حممد بن زايد يت�سلم من نهيان بن زايد  ..القمي�ص
الر�سمي للن�سخة الثالثة ملاراثون �أدنوك �أبوظبي

�ص 06

بلدية �أبوظبي تنجز م�رشوع طريق خدمة و67
موقفاً للمحالت التجارية يف الوثبة جنوب

•• �أبوظبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ..من �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء م�ؤ�س�سة زاي��د بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية رئي�س
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي  ..القمي�ص الر�سمي للن�سخة الثالثة من ماراثون �أدنوك
�أبوظبي.
واطلع �سموه على خطط التنمية الريا�ضية و�أجندة الفعاليات الريا�ضية املجتمعية
والعاملية التي تقام يف العا�صمة �أبوظبي خالل املرحلة املقبلة ،من بينها ماراثون
�أدن��وك �أبوظبي ال��ذي يقام يوم  26نوفمرب املقبل وفق �أعلى التدابري الوقائية
للحفاظ على �سالمة و�صحة جميع امل�شاركني� ،إذ �ستكون امل�شاركة يف الن�سخة
الثالثة للماراثون وفق طاقة ا�ستيعابية حمددة بـ � 10آالف م�شارك.
(التفا�صيل �ص)3
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 10

اختفاء النجمة ال�صينية جاو واي:

ال�صني :احلزب ال�شيوعي يحارب عبادة امل�شاهري!...

الفجر الريا�ضي

�ص 19

�إ�سبانيا تواجه �إيطاليا

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

بـ«الهجوم وال�ضغط والطموح»
 36صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد يجري ات�صاال هاتفيا مع �سلطان عمان اطم�أن
خالله على الأو�ضاع يف ال�سلطنة يف �ضوء احلالة املدارية «�شاهني»

•• �أبوظبي-وام:

�ضمن م�شاريع اخلم�سني  ..الإمارات تعلن عن مهمة ف�ضائية جديدة ال�ستك�شاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يف املجموعة ال�شم�سية

حممد بن را�شد وحممد بن زايد :م�سرية الإمارات يف الف�ضاء يف بدايتها وكوادرنا قادرة على �صنع امل�ستقبل

ال�شم�سية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على �آخ��ر كويكب �ضمن رحلتها التي
•• �أبوظبي-وام:
ت�ستمر خم�س �سنوات .ج��اء ذل��ك خ�لال فعالية ح�ضرها �صاحب ال�سمو
�أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة عن مهمة جديدة يف جمال الف�ضاء ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
تت�ضمن بناء مركبة ف�ضائية �إماراتية تقطع رحلة مقدارها  3.6مليار ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
كيلومرت ت�صل خاللها كوكب ال��زه��رة و�سبع كويكبات �ضمن املجموعة نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،يف ق�صر

الوطن يف �أبوظبي� ،أعلنت خاللها حكومة دولة الإمارات و�ضمن م�شاريع
اخلم�سني عن امل�شروع الف�ضائي غري امل�سبوق ال�ستك�شاف كوكب الزهرة
وح��زام الكويكبات داخل املجموعة ال�شم�سية ،وال��ذي ينطلق �إيذاناً ببدء
رحلة ف�ضائية علمية يف الف�ضاء العميق للو�صول �إىل كوكب الزهرة وحزام
الكويكبات �ضمن املجموعة ال�شم�سية( .التفا�صيل �ص)2

بريطانيا تر�سل م�س�ؤولني للقاء قادة طالبان

باري�س :جمموعة الـ 20يجب �أن تطرح �شروطها لالعرتاف باحلركة
•• عوا�صم-وكاالت:

اع � �ت�ب��ر ال ��رئ� �ي� �� ��س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال�ث�لاث��اء �أن
ع�ل��ى جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن التي
ت�ض ّم القوى العظمى� ،أن تطرح
�شروطاً لالعرتاف بنظام طالبان
خ���ص��و��ص�اً امل �� �س��اواة ب�ين الن�ساء
والرجال يف �أفغان�ستان وموا�صلة
عمليات الإجالء الإن�سانية.
وق ��ال م ��اك ��رون لإذاع � ��ة فران�س
انرت ،يجب علينا بالطبع ،نحن،
�أي الأوروب � �ي�ي��ن والأمريكيني
وال�صني ورو�سيا والقوى العظمى
�أي�ضاً يف �إفريقيا و�آ�سيا املحيط
ال � �ه� ��ادئ و�أم�ي��رك� ��ا الالتينية،
ج�م�ي�ع�ن��ا جم �ت �م �ع�ين� ،أن تكون
لدينا ر�سالة وا�ضحة جداً :نحن
� �س �ن �ط��رح � �ش��روط �ن��ا لالعرتاف
بطالبان.
وعلى الرغم من ت�أكيدها مراراً
ع�ل��ى �أن �ه��ا ل��ن ت �ع�ترف بحكومة
ط��ال �ب��ان يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان� ،إال �أن
احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أعلنت،
ال �ث�لاث��اء� ،أن م���س��ؤول�ين التقوا

امل��ب��ع��وث الأمم������ي ي���زور
ع��دن ويطالب بحل �سيا�سي
•• عوا�صم-وكاالت:

امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص لل��أم�ي�ن العام
للأمم املتحدة �إىل اليمن ،هان�س
غروندبرغ ،انهى �أم�س ،زيارة �إىل
الريا�ض ا�ستمرت � 3أيام ،متوجهاً
�إىل ع ��دن .وق ��ال غ��رون��دب��رغ :ال
ب��د �أن ي �ك��ون ال �ه��دف الرئي�سي
وال �ع��اج��ل ل ��دى ج�م�ي��ع املعنيني
ه��و �إن �ه��اء ال �ن��زاع وال�ت��و��ص��ل حلل
�سيا�سي كلي ي�شمل اجلميع ويلبي
تطلعات اليمنيني ،وهي م�س�ؤولية
ت�ت�ط�ل��ب ال �ت��زام �اً ك��ام�ل ً�ا بجهود
�إحالل ال�سالم.
وك � ��ان امل �ب �ع��وث الأمم� � ��ي اجتمع
بوزير اخلارجية ال�سعودي ،الأمري
في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبداهلل،
و�سفري اململكة �إىل اليمن ،حممد
�آل جابر .كما التقى بنائب الرئي�س
اليمني ،علي حم�سن ،وع��دد من
كبار امل�س�ؤولني اليمنيني.
و�أت � � ��ت ت �ل��ك اجل ��ول ��ة للمبعوث
ال��دويل و�سط �سعي �أمم��ي لإعادة
الزخم للمفاو�ضات ،والدفع نحو
التو�صل �إىل حل �سيا�سي للأزمة
اليمنية.

ممثل رئي�س الوزراء الربيطاين يف �أفغان�ستان ،يلتقي مع القائم ب�أعمال وزير خارجية طالبان (رويرتز)
قيادات من احلركة يف كابل ،من وال �ق��ائ��م ب��الأع �م��ال الربيطاين وموالوي عبد ال�سالم حنفي.
�أج��ل منع ال�ب�لاد م��ن �أن ت�صبح يف �أفغان�ستان م��ارت��ن لونغدين ،ك�م��ا ن��اق����ش املجتمعون �إمكانية
حا�ضنة للإرهابيني املتطرفني.
وذل ��ك ب�ع��دم��ا �أج��ري��ا حمادثات ت � �ق� ��دمي ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا م�ساعدة
فقد �أفاد متحدث با�سم احلكومة ،مع طالبان .و�أ�ضاف �أن املعنيني لأف �غ��ان �� �س �ت��ان مل �ع��اجل��ة الأزم � ��ة
ب ��أن رئ�ي����س ال� ��وزراء الربيطاين التقوا �أع�ضاء بارزين يف احلركة ،الإن�سانية ،م�شددين على �أهمية
بوري�س جون�سون ،التقى املبعوث بينهم مولوي �أم�ير خ��ان ،واملال منع البالد من �أن ت�صبح حا�ضنة
اخلا�ص �إىل هناك �سيمون جا�س ،ع �ب��د ال �غ �ن ��ي ،وب� � � ��ردار �آخ ��ون ��د ،ل�ل��إره ��اب .و�أك � ��دوا ك��ذل��ك على

�أول اجتماع منذ �أزمة الغوا�صات

ماكرون ي�ستقبل بلينكن لرتميم الثقة مع وا�شنطن
•• باري�س-وكاالت:

يف �أول اج� � �ت� � �م � ��اع ع � �ل� ��ى ه� ��ذا
امل�ستوى بني اجلانبني الفرن�سي
والأمريكي منذ �أزمة الغوا�صات،
ويف لقاء مل يكن جم��دوال �ضمن
ب��رن��ام��ج ال� ��زي� ��ارة ،ال �ت �ق��ى وزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة الأم�ي��رك� ��ي �أن� �ت ��وين
بلينكن� ،أم�س الثالثاء ،يف باري�س،
ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إميانويل
ماكرون.
وي� �ه ��دف ال �ل �ق��اء �إىل امل�ساهمة
يف ت��رم �ي��م ال �ث �ق��ة ب �ي�ن فرن�سا
وال��والي��ات املتحدة ور�أب ال�صدع
ب �ي�ن ب ��اري� �� ��س ووا�� �ش� �ن� �ط ��ن ،بعد
�أزم��ة الغوا�صات التي جنمت عن
التحالف الثالثي �أوكو�س.
وق��ال��ت ال��رئ��ا��س��ة ال�ف��رن���س�ي��ة� ،إن
االج�ت�م��اع ب�ين م��اك��رون وبلينكن
مل يكن مدرجا على جدول زيارة
امل �� �س ��ؤول الأم �ي�رك ��ي للعا�صمة
الفرن�سية.
وق� ��ال ق���ص��ر الإل� �ي ��زي ��ه ،يف بيان
الثالثاء� ،إن م�س�ؤولني فرن�سيني

هل يتمكن اللقاء من ر�أب ال�صدع بني البلدين بعد �أزمة الغوا�صات؟
ن��اق �� �ش��وا م� ��ع وزي� � ��ر اخل��ارج �ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،م�ضيفا �أن وزير
الأمريكي ،الذي يزور البالد� ،سبل اخلارجية الأمريكي وم�س�ؤولني
�إ� �ص�ل�اح ال �ع�لاق��ات ب�ين البلدين فرن�سيني ناق�شوا خطط الرتتيب
بعد خ�لاف ب�ش�أن عقد غوا�صات الجتماع ب�ين م��اك��رون والرئي�س
دفع باري�س �إىل ا�ستدعاء �سفريها الأم �ي�رك� ��ي ج ��و ب ��اي ��دن يف وقت
الحق هذا ال�شهر ،وفقا لرويرتز.
لفرتة وجيزة من وا�شنطن.
وقال م�س�ؤول �أمريكي ،الثالثاء ،ونقلت فران�س بر�س عن م�س�ؤول
�إن ب �ل �ي �ن �ك��ن ال �ت �ق��ى بالرئي�س �أم�يرك��ي كبري قوله لل�صحفيني
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون �إن هناك توافقا م�شرتكا على �أن
خالل زيارته لباري�س واتفقا على لدينا الآن فر�صة لتعميق وتعزيز
�أن هناك فر�صة لتعميق التعاون التعاون بني البلدين احلليفني.

احلاجة ال�ستمرار اخلروج الآمن
ملن يريد مغادرة البالد.
كما ناق�ش االجتماع �أي�ضاً م�س�ألة
معاملة الأقليات وحقوق الن�ساء
وال�ف�ت�ي��ات ،م ��ؤك��داً �أن احلكومة
ال�بري �ط��ان �ي��ة ت��وا� �ص��ل ب� ��ذل كل
م ��ا يف و� �س �ع �ه��ا ل �� �ض �م��ان م ��رور
�آم��ن لأول�ئ��ك ال��ذي��ن يرغبون يف
امل �غ ��ادرة ،وت���ش��دد ع�ل��ى التزامها
بدعم ال�شعب الأفغاين.
ي �� �ش��ار �إىل �أن وزي� ��ر اخلارجية
الربيطاين ،دومينيك راب ،كان
�أك� ��د �أوائ � ��ل ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي� ،أن
بالده ال تعرتف بحكومة تقودها
ح��رك��ة ط��ال �ب��ان يف �أفغان�ستان،
�إال �أن��ه �أ��ش��ار يف الوقت عينه �إىل
�أن ب�ل�اده ت�ت�ع��ام��ل م��ع احلقائق
اجلديدة يف البالد.
ويف حديثه خالل زيارة لباك�ستان
يف � 5أيلول �سبتمرب الفائت ،قال
�إن ��ه مل ي�ك��ن م��ن امل�م�ك��ن �إج�ل�اء
حوايل � 15ألف �شخ�ص من كابل
دون قدر من التعاون مع طالبان
التي ا�ستولت على كابل يف 15
�أغ�سط�س.

�أجرى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �أم�س ات�صاال هاتفيا مع �أخيه
��ص��اح��ب اجل�لال��ة ال���س�ل�ط��ان ه�ي�ث��م ب��ن طارق
بن تيمور �آل �سعيد �سلطان عمان ال�شقيقة..
اطم�أن خالله على الأو��ض��اع يف �سلطنة عمان
يف �ضوء احلالة املدارية (�شاهني) التي متر بها
البالد منذ �أيام.
وعرب �سموه خالل االت�صال عن ت�ضامن دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة م��ع �سلطنة عمان
ال�شقيقة ،حكومة و�شعبا ووقوفها �إىل جانبها
يف مواجهة تداعيات هذه احلالة.
وق ��دم خ��ال����ص ت�ع��ازي��ه وم��وا��س��ات��ه �إىل جاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق بن تيمور �آل �سعيد
يف �ضحايا العا�صفة ،ومتنياته بال�شفاء العاجل
للم�صابني ،وال�سالمة للمفقودين  ..داعيا اهلل
�أن يحفظ ال�سلطنة و �شعبها ال�شقيق من كل
مكروه.
م��ن ج��ان�ب��ه �شكر ��ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم ب��ن ط��ارق ب��ن تيمور �آل �سعيد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،على
مبادرته الطيبة وما �أب��داه من م�شاعر �أخوية
�صادقة جتاه �سلطنة عمان و�شعبها.

وا�شنطن للإ�سرائيليني :لدينا �سبل �أخرى �إذا ف�شلت الدبلوما�سية مع �إيران
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق��ال م �� �س ��ؤول �أم��ري �ك��ي رف�ي��ع امل���س�ت��وى ال �ث�لاث��اء �إن
م �� �س ��ؤول�ين �أم��ري �ك �ي�ين ك �ب ��اراً ��س�ي�ب�ل�غ��ون نظراءهم
الإ�سرائيليني ،ب��أن �إدارة الرئي�س جو بايدن ال تزال
م�ل�ت��زم��ة ب��ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع �إي � ��ران ،لكنها �ستكون
م�ستعدة �إذا ل��زم الأم ��ر ل�سبل �أخ ��رى ل�ضمان منع
طهران من احل�صول على �أ�سلحة نووية.
و�أ��ض��اف امل���س��ؤول �أن زي��ارة م�ست�شار الأم��ن القومي
الإ�سرائيلي �إيال حوالتا �إىل وا�شنطن� ،ستتيح للبلدين
احلليفني تبادل معلومات املخابرات ،والتو�صل �إىل
تقييم �أ�سا�سي لتطور برنامج طهران النووي.
ومب ��وج ��ب ات �ف ��اق  2015ال� �ن ��ووي ،ق �ي��دت �إي� ��ران
برناجمها لتخ�صيب اليورانيوم ،مقابل رفع العقوبات
االقت�صادية عنها.
وان �� �س �ح��ب ال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي ال �� �س��اب��ق دون ��ال ��د
ترامب من االت�ف��اق يف  ،2018وتعار�ض احلكومة
الإ�سرائيلية اجلهود الأمريكية لإحياء االتفاق.
وقال امل�س�ؤول الأمريكي الذي طلب حجب ا�سمه� ،إن
اخلرباء الأمريكيني يعتقدون �أن الوقت الذي حتتاجه

�إيران جلمع ما يكفي من اليورانيوم املخ�صب ل�صنع
قنبلة نووية تقل�ص من حوايل � 12شهراً �إىل فرتة
تبلغ ب�ضعة �شهور منذ ان�سحاب ترامب من االتفاق.
ويف املقابل ،تريد �إيران من الوكالة الدولية للطاقة
ال ��ذري ��ة ات �خ ��اذ م��وق��ف م ��ن ع�م�ل�ي��ة ت �خ��ري��ب تتهم
�إ��س��رائ�ي��ل ب��ال��وق��وف خلفها ،ا�ستهدفت من�ش�أة كرج
لت�صنيع �أجهزة الطرد املركزي قبل �أ�شهر ،وفق وكالة
الأنباء الر�سمية �إرنا.
و�شكلت املن�ش�أة الواقعة اىل الغرب من طهران ،مو�ضع
جت ��اذب ب�ين ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة وامل�ن�ظ�م��ة الإيرانية
للطاقة ال��ذري��ة يف الآون ��ة الأخ �ي�رة .و�شكت الأوىل
من منع مفت�شيها من دخول املن�ش�أة ل�صيانة معدات
مراقبة ،بينما �شددت اجلمهورية الإ�سالمية على �أن
هذه املن�ش�أة التي ا�ستهدفتها عملية تخريب يف حزيران
يونيو ،مل تكن مدرجة �ضمن اتفاق الطرفني.
و�أوردت �إرن��ا الثالثاء وف��ق رئي�س املنظمة الإيرانية
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة (حم �م��د �إ� �س�ل�ام��ي) ،جم�م��ع تي�سا
يف ك��رج تعر�ض ملا و�صفته بعمل �إره��اب��ي من النظام
ال�صهيوين ،وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية �أن
تو�ضح موقفها من احلادث.

حمدوك ي�ؤكد دعم احلكومة
للقوات الأمنية وينعى ال�ضحايا
•• اخلرطوم-وكاالت:

املبعوثة الأممية :جهود تبذل ملنع
التزوير باالنتخابات العراقية

•• بغداد-وكاالت:

م��ع اق�ت��راب م��وع��د االنتخابات
ال �ن �ي ��اب �ي ��ة يف ال � � �ع� � ��راق� ،أك� � ��دت
امل�م�ث�ل��ة اخل��ا� �ص��ة ل�ل�أم�ين العام
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة جينني هيني�س
ب�لا� �س �خ��ارت� ،أن ه �ن��اك العديد
من اجلهود التي تبذل من �أجل
م�ن��ع ح���ص��ول �أي ت��زوي��ر يف هذا
اال�ستحقاق الهام.
�إال �أن ب�لا� �س �خ��ارت اع �ت�ب�رت يف
الوقت عينه �أن ما بعد االنتخابات
هو املرحلة الأه��م ،يف �إ��ش��ارة �إىل
ت�شكيل احل�ك��وم��ة و�إدارة البالد
ب�شكل يلبي طموحات العراقيني.
�إىل ذلك� ،أ�شارت بح�سب ما �أفادت
وك��ال��ة الأن� �ب ��اء ال �ع��راق �ي��ة �أم�س
ال �ث�ل�اث��اء� ،إىل �أن ق ��وات الأم ��ن
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت� ��أم�ي�ن م �ن ��اخ �آم ��ن
ل�لان �ت �خ��اب��ات ،الف �ت��ة �إىل وجود
ج�ه��ود ك�ب�يرة ُت�ب��ذل ملنع ح�صول
عمليات تزوير.
كما ر�أت �أن االن�ت�خ��اب��ات املقررة
يف ال�ع��ا��ش��ر م��ن �أك �ت��وب��ر اجلاري
��س�ت�ك��ون خمتلفة ع��ن انتخابات
.2018

املطالبة بالبديل الرو�سي

توتر �شديد يع�صف بعالقاتهما:

فرن�سا -مايل ،طالق
حتت جمهر التحليل!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ع��ار ،غ�ير مقبول� ،شرعية باطلة دمي�ق��راط�ي�اً ...م�ساء اخلمي�س ،مل
يكن يف جعبة �إميانويل م��اك��رون ما يكفي من الكلمات القا�سية �ضد
رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم يف م��ايل .ويقول مقرب من الرئي�س
الفرن�سي� :إنها كلمات تتنا�سب مع الت�صريحات البذيئة التي �أدىل بها
رئي�س الوزراء الأ�سبوع املا�ضي.
من على منرب الأمم املتحدة ،و�صف �شوغيل مايغا ،قرار فرن�سا بتقلي�ص
قوة عملية برخان من � 5100إىل �أق��ل من  3000رجل بحلول عام
 2023ب�أنه تخلي عن بالده يف منت�صف الطريق .ومل ت�صل العالقات
بني باري�س وباماكو �أبدًا ،منذ ثماين �سنوات� ،إىل مثل هذه الدرجة من
التوتر.
ويف الإليزيه ،ما زال رف�ض احلديث عن الطالق هو �سيد املوقف .رغم
ان الأمر يبدو كذلك ،يالحظ خبري من ال�ساحل .اننا يف اللحظة التي
يفرغ فيها ال��زوج��ان ما يثقل قلبيهما ،لأن��ه على م��دى �سنوات تراكم
اال�ستياء و�سوء الفهم والإحباط بني البلدين( .التفا�صيل �ص)15

ن� �ع ��ى رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء
ال� ��� �س ��وداين ،ع �ب��د اهلل حمدوك،
�أم �� ��س�� ،ض�ح��اي��ا ال �ق ��وات الأمنية
الذين ق�ضوا با�شتباكات اندلعت
مع �إرهابيني من داع�ش يف منطقة
جربة جنوب العا�صمة اخلرطوم،
االث �ن�ين .و��ش��دد ح�م��دوك يف بيان
على �أن ال�ضحايا قتلوا دفاعاً عن
�أم��ن ال�سودان وا�ستقراره ،م�ؤكداً
�أن احل� �ك ��وم ��ة م �� �س �ت �م��رة بدعم
ال �ق��وات الأم �ن �ي��ة دع �م �اً ك��ام�ل ً
ا يف
دورها باملحافظة على �أمن البالد
وال�سودانيني.
وكانت ال�سلطات ال�سودانية �أعلنت،
م�ساء �أم�س الأول االث�ن�ين ،مقتل
ع�سكري و 4م�س ّلحني يف ا�شتباكات
اندلعت يف منطقة ج�برة بجنوب
العا�صمة اخل��رط��وم� ،أث�ن��اء تنفيذ
ق��وة �أم�ن�ي��ة  -ع�سكرية م�شرتكة
مداهمة ملخب�أين ،بعد �أ�سبوع على
مقتل �� 5ض�ب��اط خ�ل�ال مداهمة
مماثلة يف املنطقة نف�سها.
وق � ��ال ج �ه��از امل� �خ ��اب ��رات العامة
يف ب �ي��ان �أوردت � � ��ه وك ��ال ��ة الأن� �ب ��اء
الر�سمية �سونا� ،إنه يف �إطار متابعة
ج� �ي ��وب خ�ل�اي ��ا داع� �� ��ش م ��ن قبل
جهاز املخابرات العامة وم�شاركة
ال�ق��وات امل�س ّلحة وال��دع��م ال�سريع
وال�شرطة ،قامت القوات امل�شرتكة
ظهر االثنني مبداهمة موقعني يف
منطقة جربة.
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�أخبـار الإمـارات

Wednesday

يف رحلة تقطع  3.6مليار كيلومرت لإثراء املعرفة الب�شرية ببيانات ومعطيات علمية غري م�سبوقة

�ضمن م�شاريع اخلم�سني  ..الإمارات تعلن عن مهمة ف�ضائية جديدة ال�ستك�شاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يف املجموعة ال�شم�سية
حممد بن را�شد:
• م�سرية دولة الإمارات يف جمال الف�ضاء ال تزال يف بدايتها ..ورحالتنا م�ستمرة ..وا�ستك�شافاتنا لن تتوقف ..وطموحات �شبابنا لي�س لها �سقف
• ل�سنا �أقل من غرينا ..ولدينا م�شاريع لتخريج علماء ف�ضاء ورواد ف�ضاء وبناء مركبات ف�ضاء ..ثلث جنوم ال�سماء حتمل �أ�سماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك
حممد بن زايد:
• م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات اختبار جديد لقدرات ال�شباب الإماراتي لتحقيق طموح زايد يف الف�ضاء
• كوادرنا ومواهبنا املواطنة وم�ؤ�س�ساتنا الأكادميية والبحثية التي حققت �إجنازات نوعية يف قطاع الف�ضاء قادرة على تويل مهمة امل�شروع الف�ضائي اجلديد
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة عن مهمة جديدة يف جمال
الف�ضاء تت�ضمن بناء مركبة ف�ضائية
�إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6
مليار كيلومرت ت�صل خاللها كوكب
ال� ��زه� ��رة و� �س �ب��ع ك��وي �ك �ب��ات �ضمن
املجموعة ال�شم�سية وتنفذ هبوطاً
ت��اري�خ�ي�اً ع�ل��ى �آخ ��ر ك��وي�ك��ب �ضمن
رحلتها التي ت�ستمر خم�س �سنوات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ة ح�ضرها
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل"  ،و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة  ،يف ق�صر
الوطن يف �أبوظبي� ،أعلنت خاللها
ح �ك��وم��ة دول � ��ة الإم � � � ��ارات و�ضمن
م �� �ش��اري��ع اخل �م �� �س�ين ع ��ن امل�شروع
الف�ضائي غري امل�سبوق ال�ستك�شاف
ك��وك��ب ال��زه��رة وح� ��زام الكويكبات
داخ��ل املجموعة ال�شم�سية ،والذي
ينطلق �إي��ذان �اً ببدء رحلة ف�ضائية
علمية يف الف�ضاء العميق للو�صول
�إىل كوكب الزهرة وحزام الكويكبات
�ضمن املجموعة ال�شم�سية ،وحتقيق
�أول هبوط عربي على كويكب يبعد
ع��ن ك��وك��ب الأر� � ��ض  560مليون
كيلومرت ،لتكون الإمارات �أول دولة
عربية ورابع دولة عاملياً تر�سل مهمة
ف���ض��ائ�ي��ة ل �ك��وك��ب ال ��زه ��رة وح ��زام
الكويكبات يف املجموعة ال�شم�سية.
وي �� �س �ت �ك �� �ش��ف امل� ��� �ش ��روع الف�ضائي
الإم � ��ارات � ��ي اجل ��دي ��د ،ال � ��ذي يعزز
امل�سرية التنموية العلمية وير�سخ
م �ك��ان��ة دول � ��ة الإم � � � ��ارات يف جمال
ا�ستك�شاف الكواكب والف�ضاء العميق،
�أ��س��رار ت�ش ّكل املجموعة ال�شم�سية.
وذل ��ك ب�ع��دم��ا جن�ح��ت الإم � ��ارات يف
ف�براي��ر  2021يف حت�ق�ي��ق �إجن ��از
تاريخي ب�إر�سال �أول م�سبار عربي
�إىل م��دار املريخ يف فرباير املا�ضي،
وكانت خام�س دولة يف العامل ت�صل
�إىل الكوكب الأحمر.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب� ��ي "رعاه اهلل" �" :أن م�سرية
دول ��ة الإم� � ��ارات يف جم ��ال الف�ضاء
ال ت � ��زال يف ب��داي �ت �ه��ا ..ورحالتنا
م �� �س �ت �م��رة ..وا� �س �ت �ك �� �ش��اف��ات �ن��ا لن
ت�ت��وق��ف ..وط�م��وح��ات �شبابنا لي�س
لها �سقف ".و�أ�ضاف �سموه " :ل�سنا
�أق ��ل م��ن غ�يرن��ا ..ول��دي�ن��ا م�شاريع
لتخريج علماء ف�ضاء ورواد ف�ضاء
وب�ن��اء مركبات ف���ض��اء ..ثلث جنوم
ال���س�م��اء حت�م��ل �أ� �س �م��اء ع��رب�ي��ة لأن
ال �ع��رب ك��ان��وا رواد ع �ل��م الفلك".
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
� " :إن م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف
ك��وك��ب ال��زه��رة وح� ��زام الكويكبات
اخ �ت �ب��ار ج ��دي ��د ل � �ق ��درات ال�شباب
الإم��ارات��ي لتحقيق ط�م��وح زاي��د يف
الف�ضاء ".و�أ�ضاف �سموه " :كوادرنا
وم��واه �ب �ن��ا امل��واط �ن��ة وم�ؤ�س�ساتنا
الأك��ادمي�ي��ة والبحثية ال�ت��ي حققت
�إجن� ��ازات ن��وع�ي��ة يف ق�ط��اع الف�ضاء
ق � ��ادرة ع �ل��ى ت ��ويل م�ه�م��ة امل�شروع
الف�ضائي اجلديد - ".حدث �إماراتي
للم�ستقبل.
ح�ضر فعالية الإع�لان عن امل�شروع

• امل�شروع الف�ضائي الإماراتي هو الرابع عاملي ًا ال�ستك�شاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات
• املركبة الف�ضائية اجلديدة تقطع يف رحلتها الف�ضائية م�سافة تقدر بنحو
 3.6مليار كيلومرت تعادل � 7أ�ضعاف الرحلة التي قطعها م�سبار الأمل
• املركبة �ستقرتب حتى م�سافة 109ماليني كيلومرت من ال�شم�س
• تطوير املركبة الف�ضائية ي�ستغرق � 7سنوات و�ستكون جاهزة ملهمتها الف�ضائية يف بداية 2028
• املركبة الف�ضائية تبقى يف مهمتها العلمية مدة خم�س �سنوات من  2028وحتى عام 2033
• امل�شروع الف�ضائي الإماراتي العاملي ي�ستهدف ا�ستك�شاف جمموعة كويكبات
داخل املجموعة ال�شم�سية مل ت�صل �إليها �أية مهمة ف�ضائية من قبل
• املركبة الف�ضائية الإماراتية تدر�س كوكب الزهرة وتلتقط �صور ًا وجتمع
بيانات علمية دقيقة لأول مرة عن الكويكبات �ضمن املجموعة ال�شم�سية
الف�ضائي الإم��ارات��ي اجلديد والتي
�أقيمت يف ق�صر الوطن يف �أبوظبي،
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئ �ي ����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي و�سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية والفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،وعدد
من الوزراء وامل�س�ؤولني يف الدولة.
 �أهداف علمية للإن�سانية.وت �ط �ل��ق دول � ��ة الإم� � � ��ارات امل�شروع
ال�ف���ض��ائ��ي ب ��أه��داف��ه ال�ع�ل�م�ي��ة غري
امل���س�ب��وق��ة ع��امل�ي�اً ل�ت�ع��زي��ز م�ساهمة
الإم��ارات يف م�سرية التقدم العلمي
للإن�سانية.
وت�سهم "مهمة الإمارات ال�ستك�شاف
كوكب الزهرة وحزام الكويكبات" يف
تطوير تقنيات متقدمة وابتكارات
تكنولوجية مل تعرفها الب�شرية من
قبل يف خمتلف قطاعات وتخ�ص�صات
وع � �ل ��وم ال �ف �� �ض ��اء ،ل �ت �ح �ق �ي��ق هذه
القفزة العلمية التاريخية للمعرفة
الإن�سانية.
وت �ع ��زز م�ه�م��ة امل��رك �ب��ة الف�ضائية
الإماراتية اجلديدة تطوير الكفاءات
الهند�سية والتكنولوجية والبحثية

الإم��ارات �ي��ة والعربية املتميزة على
م ��دى ال���س�ن��وات ال �ت��ي ت�سبق وتلي
اللحظة التاريخية النطالق املركبة
الف�ضائية عام  .2028كما ت�ستفيد
"مهمة الإمارات ال�ستك�شاف كوكب
ال ��زه ��رة وح � ��زام الكويكبات" من
اخل �ب�رات ال �ت��ي اكت�سبتها الكوادر
الوطنية الإم��ارات�ي��ة التي تعمل يف
م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل" ،وال �ت��ي ت�ؤهلها
لقيادة مثل ه��ذا امل�شروع الف�ضائي
ال �ط �م��وح ،ا� �س �ت �ن��اداً �إىل م��ا تراكم
لديها م��ن م�ع��ارف وخ�ب�رات علمية
على مدار ال�سنوات املا�ضية.
وت��ر� �س��خ م�ه�م��ة امل��رك �ب��ة الف�ضائية
الإماراتية اجلديدة ري��ادة الإمارات
وج �ه��ة ع��امل �ي��ة ل�ل�ع�ق��ول والكفاءات
واال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ن��وع�ي��ة يف قطاع
ا�� �س� �ت� �ك� ��� �ش ��اف ال� �ف� ��� �ض ��اء وع� �ل ��وم ��ه
وال�صناعات والأب �ح��اث والعمليات
املرتبطة به.
كما تعزز املهمة الف�ضائية العلمية
غ�ي�ر امل �� �س �ب��وق��ة م ��وق ��ع الإم� � � ��ارات
م��رج �ع �اً م �ع��رف �ي �اً دول� �ي� �اً يف علوم
الف�ضاء ،وخمترباً مفتوحاً لرباجمه
وم �� �ش��اري �ع��ه وت �ق �ن �ي��ات��ه املتقدمة،
وم��رك��زاً عاملياً للبيانات واملعلومات
التخ�ص�صية يوفر ح�صيلة مهامها
الف�ضائية ونتاجها امل�ع��ريف يف هذا
ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء احل �ي��وي مل�ستقبل
الإن�سانية وي�ضعه يف خدمة املجتمع
العلمي العاملي.

 م�شروع جديد �ضمن م�شاريعاخلم�سني يف دولة الإمارات
وق � ��ال م �ع��ايل حم �م��د ب ��ن عبداهلل
ال� �ق ��رق ��اوي وزي � ��ر �� �ش� ��ؤون جمل�س
ال� � � ��وزراء � ،إن م �� �ش��روع الإم � � ��ارات
ال�ستك�شاف ك��وك��ب ال��زه��رة وحزام
الكويكبات يف املجموعة ال�شم�سية
حم�ط��ة م�ستقبلية ج��دي��دة �ضمن
م���ش��اري��ع اخلم�سني ت ��ؤك��د �أن دولة
الإم � � ��ارات ت�ع�م��ل دائ �م �اً ب�ط�م��وح ال
ي�ع��رف امل�ستحيل وه�م��ة ال تتوقف
م��ن �أج��ل حتقيق م�ستقبل �أف�ضل،
وه� ��و ي ��ؤ� �س ����س حل �ق �ب��ة ج ��دي ��دة يف
علوم الف�ضاء وي�شكل نقلة معرفية
هائلة يف جم��ال ا�ستك�شاف الف�ضاء
وتطوير تقنياته وعلومه ،م�ؤكداً �أن
امل�شروع اال�سرتاتيجي ال��ذي �أعلن
عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
�ضمن "م�شاريع اخلم�سني" �سيحقق
�إجنازات علمية وتكنولوجية.
و�أ�ضاف معاليه" :الرحلة الف�ضائية
ال �ع �ل �م �ي��ة ل �ل �م��رك �ب��ة الف�ضائية
الإماراتية نحو كوكب الزهرة وحزام
الكويكبات �ستحمل معها طموحات
وابتكارات وعلوم وجهود فرق علمية
وهند�سية وبحثية متكاملة� ،ستعمل
ب��ا��س�ت�م��رار م��ن الآن وح �ت��ى حلول
م��وع��د الإط �ل�اق ل�ضمان الو�صول
باملهمة الف�ضائية الإماراتية الأوىل
ع��رب�ي�اً وال��راب�ع��ة ع��امل�ي�اً نحو كوكب

ال � � ُزه� ��رة وح� � ��زام ال �ك��وي �ك �ب��ات �إىل
�أه��داف �ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة لت�سجل ف� ً
صال
جديداً يف كتاب املعرفة الب�شرية".
 � 7سنوات من العمل على املركبةالف�ضائية.
ويت�ضمن امل�شروع الف�ضائي اجلديد
�إر��س��ال مركبة ف�ضائية ال�ستك�شاف
كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل
امل�ج�م��وع��ة ال�شم�سية ،و�سي�ستغرق
تطوير املركبة �� 7س�ن��وات ،على �أن
ت�ك��ون ج��اه��زة لالنطالق يف رحلته
ال�ف���ض��ائ�ي��ة�� ،ض�م��ن ن��اف��ذة �إط�ل�اق
حتدد لها بداية .2028
وت�ستغرق مدة املهمة العلمية مل�شروع
الإم��ارات ال�ستك�شاف كوكب الزهرة
وح ��زام الكويكبات �� 5س�ن��وات متتد
من عام  2028وحتى عام .2033
ويعد م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف
كوكب الزهرة وحزام الكويكبات �أول
مهمة ف�ضائية عربية م��ن نوعها،
�إذ �سوف ي�ستك�شف كوكب الزهرة،
بالإ�ضافة �إىل جمع بيانات علمية
غري م�سبوقة عن  7كويكبات �ضمن
ح ��زام ال�ك��وي�ك�ب��ات داخ ��ل املجموعة
ال�شم�سية ،ع�ل��ى �أن تهبط املركبة
ع�ل��ى �آخ ��ر ك��وي�ك��ب م��ن الكويكبات
ال�سبعة .

امل�ت�ق��دم��ة رئ�ي���س��ة وك��ال��ة الإم � ��ارات
ل �ل �ف �� �ض��اء� ،أن م �� �ش��روع الإم � � ��ارات
ال�ستك�شاف ك��وك��ب ال��زه��رة وحزام
الكويكبات داخل املجموعة ال�شم�سية
� �س �ي �� �س� ّ�ط��ر ب �ف �� �ض��ل دع � ��م ال �ق �ي��ادة
الر�شيدة وجهود �أبناء زايد م�ستقب ً
ال
م�شرقاً ح��اف�ل ً
ا ب ��إجن��ازات يف جمال
العلوم الف�ضائية ،كمبادرة جديدة
يف م�سرية دول��ة الإم� ��ارات العلمية
ورحلتها ال�ستك�شاف الف�ضاء ،تعزز
م��وق��ع ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء الإم ��ارات ��ي
الأك �ب�ر ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة من
حيث اال�ستثمارات وحجم امل�شاريع.
و�أ� �ض��اف��ت" :هذه م�ه�م��ة ف�ضائية
ت��اري�خ�ي��ة ج��دي��دة ل��دول��ة الإم� ��ارات
لتكون رابع دولة عاملياً تر�سل مهمة
لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات".
وب � ّي �ن��ت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن �أه �م �ي��ة املهمة
الف�ضائية الإماراتية اجلديدة تكمن
يف م�ساهمتها يف جمع بيانات علمية
غري م�سبوقة عن تكوين الكواكب يف
املجموعة ال�شم�سية ،لت�ساهم دولة
الإم � ��ارات يف ك�شف ت�ل��ك املعلومات
العلمية التي تتيح للب�شرية فهماً
�أعمق للكون واملجموعة ال�شم�سية.

عن برنامج متكامل لدعم ت�أ�سي�س
�شركات �إم��ارات�ي��ة يف قطاع الف�ضاء
متخ�ص�صة يف ال�صناعات الف�ضائية
وعلومها.
ك �م��ا ت �� �ش �م��ل امل� � �ب � ��ادرات امل�صاحبة
ل �ل �م �� �ش��روع ال �ف �� �ض��ائ��ي الإم� ��ارات� ��ي
اجل��دي��د ��ض�م��ان ح���ص��ول ال�شركات
الإماراتية املتخ�ص�صة يف ال�صناعات
التكنولوجية املتقدمة على عقود
��ض�م��ن م �� �ش��روع ا��س�ت�ك���ش��اف كوكب
ال ��زه ��رة وح � ��زام ال �ك��وي �ك �ب��ات داخل
النظام ال�شم�سي.
وي �ت ��راف� � ��ق م � �� � �ش� ��روع الإم � � � � � ��ارات
ال�ستك�شاف ك��وك��ب ال��زه��رة وحزام
الكويكبات مع الإع�لان عن برنامج
ت��دري �ب��ي وط �ن��ي م �ت �ك��ام��ل لتنمية
ال�صناعات املهنية ل��دى املواطنني
وت�أهيلهم لإن�شاء �شركاتهم اخلا�صة
 ت�صميم فريدخلدمة قطاع الف�ضاء والقطاعات
وه� �ن ��اك جم �م��وع��ة ع ��وام ��ل �سيتم ال�صناعية الأخرى ذات العالقة.
�أخ��ذه��ا يف االع �ت �ب��ار ل ��دى ت�صميم
املركبة الف�ضائية الإماراتية للمهمة � 7 -أ���ض��ع��اف رح��ل��ة م�سبار
اجل��دي��دة ال�ت��ي ت�ستمر � 5سنوات ،الأمل.
نظراً لطبيعتها وللظروف املحيطة ومتثل الرحلة املليارية التي تقطعها
بحزام الكويكبات ،مبا يف ذلك تزويد مهمة امل�شروع الف�ضائي الإماراتي
املركبة الف�ضائية بتغليف حراري العربي الأول من نوعه � 7أ�ضعاف
وميكانيكي خمتلف ،نظراً لتعر�ضها رحلة "م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
للإ�شعاع ال�شم�سي ودرج��ات حرارة املريخ" "م�سبار الأمل" الذي جنح
عالية ب�صورة مبا�شرة ،حيث �ستكون ب�ق�ط��ع  493م�ل�ي��ون ك�ي�ل��وم�تر يف
�أقرب نقطة للمركبة الف�ضائية من الف�ضاء العميق للو�صول �إىل مدار
ال�شم�س على م�سافة  109ماليني الكوكب الأحمر.
كيلومرت� ،إ�ضافة �إىل تزويد املركبة
الف�ضائية ب�أنظمة مالحة وتوجيه  -حزام الكويكبات.
وحتكم خا�صة ب�سبب عبورها عرب ومي� �ت ��د ح� � ��زام ال �ك��وي �ك �ب��ات ال ��ذي
�سدمي م��ن الأج ��رام ال�سماوية ،مع ي �� �س �ت �ه��دف امل � �� � �ش� ��روع الف�ضائي
تخ�صي�ص تقنيات خا�صة لت�شغيل الإماراتي اجلديد ا�ستك�شافه �ضمن
امل��رك�ب��ة الف�ضائية بطاقة �شم�سية امل�ج�م��وع��ة ال���ش�م���س�ي��ة ب�ي�ن م ��داري
قليلة ج��داً عند ابتعادها يف رحلتها ك��وك��ب امل ��ري ��خ وك ��وك ��ب امل�شرتي،
عن ال�شم�س مب�سافة  440مليون وي �ح �ت��وي ع�ل��ى ك��وي�ك�ب��ات و�أج�سام
كيلومرت.
فلكية مكونة من الأحجار واملعادن،
وت �ت �ف ��اوت �أح� �ج ��ام ه� ��ذه الأج�سام
 نتائج نوعية.الفلكية من ج�سيمات الغبار وحتى
�أم � � ��ا ال� �ن� �ت ��ائ ��ج امل � ��رج � ��وة للمهمة كويكبات بقطر ي�صل �إىل 1000
ال�ف���ض��ائ�ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة اجلديدة كيلومرت ،وقد لعبت جاذبية كوكب
فهي امل�ساهمة يف تطوير القدرات امل�شرتي دوراً كبرياً يف تكوين هذا
العلمية والتقنية ل�ل��دول��ة ،و�إع ��ادة احلزام.
�صياغة مفاهيم ونظريات علمية ،وح��زام الكويكبات عبارة عن قر�ص
ك�م��ا �ستعمل ع�ل��ى ت�شجيع الكوادر جنمي دوار يقع ب�ين كوكبي املريخ
الوطنية لإن�شاء م�شاريع متخ�ص�صة وامل�شرتي على بعد � 300إىل 450
يف العلوم والتكنولوجيا واملجاالت مليون كيلومرت من ال�شم�س وهو ما
امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��ال� �ف� ��� �ض ��اء ك ��امل�ل�اح ��ة يعادل من �ضعفني �إىل ثالثة �أ�ضعاف
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة و�أن � �ظ � �م� ��ة التوجيه امل �� �س��اف��ة ب�ي�ن الأر� � � ��ض وال�شم�س،
والتحكم� ،إىل جانب جذب املواهب ويعادل حجم ح��زام الكويكبات 50
وال �ك �ف��اءات العلمية وال�ت�ق�ن�ي��ة �إىل تريليون تريليون كيلومرت مكعب.
الدولة.
وي�ضم مليارات الأج�سام والأجرام
و�سيلعب القطاع اخلا�ص دوراً مهما ال �ت��ي ي �ت�راوح حجمها م��ن �أحجار
يف امل���ش��روع ،مب��ا يعزز من��و وازدهار �صغرية �إىل كويكبات يبلغ حجمها
قطاع الف�ضاء الإماراتي ككل.
ثلث حجم القمر.

 ب���رام���ج وم�����ش��اري��ع وطنيةداعمة
وب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع �إط� �ل� ��اق املهمة
اجل� ��دي� ��دة مت الإع� �ل� ��ان ع ��ن عدد
م��ن امل �ب��ادرات الوطنية ال�ت��ي تدعم
 م��ه��م��ة ف�����ض��ائ��ي��ة تاريخية قطاع الف�ضاء و�صناعاته يف الدولةوت �� �س��اه��م يف ت �ط��وي��ر ج �ي��ل جديد
جديدة
و�أك � ��دت م �ع��ايل � �س��ارة ب �ن��ت يو�سف م��ن رواد الأع �م��ال املتخ�ص�صني يف
الأم�ي�ري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا القطاع ،وت�شمل امل�ب��ادرات الإعالن

 تعاون مع اجلامعات ومراكزالأبحاث..
ويتعاون م�شروع ا�ستك�شاف كوكب
ال ��زه ��رة وح � ��زام ال �ك��وي �ك �ب��ات داخل
النظام ال�شم�سي مع �أهم اجلامعات
وامل��راك��ز البحثية املحلية والعاملية
لدعم امل�شروع بالدرا�سات والأبحاث
الالزمة ،و�إج��راء جميع االختبارات
امل �ط �ل��وب��ة�� ،ض�م��ن خم�ت�ل��ف مراحل

امل�شروع .و�سيتم التعاون يف املرحلة
الأوىل مع كل من جامعة الإمارات
وج��ام �ع��ة خ�ل�ي�ف��ة وخم �ت�بر فيزياء
ال� �غ�ل�اف اجل � ��وي وال �ف �� �ض��اء لدى
جامعة كولورادو.
 دور ا�سرتاتيجي يف �صناعةامل�ستقبل.
وي��دع��م �إط�ل�اق امل���ش��روع الف�ضائي
ال�ع�م�لاق اخل �ط��ط اال�سرتاتيجية
ل��دول��ة الإم � ��ارات لتعزيز م�ساهمة
ال �ق �ط��اع ال �ف �� �ض��ائ��ي يف االقت�صاد
ال��وط �ن��ي ،ب��اع�ت�ب��اره �أح ��د قطاعات
اقت�صاد امل�ستقبل القائم على املعرفة
واالب�ت�ك��ار والتكنولوجيا ،لت�ساهم
يف حتقيق قفزات نوعية لالقت�صاد
الوطني ،والذي يعد �أولوية وطنية
ق���ص��وى حل�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات،
وال�ع��ام��ل الأ�سا�سي ل�ضمان احلياة
الكرمية ل�شعبها والأجيال القادمة.
 ا���س��ت��ئ��ن��اف امل�����س��اه��م��ة يفاحل�ضارة الإن�سانية.
وي�شكل امل�شروع الف�ضائي الإماراتي
حمطة تاريخية جديدة على م�سار
ا�ستئناف م�ساهمة املنطقة العربية
يف االكت�شافات العلمية واحل�ضارة
الإن���س��ان�ي��ة ،ل��دع��م املجتمع العلمي
ال �ع��امل��ي و�إث� � ��راء امل �ع��رف��ة الب�شرية
مبعلومات وبيانات ومعطيات علمية
غري م�سبوقة من الف�ضاء العميق
واملجموعة ال�شم�سية.
 ا�ستك�شاف الف�ضاء ..قطاعللحا�ضر وامل�ستقبل.
وي ��أت��ي �إع �ل�ان دول ��ة الإم� � ��ارات عن
امل�شروعالف�ضائياجلديدال�ستك�شاف
ك��وك��ب ال��زه��رة وح ��زام الكويكبات،
�ضمن "م�شاريع اخلم�سني" التي
ت�ؤ�س�س ل��دورة تنموية ج��دي��دة من
امل�شاريع اال�سرتاتيجية الوطنية،
الهادفة �إىل �إط�لاق مرحلة جديدة
م��ن من��وه��ا ال��داخ �ل��ي واخل ��ارج ��ي،
لرت�سيخ مكانتها الإقليمية والعاملية
الريادية يف كافة القطاعات ،ال �سيما
ق�ط��اع ا�ستك�شاف الف�ضاء ،والعمل
على االرتقاء بتناف�سية الإن�سان على
�أر���ض الإم ��ارات ،و�صو ًال �إىل �أف�ضل
املراتب عاملياً.
وي �� �ض��ع �إط �ل ��اق امل� ��� �ش ��روع العاملي
اجل��دي��د ل��دول��ة الإم� ��ارات يف قطاع
الف�ضاء ،وال��ذي يتزامن مع عامها
اخل� �م� ��� �س�ي�ن وال � �ي ��وب � �ي ��ل ال ��ذه �ب ��ي
لت�أ�سي�س احتادها ،م�شروعاً جديداً
�أم ��ام ال���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي والعربي
يحفزه على حتقيق اخ�تراق جديد
يف التكنولوجيا والعلوم الف�ضائية
وت �ط��وي��ر ت �ق �ن �ي��ات ف ��ري ��دة لل�سفر
ب �� �س��رع��ات ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف الف�ضاء
العميق والهبوط على كويكب على
ب�ع��د م �ئ��ات م�لاي�ين الكيلومرتات
عن الأر���ض .وي�أتي �إط�لاق امل�شروع
ال�ف���ض��ائ��ي اجل��دي��د ،ليج�سد لقاء
ع �م��ق ال� �ت ��اري ��خ ال �ع �ل �م��ي وامل� �ع ��ريف
للمنطقة باالكت�شافات امل�ستقبلية
وع�ل��وم الف�ضاء العميق ،وي�ستعيد
م�ساهمات املنطقة العربية يف العلوم
واحل�ضارة الإن�سانية.
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�أجرت  364,265فح�صا ك�شفت عن � 176إ�صابة

ال�صحة تعلن تقدمي  44,793جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية

ال�صحة تعلن �شفاء  258حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  44,793جرعة من لقاح كوفيد-
 19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت
تقدميها حتى �أم�س  20,273,265جرعة ومعدل توزيع اللقاح 204.98
جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال ��وزارة لتوفري ل�ق��اح "كوفيد "-19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س .

••�أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  364,265فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  176حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  737,073حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة حالة م�صابة نتيجة ت��داع�ي��ات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,104
حاالت.

 و�أع��رب��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
 كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  258حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  730,093حالة.

حممد بن زايد يت�سلم من نهيان بن زايد  ..القمي�ص
الر�سمي للن�سخة الثالثة ملاراثون �أدنوك �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..من �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي  ..القمي�ص الر�سمي
للن�سخة الثالثة من ماراثون �أدنوك �أبوظبي.
واطلع �سموه على خطط التنمية الريا�ضية و�أجندة الفعاليات الريا�ضية
املجتمعية والعاملية التي تقام يف العا�صمة �أبوظبي خالل املرحلة املقبلة،
م��ن بينها " م��اراث��ون �أدن� ��وك �أب��وظ�ب��ي " ال ��ذي ي�ق��ام ي��وم  26نوفمرب
املقبل وفق �أعلى التدابري الوقائية للحفاظ على �سالمة و�صحة جميع
امل�شاركني� ،إذ �ستكون امل�شاركة يف الن�سخة الثالثة للماراثون وفق طاقة
ا�ستيعابية حم��ددة بـ � 10آالف م�شارك .ح�ضر مرا�سم الت�سليم� ..سمو
ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و معايل الدكتور �سلطان بن

03

�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة "الرئي�س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية " �أدنوك " وجمموعة �شركاتها" الع�ضو
املنتدب لل�شركة.
و �أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان باجلهود الوطنية
وال��دور املميز ال��ذي يقوم به جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يف ظل �إ�شرافه
ودعمه للتفاعل الريا�ضي املجتمعي والعاملي يف �أبوظبي.
و قال �سموه� " :إن الفعاليات الريا�ضية ت�شجع فئات املجتمع على انتهاج
النمط الريا�ضي ال�صحي واحلفاظ على �سعادة ورفاهية املجتمع ،وت�سهم
يف تكري�س الوعي والثقافة ب�أهمية ودور الريا�ضة" ،م�ؤكدا �أهمية م�شاركة
فئات املجتمع م��ن مواطنني ومقيمني يف خمتلف امل �ب��ادرات الريا�ضية
 ..ودع��ا �سموه �أف��راد املجتمع كافة �إىل امل�شاركة يف الفعاليات الريا�ضية
املجتمعية واتخاذ الريا�ضة منطا �أ�سا�سيا يف حياتهم.
كما ح�ضر اللقاء �سعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س �أبوظبي
الريا�ضي و�سعادة �سهيل العريفي املدير التنفيذي لقطاع الفعاليات يف
املجل�س.

جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم حتفى بيوم
بن بيه ي�شيد بجهود الإمارات
املعلم العاملي جت�سيدا ملكانته وجهوده يف التعليم
خالل م�ؤمتر منظمة �أديان من �أجل ال�سالم ب�أملانيا

•• دبي -وام:

ه�ن��أت ج��ائ��زة حممد ب��ن زاي��د لأف���ض��ل معلم ج�م��وع املعلمني
مبنا�سبة يوم املعلم العاملي ،وا�صفة هذه املنا�سبة ب�أنها عميقة،
وجت�سيد رمزية ومكانة �أ�صحاب البذل والعطاء ،رواد املعرفة،
ال��ذي��ن يقفون على خ��ط م�ت��واز م��ع ر�ؤي��ة ال��دول��ة يف التنمية،
وت�سليح الأجيال باملعرفة وا�ستدامة التعليم ،و�أن اال�ستجابة
ال�سريعة ل��واق��ع التعليم ال��راه��ن ي�شكل ث�م��رة ج�ه��ود وتفاين
و�إخال�ص املعلم �سعياً نحو ا�ستمرار رحلة التعلم.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ه�ن��أ امل ��ؤمت��ر م�ع��ايل ح�سني احل �م��ادي وزير
ال�ترب�ي��ة والتعليم ،امل���ش��رف ال�ع��ام ل�ل�ج��ائ��زة ،ج�م��وع املعلمني،
بيومهم ،قائ ً
ال " :نبارك للمعلمني مبنا�سبة يوم املعلم العاملي،
هذه املنا�سبة التي ت�أتي تقديراً وتكرمياً لقامات تربوية ومورد
تعليمي ال ين�ضب ،فهم ب�ن��اة الأج �ي��ال وال �ق��دوة ال�ت��ي تن�شىء
�أجيال امل�ستقبل على حب الأوطان والقيم الفا�ضلة ،وت�سليحهم
ب�أف�ضل العلوم وامل�ع��ارف ،لي�ساهموا يف نه�ضة ورفعة بالدهم
ومتيزها ورقيها.
وذكر �أن جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم ،انبثقت عن ر�ؤية
تعليمية م�ستدامة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة،
الذي وجه بهذه اجلائزة لتكون بو�صلة للتميز وو�سيلة لتعزيز
احل ��راك التعليمي ،وت�ق��دي��ر �صناع الأج �ي��ال ،وو�ضعهم على
خارطة التميز.
و�أ�شار �إىل �أن اجلائزة حتتفي باملعلم الذي يبدع يف نطاق عمله،
ويلهم ويبني ك��وادر تربوية ويحقق خمرجات نوعية ،ومينح
الفر�ص لتوفري بيئة �إبداعية مثالية تنه�ض مبواهب الطلبة،
ف���ض�ل ً
ا ع��ن تكري�س وق�ت��ه لإ��ض��اف��ة اجل��دي��د وامل�ف�ي��د وتعزيز
النتاجات الرتبوية ،ويف ه��ذا اليوم نحيي كل معلم ومعلمة،
ون�شكر لهم �إخال�صهم وتفانيهم ،فهم �أ�صحاب ر�سالة نبيلة،
ومتيزهم متيز للأجيال ،وتفرد مل�ستقبل الأوط��ان ،وا�ستدامة
نهج الإبداع واالبتكار املجتمعي.
و�أك��د �أن جائحة ك��ورون��ا ،فر�ضت حتديات ع��دة ،وك��ان الرهان
فيها على املعلم ملوا�صلة رحلة التعلم دون انقطاع ،و�أثبت قدرات
ا�ستثنائية وكان على قدر التحدي وامل�س�ؤولية ،وهذا �أمر يح�سب
له ولي�س بغريب على من ي�ضعون م�صلحة طلبتهم �أولوية.

بدوره ،قال �سعادة املهند�س عبد الرحمن احلمادي نائب رئي�س
اللجنة العليا للجائزة� ،إن يوم املعلم العاملي ،منا�سبة ال ميكن
�أن متر م��رور ال�ك��رام ،فهي توثق حلالة من الر�ضا وال�سرور
والفخر واالمتنان �إىل بناة الوطن الذين ي�ضي�ؤون بعلومهم
ومعارفهم دروب �أجيال امل�ستقبل ،وهي �أي�ضاً منا�سبة ن�سلط من
خاللها ال�ضوء على درو املعلم و�أهمية ر�سالة التعليم ،وتقدير
عطاء املعلم الذي ال ي�ضاهيه عطاء �آخر.
و�أو�ضح �أن جائزة حممد بن زايد ،عالمة فارقة� ،أخذت مكانة
متميزة يف ري��ادة العمل ال�ترب��وي ال��ذي ي�سهم يف دف��ع عجلة
التعليم قدما على م�ستوى وا�سع� ،إذ ت�ستهدف املعلم يف كل موقع
لتعيد له �ألقه وتربز دوره و�إجنازاته وفكره الرتبوي املتقدم،
لذا كانت توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة،
بتعزيز هذه الأهداف والر�ؤية من خالل �إطالق جائزة رفيعة
امل�ستوى توحد اجلهود نحو رقي التعليم ،وعنا�صره ،م�ؤكداً �أن
ما قدمه املعلم يف ظل الظروف ال�صحية اال�ستثنائية جمهود
كبري ومو�ضع تقدير اجلميع.
من جانبه� ،أ��ش��ار �سعادة الدكتور حممد املعال رئي�س اللجنة
الفنية �إىل �أن ي��وم املعلم العاملي جت�سيد ملكانة رفيعة يحظى
بها املعلم ،وجائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم ت�صب يف هذا
ال�سياق ،حيث متخ�ضت اجل��ائ��زة ع��ن ر�ؤي ��ة عميقة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ب�ضرورة دفع م�سرية
التعليم ق��دم�اً ،وحتقيق التناف�سية يف م�ضمار التعليم ،من
خ�لال ت��وف�ير من�صة رائ ��دة حلفز خطى املعلم نحو الإجناز
والإبداع الرتبوي.
وت�ق��دم �سعادة حممد النعيمي ،م��دي��ر مكتب ��ش��ؤون التعليم
يف دي��وان ويل العهد ب�أبوظبي ،ع�ضو اللجنة العليا بالتهاين
والتربيكات مبنا�سبة يوم املعلم العاملي ،م�شيداً ب�صاحب �أنبل
ر��س��ال��ة ،وم��ا يكر�سه م��ن �أه ��داف غ��اي��ة يف الأه�م�ي��ة ،ب ��دءاً من
الرتبية والتعليم و�إك�ساب الأجيال الثقة والطموح واحلافزية
على الإب��داع ،وتعزيز العملية التعليمية من خ�لال ما يتمتع
به من مهارات وخربات و�أفكار بناءة ت�صب يف خدمة التعليم،
وا�ستدامة خمرجاته.
ولفت �إىل �أن متكني املعلم �أول��وي��ة يف دول��ة الإم ��ارات ،ولذلك
كانت توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ب�ضرورة
�إحداث نقلة نوعية يف قطاع التعليم لي�س حملياً فح�سب و�إمنا
على ال�صعيد العربي ،وه��و م��ا جعل ه��ذه اجل��ائ��زة رائ��دة بكل
املقايي�س كونها تخاطب املعلم املتميز وت�برزه للعلن ،وحتث
اخلطى نحو املناف�سة الرتبوية الإيجابية ،التي ت�سهم يف تطور
الأ�ساليب واملمار�سات الرتبوية احلديثة ،لتعود باملنفعة على
الطالب �أوال و�أخرياً.
وق��ال��ت �سعادة ال�شيخة �سعادة ال�شيخة خلود القا�سمي نائب
رئي�س اللجنة الفنية� ،إن يوم املعلم العاملي منا�سبة ،لها مكانة
خا�صة يف نفو�س اجلميع ،فهي حتمل بني ثناياها �صورة ذهنية
ت�شعل فينا الفخر والتقدير لفئة جمتمعية ما انفكت ت�صل
الليل بالنهار لتعلم وتوعي وتثق وتغر�س قيما �سامية يف نفو�س
�أجيال امل�ستقبل.
و�أ��ض��اف��ت ان ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،يف
ا�ستدامة التعليم ،جعلت من هذه اجلائزة من�صة وطنية وعربية
رائدة ال�ستقطاب املعلمني للم�شاركة و�إبراز ما يتمتعون به من
ممكنات ومهارات وق��درات و�إجن��ازات تربوية كان لها الأث��ر يف
�إثراء بيئة التعلم ،وهو ما بالتايل ما �أفرز حراكاً تربوياً متميزاً
يف نوعية امل�شاركات وكذلك يف م�ضمون اجل��ائ��زة ومعايريها
و�أهدافها الرتبوية.
وهن�أ الدكتور حمد �أحمد الدرمكي �أمني عام اجلائزة املعلمني
بيومهم ،الذي يعترب منا�سبة قيمة ن�ستذكر من خاللها� ،صناع
العقول ،وملهمي الأجيال ورواد املعرفة ،والطاقات الب�شرية
التي �أر�ست دعائم ونه�ضة الأمم بعلمها و�إخال�صها وتفانيها
لبناء �أجيال ت�سري على طريق الإبداع والنجاح وت�سهم يف دفع
عجلة م�سرية التنمية يف الأوطان.
و�أو� �ض��ح �أن ه��ذه املنا�سبة ت��دع��ون��ا ل�ت��أم��ل اجل�ه��ود الإماراتية
التي بذلت لتعزيز م�سرية التعليم ،ومتكني املعلم وو�ضعة يف
مكانة عالية تقديراً جلهوده ودروة امل�ؤثر ،ومن هذا اجلانب
وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،يف ح�شد اجلهود
لتطوير التعليم ومتكني عنا�صره ويف مقدمتهم املعلم ،فكانت
ه��ذه اجل��ائ��زة عالمة فارقة يف متكينه وتعزيز دوره وتر�سيخ
حقبة جديدة من التميز الرتبوي.

الأر�شيف الوطني يت�سلم الوثائق التاريخية اخلا�صة بـوزارة اخلارجية
•• �أبوظبي-وام:

ت �� �س �ل��م الأر�� �ش� �ي ��ف ال��وط �ن��ي 251
�صندوقاً من الوثائق التاريخية من
الأر� �ش �ي��ف امل��رك��زي لإدارة الوثائق
والأر� � �ش � �ف� ��ة يف وزارة اخل ��ارج �ي ��ة
والتعاون الدويل .
ت��أت��ي ه��ذه اخل�ط��وة يف �إط��ار حر�ص
الطرفني على �أداء دورهما الوطني
يف ب�ن��اء ال��ر��ص�ي��د ال��وث��ائ�ق��ي لدولة
الإمارات .
ورح ��ب الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي بت�س ّلم
الوثائق التاريخية يف املرحلة الأوىل،
وال �ت��ي تت�ضمن ح�ق��ائ��ق ومعلومات
ع��ن عمل ال ��وزارة يف بناء العالقات
اخل ��ارج� �ي ��ة ع �ق ��ب ق� �ي ��ام االحت� � ��اد،
و�إجن��ازات �ه��ا التاريخية ال�ت��ي ت�شكل
جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن.
وق � ��ال � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل م��اج��د �آل
ع �ل��ي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للأر�شيف
الوطني  -بهذه املنا�سبة � -إن هذه
اخلطوة مهمة يف �إط��ار جمع ذاكرة
الوطن وحفظها للأجيال ،و�إتاحتها
للباحثني واملهتمني بتاريخ وتراث

دول ��ة الإم � ��ارات ومنطقة اخلليج..
وتقدم بال�شكر �إىل وزارة اخلارجية
على ت�سليمها الوثائق التاريخية �إىل
خم��ازن الأر�شيف الوطني يف مركز
احلفظ والرتميم املجهزة ب�أف�ضل
الظروف البيئية واملمار�سات العاملية
حلفظ الأر�شيف الورقي.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه �إن �ن��ا ن�ت��وا��ص��ل مع
جميع �أر�شيفات اجلهات احلكومية

من �أج��ل ت�سليم وثائقها التاريخية
ح� �ت ��ى ي� �ق ��وم الأر� � �ش � �ي� ��ف الوطني
ب �ح �ف �ظ �ه��ا وح �م��اي �ت �ه��ا م ��ن الفقد
والتلف ،وال�سيما �أن خمترب الرتميم
املوجود يف مركز احلفظ والرتميم
يف الأر�شيف الوطني ميتلك �إمكانات
ك �ب�يرة يف جم ��ال ت��رم�ي��م ومعاجلة
ال��وث��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة امل���ش��رف��ة على
التلف.

م ��ن ج �ه �ت��ه �أ� � �ش ��اد � �س �ع��ادة عبداهلل
حممد البلوكي وكيل وزارة م�ساعد
ل�ش�ؤون اخلدمات امل�ساندة يف وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل مبركز
احلفظ والرتميم التابع للأر�شيف
الوطني ،منوهاً بجاهزية الأر�شيف
الوطني لت�سلم الوثائق املحولة �إليه،
وامتالكه املعدات والتجهيزات التي
توفر البيئة املالئمة للمحافظة على

موجها ال�شكر
الأر�شيف ب�شكل دائمّ ..
للأر�شيف الوطني على تعاونه مع
�إدارة الوثائق والأر�شفة يف الوزارة ..
م�ؤكداً �أن ت�سليم الأر�شيف التاريخي
اخلا�ص بالوزارة للأر�شيف الوطني
ي�أتي يف �إط��ار تعزيز التعاون البناء
واملثمر بني اجلانبني ملا فيه م�صلحة
ال��وط��ن وح �ف��ظ ت��راث��ه الوثائقي.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال ح �م��د املطريي
مدير �إدارة الأر�شيفات يف الأر�شيف
الوطني �إن الأر�شيف حر�ص كعادته
على تطبيق �أف�ضل معايري اجلودة
يف جميع مراحل �أر�شفة وثائق وزارة
اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل ،بدءاً
من ج��رد الأر�شيف التاريخي الذي
�سيتم ت�سليمه ،وت�صنيفه يف قوائم
خا�صة ،ثم زي��ارة فريق خمت�ص من
الأر�شيف الوطني �إىل مقر �أر�شيف
ال� � � ��وزارة ،ل�ل�ت��دق�ي��ق ع �ل��ى القوائم
ال �ت ��ي حت� ��دد ال ��وث ��ائ ��ق التاريخية
التي �سي�ستلمها الأر��ش�ي��ف الوطني
وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا ب��ال��وث��ائ��ق املحفوظة،
وبعد ذلك حتويلها للحفظ الدائم
يف خمازن الأر�شيف الوطني.

يف ن�شر قيم الت�سامح

بكالم الفيل�سوف ورجل الدين ال�سوي�سري الراحل هان�س
•• لنداو � -أملانيا  -وام:
كيونغ ":ال ميكن �أن يوجد �سالم يف العامل بدون �سالم بني
�أ�شاد معايل ال�شيخ عبد اهلل بن ب ّيه رئي�س جمل�س الإمارات الأدي��ان ،وال �سالم بني الأدي��ان بدون حوار بني الأديان".
للإفتاء ال�شرعي رئي�س منتدى ابوظبي لل�سلم باجلهود و�أ� �ض��اف ال�شيخ ب��ن بيه �أن هذين القطاعني� ،أي الدين
ال�ت��ي تبذلها دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف جمال الدبلوما�سية ،لهما ت�أثري هائل يف حياة النا�س ويف ت�شكيل
الدبلوما�سية الدينية والتي متثلت يف احت�ضان العديد من �صورة حا�ضرهم وم�ستقبلهم.
املبادرات على �أعلى امل�ستويات ،وذلك لن�شر القيم الدّينية ويف �إط� ��ار ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال ��ر�ؤي ��ة احل�ك�ي�م��ة ل�ق�ي��ادة دولة
التي تدعو لل�سالم والت�سامح.
الإمارات يف جمال ال�سالم والتعاي�ش واحلوار بني الأديان
ج��اء ذل��ك يف �سياق م�شاركة م�ع��ايل ال�ع�لام��ة ب��ن ب� ّي��ه ،يف �أكد ال�شيخ بن بيه �أن دولة الإمارات العربية �ض ّمنت مبدءي
�أعمال امل�ؤمتر العاملي ملنظمة �أديان من �أجل ال�سالم ،الذي
ال�سلم وال ّت�سامح �ضمن املباديء الع�شرة املوجهة للخطة
ّ
ِّ
ً
اخلارجية
نظم مبدينة لنداو ب�أملانيا بال�شراكة مع وزارة
اال�سرتاتيجية للدّولة للخم�سني عاما القادمة.
الأملانية �أم�س حتت �شعار "الدين والدبلوما�سية" مب�شاركة وذكر ال�شيخ بن ب ّيه مبا �شهدته ال�سنوات الأخرية من حتول
�أكرث من  100دولة وحوايل �ألف �شخ�صية عاملية رفيعة يف العالقة ب�ين ال��دي��ن والدبلوما�سية وال��ذي يتمثل يف
امل�ستوى من كبار ال�شخ�صيات الدينية وممثلني للأمم حر�ص امل�ؤ�س�سات الدولية كالأمم املتحدة والبنك الدويل
املتحدة و بع�ض حكومات دول ال�ع��امل ،و�أب��ز ال�شخ�صيات وغ�يره��ا ع�ل��ى �إ� �ش��راك العن�صر ال��دي�ن��ي يف االجتماعات
العاملية الفاعلة يف جمال الت�سامح واحلوار الديني.
والنقا�شات حول ق�ضايا الأم��ن وال�سالم .معترباً �أن هذا
وعرب ال�شيخ بن ب ّيه يف كلمته عن �أهمية مو�ضوع العالقة ال�ت�ح��ول ي�شري �إىل �أن ��ص�ن��اع ال �ق��رار ع�بر ال �ع��امل ب ��د�أوا
بني الدين والدبلوما�سية ،واعترب �أن ا�ستثمار هذه العالقة يعتربون الدّين جزءا من احلل ولي�س جزءا من امل�شكلة،
ميكن �أن ينتج ما ينفع النا�س وميكث يف الأر�ض ،م�ست�شهداً كما ي�سعى املتطرفون �إىل �إظهاره.

التعاون لدول اخلليج و�إيربا�ص يوقعان فى �إك�سبو
 2020دبي اتفاقية للتوا�صل الأمني عرب احلدود
•• دبي -وام:

وقعت الأمانة العامة ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة و� �ش��رك��ة �إي��رب��ا���ص م��ذك��رة ت �ف��اه��م خالل
فعاليات معر�ض �إك�سبو  2020دبي لتعزيز التن�سيق
وال �ت��وا� �ص��ل الأم �ن��ي ع�بر احل� ��دود ب�ين دول اخلليج
العربي وتبد�أ �أوىل خطوات االتفاقية بتطبيق عملية
�إث �ب��ات امل�ف�ه��وم ب�ين اث�ن�ت�ين م��ن ال ��دول الأع �� �ض��اء يف
جمل�س التعاون اخلليجي.
وت �ت��وىل �إي��رب��ا���ص مب��وج��ب ات�ف��اق�ي��ة �إث �ب��ات املفهوم
املوقعة بتاريخ � 3أك�ت��وب��ر يف ج�ن��اح جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية مبعر�ض �إك�سبو  2020دبي
م�س�ؤولية اختبار الربط البيني ل�شبكات االت�صاالت
احل��رج��ة لل�سالمة العامة على �أرا��ض��ي دول�ت�ين من
اخلليج العربي.
ووق��ع على االتفاقية كل من �سعادة ال�ل��واء ه��زاع بن

مبارك الهاجري ،الأم�ين امل�ساعد لل�ش�ؤون الأمنية
بالأمانة العامة ملجل�س التعاون و�سليم بوري الرئي�س
الإقليمي يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا واملحيط
الهادئ يف �سكيور الند كوميونيكي�شنز لدى �إيربا�ص.
وق��ال �سليم ب��وري :نعتزم ا�ستخدام واج�ه��ة النظام
البيني للربط بني �شبكتي ات�صاالت املهام احلرجة،كما
�سن�ستفيد من املزايا املتقدمة لأنظمة الترتا يف دعم
�أن �ظ �م��ة االت �� �ص��االت ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ب�ي�ن وك ��االت
ال�سالمة العامة ،ما ي�شكل خطوة بالغة الأهمية يف
الوقت الذي نواجه فيه الكثري من التحديات املتعلقة
ب�أمن احلدود.
ومبوجب اتفاقية �إث�ب��ات املفهوم ه��ذه �سيقوم فريق
خربائنا باختبار خمتلف اجلوانب التقنية والت�شغيلية
الرئي�سية املرتبطة بهذا ال���ش��أن م��ع تقدمي �أف�ضل
م�ستويات التوافر واخل�صو�صية والأمن التي نوفرها
لهذه االت�صاالت .
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�إك�سبو  2020ي�ست�ضيف عر�ض �أ�صوات الطبيعة خالل �أ�سبوع املناخ جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف �أبوظبي تعتمد مبادرة املدار�س الزرقاء
•• دبي-وام:

احت�ضن م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دب��ي عر�ضا مو�سيقيا
مذهال بعنوان �أ�صوات الطبيعة �ضمن فعاليات �أ�سبوع املناخ والتنوع
البيولوجي.
و مت حت�ضري العر�ض و�إنتاجه ح�صريا لفعاليات احلدث الدويل
بالتعاون مع امللحن احلائز على جائزة جرامي "�ستيف �سيدويل".
ومتيز العر�ض ال��درام��ي ب�أعمال كورالية متنوعة ت�ؤديها جوقة
م�ك��ون��ة م��ن �� 40ص��وت��ا م��دجم��ة م��ع ج��وق��ة امل� ��ؤث ��رات ال�صوتية
"�أ�صوات الع�صافري واملطر والرياح والأمواج والينابيع اجلبلية

وال�براك�ين املنفجرة" كذلك راف��ق العر�ض مو�سيقى ت�صويرية
وعرو�ضا ب�صرية من خالل لقطات فيديو ملناظر طبيعية خالبة
ملهمة.
وا�ستعر�ض عر�ض "�أ�صوات الطبيعة" ق�صة الطبيعة يف ثالثة
مراحل ب��دءا بجمالها ونباتاتها وحيواناتها انتقاال �إىل غ�ضبها
جراء تدمري الإن�سان لها و�صوال �إىل اجلهود امل�شجعة التي يبذلها
الإن�سان للتغلب على الأ�ضرار احلا�صلة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امللحن "�ستيف �سيدويل" �شارك يف العديد
من الربامج التلفزيونية واحلمالت الإعالنية والأفالم من خالل
م�ؤلفاته املو�سيقية املميزة واملبتكرة.

04

•• �أبوظبي -وام:

اعتمدت جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف �أبوظبي مبادرة "املدار�س الزرقاء"
ل��دع��م امل��دار���س يف �أب��وظ�ب��ي لتخفيف الإج � ��راءات وال �ع��ودة �إىل العمليات
الت�شغيلية االعتيادية بناء على معدالت التطعيم.
ت��دخ��ل ه��ذه امل �ب��ادرة حيز التنفيذ اع�ت�ب��ارا م��ن الف�صل ال�ث��اين م��ن ال�سنة
الدرا�سية احلالية يف خطوة ت�ضع التطعيم رك�ي��زة �أ�سا�سية نحو التعايف
وتر�سخ قيم ال�شفافية وتعزز التجربة التعليمية واالجتماعية للطالب يف
املدار�س.
و مي�ك��ن ل �ل �م��دار���س ال �ت��ي ت �ك��ون ف�ي�ه��ا ن���س�ب��ة ال�ت�ط�ع�ي��م م��رت�ف�ع��ة تخفيف
الإجراءات تدريجيا ،مبا يف ذلك تخفيف قيود التباعد اجل�سدي ،و�إجراءات

ارتداء الكمامة ،وزيادة �سعة ال�صفوف واحلافالت املدر�سية ،وعودة الأن�شطة
الال�صفية ،والرحالت امليدانية.
و ت�ضم م�ستويات الت�صنيف "الربتقايل" للمدار�س التي ال تتجاوز فيها
ن�سبة تطعيم الطالب  50باملائة و" الأ�صفر" للمدار�س التي ترتاوح فيها
الن�سبة ب�ين  50و 64باملائة و" الأخ�ضر" للمدار�س التي ت�ت�راوح فيها
ن�سبة التطعيم بني  65و 84باملائة و امل�ستوى "الأزرق" للمدار�س التي
بلغت فيها ن�سبة التطعيم  85باملائة فما فوق.
و ميكن للأطفال تلقي جرعات التطعيم جمانا يف عدة مراكز على م�ستوى
�أب��وظ�ب��ي ،مب��ا يف ذل��ك م��رك��ز تطعيم الأط �ف��ال يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني
للمعار�ض "�أدنيك" ..و ميكن تلقي لقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال من
عمر � 12سنة ولقاح �سينوفارم للأطفال من عمر ثالث �سنوات فما فوق.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة-وام:

�أ�شاد �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س
التنفيذي بتكاتف جهود كافة فرق
ال �ع �م��ل ل� ��دى اجل� �ه ��ات احلكومية
يف ال �ت ��أه��ب واال� �س �ت �ع��داد ملواجهة
الأزم��ات ،والتي ظهرت جليا خالل
احل��ال��ة امل ��داري ��ة "�شاهني" ،حيث
�أثبتت فرق العمل احلرفية العالية
واخلطط اال�ستباقية يف التعامل مع
الأزم��ات للحفاظ على كافة الأرواح
وتقليل الأ�ضرار املحتملة.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه اجتماع
املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة،
ال ��ذي ع�ق��د ��ص�ب��اح �أم ����س الثالثاء

ب�ح���ض��ور ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
�أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي نائب
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة  ،وذل ��ك يف مكتب
�سمو احلاكم.
ورف� � ��ع � �س �م��و ويل ع �ه��د ال�شارقة
مب �ن��ا� �س �ب��ة " ي� ��وم امل �ع �ل��م " �أ�سمى
م �ع��اين ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر لكافة
املعلمني لدورهم الكبري والأ�سا�سي
يف بناء املجتمعات من خالل تعليم
الأجيال وتخريج �أفواج من املثقفني
واملتخ�ص�صني يف كافة املجاالت.
و �أثنى �سموه على دور كافة العاملني
يف املنظومة التعليمية من معلمني
و�إداري� �ي ��ن وم �� �س��اع��دي��ن  ..م�شيدا
بجهودهم يف التعامل م��ع جائحة
"كوفيد  "19 -والتحول ال�سريع
للدرا�سة عن بعد والتكيف مع كافة

حاالتها.
وناق�ش املجل�س التنفيذي عددا من
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة ع �ل��ى جدول
�أع �م��ال��ه وامل �ع �ن �ي��ة ب�ت�ط��وي��ر العمل
احل �ك��وم��ي ،ورف ��د الإم � ��ارة ب�أف�ضل
اخل��دم��ات وامل��راف��ق احليوية ،ورفع
م�ستوى العي�ش ال�ك��رمي للقاطنني
على �أر�ض ال�شارقة.
و�ضمن التطوير امل�ستمر لقطاعات
البنى التحتية وتزامنا مع التنمية
ال�شاملة يف �إم��ارة ال�شارقة ،اعتمد
امل�ج�ل����س م���ش��روع ال�ت�ح�ك��م امل ��روري
ال��ذك��ي وال ��ذي ي �ه��دف �إىل تطوير
م �ن �ظ��وم��ة الإ�� � �ش � ��ارة ال �� �ض��وئ �ي��ة يف
الإم��ارة با�ستخدام �أح��دث التقنيات
والأنظمة العاملية يف جمال احلركة
املرورية.

و�سي�سهم التحكم املروري الذكي يف
حت�سني وقت الرحلة ،وت�سهيل تدفق
حركة املرور من خالل التحقق من
االخ �ت �ن��اق��ات امل ��روري ��ة وحتديدها،
و�إع�ط��اء الأول��وي��ة امل��روري��ة ،وتقليل
زم ��ن االن �ت �ظ��ار ب�ن���س�ب��ة ت���ص��ل �إىل
.20%
كما �سيوفر امل�شروع اجلديد ان�سيابية
�أكرب يف احلركة ،وزيادة يف م�ستويات
ال�سالمة امل��روري��ة وتقليل حوادث
اال�صطدام ،واحل��د من التلوث من
خالل تقليل ن�سبة انبعاثات الكربون
الناجتة عن توقف املركبات ،وو�ضع
�إج��راءات �أ�سرع يف عمليات ال�صيانة
الوقائية للإ�شارات ال�ضوئية.
واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر �أداء
املوازنة العامة وخمرجات الأن�شطة

للربع الثاين لعام 2021م املقدم
م��ن دائ ��رة امل��ال�ي��ة امل��رك��زي��ة ملتابعة
�أداء امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة وال�ع�م��ل على
ت� �ط ��وي ��ره ��ا وحت� ��� �س�ي�ن جوانبها
وخمرجاتها.
وت�ضمن التقرير امل�ؤ�شرات البيانية
للموازنة العامة وج ��داول املقارنة
ب�ين االي� ��رادات وامل���ص��روف��ات للربع
ال � �ث� ��اين ل � �ع ��ام  2021للجهات
احل�ك��وم�ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات امل���س�ت�ق�ل��ة يف
الإم��ارة ،كما ت�ضمن التقرير ن�سب
ال�صرف الفعلي لكل م��ن قطاعات
ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة والإدارة
احلكومية والبنية التحتية والتنمية
االقت�صادية.
واع�ت�م��د املجل�س ق��ائ�م��ة املر�شحني
ل �ل��دف �ع��ة ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن الدبلوم

امل �ه �ن��ي حل �م��اي��ة ال �ط �ف ��ل ،وال� ��ذي
ي�أتي بالتعاون بني دائ��رة اخلدمات
االجتماعية وجامعة ال�شارقة بهدف
�إثراء معارف املنت�سبني من موظفي
حكومة ال�شارقة باملفاهيم الأ�سا�سية

واحلديثة للعمل يف املجاالت املعنية
ب��احل �م��اي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ع �ل��ى وجه
ال�ع�م��وم وح�م��اي��ة الطفل على وجه
اخل�صو�ص.
وي �� �س �ه��م ب��رن��ام��ج ال��دب �ل��وم املهني

يف ت �ط ��وي ��ر م � �ه � ��ارات اخلريجني
العاملني يف ميادين حماية الطفل،
واال�ستفادة من خمرجات الربنامج
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ظ��واه��ر واحل� ��االت
االجتماعية احلديثة.

�سامل بن �سلطان القا�سمي  :منجزات �شباب الوطن
ح�صاد لثمار رعتها القيادة الر�شيدة
•• دبي-وام:

قال ال�شيخ املهند�س �سامل بن �سلطان بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة الطريان املدين بر�أ�س اخليمة،
�إن ر�ؤي��ة قيادة دولة الإم��ارات التي تب�ؤت بها م�صاف احلراك
االق�ت���ص��ادي وال�ت�ن�م��وي ال�ع��امل��ي اع�ت�م��دت ع�ل��ى دع��م ومتكني
�شباب الوطن  ،وت�أهيلهم وتعزيز مهارتهم املهنية واملعرفية
وفقاً لأرق��ى نظم التعليم يف العامل ،ف� ً
ضال عن تقدمي كافة
قنوات الدعم لهم خلو�ض غمار الأعمال وتعزيز ا�ستقالليتهم
وامل�ساهمة يف حتقيق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني.
و�أكد ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي على الثقة التي �أولتها

ق �ي��ادة وح�ك��وم��ة ال��دول��ة يف ت��ويل ال���ش�ب��اب ال�ع��دي��د ب��ل �أغلب
املنا�صب القيادية �سواء منا�صب وزاري��ة �أو منا�صب مل�ؤ�س�سات
حكومية ،وهو ما انعك�س يف نهاية املطاف وعرب ت�سخري كافة
جهود ال��دول��ة ومقدراتها باالرتهان على ال�شباب الإماراتي
ودوره��م لت�صدر العديد من م�ؤ�شرات التنمية ال�صادرة من
امل�ؤ�س�سات الدولية.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت�ك��رمي ال�شيخ امل�ه�ن��د���س ��س��امل ب��ن �سلطان
القا�سمي م��ن ن��ادي ال�شباب العاملي للأعمال وال��ذي ت�أ�س�س
العام  ،2013يف الإمارات و حقق يف الأعوام القالئل املا�ضية،
من��واً وتو�سعاً �إقليمياً وعاملياً بح�ضور ك��ل م��ن �شمه دروي�ش
الرميثي رئي�سة نادي ال�شباب العاملي للأعمال ،وعبد اهلل �آل

علي الرئي�س التنفيذي لنادي ال�شباب العاملي للأعمال.
وخاطب ال�شيخ �سامل القا�سمي �أع�ضاء وع�ضوات النادي بالقول
" اليوم ال �شك نراكم �أنتم جيل ال�شباب ،نب�ض احلياة و�شعار
الهمة والعزمية ،تت�سلحون بتوفيق اهلل تعاىل مبا قدمته لكم
بلدكم ،نرى جهودكم الد�ؤوبة عرب منجزات النادي امل�شرفة،
وم �ب��ادرت��ه وت��وا��ص�ل��ه اخل�ل�اق م��ع ك��اف��ة م��ؤ��س���س��ات املجتمع
الإم��ارات��ي ،ف� ً
ضال على تنامي وتو�سع ن�شاطه ال��دويل لي�شكل
ب��ادرة على �أنكم على درب متكني ال�شباب الإماراتي والعربي،
ل�ق��ائ�م��ون و� �س��ائ��رون ب�ج��د واج �ت �ه��اد .. .ن ��درك يف منجزاتكم
امل�شرفة ح�صاد ما زرعته ورعته قيادة ال��دول��ة الر�شيدة من
املراهنة على قدراتكم ودعمكم ورعايتكم ".

طالب املدار�س الثانوية الإماراتية ي�ستكملون بنجاح دورة تعلم اللغتني ال�صينية والرو�سية ملدة � 10أ�سابيع �ضمن برنامج �سفراء �شباب الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستكمل ط�لاب برنامج "�سفراء �شباب الإمارات" من امل��دار���س الثانوية يف
ال��دول��ة دورة ثقافية ول�غ��وي��ة مدتها � 10أ�سابيع لتعلم اللغتني ال�صينية
والرو�سية.
وج��رى للمرة الأوىل اختيار جمموعة من الطالب والطالبات الإماراتيني
املتفوقني من املدار�س الثانوية لال�شرتاك يف برنامج
"�سفراء �شباب الإمارات" و�إحل��اق�ه��م ب��ال��دورات .وي�ه��دف برنامج "�سفراء
�شباب الإمارات" ــ الذي �أطلق خالل عام  2012حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ــ �إىل تطوير قدرات طالب اجلامعات الإماراتيني للم�ساهمة ب�شكل
حيوي يف القطاعات اال�سرتاتيجية وتعزيز م�شاركتهم مع بع�ض ال�شركاء
الإ�سرتاتيجيني املختارين لدولة الإمارات.
وو�صل ع��دد خريجي الربنامج �إىل  181خريجاً جامعياً من  10دفعات،
وال��ذي��ن ق��ام��وا ب��زي��ارة ك��وري��ا اجلنوبية و�أمل��ان�ي��ا وال�صني للتعرف على �أهم
القطاعات االقت�صادية ،وعمل الهيئات احلكومية ،وتاريخ هذه البلدان  ،ف� ً
ضال
عن تعلم لغاتهم وثقافاتهم .وي�ضم برنامج هذا العام طالب املدار�س الثانوية
للمرة الأوىل ،حيث ا�ستهدف طالب ال�صف العا�شر لالطالع على خمتلف
جوانب العالقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول امل�ست�ضيفة.
كما مت تنظيم برنامج لغوي متخ�ص�ص ومكثف لتعريف ال�ط�لاب بثقافة
رو�سيا وال�صني وات�ق��ان لغتيهما مبا ي�ساعد الطالب على االلتحاق ب�أرقى

اجلامعات يف الدولتني .وتلقى امل�شاركون دورة مكثفة يف اللغة ،ف� ً
ضال عن
امل�شاركة يف الفعاليات والأن�شطة الثقافية  ..كما ا�ست�ضافت �سفارة رو�سيا
االحت��ادي��ة ،و��س�ف��ارة جمهورية ال�صني ال�شعبية يف دول��ة الإم� ��ارات جل�سات
عمل عن بعد لدعم املبادرة .وبهذه املنا�سبة قال حممد �سند ـ �أحد الطالب
امل�شاركني يف الربنامج الرو�سي ـ � " :إن �سفراء �شباب الإم��ارات يعد برناجماً
خا�صاً وف��ري��داً م��ن ن��وع��ه ..وبالن�سبة يل فقد �أ�سهم ال�برن��ام��ج يف تعليمي
مفاهيم جديدة والتعرف على اللغة والثقافة الرو�سية ،وبالتايل اكت�ساب
م�ع��رف��ة ج��دي��دة وعميقة " .م��ن جانبها ق��ال��ت ل�ي��ان ال�شيباين ـ ط��ال�ب��ة يف
الربنامج ال�صيني ــ � " :أفخر واعتز بامل�شاركة يف برنامج �سفراء �شباب الإمارات
الذي �أك�سبني الكثري من املهارات املختلفة بجانب اللغة مثل التوا�صل و�إدارة
الوقت والقدرة على التعبري عن نف�سي �أمام الآخرين .".يذكر �أن الربنامج
الإر�شادي خلريجي �سفراء �شباب الإمارات ي�ستهدف تعزيز جناح الطالب ..
فيما تطوع خريجو برنامج �سفراء �شباب الإم��ارات يف تقدمي الدعم لطالب
ال��دف�ع��ة احل��ال�ي��ة ويت�ضمن ه��ذا ال��دع��م الإ� �ش��راف على ه��ذه املجموعة من
الطالب ل�ضمان حتقيق جناحهم من خ�لال م�شاركة جتربتهم ال�شخ�صية
وتعريفهم بالتحديات التي واجهتهم .وقال الدكتور عامر الأحمدي مر�شد
وخريج برنامج �سفراء �شباب الإم ��ارات  " :لقد كنت حمظوظاً مب�شاركتي
يف برنامج �سفراء �شباب الإم��ارات �إىل كوريا اجلنوبية..هذا العام �شاركت يف
الربنامج الإر�شادي ل�سفراء �شباب الإمارات .ويوا�صل الربنامج دوره امللهم يف
تطوير و�صقل قدرات الكوادر الوطنية ،مبا يتيح لها امل�ساهمة الفعالة يف هذه
القطاعات احليوية يف امل�ستقبل وخدمة بلدنا احلبيبة�..إن تعلم لغات جديدة

يوفر للم�شرتكني يف الربنامج فهماً �أعمق للثقافات ،وي�ساعد على تطوير
�أفكارهم وبناء مهارات التوا�صل مع الثقافات املتعددة " .وكان الطالب قد
ح�ضروا حف ً
ال افرتا�ضياً لتوزيع اجلوائز ،حيث قام �سعادة حممد النعيمي
مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل عهد �أبوظبي ب�إلقاء كلمة باملنا�سبة
وت�سليم جميع الطالب �شهادة اجتيازهم الربنامج وتهنئتهم .ويف كلمته بهذه
املنا�سبة ،قال �سعادة حممد النعيمي � " :إن برنامج �سفراء �شباب الإمارات يعد
من�صة متميزة لل�شباب الإماراتي لتطوير مهارات جديدة ت�ساعده لي�س فقط
يف حتقيق التطور ال�شخ�صي ،ولكن امل�ساهمة �أي�ضاً يف دعم م�سرية منو دولة
الإم��ارات العربية املتحدة  ..م�شرياً �إىل �أن دول��ة الإم��ارات تعد اليوم وجهة
�أ�سا�سية لكثري من قطاعات الأعمال وال�صناعات الرئي�سية حول العامل  ..لذا،
ف�إن تزويد �شبابنا باملهارات الالزمة واللغات وتعريفه بالثقافات للعمل مع
�شركائنا الإ�سرتاتيجيني يعد ج��زءاً هاماً من املرحلة القادمة للتطوير ..و
ي�سعدين �أن �أتوجه بالتهنئة �إىل طالب برنامج هذا العام الذين بذلوا جهوداً
د�ؤوبة و�أظهروا التزاماً تاماً ال�ستكمال هذه املرحلة من الربنامج "� .أ�سماء
الطالب من برنامج �سفراء �شباب الإم��ارات  :2021ـ برنامج �سفراء �شباب
الإمارات  -ال�صني :مها �سامل مبارك �سامل الربيكي.
رزان يزيد حممد مبارك الكثريي.
�سامل �شتيت �سامل را�شد الكتبي.
مرمي خالد �أحمد يهمور ال�شحي.
نوف يو�سف حممد عبداهلل املرزوقي.
ال�ع�ن��ود نبت م�صباح �سعيد ها�شيل ال��زح�م��ي� .أح�م��د حممد ع�ب��داهلل حمد

النعيمي.
الغال عبداهلل خمي�س عبدالرحمن الربيكي .و�صايف �سعيد حممد �سرور
الزعابي.
ليان ب�سام حممد ال�شيباين.
عبدالعزيز خالد حممد عبداهلل الري�سي .مريا حممد عبداهلل علي الكعبي.
عبداهلل �أبوبكر عبدالقادر العيدرو�س الها�شمي .هزاع ح�سن �أحمد حممد �آل
العمودي .
ـ برنامج �سفراء �شباب الإمارات – رو�سيا :اليازيه �أحمد �سهيل الكتبي .
�إميان علي ح�سني علي احل�سيني.
العنود حممد �سامل باحلكري احل�ضرمي.
زايد نا�صر حممد علي الفا�ضلي .
نوره عبدالرحيم عبدالرزاق حممد خوري.
ثاين �أحمد �صالح ثاين بن ثالث .
خليفة حممد عبداهلل �شداد البلو�شي.
ماجد املطلق عبد الكرمي فرج بن عمرو.
حممد �سند حميد حيدر �أحمد.
�شيخة خالد �سعيد خلفان �سامل مفتاح املن�صوري.
حممد احلظ م�صبح فرحان الكويتي .
علوية طالل علوي عبداهلل اجلنيبي.
�سعيد عبدالرحمن �سعيد عبدالرحمن العمودي .
فاطمة را�شد حممد را�شد النعيمي.

علي را�شد النعيمي يلتقي وفدا برملانيا �إيطاليا �أم امل�ؤمنني بعجمان ت�ستعر�ض اخلطة الت�شغيلية للعام  2021واال�ستمرار يف بناء قدرات املر�أة
•• دبي  -وام:

•• عجمان-وام:

ال�ت�ق��ى م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ع�ل��ي را�شد
النعيمي رئي�س جلنة �ش�ؤون الدفاع
وال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة يف املجل�س
الوطني االحت ��ادي يف مقر الأمانة
العامة للمجل�س بدبي� ،سعادة ميونا
�سوريانو و�سعادة يانا �إه��م ع�ضوتي
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س
النواب الإيطايل.
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء �أع� ��� �ض ��اء املجل�س
�أع���ض��اء جم�م��وع��ة جل�ن��ة ال�صداقة
مع برملانات الدول الأوروبية �سعادة
كل من �سارة حممد فلكناز رئي�سة
جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية
الإيطالية ،ومرية �سلطان ال�سويدي
ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ،والدكتورة
ح��واء ال�ضحاك املن�صوري ،وعفراء
را�شد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين يف املجل�س.
جرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز
ال�ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة الثنائية بني
املجل�سني و �أهمية تعزيز التوا�صل
وال �ت �ن �� �س �ي��ق ب�ي�ن اجل ��ان �ب�ي�ن حيال
خم �ت �ل��ف ال �ق �� �ض��اي��ا ذات االهتمام
امل�شرتك خالل امل�شاركة يف املحافل

ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ج�م�ي�ع��ة �أم امل�ؤمنني
ال�برام��ج والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي قدمتها
خ�ل�ال الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة والربامج
والفعاليات املزمع تقدميها طوال
ال �ع��ام واخل �ط��ة ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة للعام
 2021و�أه��داف�ه��ا الإ�سرتاتيجية
ال�ت��ي تتما�شى م��ع اال�سرتاتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل�ت�م�ك�ين وري� � ��ادة امل � ��ر�أة،
واحل � �ف� ��اظ ع �ل ��ى ا�� �س� �ت ��دام ��ة تلك
الإجنازات واملكا�سب ،واال�ستمرار يف
بناء قدرات املر�أة مبا ي�ضمن تو�سيع
نطاق م�شاركتها التنموية باال�ضافة
�إىل احلفاظ على الن�سيج االجتماعي
ومتا�سكه من خالل تكامل الأدوار
ب�ين ال��رج��ل وامل� ��ر�أة ،لبناء جمتمع
ق��وي ومتما�سك ق��ادر على مواكبة
التغريات امل�ستجدة ،وهذه الأهداف
التي يتم حتليلها ب�شكل ربعي من
خالل ن�سب االجناز.
ج��اء ذل��ك خ�لال اج�ت�م��اع اجلمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ال �� �س �ن��وي االفرتا�ضي
للعامني  2020-2019برئا�سة

ال�برمل��ان �ي��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة والدولية،
ال� �س �ي �م��ا يف اج �ت �م��اع��ات و�أن�شطة
االحتاد الربملاين الدويل.
و �أك ��د م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ع�ل��ي را�شد
النعيمي خالل اللقاء عمق عالقات
ال�صداقة والتعاون القائمة بني دولة
الإمارات وجمهورية �إيطاليا ،والتي
ت���ش�ه��د من ��وا يف خم�ت�ل��ف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية،
مب � ��ا ي � �خ� ��دم م �� �ص �ل �ح��ة البلدين
وال�شعبني وي�سهم يف حتقيق الأمن
واال�ستقرار واالزدهار يف املنطقة.

و رحب معاليه بامل�شاركة الإيطالية
يف م �ع��ر���ض �إك�سبو ،2020ودعا
رئي�س و�أع���ض��اء ال�برمل��ان الإيطايل
لزيارة هذا احل��دث العاملي الفريد،
وا��س�ت�ع��ر���ض ج �ه��ود دول ��ة الإم� ��ارات
التنموية ا�ستعدادا لعام اخلم�سني
واجلهود املبذولة ملواجهة تداعيات
كوفيد/ -19ك � ��ورون � ��ا ،/وجهود
واجن � � � � � ��ازات دول� � � ��ة الإم � � � � � � ��ارات يف
جم ��ال ح �ق��وق الإن �� �س��ان واحلريات
الأ�سا�سية.
و �أع ��رب ��ت � �س �ع��ادة مي��ون��ا �سوريانو

ع���ض��وة جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
يف جم�ل����س ال �ن��واب الإي� �ط ��ايل ،عن
تقديرها ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة للحفاوة التي ا�ستقبل بها
الوفد الربملاين الإيطايل ،و�أكدت �أن
اللقاءات بني املجل�سني تفتح �آفاقا
كبرية لتعزيز العالقات الربملانية.
و�أك ��دت �أن احل��دث العاملي "�إك�سبو
 2020دبي" تظاهرة عاملية ت�شارك
ب�ه��ا  192دول� ��ة ف���ض�لا ع��ن �آالف
ال �� �ش��رك��ات وامل �ن �ظ �م��ات وامل�ؤ�س�سات
املحلية والعاملية يف جميع املجاالت.

رج��اء النومان نائب رئي�س جميعة
�أم امل�ؤمنني �أم�س بح�ضور ع�ضوات
جمل�س �إدارة اجلمعية والع�ضوات
ال �ع��ام�ل�ات وامل�ن�ت���س�ب��ات للجمعية
�إ� �ض��اف��ة �إىل م �ن��دوب��ات م��ن وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية .
ورح�ب��ت رج��اء ال�ن��وم��ان يف م�ستهل
ح��دي�ث�ه��ا بجميع احل���ض��ور ونقلت
ل�ه��م حت�ي��ات ال�شيخة ف��اط�م��ة بنت
زاي� ��د ب��ن ��ص�ق��ر �آل ن �ه �ي��ان قرينة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د بن

را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �إمارة عجمان رئي�سة اجلمعية
داع�ي��ة اىل تبنى م�ق�ترح��ات ت�سهم
يف ت �ط��وي��ر �آل �ي��ة ال �ع �م��ل وحت�سني
اخلدمات..
وت�ضمن االج�ت�م��اع الت�صديق على
حم�ضر االجتماع ال�سابق والتقرير
الإداري اخلتامي لعامي - 2019
 2020واحل�ساب اخلتامي لعامي
 2020-2019ب�ج��ان��ب اعتماد
امليزانية التقديرية للعام اجلديد

وم�لام��ح اخل �ط��ة الت�شغيلية لعام
.2021
وق ��دم ��ت �أ�� �س� �م ��اء � �ش �ه��داد امل��دي��رة
التنفيذية للجمعية �شرحاً تف�صيلياً
لأه � ��م الإجن � � � ��ازات ال �ت ��ي حققتها
�إدارة اجلمعية خ�لال العام املا�ضي
وتاثري اجلائحة على حتويل �أغلب
الربامج افرتا�ضيا ومنها الربامج
والأن�شطة التي نظمتها اجلمعية
واملراكز التابعة لها من حما�ضرات
توعوية يف كافة املجاالت �إ�ضافة �إىل
ال��ور���ش التدريبية وامل�ع��ار���ض التي
نظمتها اجلمعية �أو �شاركت فيها.
و�أ�شادت الدكتورة �آمنة خليفة رئي�سة
جمل�س ادارة �سيدات �أعمال عجمان
يف مداخلة لها بالتقارير املعرو�ضة
وال�برام��ج املنوعة التي مت عر�ضها
وح�ث�ت�ه��م ع �ل��ى اال� �س �ت �م��رار بنف�س
ال ��روح الطيبة فيما ق��دم��ت نائبة
رئي�سة اجلمعية احل�ساب اخلتامي
لل�سنتني امل��ال�ي�ت�ين املنتهيتني من
خ�ل�ال ع��ر���ض اي � ��رادات وم�صروف
اجلمعية وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى امليزانية
التقديرية . 2021
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جلنة حتكيم جائزة زايد للأخوة الإن�سانية تعقد اجتماع احل�ضوري الأول بروما الأ�سبوع اجلاري
•• روما-وام:

ت�ع�ق��د جل�ن��ة حت�ك�ي��م ج��ائ��زة زاي ��د لل��أخ��وة الإن���س��ان�ي��ة  2022اجتماعها
احل�ضوري الأول الأ�سبوع اجلاري يف العا�صمة الإيطالية روما والذي يناق�ش
�آليات التقييم لتحديد الفائزين بدورتها الثالثة .2022
ت�ضم جلنة التحكيم م�ع��ايل حم�م��دو �إي���س��وف��و ،رئي�س جمهورية النيجر
ال�سابق و احلائز على جائزة " �إبراهيم للإجناز يف القيادة الأفريقية" لعام
 ،2020ومعايل خو�سيه رامو�س هورتا ،الرئي�س ال�سابق لتيمور ال�شرقية
و احلائز على جائزة نوبل لل�سالم ع��ام  ،1996ومعايل معايل فومزيل
مالمبو -نكوكا ،نائب رئي�س جنوب �أفريقيا �سابقاً والوكيل ال�سابق للأمني
العام ل�ل�أمم املتحدة ،والكاردينال مايكل ت�شريين ،وكيل ق�سم املهاجرين

والالجئني بالكر�سي الر�سويل ،والدكتورة ليا بي�سار ،رئي�سة مبادرة م�شروع وجائزة زايد للأخوة الإن�سانية جائزة عاملية م�ستقلة حتتفي بجهود الأفراد للأخوة الإن�سانية.
ع�لاء ال��دي��ن و امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة العليا والكيانات التي تقدّم �إ�سهاماتٍ جليل ٍة تهدف �إىل تقدم الب�شرية وتعزيز من جانبه ،ق��ال امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأم�ين العام للجنة العليا
ل�ل�أخ��وة الإن�سانية�" :إن االجتماع يف روم��ا فر�ص ًة ثمينة للجنة التحكيم
التعاي�ش ال�سلمي ،وت�شمل مكاف�أة مالية قدرها مليون دوالر �أمريكي.
للأخوة الإن�سانية.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً افرتا�ض ًيا يف � 10أغ�سط�س املا�ضي عقب و اجلهة املانحة للجائزة هي اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية وهي جلنة ملناق�شة دورها بو�صفها جلنة حمايدة ف�ضلاً عن مناق�شة ال�سبل التي ميكن
الإع�ل��ان ع��ن ف�ت��ح ب��اب تلقي ال�تر��ش�ي�ح��ات ل�ل�ج��ائ��زة يف الأول م��ن يوليو دولية م�ستقلة ت�أ�س�ست لتعزيز قيم الأخ��وة الإن�سانية يف املجتمعات حول من خاللها النهو�ض بقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية من خالل عملنا
املا�ضي .و من املتوقع �أن ي�شارك �أع�ضاء جلنة التحكيم خالل االجتماعات العامل وحتقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإن�سانية ،التي و َّقعها قدا�سة البابا واتخاذ القرار ب�ش�أن الفائزين لعام  ".2022جدير بالذكر �أن �آخر موعد
املزمع عقدها يف روما يف مناق�شات متعمقة حول معايري الرت�شيحات التي فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية وف�ضيلة الإمام الأكرب الأ�ستاذ الدكتور لتلقي تر�شيحات اجلائزة لدورة  2022هو الأول من دي�سمرب 2021م..
و�صلت للجنة حتى الآن و التي �شملت �إتاحة الفر�صة لرت�شيح ال�شخ�صيات �أح �م��د ال�ط�ي��ب �شيخ الأزه� ��ر ال���ش��ري��ف ع��ام 2019م ،يف �أب��وظ �ب��ي بدولة و�سيتم الإعالن عن الفائزين يف الرابع من فرباير2022م.
و امل�ؤ�س�سات التي قدمت ا�سهامات جليل ٍة للإن�سانية من �شتى بقاع العام �إىل الإمارات العربية املتحدة حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد ويمُ �ك��ن للجهات امل��ؤه�لَ��ة ت�ق��دمي تر�شيحاتها للجائزة م��ن خ�لال املوقع
جانب بحث �آليات التقييم التي �ستعتمدها جلنة التحكيم يف اختيار الفائزين �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة راعي الأخوة الر�سمي جلائزة زايد للأخوة الإن�سانية على الرابط التايلhttps:// :
الإن�سانية ..و�أ�صبح الرمزان العظيمان �أول فائزين فخريني بجائزة زايد ./zayedaward.org
لعام .2022
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•• عجمان-وام:

اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع� �ل ��ى ح��اك��م ع �ج �م��ان بح�ضور
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �م ��ار ب ��ن حميد
النعيمي ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان على
�أه��م نتائج درا��س��ة م�ؤ�شر جاذبية
ع �ج �م ��ان وال� � � ��ذي ي �ع �ت�ب�ر الأول
م��ن ن��وع��ه على م�ستوى الدولة،
وتقرير ال��زواج والطالق  ،والذي
�أع��ده��م مركز عجمان للإح�صاء
والتناف�سية.
وعرب �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
عن فخره بالنجاحات املتوا�صلة
وامل�ستوى الرفيع للعناية باملجتمع
الذي حتققه الإمارة .
وتعد درا�سة م�ؤ�شر جاذبية عجمان
وال�ت��ي تتم ب�شكل �سنوي م�ؤ�شراً
مركباً يقي�س مدى جاذبية الإمارة
م��ن خ�ل�ال ق�ي��ا���س ��س��ت م�ؤ�شرات
رئ �ي �� �س��ة يف ال �ق �ط��اع��ات احليوية
التالية التعليم والرعاية ال�صحية
واخل ��دم ��ات ال�ع��ام��ة واالت�صاالت
والبنية التحتية واملوا�صالت.
و� �س �ي �ك��ون امل ��ؤ� �ش��ر �أح� ��د الأدوات
ال ��داع � �م ��ة ل �ع �م �ل �ي��ة التخطيط
وتخ�صي�ص امل��وارد وقيا�س الأداء
وتقييم ال�سيا�سات وال�برام��ج مبا
ي�ساهم يف حت�سني جودة احلياة.

وتهدف الدرا�سة �إىل تقدمي ر�ؤية
وا��ض�ح��ة ودق�ي�ق��ة ت��دع��م متخذي
القرار املعنيني يف حتديد املجاالت
ذات الأولوية للتح�سني من منظور
املجتمع وتركيز كل اجلهود نحو
االرتقاء باخلدمات يف الإمارة.
وا�ستعر�ض �سعادة الدكتور �سعيد
��س�ي��ف امل �ط��رو� �ش��ي الأم �ي��ن العام
للمجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي والدكتورة
هاجر احلبي�شي املدير التنفيذي
مل� � ��رك� � ��ز ع� � �ج� � �م � ��ان ل �ل�اح � �� � �ص� ��اء
وال�ت�ن��اف���س�ي��ة ت�ف��ا��ص�ي��ل الدرا�سة
وال� �ت ��ي مت �إع� ��داده� ��ا و�صياغتها
وفق �أ�سلوب علمي لقيا�س م�ؤ�شر
جاذبية عجمان من خ�لال قيا�س

ر� �ض��ا اجل �م �ه��ور ع ��ن القطاعات
احليوية الرئي�سة التي ت�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على حياتهم اليومية.
و�أظ�ه��رت ال��درا��س��ة ارت�ف��اع م�ؤ�شر
اجل ��اذب� �ي ��ة ل� �ع ��ام  2020حيث
حقق ن�سبة وق��دره��ا % 91 . 9
مقارنة بن�سبة  % 83 . 8يف عام
 2018وح �ق��ق ن�سبة 83 . 5
%عام  2018يف كافة القطاعات
احلياتية ال�ت��ي تهم ��س�ع��ادة �أبناء
الإم� ��ارة وال�ق��اط�ن�ين فيها وتلبية
احتياجاتهم .
ويف ق�ط��اع التعليم ارت �ف��ع م�ؤ�شر
الر�ضا عام � 2020إىل ما ن�سبته
 93يف املائة مقارنة بعام 2019

حيث كانت الن�سبة  87 .4يف املائة
ويف قطاع ال�صحة ارتفعت الن�سبة
�إىل  94 .3يف املائة ع��ام 2020
م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  2019وك��ان��ت .8
 88يف املائة .
�أم� ��ا يف ق �ط��اع اخل ��دم ��ات العامة
ارت �ف��ع امل��ؤ��ش��ر �إىل م��ا ن�سبته .2
 92يف املائة عام  2020مقارنة
ب�ع��ام  2019ف�ك��ان��ت الن�سبة .2
 85يف املائة .
ويف قطاع االت�صاالت فقد ارتفعت
الن�سبة عام � 2020إىل  86 .6يف
املائة مقارنة بعام  2019والتي
ك��ان��ت الن�سبة  75 .2يف املائة..
وبالن�سبة لقطاع البنية التحتية

ارتفع م�ؤ�شر ر�ضا املتعاملني �إىل
م��ا ن�سبته  90 . 3ع��ام 2020
مقارنة بعام  2019والتي كانت
بن�سبة  76 .1يف املائة  ..ويف قطاع
املوا�صالت ارتفع امل�ؤ�شر �إىل . 8
 94يف املائة عام  2020مقارنة
ب�ن���س�ب��ة  90 . 9يف امل��ائ��ة خالل
 .. 2019و�أو�ضحت الدرا�سة �أن
م�ع��دل ال�شعور ب��الإم��ان يف �أمارة
عجمان بلغ . % 98 . 4
واط � �ل ��ع � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و حاكم
ع �ح �م��ان و� �س �م��و ويل ال �ع �ه��د �إىل
ج ��ان ��ب درا� � �س� ��ة م� ��ؤ�� �ش ��ر جاذبية
�إم��ارة عجمان على تقرير الزواج
وال�ط�لاق للن�صف الأول من عام

 2021ح �ي��ث �أو�� �ض ��ح التقرير
ارتفاع �أعداد عقود الزواج .
و�أ�� � �ش � ��اد � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و حاكم
عجمان بدور وجهود مركز عجمان
للإح�صاء والتناف�سية املتمثل يف
ت��وف�ير ب �ي��ان��ات مف�صلة و�شاملة
وك��ام�ل��ة ع��ن احل �ي��اة االجتماعية
واالقت�صادية الأم��ر ال��ذي يعك�س
فكر القيادة اال�سرتاتيجي يف دعم
عملية �صناعة ال �ق��رار ب� ��الأدوات
احل ��دي� �ث ��ة وال� �ب� �ي ��ان ��ات الدقيقة
وحر�صها على توفري احتياجاتهم
الكاملة م��ن خ�لال ال��وق��وف على
جوانب معي�شتهم وتوفري كل ما
ي�ضمن ح�ي��اة ك��رمي��ة للمواطنني

وم ��ن �أج� ��ل ت�ط��وي��ر اخل ��دم ��ات يف
الإم��ارة واتخاذ القرار ال�سليم يف
عملية التطوير ور�سم ال�سيا�سات
ال� �ع ��ام ��ة م� ��ن خ� �ط ��ط ل�ل�ارت� �ق ��اء
احل�ضاري يف الإمارة.
وقال �سموه �إن امل�ؤ�شر ي�شكل خط
الأ� �س��ا���س امل��رج�ع��ي ل�ل�ت�ع��رف على
احتياجات املجتمع التي ت�ستدعي
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن جميع
الأط� ��راف املعنية وب �ن��اء �شراكات
ذات قيمة م�ضافة وحتديد فر�ص
التح�سني والتطوير و�أثرها على
ر�ضا املجتمع كما �سيكون امل�ؤ�شر
�أح� ��د الأدوات ال��داع �م��ة لعملية
ال�ت�خ�ط�ي��ط وت�خ���ص�ي����ص امل � ��وارد

وقيا�س الأداء وتقييم ال�سيا�سات
وال�برام��ج مب��ا ي�ساهم يف حت�سني
جودة احلياة.
و��ش��دد �سموه على ��ض��رورة تعزيز
وع � � ��ي اجل� � �ه � ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة يف
ت�صميم الدرا�سات وا�ستطالعات
ال � � ��ر�أي وزي � � ��ادة ع� ��دد املن�شورات
امل�صممة مب�ع��اي�ير علمية عاملية
وو��ض��ع م�ب��ادرات حت�سينية مبنية
على درا�سات علمية.
و�أك��د �سموه �أن القيمة احلقيقية
للتميز تكمن يف االرتقاء مب�ستوى
الدرا�سات التي تظهر جودة حياة
النا�س اليومية من خالل خدمات
و�إجراءات �أف�ضل .

ا�ست�شاري ال�شارقة يفتتح غدا �أعمال دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة  ..يفتتح �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
ال�شارقة غدا �أعمال دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر
للمجل�س اال�ست�شاري للإمارة وذلك مبقر املجل�س يف مدينة ال�شارقة.
ي��أت��ي ذل��ك بعد �أن �أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  36ل�سنة
 2021ب�ش�أن دعوة املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة للإنعقاد لدوره العادي
الثالث من الف�صل الت�شريعي العا�شر ..ووفق املر�سوم الأمريي يُدعى املجل�س
اال�ست�شاري ل�ل�إم��ارة لالنعقاد يف دوره العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي
العا�شر يوم ال�سابع من �أكتوبر لعام 2021م.
و ي�أتي افتتاح �أعمال ال��دورة الثالثة بعد �أن �أجنز املجل�س الإ�ست�شاري للإمارة

خالل دور االنعقاد الثاين والتي بد�أت من �أكتوبر  2020حتى يونيو من العام
اجلاري �أعماال و�إجنازات عديدة فقد عقد املجل�س  19جل�سة عامة �شهد خاللها
نقا�شات متعمقة ودقيقة وح��واراً هادفاً متميزاً الأم��ر ال��ذي م ّكن املجل�س من
الو�صول �إىل تو�صيات مو�ضوعية وقرارات مدرو�سة وهادفة .
ويف اخت�صا�ص مناق�شة املو�ضوعات العامة  ..كان دور االنعقاد العادي الثاين من
الف�صل الت�شريعي العا�شر حاف ً
ال باملو�ضوعات العامة حيث ناق�ش املجل�س �سيا�سة
 6دوائر حكومية هي هيئة االمناء التجاري وال�سياحي وهيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون وهيئة الطرق واملوا�صالت ودائرة التنمية االقت�صادية وهيئة مطار
ال�شارقة الدويل ودائرة الت�سجيل العقاري.
و بلغ ع��دد مقدمي الطلب يف املو�ضوعات العامة � 108أع�ضاء وع��دد طالبي
الكلمة  67ع�ضواً بعدد �إج�م��ايل مل��داخ�لات الأع���ض��اء بلغ  409مداخالت
ب�إجمايل عدد �أ�سئلة بلغ � 417س�ؤ ً
اال موجهاً من الأع�ضاء والع�ضوات مل�س�ؤويل
الدوائر والهيئات يف املو�ضوعات العامة.
وبعد املناق�شة املتعمقة والهادفة حول �سيا�سات هذه الدوائر والهيئات تو�صل

املجل�س لتبني و�إ�صدار  86تو�صي ًة �إ�ضافة �إىل التو�صيات التي �أقرها املجل�س
اليوم واخلا�صة ب�سيا�سة دائ��رة الت�سجيل العقاري وعددها  15تو�صية لي�صل
�إجمايل عدد التو�صيات �إىل  101تو�صية �شملت كافة �أوج��ه �سيا�سات هذه
الدوائر واخت�صا�صاتها وخدماتها املُقدمة للجمهور وللمراجعني.
�أما يف االخت�صا�ص الت�شريعي ..فقد ناق�ش املجل�س  5م�شروعات قوانني محُ الة
من املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة وهي م�شروع قانون ب�ش�أن تنظيم هيئة
املتاحف يف �إمارة ال�شارقة وم�شروع قانون ب�ش�أن املوازنة العامة لدوائر وهيئات
حكومة ال�شارقة عن ال�سنة املالية 2021م وم�شروع قانون ب�ش�أن �إعادة تنظيم
قوة ال�شرطة يف �إمارة ال�شارقة وم�شروع قانون ب�ش�أن املوارد الب�شرية للع�سكريني
يف الهيئات النظامية يف �إم��ارة ال�شارقة وم�شروع قانون ب�ش�أن امل��وارد الب�شرية
للمدنيني يف الهيئات النظامية يف �إمارة ال�شارقة " وبعد درا�ستها وبحثها �أجاز
املجل�س م�شروعات هذه القوانني مع الأخذ بتعديالت و�آراء �أع�ضائه وع�ضواته
ومقرتحاتهم ب�ش�أنها.
�أم��ا بالن�سبة الخت�صا�ص توجيه الأ�سئلة الربملانية فقد ط��رح املجل�س خالل

جل�ساته العامة عدد � 5أ�سئلة برملانية تناولت خمتلف الق�ضايا احليوية التي
تهم وحتقق �آمال وطموحات مواطني الإمارة.
و يف ج��ان��ب �إجن� ��ازات جل��ان املجل�س فقد ب��ذل��ت جل��ان املجل�س ج�ه��ود متميزة
وعمل د�ؤوب يف �أداء الدور املنوط بها على �أف�ضل وجه يف درا�سة ومناق�شة كل ما
�أحاله املجل�س �إليها من مو�ضوعات وم�شروعات قوانني حيث عقدت اجتماعات
وقامت بزيارات ولقاءات ب�إجمايل عدد  52اجتماعاً و 37زيارة عمل كما بلغت
اجتماعات وزيارات هيئة مكتب املجل�س  7اجتماعات وزيارات عمل.
وبالن�سبة للمالحظات ال ��واردة للمجل�س فقد تلقى املجل�س ما يقارب 350
مالحظة �شخ�صية و�إل�ك�ترون�ي��ة خ�ضعت جميعها للدرا�سة وجمع املعلومات
واالح���ص��ائ�ي��ات م��ن ال��دوائ��ر والهيئات املعنية وات�خ��ذ فيها املجل�س القرارات
واخلطوات املنا�سبة� .أما بالن�سبة للمقرتحات فقد ا�ستقبل املجل�س ممث ً
ال بــهيئة
املكتب عدداً من املقرتحات بلغت  38مقرتحاً منها  22مقرتحاً من الأع�ضاء
و 16مقرتحاً من اجلمهور وقام املجل�س بدرا�ستها والتو�صل �إىل قرارات مهمة
فيها ومت الأخذ بهذه املقرتحات وحتويلها �إىل اجلهات املعنية.

اجلناح الباك�ستاين يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ي�ستعر�ض �أجندة فعاليات �شهر �أكتوبر
•• دبي -وام:

�أ�ستعر�ض اجلناح الباك�ستاين مع �إنطالق �إك�سبو 2020
احل��دث العاملي يف دبي �أجندة فعالياته خالل �شهر �أكتوبر
اجل� ��اري وال �ت��ي ت���ش�م��ل ال �ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية
الرتاثية والتجارية وت�ستمر طوال ال�شهر الأول من املعر�ض
ال�ضخم بدبي.
وتركز ال�سمة الأبرز للفعاليات يف اجلناح الباك�ستاين خالل
ال�شهر الأول على �إحدى عجائب باك�ستان حيث اختار اجلناح
مو�ضوعه الرئي�سي حتت عنوان "الكنز اخلفي" بالإ�ضافة

�إىل تقدمي جتربة ب�صرية فريدة من خالل تقدمي جتارب
افرتا�ضية فريدة من نوعها يف من�ش�آت فنية هجينة غامرة
وواجهة ملونة وجذابة حيث ي�ستمتع الزوار بتجربة جديدة
ومثرية تعك�س الرتاث الأ�صيل وال�سمات الأ�سا�سية للمنطقة
وتبد�أ الفعاليات يف اجلناح با�ستعرا�ض الفر�ص الواعدة يف
قطاعات ال�سياحة االقت�صاد وغريها.
كما يعقد جمل�س اال�ستثمار الفيدرايل الباك�ستاين ندوة
ي�ن��اق����ش خ�لال�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن امل��وا� �ض �ي��ع م�ن�ه��ا ال�سيارات
الكهربائية وجل�سة ح��ول التغري املناخي م��ع م��ال��ك �أمني
ال ��وزي ��ر االحت � ��ادي ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي يف ب��اك���س�ت��ان ملناق�شة

م �ب��ادرة  Clean Green Pakistanال�ه��ادف��ة �إىل
ت�شجيع م �ب��ادرات وب��رام��ج ال�ن�ظ��اف��ة وزراع� ��ة الأ� �ش �ج��ار يف
باك�ستان كما يهدف جدول الندوات �إىل �إبراز التطورات يف
بيئة باك�ستان وال�ت��ي ت�ساهم يف ت�شجيع قطاعي ال�سياحة
واال�ستثمار بالدولة .عالوة على ذلك تت�ضمن الأجندة عدد
من الفعاليات املميزة التي تعك�س دور املر�أة الباك�ستانية يف
التنية مبختلف القطاعات بالدولة والإجنازات التي حققتها
على خمتلف الأ�صعدة بجانب العديد من الأحداث الثقافية
والتجارية املتنوعة يف اجلناح الباك�ستاين مبعر�ض �إك�سبو
.2020

يف �إجناز جديد � ..إك�سبو  2020دبي ينال �شهادة الآيزو لال�ستدامة يف �إدارة العمليات
•• دبي-وام:

ح�ق��ق �إك���س�ب��و  2020دب��ي �إجن� ��ازا الف�ت��ا ج��دي��دا بان�ضمامه �إىل �أكرث
الدورات ا�ستدامة يف تاريخ �إك�سبو الدويل بعد ح�صوله على �شهادة ر�سمية
من املنظمة الدولية للمعايري  ISOوهي هيئة تقييم عاملية م�ستقلة
رائدة ،وذلك تقديرا لعمليات الإدارة امل�ستدامة للحدث.
وي ��ؤك��د ن�ي��ل ��ش�ه��ادة "�آيزو � 20121:2012أن�ظ�م��ة �إدارة ا�ستدامة
احلدث" �أن �إك�سبو  ،2020وهو �أول �إك�سبو دويل يقام يف ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا �ض ّمن اال�ستدامة – التي ت�شكل �أحد مو�ضوعاته
الثالثة – يف خمتلف مراحله.
و ُ�صممت هذه ال�شهادة خ�صي�صا للأحداث والفعاليات الكربى و تهدف
�إىل حت�سني ف��ر���ص اال��س�ت��دام��ة وتقلي�ص التبعات على �صعيد البيئة

واملجتمعات.
و �سواء �أك��ان الأم��ر يتعلق بتح�سني البنية التحتية على م�ستوى املوقع
من الناحية البيئية �أم بتوريد وا�ستخدام منتجات م�ستدامة ،ف�إن �إك�سبو
 2020يدفع حدود اال�ستدامة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي
وا�ضعا ق�ضايا اال�ستدامة ،مثل املياه والطاقة والنفايات والبيئة واملواد
والكربون ،يف �صميم عملياته وجتارب زائريه.
و �أمت��ت "بيورو فرييتا�س" ،الرائدة عامليا يف تقدمي خدمات الطرف
الثالث لالختبار والتفتي�ش و�إ�صدار ال�شهادات ،عملية التدقيق  -اخلطوة
احلا�سمة النهائية يف نيل ال�شهادة.
و قالت دينا �ستوري  ،مدير �إدارة  -عمليات اال�ستدامة� ،إك�سبو 2020
دب��ي  " :ننظر �إىل اال��س�ت��دام��ة على �أن�ه��ا ذات �أه�م�ي��ة ق�صوى مل�ستقبل
الب�شرية ..ولذلك مت اختيارها لتكون من املو�ضوعات التي يقوم عليها

�إك�سبو  ،2020ويتج�سد التزامنا باال�ستدامة يف �شتى جوانب م�سريتنا
لرتك �أثر هادف يتجاوز حدود موقع �إك�سبو  2020دبي والأ�شهر ال�ستة
للحدث الدويل".
و �أ�ضافت " :كان احل�صول على �شهادة الآي��زو  20121التزاما �أعلنته
دول��ة الإم��ارات خالل مرحلة تقدمي ملف اال�ست�ضافة وهو ما حققناه،
و�إن �إحرازنا �شهادة الآي��زو ال�ست�ضافتنا واحدا من �أكرث معار�ض �إك�سبو
الدولية ا�ستدامة على الإطالق ما هو �إال برهان على ما تبذله فرق عملنا
من عمل جاد وتفانٍ ومتيز فيما نوا�صل العمل على حتقيق ر�ؤية قيادة
الإم ��ارات برت�سيخ مكانة الدولة بو�صفها رائ��دة يف االقت�صاد الأخ�ضر
والتنمية امل�ستدامة ".
من جانبه قال مار�سيل هو�شار ،نائب الرئي�س الأول ،بيورو فرييتا�س
منطقة ال�شرق الأو�سط" :نحيي �إك�سبو  2020دبي على حيازته �شهادة

الآيزو  ..20121بهذه ال�شهادة يوجه منظمو احلدث ر�سالة قوية عن
�أهمية اال�ستدامة يف �أ�سلوب �إدارتهم احلدث الدويل" .و�أ�ضاف  " :دعمنا
عمالءنا ل�ضمان تلبية �أ�صولهم ومنتجاتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم
للمعايري واللوائح املرتبطة باجلودة وال�صحة وال�سالمة وحماية البيئة
وامل�س�ؤولية االجتماعية ..نحن ف�خ��ورون بامل�ساهمة ب�شكل �إيجابي يف
ال�ع��امل ال��ذي نعي�ش فيه وب��دع��م املنظمات يف رحلتها نحو �أع�م��ال �أكرث
ا�ستدامة ،وعامل �أكرث ا�ستدامة" .ي�أتي هذا الإجناز ُبعيد ح�صول العديد
من م�شروعات البنية التحتية يف �إك�سبو على �أعلى تقييمات اال�ستدامة
املمكنة من �سيكوال ،اال�سم البارز يف تقييم الهند�سة املدنية مبا يف ذلك
�ساحة ال��و��ص��ل ،القلب الناب�ض ملوقع �إك�سبو ،وقبتها البالغ ارتفاعها
 67.5مرت وقطرها  130مرتا ،والتي حتت�ضن �أكرب �سطح عر�ض يف
العامل بنطاق  360درجة.
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�سيف بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية الإ�سرائيلية �سيف بن زايد يرت�أ�س اجتماع الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث واملتعلق بالكوارث الطبيعية

�أبوظبي-وام:
التقى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،يف �أبوظبي ،معايل وزيرة الداخلية الإ�سرائيلية �أيليت �شاكيد.
ومت خ�لال اللقاء بحث ع��دد م��ن املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك خا�صة
يف امل�ج��االت الأمنية وال�شرطية ،و�سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف هذه
املجاالت.
ح�ضر اللقاء ال�ل��واء �سامل م�ب��ارك ال�شام�سي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد
للموارد واخلدمات امل�ساندة ،واللواء عبدالعزيز مكتوم ال�شريفي مدير عام
الأم��ن الوقائي ب��ال��وزارة ،وال�ل��واء ال�شيخ حممد بن طحنون �آل نهيان مدير
قطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي ،والعميد حممد حميد بن دملوج
الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية،
وعدد من �ضباط الوزارة.

06

قامت بها جميع اجلهات املعنية على امل�ستويني املحلي والوطني للحد من
•• �أبوظبي -وام:
تداعيات احلالة املدارية "�شاهني" على املناطق املت�أثرة وحتديداً املناطق
ت��ر�أ���س الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�شرقية من الدولة .كما تطرق االجتماع �إىل مدى جاهزية وت�أهب الفرق
ال��وزراء وزي��ر الداخلية رئي�س الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات املحلية والوطنية ،ل�ضمان فاعلية اال�ستجابة الوطنية و�سالمة املجتمع من
والكوارث واملتعلق بالكوارث الطبيعية �أم�س اجتماعاً افرتا�ضياً ،ب�إ�شراف �أية �أخطار قد حتدث �أثناء مرور احلالة املدارية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرارية
الهيئة الوطنية لإدارة ال �ط��وارئ والأزم ��ات وال �ك��وارث ،وامل��رك��ز الوطني عمل اجلهات احليوية يف املناطق املت�أثرة .وق��دم �سموه خ�لال االجتماع،
للأر�صاد ور�ؤ�ساء فرق �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث املحلية ،وعدد ال�شكر والتقدير جلميع اجلهات امل�شاركة على جهودهم املبذولة ،و�أكد على
من اجلهات املعنية ملتابعة احلالة امل��داري��ة "�شاهني" .وا�ستعر�ض املركز �أهمية تعزيز العمل التكاملي امل�شرتك وتنفيذ اخلطط الوطنية املوحدة
الوطني للأر�صاد التقرير النهائي حلركة احلالة املدارية "�شاهني" ومدى لال�ستجابة حل��االت ال �ط��وارئ ،ب�صورة تعزز م�ستويات الأم��ن واحلماية
ت�أثريها على الدولة ،فيما ا�ستعر�ضت وزارة الداخلية �آخر امل�ستجدات ب�ش�أن وال�سالمة لكافة قاطني دولة الإمارات وزوارها الكرام .ووجه �سموه الهيئة
الإجراءات املعتمدة من قبل فرق �إدارة الطوارئ والأزمات املحلية .وناق�ش الوطنية لإدارة ال �ط��وارئ والأزم� ��ات وال �ك��وارث بح�صر وحت�ضري جميع
احل�ضور �أي�ضاً عدداً من الإج��راءات االحرتازية والوقائية املتخذة ،والتي الدرو�س امل�ستفادة من احلالة املدارية ،ليتم عر�ضها يف االجتماع املقبل.

اللجنة الع�سكرية ملعر�ض دبي للطريان  2021تطلع البعثات الدبلوما�سية على اال�ستعدادات والتح�ضريات للحدث

•• �أبوظبي-وام:

ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة الع�سكرية مل�ع��ر���ض دبي
للطريان  2021اجتماعاً مع ال�سفراء
وامل �ل �ح �ق�ين ال �ع �� �س �ك��ري�ين م ��ن البعثات
الدبلوما�سية ل��دى ال��دول��ة لإطالعهم
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح� ��� �ض�ي�رات واال� � �س � �ت � �ع� ��دادات
ال�ست�ضافة املعر�ض بدورته ال�سابعة ع�شر
وال ��ذي ي�ق��ام حت��ت ال��رع��اي��ة ال�ك��رمي��ة ل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف الفرتة
م��ا ب�ين  14حتى  18نوفمرب املقبل يف
م �ط��ار �آل م�ك�ت��وم ب��دب��ي ،وم ��ؤمت��ر قادة
القوات اجلوية والدفاع اجلوي امل�صاحب
ل�ل�م�ع��ر���ض وال� ��ذي �سيعقد ب �ت��اري��خ 13
نوفمرب يف �إمارة دبي.
و��ش�ه��د االج �ت �م��اع ال ��ذي ج ��رى تنظيمه
يف م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض،
ح�ضوراً دبلوما�سياً وا�سعاً يعك�س املكانة
العاملية املرموقة التي يحظى بها املعر�ض
ب�ف���ض��ل ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،حيث
�أ��ش��ادوا باجلهود الكبرية املبذولة والتي
تعك�س حجم معر�ض دبي للطريان عاملياً.
ويف الكلمة الرتحيبية ،نقل �سعادة اللواء
ال��رك��ن ط �ي��ار �إ� �س �ح��اق ��ص��ال��ح البلو�شي
امل�ست�شار الع�سكري لوزير الدولة ل�ش�ؤون
الدفاع املدير التنفيذي للجنة الع�سكرية
املنظمة ملعر�ض دب��ي ل�ل�ط�يران 2021

حتيات �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان املدين
رئ�ي����س م�ؤ�س�سة م �ط��ارات دب��ي الرئي�س
الأع� �ل ��ى ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ط�ي�ران االم � ��ارات
رئي�س اللجنة العليا ملعر�ض دبي للطريان
وتطلعاته با�ست�ضافة �ضيوف الدولة.
و�أك � ��د �أن ال� � ��دورة ال� �ـ  17م��ن معر�ض
دب��ي للطريان ا�ستثنائية كونها تتزامن
مع احت�ضان ال��دول��ة لـ "معر�ض �إك�سبو
 2020دبي" ،واال��س�ت�ع��داد لالحتفال
باليوبيل الذهبي للدولة "عام اخلم�سني"،
وجناح الدولة يف التغلب على التحديات
ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا الأزم � ��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�سبب
"كوفيد  "19وم���ض� ّي�ه��ا ن�ح��و حتقيق
التعايف الكامل يف قطاع الطريان ليكون
يف ��ص��دارة املعار�ض العاملية املماثلة من
كافة اجلوانب التنظيمية والتكنولوجية
م��ن خ�ل�ال ب�ن��اء ال �ق��درات التكنولوجية
ون�ق��ل امل�ع��رف��ة واالل �ت��زام ب��أع�ل��ى املعايري
والقيم ،الفتا �إىل �أن��ه مت توجيه الدعوة
لـ  98دولة من وزراء الدفاع وال�صناعة
والطريان ور�ؤ��س��اء الأرك��ان وكبار القادة
ال�ع���س�ك��ري�ين م ��ن خم�ت�ل��ف دول العامل
للح�ضور وامل�شاركة يف املعر�ض وامل�ؤمتر.
و�أ��ض��اف �سعادته ر�سخت ه��ذه الفعاليات
مكانة دول��ة الإم� ��ارات ودوره ��ا املحوري
يف دع��م قطاع الطريان والف�ضاء حملياً
و�إقليمياً وعاملياً ،حيث يعترب هذا القطاع
ال�ي��وم م��ن ال��رك��ائ��ز االقت�صادية الهامة

للدول ،وجنحت هذه الفعاليات احليوية
بالتحول �إىل من�صات عاملية ال�ستعرا�ض
�أحدث الأنظمة اخلا�صة بقطاع الطريان
وال �ف �� �ض��اء امل �ب �ت �ك��رة ال �ت��ي ت�ت�ن��اف����س من
خاللها �أب��رز ال�شركات العاملية .و�ستتيح
ه��ذه ال��دورة م��ن املعر�ض فر�صة فريدة
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى �أح � � ��دث ال� �ت� �ط ��ورات يف
ال �ط�ي�ران وال�ف���ض��اء ال �ع��امل��ي ..وق ��ال ":
نتطلع �إىل الرتحيب ب��زوارن��ا ال�ك��رام يف
هذا احلدث العاملي".
م��ن جهته �أك��د حممد ع�ب��داهلل لنجاوي
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع �أم��ن الطريان
وال �ت �ح �ق �ي��ق يف احل� � ��وادث يف ه�ي�ئ��ة دبي
للطريان امل��دين على جاهزية وا�ستعداد
الهيئة ال�ستقبال فعاليات معر�ض دبي
للطريان 2021والذي يعد من كربيات
معار�ض الطريان يف العامل يجتمع فيه
عدد كبري من املهتمني واملخت�صني بهذا
القطاع احليوي ويف كافة جماالته.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ال �ه �ي �ئ��ة وه � ��ي ال�شريك
وال��داع��م الر�سمي ملعر�ض دب��ي للطريان
قامت بدعوة كبار ال�شخ�صيات والوفود
مب�ؤ�س�سات الطريان امل��دين من خمتلف
دول العامل حيث تقوم الهيئة من خالل
م�شاركتها بتعريف ال� ��زوار ع�ل��ى دورها
الت�شريعي و�إب��راز �أه��م امل�شاريع احلالية
وامل�ستقبلية اخلا�صة يف �صناعة الطريان،
م �� �ش�يرا �إىل �أن ف ��رق م��وظ �ف��ي الهيئة
يعملون مع �شركائهم كفريق متجان�س

ل�ضمان ا��س�ت�م��راري��ة جن��اح امل�ع��ر���ض و�أن
تكون دبي الرائدة دائما ويف �صدارة مدن
العامل.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت �أن �ي �ت��ا م �ه��را ن��ائ��ب �أول
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف ق���س��م االت�صال
و�إدارة املاركات يف م�ؤ�س�سة مطارات دبي:
" نتطلع هذا العام �إىل الرتحيب ب�أبرز
ال���ش��رك��ات العاملية املتخ�ص�صة يف قطاع
الطريان والف�ضاء من �أكرث من  98دولة
م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،حيث ينظر
العامل �إىل دبي ودولة الإمارات على �أنها
وجه ًة مثالية ملعار�ض بهذا احلجم".
و�أ�� �ض ��اف ��ت�" :ستكون ال� � ��دورة القادمة
م��ن م�ع��ر���ض دب��ي ل �ل �ط�يران ،م��ن �أوائ ��ل
املعار�ض العاملية املخت�ص بقطاع �صناعات

ال �ط�ي�ران وال�ف���ض��اء ي �ج��ري تنظيمه يف
مرحلة التعايف من "كوفيد "-19بدولة
الإمارات .ون�سعى �إىل العمل مع ال�شركاء
واملعنيني ل�ضمان �إجناح هذه الفعاليات،
وموا�صلة �إرث دبي للطريان املمتد لأكرث
م��ن  30ع��ام �اً يف دع ��م ق �ط��اع �صناعات
الطريان والف�ضاء املحلي وال��دويل .كما
نحر�ص على تطبيق �إج��راءات ال�سالمة
وف �ق �اً لأع �ل��ى امل�ع��اي�ير ون�ع�ت�بره��ا �أ�سا�س
�أن�شطتنا وعملياتنا".
وعلى �صعيد مت�صل � ..أو�ضحت اللجنة
املنظمة مل ��ؤمت��ر ال �ط�يران � 2021أنها
ا�ستكملت القوائم النهائية للمتحدثني
وامل�شاركني يف امل��ؤمت��ر امل�صاحب ملعر�ض
دب��ي للطريان" ب�ع�ن��وان ال ��دور املتنامي

ل�ل�ج��و وال �ف �� �ض��اء وال �ف �� �ض��اء ال�سيرباين
يف العمليات متعددة املجاالت" ،والذي
�سيعقد بتاريخ  13نوفمرب يف �إمارة دبي،
و��س�ي�ج�م��ع اخل�ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص�ين من
جميع �أنحاء العامل.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د حم�م��د امل��ر� �ش��ودي رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة التنظيمية ل�ل�م��ؤمت��ر" :يت�سم
ق� �ط ��اع ال � �ط�ي��ران وال� �ف� ��� �ض ��اء باملرونة
والتعقيد ،ونحن يف م�ؤمتر ق��ادة القوات
اجل ��وي ��ة وال� ��دف� ��اع اجل � ��وي ن�ت�ط�ل��ع �إىل
ج�م��ع ق ��ادة ه ��ذه ال���ص�ن��اع��ة م �ع �اً ،عالوة
ع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة من
�أ�صحاب القرار ور�ؤ�ساء تنفيذيني لكربى
ال�شركات والأكادمييني من خمتلف دول
العامل حل�ضور الفعالية".

اجل��دي��ر بالذكر �أن "اللجنة الع�سكرية
املنظمة ت�ه��دف م��ن خ�لال معر�ض دبي
ل� �ل� �ط�ي�ران  2021وم � ��ؤمت� ��ر ال� �ق ��وات
اجلوية والدفاع اجلوي �إىل نقل وتوطني
امل �ع��رف��ة وا��س�ت�ق�ط��اب اخل�ب��رات العاملية
يف ق�ط��اع ��ص�ن��اع��ات ال �ط�يران والف�ضاء،
وتعد ال��دورة ال�سابعة ع�شر من املعر�ض
وامل ��ؤمت��ر ،من�صة عاملية متميزة ت�سلط
ال���ض��وء ع�ل��ى ق�ط��اع ال �ط�يران والف�ضاء
ال��وط�ن�ي��ة يف ال ��دول ��ة وب�ن�ي�ت�ه��ا التحتية
امل �ت �ط��ورة ،وت�ستعر�ض �آخ ��ر م��ا تو�صلت
�إل �ي��ه ه ��ذه ال���ص�ن��اع��ات م��ن تكنولوجيا
ومعدات متطورة ومبتكرة ،مبا ين�سجم
مع التوجهات العاملية نحو اعتماد تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة.

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�شروع طريق خدمة و 67موقف ًا للمحالت التجارية يف الوثبة جنوب
•• �أبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل
قطاع البنية التحتية و�أ��ص��ول البلدية م�شروعاً ا�ستهدف �إن�شاء طريق
خدمة ،و 67موقف �سيارات للمحالت التجارية يف الوثبة جنوب ،وذلك
بتكلفة تعدت  1مليون دره��م .وي�ع��زز ه��ذا امل�شروع م��ن حت�سني احلركة
امل��روري��ة يف املنطقة ،وتوفري طريق خدمة مبوا�صفات ذات ج��ودة عالية
يحقق احتياجات �سكان املنطقة واملحالت التجارية  ،بالإ�ضافة �إىل �إ�سعاد
املواطنني واملقيمني ،و حت�سني املظهر العام مبا يواكب التطور والنمو
العمراين ،وتعزيز معايري ج��ودة احلياة يف مدينة �أبوظبي .وقد ت�ضمن
امل�شروع العديد من املحاور منها:تنفيذ طريق خدمة بطول  250مرتاً
طولياً ،تنفيذ  67موقفاً لل�سيارات� ،إن�شاء ممرات م�شاة مب�ساحة 2,446
مرتاً مربعاً ،فر�ش �أ�سفلت مب�ساحة  1,400مرت مربع ،تركيب كريب�ستون
مب�ساحة  1,100مرت طول ،تركيب  8لوحات �إر�شادية.

�أمينة الطاير :دبي الت�آخي
حتت�ضن العامل عرب �إك�سبو 2020

•• دبي  -وام:

�أكدت ال�شيخة �أمينة بنت حميد الطاير رئي�سة جمعية النه�ضة الن�سائية
بدبي رئي�س جمل�س الإدارة �أن دب��ي الت�آخي واملحبة حتت�ضن العامل من
بوابات �إمارات ال�سالم عرب �إك�سبو  2020و�أعربت عن �سعادتها با�ست�ضافة
دبي واحت�ضانها لهذا املنجز الرائد والذي يعد من�صة ملهمة تدعم تبادل
الأف�ك��ار وال��ر�ؤى املبدعة من �أج��ل متهيد الطريق �أم��ام العامل لي�ست�أنف
م�سرية التقدم و�صناعة امل�ستقبل وبلوغ ما تن�شده ال�شعوب من رقي ورخاء
ب�أ�سلوب يعالج التحديات القائمة واملحتملة م��ن �أج��ل ب�شرية �آم�ن��ة يف
ف�ضاءات ال�سالم واملحبة والت�آخي والتعاي�ش ال�سلمي.
وق��ال��ت ال�شيخة �أم�ي�ن��ة يف ت�صريح لها مبنا�سبة االن�ط�لاق��ة التاريخية
لإك�سبو  2020بدولة الإمارات العربية املتحدة واملقام يف دبي  ":ي�سعدين
وي�شرفني �أن �أتقدم �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
بخال�ص التهاين و�صادق الأمنيات للنجاح املبهر بانطالق �إك�سبو 2020
يف �أر�ض �إمارات اخلري و يف واحة ال�سالم دبي املحبة ".
و�أ��ض��اف �إن احت�ضان دب��ي لوفود  192دول��ة من دول العامل حتت �سقف
واح��د بجدارة يعد جناحا كبريا يف �أك�بر تظاهرة عاملية و�أك�بر جتمع من
نوعه يف العامل �ضمن �أول انعقاد للحدث العريق ال��ذي يزيد عمره على
 170عاما يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا وهو
فخر للأمة العربية وميثل جتربة مثمرة متكاملة النجاح عميقة يف بعدها
احل�ضاري وترجمة حقيقية لر�سالة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم حني قال  ":وعدنا بتنظيم حدث �سيكون عالمة فارقة يف تاريخ
�إك�سبو  ..وفرق العمل تتناف�س يف ترجمة الوعد �إىل �إجناز ملمو�س م�ؤكدين
جدارتنا ك�شريك يف �صنع امل�ستقبل" .
وقالت  " :ي�سعدين وي�شرفني بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن ع�ضوات
جمل�س �إدارة اجلمعية وفروعها �أن نرحب بزوار دبي من القطاعات الن�سائية
والأ�سرية و ال�سواح واالقت�صاديني خالل فعاليات �إك�سبو ونقول لهم مرحبا
بكم يف �إماراتنا احلبيبة و يف دانتها املت�ألقة امل�ضيافة دبي ال�سالم".

رئي�س الديوان بعجمان يكرم املعلمني والفائزين مب�سابقة معا نقر�أ يف يوم املعلم
•• عجمان-وام:

ن�ظ�م��ت جمعية ع�ج�م��ان للتنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة حفل
ت�ك��رمي للطلبة و املعلمني �ضمن
م �� �س��اب �ق��ة م �ع��ا ن� �ق ��ر�أ يف دورت� �ه ��ا
ال���س��اب�ع��ة وذل ��ك مب�ق��ره��ا ب��دع��م و
ح�ضور ال�شيخ الدكتور ماجد بن
�سعيد ال�ن�ع�ي�م��ي رئ�ي����س الديوان

الأمريي يف عجمان.
وق ��ال ال�شيخ ال��دك �ت��ور م��اج��د بن
�سعيد النعيمي يف ه��ذه الكما�سبة
�إن ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات تويل
�أهمية كبرية ل��دور املعلم حر�صا
منها على �إع��داد جيل واع ومتعلم
ح��ام��ل للقيم وامل �ب��ادئ الإن�سانية
ق � ��ادر ع �ل��ى االب �ت �ك ��ار وامل�ساهمة
يف ت �ط��وي��ر امل �ج �ت �م��ع الإم� ��ارات� ��ي

ونه�ضته مو�ضحا �أن م�سابقة معا
ن �ق��ر�أ ت�شجع ال�ط�ل�ب��ة يف خمتلف
امل��راح��ل ال��درا��س�ي��ة ع�ل��ى القراءة
وب� ��ال � �ت� ��ايل � �ص �ن��ع ج� �ي ��ل مم�سك
ب��زم��ام ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة م ��درك لها
م��ن خ�ل�ال اال� �ض �ط�لاع والقراءة
امل�ستمرة وهن�أ الفائزين والفائزات
يف الدورة ال�سابعة.
وت�ط��رق��ت م�ن��ى �صقر املطرو�شي

مدير عام اجلمعية يف كلمتها �إىل
دور و�أه��داف م�سابقة "معا نقر�أ"
منذ دورتها الأوىل والتي تتمثل يف
تكري�س ثقافة القراءة والتح�صيل
املعريف لدى الن�شء ،ورفع م�ستوى
ال��وع��ي ب�أهمية ال �ق��راءة ،وحتقيق
ر�ؤية القائمني عليها.
و �أك� ��دت امل �ط��رو� �ش��ي ازدي � ��اد عدد
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن ب � ��ال � ��دورة ال�سابعة

وت�ضاعف �أع��داد املدار�س امل�شاركة
لت�صل �إىل ث�لاث و�ستني مدر�سة
م��ن خمتلف �إم ��ارات ال��دول��ة فيما
بلغ عدد امل�شاركات املقدمة 343
م �� �ش��ارك��ة ت ��أه ��ل �إىل الت�صفيات
الأوىل منها مائتان و�سبع وت�سعون
م�شاركة فيما بلف عدد من اجتاز
املراحل كلها يف الت�صفيات النهائية
 76م�شاركة.

ح�ضر احلفل اخلتامي ال��ذي جاء
م �ت��زام �ن��ا م ��ع االح �ت �ف ��ال باليوم
ال �ع��امل��ي ل�ل�م�ع�ل��م ال � ��ذي ي�صادف
اخلام�س من �أكتوبر من كل عام..
ه ��زاع امل �ن �� �ص��وري م���س�ت���ش��ار وزير
الرتبية والتعليم ومدير االت�صال
احلكومي ب��ال��وزارة وحم�م��د عمر
ال �� �ش �م��ري م��دي��ر م��رك��ز الهالل
الأحمر يف عجمان .

افتتاح الدورة الثالثة والع�شرين من معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية
•• دبي -وام:

افتتح �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س املجل�س الأع�ل��ى للطاقة
يف دب��ي ورئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دب��ي فعاليات ال ��دورة الثالثة
والع�شرين من معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة
ال�شم�سية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل وحتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم وي�ستمر حتى يوم
اخلمي�س املقبل يف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دبي حتت �شعار "يف
طليعة اال�ستدامة مب�شاركة �أكرث من � 1200شركة من  55دولة و 61م�ؤ�س�سة
راعية و� 10أجنحة دول.
كان يف ا�ستقبال �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم معايل مطر حميد الطاير
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي ومعايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�س وم�ؤ�س�س معر�ض
ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية.
كما �شارك يف االفتتاح معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري
املناخي والبيئة ومعايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
العام يف دبي ومعايل عبداهلل حممد الب�سطي الأمني العام للمجل�س التنفيذي
لإمارة دبي و�سعادة املهند�س داود الهاجري مدير عام بلدية دبي و�سعادة هالل
�سعيد املري مدير عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي و�سعادة الدكتور
حمد بن ال�شيخ �أحمد ال�شيباين مدير عام دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�يري بدبي و��س�ع��ادة �أح�م��د بطي املحريبي الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س الأعلى
للطاقة يف دبي و�سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول
الإمارات الوطنية /اينوك /و�سعادة �أحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة

الإمارات لأنظمة التربيد املركزي �/إمباور /اىل جانب عدد من �أع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي ولفيف من امل�س�ؤولني يف اجلهات احلكومية واخلا�صة.
وقال �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف
دبي ورئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي" :الر�ؤية اال�ست�شرافية ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل جعلت من دبي من�صة رائ��دة ال�ست�ضافة وتنظيم
املعار�ض والفعاليات الكربى وقد جنح معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية
يف تر�سيخ مكانته ك�أحد �أك�بر املعار�ض العاملية املتخ�ص�صة يعك�س جهود هيئة
كهرباء ومياه دبي يف تعزيز التحول نحو ا�ستخدام الطاقة املتجددة والنظيفة
وجن��اح�ه��ا يف تنفيذ م���ش��روع��ات �ضخمة يف ه��ذا امل�ج��ال ب��ال�ت�ع��اون م��ع القطاع
اخلا�ص .وي�أتي تنظيم املعر�ض هذا العام يف �إك�سبو  2020دبي لي�سلط ال�ضوء
على �أهمية اال�ستدامة التي ت�ضعها دولة الإمارات �ضمن �أهم �أولوياتها وين�سجم
مع �سعي دبي ودول��ة الإم��ارات �إىل تقدمي ن�سخة من �أكرث ن�سخ �إك�سبو الدويل
ا�ستدامة على الإط�لاق حيث �إن اال�ستدامة مت�أ�صلة يف كل ما نفعله ب��دءاً من
املباين والإن�شاءات وو�صو ًال �إىل �إرث دائم بعد انتهاء فعاليات �إك�سبو 2020
دبي.
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي رئي�س وم�ؤ�س�س معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية:
"بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وحتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن
�سعيد �آل مكتوم رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دب��ي ورئي�س اللجنة العليا
لإك�سبو  2020دب��ي تنظم هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي معر�ض ويتيك�س ودبي
للطاقة ال�شم�سية ح�ضورياً هذا العام يف موقع �إك�سبو  2020دبي لنوفر فر�صة
ا�ستثنائية للرعاة والعار�ضني وال��زوار ليكونوا ج��زءاً من �أول �إك�سبو دويل يف

منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا و�أحد �أوائل الفعاليات الكربى
يف العامل منذ ب��دء جائحة كوفيد -19حيث متكنت دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة بف�ضل ر�ؤية القيادة الر�شيدة من �أن تكون من �أ�سرع الدول تعافياً من
اجلائحة ".و�أ�ضاف معايل الطاير" :ميثل "ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية"
فر�صة مهمة للم�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات وامل�ستثمرين يف جماالت تقنيات
املياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية واملتجددة والتنمية اخل�ضراء
والقطاعات ذات ال�صلة من املنطقة والعامل لطرح حلولها ومنتجاتها وعقد
ال�صفقات وبناء ال�شراكات والرتويج للتقنيات اخل�ضراء ال �سيما بعد الإعالن عن
"م�شاريع اخلم�سني" التي تهدف من خاللها دولة الإمارات �إىل تعزيز التعاون
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص وتوفري فر�ص ا�ستثمارية واعدة يف الدولة".
وجت��ول �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم يرافقه معايل �سعيد حممد
الطاير وكبار امل�س�ؤولني يف �أرجاء املعر�ض و�أجنحة الدول امل�شاركة وجناح هيئة
كهرباء ومياه دبي وعدد من �أجنحة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة مثل �سيمن�س
للطاقة و�أكوا باور و�إينوك واملجل�س الأعلى للطاقة يف دبي واملدينة امل�ستدامة
يف دبي ودوك��اب .وا�ستمع �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم �إىل �شرح عن
�أحدث التقنيات واالبتكارات واملنتجات اجلديدة يف جمال الطاقة وحتلية املياه
والتقنيات اخل�ضراء وحلول الطاقة النظيفة واملتجددة واال�ستدامة البيئية
والنفط والغاز وتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء
اال�صطناعي وجم ��االت ال�ب�ح��وث وال�ت�ط��وي��ر لإن �ت��اج ال�ط��اق��ة النظيفة واملياه
وغريها .ميتد املعر�ض على م�ساحة تزيد على  29,200مرت مربع يف القاعات
ال�شمالية  1A/و 1Bو 1Cو 2Aو /2Bويف القاعات اجلنوبية  1A/و1B
و /1Cيف مركز دب��ي للمعار�ض .وت�ضم قائمة الأجنحة الدولية امل�شاركة:
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر العربية و�إيطاليا و�سوي�سرا و�أملانيا
وبلجيكا و�أيرلندا وبولندا وكوريا اجلنوبية وت�شيلي.
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�أخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد ي�صدر قرارا بت�شكيل جمل�س الإمارات للخدمات ال�صحية تنظم ندوة حول تعزيز �سالمة املر�ضى
6 October 2021 - Issue No 13359

�أمناء كلية الإمام مالك لل�شريعة والقانون

•• دبي -وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي  ،قرار املجل�س رقم  36ل�سنة 2021
بت�شكيل جمل�س �أمناء كلية الإمام مالك لل�شريعة والقانون برئا�سة خالد
جا�سم ب��ن ك�ل�ب��ان ،وع�ضوية ك��ل م��ن :ج�م��ال عبدالرحمن امل��دف��ع ،نائبا
للرئي�س ،والدكتور �أحمد عبدالعزيز احلداد ،وخالد �أحمد ال�شيخ مبارك،
وعي�سى نا�صر ال�سركال ،و�أحمد حممد بن م�سمار� ،إ�ضافة �إىل الرئي�س
التنفيذي للكلية .ويعمل ب�ه��ذا ال �ق��رار م��ن ت��اري��خ � �ص��دوره ،وين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

•• دبي -وام:

نظمت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية ندوة علمية عن �سالمة
املر�ضى حتت �شعار "الرعاية الآمنة للأم والوليد" ناق�شت �سبل تعزيز
ج��ودة ال��رع��اي��ة ال�صحية املقدمة ل�ل�أم�ه��ات وامل��وال�ي��د يف امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية التابعة للم�ؤ�س�سة.
ح�ضر الندوة  -التي عقدت عرب خا�صية االت�صال املرئي – ممثلون
عن منظمة ال�صحة العاملية ونخبة من الأطباء واملخت�صني وعدد من
موظفي امل�ؤ�س�سة وج��رى ا�ستعر�ض �أب��رز املمار�سات العاملية املتعلقة
ب�سالمة الأمهات واملواليد �سيما �أثناء الوالدة و�آلية اعتماد ا�سرتاتيجيات
فعالة ومبتكرة لتح�سني �سالمتهم وتعزيز قدرات العاملني ال�صحيني
ودعمهم واالتفاق على اعتماد املن�ش�آت ال�صحية التابعة للم�ؤ�س�سة ملبادرة

" قائمة التحقق من الوالدة الآمنة" �إحدى مبادرات منظمة ال�صحة
العاملية الرامية �إىل وقاية الإمهات واملواليد من املخاطر والأ�ضرار
التي ميكن تفاديها �أثناء الوالدة.
و �أك��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور يو�سف حممد ال���س��رك��ال م��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة
الإم��ارات للخدمات ال�صحية حر�ص امل�ؤ�س�سة على �إط�لاق الفعاليات
وال�برام��ج الرامية �إىل تعزيز مفاهيم �سالمة املر�ضى وتبني �أف�ضل
املمار�سات العاملية التي ت�سهم يف حت�سني �سالمة املر�ضى  ..مو�ضحا �أن
تنظيم هذه الندوة ي�أتي يف �إطار اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة لتعزيز
الوعي حول �سالمة الأمهات واملواليد �أثناء الوالدة و�سعيها �إىل تقدمي
رعاية متميزة وم�أمونة مع توفر �أخ�صائيني �صحيني م�ؤهلني يعملون
يف كنف بيئات داعمة بالتوازي مع تعزيز التعاون مع جميع ال�شركاء
واعتماد برامج �صحية وجمتمعية �شاملة وذلك بهدف تقدمي الرعاية

Wednesday

ال�صحية ال�شاملة واملبتكرة لوقاية املجتمع م��ن الأم��را���ض وتعزيز
الرعاية ال�صحية .و�أ�شار �إىل �أن دولة الإمارات تعترب من الدول الرائدة
يف تطبيق معايري �سالمة املر�ضى وذلك من خالل املبادرات الوطنية
والربامج وامل�شاريع ال�صحية التي يكون حمورها املري�ض منوها �إىل
جهود م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية على هذا ال�صعيد ومنها
�إطالق �أحدث نظام ذكي لإدارة املخاطر و�سالمة املر�ضى بهدف حت�سني
برامج ج��ودة الرعاية ال�صحية من خالل توفري ر�ؤي��ة كاملة مبن�صة
واح��دة �ضمن بيئة �سحابية �آمنة مع �ضوابط قوية لإدارة املعلومات
وذلك يف �إطار ال�سعي الدائم ملواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة
والأنظمة ال�صحية الرقمية وتبني اال�سرتاتيجيات القائمة على الأدلة
ل�ضمان �شفافية عمل امل�ست�شفيات والرتكيز على حت�سني �سالمة املر�ضى
وتطبيق ال�سيا�سات والت�شريعات الناظمة حلقوق املر�ضى.

خالل زيارته جلناح دولة الإمارات يف �إك�سبو  2020دبي:
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حمدان بن حممد :جناح الإمارات يربز مالمح م�سرية انطلقت للم�ستقبل من عمق انتماء دولتنا ل ّأم ِتها وهويتها العربية الأ�صيلة ،ومت�سكها بقيمها وتقاليدها العريقة
• ق�صة الإمارات �ستبقى م�صدر �إلهام للأجيال القادمة حتفزهم على االبتكار والإبداع

•• دبي-وام:

زار �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي،
يرافقه �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
لإك �� �س �ب��و  2020دب� � ��ي ،ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان،
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض
العام لإك�سبو  2020دب��ي ،اجلناح
ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة يف م�ع��ر���ض اك���س�ب��و ،حيث
ك��ان يف ا�ستقبال �سموه معايل نورة
بنت حممد الكعبي ،وزي��رة الثقافة
وال�شباب املفو�ض العام جلناح دولة
الإمارات .واطلع �سمو ويل عهد دبي
خ�لال ال��زي��ارة على مكونات اجلناح
ال�ت��ي ت�ق��دم ن�ظ��رة ع��ام��ة ح��ول ن�ش�أة
دولة الإمارات وما واكبها من غر�س
للقيم الإن�سانية الأ�صيلة يف نفو�س
�أبنائها والتي �شكلت �أ�سا�س نه�ضتها
ال�شاملة� ،إذ يعر�ض اجلناح مراحل

�إر� �س ��اء الإم� � ��ارات �أ� �س ����س جمتمعها
املتقدم القائم على الإب��داع وابتكار
�أفكار تعزز م�سريتها نحو امل�ستقبل،
مع �إلقاء ال�ضوء على جوانب مهمة
م��ن ثقافتها وم��وروث�ه��ا احل�ضاري

وبيئتها الطبيعية .وق��ال �سموه �إن
اجل �ن��اح ي���ش�ك��ل ن��اف��ذة ي �ق�ترب من
خاللها ال�ع��امل �أك�ث�ر م��ن تفا�صيل
ق �� �ص��ة جن � ��اح الإم � � � � � ��ارات املُلهمة
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م��ن ع�م��ق انتمائها

لأمتها وهويتها العربية الأ�صيلة،
ومت �� �س �ك �ه��ا ب �ق �ي �م �ه��ا وتقاليدها
العريقة ..وتوا�صل معها م�سريتها
ال�ط�م��وح��ة ن�ح��و امل�ستقبل .و�أع ��رب
� �س �م��وه ع ��ن ت �ق��دي��ره ل �ك��ل ال �ك ��وادر

ال��وط�ن�ي��ة وك��اف��ة اجل �ه��ود املخل�صة
ال �ت��ي �أ� �س �ه �م��ت يف ت���ش�ي�ي��د وجتهيز
هذا ال�صرح احل�ضاري وهو اجلناح
الأك �ب ��ر يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
متمنياً ال���س��داد والتوفيق لكل من

ي�شارك يف تر�سيخ دعائم ق�صة جناح
الإم��ارات التي �ستظل م�صدر �إلهام
لل��أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة حت�ف��زه��م على
االبتكار والإب ��داع .ويتميز اجلناح،
املُقام يف منطقة "الفر�ص" يف قلب

�إك�سبو ،بت�صميمه املبدع ال��ذي جاء
على هيئة �صقر ي�ستعد للتحليق،
يف رمزية ال�ستعداد دول��ة الإمارات
لالنطالق �إىل امل�ستقبل نحو �آفاق
�أعلى من الريادة والتميُّز .ويعك�س

حم� �ت ��وى اجل � �ن ��اح ق �ي��م الإم� � � ��ارات
الأ�صيلة وي�ؤكد حر�صها الدائم على
مد ج�سور التوا�صل الب ّناء وتوثيق
ال�تراب��ط الإن���س��اين ،وي�برز جوانب
مهمة يف �شخ�صية الإم � ��ارات التي
ت��رح��ب ب �ك��ل � �ص��اح��ب ط �م��وح كبري
يحمل حلمه معه �إليها لتكون مركز
االن �ط�ل�اق ل�ت�ح�ق�ي��ق ط �م��وح��ه ،مبا
ت��وف��ره م��ن دع��م وت�شجيع للإبداع
وال�ت�م�ي��ز .وي�ت��أل��ف اجل�ن��اح الوطني
وه ��و الأك �ب��ر يف �إك �� �س �ب��و ،مب�ساحة
نحو � 15ألف مرت مربع ،من �أربعة
طوابق ،وي�ضم مناطق متنوعة منها
م�ساحة لل�ضيافة وم�ع��ار���ض تربز
ثقافة دول��ة الإم� ��ارات و�إجنازاتها.
ُي��ذك��ر �أن �أع� �م ��ال م �ع��ر���ض �إك�سبو
 2020دبي قد انطلقت يف الأول
من �أكتوبر اجل��اري ،وت�ستمر حتى
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دولة يف �أول انعقاد للحدث العاملي يف
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا.

وزارة تنمية املجتمع حتتفي بيوم املعلم
•• دبي  -وام:

�أكدت معايل ح�صة بنت عي�سى بو
حميد وزيرة تنمية املجتمع �أهمية
اجلهد والدور الذي ي�ؤديه املعلمون
واملعلمات يف مراكز �أ�صحاب الهمم
التابعة للوزارة باعتبارهم �سفراء
الوزارة �إىل املجتمع .
وق��ال��ت �إن ر� �ض��ا و� �س �ع��ادة �أولياء
الأم ��ور عما يقدمه املعلمون من
ت �ع �ل �ي��م وت� ��أه� �ي ��ل ومت� �ك�ي�ن نوعي
للطلبة م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م هي
��ش�ه��ادة متيز للمعلمني وللوزارة
التي حتر�ص على تقدمي �أف�ضل
اخلدمات جلميع فئات املتعاملني
�سواء يف مراكز �سعادة املتعاملني
وم��راك��ز التنمية االج�ت�م��اع�ي��ة �أو
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى م ��راك ��ز �أ�صحاب

الهمم يف الدولة.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ح �ف ��ل تكرمي
نظمته ال��وزارة عن بُعد ،مبنا�سبة
"يوم املعلم" ال� � ��ذي ي�صادف
اخل ��ام �� ��س م ��ن �أك� �ت ��وب ��ر ك ��ل عام
بح�ضور عدد من م�س�ؤويل الوزارة
واملعلمني والأخ�صائيني والعاملني
يف مراكز �أ�صحاب الهمم وذلك يف
�إط��ار االح�ت�ف��اء بجهود و�إجن ��ازات
معلمي ومعلمات �أ�صحاب الهمم
يف امل��راك��ز ال�ت��اب�ع��ة ل� �ل ��وزارة على
م�ستوى ال��دول��ة وت�ق��دي��ر دورهم
ال��داع��م لأ�صحاب الهمم ال �سيما
خالل الفرتة املا�ضية من التعليم
والت�أهيل عن بعد.
وق��ال��ت م�ع��ايل ح�صة بنت عي�سى
بوحميد �إن ك��ل فعل وجهد يقوم
به املعلمون من �أجل تعليم وت�أهيل

�أب �ن��ائ �ن��ا ال�ط�ل�ب��ة �أ� �ص �ح��اب الهمم
وزنه ثقيل يف ميزان متيز وزارتنا
وكل �إجناز يج�سدونه هو ا�ستكمال
حل �ل �ق��ة ت �ت �� �س��ع م� ��ن الإجن � � � ��ازات
وال �ت �م �ي ��ز وال� �ت� �ف ��وق وك � ��ل جن ��اح
يحققونه ه��و جن��اح لنا ولأبنائنا
الطلبة.

و�أ� �ض��اف��ت ن �ق �دّر ج �ه��ود املعلمني
امل �ث �م��رة ون� � ��درك ح��ر� �ص �ه��م على
حتقيق �أف���ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج للطالب
وال �ط��ال �ب��ات وق ��د ك��ان��وا رغ ��م كل
ال� �ظ ��روف ال �ت��ي م � � ّرت ��ش�ع�ل��ة من
الإرادة والإخال�ص والإ�صرار على
فعل الكثري.
وت��اب �ع��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  -خ�ل�ال كلمة
وجهتها للمعلمني واملعلمات : -
" لقد عملتم عن بعد وعن قرب
وع � ��ن ك� �ث ��ب وك� ��ان� ��ت ب�صماتكم
وا�ضحة يف ك��ل م��ا حتقق لأبنائنا
الطلبة �سواء يف التعليم �أو الت�أهيل
�أو حتى يف جهود الت�شغيل والإنتاج
يف "م�شاغل" عن بعد ويف امليدان
" .وق� � ّدم ��ت م �ع��ايل ح���ص��ة بنت
عي�سى بوحميد ال�شكر والتقدير
ل �ـ �ـ  262م ��وظ� �ف� �اً يف الهيئات

الإمارات للمحامني تطلق هوية املعهد التدريبي العايل القانوين
•• ال�شارقة -وام:

�أطلقت جمعية الإمارات للمحامني
وال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ال� �ه ��وي ��ة اجل ��دي ��دة
ملعهد ال�ت��دري��ب ال �ع��ايل القانوين
التابع لها وذل��ك يف �إط��ار خطتها
امل �� �س �ت��دام��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر ومواكبة
الأح � � ��داث امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة يف
امل �ج��ال ال�ق��ان��وين ك�م��ا �أع�ل�ن��ت عن
اع�ت��زام�ه��ا �إط�ل�اق ب��رن��ام��ج قيادي
خ ��ا� ��ص ب��امل �ح��ام�ي�ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن
قريباً لت�أهيلهم وتطوير مهاراتهم
العملية واملهنية لالرتقاء مبهنة
املحاماة بالدولة مدته  12يوماً
داخل الدولة و� 3أيام خارج الدولة
لتبادل املعارف واخلربات والتعرف
ع�ل��ى اف���ض��ل امل�م��ار��س��ات يف جمال
العمل القانوين.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي
عقدته جمعية الإمارات للمحامني
وال �ق��ان��ون�ين مب�ق��ر اجل�م�ع�ي��ة يوم
�أم�س الأول بح�ضور رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية الدكتور حممد بطي

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ديبيكا راى ،
نيبالاجلن�سية-جواز�سفره
رق � � ��م ()09972900
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0503332306

ال�شام�سي و حممد خليفة الغفلي
نائب الرئي�س املحامي و �إبراهيم
احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر امل �ع �ه��د العايل
للتدريب القانوين املحامي وعدد
من �أع�ضاء اجلمعية والإعالميني.
و�أك� � � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور حم� �م ��د بطي
ال�شام�سي �أن اجلمعية حتر�ص على
موا�صلة م�سرية ال��ري��ادة والتميز
يف �أداء عملها مت��ا��ش�ي�اً م��ع ر�ؤية
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
و�أج �ن��دت �ه��ا ال��وط�ن�ي��ة امل�ستقبلية
التي من �ضمن �أولوياتها توا�صل
ال �ت �ط ��وي ��ر واالب � �ت � �ك� ��ار وال�سعي
امل���س�ت�م��ر ال� �س �ت �� �ش��راف امل�ستقبل
واالرت �ق��اء بجميع امل �ج��االت التي
ع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ال �ق��ان��ون والعدالة
كا�شفاً عن �إطالق املعهد التدريبي
العايل القانوين التابع للجمعية
ب��رن��ام��ج ق� �ي ��ادي ق ��ان ��وين يهدف

�إىل ت �خ ��ري ��ج ق � �ي � ��ادات مواطنة
م�ل�ه�م��ة م��ن امل �ح��ام�ين املتمكنني
من الإدارة املالية واال�سرتاتيجية
والإبداعية يف جمال عمل مكاتب
املحاماة واال�ست�شارات القانونية
ي�ستهدف العاملني من املواطنني
ب��امل �ج��ال ال �ق��ان��وين .و �أ�� �ش ��ار �إىل
�أن للربنامج ع��دة �أه ��داف �أهمها
تطوير الأف �ك��ار وب�ن��اء ال�شخ�صية
القيادية وتنمية القدرات واملهارات
الإب��داع �ي��ة واالب �ت �ك��اري��ة يف طرق
الت�سويق و�إدارة مكاتب املحاماة
والرتويج مل�شاريعهم القانونية مبا
ي�خ��دم �أه ��داف ال��دول��ة القانونية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ب� ��إي� �ج ��اد قانونيني
م��واط�ن�ين ق��ادري��ن ع�ل��ى االرتقاء
مبهنة امل�ح��ام��اة ب��ال��دول��ة م�شرياً
�إىل املعهد �سيعلن عن �إ�شرتاطات
القبول وال��دخ��ول للربنامج عرب

من�صاته قريباً بعد حتديد وقت
وت��اري��خ االن �ط�لاق و�سيتم �إتاحة
الفر�صة ل�ع��دد حم��دد للم�شاركة
فيه م�ؤكداً ب�أن الربنامج له مراحل
عديدة و�سيكون م�ستمر على املدى
ال�ط��وي��ل وذل ��ك لتطوير مهارات
وخربات املحامني الإماراتيني.
ول�ف��ت �إىل �أن ال�برن��ام��ج القيادي
ي �� �ش �ت �م ��ل ع � �ل� ��ى جم � �م� ��وع� ��ة من
الأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات التدريبية
ال �ت��ي ت�ت�ن��اول م��و��ض��وع��ات �إداري� ��ة
تتعلق بتنمية القدرات للمحامني
وت �ط ��وي ��ر م �ك��ات��ب اال�ست�شارات
ال�ق��ان��ون�ي��ة �إذ �سيعمل ع�ل��ى طرح
وم�ن��اق���ش��ة ال �ع��دي��د م��ن التجارب
ال �ن��اج �ح��ة ��س�ي�ق��دم�ه��ا ن �خ �ب��ة من
امل�ح��ام�ين املتمر�سني واملعروفني
مم ��ن ل��دي �ه��م خ �ب��رات ط��وي �ل��ة يف
املجال القانوين .

الإداري ��ة والتدري�سية كما رحبت
باملعلمني وامل�ع�ل�م��ات اجل ��دد على
م�ستوى  8مراكز لأ�صحاب الهمم
ت��اب�ع��ة ل� �ل ��وزارة يف دب ��ي وعجمان
و�أم ال �ق �ي��وي��ن وال �ف �ج�ي�رة ور�أ�� ��س
اخليمة ودب��ا الفجرية �إ�ضافة �إىل
مركز التدخل املبكر بدبي ومركز
ال�ت��دخ��ل امل�ب�ك��ر ب��ال�ف�ج�يرة والتي
ُتقدّم خدمات تعليمية وت�أهيلية لــ
 766طالباً وطالبة من �أ�صحاب
ال �ه �م��م وت��وف��ر م� �ب ��ادرات لتعزيز
ال��دم��ج والتمكني وحتفيز العمل
والإنتاجية للطلبة من هذه الفئة
 ..م�شرية �إىل �أهمية دور �أولياء
الأم��ور وجهودهم امل�ساندة خالل
الفرتة املا�ضية الذين تكاتفوا معاً
لرواية ق�صة جناح �أبنائنا �أ�صحاب
ال �ه �م��م .وا��ش�ت�م��ل ح�ف��ل التكرمي

ال � ��ذي � �ش �ه��ده ع �� �ش��رات املعلمني
واملعلمات والطلبة و�أولياء الأمور
عرب خا�صية االت�صال املرئي "عن
بعد" على كلمة ترحيبية وجل�سة
ن �ق��ا� �ش �ي��ة حت� ��ت عنوان"معلمو
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م..ف�خ��ر وعطاء"

حتدث خاللها املعلمون واملعلمات
عن جمريات تعليم وت�أهيل �أ�صحاب
الهمم خ�لال الفرتة املا�ضية من
خالل ا�ستعرا�ض التجارب املتميزة
و�أب ��رز امل��واق��ف وال�ت�ح��دي��ات �أثناء
التعليم عن بعد وكيف مت جتاوز

التحديات اليومية التي واجهتها
الأ�سرة التعليمية و�أول�ي��اء الأمور
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ك�م��ا ت�ق��دم �أولياء
الأم � ��ور ب��ال���ش�ك��ر اجل��زي��ل للكادر
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ع �ل��ى ج �ه��وده��م خالل
الفرتة املا�ضية .

تدعو �إىل مرجعية معرفية عربية يف درا�سة ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي

مركز تريندز ي�صدر درا�سة جديدة بعنوان الإ�سالمويات التطبيقية:
نحو مرجعية معرفية عربية لدرا�سة ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي
العي�ش امل�شرتك؛ وحمور خطابات وممار�سات الإ�سالمويني من منظور مقارن؛
•• ابوظبي-الفجر:
وحم��ور الإ��س�لام��وي��ة يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة؛ وحم��ور الإ��س�لام��وي��ة والق�ضايا
�أ� �ص��در م��رك��ز "تريندز للبحوث واال�ست�شارات" درا� �س��ة ج��دي��دة حت��ت عنوان الأمنية؛ وحمور الإ�سالموية واالقت�صاد؛ وحمور الإ�سالموية والعنف؛ وحمور
"الإ�سالمويات التطبيقية :نحو مرجعية معرفية عربية لدرا�سة ظاهرة الإ�سالموية ومفهوم الآخر؛ و�أخرياً حمور م�ستقبل الإ�سالموية .واختتم معد
الإ�سالم ال�سيا�سي" ،وذلك �ضمن �سل�سلة اجتاهات حول الإ�سالم ال�سيا�سي التي ال��درا��س��ة بالقول "ال ت�ه��دف “الإ�سالمويات التطبيقية” �إىل قمع املقاربات
ي�صدرها املركز .وتهدف هذه الدرا�سة ،وهي اخلام�سة �ضمن ال�سل�سلة �إىل و�ضع الأخرى يف درا�سة ظاهرة الإ�سالموية وال ت�ستطيع ذلك ،لكنها تقرتح فقط موقفاً
مبادئ ملقاربة ت�ؤ�س�س ملرجعية معرفية عربية يف درا�سة ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي نقدياً وتعددياً يف حتليل ظاهرة الإ�سالموية؛ لتجنب ما ن�سميه “الإمربيالية
ولتحديد بع�ض املحاور اجلديدة يف البحث فيها .وقال مع ُّد الدرا�سة ،الدكتور العلمية” (اعتبار �أن هناك تف�سرياً واحداً فقط ،و�أن جميع التف�سريات الأخرى
وائ��ل �صالح الأ�ستاذ امل�شارك بجامعة مونرتيال الكندية ،مدير وح��دة متابعة خاطئة) من جانب ،ولتجنب الن�سبية العدمية (عدم الوقوع يف نوع من امل�ساملة
الإنتاج املعريف يف العامل ،الباحث الرئي�سي مبركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات ،الراديكالية القائمة على فكرة الن�سبية العدمية؛ مبعنى امل�ساواة بني التف�سريات
�إن ه��ذه املرجعية املعرفية العربية تهدف �إىل �أن تكون �صوتاً ل�سردية عربية بغ�ض النظر عن مدى جديتها) من جانب �آخر.
وملنهجيتها و�أدواتها التحليلية ،وذلك يف �ساحة الأكادمييا العاملية املتخ�ص�صة
يف درا�سة ظاهرة الإ�سالموية؛ فمن العبث �أن تكون ظاهرة الإ�سالموية عربية،
يف حني �أن املقاربات غري العربية هي التي تت�سيد ال�ساحة يف حتليلها وفهمها،
خ�صو�صاً �إذا ك��ان يغلب على تلك امل�ق��ارب��ات والأدوات املنهجية ال�سطحية �أو
االختزالية �أو الأدجل ��ة .و�أ��ض��اف �أن ه��ذه الدرا�سة عمل ال ينتهي بكتابتها بل
يبد�أ ،وهو عمل مبني على نوع من احل��وار املعريف املفتوح ب�شكل دائ��م لتجويد
تلك املقاربة قدر الإمكان وجعلها قادرة على مواكبة تطورات الإ�سالموية وعدم
التوقف عن �سرب �أغ��واره��ا من خ�لال ما يك�شف عنها وم��ن خ�لال ما متدنا به
مناهج البحث العلمي بكل جديد .و�أ�شار الدكتور وائل �إىل �أن الدرا�سة تف�صّ ل
تلك املرجعية املعرفية العربية املقرتحة لدرا�سة ظاهرة الإ��س�لام ال�سيا�سي،
وذلك من خالل عر�ض و�شرح مبادئها امل�ؤ�سِّ �سة التالية :التفريق من البداية بني
الإ�سالم والإ�سالموية؛ وتبني منهج نقدي ومدخل وثائقي يرتكز على وثائق
ج��دي��دة؛ ومدخل يتعدى ح��دود التخ�ص�صات؛ ومقاربة تطبيقية تعتمد على
�إ�سالميات حممد �أركون التطبيقية ،بل وتطورها؛ ومقاربة ال تتجاهل الن�صو�ص
امل� ّؤ�س�سة يف حتليل الظاهرة الإ�سالموية؛ ومدخل نقدي للأفكار املتعاطفة مع
الإ�سالموية يف الأكادمييا العاملية؛ ومدخل مقارِن ت�أريخي للأفكار؛ ومدخل
ما بعد كولونيايل يتفادى انحرافاتها جتاه ظاهرة الإ�سالموية؛ و�أخرياً تبني
مقاربة ذات نزعة تفكريية/انعكا�سية  reflexive approachوق��ال د.
وائل �إن هذه الدرا�سة تطرح املحاور املقرتحة لفهم ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي من
جميع جوانبها ،وهي كالتايل :حمور الإ�سالم والإ�سالموية؛ وحمور الإ�سالم
ال�سيا�سي بني ال�سلطة واملعار�ضة؛ وحمور اخلطاب الإ�سالموي واحلداثة وقيم
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درزي
وزري للتطريز واخلياطة
رخ�صة رقم CN 2706710:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�صدف لرتكيب
االبواب والنوافذ
رخ�صة رقم CN 1850097:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فنون �صالح �ساملني العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جعفر ح�سن البيتى الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة 515/لزينة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1127660:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمه حممد عبيد حممد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يا�سر علي �سلطان �سامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا ماء الورد
رخ�صة رقم CN 1935586:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خلفان �سامل حممد �صالح املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد �سلطان �سعيد حميد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اال�سطوره الزراعية
رخ�صة رقم CN 2546637:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �صالح حممد طه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد بن �سامل بن �سيف بن حممد البلو�شى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش م خ
تعديل �إ�سم جتاري من /اال�سطوره الزراعية
ALASTORA ACRICULTURAL

�إىل /اال�سطورة الزراعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALASTORA AGRICULTURAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1152317:باال�سم التجاري:امل�صب للمزاد
ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما
كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون توب كواليتي
للرجال رخ�صة رقم CN 2333830:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد احمد علي احمد املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بخيت �سامل بخيت ال�صيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة �شكينة تيك للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:صناعية العني � -صناعية العني بناية �سامل بخيت
�سويدان بخيت النعيمي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1176212 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/26:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105028980:تاريخ التعديل2021/10/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/تراك�س انرتنا�شيونال ليمتد
(اجلن�سية :اململكة املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع
ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :شارع حمدان  -مبنى
ال�سيد خليفه هامل خادم ال غيث � -ص.ب )63297:واملقيدة
حتت رقم ( )5500يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تريونغ لل�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/داما�س املتحدة
للمقاوالت العامة  -ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1150452:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فهد عبداهلل حميد ال�شني العامرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد حميد را�شد املقباىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � 300000إىل 150000
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستيد فا�ست لالكرتونيات
رخ�صة رقم CN 1309546:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شرف الدين كارايل مويدين حاجى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على يو�سف على النعيمى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1.5*3اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /ستيد فا�ست لالكرتونيات

THRIWING GENERAL MAINTENANCE &CONTRACTING LLC. L.L.C

STEADFAST ELECTRONICS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002

STEADFAST ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إىل� /ستيد فا�ست لالكرتونيات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

رخ�صة رقم CN 3659123:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /تريونغ لل�صيانة العامة ذ.م.م
THRIWING GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل  /تريونغ لل�صيانة واملقاوالت العامة ذ.م.م

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عنوان التحدي
للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2915892:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امنه �سعيد خلفان ها�شل الغريبي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد احمد عبداحلبيب عامر الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية نور احلياة
رخ�صة رقم CN 1509568:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبيد �سامل م�سعود الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر يو�سف نا�صر غامن احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شهرزاد لال�ستثمار
رخ�صة رقم CN 3958049:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة وليد ابراهيم حممد جا�سم احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف را�شد حميد عبداهلل البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبي�شل �سبيد
للعناية بال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3990941:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالواحد خمي�س عبيد مدغم الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح �سامل حممد احمد الكربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االجواء ال�ساحرة
للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2846586:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سالمه ح�سن �صاحبك �صاحلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد حمد �سعيد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميالنو لالزياء
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1038333:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
ر�ضا فتح اهلل زارعي من  %20اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�سني توانا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
املطبخ الراقي للمطابخ ولوازمها
رخ�صة رقم CN 1320439:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغه يف كلني
رخ�صة رقم CN 2519135:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد بن نا�صر بن حممد العرميي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة �سيف ابراهيم �سيف العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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ليبيا ..ل�صالح من توقف م�شروع م�صفاة �أوباري � 8سنوات؟
•• طرابل�س-وكاالت

اتهم خ�براء يف ال�ش�أن الليبي حمافظ امل�صرف امل��رك��زي بليبيا،
ال�صديق الكبري ،بالت�سبب يف تعطيل �إن���ش��اء م�صفاة النفط يف
اجلنوب؛ ما �أدى لتعطيل م�شاريع التنمية التي يعد النفط �شريانا
لها ،وهجرة كثري من الكفاءات من جنوب البالد لقلة الفر�ص.
و�أعلن رئي�س احلكومة الليبي عبد احلميد الدبيبة �أول �أول �أم�س
الأح��د ال���ش��روع يف �إن���ش��اء م�صفاة نفط جنوب ال�ب�لاد ق��رب حقل
“ال�شرارة” النفطي مبنطقة �أوب��اري ،بكلفة  600مليون دوالر
خ�لال ثالثة �أع��وام .ويف �إ��ش��ارة �إىل �أن��ه م�شروع ج��اء مت�أخرا قال
الدبيبة يف م�ؤمتر �صحفي من مقر امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف

�أزمة عاملية بعد تعطل في�س بوك

•• عوا�صم-وكاالت

�شهد العامل انقطاعاً طوي ً
ال خلدمات
في�س ب��وك ومن�صتيها الرئي�سيتني
وات ����س �آب ،وان���س�ت�غ��رام ،طيلة �أكرث
من � 6ساعات ب�سبب عطل فني كبد
م�ؤ�س�س ال�شركة مارك زوكربريغ 7
مليارات دوالر.
ووف ��ق ��ص�ح��ف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
ال�ث�لاث��اء ،ه��اج��م اجلي�ش ال�سوداين
وكراً للمتطرفني بعد �أيام من عملية
�سابقة �ضد تنظيم داع�ش ،يف م�ؤ�شر
ع�ل��ى ت�ضاعف ال�ق�ل��ق م��ن ا�ستفحال
الإرهاب يف البالد.

�أك��د ت�ق��ري��ر ج��دي��د ��ص��در ع��ن الأمم
املتحدة �أن كوريا ال�شمالية وا�صلت
براجمها لتطوير الأ�سلحة رغم �أنها
ت��واج��ه �أزم��ة اقت�صادية ت��زداد �سوءا
ج� � ّراء احل���ص��ار ال ��ذي ف��ر��ض�ت��ه على
نف�سها يف ظل كوفيد.
وت�خ���ض��ع ب�ي��ون��غ ي��ان��غ �إىل عقوبات
دولية على خلفية برناجميها النووي
وال�ب��ال���س�ت��ي ،ال�ل��ذي��ن ت�ق� ّدم��ا ب�شكل
مت�سارع يف عهد الرئي�س احلايل كيم
جونغ �أون.
وجاء التقرير بعدما �أثارت بيونغ يانغ
قلقا دول�ي��ا ج � ّراء �سل�سلة اختبارات

ر� �س �م �ي��ة ،م ��ا � �ض��اع��ف امل � �خ� ��اوف يف
ال���س��ودان ،امل�ه��دد ب�ع��ودة الإره ��اب ،يف
الوقت الذي ترتفع التحذيرات من
النزعات االنف�صالية اجلديدة.
ووف� ��ق ��ص�ح�ي�ف��ة الأن� �ب ��اء الكويتية
“تفاعلت �أزمة �إغالق املوانئ والطرق
يف �شرق ال�سودان ،حيث حذر جمل�س
ال ��وزراء م��ن ن�ف��اد امل �خ��زون الدوائي
وانعدام �سلع �إ�سرتاتيجية بالبالد ،يف
ظل ا�ستمرار االحتجاج القبلي الذي
�أدى لإغالق املوانئ بالبحر الأحمر،
وال �ط��ري��ق ال �ق��وم��ي ب�ي�ن اخلرطوم
وبورت�سودان».
ويف امل �ق��اب��ل ،ق ��ال ع �ب��داهلل �أوب�شار
املتحدث با�سم جمل�س نظارات البجا
والعموديات امل�ستقلة �شرق ال�سودان،
�إن “الإقليم ال�شرقي �سيظل مغلقاً
ول � ��ن ت �ف �ت��ح امل� ��وان� ��ئ وال � �ط� ��رق �إال
بعد �إل �غ��اء م�سار ��ش��رق ال���س��ودان يف
مفاو�ضات جوبا».
ومن جهته ،قال اللواء عثمان الباقر،
ال �ق �ي��ادي يف امل�ج�ل����س الأع �ل��ى للبجا
وال�ع�م��ودي��ات� ،إن “املجل�س �سيعلن
دول��ة البجا امل�ستقلة ع��ن ال�سودان
بعد � 10أيام».
و�أ� � �ض� ��اف يف ت �� �ص��ري��ح ن �ق �ل��ه موقع
“احلرة”“ ،جتاوز �أي ت�صعيد مدين
يف التعاطي مع اخلرطوم واالنتقال
�إىل الت�صعيد الثوري” .ونقل عن املجل�س القانوين
ملجل�س البجا �إعالنه “الدخول يف ع�صيان مدين ب�شرق
ال�سودان».

�صحف عربية :ال�سودان بني فكي الإرهاب واالنف�صال

عطل فني �أم ا�ستهداف؟
قالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”،
�إن ��ه يف ان �ت �ظ��ار م�ع��رف��ة م��ن امل�شكلة
التي �أث��رت على خدمات في�س بوك،
�إال �أن �شبكة ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
�أ�شارت �إىل وجود عطل يف نظام ا�سم
ال �ن �ط��اق ،وا��س�ت�ب�ع��دت ت�ع��ر��ض�ه��ا �إىل
هجوم �إلكرتوين.
ورغم ت�أكيد ال�شركة ،ال تزال ال�شكوك
حت ��وم يف ح�ق�ي�ق��ة ال �ع �ط��ل الوا�سع،
والأزمة التي خلفها توقف عدد كبري
�آخر من املن�صات جزئياً �أو كلياً �أم�س
الإث�ن�ين ،يف ظل االتهامات املتنامية
لفي�س بوك ،و�آخرها ما ك�شفته م�سربة الوثائق ال�سرية
فران�سي�س هوغن ل�صحيفة “وول �سرتيت جورنال”،
واملطالبة بتحقيق معمق يف ال�شبكة و�أ�ساليب عملها.
و�أو��ض�ح��ت “ال�شرق الأو�سط” �أن�ه��ا اخ�ت�برت وظيفة
“بينغ” ال��س�ت���ش�ع��ار وج ��ود “نب�ض” ب�ي�ن كمبيوتر
امل�ستخدم واجل�ه��از اخل��ادم امل�ستهدف ،الختبار قيا�س
نب�ض مع الأج�ه��زة اخل��ادم��ة لفي�س ب��وك ،ووات����س �آب،
و�إن�ستغرام ،دون جدوى.
واع�ت�برت ال�صحيفة �أح��د احتمالني ،ف��إم��ا �أن جميع
الأجهزة اخلادمة املواجهة للم�ستخدم متوقفة متاماً،
وهو �أمر نادر جداً ،و�إما �أن خدمة نظام عنونة املواقع
“دي �إن �إ�س” الذي يرتجم ا�سم املوقع �إىل  12رقماً
ت��دل م��وج�ه��ات الإن�ت�رن��ت ال�ع��امل�ي��ة �إىل م��وق��ع اجلهاز
اخل ��ادم ب��ا��س�ت�خ��دام م��ا ي�ع��رف ب�بروت��وك��ول الإنرتنت
متوقفة ،الأم��ر الذي قد يدل على ا�ستهداف مق�صود
ملن�صات في�س بوك �أو �أجهزة ترجمة عناوين املواقع.
و�أ�ضافت �أن �أي عطل ي�صيب ج�ه��ازاً خ��ادم�اً قد ي�ؤثر
على جميع اخلدمات ،ولكن الأم��ر الالفت للنظر هو
�أن تعطل ج�ه��از خ��ادم ي� ��ؤدي �إىل عمل املن�صة ب�شكل
حمدود ،بحيث تظهر ر�سالة خط�أ فني من ال�شركة �أمام
امل�ستخدمني ،بينما مل ت�ستطع الكمبيوترات والهواتف
الو�صول �إىل �أي �صفحة يف عطل الأم�س ،حتى �صفحة
اخل �ط ��أ ال�ف�ن��ي .مُ�ضيفة �أن الفر�ضية امل��رج�ح��ة ،هي
توقف الأجهزة املرتجمة للعناوين� ،سواء ب�سبب عطل
فني �أو ا�ستهداف تخريبي مق�صود ،ذل��ك �أن خدمات
�سالك ،توقفت يوم اجلمعة املا�ضي �أي�ضاً.
•• �سيول�-أ ف ب

طرابل�س“ :نعلن اليوم بدء خطوة جبارة ،بالبدء الفعلي يف �إن�شاء
م�شروع م�صفاة للنفط يف اجلنوب ،ال��ذي انتظره �أه��ايل املنطقة
منذ ��س�ن��وات ط��وي�ل��ة» .لكن م��ا �سبب “طول االنتظار” رغ��م �أن
“التغطية املالية متوافرة” ،وفق حديث الدبيبة ،وبالرغم من
�إ�صدار احلكومة يف  ،2013وكان ير�أ�سها علي زيدان ،القرار رقم
 766الذي ن�ص على ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة حتت ا�سم “م�صفاة
اجلنوب لتكرير النفط”؟ يف تقدير وكيل وزارة الداخلية الليبي
الأ�سبق ال�سفري ح�سن ال�صغري ،ف�إن ت�صريح الدبيبة ي�ؤكد ما تردد
“مرارا وتكرارا” عن عرقلة حمافظ م�صرف ليبيا املركزي املدعوم
�إخوانيا ،ال�صديق الكبري ،لأي قرار ال ي�ضمن ا�ستمراره يف من�صبه.
وتابع“ :حينما �صدر قرار �إن�شاء امل�صفاة  2013كانت احتياطيات

النقد الأجنبي مل تت�أثر مبا ي�سمى عملية “فجر ليبيا” وما تبعها
من كوارث ،واليوم ويف ظل عجز مايل كبري ،ونهاية �سنة مالية من
غري ميزانية ،تقرر متويل امل�صفاة».
و�أعرب ال�صغري عن قلقه من �أال يرى امل�شروع النور؛ لوجود “لوي
ين�شد الهيمنة على اجلنوب ومقدراته ،ويعمل مبنهجية ل�ضمان
خ�ضوعه والإمعان يف ابتزازه بكل ما هو حيوي لأهله».
وب��دوره حذر املحلل ال�سيا�سي الليبي الهادي عبد الكرمي من �أن
ال�صديق الكبري هدفه البقاء يف من�صبه ب ��أي �شكل ،والآن يلمع
�صورته ب�إفراجات عن املبالغ للم�شروعات ،رغم �أنه هو ال�شخ�ص
نف�سه الذي حتدث من قبل على �أن ليبيا “على حافة الإفال�س».
ويخ�شى ال�ك�ب�ير م��ن �أن ينتخب رئ�ي����س ي�ستطيع �أن يطيح به،

�أزمة في�س بوك
من جهته نقل موقع “احلرة” �أن �شركة في�س بوك
ت���ص��ر ع�ل��ى ن�ف��ي ال�ت�ع��ر���ض �إىل ه �ج��وم �أو ا�ستهداف،
م�ؤكد ًة �أن �سبب االنقطاع “تغيريات يف �إعدادات �أجهزة
التوجيه ،الراوتر».
و�أو� �ض �ح��ت ال���ش��رك��ة �أن مهند�سيها ك���ش�ف��وا �أن �سبب
العطل الذي واجه م�ستخدمي من�صاتها حول العامل
“تغيريات يف �إع��دادات �أجهزة الراوتر الأ�سا�سية التي
تن�سق حركة مرور ال�شبكة بني مراكز البيانات لدينا”،
م�ؤكدة �أنه ال “�أدلة” على تعر�ض بيانات امل�ستخدمني
لالخرتاق.
وت��زام�ن��ت �أزم ��ة في�س ب ��وك ،م��ع م�شكلة �أخ� ��رى ،بعد
مطالبات بالتحقيق مع ال�شركة ،بعد ت�سريبات موظفة
�سابقة ل�صحيفة وول ��س�تري��ت ج��ورن��ال الأمريكية،
ومطالبة البيت الأبي�ض ،والكونغر�س ،بتحقيق �أكرث
عمقاً يف ممار�سات و�سيا�سات ال�شركة.
وعلقت املتحدثة با�سم البيت الأب�ي����ض ،ج�ين �ساكي،
�أم�س الأول االثنني على الت�سريبات عن طريقة عمل
عمالق التوا�صل االجتماعي ،في�س ب��وك ،بعد �شهادة
مكتوبة مل�س�ؤولة �سابقة بال�شركة عن �سيا�سات “مثرية
للجدل” داخلها.
وق��ال��ت ��س��اك��ي �إن وا��ش�ن�ط��ن ت�ن�ظ��ر �إىل الت�سريبات
باعتبارها �أح��دث حلقة تو�ضح �أن “التنظيم الذاتي”
داخ ��ل ��ش��رك��ات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ال�ضخمة “ال
يعمل».
واعتربت ،وفق “�سي �إن �إن”� ،أن تلك الت�سريبات تثبت

�صحة “القلق الكبري ال��ذي عرب عنه الرئي�س بايدن،
وامل���ش��رع��ون م��ن احل��زب�ي�ن ،ع��ن كيفية ع�م��ل عمالقة
و�سائل التوا�صل االجتماعي».
وتزامنت ت�صريحات املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض
مع خلل ا�ستثنائي �ضرب ،تطبيقات ال�شركة ال�شهرية
في�سبوك و�إن�ستغرام وتويرت ،ا�ستمر لعدة �ساعات ،فيما
رجحت تعليقات �أن يكون �سبب تقني وراء اخللل الذي
�أدى �إىل تراجع قيمة �أ�سهم ال�شركة.
وق��ال��ت فران�سي�س ه��وغ��ن ،يف �شهادتها التي �ستطرح
اليوم �أم��ام جلنة التجارة الفرعية يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي:
“عندما �أدركنا �أن �شركات التبغ كانت تخفي الأ�ضرار
ال �ت��ي ت���س�ب�ب�ه��ا ،ات �خ��ذت احل �ك��وم��ة �إج � � ��راءات .عندما
اكت�شفنا �أن ال���س�ي��ارات ك��ان��ت �أك�ث�ر �أم��ان �اً م��ع �أحزمة
املقاعد ،اتخذت احلكومة �إج��راء� ..أنا�شدكم �أن تفعلوا
ال�شيء نف�سه هنا” مع في�س بوك.
واع �ت�برت خ�ب�يرة ال�ب�ي��ان��ات �أن ��ه “عندما يتعني على
امل���س��ؤول�ين التنفيذيني يف في�س ب��وك االخ �ت �ي��ار بني
الأرباح �أو �أمان امل�ستخدم ،ف�إن الأرباح تربح».
�إرهاب وانف�صالية
بعد ك�شف خلية داع�شية وفق ال�سلطات ال�سودانية يف
اخلرطوم و�سقوط قتلى وجرحى يف مداهمة �أمنية،
جتددت �أم�س الأول يف العا�صمة اخلرطوم اال�شتباكات
ب�ين ق��وات الأم��ن ال�سودانية و�إره��اب�ي�ين ،خلفت قتلى
وج��رح��ى ،ح�سب م��ا ق��ال �شهود ع�ي��ان وو��س��ائ��ل �إعالم

منعرج حا�سم
م��ن جهتها ن�ق�ل��ت �صحيفة “العرب” ال�ل�ن��دن�ي��ة �أن
ال���س��ودان ،دخ��ل منعرجاً حا�سماً بعد تنامي احلوادث
الإره��اب �ي��ة ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع اخل�لاف��ات امل�ستفحلة بني
القيادات الع�سكرية واملدنية “ما يزيد من التحديات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال�سلطة التنفيذية يف ظ��ل التباعد
احل ��ا�� �ص ��ل ب �ي�ن امل� �ك ��ون�ي�ن ال �ع �� �س �ك��ري واملدين” يف
اخلرطوم.
و�أو��ض�ح��ت املحللة ال�سيا�سية درة قمبو� ،أن االنق�سام
“يدمر احلياة ال�سيا�سية اله�شة و�ستكون له انعكا�سات
مبا�شرة على متا�سك الن�سيج الوطني ،لأن هناك قوى
الت��زال حتركها الأه��داف القبلية يف حني �أن ال�سودان
ك�ب�ل��د م�ن�ه��ك وي� �ح ��اول اخل � ��روج م ��ن � �س �ن��وات القمع
واحل� ��روب الأه�ل�ي��ة واحل �ك��م الع�سكري الإخ� ��واين لن
يتحمل ت�شرذماً جديداً».
�أم��ا املحلل ال�سيا�سي مرت�ضي ال�غ��ايل ،ف�شدد على �أن
املكون الع�سكري يدرك رف�ض املجتمع الدويل �أن يقبع
وحيداً على ر�أ���س ال�سلطة مقابل �إزاح��ة املدنيني ،و�أن
م��واق��ف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ومنظمة الأمم املتحدة،
ودول الرتويكا ،من اخلالفات منحته �إ�شارات على �أن
م�ضيه يف هذا الطريق لن ي�ضمن له مكا�سب �سيا�سية
يف امل�ستقبل.

تقرير �أممي :كوريا ال�شمالية توا�صل تطوير الأ�سلحة
�صاروخية �أجرتها يف غ�ضون ب�ضعة
�أ�سابيع ،ما دفع جمل�س الأمن الدويل
لعقد اجتماع طارئ.
وذك� � ��ر ال �ت �ق��ري��ر ال� � ��ذي ن �� �ش��ر على
الإن�ت�رن��ت ال�ث�لاث��اء بتوقيت �سيول
وي�غ�ط��ي ال �ف�ت�رة م��ن ال �� �س��اد���س من
�شباط/فرباير حتى الثالث من �آب/
اغ�سط�س� ،أن كوريا ال�شمالية وا�صلت
تطوير براجمها الت�سلحية.
وج��اء يف التقرير ال��ذي �أعّدته جلنة
خ�براء ت��راق��ب العقوبات على البلد
امل �ع��زول “رغم ت��رك�ي��ز ال �ب�ل�اد على

حم�ن�ت�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت ��زداد
�� �س ��وءا ،وا� �ص �ل��ت ج �م �ه��وري��ة كوريا
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة (اال�سم
الر�سمي لكوريا ال�شمالية) تطوير
برناجميها النووي والبال�ستي».
ومل جت��ر بيونغ يانغ عملية �إطالق
ل���ص��واري��خ بال�ستية ع��اب��رة للقارات
�أو اختبارا نوويا منذ العام ،2017
ل�ك��ن ال�ت�ق��ري��ر ل�ف��ت �إىل �أن �ه��ا �أجرت
اختبارات “جتمع بني التكنولوجيا
البال�ستية وتكنولوجيا التوجيه”
فيما ت��وا��ص�ل��ت الأن���ش�ط��ة يف مواقع

رئ �ي �� �س �ي��ة ع �ل��ى � �ص �ل��ة بربناجمها
النووي.
وم �ط �ل��ع � ،2020أغ �ل �ق ��ت كوريا
ال �� �ش �م��ال �ي��ة ح� ��دوده� ��ا يف حم��اول��ة
حلماية نف�سها من وباء كوفيد ،الذي
ظهر �أوال يف ال�صني امل�ج��اورة ،لكنها
“وا�صلت ج �ه��وده��ا غ�ي�ر امل�شروعة
للح�صول على م�ك� ّون��ات معيّنة من
اخل � ��ارج وال �ب �ح��ث ع��ن ف��ر���ص لنقل
منتجاتها �إىل �شركائها».
و�أكد �أن احل�صار الذي فر�ضته جراء
ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا وا� �ص��ل “الت�أثري

ب�شكل ج��وه��ري ع�ل��ى ح��رك��ة النا�س
والب�ضائع ،امل�شروعة وغري امل�شروعة،
�ضمن و�إىل ومن البالد».
وف �ي �م��ا “توقف نظريا” ا�سترياد
املنتجات اال�ستهالكية ،مب��ا يف ذلك
ت �ل��ك ال �ف��اخ��رة امل �ح �ظ��ورة مبوجب
ال�ع�ق��وب��ات الأمم �ي��ة� ،إال �أن التقرير
ن�وّه �إىل �أن التحقيقات جارية ب�ش�أن
عمليات نقل ��س�ي��ارات فخمة ب�شكل
خمالف للقانون.
ومل ت �ن �خ��رط ب �ي��ون��غ ي ��ان ��غ يف �أي
حم��ادث��ات ن��ووي��ة منذ ان �ه��ارت ثاين

ق�م��ة ب�ين ك�ي��م وال��رئ�ي����س الأمريكي
ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب يف هانوي،
فيما رف�ضت جهود جارتها اجلنوبية
لإعادة �إحياء املحادثات.
ويف عهد الرئي�س الأمريكي احلايل
ج��و ب��اي��دن� ،أع��رب��ت وا�شنطن مرارا
ع��ن رغبتها لقاء ممثلني ع��ن كوريا
ال�شمالية ،فيما �أكدت �أن الهدف نزع
�سالح بيونغ يانغ النووي.
والأ�سبوع املا�ضي ،ندد كيم بعرو�ض
وا��ش�ن�ط��ن امل �ت �ك��ررة ل�ع�ق��د حمادثات
دون ��ش��روط م�سبقة على اعتبارها
“خدعة �سخيفة” ،م� ّت�ه�م��ا �إدارة
ب��اي��دن مبوا�صلة �سيا�سية الإدارات
ال�سابقة “العدائية».

بينهم لبنانيون ..فيديو ير�صد م�أ�ساة مهاجرين عند حدود بولندا

•• بريوت-وكاالت

انت�شر عطلة نهاية الأ�سبوع يف لبنان على مواقع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي وو� �س��ائ��ل �إع�لام �ي��ة حم�ل�ي��ة ف�ي��دي��و مرفق
بت�سجيل �صوتي الم ��ر�أة ي��رج��ح �أن�ه��ا لبنانية ت�ستغيث
وتطلب مد يد العون للعودة �إىل بالدها.
و�أظ �ه��ر ال�ف�ي��دي��و ع ��دداً م��ن امل�ه��اج��ري��ن ال�ع��ال�ق�ين على
احل ��دود ب�ين بيالرو�سيا وب��ول�ن��دا ،علمت “�سكاي نيوز
عربية” �أن فيهم م��ن اجلن�سيتني ال�سورية والعراقية
وبع�ض اللبنانيني ،وهم يف و�ضع �سيئ وينا�شدون املعنيني
يف بالدهم م�ساعدتهم و�إنقاذهم.
وذك��رت معلومات �صحفية �أن املهاجرين بعد �أن ح�صلوا
على ت�أ�شريات �سياحية� ،سافروا �إىل بيالرو�سيا بهدف
ال��دخ��ول �إىل �إح ��دى ال ��دول الأوروب� �ي ��ة (�أمل��ان �ي��ا) ،لكن
ال�شرطة يف بولندا  -بح�سب الفيديو -قب�ضت عليهم،
و�أعادتهم �إىل بيالرو�سيا التي رف�ضت بدورها �إدخالهم
�إىل �أرا�ضيها ،ف�أ�صبحوا عالقني على احل��دود ،بح�سب
ما ن�شرت و�سائل �إعالم حملية ومت �إق�صا�ؤهم �إىل خارج
احلدود ،حيث يواجهون ظروفاً معي�شية �صعبة.
وت�ق��ول �إح ��دى امل��واط�ن��ات يف الفيديو“ :نحن مهددون
ب��ال�ق�ت��ل وه��وات�ف�ن��ا � �س��وف ت�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ب�ع��د نفاذ
ال�شحن منها» .وظهر يف الفيديو منا�شدة المر�أة يرجح
�أنها لبنانية تبكي وتتوا�صل مع �أحد مكاتب ال�سفر من
�أج��ل �إنقاذها “�أرجوكم �أن��ا ابنتكم نحن من��وت وال �أريد
امل��وت ه�ن��ا ،لدينا ت��ذاك��ر �سفر وم��ال �إال �أن�ن��ا منعنا من

دخول �أي من الدولتني� ،سنموت هنا .و�أهلي ال يعرفون
بذلك» .وقال �شاهد عيان“ :ما نعلمه �أن هذه املجموعة
وبينها ن�ساء ورمبا �أطفال انطلقت نحو تركيا يف حماولة
للدخول �إىل �أملانيا عن طريق بيالرو�سيا ،وقبل �أ�سبوع
من اليوم كان ب�إمكان اللبناين الدخول �إىل بيالرو�سيا

دون ت�أ�شرية دخول ،وكل ما عرفناه �أن بولندا �أعلنت حالة
الطوارئ وهم يف الطريق و�أقفلت حدودها».
ويف ات�صال م�سائي ملوقع “�سكاي نيوز عربية “ مع مدير
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والقن�صلية يف وزارة اخلارجية اللبنانية
ال�سفري غ��ادي خ��وري حت��دث ق��ائ�لا“ :تفا�صيل حادثة

م�شابهة جرت يف املنطقة نف�سها قبل �شهر من الآن ،و�أنه
“وبعد تدخل وزارة اخلارجية اللبنانية واالت�صال مع
�سفريي لبنان يف بيالرو�سيا وبولندا مت التو�صل يومها
�إىل املواطنني الذين كانوا عالقني وجتاوبت ال�سلطات
و�سمحت لهم بالدخول �شرط الرتحيل ،ولكن فوجئنا
بهروبهم نحو ليتوانيا ومنها �إىل جهات جمهولة» .ووعد
اخل ��وري بالتوا�صل ل�ي�ل ً
ا م��ع �سفريي لبنان يف ك��ل من
بيالرو�سيا وبولندا ملعرفة املزيد من التفا�صيل.
وختم حديثه م�شرياً �إىل “�أنه وفق القانون الدويل ف�إن
الدولة اللبنانية ملزمة ب��إع��ادة العالقني �إىل لبنان �إذا
كانوا فع ً
ال بني حدود البلدين” ،وقال �إن “بع�ض التجار
ي�شجعون العائالت على الهجرة غري ال�شرعية».
وق ��ال ��ش��اه��د ع�ي��ان م��ن ط��راب�ل����س ع�ل��ى ع�ل��م ب�أ�شخا�ص
رح �ل��وا بالطريقة نف�سها �إن “املكان ال ��ذي ي�ق��ال �إنهم
عالقون فيه يعرف باملنطقة املحرمة وفيه جي�ش وحر�س
ويرجح بح�سب �شهود عيان يف عا�صمة ال�شمال
ح��دود»ّ .
طرابل�س �أن “تكون رحلة ه��ؤالء قد انطلقت من قبالة
احلدود ال�سورية ـ اللبنانية البحرية يف عكار �أو من ميناء
طرابل�س وفق ما جرت العادة م�ؤخراً هرباً من الظروف
املعي�شية ال�صعبة يف لبنان التي يطلق عليها ا�سم “الهجرة
الثالثة «.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن��ه وق�ب��ل �أي ��ام وق��ع الرئي�س البولندي
�أندريه دودا ،مر�سوماً ب�ش�أن �إع�لان حالة الطوارئ ملدة
 30يوماً على احل��دود مع بيالرو�سيا ،خوفاً من تدفق
املهاجرين �إىل �أرا�ضيه.

واحلديث لعبد الكرمي ،الذي �أكد �أن حجم املخالفات التي ارتكبها
�ستجعل ال�سجن م�صريه لو حوكم.
ونبه �إىل وج��وده خ��ارج البالد حاليا ،حيث ي�سعى ل�ضمان حليف
خارجي ،ما ميكن �أن ي�سهم يف “التمديد له” يف املن�صب.
وتقدم  12نائبا بالربملان ،الأحد ،بطلب �إىل رئي�س الربملان عقيلة
�صالح لإيقاف الكبري و�إحالته ملكتب النائب العام للتحقيق فيما
ُن�سب �إليه من اتهامات وردت يف تقرير لديوان املحا�سبة ب�إهدار
مليار ون�صف مليار دوالر من �أموال امل�صرف.
وهنا يو�ضح الناطق با�سم املجل�س البلدي ل�سبها باجلنوب� ،أ�سامة
ال��وايف� ،أن نق�ص املحروقات يف املنطقة م�ستمر منذ � ،2014إذ
يعتمد بن�سبة  99%على م�ستودع م�صراتة.
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عوا�صم
طوكيو
قال فوميو كي�شيدا رئي�س الوزراء الياباين اجلديد �أم�س الثالثاء
�إنه تلقى ر�سالة “قوية” من الرئي�س الأمريكي جو بايدن بالتزام
ال��والي��ات املتحدة بالدفاع ع��ن ج��زر متنازع عليها يف بحر ال�صني
ال�شرقي تعرف يف اليابان بجزر �سينكاكو.
و�أ�ضاف كي�شيدا لل�صحفيني يف مقر �إقامته �أن البلدين احلليفني
�أكدا �أي�ضا ،خالل املحادثات الهاتفية التي ا�ستمرت قرابة ع�شرين
دقيقة �صباح الثالثاء ،على التعاون من �أجل �ضمان حرية احلركة يف
منطقة املحيطني الهندي والهادي.
جاء االت�صال بعد يوم من دعوة كي�شيدا �إىل انتخابات برملانية يف 31
من �أكتوبر ت�شرين الأول وتعهده بتعزيز جهود الت�صدي للجائحة.
وانتخب الربملان كي�شيدا رئي�سا جديدا للوزراء �أم�س الأول االثنني.
وق��ال كي�شيدا “�أكدنا على العمل معا م��ن �أج��ل تعزيز التحالف
الأم��ري �ك��ي ال �ي��اب��اين ،وح��ري��ة وان�ف�ت��اح منطقة املحيطني الهندي
والهادي� ...أكدنا �أي�ضا على �أننا �سنعمل معا ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة
بال�صني وكوريا ال�شمالية» .و�أ�ضاف “وعلى وجه اخل�صو�ص ،عرب
الرئي�س بقوة عن التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن اليابان ،مبا
يف ذلك ما يتعلق باملادة اخلام�سة من املعاهدة الأمنية بني الواليات
املتحدة واليابان” يف �إ�شارة �إىل التزامات الواليات املتحدة الدفاعية
جتاه اليابان والتي ت�شمل اجلزر غري امل�أهولة.

باري�س
�أع��رب الرئي�س الفرن�سي �إميانوبل م��اك��رون عن “ثقته” بنظريه
اجل��زائ��ري عبد املجيد تبون داع�ي��ا �إىل “تهدئة” ب�ش�أن موا�ضيع
الذاكرة ،يف وقت تقوم �أزمة دبلوما�سية بني البلدين �شهدت ا�ستدعاء
اجل��زائ��ر �سفريها يف باري�س .وق��ال م��اك��رون يف مقابلة مع فران�س
�إن�تر “�أمتنى ح�صول تهدئة لأنني �أظ��ن �أن��ه من الأف�ضل التحاور
وامل�ضي قدما” داعيا �إىل “االعرتاف بالذاكرات كلها وال�سماح لها
بالتعاي�ش” .وتابع “�أكن احرتاما كبريا لل�شعب اجلزائري و�أقيم
عالقات ودية فعال مع الرئي�س تبون” عازيا التوترات احلالية �إىل
اجلهود املبذولة يف فرن�سا حول عمل الذاكرة ب�ش�أن حرب اجلزائر.
و�أثار ماكرون غ�ضب اجلزائر بعد كالم نقلته عنه �صحيفة لوموند
ق��ال فيه �إن اجل��زائ��ر �أن���ش��أت بعد ا�ستقاللها ال�ع��ام “ 1962ريعا
للذاكرة” كر�سه “النظام ال�سيا�سي-الع�سكري” فيها.
وب��ا��ش��ر م��اك��رون� ،أول رئ�ي����س فرن�سي م��ول��ود ب�ع��د ح��رب اجلزائر
( ،)1962-1954عمال على ال��ذاك��رة غ�ير م�سبوق ح��ول هذه
احل��رب ال�ت��ي ال ت��زال ذك��رى �أليمة يف نفو�س م�لاي�ين الفرن�سيني
واجلزائريني ،واتخذ يف الأ�شهر الأخ�يرة �سل�سلة من “االجراءات
الرمزية” يف هذا ال�سياق.

وا�شنطن
رح�ب��ت ال��والي��ات امل ّتحدة ب��إع��ادة الكوريتني ت�شغيل خ��ط اال ّت�صال
ّ
ال�ساخن بينهما ،جمدّدة دعوتها بيونغ يانغ للدخول بدون �شروط
م�سبقة يف حوار ب�ش�أن تفكيك تر�سانتيها النووية والبال�ستية.
و�أع � ��ادت ال�ك��وري�ت��ان ت�شغيل خ��ط االت �� �ص��ال ال���س��اخ��ن بينهما عرب
احلدود ،يف خطوة قالت �سيول �إنها قد ت�ساعد يف حت�سني العالقات
بعدما �أث��ارت بيونغ يانغ قلقاً عاملياً ب�سل�سلة التجارب ال�صاروخية
التي �أجرتها يف الأ�سابيع الأخرية.
وك��ان��ت ك��وري��ا ال�شمالية قطعت يف حزيران/يونيو  2020ب�شكل
�أحادي ك ّل االت�صاالت الع�سكرية وال�سيا�سية الر�سمية وذلك ر ّداً على
�إر�سال نا�شطني من�شورات مناه�ضة لل�شمال عرب احلدود.
ور ّداً على �إع��ادة ت�شغيل اخل��ط ال�ساخن ق��ال املتحدّث با�سم وزارة
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س لل�صحافيني �إنّ الواليات امل ّتحدة
تدعم “احلوار والإج ��راءات بني الكوريتني ،ف� ً
ضال عن التعاون”
بينهما .وذ ّكر املتحدّث با�ستعداد �إدارة الرئي�س جو بايدن للتفاو�ض
مع كوريا ال�شمالية على تفكيك برناجمها النووي ،وذلك بعد �أيام
من و�صف الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون العر�ض املتك ّرر
من الأمريكيني للحوار ب�أ ّنه “واجهة لإخفاء خداعهم و�أعمالهم
العدائية».

تايوان ّ
حتذر من «عواقب كارثية»
يف حال �سيطرت ال�صني على اجلزيرة

•• تايبيه�-أ ف ب

ح��ذرت رئي�سة ت��اي��وان ت�ساي �إن ��غ-ون يف م�ق��ال �أم����س ال�ث�لاث��اء م��ن “عواقب
كارثية” يف حال �سيطرت ال�صني على اجلزيرة ،وتعهدت “القيام بكل ما يلزم”
ملواجهة تهديدات بكني .وت�أتي ت�صريحات ت�ساي بعد توغل نحو  150طائرة
�صينية يف منطقة الدفاع اجلوي التايوانية منذ  1ت�شرين الأول�/أكتوبر ،وهو
رقم غري م�سبوق .وتعي�ش تايوان حتت التهديد امل�ستمر بغزو من ال�صني التي
تعترب اجلزيرة جزءا من �أرا�ضيها يجب �أن يعود �إليها وبالقوة �إذا لزم الأمر.
وزادت بكني �ضغوطها الع�سكرية والدبلوما�سية واالقت�صادية منذ و�صول
ت�ساي �إىل ال�سلطة يف عام  ،2016وتعرف امل�س�ؤولة برف�ضها مبد�أ “ال�صني
الواحدة” .كتبت ت�ساي يف مقال ُن�شر الثالثاء يف جملة “فورين �أفريز” �أن
الف�شل يف الدفاع عن تايوان �سيكون “كارثيا” على اجلزيرة واملنطقة .وقالت
“يجب �أن يتذكروا �أنه �إذا �سقطت تايوان� ،ستكون العواقب كارثية على ال�سالم يف
املنطقة وعلى نظام التحالف الدميوقراطي» .و�أ�ضافت “�ستكون تلك �إ�شارة �إىل
�أنه يف املواجهة العاملية بني القيم اليوم ،ي�سود اال�ستبداد على الدميوقراطية».
و�أكدت الزعيمة �أن تايوان ت�أمل يف تعاي�ش �سلمي مع ال�صني ،ولكن “�إذا تعر�ضت
دميوقراطيتها و�أ�سلوب حياتها للتهديد ،ف�إن تايوان �ستفعل كل ما يلزم للدفاع
عن نف�سها» .وح ّثت حكومة تايبيه بكني االثنني على وقف “الأعمال اال�ستفزازية
وغري امل�س�ؤولة” بعد التوغل القيا�سي لـ 56طائرة مقاتلة �صينية بينها قاذفات
ات�ش 6-ذات القدرات النووية يف منطقة دفاع اجلزيرة .و�شدّدت ت�ساي على �أنه
“يف خ�ضم التدخالت �شبه اليومية جلي�ش التحرير ال�شعبي ،يظل موقفنا ب�ش�أن
العالقات بني جانبي امل�ضيق ثابتا :لن ت�ست�سلم تايوان لل�ضغط».
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بريطانيا تالحق م�ؤ�س�سات �إخوانية بتهم تتعلق بن�شر الإرهاب
•• لندن-وكاالت
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حذرت عدة تقارير بريطانية من خطر انت�شار مراكز تنظيم الإخوان بالبالد،
وق��ال��ت �إن�ه��ا تعد املتهم الرئي�س خلف زي��ادة العمليات الإره��اب�ي��ة �إىل م�ؤ�شر
غري م�سبوق بني العامني 2019 ،و .2020و�أوردت درا��س��ة ��ص��ادرة حديثاً
عن املركز الأوروب��ي لدرا�سات مكافحة الإره��اب واال�ستخبارات� ،أن احلكومة
الربيطانية يف مراجعة �شاملة تحُ دد من خاللها �أولويات البالد ال�سيا�سية يف
فرتة ما بعد اخلروج من االحتاد الأوروبي �أ ّن بريطانيا واجهت تهديداً كبرياً
ملواطنيها وم�صاحلها من املت�شددين الإ�سالميني �أ�سا�ساً و�أي�ضا من اليمني
امل�ت�ط��رف وال�ف��و��ض��وي�ين .وذك ��رت احل�ك��وم��ة يف امل��راج�ع��ة �أن��ه �سيبقى الإره ��اب
م�صدر تهديد كبري خ�لال العقد القادم مع وج��ود جمموعة �أك�ثر تنوعا من
الأ�سباب املادية وال�سيا�سية وم�صادر جديدة لن�شر التطرف ومع تطوير عمليات

التخطيط” ،ووعدت باتباع “نهج قوي �شامل للمواجهة» .ور�سمت معلومات
قدمتها الدرا�سة خريطة للتواجد والنفوذ الإخ��واين يف بريطانيا من خالل
جمموعة من امل�ؤ�س�سات واملراكز ،وبح�سب الباحثة يف املركز هيبة غربي ،متتلك
جماعة الإخوان متتلك  60منظمة داخل بريطانيا ،من بينها منظمات خريية
وم�ؤ�س�سات فكرية ،بل وقنوات تلفزيونية ،والزالت اجلماعة تفتتح مقرات لها يف
اململكة املتحدة كافتتاح “مكتب اجلماعة” يف حي كريكلوود �شمايل لندن .ومن
�أب��رز هذه املنظمات“ ،الرابطة الإ�سالمية” يف بريطانيا التي �أ�س�سها “كمال
الهلباوي” �سنة وال��ذي خ��رج الحقا من تنظيم الإخ��وان  ،1997وتر�أ�ستها
“رغدة التكريتي” ذات الأ�صول العراقية .هناك �أي�ضاً ال�صندوق الفل�سطيني
للإغاثة والتنمية الذي �أ�س�سه “ع�صام يو�سف” يف الت�سعينيات ميتلك  11فرعاً
يف بريطانيا و”م�ؤ�س�سة قرطبة  »TCFو”منظمة الإغاثة الإ�سالمية” يف
بريطانيا .وتقول غربي يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن طبيعة العالقات

القائمة بني لندن واجلماعات الإ�سالموية املتطرفة كانت موجودة منذ بدايات
القرن املا�ضي ،حيث كانت اململكة مبثابة قاعدة للجماعات ومركزاً لعملياتها يف
�أوروبا .وت�شري �إىل �أنه انطالقاً من التربعات وامل�ساعدات املالية ،هذا التعاون
منح اجلماعة قوة �إ�ضافية من املواجهة العنيفة التي ميكن للجماعات املتطرفة
ا�ستخدامها لزعزعة ا�ستقرار �أو الإطاحة باحلكومات التي �أ�صبحت معادية
للغرب ،ما جعلها قوية لدرجة �أ ّن بريطانيا نف�سها بد�أت تقدم لهم م�ساعدات
مالية مقابل ع��دم مهاجمة م�صاحلها .وه��ا هي اليوم تبذل ق�صارى جهدها
ملحاربة ومنع ت�سرب هذه اجلماعات املتطرفة �إىل بلدها ،من خالل خمتلف
الإج � ��راءات واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات الأم�ن�ي��ة احل��ال�ي��ة - .جماعة �أن���ص��ار ال�شريعة
يتزعمها “م�صطفى كمال م�صطفى” ال�شهري بـ “�أبو حمزة امل�صري” ،الذي
قدم من م�صر �إىل بريطانيا �سنة  ،1979وال��ذي اتخذ م�سجد “فين�سربي
بارك” منطلقاً خلطبه قبل طرده منه واعتقاله ،حيث مت عزله من من�صبه

ك ��إم��ا ٍم للم�سجد يف  4ف�براي��ر  2003ث��م مت ترحيله اىل ال��والي��ات املتحدة
لأ�سباب تتعلق بتحقيقات تورطه بالتطرف والإره��اب - .اجلماعة الإ�سالمية
الليبية املقاتلة مقرها الرئي�سي جنوب مدينة مان�ش�سرت وهى فرع من فروع
احلركة الإ�سالمية املتطرفة العاملية التي ت�ستقي �أفكارها من تنظيم القاعدة،
وت�ضم “عبد احلكيم بلحاج” و”خالد ال�شريف” (ح��ارب��ا م��ع ال�ق��اع��دة يف
�أفغان�ستان) وغريهما - .جماعة املهاجرين الربيطانية �أ�س�سها “عمر بكري”،
�سوري الأ�صل ودعا �إىل تطبيق “ال�شريعة الإ�سالمية” يف بريطانيا ،وعقدت
اجلماعة اجتماعات منتظمة يف �شرق لندن وكانت تنظم املظاهرات من حني
لآخر ملطالبة احلكومة بتطبيق تف�سري مت�شدد لل�شريعة الإ�سالمية - .جلنة
الن�صح والإ�صالح يتزعمها “خالد الفواز” ،وت�صفه �أجهزة الأم��ن الأوروبية
ب��أح��د �أه��م ممثلي “بن الدن” يف �أوروب ��ا ،وك��ان يعاونه “عادل عبد املجيد”
و”�إبراهيم عبد الهادي” املحكوم عليهما يف ق�ضايا عنف �إ�سالموي.

املمثلة �شينغ �شوانغ ،ا�ضطرت لدفع غرامة قدرها  46مليون يورو

اختفاء النجمة ال�صينية جاو واي:

ال�صني :احلزب ال�شيوعي يحارب عبادة امل�شاهري!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ه���ل ه���رب���ت �إىل
فرن�سا �أو على منت
ط�����ائ�����رة خ��ا���ص��ة
مت���ت���ل���ك �أرب����ع����ةم�صانع نبيذ هناك،
منها �شاتو مونلو ،يف
�سان �إمييليون -كما
تزعم ال�شائعات؟ �أو،
على الأرج��ح ،هي يف
ال�صني ..
ح� �ي ��ث �أدى اخ � �ت � �ف� ��اء �إح� � ��دى
املمثالت الأك�ثر �شهرة وث��را ًء يف
البالد� ،إىل �إثارة و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي .مل ت�ت�ب��خّ ��ر جاو
واي ج�سد ًيا فح�سب منذ نهاية
�أغ���س�ط����س ،و�إمن� ��ا حم��و ك��ل �أثر
للنجمة ،التي لديها  86مليون
م�ت��اب��ع ع�ل��ى م��وق��ع وي �ب��و ،تويرت
ال�صيني ،م��ن الإن�ت�رن��ت املحلي
متا ًما.
م� ��ن امل �� �س �ت �ح �ي��ل ال� �ع� �ث ��ور على
�أفالمها ،مثل �شاولني �سوكر �أو
املمالك الثالث ،جلون وو -على
م�ن���ص��ات ال�ت�ن��زي��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة يف
البالد..
ك �م��ا �أن� �ه ��ا ال ت �ظ �ه��ر يف نتائج
حم ��رك ال �ب �ح��ث ال���ص�ي�ن��ي ،وقد
مت حظرها من و�ســائل التوا�صل
االجتماعي.
مل ي �ت��م ال �ك �� �ش��ف ر� �س �م � ًي��ا عن
�أ�سباب �شطب املخرجة واملغنية
و�سيدة الأعمال الرهيبة.

احلزب ال�شيوعي يف حرب جديدة

�شهدت جاو واي� ،إحدى �أ�شهر املمثالت ال�صينيات ،حمو وجودها على �شبكة الإنرتنت املحلية

لكن من ال�صعب عدم اعتبار ذلك
حت��ذي � ًرا م��ن احل ��زب ال�شيوعي
ال�صيني الـذي يبـ�ســـــــط هيمنته
يف الآون� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة االخ� �ي� ��رة ب�شكل
متزايد.
مبفردها ،املليارديرة 45 ،عا ًما،
و�� �س� �ف�ي�رة ال� �ع�ل�ام ��ة التجارية
الإي� �ط ��ال� �ي ��ة ال� �ف ��اخ ��رة ف �ن ��دي،
و� �ص��اح �ب��ة ع� ��دد م ��ن العقارات
وال���ش��رك��ات ،ت��رم��ز �إىل ك��ل �شيء
يحاربه �شي جني بينغ.
�أيقونات عالية جدً ا
ق�ب��ل ع ��ام م��ن ان �ع �ق��اد امل�ؤمتر
الع�شرين للحزب ،الذي ُيفرت�ض
�أن يعيده على ر�أ�س النظام ،وعد
ال��رئ �ي ����س ال���ص�ي�ن��ي ب �ـ “الرخاء
امل�شرتك” ،ال� � ��ذي �سيتحقق
مب���س��اه�م��ة �أك�ب��ر ل�ل��أث ��ري ��اء ،يف
ب �ل��د ت �ف �ج��رت ف �ي��ه التفاوتات
االجتماعية.
ل � �ق� ��د �أ�� �ص� �ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ح �أث � � ��ري � � ��اء
التكنولوجيات احلديثة ،وجنوم
الأع�م��ال اال�ستعرا�ضية� ،أهدا ًفا
مميزة.
ح��دث املنعطف يف خريف عام
 ،2020عندما اختفى جاك ما،
الرمز وال�ثري وم�ؤ�س�س عمالق
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة علي بابا،

ل �ع��دة �أ��ش�ه��ر ب�ع��د �أن جت ��ر�أ على
انتقاد ال�سلطات املالية يف البالد.
وبعد �أن �أطاح مبلك رواد الأعمال
من قاعدته ،يفكك النظام متثال
ملكة ال�سينما.
وم��ن العوامل امل�شددة بالن�سبة
ل�ه��ا ،ان املمثلة ،ال�ت��ي ا�ستثمرت
ب�شكل ملحوظ يف ا�ستوديو �أفالم
ع�ل��ي ب��اب��ا ،ق��ري�ب��ة م��ن ج ��اك ما
–�أي تفوح منها رائحة ما.
على غرار رمز البزن�س ،ال �شك
ان جن��م ج��او واي� ،صعد عالياً
ج��دا ،وه��ي م��دع � ّوة لت�صطف يف
ال�ط��اب��ور ومت�ت�ث��ل�“ .إنها �إ�شارة
م��ر��س�ل��ة �إىل جن ��وم ال�ترف �ي��ه �أو
التكنولوجيات احلديثة:
ال مي �ك��ن لأح� ��د �أن ي �ع �ل��و فوق
احلزب” ،تلخ�ص جينيفر ه�سو،
الباحثة يف معهد لوي يف �سيدين.
وال �أحد حم�صنًا ،مهما كان ثر ًيا
وقو ًيا.
يف ال�صنيُ ،ي�سمح بعبادة �شخ�صية
واحدة فقط ،وهي عبادة �شي جني
بينغ ،الذي يتم تدري�س “فكره”
الآن يف املدار�س.
ان �ت �� �ش��رت �� �ص ��ور جل � ��او واي،
ي �� �س �ت �ح �ي��ل ال �ت �ح �ق��ق م� �ن� �ه ��ا ،يف
منت�صف �سبتمرب ع�ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي:

اخلوف من �أن تعبرّ نوادي
املعجبني عن احتجاج �سيا�سي

جاك-ما م ّر من هنا
ن��راه��ا يف م�ت�ج��ر لالت�صاالت،
م�شاهري �آخرون مقاطعون
م ��رت ��دي ��ة ق �م �ي �� ً��ص��ا �أرج� ��وان � � ًي� ��ا
الطريقة امل�ستخدمة منحرفة
و�� �س � اً
�روال ق �� �ص� ً
يرا ،ك�م��ا ل��و كان ب�ق��در م��ا ه��ي ف�ع��ال��ة�“ :إن ترك
للت�أكيد على توا�ضعها.
ح��ال��ة م ��ن ال �� �ش��ك ت�خ�ي��م ب�ش�أن

خ� �ط ��اي ��ا ج � � ��او واي� ،سيجرب
اجل�م�ي��ع ع�ل��ى التفكري فيما قد
ُيوقعهم ،من �أفعالهم ال�سابقة،
يف م�شاكل” ،ي�لاح��ظ �ستانلي
روزي��ن� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف ج��ام �ع��ة ج �ن��وب كاليفورنيا،
مما �سي�شجعهم على �إظهار حب
الوطن وحبهم للحزب.
وك���ش�ف��ت �صحيفة “جلوبال
تاميز” ال� �ي ��وم� �ي ��ة القومية
امل �ق��رب��ة م��ن احل ��زب ال�شيوعي،
ع��ن ف�ضائـــــح معينــــــة مرتبطة
باملمثلة “املحا�صرة ب�إجراءات
قانونية”.
وك��ان��ت ق��د �أث ��ارت غ�ضب احلزب
عام  ،2001بارتداء زي يج�سد
ال�ع�ل��م الإم�ب�راط ��وري الياباين.
وبعد اتهامها بارتكاب خمالفات،
مت ا� �س �ت �ب �ع��اده��ا وزوج � �ه � ��ا ع ��ام
 2017طيلة خم�س �سنوات من
بور�صة �شنغهاي.
ج��او واي لي�ست الوحيدة من
امل���ش��اه�ير ال�ت��ي مت��ت مقاطعتها
م� ��ؤخ� � ًرا .امل�م�ث�ل��ة �شينغ �شوانغ،
ال� �ت ��ي ا� �ض �ط ��رت ل ��دف ��ع غرامة
ق��دره��ا  46مليون ي��ورو ،تعاين
من نف�س امل�صري.
كما انتُقد املمثل ت�شانغ زهان،
لزيارته عام  ،2018يف طوكيو،

�ضريحا دُفن فيه جمرمو احلرب
ً
ال �ي��اب��ان �ي��ون ،ك �م��ا ارت �ك ��ب خط�أ
التوقيع العام املا�ضي مع وكالة
مملوكة لـ “جاو واي».
خماوف
ت��ذ ّك��ر مغامرات ه��ذه الأخرية
بتلك ال�ت��ي تعر�ضت لها املمثلة
ف��ان بينغبينغ ،املعروفة بدورها
يف فيلم �إك�س مان ،والتي اختفت
مت��ام��ا ط�ي�ل��ة ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر عام
 ،2018ق�ب��ل �أن ت��دف��ع غرامة
قدرها  70مليون دوالر ل�سلطات
ال�ضرائب ،ومبايعة النظام.
غري ان ق�ضية جاو واي هي جزء
م��ن دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة �أكرب
ب �ك �ث�ير ،ذات ب �ع��د �أيديولوجي
ق ��وي“ .لن ي�ك��ون ال���س��وق املايل
ب �ع��د الآن ج �ن��ة للر�أ�سماليني
ل� �ي�ث�روا ب�ي�ن ع���ش�ي��ة و�ضحاها،
ول��ن ي�ك��ون ال���س��وق ال�ث�ق��ايف جنة
ل�ن�ج��وم ال��رج��ال امل�خ�ن�ث�ين ،ولن
يقد�س النا�س الثقافة الغربية
ب�ع��د الآن” ،ه �ك��ذا حت�م����س هذا
ال�صيف �أح��د املعلقني القريبني
من ي�سار احل��زب ،يل غوانغمان،
الذي وزعت ال�صحافة الر�سمية
ن�صه على نطاق وا�سع.
م �ع �ت�ب�رة � �ص �ن��اع��ة الرتفيه

يريد احلزب ا�ستعادة ال�سيطرة على
ق�ضية جاو واي هي جزء من ديناميكية بعد الر�ؤ�ساء املليارديرات مثل جاك ما،
عامل افرتا�ضي �أ�صبح خارج نطاق ال�سيطرة �سـيا�سـية ،ذات بعـد �أيديولـوجي قـوي تتم دعوة جنوم الرتفيه �إىل االمتثال

املمثلة واملغنية ال�صينية جاو واي يف مزارع الكروم يف �شاتو مونلو

�سبق ان اختفت املمثلة فان بينغبينغ طيلة ثالثة �أ�شهر

“فو�ضوية” ،ات�خ��ذت احلكومة
خطوات لإنهاء االحتفاء بالنجوم
ال ��ذي ��ن ي �ع �ت�ب�رون “مبتذلني”
و”غري �أخالقيني” ،والعودة
�إىل “الثقافة التقليدية
واال�شرتاكية” .ويف هذا ال�سياق،
ح� �ظ ��رت احل� �ك ��وم ��ة امل�شاركني
ال��ذك��ور ذوي امل�ظ�ه��ر امل�خ�ن��ث يف
برامج تلفزيون الواقع ،وكذلك
ت��رت�ي��ب ال �ن �ج��وم ع�ل��ى ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ح���س��ب �شعبيتها.
ومت �إزال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ال�ع��دي��د م��ن نوادي
امل�ع�ج�ب�ين ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،التي
جت��اوزت ك��ل احل��دود يف تقدي�س
معبودها.
وقد �ساهم ماليا �أحد “جيو�ش”
امل�ؤيدين هذه ،على �سبيل املثال،
من اجل عر�ض وجه �أحد �أع�ضاء
جم� �م ��وع ��ة ال� �ك� �ي� �ب ��وب ال� �ك ��وري
اجل �ن��وب��ي “بي ت��ي ا�س” ،على
منت طائرة.
ه��ذه احل�م��ا��س��ة تقلق النظام.
“يريد احلزب ا�ستعادة ال�سيطرة
على عامل افرتا�ضي �أ�صبح خارج
ن �ط��اق ال �� �س �ي �ط��رة وي �ع �ي ����ش فيه
املاليني من ال�شباب ال�صينيني.
وال� � �ه � ��دف م� ��ن ذل � � ��ك ،م� ��ن بني
�أ�شياء �أخــــــــرى ،كبـــــح العفوية
التي ميكن �أن تتحول يف النهاية
�إىل اح �ت �ج��اج �سيا�سي” ،تعترب
جينيفر ه�سو.
الإنذار الأول :حاول �أن�صار مغني
الراب ال�صيني الكندي كري�س وو،
امل�سجون بتهمة االغت�صاب ،جمع
الأم ��وال ل�ل�إف��راج ع�ن��ه ...وغني
ع��ن ال�ق��ول� ،أن بكني مل تعجبها
هذه احلركة على الإطالق.
عن الك�سربي�س
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االن�سحاب من �أفغان�ستان ،ق�ضية الغوا�صات ...

عرف �سيا�سة جو بايدن الدبلوما�سية...؟
كيف ُت ّ

•• الفجر �-آن �إي دي�سني –ترجمة خرية ال�شيباين

فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية ،داف��ع دونالد
ترامب عن مبد�أ “�أمريكا �أو ًال” ومار�سه طيلة �أربع
�سنوات .و�أعلن جو بايدن حللفائه ،عند انتخابه
ع��ام � ،2020أن �أم��ري��ك��ا “عادت” .وه��ي �صيغة

ت�ضمنت ،على امل�ستوى الدويل ،جتديد العمل املتعدد
الأط���راف ،وه��و ما مل يت�أخر ال�شركاء الغربيون
للواليات املتحدة يف الرتحيب به.
بعد ثمانية �أ�شهر من دخول املر�شح الدميقراطي
البيت الأبي�ض� ،أدت عديد العنا�صر ذات الطبيعة
املختلفة (ا�ستمرار العديد من �سيا�سات ترامب،

وم�شاهد م�ؤملة على احلدود املك�سيكية ،والعديد من
�إخفاقات ال�سيا�سة اخلارجية) �إىل طرح ال�س�ؤال:
هل حقا غيرّ و�صول بايدن اللعبة بالن�سبة لفرن�سا
وحلفاء �أمريكا الآخرين؟
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة� ،أ�صبح ه��ذا ال�س�ؤال �أكرث
حدة مع االن�سحاب الفو�ضوي من �أفغان�ستان وق�ضية

ال��غ��وا���ص��ات .مت تنفيذ �أحدهما دون ا�ست�شارة
احللفاء ،و�أ�سفر عن التخلي عن الن�ساء وال�صحفيني
واملرتجمني وجميع الذين دعموا و�ساعدوا القوات
الأمريكية طيلة ع�شرين عا ًما ،والذين يف انتفاء
�إمكانية مغادرة �أفغان�ستان ،يجدون �أنف�سهم يواجهون
خطر املوت.
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الآخ � � � � � ��رُ ،و� � � �ص� � ��ف بخيانة
�أم��ري�ك�ي��ة م��ن ق�ب��ل ب��اري����س .فما
وراء املناف�سة غ�ير ال�ع��ادل��ة بني
احللفاء ،ف�إن تخلي �أ�سرتاليا عن
�شراء غوا�صات فرن�سية ل�صالح
حت ��ال ��ف ج ��دي ��د م� ��ع وا�شنطن
ولندن ،ت�شري ،من وجهة النظر
ال�ف��رن���س�ي��ة� ،إىل رف ����ض �أمريكا
االعرتاف بدور فرن�سا يف منطقة
امل �ح �ي �ط�ين ال �ه �ن��دي -ال � �ه� ��ادئ،
رغم �أنهــــــــا ت�ضــــم عدة مناطق،
وم� �ل� �ي ��وين م� ��واط� ��ن ،و 7االف
جندي هناك.
يف احل��ال��ة الأف �غ��ان �ي��ة ،ك�م��ا يف
امل �� �ش �ه��د الأ�� � �س �ت��رايل ،ي �ب��دو �أن
ال�سلوك الأم��ري�ك��ي ي�ن��درج حتت
�شعار “�أمريكا �أو ًال” ،والذي كان
ُيعتقد �أنه �شيء من املا�ضي .ومع
ذلك ،هل ينبغي منح �إدارة بايدن
قرينة ال�شك؟
نق�ص املوظفني� ،سبب
الن�شاز الأ�سرتايل؟
ت� �ع� �م ��ل وزارة اخل� ��ارج � �ي� ��ة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ب �ط��ري �ق��ة �أن كل
ق�سم يبا�شر اخت�صا�صاته دون
االهتمام بالآخرين ،مما يعني �أن
م�صاحلها تعمل ب�شكل م�ستقل
مت� ��ا ًم� ��ا ع� ��ن ب �ع �� �ض �ه��ا البع�ض،
وميكن القول �إن م�س�ؤوليها عن
�آ� �س �ي��ا مل ي �خ�ب�روا ق���س��م �أوروب � ��ا
باملفاو�ضات مع كانبريا.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،يف نظام
الغنيمة الذي ال يزال �سائدًا رغم
�آثاره ال�ضارة العديدة ،يجب على
الرئي�س تعيني  4االف �شخ�ص،
منهم  1250يخ�ضعون ملوافقة
جم �ل ����س ال� ��� �ش� �ي ��وخ .ل� �ك ��ن حتى
الآن ،مل يح�صل جو بايدن على
تثبيت �إال  137م��ن مر�شحيه،
مع انتظار  226منهم ،منعهم
اجلمهوريون لأ��س�ب��اب �سيا�سية،
وما زال مئات املوظفني الآخرين
ينتظرون التعيني.
ل��ذل��ك ،ف � ��إن ب�ع����ض الإدارات
�أ��ص�ب�ح��ت خ��ال�ي��ة م��ن موظفيها
وغ� �ي��ر ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى م�ساعدة
ال ��رئ� �ي� �� ��س يف ات� � �خ � ��اذ ال � �ق� ��رار
الأف �� �ض��ل .ه��ذا م��ا �أمل ��ح �إل �ي��ه جو
ب��اي��دن لنظريه الفرن�سي خالل
حم��ادث�ت�ه�م��ا ال �ه��ات �ف �ي��ة ،عندما
اع�ت��رف مب �� �س ��ؤول �ي �ت��ه ع ��ن عدم
الت�شاور مع باري�س.
ويف كلتـــــــا احلالتني� ،أ�صبحت
مهمة ج��و ب��اي��دن �أك�ثر �صعوبة.
ك� ��ان ان�ت�خ��اب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ه ع� ��ام 2020
م�صدر ارتياح ،لكن �أولئك الذين
اع �ت �ق��دوا �أن ك��ل ��ش��يء �سيتغري،
ك��ان �ـ �ـ �ـ��وا �� �س ��اذج�ي�ن مت � ��ا ًم � ��ا :يف
الأ��س��ا���س ،ال��ر�ؤ��س��اء الأمريكيون
والدميقراطيون واجلمهوريون
ي�ع�ت�برون ع�ل��ى ال� ��دوام م�صلحة
ب �ل��ده �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م �أول��وي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ،وه� ��ذا
ي �ح��دث ع�ل��ى ح���س��اب والإ�ضـرار
بالآخرين.

�سيا�سته اخلارجية هي ا�ستمرار ل�سيا�سة �سلفه ،وتو�صف � ً
أحيانا ب�أنها ّ
تن�صل مما �أجنزه باراك �أوباما
ان�سحاب من افغان�ستان دون ا�ست�شارة ال�شركاء

خلف اخلطب،
�أمريكا �أو ً
ال
دون �إنكار ما ندين به للواليات
املتحدة ،ف�إن م�صلحتها الوطنية
ه� ��ي ال� �ت ��ي ت �� �س ��ود دائ � � ًم � ��ا وراء
خطابات قادتها .اكتفى ترامب
بالتخلي ع��ن اجل��زء “اخلطابي
اجلميل” ،واخ �ت ��ار ال�سيا�سات
املتهورة التي غالباً ما ت�ؤدي �إىل
نتائج عك�سية.
ل� � �ق � ��د ف� � ��ر�� � ��ض ت � �ع� ��ري � �ف� ��ات
وم�ضايقات �أخ��رى على خمتلف
ح� �ل� �ف ��اء �أم� ��ري � �ك� ��ا ،ب �ي �ن �م��ا منح
الزعيم الكوري ال�شمايل الربوز
واحل���ض��ور االع�لام��ي ال��ذي كان
ين�شده ،دون احل���ص��ول على �أي
�شيء يف املقابل.
كما ان�سحبت الواليات املتحدة
من ال�شراكة عرب املحيط الهادئ
والتي ،وفقًا لإدارة باراك �أوباما(ال� � �ب � ��ادئ ب � �ه� ��ا) ،ك ��ان ��ت حم ��ور
االنعطاف اىل �آ�سيا ،واالتفاق مع
ط �ه��ران ،ال��ذي ت��رك �إي ��ران حرة
لزيادة خمزوناتها من اليورانيوم
املخ�صب..
وب��امل�ن��ا��س�ب��ة� ،سمحت للواليات
امل �ت �ح �ـ �ـ �ـ��دة ب��ال �ت �ه��دي��د بفر�ض
ع �ق ��وب ��ات خ � ��ارج �إق �ل �ي �م �ه��ا على
ال�شركات الفرن�سية والأوروبية
ال� �ت ��ي ا� �س �ت �م��رت يف اال�ستثمار
هناك.
يف ه��ذا ال�سياق ،ك��ان على جو
بايدن طم�أنة احللفاء ،والتذكري
ب�أهمية العمل املتعدد االطراف
ال � ��ذي م� � ّرغ ��ه دون� ��ال� ��د ترامب
يف ال �ت��راب ،و�إن �� �ش��اء ج�ب�ه��ة من
الدميقراطيات ملحاربة ال�صني
وال�سلطويني.

هل حقا تغري قانون اللعبة؟

فرن�سا ماكرون ،احلليف املخدوع

الذين اعتقدوا �أن كل �شيء �سيتغري مع جو ،كانوا �ساذجني متامًا
وه��و م��ا ح��اول القيام ب��ه يف �أول
خطابه له �أم��ام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة.
على ال ��ورق ،ك��ل ��ش��يء مثايل.
اخل� � �ط � ��اب ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن م ��زي ��ج
م� ��ن ال �ك �ل �م ��ات اجل �م �ي �ل��ة ح ��ول
الدميقراطية وح�ق��وق الإن�سان
واحلاجة �إىل العمل م ًعا ،ودعوات
�إىل امل�س�ؤولية (ك��رر “يجب”)،
وال �ت��زام��ات خم�ت�ل�ف��ة (�سنفعل)
و�إعالنات مر ّقمة:
 100مليار دوالر للمناخ ،و10
م �ل �ي��ارات دوالر مل �ح��ارب��ة اجلوع
يف ال�ع��امل ،دون �أن نن�سى توزيع
اللقاحات.
ل� �ك ��ن ال � ��واق � ��ع �أن �سيا�سته

اخلارجية هي ا�ستمرار ل�سيا�سة
�سلفه �إىل درج��ة تو�صف �أحيانًا
تن�صل مم��ا ق��ام ب��ه باراك
ب��أن�ه��ا ّ
�أوب ��ام ��ا ال� ��ذي ك ��ان ن��ائ �ب��ه طيلة
ثماين �سنوات.
ال تزال الر�سوم اجلمركية �سارية،
ولئن ان�ضمت ال��والي��ات املتحدة
�إىل ات �ف��اق ب��اري����س ل�ل�م�ن��اخ ،ف�إن
امل�ف��او��ض��ات م��ع �إي ��ران ال مت�ضي
ق ��د ًم ��ا ،وال ي �ت��م ف �ع��ل �أي �شيء
ب�ش�أن كوريا ال�شمالية� ،أو اتفاقية
ال�شراكة عرب املحيط الهادي.
�إذن ما الذي ميكن
�أن يفعله جو بايدن؟
مالحظة �أوىل تفر�ض نف�سها:

ال ��و�� �ض ��ع احل� � ��ايل يف ال� ��والي� ��ات
املتحدة بعيد جدًا عن املثل العليا
التي �أظهرها جو بايدن يف الأمم
املتحدة.
م ��ن ال���ص�ع��ب ط �م ��أن��ة احللفاء
وا�� � �س� � �ت� � �ع � ��ادة االجن� � � � � � ��ذاب �إىل
الدميقراطية وحقوق الإن�سان،
ع�ن��دم��ا ت��رى رج � اً�ال ع�ل��ى ظهور
اخليل يطاردون املهاجرين ال�سود
(ع�م�ل�ي��ات ال���س�ح��ل خ ��ارج نطاق
ال�ق��ان��ون يف ال��والي��ات اجلنوبية
لي�ست بعيدة).
ويتذكر اجلميع �أي��ً��ض��ا هجوم
 6يناير على مبنى الكابيتول،
مقر ال�سلطة الت�شريعية ،عندما
ك��ان ع�ل��ى امل �� �س ��ؤول�ين املنتخبني

الت�صديق على نتائج االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة وال �� �س �م��اح مب ��ا كان
دائ� ًم��ا عالمة قوية على النظام
الأم ��ري� �ك ��ي :االن �ت �ق��ال ال�سلمي
لل�سلطة.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ال تزال
ع�م�ل�ي��ات �إط �ل��اق ال �ن ��ار والقتل
منتظمة ،وكذلك �أخطاء ال�شرطة
وجتاوزاتها الفادحة.
ي �� �ض��اف �إىل ذل� ��ك امل�شكلة
الرئي�سية املتمثلة يف االن�سداد
امل ��ؤ� �س �� �س ��ي .ق ��د ي �ع��د الرئي�س
بخطط بنية حتتية كال�سيكية
ط �م ��وح ��ة (ال � �ط� ��رق واجل �� �س ��ور
وال � �ت� ��دف� ��ق ال� � �ع � ��ايل) والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �ب �� �ش��ري��ة (م�ساعدة

الأط �ف��ال والتعليم امل�ج��اين على
م�ستويات معينة) ،ويعلن حدًا
�أدنى لل�ضريبة بن�سبة  15باملائة،
وي �ل �ت��زم ب��ات �خ��اذ ت ��داب�ي�ر مالية
وتنظيمية مل�ك��اف�ح��ة االحتبا�س
احلراري ،ال �شيء �سيحدث ما دام
اجلمهوريون يرف�ضون الت�صويت
على �أي م�شروع قانون.
با�ستثناء خ�ط��ة احل��د الأدن ��ى
لتجديد البنية التحتية املادية،
وال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ يف ال� ��واق� ��ع 500
مليار يف الإنفاق اجلديد ومل يتم
اعتمادها بعد ،مل يحرز الرئي�س
وح� �ل� �ف ��ا�ؤه ال��دمي �ق��راط �ي��ون �أي
ت� �ق ��دم يف ال� �ه� �ج ��رة �أو �إ�� �ص�ل�اح
ال�شرطة وحتى �أق��ل من ذل��ك يف
حماية حق الت�صويت.
ومع ذلك ،ف�إن طرق الت�صويت
ه ��ي م ��ن اخ �ت �� �ص��ا���ص ال ��والي ��ات
ال�ف�ي��درال�ي��ة 23 ،منها يف �أيدي
اجل � �م � �ه� ��وري �ي�ن (�أي ميلكون
الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة يف ك �ل��ا املجل�سني
وي�شغلون من�صب احلاكم).
ت �ه��دف الإ� �ص�ل�اح��ات ال �ت��ي مت
ت�ب�ن�ي�ه��ا يف ج��ورج �ي��ا وتك�سا�س،
ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال� ،إىل �إب �ع ��اد
الأم��ري �ك �ي�ين ال �� �س��ود والأقليات
الأخ ��رى ع��ن �صناديق االقرتاع
التي مكنت الدميقراطيني من
الفوز عام .2020
وال تفعل امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا �شيئاً
لأنها �أعلنت عدم د�ستورية �آليات
ق��ان��ون احل��ق يف الت�صويت لعام
 1965الذي ي�سمح بحظر هذه
املمار�سات التمييزية:
امل� � ��ادة  5م ��ن ق ��ان ��ون احل� ��ق يف
ال�ت���ص��وي��ت ت �ف��ر���ض ع �ل��ى بع�ض
ال� ��والي� ��ات ال� �ت ��ي ل �ه��ا ت ��اري ��خ يف

يف احلالة الأفغانية كما يف امل�شهد الأ�سرتايل ،يبدو �أن ال�سلوك الأمريكي يندرج حتت �شعار «�أمريكا � ً
أوال»

كالم جميل يبحث عن دليل

يتغري ر�ؤ�ساء امريكا وتبقى م�صاحلها اوال

التمييز العن�صري احل�صول على
ال�ضوء الأخ�ضر من وزارة العدل
قبل �إجراء تغيريات على القانون
االن�ت�خ��اب��ي (راج ��ع ق��رار �شيلبي
.)2013
كل �شيء جم ّمد لأنه ،يف جمل�س
ال�شيوخ ،مل تعد القاعدة �أغلبية
� 50صوتًا بل �أغلبية عظمى من
� 60صوتًا ،وهي �ضرورية لإنهاء
العرقلة الت�شريعية.
وي ��رف� �� ��ض اث � �ن� ��ان ع �ل ��ى الأق � ��ل
م ��ن �أع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س ال�شيوخ
الدميقراطيني املعتدلني �إنهاء
العرقلة.
واىل ان ي �ت��م ت �غ �ي�ير قاعدة
ال � �ع ��رق � �ل ��ة ال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ،لن
ي�ح��دث ��ش��يء� .ستبقى القرارات
اجل �م �ي �ل��ة ك �ل �م ��ات ،وف � ��وق ذلك
� �س �ي �خ �� �س ��ر ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي� ��ون
معظم االنتخابـــــات يف ال�سنوات
القادمة.
�أما بالن�سبة للحلفاء ،فمن امل�ؤكد
�أن ال�ب�ع����ض م �� �س��رور مب�شاركة
الأمريكيني يف منطقة الهندي
ال �ه��ادي ،ول�ك��ن دون �أن يكونواوراء ف��رن �� �س��ا ب��ال �� �ض��رورة ،لقد
فهموا � ً
أي�ضا �أنهم جمرد متغريات
تعديل ،و�أنهم رمبا �سيكونون هم
من �سيدفع ثمن اال�سرتاتيجية
الأمريكية يف املرة القادمة.
ب��ا��س�ت�ح���ض��ار � �ش �ع��ار الرئي�س
بايدن ،بالت�أكيد عادت �أمريكا...
لكن �أم��ري�ك��ا االزل �ي��ة ،تلك التي
ت�ضع م�صاحلها اال�سرتاتيجية
الذاتية فوق ما تبقى ،دون حرج
من الدول واحللفاء الآخرين هي
التي عادت .هل هي بعيدة جدًا يف
النهاية ع��ن �أم��ري�ك��ا �أو ًال بقيادة
ترامب؟ امل�ستقبل �سيخربنا.
*متخ�ص�صة يف امل�سائل
ال�سيا�سية واالجتماعية
والقانونية يف الواليات
املتحدة ،و�أ�ستاذة مم ّيزة
يف جامعة باري�س نانتري-
جامعة باري�س لوميري
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حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  234/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ  2014/10/23وذلك العقار عباره
عن ال�شقة رقم ( )204والكائن مقرها ب�إمارة دبي جممع دبي لال�ستثمار الثاين رقم االر�ض  2رقم املبني  16ا�سم املبني
 16ديونز الطابق الثاين) متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق
يف ذمة املدعى عليه(املنفذ �ضده) يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ قدرة  21.327,020درهم  -ويف
جميع الأحوال الزام املنفذ �ضده (املعرو�ض �ضده) بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب التنفيذ  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
عنوانه  :البطني بناية م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي بجوار امل�صرف املركزي واملتخذ له حمال خمتارا/مكتب خلفان الكعبي
للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية والكائن مقره �إمارة دبي عود ميثاء �شارع نادي الن�صر بناية 99طابق  2رقم 204
املطلوب �إعالنه � :شربل جان مبارك
عنوان � :إمارة دبي  7جممع دبي لال�ستثمار الثاين رقم االر�ض  ? 2رقم املبني  16ا�سم املبني  16ديونز رقم ال�شقة 204
? الطابق رقم charbel@hotmail.com - 0556477389 2
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق انتفاع على �شقة �سكنية ينتهي بتاريخ - 2099/9/10
املنطقة  :جممع دب��ي لال�ستثمار الثاين  -رق��م االر���ض  - 2رق��م املبنى  - 16 :ا�سم املبنى  - 16 :ديونز  -رق��م العقار
 - 204 :امل�ساحة  22.85 :مرت مربع  -التقييم 32536 :
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  242/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع عقار مرهون و توقيع احلجز ،القيام ب�إعالن كل من امل�ستدعى �ضدها واحلائز باحلجز،
ومن ثم بيع هذه العقارات املرهونة واملحجوز عليها باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم ،و�صرف مبلغ
مبيع العقارات ل�صالح امل�ستدعي مبا ي�ساوي جمموع املبالغ امل�ستحقة مبلغ وقدره  50,821,059.19درهم خم�سون
مليونا وثمامنائة وواحد وع�شرون الفا وت�سعة وع�شرون درهما وت�سعة ع�شر فل�س وحتى تاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني (�ش.م.ع)
عنوانه  :الإمارات �-إمارة دبي  -ديرة  -دبي� -شارع بني يا�س  -مبنى االمارات دبي الوطني � -شقة االول
املطلوب �إعالنه  :جولد الين للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م  -عنوانه  :الإمارات �-إمارة دبي الكرامه  -بر دبي  -دبي� -شارع
زعبيل  -مبنى ام هرير � -شقة الثاين info@goldline.ae - 045624654665 - 05624665565 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 168رقم البلدية  / 346-478 :امل�ساحة الكلية باملرت
املربع  - 5267.60 :التقييم  73709895 :درهم
 -2نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 418رقم البلدية :
 / 681- 808امل�ساحة  :الكلية باملرت املربع  - 3570.58التقييم  42000000 :درهم
 -3نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :اجلداف  -رقم االر�ض  - 396رقم البلدية  / 326-907 :امل�ساحة الكلية
باملرت املربع  - 1697.52 :التقييم  20099129 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  130/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوی  :تزييل عقد الرهن مرجع رقم  AJBK/MTGA/2015/08املربم بتاريخ 2015/01/21
بال�صيغة التنفيذية و توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي ? من نوع �شقة �سكنية  -يف منطقة برج خليفة -
رقم الأر�ض  - 190رقم البلدية  345 - 825رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى  29بوليفارد تي  - 1رقم العقار  - 3106رقم
الطابق  - 31امل�ساحة الكلية باملرت املربع  ،138.12ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً
للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم.
طالب التنفيذ  :م�صرف عجمان � /ش .م .ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة عجمان  -الب�ستان  -عجمان � -شارع امليناء  -مبنى امليناء
وميثله  /حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه  /علي ر�ؤف ع�سريان  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دبي-بر دبي  -دبي� -شارع ال�شيخ حممد بن زايد-مبنى
منطقة ذا فيال  -فيال رقم n@e - 05674657969 - 35
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض
 - 190رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  29 :بوليفارد تي  - 1رقم العقار  - 3106 :رقم الطابق  - 31امل�ساحة 138.12 :
مرت مربع .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إعـــــــــــــــــالن
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Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17548/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Nicole John Cidillo Ajuanis, Filipino national, residing at Abu Dhabi, within the City of Abu
Dhabi, Villa 47 - Mobile No 052-171 0869
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 65,855
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 68,855; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2017

Gray

Mitsubishi Montero

10

Abu Dhabi

50428

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� ��دع� ��و/خ� ��دي � �ج� ��ه
اه�م��اك�ي�م��ال ع �ل��ي ،اثيوبيا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )EP5922137يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /اك��ا���س دون
ي��و��س��ف دون  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()0239443BC
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0507628995

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ا� �س��د على
حم �م��د رف �ي��ق  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()HR1809372
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561122090

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ه� �ي� �ن ��درا
�سليم ،اندوني�سيا اجلن�سية
 ج � � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )C5959771من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
+6281264489191
(وات�س �أب)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فحام دورز لتجارة مواد البناء
�ش.ذ.م.م  -فرع �أبو ظبي 1
رخ�صة رقم CN 2908337:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فحام دورز لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م  -فرع �أبو ظبي 1
FAHAM DOORS BUILDING MATERIAL TRADING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

�إىل /فحام دورز لتجارة مواد البناء ذ.م.م
FAHAM DOORS BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17552/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Manaf Karokapadat hanifa, Indian national, residing at Sharjah, Al Majaz City, Jamal Abdul
Nasser St, Block A, Flat No 203 - Mobile No 055-222 1415
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 84,778
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 84,778; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2016

Gray

Honda CRV

3

Sharjah

40174

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رولز لإ�ست�شارات التحكيم و�إدارة
امل�شاريع ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3639065:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صفوان عبدالقادر هربه %49

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد على عبداهلل على ال�ضالعى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على عبداهلل على ال�ضالعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�س كي كي لال�ستثمار ذ.م.م
S K K Investment L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17087/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Ahmad Saifullah Jaafari, Iranian national, residing at the Emirates of Dubai, the City of
Dubai, Diera, Al Mamzar, next to Century Mall, Flat 405 - Mobile No 055-109 6172
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 39,910.76
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 39,910.76; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2010

Black

Porsche Panamera

P

Dubai

21811

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 6أكتوبر  2021العدد 13359

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17551/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Ahmad Abdul Hafiz, Indian national, residing at Abu Dhabi, within the City of Abu Dhabi,
Dana Al Masoud Building, Flat 803 - Mobile No 056-454 1136
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 46,279
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 46,279; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2017

Silver

Chevrolet Camera

10

Abu Dhabi

86534

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

الأربعاء � 6أكتوبر  2021العدد 13359
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 5:20-cv-02618الدعوى رقم  :امل�ستند تاريخ �إقامة الدعوى :ال�صفحة 1 :الرقم التعريفي لل�صفحة:293
من 2
2021/05/08 47
JWH-KK
( AO 440ن�سخة منقحة� )12/06 :إعالن دعوى مدنية
حمكمة مقاطعة الواليات املتحدة الأمريكية للمنطقة املركزية لوالية كاليفورنيا
مو�سى هرييديا
املدعي (املدعون)
�ضد  -ام تي كيه جلوبال للإدارة الريا�ضية ذ.م.م ،وام تي كيه جلوبال يو �إ�س �أيه ذ.م.م ،وجولدين بوي برمو�شنز �إنك،
وبول دي .جيب�سون ،ودانيال كيناهان
دعوى مدنية رقم -5:20-CV :
(02618-JWH (KKx
املدعى عليه (املدعى عليهم)
�إعالن دعوى مدنية
�إىل ( :ا�سم املدعى عليه وعنوانه) دانيال كيناهان
�ص.ب ، 454833 :مكتب بريد الرب�شاء  ،دبي  ،الإمارات العربية املحدة
يُرجى العلم ب�أنه قد جرت �إقامة دعوى �ضدكم.
يجب �إر�سال رد �إىل املدعي بخ�صو�ص ال�شكوى �أو االلتما�س املرفق مبوجب املادة �( 12أ) (� )2أو ( )3من قواعد الإجراءات
املدنية الفيدرالية وذلك يف غ�ضون  21يوماً من تاريخ �إعالن الدعوى هذا (دون ح�ساب يوم ت�س ُّلم �إعالن الدعوى) �أو
يف غ�ضون  60يوماً �إذا كنتم من الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو وكالة قائمة بالواليات املتحدة الأمريكية� ،أو م�س�ؤو ًال� ،أو
موظفاً يف الواليات املتحدة الأمريكية على النحو املبني يف قواعد الإجراءات املدنية الفيدرالية .كما يجب �إر�سال الرد �أو
االلتما�س �إىل املدعي �أو وكيل املدعي املبني ا�سمه وعنوانه �أدناه:
راجان �أو .دونغانا فيديرال براكتي�س جروب
� 14481أ�سبني �سرتيت  ،هي�سبرييا� ،سي �أيه 92344
rdhungana@fedpractice.com
يف حال عدم الرد �ست�صدر املحكمة حكماً غيابياً �ضدكم باالنت�صاف ت�أييداً للطلب املبني يف ال�شكوى.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �إر�سال ردكم �أو التما�سكم �إىل املحكمة.
كاتب املحكمة  -توقيع كاتب املحكمة �أو نائب كاتب املحكمة
/يوجد توقيع /التاريخ 2021/05/08 :
/ختم حمكمة مقاطعة الواليات املتحدة الأمريكية للمنطقة املركزية لوالية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية/

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359
Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
)In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0007064/Civil (Partial
To Defendant: Abdulsaheel Ibrahim kolikara
Residence unknown : Address: Sharjah - He works for Air Arabia, according to
the latest investigation and the company's statement
To notify the plaintiff in both Arabic and English Publication
Has files the above-mentioned lawsuit against you to request: Obligating
the Defendant to pay an amount of AED 230000 Two Hundred and Three
Thousand. Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorneys' fees,
the judgement shall be self executing immediately. You are required to attend
the hearing on 17/10/2021 before the Case Management Office, Sharjah Court,
)Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office 10
personally or through a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit
accompanied with all documents within a period not exceeding ten days from
the date of the publication to consider the above mentioned Lawsuit - in your
capacity as a Defendant.
Judicial Services Office / Aysha Abdullah Al Ali

�إعـــــــــــــــــالن
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
الدعوى رقم  : 5:20-cv-02618- :امل�ستند تاريخ �إقامة الدعوى :ال�صفحة 1 :الرقم التعريفي لل�صفحة:
297
من 1
2021/05/08 45
JWH-KK
( AO 440ن�سخة منقحة� )12/06 :إعالن دعوى مدنية
حمكمة مقاطعة الواليات املتحدة الأمريكية للمنطقة املركزية لوالية كاليفورنيا
مو�سى هرييديا
املدعي (املدعون)
�ضد  -ام تي كيه جلوبال للإدارة الريا�ضية ذ.م.م ،وام تي كيه جلوبال يو �إ�س �أيه ذ.م.م ،وجولدين بوي برمو�شنز �إنك،
وبول دي .جيب�سون ،ودانيال كيناهان
دعوى مدنية رقم -5:20-CV :
(02618-JWH (KKx
املدعى عليه (املدعى عليهم)
�إعالن دعوى مدنية
�إىل( :ا�سم املدعى عليه وعنوانه)	ام تي كيه جلوبال لالدارة الريا�ضية ذ.م.م
الوحدة رقم 3005-B :جمريا باي تاور اك�س  3قطعة �أر�ض رقمJLT-PH2-X3A :
�أبراج بحريات جمريا دبي الإمارات العربية املحدة
يُرجى العلم ب�أنه قد جرت �إقامة دعوى �ضدكم.
يجب �إر�سال رد �إىل املدعي بخ�صو�ص ال�شكوى �أو االلتما�س املرفق مبوجب املادة �( 12أ) (� )2أو ( )3من قواعد
ً
ُّ
الإجراءات املدنية الفيدرالية وذلك يف غ�ضون  21يوما من تاريخ �إعالن الدعوى هذا (دون ح�ساب يوم ت�سلم �إعالن
الدعوى) �أو يف غ�ضون  60يوماً �إذا كنتم من الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو وكالة قائمة بالواليات املتحدة الأمريكية،
�أو م�س�ؤو ًال� ،أو موظفاً يف الواليات املتحدة الأمريكية على النحو املبني يف قواعد الإجراءات املدنية الفيدرالية .كما يجب
�إر�سال الرد �أو االلتما�س �إىل املدعي �أو وكيل املدعي املبني ا�سمه وعنوانه �أدناه:
راجان �أو .دونغانا
فيديرال براكتي�س جروب � 14481أ�سبني �سرتيت
هي�سبرييا� ،سي �أيه rdhungana@fedpractice.com 92344
يف حال عدم الرد �ست�صدر املحكمة حكماً غيابياً �ضدكم باالنت�صاف ت�أييداً للطلب املبني يف ال�شكوى.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �إر�سال ردكم �أو التما�سكم �إىل املحكمة.
كاتب املحكمة  /توقيع كاتب املحكمة �أو نائب كاتب املحكمة /يوجد توقيع /التاريخ2021/05/08 :
/ختم حمكمة مقاطعة الواليات املتحدة الأمريكية للمنطقة املركزية لوالية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية/

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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م�ساع �أوروبية لتوحيد ال�صفوف يف مواجهة وا�شنطن وبكني
•• بروك�سل�-أ ف ب

ت��دف��ع الأزم ��ة الأف�غ��ان�ي��ة و�أزم ��ة ال�غ��وا��ص��ات وم �غ��ادرة �أنغيال
مريكل املرتقبة ملن�صبها ،ق��ادة االحت��اد الأوروب��ي املجتمعني
ر�ص ال�صفوف ،يف مواجهة الواليات املتحدة
يف �سلوفينيا �إىل ّ
وال�صني ،القوتني العظميني املتناف�ستني.
من املقرر �أن يبد�أ ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات الـ 27اجتماعهم
يف قلعة بردو على مقربة من العا�صمة ليوبليانا ،حول م�أدبة
ع�شاء ع�شية القمة املخ�ص�صة لتو�سيع ع�ضوية االحت��اد يف
غرب البلقان .ورغم �أنه من غري املتوقع اتخاذ �أي قرار� ،إال �أن
“هذه املرة الأوىل التي يلتقون فيها منذ حزيران/يونيو� ،أي
منذ وقت طويل جدا” يف �ضوء ا�ضطرابات الأ�شهر الأخرية،

•• النا�رصية�-أ ف ب

كان يفرت�ض �أن يكون العا�شر من
ت���ش��ري��ن الأول�-أك� �ت ��وب ��ر 2021
التاريخ الذي يديل فيه �أن�س �أحمد
ال�ب��ال��غ  21ع��ام �اً ،ب�صوته للمرة
الأوىل ،لكنه قرر عدم امل�شاركة يف
االنتخابات املبكرة يف العراق على
غ��رار الكثري م��ن ال�شباب الذين
�شاركوا يف تظاهرات “ت�شرين” يف
.2019
وي� �ق ��ول �أح� �م ��د م ��ن النا�صرية
يف ج �ن��وب ال � �ع� ��راق ،م �ب��ررا ق ��رار
املقاطعة“ ،االنتخابات يف العراق
ت �ت��م حت ��ت وط� � ��أة ال �� �س�ل�اح وامل ��ال
ال�سيا�سي».
يف املدينة ذات الغالبية ال�شيعية
ال� � �ت � ��ي ت � �ق� ��ع ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��د 350
كيلومرتاعن بغداد ،الفقر ال�شديد
وتدهور البنى التحتية ظاهران.
اختفت �صور املر�شحني وارتفعت
مكانها ��ص��ور �شباب قتلوا خالل
ق�م��ع االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي اندلعت
يف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر 2019
مطالبة ب�إ�صالح االقت�صاد وو�ضع
ح ��د ل �ل �ف �� �س��اد وب �ح �ل ��ول ل�ل��أزم ��ة
املعي�شية .كذلك خطف ع��دد من
ن��ا��ش�ط��ي ال �ن��ا� �ص��ري��ة ،ومل يعرف
م�صري كثريين.
بعد عامني على االحتجاجات غري
امل�سبوقة يف العراق التي �ش ّكلت فئة
ال�شباب الغالبية ال�ساحقة فيها،
وك��ان��ت م��دي�ن��ة ال�ن��ا��ص��ري��ة البالغ
ع��دد �سكانها ن�صف مليون ن�سمة،

قلبها ،ي��رى ال�ك�ث�ير م��ن ال�شباب
�أن االن �ت �خ��اب��ات امل �ب �ك��رة ال تلبي
طموحهم .وي�ق��ول ك�ث�يرون �إنهم
يخ�شون اختطاف �أ�صواتهم ب�سبب
ال�سالح املتفلت والف�ساد والتبعية
للخارج كما ي ��ؤك��دون ،بينما ق ّرر
ال �ب �ع ����ض م �ق��اط �ع��ة اال�ستحقاق
ال ��ذي ات �خ��ذت ح�ك��وم��ة م�صطفى
الكاظمي ق��رارا ب��إج��رائ��ه يف وقت
م �ب �ك��ر ع ��ن م ��وع ��ده المت�صا�ص
غ�ضب ال�شارع.
من مقهى الأدباء يف و�سط املدينة،
ي � ��روي �أح� �م ��د ال � ��ذي ت� �خ� � ّرج هذا
العام من كلية االقت�صاد والإدارة،
ا �ضئي ً
وميلك �أم�ل ً
ال ب�إيجاد عمل
يف بلد تطال فيه البطالة �شابني
م��ن ك��ل خم�سة“ ،ال �أ�ستطيع �أن
�أن�ت�خ��ب وال �ك��امت (امل���س��د���س) فوق
ر�أ�سي و�أن �أعرب عن ر�أي��ي والكامت
فوق ر�أ�سي».
ك � ��ان � ��ت االح � �ت � �ج � ��اج � ��ات حمطة
مف�صلية يف ح�ي��ات��ه ،لكنه يعترب
�أن “االنتخابات غ�ي�ر جمدية
يف ال �ع��راق �أ� �ص�ل ً
ا .فهنا ال عملية
دميوقراطية طبيعية يف ظل �سالح
متفلت ومال حزبي متفلت».
قبل انتفا�ضة “ت�شرين” ،مل يكن
�أح �م��د ي ��أب��ه ب��ال���س�ي��ا��س�ي��ة .اليوم،
ينتمي اىل ح��زب ال�ب�ي��ت الوطني
ال�ع��راق��ي ال ��ذي ي �ق �دّم نف�سه على
�أن � ��ه م �ن �ب �ث��ق م ��ن االحتجاجات،
وق ��د اخ �ت��ار احل� ��زب ع ��دم تقدمي
مر�شحني اىل االنتخابات املبكرة.
وي � ��روي ال �� �ش��اب ل��وك��ال��ة فران�س

وفق قول دبلوما�سي رفيع .يف ر�سالته لدعوتهم �إىل �سلوفينيا
التي تتوىل الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروب��ي ،دعا رئي�س
املجل�س الأوروبي �شارل مي�شيل �إىل “نقا�ش ا�سرتاتيجي حول
دور االحتاد على ال�ساحة الدولية».
وق��ال �إن “االحتاد الأوروب��ي يجب �أن ي�صبح �أك�ثر هجومية
وفعالية” ،م�شريا �إىل “التطورات الأخ�يرة يف �أفغان�ستان”
والإع �ل�ان ع��ن االت�ف��اق�ي��ة الع�سكرية ب�ين ال��والي��ات املتحدة
و�أ��س�ترال�ي��ا واململكة امل�ت�ح��دة ال�ت��ي �سببت �أزم ��ة م��ع فرن�سا،
وكذلك “العالقات مع ال�صني».
ال ّ
�شك يف �أن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ال��ذي ال
يزال م�ستاء من �إنهاء كانبريا عقدا �ضخما ل�شراء غوا�صات
ف��رن���س�ي��ة�� ،س�ي�ح��اول �إق �ن ��اع ��ش��رك��ائ��ه الأوروب � �ي �ي�ن بتجديد

تعترب املدينة �أبرز معاقل االحتجاج يف العراق

مقاطعة االنتخابات العراقية خيار ال�شباب يف النا�صرية

بر�س “كنت �شخ�صاً عادياً� ،أذهب
�إىل الكلية� ،أعود �إىل البيت� ،أرا�سل
�صديقتي� ،أدر�س ،وهكذا .لكن بعد
ثورة ت�شرين� ،شعرت �أنه باتت لدي
م�س�ؤولية».
وي�ضيف “�شعرت �أن يل مكانتي يف

املجتمع وثقلي يف املجتمع ،بات يل
�صوت».
وي �ت �ه��م ال �ك �ث�ي�ر م ��ن النا�شطني
ف�صائل من�ضوية يف احل�شد ال�شعبي
وم��وال�ي��ة لإي ��ران بامل�س�ؤولية عن
اغتيال وخطف �أك�ثر م��ن �سبعني

جنل الديكتاتور الفيليبيني الأ�سبق ّ
يرت�شح النتخابات الرئا�سة

•• مانيال�-أ ف ب

�أكد جنل الديكتاتور الفيليبيني الأ�سبق فرديناند ماركو�س الذي يحمل ا�سم
ّ
�سيرت�شح للرئا�سة يف انتخابات العام املقبل ،يف وقت ت�سعي العائلة
والده �أنه
املثرية للجدل للعودة �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية .و�أعلن فرديناند
“بونغبونغ” ماركو�س االب��ن ال��ذي داف��ع ع��ن ح��رب الرئي�س
رودري�غ��و دوتريتي املثرية للجدل على امل�خ��درات و�أ ّي��د عقوبة
الإع��دام يف حق التجارّ ،
تر�شحه يف بث مبا�شر عرب في�سبوك.
وق��ال �سليل العائلة ال�سيا�سية البالغ  64عاما “�أعلن اليوم
ن� ّي�ت��ي ال�تر�� ّ�ش��ح ل��رئ��ا��س��ة الفيليبني يف ان�ت�خ��اب��ات �أيار-مايو
 2022املقبلة” ،لين�ضم بذلك �إىل جمموعة متزايدة من
ّ
املر�شحني ال�ساعني خل�لاف��ة دوت�يرت��ي .و�أ� �ض��اف “�س�أعيد..
القيادة املوحدة �إىل بلدنا» .وك�شف ا�ستطالع ب�ش�أن ال�شخ�صية
ّ
املف�ضلة يف �أو��س��اط الناخبني لتويل الرئا�سة �أج��راه م�ؤخرا
مركز “بال�س �آ�سيا” للأبحاث �أن ماركو�س االبن يحل يف املرتبة الثانية بعد
ّ
الرت�شح .و�سبق �أن
�سارا ،ابنة دوتريتي ،رغم �أن الأخرية نفت �أن تكون تنوي

�أعلن كل من املالكم م��اين باكياو ورئي�س البلدية امل�ع��روف �إي�سكو مورينو
ب�أنهما �سيخو�ضان �سباق الرئا�سة .ويف  ،2016ف�شل ماركو�س االبن يف م�سعاه
لتويل من�صب نائب الرئي�س �أمام مناف�سه حينذاك ليني روبريدو .و�ش ّكلت
خ�سارته حينها �ضربة لعائلة ماركو�س التي عا�شت يف املنفى
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بعد �سقوط ن�ظ��ام م��ارك��و���س الأب العام
 .1986وا ُّتهم الديكتاتور ال�سابق وزوجته �إمييلدا بالف�ساد
عندما كانا يف ال�سلطة .ب��دوره ،ا ّتهم ماركو�س االبن روبريدو
ب�ت��زوي��ر االن�ت�خ��اب��ات وخ��ا���ض م�ع��رك��ة ق�ضائية ��ض��د النتيجة
ا�ستمرت نحو خم�س �سنوات �إىل �أن رف�ضت املحكمة الدعوى
�أخريا يف �شباط/فرباير .وقال ماركو�س االبن الثالثاء “دعونا
نعيد الفيليبيني ليكونوا �صفا واحدا يف خدمة بلدنا ومواجهة
الأزمات وحتديات امل�ستقبل معا» .و�أ�ضاف “ان�ضموا �إيل يف �أنبل
الق�ضايا هذه و�سننجح” .ويف حال فاز ماركو�س االبن يف م�سعاه
للو�صول �إىل الرئا�سة ،ف�سيم ّثل ذلك عودة الفتة للعائلة �إىل
ال�ساحة ال�سيا�سية .و�سبق �أن ذكرت �إمييلدا ب�أنها ت�أمل ب�أن ي�صبح جنلها الذي
توىل مقعدا يف جمل�س ال�شيوخ بني  2010و 2016رئي�سا للبالد.

نا�شطاً بينهم �سجاد العراقي الذي
ال تزال �صوره مرفوعة حتى اليوم
يف �ساحة احلبوبي يف النا�صرية،
ومل يعرف �شيء عن م�صريه.
يف  28ت���ش��ري��ن الثاين/نوفمرب
 2019وح��ده ،قتل � 85شخ�صاً

يف ال�ن��ا��ص��ري��ة .وت��راج �ع��ت وترية
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ب �ع��د ذل� � ��ك ،لكن
الغ�ضب مل ي �ه��د�أ .ل��ذل��ك يخ�شى
امل��ر� �ش �ح��ون ،ال ��س�ي�م��ا احلزبيون
م�ن�ه��م ،رف ��ع � �ص��وره��م يف املدينة،
خمافة �أن يتم متزيقها.

واكتفى املر�شحون يف حمافظة ذي
قار ،ومركزها النا�صرية ،بخو�ض
ح�م�ل�ت�ه��م ع �ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.
م��ن ق �ه��وة الأدب � � ��اء ،ي �ق��ول حيدر
جعفر البالغ من العمر  23عاماً
وهو �صديق �أن�س ،لوكالة فران�س
بر�س �إنه من “ال�صعب لأي مر�شح
�أن ي��رف��ع � �ص��وره يف ال�ن��ا��ص��ري��ة ال
�سيما بعد ت�شرين وامل �ج��ازر التي
وقعت فيها .قد يعترب البع�ض �أي
مر�شح �شريكا يف قتل �أ�صدقائهم».
وي�ت��ذك��ر جعفر ي��وم  28ت�شرين
ال �ث��اين/ن��وف �م�بر  2019قائ ً
ال
“كنا ق �ب��ل ذل� ��ك ب�ل�ي�ل��ة ن�ضحك
ونت�سامر م��ع �أ��ص��دق��ائ�ن��ا .فجراً،
ح���ص��ل م ��ا ح���ص��ل وو� �ص �ل �ن��ا خرب
ا� �س �ت �� �ش �ه��اده��م .ال ي �ن �ب �غ��ي لأح ��د
بعمرنا �أن يرى �أ�صدقاءه مغطني
ب��ال��دم��اء وم��وت��ى�� .ص�ح�ي��ح ،نحن
تظاهرنا ب�إرادتنا لكن ذلك ال يربر
قتلنا ونحن مبقتبل العمر».
رغ � � ��م �أن ج� �ع� �ف ��ر خ� ��ري� ��ج كلية
ال�ت�م��ري����ض ،ل�ك�ن��ه ي�ع�م��ل بتوزيع
املنتجات التجميلية على املتاجر يف
انتظار تعيينه يف وظيفة حكومية.
�أدىل ب���ص��وت��ه يف ال �ع��ام ،2018
لكن الأح��داث التي تلت يف البالد
�أو�صلته �إىل نتيجة املقاطعة هذا
العام.
ووعدت احلكومة التي و�صلت اىل
ال���س�ل�ط��ة يف �أي ��ار/م ��اي ��و 2020
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س �أن �ه��ا مم�ث�ل��ة ل�صوت
املحتجني “مبحا�سبة امل�س�ؤولني

مين�سك ب��ال�ط��ائ��رة ،يتم التعامل
م��ع رح�ل�ت�ه��م امل���س�ت�م��رة بوا�سطة
مهربني هناك يف العادة.
ومل ت��رد حكومة �إقليم كرد�ستان
وم �ق��ره��ا �أرب� �ي ��ل ح �ت��ى الآن على
ط �ل �ب ��ات ل �ل �ت �ع �ل �ي��ق .ويف ب� �غ ��داد،
ق��ال��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة العراقية
�إن االجت��ار بالب�شر جرمية و�إنها
تتخذ �إج��راءات عند ح��دوث ذلك،

لكنها مل تو�ضح تفا�صيل ردا على
طلب للتعليق.
ق� ��ال امل� �ه ��رب م ��ن �� �ش� �ي�ل�ادزي �إن
�شريكه يف �أوروبا رجل التقى به يف
تركيا املجاورة.
و�أ� �ض��اف “�ساعدت ح��وايل 200
�شخ�ص على املغادرة �إىل �أوروب��ا يف
الأ��ش�ه��ر اخلم�سة املا�ضية” ،على
الرغم من �أنه من غري املعروف ما

ع��ن قتل املتظاهرين خ�لال �ستة
�أ��ش�ه��ر ،لكننا مل ن��ر �شيئاً” ،وفق
حيدر .ويقول امل�صور الفوتوغرايف
حيدر كاظم ال��ذي ينوي مقاطعة
االنتخابات �أي�ضا“ ،كل الأحزاب
ت��اب�ع��ة ل�ل�خ��ارج ،منها م��ا ه��و تابع
لإيران �أو للواليات املتحدة ولي�س
لها والء للعراق .يقدمون م�صلحة
البالد الأخرى على بلدهم».
و�ش ّكلت االنتخابات النيابية املبكرة
مطلباً لبع�ض املحتجني يف العام
 .2019وي� �ق ��ول ح �� �س�ين “كنا
نعتقد حينها �أن الطريق الوحيد
للتغيري هو االنتخابات ،لكن كيف
جتري انتخابات وال�سالح موجود
والأح� � � ��زاب ك �ل �ه��ا ال ت � ��زال متلك
نفوذاً ومتلك ما ًال �سيا�سياً؟».
لكن هذا لن مينع منتظر� ،صديقه
ال� ��ذي ي ��در� ��س ه �ن��د� �س��ة ط�ب�ي��ة يف
�أذرب �ي �ج��ان ،م��ن �أن يتخذ موقفاً
م�ؤيداً للت�صويت.
فرغم �أن ال�شاب ال يرى �أم ً
ال كبرياً
ب��ال �ع��ودة �إىل ب �ل��ده ،ل�ك�ن��ه م�ؤمن
ب� ��أن “م�ستق ً
ال واح� ��داً �أو ع�شرة
م�ستقلني ،لو فازوا يف االنتخابات،
ق��د ي�ن�ج�ح��ون يف �أن ي �ك��ون��وا �أداة
�ضغط و�أن ي�ؤ�س�سوا لذرة معار�ضة
حقيقية».
ل�ك��ن يف ب�ل��د يتغلغل ف�ي��ه الف�ساد
بكل مفا�صل الدولة وهو يف املرتبة
الـ 21على �سلم الف�ساد بح�سب
منظمة ال�شفافية ال��دول�ي��ة ،يرد
ح�ي��در “ال ت�ستطيع احلكومة �أن
ت�ضمن لنا نزاهة االنتخابات».

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ت�أمل الواليات املتحدة “بالعودة �سريعا”�إىل طاولة املفاو�ضات مع �إيران لإحياء
االت�ف��اق ال�ن��ووي الإي��راين على ما ق��ال م�س�ؤول كبري يف الإدارة الأمريكية بعد
ت�صريحات �صادرة من �إيران تذهب يف االجتاه نف�سه .وقال امل�س�ؤول الذي طلب
عدم الك�شف عن هويته خالل حمادثات هاتفية مع �صحافيني “ن�أمل يف �أن نتمكن
من العودة ب�سرعة ن�سبيا �إىل فيينا” حيث جترى املفاو�ضات “و�سنطلع حينها
على نواياهم» .وب�ش�أن �إ�سرائيل والواليات املتحدة �أكد “لدينا الت�شخي�ص نف�سه
ب�أن الربنامج النووي الإيراين جتاوز احلدود كثريا».
وع�شية زي��ارة م�ست�شار الأم��ن القومي الإ�سرائيلي لوا�شنطن� ،أع��رب عن قلقه
خ�صو�صا من مراكمة �إيران لليورانيوم املخ�صب.
وعلى �صعيد املهلة التي حتتاجها �إيران نظريا للح�صول على املواد امل�ستخدمة يف
�صنع قنبلة نووية ،قال امل�س�ؤول الأمريكي �إنها “تراجعت من � 12شهرا �إىل �أ�شهر
قليلة” وهذا �أمر “مقلق».
�إال ان وا�شنطن ال تزال “ت�ؤمن بقوة �أن ال�سبيل الدبلوما�سي يبقى الأف�ضل حلل
هذه امل�شكلة» .وكانت وزارة اخلارجية الإيرانية �أعلنت االثنني �إن �إي��ران تتطلع

ال�ستئناف املفاو�ضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع ت�شرين الثاين/
نوفمرب بغية �أحياء االتفاق النووي .وقد توقفت املفاو�ضات الهادفة �إىل �إحياء
االتفاق النووي الإيراين يف حزيران/يونيو املا�ضي.
وتو�صلت �إي��ران و�ست قوى كربى (الواليات املتحدة ،فرن�سا ،بريطانيا ،رو�سيا،
ال�صني ،و�أمل��ان�ي��ا) اىل اتفاق العام  2015ب�ش�أن برنامج طهران ال�ن��ووي� ،أتاح
رفع الكثري من العقوبات املفرو�ضة على اجلمهورية الإيرانية يف مقابل تقييد
�أن�شطتها النووية و�ضمان �سلمية برناجمها.
اال �أن مفاعيل االتفاق باتت يف حكم الالغية مذ قررت الواليات املتحدة االن�سحاب
�أحاديا منه العام  2018يف عهد رئي�سها ال�سابق دونالد ترامب الذي �أعاد فر�ض
ع�ق��وب��ات قا�سية ع�ل��ى ط �ه��ران .م��ن جهتها ،ق��ام��ت الأخ �ي�رة ب�ع��د ن�ح��و ع��ام من
االن�سحاب الأمريكي ،بالرتاجع تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأ�سا�سية
مبوجبه .وب��د�أت القوى التي ال ت��زال من�ضوية يف االتفاق ،ومب�شاركة �أمريكية
غري مبا�شرة ،مباحثات يف فيينا هذا العام يف حماولة لإحياء االتفاق ،بعد �إبداء
الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن ا�ستعداده لإعادة بالده �إليه.
و�أجرى الأطراف املعنيون �ست جوالت من املباحثات بني ني�سان�-أبريل وحزيران-
يونيو ،دون �أن يحدد بعد موعد جديد ال�ستئنافها.

�شيالدزي الكردية  ..نقطة هروب �إىل �أوروبا عرب رو�سيا البي�ضاء
واتهمت بولندا وليتوانيا واالحتاد
الأوروبي رو�سيا البي�ضاء بت�شجيع
املهاجرين ،ومعظمهم من العراق
و�أفغان�ستان ،على عبور حدودها
ك�شكل م��ن �أ� �ش �ك��ال ال�ضغط على
االحت� � ��اد ف �ي �م��ا ي�ت���ص��ل بعقوبات
فر�ضتها ب��روك���س��ل ع�ل��ى مين�سك
ب�سبب انتهاكات حقوق الإن�سان.
و�شيالدزي ،البلدة التي يبلغ عدد
�سكانها حوايل � 40ألف ن�سمة ،هي
�إحدى نقاط االنطالق الرئي�سية،
وفقا للمهربني وال�سكان املحليني.
ت �ق��ع امل��دي �ن��ة يف م�ن�ط�ق��ة احلكم
الذاتي امل�ستقرة ن�سبيا يف كرد�ستان
ال �ع��راق .ل�ك��ن م�شكالت م�ث��ل قلة
ال ��وظ ��ائ ��ف وان �خ �ف��ا���ض الأج� � ��ور،
ف�ضال عن التوتر ب�سبب الغارات
الع�سكرية الرتكية على امل�سلحني
الأك � ��راد امل�ت�م��رك��زي��ن يف العراق،
تدفع النا�س منذ فرتة طويلة �إىل
البحث عن مالذ وحياة �أف�ضل يف
الغرب.
لكن تدفق املهاجرين زاد منذ فتح
ط��ري��ق رو�سيا البي�ضاء �إذ يعتقد
املهاجرون �أنه يوفر خمرجا �أكرث
�أمانا و�أ�سرع.
واجلمهورية ال�سوفيتية ال�سابقة
واح��دة من الوجهات النادرة التي
يح�صل العراقيون ب�سهولة على
ت� ��أ�� �ش�ي�رات � �س �ي��اح �ي��ة لدخولها.
ومب �ج��رد و� �ص��ول امل�ه��اج��ري��ن �إىل

13
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النا�س يبيعون منازلهم و�سياراتهم لدفع � 12ألف دوالر تكلفة التهريب

••�شيالدزي-رويرتز

ي� � � �ق � � ��ول م � � �ه� � ��رب� � ��ون حم � �ل � �ي ��ون
وم���س��ؤول��ون �إن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م من
خطر تقطع ال�سبل بهم يف �أوروبا
�أو امل ��وت يف ال �ط��ري��ق �إىل هناك،
اخ �ت��ار ال�ع���ش��رات م��ن ��س�ك��ان بلدة
واحدة يف املنطقة الكردية بالعراق
�أن يتم تهريبهم �إىل دول االحتاد
الأوروبي عرب رو�سيا البي�ضاء.
ق � � ��ال �أح� � � ��د امل � �ه� ��رب �ي�ن الأك� � � � ��راد
العراقيني املحليني �إنه رتب رحلة
حلوايل  200مهاجر يرغبون يف
م �غ��ادرة ب�ل��دة ��ش�ي�لادزي واملنطقة
امل�ح�ي�ط��ة� ،أوال ب��ال �ط��ائ��رة ب�شكل
ق ��ان ��وين �إىل م �ي �ن �� �س��ك عا�صمة
رو�سيا البي�ضاء ثم برا ب�شكل غري
قانوين.
و�أ� �ض ��اف �أن ع�م�ل��ه ب ��د�أ يف �أواخ ��ر
ربيع هذا العام عندما ارتفع عدد
املهاجرين الذين يحاولون دخول
االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي م ��ن رو�سيا
البي�ضاء ،على الرغم من �إقراره
ب��االن��زع��اج ل��وف��اة ال�ب�ع����ض �أثناء
حماولتهم العبور �إىل دول االحتاد
الأوروبي.
وق� � ��ال ،ط��ال �ب��ا ع� ��دم ذك� ��ر ا�سمه،
“لكنهم ي��ري��دون امل� �غ ��ادرة .ماذا
ميكنهم �أن يفعلوا غري ذلك؟»
لقي مهاجر عراقي حتفه ال�شهر
املا�ضي بعد عبوره �إىل بولندا من
رو��س�ي��ا ال�ب�ي���ض��اء ،وه��و واح ��د من
ع��دة م�ت��وف�ين يف الآون� ��ة الأخ�ي�رة
م��ن املنطقة احل��دودي��ة بالتزامن
م��ع زي��ادة الهجرة غ�ير ال�شرعية
ع�بر احل� ��دود ال���ش��رق�ي��ة لالحتاد
الأوروبي.

ت�ضامنهم مع باري�س وحترير �أنف�سهم من احلليف الأمريكي.
لكن داخ��ل االحت��اد الأوروب ��ي ،ح ّثت دول �شمال القارة ودول
ال�ب�ل�ط�ي��ق ع�ل��ى ت��وخ��ي احل� ��ذر ،و� �ش��ددت ع�ل��ى احل �ف��اظ على
العالقة عرب الأطل�سي .وي�ؤكد الإليزيه �أن “الأمر ال يتعلق
ب��دخ��ول الأوروب �ي�ي�ن يف ن�ق��ا���ش فرن�سي �أم�ي�رك��ي ،ب��ل يتعلق
با�ستخال�ص الدرو�س منه” و”بناء �سيادة �أوروبية” ،و�شدد
على �أنه “�سيكون من اخلط�أ التظاهر ب�أن �شيئا مل يحدث».
وقد و�صف الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال��ذي حر�ص على
ت�ق��دمي ت�ع�ه��دات بعد ه��ذه ال��واق�ع��ة ،االحت ��اد الأوروب� ��ي ب�أنه
“�شريك �أ�سا�سي” يف حم��ادث��ة هاتفية الإث �ن�ين م��ع رئي�سة
املفو�ضية الأوروب�ي��ة �أور��س��وال ف��ون دي��ر الي�ين ،وف��ق ما �أعلن
البيت الأب�ي����ض .كما �أع ��رب ع��ن دع�م��ه الن�ضمام دول غرب

البلقان �إىل االحت��اد الأوروب��ي .ج��اءت ق�ضية الغوا�صات بعد
�أ�سابيع قليلة من االن�سحاب الفو�ضوي للجي�ش الأمريكي
من �أفغان�ستان يف �آب�/أغ�سط�س ،ما �أحيا النقا�ش حول تعزيز
ا�ستقاللية �أوروب��ا .يجري منذ �أ�شهر نقا�ش حول �إن�شاء قوة
رد �سريع �أوروبية قوامها � 5آالف ع�سكري ،وقد �أدى الف�شل
ال��ذري��ع الأخ�ير �إىل �إع��ادت��ه �إىل الطاولة من خ�لال ت�سليط
ال�ضوء على �أوجه الق�صور الع�سكرية لأوروب��ا ،وتقود فرن�سا
حمادثات هذا امللف .من املرجح �أن تكون ق�ضية الهجرة على
جدول الأعمال �أي�ضا� ،إذ يريد االحتاد الأوروبي جتنب تدفق
لالجئني كما حدث عام  .2015وقد تعهد وزراء داخلية دول
االحتاد الأوروب��ي مطلع �أيلول�/سبتمرب دعم دول املنطقة يف
ا�ستقبال الالجئني املهددين من طالبان.

�إذا كانوا جميعا و�صلوا �إىل �أرا�ضي
االحتاد الأوروبي .وقال �إنه يعرف
م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن ث�ل�اث ��ة مهربني
�آخرين يعملون يف منطقته.
ومل يتمكن امل���س��ؤول��ون املحليون
م��ن ت��وف�ير �أرق � ��ام حم� ��ددة لعدد
املهاجرين .وق��ال �صحفي حملي
�إن ال �ع��دد رمب ��ا ي���ص��ل �إىل 400
م��ن ��ش�ي�لادزي وب �ل��دات �أخ ��رى يف

املنطقة منذ ربيع هذا العام ،و�إن
الأعداد �آخذة يف االزدياد.
وق ��ال ع�ب��د اهلل ع�م��ر ،وه��و حالق
ي� �ب� �ل ��غ م � ��ن ال� �ع� �م ��ر  38ع ��ام ��ا،
“لقد رح ��ل ال �ع��دي��د م��ن �أقاربي
و�أ� �ص��دق��ائ��ي ع�ب�ر ه ��ذا الطريق.
ويريد كثريون �آخ��رون �أن يفعلوا
ال �� �ش��يء نف�سه” .و�أ�� �ض ��اف “باع
ال �ن��ا���س م �ن��ازل �ه��م �أو �سياراتهم

لتحمل تكاليف (الرحلة)».
ميكن �أن ت�صل تكلفة الرحلة �إىل
� 12أل� ��ف دوالر�� ،ش��ام�ل��ة ال�سفر
ج��وا والتهريب ب��را بعد الو�صول
�إىل �أوروبا ،وفقا للمهرب ووكاالت
ال�سفر املحلية امل�شاركة يف حجز
الرحالت اجلوية.
وع �ل��ق ال �ع��راق ال��رح�ل�ات اجلوية
املبا�شرة من بغداد �إىل مين�سك يف
�أغ�سط�س �آب ب�ضغط من االحتاد
الأوروب � � � ��ي .وي �ن �ت �ق��ل املهاجرون
الآن ع�ب�ر دب� ��ي �أو ت��رك �ي��ا ،وفقا
ل �ل �م �ه��رب�ين وامل �ق �ي �م�ين ووك � ��االت
ال�سفر والقن�صل الفخري لرو�سيا
البي�ضاء يف �أربيل.
وق��ال املحلل ال�ع��راق��ي �أم�ي�ن فرج
�إن� ��ه يف ح�ي�ن �أن ك��رد� �س �ت��ان �أكرث
ا�ستقرارا وتعترب �أكرث ازدهارا من
ب��اق��ي �أن �ح��اء ال �ع��راق ،ف ��إن الأزمة
االقت�صادية امل�ستمرة التي جعلت
ال���س�ل�ط��ات غ�ي�ر ق � ��ادرة ع �ل��ى دفع
روات��ب العاملني يف القطاع العام
�ألقت �ضغوطا على الكثريين من
الأكراد العاديني.
وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،يعي�ش �سكان
� � �ش � �ي �ل�ادزي يف م �ن �ط �ق��ة جبلية
بالقرب من احلدود الرتكية حيث
ميكن �أن يكون الأمن ه�شا .و�شنت
ت��رك �ي��ا � �ض��رب��ات ج��وي��ة يف �شمال
العراق �ضد جماعة ح��زب العمال
الكرد�ستاين التي تتخذ ال�شمال

قاعدة لها.
وق ��ال ��ت احل �ك��وم��ة ال �ك��ردي��ة هذا
العام �إن ال�صراع املزمن “�أدى �إىل
تفاقم انعدام الأمن و�أجرب الآالف
من ال�سكان من مئات القرى على
الفرار من منازلهم وفقدان �سبل
عي�شهم».
وق� ��ال ه�ل�ك�ف��ت حم �م��د ،وه ��و من
� �س �ك��ان � � �ش � �ي �ل�ادزي“ ،منطقتنا
حم��ا� �ص��رة� ،إن �ه ��ا يف �أي � ��دي حزب
ال�ع�م��ال ال�ك��رد��س�ت��اين والأت � ��راك.
منطقتنا جميلة ،لكننا خائفون
وال نطمئن للبقاء هنا” .و�أ�ضاف
�أن جنله البالغ من العمر  19عاما
و�صل �إىل �أملانيا ال�شهر املا�ضي.
وق��ال �إب��راه�ي��م حم�م��ود �إبراهيم،
وهو م�س�ؤول �أمني حملي يبلغ من
العمر  27عاما“ ،قرانا مهجورة،
ومل ي �ع��د ب ��إم �ك��ان �ن��ا ال ��ذه ��اب �إىل
احلقول».
ي�ت�ق��ا��ض��ى �إب��راه �ي��م  400دوالر
��ش�ه��ري��ا ،وه ��و رات ��ب م�ن��ا��س��ب �إىل
ح��د م��ا يف ال �ع��راق مل��ن يف درجته
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،ل�ك�ن��ه ق ��ال �إن ��ه يفكر
�أي�ضا يف الهجرة.
وقال عزيز عبد اهلل ،وهو �صاحب
متجر و�أب لطفلني� ،إن��ه �سيهاجر
حتى لو كان ذلك يعني �أن ينتهي
ب ��ه امل� �ط ��اف يف خم �ي��م يف �أوروب� � ��ا
ان �ت �ظ��ارا ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى و�ضعية
الجئ.
ي�ب�ي��ع ع�ب��د اهلل ف���س��ات�ين الزفاف
يف �سوق البلدة ،لكنه يقول �إن��ه ال
ي�أتيه �أي زب��ائ��ن تقريبا .وت�ساءل
“ملاذا ت�ن�ف��ق ع �� �ش��رة �آالف دوالر
�أمريكي على الزواج ،بينما ميكنك
�إنفاقها على املغادرة؟»
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 137913 :بتاريخ2010/01/10 :
امل�سجلة بالرقم 137913 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 136637 :بتاريخ2009/12/08 :
امل�سجلة بالرقم 147314 :بتاريخ2011/06/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 131879 :بتاريخ2009/07/21 :
امل�سجلة بالرقم 126180 :بتاريخ2010/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109582 :بتاريخ2008/03/24 :
امل�سجلة بالرقم 98727 :بتاريخ2009/12/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1581 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1375 :بتاريخ1995/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 151077 :بتاريخ2010/12/27 :
امل�سجلة بالرقم 154025 :بتاريخ2011/09/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 149203 :بتاريخ2010/11/09 :
امل�سجلة بالرقم 149203 :بتاريخ2012/12/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145220 :بتاريخ2010/07/26 :
امل�سجلة بالرقم 145220 :بتاريخ2018/02/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 163148 :بتاريخ2011/10/02 :
امل�سجلة بالرقم 287427 :بتاريخ2013/03/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 163147 :بتاريخ2011/10/02 :
امل�سجلة بالرقم 163147 :بتاريخ2013/03/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1600 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 2234 :بتاريخ1995/08/22 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1593 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 2176 :بتاريخ1995/08/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185606 :بتاريخ2013/01/23 :
امل�سجلة بالرقم 185606 :بتاريخ2014/07/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 183606 :بتاريخ2012/12/17 :
امل�سجلة بالرقم 183606 :بتاريخ2014/07/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181476 :بتاريخ2012/11/05 :
امل�سجلة بالرقم 181476 :بتاريخ2014/07/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 180808 :بتاريخ2012/10/18 :
امل�سجلة بالرقم 180808 :بتاريخ2014/06/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 209282 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209282 :بتاريخ2014/04/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204375 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204375 :بتاريخ2014/07/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204373 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204373 :بتاريخ2014/07/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 197424 :بتاريخ2013/09/03 :
امل�سجلة بالرقم 197424 :بتاريخ2014/07/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :
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نا�شيونال �إنرت�ست :وا�شنطن مطالبة مبنع �أخطاء غارات الطائرات امل�سرية
•• وا�شنطن-وكاالت

مثل ثالثة من �أك�بر ق��ادة اجلي�ش الأمريكي �أم��ام جلنة اخلدمات امل�سلحة
بالكونغر�س يف الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،يف �أول ظهور علني بعد االن�سحاب من
�أفغان�ستان .وواج��ه الثالثة وه��م وزي��ر الدفاع لويد �أو��س�تن ،ورئي�س هيئة
الأرك ��ان امل�شرتكة اجل�نرال م��ارك ميلي ،وقائد القيادة املركزية اجلرنال
كينيث ماكنزي� ،أ�سئلة تناولت التو�صيات التي رفعوها �إىل الرئي�س عن
تفا�صيل تفجري مطار كابول ال��ذي �أ�سفر عن مقتل  13جندياً �أمريكياً
و�أكرث من � 170أفغانياً .ومع ذلك ،كتبت ال�صحافية �ألني وول�ش يف جملة
“نا�شونال �إنرت�ست” �أن�ه��م �أم�ضوا القليل م��ن ال��وق��ت يف حتليل ال�ضربة
اخلاطئة التي وجهتها طائرة �أمريكية دون طيار� ،أ�سفرت عن مقتل عائلة
�أفغانية بريئة ،والت�سا�ؤالت الأو�سع عن الثقة يف �سيا�سة ال�ضربات اجلوية

بالطائرات دون طيار .يف � 29أغ�سط�س (�آب) ،وجهت الواليات املتحدة ما كان
يفرت�ض �أنه �آخر هجوم بطائرة دون طيار يف احلرب الأفغانية التي ا�ستمرت
 20عاماً .وبعد �ساعات من اال�ستطالع� ،أم��ر �ضابط يف �سالح اجل��و ،حتت
�أمرة ماكنزي ،ب�إطالق �صاروخ من طراز هيل فاير من طائرة دون طيار من
طراز �إم كيو 9-ريرب ،على �سيارة يقودها رجل ا�شتبه يف حملها متفجرات
لتنظيم داع�ش.
وعقب الهجوم� ،سارعت �إدارة الرئي�س جو بايدن �إىل �إع�لان �إحباط عمل
�إرهابي .وو�صفه ميلي بـ “�ضربة �صحيحة».
وبعد �أي��ام ،ك�شف �صحافيون ا�ستق�صائيون يف �صحيفة “نيويورك تاميز”
الأمريكية� ،أن ال�سائق مل يكن متعاوناً مع داع�ش ،بل موظفاً منذ وقت طويل
يف منظمة �إغاثة �أمريكية بكابول .وتقدم زيكاري �أحمدي ،الذي ا�ستهدفته
الغارة بطلب للجوء �إىل ال��والي��ات املتحدة قبل �أي��ام من مقتله .وتبني �أن

املواد امل�شبوهة التي كان ينقلها يف �سيارته ،قوارير مياه لل�شرب ،جلبها معه
�إىل منزله .ومل يكن �أحمدي الأفغاين الوحيد الربيء الذي قتل يف الغارة
اخلاطئة ،ب��ل ُقتل معه �أف��راد م��ن عائلته ك��ان��وا يف ا�ستقباله ل��دى عودته،
ثالثة من �أبنائه ،وثالثة من �أبناء �شقيقه ،وابن عمه ،وطفلتان يف الثالثة
من العمر .و�سبق �أن �شنت الواليات املتحدة غارات بطائرات دون طيار �ضد
الأعداء منذ  .2002ونفذت �إدارة بو�ش االبن  57غارة يف باك�ستان ،ورفعت
�إدارة باراك �أوباما العدد �إىل  ،542بينما �ألغت �إدارة دونالد ترامب بالكامل
ال�شروط التي يجب توفرها ل�شن مثل هذه الهجمات.
وعلى هذا الأ�سا�س ف��إن الواليات املتحدة تزيد على الأرج��ح من اعتمادها
على تكنولوجيا الطائرات دون طيار يف اخل��ارج ،لأنها تقلل خطر تعري�ض
الأمريكيني للخطر ،ولأنها �أكرث فاعلية من ن�شر جنود على الأر�ض� ،إال �أن
الأخطاء التي ترتكب يف مثل هذه الهجمات قد ت�ساهم يف جتنيد �إرهابيني

لأنها توقع �ضحايا مدنيني .وعندما جُ وبه يف نهاية املطاف بحقيقة الغارة
على ك��اب��ول ،اعتذر ماكنزي ،ق��ائ�ل ًا“ :ب�صفتي قائد اجل�ن��ود ،ف�أنا م�س�ؤول
بالكامل عن النتيجة امل�أ�سوية لل�ضربة».
وذهب �أو�سنت �أبعد من ذلك و�أمر بتحقيق يف الهجوم ،وفتح املفت�ش العام يف
وزارة الدفاع �أي�ضاً حتقيقاً منف� ً
صال يف الأيام املا�ضية.
ويف غياب ق��وات �أمريكية على الأر���ض ب�أفغان�ستان ،من املحتمل �أن يعتمد
اجلي�ش �أكرث على هذه الطائرات يف الأعوام املقبلة .وللق�ضاء على التهديدات
الإرهابية وجتنب تكرار �أخطاء قاتلة يف امل�ستقبل ،ف�إن على الواليات املتحدة
معرفة م�صدر الأخطاء ،يف اال�ستخبارات �أو اال�ستطالع �أو عند اتخاذ القرار.
وحما�سبة من تثبت م�س�ؤوليتهم .وملحاربة الإره��اب فع ًال ،على الواليات
املتحدة �أال تعطي ذخ�يرة للحمالت الدعائية للإرهابيني لي�ستخدموها
للتجنيد �ضد الواليات املتحدة يف املقام الأول.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين

االنحراف بدا مع الرئي�س ال�سابق �إبراهيم �أبو بكر كيتا
ومل ت�صل العالقات بني باري�س
وباماكو �أبدًا ،منذ ثماين �سنوات،
�إىل م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال � ��درج � ��ة من
التوتر.
ويف الإل �ي��زي��ه ،م��ا زال رف�ض
احل��دي��ث ع��ن ال �ط�لاق ه��و �سيد
امل��وق��ف“ .رغم ان الأم� ��ر يبدو
ك � ��ذل � ��ك ،ي�ل��اح� ��ظ خ � �ب �ي�ر من
ال���س��اح��ل� .إن �ن��ا يف اللحظة التي
ي �ف��رغ ف�ي�ه��ا ال ��زوج ��ان م��ا يثقل
قلبيهما” ،لأن� � ��ه ع �ل ��ى م ��دى
� �س �ن��وات ت��راك��م اال��س�ت�ي��اء و�سوء
الفهم والإحباط بني البلدين.

«ع�������ار»« ،غ��ي�ر م���ق���ب���ول»���« ،ش��رع��ي��ة باطلة
دميقراطي ًا” ...م�ساء اخلمي�س ،مل يكن يف جعبة
�إميانويل ماكرون ما يكفي من الكلمات القا�سية �ضد
رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل .ويقول
مقرب من الرئي�س الفرن�سي�« :إنها كلمات تتنا�سب
م��ع الت�صريحات البذيئة التي �أدىل بها رئي�س
ال���وزراء الأ�سبوع املا�ضي» .من على منرب الأمم
املتحدة ،و�صف �شوغيل مايغا ،قرار فرن�سا بتقلي�ص
قوة عملية برخان من � 5100إىل �أقل من 3000
رجل بحلول عام  2023ب�أنه “تخلي عن بالده يف
منت�صف الطريق”.

ماكرون يعك�س الهجوم

توتر �شديد يع�صف بعالقاتهما:

فرن�سا -مايل ،طالق حتت جمهر التحليل!...

املزايدة بني ماكرون ورئي�س املجل�س الع�سكري يف باماكو ،هي حلقة �أخرى يف م�سل�سل اال�ستياء

كيدال ،اخلطيئة الأ�صلية
يف الثاين من فرباير .2013
ق��ام ال��رئ�ي����س الفرن�سي ال�سابق
فران�سوا هوالند ،بدخول مظفّر
�إىل متبكتو ،حيث انطلقت عملية
“�سريفال” قبل ثالثة �أ�سابيع،
ومت حت��ري��ره��ا م ��ن اجلماعات
املتطرفة .مل تدم اف��راح امللحمة
ط� ��وي�ل��ا ...يف ك � �ي� ��دال ،املدينة
اال�سرتاتيجية �أق�صى ال�شمال،
ظهرت ال�ت��وت��رات الأوىل�“ .إنها
ع �ق��دة ت��وت��ر �أ�سا�سية” ،ي�شري
الدبلوما�سي ال�سابق لوران بيغو.
ل �ئ��ن �أع � � ��ادت ال� �ق ��وات املالية
وج��وده��ا يف غ��او ومت�ب�ك�ت��و ،فلن
تط�أ �أقدامها كيدال.
“مل ت�ك��ن مت�ل��ك و��س��ائ��ل القيام
بذلك” ،ي � ��ؤك� ��د اخل� �ب�ي�ر من
منطقة ال�ساحل .يف ح�ين ي�ؤكد
الباحث بوبكر حيدرة� ،أن “جزء
م ��ن امل��ال �ي�ين اع �ت�ب�ر �أن فرن�سا
منعتهم م��ن ذل ��ك لأن �ه��ا �أرادت
ح�م��اي��ة االن�ف���ص��ال�ي�ين الطوارق
ال �ت ��اب �ع�ي�ن ل �ل �ح��رك��ة الوطنية
لتحرير �أزواد».
وهكذا ،ف�إن باري�س تلعب لعبة
م ��زدوج ��ة ،ول ��ن ي�ت�ط�ل��ب الأم ��ر
املزيد لفتح �صندوق التخيالت.
“ملاذا بقي الفرن�سيون يف كيدال؟
م ��ن �أج� � ��ل ال ��ذه ��ب والنفط”،
ه ��ذا م��ا ي�ق��ول��ه خ�ل�ي��ل �سارموي
�سي�سي ،الرئي�س ال�سابق حلركة
الوطنيني م��ن �أج��ل م��ايل ،وهي

على مدى �سنوات تراكم اال�ستياء
و�سوء الفهم والإحباط بني البلدين

حركة مناه�ضة لفرن�سا وم�ؤيدة
لرو�سيا.
انحراف �إبراهيم
�أبو بكر كيتا
يف �سبتمرب  ،2013مت انتخاب
رئي�سا ملايل.
�إبراهيم �أبو بكر كيتاً ،
وع ��د ه ��ذا اال�� �ش�ت�راك ��ي بالأمن
واالزده � ��ار ل�ل�ب�لاد .اال ان فرتة
والي�ت��ه الأوىل متيزت خ�صو�صا
ب� ��ال� ��رك� ��ود :ات� �ف ��اق ��ات اجل ��زائ ��ر
امل��وق �ع��ة م ��ع ب �ع ����ض اجلماعات
امل�ت�م��ردة ع��ام  2015مل تنفذ،
واقت�صاد وح�شي يرت�سخ ،و�إعادة
بناء القوات امل�سلحة املالية تعثرّ ،
و�إق� ��ام� ��ة ب� ��رخ� ��ان ،ال� �ت ��ي خلفت
�� �س ��رف ��ال ،مل مت �ن��ع اجلماعات
الإرهابية من االزدهار.
ول�ئ��ن اع�ت�رف ف��ري��ق فران�سوا
ه ��والن ��د ،ب���س�خ�ط��ه يف املجال�س
اخلا�صة ،فر�سم ًيا ،يظل �إبراهيم
�أب��و بكر كيتا هو الرجل املنا�سب
للوظيفة“ .لقد دع�م��ت فرن�سا
�سلطة �أ�صبحت قمعية وفا�سدة،
يق ّيم ل ��وران بيغو ،وق��د ارتكبنا
الأخ �ط��اء نف�سها ال�ت��ي ارتكبها
الأمريكيون يف �أفغان�ستان».
م ّثل و�صول �إميانويل ماكرون
ريا يف اللهجة مع
�إىل ال�سلطة تغ ً

الرئي�س املايل ،الذي �أعيد انتخابه
ع��ام  .2018يف يناير ،2020
يف قمة باو ،ثم يف نواك�شوط بعد
�ستة �أ�شهر ،ندد الرئي�س الفرن�سي
بنظريه وطالبه بان تعود �إدارته
اىل م �ن��اط��ق ال �� �ش �م��ال وخا�صة

و�سط البالد ،التي �أ�صبحت ب�ؤرة
العمل اجلهادي“ .يف م��ايل ،كان
ُي�ن�ظ��ر �إىل ه��ذا ع�ل��ى �أن ��ه �سلوك
�أبوي” ،ي�لاح��ظ املتخ�ص�ص يف
منطقة ال�ساحل .مبعنى تذكري
بالفرتة اال�ستعمارية ،التي “مل

تخطط احلكومة املالية لتوقيع عقد
مع �شركة املرتزقة الرو�سية «فاغرن»
تتم ت�سوية ح�ساباتها بالكامل”،
ح�سب جان هرييف جيزيكيل ،من
جمموعة الأزمات الدولية.
التفاو�ض خط �أحمر
«ل ��ن ن�ت�ف��او���ض م��ع �إرهابيني

فرن�سا وامل�ستنقع املايل

ملطخة �أيديهم بالدماء” .هذه
دوك�سا فرن�سا ،التي تربرها على
وج � ��ه اخل �� �ص��و���ص مب� ��ن �سقط
م � ��ن ج � �ن� ��وده� ��ا -ع � ��دده � ��م 52
يف م�ن�ط�ق��ة ال���س��اح��ل م�ن��ذ عام“ .2013ولكن ال�سكان املدنيني

خ��ا� �ص��ة ه ��م امل �ب �ت �ه �ج��ون ،ي�ؤكد
الباحث بوبكر حيدرة ،فالعديد
من املاليني الآن ي�ؤيدون احلوار
مع اجلهاديني ،وال يفهمون هذا
الت�ص ّلب الأيديولوجي لفرن�سا،
مما �ساعد على ت�شويه �صورتها».
م�ن��ذ ع��ام  ،2016ب ��د�أت دولة
م ��ايل م�ن��اق���ش��ات م��ع اجلماعات
امل� ��� �س� �ل� �ح ��ة ،ل� �ك ��ن حت � ��ت �ضغط
ب ��اري �� ��س ،مت ال �ت �خ �ل��ي ع �ن �ه��ا .يف
ف�براي��ر  ،2020ط��رح �إبراهيم
�أبو بكر كيتا جمددًا حوا ًرا وطن ًيا.
م��رة �أخ ��رى ،تبقى باري�س تبقى
ح ��ذرة .وه��ذا “خلق الكثري من
الإحباطات على اجلانب املايل”،
ي �ح �ل��ل ج� ��ان ه �ي�ريف جيزيكيل.
مل يلق امل��وق��ف الفرن�سي اً
قبول
جيدًا ،لأن االتفاقات التي �أبرمت
حمل ًيا مع املتمردين جعلت من
املمكن احلد من العنف.
الرو�س على اخلط
ل �ئ��ن ك��ان��ت احل �ك��وم��ة املالية
تخطط لتوقيع عقد م��ع �شركة
املرتزقة الرو�سية “فاغرن” ،ف�إن
التقارب بني باماكو والكرملني،
احل � �ل � �ي � �ف �ي��ن خ � �ل � ��ال احل� � � ��رب
ال �ب��اردة ،لي�س ول�ي��د ال �ي��وم .عام
 ،2017قدمت رو�سيا طائرتني

لوران بيغو :لقد ارتكبنا الأخطاء نف�سها التي ارتكبها الأمريكيون يف �أفغان�ستان

املطالبة بالبديل الرو�سي

رئي�س وزراء مايل يتهم باري�س

م��روح �ي �ت�ين �إىل ب��ام��اك��و ،وعام
 ،2019ذه��ب �إب��راه�ي��م �أب��و بكر
كيتا �إىل �سوت�شي حل�ضور القمة
الأفريقية التي نظمها فالدميري
بوتني ،ومت توقيع اتفاقية تعاون
ع�سكري يف نف�س العام .ويف مايل،
تنتف�ض احلركات املوالية لرو�سيا،
مثل ح��رك��ة الوطنيني م��ن اجل
م��ايل ،مطالبة برحيل برخان.
�إنها حركات جمهرية لكنها تر ّوج
ل�ن�غ�م��ة م�ن��اه���ض��ة ل�ف��رن���س��ا على
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،من�سقة
م ��ن م��و� �س �ك��و .امل� �ظ ��اه ��رات �ضد
الوجود الفرن�سي تتزايد.
قطيعة مع
املجل�س الع�سكري
يف الثامن ع�شر من �أغ�سط�س
� ،2020سلطة �إبراهيم �أبو بكر
كيتا املحت�ضرة ،مل ت�صمد امام
ان� �ق�ل�اب ع �� �س �ك��ري .ا�ستب�شرت
ب��اري����س ب��ال��دم��اء اجل��دي��دة التي
� �س �ي �� �ض �خ �ه��ا ه � � � ��ؤالء ال�ضباط
ال �� �ش �ب��اب ب �ق �ي��ادة ال�ع�ق�ي��د غوتا،
غري ان االنقالب الثاين يف مايو
املا�ضي �سيدفن هذه الآمال.
ع ّلقت فرن�سا تعاونها مع القوات
امل�سلحة امل��ال�ي��ة ل �ف�ترة ،وعلمت
ب��اري ����س �أن امل�ج�ل����س الع�سكري
ي �ت �ف��او���ض م��ن وراء الكوالي�س
–”منذ �شهور” بح�سب الإليزيه
مع رو�س فاغرن .وبالتايل ،ف�إنحجة رئي�س الوزراء ،الذي يقول
�إن��ه يبحث عن حتالفات جديدة
ب�سبب “التخلي” الفرن�سي ،ال
ت�صمد .خا�صة �أن “تغيري حجم
برخان نوق�ش فعال مع ال�سلطات
املالية” ،ك �م��ا ت �� �ش��دد حا�شية
�إمي ��ان ��وي ��ل م� ��اك� ��رون .ول �ئ��ن مل
يرد �أي م�س�ؤول مايل حتى الآن،
حتدثت جيمايل بيطار ،املتحدث
ب��ا� �س��م ح��رك��ة  5ي��ون �ي��و وجتمع
ال� �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي تدعم
امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري ،ع�ل��ى رادي ��و
ف��رن���س��ا ال� ��دويل ال���س�ب��ت املا�ضي
ع��ن ف��رن���س��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا “عد ًوا
حمجبا” ،يجب �أن يغادر مايل.
ّ
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 230304 :بتاريخ2015/04/02 :
امل�سجلة بالرقم 230304 :بتاريخ2015/09/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 223389 :بتاريخ2014/12/16 :
امل�سجلة بالرقم 223389 :بتاريخ2015/04/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 210658 :بتاريخ2014/04/27 :
امل�سجلة بالرقم 210658 :بتاريخ2014/10/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 209283 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209283 :بتاريخ2014/04/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 244602 :بتاريخ2015/12/07 :
امل�سجلة بالرقم 244602 :بتاريخ2016/07/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 242779 :بتاريخ2015/10/29 :
امل�سجلة بالرقم 242779 :بتاريخ2016/05/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 240678 :بتاريخ2015/09/20 :
امل�سجلة بالرقم 240678 :بتاريخ2016/05/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 230309 :بتاريخ2015/04/02 :
امل�سجلة بالرقم 230309 :بتاريخ2015/09/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 249569 :بتاريخ2016/03/02 :
امل�سجلة بالرقم 249569 :بتاريخ2016/09/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 247377 :بتاريخ2016/01/24 :
امل�سجلة بالرقم 247377 :بتاريخ2016/09/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 244604 :بتاريخ2015/12/07 :
امل�سجلة بالرقم 244604 :بتاريخ2016/07/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 244603 :بتاريخ2015/12/07 :
امل�سجلة بالرقم 244603 :بتاريخ2016/07/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 257237 :بتاريخ2016/07/27 :
امل�سجلة بالرقم 257237 :بتاريخ2017/02/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 257235 :بتاريخ2016/07/27 :
امل�سجلة بالرقم 257235 :بتاريخ2017/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 253287 :بتاريخ2016/05/09 :
امل�سجلة بالرقم 253287 :بتاريخ2016/10/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 252882 :بتاريخ2016/05/01 :
امل�سجلة بالرقم 252882 :بتاريخ2016/10/23 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 287427 :بتاريخ2018/02/15 :
امل�سجلة بالرقم 287427 :بتاريخ2018/10/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 269250 :بتاريخ2017/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 269250 :بتاريخ2017/10/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 262255 :بتاريخ2016/10/30 :
امل�سجلة بالرقم 262255 :بتاريخ2017/04/04 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 258000 :بتاريخ2016/08/09 :
امل�سجلة بالرقم 258000 :بتاريخ2017/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :
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احتاد الكرة ينظم ور�شة عمل حول تراخي�ص
�أندية الدرجة الأوىل

ممثلي �أندية الدرجة الأوىل وذلك عرب تقنية االت�صال املرئي عن
•• دبي -وام:
بعد.
نظم احتاد الإمارات لكرة القدم ور�شة عمل بداية املو�سم الكروي ق��دم��ت ور��ش��ة العمل �شرحا تف�صيليا لالئحة تراخي�ص �أندية
حول تراخي�ص �أندية الدرجة الأوىل  ..للدورة الثالثة على التوايل الدرجة الأوىل و التعديالت التي ا�ستحدثت عليها مبا يتما�شى
بح�ضور حمد اجلنيبي الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية م��ع ا�سرتاتيجية احت��اد ال�ك��رة ور�ؤي ��ة  2038ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
واملالية ،و�أمي��ن ه��ارون مدير �إدارة امل�سابقات  ،وحممد النقبي تطوير �أندية الدرجة الأوىل وا�ستيفاء جميع املعايري املطلوبة "
مدير ق�سم امل�سابقات ،و�شريين ر��س�لان م���س��ؤول الرتاخي�ص  ،ريا�ضية  ،قانونية  ،مالية  ،موارد ب�شرية  ،و بنية حتتية " لتلبية
وعبد اهلل مبارك ممثل رابطة املحرتفني الإماراتية ،ومب�شاركة املتطلبات الالزمة لعملية التطوير و الت�أهيل مل�ستوى االحرتاف

ب�صورة �سل�سة.
و حر�ص �أع�ضاء اللجنة على الرد على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة ممثلي
الأن��دي��ة ال��ذي��ن �أك ��دوا ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع جلنة الرتخي�ص
خالل الفرتة املقبلة.
و يف ختام فعاليات الور�شة توجه حمد اجلنيبي بال�شكر ملمثلي
الأندية ،م�ؤكدا �أن احت��اد الكرة لن يدخر جهدا يف دعم الأندية
ملعرفة خطوات ا�ستيفاء املعايري املطلوبة من خ�لال عقد ور�ش
ع�م��ل �إ��ض��اف�ي��ة ودورات ت��دري�ب�ي��ة وزي� ��ارات م�ي��دان�ي��ة تتعلق بهذا
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احتاد الكرة و «املحرتفني» يرفعان ن�سبة
احل�ضور اجلماهريي للمباريات �إىل % 80
•• �أبوظبي -وام:

ق��رر احت��اد الإم��ارات لكرة القدم ورابطة املحرتفني الإم��ارات�ي��ة ،وبالتن�سيق مع الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،رفع ن�سبة احل�ضور اجلماهريي يف املدرجات ملباريات كرة القدم يف خمتلف
امل�سابقات والبطوالت للأندية واملنتخبات �إىل  80%من ال�سعة املتاحة يف ُكل ا�ستاد ،للمو�سم الريا�ضي
 . 2022 - 2021و�أكد االحتاد والرابطة  -يف بيانهما ال�صادر �أم�س� -أن احل�ضور �سيكون متاحاً ملن
يُظهر عرب تطبيق احل�صن ح�صوله على اجلرعة الثالثة من اللقاحات املعتمدة بالدولة� ،أو من مل يُكمل
� 6شهور من ح�صوله على اجلرعة الثانية ،مع �إبراز نتيجة الفح�ص ال�سلبية  /PCR/ملدة ال تتجاوز
"� "48ساعة من تاريخ املباراة ،و�ضرورة االلتزام التام بالإجراءات االحرتازية وارتداء الكمامات والتباعد
اجل�سدي ،علماً ب�أن الفئة العمرية امل�شمولة باحل�ضور هي  16عاماً وما فوق.

مدرب الإمارات للدراجات الهوائية لأ�صحاب الهمم �إىل دورة الألعاب البارملبية باري�س 2024
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طالب �إماراتي يك�شف عن طموحاته الأكادميية والريا�ضية عند العودة من دورة الألعاب البارملبية

•• دبي –الفجر:

بعد �أول ت�أهل تاريخي يف دورة الألعاب البارملبية طوكيو  ، 2020قال مدرب
ال��دراج��ات الهوائية الإم��ارات��ي  ،حممد امل��روي البلو�شي � ،إن��ه و�ضع ن�صب
عينيه بالفعل باري�س  .2024بينما يبد�أ يف �إعداد فريقه جلميع الأحداث
الت�أهيلية الهامة  ،كان لدى حممد حدث هام �آخر يجب متابعته قبل خو�ض
امل�سابقات  ،حيث يهدف �إىل �أن يكون من بني �أوائل خريجي برنامج الإدارة
يف تخ�ص�ص الإدارة الريا�ضية يف اجلامعة الكندية دبي.
م��ن خ�لال اجلمع ب�ين �أدواره كموظف حكومي  ،والع��ب دراج ��ات هوائية
باملنتخب الوطني  ،وط��ال��ب جامعي  ،وم��درب ل�ل��دراج��ات الهوائية  ،ف�إن
حممد لي�س غريباً ع��ن مثل ه��ذه التحديات الطموحة� .أ��ش��رك املنتخب

الوطني الإماراتي �أول ريا�ضي له والوحيد يف �سباق الدراجات الهوائية يف
طوكيو  ، 2020ويهدف حممد الآن �إىل تدريب ما ي�صل �إىل �سبعة راكبي
دراجات هوائية للو�صول �إىل باري�س  .2024ويف الوقت نف�سه ،يدخل ال�سنة
الرابعة من درا�سته اجلامعية  ،وعلى الرغم من زخم االحداث والفعاليات
الريا�ضية يف ع��ام � 2022إال ان الزال حممد يهدف �إىل التخرج و�إنهاء
برناجمه الدرا�سي يف الوقت ذاته.
و�صرح حممد قائ ً
ال" :لقد تعلمنا الكثري يف طوكيو � ،سواء �أثناء ال�سباق
نف�سه �أو من جتربة الألعاب الباراملبية  .على وجه اخل�صو�ص  ،ف�إن التعامل
مع حتديات املواقف اجلوية املتغرية ب�سرعة هو �أمر �سي�ساعدنا يف التدريب
امل�ستقبلي وا�سرتاتيجية ال�سباق .متكنا � ً
أي�ضا من تعلم الكثري خارج امل�سار
من الباراملبيني ال�سابقني الذين كانوا كرماء يف م�شاركة جتاربهم وخرباتهم

معنا ".
بد�أ العمل مع الفريق لتجميع النقاط يف الت�صفيات امل�ؤهلة لعام 2024
كان والزال حممد ريا�ض ًيا بارعًا  ،فقد كان يركب الدراجات منذ عام  ، 2000ويف الوقت ذات��ه ي�سعى حممد �إىل ا�ستكمال جتربته الدرا�سية املهمة يف
 ،عندما �ألهمه �أحد �أفراد عائلته ملمار�سة هذه الريا�ضة� .أو�ضح حممد" :بدا بكالوريو�س �إدارة الأعمال يف تخ�ص�ص الإدارة الريا�ضة.
�أنه كان دائ ًما بعيدًا عن مغامرات مثرية  ،و�أردت �أن �أجرب ذلك  ،لذلك بد�أت ويف حديثه عن كيفية التوفيق بني درا�سته والتزاماته يف العمل والتدريب
ركوب الدراجات  ،ب�شكل ترفيهي يف البداية  ،ثم حتول �إىل �شغف  ،وان�ضممت  ،قال حممد�" :إنه حتدٍ كبري بالطبع  ،ولكن املرونة يف الربنامج وتوقيت
�إىل ناد وبد�أت املناف�سة " .انطال ًقا من اجلوالت املحلية مرورا �إىل العاملية ،املحا�ضرات الدرا�سية مكنتني من القيام بكل ذلك يف الوقت نف�سه  .يف الواقع
وا�صل حممد ال�سباق يف الأحداث املحلية والدولية يف جميع �أنحاء الإمارات  ،كان من املفيد جدًا التعرف على اجلوانب التجارية للريا�ضة  ،من املوارد
العربية املتحدة و�أوروبا و�آ�سيا مع ناديه �شباب الأهلي دبي.
الب�شرية والقيادة �إىل �إدارة الأحداث واملرافق  ،حيث ميكنني اال�ستفادة من
بدافع �شغفه بالريا�ضة  ،بد�أ حممد م�سريته التدريبية يف عام  2017وبعد ذلك يف عملي مع النادي ".
التدريب والتطوير املهني يف ه��ذا املجال �أ�صبح م��در ًب��ا ر�سم ًيا لنادي دبي يتطلع حممد الآن �إىل التحديات التي تنتظره وي�أمل �أن يكون عامي 2022
لأ�صحاب الهمم  ،مما �أدى به �إىل التاهل �إىل دوره الألعاب الباراملبية .عندما و  2024عامًا بار ًزا يف م�سريته الريا�ضية.

بطولة يو �إف �سي  267ت�شهد مواجهة حا�سمة على اللقب بني بيرت يان وكوري �ساندهاجن يوم � 30أكتوبر
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت دائ��رة الثقافة وال�سياحة-
�أب� ��وظ � �ب� ��ي و"يو �إف �سي" عن
ن ��زال م��رت�ق��ب ع�ل��ى ل�ق��ب "البطل
امل�ؤقت" �ضمن بطولة ي��و �إف �سي
 :267بالهوفيت�ش �ضد تيك�سريا،
بالتزامن مع انطالق العد التنازيل
للحدث ال��ذي حتت�ضنه العا�صمة
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة وي� �ن� �ت� �ظ ��ره جمهور
ريا�ضات الفنون القتالية املختلطة
و"يو �إف �سي" يف ج�م�ي��ع �أنحاء
العامل.
وي� � � ��واج� � � ��ه الأم � � ��ري� � � �ك � � ��ي ك � � ��وري
�ساندهاجن مناف�سه الرو�سي بيرت
ي ��ان ي ��وم ال �� �س �ب��ت � 30أك �ت��وب��ر يف
حلبة االحت ��اد �أري �ن��ا ب�ج��زي��رة يا�س
يف ال �ن��زال الرئي�سي ال �ث��اين ،عقب
ان�سحاب �أجلامني �ستريلينج ،حامل
اللقب احلايل يف وزن بانتام ،وي�سبق
ه ��ذا ال �ن��زال امل��واج �ه��ة الرئي�سية،
ال �ت��ي ي ��داف ��ع خ�لال �ه��ا البولندي
ي��ان بالهوفيت�ش ع��ن لقبه يف فئة
وزن خ�ف�ي��ف ال�ث�ق�ي��ل �أم� ��ام جلوفر
تيك�سريا.
ويعود �ساندهاجن �إىل �أبوظبي للمرة
الأوىل م�ن��ذ ت�ق��دمي��ه �أداء مذهل
منحه الفوز على مارلون موراي�س
خ�لال �شهر �أكتوبر � 2020ضمن
مناف�سات ج��زي��رة ال �ن��زال م��ن "يو

�إف �سي" يف العا�صمة الإماراتية.
و�أ ّكد �ساندهدجن حينها طموحاته
يف اقتنا�ص حزام البطولة ،م�شرياً
�إىل �أن��ه يتعني عليه االنت�صار على
اث �ن�ي�ن م ��ن امل �ن��اف �� �س�ين ف �ق��ط ،ثم
ان�ت�ظ��ار ال�ف��ائ��ز يف ن ��زال ب�ي�تر يان

و�أجلامني �ستريلينج.
وا��س�ت�ق�ط��ب ��س��ان��ده��اج��ن الأ�ضواء
خ� �ل ��ال �� �ش� �ه ��ر ف �ب��راي � ��ر 2021
عندما ن ّفذ �إحدى �أف�ضل ال�ضربات
القا�ضية يف تاريخ "يو �إف �سي" �ضد
فرانكي �إدغ��ار خالل بطولة يو �إف

�سي فيغا�س.
وت�شهد البطولة �أي�ضاً نز ً
اال قوياً يف
وزن اخلفيف بني دان هوكر ،الذي
تعززت ثقته بفوزه احلا�سم الأخري
يف يو �إف �سي  266ال���س فيغا�س،
و�إ�سالم ماخات�شيف ،عقب ان�سحاب

راف��اي�ي��ل دو���س �أجن��و���س م��ن ي��و �إف
�سي .267
وب �ي �ن �م��ا ن� �ف ��دت ال� �ت ��ذاك ��ر الأوىل
للبطولة يف غ�ضون وق��ت قيا�سي
مل يتجاوز �أ�سبوعينّ  ،ب��ادرت دائرة
الثقافة ال�سياحة – �أب��وظ�ب��ي �إىل

طرح تذاكر �إ�ضافية ملواكبة الطلب
امل �ت��زاي��د ع �ل��ى ح �� �ض��ور ب �ط��ول��ة يو
�إف �سي  :267بالهوفيت�ش �ضد
تيك�سريا ،و�إتاحة املجال �أمام املزيد
من هواة ريا�ضات الفنون القتالية
امل�خ�ت�ل�ط��ة ل�لا��س�ت�م�ت��اع بالنزاالت

احل�ي��ة امل��رت�ق�ب��ة يف االحت ��اد �أرينا،
م� ��ع االل� � �ت � ��زام ال� �ك ��ام ��ل مبعايري
و�إجراءات ح�ضور الفعاليات احلية
املعتمدة م��ن جلنة �إدارة الطوارئ
والأزم � ��ات وال �ك ��وارث يف �أبوظبي.
وي�ستطيع ج�م�ه��ور ال��ري��ا��ض��ة من

جميع �أنحاء العامل حجز تذاكرهم
ع�ب�ر  ticketmaster.aeو
.etihadarena.ae
و ُت�شكل ن��زاالت يو �إف �سي :267
بالهوفيت�ش �ضد تيك�سريا ختاماً
مثالياً يُ�سدل ال�ستار على "�أ�سبوع
�أبوظبي للتحدي" ال��ذي يت�ضمن
�أي�ضاً باقة من الفعاليات والتجارب
الناب�ضة بالإثارة واحلما�س خالل
ال �ف�ت�رة م��ن � 30-21أك �ت��وب��ر يف
م ��واق ��ع خم �ت �ل �ف��ة م ��ن العا�صمة
الإم��ارات �ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك الأن�شطة
امل �خ �� �ص �� �ص��ة ل �ل �ج �م �ه��ور وع ��رو� ��ض
اللياقة البدنية.
ي ��ذك ��ر �أن الإق� � �ب � ��ال ع �ل��ى تذاكر
ال �ب �ط��ول��ة ي� ��ؤك ��د امل �ك��ان��ة ال ��رائ ��دة
للعا�صمة الإماراتية على خريطة
ال ��وج� �ه ��ات امل �ف �� �ض �ل��ة للفعاليات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�ت�رف �ي �ه �ي��ة عاملية
امل���س�ت��وى ،ويعك�س �أي���ض�اً ال�شعبية
املتنامية ملناف�سات "يو �إف �سي"
يف امل �ن �ط �ق��ة .ك �م��ا �أن ي�ج���س��د ثقة
اجل� � �م� � �ه � ��ور مب � �ع� ��اي�ي��ر ال �� �ص �ح ��ة
وال �� �س�لام��ة امل �ع �ت �م��دة يف �أبوظبي
التي ت�صدرت قائمة امل��دن الأكرث
�أم��ان �اً يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا وف�ق�اً مل�ؤ�شر املدن
الآمنة ال�صادر عن وحدة املعلومات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��اب �ع��ة ملجموعة
�إيكونومي�ست.

نادي الذيد الريا�ضي يلتقي العبيه من الألعاب اجلماعية «اليد وال�سلة والطائرة»
•• الذيد -الفجر:

�أكد نادي الذيد الريا�ضي على دعمه املتوا�صل والكامل للألعاب اجلماعية
يف ال�ن��ادي ومتكينها من امل�شاركة يف املو�سم الريا�ضي يف كافة البطوالت
املحلية واخلارجية يف �إطار ما يتلقاه النادي من دعم متوا�صل من جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي بحكومة ال�شارقة.
جاء ذلك خالل لقاء النادي م�ساء �أم�س ممثال يف �سعادة �سامل حممد بن
هويدن رئي�س جمل�س الإدارة يرافقه والدكتور حمود خلف �سامل املدير
التنفيذي لنادي الذيد و�سامل �سيف اجلاري املدير الإدري لنادي الذيد يف
ح�ضور مدربي و�إداري فريق كرة اليد وال�سلة والطائرة م�ساء �أم�س يف �صالة
النادي .
ووع��د اب��ن ه��وي��دن بتقدمي �أوج ��ه ال��دع��م املختلفة للفرق ال�ث�لاث بهدف

حتفيزها للم�شاركة بجدية كما هو معهود عنها يف ال�سنوات املقبلة لت�صل
�إىل حتقيق �إجن ��ازات ريا�ضية يف املو�سم احل��ايل وموا�صلة م�شوارها بكل
تفوق وجناح معربا يف لقاءه بالالعبني عن �أ�سمى معاين ال�شكر والثناء ملقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة لدعمه لكافة القطاعات الريا�ضية والأندية يف �إمارة
ال�شارقة .
بعدها ق��ام بتوزيع احلقائب الريا�ضية والتجهيزات الريا�ضية للمو�سم
الريا�ضي على العبي الألعاب اجلماعية و توجه ابن هويدن بال�شكر �إىل
�أولياء �أمور الالعبني على الثقة ودعاهم اىل االطمئنان وت�سجيل �أبنائهم يف
الألعاب اجلماعية م�شريا �إىل �أنه مت اتخاذ كامل �إجراءات ال�سالمة بالنادي
وال�شروع يف ا�ستقطاب الالعبني وت�سجيلهم بالألعاب اجلماعية متمنياً لهم
التوفيق وال�سالمة.
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الفجر الريا�ضي

Wednesday

«الآ�سيوي» ير�شح العبني من العني و ال�شارقة للقب جنم ال�شهر يف غرب �آ�سيا «الإمارات لريا�ضة ال�صم» تعتمد �أجندة ن�شاط املو�سم اجلديد
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و ذكر املوقع الر�سمي لالحتاد �أم�س �أن مهاجم فريق العني
•• كواال ملبور-وام:
الإم��ارات��ي الب��ا ك��ودج��و وا��ص��ل جنوميته لل�شهر الثاين
ر��ش��ح االحت ��اد الآ� �س �ي��وي ل�ك��رة ال �ق��دم اث�ن�ين م��ن العبي على التوايل حينما �سجل خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي 6
الأندية الإماراتية للمناف�سة على لقب جنم ال�شهر يف �أهداف ليقود فريقه �إىل �صدارة الدوري الإماراتي لكرة
دوريات غرب �آ�سيا ،نظرا لت�ألقهما يف املباريات وقيادتهما القدم بر�صيد  14نقطة .و ق��ال املوقع الإل�ك�تروين يف
لفريقيهما لتحقيق نتائج طيبة ..وهما الكونغوليان تقرير له  ":فر�ض املهاجم الكونغويل بني ماالجنو من
الباكودجو العب العني و بني ماالجنو مهاجم ال�شارقة جانبه ح�ضوره املميز يف الدوري الإماراتي ،وعلى الرغم
وذل ��ك �ضمن ق��ائ�م��ة متناف�سني ت�ضم ك�لا م��ن ايجور من �أن فريقه ال�شارقة يحتل املركز الثالث على الئحة
كورنادو العب احتاد جدة ال�سعودي ،وف�ضل عنرت العب الرتتيب العام للفرق بر�صيد  12نقطة� ،إال �أن ماالجنو
�شباب ال�ساحل اللبناين ،وحمزه ال ��دردور الع��ب �شباب �سجل � 4أه��داف خالل ال�شهر املا�ضي ليرت�شح على �إثر
الرمثا الأردين ،و�إميليو زياليا العب �ضمك ال�سعودي .ذلك كواحد من �أف�ضل جنوم ال�شهر.

•• �أبوظبي-وام:

�أج��رت جلنة الإم ��ارات لريا�ضات ال�صم باللجنة الباراملبية
الإم��ارات�ي��ة قرعة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة لكرة
ال�ق��دم داخ��ل ال���ص��االت ل��ذوي الإع��اق��ة ال�سمعية ،وال ��دوري
املحلي ل�ك��رة ال���ص��االت �إىل ج��ان��ب التن�سيق ب���ش��أن انطالق
م�سابقات البولينج للمو�سم الريا�ضي ،2022-2021
وذل��ك ع�بر تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي  .ح�ضر �إج ��راء القرعة
ذيبان �سامل املهريي الأمني العام للجنة الباراملبية الإماراتية،
وعبد اهلل خليل �أهلي رئي�س جلنة الإم��ارات لريا�ضة ال�صم،
وحمد هزاع الدرمكي نائب الرئي�س والأع�ضاء وممثلو �أندية
�أ�صحاب الهمم بالدولة و �شريف حمدي ال�سكرتري الإداري

ون��ا��ص��ر مو�سى عثمان املن�سق اال��س�ترات�ي�ج��ي للجنة .ركز
االجتماع على مناق�شة برنامج الأن�شطة على ال�صعيدين
املحلي و ال��دويل خ�لال ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة ،واط�ل��ع الأع�ضاء
على �آخ��ر ا�ستعدادات الالعبني يف خمتلف �أندية الإمارات،
متهيدا للم�شاركات القادمة على ال�صعيدين املحلي والدويل
ومت الت�أكيد على �ضرورة تكثيف التدريبات يف املرحلة املقبلة
لرفع م�ستوى الالعبني ،مع اتخاذ الإج��راءات االحرتازية
وال�ضوابط الوقائية الالزمة كافة حلماية اجلميع من �أي
ت ��أث�يرات �سلبية الح�ق��ة للجائحة .و ت��وج��ه عبد اهلل خليل
�أهلي رئي�س جلنة الإم��ارات لريا�ضة ال�صم بال�شكر لكل من
�ساهم خالل الفرتة املا�ضية يف �إجناح خطط وبرامج اللجنة،
واجلهود الكبرية املبذولة من قبل قيادتنا الر�شيدة ،وعلى

دوره��ا ال��ري��ادي يف كافة امل�ج��االت ،وب�شكل خا�ص اهتمامها
املميز ب�أ�صحاب الهمم ومنهم الريا�ضيون الأبطال يف ريا�ضة
ال�صم ،وعلى تقدميها كل الت�سهيالت واالحتياجات الالزمة
ل�ه��م ،مم��ا ي�ساهم يف ت�ط��وي��ر ق ��درات الأب �ط��ال ،مب��ا ي�سمح
لهم باملناف�سة يف �أهم املحافل الدولية .وتوجه ذيبان �سامل
املهريي الأمني العام بال�شكر جلميع �أع�ضاء اللجنة ،م�ؤكدا
��ض��رورة تكثيف التدريبات لتواكب اال�ستحقاقات القادمة
�سواء على ال�صعيد املحلي �أو على ال�صعيد ال��دويل منوها
بالإجنازات الكبرية التي حققها �أبطالنا من �أ�صحاب الهمم
يف كل املحافل الدولية و�أخرها باراملبية طوكيو ،مع �ضرورة
اال��س�ت�م��رار يف تطويرها لتبقى دول��ة الإم� ��ارات م��ن الدول
الرائدة يف ريا�ضات �أ�صحاب الهمم.

�أبوظبي للزوارق ال�سريعة �إىل الربتغال بحثا عن الذهب يف «مونديال الفورموال »2

•• �أبوظبي-وام:

ب��رع��اي��ة � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة �آل نهيان
م�ست�شار ��ص��اح��ب ال�سمو رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أب ��وظ� �ب ��ي ال � � ��دويل للريا�ضات
البحرية ،ومتابعة ال�شيخ حممد
ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي،
ي���ش��ارك ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي للزوارق
ال���س��ري�ع��ة يف اجل��ول �ت�ين الثانية
وال �ث��ال �ث��ة م ��ن "بطولة العامل
لزوارق الفورموال ."2
و تغادر بعثة الفريق �صباح اليوم
الأرب�ع��اء �إىل الربتغال للم�شاركة
يف اجل ��ول� �ت�ي�ن  ..ح �ي��ث �ستقام
اجلولة الثانية مع بداية الأ�سبوع
املقبل يف مدينة ري �ب��ادورو ،فيما
ت � �ق� ��ام اجل� ��ول� ��ة ال � �ت� ��ي ت �ل �ي �ه��ا يف
مدينة فيال فاليا الأ�سبوع الذي
ي�ل�ي��ه ،وت���ض��م البعثة الإماراتية

امل� �ت� ��� �س ��اب� �ق�ي�ن را�� � �ش � ��د ال� �ق� �م ��زي
وم �ن �� �ص��ور امل �ن �� �ص��وري ،ويرت�أ�س
البعثة �سامل الرميثي مدير عام
ن��ادي �أبوظبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية ،بالإ�ضافة للراديو مان
را�شد الرميثي ونا�صر الظاهري.
وي �ت �ج ��دد ال �ل �ق ��اء م ��ع البطولة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي انطلقت يف يوليو
املا�ضي عرب اجلولة الأوىل ،التي
مت �ك��ن خ�لال �ه��ا زورق "�أبوظبي
 " 35بقيادة القمزي م��ن �إنهاء

ال���س�ب��اق يف امل��رك��ز اخل��ام����س بعد
�سل�سلة م��ن الأح � ��داث الدرامية
ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا ه � ��ذه اجل ��ول ��ة،
وت �ع��ر���ض ال � ��زوارق ل�لان �ق�لاب يف
�أك�ث�ر م��ن مرحلة م��ن مراحلها.
وي �ن �� �ش��د ف��ري��ق �أب ��وظ� �ب ��ي دخ ��ول
اجل � � ��والت امل �ق �ب �ل��ة دون �إه� � ��دار
للنقاط خا�صة م��ع ه��ذه املرحلة

احل�سا�سة من البطولة لالقرتاب
�أك �ث�ر م��ن امل�ن��اف���س��ة ع �ل��ى اللقب
ملو�سم .2021
و��س�ب��ق ل�ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي �أن حقق
ال� �ل� �ق ��ب يف م ��و�� �س� �م ��ي 2017
و 2019ع�ب�ر ال � � ��دراج املت�ألق
را�شد القمزي بالرغم من عمره
ال �� �ص �غ�ي�ر ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت بدايته

الأوىل يف مو�سم .2016
و�أكد �سامل الرميثي رئي�س البعثة
�أن ف ��ري ��ق زوارق الفورموال2
��س�ي�ك��ون م�ق�ب�لا ع�ل��ى حت��د قوي،
ون�ق�ط��ة حت ��ول م�ه�م��ة يف م�شوار
البطولة ،خا�صة �أن��ه من املتوقع
�أن حتدد ج��والت الربتغال ب�شكل
كبري هوية البطل لهذا املو�سم.

وق � ��ال �إن ال �ن �ق ��اط ال� �ق ��ادم ��ة يف
جولتي الربتغال� ،ستحدد حامل
اللقب خا�صة ومن املتوقع �أن تقف
اجل��والت عند الربتغال فقط مع
عدم وجود فر�صة لإقامة جوالت
�أخرى حتى نهاية املو�سم ،ولذلك
نتعامل بجدية كبرية مع املناف�سة
ومت حت�ضري مت�سابقينا بال�شكل

املالئم ..متوقعا �أن تكون املناف�سة
ق��وي��ة يف اجل��ول �ت�ين القادمتني،
ح�ي��ث يطمح اجل�م�ي��ع للقب هذا
امل��و� �س��م ون �ح��ن ط�م��وح�ن��ا حتقيق
ذلك.
وب� �ح� ��� �س ��ب ال �ب�رن� ��ام� ��ج الزمني
للجولة الثانية ف��إن يوم اجلمعة
املقبلة �سي�شهد اليوم التح�ضريي

والفح�ص الفني للزوارق امل�شاركة
والت�سجيل ال��ر��س�م��ي ،ث��م ي�شهد
ال�سبت ان�ط�لاق مناف�سات �سباق
�أف�ضل زم��ن ،ثم انطالق ال�سباق
الرئي�سي واخل�ت��ام��ي ي��وم الأحد
وانتقال املناف�سة للجولة الثالثة
الح � �ق� ��ا مل ��دي� �ن ��ة ف� �ي�ل�ا ف ��ال� �ي ��ا يف
الربتغال �أي�ضا.

«الإمارات للتحكيم الريا�ضي» ينظم ور�شة تثقيفية لأندية ال�شارقة
•• ال�شارقة  -وام:

ن �ظ��م م ��رك ��ز الإم � � � ��ارات للتحكيم
ال��ري��ا� �ض��ي ور� �ش��ة تثقيفية بنادي
ال��ذي��د الثقايف الريا�ضي بالتعاون
م ��ع جم �ل ����س ال �� �ش��ارق��ة الريا�ضي
� �ض �م��ن ج� � ��والت امل ��رك ��ز ب ��الأن ��دي ��ة
وال�ه�ي�ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الريا�ضية
للتعريف ب��ه وب ��دوره املهم يف ف�ض
ال �ن��زاع��ات وال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن �أط ��راف
منظومة الريا�ضة.
حا�ضر يف الور�شة الدكتور حممد
ف�ضل اهلل امل�ست�شار القانوين ملركز
الإم��ارات للتحكيم الريا�ضي الذى

ت� �ط ��رق �إىل ال �ت �ع ��ري ��ف بالهيكل
التنظيمي للمركز وعالقة الريا�ضة
بالتحكيم ،ومرجعيته القانونية
وف �ق��ا الح �ك��ام ال �ق��ان��ون االحت� ��ادى
رق ��م  16ل���س�ن��ة  2016ال�صادر
ع��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل" ب�ش�أن املركز .
و حت��دث الدكتور �أحمد املن�صوري
رئي�س الغرفة اال�ستئنافية باملركز
وت � �ن� ��اول � �ش��رح��ا ك ��ام�ل�ا للقواعد
االج ��رائ �ي ��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ع�م��ل مركز
االمارات للتحكيم الريا�ضى.
وت�ط��رق خ��ال��د امل�ن���ص��وري القا�ضي

ل�ل�ت�ح�ك�ي��م ال��ري��ا� �ض��ى و�شموليتها
بالنفاذ املعجل.
ح�ضر الور�شة من مركز الإمارات
للتحكيم الريا�ضي �سعيد العاجل
ع���ض��و جم�ل����س الإدارة ،وعبداهلل
حم�ي��وه امل��دي��ر التنفيذي للمركز،
بينما ح�ضر م��ن جمل�س ال�شارقة
ال��ري��ا� �ض��ي ع�م��ر ب��ن ح�ن�ي�ف��ة ع�ضو
جم �ل ����س الإدارة رئ �ي ����س اللجنة
القانونية ،وعبداللطيف الفردان
ع���ض��و جم�ل����س الإدارة ،وعبداهلل
� �س �ل �ط��ان احل � �م� ��ادي رئ �ي ����س جلنة
مب� �ح ��اك ��م دب � ��ي �إىل ق � ��وة ال�سند االح �ت�راف ع�ضو جمل�س الإدارة،
التنفيذى لأح�ك��ام مركز ا إلم ��ارات ون �ب �ي��ل حم �م��د ب ��ن ع��ا� �ش��ور مدير

�إدارة � �ش ��ؤون الريا�ضة والتطوير،
و�إب��راه �ي��م �سيف ب��ن غ��اف��ان رئي�س
ق�سم االح �ت�راف ال��ري��ا��ض��ي ،وعدد
كبري من امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وامل � � ��دراء التنفيذيني
وامل�ست�شارين القانونيني لعدد من
�أندية ال�شارقة ،و�أع�ضاء نادي الذيد
م�ست�ضيف احلدث.
و��ش�ه��دت ال��ور��ش��ة مناق�شة العديد
م��ن اجل��وان��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة بالنواحي
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��الأن ��دي ��ة
وال�ل�اع� �ب�ي�ن خ��ا� �ص��ة ال �ت ��ي �أث � ��ارت
اجل ��دل وجل � ��أت الأن��دي��ة ف�ي�ه��ا �إىل
مركز التحكيم الريا�ضي.

«ق�ضاء �أبوظبي» و «الهيئة العامة للريا�ضة»
تبحثان التعاون لن�شر ثقافة التحكيم الريا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

ب�ح�ث��ت دائ � ��رة ال �ق �� �ض��اء يف �أبوظبي
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة يف دبي
خ�لال اجتماع لهما �إمكانية التعاون
والتن�سيق يف �إط ��ار اجل�ه��ود املبذولة
ل�ت�ع��زي��ز �أداء ف ��رع �أب��وظ �ب��ي ملحكمة
التحكيم الريا�ضي" كا�س" -مركز
اال�ستماع" مب��ا ي�ل�ي��ق ب��امل�ك��ان��ة التي
تتمتع بها الدولة �إقليمياً وعاملياً.
ومت خ � �ل ��ال االج� � �ت� � �م � ��اع  -ال� � ��ذي

ح� ��� �ض ��ره �أح � �م� ��د امل � ��رزوق � ��ي امل ��دي ��ر
التنفيذي لقطاع امل���س��ان��دة الإداري ��ة
ب��دائ��رة الق�ضاء يف �أب��وظ�ب��ي ،و�سعيد
ع �ب��دال �غ �ف��ار الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة يف دب ��ي وعبداهلل
ح �� �س��ن حم� �ي ��وه امل� ��دي� ��ر التنفيذي
ملركز الإم��ارات للتحكيم الريا�ضي -
بحث �إم�ك��ان�ي��ة عقد ال �ن��دوات وور�ش
العمل للمحامني واملحكمني بهدف
زي ��ادة ال��وع��ي ب��ال�ق��وان�ين الريا�ضية
امل�ستحدثة ،ون�شر ثقافة التحكيم بني

ت�شهد اجلولتان الثالثة والرابعة من الت�صفيات الإفريقية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
يف كرة القدم قطر  ،2022قمتني عربيتني �ساخنتني ،الأوىل بني م�صر وليبيا،
والثانية بني تون�س وموريتانيا ،فيما تبدو الفر�صة مواتية �أمام املغرب لو�ضع
قدم يف الدور النهائي.
ويخو�ض املغرب ثالث مباريات على �أر�ضه ،بينها اثنتان تعتربان بيتية لغينيا
بي�ساو وغينيا كون االوىل ال تتوفر على ملعب مطابق للمعايري الدولية فا�ضطرت
اىل اختيار املغرب كونها �ستواجهه مرتني يف اجلولتني الثالثة والرابعة ،فيما
حرمت الظروف ال�سيا�سية يف البالد وحتديدا االنقالب الع�سكري الذي �أطاح
بالرئي�س �ألفا كوندي مطلع ال�شهر املا�ضي ،غينيا من اللعب على ار�ضها بقرار
من االحتاد الدويل للعبة (فيفا) كونها غري �آمنة.
ومباراة غينيا واملغرب املقررة الثالثاء املقبل ،هي م�ؤجلة من اجلولة الثانية
التي كانت مقررة يف ال�ساد�س من ال�شهر املا�ضي يف كوناكري.
ويدرك املغرب جيدا �أهمية النقاط الت�سع يف مبارياته الثالث على ار�ضه لأن
ح�سمها �سي�ضعه على م�شارف الدور النهائي.
وق��ال مدربه البو�سني-الفرن�سي وحيد خاليلودزيت�ش "�سنخو�ض  3مباريات
يف املغرب ،لذلك نحن مطالبون بالفوز بها نظرا لأهميتها وحاجتنا لت�سجيل
االنت�صارات ،لأين �أعرف مطلب اجلماهري".
و�أ�ضاف " 3مباريات يف عقر دارن��ا تعني  3انت�صارات �إن حتققت� ،سيكون �أمرا
جيدا �إن �سنحت لنا الفر�صة لتحقيق ذلك" ،م�شريا �إىل �أن "ال�ضغط موجود
دائ�م��ا ،لكن مل ي�سبق يل �أن خ�ضت م��ع �أي منتخب  3م�ب��اري��ات دول�ي��ة داخل
القواعد ،لكن علينا �أن نكون �أقوياء ون�ستعد ذهنيا".
ويحتل املغرب املركز الثاين يف املجموعة التا�سعة بفارق نقطة واحدة خلف غينيا
بي�ساو.
ويت�أهل اىل ال��دور احلا�سم ال��ذي يحدد هوية ممثلي القارة ال�سمراء اخلم�سة
يف النهائيات مبوجب مباراتي ذهاب و�إياب� ،أ�صحاب املركز الأول يف املجموعات
الع�شر.

جميع الفئات املعنية بعمل القطاعات
الريا�ضية ،مب��ا ي�ع��زز ثقافة اللجوء
�إىل املراكز التحكيمية وال�سعي نحو
�إنهاء املنازعات وت�سويتها ودياً.
و�أو�ضح امل��رزوق��ي؛ �أن االجتماع ي�أتي
يف �إط� ��ار تنفيذ اخل �ط��ة الرتويجية
التي �أطلقها م�ؤخراً �سعادة امل�ست�شار
ي��و��س��ف ��س�ع�ي��د ال �ع�ب�ري وك �ي��ل دائ ��رة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،بهدف التعريف
ب� �خ ��دم ��ات ف � ��رع حم �ك �م��ة التحكيم
الريا�ضي "كا�س" يف �أبوظبي -مركز

اال�ستماع ،وال��ذي يعترب �أح��د املراكز
ال �ث�ل�اث��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ـ " ك��ا���س " على
م�ستوى العامل.
و �أك� ��د امل ��رزوق ��ي خ�ل�ال االجتماع؛
ج ��اه ��زي ��ة ف� ��رع �أب ��وظ� �ب ��ي للتحكيم
الريا�ضي لبدء خطته اال�سرتاتيجية
اجل ��دي ��دة ،وذل� ��ك م��ن ح�ي��ث و�سائل
ال ��دع ��م وامل� ��� �س ��ان ��دة ل �ع �ق��د جل�سات
اال��س�ت�م��اع� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف��ر جميع
الإم � �ك� ��ان � �ي� ��ات م� ��ن ك � � � ��وادر ب�شرية ب� ��أح ��دث و� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال لعر�ض �أي م�ك��ان يف ال�ع��امل خ�لال النظر يف ذلك ،م�شرياً �إىل اعتماد اخلطة ب�شكل
متخ�ص�صة وم�ؤهلة ،وقاعات جمهزة م ��داخ�ل�ات اخل �ب��راء وال �� �ش �ه��ود من الق�ضايا الريا�ضية حال تطلب الأمر كبري على �شركاء دائ��رة الق�ضاء من

قمتان عربيتان وفر�صة مواتية للمغرب بت�صفيات املونديال
ويفتتح املغرب اجلولة الثالثة من الت�صفيات با�ست�ضافة غينيا بي�ساو م�ساء
الأربعاء يف العا�صمة الرباط ،فيما يلعب قبلها بثالث �ساعات يف مدينة مراك�ش
املغربية ال�سودان مع غينيا �ضمن املجموعة ذاتها ،وذلك الختيار ال�سودان الذي
ال يتوفر ب��دوره على مالعب مطابقة للمعايري الدولية ،املغرب ار�ضا بيتية
بعدما رف�ضت م�صر ذلك.
و�صب اختيار كل من ال�سودان وغينيا وغينيا بي�ساو للمغرب ار�ضا بيتية يف
م�صلحة االخري ،كما �أن احتادات الدول الثالث �أ�صابت بقرارها كونها �ستبقى يف
بلد واحد خلو�ض مباريات النافذة الدولية متفادية بذلك ال�سفر و�ضيق الوقت
و�إنهاك العبيها.
وتتجه الأن �ظ��ار �إىل ملعب ب��رج ال�ع��رب يف اال�سكندرية ال��ذي �سيكون م�سرحا
اجلمعة لقمة اجل��اري��ن م�صر وليبيا �ضمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة ،يف
�أول مباراة ر�سمية للمدرب الربتغايل كارلو�س كريو�ش على ر�أ�س الإدارة الفنية
للفراعنة.
وتكت�سي القمة �أهمية كبرية بالن�سبة للمنتخب امل�صري ال�ساعي �إىل ت�صحيح
و�ضعه يف املجموعة بعد تعادله املخيب �أمام م�ضيفته الغابون ( )1-1يف اجلولة
الثانية ما �أدى �إىل �إقالة املدرب الوطني ح�سام البدري وتعيني كريو�ش مكانه.
وهي ثاين مباراة لكريو�ش مع م�صر لكنها االوىل ر�سميا بعد فوزه على ليبرييا
�2صفر اخلمي�س وديا.وحتتل م�صر املركز الثاين بفارق نقطتني امام ليبيا املت�صدرة بالعالمة الكاملة
يف جولتني.
وق��ال كريو�ش "�أمامنا ف�ترة ق�صرية للتح�ضري ول��ن نلعب مبفردنا� ،سنواجه
منتخبا قويا ومهمتي �أن �أعرف �إمكانيات الالعبني� ،أعتقد �أنني �أعرف �أف�ضل
من اجلميع م��اذا �ستفعل ليبيا يف امللعب ،ه��ذا عملي وه��ذا الأم��ر يف�سر بع�ض

القرارات التي متكننا من مواجهة ليبيا فنيا وتكتيكيا .البد �أن نخرج بقرارات
وحلول �سحرية ت�صنع الفارق داخ��ل امللعب مب�ساعدة الالعبني" يف �إ�شارة �إىل
ا�ستبعاده املفاجئ لنجمي االهلي حممد جمدي �أف�شة وحممد �شريف.
و�أ�ضاف" :البد �أن يعرف الإعالم واجلمهور �أن ليبيا ح�صلت على  6نقاط من
مباراتني وعلينا اال�ستعداد القوي للقاء فنحن �سنواجه املت�صدر وبالتايل هم
�أف�ضل".
وتعول م�صر على قائدها جنم ليفربول االنكليزي حممد �صالح املنت�شي بت�ألقه
يف املباراة االخرية لناديه �ضد الغرمي مان�ش�سرت �سيتي ( )2-2بت�سجيله هدفا
رائعا و�صناعته االول لل�سنغايل �ساديو مانيه.
يف املقابل ،لن يكون املنتخب الليبي بقيادة مدربه اجلديد القدمي الإ�سباين
خافيري كليمنتي لقمة �سائغة �أم��ام الفراعنة خ�صو�صا بعد ت�ألقه الالفت يف
اجلولتني ال�سابقتني بقلبه الطاولة على �ضيفته الغابون  ،1-2وفوزه الثمني
خارج القواعد على �أنغوال �1-صفر.
ويف املجموعة الثانية ويف دربي مغاربي ال يقل �سخونة عن قمة م�صر وليبيا،
ي�صطدم طموح تون�س يف موا�صلة البداية القوية واالق�تراب �أك�ثر من الدور
النهائي بت�صميم و�إدارة �ضيفته موريتانيا ال�ساعية �إىل فوزها الأول يف الدور
الثاين.
وتعول تون�س على �سجلها املثايل يف �أربع مواجهات يف ت�صفيات املونديال �أمام
موريتانيا حيث حققت العالمة الكاملة ،وهي متني النف�س على االقل با�ستغالل
عامل اال�ست�ضافة يف اجلولة الثالثة اخلمي�س ،قبل �أن حتل �ضيفة عليها االحد
املقبل يف نواك�شوط.
وقال مدربها منذر الكبري "حققنا انطالقة موفقة ونت�صدر ما �سيمنحنا حافزا
معنويا ملوا�صلة امل�شوار بنف�س العزمية يف مباراتي موريتانيا".

جهات حكومية و�إعالمية� ،إ�ضافة �إىل
الأندية واملراكز الريا�ضية.

و�أ� �ض��اف "�سندخل م��واج�ه��ة موريتانيا بنف�س ال�ه��دف وه��و موا�صلة �سل�سلة
االنت�صارات بدءا من مباراة اخلمي�س التي �سنخو�ضها يف راد���س ،ولذلك علينا
�أال ن�ست�سهل املهمة رغم تعرث مناف�سنا يف بداية الت�صفيات".
وتابع "هدفنا �إنهاء املرحلة الأوىل من الت�صفيات يف ال�صدارة ولذلك ف�إن كل
الالعبني يدركون جيدا ما ينتظرهم يف املواجهات املقبلة .الهدف الأ�سا�سي
يبقى املحافظة على ��ص��دارة املجموعة لن�سري بخطى ثابتة نحو الت�أهل �إىل
الدور احلا�سم".
ويف املجموعة ذاتها ،يلتقي �صاحبا املركز الثاين بر�صيد ث�لاث نقاط زامبيا
وغينيا اال�ستوائية.
ويف املجموعة الأوىل ،تبدو الفر�صة مواتية �أمام اجلزائر ،بطلة القارة ال�سمراء،
ال�ستعادة التوازن بعد تعادلها مع �شريكتها يف ال�صدارة بوركينا فا�سو  1-1يف
اجلولة الثانية ،وذلك عندما تالقي النيجر اجلمعة.
وميني املنتخب اجلزائري النف�س يف ك�سب النقاط ال�ست ملواجهتيه �أمام النيجر
اجلمعة والثالثاء املقبل للبقاء يف ال�صدارة واحلفاظ على حظوظه يف حجز
بطاقة املجموعة يف مناف�سته امل�ث�يرة م��ع بوركينا فا�سو �ضيفته يف اجلولة
ال�ساد�سة االخرية يف  16ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل.
وتعول اجلزائر على �سجلها النظيف من اخل�سارة يف  29مباراة متتالية.
ويف املجموعة ذاتها ،تخو�ض بوركينا فا�سو مباراتني �سهلتني ن�سبيا امام جيبوتي
�صاحبة املركز الأخري.
وتطمح نيجرييا وال�سنغال اىل موا�صلة انطالقتهما القوية ورفع غلتهما من
االنت�صارات �إىل �أربعة عندما تالقي االوىل جمهورية �إفريقيا الو�سطى �صاحبة
املركز االخري بنقطة واحدة يف املجموعة الثالثة اخلمي�س والأح��د ،فيما تلعب
الثانية مع نامبيا ثانية املجموعة الثامنة ال�سبت والثالثاء املقبلني.
وتتوا�صل املناف�سة على بطاقة املجموعة الرابعة بني �ساحل العاج والكامريون
عندما تلتقي االوىل م��ع م ��االوي وال�ث��ان�ي��ة م��ع م��وزام�ب�ي��ق اجلمعة واالثنني
املقبلني .وتتفوق �ساحل العاج بفارق نقطة واحدة عن الكامريون.
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«فيفربو» :ال ر�ؤية �شاملة ب�ش�أن ك�أ�س العامل كل �سنتني
هاجمت نقابة الالعبني املحرتفني (ف�ي�ف�برو) "االفتقار اىل الر�ؤية
ال�شاملة" لدى امل�ؤ�س�سات الكروية ،مبا يف اقرتاح االحتاد الدويل (فيفا)
ب�إقامة ك�أ�س العامل مرة كل �سنتني ،يف وقت اعترب �أمينها العام ب�أن ال�صراع
القائم بني م�ؤيد للفكرة وراف�ض لها مدفوع "بامل�صالح التجارية".
ودعا يونا�س باير-هوفمان يف اجتماع عرب الفيديو الثالثاء على هام�ش
ال�ع��ر���ض ال�ت�ق��دمي��ي ح��ول متطلبات ال�ل�ع��ب ل�لاع�ب�ين امل �ح�ترف�ين ،اىل
"�إ�صالح معقول وفعال" لتخفيف العبء عن العبي كرة القدم وتقليل
فر�ص الإ�صابة.
وقال عن اقرتاح فيفا ب�إقامة ك�أ�س العامل كل �سنتني عو�ضاً عن كل �أربع
�سنوات� ،إن "هناك افتقار مطلق للر�ؤية ال�شاملة والقيادة من معظم
امل�ؤ�س�سات� .إن االقرتاحات �سواء كانت جيدة �أو �سيئة �أو قبيحة بالن�سبة
لكرة القدم ،ال متلك �سوى القليل من الأ�سا�س لإجراء حمادثة �أو ا�ست�شارة،

لأن كل �شيء يتما�شى مع امل�صالح التجارية للبطوالت املختلفة".
ور�أى "�أن ذل��ك يقو�ض حقاً فر�صتنا يف احل�صول على ا�صالح معقول
وفعال .نود حقاً �أن نحاول التفريق بني املحادثات حول الروزنامة وتلك
املتعلقة بالبطوالت .هاتان حمادثتان منف�صلتان متاماً".
وطفت فكرة تنظيم ك�أ�س العامل م��رة كل �سنتني يف �أوائ��ل �آذار/مار�س
املا�ضي من قبل امل��درب ال�سابق لأر�سنال االنكليزي ومدير التطوير يف
فيفا حالياً الفرن�سي �أر�سني فينغر ،لكنها واجهت معار�ضة كبرية.
و�أطلق فيفا "درا�سة جدوى" اقرتحها االحت��اد ال�سعودي للعبة ،املق ّرب
من رئي�س فيفا ال�سوي�سري-االيطايل ج��اين �إنفانتينو ،خ�لال اجتماع
اجلمعية العمومية الـ 71يف فيفا ال��ذي عقد بتاريخ � 21أيار/مايو
.2021
ل�ك��ن اق�ت�راح��ات فيفا الق��ت اع�ترا� �ض��ات خ�صو�صاً م��ن رئ�ي����س االحتاد

الأوروبي (ويفا) ال�سلوفيني �ألك�سندر ت�شيفريين ،معترباً ان هذه اخلطة
"�ست�ضعف" ك�أ�س العامل ،فيما ر�أى احتاد �أمريكا اجلنوبية ان تق�صري
الفرتة الفا�صلة "لي�س مربراً من الناحية الريا�ضية".
ومن �أبرز حجج �إقامتها مرة كل �سنتني ،انها قد جتلب �إيرادات �إ�ضافية
ت��و ّزع على احت��ادات يف �إفريقيا� ،آ�سيا و�أم�يرك��ا اجلنوبية املعتمدة ب�شكل
كبري على متويل فيفا مقارنة مع االحتادات الأوروبية الغنية.
وتفادى فينغر خماطر �إره��اق الالعبني الدوليني ،لأنهم بح�سب ر�أيه
�سيخو�ضون ع��دداً �أق��ل من الرحالت الطويلة و�سي�ستفيدون من "25
يوماً على الأقل" من الراحة بعد مناف�ساتهم ال�صيفية مع منتخبات
بالدهم .وم��ن املقرر �أن ي�صدر فيفا تقريراً كام ً
ال يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب قبل "قمة عاملية" بحلول نهاية العام.
وخالفاً للأطراف التي �أبدت معار�ضتها ال�شديدة للفكرة ،ال�سيما االحتاد

الأوروبي للعبة ،اتبعت "فيفربو" نهجاً �أكرث واقعية.
وقال باير-هوفمان "�إن تكثيف النوافذ (املخ�ص�صة للمباريات الدولية)
�أمر مثري لالهتمام .لقد عقدنا �أول اجتماع مع فيفا حول هذا الأمر منذ
حوايل �أ�سبوع .هناك الكثري من الأم��ور التي ما زلنا بحاجة اىل النظر
فيها وحتليلها يف هذا االقرتاح برمته".
ور�أى �أن هناك "�إيجابيات يف ما يخ�ص املدربني الذين �سيكون لديهم
املزيد من الوقت للعمل مع الالعبني (يف املنتخب)".
لكنه حذر من �أن �إقامة ك�أ�س العامل كل مرتني قد جتعل الدول الكروية
الغنية �أك�ثر ث��را ًء على ح�ساب ال��دول النامية ،معترباً �أن الفكرة قادمة
من "ر�أ�س الهرم" و"يبدو �أن الفكرة هي+ :دعونا نحقق �أكرب قدر ممكن
من الأموال ،وبعد ذلك قد يبقى البع�ض منها لإي�صاله اىل �أ�سفل الهرم
وم�ساعدته .+ال �أعتقد �أن هذا الأمر يعمل ب�شكل جيد".

19
19
منتخب «التانغو» ينتظر ان�ضمام مي�سي خالل �ساعات فرن�سا وبلجيكا ..عندما تتحول اجلرية وال�صداقة �إىل عداوة

خ��ا���ض منتخب الأرج �ن �ت�ين الأول ل�ك��رة ال �ق��دم �أم�س
الثالثاء �أول تدريب له ا�ستعداداً ملواجهة اخلمي�س �أمام
باراغواي بت�صفيات �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة ملونديال
.2022
ومل ي�شهد التدريب �أي مفاج�آت ،حيث ينتظر منتخب
"التانغو" ان�ضمام جنمه ليونيل مي�سي خالل �ساعات
اليوم.
و�أف� ��اد ب �ي��ان االحت ��اد الأرج�ن�ت�ي�ن��ي للعبة ع�بر موقعه
الإلكرتوين "�أجرى الالعبون القادمون من �أوروبا �إىل
جانب العبي الأندية املحلية �أول تدريبات لهم ،وكانت

ذات كثافة قليلة بالنظر لو�صول معظم الالعبني للتو
من ال�سفر من القارة العجوز".
وينتظر �أن ين�ضم ثالثي جنوم باري�س �سان جريمان،
مي�سي و�أنخل دي ماريا ولياندرو باريدي�س ،للمنتخب
 .وي �ج��ري املنتخب ت��دري�ب�اً �آخ ��ر ال �ي��وم الأرب �ع��اء على
الأرا�ضي الأرجنتينية قبل ال�سفر �إىل باراغواي خلو�ض
مواجهة الت�صفيات.
وب�ع��ده��ا بثالثة �أي ��ام �ست�ستقبل الأرج�ن�ت�ين نظريتها
�أوروغ��واي قبل �أن تواجه �ضيفتها بريو �أي�ضا يوم 15
من ال�شهر اجلاري.

مبابي ال ي�ستبعد البقاء يف
باري�س �سان جريمان
راوغ م�ه��اج��م منتخب فرن�سا كيليان م�ب��اب��ي �أم�س
الثالثاء ال�صحافيني رداً على �س�ؤال ب�ش�أن احتمال
رحيله عن باري�س �سان جريمان عندما ينتهي عقده
يف نهاية املو�سم.
وط�ل��ب ال�لاع��ب ال�ب��ال��غ ع�م��ره  22ع��ام �اً م��ن ناديه
ال�سماح له باالن�ضمام �إىل ريال مدريد قبل انطالق
املو�سم احل��ايل لكن العمالق الفرن�سي رف�ض �أكرث
من عر�ض من نظريه الإ�سباين.
ورداً على �س�ؤال هل يرغب يف الرحيل ال�صيف املقبل؟
ق��ال م�ب��اب��ي ل�صحيفة ليكيب ال��ري��ا��ض�ي��ة اليومية
الفرن�سية "�أم�ضيت يف ك��رة القدم ف�ترة كافية الآن
لأع��رف �أن حقيقة الأم�س لي�ست بال�ضرورة حقيقة
اليوم �أو الغد.
"�إذا ق�ي��ل يل �أن م�ي���س��ي �سيلعب يف ب��اري ����س �سان
جريمان ،ملا كنت �أ�صدق ذلك ،لذلك ال تعرف �أبدا ما
الذي ميكن �أن يحدث".
وي�شكل مبابي وليونيل مي�سي ون�ي�م��ار ما
يعتربه البع�ض �أخطر ثالثي هجومي
يف ك� � ��رة ال� � �ق � ��دم ع� �ل ��ى م�ستوى
الأن� � ��دي� � ��ة ل� �ك ��ن ه� � ��ذا الثالثي
يعاين لالن�سجام و�أظهر مبابي
�إحباطه من عدم تعاون الالعب
الربازيلي.
وق� �ل ��ل م� � ��درب ب ��اري� �� ��س �سان
جريمان ماوري�سيو بوكيتينو،
م��ن � �ش ��أن خ�ل�اف ب�ي�ن مبابي
ونيمار خ�لال ال�ف��وز  0-2على
مونبلييه ال�شهر املا�ضي.
وذك� � � � � � ��رت ت � �ق� ��اري� ��ر

فرن�سية �أن مبابي مل يكن �سعيداً من نيمار ب�سبب عدم
مترير الكرة �إليه ،قبل �أن يتحدث املهاجم الفرن�سي
ال ��دويل �إىل �أح��د زم�لائ��ه على مقاعد ال �ب��دالء عن
�شعوره بعدم الر�ضا عن هذا الت�صرف.
وعن هذه الواقعة قال مبابي "نعم قلت ذلك .حتدث
مثل هذه الأ�شياء طوال الوقت يف كرة القدم ..لهذا
ال�سبب وبعدها مبا�شرة حني ر�أي��ت �أن املو�ضوع بد�أ
يت�صاعد حتدثت اليه.
"تبادلنا الكثري م��ن الكلمات م��ن ه��ذا القبيل يف
املا�ضي و�سنوا�صل القيام بذلك ،لأننا نريد الفوز.
"لكن ال ينبغي �أن تكون هناك �أي م�شاعر �سلبية .ال
يوجد ا�ستياء على الإطالق لأنني �أحرتمه و�أقدره".
ويرغب مبابي الآن يف الرتكيز على كرة القدم.
و�أ�ضاف "يف الوقت احل��ايل ،م�ستقبلي لي�س �أولوية.
�أهدرت بالفعل الكثري من الطاقة هذا ال�صيف وكان
الأمر جمهداً".
وان�ضم مبابي ملنتخب فرن�سا ال��ذي ي�ستعد ملواجهة
بلجيكا يف ال��دور قبل النهائي ل��دوري الأمم
الأوروبية يوم اخلمي�س ويتطلع مهاجم
باري�س �سان جريمان �إىل ن�سيان خيبة
الأمل يف بطولة �أوروبا.
و�أه� ��در م�ب��اب��ي رك �ل��ة ت��رج�ي��ح �أمام
� �س��وي �� �س��را ل �ي �خ��رج ب �ط��ل العامل
م ��ن دور الـ 16وواج � ��ه الالعب
انتقادات الذعة يف فرن�سا و�إ�ساءات
عن�صرية.
وق��ال "ما �صدمني وقتها �أن البع�ض
��س�ب�ن��ي ب�ك�ل�م��ة ق ��رد لإه� � ��دار ركلة
ترجيح".

منذ ال ��دور ن�صف النهائي ملونديال
رو� � �س � �ي� ��ا  2018ال � � � ��ذي ح�سمه
"الديوك" بهدف وحيد يف طريقهم
اىل ال �ل �ق��ب ال �ع��امل��ي ال� �ث ��اين ،ن�ش�أت
خ���ص��وم��ة "�سامة" ب�ين الفرن�سيني
وج�يران�ه��م البلجيكيني ع�بر و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي بنكت �ساخرة
"من امل�ستوى املتدين" ،ما ت�سببت يف
تراجع �صداقة تاريخية بني جمموعة
من امل�شجعني اىل اخللفية.
ل �ط��امل��ا ك��ان��ت امل��واج �ه��ة ب�ي�ن فرن�سا
وب�ل�ج�ي�ك��ا ،وه ��ي م��ن الكال�سيكيات
يف ك��رة ال �ق��دم الأوروب� �ي ��ة ،كاحتفال
كروي بني اجل�يران ،لكن قبل اللقاء
املرتقب بينهما اخلمي�س يف تورينو
يف الدور ن�صف النهائي لدوري الأمم
الأوروب �ي��ة ،م��ا زال اجل��و مثق ً
ال بني
الطرفني بعد ال��ذي ح�صل يف ن�صف
نهائي م��ون��دي��ال رو�سيا م��ن �سخرية
وا�ستياء.
وبعد خيبة انتهاء حلم الو�صول اىل
نهائي ك��أ���س ال�ع��امل للمرة الأوىل يف
ت��اري�خ�ه��م ع�ل��ى ي��د منتخب فرن�سي
"مل ي�ك��ن �أف�ضل" م��ن البلجيكيني
وجت �م��ع يف "الأمتار الأرب �ع�ي�ن التي
تف�صله ع��ن مرماه" بح�سب حار�س
"ال�شياطني احلمر" تيبوا كورتوا ،مت
ت�صوير املنتخب البلجيكي باخلا�سر
ال�سيئ الفاقد �أع�صابه على احل�سابات

ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف و�� �س ��ائ ��ل التوا�صل
االجتماعي.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة مل� � ��درب ف��رن �� �س��ا ديدييه
دي�شان ،لطاملا كان التناف�س "�صحياً
وريا�ضياً" ع�ل��ى �أر�� ��ض امل�ل�ع��ب ،لكن
ه�ن��اك "جتاوزات خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى كال
اجل��ان �ب�ي�ن .ك ��ان ه �ن��اك ال �ك �ث�ير من
التف�سريات ملا قيل يف خ�ضم اللحظة.
ب�إمكاين �أن �أتفهم ردود الفعل �أو خيبة
الأم��ل �أو �أي �شيء �آخر" ،بح�سب ما
�أفاد الإثنني من مركز متارين �أبطال

العامل يف كلريفونتني.
ور�أى �أن��ه "كان هناك دائ�م�اً تناف�س.
لأن ه �ن��اك احل � ��دود (ب�ي�ن البلدين
اجل��اري��ن) ،الأم��ر نف�سه ينطبق على
�إي�ط��ال�ي��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا "تلتقيان اليوم
الأربعاء يف ن�صف النهائي الثاين".
واع �ت�ب�ر دي �� �ش��ان �أن ال �ف��ر� �ص��ة كانت
قائمة �أم��ام البلجيكيني "يف 2018
للو�صول اىل النهائي (يف مونديال
رو�سيا) ،مثلنا متاماً .مباراة اخلمي�س
لن تكون خمتلفة .التناف�س كان دائماً

موجوداً (بني املنتخبني) ،لكنه �صحي
وريا�ضي" .على جانبي احلدود ،قامت
بع�ض و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ب��ال�ن�ف��خ على
اجلمر دون �أن تقدر الأ�ضرار التي قد
تت�سبب بها وحجم العداء الذي ميكن
�أن ت��ول��ده ب�ين ال �ط��رف�ين .بالن�سبة
لل�صحايف يف جملة "�سو فوت" وقناة
"ار تي بي �أف" الفرن�سيتني �سوان
بور�سيلنيو "لطاملا كان هناك القليل
من اخل�صومة ،لكنها كانت تاريخياً
�أق � ��رب اىل الإغاظة" ،ل �ك��ن "منذ

 ،2018ب ��د�أ الأم ��ر يزعجني حقاً
لأن��ه �أ�صبح �ساماً وال ميكن التعاي�ش
م�ع��ه وغبياً" .يف م��ون��دي��ال رو�سيا،
ك��ان ل��دى البلجيكيني "�أحد �أف�ضل
ال� �ف ��رق يف ت��اري �خ �ه��م ،ك� ��ان لديهم
�إمي� ��ان ك�ب�ير بفر�صهم" ب�ح���س��ب ما
�أ�� �ض ��اف ب��ور� �س �ي �ل �ن �ي��و ،م �� �ض �ي �ف �اً ب� ��أن
ف��ر���ص ال�ف��وز ب�ك��أ���س ال�ع��امل ن ��ادراً ما
تتاح لهم و"كثري م��ن النا�س الذين
ي�سخرون من البلجيكيني ال يفهمون
ه��ذا الو�ضع" .وب ��دوره ،ر�أى فابيان
ب ��ون �ي ��ل� ،أح � ��د ق � ��ادة جم �م��وع��ة "يل
�إيريزي�ستيبل" امل�شجعة للمنتخب
ال�ف��رن���س��ي� ،أن "بلجيكا ل��دي�ه��ا جيل
عظيم وميكنها �أن ت�أمل يف �أن حتظى
بلحظة الفرح املطلقة التي ع�شناها،
و�أظ��ن �أن الأم��ر (خ�سارة النهائي يف
رو�سيا  )2018كان م�ؤملاً وميكن �أن
يظل كذلك بالن�سبة لهم".
وتابع "�أن ت�سخر مل��دة خم�س دقائق،
فهذا �أمر مقبول ،لكن �أن توا�صل على
امل�ن��وال ذات��ه مل��دة ث�لاث �سنوات فهذا
�أم��ر غ�ير جمدي" بح�سب و�صفه ملا
اعتربه "نكات من امل�ستوى املتدين"
التي تنت�شر على الإنرتنت.
ور�أى �أن �أي طرف مكان البلجيكيني
كان �سي�شعر بالغ�ضب واملرارة يف حال
وجد نف�سه م�ضطراً كل يوم اىل ر�ؤية
التعليقات الفرن�سية ال�ساخرة.

�إ�سبانيا تواجه �إيطاليا بـ «الهجوم وال�ضغط والطموح»
كان املدرب لوي�س �أنريكي وا�ضحاً يف مقاربته ملباراة اليوم الأربعاء يف ن�صف نهائي دوري الأمم �أما بالن�سبة للكلمة الثانية "+ال�ضغط .+نحن نهاجم بطريقة حمددة جداً� :إذا كنا قادرين على
الأوروبية لكرة القدم والتي جتمع �إ�سبانيا ب�إيطاليا بطلة �أوروبا على �أر�ضها يف ميالنو ،بالقول �شغل م�ساحات معينة على �أر�ض امللعب ،فعندما نفقد الكرة �سنكون يف و�ضع ي�سمح لنا بال�ضغط
"�إذا كان علينا اختيار ثالث كلمات ملا ن�سعى اليه من حيث طريقة اللعب ،ف�ستكون الهجوم ،على خ�صمنا ،وهذا ما نفعله".
ومن جهة "الكلمة الثالثة +الطموح .+عندما ت�سمع ذلك (الطموح) �ستقول+ :ح�سناً ،هذا ما
ال�ضغط والطموح".
ويتجدد املوعد بني اجلارين اللدودين اليوم الأربعاء على ملعب "�سان �سريو" يف ميالنو حيث ميلكه كل منتخب وطني .+كال .عندما ن�شري اىل الطموح ،فنحن نعني �أن نلعب بنف�س الطريقة
ت�سعى �إ�سبانيا اىل حتقيق ث�أرها من "�أتزوري" الذي �أق�صاها من ن�صف نهائي ك�أ�س �أوروبا هذا يف ك��ل م�ب��اراة بغ�ض النظر ع��ن هوية اخل�صم� .أن نهاجم ب�أ�سلوبنا املعتاد بغ�ض النظر عن
النتيجة� .إذا فزنا �3-صفر ،فلن جنل�س ونكتفي بالدفاع .نحن نهاجم وندافع بنف�س الطريقة
ال�صيف بركالت الرتجيح يف طريقه اىل الفوز باللقب للمرة الثانية يف تاريخه.
وتدخل �إيطاليا اللقاء مبعنويات مرتفعة لي�س ب�سبب تتويجها بالك�أ�س القارية وح�سب ،بل يف كل مباراة".
لأنها باتت �أي�ضاً �صاحبة الرقم القيا�سي العاملي من حيث عدد املباريات املتتالية من دون هزمية ومن امل�ؤكد �أن مهمة �أنريكي يف تطبيق فل�سفته الهجومية الأربعاء لن تكون �سهلة يف "�سان
�سريو" الذي ي�ستقبل املنتخب الوطني للمرة الأوىل منذ تتويجه بك�أ�س �أوروبا.
مبحافظتها على �سجلها اخل��ايل من اخل�سائر لـ 37مباراة متتالية ،وحتديداً منذ 10
وحتدث مان�شيني عن �أهمية الفوز بك�أ�س �أوروبا بالن�سبة لل�شعب الإيطايل ،قائ ً
ال
ت�شرين الأول�-أكتوبر  2018حني �سقطت �أمام الربتغال يف دوري الأمم الأوروبية
"كان الأمر رائعاً لأننا جلبنا ال�سعادة لكثري من النا�س ،ال�صغار والكبار على حد
بالذات.
�سواء ...حققنا �شيئاً �أ�سعد الكثري من النا�س رمبا ب�سبب هذه الأوقات
و��ش��اءت ال�صدف �أن تتفوق �إيطاليا يف ه��ذه الإجن��از على �إ�سبانيا ب��ال��ذات� ،إذ
ال�صعبة التي مررنا بها" يف �إ�شارة منه اىل جائحة فريو�س كورونا
كانت الأخرية حتمل الرقم القيا�سي وقدره  35مباراة متتالية م�شاركة مع
التي كانت �إيطاليا �أوىل �ضحاياها يف القارة الأوروبية.
الربازيل.
وع��ن مقاربته لتحقيق ال�ف��وز� ،شدد مان�شيني "لي�ست
وخل�ص �أنريكي ما حتمله مواجهة الأربعاء من �أهمية بالقول ملوقع االحتاد
هناك طريقة واحدة تعتمدها من �أجل الفوز .الأمر
الأوروب ��ي للعبة �إن "مواجهة �إيطاليا يف �إيطاليا �ضمن الأدوار النهائية
ال يتعلق وح�سب ب�أن تلعب ب�شكل جيد� .إذا متكنا من
(لدوري الأمم الأوروبية) كانت منا�سبة جذابة حتى قبل �أن تقام ك�أ�س �أوروبا.
الفوز مع اللعب ب�شكل جيد وممتع ،فهذا �أف�ضل
هذه بطولة نود الفوز بها ،و�شاءت ال�صدف �أننا �سنلعب �ضد �أبطال �أوروبا يف
بكثري .هناك طرق عدة للفوز".
بالدهم".
وحتدث مان�شيني عن تغري طريقة النظر
وتوقع �أن "تكون مباراة ممتعة للغاية لأنها �ستمنحنا فر�صة �أن نعرف نوع
اىل امل �ن �ت �خ��ب الإي� � �ط � ��ايل واحل ��دي ��ث
الأداء الذي ميكننا تقدميه �أمام جمهور �إيطايل ب�أغلبيته و�ضد �أبطال
ع��ن ت��راج��ع مكانته يف ك��رة القدم
�أوروبا .ال حتتاج اىل �أي دافع �أكرث من ذلك� .أتطلع بفارغ ال�صرب لهذه
ال �ع��امل �ي��ة ،ق ��ائ�ل� ً
ا "يجب �أال
املباراة .ال �شك �أن �أ�سلوب لعب �إيطاليا هو بني الأف�ضل حالياً ،و�أنا مت�أكد
نن�سى ب� ��أن �إي�ط��ال�ي��ا بلداً
من �أنه �سيكون من املثري جداً �أن نرى كيف يت�صدى كل فريق للآخر".
ف��از بك�أ�س ال�ع��امل �أربع
وتعود الزيارة الأخ�يرة ملنتخب "ال فوريا روخا" اىل �إيطاليا لل�ساد�س من
م� ��رات .ن�ح��ن �أبطال
ت�شرين الأول�/أك �ت��وب��ر  2016ح�ين ف��ر���ض ال�ت�ع��ادل على م�ضيفه  1-1يف
�أوروب � � � � � ��ا ول ��دي �ن ��ا
ت�صفيات مونديال رو�سيا  2018على ملعب "�أليانز �ستاديوم" يف تورينو الذي
تاريخ كبري".
�سيكون الأحد م�سرحاً لنهائي دوري الأمم الأوروبية وملباراة اخلمي�س الأخرى يف ن�صف
النهائي بني فرن�سا بطلة العامل وجارتها بلجيكا.
كانت التعادل يف تلك املباراة مكلفاً لإيطاليا ،ثم تعقدت الأم��ور �أك�ثر باخل�سارة �إياباً
يف �إ�سبانيا بثالثية نظيفة ما �أجربها على خو�ض امللحق الأوروب��ي الذي خ�سرته �أمام
ال�سويد وف�شلت بالتايل يف الت�أهل اىل ك�أ�س العامل لأول مرة منذ .1958
حينها بد�أت عملية البناء والنه�ضة بقيادة املدرب احلايل روبرتو مان�شيني الذي عرف
كيف مي��زج بني عاملي اخل�برة وال�شباب مع �أ�سلوب هجومي ملفت �أخرج
�إيطاليا من قوقعة الدفاع التي ا�شتهرت بها.
وميكن القول �أن املنتخب الإ�سباين كان الوحيد الذي �سبب املتاعب
لفريق مان�شيني يف ك�أ�س �أوروب��ا هذا ال�صيف من خالل ا�ستحواذه
على الكرة وهجومه املتوا�صل.
وهذا ما �أقر به مان�شيني يف مقابلة �أي�ضاً مع موقع االحتاد القاري
بالقول "�إ�سبانيا كانت املنتخب ال��ذي عانيناه �أمامه �أك�ثر من �أي
خ�صم يف ك�أ�س �أوروبا � .2020إنهم فريق جيد مع العبني جيدين.
�ستكون مباراة جيدة" ،م�شرياً �أن �أ�سلوب التمريرات الأر�ضية "هو �أمر
ميتازون به".
وتابع "مل نح�صل على الوقت الكايف لكي نتقنه مثلهم".
وال يبدو �أن �أنريكي �سيغري �أ�سلوبه حتى يف مواجهة �أبطال �أوروبا على �أر�ضهم وبني جمهورهم
العائد اىل املالعب و�إن كان بعدد حمدود ولي�س مبدرجات ممتلئة.
وقال �أنريكي "�إنه �إذا كان علي اختيار ثالث كلمات لتحديد ما ي�سعى اليه طاقمنا التدريبي من
حيث الطريقة التي يجب �أن تلعب بها �إ�سبانيا ،ف�إن الأوىل �ستكون +الهجوم ،+الثانية +ال�ضغط+
والثالثة +الطموح."+
و�شدد "الكلمة الأهم هي "الهجوم" ،ملاذا؟ عندما جنل�س الختيار فريق ،ف�إن �أول �شيء ننظر �إليه
هو ما ميكن �أن يقدمه يف الهجوم� .سيكون لدى كل العب القدرة على الدفاع لتحقيق التوازن
يف هذا الأمر (الناحية الدفاعية) ،لكن النوع الذي يجب �أن يكون عليه العبو خط الو�سط وقلبا
الدفاع والظهريان هو النوع الهجومي .يجب �أن يتمتعوا بفنيات جيدة من �أجل حماولة �إخراج
الكرة من اخللف حتى ت�صل اىل مهاجمينا ب�أف�ضل طريقة ممكنة".
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في�سبوك تك�شف �سبب تعطل خدماتها

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت �شركة "في�سبوك" �سبب تعطل خدمات "وات�ساب" و"�إن�ستغرام" لعدة �ساعات �أم�س الأول االثنني ،م�ؤكدة
عدم تعر�ض بيانات امل�ستخدمني لأي اخرتاق.
وتنوعت التف�سريات املرتبطة بهذا العطل بني فر�ضية التخريب ووقوع خط�أ داخلي كبري على م�ستوى ال�شركة،
�إال �أن "في�سبوك" ك�شفت يف بيان �أن "تعديالت خط�أ يف الإعدادات هي ال�سبب الرئي�سي وراء العطل الذي ت�سبب يف
حرمان  3.5مليار م�ستخدم ملدة نحو �ست �ساعات من دخول مواقع في�سبوك و�إن�ستغرام ووات�ساب".
و�أ�ضافت" :اكت�شفت فرقنا الهند�سية �أن تعديالت على �أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئي�سية التي تن�سق احلركة بني
مراكز البيانات ت�سببت يف م�شاكل �أدت �إىل توقف االت�صال" ،ح�سبما نقلت "رويرتز".
وقدمت "في�سبوك" اعتذارها عن العطل الفني ال��ذي �أدى النقطاع خدماتها لنحو �ساعات ،ومنع م�ستخدمي
ال�شركة البالغ عددهم  3.5مليار من الدخول على خدماتها للتوا�صل االجتماعي والرتا�سل.
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تعرث على كنز يف حديقة

تعالج �أكزميا طفلها مبرطب �سحري

4.38

ع�ثرت �سيدة �أمريكية على ما�سة ��ص�ف��راء ع�ي��ار
ق�ي�راط ،ت�صل قيمتها �إىل � 15أل��ف دوالر� ،أث�ن��اء زيارة
حلديقة يف والية �أركن�سا�س .وقالت نورين وريدبرج �إنها
كانت تقوم بجولة يف حديقة هوت �سربينجز الوطنية،
وملحت حديقة "كريرت �أوف داميوندز �ستيت بارك" التي
يق�صدها ال��راغ�ب��ون يف التنقيب ع��ن ال��ذه��ب واملا�سات،
وفقاً لوكالة "�سبوتنيك" الرو�سية .و�أ�ضافت �أنها كانت
قد �شاهدت احلديقة �أول مرة يف برنامج تلفزيوين قبل
عدة �سنوات .وعند و�صولها للحديقة ب��د�أت نورين هي
وزوجها مايكل يف التنقيب ،وبعد نحو  40دقيقة عرثت
على حجر "نظيف والمع" .و�أ�شارت �إىل �أنها مل تكن تعلم
يف البداية �إذا كانت ما�سة �أم ال ،ف�أخذتها هي وزوجها �إىل
مركز احلديقة للتعرف على ماهيتها.
وتبينّ �أن هذا احلجر عبارة عن ما�سة �صفراء عيار 4.38
قرياط ،ويقدر ثمنها بـ� 15.3ألف دوالر ،لت�صبح �أكرب ما
مت العثور عليه يف احلديقة خالل عام .2021

متكنت �سيدة من عالج الأكزميا ال�شديدة التي يعاين منها طفلها
با�ستخدام كرمي مرطب ال يزيد �سعره عن  15دوالر.
وجربت متارا وهي من �إيرلندا ال�شمالية كل �شيء تقريباً لعالج
الأك��زمي��ا امل�ؤملة التي عانى منها طفلها على م��دى �أ�شهر ،مبا يف
ذلك ال�سرتوئيدات التي و�صفها الأطباء ،لكن �شيئاً مل ينجح يف
عالج امل�شكلة .وا�ستمر احلال كما هو ،حتى �أو�صت �إحدى �صديقات
متارا با�ستخدام كرمي MooGoo Nut Oil Free Natural
 Soothing Moisturiserاملرطب ،وكان مفعوله كال�سحر يف
عالج ابنها .وكان جلد الطفل ال�صغري �شديد االحمرار وملتهبا
ب�سبب الأك��زمي��ا ،لكن الكرمي ال�سحري كما �أطلقت عليه والذي
ال يزيد �سعره ع��ن  12جنيه �إ�سرتليني ( 15دوالر)� ،ساعد يف
تخلي�ص الطفل من �آالم الأكزميا املزعجة.
وتقول متارا �إن الطفل الذي يبلغ من العمر ان � 7أ�شهر ظهرت
عليها �أعرا�ض الأكزميا لأول مرة منذ نحو � 3أ�شهر ،وعند عر�ضه
على الطبيب �سرعان ما و�صف له كرمي �سرتوئيدي ملدة �أ�سبوع،
ولكن مبجرد التوقف عن ا�ستخدامه عادت الأكزميا من جديد.

�أول فيلم رو�سي يف الف�ضاء

�سيدة تدفع امر�أة �أمام قطار

يف �سابقة تاريخية ،ت�ستعد رو�سيا لإطالق ممثلة وخمرج
�إىل الف�ضاء لإن �ت��اج فيلم روائ ��ي ط��وي��ل يف امل ��دار ،وهو
م�شروع �أ�شاد به رئي�س وكالة الف�ضاء يف البالد باعتباره
فر�صة لرفع مكانة برنامج الف�ضاء الرو�سي .من املقرر
�أن تنطلق املمثلة يوليا بريي�سيلد واملخرج كليم �شيبينكو
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية على منت مركبة الف�ضاء
الرو�سية "�سويوز" مع رائد الف�ضاء �أنطون �شكابلروف
املخ�ضرم ال��ذي ��ش��ارك يف ث�لاث بعثات ف�ضائية .وبعد
ق�ضاء  12يوما يف الف�ضاء� ،ستعود بريي�سيلد و�شيبينكو
�إىل الأر�ض مع رائد ف�ضاء رو�سي �آخر .يخطط الطاقم
لت�صوير مقاطع م��ن فيلم ج��دي��د ب�ع�ن��وان "التحدي"
وال ��ذي ي��روي ق�صة ج��راح مت ا��س�ت��دع��ا�ؤه لل�صعود �إىل
حمطة الف�ضاء بهدف �إن�ق��اذ �أح��د �أف��راد الطاقم الذي
يعاين من مر�ض يف القلب .ويف حديثها مب�ؤمتر �صحفي
يف من�ش�أة الإط�لاق الرو�سية يف بايكونور بكازاخ�ستان،
�أقرت بريي�سيلد ب�أن التدريب على املهمة كان �شاقا ،لكنها
و�صفته �أي�ضا ب�أنه فر�صة ال تتكرر يف العمر .و�أ�ضافت
املمثلة البالغة من العمر  37عاما "�إنها معجزة ،فر�صة
ال ت�صدق  ...عملنا بجد ونحن متعبون حقا ،على الرغم
من �أننا نحافظ على معنوياتنا اجليدة ونبت�سم".

�أظهرت كامريات املراقبة يف حمطة مرتو �أنفاق "تاميز �سكوير"،
حلظة دفع امر�أة ل�سيدة باجتاه القطار القادم.
ويف الفيديو ظهرت ام��ر�أة وهي تدفع �سيدة �أخرى من الر�صيف
�إىل القطار عند اق�تراب��ه م��ن املحطة .وح�سبما ذك��رت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية فقد نقلت ال�سيدة �إىل م�ست�شفى قريب
م��ن امل�ح�ط��ة ،بعد �إ�صابتها ب�ج��روح يف ال��وج��ه .ووف��ق ال�صحيفة
الربيطانية ف��إن مرتكبة عملية الدفع ال ت��زال طليقة ،وتوا�صل
قوات ال�شرطة البحث عنها بعد تعميم �أو�صافها.

واحد من كل � 3أمريكيني مر بكوارث طبيعية

ت�شري وثائق �أمريكية �أن واحدا من كل ثالثة �أ�شخا�ص يف الواليات
املتحدة �شهد عمليا �آثار كوارث طبيعية مثل العوا�صف والأعا�صري
والفي�ضانات يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية.
ون �ق �ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة وا� �ش �ن �ط��ن ب��و� �س��ت ع ��ن وث ��ائ ��ق م ��ن احلكومة
الفيدرالية �أي�ضا �أن ح��وايل  64%من الأمريكيني يعي�شون يف
مناطق بها موجات حارة ،والتي و�صفها املن�شور بـ "�أخطر �أ�شكال
الظروف اجلوية القا�سية".
ع�لاوة على ذل��ك� ،أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن ما ال يقل عن 388
�شخ�صا لقوا حتفهم نتيجة الأعا�صري والفي�ضانات وموجات احلر
وحرائق الغابات يف الواليات املتحدة من بني �أكرث من  333مليون
�شخ�ص منذ يونيو.
ور�صدت ال�صحيفة الأمريكية تزايد الكوارث الطبيعية منذ عام
 ،2018ما يُظهر مدى ت�أثري تغري املناخ على كوكب الأر�ض على
حياة املواطنني الأمريكيني.
وتبعا لذلك ،ي��درك اخل�براء �أن ال�ك��وارث الطبيعية الأخ�ي�رة يف
ال��والي��ات املتحدة هي �أ��س��و�أ ال�ك��وارث التي تعاملت معها الدولة
التعامل على ط��وال تاريخها .وتقول ال�صحيفة يف ه��ذا ال�ش�أن:
"الأ�شخا�ص الذين مل يعتقدوا �أبدا �أنهم يف خطر من تغري املناخ
ي�ستيقظون فج�أة على مياه الفي�ضانات خارج نوافذهم والأدخنة
يف ال�سماء (من حرائق الغابات) ويت�ساءلون عما �إذا كان الو�ضع
�آمنا �أم ال يف �أي مكان �آخر".

العامل فقد  % 14من �شعبه املرجانية

املمثلة واملغنية الكندية بينج بينج يل لدى و�صولها حل�ضور ليلة عيد الهالوين يف كاالبا�سا�س  ،كاليفورنيا -ا ف ب

الأمرية بياتري�س
زبدة �سعرها  100دوالر �أف�ضل طعام يف العامل
مت الت�صويت ع�ل��ى زب ��دة بريطانية بنكهة ��س��رط��ان ال�ب�ح��ر الربيطاين
أطعمة تك�شف عن ا�سم مولودتها
و�سرطان ديفون والكافيار والليمون وال�شمر ،كواحدة من �أف�ضل ال

ت�سريب �صورة كايلي
جيرن عن بطاقة الهوية
ت�سربت �صورة لكايلي جيرن على
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
وه��ي � �ص��ورة ع��ن بطاقة �أحوالها
ال�شخ�صية ،وع�ل��ق امل�ت��اب�ع��ون �أنه
ح�ت��ى يف ه��ذه ال �� �ص��ورة وه��ي على
ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا دون م ��اك� �ي ��اج تبدو
جميلة.
ك��اي�ل��ي ج�ي�نر ال�ت��ي تق�ضي حالياً
ف�ت�رة ح�م�ل�ه��ا ه ��ي � �س �ي��دة �أعمال
ب��ال��وق��ت نف�سه � ،إذ ت�ق��وم ب�إن�شاء
عالمات خمتلفة ،منها جمموعة
مايوهات حتمل ا�سمها وجمموعة
منتجات للعناية بالأطفال.
وك��ان��ت ك��اي �ل��ي ق��د �أك � ��دت حملها
بطفلها الثاين من حبيبها املغني 
ترافي�س �سكوت ،وذلك عرب ن�شرها
مقطع فيديو عرب ح�سابها اخلا�ص
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه ��رت ك��اي �ل��ي ب��ال �ف �ي��دي��و وهي
حتمل اختبار احلمل الإيجابي يف
منزلها ،ثم تعر�ضه على ترافي�س،
وبعدها على �أمهاكري�س جيرن.

يف العامل .ف��ازت الزبدة اللذيذة التي حتمل ا�سم زب��دة ريديكيول�س 55
وال�ت��ي يبلغ �سعرها  100دوالر ،بت�صنيف ث�لاث جن��وم يف ج��وائ��ز املذاق
العظيم لهذا العام .وال ت�أتي هذه الزبدة التي �أنتجتها �شركة �سبالمي باتر،
يف عبوة عادية ،و�إمن��ا ت�أتي بطبق زب��دة فريد من نوعه م�صمم خ�صي�صاً
للمنتج ،وم�صنوع يدوياً يف �إيطاليا.
ق��ال م�ؤ�س�س ال�شركة ،كري�س ماير" :جوائز امل��ذاق العظيم ت�شبه جوائز
الأو��س�ك��ار للطعام .لأننا فزنا بثالث جن��وم� ،سن�شارك يف جوائز ال�شوكة
ال��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي ��س�ت�ق��ام يف غ���ض��ون �أ�سبوعني" .تن�ضم ه��ذه ال��زب��دة �إىل
جمموعة خمتارة من الأطعمة ال�شهية التي ف��ازت بت�صنيفات ممثالة يف
جائزة "املذاق العظيم" ،مبا يف ذل��ك ده��ن اليو�سفي ال�صيني امل�صنوع يف
�أتيكا باليونان ،وع�سل نحل خام يتم ح�صاده يف �سنغافورة .وتلقت �شركة
غايلد �أوف فايند فودز التي ت�ست�ضيف فعاليات امل�سابقة 14113 ،م�شاركة
من  108دولة هذا العام .يتم اختيار الفائزين بالطعام من قبل مزيج من
 350خبرياً ،مبا يف ذلك الطهاة وجتار التجزئة ونقاد الطهي.

كورونا تفاقم م�شكالت ال�صحة العقلية
حذرت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سف) �أم�س الثالثاء من �أن
جائحة كوفيد -19فاقمت م�شكالت ال�صحة العقلية ل��دى املراهقني يف
العامل ،ما ي�ستلزم تخ�صي�ص ا�ستثمارات �إ�ضافية ملعاجلة الو�ضع.
و�أكدت املديرة العام لليوني�سف هرنييتا فيور يف بيان �أن "تبعات اجلائحة
كبرية ،وهذا لي�س �سوى غي�ض من في�ض" ،مو�ضحة �أن "عددا كبريا من
الأط�ف��ال الذين يعانون م�شكالت يف ال�صحة العقلية مل يتلقوا الرعاية
امل�ط�ل��وب��ة ح�ت��ى قبل" ب��دء اجل��ائ �ح��ة .ون���ش��رت ال��وك��ال��ة الأمم �ي��ة املعنية
بالطفولة تقريراً عن ال�صحة العقلية لدى الأطفال يف العامل ،ملنا�سبة
م�ؤمتر دويل حول ال�صحة العقلية ت�ست�ضيفه باري�س .و�أ�شارت اليوني�سف
�إىل �أن تقديراتها على م�ستوى العامل تظهر �أن "�أكرث من  1من كل 7
مراهقني من الفئة العمرية � 19-10سنة يف العامل م�صابون با�ضطراب
عقلي مت ت�شخي�صه .ويتوفى زه��اء � 46أل��ف مراهق يف العامل �سنويا من
ج��راء االن�ت�ح��ار ال��ذي "ي�شكل واح ��داً م��ن �أك�ب�ر خم�سة �أ��س�ب��اب للوفاة يف
�صفوف ه��ذه الفئة العمرية" .و�أو��ض��ح التقرير �أن "حواىل  2باملئة من
امليزانيات احلكومية ال�صحية يف العامل يُخ�ص�ص للإنفاق على ال�صحة
العقلية" .و�أفادت اليوني�سف �أن الو�ضع تفاقم ب�سبب اجلائحة والقيود التي
رافقتها ،مو�ضحة �أن "ما ال يقل عن  1من كل � 7أطفال يف العامل ت�أثروا
ب�صورة مبا�شرة بالإغالقات العامة ،فيما عانى �أكرث من  1.6مليار طفل

ك�شفت الأم �ي�رة بياتري�س ع��ن ا��س��م ابنتها
مبن�شور على �صفحتها على موقع التوا�صل
االجتماعي ،يظهر ب�صمة للمولودة اجلديدة.
وكتبت "بياتري�س" مع ال�صورة" :ي�سعدنا �أن
ن�شارك �أننا �أطلقنا على ابنتنا ا�سم "�سيينا
�إليزابيث مابيلي موزي" .كلنا ب�صحة جيدة
و"ولفى" هو �أف�ضل �أخ �أكرب لـ"�سيينا".
ك �م��ا � �ش��ارك ادوارد و زوج ب�ي��ات��ري����س نف�س
ال���ص��ورة ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
اخلا�ص به ،م ّرحباً باملولودة اجلديدة ،فقال:
"�أ�شعر بالكثري من احلب واالمتنان لزوجتي
ال��رائ�ع��ة ،الطفلة "�سيينا" و"ولفي" .هذه
هي الأي��ام التي ال �أريد �أن �أن�ساها �أب�دًا .هذا
الأ� �س �ب��وع  ،ق ��ال يل �أح ��د الأ� �ص��دق��اء �أحلى
ق��ول � ...إن��ه م��ع ك��ل طفل ينمو قلب جديد
بالكامل".

�أظ �ه��ر ت�ق��ري��ر �أ� �ص��درت��ه ال�شبكة ال�ع��امل�ي��ة ل��ر��ص��د ال�شعب
املرجانية �أن حوايل  % 14من ال�شعب املرجانية يف العامل
زال��ت ب�ين العامني  2009و 2018ب�سبب التغري املناخي
وال�صيد اجلائر والتلوث .و�أ�شارت املنظمة التي ا�ستندت يف
تقريرها �إىل بيانات من � 12ألف موقع يف  73بلدا� ،إىل �أن
و�ضع ال�شعب املرجانية يف العامل �سنة " 2020يقدم �أدق ملحة
علمية �شاملة حتى اليوم عن الأ�ضرار الناجمة عن ارتفاع
درج��ات احل��رارة يف احل��واج��ز املرجانية يف العامل �أجمع".
و�أو�ضحت ال�شبكة �أن "ال�شعب املرجانية يف العامل �أجمع
تتعر�ض �إىل �ضغط دائ��م ج��راء االح�ت�رار املت�صل بالتغري
املناخي و�ضغوط حملية �أخرى بينها ال�صيد اجلائر وتنمية
ال�سواحل ب�صورة غري م�ستدامة وتراجع نوعية الهواء".

�إجنازات يف الك ّم تناف�س عباءة التخفي على جائزة نوبل

يتناف�س علماء حققوا �إجنازات يف جمال الك ّم ،و�آخر و ُولدت نظرية الكم يف بداية القرن الع�شرين ،وهي
اخرتع "عباءة التخفي" ،و�إيطايل حقق "اكت�شافات تدر�س اخل�صائ�ص املده�شة للمادة على امل�ستوى
ال�صغر (الذرات ،الفوتونات ،الإلكرتونات).
ثورية" ،على جائزة نوبل يف الفيزياء التي يُعلن البالغ ِ
ا�سم الفائز بها �أم�س الثالثاء بعد عام على منحها وميكن جل�سيمني يف هذا الكون �أن يكونا مرتبطني
لثالثة خرباء يف جمال البحوث املتعلقة بـ"الثقوب على نحو وثيق جداً ،وي�صفهما الفيزيائيون ب�أنهما
"مت�شابكان" �أو "مرتبطان" ،حتى لو كانت تف�صل
ال�سوداء" يف املج ّرة.
و�ستكون اجلائزة العريقة التي يُك�شف النقاب عن بينهما كيلومرتات ،ويت�صرفان وك�أنهما "ج�سم"
ا�سم الفائز بها الثالثاء يف �ستوكهومل ،الثانية التي واحد.
تمُ نح ه��ذه ال�سنة بعد ج��ائ��زة الطب التي �أُعلنت ومن خالل برهنته ذلك بوا�سطة جتربة �أجراها
يف �أور� �س �ي��ه يف فرن�سا يف ب��داي��ة ثمانينات القرن
االثنني.
ُنحت جائزة الفيزياء العام الفائت لأبحاث الع�شرين ،اثبت �آالن �أ�سبيه عملياً نظرية �أُطلقت
وبعدما م َ
تتعلق بعلم الفلك ،يُتو َقع �أ ّال يكون تركيزها هذه يف الثالثينات عن �سلوك هذه اجل�سيمات  ،و�أظهر
بذلك �أن �أين�شتاين نف�سه كان خمطئاً جزئياً.
ال�سنة على الف�ضاء.
ومن �أبرز املر�شحني للجائزة الفرن�سي �آالن �أ�سبيه وق ��د ت �ك��ون ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ن ن�صيب فيزيائيني
الذي يُطرح ا�سمه جمدداً هذه ال�سنة بعدما جرى �آخرين يف جمال الك ّم �أي�ضاً مهدوا الطريق لأجهزة
ت��داول��ه ل�سنوات الكت�شافاته املتعلقة بالت�شابك الكمبيوتر الكمومية والت�شفري الكمومي.
ال �ك �م��وم��ي ،وه ��و ق��د ي �ت � ّوج م��ع ال�ن�م���س��وي �أنتون ومن �أبرز ه�ؤالء الأمريكيان ت�شارلز بينيت وبيرت
�شور والكندي جيل برا�سار.
زيلينغر والأمريكي جون كالوزر.

�أجنلينا جويل تت�ألق بف�ستان
من امل�صمم حارث ها�شم
ت�ألقت النجمة العاملية �أجنلينا ج��ويل خ�لال حفل جملة  Varietyاخلريي
 ،Power of Womenبف�ستان ب�ن��ي م��ن احل��ري��ر م��ن جم�م��وع��ة امل�صمم
ال�ع��راق��ي اللبناين حارث ها�شم .الف�ستان م��ن جمموعة Prêt-à-porter
 ،2021 Harith and sunset dreamsورافقت النجمة �إىل ال�سهرة ابنتها
الأوىل زاهارا التي بدت �أنيقة يف  jumpsuitمن اللون الأبي�ض.
يذكر �أن ف�ستان ج��ويل م��ن ل��ون م� ّوح��د ،ذات �أك�م��ام طويلة يتما�شى م��ع ذوق
النجمة للت�صاميم الأنيقة بب�ساطتها وق�صتها .هذا الف�ستان ي�ضيف حيوية
جديدة ورومان�سية �إىل ثياب النجمة .فهل تدخل جويل عالمة جديدة �إىل
ال�سجادة احلمراء؟

تغريدة تاريخية
�ساخرة من تويرت
م � ��ع ت � ��وق � ��ف م � ��وق � ��ع في�سبوك
وت�ط�ب�ي�ق��ي �إن �� �س �ت �غ��رام ووات�ساب
عن العمل ،ا�ستغلت �شركة تويرت
الفر�صة بتغريدة م�ضحكة جذبت
املاليني.
وت� ��وق� ��ف م ��وق ��ع ف �ي �� �س �ب��وك عن
العمل مت��ام��ا ،ومثله التطبيقات
التابعة له مثل �إن�ستغرام وات�ساب،
مم��ا �شل ح��رك��ة و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي.
ون���ش��ر م��وق��ع ت��وي�تر ع�ل��ى ح�سابه
الر�سمي تغريدة كتب فيها ب�شكل
�ساخر�" :أهال باجلميع ..حرفيا"،
يف �إ� �ش��ارة �إىل ن ��زوح امل�لاي�ين من
امل���س�ت�خ��دم�ين �إىل ت��وي�تر ب�سبب
تعطل املواقع الأخرى.
وج � ��اءت ال� � ��ردود ع �ل��ى التغريدة
م�ضحكة ،من قبل كربى ال�شركات
وامل��ؤ��س���س��ات يف ال �ع��امل ،م��ن بينها
�إن�ستغرام "املتعطل" نف�سه.
وعلق ح�ساب مطاعم مكدونالدز
ع� �ل ��ى ت � ��وي �ت��ر" :مرحبا م � ��اذا
ب ��إم �ك��اين �أن �أق � ��دم لك؟" ،لريد
ح �� �س��اب ت��وي�ت�ر 59.6" :مليون
قطعة دجاج ناغت�س لأ�صدقائي"،
يف �إ� �ش��ارة ل�ع��دد املتابعني حل�ساب
تويرت.
بينما رد ح���س��اب �إن���س�ت�غ��رام على
ت � ��وي �ت��ر�" :أهال وي � � � ��وم اث �ن�ي�ن
�سعيد" ،مع �صورة تعبريية لر�أ�س
م�ضطربة.
وع�ل��ق ح�ساب مو�سوعة غيني�س:
"الرقم القيا�سي لأكرب عدد من
الأ��ش�خ��ا���ص على م��وق��ع ت��وي�تر يف
وقت واحد هو الآن".

