحية اخلرو�ض وعبد اهلل حممد �سبيعان نائب الرئي�ض و�سعادة 

ح�سن حممد الظهوري ع�سو املجل�ض واملوظف حممد ابراهيم ال�سرقي.
املجل�ض  رئي�ض  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبالهم  يف  وك���ان 
بجانب  الذيد  بلدية  مدير  الطنيجي  م�سبح  وعلي  الذيد  ملدينة  البلدي 
ح�سور را�سد حممد �سعيد القاب�ض الطنيجي نائب رئي�ض املجل�ض البلدي 
ملدينة الذيد واأع�ساء املجل�ض خليفه عبداهلل حممد ح�سن اخلاطري ورا�سد 
مهري بخيت الكتبي وعبداهلل علي عبداهلل بن �سم�سة وعبيد حامد عبيد بن 

خليفه الطنيجي وعبيد مطر علي بن غرير الكتبي.
ملدينة  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  وه��ن��اأ 
الذيد جمل�ض �ساحية اخلرو�ض وقدم التهاين والتربيكات مبنا�سبة ت�سكيل 

جمل�ض ال�ساحية وما يعنى به من اأدوار يف خدمة اأهايل مدينة دبا احل�سن 
املنتقلني لال�ستقرار يف منطقة اخلرو�ض يف مدينة الذيد واأ�سار اإىل اأهمية 
دور املجل�ض وما يعنى به كحلقة هامة من حلقات روؤي��ة حاكم ال�سارقة يف 

خدمة اأهايل املنطقة.
اخلرو�ض   �ساحية  جمل�ض  بوفد  ترحيبهما  والطنيجي  هويدن  بن  واأب��دى 
اإط���ار تالقي الأه����داف امل�سرتكة  واأك���دا احل��ر���ض على  خدمة الأه���ايل يف 
ل�ساحب  الكرمية  التوجيهات  لتنفيذ  الذيد  وبلدية  البلدي  املجل�ض  مع 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة "حفظه اهلل ورعاه"، خلدمة املواطنني وتلم�ض احتياجاتهم 
ومتطلباتهم والعمل على معاجلة ق�ساياهم �سمن ال�سبل املتاحة والهتمام 

باأهايل منطقة اخلرو�ض.
ومتكينه  اخلرو�ض  �ساحية  جمل�ض  مع  التعاون  على  احلر�ض  اإىل  واأ���س��ارا 
من دوره املجتمعي حتت مظلة دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى من خدمة 

الأهايل.

بدوره اأكد جمعة عبداهلل املغني رئي�ض جمل�ض �ساحية اخلرو�ض على اأهمية 
يف  وذل��ك  الذيد  وبلدية  البلدي  املجل�ض  مع  امل�سرتك  والتن�سيق  التوا�سل 
الدائم  الوقوف  على  والعمل  اجلهات  بني  املوؤ�س�سي  الرتابط  تعزيز  اإط��ار 
املتطلبات  كافة  ومعاجلة  ب��الأه��ايل  املتعلقة  اخلدمات  من  العديد  ملتابعة 

اخلدمية واملجتمعية وامل�ساريع التنموية.
موؤخرا  اأعماله  بداية  ومع  اخلرو�ض  �ساحية  جمل�ض  اأن  اإىل  املغني  واأ�سار 
�سيعمل يف اإطار �سيا�سات دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى والقيام باأهدافها 
احتياجات  ور���س��د  الفعاليات  ع��رب  املجتمعي  للن�سيج  ال��رتاب��ط  تعزيز  يف 
الأهايل ومناق�سة مقرتحاتهم يف خمتلف املجالت ورفعها اإىل جهات اتخاذ 

القرار.
التطرق  ج��رى  كما  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  بحث  مت  الج��ت��م��اع  وخ���الل 
الدوار  تكامل  يحقق  مبا  املجتمعية  اخلدمات  وتن�سيق  التعاون  اأوج��ه  اإىل 
لتحقيق الأهداف املن�سودة من اإن�ساء املجال�ض والرتقاء باخلدمات املقدمة 

للمواطنني وتلبيتها وفق اأعلى املعايري.

اجتماعية ال�سارقة تعر�س جتربة املدن املراعية لل�سن يف حمفل دويل 

خا�سة  بالهتمام،  جدير  اأم��ر  لهو 
العربية  املدينة  ه��ي  ال�سارقة  واأن 

الوحيدة املنت�سبة للمنظمة، 
الن�سمام  ان  اخل�سري،  واأ�سافت 
وب�سكل  م��ن��ا  يتطلب  ال�سبكة  اإىل 

ال�ستدامة  ع�سويته  �سروط  وم��ن 
النوعية  املبادرات  واتخاذ  واملتابعة 
التي ت�سب يف م�سلحة كبار ال�سن.

وق��ال��ت اخل�����س��ري ب��امل��ن��ا���س��ب��ة، تعد 
ه�����ذه ال�����دع�����وة مب���ث���اي���ة اإع�������رتاف 

واأ�سافت، مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض 
ا�سرتاتيجية 2017-2021 وما 
مت اجنازه من خدمات لكبار ال�سن 
اإمارة  واأن  خا�سة  عليها،  للوقوف 
ال�سارقة قد اأ�سدرت قرار مبجانية 

اخل�سري  اأ���س��م��اء  م��دي��رت��ه  لل�سن، 
منذ  ال�سارقة  جتربة  نقلت  وال��ت��ي 
التحديات  وا�ستعر�ست  ال��ب��داي��ات، 
امل���ك���ت���ب  كربنامج  واج���ه���ت  ال���ت���ي 
وعاملي،  دويل  ال���ت���زام  ف��ي��ه  ج��دي��د 

ملوقعنا  امل�ستمرة  التغذية  م�ستمر 
اأو  بفاعليات  اأو  قيمة  مب�����س��ارك��ات 
متابعتنا  م���ع  اأخ���ب���ار  اأو  م���ب���ادرات 
ع�سويتنا  ل�ستمرار  م�ستمر  ب�سكل 

بال�سبكة.

يف  ع�سو  وبكونها  بال�سارقة،  دويل 
املراعية  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سبكة 
ل��ل�����س��ن، ورغ��ب��ت��ه��م ب��ال��ت��ع��رف اإىل 
حوايل  اأمام  وا�ستعرا�سها  جتربتنا 
بالعامل،  معنية  م��وؤ���س�����س��ة   100

•• ال�صارقة-الفجر:

لل�سن  املراعية  امل��دن  مكتب  �سارك 
التابع لدائرة اخلدمات الجتماعية 
ال������دوري  ال���ل���ق���اء  ب���ال�������س���ارق���ة، يف 
املنظمة  عقدته  ال��ذي  الفرتا�سي 
والهتمام  ل��ل��رع��اي��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
بكبار ال�سن )اأي اأي اآر بي( ومقرها 
وا�سنطن، لأع�ساءها الذين يرتاوح 
عددهم بني 50-100 ع�سو حول 
رائ��دة يف  رواد جمعيات  العامل من 

املمار�سات املراعية لكبار ال�سن.
اأن  يف  امل�ساركة  ه��ذه  اأهمية  وتكمن 
اللقاء،  على  �سيفا  حلت  ال�سارقة 
كبار  م��راع��اة  يف  جتربتها  لتعر�ض 
ال�سن، خا�سة واأنها الع�سو الوحيد 
للمدن  العاملية  ال�سبكة  يف  ع��رب��ي��اً 
ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل�����س��ن  امل���راع���ي���ة 

ال�سحة العاملية. 

�ل�سارقة منوذجًا عامليًا
ومثل مكتب ال�سارقة للمدن املراعية 

هم  م��ن  لكل  امل��وا���س��الت  ا�ستخدام 
املقيمني  م���ن  ع���ام���ا  ال60  ف����وق 
اإىل متيزها  اإ���س��اف��ة  اأر���س��ه��ا،  ع��ل��ى 
لطريحي  امل���ق���دم���ة  ب����اخل����دم����ات 
ع����ن بعد،  وال��ت��ط��ب��ي��ب  ال����ف����را�����ض، 
والرعاية املنزلية، والأماكن العامة 
ال�سديقة لكبار املواطنني، ومبادرة 
ومبادرة  لل�سن،  م��راع��ي��ة  م�ساكن 
ل�سمان  وفعالة  ن�سطة  �سيخوخة 
املجتمعية،  املواطنني  م�ساركة كبار 
وم�������ب�������ادرة ����س���ي���خ���وخ���ة م����ع����اف����اة، 
لكبار  �سديقة  "موؤ�س�سات  ومبادرة 
الريا�سية  وال���ربام���ج  املواطنني" 
بالتعاون مع النوادي املحلية لدمج 
الأ�سرة  اأف��راد  بقية  مع  ال�سن  كبار 
تخ�سهم  اأن�سطة  تخ�سي�ض  وع��دم 

لوحدهم وغريها من املبادرات.  
وختمت اخل�سري كالمها بالإ�سارة 
اإىل اأنه �سيتم لحقا  تبني ممار�سات 
ال�سن،  ك��ب��ار  ي��خ�����ض  م���ا  ع��امل��ي��ة يف 
اإم����ارة  يف  للتطبيق  ق��اب��ل��ة  وت���ك���ون 

ال�سارقة.
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عربي ودويل

اإعطاء فائ�ض تخزين اليورانيوم املنخف�ض التخ�سيب نفوذاً اأقوى للتفاو�ض 
يف املحادثات. خالل مقابلة مع القناة الر�سمية الأوىل يوم التا�سع من اأكتوبر 
“اإننا  اإ�سالمي  الذرية حممد  للطاقة  الإيرانية  املنظمة  رئي�ض  قال  احل��ايل، 
معي�سة  على  تاأثرياته  واإظهار  النووية  الطاقة  يف  التقدم  ت�سريع  اإىل  نحتاج 

النا�ض وتبيان مظاهر ال�سلطة الوطنية«.
اإل��ق��اء ه���ذه اخل��ط��اب��ات يف وق���ت تتو�سل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ل�ستئناف  ي��ت��م 
لأطراف  قلنا  “لقد  اأكتوبر:   3 يف  نف�سها  الأوىل  القناة  واأعلنت  املفاو�سات. 
اأخ���رى اإن ن��واي��ان��ا ك��ان��ت ج��دي��ة ج���داً واإن��ن��ا رج���ال تفاو�ض ورج���ال ف��ع��ل، واإن 
فنجان  عنها  ينتج  مفاو�سات  واإن  براغماتية  اجل��دي��دة  الإي��ران��ي��ة  احلكومة 
 10 قهوة، لن ي�ستفيد منها �سعبنا. لو كان ال�سيد بايدن جدياً، فليفرج عن 

مليارات دولر من اأموالنا«.
ي�سيف ح�سيني اأن الأزمة الداخلية التي تظهر الو�سع ال�سيئ للنظام تنعك�ض 

بذلك، ح�سناً! لكن الآن مبا اأنه ل اأثر حلكومة روحاين ول لوزير خارجيته، 
ملاذا ل ي�سحبون هذا التفاق من اأجندتهم ملرة واحدة ونهائية ب�سكل علني؟«.

اإلغاءه ر�سمياً والقول وداعاً  اأن هنالك حلني فقط لالتفاق النووي:  واأو�سح 
اأجل  من  اإل��غ��اءه  اأو  ميكن  ما  باأق�سى  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  وت�سريع  للمفاو�سات 
متنازع  وغ��ري  كاملة  �سلطة  لديهم  “ح�سناً،  ج��دي��د.  ات��ف��اق  ب�ساأن  التفاو�ض 
ف��ي��ت�����س��اءل ع��ن �سبب  ال�����س��ح��ايف  ك���الم  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا«. يعيد ح�سيني 
نتنة بح�سب  وي�سكل جثة  بل  فائدة  اأي  ن��ووي ل ميلك  اتفاق  التفاو�ض على 
الإعالم الر�سمي الناطق با�سم خامنئي. لكن اجلواب موجود يف املاأزق الذي 
يعاين منه النظام من جهة وتقل�ض اأهمية التفاق من جهة اأخرى عما كانت 

عليه يف 2015 بالن�سبة اإىل الوليات املتحدة ودول غربية اأخرى.
�سريعاً  وا�سنطن  تعود  اأن  متوقعاً  ك��ان  ج��دي��دة،  اأمريكية  اإدارة  ت�سكيل  بعد 
باأن الإدارة �ستقبل باتفاق  اإىل التفاق النووي. وكان للنظام توقٌع ف�سفا�ض 
2015 من دون التقدم باملزيد من املطالب وهو ما مل يح�سل. ت�سعى الإدارة 
احلالية اإىل اتفاق جديد حيث �سيتوجب على النظام جترع كاأ�ض �سم جديدة 

مع تخليه عن برناجمه ال�ساروخي و�سيا�سته الإقليمية.

•• عوا�صم-وكاالت

النظام  يعي�سه  ال��ذي  التخبط  حجم  ح�سيني  مهدي  ال�سيا�سي  الكاتب  ب��نّي 
الإي��راين يف مقاربته للتفاو�ض ب�ساأن العودة اإىل التفاق النووي. من خالل 
ت�سليط ال�سوء على اأبرز ما جاء يف الإعالم املوايل للمت�سددين، ي�سرد ح�سيني 
يف موقع “اإيران فوُك�ض” التناق�ض الهائل يف الأفكار التي يطرحها النظام ل 

حيال املفاو�سات وح�سب، بل حيال التفاق ككل.
الإداري  امل��دي��ر  ���س��ري��ع��ت��م��داري،  ح�سني  كتب  الإح���ب���اط،  م��ن  يخلو  ل  ب�سكل 
ل�سحيفة كيهان وهي الناطقة الأ�سا�سية با�سم املر�سد الأعلى علي خامنئي، اأنه 
“مع ان�سحاب الوليات املتحدة من خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة )التفاق 
اأوروب��ا يف الوفاء بالتزاماتها، مل تعد خطة العمل ال�ساملة  النووي( واإخفاق 
امل�سرتكة موجودة فاأ�سبحت جثة نتنة، واإذا اأردنا العودة اإليها يف و�سع كهذا، 

فلن نح�سل على �سيء«.
�سعف  على  التغطية  للنظام  امل��وايل  الإع��الم  بع�ض  يحاول  نف�سه،  الوقت  يف 
الأخري و�سخ احليوية يف القوى اخلائبة الأمل داخله من خالل احلديث عن 

يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي خرب فوري الذي ينقل كالماً عن �سحايف موال 
للنظام جاء فيه: “منذ التوقيع على خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة، اأ�سر عدد 
الطرق،  بكل  الإيرانية  للجمهورية  مناه�ض  التفاق  اأن  على  املت�سددين  من 
وباملقابل، اإن )الوزراء( التنفيذيني والداعمني الإ�سالحيني يف اإدارة روحاين 

�سددوا على اأنها تخدم النظام بكل الطرق«.
بالكامل  يوافق  اأنه  اإىل موقع خرب فوري  نف�سه يف حديثه  ال�سحايف  ي�سيف 
على كالم املت�سددين م�سرياً اإىل اأن التفاق النووي لي�ض �سيئاً بجميع الأ�سكال 

وح�سب، “لكنه اأ�سا�ساً �سم هائل! اإنه اأمل مكلف! اإنه اأمر لعني خال�ض!«.
ينطلق ال�سحايف من هذه املقدمة ليطلب من املت�سددين الإجابة على ال�سوؤال 
التايل: “اإذاً... ملاذا مل يخل�سوا اأنف�سهم من هذا ال�سم حني وّقع دونالد ترامب 

على اأمر �سحب الوليات املتحدة من خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة؟«.
ت�سمح  اإن حكومة ح�سن روح��اين ووزي��ر خارجيته مل  “رمبا يقولون  وتابع: 

كيف يتخبط النظام الإيراين حيال التفاق النووي؟

•• برازيليا-اأ ف ب

����س���ي���واج���ه ال���رئ���ي�������ض ال���ربازي���ل���ي 
ج��اي��ري ب��ول�����س��ون��ارو ال����ذي ت�سري 
تراجع  اإىل  ال�����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
جديد  من  �سعبا  موقفا  �سعبيته، 
اأعدته  ت��ق��ري��ر  ن�سر  م��ع  ال��ث��الث��اء 
ال�سيوخ  جمل�ض  يف  حتقيق  جلنة 
غري  اع��ت��ربت  التي  �سيا�سته  ح��ول 
اأزمة كوفيد- م�سوؤولة يف معاجلة 
رينان  ال��ت��ق��ري��ر  م��ع��د  وك���ان   .19
كالريو�ض، اأعلن لئحة ت�سم اأحد 
ع�سر تهمة على الأقل، بينها “قتل 
بالإهمال” و”�سعوذة” و”جرمية 

�سد الإن�سانية«.
التقرير  ه��ذا  اأن  املحللون  وي���رى 
ل���ه تاأثري  ���س��ي��ك��ون  امل��ن��ت��ظ��ر ج����دا 
الأم�������د  ع����ل����ى  ف����ق����ط  “رمزي” 
الرئي�ض  ي���زال  ل  بينما  الق�سري، 
بالدعم  يتمتع  املتطرف  اليميني 
اأي  ل��ع��رق��ل��ة  ال����ربمل����ان  ال������الزم يف 

تدابري حمتملة توؤدي اإىل عزله.
تكون  قد  ال�سيا�سية  العواقب  لكن 
الذي  للرئي�ض  بالن�سبة  ك��ارث��ي��ة 
ل ت��ب��دو اإع����ادة ان��ت��خ��اب��ه ب��ع��د اأقل 
ن���ظ���را لرتاجع  م���ن ع����ام م���وؤك���دة 
�سعبيته وتقدم الرئي�ض الربازيلي 
اإينا�سيو  لوي�ض  الأ�سبق  الي�ساري 

لول دا �سيلفا عليه بفارق كبري.
قاعة  �سهدت  اأ���س��ه��ر،  خم�سة  منذ 
جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ ال�����س��غ��رية حيث 
عقدت جل�سات ال�ستماع للمحكمة 
نقا�سات  غالباً  الدولية  اجلنائية 
�ستائم  اأح��ي��ان��ا  تخللتها  ���س��اخ��ن��ة، 
ودموع وحتى توقيف �ساهد بتهمة 

هذا  ان���ت���زع   ،2018 ف���رباي���ر     
املدينة  ه��ذه  فيد�ض  م��ن  امل��واط��ن 
األف   40 �سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي 
���ن���ة، يف  ن�������س���م���ة، وت���ع���ت���رب حم�������سّ
انتخابات فرعية. بعد ثالث �سنوات 
ون�سف من هذا العمل الفذ، ميكن 
اأن  ال��و���س��ط  مي��ني  جمل�ض  لع�سو 
اأجل  املفاجاأة جمددا. ومن  ي�سنع 
مناف�سته  ي���ه���زم  اأن  ع��ل��ي��ه  ذل�����ك، 
كالرا  الدميقراطية  ال�سرتاكية 
الربملان  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  دوب����ري����ف، 

الأوروبي يف نهاية هذا الأ�سبوع.
   خ��الل اجل��ول��ة الأوىل م��ن هذه 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، حقق  الن���ت���خ���اب���ات 
ملحوًظا  تقدًما  زاي  ماركي  بيرت 
م����ن خ�����الل ح�������س���ول���ه ع���ل���ى ثلث 
 20 بن�سبة  اخلم�سة  املتناف�سني 
�سبع  بفارق  الأ���س��وات،  من  باملائة 
نقاط فقط عن عمدة اخل�سر يف 
كاراك�سوين،  جريجيلي  بوداب�ست، 

احل���ن���ث ب���ال���ي���م���ني. ك�����س��ف��ت هذه 
التلفزيون على  بثها  التي  امل�ساهد 
متتالية  لأ�سابيع  مبا�سرة  ال��ه��واء 
من قبل  “الإهمال”  اأب��رز ح��الت 
ال�سحية  الأزم���ة  خ��الل  احلكومة 
 600 اأك���رث م��ن  ت���ويف فيها  ال��ت��ي 

األف �سخ�ض.
ال�سيوخ  جم��ل�����ض  اأع�����س��اء  وح����اول 
خ�����س��و���س��ا حت���دي���د امل�������س���وؤول عن 
اأوقات ع�سيبة مثل وفاة الع�سرات 
امل�����س��اب��ني اخ��ت��ن��اق��اً يف كانون  م��ن 

يف الوقت احلايل، يبدو بول�سونارو 
حليفني  ب���ف�������س���ل  “حم�سنا” 
رئي�سيني،  م��ن�����س��ب��ني  ي�������س���غ���الن 
اأرا�ض  اأوغو�ستو  العام  املدعي  هما 

ورئي�ض جمل�ض النواب اآرثر لريا.
الوحيد  ال�����س��خ�����ض  اأرا�������ض  وي���ع���د 
الرئي�ض  اإىل  اتهام  توجيه  املخول 
القانون  تخ�ض  ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب 
ال����ع����ام، وه�����ي خ���ط���وة م����ن “غري 
بح�سب  ب��ه��ا،  ي��ق��وم  اأن  املرجح” 
لريا،  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  ���س��وزا.  دي 
ف��ي��ع��ود اإل��ي��ه ال��ب��ت يف ع��ق��د جل�سة 
ت�سويت للبدء يف اجراءات العزل. 
وق���د مت ت��ق��دمي اأك����رث م���ن 130 
ط��ل��ب ع����زل، ل��ك��ن رئ��ي�����ض جمل�ض 
النواب جتاهلها. وينتمي لريا اإىل 
غري  جم��م��وع��ة  وه���ي  “�سنرتاو” 
املحافظة  الأح���زاب  من  متجان�سة 
الرئي�ض  م��ن  موقفها  ت��ق��رر  ال��ت��ي 
ب��ن��اًء ع��ل��ى م�����س��احل��ه��ا. وي���رى دي 
التحقيق يف  اأن تقرير جلنة  �سوزا 
“ثمن  �سيجعل  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����ض 

هذا الدعم مرتفعاً ب�سكل اأكرب«.

نق�ض  ب�������س���ب���ب  ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر 
يف  م��ان��او���ض  م�سايف  يف  الأك�سجني 

منطقة الأمازون.
ك���م���ا ت���ن���ظ���ر جل���ن���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
وقائع  يف  اأي�����س��ا  ال�����س��ي��وخ  جمل�ض 
التاأخري يف احل�سول  اأخ��رى، مثل 
اإىل  ال�ستماع  بعد  اللقاحات،  على 
عن  ومم��ث��ل��ني  وب��رمل��ان��ي��ني  وزراء 

�سركات خا�سة.
ك�سفت  ال���س��ت��م��اع  ج��ل�����س��ات  ل��ك��ن 
ت��ت��ع��ل��ق خا�سة  ����س���ادم���ة  ف�����س��ائ��ح 

امل�ساركة  على  اأج��ربت��ه��م  �سينيور 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  التجارب،  يف 
“اإنها ممار�سات مروعة، مل ي�سبق 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات منذ  ل��ه��ا م��ث��ي��ل يف 
متلك  ل  الثانية«.  العاملية  احلرب 
ال�سيوخ  جلنة التحقيق يف جمل�ض 
����س���الح���ي���ة اإط���������الق امل���الح���ق���ات 
م���ب���ا����س���رة، ل���ك���ن مي��ك��ن��ه��ا اإر�����س����ال 
املخت�سة  ال��ه��ي��ئ��ات  اإىل  ت��ق��ري��ره��ا 
دي����وان  اأو  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ث��ل 
اإحالته  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ك��م��ا  امل��ح��ا���س��ب��ة. 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
اأخرى  �سكاوى  بالفعل  تلقت  التي 
�سد بول�سونارو. وقال رئي�ض جلنة 
عمر  ال�سيوخ  جمل�ض  يف  التحقيق 
“اكت�سفنا  ب��ر���ض  ل��ف��ران�����ض  ع��زي��ز، 
ال����ك����ث����ري م�����ن الأم�������������ور. ارت����ك����ب 
الكثري  به  واملحيطون  بول�سونارو 
الرد  من اجلرائم، و�سيتعني عليه 
الربازيل كما يف اخلارج  عليها، يف 

كذلك«.
وي�����س��ر ب��ول�����س��ون��ارو ال���ذي يواجه 
فعليا خم�سة حتقيقات اأمام املحكمة 
العليا واملحكمة النتخابية العليا، 
جمل�ض  جلنة  �سمعة  ت�سويه  على 

ال�سيوخ، معترباً اأنها “مهزلة«.
كرميوار  ال�سيا�سي  الباحث  ي��رى 
دي �سوزا اأن تقرير جلنة التحقيق 
يف جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ ���س��ي��ك��ون له 
يف  امل�ساهمة  عرب  رمزي”  “تاأثري 
تراجعت  ال��ذي  الرئي�ض  ا�ستنزاف 

�سعبيته اإىل اأدنى م�ستوياتها.

ب��ق�����س��اي��ا ف�������س���اد. وت�����س��ت��ب��ه جلنة 
اأن  التحقيق يف جمل�ض ال�سيوخ يف 
عن  الطرف  غ�ض  قد  بول�سونارو 
ق�سية لقاحات مت ت�سخيم ثمنها، 
اإىل فتح  ال��ذي دف��ع النيابة  الأم��ر 

حتقيق بالفعل.
ك��م��ا ُت��َت��ه��م احل��ك��وم��ة ب��ال��رتوي��ج ل� 
فعالة  غ��ري  م�سبقة”  “عالجات 
ا�ستخدام  �سيما  ل  الفريو�ض،  �سد 
كلوروكوين  ال��ه��ي��دروك�����س��ي  ع��ق��ار 
اأ�ساد  لطاملا  وال���ذي  للجدل  املثري 

ال��رئ��ي�����ض مب���زاي���اه. ل��ك��ن م��ا �سدم 
ال���ربازي���ل���ي���ني ب�����س��ك��ل خ���ا����ض هي 
ات��ه��ام��ات يف غ��اي��ة اخل��ط��ورة بحق 
�سينيور  ب��ري��ف��ي��ن��ت  م�����س��ت�����س��ف��ى 
اخلا�ض الذي ي�ستبه يف اأنه اأجرى 
العالجات  ه��ذه  مع  �سرية  جت��ارب 
اخبارهم  دون  م��ن  م��ر���س��اه  ع��ل��ى 
واأع��ل��ن ع��ن ع��دد وف��ي��ات بكوفيد-

19 اأقل من الواقع.
وقالت برونا موراتو وهي حمامية 
بريفينت  اأن  ق���ال���وا  ط��ب��ي��ب��ا   12

املر�سح  اعترب لفرتة طويلة  الذي 
الوفر حظا يف هذا الختبار -غري 

امل�سبوق يف املجر.
املفاو�سات،  م���ن  اأ����س���ب���وع  ب��ع��د      
ل�سالح  ك����اراك���������س����وين  ان�������س���ح���ب 
اأن  �سعر  ل��ق��د  امل�����س��ت��ق��ل.  امل��ح��اف��ظ 
هذا القت�سادي التكوين كان، من 
اأج���ل الإط��اح��ة ب���اأورب���ان، يف و�سع 
اأو من كالرا دوبريف،  اأف�سل منه 
ال�سابق  امل���ج���ري  ال���زع���ي���م  زوج�����ة 
فريينك جيورك�ساين، الذي كرهه 
يف  البالد  اأ�سقط  لكونه  املجريون 

اأورب����ان،  ح��زب  اأرك����ان  ب�سجن  يعد 
�ساحما لنف�سه بانزلقات مناه�سة 
وي�سيد  املثليني،  �سد  اأو  للن�سوية 

بالعقاب البدين.
م����ن ج���ان���ب احل���ك���وم���ة، هناك     
اإ�سرار على افتقاره جلهاز �سيا�سي 
مم���ا ي�����س��ع��ه ع��ل��ى ك��ر���س��ي ه�����ّزاز، 
“ماركي  ال�سلطة.  اإىل  و���س��ل  اإذا 
حزب،  ول  له  وزن  ل  �سيا�سي  زاي 
ومن غري املرجح اأن تكون له كتلة 
برملانية خا�سة. بالنتيجة، حتى لو 
منحته املعار�سة الثقة اإذا فاز عام 

من  ب�سدة  ت�سررت  وق��د  ال��دي��ون، 
الزمة املالية لعام 2008. 

لهجة ترامبية
   مدافع عن حكومة من اخلرباء 
���س��ي��ا���س��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، وقوي  وح���ي���اة 
ال�����ولي�����ات  امل���ه���ن���ي���ة يف  ب���خ���ربت���ه 
املتحدة وكندا، يعتزم بيرت ماركي 
اأوربان  مناه�سي  بني  اجلمع  زاي 

يرمز اإىل حركته املناه�سة للف�ساد 
يوليو،  �سهر  نهاية  انطلقت  التي 
ويحمل دفرت مالحظات من نف�ض 
اللون. وعلى عك�ض دوبريف، يحرج 
ماركي زاي حزب فيد�ض، لأنه قد 
ي��خ��ت��ط��ف ج����زء م���ن ن��اخ��ب��ي��ه. يف 
امل��ع��ار���س��ة، ي��ل��وم��ه م��ن��ت��ق��دوه على 
حيث  الرتامبية،  �سبه  راديكاليته 

بلدية  رئي�ض  “اإن  الف��اق.  من كل 
هودميزوڤا�ساريلى، قادر على اإغواء 
التقليديني،  الي�ساريني  الناخبني 
خاب  الذين  اليمينيني  والناخبني 
وال�سباب  احل���ك���وم���ة،  يف  اأم���ل���ه���م 
املقاطعني لالأحزاب، والليرباليني 
املحبطني، وامل�سيحيني املحافظني 
اأندرا�ض فا�ض،  يرى  احلقيقيني”، 

ل�سحيفة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال�����س��ح��ف��ي 
نيب�سزافا اليومية.

ل�سبعة  واأب  متدين،  كاثوليكي     
اأط���ف���ال، ي��دي��ن ب��ي��رت م��ارك��ي زاي 
امل�سيحية  والقيم  الدين  ا�ستغالل 
ال�سلطة  ق��ب��ل  م��ن  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

القائمة.
  اأمام الكامريا، ي�سع �سريطا اأزرق 

 نائب اإيراين: مفاو�سات 
فيينا ت�ستاأنف اخلمي�س 

•• طهران-اأ ف ب

ق������ال ع�������س���و يف جم���ل�������ض ال�������س���ورى 
الإي��راين اأم�ض الأح��د بعد اجتماع يف 
اإنه من  وزير اخلارجية،  الربملان مع 
املقرر ا�ستئناف املحادثات يف بروك�سل 
التي ل  ال��دول اخلم�ض  اخلمي�ض مع 
تزال اأطرافا يف التفاق النووي املوقع 
يف 2015، بعد تعليقها يف حزيران/
ي��ون��ي��و. وب������داأت ه���ذه امل��ف��او���س��ات يف 
اإي����ران  ب��ني  فيينا  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل يف 
ورو�سيا  من جهة وفرن�سا وبريطانيا 
ول  ثانية.  جهة  من  واأملانيا  وال�سني 
تزال هذه الدول اأع�ساء يف اتفاق عام 

2015 حول برنامج اإيران النووي.
ان�سحبت  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأم��ا 
2018، فقد �ساركت  من التفاق يف 
ب�سكل غري مبا�سر يف مفاو�سات فيينا 

الهادفة اإىل اإنقاذ التفاق.
و�سرح النائب اأحمد علي ر�سا بيجي 
ملجل�ض  املغلق  الجتماع  ح�سر  ال��ذي 
املحافظة  ف��ار���ض  ل��وك��ال��ة  ال�����س��ورى، 
اخلارجية ح�سني  “وزير  اأن  املت�سددة 
املحادثات  اإن  ق��ال  اللهيان  اأم��ري عبد 
اخلمي�ض  �ستبداأ   1+4 جمموعة  مع 
الوزير  ت�سرح  وي�سري  بروك�سل«.  يف 
الإيراين اإىل اأربع من الدول اخلم�ض 
الأمن  جمل�ض  يف  الع�سوية  الدائمة 
الدويل التابع لالأمم املتحدة )فرن�سا 
اإ�سافة  وال�سني(،  ورو�سيا  وبريطانيا 
اإىل اأمل��ان��ي��ا. واأك���د ن��ائ��ب اإي����راين اآخر 
ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���س��ات امل��ت��وق��ف��ة منذ 
الأ�سبوع”.  “هذا  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

ويبداأ الأ�سبوع يف اإيران ال�سبت.

2022، ميكن ا�ستبداله ب�سهولة، 
لوم”،  لئحة  على  الت�سويت  بعد 
اأ�ستاذ  دي����ك، وه���و  دان���ي���ال  ي��ع��ت��رب 
حكومة  من  قريب  �سيا�سية  علوم 

فيد�ض.
   عام 2002، لحظ بيرت ماركي 
للزعيم  امل��ف��اج��ئ��ة  ال��ه��زمي��ة  زاي 
اأوربان. دميقراطي  ال�ساب فيكتور 
يف ذل��ك ال��وق��ت، ُط���رد اأورب����ان من 
بيرت  ال�سرتاكي  يد  ال�سلطة على 
ميدجي�سي، قبل اأن ي�ستعيد عر�سه 
2010. واليوم، ل يفكر  يف مايو 
املعجب ال�سابق، اإل يف �سيء واحد: 
طرد احلكومة “الأكرث ف�ساًدا منذ 
األف عام يف تاريخ املجر”...  ولكن 
اأورب������ان، ف�سيتعني  ه���زم  ل��و  ح��ت��ى 
يتعامل  اأن  زاي،  بيرت ماركي  على 
مع ائتالف غري متجان�ض بقدر ما 

هو ه�ض.
عن الك�سربي�ض

بول�سونارو يواجه اتهامات برملانية حول اأزمة كوفيد 

يرف�ض ��ستخد�م �لدين من قبل �ل�سلطة �لقائمة:

املجر: هذا الرجل قادر على اإ�سقاط فيكتور اأوربان...!
حتى لو هزم �أوربان, �سيتعني على ماركي ز�ي �لتعامل مع �ئتالف غري متجان�ض بقدر ما هو ه�ض

•• الفجر –خرية ال�صيباين

   �إذ� فاز يف �النتخابات �لتمهيدية للمعار�سة �أم�ض 
رئي�ض  خ�سم  ز�ي,  ماركي  بيرت  ف�سيكون  �الأحـــد, 
لعام  �لت�سريعية  �النتخابات  يف  �ملجري  �لـــوزر�ء 

.2022
ـــكـــون �ــســكــان     مـــ�ـــســـاء �أمــــ�ــــض �الأحــــــــد, قــــد ي
�ملجر,  جنوب  يف  بلدة  وهــي  هودميزوڤا�ساريلى, 
�لتمهيدية  �النتخابات  يف  فاز  �إذ�  �هتمام.  حمط 
ز�ي,  ماركي  بيرت  �لبلدية,  رئي�ض  فاإن  للمعار�سة, 
�حلزب  فيد�ض,  حلزب  �لرئي�سي  �ملناف�ض  �سي�سبح 
واليته  �ملنتهية  �لوزر�ء  رئي�ض  و�سيتحدى  �حلاكم. 
فيكتور �أوربان يف �النتخابات �لت�سريعية يف �أبريل 

�ملقبل.
بيرت ماركي زاي الرجل الذي انتزع مدينة من حزب اوربانفيكتور اوربان قد يواجه خ�سما عنيدا

افتقاره اإىل جهاز �سيا�سي ي�سعه على كر�سي هّزاز, اإذا و�سل اإىل ال�سلطة

انتخابات رئا�سية يف الراأ�س الأخ�سر 
•• برايا-اأ ف ب

ي�سوت �سكان الراأ�ض الأخ�سر لنتخاب رئي�سهم امل�ستقبلي، 
اأحد الأح��زاب التاريخية  اأن يكون من  الذي من املتوقع 
الأرخبيل  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  ال�سلطة  تتقا�سم  ال��ت��ي 
الذي ُيعد مثاًل لنجاح الدميوقراطية يف غرب اإفريقيا. 
وجاء الناخبون باأعداد قليلة اإىل مراكز القرتاع يف برايا 
عند افتتاحها يف ال�ساعة 7،00 بالتوقيت املحلي )8،00 
ت غ(، وفق ما اأ�سار مرا�سل وكالة فران�ض بر�ض. ويتعني 
على الناخبني يف العا�سمة ويف اجلزر الع�سر التي ت�سكل 
الأرخبيل الربكاين يف املحيط الأطل�سي قبالة ال�سنغال، 
يف اجلولة الأوىل الختيار بني �سبعة مر�سحني، جميعهم 
من الرجال. من املرجح عقد جولة ثانية يف 31 ت�سرين 

رو�سيا تدفع مبقاتلة ملرافقة 
طائرة ع�سكرية اأمريكية 

•• مو�صكو-رويرتز

اإنه دفع  اأم�ض الأحد  الرو�سي قوله  تا�ض لالأنباء عن اجلي�ض  نقلت وكالة 
مبقاتلة من طراز ميج-31 ملرافقة قاذفة ا�سرتاتيجية اأمريكية من طراز 
اأي���ام فقط م��ن وق��وع ح��ادث مع  بي-1بي، ف��وق بحر ال��ي��اب��ان، وذل��ك بعد 

مدمرة بحرية اأمريكية يف املنطقة نف�سها.
واأ�سافت اأن القاذفة الأمريكية مل تنتهك احلدود الرو�سية.

اإح����دى �سفنها احل��رب��ي��ة ط����اردت مدمرة  اإن  ي���وم اجل��م��ع��ة  وق��ال��ت رو���س��ي��ا 
الرو�سية خالل  الإقليمية  املياه  انتهاك  اأن حاولت  بعد  واأبعدتها  اأمريكية 
نفت  وا�سنطن  لكن  اليابان  بحر  يف  وال�سني  رو�سيا  بني  بحرية  م��ن��اورات 

حدوث ذلك.

املر�سحني على  اأح��د  الأول/اأك��ت��وب��ر يف ح��ال مل يح�سل 
%50 من الأ�سوات من اجلولة الأوىل، الكافية للفوز 
كارلو�ض  الواقع بني  املناف�سة يف  بالنتخابات. وتنح�سر 
الدميوقراطية  اج��ل  م��ن  احل��رك��ة  ح��زب  مر�سح  فيجا، 
)ليربايل(، وخو�سيه ماريا نيفي�ض عن احلزب الفريقي 
م��ن اج���ل ال���س��ت��ق��الل، و���س��غ��ل ك��اله��م��ا ���س��اب��ق��اً من�سب 
رئي�ض ال��وزراء. خ�سر كارلو�ض فيجا يف عامي 2001 و 
2006 اأمام بيدرو بريي�ض، مر�سح احلزب الفريقي من 
التعددية احلزبية يف  ار�ساء نظام  اجل ال�ستقالل. منذ 
1990، اأي بعد 15 عاماً من ال�ستقالل عن الربتغال، 
تناوب احلزبان ب�سال�سة على احلكم، وهو امر ي�سيد به 
املدافعون عن الدميوقراطية، املتقهقرة يف اأماكن اأخرى 

من غرب اإفريقيا.
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عربي ودويل

اأن بالده  الأح��د  اأم�ض  اردوغ���ان  رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�ض  اأعلن 
من  مقاتلة  طائرات  ل�سراء  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  حمادثات  جت��ري 
بعد ا�ستبعاد تركيا من برنامج الطائرات املقاتلة  طراز “اف-16”، 
املقاتلة  ب��رن��ام��ج  يف  �سريكة  ت��رك��ي��ا  ك��ان��ت  “اف-35«.  الأم��ريك��ي��ة 
الأمريكية “اف-35” عند اإطالقه وكان يفرت�ض اأن حت�سل على 
حوايل 100 منها، لكن وا�سنطن ا�ستبعدتها منه عام 2019 بعد 

�سرائها نظام الدفاع اجلوي الرو�سي “ا�ض-400«.
الربنامج  م��ن  اإق�����س��ائ��ه��ا  ع��ن  بتعوي�سات  ت��ط��ال��ب  اأن���ق���رة  و����س���ارت 
اردوغان  وق��ال  دولر.  مليار   1،4 م�سبقا  لدفعها  نظرا  الأم��ريك��ي، 
جولة  اإىل  التوجه  قبل  الأح��د  ا�سطنبول  يف  مطار  يف  لل�سحافيني 
يف اإفريقيا “طرحنا هذه امل�ساألة يف حمادثاتنا. نويل اأهمية للحوار 
طائرات  ل�سراء  تركيا  خطة  اأن  واأ�ساف  امل�سكلة«.  لهذه  حل  لإيجاد 
اأن  مو�سحا  اف-35”،  مب�سكلة  بالطبع  “مرتبطة  “اف-16” 
لتحديث  “اف-16”  الوليات املتحدة عر�ست على بالده طائرات 
اأ�سطولها اجلوي. وتابع اردوغان “قلنا اإننا �سنتخذ كافة الإجراءات 
الالزمة لتلبية الحتياجات الدفاعية لبلدنا”، موردا اأن تركيا تعمل 
الوليات  بيع  لكن  احلربية.  الطائرات  من  اأ�سطولها  حتديث  على 
املتحدة طائرات “اف-16” يخ�سع ملوافقة الكونغر�ض الذي يتزايد 

داخله العداء جتاه تركيا.

�سّجلت رو�سيا  اأم�ض الأحد ح�سيلة قيا�سية لالإ�سابات جّراء كوفيد-
يف  التوايل،  على  الرابع  لليوم  الأخ��رية  ال�24  ال�ساعات  خالل   19
ظل تف�سي املتحور دلتا وبطء حملة التطعيم. و�سجلت رو�سيا الأحد 
يف  الر�سمية  الأرق����ام  بح�سب  اإ���س��اب��ة  و34303  وف��اة  حالة   997

ح�سيلة غري م�سبوقة منذ بدء تف�سي اجلائحة.
وكانت رو�سيا تخطت اجلمعة عتبة الألف وفاة يومية الرمزية مع 
ت�سجيل 1002 وفاة واأ�سبحت البلد الأكرث ت�سرًرا من اجلائحة يف 
اأوروبا. ومت تطعيم %32 فقط من �سكان رو�سيا بالكامل حتى الآن 

بح�سب الأرقام الر�سمية ب�سبب تخّوف ال�سكان من اللقاحات.
ويتف�سى الفريو�ض فيما القيود ال�سحية املفرو�سة من قبل احلكومة 
حم����دودة ج���ًدا رغ���م اإع����ادة ف��ر���ض ع���دة م��ن��اط��ق وج���وب اإب����راز رمز 

ال�ستجابة ال�سريعة )كيو اآر كود( للدخول اإىل الأماكن العامة.
قيود  فر�ض  القت�ساد،  حماية  على  احلري�ض  الكرملني،  ا�ستبعد 
�سارمة على امل�ستوى الوطني، لكنه اعترب اأن �سعف معدل التطعيم 
الوباء بطء حملة  �ساهم يف تف�سي  “غري مقبول«. وما  �سد كوفيد 
تلقي  ينوون  ل  الرو�ض  معظم  اأن  ال�ستطالعات  تظهر  اإذ  التلقيح، 
املفرو�سة  القيود  رفع معظم  اإىل  اإ�سافة  فيها،  وي�سككون  اللقاحات 
وعدم اللتزام بو�سع الكمامة. منذ بداية الوباء، تويف 223،312 
�سخ�ساً بكوفيد يف رو�سيا، بح�سب احل�سيلة الر�سمية لل�سلطات، وهو 

اأعلى رقم يف اأوروبا، لكن احل�سيلة الفعلية قد تكون اأعلى بكثري.

الربملان  لأع�ساء  اأمنية  حماية  و�سع  الربيطانية  احلكومة  تدر�ض 
بعد حادثة قتل نائب طعناً يف مكتبه، وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية 

الربيطانية بريتي باتيل اأم�ض الأحد.
الثغرات”  �سد  اإىل  بحاجة  “نحن  نيوز  �سكاي  لقناة  باتيل  وق��ال��ت 
و�سع  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا  للنواب.  الأمنية  ب��الج��راءات  املتعلقة 
اخليارات  “كل  اإن  الوزيرة  قالت  دوائرهم،  للنواب يف  اأمنية  حماية 
بالفعل  اتخذت  التدابري”  من  “�سل�سلة  واإن  حاليا”  الدرا�سة  قيد 

منذ مقتل النائب ديفيد اأمي�ض اجلمعة.
تلقى النائب البالغ 69 عاما والذي كان ع�سوا يف حزب املحافظني 
الكني�سة  يف  طعنات  ع��دة  جون�سون،  بوري�ض  ال���وزراء  رئي�ض  بزعامة 
امليثودية التي كان ي�ستقبل فيها موؤيديه، يف يل-اأون-�سي على بعد 
حوايل �ستني كيلومرتا �سرق لندن. واعُتقل املهاجم البالغ من العمر 
“دافع حمتمل  اأنها حتقق يف  25 عاما ف��وراً، واأ�سارت ال�سرطة اإىل 
الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت  الإ���س��الم��ي«.  بالتطرف  مرتبط 
يدعى  الرجل  ب��اأن  م�سوؤولني  من  تاأكيدا  تلقت  اإنها  �سي”  بي  “بي 
علي حربي علي. واأ�سارت اإىل اأن علي، املواطن الربيطاين من اأ�سل 
اخلا�ض  “ْبريِفْنت”  اإىل برنامج  اأحيل قبل ب�سع �سنوات  �سومايل، 

بالأفراد الذين ُيعتقد اأنهم معر�سون خلطر التطرف.

عوا�صم

انقره

مو�شكو

لندن

 حت�سن يف العالقات بني ال�سويد واإ�سرائيل 
•• �صتوكهومل-اأ ف ب

اإىل  �ستقوم بزيارة ر�سمية  اأن وزيرة خارجيتها  الأحد  اأم�ض  ال�سويد   اأعلنت 
البلدين  بني  العالقات  فتور  من  �سنوات  �سبع  منذ  الأوىل  للمرة  اإ�سرائيل 
ب�سبب اعرتاف �ستوكهومل بدولة فل�سطني. وقالت احلكومة يف بيان �سحايف 
و19   18 يف  وفل�سطني  ا�سرائيل  �ستزور  ليندي  اآن  اخلارجية  “وزيرة  اإن 
ت�سرين الأول/اكتوبر«. منذ اعرتاف حكومة �ستيفان لوفني الأوىل بدولة 
وهذه  ف��ت��ورا.  اإ�سرائيل  مع  ال�سويد  عالقة  �سهدت   ،2014 ع��ام  فل�سطني 
الزيارة الر�سمية �ستكون الأوىل لوزير خارجية �سويدي منذ ع�سر �سنوات. 
اإ�سحاق  الإ�سرائيلي  والرئي�ض  لبيد  ي��ائ��ري  نظريها  م��ع  ليندي  و�ستلتقي 
هرت�سوغ الثنني. كما �ستزور موؤ�س�سة ياد فا�سيم وت�سارك يف افتتاح معر�ض 
البلدين.  ب��ني  الدبلوما�سية  العالقات  ب��دء  على  عاما   70 مب��رور  يحتفل 
اجلمعة  تي”  “تي  ال�سويدية  الأن��ب��اء  لوكالة  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  و�سرحت 
ال�سيا�سة  ح��ول  ح��وارن��ا  يف  ج��دي��د  ف�سل   )...( طبيعية  ع��الق��ة  “وجود  اأن 
نظريها  م��ع  هاتفي  ات�سال  اأول  يف  ���س��ددت  ليندي  اآن  وك��ان��ت  اخل��ارج��ي��ة«. 
الثنائية«.  )ال��ع��الق��ات(  “اأهمية  على  اأيلول/�سبتمرب   15 يف  الإ�سرائيلي 
ليندي التي عربت عن دعمها ملتطلبات اإ�سرائيل الأمنية، قالت عرب تويرت 
اإىل  اأن ي�سريا جنبا  ال�سداقة والتعاون ميكن وينبغي  اأن  “�سدد كالنا على 
مع  العالقات  حت�سني  يوؤثر  ولن  واختالفاتنا«.  قناعاتنا  اح��رتام  مع  جنب 
اإ�سرائيل على العرتاف بفل�سطني التي �ستزورها الوزيرة ال�سويدية اأي�سا. 
واأ�سافت ليندي يف ت�سريحها لوكالة الأنباء ال�سويدية “اأوؤيد القرار ب�سكل 
كامل. يف نهاية املطاف، كان يتعلق اأي�سا بالرغبة يف حل الدولتني، والرغبة 

يف تعزيز القوى املعتدلة وجعل الأطراف اأقل تفاوتا يف مفاو�سات ال�سالم«.

�سحف عربية : �سبح الفو�سى يخيم على ال�سودان

�سظايا ال�سرق حترق اخلرطوم.. ما دور اإخوان ال�سودان؟

انتخابات العراق.. فتح باب الطعون يف النتائج و�سط هدوء حذر
وا�سحا اأننا مل ن�سهد بعد اإعالنا حقيقيا مكتمال للنتائج الأولية، وكل ما 

اأعلن ويعلن هو اأ�سوات ح�سل عليها املر�سحون«.
وي�سيف اخلبري النتخابي العراقي: “لأن النتائج الأولية املتكاملة، تعلن 
وفق قرار من جمل�ض املفو�سني، ويحدد الفائزين بكل دائرة انتخابية، ولي�ض 

الأ�سوات فقط. ول نعلم متى �سيتم اإعالن تلك التفا�سيل الأ�سا�سية«.
واملنظمات  املتحدة  والأمم  الأح���زاب  من  املعنية  اجلهات  ال���راوي  ويطالب 
الدولية املختلفة بحث املفو�سية، على اإكمال اعالن النتائج الأولية مف�سلة 
بالأ�سماء والأ�سوات. ويرى م�سدر �سيا�سي عراقي، طلب عدم ك�سف ا�سمه، 
يف حوار مع موقع “�سكاي نيوز عربية” :”اأن املفو�سية العليا تنجز عملها 
اجلبار الذي ت�سكر عليه، و�سط حقل األغام من التداخالت والت�سعبات، على 

وقع ظهور النتائج وبا�ستطالت اإقليمية ل تخفى على اأحد«.
وي�سيف امل�سدر ال�سيا�سي:”ولذلك هي رمبا تبدو بطيئة يف اإجناز مهامها، 

لكنه ك��م��ا ه��و وا���س��ح ت��ب��اط��وؤ م��درو���ض وم��ط��ل��وب ك��ي ل تفلت الأم����ور من 
ال�سيطرة، وكي يتم امت�سا�ض وقع النتائج على خمتلف الفرقاء اخلا�سرين 
الأحد،  �سباح  بغداد،  العراقية  العا�سمة  �سوارع  و�سهدت  ريا�سية«.  ب��روح 

انت�سارا اأمنيا مكثفا، لكن مل ي�سجل وقوع اأحداث تذكر.
اأعلنت  النتخابات  نتائج  ال�سبت  الأول  اأم�ض  العليا  املفو�سية  اإع��الن  وم��ع 
فتحها باب تلقي الطعون وال�سكاوى النتخابية من الأحد وملدة 3 اأيام، على 

اأن يتم در�سها خالل مدة 10 اأيام حتت�سب بعد انتهاء مدة تلقي الطعون .
بلغت  ق��د  املا�سي،  الأح���د  مت��ت  التي  املبكرة  الربملانية  النتخابات  وك��ان��ت 
من  اأك��رث  م�ساركة  بواقع  باملئة،   43 املفو�سية  ح�سب  فيها  امل�ساركة  ن�سبة 
22 مليون يحق لهم  اأدلوا باأ�سواتهم، من اأ�سل نحو  9.5 ماليني ناخب 
والبطاقات  الأم��د  طويلة  البيومرتية  البطاقات  ميلكون  ممن  الت�سويت، 

النتخابية الق�سرية الأمد.

•• بغداد-وكاالت

ت�سود حال من الرتقب امل�سهد ال�سيا�سي يف العراق، مع رف�ض كتل �سيا�سية 
انت�سار  وتزامن  املا�سي،  الأ�سبوع  اأجريت  التي  العامة  النتخابات  لنتائج 

اأمني مكثف يف بغداد مع فتح باب الطعون يف النتائج.
وتاأتي قوى ما تعرف الأطر التن�سيقية ال�سيعية على راأ�ض القوى الراف�سة 
املقاعد  من  كبريا  عددا  خ�سارتها  مع  خا�سة  العراقية،  النتخابات  لنتائج 
التي كانت بحوزتها. ول تقت�سر العرتا�سات على بع�ض اجلهات ال�سيا�سية 
العراقية، بل ثمة مالحظات نقدية ي�سوقها خرباء يف املجال النتخابي على 

طريقة اإعالن النتائج، وبطء وتريتها و�سبابيتها.
ويف هذا الإطار ، يقول نائب رئي�ض جمل�ض مفو�سية النتخابات العراقية 
“يبدو  عربية”:  نيوز  “�سكاي  موقع  مع  حديث  يف  ال���راوي  �سعد  الأ�سبق 

•• عوا�صم-وكاالت

اأم���ام  امل��ح��ت��ج��ني  جت��م��ع الآلف م��ن 
العا�سمة  يف  ال���رئ���ا����س���ي  ال���ق�������س���ر 
وهتفوا  اخل�����رط�����وم،  ال�������س���ودان���ي���ة 
اجلوع”،  ح��ك��وم��ة  ت�سقط  “ت�سقط 
ال�سودان  خ���الل���ه  ي���واج���ه  وق����ت  يف 
مرحلته  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأزم������ة  اأك�����رب 
الن��ت��ق��ال��ي��ة امل���ه���ددة ب���الن���زلق نحو 
التباعد  مع  خا�سة  الفو�سى،  مربع 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني، وتزايد  ال��ف��رق��اء  ب��ني 

الحتجاجات ال�سعبية.
وب��ح�����س��ب ���س��ح��ف ع��رب��ي��ة ����س���ادرة، 
ال�سودان  ي�سهد  الأح���د،  الأول  اأم�ض 
احلكم  �سركاء  ب��ني  ج��دي��داً  ت�سعيداً 
جهة،  م���ن  ال��ع�����س��ك��ر  ال���������س����ودان،  يف 
واملدنيون، من جهة اأخرى، بتح�سيد 
اأن�سارهم يف ال�سارع، اإذ تظاهر اأم�ض 
الآلف يف حميط الق�سر اجلمهوري 
للجي�ض  دعماً  اخلرطوم  بالعا�سمة 
املكلفة  احلكومة  باإ�سقاط  وطالبوا 
انتخابات  اإج��راء  حلني  البالد  اإدارة 
حرة، واتهموها ب�”الف�سل” يف اإنهاء 

الأزمتني ال�سيا�سية والقت�سادية.

حل �حلكومة
مطالب  ال���ل���ن���دن���ي���ة  “العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  ت���ن���اول���ت 
بديلة  اأخ����رى  وت�سكيل  احل��ك��وم��ة  ب��ح��ل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
وتو�سيع قاعدة امل�ساركة فيها وا�ستكمال هياكل الفرتة 
الق�ساء  وجمل�ض  د���س��ت��وري��ة  حمكمة  م��ن  النتقالية 
الوثيقة  يف  عليها  امل��ن�����س��و���ض  ال�����واردة  وامل��ف��و���س��ي��ات 
من  ال��ث��ورة  ب�”ا�ستعادة  و�سفوه  م��ا  وه��و  الد�ستورية، 
على  امل�سيطرة  الأح����زاب  اإىل  اإ���س��ارة  يف  خمتطفيها” 

قوى احلرية والتغيري.
مواقع  ع��ل��ى  ن�سطاء  ت����داول  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
تقوم  خطة  عن  م�سربة  ر�سائل  الجتماعي  التوا�سل 
ع��ل��ى خ��ل��ق ال��ف��و���س��ى وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل وح���رق 
حالة  لإع����الن  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ظ���روف  لتهيئة  وت��خ��ري��ب 
ي�ستبعدون  ل  كثريين  جعل  م��ا  ال��ب��الد،  يف  ال��ط��وارئ 

حدوث �سدامات.
وبح�سب ال�سحيفة حاول حمدوك القفز على اأهداف 
من  الت�سعيد  وقف  �سرورة  على  بتاأكيده  املتظاهرين 
ق��ب��ل ك��ل الأط������راف، وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ح��دي��ث الأزم����ة 
تدور  اأنها  واإنكار  واملدنيني،  الع�سكريني  بني  املتداول 
بينهما اأ�ساًل بقوله “هي بني مع�سكر النتقال املدين 
ومن  ال��ث��ورة  على  الن��ق��الب  ومع�سكر  ال��دمي��ق��راط��ي 
مطالب  بني  الف�سل  وا�ستهدف  عرقلتها”،  ي��ري��دون 

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�سودانية،  بالعا�سمة  نار  واإط��الق  وا�سعة  احتجاجات 
�سرق  م��ظ��اه��رات متوا�سلة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  اخل��رط��وم، 
املعزول  الإره��اب��ي  الإخ���وان  تنظيم  اإليها  ت�سلل  البالد 
�سمن م�ساٍع م�ستمرة لإذكاء نار الفتنة واإف�سال املرحلة 

النتقالية بالبالد.
واح��ت�����س��دت، ال�����س��ب��ت، م��واك��ب ج��م��اه��ريي��ة اأم����ام مقر 
احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة ب���دع���وة م���ن ج��ن��اح م��ن�����س��ق عن 
م�سلحني  اإط���الق  وك��ذل��ك  والتغيري”  “احلرية  ق��وى 
اجلريف  �ساحية  يف  مواطنني  على  احل��ي  الر�سا�ض 

�سرقي اخلرطوم، ما اأوقع عددا من امل�سابني.
والع�سكري  امل��دين  ال�سقني  بني  اخلالفات  تفاقم  ومع 
ن�ساأ حتالف غري معلن بني  اأ�سابيع،   3 اأك��رث من  منذ 
الإخوان وعدد من الأحزاب واحلركات امل�سلحة املقربة 

من ال�سق الع�سكري يف جمل�ض ال�سيادة.

خمطط �إخو�ين
مواقع  على  ن�سطاء  تداولها  م�سربة  ر�سائل  وك�سفت 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ن خم��ط��ط اإخ�����واين خطري 
لقطع الطريق اأمام الفرتة النتقالية يف ال�سودان من 
خالل م�سرية ينظمونها بال�سرتاك مع اأحزاب وكيانات 
�سغرية كانت ت�ساركهم ال�سلطة يف عهد الرئي�ض املخلوع 

عمر الب�سري.
وكان خبري �سيا�سي حذر، يف ت�سريحات �سابقة ل�”�سكاي 
ل�”اإخوان  اخلبيثة  التحركات  اأن  م��ن  عربية،  نيوز” 
ال�سودان” يف �سرق ال�سودان تهدف اإىل ح�سار العا�سمة 
اخلرطوم عرب الوليات الطرفية وذات التاأثري الكبري 
والو�سول  ال��ع��ن��ف  دوام�����ة  اإىل  ال���ب���الد  ج���ر  ث���م  وم����ن 
متالحقة  ���س��رب��ات  ب��ع��د  ال��ف��و���س��وي  خم��ط��ط��ه��م  اإىل 

لقياداتهم.
تعول   ،2019 اأب��ري��ل  يف  ال�سلطة  م��ن  عزلهم  وم��ن��ذ 
ال�سودان  يف  الفو�سى  ن�سر  على  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
وتعطيل النجاحات، التي حتققها احلكومة النتقالية 
����س���واء ���س��ي��ا���س��ي��ا اأو اق��ت�����س��ادي��ا وحت��ق��ي��ق ال�����س��الم مع 

اجلماعات امل�سلحة.

�حتجاجات �سرق �ل�سود�ن
موالون  �سودانيون  اأعلن  املا�سي،  �سبتمرب   17 ومنذ 
اإحدى  وه��ي  البجا،  قبيلة  زعيم  ت��رك،  الأم���ني  ملحمد 
اأكرب املكونات ال�سكانية يف �سرق ال�سودان؛ اإغالق امليناء 

تطالب  اأخ���رى  ولف��ت��ات  ح��م��دوك،  اهلل  عبد  برئا�سة 
الفرتة  لإك���م���ال  ال�سلطة  لت�سلم  اجل��ي�����ض  بتفوي�ض 
اأعلن  اأنه يف املقابل،  النتقالية. ولفتت ال�سحيفة اإىل 
والتغيري”،  احلرية  و”قوى  املقاومة  جل��ان  من  ع��دد 
عرب من�سات التوا�سل الجتماعي، رف�سها للمظاهرة، 
البالد،  يف  الن��ت��ق��ايل  امل����دين  للحكم  دع��م��ه��ا  م���وؤك���دة 
وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف ال���دع���وات مل��ظ��اه��رة م��ل��ي��ون��ي��ة يف 21 
دعم  ع��ل��ى  للتاأكيد  احل����ايل،  الأول  -ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
اأهداف الثورة. ونبهت ال�سحيفة اإىل اأن اخلالفات بني 
امل�سرتكة  الجتماعات  عطلت  واملدنيني  الع�سكريني 
الأزم���ة  ت���زال  ل  فيما  الن��ت��ق��ال��ي��ة،  ال�سلطة  لأج���ه���زة 
تراوح مكانها، رغم امل�ساعي التي يبذلها رئي�ض الوزراء 
ح���م���دوك ل��ت��ج��اوزه��ا. وك����ان ح���م���دوك، ق���د و���س��ف يف 
الأزم��ة بني  اأم�ض،  اأول  اأول  ال�سوداين،  لل�سعب  خطاب 

�سركاء ال�سلطة باأنها “الأخطر والأ�سواأ«.

مو�كب �لفلول
“مواكب  ال�سودانية باأن  “الراكوبة”  وذكرت �سحيفة 
التي �سهدها ال�سودان ال�سبت تعترب تهديداً  الفلول” 
املكون  ملخطط  وام���ت���داداً  ول��ل��ردة  النتقالية  للفرتة 
الفرتة  ولج��ه��ا���ض  احل��ك��وم��ة،  حل��ل  معهم  الع�سكري 
انقالب  يف  ح���دث  ك��م��ا  ال���ث���ورة،  وت�سفية  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
 ،2019 اأب��ري��ل)ن��ي�����س��ان(   11 يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

مطالب  وبني  والتغيري  احلرية  حتالف  عن  املن�سقني 
للخروج  جديدة  م��ب��ادرة  وط��رح  البائد.  النظام  فلول 
امل���اأزق احل��ايل مل تختلف ك��ث��رياً عما طرحه من  م��ن 
قبل واإن حتدث هذه املرة ب�سكل �سريح عن ا�ستجابته 
ال�سلطة،  هياكل  يف  امل�����س��ارك��ة  ق��اع��دة  تو�سيع  ملطالب 
مطالبا ب�”عودة عمل جميع موؤ�س�سات النتقال وو�سع 
اتخاذ  والبتعاد عن  ال�سحيح،  اخلالفات يف مو�سعها 
ق�����رارات وخ���ط���وات اأح���ادي���ة وع����دم ا���س��ت��غ��الل اأجهزة 
ب��ني مكونات قوى  ال�سقاق  اأن���واع  ك��ل  واإن��ه��اء  ال��دول��ة، 

احلرية والتغيري كافة«.

ردود متباينة
دعوة  الأو�سط”  “ال�سرق  اأ�سارت �سحيفة  من جانبها 
حركات  ت�����س��م  ال��ت��ي  الوطني”،  امل��ي��ث��اق  “جمموعة 
م�سلحة وبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية، املن�سقة من قوى 
احلاكم  التحالف  يف  الأك��رب  الكتلة  والتغيري،  احلرية 
اأن�����س��اره��ا مل�سرية يف اخل��رط��وم، حت��ت �سعار  ب��ال��ب��الد، 
توحيد قوى “التغيري”، احلا�سنة ال�سيا�سية للحكومة 
يف  امل�ساركة  ق��اع��دة  تو�سيع  اإىل  دع��ت  كما  النتقالية. 
احلكومة، اأ�سوة بالدعوات التي اأطلقها رئي�ض جمل�ض 
ال�سيادة النتقايل عبد الفتاح الربهان، ونائبه حممد 
وتخللت املظاهرات هتافات  حمدان دقلو “حميدتي”. 
النتقالية،  احلكومة  بحل  ت��ن��ادي  واأخ���رى  �سيا�سية، 

النتقالية،  للحكومة  مناوئة  �سعارات  املحتجون  وردد 
منددة بالأو�ساع القت�سادية املرتدية، وطالبوا بت�سكيل 
قاعدة  وتو�سيع  م�ستقلة  وطنية  ك��ف��اءات  م��ن  اأخ���رى 

امل�ساركة يف عملية النتقال الدميقراطي.
مظاهرات ال�سبت جاءت اإثر دعوات اأطلقتها جمموعة 
ت�سم  والتغيري،  احلرية  حتالف  عن  ان�سقت  �سيا�سية 
�سيا�سية  وق��وى  ال�سالم  على  موقعة  م�سلحة  ح��رك��ات 

مدنية.
وي�����س��م ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي اأط���ل���ق ع��ل��ى ن��ف�����س��ه “من�سة 
جربيل  ق��ي��ادة  وامل�����س��اواة  ال��ع��دل  ح��رك��ة  التاأ�سي�ض”، 
اأركو  مني  بزعامة  ال�����س��ودان  حترير  وح��رك��ة  اإب��راه��ي��م 
مناوي، بجانب قوى �سيا�سية مدنية، وقيادات اأبرزها: 
اجل��اك��وم��ي، ومبارك  اأح��م��د  �سيد  ال��ت��وم هجو وحممد 

اأردول واآخرين.
“وقوى  والتغيري  “احلرية  حت��ال��ف  ات��ه��م  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأخرى اجلناح املن�سق مبحاولة النق�سا�ض على الفرتة 
التحول الدميقراطي  اأمام  النتقالية، وقطع الطريق 

من خالل هذا احلراك.
قوى  ل���واء  حت��ت  من�سوية  �سيا�سية  ق��وى  اأع��ل��ن��ت  كما 
والتغيري طرح ميثاق جديد، ي�سمن م�ساركة  احلرية 
كل قوى الثورة، ويو�سع قاعدة امل�ساركة دون اإق�ساء كل 

املكونات الأخرى.

الرئي�سي للبالد وو�سعوا متاري�ض )حواجز( يف العديد 
ال��ط��ري��ق الرئي�سي  ال��واق��ع��ة على  امل���دن وال��ن��ق��اط  م��ن 
اإغالق  البالد، وكذلك  الذي متر به �سادرات وواردات 

خّطي ت�سدير وا�سترياد النفط.
اإىل  ل��ع��ودة احل��ي��اة  م��ط��ال��ب للمحتجني   3 وت�����س��درت 
الإخ����وان  تنظيم  تفكيك  جل��ن��ة  ح��ل  اأب���رزه���ا  طبيعتها 
وهو ما يدعم فر�سية تورط فلول الإخوان يف حتريك 
عجلة الت�سعيد باملنطقة حتقيقاً مل�ساحلهم التنظيمية، 
حتظى  التي  اللجنة  مق�سلة  حت��ت  يقعوا  اأن  وخ�سية 

بدعم �سعبي كبري.
جمل�ض  وت�سكيل  احلالية  احلكومة  بحل  طالبوا  كما 
ع�سكري يدير البالد لفرتة انتقالية تعقبها انتخابات، 

وكذلك اإلغاء م�سار �سرق ال�سودان باتفاقية جوبا.
ومل تخل الحتجاجات من رموز نظام الإخوان املعزول 
الب�سري  عمر  ن��ظ��ام  يف  �سابقون  م�����س��وؤول��ون  ب��رز  حيث 
يقفون اإىل جانب قادة الحتجاجات يف �سرق ال�سودان 

ويحثونهم على اإغالق الطرق.

ماذ� يحدث بالعا�سمة؟
ال�سبت،  الرئا�سي،  الق�سر  اأم��ام  املحتجني  اآلف  جتمع 
بحل  م��ط��ال��ب��ني  اجلوع”،  ح��ك��وم��ة  “ت�سقط  وه��ت��ف��وا 

احلكومة ال�سودانية.

واطالق  الع��ت�����س��ام،  ف�ض  وجم���زرة 
ال�سلمية  التجمعات  علي  الر�سا�ض 
وامل�����ح�����اولت  ل�������س���ه���داء،  ادي  مم����ا 
النقالبية املتعددة وحماولة اغتيال 
العمليات،  ه��ي��ئ��ة  ومت�����رد  ح���م���دوك 
ومواكب الزحف الأخ�سر، وتخريب 
ب��ال��ت��ه��ري��ب ورف�����ع �سعر  الق��ت�����س��اد 

الدولر وتخريب املن�ساآت العامة.
الع�سكري  املكون  ال�سحيفة  واتهمت 
ب��ال��ت��وط��وؤ م��ع ت��رك لغ���الق ال�سرق 
حا�سنة  وت���ك���وي���ن  ال����ب����الد،  وخ���ن���ق 
احلركات  ب��ع�����ض  ق���وام���ه���ا  ج���دي���دة 
جوبا  ات��ف��اق  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة  امل�سلحة 
وبع�ض الأحزاب التي كانت م�ساركة 
ودعوتهم  البائد،  النظام  حكومة  يف 
وت���ك���وي���ن حكومة  احل���ك���وم���ة،  حل���ل 
التمكني،  جلنة  ح��ل  يف  يتم  مو�سعة 
وتعطيل  النتقالية،  الفرتة  وال��غ��اء 
الب�سري ومن معه  وت�سليم  املحا�سبة 
كل  ال���دول���ي���ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة 
ال�سراكة  ذل��ك يتم يف وج��ود حكومة 
ب�����س��ق��ي��ه��ا امل������دين وال���ع�������س���ك���ري، ول 
حت���رك ���س��اك��ن��اً ل����ردع ال��ف��ل��ول وق���ادة 
احلكومة  يف  امل�����س��ارك��ني  احل����رك����ات 
الد�ستورية  ل��ل��وث��ي��ق��ة  خ��رق��ه��م  يف 
الن�ساط  ه��ذا  وك�سف  الع�سكري،  لالنقالب  بدعوتهم 
الفلول  “موكب  ال�سحيفة  وو�سفت  للثورة.  امل��ع��ادي 
والتي  اخلرطوم”،  بالعا�سمة  اجلمهوي  الق�سر  اأمام 
ب��اأن��ه��ا مواكب  اأن  ب��ع��د  ال��ع�����س��ك��ري،  ل��الن��ق��الب  دع���ت 
اأن كل ما يجري  الأج��ر، معتربة  م�سنوعة ومدفوعة 
على ال�ساحة ال�سودانية ياأتي ب�سبب منع املحا�سبة عن 
ووجود  لل�سهداء،  والق�سا�ض  العت�سام  ف�ض  جرمية 
النتقالية،  املرحلة  من  القادمة  للفرتة  مدين  رئي�ض 
وعودة  للجنائية،  م��ع��ه  وم���ن  ال��ب�����س��ري  ت�سليم  وع���دم 
املالية،  ال�سريع لولية  �سركات اجلي�ض والأم��ن والدم 
احلركات  وج��ي��و���ض  ال�����س��ري��ع  ال��دع��م  ملي�سيات  وح���ل 
وقيام اجلي�ض القومي املهني املوحد، وتفكيك التمكني 
وا�ستعادة اأموال وممتلكات ال�سعب املنهوبة، ولهذا كان 
خمطط املكون الع�سكري والفلول مع اأحزاب وكيانات 
املخلوع عمر  ال�سلطة يف عهد  ت�ساركهم  كانت  �سغرية 
ال��ب�����س��ري. ي��ت�����س��ح مم���ا ���س��ب��ق خ���ط���ورة ن�����س��اط الفلول 
يف  امل�ساركة  امل�سلحة  واحل��رك��ات  الع�سكري  املكون  مع 
الع�سكري،  لالنقالب  املف�سوح  وخمططهم  ال�سلطة 
ال��ب��ائ��د، مم��ا يتطلب م��واج��ه��ة هذا  ال��ن��ظ��ام  ول���ع���ودة 
املخطط بحزم من قوي الثورة التي قدمت املئات من 
عن  بها  انحرفوا  التي  لل�سلطة  لو�سولهم  ال�سهداء 

اجناز مهام الفرتة النتقالية.

فلول نظام �الإخو�ن
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي ال�سوداين، حممد علي فزاري، 
قال اإن فلول النظام املنحل يعتربون ما يحدث فر�سة 
لت�سلق ظهر الثورة مرة اأخرى والعودة عرب ما ي�سمونه 

ب�”من�سة التاأ�سي�ض«.
نيوز عربية”:  ل�”�سكاي  واأ�ساف فزاري يف ت�سريحات 
ال�سيا�سي  الن���ق�������س���ام  ح���ال���ة  ن���ت���اج  ه����و  ي���ح���دث  “ما 
التي  والتغيري  احلرية  ق��وى  بني  احل��اد  وال�ستقطاب 
اأعلنت قيامها يف 2019 وقوى امليثاق الوطني ت�سمل 
كانت جزءا من احلكومة  والتي  امل�سلح  الكفاح  حركات 

وممثلة يف كافة هياكل ال�سلطة النتقالية«.
اأجل  م��ن  فقط  لي�ست  احلالية  “املحاولة  اأن  واأو���س��ح 
ت��و���س��ي��ع امل�����س��ارك��ة ك��م��ا ي��دع��ون ول��ك��ن ه��ن��اك م�ساعي 
لإ�سقاط احلكومة برمتها وهناك العديد من الأ�سوات 

الذي تهتف بذلك اأمام الق�سر«.
واحد،  رج��ل  قلب  لي�سوا على  امل�ساركني  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ه��ن��اك ت��ب��اي��ن يف امل�����س��ال��ح والأه�������داف، يف اإ����س���ارة اإىل 
واملالحقات  ال�سغوط  ج��راء  الإخ����وان  فلول  م�ساركة 

التي نالت من قياداتهم.

�سظايا �ل�سرق
ال�سرق،  ومظاهرات  الحتجاجات  بني  العالقة  وحول 
قال فزاري اإن نريان ال�سرق و�سظاياها قد �سقطت على 
احلايل  ال�سيا�سي  الو�سع  واأزم��ت  اخلرطوم  العا�سمة 

الذي تعي�سه البالد.
قبل اأن ي�ستدرك: “لكن خطاب رئي�ض الوزراء عبداهلل 
الإ�سارات  الكثري من  فيه  كان  حمدوك ع�سية اجلمعة 
الإي��ج��اب��ي��ة ورمب���ا ا�ستبق ه���ذه امل��واك��ب ب��ت��اأك��ي��ده على 
�سرورة التوافق واأن النتقال ال�سوداين يواجه حتديات 
يتدخل  اأن  ال�سيا�سي  املحلل  وتوقع  كبرية«.  وخماطر 
ه���ن���اك ن�سجا  اخل���الف���ات لأن  ه����ذه  اجل��ي�����ض حل�����س��م 
�سيا�سيا وثوريا �سودانيا مينع اأي حماولة للردة وهو ما 
دلل عليه ت�سدر ها�ستاغ مبن�سات التوا�سل الجتماعي 
من  اأن���ه  خ��الل��ه  اأك����دوا  حيث  )#الردة_م�ستحيلة(، 
ال�سعوبة عودة البالد ملربع النقالبات الع�سكرية حتت 
اأي م�سمى. واأكد على اأن اجلي�ض لن يتخذ اأي قرارات 
ما  وه��و  ودولية  اإقليمية  حتذيرات  مع  خا�سة  مناوئة 
اأكدته بعثة الأمم املتحدة لدعم النتقال وكذلك موقف 
الدميقراطي  التحول  مع  باأنهم  الأمريكية  ال�سفارة 
ال��ك��ام��ل واأن احل��ك��وم��ة ج����اءت ب�����س��رع��ي��ة ث��وري��ة ومن 

ال�سعوبة تغيريها باأي من املكونات الأخرى.
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حمدان  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN حممد فريح للنقليات العامة رخ�سة رقم:1187942 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيف �سهيل حممد �سويح املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حمدان حممد فريح خلفان القبي�سي

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حنه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ورنه للعطور والبخور رخ�سة رقم:2102558 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون كنعان للرجال- فرع

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1018546-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر �سديق زرغون �ساه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / من�سور �سغري هزمي �سيف املن�سورى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / من�سور �سغري هزمي �سيف املن�سورى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون كنعان للرجال - فرع 
KANAAN GENTS SALOON - BRANCH

اإىل /�سالون كنعان للرجال ذ.م.م - فرع 
KANAAN GENTS SALOON L.L.C - BRANCH

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

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

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�لغاء �إعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري انفال للهواتف   رقم:2158171 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما عليه 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلزر لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1673706 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فواد خمي�ض اجلمل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد خالد احمد عبداهلل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ندين فوؤاد خمي�ض اجلمل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دينا فوؤاد خمي�ض اجلمل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خمي�ض فوؤاد خمي�ض اجلمل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبري حممود اديب قليوبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلزر لل�سيانة العامة ذ.م.م

AL JUZUR GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل /اجلزر للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL JUZUR .CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البيوت 

 CN الفاخرة للعقارات رخ�سة رقم:1160224 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10536

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/10/25 �الثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده معهد بوجمرينيت للغات و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 7,930 �أغر��ض مكتبيه        
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4700

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/10/25 �الثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده ماى �ت�ض دي ميديا منطقة حره ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 21,940 �أغر��ض مكتبيه        
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/4347

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/10/25 �الثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده حمى �لدين حفيظ حممد و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 175,935 �دو�ت �سحيه و�غر��ض مكتبيه        
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10155
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/10/25 �الثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 
�ل�سمامات �ض.ذ.م.م + حممد عبيد بخ�ض حممد حمزه ح�سني بخ�ض و  �سده و�لتورق لتجارة 

�و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 98,900 �سمامات حتكم معدنيه      
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12850

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/10/25 �الثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده وليد عفيف مكارم و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 1780 �أثاث �سقه        
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جموهرات ي�سايان ذ.م.م
Almasati :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

بتاريخ :2021/8/25 املودعة بالرقم : 358193 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : جموهرات ي�سايان ذ.م.م.
 hovig@yessayan.com: املوطن : يا�ض مول، امييل

�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري

الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض
الوقت الدقيقة. فئة 14

و�سف العالمة : عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية Almasati بحروف لتينية
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18 اأكتوبر 2021 العدد 13369

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جموهرات ي�سايان ذ م م
Almasaty :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2021/8/25 املودعة بالرقم : 358192 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : جموهرات ي�سايان ذ م م
 hovig@yessayan.com :املوطن : يا�ض مول حمل 097 -  امييل 

�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري

الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض
الوقت الدقيقة. فئة 14

و�سف العالمة : عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية  Almasaty  بحروف لتينية
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18 اأكتوبر 2021 العدد 13369

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18 اأكتوبر 2021 العدد 13369

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18 اأكتوبر 2021 العدد 13369

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18 اأكتوبر 2021 العدد 13369

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Transaction number MOJAU_2021_0006282

Judicial notification
At The Labor Office - Sharjah

Provided by:
Notifying: Unilde Technologies (LLC) represented by Mr. Kurti Kumar 
Manupai Deshi. India - Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International 
Airport - T5-045 Mobile: 0503087595

Against
Notified party: 1- Unilde Technologies LLC, registered with the Sharjah 
Airport International Free Zone Authority, license No. 08638, 
Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International Airport - B3-03. 
Universal Lighting Industry
Mobile: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443 
2- Jay Hiranand Utm Chandani as a partner in Unilde Technologies LLC 
(Nationality: India),  Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International 
Airport - B3-03.  Universal Lighting Industry
Mobile: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443
3 - Bekwan Lawani as a partner in Unilde Technologies LLC (Nationality: 
India),  Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International Airport - B3-03
Universal Lighting Industry.
Mobile: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443
4-Bharat Lalwani as a partner in Unilde Technologies LLC (Nationality: 
India), Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International Airport - B3-03
Universal Lighting Industry.
Mobile: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443
5- Kunal Lawani as a partner in Unilde Technologies LLC (Nationality: India). 
Address: Sharjah - Free Zone Sharjah International Airport - B3-03
Universal Lighting Industry.
Mobile 0506441359 - 0554117272 -0558471174 - 0552237443
Subject: Notice of appointment of an arbitrator to settle the dispute between 
the notifying and the notified party regarding the management of the first 
notified company and the losses incurred by it as a result of the actions of the 
first, second and third notifying, and the dissolution of the liquidation of the 
first notified company.
By virtue of a memorandum of association and articles of association duly 
certified by the Sharjah Airport International Free Zone on 20/10/2010 and 
the following annexes thereto, the notifier participated with the notified in the 
establishment of the first notified company / Unilde Technologies LLC, and 
in view of the losses incurred by the first notified as a result of the notified>s 
actions that caused damage to the notifying as a partner and manager of the 
first notified company, and despite the numerous and repeated attempts by the 
notifying to urge the notified to work to advance the company>s interests, all 
of them have been unsuccessful and in vain, and since the memorandum of 
association concluded between the parties to the notified the first company 
in 17/10/2010 and what was stipulated in Article No. 17 of the memorandum 
of association regarding the resolution of the dispute that may occur, it 
stipulatesthe following (every dispute that arises between partners or between 
one of them, heirs or representatives of the other regarding the application or 
interpretation of this contract or about any one of its clauses will be referred 
to arbitration agreed upon by the partners. In the event the parties do not agree 
on arbitration, each party shall appoint one arbitrator. Then the arbitrators 
shall appoint a chairperson of the arbitral tribunal named Al-Faisal, and the 
arbitration decision in this case shall be binding on the parties. In any case, 
the company is subject to the provisions, laws, and regulations followed in 
the United Arab Emirates, as it is determined that the Arabic text is the most 
correct in the event of a dispute or the texts being revoked)
So, Pursuant to what was stipulated in Article No. 17 of the memorandum of 
association for the first notified company described above, in the notifying, the 
arbitrator shall be appointed on his part by Mr. Shaaban Raafat Ahmed Abdel 
Latif (Egyptian nationality) mobile phone/0528761008 to be an arbitrator on 
behalf of the notifier to the arbitral tribunal, so please kindly agree with us 
In the name of the arbitrator appointed by you so that we can communicate 
with them from our side and choose the third arbitrator to chair the arbitral 
tribunaland then start the procedures within seven days from the date of the 
announcement of this warning no later than 8/6/2021. In the event that this 
period expires without naming an arbitrator from your side, the notifying will 
take the necessary legal procedures to appoint a court on your behalf, with you 
bearing all insurance fees and expenses and attorney fees

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Dubai Courts of First Instance 

Service by Publication
In Case No. 899/2021/18- Real Estate- Restricted Jurisdiction

Heard Before:  Real Estate Sixth Restricted Jurisdiction Circuit No. 216
Case Subject:Claiming to establish the validity and enforceability of the sale agreement 
executed by the plaintiff, in its capacity as the purchaser, and the first defendant, in its capacity 
as the developer, in respect of Unit No. 3, located in Rufi Gardens Project - Emirate of Dubai 
- International City Area, dated 18/12/2008. Ruling with annulment of the procedures taken in 
execution No. 213/2014- Real Estate Execution, invalidity of unit sale, entitlement of the plaintiff 
to Unit No. 3 located in Rufi Gardens Project - Emirate of Dubai - International City Area. 
Rendering a decision to stay of execution actions and sale of aforesaid unit, subject of execution 
No. 213/2014- Real Estate Execution, and obligate the defendants to pay the fees, expenses and 
against attorney's fees.
Plaintiff:  XUXIA LI - Address: UAE - Emirate of Ajman - Al Rumaila - Ajman - libas Building 
- Apt. # 603 - Sixth Floor
Legally Represented by: OMRAN RASHID ABDULLA AL NUAIMI
Notified Party:  1 DESMOND TERENCE HENNRESSY, Capacity: Defendant
Service Subject: The plaintiff filed this case against you to establish the validity and enforceability 
of the sale agreement executed by the plaintiff, in its capacity as the purchaser, and the first 
defendant, in its capacity as the developer, in respect of Unit No. 3, located in Rufi Gardens 
Project - Emirate of Dubai- International City Area, dated 18/12/2008. Ruling with annulment of 
the procedures taken in execution No. 213/2014- Real Estate Execution, invalidity of unit sale, 
entitlement of the plaintiff to Unit No. 3 located in Rufi Gardens Project - Emirate of Dubai - 
International City Area. Issuing a decision to stay of execution actions and sale of aforesaid unit, 
subject of execution No. 213/2014- Real Estate Execution, and obligate the defendants to pay the 
fees, expenses and against attorney's fees.
A hearing is set therefor to be held on Wednesday, corresponding to 20/10/2021 at 08:30 AM, 
at the Remote Litigation Hall (BUILDING DESC&). Therefore, you are required to appear in 
person or by your representative and submit your relevant memoranda or documents to the Court 
at least three days prior to the hearing.
Prepared by:  Mariam Khalifa Al Falasi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
 اإخطار عديل 

MOJAU-2021- 0006282 رقم املعاملة    
املخطر: يونيلد تكنولوجيز)�ض،م،ح( وميثلها ال�سيد/ كريتي كومار مانوباي دي�سي- اجلن�سية: الهند، 

العنوان: ال�سارقة - املنطقة احلرة مطار ال�سارقة الدويل - تي 5 –  045  - الهاتف املتحرك: 0503087595
�سد - املخطر اليهم:

1- �سركة يونيلد تكنولوجيز �ض،م،ح واملقيدة بهيئة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل بالرتخي�ض رقم 08638 ،
العنوان: ال�سارقة - املنطقة احل�رة مطار ال�سارقة الدويل - بي 3 - 03   يونيفر�سال ليتنج اند�سرتى

الهاتف املتحرك : 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443 
اومت �سنداين ب�سفته �سريك يف �سركة يونيلد تكنولوجيز �ض،م،ح )اجلن�سية: الهند(، هريانند  جاى   -  2

العنوان: ال�سارقة - املنطقة احلرة مطار ال�سارقة الدويل - بي 3 – 03  يونيفر�سال ليتنج اند�سرتى
0552237443  -  0558471174  - الهاتف املتحرك: 0506441359 - 0554117272 

يونيلد تكنولوجيز �ض،م،ح ) اجلن�سية: الهند( �سركة  يف  �سريك  ب�سفته  للواين  بكوان   -  3
العنوان: ال�سارقة - املنطقة احلرة مطار ال�سارقة الدويل - بي 3 - 03  يونيفر�سال ليتنج اند�سرتى

 هاتف املتحرك: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443 
للواين ب�سفته �سريك يف �سركة يونيلد تكنولوجيز �ض،م،ح )اجلن�سية: الهند(،  بهارات   -  4

اند�سرتى ليتنج  يونيفر�سال    03  - العنوان: ال�سارقة - املنطقة احل�رة مطار ال�سارقة الدويل - بي 3 
 الهاتف املتحرك: 0506441359 - 0554117272 - 0558471174 - 0552237443 

تكنولوجيز �ض،م،ح )اجلن�سية: الهند(، يونيلد  �سركة  يف  �سريك  ب�سفته  للواين  كونال   -  5
العنوان: ال�سارقة - املنطقة احلرة مطار ال�سارقة الدويل - بي 3 - 03  يونيفر�سال لبتنج اند�سرتى

الهاتف املتحرك :  0552237443- 0558471174 - 0554117272 - 0506441359 
املخطر  ال�سركه  ادارة  ب�ساأن  اليهم  واملخطر  املخطر  النزاع احلا�سل بني  للف�سل يف  بتعيني حمكم  اإخطار   : املو�سوع 
اليها الوىل واخل�سائر التي حلقت بها من جراء ت�سرفات املخطر اليهم الثاين والثالث وحل ت�سفية ال�سركة املخطر 
اليها الوىل ،  مبوجب عقد تاأ�سي�ض ونظام اأ�سا�سي م�سدق اأ�سوليا لدي املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل بتاريخ 
ا�سرتك املخطر مع املخطر اليهم يف تاأ�سي�ض ال�سركة املخطر اليها الوىل /  له  التالية  واملالحق   20/10/2010
�سركةيونيلد تكنولوجيز �ض،م،ح وبالنظر اىل اخل�سائر التي حلقت باملخطر اليها الوىل من جراء ت�سرفات املخطر 
اأ�سرار باملخطر ب�سفته �سريك ومدير  لل�سركة املخطر اليها الوىل ، ورغم املحاولت العديده  اليهم والتي اأحلقت 
و املتكررة من جانب املخطر حلث املخطر اليهم على العمل لإعالء م�سالح ال�سركة اإل انها جميعا قد بائت بالف�سل 
وبدون جدوى، وحيث ان عقد التاأ�سي�ض واملربم بني الطراف لل�سركة املخطر اليها الوىل و املوؤرخ يف 2010/10/17 
وما ن�ست عليه املاده رقم 17 من عقد التاأ�سي�ض واخلا�ض بحل النزاع الذي قد يحدث فقد ن�ست على مايلي ) كل نزاع 
ين�ساأ بني ال�سركاء اأو بني اأحدهم اأوالورثة اأو ممثلى الآخر حول تطبيق اأو تف�سري هذا العقد اأو حول اأي بند من بنوده 
�سوف يحال للتحكيم الذي يتفق عليه ال�سركاء ويف حالة عدم اتفاق الطراف على التحكيم يعني كل طرف حمكما 
التحكيم يف هذه احلالة ملزما  الفي�سل ويكون قرار  التحكيم ي�سمى  واح�دا ثم يقوم املحكمون بتعيني رئي�ض لهيئة 
لالطراف وعلى كل حال فاإن ال�سركة تخ�سع لالأحكام والقوانني والنظم املتبعة يف دولة المارات العربية املتحده على 
انه املقرر ان الن�ض العربي هو الراجح يف حالة النزاع او تناق�ض الن�سو�ض(.  ل�ذل�ك ، اإعمال ملا ن�ست عليه املادة رقم 
لل�سركة املخطر اليها الوىل واملو�سحة اأعاله ، فاإن املخطر يعني من جانبه ال�سيد  واخلا�ض  التاأ�سي�ض  عقد  من   17
املحكم/�سعبان رافت احمد عبد اللطيف ) م�سرى اجلن�سية ( هاتف متحرك / 0528761008. ليكون حمكما عن 
املخطر بهيئة التحكيم ،  لذلك يرجى التكرم مبوافاتنا با�سم املحكم املعني من جانبكم حتى ميكن التوا�سل معهم من 
جانبنا واختيار املحكم الثالث لرئا�سة هيئة التحكيم ومن ثم مبا�سرة الجراءات وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخه 
2021/6/8 ويف حال انتهاء هذه املدة دون ت�سمية حمكم من جانبكم فاإن  الع��الن بهذا الن��ذار يف موعد اق�ساه 
املخطر �سيقوم باإتخاذ الجراءات القانونية الالزمة لتعيني حمكمة نيابة عنكم مع حتميلكم كافة ر�سوم وم�ساريف 

التاأمني واتعاب املحاماة،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

بانو  ن�����س��ي��م  امل���دع���و /  ف��ق��د 
 ، �سديقي  رم�سان  رم�سان 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)N6943956(  رق�����م 

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

0525875143

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف��ق��دت ���س��ه��ادة ال���س��ه��م برقم 
 4346 الإك������ت������ت������اب  ط����ل����ب 
ب��ا���س��م/ح��م��د ���س��ل��ط��ان حممد 
ال���ن���ي���ادي، ����س���ادرة م���ن �سركة 
م����ن����ازل ال���ع���ق���اري���ة وع����دده����ا 
وعلى  ����س���ه���م   200،000
بالرقم  الت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0506675885
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س
�ملرتبطني  �الأ�سخا�ض  بع�ض  مت�ّسح  �د�نته  لل�سغل  �لتون�سي  �لعام  لالحتاد  �لوطني  �لتنفيذي  �ملكتب  جدد 
باللوبيات وببع�ض �الأطر�ف �ل�سيا�سية على عتبات �ل�سفار�ت و�لدول وحتري�سها على تون�ض بدعوى �لدفاع 
عن �لدميقر�طية” متهما �ياهم باأنهم “كثري� ما �نتهكوها طيلة �لع�سرية �ل�سابقة ووّظفوها خلدمة م�ساحلهم 

ة وم�سالح �أحز�بهم وم�سالح �للوبيات �لتي تدعمهم على ح�ساب قوت �ل�سعب وم�ستقبل �الأجيال. �خلا�سّ
و�أعرب �ملكتب يف بيان عن رف�سه م�ساعي هذه �للوبيات �إىل �ال�ستقو�ء بالدول �الأجنبية” د�عيا �إىل �لت�سّدي 
�إىل دعوتها �جلهات �الأجنبية �إىل �خلو�ض يف �ل�ساأن �لد�خلي للبالد فقط من �أجل تاأمني دعم هذه �لدول 

عودتها �إىل �حلكم و�لهيمنة على مفا�سل �لدولة ومو��سلة عبث ع�سرية من �لف�ساد و�لنهب و�الإرهاب.

حذر من ��ستد�مة �لو�سع �ال�ستثنائي:

احتاد ال�سغل يرف�س التحري�س على تون�س

دماوؤهما  �سالت  الذين  الرباهمي 
الزكّية لإنقاذ اجلمهورية.

و������س�����دد ع���ل���ى ان������ه ح������ان ال���وق���ت 
قّرروا  الذين  على  اللثام  لإماطة 
الغ����ت����ي����ال وخ����ّط����ط����وا وم����ّول����وا 
وللك�سف  وحم��ا���س��ب��ت��ه��م  ون���ّف���ذوا 
التي  ك��ّل الغتيالت الأخ��رى  عن 
ومواطنينا  واأمننا  جنودنا  طالت 
و�سيوفنا وتعرية وتفكيك حمالت 
ت�سفري اآلف ال�سباب التون�سي اإىل 
بوؤر التوّتر التي ح�سلت طيلة هذه 

الع�سرية ال�سوداء.

احتاد ال�سغل يدين ويحذر
موؤكدا  وحقيقي  �سامل  ح��وار  من 
ان ال�ستفتاء لي�ض اإّل تتويجا لها 

ل جمّرد اآلية ح�سم دميقراطي.
واأعرب املكتب عن رف�سه موا�سلة 
ال����س���ت���ه���ان���ة ب���ت���اري���خ���ي���ة احل�����وار 
الوطني الذي خي�ض �سنة 2013 
نوبل  تون�ض جائزة  بف�سله  ونالت 
مذّكرا ب�سياقه و�سروطه وبنجاحه 
ال�سقوط يف  ال��ب��الد م��ن  اإن��ق��اذ  يف 
الح����رتاب وال��ت��ط��اح��ن وب���اأّن���ه قد 
اأ�سواطه مب�ساركة  جرى يف بع�ض 
وحمّمد  بلعيد  �سكري  ال�سهيدين 

الوطني  الق��ت�����س��اد  اإن���ق���اذ  اجت����اه 
عاجلة  اجتماعية  تدابري  و�سبط 
وحتّد  الفقر  من  تقّل�ض  وعميقة 
وتر�سي  وال��ب��ط��ال��ة  احل���ي���ف  م���ن 
ول  كانت  اجتماعية  عدالة  اأ�س�ض 

تزال مطلبا �سعبيا ل تنازل عنه.
واعترب ان الإ�سالح ال�سيا�سي مهّمة 
�سرورية لتجاوز حالة ال�سلل التي 
احلايل  ال�سيا�سي  النظام  �سّببها 
جمتمعية  م��ه��ّم��ة  ب��ان��ه��ا  م���ذك���را 
اأحد  على  حكرا  ولي�ست  ت�ساركية 
مهما كانت �سرعّيته وبانها تنطلق 

“الت�سعة  امل����وق����وف����ني  ي��ت��ل��ق  مل 
�سوى  ال��ري��ا���س��ة  ق�سر  يف  اآلف” 
وق������ارورة  خ��ف��ي��ف��ة  ط���ع���ام  “وجبة 
ماء”، قبل اأن تنقلهم ال�سرطة اإىل 
“مركز الفرز يف فان�سان”، بح�سب 

�ساحيلي.
�سهادته  يف  ���س��اح��ي��ل��ي  راب����ح  وق����ال 
من  خ���ال���ي���ا  امل��ع�����س��ك��ر  ه�����ذا  “كان 
جميع و�سائل الراحة: ل اأ�سّرة ول 
الأر�����ض يف  م��راح��ي�����ض. مننا على 
“مكثت  مو�سحا  القار�ض”،  الربد 
هناك ملدة اأ�سبوعني قبل اأن ُي�سمح 

يل بالعودة اإىل املنزل«.
راأيت  الع��ت��ق��الت،  “خالل  وت��اب��ع 
دما  ينزفون  �سخ�سا  نحو ع�سرين 
ع��ل��ى الأر������ض ب��ال��ق��رب م��ن �ساحة 
ال�سرطة  رجال  عدد  كان  النجمة. 
ك����ب����ريا ج������دا وي���ت�������س���رف���ون مثل 
هذا  وق���ال  ال�سر�سة”.  ال��وح��و���ض 
جبهة  �سبكات  يف  ال�سابق  الع�سو 
ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي امل�����س��وؤول��ة عن 
املهاجرين،  م��ن  ال��ت��ربع��ات  ج��م��ع 
اآ�سفا اإن “ال�سرطة األقت جزائريني، 
بع�سهم اأحياء، يف نهر ال�سني لكننا 
ل��ن ن��ع��رف ال��ع��دد ال��دق��ي��ق للجثث 

التي ابتلعها هذا النهر«.
 17 ق���ب���ل  اأن���ه���ح���ت���ى  اإىل  واأ������س�����ار 
ت�سرين الأول- اأكتوبر، ق�سى عدد 
اجلزائريني  املنا�سلني  م��ن  كبري 
خالل  ال�سني”  ن���ه���ر  م���ي���اه  “يف 

حمالت لل�سرطة.
ويذكر الرجل اأنه �سارك “يف اإنقاذ 
الأخرية  اللحظة  يف  ���س��اب  نا�سط 
نهر  يف  ال�سرطة  ب��ه  األ��ق��ت  بعدما 
توليد  حمطة  من  بالقرب  ال�سني 

الكهرباء يف ميناء جونفيليي«.

التدّخالت  رف�����س��ه  ع��ن  ع��رب  ك��م��ا 
الأو�ساع  يف  وال���ت���داول  الأج��ن��ب��ي��ة 
الداخلية التون�سية ال�سرفة حتت 
ذل����ك م�سا�سا  م��ع��ت��ربا  ت��ع��ّل��ة  اأّي�����ة 
بال�سيادة الوطنية وتكري�سا لنزعة 
ا�ستعمارية بائدة ت�سعى اإىل تقدمي 
الدميقراطية يف  درو�ض فا�سلة يف 
له  تتعّر�ض  ما  اأم��ام  ت�سمت  حني 
وت���داي���ن ومن  م��ن تفقري  ت��ون�����ض 
ت��ه��دي��دات اإره���اب���ي���ة يف ظ���ّل حكم 
ا�ستجار  ال���ذي  احل��اك��م  التحالف 
الدفاع  بالدول اخلارجية بدعوى 

عن الدميقراطية.
ال�ساأن  اأن  ع���ل���ى  امل���ك���ت���ب  و�����س����دد 
ُيح�سم  داخ���ل���ي  ����س���اأن  ال��ت��ون�����س��ي 
�سلمّيا بني التون�سيات والتون�سيني 
ت����دّخ����ل خ���ارج���ي  ك������ّل  ان  وع����ل����ى 
تون�ض  مب�سالح  اإ���س��رار  ه��و  اإمّن���ا 

م�سريا  داخ��ل��ه��ا  لل�سراع  وت��اأج��ي��ج 
التدخالت الأجنبية يف  اىل تتايل 
ال�ساأن الداخلي التون�سي وتعّددها 
بع�ض  م�����س��وؤويل  ت�سريحات  ع��رب 
تخ�سي�ض  خ���الل  م��ن  اأو  ال����دول 
الأمريكي  ل��ل��ك��ون��غ��ر���ض  ج��ل�����س��ة 
الإعداد  اأو  الو�سع يف تون�ض  حول 
الربملان  يف  ت�����س��وي��ت  ج��ل�����س��ة  اإىل 
القادم  اأكتوبر   19 ي��وم  الأوروب���ي 
اللوبيينغ  ����س���رك���ات  ع���رب  وذل�����ك 
وب�����س��ح��ن وحت���ري�������ض ���س��اف��ر من 
التون�سيني  امل���ع���ار����س���ني  ب��ع�����ض 
للم�سار الذي جاءت به الإجراءات 
الرئي�ض  اأعلنها  التي  ال�ستثنائية 

يوم 25 يوليو.
التي  الغربية  ال���دول  بع�ض  ودع��ا 
متار�ض �سغوطات على تون�ض اإىل 
تون�ض  جت���اه  �سيا�ستها  م��راج��ع��ة 

بها  العريقة  عالقاتها  وم��راع��اة 
املتبادل  الح���رتام  على  والقائمة 
يف  وح��ّق��ه  ال�سعب  اإرادة  واح����رتام 
حّكامه  واخ��ت��ي��ار  ن��ف�����س��ه  ���س��ي��ا���س��ة 
وبناء عالقات متوازنة. كما دعاها 
اإذا توّفرت لديها اإرادة يف م�ساعدة 
بالتدقيق  دع���م���ه���ا  اإىل  ت���ون�������ض 
يف دي��ون��ه��ا واإل���غ���اء ال��ف��ا���س��د منها 
ومراجعة جدولة ما تبّقى منها اأو 

اإعادة ا�ستثمارها.
وذك��������ر امل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي ان���ه 
 25 قبل  ما  اإىل  العودة  “يرف�ض 
ف�ساد  منظومة  باعتبارها  يوليو 
ق�سري  وتهجري  واإره��اب  وتفقري 
ل��ل�����س��ب��اب ول��ل��ن��خ��ب اأو����س���ك���ت على 

تدمري الدولة وتفكيك املجتمع.
الو�سع  ا����س���ت���دام���ة  م����ن  وح�������ذر 
حتديد  اإىل  داع���ي���ا  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 

اآج����ال ق��ري��ب��ة لإن��ه��ائ��ه منبها من 
تعميق النزعة النفرادية يف اّتخاذ 
م���وا����س���ل���ة جتاهل  ال����ق����رار وم�����ن 
اأف�سل  باعتبارها  الت�ساركية  مبداأ 
انتقال  لإر���س��اء  الت�ساورية  ال�سبل 
دمي���ق���راط���ي ح��ق��ي��ق��ي ب��ع��ي��دا عن 
الت�سادم  ن��زع��ات  اأو  ال���ق���ّوة  غلبة 
لها  ي�سحن  البع�ض  ان  ق��ال  التي 
للتدّخالت  ال��ف��ر���س��ة  اإع���ط���اء  اأو 

اخلارجية.
الأهداف  بتو�سيح  املكتب  وطالب 
املتعّلقة  وال����ت����داب����ري  والآل�����ي�����ات 
عنه  اأعلن  ال��ذي  الوطني  باحلوار 
على  م�سددا  �سعيد  قي�ض  الرئي�ض 
م�سوؤولّية  البالد  اإنقاذ  يعترب  انه 
الأطراف  جميع  حممال  جماعية 
الت�سّدي  ���س��رورة  يف  م�سوؤولّيتها 
بالبالد  د  ترت�سّ ال��ت��ي  للمخاطر 

••اجلزائر-اأ ف ب

يوؤكد رابح �ساحيلي اأحد امل�ساركني 
الأول- ت�����س��ري��ن   17 ت��ظ��اه��رة  يف 

اأن  ب���اري�������ض  يف   1961 اأك���ت���وب���ر 
والدرك  ال�سرطة  رج��ال  “وح�سية 
روايته  خ����الل  مروعة”،  ك���ان���ت 
بحزن  ب����ر�����ض،  ف���رن�������ض  ل����وك����ال����ة 
ذكرياته عن ذلك اليوم الذي قتل 
قمع  يف  اجل��زائ��ري��ني  ع�سرات  فيه 
اإميانويل ماكرون  الرئي�ض  و�سفه 
باأنه “جرائم ل ميكن تربيرها”. 
ق��ب��ل ���س��ت��ني ع���ام���ا ك����ان اأك�����رث من 
يتظاهرون  جزائري  األ��ف  ثالثني 
فرع  ل��دع��وة  تلبية  �سلمي  ب�سكل 
ج���ب���ه���ة ال����ت����ح����ري����ر ال����وط����ن����ي يف 
ف��رن�����س��ا، ب��ه��دف ال��ت��ن��دي��د بحظر 
التجول املفرو�ض على الفرن�سيني 
ح�سرا  “اجلزائريني”  امل�سلمني 
باري�ض  ����س���رط���ة  ق���ائ���د  ق���ب���ل  م����ن 

موري�ض بابون.
اآلف  ع�����س��رة  ان��ت�����س��ر  امل��ق��اب��ل  ويف 
�سرطي ودركي. وكان القمع دمويا 
املتظاهرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ت��ل  اإذ 
اجلثث  ببع�ض  واألقي  بالر�سا�ض 

يف نهر ال�سني.
القتلى  ع������دد  امل������وؤرخ������ون  ي����ق����در 
يكن  مل  اأن  الأق��ل  على  بالع�سرات 
200، بينما ل تتحدث احل�سيلة 
و  قتلى  اأك��رث ثالثة  الر�سمية عن 

11 األف جريح.
تبون  املجيد  عبد  الرئي�ض  واأعلن 
ال�سبت عن “الوقوف دقيقة �سمت 
كّل �سنة، عرب كامل الرّتاب الوطني 
ال�����ّس��اع��ة احلادية  ب���دءا الأح����د، يف 
اأرواح  على  ترّحًما  �سباحا،  ع�سرة 

ع��ل��ى جميع امل�����س��ت��وي��ات وال��ت��ي مل 
تعد تنتظر مزيدا من اإهدار الوقت 

وتبديد اجلهود والطاقات.
بت�سكيل  الحت����اد  ت��رح��ي��ب  وج���دد 
احلكومة معتربا انها خطوة اأوىل 
على طريق جتاوز الأزمة مطالبا 
وحتديد  اأولوياتها  بتو�سيح  اياها 
ا�ستمرارية  واح�������رتام  خ��ط��ط��ه��ا 
بتعّهداتها  الل��ت��زام  ع��رب  ال��دول��ة 
وتنفيذ التفاقات املربمة و�سمان 
احلقوق واحلريات وتر�سيخ مبداأي 
الت�ساركية واحلوار الجتماعي يف 

�سهداء جمازر 17 ت�سرين الأول/
اأكتوبر 1961 بباري�ض«.

الفرن�سي  الرئي�ض  دان  جهته،  من 
باأنه  و�سفه  ما  ماكرون  اميانويل 
تربيرها”،  مي���ك���ن  ل  “جرائم 
لإحياء  ر���س��م��ي��ة  م���را����س���م  خ����الل 
وقال  ل��ل��وق��ائ��ع.  ال�ستني  ال��ذك��رى 
الدولة  رئي�ض  اإن  لالليزيه  ب��ي��ان 
التي  اجل���رائ���م  ب��ال��وق��ائ��ع:  “اأقر 
�سلطة  حت��ت  الليلة  ت��ل��ك  ارت��ك��ب��ت 
موري�ض بابون )قائد �سرطة باري�ض 

يومها( ل ميكن تربيرها«.
اعتقل رابح �ساحيلي الذي كان قد 
و�سل اإىل باري�ض قبل اأربع �سنوات 
ا�ستقر  حيث  )�سمال(  اأوم���ون  من 
و�سال  عندما   1950 يف  وال����داه 

من اجل��زائ��ر، عند مدخل حمطة 
املرتو يف �ساحة النجمة يف باري�ض. 

وكان قد بلغ للتو 19 عاما.
يف  جنتمع  اأن  علينا  “كان  وي��روي 
تظاهرتنا  ل��ب��دء  ال��ن��ج��م��ة  ���س��اح��ة 
اأن  ال�سلمية باأمر واحد: ل ينبغي 

يحمل املنا�سلون اأي اأداة حادة«.
الكبرية  ال�ساحة  ه��ذه  اخ��ت��ي��ار  مت 
الوطني  التحرير  جبهة  قبل  من 
للمهاجرين  جت����م����ع  ك���ن���ق���ط���ة 
ال���ق���ادم���ني م���ن ال�����س��واح��ي حيث 
غرب  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  تقطن 
واأ�سنيري  جونفيليي  مثل  باري�ض 

وناتري.
وخطط لتظاهرات يف اأماكن اأخرى 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة. وق���ال 

اأقاربي  اأح���د  م��ع  “كنت  �ساحيلي 
حاول  �سرطيون.  هاجمنا  عندما 
حمايتي باعتباره اأقوى مني، لكنه 
باأعقاب  ال�سربات  �سيال من  تلقى 
امل�سد�سات والهراوات، ما ت�سبب يف 

ك�سر �ساقه«.
جميع  اع����ت����ق����ال  “مت  واأ�������س������اف 
اجلزائريني اخلارجني من حمطة 
املرتو. كانت + اعتقالت بناء على 
ال�سمات+”، مو�سحا اأن “اإيطاليني 
جنوبيني”  واأم��ريك��ي��ني  واإ���س��ب��ان 
التعليمات  اإىل  م�����س��ريا  اع��ت��ق��ل��وا، 
ال����ت����ي اأع���ط���ي���ت ل����رج����ال ال�����درك 
الفرن�سيني  مبهاجمة  وال�سرطة 
امل�سلمني وهي الت�سمية التي كانت 
ال�ستعمارية  ال�����س��ل��ط��ات  تطلقها 

ع��ل��ى اجل��زائ��ري��ني. وت��اب��ع اأن���ه مت 
�سربات  “حتت  ج��م��ي��ع��ا  ن��ق��ل��ه��م 
لل�سيارات  موقف  اإىل  الهراوات” 

بالقرب من �ساحة النجمة.
وراأى رابح �ساحيلي “ما كان يجب 
�سربات  واب�����ل  حت���ت  ن�����س��ق��ط  اأن 
الروؤو�ض.  على  امل�سد�سات  اأع��ق��اب 
اأكرث  ل  وح�سية،  ال�سربات  كانت 

ول اأقل«.
ال�سيارات  م���وق���ف  “كان  وت���اب���ع 
م��زدح��م��ا. يف م��ن��ت�����س��ف ال��ل��ي��ل مت 
نقلنا باحلافلة اإىل ق�سر الريا�سة 
اأي��ام حتت  مل��دة ثالثة  حيث مكثنا 
وحركيني”،  ال�����س��رط��ة  م���راق���ب���ة 

جزائريون يف اجلي�ض الفرن�سي.
واأك��د اأن��ه خالل اأي��ام الرعب هذه، 

اآ�سيان ت�ستبعد رئي�س املجل�س الع�سكري يف ميامنار من قمتها 
  •• بندر �رسي بيجاوان -رويرتز

قالت بروناي اإنه �ستتم دعوة ممثل غري �سيا�سي من ميامنار 
يف  وذل���ك  ال�سهر،  ه��ذا  اآ�سيا  ���س��رق  ج��ن��وب  دول  قمة  حل�سور 
خطوة غري م�سبوقة لتهمي�ض زعيم املجل�ض الع�سكري احلاكم 
يف  منتخبة  مدنية  حكومة  �سد  انقالبا  ق��اد  ال��ذي  البالد  يف 

فرباير �سباط.
اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  رابطة  خارجية  وزراء  اتخذه  والقرار 
انعقد م�ساء اجل��م��ع��ة، وهو  اج��ت��م��اع ط���ارئ  )اآ���س��ي��ان( خ��الل 
التوا�سل وعدم  �سيا�سة  الذي طاملا حّبذ  للتكتل  ميثل حتول 

التدخل.

اأ�سارت فيه  بيانا  الرئي�ض احلايل لآ�سيان   ، واأ�سدرت بروناي 
اإىل عدم اإحراز تقدم ب�ساأن خارطة الطريق التي وافق عليها 
ال�سالم  ني�سان لإع��ادة  اأبريل  اآ�سيان يف  الع�سكري مع  املجل�ض 

يف ميامنار.
خطوة  اإن  ال�سبت  ي��وم  ال�سنغافورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
“قرار  هلينج  اأوجن  م��ني  الع�سكري  املجل�ض  رئي�ض  ا�ستبعاد 

�سعب ، لكنه �سروري ، لدعم م�سداقية الآ�سيان«.
واأنحى متحدث با�سم احلكومة الع�سكرية يف ميامنار باللوم 
املجل�ض  زع��ي��م  ا�ستبعاد  ق���رار  يف  الأجنبي”  “التدخل  على 
الع�سكري من ح�سور قمة اآ�سيان هذا ال�سهر. وقال املتحدث 
زاو مني تون خلدمة )بي.بي.�سي( الإخبارية باللغة البورمية 

اإن الوليات املتحدة وممثلي الحت��اد الأوروب��ي �سغطوا على 
زعماء اآخرين يف اآ�سيان ل�ستبعاد قائد ميامنار الع�سكري من 

القمة.
اأي�سا...  ه��ن��ا  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  روؤي����ة  “ميكن  واأ����س���اف 
علمنا من َقبل اأن بع�ض املبعوثني من بع�ض الدول التقوا مع 
م�سوؤولني بوزارة اخلارجية الأمريكية وتعر�سوا ل�سغوط من 

الحتاد الأوروبي«.
قرار  اأن  الأح��د  �سباح  الع�سكري  للمجل�ض  ر�سمي  بيان  وذك��ر 

اآ�سيان يتعار�ض مع مبداأها الأ�سا�سي املتمثل يف الإجماع.
وقال البيان اإن “ميامنار ت�سعر بخيبة اأمل �سديدة وتعرت�ض 
ب�سدة على نتائج الجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية حيث اأن 

املناق�سات والقرار ب�ساأن ق�سية متثيل ميامنار مت دون اإجماع 
وكان يتعار�ض مع اأهداف اآ�سيان وميثاقها ومبادئها«.

اأكرث  اإن ق��وات الأم��ن يف ميامنار قتلت  وقالت الأمم املتحدة 
و���س��ط حملة �سارمة  اآلف  اع��ت��ق��ال  م��دين كما مت  األ���ف  م��ن 
ع��ل��ى الإ����س���راب���ات والح��ت��ج��اج��ات اأب��ع��دت ال��ب��الد ع��ن امل�سار 
املجل�ض  ويقول  دول��ي��ة.  اإدان���ات  واأث���ارت  الوليد  الدميقراطي 

الع�سكري اإن هذه التقديرات لعدد القتلى مبالغ فيها.
الدعوة  اإن  بيان  يف  لآ�سيان،  احلايل  الرئي�ض  بروناي،  وقالت 
القمة  �سيا�سية من ميامنار حل�سور  ل�سخ�سية غري  �ستوجه 
التي تعقد من 26 اإىل 28 من اأكتوبر ت�سرين الأول، وذلك 

بعد عدم التو�سل اإىل اإجماع حل�سور ممثل �سيا�سي.

�سهادة مروعة جلزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 يف باري�س

احتجاجات يف الكوجنو تتحول لأعمال عنف 
•• كين�صا�صا-رويرتز

ا����س���ت���خ���دم���ت ال���������س����رط����ة يف ج����م����ه����وري����ة ال���ك���وجن���و 
ا�ستباكات  لتفريق  للدموع  امل�سيل  الغاز  الدميقراطية 
الذي  ال��وق��ت  يف  معار�ض  وزع��ي��م  الرئي�ض  اأن�سار  ب��ني 

اختار فيه النواب رئي�سا جديدا ملفو�سية النتخابات.
اخلبري  ك��ادمي��ا  ديني�ض  الوطنية  اجلمعية  واخ��ت��ارت 
الوطنية  امل��ف��و���س��ي��ة  ل��رئ��ا���س��ة  امل��خ�����س��رم  الن��ت��خ��اب��ي 
امل�ستقلة لالنتخابات التي انتقدها حمللون �سيا�سيون 
املتنازع   2018 انتخابات  يف  ل��دوره��ا  ودبلوما�سيون 
ت�سي�سكيدي  فيليك�ض  ف���وز  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ال��ت��ي  عليها 

بالرئا�سة.

بفرتة  الفوز  اإىل  ت�سي�سكيدي  ي�سعى  اأن  املتوقع  وم��ن 
ثانية عندما يعود الناخبون الكوجنوليون اإىل �سناديق 
اأن تلعب مفو�سية  2023 ، ومن املرجح  الق��رتاع يف 

النتخابات دورا حموريا مرة اأخرى.
وقال تريزور كيباجنول من جمموعة اأبحاث الكوجنو 
النتخابية  )ك���ادمي���ا(  “خربة  اإن  ن��ي��وي��ورك  بجامعة 

لي�ست حمل �سك .
الرئي�ض  م��ن  مقربني  اأ���س��خ��ا���ض  ق��ي��ام  حقيقة  »ول��ك��ن 
الكوالي�ض  وراء  تر�سيحه  بدفع  ت�سي�سكيدي  فيليك�ض 

اأثارت ب�سرعة �سكوكا يف مدى ا�ستقالليته«.
وت�سي�سكيدي  ف��اي��ول��و  م��ارت��ن  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  و�سكل 
اتفاقا انتخابيا يف الفرتة التي �سبقت انتخابات 2018 

، لكن ت�سي�سكيدي انف�سل يف النهاية لت�سكيل جمموعة 
�سيا�سية اأخرى قبل النتخابات.

و�سط  ت�سي�سكيدي  ف��وز  النتخابات  مفو�سية  واأعلنت 
اتهامات وا�سعة النطاق بالتحايل بينما جاء فايولو يف 

املركز الثاين رغم قوله اإنه حقق فوزا �ساحقا.
وتظاهر يوم ال�سبت نحو ع�سرة اآلف من اأن�سار فايولو 
يف �سوارع كين�سا�سا احتجاجا على العديد من الق�سايا 
اختيار  اأث��روا على عملية  �سا�سة  باأن  التهام  بينها  من 

قيادة املفو�سية امل�ستقلة لالنتخابات.
وقال �سهود من رويرتز اإن ال�سرطة اأطلقت الغاز امل�سيل 
واأن�سار  فايولو  اأن�سار  بني  ا�ستباكات  لتفريق  للدموع 
ت�سي�سيكيدي الذين األقوا قنابل حارقة على املحتجني.

برنامج مل�ساحلة املتطرفني امل�سجونني يف املغرب 
•• الرباط-اأ ف ب

اإرهاب،  ق�سية  خلفية  على  امل��غ��رب  يف  عاما   30 بال�سجن  املحكوم  �سالح  ي��اأم��ل 
معانقة احلرية قريبا بعد “م�ساحلته” مع ذاته واملجتمع، بف�سل برنامج �ساعده 

على مراجعة الأفكار املتطرفة التي قادته اإىل ال�سجن.
 2002 العام  اعتقاله  منذ  الق�سبان  وراء  اأي��ام��ه  عاما”   50“ الرجل  يق�سي 
قبل  واإدانته بالإعدام ب�سبب “النتماء خللية اإرهابية ومتويل م�سروع اإرهابي”، 
اأن يخف�ض احلكم اإىل ال�سجن 30 عاما اإثر ا�ستفادته من “م�ساحلة«. وي�ستهدف 
الذي تنظمه املندوبية العامة لل�سجون وموؤ�س�سات ر�سمية  “امل�ساحلة”  برنامج 
اأف��ك��اره��م ب��ني امل��دان��ني يف ق�سايا  2017، ال��راغ��ب��ني يف م��راج��ع��ة  اأخ����رى م��ن��ذ 

التطرف الديني.
“اآمنت  الرباط  �سمال  الواقع  القنيطرة  �سجن  مكتبة  داخ��ل  من  �سالح  ويقول 
تتلطخ  مل  ي��دي  اأن  اهلل  اأحمد  العنف...  فيها  مبا  ال�سواب  اأنها  اعتقدت  باأفكار 
بالدماء«. وهو تعّرف على هذه الأفكار يف اإيطاليا التي هاجر اإليها يف الت�سعينات 
يقول.  كما  امل�سرية”،  الإ�سالمية”  “اجلماعة  م��ن  م�سجد  �سيخ  خ��الل  “من 
بعدها، قّرر تغيري حياته لتبداأ “بهجر بالد الكفر مع اأ�سرته نحو دار الإ�سالم” 

التي كانت اآنذاك “اإمارة طالبان يف اأفغان�ستان«.
لكن هجمات 11 اأيلول-�سبتمرب اأوقفت م�سروعه، فاعتقل بعد عودته اإىل املغرب 

يف 2002. واأدين مع اأفراد خلية من 31 �سخ�سا.
ال�سريعة  يعطلون  ال��ذي��ن  ال��ظ��امل��ني  احل��ك��ام  حم��ارب��ة  ب��وج��وب  “اآمنت  وي�سيف 
والدول التي حتارب امل�سلمني، ا�ستنادا اإىل اآيات واأحاديث مل اأكن موؤهال لفهمها 

الفهم ال�سحيح«.
وبداأت هذه الأفكار تلقى انت�سارا وا�سعا منذ الثمانينات على اخل�سو�ض، مع قتال 
“املجاهدين” �سد ال�سوفيات يف اأفغان�ستان اآنذاك بدعم اأمريكي، قبل اأن ت�سبح 

تهديدا رئي�سيا لالأمن يف العاملني العربي والغربي.
اأك��رث من  3500 �سخ�ض ومّت تفكيك  اأك��رث من   2002 املغرب، اعتقل منذ  يف 
األفي خلية من املت�سددين، بح�سب اأرقام ر�سمية. ووجهت اليهم اتهامات خمتلفة 
الخ..  الأم��ن،  تزعزع  لعمليات  والتخطيط  اإرهابية”  “تنظيمات  اىل  بالنتماء 
يف  احل��رب  ان��دلع  منذ  املتطرفة  بالتنظيمات  مغربيا  مقاتال   1662 والتحق 

�سوريا، وفق م�سدر اأمني بالرباط.
وي��ق��ول حممد دم��ري ال���ذي اأدي���ن ب���الإع���دام ال��ع��ام 2003 ب��الن��ت��م��اء اإىل خلية 
بزعامة يو�سف فكري املتم�سك حتى اليوم باأفكاره العنيفة، اإن عددا  “اإرهابية” 
ممن يتم اعتقالهم “يكت�سفون حاجتهم للتخل�ض من الأفكار التي ت�سيطر عليهم 

عندما يختلون بذواتهم«.
ومل ي�سعر دمري )47 عاما( باحلاجة مل�ساءلة معتقداته اإل بعد �سبعة اأعوام على 
توقيفه، لكن يف املراجعة “كنت �سادقا مع نف�سي كما كنت �سادقا حني اآمنت بتلك 

الأفكار املنحرفة«.
ما قاد  وبداأ حينها م�سارا طويال لإقناع امل�سوؤولني “باأن ميدوا لنا يد امل�ساعدة”، 
30 عاما �سجنا، ثم اأفرج عنه يف 2017  اإىل خف�ض عقوبته العام 2011 اإىل 

بعد م�ساركته يف اأوىل دورات برنامج “م�ساحلة«.
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  كراكا�س »تعلق م�ساركتها« باحلوار مع املعار�سة 
•• كراكا�س,-اأ ف ب

املعار�سة  مع  احل��وار  يف  م�ساركتها”  “تعليق  الفنزويلية  ال�سلطة  اأعلنت 
الذي كان مفرت�سا اأن يتوا�سل اأم�ض الأحد يف املك�سيك، وذلك ردا منها على 
ت�سليم الراأ�ض الأخ�سر للوليات املتحدة رجل الأعمال الكولومبي األيك�ض 

�سعب املقرب من الرئي�ض الفنزويلي نيكول�ض مادورو.
ويف بيان، قال رئي�ض الربملان الفنزويلي خورخي رودريغيز الذي يراأ�ض اأي�سا 

مع  احل���وار  اإىل  الفنزويلية  احلكومة  وف��د 
م�ساركته  تعليق  يعلن  “وفدنا  اإن  املعار�سة، 
ل��ن نح�سر  واحل���وار.  املفاو�سات  ط��اول��ة  يف 
تبداأ  اأن  مقررا  كان  التي  )الرابعة(  اجلولة 
احتجاجا  الأول-اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين   17 غ��دا 
على العتداء الوح�سي على األيك�ض �سعب«.

ال�سبت  الأخ�������س���ر  ال����راأ�����ض  دول�����ة  و���س��ل��م��ت 
مادورو  من  املقرب  �سعب  املتحدة  للوليات 
والذي تتهمه وا�سنطن بغ�سل اأموال بح�سب 
ما قال لوكالة فران�ض بر�ض م�سدر يف فريقه 
�سعب  األيك�ض  اأن  امل�����س��در  واأك���د  ال��ق��ان��وين. 
“على منت الطائرة يف طريقه اىل الوليات 

املتحدة«. واأعلنت وزارة العدل الأمريكية اأن الراأ�ض الأخ�سر �سلمت ال�سبت 
�سعب اإىل الوليات املتحدة. واأ�سافت الوزارة يف بيان اأن من املتوقع مثول 
�سعب اأمام حمكمة يف فلوريدا الثنني 18 ت�سرين الأول-اأكتوبر، �ساكرة 

حلكومة الراأ�ض الأخ�سر م�ساعدتها يف هذه “الق�سية املعقدة«.
ت�سليم �سعب  اإن عملية  دوكي من جهته  اإيفان  الكولومبي  الرئي�ض  وقال 
متت. وكتب دوكي على تويرت “ت�سليم األيك�ض �سعب هو انت�سار يف جمال 
مكافحة تهريب املخدرات وغ�سيل الأموال والف�ساد التي عززتها دكتاتورية 

نيكول�ض مادورو«.

•• نيويورك-اأ ف ب

املوظفني  اآلف  ع�������س���رات  ب������داأ 
لوحوا  اأو  اإ�سرابات  الأمريكيني 
ل�ساعات  العمل  خلفية  على  بها 
طويلة يف ظروف مرتدية خالل 
جائحة كوفيد-19 مقابل ارتفاع 

اأرباح اأ�سحاب العمل.
مع  ات��ف��اق  اإىل  ي��ت��و���س��ل��وا  مل  اإذا 
ب�ساأن  ه���ول���ي���وود  ا���س��ت��ودي��وه��ات 
اتفاقية جماعية جديدة،  اعتماد 
�سي�سرب الإثنني 60 األف ع�سو 
ال������دويل  اأم�����ريك�����ي يف الحت��������اد 

ملوظفي امل�سرح وال�سينما.
كما يلوح نحو 31 األف موظف يف 
برمانينتي”  “قي�سر  جمموعة 
ال����ولي����ات  ال�������س���ح���ي���ة يف غ������رب 

املتحدة بوقف العمل قريبا.
اآلف   10 م��ن��ذ اخل��م��ي�����ض  وب�����داأ 
اإ�سرابا يف �سركة ت�سنيع  موظف 
وي�سرب  اجلرارات “جون دير”، 
����س���رك���ة  يف  م�����وظ�����ف   1400
“كيلوغز” ل�سناعة حبوب رقائق 
الأول/ ت�����س��ري��ن   5 م��ن��ذ  ال�����ذرة 

اأك��ت��وب��ر، وك��ذل��ك اأك��رث م��ن األفي 
“مري�سي”  م�ست�سفى  موظف يف 
يف بوفالو منذ 1 ت�سرين الأول/

اأكتوبر.
“�سرتايكتوبر”،  ك��ل��م��ة  ظ��ه��رت 
لكلمتي  م���دم���ج  اخ��ت�����س��ار  وه����ي 
اإ�سراب واأكتوبر )ت�سرين الأول(، 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ه���ذا  ي����ك����ون  اأن  ي���ف���رت����ض  ك������ان 
الربملانية  للجنة  حا�سما  الأ�سبوع 
التي حتقق يف هجوم ال�ساد�ض من 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر على مبنى  ك��ان��ون 
وتركز  )ال��ك��اب��ي��ت��ول(  الكونغر�ض 
الرئي�ض  لعبه  ال���ذي  ال����دور  ع��ل��ى 
لكنه  فيه،  ترامب  دونالد  ال�سابق 

اأثار خيبة اأمل.
وكان من املقرر اأن ت�ستمع اللجنة 
امل�ست�سار  ب��ان��ون  �ستيف  لإف��ادت��ي 
اجلمهوري  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر  ال�����س��اب��ق 
كا�ض  ال�سابق  الأم��ن��ي  وامل�ست�سار 
التايل  اليوم  باتيل اخلمي�ض، ويف 
ال�سابق مارك  الأرك��ان  رئي�ض  اإىل 
امل�سوؤول  �سكافينو،  ودان  م��ي��دوز 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  ع���ن  ال�����س��اب��ق 

الجتماعي.
اأن  بعد  اأي منهم  لكن مل يح�سر 
ال�سلطة  ترامب حق  دون��ال��د  اأث��ار 
على  الإب���ق���اء  م�����س��األ��ة  التنفيذية 
ملنعهم  حم���ددة،  معلومات  �سرية 
من الإدلء ب�سهاداتهم، ما يك�سف 
الكونغر�ض  ���س��الح��ي��ات  ح�����دود 
يرف�ض  ع���ن���دم���ا  ال���ت���ح���ق���ي���ق  يف 

امل�سوؤولون حما�سبتهم.
وع�����������دت جل�����ن�����ة ال����ت����ح����ق����ي����ق يف 
ب���اأن تكون  ال��ن��واب م���رارا  جمل�ض 
ي�ستجيبون  ل  الذين  مع  �سارمة 
ل�ستدعاءاتها واأعلنت اأنها اأطلقت 

مالحقات �سد �ستيف بانون.

املرتبات،  يف  وزي����ادة  الأ���س��ب��وع  يف 
م��ن ب��ني اأ���س��ي��اء اأخ����رى. وح�سل 
“نابي�سكو”  يف  امل�����س��رب��ني  اآلف 
ل�سركة  )فرع  اخلفيفة  للوجبات 
على  ال��ع��م��الق��ة(  “مونديليز” 
بعد  اأيلول/�سبتمرب  يف  امتيازات 

خم�سة اأ�سابيع من الحتجاج.
ه�����ن�����اك م���������س����در حت���ف���ي���ز اآخ������ر 
العمال  “اإدراك  وه��و  لالإ�سراب، 
�سروريون،  اأن��ه��م  ال���وب���اء  اأث���ن���اء 
يعمل  اأن  القت�ساد ل ميكن  واأن 
يالحظ  م����ا  وف������ق  بدونهم”، 

موراي.
ا����س���ت���ف���ادت ال���ن���ق���اب���ات اأي�������س���ا يف 
ال�������س���ن���وات الأخ�������رية م���ن ظهور 
خمتلفة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ح��رك��������������ات 
نقابة  م����ث����ل  م����ع����ه����ا،  ����ق����ت  ن���������سّ
اأريزون���ا،  يف  ال�سياف������ة  ع��م��ال 
منظم����ات  م����ع  ت���ع���اون�������ت  ك���م���ا 

املهاجرين.
“�سيكون  م�����وراي  ج��و���ض  ي��ق��ول 
ولن  عك�سي،  ت��اأث��ري  حتما  ه��ن��اك 
تكاليف  ب��زي��ادة  ال�سركات  ت�سمح 

الأجور اأكرث من الالزم«.
“اأظهر  ذل����ك  غ�����س��ون  يف  ل��ك��ن 
الجتماع  وعلماء  القت�ساديون 
العمل  ����س���وق  ���س��ه��د  ك��ل��م��ا  اأن������ه 
)كما  امل��وظ��ف��ني  على  اأك���رب  طلبا 
ه���و احل�����ال ح���ال���ًي���ا يف ال���ولي���ات 
املتحدة(، كلما زادت قوة املوظفني 

واحتمالية الإ�سراب«.

الأق�������ل، ل��ك��ن مل ي��ت��م ات���خ���اذ اأي 
اإجراء.

الكونغر�ض  اأبحاث  خدمة  وقالت 
“ب�سبب  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  تقرير  يف 
هذه ال�سلطة التقديرية، اأ�سبحت 
ع���رق���ل���ة ع���م���ل ال���ك���ون���غ���ر����ض غري 

فعالة تقريبا«.
العدل  وزي�������ر  واف�������ق  ل����و  وح����ت����ى 
الدعاوى  ع��ل��ى  غ��ارلن��د  م��ريي��ك 
الأمر  ي�ستغرق  فقد  الق�سائية، 

ا�سهرا.
فيكمن  امل��ت��اح  الثالث  اخل��ي��ار  اأم���ا 
مدنية  اإج�����راءات  اإىل  ال��ل��ج��وء  يف 
اأن يطلب  اأم���ام امل��ح��اك��م. ومي��ك��ن 
اأن  ف��درايل  قا�ٍض  من  الكونغر�ض 
ينفذ اأوامره لال�ستدعاء، وال�سهود 
�سيعرقلون  ي��ت��ح��دون��ه��م  ال���ذي���ن 
لكن  الق�ساء.  �سري  ح�سن  بذلك 

الوقت ميثل جمددا امل�سكلة هنا.

على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
حتى اأن النائبة البارزة من اجلناح 
الدميوقراطي  للحزب  الي�ساري 
كورتيز  اأوك��ا���س��ي��و  األ��ك�����س��ان��دري��ا 
ا���س��ت��ع��م��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع تويرت 

اخلمي�ض.
عاما يف   18 منذ  امل��وظ��ف  يقول 
�سركة “كيلوغز” دان اأوزبون اإنه 
اأثناء  ال��ك��رث  الغائبني  لتعوي�ض 
“�سحينا  ك���ورون���ا  وب�����اء  ت��ف�����س��ي 
بوقتنا مع عائالتنا )...( للتاأكد 
من و�سول علب رقائق الذرة اإىل 

املتاجر«.
“هل هذه هي  وي�سيف مت�سائال 

الطريقة التي نكافاأ بها؟
 م���ن خ���الل م��ط��ال��ب��ت��ن��ا بتقدمي 
املدير  ي��ح��ظ��ى  ت���ن���ازلت يف ح��ني 
امل�سوؤولني  وك����ب����ار  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

بزيادات؟«.
النقابي  ال����ف����رع  رئ���ي�������ض  ي�����س��ع��ر 

املحلي باأنهم تعر�سوا للخداع.
ويقول “نحن ل نطلب زيادات يف 

الرواتب”.
 ل ميانع املوظفون �ساعات العمل 
عدم  يعار�سون  لكنهم  الطويلة، 
ح�������س���ول ك���اف���ة امل���وظ���ف���ني على 
المتيازات نف�سها واإلغاء التعديل 
تكلفة  لتنا�سب  لالأجور  التلقائي 

ت�سم اأكرث من األف عامل.
ل��ك��ن اأ����س���ت���اذ ع��ل��م الج���ت���م���اع يف 
جامعة فاندربيلت جو�ض موراي 
ي��ق��ول اإن ه����ذا الجت�����اه اآخ����ذ يف 
الرتفاع ب�سكل وا�سح منذ حركة 
فريجينيا  يف  امل��ع��ل��م��ني  اح��ت��ج��اج 

الغربية عام 2018.
الإ�سراب  امل��ع��ل��م��ون  حينها  ق���رر 
التفاقية  م��ن  اأملهم  خيبة  بعد 
نقابتهم،  ع��ل��ي��ه��ا  ف��او���س��ت  ال��ت��ي 

وح�سل����وا على مطالبهم.
تاأثري  الإ�������س������راب  ل����ذل����ك  ك�����ان 

الدومين�����و يف الوليات املتحدة.
جنحت  “كلما  م�����وراي  ي�����س��ي��ف 
لأن  ع����دده����ا،  زاد  الإ�����س����راب����ات، 
اأنهم  النا�ض بدوؤوا يعتقدون حقا 
ق��ادرون على النت�سار وهم على 
اأو  باأجورهم  للمخاطرة  ا�ستعداد 

بوظائفهم«.
�سركة  ع����م����ال  اإ��������س�������راب  ج�������اء 
اإ�سراب  اأع���ق���اب  يف  “كيلوغز” 
كان�سا�ض  يف  م����وظ����ف   600
للكعك  لي”  “فريتو  مب�سنع 
يف متوز/يوليو، وهو فرع ل�سركة 

“بيب�سيكو«.
ت����وق����ف امل����وظ����ف����ون ح��ي��ن��ه��ا عن 
للح�سول  ي��وم��ا   19 مل��دة  العمل 
ع��ل��ى ���س��م��ان ي����وم ع��ط��ل��ة واح���د 

مل حتقق اللجنة حتى الآن �سوى 
جناح حدود. وتعر�ض وزير العدل 
ال�����س��اب��ق ب��ال��ن��ي��اب��ة ج��ي��ف��ري روزن 
ل�������س���غ���وط م����ن قبل  خ�����س��و���س��ا 
ترامب لإ���س��راك وزارت��ه يف حملة 
ب�ساأن  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ض  ت�سليل 

تزوير النتخابات.
لكن معار�سيه يرون اأن الكونغر�ض 
عرقلة  من  ترامب  منع  يف  اأخفق 

حتقيقه.

- »�نقالب بطيء« -
ترى فيونا هيل، الزميلة يف معهد 
ال�سابقة  وامل���ت���ع���اون���ة  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
ع���دم ثقته يف  اأن  امل��ل��ي��اردي��ر،  م��ع 
الكونغر�ض واأكاذيبه حول التزوير 
“انقالبا  ت�������س���ك���ل  الن����ت����خ����اب����ي 

بطيئا«.
عددا  الكونغر�ض  يتبع  اأن  وميكن 
لإف�سال  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����س��ب��ل  م���ن 
م������ن������اورات ت�����رام�����ب. ل���ك���ن جنم 
ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع ال�����س��اب��ق الذي 
التهام  ال��ك��ون��غ��ر���ض  اإل���ي���ه  وج����ه 
مرتني ومتت تربئته فيهما ميكن 

اأن ي�ستخدم عددا من احليل.
بحق  العليا  املحكمة  ق�ست  فقد 

املحكمة العليا اإذا لزم الأمر.

- عرقلة عمل �لكونغر�ض -
الكونغر�ض  ال����ت����ف  ت����اري����خ����ي����ا، 
ع��ل��ى امل��ح��اك��م م�����س��ت��خ��دم��ا حجة 
احرتام  لفر�ض  عمله”  “عرقلة 
اإ�سدار  عرب  ال�ستدعاء،  مذكرات 
ال�سهود  و���س��ج��ن  ب��ت��وق��ي��ف  اأم�����ر 
مل  الو�سيلة  ه��ذه  املتمردين.لكن 
ثمانني  م��ن  اأك���رث  منذ  ت�ستخدم 

عاما.
ويالحق �ستيف بانون بتهم جنائية 
مبوجب  الكونغر�ض  عمل  بعرقلة 
وين�ض   1857 يف  ���س��در  ق��ان��ون 
على اعتبار ذلك جرمية فدرالية 
بال�سجن ملدة ميكن  يعاقب عليها 

اأن ت�سل اإىل 12 �سهرا.
ويتطلب ذلك ت�سويتا يف جمل�ض 
وزارة  على  الأم���ر  لعر�ض  ال��ن��واب 

العدل.
وزارة  ق���ال���ت   ،1984 يف  ل���ك���ن 
امل�سوؤولني  لن تالحق  اإنها  العدل 
عمل  ل����ع����رق����ل����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ني 
الكونغر�ض عندما ي�ستند ذلك اإىل 
حق ال�سلطة التنفيذية يف احلفاظ 

على �سرية بع�ض املعلومات.
وح���ت���ى ع���ن���دم���ا ل ي���ك���ون الأم�����ر 
ال�سلطات  تلجاأ  م��ا  ن���ادرا  ك��ذل��ك، 

اإليه.
جمل�ض  ا�ستدعى   ،2008 ومنذ 
اأو  النواب �ستة م�سوؤولني حاليني 
على  الأب��ي�����ض  ال��ب��ي��ت  يف  �سابقني 

امل�سربني  اأن  اإىل  برونفنربيرن 
بتح�سني  ال��غ��ال��ب  يف  “يطالبون 

ظروف العمل«.
“املوؤ�س�سات  اأن  اخل��ب��رية  وت��وؤك��د 
م�سبوقة  غ����ري  اأرب�����اح�����ا  حت���ق���ق 
وتطلب من املوظفني العمل اأكرث 

العي�ض، وهي نقطة مهمة يف ظل 
ارتفاع الت�سخم املايل.

و�سدد على اأن الإ�سراب “�سي�ستمر 
بقدر ما يتطلب الأمر«.

احلركات  يف  املتخ�س�سة  ت�سري 
كيت  ك��ورن��ي��ل  بجامعة  النقابية 

التفاقات اجلماعية التي ل تلبي 
تالحظ  ك���م���ا  احتياجاتهم”، 

برونفنربيرن.
من ال�سعب معرفة العدد الدقيق 
لالإ�سرابات، اإذ ل حت�سي حكومة 
الوليات املتحدة �سوى تلك التي 

بع�ض  م�����س��ى، ويف  وق���ت  اأي  م��ن 
يف  بحياتهم  يخاطرون  الأح��ي��ان 

ظل تف�سي كوفيد«.
العمل  اأ����س���ح���اب  م���واج���ه���ة  ويف 
الذين يرف�سون تقدمي تنازلت، 
�سار املوظفون “اأقل ميال لقبول 

للمرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����س��الح��ي��ات 
اأج��ل منع  م��ن   2019 الأوىل يف 
ال��ك��ون��غ��ر���ض م���ن ال���و����س���ول اإىل 
تقرير القا�سي مولر باأكمله حول 
النتخابات  يف  ال��رو���س��ي  ال��ت��دخ��ل 

ال��روؤ���س��اء يف احل��ف��اظ على �سرية 
ب���ع�������ض ال����وث����ائ����ق وامل���ن���اق�������س���ات، 
اأول من  ل��ي�����ض  ت���رام���ب  ودون���ال���د 

ي�ستفيد من ذلك.
ه������ذه  اإىل  ال�������س������ت������ن������اد  ومت 

ترامب. وقد ت�ستغرق هذه املعركة 
ا�سهرا اإن مل يكن �سنوات اإذا �سمم 
البالغ  النيويوركي  الأعمال  رجل 
من العمر 75 عاما على معار�سة 
ك��ل اأم���ر ا���س��ت��دع��اء وال���ذه���اب اإىل 

الأم����ريك����ي����ة. ل���ك���ن ع������ادة ميلك 
الرئي�ض احلايل �سالحية البت يف 
تطبيق هذا احلق ولي�ض الرئي�ض 
ال�����س��اب��ق. وح��ت��ى الآن رف�����ض جو 
بايدن حتى الآن اع��اداءات دونالد 

يقودها مراهقون حمبطون.. موجة اإ�سرابات تهز الوليات املتحدة 

 ت�سليم رجل اأعمال مقرب من مادورو اإىل الوليات املتحدة 
•• ميامي-اأ ف ب

الأعمال  امل��ت��ح��دة رج���ل  ل��ل��ولي��ات  الأخ�����س��ر  ال���راأ����ض  دول���ة  �سلمت 
الكولومبي األيك�ض �سعب وهو �سديق مقرب من الرئي�ض الفنزويلي 
اأعلنت  اأم��وال، بح�سب ما  بغ�سل  وا�سنطن  تتهمه  م��ادورو  نيكول�ض 
وزارة العدل الأمريكية. وقالت الوزارة يف بيان اإن من املتوقع مثول 
�سعب اأمام حمكمة يف فلوريدا الثنني 18 ت�سرين الأول-اأكتوبر، 
“الق�سية  ه��ذه  يف  م�ساعدتها  الأخ�����س��ر  ال��راأ���ض  حلكومة  ���س��اك��رة 
م�ساركتها”  “تعليق  ال�سبت  الفنزويلية  ال�سلطة  واأعلنت  املعقدة”. 
اأن يتوا�سل الأح��د يف  ال��ذي ك��ان مفرت�سا  يف احل��وار مع املعار�سة 

املك�سيك، وذلك ردا منها على ت�سليم �سعب للوليات املتحدة.
الذي  رودريغيز  خورخي  الفنزويلي  الربملان  رئي�ض  قال  بيان،  ويف 

يراأ�ض وفد احلكومة الفنزويلية اإىل احلوار مع املعار�سة، اإن “وفدنا 
نح�سر  ل��ن  واحل���وار.  املفاو�سات  ط��اول��ة  يف  م�ساركته  تعليق  يعلن 
اجلولة )الرابعة( التي كان مقررا اأن تبداأ اأم�ض 17 ت�سرين الأول-

األيك�ض �سعب«. ويف  الوح�سي على  اأكتوبر، احتجاجا على العتداء 
وقت �سابق قال م�سدر يف الفريق القانوين اخلا�ض ب�سعب لوكالة 
فران�ض بر�ض اإن الأخري “على منت الطائرة يف طريقه اىل الوليات 
واجهة  رج��ل  باأنه  �سعب  الفنزويلية  املعار�سة  وو�سفت  املتحدة«. 

يقوم ب�سفقات م�سبوهة لنظام مادورو ال�سرتاكي.
به  ال��ذي تعرتف  الفنزويلية خ��وان غوايدو  املعار�سة  ورح��ب زعيم 
الوليات املتحدة واأكرث من 50 دولة اأخرى رئي�سا بالوكالة للبالد، 
بخطوة ت�سليم �سعب. وكتب على تويرت “نحن الفنزويليني الذين 
البلدان  يف  العدالة  نظام  نحرتم  ل�سنوات،  خمتطفة  العدالة  راأينا 

الأخ�سر  ال��راأ���ض  وواف��ق��ت  الأخ�����س��ر«.  ال��راأ���ض  الدميوقراطية مثل 
ال�سهر املا�سي على ت�سليم �سعب للوليات املتحدة رغم احتجاجات 
كراكا�ض. وقال الرئي�ض الكولومبي اإيفان دوكي من جهته اإن عملية 
ت�سليم �سعب متت. وكتب دوكي على تويرت “ت�سليم األيك�ض �سعب 
الأموال  وغ�سيل  امل��خ��درات  تهريب  مكافحة  جم��ال  يف  انت�سار  هو 

والف�ساد التي عززتها دكتاتورية نيكول�ض مادورو«.
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  و�ستوا�سل  دع��م��ت  “كولومبيا  واأ���س��اف 
يقودها �سعب«.  التي  للحدود  العابرة  �سبكة اجلرمية  التحقيق يف 
اعتقل �سعب الذي اتهم بغ�سل الأموال يف متوز/يوليو 2019 يف 
ميامي، عندما توقفت طائرته يف الراأ�ض الأخ�سر منت�سف حزيران/

يونيو 2020 للتزود بالوقود. وهو كان ينتظر منذ اأكرث من عام 
املتحدة  ال��ولي��ات  وتتهم  م�سريه.  الأرخ��ب��ي��ل  يف  الق�ساء  يقرر  اأن 

ب��اإدارة �سبكة وا�سعة �سمحت للزعيم ال�سرتاكي  �سعب )49 عاما( 
خم�س�سة  غذائية  م�ساعدات  بتحويل  ونظامه  م���ادورو  نيكول�ض 
لفنزويال ل�ساحلهم. ويف اآذار/مار�ض، اأمرت حمكمة دول املجموعة 
القت�سادية لدول غرب اإفريقيا )اإيكوا�ض( بالإفراج عن �سعب. لكن 
املحكمة العليا يف الراأ�ض الأخ�سر �سادقت على قرار ت�سليم �سعب 

الذي كان يخ�سع لالإقامة اجلربية.
وراأى �سعب الذي قدم ا�ستئنافا اإىل املحكمة الد�ستورية، يف القرار 
التي  واملالحقات  لتوقيفه  ال�سيا�سية”  بالطبيعة  مرتبطا  “ظلما 
األفارو  و�سريكه  �سعب  باأن  وي�ستبه  املتحدة.  الوليات  ت�ستهدفه يف 
350 مليون دولر من  الأم��وال، ح��ّول  اأي�سا بغ�سل  املتهم  بوليدو 
فنزويال اإىل ح�سابات اأجنبية ميلكانها اأو ي�سيطران عليها. ويواجه 

الرجالن عقوبة بال�سجن ت�سل اإىل 20 عاما.

يحاول عرقلة �لتحقيق يف �لهجوم على �لكابيتول؟

ماذا ي�ستطيع اأن يفعل الكونغر�س اأمام مناورات ترامب؟

قاتل النائب الربيطاين �سارك بربنامج ملكافحة التطرف 
•• يل-اون-�صي-اأ ف ب

ذكرت تقارير اإعالمية بريطانية اأن املهاجم الذي قتل النائب الربيطاين 
اإىل  املا�سي  يف  اأحيل  قد  ك��ان  طعنا،  اأمي�ض  ديفيد  املحافظني  ح��زب  عن 
خلطر  معر�سون  اأنهم  ُيعتقد  الذين  لالأفراد  خم�س�ض  وطني  برنامج 

اجلنوح نحو التطرف.
اأمام  اإن  اأم�ض الأول ال�سبت  وقالت ال�سرطة الربيطانية يف وقت متاأخر 
ل�ستجواب  الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين   22 اجلمعة  حتى  مهلة  املحققني 
بتمديد  لهم  �سمح  ال���ذي  الإره����اب  ق��ان��ون  مب��وج��ب  املعتقل  ب��ه  امل�ستبه 
مرتبط  حمتمل  “دافع  يف  حتقق  اأن��ه��ا  اإىل  ال�سرطة  واأ���س��ارت  اعتقاله. 

بالتطرف .
من  تاأكيدا  تلقت  اإنها  �سي”  بي  “بي  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 

م�سوؤولني باأن الرجل يدعى علي حربي علي.
واأ�سارت اإىل اأن علي، املواطن الربيطاين من اأ�سل �سومايل، اأحيل قبل 
ُيعتقد  الذين  ب��الأف��راد  اخلا�ض  “ْبريِفْنت”  برنامج  اإىل  �سنوات  ب�سع 
باأن علي  ُيعتَقد  اإنه  اأنهم معر�سون خلطر التطرف. وقالت بي بي �سي 
مل مُي�ض وقتا طويال يف هذا الربنامج التطوعي، ومل ي�سكل اأبدا ب�سكل 

ر�سمي “مو�سع اهتمام” بالن�سبة اإىل وكالة الأمن الداخلي “اإم اآي 5«.
اأن  تعتقد  الأم��ن  واأج��ه��زة  ال�سرطة  اأن  تاميز  �سنداي  �سحيفة  وذك��رت 
واأنه رمبا  “التطرف ب�سكل ذاتي”،  املهاجم ت�سرف مبفرده وجنح نحو 

ا�ستلهم العملية من حركة ال�سباب ال�سومالية املرتبطة بالقاعدة.
الوزراء  لرئي�ض  ال�سابق  امل�ست�سار  ك��الن،  علي  حربي  علي،  وال��د  واأك���د 
“اأ�سعر  اأن جنله حمتجز، م�سيفا  تاميز  ل�سحيفة �سنداي  ال�سومايل، 

ب�سدمة �سديدة«.

وقالت ال�سرطة اإنها اأجرت عمليات تفتي�ض يف ثالثة عناوين يف منطقة 
لندن. وذكرت �سحيفة ذا �سن اأن املهاجم طعن النائب اأمي�ض مرات عدة 

امام اأنظار امراأتني، قبل اأن يجل�ض وينتظر و�سول ال�سرطة.
اأمرت مبراجعة تدابري حماية الربملانيني  وكانت احلكومة الربيطانية 

بعد هذه الواقعة.
حيث  امليثودية،  الكني�سة  يف  اجلمعة  عاما   25 البالغ  ال��رج��ل  واعُتقل 
ناخبيه  ا�ستقبل  قد  اأطفال  خلم�سة  والأب  عاما   69 البالغ  النائب  كان 
وقالت  لندن.  �سرق  كيلومرتا  �ستني  ح��واىل  بعد  على  يل-اأون-���س��ي  يف 
بالتطّرف  �سلة  على  دوافعها  تكون  “قد  اجلرمية  اإن  العا�سمة  �سرطة 

الإ�سالمي«.
واأ�سارت  اإرهابي”  “عمل  باأنها  القتل  بيان جرمية  ال�سرطة يف  وو�سفت 
مرتبط  حمتمل  داف���ع  ع��ن  “ك�سفت  الأوىل  التحقيق  عنا�سر  اأن  اإىل 

بالتطرف ».
واأعلنت اأن “�سرطة مكافحة الإرهاب تتوىل التحقيق” الذي ل يزال يف 

“مراحله الأولية«.
وقالت �سحيفة “ذي غارديان” اإن بيانات امل�ستبه به تتطابق مع بيانات 

�سخ�ض اأبلغ عنه موؤخرا برنامج مكافحة التطرف )بريفنت(.
اأم��ي�����ض ال��ن��ائ��ب منذ نحو اأرب��ع��ني ع��ام��ا وال���ذي اأ���س��اد به  اأح���دث م�سرع 

برملانيون من جميع التيارات، �سدمة يف البالد.
جون�سون  بوري�ض  املحافظ  ال���وزراء  رئي�ض  و�سع  ال��وح��دة،  عن  وتعبريا 
يف  معا  الزهر  من  اإكليلني  �ستارمر  كري  املعار�ض  العمال  ح��زب  وزعيم 
لر�سالة  تويرت �سورة  ون�سر جون�سون على  ال�سبت.  املاأ�ساة �سباح  موقع 
“زميل  ب��اأن��ه  الأخ���ري  فيها  و���س��ف  اأم��ي�����ض  اإن���ه و�سعها عند �سريح  ق��ال 

و�سديق حمبوب جدا«.

خطف 15 مب�سرا اأمريكيا على اأيدي ع�سابة يف هايتي
•• بور او برن�س-اأ ف ب

خطفت ع�سابة نحو 15 مب�سرا اأمريكيا ظهر ال�سبت يف �سرق بور او برن�ض 
على ما اأكد م�سدر اأمني هايتي لوكالة فران�ض بر�ض.

وقال امل�سدر اإن املجموعة التي ت�سم بني 15 و17 مواطنا اأمريكيا وبينها 
اأ�سهر عمليات  التي ت�ساعف منذ  امل�سلحة  اأيدي الع�سابة  اأطفال، باتت يف 
واحلدود  الهايتية  العا�سمة  بني  الواقعة  املنطقة  يف  وال�سرقات  اخلطف 
مع جمهورية الدومينيكان. ومل يحدد امل�سدر ما اإذا كانت الع�سابة طلبت 
فران�ض  لوكالة  الأمريكية  احلكومة  با�سم  متحدث  قال  جهته  من  فدية. 
اأهم  من  و�سالمتهم،  اخل��ارج  الأمريكيني يف  املواطنني  “رفاهية  اإن  بر�ض 
اأولوياتنا يف وزارة اخلارجية. نحن على علم بهذه املعلومات ولي�ض لدينا 
 400“ ع�سابة  اأوق��ف��ت  ال�سبت،  �سباح  يف  احل���ايل«.  الوقت  يف  ن�سيفه  ما 
امل�سلحة عدة �سيارات على الطرق ال�سريعة التي ت�سيطر عليها،  ماووزو” 
اإىل ع��دد غ��ري م��ع��روف حتى الآن  ب��الإ���س��اف��ة  اأم��ريك��ي��ني  وخطفت رع��اي��ا 
املب�سرين  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  اأمني  قال م�سدر  هايتي.  من مواطني 
دار لالأيتام تبعد حواىل ثالثني  اإىل  زي��ارة  وعائالتهم كانوا عائدين من 

كيلومرتا �سرق العا�سمة الهايتية.
الدينية  املنظمة  اأع�ساء  لبع�ض  بالن�سبة  هايتي  اإىل  زي��ارة  اأول  هذه  وتعد 

التي تتخذ من ولية اأوهايو مقراً لها.
يف ني�سان/اأبريل، خطفت هذه الع�سابة ع�سرة اأ�سخا�ض من بينهم كاهنان 

فرن�سيان يف املنطقة نف�سها .
مي�سال  الأب  اأو���س��ح  ي��وم��ا،  ع�سرين  اح��ت��ج��ازه  بعد  �سراحه  اإط���الق  وعند 
بريان لوكالة فران�ض بر�ض اأنهم “كانوا يف املكان اخلطاأ يف الوقت اخلطاأ”، 

معترباً اأن اأفراد الع�سابة مل يخططوا خلطفهم حينها.
الأحياء  اأفقر  على  �سنوات  منذ  ت�سيطر  التي  امل�سلحة  الع�سابات  وو�سعت 
يف العا�سمة الهايتية، نفوذها لت�سمل بور اأو برن�ض واملناطق املحيطة بها، 

حيث ت�ساعف عمليات اخلطف للمطالبة بفدية.
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عربي ودويل

يعتمد حزب �لقانون و�لعد�لة على ظهور �سياق �أكرث مالءمة لتطور �الحتاد �الأوروبي نحو »�أوروبا �الأمم«
يكتمل �لن�ساب �لقانوين �ملحكمة �لد�ستورية بح�سور �لق�ساة �ملعينني من قبل حزب �لقانون و�لعد�لة فقط

ال�ستفادة  ي��ح��اول  ف��اإن��ه  ول��ذل��ك، 
م���ن م���وق���ف ق���ان���وين ب���دي���ل عن 
الأوروبية  العدل  حمكمة  موقف 
مالحظة  ا  اأي�سً يجدر  نقطة  -يف 
اأن��ه��ا خ���ارج ال���ن���زاع امل��ع��ن��ي، نظًرا 
الأوروب����ي����ة  ال���ع���دل  لأن حم��ك��م��ة 
قانون  ب�ساأن  حكمها  اأ���س��درت  قد 
لعام  البولندية  العدالة  )اإ�سالح 
الد�ستور  على  ولي�ض   ،)2018

البولندي نف�سه.
   عالوة على ذلك، فاإن هذا احلكم 
الد�ستورية  املحكمة  عن  ال�سادر 
هذه  يف  الأول  لي�ض  ال��ب��ول��ن��دي��ة، 
امل�ساألة: ففي يوليو 2021، �سبق 
ان حكمت بعدم د�ستورية قرارات 
تتطلب  التي  الأوروب��ي��ة  العدالة 
النظر يف جوانب  اأن تعيد وار�سو 
الق�سائي،  اإ�سالحها  من  معينة 
مما �سمح للحكومة بالتهرب من 

التزاماتها الأوروبية لأول مرة.
ال�سيا�سي  ال����ت����واط����وؤ  وي���ل���ق���ي     
الد�ستورية  العدالة  بني  امل�ستمر 
اإذا  احل��اك��م،  واحل���زب  البولندية 
اقت�سى الأم��ر م��رة اخ��رى، �سوًء 
قا�سًيا على القب�سة اخلانقة التي 
والعدالة  القانون  حزب  ميار�سها 
ا�ستقالل  اإن  املحكمة.  ه��ذه  على 
البولندية  ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة 
ي��ق��ع يف ق��ل��ب ن���زاع ط��وي��ل املدى. 
ف��ب��م��ج��رد ف����وزه الن��ت��خ��اب��ي عام 
القانون  ح�����زب  ����س���ن   ،2015
والعدالة هجوًما �سد هذه الهيئة، 
التي يعّد اإ�سعافها �سرًطا اأ�سا�سًيا 
واملناه�سة  ال�سلطوية  للتحولت 
من  يت�سح  ك��م��ا  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، 

مثال املجر ب�سكل اأكرث و�سوًحا.
الفو�سوي  الإ���س��الح  نهاية  يف     
املحكمة  �سهدت  للجدل،  وامل��ث��ري 
تركيبتها.  ت��ع��دي��ل  ال��د���س��ت��وري��ة 
 7 ق�����رار  يف  -ك���م���ا  الآن  ومي���ك���ن 
ن�سابها  ي��ك��ت��م��ل  -اأن  اأك����ت����وب����ر 
الق�ساة  ب���ح�������س���ور  ال����ق����ان����وين 
القانون  ح��زب  قبل  م��ن  املعينني 
ال�سراع  من���ا  ف���ق���ط.  وال���ع���دال���ة 
ب�سكل  الد�ستورية  املحكمة  على 
اإىل  اأدى  مما   ،2016 ع��ام  كبري 
�سيادة  ل�سالح  حا�سدة  مظاهرات 
ال��ق��ان��ون، حت��ت رع��اي��ة منظمات 

احلقوق املدنية.
   اليوم، ياأخذ التواطوؤ مع ال�سلطة 
�سرح  ح��ي��ث  م��اأ���س��اوًي��ا،  منعطًفا 
والعدالة،  ال��ق��ان��ون  ح��زب  رئي�ض 
يارو�سالف كات�سين�سكي، �سراحة، 
يف برنامج ترفيهي على التلفزيون 
املحكمة،  رئي�سة  اأن   ،2019 عام 
من  واح���دة  برزينيب�سكا،  جوليا 

اأ�سدقائه املقربني.

عالقة حزب �لقانون 
و�لعد�لة باالحتاد �الأوروبي

   ي��خ��ت��ل��ف امل���ع���ل���ق���ون وال����ق����ادة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ال��ب��ول��ن��دي��ون حول 
القانون  حلزب  احلقيقية  النوايا 
بع�سوية  يتعلق  فيما  وال��ع��دال��ة 
ب���ول���ن���دا يف الحت������اد الأوروب��������ي. 
ويعتقد الرئي�ض ال�سابق للمجل�ض 
الأوروب������������ي )ورئ����ي���������ض ال��������وزراء 
البولندي ال�سابق( دونالد تا�سك، 
ال�سلطة  ت�سعى  مل  ل��و  ح��ت��ى  اأن���ه 
احلالية اإىل ا�ستفزاز اخلروج من 

الحت��اد الأوروب��ي، فاإن خطواتها 
دون  ت��وؤدي  قد  املتتالية  اجلانبية 
ق�سد اإىل مثل هذه النتيجة، على 
اإىل  اأدت  التي  الديناميكية  غ��رار 

الربيك�سيت.
الأ�����س����ا�����ض، حتذر    وع���ل���ى ه�����ذا 
ال����ب����ول����ن����دي����ة من  امل�����ع�����ار������س�����ة 
ح����دوث ت��ط��ور ق��د ي����وؤدي اإىل ال� 
الأغلبية  داخ����ل  “بوليك�سيت” 
البع�ض  ي����ردد  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ظ��ة، 
م��ن��ذ ع���دة ���س��ن��وات اإن��ه��م معادون 
لالحتاد الأوروب��ي. وهكذا ميزت 
الع�سو  باولوفيت�ض،  كري�ستينا 
ال�سابق يف حزب القانون والعدالة، 
اأن  باإعالنها   2016 ع��ام  نف�سها 
الحتاد الأوروب��ي يف راأيها جمرد 
جتل�ض  وال�����ي�����وم،  “مم�سحة”. 
 ... نف�سها  باولوفيت�ض  كري�ستينا 
ولكن  ال��د���س��ت��وري��ة.  امل��ح��ك��م��ة  يف 
املواقف  ت��ظ��ل ه���ذه  ع����ام،  ب�����س��ك��ل 
القانون  ح����زب  وم���وق���ف  اأق���ل���ي���ة، 
وال��ع��دال��ة ه��و خ��ا���س��ة اأق����رب اإىل 
ال�����س��ي��ادة امل��ع��ادي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات نقل 
ي���وف���ره���ا عمل  ال����ت����ي  ال�����س��ل��ط��ة 

الحتاد الأوروبي.
   يجب فهم موقف حزب القانون 
والعدالة ب�سكل اأكرب على اأنه اإدارة 
لالإكراهات  م��ت��ط��ورة  م��ت��م��اي��زة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ع�����س��وي��ة ب���ول���ن���دا يف 
الحتاد الأوروبي. ل ميكن لقادة 
اأك����رث  اأن  احل������زب جت���اه���ل  ه�����ذا 
البولنديني  م��ن  باملائة   80 م��ن 
ي��وؤي��دون الحت��اد الأوروب����ي، وهم 
اأن بولندا ت�ستفيد  ا  اأي�سً يدركون 
الكبرية،  الأوروب��ي��ة  الإعانات  من 
اأنف�سهم  ����س���ي���ع���ّر����س���ون  واأن�����ه�����م 
اإذا  وانتخابية  �سيا�سية  ملخاطر 
�سوؤال.  م��و���س��ع  بو�سعها  ق��ام��وا 

�إعادة تعبئة �ل�سارع؟
   وح��ت��ى ل��و ك��ان��ت اأج���ن���دة حزب 
ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة الأوروب����ي����ة 
اأحياًنا  وتفتقر  تتذبذب  اأن  ميكن 
ت�����س��ري مع  ال���و����س���وح، ف��اإن��ه��ا  اإىل 
�سلطوية.  ا�سرتاتيجية  اإىل  ذلك 
وال��ع��دال��ة، من  القانون  ح��زب  اإن 
خ����الل ال�����س��ي��ط��رة امل��ب��ا���س��رة اإىل 
الهيئات  من  العديد  على  ما  حد 
البنك  )ال�����ع�����دال�����ة،  ال���ر����س���م���ي���ة 
املركزي، اإلخ( ي�سع تلك الهيئات 
يف و����س���ع ي��دف��ع��ه��ا ل��ل��ت�����س��رف يف 
احلكومة،  م���ع  وت����واف����ق  ت��ن��اغ��م 
�سيا�سية  م��وؤي��دة  اإىل  تتحّول  وان 
ج��دي��دة. ويف م��ف��رتق ط���رق غري 
“اأح�سنة  اإن�����س��اء  ف����اإن  م�����س��ب��وق، 
)التخريب  د�ستورية”  ط����روادة 
التدريجي ل�سيادة القانون( يجعل 
على  ال�سرعية  اإ�سفاء  املمكن  من 
املواقف الأوروبية حلزب القانون 
الأزمة  ت�سخم  بينما  وال��ع��دال��ة، 
�سيطرتها  رقابتها  بروك�سل  م��ع 

على العدالة الد�ستورية.
   هناك خطر هنا، يوؤثر بالتاأكيد 
الأوروب���ي،  الحت���اد  ع�سوية  على 
���ا، ب�����س��ك��ل ع����ام، على  ول��ك��ن اأي�������سً
الدميقراطية البولندية، حيث اأن 
القانون  حلزب  ال�سيا�سي  الهدف 
تاأ�سي�سه  منذ  ال��ث��اب��ت  وال��ع��دال��ة، 
ال���رتاج���ع عن  ه���و   ،2001 ع���ام 
الإج�����م�����اع ال���دمي���ق���راط���ي ال����ذي 
�سقوط  م���ع   1989 ع����ام  اق���ي���م 
هذه  ظ��ل  يف  يهم  ول  ال�سيوعية. 
اأكرث  اأن  اأك���دن���ا،  ك��م��ا  ال���ظ���روف، 
البولنديني  م��ن  باملائة   80 م��ن 
ي�����وؤي�����دون ع�����س��وي��ة ب����الده����م يف 

الحتاد الأوروبي.
اأن اجلماهري تدعمه،     ولإثبات 

وب���امل���ث���ل، يف ال���ن���زاع الأخ�����ري بني 
ب�����ول�����ن�����دا وب����ي����الرو�����س����ي����ا ح����ول 
احلدود  على  العالقني  الالجئني 
القادة  ي���درك  ل��ل��ب��الد،  ال�سرقية 
ال�سيا�سية  ال��ف��وائ��د  البولنديون 
اأن  ميكن  التي  واملحلية  الدولية 
الحتاد  دع��م  من  عليها  يح�سلوا 

الأوروبي.
املبا�سرة،  املعار�سة  م��ن  وب���دًل     
والعدالة  ال��ق��ان��ون  ح���زب  اخ��ت��ار 
�سل�سلة من التجارب والختبارات، 
ن��ه��اي��ت��ه��ا قيا�ض  وال��ت��ي مي��ك��ن يف 
ق���وة امل��واق��ف ال��ت��ي ي��داف��ع عنها. 
للمفو�سية  امل�����س��ت��م��ر  احل����زم  اإن 
الأع�ساء  وال��������دول  الأوروب������ي������ة 
الأخرى )با�ستثناء املجر(، ف�ساًل 
اإىل تطور الت�سكيك  عن الفتقار 
يف الحتاد الأوروب��ي داخل الراأي 
ي��ج��ع��ل خيار  ال���ب���ول���ن���دي،  ال���ع���ام 

الأوروبي املفرت�ض. فوفق رئي�ض 
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ب��ول��ن��دي، اآدم 
مقرب  �سديق  وهو  غالبين�سكي، 
منذ  كات�سين�سكي  ي��ارو���س��الف  ل��� 
الثمانينات، ت�سهد بولندا جناحات 
اقت�سادية غري م�سبوقة. وبح�سب 
ق��ول��ه، ف����اإن الأخ���ب���ار ت��ظ��ه��ر اأننا 
اقت�سادية  “معجزة  حالًيا  ن�سهد 
اأقوى  معجزة  “اإنها  بولندية”: 
م���ن امل��ع��ج��زة الأمل���ان���ي���ة ب��ع��د عام 
اأن  ل���ب���ول���ن���دا  ومي���ك���ن   ،1945
بدون  دي��ن��ام��ي��ك��ًي��ا  ت���ط���وًرا  ت�سهد 

متويل اأوروبي«.
   احلجة خادعة، لكنها ذكية، لأنها 
نف�سها  ب��و���س��ع  لل�سلطة  ت�����س��م��ح 
بالركب”  “اللحاق  اأر�����ض  ع��ل��ى 
الذي  وال���ث���ق���ايف(  )الق���ت�������س���ادي 
توقعت بولندا حتقيقه من خالل 

الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي.

التحرك نحو �سراع مفتوح اأكرث 
مع بولندا اأكرث خطورة.

جتدر املالحظة، انه يف مواجهاته 
ب���روك�������س���ل، ي����رتاج����ع حزب  م����ع 
ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ب�سكل ع��ام يف 
اللحظة الأخرية، عندما يبدو اأن 
ا�ستمرار املواجهة �سيكون خطرًيا 

للغاية بالن�سبة له.
تدخلت  الأخ��������رية،  الآون�������ة  ويف   
لوقف  النحو  ه��ذا  على  احلكومة 
املحلية  التجمعات  بع�ض  اع��الن 
“مناطق مناه�سة للمثليني  اأنها 
وم��������زدوج��������ي امل�����ي�����ل اجل���ن�������س���ي 
اجلن�سانية”،  ال��ه��وي��ة  وم��غ��اي��ري 
مما يعّر�سهم خلطر و�سيك بعدم 
ت��ل��ق��ي الإع���ان���ات الأوروب����ي����ة مرة 

اأخرى.
القانون والعدالة     يعتمد حزب 
���ا ع��ل��ى ظ���ه���ور ���س��ي��اق اأكرث  اأي�������سً

مالءمة لتطور الحتاد الأوروبي 
حتى  اأو  المم”،  “اأوروبا  ن��ح��و 
ل���ت���ف���ك���ي���ك الحت����������اد الأوروب�����������ي 
التحولت  بف�سل  باآخر  اأو  ب�سكل 
امل�سككة يف اأوروبا للدول الع�ساء 

الأخرى. 
وُيظهر الدعم �سبه الفوري الذي 
البولندية  ال�����س��ل��ط��ات  ���س��ج��ل��ت��ه 
النتخابات  ���س��ي��اق  يف  ف��رن�����س��ا  يف 
ال��رئ��ا���س��ي��ة، م��ن اإري����ك زم���ور اإىل 
اأرنو مونتبورغ، اأن هذه الرهانات 
�سل�ض  ب�سكل  الآن  ت��داول��ه��ا  ي��ت��م 
الحتاد  م���غ���ادرة  واأن  اأوروب������ا،  يف 
الطريقة  ل���ي�������س���ت  الأوروب��������������ي 

الوحيدة ملعار�سة “بروك�سل«.
القانون  ح�����زب  ب������داأ  اأخ���������رًيا،     
عنا�سر  ا���س��ت��خ��دام  يف  وال��ع��دال��ة 
ب�سكل  اأخ�������رى، جم������ادًل  ل��غ��وي��ة 
خا�ض حول عدم جدوى التمويل 

والعدالة  ال��ق��ان��ون  مي��ك��ن حل���زب 
ال��ع��ام، يف  ب��الق��رتاع  ي�ستنجد  اأن 
فيكتور  فعل  كما  حم���ددة،  نقطة 
 2016 ع�����ام  امل���ج���ر  يف  اأورب���������ان 
عندما نظم ا�ستفتاء على ح�س�ض 
املهاجرين التي اقرتحها الحتاد 
الأوروبي. ومع ذلك، خ�سر الزعيم 
املجري ذاك ال�ستفتاء، مما يدل، 
باملنا�سبة، على اأن هذه ال�ست�سارات 
“املتداخلة”  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
��ا ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات تقلل  ه��ي اأي�����سً
م��ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���ض لها 
اجلديدة،  ال�����س��ل��ط��وي��ة  الن��ظ��م��ة 
ح����ي����ث مي���ك���ن���ه���ا احل�����ف�����اظ على 
ب�سكل  ال��ع��ام��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
كانت  وان  حتى  هي  كما  باآخر  اأو 
نتيجة هذه ال�ستفتاءات لي�ست يف 

�ساحلهم.
    وعلى العك�ض، فاإن من تاأثريات 
املحكمة  ات��خ��ذت��ه  ال����ذي  امل���وق���ف 
اأن�سار  تعبئة  اإع���ادة  الد�ستورية، 
الحت����اد الأوروب������ي وال���دف���اع عن 
من  يت�سح  كما  ال��ق��ان��ون،  ���س��ي��ادة 
الأحد  يوم  التي جرت  املظاهرات 
دونالد  من  مببادرة  اأكتوبر،   10
اخل�سو�ض.  وج����ه  ع��ل��ى  ت��ا���س��ك 
وهكذا ميكن اأن تبداأ دورة جديدة 
من مظاهرات ال�سوارع، و�ستوؤخذ 
نتائجها بعني العتبار يف قرارات 
حزب القانون والعدالة. اإن جناح 
تاأكيده،  مت  اإذا  امل��ظ��اه��رات،  ه��ذه 
خ�����ط�����ورة على  اأك��������رث  ����س���ي���ك���ون 
ميكن  لأنها  البولندية  ال�سلطات 
املرتاكمة  ال��ق��وة  م��ن  ت�ستفيد  اأن 
كما  ال�����س��اب��ق��ة،  التعبئة  ل�����دورات 
حيث  امل�����س��ريات،  ه���ذه  يف  يت�سح 
املظاهرات  اأع���الم  للظهور  ع��ادت 
–”اإ�سراب  ب���ا����س���م  امل����ع����روف����ة 
الإجها�ض  ع��ن  للدفاع  الن�ساء” 

.2021-2020
    ���س��ت��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل��ّي��ة يّل 
الذراع هذه مبثابة �سباق ال�سرعة 
وحزب  الليربالية  املعار�سة  ب��ني 
البالد  بينما  وال��ع��دال��ة،  القانون 
اأظهرت  ك��م��ا  ب�������س���دة،  م��ن��ق�����س��م��ة 
الأخ���رية.  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 
و���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ل��ي��ربال��ي��ني اأن 
دعم  ح�سد  على  ق��ادري��ن  ي��ك��ون��وا 
ال�سيا�سية  ال���ق���وى  ب���ني  اأو�����س����ع 
القانون  ح��زب  ب�سدة  تنتقد  التي 
املزارعني،  ح��زب  مثل  وال��ع��دال��ة، 
النتخابية  معاقله  تعمل  ال���ذي 
���ا ع��ل��ى اإب���ط���اء ت���ق���دم حزب  اأي�������سً
املناطق  يف  وال���ع���دال���ة  ال���ق���ان���ون 
ال����ري����ف����ي����ة. وي�������س���ت���خ���دم ح����زب 
ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ال��وق��ت املتاح 
له لإعادة تنظيم امل�سهد املوؤ�س�سي 
وال�سيا�سي، على اأمل اإعادة تنظيم 
ال��ق��ائ��م ب�سكل دائ���م. ويف  ال��ن��ظ��ام 
ظل هذه الظروف، �سيكون موقف 
الحتاد الأوروبي حا�سًما لتوطيد 

هذا الطرف اأو ذاك.
*�أ�ستاذ حما�سر يف �لعلوم 
�ل�سيا�سية يف جامعة باري�ض 
نانتري وجامعة باري�ض لوميري, 
ع�سو يف معهد �لعلوم �ل�سيا�سية 
�الجتماعية, �ملركز �لقومي 
للبحث �لعلمي, يحلل نو�يا 
�ل�سلطة �لبولندية يف �سر�عها 
مع �الحتاد �الأوروبي. 

رئي�ض حزب القانون والعدالة، يارو�سالف كات�سين�سكيرئي�سة املحكمة الد�ستورية املوالية حلزب القانون والعدالة

موقف حزب القانون والعدالة هو اإدارة متمايزة ومتطورة 
لالإكراهات املرتبطة بع�سوية بولندا يف الحتاد الأوروبي

من تاأثري املوقف الذي اتخذته املحكمة الد�ستورية, اإعادة 
تعبئة اأن�سار الحتاد الأوروبي والدفاع عن �سيادة القانون

مظاهرة م�ساندة لالحتاد الوروبي رف�ض الغلبية للبلوك�سيت

يّل ذر�ع مع �الحتاد �الأوروبي:

فهم ا�سرتاتيجية ال�سلطات البولندية...!
•• الفجر -فريديريك زالو�صكي

 -ترجمة خرية ال�صيباين
   هل تتجه �أوروبا على �ملدى �لق�سري نحو �لـ “بوليك�سيت”؟ 
يبدو �ل�سوؤ�ل حمورًيا: لقد ذكر �لعديد من �لقادة و�ملعلقني 
�ل�سيا�سيني �الأوروبيني خروج بولند� من �الحتاد �الأوروبي 
منذ �أن �أكدت �ملحكمة �لد�ستورية �لبولندية, يف 7 �أكتوبر, 
�أ�سبقية �لد�ستور �لبولندي على �لقانون �الحتادي. هذه 
�لتي  �ل�سلطوية  للتحوالت  جديد  جت�سيد  هي  �حللقة, 
�إىل  �أدت  و�لتي  �سغرية”,  “بلم�سات  بولند�  يف  حتــدث 

�أنه  يذكر  �الأوروبية.  و�ل�سلطات  و�ر�سو  بني  �أزمات  عدة 
عام 2017, بد�أت �ملفو�سية �الأوروبية ما ي�سّمى باإجر�ء 
�نتهاكات  معاقبة  �ملمكن  من  يجعل  و�لــذي   ,”7 “�ملادة 

�سيادة �لقانون يف دولة ع�سو.
حمكمة د�ستورية فقدت ��ستقالليتها

جوليا  رئي�ستها  �عتربت  �لتي  �لد�ستورية,  �ملحكمة     

تت�سرف  كانت  ــة  ــي �الأوروب �ملوؤ�س�سات  �أن  برزينب�سكا, 
�ليها  جلات  �أن  بعد  حكمت  �خت�سا�سها”,  جمال  “خارج 
�ملحافظ  ــزب  �حل بقيادة   ,2021 �أبــريــل  يف  �حلكومة 
و�ل�سيادي, �لقانون و�لعد�لة, يف �سياق �خلالف بينها وبني 
�لعد�لة �الأوروبية حول �إ�سالح �لعد�لة �لبولندية. بد�أ 
2018, وهو يعّر�ض ��ستقاللية �لق�ساة للخطر  هذ� عام 

ب�سكل خطري, ال �سيما من خالل �إخ�ساعهم لهيئة تاأديبية 
جديدة, طلبت حمكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد �الأوروبي 

باإلغائها.
    نتج عن ذلك حالة م�سو�سة يف بولند�. مت تعيني بع�ض 
�لق�ساة وفق �لقانون �لذي �ر�ده حزب �لقانون و�لعد�لة, 
�أثــار �سكوًكا بعدم  ــه, مما  �أد�ن �الأوروبــي  �ال �ن �الحتــاد 
حزب  ي�سعى  وبالتايل,  �لعد�لة.  قر�ر�ت  بع�ض  �سرعية 
هذ�  من  خمــرج  �إيجاد  �إىل  �حلاكم,  و�لعد�لة  �لقانون 
�لو�سع �ملحفوف باملخاطر من خالل ��ستخد�م �لعديد من 

�حليل �ل�سيا�سية و�لقانونية.

مو�جهاته  يف 
بروك�سل,  مــع 
ــــــــع  ــــــــرت�ج ي
�لقانون  حزب 
و�لـــــعـــــد�لـــــة 
ــل عـــام ــك ــس ــ� ب
ــلــحــظــة  �ل يف 
�الأخـــــــــــــــرية

حمافظ البنك املركزي: ل�سنا يف حاجة اىل اوروبا
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•• دبي-الفجر

اأ�ساد الربتغايل نل�سون اإيفورا احلائز 
ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة اأومل���ب���ي���اد ب��ك��ني 2008 
وذه��ب��ي��ة بطولة  ال��ث��الث��ي  ال��ق��ف��ز  يف 
مدينة  يف  ال����ق����وى  لأل����ع����اب  ال����ع����امل 
من  اجليد  ب��امل��ردود  اليابانية  اأو�ساكا 
الفردية  الدولة  بطولة  يف  امل�ساركني 
لخرتاق ال�ساحية التي نظمها احتاد 
الإمارات لألعاب القوى م�ساء اجلمعة 
اأن  اإن��ه يود  يف حديقة الورقاء ، وق��ال 
الفعالية  بح�سور  �سعادته  ع��ن  يعرب 
حممد  الدكتور  دعوة  وتلبية  الرائعة 
ع��ب��داهلل امل��ر ، رئي�ض احت��اد الإم���ارات 

لألعاب القوى.

القفز  بذهبيتي  امل��ت��وج  اإي��ف��ورا  وق���ال 
ال��ث��الث��ي وال��ق��ف��ز ال��ط��وي��ل يف بطولة 
اأوروب��������ا ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ف��ل��ن��دا ، 
بطولة  يف  اأي�ساً  ذهبيتني  عن  ف�ساًل 
اجلامعات يف �سربيا 2009 و2011 
امليداليات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال�����س��ني  يف 
م�ستوى  على  ع��دة  بطولة  يف  امل��ل��ون��ة 
�سعر  الذي  الرائع  ال�سيء  اإن   ، العامل 
به عن قرب هو درجة التفاعل اجليدة 
اأكرث  ووج��ود  امل�ساركني  من  واملمتازة 
الفئات  يف  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   275 م��ن 
باحلر�ض  وال�سغف  املختلفة  ال�سنية 
موؤ�سرات  يحمل  وه���ذا  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 
ج���ي���دة ب�����اأن ه���ن���اك م���ن ي���رغ���ب���ون يف 

تطوير اأنف�سهم.

واأ�ساف:هذه البطولة اأعادتني �سنوات 
الأوىل  املا�سي لأن بدايتي  اإىل  كثرية 
ك��ان��ت ب��ه��ذا ال��واق��ع وال�����س��يء امل��ه��م اأن 
يحر�ض جميع الالعبني على الإعداد 
ال�سادرة  التوجيهات  وتنفيذ  اجل��ي��د 
الثقة  غر�ض  ذل��ك  وقبل  املدربني  من 
يف النفو�ض والعمل على كل ما يوؤدي 
ال�سيء  هو  وه��ذا  اجليدة  النتائج  اإىل 
املهم ، اإىل جانب الت�سجيع من الأ�سرة 
بالفخر  اأ�سعر  فاإنني  ال�سياق  ويف هذا 
حلظة  ك��ل  يف  معي  كانت  اأ�سرتي  لأن 
لت�سجيعي وتعزيز قدراتي وهذا الأمر 
نهاية  ويف  ج��ه��ودي  مل�ساعفة  دف��ع��ن��ي 
الأمر كانت املح�سلة جيدة بامليداليات 

واملراكز الأوىل" .

التي  الن�سائح  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
ميكن اأن ي�سديها لالعبني والالعبات 
اأن يعرف اجلميع  اأمتنى  اإيفورا:  قال 
باأن النجاح يجب اأن يبداأ من الإ�سرار 
ال�سخ�سي على بلوغ هدف حمدد مع 
�سرورة الإدراك باأن التتويج بالألقاب 
الأمنيات  ط��ري��ق  ع��ن  ف��ق��ط  ي��اأت��ي  ل 
واملثابرة  اجلهد  ذلك  يتبع  اأن  ويجب 
التدريبية  احل�س�ض  على  واحل��ر���ض 
تكون  اأن  ميكن  الرتكيز  م��ن  وبقليل 

الأمور جيدة وهذا كل �سيء".
اأ�����س����ب����اب وج���������وده يف دول�����ة  وح��������ول 
اإيفورا  املتحدة قال  العربية  الإم��ارات 
اأرغب بزيارة املن�ساآت  اأنني  : احلقيقة 
ولقاء  القوى  األ��ع��اب  باحتاد  اخلا�سة 

الأم��ني العام لهذا الحت��اد للبحث يف 
والرغبة  م�ستقباًل  التعاون  اإمكانية 
يف ال���س��ت��ث��م��ار واأ���س��ك��ر اجل��م��ي��ع على 
بها  اأح��اط��وين  التي  الدافئة  امل�ساعر 
اأود التعبري  ، كما  وال�ستقبال الالئق 
اإىل م�������س���وؤويل احت���اد  اإم���ت���ن���اين  ع���ن 
الإم����ارات لأل��ع��اب ال��ق��وى على ك��ل ما 
اأخ��ف��ي �سعادتي  ب��ه لأج��ل��ي ول  ق��ام��وا 
بهذا ال�سيء ، لقد كانوا يف قمة الذوق 
والتقدير". ويف جانب اآخر عرب اإيفورا 
اإك�سبو  ب��زي��ارة م��ع��ر���ض  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن 
يعك�ض  �ساهده  ما  اإن  وق��ال   2020
ق��ي��م��ة اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلت، 
لقد بدا يل اأن احلياة اآخذة يف ا�ستعادة 
هذه  ق���ب���ل  الأوىل  ال���ت���ع���ايف  م���رح���ل���ة 

بالتفاوؤل  وال�����س��ع��ور  اجل��ائ��ح��ة 
يعلو اجلميع وهذا الأمر يعني 
اأننا يف مرحلة جيدة ومع مرور 
من  ج��م��ي��ع��اً  �سنتمكن  ال���وق���ت 
لكن  الوباء  النت�سار على هذا 
مع �سرورة التقيد بالإجراءات 

ال�سحية املقررة ".

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن بالن�شر 

 7094/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  هويدا احمد الربيدي
جمهول حمل القامة

 - الر�سيات  وتركيب  النجارة  لعمال  الطيبة  التنفيذ/الأر�ض  الطالب  ان  مبا 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )182458.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7204/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4208 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )29877( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ : م�سانع الب�سام العاملية ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض - اخلان - برج اأ�سا�ض - 

مدخل املكاتب - الطابق الثاين - مكتب رقم 205
املطلوب اإعالنه : 1- احلمد ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )29877( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0001047 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده:حممد عارف عبدالحد

 - تور  فري�ست  مبنى   - الق�سباء  مقابل   - اخلان   - ال�سارقة  عنوانه:امارة 
الطابق - مكتب 1501 - ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف:حممد في�سل خان 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ:...... يف الدعوى البتدائية رقم: 0001047/ 
فيقت�سي  جتاري   - املدنية  ال�ستئنافية  املحكمة   SHCAPCICOMS2021

ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة الحتادية بدار الق�ساء 
.... يوم ....... املوافق:2021/10/26 ال�ساعة:09:00 �سباحا وتقدمي مالديك 
ف�ستنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من 

املحكمة الدعوى يف غيبتك
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1864/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )58.920/67( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 

املدعي:�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع
عنوانه:عنوانها - امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�ساعة - مقابل 

مركز الدانة - امييل:maliklaw@emirates.net.ae - رقم مكاين:3066594950
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطلوب اإعالنه :  1- كاربون كوموديتيز م.د.م.�ض  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )16054.68( دولر امريكي �ستة 
ع�سر الف واربعة وخم�سون دولر امريكي وثمانية و�ستون �سنت او مايعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3702/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم:156

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )73000( درهم ثالثة و�سبعون الف 
ال�سداد  متام  وحتى   2016/5/16 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   - درهم 

والر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حممد بن غليطة للتجارة �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديره - �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية القرن - 21 - مكتب 403 - ه��ات��ف:042388763 - 
متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395

املطلوب اإعالنه:  1- انور م�سطفى �سليمان احمد  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)73000( درهم ثالثة و�سبعون الف درهم - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2016/5/16 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2021/11/16  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن بالن�شر        

 371/2021/458 طعن عقاري 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

اإىل املطعون : 1- اأمري امريوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جاري كاليف هارويل 

وميثله : ناجي علي احلاج ابراهيم بي�سون 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

اعالن بالن�شر        
 6570/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�سر - تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
اأردين اجلن�سية - ب�سفته حمرر   - التميمي  : 1- عبدالرحمن عمران حامد  املدعي عليه  اإىل 

ال�سيكات   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اأر�ض العرب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وميثله:�سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/10 بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )10.000.000( درهم ع�سرة ماليني درهم والفائدة 
5% على مبلغ كل �سيك من تاريخ ا�ستحقاقه املبني به وحتى متام ال�سداد مع �سمول المر بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والزمت املدعي عليهما بالت�سامن يف امل�ساريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

اعالن بالن�شر        
 39/2021/48 جتاري م�شارف كلي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- را�سانا تيك م.م.ح - كفيل �سامن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)61.757.336.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/10/26 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

 اعالن بالن�شر
305/2021/2598 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- جهنارا خان - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
را�سد حممد جابر  ���ض.م.ع - وميثله:جابر  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك   /
 4309/2020 رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - ال�سالمي  را�سد 
جتاري جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2021/11/21 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
 اعالن بالن�شر

322/2021/1427 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- يا�سمني فاطمة �سكيل احمد �سديقي - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
 2021/1143 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - املطرو�سي  بخيت 
عقاري جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/10/25 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

يف الدعوى رقم:2021/3148 جتاري جزئي - دبي
املدعي   - اوندا�سان روتيا  الثانية:اماندا  املدعي عليها   - بينيت  املدعي عليها الوىل:لوليت جري�ض كالون�ساج 

عليه الثالث:جوفني جويا �سي�سا - اخل�سم املدخل:ويليام �سنز �ض.م.ح  ذ.م.م
كل  واملرفوعة �سدكم من  اع��اله  املذكورة  الدعوى  انتدابنا خبري ح�سابي يف  قد مت  انه  علما  �سيادتكم  نحيط 

من:1- املدعية الوىل/ميالن للتجارة العامة ذ.م.م 2- املدعي الثاين:امري حميد ر�سا عبودي.
الثنني  ي��وم  ع��ق��ده  امل��ق��رر  الول  اخل���ربة  اج��ت��م��اع  ق��ان��ون��ا يف  م��ن ميثلكم  او  باحل�سور  ف��اأن��ت��م مكلفون  وعليه 
وامل��رئ��ي��ة ع��ن بعد عرب  ال�سوتية  امل��ك��امل��ات  ال�����س��اع��ة:03:00 ع�سرا ع��رب تقنية  امل����واف����ق:2021/10/25 يف مت��ام 
رقم  او   - الأر�����س����ي:048868184  الهاتف  رق��م  على  اخل��ب��ري  م��ع  التوا�سل  ي��رج��ى  وعليه   ZOOM تطبيق 
ه��ات��ف:0543592535 - ومن خالل الربيد اللكرتوين:info@mak-ca.com - و�سوف يتم تزويدكم 
الهاتف  املخولني بح�سور الجتماعات وبرقم  بالربيد اللكرتوين لالأ�سخا�ض  بعد تزويدنا  برابط الجتماع 
املتحرك اأي�سا وتزويدنا بالربيد اللكرتوين لالأ�سخا�ض املخولني بح�سور الجتماعات وبرقم الهاتف املتحرك 
حال  يف  بانه  علمان  باحل�سور  للمخولني  الالزمة  والتفوي�سات  والتوكيالت  الهوية  ب�سورة  وتزويدنا  اأي�سا 

تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.

اخلبري احل�شابي/اأ/اأ�شامة اأحمد علي مالك       

مذكرة اعالن بالن�شر
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

يف النزاع رقم:2021/97 نزاع تعيني خربة مدين - دبي
النزاع  يف  الثانية  �سدها  املتنازع  ف��رح��ات  احل�سابي/حممد  اخلبري  يدعو 
اخلربة  اجتماع  حل�سور  ذ.م.م  العقارية  ال�سارقة  تعمري  اعاله:موؤ�س�سة 
بال�سوت وال�سورة عن بعد �سواء ب�سخ�سها او بوا�سطة وكيال قانونيا عنها 
واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق:2021/10/21 ال�ساعة الرابعة ع�سرا او 
يف غ�سون ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن ايهما اأقرب ويف تلك احلالة 
الآن�سه/ اخلربة  �سر  اأمينة  مع  التوا�سل  الثانية  �سدها  التنازع  من  يطلب 

منال على هاتف رقم:042500251 - او متحرك:0507862887 - وات�ض اب - 
.suha@farahatco.com:او على المييل

اخلبري احل�شابي/حممد فرحات       

دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 267
اجلن�سية   ، املرزوقي  ها�سم  �سيد  حممد  �سيد  ال�سيدة/نورية  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/

احمد طالب عبداهلل طالب العطا�ض الها�سمي ، اجلن�سية المارات ، ويف الرخ�سة امل�سماه 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  لتاجري  الغاوي  )ال�سقر 

القت�سادية. التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   553732
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شتارتك�ص ال�شت�شارات

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003238/ 
اإىل املحكوم عليه : �ستارتك�ض ال�ست�سارات

العنوان:دبي �ستى تاور 2 بقرب كروان بالزا 043595953
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:اوجو�ستني جوميز جون �سري�ستوفري ، اجلن�سية هندي. 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 

وامل�ساريف 7643
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  بعد  عن  تخلفك  حالة  الإخطار.ويف  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روعة الت�شميم ملقاولت 
التك�شية والر�شيات وال�شباغ

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002856/ 
اإىل املحكوم عليه : روعة الت�سميم ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ

العنوان:ال�سارقة - ال�سناعية - املويلح 0503788750
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:اجلوارح لنقل الركاب باحلافالت. 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 

وامل�ساريف 12764
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  بعد  عن  تخلفك  حالة  الإخطار.ويف  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - النجوم ال�شبعة لتنظيف املباين
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003535/ 

اإىل املحكوم عليه : النجوم ال�سبعة لتنظيف املباين
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:زهيد احلق منجور احلق. 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف 9000 درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   /  SHCFICIREA2020 /0007249 يف  الدعوى رقم

اىل : منوج كانتيالل تهاكر 
جمهول حمل الإقامة : امارة ال�سارقة كورني�ض البحريه بناية جنمة القناه 305 الطابق 3 - 05065220480  

نعلمكم باأن املدعي )ة( / قرعان بارخ - العنوان:حمل القامة بامارة ال�سارقة منطقة املجاز برج الفردان الطابق 
الول مكتب 104 - 0527100326 - رقم الهاتف:971527100326 -   

مع  لنظرها  موعد  اأقرب  وحتديد  املاثلة  الدعوى  اول:قيد   : ب������  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
الت�سريح باعالن املدعي عليهما بالئحة الدعوى وذلك للحكم له بالتي:ثانيا:بطالن اتفاقية التفاهم املوؤرخة 
يف:2017/8/3 - ثالثا:الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )4275892( درهم اربعة ماليني ومائتان وخم�سة و�سبعون 
وثمامنائة واثنان وت�سعون درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�سداد - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة حقوق امللكية الفكرية حمكمة ال�سارقة الحتادية �سباح يوم ....... 
املوافق 2021/10/26 ال�ساعة 12:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال 
عليها  املدعي  القانونية يف غيابكم. مالحظة:اعالن  الإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد 

بالن�سر بالحالة اىل الدائرة احلقوق امللكية الفكرية. - حرر بتاريخ  2021/10/12 م 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شيل لتجارة العطور ذ.م.م
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003032/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سيل لتجارة العطور ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:كيميكالز & اروما�ض يوروب ا�ض ال. 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
�سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب    احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  درهم   129848 وامل�ساريف  الر�سوم 

ال�سداد. متام  حتى   2020/6/14
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  بعد  عن  تخلفك  حالة  الإخطار.ويف  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3883/2020/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )337.794.59( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة. 
املدعي:ايطاليان للرخام واجلرانيت م.م.ح

عنوانه:المارات  -امارة دبي - دبي - اخلبي�سي - ديره - دبي - �سارع اأبوبكر ال�سديق - مبنى مركز البخيت 
- �سقة الثاين 205 - بجوار بنك اأبوظبي الول - وميثله:يو�سف احمد علي اآل علي

املطلوب اإعالنه :  1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/7/12 بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )305270.25( درهم وفوائده بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها 
امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1798/2021/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�ستئنافية التا�سعة رقم 847
 ، كلي  م��دين  رق�����م:84/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:حممد �ساجهان بارامبات كاندي علي

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى امل�سعود - 
�سقة 602 - وميثله:عبداهلل حاجي غالم علي 

املطلوب اإعالنه :  1- اأحمد حممد عبداهلل هزمي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/84 مدين كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/10/24  ال�ساعة 09.00 �ض مبكتب ادارة الدعوى ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
اعالن بالن�شر        

 1260/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد عظيم �سومرو  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )218.572(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  �سباحا يف    8:30 ال�ساعة  امل��واف��ق 2021/10/24  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

اعالن حكم بالن�شر        
18/2020/63 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- احمد بن عبدامللك بن حممد اجلريدان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعية  توؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة  ل�سالح/ 
يف:2020/1/31  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )150.160( وم��ق��داره  مبلغ 
وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض 
ماعدا ذلك.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

 اعالن بالن�شر
322/2021/1408 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- احمد معيد ملك عبداللطيف ملك - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
بخيت املطرو�سي - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1114 
عقاري جزئي ،  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/10/25 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

 اعالن بالن�شر
322/2021/1201 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   - ك��اب��دو  قا�سم  ابوبكر   -1/ ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
بخيت  احمد  ع��ب��داهلل  م���روان  وميثله:عبداهلل  عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف  ان 
عقاري   883/2021 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - املطرو�سي 
ال�ساعة 10.00  ،  وح��ددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/10/25  جزئي 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

اأ�ساد الربتغايل نل�سون اإيفورا احلائز 
ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة اأومل���ب���ي���اد ب��ك��ني 2008 
وذه��ب��ي��ة بطولة  ال��ث��الث��ي  ال��ق��ف��ز  يف 
مدينة  يف  ال����ق����وى  لأل����ع����اب  ال����ع����امل 
من  اجليد  ب��امل��ردود  اليابانية  اأو�ساكا 
الفردية  الدولة  بطولة  يف  امل�ساركني 
لخرتاق ال�ساحية التي نظمها احتاد 
الإمارات لألعاب القوى م�ساء اجلمعة 
اأن  اإن��ه يود  يف حديقة الورقاء ، وق��ال 
الفعالية  بح�سور  �سعادته  ع��ن  يعرب 
حممد  الدكتور  دعوة  وتلبية  الرائعة 
ع��ب��داهلل امل��ر ، رئي�ض احت��اد الإم���ارات 

لألعاب القوى.

القفز  بذهبيتي  امل��ت��وج  اإي��ف��ورا  وق���ال 
ال��ث��الث��ي وال��ق��ف��ز ال��ط��وي��ل يف بطولة 
اأوروب��������ا ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ف��ل��ن��دا ، 
بطولة  يف  اأي�ساً  ذهبيتني  عن  ف�ساًل 
اجلامعات يف �سربيا 2009 و2011 
امليداليات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال�����س��ني  يف 
م�ستوى  على  ع��دة  بطولة  يف  امل��ل��ون��ة 
�سعر  الذي  الرائع  ال�سيء  اإن   ، العامل 
به عن قرب هو درجة التفاعل اجليدة 
اأكرث  ووج��ود  امل�ساركني  من  واملمتازة 
الفئات  يف  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   275 م��ن 
باحلر�ض  وال�سغف  املختلفة  ال�سنية 
موؤ�سرات  يحمل  وه���ذا  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 
ج���ي���دة ب�����اأن ه���ن���اك م���ن ي���رغ���ب���ون يف 

تطوير اأنف�سهم.

واأ�ساف:هذه البطولة اأعادتني �سنوات 
الأوىل  املا�سي لأن بدايتي  اإىل  كثرية 
ك��ان��ت ب��ه��ذا ال��واق��ع وال�����س��يء امل��ه��م اأن 
يحر�ض جميع الالعبني على الإعداد 
ال�سادرة  التوجيهات  وتنفيذ  اجل��ي��د 
الثقة  غر�ض  ذل��ك  وقبل  املدربني  من 
يف النفو�ض والعمل على كل ما يوؤدي 
ال�سيء  هو  وه��ذا  اجليدة  النتائج  اإىل 
املهم ، اإىل جانب الت�سجيع من الأ�سرة 
بالفخر  اأ�سعر  فاإنني  ال�سياق  ويف هذا 
حلظة  ك��ل  يف  معي  كانت  اأ�سرتي  لأن 
لت�سجيعي وتعزيز قدراتي وهذا الأمر 
نهاية  ويف  ج��ه��ودي  مل�ساعفة  دف��ع��ن��ي 
الأمر كانت املح�سلة جيدة بامليداليات 

واملراكز الأوىل" .

التي  الن�سائح  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
ميكن اأن ي�سديها لالعبني والالعبات 
اأن يعرف اجلميع  اأمتنى  اإيفورا:  قال 
باأن النجاح يجب اأن يبداأ من الإ�سرار 
ال�سخ�سي على بلوغ هدف حمدد مع 
�سرورة الإدراك باأن التتويج بالألقاب 
الأمنيات  ط��ري��ق  ع��ن  ف��ق��ط  ي��اأت��ي  ل 
واملثابرة  اجلهد  ذلك  يتبع  اأن  ويجب 
التدريبية  احل�س�ض  على  واحل��ر���ض 
تكون  اأن  ميكن  الرتكيز  م��ن  وبقليل 

الأمور جيدة وهذا كل �سيء".
اأ�����س����ب����اب وج���������وده يف دول�����ة  وح��������ول 
اإيفورا  املتحدة قال  العربية  الإم��ارات 
اأرغب بزيارة املن�ساآت  اأنني  : احلقيقة 
ولقاء  القوى  األ��ع��اب  باحتاد  اخلا�سة 

الأم��ني العام لهذا الحت��اد للبحث يف 
والرغبة  م�ستقباًل  التعاون  اإمكانية 
يف ال���س��ت��ث��م��ار واأ���س��ك��ر اجل��م��ي��ع على 
بها  اأح��اط��وين  التي  الدافئة  امل�ساعر 
اأود التعبري  ، كما  وال�ستقبال الالئق 
اإىل م�������س���وؤويل احت���اد  اإم���ت���ن���اين  ع���ن 
الإم����ارات لأل��ع��اب ال��ق��وى على ك��ل ما 
اأخ��ف��ي �سعادتي  ب��ه لأج��ل��ي ول  ق��ام��وا 
بهذا ال�سيء ، لقد كانوا يف قمة الذوق 
والتقدير". ويف جانب اآخر عرب اإيفورا 
اإك�سبو  ب��زي��ارة م��ع��ر���ض  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن 
يعك�ض  �ساهده  ما  اإن  وق��ال   2020
ق��ي��م��ة اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلت، 
لقد بدا يل اأن احلياة اآخذة يف ا�ستعادة 
هذه  ق���ب���ل  الأوىل  ال���ت���ع���ايف  م���رح���ل���ة 

بالتفاوؤل  وال�����س��ع��ور  اجل��ائ��ح��ة 
يعلو اجلميع وهذا الأمر يعني 
اأننا يف مرحلة جيدة ومع مرور 
من  ج��م��ي��ع��اً  �سنتمكن  ال���وق���ت 
لكن  الوباء  النت�سار على هذا 
مع �سرورة التقيد بالإجراءات 

ال�سحية املقررة ".

•• العني -وام:

قال البطل الإماراتي الدويل عبداهلل 
ال��ع��ري��اين - ���س��اح��ب ذه��ب��ي��ة طوكيو 
ي�ستعد  اإن���ه   - ال��رم��اي��ة  يف  الباراملبية 
ح��ال��ي��ا م���ع ف��ري��ق ع��م��ل��ه ل��ل��ع��ودة اإىل 
التدريبات بعد فرتة راحة ق�سرية يف 
ا�ستعدادا  طوكيو،  من  ال��ع��ودة  اأع��ق��اب 
دورة  واأب��رزه��ا  املقبلة  لال�ستحقاقات 
يف  ع�سر  التا�سعة  الآ���س��ي��وي��ة  الأل��ع��اب 
 ،2022 بال�سني  هاجنت�سو  مدينة 
وبطولة العامل يف العني بعدها ب�سهر 
اأن برنامج الإعداد  واحد، م�سريا اإىل 
���س��رياع��ي ال��ت��درج م��ن اأج���ل الو�سول 
اإىل قمة اجلاهزية البدنية والذهنية 

خالل البطولة.
امل�سنفني  اأح���د   - ال��ع��ري��اين  واأو����س���ح 

اأول  ال���ع���امل يف  الأوائ�������ل يف  اخل��م�����ض 
الإجناز  بعد  ل��ه  �سحفية  ت�سريحات 
الكبري الذي حققه يف باراملبية طوكيو 
الأ����س���واء يف  ع��ن  اب��ت��ع��اده  �سبب  اإن   -
�سحي  عار�ض  هو  الأخ���رية  الأ�سابيع 
ب�����س��ي��ط، ن����اجت ع���ن ت���راك���م الإج���ه���اد 
�سبقت  التي  للفرتة  والذهني  البدين 
دورة الألعاب الباراملبية، والتي واكبتها 
والتنقل،  ال�سفر  ذل��ك  يف  مب��ا  اأي�����س��ا، 
املكثفة،  والتدريبات  الطق�ض،  وتغيري 
التي  والع�سبية  الذهنية  وال�سغوط 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ن��اف�����س��ات،  راف���ق���ت 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا يف 
م�سريته  يف  الأغ�����ل�����ى  ه����ي  ط���وك���ي���و 
حقق  اأن���ه  ب��رغ��م  الطويلة  الباراملبية 
الكثري من امليداليات من قبل يف لندن 
وريو دي جانريو. وعن �سعوره عندما 

رفع علم الدولة وعندما عزف الن�سيد 
تتويجه  ب���ع���د  ط���وك���ي���و  يف  ال���وط���ن���ي 
ب��ال��ذه��ب.. ق��ال : " ك��ان��ت حل��ظ��ات ل 
الأبد،  اإىل  ذاك��رت��ي  يف  �ستبقى  تن�سى، 
لأن ت��ل��ك ال�����دورة ك��ان��ت الأ���س��ع��ب يف 
التي  الرماية  مع  الطويلة  م�سريتي 
30 ع��ام��ا، ح��ي��ث �سعرت  ال����  ت��ت��ج��اوز 
ب��ال��راح��ة وال��ر���س��ا وال�����س��ع��ادة، ودورة 
اأ�سباب،  لعدة  الأ�سعب  كانت  طوكيو 
اأق��ي��م��ت فيها،  م��ن��ه��ا ال���ظ���روف ال��ت��ي 
و���س��ط اج����راءات اح��رتازي��ة دقيقة ل 
اأو  ال��ت��دري��ب  اأو  بالتحرك  لنا  ت�سمح 
قبل  ينا�سبنا،  ال��ذي  الوقت  التنقل يف 
واخلوف  والقلق  املناف�سات،  اأث��ن��اء  اأو 
بالفريو�ض  ل��الإ���س��اب��ة  ال��ت��ع��ر���ض  م��ن 
القرية  يف  مقيمني  ك��ن��ا  اأن��ن��ا  خ��ا���س��ة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف   ، بطوكيو  الأومل��ب��ي��ة 

مل نتدرب اإل قبل املناف�سات ب� 3 اأيام 
طوكيو  اإىل  و�سلنا  اأن��ن��ا  رغ��م   ، فقط 
م��ب��ك��را ق��ب��ل ان���ط���الق ال��ب��ط��ول��ة ب���� 9 
اأي����ام، ون��ظ��را لكل ه��ذه الأ���س��ب��اب فاإن 
اأو  اث��ن��ني  ت��ع��ادل  امل��ي��دال��ي��ة يف طوكيو 
���س��واه��ا ع��ل��ى ���س��وء تلك  ث��الث��ة فيما 
حتققت  لأنها  والتحديات  ال�سعوبات 
العرياين  واأ�ساف  املعاناة".  رحم  من 
الثالث  الف�سية  امليداليات  �ساحب   -
 ،2016 دي جانريو  ريو  باراملبية  يف 
لندن  باراملبية  يف  الذهبية  وامليدالية 
اأ�سباب �سعوبة  اأهم  اأحد  اأن   2012-
ملدة  تاأجيلها  هو  طوكيو  يف  املناف�سات 
 ،19 كوفيد  جائحة  خلفية  على  ع��ام 
وه���و م���ا اأرب�����ك ب���رام���ج الإع������داد لكل 
حيث  العامل،  يف  والريا�سيني  الرماة 
اأن ال��ت��اأج��ي��ل اأ���س��اب م��ن و���س��ل��وا اإىل 

قمة م�ستواهم يف 2020 بالإحباط، 
واأجربهم على تعديل برامج اإعدادهم 
وال���ب���دء ف��ي��ه��ا م��ن ج��دي��د، يف الوقت 
ي�ستعد  مل  مل��ن  ال��ف��ر���س��ة  اأت����اح  نف�سه 
ب�����س��ك��ل ج���ي���د ل���الإ����س���ت���ع���داد جم�����ددا، 
املناف�سات  يف  امل�ستويات  ف��اإن  وبالتايل 
كانت  واملناف�سة  كبري،  ب�سكل  تقاربت 
قوية. وتابع: " كنت اأمتنى اأن اأ�ساهم 
يف احتفالت الدولة باليوبيل الذهبي 
هذا العام باأي اإجناز، وبذلت ق�سارى 
جهدي لتقدمي هدية للقيادة الر�سيدة 
مبنا�سبة  احلبيب  الإم����ارات  ول�سعب 
امليدالية  تلك  فكانت  اخلم�سني،  ع��ام 
الذهبية يف طوكيو هي الذكرى التي 
حر�ست  وال��ت��ي  م��ع��ي،  دائ��م��ا  �ستبقى 
الإبت�سامة  خاللها  من  اأر�سم  اأن  على 
وعن  الإمارات".  اأب���ن���اء  وج����وه  ع��ل��ى 

العودة  بعد  لهم  ال�سيوخ  ا�ستقبالت 
من طوكيو .. قال العرياين : " لي�ض 
غ��ري��ب��ا ع��ل��ى ح��ك��ام و���س��ي��وخ الإم�����ارات 
الإحتفاء باأبنائهم اأ�سحاب الإجنازات، 
تلك  فاإن  ولكل زمالئي  وبالن�سبة يل 
اأثلجت �سدورنا وهي ل  ال�ستقبالت 
تقل يف اأهميتها عن امليدالية الذهبية 
التي حققتها، بل تزيد ، وبالتاأكيد فاإن 
الغالية  والكلمات  ال�ستقبالت  تلك 
�ستبقى هي الزاد واحلافز لنا لتحقيق 

املزيد من الإجنازات يف امل�ستقبل".
وعن اأولوياته يف الوقت الراهن وكيف 
ي��ج��دد دواف���ع���ه مل��وا���س��ل��ة الإجن������ازات 
.. اأو���س��ح : " اأه��م اأول��وي��ات��ي احلالية 
يف  فريقي  مع  للتدريبات  ال��ع��ودة  هي 
برنامج  ن��دخ��ل يف  واأن  ال��ع��ني،  م��رك��ز 
الإع�������داد ت��دري��ج��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اإجن����از 

اآ�سياد ال�سني، ف�سال  غري م�سبوق يف 
يف  امليداليات  م��ن  العديد  ح�سد  ع��ن 
بطولة العامل بالعني، مع العمل على 

رفع كفاءة عدد من الرماة الواعدين 
الذين اأتوىل تدريبهم يف مركز العني 

للو�سول اإىل املعدلت العاملية".

•• دبي-وام:

ملالكه   "60 "عجمان  ال��ق��ارب  ت��وج 
ب�����ن حميد  ع����م����ار  ال�������س���ي���خ  ����س���م���و 
وبقيادة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ال���ن���وخ���ذة ج��م��ع��ة اجل��ن��ي��ب��ي بطال 
ملناف�سات ال�سوط الأول من اجلولة 
لقوارب  دب���ي  لبطولة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
التي  ق��دم��ا   30 املحلية  التجديف 
ج�����رت اأم���������ض ل��ي��خ��ط��ف الأ������س�����واء 
�سهد  فيما   .. النخبة  ال��ق��وارب  بني 
بحرينية  �سيطرة  ال��ث��اين  ال�����س��وط 
ب��ف��وز ال��ق��ارب /ك���ي اأت�����ض ك��ي 54/ 
مل��ال��ك��ه ال�����س��ي��خ خ���ال���د ب���ن ح��م��د اآل 
البو  اأحمد  النوخذة  خليفة وبقيادة 

�سميط.
نظمه  ال��ذي  الكبري  احل��دث  و�سهد 
بنجاح نادي دبي الدويل للريا�سات 
ال�سباقات  روزنامة  �سمن  البحرية 
الريا�سي  امل���و����س���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
2021 - 2022 م�ساركة ما ي�سل 
 270 م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  ق���ارب���ا   30 اإىل 
فردا ج�سدوا ملحمة تراثية يف اأرقي 

قبالة  دب��ي  يف  ال�سياحية  الواجهات 
مم�����س��ى اجل�����داف 2 وب���ال���ق���رب من 
الفطرية  للحياة  دب��ي  خ��ور  حممية 
يف قناة دبي املائية حيث ر�سم م�سار 
ال�سباق م�سهدا فريدا باإطاللته على 
برج خليفة وكذلك خط النهاية عند 

خور دبي وواجهة في�ستقال �سيتي.
60 يف  ال����ق����ارب ع���ج���م���ان  وت����ف����وق 
م�ساركة  �سهد  ال��ذي  الأول  ال�سوط 
16 قاربا بعد اأداء قوي من الطاقم 
يو�سف  ج��م��ع��ة  ال���ن���وخ���ذة  وح���ن���ك���ة 
اجل��ن��ي��ب��ي يف الأم���ت���ار الأخ�����رية مع 
ملالكه   39 اأ���س��ا���ض  ال��ق��ارب  مناف�سه 
النوخذة  خليفة بن �ساهني وبقيادة 
بدر عبداحلكيم والذي حل و�سيفا 
يف هذا ال�سوط .. بينما حل القارب 
ال�ساروخ 7 ملالكه النوخذة اإبراهيم 

�سلطان املرزوقي يف املركز الثالث.
كبرية  اإث���ارة  الثاين  ال�سوط  وحمل 
قاربا   13 ب���ني  ح��ام��ي��ة  وم��ن��اف�����س��ة 
بحرينية  ����س���ي���ط���رة  ����س���ه���د  ح���ي���ث 
الأ�سقاء من مملكة  قاربي  بح�سول 
اأت�����ض ك��ي 54 ملالكه  ال��ب��ح��ري��ن ك��ي 

اآل خليفة  ب��ن ح��م��د  ال�����س��ي��خ خ��ال��د 
البو�سميط  اأحمد  النوخذة  وبقيادة 
ال�سيخ  مل��ال��ك��ه   53 وف��ي��ك��ت��وري��و���ض 

وبقيادة  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�سر 
النوخذة عبداهلل خليفة احلدي على 
املركزين الأول والثاين على التوايل 

.. بينما ح�سل قارب �سرطة دبي 3 
اإ�سماعيل  حممد  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة 

الفال�سي على املركز الثالث.

املدير  ع��ب��داهلل ح���ارب  وق���ام حممد 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
للريا�سات البحرية وهزمي القمزي 

م�سرف ال�سباق واملقدم علي النقبي 
رئ��ي�����ض ق�����س��م الإن����ق����اذ ال��ب��ح��ري يف 
املراكز  اأ�سحاب  بتتويج  دبي  �سرطة 

الثالثة اُلول يف كل �سوط .
ال�سكر  ووجه حممد عبداهلل حارب 
احلكومية  ال����دوائ����ر  اإىل  اجل���زي���ل 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
البحرية  الفعاليات  خمتلف  دائ��م��ا 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ومنها 
وبلدية دبي وموؤ�س�سة دبي لالإعالم 
ال�سباق  اأح����داث  بنقل  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���س��رة ع���رب قنوات 
موؤ�س�سة  اإىل  اإ�سافة  الريا�سية  دبي 

اأبوظبي لالإعالم وقناة يا�ض.
الفتتاحية  اجلولة  مناف�سات  تابع 
التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  من بطولة 
اللجنة  وف����د  ق���دم���ا   30 امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل���ري���ا����س���ات امل������وروث 
ال���������س����ع����ب����ي وال������������ذي �����س����م خ���ال���د 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��و���س��ي ن��ائ��ب رئي�ض 
رئي�ض  �سند  �سبت  واأح��م��د  اللجنة 
ال�سعبي  التجديف  م�سابقات  جلنة 
مدير  ال�سمالن  عبدالعزيز  واأحمد 

اللجنة  وف��د  اإىل  اإ�سافة  امل�سابقات 
الإعالمي.

الأول..  ال�����س��وط  ال��ن��ت��ائ��ج  وج�����اءت 
اأ�سا�ض  وال��ث��اين   60 عجمان  الأول 
والرابع   7 ال�ساروخ  والثالث   39
ع��ج��م��ان 64 واخل��ام�����ض دب���ي 51 
وال�سابع   30 دبي  �سرطة  وال�ساد�ض 
وادي �سهم 47 والثامن املطاف 61 
والتا�سع جلفار 55 والعا�سر عجمان 
65 واحلادي ع�سر �سباب املرفاأ 34 
والثاين ع�سر الفجرية 59 والثالث 
وال����راب����ع ع�سر   8 ال���زع���اب���ي  ع�����س��ر 
هنيام  ع�سر  واخلام�ض   66 عجمان 

.46 جلفار  ع�سر  وال�ساد�ض   9
ات�ض  ك��ي  الأول   : ال��ث��اين  ال�����س��وط 
 53 فيكتوريو�ض  وال��ث��اين   54 ك��ي 
والثالث �سرطة دبي 3 والرابع عناد 
وال�ساد�ض   6 عناد  واخلام�ض   14
�سهم  وادي  وال�سابع   36 الفهيدي 
دبي  والتا�سع   43 الباز  والثامن   2
5 والعا�سر براق 13 واحلادي ع�سر 
ال�سحي  ع�سر  وال��ث��اين   15 ال���ربق 

والثالث ع�سر ال�سميح 29.  45

بطل ذهبية بكني ي�سيد ب�سربة البداية يف  مو�سم »اأم الألعاب« 

العرياين: ذهبية طوكيو هديتي ل�سعب الإمارات يف عام اخلم�سني

القارب »عجمان 60« جنم افتتاح مو�سم قوارب التجديف يف دبي

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�ض ال�سرطة 
والأمن العام يف دبي، يف مكتبه �سباح اأم�ض ال�سيخ حممد بن مكتوم 
بن جمعة اآل مكتوم، رئي�ض احتاد الإمارات للرجبي، يرافقه عدد 
من اأع�ساء الفريق والإداريني، بعد حتقيقهم 5 اإجنازات ريا�سية 

عاملية خالل �سهرين مما يعد اإجنازاً بكل املقايي�ض، وغري م�سبوق 
لأي منتخب طيلة ال�سنوات املا�سية.

وال�سيدات، من  للرجال  الرجبي  واأ�ساد معاليه مبا حققه فريق 
اأنها  على  بالألقاب والنت�سارات موؤكداً  والفوز  بطولت م�سرفة 
الريا�سية  املحافل  يف  الإم�����ارات،  لريا�سة  ك��ب��رية  اإجن����ازات  تعد 

الدولية. 

�ساحي خلفان ي�ستقبل رئي�س احتاد الإمارات 
للرجبي وعددًا من اأع�ساء الفريق
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•• دبي-الفجر:

لل�سيدات  الوطني  منتخبنا  ي�ستهل 
لكرة القدم اليوم م�سواره يف الت�سفيات 
الآ�سيوية حني يواجه نظريه منتخب 
الثالثة ع�سراً  ال�ساعة  غ��وام يف مت��ام 
دولن  ا���س��ت��اد  على  الإم�����ارات  بتوقيت 
القريغيزية  العا�سمة  عمرزاكوف يف 
املجموعة  مباريات  �سمن   ، بي�سكيك 
ك��ذل��ك منتخبي  ال��ت��ي ت�سم  ال��راب��ع��ة 
واخ��ت��ت��م منتخبنا  وم��ي��امن��ار.  ل��ب��ن��ان 
جمموعة  ب��اأداء  للمباراة  حت�سرياته 
اأحد  على  التدريبية   احل�س�ض  م��ن 
املدربة  قيادة  حتت  الفرعية  املالعب 
الوطنية حورية الطاهري ومب�ساركة 
 ، البلو�سي  مها   : وهن   ، لعبة   22
�ساحلة   ، جا�سم  فاطمة   ، وائ��ل  اأم��ل 
را�سد ، روان احلمادي ، �سارة البلو�سي 
، ال��ع��ن��ود ال��ع��ن��زي ،  ن���وف ال��ع��ن��زي  ، 
نعيمة   ، عبدالعزيز  نهال   ، وليد  اآي��ة 
اإبراهيم ، ليلى املهريي ، عائ�سة غياث 
عفراء   ، حميد  عالية   ، خالد  �سهد   ،
بدرية   ، احل���م���ادي  اأري�����ج   ، امل���ه���ريي 
غنيمة   ، ال�سحي  ع��ي��ده   ، امل��ن�����س��وري 
فاطمة   ، احل��و���س��ن��ي  اأم��ي��ن��ة   ، را����س���د 
امل��رزوق��ي. واأك���دت ح��وري��ة الطاهري  
اأن لعبات املنتخب على اأمت اجلاهزية 
يف  م�سوارهن  لبدء  والبدنية  الفنية 
منتخب  اأم����ام  الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات 
غوام الذي نحرتمه وكافة املنتخبات 

الرابعة  املجموعة  يف  معنا  املتواجدة 
الفتتاحية  امل��ب��اراة  اأن  اإىل  م�سرية    ،
ما  غالباً  البطولت  اأو  الت�سفيات  يف 
اأهمية  ول��ه��ا  خ��ا���ض  ب��ط��اب��ع  تكت�سي 
م�ساعفة، وتتطلب منا اأن نكون على 

والجتهاد  ال��رتك��ي��ز  م���ن  ع����اٍل  ق����در 
اأق�����س��ى ج��ه��د مم��ك��ن للخروج  وب����ذل 
بنتيجة اإيجابية ، تكون دافعاً وحافزاً 
مهماً لنا يف املباراتني القادمتني اأمام 

لبنان وميامنار.

•• دبي-الفجر

لل�سباب  الوطني  منتخبنا  ت��ع��ادل 
ن���ظ���ريه  م������ع  ع������ام������اً   20 حت������ت 
اأهداف  دون  �سلبياً  �سوريا  منتخب 
التي  الثانية  ال��ودي��ة  امل��واج��ه��ة  يف 
ملعب  على  الأول  اأم�ض  جمعتهما 
جتمعه  خ����ت����ام  يف  ع�����وان�����ة  ذي�������اب 

الداخلي بدبي .
التي  الأوىل  الودية  املباراة  وكانت 
انتهت  املا�سي  اخلمي�ض  يوم  جرت 
بالتعادل بهدفني لهدفني ، و�سجل 
�سلطان  ال���الع���ب  امل��ن��ت��خ��ب  ه���ديف 

عادل ، والالعب نبيل فريوز.
اأورتيغا  ف��ران��ك  الإ���س��ب��اين  واأك����د 
مدرب املنتخب اأن املع�سكر الداخلي 
حقق جمموعة اأهداف مهمة خالل 
الفرتة احلالية اأبرزها جتربة كافة 
الالعبني خالل املواجهتني ، وخلق 
اللعب  اأ���س��ل��وب  يف  وتنا�سق  تناغم 
بني الالعبني القدامى واملن�سمني 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ل���ق���وام  ح��دي��ث��اً 
بالإ�سافة   ، امل��ع�����س��ك��ر  ه���ذا  خ���الل 
ل��ل��خ��ربات ال�����س��روري��ة ال��ت��ي يتم 
الحتكاك  خ����الل  م���ن  اك��ت�����س��اب��ه��ا 
م���ن مدار�ض  ال�����دويل مب��ن��ت��خ��ب��ات 
كروية متنوعة خا�سة لتلك الفئة 
اأن  اإىل  ، م�����س��رياً  امل��ه��م��ة  ال��ع��م��ري��ة 
�سيوا�سل  للمنتخب  الفني  اجلهاز 
خالل  ال��الع��ب��ني  ل��ك��اف��ة  متابعته 

املزيد  وان��ت��ق��اء  املحلية  امل�سابقات 
من الالعبني املميزين لالن�سمام 

ل���ل���م���ن���ت���خ���ب وجت����رب����ت����ه����م خ����الل 
التجمعات القادمة.

•• اأبوظبي-وام:

املا�سيني،  اليومني  خ��الل  كبريا  جناحا  للجوجيت�سو  التحدي  بطولة  حققت 
واأظ���ه���رت ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����س���رات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��و ل��ل��ت��ف��اوؤل بريا�سة 
والنا�سئني  ال��رباع��م  ه��م  فيها  �ساركوا  م��ن  اأن  خا�سة  ال��دول��ة،  يف  اجلوجيت�سو 
املوؤ�سرات  تلك  وتواكبت  �سنة.   15 اإىل   4 م��ن  ال�سنية  امل��راح��ل  يف  والنا�سئات 
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  زي��ارة  مع  البطولة  حققتها  التي  والنجاحات  الإيجابية 
حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ض مكنب 
�سموه لعبي  التقى  واحد، حيث  بيوم  البطولة  �سبقت  التي  التنفيذي  اأبوظبي 
العامل،  بطولة  يف  للم�ساركة  اإع��داده��م  مع�سكر  يف  الوطني  املنتخب  ولع��ب��ات 

وبطولة اأبوظبي العاملية للمحرتفني يف نوفمرب املقبل.
وقد حظيت زيارة �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد للمنتخب يف جوجيت�سو 
بطولة  يف  اجلماهريي  احل�سور  م�ستوى  على  ���س��واء  وا�سعة  فعل  ب���ردود  اأري��ن��ا 
اأمور  واأولياء  باجلماهري  املدرجات  امتالأت  حيث  والنا�سئني  للرباعم  التحدي 
الأب�سطة  على  ال��ن��زالت  مع  مثريا  تفاعال  اأب��دوا  الذين  والالعبات،  الالعبني 
املختلفة ملوؤازرة وت�سجيع اأبنائهم وبناتهم يف املناف�سات، اأو على م�ستوى املناف�سات 
التي جاءت قوية بني املواهب والرباعم لتوؤكد اأن م�ستقبل ريا�سة اجلوجيت�سو يف 
الدولة بخري، واأن ا�سرتاتيجية الحتاد الهادفة للو�سول اإىل الرقم واحد عامليا 
ت�سري يف الإجتاه ال�سحيح، اأو على م�ستوى احلالة املعنوية لالعبني والالعبات 
يف املنتخب التي ارتفعت لتمثيل الدولة باأف�سل �سورة يف ال�ستحقاقات العاملية.

النائب  والإماراتي  الآ�سيوي  الحتادين  رئي�ض  الها�سمي  �سعادة عبداملنعم  واأكد 
زايد  ال�سيخ خالد بن حممد بن  زي��ارة �سمو  اأن  ال��دويل  الأول لرئي�ض الحت��اد 
اأجل  م��ن  الالعبني  لكل  وح��اف��ز  داف���ع  اأري��ن��ا  جوجيت�سو  يف  الوطني  للمنتخب 
واأبوظبي  ال��ع��امل  بطولتي  واأب��رزه��ا  املقبلة،  التحديات  يف  طيبة  نتائج  حتقيق 
العاملية، واأنها �ساهمت كذلك يف حتفيز اجلماهري واأولياء الأمور على احل�سور 
التي حققت جناحا كبريا على م�ستوى  التحدي،  املناف�سات يف بطولة  ومتابعة 

مع  باملدرجات  اجلماهريي  والتفاعل  الح��رتايف،  والتنظيم  القوية،  املناف�سات 
نزالت الالعبني ال�سغار، م�سريا اإىل اأن ريا�سة الإمارات حمظوظة بدعم قادتها 

و�سيوخها الذي يعترب حجر الزاوية يف حتقيق الإجنازات على كل املحافل.
وقال الها�سمي:" لدينا ا�سرتاتيجية تطوير م�ستدامة تقوم على تو�سيع قاعدة 
ممار�سة اللعبة، والك�سف عن املواهب يف �سن مبكرة، و�سقلها من خالل برامج 
العامل،  يف  الأف�����س��ل  ه��م  وم��درب��ني  العاملية،  اجل���ودة  معايري  اأع��ل��ى  فيها  تتوفر 
واملدار�ض  الأن��دي��ة  مع  و�سراكة  وت��ع��اون  ال��ع��ام،  م��دار  على  م�ستمرة  وم�سابقات 
يف  اجلوجيت�سو  لريا�سة  الأول  امل��ط��ور  ه��ي  الإم����ارات  اأ�سبحت  حتى  ب��ال��دول��ة، 
العامل، و�ساحبة اأف�سل برامج لن�سر وتطوير اللعبة و�سناعة الأبطال وتنظيم 

البطولت الحرتافية يف خمتلف القارات".
من ناحيته اأكد رامون ليمو�ض املدير الفني للمنتخب الوطني اأن لعبي املنتخب 
ح�سلوا على دفعة معنوية كبرية من زيارة �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد، 

كان  حيث  جميعا،  لديهم  �سداها  وج��دت  كلماته  واأن  لهم،  التحفيزي  وحديثه 
تعاهدوا  واأنهم  الأب��رز يف تدريباتهم،  العنوان  والتحدي هو  والعزمية  الإ�سرار 
الإجن���ازات  وحتقيق  امليداليات  ح�سد  اأج��ل  م��ن  جهد  اأق�سى  ب��ذل  على  جميعا 
العاملية  اأبوظبي  وبطولة  العامل،  بطولة  راأ�سها  وعلى  املقبلة،  البطولت  كل  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  العاملية  ال�ساطئية  الأل��ع��اب  دورة  يف  وبعدها  للمحرتفني، 

المريكية، ودورة الألعاب الآ�سيوية يف ال�سني.
ويف ال�سياق نف�سه قال البطل الإماراتي حممد ال�سويدي �ساحب ذهبية العامل 
حتت 21 عاما �سنة 2019 و�ساحب ذهبية ال�سباب والكبار يف بطولة العامل، 
واأحد اأهم الالعبني امل�سنفني لوزنه / 69 كجم/ اإنه فخور بزيارة �سمو ال�سيخ 
ولكل زمالئه، يف  له  بثمن  تقدر  تعد هدية ل  التي  زاي��د،  بن  خالد بن حممد 
توقيت مهم للغاية، والتي تركت اأثرا طيبا يف نفو�ض اجلهاز الفني والالعبني، 
باأف�سل �سورة، يف البطولت  اأجل متثيل الدولة  و�ستكون دافعا كبريا لهم من 

القارية  التحديات  ك��ل  يف  واح���د  ال��رق��م  اإىل  ال��و���س��ول  على  واحل��ر���ض  املقبلة، 
والعاملية.

امل�سنفني  واأح���د  كجم   62 وزن  يف  ال��ع��امل  بطل  الف�سلي  عمر  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن �سيوخ الإم��ارات ميثلون القدوة واملثل لالعبني دائما، خا�سة  الأوائ��ل دوليا، 
اأنهم يحر�سون على ممار�سة الريا�سة، والتميز فيها، ول يدخرون اأي جهد يف 
لهم،  تناف�سية  بيئة  اأف�سل  وتوفري  الوطن،  اأبناء  من  والأبطال  الالعبني  دعم 
الإم��ارات من الالعبني والالعبات عليهم م�سوؤولية كربى  اأبناء  ومن هنا فاإن 
يف ترجمة هذا الدعم اإىل اإجنازات ومتيز واإبداع على اأر�ض الواقع، ومن جهتنا 
اآل  زاي��د  بن  بن حممد  ال�سيخ خالد  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  بكل  نتقدم  فنحن 

نهيان على زيارته لنا ودعمه الكبري للمنتخب.
اأما البطلة حمدة ال�سكيلي �ساحبة ذهبية اآ�سيا يف البطولة الآ�سيوية اخلام�سة 
الأخرية قالت اإن كل املعطيات التي حتيط بريا�سة اجلوجيت�سو يف الدولة تقود 
اإىل هدف واحد ونتيجة واحدة، وهي التميز والإبداع يف حتقيق الإجنازات، واأن 
م�ساعي  لتدعم  ج��اءت  للمنتخب  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  زي��ارة 
وتعزز  والبطالت،  لالأبطال  والإع���داد  للتدريب  بيئة  اأف�سل  توفري  يف  الإحت��اد 
املحفل  يف  ال��دول��ة  علم  ل��رف��ع  وال��الع��ب��ات  الالعبني  ل��دى  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
العاملي، ومتنح الالعبات املزيد من الثقة بالنف�ض والقدرة على حتقيق الإجنازات 

ومتثيل الدولة باأف�سل �سورة يف كل املحافل.
وبدورها اأكدت �سمال الكلباين لعبة املنتخب الوطني اأن ال�ستعدادات لبطولتي 
العامل واأبوظبي العاملية ت�سري على قدم و�ساق، واأن زيارة �سمو ال�سيخ خالد بن 
�سارة  كانت مفاجاأة  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  للمنتخب  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
ل��دى منتخب  اأث���را طيبا  وت��رك��ت  ال��دول��ة،  ك��ل حمبي اجلوجيت�سو يف  اأ���س��ع��دت 
وكذلك  الأوىل،  املراكز  حل�سد  واحلما�ض  الإ�سرار  على  يدفعهم  ما  ال�سيدات، 
�ساهمت بالتاأكيد يف حتقيق املزيد من النجاح الإعالمي واجلماهريي لبطولة 
تدعو  ك��ب��رية  مكا�سب  وحققت  وال�سبت  اجلمعة  ي��وم��ي  اأقيمت  ال��ت��ي  التحدي 

لالطمئنان والتفاوؤل مل�ستقبل اجلوجيت�سو يف الدولة.

•• دبي-وام:

اللجنة  اأجرته  الذي  امليداين  وامل�سح  الفني  الإ�ستبيان  خمرجات  اأ�سفرت 
بهدف  الريا�سية  واملنظمات  واجلمعيات  ل��الحت��ادات  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
درا�سة وتقييم الو�سع الفني املتعلق بالحتادات على م�ستوى الدولة خالل 
ريا�سياً   32504 املا�سي- عن وج��ود  �سبتمرب   26 اإىل   1 الفرتة - من 
الألعاب  على  م��وزع��ة  ريا�سية  وجمعية  ومنظمة  احت���ادا   32 ب���  م�سجاًل 

اجلماعية والفردية والقتالية بالدولة.
وا�ستعر�ست اللجنة خمرجات امل�سح امليداين بامللتقى الذي نظمته موؤخراً 
مع الريا�سيني املر�سحني من الحتادات الريا�سية نحو ال�ستعداد للتاأهل 

لأوملبياد باري�ض 2024، اإذ مت تق�سيم اإجمايل عدد الريا�سيني بالحتادات 
بالأ�سبال  وم����رورا  ال��رباع��م  م��ن  ب��داي��ة  عمرية  ف��ئ��ات   4 على  الريا�سية 

والنا�سئني وال�سباب وانتهاء بالكبار.
الريا�سيني  اأع��داد  الأوىل من حيث  املرتبة  الألعاب اجلماعية يف  وج��اءت 
امل�سجلني بالحتادات باإجمايل 14298 لعبا حيث نال احتاد كرة القدم 
وكرة  الطائرة  والكرة  الرجبي  يليه  5846 لعباً  بعدد  الأك��رب  الن�سيب 

ال�سلة وكرة اليد والهوكي.
كما ت�سدر احتاد املالكمة قائمة الريا�سيني امل�سجلني بالريا�سات القتالية 
التي بلغ اإجمايل عدد الريا�سيني فيها 7903 ريا�سي ب� 6 ريا�سات هي 
املالكمة، التايكواندو، اجلوجيت�سو، الكاراتيه، املبارزة، اجلودو حيث �سجل 

احتاد املالكمة 3250 ريا�سياً.
 10302 الفردية  بالريا�سات  امل�سجلني  الريا�سيني  عدد  اإجمايل  وبلغ 
ب� 20 احتاداً حيث جاء احتاد الفرو�سية وال�سباق يف املركز الأول  ريا�سياً 

بعدد 2258 ريا�سي.
وك�سفت اللجنة الأوملبية الوطنية عن الريا�سيني املر�سحني من الحتادات 
 12 م��ن  ريا�سيا   169 ب��اإج��م��ايل   2024 لأومل��ب��ي��اد  للتاأهل  لال�ستعداد 
العنا�سر  بع�ض  باإ�سافة  ال���ورادة  التحديثات  ا�ستالم  بعد  وذل��ك  احت���اد، 
املر�سحة بناًء على طلب الحتادات، يف الوقت الذي بلغ فيه عدد البطولت 
باري�ض  اأوملبياد  اإق��ام��ة  موعد  حتى  امل�ستويات  كافة  على  وال�ستحقاقات 

بطولة.  650

وت�سمنت املحاور التي اأُجري عليها ال�ستبيان 11 حموراً متثلت يف الطالع 
امل�سجلني،  الالعبني  واأع����داد  ل��الحت��ادات،  الفنية  ال�سرتاتيجيات  على 
يف  وامل�ساركة  التاأهل  على  القادرين  الريا�سيني  واأ�سماء  الفنية،  والأطقم 
دورة الألعاب الأوملبية باري�ض 2024، وعدد اجلهات الريا�سية امل�سجلة يف 
الحتاد، والبطولت املحلية التي ينظمها الحتاد خالل املو�سم الريا�سي 
امل�ستويات  على  والبطولت  وال�ستحقاقات  املختلفة،  العمرية  للمراحل 
كافة حتى موعد اإقامة اأوملبياد باري�ض، والدورات التدريبية التي ينظمها 
الريا�سية  واملن�ساآت  الواحد،  املو�سم  الفنية خالل  ك��وادره  الحتاد لإع��داد 
التي ميتلكها الحتاد، والتفاقيات وال�سراكات الريا�سية الدولية، واملوارد 

املالية لالحتاد على مدار املو�سم الريا�سي.

اللجنة الأوملبية تعلن خمرجات ال�ستبيان الفني وامل�سح امليداين لالحتادات الريا�سية

•• دبي-الفجر:

الوطنية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  ع���ق���دت   
وال�سوؤون الفنية باحتاد الإمارات لكرة 
اجتماعها  ال�سبت  الأول  اأم�ض  القدم 
الدوري يف مقر الحتاد بدبي برئا�سة 
النائب  ال�����س��ه��الوي  ح�����س��ني  ي��و���س��ف 
رئي�ض   - الحت�������اد  ل��رئ��ي�����ض  ال����ث����اين 
ماجد  ����س���ي���ف  وب���ح�������س���ور  ال���ل���ج���ن���ة، 
 - الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و  امل��ن�����س��وري 

نائب رئي�ض اللجنة والأع�ساء .
الفني  التقرير  اللجنة على   واطلعت 
امل��ق��دم م��ن اجل��ه��از ال��ف��ن��ي للمنتخب 
فان  الهولندي  بقيادة  الأول  الوطني 
مارفيك، الذي ت�سمن كافة اجلوانب 
الفنية املتعلقة باملباريات التي خا�سها 

الأب��ي�����ض يف اجل���ولت الأرب���ع املا�سية 
املوؤهلة  الآ����س���ي���وي���ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن 
 ،  2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ض  نهائيات  اإىل 
ومتطلبات  الإداري  التقرير  وكذلك 
�ست�سهد  التي  املقبلة  للفرتة  الأبي�ض 
اخلام�سة  اجلولتني  مباراتي  خو�ض 
كوريا  اأم��ام  الت�سفيات  من  وال�ساد�سة 
اجلنوبية يف �سيوؤول يوم 11 نوفمرب 
16 من  ي��وم  ب���ريوت  واأم����ام لبنان يف 
ال�����س��ه��ر ذات�����ه .  وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة قد 
يا�سر  امل��ن��ت��خ��ب  م��دي��ر  م�سبقاً  كلفت 

�سامل وم�ساعد املدرب روول كومان�ض 
على  ل��الط��الع  ���س��ي��وؤول  اإىل  بال�سفر 
باملنتخب،  اخلا�سة  التجهيزات  كافة 
خا�سة مقر الإقامة وملعب التدريب 
وال���ربوت���وك���ول ال�����س��ح��ي امل��ع��ت��م��د يف 
اللجنة  واعتمدت    . اجلنوبية  كوريا 
الأوملبي  للمنتخب  املو�سعة  القائمة 
ا����س���ت���ع���داداً ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات امل���وؤه���ل���ة اإىل 
نهائيات كاأ�ض اآ�سيا حتت 23 عاماً التي 
للفرتة من  الفجرية  اإم��ارة  �ستقام يف 
حيث   ، اجلاري  اأكتوبر   30 اإىل   24

املدرب  اختارها  التي  القائمة  �سمت 
28 لعباً هم  الإ�سباين دين�ض �سيلفا 
 ) العروبة   ( العطر  �سعيد  ع��ب��داهلل   :
كلباء  احت���اد   ( حممد  ع���ادل  �سلطان 
�سعيد   ، احل���م���ادي  اأح���م���د حم��م��ود   )
املطوع  عبداهلل  �سهيل   ، الكعبي  عبيد 
، يعقوب يو�سف اآل علي ) الإم��ارات ( 
البلو�سي ) بني يا�ض  عبداهلل �سلطان 
( اأحمد فوزي جوهر ، عبداهلل اإدري�ض 
�سقر ، راكان وليد عبداهلل ) اجلزيرة 
( مروان  ) حتا  ���س��امل غميل  را���س��د   )

عبدالرحمن  ع���ب���داهلل   ، ح��م��زة  ف��ه��د 
را�سد  م��اج��د   ) ) خ��ورف��ك��ان  ال��ن��ق��ب��ي 
ع��ي��د خمي�ض   ) ال�����س��ارق��ة  امل���ح���رزي ) 
، حارب  ع��ب��داهلل جميل  اأح��م��د   ، عيد 
البلو�سي  ر�سا  رائ��د   ، �سهيل  ع��ب��داهلل 
) �سباب الأهلي ( �سعيد �سليمان �سامل 
 ، البلو�سي  حممد  خالد   ) عجمان   (
عبا�ض  حممد   ، ال�سكيلي  علي  نا�سر 
( ح�����س��ني مهدي  ال��ع��ني   ( ال��ب��ل��و���س��ي 
حمدان  ط��ح��ن��ون   ) الن�سر   ( حم��م��د 
ال��زع��اب��ي ، ع��ب��داهلل ح��م��د امل��ن��ه��ايل ) 

الوحدة ( يو�سف علي املهريي ، فار�ض 
خليل حم��م��د ، ع��ل��ي ���س��ال��ح ع��م��رو ) 
الأوملبي  الأب��ي�����ض  وب����داأ   .  ) ال��و���س��ل 
واأدى  اأم���������ض،  ال���ف���ج���رية  يف  جت��م��ع��ه 
الفرعي  امللعب  يف  اليومية  تدريباته 
لنادي الفجرية ، فيما توجهت اللجنة 
الفجرية  ن��ادي  م�سوؤويل  اإىل  بال�سكر 
على كل الت�سهيالت التي قدموها من 

اأجل ا�ست�سافة الت�سفيات .
برنامج  اأي�������س���اً  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت   
 2003 م��ن��ت��خ��ب��ي ال�����س��ب��اب م��وال��ي��د 
ا�ستعداداً   2006 مواليد  والنا�سئني 
الت�سفيات  اأهمها  املقبلة  للم�ساركات 
اآ�سيا  حتت  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املوؤهلة 
املقررة  ع��ام��اً   17 وحت��ت  ع��ام��اً   20
منتخب  �سُيقيم  حيث   ، املقبل  ال��ع��ام 

���س��ه��ر نوفمرب  يف  م��ع�����س��ك��راً  ال�����س��ب��اب 
مباراتني  خ��الل��ه  و�سيخو�ض  املقبل، 
املنتخب  ����س���ق���ي���ق���ه  اأم����������ام  ودي�����ت�����ني 
نوفمرب   13 و   10 يومي  البحريني 
ب���دب���ي ، كما  يف م��ل��ع��ب ذي�����اب ع���وان���ة 
�سهر  يف  اآخ��ر  داخلياً  مع�سكراً  �سُيقيم 
مباراتني  خ��الل��ه  ي��خ��و���ض  دي�����س��م��رب 
وديتني اأمام منتخب اأذربيجان ، فيما 
مت ت��اأك��ي��د امل�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة غرب 
اآ�سيا املقررة يف العراق للفرتة من 21 
وبالن�سبة    . املقبل  نوفمرب   30 اإىل 
مع�سكرين،  �سيقيم  النا�سئني  ملنتخب 
الأول للفرتة من 5 على 26 نوفمرب 

اأمام  وديتني  مباراتني  ويلعب  املقبل  
اأذرب��ي��ج��ان ، وال��ث��اين للفرتة من 18 
ويخو�ض   2021 دي�سمرب   23 اىل 
وناق�ست   . اأوزباك�ستان  مع  مباراتني 
التدريب  م��راك��ز  عمل  خطة  اللجنة 
وال��ت��ط��وي��ر امل��ق��دم��ة م��ن را���س��د عامر 
املنتخبات  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ب�����دواوي 
العمل  �سيتم  حيث   ، الفنية  وال�سوؤون 
من  الأخ��ري  الأ�سبوع  من  اعتباراً  بها 
ب��ال��ت��زام��ن مع  اأك��ت��وب��ر اجل����اري  �سهر 
ال�سنية  امل���راح���ل  م�����س��اب��ق��ات  ان��ط��الق 
على اأن تكون خم�س�سة للفئتني حتت 

. عاماً   14 و   13

جلنة �ملنتخبات �لوطنية و�ل�سوؤون �لفنية تعقد �جتماعها �لدوري برئا�سة �ل�سهالوي

الطالع على تقرير اجلهاز الفني للمنتخب الوطني وبرناجمه 
التح�سريي ملباراتي كوريا اجلنوبية ولبنان

منتخب ال�سيدات ي�ستهل م�سواره يف الت�سفيات 
الآ�سيوية مبواجهة غوام اليوم 

منتخب ال�سباب يتعادل �سلبيًا مع 
نظريه ال�سوري يف ختام جتمعه بدبي

ردود فعل وا�سعة لزيارة خالد بن حممد بن زايد ملنتخب اجلوجيت�سو.. ومكا�سب كبرية يف بطولة التحدي

• �عتماد قائمة �الأبي�ض �الأوملبي للت�سفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�ض �آ�سيا حتت 23 عامًا 
�ملقبلة لال�ستحقاقات  و�لنا�سئني  �ل�سباب  منتخبي  بر�مج  • �عتماد 

�ملحرتفني  وعاملية  �لعامل  بطولتي  قبل  لالعبني  وحافز  د�فع  • �لها�سمي: 
• ر�مون ليمو�ض: العبو �ملنتخب تعاهدو� على بذل �أق�سى جهد ل�سعود من�سات �لتتويج 
• حممد �ل�سويدي: زيارة غالية وهدية ال تقدر بثمن يف توقيت مهم للغاية 

• عمر �لف�سلي: مهمتنا كالعبني ترجمة �لدعم �إىل �إجناز�ت يف كل �ملحافل
• �سما �لكلباين: مفاجاأة �سارة �أ�سعدتنا ومنحتنا �ملزيد من �لثقة و�لتفاوؤل

�لوطن  جتاه  بامل�سوؤولية  �سعورنا  يعزز  كبري  معنوي  دعم  �ل�سكيلي:  • حمدة 

نهائي غري متوقع بني با�سيال�سفيلي 
ونوري يف اإنديان ويلز  

دورات  �سابعة  امل�����س��رب،  ل��ك��رة  الأم��ريك��ي��ة  وي��ل��ز  اإن��دي��ان  دورة  نهائي  �سي�سهد 
الألف نقطة للما�سرتز لهذا املو�سم، مواجهة مفاجئة بني اجلورجي نيكولوز 
بفوز  النهائي  با�سيال�سفيلي والربيطاين كامريون نوري، بعدما عربا ن�سف 
الأول على الأمريكي تايلور فريتز والثاين على البلغاري غريغور دمييرتوف.

عاماً(   29( با�سيال�سفيلي  حقق  و3-6،   ،)5/7(  6-7 فريتز  على  وبفوزه 
واحداً من اأعظم اإجن��ازات م�سريته، فيما بات نوري )امل�سنف 26 عاملياً( اأول 
بريطاين ي�سل اإىل نهائي الدورة التي تقام يف �سحراء كاليفورنيا منذ العام 

الإ�سباين رافايل نادال. اأمام  موراي  اأندي  خ�سر  حينما   ،2009
األقابه هذا املو�سم، بعد فوزه يف الدوحة  اإىل ثالث  و�سي�سعى اجلورجي الأحد 
كنت  للغاية.  �سعيد  اأن��ا  ي�سدق.  ل  �سعور  "اإنه  با�سيال�سفيلي  ق��ال  وميونيخ. 
تركز  عندما  امل���ب���اراة.  على  ال��رتك��ي��ز  ح��اول��ت  فقط  لكنني  وع�سبياً،  م��ت��وت��راً 
تتخل�ض من التوتر. اأعلم اأنه ميكنني القيام بعمل جيد. يجب فقط األ اأكون 
متوتراً". واأنقذ اجلورجي ثالث كرات يف املجموعة ليحقق املجموعة الأوىل يف 
ال�سوط الفا�سل. ويف الثانية، فاز اخل�سمان باإر�سالهما حتى ال�سوط ال�سابع، 
ن�سف  يف  عاملياً   36 امل�سنف  ليفوز   ،3-4 التقدم  با�سيال�سفيلي  حقق  عندما 

النهائي بعد �ساعة و41 دقيقة.
األك�سندر  الأمل���اين  مفاجئ  ب�سكل  اأق�سى  ال���ذي   )39( فريتز  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل، 
زفرييف )4( يف ربع النهائي، ارتكب اأخطاء مزدودجة عدة اأ�ساع فيها املباراة، 

�ساحقاً. اإر�ساًل  رغم ت�سجيله 11 
6-2، و6-4 يف مباراة  ن��وري على دمييرتوف يف جمموعتني  من جهته، فاز 

ا�ستمرت �ساعة و26 دقيقة، ليبلغ اأول نهائي ما�سرتز األف نقطة يف م�سريته.
الذي ي�ستخدم يده الي�سرى فاز باأول دورة له  26 عاماً  وكان الالعب البالغ 
من 250 نقطة يف لو�ض كابو�ض ال�سهر املا�سي، لكنه مل يبلغ �سابقاً اأي ربع اأو 

ن�سف نهائي ما�سرتز األف نقطة اأو غراند �سالم.
كا�سراً  البداية،  منذ  حا�سرة  الربيطاين  ثقة  كانت  دمييرتوف،  مواجهة  ويف 
اإر�سال خ�سمه يف كل مرة منذ بداية املجموعتني، واأجرب البلغاري على ال�سعي 

للحاق بالنتيجة من دون جدوى.
كما  النهائي،  رب��ع  يف  �سفارت�سمان  دييغو  الأرجنتيني  على  تفوق  ن��وري  وك��ان 
املفتوحة على مالعب فال�سينغ ميدوز قبل نحو  املتحدة  الوليات  يف بطولة 
�سهرين. كما حقق نوري نتائج لفتة يف الآونة الخرية، اأبرزها بلوغ نهائي دورة 

�سان دييغو الأمريكية مطلع ال�سهر احلايل.
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�سالح الأف�سل هذا املو�سم"، كلمة رددها املدرب يورغن كلوب م�ساء اأم�ض 
�سالح،  حممد  امل�سري  النجم  حمبي  من  الآلف  ومثله  ال�سبت  الأول 

لرتتفع الأ�سوات املطالبة باأحقيته للح�سول على الكرة الذهبية.
ولكن حقيقة الأمر هي اأن ح�سول �سالح على جائزة الكرة الذهبية، التي 

تقدمها جملة "فران�ض فوتبول"، اأمر م�ستبعد هذا العام.
اجلائزة الأه��م يف عامل كرة القدم، متنح نهاية كل عام، تكرميا لالعب 
ال�����س��ن��ة، ول��ك��ن��ه��ا باحلقيقة تكون  ال��ق��دم خ���الل  الأف�����س��ل يف ع���امل ك���رة 
تتويجا لأداء الالعبني خالل نهاية املو�سم املا�سي، ولي�ض لبداية املو�سم 

اجلاري.
ل��ذل��ك الأق���رب للجائزة، وف��ق��ا ل��ل��خ��رباء، ه��م ال��الع��ب��ون ال��ذي��ن حققوا 

الألقاب املو�سم املا�سي، املحلية منها والقارية.
وبالرغم من اأدائه املبهر، اإل اأن �سالح ف�سل بتحقيق اأي لقب �سخ�سي، اأو 

مع فريقه، خالل عام 2021.
باملركز  واكتفى  العام،  هذا  لقب  اأي  بتحقيق  ف�سل  �سالح  ليفربول،  مع 
الثالث يف الدوري الإجنليزي املمتاز، وودع دوري الأبطال على يد ريال 

مدريد الإ�سباين يف ربع النهائي.
اأما على ال�سعيد ال�سخ�سي، فف�سل �سالح بتحقيق لقب هداف 

ال���دوري، متخلفا بهدف ع��ن الإجن��ل��ي��زي ه��اري ك��ني، ويف 
دوري اأبطال اأوروب��ا، حل ثالثا بر�سيد 6 اأه��داف، بفارق 

اإيرلنغ  الرنويجي  عن  اأه��داف   4
هالند.

وم��������ع غ�����ي�����اب الأل������ق������اب 
ال����ف����ردي����ة واجل���م���اع���ي���ة 
 ،2021 ع��������ام  خ��������الل 

ل��������ن ي�������ك�������ون م���������س����ت����واه 
خ����الل  "ال�ستثنائي" 
انطالق هذا املو�سم، كافيا 
رئي�سي  ب�سكل  لرت�سيحه 

للجائزة الأغلى.

من �ملر�سحون �الأبرز؟
مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  هم  لعبني،   4 للجائزة  الأب���رز  املر�سحون 
والفرن�سي  ليفاندوف�سكي،  روب��رت  والبولندي  جورجينيو،  والإي��ط��ايل 
كرمي بنزمية.  من ناحية الألقاب، جورجينيو هو الأب��رز، فهو الالعب 
الذي حقق اللقبني الأبرز خالل 2021، لقب دوري اأبطال اأوروب��ا مع 

ت�سل�سي، ولقب كاأ�ض اأوروبا مع منتخب اإيطاليا.
ويعترب ليونيل مي�سي الأبرز من ناحية الأداء ال�سخ�سي واجلماعي، فقد 
حقق لقب هداف الدوري الإ�سباين وتاألق يف مو�سمه الأخري مع بر�سلونة، 
ثم حقق اللقب املن�سود مع منتخب بالده، كوبا اأمريكا، و"خطفه" من 

الغرمي الربازيلي.
الهداف البولندي ليفاندوف�سكي كذلك �سطر اإجنازات كثرية يف 2021، 
وهي لقب الدوري الأملاين، وحطم الرقم القيا�سي لعدد الأهداف يف املو�سم 

الواحد بتاريخ الدوري، كما خطف جائزة احلذاء الذهبي الأوروبي.
وبالرغم من اأن فر�سة �سالح تبدو "�سعبة" لتحقيق 
ا�ستمراريته  اأن  اإل  املو�سم،  ه��ذا  الذهبية  الكرة 
على هذا امل�ستوى، وح�سد لقب مع ليفربول 
نهاية العام، والو�سول ملونديال 2022 مع 
كافية  ع��وام��ل  تكون  ق��د  ب���الده،  منتخب 
كي يكون العربي الوحيد الذي يتوج 

باجلائزة الأغلى.
"فران�ض  و����س���ت���م���ن���ح 
ج���ائ���زة  فوتبول" 
ال������ك������رة ال���ذه���ب���ي���ة 
لأف�����س��ل لع����ب يف 
يوم   ،2021 ع��ام 
ن���وف���م���رب   29

املقبل.

•• دبي-وام :

ينظم جمل�ض دبي الريا�سي اأكرب حدث يف الريا�سات اجلليدية "دبي اآي�ض �سو"، 
الذي   2020 دبي  اإك�سبو  وا�ست�سافة  اخلم�سني  بعام  الدولة  احتفالت  �سمن 
يجتمع فيه العامل حتت �سعار "توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل"، ويف اإطار ن�سر 

وتطوير الريا�سات اجلليدية يف دبي.
لتنظيم  ال��ذي مت فيه توقيع مذكرة تفاهم  ال�سحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خالل 
التجاري بدبي،  ال�سياحة والت�سويق  الريا�سي ودائرة  احلدث بني جمل�ض دبي 
لهوكي  اأوم�سك  اأفانغارد  �سي  ات�ض  ون��ادي  العاملي،  للهوكي  كونتيننتال  ودوري 

اجلليد.
اأحمد  و�سعادة  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  ع��ام  اأم��ني  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  وحت��دث 
اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، واألك�سي مورزوف 
رئي�ض رابطة "دوري كونتيننتال للهوكي"، واألك�سندر كريلوف رئي�ض نادي "اإت�ض 

�سي اأفاجنارد".
العاملي  ال��دوري  تنظيم مباراة قمة  الإع��الن عن  ال�سحفي  املوؤمتر  ومت خ��الل 
كونتيننتال  "دوري  ب��ط��ول��ة  يف  ف��ري��ق��ني  اأق�����وى  ت�����س��م  ال��ت��ي  اجل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي 
للهوكي" والتي �ستقام للمرة الأوىل يف دبي بالإ�سافة اإىل تنظيم عدة فعاليات 
النائمة"  "الأمرية  العاملي  ال�ستعرا�ض  بينها  من  اجلليد  على  لال�ستعرا�ض 

وذلك خالل الفرتة من 3 اإىل 5 دي�سمرب 2021 يف قاعة كوكاكول اأرينا.
اآي�ض �سو  دب��ي  " �سيتم تنظيم فعاليات  الريا�سي  دب��ي  ع��ام جمل�ض  اأم��ني  وق��ال 
تزامنا مع الحتفالت باليوم الوطني وعام اخلم�سني، الذي ميثل قيمة كبرية 
لنا وهو يتوج مرحلة حافلة بالإجنازات التي ر�سمتها القيادة الر�سيدة ونفذها 
حافلة  �ستكون  النهج  ذات  على  مقبلة  مرحلة  وبداية  املخل�سني،  الوطن  اأبناء 
باإجنازات اأكرب، ويحتفل اجلميع بهذه املنا�سبة الغالية علينا ونحن نعمل على 
اأن يكون هذا العام حافال باأحداث ريا�سية كربى تتنا�سب مع قيمة هذا احلدث 
الريا�سي  القطاع  �سي�سهده  ال��ذي  والتطور  النمو  على  اإيجابيا  موؤ�سرا  وتكون 
منظمي  مع  نعمل  كما  خ�سو�سا،  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  وقطاع  عموما 
جمال  يف  ال�ستثمار  تعزيز  على  القطاعات  خمتلف  من  الريا�سية  الفعاليات 
لهذه  الكربى  الدولية  الفعاليات  وتنظيم  اجلليدية  الريا�سات  وتطوير  ن�سر 

الريا�سات يف دبي".
واأ�ساف " ي�سرنا اأن ت�ست�سيف دبي هذا احلدث العاملي الذي يقام هنا لأول مرة 
وي�سم اأبرز مباراة يف دوري كونتيننتال لهوكي اجلليد التي ي�سارك فيه اأقوى 
فريقني يف هذا الدوري العاملي، وي�سعدنا اليوم اأن جنتمع لنوقع مذكرة تفاهم 
مع دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي التي اأ�سبحت �سريكا ا�سرتاتيجيا يف 
العديد من الفعاليات الريا�سية التي ت�ساهم يف تعزيز ثقافة ممار�سة الريا�سة 
و�سعادتهم،  �سحتهم  على  وحتافظ  املجتمع  اأف��راد  كافة  بني  البدين  والن�ساط 
"اأفانغارد  للهوكي" ونادي  "دوري كونتيننتال  اأ�سدقائنا من رو�سيا  اإىل جانب 
للهوكي"، لنطلق مبادرة جديدة �ست�ساهم يف ن�سر وتطوير ريا�سة هوكي اجلليد 
بالدولة، و�سنحر�ض على اأن يتم تنظيم هذا احلدث �سنويا يف دبي ليكون اأحد 
اأبرز الفعاليات الريا�سية على اأجندتنا ال�سنوية مما ي�ساهم يف تعزيز التنوع يف 
تنظيم الفعاليات الريا�سية من اأجل توفري الفر�سة جلميع فئات املجتمع من 

كافة اجلن�سيات التي تعي�ض يف دبي ملتابعة وممار�سة الريا�سة التي يف�سلونها".
للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة،  اأح��م��د  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الهوكي  كونتيننتال  دوري  م��ع  التفاقية  ه��ذه  توقيع  ي�سعدنا   " وال��ت��ج��زئ��ة.. 
بهدف تر�سيخ  الريا�سي  دبي  وجمل�ض  للهوكي،  "اأفاجنارد"  ونادي   ،KHL
مكانة دبي كوجهة عاملية للفعاليات والألعاب الريا�سية على اختالف اأنواعها، 
وكذلك دعم اجلهود التي ت�ساهم يف منو قطاع ال�سياحة الريا�سية يف الإمارة".

التي حتظى  الريا�سة  لهذه  الدعم  اأ�سكال  كافة  توفري  " �سنعمل على  واأ�ساف 
من  املنطقة  هذه  يف  لها  الرتويج  واأي�سا  امل�سجعني،  ماليني  ومتابعة  باهتمام 
العامل، ل�سيما على من�ستنا الرقمية - جدول فعاليات دبي -، التي ت�سم قائمة 
العام.  م��دار  على  دبي  ت�ست�سيفها  التي  الرئي�سية  والأح���داث  الفعاليات  باأبرز 
ونتطلع ل�ستقبال نخبة من اأملع جنوم هذه الريا�سة، واأ�سهر فرق الهوكي مع 
التزامنا بالإجراءات الوقائية للحفاظ على �سحة و�سالمة ال�سيوف والالعبني 
والطاقم الفني واملوظفني واجلمهور، كونها تاأتي يف مقدمة اأولوياتنا، كما اأن 
ا�ست�سافة هذا احلدث �سري�سخ من مكانة دبي كواحدة من اأكرث الوجهات اأمانا 
حول العامل". وقال األيك�سي موروزوف رئي�ض رابطة دوري كونتيننتال لهوكي 
اجلليد " نحن متحم�سون ل�ستئناف مناف�سات هذا الدوري العاملي بعد توقف 
بعد هذه  للحدث  امل�ست�سيفة  دبي هي  تكون  باأن  �سعداء  ونحن  تقريبا،  عامني 
دوري  اأق���وى فريقني يف  م��واج��ه��ة  �سي�سهد  ب��اأن��ه  ال��ت��وق��ف، خا�سة  م��ن  ال��ف��رتة 
كونتيننتال والتي اأ�سفرت املواجهة بينهما خالل الت�سفيات الأخرية عن واحدة 
هنا يف  املباراة  تكون  اأن  ونتوقع  باأكمله،  ال��دوري  تاريخ  املباريات يف  اأف�سل  من 
دبي اأكرث قوة وتناف�سا، ون�سكر جمل�ض دبي الريا�سي ودائرة ال�سياحة والت�سويق 
التجاري بدبي على هذا التعاون لن�سر لعبة الهوكي يف هذا البلد الرائع الذي 
لأن  جهدنا  ق�سارى  و�سنبذل  اجلليد،  هوكي  لعبة  لتطوير  خ�سبة  اأر�سا  يعد 
املباراة حدثا ل  واأن تكون هذه  ي�سبح دوري كونتيننتال معروفا لدى اجلميع 
ين�سى". وقال األك�سندر كريلوف، رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي "اأفاجنارد".. " ن�سكر 
الدوري العاملي للهوكي على ثقته فينا لتنظيم هذا احلدث يف دبي، كما ن�سكر 
وجمل�ض دبي الريا�سي ودائرة ال�سياحة بدبي على دعهما لتنظيم هذا احلدث، 
التي ي�سعدنا كثريا التواجد فيها، كما ي�سعدنا اأن منثل مدينة اأوم�سك يف اليوم 
الر�سمي لرو�سيا يف اإك�سبو دبي 2020، اإنه ل�سرف لنا وم�سوؤولية كبرية علينا، 
نحن اأبطال حاليون لي�ض فقط على اجلليد، ولكن اأي�سا يف الت�سويق والتفاعل 
اأدنى �سك  التوا�سل الجتماعي، لذلك لي�ض لدي  الإع��الم وو�سائل  مع و�سائل 
يف اأن خربتنا �ست�ساعدنا على تقدمي عر�سا رائعا يف "دبي اآي�ض �سو"، و�سيكون 
حتديا كبريا لنادينا لكي يتمكن من جتهيز القاعة التي مل ت�ست�سف اأي األعاب 

جليدية من قبل يف وقت ق�سري لتكون جاهزة ل�ست�سافة مناف�سات ر�سمية".
واأ�ساف " نحن بحاجة اإىل عمل تفا�سيل كثرية، واأنا واثق من اأننا �سننجح يف 
اإقامة حدث �سيكون م�سدر فخر لي�ض فقط لدوري كونتيننتال، ولكن اجلميع 
�سيكون فخور بها، و�سنعلن يف امل�ستقبل القريب عن بدء اإ�سدار تذاكر معر�ض 
التي ل تن�سى، مبا يف  امل�سوقة  دبي للجليد، ونخطط لعقد عدد من الأح��داث 
دبي  يف  للجمهور  الفر�سة  لتت�سنى   ،- النائمة  الأم��رية   - اجلليد  عر�ض  ذل��ك 
روؤيتكم يف دبي  اإىل  الرو�سي والريا�سات اجلليدية، نتطلع  الهوكي  ل�ستك�ساف 

يف اأوائل دي�سمرب".

موناكو  �سيفه  على  الثمني  ف��وزه  بعد  النت�سارات  �سكة  اإىل  ليون  ع��اد 
الدوري  يف  ال��ه��زائ��م  دوام���ة  اإىل  ليل  اللقب  حامل  ع��اد  فيما  -2�سفر، 
ال���واف���د اجلديد  اأم����ام م�سيفه  ���س��ق��وط��ه  ب��ع��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ف��رن�����س��ي 

كلريمون-فريان �سفر1- ال�سبت يف املرحلة العا�سرة.
اأمام  ال���دوري  ت��ع��ادل يف مباراتيه الخ��ريت��ني يف  ال��ذي ك��ان  ورف��ع ليون 
يف  نقطة   16 اإىل  ر�سيده  ذاتها،  بالنتيجة  اإتيان  و�سانت   1-1 لوريان 
املركز اخلام�ض موقتا، فيما جتمد ر�سيد نادي الإمارة عند 14 يف املركز 

ال�سابع، بانتظار ا�ستكمال باقي املباريات الأحد.
ب��ي��رت بو�ض  ال��ه��ول��ن��دي  امل���ب���اراة الأوىل، دف���ع م���درب ل��ي��ون اجل��دي��د  يف 
راب��ع ح��ار���ض يحمل  ب��ات  ال��ذي  الأمل���اين يوليان بولري�سبيك  ب��احل��ار���ض 
بعد   1951-1950 مو�سم  منذ  "ليغ1"  يلعب يف  الملانية  اجلن�سية 
تراب )63( ومناف�سه  اأندريا�ض كوبكه )68 مباراة(، وكيفن  مواطنيه 

هذه الم�سية حار�ض موناكو الك�سندر نوبل )9(.
الكرواتي نيكو كوفات�ض بعدما وقف  وكان نوبل عند ح�سن ظن مدربه 
فر�ستني  دقائق  اأرب��ع  غ�سون  يف  ف�سد  ليون  هجمات  اأم��ام  منيعاً  �سداً 

لالعب ذاته الكامريوين كارل توكو اإيكامبي بداية من ت�سديدة )22( 
من  اليمنى  بالقدم  ت�سديدة  اأم��ام  تاألق  ولحقاً   .)26( راأ�سية  من  وثم 

رايان �سرقي )34(، قبل اأن يهدر ح�سام عوار اإىل ميني املرمى )35(.
وهي املرة الأوىل منذ الأول من �سباط/فرباير 2015 ينتهي ال�سوط 

الأّول بني الفريقني بتعادل �سلبي يف الدوري.
وبّدل الربازيلي لوكا�ض باكيتا وجه املباراة بعد دخوله يف ال�سوط الثاين 
اأي��ام مع   8 3 مباريات يف  66، حيث لعب  الدقيقة  ب��دًل من �سرقي يف 
منتخب بالده يف ت�سفيات قارة اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال قطر 

�ساعة.  12 ا�ستغرقت  رحلة  بعد  فرن�سا  اإىل  وو�سل   2022
نوبل  �سباك  دقيقة هزت  بت�سديدة  ليون  لفريقه  التقدم  اإيكامبي  ومنح 
واخلام�ض  ال���دوري  يف  م��ب��اري��ات   10 يف  ال��ث��اين  هدفه  م�سجاًل   ،)75(
الثاين  ديناير  البلجيكي جي�سون  ي�سيف  اأن  قبل  امل�سابقات،  يف خمتلف 

اليمنى  ت�سديدة بقدمه  اإىل  اإمير�سون حولها  تلقف متريرة من  بعدما 
.)90(

افتتح  الكرة،  على  املئة  يف   53 بن�سبة  ا�ستحواذ  ومع  الثانية،  املباراة  يف 
اأ�سحاب الأر�ض الت�سجيل بعد جمهود فردي من جوديل دو�سو من بنني 
على اجلهة الي�سرى ومتريرة عر�سية اأر�سية و�سلت اإىل بنجامان اأندري 
ال�سباك  يف  الي�سرى  بقدمه  تابعها  ن�سيمبا  فيتال  الكونغويل  اإىل  ومنه 

.)32(
اخل�سبات  ب��ني   3 منها  مناف�سه  مرمى  على  م��رات   9 كيلرمون  و���س��دد 

الثالث، مقابل ت�سديدتني فقط حلامل اللقب من اأ�سل 9.
موقتاً،  ع�سر  احل��ادي  املركز  نقطة يف   14 اإىل  ر�سيده  كلريمون  ورف��ع 
بامكانه  التا�سع موقتا حيث  املركز  14 يف  ليل عند  فيما جتمد ر�سيد 
اأن يرتاجع يف الرتتيب بانتظار مباريات بوردو مع نانت ومتز اأمام رين 

و�سرتا�سبورغ مع �سانت اتيان الأحد.
وعاد كلريمون-فريان اإىل �سكة النت�سارات بعدما مل يذق طعم الفوز يف 
املراحل ال�سبع الخرية يف الدوري، حيث خ�سر يف 3 وتعادل يف 4، فيما 

حقق ليل 3 انت�سارات توالياً بعد بداية متعرثة.
اأر�سه حيث مل يخ�سر  الإيجابي على  �سجله  كما حافظ كلريمون على 
14 فوزاً  الخ���رية، حمققاً   20 ال���  م��ن مبارياته  واح���دة  م��ب��اراة  �سوى 

مقابل 5 تعادلت، وكانت يف 26 اأيلول-�سبتمرب اأمام موناكو 3-1.
وف�سل ليل يف فر�ض تفوقه اأمام الوافدين اجلدد، حيث مل يخ�سر قبل 
مباراة هذه الأم�سية يف اأي من مبارياته الع�سر الأخرية يف الدوري، مع 

تعادلت.  3 مقابل  انت�سارات   7
وب��ه��ذه ال��ه��زمي��ة، حت�����س��ر رج����ال امل����درب ج��و���س��ل��ني غ��ورف��ي��ن��ي��ك باأ�سواأ 
طريقة ملا ينتظرهم الأربعاء على اأر�سهم �سد اإ�سبيلية الإ�سباين يف دور 
املجموعات من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا التي ا�ستهلها بطل "ليغ 1" 
بتعادل على اأر�سه مع فولف�سبورغ الأملاين )�سفر-�سفر( ثم بخ�سارة يف 

ملعب ريد بول �سالزبورغ النم�سوي )2-1(.

ليون يعود اإىل النت�سارات.. وليل اإىل دوامة الهزائم 

•• اأبوظبي –الفجر:

برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
يف  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ينطلق 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  الثالثني  ن�سخته 

املقبل. نوفمرب   11 –  5
ي����ع����د ال������������رايل اأط������������ول ال�����رال�����ي�����ات 
ال�������س���ح���راوي���ة يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
والدراجني  ال�سائقني  ك��ب��ار  وي��ج��م��ع 
يف  للم�ساركة  العامل  اأن��ح��اء  كافة  من 
والقدرة  للمهارة  اآخر  حقيقي  اختبار 
ب��ب��اق��ة م��ن الألقاب  ل��ل��ف��وز  وامل���الح���ة 

العاملية.
ال�سحراوي  اأب���وظ���ي  رايل  وي��ع��ت��رب   
ه�����ذا ال����ع����ام اجل����ول����ة ق���ب���ل الأخ������رية 
للراليات  ال���ع���امل  ك���اأ����ض  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ال�����س��ح��راوي��ة ال��ط��وي��ل��ة ل��ل�����س��ي��ارات " 
فيها  اأدرج  وال��ت��ي   2021 " لعام  فيا 
مرور  ب��ع��د  وذل����ك   1993 ال���ع���ام  يف 
لهذا  و�سيكون  انطالقه.  على  عامني 

كاأ�ض  تاأثري قوي على بطولة  احلدث 
العامل هذا العام والتي �ستقام جولتها 
اخلتامية يف اململكة العربية ال�سعودية 

بعد �سهر.
كما وي�سنف رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
هذا العام كخامتة جولت بطولة كاأ�ض 
العامل للراليات ال�سحراوية الطويلة 
ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة  " ف��ي��م " وذلك 
كازاخ�ستان  ال�سابقة يف  اجل��ولت  بعد 
ورو�سيا والربازيل واملغرب اإ�سافة اىل 
منذ  ال��دراج��ني  لأف�سل  اختبار  كونه 
النارية  ال��دراج��ات  �سواء   1995 عام 
باأربع  الكواد�ض  دراج���ات  اأو  بعجلتني 

عجالت.
رئي�ض  ����س���ل���ي���م  ب�����ن  حم���م���د  وق��������ال   
ال�سيارات  لريا�سة  الإم���ارات  منظمة 
الحتاد  رئي�ض  ونائب   "EMSO"
ن�سكر   " للريا�سة  لل�سيارات  ال���دويل 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
اأبوظبي  ل���رايل  امل��ت��وا���س��ل��ة  ل��رع��اي��ت��ه 

اختبار  اأم��ام  ال��ذي �سمد  ال�سحراوي 
ال��زم��ن على ال��رغ��م م��ن ال��ع��دي��د من 
طراأت  ال��ت��ي  التغيريات  و  التحديات 
انطالقة  منذ  ال�سيارات  ريا�سة  على 

الرايل ".
 واأ�ساف  " مل يكن تنظيم هذا احلدث 
الكبري  احلكومي  ال��دع��م  ل��ول  ممكناً 

ال�سرتاتيجيني  ����س���رك���ائ���ن���ا  ودع������م 
للغاية  ممتنون  ونحن  تلقيناه  ال��ذي 
اأبوظبي  رايل  ب���اأن  وف��خ��ورون  ل��ذل��ك 
ال�سحراوي ل يزال يجذب الكثري من 
و�سعنا  حيث  عاما   30 بعد  الهتمام 
ومعايري  البداية  منذ  رئي�سيا  هدفا 
ال�سحراوية  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ل��رال��ي��ات 

لدولة  ال��������دويل  اله����ت����م����ام  وج�������ذب 
الدولة  لأب���ن���اء  وال�����س��م��اح  الإم�������ارات 
املحليني  امل��ن��اف�����س��ني  م����ن  وغ����ريه����م 
مب�����س��ارك��ة امل�����س��رح ال��ع��امل��ي م��ع نخبة 
اأبطال الراليات الطويلة يف رايل  من 

اأبوظبي ال�سحراوي".
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  وي��ع��ت��رب   
ريا�سة  يف  النجاح  ق�س�ض  اأك��رب  اأح��د 
ال�سيارات يف ال�سرق الأو�سط م�ستفيدا 
م����ن ال���ت�������س���اري�������ض ال�������س���ح���راوي���ة يف 
رائعة  الظفرة ويظل مغامرة  منطقة 
ال�ساهقة  الكثبان  ع��رب  طريقه  ي�سق 
وبالن�سبة للكثريين فان جمرد اجتياز 
نهايته  اىل  والو�سول  ال��رايل  مراحل 

يعد اإجناز كبري بحد ذاته. 
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن يف ال���رايل 
العديد من الأ�سماء الريا�سية الأكرث 
باألقاب  ال��ف��ائ��زي��ن  ب���ني  وم���ن  ���س��ه��رة 
الراليات  اأ���س��ط��ورة  ال�سيارات  بطولة 
م���ن خ���رباء  وال���ع���دي���د  ف��ات��ان��ني  اآري 
ال���رال���ي���ات ال�������س���ح���راوي���ة م��ث��ل لوك 

األ��ف��ان��د ون���اين روم���ا ون��ا���س��ر العطية 
و�ستيفان بيرتهان�سل الذي فاز للمرة 
ال�ساد�سة بلقب ال�سيارات يف رايل عام 
2019 ليعادل الرقم القيا�سي الذي 

حققه جان لوي�ض �سلي�سر.
دي�سربي  و�سرييل  كوما  م��ارك  ويعد 
تاريخ  ال���ن���ج���وم يف  اأك�����رب  م���ن  اث���ن���ان 
الراليات ال�سحراوية يف فئة الدراجات 
النارية حيث ت�ساطرا بتحقيق 13 لقباً 
يف راليات كاأ�ض العامل ال�سحراوية يف 
ومنذ  الفرتة من 2001 – 2015 
ذلك احلني هيمنت جمموعة جديدة 
الريا�سة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال���دراج���ني  م���ن 
وفوز  �سوندرلند  ل�سام  فوزين  �سمت 
ب��راي�����ض وبابلو  ت��وب��ي  واح���د لكل م��ن 

كوينتانيال.
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ويحظى   
ال���ث���الث���ني ب���رع���اي���ة ودع�����م ع����دد من 
اجل���ه���ات وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
مر�سى  ح��ل��ب��ة  م��ن  و�سيتخذ  ال���دول���ة 
�سيبداأ  ح��ي��ث  ل��ه  رئي�سياً  م��ق��راً  ي��ا���ض 

الرايل  مقر  اإىل  الو�سول  املتناف�سون 
نوفمرب   5 اجل��م��ع��ة  ي����وم  ال��رئ��ي�����س��ي 
الفني  والفح�ض  امل�ستندات  لتوثيق 
لل�سيارات و�سيارات الباغي والدراجات 

النارية ودراجات الكواد�ض.
ال�ستعرا�ض اخلا�سة  و�ستقام مرحلة 
الكواد�ض  ودراج��ات  النارية  للدراجات 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��ت��ايل يف ج���زء من 
ح��ل��ب��ة ���س��ب��اق اجل���ران���د ب���ري ق��ب��ل اأن 
العا�سمة  م���ن  امل��ت�����س��اب��ق��ون  ي��ت��وج��ه 
اأب��وظ��ب��ي ب��اجت��اه منطقة ال��ظ��ف��رة يف 

�سباح اليوم التايل.
مبنى  خم��ي��م  يف  ال����رايل  و�سيتمركز   
ق�سر  منطقة  يف  ل��ل��ح��دث  خ�سي�سا 
ال�سراب ملدة خم�ض لياٍل وت�سم مراحل 
الرايل التناف�سية خم�ض مراحل تبلغ 
 333 و  ك��ي��ل��وم��رتاً   262 م�سافتها 
 251 و  كيلومرتاً  كيلومرتاً و 293 
ك��ي��ل��وم��رتاً وامل��رح��ل��ة الأخ����رية 216 
اإىل  وال��ع��ودة  النهاية  حتى  كيلومرتاً 
حلبة مر�سى يا�ض يف ال�ساعة 12:30 

ظهراً يوم اخلمي�ض 11 نوفمرب.

برعاية حمد�ن بن ز�يد 

رايل اأبوظبي ال�سحراوي يحتفل مبرور ثالثني عامًا على انطالقه

حممد �سالح والكرة الذهبية.. حلم 
»بعيد املنال« هذا العام

جمل�س دبي الريا�سي ينظم »دبي اآي�س �سو« 
احتفاء بعام اخلم�سني واإك�سبو 2020 دبي

•• ال�صارقة- وام:

للمبارزة  الحت���اد  بطولة  فعاليات  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  ب�سالة  اختتمت 
للعمومي والتي نظمها احتاد الإمارات املبارزة .

ح�سر اخلتام خالد املدفع الأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة للريا�سة وعي�سى 
هالل احلزامي الأمني العام ملجل�ض ال�سارقة الريا�سي وعلي �سامل املدفع رئي�ض 
جمل�ض  ع�سو  املن�سوري  غامن  وحممد  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 
اإدارة احتاد الإمارات املبارزة رئي�ض اللجنة املالية و�سليمان الهاجري رئي�ض اإدارة 

الألعاب الفردية يف نادي ال�سارقة الريا�سي.
ثالث  الرجال  ملناف�سات  تخ�سي�سه  مت  وال��ذي  للبطولة  اخلتامي  اليوم  و�سهد 
م�سابقات يف اأ�سلحة اليبيه والفلوريه وال�سابر مب�ساركة 64   لعبا من اأندية 
ايه  كي يف  ام  اأكادميية  و  وال�سارقة  والفجرية  يا�ض  بني  وهي  للمبارزة  الدولة 
 ومركز العني للمبارزة. و�سهدت البطولة مناف�سات قوية بني الالعبني وحفلت 

بالعديد م��ن امل��ف��اج��اآت اأب��رزه��ا ال��ع��ودة ال��ق��وي��ة وال��ت��األ��ق ال��الف��ت ل��الع��ب علي 
نال  فيما  ال��ع��ربي  خليفه  زميله  م��ن  ال�سابر  �سالح  لقب  واقتنا�سه  احل��م��ادي 
اأبو  ع��الء  اليبيه وح�سل  �سالح  اأي�سا لقب  يا�ض  بني  ال��زرع��وين لع��ب  خليفه 
القا�سم لعب نادي ال�سارقة على لقب �سالح الفلوريه بالتخ�س�ض.  ويف اجواء 
وعي�سى  املدفع  خالد  قام  البطولة  م�ست�سيف  ال�سارقة  ن��ادي  اأقامها  احتفالية 
الأوىل.  باملراكز  الفائزين  الالعبني  بتكرمي  واحل�سور  امل��دف��ع  و���س��امل  ه��الل 
ورحب علي �سامل املدفع بجميع الحتادات لإقامة فعالياتها وبطولتها يف نادي 
ال�سارقة الريا�سي .. لفتا اإىل اأن النادي ميتلك مقومات ا�ست�سافة البطولت 
األعابها ويف اأمت اجلاهزية لحت�سان كافة البطولت ويهيئ لها كافة  مبختلف 
ميتلك  ال��ن��ادي  اأن  �سعادته  واأو���س��ح  امل�سرفة.  بال�سورة  لإخراجها  الإمكانيات 
عالقات مميزة بكافة الحتادات الريا�سية يف الدولة ونعمل دائما على دعمها 
مما ي�سب يف م�سلحة الريا�سة الإماراتية .. موؤكدا اأن جناح الحتادات ينعك�ض 
على جناح الأندية والالعبني الذين ميثلون ا�سم الدولة يف املحافل اخلارجية.

اختتام مناف�سات بطولة الحتاد للمبارزة



ا�ستخراج هاتف حممول من بطن مري�س 
متكن فريق طبي مب�ست�سفى اأ�سوان اجلامعي من ا�ستخراج هاتف 
�سباح  له  جراحية  عملية  اإج��راء  بعد  مري�ض  بطن  من  حممول 

اأم�ض الأول ال�سبت.
وك�سف عميد كلية الطب ورئي�ض جمل�ض اإدارة م�ست�سفيات جامعة 
اأ�سوان حممد زكي الده�سوري اأن امل�ست�سفى ا�ستقبل مري�سا يتاأمل 
ب�سدة عند ق�سم ال�ستقبال، وبعد اإجراء الفحو�سات الطبية عليه 
وعمل الأ�سعات الالزمة مت الك�سف عن وجود التهابات �سديدة يف 
البطن والأمعاء نتيجة وجود موبيل م�ستقر بني املعدة والأمعاء، 
م��ا دف��ع الأط��ب��اء لإج���راء عملية على وج��ه ال�سرعة لإن��ق��اذ حياة 

املري�ض.
من جانبه اأو�سح املدير التنفيذي مل�ست�سفيات جامعة اأ�سوان اأ�سرف 
معبد اأن الأمر كان طريفا واأ�ساب فريق اجلراحة بال�سحك، بعد 
ا���س��ت��خ��راج ال��ه��ات��ف م��ن ب��ط��ن امل��ري�����ض يف واق��ع��ة ه��ي الأوىل من 

نوعها.
اأ�سهر، م�سريا اإىل   6 اأنه ابتلع الهاتف منذ  اأكد  وكان املري�ض قد 
اأن هذا الهاتف قد �ساهم يف حجب الطعام عنه ج�سمه حتى متكن 
واإدارة  الطبي  اجلراحة  لفريق  ال�سكر  ووج��ه  اإنقاذه  من  الأطباء 
اجلراحة  فريق  العملية  ه��ذه  اأج���رى  وق��د  اجل��ام��ع��ي.  امل�ست�سفى 
م��ن��دور مدر�ض  اأمي����ن  م��ن  امل��ك��ون  اجل��ام��ع��ي  اأ����س���وان  مب�ست�سفى 
اجلراحة العامة، وحممود ح�ساين وعالء يا�سني وحممد �سالح 

وعاونهم اأكرم جعفري من متري�ض العمليات.

وظيفة تدفع لك اآلف الدولرات 
لت�ساهد نيتفليك�س على مراتب فاخرة

وت�سفح  ال��ي��وم،  طيلة  ال�سرير  يف  ال�ستلقاء  فكرة  ل��ك  ت��روق  ه��ل 
و�سائل التوا�سل الجتماعي وم�ساهدة نيتفليك�ض. اإذا كنت ترغب 
هو   Crafted Beds يف  ُب��ع��د  ع��ن  العمل  ي��ك��ون  فقد  ب��ذل��ك، 

الوظيفة املثالية بالن�سبة لك مع راتب باآلف الدولرات.
امل�سممة  ال��ف��اخ��رة  ل��الأ���س��ّرة   Crafted Beds �سركة  اأعلنت 
اإىل  ال��وظ��ائ��ف، م��ع رات��ب ي�سل  ح�سب الطلب ع��ن جمموعة م��ن 
نحو 24 األف جنيه اإ�سرتليني )30 األف دولر( �سنوياً، ويتوجب 
اأ�سا�ض  على املوظفني املقبولني اختبار مراتب عالية اجلودة على 

اأ�سبوعي.
وت�سمن الوظيفة ح�سول العمالء على اأف�سل مراتب توفر اأق�سى 
درجات الراحة، وتتيح لهم احل�سول على اأموال مقابل ال�ستلقاء 
يف ال�سرير، وم�ساهدة براجمهم املف�سلة على نيتفليك�ض وغريها 
من من�سات التوا�سل الجتماعي. و�سيحدد املقبولون مدى راحة 

كل مرتبة جديدة ملدة 37.5 �ساعة كاملة يف الأ�سبوع.
وقال بريان ديلون، مدير الت�سويق يف Crafted Beds "نحن 
متحم�سون للغاية لإطالق هذه الوظيفة، لأن اإر�ساء العمالء هو 
اأق�سى طموحاتنا. وبينما لدينا تقييمات متوهجة من املت�سوقني 
والتعاقد  ذل��ك،  ا�ستمرار  من  التاأكد  نريد  فاإننا  لدينا،  احلاليني 
الإ�سرتاتيجية.  املرتبات هو جزء من هذه  مع موظفني لختبار 
 rafted و���س��ت��ك��ون ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة ج����زًءا ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ف��ري��ق

."Beds
اأن املراتب �ست�سحن  اأن املوظف �سيعمل عن بعد، مما يعني  يذكر 
اإىل منزله، ولن يكون عليه التوجه اإىل املكتب كل اأ�سبوع، بح�سب 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية.
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هيكل عظمي يقدم اإ�ساءة جديدة ب�ساأن بركان فيزوف
التي  املدينة  اكُت�سف يف  اأن هيكال عظميا  الإيطايل فران�سي�سكو �سريانو  الأث��ري  اأعلن رئي�ض موقع هريكولنيوم 

ُغمرت اإثر ثوران بركان فيزوف �سنة 79 تزامنا مع بومبيي، قد يوفر اإ�ساءة جديدة ب�ساأن هذه الكارثة.
واكُت�سفت بقايا الرجل الذي يرتاوح عمره بني 40 عاما و45 حتت اأمتار من ال�سخور الربكانية يف املوقع الذي كان 

ي�سم �ساحل هريكولنيوم قبل اأن يدفعه ثوران بركان فيزوف واحلمم الربكانية م�سافة 500 مرت.
وواجه الرجل املوت على الأرجح عندما غمرته احلمم الربكانية التي غطت املدينة، على ما اأعلن �سريانو لوكالة 

لالأنباء. "اأن�سا" الإيطالية 
واعترب �سريانو اأن هذا الرجل "رمبا كان من عنا�سر الإنقاذ".

فعند ثوران الربكان، اأتى اأ�سطول برئا�سة القائد والكاتب بلينيو�ض الأكرب لنجدة ال�سكان. وتويف بلينيو�ض الأكرب 
على ال�ساحل، فيما جنح عنا�سره يف اإجالء مئات الناجني.

"رمبا �سيئ  "اأحد الفارين" الذين حاولوا اللتحاق باإحدى �سفن الإغاثة،  وقد يكون الهيكل العظمي عائدا اإىل 
احلظ الأخري ملجموعة جنح اأفرادها يف ركوب البحر". واكُت�سف الهيكل العظمي حتت بقايا خ�سبية متفحمة بينها 
اآثار الدم التي بقيت  عار�سة منزل قد تكون حطمت جمجمته، فيما عظامه باللون الأحمر، على الأرج��ح ب�سبب 

بعدما جرفه الثوران الربكاين.
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للبيع  ماركيز  لغابرييل  لبا�س  قطعة   400
ماركيز  غار�سيا  غابريل  خزانة  من  واأك�س�سوار  لبا�ض  قطعة   400 ُتطرح 
اأعلنت  ما  على  بالتبني،  مدينته  مك�سيكو،  يف  الأرب��ع��اء  من  اعتبارا  للبيع 
اآل  "خزانة  عنوان  الذي يحمل  ويقام هذا احلدث  الراحل.  الكاتب  عائلة 
"دار غابرييل غار�سيا ماركيز الأدبية"،  غار�سيا ماركيز"، مبنا�سبة افتتاح 
الواقعة يف جنوب مك�سيكو حيث عا�ض موؤلف  ال��دارة  وهو مركز ثقايف يف 

طويلة. ل�سنوات  العزلة" وكتب  من  عام  "مئة 
واختريت القطع التي �سُتطرح للبيع باإ�سراف حفيدة الكاتب احلائز جائزة 
نوبل لالآداب �سنة 1982، اإميليا غار�سيا اإليزوندو التي �ستتوىل اأي�سا اإدارة 

املركز الثقايف املقرر افتتاحه قريبا.
وقالت غار�سيا اإليزوندو يف بيان اإن الكاتب الراحل "كانت له بزات حمببة 
بع�ض  حتوي  مالب�ض  اأي�سا  "لدينا  واأ�سافت  مف�سلني".  اأزي��اء  وم�سممي 
اأحد  يف  )م��ارك��ر(  لبدي  قلم  مع  ثمة حقيبة  ككاتب.  املخلفات من حياته 

اجليوب كان ي�ستخدمه لتوقيع اإهداءات على كتبه، واأي�سا بقعة حرب".
اقتناءها  يهوى  كان  التي  التويد  مادة  املجموعة حقائب من  ت�سم  كذلك 
لزوجته  مقتنيات  املجموعة  ت�سمل  كما  اقتناءها.  يهوى  ماركيز  غار�سيا 
كانت  التي  املالب�ض  بينها  للعر�ض،  اأو  للبيع  �سُتطرح  بارت�سا  مر�سيد�ض 

ترتديها حني ت�سلم زوجها جائزة نوبل لالآداب �سنة 1982.

خمبز ي�ستلهم لعبة احلبار يف �سنع احللوى  
م�سل�سل  فكرة  على  معتمدا  احللويات  ل�سنع  حتديا  بكني  يف  خمبز  ط��رح 
من  لال�ستفادة  �سعيه  م��ع  متجره  يف  احلبار"  "لعبة  جيم"  "�سكويد 
ال�سعبية الهائلة للم�سل�سل الكوري اجلنوبي الذي تعر�سه �سركة نتفليك�ض 

للبث على النرتنت.
يف  بامل�ساركة  امل�سل�سل  �سخ�سيات  اإح��دى  باأنهم  التظاهر  للزبائن  وميكن 
حتدي �سنع احللوى مقابل 58 يوانا "ت�سعة دولرات" من خالل حماولة 

حتويل مزيج من ال�سكر و�سودا اخلبز اإىل ب�سكويت جميل ال�سكل.
ول توجد جائزة للنجاح ول عقوبة للف�سل على عك�ض امل�سل�سل التلفزيوين 
اخلا�سرون  وُي��ع��اق��ب  �سخمة  نقدية  ج��وائ��ز  على  ال��ف��ائ��زون  يح�سل  حيث 
وهي  �ستور  بيكري& مور  دي.اأي.واي  �ساحبة  جينغ  هاو  وقالت  باملوت. 
نف�سها من اأ�سد املعجبني بامل�سل�سل اإن "زبائننا هم يف الأ�سا�ض من ال�سبان 
الذين ميثلون عددا كبريا من املحبني بهذا امل�سل�سل". ويختار امل�ساركون 
ب�سكويت  قوالب  من  اأ�سكال  دقائق  ع�سر  نحو  ي�ستغرق  ال��ذي  التحدي  يف 
معدنية، ويذيبون ال�سكر، وي�سيفون �سودا اخلبز، ثم يحولون اخلليط اإىل 
اأ�سكال. وتعد املرحلة الأخرية �سعبة لأن اخلليط يتما�سك ب�سرعة وي�سبح 

ه�سا وعر�سة للت�سقق.

كم تبلغ ثروة 
�سيلني ديون؟

ال��ع��امل��ي��ة  �سيلني  ال��ن��ج��م��ة  ح��ق��ق��ت 
مب�سريتها  ه���ائ���ل���ة  ث������روة  دي������ون  
جملة  ت�سنيف  فبح�سب  الفنية، 
ال�سنوي  الأم��ريك��ي��ة  "فورب�ض" 
ال���ولي���ات  يف  ام�������راأة   60 لأغ���ن���ى 
امل��ت��ح��دة، ج����اءت ���س��ي��ل��ني دي����ون يف 

املرتبة ال�46.
دولر  مليون   400 ثروتها  فبلغت 
اأمريكي تقريباً بح�سب "فورب�ض"، 
والالفت   ، خيايل  مبلغ  يعترب  ما 
متقاربة  ج�����اءت  دي�����ون  ث�����روة  اأن 
لرثوة �سيدة اأعمال من كاليفورنيا 

الأمريكية اآدي تاتاركو.
العاملية  ال��ن��ج��م��ة  ن�����س��رت  وك���ان���ت 
لقطات من كوالي�ض جل�سة ت�سوير 
العاملي  ال��ي��وم  بنا�سبة  وذل���ك  ل��ه��ا، 
 19 يف  ي�����س��ادف  ال����ذي  للت�سوير 

اآب-اأغ�سط�ض من كل عام.
وتظهر �سيلني يف جل�سة الت�سوير 
ب��ف�����س��ت��ان اأ����س���ود اأن���ي���ق، ح��ي��ث بدت 
النجمة  و�سكرت  ب��الأن��وث��ة.  ت�سج 
 53 العمر  م��ن  البالغة  ال�سهرية 
عاماً يف تعليقها على املن�سور فريق 

عملها من امل�سورين.

الطاقم الرو�سي ل�فيلم 
الف�ساء يعود اإىل الأر�س 
عاد الطاقم الرو�سي الذي ي�سم يف 
عداده ممثلة وخمرجا اأم�سيا 12 
الدولية  الف�ساء  حمطة  يف  يوما 
الف�ساء،  يف  ف��ي��ل��م  اأول  ل��ت�����س��وي��ر 
الأحد اإىل الأر�ض. وهبطت املركبة 
متنها  ا�ض18-" وعلى  ام  "�سويوز 
واملخرج  بريي�سيلد  يوليا  املمثلة 
رائد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت�سيبينكو  كليم 
ال��ف�����س��اء اأول����ي����غ ن��وف��ي��ت�����س��ك��ي، يف 
الوقت  يف  ك���ازاخ�������س���ت���ان  ����س���ه���وب 
على   ،04،36 ال�ساعة  عند  املحدد 
مبا�سرة  بثتها  لقطات  اأظهرت  ما 

وكالة الف�ساء الرو�سية.
يخرج  ت�سيبينكو  اللقطات  وبّينت 
م���ن ال��ك��ب�����س��ول��ة، وق���د ب���دا منهكا 
ل��ك��ن��ه ك�����ان ي��ب��ت�����س��م ووج������ه حتية 
والأ�سخا�ض  الكامريات  اإىل  بيده 
فريق  اإىل  نقله  قبل  امل��وج��ودي��ن، 
طبي ملعاينة و�سعه. بعدها �ُسحبت 
املمثلة  وه����ي  ب��ريي�����س��ي��ل��د،  ي��ول��ي��ا 
ال��ت��ي ت�����وؤدي ال�����دور ال��رئ��ي�����س��ي يف 
ال��ف��ي��ل��م ب��ع��د اخ���ت���ي���اره���ا م���ن بني 
من  مر�سحة،  اآلف  ثالثة  ح��وايل 
الت�سفيق،  وق���ع  ع��ل��ى  ال��ك��ب�����س��ول��ة 
قبل ت�سلمها باقة زهر واإخ�ساعها 
الف�ساء  رائ��د  اأم��ا  �سحية.  ملراقبة 
اأوليغ نوفيت�سكي الذي كان اأول من 
اأُخرج من املركبة، فقد تلقى حتية 
من رئي�ض وكالة "رو�سكو�سمو�ض" 
دم��ي��رتي روغ���وزي���ن ق���ال ل��ه فيها 
وكتبت  يرام".  ما  على  �سيء  "كل 
عرب  "رو�سكو�سمو�ض"  وك����ال����ة 
للمركبة  الهبوط  "مركبة  تويرت 
ا�ض  ام  �سويوز  املاأهولة  الف�سائية 
و�سع  يف  وه��ي  عموديا  تقف   -18

اآمن. اأفراد الطاقم بخري".

حت�سني مئات من دببة الكوال �سد الكالميديا
دببة  م��ن   400 ح���وايل  اأ���س��رتال��ي��ا يف حت�سني  ���س��رع��ت 
يقول  جتربة  "الكالميديا"  �سمن  مر�ض  �سد  الكوال 
الباحثون اإنهم ياأملون يف اأن تلعب دورا مهما يف حماية 

على هذه احليوانات من خطر النقرا�ض.
"الكالميديا" ، وهو مر�ض ينتقل عن  وانت�سرت عدوى 
على  الب�سر،  يف  اأي�سا  ويوجد  اجلن�سي  الت�سال  طريق 
نطاق وا�سع بني دببة الكوال الأ�سرتالية، مما اأثر على 

ن�سف احليوانات يف بع�ض املناطق.
مب�ست�سفى  البيطرية  الطبيبة  جيليت،  اأم���رب  وق��ال��ت 
اأ�سرتايل خمت�ض باحليوانات الربية ومن�سقة البحث، يف 
بيان مع بدء التجربة اإنه "مر�ض �سر�ض ي�سبب التهاب 

امللتحمة والتهابات املثانة والعقم يف بع�ض الأحيان".
ويقول الباحثون اإن هذا املر�ض البكتريي، الذي ميكن 
اأن  ال���ولدة، ميكن  اإىل حديثي  الأم��ه��ات  م��ن  ينتقل  اأن 

ي�سبب العمى اأي�سا.
ومن املقرر اأن يتلقى كل حيوان من دببة الكوال جرعة 
اإلكرتونية  ب�سريحة  تزويده  و�سيتم  اللقاح  من  واح��دة 

دقيقة قبل اإطالقه يف الربية.

يعي�سان يف زورق ب�سبب بركان
كان يورجن دويلز و�سديقته جاكلني ريهم يبيعان مركبهما 
ثار  عندما  الإ�سبانية  باملا  ل  ال�سغري يف جزيرة  ال�سراعي 
الأحالم،  للفرار من منزل  بركان كومرب فيجا، فا�سطرا 

اإىل القارب الذي كانا يريدان بيعه.
كان دويلز )66 عاماً( وريهم )49 عاماً(، وهما من اأملانيا، 
ريهم  ف��ق��دت  اأن  بعد  امل���ال  لتوفري  ال��ق��ارب  بيع  ي��ح��اولن 
وظيفتها يف �سركة لتاأجري ال�سيارات، �سمن توابع فريو�ض 
بداأ الربكان  )اأيلول(، عندما  �سبتمرب   19 كورونا. يف يوم 
اأربعة  بعد  على  ال��ن��اري،  الأحمر  بلونها  اإط��الق احلمم  يف 
كيلومرتات فقط من املنزل يف منطقة تودوك، كان دويلز 
وريهم و�سال لتوهما عائدين من رحلة مع م�سرت حمتمل 
ال��ق��ارب ال��را���س��ي يف  للمركب. يقول دوي��ل��ز م��ن على م��نت 
اليخت  لأن  ذل��ك  تتم  مل  ال�سفقة  اإن  ت��ازاك��ورت��ي،  ميناء 
من  �ساعات  ب�سع  بعد  كافية".  بدرجة  "ريا�سياً  يكن  مل 
عودتهما، �سدرت الأوامر باإخالء املنزل املُ�ستاأجر بال�سرفة 
املطلة على البحر وا�سطرا لرتك معظم متعلقاتهما. وقال 
دويلز "حل�سن احلظ اأن القارب ل يزال معنا... منذ ذلك 

احلني ما زلنا نعي�ض فيه. اإنه �سغري لكن ل باأ�ض به".

ارتكب جرمية مروعة ب�سن 13 عاما
اإذ كانت  اأق��ران��ه،  اإري��ك �سميث طفال عاديا مثل  مل يكن 
اإىل حد  الأم����ر  ب��ه  وو���س��ل  عليه  ت�سيطر  ال��ع��ن��ف  م��ي��ول 
قتل طفل �سغري يف جرمية ب�سعة للغاية هزت الوليات 
املتحدة. وا�ستدرج �سميث عندما كان يف ال�13 من عمره 
اإىل غابة يف ولية  اأع���وام،   4 العمر  يبلغ من  ك��ان  طفال 
وكانت   .1993 ع��ام  هناك  بحجر  قتله  حيث  نيويورك، 
الق�سية حينها قد حظيت باهتمام الراأي العام الأمريكي 
نظرا ل�سغر �سن القاتل والقتيل. واأدين القا�سر حينها 
بارتكاب جرمية قتل من الدرجة الثانية، اأي التي تخلو 
 9 بال�سجن  عليه  وال��رت���س��د، وحكم  الإ���س��رار  �سبق  م��ن 
ق�ساء  امل���دان  على  اأن��ه  هنا  والق�سد  امل��وؤب��د.  اإىل  �سنوات 
اأدنى حد يف العقوبة، وهو 9 �سنوات قبل اأن يطلب الإفراج 
امل�سروط، لق�ساء ال�سنوات املتبقية من احلكم.  وعندما 
2002، عار�ض وال��دا ال�سحية  ج��اء موعد الإف���راج ع��ام 
امل�����س��روط يف  ل��الإف��راج  10 طلبات  الأم���ر. وق���دم �سميث 
ال�سنوات املا�سية، دون جدوى. و�سيظل �سميث يف ال�سجن 
حتى موعد اأق�ساه 17 نوفمرب املقبل، حيث من املقرر اأن 
يغادر يف هذه الفرتة ال�سجن بعد اأن اأم�سى فيه نحو 27 
امل�سروط، الذي يقيد  عاما، بعدما ح�سل قرار بالإفراج 

حترك ال�سجني املفرج عن يف منطقة جغرافية معينة.

اتفاق لتفادي اإ�سراب يف هوليوود 
قال مفاو�سون اإن احتادا ميثل نحو 60 األفا من العاملني 
وراء الكوالي�ض يف ال�سينما والتلفزيون تو�سل اإىل اتفاق 
م��ب��دئ��ي م��ع امل��ن��ت��ج��ني ل��ت��ف��ادي اإ����س���راب ي��ه��دد بحدوث 

ا�سطراب وا�سع النطاق يف هوليوود.
وفناين  ال��ك��ام��ريات  م�سغلي  ي�سم  ال���ذي  الحت���اد  وق���ال 
املاكياج وال�سوت وغريهم اإن املفاو�سني وافقوا على عقد 

جديد مدته ثالث �سنوات.
الناجمة عن جائحة كوفيد- الإغ��الق  وت�سببت عمليات 
19 يف تراكم الإنتاج مما اأدى اإىل فرتات عمل ت�سل اإىل 

14 �ساعة يف اليوم.

اأول �سالة باحلرم املكي  دون تباعد اجتماعي
يف اإطار تخفيف الإجراءات الحرتازية ملواجهة 
جائحة كورونا، قررت ال�سعودية ال�سماح باإقامة 
النبوي  وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  يف  ال�سلوات 
دون تباعد اجتماعي، مع اقت�سار دخول احلرم 

وال�سالة فيه على املح�سنني من الفريو�ض.
اأدى امل�سلمون يف امل�سجد احلرام مبكة املكرمة  
اأم�ض الأحد 17 اأكتوبر- ت�سرين الأول 2021 
بداية  منذ  اجتماعي  تباعد  دون  ���س��الة   اأول 
انت�سار فريو�ض كورونا قبل نحو عام ون�سف، 
املرتبطة  ل��الإج��راءات  اململكة  مع بدء تخفيف 

مبكافحة الوباء.
واأظهرت لقطات م�سورة ن�سرتها و�سائل اإعالم 
داخل  التباعد  مل�سقات  اإزال���ة  عملية  ر�سمية 
اأن  ق��ب��ل  امل�سجد و���س��اح��ات��ه وم��راف��ق��ه،  اأروق����ة 
البع�ض  بع�سهم  جانب  اإىل  امل�سلون  ي�سطف 

ليوؤدوا �سالة الفجر كتفاً اإىل كتف.

 - مار�ض  يف  امل�سجد  اأغلقت  ال�سعودية  وكانت 
اآذار عام 2020، ثم اأعادت فتحه اأمام احلجاج 
يف ظل اإجراءات �سارمة يف يوليو- متوز، قبل 
اأن ت�سمح بعدها بثالثة �سهور لعموم امل�سلمني 
بال�سالة فيه، ولكن بطاقة ا�ستيعابية حمدودة 

وبتباعد اأثناء ال�سلوات.
و�سمل قرار ال�سعودية، بح�سب بيان للداخلية 
اللقاح  ع��ل��ى  للحا�سلني  ال�����س��م��اح  ال�����س��ع��ودي��ة، 
با�ستخدام كامل الطاقة ال�ستيعابية يف احلرم 
بارتداء  والزائرين  العاملني  اإل��زام  مع  املكي، 
احلرم  اأروق����ة  يف  الأوق����ات  جميع  يف  الكمامة 
تطبيق  ا�ستخدام  يف  وال�ستمرار  ك��اف��ة،  املكي 
العمرة  مواعيد  "توكلنا" لأخذ  "اعتمرنا" اأو 
�ساحة  و���س��ط  يف  الكعبة  مل�ض  لكن  وال�����س��الة. 
امل�����س��ج��د – ك��م��ا ك���ان م��ع��م��وًل ب��ه ق��ب��ل تف�سي 

الفريو�ض – ل يزال حمظوراً.

�ملمثلة جودي جرير لدى ح�سورها �لعر�ض �الأول حلفل �أزياء Halloween Kills يف هوليوود , كاليفورنيا -� ف ب

�سلمى حايك ت�ستعد لإطالق فيلمها اجلديد
من   ،"Eternals" سّوقت املمثلة العاملية  �سلمى حايك  متابعيها لإطالق فيلمها اجلديد�
ال�ستوديو  اإىل  �سوارع هوليوود متوجهة  ت�سري يف  ال�سبعينيات وهي  اإطاللة من  خالل 

لت�سجيل حلقة حول فيلمها اجلديد مع الإعالمي جيمي كيميل.
اإطاللتها  يف  ا�ستعانت  اخلارقني،  الأبطال  عن  بفيلم  ال�سينما  اىل  حايك  �سلمى  وتعود 

باأزياء بطابع جلد الفهود.
الأبطال  لفيلم  جديداً  ترويجيا  فيديو  مارفل  �سركة  طرحت  اأخ��رى،  ناحية  من 

ال��ذي من  الفيلم  لقطات جديدة عن  يك�سف عن  ال��ذي   ،Eternals اخلارقني 
املقرر عر�سه يوم 5 ت�سرين الثاين املقبل ب�سالت ال�سينما.

الكائنات  جت��رب  متوقعة  غ��ري  م��اأ���س��اة  ع��ن  يتحدث  الفيلم  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
ال�سنني، على  الأر���ض يف اخلفاء لآلف  تعي�ض على  التي  القدمية  الف�سائية 

اخلروج من الظل، ومل �سملهم �سد اأعداء الب�سرية الأقدم من جديد.


