
   

دبي ت�شهد اإجراء اأول عمليتني جراحيتني 
بوا�شطة الروبوت للتربع بالكلى

•• دبي -وام:

وميديكلينيك  ال�صحية،  والعلوم  للطب  را�صد  بن  اأعلنت جامعة حممد 
ال�صرق الأو�صط، اإمتام اأول عمليات تربع بالكلى بوا�صطة الروبوت يف دولة 
الإمارات بنجاح ملري�صني يف ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة بدبي، يف اإجناز 
جديد يعزز مكانة دبي يف جمال البتكار الطبي واكت�صاف حلول مبتكرة 

ملواجهة التحديات ال�صحية يف امل�صتقبل با�صتخدام اأحدث التقنيات.
من  ال�صليمة  ال��ك��ل��ى  ل�صتئ�صال  اجل��راح��ي��ت��ني  العمليتني  اإج����راء  ومت 
�صاعات،  ث���اث  ح���وايل  ك��ل عملية منهما  وا���ص��ت��م��رت  اأح���ي���اء،  م��ت��ربع��ني 
اأذرع  على  تعتمد  التي  اجلراحية  دافن�صي  منظومات  اأح��دث  با�صتخدام 
روبوتية �صغرية حتاكي براعة يد اجلراح الطبيعية. واأكد �صعادة عو�ض 
اإجنازا  اأن ما مت يعد  ال�صحة يف دبي،  العام لهيئة  املدير  الكتبي،  �صغري 
اإجن��ازات دولة الإم��ارات والنجاحات التي حتققها  مهما ي�صاف لر�صيد 

دبي يف القطاع ال�صحي.                                 )التفا�صيل �ض4(

الهالل تطلق عون للخدمة املجتمعية 
على م�شتوى جامعات ومدار�س الدولة

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت هيئة الهال الأحمر الإماراتي، جائزة عون للخدمة املجتمعية 
للعام  ال��دول��ة  وم��دار���ض  ج��ام��ع��ات  م�صتوى  على  التا�صعة،  دورت��ه��ا  يف 
الذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  ، وذل��ك خ��ال   2022  -  2021 ال��درا���ص��ي 
عقد مبقر الهيئة يف اأبوظبي، بالتن�صيق مع موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم 
التعليم واملعرفة. ويتناول مو�صوع اجلائزة عددا من  املدر�صي ودائرة 
الأ�صر  مثل  مهمة  �صرائح  تخدم  التي  واملجتمعية  الإن�صانية  املجالت 

املتعففة والأيتام واأ�صحاب الهمم وكبار ال�صن.  )التفا�صيل �ض2(

�صودانيون موؤيدون للجي�ض يتظاهرون مطالبني ينتحية احلكومة   )رويرتز(

زهري املغزاوي يف لقاء مع قي�ض �صعيد

اعتقا من قبل مكتب التحقيقات الفدرايل جوناثان توبي، وزوجته ديانا معر�صان لل�صجن مدى احلياة

رو����ش���ي���ا ت���ع���ّل���ق ع��م��ل 
بعد  ال��ن��ات��و  ل���دى  بعثتها 
اأع�شائها م��ن   8 ت��رح��ي��ل 

•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأع���ل���ن 
اأم�ض، عن قرار  �صريغي لفروف، 
لدى  بعثتها  عمل  تعليق  مو�صكو 
حلف �صمال الأطل�صي اعتباراً من 
اأوقفت  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب   1
رو����ص���ي���ا ع���م���ل م��ك��ت��ب ال���ن���ات���و يف 

مو�صكو.
اإعان مو�صكو تعليق عمل بعثتها 
واإغ���اق مكتب  الناتو  ل��دى حلف 
الرتباط التابع للحلف يف مو�صكو 
اعتماد  اأوراق  �صحب  ب��ع��د  ل��دي��ه��ا 
احللف  ل��دى  رو����ض  م��ن��دوب��ني   8
موؤمتر  وخ��ال  التج�ص�ض.  بتهمة 
اأ�صار لفروف  �صحفي يف مو�صكو، 
البعثة  ع��م��ل  تعليق  ق���رار  اأن  اإىل 
ال��دائ��م��ة ال��رو���ص��ي��ة ل���دى احللف 
ردا على طرد عدد من  اتخاذه  مت 
املعتمدين  الرو�ض  الدبلوما�صيني 
الإجراء  اأن  مو�صحا  الناتو،  لدى 
امل�صوؤولني  ك���ب���ري  ع���م���ل  ي�����ص��م��ل 

الع�صكريني الرو�ض لديه.
وتابع الوزير اأن رو�صيا تنهي عمل 
يف  للناتو  التابعة  الت�����ص��ال  بعثة 
املكتب  عمل  �صاأن  �صاأنها  مو�صكو، 
الإعامي للحلف التي مت تاأ�صي�صه 
بلجيكا  مملكة  �صفارة  لدى  �صابقا 

يف مو�صكو.

املعت�سمون املوؤيدون للجي�ش يطالبون باإ�سقاط حمدوك 

ت�شعيد يف اخلرطوم.. اإطالق غاز واحتجاجات وجل�شة للحكومة

ربع مليون لبناين يهاجرون يف 5 اأ�سهر

مفتي لبنان ُيحذر من بدايات احلرب الأهلية
•• بريوت - وكاالت:

قال رئي�ض جمعية لبورا اللبناين الأب طوين خ�صرا اأم�ض 
الباد يف  األف لبناين هاجروا   230 اأن ما يقارب  الإثنني 
 60% قرابة  اجل��اري،  العام  من  الأوىل  اخلم�صة  الأ�صهر 

منهم من امل�صيحيني.
وق���ال خ�����ص��را م��ع ���ص��وت ل��ب��ن��ان يف ب���ريوت اإن %90 من 
بني  الباد  غ��ادروا  اأجنبية  جلن�صيات  احلاملني  اللبنانيني 
�صبتمرب )اأيلول( واأكتوبر )ت�صرين الأول( خا�صة قبل بدء 
رجال  من  كبرية  جمموعة  بينهم  اجلديد،  الدرا�صي  العام 
نقل  ما  اخل��ارج، ح�صب  اإىل  اأعمالهم  نقلوا  الذين  الأعمال 

موقع جنوبية اللبناين اأم�ض.
واأ�صار تقرير املوقع اإىل اأن جهاز الأمن العام اللبناين اأ�صدر 
32500 جواز �صفر يف املتو�صط �صهرياً، منذ بداية 2021 
حتى اأغ�صط�ض )اآب( املا�صي، يف مقابل 17750 يف الفرتة 

ذاتها من 2020.

وال�صلم الأهلي، ول �صيء غري ذلك.
اللبناين  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال  اآخ���ر،  �صعيد  وع��ل��ى 
الع�صبية  لنبذ  احل��اج��ة  باأم�ض  لبنان  اإن  ميقاتي،  جنيب 
والتفرق بني املختلفني واإنقاذ �صفينة الوطن من العوا�صف 

العاتية.
اأم�ض الإث��ن��ني، للبنانيني  ج��اء ذل��ك خ��ال تهنئة تقدم بها 
به  يحتفل  ال��ذي  ال�صريف  النبوي  امل��ول��د  ذك��رى  مبنا�صبة 

لبنان يف عطلة ر�صمية بالباد.
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  مولد  ذك��رى  تاأتي  ميقاتي:  واأ���ص��اف 
عليه و�صلم ونحن باأم�ض احلاجة حل�صن هديه وحكمته يف 
زرع الألفة والت�صامح ون�صر الرحمة بني العاملني، قائًا اإن 

قمة الإميان حفظ الإن�صان والأوطان.
ول يزال لبنان يعي�ض تداعيات اأعمال العنف الدامية التي 
�صهدتها مناطق الطيونة وعني الرمانة وال�صياح بالعا�صمة 
عن  اأ�صفرت  والتي  املا�صي،  اخلمي�ض  يوم  ب��ريوت  اللبنانية 

مقتل 7 اأ�صخا�ض واإ�صابة 32 اآخرين.

ووفق الباحث يف موؤ�ص�صة الدولية للمعلومات حممد �صم�ض 
الدين، فاإن ذلك يعني اأن الإقبال على جوازات ال�صفر ارتفع 

يف عام واحد بنحو 83%.
دريان،  اللطيف  عبد  ال�صيخ  لبنان  مفتي  و�صف  ذل��ك،  اإىل 
النتحاري  بامل�صار  الطيونة  يف  ال�صتباكات  الثنني،  اأم�ض 
الذي ُيقبل عليه اجلميع، ومبا قال اإنه مناخ يذكر ببدايات 

احلرب الأهلية.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن دريان يف ر�صالة مبنا�صبة 
املولد النبوي ال�صريف، اأم�ض الإثنني، اأن اخلاف يف الراأي 
م�صروع، اأما القتتال يف ال�صارع فمرفو�ض وممنوع اأياً كان 
ب��ال�����ص��اح يف  ب��ال��ط��رق ال�صلمية، ل  ي��ك��ون  ال�����ص��ب��ب، واحل���ل 
ال�صوارع، خا�صة يف العا�صمة بريوت، وبقتل النا�ض وانتهاك 

حرماتهم.
مل�صائل  يف  والطائفية  الت�صيي�ض  خماطر  من  دري��ان  وح��ذر 
يدخل  األ  عاقل  لبناين  كل  على  قائًا:  الكربى،  الوطنية 
يف النتحاريات، واأن ي�صر على الد�صتور، والعي�ض امل�صرتك، 

اأمني عام حركة ال�سعب يوؤكد:

فرتة حكم من�شف املرزوقي م�شخرة يف تاريخ تون�س

الق�سة الكاملة جلا�سو�سني هواة:

اأرادا خيانة بالدهما، فكان املوؤبد يف انتظارهما!

بوادر ان�سقاق يف حكومة ليبيا
نائب الدبيبة يهاجمه 

ويرف�س تنفيذ تعليماته
•• طرابل�س-وكاالت:

اإ�صارة لبوادر ت�صدع يف احلكومة الليبية، اأعلن النائب الأول لرئي�ض  يف 
احلميد  عبد  احلكومة  رئي�ض  اأن  ال��ق��ط��راين،  ح�صني  ال����وزراء،  جمل�ض 

الدبيبة، ل ميتلك اخلربة الإدارية، موؤكدا اأن القرار لي�ض بيده.
للوزراء  تعليماته  الليبية  احل��ك��وم��ة  ل��رئ��ي�����ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  واأ����ص���در 
وامل�صوؤولني املمثلني لإقليم برقة يف حكومة الوحدة الوطنية، بعدم تنفيذ 
اأية قرارات اأو تعليمات �صادرة عن رئي�ض جمل�ض الوزراء اإل بعد الرجوع 

اإليه. وجاءت تعليمات القطراين خال اجتماع عقده يف بنغازي.
ممثلي  مبعاملة  احلكومة  رئي�ض  التزام  �صرورة  على  القطراين  و�صدد 
برقة ك�صركاء يف الوطن واإعطاء الإقليم حقه، وتنفيذ كافة بنود التفاق 

ال�صيا�صي.
واتهم الدبيبة بتجاهل مطالب وحقوِق املنطقة ال�صرقية يف ليبيا.

ونفى النائب الأول لرئي�ض احلكومة وجود م�صاع لت�صكيل حكومة موازية 
يف ال�صرق، م�صريا اإىل اأن تغيري احلكومة اأمر وارد.

يف  الليبية  النتخابات  اإج���راء  ع��دم  اإىل  ت�صري  املعطيات  كل  اأن  واأ���ص��اف 
دي�صمرب املقبل ب�صبب اخلافات بني جمل�صي النواب والدولة.

واإقليم برقة هو اأحد الأقاليم الثاثة املكونة لليبيا، ويقع �صرق الباد، 
هي  وبنغازي  ال�صمال.  من  املتو�صط  والبحر  ال�صرق،  من  م�صر  وحت��ده 
اأكرب مدن الإقليم، وعدد �صكان الإقليم يتجاوز 1.5 مليون ن�صمة، ح�صب 
اآخر الإح�صائيات، ويتمتع بجو معتدل طيلة ف�صول ال�صنة، وتنت�صر فيه 

القبائل العربية، وهو مركز للربملان الليبي.
ويف �صاأن ليبي اآخر، اأعلنت وزيرة اخلارجية الليبية جناء املنقو�ض عقد 
بالعا�صمة طرابل�ض، لدعم  اأكتوبر اجل��اري   21 موؤمتر وزاري دويل يف 

ال�صتقرار يف ليبيا.
املنقو�ض،  الليبية، جن��اء  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  وزي���رة اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
اأمنيا  ت�صمل م�صارا  ليبيا  ال�صتقرار يف  ال��دويل لدعم  املوؤمتر  اأعمال  اإن 

ع�صكريا، وم�صارا اقت�صاديا.
واأف������ادت اأن امل���ح���ور الأم���ن���ي ال��ع�����ص��ك��ري ي��ت��ع��ل��ق ب��ح�����ص��د ال���دع���م ال���ازم 

لانتخابات املقبلة، وتوحيد قيادة اجلي�ض وان�صحاب املرتزقة.

•• الفجر - تون�س

قال الأمني العام حلركة ال�صعب 
املجمدة  ب����ال����ربمل����ان  وال����ن����ائ����ب 
ع�����ص��وي��ت��ه زه�����ري امل�����غ�����زاوي، يف 
الرئي�ض  اإن  اإع���ام���ي،  ت�����ص��ري��ح 
الأ���ص��ب��ق امل��ن�����ص��ف امل���رزوق���ي كان 
تون�ض،  ت��اري��خ  يف  �صيئا  ف��ا���ص��ا 

على حد قوله.
اإ�صرافه  امل��غ��زاوي، خ��ال  واعترب 
احلركة  مبنخرطي  اجتماع  على 
الق�صرين،  ب��ج��ه��ة  وه���ي���اك���ل���ه���ا 
كانت  امل����رزوق����ي  ح��ك��م  ف����رتة  اأن 

م�صخرة حقيقية لتون�ض.
حق  م����ن  اأن  ال���ن���ائ���ب  واأو������ص�����ح 
ال�صفر  ج��واز  �صحب  �صعيد  قي�ض 
ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي م���ن الأط������راف 

•• الفجر – خرية ال�سيباين:

يف اأي حلظة من التغيري النف�صي يختار زوجان ل م�صاكل لهما خيانة بلدهما 
من خال بيع اأ�صرار نووية لقوة اأجنبية؟ هذا هو اأحد الأ�صئلة املذهلة التي 
البحرية  يف  ب��ح��ري  مهند�ض  ع��اًم��ا،   42 ت��وب��ي،  ج��ون��اث��ان  اعتقال  طرحها 
الأمريكية، وزوجته ديانا، 45 عاًما، اأ�صتاذة جامعية يف العلوم الإن�صانية، يف 
اأنابولي�ض بالقرب من وا�صنطن. خلف الق�صبان منذ 9 اأكتوبر، قد يق�صيان 

بقية حياتهما هناك، معزولني عن طفليهما، مراهقني اثنني، فتاة و�صبي.
املعتمد من وزارة الدفاع  النموذجي  2020، قرر املوظف  اأبريل  يف مطلع 
البحرية، الت�صال بدولة اأجنبية )مل يتم الك�صف عن ا�صمها(. بعث بظرف 
كرافت، يحتوي على بطاقة ذاكرة، واإر�صادات حول اأف�صل طريقة للتوا�صل 
جودة  ل�صوء  امل��ع��ذرة  "اأرجو  -ور���ص��ال��ة.  م�صفرة  ترا�صل  من�صة  -ع��رب  �صرّيا 
وثائق  ت�صليم  يعر�ض  ال��ذي  املر�صل  الديباجة،  يف  كتب  بلغتكم"،  الرتجمة 
�صرية للبحرية الأمريكية: ملفات حتتوي على خمططات ودليل اجراءات 

وموا�صفات واأدلة ا�صتخدام.                           )التفا�صيل �ض15(

اجلي�س اليمني يخو�س معارك 
عنيفة �شد احلوثي جنوب ماأرب

•• اليمن-وكاالت:

امل��ك��ت��ب الإع���ام���ي للجي�ض  وث���ق 
جانبا  الثنني،  اليمني،  الوطني 
من املعارك الليلية التي تخو�صها 
امليلي�صيا  ����ص���د  اجل���ي�������ض  ق������وات 
احل��وث��ي��ة ج��ن��وب��ي م������اأرب، حيث 
تكبدت الأخرية خ�صائر كبرية يف 

الأرواح والعتاد.
هذا واأعلن اجلي�ض اليمني جتدد 
اجلنوبية  اجل��ب��ه��ة  يف  امل����ع����ارك 
ملحافظة ماأرب، واندلع مواجهات 
عنيفة يف مناطق اجلوبة وملعاء 
التحالف  ط����ائ����رات  م���ن  ب���دع���م 
ميلي�صيات  مل��واق��ع  ا���ص��ت��ه��داف  يف 

احلوثي.
ودم�������������ر ط�������������ريان ال����ت����ح����ال����ف 
ثقيلة  واأ���ص��ل��ح��ة  م���درع���ة  ع���رب���ة 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات الن���ق���اب���ي���ة يف 
ال���ت���ي منيت  ال���ع���ق���ب���ة،  م��ن��ط��ق��ة 

بخ�صائر كبرية خال املعارك.
وم�����ع ا����ص���ت���داد امل����واج����ه����ات على 
خميمات  اإدارة  طالبت  اجلبهات، 
الإن�صانية  امل��ن��ظ��م��ات  ال��ن��ازح��ني 
الازمة  الح���ت���ي���اج���ات  ب��ت��وف��ري 

للنازحني من تلك املناطق.
ب���������دوره، ح�����ذر م����دي����ر ال����وح����دة 
التنفيذية للنازحني يف حمافظة 
ا�صتمرار احلوثيني يف  م��اأرب من 
م��ن��ع امل��دن��ي��ني م���ن اخل�����روج من 
مناطق  اإىل  ال��ع��ب��دي��ة  م��دي��ري��ة 
اآم��ن��ة، واخ��ت��ط��اف ال��ع�����ص��رات من 
�صكان القرى املحيطة باملديرية.

التي اجتهت لا�صتنجاد باخلارج 
الأجنبية  ال��������دول  وحت���ري�������ض 
وذّكر  تعبريه.  وف��ق  تون�ض،  على 

املغزاوي ب�صحب جواز �صفر كمال 
مرجان من قبل املن�صف املرزوقي 

�صابقا.       )التفا�صيل �ض11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:07            
الظهر.......    12:11  
الع�رص........   03:27   
املغرب.....   05:55  
الع�صاء......   07:10

الثالثاء   19  أكتوبر   2021  م -  12 ربيع األول  1443 العدد  13370    
Tuesday    19   October   2021   -  Issue No   13370

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

�ص 06

�ص 11

�ص 18

�سجر الغاف.. يعزز اال�ستدامة و ينرث 
روح الت�سامح يف اإك�سبو 2020 دبي

اأخبار االإمارات

من بغداد اإىل بريوت... �سالح 
امليلي�سيا يهدد اجلميع

عربي ودويل

اأمني عام الفيفا تزور جمل�ص دبي الريا�سي 
وتوؤكد احلر�ص على تعزيز التعاون

الفجر الريا�سي

هزمية ثانية للأمريكان:

الف�شاء، ملعب جديد ل� »القوة الناعمة« الرو�شية
•• الفجر – خرية ال�سيباين:

�صورته  مع  �صويوز،  ل�صاروخ  البطيء  الإق��اع  ال�صحراوية،  بايكونور  �صهول  م�صهد 
الظلية الأكرث متيًزا، والذي يت�صارع تدريجياً نحو ال�صماء، تارًكا وراءه اأثًرا من األ�صنة 
اأربعة  من  املكون  الأيقوين،  كوروليف  و�صليب  العامل،  نهاية  ت�صبه  و�صو�صاء  اللهب، 
غزو  ع�صاق  اإن  منها.  ال��وق��ود  نفاد  مبجرد  ت��ام  ان�صجام  يف  تنف�صل  جانبية  تعزيزات 
الف�صاء ل ميّلون اأبًدا من م�صاهدة اإطاق �صاروخ �صويوز، حتى لو مت هذا التمرين، 
ب�صكل متماثل، تقريًبا كل اأ�صبوع. ولكن، يوم 5 اأكتوبر، تابع العملية جمهور اأكرب من 
املعتاد، لأن �صويوز حملت اإىل حمطة الف�صاء الدولية راكبني مميزين: املخرج كليم 
ت�صيبينكو، املعروف بفيلم �صاليوت 7 ذي الطابع الف�صائي، واملمثلة يوليا بريي�صيلد، 

حتتل �صدارة مل�صقات اأفام وطنية عديدة يف ال�صنوات الأخرية.
اأف��ام وثائقية  اأجل  الدولية من  الف�صاء  التقاط �صور داخل حمطة  النجمني،  على 
م�صتقبلية، ولكن ا�صا�صا م�صاهد فيلم روائي قادم، التحدي، الذي �صتدور حبكة اأحداثه 
يف مدار حول الأر�ض. من املقرر عر�صه 2022 على ال�صا�صات.  )التفا�صيل �ض10(

التي  اخليام  يف  اعت�صامهم  املئات 
ن�صبوها اأمام الق�صر الرئا�صي.

اأحد  امل���وىل  ال��ط��اه��ر ف�صل  وق���ال 
املحتجني لفران�ض بر�ض: جئنا هنا 
لأنها  املدنية  احلكومة  لإ���ص��ق��اط 
الع�صكريون  ي��ت��وىل  ول��ك��ي  ف�صلت 

هذه الفرتة النتقالية.
وي���وؤك���د خ�����ص��وم امل��ت��ظ��اه��ري��ن اأن 

يتم  انقاب  العت�صام هو مبثابة 
حت�صريه يف بلد عرف الكثري من 

النقابات.
ال�صلطة  ت����ق����وم  اأن  وي���ف���رت����ض 
امل��ك��ون��ة م��ن مدنيني  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
وع�صكريني باإدارة الباد اإىل حني 
تنظيم انتخابات عامة يف 2023.
اإع�����ان احلرية  ق����وى  واأ�����ص����درت 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأم�ض  اال�صودانية  ال�صرطة  قامت 
امل�صيل  ال����غ����از  ب�����اإط�����اق  ق����ام����ت 
ل���ل���دم���وع ل��ت��ف��ري��ق امل��ح��ت��ج��ني يف 
حميط رئا�صة الوزراء يف العا�صمة 

اخلرطوم.
وط���ال���ب امل��ع��ت�����ص��م��ون امل����وؤي����دون 
باإ�صقاط  اخل���رط���وم  يف  ل��ل��ج��ي�����ض 
عبد  النتقالية  احلكومة  رئي�ض 
اهلل حمدوك الذي جمع حكومته 
الأزم���ة  اج��ت��م��اع ط���ارئ لبحث  يف 
باأنها  و���ص��ف��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
الب�صري  عمر  اإ�صقاط  منذ  الأ�صواأ 

عام 2019.
اجتماع  اأن  رفيعة  م�صادر  وذك��رت 
احلكومة ال�صودانية ناق�ض الأزمة 

ومل يخرج بقرارات.     
لعت�صامهم،  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  ويف 
لتويل  امل��وؤي��دون  املعت�صمون،  ردد 
كاملة  ال�������ص���ل���ط���ة  ال���ع�������ص���ك���ري���ني 
احلكومة  ح��ل  اإىل  ت��دع��و  هتافات 

املدنية واإ�صقاط رئي�صها.
اأم��������ام مقر  ال���ع�������ص���رات  وجت����م����ع 
العا�صمة  بو�صط  ال���وزراء  جمل�ض 
ي��ه��ت��ف��ون ي�صقط  اخل���رط���وم وه���م 
يوا�صل  ف��ي��م��ا  ح���م���دوك،  ي�����ص��ق��ط 

اأع�صاء  من  باإيعاز  نظم  حتركهم 
يف ق��ي��ادة اجل��ي�����ض وق����وات الأم���ن، 
كانوا  ال�صابق  النظام  اأن�صار  واأن 

بني املتظاهرين.
ت�����ص��ك��ي��ل حكومة  م���وؤي���دو  وي���ق���ول 
م���دن���ي���ة ال�����ذي�����ن ق���������ادوا ال����ث����ورة 
 2019 يف  اأن��ه��ت  ال��ت��ي  ال�صعبية 
اإن  الب�صري  حكم  م��ن  ع��اًم��ا   30

"يف  اإن��ه  فيه  قالت  بيان  والتغيري 
اليوم الثالث من اإعت�صام الق�صر، 
ت��زاي��دا يف  امل��ي��دان  اأن �صهد  وب��ع��د 
بال�صاحة، ومتدد  الوافدين  اأعداد 
رق��ع��ة الإع��ت�����ص��ام وت��و���ص��ع��ه، قرر 
موكب  ت�صيري  ال�صلميني  ال��ث��وار 
اإىل رئا�صة جمل�ض الوزراء، والتي 
ميدان  من  ق�صرية  م�صافة  تبعد 
الإعت�صام، لزيادة تاأثري الإعت�صام 
و�صوته يف الإعام الداخلي، ولكن 
املوكب ال�صلمي مت ردعه والتعامل 
اأكرث  اإىل  اأدى  مفرط  بعنف  معه 
باملوكب،  اإ����ص���اب���ات  خ��م�����ص��ة  م���ن 
الت�صويه  ح��م��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والتخوين الإعامي التي اتهمت 
جمل�ض  على  الهجوم  بنية  املوكب 

الوزراء.
ما  بيانهم،  يف  املعت�صمون،  ودان 
ت��ع��ر���ص��وا ل���ه م���ن ع��ن��ف م���ن قبل 
رجال الأمن، واأكدوا اأنه مت متديد 
اإعت�صام الق�صر لي�صمل كل الباد، 
باإعت�صامات  ال�صودان  و�صنماأ كل 
تطالب باإ�صاح ال�صلطة وتو�صعتها 
مبا ي�صمل جميع املكونات للحرية 
والتغيري، واإبعاد الأحزاب الأربعة 
تنفيذ  ق����رار،  �صنع  م��رك��زي��ة  م��ن 

ال�صام، والعدالة الإنتقالية.

•• وا�سنطن-وكاالت: 

ت���ويف اأم�����ض الث��ن��ني وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي 
الأ�صبق كولن باأول، بعد اإ�صابته بفريو�ض كورونا، 
باول  عائلة  واأع��ل��ن��ت  ع��ام��ا.   84 يناهز  عمر  ع��ن 
وف��ات��ه يف ب��ي��ان ر���ص��م��ي، م��وؤك��دة اأن��ه��ا ج���اءت بعد 
معاناته من م�صاعفات فريو�ض كورونا امل�صتجد.

اأ�صود  اأم���ريك���ي  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأول  ه���و  وب�����اول 
الب�صرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ت�����ص��ك��ي��ل  يف  اجل���م���ه���وري���ة 
القرن  م���ن  الأخ������رية  ال�����ص��ن��وات  الأم���ري���ك���ي���ة يف 

احلادي  ال��ق��رن  م��ن  الأوىل  وال�صنوات  الع�صرين 
والع�صرين

ك��ان ب���اول م��داف��ع��ا ع��ن احل���رب يف ال��ع��راق واأدىل 
مطول  ب��خ��ط��اب   2003 ف���رباي���ر  ���ص��ب��اط   5 يف 
اأ�صلحة الدمار  اأم��ام جمل�ض الأم��ن ال��دويل حول 
ال�صامل التي كان يعتقد ان العراق ميلكها، وهي 

حجج كانت وراء تربير اجتياح الباد.
اأق���ر لح��ق��ا ب���ان ه���ذا اخل��ط��اب ك���ان و���ص��م��ة على 
�صمعته قائا كانت و�صمة لأنني اأنا من قدم هذا 
و�صتبقى  املتحدة،  الوليات  با�صم  للعامل  العر�ض 

رحيل �صاحب اأ�صهر لقطة يف ملف حرب العراقعلى الدوام جزءا من ح�صيلة اأدائي.

العراقية:  النتخابات  مفو�شية 
الطعون ل تغري نتائج النتخابات

•• بغداد-وكاالت:

امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  اأعلنت 
لانتخابات يف العراق اأم�ض جتاوز 
عدد الطعون يف نتائج النتخابات 
الربملانية الأخرية 1000 طعن، 
ال��ط��ع��ون ل  ه���ذه  اإن  ق��ال��ت  لكنها 

تغري نتائج النتخابات.
الإعامي يف  الفريق  وق��ال ع�صو 
امل��ف��و���ص��ي��ة ع��م��اد ج��م��ي��ل حم�صن 
النتائج  يف  ال��ط��ع��ون  ا�صتقبال  اإن 
���ص��ي�����ص��ت��م��ر ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ال������دوام 

الر�صمي اليوم الثاثاء.
املقبلة  الأي����ام  �صتكون  ذل���ك،  بعد 
ال���ب���ت بهذه  ل��ع��م��ل��ي��ة  خم�����ص�����ص��ة 
الهيئة  ي��اأت��ي دور  ال��ط��ع��ون، وه��ن��ا 
الق�صائية التي �صتنظر بالطعون.

وفاة كولن باول ب�شبب كوروناوفاة كولن باول ب�شبب كورونا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����ال الأح����م����ر 
للخدمة  ع����ون  ج���ائ���زة  الإم������ارات������ي، 
على  التا�صعة،  دورت��ه��ا  يف  املجتمعية 
الدولة  وم���دار����ض  ج��ام��ع��ات  م�صتوى 
 2022  -  2021 ال��درا���ص��ي  ل��ل��ع��ام 
ال�صحفي  امل����وؤمت����ر  خ�����ال  وذل������ك   ،
اأبوظبي،  يف  الهيئة  مبقر  عقد  ال��ذي 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة الإم�������ارات 
التعليم  ودائ������رة  امل���در����ص���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

واملعرفة.
وي��ت��ن��اول مو�صوع اجل��ائ��زة ع���ددا من 
التي  واملجتمعية  الإن�صانية  امل��ج��الت 
ت���خ���دم ����ص���رائ���ح م��ه��م��ة م���ث���ل الأ����ص���ر 
الهمم  واأ���ص��ح��اب  والأي���ت���ام  املتعففة 
م���ب���ادرات  اأي  وت��ب��ن��ي  ال�����ص��ن  وك���ب���ار 
تتناف�ض  حيث  املجتمع،  تخدم  اأخ��رى 

هذه  حتقيق  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
مبادرات  تبني  خ���ال  م��ن  الأه�����داف 

ت�صاهم يف تعزيزها.
واأك���د ���ص��امل ال��ري�����ض ال��ع��ام��ري، نائب 
الأمني العام لل�صوؤون املحلية يف هيئة 
الهال الأحمر الإماراتي - يف كلمته 
اهتمام   - ال�����ص��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر  خ���ال 
جانب  بتعزيز  للهيئة  العليا  القيادة 
املوؤ�ص�صات  ل��دى  املجتمعية  امل�صوؤولية 
جائزة  جت��د  ل��ذل��ك  ك��اف��ة،  التعليمية 
امل�صوؤولني  من  وامل�صاندة  الدعم  عون 
املبادرات  اإح��دى  باعتبارها  الهيئة،  يف 
النوعية التي ت�صاهم يف غر�ض مفاهيم 
العمل التطوعي والإن�صاين واخلريي 
ب���ني ال���ط���اب، وح��ث��ه��م ع��ل��ى م���د يد 
العون وامل�صاعدة للمحتاجني، وتاأهيل 
الفاعلة  للم�صاهمة  الطابي  املجتمع 
الإن�صانية  والأن�����ص��ط��ة  ال���ربام���ج  يف 

واخلريية.
الذي  الكبري  ال��دور  اأهمية  اإىل  واأ�صار 
ي�صطلع به الن�ضء وال�صباب يف نه�صة 
املجتمعات  وق��ي��ادة  وت��ق��دم��ه��ا،  ال���دول 
الإن�صانية نحو اآفاق اأرحب من التطور 
والزده������ار، وق���ال اإن دول���ة الإم����ارات 
املناخ  تهيئة  على  البداية  منذ  عملت 
مواهبهم  لكت�صاف  لل�صباب  امل��ائ��م 
فيما  ط��اق��ات��ه��م  وت�صخري  وتنميتها، 
اأ�صرهم  على  بالفائدة  ويعود  ينفعهم 

وجمتمعهم والإن�صانية جمعاء.
واأكد العامري اأن جائزة عون للخدمة 
املجتمعية تعزز روح الإبداع واملناف�صة 
ب��ني ال��ط��اب، وح��ف��زه��م ع��ل��ى ارتياد 
واخلريي،  التطوعي  العمل  جم��الت 
كما ت�صاهم يف تعميق مفهوم التحرك 
الذاتي وا�صتقطاب الطاب للم�صاركة 

يف الأن�صطة املختلفة.

واأ����ص���اف م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ص��ي حر�صنا 
لت�صمل  اجل��ائ��زة  ن��ط��اق  تو�صيع  ع��ل��ى 
�صريحة  باعتبارهم  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
مهمة يف املجتمع وال�صاحة الطابية، 
ومي��ت��ل��ك��ون م���ه���ارات وق������درات ميكن 
الإن�صاين  ال��ع��م��ل  خل��دم��ة  ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
وال��ت��ط��وع��ي ب�����ص��ورة ع���ام���ة، ك��م��ا مت 
ال�صعف  اإىل  اجل����ائ����زة  ق��ي��م��ة  رف�����ع 
معربا  دره�������م،  م���اي���ني   3 ل��ت�����ص��ب��ح 
ت���ك���ون اجل����ائ����زة يف  اأن  اأم���ل���ه يف  ع���ن 
اأك��رث متيزا وث��راء يف  دورتها التا�صعة 
وتقدم  امل��رج��وة.  والنتائج  امل�����ص��ارك��ات 
ل�صركاء  والتقدير  بال�صكر  العامري 
مقدمتهم  يف  ال�صدد،  ه��ذا  يف  الهيئة 
املدر�صي  للتعليم  الإم����ارات  موؤ�ص�صة 
ودائرة التعليم واملعرفة. يذكر اأنه مت 
تخ�صي�ض 30 األف درهم، للحائز على 
على  للجائزة  بالن�صبة  الأول  امل��رك��ز 

م�صتوى اجلامعات، و25 األف للمركز 
الثالث،  للمركز  األ���ف  و20  ال��ث��اين، 
تخ�صي�ض  مت  املدار�ض  م�صتوى  وعلى 
و20  الأول،  للمركز  درهم  األف   25
األف درهم للمركز  األف للثاين، و15 
الأطفال  لريا�ض  وبالن�صبة  ال��ث��ال��ث، 
األف درهم للمركز   15 مت تخ�صي�ض 
الأول، و10 اآلف للمركز الثاين، و8 
 15 اإىل جانب  الثالث،  للمركز  اآلف 
للمركز  تخ�صي�صها  مت  دره����م  األ����ف 
التاأهيل،  م��راك��ز  م�صتوى  على  الأول 
اآلف  و8  الثاين،  للمركز  اآلف  و10 
بلغ  ذل��ك  اإىل  ال��ث��ال��ث.  للمركز  دره���م 
ع���دد اأع�����ص��اء ف���رق ال��ه��ال الطابي 
يف مدار�ض الدولة خال العام املا�صي 
 239 ل����  ي��ن��ت��م��ون  ط���ال���ب���ا،   1739
مدر�صة على م�صتوى الدولة، وبلغ عدد 
املدار�ض وريا�ض الأطفال التي �صاركت 

املجتمعية  ل��ل��خ��دم��ة  ع���ون  ج��ائ��زة  يف 
عدد  وبلغ   ،191 ال�صابقة  دورت��ه��ا  يف 
اأن����دي����ة ال����ه����ال ال���ط���اب���ي ال���ت���ي مت 
تاأ�صي�صها يف جامعات الدولة 7 اأندية، 

كما بلغ عدد الطاب الذين التحقوا 
بدروات تدريبية خال العام الدرا�صي 
دورات  تلقوا  طالبا،   2759 املن�صرم 
يف جمالت الإ�صعافات الأولية، �صحة 

الإدمان  م��ن  ال��وق��اي��ة  ال���دم،  و�صامة 
وال�صمنة،  ال�صحي  الغذاء  والتدخني، 
النجاح،  �صناعة  التطوعية،  الثقافة 

اإدارة الوقت، واملواطنة الإيجابية.

•• دبي-وام:

حكومة  يف  امل���ال���ي���ة  دائ������رة  اأط���ل���ق���ت 
�صندوق  لإدارة  "حتية"  نظام  دب��ي 
يف  املحليني  للع�صكريني  امل��ع��ا���ص��ات 

حكومة دبي.
و اأو�صحت الدائرة خال م�صاركتها 
 2021 للتقنية  جيتك�ض  اأ�صبوع  يف 
املنت�صبني  ي�����خ�����دم  ال����ن����ظ����ام  اأن 
والإدارة  دبي  �صرطة  يف  الع�صكريني 
الأجانب  و���ص��وؤون  ل��اإق��ام��ة  العامة 

للدفاع  ال��ع��ام��ة  والإدارة  دب����ي،  يف 
املدين يف دبي ويخت�ض باإدارة �صجل 
املعا�صات من  امل�صرتكني يف �صندوق 
حكومة  يف  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
عليه  امل��وؤم��ن  للمنت�صب  ويتيح  دب��ي 
املقدمة  م��ن اخل���دم���ات  ال���ص��ت��ف��ادة 
عمله  ج���ه���ة  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه  مب����ج����رد 

وت�صجيله يف ال�صندوق.
ال��رق��م��ي اجلديد  ال��ن��ظ��ام  ي��ت��وىل  و 
و  ال�����ص��ه��ري��ة  ال����ص���رتاك���ات  حت�صيل 
الواجب  ال����ص���رتاك���ات  ق��ي��م��ة  رب���ط 

الوظيفية  ب���امل���ت���غ���ريات  ����ص���داده���ا 
اخلدمة  ���ص��ن��وات  خ���ال  للمنت�صب 
وتنفيذ اآلية تنظيم تقدمي الطلبات 
تعوي�صات  و�صرف  خدمة  �صم  من 
واأر���ص��ف��ت��ه��ا اإل��ك��رتون��ي��ا ف�����ص��ا عن 
و�صرف  عليه  امل��وؤم��ن  خدمة  انتهاء 

م�صتحقاته التاأمينية.
و ق���ال حم��م��د ح��م��د ال�����ص��ح��ي نائب 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل���دائ���رة امل��ال��ي��ة راعي 
م�صروع نظام "حتية" رئي�ض جلنته 
التوجيهية اإن اإ�صعاد جميع موظفي 

�صياق حتقيق  ي��اأت��ي يف  دب��ي  حكومة 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
اأن  اإىل  م�صريا   .. اهلل"  "رعاه  دب��ي 
ل�صعادة  حتقيقا  "حتية" ج��اء  نظام 
املوظفني الع�صكريني يف حكومة دبي 

عرب تلبية احتياجاتهم التاأمينية.
ال�صركاء يف  اإىل كل  بال�صكر  و تقدم 
�صرطة دبي والإدارة العامة لاإقامة 
والإدارة  دب��ي  الأج��ان��ب يف  و���ص��وؤون 

العامة للدفاع املدين يف دبي واأعرب 
عن تقدير دائرة املالية جلهودهم.

و اأ�صاد ال�صحي بالتعاون الوثيق مع 
اأنها  اأك���د  ال��ت��ي  الرقمية  دب��ي  هيئة 
تنفيذ  خ���ال  حم��وري��ا  دورا  ل��ع��ب��ت 
النظام  تكامل  ع��رب  وذل���ك  امل�����ص��روع 
امل�صرتكة  الأن��ظ��م��ة احل��ك��وم��ي��ة  م��ع 
احلكومية  امل������وارد  ت��خ��ط��ي��ط  م��ث��ل 

والهوية الرقمية.
يو�صف  ال�����ل�����واء  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
عبدامللك اأهلي مدير اإدارة املعا�صات 

للع�صكرين  الجتماعية  والتاأمينات 
املحليني يف دائرة املالية اأهمية نظام 
املعا�صات  ���ص��وؤون  اإدارة  يف  "حتية" 
حكومة  يف  الع�صكريني  للموظفني 
اإن�صاء  ي�صمن  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا  دب���ي 
لكل  اإل�����ك�����رتوين  ���ص��ج��ل  و  ح�������ص���اب 
ويحتفظ  ال�����ص��ن��دوق  يف  م�����ص��رتك 
بجميع بياناته ومتغرياته الوظيفية 
طلبات  اأي��ة  و  ال�صهرية  وا�صرتاكاته 
اأو معامات مرتبطة به منذ حلظة 
انتهاء  وح��ت��ى  بال�صندوق  ت�صجيله 

التاأمينية  حقوقه  و�صرف  خدمته 
له وللم�صتحقني عنه.

قاعدة  م��ن  النظام  " يتاألف  وق���ال: 
ب��ي��ان��ات ���ص��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة حتدث 
دوري�����ا ف��ي��م��ا ي��ت�����ص��م ب��دق��ة حت�صيل 
والإي����رادات  ال�صهرية  ال���ص��رتاك��ات 
وم����ي����زة الأر�����ص����ف����ة الإل���ك���رتون���ي���ة 
ل���ل���ط���ل���ب���ات و������ص�����ري امل�����ع�����ام�����ات و 
����ص���رف  يف  ال������دق������ة  و  ال���������ص����رع����ة 
على  ع���اوة  التاأمينية  امل�صتحقات 
اخلدمات  ع��ل��ى  احل�������ص���ول  اإت����اح����ة 

الرقمية للمنت�صب واأ�صحاب املعا�ض 
وامل�صتحقني عنهم".

•• الظفرة - وام:

افتتحت �صرطة اأبوظبي بالتعاون مع 
م��وا���ص��ات الإم����ارات م��رك��ًزا جديًدا 
الثقيلة  للمركبات  ال��ف��ن��ي  للفح�ض 
الظفرة  مبنطقة  غ��ي��اث��ي  م��دي��ن��ة  يف 
جهودهما  �صمن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
وتقدمي  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى  للت�صهيل 
خدمات ريادية بالقرب من التجمعات 
التو�صع  خ��ط��ة  اإط�����ار  ويف  ال�����ص��ك��ن��ي��ة 
على  الفنية  الفح�ض  م��راك��ز  باإقامة 

م�صتوى الإمارة.
وقال العقيد حممد الربيك العامري 
ال�صائقني  ترخي�ض  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
والآليات بقطاع العمليات املركزية اإن 
اخلدمات  كافة  يقدم  اجلديد  املركز 
الثقيلة  امل��رك��ب��ات  لفح�ض  ال���ازم���ة 

ب�����ص��ورة ت�����وزع اجل���ه���د وت��خ��ف��ف من 
الطرق  على  الثقيلة  املركبات  حركة 
املرورية وحت�صني  ال�صامة  مبا يعزز 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني و 

حتقيق تطلعات املوؤ�ص�صات والأفراد يف 
جمال خدمات الفح�ض الفني.

املهند�ض فا�صل عطا  اأثنى  من جهته 
الفنية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع  م��دي��ر  اهلل 

موا�صات  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  ل�����اأف�����راد 
الإم��������ارات ع��ل��ى ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر مع 
�صرطة اأبوظبي .. لفتاً اإىل اأن املركز 
اجلديد يعد ثالث مركز فح�ض فني 

اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  اف��ت��ت��اح��ه  ي��ج��ري 
خ���ال اأق����ل م���ن ���ص��ه��ر، الأم�����ر الذي 
ال�����ص��راك��ة منوذجاً  ي��ج��ع��ل م���ن ه���ذه 
ب��ارزاً من من��اذج التعاون الناجح بني 
كما  ال��دول��ة،  يف  احلكومية  الأج��ه��زة 
توفري  على  اجلهتني  حر�ض  يرتجم 
واأي�������ص���ر اخل���دم���ات جلمهور  اأف�����ص��ل 
املتعاملني من ماك املركبات الثقيلة، 
ل�صيما اأن اخلدمات التي توفرها هذه 
امل��ح��ط��ات ت��ت��واف��ق م��ع اأرق����ى املعايري 
وامل��م��ار���ص��ات حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، وت�صع 
املتعاملني  التقنيات يف خدمة  اأح��دث 
امل�صبق  اإمكانية احلجز  اإتاحة  ل�صيما 
خدمة  ن��ظ��ام  يف  والأف�����راد  لل�صركات 
ال���ع���م���اء ع���ل���ى م����وق����ع م���وا����ص���ات 
الإم��������ارات الإل����ك����رتوين، م���ع توفري 
خيارات الدفع بالبطاقة الئتمانية..

غياثي  ف��ح�����ض  م���رك���ز  اأن  واأ�����ص����اف 
ي����خ����دم امل����دي����ن����ة وم������ا ي����ج����اوره����ا يف 
ا�صتيعابية  ب��ق��درة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
مركبة   120 اإىل   70 ب���ني  ت���ق���در 
ثقيلة يف اليوم، وهو جمهز مب�صارين 
والآخر  النظري،  للفح�ض  اأحدهما 
املركز  اأن  مبيناً  ب��الأج��ه��زة،  للفح�ض 

اجل��دي��د ت��ت��وف��ر ب��ه م��واق��ف مريحة 
اإ�صعاد  ملوظفي  ومكاتب  للمتعاملني، 
بالفح�ض  وال���ع���ام���ل���ني  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
غياثي  فح�ض  م��رك��ز  وي��ق��دم  الفني. 
ت�صمل..  اخل����دم����ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وجتديد،"  "ت�صجيل  املركبات  فح�ض 
اأبوظبي  هيئة  ا���ص��رتاط��ات  وف��ح�����ض 

للزراعة وال�صامة الغذائية، وفح�ض 
وفح�ض  جتديد،"  "ت�صجيل  امل��ع��دات 
البيان، وفح�ض ت�صدير خارج  تغيري 
الدولة حمملة وفح�ض حتويل داخل 
ت�صدير  وف��ح�����ض  حم��م��ل��ة،  ال���دول���ة 
داخل  حتويل  وفح�ض  ال��دول��ة  خ��ارج 

الدولة.

•• اأم القيوين - وام:

و  الوطنية  اأجندتها  ال��ه��واء �صمن  اأهمية كبرية جل��ودة  الإم����ارات  دول��ة  ت��ويل 
تعمل على رفع م�صتوياتها اإىل 90  %  خال العام احلايل بهدف توفري اأف�صل 
اإىل جانب حتقيق م�صتهدفاتها  اأف��راد املجتمع  �صروط احلياة ال�صحية جلميع 
 %  50 اإىل  الدولة  يف  النظيفة  الطاقة  م�صاهمة  رفع  يف  واملتمثلة  امل�صتقبلية 
% وفق   100 ن�صبة  اإىل  الهواء لت�صل  2050، وحت�صني ج��ودة  العام  بحلول 

احلدود الوطنية بحلول عام 2040 .
وحر�صت الدولة خال الأعوام املا�صية على تعزيز قدرتها ومتكنها من قيا�ض 
م�صتوى جودة الهواء من خال ان�صاء حمطات ر�صد اأر�صية موزعة على اأنحاء 
الدولة تتوافق موا�صفاتها مع املوا�صفات املعتمدة عامليا و بلغ عددها حتى العام 
اإم��ارة و هي هيئة البيئة -  54 حمطة تتبع ال�صلطات املخت�صة يف كل  احلايل 
دائرة  و  ال�صارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة  دب��ي،  وبلدية  اأبوظبي، 
البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية الفجرية، و بلدية اأم القيوين اإ�صافة اإىل 

حمطات تابعة للمركز الوطني لاأر�صاد .
و حتر�ض وزارة التغري املناخي و البيئة على التعاون مع اجلهات املحلية املعنية 

يف عمليات تطوير وحتديث تلك املحطات ب�صكل دائم .
بداأت  التي  املقبل  العقد  الهواء خال  الوطنية جلودة  ال�صرتاتيجية  و تهدف 
وزارة التغري املناخي و البيئة العمل عليها اإىل حتديد م�صار العمل يف املرحلة 
واملحلية  وتن�صيق جهود اجلهات الحتادية  لقيادة  ور�صم خارطة طريق  املقبلة 
والقطاع اخلا�ض لر�صد واإدارة جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث من 
اأجل حماية �صحة الإن�صان والنظم الإيكولوجية وت�صمل اأربعة حماور هي جودة 
الهواء اخلارجي، جودة الهواء الداخلي، ال�صو�صاء املحيط، والروائح.. وترتكز 

هذه املحاور على ثاثة اأ�ص�ض هي املراقبة و الإدارة والتخفيف.
و تتمثل الأهداف الرئي�صية لا�صرتاتيجية يف تقليل الآثار ال�صحية املرتبطة 
واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صات  اإط���ار  تقوية  و  احل��ي��اة  ج���ودة  وحت�صني  ال��ه��واء  بتلوث 
الحتادية  اجلهات  بني  التعاون  خ��ال  من  ال��ه��واء  بجودة  املتعلقة  واحلوكمة 

واملحلية.. بالإ�صافة اإىل تبني واعتماد التقنيات النظيفة واملبتكرة التي ت�صهم 
يف النمو القت�صادي امل�صتدام للدولة و تطوير القدرات الفنية للموارد الب�صرية 
تعزيز  اإىل جانب  الهواء  ج��ودة  لق�صايا  الفعالة  ل��اإدارة  يف اجلهات احلكومية 

الوعي لدى كافة القطاعات وفئات املجتمع مب�صائل جودة الهواء .
و ي�صتند موؤ�صر جودة الهواء اإىل قيا�ض خم�صة ملوثات رئي�ص�ية ه�ي ثاين اأك�صيد 
 O3 الأر�صي  والأوزون   ،CO الكربون  اأك�ص�يد  واأول   ،  NO2 النيرتوجي�ن 
الكربيت / اأك�صيد  ، وثاين   PM10 10ميكرون  اأقل من  واجل�صيمات بقطر 
وزارة التغري املناخي والبيئة  اأطلقتها  التي  الرقمية  املن�صة  متثل  و   ./SO2
بالتعاون مع املركز الوطني لاأر�صاد وال�صلطات البيئية املخت�صة العام املا�صي 
مرجعا و م�صدرا موثوقا لتعريف م�صتخدميها بحالة جودة الهواء يف املناطق 
املجتمع  اأف���راد  حلالة  ماءمتها  وم��دى  الأل���وان  بدللة  ال�صبكة  تغطيها  التي 
ال�صحية ومتكينهم من اختيار الأوقات والأماكن املائمة ملمار�صة اأن�صطتهم و 
ذلك ل�صمها اإىل قاعدة بيانات متقدمة مرتبطة مبحطات ر�صد جودة الهواء 
املن�صة معلومات مهمة  العاملة يف الدولة عاوة على توفري  املحيط الأر�صية 
الأكادميي  وال��ق��ط��اع  ال�صحي  القطاع  يف  ال��ق��رار  و�صناع  ال�صيا�صات  لوا�صعي 

واإر�صادات ون�صائح لأفراد املجتمع.
و  املناخي  التغري  وزارة  ح�صب  ال��ه��واء  ج��ودة  ومراقبة  ر�صد  نتائج  اأو�صحت  و 
البيئة اأنه لوحظ وجود حت�صن ملحوظ يف م�صتويات جودة الهواء عند مقارنة 
اخلف�ض  ن�صب  يف  جليا  ذل��ك  وات�����ص��ح   2020 و   2019 ع��ام��ي  ب��ني  النتائج 
 2019 بعام  ن�صب اخلف�ض مقارنة  بلغت  . فقد  الهواء  جلميع ملوثات ج��ودة 
 9% الكربيت  اأك�صيد  ث��اين  و   13% النيرتوجني  اأك�صيد  ث��اين  يخ�ض  فيما 
اأن  النتائج  اأك��دت  و  الأر�صي3%.  الأوزون  و   ،  2% الكربون  اأك�صيد  اأول  و   ،
اإىل  اإ�صافة   3% 10 ميكرون  الأق��ل من  القطر  ذات  امل��واد اجل�صيمية  تراكيز 
واأرجعت   13% 2.5 ميكرون  الأق��ل من  القطر  امل��واد اجل�صيمية ذات  تراكيز 
�صبب الإنخفا�ض ب�صكل رئي�صي اإىل انخفا�ض النبعاثات من قطاع النقل يف عام 
يف بداية العام والتدابري الوقائية  الوطني  التعقيم  حلمات  نتيجة   ،2020

التي قللت من الزدحام املروري على طرقات الدولة الرئي�صية.

•• اأبوظبي-وام: 

يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  اأطلقت 
اأبوظبي - �صمن مبادرات "مكتبة" - 
للمدار�ض  العودة  برنامج  الول  اأم�ض 
2021 2022- والذي ي�صتمر حتى 

اأكتوبر.  28
يت�صمن الربنامج باقة من الفعاليات 
والأن�صطة وور�ض العمل الفرتا�صية 
معارف  تعزيز  موا�صلة  اإىل  الهادفة 
الأط�����ف�����ال وم����دارك����ه����م واإع�����داده�����م 
للم�صتقبل من خال تعزيز مهاراتهم 
وت�صجيعهم  والتحليلية  الإب��داع��ي��ة 
ع��ل��ى ال����ق����راءة والط�������اع يف اأج�����واء 
اإي��ج��اب��ي��ة وحم���ف���زة جت��م��ع ب���ني املرح 

واملعرفة.
افرتا�صياً  ال��ربن��ام��ج  اإط����اق  وي��اأت��ي 
تيمز"  "مايكرو�صوفت  من�صة  ع��رب 
واأ�صحاب  الأط����ف����ال  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
الهمم من خمتلف املراحل الدرا�صية 
يف جميع املدار�ض احلكومية واخلا�صة 
واملوؤ�ص�صات واملراكز التعليمية واملراكز 
اخل���ريي���ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء الإم�����ارة 
الأن�صطة  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ص��ارك��ة  م���ن 

والفعاليات.
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي،  �صيخة  وق��ال��ت 
وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  املكتبات 
’برنامج  �صممنا  "لقد  اأب��وظ��ب��ي:   -
يف  ل��ي�����ص��ه��م  املدار�ض‘  اإىل  ال����ع����ودة 
للعودة  واإع����داده����م  ال���ط���اب  ت��ه��ي��ئ��ة 

م�صريتهم  وم��ت��اب��ع��ة  م��دار���ص��ه��م  اإىل 
ال�صتثنائية  الظروف  بعد  التعليمية 
العام  م��دار  على  العامل  �صهدها  التي 
الدرا�صي املا�صي، والذي تطلب الكثري 
من العمل والبتكار لتمكني الطاب 
م����ع �صمان  ال���ت���ع���ل���م  م���وا����ص���ل���ة  م����ن 
و�صامتهم  �صحتهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
خ�����ال ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا /ك���وف���ي���د-

ي�صهم  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ./19
اأع�صاء  ك��ف��اءات  تعزيز  يف  ال��ربن��ام��ج 
ال����ك����وادر ال��ت��دري�����ص��ي��ة ومي��ك��ن��ه��م من 
التعليمية  الأ�صاليب  اأح���دث  مواكبة 
واملعرفة  بالعلوم  يت�صلح  جيل  وب��ن��اء 
على موا�صلة م�صرية  وق��ادر  الازمة 
الدولة."  يف  امل�������ص���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
32 ور����ص���ة عمل  ال���ربن���ام���ج  وي�����ص��م 

ت�صرف عليها "مكتبة" التابعة لدائرة 
حيث  – اأبوظبي،  وال�صياحة  الثقافة 
ور�ض   10 املركزية  زايد  تقدم مكتبة 
مكتبة  م���ن  ك���ل  يف  ور������ض  و5  ع���م���ل، 
منتزه خليفة ومكتبة الباهية، ف�صًا 
عن 6 ور�ض يف كل من مكتبة الوثبة 
ومكتبة املرفاأ. اإىل جانب ذلك، ي�صم 
املهني  للتطوير  ور����ض   4 ال��ربن��ام��ج 
ال���رتب���ي���ة،  ي���ق���دم���ه���ا خم���ت�������ص���ون يف 
مقدمتهم  ويف  املعلمني  اإىل  وتتوجه 
واأمناء  الأخ��اق��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  معلمو 
احلكومية  للمدار�ض  التابعة  املكتبات 
وتعمل  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  واخلا�صة 
التدري�صية  ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ويحقق  التعليمية  البيئة  يخدم  مبا 
التكامل مع املنهج الدرا�صي على مدار 

ور�صة  ال��ع��م��ل،  ور����ض  وت�صمل  ال��ع��ام. 
متخ�ص�صة  ور���ص��ة  تتميز"،  "كيف 
بالتعريف  خا�صة  مبن�صة  للتعريف 
ور�صة  "مكتبة" الرقمية،  من�صة  عن 
وور�صة  املوهوبني؟"  تكت�صف  "كيف 
بالذكر  جدير  العاجية".  "الكتابة 
املدار�ض"  اإىل  ال���ع���ودة  "برنامج  اأن 
ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت�����ص��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة على 
الط�����اع وال����ص���ت���زادة امل��ع��رف��ي��ة من 
امل��ط��ال��ع��ة، وي��وف��ر لهم فر�صة  خ��ال 
هامة لختبار جتربة تعليمية تفاعلية 
يف بيئة اإبداعية، وي�صاندهم يف التغلب 
ع��ل��ى اأي حت���دي���ات ق���د ت��واج��ه��ه��م يف 
الأن�صطة املدر�صية بعد انتهاء الإجازة 
ال�صيفية عرب جمموعة من الأن�صطة 

التعليمية والرتفيهية املبتكرة.

الهالل تطلق عون للخدمة املجتمعية على م�شتوى جامعات ومدار�س الدولة

مالية دبي تطلق نظاما متكامال ملعا�شات الع�شكريني املحليني خالل جيتك�س 2021

افتتاح مركز جديد لفح�س املركبات الثقيلة بالظفرة

الإمارات .. حت�شني م�شتويات جودة الهواء 
من اأولويات امل�شتهدفات امل�شتقبلية

الثقافة وال�شياحة تطلق برنامج العودة اإىل املدار�س بحلته اجلديدة 

ال�شحة تعلن تقدمي 23،199 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي -وام:

لقاح  23،199 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��ال  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   20،725،097 اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 209.55 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�صعيا اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على الفريو�ض.

••   اأبوظبي-وام: 

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 258،717 فح�صا جديدا خال ال�صاعات 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.
   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�ض يف الدولة وتو�صيع نطاق 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 104 حالت اإ�صابة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 738،690 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف 
الأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،120
بفريو�ض  مل�صابني  142 حالة جديدة  �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
املر�ض  اأعرا�ض  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�صفاء 732،438 حالة.

اتفاقية تعاون بني �شرطة اأم القيوين 
ودائرة التنمية القت�شادية

•• اأم القيوين -وام:

العامة  القيادة  مع  تفاهم  مذكرة  القيوين  ب��اأم  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
فرع  من  املقدمة  للخدمات  الإل��ك��رتوين  الربط  بهدف  وذل��ك  القيوين  اأم  ل�صرطة 

الرتاخي�ض العامة بالقيادة العامة.
وقع املذكرة �صعادة اللواء ال�صيخ را�صد بن اأحمد املع�ا قائد عام �صرطة اأم القيوين 

و�صيخة عبداهلل ال�صام�صي نائب مدير عام دائرة التنمية القت�صادية.
تهدف مذكرة التفاهم اإىل التن�صيق والتعاون بني الطرفني وتوطيد عاقة ال�صراكة 

فيما بينهما وت�صهيل الإجراءات لتحقيق الأهداف ال�صرتاتيجية املرجوة.

اأجرت 258,717 فح�سا ك�سفت عن 104 اإ�سابات

ال�شحة تعلن �شفاء 142 حالة جديدة من كورونا 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صحية،  ل��ل��رع��اي��ة   42 ج��ي  اأع��ل��ن��ت 
ال�صحية  الرعاية  تكنولوجيا  �صركة 
الرائدة يف اأبوظبي، ومبادلة للرعاية 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  �صبكة  ال�����ص��ح��ي��ة، 
اأعلى  اإر����ص���اء  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  املتكاملة 
ل��ل��رع��اي��ة يف دولة  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
توقيع  عن  اأم�ض  واملنطقة،  الإم���ارات 
تقدمي  �صبل  لتعزيز  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات.
للرعاية  مبادلة  بني  ال�صراكة  وتوؤكد 
للرعاية   42 ج��ي  و���ص��رك��ة  ال�صحية 

بروؤية  ال���ط���رف���ان  ال����ت����زام  ال�����ص��ح��ي��ة 
الرعاية  يخ�ض  فيما  الإم����ارات  دول��ة 
ال�صحية، مبا تنطوي عليه من تبادل 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وت��ب��ّن��ي  ل��ل��خ��ربات 
والتي تقوم بدور هام يف تعزيز البنية 
التحتية للرعاية ال�صحية يف الباد. 

املتوا�صلة  امل�صاعي  ال�صراكة  وت��دع��م 
لارتقاء مب�صتويات الرعاية ال�صحية 
التعاون  من  اجلانبني  ومتّكن  عاملياً، 
ال�صريرية  ال�����ربام�����ج  خم���ت���ل���ف  يف 
العلمية  وامل�����ص��اري��ع  وال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة 
بالعلوم  املت�صلة  امل���ب���ادرات  وخمتلف 
البيولوجية "الأوميك�ض" التي �صيكون 

لها اأثر دائم على �صحة ال�صكان.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة، ق���ال ح�صن 
التنفيذي  الرئي�ض  النوي�ض،  جا�صم 
"نركز  ال�����ص��ح��ي��ة:  ل��ل��رع��اي��ة  مل��ب��ادل��ة 
دوماً على الرعاية ال�صحية الوقائية، 
ال�صرتاتيجي  الل���ت���زام  م��ع  مت��ا���ص��ي��اً 
بتوفري  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  مل��ب��ادل��ة 
املنطقة.  يف  متقدمة  �صحية  رع��اي��ة 
للرعاية   42 "جي  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
عن  الك�صف  يف  ي�صاعدنا  ال�صحية" 
الروابط الوراثية لاأمرا�ض املزمنة. 
تزويد  م��ن  ال�صراكة  ه��ذه  و�صتمكننا 
مراجعينا مبعلومات تخ�ص�صية دقيقة 

حول جمالت حمددة يف علم اجلينوم 
اإ�صابتهم  خم��اط��ر  ت��ق��ي��ي��م  اأج����ل  م���ن 
باأمرا�ض معينة، اأو ت�صخي�ض احلالت 
تبادل  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  الوراثية. 
امل��م��ار���ص��ات �صيدعم  امل�����ص��ادر واأف�����ص��ل 
مرتابط  �صحية  رعاية  نظام  تر�صيخ 

يف دولة الإمارات".
ب��ت��ح�����ص��ني �صبل  ال�����ص��رك��ت��ان  وت���ل���ت���زم 
املنطقة،  يف  ال�صحية  الرعاية  تقدمي 
موثوقني  كم�صدرين  موقعيهما  من 
ال�صحية،  الرعاية  للمر�صى ومزودي 
اأحدث  يف  امل�صتمر  ا���ص��ت��ث��م��اره��م��ا  م��ع 

التقنيات املتطورة.

وقال اأ�صي�ض كو�صي، الرئي�ض التنفيذي 
ال�صحية":  ل��ل��رع��اي��ة   42 "جي  يف 
مل�صتقبل  بالن�صبة  �صراكة مهمة  "هذه 
دولة  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  منظومة 
كموؤ�ص�صة  م��وق��ع��ن��ا  وم���ن  الإم�������ارات. 
اأف�صل لاإن�صان،  ت�صتثمر يف م�صتقبل 
نلتزم باإبرام �صراكات التعاون املبتكرة 
واع��ت��م��اد امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي ت��ع��زز منو 
وبنيتها  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  منظومة 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�صراكة  ه����ذه  اإط������ار  ويف  ال����دول����ة. 
للرعاية   42 ج���ي  �صتعمل  ال��ه��ام��ة، 
ال�صحية  للرعاية  ومبادلة  ال�صحية 

لاأمرا�ض  مبتكرة  حلول  اإيجاد  على 
امل����زم����ن����ة وو������ص�����ع ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
ل�صالح  ال�صحية  للرعاية  خم�ص�صة 
امل���ر����ص���ى. ون���ح���ن ن�����ص��ج��ع م��ث��ل هذه 
ال�صراكات مع املوؤ�ص�صات امللتزمة بهذا 

ال��ت��وّج��ه احل��ي��وي يف دول����ة الإم�����ارات 
وخارجها". 

وتتكامل ريادة وموثوقية �صبكة مبادلة 
ال�صحي  القطاع  ال�صحية يف  للرعاية 
وامتاكها  ال����دول����ة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

اخل�����ربات ال�����ص��ري��ري��ة امل��ت��ق��دم��ة، مع 
للرعاية   42 "جي  �صركة  ت��وف��ره  م��ا 
ال�صحية" من خدمات نوعية ومرافق 
املتطورة  �صيما خمترباتها  حديثة، ل 

وبراجمها العلمية والبحثية.

•• دبي - وام: 

النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  وموؤ�ص�صة  اخل��ري  بيت  جمعية  وق��ع��ت 
حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  وقف  ا�صتثمار  لتنظيم  اتفاقية  اخلريية 
النعيمي بعجمان الذي اأقيم �صمن املدينة الوقفية التي خ�ص�صها 
املجل�ض  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��دع��م اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة وم�صاحتها 

. مربعا  مرتا   2175
وقع التفاقية كل من ال�صيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير 
وعابدين طاهر  النعيمي اخلريية  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حميد  عام 

ع���دد من  " ب��ي��ت اخلري" بح�صور  ع���ام جمعية  م��دي��ر  ال��ع��و���ص��ي 
امل�صوؤولني من اجلانبني .

ون�����ص��ت الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني املوؤ�ص�صة 
وا�صتثماره  ال��وق��ف  لإدارة  التنظيمي  الإط���ار  واأق���رت  واجلمعية 
على  اجلانبان  اتفق  حيث  التكامل،  طريق  على  مهمة  كخطوة 
الأكرث  واحل���الت  املع�صرة  الأ���ص��ر  لدعم  ال��وق��ف  ع��ائ��دات  توجيه 

حاجة يف عجمان.
حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  وق��ف  اإن  النعيمي  ع��زة  ال�صيخة  وق��ال��ت 
" تتويج لعاقة  " بيت اخل��ري  اأجن��زت��ه  ال��ذي  بعجمان  النعيمي 
الدعم  يقدم  و�صوف  اجلانبني  بني  وامل�صتمرة  القدمية  التعاون 

امل�����ص��ت��دام ل��اأ���ص��ر امل��واط��ن��ة املتعففة وامل��ت��ع��رثة م��ادي��اً يف الإم���ارة 
ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مبباركة 
املجل�ض الأعلى حاكم عجمان، مقدمة ال�صكر ل� "بيت اخلري" على 

ت�صمية الوقف با�صم املغفور له ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي.
من جانبه عرب عابدين طاهر العو�صي عن اعتزازه بهذا الإجناز، 
"بيت اخلري"  اأوق���اف  اأه���م  م��ن  ال��وق��ف يعد  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا 
اأدوار   10 ال��ك��رام��ة يف دب��ي وه��و يتكون م��ن  واأك��ربه��ا بعد وق��ف 
و160 �صقة �صكنية و11 حما جتاريا جتاوزت كلفة اإن�صائه 64 
مليون درهم و�صي�صم مكاتب فرع اجلمعية يف عجمان وعوائده 
الواعدة �صت�صاهم يف م�صرية العمل اخلريي امل�صتدام يف الإمارة".

اتفاقية لتنظيم ا�شتثمار وقف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي بعجمان

•• ال�سارقة-الفجر:

"ال�صحة النف�صية لدى ال�صباب" كان عنوان اجلل�صة الفرتا�صية التي نظمتها 
مزامنتاً  بال�صارقة  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  يف  الإجتماعي  التثقيف  اإدارة 
على  الكبري  وتاأثريها  اأهميتها  اإنطاقا من  النف�صية،  لل�صحة  العاملي  باليوم 
ال�صحة  لتعزيز  الوطنية  ال�صيا�صة  الدولة و�صعت  اأن  واملجتمع، خا�صة  الفرد 
النف�صية، واملت�صمنة 5 اأهداف ا�صرتاتيجية ملعاجلة هذا املر�ض والتخفيف من 

اآثاره ال�صلبية. 
املر�ض  الج��ت��م��اع��ي،  التثقيف  اإدارة  م��دي��ر  الق�صري  اإب��راه��ي��م  م��رمي  وع��رف��ت 
النف�صي بكونه مر�ض ذهني يوؤثر تاأثرياً كبرياً على قدرة الإن�صان على العمل 
والإنتاج والتعامل مع الظروف احلياتية، يف حني ان اأهم اأعرا�صه هو الكتئاب 

والقلق النف�صي الذي يعد اأكرث الأمرا�ض �صيوعاً وحتديدا لدى ال�صباب.
و�صرحت الق�صري، اأن ال�صحة النف�صية باأنها جزء اأ�صا�صي ل يتجزاأ من ال�صحة 
اأن  على  العاملية  ال�صحة  منظمة  د�صتور  ن�ض  ال�صدد  ه��ذا  ويف  للفرد،  العامة 
وعقلياً واجتماعيا، وبالتايل  بدنياً  ال�صامة  اكتمال  من  حالة  هي  "ال�صحة 
فال�صحة  النف�صية.  العجز  اأو حالت  ال�صطرابات  انعدام  تتجاوز مفهوم  هي 
قدراته  تكري�ض  ل��ل��ف��رد  فيها  مي��ك��ن  ال��ع��اف��ي��ة  م��ن  ح��ال��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  النف�صية 
اأنواع الإجهاد العادية والعمل باتقان وفعالية والإ�صهام  اخلا�صة والتكيف مع 

يف جمتمعه. 
على  والفردية  اجلماعية  قدرتنا  لتوطيد  الأ�صا�صية  الأم���ور  من  تعترب  كما 

العي�ض  لقمة  وك�صب  كب�صر،  البع�ض  بع�صنا  مع  والتفاعل  التاأثر،  التفكري، 
النف�صية  ال�صحة  تعزيز  اعتبار  ميكن  الأ�صا�ض،  ه��ذا  وعلى  باحلياة.  والتمتع 
وحمايتها وا�صتعادتها �صاغا حيويا لاأفراد واجلماعات واملجتمعات يف جميع 

اأنحاء العامل.
النف�صية يف  بال�صحة  اأكادميي  الق�صري على �صرورة وجود تخ�ص�ض   وعربت 
النف�صي  الإر���ص��اد  على  يقت�صر  املجال  بهذا  العمل  ان  حيث  العربية،  املنطقة 
الأ�صري، ناهيك  بال�صاأن  املعنية  املوؤ�ص�صات  به  الذي تقوم  الأكلينيكي،  والعاج 
احل�صا�صية  اإىل  يعود  ال�صبب  اأن  الق�صري،  وت��رى  النف�صية،  العيادات  قلة  عن 
"تابو"، فهناك  ي��زال مبثابة  ال��ذي ما  املو�صوع  ملناق�صة وط��رح هذا  املجتمعية 
ثقافة اجتماعية �صائدة اإىل حد ما، وهي اأن املري�ض النف�صي هو اإن�صان جمنون، 
ولي�ض "م�صطرب نف�صي" -وهو امل�صمى ال�صحيح- وبالتايل كثري من احلالت 

ل يتم الك�صف عنها ومعاجلتها وتبقى اأ�صرية جدران املنزل اإىل حني وفاتها.
وتعقب قائلة، على الرغم من كل ما تقوم به حكومة الإمارات ب�صكل م�صتمر 
النف�صية  ال�����ص��ح��ة  م�����ص��اك��ل  مل��ع��اجل��ة  اجل���دي���دة  واخل��ط��ط  ال��ت��داب��ري  بو�صعها 
ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا الأف������راد، وط��رح��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات لاإماراتيني 
والوافدين املقيمني لت�صهيل الو�صول اإىل خدمات ال�صحة النف�صية، فحددت 
اأهداف  الإم��ارات، خم�صة  النف�صية يف دولة  ال�صحة  لتعزيز  الوطنية  ال�صيا�صة 
ا�صرتاتيجية رئي�صة ت�صمل، تعزيز فعالية اجلوانب القيادية يف جمال ال�صحة 
ال�صاملة  النف�صية  ال�صحة  خدمات  نطاق  وتو�صيع  وتعزيز  وتطوير  النف�صية، 
واملتكاملة وامل�صتجيبة لاحتياجات واملوجهة للمجتمع بفئاته واأعماره كافة. 

النف�صية،  ال�صحة  تعزيز  �صيا�صة  لتنفيذ  القطاعات  متعدد  التعاون  وتعزيز 
وتعزيز الوقاية من ال�صطرابات النف�صية لفئات واأعمار املجتمع كافة، وتعزيز 
القدرات وحت�صني نظم املعلومات، وجمع وا�صتخدام وتفعيل البيانات، واإجراء 

البحوث اخلا�صة بال�صحة النف�صية بغر�ض تطوير خدماتها.
ومن بني الإجراءات واخليارات التي ت�صمنتها ال�صرتاتيجية، توفري خدمات 
النف�صية  ال�صحة  وح���دات  وتطوير  اخل��ارج��ي��ني،  للمر�صى  النف�صية  ال�صحة 
للمر�صى الداخليني يف م�صت�صفيات ال�صحة النف�صية، واإن�صاء خدمات ال�صحة 
النف�صية املجتمعية، ومنها خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم املنزلية، 

والرعاية يف حالت الطوارئ، واإعادة التاأهيل املجتمعي.
ون�صر  النف�صية  ال�صحة  �صامة  على  احل��ف��اظ  الوطني  الربنامج  تبنى  كما 
التعليم،  اأفراد املجتمع واجلهات احلكومية وموؤ�ص�صات  الأفكار الإيجابية بني 
للتقليل من الأزمات املحيطة بالأفراد، باإ�صراف الخت�صا�صيني يف هذا املجال، 
وت�صكيل فريق �صبابي، مهمته التن�صيق ل�صتقبال ال�صباب يف املراكز ال�صبابية، 
النف�صية  ال�صحة  �صامة  ملتابعة  �صبابية  وحلقات  وم��ب��ادرات  ور���ض  خال  من 

وتوجيهها من قبل الأخ�صائيني يف هذا املجال.
يف  املعا�صرة  والق�صايا  التحديات  مواجهة  بكيفية  ال�صباب  الربنامج  ويعرف 
جمال ال�صحة النف�صية، مثل: التنمر والكتئاب وغريها من التحديات التي 
النف�صيني.  الخت�صا�صيني  من  نخبة  الربنامج  يدير  فيما  تواجههم،  تواجه 
كما �صمت يوم ال�صتدامة النف�صية لل�صباب الإماراتي، اإىل الأجندة ال�صنوية، يف 
اإبراز ق�ص�ض جناح ال�صباب ومواجهتهم ملخاوفهم وحتدياتهم النف�صية،  اإطار 

ال�صحة  مبتابعة  خمت�ض  ق�صم  اإن�صاء  على  وعملت  وغ��ريه��ا.  الكتئاب  مثل 
اإىل  وال�صتماع  مطالبهم،  م��ع  ال��ت��ج��اوب  جانب  اإىل  ال�صباب،  لفئة  النف�صية 

التحديات التي تواجههم، مع متابعتهم امل�صتمرة.
وحول العوامل املوؤدية اىل الأمرا�ض النف�صية اأجابت الق�صري: هناك مهددات 
ال�صغوط  وا�صتحكام  وبيولوجية،  ونف�صانية  اجتماعية  ب��ني  ت��ت��وزع  تنق�صم 
النف�صية  ال�صحة  ت��ه��دد  ال��ت��ي  الأ���ص��ب��اب  م��ن  وت��ع��د  الق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية 
وظروف  ال�صريع،  الجتماعي  التحول  اأن  كما  املحلية،  واملجتمعات  ل��اأف��راد 
الجتماعي،  وال�صتبعاد  اجلن�ض،  ن��وع  على  القائم  والتمييز  املجهدة،  العمل 
البدنية،  ال�صحة  واع��ت��ال  العنف  وخم��اط��ر  ال�صحية،  غ��ري  احل��ي��اة  واأمن���اط 

وانتهاكات حقوق الإن�صان، اإ�صافة لاأمرا�ض الوراثية.
ودعت مدير اإدارة التثقيف الإجتماعي كمقرتح،  لإطاق عيادة متنقلة لل�صحة 
النف�صية توفر اإمكانية حجز �صاعات ا�صت�صارية تعزيزية لل�صحة النف�صيني، من 
لت�صميم  املتخ�ص�صة  العلمية  الأبحاث  واإج��راء  املتخ�ص�صني.  من  نخبة  قبل 
برامج ومبادرات تتنا�صب مع طبيعة التحديات التي توؤثر على ال�صحة النف�صية 
لاأفراد يف ظل التطورات والطفرة التكنولوجية، بهدف توجيههم ورعايتهم، 

وتوفري بيئة نف�صية حا�صنة لهم.
كما دعت الق�صري ال�صباب اىل الرتكيز على ال�صحة النف�صية لتحقيق  ال�صحة 
ال�صليمة وممار�صة  التغذية  و  ال��ن��وم  اأوق����ات  يف  الن��ت��ظ��ام  خ��ال  م��ن  ال��ع��ام��ة 
الريا�صة والن�صغال بتطوير وتنمية املهارات والقدرات واملواهب التي ميتلكها 

ال�صباب واملتاحة يف املجتمع .

•• دبي- وام:

ح�صدت هيئة ال�صحة بدبي جائزة " المتياز يف اإدارة العمليات" وذلك تقديرا 
ل�صتخدامها املتميز واملبتكر ملن�صة اإدارة العمليات التابعة ل�صركة "�صوفت وير 

اأي جي" يف الإمارات و التي ترتكز على البتكار والتميز واأف�صل املمار�صات.
تعك�ض هذه اجلائزة قدرات البتكار التي تتمتع بها �صحة دبي املدعومة مبن�صة 
"اآري�ض- ARIS " لإدارة و ت�صميم العمليات و اأداء الهيئة و متيزها يف اإدارة 
و حتليل و حت�صني العمليات و جتارب العماء. ت�صلم اجلائزة اأحمد النعيمي 
املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم املوؤ�ص�صي امل�صرتك يف الهيئة من رامي 
امل�صرق  اأي جي" ملنطقة اخلليج ودول  "�صوفت وير  ك�صلي، نائب رئي�ض �صركة 
دبي  مركز  يف  حاليا  2021" امل��ق��ام  "جيتك�ض  معر�ض  خ��ال  وذل��ك  العربي 
التجاري العاملي. و قال اأحمد النعيمي اإن هيئة ال�صحة بدبي ما�صية يف حتقيق 
يف  وذل��ك  تطورا  والأك���رث  احلديثة  للتقنيات  الأم��ث��ل  التوظيف  و  ال�صتخدام 
جميع اأعمالها وخدماتها وتعاماتها مواكبة لتوجهات الدولة وتطلعات دبي 

نحو امل�صتقبل ولغة امل�صتقبل واأدواته وحلوله الذكية.

•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية  العليا  التقنية  كليات  وقعت 
"اإجنازات" بهدف  �صركة  م��ع  ت��ع��اون 
البحوث  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  ت��ع��زي��ز 
املهنية  ال���ك���ف���اءة  ورف����ع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

خلريجي الكليات.
وتن�ض التفاقية على ال�صتفادة من 
لدى  املتاحة  واخل���ربات  الإم��ك��ان��ي��ات 
بحثية  م�صاريع  تطوير  يف  الطرفني 
قطاعات  ت��خ��دم  م�صرتكة  تطبيقية 
حيوية وتنفيذ برامج توجيه وتدريب 

مهني للطلبة.
الربوفي�صور  ���ص��ع��ادة  التفاقية  وق��ع 
عبداللطيف ال�صام�صي مدير جممع 
اأ�صامة  و�صعادة  العليا  التقنية  كليات 
لإجنازات  التنفيذي  الرئي�ض  ذهبية 
جينيو�ض"  "اإن  مب���خ���ت���رب  وذل�������ك 
التابع  امل���ت���ط���ور   InGenius
ل��ل�����ص��رك��ة وب��ح�����ص��ور م�����ص��وؤول��ني من 

الطرفني.

الطرفان  يعمل  التفاقية  ومبوجب 
بحثية  م���������ص����اري����ع  ت����ط����وي����ر  ع����ل����ى 
التقنيات  ب���ا����ص���ت���خ���دام  م�������ص���رتك���ة 
ت���ب���ادل  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  احل���دي���ث���ة 
امل���ع���ارف واخل������ربات واإت���اح���ة فر�ض 
لطلبة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل�����ربة  اك��ت�����ص��اب 
الكليات يف جمالت الرعاية ال�صحية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ف��ط وال���غ���از مع 
اأبحاث  ق��اع��دة  اإىل  ال��و���ص��ول  تي�صري 
العليا وال�صتفادة من  التقنية  كليات 
اإجنازات  �صركة  يف  اخل���رباء  خ��دم��ات 

على امل�صتوى البحثي.
ويف اإط������ار ال���ت���ع���اون اأي�����ص��ا ت��ع��م��ل " 
اإر�صاد  ب���رام���ج  " ل��ت��ق��دمي  اإجن������ازات 
برنامج  ل��ط��ل��ب��ة  م���ه���ن���ي  وت����وج����ي����ه 
الكليات  يف  الأع��م��ال  وري���ادة  البتكار 
ت�صميم  ب�����ص��اأن  ال��ت�����ص��اور  ع��ن  ف�صا 
امليداين  ال��ع��م��ل��ي  ل��ل��ت��دري��ب  ب���رام���ج 
وال����ت����دري����ب ال����داخ����ل����ي ل��ل��ط��ل��ب��ة يف 
واملعلومات  الكمبيوتر  علوم  ب��رام��ج 
تخ�ص�صات  يف  ال��ط��ل��ب��ة  وب���الأخ�������ض 

/ال�صيرباين/  الإل����ك����رتوين  الأم�����ن 
وال�صبكات وحلول الأعمال اإىل جانب 
متطلبات  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
التحول الرقمي يف الكليات من خال 
/هاكاثونات/  فعاليات  �صل�صلة  عقد 
جينيو�ض"/ "اإن  م��ن��ه��ج��ي��ة  ب��ات��ب��اع 

طورتها  ال���ت���ي   /InGenius
���ص��رك��ة اإجن�������ازات وال���ت���ي ت��دم��ج بني 
املب�صطة  والنماذج  الت�صميمي  الفكر 

املرنة  واملنهجيات  النا�صئة  لل�صركات 
من اأجل دعم رواد الأعمال الراغبني 
موؤثرة  رق��م��ي��ة  م�����ص��اري��ع  تاأ�صي�ض  يف 

ووا�صعة النطاق.
وثمن �صعادة الربوفي�صور عبداللطيف 
ال�صام�صي التعاون مع �صركة اإجنازات 
.. موؤكدا حر�ض الكليات على تعزيز 
التي  اجل��ه��ات  م��ع  ال�صراكة  ع��اق��ات 
تدعم ب�صكل كبري الفر�ض التدريبية 

يتعلق  ما  وخا�صة  للطلبة  والبحثية 
ت�صعى  التي  احلديثة  باملهارات  منها 
الكليات لتمكني طلبتها منها ليكونوا 

اأكرث مهنية وجاهزية للم�صتقبل.
واأ�صار اإىل اأن هذا التعاون ميثل فر�صة 
"اإجنازات"  م���ع  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
التكنولوجية  واحل���ل���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
للتدريب  فر�ض  توفري  �صيتم  حيث 

الداخلي وامليداين للطلبة والطاع 
على  وخ��ا���ص��ة  التقنيات  اأح���دث  على 
م�صتوى جمال الأم��ن الإلكرتوين و 
وغريها،  وال�صبكات  التقنية  احللول 
مما �صيتيح الفر�صة للطلبة وخا�صة 
الكمبيوتر  علوم  بربنامج  امللتحقني 
واملعلومات من ال�صتفادة من برامج 
مهاراتهم  تطوير  تدعم  متخ�ص�صة 
وفق احتياجات �صوق العمل امل�صتقبلية 

مبا يعزز جتربتهم التعليمية.
التعاون  تعزز  التفاقية  اأن  واأ���ص��اف 
البتكار  م�صتوى  على  الطرفني  بني 
امل�صاريع  وت�صجيع  الأع��م��ال  وري����ادة 
ال����ط����اب����ي����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����امل����ج����الت 
بالإ�صافة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
البحوث  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  م��ع��ا  للعمل 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة امل���������ص����رتك����ة وت����وف����ري 
هيئة  لأع�صاء  ال��ازم��ة  الت�صهيات 
الأفكار  لتنفيذ  والطلبة  ال��ت��دري�����ض 
مبتكرة  حلول  تخلق  التي  البحثية 

تلبي احتياجات املجتمع.
التزام  ذهبية  اأ�صامة  اأك��د  جانبه  من 
ال�����ص��رك��ة ب��ب��ن��اء ق�����درات حم��ل��ي��ة من 
الإم���ارات  دول���ة  مكانة  تعزيز  �صاأنها 
معربا عن   .. التكنولوجيا  يف جم��ال 
جينيو�ض  "اإن  خم��ت��رب  اأن  يف  ث��ق��ت��ه 
لل�صركة  ال��ت��اب��ع   "InGenius"
م�صاحة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  �صي�صهم 
اإمكانات  اإط��اق  يف  مبتكرة  اإبداعية 
ال��ط��ل��ب��ة وال�����ص��ب��اب مل�����ص��اع��دت��ه��م على 

تركيزه  ي���ت���زاي���د  ع�����امل  يف  ال���ن���ج���اح 
اأن خرباء  اإىل  واأ���ص��ار  الب��ت��ك��ار.  على 
تكنولوجيا التعليم لدى ال�صركة على 
ا�صتعداد تام لتقدمي جتربة تعليمية 
العليا  التقنية  كليات  لطلبة  فريدة 
من خال ا�صتخدام املمار�صات الذكية 
التفكري  ومنهجية  املرنة  والعمليات 
تطوير  م��ن  لتمكينهم  الت�صميمي 
ح��ل��ول ذك��ي��ة م��ل��م��و���ص��ة م���ن الطراز 
املحلية.  املجتمعات  خل��دم��ة  ال��ع��امل��ي 
وع���ل���ى ه��ام�����ض ت��وق��ي��ع الت���ف���اق���ي���ة ، 
ع��ر���ض جم��م��وع��ة م���ن ط��ل��ب��ة كليات 
التخ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م��ن  التقنية 
مناذج مل�صاريع تطبيقية حتمل اأفكارا 
وحلول مبتكرة قابلة للتطوير منها 
م�صروع "نظام ذكي للتحكم يف توازن 
لأ�صحاب  املتحرك  الكر�صي  و�صبط 
الذكي  "احلذاء  وم�����ص��روع  الهمم" 
ا�صتخدامه"  خ���ال  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج 
جوية  م��رك��ب��ة  "ت�صميم  وم�������ص���روع 

بدون طيار والتحكم بها عن بعد".

الإمارات و�سعت ال�سيا�سة الوطنية لتعزيزها 

ال�شحة النف�شية جزء اأ�شا�شي ل يتجزاأ من ال�شحة العامة

�شحة دبي حت�شد جائزة التميز يف اإدارة العمليات الت�شغيلية

كليات التقنية واإجنازات توقعان اتفاقية لتطوير م�شاريع بحثية م�شرتكة

مبادلة للرعاية ال�شحية وجي 42 توّقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز القدرات البحثية والعلمية يف الإمارات

•• دبي-وام:

املجتمع خال م�صاركتها يف  ال�صحة ووقاية  تعر�ض وزارة 
املقام حاليا يف مركز دبي   2021 اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 
ال�صحية"  املهن  م��زاويل  "تقييم  العاملي خدمتي  التجاري 
و"موافقات ترخي�ض املن�صاآت ال�صحية اخلا�صة" من خال 
التنبوؤية الذكية . تهدف اخلدمتان اىل  توظيف التقنيات 
اإجناز  م��دة  تقليل  و  جتربتهم  وحت�صني  املتعاملني  اإ�صعاد 
معاماتهم وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�صفافية ف�صًا 
عن مواءمة التطور ال�صريع للخدمات الذكية وتعزيزها و 
تت�صمنان خا�صية الت�صفح امل�صرتك مع التحكم مبا ميكن 
ال�صخ�صية  املعلومات  اإدخ��ال  حول  اخلدمة  مقدم  ي��راه  اأن 
اإ�صافة اإىل الدعم التنبوؤي خليارات املتعامل بتحليل ملفاته 
و  جديدة  م�صتندات  اأي  بتحميل  يقوم  ل  حتى  ال�صخ�صية 

عليه �صيتوقع النظام اخلدمات املرتبطة التي قد يطبقها 
مرئية  مكاملات  اخلدمتان  توفر  كما  ذل��ك.  بعد  امل�صتخدم 
تفاعلية  اإن�صانية  جتربة  على  للح�صول  ب�صريا  وتوا�صا 
تتيح موظف دعم من الوزارة لتعبئة البيانات حيث ينح�صر 
دور املتعامل يف تاأكيد املعلومات فقط كتابياً اأو �صوتًيا ح�صب 
تف�صيات املتعامل. واأكد �صمري اخلوري مدير اإدارة تقنية 
املعلومات اأن م�صرية رقمنة اخلدمات التي تقدمها الوزارة 
للمتعاملني حققت نقات نوعية لت�صريع التحول الرقمي 
امل�صتقبل ل�صمان  القائمة على تكنولوجيا  وابتكار احللول 
تقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني وم�صاركتهم يف ت�صميم 
خدمات  لتعزيز  العمل  موا�صلة  مع  اخل��دم��ات..  م�صتقبل 
الوزارة عرب دفع عملية التح�صني والتطوير امل�صتمر جلودة 
لتكون  املتعاملني  ور�صا  �صعادة  لتحقيق  املقدمة  اخلدمات 

اأ�صرع واأ�صهل واأكرث خ�صو�صية.

ال�شحة توفر تقنيات رقمية خلدمتي تقييم مزاويل 
املهن ال�شحية وترخي�س املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة



الثالثاء   19  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13370  
Tuesday    19   October   2021   -  Issue No   13370

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
عيادة  ر���ص��م��ي��ا  "�صحة"،  ال�����ص��ح��ي��ة 
للثدي  الإ���ص��ع��اع��ي  للفح�ض  متنقلة 
العاجية  اخل����دم����ات  اإدارة  حت����ت 
"�صحة"  ل�صركة  التابعة  اخلارجية 
بال�صراكة مع "اإي اآي اإن هيلث كري" 

و"�صيمنز هيلثينريز".
ام�ض،  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  تد�صني  ومت 
في�صر  بيرت  اإرن�����ص��ت  �صعادة  بح�صور 
الحتادية  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ري 
ل�����دى ال�����دول�����ة، وال����دك����ت����ور م�����روان 
للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  الكعبي 
بالإنابة يف �صركة "�صحة" والدكتورة 
نورة الغيثي، املدير التنفيذي بالإنابة 
اخلارجية  ال��ع��اج��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
م���ال���وي،  ب����ري  واأويل  "�صحة"  يف 
"�صيمنز  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  هيلثينريز" 
وج���ن���وب و����ص���رق اإف��ري��ق��ي��ا واأن���دري���ه 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  فرميان، 

كري". هيلث  اإن  اآي  "اإي 
وحتتوي العيادة املتنقلة احلديثة التي 
طورتها �صركة "اإي اآي اإن هيلث كري" 
على جهاز ت�صوير الفح�ض الإ�صعاعي 
من  اإن�صربي�صن"  "مامومات  للثدي 
ميتاز  وال���ذي  هيلثينريز"  "�صيمنز 

اإجراء  على  وق��درت��ه  العالية  بدقته 
فحو�صات الأ�صعة بجرعات منخف�صة 
الت�صوير،  ج��ودة  على  امل�صاومة  دون 
رعاية  ك���ب���رية يف  ق���ف���زة  مم���ا مي��ث��ل 
اإم��ك��ان��ي��ة احل�صول  امل��ر���ص��ى وت��ع��زي��ز 
جلميع  ال�صرورية  الفحو�صات  على 

اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي.
وت��ت��ك��ون ال��ع��ي��ادة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ طولها 
من  اأمتار،   3 وعر�صها  مرت   11.6
وغرفتني  ال����ث����دي،  ل��ف��ح�����ض  غ���رف���ة 
لتبديل املاب�ض ل�صمان اخل�صو�صية 
اإىل ج��ان��ب مكتب  ال��ت��ام��ة،  وال���راح���ة 
"�صامتك"،  بنظام  مت�صل  ا�صتقبال 
الإلكرتوين  املري�ض  وهو نظام ملف 
امل�صتخدم يف جميع مرافق "�صحة" .

املتنقلة  ال���ع���ي���ادة  ت�����ص��م��ي��م  وج�����رى 
الراحة  م���ن  ق����در  اأق�����ص��ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
يف  التحكم  ميكن  حيث  للمري�صات، 
العيادة  كما حت��ت��وي  احل����رارة  درج���ة 
اأعلى  ل�صمان  ال��ه��واء  معقمات  على 
معايري النظافة وال�صامة يف جميع 
الأوق�����ات، كما حت��ر���ض ال��ع��ي��ادة على 
ت��وف��ري خ��دم��ات��ه��ا لأ���ص��ح��اب الهمم 
من خال م�صعد كهربائي للكرا�صي 

املتحركة.
الكعبي، املدير  واأك��د الدكتور م��روان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ب���الإن���اب���ة يف 
"�صحة"  ح��ر���ض  "�صحة"،  ���ص��رك��ة 
لرعاية  التقنيات  اأح��دث  توفري  على 
املر�صى، واإيجاد الطرق التي متكنها 

م��ن تقدمي رع��اي��ة مم��ت��ازة للمر�صى 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ن��ازل��ه��م، م�����ص��ريا اإىل 
اأن��ه وم��ن خ��ال ال�صراكة مع �صيمنز 
كري،  هيلث  اإن  اآي  واإي  هيلثينريز 
لت�صوير  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادة  ���ص��ت��وف��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ات، لتقدمي  اأح����دث  ال���ث���دي، 

رعاية متميزة للمر�صى.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ال��دك��ت��ورة نورة 
بالإنابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي، 
اخلارجية  ال��ع��اج��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
"�صحة"  ال������ت������زام  "�صحة"،  يف 
اأهمية  ح��ول  املجتمع  اأف���راد  بتثقيف 
الفحو�صات الوقائية، م�صرية اإىل اأن 
جهود "�صحة" جنحت يف زيادة ن�صبة 
اأعمارهن  ت��رتاوح  اللواتي  ال�صيدات 

بني 40 و69 عاما، من حملة بطاقة 
ال�صحية  امل����راك����ز  مب���راج���ع���ة  ث���ق���ة، 
التابعة ل�صحة لإجراء ت�صوير الثدي 
 2012 ع��ام   28% من  الإ�صعاعي، 

اإىل %80.5 عام 2020.
ت�صعى  "�صحة"  ���ص��رك��ة  اإن  وق���ال���ت 
يراجعن  اللواتي  الن�صاء  عدد  لزيادة 
الثدي  ف��ح�����ض  لإج��������راء  م���راك���زه���ا 
الإ�صعاعي، من خال العيادة املتنقلة 
اجلديدة، ودعت الن�صاء اللواتي تزيد 
لديهن  اأو  ع��ام��ا   40 ع��ن  اأع��م��اره��ن 
ب�صرطان  ل��اإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  ع���وام���ل 
ال��ث��دي، لإج����راء ف��ح��و���ص��ات ت�صوير 

الثدي الإ�صعاعي بانتظام.
الرئي�ض  فرميان،  اأندريه  قال  بدوره 

هيلث  اإن  اآي  "اإي  ل�صركة  التنفيذي 
كري": " تعزز العيادة املتنقلة املزودة 
باأحدث تقنيات الت�صال الرقمية من 
اإمكانية الو�صول اإىل فح�ض الت�صوير 
اأكرب من  ملجموعة  للثدي  الإ�صعاعي 
ب�صكل  اإليه  يحتجن  اللواتي  الن�صاء 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صريا  ك��ب��ري، 
لتقريب  الدويل  التوجه  تن�صجم مع 
الرعاية ال�صحية للمجتمعات املحلية 
وتقدمي اخلدمات عن بعد يف جمالت 

الوقاية من ال�صرطان وعاجه.
الرئي�ض  م���ال���وي،  ب���ري  اأويل  وع���ل���ق 
"�صيمنز  ل���������ص����رك����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  هيلثينريز" 
وج���ن���وب و����ص���رق اإف��ري��ق��ي��ا ق���ائ���ا: " 

ن�صدد دائما على اأهمية الك�صف املبكر 
وهي الر�صالة الرئي�صية التي نريد اأن 
ك�صركة  ونحن  ال�صوء،  عليها  ن�صلط 
ملتزمون برفع م�صتوى الوعي حول 
نتعاون  اأن  وي�صعدنا  الثدي  �صرطان 
مع �صركة "�صحة" ون�صاندها لإجناز 
اأهمية  ح���ول  ال��ن�����ص��اء  تثقيف  مهمة 
برامج  وتنفيذ  الوقائية  الفحو�صات 
املتنقلة  العيادة  و�صتغطي  الفح�ض". 
حيث  العني،  مدينة  كذلك  اجلديدة 
�صتزور جميع مراكز "�صحة" بانتظام 
الفعاليات  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  و���ص��ي��ت��م 
واحلمات املختلفة يف اإمارة اأبوظبي، 
ب�صرطان  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة  واأب����رزه����ا 
"�صحة"  �صركة  تنظمها  التي  الثدي 

ل�صمان  ع��ام  كل  اأكتوبر من  �صهر  يف 
امل�صاواة يف ح�صول مر�صى ال�صرطان 

على الرعاية الازمة والتوعية.
العاجية  اخل�����دم�����ات  ت����وف����ر  ك���م���ا 
الثدي  ت�صوير  فحو�صات  اخلارجية 
اأربعة مراكز �صحية يف  الإ�صعاعي يف 
اأبوظبي هي: مركز بني يا�ض للرعاية 
م��دي��ن��ة خليفة  وم���رك���ز  ال�����ص��ح��ي��ة، 
ال�صحي،  البطني  وم��رك��ز  ال�صحي، 
للت�صخي�ض  ال���زع���ف���ران���ة  وم����رك����ز 
وال�����ف�����ح�����������ض ال�����������ص�����ام�����ل، ومي����ك����ن 
ل��ل��م��راج��ع��ات ح��ج��ز م���وع���د لإج�����راء 
/ الإ�صعاعي  ال��ث��دي  ت�صوير  فح�ض 
امل��ام��وغ��رام/ ع��رب الت�����ص��ال بالرقم 

.80050

•• دبي- وام: 

اأطلقت موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية برنامج ثقة لدعم مقدمي 
متوقع  غ��ري  ج�صيم  ط��ب��ي  ح���دث  ب��وق��وع  امل��ت��اأث��ري��ن  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

للمري�ض.
يهدف الربنامج اإىل تقدمي الدعم املعنوي والنف�صي لهذه الفئة كونهم 
املوؤ�ص�صة لتعزيز  اإطار ا�صرتاتيجية  الثانية" وذلك يف  "ال�صحية  ميثلون 
ال�صحة  تعزيز  ال�صوء على حمور  وت�صليط  العمل  بيئة  جودة احلياة يف 
التطور  حتقيق  م��ن  املوظفني  متكني  ثقافة  ون�صر  والذهنية  النف�صية 

الفكري والبدين والنف�صي.
املمار�صات  اأف�صل  على  اع��ت��م��ادا  و�صعه  مت  ال��ذي  "ثقة"  برنامج  ي�صعى 
الرعاية  مقدمي  ح��ق��وق  لتعزيز  العلمية  الأدل���ة  على  القائمة  العاملية 
العدالة  هي  اأ�صا�صية  وركائز  قيم   5 خال  من  احلالة  هذه  يف  ال�صحية 

والحرتام والتفهم والتعاطف والرعاية الداعمة وال�صفافية.
واعتمدت املوؤ�ص�صة جلنة مركزية ملتابعة وتنفيذ الربنامج مع الأخذ بعني 
اأ�صا�صي لتنفيذ الربنامج من  العتبار دعم ثقافة �صامة املر�صى كجزء 
خال و�صع ال�صيا�صات والإجراءات والتعليمات الداعمة و و�صع برنامج 
املوارد  حتديد  مع  بالتزامن  امل�صت�صفيات  يف  الربنامج  ملن�صقي  تدريبي 
للمري�ض،  ج�صيم  ح��دث  ح�صول  عند  الرعاية  مقدمي  لدعم  والأدوات 
اجلهات  جميع  مع  والعمل  الثانية"  "ال�صحية  مفهوم  ح��ول  والتوعية 

املعنية لدعم الربنامج وتطويره.
و اأكد �صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة الإمارات 
بال�صحة  اله��ت��م��ام  "ثقة"  برنامج  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ال�صحية  للخدمات 
على  وت��دري��ب��ه��م  ال��داع��م��ة  ال��ربام��ج  وت��وف��ري  ال�صحي  ل��ل��ك��ادر  النف�صية 
على  املحافظة  اأن  اإىل  م�صريا  الداعم  والتوا�صل  والتكيف  الإجهاد  اإدارة 
�صحتهم النف�صية من اأولويات املوؤ�ص�صة تقديرا للجهود ال�صتثنائية التي 

يقدمونها وجت�صيدا لتوجيهات القيادة احلكيمة باأهمية ودور خط الدفاع 
الأول وت�صحياتهم يف حماية �صحة جمتمع الإمارات.

واأ�صاف: "نحر�ض على اتخاذ التدابري كافة لتقدمي الدعم النف�صي من 
خال مراجعة احتياجاتهم وعقد الور�ض الدورية مل�صاعدة الكادر الطبي 
يف اخلط الأمامي على التعامل مع التحديات النف�صية ويهدف الربنامج 
فيها  ي�صعر  بيئة  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  امل��ر���ص��ى  �صامة  ثقافة  تعزيز  اإىل 
موؤ�ص�صاتهم  يف  مبهامهم  للقيام  بالدعم  ال�صحية  من�صاآتنا  يف  العاملون 
تبنت  فقد  املر�صى  رعاية  على  احلالة  ه��ذه  لتاأثري  اإدراك���ا  و  ال�صحية.. 
موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية هذا الربنامج نظرا لاأثر الناجم 
حال  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  مقدمي  على  الثانية  ال�صحية  ظ��اه��رة  ع��ن 

ح�صول حدث ج�صيم مرجعية علمية مدرو�صة" .
واأو�صحت الدكتورة نور املهريي مديرة اإدارة ال�صحة النف�صية يف املوؤ�ص�صة 
على  التنفيذ  مرحلة  دخ��ل  الثانية،  ال�صحية  لدعم  "ثقة"  برنامج  اأن 

م�صتوى امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية و�صيتم تقييم اأدائه وقيا�ض فعاليته 
ال��ربن��ام��ج بعد الن��ت��ه��اء م��ن درا���ص��ة بحثية  اإط���اق  اأن���ه مت  اإىل  م�صرية 
للوقوف على ال�صحة النف�صية للكادر الطبي يف حال وقوع حدث ج�صيم 
للمري�ض بهدف و�صع اخلطط والربامج املنا�صبة وتوفري مرجعية علمية 
مدرو�صة، من خال الوقوف على اأعرا�ض مثل الكتئاب والقلق وال�صغط 

والإجهاد النف�صي ب�صورة منهجية.
اأن  املوؤ�ص�صة  اإدارة اجلودة يف  العتال مدير  الدكتور زكريا  اأكد  من جانبه 
برنامج "ثقة" يدعم اأهداف املوؤ�ص�صة يف تعزيز ممار�صات اجلودة مبعايري 
عاملية حيث تعد ال�صحة النف�صية للكادر ال�صحي من املعايري الأ�صا�صية 
لتحقيق متطلبات العتماد الدويل للمن�صاآت ال�صحية وبالتايل يتكامل 
املوؤ�ص�صة،  تطبقها  التي  والتح�صينات  الإج����راءات  حزمة  م��ع  ال��ربن��ام��ج 
املوؤ�ص�صة  من�صاآت  جميع  اعتماد  وجت��دي��د  اعتماد  يف  اإجن��ازات��ه��ا  ملوا�صلة 

لتعزيز كفاءة وجودة اخلدمات ال�صحية.

•• دبي -وام:

اأعلنت جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية، وميديكلينيك ال�صرق 
الأو�صط، اإمتام اأول عمليات تربع بالكلى بوا�صطة الروبوت يف دولة الإمارات 
جديد  اإجن���از  يف  ب��دب��ي،  املدينة  م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  ملري�صني  بنجاح 
ملواجهة  مبتكرة  حلول  واكت�صاف  الطبي  البتكار  جمال  يف  دبي  مكانة  يعزز 

التحديات ال�صحية يف امل�صتقبل با�صتخدام اأحدث التقنيات.
اإجراء العمليتني اجلراحيتني ل�صتئ�صال الكلى ال�صليمة من متربعني  ومت 
اأحدث  با�صتخدام  �صاعات،  ثاث  ح��وايل  منهما  عملية  كل  وا�صتمرت  اأحياء، 
منظومات "دافن�صي" اجلراحية التي تعتمد على اأذرع روبوتية �صغرية حتاكي 
العام  املدير  الكتبي،  �صعادة عو�ض �صغري  واأكد  الطبيعية.  يد اجلراح  براعة 
اإجنازات  اإجن��ازا مهما ي�صاف لر�صيد  يعد  اأن ما مت  دب��ي،  ال�صحة يف  لهيئة 
دولة الإمارات والنجاحات التي حتققها دبي يف القطاع ال�صحي، الذي ي�صهد 
الطبية  الرعاية  واأنظمة  وبروتوكولته  �صيا�صاته  م�صتوى  على  لفتا  تطورا 

مبختلف تخ�ص�صاتها.
اأكرب  الإم����ارات مي��اث��ل  ودول���ة  دب��ي  ال�صحي يف  القطاع  " اإن  الكتبي:  وق���ال 
القطاعات ال�صحية تقدما يف العامل، وذلك مع توفر النخب الطبية والكوادر 
الب�صرية املتميزة، واأحدث التقنيات واحللول الذكية، اإىل جانب توفر اخلطط 
قدراتنا  زي���ادة  �صاأنها  م��ن  التي  التطويرية،  وال��ربام��ج  امل�صتقبلية  وال���روؤى 
التقدم  "لي�ض غريبا يف ظل  واأ���ص��اف:  القطاع احليوي".  هذا  التناف�صية يف 

اإجن��از مثل هذه العمليات اجلراحية  اأن يتم  الطبي الذي ت�صهده الإم��ارات، 
الدقيقة، التي اأجريت با�صتخدام اأف�صل التقنيات"، معربا عن تهانيه جلامعة 
الأو�صط،  ال�صرق  وميديكلينيك  ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد 
والفريق الطبي الذي اأجرى العمليتني، لنجاحهم ال�صتثنائي، معتربا ذلك 
حتول مهما من �صاأنه تاأكيد ريادة املنظومة ال�صحية يف الدولة وتعزيز حركة 

ال�صياحة العاجية اإليها من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل.

- فعالة ودقيقة.
واأو�صح الدكتور فرهاد جناحي، الأ�صتاذ امل�صاعد يف اجلراحة يف جامعة حممد 
بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية، وا�صت�صاري امل�صالك البولية وجراح زراعة 
اأن  املدينة،  الأع�صاء يف ميديكلينك م�صت�صفى  زراعة  الأع�صاء وع�صو فريق 
با�صتخدام وحدة حتكم  الروبوتية  ال��ذراع  اأ�صرف على  فريقا من اجلراحني 

مكنتهم من ا�صتئ�صال كلية املتربع عرب جروح �صغرية.
البطن  الكلى يف اجل��زء اخللفي من جتويف  " تقع  الدكتور جناحي:  وق��ال 
اأجهزة  وتوفر  اإليها،  الو�صول  ي�صعب  �صغرية  م�صاحة  وه��ي  الأم��ع��اء،  خلف 
الذراع الروبوتية نطاق حركة اأكرب نظرا ل�صغر حجم ذراع الروبوت باملقارنة 
اأم��را مفيدا  يعد  ما  ودقيقة، وهو  فعالة  بحركة  الإن�صان ومتتاز  مع مع�صم 
بال�صامة  تتميز  العميقة. كما  الت�صريحية  املناطق  التعامل مع  للغاية عند 
والأم��ان، حيث ت�صاعد اجلروح ال�صغرية مع التدخل الدقيق يف تقليل الأمل 
اإ�صابة الأمعاء، وبالتايل اخت�صار فرتة  واإح��داث الندب والتقليل من فر�ض 

املكوث يف امل�صت�صفى وت�صريع العودة اإىل احلياة الطبيعية".
واأ�صاف جناحي: "بالنيابة عن املر�صى واأ�صرهم وجميع العاملني يف جامعة 
والمتنان  ال�صكر  بجزيل  اأتوجه  ال�صحية،  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد 
جلميع املتربعني مل�صاهمتهم يف اإنقاذ العديد من الأرواح". واأجريت اجلراحة 
42 عاما، وكان يخ�صع  العمر  يبلغ من  اأحدهما  دبي،  ملري�صني مقيمني يف 
وتلقى  املتقدمة،  مراحله  كلوي يف  ق�صور  ب�صبب  الكلى  لغ�صيل  العملية  قبل 
يبلغ  الآخ��ر  واملري�ض  اأي�صا يف دبي،  الذي يعي�ض  الأ�صغر  �صقيقه  الكلية من 
اإىل دبي للتربع  32 عاما، وتلقى الكلية من ابن عمه الذي قدم  من العمر 

بكليته.

- اإجناز طبي.
اأحمد �صريف، مدير جامعة حممد بن را�صد  من جهته، قال الدكتور عامر 
للطب والعلوم ال�صحية: " نفخر يف اجلامعة اأن نكون جزءا من هذا الإجناز 
مب�صتوى  النهو�ض  ه��ي  اجلامعة  فر�صالة  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  امل��ه��م  الطبي 
امل��م��ار���ص��ات املبتكرة  ال�صحة يف دب��ي ودول���ة الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا م��ن خ��ال 
والرائدة. وياأتي جناح هذه العمليات اجلراحية الذي حتقق بف�صل التعاون 
ال�صامل.  الأكادميي  ال�صحي  النظام  ليوؤكد فاعلية  الإكلينيكني  �صركائنا  مع 
ونتوجه بال�صكر اجلزيل اإىل املتربعني، وفريق العمل اجلراحي وكل من �صاهم 
اإىل �صركائنا يف  اإجن��اح هذا الإجن��از. كما نتوجه بجزيل ال�صكر والتقدير  يف 
حملة "تربعكم حياة"، �صحيفة "الإمارات اليوم" ودائرة ال�صوؤون الإ�صامية 

منح  مل�صاهمتنا يف  غامرة  ب�صعادة  بدبي." واأ�صاف:" ن�صعر  والعمل اخلريي 
والعافية.  ال�صحة  التوفيق ومت��ام  لهم  ونتمنى  ال�صباب حياة جديدة  ه��وؤلء 
وحت�صن  املر�صى  معاناة  م��ن  كبري  ب�صكل  تخفف  اجلراحية  العمليات  ه��ذه 
نوعية حياتهم، وهو ما ين�صجم مع روؤية اجلامعة يف اأن ت�صبح حمورا عامليا 

خلدمة الإن�صانية".

- تطوير م�ستمر.
من جانبه، قال ديفيد هاديل، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة ميديكلينيك ال�صرق 
عملية  فارقة يف  ت�صكان عامة  اجلراحيتان  العمليتان  " هاتان  الأو���ص��ط: 
التطوير امل�صتمر لربنامج زراعة الكلى يف دبي. ومن خال دعم حكومة دبي 
�صوطا  الربنامج  قطع  ال�صحية،  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  وجامعة 
املدينة  م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  كلى  زراع��ة  عملية  اأول  اإج��راء  منذ  كبريا 
اأحدث  بتقدمي  اجلامعة  مع  بال�صراكة  ميديكلينيك  تفخر   .2016 عام  يف 

التقنيات اجلراحية واخلربات الطبية ملجتمع دولة الإمارات".
خ��ال احلملة  تغطيتها من  العمليتني مت  واح��دة من  تكاليف  اأن  اإىل  ي�صار 
الرم�صانية "تربعكم حياة"، التي اأطلقتها �صحيفة الإمارات اليوم بالتعاون 
مع دائرة ال�صوؤون الإ�صامية والعمل اخلريي بدبي وجامعة حممد بن را�صد 
للطب والعلوم ال�صحية يف �صهر رم�صان املا�صي لدعم مر�صى الف�صل الكلوي. 
وكانت احلملة قد جنحت يف جمع اأكرث من 22 مليون درهم اإماراتي لتغطية 

تكاليف عمليات الزراعة لثمانية وثاثني مري�صا.

ت�سمن للمر�سى التعايف ال�سريع للعودة اإىل حياتهم الطبيعية يف وقت اأق�سر من العمليات التقليدية  الروبوتية  اجلراحية  • العمليات 
اجلراحية الناجحة العمليات  بعد  جيد  ب�سكل  يتعافيان  • املتربعان 

القطاعات ال�سحية تقدما يف العامل مع توفر النخب الطبية واأحدث التقنيات واحللول الذكية اأكرث  مياثل  دبي  يف  ال�سحي  القطاع   : الكتبي  • عو�ش 
ال�سحة يف دبي وعموم الإمارات واأي�سا خارجها مبمار�سات مبتكرة ورائدة مب�ستوى  النهو�ش  اجلامعة  ر�سالة   : �سريف  عامر  • د. 

•• دبي-وام:

يف  للم�صاركة  الطلبات  تلقي  وب��دء  الت�صجيل  باب  فتح  واملوا�صات  الطرق  هيئة  اأعلنت 
جائزة دبي للنقل امل�صتدام بدورتها الثانية ع�صرة بالتعاون مع الحتاد العاملي للموا�صات 

العامة.
واأ�صارت اإىل اأنه مت تو�صيع نطاق اجلائزة يف هذه الدورة لت�صمل منطقة ال�صرق الأو�صط 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  وت�صتهدف  الإم����ارات،  على  فقط  القت�صار  ب��دل  اأفريقيا  و�صمال 
النفع  وجمعيات  واجلامعات  واملدار�ض  اخلا�صة  وال�صركات  احلكومية  و�صبه  احلكومية 
دبي  جلائزة  العام  الأم��ني  الها�صمي،  بكر  اأب��و  حممد  ولفت  املنطقة.  يف  املختلفة  العام 
اإدارة النقل البحري مبوؤ�ص�صة املوا�صات العامة يف هيئة الطرق  للنقل امل�صتدام، مدير 
 15 امل�صاركة يف اجلائزة بجميع فئاتها  اآخر موعد ل�صتام طلبات  اأن  اإىل  واملوا�صات 

من نوفمرب املقبل، و�صتتوىل اللجنة التحكيمية للجائزة اإجراء عملية التقييم املطلوب 
للم�صاركات على اأن يتم الإعان عن الفائزين باجلائزة يف الربع الأول من عام 2022.

للجائزة هي  الرئي�صة  الفئات  اإىل  اأ�صيفت  التي  الفئات،  اأن من بني  اإىل  الها�صمي  ونوه 
فئة املدينة الرائدة يف النقل امل�صتدام وهي من الفئات الرئي�صة، التي �صيتم من خالها 
�صتحظى  حيث  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  لت�صمل  امل�صاركة  نطاق  تو�صيع 
امل�صتدام مبا  النقل  الرائدة يف  لإب��راز جتاربها  رائعة  املنطقة بفر�ض  بلدان وم��دن هذه 
ي�صعد جمتمعاتها من خال تقدمي اأرقى خدمات النقل امل�صتدام واأكرثها اأمانا وراحة. 
مفاهيم  تتبنى  التي  باملدن  تعنى  امل�صتدام  النقل  يف  ال��رائ��دة  املدينة  فئة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
امل�صتقبلية، وتهدف هذه  امل�صتدام �صمن خططها احل�صرية وتوجهاتها  النقل  ومعايري 
الفئة اإىل اإلقاء ال�صوء على املبادرات والتوجهات املتبناة يف تطوير هذه املدن مبا يخدم 
للدخول يف  املدن  تر�صيح  العامة  للموا�صات  العاملي  الحت��اد  و�صيتوىل  امل�صتدام،  النقل 

اإدارة  ال�صرتاتيجية،  التنظيمي،  والإط���ار  احلوكمة  ه��ي:  معايري  اأرب��ع��ة  وف��ق  امل�صابقة 
اجلائزة  حتكيم  جلنة  قبل  من  امل�صاركات  تقييم  و�صيجري  البيئية  وال�صتدامة  التنقل 
يف  الت�صجيل  ب��اأن  الها�صمي  واأو�صح  امل�صتدام  النقل  يف  الأف�صل  الرائدة  املدينة  لختيار 
للجائزة/ الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  ب�صيطة  خطوات  باتباع  يتم  فئاتها  بجميع  اجلائزة 
امل�صاركني  والوقت على  اجلهد  عاملي  يوفر  الذي  الأمر   ،/www.rta.ae/dast
ويعزز من ممار�صات احلكومة الذكية ومبادرة التحول الاورقي، التي حتر�ض حكومة 
واأف��رادا والعمل  املتعاملني، موؤ�ص�صات  املعامات على  انتهاجها لت�صهيل جميع  دبي على 

امل�صتمر على اإ�صعادهم.
وتوقع اأن ت�صهد الدورة الثانية ع�صرة للجائزة م�صاركات حتمل طابعا مميزا وخمتلفا عن 
الدورات ال�صابقة للجائزة بالنظر ملا حتمله هذه امل�صاركات من جتارب متنوعة من بيئات 

خمتلفة متثل اإجنازات وجناحات يف جمال النقل امل�صتدام والقطاعات الداعمة له.

فتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف جائزة دبي للنقل امل�شتدام 

الإجناز الطبي اجلديد يتحقق بالتعاون بني )حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية( و)ميدكلينيك ال�سرق الأو�سط(

دبي ت�شهد اإجراء اأول عمليتني جراحيتني بوا�شطة الروبوت للتربع بالكلى

�شحة تطلق عيادة متنقلة لفح�س الثدي الإ�شعاعي

الإمارات للخدمات ال�شحية تطلق برنامج ثقة لتعزيز ال�شحة النف�شية ملقدمي الرعاية ال�شحية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

عدد  اأن  ال���رب  دار  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
امل�صاريع اخلريية والإن�صانية التي 
جمهورية  يف  اجل��م��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
الفرتة  خ��ال  ال�صقيقة  ال�����ص��ودان 
من 2015 وحتى �صبتمرب املا�صي 
م�صروعا   9421 بلغت   ،2021
اأجنزت جزءا كبريا منها،  تنمويا، 
اجلزء  تنفيذ  على  العمل  ويجري 
و�صلت  اإجمالية  بتكاليف  الآخ���ر، 
اإىل 67 مليونا و936 األفا 627 

درهما.
 وق���ال ع��ب��د ال��ق��ادر ال��ري�����ض نائب 
دار  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ال�����رب   اإن م�����ص��اري��ع اجل��م��ع��ي��ة يف 
الأعوام  م��دار  على  ال�صقيق،  البلد 
املا�صية، توزعت بني عدة جمالت 
والإح�صان  اخل��ري  لعمل  رئي�صية 
واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  وم�����ص��اع��دة 
ال��ت��ن��م��ي��ة هناك،  ع��م��ل��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
وم�صاريع  امل�������ص���اج���د،  ب���ن���اء  ه����ي 
املنتجة،  املياه، ودعم الأ�صر  توفري 
وم�صاريع الوقف اخلريي، بجانب 

امل�صاريع اخلريية املتنوعة.
واأك���د " ع��ب��دال��ق��ادر ال��ري�����ض  " اأن 
تنفيذ  "دار الرب" يف  ا�صرتاتيجية 

والإن�صانية  اخل���ريي���ة  امل�����ص��اري��ع 
دول  م����ن  وغ�������ريه  ال���������ص����ودان  يف 
اإقامة  على  تركز  املحتاجة  العامل 
التنموية  وامل�����ب�����ادرات  امل�������ص���اري���ع 
الكبري  ال��ت��اأث��ري  وذات  املُ�صتدامة، 
جمتمعاتها  يف  ال��ن��ط��اق  ووا����ص���ع 
العوائد  تعزيز  بهدف  واأوط��ان��ه��ا، 
الإيجابية والآثار احلميدة طويلة 
وامل�صاريع  الإن�صاين  للعمل  امل��دى 
اخل���ريي���ة، و���ص��م��ول��ه��ا لأك����رب عدد 
والفقراء،  املحتاجني  م��ن  ممكن 
وت���رج���م���ة روؤي������ة دول�����ة الإم�������ارات 
يف ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي املُ�����ص��ت��دام يف  
ر�صالة  ونقل  الفقرية،  املجتمعات 
واحل�صارية  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال���دول���ة 

لدول العامل. و�صعوبها.

اجلهود  اإىل   “ “الري�ض  واأ����ص���ار 
طواقم  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية، 
املخت�صة،  وف����رق����ه����ا  اجل���م���ع���ي���ة 
وال����ع����م����ل ال�������������دوؤوب ������ص�����واء من 
اأو  مكاتبها داخ��ل دول��ة الإم����ارات، 
امليدانية،  ال��ع��م��ل  رح����ات  خ���ال 
م�صاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ل���اإ����ص���راف 
والإن�صانية  اخل���ريي���ة  اجل��م��ع��ي��ة، 
العمل  �صري  ومتابعة  والتنموية، 
عليها  والتدقيق  وامل��راق��ب��ة  فيها، 
لل�صروط  م���ط���اب���ق���ت���ه���ا  وم��������دى 
واملعايري، ور�صد احتياجات النا�ض 
مناطقهم،  ومتطلبات  وهمومهم 
يف ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل، عرب 
اأفريقيا  ل�صيما  اخلم�ض،  ق��ارات��ه 

واآ�صيا.
وتف�صيًا قال ه�صام علي الها�صمي 
نائب   - الإدارة  جمل�ض  –  ع�صو 
دار  جمعية  يف  التنفيذي  الرئي�ض 
الرب، اأن قوائم م�صاريع "دار الرب" 
بجمهورية  امل����ذك����ورة  ال���ف���رتة  يف 
ت�صييد  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��ل��ت  ال�������ص���ودان، 
الم���ت���داد  ع���رب  م�����ص��ج��دا   459
اجلغرايف لل�صودان، بتكلفة اإجمالية 
و941  األفا  و122  مليونا   39
و709  اآلف   5 واإن�����ص��اء  دره���م���ا، 
لتوفريها لأغرا�ض  م�صروع مياه، 

وال�صتخدامات  وال�����ري  ال�����ص��رب 
املدنية الأخرى، بكلفة 13 مليونا 

و240 األفا و632 درهما.
“اأن  ال��ه��ا���ص��م��ي  “ه�صام  اأ�����ص����اف 
ال�صودان  يف  الرب"  "دار  م�صاريع 
ت�������ص���م���ن���ت اأي���������ص����ا دع�������م الأ�����ص����ر 
ال�صودانية املنتجة، مبليونني و41 
ودع���م  ومت���وي���ل  دره����م����ا،  و312 
م�����ص��اري��ع ال��وق��ف اخل���ريي بقيمة 
األف  و546  مايني   9 اإجمالية 
و719 درهما، ، من تربعات ودعم 
امل��ح�����ص��ن��ني  م��ن اأه����ايل الإم�����ارات، 
امل�صاريع  كما �صرفت اجلمعية يف  
قيمته   م����ا   ، الأخ��������رى  اخل����ريي����ة 
و23  األ����ف����ا  و985  3مايني 
درهما. ولفت " الها�صمي “اإىل اأن 
م�صاريع اجلمعية يف البلد ال�صقيق 
ال���واق���ع  اأر��������ض  ع���ل���ى  ال����ن����ور  راأت 
تربعات  ثم  وم��ن  اأوًل  اهلل  بف�صل 
وع�����ط�����اء امل���ح�������ص���ن���ني واأ�����ص����ح����اب 
الأيادي البي�صاء يف الإمارات، من 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����ض 
ال�صكر  جزيل  ع��ن  معرباً  ال��دول��ة، 
وامل�صاهمني  للمتربعني  والتقدير 
يف دعم م�صاريع اجلمعية التنموية 
وم����ب����ادرات����ه����ا الإن�������ص���ان���ي���ة ح���ول 

العامل.

وزراء ل�)وام(: امليزانية الحتادية لالإمارات تدفع عجلة التنمية والإجناز وتعزز م�شرية اخلم�شني
•• اأبوظبي-وام:

اأكد وزراء القت�صاد و الرتبية والتعليم و تنمية املجتمع اأن امليزانية الحتادية 
اجلديدة لدولة الإمارات لل�صنوات اخلم�ض املقبلة جت�صد نهج الإمارات الرا�صخ و 
روؤية القيادة الر�صيدة بدفع عجلة التنمية والبناء والإجنازات مبا يواكب م�صرية 
اأبناء  الدولة للخم�صني عاما املقبلة ويحقق الرفاهية واحلياة الكرمية جلميع 

الوطن.
"وام" اإن ميزانية الحتاد  اأنباء الإم��ارات  ل�"وكالة  ال��وزراء يف ت�صريحات  وقال 
ال�صخية تدعم النطاقة القوية ل�صنوات احتادية اأكرث اإجنازا ومتيزا وتاأثريا 
دولة  ت�صعى  التي  املئوية  الأه���داف  نحو  املقبلة  للخم�صني  واث��ق  وطني  لعبور 

الإمارات قيادة و�صعبا لتج�صيدها واقعا يف 2071.
فمن جانبه قال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير القت�صاد اإن اعتماد جمل�ض 
الوزراء للميزانية الحتادية اجلديدة لدولة الإمارات لل�صنوات اخلم�ض املقبلة 
لتكون اأكرب ميزانية يف تاريخ دولة الإمارات دليل وا�صح على اأن الدولة ما�صية 
بدعم وتوجيهات قيادتها الر�صيدة يف طريق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة باأ�ص�ض 
قوية ومتينة وعازمة على ال�صتعداد للخم�صني مبقومات متكاملة يف خمتلف 
املجالت وهي موؤ�صر وا�صح على قوة الو�صع القت�صادي واملايل لدولة الإمارات 
عامليا  تناف�صيتها  ورفع  العاملي  القت�صاد  خريطة  على  مكانتها  لتعزيز  وال�صعي 
والأعمال  وامل���ال  وال���ص��ت��ث��م��ار  للتجارة  رائ���دة  ووج��ه��ة  حيويا  م��رك��زا  بو�صفها 

وال�صياحة.
كوفيد- جائحة  فر�صتها  التي  التحديات  من  الرغم  "على  معاليه:  اأ�صاف  و 
العامل، تعلن  اقت�صادات  على  متتاليني  عامني  من  يقرب  ما  مدى  على   19
لل�صنوات  تاريخها للخطة اخلم�صية  اأكرب ميزانية يف  اليوم عن  الإم��ارات  دولة 
بر�صالة  لتبعث  دره��م  مليار   290 تبلغ  اإجمالية  وبقيمة   2026-2022
الوطني  القت�صاد  واأن  متزايدة،  بوترية  م�صتمرة  التنمية  م�صرية  باأن  وا�صحة 
اأي�صا  امليزانية  وتثبت هذه  كوفيد19-  بعد  ما  عالية يف مرحلة  بكفاءة  يدخل 
القطاعات  خمتلف  يف  التنموية  وامل�صاريع  التطوير  على  احلكومي  الإنفاق  اأن 

�صي�صهد منحى اإيجابيا خال ال�صنوات اخلم�ض املقبلة.
روؤية  الذي ر�صخته  الثابت  الإم��ارات  امليزانية تعك�ض نهج  اأن هذه  واأك��د معاليه 
القيادة الر�صيدة بتوا�صل عجلة التنمية والبناء والإجنازات يف كل الأحوال مع 
امليزانية اجلديدة  اإىل فر�ض.. ومن خال  التحديات  ت�صافر اجلهود لتحويل 
والتنمية  والتعليم  احلكومية  ال�صوؤون  تعزيز  على  كبرية  ب�صورة  رك��زت  التي 
القت�صادية والجتماعية وتطوير البنى التحتية وال�صتثمار �صتتمكن اجلهات 
احلكومية يف الدولة من قيادة م�صرية التقدم والزده��ار خال املرحلة املقبلة 
بكفاءة من خال متابعة وتنفيذ ال�صرتاتيجيات الهادفة لتحقيق منو اقت�صادي 
متوازن يف خمتلف القطاعات وتنفيذ م�صاريع اخلم�صني واخلطط ال�صتباقية 
اخلا�ض،  القطاع  ق��وة  وتعزيز  وج��اذب��ة  تناف�صية  اأع��م��ال  بيئة  لتطوير  للدولة 
على  وي��ق��وم  وا���ص��ت��دام��ة  م��رون��ة  اأك���رث  اقت�صادي  من���وذج  نحو  التحول  وت�صريع 

البتكار واملعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي واجتاهات وقطاعات امل�صتقبل، 
والرتقاء مبكانة الإمارات على خمتلف موؤ�صرات التناف�صية العاملية".

اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اإبراهيم احلمادي  بن  اأك��د معايل ح�صني  من جهته 
وخططها  واأهدافها  مبوؤ�صراتها  الحت��ادي��ة  للميزانية  ال���وزراء  جمل�ض  اعتماد 
الأداء  ك��ف��اءة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  ير�صخ  الوا�صحة  امل�صتقبلية  الإ�صرتاتيجية 
اختطها  م�صبوقة  وغ��ري  ديناميكية  عمل  منهجية  تعتمد  كونها  والفاعلية 
الواقع احلايل والنظرة  الر�صيدة بعد درا�صات م�صتفي�صة تتوافق مع  حكومتنا 

امل�صتقبلية واعتماد الآليات وامل�صرعات للتحكم يف ن�صب الإجناز.
و قال معاليه اإن قطاع التعليم العام واجلامعي ا�صتحوذ على ما ن�صبته 16.3% 
من اإجمايل امليزانية، وهذا موؤ�صر مهم على اهتمام القيادة بالتعليم وتوظيف 
اأن  اإىل  ا�صتدامته، م�صريا  والعمل على  القطاع احليوي  الإمكانات خلدمة هذا 
وحتقيق  للدولة،  اخلم�صية  اخلطة  عجلة  دف��ع  يف  �صت�صهم  الحت��ادي��ة  امليزانية 
وتفعيل  ل��ل��وط��ن،  التنموية  وال���روؤي���ة  التفا�صيل  اأدق  ت��راع��ي  ك��ون��ه��ا  اأه��داف��ه��ا 

ا�صرتاتيجيات حديثة ت�صاعف من حجم الإجناز.
و اأ�صاف معاليه اإن قطاع التعليم العام واجلامعي يحظى بالهتمام البالغ من 
القيادة، وهو ما يدفعنا اإىل موا�صلة جهودنا يف تطوير التعليم وبناء منظومة 
لو�صع  ال��ع��م��ل  ف���رق  وا���ص��ت��ن��ف��ار  ال��وط��ن،  وط��م��وح��ات  تطلعات  ت��واك��ب  ع�صرية 
الأولويات والربامج واملبادرات حتقيقا خلطط اخلم�صية، واأجندتها، مبا ي�صهم 

يف املح�صلة النهائية يف ترجمة الروؤى واخلطط اإىل واقع فعلي.

بدورها اأكدت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع اأن اإقرار 
جمل�ض ال��وزراء برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل" امليزانية اخلم�صية  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
وبنمو  درهم  مليار   290 باإجمايل   2026-2022 لاأعوام  لاحتاد  العامة 
%17.2 عن امليزانية ال�صابقة له دللت كبرية وانعكا�صات كثرية ت�صرع وترية 
عبورا  وت��اأث��ريا  اإجن��ازا ومتيزا  اأك��رث  احتادية  ل�صنوات  قوية  بانطاقة  الإجن��از 
للخم�صني املقبلة ونحو الأهداف املئوية التي ت�صعى دولة الإمارات قيادة و�صعبا 
ظل  يف  ج��اءت  امليزانية  ه��ذه  اإن  معاليها  وقالت   .2071 يف  واقعا  لتج�صيدها 
اإجنازين و�صبقني تاريخيني اأي�صا، هما موقع الجتماع يف اك�صبو دبي 2020، 
رافق  ال��ذي  اجلديد  بت�صكيلها  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  الأول  الجتماع  وكونه 
الإعان عن املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي يف دولة الإمارات م�صرية اإىل اأن 
ميزانية الحتاد ال�صخية تدعم با حدود الفرق واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 
وموا�صلة  النوعية،  وامل��ب��ادرات  التحولية  امل�صاريع  اأف�صل  لتج�صيد  ال��دول��ة  يف 

الدفع بعجلة التنمية نحو اإجنازات �صريعة تعزز تناف�صية دولة الإمارات.
لقطاع  دائ��م��ا  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  ال��ت��ي متنحها  والأول���وي���ة  ال��دع��م  وثمنت معاليها 
امليزانية  من  الأك��رب  الن�صبة  على  ت�صتحوذ  التي  الجتماعية  واملنافع  التنمية 
الجتماعية،  ال�صوؤون  قطاع  �صمنها  ومن   ،41.2% وهي   2022 لاحتاد 
وذلك ما يرتجم واقعا حقيقة اأن املواطن هو اأول وثانيا وثالثا يف روؤية توفري 

اأف�صل اخلدمات التي تعزز اأف�صل جودة حياة يف دولة الإمارات.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن و�شام 
اليوبيل الف�شي لأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة

•• ال�سارقة -وام:

ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
باإمارة  ال�صرطية  العلوم  اليوبيل الف�صي لأكادميية  2021م ب�صاأن و�صام  40ل�صنة  املر�صوم الأمريي رقم 

ال�صارقة.
ال�صارقة  باإمارة  ال�صرطية  العلوم  لأكادميية  الف�صي  اليوبيل  و�صام  يعتمد  اأن  على  الأم��ريي  املر�صوم  ن�ض 
املرفق بهذا املر�صوم على اأن مينح لأع�صاء جمل�ض اإدارة الأكادميية و موظفيها من الع�صكريني واملدنيني 
تاريخ  من  املر�صوم  بهذا  يعمل  الأك��ادمي��ي��ة.  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  يعتمدهم  الذين  احلاليني  اأو  ال�صابقني 

�صدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�صه، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

علي را�شد النعيمي يلتقي رئي�س جمموعة ال�شداقة الربملانية الإماراتية - الربازيلية

تزامنًا مع احتفالت اخلم�شني.. م�شلم بن حم يتكفل بدرا�شة 50 طالبًا 

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل الدكتور علي را�صد النعيمي رئي�ض جلنة �صوؤون 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  يف  واخلارجية  والداخلية  الدفاع 
رئي�ض  بول�صونارو  اإدواردو  �صعادة  دب��ي،   2020 اإك�صبو  مبقر 
جم��م��وع��ة ال�����ص��داق��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة-ال��ربازي��ل��ي��ة يف 

جمل�ض النواب الربازيلي.
جرى خال اللقاء الذي ح�صره �صعادة �صالح اأحمد ال�صويدي 

الدولة لدى جمهورية الربازيل الحتادية بحث �صبل  �صفري 
�صتى  يف  املجل�صني  بني  الربملانية  والعاقات  التعاون  تعزيز 
خمتلف  حيال  والتن�صيق  التوا�صل  تعزيز  واأهمية  امل��ج��الت 
الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك �صيما خال امل�صاركة يف املحافل 

الربملانية الدولية، واأن�صطة الحتاد الربملاين الدويل.
و اأكد معايل النعيمي عمق عاقات ال�صداقة والتعاون القائمة 
بامل�صاركة  م�صيداً  ال��ربازي��ل،  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
اأهمية  و�صدد على  دبي   2020 اأك�صبو  الربازيلية يف معر�ض 

تعزيز التوا�صل والتعاون يف خمتلف املجالت.
م��ن جهته اأك���د ب��ول�����ص��ون��ارو اأه��م��ي��ة ال��ع��اق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
النقا�ض  وموا�صلة  ال��زي��ارات  بتبادل  تتعزز  التي  و  املجل�صني 
له  و�صلت  ما  يج�صد  مبا  الق�صايا  خمتلف  حيال  والتن�صيق 
عاقات ال�صداقة و ال�صراكة القائمة بني البلدين من تطور 
2020 دبي تظاهرة اقت�صادية عاملية  اإك�صبو  اإن  ومنو. وقال 
واقت�صادية  ا�صتثمارية  وفر�صاً  لانفتاح  اأرح��ب  اآف��اق��اً  تفتح 

واعدة ملختلف الدول امل�صاركة.

•• العني - الفجر

تكفل ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم العامري ع�صو املجل�ض ال�صت�صاري الوطني لإمارة 
الدرا�صية  وامل�صروفات  الر�صوم  بكامل   ، حم  بن  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأبوظبي 

خلم�صني طالباً بالتزامن مع احتفالت الدولة باليوم الوطني اخلم�صني .
اأهمية خا�صة ونحن يف  العام  الوطني هذا  باليوم  احتفالنا  يكت�صب  ال�صيخ م�صلم:  وقال 
»عام اخلم�صني« الذي حققت خاله دولة الإمارات العربية املتحدة العديد من الإجنازات 
املهمة، وحولت التحديات اإىل فر�ض واعدة، بف�صل الروؤية الثاقبة والتوجيهات ال�صديدة 

للقيادة الر�صيدة .
تاأ�صي�ض  منذ  الفريدة  الإجن���ازات  من  العديد  حققت  الإم���ارات  اإن  م�صلم:  ال�صيخ  وتابع 
ال�صيخ زايد  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  املوؤ�ص�ض  الروؤية احلكيمة للباين  الحت��اد، بف�صل 
بن �صلطان اآل نهيان، والتي اأر�صتها القيادة الر�صيدة من خال حر�صها الدائم على رخاء 

وازدهار الوطن و�صعادة جميع املقيمني على اأر�صه.
ال�صيخ  ال�صمو  اإىل �صاحب  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  ونرفع  املنا�صبة  وننتهز هذه 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  واإىل  اهلل،  ال��دول��ة، حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

وويل عهده الأمني �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة و اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�ض الأعلى لاحتاد 
اأن يحفظ قادتنا واأن ي�صدد خطاهم يف  حكام الإم��ارات، واإىل �صعب الإم��ارات احلبيبة و 
املزيد من الإجن��ازات واملكت�صبات ويلبي  ال�صاملة لتحقيق  البناء والتنمية  تعزيز م�صرية 

اأماين وتطلعات اأبناء هذا الوطن املعطاء.
اللفتة الكرمية من جانبه م�صيدين  ال�صيخ م�صلم بن حم على هذه  و�صكر ذوو الطاب 
بجهوده يف تقدمي العون املادي والعيني للموؤ�ص�صات والأفراد وهو ما يعك�ض قيم التعاون 

والتكافل والت�صامح التي ينعم بها جمتمع الإمارات.

حاكم الفجرية ي�شتقبل �شفري 
الدولة لدى رو�شيا

•• الفجرية-وام: 

الأعلى حاكم  املجل�ض  ال�صرقي ع�صو  بن حممد  ال�صيخ حمد  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
�صفري  اجلابر  �صلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �صعادة  الرميلة،  ق�صر  يف  الفجرية، 

الدولة لدى رو�صيا الحتادية، الذي قدم لل�صام على �صموه .
والنجاح  التوفيق  له  ومتنى  ال�صفري،  ب�صعادة  الفجرية  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ورح��ب 
دولة  القائمة بني  امل�صرتك  والتعاون  ال�صداقة  وتوطيد عاقات  تعزيز  يف مهامه يف 

الإمارات ورو�صيا الحتادية ال�صديقة .
ح�صر اللقاء �صعادة حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان الأمريي بالفجرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�صاند  اآند  "�صن  �صركة  مع  وبالتعاون  اأمنية"،  "حتقيق  موؤ�ص�صة  قامت 
�صبورت�ض" للماب�ض الريا�صية، ومركز"فيت ريببلك" لتعليم ال�صباحة، 
ال�صباحة �صمن  تعّلم  بدء  �صنوات( يف  عنايه )8  الطفلة  بتحقيق حلم 

�صة. اأجواء احرتافية ُمتخ�صّ
الطفلة  بتزويد  قامت  ق��د  �صبورت�ض"،  �صاند  اآن��د  "�صن  �صركة  وك��ان��ت 
ال�صباحة  م�صتلزمات  يف  منتجاتها  اأح��دث  من  كامل  بطقم  "عنايه" 
والذي �صّم لبا�ض ال�صباحة مع غطاء للراأ�ض، نظارات ال�صباحة وحتى 

املنا�صف الفاخرة حتى تبداأ رحلتها يف ال�صباحة باأناقة لفتة.
"عنايه  الطفلة  اإىل  دب��ي  ريبابليك" يف  "فيت  ق��ّدم مركز  وم��ن جانبه 
قام  كما  عائلتها.  مع  النادي  يف  ا�صتقبالها  عند  ع��ام  مل��دة  ا�صرتاكاً   "
اأخ�صائيو النادي باإجراء الختبارات لتحديد م�صتواها يف ال�صباحة قبل 

البدء بالتدريب.
وبهذه املنا�صبة توّجه هاين الزبيدي، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة "حتقيق 
اأمنية" بال�صكر والتقدير اإىل مركز "فيت ريبابليك  واإىل �صركة "�صن 
اآند �صاند �صبورت�ض"  على م�صاهمتهم املُجزية يف حتقيق اأمنية الطفلة 
" عنايه " والتي اأنارت حياتها بال�صعادة وزودتها بالأمل يف ق�صاء اأوقات 

رائعة بعيداً عن اآلم املر�ض واأروقة امل�صت�صفيات.
الرائدة  ال�صركات  مع  بيد  ي��داً  نتعاون  اأن  "ُي�صعدنا  الزبيدي:  واختتم 
يف الإمارات �صمن �صعيها لتاأدية م�صوؤولياتها املجتمعية، وكلنا ثقة باأن 
ُي�صهم يف ن�صر  هذه امل�صاعر النبيلة يف رّد اجلميل لأر���ض اخلري �صوف 

ال�صعادة واملحبة بني جميع اأفراد املجتمع".

اأمنية حُتّقق حلم طفلة يف تعّلم ال�شباحة

بتكاليف بلغت 67.9 مليون درهم

»دار الرب« تنفذ م�شاريع اإن�شانية 
وتنموية يف ال�شودان  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

ك�صف جناح اململكة املتحدة يف اإك�صبو 
اإط����اق  ���ص��ي��ت��م  اأن�����ه  دب����ي   2020
الإ�صكتلندية  الف�صاء  ا�صرتاتيجية 
اإك�صبو  م���ع���ر����ض  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����ال 
الأربعاء  غ��دا  وذل��ك  دب��ي،   2020
20 اأكتوبر اجلاري يف جناح اململكة 
تنظمها  والتي  املعر�ض،  يف  املتحدة 
وكالة التطوير الدويل الإ�صكتلندي 
وال�صتثمار  التجارة  ب�صوؤون  املعنية 
اإطاق  اإ�صكتلندا. وياأتي  الدولية يف 

ال�صرتاتيجية يف اإطار "يوم الف�صاء 
عر�ض  �صيتم  حيث  الإ�صكتلندي"، 
م�����ص��ت��ج��دات قطاع  واآخ�������ر  اأح�������دث 
بح�صور  املتحدة  اململكة  يف  الف�صاء 
ن��خ��ب��ة م��ن ق����ادة و���ص��ن��اع ال���ق���رار يف 
الإم����ارات  الف�صاء م��ن دول���ة  ق��ط��اع 
اإيفان  الفعالية  و�صيفتتح  وال��ع��امل. 
والتجارة  الأع����م����ال  وزي�����ر  م���اك���ي، 
اإ�صكتلندا،  يف  وال�صركات  وال�صياحة 
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  �صيلقي  ال����ذي 
داخل جناح اململكة املتحدة يف اإك�صبو 
الفعالية  و�صت�صتمر  دب��ي.   2020

على مدار اليوم، لت�صلط ال�صوء على 
اإ�صكتلندا،  يف  املزدهر  الف�صاء  قطاع 
اإىل جانب اآخر الأبحاث والبتكارات 
قطاع  يعد  حيث  اململكة،  يف  الرائدة 
منواً  الأ���ص��رع  اإ�صكتلندا  يف  الف�صاء 
مدينة  اأن  حيث  املتحدة،  اململكة  يف 
مدن  اأك����رب  م��ن  وه���ي  "غا�صكو" 
الأكرب  العدد  وتطور  ت�صنع  الباد، 
باأي  مقارنة  ال�صناعية  الأقمار  من 
وتت�صمن  اأوروب��������ا.  يف  اآخ�����ر  م���ك���ان 
فعالية اإطاق ا�صرتاتيجية الف�صاء 
التي  احل����وار  ج��ل�����ص��ات  م��ن  �صل�صلة 

امل�صرتك  ال���ع���م���ل  اأه���م���ي���ة  ت���ت���ن���اول 
املحلي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اون 
تلعبه  ال�������ذي  وال����������دور  وال����������دويل 
اإىل  اإ�صافة  الف�صاء،  يف  ال�صتدامة 
املتعلقة  والتطلعات  الأف��اق  مناق�صة 
مع   2050 ع��ام  يف  الف�صاء  بقطاع 
جم���م���وع���ة م����ن الأك����ادمي����ي����ني من 
اإ���ص��ك��ت��ل��ن��دا ودول������ة الإم���������ارات. كما 
"اقرتاحات  اأي�صاً  الفعالية  �صت�صهد 
�صتعر�ض  التي  الف�صائية"  الرتتان 
ال��ف�����ص��اء مقرتحات  ���ص��رك��ات  ف��ي��ه��ا 
ل����اأع����م����ال وت����ق����دم جم���م���وع���ة من 

الأف���ك���ار اإىل اجل��م��ه��ور ال����دويل من 
يف  وامل�صتثمرين  امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب 

جمال الف�صاء.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تر�صيخ  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة  ت���وا����ص���ل 
مكانتها �صمن قائمة اأف�صل اجلامعات 
لت�صنيف  وف�����ق�����اً  وذل�������ك  ال���ع���رب���ي���ة 
للجامعات  �صيموند"  "كوكاريللي 
ذلك  ي��اأت��ي   .2022 ل��ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
التي  امل���ت���م���ي���زة  ال����ن����ج����اح����ات  ع���ق���ب 
العام  ت�صنيف  يف  اجل��ام��ع��ة  حققتها 
املا�صي، حيث ا�صتطاعت احلفاظ على 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�صنيف  يف  �صدارتها 
التدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء  ت��ن��وع  ح��ي��ث 
وال���ط���ل���ب���ة ال����دول����ي����ني وامل�����دخ�����ات 
اأبوظبي  جامعة  وح�صدت  البحثية.  
موؤ�ص�صة   180 ب��ني  م��ن   37 املرتبة 
موؤ�صرات  وف����ق  م��رم��وق��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
اأ�ض"  "كيو  بتن�صيف  اخلا�صة  الأداء 
 ،2022 ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ام 

اأف�صل  �صمن  ال�����ص��دارة  يف  جعلها  م��ا 
املنطقة.   يف  اجل��ام��ع��ات  م��ن   21%
اأداًء  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا 
املتو�صط  م��ن   55.7٪ بن�صبة  اأع��ل��ى 
قدرها  ب��زي��ادة  املنطقة،  الإج��م��ايل يف 
الرغم  وعلى  املا�صي.  العام  عن   7٪
من حداثة ن�صاأتها كموؤ�ص�صة تعليمية 
اأبوظبي  جامعة  ا�صتطاعت  خ��ا���ص��ة، 
حت��ق��ي��ق جن����اح ك���ب���ري، ح��ي��ث اأح�����رزت 
البحث  جم���الت  يف  ملحوظاً  تقدماً 
الت�صنيف  م��ن��ذ  وح��ق��ق��ت  ال��ع��ل��م��ي، 
القتبا�صات  يف  ملحوظاً  منواً  املا�صي 
ال���ب���ح���ث���ي���ة ل����اأب����ح����اث امل���ن�������ص���ورة يف 
الإن�صانية،  ال��ع��ل��وم  الآداب،  جم���الت 
التكنولوجيا، علوم احلياة،  الهند�صة، 
الطب، العلوم الطبيعية والجتماعي، 
والإدارة، بواقع 1،052 ورقة بحثية 
املا�صية،.  اخل��م�����ض  الأع�������وام  خ����ال 

جامعة  تقدمت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
املوظفني  12 مركزاً يف فئة  اأبوظبي 
الدكتوراه،  درج����ة  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ني 
الأوراق  اق��ت��ب��ا���ص��ات  يف  م���رك���زاً  و34 
البحثية و5 مراكز  لاأوراق البحثية 
لأع�صاء الهيئة التدري�صية و3 مراكز 
مقابل  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  بن�صبة 

الطلبة. وح�صدت اجلامعة املركز 40 
يف ال�صمعة الأكادميية واملركز 44 يف 
�صمعة �صاحب العمل.  ويف هذا ال�صدد، 
مدير  اأح��م��د،  وق���ار  الربفي�صور  ق��ال 
مبوا�صلة  "نعتز  اأب��وظ��ب��ي:  ج��ام��ع��ة 
ت���ر����ص���ي���خ م���ك���ان���ة ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي 
العربية  اجل���ام���ع���ات  اأف�������ص���ل  ���ص��م��ن 
كموؤ�ص�صة  امل��ت��م��ي��زة  �صمعتها  بف�صل 
للم�صي  دوم��اً  ت�صعى  رائ��دة  اأكادميية 
التقدم  ن��ح��و  التعليمية  مب�����ص��ريت��ه��ا 
امل�صتويات،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  وال���ن���ج���اح 
اأف�صل  �صمن  ت�صنيفها  ي��اأت��ي  ح��ي��ث 
للجهود  ت��رج��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
املتميزة لأع�صاء  الكبرية والإجن��ازات 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال���ت���دري�������ص���ي���ة والإداري���������ة 
والطلبة."  واأ�صاف الربفي�صور وقار: 
"اإن �صدارتنا �صمن اأف�صل اجلامعات 
ال��ع��رب��ي��ة ت��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع كوننا 

���ص��م��ن اأف�������ص���ل ث����اث م��وؤ���ص�����ص��ات يف 
حيث  م��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
والعتمادات  املوؤ�ص�صية  الع��ت��م��ادات 
على م�صتوى الربامج والكليات  وفق 
هيئات مهنية مرموقة عاملياً."  ُيذكر 
"كوكاريللي  ت�����ص��ن��ي��ف  ن�����ص��ر  مت  اأن����ه 
للمرة  العربية  للجامعات  �صيموند" 
مت�صمناً   ،2014 ع����ام  يف  الأوىل 
املنطقة.  الرائدة يف  قائمة اجلامعات 
اإدراج  ال���ع���ام  ال��ت�����ص��ن��ي��ف ه���ذا  و���ص��ه��د 
من  وي����ت����م  ج�����دي�����دة،  ج���ام���ع���ة   24
لع�صرة  وفقاً  اجلامعات  تقييم  خاله 
ذلك  يف  مب��ا  خمتلفة  اأداء  م��وؤ���ص��رات 
وتعددية  ت��ن��وع  الأك��ادمي��ي��ة،  ال�صمعة 
والطلبة  ال��ت��دري�����ض  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء 
هيئة  اأع���������ص����اء  ن�����ص��ب��ة  ال����دول����ي����ني، 
القتبا�صات  ال��ط��ل��ب��ة،  اإىل  ال��ت��دري�����ض 

لاأوراق البحثية، وتاأثري الويب.

•• العني-الفجر: 

العاملي  امل����وؤمت����ر  اأع����م����ال  ت��ن��ط��ل��ق 
الهند�صية  للجيوفيزياء  ال�صاد�ض 
ال����ذي ُت��ن��ّظ��م��ه ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
 25 الإثنني  ي��وم  املتحدة  العربية 
اأك���ت���وب���ر اجل�������اري ب���ال���ت���ع���اون مع 
ب��ل��دي��ة ال���ع���ني حت���ت رع���اي���ة �صمو 
ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
املوؤمتر  اأع���م���ال  وت�����ص��ت��م��ر  ال���ع���ني، 
اأيام   4 ملدة  ال��ذي يعقد افرتا�صياً 

يف الفرتة من 25 اإىل 28 اأكتوبر 
.2021

وقال الدكتور اأحمد مراد، النائب 
امل�صارك للبحث العلمي يف جامعة 
العليا  اللجنة  ورئ��ي�����ض  الإم�����ارات 
الدورة  اإقامة  "ُي�صعدنا  للموؤمتر: 
على  الهام  املوؤمتر  لهذا  ال�صاد�صة 
فريو�ض  ت����داع����ي����ات  م����ن  ال����رغ����م 
على  بظالها  األ��ق��ت  التي  ك��ورون��ا 
امل��ع��ار���ض والعمل،  ك��اف��ة ق��ط��اع��ات 
مرة  ولأول  امل���وؤمت���ر،  �صيكون  ل���ذا 
 ،2011 ���ص��ن��ة  يف  اإن�������ص���ائ���ه  م��ن��ذ 

ا�صتعرا�ض  و���ص��ي��ت��ّم  اف���رتا����ص���ي���اً، 
ملدة  متوازية  جل�صات  يف  البحوث 

اأربعة اأيام على التوايل".
"ُيقام  اأح���م���د:  ال���دك���ت���ور  واأردف 
ال���ع���ام حت���ت �صعار  ل���ه���ذا  امل���وؤمت���ر 
)من اأجل معايري قيا�صية خلدمة 
مُب�صاركة نخبة  ال��دويل(،  املجتمع 
ني  من العلماء والباحثني واملُخت�صّ
ال���ع���امل. حيث  دول  خُم��ت��ل��ف  م���ن 
متحدثني   10 املوؤمتر  يف  ُي�صارك 
رئي�صيني، و9 متحدثني يف جل�صات 
 92 ة، ي�صتعر�صون  احلوار اخلا�صّ

بحثاً ويناق�صون 111 ورقة علمية 
ُمقّدمة من 29 دولة، اإ�صافة اإىل 
اجليوفيزيائيني  جمعية  ُم�صاركة 
ال�صتك�صافيني الأمريكية ك�صريك 
يف  التحديات  اآخ��ر  ملُناق�صة  علمي 
مُب�صاركة  توّقعات  مع  املجال،  هذا 
املحلية  ال�صركات  ممثلي  من  عدد 
يف  العاملة  �صة  املُتخ�صّ وال��دول��ي��ة 

الدولة".
وق�������ال ال����دك����ت����ور اأح����م����د م������راد: 
افرتا�صياً  املوؤمتر  لإقامة  "نظراً 
متكننا  ع���دم  ي��وؤ���ص��ف��ن��ا  م���رة،  لأول 
يف  �ض  املُتخ�صّ املعر�ض  اإق��ام��ة  من 
ال��ه��ن��د���ص��ة اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة، غري 
جائزة  ح��ف��ل  �صي�صهد  امل��وؤمت��ر  اأن 
وجائزة  اجليوفيزياء  يف  الب��ت��ك��ار 
متا�صياً  ط����اب����ي  ب���ح���ث  اأف�������ص���ل 
الإم������ارات يف  ح��ك��وم��ة  �صيا�صة  م��ع 
والإب��داع يف كافة  البتكار  ت�صجيع 
اجلامعة  ���ص��ت��ق��وم  ك��م��ا  امل���ج���الت. 
ب��ط��رح م���ب���ادرة رائ�����دة م���ن خال 
قيا�صية  م���ع���اي���ري  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ك���رة 
وتطبيقات  ل���ص��ت��خ��دام��ات  ع��امل��ي��ة 
ال���ط���رق اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة، وه���ذه 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ُتعترب  امل��ب��ادرة 

مرة  لأول  وُتناق�ض  ُت��ط��رح  كونها 
العاملي".  امل�صتوى  على  موؤمتر  يف 
ت�صريحه  م���راد  ال��دك��ت��ور  واختتم 
املوؤمتر  ه����ذا  "يعك�ض  ب���ال���ق���ول: 
جامعة  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة 
الإمارات لارتقاء بالبحث العلمي 
يف جمال اجليوفيزياء الهند�صية. 
وب��ف�����ص��ل م��ا مت��ل��ك��ه اجل��ام��ع��ة من 
باأحدث  جمهزة  علمية  خمتربات 
الو�صائل والتقنيات، ووجود اأع�صاء 
متميزين،  وباحثني  تدري�ض  هيئة 
طموحات  تلبي  اأكادميية  وبرامج 
فاإننا  ال���ع���م���ل،  و�����ص����وق  امل��ج��ت��م��ع 
اجليولوجيا  طلبة  ب���اأن  ثقة  على 
�صوف  اجل���ام���ع���ة  يف  وال���ه���ن���د����ص���ة 
احلكومة  روؤي���ة  دع��م  يف  ُي�صهمون 
الر�صيدة يف حتقيق اقت�صاد متنّوع 
اإىل  و�صوًل  ال�صتدامة  على  قائم 

مئوية الحتاد".

•• دبي-وام:

اأكد األك�صندر غوريانوف النائب الأول 
املفو�ض  بيارو�صيا  خ��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر 
دبي   2020 اإك�صبو  يف  لباده  العام 
تربطهما  والإم�����ارات  بيارو�صيا  اأن 
عاقات متميزة را�صخة وممتدة متثل 
اأر�صية �صلبة لتعزيز التعاون الثنائي 
وال�صتثمار  ال���ت���ج���ارة  جم������الت  يف 
وال�����ص��ي��اح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وغ���ريه���ا من 

املجالت ال�صرتاتيجية.
و قال األك�صندر غوريانوف يف حوار مع 
وكالة اأنباء الإمارات "وام" اإن اإك�صبو 
الفعاليات  اأه����م  اأح����د  دب���ي   2020
للدول  الفر�صة  تتيح  التي  ال��دول��ي��ة 
وتقنياتها  اإبداعاتها  لعر�ض  امل�صاركة 

واإجن���ازات���ه���ا ال��ع�����ص��ري��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
ا���ص��ت��ع��را���ض ت��اري��خ��ه��ا و ث��ق��اف��ت��ه��ا و 
ت��ق��ال��ي��ده��ا ل��ي��م��ث��ل اأه����م ح���دث ثقايف 
وح�صاري على م�صتوى العامل من�صة 
جلمع دول العامل للعمل �صويا ملعاجلة 
التي  وامل�صتقبلية  الراهنة  التحديات 
تواجه العامل م�صيدا بجهود الإمارات 

اأول دولة  يف ا�صت�صافة احلدث كونها 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط تنظم  يف م��ن��ط��ق��ة 

فعالياته.
واأ�صاف اإن جناح بيارو�صيا يف اإك�صبو 
التعاون  لفر�ض  ي��روج  دب��ي   2020
بني باده والإم��ارات ودول العامل يف 
يوفره  م��ا  ظ��ل  يف  امل���ج���الت  خمتلف 

احل����دث ال�����دويل م���ن م��ن�����ص��ة تعاون 
ت��ع��زي��ز العاقات  ���ص��اأن��ه��ا  ع��امل��ي��ة م��ن 
ل�صناعة  وت���ط���وي���ره���ا  الإن�������ص���ان���ي���ة 

م�صتقبل مزدهر مب�صاركة اجلميع.
لبيارو�صيا  ال��ع��ام  امل��ف��و���ض  اأ����ص���اد  و 
اإك�صبو  ت��ن��ظ��ي��م  يف  الإم�������ارات  ب��ن��ج��اح 
2020 دبي يف ظل جائحة "كورونا" 

من  ومتكنها  ال��ع��امل  ي�صهدها  ال��ت��ي 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ح��دي بجدارة 
م�صريا اإىل اأن انعقاد احلدث الدويل 
الهام يف تلك الظروف يدفع الب�صرية 
احلياة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ���ص��وي��ا  ل��ل��ت��ع��اون 
الأن�صطة  وا����ص���ت���ئ���ن���اف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

الدولية.

و قال األك�صندر غوريانوف اإن حكومة 
الإمارات اأثبتت قدرتها على ا�صت�صافة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���دول���ي���ة ال���ك���ربى مثل 
باأنه بدعم  اإك�صبو .. ونحن مقتنعون 
القيادة يف دولة الإمارات �صي�صبح هذا 

احلدث معلما هاما لن ين�صى.
اإك�صبو  يف  ب������اده  ج���ن���اح  اأن  وذك������ر 

للمزايا  ي��������روج  دب�������ي   22020
التناف�صية التي تقدمها بيارو�صيا يف 
خمتلف املجالت مبا يف ذلك الثقافة 
والطبيعة والتعليم اإ�صافة اإىل ت�صليط 
ال�صوء على كيف ميكن لا�صتثمارات 
الذكية اأن توؤدي اإىل تطور تكنولوجي 

متقدم يعزز حياة النا�ض.

تتمتع  ب���ي���ارو����ص���ي���ا  اإن  اأ������ص�����اف  و 
ك��ب��رية ت�صعى  اب��ت��ك��اري��ة  ب��اإم��ك��ان��ي��ات 
لتقدميها يف هذا احلدث الدويل من 
التي �صتكون  اأجل جذب ال�صتثمارات 
مبثابة عامل متكني ملزيد من التنمية 

القت�صادية يف بادنا.
لبيارو�صيا  ال��ع��ام  امل��ف��و���ض  اأ����ص���اد  و 
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  اف��ت��ت��اح  ب��ح��ف��ل 
التي  ال���ق���وي���ة  الن���ط���اق���ة  و  امل��ب��ه��ر 
م�صريا  ال����ع����امل  مب���ت���اب���ع���ة  ح���ظ���ي���ت 
اأ�صهر  اإح���دى  �صينغ  م��ريا  زي���ارة  اإىل 
جناح  اإىل  ب��ي��ارو���ص��ي��ا  يف  ال��ف��ن��ان��ات 
ب��ي��ارو���ص��ي��ا و ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف حفل 
اف��ت��ت��اح ه��ذا احل���دث ال���دويل الهام.. 
وق���ال : " ف��خ��ورون ب��اأب��ن��اء وطننا يف 

دبي".

مفو�س بيالرو�شيا يف اإك�شبو ل�)وام( : تربطنا عالقات را�شخة مع الإمارات ت�شكل اأر�شية �شلبة لتعزيز التعاون الثنائي 

•• دبي-وام:

تعد �صجرة الغاف من الأ�صجار الأ�صيلة التي تتواجد بكرثة يف �صحراء 
الأجداد  حياة  يف  لفوائدها  املنطقة  وتاريخ  ب��رتاث  وترتبط  الإم���ارات 
بهوية  لقرتانها  ال��دول��ة  يف  كبرية  ثقافية  قيمة  متثل  كما  املا�صي  يف 
واأوراقها  اأخ�صابها  قدميا  الإم��ارات��ي  ا�صتخدم  وق��د  وتراثها  الإم���ارات 
وظلها. ومتتاز �صجرة الغاف بتحملها حلرارة ال�صحراء وجفافها وقلة 
الأمطار فهي �صجرة قوية متتد جذورها حتى 50 مرتا حتت الأر�ض 
وطولها ي�صل اإىل 28 مرتا. ويف عام 2019 مت اختيار �صجرة الغاف 
ال�صيخ  له  املغفور  بالدولة وكان  الت�صامح  للت�صامح يف عام  لتكون رمزا 
زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يويل اهتماما بالغا بالبيئة 
ال�صحراوية وخا�صة �صجرة الغاف حيث اأ�صدر قرارات وتعليمات بعدم 

قطعها واملحافظة عليها. ويف " اإك�صبو 2020 دبي " كان ل� " الغافة " 
كما يطلق عليها حمليا ح�صور بارز يف حفل افتتاح احلدث فاأطلت على 
احل�صور لتبعث ر�صالة للعامل توؤكد على مبداأ الت�صامح الذي تنتهجه 
الإم��ارات باعتبارها رمزا له ومعربة عن عمق جذورها وقوة �صمودها 
وارتباطها ببيئة الإمارات. وقد و�صع " اإك�صبو 2020 دبي" عددا من 
جمالت الرتكيز الرئي�صة وجمموعة من موؤ�صرات الأداء الرئي�صة التي 
البيئية  القيمة  تعزيز  �صمنها  م��ن  ال�صتدامة  حتقيق  ح��ول  تتمحور 
مايني  اإن��ت��اج  مت  ح��ي��ث  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  لأن����واع  وال���رتوي���ج  للموقع 
النباتات يف م�صاتل زراعية ما يزيد عن 14 األف �صجرة و 2500 نخلة 
اأر�ض  غ��اف. وعلى  460 �صجرة  و ما يزيد عن  و3.5 مليون �صجرية 
وت�صطف  املعر�ض  اأرج���اء  كل  يف  الغاف  اأ�صجار  تنت�صر   2020 اإك�صبو 
على جانبي �صارع الغاف الذي مير على عدد من الأجنحة امل�صاركة يف 

روح  وتنرث  الإ�صتدامة  اأخ��رى عن  الأ�صجار ق�صة  لتحكي هذه  احل��دث 
للغاف  فكان  الإ�صتدامة  اأما يف جناح  امل�صاركة.  الأجنحة  الت�صامح على 
اأول جناح الإ�صتدامة يف  اآل علي مدير  اآخر .. حيث قالت منى  ح�صور 
اإك�صبو 2020 دبي - يف ت�صريح خا�ض لوكالة اأنباء الإمارات "وام" - اإن 
�صجرة الغاف غنية عن التعريف ومت اختيارها يف اجلناح لإعطاء الزوار 
التي  جذورها  عن  يك�صف  بر�صكوب  خ��ال  من  جذورها  لروؤية  فر�صة 
تدخل يف اأعماق الرتبة بحثا عن املياه واملواد الغذائية مما يبني كيف اأن 
نباتاتنا التي تعي�ض يف هذه املنطقة قادرة على حتمل البيئة ال�صحراوية 
.. لفتة اإىل اأنه للتكيف مع ندرة املاء يف ال�صحراء طورت كل ف�صيلة من 
النباتات اأ�صلوبها اخلا�ض للتعامل مع �صح املياه و لناأخذ اأ�صجار الغاف 
كمثال فهي ت�صتمد حاجتها من املياه العذبة عن طريق اإطالة جذورها 

واإقحامها يف باطن الأر�ض لأعماق تقا�ض بع�صرات الأمتار.

�شجر الغاف.. يعزز ال�شتدامة و ينرث روح الت�شامح يف اإك�شبو 2020 دبي

ا�شكتلندا ت�شتعد لإطالق ا�شرتاتيجيتها الف�شائية يف اإك�شبو 2020 دبي

وفقًا لت�سنيف كوكاريللي �سيموند للعام 2022

جامعة اأبوظبي توا�شل تر�شيخ مكانتها �شمن اأف�شل اجلامعات العربية

ُتنّظمه جامعة الإمارات 

فعاليات موؤمتر اجليوفيزياء الهند�شية تنطلق25 اأكتوبر اجلاري

األك�سندر غوريانوف: 
وثقافتها واإجنازاتها  اإبداعاتها  لعر�ش  امل�ساركة  للدول  الفر�سة  يتيح  دبي   2020 • اإك�سبو 

وا�ستئناف الأن�سطة الدولية الطبيعية  احلياة  اإىل  للعودة  �سويا  للتعاون  الب�سرية  يدفع  دبي  • النجاح يف عقد اإك�سبو 2020 
الكربى الدولية  الفعاليات  ا�ست�سافة  على  جمددا  قدرتها  اأثبتت  الإمارات  • حكومة 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اأكادميية ربدان بالتعاون مع القيادة العامة ل�صرطة 
اأبوظبي وموؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم عن تنظيمها 
دورة تدريبية لأ�صحاب الهمم من فئة املكفوفني بالتزامن 

مع اليوم العاملي للمكفوفني "الع�صا البي�صاء" .
ال��ت��ع��اون مع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأك��ادمي��ي��ة يف  وم���ن منطلق 
املوؤ�ص�صات احلكومية الأخرى ودعما ملبادرة "كلنا �صرطة" 
التي اأطلقتها �صرطة اأبوظبي مت تقدمي الدورة بلغة برايل 
عن طريق مدرب متخ�ص�ض يف هذا املجال ا�صتمرت ليوم 

واحد .
اإدارة  الزعابي مدير  العميد عبد اهلل حممد  �صعادة  وقال 
زايد  ب��ن  �صيف  اأك��ادمي��ي��ة  والأم��ن��ي��ة يف  ال�صرطية  امل��ع��اه��د 
للعلوم ال�صرطية والأمنية: " انطاقا من حر�ض القيادة 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  العامة 
ال�صركاء  مع  التوا�صل  ج�صور  ومد  احلكومي  القطاع  مع 
ال�صرتاتيجيني ياأتي تنظيم هذه الدورة لأ�صحاب الهمم 
يف  الفعالة  وم�صاركتهم  م�صاهمتهم  اأه��م��ي��ة  على  ل��ي��وؤك��د 

املحافظة على اأمن و�صامة مدينة اأبوظبي " .
وث��م��ن ال��ع��م��ي��د ال��زع��اب��ي ال��ت��ع��اون ب��ني اأك��ادمي��ي��ة رب���دان 
العامة  وال��ق��ي��ادة  الهمم  لأ���ص��ح��اب  العليا  زاي��د  وموؤ�ص�صة 
ل�صرطة اأبوظبي لدعم مبادرة " كلنا �صرطة" مب�صاهمات 
متجددة ومتنوعة ترثي الفوائد الأمنية واملجتمعية لهذه 

املبادرة " .
ربدان  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�ض  م��ور���ض  جيم�ض  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإن ه���ذه امل���ب���ادرة ت��اأت��ي يف اإط����ار ج��ه��ود الأك��ادمي��ي��ة لدعم 
الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م /2020 - 
2024/ بهدف جعل اإمارة اأبوظبي مدينة مهياأة وقادرة 
ال��ه��م��م يف خمتلف املجالت  اأ���ص��ح��اب  ع��ل��ى دم���ج ومت��ك��ني 

وخ�صو�صا املنظومة ال�صرطية ".
الربامج  لت�صميم  دائما  جاهزة  الأكادميية  واأ�صاف:" اأن 
ومتطلبات  احتياجات  تائم  التي  والتوعوية  التدريبية 
املمتدة  خربتها  على  اعتمادا  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  كافة 
التدريبية وفقا  الربامج  �صنوات يف ت�صميم   7 لأك��رث من 
لأعلى املعايري العاملية والتي تاقي م�صتوى عاليا من ر�صا 

املتدربني".

دورة تدريبية لأ�شحاب الهمم باأكادميية ربدان

�صندي   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوك����ي���������ص����وك����و م���ي���غ���وال���و، 
اجلن�صية  ن�����ي�����ج�����ريي�����ا   
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)10712261A( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0589902621

فقدان جواز �شفر

ن���ي���ا����ض   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند    زك��ري��ا،  راينغاناكات 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )2846479L(
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0525875143

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و /ظ��ه��ري احلق  فقد 
الهند    علم،  حممد منظور 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)M0034521( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0585878650

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /رف�����ي�����ق 
الهند    اح��م��د،  ���ص��اك��الك��ال 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)5652649M( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0564580706

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و /���ص��ال��ح نبيل 
حممد  ع�����ب�����دامل�����ق�����������ص�����ود 
اجلن�صية  م�������ص���ر    غ����ن����ا، 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)A17004276( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0545777457

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /هامن ابوالعا 
ع��ب��دال��ه��ادي اح��م��د، م�صر   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)15700783A( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0506619228

فقدان جواز �شفر

فقد امل��دع��و / ع��دن��ان خان 
باك�صتان    اب���������از،  حم���م���د 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4118053DF( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0556120450

فقدان جواز �شفر

�صانديب   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ت���������ص����اوده����ارى ت������ارو ب�����ارون 
نيبال     ، ت�����ص��اوده��ارى  ك��وم��ار 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)08389191( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

    0561938122

فقدان جواز �شفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
ف��ق��دت ���ص��ه��ادة ال���ص��ه��م برقم 
 4346 الإك������ت������ت������اب  ط����ل����ب 
ب��ا���ص��م/ح��م��د ���ص��ل��ط��ان حممد 
ال���ن���ي���ادي، ����ص���ادرة م���ن �صركة 
م����ن����ازل ال���ع���ق���اري���ة وع����دده����ا 
وعلى  ����ص���ه���م   200،000
بالرقم  الت�����ص��ال  يجدها  م��ن 

 0506675885
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اأخبـار الإمـارات
وزارة اخلارجية ت�شتعر�س اأبرز خدماتها الرقمية يف جيتك�س 2021

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  م�صاركتها  خ��ال  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت�صلط 
وت�صتمر حتى  الأول  اأم�ض  انطلقت  التي   2021 معر�ض جيتك�ض جلوبال 
21 اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي ال�صوء على اأبرز خدماتها 
اإر�صادات ال�صفر وهي عبارة  التي تقّدمها ملواطني الدولة واملتمثلة بخدمة 
عن خريطة تفاعلية مت ا�صتحداثها على �صفحة امل�صافر الإماراتي يف املوقع 

.UAEMOFAIC الر�صمي للوزارة وعلى التطبيق الذكي
ال�صفر  اإج���راءات  اأح��دث  اإىل  �صهولة  بكّل  الو�صول  اخلريطة جمال  وتفتح 
العاقة، ف�صًا عن  املتطلبات ذات  العامل وكافة  القائمة مع خمتلف دول 
معلومات الإعفاء عن التاأ�صرية وتفا�صيل البعثة يف البلد املق�صود، فتمّكن 

املواطن الإماراتي من احل�صول على معلومات متكاملة بنقرة واحدة.

ومت ا�صتحداث اخلريطة متا�صياً مع توجهات احلكومة الحتادية يف رقمنة 
لوزارة  الر�صمي  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  اإليها  الو�صول  وميكن  اخلدمات 
وتطبيق   www.mofaic.gov.ae ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
الوزارة UAE MOFAIC الذي مت تطويره للهواتف الذكية والذي 
يعمل بنظام الأندرويد /Android/ ونظام اآي اأو اإ�ض /IOS/ لتعزيز 
مما  ال�صحيحة،  املعلومة  اإىل  ال��و���ص��ول  وت�صهيل  ال����وزارة  خ��دم��ات  تكامل 
ي�صهم يف متكني العمل القن�صلي والدبلوما�صي يف الوزارة. اجلدير بالذكر 
اأنه مت ابتكار اخلريطة متا�صياً مع جهود دولة الإمارات جلعل عملية التنقل 
من واإىل الدولة اآمنًة، وكون �صحة و�صامة مواطني الدولة من اأولوياتها 
وذلك من خال تاأمني كافة املعلومات اخلا�صة بالتدابري الوقائية املطبقة 
اتباعها من قبل  التي يجب  والإج���راءات الحرتازية  املق�صودة  الوجهة  يف 

املواطنني امل�صافرين اإىل اخلارج خال جائحة كوفيد19- العاملية.

�شرطة الفجرية ت�شتعر�س باقة من التطبيقات الذكية يف جيتك�س
•• دبي-وام: 

يف  م�صاركتها  خ��ال  ال��ف��ج��رية  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت�صتعر�ض 
2021" �صمن من�صة حكومة الفجرية  "جيتك�ض جلوبال  معر�ض 
الإلكرتونية، باقة من اخلدمات الذكية ان�صجاما مع توجهات وزارة 
الداخلية الرامية للتحول الذكي عرب تهيئة البيئة الأمنية ورفدها 

بتطبيقات ذكية ت�صهم يف تطوير املنظومة الأمنية.
اآخر  التعرف على  اإىل  املعر�ض  وتهدف م�صاركة �صرطة الفجرية يف 
التقنيات التكنولوجية لا�صتفادة منها يف التحول الذكي، وحتقيق 
تطلعات وزارة الداخلية يف جمال التكنولوجيا الأمنية واملجتمعية، 
والذكاء  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال��ت��ج��ارب  على  والط���اع 

ال�صطناعي.

الكعبي قائد عام �صرطة  اأحمد بن غامن  اللواء حممد  واأك��د �صعادة 
الفجرية اأن القيادة قطعت اأ�صواطا كثرية يف طريقها نحو النتقال 
و�صع  على  �صركائها  خ��ال  وم��ن  وتعمل  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  ملنظومة 
كوادرها  تهيئة  الذكي عرب  التحول  ورا�صخة يف جمال  متينة  اأ�ص�ض 
الذكية وتعزيزها خلدمة  التقنيات  ا�صتخدام  وتدريبهم على كيفية 

املتعاملني واملجتمع ب�صكل عام.
واأو�صح اأن �صرطة الفجرية خال م�صاركتها باملعر�ض ت�صتعر�ض باقة 
من اخلدمات الذكية املبتكرة التي �صت�صهم يف حت�صني جودة احلياة 
يف املجتمع وتطوير الرتقاء ببيئة العمل، لفتا اإىل اأنها تعرف اأي�صا 
زوار املعر�ض على الأنظمة والتطبيقات امل�صاركة بها وهي "نظام زام" 
و"تطبيق �صرطة الفجرية الذكي" و"م�صروع الإيداع املايل للنزلء" 

و"نظام احلجز الذكي".

يف اأ�سبوع  جيتك�ش جلوبال 2021

حماكم دبي تد�شن خدمة عقود الزواج الرقمي  لبناء منظومة متكاملة للعمل احلكومي
•• دبي –الفجر:

د�صن �صعادة طار�ض عيد املن�صوري 
مدير عام حماكم دبي يف اأ�صبوع " 
جيتك�ض جلوبال 2021" خدمة 
"  امل�صروع  الرقمي  ال���زواج  عقود 
ال�����ذي ���ص��ي�����ص��ك��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
�صبيل  ال�����زواج يف  ت��ق��دمي خ��دم��ة 
اإىل  حتويل الإج��راءات التقليدية 
اإل��ك��رتون��ي��ة وذك��ي��ة، مب��ا يتما�صى 
للمعامات  دبي  ا�صرتاتيجية  مع 
ت�صخري  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��اورق��ي��ة 
بناء  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
منظومة متكاملة للعمل احلكومي 
اخلالية من الأوراق، مبا ي�صب يف 
خدمة جهود حتويل حكومة دبي 
لتقدمي  بالكامل  ذكي  اإىل من��وذج 
كل ما يتجاوز توقعات املتعاملني، 

بيانات  لإدخ���ال  اجل��دي��دة  لاآلية 
ال����زوج وال���زوج���ة م��ن خ���ال رقم 
ال��ه��وي��ة، وم��ن ث��ّم اخ��ت��ي��ار امل���اأذون 
ال�����ذي ي���ري���ده لإمت������ام واإ�����ص����دار 
عقد ال����زواج،  ، وذل���ك م��ن خال 
قائمة  اإىل  م���ب���ا����ص���رًة  ال���و����ص���ول 
باأ�صماء ماأذونني يف خمتلف اأنحاء 
الت�صال  ث���ّم  وم���ن   ، دب���ي  اإم�����ارة 
����ص���ي�������ص���ارع اإىل  ال�������ذي  ب������امل������اأذون 
الذهاب مبا�صرًة اإىل املتعامل دون 
اأوراق، ليقوم بتعبئة بيانات الزوج 
اإل��ك��رتون��ي��اً، م��ع اإمتام  وال���زوج���ة 
الدفع الإلكرتوين، وميكن توقيع 
الت�صال  برامج  با�صتخدام  العقد 
الإنرتنت  ع��رب  والتوقيع  امل��رئ��ي، 
امل�صدق، الذي يوفر مرونة كبرية 
ول�����ه حرية  امل��ع��ن��ي��ة  ل�����اأط�����راف 
اختيار اخلدمة ) ح�صوري او عن 

اإمتام  من  واملراجعني  املتعاملني 
دون احلاجة  بعد  الإج���راءات عن 
مما  امل���ح���اك���م،  م���ق���ر  زي�������ارة  اإىل 
م�صتويات  تعزيز  يف  ب��دوره  ي�صهم 
ال�صعادة باعتبارها اأولوية ق�صوى 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة لنا،  وه�����دف ج���وه���ري 
م���وؤك���داً ���ص��ع��ادت��ه اأن��ن��ا ن�����ص��ع على 
دفع  م��وا���ص��ل��ة  م�����ص��وؤول��ي��ة  عاتقنا 
م�صار التحول الذكي، و�صوًل اإىل 
�صل�صة  وخ��دم��ات  فاعلة  اإج����راءات 
كفاءة  موؤ�صر  حت�صني  �صاأنها  م��ن 
يتوافق  ال��ق�����ص��ائ��ي، مب���ا  ال��ن��ظ��ام 
 2021 دب�����ي  وغ�����������������اي��ات خ���ط���ة 
ومتكاملة  ذك��ي��ة  م��دي��ن��ة  ب��ن��اء  يف 
وم��ت�����ص��ل��ة ت�����ص��اه��ي الأف�������ص���ل يف 

العامل. 
ومن جانبه اأو�صح �صعادة القا�صي 
خ��ال��د احل��و���ص��ن��ي رئ��ي�����ض حمكمة 

ل���ت�������ص���ه���ي���ل اإمت������������ام امل����ع����ام����ات 
والق�صائية  القانونية  ال�صخ�صية 
ظل  يف  واملقيمني  املواطنني  على 
بالعتماد  احل���ال���ي���ة،  الأو������ص�����اع 
على ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة ال��ذك��ي الذي 
ي����وف����ر ال����ع����دي����د م����ن اخل����دم����ات 
الثاقبة  للروؤية  ترجمًة  الذكية، 
ل�صاحب  ال�صديدة  والتوجيهات 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�ض 
اهلل. حيث �صرح �صعادة طار�ض عيد 
ال�صل�صة  باأن اخلدمات  املن�صوري، 
الأوراق  من  واخلالية  وال�صريعة 
رئي�صًيا من مهمتنا يف  ج��زًءا  تعد 
حماكم دبي، واأن اطاق " خدمة 
"   تو�صح  الرقمي  ال���زواج  عقود 
مدى حر�ض الدائرة على متكني 

حماكم  يف  ال�صخ�صية  الأح������وال 
عقود  خ���دم���ة  خدمة"  اأن  دب�����ي، 
الزواج الرقمي " �صتقوم وفق روؤية 
وا�صحة ت�صتهدف الرتقاء بجودة 
الق�صائي  العمل  وفعالية  وكفاءة 
الذكاء  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً  وال��ق��ان��وين 
امل�صتقبل،  وا�صت�صراف  والب��ت��ك��ار 
الرئي�صة  امل����ح����اور  مت��ث��ل  وال���ت���ي 
لتحقيق م�صتهدفات ا�صرتاتيجية 
التي   2021 –  2017 املحاكم 
ت�صب يف خدمة روؤيتنا الطموحة 
اإي��ج��اد حم��اك��م رائ����دة متميزة  يف 
عاملياً، وذلك مبوجب اإ�صدار عقد 
اإلكرتونية  ذكية  بطريقة  ال���زواج 
معامات  دون   100% بن�صبة 
ورقية، وذلك عرب املوقع الر�صمي 
اأي���ام  الأ�صبوع  ملحاكم دب��ي ط��وال 
وف����ق����اً  وذل��������ك   ، وق�������ت  اأي  ويف 

الراغبني  ك��اه��ل  ع��ن  ثقيًا  عبئاً 
احلاجة  كلياً  يلغي  اإذ  ال����زواج،  يف 
حماكم  م��ق��ر  اإىل  احل�����ص��ور  اإىل 
ال��زواج ي�صتلزم  اأن  اإىل  دبي، لفتاً 
عادة ح�صور خم�صة اأ�صخا�ض على 
الأقل، وهم الزوج والزوجة وويل 

بعد (، بغ�ض النظر عن مواقعهم، 
البيانات  خ�صو�صية  اح���رتام  م��ع 
واملعلومات املتاحة للزوجني، ومن 
ثّم �صي�صل العقد الإلكرتوين اإىل 
الزوج والزوجة مبا�صرًة عن طريق 
الإل��ك��رتوين، وهو يخفف  الربيد 

يح�صر  واأحياناً  و�صاهدان،  الأم��ر 
معهم عدد من اأقاربهم، يحتاجون 
وموظفني  ووق�����ت  م���واق���ف  اإىل 
يعد  لكن مل  لإجن��از معاماتهم، 
ك���ل ه���ذا ����ص���روري���اً ب��ع��د ت��ن��ف��ي��ذ " 

خدمة عقود الزواج الرقمي "

�شرطة اأبوظبي تعر�س اأحدث تقنياتها يف جيتك�س 2021

اأبوظبي لالإ�شكان ت�شتعر�س 3 من اأبرز م�شاريعها الرقمية يف جيتك�س 2021

•• اأبوظبي -وام:

جلوبال  "جيتك�ض  معر�ض  يف  م�صاركتها  خ��ال  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  تعر�ض 
التحول  تقنياتها يف جمال  اأحدث  العاملي  التجاري  دبي  2021" يف مركز 

الرقمي والذكاء ال�صطناعي.
ومن هذه التقنيات م�صروع نظام التحكم وال�صيطرة اأي 999 والذي اأدخل 

موؤخراً يف غرف عمليات �صرطة اأبوظبي "مركز القيادة والتحكم" لتحقيق 
" الذي  " كلري  اأف�صل ا�صتجابة باتباع اأحدث التقنيات الرقمية ، وم�صروع 
يعد نظاماً متطوراً لتح�صني قراءات لوحات املركبات غري الوا�صحة ويقوم 
باأمتتة عمليات معاجلة املخالفات املرورية لل�صائقني، وطورته كوادر وطنية 

متخ�ص�صة يف الذكاء الإ�صطناعي بالقيادة العامة .
املن�صات  اأهم  اأحد  باعتباره  اأهمية معر�ض جيتك�ض  اأبوظبي  واأك��دت �صرطة 

واأنظمة  جت��ارب  ي�صتعر�ض  وال���ذي  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  التقنية  وامل��ع��ار���ض 
احلدث  بهذا  �صنوياً  بامل�صاركة  اهتمامها  اإىل  لفتة  ال�صاحة،  على  جديدة 
املتكاملة �صمن جهودها  التقنية  واحللول  التطبيقات  اأحدث  لعر�ض  الهام 
يف توفري اأرقى اخلدمات بطريقة ذكية للمتعاملني مبا يعزز م�صرية اإمارة 
لتعزيز  �صعياً  وفعالة،  �صريعة  رقمية  حكومية  حلول  تطوير  نحو  اأبوظبي 

كفاءة الأداء احلكومي والرتقاء بتجربة املتعاملني يف كافة القطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

"معر�ض  اأبوظبي لاإ�صكان خال م�صاركتها يف  ت�صتعر�ض هيئة 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ج���ن���اح  " ���ص��م��ن   2021 ج��ل��وب��ال  ج��ي��ت��ك�����ض 
الرقمية  واخل����دم����ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وم�����ص��اري��ع��ه��ا  م���ب���ادرات���ه���ا 
التحديث  واأمت��ت��ة  ال��ذك��ي  الإع��ف��اء  ه��ي  واأب��رزه��ا ثاثة م�صاريع 
خليفة  �صعادة  وق��ال  اجليومكانية.  امل�صاريع  وحمفظة  التلقائي 
اإن  الإ���ص��ك��ان  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الكتبي  ال�صغري 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  م��ه��م��ة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ص��ة  جيتك�ض  م��ع��ر���ض 
املعلومات وتقنيات امل�صتقبل حيث يجمع نخبة قطاع التكنولوجيا 

ال��ذك��ي��ة وال��رق��م��ي��ة وي��ع��ت��رب ف��ر���ص��ة ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار والط����اع 
اأبوظبي  م�صاركة  اأن  وذكر  التكنولوجية.  التطورات  اأح��دث  على 
لاإ�صكان يف جيتك�ض فر�صة لاطاع عن قرب على التحديثات 
والكت�صافات والتوجهات والتجارب واملمار�صات العاملية اجلديدة 
وتعزيز  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  ينا�صبها  م��ا  تبني  للهيئة  يتيح  مم��ا 
توجيهات  وفق  تعمل  الهيئة  اأن  واأ�صاف  املتعاملني.  �صعادة  راحة 
وفق  احلكومية  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  نحو  الر�صيدة  القيادة 
وال�صعادة  الراحة  يحقق  ومب��ا  املعايري  واأعلى  املمار�صات  اأف�صل 
احللول  اأف�صل  تبني  على  الهيئة  حر�ض  اإىل  لفتا  للمتعاملني، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن ت��ط��وي��ر وحت�صني 

خدماتها وت�صاهم يف الرتقاء باخلدمات الإ�صكانية. واأكد الكتبي 
�صعي الهيئة للم�صاهمة يف حتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي 
ملتعامليها  مميزة  جتربة  حتقيق  و�صمان  احلكومية  اخل��دم��ات 
والت�صهيل عليهم للح�صول على اخلدمات املقدمة لهم من خال 
توفري خدمات رقمية تقلل اجلهد والوقت على املتعاملني وتعزز 
مبادرات  ب��ع��دة  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�صارك  الهيئة  اأن  وذك���ر  ثقتهم.  م��ن 
وم�صاريع اأهمها العفاء الذكي واأمتتة التحديث التلقائي اإ�صافة 
لتحقيق  ت�صعى  وجميعها  اجليومكانية  امل�صاريع  حمفظة  اإىل 
جودة العمل وحت�صني تقدمي اخلدمات وتعزيز جتربة املتعاملني 

مبا يحقق راحتهم و�صعادتهم.

اإ�شالمية دبي ت�شتعر�س خدماتها الذكية خالل جيتك�ساإ�شالمية دبي حت�شل على ختم 100 باملائة ل ورقية خالل جيتك�س
•• دبي -وام:

الإ�صامية  ال�صوؤون  دائ��رة  حققت 
وال���ع���م���ل اخل�����ريي ب���دب���ي اإجن�����ازا 
ب��ح�����ص��ول��ه��ا ع���ل���ى ختم  ج����دي����دا 
يف  وذل��ك  ورقية  ل  باملائة   100
دبي  با�صرتاتيجية  الل��ت��زام  اإط���ار 
التي  ورق����ي����ة  ال�����ا  ل���ل���م���ع���ام���ات 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأط��ل��ق��ه��ا 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
تقديرا لنجاح الدائرة يف النتهاء 
جلميع  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  م����ن 
 100 بن�صبة  وخدماتها  عملياتها 
الدوائر  م�صاف  يف  لتقف  ب��امل��ائ��ه 
حققت  التي  واملوؤ�ص�صات  والهيئات 

جميع متطلبات امل�صروع.
" اأ�صبوع جيتك�ض  جاء ذلك خال 
�صعادة  ت�صلم  " اإذ   2021 التقني 
حمد ال�صيخ اأحمد ال�صيباين مدير 
100 باملائة ل  ال��دائ��رة ختم  ع��ام 
ورقية من معايل عبداهلل الب�صطي 
اأمني عام املجل�ض التنفيذي لإمارة 

•• دبي - وام:

الإ�صامية  ال�صوؤون  دائ��رة  ت�صارك 
و العمل اخلريي بدبي يف " اأ�صبوع 
" الذي   2021 للتقنية  جيتك�ض 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  ي��ح��ت�����ص��ن��ه 
العاملي حاليا. وت�صتعر�ض الدائرة 
خدماتها  اأح�����دث  احل����دث  خ���ال 
ال���ذك���ي���ة واأب�������رز م���ب���ادرات���ه���ا التي 
مبتكرة  وتطبيقات  مزايا  تت�صمن 

ملتعامليها من خمتلف قطاعاتها.
اأحمد  ال�صيخ  حمد  ���ص��ع��ادة  اأك���د  و 
اأن  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  ال�صيباين 
19 جهة  ال��دائ��رة �صمن  م�صاركة 
ا�صتعرا�ض  ت�����ص��ت��ه��دف  ح��ك��وم��ي��ة 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات مب���ا ي�����ص��اع��د يف 
واملمار�صات  التجارب  اأف�صل  تبادل 
ا�صتجابة  وذلك  الرقمي  املجال  يف 
الر�صيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
الأذكى  امل��دي��ن��ة  اإىل  دب��ي  بتحويل 
والأك�������رث ����ص���ع���ادة يف ال���ع���امل عرب 
ت����وف����ري ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ت�����ص��ه��م يف 
ت�صتعر�ض  و   . امل�صتقبل  �صناعة 

توجهات  تنفيذ  اإىل  �صعت  حثيثة 
الفعالية  م�صتوى  رفع  اإىل  تهدف 
والكفاءة يف الأداء احلكومي جلعل 
والأ�صعد على  الأذك��ى  املدينة  دب��ي 

وجه الأر�ض .
و اأك���د اأن ه��ذا الإجن����از ق��د حتقق 

دبي و�صعادة حمد عبيد املن�صوري 
الرقمية  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
ب���ح�������ص���ور ع�������دد م�����ن م���������ص����وؤويل 
الهيئة. و اأعرب مدير عام الدائرة 
ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا الإجن����از الذي 
وجهود  دوؤوب  ع��م��ل  ث���م���رة  ي��ع��د 

وتعاىل  �صبحانه  اهلل  م��ن  بف�صل 
ثم بالتعاون املتوا�صل مع خمتلف 
دبي  قبل  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 
النتقال  يف  �صاهمت  التي  الذكية 
مع  تتنا�صب  عمل  لآل��ي��ات  ال�صل�ض 

امل�صتجدات.

امل���ت���ب���ق���ي اإىل  اخل���م�������ض وال�����وق�����ت 
ال�صاة و تطبيق الدائرة الر�صمي 
ي��ع��ر���ض اخل��دم��ات املقدمة  ال���ذي 
م�صحف  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم  ال�صيخ 
رحمه اهلل وهو اأول م�صحف رقمي 

جيتك�ض  خ����ال  ال����دائ����رة  م��ن�����ص��ة 
يف  املمار�صات  لأف�صل  دب��ي  من�صة 
خدمة القراآن ف�صا عن جمموعة 
من اخلدمات الذكية التي توفرها 
الذي  ال�صاة  موعد  تطبيق  مثل 
ال�صلوات  اأوق���ات  مواعيد  يعر�ض 

م��ع��ت��م��د م���ن ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة اإىل 
امل��وق��ع اللكرتوين  ج��ان��ب ع��ر���ض 
للدائرة املطور للتعريف بخدماته 
املحدثة مبا ي�صهم يف تعزيز جتربة 
العربية  باللغتني  وذل��ك  املتعامل 

والإجنليزية.

قائد عام �شرطة عجمان يطلق خدمة تخطيط 
احلوادث اجل�شيمة الذكية خالل جيتك�س

•• دبي-وام:

�صرطة  عام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء  �صعادة  اأطلق 
بالتعاون مع  الذكية  املرورية اجل�صيمة  عجمان خدمة تخطيط احلوادث 
فعاليات  يف  العامة  القيادة  م�صاركة  �صمن  وذل��ك  امل��روري��ة  �صاعد  �صركة 

عجمان. حكومة  مظلة  للتقنية" حتت  جيتك�ض  "اأ�صبوع 
العميد مهند�ض ح�صني احلارثي رئي�ض جمل�ض  �صعادة   .. الإط��اق  ح�صر 
املديرين يف �صاعد و�صعادة العميد حممد �صيبان �صويدان مدير اإدارة املوارد 
الب�صرية ب�صرطة عجمان و�صعادة املهند�ض اإبراهيم رمل الرئي�ض التنفيذي 
ل�صركة �صاعد املرورية والرائد عبدالرحمن حممد العمودي نائب رئي�ض 
ق�صم اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة والت�����ص��الت وع���دد م��ن ال�����ص��ب��اط و�صف 

ال�صباط ب�صرطة عجمان .
وقال �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي " اإن اإطاق خدمة 
ال�صرطة  جهود  �صمن  جاء  الذكية  اجل�صيمة  املرورية  احل��وادث  تخطيط 
لتعزيز التحول الذكي يف اخلدمات وحتقيقاً لروؤية حكومة عجمان يف خلق 
جمتمع �صعيد ي�صاهم يف اقت�صاد اأخ�صر حتفزه حكومة متميزة من�صجمة 
املتمثل  الداخلية  ل��وزارة  الإ�صرتاتيجي  للهدف  وحتقيقاً  الحت��اد  روح  مع 
اأفراد  على  للت�صهيل  ج��اءت  " اأن اخلدمة  واأ���ص��اف  الطرق".  اأم��ن  بتعزيز 
املرور والدوريات وموظفي �صركة �صاعد املرورية يف تخطيط واإعداد تقارير 
احلوادث املرورية اجل�صيمة بال�صتغناء عن التقارير التقليدية وا�صتبدالها 
بخدمة ذكية عرب جهاز لوحي متكنهم من اإعداد التقرير اإلكرتونيا وميكن 
احلادث  تفا�صيل  واإدخ����ال  ال�����ص��ور  واإرف����اق  احل���ادث  ت�صوير  خالها  م��ن 
لأطراف  اإلكرتونياً  التقرير  اإر�صال  ثم  واملت�صرر  املت�صبب  وبيانات كل من 

احلادث، م�صرياً اإىل اأن اخلدمة توفر اجلهد وتخت�صر الوقت " .
واأ�صاد قائد عام �صرطة عجمان باجلهود املتميزة التي بذلتها �صركة �صاعد 
املرورية يف تقدمي هذا الإجناز من خال اإعداد هذه اخلدمة التي تدعم 
عملية التخطيط الذكي للحوادث اجل�صيمة وحتقق اأف�صل النتائج يف دعم 

موؤ�صر �صرعة زمن ال�صتجابة.
�صاعد  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  رمل  اإبراهيم  املهند�ض  اأ�صار  جانبه  من 
املرورية اإىل حر�ض ال�صركة امل�صتمر على تقدمي حلول مبتكرة وال�صتفادة 
م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة وال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�صركاء 
الذكية  اجل�صيمة  احل��وادث  تخطيط  خدمة  اأن  مو�صحاً  الإ�صرتاتيجيني، 
يجري  اأن  احل��ادث  ملخطط  تتيح  التي  وال�صرعة  بال�صهولة  متتاز  املقدمة 
م��ن اخلطوات  ات��ب��اع جمموعة  خ��ال  م��ن  النظام  ع��رب  التخطيط  عملية 
ا�صتام  بتاأكيد  الإج����راء  فيها  لينتهي  م��ع��دودة  دق��ائ��ق  وخ��ال  الب�صيطة 

الطلب واإ�صدار تقرير احلادث عرب الإ�صعارات الذكية ".
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�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حوت اأوناين للت�صوق اللكرتوين - �صركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�ض الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:3955009 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / على عبدالكرمي على �صامل ال �صلوم من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / على عبدالكرمي على �صامل ال �صلوم من 100 ٪ اإىل ٪1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اأبوظبي املجتمعية التعاونية

Abu Dhabi Community Cooprative
تعديل راأ�ض املال / من 100000 اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ حوت اأوناين للت�صوق اللكرتوين - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
HOOT ONLINE SHOPPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / حوت اأوناين للت�صوق اللكرتوين ذ.م.م
HOOT ONLINE SHOPPING L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
الوادي  ال�ص�����ادة/ملحمة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الخ�صر لبيع الدواجن - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3763390 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صاعن عبداهلل حممد �صاعن ال�صبلي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل حممد �صاعن ال�صبلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا فاين كرك 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2066608 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صامل غريب را�صد �صامل الظاهري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبيد �صامل خمي�ض غامن ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
باور  ذندر  ال�ص�����ادة/ور�صه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�صيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3909228 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد بن حميد بن جمعه ال�صام�صي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالعزيز حممد �صكري ح�صن البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/تاج ليت للنقليات  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3870722 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صامل عبداهلل �صامل ح�صن احلو�صني ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف را�صد جنم عبداهلل �صيار احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
مطابقة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2130363 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبدالعزيز بن حجاج بن ثنيان الثنيان ٪50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف متعب بن �صيف بن عبداهلل ال�صيف

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
الظفره  ال�ص�����ادة/بوابة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1163434 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صعد عبدالرحمن علي حممد احل�صرمي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف �صليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة امل�صداقية 

للمقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1129143 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صعيد بن خلفان بن را�صد العدوى ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف نوره �صعيد حممد �صعيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/م�صتل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لورا للخدمات الزراعية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2886328 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

دعوات املاأكولت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1352877 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/نادي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوفيل للكريكيت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2884062 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النجاح ذ.م.م - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1016605-1 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انتيجريتد لتنظيم الفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2876338 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عيديد 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2896129 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صيكي �صاك للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2856166 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

واملراجعة  للمحا�صبة  با�صندوة  علي  جمدي  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/14  لل�صركة  قانوين  كم�صفي    ،
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/10/18    - بالرقم:2150022010 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�صفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:جولدن مايل للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.15 مبنى ال�صيد احمد غامن 

مزروع
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 3010238 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/احمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات - �صركة ال�صخ�ض   2
الواحد ذ.م.م ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/10/13 وذلك 
بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/10/18    - العدل بالرقم:2105031565 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�صفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيرنجي �صبا للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2187851 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 0

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيرنجي �صبا للرجال

SYNERGY GENTS SPA

اإىل/ ايفر لوت�ض �صبا
  EVER LOTUS SPA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
اثاث  بيع  عن  بالعمى  حممد  �صامل  الق�صائي  امل�صفي  يعلن 
ومعدات واجهزة مكتبية وكرفانات خ�صبية و�صور �صاج بطول 

2.5 مرت بعر�ض 130 بعدد 75 حبة و 150 قاعدة خر�صانية.

للمقاولت  العاملية  فا�صت  �صركة  ل�صالح  جملة  ال�صفقة  تباع 
العامة ذ.م.م )حتت الت�صفية( تعقد جل�صة املزاد يوم الثنني 
�صركة  مبقر  �صباحا   11:00 ال�صاعة  املوافق:2021/10/25 
فا�صت العاملية:مكتب رقم 13 - الطابق 11 - برج A - مزيد 

مول - ابوظبي . املعاينة يوميا
تامني دخول املزاد:200 درهم

للتوا�صل:0556940829
امل�سفي الق�سائي
�سامل حممد بالعمى 

اعالن بيع باملزاد العلني
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
هلز  ال�ص�����ادة/�صيكريت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3873435 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صامل عبداهلل �صامل ح�صن احلو�صني ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف را�صد جنم عبداهلل �صيار احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:النجم املا�صي للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2760578 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

  ، قانونيون  حما�صبون   - و�صركاه  ال�صادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/4  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر 

تاريخ التعديل:2021/10/18    - بالرقم:2150020637 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�صفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية
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اأبوظبي للغة العربية ينظم املوؤمتر الدويل للرتجمة يف اأملانيا
••  فرانكفورت-وام:

الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  نظم 
وال�����ص��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي اأم�������ض م���وؤمت���ر اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
ليبنتز  معهد  م��ع  بال�صراكة  الثامنة،  دورت���ه  يف  للرتجمة 
والتوا�صل  العربية  "اللغة  عنوان  حتت  الأوروب���ي  للتاريخ 
الثقافة  خ�صو�صيات  واأث���ر  الأدب��ي��ة  ال��رتج��م��ة  احل�����ص��اري: 
والتاريخ على الرتجمة" وذلك مبقّر املعهد مبدينة ماينتز 
الأملانية قبيل انطاق فعاليات معر�ض فرانكفورت الدويل 
اإطار  يف  املوؤمتر  هذا  يندرج  مهّم.  اأكادميي  بح�صور  للكتاب 
"كلمة"  م�صروع  ينظمها  التي  الدولية  الثقافية  الفعاليات 
اأبوظبي،  يف  العربية  للغة  اأبوظبي  ملركز  التابع  للرتجمة، 

ومتابعة لعمله الثقايف والإبداعي الرائد. يتناول املوؤمتر يف 
دورته هذا العام مو�صوعات تتعّلق برتجمة الرواية العربية 
والرتجمة  والأف���ام  الأط��ف��ال  اأدب  وترجمة  الأمل��ان��ي��ة،  اإىل 
الرتاثية  وخ�صو�صاً  والن�صو�ض،  ال�����ص��ور  ون��ق��ل  العلمية، 
ذلك.  على  والثقافة  التاريخ  وت��اأث��ري  والنرثية،  وال�صعرية 
رئي�ض  متيم،  بن  علي  الدكتور  �صعادة  ق��ال  املنا�صبة  وبهذه 
�صرورنا  دواع����ي  م��ن  " اإن  ال��ع��رب��ي��ة:  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
تنظيم هذا املوؤمتر للرتجمة بال�صرتاك مع موؤ�ص�صة اأملانية 
اأكادميية وثقافية رفيعة كمعهد ليبنتز للتاريخ الأوروبي.. 
للكتاب،  الدويل  فرانكفورت  وبانعقاده على هام�ض معر�ض 
العربية  للغة  اأبوظبي  للتعريف مبركز  ي�صّكل منا�صبة  فاإنه 
وت��ع��زي��ز م�����ص��روع كلمة ث��ق��اف��ي��اً واأك���ادمي���ي���اً.. ك��م��ا اأن���ه يبني 

ج�صرا لتو�صيع التعاون مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية 
اأملانيا  يف  واللغوية  الأدبية  اجلهود  من  والإف���ادة  والفكرية، 
الذي  امل��وؤمت��ر  �صارك يف  املوؤمترين".  وت��ب��ادل اخل��ربات بني 
ال��ع��رب��ي��ة والأمل��ان��ي��ة والإجنليزية..  ل��غ��ات ه��ي  ب��ث��اث  ق���دم 
ُعمان  �صلطنة  و  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  باحثون وم��رتج��م��ون، 
واململكة العربية ال�صعودية و�صوريا وم�صر، اإ�صافة اإىل اأملانيا 
و�صوي�صرا والنم�صا والوليات املتحدة ما مينحه بعداً عاملياً.. 
على  والتعّرف  املرتجمة،  الأعمال  ملناق�صة  منا�صبة  ي�صّكل  و 
ال��رتج��م��ة مبختلف  امل��ع��م��ق يف  للبحث  وف��ر���ص��ة  ج��دي��ده��ا، 
جمالتها ويعد موؤمتر اللغة العربية والتوا�صل احل�صاري 
منا�صبة مهّمة لتقدمي امل�صروع الثقايف الإماراتي والرتويج 
له، وخ�صو�صاً يف جمال العمل الثقايف والأدبي والرتجمة.. 

�شقر غبا�س يبحث التعاون الربملاين مع �شفراء فرن�شا والنم�شا وتون�س وتركيا
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل معايل �صقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي يف مقر املجل�ض 
باأبوظبي - كا على حدة - �صعادة كزافييه �صاتيل �صفري جمهورية فرن�صا 
و�صعادة الدكتور اأندريا�ض ليبمان �صفري جمهورية النم�صا الحتادية، و�صعادة 
توغاي  و�صعادة  التون�صية  اجلمهورية  �صفري  بنميم  ال�صتار  عبد  ب��ن  معز 
العام  الأم��ني  النعيمي  عمر  الدكتور  �صعادة  بح�صور  تركيا،  �صفري  تون�صري 

للمجل�ض الوطني الحتادي.
�صتى  يف  الثنائية  التعاون  ع��اق��ات  تعزيز  �صبل  بحث  ال��ل��ق��اءات  خ��ال  ومت 
املجالت ل �صيما تفعيل التعاون والعاقات الربملانية بني املجل�ض الوطني 
الحتادي واملجال�ض الربملانية يف هذه الدول، مع التاأكيد على اأهمية تبادل 
خمتلف  حيال  والت�صاور  التن�صيق  وتعزيز  الربملانية  واخل���ربات  ال��زي��ارات 

الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك بني دولة الإمارات وهذه الدول.
حري�ض  ت�صريعية  كموؤ�ص�صة  الوطني  املجل�ض  اإن  غبا�ض  �صقر  معايل  وق��ال 

على امل�صاهمة يف جهود �صنع م�صتقبل اآمن واأف�صل ونحر�ض على تعزيز هذه 
اجلهود وامل�صاهمة فيها من خال م�صاركة الربملانيني ومن خال عملهم، 
موؤكدا اأهمية دور املوؤ�ص�صات الربملانية يف دعم كافة اجلهود املبذولة لتوفري 
م�صتقبل اأف�صل ل�صعوب العامل. وبحث معايل �صقر غبا�ض و�صفري جمهورية 
ف��رن�����ص��ا، �صبل ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف امل���ج���الت ك��اف��ة وخا�صة 
الفرن�صي  اأهمية تطوير العاقات الربملانية مع الربملان  الربملانية، موؤكداً 

من تبادل الزيارات الربملانية واخلربات واملعارف على م�صتوى الت�صريعات.
التي  وال�صرتاتيجية  التاريخية  الثنائية  العاقات  بعمق  معاليه  اأ�صاد  كما 
تربط بني دولة الإمارات واجلمهورية الفرن�صية، والتي �صهدت يف ال�صنوات 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  نوعيا  ت��ط��وراً  الأخ����رية 

والع�صكرية والثقافية والعلمية.
واأكد اجلانبان على العاقات ال�صرتاتيجية بني الإمارات وفرن�صا والزيارات 

املتبادلة بني قيادتي البلدين وتطور العاقات يف املجالت كافة.
وبحث معاليه مع �صفري جمهورية النم�صا الحتادية �صبل تطوير العاقات 

دولة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية  ال��ع��اق��ات  على عمق  م��وؤك��دا  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
اإىل  وانتقالها  الحت��ادي��ة،  النم�صا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
البلدين،  تطلعات  لتحقيق  امل�صرتك  والعمل  التعاون  من  طموحة  مرحلة 
خا�صة بعد الزيارة الر�صمية الأخرية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة للنم�صا يف 

يوليو 2021م، وتوقيع اتفاقية ال�صراكة الإ�صرتاتيجية ال�صاملة.
واأ�صار معاليه اإىل اأهمية تعزيز العاقات الربملانية بني اجلانبني، من خال 
الجتماعات الثنائية والزيارات الربملانية لتعزيز تبادل اخلربات الربملانية 
التوافق يف العديد من الق�صايا الهامة التي تهم الطرفني،  ودعم عمليات 
مع  الدولية،  الربملانية  املحافل  يف  الربملانيني  بني  امل�صرتكة  املواقف  ودعم 
اإمكانية توقيع مذكرة التفاهم والتعاون الربملاين. كما التقى معايل �صقر 
غبا�ض، �صفري اجلمهورية التون�صية واأكد على عمق العاقات ال�صرتاتيجية 
التعاون  على  والقائمة  وتون�ض،  الإم���ارات  تربط  التي  الأخ��وي��ة  التاريخية 
دولة  اأن  موؤكدا  البلدين،  بني  القت�صادية  وال�صراكات  امل�صرتك  والتن�صيق 

الإمارات تقف اإىل جانب كل ما يدعم اأمن وا�صتقرار تون�ض، واأّن كل ما يتعلق 
بال�صاأن الداخلي التون�صي يعّد اأمراً �صيادياً.

ومتحور اللقاء حول �صبل تعزيز التعاون من اأجل الرتقاء بالعمل الربملاين، 
واأكد اجلانبان اأن "العاقة بني الإمارات وتون�ض عاقة قوية واأخوية على 
والرغبة  املتبادل  الح��رتام  من  را�صخة  اأ�ص�ض  على  وترتكز  الأ�صعدة،  كافة 
يف  بينهما  قائم  والتعاون  البلدين،  بني  املثمر  التعاون  تعزيز  يف  ال�صادقة 

املجالت ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية".
اأهمية  موؤكدا  الرتكية،  اجلمهورية  �صفري  غبا�ض،  �صقر  معايل  التقي  كما 
العاقات  اأن  باعتبار  ال��رتك��ي،  ال��ربمل��ان  م��ع  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��اق��ات  تطوير 
الربملانية متثل دافعا كبريا لنمو وتطوير العاقات الثنائية بني البلدين يف 
خمتلف املجالت. واأ�صار معاليه اإىل اأهمية التوافق بني دولة الإمارات وتركيا 
القوا�صم  من  الكثري  وجود  باعتبار  والدولية  الإقليمية  الق�صايا  جمال  يف 
امل�صرتكة التي من املمكن اأن يبنى عليها روؤى م�صرتكة جتاه مهددات الأمن 

وال�صتقرار يف املنطقة.

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س �شيا�شة وزارة الطاقة مع ممثلي اجلهات املعنية واملخت�شة
•• دبي-وام:

الإ�صامية  ال�صوؤون  جلنة  ناق�صت 
والأوق����������اف وامل�����راف�����ق ال���ع���ام���ة يف 
خال  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ذي ع��ق��دت��ه يف مقر 
دبي  يف  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
�صعادة  ب��رئ��ا���ص��ة   ، الث���ن���ني  اأم�������ض 
ال�صام�صي  ال��ن��اي��ل��ي  را���ص��د  خ��ل��ف��ان 
�صيا�صة  م��و���ص��وع  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ض 
مع  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
واملخت�صة  املعنية  اجل��ه��ات  ممثلي 

باإن�صاء وهند�صة الطرق.
اللجنة  اأع�صاء  الجتماع  يف  �صارك 
����ص���ع���ادة ك���ل م���ن ���ص��اب��ري��ن ح�صن 
لهذا  ال��ل��ج��ن��ة  "مقررة  ال��ي��م��اح��ي 
الجتماع"، وحمد اأحمد الرحومي 
 ، امل��ج��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض  الأول  ال��ن��ائ��ب 
وناعمه  ال���زع���اب���ي،  وك���ف���اح حم��م��د 

عبدالرحمن املن�صوري.
النايلي  را�صد  خلفان  �صعادة  وذك��ر 
ال�صام�صي ، اأنه مت خال الجتماع 
���ص��ي��ا���ص��ة وزارة  م��ن��اق�����ص��ة م��و���ص��وع 
الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي 
اجلهات املعنية واملخت�صة، من حيث 
واأه��م��ي��ة فح�صها  ال��ط��رق  ���ص��ي��ان��ة 

احلمولة  حتديد  ب�صاأن  1986م 
ت�صتخدم  التي  للمركبات  املحورية 
ال���ط���رق امل��ع��ب��دة ب���ال���دول���ة، ومدى 
مواكبة الطرق الحتادية للتغريات 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة يف 
جودتها  ومعيار  القادمة،  ال�صنوات 

يف تقارير التناف�صية العاملية.
اللجنة تناق�ض مو�صوع  اأن  واأو�صح 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  ���ص��ي��ا���ص��ة 

والتعاون بني وزارة الطاقة والبنية 
بالطرق  املعنية  واجلهات  التحتية 
�صاأن  يف  الحتادية  التحتية  والبنى 
و�صيانتها  التحتية  البنية  تطوير 
واحلد من الإ�صكاليات التي تواجه 
ال���ط���رق الحت����ادي����ة ومنها  ب��ع�����ض 
تكلفة ال�صيانة، وتو�صيل الكهرباء، 
والزدح��������ام واحل�������وادث امل���روري���ة، 
وجتمع الكثبان الرملية على بع�ض 

اجلهات  ممثلو  الجتماع  يف  �صارك 
التالية: دائرة التخطيط العمراين 
اخلدمات  واإدارة  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  يف 
العامة بدائرة التخطيط وامل�صاحة 
بدائرة  ال��ط��رق  واإدارة  ب��ال�����ص��ارق��ة، 
بعجمان،  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
وموؤ�ص�صة الأ�صغال بدائرة اخلدمات 
وق�صم  اخل���ي���م���ة،  ب����راأ�����ض  ال���ع���ام���ة 
امل�صاريع  ب���اإدارة  واملتابعة  التدقيق 

اإليه من  ما حتتاج  �صنويا وحتديد 
�صيانة، ف�صا عن ا�صتدامة الطرق 

وكيفية ت�صميمها.
اإىل  ا�صتمعت  اللجنة  اأن  واأ����ص���اف 
اجلهات  وم���ق���رتح���ات  م��اح��ظ��ات 
وهند�صة  اإن�������ص���اء  ب�������ص���اأن  امل��ع��ن��ي��ة 
الطرق، وما يواجههم من حتديات 
يف ه���ذا ال�����ص��اأن، لف��ت��ا اإىل اأن����ه مت 
التن�صيق  م���اه���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 

ال�������وزارة  دور  اإط�������ار  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وت�صغيل  واإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�������ص���اأن 
التحتية  البنية  م�صاريع  و�صيانة 
الحت����ادي����ة وامل����راف����ق ال���ع���ام���ة مبا 
الطرق  و�صبكة  ا�صتدامتها،  يحقق 
ا�صتخدامها  وت��ن��ظ��ي��م  الحت���ادي���ة 
ال�صدود  وم��ن�����ص��اآت  وا���ص��ت��غ��ال��ه��ا، 
وال�������ق�������ن�������وات امل�����ائ�����ي�����ة وامل������ب������اين 

الحتادية.

الطرق املك�صوفة بني اإمارات الدولة، 
وم�����دى ت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ط ال���ط���وارئ 
ال�صتباقية ملواجهة تقلبات الطق�ض 
والأح�������وال اجل���وي���ة ال�����ص��ي��ئ��ة التي 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال���ط���رق  ت��ع��رتي 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  الحت��ادي��ة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والأزم��ات والكوارث، ومدى تفعيل 
القانون الحت��ادي رقم /8/ ل�صنة 

بدائرة بلدية راأ�ض اخليمة، و�صعبة 
التدقيق الهند�صي باإدارة تراخي�ض 
الفني  الدعم  واإدارة  البناء يف دبي، 
مدينة  ب��ل��دي��ة   - ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنية 
الإم��ارات لأبحاث  اأبوظبي، ومركز 
التنقل - جامعة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، ودائ����رة الأ���ص��غ��ال العامة 
والزراعة بالفجرية، ودائرة الأ�صغال 

العامة /فرع دبا الفجرية/.

الوطني لالأر�شاد ي�شتخدم احلو�شبة الفائقة لتعزيز قدراته يف جمال التنبوؤات اجلوية
•• اأبوظبي-وام: 

عن  لاأر�صاد  الوطني  املركز  اأعلن 
اإط������اق احل���ا����ص���وب ال���ف���ائ���ق ال���ذي 
ط����ورت����ه ����ص���رك���ة ه��ي��ول��ي��ت ب���اك���ارد 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل�����ك  اإن����رتب����راي����ز 
اجلوية  التنبوؤات  جمال  يف  قدراته 

والأبحاث املناخية.
وي��ع��م��ل احل���ا����ص���وب ال���ف���ائ���ق ال���ذي 
"اأمتو�صفري" على  ا�صم  عليه  اأطلق 
نظام HPE Cray EX، ويوفر 
من�صة متطورة لإجناز مهام تتطلب 
كاحلو�صبة،  هائلة  ح�صابية  ق��درات 
والربجمة،  املت�صارعة،  واحلو�صبة 
وال���ت���خ���زي���ن، وال�������ص���ب���ك���ات، الأم�����ر 
املركز  يف  الباحثني  �صي�صاعد  ال��ذي 
العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  على 
اأكرب  و���ص��رع��ة  ب��دق��ة عالية  امل��ع��ق��دة 
العددية،  وامل���ح���اك���اة  ك��ال��ن��م��ذج��ة 
ال�صطناعي،  ال���ذك���اء  وا���ص��ت��خ��دام 
العميق  ال��ت��ع��ل��م  ق�����درات  وت��وظ��ي��ف 
والتنبوؤ  امل��ع��ق��دة،  البيانات  ملعاجلة 

باأحداث الطق�ض وغريها.
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  وق������ال 
الوطني  املركز  املندو�ض، مدير عام 
الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�ض  لاأر�صاد 
لاأر�صاد اجلوية: "ياأتي اإطاق هذا 

وق���درات متقدمة يف جمال  ح��ل��وًل 
لتحقيق  الأداء  ع��ال��ي��ة  احل��و���ص��ب��ة 
ا�صتخدام  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  اأه�����داف�����ه 
الذكاء ال�صطناعي لتحليل بيانات 
ال���وق���ت الآين  وامل���ن���اخ يف  ال��ط��ق�����ض 

بدولة الإمارات ".
ب����دوره ع��رب اأح��م��د اخل���ايف مدير 
ع�������ام �����ص����رك����ة »ه����ي����ول����ي����ت ب����اك����ارد 
عن  الإم�������������ارات،  يف  اإن�����رتب�����راي�����ز« 
الوطني  املركز  مع  بالتعاون  فخره 
 " الفائق  وبناء احلا�صوب  لاأر�صاد 
اأمتو�صفري "، واأ�صاف : " من خال 
هيوليت  �صركة  توؤكد  التعاون،  هذا 
ب���اك���ارد اإن��رتب��راي��ز ال��ت��زام��ه��ا جتاه 
دول����ة الإم������ارات ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام بيئي 
مبتكر وم�صتدام من �صاأنه اأن يدعم 
التنبوؤ  يف  لاأر�صاد  الوطني  املركز 
وقتاً  اأي  من  اأ�صرع  ب�صكل  بالطق�ض 

م�صى" .
ال�صركة  التزام  اإىل  واأ���ص��ار اخل��ايف 
ب��ت��زوي��د ���ص��رك��ائ��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  عمليات  ت�صريع 
اخلا�صة بهم، والتفاقية مع املركز 
ه���ي اخلطوة  ل���اأر����ص���اد  ال���وط���ن���ي 
وتطوير  ت���ع���زي���ز  ب����اجت����اه  الأوىل 
قطاع  ي���خ�������ض  ف���ي���م���ا  امل����ع����ل����وم����ات 

الطق�ض واملناخ يف الدولة.

ذروتها نظرياً اإىل 2.8 بيتا فلوب�ض 
ال���ن���م���ذج���ة وامل����ح����اك����اة  يف جم������ال 
العددية والذكاء ال�صطناعي، مما 
�صرعة  تطوير  على  امل��رك��ز  ي�صاعد 
وتعزيز  ال��ط��ق�����ض  ب���اأح���وال  ال��ت��ن��ب��وؤ 
م�صيفاً  امل���ن���اخ،  يف  ال��ب��ح��ث  ق����درات 
اأن دول��ة الإم��ارات قد اأ�صبحت اأول 
واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  دول��ة يف 
ت�����ص��ت��خ��دم احل���ا����ص���وب ال��ف��ائ��ق من 
على   HPE Cray EX ط���راز 

�صعيد مراكز الطق�ض الوطنية.
نائب  مانيل،  بيل  ق��ال  جانبه،  م��ن 
للحو�صبة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  ال��رئ��ي�����ض 
هيوليت  ���ص��رك��ة  يف  الأداء  ع��ال��ي��ة 
معظم  اإن   " اإن����رتب����راي����ز:  ب���اك���ارد 
اأنظمة التنبوؤ بالطق�ض حول العامل 

الدائم  حر�صنا  اإط��ار  يف  احلا�صوب 
دولة  احتياجات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 
الإمارات يف جمال التنبوؤ بالطق�ض 
واإتاحة البيانات والتنبيهات اجلوية 
اجلهات  مل��خ��ت��ل��ف  الآين  ال���وق���ت  يف 
�صرائح  ل���ك���اف���ة  وك����ذل����ك  امل��ح��ل��ي��ة 
الأرواح  ���ص��ام��ة  ل�����ص��م��ان  امل��ج��ت��م��ع 
واملمتلكات، ف�صًا عن الو�صول اإىل 
التي  املعقدة  للعوامل  اأف�صل  فهم 
توؤثر على اأمناط الطق�ض، وتطوير 
تعزيز  يف  ت�صاهم  مبتكرة  تقنيات 
اأن  املندو�ض  واأو���ص��ح  ال�صتدامة." 
التعاون امل�صرتك بني املركز الوطني 
باكارد  هيوليت  و���ص��رك��ة  ل��اأر���ص��اد 
اأث��م��ر ع��ن ت�صميم  اإن���رتب���راي���ز ق��د 
حا�صوب ب��اأداء وق��درات فائقة ت�صل 

من  الفائقة  احل��وا���ص��ي��ب  ت�صتخدم 
كان  ���ص��واء  ب��اك��ارد،  هيوليت  �صركة 
بالأعا�صري  التنبوؤ  لأغ��را���ض  ذل��ك 
وتاأثري  ان��ت�����ص��ار  م����دى  مل��ع��رف��ة  اأو 
اأف�صل.  ب�����ص��ورة  ال��غ��اب��ات  ح���رائ���ق 
ال���رائ���دة عاملياً  امل��ن��ظ��م��ات  وت��ع��ت��م��د 
دولة  يف  لاأر�صاد  الوطني  كاملركز 
احلو�صبة  ق�����درات  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
معلومات  على  للح�صول  الفائقة 
الطق�ض  وبيانات دقيقة حول حالة 
ي�����ص��اع��ده��م يف عملية  وامل���ن���اخ مم���ا 
�صامة  و����ص���م���ان  ال�����ق�����رار  ����ص���ن���ع 
" اإنه  م��ان��ي��ل:  اجلميع." واأ����ص���اف 
ل�صرف كبري لنا اأن نعمل مع املركز 
احلا�صوب  لبناء  لاأر�صاد  الوطني 
يقدم  ال���ذي  "اأمتو�صفري"  ال��ف��ائ��ق 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية ب�شاأن خمالفات البناء يف مواقع الإن�شاء
•• اأبوظبي – الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
متابعة  ا�صتهدفت  ال�صهامة،  يف  ميدانية  حملة  والنقل 
خم��ال��ف��ات ال��ب��ن��اء يف امل��واق��ع الإن�����ص��ائ��ي��ة، وذل���ك بهدف 
تكري�ض اأف�صل املمار�صات، والإجراءات الكفيلة باملحافظة 
على املظهر العام، وبالوقت ذاته حماية �صحة و�صامة 
باملواقع  املحيطني  وال�صكان   ، املواقع  هذه  يف  العاملني 

الإن�صائية.
على  امليدانية  وج��ولت��ه��ا  اأعمالها  احلملة  رك���زت  وق��د 
للنطاق  التابعة  املناطق  يف  وامل��ق��اولت  البناء  �صركات 
اجلغرايف ملركز بلدية ال�صهامة، وحر�صت على تعريفها 
املخالفات  م���ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال��ب��ن��اء  ب��ق��وان��ني  وت��وع��ي��ت��ه��ا 

والتجاوزات التي تقع يف مواقع الإن�صاء، كما قامت فرق 
التفتي�ض بح�صر املخالفات املرتكبة يف املواقع الإن�صائية 
ب�صاأن  املواقع  هذه  عن  امل�صوؤولني  وتوعية   ، وت�صنيفها 

ال�صبل الكفيلة بتقليل ن�صب املخالفات واأنواعها.
ودعت بلدية مدينة اأبوظبي جميع العاملني يف املواقع 
ب��ال��ق��وان��ني اخلا�صة  الل���ت���زام  اأه��م��ي��ة  اإىل  الإن�����ص��ائ��ي��ة 
وراحة  البيئة،  وحماية  والإن�����ص��اءات،  البناء  مبتطلبات 
ال�����ص��ك��ان، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة، وال��ت��ق��ي��د التام 
ب��ال��رتاخ��ي�����ض اخل���ا����ص���ة ب��ال��ب��ن��اء وع�����دم جت�����اوز هذه 
ثقتها  م��وؤك��دة  م�صبقاً،  املعتمدة  واملخططات  القوانني 
املقاولت يف دعم  تلعبه �صركات  الذي  الإيجابي  بالدور 
لقوانني  الم��ث��ال  ب�صاأن  واإج��راءات��ه��ا  البلدية  توجهات 

البناء املعمول بها يف اأبوظبي .
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عربي ودويل
رو�شيا تتجاوز حاجز 8 ماليني 

اإ�شابة بفريو�س »كورونا«
•• مو�سكو-وام:

جتاوزت ح�صيلة الإ�صابات بفريو�ض كورونا امل�صتجد يف رو�صيا حاجز 8 مايني اإ�صابة 
اأعلى ح�صيلة يف عدد الإ�صابات منذ  اإ�صابة ما ميثل   34325 اأم�ض -  بعد ت�صجيلها 
اإجمايل  بذلك  ال�صابق لريتفع  اليوم  يف  اإ�صابات”   34303“ بداية اجلائحة مقابل 
و  مايني  ثمانية  اجلائحة  ب��داي��ة  منذ  ال��ب��اد  يف  ت�صجيلها  مت  التي  الإ���ص��اب��ات  ع��دد 
27012 اإ�صابة. و اأعلنت غرفة العمليات اخلا�صة مبكافحة فريو�ض كورونا برو�صيا يف 
تقريرها اليومي عن ا�صتقرار يف عدد وفيات كورونا بت�صجيلها 998 حالة وفاة مقابل 
997 وفاة يوم اأم�ض الأول لت�صبح ح�صيلة �صحايا املر�ض 224 األفا و 310 حالت 
وفاة مع متاثل 16431 مري�صا لل�صفاء التام منذ اأم�ض لي�صل اإجمايل عدد املتعافني 

اإىل 7 مايني و17055حالة �صفاء.

واو�صحت اأنه “ودع طاقم ال�صفارة ووجه ر�صالة م�صورة اىل ال�صعب 
ال�صفارة  واأ����ص���ارت  ال�����ص��ف��ارة«.  م��وق��ع  غ��دا على  �صتبث  ال��ب��ي��ارو���ص��ي 
اأن  اإىل  الإلكرتوين،  ر�صالة على موقعها  بيارو�ض، يف  الفرن�صية يف 
اإىل وزير اخلارجية  اعتماده”  اأوراق  “ن�صخة من  الدبلوما�صي قدم 

فادميري ماكي يف 8 كانون الأول/دي�صمرب 2020.
وعلى غرار دول اأخرى يف الحتاد الوروبي، مل تعرتف فرن�صا بنتائج 
فيها  وفاز  الفائت  اآب/اغ�صط�ض  التي جرت يف  الرئا�صية  النتخابات 
لوكا�صنكو بولية �صاد�صة، ما ادى اىل تظاهرات حا�صدة غري م�صبوقة 
مع  املتحالفة  ال�صابقة  ال�صوفياتية  اجلمهورية  يف  �صهورا  ا�صتمرت 
�صل�صلة  الوروب���ي  الحت��اد  وفر�ض  بوتني.  فادميري  بقيادة  رو�صيا 
معار�صيه.  لوكا�صنكو  قمع  على  ردا  ب��ي��ارو���ض  نظام  على  عقوبات 
املعار�صني  مئات  و�صجنت  التظاهرات  اح��ت��واء  يف  مين�صك  وجنحت 

•• مو�سكو-اأ ف ب

غادر �صفري فرن�صا يف بيارو�ض، نيكول دو بويان دو لكو�صت، الباد 
بعدما طلبت منه مين�صك القيام بذلك قبل الثنني، على ما اأعلنت 
“ال�صفري  اإن  ال�صفارة  با�صم  متحدثة  وق��ال��ت   . الفرن�صية  ال�صفارة 

نيكول دو لكو�صت غادر بيارو�ض اليوم«.
اىل  البيارو�صية  دفع اخلارجية  الذي  ال�صبب  املتحدثة  تو�صح  ومل 
اإعام بيارو�صية، مت  ال�صفري. لكن وفًقا لو�صائل  اأن تطلب مغادرة 
طرد ال�صفري لأنه مل يقدم ابدا اأوراق اعتماده اإىل الرئي�ض األك�صندر 
اخلارجية  “وزارة  اإن  ال�صفارة  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت  لوكا�صينكو. 
الول/ ت�صرين   18 ق��ب��ل  ال�صفري  ي��غ��ادر  اأن  طلبت  ال��ب��ي��ارو���ص��ي��ة 

اكتوبر«.

واغلقت ع�صرات و�صائل الإعام ومقار منظمات غري حكومية، فيما 
من  البالغ  وال��زع��ي��م  املنفى.  اختيار  على  اآخ���رون  معار�صون  اأج���رب 
على  بالتحري�ض  الغربية  احلكومات  يتهم  وال��ذي  عاًما   67 العمر 
العقوبات بدعم من  اإثارة ثورة، يقاوم حالًيا  اأمل  الحتجاجات على 
مو�صكو. وقطعت بيارو�ض العاقات مع حماورين غربيني اآخرين 
لتفيا،  ���ص��ف��ارة  موظفي  جميع  ط���ردت  اآذار/م����ار�����ض،  ففي  م���وؤخ���ًرا. 
املعار�صة  علم  ا�صتخدمت  لتفيا  �صلطات  لأن  ال�صفري،  فيهم  مب��ن 

البيارو�صية يف بطولة لهوكي اجلليد.
ال�صفرية  تعيني  على  اتفاقها  مين�صك  �صحبت  اآب/اأغ�����ص��ط�����ض،  ويف 
الأول/دي�صمرب  كانون  يف  تثبيتها  مت  التي  في�صر  ج��ويل  الأمريكية 
ال�صوفياتية  اجلمهورية  ه��ذه  اإىل  املتحدة  للوليات  مبعوثة  ك���اأول 

ال�صابقة منذ عام 2008.

 بيالرو�س تطرد �شفري فرن�شا 

•• بغداد-اأ ف ب

يتجه التحالف ال�صيعي املمثل للح�صد 
ال�صعبي العراقي املوايل لإيران، نحو 
ت�صجيل خ�صارة مدوية يف النتخابات 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة م���ع ف��ق��دان��ه ث��ل��ث عدد 
ناخبيه  تخّلي  اىل  ي��وؤ���ص��ر  م��ا  ن��واب��ه، 
ال�صاح  ل�صلطة  رف�صهم  ب�صبب  عنه 

ومطالبتهم بتعاٍف اقت�صادي �صريع.
الربملان  يف  الثانية  القوة  ك��ان  بعدما 
حتالف  ح��از  مقعداً،   48 مع  ال�صابق 
الفتح، احلليف القوي لطهران، نحو 
15 مقعداً فقط يف انتخابات العا�صر 
بح�صب  الأول/اأك���ت���وب���ر،  ت�صرين  م��ن 

النتائج الأولية.
ونّدد قياديون يف التحالف ب�”تزوير” 
وتوعدوا  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
موعد  ي��ح��دد  مل  فيما  ب��ه��ا،  بالطعن 
النهائية  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإع����ان 
اأو  اأن تن�صر خال الأي��ام  التي يتوقع 

الأ�صابيع القادمة.
النتيجة  ه������ذه  اأن  خ�������رباء  وي�������رى 
واحل�صد  ال��ف��ت��ح  ل��ت��ح��ال��ف  امل��ح��رج��ة 
للمرة  ال��ربمل��ان  دخ��ل  ال���ذي  ال�صعبي 
مدفوعاً   2018 ال���ع���ام  يف  الأوىل 
ب����الن����ت���������ص����ارات ال����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا اىل 
احلكومية  الع�صكرية  ال��ق��وات  جانب 
تف�ّصر  الإره���اب���ي  داع�����ض  تنظيم  �صد 

باإخفاقه يف تلبية تطلعات ناخبيه.
اأ�صباب  اأب�������رز  اأن  ك����ث����ريون  وي����وؤك����د 
عن  واحل�صد  الفتح  جماهري  ع��زوف 
الت�صويت لهما هو العنف واملمار�صات 
املوالية  للف�صائل  املن�صوبة  القمعية 
لإيران واملكّونة للح�صد ال�صعبي الذي 

يتاألف من نحو 160 األف مقاتل.
اخلطط  غ���ي���اب  ذل�����ك  اإىل  ي�������ص���اف 
بلد  يف  القت�صاد  اإنعا�ض  اإىل  الهادفة 
غني بالنفط ولكنه يعاين من ترّد يف 

تابع  اأك�����ت�����وب�����ر،   5 ي������وم  ول�����ك�����ن، 
ال���ع���م���ل���ي���ة ج����م����ه����ور اأك����������رب من 
اإىل  ح��م��ل��ت  ���ص��وي��وز  لأن  امل���ع���ت���اد، 
راكبني  ال��دول��ي��ة  الف�صاء  حمطة 
ت�صيبينكو،  كليم  املخرج  مميزين: 
ذي   ”7 “�صاليوت  بفيلم  املعروف 
يوليا  واملمثلة  الف�صائي،  الطابع 
بريي�صيلد، حتتل �صدارة مل�صقات 
ال�صنوات  يف  عديدة  وطنية  اأف��ام 

الأخرية.

حتدي انعدام اجلاذبية
على النجمني، التقاط �صور داخل 

بعد  مزمن،  وف�صاد  العامة  اخلدمات 
طالبت  �صعبية  انتفا�صة  م��ن  عامني 
م�صتوى  ع��ل��ى  ب��ت��غ��ي��ريات  خ�����ص��و���ص��اً 
امل��ع��ي�����ص��ة. ومل ت�����ص��ّوت ���ص��ل��وى، وهي 
من اأن�صار الفتح، للتحالف كما فعلت 
الطالبة  وت��ع��ت��رب   .2018 ال��ع��ام  يف 
خ�صر  “الفتح  اأن  ال�صابة  اجلامعية 

لأنه حمل �صعارات فارغة«.
وعلى  ع��ل��ّي  اأ���ص��ّر  “والدي  وت�صيف 
لكنها  للفتح”.  ن�����ص��ّوت  اأن  وال��دت��ي 
�صوتت لنوري املالكي، رئي�ض الوزراء 
 2006 ال����ع����ام����ني  ب�����ني  الأ������ص�����ب�����ق 
و2014، وهو يف اأي حال قريب من 

احل�صد ومن اإيران.
ائتاف  زعيم  املالكي،  ح�صول  وك��ان 

اأجل  من  الدولية  الف�صاء  حمطة 
ولكن  م�صتقبلية،  وثائقية  اأف���ام 
قادم،  روائ��ي  فيلم  م�صاهد  ا�صا�صا 
حبكة  �صتدور  ال��ذي  “التحدي”، 
اأح���داث���ه يف م����دار ح���ول الأر������ض. 
م���ن امل���ق���رر ع��ر���ص��ه ع����ام 2022 
اأول  ال�����ص��ا���ص��ات، و���ص��ي�����ص��ب��ح  ع��ل��ى 
فيلم روائي يف العامل يتم ت�صويره 
يف  م�صتبقا  حقيقي،  وزن  بانعدام 
الوقت نف�صه م�صروًعا اأمريكًيا مع 
توم كروز، الذي من املقرر اأن يزور 
يف  ا  اأي�صً الدولية  الف�صاء  حمطة 

الأ�صهر املقبلة.

 فوز املر�شح الي�شاري بالنتخابات الرئا�شية يف الراأ�س الأخ�شر 
•• برايا-اأ ف ب

ال�صابق  ال���وزراء  رئي�ض  الأخ�����ص��ر،  ال��راأ���ض  الي�صاري يف  ف��از مر�صح احل��زب 
يف  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ن  نيفي�ض،  م��اري��ا  خو�صيه 
الأرخبيل الذي ُيعد مثاًل لنجاح الدميوقراطية يف غرب اإفريقيا، بح�صب 

نتائج اأولية ر�صمية.
وحاز نيفي�ض )61 عاماً(، الع�صو يف احلزب الفريقي من اأجل ا�صتقال 
2001 و2016، على  ب��ني ع��ام��ي  ال��راأ���ض الأخ�����ص��ر ورئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة 
من  بالنتخابات  للفوز  الكافية  الغالبية  وه��ي  الأ���ص��وات،  م��ن   51،5%

اجلولة الأوىل، وذلك بعد فرز الأ�صوات يف %97 من مراكز القرتاع.
وبذلك يتقدم بفارق كبري على مناف�صه كارلو�ض فيجا، مر�صح حزب احلركة 
من اأجل الدميوقراطية )ميني الو�صط( الذي ي�صكل الغلبية يف الربملان.

وح�صل فيجا )71 عاماً(، رئي�ض وزراء �صابق كذلك بني 1991 و2000، 
على %42،6 من الأ�صوات، بح�صب امل�صدر نف�صه.

وقاطع 51،7 % من الناخبني هذا الق��رتاع. واقر فيجا بخ�صارته اأمام 
حمطات التلفزيون وهناأ مناف�صه بالفوز.

ويتعني امل�صادقة على هذه النتائج من قبل اللجنة النتخابية.
15 ع���ام���اً من  ب��ع��د   1990 ال��ت��ع��ددي��ة احل��زب��ي��ة يف  ن��ظ��ام  م��ن��ذ ار����ص���اء 
امر  وهو  احلكم،  على  ب�صا�صة  احلزبان  تناوب  الربتغال،  ال�صتقال عن 
ي�صيد به املدافعون عن الدميوقراطية، املتقهقرة يف اأماكن اأخرى من غرب 

اإفريقيا.
�صيحكم نيفي�ض دولة يبلغ عدد �صكانها 550 األف ن�صمة وت�صجل اإجمايل 

ناجت حملي للفرد من الأعلى يف غرب اإفريقيا.
لكن القت�صاد الذي يعتمد بن�صبة %25 على ال�صياحة الأوروبية ب�صورة 
خا�صة، ويعول على حتويات املغرتبني وامل�صاعدات الإمنائية، ت�صرر ب�صدة 

من كوفيد-19 الذي فاقم اآثار اجلفاف ال�صديد يف ال�صنوات الأخرية.

للوجود يف اأعني اجلمهور الرو�صي 
من  الكثري  يعتمد  وحكومتها.   ...
النوع  ه��ذا  على  ال��وك��ال��ة  عمليات 
“اإن قدرات رو�صيا يف  من البهار. 
الدولة  توظفها  ل  الف�صاء  قطاع 
وت�صتخدمها يف م�صتوى ما ميكن 
امل����دون  ����ص���رح  عليه”،  ت���ك���ون  اأن 
الف�صاء  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ض 
فيتايل اإيغوروف ل� “لك�صربي�ض” 
ت�����زال  ول  امل�����ا������ص�����ي.  ي����ون����ي����و  يف 
امل��اح��ظ��ة ���ص��احل��ة ال��ي��وم: وريثة 
جمّمع علمي و�صناعي �صخم من 
ت�صتخدم  ال�����ص��وف��ي��ات��ي��ة،  احل��ق��ب��ة 
�صغرًيا  ج��������زًء  رو�����ص����ك����وزم����و�����ض 

يفوق  م����ا  ع���ل���ى  القانون”  “دولة 
الثاثني مقعداً، مفاجاأة اأي�صا.

“التفكري  م����رك����ز  رئ���ي�������ض  وي��������رى 
اأبرز  اأن  ال�صمري  اإح�صان  ال�صيا�صي” 
“اعتماده  ه��و  الفتح  ت��راج��ع  اأ���ص��ب��اب 
اأن  ال��ب��اح��ث  وي���ردف  ال�صاح”.  على 
“اإعانه باأنه حليف اإيران اأ�صر ب�صكل 

كبري ب�صعبيته«.
بالن�صبة  احل�����ص��د،  ف�����ص��ائ��ل  وظ��ه��رت 
وكاأنها  م���وق���ف،  م���ن  اأك����رث  يف  ال���ي���ه، 
يكن  مل  م����ا  وه������ذا  ال�����دول�����ة،  “فوق 

مقبول من جمهورها«.
بعد الحتجاجات ال�صعبية التي هّزت 
ال���ع���راق يف ت�����ص��ري��ن الأول/اأك����ت����وب����ر 
2019، كان الع�صرات من النا�صطني 

وحماولة جميع الأحزاب داخل الفتح 
واحدة  منطقة  يف  مر�صحها  ف��ر���ض 
رغم  لكن  الأ�صوات”.  اأ���ص��اع  احيانا 
هذا الرتاجع، قد يظّل احل�صد قادراً 
على ت�صكيل كتلة وازنة يف الربملان، اإذا 
خال  وم��ن  “م�صتقلني”،  اإليه  �صّم 
نوري  م��ع  �صيما  ل  التحالفات،  لعبة 
ح�صن  ح��ارث  الباحث  ويعزو  املالكي. 
“مر�صحني  اختيار  اإىل  املالكي  جناح 
اأق��وي��اء لق���وا ���ص��دى ل��دى الناخبني 
)املالكي(  ي��رب��ط��ون  ال��ذي��ن  ال�صيعة 
���ص��ي��ع��ي��ة ق���وي���ة، ولي�ض  ب��ف��ك��رة دول�����ة 
جمموعات  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ه��ي��م��ن  ب����دول����ة 
مقال  يف  الباحث  وي�صيف  م�صلحة«. 
لدرا�صات  “كارنيغي”  م��رك��ز  ن�صره 
“جذب  امل��ال��ك��ي  اأن  ال�����ص��رق الأو����ص���ط 
ا�صتفادت  اجتماعية  طبقات  اأ���ص��وات 
ب��ا���ص��ت��ف��ا���ص��ة م��ن ح��ك��وم��ت��ه يف جمال 
ال��ت��وظ��ي��ف، وال��زب��ائ��ن��ي��ة، ح��ني كانت 
ويتخوف  اأعلى”.  ال��ن��ف��ط  اأ����ص���ع���ار 
ورمبا  �صيا�صية  ت��وت��رات  م��ن  البع�ض 

اأمنية بعد النتخابات.
ال�صبت  م�صاء  �صيعية  اأح���زاب  ورفعت 
املفو�صية  ب��ي��ان  يف  م��ت��ه��م��ًة  ال���ن���ربة، 
ت�صّحح  “مل  ب����اأن����ه����ا  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ارتكبت  التي  اجل�صيمة”  انتهاكاتها 
خ���ال ع��م��ل��ي��ة ع���ّد وف����رز الأ����ص���وات، 
واتهمتها باإف�صال العملية النتخابية. 
وحذرت تلك الأحزاب يف الوقت نف�صه 
لذلك  ال�صلبية”  “النعكا�صات  م��ن 
الدميوقراطية”  ال��ع��م��ل��ي��ة  “على 
اتهمت  نف�صه،  ال��وق��ت  يف  ال��ب��اد.  يف 
الهيئة التن�صيقية للمقاومة العراقية 
ت�����ص��ّم ف�صائل م��وال��ي��ة لإي���ران  ال��ت��ي 
بيان  يف  احل�����ص��د،  يف  من�صو  بع�صها 
بالتاعب  اأج��ن��ب��ّي��ة  “اأيادي  الأح����د، 
وب�”تزويرها  النتخابات”  نتائج  يف 

باإ�صراف حكومّي«.

واغتيال  خ���ط���ف  ع��م��ل��ي��ات  ���ص��ح��اي��ا 
الف�صائل  اتهمت  اغتيال  وحم���اولت 
بالوقوف خلفها، ومل  املوالية لإيران 

يحا�صب اأحد عليها حتى الآن.
وي��ق��ول ج���ال حم��م��د، وه���و �صاحب 
م��ت��ج��ر ب��ق��ال��ة ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 45 
اإن���ه مل ي��ع��ط ���ص��وت��ه للح�صد.  ع��ام��اً، 
“�صعرنا بامللل منهم، فالعراق منحدر 
وزع��م��اء احل�صد  ال��ك��ل��م��ة،  ب��ك��ل معنى 
)منطقة  اخل�صراء  املنطقة  ي�صكنون 
ال�صفارات  وبع�ض  احلكومية  املقرات 
يف العا�صمة(، واأرتال حمايتهم هائلة، 

ول يرون اأحداً«.
واع����ت����رب ح�����ص��ن ����ص���امل ال���ق���ي���ادي يف 
اإح������دى  احلق”،  اأه�������ل  “ع�صائب 

من  وف�صيل  الفتح  حت��ال��ف  م��ك��ون��ات 
اأن  بيان  يف  ال�صعبي،  احل�صد  ف�صائل 
الأ���ص��واأ يف  “هي  النتخابات الأخ��رية 
التنظيم”،  حيث  م��ن  ال��ع��راق  ت��اري��خ 
ل�صرقة  م��ن��ظ��م��ة  ب�”عملية  م����ن����دداً 

اأ�صوات النا�ض«.
ويتحدث م�صدر من احل�صد ال�صعبي 
ع���ن ت���ب���ادل ق���ي���ادات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة داخل 
الرتاجع  هذا  ب�صاأن  اتهامات  احل�صد 
املاكينة  اإدارة  ���ص��وء  م��ن  الن��ت��خ��اب��ي، 
الإعامية وطريقة توزيع املر�صحني 
على الدوائر النتخابية، ما اأ�صهم يف 

ت�صتيت الأ�صوات و�صياعها.
ويقول امل�صدر لفران�ض بر�ض “انعدام 
الفتح  حت����ال����ف  داخ�������ل  ال���ت���ج���ان�������ض 

اقتحموا  م��ن  اأول  ج����دا!  م��ت��اأخ��ر 
ال��ف�����ص��اء م���ع ���ص��ب��وت��ن��ي��ك وي����وري 
غاغارين، �صيظل الرو�ض الآن اأول 
وهكذا  ه��ن��اك...  فيلًما  �صنع  م��ن 
فازوا ب�صباق بداأ منذ اأكرث من عام 

بقليل.
اأعلنت   ،2020 �صبتمرب   19 يف 
و���ص��ائ��ل الإع�����ام الأم��ري��ك��ي��ة عن 
ات��ف��اق لإر���ص��ال ت��وم ك��روز واملخرج 
حمطة  م����ن  ع���ل���ى  ل���ي���م���ان  دوغ 

الف�صاء الدولية.
 ب��ع��د ث��اث��ة اأي����ام، اأظ��ه��رت وكالة 
رو�صكوزمو�ض  ال��رو���ص��ي��ة  الف�صاء 
وطني  كا�صتينغ  وُفتح  النية،  نف�ض 
�صتحظى  ال���ت���ي  امل��م��ث��ل��ة  لخ��ت��ي��ار 
ب�صرف ال�صفر اإىل حمطة الف�صاء 

الدولية.
بع�ض  �����ص����ك����وك  م�����واج�����ه�����ة  ويف 
والعلميني،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ال���ق���ادة 
ل��ل��م�����ص��روع -مدير  امل���روج���ان  دع���ا 
رو�������ص������ك������وزم������و�������ض، دمي�����ي�����رتي 

�صك اأي�صا. ففي النهاية، مل ينتظر 
اخليال العلمي هذه الرحلة لتنتج، 
بف�صل املوؤثرات اخلا�صة املختلفة، 
لنعدام  مت���اًم���ا  واق��ع��ي��ة  م�����ص��اه��د 
الوزن. اإذن ملا كل هذا؟ اأوًل، اإظهار 
�صباق  يف  جيًدا  حا�صرة  رو�صيا  اأن 
واأن  للف�صاء،  التجاري  ال�صتغال 
الوحيدين  ل��ي�����ص��وا  الأم��ري��ك��ي��ني 
لزيارة  �صائحني  ير�صلون  ال��ذي��ن 

مدار الأر�ض.

�سباق جمع التربعات
الت�صال  عمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
لرو�صكوزمو�ض  و�صيلة  ��ا  اأي�����صً ه��و 

الرو�صي  والتلفزيون  روج���وزي���ن، 
-اإىل  اإرن�����ص��ت  كون�صتانتني  ال��ع��ام 
املبا�صر،  بوتني  ف��ادمي��ري  حتكيم 
العملية  اق����رار  اإىل  ان��ت��ه��ى  ال����ذي 
اجلهد،  ال��رو���ض  �صاعف  ودعمها. 
ورت�����ب�����وا ب�����ص��ك��ل ع����اج����ل رح����ات 
الف�صائية  امل��ح��ط��ة  اإىل  م��اأه��ول��ة 
حتى يت�صنى ار�صال املمثلة واملخرج، 

مع اإخ�صاعهما لتدريب �صريع.

القوة الناعمة املجرية
التحدث  ال�صعب  م��ن  ذل���ك،  وم��ع 
مبا انه من اجلانب  عن “�صباق”، 
اأن��ه��م قلقون  الأم��ري��ك��ي، ل ي��ب��دو 

ب�صكل خا�ض من التعر�ض لهزمية 
من قبل الرو�ض. 

لتوم  الف�صائية  ال��رح��ل��ة  م�����ص��روع 
مدعوم  غ��ري  ل��ي��م��ان،  ودوج  ك���روز 
الدولة  ق��ب��ل  م���ن  خ���ا����ض  ب�����ص��ك��ل 
بامل�صغل  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�����ص��ك��ل  وي��ت��ع��ل��ق 

اخلا�ض �صبي�ض اإك�ض.
يوليا  ط���������ارت  اأك�����ت�����وب�����ر،   5 يف 
اإىل  ت�صيبينكو  وكليم  بريي�صيلد 
حم��ط��ة ال��ف�����ص��اء ال���دول���ي���ة، حتى 
امل��وع��د النهائي  قبل الإع���ان ع��ن 
لرحلة توم كروز. ومن الوا�صح اأن 
الفذ  العمل  لهذا  العلمية  الفائدة 
ل �صيء، وامل�صلحة ال�صينمائية با 

الإرادة  اإىل  الفتقار  ب�صبب  فقط، 
ال�صيا�صية والتمويل.

م�صاريع  مت��وي��ل  على  وللح�صول 
روؤ�صاء  على  يجب  ط��م��وًح��ا،  اأك���رث 
ق���ط���اع ال���ف�������ص���اء ال����رو�����ص����ي خلق 
عمليات ات�صالية با�صتمرار “تر�صل 
اإىل احلكومة  اإ�صارة  رو�صكوزمو�ض 
ي�صيف  امل�صاريع،  م��ن  ال��ن��وع  بهذا 
انظروا، ميكن  وتقول:  اإي��غ��وروف، 
يف  الف�صائي  برناجمنا  ا�صتخدام 
التقنية  امل��ه��م��ات  اآخ���ر غ��ري  ���ص��يء 
اأداة  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن  الب�صيطة، 
رو����ص���ي���ا كقوة  ل���و����ص���ع  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
اإظ��ه��ار، على  من خ��ال  عظمى”، 
قادرة  ت���زال  ل  ان��ه��ا  امل��ث��ال،  �صبيل 
ع��ل��ى ه���زم الأم��ري��ك��ي��ني، ح��ت��ى لو 
واإثبات   ... �صطحي  �صباق  يف  ك��ان 
تزال �صاحلة  اأن رو�صكوزمو�ض، ل 
ملا هو اأكرث من جمرد تاك�صي اإىل 

حمطة الف�صاء الدولية.
عن لك�سربي�ش

 بعد اأداء �سيا�سي خيب اآمال ناخبيه 

تراجع احل�شد ال�شعبي املوايل لإيران يف النتخابات العراقية

هزمية ثانية للأمريكان:

الف�شاء، ملعب جديد ل� »القوة الناعمة« الرو�شية
كانوا اأول من اقتحم الف�ساء مع �سبوتنيك ويوري غاغارين, �سيظل الرو�ش الآن اأول من �سنع فيلًما هناك...

املمثلة واملخرج يف املحطة الف�صائية الدوليةاأع�صاء الطاقم الرو�صي ملركبة الف�صاء �صويوز ويف ال�صورة املمثلة يوليا بريي�صيلد )اإىل الي�صار( واملخرج كليم ت�صيبينكو

بالن�شبة ل�شناعة الف�شاء الرو�شية، فاإن ت�شوير فيلم على منت حمطة 
الف�شاء الدولية هو اأداة دعائية ... وطريقة للح�شول على متويل حكومي 

الإقـــلع  الــ�ــســحــراويــة,  بــايــكــونــور  �سهول  م�سهد 
البطيء ل�ساروخ �سويوز, مع �سورته الظلية الأكرث 
متيًزا, والذي يت�سارع تدريجيًا نحو ال�سماء, تارًكا 
وراءه اأثًرا من األ�سنة اللهب, و�سو�ساء ت�سبه نهاية 
من  املكون  الأيقوين,  كوروليف”  و”�سليب  العامل, 
تام  ان�سجام  يف  تنف�سل  جانبية  تعزيزات  اأربعة 
الف�ساء  غزو  ع�ساق  اإن  منها.  الوقود  نفاد  مبجرد 
�سويوز,  �ساروخ  اإطلق  م�ساهدة  من  اأبًدا  ميّلون  ل 
تقريًبا  متماثل,  ب�سكل  التمرين,  هذا  مت  لو  حتى 

كل اأ�سبوع.

•• الفجر –خرية ال�سيباين
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قال رئي�ض جمعية لبورا اللبناين الأب طوين خ�صرا  اأم�ض الثنني 
األف لبناين هاجروا الباد يف الأ�صهر اخلم�صة   230 اأن ما يقارب 

الأوىل من العام اجلاري، قرابة %60 منهم من امل�صيحيني.
وقال خ�صرا مع “�صوت لبنان” يف بريوت اإن %90 من اللبنانيني 
)اأيلول(  �صبتمرب  ب��ني  ال��ب��اد  غ���ادروا  اأجنبية  جلن�صيات  احلاملني 
اجلديد،  الدرا�صي  العام  بدء  قبل  خا�صة  الأول(  )ت�صرين  واأكتوبر 
بينهم  جمموعة كبرية من رجال الأعمال الذين نقلوا اأعمالهم اإىل 
اخلارج، ح�صب ما نقل موقع “جنوبية” اللبناين اأم�ض . واأ�صار تقرير 
املوقع اإىل اأن جهاز الأمن العام اللبناين اأ�صدر 32500 جواز �صفر 
يف املتو�صط �صهرياً، منذ بداية 2021 حتى اأغ�صط�ض )اآب( املا�صي، 
ووفق الباحث يف  يف مقابل 17750 يف الفرتة ذاتها من 2020. 
موؤ�ص�صة “الدولية للمعلومات” حممد �صم�ض الدين، فاإن ذلك يعني 

اأن الإقبال على جوازات ال�صفر ارتفع يف عام واحد بنحو 83%.

اأملانيا  النتخابات يف  الحت��ادي عن مراقبة  للم�صوؤول  اأظهر حتليل 
الأملاين  الربملان  اأع�صاء  ثلث  ي�صكلن  الن�صاء  اأن  الثنني  اأم�ض  ن�صر  
اجلديد املنتخبني يف ال�صهر املا�صي، وارتفاع ح�صور النواب الأ�صغر 
�صناً فيه. و�صت�صكل الن�صاء %34.8 من البوند�صتاغ اجلديد عندما 
الربملان  يف   30.7% مقابل  املقبل،  الأ�صبوع  يف  م��رة  لأول  يجتمع 
املا�صي. وزاد عدد اأع�صاء الربملان الأملاين اأي�صاً، اإذ ارتفع اإىل 736 
اأن  التحليل  واأظ��ه��ر   .2017 انتخابات  بعد  اأع�صاء   709 مقابل 
متو�صط اأعمار النواب اجلدد هو 47.3 عاماً، انخفا�صاً من 49.4 
عاماً   30 اأعمارهم عن  تقل  50 ع�صواً  بينهم  ال�صابق،  الربملان  يف 
برملان2017.  يف  فقط  ع�صواً   12 مقابل  البداية،  يف  الأق��ل  على 
%26.2 تقل  اأكرث بقليل من ربع الأع�صاء  اأفاد التحليل باأن  كما 

اأعمارهم عن 40 عاماً، مقابل %17.9 يف 2017.
اإميليا  ه��ي  اجل��دي��د  الأمل���اين  ال��ربمل��ان  يف  اأ�صغر ع�صو  اأن  اإىل  ي�صار 

في�صرت، من حزب اخل�صر عن هامبورغ، وعمرها 23 عاماً فقط.
اأما اأكرب الأع�صاء فعمره 80 عاماً وهو األك�صندر غولند، الرئي�ض 

الفخري حلزب البديل من اأجل اأملانيا اليميني املتطرف.

�صبط  اأث��ن��اء  �صينيني   4 الث��ن��ني،  اأم�����ض  الفلبينية،  ال�صرطة  قتلت 
 262 اأكرث من  اأدت مل�صادرة خمدر كري�صتال ميث بقيمة  خم��درات 
تقرير  وج����اء يف  دولر.  م��اي��ني   5.24 ي��ع��ادل  م��ا  ب��ي�����ص��و،  م��ل��ي��ون 
يعرفون  و�صان�صي،  فوجيان  اإقليمي  م��ن  بهم  امل�صتبه  اأن  ال�صرطة 
اأفراد  العا�صمة والأقاليم املحيطة بها. وتخفى  بتوزيع املخدرات يف 
م��ن ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى �صكل راغ��ب��ني يف ���ص��راء امل��ي��ث، الأك����رث ���ص��ه��رة يف 
الفلبني، يف منطقة �صكنية مبدينة اجنلي�ض، على بعد 83 كيلومرتاً 
الذين  وامل�صتبهني،  ال�صرطة  بني  ا�صتباكات  ون�صبت  مانيا.  �صمال 
كري�صتال ميث  من  كيلوغراماً   38 ال�صرطة  و�صادرت  النار.  فتحوا 
و4 م�صد�صات وهاتفاً حمموًل. ويعتقد اأن امل�صتبهني على �صلة باأربعة 
اأخرى  تخف  عملية  خ��ال  اآخ��ري��ن   3 على  وقب�ض  قتلوا،  �صينيني 
الباد  �صمال  زامبالي�ض  اإقليم  املخدرات يف  ل�صراء  ال�صرطة  نظمتها 
ال�صهر املا�صي. وتقود اإدارة الرئي�ض الفلبيني رودريغو دوتريتي حملة 
وُقتل اأكرث من 7 اآلف �صخ�ض يف  قوية �صد املخدرات منذ 2016. 

عمليات �صرطية �صد  املخدرات على مدار الأعوام اخلم�صة املا�صية.

اأحجم جوزيب بوريل م�صوؤول ال�صيا�صة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي 
دبلوما�صيني  اجتماع  تاأكيد  2021 عن  اأكتوبر   18 الثنني  اأم�ض  يوم 
من الحتاد واإيران يف بروك�صل يوم اخلمي�ض 21 اأكتوبر ملحاولة اإحياء 
املحادثات النووية الإيرانية يف فيينا، لكنه قال اإنه ياأمل يف عقد اجتماع 
قريبا. ونقلت بلومربج نيوز عن نائب اإيراين قوله اإن وزير اخلارجية 
الإيراين حدد املوعد يوم الأحد. واأكد م�صوؤول كبري يف الحتاد الأوروبي 
الأ�صبوع املا�صي اأن من املقرر عقد اجتماعات يف بروك�صل بدل من فيينا، 
لكنه مل يحدد موعدا. قال بوريل “ل اأحد يعلم، اأنا متفائل اليوم اأكرث 
واأ�صاف يف لوك�صمبورج حيث و�صل حل�صور اجتماع وزراء  اأم�ض”.  من 
خارجية الحتاد “ل يوجد تاأكيد حتى الآن، لكن الأمور تتح�صن واآمل 

اأن نعقد اجتماعات حت�صريية يف بروك�صل خال الأيام املقبلة«.

عوا�سم

بريوت

برلني

مانيال

بروك�سل

 تدريبات ع�شكرية بقيادة رو�شية قرب حدود اأفغان�شتان 
•• دو�سنبه-رويرتز

بداأ تكتل اأمني ت�صكل عقب انهيار الحتاد ال�صوفيتي بقيادة رو�صيا الثنني 
الطاجيكية  م��ن احل����دود  ب��ال��ق��رب  ���ص��ن��وات  م��ن��ذ  ت��دري��ب��ات ع�صكرية  اأك���رب 
اأفغان�صتان  ق��ادة  ب��ني  حم��ادث��ات  قبل  احل���دود  ع��رب  توتر  و�صط  الأفغانية 

اجلدد من حركة طالبان والقوى الإقليمية الكربى.
اأقروا  الذين  الآخ��ري��ن  ال�صماليني  اأفغان�صتان  ج��ريان  من  العك�ض  وعلى 
اإق��ام��ة ع��اق��ات عمل مع  ال��واق��ع وب���داأوا يف  الأم���ر  بزعامة طالبان بحكم 
كابول، رف�صت طاجيك�صتان العرتاف باحلركة وهناك تقارير عن ح�صود 
ع�صكرية على جانبي احلدود. وقالت وزارتا الدفاع يف رو�صيا وطاجيك�صتان 
اإن ما يربو على خم�صة اآلف جندي، اأكرث من ن�صفهم رو�ض، �صي�صاركون يف 

التدريبات التي جتريها منظمة معاهدة الأمن اجلماعي.
وتاأتي التدريبات، التي �صت�صتمر �صتة اأيام بعد �صل�صلة من تدريبات اأ�صيق 
نطاقا اأجرتها رو�صيا وحلفاوؤها يف اآ�صيا الو�صطى على حدود اأفغان�صتان يف 

اأغ�صط�ض اآب و�صبتمرب اأيلول.
وتخ�صى رو�صيا احتمال ت�صلل اإ�صاميني مت�صددين اإليها من اجلمهوريات 
ال�صوفيتية ال�صابقة يف اآ�صيا الو�صطى والتي تعتربها مو�صكو ح�صنا دفاعيا 
على حدودها اجلنوبية. وتدير رو�صيا قاعدة ع�صكرية يف طاجيك�صتان، اإحدى 
جمهوريات الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق، واأكدت لدو�صنبه اأنها �صت�صاعدها يف 
حالة حدوث اأي اخرتاق لأرا�صيها عرب احلدود. ومن املقرر اأن يزور وفد 
رفيع امل�صتوى من طالبان مو�صكو هذا الأ�صبوع لإجراء حمادثات �صت�صمل 
مل�صوؤول  ُن�صب  اأنه  الرغم من  على  واإي��ران  والهند  وباك�صتان  ال�صني  اأي�صا 

رو�صي كبري القول اإنه ل يتوقع اأي نتائج كبرية من الزيارة.

اأمني عام حركة ال�سعب يوؤكد:

فرتة حكم من�شف املرزوقي م�شخرة يف تاريخ تون�س

�شحف عربية: من بغداد اإىل بريوت... �شالح امليلي�شيا يهدد اجلميع

تناق�س بني اأمريكا واأوروبا على خطة التعامل مع اإيران

جا�شو�س لرو�شيا عمل يف مكتب وزير الدفاع الفرن�شي باري�س: جمموعة فاغرن حتل مكان �شلطة الدولة يف اأفريقيا الو�شطى 
•• باري�س-اأ ف ب

ك�صف املدير ال�صابق للمديرية العامة الفرن�صية لاأمن اخلارجي برنار باجوليه اأن 
جا�صو�صا حل�صاب رو�صيا عمل يف وزارة الدفاع الفرن�صية عام 2017، متحدثا خال 
اأفادت  م�صاء الأح��د. و�صئل باجوليه عن معلومات   ”5 “فران�ض  برنامج على �صبكة 
اأن جا�صو�صا حل�صاب رو�صيا كان يعمل يف مكتب وزير الدفاع اآنذاك جان اإيف لودريان 
الذي يتوىل حاليا حقيبة اخلارجية، فاأكد يف ال�صريط الوثائقي عن الرئي�ض الرو�صي 
فادميري بوتني “بالفعل، حني كنت مديرا عاما لاأمن اخلارجي، اأبلغت الأمر” اإىل 
احلكومة. وتابع “يف ال�صنوات املا�صية كنا نقول “ كل هذا انتهى، بعد احلرب الباردة 
مل يعد لدينا وقت نهدره على جوا�صي�ض مل يعودوا موجودين ... الأولوية هي مل�صائل 
الإرهاب. لكننا نرى جيدا اأن اأن�صطة التج�ص�ض مل تتوقف اإطاقا، واأن الو�صائل التي 
يوظفها الرو�ض وال�صينيون، اإمنا كذلك غريهم، الأمريكيون، مل تكن يوما بحجم 

ما هي عليه اليوم، دعونا نرى الأمور على حقيقتها«.

امل��ن��خ��رط��ة ع�����ص��ك��ري��اً يف م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب يف مايل، 
لتدريب  البلد  ه��ذا  بدخول  فاغرن  ملجموعة  ال�صماح 
قواته امل�صلحة وحماية قادته. وكانت قد حذرت بالفعل 
ال�صلطة النتقالية املالية من اأن ال�صتعانة بفاغرن قد 
يوؤثر على م�صاركتها الع�صكرية يف مايل. اأكد لودريان 
“هذا غري وارد بالن�صبة لنا. اإنه ل يتما�صى مع روؤيتنا 

ملكافحة الإرهاب يف مايل«.
فاغرن  جمموعة  باري�ض،  وخا�صة  غربية،  دول  تتهم 
ب�صكل  الظهور  تريد  ل  التي  رو�صيا  ل�صالح  بالعمل 

ر�صمي.
واعترب الوزير الفرن�صي “اأن فاغرن هي يف املقام الأول 
ي�صنون احلرب  الذين  الرو�ض  املرتزقة  جمموعة من 

اأنكرت رو�صيا ذلك  بالوكالة نيابة عن رو�صيا حتى لو 
... ل احد ي�صك يف ذلك«.

وك����ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة ق��د ح���ذر نظريه 
���ص��ريغ��ي لف�����روف، ع��ل��ى ه��ام�����ض فعاليات  ال��رو���ص��ي 
اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف نيويورك يف اأيلول/
فاغرن  جمموعة  ملقاتلي  ان��خ��راط  اأي  م��ن  �صبتمرب، 

الرو�صية يف النزاع الذي ت�صهده مايل.
اأي دولة لها  اأن  اإنهم يت�صرتون وراء فكرة   ...“ وقال 
اإب��رام عقد مع اأي �صركة. ولكن الواقع لي�ض  احلق يف 

كذلك«.
وا�صاف “يف احلقيقة هم مقاتلون، اأ�صخا�ض ينتهكون 

القانون الدويل وي�صعفون يف �صيادة الدول حتى«.

•• باري�س-اأ ف ب

لودريان  اإي���ف  ج��ان  الفرن�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ات��ه��م 
مرتزقة جمموعة فاغرن الأمنية الرو�صية اخلا�صة ب� 
اإفريقيا  “احللول مكان” �صلطة الدولة يف جمهورية 

الو�صطى وجتريدها من قدرتها املالية.
 ”5 “فران�ض  �صبكة  على  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ودري��ان  وق���ال 
النتهاكات  ي�صاعفون  ما  دول��ة  يدخلون  “عندما  اإن��ه 
احللول  اج��ل  م��ن  اأح��ي��ان��اً  والنق�صا�ض  والب���ت���زازات 
هو  ال�صارخ  “املثال  اأن  واو���ص��ح  البلد«.  �صلطة  مكان 
جمهورية اإفريقيا الو�صطى حيث ت�صادر القدرة املالية 
فرن�صا،  تعار�ض  اأج��ره��ا«.  على  حت�صل  لكي  للدولة 

•• عوا�سم-وكاالت

اأف�صت النتخابات العراقية اإىل عك�ض ما كانت حتلم به 
اأذرع اإيران امل�صلحة، فلم تتورع عن الت�صعيد والتهديد 
باللجوء اإىل ال�صاح، اأما يف لبنان فعاد �صوت الر�صا�ض 
ليمزق �صمت  اأم��ل،  ح��زب اهلل وحليفته  بيد  الإي���راين 

ال�صوارع يف بريوت.
اأم�ض الثنني ل يختلف  وح�صب �صحف عربية �صادرة 
ميلي�صيات  ب�صبب  لبنان،  ماأ�صاة  عن  العراق  يف  الو�صع 
م�صلحة اإيرانية تعيث ف�صاداً واإرهاباً، من اأجل طهران، 

وم�صاحلها اأوًل.

خ�سارة وت�سعيد
املعارك  انتهاء  اإن  اأوناين”  اإي�صت  “ميدل  قال موقع 
اأخرى  معركة  اأم��ام  الباب  فتح  ال��ع��راق،  يف  النتخابية 
والتيار  اخل��ا���ص��رة،  ال�صيعية  الكتل  ب��ني  الأف���ق  يف  تلوح 

ال�صدري الذي ت�صدر نتائج النتخابات.
اختارت  اخلا�صرة  ال�صيعية  “الكتل  اأن  املوقع  واأو���ص��ح 
الحتكام لل�صارع الذي �صبق لزعيم التيار ال�صدري اأن 
الكتل  تلك  وجه  يف  �صخ�صي،  وطموح  حل�صابات  حركه 
التي كانت ت�صكل الئتاف احلاكم على مدى ما يزيد 
يتهمها  ال��ت��ي  ال�صيا�صية  الطبقة  وه��ي  ع��ام��ا   15 ع��ن 
معركة  ب��ات  لل�صارع  وال��ل��ج��وء  بالف�صاد.  ذات���ه  ال�����ص��در 
م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى ك��ل الح��ت��م��الت مب��ا يف ذل���ك العنف، 
والعنف امل�صاد، وهو �صيناريو يرخي بظال ثقيلة على 

جهود اإر�صاء ال�صتقرار يف العراق«.
“راأينا  ف��ا���ص��ل:  ف��ّق��ار  ال�صحايف  ق��ال  الإط����ار  ه��ذا  ويف 
ت�صتهدف  خطرية  لغة  فيها  التي  الكيانات  من  الكثري 
ما  مبجرد  ت�صعيدية  تهديدية  لغة  وفيها  العراقيني، 
هدد منا�صبهم النتخابية اأو مقاعدهم الربملانية فهذا 
اأو كمية املكا�صب  يف�صر �صيئاً واحد، هو كمية امل�صلحة 
الربملانية  النتخابات  يف  منها  ي�صتفيدون  كانوا  التي 

ال�صابقة«.

تهديد مبا�سر
من جهتها قالت �صحيفة “ال�صرق الأو�صط” اإن الكتل 
اإىل  النهائية  النتائج  اإع���ان  بعد  ���ص��ارع��ت  اخل��ا���ص��رة، 

رف�صها والتهديد بالعنف اإذا اأقرت النتائج املعلنة.
“تن�صيقية  اأن  اإىل  ذات��ه،  ال�صياق  يف  ال�صحيفة  ولفتت 

•• الفجر - تون�س
ال��ع��ام حل��رك��ة ال�صعب وال��ن��ائ��ب بالربملان  ق��ال الأم���ني 
املغزاوي، يف ت�صريح اعامي،  املجمدة ع�صويته زهري 
اإن الرئي�ض الأ�صبق املن�صف املرزوقي كان فا�صا �صيئا 

يف تاريخ تون�ض، على حد قوله.
واعترب املغزاوي، خال اإ�صرافه على اجتماع مبنخرطي 
ف���رتة حكم  اأن  ال��ق�����ص��ري��ن،  وه��ي��اك��ل��ه��ا بجهة  احل��رك��ة 

املرزوقي كانت “م�صخرة” حقيقية لتون�ض.

ويف املقابل، نفى املغزاوي اأن تكون حركة ال�صعب حزب 
الرئي�ض طاملا  تدعم  احلركة  اأن  على  م�صّددا  الرئي�ض، 
نهج  ووا���ص��ل يف  ال�صعبية  اخل��ي��ارات  تلبية  حر�ض على 

مقاومة الف�صاد والإ�صاح ال�صيا�صي، وفق ت�صريحه.
قال،  �صعيد  ق��ي�����ض  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ض  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ت�صكيل  بعد  ل��ل��وزراء  جمل�ض  اأول  على  ا�صرافه  خ��ال 
الدبلوما�صي  ال�صفر  ج��واز  �صحب  �صيتم  اإن��ه  احلكومة، 
اأج���ل �صرب  م��ن  ل��ل��خ��ارج ي�صتجديه  ذه���ب  ال���ذي  م��ن 
اجلمعية  ع��ربت  ال�صياق،  ذات  ويف  التون�صية.  امل�صالح 

جواز  �صحب  �صعيد  قي�ض  ح��ق  م��ن  اأن  النائب  واأو���ص��ح 
ال�����ص��ف��ر ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي م���ن الأط������راف ال��ت��ي اجتهت 
على  الأجنبية  ال��دول  وحتري�ض  باخلارج  لا�صتنجاد 
تون�ض، وفق تعبريه. وذّكر املغزاوي ب�صحب جواز �صفر 

كمال مرجان من قبل املن�صف املرزوقي �صابقا.
الإث��ن��ني، احرتام  اأم�ض  ال�صعب  اأم��ني ع��ام حركة  واأّك���د 
انهت  التي  اجلمهورية  رئي�ض  ل��ق��رارات  ال�صعب  حركة 
النه�صة،  حل��رك��ة  ال�صيا�صي  الإ���ص��ام  حكم  منظومة 

ح�صب قوله.

عقدين  قرابة  ال�صيا�صي  امل�صهد  ت�صّيدت  التي  ال�صيعية 
القوى  اأق���ط���اب  “عدد  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  الزمن”  م��ن 
ال�صدري  التيار  رئي�صيني،  اإىل قطبني  انتهى  ال�صيعية 
ودولة القانون، وتراجعت القوى الأخرى مثل حتالف 
اإىل  بالإ�صافة  الن�صر.  وحتالف  احلكمة  وتيار  الفتح 
لل�صاحة  املتظاهر  واجلمهور  املنتف�ض  ال�صباب  دخ��ول 
ع��رب حركة  ج���دد  ب��ن��واب  ال��ن��واب  ال�صيا�صية وجم��ل�����ض 

امتداد، واإ�صراقة كانون، وامل�صتقلني«.  

ا�ستنفار يف حزب اهلل
اللبناين ت�صاءلت �صحيفة  ال�صاأن  اآخر ويف  على �صعيد 
قواه  ك��ل  اهلل  ح��زب  ي�صتنفر  مل��اذا  الكويتية  “الأنباء” 
القا�صي  على  ال��ط��اول��ة  لقلب  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
م�صوؤوليه  م��ن  اأي���اً  ي�صتدع  مل  بيطار  اأن  علماً  بيطار؟ 
الوقائع  تكفي هذه  “األ  م�صيفًة  بعد”.  التحقيق  اإىل 
يدفعه  احل��زب  ومي�ض  خ��ط��رياً  �صيئاً  اأن  على  للدللة 

لتخاذ هذه املوقف؟«.
لبنان  يف  الأخ��رية  التطورات  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
لإ�صعال  بالتحقيق  املعنية  الأط���راف  “ا�صتعداد  توؤكد 

الف�صائل امل�صلحة” التي تعد الواجهة الرئي�صية للقوى 
اخلا�صرة، هددت “باللجوء اإىل القتال” عند “امل�صا�ض 
وحذرت  لنتائج النتخابات”.  الراف�صني  باملتظاهرين 
“من اأي حماولة اعتداء اأو م�صا�ض بكرامة اأبناء �صعبنا 
يف الدفاع عن حقوقهم وحفظ ح�صدهم املقد�ض ف�صًا 

عن اإخراج القوات الأجنبية من بلدهم«.
العراقي  الباحث  ال�صحيفة عن  الإط��ار نقلت  ويف هذا 
فرهاد عاء الدين، رئي�ض املجل�ض ال�صت�صاري العراقي، 
اأرق��ام الفائزين واخلا�صرين  “بعد هذا التفاوت يف  اأنه 
النتخابات  بعد  م��ا  انق�صمت  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  ف���اإن 
اأنه  مبيناً  النتخابات”،  لنتائج  وراف�����ض  مرحب  اإىل 
يوم  �صابت  التي  واملاب�صات  الت�صكيك  لغة  عن  “بعيداً 
الن��ت��خ��اب��ات، ه��ن��اك واق���ع ج��دي��د ل ميكن اإن��ك��اره من 
حاجة  يف  ال��ق��وى  ه��ذه  اأن  وه��و  األ  ال�صيا�صية،  ال��ق��وى 
اإىل مراجعة جدية ودرا�صة م�صتفي�صة لأ�صباب عزوف 
ناخبيهم عن امل�صاركة اأوًل والمتناع عن الت�صويت لهم 

ثانياً«.
اأف����رزت  الن��ت��خ��اب��ات  “نتائج  اأن  ال���دي���ن  ع���اء  واأك�����د 
التقليدية  ال��ق��وى  لبع�ض  ���ص��ادم��اً  ت��غ��رياً  ال���واق���ع  يف 

عن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  للن�صاء  التون�صية 
رف�صها لقيام بع�ض املعار�صني من تون�ض بدعوة جهات 
اأجنبية للتدخل يف ال�صاأن الوطني بدعوى الدفاع عن 
بجهات  ال�صتقواء  اأ�صمته  ما  م�صتنكرة  الدميقراطية 
�صوؤون  ال�����ص��اف��رة يف  ب��ت��دخ��ات��ه��ا  ت��اري��خ��ي��ا  م��ع��روف��ة 
ال�صعوب وال�صعي اىل فر�ض �صيا�صات ومواقف تتعار�ض 
م��ع م��ب��ادئ احل��ري��ة وامل�����ص��اواة وال���ص��ت��ق��ال الوطني 
التي  املمار�صات  هذه  مثل  من  منبهة  تقديرها،  ح�صب 

من �صاأنها اأن ت�صوه املعار�صة الوطنية. 

املرفاأ،  ه��روب��اً من حتمل م�صوؤولية ما ج��رى يف  ح��رب 
نظرا لق�صاوته ال�صيا�صية عليها«.

ي�صيطر  ال��ذي مل  اهلل  “حزب  اأن  ال�صحيفة،  واعتربت 
ع��ل��ى ج��م��ه��وره ومل مي��ن��ع��ه م���ن الن���ح���راف ع���ن خط 
اأنه  تبني  فقد  معار�صة،  �صكنية  اأح��ي��اء  اإىل  التظاهرة 
دون  باأي فعلة حتول  للقيام  ي�صتثمر احلدث وم�صتعد 
ا�صتمرار القا�صي بيطار يف مهامه، مبا يف ذلك توتري 
ي�صتخدمها  ورق���ة  وه��ي  ال�صفحة،  لقلب  اأم��ن��ي��اً  اجل��و 
حزب اهلل يف العادة” خا�صًة اأنه ف�صل يف اإثبات التهمة 
باإطاق  اتهامه  بعد  ال��ق��وات  ح��زب  على  اأطلقها  التي 
النار على اأن�صاره “ومل تظهر ال�صور التي انت�صرت اأياً 
من عنا�صر القوات يحمل �صاحا حربيا، بينما ظهرت 
ال�صاح اخلفيف  عنا�صر حزب اهلل علنا وهم يحملون 

والثقيل ويطلقون النار يف ال�صوارع«.

الق�ساء على الطائف
يف موقع “اإندبندنت عربية” قال طوين فرن�صي�ض اإن 
التحقيق يف النفجار يقرتب من ك�صف تواطوؤ اأطراف 
يثريون  ل��ذل��ك  “وهم  امل�����ص��وؤول��ي��ة،  حتمل  يف  ال�صلطة 
املعارك يف وجهه. وكما قاد حزب اهلل ثاثية اجلي�ض، 
رباعية  يف  الأط���راف  يقود  هو  ها  واملقاومة،  وال�صعب، 

اجلي�ض وال�صعب واملقاومة للق�صاء على التحقيق«.
يتزعم  اهلل  ح��زب  اأخ��رى، جند  “مرًة  الكاتب  وُي�صيف 
الق�صائي.  للتحقيق  الت�صدي  حملة  املنظومة  با�صم 
لقد قاد على امتداد �صهور معركة اإجها�ض النتفا�صة 
مل�صلحة تلك املنظومة، وهو الآن يخو�ض معركتها ملنع 

التحقيق وحتديد امل�صوؤوليات«.
و�صدد فرن�صي�ض على اأن “املطالبة بطرد املحقق العديل 
اتخذت بعداً طائفياً �صريحاً يهدد باإعادة حزب اهلل اإىل 
مربعه املذهبي وفقدانه غطاًء م�صيحياً اأ�صا�صياً، وابتعاد 
اأخرى التقته يف مواجهة النتفا�صة  اأركان يف مذاهب 
والق�صاء. وهذا ما ل ينا�صب احلزب يف املرحلة الراهنة، 
كما ل يريده راعيه الإيراين. فهو وراعيه يعمان على 
العودة  ولي�ض  كلها،  البلد  مبفا�صل  الإم�صاك  تكري�ض 
اإىل زاوية املذهب والكتفاء بها. ول ي�صتقيم ذلك مع 
ا�صتعادة �صدامات احلرب الأهلية التي نعتت بامل�صيحية 
الإ�صامية، اإل اإذا كان الهدف هو العودة اإىل مثل هذه 
اللبنانيني  ب��ني  ع��م��ودي  انق�صام  تكري�ض  ع��رب  احل��رب 

والق�صاء نهائياً على الد�صتور واتفاق الطائف«.

املغزاوي: املرزوقي فا�صل �صيء يف تاريخ تون�ضزهري املغزاوي يف لقاء مع قي�ض �صعيد

من  اإن  فيينا،  مفاو�صات  يف  ي�صارك 
م�صلحة اإيران العودة اإىل فيينا.

وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية 
اإنه  ليجيندريه،  اآن-ك��ل��ري  الفرن�صية 
فوراً  فيينا  مفاو�صات  معاودة  يتعني 
م��ن ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ع��ن��ده��ا يف 
اتفاق  اإىل  للتو�صل  يونيو )حزيران( 

ب�صرعة.
الإ�صرائيلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ودع����ا 
يائري لبيد من وا�صنطن يف الأ�صبوع 
ال�����وق�����وف يف  اإىل  ال����ع����امل  امل����ا�����ص����ي، 
اإنه  امل��ايل، الذي قال  مواجهة نظام 
“مياطل”، لتطوير برناجمه النووي 
بينما تنتظر الأطراف املوقعة لتفاق 

2015 العودة اإىل املفاو�صات.

وراأى بوريل اأن “الوقت بات �صاغطاً” 
على اإيران للعودة اإىل املفاو�صات، واأن 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة يف ط��ه��ران كان 
ل��دي��ه��ا ال��وق��ت ال��ك��ايف ل��درا���ص��ة امللف 

واإعطاء التعليمات للفريق املفاو�ض.
واأو�صح اأن اإيران ل ت�صو�ض فقط على 
املبا�صرة  غري  املفاو�صات  اإىل  ال��ع��ودة 
اأي�صاً مل  املتحدة، لكنها  مع الوليات 
حتدد موعداً للمفاو�صات التمهيدية 

التي طلبت اإجراءها يف بروك�صيل.
وقال املندوب الرو�صي لدى املنظمات 
الذي  اأول��ي��ان��وف  ميخائيل  ال��دول��ي��ة 

الطريقة  ه���ي  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  اأن 
الأج��دى، لكن الأم��ر يتطلب طرفني 
الديبلوما�صية...ومل  يف  لانخراط 
نلم�ض من اإيران يف هذه املرحلة رغبة 

يف ذلك«.
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وال��ت��ق��ى 
ديبلوما�صيني  م��ع  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 
رفيعي امل�صتوى من الإحتاد الأوروبي 
والإم���������������ارات، واإ�����ص����رائ����ي����ل، ووزي������ر 
في�صل  الأم���ري  ال�صعودي  اخل��ارج��ي��ة 
ب��ن ف��رح��ان. وك��ان��ت اإي���ران على راأ�ض 

جدول الأعمال خال هذه اللقاءات.

يف رف�������ض  م��ط��ال��ب ج���دي���دة تتعدى 
الت��ف��اق ال�����ص��اب��ق. واأت���ى ك��ام بوريل 
مع  متناق�صاً  “ب”  للخطة  املعار�ض 
اخلارجية  وزي��ر  بها  اأدىل  ماحظات 
ذلك  قبل  بلينكن  اأنطوين  الأمريكي 
بيومني، ومفادها اأن الوليات املتحدة 
مع  للتعامل  خ��ي��ار  ك��ل  يف  “�صتنظر 

التهديدات التي ت�صكلها اإيران«.
وب���ل���ي���ن���ك���ن ال�������ذي ك������ان ي���ت���ح���دث يف 
منا�صبة مرور عام على توقيع التفاق 
عربية  دول  اأرب�����ع  ب���ني  الإب��راه��ي��م��ي 
ن���زال نعتقد  “ل  اأ���ص��اف  واإ���ص��رائ��ي��ل، 

اجلانبني اإىل المتثال لبنود التفاق 
2015، وال��ذي مبوجبه  ال��ن��ووي يف 
النووي  ب��رن��اجم��ه��ا  ط���ه���ران  ت��ك��ب��ح 
ويرف�ض  عنها،  العقوبات  رفع  مقابل 
رئي�صي  اإب��راه��ي��م  الإي����راين  الرئي�ض 

حتى الآن العودة اإىل املفاو�صات.
و���ص��ب��ق ل��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ني اأوروب����ي����ني 
من  بالقلق  ي�صعرون  اإن��ه��م  ق��ال��وا  اأن 
ف��ري��ق ال��ت��ف��او���ض الإي����راين اجلديد، 
رئي�صي  اإب����راه����ي����م  رئ���ا����ص���ة  ظ����ل  يف 
عك�ض  ال��غ��رب،  �صد  بت�صدده  امل��ع��روف 
روح���اين،  ح�صن  ال��رباغ��م��ات��ي  �صلفه 

•• القد�س-وكاالت

�صحيفة  يف  ه���ارك���وف  له�����اف  ك��ت��ب 
الإ�صرائيلية،  بو�صت”  “جريوزاليم 
اأن الحتاد الأوروبي ل يفكر يف خطة 
مع  الديبلوما�صية  اأخفقت  اإذا  بديلة 
اإي������ران، وف���ق م��ا ق���ال امل��م��ث��ل الأعلى 
لاحتاد الأوروبي لل�صوؤون اخلارجية 
وال�����ص��ي��ا���ص��ة الأم��ن��ي��ة ج��وزي��ب بوريل 
مع  تناق�ض  يف  وا�صنطن،  يف  اجلمعة 
الإعان الأمريكي الذي اأكد اأن “كل 

اخليارات” على الطاولة.
يونيو)حزيران(  يف  اإي��ران  وان�صحبت 
م���ن امل���ف���او����ص���ات غ���ري امل��ب��ا���ص��رة مع 
الوليات املتحدة يف فيينا حول عودة 
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اإعــــــــــلن
�صركة   - كري  كار  حموده  ال�ص�����ادة/بن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�ض الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3790116 

تعديل اإ�صم جتاري من/ بن حموده كار كري - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

BIN HAMOODAH CAR CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بن حموده بريفورمن�ض - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

BIN HAMOODAH PERFORMANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك : خلف علي خلف حممد احلمادي
Autostrad طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية : اوتو�صرتاد

بتاريخ :2021/8/30 املودعة بالرقم : 358417 
بيانات الأولوية :

باإ�صم : خلف علي خلف حممد احلمادي
املوطن : م 2 م�صفح ال�صناعية، هاتف: 0508128599 ، �صندوق الربيد: 8279

�سورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
خدمات تاأجري ال�صيارات

  Autostrad اوتو�صرتاد  والجنليزية  العربية  باللغتني  كلمة  عن  عبارة   : العامة  و�صف 
بحروف لتينية

ال�صرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  ب��ه  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 

الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

خلف علي خلف حممد احلمادي
Pioneer طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية : بايونري

بتاريخ :2021/8/30 املودعة بالرقم : 358432 
بيانات الأولوية :

باإ�صم : خلف علي خلف حممد احلمادي
املوطن : م 2 م�صفح ال�صناعية، �صندوق الربيد: 8278

�سورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
ور�ض �صيانة ال�صريات غ�صيل التنظيف

و�صف العامة : طوليا - لون ازرق
ال�صرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  ب��ه  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

يف مواجهة / ذي ايد كيت�سن منطقة حره ذ م م  - رخ�سة جتارية رقم )17185(  - �سلطة منطقة 
دبي احلرة للتكنولوجيا و العلم لقد �سبق , و اأن اأعلن عن افتتاح اجراءات الفل�ش  يف الدعوى 
دائني  الجــراءات  امني  دعا  لقد  و   , للجراءات  اأمينا   , فرحات  حممد   / اخلبري  تعيني  و   , اعله 
,  و بعد ان تلقى ما تلقاه منها , عمل امني اجلراءات على تقيميها   ال�سركة التقدم له مبطالباتهم 
, و من ثم  ت�سنيفها  ) قبولها , اأو تعديلها , او رف�سها ( . و عمل  بالفقرة رقم 2 من املادة رقم 93 
اأمني  " , فان  من من املر�سوم بقانون احتادي رقم 9 ل�سنة 2016   ب�ساأن الإفل�ش" قانون الفل�ش 
الجراءات  يعلن فيما يلي عن الدائنني املقبولة ديونهم لديه . و ينوه امني الجراءات اىل ان املادة 
رقم )94( فقرة )1( من القانون املذكور  , جتيز  ل�ساحب ال�ساأن التظلم امام املحكمة على الوارد 
بيانه يف القائمة ) القائمة املبينة ادناه ( , وذلك خلل مدة ل تتجاوز7 اأيام عمل من تاريخ ن�سر 

هذه القائمة يف ال�سحف  .  وفيما يلي قائمة الدائنني املقبولة ديونهم لدى اأمني الجراءات  

ملزيد من املعلومات : يرجى التوا�سل مع  �سكريتارية اأمني الجراءات  يف مكتب فرحات و�سركاهم 
    Email, Suha@farahatco.com / 2500251-04 حما�سبون قانونيون -  دبي  - هاتف رقم

- و على الوات�ش اآب بال�ستاذة  / منال   رقم 0507862887
اأمني الجراءات 
اخلبري / حممد فرحات

اعالن قائمة الدائنني املقبولة ديونهم 
يف الدعوي رقم: 17-2021 اإجراءات افال�س ) حماكم دبي ( 

 املقبولة ديو��م قائمة الدائن�ن  اعالن
 ( محاكم د�ي )  إجراءات افالس 2021-17رقم: الدعوي  ��

 سلطة منطقة د�ي ا��رة للتكنولوجيا و �عالم - ) 17185رقم ( رخصة تجار�ة - ذي ايد كي�شن منطقة حره ذ م م / �� مواج�ة 
 

, و لقد دعا الجراءات ا��ب�� / دمحم فرحات , أمينا ل �عي�نلدعوى اعاله , و �� ا عن افتتاح اجراءات �فالس أعلن لقد سبق , و أن 
 و من ثم ,  و �عد ان تلقى ما تلقاه م��ا , عمل ام�ن ا��راءات ع�� تقيم��ا  ام�ن �جراءات دائ�� الشركة التقدم له بمطالبا��م , 

لسنة  9 رقم رسوم بقانون اتحاديمن املمن  93من املادة رقم  2ة رقم و عمال  بالفقر . �عديل�ا , او رفض�ا ) أو ( قبول�ا ,  تص�يف�ا 
و ينوه ام�ن . لديه الدائن�ن املقبولة ديو��م �علن فيما ي�� عن   �جراءاتفان أم�ن ,  " قانون �فالس "�شأن �فالس   2016

ع�� الوارد بيانه �� لتظلم امام ا��كمة ا احب الشأنتج��  لص, القانون املذكور  ) من 1) فقرة (94ا�� ان املادة رقم (�جراءات 
 .  �� ال��ف القائمة �ذه أيام عمل من تار�خ �شر  7خالل مدة ال تتجاوز وذلك القائمة ( القائمة املب�نة ادناه ) , 

  لدى أم�ن �جراءات  املقبولة ديو��مقائمة الدائن�ن وفيما ي�� 
 

 م الدائن اسم التبعية / العنوان  فئة الدين القيمة 

 1 ال�يئة �تحادية للضرائب ي�بع ا��كومة �تحادية لدولة �مارات العر�ية املتحدة  دين حكومي 216,145
 2 منطقة د�ي ا��رة للتكنولوجيا و�عالم سلطة منطقة د�ي ا��رة للتكنولوجيا و �عالم  دين حكومي 28,300
 3 برنت ماس��ز منطقة حرة  ذ م م 16النتاج مب�� ��� د�ي ل دين عادي 25,357
 4   ببل�سكر�ن ميديا منطقة حرة 404مكتب  2د�ي لالنتاج مب��  دين عادي 20,595

 5 الظل للتصو�ر ا����ف 1مب�� �ى  26القوز الصناعية شارع  دين عادي 121,380
افيكس  2مستودع  364 مب��  26القوز شارع  دين عادي 25,780  6    ش ذ م م  �اب جر

 7 بنك راس ا��يمة امارة رأس ا��يمة  –ا��يمة  راسبنك  دين عادي 392,651
 الدائن�ن املقبولة ديو��م �� مواج�ة الشركةاجما��  در�م 830,208

 

�اتف  - د�ي   - محاسبون قانونيون م �� مكتب فرحات وشر�ا� مع  سكر�تار�ة أم�ن �جراءات ملز�د من املعلومات : ير�� التواصل 

 0507862887رقم   / منال  و ع�� الوا�س آب باالستاذة  -    Email, Suha@farahatco.com/  2500251-04رقم 
 

 �جراءات أم�ن 
 دمحم فرحاتا��ب�� / 

 
 
 

 2021اكتو�ر  –نماذج �فالس 

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
لتلميع  كري  ال�ص�����ادة/ب�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3729274 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل �صعيد خلف عتيق احلمريي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خمي�ض �صعيد خمي�ض مطر الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
�صركة   - للحوم  ال�ص�����ادة/برمييم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�ض الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3925994 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ن�صال ابراهيم الربم  ٪100
تعديل مدير / حذف عبدالنا�صر ح�صن حممد الباي�ض

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ذا ميت ما�صرت وان للحوم ذ.م.م
THE MEAT MASTER ONE MEAT L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
بروفي�صنال  ال�ص�����ادة/برايت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت الكهربائية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2923109 

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 حممد على ا�صغر عبداملناف من 25 ٪ اإىل ٪48

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 حممد ناظم الدين ذاكر ح�صني من 24 ٪ اإىل ٪1

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة و�صميه يو�صف عبداهلل ال�صاعن  ٪51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صقر م�صاعد حممد على النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
�صركة   - العا�صي  نهر  وم�صاوي  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�ض الواحد ذ م م رخ�صة رقم:1105672 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة با�صل حممد ال�صريف  ٪49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد نا�صر على نا�صر الغيثى ٪51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يو�صف �صلطان عبداهلل �صامل املعمرى

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم وم�صاوي نهر العا�صي - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

NAHR AL ASI RASTAURANT AND BARBEQUE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل/ مطعم وم�صاوي نهر العا�صي ذ.م.م
NAHR AL ASI RASTAURANT AND BARBEQUE . L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماموت لنظمة املبانى ابوظبى - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�صة رقم:1066951 

تعديل مدير / اإ�صافة �صعد اهلل حممد الر�صوانى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإي اآي اآي كابيتال م�صاهمة خا�صة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة اعمار لل�صناعة وال�صتثمار )�ض م خ(

 EII Capital P.S.C EMAAR INDUSTRIES & INVESTMENTS

تعديل اإ�صم جتاري من/ ماموت لنظمة املبانى ابوظبى - ذ م م

MAMMUT BUILDING SYSTEMS ABU DHABI - L L C 

اإىل / ام بي ا�ض �صتيل لت�صييد الن�صاءات املعدنيةذ.م.م

MBS STEEL CONSTRUCTION CONTRACTING L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جولدن دور لتجارة معدات املطابخ

CN قد تقدموا الينا بطلب    رخ�صة رقم:2203353 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هيثم حممد عيد احلاج على ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يا�صر خلفان حممد خلفان ال�صام�صى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جولدن دور لتجارة معدات املطابخ 
GOLDEN DOOR KITCHEN EQUIPMENT TRADING 

اإىل /جولدن دور لتجارة معدات املطابخ - �صركة - ال�صخ�ض الواحد ذ م م
GOLDEN DOOR KITCHEN EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كرك �صباب مدريد ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�صة رقم:3970707 
تعديل اإ�صم جتاري:

 من/ كرك �صباب مدريد ذ.م.م
KARAK SHABAB MADRID L.L.C  

اإىل /1 اوف 1 برجر ذ.م
1  OF1 BURGER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370 دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�ساد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027302 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر 

الرحمن  ابو ها�صم موزومدير حممد �صوفيق�ور  ال�صيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، بنغادي�ض   : اجلن�صية   - موزومدير 
)100%( وذلك اإىل ال�صيد : يا�صني ابول ب�صر - اجلن�صية : بنغادي�ض يف الرخ�صة امل�صماه 
)مطعم طريق ال�صعادة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )787479( ال�صادرة 
املادة  وعمابن�ض  يوجد.   ل   : اخرى  تعديات  بال�صارقة،  القت�صادية  التنمية  دائرة  من 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027309 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�ص�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد / مق�صد موله نواب على موله - اجلن�صية بنغادي�ض 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% يف الرخ�صة امل�صماه )ور�صة رجب 
ح�صني ل�صيانة ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
اإىل ال�صيد / رجب ح�صني �صيخ ف�صل الرحمن - اجلن�صية بنغادي�ض ،  رقم )774357(، 

تعديات اأخرى: ل يوجد.  
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البيع والتنازل عن كامل ح�ص�ته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: دافيندير �صينغ موهيندير 
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الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 
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عربي ودويل

ال�������ن�������م�������و 
ال���������ش����ي����ن����ي  
بوترية  �شينخف�س 
اأ�����������ش����������رع 
مم������ا ي��ع��ت��ق��د

ب��داي��ة كوفيد -19، فكرت      - منذ 
اأن القيام بتاريخ �صامل للكوارث، حتّد 
مثري لاهتمام. منيل كثرًيا اإىل ف�صل 
وهناك  خمتلفة.  فئات  اإىل  ال��ك��وارث 
والكوارث  والأوبئة  كتب عن احلروب 
ا اأن التمييز  الطبيعية ... واأعتقد اأي�صً
الطبيعية  ال���ك���وارث  ب���ني  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
مبالغ  الإن�����ص��ان  ي�صببها  ال��ت��ي  وت��ل��ك 
تفاعًا  هناك  لأن  ال�صيء،  بع�ض  فيه 
الب�صرية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ب���ني  م�����ص��ت��م��ًرا 
لي�صت  اإنها  املجاعات،  خذ  والطبيعة. 
ذات  تكون  م��ا  غالًبا  ولكنها  طبيعية، 

اأ�صول ب�صرية.
ع���ل���ى جميع  ي��ن��ط��ب��ق  ه�����ذا  ل���ك���ن      
ال���ك���وارث. ح��ت��ى ال�����ص��رر ال��ن��اج��م عن 
ق��رب ثغرة من  يعتمد على  ال��زل��زال، 
�صكانية.  كثافة  ذات  ح�صرية  مناطق 
تاأثري  اأن  كوفيد-19،  وب����اء  واأك�����د 
اخ���ت���اًف���ا كبرًيا  ي��خ��ت��ل��ف  ال���ف���ريو����ض 
الوليات  ع��ان��ت  ل��ق��د  ال��ب��ل��د.  ح�����ص��ب 
امل��ت��ح��دة، وه��ي ق��وة م��ن امل��ف��رت���ض اأن 
من  النوع  لهذا  متاًما  م�صتعدة  تكون 
الأحداث، يف اإدارتها لاأزمة ال�صحية، 
 7  ،2020 بينما �صجلت تايوان، عام 
8 وفيات فقط. وبغ�ض النظر عن  اأو 
اأ�صل هذا الوباء -مر�ض حيواين املن�صاأ 
اأو ت�صرب خمتربي -فاإن العواقب هي 

قبل كل �صيء، �صيا�صية واجتماعية.
املقارنات  العديد من  *كانت هناك     
والإن�����ف�����ل�����ون�����زا  كوفيد-19  ب������ني 
الإ�صبانية. لكن يف راأيك، الت�صابه مع 
الأنفلونزا الآ�صيوية 1958-1957 
5 مايني  يقرب من  ما  �صلة.  اأك��رث 
�صك  والتي با  العامل،  وف��اة يف  حالة 
كبري،  حد  اإىل  �صاأنها  من  التقليل  مت 

األ جتعلك تغرّي راأيك؟
   - بالن�صبة يل، اإن كوفيد-19 اأقرب 
ارتفاع  رغم  الآ�صيوية،  الأنفلونزا  اإىل 
منذ  ملحوظ  ب�صكل  ال��وف��ي��ات  م��ع��دل 
اأن انتهيت من كتابة الكتاب. ل نن�صى 
اأن الإنفلونزا الإ�صبانية ل تزال تقتل 
العامل.  �صكان  باملائة من   2 اأكرث من 
وت��ق��دم الإن��ف��ل��ون��زا الآ���ص��ي��وي��ة بع�ض 
مع  لاهتمام،  املثرية  الت�صابه  اأوج��ه 
فريو�ض بداأ يف ال�صني، قبل اأن ينت�صر 
ب�صرعة يف جميع اأنحاء العامل. ونظًرا 
لأن كبار ال�صن فقط كانوا حم�صنني 
الأنفلونزا  كانت هذه  الوقت،  ذلك  يف 
اأك����رث خ��ط��ورة اإىل ح��د م���ا، مب��ا انها 

ا. تقتل ال�صباب اأي�صً
   املفارقة، هي اأن دولة مثل الوليات 
اإدارة  م��ن  ���ص��ك  ب��ا  امل��ت��ح��دة، متكنت 
 1958-1957 ال��ف��رتة  يف  ال���وب���اء 
اأف�����ص��ل مم���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه م���ع كوفيد 
تطوير  مت  ال���وق���ت،  ذل����ك  يف  ال���ي���وم. 
لقاح ب�صرعة، دون وجود معار�صة �صد 
احلايل.  الوقت  يف  يجري  كما  اللقاح 
احلجر  ي���ك���ن  مل  اآخ���������ر:  اخ�����ت�����اف 
ال�صحي ممكًنا باأي حال من الأحوال، 
م�����وارد حديثة  ه���ن���اك  ت��ك��ن  لأن�����ه مل 
قادًرا  لتكون  املعلومات  لتكنولوجيا 
لذلك  بعد.  عن  العمل  موا�صلة  على 
مل يكن هناك بديل: كان علينا انتظار 
و�صول اللقاح، وقبول عدد الوفيات يف 
الأثناء. ما اأده�صني هو مدى انخفا�ض 
الأنفلونزا  ل��ه��ذه  الق��ت�����ص��ادي  الأث����ر 
كوفيد-19  مثل  حني  يف  الآ�صيوية. 
���ص��دم��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��خ��م��ة، ميكن 

مقارنتها بحرب عاملية.
يل  يبدو  كوفيد-19،  ل���  بالن�صبة      
قابلني  رئي�صيني  خ��ي��اري��ن  ه��ن��اك  اأن 
كوريا  اأو  ت���اي���وان  الأول،  للتطبيق. 
والتعقب  الخ��ت��ب��ار  ك���ان  اجل��ن��وب��ي��ة، 
الوباء  لح��ت��واء  حم��اول��ة  يف  ب�صرعة، 
دول���ة  اأي  ت��ت��م��ك��ن  ال���ب���داي���ة. مل  م���ن 
ذل������ك. اخليار  م����ن حت��ق��ي��ق  غ���رب���ي���ة 
اأن���ه حجر خفيف،  ثبت  ال���ذي  الآخ���ر 
اعتمدته  ال��ذي  اأق��ل �صرامة من ذاك 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ل��دان خ���ال املوجة 
الأوىل، ال انه ثبتت ا�صتحالة الإبقاء 
عليه على املدى الطويل. واإذا ا�صتمعنا 
)عامل  الآخ�����ر  ف��ريج�����ص��ون  ن��ي��ل  اإىل 
والذي  ال�صهري،  الربيطاين  الأوب��ئ��ة 

ت�صكل  ال�صني  اأن  الكثريون  ي��درك     
اإيطاليا  وبا�صتثناء  حقيقًيا.  تهديًدا 
����ص���ّددت  اأورب���������ان،  ع��ه��د  امل���ج���ر يف  اأو 
يتعلق  فيما  الأوروبية موقفها  الدول 
ب��ال�����ص��ني. ل��ق��د اأ���ص��ع��ف ال���وب���اء حًقا 
يف  لل�صني  امل��وؤي��دة  ال�صغط  جماعات 
واحلقيقة  الغربية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
اأن  ه���ي  كوفيد-19  ل����  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ال�صني،  كورونا فريو�ض هذا ظهر يف 
لعدة  اأخ���ف���اه  ال�����ص��ي��وع��ي  احل����زب  واأن 
بانت�صاره يف جميع  �صمح  اأ�صابيع، مما 
اأن���ح���اء ال���ع���امل... اإن��ه��ا ن��ق��ط��ة حتول 

جيو�صيا�صية.
اأي وفيات  تت�صبب ت�صرينوبيل يف   مل 
خارج الحتاد ال�صوفياتي، وكان هناك 
ا  اأي�صً ال�صني  ح��اول��ت  م��اي��ني.  ع��دة 
للغاية،  خرقاء  عك�صية  نتائج  اإح��داث 
ب��اإط��اق اإ���ص��اع��ات ب���اأن ال��ف��ريو���ض مت 
ا����ص���ت���رياده م���ن اخل������ارج ع���ن طريق 
اأو م��ن قبل  امل��ن��ت��ج��ات ال���ص��ت��ه��اك��ي��ة 
جني  �صي  واأ�صبح  الأمريكي.  اجلي�ض 
ب��ي��ن��غ حم��م��وًم��ا اأك����رث ف���اأك���رث، حيث 
قوته.  يفقد  ال�صيني  القت�صاد  ب���داأ 
وي����ح����اول ت��ع��وي�����ض ذل����ك م���ن خال 
تعبئة امل�صاعر القومية، واتباع �صيا�صة 
خ��ارج��ي��ة اأك���رث ع��دوان��ي��ة، ل��ذل��ك فاإن 

هذه احلرب الباردة تت�صارع فقط.
عيوب  اإىل  ب���ان���ت���ظ���ام  ت�����ص��ري  *اأن�������ت 
يف  لكن،  وثغراتها.  املتحدة  ال��ولي��ات 
راأيك، تبقى ال�صني اأ�صعف... ما الذي 

يدفعك لإجراء هذا الت�صخي�ض؟
اخلطاأ  نف�ض  نرتكب  اأن��ن��ا  اأعتقد   -    
ال�صوفياتي،  ال��ذي ح��دث مع الحت��اد 
النظام  ت��ع��ف��ن  م����دى  ن����رى  ل  ح��ي��ث 
ال�����ص��ي��ن��ي م���ن ال����داخ����ل. ن��ح��ن ام���ام 
بدون  بالكامل،  مركزية  ت�صيري  الية 
خا�صة  ملكية  ب��دون  ال��ق��ان��ون،  �صيادة 
باملحا�صبة.  ال��ت��زام  وب����دون  حقيقية، 
ال�صكانية  الرتكيبة  اإىل  تنظر  عندما 
فمن  لل�صكان،  املت�صارعة  وال�صيخوخة 
�صينخف�ض  ال�صيني  النمو  اأن  امل��وؤك��د 
ب�صكل اأ�صرع بكثري مما ُيعتقد عموًما. 
ميكن  لن�صيت،  اأجرتها  درا�صة  ووف��ق 
اأن تفقد الباد ن�صف �صكانها بحلول 
ترتاجع  العاملة  اليد  ال��ق��رن.  نهاية 
بالفعل، ول حّل لديهم، ول اأحد يريد 
الهجرة اإىل هذه اجلمهورية ال�صعبية، 
كما لحظت. لذلك ميكننا اأن نت�صاءل 
عندما  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  �صي�صمد  ك��ي��ف 

يكون النمو 2 باملائة فقط.
   يف مواجهته، كانت الوليات املتحدة 
لي�صت  اإن��ه��ا  فو�صوي.  و�صع  يف  دائ��ًم��ا 
الدميقراطيات  ملعايري  وفًقا  منوذًجا 
الغربية. لكن يف الوقت نف�صه، يتمتع 
ه����ذا ال��ب��ل��د ب���ق���وة وم���رون���ة ح��ت��ى اأن 
ترامب ف�صل يف خرق الد�صتور. وعلى 
عك�ض ال�صني، هناك هجرة قوية مما 
املواهب  ا���ص��ت��رياد  ب��ا���ص��ت��م��رار  ي�صمح 
الوليات  وط��امل��ا حت��اف��ظ  اجل���دي���دة. 
ف�صتكون  العقلية،  ه��ذه  على  املتحدة 

على ما يرام.
اأن��ه��ا �صتنت�صر يف هذه  اأراه����ن  اأن���ا      
احل���رب ال��ب��اردة ال��ث��ان��ي��ة... لكن هذا 
لي�ض م�صلمة، لأن الأمريكيني ميكنهم 
اإطاق النار على اأقدامهم بعدة طرق. 
احلرب  خ��ال  النت�صار  اأن  نن�صى  ل 
ال يف  يتم حتقيقه  الأوىل مل  الباردة 

ثمانينات القرن املا�صي.
الوليات  ك��ان��ت  ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ات،  ف��ف��ي   
ب�صكل  ف���و����ص���وي  و����ص���ع  يف  امل���ت���ح���دة 
خ��ا���ض، م��ع ارت���ف���اع م��ع��دلت العنف، 
اليوم، ف�صًا عن  عليه  اأعلى مما هو 

الت�صخم الكبري. 
ل���ك���ن وق������د ت����ف����وق����وا ����ص���د الحت������اد 
ال�صوفياتي يف ذلك الوقت، فهذا يعني 
ا  اأي�صً اليوم  التفّوق  ي�صتطيعون  اأنهم 

�صد ال�صني.
الكربى  ال���ك���ارث���ة  راأي���ك���م  *م���اه���ي يف 

القادمة؟
التنبوؤ  امل�صتحيل  م��ن  بالطبع  ه��ذا   -
طبيعي  اإح�صائي  توزيع  يوجد  ل  به. 
للكوارث. قد يكون هناك زلزال كبري، 
ث����وران ب���رك���اين، ���ص��ال��ة ج��دي��دة من 
كوفيد مقاومة للقاح ... لكن التاريخ 
نادرا ما يعيد نف�صه. رمبا تاأتي الكارثة 
الكبرية التالية من هجوم اإلكرتوين، 
لأننا مل ن�صهد اأبًدا اآثار هجوم معومل 
�صتكون  ب��ال��ك��ام��ل.  الإن��رتن��ت  يحجب 
تكون  رمب��ا  ك��ب��رية.  ب�صرعة  الفو�صى 
هذه “البجعة ال�صوداء” التالية، على 
طالب.  ن��ي��ك��ول���ض  ن�صيم  ت��ع��ب��ري  ح��د 
جًدا  الوا�صح  من   ، نف�صه  الوقت  ويف 
بالتاأكيد  ���ص��ي��ح��دث  اآخ�����ر  ���ص��ي��ًئ��ا  اأن 

)ي�صحك(.
»اأبوكاليب�ش... من الع�سور القدمية 
بقلم نيل فريج�سون,  اإىل يومنا هذا”, 
ترجمة لوران بوري اىل الفرن�سية 
“اإ�سدارات �سان �سيمون, 400 �سفحة«
عن لك�سربي�ش

غاف الكتاب املوؤرخ نيل فريج�صون

كوفيد هزم الدول الغربية الكربى الوليات املتحدة �صتهزم ال�صني

طريقة  ب��ن��ف�����ض  الأول  ا���ص��م��ه  ُي��ن��ط��ق 
انتهينا  ل��ك��ّن��ا  امل���ح���رر(،  “نيل”  ن��ط��ق 
)ي�صحك(.  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  م��ث��ل 
التجربة  تعلمنا جميًعا من هذه  لقد 
الأوىل للحجر، من اأجل اتخاذ تدابري 
�صحية اأكرث دقة، واأقل ا�صطراًبا من 

وجهة نظر اقت�صادية.
   *متت الإ�صارة كثرًيا اإىل اإدارة القادة 
ال�صعبويني، مثل ترامب اأو بول�صونارو 
غالًبا  ج��ون�����ص��ون.  ب��وري�����ض  ح��ت��ى  اأو 
م���ا ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج ب��ل��دان��ه��م ك��ارث��ي��ة يف 
مواجهة الوباء. ومع ذلك، فاأنت تقول 
كورونا  فريو�ض  تقدمي  ينبغي  ل  اإن��ه 

هذا على اأنه “عدو ال�صعبويني«...
   - اإن���ه اجل��ان��ب امل��زع��ج ب��داخ��ل��ي هو 
اأقول ذلك )ي�صحك(.  الذي يجعلني 
لو�صف  م��ب�����ص��ط��ة  ط���ري���ق���ة  ه����ن����اك 
بالقول  ال���ب���ل���دان،  ه���ذه  م���ا ح���دث يف 
“خطاأ  اأو  ترامب”،  خ��ط��اأ  ه��ذا  “كل 
القادة  ه����وؤلء  بالكامل”.  ج��ون�����ص��ون 
ارت��ك��ب��وا اأخ��ط��اء م��ت��ع��ددة. ح��اول��ت يف 
ال�صيئة  ال���ق���رارات  اأ����ص���رد  اأن  ال��ك��ت��اب 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ت���رام���ب. ك��ان��ت مهمة 
وقد  الكثري.  هنالك  ك��ان  م�صتحيلة، 
ازداد المر �صوء مبرور الوقت، عندما 
كان يف و�صع يائ�ض ب�صكل متزايد من 
ال�صوؤال  انتخابية.    لكن  وجهة نظر 
ال���ذي ي��ط��رح نف�صه دائ��ًم��ا، ه��و مدى 
ارتباط هذه القرارات ال�صيا�صية ب�صكل 
نن�صى  ل  ال��وف��ي��ات.  مبا�صر مب��ع��دلت 
امل�صوؤوليات الهامة للنظام. يف البداية، 
ق��ادرة على  ال��ولي��ات املتحدة  مل تكن 
التعقب.  اإج��راء  اأو  اإج��راء الختبارات 
ال�صيطرة  م���راك���ز  م�����ص��وؤول��ي��ة  وه����ذا 
على الأمرا�ض والوقاية منها. عاوة 
ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن احل��ج��ر ال�صحي مل 
يكن م��ل��زًم��ا ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال. 
وهذه الأخطاء لي�صت مرتبطة ب�صكل 
كان  اإذا  الرئا�صية.  باخليارات  مبا�صر 
ك��ل ه���ذا خ��ط��اأ ت���رام���ب، ل��ك��ان الوباء 
قد توقف يف الوليات املتحدة بعد اأن 
ومن  يناير.  يف  الأبي�ض  البيت  غ��ادر 
الوا�صح اأن الأمر مل يكن كذلك. كما 
ف�صلت دول دميقراطية اأخرى، دون اأن 
الأمر  لي�ض  �صعبوًيا.  زعيًما  تنتخب 
املثال،  �صبيل  على  بلجيكا،  اأن  لو  كما 
يف ق��ب�����ص��ة ���ص��ع��ب��وي. دائ���ًم���ا م���ا يكون 
بقليل  تعقيًدا  اأكرث  ال�صيا�صي  ال�صياق 
من الرغبة يف و�صع جميع امل�صوؤوليات 

اأن  رغ��م  م��ن احلا�صر  قيمية  ب��اأح��ك��ام 
احلالية  قيمنا  م��ن  كاملة  جمموعة 
حديثة جًدا، من وجهة نظر تاريخية، 
م��ث��ل ال������زواج م���ن اجل��ن�����ض ن��ف�����ص��ه اأو 
ال���زي���ج���ات ال��ع��رق��ي��ة. وب���ال���ت���ايل، من 
غ��ري امل��ج��دي مت��اًم��ا اأخ��ذ نظام قيمنا 
والرغبة  والع�صرين،  احل��ادي  للقرن 
تاريخية  ف�����رتات  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه  يف 
خمتلفة. كموؤرخ، اأعتقد اأنه من املثري 
اإىل  ننظر  اأن  بكثري  اأك���رث  لاهتمام 
امل��ا���ص��ي م��ن خ���ال حم��اول��ة ف��ه��م ما 
كانت عليه عقليات تلك احلقبة، مما 

ي�صمح لنا باإلقاء ال�صوء على اأنف�صنا.
ن���ع���م، مل  ����ص���وؤال���ك،  اإىل  ل���ل���رج���وع     
اليوم  الإم��رباط��وري��ات. توجد  تختف 
متناف�صتان،  كبريتان  اإمرباطوريتان 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وال�������ص���ني. هناك 
رو�صيا.  بكثري،  قوة  اأق��ل  اإمرباطورية 
الغريب  ال���������ص����يء  ه������ذا  ه����ن����اك  ث�����م 
“مناه�صة  تقريبا  اأوروب����ا،  ه��و  ال��ذي 
كبرية  القارة  هذه  لاإمرباطورية”، 
لكنها  جدا من وجهة نظر جغرافية، 
�صعيفة �صيا�صيا. ل تفعل اأوروبا �صيًئا 
مم���ا ه���و م��ت��وق��ع م���ن اإم���رباط���وري���ة، 
ب��دًء م��ن وج��ود جي�ض ق��وي. اأع��ل��م اأن 
يف  ب�صعبية  حت��ظ��ى  ل  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
الأو����ص���اط الأك��ادمي��ي��ة، مم��ا يجعلني 
اأحظى ب�صعبية كبرية بني زمائي  ل 

)ي�صحك(.
   *اأنت تطلق على التوترات املت�صاعدة 
بني ال�صني والوليات املتحدة “حرب 
اأعاد كوفيد-19  هل  باردة جديدة”. 

اإحياءها مرة اأخرى؟
  - لقد حتدثت عن “احلرب الباردة” 
ت���زال  ل  ل��ك��ن��ه��ا   ،2019 ع����ام  م��ن��ذ 
م��و���ص��ع ج����دل. م���ا ب����داأ ع���ام 2018 
مواجهة  اإىل  حت���ول  جت��اري��ة  ك��ح��رب 
اخلام�ض،  اجل��ي��ل  ح���ول  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
اأيديولوجية.  م��واج��ه��ة  ��ا  اأي�����صً ول��ك��ن 
م�صمم  نف�صه،  كي�صنجر  ه��رني  ك��ان 
اعرتف،  ق��د  ال�صلمي”،  “التعاي�ض 
“�صفوح  ك��ن��ا يف  اأن��ن��ا  ���ص��األ��ت��ه،  ع��ن��دم��ا 

حرب باردة«.
   ال��ي��وم، ي��ق��ول ال��ع��دي��د م��ن اخلرباء 
اأن��ه يجب تفادي ه��ذه احل��رب الباردة 
اأ�صكال  ب��اأي ثمن، لكن ذلك �صكل من 
اأن وباء  الوا�صح ج���ًدا،  الإن��ك��ار. وم��ن 
وك�صف  اأك���رث،  كّثفها  ق��د  كوفيد-19 

عن “احلرب الباردة الثانية” هذه.

كان  مهما  واح���د،  �صخ�ض  ع��ات��ق  على 
قوياً.    عندما تريد اأن ت�صرح عواقب 
�صل�صلة  يف  تتدّرج  اأن  عليك  ما،  كارثة 
ُتن�صب  الأح���ي���ان  ب��ع�����ض  يف  ال���ق���ي���ادة. 
امل�صوؤولية مبا�صرة اإىل القائد. وهكذا، 
فاإن �صتالني هو �صبب املجاعة الرهيبة 
اإخفاق  اأوكرانيا، وماو م�صوؤول عن  يف 
ال��ق��ف��زة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل����اأم����ام، ل��ك��ن يف 
ا  اأي�صً اأن��ه  اأعتقد  كوفيد-19،  حالة 
العامة.  ال�صحة  ب��ريوق��راط��ي��ة  ف�صل 
بريطانيا  اأو  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 
يف  �صيف�صل  زع��ي��م  اأي  ك���ان  ال��ع��ظ��م��ى، 
مواجهة هذا الوباء. يكفي اأن نت�صاءل 
ما الذي كان �صيفعله باراك اأوباما يف 
مواجهة فريو�ض قاتل، كما حدث عام 
2009 على �صبيل املثال. اعرتف جو 
بايدن اأنه اإذا كانت اأنفلونزا اخلنازير 
لكانت  خ�����ط�����ورة،  اأك������رث   H1N1
اآنذاك  الدميقراطيون  وك��ان  ك��ارث��ة. 
حم��ظ��وظ��ني لأن ه���ذا ال��ف��ريو���ض مل 

يكن اأ�صّد فتًكا.
ال��ق��ادة ال�صعبويني  ف���اإن     وب��ال��ت��ايل، 
ج��ع��ل��وا الأم����ور اأ����ص���واأ يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
اأهمية  يف  نبالغ  ل  لكن  كوفيد-19، 
الطريقة  بنف�ض  اأو جون�صون.  ترامب 
خطاأ  ت�صرينوبيل  فيها  تكن  مل  التي 
غوربات�صوف. يف الواقع، ف�صلت جميع 
الهتمام  يف  الغربية  الدميقراطيات 
متازمة  اأو  ال�����ص��ار���ض  ب��ت��ح��ذي��رات 
العقد  يف  التنف�صية  الأو���ص��ط  ال�صرق 
والع�صرين،  القرن احل��ادي  الأول من 
خ��ط��ة جائحة  اأح�����د  ل����دى  ي��ك��ن  ومل 
ج���ي���دة... ك��ل ال����دول ك��ان��ت ت��اأم��ل األ 

يحدث هذا.
املراقبني،  م��ن  للعديد  *بالن�صبة     
كوفيد- ل���  �صيكون  اخل�صر،  وخا�صة 

19 ت���اأث���ري ع��ل��ى امل����دن ال���ك���ربى من 
من  جماعي  ن��زوح  يف  الت�صبب  خ��ال 
اأن�����ت ل ت�����ص��دق ذل����ك على  ال����ري����ف. 

الإطاق...
ن��ي��وي��ورك، وارتفعت  ل��ق��د ع���ادت   -   
الإي����ج����ارات م���رة اأخ������رى! ول���ن���دن يف 
لكن  الربيك�صيت،  ب�صبب  و�صع خا�ض 
الأم�����ر ي��ت��ط��ل��ب اأك����رث م���ن ه���ذا لقتل 
مدينة. هل لديك اأطفال؟ مبجرد اأن 
الريف،  يكرهون  مراهقني،  ي�صبحوا 
وي���ح���ل���م���ون ف���ق���ط ب����امل����دن ال���ك���ربى. 
كنت  اإذا  لأن���ه  للغاية.  ع��ق��اين  وه���ذا 
���ص��اًب��ا، ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ك حت��ق��ي��ق اأق�صى 

�صيء اأف�صل من وباء لتعزيز ذلك.
ب�صرعة  ال��ب�����ص��ري��ة  مت��ك��ن��ت  ل���ق���د      
كورونا  ج��ي��ن��وم  ت�صل�صل  حت��دي��د  م��ن 
وب�صكل  ذل�����ك،  وم����ع  ه�����ذا.  ف���ريو����ض 
ب�صكل  ال��ت�����ص��رف  ن��وا���ص��ل  ج��م��اع��ي، 
“الدين  ك�����ان  ل���ق���د  ع����ق����اين.  غ����ري 
كيث  ل���ل���م���وؤرخ  ال�صحر”  وان���ح�������ص���ار 
عندما  الكا�صيكيات  اأح���د  ت��وم��ا���ض، 
اأك�صفورد. وجهة نظره  كنت طالًبا يف 
خال  الوقت،  مب��رور  للغاية:  جذابة 
وال�صابع  ع�����ص��ر  ال�����ص��اد���ض  ال���ق���رن���ني 
ع�صر، ابتعدنا عن ال�صاحرات وال�صحر 
الوا�صح  م��ن  لكن  ال��ع��ل��م.  لحت�صان 
عاد  ق��د  ال�صحري  التفكري  اأن  ال��ي��وم 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  حتى  )ي�صحك(. 
ما  غالًبا  العقاين  التفكري  ي��ّدع��ون 
كما لو كان نوًعا  “العلم”  ي�صتدعون 
راأينا  الواقع،  يف  بينما  الألوهية.  من 
خال هذا الوباء اأن العلماء ا�صتمروا 

يف تغيري راأيهم.
الكتاب  ه�����ذا  يف  ����ا  اأي���������صً *ت����ع����ود      
املف�صلة:  م���و����ص���وع���ات���ك  اأح������د  اإىل 
اأن عامل  بينما يبدو  الإمرباطوريات. 
ي��ت��ك��ون م��ن دول ق��وم��ي��ة، فاإن  ال��ي��وم 
الإم���رباط���وري���ات م��ن وج��ه��ة نظرك 
تاأملنا  اإذا  م���ك���ان  ك����ل  يف  م����وج����ودة 
ع���ن ك��ث��ب. ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ي�صاعف 
الإمرباطوري،  املا�صي  اإىل  الإ���ص��ارات 
ويرى بوتني نف�صه قي�صًرا، واأردوغان 

يريد اإحياء اخلافة العثمانية ...
   - يف الأو����ص���اط الأك��ادمي��ي��ة، هناك 
لاإمرباطورية،  م��ن��اه�����ص��ة  ع��ق��ل��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ال���ص��ت��ع��م��ار �صًرا  ح��ي��ث مي��ث��ل 
كثرًيا  املوؤرخون  ي�صر  وهكذا  مطلًقا. 
ع��ل��ى ق�����ص��وة امل��ا���ص��ي الإم����رباط����وري. 
ول�����ك�����ن ب���ف���ع���ل ذل���������ك، ف���������اإن ه�������وؤلء 
يتجاهلون  اأن��ف�����ص��ه��م  الأك����ادمي����ي����ني 
تزال  ل  الإم���رباط���وري���ات  اأن  حقيقة 
تزال  ل  ال��ع��ب��ودي��ة  اأن  اأو  م����وج����ودة، 
م��وج��ودة ح��ت��ى ال��ي��وم. اأع����رف زماء 
م��ن��زع��ج��ني م��ن اأه�����وال امل��ا���ص��ي اأكرث 
لكن  )ي�صحك(.  احلا�صر  اأه��وال  من 
ل ميكننا تغيري املا�صي. لقد حتدثت 
ييل  جامعة  من  م�صهورة  اأ�صتاذة  اإىل 
اأنها  واأخ���ربت���ن���ي  امل���ا����ص���ي،  الأ����ص���ب���وع 
���ص��ع��رت ل����دى ط��اب��ه��ا ب���اإمي���ان قوي 
واأنه  املا�صي،  تغيري  ميكن  اأن��ه  بفكرة 

من املمكن “اإلغاء” اأهواله.
ال��ت��ع��ام��ل م���ع التاريخ  ي��ت��م  ال���ي���وم،     

�صواء  الجتماعية،  حياتك  م��ن  ق��در 
من اأجل لقاءاتك الرومان�صية اأو من 
املهنية.  اأو يف حياتك  اأجل �صداقاتك 
مي��ك��ن لأ���ص��خ��ا���ض مثلي مم��ن ه��م يف 
اخلم�صني من العمر، اأن يتقاعدوا اإىل 
املنطقة اخل�صراء، فقد �صنعنا جميع 
اأ���ص��دق��ائ��ن��ا وم��ع��ظ��م وظ��ائ��ف��ن��ا. لكن 
رائعة،  اأم��اك��ن  امل��دن  اأن  ه��ي  احلقيقة 

خا�صة لل�صباب.
التاريخ،  يف  اأن����ه  ب��ح��ث��ك��م  *ي��ذك��رن��ا    
املوؤامرة  ن��ظ��ري��ات  ال��ك��وارث  ت�صاحب 
ي�صتهدفون  ما  وغالبا  منتظم.  ب�صكل 

اليهود ...
   - ك����م����وؤرخ، اإن�����ه لأم�����ر م��ده�����ض ان 
لنظريات  مي��ك��ن  م���دى  اأي  اإىل  ن���رى 
يف  الزمن.  مبرور  ت�صتمر  اأن  املوؤامرة 
روت�صيلد،  ملحمة  كتبت  الت�صعينات، 
التي ارتبطت بظهور نظريات املوؤامرة 
احلديثة يف اأوائل القرن التا�صع ع�صر. 
بالطبع  اأق����دم  ال�صامية  م��ع��اداة  ل��ك��ن 
الأ�صود،  ال��ط��اع��ون  اأث���ن���اء  ذل����ك.  م��ن 
ال���ي���ه���ودي���ة، كما  ذب�����ح اجل���ال���ي���ات  مت 
 .1349 ع���ام  ف��ران��ك��ف��ورت  ح���دث يف 
���ص��رتا���ص��ب��ورغ، مت  ال��ع��ام يف  نف�ض  ويف 
اأح��ي��اء. لذلك لي�ض من  اليهود  ح��رق 
امل�صتغرب اأنه مع كل كارثة يجد بع�ض 
النا�ض طريقة لربط هذا باليهود. يف 
بع�ض الأحيان، عليك اأن تذهب بعيًدا 
ج��ًدا لإق��ام��ة ه��ذا الرت��ب��اط. يف حالة 
كوفيد-19، بيل جيت�ض لي�ض يهودًيا، 
وجورج �صورو�ض مل يطور لقاًحا. لكن 
يف كل الحوال، فاإن نظريات املوؤامرة 
عقانية...  مب�صائل  م��ل��زم��ة  لي�صت 

التفكري ال�صحري لي�ض له حدود.
اأن  ال��اف��ت للنظر ه��و  امل��ق��اب��ل،     يف 
نظريات املوؤامرة هذه اأقوى اليوم مما 
القرن  كانت عليه يف اخلم�صينات من 
الوقت  ذل��ك  اأح��د يف  املا�صي. مل يكن 
الأنفلونزا  لقاح  عن  “امتنعوا  يقول 
على  �صي�صيطر  اللقاح  لأن  الآ�صيوية 
عقلك” اأو “ ل تقم بتطعيم اأطفالك 
اأن�صاأ  ل��ق��د  الأطفال”.  ���ص��ل��ل  ���ص��د 
الإنرتنت بع�ض الأدوات القوية لن�صر 

هذه الأفكار املجنونة.
ال�صابق  ك��ت��اب��ي  اأو���ص��ح��ت يف  وك��م��ا     
ال�صبكات  ف����اإن  والربج”،  “ال�صاحة 
الجتماعية لي�صت �صيًئا جديًدا. لكن 
اليوم م�صكلة حقيقية. مات ما  لدينا 
ل يقل عن 100 األف اأمريكي، ورمبا 
اأكرث، لأنهم �صدقوا نظريات املوؤامرة 
حول كوفيد-19. واختار الأ�صخا�ض 
تطعيمهم  امل��م��ك��ن  م���ن  ك����ان  ال���ذي���ن 

طواعية عدم القيام بذلك.
يوغوف  اأج��رت��ه  ا�صتطاع  وح�صب     
املا�صي،  ي��ول��ي��و  يف  والي��ك��ون��ي��م��ي�����ص��ت 
اع���ت���ق���د ن�������ص���ف الأم����ري����ك����ي����ني غري 
املطعمني اأن رقائق دقيقة موجودة يف 
وبالطبع،  كوفيد-19.  �صد  لقاحات 
فاإن كل الذين ميوتون اليوم من هذا 
يتم  مل  الذين  من  تقريًبا  الفريو�ض 
تطعيمهم. اإنه اأمر خطري للغاية، وما 

زلنا مل نتو�صل اإىل كيفية اإ�صاحه.
ا اأن الكوارث غالًبا     *اأنت توؤكد اأي�صً
الألفية  بحركات  م�صحوبة  تكون  ما 
وال����ت����دّي����ن، م���ث���ل ح���رك���ة اجل���ادي���ن 
اأنف�صهم بال�صياط يف  الذين ي�صربون 

راأيكم،  اليوم، ح�صب  العامة.  الأماكن 
ح��رك��ة ال��ي��ق��ظ��ة ه���ي ج����زء م���ن نف�ض 

منطق التكفري عن الذات وملاذا؟
   - علينا اأن نعرتف باأن �صيًئا غريًبا 
وفاة  بعد  املا�صي،  ال�صيف  جًدا حدث 
جورج فلويد. كنا يف خ�صم وباء �صديد 
احتجاجات  اندلعت  وفجاأة  ال��ع��دوى، 
الوليات  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ح��ا���ص��دة 
وق�صية  ال�صرطة  عنف  ح��ول  املتحدة 
ال����ع����رق. ل��ق��د ����ص���اه���دت ال���ع���دي���د من 
الحتجاجات،  لهذه  الفيديو  مقاطع 
وم����ن ال���وا����ص���ح اأن���ه���ا مل ت��ك��ن جمرد 
حركة �صيا�صية، بل كان لها بعد ديني 
للغاية.    يف ولية كارولينا ال�صمالية، 
اأقدام  بغ�صل  البي�صاء  ال�صرطة  قامت 
اأ�صل  م���ن  الأم��ري��ك��ي��ني  ال��ق�����ص��او���ص��ة 
اأفريقي. وطالب �صاب بلكنة اإجنليزية 
بالتوبة  �����ص����وت،  م���ك���رب  يف  ي���ت���ح���دث 
كله”.  الأب��ي�����ض  “العرق  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
على  املتظاهرون  رك��ع  وا�صنطن،  ويف 
ركبتيهم، مرددين تخليهم عن امتياز 
البي�ض  املتظاهرين  اأن  البي�ض. حتى 
ظهورهم.  على  ال�صوط  اآث���ار  ر�صموا 
ن���ت���ع���ام���ل م����ع حركة  اأن����ن����ا  واأدرك����������ت 
ه��ائ��ل��ة، واعرتافات  ذن���ب  ع��ن  ت��ك��ف��ري 
باخلطيئة. يف حلظة �صريالية، ل نزال 
يف وا�صنطن، حاول اأحد املتظاهرين اأن 
�صباط  من  خمتلطة  ملجموعة  ي�صرح 
املنهجية.  العن�صرية  ما هي  ال�صرطة 
اأجاب �صرطي اأ�صود اأن “اأمريكا لديها 
بقراءة  واأم�������ره  خطيئة”،  م�����ص��ك��ل��ة 
الكتاب املقد�ض، ل ميكن روؤية هذا ال 
يف الوليات املتحدة فقط )ي�صحك(.

املراقبني  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن  اأع��ت��ق��د     
البعد  اأن  كيف  يفهموا  مل  الغربيني 
الديني هو املفتاح يف هذا “ال�صتيقاظ 
الكربى”،  )“ال�صحوة  العظيم” 
الديني  التجديد  ف��رتات  حت��دد  التي 
يف  املحرر(.  ماحظة  الربوت�صتانتي، 
التاريخ، لوحظ دائًما اأن الأوبئة، وهي 
فرتات من القلق الجتماعي ال�صديد 
امل��وت، ت�صاحبها ثورات  واخل��وف من 
دينية، ففي القرن الثالث ع�صر، �صهدنا 
الطاعون  خ����ال  اجل���ادي���ن  ظ���ه���ور 
لذلك عندما لحظت حركة  الدبلي. 
يل.  بالن�صبة  م��األ��وف��ة  ب��دت  اليقظة، 
اأبدى هذه  لكنني ل�صت الوحيد الذي 
�صوليفان  اأن��درو  كتب  فقد  املاحظة، 
ع��ن اأه��م��ي��ة ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي يف حركة 

اليقظة هذه.
   *حتى اأن هذا التدين كان م�صحوًبا 
مب��وج��ة م��ن حتطيم الأي��ق��ون��ات، مع 

التخريب وتدمري التماثيل ...
القرن  يف  ال��ربوت�����ص��ت��ان��ت  م��ث��ل   -    
البا�صفة  م��ث��ل  اأو  ع�����ص��ر،  ال�����ص��اد���ض 
هاجم  الع�صرين،  القرن  يف  وامل��اوي��ني 
كانوا  ما  غالًبا  التماثيل.  املتظاهرون 
اأو مالكي  الكونفدرالية  من جرنالت 
العبيد. لكن مت ا�صتهداف كري�صتوفر 
وا�صنطن  وج����������ورج  ك����ول����وم����ب����و�����ض 

ا. واأولي�صي�ض جرانت اأي�صً
   نحن ل�صنا حداثيني كما نعتقد، لقد 
وتكنولوجية  علمية  اإجن���ازات  حققنا 
الثاثة  اأو  ال��ق��رن��ني  خ���ال  عظيمة 
اأ�صرى  زلنا  م��ا  لكننا  املا�صية.  ق��رون 
ول  والديني،  ال�صحري  الفكر  اأ�صكال 

اأعرف زملء تزعجهم اأهوال 
املا�سي اأكرث من اأهوال احلا�سر

مثل الوباء �شدمة اقت�شادية 
�شخمة ميكن مقارنتها بحرب عاملية

بغ�ش النظر عن اأ�سل هذا الوباء, فاإن عواقبه 
�سيا�سية واجتماعية ونقطة حتول جيو�سيا�سية

ل تبالغوا يف اأهمية دونالد
 ترامب اأو بوري�ش جون�سون

رمبا تاأتي الكارثة التالية من هجوم اإلكرتوين, لأننا مل ن�سهد اأبًدا اآثار هجوم معومل يحجب الإنرتنت بالكامل

املوؤرخ نيال فريج�سون يراهن:

اأمريكا �شتنت�شر يف احلرب الباردة الثانية �شد ال�شني
•• الفجر -توما�س ماهلر 

–ترجمة خرية ال�سيباين

 ,19- كوفيد  فــريو�ــش  عــواقــب     
وعــودة  ال�سامية,  مــعــاداة  اليقظة,  اأيديولوجيا 
روؤيته,  النجم  املـــوؤرخ  يقدم   ... الإمــرباطــوريــات 
الرئي�سية  للق�سايا  و�سارمة,  متمردة  بال�سرورة, 

احلالية.
   اإنه اأحد اأ�سهر املوؤرخني على هذا الكوكب, وميكن 

القول اإنه الأكرث ا�ستفزاًزا. ي�ستمتع نيل فريج�سون, 
باتخاذ  �ستانفورد,  معهد هوفر بجامعة  الباحث يف 
مواقف متعار�سة, بقدر ما ي�ستمتع بان تتناول كتبه 

موا�سيع وا�سعة ومتعددة التخ�س�سات.
   يف كتابه املمتع واملثري, “نهاية العامل, من الع�سور 
القدمية اإىل يومنا هذا” )اإ�سدارات �سان �سيمون(, 

والإدارة  الــكــوارث,  تاريخ  اإىل  الأ�سكتلندي  يعود 
الأوبئة  القائمة,  يف  الــكــوارث.  لهذه  ال�سيا�سية 
اأو  ت�سونامي  اأمواج  اأو  الزلزل  ا  اأي�سً ولكن  بالطبع, 

احلروب اأو املجاعات.
الفرن�سية,  لك�سربي�ش  مــع  مطولة  مقابلة  يف     
ي�سع نيل فريج�سون كوفيد-19 يف منظور تاريخي, 

حلركة  مــتــفــردا  حتليًل  ويــقــدم 
برد  يربطها  والتي  ال�ستيقاظ, 
خطيئة.  عــن  مكّفر  ديــنــي  فعل 
من  ملـــاذا,  املــــوؤرخ  ي�سرح  ــــرًيا,  اأخ
ــره, دخــلــنــا يف حرب  ــظ ن وجــهــة 
اأ�سعف  و�سني  املتحدة  الوليات  بني  جديدة  باردة 

بكثري مما ُيعتقد غالًبا...!
   * ل يهتم كتابك بالأوبئة فح�سب, بل يهتم بجميع 
اأنواع الكوارث, وتناول الردود ال�سيا�سية على هذه 

الكوارث, ملاذا هذا الختيار؟
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واع��ت��ربت غ��ّط��ا���ض اأن���ه “ل ميكن 
مبعزل  التوترات  ه��ذه  اإىل  النظر 
املتزايدة  الإقليمية  التوترات  عن 
ب���ني ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة واإي������ران، 
وال��ت��ي غ��ال��ب��اً م��ا ك��ان��ت حت���دث يف 

لبنان �صابقاً«.
اأما يف الطيونة، فقال لبناين ُدمر 
“اأح�صرت  العنف:  باأعمال  منزله 
باحلاجات  م��ل��ي��ئ��ت��ني  ح��ق��ي��ب��ت��ني 
الهوية،  وث��ائ��ق  مثل  ال�����ص��روري��ة، 
اندلع  اإذا  ال��ب��اب،  عند  وو�صعتهما 
القتال مرة اأخرى وا�صطررت اإىل 

الفرار«.

•• وا�سنطن-وكاالت

“وا�صنطن  ���ص��ح��ي��ف��ة  اع����ت����ربت 
اأح����داث  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  بو�صت” 
�صهدها  ال���ت���ي  الأخ��������رية  ال���ع���ن���ف 
نحو  ان�����ح�����داره  اإىل  اأدت  ل���ب���ن���ان 
اأزم����ة ج��دي��دة واأع���م���ق م��ن اأزمته 
اأمل  اأي  على  وق�صت  القت�صادية، 
قريب  خ���روج  يف  اللبنانيني  ل��دى 

من اأزماتهم.
“حرباً  ت��وّق��ع  اأح����د  ل  اإن  وق��ال��ت 
احلرب  غ��رار  على  �صريحة  اأهلية 
التي دمرت لبنان من 1975 اإىل 
اأق���وى  ه���و  اهلل،  ف��ح��زب   .1990
الباد،  يف  وع�صكرية  �صيا�صية  قوة 
وال��ف�����ص��ي��ل ال��وح��ي��د ال����ذي ميلك 
جيداً،  ت�صليحاً  م�صلحة  ميلي�صيا 
الأ�صلحة  من  �صخمة  وخم��زون��ات 
م����ن اجلي�ض  ق�����وة  اأك������رث  جت��ع��ل��ه 

اللبناين«.
لكن الت�صعيد اأثار خماوف من اأن 
والطائفي  الأه��ل��ي  ال�صراع  ي��وؤدي 
احل���ل���ول  ت����اأج����ي����ل  اإىل  امل����ت����اأج����ج 
للم�صاكل  م�صمى  غ��ري  اأج����ل  اإىل 
تواجهها  ال��ت��ي  الأخ����رى  امل��ت��ع��ددة 
الوقود  نق�ض  م��ن  ب��داي��ة  ال��ب��اد، 
تهاوي  اإىل  الكهرباء،  حمطات  يف 
قيمة العملة يف البلد الذي كان يف 

يوم من الأيام مزدهراً ن�صبياً.
ا�صتمرار التوتر

اأن  ال�������ص���ح���ي���ف���ة  وا������ص�����ت�����ط�����ردت 

الآن،  ه��ادئ��ة  اللبنانية  “ال�صوارع 
ل��ك��ن ال���ت���وت���رات م�����ص��ت��م��رة، حيث 
ت��ع��ه��د الأم������ني ال���ع���ام حل����زب اهلل 
ح�صن ن�صراهلل بالثاأر للذين ُقتلوا 

يف ال�صتباكات«.
وم���ا ي��زي��د الأم�����ر ت��ع��ق��ي��داً ه���و رد 
ت�صريحات  على  اللبنانية  القوات 
بال�صعي  ات��ه��م��ت��ه  اإذ  ن�������ص���راهلل، 
باأكمله  البلد  على  اإرادت���ه  لفر�ض 
امل�صيحيني،  ع���ل���ى  ذل�����ك  يف  مب����ا 
حماولة  اأي  �صتقاوم  اأن��ه��ا  واأك����دت 
لدخول  ال�صيعية  اجلماعة  لأتباع 

املناطق امل�صيحية.
وال�صبب املبا�صر يف الأزمة الأخرية 
ه���و دع�����وة اأط��ل��ق��ه��ا ن�������ص���راهلل، يف 
الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي، لإق���ال���ة طارق 
ال��ب��ي��ط��ار، ال��ق��ا���ص��ي امل�����ص��وؤول عن 
بريوت  ميناء  انفجار  يف  التحقيق 
اأودى بحياة  يف العام املا�صي الذي 

اأكرث من 200 �صخ�ض.

انق�سام طائفي و�سلل �سيا�سي
املخاطر  اأن  ال�صحيفة  واع��ت��ربت 
اأكرب بكثري من م�صري قا�ٍض واحد. 
فلبنان مق�صم الآن بني م�صيحيني 
حتقيقات  ا�����ص����ت����م����رار  ي������وؤي������دون 
دعوات  يدعمون  و�صيعة  القا�صي، 
حزب اهلل لإقالته. ومت�ض املواجهة 
تتقاطع  التي  الطائفية  اخلطوط 
مع ال�صوارع، والأحياء، واحلكومة.
املحلل  ال�����ص��ري��ف،  خ���ل���دون  وق����ال 

التحقيق  ع���ل���ى  اأ������ص�����روا  ال����ذي����ن 
والذين  امليناء  انفجار  يف  ال�صّفاف 
كانت  اإذا  ح��ي��وي��اً  دع��م��ه��م  �صيكون 
اإن���ق���اذ م���ن �صندوق  ه��ن��اك خ��ط��ة 

النقد الدويل«.
ال�صيناريوهني  “يف  ح�صن  واأ�صاف 
���ص��ُت�����ص��ب��ح احل��ك��وم��ة ع���اج���زة، اإما 
اأو  ���ص��راع معها،  اهلل يف  ح��زب  لأن 
لذلك  معها،  �صراع  يف  الغرب  لأن 
لي�ض اأمام حكومة ميقاتي خيارات 

جيدة«.

حزب اهلل واإق�ساء البيطار
اللبنانيني  م��ن  العديد  ويت�صاءل 
على  اهلل  ح��زب  ت�صميم  �صبب  ع��ن 
اإق�صاء البيطار، حتى يف ظل خطر 

ا�صتعال ال�صراع.
الكاتبة  ق��ال��ت  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
اأحد  اإن  غ��ط��ا���ض  ك��ي��م  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
“البيطار،  اأن  ه���و  الح���ت���م���الت 
حتقيقاته،  نتائج  ُيعلن  مل  ال���ذي 
رمبا يكون ك�صف اأدلة توّرط حزب 
الأمونيوم  ن���رتات  �صحنة  يف  اهلل 
ب��اإه��م��ال تركها  اأو  ان��ف��ج��رت،  ال��ت��ي 
اأع���وام يف   6 دون رقابة لأك��رث من 

امليناء«.
اهلل  ح��زب  ي�صعى  “رمبا  واأ���ص��اف��ت 
ب�صبب  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ق��وي�����ض  اإىل 
النظام  ُي�صكله على  الذي  التهديد 
يحمي  وال���ذي  ال��ق��ائ��م،  ال�صيا�صي 
منذ عقود النخب القوية والفا�صدة 

خط  “ُر�صم  ال��ل��ب��ن��اين:  ال�صيا�صي 
امل�صيحية  امل���ن���اط���ق  ب����ني  اأح����م����ر 
حتاول  مل  واإذا  اأخ����رى.  وم��ن��اط��ق 
ج��م��ي��ع الأط�������راف ال��ت��ه��دئ��ة، فاإن 
منطقة  اأي  يف  ال���ص��ت��ب��اك  خ��ط��ر 
حلظة”.  اأي  يف  وارد  خم��ت��ل��ط��ة، 
العنف،  احتوي  لو  “حتى  واأ�صاف 
فاإن امل�صرح الآن مهياأ لفرتة طويلة 

حمتملة من ال�صلل ال�صيا�صي«.

اأحلهما مر
مت�صبث  اهلل  ح�������زب  اأن  ومب�������ا 
يدعمه  ال����ذي  ال��ب��ي��ط��ار،  بتنحية 
واحلكومة،  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص��ا 
اأنه دون حل و�صط  ال�صحيفة  راأت 
لق�صية القا�صي البيطار، لن تكون 
على  التفاق  على  ق��ادرة  احلكومة 
لبنان  الازمة لنت�صال  اخلطوات 
من بوؤ�صه، مبا يف ذلك الإ�صاحات 
التي  والق���ت�������ص���ادي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
ال���دويل  ال��ن��ق��د  ���ص��ن��دوق  يطلبها 
لإط����اق ال��ت��م��وي��ل ال��ط��ارئ الذي 

يحتاجه لبنان ب�صدة.
وق�����ال ال�����ص��ح��ايف ال��ل��ب��ن��اين ن���زار 
البديل  “ال�صيناريو  اإن  ح�����ص��ن، 
اجلمهورية  رئي�صا  ير�صخ  اأن  ه��و 
واحل���ك���وم���ة ل����دع����وات ح����زب اهلل، 
لإقالة بيطار. لكن ذلك لن يكون 
تفقد  اأن  املحتمل  وم��ن  ثمن.  با 
املتحدة،  ال��ولي��ات  دع��م  احلكومة 
واحل���ل���ف���اء ال��غ��رب��ي��ني الآخ����ري����ن، 

يوؤدي  اأن  مُيكن  كما  جمهورهما«. 
تاأجيل  اإىل  ال�صطرابات  ا�صتمرار 
ا�صتمرار  وب��ال��ت��ايل  الن��ت��خ��اب��ات، 
امل���واج���ه���ة احل��ال��ي��ة واإط����ال����ة مدة 
الربملان احلايل، الذي يحظى فيه 

حزب اهلل وحلفاوؤه بالأغلبية.
وقال نزار ح�صن: “عندها تتمحور 
ال��ل��ع��ب��ة ح����ول م���ن ي�����ص��ي��ط��ر على 
املنطقة.  مي��ل��ك  وَم����ن  الأ���ص��ل��ح��ة 
للتاأكد  للغاية  ذك��ي��ة  خ��ط��وة  اإن��ه��ا 
�صي�صّوتون  امل�����ص��ي��ح��ي��ني  اأن  م���ن 
ال�صيعة  واأن  ل���ل���م�������ص���ي���ح���ي���ني، 

�صي�صّوتون لل�صيعة«.

برنامج  رئي�ض  �صلوخ،  با�صل  وقال 
يف  الدولية  والعاقات  ال�صيا�صات 
العليا،  للدرا�صات  ال��دوح��ة  معهد 
اإن ذلك “يخدم م�صالح حزب اهلل، 
�صواء  حد  على  اللبنانية  وال��ق��وات 
ب��ت��اأج��ي��ج امل�����ص��اع��ر ال��ط��ائ��ف��ي��ة بني 
بخيبة  ي�صعرون  الذين  اللبنانيني 
ال�صيا�صي  النظام  من  عميقة  اأم��ل 
املنهار  اق��ت�����ص��اده��م  ي��دع��م  ال����ذي 

ودولتهم الفا�صلة«.
مربح  و�صع  “اإنه  �صلوخ  واأ���ص��اف 
ت�صتطيعان  لأنهما  للمجموعتني، 
حل�صد  الن���ت���خ���اب���ات  ا����ص���ت���خ���دام 

يف الباد من التدقيق اأو امل�صاءلة، 
مبا يف ذلك حزب اهلل نف�صه«.

بيطار  حم�����������اولت  و����ص���ُت�������ص���ك���ل 
ا�����ص����ت����ج����واب ك�����ب�����ار امل���������ص����وؤول����ني 
احلكوميني ال�صابقني �صابقة ميكن 
اأن ُتفكك احل�صانة التي يتمتع بها 

ال�صيا�صيون منذ فرتة طويلة.

م�سري النتخابات
وي��ق��ول حُم��ل��ل��ون اإن���ه م��ع اقرتاب 
الربملانية  الن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د 
امل���ق���ّررة يف اأوائ����ل ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، ل 
ُيرجح اأن تنح�صر التوترات قريباً.

»وا�شنطن بو�شت«: لبنان ينزلق نحو �شراع اأهلي وطائفي

 مادورو: عملية ت�شليم �شعب اأب�شع املظامل 
•• كراكا�س-اأ ف ب

اعترب الرئي�ض الفنزويلي نيكول�ض مادورو يف خطاب متلفز 
و�صيطا  ُيعترب  ال��ذي  �صعب  األيك�ض  الأع��م��ال  رج��ل  ت�صليم  اأن 
مهما لدى كراكا�ض، اإىل الوليات املتحدة، هو “اإحدى اأ�صنع 
اأب�صع  اأح��د  “اإنه  م���ادورو  وق��ال  الأخ���رية«.  العقود  املظامل يف 
اأن  موؤكدا  الأخرية”،  العقود  يف  ارُتكبت  التي  الظلم  اأ�صكال 
“فنزويا تعمل يف الأمم املتحدة بنيويورك، ويف جنيف لدى 

منظمات حقوق الإن�صان. نحن نعمل على كل امل�صتويات«.
�صعب،  “خطف”  بعملية  �صماه  مل��ا  رواي��ت��ه  م���ادورو  ق��ّدم  كما 
واأخرجوه  عنه  وبحثوا  بلطجية  نزل  طائرة.  “و�صلت  قائا 
من خال �صربه، لأخذه بعيدا دون اإخطار حماميه اأو عائلته 

اأو اأي �صخ�ض اآخر«. واأكد رجل الأعمال األيك�ض �صعب املقرب 
الراأ�ض الأخ�صر  الفنزويلية والذي �صلمته دولة  ال�صلطة  من 
املتحدة، يف ر�صالة قراأتها زوجته الأحد  اإىل الوليات  ال�صبت 
ال�صلطات  مع  يتعاون  “لن  اأن��ه  كراكا�ض  عام يف  خال جتمع 

الأمريكية” بل “�صيواجه حماكمته بكرامة«.
الفنزويلية  ال�صلطات  نظمتها  لزوجها  دعما  تظاهرة  وخال 
300 �صخ�ض، ق��راأت كاميا فابري وهي تبكي  و�صمت نحو 
ن�ض الر�صالة التي جاء فيها “�صاأواجه حماكمتي بكرامة تامة 
الوليات  للتعاون مع  ل�صت م�صطرا  وا�صحا:  اأك��ون  اأن  اأري��د 

املتحدة. مل اأرتكب اأي جرمية«.
الفنزويلية،  لل�صلطة  مهما  و���ص��ي��ط��ا  يعترب  ال���ذي  و���ص��ع��ب 
الثنني”  ي��وم  له  ق�صائية  جل�صة  “اأول  يح�صر  اأن  ُيفرت�ض 

الأمريكية  العدل  وزارة  قالت  ما  على  بفلوريدا،  حمكمة  يف 
يف بيان. واأ�صاف �صعب يف ر�صالته “اأُعلن اأنني يف كامل قواي 
العقلية، ولن اأقدم على النتحار، يف حال قاموا باغتيايل من 

اأجل اأن يقولوا لحقا اإنني انتحرت«.
“ميكن  امل��ل��ف  يف  املتخ�ص�ض  دينيز  روب��رت��و  ال�صحايف  وق���ال 
الأموال  وت���داول  الرتتيبات  عن  اأ�صياء  يك�صف  اأن  )ل�صعب( 
ل�صوؤون  الأ�صا�صية  الركيزة  كان  لقد  امل�صخمة...  والتكاليف 

نظام مادورو مع الدول احلليفة«.
وحتدثت زوجة �صعب عن عملية ت�صليمه اإىل الوليات املتحدة، 

قائلة “كل �صيء مت من وراء ظهور املحامني وظهرنا«.
الأخ�صر  الراأ�ض  �صلطات  اإن  لفتاتني،  اأم  وهي  فابري،  وقالت 
ما  “اأكرث  واأ���ص��اف��ت  ب�”جنب”.  تعاملت  املتحدة  وال��ولي��ات 

اأب��دا! لديه  اأن زوج��ي لن ينحني  املتحدة هو  الوليات  يزعج 
قوة احلقيقة والرباءة«.

وي�صتبه باأن �صعب و�صريكه األفارو بوليدو املتهم اأي�صا بغ�صل 
الأموال، حّول 350 مليون دولر من فنزويا اإىل ح�صابات 
اأجنبية ميلكانها اأو ي�صيطران عليها. ويواجه الرجان عقوبة 

بال�صجن ت�صل اإىل 20 عاما.
اعتقل �صعب الذي اتهم بغ�صل اأموال يف متوز/يوليو 2019 
يف ميامي، عندما توقفت طائرته يف الراأ�ض الأخ�صر منت�صف 
منذ  ينتظر  وك��ان  بالوقود.  للتزود   2020 حزيران/يونيو 

اأكرث من عام اأن يقرر الق�صاء يف الأرخبيل م�صريه.
املحادثات  وعلقت  �صعب،  ت�صليم  على  بغ�صب  فنزويا  وردت 

مع املعار�صة املدعومة من الوليات املتحدة يف مك�صيكو.

الآلف يتظاهرون يف ال�شلفادور �شد الرئي�س اأبو كيلة 
•• �سان �سلفادور-اأ ف ب

�صان  ����ص���وارع  يف  الآلف  ت��ظ��اه��ر 
�صيا�صات  على  احتجاجا  �صلفادور 
الرئي�ض جنيب اأبو كيلة، خ�صو�صا 
�صد قراره جعل البتكوين العملة 
وخرج  للباد.  الثانية  الر�صمية 
امل����ت����ظ����اه����رون ب����ن����اء ع���ل���ى دع����وة 
عدة،  �صيا�صية  واأح���زاب  منظمات 
وال���ي���م���ني، حاملني  ال��ي�����ص��ار  م���ن 
“بتكوين،  عليها  ك��ت��ب��وا  لف��ت��ات 
للدكتاتورية”  و”ل  الحتيال” 
ميكن  ل  و”الدميوقراطية 
التفاو�ض عليها، بل ُيداَفع عنها” 

و”ت�صقط ال�صلطوية«.
رئي�ض  ن����اف����ارو،  ري����ك����اردو  وق�����ال 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، اأحد  ���ص��ي�����ص��ت��ا  م��ن��ظ��م��ة 
لوكالة  ال���ت���ظ���اه���رات،  م��ن��ظ��م��ي 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ال���ت���ي متثل 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  امل��ئ��ة  يف   22

الإجمايل للباد.
�صكان  ث���ل���ث���ي  م�����ن  اأك��������رث  ل����ك����ن 
ال�����ص��ل��ف��ادور ال��ب��ال��غ ع��دده��م 6،5 
م��اي��ني ع��ار���ص��وا ل��ل��م��رة الوىل 
ق�����رار ال��رئ��ي�����ض اأب�����و ك��ي��ل��ة ال���ذي 
وقالوا  ك���ب���رية،  ب�صعبية  ي��ت��م��ت��ع 
اإنهم  منف�صلني  ا���ص��ت��ف��ت��اءي��ن  يف 
ا�صتخدام  يف  ال�صتمرار  ي��ري��دون 
وهو  الأم��ريك��ي ح�صرا،  ال���دولر 
لل�صلفادور  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��م��ل��ة 
الربملان  واأق�����ر  ع���ام���ا.   20 م��ن��ذ 
يهيمن  ال��������ذي  ال���������ص����ل����ف����ادوري 
كيلة  اأب���و  ال��رئ��ي�����ض  اأن�����ص��ار  عليه 
النتخابات  منذ  �صاحقة  بغالبية 
القانون  الأخ������رية،  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
يف مت��وز/ي��ون��ي��و ال���ذي م��ن �صاأنه 

ب�����داأوا  “النا�ض  ب���ر����ض  ف���ران�������ض 
ي���ت���ع���ب���ون م�����ن ه�������ذه احل���ك���وم���ة 
ال�صتبدادية غري الدميوقراطية. 
مع  ال���ه���اوي���ة  اإىل  ت���ق���ودن���ا  اإن���ه���ا 
التي  ال�������ص���ي���ئ���ة  الأف������ك������ار  ه������ذه 
)عملة(  م��ث��ل  ب��الق��ت�����ص��اد،  ت�صر 

البتكوين هذه«.
اأيلول/  7 ال�صلفادور يف  اأ�صبحت 

اأول بلد يف العامل ي�صّرع  �صبتمرب 
عملة البتكوين، اإىل جانب الدولر 
الأم��ريك��ي، رغ��م ال��رتدد ال�صديد 
بني ال�صكان وانتقادات اقت�صاديني 
بالن�صبة  دولية.  مالية  ومنظمات 
�صت�صمح  وحكومته،  الرئي�ض  اإىل 
لل�صلفادوريني  البتكوين  عملة 
من  دولر  مليون   400 بتوفري 
ا�صتام  عند  امل�صرفية  ال��ر���ص��وم 
من  خ�صو�صا  امل��غ��رتب��ني،  اأم����وال 

ال�صلفادور  يف  البتكوين  ت�صريع 
كو�صيلة  البتكوين  “قبول  واإل��زام 
على  ال��ق��ان��ون  وي��ن�����ض  للدفع”. 
“�صيحددها  البتكوين  قيمة  اأن 

ال�صوق«.
القت�صاديني  م����ن  ع������ددا  ل���ك���ن 
الدويل  البنك  جانب  اإىل  ع��ربوا 
و�صندوق النقد الدويل وم�صرف 
عن  الأم��ريك��ي��ة  للبلدان  التنمية 
ال�صلفادور  وح�������ذروا  ���ص��ك��وك��ه��م 
م��ن خم��اط��ر الإق������دام ع��ل��ى هذه 

اخلطوة.
انُتقد  ال������ذي  ك��ي��ل��ة  اأب������و  وات����ه����م 
لنزعته ال�صلطوية وازدرائه ف�صل 
والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطات 
بالرغبة  امل��ع��ار���ص��ة  والق�صائية، 
يف “تخويف” ال�صكان من خال 

انتقاد البتكوين.

  ال�شني تنفي اختبار 
�شاروخ فرط �شوتي 

•• بكني-اأ ف ب

اأم�ض الثنني معلومات  نفت ال�صني  
تاميز  ف��اي��ن��ان�����ص��ل  �صحيفة  اأوردت���ه���ا 
تفيد باأنها اختربت هذا ال�صيف نوعا 
جديدا من ال�صواريخ، م�صرية اإىل اأنها 
اأجرت جتربة على “مركبة ف�صائية«. 
واملالية  القت�صادية  ال�صحيفة  ذكرت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ن��ق��ا ع��ن ع���دة م�صادر 
مطلعة على التجربة، اأن بكني اأطلقت 
على  ق��ادرا  �صاروخا  اآب/اأغ�صط�ض  يف 
ن��ووي حلق ح��ول الأر�ض  راأ����ض  حمل 
الهبوط  ق��ب��ل  منخف�ض  م����دار  ع��ل��ى 
�صوب هدفه الذي اأخفقه بفارق 32 

كلم وفق ثاثة م�صادر.
�صوتية،  ال��ف��رط  لل�صواريخ  ومي��ك��ن 
البال�صتية  ال�������ص���واري���خ  غ�����رار  ع��ل��ى 
روؤو�ض  حمل  على  ال��ق��ادرة  التقليدية 
�صرعة  ب�صرعة تفوق  التحليق  نووية، 

ال�صوت باأكرث من خم�ض مرات.
اخلارجية  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
لل�صحافيني  ليجيان  ت�صاو  ال�صينية 
جتربة  ك������ان  الخ����ت����ب����ار  “هذا  اإن 
اإىل  ت��ه��دف  ف�صائية  ملركبة  روتينية 
الف�صائية  امل��رك��ب��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اخ��ت��ب��ار 
وت�صمح  ال�صتخدام«.  لإع��ادة  القابلة 
�صركات  ت��ط��وره��ا  ال��ت��ي  التقنية  ه��ذه 
العامل،  يف  م��ت��زاي��د  ب�����ص��ك��ل  ال��ف�����ص��اء 
الإطاق  عمليات  تكاليف  بتخفي�ض 
الحلاح  بعد  كبري.  ب�صكل  الف�صائية 
يعترب  ك����ان  اإذا  م���ا  ل��ت��و���ص��ي��ح  ع��ل��ي��ه 
اأجاب ت�صاو  تقرير ال�صحيفة خاطئا، 
تعمل  بكني،  جانب  واإىل  ب��الإي��ج��اب. 
امل��ت��ح��دة ورو���ص��ي��ا وخم�ض  ال���ولي���ات 
تطوير  على  الأق���ل  على  اأخ���رى  دول 
�صوتية. وحتلق  الفرط  التكنولوجيا 
ال�صواريخ البال�صتية على علو مرتفع 
قو�ض  �صكل  على  م�صار  الف�صاء يف  يف 
ال�صواريخ  اأن  حني  يف  هدفها،  لبلوغ 
التي تفوق �صرعة ال�صوت تنطلق على 
م�صار منخف�ض يف الف�صاء وهي قادرة 

على بلوغ هدفها ب�صكل اأ�صرع.

ملاذا غالبية منفذي الهجمات الإرهابية باأوروبا �شوماليون؟ •• لندن-وكاالت

املحافظني،  حزب  عن  النائب  قاتل  اأن  بريطانيا،  يف  التحقيقات  اأظهرت 
ديفيد اأمي�ض، �صاب بريطاين من اأ�صل �صومايل، يف اأحدث هجوم اإرهابي 
يتورط فيه �صاب �صومايل، الأمر الذي يثري ت�صاوؤلت ب�صاأن �صبب تورط 

بع�ض ال�صبان من هذه الدولة يف الهجمات الإرهابية.
وتقول ال�صرطة الربيطانية اإنها تتعامل مع جرمية قتل النائب اأمي�ض، 
اإرهابية. اخللفية الجتماعية وال�صيا�صية  اأنها  التي وقعت اجلمعة، على 
الذي  التعقيد  م��دى  تظهر  الربيطاين  النائب  قاتل  علي،  حربي  لعلي 
يغلف هذا امللف، فوالد ال�صاب كان موظفاً كبرياً يف مكتب رئي�ض الوزراء 
ال�صومايل، وكان ذا عاقة وتوا�صل مع ال�صفارة الربيطانية يف العا�صمة 
مقدي�صو، وعلى اأ�صا�صه ح�صل على �صمة دخول لأبنه، الذي اندرج يف ِعداد 

احلركات املُتطرفة بعد فرتة ق�صرية من و�صوله اإىل بريطانيا.
وخ�صع البن لدورة “بريفينت” نفذها هيئة وطنية بريطانية ملكافحة 

التف�سري ال�سيا�سي
لكن الباحث الأمني �صائب نهري ي�صيف ُبعداً اآخر لهذه الظاهرة، وي�صري 
يف حديث مع موقع “�صكاي نيوز عربية” اإىل اأدوار تفكك الأجهزة الأمنية 

وبقية موؤ�ص�صات الدولة داخل ال�صومال منذ ع�صرات ال�صنوات.
نتيجة  ع��ادة  يتم  الإره��اب��ي  والتنظيمات  الأف����راد  “�صبط  ن��ه��ري:  وق��ال 
لتعاون وتفاعل الع�صرات من الأجهزة واملوؤ�ص�صات الأمنية يف خمتلف دول 

العامل. 
للتعاون  ما  حلقة  ُتفتقد  م��ا،  دول��ة  يف  نظرية  ما  موؤ�ص�صة  تنهار  وحينما 
الأمني العاملي يف هذا املجال، وُت�صبح املعطيات واملعلومات ب�صاأن املُنحدرين 

من ذلك البلد ناق�صة وغري قابلة للتتبع«.
اأرا�صي  م��ن  ك��ب��رياً  ج��زء  اأن  الأم��ن��ي،  بح�صب اخلبري  ذل��ك،  اإىل  وي�صاف 
حركة  مثل  املُتطرفة،  احل��رك��ات  �صيطرة  حتت  فعليا  ت��زال  ما  ال�صومال 
ال�صباب املرتبطة بتنظيم القاعدة، التي حتاول اإغراء ال�صباب ال�صوماليني 

بالن�صمام اإليها.

التطرف واإعادة التاأهيل، اأي اأن دعاية احلركات املُتطرفة مُيكن اأن ت�صل 
“حمميني”  املُ��ع��ت��ربي��ن  ال�صوماليني  ال�����ُص��ب��ان  اأك���رث  ع��ل��ى  ح��ت��ى  وت��وؤث��ر 
منفذي  غالبية  اأن  اأرق����ام  وت��ظ��ه��ر  والج��ت��م��اع��ي��ة.  العائلية  بخلفيتهم 
ي��ن��ح��درون من  اأوروب����ا وح��ت��ى خارجها  ال��ف��ردي��ة يف  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 
اأ�صول �صومالية. وكانت ال�ُصلطات الأملانية قد اأعلنت يف اأواخر �صهر يونيو 
الفائت عن مقتل 3 اأ�صخا�ض وجرح العديد من الأ�صخا�ض الآخرين يف 
كان  ال��ذي  �صومايل،  يافع  هاجمهم  بعدما  الأملانية،  فورت�صبورغ  مدينة 
بدوره لجئاً �صيا�صاً يف مرحلة التدريب املهني وتعلم اللغة الأملانية، لكنه 
حتقيقات  ح�صب  التطرف،  بحركات  مرتبط  ُمتطرف  اإىل  فجاأة  حت��ول 
اأ�صل  من  نرويجي  �صاب  نفذ   ،2016 اأغ�صط�ض  ويف  الأملانية.  ال�صرطة 
مقتل  اإىل  اأدى  مما  الربيطانية،  العا�صمة  و�صط  طعن  عملية  �صومايل 

�صخ�ض واإ�صابة اآخرين. وهذه جمرد اأمثلة على الع�صرات من الهجمات 
التي نفذها �صباب �صوماليون يف ال�صنوات الأخرية.

 تف�سري نف�سي
“�صكاي  ملوقع  اخل��ات��وين  ن�صال  الجتماعي  النف�ض  علم  اأ���ص��ت��اذ  وي��ق��ول 
ال�صوماليني،  واليافعني  ال�صبان  العظمى من  “الأغلبية  عربية”:  نيوز 
القا�صية للغاية، حيث ي�صعرون بفراغ روحي  اأو�صاع باهم  وذلك ب�صبب 
ونف�صي واجتماعي اأثناء هجرتهم ونزوحهم عن بلدهم، لأنهم ل ميلكون 
تطلعاً للعودة اإىل بادهم وبناء حياة وف�صاء اجتماعي مت�صق مع هويتهم 
اجلماعات  ودع��اي��ات  خلطابات  اأك��رب  ب�صرعة  يخ�صعون  لذلك  الثقافية. 

املُتطرفة، التي ت�صتغل ظرفهم هذا«. 

بورما تعتزم اإطالق 5000 متظاهر اعتقلوا منذ النقالب 
•• رانغون-اأ ف ب

�صخ�ض   5000 من  اأك��رث  �صراح  اط��اق  بورما  تعتزم 
مناه�صة  تظاهرات  يف  م�صاركتهم  ب�صبب  اعتقالهم  مت 
ذكر  ما  وف��ق  �صباط/فرباير،  يف  الع�صكري  لانقاب 
رئي�ض املجموعة الع�صكرية احلاكمة مني اأونغ هاينغ 

اأم�ض الثنني.
دول  راب��ط��ة  قمة  م��ن  ا�صتبعاده  م��ن  قليلة  اأي���ام  وب��ع��د 
جنوب �صرق اآ�صيا )اآ�صيان( املقبلة، اأعلن رئي�ض املجل�ض 
الع�صكري اأنه �صيتم العفو عن 5636 معتقا واإطاق 
اليوم  ي��ب��داأ  ال��ذي  تادينغيوت  مهرجان  قبل  �صراحهم 
�صباط/فرباير  م��ن  الأول  ان��ق��اب  اأن��ه��ى  ال��ث��اث��اء. 

مرحلة دميوقراطية ا�صتمرت ع�صر �صنوات.
دامية  قمع  حملة  الن��ق��اب  منذ  الع�صكريون  وي�صن 
1100 مدين  اأك��رث من  قتل خالها  املعار�صني  �صد 
واعتقل 8400 ح�صب املنظمة غري احلكومية املحلية 

“جمعية م�صاعدة ال�صجناء ال�صيا�صيني«.
تفا�صيل  اأي  ع��ن  الع�صكري  املجل�ض  رئي�ض  يك�صف  مل 
تتعلق بقائمة املفرج عنهم ومل ت�صتجب اإدارة ال�صجون 

لطلب وكالة فران�ض بر�ض بالتعليق.
يف حزيران/يونيو، اأفرجت ال�صلطات عن اأكرث من األفي 
�صجون  خمتلف  يف  احتجازهم  مت  لانقاب  معار�ض 
لنتقادهم  اعتقلوا  حمليون  �صحافيون  بينهم  الباد، 

حملة القمع الدموية التي �صنها املجل�ض الع�صكري.

يقبع يف  فين�صرت  دانيال  الأمريكي  ال�صحايف  يزال  ول 
 24 اإن�صني بالقرب من يانغون منذ اعتقاله يف  �صجن 
اأيار/مايو. ياأتي قرار الفراج اجلديد بعد اأن ا�صتبعدت 
املقبلة  قمتها  م��ن  هاينغ  اأون���غ  م��ني  اآ���ص��ي��ان  منظمة 

اجلمعة ب�صبب تعامل ال�صلطة الع�صكرية مع الأزمة.
افرتا�صي  اجتماع  يف  “اآ�صيان”  خارجية  وزراء  اأت��ف��ق 
دعوة  ع��دم  على  اجلمعة  م�صاء  متاأخر  وق��ت  يف  ط��ارئ 
مني اأونغ هاينغ حل�صور القمة التي �صتعقد من 26 

اإىل 28 ت�صرين الأول/اأكتوبر.
اتخذت املنظمة التي ت�صم ع�صر دول من جنوب �صرق 
رف�ض  اأن  بعد  النادر  الإج���راء  ه��ذا  بورما،  بينها  اآ�صيا، 
للحوار  خا�ض  ممثل  اإر�صال  طلبات  الع�صكري  املجل�ض 
م���ع ج��م��ي��ع الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة، مب���ا يف ذل���ك الزعيمة 
اأطاحها  التي  ت�صي  �صو  �صان  اأون��غ  ال�صابقة  ال�صيا�صية 

اجلي�ض يف �صباط/فرباير.
بوباء  املتعلقة  القيود  لنتهاكها  ماحقة  ت�صي  و���ص��و 
فاز  ال��ت��ي  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  انتخابات  خ��ال  كوفيد-19 
فيها حزبها باأغلبية �صاحقة، وبا�صترياد اأجهزة ات�صال 
ت��واج��ه ع��ق��ودا يف  ق��ان��وين. وه��ي  ل�صلكية ب�صكل غ��ري 

ال�صجن اإذا اأدينت.
الكايف”  غري  “التقدم  اإىل  بيانها  يف  املنظمة  واأ���ص��ارت 
يف تنفيذ خطة النقاط اخلم�ض التي اأُقرت يف ني�صان/

اإبريل وتهدف اإىل امل�صاعدة يف ا�صتئناف احلوار يف بورما 
وت�صهيل و�صول امل�صاعدات الإن�صانية.
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ك��������������ان 
ج���ون���اث���ان
 ت�����وب������ي
ي����اأم����ل يف 
ج�������ن�������ي
م��الي��ني   5

دولر
العملية من   

مب�ساعدة زوجته الأ�ستاذة اجلامعية, جوناثان توبي يتحول من مهند�ش يف البحرية الأمريكية اإىل جا�سو�ش �سيء الطالع “قوموا  ال���ق���ول:  اإىل  وي��خ��ل�����ض 
جهاز  اإىل  الر�صالة  هذه  باإي�صال 
اأعتقد  الع�صكري،  ا�صتخباراتكم 
���ص��ت��ك��ون ذات  امل��ع��ل��وم��ات  اأن ه���ذه 
ق��ي��م��ة ك���ب���رية ل���ب���ل���دك���م... هذه 

لي�صت خدعة«.
   بعد ب�صعة اأ�صهر، �صلمت الدولة 
�صفارة  اإىل  احل��زم��ة  امل�����ص��ت��ف��ي��دة 
اأر�صلتها  التي  املتحدة،  ال��ولي��ات 
اإىل مكتب التحقيقات الفيدرايل 
يف وا�صنطن. ذهول! “جا�صو�ض” 
ي���ح���اول حت��ق��ي��ق دخ���ل م���ايل من 
من  جيل  اأح���دث  ت�صنيع  اأ���ص��رار 
الأمريكية  الهجومية  الغوا�صات 
النووية،  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
با�صم فرجينيا كا�ض،  واملعروفة 
والك�صف ب�صكل اأكرث حتديًدا عن 
ال�صو�صاء  اأث���ر  لتقليل  احل��ل��ول 

وال�صجيج.
   ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة ك����ل غ���وا����ص���ة 3 
الغوا�صات  وهذه  دولر،  مليارات 
“ق�صية  ق���ل���ب  ه����ي  ب��ال��ت��ح��دي��د 
الأ�صرتالية”.  ال����غ����وا�����ص����ات 
املا�صي،  �صبتمرب   15 يف  ن��ذك��ر: 
�صخم  عقد  اإنهاء  كانبريا  ق��ررت 
م���ع ب���اري�������ض، ل�����ص��ال��ح الأج���ه���زة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  امل�صنوعة 
مما اأثار ا�صتياء اإميانويل ماكرون 

والدبلوما�صية الفرن�صية.
   »يف الغوا�صة، يعد كتم ال�صوت 
غوا�صة  ق��ائ��د  ي�صرح  اأ�صا�صي”، 
�صتيفان  ����ص���اب���ق  ن������ووي  ه���ج���وم 
ي��ع��م��ل يف ق�صم  ال�����ذي  م��ون��ي��ي��ه، 
جمموعة  يف  ال��غ��وا���ص��ات  ت�صويق 

نافال.
الكربى  ال��دول   وتتناف�ض جميع 
�صيما  ول  ال�����ص��و���ص��اء،  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
العنا�صر  ع��زل جميع  خ��ال  من 
هيكل  يف  ل����اه����ت����زازات  امل����ول����دة 

ال�صفينة. 
ويتطلب هذا ابتكارات تكنولوجية، 
�صغرية  اكت�صافات  ��ا  اأي�����صً ول��ك��ن 
كل  ويف  ليبني.  مبناف�صة  جديرة 
ثمينة”،  اأ����ص���رار  ه���ي  الأح�������وال، 
وب���ال���ت���ايل، مي��ك��ن حت��وي��ل��ه��ا اإىل 
ن����ق����ود... وك�����ان ج���ون���اث���ان توبي 
م��اي��ني دولر   5 ي��اأم��ل يف جني 

منها.
   »ي��ن��ت��م��ي ال���زوج���ان ت��وب��ي اإىل 
جمموعة من اجلوا�صي�ض الذين 

براين  ي��رى  الأم���وال،  اجتذبتهم 
�صابق  كبري  �صابط  وه��و  لت��ي��ل، 
املركزية.  امل���خ���اب���رات  وك���ال���ة  يف 
معتقدات  تدفعهم  اآخ��ري��ن،  لكن 
اأي���دي���ول���وج���ي���ة، وك������ان ه�����ذا هو 
جا�صو�ض  اأمي�ض،  األدريت�ض  ح��ال 
داخ��ل وك��ال��ة امل��خ��اب��رات املركزية 
)يف ال�����ص��ج��ن م���دى احل��ي��اة منذ 
من  هان�صن  وروب����رت   ،)1994
مكتب التحقيقات الفيدرايل )يف 
ال�����ص��ج��ن م���دى احل��ي��اة م��ن��ذ عام 
ل�صالح  عما  اللذين   ،)2002

الحتاد ال�صوفياتي.
يتم  اجل����وا�����ص����ي���������ض  ب����ع���������ض     
ابتزازهم، وهذا يجعل منهم عادة 
بهم.  م����وث����وق  غ����ري  حم���رتف���ني 
اأخ���رًيا، يعملون بدافع  واآخ���رون، 
النتقام،  ه���و  حم��رك��ه��م  الأن������ا: 
با�صتخفاف  ي�������ص���ع���رون  لأن����ه����م 

الإدارة الأمريكية بهم”.
مبّوبة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ئ��ات  ه����ذه   
حتت  ال���ت���ج�������ص�������ض  ك���ت���ي���ب���ات  يف 
ا���ص��م خم��ت�����ص��ر، م���ن اأج����ل امل���ال، 
والأي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ا، والإك�����������راه 

)البتزاز( والأنا.
   بداأ مكتب التحقيقات الفدرايل 
عرب  دي�صمرب،   26 يف  حتقيقاته 
بروتون  امل�صفرة  الرتا�صل  من�صة 
ل��ت��ع��ل��ي��م��ات مر�صل  وف���ًق���ا  م���ي���ل، 
نف�صه حتت  الذي يقدم  احلزمة، 

ال�صم امل�صتعار “األي�ض”.
نريد  ر���ص��ال��ت��ك...  تلقينا  “لقد   
ال����ع����م����ل م������ع������ك... م�������رت ع����دة 
اأ���ص��ه��ر... ن��ري��د اأن ن��ع��رف م��ا اإذا 
مكتب  كتب  هنا”،  ت���زال  ل  كنت 
متنكرا  ال��ف��ي��درايل،  التحقيقات 
ر�صائله  ووّق����ع  اأج��ن��ب��ي��ة،  ك��دول��ة 

“بوب«.

بيع  ي���ح���اول  ن���ووي���ة  يف حم��ط��ة 
“هناك ظاهرة  لفرن�صا،  الأ�صرار 
نف�صية يتم ماحظتها كثرًيا بني 
اللتفات  يف�صلون  اإنهم  اخلونة، 

اإىل احللفاء...
اإقناع  ع��ل��ي��ه��م  ي�����ص��ه��ل  وه����ك����ذا،   
اأوغاًدا”.  لي�صوا  باأنهم  اأنف�صهم 
كرههم  ل���ل���ف���ه���م:  اآخ������ر  م���ف���ت���اح 
يت�صح  ك��م��ا  ت����رام����ب،  ل���دون���ال���د 
في�صبوك  ع��ل��ى  ح�����ص��اب��ات��ه��م  م���ن 
وان�صتغرام، �صجع با �صك انتقال 
ال��زوج��ني ت��وب��ي اإىل ال��ف��ع��ل، لأن 
ال�صلطة  يف  كان  ال�صابق  الرئي�ض 

يف بداية م�صروعهما الكارثي.
   �صجعه تلقي دفعة اأوىل قدرها 
“األي�ض”  واف��ق  دولر،  اآلف   10
�صري  م��وع��د  اإىل  ال���ذه���اب  ع��ل��ى 
تنفيذاً  وا����ص���ن���ط���ن،  حم���ي���ط  يف 

لتعليمات “بوب”.
 يف 26 يونيو يف ال�صاعة 10:41 
�صباًحا، لحظ املحققون من بعيد 
�صندويت�ض  و�صع  جمهوًل  رج��ًا 
ب��زب��دة ال��ف��ول ال�����ص��وداين يف �صلة 
اإخفاء بطاقة  املهمات، حيث مت 

ذاكرة ب�صعة 16 جيغا بايت.
   ووف�����ًق�����ا ل��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ب���ادلت 
“العمياء”،  او  “الع�صوائية” 
ي�صرتجع  التج�ص�ض،  يف  ال�صائعة 
خطاب  امل����ك����ان  ن��ف�����ض  يف  ال����ف����رد 
تعليمات تركه مكتب التحقيقات 
كانت  زوج��ت��ه  وراءه.  ال��ف��ي��درايل 

تر�صد.
 مت التعرف على الزوجني بف�صل 
ل���وح���ة ���ص��ي��ارت��ه��م��ا، امل��ت��وق��ف��ة يف 

موقف �صيارات قريب.
التحقيقات  مكتب  ع��ل��م  وه��ك��ذا   
يعمل  “األي�ض”  اأن  ال��ف��ي��درايل 
م�صائل  ع��ل��ى   2012 ع���ام  م��ن��ذ 

   »يف ه��ذه احل���الت، يكون جناح 
�صرورًيا،  اأم����ًرا  الأول  الت�����ص��ال 
الفرن�صية،  لاك�صربي�ض  ي�صرح 
ال��ع��م��ي��ل ال�����ص��ري ال�����ص��اب��ق ملكتب 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل م���ارك 
رو����ص���ك���ني، ال������ذي ����ص���اع���ف عدد 
حياته  خ��ال  ال�صرية  العمليات 
ُيعهد  ال�����ص��ب��ب  ول���ه���ذا  امل��ه��ن��ي��ة. 
دائًما  الق�صايا  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا 
وطبيب  متمر�ض،  جا�صو�ض  اإىل 
نف�صاين جيد، قادر على “قراءة” 

ال�صخ�ض الذي امامه.
 يجب اأن تكون واثًقا من نف�صك، 

ا  رداءة جودة ترجمتها، فهي اأي�صً
بالإجنليزية.  ناطقة  غ��ري  دول��ة 
وه����ذا ي��ح��د م���ن الخ��ت��ي��ار لعدد 
اأملانيا،  فرن�صا،  ال��دول:  قليل من 

ال�صويد، الهند، اإ�صرائيل.

مفتاح يو ا�ش بي
 خمباأ يف �سندويت�ش 

   �صوؤال اآخ��ر حم��رّي: مل��اذا تعامل 
مع دولة �صديقة بدًل من ال�صني 
اأو رو�صيا؟ يقول اجلا�صو�ض مارك 
رو���ص��ك��ني، ال���ذي ع��م��ل ���ص��اب��ًق��ا يف 
موظف  ق�صية  مم��اث��ل��ة،  ق�صية 

عند  م��ت��ع��ّج��ا...  ت��ب��دو  اأن  دون 
اأدن�����ى ����ص���ك، مي��ك��ن ل��ل��خ�����ص��م اأن 
ال�صيء  امل����ح����ار.  م��ث��ل  ي��ن�����ص��ح��ب 
ات�صاله  يقطع  األ  ه��و  الرئي�صي 
اآخ��ر، ثم  بك ويوافق على موعد 

اآخر، ثم اآخر... ».
كان  ال���ت���ال���ي���ة،  ال����ت����ب����ادلت     يف 
“األي�ض” حذرا. ومن اأجل اإثبات 
يطالب  فاإنه  “بوب”،  نية  ح�صن 
م�صفرة،  بعملة  الأم������وال  ب��دف��ع 
التتبع.  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  يقلل  مم��ا 
بتثبيت  حم����اوري����ه  ط���ال���ب  ك��م��ا 
لفتة مميزة على �صطح �صفارتهم 

الأ���ص��ب��وع، يف  خ��ال عطلة نهاية 
يوم الذكرى. وي�صيف: “�صاألعب 
دور ال�صائح، و�صاأمتكن من املرور 
�صرًيا على الأقدام اأو بالدراجة اأو 
والتحقق  باحلافلة،  اأو  بال�صيارة 
مو�صحا  وجودكم”،  حقيقة  من 
“�صكًرا لو خططتم ل�صيء ي�صهل 

وهو ما مّت. اكت�صافه”... 
   لكن اأي دولة هي؟ من الوا�صح 
قدرة  لديها  �صديقة  دول���ة  اأن��ه��ا 
لبناء  ���ص��ن��اع��ة  اأو   - و  ن����ووي����ة 
الر�صالة  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  ال�����ص��ف��ن. 
الأوىل من “األي�ض” اعتذرت عن 

ال��دف��ع ال���ن���ووي، وم��ن��ذئ��ذ ميلك 
الدفاع  وث��ائ��ق  اإىل  الو�صول  ح��ق 
يقول  حقيقيون،  “هواة  ال�صري. 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  ع���ون 
ب��راي��ن لت��ي��ل، خطاأهم  ال�����ص��اب��ق 
الأول، الأ�صا�صي، هو ترك اختيار 
التحقيقات  ملكتب  امل��وع��د  م��ك��ان 

الفيدرايل.«
ا�صتخدام نف�ض     وم��ع ذل��ك، مت 
لاجتماعات  ال���ع���م���ل  ط���ري���ق���ة 
قام  ي���ول���ي���و،   31 يف  ال���اح���ق���ة. 
ذاكرة  ب��ط��اق��ة  ب���اإي���داع  “األي�ض” 
���ص��ع��ة 32 ج��ي��غ��اب��اي��ت خم��ب��اأة يف 
���ص��ن��دوق م��ن اجل��ب�����ض، ويف 28 
اأغ�صط�ض 2021، اأخرى، خمباأة 

يف علبة علكة.

ال�سجن ما ل يقل 
عن خم�سة وع�سرين عاما

 10 اإي��������داع     يف ك����ل م�����رة ي���ت���م 
دولر  األ����ف   20 اأو  دولر  الف 
وبعد  م�����ص��ف��رة.  عملة  ح�����ص��اب  يف 
الرئي�صي:  الطبق  املقبات،  هذه 
عر�ض املهند�ض ت�صليم 50 كارت 
األف   100 ال�����ص��ع��ر؟  م��ي��م��وري! 
دولر لكل منها... اأي 5 مايني 
دولر يف الفق... كان يعتقد اأنها 

�صفقة جيدة.
   لكن، يف بداية اأكتوبر، مت اإغاق 
اآخ���ر، مت  امل�صيدة. خ��ال م��وع��د 
قبل  م��ن  ال��زوج��ني  على  القب�ض 
عونا  ع�صرين  ح��وايل  م��ن  فريق 
من مكتب التحقيقات الفيدرايل 

يرتدون ماب�ض مدنية.
تعّر�ض  مل  اأفعالهما  اأن  و”مبا   
هذين  ف�����اإن  ل��ل��خ��ط��ر،  ح���ي���اة  اأي 
اأنهما  اعتقدا  اللذين  ال��ه��اوي��ني 
الأمريكية  ال��دول�����������ة  م��ن  اأذك�����������ى 
رمب����ا ي��ت��ف��ادي��ان ال�����ص��ج��ن مدى 

احلياة. 
فمع قليل من احلظ، واإذا اأظهرا 
اأن يح�صل  ل��ل��زوج  ت��ع��اوًن��ا، ميكن 
على خم�صة وع�صرين عاًما فقط، 
التفاو�ض  را�صخ،  تقليد  ل�  ووفًقا 
لزوجته،  خم��ف��ف��ة  ع��ق��وب��ة  ع��ل��ى 
“. �صنوات  اأو ثماين �صنوات  �صبع 
ط����وي����ل����ة ���ص��ت��م��ن��ح��ه��م��ا ال����وق����ت 
حلقت  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  يف  للتفكري 

بال�صحية الرئي�صية: طفاهما.
عن لك�سربي�ش

غوا�صة ميني�صوتا الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، العا�صرة من فرجينيا كا�ضاعتقا من قبل مكتب التحقيقات الفدرايل جوناثان توبي، وزوجته ديانا معر�صان لل�صجن مدى احلياة

اقرتح اجلا�شو�س اأ�شرار ت�شنيع اأحدث جيل من الغوا�شات الهجومية الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية

اجلوا�سي�ش اأنواع: من اأجل املال, بدافع اأيديولوجي, نتيجة الإكراه والبتزاز, حتركهم الأنا والنتقام

غوا�صة هجوم �صريع من طراز ذئب البحر المريكية

مكتب التحقيقات الفدرايل يجه�ض املحاولة

الغوا�صة البالي�صتية يو اإ�ض اإ�ض تيني�صي من فئة اأوهايو

  الق�سة الكاملة جلا�سو�سني هاويني:

اأرادا خيانة بالدهما، فكان املوؤبد يف انتظارهما...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

زوجان  يختار  النف�سي  التغيري  من  حلظة  اأي  يف     
اأ�سرار  بيع  خلل  من  بلدهما  خيانة  لهما  م�ساكل  ل 
اأحد الأ�سئلة املذهلة  اأجنبية؟ هذا هو  نووية لقوة 
عاًما,   42 تــوبــي,  جوناثان  اعتقال  طرحها  التي 

وزوجته  الأمريكية,  البحرية  يف  بحري  مهند�ش 
ديانا, 45 عاًما, اأ�ستاذة جامعية يف العلوم الإن�سانية, 

يف اأنابولي�ش بالقرب من وا�سنطن.
بقية  يق�سيان  قد  اأكتوبر,   9 منذ  الق�سبان  خلف     
مراهقني  طفليهما,  عن  معزولني  هناك,  حياتهما 

اثنني, فتاة و�سبي.

النموذجي  املوظف  قرر   ,2020 اأبريل  مطلع  يف     
بدولة  الت�سال  البحرية,  الدفاع  وزارة  من  املعتمد 

اأجنبية “مل يتم الك�سف عن ا�سمها”. 
ذاكــرة,  بطاقة  على  يحتوي  كــرافــت,  بظرف  بعث 
اأف�سل طريقة للتوا�سل �سرّيا -عرب  واإر�سادات حول 
املعذرة  “اأرجو  -ور�ــســالــة.  م�سفرة  ترا�سل  من�سة 

كتب يف الديباجة,  ل�سوء جودة الرتجمة بلغتكم”, 
للبحرية  �سرية  وثائق  ت�سليم  يعر�ش  الذي  املر�سل 
ودليل  خمططات  على  حتتوي  ملفات  الأمريكية: 
ا�ســــتخدام.  واأدلـــة  وموا�سفــــات  اإجــــراءات 
10 اآلف �سفحة من النرث ال�سري  اأكرث من  اإجماًل, 

للغاية. 
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 100306 بتاريخ: 2007/09/23

امل�صجلة بالرقم: 100306 بتاريخ: 2013/02/14
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 12766 بتاريخ: 1995/09/18
امل�صجلة بالرقم: 21925 بتاريخ: 1999/08/17

باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 137912 بتاريخ: 2010/01/10

امل�صجلة بالرقم: 137912 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 146984 بتاريخ: 2010/09/14

امل�صجلة بالرقم: 146984 بتاريخ: 2011/04/21
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 164299 بتاريخ: 2011/10/24

امل�صجلة بالرقم: 164299 بتاريخ: 2013/02/17
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 164923 بتاريخ: 2011/11/10

امل�صجلة بالرقم: 164923 بتاريخ: 2013/03/26
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 170173 بتاريخ: 2012/03/06

امل�صجلة بالرقم: 170173 بتاريخ: 2013/04/03
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 171852 بتاريخ: 2012/04/10

امل�صجلة بالرقم: 171852 بتاريخ: 2013/07/15
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل :2021/10/17 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 15447 بتاريخ: 1996/03/25
امل�صجلة بالرقم: 7792 بتاريخ: 1996/12/30

باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1582 بتاريخ: 1993/08/17
امل�صجلة بالرقم: 1374 بتاريخ: 1995/02/15

باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 
وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.

 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 163355 بتاريخ: 2011/10/05

امل�صجلة بالرقم: 163355 بتاريخ: 2013/02/17
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،   اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 163356 بتاريخ: 2011/10/05

امل�صجلة بالرقم: 163356 بتاريخ: 2013/02/24
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 180807 بتاريخ: 2012/10/18

امل�صجلة بالرقم: 180807 بتاريخ: 2014/06/18
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 183088 بتاريخ: 2012/12/06

امل�صجلة بالرقم: 183088 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 185138 بتاريخ: 2013/01/16

امل�صجلة بالرقم: 185138 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل :2021/10/18 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 193405 بتاريخ: 2013/06/16

امل�صجلة بالرقم: 193405 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 197510 بتاريخ: 2013/09/04

امل�صجلة بالرقم: 197510 بتاريخ: 2014/07/24
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 211783 بتاريخ: 2014/05/18

امل�صجلة بالرقم: 211783 بتاريخ: 2014/11/13
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل :2021/10/18 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 227066 بتاريخ: 2015/02/15

امل�صجلة بالرقم: 227066 بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 174791

منوذج اإعلن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 237115 بتاريخ: 2015/07/13

امل�صجلة بالرقم: 237115 بتاريخ: 2016/04/20
باإ�صم املالك: يونيليفر بي ال �صي 

وعنوانه: بورت �صنايت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اإجنلرتا. 
 ا�صم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد  

وعنوانه: بورت �صنايت، ويرال،  مري�صي�صايد، �صي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/10/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370
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الفجر الريا�ضي

••  دبي-الفجر     

ا���ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ي��د ع��ب��دامل��ج��ي��د حممد 
ورئي�ض  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ه���رم���ودي 
اجل����ه����از ال���ف���ن���ي لحت�������اد الإم���������ارات 
وفد  الحت��������اد  م���ق���ر  ل��ل�����ص��ط��رجن يف 
برئا�صة  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الفنية  ال�صوؤون  مدير  الطيب  اأحمد 
الفنية  ال�صوؤون  اإداري  بادعام  ونا�صر 
، وتاأتي الزيارة �صمن اأن�صطة اللجنة 
باإجراء  امل��ك��ل��ف��ة  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
لاحتادات  امل��ي��داين  امل�صح  ا�صتبيان 
ودرا�صة  التن�صيق  ب��ه��دف  الريا�صية 
الح���ت���ي���اج���ات ال���ف���ن���ي���ة ل����احت����ادات 
الريا�صية .  ونقل الهرمودي حتيات 

�صعادة الدكتور �صرحان املعيني رئي�ض 
اأع�������ص���اء جمل�ض  الحت������اد وال�������ص���ادة 
الريادي  ل��ل��دور  وت��ق��دي��ره��م  الإدارة 
ل��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة يف دعم 
كوادر  لإع����داد  الريا�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال��دول��ة يف  ق���ادرة على متثيل  وطنية 
واطلع    ، الدولية  الريا�صية  املحافل 
وف����د ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ع��ل��ى خطة 
اخلارجية  والأن�صطة  الحت��اد  ن�صاط 
الفنية  والإجن�������������ازات  وال����داخ����ل����ي����ة 
ل���احت���اد ، ك��م��ا ت���ط���رق ل���اإجن���ازات 
والتطور  والعربية  والقارية  العاملية 
الدويل  الأ���ص��ت��اذ  م�صتوى  يف  الكبري 
�صامل عبدالرحمن الذي و�صل للرقم 
مرة  لأول  العاملي  الت�صنيف  يف   46

اخلليجي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  والأول   ،
والعربي وذلك بعد حتقيقه اإجنازات 
العام  ال���رب���ع الأخ�����ري م���ن  ع��امل��ي��ة يف 
للدور  و���ص��ول��ه  خ��ال  م��ن   2021
والتي  العامل  كاأ�ض  بطولة  يف  الثالث 
اأقيمت يف رو�صيا وكذلك ح�صوله على 
املركز الأول يف بطولة بييل الدولية يف 
�صوي�صرا واملركز الأول مكرر والثالث 
على م�صتوى بطولة ال�صارقة ما�صرتز 
، وي�صعى الحت��اد من خال  الدولية 
الرت���ق���اء  اإىل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
الاعبني  م���ن  ع����دد  اأداء  مب�����ص��ت��وى 
املوهوبني مثل �صعيد اإ�صحاق وعمران 
وبطلة  ال�����ص��دراين  وع��م��ار  احلو�صني 
والاعب  ال�����ص��رك��ال  رو����ص���ة  ال���ع���امل 

من  �صرحان  وعائ�صة  دروي�����ض  واف��ي��ة 
خ����ال ب���رام���ج خم�����ص�����ص��ة .واأ����ص���اف 
ي��اأخ��ذ بعني  اأن الحت����اد  ال��ه��رم��ودي 
العتبار  التوازن بني اجلن�صني حيت 
يتم تنظيم بطولت متعادلة للجن�صني 
وم�����ص��ارك��ات خ��ارج��ي��ة م��ت��ك��اف��ئ��ة كما 
ي�صعى الحت��اد لإع��داد وتاأهيل طاقم 
حتكيم ن�صائي لإدارة بطولت الحتاد 
وامل�����ص��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ، 
وحر�ض الهرمودي على اإطاع الوفد 
على املبادرات املجتمعية لاحتاد منها 
م�صاركة ذوي الإحتياجات اخلا�صة يف 
ال�صنوي  والتنظيم  الحتاد  م�صابقات 
م���ن خ����ال ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
احت�����اد ال��ري��ا���ص��ة امل��در���ص��ي��ة واحت����اد 

اجلامعات يف تنظيم بطولت ودورات 
واجلامعات  امل����دار�����ض  ط����اب  ل��ف��ئ��ة 
من  اأك��رث  م�صاركة  عن  اأثمرت  والتي 
دورات  يف  وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب   2500
الحتاد .ومن جهته نقل ال�صيد اأحمد 
الطيب حتيات �صعادة حممد بن �صليم 
الأمني العام للجنة الأوملبية الوطنية 
م�������ص���ي���ًدا ب���ج���ه���ود واإجن����������ازات احت����اد 
م��ن��ه��ا و�صول  ل��ل�����ص��ط��رجن  الإم�������ارات 
���ص��امل عبدالرحمن  ال���دويل  الأ���ص��ت��اذ 
اإجن�����از عاملي  ع��امل��ًي��ا يف   46 ل��ل��م��رك��ز 
امل�����ص��ح امليداين  ب����اأن  ل��ل��دول��ة م��ن��وًه��ا 
م��ن اأه��داف��ه درا���ص��ة اجل��وان��ب الفنية 
الدعم  ك���اف���ة  وت���ق���دمي  ل����احت����ادات 
الفنية  الأه�������داف  وحت��ق��ي��ق  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

واختتمت   ، ال��ري��ا���ص��ي��ة  ل���احت���ادات 
الزيارة بتو�صيات منها ح�صر الدورات 
املحا�صرين  تر�صيح  م��ع  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ب���ه���دف ت��ن��ظ��ي��م ع����دد م���ن ال������دورات 
الأوملبية  الأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  التدريبية 
لل�صطرجن  الإم��ارات  الوطنية واحتاد 

بناء  خططه  لتحقيق  ي�صعى  ال���ذي 
توجهات  تواكب  ا�صرتاتيجيات  على  

الدولة يف املجال الريا�صي .

•• اأبوظبي-الفجر:

الريا�صي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  اع��ت��م��د   
اإت�ض  اأبوظبي  املنظمة لبطولة  اجلهة 
اإ�����ض ب���ي ���ص��ي ل��ل��ج��ول��ف، م��ل��ع��ب يا�ض 
ل�صت�صافة  ي���ا����ض  ب��ج��زي��رة  ل��ي��ن��ك�����ض 
مناف�صات ن�صخة العام املقبل لأول مرة 
املحطة  تعد  التي  البطولة  ت��اري��خ  يف 
الأوىل �صمن �صل�صلة بطولت رولك�ض 

الأوروبية 2022.
الذي  لينك�ض  يا�ض  ملعب  ح�صد  وقد 
 48 امل��رت��ب��ة  فيليب�ض،  ك��اي��ل  �صممه 
�صمن ت�صنيف جملة جولف دايج�صت 
لأف�صل 100 ملعب جولف يف العامل، 
امل�صابقة  ل��ه��ذه  اح��ت�����ص��ان��ه  وي�����ص��اه��م 
يناير   23 ولغاية   20 م��ن  املرموقة 
2022 يف منحها بعداً جديداً، كونه 
ينتقل بها اإىل واحدة من اأ�صرع وجهات 

املتعة والرتفيه منواً يف اأبوظبي.
توىّل  للجولف  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وك���ان 
منذ  البطولة  ن�صخ  جميع  ا�صت�صافة 

اإطاقها عام 2006، وبعد اأن جنحت 
عاماً  ع�صر  �صتة  ط��وال  البطولة  ه��ذه 
متتالية يف حتقيق مكانة مرموقة لها 
على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط، 
يا�ض  ج���زي���رة  اإىل  م�����ص��اره��ا  ح���ّول���ت 
لت�صلط ال�صوء على العا�صمة اأبوظبي 
بو�صفها وجهة ريا�صية عاملية متقدمة 
حتت�صن يف كل مو�صم نخبة الفعاليات 
جائزة  �صباق  مثل  العاملية،  الريا�صية 
الحتاد الكربى للفورمول 1 وبطولة 
UFC، وغريها من  القتال النهائي 
التي  ال��ك��ربى  والفعاليات  البطولت 
تعزز من مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية 

مميزة لاإقامة والرتفيه.
الرئي�صية  الوجهة  يا�ض  جزيرة  وُتعّد 
ل��ل��رتف��ي��ه وال���ص��ت��ج��م��ام والأع����م����ال، 
التي  املحورية  العنا�صر  اأح��د  وت�صّكل 
اأبوظبي القت�صادية لعام  تدعم روؤية 
الوجهة مزيجاً  هذه  وتتيح   .2030
ال�صيافة  م���ق���وم���ات  ي��ج��م��ع  ف����ري����داً 
الرتفيه  مرافق  من  والعديد  املميزة 

جوائز  على  احلائزة  واملتعة  وال��راح��ة 
مرموقة، مما ي�صمن لع�صاق اجلولف 
بتجربة  ال�صتمتاع  البطولة  ومتابعي 
ا�صتثنائية �صواء عند احل�صور املبا�صر 
يف امللعب اأو خال املتابعة التلفزيونية 

من حول العامل.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ع����ارف حمد 
العواين، الأمني العام ملجل�ض اأبوظبي 
من�صاآتنا  بجميع  "نفخر  ال��ري��ا���ص��ي: 
خمتلف  ت�صت�صيف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
خططنا،  جناحات  وتدعم  الفعاليات 
البطولة  ن��ق��ل  م���ن خ���ال  ون��ح��ر���ض 
احل���ائ���زة ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
يا�ض  م��ل��ع��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  اجل����وائ����ز 
املزيد  لإ�صفاء  الأوىل،  للمرة  لينك�ض 
من التميز والإبهار التنظيمي مل�صرية 
ن�صخة  تقدمي  على  والعمل  البطولة 
ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ�����ص��و���ص��ا وه���ي ت��ق��ام يف 
جزيرة يا�ض الوجهة ال�صياحية العاملية 
اجل��ول��ف يف  واأروع ماعب  اأرق���ى  ويف 
متطلعني  ل��ي��ن��ك�����ض(،  )ي���ا����ض  ال���ع���امل 

جديدة  جتربة  لتج�صيد  ال�صركاء  مع 
حافلة بالتقدم والزدهار للبطولة".

بدوره، �صّرح حممد عبداهلل الزعابي، 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����دى م����ريال: 
املقبلة  ال����دورة  ا�صت�صافة  "ي�صعدنا 
اإ�ض بي �صي  اإت�ض  اأبوظبي  من بطولة 
للجولف 2022 يف يا�ض لينك�ض، حيث 
من املتوقع لهذه اخلطوة اأن تعّزز من 
اأبوظبي  جمل�ض  م��ع  املتينة  �صراكتنا 
خالها  من  نهدف  والتي  الريا�صي، 
الريا�صية  الأح�����داث  ا�صتقطاب  اإىل 
العاملية اإىل العا�صمة اأبوظبي. فلطاملا 
املبا�صرة  الريا�صية  املناف�صات  �صّكلت 
جوهرياً  ج���زءاً  املتنوعة  والفعاليات 
من ا�صرتاتيجيتنا الرامية اإىل تعزيز 
م��ك��ان��ة ج���زي���رة ي��ا���ض ك��وج��ه��ة عاملية 

للرتفيه وال�صتجمام والأعمال".
بو�صيبع،  ج��ا���ص��م  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ال����دار 
ال����دار  ���ص��رك��ة  "تفخر  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار: 
مع  الأج���ل  ط��وي��ل  تعاونها  مبوا�صلة 

ونرّحب  للجولف.  الأوروب��ي��ة  اجلولة 
اإت�ض  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
اإ���ض بي �صي لأول م��رة يف ملعب يا�ض 
لينك�ض. حيث ُتعّد جزيرة يا�ض املكان 
الفعالية،  ه����ذه  لح��ت�����ص��ان  امل���ث���ايل 
بالاعبني  ال��رتح��ي��ب  اإىل  ون��ت��ط��ّل��ع 
الر�صمية  اجلهات  وممثلي  وال�صيوف 
اأ�صهر  ت�������ص���ّم  وال����ت����ي  اجل�����زي�����رة،  يف 
ال��دار يف  �صركة  نّفذتها  التي  امل�صاريع 
وال�صيافة  والتجارة  ال�صكن  جم��الت 
كيث  اأّك����د  ج��ه��ت��ه،  وم���ن  والرتفيه". 
للجولة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب��ي��ل��ي، 
لبطولة  "نتوقع  للجولف:  الأوروبية 
اأب��وظ��ب��ي اإت�����ض اإ����ض ب��ي ���ص��ي اأن تقدم 

لاعبني  بالن�صبة  ا�صتثنائيًة  جتربًة 
����ص���واء، خا�صًة  ع��ل��ى ح���د  وامل��ت��اب��ع��ني 
لينك�ض  ي��ا���ض  ملعب  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  م��ع 
بطولتنا  اإح���دى  ت�صّكل  وب��اع��ت��ب��اره��ا 
من �صل�صلة رولك�ض. لأن جزيرة يا�ض 
ت�صتهر با�صت�صافتها لكربى الأحداث 
العربية  الإم�����ارات  داخ���ل  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
اأوىل  اإق��ام��ة  ي�صعدنا  ل��ذل��ك  امل��ت��ح��دة، 
رول���ك�������ض يف هذه  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ب����ط����ولت 

الوجهة العاملية املرموقة".
�صرف،  عبدالرحمن  اأّك���د  امل��ق��اب��ل،  يف 
اإ�ض  اإت�����ض  لبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
الإمارات  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  �صي  بي 
ورئي�ض اإدارة الأعمال الدولية للبنك: 

اإ���ض بي �صي  اإت�ض  قيم بنك  "تتمحور 
ع��ل��ى الن���ف���ت���اح وت���ق���دمي ع����دد كبري 
م��ن ال��ف��ر���ض، وه���ذا م��ا حر�صنا على 
ت���وف���ريه ل��ع��م��ائ��ن��ا ع��ل��ى م����دى 75 
عاماً. ويتيح نقل بطولة اأبوظبي اإت�ض 
اإ�ض بي �صي اإىل يا�ض لينك�ض لأول مرة 
خالها  م��ن  نحتفل  مثالية،  فر�صة 
الهادفة  رحلتنا  يف  ج��دي��دة  مب��رح��ل��ة 
اإىل دع��م ال���روؤى والأف��ك��ار املبتكرة يف 

دولة الإمارات".
وك���ان ت��ريي��ل ه��ات��ون ق��د ح�صد لقب 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي اإت�������ض اإ�����ض ب���ي �صي 
 ،2021 ع���ام  ن�صختها  يف  ل��ل��ج��ول��ف 
ليحقق بذلك لقبه الرابع يف بطولت 

النجم  جن��ح  ح��ي��ث  رول��ك�����ض،  �صل�صلة 
مذهل  اأداء  ت���ق���دمي  يف  الإجن���ل���ي���زي 
على مدار الأ�صبوع، جتاوز من خاله 
ال��اع��ب روري م��اك��ل��روي، زم��ي��ل��ه يف 
كاأ�ض رايدر اأوروبا وحامل اأربعة األقاب 
لينهي  ال��ك��ربى،  اجلولف  بطولت  يف 
مناف�صات اليوم الأخري باأربعة �صربات 
ا�صتثنائية قادته للفوز بلقب مميز مع 

بداية املو�صم.
بينما �صهد ملعب يا�ض لينك�ض، اململوك 
ل�صركة الدار العقارية، جمموعًة من 
تقدمي  ل�صمان  ال�صاملة  التح�صينات 
ري��ا���ص��ة اجلولف  اأف�����ص��ل جت��رب��ة يف 
على م�صتوى العامل، اإذ ي�صتهر امللعب 
احلفرات  خ��ا���ص��ًة  امل��م��ي��ز،  بت�صميمه 
النهائية اأرقام 16 و17 و18، والتي 
ُت��ع��ّد م��ن اأ�صعب ح��ف��رات اجل��ول��ف يف 

الإمارات.
ت�صّكل الدورة ال�صابعة ع�صر من بطولة 
اأب��وظ��ب��ي اإت�������ض اإ�����ض ب���ي ���ص��ي، ولأول 
من بطولتني متعاقبتني  م��رة، ج��زءاً 
يف  رول��ك�����ض  ب���ط���ولت  �صل�صلة  ���ص��م��ن 
دول��ة الإم���ارات، حيث �صتقام بطولتي 
اإطار جولت ديزرت  دبي واأبوظبي يف 
�صوينج التي ت�صتقطب نخبة من اأبرز 

الاعبني يف ريا�صة اجلولف.

•• العني-الفجر:

العني  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������ض  ع���ق���د 
لل�صطرجن والألعاب الذهنية اجتماعه 
الأول عرب تقنية الت�صال املرئي زووم  
املنا�صب  ت���وزي���ع  ف��ي��ه  ج����رى  وال�����ذي 
الإدارة  جمل�ض  لأع�����ص��اء  الرئي�صية 
التايل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  الت�صكيل   وج���اء 
حيث ا�صتمر ال�صيخ �صلطان بن خليفة 
نهيان يف  اآل  �صخبوط  بن  �صلطان  بن 
قرار  مبوجب  ال��ن��ادي  رئي�ض  من�صب 
�صمو رئي�ض جمل�ض اأبوظبي الريا�صي 
اعتمد  وال��ذي   2021 لعام   12 رقم 

الرا�صدي  را�صد حممد  اأي�صا عبداهلل 
يف من�صب نائب الرئي�ض وقرر جمل�ض 
اأن يتوىل خالد حممد خلفان  الإدارة 
العام  الأم��ني  الرميثي  من�صب  مطر 
للنادي فيما مت اإ�صناد من�صب المني 
املايل اىل امل�صت�صار يو�صف �صعيد احمد 
ال��ك��وي��ت��ي وت��ك��ل��ي��ف �صيخة  ال��ع��ف��ري��ت 
عبداهلل العريف الظاهري يف من�صب 
الأمني العام امل�صاعد ومت اإ�صناد رئا�صة 
الن�صائية  الأن�����ص��ط��ة  و  امل������راأة  جل��ن��ة 
ورئا�صة  ال�صام�صي  حممد  م���وزة  اىل 
ال��ل��ج��ن��ة الع���ام���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة اىل 

ع�صو جمل�ض الإدارة ه�صام الطاهر .

من جهة اأخرى اعتمد املجل�ض تكوين 
عبداهلل  ب��رئ��ا���ص��ة  التنفيذية  اللجنة 
ال���را����ص���دي وع�����ص��وي��ة خ���ال���د حممد 
الطاهر  ه�����ص��ام  و  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 

وموزة ال�صام�صي .
عدد  اعتماد  الإدارة  جمل�ض  ق��رر  كما 
متطلبات  وف��ق  العاملة  ال��ل��ج��ان  م��ن 
احلوكمة والعمل املوؤ�ص�صي ومتطلبات 
النادي  واحتياجات  الرقابية  اجلهات 
اأب����رزه����ا جلنة  ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
املناق�صات  وجلنة  الداخلي  التدقيق 

واملزايدات وجلنة املوارد الب�صرية.
ال�صراكات  جلنة  املجل�ض  وا�صتحدث   

برئا�صة  وامل����ب����ادرات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
خ�����ال�����د حم����م����د خ����ل����ف����ان ال���رم���ي���ث���ي 
�صيخة  و  ال�صام�صي  م���وزة  وع�����ص��وي��ة 
القانونية  اللجنة  وت�صكيل  الظاهري 
اأحمد  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  برئا�صة 
جمل�ض  واعتمد   . الكويتي  العفريت 
لاإدارة  الهيكل اجلديد  اأي�صا  الإدارة 
يتما�صى مع طموحات  التنفيذية مبا 

النادي يف املرحلة القادمة.
وكان ال�صيخ �صلطان قد بداأ الجتماع 
ال�صكر  اآي���ات  اأ���ص��م��ى  فيها  رف��ع  بكلمة 
اإىل  �صاحب ال�صمو ال�صيخ  والمتنان 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة- حفظه اهلل -و�صاحب ال�صمو 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�صلحة -حفظه اهلل- تقديرا 
وع��رف��ان��ا ب��ال��دع��م ال���احم���دود الذي 
لقطاع  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ت��ق��دم��ه 
اعتزاز  واأعرب عن  ال�صباب والريا�صة 
اأوله���ا  ال��ت��ي  بالثقة  الإدارة  جمل�ض 
اإي���اه���م ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زايد 
اأبوظبي  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
جهود  ملوا�صلة  باختيارهم  الريا�صي 
والأل���ع���اب  ال��ري��ا���ص��ات  ����ص���وؤون  اإدارة 
الذهنية يف مدينة العني قلعة الألعاب 

الذهنية يف قارة اآ�صيا. 
جمل�ض  اأع���������ص����اء  ام������ام  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
جمال�ض  اأع�����ص��اء  ج��ه��ود  ثمن  الإدارة 
والذين  ال�����ص��اب��ق��ني  ال���ن���ادي  اإدارات 
اىل مكانة  ال��ن��ادي  و���ص��ول  �صاركوا يف 
م��رم��وق��ة  يف زم��ن قيا�صي واك���د لهم 
هناك  لي�ض  ه���و)  ال��دائ��م  ال�����ص��ع��ار  ان 
�صقف لطموحاتنا( م�صريا انه يتطلع 
الإدارة  جمل�ض  مع  العمل  خ��ال  من 
الإدارة  يف  امل�������ص���ان���دة  ال��ع��م��ل  وف�����رق 
التنفيذية واللجان العاملة واأ�صحاب 
منزلة  اىل  بالنادي  الو�صول  العاقة 
مع  يتوافق  م�صبوقة  مبا  عاملية غري 

اهداف النادي وروؤية حكومة اأبوظبي 
وت���وج���ه���ات دول���ت���ن���ا احل��ب��ي��ب��ة وختم 
التفاعل  حديثه  ب�صكر الأع�صاء على 

للعمل  امللمو�صة   الإيجابية  والطاقة 
اأن ي�صتمر ذلك بنف�ض الإيقاع  ومتنى 

حتى انتهاء املهمة.

• جزيرة يا�ش حتت�سن اإحدى بطولت اجلولة الأوروبية للجولف لأول مرة  
الرتفيه الرائدة يف العامل وجهات  اأبرز  من  ُتعّد  يا�ش  • جزيرة 

اللجنة الأوملبية الوطنية تطلع على خطط احتاد الإمارات لل�شطرجن  

يحت�سن احلدث للمرة الأوىل خلل الفرتة 20 23- يناير 2022

جمل�س اأبوظبي الريا�شي يعتمد ملعب يا�س لينك�س ل�شت�شافة بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �شي للجولف

•• ال�سارقة -وام:

ارتفع عدد امليداليات التي حققها لعبو ولعبات اجلوجيت�صو بنادي ال�صارقة 
لريا�صات الدفاع عن النف�ض اإىل 404 ميداليات ملونة يف بطولت املو�صم 

احلايل /2021/ والذي ل يزال م�صتمرا .
ال�صمو  النادي بف�صل دعم �صاحب  اأ�صرة  به  تعتز  ال��ذي  الإجن��از  ياأتي هذا 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ورع��اي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الريا�صي  ال�صارقة  جمل�ض  لروؤية  ووفقا  ال�صارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
الرحمن  عبد  اأح��م��د  �صعادة  برئا�صة  ال��ن��ادي  ادارة  جمل�ض  وا�صرتاتيجية 

العوي�ض.
و156  ذهبية  ميدالية   125 اأح��رزوا  النادي  منت�صبي  اأن  النادي  واأو�صح 
ميدالية ف�صية و123 ميدالية برونزية مما يعد اإجنازا تاريخيا للنادي يف 
اأحرز النادي املركز الأول يف ثاث من بطولت املو�صم اإ�صافة  2021 كما 

اإىل الفوز باملراكز الثاين والثالث والرابع يف بطولت اأخرى.
الدولة حتت  كاأ�ض نائب رئي�ض  الأول يف  باملركز  الفوز  الواجهة  اإىل  ويربز 
واملركز  لل�صغار  للجوجيت�صو  التحدي  بطولة  يف  الأول  واملركز  �صنة   16
الدوري  يف  الأول  وامل��رك��ز  لل�صغار  التن�صيطية  الإم���ارات  بطولة  يف  الأول 
يف  ثانيا  النادي  حل  بينما  اجلوجيت�صو،  ملحرتيف  اأبوظبي  لرابطة  املحلي 

بطولة اأبوظبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�صو.
�صنة،   18 للفتيات حتت  الإم��ارات  اأم  الثالث يف دوري  باملركز  النادي  وحل 
وثالثا يف بطولة الدوري القاري – اآ�صيا وثالثا يف بطولة اأبوظبي العاملية 
بطولة  يف  وثامنا  للنا�صئني  العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف  وراب��ع��ا  لا�صتاذة 
اأبوظبي  بطولة  يف  وتا�صعا  فريقا   65 مب�صاركة  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ام  غ��ران��د 

ملحرتيف اجلوجيت�صو التي �صارك بها 93 فريقا.

واأكد �صعادة اأحمد عبدالرحمن العوي�ض اأن جناحات النادي حتققت بف�صل 
وجهود  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ت��دري��ب  لإدارة  ال��دق��ي��ق  والتخطيط  ال����دوؤوب  العمل 
املدربني والاعبني وتعاون اأولياء الأمور، م�صيدا مب�صتويات الأداء الرفيعة 

التي قدمها جميع الريا�صيني على ب�صاط النزال.
التوجه  يعد  مل  النادي  يف  حياة  كاأ�صلوب  الريا�صة  ممار�صة  اأن  اإىل  ولفت 
الريا�صية  للتنمية  مهما  راف��دا  ي�صكل  اأ�صبح  بل  ال��ن��ادي  ملنت�صبي  الوحيد 
امل�صتدامة ومبا فيها املناف�صة على جميع البطولت والأمر ل يقت�صر على 
اجلوجيت�صو بل يف جميع الريا�صات، مقدما �صكره ملجل�ض ال�صارقة الريا�صي 
واحتاد المارات للجوجيت�صو واأ�صرة النادي، م�صددا على �صرورة موا�صلة 

حتقيق النت�صارات يف املوا�صم املقبلة امتدادا ملا حتقق يف املو�صم احلايل.
يف �صياق مت�صل اأكد �صعادة احمد �صعيد اجلروان نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 

اأن البنية التحتية املتكاملة التي مت تد�صينها موؤخرا يف املنطقة ال�صناعية 
18 بجوار �صارع مليحة اأ�صهمت بتعزيز الن�صاط الريا�صي ب�صكل كبري بني 
الأبناء والبنات كوجهة �صحية اآمنة مما عزز من ممار�صة الريا�صة ب�صكل 
كبري ومنه يف اجلوجيت�صو التي ك�صفت عنها امليداليات التي مت اإحرازها يف 
بطولت الرباعم واملوهوبني ال�صغار وبلغت نحو 165 ميدالية ملونة يف 
بطولتني اإ�صافة اإىل البطولة الأغلى متمثلة بكاأ�ض نائب رئي�ض الدولة حتت 

بها النادي وهو الأول خارج اأندية العا�صمة اأبوظبي. فاز  والتي  �صنة   16
ريا�صة  وم�صرف  الإدارة  جمل�ض  ع�صو  الناخي  خ��ال��د  �صعادة  ق��ال  ب���دوره 
اجلوجيت�صو " اإن الفوز بهذا العدد من امليداليات امللونة يعك�ض دقة النهج 
مكانة  وير�صخ  الريا�صي  التدريب  واإدارة  ال��ن��ادي  اإدارة  عليه  ت�صري  ال��ذي 
يف  اجلوجيت�صو  ريا�صة  ملمار�صة  ومتكاملة  مهمة  وجهة  باعتباره  ال��ن��ادي 
ال�صارقة وي�صعدنا اأن جميع الاعبني ويف جميع البطولت كانوا حري�صني 
التي  التميز  ثقافة  يعك�ض  الأول مما  املركز  على  املناف�صة  على  دائم  ب�صكل 

تنتهجها اإدارة النادي يف جميع الريا�صات والبطولت.

خالد حممد خلفان الرميثي اأمينا عاما

العني للريا�شات الذهنية يوزع املنا�شب الرئي�شية 
وي�شكل اللجنة التنفيذية واللجان العاملة

قام مدرب املنتخب الأوملبي الإ�صباين ديني�ض �صيلفا يرافقه مدرب حرا�ض املنتخب يو�صف 
املن�صوري بزيارة نادي الإمارات �صمن �صل�صلة زياراته امليدانية اإىل اأندية الدولة املختلفة 
لا�صتحقاقات  ي�صتعد  ال��ذي  للمنتخب  �صمها  بهدف  جديدة  عنا�صر  اختيار  اأج��ل  من 

القادمة واأهمها الت�صفيات الآ�صيوية املقررة اإقامتها يف الفجرية.
�صامل  يتقدمهم ثاين  القدم  لكرة  الإم��ارات  �صركة  اإدارة  اأع�صاء  الزيارة عدد من  ح�صر 
على  للتعرف  واأهميتها  ال��زي��ارة  ب��اأه��داف  م�صيداً  املنتخب  مبدربي  رح��ب  ال��ذي  ال�صحي 

املواهب املوجودة بالأندية ل�صمها للمنتخبات الوطنية.
واأكد مدرب املنتخب الأوملبي اأن الزيارات امليدانية التي يقوم بها اجلهاز الفني للمنتخب 
اأن لديها القدرة على  اأبرز العنا�صر والتي يرى املدرب  اإىل انتقاء  تهدف ب�صكل ا�صا�صي 
اأ�صار اإىل اأن باب املنتخب �صيظل مفتوحا  متثيل املنتخب يف ال�صتحقاقات القادمة، كما 

لكل الاعبني املوهوبني.
على  القدم  لكرة  الإم���ارات  ن��ادي  �صركة  لإدارة  والتقدير  ال�صكر  بخال�ض  امل��درب  وتقدم 
حفاوة ال�صتقبال وت�صهيل مهمة الزيارة م�صيداً مبا �صاهده من عمل وجمهود كبري يبذل 
على اأر�ض الواقع. حيث اأبدي اإعجابه باخلامات واملواهب املوجودة متمنياً لهم وللعمل 
املوجود بالفرق ال�صنية التوفيق خال الفرتة القادمة موؤكداً باأن زيارته جاءت لكت�صاف 
بع�ض املواهب ال�صابة للعمل على ا�صتقطابها ملنتخب الدولة وذلك وفق الإ�صرتاتيجية 
التي يعدها الحتاد الإماراتي لكرة القدم ممثلة يف اإدارة املنتخبات ال�صنية للك�صف عن 

املواهب الكروية خال الفرتات القادمة وفق املعايري املحددة م�صبقاً لذلك .
ويف نهاية الزيارة قامت اإدارة النادي بتقدمي درع تذكاري ملدرب املنتخب تقديراً جلهوده 

ومبنا�صبة زيارته لنادي الإمارات.

مدرب املنتخب الأوملبي يزور نادي الإمارات

»ال�شارقة للدفاع عن النف�س« يرفع عدد ميداليات اجلوجيت�شو اإىل 404
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•• دبي-الفجر:

ي���وم ال�صبت  ���ص��واط��ئ دب���ي  ت�����ص��ه��د   
بحرية  ري��ا���ص��ي��ة  ت���ظ���اه���رة  امل��ق��ب��ل 
�صباقات  ع����ودة  م���ع  ك��ب��رية  ت��راث��ي��ة 
ال����ق����وارب ال�����ص��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
اأوىل  م��ن جديد يف  ل��اإب��ح��ار  قدما 
فعاليات  دبي �صمن  بطولة  ج��ولت 
اجلديد  البحري  الريا�صي  املو�صم 

.2022-2021
وكان جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل 
اأحمد  برئا�صة  البحرية  للريا�صات 
�صعيد بن م�صحار قد اعتمد برنامج 
املو�صم  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
تت�صمن  وال���ذي   2022-2021
بطولة  مناف�صات  يف  �صباقني  اإقامة 
املحلية  ال�����ص��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
املقبل  ال�صبت  يوم  الأول  قدما   43
ال��ث��ال��ث ع�صر م��ن �صهر  وال��ث��اين يف 

نوفمرب املقبل.
ال��ري��ا���ص��ي اجلديد  امل��و���ص��م  وح��ق��ق 
اإنطاقة  دبي  يف   2022-2021
مثالية منذ يوم الثامن من ال�صهر 
اجل�������اري ح���ي���ث اإق����ي����م ����ص���ب���اق دبي 
للقوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما 
على  تناف�صت  ق��ارب��ا   35 مب�صاركة 
ثم  وال�صباب  النا�صئني  فئتي  األقاب 
جرت مناف�صات اأوىل جولت بطولة 
 30 املحلية  التجديف  لقوارب  دبي 
قدما يوم ال�صبت املا�صي يف قناة دبي 

املائية.

امل��ن��ظ��م��ة يف نادي  واأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال����دويل  دب���ي 
عن فتح باب الت�صجيل للم�صاركة يف 
ال�صباق املرتقب يوم ال�صبت عن فتح 
والنواخذة  للماك  الت�صجيل  ب��اب 
ال��راغ��ب��ني يف امل�����ص��ارك��ة وذل���ك عرب 
ال�صروط  وفق  اللكرتونية  البوابة 
من  ال�صادرة  والتعليمات  واللوائح 
ال���ن���ادي وذل���ك ح��ت��ى م��وع��د اإغاق 
ب����اب ال��ت�����ص��ج��ي��ل ي����وم غ���د الأرب���ع���اء 
القوارب  ق��ائ��م��ة  لإع�����ان  مت��ه��ي��دا 
�صينطلق  ال��ذي  ال�صباق  يف  امل�صاركة 

يوم ال�صبت.
بال�صباق  املنظمة  اللجنة  وت��راق��ب 
كل التفا�صيل املتعلقة بحالة البحر 
و���ص��رع��ات ال���ري���اح وح��رك��ة امل����وج يف 
التقارير  ع����رب  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
اليومية ال��واردة من املركز الوطني 
اإقامة  اأج����ل  ل���اإر����ص���اد وذل����ك م���ن 
بال�صكل  الظروف  اأف�صل  يف  ال�صباق 
اإىل  الو�صول  �صامة  ي�صمن  ال��ذي 

اإىل  امل�صاركة ب�صام  القوارب  جميع 
خط النهاية.

2019
اجلدير بالذكر اأن مناف�صات بطولة 
املحلية  ال�����ص��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
املا�صي  قبل  املو�صم  يف  قدما   43
اإقامة  ���ص��ه��دت   2020-2019
من  ع�صر  ال��راب��ع  يف  الأول  �صباقني 
بلقبه  وت��وج   2019 �صبتمرب  �صهر 
القارب �صاهني 39 بقيادة النوخذة 
ال�������ص���اب خ��ل��ي��ف��ة ع���اب���د ث����اين امل���ري 
من  والع�صرين  احل��ادي  يف  والثاين 
القارب  ف���وز  و���ص��ه��د  نف�صه  ال�����ص��ه��ر 
زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان 

عبد اهلل حممد املرزوقي.

43
ال�صراعية  ال���ق���وارب  ���ص��ب��اق��ات  ت��ع��د 
ق����دم����ا ه����ي الأق�������دم   43 امل���ح���ل���ي���ة 
والأع����رق ب��ني ك��ل ال��ف��ئ��ات اخلا�صة 

ب�صباقات القوارب واملحامل الرتاثية 
املحلية على الإطاق وقد نظم اأول 
 1988 ع��ام  دب��ي  �صواطئ  �صباق يف 
وحتديدا يوم التا�صع والع�صرين من 

�صهر يناير يف نف�ض العام 
وقد تزامن تنظيم ال�صباق اآنذاك مع 
تاأ�صي�ض نادي دبي الدويل للريا�صات 
ال��ب��ح��ري��ة ال����ذي ب����داأ م�����ص��ريت��ه عام 
الفعاليات  اأحد  كانت  1988 حيث 

الرئي�صة منذ ذلك التاريخ.
م�صاركة  وقتها  ال�صباق  �صهد  وق��د 
الفوز  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ص��ت  ق���ارب���ا   14
اأول �صباق ر�صمي  باملراكز الأوىل يف 
حيث كان اللقب يف هذا ال�صباق من 

ن�صيب القارب املل�ض 15  
البحرية  ال�صباقات  ذاكرة  وحتتفظ 
 1991 ع��ام  الأوىل  الن�صختني  اأن  
�صباق  م���ن   1992 ع���ام  وال��ث��ان��ي��ة 
ال��ق��ف��ال ل��ل��م�����ص��اف��ات ال��ط��وي��ل��ة من 
ج������زي������رة �����ص����ري ب����ون����ع����ري وح���ت���ى 
���ص��واط��ئ دب���ي ���ص��ه��دت��ا  ف��ي��م��ا اأقيم 
الثالثة  الن�صخة  يف  م�صرتك  �صباق 
43 و60 قدما قبل  الفئتني  جمع 
ال�صراعية  ال�صفن  اإع��ت��م��اد  ي��ت��م  اأن 
املحلية 60 قدما بدل عن القوارب 
ال�صراعية املحلية 43 قدما اعتبارا 
لتحملها  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����ص��خ��ة  م����ن 

الأمواج ب�صكل اأف�صل.

•• دبي-وام: 

دبي  يف  الأرب��ع��اء  غ��دا  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  تعقد 
تكرمي  يت�صمن  ال�صرتاتيجيني،  �صركائها  مع  ملتقٍى 
على  قيادية  منا�صب  تقلدت  التي  الريا�صية  القيادات 
على  ال��ق��ائ��م��ني  وك��ذل��ك  وال�����دويل،  ال��ق��اري  امل�صتويني 

�صياغة دليل حوكمة الحتادات الريا�صية .
وي�صهد ملتقى اللجنة الأوملبية الوطنية تكرمي القيادات 
الريا�صية الوطنية التي �صاهمت يف اإجناح ور�ض العمل 

واجلمعيات العمومية لاحتادات ب�صاأن دليل احلوكمة، 
قامت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الحت�����ادات  اإدارات  و جم��ال�����ض 
ب��ت��وف��ي��ق اأو���ص��اع��ه��ا وف���ق اأح���ك���ام ال��دل��ي��ل، اإ���ص��اف��ة اإىل 
اإجنازات  حتقيق  على  القادرين  الواعدين  الريا�صيني 

ريا�صية دولية.
كما �صيتم خال اأعمال امللتقى اإطاق اأجندة الأكادميية 
الربامج  من  ع��ددا  ت�صتهدف  والتي  الوطنية  الأوملبية 
التدريبية الأوىل من نوعها يف القطاع الريا�صي، بهدف 

متكني الكوادر الوطنية يف جمالت العمل الريا�صي.

•• اأبوظبي-وام:

بداأ   ،2021 لعام  ال��دراج��ات  �صباقات  مو�صم  انتهاء  مع 
فريق الإمارات للدراجات الهوائية اأم�ض مع�صكرا تدريبيا 
ا�صتعدادات  اإط��ار  اأي��ام بني دب��ي واأب��وظ��ب��ي، يف   7 ي�صتمر 

الفريق ملو�صم 2022.
و���ص��ي�����ص��ارك ال���دراج���ون خ���ال ت��واج��ده��م يف ال��دول��ة يف 
يف  واأب��وظ��ب��ي  دب��ي  ت�صت�صيفهما  جمتمعيتني  فعاليتني 

م�صاركتهم  عن  ف�صًا  التوايل،  على  اأكتوبر  و23   19
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الأن�����ص��ط��ة والفعاليات  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
الدولة.  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��دراج��ات  لريا�صة  ال��رتوي��ج 
اإك�صبو  معر�ض  يف  ا�صت�صافته  فر�صة  للفريق  و�صتتاح 
وقال ماورو جيانيتي، الرئي�ض التنفيذي  دبي.   2020
ومدير فريق الإمارات - بهذه املنا�صبة - : " بعد مو�صم 
النجاحات  العديد من  الإم��ارات  مذهل حقق فيه فريق 
والإجنازات، ي�صرنا اأن ن�صتقبل دراجي الفريق مرة اأخرى 

اأ�صدقائهم  يف دولة الإم��ارات، و �صتتاح لهم فر�صة لقاء 
ورعاة الفريق، والحتفاء باإجنازاتهم البارزة هذا العام. 
وهذا لي�ض بغريب حيث يحتفي اجلميع بالفريق يف كل 
اأينما حّل بف�صل  زيارة يقوم بها، ويتلقى دعم اجلمهور 
ال��دراج��ات يف جميع  ريا�صة  تعزيز  الإيجابي يف  ت��اأث��ريه 
اأن���ح���اء الإم������ارات. وم���ن امل��ه��م ل��ن��ا اأن ن��ت��واج��د ه��ن��ا واأن 
اإجناح  يف  ي�صاهمون  الذين  الأ�صخا�ض  كل  مع  نتوا�صل 

رحلة الفريق ".

»الإمارات للدراجات« يحل �شيفا على »اإك�شبو 2020 دبي« 
بعد عام حافل بالإجنازات

•• دبي-الفجر

ق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع���ب���داهلل امل���ر ، 
رئي�ض احت��اد الإم��ارات لألعاب القوى 
املو�صم  اإط�����اق  اإن���ه���م ح��ر���ص��وا ع��ل��ى 
 -2022  2021 اجلديد  الريا�صي 
املنا�صب وكان الأمر مبثابة  الوقت  يف 
ن���ح���و دفعهم  ل���ه���م ع���ل���ى  حت�����ٍد ك���ب���ري 
ببطولة  الريا�صي  الن�صاط  لتد�صني 
ال�صاحية  لخ���رتاق  الفردية  ال��دول��ة 
مب�صاركة 270 لعباً ولعبة ميثلون 
اأول  يف  نادياً   22 اأ�صل  نادياً من   18
بطولة يف عمر الحت��اد اجلديد على 
نحو يوؤكد الإعداد اجليد من الأندية 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع ج��ه��ود الحت�����اد  وهذا 
مل�����ص��ن��اه م��ن اجل��م��ي��ع تقديراً  ال�����ص��يء 

الوقت  اجل���دي���د يف  امل��و���ص��م  لإع�����ان 
املحدد.

" قناة  ل����  ت�����ص��ري��ح��ات  امل����ر يف  وق�����ال 
ي�صت�صعرون  " اإن��ه��م  ال��ري��ا���ص��ي��ة  دب���ي 
اجلديد  الت�صكيل  على  الر�صا  ح��ال��ة 
اأنهم  اإىل  م�����ص��رياً   ، الإدارة  مل��ج��ل�����ض 
للمنتخبات  دول��ي��ة  ا�صتحقاقات  اأم���ام 
يدفعهم  نحو  على  املختلفة  الوطنية 
امل�صتهدفة  املنتخبات  ع��ن  ل��اإع��ان 
للم�صاركة اخلارجية واطاق الن�صاط 
الفنية  الفرق  تتمكن  حتى  الريا�صي 
اأف�صل  اختيار  م��ن  املنتخبات  وجلنة 
واملناف�صة  ال��دول��ة  لتمثيل  العنا�صر 
ال�صورة  لعك�ض  النتائج  اأف�����ص��ل  على 

امل�صرفة عن ريا�صة األعاب القوى. 
املو�صم  اط��اق  على  واأ�صاف:حر�صنا 

امل��ح��دد وهناك  ال��وق��ت  ال��ري��ا���ص��ي يف 
تفقد  ت�����ص��ط��ل��ع مب�������ص���وؤول���ي���ة  جل���ن���ة 
الدولة  اأن���دي���ة  امل���وج���ودة يف  امل��اع��ب 
ل�صت�صافة  ب��ج��اه��زي��ت��ه��ا  ل���اإح���اط���ة 

اأن�����ص��ط��ة األ���ع���اب ال���ق���وى ووج���دن���ا اأن 
الفعالية املنا�صبة لطاق اأول فعالية 
هي �صباق ال�صاحية يف حديقة الورقاء 
نزجي  التي  دب��ي  بلدية  م��ع  بالتعاون 
ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى تعاونها  ل��ه��ا 
م��ع��ن��ا، وت��ع��م��دن��ا اخ��ت��ي��ار ه����ذا املكان 
لهدف اأخر ن�صبة لغياب اللعبة لفرتة 
طويلة ، اإذ كنا ننظر اإىل رغبة املجتمع 
ملمار�صة اللعبة يف مكان يرتاده الكثري 
من النا�ض فهذا يعني درجة كبرية من 
الت�صجيع لاعبني واي�صا الأ�صر التي 
حتث اأبنائها على ممار�صة اللعبة حتى 
نتمكن من توفري قاعدة جيدة ترغب 

يف الن�صمام لريا�صة األعاب القوى. 
واأو�����ص����ح امل����ر اأن�����ه وك����ل الع�������ص���اء يف 
لألعاب  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض 

امل�صرتكة  بالرغبة  ي�صعرون  ال��ق��وى 
يف ال��ع��م��ل واإجن������اح ب���رام���ج واأه�����داف 
م�صرياً   ، ع��ال��ي��اً  ا�صمه  ورف���ع  الحت���اد 
اإىل و�صع خطة ا�صرتاتيجية وعر�صها 
خال  للريا�صة  العامة  الهيئة  على 
 ، عبدالغفار  �صعيد  م��ع  اأخ���رياً  اللقاء 
العامة للريا�صة  العام للهيئة  الأمني 
وفريق عمله وقد كان اإيجابياً ولدينا 
ج��ل�����ص��ة ع�صف  ال���ع���اج���ل  ال���ق���ري���ب  يف 
ذه����ن����ي مب�������ص���ارك���ة ج���م���ي���ع الأن����دي����ة 
واجلهات الريا�صية والهيئة اقرتحت 
املكان  وجتهيز  مقرها  يف  ا�صت�صافتها 
وتقدمي الدعم لاحتاد و�صيتم عر�ض 
امل�����ص��ودة ع��ل��ى الأن���دي���ة لإب�����داء راأيها 
بع�ض  اإلغاء  اأو  الإ�صافة  اأو  بالتعديل 
باإ�صرتاتيجية  نخرج  حتى  املرتكزات 

على  تقت�صر  ل  الأل��ع��اب  لكل  �صاملة 
احتاد واحد فقط.  

ل��ف��رتة معينة  ن��ع��م��ل  واأو���ص��ح:ن��ح��ن��ا 
ويجب اأن تكون هناك خريطة طريق 
موجودة يكون العتداد بها م�صتقبًا 
ويجب  ال��ف��ك��رة  اأ�صتح�صنت  وال��ه��ي��ئ��ة 
على اجلميع امل�صاركة يف و�صع اخلطة 

ال�صرتاتيجية."
ال�صرتاتيجية  اخلطة  اأن  امل��ر  واأعلن 
تت�صمن  ال�����ق�����وى  األ������ع������اب  لحت��������اد 
خا�صة  امل����رت����ك����زات  م����ن  جم���م���وع���ة 

لاعبني  التناف�صية  ال��ق��درة  تطوير 
و�صناعة اأبطال اأوملبيني وهذا امل�صروع 
ت�صافر  اإىل  يحتاج  املتكامل  الوطني 
واملدار�ض  الهيئة  مثل  اجلهود  جميع 
واحتاد األعاب القوى واللجنة الأوملبية 

والأ�صر والأندية. 
وك�صف املر عن خطة ل�صناعة الأبطال 
ت���ب���داأ م���ن ا���ص��ت��ك�����ص��اف امل����واه����ب من 
امل��دار���ض والأن��دي��ة والك�صافني  خ��ال 
الدولة  يف  اخل��ا���ص��ة  والأك����ادمي����ي����ات 
متخ�ص�صة  م��راك��ز  وج���ود  اأهمية  م��ع 

للتدريب ، الأمر الذي دفعهم لعر�ض 
ف���ك���رة حم�����ددة يف ه����ذا الإط�������ار على 
نل�صون  ال��ربت��غ��ايل  الأومل���ب���ي  ال��ب��ط��ل 
اإيفورا خال وجوده يف الدولة ويف هذا 
الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  ن�صكر  ال�صياق 
وطرحنا  ال���اع���ب  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ع��ل��ى 
وال�صيء اجليد  الأفكار  جمموعة من 
اأن�����ه ح�����ص��ر ل��ت�����ص��ج��ي��ع ال���اع���ب���ني يف 
حديقة  يف  ال�صاحية  اخ��رتاق  بطولة 
التقدير على هذا  الورقاء ونزجي له 

التجاوب اجليد وتلبية الدعوة.

•• دبي-الفجر:

اأك�����د جم��ل�����ض دب����ي ال���ري���ا����ص���ي على 
ا�����ص����ت����م����رار ال����ت����ع����اون م�����ع الحت������اد 
يف  "الفيفا"  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال�����دويل 
العاملية  ال��ق��دم  ك���رة  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
املجتمعات  متكني  يف  دوره��ا  وتعزيز 
من خ��ال امل��ب��ادرات وال��ربام��ج التي 
اإطاقها  ع��ل��ى  "الفيفا"  ي��ح��ر���ض 
ب�صكل م�صتمر ويتم تقدميها للعامل 
الريا�صي  دب���ي  م���وؤمت���ر  خ���ال  م���ن 
ال��دويل ال��ذي ميثل واح��دة من اأهم 
املن�صات العاملية لتطوير كرة القدم، 
املهمة.  العاملية  املن�صات  من  وغ��ريه 
�صعادة  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ذل����ك خ����ال  ج����اء 
اأم��ني ع��ام جمل�ض دبي  �صعيد ح��ارب 
�صامورا  ف��اط��م��ة  ���ص��ع��ادة  ال��ري��ا���ص��ي 
يوري  يرافقها  "الفيفا"  ع��ام  اأم���ني 
الفرن�صية  ال��ك��رة  جن��م  ج��ورك��اي��ي��ف 
ال�صابق الفائز بكاأ�ض العامل 1998 
والذي يعمل مديرا تنفيذيا ملوؤ�ص�صة 

الفيفا اخلريية، بح�صور نا�صر اأمان 
ع��ام جمل�ض  اأم��ني  اآل رحمة م�صاعد 

دبي الريا�صي.
وا�صتعر�ض حارب خال اللقاء الذي 
الريا�صي  دب���ي  جم��ل�����ض  م��ق��ر  يف  مت 
ال���ع���اق���ة امل���م���ي���زة ال���ت���ي جت��م��ع بني 
�صنوات  عدة  و"الفيفا" منذ  املجل�ض 
ان��ف��ان��ت��ي��ن��و رئي�ض  وح���ر����ض ج��ي��اين 

"الفيفا" على امل�صاركة يف موؤمتر دبي 
الريا�صي الدويل منذ كان اأمينا عاما 
ل��احت��اد الأوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم ثم 
لرئا�صة  النتخابي  برناجمه  عر�ض 
امل�صركة  وا�صتمرار  ال���دويل  الحت���اد 
ي�صتعر�ض  بالرئا�صة حيث  بعد فوزه 
يف ك���ل م�����ص��ارك��ة ج���ه���ود وم����ب����ادرات 
"الفيفا" لتطوير كرة القدم العاملية 

وكذلك  اللعبة  جن��وم  اأه���م  بح�صور 
متابعة املايني لفعاليات املوؤمتر من 
خال �صا�صات التلفزيون العاملية، كما 
الأخرية  زيارته  خ��ال  انفانتينو  اأن 
ال�صيخ  �صمو  م��ع  ول���ق���اءه  للمجل�ض 
م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم رئي�ض املجل�ض بح�صور معايل 
املجل�ض،  رئي�ض  نائب  الطاير  مطر 

يقوم  ال��ذي  للدور  تقديره  ع��رّب عن 
تنظيم  يف  الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  به 
موؤمتر دبي الريا�صي الدويل وغريه 
الدولية لتطوير كرة  الفعاليات  من 
القدم، واأك��د حر�ض الحت��اد الدويل 
التعاون  ا�صتمرار  على  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
مع املجل�ض من اأجل م�صتقبل اأف�صل 

لكرة القدم العاملية.
وبدورها عرّبت �صامورا عن �صعادتها 
حيث  الفرتة  هذا  خال  دبي  بزيارة 
اإك�����ص��ب��و واطلعت  مت��ك��ن��ت م��ن زي����ارة 
والفعاليات  املتميزة  الأج��ن��ح��ة  على 
العديدة الرائعة التي يتيحها اإك�صبو 
بينها  ومن  للعامل  دبي  يف   2020

الفعاليات الريا�صية املختلفة.
�صعادتها  ع���ن  ����ص���ام���ورا  ع����رّبت  ك��م��ا 
اأي�������ص���ا ب����زي����ارة م���ق���ر جم��ل�����ض دبي 
الفعاليات  على  والتعرف  الريا�صي 
التي  ال��ع��دي��دة  ال�صنوية  الريا�صية 
ينظمها يف جمال كرة القدم وجميع 
الريا�صات، واأكدت اأنها تعرف الكثري 

عن جهود املجل�ض وعن الدور الكبري 
ال�������ذي ي��ل��ع��ب��ه م����ن خ�����ال م���وؤمت���ر 
دب���ي ال��ري��ا���ص��ي ال����دويل وغ���ريه من 
اأن رئي�ض  ك��م��ا  ال��ك��ربى،  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأهمية  على  دائ��م��ا  ي��وؤك��د  "الفيفا" 
فيه  امل�صاركة  على  ويحر�ض  املوؤمتر 
واإطاق الأفكار واملبادرات والربامج 
التطويرية من خال من�صة املوؤمتر، 
واأكدت على حر�ض اجلميع يف الفيفا 
على ا�صتمرار التعاون مع مل�ض دبي 

الريا�صي وتعزيزه. 
  وبدوره اأعرب يوري جوركاييف عن 

�صروره بزيارة جمل�ض دبي الريا�صي 
ع��ل��ى فعالياته  ق���رب  ع��ن  والط�����اع 
يلعبه  الذي  الكبري  وال��دور  ال�صنوية 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ري���ا����ص���ة ع��م��وم��ا وك���رة 
القدم خ�صو�صا، كما اأكد اأن التعاون 
دبي  "الفيفا" وجمل�ض  بني  امل�صتمر 
ال��ري��ا���ص��ي ي��وؤك��د احل��ر���ض امل�صرتك 
لكرة  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  حتقيق  على 
تطوير  ج��ه��ود  ودع���م  العاملية  ال��ق��دم 
خالها.  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ات  ومت���ك���ني 
حارب  ا�صطحب  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
املجل�ض  مب��ق��ر  ج��ول��ة  يف  ال�����ص��ي��وف 

وجوركاييف  ل�������ص���ام���ورا  ق�����ّدم  ك��م��ا 
املرافق  الوفد  اأع�صاء  من  ف��رد  وك��ل 
كتاب  من  الإجنليزية  الن�صخة  لهما 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  "ق�صتي" 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
عرّب  اهلل" ح��ي��ث  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
وتقديرهم  ���ص��ك��ره��م  ع��ن  ال�����ص��ي��وف 
متكنهم  التي  الثمينة  الهدية  لهذه 
اأك���رب ع��ل��ى فكر  ال��ت��ع��رف ب�صكل  م��ن 
وجهود القائد الذي حقق نه�صة دبي 

وبنى نه�صتها احلديثة.

اأ�ساد بتفاعل الأندية والرغبة يف تطوير »اأم الألعاب «  

حممد املر:خطة لتطوير املواهب و�شناعة الأبطال الأوملبيني  
ا�ستحقاقات دولية للمنتخبات و »خريطة الطريق« يف الع�سف الذهني  

زارت مقر اإك�سبو وا�ستمتعت بالفعاليات املختلفة

اأمني عام الفيفا تزور جمل�س دبي الريا�شي وتوؤكد احلر�س على تعزيز التعاون

فتح باب الت�سجيل للم�ساركة يف اجلولة الأوىل

ال�شراعية 43 قدما تعود لالإبحار يف �شواطئ دبي ال�شبت
»الأوملبية« تنظم ملتقى لل�شركاء 

ال�شرتاتيجيني غدا

ر�شميا.. »1.350 مليار يورو « ديون 
نادي بر�شلونة اخلارجية

•• بر�سلونة - وام:

و�صع الإ�صباين خوان لبورتا رئي�ض نادي بر�صلونة حدا 
لاجتهادات الإعامية ب�صاأن ديون النادي ب�صفة عامة 

و الديون اخلارجية حتديدا.
عن  الأول  اأم�ض  النقاب  له  ت�صريح  يف  لبورتا  ك�صف  و 
يف  وذل���ك  فئاتها  مبختلف  ل��ل��دي��ون  الر�صمية  الأرق����ام 
بالنادي  العمومية  للجمعية  ع��ق��ده  �صحفي  م��وؤمت��ر 
وقال اإن عجز املوازنة يبلغ 60 مليون يورو واأن الدين 
اخلارجي الذي يعاين منه النادي يبلغ 1.350 مليار 

يورو يف ظل عدم وجود تدفقات مالية ميكنها اأن تنع�ض 
حزينة النادي.

املو�صم  يف  املالية  اخل�صائر  حجم  اأن  اإىل  لبورتا  واأ�صار 
املا�صي -2020 2021 بلغ 481 مليون يورو، منها 
92 مليون يورو ب�صبب جائحة كورونا فيما بلغت قيمة 
خ�صائر حقوق امللكية 451 مليون يورو، و400 مليون 
العام  الدين  القانونية ما رفع  الإج���راءات  ي��ورو ب�صبب 
على النادي اإىل 1.350 مليار يورو.. و اأكد اأن النادي 
و���ص��ع ت�����ص��ورا لع���ادة ال��ت��وازن امل���ايل ل��ل��ن��ادي خ��ال 7 

اأ�صهر.
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الفجر الريا�ضي

يعّول ليفربول الإنكليزي على جنمه امل�صري املتاألق حممد �صاح الذي و�صفه 
مدربه يورغن كلوب باأنه "اأف�صل لعب يف العامل حاليا" عندما يحّل �صيفا على 
اأتلتيكو مدريد الإ�صباين يف اجلولة الثالثة من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا يف 
كرة القدم التي يخو�ض فيها باري�ض �صان جرمان الفرن�صي مواجهة �صهلة ن�صبيا 
�صد ليبزيغ الملاين. ويتاألق �صاح ب�صكل لفت هذا املو�صم بعد ت�صجيله 10 
اأهداف يف 10 مباريات، بينها هدفان رائعان الأول يف مرمى مان�ص�صرت �صيتي يف 
الثالث من ت�صرين الأّول-اأكتوبر على ملعب "اأنفيلد"، عندما قام بحركة فنية 
رائعة لتخطي الربتغايل برناردو �صيلفا ثم املدافع ال�صباين اأميرييك لبورت، 
ثم اتبعه بهدف ول اأروع يف مرمى واتفورد نهاية ال�صبوع املا�صي بحركة فنية 
مماثلة ليوؤكد اهميته يف �صفوف النادي، علماً بان الطرفني يف �صلب حمادثات 
لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2023. اأ�صاد به الأملاين كلوب بقوله "يف الوقت 
احلايل ل وجود لاعب اأف�صل منه يف العامل. لقد قام بتمريرة رائعة للهدف 
الأول )�صجله ال�صنغايل �صاديو مانيه(، اما هدفه فكان مده�صا". وتابع "انه يف 
املزاج للقيام با�صياء رائعة داخل املنطقة وناأمل ان ي�صتمر هذا المر طويا". 
ويدخل ليفربول ب�صجل �صبه مثايل يف خمتلف امل�صابقات هذا املو�صم، فهو فاز 
ال��دوري النكليزي، وفاز يف مباراتيه يف  يف �صت مباريات وتعادل يف اثنتني يف 

ر له الفوز على اأتلتيكو يف عقر دار الخري  م�صابقة دوري البطال، ويف حال ُقدِّ
ملعب واندا مرتوبوليتانو، فانه �صيخطو خطوة كبرية نحو بلوغ دور ال�16 
لعب  اإىل  ليفربول  ع��ودة  يف  ع��ّدة  عوامل  و�صاهمت  القارية.  امل�صابقة  من 

الأدوار الوىل هذا املو�صم، لعّل ابرزها ثبات م�صتوى خط دفاعه الذي 
عانى كثريا املو�صم املا�صي با�صابات طويلة المد لثاث ركائز فيه وهم 
الهولندي فريجيل فان دايك والكامريوين جويل ماتيب وجو غوميز. 
كما ان خط الهجوم ا�صتعاد جناعته بعد تراجع م�صتوى الثاثي املوؤلف 
روب��رت��و فريمينو �صاحب ثاثية يف  وال��ربازي��ل��ي  وم��ان��ي��ه  ���ص��اح  م��ن 
اإ�صبانيا املو�صم  اأتلتيكو مدريد بطل  اأما  مرمى واتفورد املو�صم املا�صي. 
املا�صي، فيعّول بدوره على ثنائي خط الهجوم الأوروغوياين املخ�صرم 
اأنطوان غريزمان  والفرن�صي  ال�صابق،  ليفربول  �صوراي�ض هداف  لوي�ض 

العائد اليه بعد مو�صمني خائبني مع بر�صلونة. ودافع �صوراي�ض عن األوان 
ليفربول يف 133 مباراة �صّجل خالها 82 هدفا، قبل النتقال اإىل �صفوف 

املا�صي  املو�صم  مطلع  مرغما  مدريد  باأتلتيكو  التحق   .2014 عام  بر�صلونة 
رغبته  بعدم  كومان  رونالد  الهولندي  بر�صلونة اجلديد  اأعلمه مدرب  اأن  بعد 
اتلتيكو اىل  امللعب من خال قيادته  ار�صية  رّد �صواري�ض على  العتماد عليه. 
فريقه  م��ب��اراة  يف  احل�صم  ه��دف  بت�صجيله  ال���ص��ب��اين  ل��ل��دوري  بطا  التتويج 

الخرية املو�صم املا�صي.
وخا�ض اأتلتيكو اآخر مباراة له �صد بر�صلونة يف الدوري قبل اأ�صبوعني وانتهت 
�صد  ال�صبت  مباراته  تاأجلت  حني  يف  ل�صواري�ض،  ه��دف  بينها  -2�صفر  بفوزه 
اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او ب�صبب ال��ع��ودة امل��ت��اأخ��رة ل��اع��ب��ني الأم��ريك��ي��ني اجل��ن��وب��ي��ني يف 
اىل  املوؤهلة  الت�صفيات  يف  بادهم  منتخبات  مع  م�صاركتهم  بعد  �صفوفهما، 
مونديال قطر 2022. ويف املجموعة ذاتها، يلتقي بورتو الربتغايل مع ميان 
الإيطايل وكاهما يرفع �صعار الفوز لن التعادل �صيبعدهما كثريا عن املناف�صة 

على احدى البطاقتني املوؤهلتني اىل الدور التايل.
وميلك بورتو نقطة واحدة مقابل ل �صيء مليان العائد اىل امل�صابقات القارية 
بعد غياب طويل. ويف املجموعة الأوىل، ي�صتقبل باري�ض �صان جرمان ليبزيغ 

على ملعب "بارك دي بران�ض" يف العا�صمة الفرن�صية يف مهمة �صهلة.
عام  ففي  احل��ايل.  والفريق  املا�صيني  املو�صمني  والفارق كبري بني ليبزيغ يف 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  من  النهائي  ن�صف  ال��دور  الأمل���اين  الفريق  بلغ   2020
اأم����ام ���ص��ان ج��رم��ان ب���ال���ذات �صفر3-. ث��م ت��واج��ه ال��ف��ري��ق��ان يف دور  وخ�����ص��ر 
ال�صاب  ان ليبزيغ خ�صر مدربه  بيد  الفوز.  وتبادل  املا�صي  املو�صم  املجموعات 
يوليان ناغل�صمان الذي انتقل لتدريب العماق بايرن ميونيخ ولعب و�صطه 
املوؤثر النم�صوي مار�صيل �صابيت�صر واملدافع ال�صلب الفرن�صي دايو اوباميكانو 
وكاهما التحق باملدرب يف �صفوف الفريق البافاري. وي�صتطيع �صان جرمان 
العتماد جمددا على الثاثي الهجومي الناري املوؤلف من الرجنتيني ليونيل 
مي�صي والربازيلي نيمار والفرن�صي كيليان مبابي، بعد عودة النجمني الولني 
الدولية  النافذة  خ��ال  وال��ربازي��ل  الرجنتني  منتخبي  م��ع  م�صاركتهما  م��ن 

الخرية وغابا عن املباراة �صد اجنيه )2-1( يف الدوري املحلي خافا ملبابي.
الرئي�ض على �صدارة هذه  �صان جرمان حقق فوزا معنويا على مناف�صه  وكان 
املجموعة مان�ص�صرت �صيتي النكليزي، يف مباراة �صهدت ت�صجيل مي�صي باكورة 

اهدافه منذ انتقاله اىل عا�صمة النوار يف اب/اغ�صط�ض املا�صي.

ويف املباراة الثانية، يحل �صيتي �صيفا على بروج البلجيكي الذي يتقدمه بنقطة 
وبالتايل ل جمال اأمام "�صيتيزنز" بالتفريط باأي نقطة. ويف املجموعة الثالثة، 
ي�صتقبل اأياك�ض الهولندي الفائز باللقب القاري 4 مرات اآخرها عام 1995، 
حماولة  يف  ارينا"  ك��روي��ف  "يوهان  ملعب  على  المل���اين  دورمت��ون��د  بورو�صيا 
ويعتمد  الول���ني.  امل��ب��ارات��ني  يف  فوزهما  بعد  بينهما  ال�����ص��دارة  �صراكة  لف�ض 
الفريقان اأ�صلوبا هجوميا بحتا، حيث يقود الفريق الهولندي مهاجمه العاجي 
 .)1-5( ال��ربت��غ��ايل  �صبورتينغ  مرمى  يف  رباعية  �صاحب  هالر  �صيبا�صتيان 
و�صجل اأياك�ض مت�صدر الدوري الهولندي 30 هدفا يف 9 مباريات، اأي مبعدل 
يتاألق يف �صفوف دورمتوند جنمه  ال��واح��دة. يف حني  املباراة  يف  اأه��داف   3.2
لي�صاعد  املا�صي،  ال�صبوع  نهاية  املاعب  اإىل  العائد  هالند  اإرلينغ  الرنوجي 
فريقه للفوز على ماينت�ض -3�صفر بت�صجيله ثنائية. ويتاألق هالند حتديدا 
يف امل�صابقة القارية التي �صهدت ت�صجيله 21 هدفا يف 17 مباراة بح�صب وكالة 
"اأوبتا" لاح�صائيات، و49 هدفا يف 49 مباراة يف الدوري الملاين. ويف مباراة 
اأول  اأجل و�صع  �صبورتينغ من  الرتكي مع  ب�صيكتا�ض  يلتقي اجلريحان  ثانية، 
نقاط يف ح�صابهما. ويريد �صرييف تريا�صبول املولدايف، مفاجاأة دوري البطال 
عندما  �صجله  اىل  جديدة  �صحية  ا�صافة  الآن،  حتى 

يحل �صيفا على اإنرت ميان اليطايل.
بالفوز  م�����ص��واره  ا�صتهل  �صرييف  وك���ان 
ع��ل��ى ���ص��اخ��ت��ار دان��ي��ت�����ص��ك الوك����راين 
مفاجاأة  يحقق  ان  ق��ب��ل  -2�صفر، 
ري����ال مدريد  ب��ا���ص��ق��اط��ه  م���دوي���ة 
ح��ام��ل ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ص��ي يف عدد 
داره  م��رة( يف عقر  اللقاب )13 

الثانية. اجلولة  يف   1-2
مدريد  ري������ال  ي�����ص��ع��ى  امل���ق���اب���ل،  يف 
اىل ا���ص��ت��ع��ادة ت��وازن��ه م��ن خ��ال العودة 
�صاختار  مع  مباراته  من  الثاث  بالنقاط 
املخ�صرم  الفرن�صي  اأه��داف  معول على 
ب�صكل  يتاألق  ال��ذي  بنزمية  ك��رمي 

لفت هذا املو�صم.

•• فيال فيلها – الربتغال-وام:

را�صد  الإم�����ارات�����ي  ال��ب��ط��ل  اأه������دى 
ال��ق��م��زي ل��ق��ب م��ون��دي��ال ال����زوارق 
ل��ل��ف��ورم��ول 2 ال���ذي اأح����رزه م�صاء 
فيلها  فيا  مدينة  يف  الأول  اأم�����ض 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ب��ال��ربت��غ��ال 
و����ص���ع���ب الإم��������������ارات، وم���������ص����وؤويل 
للريا�صات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
ال�صيخ  راأ�صهم �صمو  البحرية وعلى 
ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�����ص��ت�����ص��ار  ن��ه��ي��ان 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة ، وال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  بن خليفة  �صلطان  بن 

النادي.
ال�صريعة  ال������زوارق  ف��ري��ق  واأح�����رز 
اأبوظبي  ب��ن��ادي   "  2 ف��ورم��ول   "
اللقب  البحرية  للريا�صات  الدويل 
 35 اأب��وظ��ب��ي  زورق  متكن  اأن  بعد 
حتقيق  م��ن  القمزي  را���ص��د  بقيادة 
الرئي�صي  ال�صباق  يف  الأول  امل��رك��ز 
البطولة  م���ن  اخل��ت��ام��ي��ة  ل��ل��ج��ول��ة 
ح��ظ��ي��ت مب�����ص��ارك��ة 16 زورق����ا من 
رفع  ال��ف��وز  وب��ه��ذا  جن�صيات.   10
 47 اإىل  ال��ق��م��زي ر���ص��ي��ده  را����ص���د 
ليتوج  ال���ع���ام  ال���رتت���ي���ب  يف  ن��ق��ط��ة 
تاريخه  يف  الثالثة  للمرة  باللقب 
يف  نف�صها  امل�صابقة  يف  اإجن���ازه  بعد 

مو�صمي 2017 و2019.
التي  وك���ان���ت اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة 
اأم�����ض الأول ق��د ب����داأت مع  اأق��ي��م��ت 
�صباق اأف�صل زمن والذي تفوق فيه 
ثم  زم��ن،  اأف�صل  بتحقيق  القمزي 
خال  نف�صه  بالتاألق  لحقا  ا�صتمر 
ال�����ص��ب��اق ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��ج��ول��ة حيث 
النطاقة  منذ  ال�����ص��دارة  يف  بقي 

العلم  رف����ع  حل��ظ��ة  وح��ت��ى  الأوىل 
دورات  ع��دد  واكتمال  ال�صطرجني، 
وح���ل يف  دورة،   45 وه���ي  ال�����ص��ب��اق 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ربت��غ��ايل دوارت����ي 
وثالثا   ،45 زورق  ع��ل��ى  بينيفتي 
زورق ال�صارقة 17 بقيادة فرديناند 

زيندبريجن.
" الإم����ارات وطن   : القمزي  وق���ال 
الت�صحيات،  كل  منا  ي�صتحق  غايل 
فيه  ن�����رد  اأن  مي���ك���ن  ����ص���يء  واأق�������ل 
اجل����م����ي����ل ه�����و ب�������ذل ك�����ل اجل����ه����د، 
وت�صدر  امل��راك��ز  لأف�����ص��ل  للو�صول 
ال��ع��ام وم��ع��ان��ق��ة الذهب،  ال��رتت��ي��ب 
كان مو�صما �صعبا، واملناف�صات كانت 
تعر�صت  وع��ن��دم��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  ق���وي���ة 
حل���ادث ان��ق��اب يف اجل��ول��ة الأوىل 
انطلقت  الأف�صل،  الزمن  �صباق  يف 
الرئي�صي،  ال�������ص���ب���اق  يف  م���ت���اأخ���را 
وح���ق���ق���ت امل�����رك�����ز اخل����ام���������ض ومل 
اإح�صل اإل على 7 نقاط، ومع ذلك 

اجلولت  يف  التعوي�ض  يف  اجتهدت 
التالية لأحقق املركز الأول مرتني 
وات�����ص��در ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام يف جولة 
والرتكيز  بالت�صميم  لكن   ، اخلتام 
باأف�صل  امل��و���ص��م  اأن��ه��ي��ت  وال�����ص��رب 

نتيجة".
الرميثي  ����ص���امل  وج����ه  ج��ه��ت��ه  م���ن 
رئ���ي�������ض ب��ع��ث��ة ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي يف 
ال�صيخ  �صمو  اإىل  التهنئة  البطولة 
ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�����ص��ت�����ص��ار  ن��ه��ي��ان 
اأبوظبي  رئي�ض الدولة رئي�ض نادي 
واإىل  البحرية،  للريا�صات  ال��دويل 
ال�صيخ حممد بن �صلطان بن خليفة 
ال���ن���ادي،  ن���ائ���ب رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
للفريق  املتوا�صل  ال��دع��م  اأن  واأك���د 
وتهيئة املناخ املنا�صب للمناف�صة من 
العوامل الرئي�صية التي �صاهمت يف 
حتقيق الإجن���از ال��ع��امل��ي. وق��ال : " 
مل ن�صل لهذا الإجناز ب�صهولة، بل 

نتاج عمل �صاق وبناء متوا�صل،  هو 
ال����ن����ادي،  اإدارة  م����ن  ك���ب���ري  ودع������م 
لكننا  الإفتتاحية  عانينا يف اجلولة 
قيمة  حققناه  م��ا  الأم���ل،  نفقد  مل 
تعك�ض  الإم���ارات،  لريا�صة  م�صافة 
ا�صرتاتيجية النادي التي ت�صتهدف 
دائ��م��ا ال��رق��م واح��د وامل��رك��ز الأول، 
لريا�صة  وال��ري��ادة  ال�صيادة  لتاأكيد 
واأ�صاف  الإم��ارات يف كل املحافل". 
ال���رم���ي���ث���ي: " ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل������زورق 
من�صور  ب����ق����ي����ادة   36 اأب����وظ����ب����ي 
امل��ن�����ص��وري، وال���ذي ي�����ص��ارك للمرة 
فاإنه مل يكمل   ، املو�صم  الأوىل هذا 
�صباق اجلولة اخلتامية ب�صبب عطل 
املناف�صة،  خ���ال  ل���ه  ت��ع��ر���ض  ف��ن��ي 
ونوؤكد اأن املن�صوري ما زال يف طور 
اك��ت�����ص��اب اخل����ربة وامل���ه���ارة، ونعول 
يكون  ك��ي  امل�صتقبل  يف  كثريا  عليه 
على  القادرين  الفريق  اأبطال  اأح��د 

حتقيق الإجنازات الدولية".

من  فيدرر  روجيه  الأ�صطوري  ال�صوي�صري  امل�صرب  ك��رة  جنم  خ��رج 
امل�صرب،  ك��رة  ملحرتيف  العاملي  الت�صنيف  يف  الأوائ����ل  الع�صرة  ن��ادي 
ويلز المريكية  انديان  دورة  بعد ختام  احل��ادي ع�صر  املركز  ليحتل 
املركز  اإىل  وارتقاءه  نوري  الربيطاين كامريون  تتويج  �صهدت  التي 
ان  التاريخ بعد  اأن�ض جابر  التون�صية  اخلام�ض ع�صر، يف حني دخلت 
اأ�صبحت اأول لعبة عربية تدخل نادي الع�صر الأوليات بعد بلوغها 

ن�صف النهائي يف الدورة المريكية.
واأّدى غياب فيدرر الذي يتعافى من عملية جراحية يف ركبته، عن 
البولندي  بلوغ  جانب  اإىل  نقطة،   480 خ�صارته  اإىل  ويلز  اإن��دي��ان 
هوبرت هوركا�ض، ثمن نهائي الدورة الأمريكية و�صعوده اىل املركز 

العا�صر.
وعاد فيدرر اإىل املاعب الربيع املا�صي بعد غياب عن عام 2020، 
لكن  الركبة.  يف  جراحية  وعمليات  "كوفيد19-"  جائحة  ب�صبب 
نهائي بطولة  رب��ع  بينها  ذل��ك احل��ني  م��ب��اراة منذ   13 بعد خو�صه 

بعد  اأن��ه��ى مو�صمه  ال��ك��ربى،  الأرب����ع  ال��ب��ط��ولت  ثالثة  ومي��ب��ل��دون، 
البطولة الإنكليزية ب�صبب اأمل يف ركبته.

ت��راج��ع��ه يف الت�صنيف  اإىل  امل��اع��ب  امل��ط��ول ع��ن  ال��غ��ي��اب  واأدى ه��ذا 
العاملي حيث كان يحتل املركز اخلام�ض يف بداية العام.

وم��ن امل��ف��ارق��ات، ف��اإن هوركا�ض ال��ذي ت�صبب يف خ��روج��ه م��ن قائمة 
ال��ع�����ص��رة الأوائ������ل، ه��و نف�صه م��ن اأخ���رج���ه م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي بطولة 

وميبلدون يف متوز/يوليو املا�صي.
ال�صيف،  ه��ذا  الأرب��ع��ني  م��ي��اده  بعيد  ال���ذي احتفل  ف��ي��درر  ودخ���ل 
2002، ومل يخرج منها  اأيار/مايو   20 الأوائ��ل يف  الع�صرة  قائمة 
اإل لب�صعة اأ�صابيع بني متوز/يوليو وت�صرين الأول/اأكتوبر 2002 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  اإىل   2016 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين  وم��ن 

متوز/يوليو  م��ن  اع��ت��ب��ارا   2016 مو�صم  اأوق���ف  عندما   2017
لعاج ركبته.

ورغم تقدمه يف ال�صن وم�صاكل يف ركبته ل يفكر ال�صوي�صري الفائز 
ب�20 لقبا كبريا، يف اإنهاء م�صريته. وقال يف منت�صف اأيلول/�صبتمرب 
املا�صي "الأ�صواأ ورائي واأتطلع بفارغ ال�صرب لكل �صيء مقبل"، دون 
اأن يك�صف عن موعد عودته اإىل املاعب، معتربا اأن "الأمر �صيحتاج 

قليًا من ال�صرب".
يف املقابل، ارتقى نوري الذي بات اأول بريطاين يتوج بطا يف انديان 
ويلز على ح�صاب اجلورجي نيكولوز با�صيا�صفيلي، 11 مركزا وبات 

يحتل املركز اخلام�ض ع�صر يف الت�صنيف.
اأما جابر، فخا�صت دورة انديان ويلز وهي حتتل جابر املركز الرابع 

ممثل  احتله  مركز  اأف�صل  وهو  املحرتفات،  ت�صنيف  يف  حاليا  ع�صر 
 2003 عامي  العيناوي يف  يون�ض  املغربي  وك��ان  الفئتني،  عربي يف 
الع�صر  ن��ادي  دخلت  النهائي،  ن�صف  ال��دور  بلوغها  وبعد  و2004. 

الوليات للمرة الوىل يف م�صريتها باحتالها املركز الثامن.
وقتها، وحتديدا يف الفرتة بني الأول من كانون الأول/يناير 2000 
املحرتفني  ال��اع��ب��ني  راب��ط��ة  اع��ت��م��دت   ،2009 اآذار/م���ار����ض  حتى 
ت�صنيفا ياأخذ يف العتبار نتائج املو�صم الواحد فقط، وهو الت�صنيف 
املعتمد حاليا لتحديد اأف�صل ثمانية لعبني وثماين لعبات خلو�ض 

بطولة املا�صرتز اخلتامية لدى الرجال وال�صيدات.
وغّردت جابر معّلقة على خرب دخولها الع�صر الأوليات "ثقوا"، فيما 

كتبت امل�صنفة اأوىل عاملياً �صابقاً البلجيكية كيم كاي�صرتز "رائع".
 13 14 مركزا لتحتل املرتبة  اأما ال�صبانية باول بادو�صا ف�صعدت 
يف ت�صنيف الاعبات وذلك بعد تتويجها يف انديان ويلز على ح�صاب 

البيارو�صية فيكتوريا ازارنكا.

اأن�س جابر اأول عربية تدخل يف نادي الع�شرة يف كرة امل�شرب 

•• دبي-الفجر:

قام وفد احتاد الإمارات لكرة القدم 
اأم�ض الأول بزيارة تفقدية ل�صتاد 
�صيتحت�صن  ال��ذي  الفجرية  ن��ادي 
من  اخلام�صة  املجموعة  مباريات 
نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�صفيات 
للفرتة  عاماً   23 اآ�صيا حتت  كا�ض 
اجلاري  اأكتوبر   30 اإىل   24 م��ن 
مب�صاركة منتخبنا الأوملبي وُعمان 

وقريغ�صتان والهند .
املكون من عبداهلل  الوفد  وحر�ض 
املنتخبات  جل��ن��ة  ع�����ص��و  ���ص��ل��ط��ان 
ورا�صد عامر مدير اإدارة املنتخبات 
الوطنية وال�صوؤون الفنية ، و�صامل 
 ، الإع�������ام  اإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي 
وح�������ص���ان ف��ه��د رئ��ي�����ض ق�����ص��م دعم 
وحممد   ، ال���وط���ن���ي���ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
، وح�صن  الفعاليات  جا�صر م�صرف 
امل�صاندة  اخل���دم���ات  م���ن  ال��ي��ح��ي��ى 

والدكتور عبداهلل بارون والدكتور 
على  ال��ط��ب��ي��ة  الإدارة  م���ن  زوران 
زيارة ناديي خورفكان واحتاد كلباء 
احل�ص�ض  ���ص��ي��ح��ت�����ص��ن��ان  ال��ل��ذي��ن 

امل�صاركة،  للمنتخبات  التدرييبة 
توفري  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د  مت  ح���ي���ث 
ك���ل الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة بهذه 

املنتخبات.

كما مت زيارة ملعب الفجرية الذي 
مت  ح��ي��ث   ، امل��ب��اري��ات  �صي�صت�صيف 
الطاع على كافة املرافق التابعة 
تبديل  غ������رف  م���ن���ه���ا   ، ل��ل��م��ل��ع��ب 

املاب�ض وقاعة املوؤمترات ال�صحفية 
فح�ض  وغرفة  املختلطة  واملنطقة 
الرئي�صية  وامل��ق�����ص��ورة  املن�صاطات 
من  والتحقق   ، الإع��ام��ي  واملركز 

تطبيق كل الإج��راءات الحرتازية 
حفاظاً على ال�صامة العامة .

اأندية  بتعاون  ال��ك��رة  واأ���ص��اد احت��اد 
ال����ف����ج����رية وخ�����ورف�����ك�����ان واحت������اد 

الإماراتية  الأن���دي���ة  وك��اف��ة  ك��ل��ب��اء 
ال��ت��ي حت��ر���ض على ت��ق��دمي الدعم 
مل���ن���ت���خ���ب���ات���ن���ا ال����وط����ن����ي����ة خ����ال 
واملباريات  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع�����ص��ك��رات 

، وك���ذل���ك  ال�����ودي�����ة وال���ر����ص���م���ي���ة 
ت���ن���ظ���ي���م مميز  ع����ل����ى  احل������ر�������ض 
التي  والدولية  القارية  للبطولت 

ت�صت�صيفها الدولة. 

خلل زيارة تفقدية مللعب املباريات وملعب التدريب والفنادق

احتاد الكرة يطلع على اآخر التح�شريات اخلا�شة با�شت�شافة الفجرية ملباريات الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اآ�شيا حتت 23 عامًا

مهمة �سهلة ل�سان جرمان ومان�س�سرت �سيتي 

 ليفربول بقيادة �شالح لالقرتاب من التاأهل بدوري الأبطال 

القمزي: الت�شميم والرتكيز وراء الإجناز 
الكبري يف مونديال الزوارق ال�شريعة



ي�شنع دواء معقدا يف املنزل لإنقاذ ابنه 
"الأبوة"، عندما جلاأ حللول علمية،  مثل رجل �صيني اأبهى �صور 
مبر�ض  امل�صاب  ال�صغري  ابنه  حياة  لإنقاذ  منزيل،  دواء  ل�صناعة 

خطري.
وي،  �صو  اأن  بو�صت"  مورنينغ  ت�صاينا  "�صاوث  �صحيفة  واأ���ص��ارت 
���ص��اح��ب م��ت��ج��ر ي��ع��م��ل ع���رب الإن���رتن���ت م���ن م��دي��ن��ة ك��ومن��ي��ن��غ يف 
حمافظة يونان ال�صينية، واجه ماأ�صاة حقيقية عندما قيل له اإن 
ابنه البالغ عاما واحدا من عمره، م�صاب مبر�ض مينكي�ض، وهو 
خايا  يف  النحا�ض  نقل  عملية  با�صطراب  ي�صبب  وراث���ي  مر�ض 

اجل�صم.
وي�صيب هذا املر�ض النادر جدا حوايل واحد من كل 100 األف اإىل 
200 األف من حديثي ال��ولدة، والذين ل تدوم حياتهم يف اأغلب 

الأحيان اأكرث من 3 �صنوات.
وبعد اأن تبني اأن اأ�صاليب عاج جتريبية يف امل�صت�صفى ل تفيد ابنه 
على الإطاق، �صمم الرجل على احل�صول على مادة هي�صتيدين 
كان  ال�صني  يف  اإل��ي��ه  الو�صول  لكن  للعاج،  ال�صرورية  النحا�ض 
ا�صتحالة احل�صول عليها من اخلارج  اإىل جانب  اإمكانياته،  خارج 

يف ظل قيود كورونا.
واأ�صارت ال�صحيفة اأن �صو وي توجه يف البداية اإىل �صركات كيميائية 
كان مرتفعا جدا،  �صعرها  لكن  منها،  النحا�ض  هي�صتيدين  ل�صراء 
ف�صا عن اأن عملية احل�صول على موافقة اجلهات الر�صمية على 
مل  ال��ذي  الرجل  ق��رر  وعندها  �صنوات.  �صت�صتغرق  كانت  �صرائها 
يفقه يف الكيمياء، اأن يدر�ض هذا العلم بنف�صه من اأجل احل�صول 

على هي�صتيدين النحا�ض املن�صود يف املنزل.

جدة فل�شطينية تتخرج من اجلامعة بعمر ال�85 
الفل�صطينية جهاد بطو )85  تنتظم فيها اجل��دة  اآخ��ر مرة  كانت 
عاما( يف �صف درا�صي باملدر�صة عندما كان عمرها نحو 12 عاما، 
عام  الفل�صطينيني  ن��زوح  ب�صبب  املدر�صة  ل��رتك  بعدها  وا�صطرت 

.1948
وبعد مرور ع�صرات ال�صنني من تركها التعليم النظامي، تخرجت 
احلاجة جهاد )اأُم �صهيل( اأخريا من اجلامعة وح�صلت على درجة 
كانت  التي  برا  كفر  ال�صرعية يف  العلوم  كلية  علمية جامعية من 

التحقت بها عام 2018.
اأُم �صهيل، وهي من مواليد نابل�ض عام 1936 وتزوجت يف  وكانت 
النا�صرة، معتادة على الدرا�صة مع اأبنائها، ومبرور الزمن ح�صلت 

على دورات تعليمية يف اللغات والدين والريا�صيات.
التعليم جمددا  اأبناء، لانتظام يف  اأُم ل�صبعة  وعادت اجلدة، وهي 

وعمرها 81 عاماً لتثبت للعامل اأن العمر جمرد رقم.
واأخرياً حققت حلمها باعتمار قبعة وثوب التخرج الف�صفا�ض هذا 

العام بعد ح�صولها على درجة جامعية يف العلوم ال�صرعية.
بجائحة  العامل  اأنحاء  يف  الطاب  مايني  درا�صة  تاأثرت  ومثلما 
باجلائحة  ال�صرعية  العلوم  كلية  يف  اجلدة  درا�صة  تاأثرت  كورونا، 
والدرا�صة  الكمبيوتر  جهاز  مع  التعامل  كيفية  لتتعلم  وا�صطرت 

عن بعد.
وتو�صح اجلدة اأُم �صهيل اأن اأكرث ما اأ�صعدها هو اإ�صادة مدير الكلية 
كذلك  اأك���دت  التي  اجل���دة،  وحُت��ب  التخرج،  حفل  يف  ل�صيما  بها، 
الن�صاء  العطاء وتتمنى لو حتذو كل  الأم��ل،  يبلغ  العمر  اأن طول 

حذوها، وتتوىل الآن تعليم الن�صاء يف جمتمعها.

   بانوراما
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من بطل اإىل قاتل.. ق�شة رجل �شغل بال املاليني 
منذ اأكرث من اأ�صبوع، تطارد ال�صرطة ال�صينية رجا قتل اثنني من جريانه واأ�صاب 3 اآخرين، لكن الأمر ال�صادم يف 

ق�صة هو ردود فعل اجلماهري املتعاطفة مع القاتل.
وتقول ال�صرطة ال�صينية اإنها تطارد "اأو جيزونغ" البالغ من العمر )55 عاما(، بعدما فر من قريته يف مقاطعة 

فوجيان، جنوب �صرقي ال�صني.
ومل تكتف احلكومة املحلية مبراقبة الو�صع عن كثب، بل تدخلت عار�صة مكافاأة مالية ملن يديل مبعلومات عن 
لكن  ال�صينيني،  مايني  اهتمام  على  رجل  مطاردة  وا�صتحوذت  وفاته.  تثبت  اأدل��ة  تقدمي  اأو  القاتل  وج��ود  مكان 
املفاجئ هو اأن كثريا منهم ل يريدون روؤية الرجل يف قب�صة ال�صرطة، بل على العك�ض من ذلك، ياأملون يف اأن يظل 
حرا طليقا. وكتب اأحد م�صتخدمي موقع "ويبو"، وهي من�صة �صينية �صبيهة مبوقع "تويرت": يا عم.. اهرب، اآمل 

اأن جتد ال�صعادة فيما تبقى من حياتك".
وتقول �صبكة "�صي اإن اإن" الأمريكية اإن التعاطف الذي ظهر مع القاتل الهارب اأمر غري معتاد مع قاتل مزعوم يف 

ال�صني، حيث يعاقب مرتكب هذا اجلرم بالإعدام.
وبح�صب ال�صرطة ال�صينية، فاإن الرجل الهارب هو امل�صتبه الرئي�صي يف هجوم وقع يوم 10 اأكتوبر اجلاري.

ومل تقدم ال�صرطة اأي تفا�صيل عن الهجوم، بينما ذكرت و�صائل اإعام حملية قاتل اإن ال�صحايا ينتمون اإىل اأجيال 
خمتلفة وكانوا جريان القاتل.
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تعي�س مع جثة يف املنزل املجاور 
ت��وك عن  تيك  اإح��دى م�صتخدمات  ك�صفت  الهالووين،  اأي��ام من عيد  قبل 
نحو  عا�صت  حيث  اأجن��ل��و���ض،  لو�ض  يف  مبنزلها  معها  وقعت  مرعبة  ق�صة 

�صهرين على بعد خطوات قليلة من جثة متعفنة يف املنزل املجاور.
وب��اء كورونا  ب��داأ  املا�صي، عندما  ال��ع��ام  م��ن  )اأي���ار(  ب���داأت يف مايو  الق�صة 
بالنت�صار ب�صكل كبري، وكان غالبية النا�ض يف الوليات املتحدة حمبو�صني 
ا�صتوديو  �صقة  بايلي مبفردها يف  ريغان  وعا�صت  �صهرين،  ملدة  منازلهم  يف 
م�صاحتها 250 قدًما مربًعا يف لو�ض اأجنلو�ض، عندما بداأت تاحظ رائحة 
كريهة جعلتها ت�صعر بالتوعك. وبالإ�صافة اإىل الرائحة الغريبة، لحظت 
دفعها  مما  �صقتها،  يف  والعناكب  احل�صرات  من  متزايد  عدد  ظهور  ريغان 
اإىل تقدمي �صكوى اإىل مدير املبنى، الذي قال اإنها لن تتمكن من اخلروج 
والتحقق من �صبب ذلك ب�صبب الوباء. وقالت ريغان وهي ت�صف الرائحة 
الكريهة التي نغ�صت حياتها "ب�صدق، كان اأف�صل و�صف يل لهذه الرائحة 
اأنها ت�صبه نوًعا ما �صمكة ميتة. وبداأت اأفكر رمبا جاري الذي يعي�ض على 
مييني قد مات كلبه اأو حدث �صيء ما و�صعرت بالقلق حًقا، لكن مدير املبنى 

اأخربين اأنني ل اأ�صتطيع اأن اأطرق اأبواب اجلريان واأ�صايقهم".
����ص���وءاً، مم��ا دف���ع ري��غ��ان لا�صتعانة  ال��رائ��ح��ة  ال��وق��ت ازدادت  وم���ع م���رور 

بال�صرطة، على الرغم من اأن مدير املبنى كان يرف�ض ذلك.

فيلم الرعب  هالوين كيلز  يت�شدر �شباك التذاكر
ت�صّدر فيلم "هالوين كيلز" �صباك التذاكر يف ال�صالت الأمريكية ال�صمالية 
خال عطلة الأ�صبوع، مع اقرتاب عيد هالوين، حمققا عائدات بلغت 50 
"اإكزبيرت  �صركة  اأرق���ام  اأظ��ه��رت  م��ا  على  الأول،  اأ�صبوعه  يف  دولر  مليون 

ريلي�صنز" املتخ�ص�صة ال�صادرة  اأم�ض الثنني.
اجل��ائ��ح��ة يحقق  خ���ال  رع���ب  ف��ي��ل��م  كيلز" اأك����رث  "هالوين  ب���ات  وب��ذل��ك 
اإيرادات يف الأ�صبوع الأول لعر�صه، متقدما على "اإيه كوايت باي�ض: بارت 
التدفقي  البث  الفيلم على من�صة  توفري  دولر(، رغم  )47،5 مليون   "2

الكبرية. ال�صا�صة  على  عر�صه  مع  "بيكوك" بالتزامن 
 ،2018 "هالوين" الذي عر�ض عام  "هالوين كيلز" تكملة لفيلم  وي�صّكل 
وتتوىل املمثلة جيمي يل كورتي�ض جمدداً دور البطولة من خال جت�صيدها 

�صخ�صية لوري �صرتود، وي�صاركها نيك كا�صل يف دور مايكل مايرز.
املركز  اإىل  اأفام �صل�صلة جيم�ض بوند،  اأحدث  "نو تامي تو داي"،  وتراجع 
مقت�صرًة  الفائت،  الأ�صبوع  عن  ح��اداً  انخفا�صاً  مداخله  �صهدت  اإذ  الثاين، 
على 24،3 مليون دولر. و�صيكون هذا الفيلم اآخر عمل من هذه ال�صل�صلة 
يتوىل بطولته املمثل الربيطاين دانييل كريغ. وحّل فيلم "فينوم: لت ذير 
الفيلم  بطولة  وي��وؤدي  دولر.  مليون  ب�16،5  الثالث  املركز  كارجن" يف  بي 
اإي��دي بروك  املمثل الربيطاين توم ه��اردي يف دور ال�صحايف ال�صتق�صائي 

كورتني كاردا�شيان تن�شر 
�شورها برفقة حبيبها

ن�����ص��رت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع  
لها  ����ص���وراً  كاردا�صيان   ك��ورت��ن��ي 
ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ص���ة على 
اأثناء  الجتماعي  التوا�صل  موقع 
تواجدها برفقة حبيبها املو�صيقي  

ترافي�ض باركر  وهي تاعبه.
م���ت���اب���ع���و ك�����اردا������ص�����ي�����ان ان���ه���ال���وا 
موؤكدين  ال�صور،  على  بالتعليقات 
اأن��ه��م��ا ث��ن��ائ��ي رائ�����ع، خ��ا���ص��ة بعد 
ظ��ه��وره��م��ا ���ص��وي��اً يف ال��ع��دي��د من 

املنا�صبات موؤخراً.
كانت  كورتني  اأن  بالذكر،  اجلدير 
ق��د ن�����ص��رت ���ص��اب��ق��اً ���ص��وراً ل��ه��ا من 
ال����ذي ق�صته  ل��ق��ط��ات لأ���ص��ب��وع��ه��ا 
اأحد  يف  وظ��ه��رت  حبيبها،  ب��رف��ق��ة 

ال�صور وهي مت�صك يده .
باقات  وب��ني  رومان�صية  اأج��واء  ويف 
ال������ورود احل��م��ر وال�����ص��م��وع، طلب 
كاردا�صيان   ال��ن��ج��م��ة  ي����ّد  ب���ارك���ر  
ب���ع���د ق�صة  ع���ل���ى ����ص���اط���ئ ال���ب���ح���ر 
ج��م��ع��ت��ه��م��ا، وعلقت  ح���ب ط��وي��ل��ة 
ن�صرتها  التي  ال�صور  على  كورتني 
موقع  على  اخل��ا���ض  ح�صابها  ع��رب 
"اإىل  كاتبة:  الجتماعي  التوا�صل 

الأبد ترافي�ض باركر".

ك�شف تطورات احلالة 
ال�شحية لوائل كفوري 

اللبناين  ال���ف���ن���ان  ت���ع���ّر����ض  ب���ع���د 
وائ��ل ك��ف��وري حل��ادث �صري مرّوع، 
�صمايل  املا�صي،  اجلمعة  ي��وم  ليل 
اإىل حتّطم  اأّدى  ب��ريوت،  العا�صمة 
امل�صت�صفى،  اإىل  ودخ��ول��ه  �صيارته، 
اأ�صارت م�صادر طبية خا�صة ملوقع 
"�صكاي نيوز عربية" اإىل اأن كفوري 
الأح���د  م�����ص��اء  امل�صت�صفى  "غادر 
وه��و بحاجة ملزيد م��ن ال��راح��ة يف 
"كان  امل�صادر:  واأ�صافت  منزله". 
من املفرت�ض اأن يخرج كفوري يوم 
ال�صبت من امل�صت�صفى، لكن الأطباء 
لغاية  املراقبة  حتت  بقاءه  ف�صلوا 
اأي نزيف  م��ن  م�صاء الأح���د خ��وف��اً 

قد يطراأ فجاأة".
واأردفت: "كما �صمح له قبل املغادرة 
ب���زي���ارة الأ����ص���دق���اء وامل��ق��رب��ني يف 

غرفته اخلا�صة ولدقائق قليلة".
وت���ع���ّر����ض ك���ف���وري ل���ر����ص���و����ضٍ يف 
اإبقاءه  ا�صتوجبت  ووج��ه��ه  ج�صمه 
وقٍت  يف  ل��ي��وم��ني،  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
باأّن  منه  املقّربني  من  ع��دٌد  طماأن 
ح��ال��ت��ه ال�����ص��ح��ّي��ة م�����ص��ت��ق��ّرة وهو 
ن�صاطه  ي�صتاأنف  اأن  وميكنه  بخري 
كفوري  وت���ل���ق���ى  ق���ري���ب���اً.  ال���ف���ّن���ي 
يف  امل��ع��ون��ات  م�صت�صفى  يف  ال��ع��اج 
العا�صمة  ���ص��م��ايل  ج��ب��ي��ل  م��دي��ن��ة 
بريوت بروح اإيجابية وحر�ض على 
اأ�صافت  ك��م��ا  اأ���ص��دق��ائ��ه  مم��ازح��ة 
التوا�صل  مواقع  و�صجت  امل�صادر. 
الج���ت���م���اع���ي يف ل���ب���ن���ان وال���ع���امل 
املحلية  الإع���ام  وو���ص��ائ��ل  العربي 
الفنان  ت��ع��ر���ض  ب��خ��رب  وال��ع��رب��ي��ة 
كفوري للحادث املروع على اخلط 
ال�صريع يف منطقة جبيل ودخوله 

اإىل امل�صت�صفى.

اأونور تونا ب�شورة من 
كوالي�س ال�شجني

ت��رك��ي��ة �صورة  اإع������ام  ن�����ص��رت و����ص���ائ���ل 
كولي�ض  تونا  من  الرتكي  اأونور  للممثل 
 " عنوان  ال��ذي يحمل  م�صل�صله اجلديد 

ال�صجني "، اإذ يج�صد فيه �صخ�صية فرات 
ال�صورة رواجا كبريا  نالت  بولوت. وقد 

بني رواد مواقع التوا�صل الجتماعي.
موؤخرا يف  �صارك  تونا  اأن  ذك��ره  اجلدير 
ويتحدث  املعجزة"،  "الطبيب  م�صل�صل 
�صاب تركي يدعى  عن ق�صة حب جتمع 
تخلت  التوحد،  مبر�ض  م�صاب  "وفا" 
ويتبناه  ال�����ص��ارع،  يف  ورم��ت��ه  عائلته  عنه 
طبيب م�صهور ومدير م�صت�صفى، ويعلمه 
كيفية اإجراء العمليات اجلراحية بعد اأن 
الطب،  براعة كبرية يف جم��ال  فيه  مل�ض 
املر�صى  ع�����اج  يف  ب���ق���درات���ه  مت���ي���ز  اإذ 

وت�صخي�ض حالتهم.

طعنت زوجها ب�شبب الغ�شيل
ب�"�صكني" اأثناء  اأقدمت امراأة م�صرية على طعن زوجها 
طعني  بجرح  لإ�صابته  اأدى  ما  بينهما،  حدثت  م�صاجرة 
نافذ يف البطن، وذلك بعد اأن اختلفا علي غ�صيل ماب�صه 
مبحافظة الدقهلية. وروى الزوج تفا�صيل احلادث، حيث 
اإىل  اأبناء، م�صريا   3 اأع��وام ولديه   9 اإن��ه متزوج منذ  قال 
اأنهم كانوا يعي�صون يف �صعادة حتى قيامه بت�صجيل مليكة 
املنزل با�صم الزوجة ومن هنا بداأ اخلاف. واأ�صار الزوج يف 
ت�صريح خا�ض ل�"�صكاي نيوز عربية" اإىل اأن الزوجة قامت 
بتهديده بالقتل اأكرث من مرة كلما طلب منها �صيء حتي 
نفذت تهديدها وطعنته بال�صكني اأمام اأبناءه. وتابع الزوج 
بالكامل  ماب�صه  بو�صع  الزوجة  قامت  الواقعة  يوم  اأن��ه 
يف املياه وتركتها، لي�صتيقظ يف اليوم التايل ليجد جميع 
لعدم وجود  قام مبعاتبتها  اأنه  املياه، م�صريا  ماب�صي يف 
ماب�ض يخرج بها اإىل عمله. واأ�صاف اأنه حدثت م�صاجرة 
املطبخ وقامت  ت�صتل �صكني  باأنها  اإثر ذلك، وفوجئ  على 
اأ�صدقاءه  اأح��د  جاء  حتى  دمائه  يف  غرقا  وتركته  بطعنه 

فقام بنقله اإىل امل�صت�صفى يف حالة خطرة.

تزوجت دون رغبته.. ففعل الأب ما ل يتخيله عقل
واأطفالهن  ابنتيه  قتل  باك�صتانيا  اإن  ال�صرطة  اأع��ل��ن��ت 
الأربعة باإ�صرام النار يف البيت الذي يقيمون فيه لزواج 

اإحدى البنتني على غري اإرادته.
ال�����ص��رط��ة لل�صحفيني عرب  امل��ج��ي��د م�����ص��وؤول  وق���ال ع��ب��د 
الهاتف اإن ال�صرطة تاحق املتهم ويدعى من�صور ح�صني 
فيه  تقيم  ال��ذي  البيت،  يف  النار  اأ�صعل  اأن��ه  يف  لا�صتباه 
كرخفي  مظفر  مبنطقة  قرية  يف  وم��ي،  فوزية  البنتان 
و�صط باك�صتان. وقال عبد املجيد اإن زوج مي مات اأي�صا 
يف احلريق. واأ�صاف امل�صوؤول الباك�صتاين اأن البنة الأوىل 
18 �صهرا  ف��وزي��ة ت��زوج��ت حم��ب��وب اأح��م��د منذ ح���وايل 
ملا يحدث  والدها بعد ق�صة حب خافا  على غري رغبة 
يف الزواج التقليدي. وقال امل�صوؤول: "وقع احلادث نتيجة 

اخلاف بني الأ�صرتني على الزواج بعد ق�صة حب".
اأنه  وذكر الزوج الناجي من احلريق يف حتقيق ال�صرطة 
البيت  �صاهد  واأن��ه  النار  ا�صتعال  وق��ت  البيت  يف  يكن  مل 

يحرتق بعد اأن عاد من عمله يف ال�صباح الباكر. .

كم تبلغ ثروة ابنة امللياردير بيل غيت�س؟
من  البالغة  غيت�ض،  جينيفر  الأم��ريك��ي��ة  ال�صابة  تعرف 
العمر 25 عاما، باأنها ابنة امللياردير بيل غيت�ض وزوجته 

ال�صابقة ميليندا، كما اأنها مهوو�صة بعامل اخليول.
وتتحدث و�صائل الإعام، هذه الأيام، باإ�صهاب عن جينيفر، 
من  البالغ  ن�صار،  نائل  امل�صري  ال�صاب  من  زواجها  بعد 
نت  "�صيليربيتي  موقع  ذك��ر  ما  ووف��ق  عاما.   30 العمر 
العامل،  واأغنياء  امل�صاهري  اأخبار  يف  املتخ�ص�ض  وورث"، 
اأنه  20 مليون دولر. كما  فاإن �صايف ثروة جينيفر تبلغ 
اأن ترث البنة الكربى للملياردير بيل، جزءا  من املقرر 
اأن كل  اأعلن غيت�ض   ،2017 ع��ام  وال��ده��ا. ويف  ث��روة  من 
اأطفاله الثاثة، جينيفر وفيبي وروري، �صيح�صلون على 
10 مايني دولر لكل منهم، فيما �صتذهب باقي اأمواله 

اإىل موؤ�ص�صة العائلة.
 ،2021 اأغ�صط�ض  يف  وميليندا  بيل  ط��اق  بعد  اأن���ه  اإل 

يرجح خرباء اأن ي�صهد مرياث الأبناء بع�ض التغيريات.

لعبة احلبار ت�شاعد مقهى على 
التعايف من كورونا 

يحاول مقهى اإندوني�صي ال�صتفادة من النجاح الذي 
على  احلبار"  "لعبة  جيم(  )�صكويد  م�صل�صل  حققه 
اأمل تعزيز تعافيه من اآثار جائحة كورونا من خال 
اإعادة عر�ض بع�ض الألعاب من امل�صل�صل التلفزيوين 

الكوري اجلنوبي يف ف�صاء املقهى.
موظفون  يقوم  نيون  اأ���ص��واء  بها  مظلمة  غرفة  ويف 
املثري  امل�صل�صل  يف  امل��ق��ن��ع��ني  احل���را����ض  زي  ي���رت���دون 
حاملني  الزبائن  با�صتقبال  حلقات  ت�صع  من  املوؤلف 
م�صد�صات لعبة ويوجهونهم نحو نهاية الغرفة حيث 

تبداأ لعبة "ال�صوء الأحمر وال�صوء الأخ�صر".
يتجمدون  ث��م  طريق  ع��رب  ب�صرعة  الزبائن  وي�صري 
عند �صماع �صوت الأوامر باللغة الكورية، منغم�صني 
متاماً يف اللعبة، على الرغم من عودة الفائزين اإىل 

منازلهم دون اأي جوائز.

وياأتي كل يوم اإىل مقهى �صرتوبريي اأكرث من 200 
زبون جذبتهم األعاب م�صل�صل �صبكة نتفليك�ض.

وقال بوترا بريادي �صاحب املقهى البالغ من العمر 
قيود على  كانت هناك  ذل��ك، عندما  "قبل  39 عاما 
ولكن  ح���اد.  ب�صكل  دخلنا  انخف�ض  املجتمع  ن�صاط 
التعايف  يف  مبيعاتنا  ب��داأت  القيود  ه��ذه  تخفيف  بعد 

والزيادة ب�صكل طفيف.
ارتفعت  جيم  �صكويد  فعاليات  بداأنا  اأن  بعد  "ولكن 
امل�صل�صل  ويف  الفور".  على  ملحوظ  ب�صكل  مبيعاتنا 
امل��ث��ري ي��ل��ع��ب م��ت��ن��اف�����ص��ون مي����رون ب�����ص��ائ��ق��ة مالية 
للح�صول  اأطفال لكن لها تبعات مميتة �صعياً  األعاب 
على جائزة قدرها 45.6 مليار وون )38.58 مليون 
بداية  منذ  العامل  يف  �صجة  امل�صل�صل  ويثري  دولر(. 

بثه يف �صبتمرب واأ�صبح حمل اهتمام عاملي.

كاثرين , دوقة كامربيدج على خ�سبة امل�سرح , خلل حفل توزيع جوائز اإيرث �سوت الأول يف الك�سندرا بال�ش يف لندن. رويرتز

حممد �شالح يف �شيافة الأمري وليام
�صاح،  حممد  امل�صري  النجم  كامربيدج،  دوق  ويليام،  الأم��ري  ا�صتقبل 
يف  اأق��ي��م  �صوت" ال��ذي  "اإيرث  ج��ائ��زة  حفل  خلفية  على  ليفربول،  جناح 

العا�صمة الإجنليزية لندن للمرة الأوىل، م�صاء اأم�ض الأول الأحد.
الأ�صخا�ض  ملكافاأة  كامربيدج  دوق  قبل  ال�صنوية من  اجلوائز  اإن�صاء  ومت 

الذين يحاولون اإنقاذ الكوكب ب�صتى الطرق املختلفة.
اأعماله، رامي عبا�ض، و�صوهد وهو  وح�صر �صاح يف احلفل رفقة وكيل 

يتحدث مع الأمري ويليام وزوجته كاثرين، دوقة كامربيدج.
واألقى حممد �صاح خطابا بعد تلقيه ت�صفيقا حارا من احل�صور، وقال: 
"م�صاء اخلري، اأنا �صعيد لوجودي هنا يف هذا احلفل املذهل والرائع، اأنا 

متحم�ض لذلك، لأنني ن�صاأت بجوار املياه، مياه البحر املتو�صط".
لنا،  بالن�صبة  حيوي  عن�صر  "املياه  ع��ام��ا:   29 البالغ  ال��اع��ب  واأ���ص��اف 
وللكوكب باأكمله، البحار واملحيطات، قد يكون هناك با�صتيك اأكرث من 

الأ�صماك يف املحيط ما مل نفعل �صيئا جتاه هذا الآن".


