
   

خالل زيارته ملعر�س جيتك�س غلوبال

حممد بن را�شد : التفوق الرقمي 
مبداأ اأر�شيناه للخم�شني عاما املقبلة 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أن دولة �لإمار�ت 
م�شتمرة يف تر�شيخ دعائم منوذجها �لتنموي �لقائم على تبني �أف�شل 
لتعزيز  �ل��ازم��ة  �ملعطيات  كافة  وتوظيف  ك��ف��اءة  و�أك��ره��ا  �حل��ل��ول 
يف  �ل��ت��و���ش��ع  �أه��م��ه��ا  وم���ن  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  �لأد�ء  م�شتويات 
��شتخد�م �لتكنولوجيا بتطبيقاتها وحلولها �ملتنوعة �لتي من �شاأنها 
و�ملر�كز  �ل�شد�رة  �عتاء مر�تب  �لإم��ار�ت نحو  دولة  ت�شريع خطى 
على  بالنفع  تعود  �لتي  و�لتنمية  �لتطوير  م�شار�ت  �شتى  يف  �لأوىل 

�ملجتمع.                      )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يتلقى ات�شاال 
هاتفيا من الرئي�س ال�شوري

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
هاتفيا  �ت�شال  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
من فخامة �لرئي�س ب�شار �لأ�شد رئي�س �جلمهورية �لعربية �ل�شورية 
�ل�شقيقة. بحث �شموه و �لرئي�س �ل�شوري - خال �لت�شال - عاقات 
�لبلدين �ل�شقيقني و�شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف خمتلف �ملجالت 

ملا فيه م�شاحلهما �ملتبادلة.
�ل�شرق  ومنطقة  �شوريا  يف  �لأو���ش��اع  ت��ط��ور�ت  �لت�شال  ت��ن��اول  كما 
�لأو�شط �إ�شافة �إىل جممل �لق�شايا و�مللفات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

عنا�شر �لأمن يعاينون موقع �لنفجار يف دم�شق   )رويرتز(

ثاثي �لئتاف �حلكومي �ملنتظر

ما بعد �لربيك�شيت �عاد خلط �لور�ق وفجر �ل�شر�عات

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أخاه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة، �أم�س �لأربعاء يف جناح دولة �لإمار�ت يف �إك�شبو 2020 

دبي.
�لإم���ار�ت حلدث عاملي كبري  ��شت�شافة  �أن  �للقاء  �شموهما خال  و�أك��د 
وتاأهبها  �ل��ذه��ب��ي  بيوبيلها  ل��اح��ت��ف��ال  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  م��ع  �إك�����ش��ب��و  م��ث��ل 
حتر�س  �ل��ذي  �مل��وؤث��ر  �ل���دور  يعك�س  �ملقبلة،  ع��ام��اً  �خلم�شني  ل�شتقبال 
�إيجاد  نحو  �لعاملي  �حل��و�ر  ت�شجيع  �شعيد  على  به  �لقيام  على  �لدولة 
ل�شعوب  �لكامنة  �ل��ط��اق��ات  �إط���اق  �شاأنها  م��ن  �لتي  و�ل��ب��د�ئ��ل  �حل��ل��ول 
�إقامة �شر�كات  �لأر���س على تنوع ثقافاتها وح�شار�تها وحتفيزها على 
جديدة تدعم م�شرية �لتطوير �لعاملية، بحلول ت�شمح للجميع من دول 
فيه  ينعم  �أف�شل  م�شتقبل  خلق  يف  بامل�شاركة  نامية،  و�أخ���رى  متقدمة 
�جلميع بفر�س متكافئة من �لرخاء و�لتقدم و�لزدهار. و�أ�شاد �شموهما 
مبا ي�شمه �ملعر�س �ل�شخم من �أفكار و�بتكار�ت تخدم �لب�شرية وتعينها 
على تخطي �لتحديات �لقائمة وحتويل ما قد ي�شتجد منها �إىل فر�س 
للنمو، منوهني مبا ي�شكله �حلدث من فر�شة منوذجية لتبادل �لتجارب 
�إىل  �ل��ع��ب��ور  م��ن خالها  ج��دي��دة ميكن  ���ش��ر�ك��ات  و�ك��ت�����ش��اف  �لناجحة 
مثالية  كنافذة  �لثقايف  جانبه  يف  �حل��دث  ميثله  وم��ا  �ملن�شود،  �مل�شتقبل 
لاطاع على ح�شار�ت �لعامل �شرقاً وغرباً وما يتبعه من �أثر يتج�شد 
ما  وه��و  �ل�شعوب  ب��ني  و�لثقايف  �لفكري  �لتقارب  م��ن  مزيد  حتقيق  يف 
ي�شكل �أ�شا�شاً �شلباً لل�شر�كات �لناجحة فيما بينها ومبا يخدم تطلعاتها 

نحول �مل�شتقبل.                                               )�لتفا�شيل �س2(

ع�شرات القتلى واجلرحى يف انفجارين بدم�شق وحماة
•• دم�شق-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  ق����ال 
قو�ت  من  عنا�شر   6 �إن  �لإن�شان 
قتلو�،  �ل�����ش��وري  �لوطني  �ل��دف��اع 
�لأربعاء، يف �نفجار د�خل م�شتودع 
ذخ���رية مب��ح��اف��ظ��ة ح��م��اة، و�شط 
بح�شب  �لنفجار،  و�أ�شفر  �لباد. 
�مل�����ش��در، ع��ن �إ���ش��اب��ة �أك��ر م��ن 7 
�لتي  �لوطني،  �ل��دف��اع  ق��و�ت  م��ن 
�ملجموعات  و�أك���رب  �أب���رز  م��ن  ُتعد 
�مل���������ش����ل����ح����ة �مل������و�ل������ي������ة ل����ل����ق����و�ت 

�حلكومية.
ماب�شات  �لآن  حتى  تت�شح  ومل 
وق��ع يف م�شتودع  �ل��ذي  �لنفجار، 
للذخرية تابع للم�شلحني �ملو�لني 
�ملدخل  قرب  �ل�شورية،  للحكومة 
ع���ل���ى طريق  �جل���ن���وب���ي حل����م����اة، 

حم�س-حماة.
ج�������اء ذل�������ك ب����ع����د �����ش����اع����ات من 
�������ش�����ت�����ه�����د�ف ح����اف����ل����ة ل����ل����ق����و�ت 
�لعا�شمة  و�����ش����ط  �حل���ك���وم���ي���ة 
مما  نا�شفتني،  بعبوتني  دم�����ش��ق، 
من  عن�شر�   14 مقتل  �إىل  �أدى 
فيما  �آخرين،   4 و�إ�شابة  �لقو�ت، 
يف  ثالثة  نا�شفة  عبوة  تفكيك  مت 

�ملكان نف�شه.
�ل�شورية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

بارتكاب �نتهاكات، �لأربعاء، بينها 
و�لتعذيب  �ل��ت��ع�����ش��ف��ي  �لع��ت��ق��ال 
بادهم  �إىل  ع���ادو�  لجئني  بحق 
�لتي  �للجوء  ب��اد  معاناة يف  بعد 
�ملعارك  م���ن  ه���رب���اً  �ل��ي��ه��ا  ف�����رو� 

و�لق�شف.
كاأنها  حياتنا  بعنو�ن  تقرير  ويف 
م����وت: لج���ئ���ون ���ش��وري��ون ع���ادو� 
�لعامني  ب��ني  و�لأردن  لبنان  م��ن 
2017 و2021، نبهت �ملنظمة 
�إىل �أّن �شوريا لي�شت �آمنة للعودة.

و�أج������رت �مل��ن��ظ��م��ة م��ق��اب��ات مع 
و�أفر�د من عائاتهم،  65 لجئاً 
تعر�شو�  ���ش��خ�����ش��اً   21 ب��ي��ن��ه��م 
�لتع�شفي  �لع��ت��ق��ال  �أو  للتوقيف 
للتعذيب  تعر�شو�  �آخ���رون  و13 
قتلو�  وخم�شة  خطف  ح��الت  و3 
خارج �لقانون، و17 حالة �ختفاء 
ق�شري، وحالة و�حدة حتدثت عن 

تعر�شها لعنف جن�شي.
�لاجئني  ���ش��وؤون  باحثة  وق��ال��ت 
نادية  �مل��ن��ظ��م��ة  يف  و�مل���ه���اج���ري���ن 
�ملروعة  �ل���رو�ي���ات  �إن  ه���اردم���ان 
حول �لتعذيب و�لختفاء �لق�شري 
و�لن���ت���ه���اك���ات �ل��ت��ي ت��ع��ر���س لها 
ُتظهر  �شوريا،  �إىل  ع��ادو�  لجئون 
�أمنة  لي�شت  ���ش��وري��ا  �أن  ب��و���ش��وح 

للعودة.

م���زدوج���ا  ت���ف���ج���ري�  �إن  )����ش���ان���ا( 
ج�شر  ع���ن���د  ح���اف���ل���ة  �����ش���ت���ه���دف 
�ل���رئ���ي�������س يف دم�������ش���ق ت�����ش��ب��ب يف 

�شقوط قتلى وجرحى.
وزير  �أك��د  �لتفجري  خلفية  وعلى 
حممد  �للو�ء  �ل�شوري،  �لد�خلية 
�لرحمون، على �أن �لعمل �لإرهابي 
�لذي وقع �شباح �لأربعاء بحافلة 
مبيت عند ج�شر �لرئي�س بدم�شق 

ج�����رى ب���ع���د دح�����ر �لإره���������اب من 
و�إن  �ل�����ش��وري��ة  �لأر�����ش���ي  غالبية 
م��ن جل��اأ وخ��ط��ط ل��ه��ذ� �لأ�شلوب 
�جلبان كان يرغب �أن يوؤذي �أكرب 

عدد ممكن من �ملو�طنني.
�ل�شورية  �لأن��ب��اء  وكالة  وبح�شب 
)�شانا(، �أو�شح �للو�ء �لرحمون يف 
�شتتم  �أنه  �ل�شورية  لقناة  ت�شريح 
و�شيتم  �لآث��م��ة  �لأي���ادي  ماحقة 

برتها �أينما كانت.
و�����ش����دد �ل�����وزي�����ر �ل���������ش����وري �أن����ه 
ماحقة  ع��ن  �لتخلي  يتم  "لن 
�لإرهابيني  و�شناحق  �لإره��اب.. 
�لذين �أقدمو� على هذه �جلرمية 

�لنكر�ء �أينما كانو�.
هيومن  م��ن��ظ��م��ة  و�ت���ه���م���ت  ه����ذ� 
�لنظام  ق������و�ت  ووت���������س  ر�ي���ت�������س 
لها  تابعني  وم�شلحني  �ل�����ش��وري 

و�صول اأول دفعة من مراقبي وقف النار الدوليني اإىل طرابل�س

موؤمتر دويل يف العا�شمة الليبية لدعم احلكومة

املحقق بانفجار مرفاأ بريوت يطلب ا�صتدعاء وزيرين �صابقني

احتجاجات �شعبية على اأ�شعار املحروقات يف لبنان
•• بريوت-وكاالت:

�شعبية  �حتجاجات  �لأربعاء  �أم�س  مناطق  عدة  �شهدت 
وقطع طرقات يف �شمال لبنان، وجنوبه، ويف �لعا�شمة 
�أ�شعار  بريوت، ب�شبب تردي �لأو�شاع �ملعي�شية، و�رتفاع 
�ملحروقات، حيث تخطى �شعر �شفيحة �لبنزين 300 

�ألف لرية لبنانية.
وق��ط��ع ع���دد م��ن �مل��ح��ت��ج��ني �أم�����س ط��ري��ق ع���ام �لبرية 
�ملعي�شية  �لأو���ش��اع  ت��ردي  ب�شبب  لبنان  �شمال  �لقبيات 

و�حلياتية.
�أوتو�شرت�د طر�بل�س-عكار  �آخر على قطع  و�أق��دم عدد 
�آخرون  قطع  فيما  ل��ب��ن��ان،  �شمال  �لتبانة  منطقة  يف 
م�شارب �شاحة عبد�حلميد كر�مي يف مدينة طر�بل�س، 

�حتجاجاً على �لأو�شاع �ملعي�شية �ل�شعبة.
وعمد حمتجون �إىل قطع �لطريق يف منطقة �ل�شيفي، 
ب�شعر  �لكبري  �لرتفاع  على  �حتجاجاً  و�شط بريوت  يف 

�شفيحة �لبنزين.
�شائقي  من  عدد  قطع  لبنان  جنوب  �شيد�  مدينة  ويف 
�ل�شيار�ت �لعمومية �لطريق عند �لكورني�س �لبحري، 
�إىل قطع �لطريق عند  وعمد �شائقو �شيار�ت عمومية 

�شاحة �لنجمة يف �ملدينة، بعدما تخطى �شعر �شفيحة 
�لبنزين �ل� 300 �ألف لرية لبنانية.

�إىل ذلك، قال م�شوؤول ق�شائي لبناين �إن �لقا�شي �لذي 
�لعام  �ل�شخم  ب��ريوت  مرفاأ  �نفجار  يف  �لتحقيق  يقود 
�ملا�شي جدد ��شتدعائه لوزيرين �شابقني لا�شتجو�ب.

ج����اء ق����ر�ر �ل��ق��ا���ش��ي ط����ارق ب��ي��ط��ار ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�ملدعومة  �هلل،  ح��زب  جماعة  من  �ل�شديدة  �لنتقاد�ت 

من �إير�ن، لجتاه �لتحقيق �لذي طال �أمده.
يتوىل بيطار �ملهمة منذ فرب�ير، بعد عزل �شلفه بقر�ر 
�مل�شوؤولني  كبار  من  قانونية  طعون  بعد  �ملحكمة  من 

�حلكوميني �لذين مت ��شتدعاوؤهم �أي�شا.
�خلطاب  يف  كبري�  ت�شعيد�  �شكلت  �هلل  ح��زب  �تهامات 
�ل���ذي ي�شتهدف ب��ي��ط��ار و�أع��ق��ب ذل���ك �ح��ت��ج��اج��ات يف 
�لعا�شمة بريوت �لأ�شبوع �ملا�شي من قبل �أن�شار حزب 

�هلل وحليفته حركة �أمل �شد �لقا�شي.
ي�شهدها  ع��ن��ف مل  �أع��م��ال  �إىل  �لح��ت��ج��اج��ات  حت��ول��ت 
خال  �أ�شخا�س  �شبعة  قتل  فقد  ���ش��ن��و�ت:  منذ  لبنان 
�جلماعتني  �أن�شار  بني  �ل�شتباكات  من  �شاعات  خم�س 
ب��ال��ت��ح��ال��ف م���ع ح����زب �لقو�ت  وم�����ش��ل��ح��ني م��ت��ه��م��ني 

�للبنانية.

اأمريكا  لغياب  ناأ�شف  الفروف: 
عن حمادثات ب�شاأن اأفغان�شتان

•• مو�شكو-وكاالت:

�لرو�شي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
�شريغي لفروف، �إن باده تاأ�شف 
لغياب �مل�شوؤولني �لأمريكيني عن 
حمادثات دولية ب�شاأن �أفغان�شتان 

مع حركة طالبان.
و�أو����ش���ح لف�����روف ، يف ك��ل��م��ة له 
ب�شاأن  دويل  م���وؤمت���ر  ب��ان��ط��اق 
�أفغان�شتان يف مو�شكو �لأربعاء، �أن 
�لثانية  للمرة  رف�شت  و��شنطن 
دولية  �ج��ت��م��اع��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

مو�شعة ب�شاأن �أفغان�شتان.
و�ن��ط��ل��ق �مل���وؤمت���ر �ل�����دويل حول 
م�شوؤولني  بح�شور  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
دوُل  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  دول،   10 م���ن 
ك��م��ا يح�شر  �لأف����غ����اين،  �جل�����و�ر 
�ملوؤمتر لأول مرة وفٌد من حركة 

طالبان.
وكانت �لوليات �ملتحدة قد قالت 
�إنها لن تن�شم لهذه �جلولة من 
لأ�شباب  م��و���ش��ك��و  يف  �مل���ح���ادث���ات 
نف�شه  �ل���وق���ت  يف  لف���ت���ة  ف��ن��ي��ة، 
يف  للم�شاركة  تخطط  �أن��ه��ا  �إىل 

�مل�شتقبل.
�ملوؤمتر، قال لفروف  �فتتاح  ويف 
�إن باده تعرتف بجهود طالبان 
لإحال �ل�شتقر�ر يف �أفغان�شتان، 
�لتهديد�ت  ��شتمر�ر  من  حم��ذر� 
�لإره��اب��ي��ة وتهريب �مل��خ��در�ت يف 

�لأر��شي �لأفغانية.

•• طرابل�س-وكاالت:

�لأوىل من مر�قبي  �ملجموعة  �لأربعاء  �أم�س  و�شلت 
�لليبية  �لعا�شمة  �إىل  �لدوليني  �لنار  �إط��اق  وق��ف 

طر�بل�س، متهيد�ً لنتقالهم �إىل مدينة �شرت.
مطالبة  بعد  �لأمنية  �ملجموعة  و�شول  و�أف��ادوج��اء 
يف  ب��ت��و�ج��ده��م   5+5 �مل�����ش��رتك��ة  �لع�شكرية  �ل��ل��ج��ن��ة 

نقاط �لتما�س.
�لعا�شمة  �إىل  �خلمي�س،  �ليوم  �لأن��ظ��ار،  وتتجه  هذ� 
�لليبية طر�بل�س، �لتي حتت�شن موؤمتر� دوليا لدعم 
�أطلقتها حكومة �لوحدة  مبادرة ��شتقر�ر ليبيا �لتي 
نظام معمر  �شقوط  لأول مرة منذ  وذل��ك  �لوطنية، 
�ل���ق���ذ�يف ق��ب��ل 10 ���ش��ن��و�ت، م��ن �أج����ل ح�����ش��د جهود 
�لأمنية  �لأزم���ة  لإن��ه��اء  وتوحيدها  �ل��دويل  �ملجتمع 

و�لقت�شادية ودعم �إجر�ء �لنتخابات يف موعدها.
من  حيث  و��شعة،  دولية  م�شاركة  �مل��وؤمت��ر  و�شي�شهد 
�ملتوقع ح�شور �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية 
�أحمد �أبو�لغيظ ووزر�ء خارجية �لدول �لعربية ودول 
�جلو�ر و�لدول �مل�شاركة يف �جتماع برلني، وممثلني 
�لإفريقي،  �لحت��اد  عن  وكذلك  �ملتحدة،  �لأمم  عن 
ت�شهدها  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  �أم���ن���ي���ة  �إج��������ر�ء�ت  و����ش���ط 

�لعا�شمة طر�بل�س.
�أولية تتمثل يف  �ملوؤمتر مهام  �أم��ام هذ�  فيما �شتكون 

اأجواء مل حتدث منذ واترلو:

نذر عا�شفة يف �شماء العالقة الفرن�شية-الربيطانية!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�شاعفت �ل�شتائم �جلارحة و�لطعنات يف �لظهر بني باري�س ولندن منذ 
�لربيك�شيت، مما يقو�س �لوفاق �لودي... ق�شة طاق مل يه�شم جيد�.

مينا  تعرف  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا،  وو��شنطن  بغانا  م��ّرت  متمر�شة،  دبلوما�شية 
رول��ي��ن��غ��ز ك��ي��ف ت��ت��ح��ل��ى ب��ال�����ش��رب. يف م��ط��ل��ع ���ش��ب��ت��م��رب، �أق���ام���ت هذه 
دو  �شارع  باري�س،  يف  �ملتحدة  �ململكة  �شفارة  يف  عاًما،   54 �لربيطانية، 
فوبورغ �شانت �أونوريه، على بعد �أقل من 250 مرًت� من �لإليزيه. لكن 
لتناول  ز�لت تنتظر دعوة جارها �جلديد  �لربيطانية ما  �لدبلوما�شية 

�ل�شاي، وخا�شة، ملنحه �أور�ق �عتمادها.          )�لتفا�شيل �س15(

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

مواقــيت ال�صالة
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وكالة الإمارات للف�ضاء والوكالة 
الإ�رسائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

اأخبار الإمارات

بعد عقدين على �ضهادته عن الدمار 
ال�ضامل.. العراقيون مل يغفروا لباول

عربي ودويل

ريال و�ضيتي ي�ضتعيدان التوازن.. 
ومي�ضي ينقذ �ضان جرمان 

الفجر الريا�ضي

االإمارات حتث املجتمع الدويل على 
تقدمي الدعم لل�شعب الفل�شطيني

•• نيويورك -وام:

�أ�شادت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باجلهود �لإيجابية �لأخرية على �ل�شاحة �لدولية، 
للدفع قدما بجهود �ل�شام يف �ل�شرق �لأو�شط، وبناء �لثقة بني �لأطر�ف ل�شتئناف 

عملية �ملفاو�شات.
جاء ذلك خال بيان دولة �لإمار�ت �أمام �ملناق�شة ربع �ل�شنوية �ملفتوحة �لتي عقدها 
جمل�س �لأمن حول �حلالة يف �ل�شرق �لأو�شط، مبا يف ذلك �لق�شية �لفل�شطينية، 
حيث دعت دولة �لإمار�ت �إىل مو��شلة �لعمل للحفاظ على وقف �إطاق �لنار �لذي 
مت �لتو�شل �إليه بني �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني، موؤكدة �أهمية خف�س �لت�شعيد 
�إىل وقف  ذ�ت��ه  �لوقت  �ملحتلة. كما دعت يف  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  �أرج��اء  يف كافة 
�ل�شرعية يف �لأر��شي �ملحتلة و�لتي من �شاأنها  جميع �لإج��ر�ء�ت و�ملمار�شات غري 
�أن تقو�س من �آفاق حل �لدولتني، ومنها بناء وتو�شيع �مل�شتوطنات، وم�شادرة وهدم 

�ملمتلكات �لفل�شطينية، و�لتهجري �لق�شري لل�شكان خا�شة يف �لقد�س �ل�شرقية.
)�لتفا�شيل �س6(

التقيا يف  اإك�صبو 2020 دبي وناق�صا عددًا من املو�صوعات املتعلقة ب�صالح الوطن واملواطن  
حممد بن را�شد وحممد بن زايد: اإك�شبو ي�شم اأفكارًا وابتكارات تخدم الب�شرية 

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يناق�شان عدد� من �ملو�شوعات �لتي تهم �لوطن و�ملو�طن    )و�م( 

�صيا�صتها تثري �صكوكا وجدال:
اأملانيا-اوروبا: �شيناريوهات ما بعد مريكل!

•• الفجر -بيري بودري* -ترجمة خرية ال�شيباين

بينما �شتتنحى �مل�شت�شارة �حلالية قريًبا، فاإن م�شتقبل �ل�شيا�شة �لأملانية 
د�خل �لحتاد �لأوروبي يظل مو�شوع �لكثري من �جلدل وعدم �ليقني.

�لحتادية  �أملانيا  جلمهورية  �مل�شت�شارة  من�شب  مريكل  �أجنيا  �شغلت 
 )1963-1949( �أدي��ن��اور  ك��ون��ر�د  فقط،   .2021 �إىل   2005 من 
�لأملانية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ا���ش��ة  �شغا   )1998-1982( ك��ول  وهيلموت 
نف�س �ملدة. ويف نظر �لعديد من �ملر�قبني، فاإن �شجلها �لأوروبي خميب 
�إد�رة منطقة  �أزمة �ليورو، و�ل�شعوبات يف تعزيز  لاآمال بدرجة �أكرب: 
�شاهمت  �أوروب����ا،  يف  �ملطبقة  �مليز�نية  يف  �لتق�شف  �شيا�شات  �أو  �ل��ي��ورو، 

جميعها يف �إلقاء �ل�شكوك حول �لتز�م �أملانيا �لأوروبي.
�أجريت موؤخر� �لنتخابات �لت�شريعية لنتخاب �مل�شت�شار �لملاين �جلديد 
ت�شكيل  ح��ول  جيد  ب�شكل  �مل��ف��او���ش��ات  ت�شتمر  ول��ئ��ن  �شبتمرب.   26 يف 
�حلكومة �مل�شتقبلية، يبدو �أن نقطة حتول قد حتدث بعد رحيل �أجنيا 

ا لاحتاد �لأوروبي. مريكل، نقطة حتول بالن�شبة للبلد، ولكن �أي�شً
)�لتفا�شيل �س13(

م�شاعدة �لليبيني على تنفيذ �تفاق وقف �إطاق �لنار 
و�إخر�ج �ملرتزقة و�لقو�ت �لأجنبية وتوحيد �جلي�س 
حتت قيادة و�حدة وتقدمي �لدعم لتفكيك �مللي�شيات 
�إجر�ء  �إىل �شمان  �أ�شلحتها، بالإ�شافة  �مل�شلحة ونزع 

�لنتخابات �لعامة يف موعدها �ملقّرر بعد �شهرين.
كذلك، �شتطالب �حلكومة �لليبية بدعمها يف توحيد 
كافة �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�أهمها �مل�شرف �ملركزي، ورفع 
و��شرتد�د  �خل��ارج  �لليبية يف  �لأر�شدة  �لتجميد عن 
�إعادة  �ملنهوبة، لا�شتفادة منها يف م�شاريع  �لأم��و�ل 
�لإع����م����ار و�ل��ت��ن��م��ي��ة، ومت��ك��ني �ل���دول���ة م���ن متابعة 
��شتثمار�تها  وح��م��اي��ة  و�إد�رت���ه���ا،  �مل��ج��م��دة  �لأم�����و�ل 

وممتلكاتها يف �خلارج.
بيان  م�����ش��روع  ع��ن  م�شربة  ن�شخ  �أظ��ه��رت  ذل���ك،  �إىل 
�ملوؤمتر، بح�شب ما �أفاد مر��شل �لعربية، �أنه �شي�شدد 

على �أهمية �لت�شدي لاإرهاب بكافة �أ�شكاله.
كما �شيدعو �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت عقابية �شد معرقلي 

�لنتخابات، و�لتاأكيد على �إجر�ئها يف موعدها.
جمل�س  ق���ر�ر�ت  تنفيذ  �أهمية  على  �أي�شا  و�شي�شدد 
�حرت�م  ���ش��رورة  �إىل  بالإ�شافة  ليبيا،  ب�شاأن  �لأم���ن 

�ل�شيادة ورف�س �لتدخات �لأجنبية.
ك��ذل��ك، ���ش��ي��وؤك��د �مل��ج��ت��م��ع��ون دع���م ق����ر�ر ن���زع �شاح 
و�لقو�ت  �ملرتزقة  م�شاألة  وحل  �مل�شلحة،  �لت�شكيات 

�لأجنبية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�أخ��اه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  "رعاه �هلل" ،  رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة، �أم�س �لأربعاء يف جناح دولة �لإمار�ت يف �إك�شبو 2020 دبي.
�أن ��شت�شافة �لإم��ار�ت حلدث عاملي كبري مثل  و�أك��د �شموهما خال �للقاء 
ل�شتقبال  وتاأهبها  �لذهبي  بيوبيلها  لاحتفال  ��شتعد�دها  مع  "�إك�شبو" 
على  �ل��دول��ة  �ل���ذي حت��ر���س  �مل��وؤث��ر  �ل���دور  يعك�س  �ملقبلة،  ع��ام��اً  �خلم�شني 
و�لبد�ئل  �إيجاد �حللول  نحو  �لعاملي  �حل��و�ر  ت�شجيع  به على �شعيد  �لقيام 

�لتي من �شاأنها �إطاق �لطاقات �لكامنة ل�شعوب �لأر�س على تنوع ثقافاتها 
�لتطوير  �شر�كات جديدة تدعم م�شرية  �إقامة  وح�شار�تها وحتفيزها على 
بامل�شاركة  نامية،  و�أخ��رى  �لعاملية، بحلول ت�شمح للجميع من دول متقدمة 
�لرخاء  م��ن  متكافئة  بفر�س  �جلميع  فيه  ينعم  �أف�شل  م�شتقبل  خلق  يف 
�أفكار  �ل�شخم من  �ملعر�س  �شموهما مبا ي�شمه  و�أ�شاد  و�لزده��ار.  و�لتقدم 
�لقائمة وحتويل  �لتحديات  �لب�شرية وتعينها على تخطي  و�بتكار�ت تخدم 
ما قد ي�شتجد منها �إىل فر�س للنمو، منوهني مبا ي�شكله �حلدث من فر�شة 
من  ميكن  جديدة  �شر�كات  و�كت�شاف  �لناجحة  �لتجارب  لتبادل  منوذجية 
�لثقايف  جانبه  يف  �حل��دث  ميثله  وما  �ملن�شود،  �مل�شتقبل  �إىل  �لعبور  خالها 
يتبعه من  وما  وغرباً  �شرقاً  �لعامل  كنافذة مثالية لاطاع على ح�شار�ت 

�أثر يتج�شد يف حتقيق مزيد من �لتقارب �لفكري و�لثقايف بني �ل�شعوب وهو 
ما ي�شكل �أ�شا�شاً �شلباً لل�شر�كات �لناجحة فيما بينها ومبا يخدم تطلعاتها 

نحول �مل�شتقبل.
�لوطن  ب�شالح  �ملتعلقة  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع��دد  مناق�شة  �ل��ل��ق��اء  ت��ن��اول  كما 
�شاأنها حتقيق  �عتماده وتنفيذه من خطط وبر�مج من  يتم  و�ملو�طن، وما 
هدفها  خطو�ت  من  تبنيه  يتم  وم��ا  �لإم��ار�ت��ي،  للمجتمع  و�لتقدم  �ل��رخ��اء 
حتفيز �أب��ن��اء �ل��وط��ن ع��ل��ى ط���رح �لأف���ك���ار وت��ق��دمي �لجن�����از�ت �ل��ت��ي ت�شكل 
وتاأكيد  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  ورفعتها  �لإم���ار�ت  لتقدم  �لأ�شا�شية  �لدعامة 
دورها �ملوؤثر على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي، وتر�شيخ منوذجها �لتنموي 
�لتطور�ت  مع  �لتعاطي  يف  و�ملرونة  �لو�عي  �لتخطيط  على  �لقائم  �ملتميز 

�ملحيطة، مع �لرتكيز على �أهمية مو��شلة �لعمل باأ�شلوب يكفل �حلفاظ على 
�ملكت�شبات وي�شمن ت�شريع �لو�شول �إىل �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �شمن �أطر 

تنفيذية تت�شم باأعلى م�شتويات �لكفاءة و�تباع �أرقى �ملعايري �لعاملية.
�آل مكتوم، ويل عهد  ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  و�شمو  دب��ي، 
�ل��وزر�ء وزير �ملالية، و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  نهيان،  �آل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  و�ل�شيخ  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�لدولة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  ومعايل  �أبوظبي  �إد�رة مطار�ت  جمل�س 
وكيل  �مل��زروع��ي،  مبارك  حممد  و�شعادة  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  لدى 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

••  دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
دولة  �أن   ، �هلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
تر�شيخ  يف  م�����ش��ت��م��رة  �لإم��������ار�ت 
�لقائم  �لتنموي  دعائم منوذجها 
على تبني �أف�شل �حللول و�أكرها 
�ملعطيات  ك��اف��ة  ك��ف��اءة وت��وظ��ي��ف 
م�شتويات  ل���ت���ع���زي���ز  �ل�����ازم�����ة 
�لقطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  �لأد�ء 
��شتخد�م  �لتو�شع يف  �أهمها  ومن 
بتطبيقاتها  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
وحلولها �ملتنوعة �لتي من �شاأنها 
ت�شريع خطى دولة �لإمار�ت نحو 
و�ملر�كز  �ل�شد�رة  مر�تب  �عتاء 
�لأوىل يف �شتى م�شار�ت �لتطوير 
على  بالنفع  تعود  �لتي  و�لتنمية 

�ملجتمع. 
�ل�����ش��م��و يف هذه  وق�����ال ���ش��اح��ب 
مبد�أ  �لرقمي  �ملنا�شبة..�لتفوق 
�أر�شيناه للخم�شني عاما �ملقبلة.. 
ونتطلع لأفكار و�إ�شهامات وطنية 
خطو�تنا  ت�شّرع  عاملية  و�شر�كات 
للم�شتقبل  روؤيتنا  �لريادة..  نحو 
و��شحة ومتطلبات �لتميز فيه مت 
على  جار  و�لعمل  بدقة  ح�شرها 
�لإمار�ت  �أبناء  ب�شو�عد  حتقيقها 

وعقولهم و�بتكار�تهم... وخرب�ت 
نرحب بها من حول �لعامل". 

جاء ذلك خال �لزيارة �لتي قام 
�ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �شموه،  بها 
ر��شد  ب���ن  ب���ن حم��م��د  م��ن�����ش��ور 
معر�س  �إىل  �م�������س  م��ك��ت��وم،  �آل 
مركز  يف  �مل��ق��ام  غلوبال  جيتك�س 
�ل��ع��امل��ي مب�شاركة  �ل��ت��ج��اري  دب��ي 
عار�شة  جهة   3500 م��ن  �أك���ر 
من 140 دولة. و��شتمع �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �إىل �شرح من �شعادة هال 
�لعام ل�شلطة  �شعيد �ملري، �ملدير 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، حول 
�لدورة �حلادية و�لأربعني ملعر�س 
�لتجمع  �شمن  غلوبال،  جيتك�س 
�شركات  لكربى  �ل�شخم  �لعاملي 
�لتكنولوجيا و�لتقنيات و�حللول 
�نحاء  خم��ت��ل��ف  م����ن  �ل���رق���م���ي���ة 
�ملعر�س  لتاريخ  �م��ت��د�د�ً  �ل��ع��امل، 

�ملحافل  �أه�������م  ك����اأح����د  �ل���ع���ري���ق 
ناع  �شُ فيها  يلتقي  �لتي  �لعاملية 
لتبادل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم���ط���ورو 
م�شتجد�تهم  وع���ر����س  �لأف����ك����ار 
من تقنيات فائقة تخدم خمتلف 
�مل�����ج�����الت. و�أع��������رب ����ش���م���وه عن 
تقف  �لتي  �جل��ه��ود  لكل  تقديره 
للفعاليات  �ملحكم  �لتنظيم  ور�ء 
�لعاملية �لكربى �لتي ت�شت�شيفها 
�جلهات  ك���اف���ة  وب���ت���ع���اون  دب������ي، 

�لثقة  �ملعنية، مبا عزز م�شتويات 
�لعاملي  �لأع���م���ال  ل���دى جم��ت��م��ع 
يف  �لتخ�ش�شات  خمتلف  �شمن 
ق���درة دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت على 
�مل��ائ��م��ة �لتي  ت��ه��ي��ئ��ة �لأج�������و�ء 
�لقت�شاد  ع��ج��ل��ة  �إع�������ادة  ت��ك��ف��ل 
�أخرى  م��رة  �ل���دور�ن  �إىل  �لعاملي 
عرب ما توفره من م�شاحة للقاء 
وتبادل �لأفكار و�لروؤى و�لتجارب 
كربى  بني  �مل�شتقبلية  و�خلطط 

�لعاملية،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 
�لأع����م����ال  رو�د  ج���ان���ب���ه���ا  و�إىل 
و�ل�شركات �لنا�شئة، �شمن �أجو�ء 
�ل�شامة  م�شتويات  باأعلى  تت�شم 
حد  ع��ل��ى  و�جل��م��ه��ور  للعار�شني 
�شموه  ج���ول���ة  و���ش��م��ل��ت  �����ش����و�ء. 
�أجنحة  م���ن  ع������دد�ً  �مل���ع���ر����س  يف 
حر�شت  �لتي  �لعاملية  �ل�شركات 
على �لتو�جد يف هذه �لدورة من 
�ملعر�س لتقدمي �أف�شل ما لديها 
م��ن ح��ل��ول وت��ق��ن��ي��ات، و�لط���اع 
ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ه �لآخ�������رون من 
وتكنولوجية،  رق��م��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
لكت�شاف �لفر�س وعقد �شر�كات 
جديدة تعني على تخطي �ملرحلة 
�لعامل  بها  مر  �لتي  �ل�شتثنائية 
�إيذ�ناً  م��ن حت��دي��ات،  وم��ا جلبته 
�لنمو  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ببدء 
�لعاملي تت�شكل ماحمها �نطاقا 
م��ن �أر�����س �لإم�����ار�ت مب��ا ت�شمه 
يف  كربى  وفعاليات  معار�س  من 
مقدمتها معر�س �إك�شبو 2020 
 192 مب�شاركة  يقام  �ل��ذي  دب��ي 
�ملوؤ�ش�شات  م����ن  ول���ف���ي���ف  دول������ة 
�لعاملية.  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�مل��ن��ظ��م��ات 
طيفاً  غلوبال"  "جيتك�س  وي�شم 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  و�����ش���ع���اً 
�لكربى �لر�ئدة يف جمال �حللول 

ومن  �لرقمي  و�لتحول  �لرقمية 
و�إنتل،  م��اي��ك��رو���ش��وف��وت،  بينها: 
تكنولوجيز،  ودي������ل  وه���������و�وي، 
و�إريك�شون،  و���ش��ي�����ش��ك��و،  و�أف���اي���ا، 
�أمازون ويب �شريفي�شز، وهوليت 
ب��اك��رد �إن��رتب��ر�ي��ز، وه��اين -ويل، 

ه����ات، وغريها  ول��ي��ن��وف��و، وري����د 
من �ل�شركات �ملتميزة يف جمالت 
�لذكية  �مل���دن  ت�شمل  ع��دة  تقنية 
و�قت�شاد  �ل�����ش��ي��رب�ين  و�لأم������ن 
و�لرعاية  و�ل���ت���ن���ق���ل  �ل���ب���ي���ان���ات 

�ل�شحية و�لت�شالت وغريها.

التقيا يف اإك�صبو 2020 دبي وناق�صا عددًا من املو�صوعات املتعلقة ب�صالح الوطن واملواطن  

حممد بن را�شد وحممد بن زايد: اإك�شبو ي�شم اأفكارًا وابتكارات تخدم الب�شرية ومتّهد ل�شراكات جديدة بني ال�شعوب

خالل زيارته ملعر�س جيتك�س غلوبال 

حممد بن را�شد : التفوق الرقمي مبداأ اأر�شيناه للخم�شني عاما املقبلة ونتطلع 
الأفكار واإ�شهامات وطنية و�شراكات عاملية ت�شرع خطواتنا نحو الريادة

• روؤيتنا للم�صتقبل وا�صحة ومتطلبات التميز فيه مت حتديدها بدقة.. والعمل جاٍر  
على حتقيقها ب�صواعد اأبناء االإمارات وخربات نرحب بها من حول العامل 

• �صموه اطلع على اأجنحة ال�صركات العاملية وما تقدمه من اأحدث احللول الرقمية واالبتكارات التقنية 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم، 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 304،976 فح�شا جديد� خال �ل�شاعات 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

   و���ش��اه��م ت��ك��ث��ي��ف �إج��������ر�ء�ت �ل��ت��ق�����ش��ي و�ل��ف��ح�����س وت��و���ش��ي��ع نطاق 
�إ�شابة  112 حالة  �لك�شف عن  �لدولة يف  �لفحو�شات على م�شتوى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��ازم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 738،924 حالة.
   كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة حالتني نتيجة تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س 
كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،124 حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

وم��و����ش��ات��ه��ا ل���ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
و�شامة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
و�أعلنت �لوز�رة �أي�شا عن �شفاء 138 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 732،733 حالة.

اأجرت 304,976 فح�صا ك�صفت عن 112 اإ�صابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 138 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تعلن تقدمي 35,406 جرعات من 
لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعات   35،406 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   20،801،538 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 210.32 جرعة لكل 100 �شخ�س.
و�شعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  �ل����وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
يف  �شت�شاعد  و�ل��ت��ي  �لتطعيم  ع��ن  �لناجتة  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل  للو�شول 

تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد 
�ملجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�جتماع  �لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب 
�إد�رة  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ب����رتول  ���ش��رك��ة 
�أدن������وك. وخ����ال �لج���ت���م���اع، �لذي 
عقد يف مقر �أدنوك �لرئي�شي، �طلع 
لدعم  "�أدنوك"  خطط  على  �شموه 
�لإ�شرت�تيجية  �لإم�������ار�ت  م���ب���ادرة 
 ،2050 �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  لتحقيق 
لتطوير  �أدن���وك  خطط  �عتمد  كما 
ج���دي���دة يف قطاع  ف���ر����س  و�إت����اح����ة 

�لطاقة �جلديدة.
�لتنفيذية  و�للجنة  �شموه  وناق�س 
�ل�شركة  خ��ط��ط  �لج���ت���م���اع  خ����ال 
�ل�شناعي  �ل��ن��م��و  وت����رية  ل��ت�����ش��ري��ع 
�لإمار�ت  دولة  ريادة  وتعزيز  �ملحلي 
�لنا�شئة  �لقيمة  �شا�شل  جم��ال  يف 

للوقود منخف�س �لكربون.

�لتنفيذية  و�للجنة  �شموه  و�ط��ل��ع 
على �لتقدم �ملحقق يف برنامج �أدنوك 
�مل�شافة،  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لقت�شادي  �ل��ن��م��و  دع���م  يف  ودوره 
�أدنوك  و�أر���ش��ت  �ل��دول��ة.  �مل�شتد�م يف 
40 مليار درهم  ب��اأك��ر م��ن  ع��ق��ود�ً 
خ��ال ه��ذ� �ل��ع��ام، مت �إع���ادة توجيه 
لاقت�شاد  ق��ي��م��ت��ه��ا  م���ن   64%

�شموه  و������ش����ت����ع����ر�����س  �ل�����وط�����ن�����ي. 
و�للجنة �لتنفيذية خال �لجتماع 
"�أدنوك"  حققتها  �لتي  �لإجن����از�ت 
موؤخر�ً، مبا يف ذلك �لكتتاب �لأويل 
�لعام ل�شركة "�أدنوك للحفر"، وطرح 
"فرتيجلوب"  �أ����ش���ه���م  م���ن  ح�����ش��ة 
�أي�شاً  ومت  �ل��ع��ام.  �لأويل  لاكتتاب 

خال �لجتماع مناق�شة.

و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد 
ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان ب������اأد�ء �أدن�����وك 
موؤخر�ً،  حققتها  �لتي  و�لإجن����از�ت 
معرباً عن ثقته يف �أن �ل�شركة تتمتع 
�لقيمة  خلق  ملو��شلة  جيدة  مبكانة 
على �ملدى �لبعيد ودفع جهود �إمارة 
�أب��وظ��ب��ي ودول���ة �لإم�����ار�ت لتحقيق 
�أهد�فها �لقت�شادية �لطموحة على 

مدى �خلم�شني عاماً �لقادمة.
ملجل�س  �لتنفيذية  �للجنة  وت��ع��ق��د 
على  �ج��ت��م��اع��ات  ع���دة  �أدن����وك  �إد�رة 
م���د�ر �ل��ع��ام مل��ر�ج��ع��ة �ل��ت��ق��دم �لذي 
�أهد�فها  تنفيذ  يف  �ل�شركة  �أح��رزت��ه 
بالإ�شافة  و�مل��ال��ي��ة،  �ل�شرت�تيجية 
مع  ومتا�شياً  �لت�شغيلي.  �أد�ئ��ه��ا  �إىل 
تعمل   ،2030 لعام  ��شرت�تيجيتها 

�شمن  مكانتها  تعزيز  على  �أدن����وك 
�إنتاج  يف  ت��ك��ل��ف��ة  �لأق������ل  �ل�����ش��رك��ات 
�لنفط �خلام يف �لعامل و�لأقل كثافة 
يف  �لكربون  �نبعاثات  م�شتويات  يف 
�لعامل، وذلك يف �لوقت �لذي ت�شعى 
ف��ي��ه ل��رف��ع ���ش��ع��ت��ه��ا �لإن��ت��اج��ي��ة من 
�لنفط �خلام ومتكني دولة �لإمار�ت 
م���ن حت��ق��ي��ق �لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي من 

�ل��غ��از وت��و���ش��ع��ة �أع��م��ال��ه��ا يف جمال 
و�لغاز  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  �لتكرير 

ودعم وتطوير قدر�تها �لتجارية.
يف  لأعمالها  �أدن��وك  تو�شعة  وي�شهم 
و�لبرتوكيماويات  �لتكرير  جم��ال 
يف  �ل�شناعي  �لنمو  دف��ع  يف  و�ل��غ��از 
�شركاء  و��شتقطاب  �لإم����ار�ت  دول��ة 
عملية  لت�شريع  ودول��ي��ني  حمليني 

�لبرتوكيماويات  ���ش��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر 
خال  م��ن  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�مل�شتقات 
"تعزيز" �مل�شروع �مل�شرتك بني �أدنوك 
ذلك،  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و"�لقاب�شة". 
حمفظة  تطوير  على  �أدن���وك  تعمل 
�لهيدروجني  جم����ال  يف  �أع��م��ال��ه��ا 
وتطوير  وتو�شعة  و�لأمونيا  �لأزرق 
يف  �لت�شنيعية  ن�����ش��اط��ات��ه��ا  ق���اع���دة 
معايل  �لج��ت��م��اع  ح�شر  �ل��روي�����س. 
����ش���ه���ي���ل ب�����ن حم���م���د ف������رج ف���ار����س 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي 
�شلطان  �لدكتور  معايل  و  �لتحتية 
�ل�شناعة  وزي����ر  �أح��م��د �جل��اب��ر  ب��ن 
�لع�شو  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لأدنوك 
وجمموعة �شركاتها ، و معايل �أحمد 
دولة  وزي��ر  �ل�شايغ  بن علي حممد 
وم���ع���ايل خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة �مل���ب���ارك 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
لا�شتثمار"،  م���ب���ادل���ة  ل�"�شركة 
ومعايل جا�شم �لزعابي رئي�س د�ئرة 

�ملالية يف �أبوظبي

•• دبي-وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ز�ر 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�������س ع�������دد�ً م����ن �أج���ن���ح���ة �ل�����دول 
 2020 �إك�شبو  �مل�شاركة يف معر�س 

دبي �لدويل.
من  كل  �أجنحة  �شموه  زي��ارة  �شملت 
رو�شيا  وج��م��ه��وري��ة  �ل��ف��ات��ي��ك��ان   ..
�لحتادية و�شلطنة عمان �ل�شقيقة.. 
وتبادل �شموه �لأحاديث مع م�شوؤويل 
عليها  و�لقائمني  �لثاثة  �لأجنحة 
�ملتنوعة  بلد�نهم  م�����ش��ارك��ات  ب�����ش��اأن 
تطرحه  وم��ا  �أجنحتهم  وحمتويات 

من معرو�شات وحلول ومبادر�ت.
فمن جانبه يعر�س �لفاتيكان خال 
تاريخية  خم���ط���وط���ات  م�����ش��ارك��ت��ه 
م��رة من مكتبته  لأول  ن��ادرة تخرج 
مو�شوعا  �لتو��شل  تعميق  و�خ��ت��ار 
مل�شاركته لتاأكيد �أهمية بناء عاقات 

�ل�شعوب  و�أخوة وحو�ر بني  ت�شامن 
و�لثقافات و�لأديان.

ف���ي���م���ا ي���ج���م���ع �جل�����ن�����اح �ل���رو����ش���ي 
للفر�س  �ل��رتوي��ج��ي  �ل��ط��اب��ع  ب���ني 

�ل�شتثمارية و�لقت�شادية يف جمالت 
�ل�شتد�مة و�لتعريف بثقافة رو�شيا 
وتر�ثها �إىل جانب �أحدث �بتكار�تها 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعات  جمال  يف 

ت�شميم  �أ�شتوحي  بينما  �ملتقدمة.. 
من  �ل�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنة  ج��ن��اح 
�لتاريخي  و�رتباطها  �للبان  �شجرة 
�جلناح  يعر�س  و  �ل��ع��م��اين  ب����الإرث 

�أهمية منتجها يف �قت�شاد �ل�شلطنة 
وي��روي ح�شارة  �لتاريخ  م��دى  على 
و�لتنمية  �ل��ت��ق��دم  وم�����ش��رية  ع��م��ان 

�لتي ت�شهدها �ل�شلطنة.

بزيارة  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �لدول  �أجنحة 
و�لط��اع على �أه��م ما تطرحه من 
�لتحديات  ملختلف  وح��ل��ول  ف��ر���س 

�إيجابي  ت��اأث��ري  �إح����د�ث  �إىل  ت��ه��دف 
و�لدول  �ل�شعوب  ح��ي��اة  يف  م�شتد�م 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا و�زده������اره������ا ..�إ����ش���اف���ة 
مبادر�ت  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل 

�لقيم  ت��ع��ل��ي  �إن�������ش���ان���ي���ة  ور�����ش����ائ����ل 
و�لت�شامن  �ل��ت��ع��اون  يف  �مل�����ش��رتك��ة 

و�لرت�حم بني �لب�شر.
و �أكد �شموه �أن كل م�شاركة يف معر�س 
قيمة  نوعية  �إ���ش��اف��ة  ت�شكل  �إك�شبو 
متمنيا   .. و�شيوفه  فعالياته  تري 
�لتوفيق للم�شاركني يف هذ� �حلدث 
لنقل  من�شة  ي��وف��ر  �ل����ذي  �ل����دويل 
بفر�شها  �لتعريف  و  بلد�نهم  �شور 
�إليه  و�شلت  وم��ا  �لغنية  وثقافاتها 
و�لتكنولوجيا  �لبتكار  جم��الت  يف 

�خل�شر�ء و�ل�شتد�مة وغريها.
ر�ف���ق �شموه خ��ال �جل��ول��ة.. �شمو 
ب��ن ز�يد  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن 
بن حمد  �ل�شيخ حممد  و  نهيان  �آل 
بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س 
معايل  و  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  �إد�رة 
�لدولة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف 
لدى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و 
�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

•• املنامة-وام:

غ���ب���ا����س رئي�س  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  ب���ح���ث 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي رئي�س وفد 
�ملجل�س �لذي يقوم بزيارة ر�شمية �إىل 
مملكة �لبحرين �ل�شقيقة، مع معايل 
رئي�شة  زي���ن���ل  ع���ب���د�هلل  ب��ن��ت  ف���وزي���ة 
جمل�س �لنو�ب �لبحريني، �أم�س �شبل 
�لربملانية  �ل��ت��ع��اون  ع���اق���ات  ت��ع��زي��ز 
بني �جلانبني يف ظل عاقات �لأخوة 
�لإم��ار�ت ومملكة  �لر��شخة بني دولة 
�لبحرين و�لتي ت�شهد منو� يف خمتلف 
�مل��ج��الت. و�أ���ش��اد �جل��ان��ب��ان مب�شتوى 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  و�أوج����ه  �ل��ت��و�ف��ق 
�مل��ج��ل�����ش��ني يف خمتلف  �حل��ا���ش��ل ب��ني 
وذل����ك ترجمة  �ل��ربمل��ان��ي��ة،  �مل��ح��اف��ل 

�ملربمة  و�ل��ت��ف��اه��م  �ل���ت���ع���اون  مل���ذك���رة 
�أطر  تفعيل  يف  ت�شاهم  و�ل��ت��ي  بينهما 
وتبادل  و�لتو��شل  و�لتن�شيق  �لت�شاور 
�لر�أي و�لزيار�ت �شيما خال �مل�شاركة 
�لإقليمية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�لتعان  تعزيز  ع��ن  ف�شا  و�ل��دول��ي��ة، 
بني �لأمانات �لعامة لتبادل �خلرب�ت 
�لتجارب  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  و�مل���ع���ارف 

و�ملمار�شات �ملتبعة.
و�أك��������د م����ع����ايل ����ش���ق���ر غ���ب���ا����س عمق 
�ل����ع����اق����ات �ل���ت���اري���خ���ي���ة و�لأخ�����وي�����ة 
و�ل�شرت�تيجية �لر��شخة �لتي تربط 
�لبحرين  ومم��ل��ك��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
�لبلدين  ق���ي���ادت���ي  ح���ر����س  ب��ف�����ش��ل 
وتعزيزها  توثيقها  ع��ل��ى  �ل�شقيقني 
�ملجالت،  ك��اف��ة  �أو����ش���ع يف  �آف����اق  ن��ح��و 

و�لتي تزد�د منو� بف�شل رو�بط �لأخوة 
و�لروؤى  و�مل��و�ق��ف  �مل�شرتك  و�مل�شري 

�ملت�شقة جتاه خمتلف �لق�شايا.
و�أ�شاد معايل رئي�س �ملجل�س مبا حتقق 
ل�شاحب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف 
�جل���ال���ة �مل��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى �آل 
خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�شقيقة، 
وتنموية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �إجن�������از�ت  م���ن 
�شاملة، معربا عن �شكره ملعايل رئي�س 
جمل�شة �لنو�ب �لبحريني على ح�شن 

�ل�شتقبال وكرم �ل�شيافة.
�لوطني  �ملجل�س  و�أك��د معاليه حر�س 
�لحت�����������ادي ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون 
�لربملاين مع جمل�س �لنو�ب يف مملكة 

�لبحرين يف خمتلف �ملجالت.
وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي و�شلت 

�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة يف خمتلف  �مل�����ر�أة  �إل��ي��ه��ا 
من  حتقيقه  ��شتطاعت  وم��ا  �ملجالت 
�إجناز�ت وتقلدها �لعديد من �ملنا�شب 
�ل��ق��ي��ادي��ة، ورح����ب مب�����ش��ارك��ة مملكة 
 2020 �إك�شبو  معر�س  يف  �لبحرين 
لزيارة  معاليها  �إىل  دعوة  ووجه  دبي، 
دول��ة �لإم���ار�ت. وكانت معايل رئي�شة 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي رحبت  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  غبا�س  �شقر  مبعايل 
ملعاليه  و�شكرها  تقديرها  عن  معربة 
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة �ل���دع���وة وه�����ذه �ل���زي���ارة 
�لتي �شترتجم مبا �شيتم خالها من 
من  تعزز  عمل  ب��ر�م��ج  �إىل  مناق�شات 
ب��ني �جلانبني،  �ل��ر����ش��خ��ة  �ل��ع��اق��ات 
�لأخ�����وي�����ة  �ل����ع����اق����ات  �أن  م������وؤك������دة 
�لبلدين متثٌل منوذجاً  �لر��شخة بني 

فريد�ً و��شتثنائياً يف م�شتوى �لتقارب 
�لوثيق بني دولتني و�شعبني �شقيقني، 
�لقيادة  وروؤى  ت���وج���ي���ه���ات  ب��ف�����ش��ل 
�مللك  ل�����ش��اح��ب �جل���ال���ة  �حل��ك��ي��م��ة 
و�أخيِه   ، خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
"حفظه  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
�هلل". وقالت " نحن كممثلني ل�شعوب 
�ل��ع��اق��ات من  ن��رتج��م ه��ذه  �لبلدين 
و�لزيار�ت  �ل��ل��ق��اء�ت  مو��شلة  خ��ال 
خمتلف  ح��ي��ال  و�ل��ت�����ش��اور  و�لتن�شيق 
�مل�شرتك،  �له���ت���م���ام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
وتقديرها  �ع���ج���اب���ه���ا  ع����ن  م���ع���رب���ة 
بالنموذج �ل��ر�ئ��د ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف 
وتهنئتها  دبي   2020 �ك�شبو  تنظيم 
لع�شوية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب��ان��ت��خ��اب 

لاأمم  �لتابع  �لإن�شان  جمل�س حقوق 
�لفرتة  خ��ال  �لثالثة  للمرة  �ملتحدة 

."  2024-2022
وي�شم وفد �ملجل�س يف ع�شويته �شعادة 
كل من : حمد �لرحومي �لنائب �لأول 

ل��رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س، و���ش��اب��ري��ن ح�شن 
�لبطر�ن  عبد�هلل  ويو�شف  �ليماحي، 
�لنايلي  ر�����ش���د  وخ���ل���ف���ان   ، �ل�����ش��ح��ي 
�لعفاري،  نخرية  و�شهيل  �ل�شام�شي، 
وحميد  �ل�����ش��وي��دي،  ع��ب��د�هلل  و�شمية 

�أحمد  �ل�شام�شي، وحممد  �لعبار  علي 
�ل���ي���م���اح���ي، و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور عمر 
للمجل�س،  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
و�شعادة عفر�ء ر��شد �لب�شطي �لأمني 

�لعام �مل�شاعد لات�شال �لربملاين.

تراأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة اأدنوك 

خالد بن حممد بن زايد يطلع على خطط اأدنوك لدعم مبادرة االإمارات اال�شرتاتيجية لتحقيق احلياد 
املناخي 2050, ويعتمد خطط اأدنوك لتطوير واإتاحة فر�س جديدة يف قطاع الطاقة اجلديدة

حممد بن زايد يزور اأجنحة الفاتيكان ورو�شيا و�شلطنة عمان امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي

�شقر غبا�س يبحث مع رئي�شة جمل�س النواب البحريني �شبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة-وام: 

�لعربية،  ج��م��ه��وري��ة م�شر  رئ��ي�����س  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  ف��خ��ام��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
وزير  �لقرقاوي  �هلل  عبد  حممد  معايل  برئا�شة  �إمار�تي  ر�شمي  وفد  وبح�شور 
�ل��وزر�ء.. كرم معايل �لدكتور م�شطفى مدبويل رئي�س جمل�س  �شوؤون جمل�س 
�لوزر�ء بجمهورية م�شر �لعربية، �لفائزين بجائزة م�شر للتميز �حلكومي يف 

دورتها �لثانية، يف �حتفالية نظمت �أم�س يف �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة.
ومتثل �جلائزة �إحدى �ملبادر�ت �لرئي�شية ملحاور �تفاقية �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�إطاقها بح�شور ورعاية �شاحب  يف �لتحديث �حلكومي بني �لبلدين �لتي مت 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، يف فرب�ير 2018.
�شارك يف حفل �لتكرمي، معايل �لدكتورة هالة �ل�شعيد وزيرة �لتخطيط و�لتنمية 
معايل  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  وم��ن  �لعربية،  م�شر  جمهورية  يف  �لقت�شادية 
عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة �لدولة و�لتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل، و�شعادة 
مرمي �حلمادي �أمني عام جمل�س �ل��وزر�ء، و�شعادة عبد �هلل نا�شر لوتاه مدير 
عام مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء، و�شعادة �شعيد �لعطر رئي�س �ملكتب �لإعامي 

حلكومة دولة �لإمار�ت، وعدد من �مل�شوؤولني يف حكومتي �لبلدين.
�لتحديث  �مل��ث��م��رة يف  �ل�شر�كة  م��ن  م��ر�ح��ل  ت��ت��وج  �ل��ق��رق��اوي: �جل��ائ��زة  حممد 

�حلكومي بني �لبلدين..
من جانبه �أكد معايل حممد بن عبد �هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
�حلكومي  للتميز  م�شر  جائزة  جن��اح  �أن  �لتكرمي،  حفل  خ��ال  �ألقاها  كلمة  يف 
ميثل تتويجاً ملر�حل من �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية �ملثمرة يف �لتحديث �حلكومي 
بني حكومة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وحكومة جمهورية م�شر �لعربية، 
ومنا�شبة لتكرمي �لنماذج �ملتميزة يف �لعمل �حلكومي �مل�شري و�لحتفاء بق�ش�س 

�لنجاح يف حتويل �لتميز �إىل ثقافة عمل موؤ�ش�شي وحمور للتطوير �مل�شتد�م.
"�إن �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية جت�شد روؤية دولة �لإمار�ت بقيادة  وقال �لقرقاوي 
�هلل"،  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
لعاقات �لتعاون و�ل�شر�كة �لهادفة خلري �ل�شعوب �ل�شقيقة، وتعك�س توجيهات 

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ببناء  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لهادفة ل�شتحد�ث منوذج عربي م�شرتك للعمل �حلكومي ي�شاهي  �ل�شر�كات 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية". كما �أكد معايل وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء " ما يجمع 
�حلكومتني هو �حلر�س على �لتميز و�لتجدد.. وما يجمع فريقينا هو �لرغبة 
يف تبادل �ملعارف و�خلربة.. وما يجمع �شعبينا هو �ملحبة و�لتقدير وتاريخ �أخوي 
ثر�ه" مع  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أر�شاه 
وقفة  هو  بيننا  يجمع  عقود..ما  خم�شة  قبل  دولتنا  قيام  منذ  �مل�شرية  �لقيادة 
ودعمها  عاماً  خم�شني  قبل  تاأ�شي�شها،  مرحلة  يف  دولتنا  مع  �لتاريخية  م�شر 
"رحلة �لتميز  بالرعاية و�خلربة و�لعلم". وقال معاليه خال حفل �لتكرمي.. 
حتتاج منا �شرب�ً ومثابرة و��شتمر�ر �ً و�إ�شر�ر�ً.. ونتائجها �شرن�ها و�قعاً ملمو�شاً 
جديدة  روح  وبث  �حلكومي  �لعمل  ثقافة  تغيري  خال  من  �لقطاعات  كافة  يف 
بالإمكانات  ز�خ���رة  "م�شر  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�لبتكار"،  و�لتطور  �لتناف�س  م��ن 
و�خلرب�ت،.. وم�شر كما يقال وّلدة.. وم�شر ل تنتهي فيها �لتجارب ول يتوقف 
فيها �لإبد�ع". م�شطفى مدبويل: �جلائزة تعك�س حر�س م�شر على حتفيز ُروح 
�إىل  �لأفكار  حتويل  من  �لعاملني  ومتكني  �لإبد�عية  �لأفكار  وت�شجيع  �ملناف�شة 
رئي�س  �لدكتور م�شطفى مدبويل،  و�أكد معايل  �لو�قع..  �أر�س  م�شروعات على 
جمل�س �لوزر�ء �مل�شري خال كلمته �لتي �ألقاها يف �حلفل �أن تكرمي جائزة م�شر 
للتميز �حلكومي ياأتي يف �إطار �جلهود �مل�شتمرة �ملبذولة من قبل �لدولة �مل�شرية 
ملو��شلة عملية �لإ�شاح �ل�شاملة و�مل�شتد�مة �لتي ُتّوجْت موؤخًر� باإطاق �ملرحلة 

�لثانية من �لربنامج �لوطني لاإ�شاح �لقت�شادي و�لجتماعي.
�جلمهورية  مياد  مع  تت�شق  �لج���ر�ء�ت  ه��ذه  كل  �أن  م�شطفى  �لدكتور  و�أك��د 
�جلديدة، وقرب �لنتقال �إىل �لعا�شمة �لإد�رية �جلديدة؛ حيث تتطلع �لدولة 
�إىل عملية �لنتقال لي�س فقط باأنها عملية �نتقال مكاين وتغيري يف �ملباين، و�إمنا 
تغيري وتطوير يف �لفكر و�لإد�رة، وكذلك تنمية �شاملة لاإن�شان �مل�شري، وخلق 

حياة كرمية و�شكن منا�شب و�شحة جيدة، وتوفري خدمات لئقة ومي�شرة.
و�أ�شاف: " نتطلع لأْن يكون �ملوظف �لعام ُمتميًز� يف جميع �لنو�حي؛ بد�ية من 

و�ل�شلوك  �لعمل  بقو�عد  و�لتز�مه  �لتكنولوجيا،  مع  وتعامله  �لر�شيِنة،  لغِته 
�لوظيفي �لقومي، و�لذي �شينعك�س بال�شرورة على خلق جهاز �إد�ري كفء وفعال 

ُيْعلي من ر�شاء �ملو�طنني، وُيلبي تطلعاتهم".
كفاءة  ورف��ع  �حلوكمة  معايري  تطبيق  ع��ن  �حل��دي��ث  �إط���ار  يف  معاليه  ق��ال  كما 
رفع  م�شروع  و��شتكمال  �ملوؤ�ش�شي  �لإ�شاح  تعزيز  خال  من  �لعامة،  �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومي"  للتميز  "م�شر  جائزة  �أهمية  تاأتي  للدولة،  �لإد�ري  �جلهاز  كفاءة 
لتعك�س حر�س �لدولة �مل�شرية على حتفيز ُروح �ملناف�شة بني �لعاملني باجلهاز 
�لإد�ري للدولة، وت�شجيع �أفكارهم �لإبد�عية، ومتكينهم من حتويل هذه �لأفكار 
�إىل م�شروعات على �أر�س �لو�قع. و�أ�شار رئي�س �لوزر�ء خال كلمته �إىل تو�شية 
�لعام �ملا�شي باأن ُت�شبَح جائزة �لتميز �حلكومي جائزة �إلز�مية على جميع �جلهات 
ولي�شت طوعية، وذلك لت�شجيع �ملناف�شة و�إِْذك��اء فكر �لتميز بني جميع وحد�ت 
�جلهاز �لإد�ري للدولة وكافة �مل�شتويات �لوظيفية، عاوة على ��شتحد�ث فئات 
جديدة يف �جلائزة يف جَمايَلْ �لتعليم و�ل�شحة، و�إ�شافة فئتني جديدتني �شمن 
جو�ئز �لقياد�ت �ملتميزة ت�شتهدفان �أف�شل فريق عمل و�أف�شل موظف حكومي. 
بدولة  �ل�شرت�تيجية  �شر�كتنا  تعك�س  �حلكومي  �لتميز  جائزة  �ل�شعيد:  هالة 
�لمار�ت �ملتحدة.. من جانبها ، قالت �لدكتورة هالة �ل�شعيد وزيرة �لتخطيط 
و�لتنمية �لقت�شادية �إن �أعمال جائزة م�شر للتميز �حلكومي مل تكن مبعزل عن 
�إ�شر�ر فريق عمل �جلائزة  �إىل  و�أ�شارت   ، �أجمع  �لتي و�جهت �لعامل  �لتحديات 
�أ�شماء  �لثانية، ليتم جني ثمار هذ� �لعمل باإعان  �أعمال �لدورة  ��شتمر�ر  على 

�لفائزين يف كل فئة من فئات �جلائزة وتكرميهم.
ووجهت �لدكتورة هالة �ل�شعيد كلمة للفائزين بجائزة �لتميز �حلكومي قائلة: 
�إىل �لنجاح �ملهم �أن ن�شتمر و�أن نكون ناجحني.. فالنجاح هو  ل  " ل يكفي �لتو�شّ
طموحات  وحتقيق  مبوؤ�ش�شاتنا  و�لرتقاء  �لتميز  نحو  �ل�شحيح  �لطريق  بد�ية 

�ملو�طنني �لذين يحلمون باجلمهورية �جلديدة".
على  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لتخطيط  وز�رة  حر�س  موؤكدة  �ل�شعيد  و�ختتمت 
��شتمر�ر �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية يف خمتلف جمالت �لتعاون مع دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، ومن بينها �لتعاون يف جمال �إن�شاء مركز �خلدمات �حلكومية 
�ملتميز يف �أ�شو�ن، وملف بناء �لقدر�ت �حلكومية يف جمالت تعزيز ثقافة �لبتكار 

يف �لعمل و�لتوجيهات �ل�شرت�تيجية ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل وكذلك ��شرت�تيجية 
�لت�شال �حلكومي.

وتقدمت �ل�شعيد بال�شكر لفريق جائزة �لتميز �حلكومي بالوز�رة، على �إميانهم 
ثقافة  وتنمية  لغر�س  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  ون�شرها  �جل��ائ��زة  بفكرة 

�لتميز، كما هناأت �لفائزين بجائزة م�شر للتميز �حلكومي يف دورتها �لثانية.

اأكرث من 3000 مر�صح لـ 19 فئة للجائزة..
على  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��اًل  �لثانية  دورت��ه��ا  يف  �حلكومي  للتميز  م�شر  ج��ائ��زة  و�شهدت 
�لرت�شح لفئاتها �ل�19 �ملوؤ�ش�شية و�لفردية، �لتي �شمت 4 فئات جديدة، �إذ تلقت 
�جلائزة �أكر من 3000 طلب تر�شح، عمل على تقييمها 140 حمكماً ومقيماً، 

وبلغ �إجمايل عدد �شاعات عملهم 90 �ألف �شاعة تقييم.
وكانت �لدورة �لأوىل جلائزة م�شر للتميز �حلكومي، �لتي مت تكرمي �لفائزين بها 
يف �أكتوبر 2019، �شمت 15 فئة، وتلقت �ألفي طلب تر�شح، �شارك يف تقييمها 

50 �ألف �شاعة تقييم. عملهم  �شاعات  عدد  وبلغ  وحمكمني،  مقيمني   110

�صراكة ا�صرتاتيجية يف 4 حماور..
�لعربية وقعتا يف  �لإم��ار�ت وجمهورية م�شر  �أن حكومة دولة  بالذكر،  �جلدير 
فرب�ير 2018، �تفاقية �شر�كة ��شرت�تيجية يف جمالت تطوير وحتديث �لعمل 
تطبيق  عرب  �حلكومي"  "�لتميز  هي  رئي�شية  حم��اور  �أرب��ع��ة  ت�شمل  �حلكومي، 
�لهادفة  �لتي متثل مرجعية للحكومات  �لإمار�تية،  �لتميز �حلكومي  منظومة 
�حلكومي" تعزيز  "�لأد�ء  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  يت�شمن  فيما  ب��اأد�ئ��ه��ا،  �لرت��ق��اء  �إىل 

�لكفاءة و�لفعالية �حلكومية و�لرتقاء باأد�ء �جلهات.
�أما �ملحور �لثالث "بناء �لقدر�ت �حلكومية" فريكز على ت�شميم وتقدمي بر�مج 
تدريبية من خال برنامج قياد�ت حكومة �لإمار�ت لإعد�د وتاأهيل قياد�ت �لعمل 
�حلكومي يف �ملوؤ�ش�شات �مل�شرية، ويت�شمن �ملحور �لر�بع "�خلدمات �حلكومية" 
نظام  وتطبيق  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف  منوذجي  خدمات  مركز  �أول  �إن�شاء 
�لنجوم �لعاملي لت�شنيف �خلدمات �حلكومية و�لعمل على ت�شميم رحلة �ملتعامل 

�لتي حتاكي برنامج �لإمار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.

•• دبي-وام:

ر�شخت دولة �لإمار�ت مكانتها �لريادية �شمن �أف�شل �ملر�كز �لبحرية يف �لعامل، 
�ملمار�شات  �أ�شهمت  �لبحرية، وقد  �ل�شناعة  �ملوؤثرة يف تطوير  �لدول  وباتت من 
و�لقر�ر�ت و�لت�شريعات �لتي �أ�شدرتها �لدولة يف تطوير �لقطاع وتعزيز معايري 

�ل�شامة �لبحرية، �إ�شافة �إىل حماية �لبيئة �لبحرية عاملياً.
يذكر �أن دولة �لإمار�ت فازت بع�شوية جمل�س �ملنظمة �لبحرية �لدولية يف �لفئة 
)ب( عام 2017، ومت �إعادة �نتخابها يف عام 2019، وتتطلع �لدولة �إىل �إعادة 
�نتخابها للمرة �لثالثة على �لتو�يل يف �لنتخابات �لتي �شتجري يف �لفرتة من 
15 دي�شمرب من �لعام �جلاري يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن، لتو��شل  6 �إىل 
دورها �لفاعل يف تعزيز �لت�شريعات و�للو�ئح �لبحرية مبا يخدم قطاع �ل�شحن 

�لبحري و�لتجارة �لدولية.
�شهيل بن  �لدولية، قال معايل  �لبحرية  �ملنظمة  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  وح��ول دور 
حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية.. " تعد دولة �لإمار�ت 
�لعديد من  �شجلت  وقد  �لعامل  �ملحورية على م�شتوى  �لبحرية  �ل��دول  �إح��دى 
�لأرقام �لقيا�شية يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية يف �لقطاع �لبحري، حيث جاءت 
يف �ملركز �لثالث عاملًيا يف تي�شري �لتجارة �ملنقولة بحًر� وتزويد وقود �ل�شفن، ويف 
مو�نئ  �شّنفت  كما  �لدولية،  �لبحرية  �ملر�كز  �أه��م  �شمن  عاملًيا  �خلام�س  �ملركز 
�أف�شل ع�شرة مو�نئ عاملية يف حجم مناولة �حلاويات حيث متت  �لدولة �شمن 
مناولة �أكر من 19 مليون حاوية عرب مو�نئ �لدولة خال �لعام �ملا�شي، فيما 
بلغ عدد �ل�شفن �لتي و�شلت مو�نئ �لإمار�ت �أكر من 25 �ألف �شفينة جتارية". 
و�أ�شاف معاليه " من خال ع�شوية �لدولة يف جمل�س �ملنظمة �لبحرية �لدولية، 
فاإننا نوؤكد مو��شلة �لعمل مع �لدول �لأع�شاء لارتقاء بالقطاع �لبحري �لعاملي 
و�شناعة �لنقل �لبحري من خال �لإ�شهام �جلماعي يف مهمة �ملنظمة �لبحرية 
�لدولية �ملتمثلة يف حتقيق �شامة �لنقل �لبحري و�أمنه وفاعليته يف حميطات 
نظيفة، وقد لعبت دولة �لإمار�ت دور�ً فاعًا خال �لدورتني �ل�شابقة و�حلالية، 
�إدخ��ال تعديات جوهرية على �لكثري من �لقر�ر�ت �لتي ت�شهم يف  وجنحت يف 
�لتقنية  و�لتطور�ت  �لعاملية  �ملتغري�ت  ملو�كبة  �لعمل  تطوير وحت�شني منظومة 
�أ���ش��ح��اب �ل�شفن  �أه��م��ي��ة تخفيف �لأع��ب��اء على  �آخ��ذي��ن يف �لع��ت��ب��ار  �حل��دي��ث��ة، 
�أجل  �إىل دور تلك �لقر�ر�ت يف توحيد �جلهود من  �إ�شافة  و�ل�شركات �لبحرية، 

�شامة و�أمن وحماية �لبيئة �لبحرية على م�شتوى �لعامل".
وز�رة  وكيل  �ملن�شوري،  جمعة  حممد  ح�شن  �ملهند�س  �شعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن 
" تخدم جهود دولة  و�لنقل..  �لتحتية  �لبنية  ل�شوؤون  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�لإم��ار�ت يف جمال �لتجارة �لبحرية و�لب�شائع �لعابرة نحو ملياري ن�شمة من 
�ل�شني و�لهند ودول �خلليج �إىل دول �آ�شيا �لو�شطى، و�شوًل �إىل �أوروبا �ل�شرقية، 
لتبادل  م�شتد�مة  من�شة  تاأ�شي�س  يف  �مل�شاركة  جتاه  مب�شوؤوليتها  �لدولة  وتلتزم 
قيمة  و�إ�شافة  �ملمار�شات  �أف�شل  حول  �لبحرية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دول  بني  �ملعرفة 

للنقا�شات �لفنية و�لقانونية �لتي تعقد يف �ملنظمة �لبحرية �لدولية و�مل�شاركة 
�لبحري  و�لأم���ن  �ل�شامة  لو�ئح  تعزيز  ت�شتهدف  �لتي  �ملقرتحات  تقدمي  يف 

و�ملحافظة على �لبيئة �لبحرية".
�إطار  �شمن  �لعاملية  �ملعايري  باأعلى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ل��ت��ز�م  �أن  �ملن�شوري  و�أك���د 
ومتو�زن  �شامل  نهج  و�تباعها  �لدولية  �لبحرية  للمنظمة  �لبحرية  �لتفاقيات 
معاجلة  م��ن  متكينها  يف  �أ�شهم  �شاحل،  ودول���ة  ميناء،  ودول���ة  علم  دول��ة  كونها 

�لق�شايا �لبحرية على نطاق �أو�شع لدعم �ملجتمع �لبحري �لعاملي.
�لتحتية،  �لبنية  �مل�شاعد لقطاع تنظيم  �لوكيل  �لقا�شمي،  نا�شر  �ل�شيخ  و�أو�شح 
تناف�شياً يف  �لإم��ار�ت دور�ً  " تلعب دولة  �لتحتية قائًا..  وز�رة �لطاقة و�لبنية 
�لتجارة �لعاملية �ملنقولة بحر�ً مبا ي�شهم يف تعزيز �لقت�شاد �لعاملي، حيث تعمل 
�أكر من 27 �ألف �شركة بحرية يف دولة �لإمار�ت وت�شنف مو�نئ �لدولة �شمن 
�لبحرية  ومر�فقنا  مو�نئنا  ق��در�ت  وتتجاوز  �لعامل  م�شتوى  على  �لأول  �ملر�كز 
�ملعايري �لعاملية كما �أ�شهم �ملوقع �ل�شرت�تيجي �لتي تتمتع به دولة �لإمار�ت يف 
�أن تكون مركًز� ر�ئًد� لاأعمال �لبحرية يف منطقة دول �خلليج �لعربي و�شرق 

�أفريقيا و�شبه �لقارة �لهندية".
�ملو�نئ يف  " خال فرتة جائحة كوفيد19-، مت فتح جميع  �لقا�شمي  و�أ�شاف 
تدفق  على  للحفاظ  كامل  ب�شكل  خدماتها  لتقدمي  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �لدولة 
�إي�شال  ل�شمان  �لبحري  �لتوريد  �شا�شل  عمل  و��شتمر�رية  �لعاملية  �لتجارة 
�لتي  �ل��دول  �أو�ئ���ل  �ل�شلع و�لإم����د�د�ت �حليوية. كما كانت دول��ة �لإم���ار�ت من 
يتو�جدون  بادرت بت�شنيف �لبحارة على �أنهم "عمال من ذوي �لأولوية" حيث 
�لظروف،  مثل هذه  رئي�شة يف  ويقدمون خدمات  �جلائحة،  على خط مو�جهة 
و�أولت �لدولة �هتماًما كبرًي� بالبحارة �لعاملني على منت �ل�شفن و�شاندتهم يف 
حمنتهم خال جائحة كوفيد19-، ووفرت جميع �لت�شهيات �لازمة لتبديل 
وتغيري �لأطقم �لبحرية ب�شكل �آمن و�حل�شول على �لرعاية �لطبية، ومتكينهم 
من �لعودة �إىل بلد�نهم وكذلك �لتحاقهم يف �ل�شفن �ملتو�جدة يف مياه �لدولة. 
بالإ�شافة �إىل ذلك، مت توفري لقاحات معتمدة �شد فريو�س كوفيد19- وب�شكل 
جماين جلميع �لعمال �لرئي�شيني، مبا يف ذلك �لبحارة وموظفي �ملو�نئ �لذين 

يعملون يف مياه �لدولة".
لدى  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��د�ئ��م  �ملمثل  �لكعبي،  ق��ال حممد خمي�س  م��ن جانبه، 
م��ن خ��ال ع�شويتها يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  " ت�شعى  �ل��دول��ي��ة..  �لبحرية  �ملنظمة 
�ل�شرت�تيجيات  �إع����د�د  يف  �لإ���ش��ه��ام  مو��شلة  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �لبحرية  �ملنظمة 
و�ل�شيا�شات و�لتفاقيات وو�شع �ملعايري �ملنظمة لعمل �لقطاع �لبحري، وت�شارك 
�لدولة ب�شكل �إيجابي وموؤثر يف جميع �أعمال �ملنظمة �لبحرية �لدولية و�للجان 
�لفنية �لرئي�شية و�للجان �لفرعية وفرق �لعمل ذ�ت �ل�شلة، و��شت�شافت �لعديد 
�ملنظمة  مل�شاعدة  �لقدر�ت  بناء  �أن�شطة  �لإقليمية وغريها من  �لعمل  ور�س  من 
�لبحرية �لدولية على توفري �لقدر�ت �لازمة لتنفيذ �للو�ئح و�ملعايري �لبحرية 
�لدولية. وبالتعاون مع �لدول �لأع�شاء، �شاركت �لدولة يف تطوير �أف�شل �ل�شبل 

لتطوير �لنطاق �لتنظيمي لل�شفن �لبحرية ذ�تية �لقيادة يف �إطار جلنة �ل�شامة 
�لبحرية و�للجنة �لقانونية، كما ت�شارك ب�شكل م�شتمر يف دورة �لتعديل �خلا�شة 
�لدويل  �لبحري  �لنقل  حركة  تي�شري  و�تفاقية  وم��ارب��ول،  �شول�س،  لتفاقية 
 "IMDG" و�ملدونات �لأخرى مثل �ملدونة �لبحرية �لدولية لل�شلع �خلطرة
 "IMSBC Code" �ل�شائبة  �ل�شلبة  للب�شائع  �لدولية  �لبحرية  و�ملدونة 

ل�شمان �شامة �لنقل �لبحري".
�لإ�شاحات  م��ن  م��وؤخ��ًر� يف جملة  �لإم����ار�ت  دول��ة  " �أ�شهمت  �لكعبي  و�أ���ش��اف 
مقرتح  تقدمي  خال  من  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  �تفاقية  كتعديل  �لرئي�شة 
لزيادة �أع�شاء جمل�س �ملنظمة ليتاألف من 52 ع�شًو� بدًل من 40 يف ثاث فئات 
هي: �لفئة "�أ" وت�شم 12 ع�شًو�، و�لفئة "ب" وت�شم 12 ع�شًو�، و�لفئة "ت" 
وت�شم 28 ع�شًو�، �إ�شافة �إىل �قرت�ح زيادة مدة عمل �ملجل�س لأربع �شنو�ت. كما 
�شاهمت دولة �لإمار�ت يف عمل �للجنة �لقانونية من خال تقدمي قر�ر لتطوير 
�لحتيايل  بالت�شجيل  �ملرتبطة  �لقانونية  غري  �ملمار�شات  ملنع  جديدة  تد�بري 
و�ل�شجات �ملزورة لل�شفن، كما �شاهمت يف عمل جلنة �لتعاون �لفني من خال 
�عد�د م�شودة قر�ر متعلق برتتيبات �لتمويل و�ل�شر�كة من �أجل برنامج تعاون 
تقني متكامل فعال وم�شتد�م، علما باأن جميع تلك �لقر�ر�ت �شيتم �عتمادها يف 
م�شت�شار  مالك،  �آل  ح�شة  �ملهند�شة  �شعادة  وقالت  للجمعية".  �لقادم  �لجتماع 
معايل وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية ل�شوؤون �لنقل �لبحري.. " دولة �لإمار�ت 
من �ل��دول �ل��ر�ئ��دة يف دع��م ومتكني �مل���ر�أة يف جميع �مل��ج��الت، ل �شيما �لقطاع 
 "A.1147"31 رقم  �ملنظمة  ق��ر�ر جمعية  �إع��د�د  يف  �أ�شهمت  �لبحري، حيث 
بيئة  2019 وحتقيق  لعام  �لعاملي  �لبحري  �ل�شعار  �إرث  "�حلفاظ على  بعنو�ن 
عمل خالية من �لعو�ئق للن�شاء يف �لقطاع �لبحري"، و�لذي �عُتمد يف �جتماع 
�جلمعية بدورتها �حلادية و�لثاثني يف نهاية عام 2019، كما �أن دولة �لإمار�ت 
من �ملوؤ�ش�شني ل�شبكة تو��شل �ملنظمة �لبحرية �لدولية للم�شاو�ة بني �جلن�شني 
"IMOGENder" و�لتي تعترب منتدى ملندوبي �لدول �لأع�شاء و�لوفود 
�ملر�قبة لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية للعمل بطريقة من�شقة لتبادل �ملعلومات 
وتبادل �لأفكار و�أف�شل �ملمار�شات �لتي تهدف �إىل حتقيق �مل�شاو�ة بني �جلن�شني 
دولة  ت��ت��وىل  ذل���ك،  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ب��ح��ري.  �ل��ق��ط��اع  �لن�شاء يف  وت��ع��زي��ز م�شاركة 
 "AWIMA" لإمار�ت حالياً رئا�شة ر�بطة �ملر�أة �لعربية فى �لقطاع �لبحري�
بالتعاون مع برنامج �لتعاون �لفني للمنظمة �لبحرية �لدولية يف دعم �ملر�أة يف 
وبالأخ�س  �مل�شتد�مة  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  �أه��د�ف  لتحقيق  �لبحري  �لقطاع 

�لهدف �خلام�س �ملعني بتحقيق �مل�شاو�ة بني �جلن�شني".
�ل�شرت�تيجية  وتنفيذ  �إع��د�د  �إىل  �لهادفة  �لأعمال  �لإم��ار�ت يف  دولة  و�شاهمت 
�لفيئة  غ���از�ت  �نبعاثات  م��ن  �حل��د  ب�شاأن  �لدولية  �لبحرية  للمنظمة  �لأول��ي��ة 
�لر�بعة  و�لدر��شة  �ملتابعة  �إج��ر�ء�ت  لتطوير خطة  دعمها  وتو��شل  �ل�شفن  من 
للمنظمة �لبحرية �لدولية ب�شاأن غاز�ت �لدفيئة، و�أ�شهمت دولة �لإمار�ت ب�شكل 
كبري يف حماية �لبيئة �لبحرية وم�شاعدة قطاع �ل�شحن على �لمتثال لت�شريعات 

�ملنظمة �لبحرية �لدولية يف �حلد من �نبعاثات �أكا�شيد �لكربيت، وعرب توفري 
�إمد�د�ت �لوقود �جلديد منخف�س �لكربيت، وباأ�شعار جمدية. �إ�شافة �إىل ذلك، 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  م��ع  �لوطنية  �لبحرية  ��شرت�تيجيتها  �ل��دول��ة  و�ءم���ت 

للمنظمة �لبحرية �لدولية لفرتة �لأعو�م �ل�شتة "2023-2018".
لتحقيق  �لريا�س  تفاهم  ملذكرة  �ملوؤ�ش�شني  �لأع�شاء  �أح��د  �لإم���ار�ت  دول��ة  وتعد 
�لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  و�لكفوؤ  �لفعال  �لبحري  و�لنقل  �لبحرية  �ل�شامة 
�لأجنبية  �ل�شفن  على  �مليناء  دول��ة  يف  �لرقابة  لتد�بري  �ملوحد  للنظام  وكذلك 
حول  �ملعلومات  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  تكثيف  على  وتعمل  �ل��دول��ة،  مل��و�ن��ئ  �ل��ز�ئ��رة 

�لق�شايا �ملتعلقة مبر�قبة دولة �مليناء.
"ISPS" يف عام  ومنذ تطبيق �ملدونة �لدولية لأمن �ل�شفن و�ملر�فق �ملينائية 
�أمن و�شامة �ملاحة يف مياه �لدولة  تعزيز  �إىل  �لإمار�ت  دولة  ت�شعى   ،2004
من خال �إدخال �ملزيد من متطلبات �ل�شامة و�لأمن. وت�شمل هذه �ملتطلبات 
تركيب �أجهزة حتديد �لهوية جلميع قو�رب �ل�شيد وقو�رب �لنزهة. ومت تو�شيع 
�لبحرية  �لنو�دي  و  �ل�شيد  مو�نئ  جميع  لت�شمل  �لإ�شافية  �لحتياجات  نطاق 
و�ملو�نئ �لتي ت�شتقبل �شفن ل تندرج حتت متطلبات �تفاقية �شامة �لأرو�ح يف 
�لبحار "SOLAS" وذلك ل�شمان �ل�شامة و�لأمن �لبحريني، كما مت و�شع 
عدة خطط وطنية لا�شتجابة حلالت �لطو�رئ، مبا يف ذلك �حلو�دث �لبحرية 
و�لنقاذ وحالت �لطو�رئ �لبحرية و�لتي ت�شمل مكافحة �لت�شربات �لنفطية من 
�ل�شفن وخطط �لبحث و�لإنقاذ. وتعد دولة �لإمار�ت من �أوىل �لدول �مل�شاهمة 
ماملو  يف  �لعاملية  �لبحرية  �جلامعة  لإن�شاء  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  جهود  يف 
1983، وذلك من خال ع�شويتها �لن�شطة يف  �إن�شائها يف عام  بال�شويد، منذ 
جمل�س �ملحافظني و�للجنة �لتنفيذية، بني عامي 1983 و 1991. بالإ�شافة 
م�شاركة �لدولة يف �لعديد من �ملنتديات �لوطنية و�لدولية �لتي تهدف �إىل نقل 
وتبادل �خلرب�ت يف جمال �لتعليم و�لتدريب �لبحري. كما �أ�ش�شت �لدولة فرًعا 
لاأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري، �إحدى �لأكادمييات 
�لتابعة جلامعة �لدول �لعربية يف �إمارة �ل�شارقة، كما �أ�ش�شت �أكادميية �أبوظبي 

�لبحرية يف �لعا�شمة �أبوظبي.

برعاية الرئي�س امل�صري وم�صاركة وفد اإماراتي ر�صمي

تكرمي الفائزين بالدورة الثانية جلائزة م�شر للتميز احلكومي �شمن خمرجات ال�شراكة اال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي بني االإمارات وم�شر

• �صهيل املزروعي: �صاهمت االإمارات يف اإي�صال �صوت القطاع البحري اإىل العامل ولنا م�صاركة فاعلة يف �صناعة القرارات البحرية 
• ح�صن املن�صوري: االإمارات تلتزم مب�صوؤوليتها جتاه امل�صاركة يف تاأ�صي�س من�صة م�صتدامة لتبادل املعرفة بني الدول واملوؤ�ص�صات البحرية

• نا�صر القا�صمي: تلعب الدولة دورًا تناف�صيًا يف التجارة العاملية املنقولة بحرًا مبا ي�صهم يف تعزيز االقت�صاد العاملي
• حممد الكعبي: ن�صعى اإىل موا�صلة االإ�صهام يف اإعداد اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات واالتفاقيات املنظمة لعمل القطاع البحري

من الدول الرائدة يف دعم ومتكني املراأة يف القطاع البحري االإمارات  مالك:  اآل  • ح�صة 

• حممد القرقاوي :  ال�صراكة اال�صرتاتيجية جت�صد روؤية قيادة الدولتني الهادفة خلري ال�صعوب 
• م�صطفى مدبويل: جائزة م�صر للتميز احلكومي تاأتي يف اإطار اجلهود امل�صتمرة ملوا�صلة عملية االإ�صالح ال�صاملة وامل�صتدامة

ل اإىل النجاح املهم اأن ن�صتمر واأن نكون ناجحني.. فالنجاح هو بداية الطريق ال�صحيح نحو التميز  • هالة ال�صعيد: ال يكفي التو�صّ
واالرتقاء مبوؤ�ص�صاتنا وحتقيق طموحات املواطنني الذين يحلمون باجلمهورية اجلديدة

•• اأبوظبي - وام:

�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو  �أ�شدر 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، قر�ر�ً بت�شكيل هيئة 
ق�شائية خا�شة للف�شل يف �ملنازعات �ملتعلقة مب�شروعي و�حة �لز�وية وو�حة 
يا�س، وذلك مبا ي�شمن �شرعة �لبت يف تلك �لنز�عات و�ملحافظة على �أمو�ل 

�ملدعني �إىل حني �شد�د �ملديونيات.
و�أو�شحت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، �أن جميع �ملنازعات و�لدعاوى �ملتعلقة 
خا�شة،  ق�شائية  هيئة  �أم��ام  تنظر  يا�س،  وو�ح��ة  �ل��ز�وي��ة  و�ح��ة  مب�شروعي 
�أو يتم قيدها بعد  �أمام �ملحاكم  �أو متد�ولة  �شو�ء كانت �لدعاوى حمكومة 
�شدور هذ� �لقر�ر، و�شو�ء �ملتعلقة باأر��س �أو عقار�ت مبنية �أو يف طور �لبناء 

�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لبيع على �خلارطة، وذلك مع  �أو كانت بنظام  و�لت�شييد 
�شد�د  يتم  �أن  �إىل  �لأم����و�ل  على  للحفاظ  �ل��ازم��ة  �لتحفظية  و�ل��ت��د�ب��ري 

�ملديونية.
و�أ�شارت د�ئرة �لق�شاء، �إىل �أن �لهيئة �لق�شائية تنتهج يف �شبيل �لف�شل يف 
�لدعاوى �ملعرو�شة عليها، عر�س �ل�شلح على �لأطر�ف وحماولة �لت�شوية 
�لودية للنز�ع بت�شهيل �لو�شول �إىل �تفاق ر�شائي، مع �تخاذ �شمانات كافية 
للتنفيذ، وذلك من خال تقدير �لو�شع �ملايل لل�شركة ومدى كفاية �أمو�لها 

لتغطية تنفيذ �لأحكام �لنهائية �ل�شادرة �شدها.
�لهيئة  مر�جعة  �إىل  �ل��ن��ز�ع��ات،  تلك  يف  �لعاقة  �أ���ش��ح��اب  �ل��د�ئ��رة  ودع���ت 
�لق�شايا و�لف�شل فيها  �لق�شائية �خلا�شة يف د�ئرة �لق�شاء، لإدر�ج جميع 

�شمن نطاق �خت�شا�شات �لهيئة �مل�شكلة لهذ� �لغر�س.

من�شور بن زايد ي�شدر قرارا بت�شكيل هيئة ق�شائية خا�شة للف�شل يف نزاعات م�شروعي واحة الزاوية ويا�س

اإجنازات االإمارات تدعم ملف اإعادة تر�شحها لع�شوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية الفئة )ب(
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•• العني-وام: 

�لقرن  م��ن��ذ خ��م�����ش��ي��ن��ي��ات  �ن��ط��ل��ق��ت 
��شتك�شافية  ب���ع���ث���ة  �أول  �مل���ا����ش���ي 
للتنقيب على �لآثار يف منطقة �لعني 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  عليها  �أ�شرف  و�لتي 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
رجل  ثر�ه"  �هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أهمية  ع��ن  م��ع��رب�ً  وحاميه  �ل���رت�ث 
" ترك  مقولته،  يف  �لثقايف  �ل���رت�ث 
ل��ن��ا �لأ����ش���اف م��ن �أج���د�دن���ا �لكثري 
من �ل��رت�ث �ل�شعبي �ل��ذي يحق لنا 
�أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره 
ليبقى ذخر�ً لهذ� �لوطن ولاأجيال 
�لقادمة"، باعتباره �لمتد�د للوجود 
�لأ�شا�شية  و�ل����رك����ي����زة  �لإن���������ش����اين 
لانطاق للم�شتقبل من �إرث ثقايف 
وتر�ثي يج�شد �لعاقة بني �لأجيال 

وبني �لن�شان و�لأر�س.
ويف هذ� �لإطار فقد �شادقت �لدولة 
حلماية   1972 �ت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
و�لطبيعي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��امل��ي  �ل���رت�ث 
يعك�س  مم��ا  �ليون�شكو  �أق��رت��ه��ا  �لتي 
بالرت�ث  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ه���ت���م���ام 
و�لرتويج  و�شونه  وحمايته  �لثقايف 
�لقادمة،  لاأجيال  نقله  ل�شمان  له 
لتحتفل �لدولة مبرور خم�شني عاماً 
�إجناز�ت  حمققة  �حتادها  قيام  على 
كبرية وفريدة مع مت�شكها باأ�شالتها 
�لثقافة  م���ن  �مل�����ش��ت��م��دة  وع���اد�ت���ه���ا 

�لإمار�تية.
�لنعيمي  ر����ش��د  �لرحمن  عبد  و�أك���د 
�لعاملي  �ل���رت�ث  م��و�ق��ع  ق�شم  رئي�س 
بد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة يف �أبوظبي، 
�أن �لد�ئرة تعمل على تنظيم �لقطاع 
وتطويره،  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لثقايف 
عرب �لرتويج لإرثها �لثقايف ومعاملها 
من  �ملتنوعة،  و�لطبيعية  �ل�شياحية 
�شاملة  �شياحية  �إ�شرت�تيجية  خال 
�لتاريخي  �إرث���ه���ا  ع��ل��ى  للمحافظة 
م�شاريع  ع��رب  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  وم��و�ق��ع��ه��ا 
لهذه  �مل�شتمرة  و�لتوثيق  �لرتميم 
�مل���و�ق���ع، مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع �أه����د�ف 
وذل���ك   ،2030 �أب���وظ���ب���ي  وروؤي�������ة 
بهدف بناء جمتمع ثقايف يلعب دور�ً 
�لثقايف  �ل����رت�ث  ���ش��ون  حم���وري���اً يف 
وحفظ �لقيم �لأ�شيلة ملجتمع �إمارة 
�أبوظبي بالتن�شيق مع كافة �لأطر�ف 

�ملعنية و�ل�شركاء.
حتتوي  �ل��ع��ني  منطقة  �أّن  و�أو����ش���ح 
�لوحيد  �لإم������ار�ت������ي  �مل����وق����ع  ع���ل���ى 
�ليون�شكو  ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن  �مل�������درج 
للرت�ث �لعاملي على م�شتوى �لدولة 
مت�شل�شل  ثقايف  كممتلك  و�مل�شجلة 
ذلك  يف  مب��ا  موقعاً   17 م��ن  يتكون 
�لأثرية  و�مل����و�ق����ع  �ل�����ش��ت  و�ح���ات���ه���ا 
يف ه��ي��ل��ي وج��ب��ل ح��ف��ي��ت وب����دع بنت 
وجود  على  �شاهدة  تعد  �لتي  �شّعود 
جم��ت��م��ع��ات وح�������ش���ار�ت مت��ت��د منذ 
 8 ق��ب��ل  �لع�شر �حل��ج��ري �حل��دي��ث 
خمزوناً  وتعترب  تقريباً  ع��ام  �آلف 
و�لر�بط  �لقادمة  لاأجيال  معرفياً 

�لوثيق لانتماء للوطن.
مو�قع  �إدر�ج  �إىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ول��ف��ت 
بدع  هيلي،  "حفيت،  �لثقافية  �لعني 
�لو�حات" يف  وم��ن��اط��ق  ���ش��ّع��ود،  بنت 
عام 2011 خال �لدورة �خلام�شة 
و�لثاثني للجنة �لرت�ث �لعاملي �لتي 
بباري�س،  �ليون�شكو  مقر  يف  ع��ق��دت 
�ل����رت�ث �لعاملي  �أك����دت جل��ن��ة  ح��ي��ث 
�لإمار�تية  �مل���و�ق���ع  ����ش��ت��ي��ف��اء  ع��ل��ى 
�لتي  �لثقافية  �ملعايري  م��ن  لثاثة 
قدمت �شو�هد ��شتثنائية على تطور 
�لثقافات وتعاقبها منذ فرتة �لع�شر 
�حل���ج���ري �حل���دي���ث وم���ا ت��ل��ت��ه��ا من 
�ل�شتيطان  �إىل  ����ش��ت��م��رت  ف����رت�ت 
و��شتد�مته  �ل��و�ح��ات  ح��ول  �لب�شري 
خال  من  و�أي�شاً  ه��ذ�،  يومنا  حتى 
و�مل�شتوطنات  �مل����د�ف����ن  �إ����ش���ه���ام���ات 
حفيت،  لثقافات  �ملكت�شفة  �لأث��ري��ة 
معرفتنا  تعميق  يف  �لنار  و�أم  وهيلي 
ب��ال��ت��ط��ور �ل��ب�����ش��ري خ����ال ف���رت�ت 
�ل��ع�����ش��ر �ل���ربون���زي و�حل���دي���دي يف 

�شبة �جلزيرة �لعربية.
بدورها �أكدت لبنى �لطنيجي مدير 
د�ئرة  يف  و�ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ت��و����ش��ل  ق�شم 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي : 
ت���ق���وم مب��ج��م��وع��ة من  �ل����د�ئ����رة  �أن 
�لثقافية  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  �ل����رب�م����ج 
وطلبة  �ل�������ش���ب���اب  ل���ف���ئ���ة  و�ل���ف���ن���ي���ة 
م�شتوياتهم  خمتلف  م��ن  �مل���د�ر����س 
برت�ث  تعريفهم  ب��ه��دف  �ل��در����ش��ي��ة 
وث��ق��اف��ة �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي، وم���ن �أهم 
�مليد�نية  �ل����زي����ار�ت  �ل���رب�م���ج  ه���ذه 
للمو�قع و�لأماكن �لرت�ثية يف �إمارة 
منطقة  م��و�ق��ع  مت�شمنة  �أب��وظ��ب��ي 
�لعني وذلك للتعرف على دور �لآباء 
ب��ن��اء ما�شي �لإم����ار�ت  و�لأج����د�د يف 
للحا�شر  م���ق���دم���ة  ����ش���ك���ل  �ل��������ذي 
بكل  و�مل�شتقبل  �لو��شعة  ب��اإجن��از�ت��ه 
هذه  يجعل  ومّم��ا  وتطلعاته،  �آم��ال��ه 
تعليمية  ج������دوى  ذ�ت  �ل������زي������ار�ت 
�لدر��شات  ومعرفية ح�شب  ومهارّية 
من  لا�شتفادة  �ملو�شوعة  و�خلطط 
هذه �لزيار�ت ملا ي�شاحبها من ور�س 
حمتوى  يدعم  مبا�شر  وتعلم  عمل، 
�مل��ن��اه��ج �ل��در����ش��ي��ة وي����ري خرب�ت 

�لطلبة.
بر�مج  �أن  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  و�أ�����ش����اف����ت 
طابية  ج������ولت  ت�����ش��م��ل  �ل�����د�ئ�����رة 
ميد�نية للمتاحف يف منطقة �لعني 
باعتبار  خا�شة  باأهمّية  تتميز  �لتي 
يحتويه  مل��ا  �مل��ا���ش��ي  يحاكي  �ملتحف 
تعك�س  و�آث��ار  و�أدو�ت  من معرو�شات 
�لإن�شان يف  و�أمن��اط حياة  ممار�شات 
هذه �ملنطقة، لت�شاهم يف نقل �ملعرفة 
للطالب بالتاريخ �حل�شاري للدولة 
�لتعلم  ف��ر���س  �لطلبة  ل��دى  وت��ع��زز 

�ل�شعور  لديهم  تنمي  كما  �ملبا�شر، 
ب��الن��ت��م��اء ل��ت��اري��خ��ه��م وم����ا ق����ام به 

�لأ�شاف حلا�شرهم وم�شتقبلهم.
�ل���د�ئ���رة ت�شاهم يف  ب���اأن  و�أو���ش��ح��ت 
�إثر�ء �ملناهج �لدر��شية �لتي تت�شمن 
�مل�����ش��ج��ل��ة لدى  �ل��������رت�ث  ع���ن���ا����ش���ر 
�لرت�ث  بينها مو�قع  �ليون�شكو، من 
�ملعنوي  و�ل���رت�ث  �ل��ع��ني  منطقة  يف 
و�لتغرودة  و�لعيالة  �ل�شقارة  مثل 
و�ملجال�س  �لعربية  و�لقهوة  و�لعازي 
�لعنا�شر  ه����ذه  ل��ت�����ش��اه��م  و�ل��ن��خ��ل��ة 
�لثقايف  ب���امل���وروث  م��ع��رف��ة  خ��ل��ق  يف 
�لأ�����ش����ي����ل ل����دول����ة �لم����������ار�ت لدى 
�لطالب بالإ�شافة �إىل دورها يف ربط 
�لهوية  وت��ن��م��ي��ة  ب��امل��ا���ش��ي  �حل��ا���ش��ر 

�لوطنية لدى �لطالب.
"موهبتي"  برنامج  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
بالتعاون مع  �ل��د�ئ��رة  ت��دي��ره  �ل���ذي 
قفزة  ي�شكل  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة 
نوعية يف جمال �لفنون �ملرئية وفنون 
�لأد�ء وذلك لربط �لتعليم بالرت�ث 
وتنمية مو�هبه �لطلبة و�إبد�عاتهم، 
�ملر�كز  م��ن  �لعديد  تخ�ش�س  حيث 
�أب����و ظ��ب��ي مئات  �إم������ارة  �مل���وزع���ة يف 
�لطلبة �ملوهوبني يف �لر�شم و�لنحت 
و�لت�شميم  �لفوتوغر�يف  و�لت�شوير 
�جل��ر�ف��ي��ك��ي و�ل��ي��ول��ة و�ل��ع��زف على 
وفنون  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  �لآلت  خم��ت��ل��ف 

�مل�شرح �لدر�ما و�لباليه.
و���ش��م��ن ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل����د�ئ����رة يف 
�أك�����دت لبنى  ����ش��ت�����ش��ر�ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ت��ع��م��ل على  �ل���د�ئ���رة  �أن  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
عدة م�شاريع م�شتقبلية بالتعاون مع 
�ملدر�شي  للتعليم  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
"�شفر�ء  م�������ش���روع  ����ش���م���ن  وذل�������ك 

وتطوير  �إع�����د�د  ب��ه��دف  �ل�شياحة" 
�لأطفال  من  �مل�شتقبل  قادة  مهار�ت 
يف ف���ن �خل���ط���اب���ة، و�ل����ربوت����وك����ول، 
وفنون �لتو��شل و�لرتويج �ل�شياحي 
و�لرت�ثية  �ل���ت���اري���خ���ّي���ة  ل���ل���م���و�ق���ع 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وذل�����ك ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
ت���ط���وي���ر م�����ه�����ار�ت جم���م���وع���ة من 
�لقادرين على متثيل دولة  �لأطفال 
�ل��دول��ي��ة حتى  �ملحافل  �لإم����ار�ت يف 

يكونو� منوذجاً لأجيال �مل�شتقبل.
متنوعة  ب��ر�م��ج  �ل��د�ئ��رة  تتبنى  كما 
�لطلبة  لإ�������ش������ر�ك  وم��ت��خ�����ش�����ش��ة 
بر�جمها  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ولفئة 
مهرجان  ب��ي��ن��ه��ا،  م���ن  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
يف  �لتقليدية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �حل���رف 
ُي��ع��د من�شة  ���ش��وق �ل��ق��ط��ارة �ل����ذي 
�شفية  �أو  تعليمية  وب��ي��ئ��ة  م��ث��ال��ي��ة 
تعلم  خالها  م��ن  �لطلبة  ي�شتطيع 
�لتقليدّية  �حل������رف  ع����ن  �ل���ك���ث���ري 
و�ل�شقارة  �ل�����ش��ع��ب��ّي��ة  و�لأل������ع������اب 
و�لطقو�س  و�ل�شنع  �ملجل�س  و�آد�ب 
�لقهوة  لإع��د�د  �مل�شاحبة  و�لتقاليد 
�لبيت  وخ�������ش���ائ�������س  وت����ق����دمي����ه����ا، 
ي�شاعدهم  مما  �لتقليدي  �لإمار�تي 
�لعملية لهذه �حلرف  �ملمار�شة  على 
عادة  ل��ت��ك��ون  �ل�شعبية  و�مل��م��ار���ش��ات 
مع  معرفتها  ينقلون  ع��اد�ت��ه��م  م��ن 
�أ���ش��دق��ائ��ه��م و�أق��ارب��ه��م و�أب��ن��ائ��ه��م يف 

�مل�شتقبل.
�ل�  �لثقافية  �ل��ع��ني  م��و�ق��ع  وت��ن��درج 
رئي�شية  جتمعات  �أربعة  �شمن   17
ح�شب مو�قعها �جلغر�فية وفرت�تها 
وخ�شائ�شها �لتي تتبعها 76 مكوناً 
جبل  "مو�قع  جتمع  �أول��ه��ا  ف��رع��ي��اً، 
حفيت" �لذي يحتوي على "مد�فن 

" �مل��ك��ت�����ش��ف��ة مبحيط  ج��ب��ل ح��ف��ي��ت 
�جلبل و�شفوحه لت�شرد حياة �لنا�س 
�لذين عا�شو� بهذ� �جلبل و�لتقاليد 
�جل��ن��ائ��زي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ود �إىل م��ا بني 
�مل���ي���اد،  ق��ب��ل   2700 و   3200
�لثاين  �ل��ت��ج��م��ع  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لثالث"  و�لتجمع  هيلي"  "مو�قع 
هيلي  منطقة  يف  �شّعود"  ب��ن��ت  ب���دع 
�ملو�قع  �أه���م  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا  و�شمالها 
�لأث�����ري�����ة م����ن �ل��ع�����ش��ر �ل����ربون����زي 
�لإم����������ار�ت  و�حل������دي������دي يف دول��������ة 
�مل�شتوطنات  عن  لك�شفهما  و�ملنطقة 
و�ملد�فن و�لآف �لقطع �لأثرية �لتي 
ت�شور لنا كيف عا�س �ملجتمع �لقدمي 
لنا  ويو�شحان  �لع�شرين،  هذين  يف 
�ل��ذي مت  تاريخ نظام �لأف��اج  �أي�شاً 
قبل  �لأوىل  �لألفية  منذ  ب��ه  �لعمل 
�مل��ي��اد ب��اع��ت��ب��اره ���ش��ه��ادة ع��ل��ى �إد�رة 

�ملياه يف �ملناطق �ل�شحر�وية.
"مناطق  �لر�بع  �لتجمع  ي�شمل  كما 
و�ح��ات منطقة �لعني"، و�حة �لعني 
�لعني،  منطقة  و�ح����ات  �أك����رب  وه���ي 
�ملعرت�س  و�ح������ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�لقطارة و�جليمي وهيلي و�ملويجعي 
مهم  م��ك��ون  �ل���و�ح���ات  ه���ذه  لت�شكل 
�ل�شاهدة  للمدينة  �لثقايف  للم�شهد 
على تطور �ل�شتيطان �لب�شري حول 
معظم  تت�شمن  �لتي  �لعني  و�ح���ات 
�مل��ب��اين �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ه��م��ة يف �لعني 
مثل �لتح�شينات �لدفاعية، و�لبيوت 
�لتاريخية،  و�مل�����ش��اج��د  �ل���رت�ث���ي���ة، 
و�لرت�ث  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  �أن  كما 
�ل��غ��ري �مل����ادي �مل��رت��ب��ط ب��ال��و�ح��ات ل 
تز�ل قائمة باعتبارها �أن�شطة مهمة 

مرتبطة بهذ� �ملجتمع.

•• دبي-وام:

�إد�رة �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب �جتماعه �لأول برئا�شة �شمو  عقد جمل�س 
رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 

جمل�س �لوزر�ء، وزير �ملالية، رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة.
دولة  وزي��ر  �حل�شيني  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل  �نتخاب  �لجتماع  خ��ال  مت 

لل�شوؤون �ملالية نائباً لرئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب.
و�عتمد �ملجل�س �لقو�ئم �ملالية للهيئة عن �لربع �لثاين وعن �لفرتة �ملنتهية 
�ملتعلقة  �لدولية  �ملحا�شبية  �ملعايري  مع  يتو�فق  مبا   ،2021 يونيو   30 يف 

مبر�جعة �لقو�ئم �ملالية �لربع �شنوية.
عقد  �ل��ذي   - �حل��ايل  للعام  �لثالث  �جتماعه  خ��ال  �ملجل�س  ��شتعر�س  كما 
�شباح �م�س يف مقر �لهيئة يف دبي - تقرير�ً �شامًا حول م�شتجد�ت �مل�شاريع 
�ملا�شية،  �لهيئة خال �لفرتة  �لتي حققتها  �مل�شتمرة للتطوير، و�لإجن��از�ت 
يف  جيدة  �أد�ء  معدلت  على  حافظت  �لهيئة  �أن  �أظهر  �مل�شتقبلية،  وخططها 
قطاعات عملها، ومن بينها �خلدمة �لإلكرتونية لرد �شريبة �لقيمة �مل�شافة 
�لطلبات  ع��دد  �رتفع  حيث  حديثاً،  �ملُ�شيَّدة  م�شاكنهم  بناء  عن  للمو�طنني 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��ال  ملحوظة  ب�شورة  للمو�طنني  �ل�شريبة  ل��رد  �ملعتمدة 

و�لفرتة �ملنق�شية من �لعام �حلايل.
�لهيئة يف  ��شتمر�ر  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  و�أك��د 
تنفيذ خططها �لتطويرية لارتقاء مب�شتوى خدماتها وفقاً لأف�شل �ملعايري، 

على  وت�شجيعهم  �لأع��م��ال  قطاعات  مل�شاندة  �ل��دع��م  و�شائل  جميع  لتقدمي 
�لإلكرتوين  �لنظام  �ل�شريبية من خال  و�لإج��ر�ء�ت  للت�شريعات  �لمتثال 

�ملتكامل للهيئة.
ووجه �شموه ببذل �ملزيد من �جلهود للم�شاهمة يف حتقيق �لرفاهية للمو�طنني 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ب��رد  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  �ل��دول��ة،  يف  و�ملقيمني 
للمو�طنني �ملدفوعة عن بناء م�شاكنهم �جلديدة، م�شدد�ً �شموه على �شرورة 
�إدخال ت�شهيات جديدة لتب�شيط وت�شريع �إجر�ء�ت رد �ل�شريبة للمو�طنني 
عرب من�شة "�خلدمات �لإلكرتونية" للهيئة تنفيذ�ً لروؤية �لقيادة �لر�شيدة 
لتطوير منظومة �إ�شكان ع�شرية للمو�طنني، وتوفري �أف�شل م�شتويات �حلياة 
و�لعي�س �لرغيد لهم، باعتبارهم حمور خطط �لتنمية و�لهدف �لأ�شا�شي لكل 

�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتي تنّفذها جميع موؤ�ش�شات �لدولة.
وقال �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم: "�شتعتمد خطط عمل 
دولة  مبادئ  على  تامة  ب�شفة  �ملقبلة  للمرحلة  لل�شر�ئب  �لحتادية  �لهيئة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للخم�شني عاماً �ملقبلة �لتي �عتمدها �شاحب �ل�شمو 
�لدولة، حفظه �هلل، وعلى حمدد�ت  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�ملنهجية �جلديدة للعمل �حلكومي �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل، و�لتي ت�شكل خارطة طريق لبناء م�شتقبل �أكر �زدهار�ً ملو�كبة �ملتغري�ت 
�لكفاءة،  م�شتويات  باأعلى  و�لعاملية  �لإقليمية  �لتحديات  وجت��اوز  �ملتاحقة، 
ملو��شلة م�شرية �لتنمية �لوطنية يف جميع �ملجالت مبعدلت منو مت�شاعدة 

مت�شارعة".
يف  حت�شناً  �لإد�رة  جمل�س  عليه  �طلع  �ل��ذي  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  تقرير  و�أظ��ه��ر 
�لقيمة  ل�شريبة  �مل�شجلني  عدد  فارتفع  �لهيئة،  لأنظمة  �لت�شغيلية  �لكفاءة 
�ل�شريبية  و�ملجموعات  �لأعمال  من  م�شجل   352590 نحو  �إىل  �مل�شافة 
 326820 نحو  مقابل  �حل��ايل  �لعام  من  �لثالث  �لربع  بنهاية  و�أع�شائها 
 7.9 ن�شبتها  بلغت  ب��زي��ادة   2020 ع��ام  من  نف�شها  �لفرتة  بنهاية  م�شجل 
عدد �مل�شجلني لل�شريبة �لنتقائية �إىل 1338 مقابل 1195  و�رتفع   ،%
م�شجًا بنهاية �شهر �شبتمرب 2020، بزيادة بلغت ن�شبتها 11.97 %، كما 
�ملتعاملني بالنظام �ل�شريبي و�رتفع عدد �لوكاء  �لتو�شع يف قاعدة  ��شتمر 
�لثالث  �لربع  بنهاية  وكيًا   379 مقابل   419 �إىل  �ملعتمدين  �ل�شريبيني 

من عام 2020 بزيادة بلغت ن�شبتها 10.55 %.
ووفقاً للتقرير �لذي �طلع عليه جمل�س �إد�رة �لهيئة حقق نظام رد �ل�شريبة 
�لقيود  �لعام �حلايل يف ظل بدء تخفيف  لل�شياح معدلت منو كبرية خال 
�لعاملية على �ل�شفر �لتي بد�أ فر�شها يف عام 2020 ملكافحة �نت�شار جائحة 
�لتدريجية لانتعا�س  �لعودة  �مل�شتجد /كوفيد19-/، ومع  كورونا  فريو�س 
�ل�شياحي يف �لدولة، حيث �رتفعت �لقيمة �لإجمالية ملبالغ �ل�شريبة �لتي مت 
 2021 % خال �ل�شهور �لت�شعة �لأوىل من عام   49 ردها لل�شياح بن�شبة 

مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2020.
و��شتعر�س �ملجل�س تقرير�ً حول نتائج تطبيق �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية من 
نظام �لعامات �ملميزة على �لتبغ ومنتجاته �لذي يهدف ملنع بيع /تد�ول/ 

وحيازة جميع �أنو�ع �ل�شجائر، وتبغ �لأرجيلة ولفائف �ل�شجائر �لتي ت�شخن 
كهربائياً �لتي ل حتمل "�لطو�بع �ل�شريبية �لرقمية" يف �لأ�شو�ق �ملحلية.

و�طلع على عر�س تو�شيحي يتعلق بالعامات �ملميزة ذ�ت �لت�شميم �جلديد 
�ملجال،  هذ�  يف  �ملطبقة  �ملعايري  و�أف�شل  لأح��دث  وفقاً  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي 
ليتم تثبيتها على عبو�ت جميع �أنو�ع �ل�شجائر ومنتجات �لتبغ �لأخرى بدًل 
من �لطو�بع �ل�شريبية �لرقمية �لتي بد�أ �لعمل يف بد�ية عام 2019، حيث 
لرفع  �لهيئة  بها  تقوم  �لتي  �مل�شتمرة  �لتطوير  �لتحديث �شمن خطط  جاء 
جودة وكفاءة �إجر�ء�تها ب�شفة عامة، ومن بينها �إجر�ء�ت �مل�شاهمة يف حماية 
�مل�شتهلكني من �لغ�س �لتجاري ومكافحة �لتهرب �ل�شريبي، باآليات متنوعة، 
و�شولها  حتى  �إنتاجها  منذ  �إلكرتونياً  ومنتجاته  �لتبغ  عبو�ت  بتتبع  وذل��ك 
�ملعتمدة،  �لقيا�شية  للمو��شفات  مطابقتها  ل�شمان  �لنهائي  للم�شتهلك 

و�للتز�م �لكامل ب�شد�د �ل�شريبة �لنتقائية �مل�شتحقة عليها.
�لهيئة يف  ب��د�أت  �أكتوبر �حل��ايل  �لأول من  من  �عتبار�ً  �أن��ه  �لعر�س  و�أو���ش��ح 
تثبيتها  يتم  �لتي  �لت�شميم �جلديد،  ذ�ت  �ملميزة  �لعامات  ��شتقبال طلبات 
ُي�شمح  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �لتبغ  ومنتجات  �ل�شجائر  �أن����و�ع  جميع  ع��ب��و�ت  على 
بتد�ولها �شالت �لقادمني يف مطار�ت �لدولة، ويف �لأ�شو�ق �ملحلية، و�عتبار�ً 
من �لأول من يناير �ملقبل /2022/ يبد�أ ��شتقبال طلبات �لعامات �ملميزة 
ذ�ت �لت�شميم �جلديد �لتي �شيتم تثبيتها على عبو�ت جميع �أنو�ع �ل�شجائر 
�لأ�شو�ق �حلرة للمغادرين  �شُي�شمح ببيعها يف  �لتي  �لتبغ �لأخرى  ومنتجات 

�إىل خارج �لدولة ب�شالت �ملغادرة.

برئا�صة �صموه.. جمل�س اإدارة االحتادية لل�صرائب يعقد اجتماعه االأول

مكتوم بن حممد يوجه بت�شهيالت جديدة لتب�شيط وت�شريع اإجراءات رد ال�شريبة للمواطنني عن بناء م�شاكنهم لتحقيق رفاهيتهم

•• دبي-وام:

غيانا  جمهورية  رئي�س  علي  ع��رف��ان  حممد  �ل��دك��ت��ور  فخامة  �أك���د 
�لتعاونية �أن تنظيم دولة �لإمار�ت ل� " �إك�شبو 2020 دبي " يف ظل 
 - "كوفيد  جائحة  تد�عيات  ب�شبب  �لعامل  و�جهها  �لتي  �لتحديات 

ي�شدق. ل  �أمر  �لقطاعات  خمتلف  19" على 
�لر�ئع  �لتنظيم  ه���ذ�  يف  �لإم������ار�ت  جن���اح  �أن  �إىل  ف��خ��ام��ت��ه  و�أ����ش���ار 
و�لبيئة  �لعاملي  �حل��دث  لهذ�  �ل�شتثنائي  �لقيادة  دع��م  بف�شل  ج��اء 
�لتي  �لكبرية  و�جلهود  للمعر�س  توفرت  �لتي  �لكبرية  و�لإمكانات 
ب��ذل��ه��ا �ل��ق��ائ��م��ون و�مل�����ش��وؤول��ون ع��ن �ل��ت��ن��ظ��ي��م، م��وؤك��د� �أن���ه م��ت��ى ما 
توفرت �لعنا�شر �لثاثة " �لقيادة و�لبيئة و�جلهود " حتقق �لناجح 

�لكبري.
�أنباء  وكالة  لقاء خا�س مع  رئي�س جمهورية غيانا يف  وقال فخامة 
�لإمار�ت "و�م": " �إنها حلظة خا�شة نعي�شها يف �إك�شبو 2020 دبي، 
نرى جميعا فيها �لإلهام و�لتحفيز و�لد�فع ملو�جهة �لتحديات �لتي 
يكون  �أن  مبجرد  �لنجاح  ونحقق  عليها  نتغلب  �أن  وميكن  تو�جهنا 
لدينا ت�شميم وروؤية و��شحة للم�شتقبل، وهذ� ما حتقق على �أر�س 

�لو�قع مع هذ� �لتنظيم �لر�ئع ل� "�إك�شبو 2020 دبي" .
�أن م�شاركة بادي غيانا يف هذ� �حلدث �لعاملي  " ل �شك  و�أ�شاف : 
ياأتي من �أهمية تو�جدنا يف هذ� �ملحفل �لدويل، لدينا ق�شة مذهلة 
و�أمامنا م�شتقبل و�عد ولدينا فر�س و�إمكانات هائلة نريد م�شاركتها 
مع �لعامل من خال �إك�شبو 2020 دبي �لذي يوفر لنا من�شة دولية 

�إىل  و�ل�شتماع  �لآخ��ري��ن  مع  �حل��و�ر  وكذلك  �لعامل  �أم��ام  لعر�شها 
��شئلتهم عن روؤيتنا �مل�شتقبلية لبلدنا وعن �شعبنا �لذي يتمتع جميع 

�أفر�ده مب�شتوى معي�شي مرتفع".
و�أكد فخامة رئي�س جمهورية غيانا �أن دولة �لإمار�ت متتلك منظومة 
�قت�شادية وحكومية فعالة ومتقدمة و�شبكات ذكية يف �إد�رة خمتلف 
�لقطاعات �لقت�شادية و�لجتماعية و�شركات عاملية كربى يف �لقطاع 
كبرية  ��شتثمارية  ف��ر���س  لدينا  غيانا  يف  " نحن  وق���ال   .. �خل��ا���س 
ونحن هنا يف �لإمار�ت لعقد �شر�كات مع �لقطاع �خلا�س و��شتقطاب 
�مل�شتثمرين �إىل بلدنا كما ن�شعى لتقوية �لعاقات �لثنائية مع دولة 
�لإمار�ت وهناك تو�أمة يف �لروؤى وهذ� ي�شاعد على تعزيز �لعاقات 

بني �لدولتني ".

را�شد النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س مواقع العني الثقافية واالأثرية .. اإرث معريف لالأجيال القادمة
اأمناء كلية املدينة اجلامعية بعجمان

•• عجمان -وام:

�ملدينة  كلية  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  ت��ر�أ���س 
�جلامعية بعجمان �جتماع �ملجل�س بح�شور �ل�شيخ حممد بن عبد �هلل �لنعيمي 

نائب رئي�س �ملجل�س و�لع�شاء وذلك مبقر �ملدينة �جلامعية يف عحمان.
لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  مع  �لكلية  تو�فق  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�أك��د 
�إىل  �لكلية  تهدف  �أن  يجب  �لتي  و�مل�شاهمة  �لعايل  �لتعليم  لقطاع  �لم���ار�ت 
�لإعتماد�ت  �أهمية  �أك��د  كما  �مل�شتقبل.  مبهار�ت  �ل�شباب  متكني  نحو  تقدميها 
�أع�شاء  على  و�أث��ن��ى  �لكلية..  تدويل  جهود  يف  للتو�شع  �لدولية  و�لت�شنيفات 
�مل�����ش��ت��م��رة و�ل��ت��ق��دم يف �ملناهج  �ل��ك��ل��ي��ة  ب��ج��ه��ود  ف��ي��م��ا يتعلق  جم��ل�����س �لم���ن���اء 
�لمناء  جمل�س  ون��اق�����س   .  2021-2020 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  يف  و�ل��در����ش��ات 
نحو  وجهودها   2022-2021 �لدر��شي  �لعام  يف  �مل�شتقبلية  �لكلية  خطط 
حتقيق �لتميز �ملوؤ�ش�شي. و��شتعر�س رئي�س جمل�س �لمناء يف م�شتهل �جلل�شة 
�لتي حققتها كلية �ملدينة �جلامعية بعجمان  بالتف�شيل �لإجن��از�ت �لرئي�شية 
و�لتيت�شمنت جتديد �لرتخي�س وت�شنيف جنوم "كيو ��س" و�لعتماد �لدويل 
وعملية �لتقدم يف �جر�ء�ت �لت�شنيف و�لدور �حليوي �لذي تلعبه كلية �ملدينة 
�جلامعية ل�شمان �لتميز يف �لتدري�س و�لبحث و�خلدمات �لطابية و�مل�شاهمات 
يف �ملجتمع. وت�شمنت �ملناق�شة �إ�شرت�تيجية �لتدويل و�لتقدم وهي �إحدى نقاط 
و�لتي  بعد  �لتعلم عن  ووح��دة  �جلامعة  �إد�رة  نظام  للكلية يف  �لأ�شا�شية  �لقوة 
�خلدمات  جميع  �إىل  ب�شهولة  طابنا  و���ش��ول  ل�شمان  د�خ��ل��ًي��ا  تطويرها  مت 
حت�شينات  عن  �جلامعية  �ملدينة  كلية  رئي�ًس  خان  عمر�ن  وحت��دث  �لطابية. 
�لبنية �لتحتية �لأخرية حيث قامت �لكلية موؤخر� ببناء خمترب حماكاة كلية 
�أل�شنان على �أحدث طر�ز ت�شمن 21 ر�أ�س مري�س ��شطناعيا وف�شول در��شية 
جمهزة باأحدث �لتقنيات و�لبث �ملبا�شر و�أدو�ت �لتعلم �لإلكرتوين لدعم �لتعلم 

�لديناميكي بو�شائل �لر�حة مع ت�شمني معايري �ل�شحة و�ل�شامة.

ويل عهد ال�شارقة ي�شدر قرارا بتعيني �شعود بن 
�شلطان القا�شمي مديرا ملكتب ال�شارقة الرقمية

•• ال�شارقة-وام:

ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر 
حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة قر�ر �ملجل�س رقم 35 

ل�شنة 2021 ب�شاأن تعيني مدير ملكتب �ل�شارقة �لرقمية.
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  يعني  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
�لوظائف  نظام  على  مدير  بدرجة  �لرقمية  �ل�شارقة  ملكتب  مدير�ً  �لقا�شمي 
وعلى  ���ش��دوره،  تاريخ  من  �ل��ق��ر�ر  بهذ�  وُيعمل  �ل�شارقة.  حكومة  يف  �خلا�شة 

�جلهات �ملعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخ�شه، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

رئي�س غيانا لـ )وام(: تنظيم اإك�شبو دبي يف ظل التحديات العاملية اأمر ال ي�شدق

ويل عهد الفجرية يوؤكد دور الثقافة يف تنمية املعارف وتطوير االأفكار
•• الفجرية -وام:

�أك���د �شمو �ل�شيخ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
�لإن�شانية يف  و�لعلوم  للثقافة  �ملحوري  �ل��دور   ، �لفجرية  عهد 
�شقل مهار�ت �ل�شباب، وتنمية معارفهم �لفكرية، و�أهميتها يف 
�لإن�شانية  �لتجارب  من  و�لتعلم  �مل�شتقبلية  طموحاتهم  دعم 
بناء  يف  �مل�شاهمة  بهدف  و�لت�شاوؤل،  �لتفكري  بفعل  وتطويرها 

�لوطن، وتطوير نه�شته، وحتقيق تنميته �ل�شاملة.
جاء ذلك خال ح�شور �شموه �جلل�شة �لثالثة جمل�س "حممد 
بن حمد �ل�شرقي لل�شباب"، بتنظيم جمل�س �لفجرية لل�شباب 

�لتابع للموؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب بعنو�ن "�ل�شباب و�لفل�شفة"، 
�لتي �أقيمت يف جمل�س �شموه بق�شر �لرميلة. وتناولت �جلل�شة 
�حلو�رية �لتي قدمها �لدكتور �أحمد �لربقاوي، معنى �لفل�شفة 
عن  �ملنطقي  و�لبحث  �لأ�شئلة،  وط��رح  �لتفكري  علم  بو�شفها 
�ملعاين �لعميقة لاأ�شياء، بالإ�شافة �إىل دور �لثقافة �لفل�شفية 
يف تكوين ذهنية �حلو�ر لدى فئة �ل�شباب، و�أهميتها يف تكوين 
��شتقر�ر  ل�شمان  �لأي��دي��ول��وج��ي  �لتع�شب  وم��و�ج��ه��ة  �ملنطق 

�ملجتمعات و�ل�شعوب.
كما ناق�شت �جلل�شة معاين �لقيم �لإن�شانية �لتي ترتقي بالعقل 
�لإن�شاين،  �لوجود  من  �لغاية  وتبحث  �حلياة،  حب  ومفاهيم 

��شتلهاما من جتربة  �إىل و�قع ممكن،  وكيفية حتويل �لأفكار 
قيام �حتاد �لإمار�ت وتاأ�شي�س �لدولة و�شنع هويتها �حل�شارية 
يف  �ل�شباب  طاقات  ��شتثمار  و�أهمية  �ل��ع��امل،  دول  بني  �ملميزة 

تكوينها ونقلها و�ملحافظة عليها بني �لأجيال.
ح�شر �ملجل�س �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن 
�لأمريي بالفجرية، و�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو 
�ملوؤ�ش�شة  مدير  �لنظري  �شعيد  و���ش��ع��ادة  �ل��ف��ج��رية،  عهد  ويل 
�لحتادية لل�شباب، و�شعادة عبد�لرحمن �حلمادي وكيل وز�رة 
يف  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  م�شوؤويل  من  وعدد  و�لتعليم،  �لرتبية 

�لفجرية وجمع من �ل�شباب.

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

فقد �ملذكورة �أ�شماوؤهم �أدناه 
ASMAK1720780�صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي 

ASMAK1720781ميثاء �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي 
ASMAK1720782خلود �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720783منال �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

ASMAK1720784احمد �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720786يو�صف �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

ASMAK1720785هيثم �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720787العنود �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720788ماجد �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720789امنه �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

�شهاد�ت ��شهم �شادرة من �شركة �أ�شماك وعددها 1200 
�شهم لكل �شخ�س من يجدها عليه �لإت�شال على �لرقم 

0506729119

فقدان �صهادات اأ�صهم 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري، �ملوؤ�ش�شة 
مب�شاعدة  �ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية 
�لعامل،  ح��ول  و�ملحتاجني  �ل��اج��ئ��ني 
�ل�شارقة مقر�ً  �إم��ارة  و�لتي تتخذ من 
"مركز  من  �مل�شتفيدين  ع��دد  �أن  لها، 
م�شروعها  �لتعليمي"  �لكبري  �لقلب 
دول���ة  يف  �لأول  و�ل��ت��م��ك��ي��ن��ي  �مل���ع���ريف 
خال  بلغ  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لعامني �ملا�شيني 492 طالباً وطالبة 

من خمتلف مناطق �لدولة
�لقلب  "مركز  ب��رن��ام��ج  وي�����ش��ت��ه��دف 
�أ�شا�شييتني  فئتني  �لتعليمي"  �لكبري 
و26عاماً   10 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح 
، �لأوىل ت�شمل �أبناء �لعائات �ملقيمة 
�ل��ذي��ن ح��ال��ت ظ����روف ب��ل��د�ن��ه��م قبل 
�لنتظام  م��ن  �لإم����ار�ت  �إىل  دخولهم 
ب��ال�����ش��ف��وف �ل��در����ش��ي��ة، ح��ي��ث يعاين 
�لتعليم  �ن��ق��ط��اع  م���ن  م��ن��ه��م  �ل��ك��ث��ري 
بلد�نها  يف  �لد�ئرة  �ل�شر�عات  ب�شبب 
ملخيمات  �نتقالهم  ب�شبب  �أو  �لأ�شلية 
وتعمل  �ملحيطة،  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �للجوء 
�لقلب �لكبري من خال منهاج �ملركز 
�لازم  �ملعريف  �لتح�شيل  توفري  على 
من  و�لطالبات  �لطاب  ميّكن  �ل��ذي 
ل�شتكمال  �لدولة  مبد�ر�س  �للتحاق 
ت�شمل  ب��ي��ن��م��ا  �ل��ع��ل��م��ي.  حت�����ش��ي��ل��ه��م 
�أنهو�  �ل��ذي��ن  �لطلبة  �ل��ث��ان��ي��ة،  �لفئة 
ظروفهم  وحالت   ، �لثانوية  �لدر��شة 
�لتحاقهم  دون  و�مل��ادي��ة  �لجتماعية 
ل�شتكمال  و�جل����ام����ع����ات  ب���ال���ك���ل���ي���ات 

جتاوزو�  �لذين  �ل�شباب  �أو  در��شتهم، 
�إذ ي�شعى  ب��امل��در���ش��ة،   �لل��ت��ح��اق  ���ش��ن 
�ل�شباب  ه���وؤلء  تاأهيل  �إىل  �ل��ربن��ام��ج 
�لعمل من خال  �أ�شو�ق  �إىل  للدخول 
ملتطلبات  مهار�تهم  وتطوير  تعليمهم 
�لقلب  �ل��ن��ام��ي��ة. وك���ان���ت  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لكبري  "مركز�لقلب  �أطلقت  �لكبري، 
�لتعليمي" يف �لعام 2019 بال�شر�كة 
و�لتعليم  للتطوير  رو�ف���د  م��رك��ز  م��ع 
م�شاحة  ع���ل���ى  �مل����رك����ز  جت���ه���ي���ز  ومت 
منطقة  يف  م��رب��ع  م��رت   6000 تبلغ 
�لريموك يف �إمارة �ل�شارقة مقدمة من 
وبلغت  �لعقارية،  �لطنيجي  موؤ�ش�شة 
�ل��ت��ك��ل��ف��ة �لإج���م���ال���ي���ة ل��ل��م�����ش��روع مبا 
ي�شتمل عليه من مبنى وما يخ�ش�س 
ل��ه م��ن ك����و�در وظ��ي��ف��ي��ة وغ��ريه��ا من 
درهم    2،172،300 �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

�إمار�تي.
بر�مج تعليمية وتاأهيلية ل�شوق �لعمل 
برناجمني  ع����ل����ى   �مل���ن���ه���اج  وي�����ت�����وزع 

�أ�شا�شيني �لأول يحمل عنو�ن )متكني( 
ويركز على �لتاأهيل �ملعريف  لاأطفال 
�لتعليم  عن  �نقطعو�  �لذين  و�ل�شباب 
حيث  �لأ���ش��ل��ي��ة،  بلد�نهم  يف  �مل��در���ش��ي 
�لعام  125 طالباً خال  منه  ��شتفاد 
�لدر��شي 2019 – 2020، و 196 
 2020 �لدر��شي  �لعام  خ��ال  طالباً 

.2021 –
�أم�������ا �ل����ربن����ام����ج �ل�����ث�����اين و�خل����ا�����س 
"تاأهيل"  ع��ن��و�ن  فيحمل  ب��ال�����ش��ب��اب، 
�لإد�رة  م���ه���ار�ت  ب���ن���اء  ع���ل���ى   وي��ع��م��ل 
وتبني  و�ل����ت���������ش����وي����ق  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
 86 منه  و��شتفاد  �حلديثة،  �لتقنيات 
 2019 �لدر��شي  �لعام  خ��ال  طالباً 
خال  ط���ال���ب���اً  و85   ،2020  –
 2021 –  2020 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
م��ن خ��ري��ج��ي �مل���د�ر����س �ل��ث��ان��وّي��ة من 
برنامج  وخريجي  �لدولة  يف  �ملقيمني 

"متكني".
مرمي �حلمادي، مدير موؤ�ش�شة �لقلب 
تنعك�س  �أ�شا�شياً  حقاً  �لتعليم  �لكبري: 
خمرجاته �إيجاباً على �لأفر�د و�لأ�شر 

و�ملجتمعات ب�شكل عام
وقالت مرمي �حلمادي، مدير موؤ�ش�شة 
�لقلب �لكبري: "يج�شد )مركز �لقلب 
��شرت�تيجية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي(  �ل���ك���ب���ري 
ب��ت��ق��دمي �لدعم  �مل��وؤ���ش�����ش��ة وج��ه��وده��ا 
عاي�شو�   �ل���ذي���ن  ل���ل���و�ف���دي���ن  �ل������ازم 
ظروفاً ��شتثنائية يف بلد�نهم �لأ�شلية 
�للتحاق  م���ن  ح��رم��ان��ه��م  �إىل  �أدت 
و�لكتابة  �ل���ق���ر�ءة  وت��ع��ّل��م  ب���امل���د�ر����س 
�لأدو�ت  وتوفري  �لأ�شا�شية،  و�مل��ه��ار�ت 

�لعملية للنهو�س بو�قعهم".
�مل�شروع  "يرتجم  �حلمادي:  و�أ�شافت 
�شاحب  ق���ري���ن���ة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤى 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 

رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر 
�ملنا�شرة  �ل��ك��ب��ري،  �ل��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل����ب����ارزة ل���اأط���ف���ال �ل��اج��ئ��ني لدى 
�ملتحدة  ل����اأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
ل�شوؤون �لاجئني، �لر�مية �إىل تعزيز 
مفاهيم �لتعاون و�لرت�حم يف �ملجتمع 
ثقافة  جوهر  ت�شكل  �لتي  �لإم��ار�ت��ي، 

�إمارة �ل�شارقة".
وث��م��ن��ت �حل���م���ادي م�����ش��اه��م��ات مركز 
باعتباره  و�لتعليم   للتطوير  رو�ف���د 
للتحديات  ت�شتجيب  حملية  موؤ�ش�شة 
بتقدمي حلول تعليمية فعالة ومفيدة 
م�شرية  و�ل�شباب،  �لأط��ف��ال  ت�شتهدف 
�لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة  �شر�كة  �أن  �إىل 
م���ع م��رك��ز رو�ف�����د يف ت��ع��ل��ي��م ومتكني 
�لأط����ف����ال و�ل�������ش���ب���اب د�خ�����ل �ل���دول���ة  
�ملجتمعي  �ل��ت�����ش��ام��ن  ث��ق��اف��ة  ت��ع��ك�����س 

لدعم �مل�شرية �لتنموية.

•• ال�شارقة-الفجر:

للمنافذ  �لتنظيمية  �للجنة  عقدت 
�ل�شارقة  يف  �حل���دودي���ة  و�ل��ن��ق��اط 
للعام  �لعا�شر  �ل����دوري  �جتماعها 
باملنطقة  �ملد�م  منطقة  يف   2021
ناق�شت  �ل�شارقة،  لإم��ارة  �لو�شطى 
�ملو��شيع  م����ن  �ل���ع���دي���د  خ����ال����ه 
�لعمل  ���ش��ري  بتطوير  تتعلق  �ل��ت��ي 
لارتقاء بالأد�ء �لعام لكافة منافذ 
�لإم��ارة، �إىل جانب ��شتعر��س �آخر 
�ملاحظات و�ملقرتحات �لو�ردة من 
�ل�شرت�تيجيني  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��رك��اء 
ت�����ش��ب يف جم��م��ل��ه��ا حول  و�ل����ت����ي 
وحتديث  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات وت��ب�����ش��ي��ط �لإج��������ر�ء�ت 
�مل�شتجد�ت،  �آخ���ر  م��ع  ي��ت��ائ��م  مب��ا 
و�إ�����ش����اف����ة ع���ن���ا����ش���ر ت����ع����زز ج����ودة 
�لأمنية  و�مل���ت���ط���ل���ب���ات  �خل����دم����ات 
�ملنافذ  يف  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  و�لآل����ي����ات 

و�لنقاط �حلدودية بال�شارقة.

زيارة ميدانية 
�لجتماع  خ���ال  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك������دت 
�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة �لبنية  ع��ل��ى 
�مل��د�م �حلدودية  �لتحتية يف نقطة 
كما  �لأ�شا�شية،  �ملتطلبات  وتوفر   ،
ميد�نية  ج���ول���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أج�������رت 
�شامل  ت�������ش���ور  ل���و����ش���ع  �مل���ن���ف���ذ  يف 
للنهو�س باأد�ئه، م�شيدة بدور قيادة 
جمموعة حر�س �حلدود يف ت�شغيل 

�ل��ن��ق��اط �حل���دودي���ة، وق��دم��ت بالغ 
�شكرها لقائد حر�س �حلدود وكافة 
�ملقدر  تعاونهم  �لقيادة على  مرتب 
ودورهم �لر�ئد يف تنفيذ �لتو�شيات 
يج�شد  مب��ا  �للجنة،  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
كافة  بني  و�لن�شجام  �لتكامل  روح 
�لد�ئم  للتطوير  �ملعنية  �جل��ه��ات 
و�لرتقاء بالأد�ء �لعام لكافة منافذ 

�لإمارة.
�نعقد  �ل�����ذي  �لج���ت���م���اع  وت����ر�أ�����س 
�إبر�هيم  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  م���وؤخ���ر�، 
�ملنافذ  �����ش����وؤون  م���دي���ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�للجنة  رئي�س  �حلدودية  و�لنقاط 
و�لنقاط  ل��ل��م��ن��اف��ذ  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�حلدودية باإمارة �ل�شارقة، وح�شره 
�شعادة �لعميد فرج مبارك �ل�شام�شي 
قائد قيادة جمموعة حر�س �حلدود 

�مل�شلحة،  �لعامة للقو�ت  �لقيادة  يف 
و�ل���دك���ت���ور ح��م��د �مل�����ش��غ��وين مدير 
�إد�رة �لتفتي�س بالهيئة �لعامة لأمن 
�حلرة،  و�مل��ن��اط��ق  و�حل���دود  �ملنافذ 
مكتب  م��دي��ر  �ل�شحي  علي  ويا�شر 
�لعامة  بالهيئة  �ل�شرقي  �ل�شاحل 
و�ملناطق  و�حل�����دود  �مل��ن��اف��ذ  لأم����ن 
�حلرة نائب رئي�س �للجنة، و�لعقيد 
�شامل �أحمد �ملن�شوري قائد �لقطاع 
�ل�����ش��رق��ي ب��ق��ي��ادة ح��ر���س �حل����دود، 
و�ملقدم حمد �شيف �ملزروعي مدير 
مركز مر�قبة جو�ز�ت منفذ خطم 
ماحة، و�ملقدم وليد حممد �لنهم 
�ملناطق  منافذ  �شرطة  ق�شم  رئي�س 
�خل����ارج����ي����ة ب�������ش���رط���ة �ل�������ش���ارق���ة، 
ممثل  ح�شني  �إ�شماعيل  و�ملهند�س 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، وعبد 

�ل���ك���ن���دي من  ع��ب��د �هلل  �ل���رح���م���ن 
و�جلمارك  للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة 
�للجنة،  م���ق���رر  �حل�����رة  و�مل���ن���اط���ق 
�أمن  �إىل ج��ان��ب مم��ث��ل ع��ن ج��ه��از 

�لدولة.

النهو�س باأداء املنافذ
�إبر�هيم  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  ورح������ب 
�ل�شركاء  مب���م���ث���ل���ي  �ل���رئ���ي�������ش���ي، 
�أع�شاء  و�ل�����ش��ادة  �ل�شرت�تيجيني 
ب��ج��ه��ود حكومة  م�����ش��ي��د�  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�شارقة وتوجيهاتها للنهو�س باأد�ء 
�ملنافذ و�لنقاط �حلدودية بالإمارة 
بجودة  لارتقاء  �حلثيثة  و�ملتابعة 
خالها،  م���ن  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
�إىل  تهدف  �للجنة  �أن  �إىل  م�شري� 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �آل���ي���ات  ت��ع��زي��ز 

يف  �لعاملة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  ب��ني 
�ملنافذ و�لنقاط �حلدودية، و�شمان 
ت��ف��ع��ي��ل �ل�������ش���و�ب���ط و�لإج���������ر�ء�ت 
و�لوقائية،  و�جل��م��رك��ي��ة  �لأم��ن��ي��ة 
�لعمل  �إىل  �للجنة  �أع�����ش��اء  د�ع��ي��ا 
ك��ف��اءة وجاهزية  رف��ع  �ل��د�ئ��م على 
�مل��ن��اف��ذ و�ل��ن��ق��اط �حل���دودي���ة على 
�لإم���ارة، ف�شا عن ر�شد  م�شتوى 
�ملنا�شبة  �حللول  وو�شع  �لتحديات 
�ملنبثقة  �ل��ت��و���ش��ي��ات  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ه��ا 
�آليات  تطوير  بهدف  �للجنة،  ع��ن 
�ل��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
و�لنقاط  للمنافذ  �مل�شغلة  �جلهات 
بتقدمي  و�ل���ش��ت��م��ر�ر  �حل���دودي���ة، 
�ملتميزة  و�خل���دم���ات  �ل��ت�����ش��ه��ي��ات 
عليهم  و�لتي�شري  �ملتعاملني  لكافة 
�ع����ت����م����اد� ع���ل���ى ت���وظ���ي���ف �أح������دث 
�أف�شل  وتطبيق  �لعاملية  �لتقنيات 
�للجنة  و�طلعت  �ملتبعة.  �ملمار�شات 
خ����ال �لج���ت���م���اع ع��ل��ى �ل���ق���ر�ر�ت 
�لرئي�س  م��ن  �ل������و�ردة  و�ل��ت��ع��ام��ي��م 
للفريق  ع�شو  �إ�شافة  يخ�س  فيما 
�لتنفيذي و�عتماد بع�س �لتح�شينات 
�ل�شاحنات  �آلية دخول وخروج  على 
بالإ�شافة  ماحة،  خطم  منفذ  يف 
�لو�ردة  �لر�شائل  بع�س  در��شة  �إىل 
�لخت�شا�س،  ج��ه��ات  م���ن  ل��ل��ج��ن��ة 
منطقة  لبلدية  بال�شكر  متوجهة 
فرق  وكافة  مبديرها  ممثلة  �مل��د�م 
�لعمل بها على ��شت�شافة �لجتماع 

وتعاونهم �لد�ئم و�ملتميز.

•• املنامة-وام:

مملكة  ع��اه��ل  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد  �مل��ل��ك  ج��ال��ة  ��شتقبل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  �ل�شقيقة  �لبحرين 
�لحت���ادي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق �ل��ذي يقوم ب��زي��ارة ر�شمية �إىل مملكة 

�لبحرين.
ونقل معايل �شقر غبا�س جلالة ملك �لبحرين حتيات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتنيات �شموهم ململكة �لبحرين 

و�شعبها �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
�ل�شمو  �إىل �شاحب  �لبحرين معاليه حتياته  وحمل جالة ملك 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتنياته لدولة �لإمار�ت و�شعبها 

�ملزيد من �لرفعة و�لتقدم و�لزدهار.
�عتز�زه  ع��ن  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  �مل��ل��ك  ج��ال��ة  و�أع�����رب 
مملكة  بني  جتمع  �لتي  �لوثيقة  �لأخ��وي��ة  �لتاريخية  بالعاقات 
ر�شوًخا  ت��زد�د  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �لبحرين 

وقوًة يف ظل �حلر�س �ملتبادل على تطويرها وتو�شيع �آفاقها.

و�أكد جالته على �أهمية مثل هذه �لزيار�ت �لأخوية �لتي ت�شهم 
يخ�س  فيما  و�خل��رب�ت  �لتجارب  وتبادل  �لتعاون  �أط��ر  تفعيل  يف 
�لعمل �لربملاين و�لدميقر�طي �إىل جانب �لتن�شيق حيال خمتلف 

�لق�شايا �مل�شرتكة.
�لبلدين  �مل��ج��ل�����ش��ني يف  ب�����دور  �ل��ب��ح��ري��ن  م��ل��ك  و�أ�����ش����اد ج���ال���ة 
�لإمار�تية  �لبحرينية  �ل��ع��اق��ات  �أو����ش��ر  تقوية  يف  و�إ�شهامهما 
و�لتطور  �لبناء  م�شرية  ودع��م  و�ل�شعبي  �لر�شمي  �مل�شتويني  على 
خال�س  عن  غبا�س  �شقر  معايل  و�أع���رب  �ل�شقيقني.  �لبلدين  يف 
�مل�شتمر  جالته  حر�س  مثمنا  �لبحرين،  ملك  جلالة  تقديره 
�لبلدين  بني  �لوثيقة  �لتاريخية  �لأخ��وي��ة  �لعاقات  تعزيز  على 
و�لنيابي  �لربملاين  �لتعاون  وتوثيق  كافة  �ملجالت  يف  �ل�شقيقني 

وكل ما فيه �خلري للبلدين �ل�شقيقني.

ملك البحرين ي�شتقبل �شقر غبا�س

اأول م�صروع تعليمي ومتكيني للموؤ�ص�صة يف الدولة

مركز القلب الكبري التعليمي يقدم التاأهيل املعريف والتمكني املهني  لـ 492 طفاًل و�شابًا داخل الدولة

نظمت زيارة ميدانية للتاأكيد على جهوزية املنفذ وكفاءة بنيته التحتية 

جلنة املنافذ والنقاط احلدودية يف ال�شارقة تعقد اجتماعها العا�شر يف منطقة املدام وتتفقد منفذها احلدودي

•• فاليتا -وام: 

جمهورية  رئي�س  فيا  ج���ورج  �ل��دك��ت��ور  فخامة  ��شتقبل 
�ملجل�س  رئي�س  �جل��رو�ن  بن حممد  �أحمد  مالطا، معايل 
�لعاملي للت�شامح و�ل�شام يف ق�شر �جلمهورية بالعا�شمة 

فاليتا.
و�أ����ش���اد ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س �مل��ال��ط��ي خ���ال �ل��ل��ق��اء بجهود 
باده  دع��م  م��وؤك��د�  و�ل�����ش��ام،  للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  �ملجل�س 
قيم  ون�شر  لتعزيز  �لر�مية  وتوجهاته  للمجل�س  �مل�شتمر 

�لت�شامح و�ل�شام حول �لعامل.

كما ��شتقبل رئي�س جمل�س �لنو�ب �ملالطي �أجنلو فروجيا، 
معايل �جل��رو�ن يف مقر �لربملان بالعا�شمة فاليتا، حيث 
بحثا �شبل تعزيز �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك بني �جلانبني، 
�جلانبان  يعمل  �ل��ذي  �ملناخي  �لتغري  مللتقى  و�ل�شتعد�د 

على تفعيله يف �ملنظومة �لربملانية �لدولية.
رئي�س  �أحمد بن حممد �جل��رو�ن  �لتقى معايل  �إىل ذلك 
�ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شام، وزير �خلارجية �ملالطي 
�ل�شر�كة بني  �أهمية تعزيز  و�أكد� على  بارتولو  �إيفاري�شت 
حول  و�ل�شام  �لت�شامح  وم�شلحة  خري  فيه  ملا  �جلانبني 

�لعامل.

•• املنامة -وام:

�لتقى �شعادة �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
�شفري دولة �لإمار�ت لدى مملكة �لبحرين، معايل �ل�شيخ 
و�لقت�شاد  �مل��ال��ي��ة  وزي����ر  خليفة  �آل  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 
�لوطني �لبحريني، مبكتبه باملنامة، حيث ناق�س �جلانبان 
و�شبل  �ل�شقيقني،  �لبلدين  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لعاقات 
تعزيز �لتعاون مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة. و�أعرب معايل 
�ل�شيخ �شلمان بن خليفة �آل خليفة عن �عتز�زه بالعاقات 

�لبحرين،  �لإم��ار�ت ومملكة  دول��ة  �لر��شخة بني  �لأخوية 
�لتاريخ  ووح����دة  �ل��ق��رب��ى  و���ش��ائ��ج  م��ن  بينهما  يجمع  وم���ا 
على  �لبحرين  مملكة  حر�س  م��وؤك��ًد�  �مل�شرتك،  و�مل�شري 
�لتعاون �ملثمر مع دول��ة �لإم��ار�ت و�مل�شي به قدما  تعزيز 
�إىل �آفاق �أرحب على كافة �لأ�شعدة. من جانبه �أكد �شعادة 
على عمق  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لبلدين  ب��ني  تربط  �لتي  �لوطيدة  �لتاريخية  �لعاقات 
�ل�شقيقني وما تت�شم به من تطور م�شتمر على �مل�شتويات 

كافة، متمنًيا ململكة �لبحرين دو�م �لتقدم و�لزدهار.

•• ال�شارقة-الفجر:

��شتقبل �شعادة �شامل يو�شف �لق�شري، رئي�س هيئة تطوير 
وفد�ً  �لثاثاء،  �لأول  �أم�س  يوم  بال�شارقة،  �لعمل  معايري 
عطا  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  برئا�شة  �لقا�شمية،  �جلامعة  م��ن 
ح�شن عبد�لرحيم، مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير 
�مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  �لطرفان  بحث  حيث  �جلامعة،  يف 
�ل�����ش��ارق��ة م��ن خال  �إم����ارة  �ل��ع��م��ال��ة يف  �أو����ش���اع  لتح�شني 
وح�شر  �لعمال.  مهار�ت  لتطوير  تدريبية  بر�مج  تن�شيق 
و�ل�شيا�شات  �ملعايري  �إد�رة  مدير  �ل�شارجي  عمر  �لجتماع 
�ل��ع��م��ال��ي��ة وع��م��ر حم��م��د �ل�����ش��ل��م��ان رئ��ي�����س ق�����ش��م �ملعايري 
من  �خلريجني  �لطلبة  م��ن  وع��دد  �لعمالية  و�ل�شيا�شات 

�جلامعة �لقا�شمية.
�ل�شيا�شة  على  �لز�ئر  �لوفد  �لق�شري  �شامل  �شعادة  و�أطلع 
�حلالية �لتي تعتمدها هيئة تطوير معايري �لعمل وطريقة 
تنفيذها �إىل جانب �لنتائج �لتي حققتها �لهيئة حتى �لآن 
بتنفيذها خال  �لهيئة  �شتقوم  �لتي  �مل�شتقبلية  و�خلطط 
قادر  عالية،  ج��ودة  م�شتوى  �إىل  للو�شول  �ملقبلة،  �لفرتة 
على حتقيق تطلعات وروؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
جاذبة  مثالية  بيئة  �ل�شارقة  �إم���ارة  ت��ك��ون  ب���اأن  �ل�����ش��ارق��ة، 
للعمال و�أ�شحاب �لعمل على حد �شو�ء. وقال، "نحن ن�شيد 
بالدور �لهام �لذي تقوم به �جلامعة �لقا�شمية يف ن�شر �أ�ش�س 
�ل�شام �ل�شمح وتعاليمه �ملنفتحة على �لعامل ويف �لرتكيز 
على �للغة �لعربية، ونوؤكد دعم هيئة تطوير معايري �لعمل 

�مل�شاركة  على  حر�شها  ذل��ك  يف  مب��ا  ور�شالتها  للجامعة 
عبد�لرحيم  عطا  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�أع���رب   " �ملجتمعية. 
عن ��شتعد�د مركز �لتعليم �مل�شتمر يف �جلامعة �لقا�شمية 
لاإ�شهام مع هيئة تطوير معايري �لعمل يف ت�شميم بر�مج 
�ل�شارقة لتطوير مهار�تهم يف جميع  للعمالة يف  تدريبية 
لغري  �لعربية  �للغة  تعليم  يف  ذل��ك  �أك���ان  ���ش��و�ء  �مل��ج��الت 
�لناطقني بها لت�شهيل �ندماجمهم يف �ملجتمع �أو يف حفظ 
لإمكانية  بالإ�شافة  �ملعلومات  تكنولوجيا  يف  �أو  �ل��ق��ر�آن 

�لتدريب �ملهني لهم من خال مركز �لتعليم �مل�شتمر. 
�شامل  ب�شعادة  و�ل��ري  �لهام  �للقاء  ه��ذ�  "�أ�شعدين  وق��ال، 
�لق�شري رئي�س هيئة تطوير معايري �لعمل بال�شارقة، هذه 
ُتعنى بتطوير  �لهيئة �لفريدة من نوعها باملنطقة، و�لتي 
�أ�شعدين ما عرفته خال  �لإم��ارة. لقد  �لعمل يف  معايري 
�مل�شاهمة  وي�شعدنا  �لهيئة  ه��ذه  عمل  طريقة  ع��ن  �للقاء 
بال�شارقة.  �لعمل  بيئة  لتح�شني  خدمات  من  تقدمه  مبا 
�إىل مثل هذه �للقاء�ت �لتي ت�شاعدنا  ونحن نتطلع د�ئماً 

يف حتقيق مزيد من �لتعاون معها.
�مل�شتمر  �لتعليم  مركز  قيام  �أهمية  على  �لجتماع  و�أك���د 
بطرح دور�ت متخ�ش�شة لهيئة تطوير معايري �لعمل مثل 
و�لقو�نني  و�لأنظمة  �لعمالية  �لب�شرية  �مل��و�رد  يف  دور�ت 
�لعمالية.  �لعمل  ومعايري  �لعمال  �شكنات  و�إد�رة  �لعمالية 
ك��م��ا ط���رح �إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ع��اون يف �إج�����ر�ء در�����ش���ات بحثية 
�إقامة  ويف  �ل�شارقة  يف  �لعمل  ل�شوق  حتليلية  و��شتبانات 
بر�مج  �لعمل وت�شميم  �شوق  �لعمل حول  �لندو�ت وور���س 

توعية بعدة لغات. 

معايري العمل واجلامعة القا�شيمة تبحثان تن�شيق 
برامج تدريبية لتطوير مهارات العمال

رئي�س مالطا ي�شتقبل اجلروان ويوؤكد 
دعم بالده للمجل�س العاملي للت�شامح

�شفري االإمارات يلتقي وزير املالية واالقت�شاد البحريني

•• نيويورك -وام:

�أ�شادت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باجلهود �لإيجابية �لأخرية على �ل�شاحة 
�لدولية، للدفع قدما بجهود �ل�شام يف �ل�شرق �لأو�شط، وبناء �لثقة بني 

�لأطر�ف ل�شتئناف عملية �ملفاو�شات.
جاء ذلك خال بيان دولة �لإمار�ت �أمام �ملناق�شة ربع �ل�شنوية �ملفتوحة 
�لتي عقدها جمل�س �لأمن حول �حلالة يف �ل�شرق �لأو�شط، مبا يف ذلك 
�لعمل  مو��شلة  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  دع��ت  حيث  �لفل�شطينية،  �لق�شية 
للحفاظ على وقف �إطاق �لنار �لذي مت �لتو�شل �إليه بني �لإ�شر�ئيليني 
و�لفل�شطينيني، موؤكدة �أهمية خف�س �لت�شعيد يف كافة �أرجاء �لأر��شي 
�لفل�شطينية �ملحتلة. كما دعت يف �لوقت ذ�ته �إىل وقف جميع �لإجر�ء�ت 

و�ملمار�شات غري �ل�شرعية يف �لأر��شي �ملحتلة و�لتي من �شاأنها �أن تقو�س 
من �آفاق حل �لدولتني، ومنها بناء وتو�شيع �مل�شتوطنات، وم�شادرة وهدم 
�لقد�س  يف  خا�شة  لل�شكان  �لق�شري  و�لتهجري  �لفل�شطينية،  �ملمتلكات 

�ل�شرقية.
�إ�شر�ئيل  تتحمل  �أن  ���ش��رورة  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  �لإم�����ار�ت يف  دول���ة  و�أك����دت 
م�شوؤولياتها وفقا للقانون �لدويل، وق��ر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�شلة، 

مبا يف ذلك توفري �حلماية �لازمة للمدنيني �لفل�شطينيني.
�ل��و���ش��ع �لقانوين  ورك���زت دول���ة �لإم�����ار�ت على ���ش��رورة �حل��ف��اظ على 
و�لتاريخي �لقائم يف مدينة �لقد�س، ومتكني �لفل�شطينيني من ممار�شة 
�لأردنية  للمملكة  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل����دور  �ح����رت�م  م��ع  �ل��دي��ن��ي��ة،  �شعائرهم 
�لها�شمية يف �لو�شاية على �لأماكن �ملقد�شة يف �ملدينة. كما �شددت على 

�لتوتر يف مدينة  �أن تفاقم  �شاأنها  �إج��ر�ء�ت من  �أي  �تخاذ  �أهمية جتنب 
�لقد�س، �أو �أن توؤثر على �لرتتيبات �لتاريخية �ملتعلقة بامل�شجد �لأق�شى 

ب�شكل خا�س.
وح��ث��ت دول���ة �لإم�����ار�ت �ملجتمع �ل����دويل ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة ت��ق��دمي �لدعم 
�أو�شاع  من  له  يتعر�س  ما  ظل  يف  خا�شة  �لفل�شطيني،  لل�شعب  �ل��ازم 
موؤكدة  كوفيد19-،  جائحة  ب�شبب  تفاقمت  �شعبة  و�قت�شادية  �إن�شانية 
�لتز�مها �لتاريخي مع �ل�شعب �لفل�شطيني، �إذ �شاهمت �لدولة باأكر من 
لتمويل   ،2021 2013 وحتى  عام  �أمريكي، منذ  دولر  883 مليون 
�لقطاعات �حليوية ودعم جهود �لتنمية يف �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة 
ووكالة �لأون���رو�. و�أ���ش��ارت �إىل �أن��ه مت �إر���ش��ال 60 �أل��ف جرعة من لقاح 
�لعاجلة  �لطبية  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ن  ط��ن   36.6 م��ن  و�أك���ر  كوفيد19-، 

�لت�شدي  م��ن  لتمكينهم  غ��زة،  قطاع  يف  �لفل�شطينية  �لعائات  لآلف 
للجائحة، جمددة دعمها للجهود �لر�مية �إىل �لدفع قدما مبلف �إعادة 
وتوفري  فيها،  �لإن�شانية  �ملعاناة  من  للتخفيف  غ��زة،  قطاع  يف  �لإع��م��ار 

�لفر�س �لقت�شادية لل�شباب.
ويف ختام بيانها، �أكدت دولة �لإمار�ت موقفها �لثابت ب�شاأن دعمها �ملطلق 
�لفل�شطيني، م�شددة  لل�شعب  �مل�شروعة  �لفل�شطينية، و�حلقوق  للق�شية 
قيام  يف  يتمثل  �لق�شية  لهذه  و�ل�شامل  و�ل��د�ئ��م  �ل��ع��ادل  �حل��ل  �أن  على 
دولة فل�شطينية م�شتقلة وذ�ت �شيادة، على حدود �لر�بع من يونيو لعام 
1967، وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية، وفقا لقر�ر�ت جمل�س �لأمن ذ�ت 
�ل�شلة، ومرجعيات موؤمتر مدريد، ومبادرة �ل�شام �لعربية وغريها من 

�ملرجعيات �لدولية �ملتفق عليها.

االإمارات حتث املجتمع الدويل على تقدمي الدعم لل�شعب الفل�شطيني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�م�س  للف�شاء  �لإم���ار�ت  وكالة  وّقعت 
�لف�شاء  وك���ال���ة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
لتعزيز   CNES �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
�لتعاون يف �لبحث �لعلمي و��شتك�شاف 
لت�شريع  �مل���ع���ارف  وت���ب���ادل  �ل��ف�����ش��اء 
�لب�شري،  و�لتقدم  �لقت�شادي  �لنمو 
ويعزز  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا 
م�شرية  خدمة  يف  �لدولية  �ل�شر�كات 

�لعلم و�ملعرفة يف علوم �لف�شاء.
على  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وج���رى 
�لذي  �لف�شاء  �أ�شبوع  هام�س فعاليات 
دبي"،   2020 "�إك�شبو  ي��ح��ت�����ش��ن��ه 
ح��ي��ث وق��ع��ه م��ن �جل��ان��ب �لإم���ار�ت���ي 
م��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم����ريي، 
�ملتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة 
�لإمار�ت  وك��ال��ة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لإ�شر�ئيلي  �جل��ان��ب  وم��ن  للف�شاء، 
معايل �أوريت فركا�س هكوهن، وزيرة 
�لب��ت��ك��ار و�ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور،  وذل�����ك  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، 
���ش��امل �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، م��دي��ر ع���ام وكالة 
�لقا�شم،  و�إبر�هيم  للف�شاء،  �لإم��ار�ت 
يف  �لف�شاء  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لعميد  و  للف�شاء  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة 
لوكالة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �أورون،  �أوري 
وكالة  م���ن  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  �ل��ف�����ش��اء 
كبار  من  وعدد  �لإ�شر�ئيلية،  �لف�شاء 

�مل�شوؤولني من �لطرفني.
�لعمل  �إط���������ار  �لت����ف����اق����ي����ة  وحت���������ّدد 
�ملعارف  لتبادل  ��شرت�تيجية  ل�شر�كة 
و�خل���رب�ت يف جم��الت جمع وحتليل 
�ل��ف�����ش��ائ��ي��ة، ح��ي��ث ت�شع  �ل���ب���ي���ان���ات 
�لأ�ش�س �ملثالية ل�شر�كة طويلة �لأمد 
بني �جلانبني يف خدمة م�شرية �لعلم 

و�ملعرفة و�لب�شرية.
و�شتعمل �لدولتان مبوجب �لتفاقية، 
بينهما  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  على 
�ملجالت  م���ن  و�����ش���ع���ة  جم��م��وع��ة  يف 
�لأول�����وي�����ة، مب���ا يف  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة ذ�ت 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ش��ت��ك�����ش��اف  ذل���ك 
�لبيانات  وحت���ل���ي���ل  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي 

ورحات �لف�شاء و�لتعليم وغريها.
وتن�س �لتفاقية كذلك على م�شاركة 
����ش���رك���ت���ني م�����ن �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����س 
لتطوير  عر�س  تقدمي  يف  �لإم��ار�ت��ي 
 "2 "بريي�شيت  ملهمة  علمية  �أج��ه��زة 
تهدف  و�لتي  �لقمر  �إىل  �لإ�شر�ئيلية 
للهبوط مبركبة ف�شائية على �لقمر 

ي�شكل  مم���ا   ،2024 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
�لقطاع  مل�شاهمة  �إ�شافية  نوعية  نقلة 
�خلا�س �لإمار�تي يف جهود ��شتك�شاف 
�لف�شاء و�ل�شتثمار يف علومه و�أبحاثه 

و�أجهزته.
يف  �لتعاون  كذلك  �لتفاقية  و�شملت 
م�شروع بحثي م�شرتك بني �جلامعات 

و�إ�شر�ئيل،  يف كل من دول��ة �لإم���ار�ت 
حول تطبيقات ف�شائية منها �لك�شف 
ور�شم  �حل��م��ر�ء،  �لنخيل  �شو�شة  ع��ن 
بالإ�شافة  �جل�����وي،  �ل��ه��ب��اء  خ���ر�ئ���ط 
على  �لأحمر  �ملد  ظاهرة  مر�قبة  �إىل 
�لبيانات  خال  من  وذل��ك  �ل�شو�حل، 
�جلانب  �شي�شاركها  �ل��ت��ي  �لف�شائية 

�لقمر  م�������ش���روع  م����ن  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
�لغطاء  ملر�قبة  �مل�شغر  �ل�شطناعي 
�لنباتي و�لبيئة، وهو م�شروع م�شرتك 
�ل�شر�ئيلية وبني  �لف�شاء  بني وكالة 

�لوكالة �لفرن�شية للف�شاء.
يو�شف  ب���ن���ت  �����ش����ارة  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة  �لأم����ريي 

وكالة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة 
تبادل  يعترب   " للف�شاء..  �لإم�����ار�ت 
�لف�شاء  �ملعارف و�خل��رب�ت يف جم��ال 
جزًء� �أ�شا�شيًّا من روؤية دولة �لإمار�ت 
تناف�شي  وطني  ف�شائي  قطاع  خللق 
�مل�شتقبلي،  �لنمو  يحقق  وم�����ش��ت��د�م، 
عاماً  للخم�شني  م�����ش��ريت��ن��ا  وي��ر���ش��خ 

�لتعاون  �أن  ن����وؤم����ن  ح���ي���ث  �مل���ق���ب���ل���ة، 
كانت  �لتاريخ  م��دى  على  و�ل�شر�كات 
�ملفتاح لأكر بر�مج �لف�شاء جناحاً يف 

�لعامل على مدى �لتاريخ".
�إ�شر�ئيل  متتلك   " معاليها  و�أ�شافت 
يف  وم��ت��ط��ور�ً،  ن�شطاً  ف�شائياً  قطاعاً 
حني دخلت دولة �لإمار�ت �لتاريخ من 
�أو�شع �أبو�به بان�شمامها لقائمة �لدول 
�مل�شتك�شفة للف�شاء، و�متاكها لروؤية 
وي�شعدنا  �مل�شتقبل.  �شناعة  يف  ثاقبة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إطار هذه  يف 
�مل�شرية  خل��دم��ة  ج��ه��ودن��ا  ن��وح��د  �أن 

�لعاملية يف علوم �لف�شاء".
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ع���ايل �أوري������ت 
�لبتكار  وزي������رة  ه��ك��وه��ني  ف���ارك���ا����س 
�لإ�شر�ئيلية..  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم 
ولكن  �لتفاقات،  �حلكومات  توقع   "
بينها هي  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��ع��وب 
ا. �إ�شر�ئيل هي  من ت�شنع �ل�شام حقًّ
دولة ر�ئدة دوليًّا يف جمالت �لأبحاث 
و�لتكنولوجيا  و�ل���ع���ل���وم  و�ل��ف�����ش��اء 
بالنيابة  �ل��ي��وم،  وي�شعدين  �ملتقدمة. 
عن حكومة �إ�شر�ئيل، �أن �أوقع �شل�شلة 
وكالتي  ب��ني  للتعاون  �لت��ف��اق��ات  م��ن 
و�لإمار�تية  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ف�����ش��اء 
�أ�شكر  ور�ئ��������دة.  م��ه��م��ة  جم�����الت  يف 
�لتعاون  �لأم����ريي على  ���ش��ارة  م��ع��ايل 
�أ�شرفت على �إجن��ازه بني  �لبناء �لذي 
�لوكالتني. وبف�شل هذ� �لعمل، نطلق 
م��ت��ق��دم��ة مل�شلحة  م���ب���ادر�ت  ب��ال��ف��ع��ل 
�مل�شرتك.  و�ل��ب��ح��ث  �أب��ن��ائ��ن��ا  ت��ع��ل��ي��م 
ون��ت�����ش��ارك �ل���روؤي���ة م��ع م��ع��ايل �شارة 
�لأمريي لت�شخري �لعلوم و�لف�شاء، ل 
كحافز �قت�شادي وح�شب، بل لتوحيد 
�أجيال  يف  عالية  ثقافة  وبناء  �لقلوب 

�مل�شتقبل".

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  ك�شفت 
 2020 �إك�شبو  يف  م�شاركتها  �أجندة 
دبي �ملت�شمنة جمموعة من �ملوؤمتر�ت 
�لقليمية و�لدولية  و�لتي تهدف �إىل 
�لتعريف بتنوع وثر�ء �مل�شهد �لثقايف 
وتعك�س مدى تطور �لإنتاج �لإبد�عي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�لفكري يف 
عاملياً  مكانتها مركز�ً  وتعزز  �ملتحدة، 

يف هذ� �ملجال.
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وت�����ش��ع��ى 
م��ن خ��ال م��ب��ادر�ت��ه��ا �ل��ت��ي تت�شمن 
توفري  �إىل  عاملية  ومهرجانات  قمماً 
�لبّناء بني  بيئة تدعم وتعزز �حل��و�ر 
خمتلف �لثقافات و�ل�شعوب �نطاقاً 
من �شعار �ملعر�س "تو��شل �لعقول.. 
ت�شتعر�س  ك��م��ا  �مل�شتقبل"،  و���ش��ن��ع 
�إثر�ء �مل�شهد  دورها �ل�شرت�تيجي يف 
مقومات  ك���اف���ة  وت���وف���ري    ، �ل��ث��ق��ايف 
�لإم����ار�ت  م�شاهمة  وت���ربز  �ل��ن��ج��اح، 
و�لثقافية  �لفنية  �حلركة  تطوير  يف 
عاملياً، ف�شًا عن بناء �شبكة عاقات 
�لإقليمية  �مل���ن���ظ���م���ات  م�����ع  ق����وي����ة 

و�لدولية يف هذ� �ملجال.
تنظمها  �لتي  �لفعاليات  تهدف  كما 
�إىل  �إك�شبو  معر�س  يف  �لثقافة  وز�رة 
�إب������ر�ز �ل��ه��وي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�ل����رت�ث 

�لإن�����������ش�����اين و�حل�����������ش�����اري ل����دول����ة 
�لإمار�ت، وت�شليط �ل�شوء على تقدم 
لل�شناعات  �لد�عمة  �لتحتية  بنيتها 
وتطورها  و�لإب����د�ع����ي����ة    �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لقت�شاد  ب���ن���اء  مم��ك��ن��ات  ك����اإح����دى 
�ملعريف �مل�شتد�م، �لتي ت�شهم يف حتقيق 

�لتنمية �مل�شتد�مة �ل�شاملة.

االإمارات وجهة عاملية
وق����ال����ت م���ع���ايل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
و�ل�شباب:  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  �ل��ك��ع��ب��ي، 
"ميثل هذ� �ملعر�س فر�شة لاإ�شاءة 
ع��ل��ى م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه دول����ة �لإم������ار�ت 
م��ن ت��ن��وع م��ع��ريف وث��ق��ايف ق��ائ��م على 
�ل���ت�������ش���ام���ح و�ل����ت����اق����ي �لإن���������ش����اين 
و�لثقافات  �ل��ع��ق��ول  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
�شكل هوية  �إرث طاملا  �لأخ��رى؛ وهو 
دعائمها  �أر���ش��ى  ل���اإم���ار�ت  معرفية 
�ل���و�ل���د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل 
ثر�ه، و�لآب��اء �ملوؤ�ش�شون، ونهج �شارت 
ع��ل��ي��ه ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى مدى 
�خلم�شني عاماً �ملا�شية، وتتطلع من 
�ملقبلة،  ع��ام��اً  �خلم�شني  �إىل  خ��ال��ه 
مبا يعك�س ر�شالة �لإمار�ت �لإن�شانية 
من  �مل�شتمدة  وقيمها  و�حل�����ش��اري��ة 

موروثنا �لثقايف".
يف  "م�شاركتنا  م��ع��ال��ي��ه��ا:  و�أ���ش��اف��ت 

هذ�  يف  و�ل�������ش���ب���اب  �ل���ث���ق���اف���ة  وز�رة 
�نطاقاً  تاأتي  �ل�شرت�تيجي  �حلدث 
من روؤيتنا �لهادفة �إىل تكري�س مكانة 
�لقطاع �لثقايف و�لإعامي و�ل�شبابي 
وت��ع��ظ��ي��م م�����ش��اه��م��ت��ه ك��ق��ط��اع منتج 
وف��اع��ل يف �لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي، من 
�لثقافية  بال�شناعات  �لنهو�س  �أج��ل 
قدر�ت  و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  و�لإب���د�ع���ي���ة 
و�إبد�عاتهم،   وط��اق��ات��ه��م  �ل�����ش��ب��اب 
�لأم������ر �ل�����ذي ي��ك��ر���س م��ك��ان��ة دول���ة 
ع���امل���ي���ة يف دعم  ك���وج���ه���ة  �لإم����������ار�ت 
و�لثقافة  �حلديث  و�لإع��ام  �ل�شباب 

و�لإبد�ع بكافة �أ�شكاله".

املــــوؤمتــــر الـــعـــاملـــي لــالقــتــ�ــصــاد 
االإبداعي

�إك�������ش���ب���و خال  يف  �ل����������وز�رة  ت��ن��ظ��م 
دي�شمرب   9 ول��غ��اي��ة   7 م���ن  �ل���ف���رتة 
لاقت�شاد  �لعاملي  "�ملوؤمتر   2021
مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  وذل�����ك  �لإبد�عي"، 
�لدولية  بال�شنة  �لإم������ار�ت  �ح��ت��ف��اء 
لاقت�شاد �لإبد�عي من �أجل �لتنمية 
مناق�شة  �إىل  ي�شعى  حيث  2021؛ 
لابتكار  �ل���د�ع���م���ة  �ل�����ش��ب��ل  �أف�����ش��ل 
�لإبد�عية،  �مل�شاريع  يف  و�ل�شتثمار 
للنمو،  �جل���دي���دة  �ل��ف��ر���س  وت���وف���ري 
ومت���ك���ني �مل����و�ه����ب �لإب����د�ع����ي����ة على 

�مل�شتوى �لعاملي.

�لتي  �لتحديات  على  �مل��وؤمت��ر  ويركز 
قطاع  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�شتها 
و�لإبد�عية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
و�إق����ام����ة ف���ر����س ج���دي���دة ت���ع���زز من 
ريادة �لأعمال �لإبد�عية، حتى تكون 
للت�شامح  د�ع���م���ة  و���ش��ي��ل��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
وتكري�س  �لج��ت��م��اع��ي،  و�ل��ت��م��ا���ش��ك 
و�لتنمية  �ل�����ش��ام��ل  �ل��ت��ع��ايف  م��ف��ه��وم 
�مل�������ش���ت���د�م���ة، ح���ي���ث ت��ع��م��ل �ل�������وز�رة 
�ملبدعني  لدعم  وطني  برنامج  على 
و�مل��م��ي��زي��ن و�مل���وه���وب���ني، مب���ا يجعل 
�لإم��������ار�ت وج��ه��ة ر�ئ�����دة وع��امل��ي��ة يف 
هذ� �ملجال. و�شيجمع �ملوؤمتر �لعاملي 
لاقت�شاد �لإبد�عي 2021 ممثلني 
�ل�شيا�شات  و���ش��ن��اع  �حل��ك��وم��ات  ع��ن 
�لدولية و�خلرب�ء ورجال  و�ملنظمات 
�ملقرر  من  حيث  و�ملبدعني،  �لأعمال 
�أحدهما  �جتماعني  عقد  ي�شهد  �أن 
لأ�شحاب �لقت�شاد �لإبد�عي، و�لآخر 
من�شة  و���ش��ي��م��ّث��ل  وز�ري،  �ج���ت���م���اع 
ل��ل��م��ه��ت��م��ني ب��الق��ت�����ش��اد �لإب����د�ع����ي 
�لأفكار  لتبادل  �مل�شلحة،  و�أ���ش��ح��اب 
ومناق�شة  �ل���ت���ح���دي���ات  وم����و�ج����ه����ة 
�لفر�س �جلديدة، وبناء �شبكات لدعم 

منو �لقت�شاد �لإبد�عي �لعاملي.

جائزة ومهرجان الربدة
وخ���ال �ل��ف��رتة م��ن 19 وح��ت��ى 21 

"جائزة  �ل��������وز�رة  ت��ن��ظ��م  دي�����ش��م��رب، 
تعزيز  ب���ه���دف  �لربدة"  وم���ه���رج���ان 
ثقايف  ك���م���رك���ز  �لإم�������������ار�ت  م���ك���ان���ة 
وح��ا���ش��ن��ة ل��ل��ف��ن��ون �لإب���د�ع���ي���ة عرب 
ومعار�س  متنوعة،  ح��و�ري��ة  جل�شات 
ي�شارك  �لتي  �لأد�ء  وع��رو���س  فنية، 
و�ملبدعني  �ملفكرين  م��ن  نخبة  فيها 
دول  خمتلف  م��ن  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شهد  يف 
من�شة  �مل��ه��رج��ان  �شيوفر  �إذ  �ل��ع��امل، 
و�لأف����ك����ار، وتطوير  �ل�����روؤى  ل��ت��ب��ادل 
�إبد�عية م�شرتكة لاحتفاء  م�شاريع 
�إىل  وي��ه��دف  �لإ���ش��ام��ي��ة،   بالثقافة 
ثقايف  كمركز  �لإم���ار�ت  مكانة  تعزيز 
وح��ا���ش��ن��ة ل��ل��ف��ن��ون �لإب���د�ع���ي���ة عرب 
ومعار�س  متنوعة،  ح��و�ري��ة  جل�شات 
فيها  ي�شارك  �لأد�ء  وع��رو���س  فنية، 
نخبة من �ملبدعني يف �مل�شهد �لثقايف 
يوفر  �ل��ع��امل، مب��ا  دول  م��ن خمتلف 
م��ن�����ش��ة ل���ت���ب���ادل �ل��������روؤى و�لأف����ك����ار 
م�شرتكة  �إبد�عية  م�شاريع  وتطوير 

لاحتفاء بالثقافة �لإ�شامية.
تكرمي  �إىل  �جل����ائ����زة  ت���ه���دف  ف��ي��م��ا 
فنون  �أرب��ع��ة  يف  �ملتميزين  �مل��ب��دع��ني 
�ل���زخ���رف���ة، و�خلط  �إ���ش��ام��ي��ة، ه���ي 
�لتقليدي و�حلديث، و�ل�شعر �لنبطي 
�لتيبوغر�يف؛  و�لت�شميم  و�لف�شيح، 
 1557 ����ش��ت��ق��ب��ل��ت �جل����ائ����زة  ح��ي��ث 
فئاتها  يف  للُم�شاركة  ت�شجيل  طلب 

�لرئي�شية وذل��ك من 56 دول��ة حول 
�لعامل. 

قمة �للغة �لعربية
�للغة  "قمة  �أي�����ش��اً  �ل�����وز�رة  وت��ن��ظ��م 
�لعاملي  �ل��ي��وم  م��ع  تز�منا  �لعربية" 
ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل����ذي ي�����ش��ادف 18 
و�قع  ملناق�شة  ع��ام،  ك��ل  م��ن  دي�شمرب 
ومعيقات  وحتدياتها،  �لعربية  �للغة 
�نت�شارها يف �ملجتمعات غري �لناطقة 
مو�شوعية  ب����روؤي����ة  ل���ل���خ���روج  ب���ه���ا، 
ل��و�ق��ع��ه��ا، ك��ون��ه��ا م��ن رك��ائ��ز �لهوية 
�ملجتمعات  يف  �لتفاعل  �أدو�ت  و�أه���م 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن ج��ه��ة، و ك��ون��ه��ا و�شيلة 
�ملعا�شرة  نحو  �مل��ع��ريف  �لن��خ��ر�ط  يف 
جهة  من  �لو�عد  و�مل�شتقبل  �لو�عية 
�أخرى، ولإبر�ز �جلهود �لكبرية �لتي 
ق��ام��ت ب��ه��ا دول����ة �لإم�������ار�ت كوجهة 
"�ل�شاد"،  ب��ل��غ��ة  ل��ل��ن��ه��و���س  ع��امل��ي��ة 
وذل���ك عرب  ع��امل��ي��اً،  وت��ع��زي��ز مكانتها 
لتطويرها،  م���������ش����ار�ت  م���ن���ظ���وم���ة 
وت��ك��ري�����س �أه���م���ي���ة �ل��ع��م��ل ب��ه��ا عرب 
جمموعة من �ملبادر�ت �لفاعلة نظر�ً 
ملا متثله �للغة �لعربية من كونها تعد 
و�حلفاظ  �لوطنية"،  �لهوية  "قلب 

عليها من �لأولويات �ل�شرت�تيجية.
وت���ه���دف �ل���ق���ّم���ة �ل���ت���ي ت���ق���ام يومي 
�أهّم  �إىل مناق�شة  دي�شمرب   20-19

جمالتها  يف  �لعربية  �للغة  ق�شايا 
خال  م��ن  �ملختلفة  وم��و���ش��وع��ات��ه��ا 
ب���رن���ام���ج ث����ري ���ش��ي��ت��م �ل��ك�����ش��ف عنه 
�مل��ق��ب��ل��ة. ك��م��ا �شرتّكز  خ���ال �لأي�����ام 
جملة  ع��ل��ى  جل�شاتها  خ���ال  �ل��ق��م��ة 
��شت�شر�ف  �أب���رزه���ا  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن 
مو�شوعات �لن�شخة �لثانية من تقرير 
حالة �للغة �لعربّية وم�شتقبلها �لذي 
ت�شدره �لوز�رة بال�شر�كة مع �ملجل�س 
ومناق�شة  �لعربية  للغة  �ل�شت�شاري 
�لأول  �لتقرير  وتو�شيات  نتائج  �أه��م 
وبحث   ،2020 دي�شمرب  يف  �ل�شادر 
�شبل �لتعاون لإطاق م�شاريع جديدة 

يف جمال �للغة �لعربية وتطويرها.

اجتماع وزراء الثقافة العرب
�ل�  " �ل���دورة  �ل����وز�رة  ت�شت�شيف  كما 
عن  �مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء  ملوؤمتر   22
�لعربي  �لوطن  يف  �لثقافية  �ل�شوؤون 
20 دي�شمرب و�لذي  و   19 "، يومي 
�شيعمل على مر�جعة �خلطة �ل�شاملة 
ويتناول  وتطويرها  �لعربية  للثقافة 
تو�جه �حلفاظ على  �لتي  �لتحديات 
وي��ن��اق�����س توحيد  �ل���ث���ق���ايف،  �ل�����رت�ث 
�ل�شرت�تيجية  �ل���ع���رب���ي���ة  �جل����ه����ود 
لتطوير منظومة �ل�شناعات �لثقافية 
و�لبد�عية، وجمالت �لعمل �مل�شرتك 
مع  �لعربي  �لثقايف  �لتعاون  لتعزيز 

�لعامل من  �لثقافات يف دول  خمتلف 
خال �شل�شلة من �ملبادر�ت و�مل�شاريع 
�مل�����ش��رتك��ة، ك��م��ا ي��ل��ق��ي �ل�����ش��وء على 
�جلهود �لكبرية �لتي قامت بها دولة 

�لإمار�ت يف هذه �ملجالت.
�إط�����ار عاقات  وي���اأت���ي �لج��ت��م��اع يف 
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  بني  �لتعاون 
�لعربية  و�ملنظمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
)�ألك�شو(،  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية 
وت���ن���ف���ي���ذ� ل����ق����ر�ر �ل��������دورة �حل���ادي���ة 
�مل�شوؤولني  �لوزر�ء  ملوؤمتر  و�لع�شرين 
�لوطن  �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف  �ل�������ش���وؤون  ع���ن 
�ل��ع��رب��ي؛ حيث ح��ّق��ق �مل��وؤمت��ر خال 
من  م��ه��م��اً  ر���ش��ي��د�  �ملختلفة  دور�ت����ه 
�ملكا�شب و�لإجن��از�ت، ت�شمل جمالت 
�مل�شرتك.  �ل��ع��رب��ي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��م��ل 
وف��ت��ح �آف���اق���اً ج��دي��دة ل��ب��ل��ورة خطط 
ترفع  ث���ق���اف���ي���ة  وم�������ش���اري���ع  ن���وع���ي���ة 
�لثقافة �لعربية �إىل �ملنزلة �لتي هي 

بها جديرة بها.

وزارة الثقافة وال�شباب ت�شت�شيف موؤمترات دولية يف اإك�شبو 2020 دبي

�صمن فعاليات اأ�صبوع الف�صاء يف اإك�صبو 2020 دبي

وكالة االإمارات للف�شاء والوكالة االإ�شرائيلية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

•• عجمان-وام:

عقدت �للجنة �لعليا �لد�ئمة للقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
دبي  �إك�شبو  مبعر�س  "فزعة"  ق��اع��ة  يف  �ل���دوري  �جتماعها 
�حلدث  لدعم  �ملبذولة  �لوطنية  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف   2020

�لدويل �لأ�شخم �لذي ت�شت�شيفه دولة �لإمار�ت.
�هلل  عبد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �لجتماع  ت��ر�أ���س 
�لعميد  �شعادة  بح�شور  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي 
�مل�شاندة،  �مل��و�رد و�خلدمات  �لرزي مدير عام  مبارك خلفان 
�لعمليات  ع���ام  م��دي��ر  �مل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �هلل  ع��ب��د  و�ل��ع��م��ي��د 
ب�شرطة  �لإد�ر�ت  م���در�ء  م��ن  �للجنة  و�أع�����ش��اء  �ل�شرطية، 

عجمان.
�أع�شاء  بال�شباط  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �شعادة  ورح��ب 
�للجنة �لعليا �لد�ئمة، م�شيد�ً بجهودهم �ملتميزة و�إجناز�تهم 
�لإن�شان،  �حل��ي��اة وحماية  وج���ودة  و�لأم���ان  �لأم���ن  تعزيز  يف 
�إك�شبو  معر�س  يف  �لد�ئمة  �للجنة  �جتماع  �نعقاد  �أن  موؤكد�ً 
فعاليات  لدعم  عجمان  �شرطة  جهود  �شمن  جاء   2020
�ملعر�س وتاأكيد�ً على �مل�شوؤولية �لوطنية �مل�شرتكة يف تعزيز 
�ل�����ش��ورة �مل�شرقة ل��دول��ة �لإم����ار�ت م��ن خ��ال �إب���ر�ز جتربة 

��شتثنائية يف ��شت�شافة هذ� �حلدث �لعاملي.
للم�شتقبل  �جلاهزية  تقرير  مناق�شة  �لجتماع  خ��ال  ومت 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ل�شتباقية  لتحقيق  عجمان  ل�شرطة 

بالإ�شافة  �ل�شر�كات �ملجتمعية،  يف تقدمي �خلدمات وتعزيز 
نظام  بتطبيق  يتعلق  فيما  �لتطويرية  �مل�شاريع  مناق�شة  �إىل 
�ل�شبل لدعم  �أف�شل  مناق�شة  مت  كما  �لقيادة.  يف  �شيجما   6
�إك�����ش��ب��و، م��ن خ���ال ت�شجيع وحث  جن���اح ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س 
موظفي �شرطة عجمان وعموم �جلمهور على زيارة �ملعر�س 
�جلهود  �شمن  وذلك  لإك�شبو،  �ملميزة  بالتجربة  و�ل�شتمتاع 
��شت�شافة  م���ن  �ل���دول���ة  ور���ش��ال��ة  ه���دف  لتحقيق  �مل��ب��ذول��ة 
�ملعر�س. ويف �خلتام ثمن �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد 
�هلل �لنعيمي �جلهود �ملبذولة لأع�شاء �للجنة �لعليا �لد�ئمة، 
مبا  للقيادة  �ل�شرت�تيجية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  حتقيق  على  و�لعمل 

يعزز �لر�شا و�ل�شعادة ويدعم متيز م�شرية �شرطة عجمان.

�شرطة عجمان تناق�س جاهزيتها للم�شتقبل يف اإك�شبو 2020 

• االتفاقية ت�صع االأ�ص�س املثالية ل�صراكة طويلة االأمد بني اجلانبني يف خدمة م�صرية العلم واملعرفة والب�صرية 
• �صركتان من القطاع اخلا�س االإماراتي ت�صاركان بتقدمي عر�س لتطوير اأجهزة علمية ملهمة بريي�صيت 2 االإ�صرائيلية اإىل القمر

واخلربات يف جمال الف�صاء املعارف  وتبادل  لتطوير  امل�صرتكة  الروؤية  على  توؤكد  • االتفاقية 
• �صارة االأمريي: تبادل املعارف واخلربات يف جمال الف�صاء جزء اأ�صا�صي من روؤية دولة االإمارات خللق قطاع ف�صائي وطني تناف�صي وم�صتدام

- التعاون وال�صراكات هي املفتاح الأكرث مهمات الف�صاء جناحًا يف العامل على مدى التاريخ
• اأوريت فركا�س هكوهني: ي�صعدين اليوم بالنيابة عن حكومة اإ�صرائيل, اأن اأوقع �صل�صلة من االتفاقات للتعاون بني وكالتي الف�صاء االإ�صرائيلية واالإماراتية يف جماالت مهمة ورائدة

•• ال�شارقة -الفجر: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ُت�����ش��ارك 
�لدويل  �لتعليم  م��ع��ر���س  يف  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شارقة  �إك�شبو  �ملُقام يف  �ل�شابع ع�شر 
�أكتوبر   21-19 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف 

�جلاري.
م��دي��ر عمادة  �ل��ع��ام��ري،  �شعود  وق���ال 
جامعة  يف  و�ل���ت�������ش���ج���ي���ل  �ل����ق����ب����ول 
"ُي�شعدنا ُم�شاركة �جلامعة  �لإمار�ت: 
و�لذي  �ملُهم،  �ل��دويل  �ملعر�س  يف هذ� 
و�أولياء  �لطلبة  ينتظره  حدثاً  �أ�شبح 
ُتقّدمه  م���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ّرف  �أم����وره����م 

�جلامعات من �خت�شا�شات ومناهج مّت 
�حتياجات  لتلبية  ت�شميمها خ�شي�شاً 

�ل�شوق �ملتغرية �ليوم، 
ي��ت��ي��ح فر�شة  �مل��ع��ر���س  وق����ال �ن ه���ذ� 
�للتقاء ب�شّناع �لقر�ر، �ملدر�ء، روؤ�شاء 
�لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�شاء  �لأق�شام 
�ملوؤ�ش�شات  �أ����ش���ه���ر  مُي���ّث���ل���ون  �ل���ذي���ن 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لأك���ادمي���ي���ة 
�لقر�ر�ت  �أه��م  �ّتخاذ  على  ملُ�شاعدتهم 
وحياتهم  �ملهني  مب�شتقبلهم  �ملُتعّلقة 
على كافة �لأ�شعدة. كما ُي�شّكل فر�شة 
ل�شتعر��س  �جل��ام��ع��ة  �أم�����ام  مُم���ّي���زة 
فيما  و�مل�شتقبلية  �حلالية  بر�جمها 

يخ�ّس �لدر��شة �جلامعية و�لدر��شات 
و�لتدريبية،  �ملهنية  و�ل���دور�ت  �لعليا 
�ملحليني  �ل��ط��ل��ب��ة  م����ع  و�ل���ت���و�����ش���ل 

و�لعامليني".
ب��اأن جامعة  "نفتخر   : قائا  و�أ�شاف 
دور�ً  تلعب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ومو�كبة  حتقيق  يف  و�إي��ج��اب��ي��اً  ف��ّع��اًل 
�لعلمية يف  �لإم�����ار�ت  ت��وّج��ه��ات دول���ة 
لتطوير  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ع��ل��وم  ت��وظ��ي��ف 
�مل�شتقبلية،  للتحديات  حلول  و�بتكار 
و�مل�شاريع  �مل���ب���ادر�ت  دع���م  خ���ال  م��ن 
�لعلوم  مبخرجات  �ملرتبطة  �لبحثية 
��شتعد�د�ً  وذل������ك  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 

للخم�شني عاماً �ملقبلة".
" ح��ّق��ق��ت جامعة  �ل���ع���ام���ري:  وق�����ال 
�شمعة  �مل�شتقبل-   �لإم��ار�ت-ج��ام��ع��ة 
عالية ر�ئدة بني �لأكادمييني وجهات 
�لعمل يف �ملنطقة من خال ح�شورها 
�ملُتمّيزة  و�خل����رب�ت  �ملُ��ت��ز�ي��د  �ل���دويل 
لأع�شاء هيئة �لتدري�س، حيث �حتّلت 
�جلامعة �ملرتبة �لأوىل يف �ملنطقة من 
حيث ن�شبة حملة درجة �لدكتور�ة بني 
موؤ�ّشر  وه��و  �لتدري�س،  هيئة  �أع�شاء 
ق���وي ع��ل��ى �ل���ت���ز�م ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 

بدمج �لتدري�س مع �لبحث �لعلمي".
�إطار  "يف  بالقول:  ت�شريحه  و�ختتم 

لا�شتعد�د  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���ود  دع���م 
للخم�شني عاماً �ملقبلة، تتطّلع جامعة 
مكانتها  على  �ل��ت��اأك��ي��د  �إىل  �مل�شتقبل 
يف  و�لإ�شهام  �جلامعات،  بني  �ل��ر�ئ��دة 
 ،"2071 �لإم����ار�ت  "مئوية  حتقيق 
�لعلوم  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز  خ�����ال  م����ن 
�لف�شاء،  �ملُ��ت��ق��ّدم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  و�لب��ت��ك��ار،  �لهند�شة 
تدعيم  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  و�ل�������ش���ح���ي���ة، 
و�لوطنية  �لأخاقية  �لقيم  وتثبيت 
�لطاب  ل����دى  �لإي���ج���اب���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
�لهادفة  و�قرت�حاتهم  �أفكارهم  ودعم 
وغر�س  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف  �إىل 

تعليمهم  عرب  لديهم  �لنفتاح  ثقافة 
ت���اري���خ وث���ق���اف���ات وح�������ش���ار�ت �ل����دول 
جديدة،  ل��غ��ات  وتدري�شهم  �لأخ����رى، 
بيئة  �إىل  �جلامعة  ف�شًا عن حتويل 

ريادة  جم��ال  يف  للموهوبني  حا�شنة 
مر�كز  تعزيز  عرب  و�لبتكار  �لأعمال 
وتعزيز  �جلامعة،  يف  �لعلمي  �لبحث 
للطلبة  ج��اذب��ة  بيئة  ل��ت��ك��ون  ري��ادت��ه��ا 

و�لأك���ادمي���ي���ني و�ل��ب��اح��ث��ني م��ن كافة 
�لتي  �لأوىل  �لعامل، و�جلامعة  �أرج��اء 
�إمار�تيني  وب��اح��ث��ني  علماء  حتت�شن 
موهوبني وُمتمّيزين حملياً وعاملياً".

جامعة االإمارات ُت�شارك يف معر�س التعليم الدويل بال�شارقة
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العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لعكاوي تامي 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2721441 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة حممد عاطى �شامل م�شلم �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف من�شور نا�شر ر��شد �شامل �جلنيبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ريد ت�شري لاأثاث  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شتعمل رخ�شة رقم:3848384 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة عبد�لعزيز حممد ح�شني �حمد �ملرزوقي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف خليل عثمان ح�شني �بر�هيم �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
فام  لبيل  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:1956999 
تعديل وكيل خدمات 

 �إ�شافة طال حممد عبد�لر�شا حممد �ملازمى
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نعيمه بجطيط %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �حلربى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جود و�ي للو�شاطة �ملالية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3950170 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عمر فاروق حممد ��شماعيل �لعو�شى  %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة ح�شني حم�شن �شعد �شعيد �ملحرمى  %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �شعيد م�شلم �شامل �ملحرمى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شادى حممود �شابونى
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون هري �شتوري 

للرجال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2286370 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �حمد حممد جمعه بن �شر�ى �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد خمي�س نا�شر بالعياره �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شناب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2962333 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لأختيار 

�لح�شن للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3684278 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكاكني 

�وناين
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3670549 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مطعم �بوفهمي ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي - �لرحبه - �ملالك/دينا �حمد �شعيد عبد�لرحمن 

- عزة ومنال حممد �شعيد دعفو�س
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1071853 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت   2
�لد�رية ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/5 وذلك بناء على 
قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/10/20    - بالرقم:2145001119 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ل�شايل �لعاملية للخدمات �لر�شمية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح �ل�شناعية - ق1 - منطقة �خلدمات �لبرتولية 

- د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1049484 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

قانوين  كم�شفي    ، قانونيون  حما�شبون   - �ل�شادة/�لقمة  تعيني   -  2
بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/10/18  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105031849 

-   تاريخ �لتعديل:2021/10/20
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:لوف دوت للتجارة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2879405 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

  ، �ل�شريبية  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �ل�شادة/ر��شد  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر 

2299971D540AB432971B:بالرقم
تاريخ �لتعديل:2021/10/20

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فات فري لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2923430 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /

ح�شني حميى �لدين عبد�حلليم ح�شني عو�د من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شني حميى �لدين عبد�حلليم ح�شني عو�د من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق �بر�هيم عبيد �لقاز �لنعيمى
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ فات فري لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

FLAT FREE GENERAL MAINTENANCE L.L.C
�إىل/ فات فري ل�شيانة �ملباين - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

FLAT FREE BUILDING MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / حذف و�شيط جتاري  4610010

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وينرت روز للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3658816 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ريا�س �لدين نور نبى %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ح�شني عبد�لكرمي ح�شني عي�شى �ل على من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شني عبد�لكرمي ح�شني عي�شى �ل على من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ وينرت روز للمقاولت �لعامة
WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING

�إىل/ وينرت روز للمقاولت �لعامة ذ.م.م
WINTER ROSE GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إيكو �شيف للتدريب و �ل�شت�شار�ت   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2306000 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �إيكو �شيف للتدريب و �ل�شت�شار�ت
ECOSAFE TRAINING AND CONSULTANCY

�إىل/ �إيكو �شيف للتدريب و �ل�شت�شار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ECOSAFE TRAINING AND CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باتينيوم �ك�شرب�س للنقليات �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1816871 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد يحيى عبد�لفتاح %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف �حمد عبد�هلل ح�شن �ملرزوقى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ باتينيوم �ك�شرب�س للنقليات �لعامة

PLATINUM EXPRESS GENERAL TRANSPORTING

�إىل/ باتينيوم �ك�شرب�س للنقليات �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
PLATINUM  EXPRESS GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�آند �شيب - �شركة  �ل�ش�����ادة/مطعم ديب  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:2941742 
تعديل مدير / �إ�شافة برينارد �يوجني �ونيل

تعديل مدير / حذف فر�ن�شي�شكو دى لنكا�شرت د�فيد
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم ديب �آند �شيب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
DIP AND SIP RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ فالكون كانرتي كلوب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
FALCON COUNTRY CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ماك خلدمات �لو�شاطة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2911600 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �حمد حممد �بل ح�شني �خلاجه من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد حممد �بل ح�شني �خلاجه من 100 % �إىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد عو�س رفيق �شليم �لكياين %100

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�م �ن كي مانكامنا للمنا�شبات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3988263 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �م �ن كي مانكامنا للمنا�شبات

MNK MANKAAMNA EVENTS
�إىل/ جولدن �ك�شرب�س لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

GOLDEN EXPRESS FOODSTUFF  TRADING
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و �ملحفوظة - باجلملة  4630101

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �لرز - باجلملة  4630133
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �خل�شار و �لفو�كه �ملجففة - باجلملة  4630132

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �لتو�بل و �لبهار�ت - باجلملة  4630122
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة �ل�شمن و�لزيوت �لنباتية - باجلملة  4630109

تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شتري�د  4610008
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ت�شدير  4610009

تعديل ن�شاط / حذف تنظيم �حلفات و�ملنا�شبات  9000102
 تعديل ن�شاط / حذف تعليم �لرق�س  8542001

 تعديل ن�شاط / حذف تعليم �ملو�شيقى  8542002
تعديل ن�شاط / حذف تنظيم و�إد�رة �لفعاليات  8230009

 تعديل ن�شاط / حذف �شالة منا�شبات �إجتماعية  5621001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلليجية �لعاملية لعمال �لملنيوم و�لزجاج 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�شة رقم:1135343 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد �شامل �شيف على �ملقباىل من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �شامل �شيف على �ملقباىل من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى على عنان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد على عنان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عا�شم على عنان

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �خلليجية �لعاملية لعمال �لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م

GULF INTERNATIONAL FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS L.L.C
�إىل/ �خلليجية �لعاملية لعمال �لملنيوم و�لزجاج - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

GULF INTERNATIONAL FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�ل�شخ�س  �شركة   -  28 �ل�ش�����ادة/كافيه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:2240540 
تعديل مدير / �إ�شافة برينارد �يوجني �ونيل

تعديل مدير / حذف فر�ن�شي�شكو دى لنكا�شرت د�فيد
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافيه 28 - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

CAFE 28 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ ذ� فالكون تر��س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
THE FALCON   TERRACE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي -وام:

�شاركت موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية يف "�أ�شبوع جيتك�س للتقنية 2021"، 
�بتكار�تها  �أح�����دث  ل��ع��ر���س   ، �ل��ع��امل��ي  �ل���ت���ج���اري  دب����ي  م��رك��ز  �مل���ق���ام يف 
مت  �لتي  لاأ�شرة  �لرقمية  �لجتماعية  وخدماتها  �لذكية  وم�شروعاتها 
�إجنازها خال �لعام �جلاري لن�شر �لوعي بالق�شايا �لأ�شرية �لتي تعزز 

�ل�شتقر�ر �لأ�شري لكافة فئات �ملجتمع.
للتقنية"،  جيتك�س  ل�"�أ�شبوع  �حلالية  �ل��دورة  يف  �ملوؤ�ش�شة  م�شاركة  تاأتي 
حر�شاً منها على تنفيذ �لتوجهات �ل�شامية ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
�لإمار�ت"،  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
بني  وو���ش��ع��ه��ا  م�شتمر  ب�شكل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
مع  يتما�شى  مبا  منها،  لا�شتفادة  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة  �أف���ر�د  كافة  �أي��دي 
يف  ي�شهم  ومب��ا  و�ل��ذك��ي،  �لإل��ك��رتوين  للتحول  �حلكومة  ��شرت�تيجية 
�لأوىل  �ملرتبة  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �ل�شلة  ذ�ت  �لوطنية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  حتقيق 

عاملياً يف �خلدمات �لذكية. و�أطلقت �ملوؤ�ش�شة خال م�شاركتها يف معر�س 
جايتك�س للتقنية 2021 م�شروع �لنظام �لرقمي للخدمة �لجتماعية 
�أمتتة  �إىل  �ملتكاملة لاأ�شرة، وهو عبارة عن تطوير نظام رقمي يهدف 
لأفر�د  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �ملتكاملة  �لجتماعية  �خلدمات  عمليات 
�لطالبة  �جلهة  �أو  �ل�شخ�س  ي�شتطيع  بحيث  �أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لأ�شرة 
للخدمة من �حل�شول عليها بطريقة مي�شرة و�شهلة ومن خال قنو�ت 
�خلدمة  �أج��ه��زة  �لهاتفي،  �لتطبيق  �لإل���ك���رتوين،  �مل��وق��ع  مثل  متعددة 
�لذ�تية و�ملن�شات �حلكومية يف �لإمارة مثل "مت" �أو �لتو��شل مع مركز 
�لت�شال �لأ�شري باملوؤ�ش�شة �أو �حل�شور �شخ�شياً �إىل �ل�شتقبال يف �أي من 
مر�كز �ملوؤ�ش�شة بطريقة �آمنة ومي�شرة وفعالة مع �لحتفاظ بخ�شو�شية 
�شعادة م��رمي حممد  �مل�شتفيدة م��ن �خل��دم��ة. وق��ال��ت  �لأف����ر�د و�لأ���ش��ر 

�لرميثي مدير عام موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �ن �لنظام �لرقمي للخدمة 
لاأ�شر  بيانات  قاعدة  توفري  �إىل  يهدف  لاأ�شرة،  �ملتكاملة  �لجتماعية 
ذ�ت �لأولوية بالرعاية �لجتماعية لا�شتفادة منها يف تطوير �شيا�شات 
�لرعاية �لجتماعية، وت�شهيل �كت�شاف �مل�شكات �لجتماعية �لتي تهدد 
�لتدخات  م��ن  �أول��وي��ات��ه��ا  وحت��دي��د  م��ب��ك��ر�ً،  و�ملجتمع  �لأ���ش��ر  ��شتقر�ر 
وحت�شني  ومتابعتها،  وعاجها  و�ل�شكنية،  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
وتب�شيط  �مل�شتمر،  �ملعلومات  وحتديث  وجودتها،  �خلدمات  و�أد�ء  كفاءة 
�لإجر�ء�ت، بالإ�شافة �إىل تلبية �حتياجات �ملتعاملني من خال ت�شهيل 

و�شول �خلدمات �إليهم يف �ملكان و�لزمان �ملنا�شبني.
�لنظام  خ��دم��ات  م��ن  لا�شتفادة  �ملجتمع  �أف����ر�د  ك��اف��ة  �لرميثي  ودع���ت 
�لرقمي للخدمة �لجتماعية �ملتكاملة لاأ�شرة، و�لتي ت�شهم ب�شكل كبري 

يف رفع معدل �لتما�شك �لأ�شري لدى �لأ�شر �مل�شتفيدة، وخف�س عو�مل 
وتر�شيد  �ل�شتجابة،  كفاءة  رف��ع  نتيجة  �لأ���ش��ر  على  �ملرتفعة  �خل��ط��ورة 

تكلفة �ملو�رد، وتقليل عدد زيار�ت �ملتعاملني.
�لجتماعية  للخدمات  رقمي  نظام  وج��ود  �أهمية  على  �لرميثي  و�أك��دت 
ومي�شرة  �آمنة  بطريقة  �خلدمة  على  �ملتعامل  ح�شول  ي�شمن  �ملتكاملة 
وفعالة مع �لحتفاظ بخ�شو�شية �لأفر�د و�لأ�شر �مل�شتفيدة من �خلدمة، 
ي�شتطيع طلب  به  ذ�تية خا�شة  بو�بة خدمة  �شيكون لكل متعامل  حيث 
�خل���دم���ة ب��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ات��ه، وق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل��اأ���ش��ر ذ�ت 
�لأولوية بالرعاية �لجتماعية، بالإ�شافة �إىل قائمة حمدثة بامل�شكات 

�لجتماعية �لتي تهدد ��شتقر�ر �لأ�شرة ومتا�شكها.
للجهات  �لأج��ن��ح��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لرميثي  حممد  م��رمي  ���ش��ع��ادة  وز�رت 
�مل�شاركة يف جايتك�س للتقنية 2021 و�طلعت على م�شاريعهم �لرقمية 
جناح  �أبوظبي  حكومة  يف  �مل�شوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد  ز�ر  كما  و�ل��ذك��ي��ة.. 
�لرقمية  �لجتماعية  خدماتها  على  و�طلعو�  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة 

لاأ�شرة.

التنمية االأ�شرية تطلق اأحدث م�شروعاتها الرقمية يف جيتك�س

•• دبي-وام:

ز�ر معايل عبد�هلل بن �شلطان بن عو�د 
حماكم  من�شة  �لعدل  وزي��ر  �لنعيمي 
يف  �ل��رق��م��ي��ة  دب���ي  من�شة  �شمن  دب���ي 
�أ�شبوع جيتك�س جلوبال 2021 وذلك 
بح�شور �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري 
مدير عام حماكم دبي و�ل�شادة روؤ�شاء 

�ملحاكم.
وت���ف���ق���د م���ع���ايل ع���ب���د �هلل ب����ن ع����و�د 
�خلدمات  �ل����زي����ارة  �أث���ن���اء  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�أ�شبوع  يف  دب��ي  حماكم  تعر�شها  �لتي 
منها   2021 ج����ل����وب����ال  ج��ي��ت��ك�����س 
�لرقمي خدمة  �ل���زو�ج  ع��ق��ود  خ��دم��ة 
�لكاتب �لعدل �لرقمي �لدفع �لرقمي 

و�لتقا�شي �لرقمي.
�أ�شبوع  دب���ي خ���ال  و�أع��ل��ن��ت حم��اك��م 
عن   2021 ج�����ل�����وب�����ال  ج���ي���ت���ك�������س 

�لتقا�شي  يف  �مل���ت���م���ي���زة  �إجن����از�ت����ه����ا 
�لرقمي �لتي �شعت �لد�ئرة لتحقيقها 
ل��ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت���وج���ه ح��ك��وم��ة دبي 
للو�شول �إىل نقلة نوعية يف �إجر�ء�ت 
�لتقا�شي وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
جل�شات  �إىل  �ملحاكم  جل�شات  بتحويل 

تقا�س عن بعد ب�شكل د�ئم.
�ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  و�أ���ش��ار 
مدير عام حماكم دبي �إىل �ن �لد�ئرة 
جنحت يف حتقيق ما ن�شبته %97 يف 
�لق�شايا �مل�شجلة عن بعد و قد بلغت 
�لكرتونيا  �مل�شجلة  �ل��ق�����ش��اي��ا  ن�شبة 
بلغت  فيما  ق�شية  و494  �ألفا   58
�ألفا   508 �ل��ذك��ي��ة  �ل��ط��ل��ب��ات  ع����دد 
�لدفع  �أو�م��������ر  وب���ل���غ���ت  ط��ل��ب��ا  و58 

وو�شلت  دف��ع  �أم���ر  و815  20�ألفا 
�ألفاو   150 و�لتبليغ  �لإعانات  عدد 
حما�شر  �جمايل  وبلغ  �إعانا   267
جل�شة   896 و  �ألفا   228 �جلل�شات 
م��وؤك��د� م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي على 
�أن �لد�ئرة م�شتمرة يف تطوير �لنظام 
ماحظات  ج��م��ي��ع  �إىل  و�ل����ش���ت���م���اع 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني و�مل�����ح�����ام�����ني و�إدخ����������ال 
ل�شمان  و�ل��ت��ع��دي��ات  �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
�لنظام  ع��م��ل  و���ش��ا���ش��ة  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 

لدعم منظومة �لعد�لة.
م�شروع  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  �أو������ش�����ح  ك���م���ا 
لتفعيل  ج����اء  �لرقمي"  �ل��ت��ق��ا���ش��ي 
�لرقمي  و�لتحول  �حلديثة  �لتقنيات 
ق�شائية  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  �ل��ك��ام��ل 
�خلدمات  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي  ل�����ش��م��ان 
للجمهور ويتيح لهم �إجناز �لعديد من 
�لتطبيقات  ع��رب  �لتقا�شي  �إج����ر�ء�ت 

حماكم  حولت  �أن  بعد  وذل��ك  �لذكية 
خدمات  �إىل  خ��دم��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  دب����ي 
رق��م��ي��ة يف �إط�����ار ���ش��ع��ي �ل���د�ئ���رة �إىل 
�لتحول �إىل �ملحكمة �لذكية للت�شهيل 
ع���ل���ى �مل��ت��ق��ا���ش��ني م����ن خ�����ال زي�����ادة 
ك��ف��اءة �ل��ن��ظ��ام �ل��ق�����ش��ائ��ي وذل���ك من 
بالنظام  �ملجتمع  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  خ���ال 
م�شتويات  �أع��ل��ى  بتحقيق  �لق�شائي 
وتي�شري  �ملتعاملني  و���ش��ع��ادة  �ل��ر���ش��ا 
�لأم������ور ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 
حكومة  ��شرت�تيجية  تطبيق  خ��ال 
�لهادفة  �ل��اورق��ي��ة  للمعامات  دب��ي 
�ل��ورق يف  �إىل بناء م�شتقبل خ��ال من 
عام 2021 عرب حتويل حكومة دبي 

بالكامل �إىل حكومة با ورق.
�لتقا�شي  "م�شروع  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�لرقمي" ي�شتهدف �لق�شاة و�ملحامني 
عبارة  ف��ه��و  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  و�خل�������رب�ء 

ذك����ي تفاعلي  �إل����ك����رتوين  ن���ظ���ام  ع���ن 
مد�ر  على  وي�شر  ب�شهولة  ومتكامل 
مر�حل  جميع  ذل��ك  وي�شمل  �ل�شاعة 
�ل���دع���وى ب��د�ي��ة م��ن ت��ق��دمي �لطلب 
و�لتقارير  �لد�عمة  �مل�شتند�ت  و�رفاق 
من  و�لتحقق  �لإل��ك��رتوين  و�لتوقيع 
�إلكرتونيا و�نتهاء  هوية �مل�شتخدمني 
ومد�ولة  �لتحقيق  جل�شات  عقد  �إىل 
�لدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من 
�إجر�ء�ت د�خلية ملتابعة �شري �لدعوى 
�إىل جانب �ن�شاء بر�مج �إد�رة �لدعاوى 
و�لأحكام عن بعد و�لتي متكن �لق�شاة 
�شري  م��ت��اب��ع��ة  م��ن  �مل��ع��ن��ي��ة  و�لإد�ر�ت 
وتنفيذها  �لأحكام  و�إ�شد�ر  �لدعاوى 
وذلك  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �إلكرتونيا 
�مل�شرح  �لأ�شخا�س  ح�شر  خ��ال  من 
�ملعلومات  ن��ظ��ام  �إىل  ب��ال��دخ��ول  ل��ه��م 
عليها  و�لط���اع  �ل��دع��اوى  وت�شجيل 

�ملحكمة  وموظفي  �لق�شاة  قبل  م��ن 
و�مل��ح��ام��ني و�خل������رب�ء وغ���ريه���م من 
�لأ�شخا�س �لذين لهم �شلة بالدعوى 
وذل�����ك مل��ن��ع غ���ري �مل��رخ�����س ل��ه��م من 
وم�شتند�ت  ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى  �لط������اع 

�لدعوى دون ت�شريح.
�لتقا�شي  "م�شروع  �أن  �شعادته  و�أك��د 
عليه  �أك��د  م��ا  ثمرة  نتاج  ه��و  �لرقمي 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
عندما قال " �إن دولة �لإمار�ت متكنت 
�أفرزتها  �لتي  �لتحديات  حتويل  من 
�مل�شتجد  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
غري  ف��ر���س  �إىل   "19  – "كوفيد 
وحتديث  �لتنمية  ملو��شلة  م�شبوقة 

�آليات �لعمل وحققت نقات نوعية يف 
و�لتحول  �حليوية  قطاعاتها  تطوير 
و��شتطاعت  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���رق���م���ي 
وجاهزيتها  �ل�شتباقية  روؤ�ه��ا  بف�شل 
�ل�شتمر�ر يف تقدمي �أف�شل �خلدمات 
و�أن  وفاعلية  ك��ف��اءة  و�أك��ره��ا  للنا�س 
حت�شني حياة �لنا�س هو مركز �لعمل 

�حلكومي وغايته وهدفه �لأ�شمى".

•• دبي -وام: 

�إطاق  "مت" ع��ن  �مل��وح��دة  �حلكومية  �أبوظبي  خ��دم��ات  منظومة  ك�شفت 
تهدف  و�لتي  TAMM OS" �جل��دي��دة   - من�شة مت  تطوير  "�أدو�ت 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �ملقّدمة  �حلكومية  �خلدمات  وج��ودة  كفاءة  تعزيز  �إىل 

بالتعاون مع خمتلف �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
وقد جاء ذلك على هام�س م�شاركتها يف �أ�شبوع جيتك�س للتقنية 2021، 
حت��ت م��ظ��ل��ة ج��ن��اح ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي و�ل����ذي ي�����ش��م 31 ج��ه��ة حكومية 

و�أكادميية، وي�شتمر حتى 21 �أكتوبر يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
عام  مدير  �ل�شريفي،  علي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  �شعادة  من  كل  �لإط���اق  ح�شر 
�شرطة �أبوظبي، و�شعادة �ملهند�س حممد بن جر�س �لفا�شي، وكيل د�ئرة 
د�ئرة  وكيل  �لظاهري،  علي  حمد  �ملهند�س  و�شعادة  �أبوظبي،  يف  �لطاقة 
تنمية �ملجتمع، و�شعادة فهد �شامل �لكيومي، وكيل د�ئرة �لإ�شناد �حلكومي، 
�أبوظبي  �ل��ع��ام ملجل�س  �لأم����ني  �ل��ك��ع��ب��ي،  ه���ال حميد  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لهاجري،  مبارك  غ��امن  و�شعادة  و�ملطابقة،  للجودة 
�لعامة حلديقة �حليو�ن و�لأحياء �ملائية بالعني، و�شعادة �لدكتور حممد 
�إىل  �لرقمية، بالإ�شافة  �أبوظبي  �لعام لهيئة  �ملدير  �لع�شكر،  عبد�حلميد 

ممثلني عن �جلهات �حلكومية �مل�شاركة يف �مل�شروع.
و�شمت �ملرحلة �لتجريبية �لأوىل 4 جهات حكومية �شملت �لقيادة �لعامة 
 ، �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئرة  و�لنقل،  �لبلديات  ود�ئرة  �أبوظبي،  ل�شرطة 
ود�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة، �شاركت يف �ختبار �أدو�ت �لتطوير بهدف تعزيز 

م�شتوى خدماتها �لرقمية وحتقيق �أعلى م�شتويات ر�شا �ملتعاملني.
وتعمل منظومة "مت" حالياً على �شم كافة �جلهات �حلكومية يف �أبوظبي، 
لا�شتفادة من �خل�شائ�س و�ملز�يا �لتي توفرها �لأدو�ت �لرقمية �ملبتكرة 
و�شل�شة  مبتكرة  بطريقة  �حلكومية  �خلدمات  وحت�شني  تطوير  �شبيل  يف 
�إيجاباً على توحيد جتربة  �أن ينعك�س  وفق معايري موحدة، ما من �شاأنه 

�ملتعاملني �شمن من�شة "مت".
وقالت �شعادة عائ�شة �ملرزوقي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �حلكومية 

يف هيئة �أبوظبي �لرقمية.. " تو��شل منظومة "مت" �لتعاون �لوثيق مع 
و�حللول  �لتقنيات  �أحدث  لت�شخري  �أبوظبي  جميع �جلهات �حلكومية يف 
�لرقمية لتوفري رحات وجتارب خدمية �شل�شة للمتعاملني ورفد جميع 
�أبوظبي بخدمات حكومية رقمية ذ�ت جودة  �إم��ارة  �ل�شكان على م�شتوى 
�شتوفره  ثقة مبا  وكلنا  و�آمنة  متكاملة  رقمية  عالية عرب من�شة  وكفاءة 
�ملتعاملني  جت��رب��ة  ت��وح��ي��د  يف  �شت�شهم  ح��ي��ث  مت،  من�شة  ت��ط��وي��ر  �أدو�ت 
و�لتعاون  �لتكامل  حتقيق  يف  وت�شاعد  �لرقمية،  �خل��دم��ات  خمتلف  م��ع 
مبا  �مل�شرتكة،  �خلدمات  من  لا�شتفادة  �جلهات  خمتلف  بني  �لت�شغيلي 
�ملتعلقة بتطوير �خلدمات �حلكومية  �لنفقات  ُي�شهم يف خف�س وتقلي�س 
و�ملو�قع �لإلكرتونية من خال �لتحليل �ل�شامل للمعطيات، و�ل�شرعة يف 

�إمتام �ملعامات و�لو�شول �إىل �خلدمات و�حللول �لرقمية �ل�شل�شة".
وتتطلع منظومة "مت" من خال تقدمي �أدو�ت �لتطوير �جلديدة �إىل دعم 
خمتلف �جلهات �حلكومية يف �لإمارة، ومتكينها من تطوير خدماتها، مبا 
تتو�ءم مع متطلبات  و�لتي  �ملنظومة،  �لتي حتددها  �ملعايري  يتما�شى مع 
خال  م��ن  و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت  عليهم  وتخت�شر  و�حتياجاتهم،  �ملتعاملني 

تقدمي خدمات �شريعة و�شهلة و�شل�شة، بتكلفة �أقل وكفاءة عالية.
ومت ت�شكيل جلنة تطوير من�شة �أدو�ت "مت" برئا�شة �شعادة حممد �لنعيمي، 
للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  يف  �ملوؤ�ش�شية  �خل��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�ل�شامة �لغذ�ئية، وتتاألف ع�شويتها من ممثلني عن 4 جهات حكومية. 
 "workbench" ويتمحور عمل �للجنة حول تبنى منظومة �لتطوير
يف عمليات تطوير �خلدمات و�لرحات، و�عتمادها كاأد�ة تطوير رئي�شيه 

جلميع �جلهات �حلكومية.
�إىل  "مت"  من�شة  تطوير  �أدو�ت  تهدف   " �لنعيمي،  حممد  �شعادة  وق��ال 
من  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  يف  �خلدمات  وم�شممي  مطوري  متكني 
�خلا�س  �ملتطور  �لربجمة  نظام  با�شتخد�م  خدماتهم  م�شتوى  حت�شني 
وتوظيف  �ملبا�شر،  �أدو�ت جاهزة لا�شتخد�م  على  يعتمد  و�ل��ذي  "مت"،  ب� 
�ملو�رد �ملتاحة، و�لتحكم �لكامل على �ملن�شة، و�تباع لغة �لت�شميم �ملوحدة 
�إىل  بالإ�شافة  "مت"،  تطبيق  عرب  �ملقدمة  باخلدمات  �لرت��ق��اء  �شبيل  يف 

توفري �لدعم �مل�شتمر و�ملتو��شل من قبل فريق عمل متخ�ش�س".
�ملعلومات  نظم  مركز  مدير  نائب  �حل�شاين،  مطر  ط��ارق  �لعميد  وق��ال 
و�لت�شالت يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.. "�شاهمت �أدو�ت تطوير 
�لرقمية  خدماتنا  تطوير  يف  لنا  �مل��ط��ل��وب  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  يف  مت  من�شة 
�ملقدمة جلميع �أفر�د �ملجتمع، من خال �ملرحلة �لتجريبية �لأوىل �لتي 
وفق  خدماتنا  من  و�مل�شتفيدين  �مل�شتخدمني  حياة  ت�شهيل  يف  �شاعدتنا 
خلدمة  �لتقدم  لطلب  و�ل�شل�س  �ملوحد  �لت�شميم  ت�شمل  مبتكرة  �أدو�ت 
جتديد رخ�شة �شيارة، �إ�شافة �إىل �إجر�ء �لتح�شينات �لازمة على خدمة 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لنزيل  بوجود  تفيد  �لأمر" و�لتي  يهمه  "ملن  �شهادة  �إ�شد�ر 
�لعقابية و�لإ�شاحية �أو �إنهاء مدة حمكوميته، ونتطلع قدماً �إىل �ملزيد 
من �لتعاون مع منظومة مت لتحقيق �ل�شتفادة �ملطلوبة من �لتكنولوجيا 

�لرقمية يف �شبيل تقدمي �أرقى �خلدمات و�أكرها �أماناً".
�لتنفيذي  �ملدير   ، �ملو�شى  عبد�للطيف  �إبر�هيم  �شعادة  �أ���ش��اد  جانبه  من 
�ملرحلة  بفعالية  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف  �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع 
عن  �أث��م��رت  و�ل��ت��ي   ، مت  من�شة  تطوير  �أدو�ت  ��شتخد�م  م��ن  �لتجريبية 
�شجل  باإن�شاء  �ل�شركات  ُتلزم  �لتي  �حلقيقي"  "�مل�شتفيد  خدمة  تطوير 
لدى  �لرتخي�س  �أنظمة  يف  �لبيانات  و�إدر�ج  �حلقيقي  للم�شتفيد  خا�س 
�إىل  ن�شعى  �ملرحلة،  ه��ذه  حققته  �ل��ذي  �لنجاح  وبعد  �ملحلية،  �ل�شلطات 
مو��شلة توظيف �لتكنولوجيا �حلديثة �ملتوفرة من خال �أدو�ت �لتطوير 
�جل��دي��دة يف �ب��ت��ك��ار من���اذج رقمية م��ن �خل��دم��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة وحت�شني 
�لإجر�ء�ت وتب�شيطها لتلبية متطلبات جمتمع �لأعمال يف �إمارة �أبوظبي 

وتوفري �لوقت و�ملال على �مل�شتثمرين ورجال �لأعمال.
وق���ال �ل��دك��ت��ور ع��م��ر م��ب��ارك �ل�����ش��ي��ب��ة، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �شوؤون 
تكنولوجيا �ملعلومات بالإنابة يف د�ئرة �لبلديات و�لنقل " جنحنا يف �ملرحلة 
حت�شني  يف  مت"  من�شة  تطوير  "�أدو�ت  ممكنات  توظيف  من  �لتجريبية 
خدمة ترخي�س م�شتودع رقمية جديدة ل�شتخر�ج ترخي�س مل�شتودع جديد 
و�حل�شول على �ملو�فقة �ملبدئية على �ختيار �ملوقع و�لر�شومات �لإن�شائية 
من  �ل�شتفادة  مو��شلة  على  نعمل  �أننا  كما  "مت".  من خال منظومة 

�أدو�ت �لتطوير �جلديدة، ب�شاأن �إجر�ء تعديات وحت�شينات على خدمات 
�لتكامل  هذ�  �شيحققه  مبا  ثقة  وكلنا  جديدة".  عزبة  تخ�شي�س  "طلب 
و�لتعاون �لت�شغيلي من كفاءة يف �خلدمات �لرقمية �لتي تقدمها �لد�ئرة 

ملجتمع �إمارة �أبوظبي".
وقال �شعادة �شعيد �لفز�ري، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �مل�شاندة يف 
على  �لأوىل  �لتجريبية  �ملرحلة  خال  " عملنا  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة 
�ل�شتفادة من "�أدو�ت تطوير من�شة مت" �لرقمية و�لتكنولوجية �ملنا�شبة 
و�ل�شهلة لت�شميم وتطوير �خلدمات �حلكومية �ملطلوبة للجمهور، حيث 
و�لتي  �ملوقع" �جلديدة  "مكت�شف  م�شتهدفات خدمة  نحقق  �أن  ��شتطعنا 
�أو �مل�شاحات �لتابعة لد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة  �إد�رة �لقاعة  �إمكانية  تتيح 
م�شرتك  تعاون  من  �ملقبلة  �ملرحلة  �شتحمله  مبا  ثقة  وكلنا  �أبوظبي.  يف 
ونتائج مثمرة، عرب ت�شخري �لتقنيات �ملقدمة من منظومة مت، يف عمليات 
لأعلى  وفقاً  �ملطلوبة  �لتح�شينات  من  �ملزيد  و�إج��ر�ء  و�لتدريب  �لتطوير 

�ملعايري".
و�شتقوم منظومة "مت" بتنظيم ور�س �لعمل �لتعريفية للجهات �حلكومية 
بهدف �طاعهم على دليل ��شتخد�م �أدو�ت �لتطوير �ملبتكرة، و�ل�شتماع �إىل 
�آر�ئهم ومقرتحاتهم �لتي تهدف �إىل ت�شهيل وتب�شيط �إجر�ء�ت �لت�شغيل 
�ملتعاملني  رح��ل��ة  ت�شهيل  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لنتائج  �أف�شل  على  للح�شول 

للو�شول �إىل �خلدمات بطريقة �شريعة و�شهلة عرب من�شة "مت".
�ملهمة  �مل��ز�ي��ا  م��ن  ت��ط��وي��ر من�شة مت" ت��وف��ر جم��م��وع��ة  �أدو�ت  �أن  ي��ذك��ر 
�لرتقاء مبعايري �خلدمات �حلكومية جلميع  ت�شاهم يف  و�لتي  و�لفعالة 
�جلهات �لتابعة حلكومة �أبوظبي، مبا ي�شمل �مل�شاعدة يف �إطاق خدماتها 
"مت" ب�شهولة و�شا�شة، وتوفري مكونات  �حلكومية �لرقمية عرب من�شة 
تطوير جاهزة لا�شتخد�م �ملبا�شر، ت�شمل من�شة �لدفع �لرقمي، وخر�ئط 
وروب��وت��ات �ل��درد���ش��ة، و�ل��ت��ق��ومي، وغ��ريه��ا م��ن �مل��ك��ون��ات �لأخ���رى �ملتاحة 
يف  �مل�شاعدة  عن  ف�شًا  �حلكومية،  �جلهات  جميع  قبل  من  لا�شتخد�م 
تعزيز �لتعاون بني خمتلف �جلهات �ملعنية لدمج كافة �خلدمات �ملقدمة 

من قبل �جلهات �حلكومية يف �أبوظبي �شمن من�شة �شاملة وموحدة.

•• العني -الفجر:

و»جناح  �أب��وظ��ب��ي«  »جن��اح  معر�شي  يف  �لعني  جامعة  ت�شارك 
�أبرز فعاليات �لتعليم �لعايل �لر�ئدة يف �ملنطقة �ملقرر  دبي«، 
29 �أكتوبر يف �أبوظبي ويف  �إقامتهما يف �لفرتة من 27 �إىل 
للو�شول  دب��ي،  يف  نوفمرب   1 وحتى  �أكتوبر   31 من  �لفرتة 
لأكرب �شريحة طابية و�لتعريف برب�جمها �لأكادميية و�ملنح 

�لدر��شية �ملتنوعة. 
�إىل  وت�شعى �جلامعة من خال م�شاركتها يف معار�س جناح 
ل�شتعر��س  �لطلبة  من  ممكنة  �شريحة  �أك��رب  �إىل  �لو�شول 
�تخاذ  من  متكنهم  تعليمية  فر�س  من  �جلامعة  تقدمه  ما 
بالرب�مج  وتعريفهم  �جلامعية،  رحلتهم  يف  �لتالية  �خلطوة 

و�ملر�فق  �ملتنوعة،  �لدر��شية  و�مل��ن��ح  �مل��ط��روح��ة،  �لأك��ادمي��ي��ة 
�أج����ل تهيئة بيئة  ت��ق��دم��ه��ا �جل��ام��ع��ة م��ن  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 

تعليمية مميزة للطلبة. 
م��ع��ار���س جن���اح جمموعة  زو�ر  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  و���ش��ت��ع��ر���س 
متنوعة من بر�جمها �ملرخ�شة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 
دولة �لإمار�ت و�ملعتمدة دولياً من �أرقى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
يف جمالت �لهند�شة و�ل�شيدلة و�لقانون و�لرتبية و�لأعمال 
17 برنامج  و�لت�����ش��ال و�لإع������ام. ح��ي��ث ت��ط��رح �جل��ام��ع��ة 
دبلوم  برنامج  �إىل  �إ�شافة  بر�مج ماج�شتري   8 و  بكالوريو�س 

�لدر��شات �لعليا �ملهني يف �لتدري�س. 
���ش��ي��ت��م��ك��ن �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ز�ئ���ري���ن م���ن م��ق��اب��ل��ة م��وظ��ف��ي وحدة 
��شتف�شار�تهم  كافة  لاإجابة عن  �لطلبة  وتو��شل  ��شتقطاب 

طلب  ت��ق��دمي  فر�شة  لهم  �شتتاح  كما  بالت�شجيل،  �خل��ا���ش��ة 
�للتحاق �ملبدئي يف �جلامعة. 

ويف هذ� �لإطار، �أكد �ل�شيد ر�مي كايد مدير وحدة ��شتقطاب 
�مل�شاركة يف  �أن جامعة �لعني حري�شة على  �لطلبة،  وتو��شل 
يف  �ل��دول��ة  يف  �لأه��م  �ملعر�س  باعتباره  �شنوياً  جن��اح  معر�س 
جمال �لتعليم �لعايل، مما يعزز �لتو��شل �ملبا�شر مع �لطلبة 
�لأ�شعدة.  كافة  على  �جلامعة  ع��ن  م�شرقة  ���ش��ورة  ويعك�س 
�لعام  �لطلبة هذ�  �لتو��شل مع  �أن فر�شة تعزيز  �إىل  م�شري�ً 
�شتكون �أكرب وذلك مل�شاركة �جلامعة يف �ملعر�شني، خا�شة �أن 
 2020 �إك�شبو  معر�س  يف  �إقامته  �شيتم  دب��ي  جن��اح  معر�س 
موظفي  خ��ال  م��ن  ليتو��شل  مهمة  من�شة  يعترب  و�ل���ذي 

�جلامعة مع �أفر�د �ملجتمع �خلارجي. 

وزير العدل يزور من�شة حماكم دبي �شمن من�شة دبي الرقمية يف جيتك�س 2021 

جيتك�س.. )مت( تطلق اأدوات تطوير من�شتها اجلديدة لدعم اجلهات احلكومية يف تطوير خدمات متكاملة

جامعة العني ت�شارك يف معر�شي جناح اأبوظبي وجناح دبي - اك�شبو 2020

•• عجمان-وام:

عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �أط��ل��ق 
ملوظفي  عجمان"  م���و�رد   " �ل��ذك��ي  �لهاتف  تطبيق  و�ملالية  �لإد�ري����ة  لل�شوؤون 
حكومة عجمان �لذي نفذته د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و يت�شمن قائمة �خلدمات 

�لذ�تية �لرقمية.
م��رك��ز دبي  �مل��ق��ام يف  للتقنية  �م�����س ملعر�س جيتك�س  زي��ارت��ه  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
�لتجاري �لعاملي وتفقد فيها ما تعر�شه �لدو�ئريف حكومة عجمان من تقنيات 

ومبادر�ت وتطبيقات جديدة تفيد �ملوؤ�ش�شات و�جلهات و�ملر�جعني و�ل�شركاء.
�حلكومية  �لجنحة  يف  �جلولة  عقب  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�أ���ش��اد 
و�جنحة عدد من �لدول.. مبا يقدمه معر�س جيتك�س من م�شاريع ومبادر�ت 
�ملوؤ�ش�شات  منها  وت�شتفيد  �لتكنولوجيا  �ليه  و�شلت  مل��ا  �لأف�شل  تعد  ج��دي��دة 

و�لهيئات و�جلهات �حلكومية يف دولة �لمار�ت.
و�ل�شركات  �جل��ه��ات  يجمع  ن��خ��ب��وي��ا  ملتقى  ي��ع��د  جيتك�س  م��ع��ر���س  �إن  وق���ال 
�لتجارب  �أف�شل  و�ملوؤ�ش�شات حتت �شقف و�حد لتبادل �خلرب�ت و�لط��اع على 
�لذي  �ل��ري��ادي  بامل�شتوى  فخره  عن  معرباً  �لذكية..  و�خل��دم��ات  و�لتطبيقات 
حققته �لدو�ئر �حلكومية يف عجمان يف جمال �لتحول �لرقمي وم�شاهمة ذلك 

وقت  خ��ال  �إجن��از معاماتهم  �ملتعاملني من  �لإج���ر�ء�ت ومتكني  تب�شيط  يف 
قيا�شي وبا�شتخد�م �لأجهزة �ملحمولة.

وتقدمي  ت�شهيل  ع��ن  �أث��م��ر  عجمان  حكومة  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  �أن  و�أ���ش��اف 
�خلدمات و�لتطبيقات �لذكية لكافة �لدو�ئر �حلكومية.. موؤكد� �أن ما �شهدناه 
من تطور يف �لتقنية �حلديثة وتد�شني و�إطاق �لعديد من �خلدمات �حلديثة 
يعترب قفزة نوعية يف جمال خدمة �ملتعاملني و�ل�شركات و�أفر�د �ملجتمع ويعك�س 
روؤية  م��ع  و�ن�شجاما  �مل�شتمر  للتطور  مو�كبتها  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  جهود 

حكومة عجمان.
�ل�شديدة  �لتوجيهات  �إىل  يعود  �إليه  و�شلنا  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  �أن  �أك��د  كما 
و�لدعم �لاحمدود �لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة لكافة �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات يف 

�لدولة.
يف  مميزة  ب�شمة  ت�شع  جيتك�س  يف  عجمان  حكومة  دو�ئ��ر  م�شاركة  �أن  و�أو�شح 
�شجل �لنجاح و�لزدهار وجت�شد روؤيتنا نحو حتقيق �ملزيد من �لتقدم م�شتندين 

يف ذلك على �لكو�در �لب�شرية �لطموحة.
من جانبه قال �شعادة ر��شد عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي مدير عام د�ئرة 
�ملو�رد �لب�شرية �إن �إطاق �لتطبيق �لذكي ياأتي تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ 

عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي وبناء على 
�خت�شا�شات �لد�ئرة يف �لرتقاء باخلدمات وتوفري متطلبات �لتحول �لرقمي 
�لنظم  ��شتخد�م  خ��ال  م��ن  عجمان  حكومة  ��شرت�تيجية  م��ع  تتما�شى  �لتي 

�لتقنية ل�شمان �لتطبيق �لأمثل لأنظمة �ملو�رد �لب�شرية.
�لرقمية  �لبيئة  " م��و�رد عجمان" يوف�ر  �لذكي  �لهاتف  تطبيق  �أن  �إىل  و�أ�شار 
دون  معاماتهم  و�جن��از  �لطلبات  لتقدمي  عجمان  حكومة  ملوظفي  �ملنا�ش�بة 
�خت�شار  مت  بحيث  م��ع��دودة  دق��ائ��ق  يف  و�لن��ت��ه��اء  �لورقية  للمعامات  �للجوء 
يف  �لذكية  �حلكومة  تطلعات  تو�كب  ذكية  بطرق  ت�شميمها  و�إع���ادة  �خلطو�ت 
�خلدمات  م��ن  قائمة  �إىل  �لو�شول  عجمان  حكومة  ملوظفي  و�شيتيح  �ل��دول��ة 

�لذ�تية �لرقمية ب�شرعة و �شهولة.
و�أكد �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي �أن �لتطبيق يهدف �إىل تب�شيط �لعمليات 
وزيادة كفاءة �لإجر�ء�ت وتوظيف �أحدث �لتقنيات و�أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة على 
نحو يتو�فق مع توجهات �حلكومة لتنمية �ملهار�ت وزيادة كفاءة �ملو�رد �لب�شرية 
�ل��ت��ي تهدف  ت��ق��دمي �خل��دم��ات  �ل��د�ئ��رة يف  ��شرت�تيجية  �لإم����ارة و حتقيق  يف 
�لعاملني يف جميع �جلهات �حلكومية من خال  �ملوظفني  �لت�شهيل على  �إىل 
ربط خدمات �لتطبيق مع نظام "مو�رد ERP " مبا يتو�ئم مع قانون �ملو�رد 
�لورقية  �لنماذج  و�أمتتة  �حلكومة  يف  �ملعتمدة  و�ل�شيا�شات  و�لأنظمة  �لب�شرية 

�لورقية  �لأع��م��ال  تقليل  بهدف  �لإلكرتونية  �ل�شيغة  �ىل  �ملعامات  وحتويل 
ورفعالكفاءة و�لفعالية.

�لب�شرية  �مل����و�رد  وخ��دم��ات  ب��ر�م��ج  �إد�رة  م��دي��رة  �مل��ح��رزي  �شفية  و�أو���ش��ح��ت 
�ملوظفني يف  �لتطبيق ب�شورته �حلالية متاح لا�شتخد�م من قبل  �أن  بالإنابة 
و�آب��ل ويوفر تطبيق  �أندرويد  �أجهزة  �إم��ارة عجمان على  �جلهات �حلكومية يف 
�لعربية و�لإجنليزية للموظفني قائمة باخلدمات  بن�شختيه  "مو�ردعجمان" 
عن  و�ل�شتف�شار  منها  �ل��ع��ودة  و�إ���ش��ع��ار  �إج���ازة  تقدمي  مثل  �ملخ�ش�شة  �لذ�تية 
�أر�شدة �لإجاز�ت و تقدمي طلبات �لإجاز�ت و �لأذونات و�عتمادها من �مل�شوؤول 
�مللف  �ل�شخ�شية وحتديثها من خال خا�شية  �ملبا�شر و�لط��اع على�لبيانات 
بالإ�شافة  �ل��ر�ت��ب  ق�شيمة  ع��ل��ى  �لط����اع  و  ر�ت���ب  ���ش��ه��ادة  وط��ل��ب  �ل�شخ�شي 
�لهامة  �لإ�شعار�ت  وتلقي  باملوظف  �خلا�شة  �لح�شائية  �لتقارير  عر�س  �إىل 
لاإجر�ء�ت �لتي مت تنفيذها وت�شجيل �حل�شور و�لن�شر�ف كما يتيح للم�شوؤول 
�خلا�شةبفريق  �لوظيفية  �ل�شوؤون  و  �لإد�ري���ة  �لتقارير  على  �لط��اع  �ملبا�شر 

عمله من �ملوظفني.
معر�س  م��ع  متز�مناً  ج��اء  �لأوىل  مرحلته  يف  �لتطبيق  �إط���اق  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
خدمات  �إ�شافة  على  �لعمل  و�شيتم  وخدمات  خ�شائ�س  بعدة  للتقنية  جيتك�س 

�أخرى يف �ملرحلة �لثانية.

اأحمد النعيمي يطلق التطبيق الذكي ملوظفي احلكومة يف معر�س جيتك�س 2021 
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عربي ودويل
بلينكن ي�شيد بالدميوقراطية يف االإكوادور 

•• كيتو-اأ ف ب

ب�"�لدميوقر�طية" يف  كيتو  يف  بلينكن  �أن��ت��وين  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  �أ���ش��اد 
�لإك��و�دور، �ملحطة �لأوىل من جولته يف �أمريكا �جلنوبية، موؤكد� �أنه ح�شل على 
�لذي  �ملخدر�ت  �شمانات باحرت�م �حلريات بعد فر�س حالة ط��و�رئ �شد تهريب 

تعاين منه �لباد.
�أن ينتقل �إىل كولومبيا لزيارة �لأربعاء  وينوي بلينكن �لذي يزور �لإك��و�دور قبل 
�لبلدين �للذين تعتربهما و��شنطن مثالني على  و�خلمي�س، بلينكني دعم هذين 

فنزويا. مع  متجدد  توتر  �أوج  يف  �لدميوقر�طية"،  "�للتز�مات 
وقال وزير �خلارجية �لأمريكي خال لقائه �لرئي�س �لإكو�دوري غيريمو ل�شو يف 
كيتو "نحن نقدر ب�شدة متكنكم من �لربهنة ب�شكل مقنع على �أن �لدميوقر�طية 

ميكن �أن تعطي نتائج ملمو�شة .

وذكر مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س �أن بلينكن لقي ��شتقبال حافا يف �أول جولة له 
يف �أمريكا �جلنوبية.

و�ل�شعي  �لف�شاد  ملكافحة  به  �لذي تقومون  �لعمل  "نحيي  �لأمريكي  �لوزير  وقال 
�ىل �إ�شاحات تعود بالنفع على كل �شكان �لإكو�دور بعدل، و�لعمل �لذي نقوم به 

معا ملكافحة �لجتار باملخدر�ت و�حلفاظ على بيئتنا ومناخنا".
ورد �لرئي�س ل�شو �أن "�لإكو�دور تقا�شم �لوليات �ملتحدة �ليوم �أكر من �أي وقت 

�لقيم �لتي وجهتها نحو �لزدهار منذ تاأ�شي�شها".
وبعد عاقات �شعبة جد� مع �لرئي�س �لي�شاري ر�فائيل كوريا )2017-2007( 
ثم بع�س �لتح�شن مع خليفته لينني مورينو )2017-2021(، مهدت �لنتخاب 
بني  و����ش��ح  ت��ق��ارب  طريق  �أي��ار/م��اي��و  يف  �ل�شابق  �ملحافظ  �مل�شريف  لهذ�  �ملفاجئ 

�لبلدين.
�لرئي�س حالة طو�رئ  �إع���ان  م��ن  �شاعة   24 م��ن  �أق��ل  بعد  بلينكن  زي���ارة  وت��اأت��ي 

ملكافحة �نعد�م �لأمن وتهريب �ملخدر�ت يف �لباد.
ويتما�شى هذ� �لإعان مع �أجندة و��شنطن �لتي تعد مكافحة تهريب �ملخدر�ت يف 

�لقارة �لأمريكية من �أولوياتها �لتقليدية.
وقال بلينكن بعد �ملحادثات �إن �لرئي�س ل�شو ملتزم �حرت�م �لقيم "�لدميوقر�طية" 

خال حالة �لطو�رئ هذه.
و�شرح �لوزير �لأمريكي لل�شحافيني �إنه يجب �أن تكون �لعمليات "مركزة للغاية 
قدما  و�مل�شي  �ملر�قبة  وبالطبع  حم��دودة  ولفرتة  )�ل�شلطات(  �إليه  ت�شعى  ما  يف 

بطريقة حترتم �لقيم �لدميوقر�طية".
و�شوهد جنود �لثاثاء يف �شو�رع مدينة غو�ياكيل جنوب غرب �لباد، لكن مل ترد 

�أنباء عن �نت�شار ع�شكري يف �لعا�شمة كيتو.
و�لكو�دور �لو�قعة بني كولومبيا و�لبريو- �أبرز منتجني عامليني للكوكايني- هي 

�أر�س تخزن فيها �ملخدر�ت ثم تنقل نحو �لوليات �ملتحدة ب�شكل خا�س.

هل ميكن اإيقاف م�شعى اإيران النووي من دون حرب؟

عربات التوكتوك بداأت تظهر يف عدد من املدن  

االأزمة اخلانقة تغري عادات اللبنانيني يف التنقل 

 متتد على م�صافة 714 كيلومرتا من م�صر �صماال حتى اإريرتيا جنوبا

 �شواحل ال�شودان على البحر االأحمر حمور �شراع جيوا�شرتاتيجي 

•• وا�شنطن-وكاالت

�أكد �خلبري يف �شوؤون مكافحة �لإرهاب و�ل�شيا�شة �خلارجية 
مو�جهة  يف  �لنووي  �لتفاق  حمدودية  كيلماير  جاي�شون 
للقيود  �فتقاره  م�شتوى  على  ل  �لنووي،  طهر�ن  برنامج 
�لنووية �لد�ئمة على هذ� �لربنامج وح�شب بل �أي�شاً على 

م�شتوى عدم ت�شديه ل�شلوكها �لإقليمي �خلبيث.
�إي��ر�ن �لنووية،  لكن حتى مع ح�شر �حلديث عن م�شاعي 
بل  بامللف  �ملت�شل  �ملهيمن  �لعامل   2015 �تفاق  يعد  مل 
ذلك،  مع  و�إ�شر�ئيل.  �إي���ر�ن  بني  �ملفتوح  �لإقليمي  �ل��ن��ز�ع 
�إعادة  على  �لعزم  عاقدة  �ل�شلطة  �إىل  بايدن  �إد�رة  و�شلت 
ملا كتبه  �لتفاق وفقاً  �أمنها  �لتي  �ملحدودة  �ملنافع  �لتقاط 
�أهدرت  �ل�شيا�شة،  هذه  مع   ."1945" موقع  يف  كيلماير 
يكن  �إن مل  �لأق��ل،  على  وليتها  �أ�شهر من  ثمانية  �لإد�رة 

عاماً كامًا من �أ�شل �أعو�مها �لأربعة يف �ل�شلطة.
هدفان غري متطابقني يف �آن

على  ح��اف��ظ��ت  �أم��ري��ك��ي��ة  �إد�ر�ت  �أرب����ع  �أن  كيلماير  ي�����ش��رح 
�إي�����ر�ن م���ن ح���ي���ازة �ل�شاح  ه��دف��ني ل ي��ت��ط��اب��ق��ان: م��ن��ع 
�لنووي مع عدم �لرغبة بتحمل كلفة �أو خماطر �ملو�جهة 
�لع�شكرية �ملطلوبة ملنعها. كانت جميع �لكلمات �ملكتوبة يف 
�إحباط  �إىل  جوهرها  يف  هادفة  حماولة  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق 
�مل�شرتكة ل  �لعمل  و�أط���ر  �لت��ف��اق��ات  �إن  �لح��ت��م��ال.  ه��ذ� 
تغري �لوقائع على �لأر�س لفرتة طويلة. وثمة �ملزيد من 
�ل�شغط  نهج  �إن  لكيلماير.  وف��ق��اً  �ملريحة  غ��ري  �حلقائق 
�لأق�شى �لذي �تبعته �إد�رة تر�مب بالتن�شيق مع �إ�شر�ئيل 
�لنهج  كان  لقد  �لآخ��ر.  هو  كافياً  يكن  �آخرين مل  وحلفاء 

�لأ�شلحة  خلف  �إي���ر�ن  �شعي  على  �لكلفة  زي���ادة  يف  مفيد�ً 
�ل��ن��ووي��ة ع��رب �ن���ت���ز�ع ب��ع�����س �ل��ت��ن��ازلت �ل��ق�����ش��رية �ملدى 
رمبا، لكنه ل يكفي يف منع حتقق �لهدف �لنهائي، بح�شب 

�لكاتب.

منطلقات
�لتالية  ب��اخل��ط��و�ت  �لتفكري  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ب���دء  م��ع 
كيلماير  �ل��ن��ووي، يقرتح  �ل�شاح  �إي��ر�ن على  ملنع ح�شول 
�لتي ميكن للخطة �لنطاق منها.  �لبد�ية  بع�س نقاط 
وحتركات  �لتخريب  �أع��م��ال  �أن  يف  �لأوىل  �لنقطة  تكمن 
�ملنطقة �لرمادية لن تكون كافية ملنع �إير�ن من �حل�شول 
�نتكا�شات  �ل��ت��ح��رك��ات  ه���ذه  تنتج  �ل���ن���ووي.  �ل�����ش��اح  ع��ل��ى 
ع��دة. هي ل ت��ردع. لقد �شغطت �إي��ر�ن قدماً يف �ل��رد على 
�لغتيالت �لتي طالت علماءها وعلى تخريب مفاعاتها 
وبكلفة �قت�شادية مرتفعة. منذ �شنو�ت قليلة، �أمر تر�مب 
�لثمانينات،  �إي��ر�ن. ويف  باغتيال و�حد من كبار ج��رن�لت 
�أغرقت و��شنطن ن�شبة كبرية من �لبحرية �لإير�نية. على 
�لرغم من كل ذلك، تتو��شل م�شاعي �إير�ن نحو �أهد�فها 

�ل�شرت�تيجية.

�صابقة
�لرغم  على  �لنهائي  �لهدف  �إىل  �ل���دوؤوب  �ل�شعي  ه��ذ�  �إن 
من هذه �لأكاف �لباهظة يو�شح �مل�شعى �لوحيد للنظام: 
�لن�شمام �إىل نادي �لدول �مل�شلحة نووياً. فاإظهار �ل�شاح 
�لنووي مينع �لجتياح �لأجنبي. باملقابل، �إن جناح �لربنامج 
�لنظام  �إحباط تهديد تغيري  �ل�شمايل يف  �لكوري  �لنووي 

يوؤ�ش�س  �لإقليمية  �مل�شاحلة  من  درج��ة  ت�شجيع  يف  وحتى 
ل�شابقة. هو يو�شح لإير�ن �أن �مل�شار �ملنطقي للم�شي قدماً 
هو �ل�شعي، و�إظهار، �إمكانية ت�شنيع �أ�شلحة نووية. ب�شكل 
�أكر تب�شيطاً، �إن بيانات �إد�رة بايدن عن �أنه من م�شلحة 
�إذ�  �إل  دقيق،  �لنووي هو غري  �ل�شاح  �لتخلي عن  �إي��ر�ن 

كانت كلفة هذ� �ل�شعي هو �شمان تغيري وقائي يف �لنظام.

نزاع غري نظامي؟
ي�شيف كيلماير �أن �لر�دع �لوحيد �لذي يتمتع بال�شدقية 
هو ذ�ك �لذي يح�شل يف �إ�شر�ئيل. ح�شابات �لقوة �ل�شلبة 
�لكامنة يف �ل�شرق �لأو�شط هي �لنز�ع بني �إير�ن ووكائها 
و�لأجهزة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  و�جل��ي�����س  جهة  وم��ن  �لإقليميني 
�ل���ش��ت��خ��ب��اري��ة م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى. و���ش��ت��ك��ون ه���ذه �حلرب 
ي�شمل  �لتقليدي  �ل��ن��ز�ع  ه��ذ�  ودول���ة.  دول��ة  ب��ني  تقليدية 
قذ�ئف  و�إط���اق  ب��ا طيار وخم��رب��ني  ط��ائ��ر�ت  ��شتخد�م 
مورتر من مر�كز مدنية من قبل وكاء �إير�ن وغريها من 
�لتحركات  ه��ذه  تو�شيف  �إىل  �ملر�قبون  مييل  �خل��ط��و�ت. 
تتاءم مع  �لعنا�شر  لكن معظم  نظامي،  ن��ز�ع غري  باأنها 

تعريف �لنز�ع �لنظامي يف �حلروب �لبارزة �أو �ل�شاملة.

ما وراء املبداأ التقليدي
خيار�ت  �إ�شر�ئيل  مع  خيار�تها  و��شنطن  تدر�س  وق��ت  يف 
تقييد �إير�ن عن �حل�شول على �لأ�شلحة �لنووية، هي حتتاج 
للتحرك �إىل ما ور�ء مبد�أ زي��ادة �لأك��اف على �لنظام يف 
م�شعاه. ل ينتج هذ� �ملبد�أ �شوى عو�ئد متناق�شة خ�شو�شاً 
�أن �إير�ن در�شت �أثمان �لنتكا�شات �لتي تو�جهها ووجدتها 

�أنها مقبولة. غالباً ما يتم تقدمي حتركات �لرئي�س �لأ�شبق 
رونالد ريغان �شد �لبحرية �لإير�نية كنموذج لانخر�ط 
�أو�شع.  ن��ز�ع  �إ�شعال  دون  ع�شكرية حم��دودة من  يف خطوة 

لكن هذ� �لنوع من �لرد يغفل ثاثة �أمور.
�لأول �أنه مل يتبق �لكثري من �خلطو�ت يف �ملنطقة �لرمادية 
جد�ً  جريئة  �شتكون  �لتي  �لتحركات  �إن  ثانياً،  �ملف�شلة. 
�إي��ر�ن �شتكون على �لأرج��ح م�شعلة حلرب مفتوحة.  لردع 
��شرت�تيجية  �لآن عن م�شالح وطنية  بات �حلديث  ثالثاً، 
تو�زن  �إيجاد  �أو  بالوكالة  نز�عات  جمرد  عن  ل  مت�شاربة 

قوى.

ما من رادع اآخر
�لغار�ت  �أنه بغياب جولة من  �إىل  �لكاتب يف �خلتام  ي�شري 
�ملبا�شرة على �ملن�شاآت �لنووية �لإير�نية – غار�ت هي بحد 
�آخر لإير�ن  – ما من ر�دع  ذ�تها تخاطر بحرب مفتوحة 
بايدن  �إد�رة  تتحول  �أن  �ملحتمل  م��ن  �لج��ت��ي��اح.  م��ن  �أق��ل 
�ل�شتخبار�ت مع  �عتناق قوة �شلبة تقودها وكالة  باجتاه 
�أمل دفع �إير�ن �إىل طاولة �لتفاو�س. لكن ثمة دليل �شئيل 
على �أن جولة �أخرى من هذه �ملناور�ت �شتغري ح�شابات �أي 
�أن هنالك  من �لاعبني ب�شكل ك��اٍف. خارج ذلك، ل يبدو 

خطة، و�حلرب �لإقليمية هي �لنتيجة �لأكر ترجيحاً.

•• بريوت-اأ ف ب

�لتوكتوك تظهر يف عدد  ب��د�أت عربات  لبنان،  يف 
خا�شة  مبادر�ت  تربز  بينما  و�لبلد�ت،  �ملدن  من 
منخف�شة  ب��ت��ع��رف��ة  رك������اب  ح����اف����ات  ل��ت�����ش��ي��ري 
و��شتخد�م �لدر�جات... ففي بلد يعاين منذ �أكر 
من �شنتني من �أزمة �قت�شادية خانقة ونق�س يف 
بديلة  حلول  لتاأمني  كثريون  ي�شعى  �ملحروقات، 

مل�شاكل �لنقل.
وي��ع��اين ل��ب��ن��ان م��ن ب��ن��ى حتتية م��ت��د�ع��ي��ة ومن 
غياب �شبه تام لو�شائل �لنقل �لعام. ويتجاوز عدد 
وفق  �ملليونني،  فيه  �مل�شجلة  و�لعربات  �ل�شيار�ت 
�ملئة  يف  ثمانون  يعي�س  فيما  ر�شمية،  �إح�����ش��اء�ت 
�شتة  قر�بة  عددهم  �لبالغ  �ل�شكان  �إج��م��ايل  من 

مايني، حتت خط �لفقر.
قبل بدء �لأزمة �لقت�شادية �لتي �شّنفها �لبنك 
�ل����دويل م��ن ب��ني �لأ����ش���و�أ يف �ل��ع��امل م��ن��ذ �لعام 
عاماً(   23( عي�شى  غر�ي�س  �ع��ت��ادت   ،1850
لكّن  �لتاك�شي،  �أو  )�لعائلة(  �شيارة  "��شتخد�م 

�لعملية باتت مكلفة" ر�هناً.
�شركة  ت�����ش��رّيه��ا  ح��اف��ل��ة  ت�شتقّل  بينما  وت��و���ش��ح 
"نحو  ت�شرف  �ل��ي��وم  ب��ات��ت  �أن��ه��ا  نا�شئة،  خا�شة 
ثاثني يف �ملئة من ر�تبي على �ملو��شات عو�شاً 

عن �شبعني يف �ملئة".
و���ش��ه��د ل��ب��ن��ان خ����ال �لأ����ش���ه���ر �مل��ا���ش��ي��ة �أزم����ة 
حمروقات ��شطر معها �ل�شكان لانتظار �شاعات 

ت��زوي��د �شيار�تهم  �أج���ل  يف ط��و�ب��ري ط��وي��ل��ة م��ن 
�لوقود  ����ش��ت��ري�د  يف  �شعوبات  ج���ر�ء  بالبنزين، 
ن��ت��ي��ج��ة �ن���ه���ي���ار غ���ري م�����ش��ب��وق يف ���ش��ع��ر �شرف 
�لعملة  �لدولر ون�شوب �حتياطي  �للرية مقابل 

�لأجنبية.
�ل�شيار�ت  ���ش��ر�ء  ت��ر�ج��ع  �لن��ه��ي��ار،  وق���ع  وع��ل��ى 
�لدولية  �مل��ئ��ة، وف��ق مركز  ب��اأك��ر م��ن �شبعني يف 
لغري  �شيارة  ���ش��ر�ء  وب��ات  ل��اأب��ح��اث.  للمعلومات 
�مل��ي�����ش��وري��ن ت��رف��اً م��ع ف��ق��د�ن �ل��ل��رية �أك����ر من 
و�رت��ف��ع��ت كذلك  ق��ي��م��ت��ه��ا.  م��ن  �مل��ئ��ة  ت�شعني يف 
�شيار�ت  �أو  �خلا�شة  �ل�����ش��ي��ار�ت  يف  �لتنّقل  كلفة 
�لأجرة بعد �رتفاع ثمن �لوقود جر�ء رفع �لدعم 

�حلكومي عنه.
بت�شيري  �أ���ش��ه��ر  "هدير" ق��ب��ل  من�شة  ب���دء  وم���ع 
ب���ريوت، ���ش��ار يف  �إىل  ح��اف��ات م��ن �شمال لبنان 
ر�ق  مطعم  يف  عمل  عر�س  قبول  عي�شى  �إم��ك��ان 

قرب مدخل بريوت �ل�شمايل.
�شيارة،  ����ش��ت��خ��د�م  مب��ق��دوري  يعد  "مل  وت��و���ش��ح 
ذروتها  بلغت  �لبنزين" �لتي  �أزم��ة  مع  خ�شو�شاً 
من  ل��ي��رت�ً  ع�شرين  ثمن  وب���ات  �ل�شيف.  خ��ال 
يعادل  �ملا�شي،  �ل�شهر  �لدعم  رف��ع  بعد  �لبنزين 

قر�بة ثلث �حلّد �لأدنى لاأجور.
و"هدير" و�حدة من مبادر�ت عدة �أطلقها �لقطاع 
لت�شيري حافات تنطلق عموماً  �خلا�س موؤخر�ً 
من مناطق بعيدة ن�شبياً عن بريوت، وت�شري وفق 
�لأمر  حم����ددة،  م��و�ع��ي��د  ويف  منتظمة  خ��ط��وط 

�لذي قد يبدو عادياً يف �أي بلد لكن لي�س يف لبنان 
حيث �حلافات �لعامة متهالكة وغري منتظمة. 
وي�شكو �لبع�س من �أنها قد تكون �أحياناً م�شاحة 
غري �آمنة خ�شو�شاً للن�شاء �للو�تي قد يتعر�شن 

فيها للتحر�س �أو �لن�شل.
وي��ق��ول ب��ط��ر���س ك���رم )26 ع���ام���اً( �ل���ذي �أطلق 
وثاثة من �أ�شدقائه �شركة "هدير"، �إن "م�شكلة 
�أزمة  م��ع  ت�شخمت  لكّنها  ق��دمي��ة  �ل��ع��ام  �ل��ن��ق��ل 
ب�شبب  �لتنقل  على  �لنا�س  ق��درة  وع��دم  �لبنزين 

�رتفاع �لكلفة".

"مل  رك��اب  من  متز�يدة  طلبات  �ل�شركة  وتتلقى 
�لتي  �مل�شرتك"  �لنقل  و�شائل  ��شتخد�م  يعتادو� 
تلت�شق بها، وفق كرم، "�شورة منطية"، فكثريون 

�آمنة". وغري  نظيفة..  غري  �إنها  "يقولون 
ك��ل هذه  "�أخذنا  �ل�����ش��ورة،  ه��ذه  ك�شر  �شبيل  ويف 
فاحلجز  هدير".  �أ�ّش�شنا  حني  بالعتبار  �لنقاط 
�مل�شبق �شروري و�حلافات مزودة بخدمة تعّقب 
و�إنرتنت و�شامة �لركاب �أولوية، ما جعل �شتني 

يف �ملئة من زبائنه من �لن�شاء، على حّد قوله.
ومن �ملبادر�ت �أي�شاً ت�شيري موؤ�ش�شة هاين �شليبا 

غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة ح��اف��ات م��ن ق�����ش��اء �مل���نت �ىل 
بريوت، و�إطاق �لنائب زياد حو�ط بالتعاون مع 
م�شروع  ب��ريوت  �شمال  جبيل  مدينة  يف  فاعليات 

نقل م�شرتك يف �لق�شاء ومنه �ىل بريوت.
طيلة عقود، ف�شلت حماولت عدة لتنظيم �لنقل 
�أمو�ل.  �لعام يف لبنان، رغم و�شع خطط ور�شد 
نهاية  يف  �أن�شئت  �لتي  �لقطار�ت  �شبكة  وتوقفت 
�لأهلية  �ن��دلع �حل��رب  �لتا�شع ع�شر عند  �لقرن 
ب�شبب  �لعمل  �ىل  تعد  ومل   ،)1990-1975(
م��وظ��ف��و م�شلحة  ي���ز�ل  ت��اأه��ي��ل��ه��ا، فيما ل  ع���دم 

�شكك �حلديد يتقا�شون رو�تبهم.
وكانت �آخر �ملحاولت حزمة متويل �أقّرها �لبنك 
295 مليون دولر  بقيمة   2018 ع��ام  �ل��دويل 
مل�شروع نقل عام يف بريوت �لكربى، بهدف �إطاق 
�لباد.  يف  حديثة  ع��ام��ة  م��و����ش��ات  �شبكة  �أول 
�ليوم  �حلكومة  وت�شعى  ينّفذ،  مل  �مل�شروع  لكن 
�لأ�شر  لدعم  �ملر�شودة  �لأم���و�ل  من  لا�شتفادة 

�لأكر فقر�ً.
�لبنك  ق���ال  ب���ر����س،  ل��ف��ر�ن�����س  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لدويل "جتري مناق�شات مع �حلكومة �للبنانية 
ب�شاأن جدوى �إعادة هيكلة و�إعادة برجمة حمفظة 
ا م�شروع  �لبنك �لدويل باأكملها و�لتي ت�شمل �أي�شً
�لنقل �لعام يف بريوت �لكربى، لتلبية �لحتياجات 

�لأكر �إحلاًحا لل�شعب �للبناين".
يف مدينة �لبرتون �ل�شاحلية يف �ل�شمال، وبعدما 
كان �شياح ي�شتخدمون �لتوكتوك خال �ل�شيف 

لكت�شاف �ملدينة، بات �ل�شكان يعتمدونها و�شيلة 
"توك�شي"  مكتب  يف  �مل�شوؤول  وف��ق  يومية،  تنقل 

طوين جرج�س.
تتوقف،  ل  �ل��زب��ائ��ن  طلبات  �إن  جرج�س  وي��ق��ول 
يف  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ع����اد�ت  �لأزم�����ة  "غرّيت  م�شيفا 
و�أ�شرع"  ك��ل��ف��ة  �أق����ل  �ل��ت��وك��ت��وك خ��ي��ار  �ل��ت��ن��ق��ل. 

خ�شو�شاً خال �لزحمة.
2018 كلفة �لتكّد�س  وق��ّدر �لبنك �ل��دويل عام 

�ملروري �شنوياً باأكر من ملياري دولر.
ع��ل��ى ب��ع��د �أك�����ر م���ن ع�����ش��ري��ن ك���ي���ل���وم���رت�ً عن 
�لبرتون، يف طر�بل�س، كربى مدن لبنان، ياحظ 
�لهو�ئية  در�ج��ت��ه  ي�شتخدم  �ل��ذي  حلو�ين  نذير 
منذ عقدين و�أطلق مبادر�ت عّدة لت�شجيع �شكان 
�مللوثة  �ل�شيار�ت  �لتخلي عن قيادة  مدينته على 
�لدر�جة  ي�شتخدمون  من  ع��دد  �زدي���اد  و�ملكلفة، 

�لهو�ئية يف تنقاتهم.
وي��ق��ول �ل�����ش��اب )35 ع��ام��اً( �ل���ذي ي��دي��ر �شركة 
يف  ب��ات��ت  "�ل�شيارة  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  "ت�شويق" 
تنّقل"،  و�شيلة  �أكر مما هي  �أ�شلوب حياة  لبنان 
بخيار�ت  يفكرو�  �للبنانيني مل  لأن  �أ�شفه  مبدياً 
بديلة �إل عندما ��شطرو� لانتظار �شاعات �أمام 

حمطات �لوقود.
ويرى يف �لأزمة �حلالية "فر�شة مائمة لإعادة 
�أن  يرغب  فيما  �ل��ع��ام،  �لنقل  �لتفكري" مبفهوم 
"يتذوق كل �شخ�س طعم قيادة �لدر�جة �لهو�ئية 

و�حلرية �لتي تازم ركوبها".

•• �شواكن-اأ ف ب

م��ن و����ش��ن��ط��ن �إىل م��و���ش��ك��و م����رور� ب��اأن��ق��رة، تثري 
�ملو�نئ و�جلزر �ل�شود�نية على �لبحر �لأحمر، ومن 
�لهتمام  حمتجون،  يغلقه  �لذي  بورت�شود�ن  بينها 

لأ�شباب جتارية وع�شكرية، وفق خرب�ء.
مت��ت��د �ل�����ش��و�ح��ل �ل�����ش��ود�ن��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 714 
جنوبا.  �إري��رتي��ا  حتى  �شمال  م�شر  م��ن  كيلومرت� 
بالتنوع  تت�شم  و�لتي  بالذهب  �لغنية  �ملنطقة  هذه 
على  �شر�عات  قلب  يف  عقود،  منذ  ظلت  �لبحري، 
�ل�شابق  �لرئي�س  �لنفوذ وحتالفات متغرية يف عهد 
عمر �لب�شري �لذي حكم �ل�شود�ن با منازع لثاثة 
�لعام  ���ش��ع��ب��ي��ة يف  ث�����ورة  ب���ه  ت��ط��ي��ح  �أن  ق��ب��ل  ع���ق���ود 

.2019
�أحمد  بورت�شود�ن  �جلنوبي يف  �مليناء  ويقول مدير 
حم��ج��وب �مل�����ش��وؤول ع��ن خ��دم��ة �حل��اوي��ات "�ملو�نئ 
�ملجاورة  �ملغلقة  �لدول  �أن تخدم  �ل�شود�نية ميكنها 
و�إثيوبيا  �لو�شطى  و�إفريقيا  ت�شاد  مثل  لل�شود�ن 

وجنوب �ل�شود�ن".
منذ  متوقفة  بورت�شود�ن  ميناء  عرب  �لتجارة  لكن 
�غلق  �أن  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي  �أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب  منت�شف 

حمتجون ي�شكون من عدم متثيلهم �شيا�شيا ب�شكل 
�حلكم  تتوىل  �لتي  �لنتقالية  �ل�شلطة  يف  منا�شب 
�لباد.  �أج��ز�ء  ببقية  تربطه  �لتي  �لطريق  حاليا، 
منذ  �ل�شحن  عمليات  �نتقلت  �مليناء،  غلق  وب�شبب 
مطلع ت�شرين �لأول/�أكتوبر �حلايل من بورت�شود�ن 

�ىل مو�نئ �لدول �ملجاورة وخ�شو�شا م�شر.
وقعته  �شام  �تفاق  ب�شبب  �لحتجاجات  و�ندلعت 
�لتمرد  ح��رك��ات  م��ع  جوبا  يف   2020 يف  �حلكومة 
�شقا  �لت��ف��اق  وت�شمن  �ل��ب��اد.  مناطق  خمتلف  يف 
�ملوقعني  �إن  �ملحتجون  يقول  �ل�شود�ن  �شرق  يخ�ّس 
يتميز  �ل���ذي  �ل�����ش��اح��ل��ي  �لإق��ل��ي��م  عليه ل مي��ث��ل��ون 
�ملانغروف،  خ�شو�شا  �لنباتات  من  متنوعة  ب��اأن��و�ع 
وبرمال بي�شاء و�حلجر �جلريي �ملرجاين �مل�شامي 
�ل�شعاب �لبحرية ل �شيما يف جزيرة  �مل�شتخرج من 

�شو�كن.
�زدهر  �ل�شود�ين  �ل�شاحل  �آخر على  و�شو�كن ميناء 
�لحتال  �إب���ان  �أه��م��ل  ولكنه  �لعثماين  �لع�شر  يف 
ميناء  ب��ن��اء  ب��ع��د  خ�شو�شا  ل��ل�����ش��ود�ن  �ل��ربي��ط��اين 
�ل�شمال  �ىل  كيلومرت�   30 بعد  على  ب��ورت�����ش��ود�ن 

منه، مطلع �لقرن �لع�شرين.
�لرئي�س  مع  �تفاقا  �لب�شري  وّق��ع   ،2017 �لعام  يف 

�ل��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب �إردوغ������ان ت�����ش��ت��اأج��ر مبوجبه 
�أنقرة هذ� �مليناء ملدة 99 عاما.

م�شر  خ�شو�شا  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  �لت��ف��اق  و�أغ�����ش��ب 
�إردوغ��ان عند بو�بتها  �لتي خ�شيت من تو�شع نفوذ 
�لناحية  من  �ل�شود�ن  �لقاهرة  تعترب  �إذ  �جلنوبية، 

�ل�شرت�تيجية فناءها �خللفي.
وي�شّكل تو�جد تركيا على �لبحر �لأحمر مو�شوعا 
توتر  ب�شبب  �لقاهرة  �ىل  بالن�شبة  ح�شا�شية  �زد�د 
�إردوغ���ان  �إع���ان  �أن��ق��رة منذ  وب��ني  بينها  �لعاقات 

دعمه جلماعة �لإخو�ن �لإرهابية .
يرى  �لتي  �ل�شود�نية  �جل��زر  م��ن  و�ح���دة  و�شو�كن 

باحثون �أنها "جزء من �لأمن �لقومي للباد".
فاإ�شافة �ىل موقعها �ل�شرت�تيجي، ي�شري �لأ�شتاذ يف 
جامعة بورت�شود�ن �أحمد عبد �لعزيز �ىل �أن "هذه 
�جلزر غري ماأهولة ما يجعلها منا�شبة لن�شاط غري 

قانوين مبا يف ذلك �لتهريب".
�ألف   23 �جل���زر  ل��ه��ذه  �لإج��م��ال��ي��ة  �مل�شاحة  وتبلغ 
كيلومرت مربع، وفق �لأ�شتاذة �جلامعية �شيماء عبد 
�ل�شميع، �أي ما يو�زي م�شاحة جيبوتي �لو�قعة �ىل 
�جلنوب و�لتي توجد فيها قو�عد ع�شكرية فرن�شية 
و�أم��ريك��ي��ة. وم���ع ه���ذه �مل�����ش��اح��ة، مي��ك��ن ل��ل��ج��زر �أن 

�أو يف �ملناور�ت �لع�شكرية،  ت�شتخدم كنقاط مر�قبة 
وفق عبد �ل�شميع.

وت�شعى دول و�أط��ر�ف عدة �ىل �ل�شتفادة من هذه 
�لأهمية �ل�شرت�تيجية للجزر.

يف عهد �لب�شري، ر�شت �شفن �إير�نية فيها .
يف �لعام 2017، بحث �لرئي�س �لرو�شي فادميري 
بوتني مع �لب�شري يف �إن�شاء قاعدة بحرية رو�شية يف 
بورت�شود�ن ل�شت�شافة 300 من �لع�شكرين و�أفر�د 

مدنيني، مبا يف ذلك �شفن تعمل بالطاقة �لنووية.
يريد  �ل�شود�ن  كان  �ملباحثات يف وقت  تلك  وج��اءت 
تقوية ع��اق��ات��ه م��ع رو���ش��ي��ا يف ظ��ل ع��ق��وب��ات كانت 

و��شنطن تفر�شها �شد حكومة �لب�شري.
�تفاقا  وّق��ع��ت  �أن��ه��ا  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  و�أع��ل��ن��ت مو�شكو 
لبناء  عاما  وع�شرين  خلم�شة  ميتد  �خل��رط��وم  مع 

وت�شغيل �لقاعدة.
لكن �خلرطوم �أعلنت يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي �أنها 
"ما ز�لت تر�جع" �لتفاق بعد �أن وجدت فيه "بنود� 

�شارة مب�شاحلها".
وجاء ذلك يف وقت ت�شعى �خلرطوم لتقوية رو�بطها 

مع و��شنطن بعد �لإطاحة بالب�شري.
�لوليات  رفعت  �ملا�شي،  �لأول/دي�شمرب  كانون  يف 

�لر�عية  ل��ل��دول  "قائمتها  م��ن  �ل�����ش��ود�ن  �مل��ت��ح��دة 
لاإرهاب". وتبع ذلك لقاء بني �لرئي�س �لأمريكي 
�ل�شود�ين  �ل���وزر�ء  ورئي�س  تر�مب  دون��ال��د  �ل�شابق 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع���دد  ز�ر  ك��م��ا  ح���م���دوك.  �هلل  ع��ب��د 

�لع�شكريني �لأمريكيني �ل�شود�ن.

�لأحمر  "�لبحر  �أن  �ىل  �ل�����ش��م��ي��ع  ع��ب��د  وت�����ش��ري 
�لع�شكرية  �لأ�شاطيل  حلركة  حم��وري  مائي  مم��ر 
�ل�شاد�س  �لأمريكي  �لأ�شطول  �إذ يربط  �لأمريكية، 
يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط بالأ�شطول �خلام�س يف 

�خلليج �لعربي".
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عربي ودويل

��شتهدفت عبوة نا�شفة �آلية ل�شرطة طالبان �شباح  �أم�س �لأربعاء يف 
�أحد �أحياء غرب كابول ما ت�شبب بوقوع جرحى كما �شرح م�شوؤولن 

من حركة طالبان لوكالة فر�ن�س بر�س.
وقال �لناطق با�شم وز�رة �لد�خلية قاري �شيد خو�شتي لوكالة فر�ن�س 
بر�س �إن "قنبلة �ألقيت على �شيارة ملقاتلينا)طالبان( وت�شبب باإ�شابة 

�ثنني منهم بجروح".
"قنبلة" �لقيت على  �أن  �أك��د م�شوؤول حملي من طالبان  من جهته 

�شيارة لل�شرطة م�شري� �ىل �أربعة جرحى على �لأقل.
وقع �لنفجار حو�يل �ل�شاعة �لثامنة )03،00 ت غ( بح�شب �شاهد.

وقال �ل�شاهد �أمني �أماين )35 عاما( "ر�أيت �شحابة دخان كبرية من 
مر�آة �شيارتي و�لنا�س يفرون ومتكنت من مغادرة �ملكان".

منذ و�شولها �ىل �ل�شلطة يف 15 �آب/�غ�شط�س تو�جه حركة طالبان 
�لتي جعلت من �إعادة �لأمن �ىل �لباد �أولويتها بعد ع�شرين عاما 

من �حلرب، موجة �عتد�ء�ت د�مية ي�شنها تنظيم د�ع�س .
��شتهدف تنظيم د�ع�س- خر��شان يف �لأ�شابيع �ملا�شية حركة طالبان 

و�لأقلية �ل�شيعية �لأفغانية.
�خلمي�س �ملا�شي، قتل م�شوؤول حملي من �شرطة طالبان يف هجوم 

بقنبلة على �شيارته يف �أ�شد �آباد يف �شرق �فغان�شتان.

بفريو�س  �ملرتبطة  للوفيات  ج��دي��د�  قيا�شيا  ع���دد�  رو�شيا  �شجلت   
�شدر  ر�شمي  تقرير  ح�شب  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات  خ��ال  ك��ورون��ا 
ب�شاأن  ق��ر�ر  لتخاذ  بوتني  فادميري  برئا�شة  �جتماع  قبل  �لأرب��ع��اء 

فر�س قيود حمتملة لوقف �نت�شار �لوباء.
ويف �ل�شاعات �ل24 �ملا�شية، �شجلت 1028 وفاة ناجمة عن فريو�س 
 34،073 �أرق��ام �حلكومة وكذلك  كورونا، وهو رقم قيا�شي ح�شب 

�إ�شابة جديدة.
�ملا�شية، �شجلت رو�شيا يومًيا تقريًبا ح�شيلة قيا�شية من  �لأي��ام  يف 
�ل�شابات و�لوفيات بكوفيد يف �أوج �نت�شار �لوباء ب�شبب بطء عمليات 

�لتلقيح و�شعف �لقيود �ل�شحية �ملفرو�شة.
�جتماعا  �لأرب��ع��اء  بوتني  ي��رت�أ���س  �لكرملني،  قلق  على  ي��دل  ما  ويف 
حكوميا خم�ش�شا للوباء ميكن �ن تعلن �جر�ء�ت جديدة يف ختامه 

لوقف �نت�شار �لفريو�س.
�لثاثاء، طلبت نائبة رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي �ملكلفة �شوؤون �ل�شحة 
 7 �لأول/�كتوبر حتى  ت�شرين   30 �أ�شبوع  �إع��ان  تاتيانا غوليكوفا 

ت�شرين �لثاين/نوفمرب عطلة يف كل �أنحاء �لباد.
�حل��د من  بهدف  �إج���از�ت مماثلة  م��ر�ر� عن  بوتني  �أعلن  �ن  و�شبق 

تنقات �لنا�س وبالتايل وقف �نت�شار �لفريو�س.

منطقة  عا�شمة  ميكيلي  على  ج��وي��ة  غ���ارة  �لإث��ي��وب��ي  �جلي�س  �شن 
تيغر�ي )�شمال( للمرة �لثانية هذ� �لأ�شبوع.

م�شادر  �أول  �أعلنتها  �لتي  �ملعلومات  �حلكومة  با�شم  متحدث  و�أك��د 
�إغاثية و�أحد �شكان ميكيلي.

وقال رئي�س مكتب �لت�شال �حلكومي ليغي�شي تولو لوكالة فر�ن�س 
مت  من�شاآت  "��شتهدفت  �ل��غ��ارة  �إن  ق�شرية  ن�شية  ر���ش��ال��ة  يف  ب��ر���س 
�لأ�شلحة  لت�شنيع  مركز  �إىل  تيغر�ي(  متمردي  قبل  )من  حتويلها 

و�إ�شاح معد�تهم �لع�شكرية".
ومل تتوفر �أي ح�شيلة للخ�شائر �لب�شرية بعد هذ� �لق�شف �جلوي 
�لذي دمر خ�شو�شا موقعا �شناعيا، ح�شب �أحد �ل�شكان، مو�شحا �أن 

�لق�شف "كان كثيفا و�لطائرة كانت قريبة جد�".
هناك  ك��ان  �إذ�  ما  نعرف  ول  �ح��رتق  باأكملها  "�ل�شركة  �أن  و�أ���ش��اف 

�شحايا، لكن �ملبنى دمر".
م��و�ق��ع جبهة حترير  غ��ارت��ني على  �لث��ن��ني  �لإث��ي��وب��ي  �شن �جلي�س 
�لقو�ت  بني  للنز�ع  جديد  ت�شعيد  يف  ميكيلي  يف  �ل�شعبية  تيغر�ي 
من  يقرب  م��ا  منذ  �ملتمردين  �شد  وحلفائها  �لإثيوبية  �لفدر�لية 

عام.

عوا�شم

كابول

مو�ضكو

اأدي�ص اأبابا

الرئي�س التون�صي ي�صتقبل اأحمد اأبو الغيط:

اجلامعة العربية تتفّهم متاما التطورات ال�شيا�شية يف تون�س
•• الفجر -تون�س

قال �لأمني �لعام جلامعة �لدول 
�ل��ع��رب��ي��ة �أح��م��د �أب����و �ل��غ��ي��ط، �إن 
�جلامعة "تتفهم متاما �لتطور�ت 
تون�س"،  يف  �حلا�شلة  �ل�شيا�شية 
�لتي  �لإج�������ر�ء�ت  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 
كان �أعلن عنها �لرئي�س �لتون�شي 
يوليو   25 ي�����وم  ���ش��ع��ي��د  ق��ي�����س 
�أن يقّدم مزيد� من  �ملا�شي، دون 

�لتو�شيحات بهذ� �خل�شو�س.
�لت�شريحات  ه�����ذه  وج�������اءت     
�لغيط  �أب������و  ح�������ش���ور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�حلادية  �ل���دورة  �فتتاح  فعاليات 
�لعربي  ل��ل��م��ه��رج��ان  و�ل��ع�����ش��ري��ن 

لاإذ�عة و�لتلفزيون.
   وحت��ّدث �لأم��ني �لعام جلامعة 
�همية  ع�����ن  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���������دول 
ه����ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �لإع���ام���ي���ة يف 

�لعربي  �لإع����ام  و�ق���ع  مناق�شة 
"هناك  �أن  م����وؤك����د�  وق�������ش���اي���اه، 
�لإعل����ام  مف�����اهيم  يف  ت��ط��ور�ت 
�أن  �لعرب  نحن  عل����ينا  تف����ر�س 
تو�شيات  ون�شع  ونناق�س  جنتمع 
تطّلع  ع��ن  م��ع��رّب�  للم�شتقبل"، 
"�إعام  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��ع��وب 
بناء  بّناء ل يخّرب وي�شاعد على 

جمتمعات �شحية".
   هذ� و��شتقبل �لرئي�س �لتون�شي 
ق��ي�����س ����ش���ع���ّي���د، �أم���������س �لأرب����ع����اء 
�أحمد  ق��رط��اج،  بق�شر   2021
�أبو �لغيط، �لأمني �لعام جلامعة 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  �لعربية،  �ل���دول 

له. 
بال�شكر لاأمني  �شعيد     وتوّجه 
�لعام جلامعة �لدول �لعربية على 
هذ�  يف  لتون�س  �لد�عمة  مو�قفه 
به،  �لذي متّر  �لتاريخي  �لظرف 

تون�س على �لت�شاور و�لتعاون مع 
يف  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة  �ل����دول 
لل�شيادة  �ملتبادل  �لح���رت�م  كنف 
�أ�شكال  ل��ك��ل  ورف�����ش��ه��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شوؤونها  يف  �لتدخل  �أو  �لو�شاية 
�لد�خلية �أو �لرتّب�س مب�شاحلها. 
ب��ت�����ش��ّب��ث��ه مببادئ  �أي�����ش��ا،  وذّك�����ر، 
�حلريات  و�حرت�م  �لدميقر�طية 

و�شمان حقوق �لإن�شان.
   ومن جانبه، جّدد �لأمني �لعام 
�لإعر�ب  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
�لدميقر�طي  �مل�شار  يف  ثقته  عن 
�لتد�بري  وج��اه��ة  ويف  ت��ون�����س  يف 
�تخاذها،  مت  �ل��ت��ي  و�لإج�������ر�ء�ت 
�لتون�شية �لنجاح  متمنّيا للقيادة 
يف معركة بناء دولة وطنية قوية 
�لتون�شي  �ل�����ش��ع��ب  �إر�دة  ت��ل��ب��ي 
�ل�شتقر�ر  نحو  تطّلعاته  وحُتقق 

و�لنماء.
ون��ّوه بدور �جلامعة يف �لنت�شار 
ملبادئ �لدولة �لوطنية مبا ُي�شهم 

�لدول  ���ش��ي��ادة  على  �ملحافظة  يف 
وُير�ّشخ  وحدتها  وُي��ع��ّزز  �لعربية 

�لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.
�نفتاح  ع��ل��ى  �شعيد  ���ش��ّدد  ك��م��ا     

  �شيا�شية اأفغانية ت�شكر نائب بريطاين م�شاعدتها يف الهروب
 •• لندن-اأ ف ب

�شكرت �لنائبة �لأفغانية و�ل�شفرية �ل�شابقة يف �لرنوج �شكرية بر�كز�ي نائباً 
بريطانياً مل�شاعدتها على �لهروب من حركة طالبان، د�عية �ململكة �ملتحدة 

�إىل بذل �ملزيد من �أجل �لأفغان.
وخال جل�شة ��شتماع عقدها جمل�س �لعموم �لربيطاين حول �ل�شتياء 
�ل�شريع لطالبان على �ل�شلطة يف �أفغان�شتان، �أو�شحت بر�كز�ي �أنها كانت 
تخ�شى على حياتها عندما �شيطرت �حلركة �لإ�شامية �ملت�شّددة على كابول 

يف منت�شف �آب/�أغ�شط�س.
2014 م��ن حماولة  �مل���ر�أة جن��ت يف  وب��ر�ك��ز�ي نا�شطة يف جم��ال ح��ق��وق 
�غتيال و�أجليت �إىل �ململكة �ملتحدة يف �لوقت �لذي كان فيه مقاتلون من 

طالبان يفت�شون منزلها بحثاً عنها.
وق���ال���ت ب���ر�ك���ز�ي وق���د و���ش��ع��ت ي��ده��ا ع��ل��ى ق��ل��ب��ه��ا خم��اط��ب��ة �ل��ن��ائ��ب توم 
و�ل�شابط  �لعموم  جمل�س  يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  رئي�س  توغندهات، 
�أنقذت  "لقد  �أفغان�شتان،  يف  خ��دم  �ل���ذي  �ل��ربي��ط��اين  �جلي�س  يف  �ل�شابق 

حياتي".
وع��ل��ى غ����ر�ر ت��وغ��ن��ده��ات، ت���دّخ���ل �ل��ع��دي��د م���ن �ل���ن���و�ب ل����دى �حلكومة 

�لربيطانية، بعد �أن �ّت�شل بهم �أفغان مبا�شرة.
و�أنا �شعيد جد�ً  �أن تكوين هنا،  "�إنه ل�شرف كبري  �لنائب قائًا  ورّد عليها 

لأّنني متّكنت من لعب دور �شغري يف �شمان وجوِدك هنا".
�إىل  و�ل��غ��رب  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �أك���رب،  ���ش��ه��رز�د  و�لنا�شطة  ب��ر�ك��ز�ي  ودع���ت 

م�شاعدة مزيد من �لأفغان �ملعر�شني خلطر �نتقام طالبان.
و�أو�شحت �أكرب �لتي تر�أّ�شت �للجنة �مل�شتقّلة حلقوق �لإن�شان يف �أفغان�شتان، 
تاأ�شرية  �شتة فقط على  �لهيئة، ح�شل  ه��ذه  يف  392 ع�شو�ً  �أّن��ه من بني 
�ململكة  �إىل  �ملجيء  فقط  منهم  �ثنان  و��شتطاع  �لربيطانية  �حلكومة  من 

�ملتحدة، بعد تاأخري�ت �إد�رية.

•• عوا�شم-وكاالت

100 �ألف مقاتل،  تباهى "حزب �هلل" هذ� �لأ�شبوع باأن لديه 
لكن �ل�شحايف �شيث فر�نتزمان يقول �إن هذ� �لرقم هو مبالغة 
باحلاجة  ي�شعر  ي��ع��د  مل  �حل���زب  �أن  �إىل  ي��رم��ز  لكنه  ك��ب��رية، 
يتفاخر  ولكنه  "مقاومة" �شغرية،  حركة  باأنه  للتظاهر  حتى 
و�أن��ه جعل لبنان  �للبناين،  �أك��ر من �جلي�س  ق��و�ت  ب��اأن لديه 

م�شتعمرة د�خل �إمرب�طورية "حزب �هلل" �لكربى.
تعمل يف  �ل��ت��ي  غ���د�ر  لبنان حنني  ���ش��وؤون  �خل��ب��رية يف  وكتبت 
�لذي  �لرقم  �أن  �لأدنى"،  �ل�شرق  ل�شيا�شة  و��شنطن  "معهد 
�أعطاه ن�شر�هلل مبالغاً فيه "حتى لو �شمل جنود �لحتياط". 

�إىل ذل����ك، ل��ي�����س �ل��ع��دد �إل ج��ان��ب��اً و�ح�����د�ً م��ن �مل�����ش��األ��ة، فقد 
�ملقاتلني ب�شبب �حلروب �لطويلة، و�لتغري�ت  تر�جعت نوعية 

يف �مليز�نية، و�لتجنيد �لطارئ �أثناء �ل�شر�ع �ل�شوري".
ك���ان �مل��ق�����ش��ود م���ن م��ب��ال��غ��ة ن�����ش��ر �هلل ����ش��ت��ب��اق �حل���دي���ث عن 
�لنار  �هلل" �إطاق  "حزب  �أع�شاء  �دعى  �أهلية" بعدما  "حرب 
�لإطاحة  خالها  ي��ح��اول  ك��ان  �أخ���رية  تظاهرة  خ��ال  عليهم 
بقا�ٍس يحقق يف �نفجار هائل يف بريوت ميكن �أن يكون �شببه 
نرت�ت "حزب �هلل". ووجه ن�شر�هلل �أ�شابع �لتهام �إىل �لزعيم 
عدم  منهم  وطلبت  �للبنانية  و�لقو�ت  جعجع  �شمري  �مل�شيحي 

�خلطاأ يف �حل�شابات.
�ألف مقاتل.   100 "حزب �هلل" ل ميلك  �إن  وقال فر�نتزمان 

وذلك لأن �ملجتمع �ل�شيعي �لعام �لذي يعتمد عليه "حزب �هلل 
"للح�شول على �لدعم منق�ّشم، �إذ يوؤيد �لكثريون "حركة �أمل" 
حليف "حزب �هلل". وللح�شول على 100 �ألف مقاتل، يحتاج 
�إىل مايني من �أن�شار "حزب �هلل" �ل�شيعة. �أين هوؤلء �لنا�س؟ 

�أين هم �ملقاتلون �ملدربون؟ كيف تطعم كل هوؤلء �لرجال؟.
"حزب �هلل" ه��و جي�س  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  �أن��ه على  ه��ي  �حلقيقة 
بدون  وطائر�ت  �لتوجيه،  دقيقة  �أ�شلحة  ولديه  ق��وي،  �إرهابي 
طيار، وخمابئ و�شبكة �ت�شالت خا�شة به، ويدير �ملخدر�ت يف 
�ملدن،  ويدمر  �لأمونيوم،  ويخزن نرت�ت  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
�ألف مقاتل   100 رقم  فاإن  م�شتقبله،  وي�شلبه  لبنان،  ويفل�س 

هو فقط يف خميلة ن�شر�هلل.

فقط ن�شراهلل  خمّيلة  يف  رقم  اهلل..  حزب  من  مقاتل  األف   100

لقاء �شعيد بالأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية

هل تنتقل مايل من النفوذ الفرن�شي اإىل الرو�شي؟

بعد عقدين على �شهادته عن الدمار ال�شامل.. العراقيون مل يغفروا لباول

•• عوا�شم-وكاالت

ك�����ش��ف �ل��ب��اح��ث يف �ل��ع��اق��ات �ل��دول��ي��ة ري��ت�����ش��ارد رو�شو 
ملوقع "مودرن دبلوما�شي" �أن فرن�شا غا�شبة من و�شول 
"فاغرن" �إىل مايل، ومع  �لرو�س من جمموعة  �ملرتزقة 

ذلك، هي تبحث عن خمرج من �شر�ع ل مُيكنها ك�شبه.
�أث���ار �حل��دي��ث ع��ن مفاو�شات  )�أي��ل��ول(،  13 �شبتمرب  يف 
"فاغرن"  �لرو�شية  �ملرتزقة  و�شركة  م��ايل  بني  متقدمة 
عا�شفة من ردود �لفعل �لدولية؛ حيث حّذرت �لوليات 
�ملتحدة و�أملانيا و�لأمم �ملتحدة جي�س باماكو من مثل هذ� 
�لتعاون. ووفقاً لهذه �لدول، فاإن و�شول �ملرتزقة �لرو�س- 
مت تقدير عددهم باألف مقاتل- �شُيعّر�س للخطر �لتز�م 
ي�شيطرون على جزء  �لذين  �لإرهابيني  �لغرب مبحاربة 

كبري من �أر��شي مايل.
وتعترب فرن�شا �لأكر �شر�حة من هذه �لدول يف رف�شها 
مثل هذه �خلطوة. فالقوة �ل�شتعمارية �ل�شابقة حافظت 
عندما   ،2013 م��ن��ذ  �ل���ب���اد  يف  ع�����ش��ك��ري  وج����ود  ع��ل��ى 
فلورن�س  وز�رت  �لعا�شمة.  يف  �لإره��اب��ي��ني  تقّدم  �أوق��ف��ت 
باريل، وزيرة �جليو�س �لفرن�شية، باماكو يف 20 �شبتمرب 
�إن  )�أي���ل���ول( لتحذير ق���ادة �لن��ق��اب يف م���ايل. وق��ال��ت 
�ختيار فاغرن �شيكون خيار "�لعزلة" يف وقت " مل يح�شد 
�ملجتمع �لدويل هذ� �لعدد �لكبري من �ملقاتلني من قبل 

لقتال �لإرهابيني يف منطقة �ل�شاحل".
م��ا مل ت��ذك��ره �ل��وزي��رة ه��و �أن �ل��ت��ز�م فرن�شا جت��اه مايل 
يت�شاءل. و��شتخدم �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
�ل��ث��اين يف ي��ون��ي��و )ح���زي���ر�ن( �ملا�شي،  �مل����ايل  �لن���ق���اب 
�لفرن�شية،  �لرئا�شية  �لنتخابات  من  ع��ام  من  �أق��ل  قبل 
يف  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �نت�شار"  "�إعادة  ع���ن  ل���اإع���ان 
ت��رف�����س مناق�شة  ب��اري�����س  �أن  �ل��رغ��م م��ن  م����ايل. وع��ل��ى 
�حلقيقة  �أن  �إل  جزئياً،  كان  لو  حتى  �لفعلي،  �لن�شحاب 
هي �أن �جلنود �شيتخلون عن �لقو�عد �ملعزولة يف كيد�ل 
ومتبكتو وتي�شاليت يف �شمال �لباد بحلول �لعام �ملقبل، 

مع �لرتكيز على �ملنطقة �لو�قعة جنوب �حلدود �لثاث 
مع �لنيجر وبوركينا فا�شو. كما ي�شعر �لأوروبيون، �لذين 
ُيتوقع �أن يكونو� �أكر دعماً لفرن�شا، باحلرية �أي�شاً. لقد 
مبثابة  �أفغان�شتان  من  �مل��ذّل  �لأم��ريك��ي  �لن�شحاب  ك��ان 
جر�س �إنذ�ر، �إذ �أظهر �لنهيار �ملفاجئ للحكومة �لأفغانية 
�أمام حركة طالبان، مدى �شعوبة بناء جي�س وموؤ�ش�شات 

قوية. ويبدو �أن هذ� �ل�شيناريو يعيد نف�شه يف مايل.

"البعبع" الرو�صي
ت��وؤخ��ذ على  ب��ام��اك��و ومو�شكو  ب��ني  �ل��ت��ق��ارب  �إم��ك��ان��ي��ة  �إّن 
د�ئماً  ك���ان���و�  م���ايل  �لن��ق��اب��ي��ني يف  �جل����د، لأن  حم��م��ل 
�شاديو  �لعقيد  ز�ر  �لرو�شية.  �لعرو�س  جت��اه  ح�شا�شني 
كامار�، وزير �لدفاع �ملايل، رو�شيا يف 4 �شبتمرب )�أيلول(. 
وُيقال �إن �خلافات حول عك�س حتالفات مايل كانت �أحد 
�أ�شباب �لنقاب �لثاين للعقيد �ملايل �أ�شيما غويتا، �لذي 

�أطاح باحلكومة �لنتقالية �ملدنية يف مايو )�يار( �ملا�شي. 
متّثل رو�شيا �أي�شاً دور "�لبعبع" بالن�شبة للجي�س �ملايل. 
وفقاً لتحقيق �أجرته جملة "ديلي بي�شت"، نّظم �جلي�س 
�ملايل مظاهرة ُيفرت�س �أنها عفوية يف مايو )�أيار( �ملا�شي 
حتذير�ً  �أي�����ش��اً  ه��ذ�  ك��ان  �ل��رو���ش��ي.  بالتدّخل  للمطالبة 
�ل��دويل، �لذي �شئم من �شوء �حلكم يف �لباد  للمجتمع 

و�لنقابات �ملتكررة.
ت��ن��ت��ق��ل م���ايل م���ن م��ن��اط��ق �لنفوذ  "هل  و����ش���األ رو����ش���و: 

�لفرن�شية �إىل مناطق �لنفوذ �لرو�شية؟".

موطىء قدم رو�شي
يف  ق��دم  موطئ  على  مو�شكو  ح�شلت  �أن  "منذ  ويجيب: 
لي�س  �ل�شيناريو  ه��ذ�  ف��اإن  �لو�شطى،  �أفريقيا  جمهورية 
ومرتزقة  �لرو�س  �ملدربون  �أثبت  لقد  �خليال.  ن�شج  من 
�لفرن�شي  �خللفي  �لفناء  ه��ذ�  يف  ج��د�رت��ه��م  "فاغرن" 

تدين  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �ل�شابق". 
متّكن  �ل�����ش��ر�ع،  ه��ذ�  يف  رو�شيا  �رتكبتها  �ل��ت��ي  �لفظائع 
�لرو�س من �شّد �ملتمردين �لذين كانو� ُيهّددون �لعا�شمة 
بانغي يف دي�شمرب )كانون �لأول( �ملا�شي مب�شاعدة قو�ت 
من  و�ل��ت��ع��زي��ز�ت  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابعة  �ل�شام  حفظ 

رو�ند�.
وينفي �لكرملني �أي عاقة له مبجموعة "فاغرن". ومع 
�لرئي�س  من  مقّرب  �شخ�س  ُيديرها  �ل�شركة  ف��اإن  ذل��ك، 
�ملرتزقة  مو�شكو  وت�شتخدم  بوتني.  فادميري  �لرو�شي 
لتجّنب �للتز�مات �لع�شكرية يف �خلارج، كما فعلت �شابقاً 

يف �أوكر�نيا وليبيا. 
�شبتمرب:  منت�شف  يف  �ل��ك��رم��ل��ني  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
مايل".  يف  ع�شكري  وج���ود  على  تتفاو�س  ل  "رو�شيا 
�أر�شاجن  فو�شتني  �لو�شطى  �أفريقيا  رئي�س  �أق�شم  ب��دوره، 
"يف  �أي �تفاق مع فاغرن"، قائًا:  "مل يوّقع  �أنه  تو�دير� 
تاأ�شي�شها  مّت  �شركات  لدينا  �لو�شطى،  �إفريقيا  جمهورية 

وفقاً للقانون، وتعمل يف �أ�شو�ق متحّررة".

مايل حتت احل�صار
"فاغرن"؟  ب�شاأن  �شيء  �أي  ُت��ق��ّرر  مل  �أن��ه��ا  باماكو  وت��ك��ّرر 
وفقاً للجي�س �ملايل، فاإن �ختيار "�ل�شركاء" �لأجانب هو 
م�شاألة "�شيادة"، وهم يعتربون هذه "�ل�شائعات" حماولة 

�لباد". �شمعة  "لت�شويه 
فقط  لي�س  �حل�شار،  حت��ت  م��ايل  يف  �لع�شكرية  �لطغمة 
�لذي  �ل��دويل  �ملجتمع  من  �أي�شاً  ولكن  �لإره��اب��ي��ني  من 
لإعادة  )�شباط(  ف��رب�ي��ر  يف  �نتخابات  �إج���ر�ء  �إىل  يدعو 
يف  عليه  �ملن�شو�س  �لنحو  على  �مل��دن��ي��ني،  �إىل  �ل�شلطة 
مل  ذل���ك،  وم��ع  عليه.  �ملتفق  �لع�شكري  �لن��ت��ق��ال  ميثاق 
�أ�شيمي غوتا، �لرئي�س �لنتقايل، �هتمامه  ُيظهر �لعقيد 
بالتح�شري لهذه �لنتخابات. وقد ياأمل �ملجل�س �لع�شكري 
�أقّل �شر�مة ب�شاأن  �أن يكون �شركاء رو�شيا  �أي�شاً يف  �ملايل 

�ملتطلبات �لدميقر�طية.

•• وا�شنطن-وكاالت

ي��ز�ل وزي��ر �خلارجية �لأم��ري��ك��ي كولن  ل 
باول، �لذي تويف �لثنني مب�شاعفات وباء 
�شورة  �لعر�قيني  لدى  ي�شتح�شر  كورونا، 
و�حدة: �إنه �لرجل �لذي ذهب �إىل جمل�س 
�لأمن عام 2003 للدفاع عن قر�ر �حلرب 
�شد ب��اده��م يف ظ��ل رئ��ا���ش��ة ج���ورج دبليو 

بو�س.
"�أ�شو�شيتدبر�س" �لأمريكية  وكتبت وكالة 
�لإعان  �إن  فيه  قالت  بغد�د،  من  تقرير�ً 
�لعر�ق  يف  غ�شب  م�شاعر  فجر  وفاته  عن 
�ل�شابق،  و�لديبلوما�شي  �جل���رن�ل  ح��ي��ال 
�ل���ذي ي��ع��ت��ربه �ل��ع��ر�ق��ي��ون م��ع �آخ��ري��ن يف 
�إد�رة بو�س �لبن، م�شوؤوًل عن �لغزو �لذي 
قادته �لوليات �ملتحدة وت�شبب بكو�رث من 
�ملوت و�لفو�شى و�لعنف على مدى �شنو�ت 

يف �لعر�ق.

اأمام جمل�س االأمن
جزء�ً  �لأم��ن  جمل�س  �أم��ام  �شهادته  وكانت 
�إنها  يقولون  �لتي  �لأح����د�ث  م��ن  �أ�شا�شياً 

�ل�شرق  يف  و�آخ����ري����ن  �ل���ع���ر�ق���ي���ني  ك���ب���دت 
�لأو�شط ثمناً باهظاً.

وقالت مرمي )51 عاماً( �لكاتبة �لعر�قية 
ورف�شت  �ل��ع��ر�ق  �شمال  يف  لولدين  و�لأم 
ولديها  لأن  عائلتها  ����ش��م  ع��ن  �لإف�����ش��اح 
"لقد كذب،  �ملتحدة:  �لوليات  يدر�شان يف 
كذب،  :"لقد  و�أ����ش���اف���ت  وكذب".  وك����ذب 
ي���ع���اين م���ن ح�����روب ل نهاية  ون���ح���ن م���ن 

لها".
�مل�شرتكة،  �لأرك���ان  لهيئة  رئي�شاً  وب�شفته 
�أدت  �لتي  ب��اول على ح��رب �خلليج  �أ���ش��رف 
�إىل طرد �جلي�س �لعر�قي عام 1991 بعد 

غزو �شد�م ح�شني للكويت.
لكن �لعر�قيني يتذكرون باول �أكر لدوره 
يف �لتربير �لذي قدمه �أمام �لأمم �ملتحدة 
من �أجل �شن �لغزو بعد ذلك بعقد، معترب�ً 
رئي�شياً  ع��امل��ي��اً  ت��ه��دي��د�َ  ي�شكل  ���ش��د�م  �أن 
�أنه  حتى  �ل�شامل،  للدمار  �أ�شلحة  ميلك 
عر�س قارورة قال �إنها حتتوي على �أ�شلحة 
بيولوجية. وو�شف مز�عم �لعر�ق عن عدم 
"�شبكة  باأنها  �لأ�شلحة  هذه  مثل  �متاكه 

من �لأكاذيب".

حمكمة اهلل
�لزيدي  منتظر  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شحايف  وق���ال 
�ل�����ذي رم����ى ب���و����س ب���ح���ذ�ء خ����ال موؤمتر 
حزين  "�أنا   :2008 ع��ام  بغد�د  يف  �شحايف 
ملوت كولن باول من دون �أن جتري حماكمته 
�أن  م��ن  و�ث��ق  �لعر�ق...لكنني  يف  جلر�ئمه 

حمكمة �هلل يف �نتظاره".

ويف عام 2011، قال باول يف موؤمتر �شحايف 
��شتخبار�تية  معلومات  لإعانه  ياأ�شف  �إن��ه 
و��شفاً  �لأم��ري��ك��ي،  �ل��غ��زو  �إىل  �أدت  م�شللة 
و�أ�شاف  �شجله".  على  "و�شمة  باأنها  �إياها 
�أخ�����ذت بها  �أن �ل��ك��ث��ري م���ن �مل�������ش���ادر �ل��ت��ي 

�ل�شتخبار�ت كانت خطاأ.

�صدام
"�أ�شو�شيتد  2002 مع  لكن يف مقابلة عام 
�لتو�زن  بع�س  ع��ل��ى  ب���اول  ح��اف��ظ  بر�س"، 
"حققت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �إن  ق��ال  عندما 
"�لديكتاتور  لأن  �لنجاحات"  م��ن  �لكثري 

�لعر�قي �لرهيب قد رحل".
و�أل���ق���ت �ل���ق���و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة �ل��ق��ب�����س على 
�شد�م يف خمبئه ب�شمال �لعر�ق يف دي�شمرب 
على  و�أع��دم لحقاً   ،2003 �لأول(  )كانون 

يد �حلكومة �لعر�قية.
�لإحتال  نتيجة  ب���رز  �ل����ذي  �ل��ت��م��رد  ل��ك��ن 
�أ�شفر  �إىل ع��ن��ف ط��ائ��ف��ي  �لأم��ري��ك��ي حت���ول 
عن مقتل �أعد�د غري حمدودة من �ملدنيني 
�لعر�قيني، وطالت �حلرب �أكر مما توقعت 
�إد�رة بو�س و�شاهمت لحقاً يف �شعود تنظيم 

"د�ع�س". و�شحب �لرئي�س �لأمريكي �شابقاً 
�لعر�ق  �لأمريكية من  �لقو�ت  �أوباما  بار�ك 
عام 2011 ، لكنه �أر�شل م�شت�شارين جمدد�ً 
ب��ع��د ث��اث��ة �أع����و�م ع��ق��ب �ج��ت��ي��اح "د�ع�س" 
�أجز�ء  على  و�شيطرتها  �شوريا  من  �نطاقاً 

و��شعة من �لعر�ق.
وقال موؤيد �جل�شمي )37 عاماً( �لذي يعمل 
مع �ملنظمات غري �حلكومية، �إن �شهادة باول 
"نتج عنها مقتل ع�شر�ت �لآلف...�إن يديه 

ملطختان بالدماء".
�لذي  ع��ام��اً(   42( �لربيعي  عقيل  و�ع��ت��رب 
يف  �لتجميل  و�أدو�ت  للثياب  متجر�ً  ميلك 
�أبد�ه  �ل���ذي  ي��ك��رتث لاأ�شف  �إن���ه ل  ب��غ��د�د، 
ب����اول لإع���ان���ه م��ع��ل��وم��ات م��غ��ل��وط��ة حول 

�أ�شلحة �لدمار �ل�شامل.
ويلقي �لربيعي، �لذي فقد �أخاه يف �حلرب، 
�أبيه لأنه  باللوم على �لوليات �ملتحدة ملوت 
عانى كثري�ً خال �لنز�ع �لطائفي �لدموي، 
"ماذ�  و�أ���ش��اف:  لحقاً.  قلبية  باأزمة  وم��ات 
���ش��ي��ن��ف��ع��ن��ا �ل����ن����دم؟ ل��ق��د دم����ر ب���ل���د�ً ب�شكل 
كامل، ول نز�ل ندفع �لثمن... لكنني �أقول 

لريحمه �هلل".

اأملانيا تدين اإطالق �شاروخ من قبل كوريا ال�شمالية 
  •• فرانكفورت-اأ ف ب

د�نت �ملانيا "ب�شدة" �أم�س �لأربعاء "�ختبار �ل�شاروخ �لبال�شتي" �لذي �أعلنته كوريا �ل�شمالية، معتربة 
�أنه "يهدد �ل�شتقر�ر و�لأمن �لقليمي و�لدويل"، وفق ما ذكر بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية.

�ل�شيا�شية  �لتوتر�ت  "تزيد  �لأخ��رية  �لأ�شابيع  �ملتكررة" خ��ال  "�لتجارب  �أن  �إىل  �ل���وز�رة  و�أ���ش��ارت 
بطريقة غري م�شوؤولة"، �إذ �أكدت كوريا �ل�شمالية �أنها �أطلقت �شاروخا بال�شتيا من غو��شة �لثاثاء.

وقد ي�شكل هذ� �لختبار تقدماً تقنياً كبري�ً، يف حني تخو�س �لكوريتان �للتان ل تز�لن من �لناحية 
�لفنية يف حالة حرب، �شباق ت�شلح و�حلو�ر متوقف بني و��شنطن وبيونغ يانغ.

و�إذ� تاأّكد بالفعل �أّن كوريا �ل�شمالية باتت متتلك �لقدرة على �إطاق �شو�ريخ بال�شتية من غو��شات 
اتها �لربّية، �لثابتة �أو  ربت من�شّ فيعني ذلك �أّن �لدولة �ملغلقة �شيمكنها توجيه �شربة ثانية �إذ� ما �شُ

�شة لإطاق �ل�شو�ريخ. �ملتحّركة، �ملخ�شّ
و�شيعقد جمل�س �لأمن �لدويل �لأربعاء جل�شة طارئة مغلقة حول كوريا �ل�شمالية بطلب من بريطانيا 

و�لوليات �ملتحدة، وفق ما �أفادت م�شادر دبلوما�شية وكالة فر�ن�س بر�س �لثاثاء.
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العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
للخفايف  كيت�شن  �ل�ش�����ادة/ميني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�مل�شاكيك  رخ�شة رقم:2647056 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

��شافة حممد �شعيد �شيف �حل�شاين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مرمي �شيف علي حممد �ل�شاعدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يه ون للهو�تف �ملتحركة  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3916795 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �يه ون للهو�تف �ملتحركة 

A ONE MOBILE 
�إىل /كناري للطباعه وت�شوير �مل�شتند�ت

CANARY TYPING & PHOTOCOPYING 
تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت 8219001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة 4741011
 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شاح �لهو�تف �ملتحركة 9512002

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يه �ل �م �نرتنا�شونال للبناء و�لتعمري 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2907199 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �حمد حا�شر حممد �ملريخى %55

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حا�شر �حمد حا�شر حممد �ملريخى %45

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �حمد حا�شر حممد �ملريخى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حا�شر �حمد حا�شر حممد �ملريخى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جممع �ملريخي �ل�شناعي 

AL MERAIKHI INDUSTRIAL COMPLEX

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لو�ز� كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3715813 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نو�شاد �حمد عبدل بارى %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عبد�لرحمن �مني حميد �ليعربى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد طيب عبد�لبارى

تعديل وكيل خدمات / حذف فا�شل نا�شر على �شعيد �ل�شام�شى
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�لنجارة  لعمال  �لأ�شايل  درة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�حلد�دة �مل�شلحة ذ.م.م رخ�شة رقم:1130855 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / غاده بال �ل�شعيد �بو �لعنني عز�م من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / غاده بال �ل�شعيد �بو �لعنني عز�م من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى خمي�س خليفه �شلبود �خلييلى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 150000 �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة درة �لأ�شايل لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة ذ.م.م

DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT CARPENTRY CO. L.L.C
�إىل/�شركة درة �لأ�شايل لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
 DRAT AL ASAIL BLACKSMTIH AND REINFORNCEMENT

CARPENTRY CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

يو جي يونايتد جروب للقاب�شة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
UG :طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

بتاريخ :2021/9/23 �ملودعة بالرقم : 360273 
بيانات �لأولوية :

باإ�شم : يو جي يونايتد جروب للقاب�شة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
�ملوطن : �أبو ظبي، هاتف: 026313331 ، فاك�س: ، 026313321 ، �شندوق �لربيد: 47361

 pro@uaeusg.com: مييل�
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات

و�شف �لعامة : عبارة عن حرفني UG بطريقة مميزة
�ل�شرت�طات :

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على   �إع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�يت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شكوير للماب�س �جلاهزة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2976996 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/روز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لغ�شيل �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:2661583 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دول�شي 

CN مومينتو �شويت رخ�شة رقم:2875186 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:جتميل ديجيتل للخدمات �لعانية- �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2841234 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

قانوين  كم�شفي    ، قانونيون  حما�شبون   - �ل�شادة/�لقمة  تعيني   -  2
بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/10/19  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105032521 

-   تاريخ �لتعديل:2021/10/20
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيزي كافيه 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4174184 
تعديل �إ�شم جتاري من/ بيزي كافيه

BEZE CAFE

�إىل/ بيزي �شو�رما �ند �شناك�س
BEZE SHAWABMA AND SNACK

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 

اإعــــــــــالن
�شركة  �شوريا-  زهرة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:1035288 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة جمموعه �حمد بن يو�شف �لتجارية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

Ahmed Bin Yousef Trading Group - Sole .Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �حمد يو�شف حممد على �حلمادى

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372
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عربي ودويل

هزمية نكر�ء للم�شيحيني �لدميقر�طينيثاثي �لئتاف �حلكومي �ملنتظر�غلبية جديدة �شتدير �ملانيا

الجئون عادوا اإىل �شوريا تعر�شوا النتهاكات النظام
  •• بريوت-اأ ف ب

�تهمت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �أم�س �لأربعاء قو�ت �لنظام �ل�شوري 
�لتع�شفي  �لع��ت��ق��ال  بينها  �ن��ت��ه��اك��ات،  ب��ارت��ك��اب  لها  تابعني  وم�شلحني 
�للجوء  باد  معاناة يف  بعد  �إىل بادهم  ع��ادو�  و�لتعذيب بحق لجئني 

�لتي فرو� �إليها هرباً من �ملعارك و�لق�شف.
ويف تقرير بعنو�ن "حياتنا كاأنها موت: لجئون �شوريون عادو� من لبنان 
�شوريا  �أّن  �إىل  �ملنظمة  نبهت  و2021،   2017 �لعامني  و�لأردن" بني 

للعودة". �آمنة  "لي�شت 
�أجرت �ملنظمة مقابات مع 65 لجئاً و�أفر�د من عائاتهم، بينهم 21 
�آخ��رون تعر�شو�  �لتع�شفي و13  �لعتقال  �أو  للتوقيف  تعر�شو�  �شخ�شاً 

للتعذيب وثاث حالت خطف وخم�شة قتلو� خارج �لقانون، و17 حالة 
�ختفاء ق�شري، وحالة و�حدة حتدثت عن تعر�شها لعنف جن�شي.

وقالت باحثة �شوؤون �لاجئني و�ملهاجرين يف �ملنظمة نادية هاردمان �إن 
�لتي  �لق�شري و�لنتهاكات  �لتعذيب و�لختفاء  �ملروعة حول  "�لرو�يات 
تعر�س لها لجئون عادو� �إىل �شوريا، ُتظهر بو�شوح �أن �شوريا لي�شت �أمنة 
للعودة". وعددت �أ�شباباً �إ�شافية بينها "�نتهاكات حلقوق �مللكية و�شعوبات 

�قت�شادية �أخرى جتعل �لعودة �مل�شتد�مة �أمر�ً م�شتحيًا لكثريين".
بنزوح   2011 �آذ�ر/م����ار�����س  �ن��دلع��ه يف  م��ن��ذ  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ز�ع  ت�شبب 
�أكر  بينهم  وخارجها،  �لباد  د�خ��ل  �ل�شكان  ن�شف  من  �أك��ر  وت�شريد 
�ملجاورة، لبنان  �لدول  �أ�شا�شي �ىل  6،6 مايني لجئ، فرو� ب�شكل  من 

و�لأردن وتركيا.

لرتحيل  �شغوطاً  �ل��دمن��رك،  وحتى  لبنان  مثل  �ل��دول،  بع�س  ومتار�س 
�ملعارك بعدما ب�شطت  �إىل بادهم بحجة تر�جع حدة  لجئني �شوريني 

قو�ت �لنظام �شيطرتها على مناطق و��شعة.
�أنهم مبجرد  �أبلغهم  �لأردين  �أن حر�س �حلدود  وقال لجئون للمنظمة 
مغادرتهم �إىل �شوريا ل ميكن �أن يعودو� �إىل �لأردن قبل ثاث �إىل خم�س 
�شنو�ت، ما يعني "حرمانهم من حق �للجوء يف حال تعر�شو� لا�شطهاد 

بعد عودتهم �إىل �شوريا".
ويف لبنان، تنوعت �ل�شغوط على �لاجئني �ل�شوريني من حظر جتول 

وتوقيف وترحيل �إىل مد�همات وفر�س قيود على معامات �لإقامة.
يف تقرير �ل�شهر �ملا�شي، نّددت منظمة �لعفو �لدولية بتعّر�س �لع�شر�ت 
م��ن �ل��اج��ئ��ني �ل��ذي��ن ع����ادو� �أدر�ج���ه���م �إىل ���ش��وري��ا لأ���ش��ك��ال ع���دة من 

�لتع�شفي  �لعتقال  بينها  �ل�شورية،  �لأم��ن  ق��و�ت  �أي��دي  على  �لنتهاكات 
و�لتعذيب وحتى �لغت�شاب.

و�عتربت هيومن ر�يت�س ووت�س �أن "على جميع �لدول حماية �ل�شوريني 
�لعودة  عمليات  وقف  وعليها  بل  و�لتعذيب،  �لعنف  ملو�جهة  �لعودة  من 

�لق�شرية �إىل �شوريا".
حمافظة  �إىل  لبنان  م��ن  ع��اد  ع��ام��اً(،   38( لج��ئ  ع��ن  �ملنظمة  ونقلت 
وقف  قبل  ���ش��وري��ا  يف  ب��الأم��ان  �أح���د  يهناأ  "لن  ق��ول��ه  ج��ن��وب��اً،  �لقنيطرة 

�لأجهزة �لأمنية عن ترهيب �لنا�س".
وقالت هاردمان "ل يجوز لأي دولة �أن جترب �لاجئني على �لعودة �إىل 
�شوريا طاملا �أن �حلكومة �ل�شورية ل تز�ل متار�س �نتهاكات و��شعة حلقوق 

�لإن�شان".

�صيا�صتها تثري �صكوكا وجدال:

اأملانيا-اأوروبا: �شيناريوهات ما بعد اأجنيال مريكل...!
�ملعنية  �لأح������ز�ب  ب��ق��ب��ول  ي��ح��ظ��ى 
و�لناخبني، ت�شكيل حكومة مماثلة 
�أملانيا يف  �لتي حكمت  لتلك  متاًما 

عهد ويلي بر�نت.

نقطة حتول اجتماعية وبيئية؟
   ي��ع��ود جن��اح �حل���زب �ل�شرت�كي 
قدرته  ��شتعادة  �إىل  �لدميقر�طي 
على ك�شب دعم �لعمال و�لعاطلني 
�أ�شكال  عن �لعمل. وهذ� �شكل من 
�مل�����ش��احل��ة م��ع �أ���ش��ول��ه. ل��ق��د بنى 
مو�شوع  على  حملته  �حل��زب  ه��ذ� 
و�لعاطلني  للعمال  "�لحرت�م" 
�حلزب  ون����اأى  �لنا�س".  و"عامة 
بنف�شه  �لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي 
�ل��ت��ي متيزت  ���ش��رودر،  �شنو�ت  ع��ن 
و�لتكّيف  �لبطالة  منح  بتخفي�س 
مع �لعوملة. وهدفه �ملعلن، مبجرد 
�شيا�شة  تنفيذ  هو  �ل�شلطة،  توليه 
�إعادة توزيع �أكرب، مما يعني زيادة 

�ل�شر�ئب على �أغنى �لأ�شر.
ي����غ����ذي �حل��������زب �ل�����ش����رت�ك����ي     
�لدميقر�طي �لعديد من �مل�شاريع 
لإع����ادة �إط����اق �ل��ب��ن��اء �لأوروب�����ي، 
خ��اًف��ا ل�����ش��ن��و�ت م��ريك��ل. ويقول 
يف  �لدميقر�طيون  �ل���ش��رت�ك��ي��ون 
�إىل  يتطلعون  �إن��ه��م  ب��رن��اجم��ه��م، 
ت�شكل  و�لتي  �شيادة"،  ذ�ت  "�أوروبا 
ثورة �شغرية يف لغة �لي�شار �لأملاين 
�ل�����ذي حت����دث ت��اري��خ��ًي��ا ع���ن قيم 

كونية �أكر من �ل�شيادة.
�ل�شرت�كي  ل��ل��ح��زب  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
�خل�شر  وح������زب  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
و�حل��������زب �ل����دمي����ق����ر�ط����ي �حل����ر، 
باحلفاظ  �شك  دون  �لأم���ر  يتعلق 
ع���ل���ى �ل���ت���ح���ال���ف م�����ع �ل�����ولي�����ات 
ا باإقامة  �ملتحدة، ولكنه يتعلق �أي�شً
���ش��ي��ا���ش��ة دف��اع��ي��ة �أوروب����ي����ة. حتى 
جي�ًشا  ي���ري���دون  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني  �أن 
لرقابة  يخ�شع  م�شرتًكا  �أوروب��ًي��ا 
�ل��ن��و�ب �لأوروب���ي���ني. و�ل��ه��دف هو 
�إعطاء �شيادة ��شرت�تيجية حقيقية 

�أج�����ري�����ت م�����وؤخ�����ر� �لن���ت���خ���اب���ات 
�مل�شت�شار  لن��ت��خ��اب  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�شبتمرب.   26 يف  �لمل��اين �جلديد 
ولئن ت�شتمر �ملفاو�شات ب�شكل جيد 
حول ت�شكيل �حلكومة �مل�شتقبلية، 
ق��د حتدث  �أن نقطة حت��ول  ي��ب��دو 
نقطة  مريكل،  �أجنيا  رحيل  بعد 
ا  �أي�شً ولكن  للبلد،  بالن�شبة  حتول 

لاحتاد �لأوروبي.

ــون  ــي ــرتاك ــص املــنــتــ�ــصــرون اال�
الـــدميـــقـــراطـــيـــون واخلــ�ــصــر 

والليرباليون
   يف 26 �شبتمرب، ح�شل �مل�شيحيون 
�لحتاد  "حزب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون، 
�لحتاد   - �لدميقر�طي  �مل�شيحي 
بقيادة  �لجتماعي"  �مل�����ش��ي��ح��ي 
 1 24 فا�شل  �أرم��ني ل�شيت على 
ب��امل��ائ��ة فقط م��ن �لأ����ش���و�ت، وهي 

بب�شاطة �أ�شو�أ نتيجة يف تاريخهم.
   يف �ملقابل، ي�شتطيع �ل�شرت�كيون 
�خل�شر  وح����زب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
�لتي  �لنتائج  على  �أنف�شهم  تهنئة 
�شولتز،  �أولف  ��شتطاع  حققوها. 
�لذي قاد حملة �حلزب �ل�شرت�كي 
لنحد�ر  حّد  و�شع  �لدميقر�طي، 
حزبه، �لذي بد�أ منذ �لعقد �لأول 
و�لع�شرين،  �حل����ادي  �ل��ق��رن  م��ن 
من  باملائة   7 فا�شل   25 بجمعه 
�لأ�����ش����و�ت. وب��ف�����ش��ل ح��م��ل��ة ذكية 

�لتحول  ل��ق�����ش��ي��ة  �أه��م��ي��ة  �أع���ط���ت 
�شك،  دون  �شولتز،  �أث��ب��ت  �لبيئي، 
يجمع  ج���ان���ب���ه���م،  م����ن  وج���������وده. 
�خل�شر �أف�شل نتيجة يف تاريخهم 
بتحقيق ن�شبة 14 فا�شل 8 باملائة 

من �لأ�شو�ت.
طرحا  �أ����ش���ا����ش���ي���ان  �ح���ت���م���الن     
�حلكومة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�لأول،  �خليار  ��شتبعد  �مل�شتقبلية. 
�مل�شيحيون  ي��ق��ود  �أن  يف  �مل��ت��م��ث��ل 
�ل������دمي������ق������ر�ط������ي������ون �حل����ك����وم����ة 
�ل�شرت�كيني  من  بدعم  �جلديدة 
من  ب���دع���م  �أو  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 
�لبيئة.  و�أن���������ش����ار  �ل���ل���ي���رب�ل���ي���ني 
�لتجديد  ي��ع��ن��ي  ك�����ان  ه�����ذ�  ل���ك���ن 
تعر�شو�  �ل����ذي����ن  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني، 
�لنتخابات،  يف  ق��ا���ش��ي��ة  ل��ه��زمي��ة 
بالإ�شافة �إىل �ن �خل�شر يرف�شون 

ب�شدة هذ� �لحتمال.
و�جلاري،  �ملفتوح  �لثاين  �مل�شار     
ه���������و ت���������ش����ك����ي����ل �ئ���������ت���������اف ب���ني 
�لدميقر�طيني  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
و�خل�شر و�لليرب�ليني من �حلزب 
�لدميقر�طي �حلر. و�شيجمع هذ� 
�لتقدمية  �ل��ق��ي��م  ب���ني  �ل��ت��ح��ال��ف 
�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  للحزب 
و�خل���������������ش�������ر، و�ل�����رب�غ�����م�����ات�����ي�����ة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي ي��دع��ي �حلزب 
يج�شدها.  �أنه  �حلر  �لدميقر�طي 
�لذي  �ل�����ش��ي��ن��اري��و،  ه���ذ�  و�شي�شهد 

•• الفجر -بيري بودري* -ترجمة خرية ال�شيباين

م�صتقبل  فــاإن  قريًبا,  احلالية  امل�صت�صارة  �صتتنحى  بينما 
مو�صوع  يظل  االأوروبــي  االحتــاد  داخــل  االأملانية  ال�صيا�صة 

الكثري من اجلدل وعدم اليقني.
اأملانيا  جلمهورية  امل�صت�صارة  من�صب  مريكل  اأجنيال  �صغلت     
اأديناور  كونراد  فقط,   .2021 اإىل   2005 من  االحتادية 
�صغال   "1998-1982" كول  وهيلموت   "1963-1949"
من  العديد  نظر  ويف  املدة.  نف�س  االأملانية  احلكومة  رئا�صة 
املراقبني, فاإن �صجلها االأوروبي خميب لالآمال بدرجة اأكرب: 
اأو  اليورو,  اإدارة منطقة  اليورو, وال�صعوبات يف تعزيز  اأزمة 
�صاهمت  اأوروبــا,  يف  املطبقة  امليزانية  يف  التق�صف  �صيا�صات 

جميعها يف اإلقاء ال�صكوك حول التزام اأملانيا االأوروبي.

ماذ� ينتظر �لحتاد �لوروبي ما بعد مريكل؟

ل�شركات  دعًما  �ل�شيا�شة  هذه  مثل 
حتى  �أو  �لأوروب������ي������ة،  �لإن����رتن����ت 
�لأمريكية  �ل�شركات  تفكيك  عرب 

�لعماقة يف هذ� �لقطاع.
م����ن هذه  ق���ري���ب���ون     �خل�������ش���ر، 
�إىل  ي��ذه��ب��ون  لكنهم  �مل��ق��رتح��ات، 
�إن��ه��م يقرتحون  �أب��ع��د م��ن ذل����ك. 
��شتثمار�ت بقيمة 500 مليار يورو 
على مدى �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة 
�أج��ل حتقيق  �أملانيا وحدها من  يف 
�قت�شاد حمايد مناخًيا، وهو هدف 
�أن��ه من �ملمكن حتقيقه عام  ي��رون 
2040.    وعلى م�شتوى �ل�شيا�شة 
�لأوروبية، فاإنهم يدعون �إىل مزيد 

بتاأثري  يتعلق  فيما  �ل�شفافية  من 
�لهيئات  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  ج��م��اع��ات 
�أوروبية  من�شة  وه��ي  �لأوروب���ي���ة، 
�لعامة.  �لإع������ام  و���ش��ائ��ل  جت��م��ع 
ا تعزيز �حلقوق  �إنهم يريدون �أي�شً
�أوروب���ا من خ��ال �شمان �حلد  يف 
�لجتماعية  �مل��ع��اي��ري  م��ن  �لأدن����ى 
على  �ل�����ق�����ارة،  �أن�����ح�����اء  ج��م��ي��ع  يف 
�لإد�رة  ت�شجيع  عرب  �ملثال،  �شبيل 
�مل�����ش��رتك��ة، و�إدخ�����ال �حل���د �لأدن���ى 
لاأجور، و�إن�شاء �لتاأمني �لأوروبي 

�شد �لبطالة.
�ل�������ش������رت�ك������ي������ون  وي�����ع�����ت�����رب     
ا،  �أي�شً و�خل�شر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 

لأوروب��ا، مبا يتما�شى مع م�شاريع 
�إميانويل ماكرون يف فرن�شا.

   ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �لق���ت�������ش���ادي، 
للحزب  �لأوروب���ي  �لربنامج  يقوم 
�ل����ش���رت�ك���ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، على 
�جتماعي  �حتاد  م�شروع  مكونني: 
�شندوق  و�إن�����������ش�����اء  و�����ش����ري����ب����ي، 
����ش��ت��ث��م��ار م�������ش���رتك ب����ني �ل�����دول 
�لأع�������ش���اء يف �لحت�����اد �لأوروب������ي. 
بني  �مل�شاعدة  تكري�س  يعني  وه��ذ� 
�ملناف�شة  و�إنهاء  �لأوروب��ي��ة،  �ل��دول 
�ل������دول، وو�شع  ب���ني  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة 
خطة مالية لإحد�ث �لنتقال �إىل 
وتتطلب  ورق���م���ي.  بيئي  �ق��ت�����ش��اد 

����ش���رورة م��ن��ح �ل���ربمل���ان �لأوروب�����ي 
����ش���ل���ط���ة م����ر�ق����ب����ة �ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
�لق��ت�����ش��ادي��ة ل���احت���اد م���ن �أجل 
دميقر�طية.  ����ش���رع���ي���ة  م��ن��ح��ه��ا 
�لدميقر�طي  �حل������زب  وي���ع���ت���زم 
ب�شكل  �أوروب����ا  تقوية  ��ا  �أي�����شً �حل��ر 
فيدر�لية  دول�����ة  جل��ع��ل��ه��ا  ك���ب���ري، 
وكتالوج  م�شرتك،  بد�شتور  تتمتع 
وموؤ�ش�شات  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  للحقوق 

قوية، وبرملان �أوروبي قوي.

ت�صبح  اأن  تنتظر  مــ�ــصــاريــع 
حقيقة واقعة

و�ليمني  ي��ت��ق��دم...  �ل��ي�����ش��ار  �إن     
�إىل  �لت�شاوؤل  ميكن  لكن  ينهار... 
�أي مدى �شتنقطع �أملانيا متاًما عن 
�أن  �أجنيا مريكل، خا�شة  �شيا�شة 
�مل�شت�شارة كّر�شت �لعديد من حلول 
�لو�شط: �لنتعا�س �لقت�شادي عام 
)�مل�شروطة(  و�مل�شاعد�ت   ،2008
ل���ل���ي���ون���ان خ�����ال �أزم�������ة �ل����ي����ورو، 
�لطاقة  من  �لتدريجي  و�لتخل�س 
�لنووية، و��شتقبال �ملهاجرين عام 

.2015
ف�����اإن  ذل�������ك،  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة     
�أولف  �ل���و����ش���ط���ي���ة،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
مفاتيح  متتلك  م��ن  ه��ي  ���ش��ول��ت��ز، 
وزير�ً  ك��ان  لقد  �ل��ب��اد.  م�شتقبل 
منذ  م��ريك��ل  ح��ك��وم��ة  يف  للمالية 
متحفظ،  رجل  وهو   ،2018 عام 
وينتمي �إىل �جلناح �ملحافظ د�خل 

طويلة  لفرتة  رف�شه  وق��د  ح��زب��ه، 
ج������زء م�����ن �حل�������زب �ل�����ش����رت�ك����ي 
�أنه  �ل��ذي مل يجد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 

ر��شخ مبا يكفي يف �لي�شار.
فمن  م�����ش��ت�����ش��اًر�،  �أ���ش��ب��ح  و�إذ�      
معرفة  �ملرحلة،  هذه  يف  �مل�شتحيل 
�شيا�شته بالتف�شيل. لكن �لأحز�ب 
يف �مل����ان����ي����ا ت����وق����ع ع���ق���د �ئ���ت���اف 
ي�����ش��ج��ع ع��ل��ى �ل��ت�����ش��وي��ات و�ل����ذي 
يجب �أن ياأخذ يف �لعتبار توقعات 
�ل���ل���ي���رب�ل���ي���ني، �مل���ع���ادي���ن ل���زي���ادة 
�لإن����ف����اق �ل����ع����ام. وي���ري���د �حل���زب 
و�أن�شار  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
�لدميقر�طي  و�حل�������زب  �ل��ب��ي��ئ��ة 
"فرملة  ع���ل���ى  �لإب������ق������اء  �حل�������ر، 
�خل�شر  �أر�د  ل��و  ح��ت��ى  �لديون"، 
�لدميقر�طيون  و�ل����ش���رت�ك���ي���ون 

ت�شهيل �ل�شتثمار �لعمومي.
بالن�شبة ل�شيخوخة �جل�شم  �أم��ا     
�لنتخابي �لأملاين، فاإن هذ� ي�شجع 
تدبرًي�  �أك��ر  �شيا�شات  �ت��ب��اع  على 
�لأوروبي،  �مل�شتوى  على  وتو�فًقا. 
�ل�شرت�كي  �حل���زب  على  �شيتعني 
مو�جهة  بالتاأكيد،  �لدميقر�طي 
م��ق��اوم��ة م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �لدول 
�ليورو  منطقة  يف  حكومة  لإن�شاء 
�أوروب����ي����ة  ���ش��ن��اع��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  �أو 
�إعادة  ي��ري��د  �لي�شار  �ن  حمتملة. 
�لتحديات  ل��ك��ن  �أوروب�������ا،  �إط�����اق 

�لتي تنتظره كثرية.
*يدر�س يف جامعة بورغوندي.

كثرية تنتظره  التي  التحديات  لكن  اأوروبا,  اإطالق  اإعادة  الي�شار  •  يريد 
لالحتاد االقت�شادية  ال�شيا�شات  مراقبة  �شلطة  االأوروبي  الربملان  مبنح  واخل�شر,  اال�شرتاكيون  •  يطالب 

مريكل اأجنيال  �شيا�شة  عن  متاًما  اأملانيا  �شتنقطع  مدى  اأي  اإىل  ال�شوؤال:  •  يبقى 
احلر  للدميقراطي  االقت�شادية  والرباغماتية  واخل�شر,  لال�شرتاكي  التقدمية  القيم  بني  اجلديد  التحالف  •  �شيجمع 

تربة   وانزالقات  في�شانات  يف  والنيبال  بالهند  قتيل   100
•• دهرادون-اأ ف ب

�أي���ام م��ن في�شانات  �إث��ر ع��دة  �أك��ر م��ن مئة �شخ�س  قتل 
م�شوؤولون  ق��ال  كما  و�لنيبال  �لهند  يف  تربة  و�ن��زلق��ات 
�لأرب���ع���اء ف��ي��م��ا ل ي����ز�ل ع�����ش��ر�ت م��ف��ق��ودي��ن ك��م��ا �أعلنت 

�ل�شلطات.
 85 �ىل  �لأرب��ع��اء  �رتفعت  �لهند  يف  �لر�شمية  �حل�شيلة 
و43  قتيا   31 �ىل  �ل��ن��ي��ب��ال  ويف  م��ف��ق��ود�  و11  قتيا 

مفقود�.
وو�شّعت م�شلحة �لأر�شاد �جلوية �لهندية �لثاثاء نطاق 
يف  جد�"  وغ��زي��رة  "غزيرة،  �أم���ط���ار�  متوقعة  �ل��ت��ح��ذي��ر 
�ملنطقة يف �ليومني �ملقبلني. وبح�شب �ملناطق، بلغ من�شوب 

�لأمطار �لتي هطلت �لثنني �أكر من 400 ملم.
يف �أوتارخاند ب�شمال �لهند قال م�شوؤولون �إن 46 �شخ�شا 
قتلو� يف �لأيام �ملا�شية، فيما فقد 11 �شخ�شا. يف كري�ل 
يف �جلنوب قال رئي�س وزر�ء �لولية بينار�ي فيجايان �إن 

�حل�شيلة هناك بلغت 39 قتيا.
وثاثون على �لأقل من �لذين لقو� حتفهم يف �أوتارخاند، 
�شقطو� �إثر �شبعة حو�دث منف�شلة يف منطقة ناينيتال يف 
وقت مبكر �لثاثاء بعدما ت�شببت �أمطار غزيرة بانزلقات 

تربة و�نهيار مبان عدة.
وخم�شة من �لقتلى من عائلة و�حدة وقد طمرت �لأمطار 
�مل�����ش��وؤول �ملحلي  �ل��رتب��ة كما ق��ال  �ن��زلق��ات  �إث��ر  منزلهم 

بر�ديب جاين لوكالة فر�ن�س بر�س.
قتل خم�شة �أ�شخا�س �أي�شا يف �نزلق تربة ح�شل يف منطقة 

�أملور� ب�شمال �أوتارخاند حيث طمرت �لأوحال منزلهم.
ب�شبب حتذير�ت �لر�شاد �جلوية، �أمرت �ل�شلطات باإغاق 

مد�ر�س وحظرت �أي ن�شاط ديني و�شياحي.
على  تد�ولها  ومت  �لتلفزة  حمطات  نقلتها  �شور  �أظهرت 
ي�شقون  وهم  �ل�شكان  بع�س  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
م�شتوى  �ىل  و�شلت  �ل��ت��ي  �لعميقة  �مل��ي��اه  ع��رب  طريقهم 
نهر  �أو  ناينيتال  لبحرية  �ل�شياحي  �مل��وق��ع  ق��رب  �لركبة 

�لغاجن �لذي يفي�س يف بلدة ري�شيك�س.
كان هناك �أكر من مئة �شائح عالقون يف حمطة ر�مغاره 

ب�شبب في�شان نهر كو�شي �لذي غمر عدة مناطق.
يف �ل��ن��ي��ب��ال، ق���ال ه��وم��ك��ال ب��ان��دي م�����ش��وؤول ق�����ش��م �إد�رة 
�لكو�رث "يف �لأيام �لثاثة �ملا�شية، قتل 31 �شخ�شا من 
�أمطار  عن  �لناجمة  �لرتبة  و�نزلقات  �لفي�شانات  جر�ء 
غ��زي��رة ه��ط��ل��ت يف خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ب���اد. وه��ن��اك 43 

�شخ�شا مفقودون".

و�أ�شاف "ل تز�ل �لأمطار تهطل يف عدة �أماكن، ونحن ل 
نز�ل جنمع �حل�شيلة �لتي قد ترتفع �أكر".

تربة  �ن��زلق��ات  و�لهند  �لهيمايا  �شمال  منطقة  ت�شهد 
تكر�ر� لكن عددها يزيد بح�شب �خلرب�ء ب�شبب �لحتبا�س 
�ل�شدود  بناء  و�أعمال  �جلليدية  �لأنهار  وذوب��ان  �حل��ر�ري 

�لكهرمائية و�لت�شحر.
يف �شباط/فرب�ير، �أدى في�شان مفاجئ �ىل خر�ب يف و�دي 
ري�شيغانغا يف �أوتارخاند ما �أدىل �ىل مقتل حو�يل 200 

�شخ�س. مت �لعثور على 60 جثة فقط.
وفقا لتوقعات م�شلحة �لأر�شاد �جلوية فانه من �ملرتقب 
�أمطار غزيرة يف �لأي��ام �ملقبلة يف ولية كري�ل  �أن تهطل 
�جلنوبية يف �لهند حيث �شبق �أن �ودت في�شانات باكر من 

�جلمعة. منذ  �شخ�شا   27
�ل���ولي���ة �ل�شياحية  �ل�����ش��دود يف ه���ذه  �ل��ع��دي��د م��ن  ك��ان��ت 
قريبة من م�شتوى �لنذ�ر، مع في�شان �أنهار فيما قامت 
ق�شري  توقف  بعد  �لأ���ش��خ��ا���س.  �آلف  ب��اج��اء  �ل�شلطات 
�ليومني  يف  جم��دد�  �لأم��ط��ار  تهطل  �ن  ينتظر  �لثاثاء، 

�ملقبلني.
500 �شخ�س يف كري�ل  �أك��ر من  2018، قتل  يف �لعام 

�إثر �أ�شو�أ في�شانات ت�شهدها �ملنطقة منذ حو�يل قرن.
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عربي ودويل

�ليابان ت�شتعد لا�شو�

�لتهديد �ل�شيني يفجر �شباق �لت�شلح يف �ملنطقة

م�شاركة يابانية يف مناور�ت مالبار مع �لقو�ت �لبحرية �لمريكية و�لهندية و�لأ�شرت�ليةفوميو كي�شيد� يريد متكني باده من معد�ت ع�شكرية وقائية

غ���و�����ش���ات  �أرب��������ع  �لآن  �ل����ي����اب����ان 
�أيون  ل��ي��ث��ي��وم  ب��ب��ط��اري��ات  جم��ه��زة 
م��ن فئة  )�آخ���ر غو��شتني  �مل���اء  يف 
فئة  م��ن  غو��شتني  و�أول  ���ش��وري��و 
تايجي(. ثانًيا، مت حت�شني قدر�ت 
�لقتالية،  �لقيادة  ونظام  �ل�شونار 
م��و�د جديدة  ��شتخد�م  �ىل جانب 
�أر�شية  وب��ن��ي��ة  �ل�������ش���وت  مت��ت�����س 
عائمة جلعلها �أقل �شجيجا ً. وهي 
طوربيد  ب��اإج��ر�ء�ت  ا  �أي�شً جمهزة 
�ل�شر�ك  ت���ق���ذف  �ل���ت���ي  م�������ش���ادة، 
�خلد�عية للهروب من طوربيد�ت 
�أف�شل على  ق��درة  �أج��ل  �لعدو من 

�لبقاء.
و�لرتقاء،  �لتحديث  ه��ذ�  ور�ء  ما 

ميكننا �لذهاب �أبعد.

نحو م�صاعفة االإنفاق؟
   ك�شفت وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف 
ب���د�ي���ة �أك���ت���وب���ر ع���ن �جت����اه مقلق 

منها  �مل�شرتكة،  �لبحرية  �ملناور�ت 
�أجريت  �ل���ت���ي  م���الب���ار  م����ن����اور�ت 
�لبنغال،  �أكتوبر يف خليج  منت�شف 
�لبحرية  �ل���ق���و�ت  ب���ني  للتن�شيق 
و�لهندية  و�لم��ري��ك��ي��ة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
وت��ت��و����ش��ل جهود  و�لأ����ش���رت�ل���ي���ة. 
�إعادة �لت�شّلح، مدعومة بت�شريحات 
�ل��ي��اب��اين فوميو  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
كي�شيد� باأن باده يجب �أن حت�شل 
وقائية مثل  على معد�ت ع�شكرية 
و�ل�شو�ريخ  �مل��ق��ات��ل��ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
على  �ل��ع��دو  �أ�شلحة  على  للق�شاء 

�لأر�س قبل �إطاقها.
   وب���������ش����رف �ل����ن����ظ����ر ع�����ن ه����ذه 
�لأ�شلحة �لهجومية، ت�شعى �لقو�ت 
�ملت�شارع،  �لتحديث  �إىل  �مل�شلحة 
�أطلقت  �ل���غ���و�����ش���ات.  ق����و�ت  م��ث��ل 
لل�شناعات  ك���او�����ش���اك���ي  ����ش���رك���ة 
�لثقيلة، هاكوجي، �لوحدة �لثانية 
م���ن ف��ئ��ة ت��اي��ج��ي، وه����ي ف��ئ��ة من 

تز�ل �شعيفة ومنق�شمة.
�ل���ط���وي���ل، يهدف     وع��ل��ى �مل����دى 
�لدفاع  زي��ادة ميز�نية  �إىل  �حل��زب 
من  باملائة   2 يتجاوز  مبا  لليابان 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل، وهي ن�شبة 
على  طوكيو  جتعل  �أن  �شاأنها  م��ن 
�لأع�شاء  �ل��دول  مع  �مل�شاو�ة  ق��دم 
يف �لناتو، ح�شبما قال �حلزب. لكن 
من �شاأن هذ� �أن ميثل قطيعة مع 
بو�شع حد  �لقا�شي  �ليابان  تقليد 
�أقل  �إىل  �لدفاعي  لإنفاقها  �أق�شى 
�ملحلي  ناجتها  م��ن  ب��امل��ائ��ة   1 م��ن 

�لإجمايل.
   �ذن، �ليابان قلقة وقد يوؤدي هذ� 
�لت�شلح  �شباق  ت�شريع  �إىل  �لقلق 
�ل�������ش���ني بحجم  ت��خ��و���ش��ه  �ل������ذي 
�إمكانياتها  ع��ل��ى  )�ع��ت��م��اًد�  ك��ب��ري 
�ملبا�شرين  وج��ري�ن��ه��ا  �ل�شخمة( 
�لفلبني  حتى  )ول��ك��ن  �أق��ل  بن�شبة 
�لإج����م����ايل  �مل���ح���ل���ي  �ل����ن����اجت  ذ�ت 

"ك�شف �حلزب  �لإقليمي:  للتو�زن 
�ل���ي���م���ي���ن���ي �ل����ق����وم����ي �حل�����اك�����م يف 
�لنتخابي  برناجمه  ع��ن  �ل��ي��اب��ان 
فيه  يدعو  و�ل��ذي  �أكتوبر،   12 يف 
ب�شكل خا�س �إىل م�شاعفة �لإنفاق 
�لطويل،  �مل����دى  ع��ل��ى  �ل��ع�����ش��ك��ري 
وكوريا  �ل�شني  تهديد�ت  ملو�جهة 

�ل�شمالية.
�ل����ل����ي����رب�يل  �حل����������زب  ي���������ش����ن      
رئي�س  ب���ق���ي���ادة  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي، 
كي�شيد�،  فوميو  �جل��دي��د  �ل����وزر�ء 
بالأغلبية  ل���اح���ت���ف���اظ  ح���م���ل���ة 
�لن���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د  �ل������ربمل������ان  يف 
�أك��ت��وب��ر. ورغم   31 �ل��ربمل��ان��ي��ة يف 
�نه قد يخ�شر بع�س �ملقاعد، فمن 
�لليرب�يل  �أن يفوز �حل��زب  �ملرجح 
على  ي�شيطر  �ل��ذي  �لدميقر�طي، 
ب�شكل  �ليابانية  �ل�شيا�شية  �حلياة 
1955، يف  �شبه م�شتمر منذ عام 
ل  معار�شة  مو�جهة  يف  �لق���رت�ع 

�ل��غ��و����ش��ات �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي تعمل 
�لدفاع  لقوة  و�لكهرباء  ب��ال��دي��زل 
 14 يف  �ليابانية  �لبحرية  �لذ�تي 
�أول  �أن تدخل  �ملقرر  �أكتوبر. ومن 
وحدة من فئة تايجي �خلدمة مع 
�ليابانية  �لبحرية  �لذ�تي  �لدفاع 
ل�شتخد�مها   2022 م��ار���س  يف 
�شتكون  وبالتايل  �ختبار.  كغو��شة 
فئتها  يف  غ��و����ش��ة  �أول  ه��اك��وج��ي، 

تقوم بعمليات �نت�شار ت�شغيلية.
�خلارجي  �مل��ظ��ه��ر  ي��خ��ت��ل��ف  ل      
كثرًي�  تايجي  فئة  من  للغو��شات 
ع��ن مظهر فئة ���ش��وري��و، ول��ك��ن يف 
�ل���د�خ���ل ت��وج��د غ��و����ش��ة خمتلفة 
تايجي  فئة  ت�شتخدم  �أوًل،  متاًما. 
ب���دًل من  �أي����ون  ليثيوم  ب��ط��اري��ات 
نظام   4V-275R Mk. III
AIP، �لذي مت تثبيته على منت 
�أول 10 غو��شات من فئة �شوريو.

   وم���ع �إط����اق ه��اك��وج��ي، متتلك 

ق���د ت���ب���دو ه����ذه �ل���ت���دري���ب���ات كرد 
لل�شني  �ل�شاروخي  �ل�شعود  على 
و�ملناور�ت �لتي �أجرتها موؤخًر� مع 
ف�شًا  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  رو���ش��ي��ا، 
و�لبحرية  �جلوية  �لتوغات  عن 
�لأر��شي  م�����ش��ارف  ع��ل��ى  �ل��ع��دي��دة 
�ليابانية. ويف �لكتاب �لأبي�س لعام 
 407 �ل��ي��اب��ان  ح����ددت   ،2021
 ،2012 عام  �شينية  بحرية  غارة 

و1161 عام 2020!
�أجرتها  ت��دري��ب��ات  �خ���ر     وك��ان��ت 
بهذ�  �لربية  �لذ�تي  �لدفاع  ق��و�ت 
نهاية  ب��ع��د   1993 ع���ام  �حل��ج��م 
�حلرب �لباردة. هذه �ملرة �شين�شم 
�ألف   100 ح��و�يل  �لتدريبات  �إىل 
ج���ن���دي م���ن ج��م��ي��ع وح������د�ت قوة 
�ليابانية،  �ل��ربي��ة  �ل��ذ�ت��ي  �ل��دف��اع 
و120 طائرة،  �أل��ف مركبة  و20 
����ا ق����و�ت  و�ل����ت����ي ���ش��ت�����ش��م��ل �أي���������شً
و�جلوية،  �لبحرية  �لذ�تي  �لدفاع 
من  �إن����ز�ل  �شفينة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�جلي�س �لأمريكي.
عن  �لتدريبات  بكني  و���ش��رت�ق��ب    
كثب وقد حذرت من �أن �أي �شر�ع 
"عو�قب مدمرة" على  له  �شيكون 

�ليابان.

تزايد امل�صاركة االإقليمية
�لتدريبات  ه��ذه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
على  ت��اأك��ي��د  ه��ن��اك  "�لد�خلية"، 
�ملتز�يدة  �لإق���ل���ي���م���ي���ة  �مل�������ش���ارك���ة 
�مللف  يف  م�شاركتها  مثل  لليابان، 

�لتايو�ين.
�ليابانية،  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت     
يف ك��ت��اب��ه��ا �لأب��ي�����س �لأخ����ري لعام 
"�إن  تايو�ن:  �أهمية  عن   ،2021
تايو�ن  ح����ول  �ل���و����ش���ع  �����ش���ت���ق���ر�ر 
و��شتقر�ر  �ليابان  لأم��ن  �أم��ر مهم 
�مل���ج���ت���م���ع �ل���������دويل. ل����ذل����ك، من 
�ل�شروري �أن نويل �هتماًما وثيًقا 
���ش��ع��ور ح���اد بالأزمة  ل��ل��و���ش��ع، م��ع 

�أكر من �أي وقت م�شى".
�حلرب  نهاية  منذ  م��رة  ولأول     
لليابان  مي��ك��ن  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 

يف  بالو�شع  يتعلق  فيما  �ل��ت��دخ��ل 
حدودها.  خ��ارج  وبالتايل  ت��اي��و�ن، 
م�شوؤولون  ز�ر  �أغ�شط�س،   27 يف 
�لتعاون  لتعزيز  ت��اي��و�ن  يابانيون 
وهذ�  �ل��ب��ل��دي��ن...  ب��ني  �لع�شكري 
رئي�شي  ������ش����رت�ت����ي����ج����ي  ت���غ���ي���ري 

لطوكيو.
   ولئن ل تز�ل �حلكومة �ليابانية 
ل تعرتف ر�شمًيا با�شتقال تايو�ن، 
ف���ق���د وع������دت ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن����اور�ت 
�ل�شو�حل  خ���ف���ر  م����ع  م�������ش���رتك���ة 
���ا تغيري  �أي�������شً �ل���ت���اي���و�ين. ه���ن���اك 
كتبت  فقد  لطوكيو،  مهم  �شيا�شي 
لهزميتها  �لتايل  �ليوم  يف  �ليابان 
يف �حل�����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ث���ان���ي���ة، يف 
جي�شها  �أن  د�شتورها،  من   9 �مل��ادة 
عن  للدفاع  �إل  �لتدخل  ميكنه  ل 
ح���دود �ل��ي��اب��ان. وق���د �أع��ل��ن نائب 
�أ�شو،  تارو  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�شيكون  لتايو�ن  �ل�شيني  �لغزو  �أن 
بتد�عياته  ي��ه��دد  خ��ط��ري�  ع��م��ًا 
وجود �لدولة �ليابانية. ومع ذلك، 
�ملجال  م���وؤخ���ر�  �ل�����ش��ني  �ن��ت��ه��ك��ت 
�جلوي �لتايو�ين على نطاق و��شع، 

و�أجرت ��شتعر��شا للقوة.
   ولتجاوز �لقيود �لد�شتورية �لتي 
�ليابانية  �ل�����ش��و�ح��ل  خ��ف��ر  مت��ن��ع 
�أج��ن��ب��ي، قرر  �ل��ت��دخ��ل يف بلد  م��ن 
�لدميقر�طي- �لليرب�يل  �حل��زب 

يو�شيهيدي  �ل��وزر�ء  رئي�س  بقيادة 
�شوجا -�أن خفر �ل�شو�حل �لياباين 
�لدفاع  ب�����وز�رة  ي��رت��ب��ط مت��اًم��ا  ل 
-�مل��ق��ي��دة ب��د���ش��ت��ور ل ي��ن�����س على 
�إج��������ر�ء ع��م��ل��ي��ات خ������ارج �حل�����دود 
�ل�شرطة.  ب�����وز�رة  -ب���ل  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
تغيري يف �لتف�شري مما ي�شمح لهذه 
�لقوة �لبحرية باإقامة رو�بط �أوثق 

مع �لقو�ت �لتايو�نية.

ــح  ــل ــص ــ� ــت جــــهــــود اإعــــــــــادة ال
والتحديث

�لتحالف  ه�����ذ�  �إىل  ي�������ش���اف      
�جلديد، �لتعزيز �مل�شتمر للعاقات 
تتز�يد  �لتقليديني.  �حللفاء  م��ع 

مر�حل  ع��ل��ى  ت�����ش��ك��ل  �مل��ن��خ��ف�����س 
خمطط قوة بحرية(.

   ويف مو�جهة �لتوتر�ت �ملت�شاعدة، 
�لوليات  �أن  حقيقة  �إىل  وبالنظر 
�ملتحدة تزيد من وجودها �لبحري 
)عمليات  �ل�شني  ملو�جهة  وت�شعى 
وم���ع���د�ت جديدة  ج���دي���دة،  ن�����ش��ر 
�شرعة  تفوق  �أ�شلحة  قريًبا  ت�شمل 
 5 ف��وق  �ل�شوت، و���ش��و�ري��خ حتلق 
ماخ، وطائر�ت بدون طيار بحرية، 
�ل��������خ...(، ف��ق��د ح����ان �ل���وق���ت لأن 
�لوليات  �ل��اع��ب��ني،  ك��ب��ار  يبا�شر 
�لتفاو�س  و�ل���������ش����ني،  �مل����ت����ح����دة 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �ل���ت���وت���ر�ت  لتخفيف 
على  ع��اوة  �ل�شام  على  خ��ط��ورة 

�نها مكلفة.
   �إن عقد موؤمتر بحري دويل كبري، 
و�إ�شار�ت تهدئة من كل طرف، مع 
تفادي �ل�شتفز�ز�ت، مثل �لنت�شار 
تر�شيخ  �أو  �مل�����ش��ائ��ق  يف  �ل��ب��ح��ري 
�ل�شني،  بحر  يف  �ملرجانية  �جل��زر 
�نق�شاع  على  ي�شاعد  �أن  �شاأنه  من 
ع��ن��اوي��ن جديدة  وو����ش���ع  �لأف������ق، 
�لتجارة  تطوير  مثل  فائدة،  �أك��ر 
�لب�شرية  و�ل���ت���ب���ادلت  �مل��ت��ب��ادل��ة، 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، و�ل���ن���و�ي���ا �حل�����ش��ن��ة يف 
منا�شب  نحو  على  ي�شّمى  حميط، 

با�شم �ملحيط �لهادي ...
--------------------

�لعاقات  م�شارك يف معهد  باحث 
�ل���دول���ي���ة و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة حيث 
�ليابانية  �ل��دف��اع  �شيا�شة  ي��در���س 
و�ل���ق�������ش���اي���ا �جل���ي���و����ش���ي���ا����ش���ي���ة يف 
�لعلوم  خ��ري��ج معهد  �آ���ش��ي��ا.  ���ش��رق 
علوم  يف  ب���ب���اري�������س  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
 4 باري�س  جامعة  وم��ن  �لقت�شاد 
�لدولية.  �لعاقات  يف  �ل�شوربون 
كان حما�شًر� يف �لعاقات �لدولية 
يف جامعة باري�س X نانتري و�أ�شتاًذ� 
لاقت�شاد يف ماج�شتري �لدر��شات 
�لاتينية  و�أم���ري���ك���ا  �لأي���ب���ريي���ة 
�ل�شوربون.   4 ب��اري�����س  جامعة  يف 
من  �لعديد  بفليملني  �إدو�رد  �أّل��ف 

�لكتب.

يف موقف دفاعي حازم:

اليابان: توترات اإقليمية عالية, وال�شالم كهدف...؟
•• الفجر -اإدوارد بفليملني –ترجمة خرية ال�شيباين

الأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاًما, اأطلقت قوات الدفاع 
الذاتي الربية اليابانية يوم االأربعاء 15 �صبتمرب مناورات 
الردع  لتعزيز  حماولة  يف  الوحدات  جميع  �صملت  وطنية 

وقدراتها يف �صياق التاأكيد االإقليمي املتزايد لل�صني.
   ت�صمل تــدريــبــات قــوات الــدفــاع الــذاتــي الــربيــة, نقل 
االإمدادات واختبار اأنظمة االت�صاالت, حتى نهاية نوفمرب 
الدفاع  على  القدرة  تعزيز  بهدف  البالد,  اأنحاء  جميع  يف 

االأكرث  هي  �صينكاكو  جــزر  اأن  علما  النائية.  اجلــزر  عن 
كتابها  يف  الياباين.    االأرخبيل  غرب  جنوب  يف  تهديًدا 
�صبتمرب,   27 يف  ال�صادر  الدفاع  حــول  ال�صنوي  االأبي�س 
اأعربت اليابان عن قلقها العميق اإزاء االأن�صطة االأحادية 

)بحر  ال�صرقي  البحر  يف  الراهن  الو�صع  لتغيري  اجلانب 
ال�صني اجلنوبي( التي تنفذها ال�صني. كما انها قلقة ب�صاأن 
جهود الت�صلح ال�صينية, والتي ال تقل عن 250 مليار دوالر 

يف ال�صنة, اأي خم�صة اأ�صعاف امليزانية اليابانية.

اليابان  قلق   •
اإىل  ـــوؤدي  ي قــد 
�شباق  ت�شريع 
الــتــ�ــشــلــح يف 
املنطقة مب�شاركة 
طرف من  اأكــر 

تدريبات  ت�شمل   •
ـــاع  ـــدف قــــــوات ال
الذاتي الربية, نقل 
واختبار  االإمدادات 
االت�شاالت,  اأنظمة 
ــر حــتــى  ــم ــت ــش ــ� وت
نـــهـــايـــة نــوفــمــرب

اليابانية امليزانية  اأ�شعاف  خم�شة  اأي  ال�شنة,  يف  دوالر  مليار   250 عن  تقل  ال  ال�شينية,  الت�شلح  •  جهود 
حدودها خارج  وبالتايل  تايوان,  يف  بالو�شع  يتعلق  فيما  التدخل  لليابان  ميكن  الثانية,  العاملية  احلرب  نهاية  منذ  مرة  •  الأول 

ال�شمالية وكوريا  ال�شني  تهديدات  ملواجهة  الطويل,  املدى  على  الع�شكري  االإنفاق  م�شاعفة  اإىل  •  دعوة 

قبائل �شرق ال�شودان ال تزال تبحث عن امل�شاواة
•• بورت�شودان-اأ ف ب

حتت  ع��ق��ود  م��دى  على  مهم�شة  �ل�����ش��ود�ن  ���ش��رق  قبائل  ظلت 
حكم �لرئي�س �ل�شابق عمر �لب�شري، وحملت �ل�شاح �شده بني 
�أكر من عامني على �لإطاحة  1994 و2006. �ليوم، بعد 
به، تعود �ىل �لحتجاج، �شاكية من �شوء متثيلها يف موؤ�ش�شات 

�حلكم �لنتقايل.
وتعي�س قبائل �لبجا، وهي �لأكرب يف �شرق �ل�شود�ن، منذ �آلف 
م�شر  م��ع  �حل���دود  يف  ت�شرتك  �ل��ت��ي  �ملنطقة  تلك  يف  �ل�شنني 

و�إريرتيا.
�إ�شافيا للحكومة �لنتقالية �لتي  وت�شكل هذه �لقبائل حتديا 
�لوزر�ء  رئي�س  �شيا�شية و�شفها  و�أزم��ة  �قت�شادية  �أزم��ة  تو�جه 
منذ  و�لأخطر"  "�لأ�شو�  ب��اأن��ه��ا  �أي���ام  قبل  ح��م��دوك  �هلل  عبد 

�لإطاحة بالب�شري.
وطعامهم  وزي��ه��م  ولغتهم  �خلا�شة  ثقافتهم  �لبجا  ولقبائل 

�لذي يتح�شلون عليه من رعي �لإبل ومن �لزر�عة.
ويقول �لأ�شتاذ �جلامعي و�لباحث يف جمتمعات �لبجا مو�شى 
�حل�شر،  من  "ينفرون  �لقبيلة  ه��ذه  �أبناء  �إن  �شعيد  �هلل  عبد 
يعي�شون  منهم  و90%  �حتياجاتهم  ل�شر�ء  فقط  �ليه  ياأتون 

يف �لريف على �لرغم من ق�شوة �لبيئة".
باإنتاج  �ل�شهرية  �خل�شبة  بالأر��شي  ي�شتهر  �إقليمهم  �أن  ومع 
�إ���ش��اف��ة �ىل م��ي��ن��اء �لباد  ب��ال��ذه��ب،  �حل��ب��وب وم��ن��اج��م غنية 
�أكر  �أن���ه  �إل  �لأح��م��ر،  �لبحر  على  ب��ورت�����ش��ود�ن  يف  �لرئي�شي 
�أف��ق��ر بلد�ن  �أ���ش��ا م��ن  �ل�����ش��ود�ن �ل���ذي يعد  �ملناطق ف��ق��ر� يف 

�لعامل، بح�شب �لأمم �ملتحدة.
باإنهاء  �لب�شري  حكومة  با�شتمر�ر  تطالب  �لبجا  قبائل  وكانت 

تهمي�شها �قت�شاديا و�شيا�شيا.
�لعارمة  �لحتجاجات  يف  بقوة  �لبجا  �شارك   ،2018 ع��ام  يف 

�لتي قادت �ىل �لإطاحة بالدكتاتور يف ني�شان/�أبريل 2019.
و�شاند �لبجا �حلكومة �لنتقالية �لتي ت�شّكلت يف �آب/�أغ�شط�س 
2019 �ىل �أن َوّقعت يف ت�شرين �لأول/�أكتوبر 2020 يف جوبا 
�تفاقا لل�شام مع جمموعات معار�شة. وت�شمن هذ� �لتفاق 
�أع�شاء من �لبجا يقول  �شقا خا�شا ب�شرق �ل�شود�ن وّقع عليه 

�ملحتجون �إنهم ل ميثلونهم.
ونّظم �لبجا �حتجاجات �أكر من مرة خال �ل�شهور �لأخرية 
�لنفط  ���ش��ادر�ت  �أوق��ف��و�  �أيلول/�شبتمرب،  يف  ط��رق��ا.  و�أغ��ل��ق��و� 
)�لذي ينتجه جنوب �ل�شود�ن( لبع�شة �أيام وما ز�لو� يغلقون 
ميناء بورت�شود�ن، �ملنفذ �لبحري �لوحيد لل�شود�ن �لذي تتم 
عربه حركة �لتجارة. كما يغلقون �لطريق �ملوؤدية �ىل �خلرطوم 

�لتي تبعد قر�بة �ألف كيلومرت عن بورت�شود�ن.
�إعان  "عقب  �أحد منظمي �لحتجاج عبد �هلل �بو�شار  ويقول 
وفد  �ل�شود�ن  �شرق  �ىل  ح�شر  �أي��ار/م��اي��و،  يف  للم�شار  رف�شنا 
رئا�شة جمل�س  وزي��ر  برئا�شة خالد عمر  �ملدنية  من �حلكومة 
وم�شت  �مل�شار،  �إلغاء  ر�أ�شها  وعلى  مطالبنا  و�شلمناه  �ل���وزر�ء 
�أنها وعدتنا  رغم  ب��اأي خطوة،  تقم �حلكومة  �أ�شهر ومل  �أربعة 

باأن ترد على مذكرتنا بعد �أ�شبوع".
وي�شكل �لبجا حو�يل %10 من �شكان �ل�شود�ن �لبالغ عددهم 
�لعام  يف  �أجري  ر�شمي  �شكاين  �إح�شاء  �آخر  وفق  مليونا،   45
2008. وينق�شمون �ىل جمموعتني بح�شب �للغة: �لبد�ويت 

و�لتقر�ية.
و�لأ�شر�ف  و�لب�شاريني  و�لأم���ر�ر  �لهدندوة  قبائل  وتتحدث 
�لتي  �ملروية  باللغة  �أن لها عاقة  �لبد�ويت. ويعتقد  وغريها 

حو�ىل  قبل  �ل�شود�ن  ب�شمال  كو�س  مملكة  يف  ت�شتخدم  كانت 
�أربعة �آلف �شنة.

�إريرتيا،  �شمال وغرب  �مل�شتخدمة كذلك يف  �لتقر�ية  لغة  �أما 
و�حلباب  عامر  بني  قبائل  م��ن  �ملكونة  �ملجموعة  فتتحدثها 
�ل�شود�ن  �شرق  �ىل  هاجرو�  �فر�دها  �أن  يعتقد  و�لتي  وغريها 

من �شبه �جلزيرة �لعربية.
معقوفا  �شكينا  يحملون  وه��م  �لبجا  رج���ال  م�شاهدة  ومي��ك��ن 
ي�شمونها  معقوفة  ك��ذل��ك  وع�شا  "�ل�شوتال"  حمليا  ت�شمى 
ي�شتخدمونها  كما  �ل�شخ�شية.  للحماية  وذلك  "�ل�شفروك"، 

للرق�س �أثناء �حتفالتهم.
�لبجا  ن�شاء  �أن  ح�شني  خمتار  �لبجا  تاريخ  يف  �لباحث  ويوؤكد 
"ل  حيث  �لريفية  �ملناطق  يف  خ�شو�شا  �لأب���و�ب  خلف  يع�شن 

تظهر �ملر�أة �أمام �لغرباء".
وهو  "�لقلد"،  �ملنازعات  لف�س  �خلا�س  نظامهم  �لبجا  ولدى 
�أفر�د �لقبيلة ب�شرف �لنظر عن مكان وجودهم  ملزم جلميع 

عندما يوّقع عليه زعماهم، وفق ح�شني.
وتقع بني �حلني و�لآخر نز�عات د�خلية بني قبائل �لبجا كان 
�آخرها بني �لهدندوة وبني عامر عقب توقيع �شخ�شيات ينتمي 

بع�شها لبني عامر، على �تفاق �شام جوبا عن �لإقليم.
وقاد زعيم �لهدندوة �لحتجاجات �لأخرية يف �لإقليم للمطالبة 

باإلغاء �تفاق �ل�شام �ملوقع يف 2020.
�لفرتة  يف  �لب�شري  حكومة  �شد  �ل�شاح  �لبجا  قبائل  وحملت 
�حلكومة  وق��ذع��ت  ع��ن��دم��ا   2006 وح��ت��ى   1994 ع���ام  م��ن 
وقتها معها �تفاق �شام يف �لعا�شمة �لإريرتية �أ�شمر�. ووجهت 
�أن��ه��ا "�شعيفة" وف�����ش��ل��ت يف  �ن��ت��ق��اد�ت ل��ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى 

خماطبة طموحات �لبجا.

مالحقات �شد �شتيف بانون حليف ترامب 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

�إجر�ء�ت  �إط��اق  �أمريكية  برملانية  حتقيق  جلنة  �أي��دت 
�شتيف  �لكونغر�س" �شد  عمل  "عرقلة  بتهمة  ق�شائية 
يرف�س  �ل��ذي  تر�مب  لدونالد  �ل�شابق  �مل�شت�شار  بانون 

�مل�شاركة يف �لتحقيقات يف �لعتد�ء على �لكابيتول.
وقال �لدميوقر�طي بيني توم�شون رئي�س هذه �للجنة 
"يجب  �إن بانون  �لتي �نتقدها دونالد تر�مب وحلفاوؤه 

�أن يلتزم بتحقيقنا �أو يو�جه عو�قب" رف�شه.
و�أ�شاف قبل ت�شويت �لأع�شاء �لت�شعة بالإجماع ل�شالح 
ي�شبح  ب��اأن  �شخ�س  لأي  �ل�شماح  ميكننا  "ل  �ملحاكمة 
عقبة يف طريق عمل �للجنة �خلا�شة بينما نعمل على 
�إثبات �حلقائق"، موؤكد� �أنه "بب�شاطة، �لرهانات كبرية 
للمثول  �خلمي�س  ��شتدعي  بانون  �شتيف  وك��ان  جد�". 
�أمام هذه �للجنة �خلا�شة ملجل�س �لنو�ب �لتي حتقق يف 
�شنه  �لذي  �لهجوم  �ل�شابق يف  �لرئي�س �جلمهوري  دور 
كانون  م��ن  �ل�شاد�س  يف  �لكونغر�س  مقر  على  �أن�����ش��اره 
�لثاين/يناير بينما كان �لربملانيون ي�شادقون على فوز 

جو بايدن بالرئا�شة. �نتخاب. لكنه مل يح�شر.
�إنه  و�أعلن زعيم �لأغلبية �لدميوقر�طية �شتيني هوير 
�لتحقيق يف جل�شة  تو�شية جلنة  �لت�شويت على  �شيتم 

عامة يف جمل�س �لنو�ب �خلمي�س.
وقال "علينا �أن نك�شف ب�شكل كامل ماب�شات هجوم 06 
كانون �لثاين/يناير"، م�شدد� على �أن �شتيف بانون "من 

و�جبه حيال بلده �لإدلء ب�شهادته".
�إر�شال �ل�شكوى  ويف حال و�فق �لنو�ب على �لن�س، يتم 
�إىل وز�رة �لعدل �لتي �شتقرر ما �إذ� كان �شتوجه �لتهام 
�أن يو�جه عقوبة  �إىل �شتيف بانون �لذي ميكن نظريا، 

�ل�شجن ملدة ت�شل �إىل عام و�حد.
وكان بانون )67 عاما( �أحد مهند�شي �حلملة �لرئا�شية 
يطرده  �أن  قبل   2016 يف  ت��ر�م��ب  لدونالد  �لناجحة 
وليته،  �لأخ��رية من  �لأي��ام  ويف  �مللياردير �جلمهوري. 
�أ�شدر �لرئي�س تر�مب عفو� و�شع حد� ملاحقات �شده 

بتهمة �ختا�س �أمو�ل.
يكن  �أن��ه مل  �لرغم من  وعلى  بانون  �إن  �للجنة  وقالت 
�لثاين/يناير،  كانون   06 يف  ر�شمي  من�شب  �أي  ي�شغل 
حتدث مع تر�مب عن �لتظاهرة يف �لأي��ام �لتي �شبقت 

�لهجوم.
�آخرين  �أرب��ع��ة  ��شتدعاء  مت  �مل�شت�شار،  ه��ذ�  جانب  و�إىل 
و�لإدلء  وثائق  لتقدمي  تر�مب  لدونالد  �ملقربني  من 

باإفاد�ت.
لطلبات  �لمتثال  ع��دم  �ل�شابق  �لرئي�س  منهم  وطلب 
�للجنة م�شدد� على حق �ل�شلطة �لتنفيذية يف �حلفاظ 

على �شرية معلومات حمددة.
ل��ك��ن �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني ي����رون �أن ه���ذ� �ل�����ش��اح��ي��ة ل 
يجري  �أن  ويفرت�س  �حل���ايل.  �لرئي�س  �شوى  ميتلكها 
هذ� �لنقا�س �لقانوين يف �ملحاكم وميكن �أن يبطئ عمل 

�للجنة.
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عربي ودويل
اأجواء مل حتدث منذ واترلو:

نذر عا�شفة يف �شماء العالقة الفرن�شية-الربيطانية...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   ت�صاعفت ال�صتائم اجلارحة والطعنات يف الظهر بني 
الوفاق  يقو�س  مما  الربيك�صيت,  منذ  ولندن  باري�س 

الودي... ق�صة طالق مل يه�صم جيدا.

   دبلوما�صية متمر�صة, مّرت بغانا ووا�صنطن واأ�صرتاليا, 
مطلع  يف  بال�صرب.  تتحلى  كيف  رولينغز  مينا  تعرف 
�صبتمرب, اأقامت هذه الربيطانية, 54 عاًما, يف �صفارة 
�صانت  فوبورغ  دو  �صارع  باري�س,  يف  املتحدة  اململكة 
االإليزيه.  من  مرًتا   250 من  اأقل  بعد  على  اأونوريه, 

دعوة  تنتظر  زالت  ما  الربيطانية  الدبلوما�صية  لكن 
اأوراق  ملنحه  وخا�صة,  ال�صاي,  لتناول  اجلديد  جارها 
وظيفتها  لتدخل  اإلــزامــي  احتفال  وهــو  اعتمادها, 
يف  ماكرون  اإميانويل  اأن  يبدو  ال  ذلــك,  ومع  ر�صميا. 
عجلة من اأمره لك�صر اجلليد الذي يت�صكل على �صفتي 

رولينغز,  منة  تن�ّصب  متاًما,  طبيعي  اأمر  "اإنه  املان�س. 
ردا على �صوؤال لالك�صربي�س. ينظم االإليزيه احتفالني 
فقط لت�صليم اأوراق االعتماد من قبل ال�صفراء كل عام, 
الهدوء  على  احلفاظ  قريًبا".  واآمل  دوري,  و�صياأتي 

واال�صتمرار ...

ولدعم  باري�س".  �حل���ايل،  �ل��وق��ت 
ت�شريحاته، لّوح �لنائب �لفرن�شي، 
�خللوي  بهاتفه  بريطاين،  و�ل���ده 
لندن.  من  �شديق  �أر�شلها  و�شورة 
�ل�شفحات  ل��ل��ج��ر�ئ��د،  ك�����ش��ك  يف 
�لأوىل جلر�ئد �لتبلويد: �شحيفة 
�شن مع �إميانويل ماكرون يف �شكل 
مايني   5 ب�شرقة  متهم  نابليون، 
من  كوفيد  لفريو�س  م�شاد  لقاح 
ديلي  و�شحيفة  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة 
ميل، بعنو�ن "�لفرن�شيون يهددون 
على  رًد�  �ملياد"،  ع��ي��د  ب���اإغ���ر�ق 

�جلدل حول ح�ش�س �ل�شيد.
�ملوؤيدة  �ل�شحافة  تلوح  وبينما      
�لفرن�شي،  بالتهديد  للربيك�شيت 
�لنتباه  ���ش��رف  �ىل  ت�شعى  ف��اإن��ه��ا 
عن �لو�شع يف بريطانيا. "كل هذه 
�خلافات  وه����ذه  �ل����ش���ط���ر�ب���ات، 
وفرن�شا،  �أوروب�������ا  م���ع  �مل��ح��ت��دم��ة 
عن  للغاية  عملًيا  �ن��ت��ب��اًه��ا  ت�شتت 
�لبنزين  نق�س  �ليومية:  �مل�شاكل 
ع��دة مناطق، ونق�س مزمن يف  يف 
�لرتفاع،  �شريع  وت�شخم  �لعمال، 

لتطبيق  �لأوىل  �ل�����ش��ن��ة  ه��ي  ه���ذه 
�شيًئا،  نفعل  مل  و�إذ�  �لربيك�شيت، 
ف�����ش��وف جن��ر ه���ذه �مل�����ش��اك��ل طيلة 
�أربعني عاًما. �ن فرن�شا معتادة على 
�لنووية،  �لأ���ش��ل��ح��ة  بف�شل  �ل���ردع 

وهذ� لي�س حال بروك�شل".
   و�إذ� مل يتغري �شيء بحلول �لأول 
ب��اري�����س، من  م��ن نوفمرب، ت��ق��رتح 
�أخ���رى، قطع ج��زء من  �أ�شياء  بني 
بريطانيا،  ع��ن  �لكهربائي  �لتيار 
من  ب����امل����ائ����ة   40 ي���اأت���ي���ه���ا  �ل����ت����ي 

�لكهرباء و�لغاز من �لقارة.

ماكرون االأوروبي, وهدف �صهل 
للربيطانيني

   من هنا، حددت حكومة بوري�س 
ج���ون�������ش���ون ع����دوه����ا رق�����م و�ح�����د: 
�إميانويل ماكرون. ومع ذلك، فقد 
باإمياءة  �مل�����ش��رتك  تاريخهما  ب���د�أ 
�لذي  �لفرن�شي  �لرئي�س  ودية من 
�إع���ارة   ،2018 ي��ن��اي��ر  ع��ر���س، يف 
�شرد  وه��و  لربيطانيا.  بايو  �شجاد 
حلملة ويليام �لفاحت على �إجنلرت�، 

ميثل نقطة ح�شد ملع�شكر حمافظ 
"جاءت  �جت����اه����ه.  م���ع���امل  ي��ف��ق��د 
�ل�شلطة  �إىل  �حل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
بف�شل �لطعن يف ع�شرين عام من 
نفذت  �لتي  �لليرب�لية  �ل�شيا�شات 
وم��اك��رون هو  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف 
�لتج�شيد �ملثايل لهذه �لليرب�لية، 
ي���ح���ل���ل �أن������ان������د م����ي����ن����ون، �أ����ش���ت���اذ 
كينجز  كلية  �لدولية يف  �لعاقات 
لندن. كما ميثل �لرئي�س �لفرن�شي 
حكومته  لأن  مم��ت��از�،  هدفا  �أي�شا 
ترد ب�شوت عاٍل على �ل�شتفز�ز�ت، 
يف ت�����ش��ع��ي��د ي�����ش��ت��ج��ي��ب لأه������د�ف 
للحكومة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 

�لربيطانية".
بوري�س  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  �ن     
ج���ون�������ش���ون، ج���ع���ل �مل���و�ج���ه���ة مع 
�ملميزة،  �شماته  من  و�ح��دة  فرن�شا 
حيث قام عام 2012، عمدة لندن 
�لأحمر  �ل�����ش��ج��اد  بب�شط  �آن�����ذ�ك، 
�لذين  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  ل����اأث����ري����اء 
زي����ادة  م���ن  �ل����ف����ر�ر  �إىل  ي�����ش��ع��ون 
فر�ن�شو�  فر�شها  �لتي  �ل�شر�ئب 

هي  ف���رن�������ش���ا  �أن  ل����ن����دن  وت��������رى 
للمفاو�شات  �ل�����ش��ي��ئ  �ل�����ش��رط��ي 
ي�شرب  �شيئ  و�شرطي  �لأوروب��ي��ة، 
با�شم  �ل���ط���اول���ة  ع���ل���ى  ب��ق��ب�����ش��ت��ه 

�لحتاد �لأوروبي".
�ل��ت��ي ل  ب��روك�����ش��ل،     فعلى عك�س 
يبدو  �لدبلوما�شية،  تف�شل  ت��ز�ل 
نفد  ق����د  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�������ش���رب  �أن 
�مل�شاومة  م��ن  ���ش��ن��و�ت  خم�س  بعد 
و�لتقّلبات �لربيطانية. بخ�شو�س 
�ل�����ش��ي��د، تهدد  م�����ش��األ��ة ح�����ش�����س 
�إذ� مل  �نتقامية  ب��اإج��ر�ء�ت  باري�س 
متنح لندن �ملزيد من �لرت�خي�س 
 200 ل��ل�����ش��ي��ادي��ن �لأوروب�����ي�����ني: 
يف  �لعمل  حق  على  ح�شلو�  فقط، 
�لرقم  و"هذ�  �لربيطانية.  �مل��ي��اه 
�إهانة  ي��ك��ن  مل  �إن  م���زح���ة،  ي��ب��دو 
للمفو�شية �لأوروبية، ياأ�شف بيري 
ك��ارل��ي�����ش��ك��ي��ن��د، �ل��ن��ائ��ب �لأوروب�����ي 
�لأ�شماك  م�شايد  جل��ن��ة  ورئ��ي�����س 
يف �ل���ربمل���ان �لأوروب��������ي، ي��ج��ب �أن 
�لأوروب��ي��ة متنا�شبة،  �ل��ردود  تكون 
لأن  موجودة،  تكون  �أن  يجب  لكن 

�أ�شعار  و�رت���ف���اع  ف���ارغ���ة،  وخم����ازن 
�شارة  كاثرين  تو�شح  �لطاقة..."، 
�لأوروبي  �لقانون  �أ�شتاذة  بارنارد، 

بجامعة كامربيدج.
مت�شدد�"  "بريك�شيتا  باختياره     
بوري�س  �خ�����ت�����ار   ،2020 ع������ام 
ج���ون�������ش���ون �إغ������اًق������ا ر�دي���ك���ال���ًي���ا 
ل��ل��ح��دود. ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، خ�شر 
�ل��ع��م��ال �لأج����ان����ب، م��ن��ه��م 100 
�شل�شلة  وجت��د  �شاحنة،  �شائق  �أل��ف 
�لتوريد نف�شها معطلة يف �جلانب 
"بالن�شبة  �مل���ان�������س.  م����ن  �لخ������ر 
�لع�شور  م���ن���ذ  �مل�������ش���اك���ل  جل��م��ي��ع 
�لو�شطى، يحتفظ �لإجنليز بنف�س 
�لإج���اب���ة: دوًم����ا �إل��ق��اء �ل��ل��وم على 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ني  " ���ش��ع��و� ك���ل �شيء 
يبت�شم   ،" �لفرن�شيني  ظهر  على 
�حلدة  وه��ذه  فرن�شي.  دبلوما�شي 
��شتعادها  �لتاريخية  و�ل��ف��ظ��اظ��ة 

بوري�س جون�شون �ليوم".
ماكرون  �إمي���ان���وي���ل  ك����ان  و�إذ�     
�لنتقاد�ت  م��ن  �ل��ك��م  ه���ذ�  يجمع 
��ا لأنه  �أي�����شً يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف��ذل��ك 

مرًت�،   70 عن  طولها  يزيد  �لتي 
�مل�شرتك  �ل����ت����اري����خ  �إىل  ت����رم����ز 
رغ�����م ف�شل  ل��ل��ح��ل��ي��ف��ني،  �ل������ري 
�ل��ربي��ك�����ش��ي��ت. ول��ك��ن م��ث��ل �إع����ارة 
�ل����ذي �ع��ت��ربه �خلرب�ء  �ل�����ش��ج��اد، 
له  ي�شمح  ب��ح��ي��ث ل  ل��ل��غ��اي��ة  ه�����ًش��ا 
ب��ال�����ش��ف��ر، مل ي��ع��د �ل���وف���اق �ل���ودي 
ماكرون  �إميانويل  ووجد  منا�شًبا، 
�ل�شحافة  ن��ري�ن  مرمى  يف  نف�شه 
د�ونينج  و10  للربيك�شيت  �ملوؤيدة 

�شرتيت.
�لأوروبي  �لبناء  "جعل ماكرون     
ممار�شته  يف  م���رك���زًي���ا  ع���ن�������ش���ًر� 
�أقل  بعد  �نتخابه  رغ��م  لل�شلطة، 
يذّكر  �لربيك�شيت،  على  ع��ام  م��ن 
ن���ائ���ب ح����زب ف��رن�����ش��ا �ىل �لم�����ام، 
رئي�س  ه�����ول�����روي�����د،  �أل���ك�������ش���ن���در 
�لفرن�شية  �ل�����ش��د�ق��ة  جم��م��وع��ة 
�لربيطانية يف �جلمعية �لوطنية. 
عندما تكون للربيطانيني م�شكلة 
م���ع �أوروب�������ا، وه���ي ك���ث���رية، فانهم 
يلتفتون �إىل �ملكان �لذي يعتربون 
�ن �ل��زع��ام��ة �لأوروب���ي���ة ف��ي��ه، ويف 

"الألبيون  الـــكـــربى  الـــعـــودة 
اخلائنة"

�ل�شفرية  ر�أت  �أقل من �شهرين،  يف 
�لفرن�شية  �ل�������ش���ر�ع���ات  �مل��ع��ّي��ن��ة 
مكتبها  على  ت��رت�ك��م  �لربيطانية 
�جل�����دي�����د: ق�������ش���ي���ة �ل���غ���و�����ش���ات 
�ل�شيد،  وح�����ش�����س  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة، 
و�لهجرة غري �ل�شرعية ... كل �شيء 
بات ذريعة ل�شربات تر�فالغار بني 
"منذ  �لعظمى.  وبريطانيا  فرن�شا 
�لأح���د�ث، تعرتف  تتاىل  و�شويل، 
بفرن�شية  �مل���ل���ك  ج���ال���ة  مم��ث��ل��ة 
م��ث��ال��ي��ة، ه���ن���اك ب����رد خ��ري��ف��ي يف 
�لج����و�ء ب��ني ب��اري�����س ول��ن��دن، �إنه 
نن�شى  �أل  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ���ش��ًر�،  لي�س 
�لتعاون  ون��ع��ت��زم  حلفاء  �ن��ن��ا  �أب����ًد� 
بنقلها  ت��ت��ع��ه��د  ر���ش��ال��ة  �لوثيق". 
�أن  مبجرد  �لفرن�شي  �لرئي�س  �إىل 

يتوفر �لوقت ل�شتقبالها.
   ه��ذه �ل��ع��ودة، وه��ي �لأوىل منذ 
�لتنفيذ،  حيز  �لربيك�شيت  دخ��ول 
تقّو�س "�لوفاق �لودي" �ملفرت�س 
�أن ي�����ش��ود ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ عام 
�ل����ن����ز�ع����ات  وت�������ش���وي���ة   ،1904
�إفريقيا  يف  �ملتعددة  �ل�شتعمارية 
و�آ�شيا. "هذ� �مل�شتوى من �لرتدي، 
مترر  و�ترلو"،  م��ن��ذ  ن�����ش��ه��ده  مل 
فرن�شا  ���ش��ف��رية  ب���ريم���ان،  �شيلفي 
 2014 من  �ملتحدة  �ململكة  ل��دى 
�حلالة  م��ل��خ�����ش��ة   ،2017 �إىل 
�لدبلوما�شية  د�خ������ل  �ل���ذه���ن���ي���ة 

�لفرن�شية.
�أو�ئ����ل �شبتمرب،  �ل����ربود يف  ب���د�أ     
�لد�خلية  وزي�������ر  �ت����ه����م  ع���ن���دم���ا 
بال�شماح  ف���رن�������ش���ا  �ل����ربي����ط����اين 
ل���ل���م���ه���اج���ري���ن ب����ع����ب����ور �مل���ان�������س 
�لأمو�ل  بقطع  وه��دد  �لإجن��ل��ي��زي 
مكافحة  يف  باري�س  �إىل  لندن  من 
�ل��ه��ج��رة غ���ري �ل�����ش��رع��ي��ة. ث���م، يف 
ق�شية  �أث����ارت  �شبتمرب،  منت�شف 
�لغو��شات �لأ�شرت�لية غ�شب كاي 
�لو�شيط  دور  وبلعبها  دور���ش��ي��ه. 
لاأمريكيني ل�شرقة "عقد �لقرن" 
�إجنلرت�  ����ش��ت��ع��ادت  ف��رن�����ش��ا،  م���ن 
على  �لغادرة"  "�ألبيون  �أل��ق��اب��ه��ا 
"يظهر   ... �ل�����ش��ني  ن��ه��ر  ���ش��ف��اف 
�ملحيطني  يف  �ل����ت����ح����ال����ف  ه�������ذ� 
خ�شو�شا،  و�ل������ه������ادئ  �ل����ه����ن����دي 
على  ق��ل��ي��ل��ة  خ����ي����ار�ت  ل���ل���ن���دن  �ن 
�ل�����ش��اح��ة �ل���دول���ي���ة، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �أن 
للوليات  �لأ�شغر  �ل�شريك  تكون 
بريمان،  �شيلفي  ت��ت��اب��ع  �مل��ت��ح��دة، 
لأنهم  �ل�����ش��ع��ادة  غ��اي��ة  ل��ك��ن��ه��م يف 
قذرة  ���ش��رب��ة  تنظيم  يف  ���ش��اه��م��و� 

�شد فرن�شا ".
�ل��ن��ز�ع��ات �لثنائية،       بعيًد� ع��ن 
تدور �ملعركة بني فرن�شا وبريطانيا 
ب�شكل �أ�شا�شي يف �لد�ئرة �لأوروبية 
يتخا�شم  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت.  ب��ع��د  م���ا 
�لطاق،  تطبيق  ح��ول  �ملع�شكر�ن 
�أو  �إي���رل���ن���د� �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ����ش���و�ء يف 
حول قو�رب �ل�شيد. ويف كل مرة، 
�خلطوط  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون  ي��ك��ون 

�لأمامية.
مليئة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  "�لأجندة  �إن      
�ملرتبطة  �ل�����ش��غ��رية  ب���ال���ن���ز�ع���ات 
مبا�شر  غ���ري  �أو  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
بيلون  �ألي�س  بالربيك�شيت"، ت�شري 
غ������الن، �ل��ب��اح��ث��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
ت�����ش��ات��ام ه��او���س يف ل��ن��دن. مل تعد 
باري�س تثق يف كلمة �لربيطانيني، 

جون�شون  "بوري�س  ه�����ولن�����د. 
ف��رن�����ش��ا، تاحظ  غ��ام�����س جت����اه 
تعرف  �ل���ت���ي  ب�����ريم�����ان،  ���ش��ي��ل��ف��ي 
�ل�شيا�شي،  �حل���ي���و�ن  ه����ذ�  ج���ي���ًد� 
جيًد�،  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ي��ت��ح��دث  �إن�����ه 
وق���د �أظ��ه��ر دع��ًم��ا ل ي�����ش��دق بعد 
هجمات 2015، حني جاء �شريًعا 
تر�فالغار،  م���ي���د�ن  يف  ل��ل��خ�����ش��وع 
وو�شل حد ترديد �لن�شيد �لوطني 
عاٍل  ب�شوت  لمار�شييز  �لفرن�شي 
للمنتخب  تكرميية  م��ب��ار�ة  خ��ال 

�لفرن�شي يف وميبلي".
رئي�س  �أدرك  م���ن���ذئ���ذ،  ول���ك���ن     
خا�شة  فرن�شا،  �شرب  �أن  �ل���وزر�ء 
يف �لأوق������ات �ل�����ش��ع��ب��ة، ي�����ش��م��ح له 
ب��ت��ع��زي��ز حل��م��ة م��ع�����ش��ك��ره. لذلك 
يف ���ش��ب��ت��م��رب �مل���ا����ش���ي، ���ش��خ��ر من 
ب��ع��د ق�شية  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��غ�����ش��ب 
بلغة  قائا  �لأ�شرت�لية  �لغو��شات 
"متا�شكو�  م��ث��ال��ي��ة:  فرينجلي�س 
عادة  وه���ي  و�شاأين!".  و�ت���رك���وين 
تهدف  �لربيطانية  �لنخب  ل��دى 
وغطر�شتهم  تعاليهم  �إظ��ه��ار  �إىل 

جتاه �لأجانب.
   و�لأك������ر �إث������ارة ل��ل��ق��ل��ق، �ن����ه يف 
م�شتاأجر  �أر�����ش����ل  �مل���ا����ش���ي،  م���اي���و 
زورق����ني  ���ش��رتي��ت  د�ون���ي���ن���ج   10
جزيرة  ع���ن  ل���ل���دف���اع  ع�����ش��ك��ري��ني 
ج��ري���ش��ي ���ش��د م��ظ��اه��رة ق����ام بها 
"ُتظهر  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون.  �ل�����ش��ي��ادون 
ه����ذه �حل��ل��ق��ة ف���ق���د�ًن���ا م���ا للعقل 
�ملان�س،  من  �لخ��رى  �ل�شفة  على 
ي��اح��ظ �ل��ن��ائ��ب �لأوروب�������ي بيري 
كارلي�شكيند، كم عدد �ل�شفن �لتي 
�أر�شلها ت�شر�شل للدفاع عن �جلزر 
ن���ورم���ان خ����ال �حلرب  �لأجن���ل���و 
�ن  وه��ا  �شفر...  �لثانية؟  �لعاملية 
ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون ي��ر���ش��ل �ثنتني 

ب�شبب جمرد ق�شايا �شيد...".

�صرخ بني ال�صعبني اأي�صا
�ملعارك  ف�����اإن ه����ذه  ذل�����ك،     وم����ع 
�أحياًنا  تكون  �لتي  �لدبلوما�شية، 
���ش��ب��ي��ه��ة مب�����ش��اك�����ش��ات ت��ام��ي��ذ يف 
����ش���اح���ة �مل����در�����ش����ة، ل���ه���ا ت����اأث����ري�ت 
�لبلدين.  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة  م��ل��م��و���ش��ة 
�أل��ف فرن�شي   300 يعي�س ح��و�يل 
�ملان�س،  ع��ل��ى �جل��ان��ب �لآخ����ر م��ن 
وت�����ش��ت��ق��ب��ل ف��رن�����ش��ا ح����و�يل 200 
ب���ري���ط���اين. و�ن��ق��ل��ب��ت حياة  �أل�����ف 
�ل��ك��ث��ريي��ن ر�أ�����ش����اً ع��ل��ى ع��ق��ب مع 
�شدمة �لربيك�شيت وكوفيد 19-. 
"�ل�شدمة كانت كبرية، و�لتوتر�ت 
�لعليا،  ب��الأو���ش��اط  فقط  تتعلق  ل 
و�لرعاية،  �ل��ت��و�أم��ة،  ��ا  �أي�����شً ول��ك��ن 
و�ل����ت����ب����ادل �مل����در�����ش����ي و�ل���ث���ق���ايف، 
�شيء  ك���ل   ... �مل�����ش��رتك  و�ل��ب��ح��ث 
�ألك�شندر  �لنائب  يتنهد  تباطاأ،  قد 
وح�شن  �إر�دة  وب����دون  ه��ول��روي��د، 
ن��و�ي��ا �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة لن 

جند خمرجا".
�إىل  �إميانويل ماكرون  �شي�شافر     
�أكتوبر حل�شور  غا�شكو يف نهاية 
�لدورة 26 ملوؤمتر �ملناخ. فهل هي 
بوري�س  مع  �ل�شاي  لتناول  فر�شة 
ج���ون�������ش���ون؟ ل وج�����ود مل��ب��ال��غ��ة يف 
�إعادة  �جل  من  �خلطوة  هذه  مثل 
باأ�شرع ما  �ل��ودي  للوفاق  �حل��ر�رة 
مي��ك��ن، ورمب����ا جت��ن��ب ح���رب مائة 

عام �أخرى.
عن الك�صربي�س

جون�شون يو��شل حتديه لاتفاقات

ما بعد �لربيك�شيت �عاد خلط �لور�ق وفجر �ل�شر�عات

�ملو�جهة �لربيطانية �لفرن�شية

حرب �شيد �ل�شماك ت�شتعر

الربيك�شيت بعد  ما  االأوروبية  الدائرة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  البلدين  بني  املعركة  تدور  الثنائية,  النزاعات  عن  • بعيًدا 
تختلف  وبروك�شل  النووية,  االأ�شلحة  خالل  من  الردع  ت�شتخدم  •  فرن�شا 

االأوروبية للمفاو�شات  ال�شيئ  ال�شرطي  هي  فرن�شا  اأن  لندن  وترى  الربيطانيني,  كلمة  يف  تثق  باري�س  تعد  •  مل 

19  - وكوفيد  الربيك�شيت  �شدمة  مع  عقب  على  راأ�شًا  والربيطانيني  الفرن�شيني  من  الكثري  حياة  • انقلبت 
بريطانيا داخل  الكارثي  الو�شع  عن  االنتباه  ي�شرف  الفرن�شي,  التهديد  رماد  يف  • النفخ 

اأع�شاء جمل�س االأمن يطالبون ب�شلطة مدنية يف مايل  
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�ل�شاحل  منطقة  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  يف  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�س  �أع�����ش��اء  ي���زور 
بعد  �مل��دن��ي��ة  لل�شلطة  �ل��ع��ودة  �إىل  ب��ام��اك��و  ل��دف��ع  و�لنيجر  م��ايل  وحت��دي��د� 
�لتنظيمات  فيها  تعزز  منطقة  يف  �أ�شهر  ت�شعة  خ��ال  ع�شكريني  �نقابني 

�ملت�شددة وجودها.
وقال �شفري �لنيجر لدى �لأمم �ملتحدة عبدو �أباري �لذي ي�شارك يف تنظيم 
هذه �لزيارة مع نظريه �لفرن�شي �إن "منطقة �ل�شاحل تو�جه خمتلف �أنو�ع 
�لتحديات، من مكافحة �لرهاب �ىل �إ�شكالية �لإغاثة �لإن�شانية و�شول �ىل 

�أثر �لتغري �ملناخي و�حلوكمة".
�ل�شاحل ل يز�ل  "�لو�شع يف منطقة  �إن  من جهته، قال نيكول دي ريفيري 
ه�شا جد�" متحدثا عن "�ر�شاء �ل�شتقر�ر يف مايل" و�شرورة "بحث كيفية 

دعم جهود دول �ل�شاحل �خلم�س ل�شمان �أمنها".
و�شلت عاقات �ملجل�س �لع�شكري �ملايل بفرن�شا �إىل �أدنى م�شتوياتها وتاأتي 

هذه �لرحلة يف �لوقت �لذي تبحث فيه باماكو عن �شركاء بديلني عن باري�س 
رو�شية  �شبه ع�شكرية  ق��و�ت  �نت�شار  �لأوروب��ي��ون  رو�شيا. ورف�س  �شيما يف  ل 
�لكرملني  باأنها قريبة من  �ملعروفة  يف مايل من جمموعة فاغرن �خلا�شة 
�لزرق  �لقبعات  ق��و�ت  معتربين ذلك غري متو�فق مع م�شاركتهم يف مهمة 

)مينو�شما( �و قو�ت مكافحة �ملت�شددين.
بالن�شبة لأع�شاء جمل�س �لأمن �ل�15، فان �لتوجه �ىل دولة يحكمها رجل 
ع�شكري ل يعني "�ملو�فقة على �لنقابات يف مايل" "�آب-�غ�شط�س 2020 
وقال  و�أفارقة.  غربيني  دبلوما�شيني  عدة  يوؤكد  كما   ،"2021 و�أيار-مايو 
�أحدهم �إنهم يذهبون �ىل �ملنطقة لدعم "�ملنظمات �لإقليمية مثل �ملجموعة 
�لقت�شادية لدول غرب �أفريقيا و�لت�شديد على �حرت�م مو�عيد �لنتخابات، 

و�ذ� مل يكن ذلك ممكنا، على �لأقل حتديد جدول زمني و�قعي".
فر�شت جمموعة دول غرب �إفريقيا تنظيم �نتخابات يف مايل يف 27 �شباط-
فرب�ير 2022 لكن �ل�شلطات تعتقد �أن تاأجيلها لب�شعة �أ�شابيع �أو ��شهر �أمر 
غري م�شتبعد، و�ملهم م�شد�قيتها. �ذ� كانت �ل�شني ورو�شيا و�لهند �شتتمثل 

مب�شاعدي �ل�شفر�ء، فان �لوليات �ملتحدة توفد �ىل �ل�شاحل �شفريتها ليند� 
�لرئي�س جو  �لتي ت�شغل رتبة وزير يف حكومة  �ل�شفرية  توما�س-غرينفيلد 
�مل�شتوى وياأمل �لأوروبيون و�لأفارقة  بايدن. وهي م�شاركة نادرة على هذ� 
قوة  ب�شاأن  �لأمريكي  �ملوقف  تغيري  ملحاولة  منها  �ل�شتفادة  �شو�ء  حد  على 

جمموعة دول �ل�شاحل �خلم�س ملحاربة �لإرهابيني.
لندن  غ��ر�ر  على  وترف�س-  �لثنائية  �مل�شاعدة  و��شنطن  تف�شل  �لآن،  حتى 
�ملتحدة  ل��اأمم  دع��م  �لعام لإن�شاء مكتب  �لأم��ني  د�ف��ع عنها  �لتي  �لفكرة   -
من  ق��و�ت  من  �ملوؤلفة  �لقوة  لهذه  �لدولية،  �ملنظمة  من  م�شرتك  بتمويل 

�لنيجر وبوركينا فا�شو ومايل وت�شاد وموريتانيا.
يف ر�شالة �إىل جمل�س �لأمن، ك�شف �أنطونيو غوتريي�س يف �لآونة �لأخرية �أن 
حلف �شمال �لأطل�شي يدر�س "خيار�ت لزيادة �لدعم ملجموعة دول �ل�شاحل 

�خلم�س".
"�لأمريكيني يريدون خيار�ت  �إن  وقال دبلوما�شي رف�س �لك�شف عن ��شمه 
وهذ�  �لأوىل خيار� ممكنا،  للوهلة  يبدو  ل  �لأطل�شي  لكن حلف   ... بديلة. 

لي�س ما تطلبه �إفريقيا".
تابع هذ� �لدبلوما�شي �أن �لوليات �ملتحدة ت�شر على �أن "حفظ �ل�شام لي�س 
مكافحة �لإرهاب". فالأول هو من م�شوؤولية �لأمم �ملتحدة فيما �لثاين هو 

مقاربة وطنية.
و�أ�شاف لكن "يف �فريقيا حيث �لتهديد �لإرهابي يتز�يد �أو يتنوع، �شيتعني 
يف  دوره��ا  �لأ�شئلة" ح��ول  من  �ملزيد  تطرح  �أن  �ل�شام  حفظ  عمليات  على 
مو�جهة  يف  �ملدنيني  حماية  بني  �لفرق  "ما  مت�شائا  �لإرهابيني  مكافحة 

تهديد �إرهابي �أو جمموعات م�شلحة؟".
عندما حتارب دولة ما تهديد� على �أر��شيها، فاإن �لقاعدة يف �لأمم �ملتحدة 

هي �أنه ل يوجد �شبب لدعمها ماليا، كما قال م�شدر دبلوما�شي �آخر.
�لبعثة  م��ن  �آخ��ر  تعليق  �أي  على  �حل�شول  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يت�شن  مل 
توما�س  ليند�  دو�ف���ع  ب�شاأن  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �لأم��ريك��ي��ة  �لدبلوما�شية 
�أع�شاء  م��ع  �ل�شاحل  منطقة  �ىل  �لأوىل  برحلتها  يتعلق  م��ا  يف  غرينفيلد 

جمل�س �لأمن.
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اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21 اأكتوبر 2021 العدد 13372

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07101
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليها : ��شماء كناوي - مغربية �جلن�شية و حتمل بطاقة هوية رقم “ 784198794817142 “
هاتف   -  11 رقم  بناية   - �لقا�شمية  �لقبي�شي  بناية   -  1106 رقم  �شقة   - �لقا�شمية  �لند   – �ل�شارقة   : �لعن�و�ن 

رقم:971589826600
مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكات.  �لوق�ائع :

بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليها ل�شالح �ملخط�ر �شيكات و بياناتهم كالتي :
�لوطني” م�شتحق  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  - رقم “000035” بقيمة “6.000” درهم “�شتة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب 

�لدفع بتاريخ “2020/4/23 “
�لوطني” م�شتحق  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  - رقم “000036” بقيمة “6.000 “ درهم “�شتة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب 

�لدفع بتاريخ “2020/7/23
�لوطني” م�شتحق  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  - رقم “000037” بقيمة “6.000 “ درهم “�شتة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب 

�لدفع بتاريخ “2020/10/23- حيث �أن �ل�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب و�حل�شاب مغلق
و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليها بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتام �لإخطار و �إل �شوف 

يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06706
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : ح�شن خليل ح�شن �ل�شاعر - فل�شطيني �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784196642921520 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة – �ملجاز - بناية �لقبي�شي �ملجاز - بناية رقم 10 - �شقة رقم:704 - هاتف رقم:971586377622

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكات.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيكات و بياناتهم كالتي :

�لمار�ت  “م�شرف  على  - رقم “000020” بقيمة “5.840” درهم “خم�شة �لف وثمانية و�ربعون درهم فقط لغري” م�شحوب 
�ل�شامي �س.م.ع” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/3/24 “

- رقم “000021” بقيمة “5.840” درهم “خم�شة �لف وثمانية و�ربعون درهم فقط لغري” م�شحوب على “م�شرف �لمار�ت 
�ل�شامي �س.م.ع” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/5/24“

- رقم “000022” بقيمة “5.840” درهم “خم�شة �لف وثمانية و�ربعون درهم فقط لغري” م�شحوب على “م�شرف �لمار�ت 
�ل�شامي �س.م.ع” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/7/24 “- حيث �أن �ل�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب

و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليها بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتام �لإخطار و �إل �شوف 
يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07099
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �كرم علي �مانت علي - باك�شتاين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784198821473729 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة – �ملجاز  - �شقة رقم:27 - بناية �لقبي�شي - بناية رقم 12 - هاتف رقم:971589285821

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكات.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيكات و بياناتهم كالتي :

�لوطني”  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  م�شحوب  “�ثنا ع�شر �لف درهم فقط لغري”  “12.000” درهم  “000012” بقيمة  - رقم 
م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/6/25 “

�لوطني”  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  درهم فقط لغري” م�شحوب  �لف  ع�شر  “�ثنا  “12.000” درهم  “000013” بقيمة  رقم   -
م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/9/25 “

�لوطني”  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  درهم فقط لغري” م�شحوب  �لف  ع�شر  “�ثنا  “12.000” درهم  “000014” بقيمة  رقم   -
م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/12/25 “- حيث �أن �ل�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب و�حل�شاب خامل

و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليها بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتام �لإخطار و �إل �شوف 
يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06693
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري 

�جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

 “ رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و  �جلن�شية  م�شري   - عبد�لرحمن  ب�شيوين  عبد�لرحمن  وليد   : �إليه  �ل�م�خ�ط�ر 
“  784197773141870

�لعن�و�ن : عجمان - �لنعيمية 3 - بناية عجمان 1 - �شقة رقم 305 - هاتف رقم:971569357485
مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.  �لوق�ائع :

بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك و بياناته كالتي :
على  - رقم “100039” بقيمة “3.750” درهم “ثاثة �لف و�شبعمائة وخم�شون درهم فقط لغري” م�شحوب 
“-  حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.  2020/7/28“ بتاريخ  �لدفع  �ل�شامي” م�شتحق  دبي  “بنك 

��شتام  تاريخ  �أيام من  �أق�شاها خم�شة  �ل�شيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12794
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري 

�جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �لبريت �ي�شكال �شوديو - فلبيني �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784198292541095 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملجاز 1 - بناية �لقبي�شي 10 - �شقة رقم 2001 - هاتف رقم:971507947896

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك و بياناته كالتي :

�أبوظبي  “بنك  على  م�شحوب  لغري”  فقط  درهم  �لف  “ثمانية  درهم   ”8.000“ بقيمة   ”000005“ رقم   -
�لتجاري” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2021/1/25 “-  حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.

��شتام  تاريخ  �أيام من  �أق�شاها خم�شة  �ل�شيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12831
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري 

�جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �حمد ح�شني �شهاب - فل�شطيني �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784197962163172 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملجاز 2 - حمل رقم 3A - بناية �لقبي�شي 12 - هاتف رقم:971557799744

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك و بياناته كالتي :

“بنك  على  - رقم “100093” بقيمة “17.200” درهم “�شبعة ع�شر �لف ومئتان درهم فقط لغري” م�شحوب 
دبي �ل�شامي” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2021/1/30 “-  حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.

��شتام  تاريخ  �أيام من  �أق�شاها خم�شة  �ل�شيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06685
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : حممد �ر�شان منور ح�شني - باك�شتاين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784198515240434 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملجاز 1 - بناية �لقبي�شي - بناية رقم 10 - �شقة رقم 1601 - هاتف رقم:971554486861

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكني.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيكني و بياناتهما كالتي :

�ل�شامي”  دبي  “بنك  على  م�شحوب  “ع�شرة �لف درهم فقط لغري”  “10.000” درهم  “100018” بقيمة  - رقم 
م�شتحق �لدفع بتاريخ “2019/5/9 “

�ل�شامي”  دبي  “بنك  على  م�شحوب  “ع�شرة �لف درهم فقط لغري”  “ درهم   10.000“ “100020” بقيمة  - رقم 
م�شتحق �لدفع بتاريخ “2020/9/18- حيث �أن �ل�شيكني ل يقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب.

و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكني يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتام �لإخطار و 
�إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار دفع بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07100
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �بو�لكام موند�ل - هندي �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784199110694652 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �لقا�شمية - �شقة رقم 305 - بناية �لقبي�شي �لزمالك - بناية رقم 06 - هاتف رقم:971559933754

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكات.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيكات و بياناتهم كالتي :

بتاريخ  �لدفع  �مل�شرق” م�شتحق  “بنك  - رقم “000021” بقيمة “5.000” درهم “خم�شة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب على 
“  2020/3/10“

- رقم “000022” بقيمة “5.000” درهم “خم�شة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب على “بنك �مل�شرق” م�شتحق �لدفع بتاريخ 
“  2020/5/10“

- رقم “000023” بقيمة “5.000” درهم “خم�شة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب على “بنك �مل�شرق” م�شتحق �لدفع بتاريخ 
“  2020/7/10“

- رقم “000024” بقيمة “5.000” درهم “خم�شة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب على “بنك �مل�شرق” م�شتحق �لدفع بتاريخ 
“  2020/9/10“

- رقم “000025” بقيمة “5.000” درهم “خم�شة �لف درهم فقط لغري” م�شحوب على “بنك �مل�شرق” م�شتحق �لدفع بتاريخ 
لل�شحب. قابل  ر�شيد  يقابلهم  ل  �ل�شيكات  �أن  حيث    - “  2020/11/10“

و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتام �لإخطار و �إل �شوف 
يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12806
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري 

�جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : روميل فالديز د�بويت - فلبيني �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784197159064613 “
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - بو�شغارة - بناية �لقبي�شي 8 - �شقة رقم 1706 - هاتف رقم:971527489847

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك و بياناته كالتي :

- رقم “000177” بقيمة “13.750” درهم “ثاثة ع�شر �لف و�شبعمائة وخم�شون درهم فقط لغري” م�شحوب على 
“-  حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.  2019/3/10“ بتاريخ  �لدفع  �لتجاري” م�شتحق  �بوظبي  “بنك 

��شتام  تاريخ  �أيام من  �أق�شاها خم�شة  �ل�شيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07094
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري 

�جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : د�ني�س يون�س حممد يون�س - باك�شتاين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784199069864207”
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �لقا�شمية -بناية �لقبي�شي - بناية رقم 7 - �شقة 507 - هاتف رقم:971509512005

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.  �لوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك و بياناته كالتي :

“بنك  على  - رقم “000004” بقيمة “6.250” درهم “�شتة �لف ومئتان وخم�شون درهم فقط لغري” م�شحوب 
�بوظبي �لتجاري” م�شتحق �لدفع بتاريخ “2019/7/18 “-  حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.

��شتام  تاريخ  �أيام من  �أق�شاها خم�شة  �ل�شيك يف فرتة  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليها  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13372 بتاريخ 2021/10/21 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:2245/2021/305 ا�صتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لتجاري جزئي رقم 5162 ل�شنة 2020 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:�حمد كرم عبد�لكرمي عبد�لرحمن - ب�شفته �شامن
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �ملدينة �لريا�شية - �بوظبي - �شارع �ملطار - مبنى بناية علي 

و�ولده - �شقة �لثالث 301 - وميثله:عبري عبيد فار�س غافان �لدهماين 
�ملطلوب �إعانه:  1- في�شل �شليمان للمقاولت ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع �لإعان :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:2020/5162 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/10/24  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    

Date 21/ 10/ 2021  Issue No : 13372
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0005538 Civil/ Partial

To Defendant: ARUN SHARMA
Unknown Place of Residence: Tower, building No. 902 0545214679
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
• Bind the defendant to pay AED 125000
• Bind the defendant to pay charges, expenses and the ruling shall have an 
immediate execution
You are requested to attend the hearing on 31/10/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.10) in 
person or to be represented by a legal attorney within 10 days of the date of 
publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity as 
defendant.
Legal Services Office
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 21/ 10/ 2021  Issue No : 13372
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0005538 Civil/ Partial

To Defendant: TASAUWAR MD SHABBIR
Unknown Place of Residence: Sharjah, Nahda Qadsia Tower, building No. 108 
0561281190
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
• Bind the defendant to pay AED 125000
• Bind the defendant to pay charges, expenses and the ruling shall have an 
immediate execution
You are requested to attend the hearing on 31/10/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.10) in 
person or to be represented by a legal attorney within 10 days of the date of 
publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity as 
defendant.
Legal Services Office
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 21/ 10/ 2021  Issue No : 13372
Sharjah Federal Court

Announcement of attending a meeting by remote video call in case No.
(SHCFICIREA2021/0007253)

Advertisement published in a wide circulation newspaper in both Arabic and English 
Upon request of: Plaintiff: Al Nadeem Diesel Trading LLC,
To: Defendant: Muhammad Adil Bashir Ahmad 
Wheras he has filed a suit for claiming the following:
- To impose the legally prescribed penalties on the civil defendant.
- To oblige the defendant with another to pay an amount of (176,900) dirhams with compensation for 
material and moral damages.
-To oblige the defendants to pay fees, expenses and attorney's fees.
- To announce the defendants for the hearing and the list of allegation.
-To include the judgment with expedited enforcement in accordance with provisions of Article no. 229, 
Paragraph (5) of the Civil Procedures Law.
You are mandated to attend the remote video call meeting No. EM00019679, which is scheduled on 
31/10/2021 at 08:30, which will be held in Sharjah Federal Court, Civil and Commercial One-Day 
Circuit, Fifth Circuit, remotely via video communication through website of Ministry of Justice, https://
smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search/Sessions Portal/ Video Meetings. personally or by 
an authorized agent. Or scan the code below with your phone's camera
Meeting Information:
Meeting No.: EM00019679
You can submit the response memo for the lawsuit and to attach documents through electronic system
after get permission fron the court to do so.
Customer Happiness Center / Shamma Ahmed Rashid Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 21/ 10/ 2021  Issue No : 13372
Real Estate Summary 424/2021/18

Details of service by publication
To the convicted party
1- Aimaiti Tusunjiang  - Unknown place of residence
The prevailing party/ Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 06-06-2021 
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff 
an amount of AED 287414 (Two Hundred Eighty Seven thousand Four 
Hundred and Fourteen Dirhams) and the interest of 9 % per annum from 
30-03-2021 until the full payment, ordered him to pay the expenses and 
Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The 
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days 
from the day following publishing this service. The verdict is issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 21/ 10/ 2021  Issue No : 13372
Real Estate Summary 276/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party
1- Mohammad Abdullah - Unknown place of residence
The prevailing party /Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 12-07-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
2,309,810 (Two Million Three Hundred and Nine Thousand Eight Hundred 
and Ten Dirhams) and the interest of 9% per annum from the claim date 
of 09-04-2020 until the full payment, ordered him to pay the charges, the 
expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other 
claims.The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty 
days from the day following publishing this service.The verdict is issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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الفجر الريا�ضي

•• بي�شكيك -وام:

�لعا�شرة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  ل�شيد�ت  �لوطني  منتخبنا  يخو�س 
��شتاد  على  �لبناين  �أم��ام نظريه  �خلمي�س مو�جهة مهمة  �ليوم  �شباح  من 
�جلولة  م��ب��اري��ات  �شمن  بي�شكيك،  �لقريغيزية  �لعا�شمة  يف  ع��م��رز�ك��وف 
�لثانية للمجموعة �لر�بعة بالت�شفيات �لآ�شيوية �ملوؤهلة لبطولة كاأ�س �آ�شيا 

يف �لهند 2022.
وكان منتخبنا قد حقق �لفوز يف مبار�ة �جلولة �لأوىل على منتخب غو�م 
بهدفني لهدف، حيث �شجل �لهدفني كل من نعيمة �إبر�هيم، ونوف �لعنزي، 
�أه��د�ف دون  باأربعة  �لفوز على منتخب لبنان  بينما حقق منتخب ميامنار 

مقابل.
وبفارق  ن��ق��اط   3 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملجموعة  م��ي��امن��ار  منتخب  ويت�شدر 
"ر�بعاً"  ولبنان   ،" ثالثا   " غ��و�م  منتخب  يليهما  منتخبنا،  ع��ن  �لأه���د�ف 

وكاهما بدون نقاط.
و�أ�شادت �أمل بو�شاخ ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم رئي�س 
�ملبار�ة  خ��ال  �ملنتخب  قدمه  �ل��ذي  بامل�شتوى  �لن�شائية  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة 
�إىل  �لتاأخر بهدف، م�شرية  �لنتيجة بعد  �أم��ام منتخب غ��و�م، وقلب  �لأوىل 
�أن مو�جهة منتخب لبنان �ليوم �شتكون �شعبة وقوية، و�أن ثقتها بالاعبات 
�ملناف�شة على  �ملنتخب يف  ُتعزز من حظوظ  �إيجابية  كبرية لتحقيق نتيجة 

بطاقة �لتاأهل �إىل �لنهائيات.

•• دبي-الفجر:

�أكد حممد عبد�هلل هز�م �لظاهري 
�لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت لكرة 
�لتح�شري�ت  ك��اف��ة  �ك��ت��م��ال  �ل��ق��دم 
�خلا�شة با�شت�شافة �إمارة �لفجرية 
مل��ب��اري��ات �مل��ج��م��وع��ة �خل��ام�����ش��ة من 
نهائيات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
حيث  ع��ام��اً،   23 �آ�شيا حت��ت  ك��اأ���س 
���ش��ت��ق��ام م��ب��اري��ات �مل��ج��م��وع��ة �لتي 
ُعمان   ، �لإم�����ار�ت  منتخبات  ت�شم 
من  ل��ل��ف��رتة  و�ل��ه��ن��د  قريغ�شتان   ،
24 �إىل 30 �أكتوبر �جلاري با�شتاد 
بالذكر  �ل��ف��ج��رية. �جل��دي��ر  ن����ادي 
�أوزبك�شتان  يف  �شتقام  �لنهائيات  �أن 

�لعام �ملقبل.
ك���رة  �إن �حت�������اد  ه�������ز�م  ب����ن  وق�������ال 

مميز  تنظيم  على  حري�س  �ل��ق��دم 
كافة  م����ن  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  مل����ب����اري����ات 
فرق  ت�شكيل  مت  ح��ي��ث   ، �ل��ن��و�ح��ي 
�لحتاد  �إد�ر�ت  خمتلف  م��ن  ع��م��ل 
على  �ل��ت��ام  ل��اإ���ش��ر�ف  و�ملتطوعني 
عملية �لتنظيم منذ حلظة و�شول 

وفود �ملنتخبات �مل�شاركة وم�شوؤويل 
�لحتاد �لآ�شيوي و�حلكام ، م�شري�ً 
تتمتع  �لإمار�تية  �لعنا�شر  �أن  �إىل 
بخرب�ت كبرية يف تنظيم �لأحد�ث 
�ل��ك��روي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة،و�أن �لإم�����ار�ت 
ب��ه، خا�شة  يحتذى  ب��ات��ت من��وذج��اً 
من  للعديد  �لدولة  ��شت�شافة  بعد 
�ملع�شكر�ت و�ملباريات خال �لفرتة 
 ، ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  ويف  �ملا�شية 
�لأولية  �لت�شفيات  مباريات  منها 
�ملوؤهلة �إىل �ملونديال ودوري �أبطال 

�آ�شيا وغريها.
ول��ف��ت �لأم���ني �ل��ع��ام لحت���اد �لكرة 
�شت�شهد  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  م��ب��اري��ات  �أن 
 80% بن�شبة  �جل��م��اه��ري  ح�شور 
ب��ال���ش��ت��اد وفق  �مل��ت��اح��ة  �ل�شعة  م��ن 
�ملطبقة  و�لأح���ك���ام  �ل�����ش��روط  ذ�ت 

�أن  م��وؤك��د�ً   ، �لأخ���رى  �مل�شابقات  يف 
موقع  عرب  متاحة  �شتكون  �لتذ�كر 
باإمكان  حيث  لي�شت"  "باتينومي 
�جل��م��اه��ري ح��ج��ز م��ق��اع��ده��م منذ 

وقت مبكر .
و�لتقدير  بال�شكر  هز�م  بن  وتوجه 
على  �لفجرية  ن��ادي  م�����ش��وؤويل  �إىل 
توفريهم كل �لحتياجات �خلا�شة 
ب��ال���ش��ت�����ش��اف��ة ، وك���ذل���ك �إد�رت������ي 
كلباء على  ناديي خورفكان و�حت��اد 
،موؤكد�ً  �لتدريب  توفريهم ملاعب 
ل��ي�����س غ��ري��ب��اً على   �أن ه���ذ� �لأم�����ر 
�لأن���دي���ة  �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي تتعاون 
د�ئ���م���اً م���ع �لحت�����اد يف ت��ن��ظ��ي��م �أي 

حدث كروي.
�لأحد  ي���وم  �لت�شفيات  و�شتنطلق 
�مل��ق��ب��ل ب���اإق���ام���ة م���ب���ار�ت���ني جتمع 

�لأوىل منتخبنا �لأوملبي مع منتخب 
قريغ�شتان �ل�شاعة 16:50 ع�شر�ً 
فيما جتمع �ملبار�ة �لثانية منتخبي 
 20:30 �ل�����ش��اع��ة  ُع���م���ان و�ل��ه��ن��د 
م��ب��ار�ت��ا �جلولة  و���ش��ت��ق��ام   ، م�����ش��اء 

 27 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  �لثانية 
ُعمان  يلتقي منتخبا  �أكتوبر، حيث 
 16:50 �ل�����ش��اع��ة  وق��ريغ�����ش��ت��ان 
ع�شر�ً ،ومنتخبنا مع �لهند �ل�شاعة 
�شتقام  ف��ي��م��ا   ، م�����ش��اء   20:30

�جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة و�لأخ��������رية يوم 
،حيث  �أك��ت��وب��ر   30 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت 
�لُعماين  �شقيقه  منتخبنا  ي��و�ج��ه 
ويلتقي   ، ع�شر�ً   16:50 �ل�شاعة 
منتخبا �لهند وقريغ�شتان �ل�شاعة 

. م�شاء   20:30
ويتاأهل �إىل �لنهائيات �شاحب �ملركز 
جانب  �إىل  جمموعة،  كل  يف  �لأول 
�أف�شل �أربعة منتخبات حت�شل على 

�ملركز �لثاين يف �ملجموعات �ل�11.

•• دبي-وام: 

�لأعلى  �لرئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �أ���ش��ادت 
لنادي زعبيل لل�شيد�ت بجهود نادي دبي لأ�شحاب �لهمم �لذي ي�شعى لتهيئة 
�أ�شحاب �لهمم بدنيا ونف�شيا من �أجل �لقيام بدورهم �لتنموي يف �ملجتمع، يف 
�ملجالت �لريا�شية و�لثقافية و�لجتماعية. جاء ذلك خال زيارتها للنادي 
�لريا�شية  وبر�جمه  و�أن�شطته  �ملختلفة  ومبادر�ته  مر�فقه  على  و�طاعها 
باختاف  ل��اأع�����ش��اء  �لإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  لت�شخري  ت�شعى  �ل��ت��ي  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، 
�إعاقاتهم، وتوفري عدد كبري من �لريا�شات �لتي تتنا�شب مع قدر�تهم مبا 
�أ�شفر عن  �لريا�شية حمليا ودوليا، ما  يوؤهلهم للم�شاركة يف �ل�شتحقاقات 
و�لتقت  وحملية.  دولية  حمافل  يف  �لتتويج  من�شات  �لنادي  لعبي  �عتاء 
لعبي  م��ن  نخبة  �ل��زي��ارة  خ��ال  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت  لطيفة  �ل�شيخة 
�أول  �لبار�ملبي حممد خمي�س �شاحب  �لبطل  �لنادي يف مقدمتهم  ولعبات 

ميد�لية ذهبية لاإمار�ت يف تاريخ م�شاركاتها �لبار�ملبية.

ك��م��ا ت��ف��ق��دت �أج��ن��ح��ة وق��ط��اع��ات �ل��ن��ادي و�مل���ع���د�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ملتخ�ش�شة 
و�لقارية  �ملحلية  �لإجن��از�ت  �لهمم، مثمنة  �أ�شحاب  ريا�شات  �مل�شتخدمة يف 
بنت  لطيفة  �ل�شيخة  وز�رت  بالنادي.  �لهمم  �أ�شحاب  �لتي حققها  و�لعاملية 
و�ملجتمعية و�طلعت على  و�لفنية  �لثقافية  �لنادي  �أق�شام  ر��شد  بن  حمد�ن 
�أ�شحاب  باأيادي  �شنعها  مت  �لتي  و�مل�شغولت  و�ملنتجات  �لهمم"  "م�شاريع 

�لهمم، و�لتي يتم توفريها يف من�شات �لبيع �ملختلفة.
ينظمها  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن  مل�شابقة  �لتنظيمية  �جلهود  على  تعرفت  كما 
�لنادي خال �شهر رم�شان �ملبارك من كل عام وت�شتقطب مئات �مل�شاركني 
�شنويا من خمتلف �أنو�ع �لإعاقات �لب�شرية و�ل�شمعية و�لفكرية و�حلركية.

وز�رت �أي�����ش��ا �لأق�����ش��ام �لإع��ام��ي��ة ب��ال��ن��ادي و�ط��ل��ع��ت ع��ل��ى وح����د�ت �لنقل 
�لهمم  �أ�شحاب  بكو�در مبدعة من  بالكامل  ت�شغيلها  يتم  و�لتي  �لإعامي، 
وعلى �خلدمات �لطبية �ملتخ�ش�شة �لتي يتم تقدميها لأ�شحاب �لهمم وذلك 

خال زيارتها لق�شم �لعاج �لطبيعي.
و�أعربت �ل�شيخة لطيفة عن �شعادتها بالإجناز�ت �ملميزة �لتي حققها �أع�شاء 

نادي دبي لأ�شحاب �لهمم يف �ملجالت �ملختلفة ووجهت �إليهم ر�شالتها قائلة 
�لطموحة  وروؤيتكم  ب�شغفكم  �لفخر  م��دى  لت�شف  �لكلمات  ت�شعني  ل   "  :
كل  رغ��م  �إليها  و�ل��و���ش��ول  لتحقيقها  ت�شعون  و�أن��ت��م  �لو��شحة  و�أه��د�ف��ك��م 

�لتحديات .. و��شلو� �إجناز�تكم �ملميزة فمنكم ن�شتلهم �لكثري".
و�أ�شافت: " �أتطلع لزيارة �أ�شحاب �لهمم مرة �أخرى متمنية لهم �ملزيد من 
�لنجاحات و�لزدهار يف كافة �ملجالت". من ناحيته ثمن ثاين جمعة بالرقاد 
بنت  �ل�شيخة لطيفة  زي��ارة  �لهمم  دبي لأ�شحاب  ن��ادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم ومبادرتها �لطيبة �لتي �شيكون لها �لأثر �لبالغ 

يف دعم وت�شجيع �أ�شحاب �لهمم و�لرفع من معنوياتهم.
وقال: " ت�شرفنا بهذه �لزيارة �لكرمية �لتي �أتاحت لنا فر�شة عر�س مبادر�ت 
وخدمات ومنتجات �لنادي �ملختلفة وبر�جمه و�أن�شطته يف جميع �لقطاعات، 
و�لتطرق �إىل �أهد�فه و�إ�شرت�تيجيته من �أجل دعم هذه �لفئة �لغالية على 
�أن �لنادي يويل �هتماما كبري� بجميع منت�شبيه  قلوبنا جميعا، م�شري� �إىل 
ويوفر لهم كل عنا�شر �لدعم �لتي تقودهم �إىل حتقيق �لإجناز�ت، ومما ل 

�شك فيه �أن �لهتمام �لكبري �لذي تلقاه ريا�شة �أ�شحاب �لهمم من �لقيادة 
طريق  على  �ل�شري  �أج��ل  من  لهم  كبري�  د�فعا  ميثل  و�مل�شوؤولني  �لر�شيدة 

�لإجناز�ت".
لأ�شحاب  دب��ي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لع�شيمي  ماجد  �أع��رب  جانبه  من 
�لهمم عن �شعادته بزيارة �ل�شيخة لطيفة بنت حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، 
�لتفوق  من  �ملزيد  لتحقيق  �لهمم  لأ�شحاب  كبري�  د�فعا  متثل  �أنها  موؤكد� 
و�لإبد�ع يف �ملجالت �ملختلفة .. وقال: " �إن كلمات �ل�شيخة لطيفة �مل�شجعة 
ل�� "فر�شان �لإر�دة " كان لها بالغ �لأثر يف نفو�شهم من �أجل م�شاعفة �جلهد 
خال �ملرحلة �ملقبلة تعزيز� للمكت�شبات �لتي حتققت يف �ل�شنو�ت �ملا�شية".

لل�شيخة  تذكاريا  درع��ا  �لهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  ق��دم  �ل��زي��ارة  ختام  ويف 
دبي  ن��ادي  من  فتيات  قدمت  كما  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بنت  لطيفة 
ب��اإذن �هلل تعاىل  له  �ملغفور  تاأ�شي�شه مبكرمة من  �ل��ذي مت  �لهمم  لأ�شحاب 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم " طيب �هلل ثر�ه" مناذج من منتجاتهن 

و�أ�شغالهن �لفنية و�ليدوية لل�شيخة لطيفة مثمنني زيارتها �لكرمية".

اليوم.. منتخب ال�شيدات يواجه نظريه 
اللبناين يف الت�شفيات االآ�شيوية

تنطلق االأحد املقبل باإمارة الفجرية

حممد بن هزام : حري�شون على تنظيم 
مميز للت�شفيات االآ�شيوية حتت 23 عامًا

لطيفة بنت حمدان بن را�شد ت�شيد بجهود واإجنازات نادي دبي الأ�شحاب الهمم

•• دبي-الفجر:

�ل�شاحة  حكم  �لقدم  لكرة  �لآ�شيوي  بالحتاد  �حلكام  جلنة  كلفت 
ب��اإد�رة مباريات  �ملكلف  �لتحكيم  �ملا �شمن طاقم  �ل��دويل يحيى 
�ملجموعة �لعا�شرة بالت�شفيات �لآ�شيوية حتت 23 عاماً و�ملوؤهلة 
ت�شت�شيفها  و�ل��ت��ي   ،  2022 �أوزبك�شتان  يف  �آ�شيا  ك��اأ���س  لبطولة 

وت�شم   ، �جل���اري  �أك��ت��وب��ر   31 �إىل   25 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  منغوليا 
�ملا  وكان يحيى  وماليزيا.  تاياند   ، ، لو�س  منتخبات منغوليا 
قد �ختتم موؤخر�ً م�شاركته �لعربية يف �إد�رة مباريات بطولة غرب 
�آ�شيا للمنتخبات حتت 23 عاماً �لتي نظمها �لحتاد �لعربي لكرة 
�لقدم يف �لقاهرة ، حيث �أد�ر مبار�تي �لأردن وُعمان ، و�ل�شعودية 

و�لبحرين يف �جلولتني �لأوىل و�لثالثة من دور �ملجموعات.

من جهة �أخرى ، عنّي �لحتاد �لآ�شيوي �شالح �ملرزوقي �مل�شوؤول 
�ل��ف��ن��ي حل��ك��ام �مل��ر�ح��ل �ل�شنية ب�����اإد�رة �حل��ك��ام يف �حت���اد �ل��ك��رة ، 
�لثالثة  �ملجموعة  مباريات  �شُيدير  �لذي  �لتحكيم  لطاقم  ُمقّيماً 
يف �لت�شفيات �لآ�شيوية حتت 23 عاماً �لتي ت�شت�شيفها �لعا�شمة 
�ل�شهر  م��ن   30 �إىل   25 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��ال  �ملنامة  �لبحرينية 

�حلايل. 

�صالح املرزوقي ُمقّيمًا لطاقم حتكيم املجموعة الثالثة

الدويل يحيى املال ُي�شارك يف اإدارة مباريات 
الت�شفيات االآ�شيوية يف منغوليا
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•• اأبوظبي-وام:

�أخرى  �أدنوك للمحرتفني لكرة �لقدم لت�شدر �لو�جهة مرة  يعود دوري 
مبار�تني  منتخبنا  خالها  لعب  ي��وم��ا،  ل�22  �م��ت��دت  توقف  ف��رتة  بعد 
بت�شفيات �آ�شيا �ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �لعامل 2022، �إ�شافة �إىل خو�س 

مناف�شات ذهاب �لدور �لأول من كاأ�س �لر�بطة للمحرتفني.
�ليوم  من  �عتبار�  �أي���ام،   3 م��د�ر  على  �ل�شابعة  �جلولة  مناف�شات  وتقام 
�خلمي�س، وحتى �ل�شبت �ملقبل، وقد ��شتعدت جميع �لفريق خال �لأيام 
�لفوز و�حل�شول على  بحثا عن  تلك �جلولة،  بقوة يف  للدخول  �ملا�شية، 

�لنقاط �لثاث .
كرة  ع�شاق  ينتظرها  مرتقبة،   " قمم   3 " ب���  �ل�شابعة  �جل��ول��ة  وتتزين 
�لقدم �لإمار�تية، يفتتحها كا�شيكو �لو�شل و�لعني، ومو�جهة �ل�شارقة 
قمة  تختتم  فيما  �جلميل،  �لزمن  عبق  طياتها  يف  حتمل  �لتي  و�لن�شر، 

�شباب �لأهلي و�جلزيرة مناف�شات �ليوم �لثاين.
�لتوقيت،  ذ�ت  يف  مو�جهتان  منها  م��و�ج��ه��ات،   3 �خلمي�س  �ل��ي��وم  وت��ق��ام 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة و�لربع م�شاء، حيث ي�شت�شيف بني يا�س فريق خورفكان، 
ويبحث بني يا�س عن حتقيق �لفوز �لثاين له هذ� �ملو�شم، لتعديل موقفه 
تو�ليا.  �لثالث  �لفوز  ين�شد خورفكان حتقيق  بينما  �لرتتيب،  ج��دول  يف 
ظروف  وتت�شابه  �ل��ت��وق��ي��ت،  ذ�ت  يف  �ل��ع��روب��ة  ك��ل��ب��اء  �حت���اد  وي�شت�شيف 

�أي منهما طعم �لفوز، لذ� متثل  �لفريقني قبل �ملو�جهة؛ حيث مل يذق 
�لنتائج  �شل�شلة  من  للخروج  مهمة  خطوة  منهما  لكل  �لثاث  �لنقاط 

�ل�شلبية.
�لأول،  �ليوم  مناف�شات  و�لعني  �لو�شل  قمة  تختتم  زعبيل،  �شتاد  وعلى 
"ل  �شعار:  �لو�شل  ويرفع  و�لن�شف،  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  �شتنطلق  �لتي 
بديل عن �لفوز"، ملو��شلة �شحوته �لتي بد�أها من �جلولة �ملا�شية بالفوز 
على �شباب �لأهلي، للتقدم خطوة �أكرب نحو �ملناف�شة، يف �ملقابل ل ير�شى 
وللعودة  �ل��رتت��ي��ب،  جل��دول  ���ش��د�رت��ه  على  للحفاظ  �ل��ف��وز،  بغري  �لعني 

لطريق �لنت�شار�ت �ملتوقف من �جلولة �لر�بعة.
وت�شتاأنف �ملباريات يف �ليوم �لثاين   غد� �جلمعة ب� 3 مو�جهات، تفتتحها 
مبار�ة عجمان مع �شيفه �لظفرة، على ��شتاد ر��شد بن �شعيد، يف �ل�شاد�شة 
يف  �ملميزة  عرو�شه  �شل�شلة  مو��شلة  عجمان  فريق  وياأمل  م�شاء،  و�لربع 
�لفرتة �لأخ��رية، �لتي حظيت باإعجاب كل متابعي كرة �لقدم يف �ملرحلة 
�لخرية، وميثل �لفوز لأ�شحاب �لأر�س فر�شة للدخول يف �ملربع �لذهبي، 

فيما ل يز�ل �لظفرة يبحث عن �لفوز �ملتوقف من �جلولة �لثالثة.
وتقام يف ذ�ت �لتوقيت، قمة من �لزمن �جلميل، جتمع �ل�شارقة مع �لن�شر 
على ��شتاد �ل�شارقة، حيث لن ير�شى �أي من �لفريقني عن �لفوز بديا، 
تعوي�س  �ل�شارقة عن  يبحث  �إذ  �ل�شد�رة،  على  �ل�شر�شة  �ملناف�شة  يف ظل 
�لن�شر لدخول  ي�شعى  �ملقابل،  �أم��ام عجمان، ويف  �ملا�شية  خ�شارة �جلولة 

�ملربع �لذهبي.
وتختتم قمة �شباب �لأهلي و�جلزيرة مو�جهات �ليوم �لثاين، على ��شتاد 
ر��شد، يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �لتي �شيقودها حكام �أجانب لأول 
مرة يف دوري �ملحرتفني، ويدخل �لفريقان �ملو�جهة �ملرتقبة بد�فع كبري 

للفوز من �أجل حت�شني �لرتتيب يف جدول �مل�شابقة.
بني  جتمع  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  و�ح��دة  مب��ب��ار�ة  �ل�شابعة  �جلولة  وتختتم 
و�لربع  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  يف  نهيان،  �آل  ��شتاد  على  و�لإم����ار�ت،  �ل��وح��دة 
من  خروجه  بعد  �لغا�شبة،  جماهريه  مل�شاحلة  �ل��وح��دة  وي�شعى  م�شاء، 
دوري �لأبطال �لآ�شيوي، ولك�شر �شل�شلة �لتعادلت �ل�5 �لأخرية بفوز ثان 
يف  ت�شاعده  �إيجابية  نتيجة  حتقيق  �لإم���ار�ت  ياأمل  فيما  �مل�شابقة،  يف  له 

�لتقدم خطوة من موؤخرة جدول �لرتتيب.
ويت�شدر �لعني جدول ترتيب �ملناف�شة بر�شيد 14 نقطة، ويليه �جلزيرة 
يف �ملركز �لثاين بر�شيد 13 نقطة، ثم �ل�شارقة بر�شيد 12 نقطة، ثم 
�شباب �لأهلي وعجمان يف �ملركزين �لر�بع و�خلام�س بر�شيد 11 نقطة، 
 9 بر�شيد  �لو�شل  ثم  نقاط،   10 بر�شيد  �ل�شاد�س  �ملركز  �لن�شر يف  ثم 
نقاط، ويليه �لوحدة وخورفكان يف �ملركزين �لثامن و�لتا�شع بر�شيد 8 
نقاط، ثم بني يا�س قي �ملركز �لعا�شر ب 5 نقاط، ثم �حتاد كلباء و�لظفرة 
يف �ملركزين 11 و12 بر�شيد 4 نقالط، ثم �لعروبة يف �ملركز 13 بر�شيد 

نقاط، و�لإمار�ت يف �ملركز �لأخري با ر�شيد من �لنقاط.  3

وي��ت�����ش��در �ل��ك��وجن��ويل لب���ا ك��ودج��و ���ش��ب��اق �ل��ه��د�ف��ني يف �ل��ب��ط��ول��ة حتى 
تيجايل  �شيبا�شتيان  من  كل  �لرتتيب  يف  ويليه  �أه��د�ف،   9 بر�شيد  �لآن 
5 �هد�ف لكل  مهاجم �لن�شر، ووبني مالجنو مهاجم �ل�شارقة بر�شيد 
منهما. وجنح حر��س �ملرمى يف �حلفاظ على �شباكهم 24 مرة خال �ل 
يف كل �ملباريات  �أهد�ف   105 ت�شجيل  مت  فيما  لعبت،  �لتي  مبار�ة   42
مبعدل 2.5 هدف لكل مبار�ة. ويت�شدر نادي �لن�شر قائمة �أكر �لأندية 
�ملا�شية، ويليه  �ل�شت  15 هدفا يف �جلولت  ت�شجيا لاهد�ف بر�شيد 
�لعني بر�شيد 14 هدفا، ثم �ل�شارقة بر�شيد 10 �أهد�ف. فيما يت�شدر 
�لعروبة �لفرق �لأكر ��شتقبال لاهد�ف بر�شيد 15 هدفا، ثم �لإمار�ت 

�أهد�ف.  10 �لظفرة  ثم  هدفا،   13
�أما عن �لفرق �لأكر ت�شديديا على �ملرمى فيت�شدر �لعني �مل�شهد بر�شيد 
�لو�شل يف �ملركز  ت�شديدة، ثم   68 �ل�شارقة بر�شيد  ت�شديدة، ويليه   85
�لأول يف عدد  �ملركز  بينما يحتل �جلزيرة  66 ت�شديدة،  �لثالث بر�شيد 
�لن�شر  ويليه   ،6 �ل���  �جل���ولت  يف  مت��ري��رة   3455 بر�شيد  �ل��ت��م��ري��ر�ت 
بر�شيد  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف  �لأه��ل��ي  �شباب  ث��م  2921 مت��ري��رة،  بر�شيد 

متريرة.  2894
�ل�شتحو�ذ  ن�شبة  �لرتتيب يف  �للقب جدول  يت�شدر �جلزيرة حامل  كما 
 ،%  65 بن�شبة  �لتي خا�شها  للمباريات  �لإجمايل  �ملعدل  يف  �لكرة  على 

ويليه �شباب �لأهلي بن�شبة 63 %، ثم �لن�شر بن�شبة 60 %.

•• اأبوظبي -وام: 

�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت عن فتح باب �لت�شجيل ل�شباق  �أعلن نادي 
�ل�شهر  من  �لثاثني  يف  يقام  �ل��ذي  ق��دم��اً،   43 فئة  �ل�شر�عية  للمحامل  �لأري���ام 
�جلاري، حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�لت�شجيل  ب��اب  �إغ��اق  يتم  و�شوف  بحرياً.  ميًا   22 مل�شافة  �لظفرة،  منطقة  يف 
�لأربعاء �ملقبل، على �أن ل يتم قبول �أي م�شارك مل يلتزم بالإجر�ء�ت �لحرت�زية 
على  �حل�شول  �مل�شاركة  تتطلب  حيث  كورونا،  فريو�س  �نت�شار  من  للحد  �ملعتمدة 

قبل  �شلبية  فح�س  نتيجة  عن  ف�شًا  للفريو�س  �مل�شاد  �للقاح  من  جرعات  ثاث 
�ل�شباق مبدة 48 �شاعة. ويعد �شابق �لأري��ام و�حد�ً من �أهم �شباقات �ملو�شم لهذه 
�ملناف�شة بني  وت�شتعل  43 قدماً،  ل�شباقات  �ملو�شم  بحار  لقب  �شيح�شم  لأنه  �لفئة 
�أكر من حممل حيث يحتل "بر�ق" لأحمد ر��شد �لرميثي �شد�رة �لرتتيب �لعام 
مبجموع 136 نقطة، فيما ياحقه "غازي" ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
"ح�شيم" لل�شيخ  �لثالث  134 نقطة، بينما يحتل �ملركز  �آل مكتوم بر�شيد  ر��شد 
ي�شهد  �أن  �ملتوقع  117 نقطة. وم��ن  نهيان بر�شيد  �آل  ز�ي��د  ز�ي��د بن حمد�ن بن 

�ل�شباق �إثارة بالغة يف ظل �ملناف�شة �ل�شر�شة على لقب بحار �ملو�شم.

برعاية حمدان بن زايد.. �شباق »االأريام« 
للمحامل ال�شراعية نهاية اأكتوبر احلايل

»دوري اأدنوك« يعود اليوم بجولة »القمم الثالث« واحلكام االأجانب

•• اأبوظبي-وام:

�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �أع��ل��ن 
عن طرح تذ�كر �جلماهري حل�شور 
لل�شباحة  �لعامل  بطولة  مناف�شات 
�لق�شرية /25 مرًت�/،  للم�شافات 
و�لتي ت�شهد م�شاركة نخبة �شباحي 
�لفعاليات  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ع����امل، 

�مل�شاحبة بالتز�من مع �حلدث.
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام 
�لق�شرية  ل��ل��م�����ش��اف��ات  ل��ل�����ش��ب��اح��ة 
�أرينا  �لحت�����اد  يف  م�����رًت�/   25/
ب��ج��زي��رة ي��ا���س، خ��ال �ل��ف��رتة من 
 ، �ل��ق��ادم  دي�شمرب   21 �إىل   16
�لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  �شمن 
ي�شهد  �ل����ذي  �مل��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
م�شاركة �أكر من 1000 ريا�شي 
ميثلون �أكر من 180 دولة حول 
لقبا   44 على  يتناف�شون  �ل��ع��امل، 
�لتي  �مل�شابقات  خمتلف  يف  عامليا 
�أي���ام، مبجموع   6 ت��ق��ام على م���د�ر 
مليون   2.8 قيمتها  تبلغ  ج��و�ئ��ز 

دولر �أمريكي.
وتتوفر تذ�كر �حلدث �لعاملي �لذي 
م���رة عرب  �أب��وظ��ب��ي لأول  ي��ق��ام يف 
�مل��وق��ع �ل��ر���ش��م��ي ل��احت��اد �أري��ن��ا : 
كما   ،  EtihadArena.ae
��ا مهرجان  �أي�����شً �ل��ت��ذ�ك��ر  ت�����ش��م��ل 
�ملائية  للريا�شات  �لعاملي  �أبوظبي 
�ل���ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع بطولة 
ل���ل�������ش���ب���اح���ة، يف ج���زي���رة  �ل�����ع�����امل 
ي��ا���س و���ش��ي��ك��ون �حل�����ش��ور جماين 
لفعاليات �ملهرجان و�لذي يت�شمن 
�لت�شفيات  �حل��اف��ل��ة:  �أج��ن��دت��ه  يف 
للغط�س  �لعامل  لبطولة  �لتاأهيلية 
�ل��ع��ايل، وب��ط��ول��ة �ل��ع��امل للغط�س 
�ملياه  �ل��ت��ت��اب��ع يف  و���ش��ب��اق  ل��ل��ف��رق، 
/4×1500مرت/،  �مل���ف���ت���وح���ة 
ون��ه��ائ��ي��ات م���ار�ث���ون ك��اأ���س �لعامل 
مل�شافة  �ملفتوحة  �ملياه  يف  لل�شباحة 

كم.  10
�ملتعة  �ل����ع����امل����ي  �حل�������دث  وي����ق����دم 
و�لرتفيه ملختلف �أفر�د �لأ�شرة من 
جميع �لأعمار باأجو�ئه �لحتفالية 
وف����ع����ال����ي����ات����ه �مل���خ���ت���ل���ف���ة، و�ل����ت����ي 
مناف�شات  �إىل  بالإ�شافة  تت�شمن، 
�ل����ري����ا�����ش����ات �مل����ائ����ي����ة �مل�������ش���وق���ة، 
�لرتفيهية  �لأن�شطة  م��ن  �لعديد 
�لقرية  ت�شت�شيفها  �لتي  �لعائلية 
للزو�ر  مي��ك��ن  ح��ي��ث  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة متنوعة  �ل��ت��ع��رف 
�ملمتعة،  �لتفاعلية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 
بالإ�شافة  �لثقافية،  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وت������ذوق  �ل����ت���������ش����وق،  جت�������ارب  �إىل 

�لأطعمة و�مل�شروبات، كما �شيك�شف 
م��ن��ظ��م��و �حل�����دث ع���ن �مل���زي���د من 
خال  �لريا�شية  �لقرية  �أن�شطة 
�شعادة  ق����ال  و  �ل���ق���ادم���ة.  �ل���ف���رتة 
ع�����ارف ح��م��د �ل���ع���و�ين �أم�����ني عام 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي: �شعد�ء 
يف  �جلمهور  با�شتقبال  وف��خ��ورون 
بطولة �لعامل لل�شباحة للم�شافات 
و�إتاحة  م�����رًت�/،   25/ �ل��ق�����ش��رية 
�شباحي  نخبة  ملتابعة  لهم  �مل��ج��ال 
�لعامل وجنوم �أوملبياد طوكيو وهم 
�ألقاب  على  ويتناف�شون  ي�شاركون 
�لأوىل  للمرة  تقام  �لتي  �لبطولة 
�لإع��ان عن طرح  �أبوظبي..�إن  يف 

جميع  ت�شجيع  يف  ي�شهم  �ل��ت��ذ�ك��ر 
ومتابعة  حل�����ش��ور  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
�أهميته  ع��ل��ى  و�ل���ت���اأك���ي���د  �حل�����دث 
وم��ك��ان��ت��ه �ل��ع��امل��ي��ة، �ن��ط��اق��ا من 
�لتفاعل  جت�����ش��ي��د  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
�لفعاليات  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
�لعامل  بطولة  وتت�شمن  �أبوظبي. 
�لق�شرية  ل��ل��م�����ش��اف��ات  ل��ل�����ش��ب��اح��ة 
للرجال  م��ن��اف�����ش��ات  م����رًت�/   25/
�مل�شابقات،  ج��م��ي��ع  يف  و�ل�����ش��ي��د�ت 
و�شباحة  �حل���رة،  �ل�شباحة  وه���ي: 
�ل�شدر، و�شباحة �لظهر و�لفر��شة، 
م����ع �إق�����ام�����ة م���ن���اف�������ش���ات �ل���ف���ردي 

و�مل��ت��ن��وع و�ل��ت��ت��اب��ع. و مت �لإع���ان 
عن ط��رح ع��دد حم��دود من تذ�كر 
�حل�������دث، وح�����ث �ل���ق���ائ���م���ون على 
�لبطولة �جلمهور لاإ�شر�ع بحجز 
وتتوفر  ن��ف��اذه��ا.  ق��ب��ل  ت��ذ�ك��ره��م 
خمتلفة،  ف���ئ���ات  ���ش��م��ن  �ل���ت���ذ�ك���ر 
�لفردية  �ل����ت����ذ�ك����ر  م����ن  �ب�����ت�����د�ء 
و�لتذ�كر  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات،  ل�����ش��ب��اق��ات 
�ل���ف���ردي���ة ل��ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ، 
�لتذ�كر جلميع  باقات  �إىل  و�شوًل 
باقات  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا   ، �ل�����ش��ب��اق��ات 
ت�شمل  للعائات  خم�ش�شة  تذ�كر 
ممن  وط��ف��ل��ني  ب��ال��غ��ني  �شخ�شني 

تقل �أعمارهما عن 16 عاًما.

جمل�س اأبوظبي الريا�شي يعلن عن طرح 
تذاكر بطولة العامل لل�شباحة

يجد نابويل مت�شدر �لدوري �لإيطايل ولي�شرت �شيتي �لإنكليزي نف�شهما �أمام 
منعطف مهم يف م�شو�رهما يف �لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ"، عندما يخو�شان 
ياأمل  فيما  لهما،  ف��وز  �أول  ع��ن  باحَثني  �ملجموعات  دور  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة 
و�شيفه  لت�شيو  مبار�ة  ترقب  و�شط  �لقوية  بد�يته  مو��شلة  �لفرن�شي  ليون 

مر�شيليا.
جانب  �إىل  �لثالثة  �ملجموعة  يف  �شيتي  ولي�شرت  نابويل  �لقرعة  �أوقعت  عندما 
�لإيطايل  �لفريقان  بد�  �لرو�شي،  مو�شكو  و�شبارتاك  �لبولندي  و�ر�شو  ليغيا 
يز�لن  ل  �أنهما  �إل  �لإق�شائية.  �لأدو�ر  �ىل  للعبور  �ملر�شحني  و�لإن��ك��ل��ي��زي 

يبحثان عن فوزهما �لول يف �مل�شابقة �لقارية �لرديفة.
��شتها حملتهما بتعادلهما 2-2 يف لي�شرت، قبل �أن ي�شقط نابويل على �أر�شه 
�أمام �شبارتاك 2-3 يف �لثانية ويخ�شر لي�شرت من ليغيا بهدف دون رد يف بولند�. 
�أمام  ويخو�س نابويل مبار�ته على ملعب "دييغو �أرمانادو مار�دونا" �خلمي�س 
متثلت  �ملحلي  �ل��دوري  يف  مثالية  نتائج  وق��ع  على  �خلمي�س  �لبولندي  �شيفه 
مباريات  ثماين  من  �نت�شار�ت  بثمانية  �لآن  حتى  �لكاملة  �لعامة  بتحقيقه 

�شجل خالها 19 هدًفا وتلقت �شباكه ثاثة فقط.
�أو�شيمهن  فيكتور  للنيجريي  رد  دون  بهدف  �لأح��د  تورينو  على  �آخرها  حقق 
�شيفه  �م��ام  �ملهمة  �ملو�جهة  يف  �شباليتي  لوت�شانو  �مل��درب  عليه  �شيعّول  �ل��ذي 

�لبولندي، بالإ�شافة �ىل مهاجمني �أمثال لورنت�شو �إن�شينني وماتيو بوليتانو.
و�شيفتقد �لفريق �جلنوبي �ىل جهود �لظهري �لربتغايل ماريو روي �لذي طرد 

بعد ن�شف �شاعة من �ملبار�ة �شد �شبارتاك.
فوزه  �ملو�جهة منت�شًيا من  �لأربعاء، يدخل  �لذي يخو�س مبار�ته  لي�شرت  �أما 
�ملثري على �أر�شه 4-2 �شد مان�ش�شرت يونايتد نهاية �ل�شبوع �لفائت يف �لدوري 

�ملمتاز.
وبعدما �عتمد �ملدرب �لإيرلندي �ل�شمايل بر�ندن رودجرز على �لفريق �لرديف 
ن�شبًيا �شد ليغيا ومل يبد�أ مع �لعديد من جنومه �شد نابويل، من �ملتوقع �أن 
 2016 �إنكلرت� عام  �أم��ام بطل  �إذ ما من خيار  �أق��وى،  يزج هذه �مل��رة بعنا�شر 

�شوى �لفوز.
يف �ملجموعة �خلام�شة، تربز مبار�ة لت�شيو �ليطايل و�شيفه مر�شيليا �لفرن�شي 
و�لتي �شت�شكل ��شتعد�ًد� مهًما لاأخري قبل مو�جهته �ملرتقبة �شد باري�س �شان 

جرمان �ملت�شدر يف �لدوري �ملحلي �لأحد.
وغلطة  مو�شكو  لوكوموتيف  مع  مبار�تني  �أول  يف  بالتعادل  مر�شيليا  و�كتفى 
�شر�ي �ملت�شدر �للذين يلتقيان على �أر�س �لأول، فيما �شقط لت�شيو �فتتاحًيا 

يف تركيا قبل �أن يتخطى �لفريق �لرو�شي يف �جلولة �لثانية.
ويدخل فريق �لعا�شمة �لإيطالية �ملبار�ة مبعنويات عالية بعد فوز ر�ئع 1-3 
على �إنرت بطل �لدوري �ل�شبت بقيادة �ملدرب مارويت�شيو �شاري �لذي حقق لقب 

يوروبا ليغ عام 2019 مع ت�شل�شي �لإنكليزي، ليتقدم �ىل �ملركز �خلام�س.
و�شيعتمد لت�شيو على مهاجميه ت�شريو �إميوبيلي و�لرب�زيلي فيليبي �أندر�شون 
بالإ�شافة �ىل لعب �لو�شط �ملتاألق �ل�شربي �شريغي ميلينكوفيت�س-�شافيت�س.

�أما مر�شيليا بقيادة �ملدرب �لرجنتيني خورخي �شامباويل �لقادم من �نت�شار 
�لدوري  ترتيب  �لثالث يف  �ملركز  �لأح��د ما و�شعه يف  لوريان  4-1 على  كبري 
و�ملتاألقان  ميليك  �أرك��ادي��و���س  �لبولندي  مهاجمه  يرتقي  �أن  فياأمل  �ملحلي، 

دمييرتي باييت وماتيو غيندوزي �ىل م�شتوى �لتطلعات.
يف �ملجموعة �لوىل، �شي�شعى ليون �ملت�شدر �ىل مو��شلة بد�يته �لقوية عندما 
يحل على �شبارتا بر�غ �لت�شيكي �لثاين )4 نقاط( بعد �أن ح�شد �شت نقاط من 
فوزين على بروندبي �لدمناركي ورينجرز �لإ�شكتلندي يف �أول جولتني و�للذين 
يلتقيان يف غا�شكو. ويف �لر�بعة، يحل �أوملبياكو�س �ليوناين �ملت�شدر بالعامة 
يلتقي  فيما   )4( �لثاين  �لأمل���اين  فر�نكفورت  �أينرت�خت  على  �شيًفا  �لكاملة 

فرنبغ�شة �لرتكي )نقطة( مع �شيفه �أنتويرب �لبلجيكي خايل �لر�شيد.
�أما و�شت هام يونايتد �لنكليزي �لذي خطف �ملركز �ل�شاد�س يف �لدوري �ملمتاز 
�ملو�شم �ملا�شي من توتنهام و�أجرب �لخري على �لكتفاء بخو�س �مل�شابقة �لرديفة 
�جلديدة "كوفرن�س ليغ"، يطمح للبقاء بالعامة �لكاملة عندما ي�شتقبل على 
دينامو  يلتقي  حني  يف  ن��ق��اط(،   3( �لبلجيكي  غنك  �شتاديوم"  "لندن  ملعب 
زغرب �لكرو�تي )3( مع م�شيفه ر�بيد فيينا �لنم�شوي �ملتذيل من دون نقاط. 
وتربز مو�جهة �أيندهوفن �لهولندي مع �شيفه موناكو �لفرن�شي على �شد�رة 
�شرتوم  على  منهما  ك��ل  ف��وز  بعد  �لنقاط  يف  يت�شاويان  �إذ  �لثالثة،  �ملجموعة 
�أول  غر�ت�س �لنم�شوي وتعادلهما مع ريال �شو�شييد�د �لإ�شباين )نقطتان( يف 
و�لفوز على م�شيفه  �ملو�جهة  �لف��ادة من  �شيحاول �لخ��ري  جولتني، يف حني 

�لن�شموي.

مر�صيليا اأمام اختبار الت�صيو 

نابويل ولي�شرت عند منعطف 
مهم يف يوروبا ليغ  

املدرب برو�س يرتك نيوكا�شل »بالرتا�شي« 
�ملمتاز  �لإنكليزي  �ل��دوري  يف  �ملناف�س  يونايتد  نيوكا�شل  ن��ادي  �أعلن 
ت��رك من�شبه  �شتيف برو�س  �مل��درب  �أن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  �ل��ق��دم   لكرة 
"بالرت��شي" وذلك بعد �أيام من �ل�شتحو�ذ �ل�شعودي. وجاء يف بيان 
ترك  برو�س  �شتيف  �أن  يوؤكد  �أن  يونايتد  لنيوكا�شل  "ميكن  للنادي 
�ل�"ماغبايز"  "يرتك  وتابع  بالرت��شي".  رئي�شي  كمدرب  من�شبه 
�ىل  �لفريق  قيادته  بعد  من�شبه،  ت��ويل  على  عامني  م��ن  �أك��ر  بعد 

�ملركزين �لثاين ع�شر و�لثالث ع�شر يف �لربمريليغ".
بنتائج كارثية  �ملمتاز  �ل��دوري  نيوكا�شل مو�شمه �جلديد يف  و��شتهل 
وف�شل يف حتقيق �أي فوز يف �ملباريات �لثماين �لأوىل، مكتفًيا بثاثة 
بر�شيد  �لخ��ري  قبل  ما  �ملركز  و�شعه يف  ما  تعادلت وخم�س هز�ئم 

ثاث نقاط فقط.

ومنحت ر�بطة �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز، يف 7 ت�شرين �لأول-�أكتوبر 
�لعامة  �ل�شتثمار�ت  �شندوق  ت�شم  ��شتثمارية  جمموعة  �حل���ايل، 
�أند  �شبورت�س  ب��ي  و"�أر  بارترنز"،  كابيتال  ب��ي  �شي  "بي  �ل�شعودي، 
يونايتد.  نيوكا�شل  نادي  على  لا�شتحو�ذ  �لأخ�شر  �ل�شوء  ميديا"، 
و�شتكون �حل�شة �ل�شعودية فيه بن�شبة 80 يف �ملئة. ويبدو �أن برو�س 
�لذي �أ�شرف على �لنادي منذ متوز-يوليو 2019 هو �أول "�شحية" 
�أن ي�شكل منعطًفا يف �لدوري  لا�شتحو�ذ �جلديد �لذي من �ملتوقع 
�إذ   .2008 �ل��ع��ام  منذ  �إم��ار�ت��ًي��ا  �مل��م��ل��وك  �شيتي  مبان�ش�شرت  �أ���ش��وة 
�شي�شعى �لنادي ل�شتقد�م �لنجوم بدًء� من �شوق �لنتقالت �ل�شتوية 
على  �ملناف�شة  معركة  يف  �ملقبل  �ملو�شم  من  �عتباًر�  و�لدخول  �ملقبلة 

�لألقاب.
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الفجر الريا�ضي

و��شل ليفربول �لإنكليزي و�أياك�س �أم�شرتد�م �لهولندي بد�يتهما �جليدة 
يف دور �ملجموعات مل�شابقة دوري �أبطال �أوروب��ا يف كرة �لقدم بتحقيقهما 

�لفوز �لثالث تو�ليا، و��شتعاد ريال مدريد �ل�شباين 
فيما  تو�زنهما،  �لنكليزي  �شيتي  ومان�ش�شرت 

فريقه  مي�شي  ليونيل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �أن��ق��ذ 
ب���اري�������س ����ش���ان ج����رم����ان �ل��ف��رن�����ش��ي من 

�خل�شارة �أمام ليبزيغ �لملاين.
و�أوق�������ف �إن�����رت م���ي���ان �لإي����ط����ايل ف���ورة 
عندما  �مل���ول���د�يف  ت��ري����ش��ب��ول  �شي�شريف 
�شوبرتينغ  و�أن��ع�����س   ،1-3 ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب 

�ل���ربت���غ���ايل �آم����ال����ه ب���ف���وز ك���ب���ري على 
�لرتكي  ب�شيكتا�س  م�شيفه 

��شتمرت  ف���ي���م���ا   ،1-4

�مام  �شقوطه  �إثر  تو�ليا  �لثالثة  بتلقيه �خل�شارة  حمن ميان �ليطايل 
م�شيفه بورتو �لربتغايل.

�لثالث  �لفوز  �ىل  ليفربول  فريقه  �شاح  حممد  �مل�شري  �ل��دويل  وق��اد 
 2-3 �لإ�شباين  مدريد  �أتلتيكو  م�شيفه  ح�شاب  على  ثمينا  ك��ان  تو�ليا 
�إثر  لعبني  بع�شرة  �لأر���س  �أ�شحاب  �أكملها  مبار�ة  يف  ثنائية  بت�شجيله 

طرد جنمهم �لفرن�شي �أنطو�ن غريزمان �شاحب ثنائية �أي�شا.
ويف ملعب "و�ند� ميرتوبوليتانو" �لذي �شهد تتويج ليفربول بطا 
ب��اك��ًر� بهدفني  �لإن��ك��ل��ي��زي  �لفريق  ت��ق��دم   ،2019 �ل��ع��ام  لأوروب����ا يف 
ل�شاح �ملتاألق ب�شكل هائل هذ� �ملو�شم )8( و�لغاين نابي كيتا )13(، 
�أن  �إل  و34(.   20( لغريزمان  بهدفني  يقوة  �أتلتيكو  ي��رد  �أن  قبل 
�لخري طرد مبا�شرة �إثر تدخل بقدمه على وجه �لرب�زيلي فريمينو 

بد�ية �ل�شوط �لثاين )52(.
وح�شم �شاح �لفوز بركلة جز�ء )77( علًما �أن �أ�شحاب �لر�س ح�شلو� 
على �أخرى قبل �أن يبّدل �حلكم قر�ره بعد �لعودة �ىل تقنية حكم �لفيديو 

�مل�شاعد "يف �يه �آر".
ورفع فريق �ملدرب �لملاين يورغن كلوب ر�شيده �ىل ن�شع نقاط بالعامة 
�لكاملة �مام �أتلتيكو مدريد )4( ومثلها لبورتو �لربتغايل �لثالث �لذي 

�أ�شقط �شيفه ميان �ليطايل -1�شفر.
وكان ليفربول عاد يف �لعام 2020 �ىل �مللعب ذ�ته عندما �شقط بهدف 
نظيف يف ذهاب �لدور �ل�16 قبل �أن يتلقى هزمية �أخرى 2-3 على �أر�شه 

�إيابا ويودع �مل�شابقة.
"�إنه لعب  لليفربول يورغن كلوب ب�شاح قائا  �لأمل��اين  �مل��درب  و�أ�شاد 
مذهل. يثبت ذلك على �أر�س �مللعب د�ئًما. ي�شجل �أهد�ًفا جميلة، ولي�س 
دفاعًيا  ي�شاعد  ك��ث��رًي�.  فريقه  ا  �أي�شً ي�شاعد  ولكنه  �شهلة،  �أه��د�ًف��ا  فقط 
باإمكاننا  ك��ان  �مل��ب��ار�ة،  ع��ن  ر����س  "�أنا  وت��اب��ع  �لفريق".  �أج��ل  م��ن  ويلعب 
�أمام  �لبا�س  يركنون  عندما  �شعب  �لم��ر  ولكن  �أك��ر  ا  فر�شً ن�شنع  �أن 
متاأكد  �شبه  "كنت  لأتلتيكو  �مللغاة  �جل��ز�ء  ركلة  منطقتهم"، م�شيًفا عن 

�أنها مل تكن ركلة. ر�أيت �للقطة جيًد�".
يف �ملبار�ة �لثانية، �شقط ميان �أمام م�شيفه بورتو بهدف للكولومبي 
جمموعة  يف  ل��ه  �لثالثة  �لهزمية  ليتلقى   )65( دي��ا���س  لوي�س 
�لدور  بلوغ  يف  جًد�  �شعبة  مهمته  و�أ�شبحت  �لثانية  "�ملوت" 

�ملقبل.
و�أفلت باري�س �شان جرمان من خ�شارة مفاجئة �أمام �شيفه 
مي�شي  بف�شل   2-3 ف��وز  �ىل  ت��اأخ��ره  ا  معو�شً ليبزيغ 
م�شجل ثنائية �شمن مناف�شات �جلولة �لثالثة من 
�ملجموعة �لأوىل �لتي �شهدت �كت�شاح مان�ش�شرت 
���ش��ي��ت��ي �لإن���ك���ل���ي���زي م�����ش��ي��ف��ه ك���ل���وب ب����روج 

�لبلجيكي 1-5.
ورفع نادي �لعا�شمة �لفرن�شية ر�شيده �ىل 
وت��ع��ادل، متقدًما  ف��وزي��ن  ن��ق��اط م��ن  �شبع 
بنقطة على �شيتي وثاث عن بروج، فيما 

مني ليبزيغ باخل�شارة �لثالثة تو�لًيا.
�لدويل  ع��رب مهاجمه  ج��رم��ان  �شان  وت��ق��دم 
�لفرن�شي كيليان مبابي )9(، قبل �أن يرد �ل�شيوف 
بهديف �لربتغايل �أندري �شيلفا )28( و�لفرن�شي نوردي 
و74   67( هدفني  �شجل  مي�شي  �أن  �إل   ،)57( موكييلي 
من ركلة جز�ء( ليجنب فريقه �شيناريو مفاجئا، قبل �أن يهدر 

مبابي ركلة جز�ء يف �لثو�ين �لخرية.
�لديار  بتعادل خارج  �لقاري  م�شو�ره  �فتتح  �شان جرمان  وكان 
�أمام بروج �ملتو��شع، قبل �أن ي�شقط �شيتي و�شيف �ملو�شم �ملا�شي 
�أهد�فه منذ  باكورة  مي�شي  ت�شجيل  �شهدت  مبار�ة  يف  -2�شفر، 

�نتقاله �ىل عا�شمة �لنو�ر يف �آب/�أغ�شط�س �ملا�شي.
ثنائية  بينها   1-5 ب��روج  كلوب  م�شيفه  �شيتي  مان�ش�شرت  و�كت�شح 

للدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز.
�لظهري �لربتغايل جو�و كان�شيلو )30(، حمرز )43 من ركلة  و�شجل 
باملر )67(، فيما  �ل�شاب كول  و�لبديل  ج��ز�ء و84(، كايل ووك��ر )53( 

�أحرز �لقائد هان�س فاناكني �لهدف �ل�شريف لأ�شحاب �لأر�س )81(.
��شتعاد ريال مدريد تو�زنه بفوزه �لكبري على م�شيفه �شاختار د�نييت�شك 
تري��شبول  ���ش��ريي��ف  ف����ورة  م��ي��ان  �إن����رت  و�أوق�����ف  -5�شفر،  �لأوك������ر�ين 
يف   1-3 عليه  تغلب  ع��ن��دم��ا  �مل��و���ش��م،  ه���ذ�  �مل�شابقة  م��ف��اج��اأة  �مل���ول���د�يف، 

مناف�شات �ملجموعة �لر�بعة.
يف �ملبار�ة �لوىل يف كييف، فر�س �ملهاجم �لدويل �لرب�زيلي فيني�شيو�س 
و�شنع  و56،   51 �لدقيقتني  يف  ثنائية  بت�شجيله  جنًما  نف�شه  جونيور 
�لهدف �لر�بع ملو�طنه رودريغو )65( بعدما �فتتح قائد �أ�شحاب �لأر�س 
�شريجي كريف�شتوف �لت�شجيل )37 خطاأ يف مرمى فريقه(، فيما ختم 

�لفرن�شي كرمي بنزمية �ملهرجان بهدف خام�س )1+90(.
ع��ق��ب خ�شارته  �لن��ت�����ش��ار�ت  �شكة  �إىل  م��دري��د  ري���ال  وع���اد 

يف   2-1 تري��شبول  �شرييف  �شيفه  �أم���ام  �ملفاجئة 
�جلولة �لثانية حمقًقا فوزه �لثاين، فا�شتفاد من 
�ل�شد�رة  و�نتزع منه  �إن��رت  �م��ام  خ�شارة �لخ��ري 

بفارق �لهد�ف.
�لفريق  �أم���ام  خل�شارتيه  �مللكي  �ل��ن��ادي  وث���اأر 

�لأوكر�ين يف دور �ملجموعات �ملو�شم �ملا�شي.
�للهجة  �إن��ذ�ًر� �شديد  ووجه ريال مدريد 

�لذي  بر�شلونة  �لتقليدي  غرميه  �إىل 
ملعب  يف  �مل���ق���ب���ل  �لأح�������د  ���ش��ي��اق��ي��ه 

�لليغا. كا�شيكو  نو" يف  "كامب 
"جو�شيبي  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ويف 

بطل  �إن���رت  ح��ق��ق  م��ي��ان��و،  ميات�شا" يف 
�ملجموعات  دور  يف  �لأول  ف��وزه  �إيطاليا 
�شرييف  ���ش��ي��ف��ه  ع���ل���ى  ت���غ���ل���ب  ع���ن���دم���ا 

تري��شبول 1-3.
وهي �خل�شارة �لأوىل ل�شرييف تري��شبول 

�شاختار  �شيفه  ع��ل��ى  �مل���دوي���ني  ف��وزي��ه  ب��ع��د 
مدريد  ري��ال  وم�شيفه  )-2�شفر(  د�نييت�شك 

.)1-2(
عرب  �لت�شجيل  لفتتاح   34 �لدقيقة  �إن��رت  و�نتظر 

مهاجمه �لدويل �لبو�شني �إدين دجيكو بت�شديدة قوية 
�ل���دويل �لت�شيلي  م��ن د�خ��ل �ملنطقة �ث��ر مت��ري��رة م��ن 

�أرتورو فيد�ل.
�ل�شوط  مطلع  �إيطاليا  بطل  تري��شبول  �شرييف  وف��اج��اأ 

�شيبا�شتيان  �للوك�شمبورغي  عرب  �لتعادل  ب��اإدر�ك��ه  �لثاين 
ثيل )52(، لكن فيد�ل منح �لتقدم جمدًد� لإنرت بعد �شت 

دقائق �ثر متريرة من دجيكو.
و�أك����د �مل���د�ف���ع �ل��ه��ول��ن��دي ���ش��ت��ي��ف��ان دي ف���ري ف���وز �لنادي 
�ثر   67 �لدقيقة  يف  �ل��ث��ال��ث  �ل��ه��دف  بت�شجيله  �لي��ط��ايل 

متريرة من مو�طنه دنزل دمفري�س.
�لثالث  فوزه  وحقق  �جليدة  بد�يته  �أم�شرتد�م  �أياك�س  تابع 
تو�لًيا عندما �أكرم وفادة �شيفه بورو�شيا دورمتوند �لأملاين 

برباعية نظيفة �شمن �ملجموعة �لثالثة.
�أياك�س  ح�شم  �أم�����ش��رتد�م،  كرويف" يف  "يوهان  ملعب  على 
نتيجة �ملبار�ة يف �شوطها �لأول بت�شجيله ثنائية عرب ماركو 
 ،)25( بليند  ود�يل  فريقه(،  مرمى  يف  خطاأ   11( روي�س 
�أن���ت���وين )57(  �ل��رب�زي��ل��ي  ع��رب  �ل��ث��اين  بثنائية يف  وع���زز 

و�لعاجي �شيبا�شتيان هالري )72(.
وف�س �أياك�س �شر�كة �ل�شد�رة مع بورو�شيا دورمتوند بعدما 

رفع ر�شيده �إىل ت�شع نقاط مقابل �شت نقاط لاأخري �لذي ميلك فر�شة 
ت�شرين  من  �لثالث  يف  �لهولندي  �لفريق  ي�شت�شيف  عندما  �لعتبار  رد 
�جلولة  يف  �ملقبل  �لثاين-نوفمرب 

�لر�بعة.
بفوزه  �آم��ال��ه  �شبورتينغ  و�أنع�س 
ب�شيكتا�س  م�شيفه  على  �لكبري 
لاوروغوياين  �أه���د�ف  ب��اأرب��ع��ة 
ك���و�ت���ي�������س )15  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
�شار�بيا  بابلو  و�ل�شباين  و27( 
)44 من ركلة ج��ز�ء( وباولينيو 
)89( مقابل هدف للكندي �شايل 

لرين )24(.

•• اأبوظبي -وام:

بالتعاون  �أنه  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  �أعلنت 
مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �شيتم �إطاق بطولة �أبوظبي للريا�شات 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  بنت  �ل�شيخة فاطمة  رعاية  �لن�شائية، حتت 
�لن�شائية  للريا�شة  بنت مبارك  �أكادميية فاطمة  �إد�رة  رئي�شة جمل�س 
 22 �لفرتة من  لل�شيد�ت، خال  �لعني  ون��ادي  �أبوظبي  ن��ادي  رئي�شة 

وحتى 30 �أكتوبر �جلاري.

ن�شختها  �لبطولة يف  �ن  �أم�����س  �لك��ادمي��ي��ة  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �لبيان  و�أك���د 
�لأوىل �شتقدم جمموعة متنوعة من �لفعاليات �لريا�شية وت�شتهدف 
عدد�ً من �لفئات �لعمرية مبا يف ذلك �ل�شباب و�لكبار و�ل�شكان �ملحليون 
و�شر�ئح  فئات  كافة  تخدم  ريا�شية  فعالية  توفري  بهدف  و�ملقيمون 
�أ�شلوب  �ملجتمع، حتفز �لطاقات، وت�شجع �جلميع على جعل �لريا�شة 

حياة يومي.
مثل  �ملختلفة  �ل��ري��ا���ش��ات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شمل 
�جلري"  و�شباق  �لطائرة  وكرة  �ل�شلة،  وكرة  و�لرماية،  "�ل�شطرجن، 

وجامعة  لل�شيد�ت،  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  منها  خمتلفة  م��و�ق��ع  يف  و�شتقام 
خمتلف  لدمج  للرماية  كاركال  ون��ادي  �حلديريات،  وجزيرة  خليفة، 
�ل��ف��ئ��ات و�مل���ر�ح���ل �ل��ع��م��ري��ة حت��ت مظلة و�ح����دة ت��ع��زز ق��ي��م �مل��ح��ب��ة و 
�لإيجابية  �لقيم  لن�شر  �ل�شيد�ت  �أم���ام  �لفر�شة  و�شتتاح  �لت�شامح. 
دولة  مكانة  تعك�س  حية  ���ش��ورة  وت��ق��دمي  ثقافاته،  بتنوع  �ملجتمع  يف 
�لإمار�ت يف قلوب كل من يعي�س على �أر�شها، ف�شا عن كونها فر�شة 
لإعادة  و�لأع��م��ار  �لفئات  خمتلف  م��ن  �مل�شاركني  كافة  �أم���ام  متجددة 
�أجو�ء  يف  �لإي��ج��اب��ي  �لتو��شل  وتعزيز  وق��در�ت��ه��م،  �أنف�شهم  �كت�شاف 

مفعمة بالطاقة �لإيجابية. وقالت �شم�شة �لهنائي ع�شو جمل�س �إد�رة 
بنت هز�ع  �ل�شيخة فاطمة  �لبطولة حتت رعاية  �إقامة  �إن  �لأكادميية 
بن ز�يد �آل نهيان، مب�شاركة �ل�شيد�ت من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار 
كبري�،  جناحا  لها  وي�شمن  خمتلفا،  طابعا  �مل��ب��ادرة  مينح  و�لثقافات 
�آن  يف  و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لأن�شطة  ملمار�شة  كبرية  فر�شة  فهي 
و�حد، �نطاقا من �لدور �لذي تلعبه �لريا�شة يف �لتوعية و�لتثقيف 
�لأن�شطة فح�شب بل ت�شبح  �قت�شارها على ممار�شة  �ملجتمعي، وعدم 

بو�بة كبرية للمعرفة و�ل�شد�قة وتبادل �لأفكار و�خلرب�ت.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك تطلق بطولة اأبوظبي للريا�شات الن�شائية

و�شلت �ل�شعلة �لأوملبية �أم�س �لأربعاء �إىل بكني �لتي �شت�شت�شيف دورة �لألعاب 
حلقوق  لنا�شطني  �ح��ت��ج��اج��ات  غ���د�ة   ،2022 ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر  يف  �ل�����ش��ت��وي��ة 

معار�شني لل�شني عند �إيقادها يف �ليونان.
�ل��ذي يبلغ  �لعماق  �ل��ف��ولذي  �ملبنى  �لأومل��ب��ي،  �ل��ربج  و�قيم �حتفال ر�شمي يف 
حيث  �ل�شينية،  �لعا�شمة  �شمال  على  وي�شرف  م��رت  مئتي  م��ن  �أك��ر  �رتفاعه 

�شتو�شع �ل�شعلة.
ت�شي  ك��اي  مرجل  �إىل  ينقلها  �أن  قبل  �ل�شعلة  �لأط��ف��ال  م��ن  جوقة  و��شتقبلت 

�شكرتري �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني يف بكني.
�إن  �لأرب��ع��اء  �ملنظمة  للجنة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  جياندونغ  ت�شانغ  وق��ال 
�لر�بع من �شباط/فرب�ير  �إىل  �لثاين  �لتقليدي لل�شعلة �شيجري من  "�لتتابع 
لل�شعلة"،  حامل   1200 "حو�ىل  مب�شاركة  �ملباريات  مو�قع  على   "2022

بالإ�شافة �إىل "�لتتابع عرب �لإنرتنت".
�لوحيد  �أيام �شيكون  �لذي ي�شتغرق ثاثة  �لتتابع  �أن هذ�  �إىل  �أنه يلمح  ويبدو 

�لذي �شينظم يف �لباد.
و�شي�شارك نحو 2900 ريا�شي من 85 دولة يف دورة �لألعاب �لتي �شتقام من 

�لر�بع �إىل �لع�شرين من �شباط-فرب�ير.

دورة  تنظم  �لعامل  يف  مدينة  �أول  �ل�شينية  �لعا�شمة  �شت�شبح  �ملنا�شبة  وبهذه 
لاألعاب �ل�شتوية بعد ��شت�شافتها دورة �لألعاب �ل�شيفية يف 2008.

وكما حدث حينذ�ك، �أطلقت دعو�ت يف �خلارج �إىل مقاطعة �لأوملبياد، وهذه �ملرة 
دفاعا عن �أو�شاع �لتيبتيني و�لأويغور وهونغ كونغ.

وقد  وجيزة.  لفرتة  �ليونان  يف  �ل�شعلة  �إيقاد  �لثنني  عطلو�  متظاهرون  وكان 
�أن  قبل  ل��اإب��ادة �جلماعية"  "ل  عليها  كتب  للتيبت ولفتة  علم  رف��ع  ح��اول��و� 

توقف قو�ت �لأمن حتركهم.
تاأجيل  �إىل  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  �لثاثاء  دع��و�  �شيا�شيون  نا�شطون  وك��ان 
و�شيكون  كوفيد19-.  وب��اء  ��شتمر�ر  �ل���دورة يف ظل  ه��ذه  و�شتنظم  �لأومل��ب��ي��اد. 
�ملباريات بح�شور  �شتقام  �إذ  �لفارغة يف طوكيو،  �شبه  �ملاعب  �لفارق كبري عن 
�جلمهور، لكن لن تباع �أي بطاقات �شوى لاأ�شخا�س �لذين يعي�شون يف �ل�شني. 
وحدت �لدولة �لآ�شيوية ب�شكل كبري من و�شول �لأجانب منذ �لعام �ملا�شي من 
على  �لق�شاء  من  متكنت  حيث  �أر��شيها  على  �ل��وب��اء  ظهور  ع��ودة  جتنب  �أج��ل 

كوفيد منذ ربيع 2020 با�شتثناء بع�س �لبوؤر �ملتفرقة.
و�شيكون لدى �لريا�شيني �مل�شاركني يف �أوملبياد بكني �أحد خيارين، �إما �أن يكونو� 

قد تلقو� لقاحا كاما �أو يخ�شعو� حلجر �شحي ملدة 21 يوما عند و�شولهم.

ال�شعلة االأوملبية لالألعاب ال�شتوية 
ت�شل ال�شني 

فوز ثالث تواليا لليفربول واأياك�س 

ريال و�شيتي ي�شتعيدان التوازن.. ومي�شي ينقذ �شان جرمان 



ي�شمم منزاًل فاخرًا من غرفته يف امل�شت�شفى 
مت بناء منزل فريد من نوعه يف موقع ر�ئع، بعدما قام مالكه �مل�شاب 
بال�شلل باإعطاء �لتعليمات للم�شممني، من غرفته يف �مل�شت�شفى. 
عندما ُدمر منزله خال حر�ئق غابات كانرب� عام 2003، مت نقل 
باري،  �إ�شابته مبتازمة غيان  بعد  �مل�شت�شفى  �إىل  جون ما�شون 
وهو ��شطر�ب ع�شبي نادر ت�شبب باإ�شابته بال�شلل، وفقد�ن �ملقدرة 
على �لكام. بد�أت زوجة جون، كارين بت�شميم منزل يتنا�شب مع 
با�شتخد�م عينيه  بو�جبه  قام جون  بينما  �حتياجاتهما �جلديدة، 

للتو��شل مع �ملهند�س �ملعماري و�مل�شمم �لد�خلي.
بعد ثمانية �أ�شابيع يف وحدة �لعناية �ملركزة، متكن جون من حتريك 
�أو عدم �ملو�فقة على �لت�شميمات �لتي تعر�شها  جفنيه للمو�فقة 
زوجته عليه. . وكانت �لنتيجة منزًل مذهًا تبلغ م�شاحته 380 
مرت�ً مربعاً، مع �أربع غرف نوم وثاثة حمامات وم�شاحات معي�شة 

و��شعة ذ�ت خمطط مفتوح وم�شبح خارجي متاألئ.
مت ت�شميم �ملنزل وفًقا ملعايري معينة، بحيث ي�شم ممر�ت و��شعة، 
ا  متخ�ش�شً ومطبًخا  �ملتحركة،  �لكر��شي  ت�شتوعب  ر�حة  وو�شائل 

مبقعد منخف�س وحو�س و�آلة �شنع قهوة مدجمة.

افت�شاح عملية قر�شنة �شخمة
�شبكات  �إىل  ت�شللت  قر�شنة  جمموعة  �أن  تقنية،  تقارير  ذك���رت 
�أدو�ت خا�شة  خ���ال  م���ن  �ل���ع���امل،  م��ن��اط��ق  ه��ات��ف��ي��ة يف خم��ت��ل��ف 

ومتطورة للغاية، من �أجل �حل�شول على �شجل مكاملات ور�شائل.
�أمريكية  �شركة  ف��اإن  �لربيطانية،  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  وبح�شب 
خمت�شة يف �لأمن �ل�شيرب�ين هي �لتي ك�شفت هذ� �لخرت�ق �لذي 
ُو�شف باخلطري. و�أو�شحت �شركة "كر�ود �شرت�يك"، �أن جمموعة 
 2016 �شنة  منذ  تن�شط   ،"LightBasin "�ب �مل�شماة  �لقر��شنة 
�شنة، لكن ن�شاطها لوحظ ب�شكل �أكرب، موؤخر�، بينما كانت ت�شتخدم 

�أدو�ت تعد من �لأكر تقدما يف �ملجال �ل�شيرب�ين حتى �لآن.
تتيح  ��شتخدمت  �ل��ت��ي  �لتقنيات  �أن  �لأم���ريك���ي،  �لتقرير  و�أورد 
بال�شبكات  م��رت��ب��ط  ه��ات��ف  �أي  ع��ل��ى  يتج�ش�شو�  �أن  ل��ل��ق��ر����ش��ن��ة 
�لقر��شنة  �شبكة  �أن  روي��رتز  �أوردت  ذل��ك،  غ�شون  يف  �مل�شتهدفة. 
هجمات  غ��ر�ر  على  بال�شني،  عاقة  لها  �لت�شلل  بهذ�  تتهم  �لتي 
رو�شيا  مثل  دول  م��ن  مبباركة  ج��رت  �إن��ه��ا  قيل  كثرية  �إلكرتونية 
�إن  مايرز،  �آدم  �لأمريكية،  �ل�شركة  مدير  نائب  و�أو���ش��ح  و�إي���ر�ن. 
ت�شتجيب  كانت  بينما  �ملعلومات،  على  �شرت�يك" ح�شلت  "كر�ود 

حلو�دث يف عدد من �لدول.

الرحالت الطويلة يف الف�شاء قد ت�شر باأدمغة الرواد
�لف�شاء  يف  طويلة  لفرت�ت  �لبقاء  �أن  �إىل  جديدة  در��شة  تو�شلت 

ميكن �أن يت�شبب يف �إتاف �أدمغة رو�د �لف�شاء.
 49 �أعمارهم  متو�شط  رو���س،  ف�شاء  رو�د  خم�شة  �لباحثون  در���س 

عاًما، �أقامو� يف حمطة �لف�شاء �لدولية ملدة 5 �أ�شهر يف �ملتو�شط.
مت �أخذ عينات �لدم من رو�د �لف�شاء قبل 20 يوًما من مغادرتهم 
بيوم  �لأر����س  �إىل  عودتهم  بعد  و  �ل��دول��ي��ة،  �لف�شاء  حمطة  �إىل 

و�حد، وباأ�شبوع، وبحو�يل ثاثة �أ�شابيع.
لتلف  حيوية  موؤ�شر�ت  عن  بحًثا  لديهم  �ل��دم  عينات  حتليل  ومت 
�لدماغ مثل، �شوء �خليوط �لع�شبية، و�لربوتني �حلم�شي �لليفي 

�لدبقي و�ثنني من بروتينات �ميلويد بيتا.
ب�شكل  �أعلى  �شابقاً،  �مل��ذك��ورة  �لثاثة  �ملوؤ�شر�ت  م�شتويات  وكانت 
وفقاً  �لف�شائية،  �ملحطة  م��ن  �لف�شاء  رو�د  ع���ودة  بعد  ملحوظ 

للدر��شة �لتي ن�شرت موؤخر�ً يف جملة "جاما نيورولوجي"
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جناح زرع كلية خنزير يف ج�شم اإن�شان
لأول مرة.. زرع جر�حون كلية خنزير يف ج�شم �إن�شان دون �أن يرف�س جهاز �ملناعة يف ج�شم �ملتلقي �لع�شو �ملزروع 
تو�، وهو تقدم كبري يحتمل �أن يوؤدي يف نهاية �ملطاف للتخفيف من �لنق�س �حلاد يف �لأع�شاء �لب�شرية �جلاهزة 
��شتخد�م خنزير مت  �لتابع جلامعة نيويورك  �أُجريت يف مركز لجنون �لطبي  �لتي  للزر�عة. وت�شمنت �جلر�حة 
تعديل جيناته بحيث مل تعد �أن�شجته حتتوي على جزيء معروف باأنه �شيوؤدي يف �لأغلب لرف�س �جل�شم للع�شو 
�ملزروع على �لفور. وقال باحثون لرويرتز �إن متلقية �لكلية مري�شة متوفاة دماغيا ظهرت عليها عامات �شعف يف 

وظائف �لكلى وو�فقت �أ�شرتها على �لتجربة قبل �أن يتم رفعها من على �أجهزة �لإبقاء على قيد �حلياة.
وعلى مد�ر ثاثة �أيام، مت ربط �لكلية �جلديدة بالأوعية �لدموية للمري�شة ومت �حلفاظ عليها خارج ج�شدها، مما 

�أتاح للباحثني �لتعامل معها مبا�شرة.
وقال روبرت مونتجومري �جلر�ح �مل�شوؤول عن �لزر�عة و�لذي قاد �لدر��شة �إن نتائج �ختبار وظائف �لكلى �ملزروعة 

كبري". حد  �إىل  طبيعية  "بدت 
و�أ�شاف �أن �لكلية �أدرت "كمية �لبول �لتي ميكن �أن تتوقعها" من كلية ب�شرية مزروعة، ومل يكن هناك دليل على 

�لرف�س �لقوي �ملبكر �لذي نر�ه عند زرع كلى خنازير غري معدلة يف كائنات رئي�شية غري ب�شرية.
وقال مونتجومري �إن م�شتوى �لكرياتينني غري �لطبيعي لدى �ملتلقية، وهو موؤ�شر على �شعف وظائف �لكلى، عاد 

�إىل طبيعته بعد عملية �لزرع.
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خالف مبباراة كرة قدم يوقع قتلى 
يف ��شتمر�ر ل�شل�شلة �ملو�جهات �لع�شائرية يف مناطق جنوب �لعر�ق، �شهدت 
منطقة "�شوق �ل�شيوخ" �لتابعة ملحافظة ذي قار �لعر�قية مو�جهة ع�شائرية 

كربى بعد خاف ب�شاأن مبار�ة لكرة �لقدم.
و�أ�شفرت �ملو�جهات �لع�شائرية عن �شقوط 3 قتلى، حتى �لآن، بينما �أ�شيب 
�ملو�جهة لأك��ر من منطقة وناحية من  �أ�شخا�س، و�متدت   10 �أك��ر من 
�ملحافظة. وقال �شاهد �لعيان، حيدر �ل�شهاوي، وهو من �شكان �ملنطقة، يف 
"�لدوري  �لقدم من منط  �أن مبار�ة كرة  نيوز عربية كيف  ل�شكاي  حديث 
من  �ل��ن��وع  وه��ذ�  �لناحية،  م��ن  �ل�شمايل  �حل��ي  يف  تعقد  �خلما�شي" كانت 
�شبان  �شجار بني  �ملغلقة، فحدث  �ل�شغرية  �ل�شالت  ع��ادة يف  تعقد  �للعبة 
�ل�شو�رع  �إىل  �ملت�شاجرين  ب��خ��روج  تو�شع  �أن  لبث  م��ا  �مل��ب��ار�ة،  يح�شرون 
�ملحيطة بال�شالة، وتدخل �ملئات من �أبناء ع�شريتي �لطرفني، وبد�أ �إطاق 

�لر�شا�س بعد �أقل من ربع �شاعة من بد�أ �ل�شجار �ل�شخ�شي.
وتابع �ل�شهاوي حديثه قائا �إن �ملئات من �أبناء ع�شريتي �ل�شدود و�لكو�م 
"متاري�س"  يتخذ�ن  �لطرفان  و���ش��ار  �مل��و�ج��ه��ة،  منطقة  �إىل  ت��و�ف��دو�  ق��د 
متقابلة، م�شتخدمني �لأ�شلحة �خلفيفة و�ملتو�شط، وبعد �شقوط عدد من 
�ل�شحايا من �لطرفني، بد�أت عملية �إحر�ق �ملحال �لتجارية و�ملنازل �لتي 

ميلكها �أبناء �لع�شريتني، خ�شو�شا �ملحيطة بنقطة �ل�شر�ع �لرئي�شية.

مبادرة لتخفيف ق�شوة احلياة على اأطفال باب الرمل
�أحياء تنامى فيها  �لتي ع�شفت بلبنان و�شعبه، ثمة  بعد �لأزم��ات �ملتتالية 
�لفقر، ومناطق ن�شيتها �لدولة وجتاهلها �أهل �ل�شيا�شة، حتى غدت مرتعا 
�لتي  �لقت�شادية  �لأزم��ة  ب�شبب  �ملد�ر�س،  �أطفالها من  ت�شرب  بعد  للجهل 

�أجربت �لأهل على ت�شغيل �أطفالهم وحرمتهم من �لتعليم.
ويعي�س �أبناء هذه �لأحياء ماأ�شاة ت�شرب �لأطفال من �ملد�ر�س، رمبا تخفيفا 
لاأعباء �ملادية �لتي تقع على عاتق �لأهل، ومن بني هوؤلء، �أطفال حي "باب 

�لرمل" عند �ملدخل �جلنوبي ملدينة طر�بل�س عا�شمة �ل�شمال �للبناين.
هناك، ي�شتوقفك م�شهد جمموعة من �لأطفال يحاولون تنظيف �ل�شارع 

باأيديهم �لطرية، ويطلقون على �أنف�شهم ��شم "�أطفال باب �لرمل".
�حلي  "ننظف  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  مطلقة  بثقة  �أح��ده��م  يقول   
�خلبز  �حلي  �شكان  على  "نوزع  �آخ��ر:  وي�شيف  نظيفة"..  منطقتنا  لتكون 

و�لطعام �إذ� توفر لنا".
يف  فقر�  �لأك��ر  �ل�شعبية  �لأح��ي��اء  من  �لطر�بل�شي  �لرمل  ب��اب  حي  ويعد 

�ملدينة، ويف لبنان ب�شكل عام .
ويف حماولة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه وعدم تكر�ر ماآ�شي �حلرب �لأهلية �لتي 
غذتها �لأحياء �لفقرية، وكان �ل�شكان وقودها، برزت مبادرة فردية يقوم بها 
حممد حممود �لعمر، وهو من منطقة باب �لرمل، وقد ُحرم يف �ملا�شي من 

�لتعليم ب�شبب �حلرب و�لأزمات �لقت�شادية و�لفقر.

نتفليك�س تتجاوز اأهداف عدد 
امل�شاهدين بف�شل لعبة احلبار

�ل�شغف  �إن  نتفليك�س  خدمة  قالت 
�لكوري  �لإث����ارة  مب�شل�شل  �لعاملي 
�حلبار"  "لعبة  �أو  جيم(  )�شكويد 
�جلدد  �لعماء  من  ع��دد�  �جتذب 
�أكرب مما كان متوقعا، م�شيفة �أن 
يف  �شي�شاعد  �لبث  حمتوى  تعزيز 

�جتذ�ب �ملزيد حتى نهاية �لعام.
�أعد�د  وبعد حدوث هبوط حاد يف 
من  �لأول  �لن�شف  يف  �مل�شرتكني 
 4.38 نتفليك�س  �أ���ش��اف��ت   ،2021
حتى  يوليو  م��ن  م�شرتك  مليون 
�شبتمرب، مما رفع عدد م�شرتكيها 
�أن���ح���اء  يف  م���ل���ي���ون   213.6 �إىل 
رفينيتيف  بيانات  وت�شري  �لعامل. 
�شرتيت  وول  يف  �ملحللني  �أن  �إىل 
 3.86 ك���ان���و� ي��ت��وق��ع��ون �ن�����ش��م��ام 

مليون م�شرتك جديد.
زيادة  �شهدت  ق��د  نتفليك�س  ك��ان��ت 
�ل���ع���ام  �ل������ش�����رت�ك�����ات  ك����ب����رية يف 
كورونا  جائحة  �أبقت  حني  �ملا�شي 
�مل�شاهدين يف منازلهم، لكن �لنمو 
توقف يف ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل���ايل. يف 
�لوقت ذ�ته ز�دت �خلدمات �ملناف�شة 
مثل ديزين+ �لتابعة ل�شركة و�لت 
دي���زين وم��ث��ل �إت�����س.ب��ي.�أو ماك�س 

وغريهما من �إنتاجها �ملعرو�س.
و�أن����ح����ت ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س �ل�����ش��ع��ف يف 
ب���د�ي���ة �ل���ع���ام يف ج���ان���ب م��ن��ه �إىل 
نتيجة  �جل����دي����د  �مل���ع���رو����س  ق���ل���ة 
خال  �لتلفزيوين  �لإن��ت��اج  توقف 

�جلائحة.
"لعبة �حلبار" يف  ج��اء عر�س  ث��م 
17 �شبتمرب �أيلول وفاجاأ م�شوؤويل 
�ل�������ش���رك���ة ب����اأن����ه �أ�����ش����ب����ح �لأك������ر 
�لأ�شلي  �لإنتاج  بني  من  م�شاهدة 

يف �شهره �لأول. 

املك�شيك تق�شي بعدم 
د�شتورية حظر ال�شجائر 

االإلكرتونية 
�ملك�شيكية  �لعليا  �ملحكمة  ق�شت 
�ل�شجائر  ح��ظ��ر  د���ش��ت��وري��ة  ب��ع��دم 
�لإلكرتونية يف �ملك�شيك، متحدثة 

عن مبد�أ "�حلرية �لتجارية".
و�ألغت حمكمة �لعدل �لعليا لاأمة، 
�أعلى هيئة ق�شائية يف �لباد، تاليا 
�لتبغ  ب�شاأن  �لعام  �لقانون  مادة يف 
حتظر بيع �أدو�ت تدخني �ل�شجائر 

�لإلكرتونية يف �ملك�شيك.
ويف �لتفا�شيل، �ألغت �ملحكمة مادة 
و�لبيع  "�لجتار  مت��ن��ع  ق��ان��ون��ي��ة 
و�لإنتاج"  و�ل����رتوي����ج  و�ل���ت���وزي���ع 
منتجات  م��ن  "لي�شت  �شلعة  لأي 
تتيح  عنا�شر  حت��وي  لكنها  �لتبغ 
�لتعريف عنها" على �أنها من هذه 

�ملنتجات.
�ملك�شيكية  �لعليا  �ملحكمة  و�أ���ش��ارت 
يف بيان �إىل �أن هذه �ملادة �لقانونية 
كانت تفر�س "حظر� �شاما وتاما 

ينتهك �حلرية �لتجارية".
"مع ذلك، مل تدل  �لبيان  و�أو�شح 
باأي موقف ل�شالح  �لعليا  �ملحكمة 
�لإلكرتونية،  بال�شجائر  �لجت���ار 
لأن �مل�شاألة تتعلق ح�شر� بحظرها 

�لكامل".
غري �أن �أحكام �ملحكمة �لعليا ت�شكل 
مرجعا قانونيا لأي حالت م�شابهة 

يف �مل�شتقبل.

في�شبوك تعتزم تغيري ا�شمها 
���ش��رك��ة ف��ي�����ش��ب��وك، ع��م��اق �شركات  ت��ع��ت��زم 
با�شم  ��شمها  تغيري  �لجتماعي،  �لتو��شل 
تركيزها  يعك�س  مبا  �ملقبل  �لأ�شبوع  جديد 
ح�شبما  �لفرت��شي،  �لعامل  يف  �لبناء  على 
ذكر موقع ذ� فريج يوم �لثاثاء م�شت�شهد� 

مب�شدر على معرفة مبا�شرة بالأمر.
زكربريج  م����ارك  �إن  ف���ريج  ذ�  م��وق��ع  وق����ال 
�لتحدث  يعتزم  �لتنفيذي  في�شبوك  رئي�س 
)كونيكت(  م���وؤمت���ر  يف  �ل����ش���م  ت��غ��ي��ري  ع���ن 
�ل�شنوي �لذي تقيمه �ل�شركة يف 28 �أكتوبر 
�حتمال  ه��ن��اك  ظ���ل  و�إن  �لأول،  ت�����ش��ري��ن 

للك�شف عن �مل�شاألة يف موعد �أقرب.
�شت�شع  �لت�شمية  �إع���ادة  �أن  �مل��وق��ع  و�أ���ش��اف 
ف��ي�����ش��ب��وك ع��ل��ى �لأرج�������ح كو�حد  ت��ط��ب��ي��ق 
�شت�شرف  �أم  ل�شركة  ع��دي��دة  منتجات  م��ن 
وو�ت�شاب  �إن�شتجر�م  مثل  جمموعات  على 

و�أوكيول�س وغريها.
�شائعات  على  تعلق  ل  �إنها  في�شبوك  وقالت 

�أو تكهنات.

تنجب اأول مولود لها بعمر الـ70 
ب��ع��د حماولتهم  �لأول،  ه��ن��دي��ة مب��ول��وده��ا  ع��ائ��ل��ة  رح��ب��ت 
�لإجناب على مدى عقود، يف حني �أن ما لفت نظر �لأطباء، 
�لعمر.  70 عاما من  تبلغ نحو  �لطفل  و�ل��دة هذ�  �أن  هو 
ويف �لتفا�شيل، كانت �ل�شيدة جيفوننب ر�باري )70 عاما(، 
وزوج���ه���ا م���ال���د�ري )75 ع���ام���ا(، ي���ح���اولن �إجن����اب طفل 
منذ عقود، وهما من قرية �شغرية ت�شمى مور� يف ولية 
غوجور�ت بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاما، و��شتطاعا �أن 
�أكدت  يحظيان بر�شيع، عن طريق �لتلقيح �ل�شطناعي. 
جيفوننب �أنها ل متلك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها 
70 عاما، مما يجعلها و�حدة  �أنها تبلغ من �لعمر  زعمت 

من �أكرب �لأمهات يف �لعامل.
"عندما  بهنو�شايل:  ناري�س  �لطبيب  �أو���ش��ح  جانبه،  من 
�أن���ه ل ميكن �إجناب  �أخ��ربن��اه��م  �إل��ي��ن��ا لأول م���رة،  ج����اوؤو� 
طفل يف مثل هذه �ل�شن �ملتقدمة، لكنهم �أ�شرو�، وقالو� �إن 
�لعديد من �أفر�د �أ�شرهم فعلو� ذلك �أي�شا". و�أ�شاف: "هذه 

و�حدة من �أندر �حلالت �لتي ر�أيتها على �لإطاق".

ملكة بريطانيا ترف�س لقب عجوز العام
من  �لبالغة  �لثانية،  �إليز�بيث  بريطانيا،  ملكة  رف�شت 
ب��اأدب �شرف ح�شولها على لقب )عجوز  95 عاما  �لعمر 
�لعام( وهي جائزة متنح تكرميا لإجناز�ت �جليل �لأكرب 
ذ�ت  �مل��ع��اي��ري  ت�شتويف  �أن��ه��ا  تعتقد  "ل  �إن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة  ���ش��ن��ا، 
رد  �لثاثاء  )�أول���دي(  جملة  ن�شرت  لقبولها.  �ل�شلة"، 
�أثر �ملتلقني �ل�شابقني  �مللكة على �قرت�حها باأنها تقتفي 
للجائزة، مبن فيهم رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبق جون ميجور، 

و�ملمثلة �أوليفيا دي هافياند و�لفنان ديفيد هوكني.
للملكة،  �خل��ا���س  �ل�شكرتري  م�شاعد  م��ن  ر�شالة  يف  ج��اء 
توم لينغ بيكر "تعتقد جالة �مللكة �أن عمرك �حلقيقي 
هو ما ت�شعر به، لذلك فهي ترى �أنها ل ت�شتويف �ملعايري 
�أن  وتاأمل يف  )�للقب(  قبول  على  ق��ادرة  لتكون  �ملطلوبة 

جتد متلقيا �أكر جد�رة".
�شاحبة  متنيات  �أح��ر  "مع  بعبارة  �لر�شالة  بيكر  و�أن��ه��ى 
�جلالة". �مللكة، �لتي ترملت هذ� �لعام، ل تز�ل حتتفظ 
بجدول مزدحم بالو�جبات �مللكية. فاأم�س �لأول �لثاثاء، 
قلعة  يف  ��شتقبال  حفل  و��شت�شافت  دبلوما�شيني  �لتقت 

وند�شور لقادة �لأعمال �لعامليني.

ثوران جبل اآ�شو يف اليابان 
ث���ار ب��رك��ان ج��ب��ل �آ���ش��و، �أح���د �أك���ر �ل��رب�ك��ني ن�����ش��اط��اً يف 
�ليابان،  �أم�س �لأربعاء قاذفا �لرماد على �رتفاع 3500 
مرت و�أدى �إىل �جاء �ملتنزهني على عجل من هذ� �ملوقع 

�ل�شياحي يف جنوب غرب �لأرخبيل �لياباين.
مل يتم �لإب��اغ عن وقوع �أي �إ�شابات على �لفور بعد �أن 
�لذي  �أم�س ه��ذ� �لربكان  ث��ار يف وق��ت متاأخر من �شباح 
�لبحر،  �شطح  م�شتوى  ف��وق  م��رت�ً   1592 �رتفاعه  يبلغ 
�شورته  مذهل  �نفجار  بعد  �ل�شخور  تطاير  �إىل  و�أدى 

كامري�ت �ملر�قبة.
من  �لق���رت�ب  م��ن  و�ل�شياح  �ل�شكان  �ل�شلطات  وح���ذرت 
�ل���ربك���ان، ح��ي��ث ت��ت�����ش��اع��د �ل���غ���از�ت �ل�����ش��اخ��ن��ة و�لرماد 

وتتدحرج �ل�شخور على منحدر�ته �خل�شر�ء.

انح�شار الكتل اجلليدية ال�شوي�شرية رغم الطق�س املعتدل
% من  ف��ق��دت �لأن���ه���ر �جل��ل��ي��دي��ة يف ���ش��وي�����ش��ر� 1 
من  �ل��ك��ب��رية  �ل��ك��م��ي��ات  رغ���م   ،2021 �شنة  كتلتها 
�ملعتدلة  �حل��ر�رة  ومعدلت  ت�شاقطت  �لتي  �لثلوج 
على  �ملناخي،  �لتغري  ب�شبب  وذل��ك  �ل�شيف،  خال 
ما ك�شفت �لأكادميية �ل�شوي�شرية للعلوم �لطبيعية 

�لثاثاء.
�لتي  �ل��غ��اف �جل��ل��ي��دي  �شبكة  وق���ال �خل����رب�ء يف 
�أدنى  �شهدت   2021 �أن  "رغم  �جلليد  كتل  تر�قب 
يف  تباطوؤ  �أي  يلوح  ل   ،2013 منذ  للجليد  خ�شارة 

�لأفق على �شعيد �نح�شار �لكتل �جلليدية".
�جلوية،  �لأح�����و�ل  �شعيد  "على  ه����وؤلء  و�أ����ش���اف 
�لأن���ه���ر  ل��ت��م��ن��ح   2021 يف  �ل����ظ����روف  �ج��ت��م��ع��ت 
�حل��ظ، يف فرتة  ل�شوء  �لن��ف��ر�ج.  بع�س  �جلليدية 
�ل�شنة +�جل���ي���دة+ ل تكفي  �مل��ن��اخ��ي، ح��ت��ى  �ل��ت��غ��ري 

لاأنهر �جلليدية".
و�أ�شار �خلرب�ء �إىل �أن تر�جع حجم �لكتلة �جلليدية 
بكثافة  �لثلج  ت�شاقط  رغم  �أبطاأ،  بوترية  "تو��شل، 

ومتغري  ن�شبيا  ب���ارد  طق�س  وت�شجيل  �ل�����ش��ت��اء  يف 
خال �ل�شيف".

وقد �شاهمت �ملت�شاقطات �لثلجية �لكثيفة يف �أيار/
مايو، يف كاريدنفرين )2890 مرت�( حيث �ُشجل 
ت�شاقط ثلوج ب�شماكة تقرب من �شبعة �أمتار، وهي 
�لأع���ل���ى م��ن��ذ ب���دء �ل��ت�����ش��ج��ي��ات ���ش��ن��ة 1914، يف 
متوز/يوليو  �شهر  حتى  �جلليدية  �لكتل  حماية 

�ملاطر.
لكّن ذوبان �لثلوج "كان كبري� نهاية �أيلول-�شبتمرب 
ُفقد  �جلليد  مليون طن من   400 يقرب من  وم��ا 
�ل�12  �لأ���ش��ه��ر  خ��ال  �شوي�شر�  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�جلليد  كتلة  من   %  1 من  يقرب  ما  �أي  �ملا�شية، 

�ملتبقية"، وفق بيان �شحايف للجنة �خلرب�ء.
"غامو�س"  �شبكة  م��ر�ق��ب��ة  ت��وث��ق  ذل���ك،  بنتيجة 
لل�شجات �جلليدية �ل�شوي�شرية بدقة ل�22 جمّلدة 
"�نح�شار� للثلوج"  دون ر�شد �أي �زدياد يف �لكتلة يف 

�أي من �ملجلد�ت.

املمثلة امل�صرية اإلهام �صاهني خالل ح�صورها الدورة اخلام�صة ملهرجان اجلونة ال�صينمائي يف م�صر. ا ف ب

كيم كاردا�شيان تعيد تابوتا ذهبيا اإىل م�شر
ق�شية  حل  يف  كارد��شيان،  كيم  �لأمريكية،  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  �شاعدت 
دولية  ع�شابة  ع��ن  وك�شفت  ذه��ب��ي،  ت��اب��وت  �شرقة  تت�شمن  ق��دمي��ة،  جنائية 

منظمة لنهب �لآثار، فقط من خال �شورة لها.
ففي عام 2018، �أثناء ح�شورها حفل Met Gala يف مدينة نيويورك 
ز�رت كارد��شيان متحف �ملرتوبوليتان للفنون، و�لتقطت �شورة لنف�شها 
ف�شتاناً  مرتدية  وهي  عنخ" �لذهبية  "جنم  مومياء  بجانب  تقف  وهي 

باللون �لذهبي �لامع للغاية ومكياجاً ثقيًا.
وعلى �لفور ن�شرت كارد��شيان �شورتها �لذهبية على موقع "�أن�شتقر�م"، 
�أ�شبحت  حتى  �لإن��رتن��ت  على  للغاية  كبري  ب�شكل  �ل�شورة  لتنت�شر 
�لأثرية  �ل��ق��ط��ع��ة  ���ش��رق��ة  غ��م��و���س  �ل���ذي ح��ل ق�شية  �ل��دل��ي��ل 

�لذهبية، وفقاً ل�شحيفة "نيويورك بو�شت" �لأمريكية.


