
   

الإمارات الأوىل عربيا والـ30 عامليا يف 
م�ؤ�سر الأداء ال�سناعي التناف�سي العاملي

•• اأبوظبي-وام:

تقدمت دولة الإم��ارات خم�س مراتب على م�شت�ى العامل يف م�ؤ�شر 
الأمم  منظمة  عن  �شن�ياً  ي�شدر  ال��ذي  التناف�شي  ال�شناعي  الأداء 
املتحدة للتنمية ال�شناعية ي�نيدو وفق تقييم عام 2021, وحافظت 
دولة الإمارات على ت�شدرها قائمة الدول العربية يف امل�ؤ�شر, وذلك 
يف �شهادة دولية جديدة على املكانة الرا�شخة لل�شناعة ال�طنية وبيئة 
الأعمال يف الدولة, والتي تتجه نح� املزيد من التعزيز والتمكني مع 

اإطالق ال�شرتاتيجية ال�طنية لل�شناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة.
امل�ؤ�شر  30 يف  امل��رك��ز  اإىل   35 امل��رك��ز  الإم����ارات م��ن  وتقدمت دول��ة 
الذي ير�شد اأداء 152 دولة, مت�شدرة بذلك اأداء الدول اخلليجية 
ت�شع مراتب يف  تقدمت خالله  ت�شاعدياً  لت�ا�شل م�شاراً  والعربية, 

امل�ؤ�شر خالل ال�شن�ات الأربع الأخرية.          )التفا�شيل �س15(

رئي�س مركز نزارباييف حلوار الأديان لـ )وام( : 
الإمارات دولة ع�سرية �سماتها 

الت�سامح والتعاي�ش والأخ�ة الإن�سانية
•• نور �سلطان-وام:

اأكد �شعادة ب�لت �شار�شينباييف رئي�س جمل�س اإدارة مركز ن�ر �شلطان 
اأن  الأدي��ان واحل�شارات يف كازاخ�شتان  نزارباييف لتط�ير احل���ار بني 
رائدا  من�ذجا  وتعد  متط�رة  ع�شرية  دول��ة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وتق�م  اجلن�شيات  جميع  بني  والتعاي�س  الإن�شانية  والأخ����ة  للت�شامح 
مببادرات رائدة ت�شهم يف تعزيز احل�ار بني الأديان. )التفا�شيل �س3(

بايدن وزوجته لدى و�ش�لهما اىل قاعدة دوفر للم�شاركة يف ت�شييع 13 جنديا اأمريكيا قتل�ا يف الهجمات الخرية قرب مطار كاب�ل

اأو�صاهم بالجتهاد واملثابرة والتفوق 
حممد بن زايد يهنيء اأبناءه الطلبة 
والطالبات بالعام الدرا�سي اجلديد 

•• اأبوظبي-الفجر:

هناأ �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة الطلبة والطالبات بالعام الدرا�شي اجلديد 

وقال يف تغريدة على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�يرت(:
ع�دة  لهم  واأمتنى  اجلديد  الدرا�شي  بالعام  الطلبة  وبناتي  اأبنائي  اأهنئ 
طيبة وم�فقة اإىل مقاعد الدرا�شة..واأو�شيهم بالجتهاد واملثابرة والتف�ق 
الأم�ر  واأول��ي��اء  التعليم  قطاع  يف  والعاملني  املعلمني  اأخ����اين  واأ�شكر   ..

جله�دهم يف م�ا�شلة التعليم دون انقطاع خالل الفرتة املا�شية.

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س ال�زراء    )وام(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واطلع على م�صتجدات اإجراءات دعم القطاع الطبي خالل جائحة كوفيد- 19

حممد بن را�سد: الإمارات حققت تف�قا عامليا 
واأ�سبحت من�ذجًا يف التعامل الناجح مع اجلائحة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  نائب رئي�س  اآل مكت�م  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  اأكد �شاحب 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل, اأن الإمارات �شخرت كافة جه�دها 
لت�فري خمتلف الحتياجات لدعم القطاع الطبي خالل جائحة »ك�فيد-
الدولة من�ذجاً عاملياً يف التعامل الناجح مع اجلائحة. من  جعل  ما   »19

جاء ذلك خالل تروؤ�س �شم�ه اجتماعاً ملجل�س ال�زراء ُعقد يف مبنى جمل�س 
ال�زراء يف جممع ق�شر ال�طن باأب�ظبي بح�ش�ر الفريق �شم� ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان, نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية, و�شم� ال�شيخ 
من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة, 
اإىل  الهادفة  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رارات  م��ن  ع���دداً  ال����زراء  حيث اعتمد جمل�س 

م�ا�شلة تط�ير منظ�مة العمل احلك�مي.        )التفا�شيل �س2(

الناتو: �صنفعل ما بو�صعنا كيال تتحول اأفغان�صتان لبوؤرة لالإرهاب

انفجار يف حميط مطار كابل و�سط عمليات الإجالء
•• كابول-وكاالت:

ذكرت تقارير �شحفية, اأن انفجارا 
كابل,  الأفغان�شة  العا�شمة  وقع يف 
وحتديدا قرب املطار, حيث جتري 

اآخر عمليات الإجالء.
وذك���رت وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س, اأنه 
العا�شمة  يف  ان��ف��ج��ار  دوي  ���ش��م��ع 
الأفغانية, دون اأن تذكر مزيدا من 

التفا�شيل.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا, ذك���������رت ت���ق���اري���ر 
عن  ن��اج��م  الن��ف��ج��ار  اأن  �شحفية, 
ج��ي« قرب  ب��ي  »اآر  قذيفة  اإط���الق 

مطار كابل.
اأمريكيان  يف ح��ني ق��ال م�����ش���ؤولن 
املتحدة  ال�����لي����ات  اإن  ل����روي����رتز 
كاب�ل  يف  ع�شكرية  ���ش��رب��ة  ن��ف��ذت 

اأم�س الأحد.
وق����ال امل�������ش����ؤولن, ال���ل���ذان حتدثا 
�شريطة عدم الك�شف عن ا�شميهما, 
م�شلحني  ا�شتهدفت  ال�شربة  اإن 

ُي�شتبه يف اأنهم من تنظيم داع�س.
واأ�شافا اأنهما ينقالن عن معل�مات 

اأولية وحذرا من اأنها قد تتغري.

�ش�ؤال عن قدرة طالبان  وردا على 
البالد  يف  الأم��������ن  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى 
اعتداءات  وق����ع  دون  واحل��ي��ل���ل��ة 
وت���ف���ج���ريات ك��م��ا ح����دث م����ؤخ���را, 
اأو�شح ب�نتيك�رف�: ل اأعتقد ذلك 
يف  ف��ال��دول��ة  الق�شري,  امل���دى  على 
ان��ه��ي��ار, وال���ب���الد يف حاجة  ح��ال��ة 
ل  وط����ال����ب����ان  ب����ن����اء,  اإع����������ادة  اإىل 
ولي�س  الكاملة,  ال�شيطرة  ميلك�ن 
مب���ق���دوره���م يف ال�����ق����ت ال���راه���ن 

تفادي الهجمات النتحارية.
خليار  النات�  جل���ء  احتمال  وع��ن 
اأو����ش���ح  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان,  ال����ق�����ة يف 
ذلك  ت��ف��ادي  ن��ح��اول  ب�نتيك�رف�: 
البالد  حت������ل  دون  واحل���ي���ل����ل���ة 
مالذا لالإرهابيني, وذلك بالتعاون 

مع ال�ليات املتحدة.
املجم�عات  ب��ق��درة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأفغان�شتان  يف  املت�اجدة  الإرهابية 
على �شّن هجمات خارجية, ا�شتبعد 
ذلك,  حدوث  اإمكانية  ب�نتيك�رف� 
وه� ما يت�افق مع ت�شريح جليك 
الق�مي  الأم��ن  م�شت�شار  �ش�ليفان 

بالبيت الأبي�س.

بدوره, �شدد املمثل املدين للنات� يف 
ب�نتيك�رف�,  �شتيفان�  اأفغان�شتان 
ب��شعه  ما  يفعل  �ش�ف  احللف  اأن 
حلا�شنة  ال������ب������الد  حت��������ل  مل����ن����ع 

لالإرهابيني.

فعلناه  م���ا  ب���ن��ت��ي��ك���رف���:  وق�����ال 
بعد و���ش���ل ط��ال��ب��ان ه��� احلفاظ 
وتن�شيق  ك���اب���ل  م���ط���ار  اأم�����ن  ع��ل��ى 
عددا  ت��رك��ن��ا  م�شيفا:  ال���رح���الت, 
كان�ا  ال����ذي����ن  الأ�����ش����خ����ا�����س  م����ن 

يعتقدون باإمكانية اإجالئهم.
�شمال  حللف  امل���دين  املمثل  واأك���د 
الأطل�شي يف اأفغان�شتان اأن طالبان 
�شيطرت على بع�س الأ�شلحة التي 

كانت للنات� ووا�شنطن.

طالب الفا�صدين باإعادة الأموال املنهوبة

قي�ش �سعيد: لن ن�سمح بالتنكيل بق�ت الت�ن�سيني
•• تون�س-وكاالت:

جدد الرئي�س الت�ن�شي قي�س �شعيد دع�ته اإىل حماربة 
املحتكرين وال�شاربني, مت�عدا مبالحقتهم قان�نيا, 
�شيا�شات  ويف  ال�ش�ق  يف  حتكمهم  خلفية  على  وذل��ك 
وفق  الت�ن�شيني,  بق�ت  التنكيل  جانب  اإىل  ال��دول��ة, 

تعبريه.
كما اأكد اأنه ل جمال للت�شامح مع املجرمني وم�شا�شي 

الدماء, م�شددا على اأنهم �شيدفع�ن الثمن غالياً.
لهم  و���ش��ن��ت�����ش��دى  �شت�شتمر  ال���دول���ة  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
بالنت�شار.  اإل  نر�شى  ولن  حرباً  فلتكن  باحلديد.. 

وطالب �شعيد الفا�شدين باإعادة الأم�ال املنه�بة
اأح����د م�شانع  زي���ارت���ه  ه���ذا ج���اء خ���الل  �شعيد  ك���الم 

للبالد,  ال�شرقي  بال�شمال  زغ�ان  احلديد مبحافظة 
ح��ي��ث ح���ج���زت ال�����ش��ل��ط��ات ن��ح��� 30 األ�����ف ط���ن من 
احلديد الذي كان خمزنا بغاية امل�شاربة, وفق ما اأفاد 

بيان �شادر عن الرئا�شة الأحد.
ي��اأت��ي ذل���ك, و���ش��ط ت��زاي��د دع�����ات اأح����زب ومنظمات 
للرئي�س الت�ن�شي بتعيني رئي�س حك�مة خلفا له�شام 
امل�شي�شي املقال, فيما دخلت التدابري ال�شتثنائية التي 

اأقرها ي�م 25 ي�لي� املا�شي, اأ�شب�عها اخلام�س.
املا�شي جتميد عمل  ال�شهر  اأواخ��ر  ق��رر  �شعيد  وك��ان 
اأع�����ش��ائ��ه م��ن احل�����ش��ان��ة, واإقالة  ال���رمل���ان وجت��ري��د 
يف  بنف�شه,  التنفيذية  ال�شلطة  ت�ىل  فيما  احلك�مة, 
م�ؤ�ش�شات  لإنقاذ  �شرورية  اأنها  حينه  يف  اأك��د  تدابري 

الدولة.

مب�ساعدة  ملتزم�ن  بريطانيا: 
اأهدافه حتقيق  على  العراق 

•• لندن-وكاالت:

الريطاين  ال���دول���ة  وزي�����ر  ع���ّل���ق 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ل�����ش���ؤون 
على  كليفريل,  جيم�س  اأف��ري��ق��ي��ا, 
وال�شراكة  للتعاون  بغداد  م�ؤمتر 

الذي عقد ال�شبت.
امل�ؤمتر  اإن  الأح��د  كليفريل  وق��ال 
ويعك�س عمل  وتاريخياً  كان مهماً 
رئي�س ال�زراء م�شطفى الكاظمي 
ب����ره����م ����ش���ال���ح على  وال���رئ���ي�������س 

ال�شتقرار والزدهار الإقليمي.
اأن  اأكد على ح�شابه يف ت�يرت  كما 
العراق  مب�شاعدة  ملتزمة  ب��الده 

على حتقيق اأهدافه.
من جهته هناأ الرئي�س الأمريكي 
ج� بايدن احلك�مة العراقية على 
جناح امل�ؤمتر بغداد. وقال يف بيان 
اإن م�ؤمتر بغداد ي�شهم يف  ال�شبت 
خف�س الت�تر وتعزيز التعاون بني 

دول املنطقة.
�شت�ا�شل  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  اأك���د  ك��م��ا 
لتحقيق  معاً  للعمل  ال��ع��راق  دع��م 
الأو�شط,  ال�����ش��رق  يف  ال���ش��ت��ق��رار 
م�شيفاً: �شن�ا�شل تعزيز العالقات 
لإطار  وف��ق��اً  ال��ع��راق  م��ع  الثنائية 

اتفاق احل�ار ال�شرتاتيجي.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:44            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:52   
املغرب.....   06:46  
الع�صاء......   08:01

االثنني  30  أغسطس   2021  م -  21 محرم  1443 العدد  13327    
Monday    30   August   2021   -  Issue No   13327

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

�ص 06

�ص 09

�ص 17

الفر�ص �سليل هدية 
لطفل من �رشطة دبي

اأخبار الإمارات

�سّح الكهرباء يتحكم 
يف يوميات الليبيني 

عربي ودويل

»حماربي الإمارات« تعود للواجهة 
من جديد بن�سختني عربية ودولية  

الفجر الريا�سي

لن يخرج عن عادته يف الرئا�صية:
اأق�سى الي�سار الفرن�سي: 

كم عدد النق�سامات؟
•• الفجر - �سيلفان بولوك – ترجمة خرية ال�سيباين

م�حدة  غري  جبهة  املتطرف  الي�شار  ميثل  املا�شي,  القرن  �شبعينات  منذ  تقليديا, 
عام  وثالثة   ,1969 عام  اثنان  كالتايل:  وكانت  الرئا�شية.  لالنتخابات  للرت�شح 
-ولكن   1995 ع��ام  وواح��د   ,1988 ع��ام  وثالثة   ,1981 ع��ام  واثنان   ,1974
ب���دون وح���دة الح����زاب -وث��الث��ة ع��ام 2002, واأرب��ع��ة ع��ام 2007, وث��الث��ة عام 
2012, واثنان عام 2017.ل يبدو اأن النتخابات الرئا�شية القادمة �شتخرج عن 
اأربعة: فيليب ب�ت�  اأو حتى  القاعدة. يبلغ عدد املر�شحني املفرت�شني حالًيا ثالثة 
عن احلزب اجلديد املناه�س للراأ�شمالية, وناتايل اأرث�د عن حزب الن�شال العمايل, 
واأن�س كزيب عن احلزب الرتوت�شكي اجلديد – املن�شق عن احلزب اجلديد املناه�س 
للراأ�شمالية -ورمبا مر�شًحا ل� ت�شكيل تروت�شكي اآخر, حزب العمال امل�شتقل اأو املن�شق 

عنه, حزب العمال امل�شتقل والدميقراطي.                         )التفا�شيل �س11(

•• بريوت-وكاالت:

التي  اليجابية  الأح��د, عن كل  اأم�س  لبناين  تقرير  ك�شف 
تال�شت  املا�شي  ال���ش��ب���ع  نهاية  احلك�مي  امل�شهد  طبعت 
املكّلف  احلك�مة  رئي�س  فبات  املا�شية  القليلة  ال�شاعات  يف 
منه  ل��الع��ت��ذار  اأق���رب  امل��ع��ل���م��ات,  بح�شب  ميقاتي,  جنيب 

للتاأليف.
وذكرت �شحيفة الديار اللبنانية يف عددها ال�شادر اأم�س اأنه 
رغم حماولت فريق ميقاتي  كما فريق رئي�س اجلمه�رية 
الأم�ر  اإل��ي��ه  م��ا و�شلت  وط���اأة  م��ن  التخفيف  ع���ن  مي�شال 
حر�شا على ال�شتفادة من فر�شة قد تل�ح يف الأفق نتيجة 
على  وبخا�شة  متار�س  التي  الكبرية  الفرن�شية  ال�شغ�ط 

ميقاتي لثنيه عن العتذار.
ووفق ال�شحيفة, تك�شف املعل�مات عن اأن رئي�س ال�زراء 
الأخرية  زيارته  بعد  اع��ت��ذاره  تقدمي  يعتزم  ك��ان  املكلف 
اإىل بعبدا لكن الفرن�شيني اأقنع�ه بالرتيث اقتناعا منهم 

باأن العتذار �شيعني البقاء يف اجلحيم لأجل غري م�شمى 
احلك�مات  روؤ���ش��اء  وق���رار  ميقاتي  ع��ن  بديل  اأي  بغياب 

ال�شابقني عدم ت�شمية بديل عنه.
وتقر م�شادر يف التيار ال�طني احلر  ل�شحيفة الديار 
تكرار  , متحدثة عن  الأول  املربع  اإىل  الأم���ر  بع�دة 
جلهة  احل��ري��ري  �شعد  امل�شتقبل  تيار  رئي�س   جتربة 
�شراكة  نتيجة  لي�شت  كاملة  ت�شكيلة  ميقاتي  تقدمي 

حقيقية يف التاأليف.

ميقاتي اأقرب لالعتذار من تاأليف احلك�مة

منظمة توثق اأكرث من 40 األف انتهاك مليلي�صيا احلوثي

جثث متفحمة.. و 40 قتياًل يف هج�م قاعدة العند يف حلج
•• اليمن-وكاالت:

وث���ق���ت م��ن��ظ��م��ة مي��ن��ي��ة اأك������ر من 
ميلي�شيا  ارتكبته  انتهاك  األف   40
حمافظة  يف  الإره����اب����ي����ة  احل����ث���ي 
واح����دة ب��ال��ب��الد, خ���الل ن��ح��� �شبع 
التي  الن��ت��ه��اك��ات  و�شملت  ���ش��ن���ات. 
للحق�ق  را����ش���د  م��ن��ظ��م��ة  وث��ق��ت��ه��ا 
املح�يت  حم��اف��ظ��ة  يف  واحل����ري����ات, 
حالة   19 �شنعاء,  العا�شمة  غربي 

وفاة  قتل خارج القان�ن, و 4 حالت 
حتت التعذيب , و4 ح��الت جرمية 
معار�شني  م���دن���ني  ب���ح���ق  اغ���ت���ي���ال 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل�����ث����ي الإره����اب����ي����ة 
امل��دع���م��ة م��ن اإي������ران, اإ���ش��اف��ة اإىل 
�شرعية  غ���ري  اأح���ك���ام���اً  اإ�����ش����داره����ا 
5 م���دن���ي���ني واخ���ت���ط���اف  ب������اإع������دام 
طفاًل   30 منهم  م��دن��ي��اً   1692

و18 م�شناً و 9 ن�شاء.
اإىل ذل�����ك, ارت���ف���ع ع����دد ال��ق��ت��ل��ى يف 

ا�شتهدف  ال����ذي  احل����ث���ي  ال��ه��ج���م 
���ش��ب��اح اأم�������س الأح�����د ق���اع���دة العند 
الع�شكرية يف حمافظة حلج اليمنية 
م�شادر  اأك���دت  م��ا  بح�شب   ,40 اإىل 
ط��ب��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة.واأو���ش��ح حممد 
املنطقة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  ال��ن��ق��ي��ب 
نفذ  الهج�م  اأن  الرابعة  الع�شكرية 
ب�ش�اريخ وطائرات م�شرية ا�شتهدف 
اأكر ق�اعد البالد الع�شكرية جن�ب 
القتلى  ع��دد  اأن  اأ���ش��اف  اليمن.كما 

جريحا  و60   40 م���ن  اأك�����ر  ب��ل��غ 
اأكدها  ح�����ش��ي��ل��ة  "يف  الأق�������ل,  ع��ل��ى 
وتابع  ع�شكري.  طبي  م�شدر  اأي�شا 
مرجحا ارتفاع عدد القتلى, ل�شيما 
واأن عمال الإنقاذ ما زال�ا مي�شط�ن 
املكان.فيما اأظهرت م�شاهد من داخل 
مبحافظة  خ��ل��دون  اب���ن  م�شت�شفى 
عددها  و���ش��ل  متفحمة,  جثثا  حل��ج 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ,25 اأك���ر م��ن  اإىل 

ع�شرات اجلرحى.

اجلزائر حتت�صن اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا
الربملان الليبي يتم�سك مبحا�سبة 

الدبيبة.. احلك�مة ترتنح
•• عوا�سم-وكاالت:

جدد الرملان الليبي, الأحد تاأكيده اأن جل�شة م�شاءلة حك�مة عبد احلميد 
الدبيبة, �شتعقد يف م�عدها الي�م الإثنني, رغم تاأكيد الأخري اأنه لن يح�شر, 

و�شط تهديدات ب�شحب الثقة منها حال عدم ح�ش�ره.
�شتعقد  ليبيا, حيث  �شرق  اإىل مدينة طرق  الثنني  الي�م  الأنظار  وتتجه 
عبداهلل  ال��رمل��ان  با�شم  الر�شمي  املتحدث  بيان  اأو���ش��ح  م��ا  ح�شب  اجلل�شة, 
العالقة  وم�شتقبل  الدبيبة  حك�مة  م�شري  ملعرفة  وذل���ك  اأم�����س  بليحق, 
بينها وبني الرملان, خا�شة بعد تزايد املطالب النيابية ب�شحب الثقة منها 
واحتدام اخلالفات بني الطرفني, ب�شكل يهدد بتق�ي�س العملية ال�شيا�شية 
فر�شة  اأف�شل  اأن��ه��ا  على  اإليها  ينظر  وال��ت��ي  املتحدة  الأمم  تدعمها  ال��ت��ي 

لتحقيق ال�شالم يف ليبيا, منذ الإطاحة بنظام معمر القذايف.
ن�اب  اإىل  وجهها  انتقادات  عقب  وال��رمل��ان,  الدبيبة  بني  العالقة  وت�ترت 
الرملان ورئي�شه عقيلة �شالح, ب�شبب رف�شهم منحه امليزانية, وبعد هج�م 
�شّنه على اجلل�شة التي حددها الرملان مل�شاءلته راف�شا ح�ش�رها, يف حني 
هّدد �شالح, احلك�مة ب�شحب الثقة من رئي�شها يف حال عدم ح�ش�رها جل�شة 
امل�شاءلة, واعتبار ذلك احتقارا وتقليال من �شاأن امل�ؤ�ش�شة الت�شريعية, متهما 

احلك�مة باأنها مركزية, واأنها ف�شلت يف ت�حيد امل�ؤ�ش�شات.

ــي  الأوروب التلميذ  اإ�سبانيا، 
الــتــطــعــيــم! يف  ــب  ــي ــج ــن ال
رمادييه  داري��ل   - الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�سيباين
اإ�شبانيا لي�شت فقط واحدة من اأكر 
ال���ج��ه��ات زي����ارة يف ال���ع���امل, ب��ل هي 
��ا واح���دة م��ن تلك ال��ت��ي لديها  اأي�����شً
اأعلى معدل تطعيم �شد ك�فيد19-. 
باملائة   51 فا�شل   66 ح�ش�ل  م��ع 
الكامل,  التطعيم  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  م��ن 
تعّد اململكة من بني اأجنب التالميذ 
يف اأوروبا, اإىل جانب الدمنارك )68 
وال��رت��غ��ال )67  ب��امل��ائ��ة(   9 فا�شل 
 67( وبلجيكا  ب��امل��ائ��ة(   44 فا�شل 
فا�شل 17 ب��امل��ائ��ة(, وه��ي دول��ة ذات 
ال�شكان. وي�شل معدل  اأقل من  عدد 
اللقاح الأول ح�ايل 76 باملائة. وهي 
اأعلى مما حتقق يف فرن�شا, يف  اأرق��ام 
باملائة   62 فا�شل   69– ال�شجلني 
من اللقاحات لأول مرة, و54 فا�شل 

الكاملة. للتغطية  باملائة   54
)التفا�شيل �س13(

الرئي�س الت�ن�شي خالل زيارته احد م�شانع احلديد واطالعه على اآلف الطنان املخزنة بغية امل�شاربة يف ال�ش�ق



االثنني   30  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13327  
Monday    30   August   2021   -  Issue No   13327

02

اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي- وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لت��شيع وزي��ادة نطاق 
الفح��شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س ك�رونا امل�شتجد "ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 348,771 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وت��شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   987 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شت�ى  على  الفح��شات 
وجميعها  خمتلفة,  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك���رون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة,  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمم�ع احلالت امل�شجلة 716,381 حالة.
  كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة حالتني م�شابتني نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�س ك�رونا امل�شتجد, وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 2,038 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وم�ا�شاتها لذوي املت�فني, ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1,554 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال���زارة عن �شفاء    كما 
املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيها   - "ك�فيد  امل�شتجد  ك���رون��ا 
امل�شت�شفى, وبذلك  ال�شحية الالزمة منذ دخ�لها  الرعاية  بعد تلقيها 

يك�ن جمم�ع حالت ال�شفاء 702,102 حالة.

اأجرت 348,771 فح�صا ك�صفت عن 987 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1،554 حالة جديدة ك�رونا
ال�سحة تقدم 20،070 جرعة من لقاح 
ك�فيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   20,070 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمم�ع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "ك�فيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   18,076,835 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

ت�زيع اللقاح 182.77 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة ال�زارة لت�فري لقاح "ك�فيد - 19" و�شعياً اإىل 
ال��ش�ل اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " ك�فيد - 19".

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واطلع على م�صتجدات اإجراءات دعم القطاع الطبي خالل جائحة كوفيد- 19

حممد بن را�سد: الإمارات �سخرت كافة جه�دها لدعم القطاع الطبي لت�سبح 
الي�م من�ذجًا عامليًا يف التعامل الناجح مع اجلائحة

التي  ال�طنية  وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات 
تعمل يف جمال الأعمال الإن�شانية 
الدول  ال��ك���ارث يف  والإغ��اث��ة عند 
لتعزيز  وذل��ك  والأجنبية  العربية 
الأن�شطة  م��زاول��ة  ع��ل��ى  م��ق��درت��ه��ا 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه���ذه امل���ؤ���ش�����ش��ات يف 
فر�س  م��ن  وحمايتها  ال���دول  تلك 
ال��ع��ام��ل��ني فيها  ال�����ش��رائ��ب ع��ل��ى 
اجلمركية  ال��ر���ش���م  م��ن  واإعفائها 

وغريها من اخلدمات التي ت�شهل 
عمليات تلك امل�ؤ�ش�شات.

الإج����������راءات  ت���ط����ي���ر  اإط��������ار  ويف 
ال�����ش��ح��ي��ة يف امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة, 
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإ����ش���دار قرار 
جمل�س ال�زراء ب�شاأن اعتماد دليل 
الإج�������راءات ال�����ش��ح��ي��ة امل����ح���دة يف 
امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة ل����دول جمل�س 
العربية,  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 

ال�شت�شارات  مكاتب  اخت�شا�شات 
ال�شيدلنية.

وخ���الل الج��ت��م��اع, ���ش��ادق جمل�س 
حك�مة  بني  اتفاقية  على  ال����زراء 
جمه�رية  وح����ك�����م����ة  ال������دول������ة 
ب�������ش���اأن ج�����ذب منح  اأوزب���ك�������ش���ت���ان 
بن  خليفة  م�ؤ�ش�شة  من  امل�شاعدات 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية, 
اإط��ار دعم  تاأتي التفاقية يف  حيث 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل", اأن الإمارات 
لت�فري  ج���ه����ده���ا  ك���اف���ة  ���ش��خ��رت 
خمتلف الحتياجات لدعم القطاع 
"ك�فيد- ج��ائ��ح��ة  خ���الل  ال��ط��ب��ي 

الدولة من�ذجاً  19" ما جعل من 
ال���ن���اج���ح مع  ال���ت���ع���ام���ل  ع���امل���ي���اً يف 
اجلائحة. ج��اء ذل��ك خ��الل تروؤ�س 
���ش��م���ه اج��ت��م��اع��اً مل��ج��ل�����س ال������زراء 
ال�����زراء يف  ُع��ق��د يف مبنى جمل�س 
باأب�ظبي  ال����ط���ن  ق�����ش��ر  جم��م��ع 
بح�ش�ر الفريق �شم� ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان,  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية,  وزي���ر  ال������زراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر  ال�شيخ  و�شم� 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وزير �ش�ؤون الرئا�شة, حيث اعتمد 
جمل�س ال�زراء عدداً من القرارات 
م�ا�شلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وامل���ب���ادرات 
احلك�مي  العمل  منظ�مة  تط�ير 
مبا ي�شهم يف تعزيز املكانة الريادية 

للدولة.

وال����ه����دف ����ش���م���ان وج�������د وج������دة 
كافة الحتياجات الطبية ال�طنية 
مناطق  كافة  ويف  العام  م��دار  على 

الدولة".
وي�����ش��ه��م اإ����ش���دار ال��الئ��ح��ة يف رفع 
ال�شحية  اخل������دم������ات  م�������ش���ت����ى 
وج�دتها, وحتقيق ر�شا املتعاملني 
امل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ف�����ش��اًل ع���ن 
حيث  للمجتمع,  ال���دوائ���ي  الأم����ن 
كبرية  جمم�عة  ال��الئ��ح��ة  تغطي 
�شاأنها  م����ن  ال����ت����ي  امل�����ح�����اور  م����ن 
ا�شتكمال الإطار الت�شريعي اخلا�س 
باملنتجات الطبية ومهنة ال�شيدلة 
ي�شمل  مب��ا  ال�شيدلنية  واملن�شاآت 
ت�فري املنتجات الدوائية وال��شائل 
دائم,  ب�شكل  ال�����ش��روري��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
واآلية الرتخي�س امل�ؤقت لل�شيادلة 
املنتجات  الزائرين, واحلفاظ على 

الطبية اأثناء �شيانة ال�شيدلية.
�ش�ابط  ال���الئ���ح���ة  ت���غ���ط���ي  ك���م���ا 
وحالت  الطبية,  ال��شفة  �شرف 
اإغ�����الق امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ي��دلن��ي��ة اأو 
حيازة  و�ش�ابط  ترخي�شها,  اإلغاء 
وتداولها,  املراقبة  واملنتجات  امل�اد 
والفنية  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���������ش����روط 
عن  ع��الوة  الطبية,  للم�شت�دعات 

والذي يهدف اإىل تطبيق التدابري 
والإجراءات ال�شحية الطارئة بناًء 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  ت������ش��ي��ات  ع��ل��ى 
ال�بائية  للتط�رات  وف��ق��اً  العاملية 
احلدودية  امل��ن��اف��ذ  يف  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
انت�شار  دون  ل��ل��ح��ي��ل���ل��ة  وذل������ك 
اأو اخلطر على �شعيد دول  املر�س 

اخلليج.
تط�ير  اإىل  اخلط�ة  ه��ذه  وتهدف 
الإجراءات  من  متكاملة  جمم�عة 
املنافذ  يف  امل�������ّح������دة  ال�������ش���ح���ي���ة 
التعاون  جمل�س  ل��دول  احل��دودي��ة 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة مب��ا يعزز 
الأمن ال�شحي على النح� الأمثل, 
على  �شلبية  ت��اأث��ريات  اأي  وت��ف��ادي 
والقت�شادي  الج��ت��م��اع��ي  امل���ن���اخ 
الأمرا�س  انت�شار  نتيجة  ل��ل��دول��ة 

اخلطرة.
ويف ال�ش�ؤون التنظيمية, قال �شم�ه: 
جمل�س  ت�شكيل  اإع�����ادة  "اعتمدنا 
ب��ني اجلن�شني  ل��ل��ت���ازن  الإم�����ارات 
بنت  م��ن��ال  ال�شيخة  �شم�  برئا�شة 
مكت�م..  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
واعتمدنا تعيني 11 قا�شياً جديداً 

يف املحاكم الحتادية".

وقال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
"اطلعنا على  اآل مكت�م:  را�شد  بن 
القطاع  دع��م  اإج���راءات  م�شتجدات 
"ك�فيد- ج��ائ��ح��ة  خ���الل  ال��ط��ب��ي 

19" ... لقد مر الأ�ش�اأ ... ودولة 
الإمارات عملت كفريق واحد خالل 
اجلائحة ... والنتيجة تف�ق عاملي 

يف التعامل معها".
اعتمد جمل�س  الج��ت��م��اع,  وخ��الل 
ال�������زراء جم��م���ع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
تط�ير  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�شيا�شات 
ال��ع��م��ل يف خمتلف  واآل����ي����ات  ن��ظ��م 

املجالت والقطاعات.
الجتماع  خ�����الل  مت  وت��ف�����ش��ي��اًل 
جمل�س  ق��رار  اإ�شدار  على  امل�افقة 
ال�زراء يف �شاأن الالئحة التنفيذية 
تنظيم  �شاأن  يف  الحت��ادي  للقان�ن 
ال�شيدلة  ومهنة  الطبية  املنتجات 
الهادف  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة  وامل���ن�������ش���اآت 
اخلدمات  مب�شت�ى  الرت��ق��اء  اإىل 
اإىل  ال��دول��ة  يف  امل��ق��ّدم��ة  ال�شحية 
لأف�شل  وف��ق��اً  امل�����ش��ت���ي��ات  اأف�����ش��ل 

املمار�شات واملعايري العاملية.
الل�ائح  "اعتمدنا  ���ش��م���ه:  وق���ال 
الطبية  ل���ل���م���ن���ت���ج���ات  امل���ن���ظ���م���ة 
 ... ال�����دول�����ة  يف  وال�������ش���ي���دلن���ي���ة 

ال����زراء  جمل�س  واف���ق  وتف�شياًل, 
على اإعادة ت�شكيل جمل�س الإمارات 
للت�ازن بني اجلن�شني برئا�شة �شم� 
ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
اآل م��ك��ت���م, رئ��ي�����ش��ة م���ؤ���ش�����ش��ة دبي 
ع�ش�اً   11 اإىل  بالإ�شافة  للمراأة, 

من اجلهات املعنية.
كما وافق املجل�س على اإ�شدار قرار 
جم��ل�����س ال���������زراء ب��امل���اف��ق��ة على 
للمن�شاآت  امل��م��ن���ح��ة  امل����دة  مت��دي��د 
ال�شحية اخلا�شة لت�فيق اأو�شاعها 
م��ع اأح���ك���ام ال��ق��ان���ن الحت�����ادي يف 

�شاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة.
وخ����الل الج��ت��م��اع, اط��ل��ع جمل�س 
ال�زراء على جمم�عة من التقارير 
يف جم�����الت ع����دة وال���ت���ي ج����اء يف 
"اإجراءات  ح���ل  تقرير  مقدمتها 
احلك�مة  يف  ال�شحي  القطاع  دعم 
الحتادية مل�اجهة جائحة فريو�س 
التقرير  ت��ن��اول  اإذ  ك�فيد19-", 
الدولة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال����ذي  اخل���ط����ات 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وتطبيق  وامل���ق���ي���م���ني,  امل����اط���ن���ني 
اآل��ي��ة الأول����ي���ة ال��ق�����ش���ى لت�فري 
والعالجية  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��ت��ل��زم��ات 

مل�اجهة اجلائحة.

خالل اجلائحة ... والنتيجة تف�ق عاملي يف التعامل معها واحد  كفريق  عملت  الإمارات  ودولة   ... الأ�س�اأ  مر  • لقد 
املنظمة للمنتجات الطبية وال�سيدلنية يف الدولة... والهدف �سمان وج�د وج�دة كافة احتياجاتنا الطبية ال�طنية على مدار العام.. ويف كافة مناطق الدولة الل�ائح  • اعتمدنا 

برئا�سة �سم� ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكت�م اجلن�سني  بني  للت�ازن  الإمارات  جمل�ش  ت�سكيل  اإعادة  • اعتمدنا 

الإمارات لبح�ث عل�م ال�ستمطار  يبداأ تقييم الأبحاث النهائية 
لتحديد امل�ساريع احلا�سلة على منحة دورته الـ 4

املجمع يوفر 250 �صريرا واأعلى م�صتويات الرعاية املتخ�ص�صة يف 8 م�صارات عالجية

دبي الطبية ت�قع اتفاقية لإن�ساء اأول جممع من ن�عه لرعاية امل�سنني يف الدولة

ال�شتمطار  ع��م��ل��ي��ات  ت��دع��م  ال��ت��ي 
با�شتخدام الذكاء ال�شطناعي.

عبداهلل  ال���دك���ت����ر  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
املندو�س, مدير عام املركز ال�طني 
الآ�شي�ي  الحت��اد  رئي�س  لالأر�شاد 
املنا�شبة  بهذه   - اجل�ية  لالأر�شاد 
من  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  " حت���م���ل   :  -
املقدمة  البحثية  امل�����ش��اري��ع  تقييم 
ل��رن��ام��ج الإم�����ارات ل��ب��ح���ث عل�م 
ال���ش��ت��م��ط��ار اأه��م��ي��ة ك��ب��رية, حيث 
جاء الرنامج لي�شكل داعماً رئي�شياً 
للجه�د العلمية الدولية يف جمال 
ت�جيهات  م��ع  متا�شياً  ال�شتمطار 
القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات, 
ونحن ننظر بتفاوؤل اإىل اأن امل�شاريع 
اختيارها  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املركز ال�طني لالأر�شاد اأم�س 
الأبحاث  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ب���دء  ع���ن 
املقبلة  للمرحلة  املبتكرة  النهائية 
لرنامج  ال����راب����ع����ة  ال���������دورة  م����ن 
الإمارات لبح�ث عل�م ال�شتمطار. 
امل�شاريع  اأ����ش���ح���اب  دع�������ة  ومت�����ت 
املختارة لإعداد وتقدمي مقرتحات 
اأق�شاه  م����ع���د  يف  ك��ام��ل��ة  ب��ح��ث��ي��ة 
جرينيت�س  بت�قيت  الليل  منت�شف 
ي�م 26 اأغ�شط�س 2021. وعقب 
النهائية  ال��ب��ح���ث  تقييم  م��رح��ل��ة 
ال��ت��ي مت��ت��د ل�����ش��ه��ر, ���ش��ت��ق���م جلنة 
التابعة  ال��دول��ي��ة  الفنية  امل��راج��ع��ة 
افرتا�شياً  ب��الج��ت��م��اع  ل��ل��رن��ام��ج 
 2021 اأك����ت�����ب����ر  و4   3 ي�����م����ي 
على  للح�ش�ل  اأف�����ش��ل��ه��ا  لخ��ت��ي��ار 

منحة الرنامج.
البحثية  امل�����ق�����رتح�����ات  وت����غ����ط����ي 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة امل���ر����ش���ح���ة ع��������دداً من 
العمليات  ت�شمل  وال��ت��ي  امل���ج���الت 
لل�شحب,  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
ال�شحب,  تلقيح  ع��م��ل��ي��ات  وت��ق��ي��ي��م 
وتقييم م�اد تلقيح جديدة, وقيا�س 
للقطرات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ش��ح��ن��ات 
الدقيقة  اجل�ية  والتنب�ؤات  املائية, 

الرنامج  م��ن��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش���ل 
وعلمياً  م��ع��رف��ي��اً  راف������داً  ���ش��ت�����ش��ك��ل 
مهماً, و�شترتك اأثراً ملم��شاً ي�شب 
�ُشّح  من  للحد  العاملية  امل�شاعي  يف 

املياه ".
البح�ث  ق��ائ��م��ة  اخ��ت��ي��ار  مت  وق����د 
النهائية املر�شحة بعد عملية تقييم 
دقيقة امتدت ل�شهر وانتهت باجتماع 
الدولية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���راج���ع���ة  جل��ن��ة 
 17 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  افرتا�شياً 
وجرت   .2021 ماي�   19 ولغاية 
املفا�شلة بني جمم�عة متن�عة من 
81 مقرتحاً بحثياً  البح�ث بلغت 
وعاملاً  باحثاً   378 بها  تقّدم  اأولياً 
وخبرياً ينت�شب�ن ل� 159 م�ؤ�ش�شة 
بحثية تت�اجد يف 37 دولة وتت�زع 

على خم�س قارات.
الأولية  ال��ب��ح���ث  وق���د مت حت��دي��د 
امل��خ��ت��ارة ب��ن��اًء ع��ل��ى اأرب��ع��ة معايري 
العلمية  اجل�������دة  ه����ي:  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
وم��دى ال��ت��اأث��ري, واخل���رة العلمية 
للفريق البحثي واإمكانية التطبيق, 
عر  التخ�ش�شات  متعدد  والتعاون 
القطاع  وم���ن  اأك���ادمي���ي���ني  ���ش��رك��اء 
تط�ير  على  وال��ق��درة  وحك�ميني, 
اخلا�س  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  جم����ال 
ب��ال���ش��ت��م��ط��ار يف دول�����ة الإم�������ارات 

واملناطق الأخرى من العامل.
املزروعي,  ع��ل��ي��اء  ق��ال��ت  وب���دوره���ا 
م��دي��رة ب��رن��ام��ج الإم����ارات لبح�ث 
"�شتحر�س  ال����ش���ت���م���ط���ار:  ع���ل����م 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ال���دول���ي���ة خالل 
على  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ب��ح������ث  تقيي���م 
ان���ت���ق���اء ال���ب���ح����ث ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 
اإ���ش��اف��ة ن�عية جل��ه���د دولة  ت��ق��دم 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الطم�حة  الإم�����ارات 
م���اج��ه��ة حت���دي���ات ن����درة امل���ي���اه يف 
اجلافة  و����ش���ب���ه  اجل����اف����ة  امل���ن���اط���ق 
ال��ع��امل, حيث مت��ي��زت قائمة  ح���ل 
املخت�شرة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���ق���رتح���ات 
العلمية  وق���ي���م���ت���ه���ا  ب���ن����ع���ي���ت���ه���ا 
العالية, وهذا بدوره �شيتطلب من 
ب��ذل ج��ه���د كبرية  اللجنة  اأع�����ش��اء 
اأكرها  وحتديد  بينها  للمفا�شلة 
معايري  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد  مت����ي����زاً 
دقيقة ت�شمن م�شاهمتها يف تعزيز 
وت�ظيف  ال����ش���ت���م���ط���ار  ع��م��ل��ي��ات 
هذا  يف  ومبتكرة  متط�رة  تقنيات 
اجله�د  دعم  اإىل  بالإ�شافة  املجال 
باأفكار  ح��ال��ي��اً  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ج���دي���دة مل���ا���ش��ل��ة ال��ن��ه������س بهذا 
ي�شكل  ال���ذي  امل��ه��م  العلمي  احل��ق��ل 
رئي�شياً ل�شمان الأمن املائي  داعماً 

العاملي".

•• دبي - وام:

اأعلنت مدينة دبي الطبية, املنطقة احلرة للرعاية 
فيتا,  م��ع  اتفاقية  ت�قيع  ع��ن  دب���ي,  يف  ال�شحية 
يف  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف  ال�شتثمار  �شركة 
"فيتا كري" املتخ�ش�س  الإم��ارات, لإن�شاء جممع 
ل��رع��اي��ة امل�شنني يف دول���ة الإم�����ارات..  وامل��ت��ك��ام��ل 
مل���ق��ع دب����ي ك��اأف�����ش��ل م��دي��ن��ة للعي�س  ت��ر���ش��ي��خ��اً 
اأف�شل م�شت�يات الرعاية  اأوىل لتقدمي  وك�جهة 
طبية  ومرافق  خدمات  من  ت�فره  مبا  ال�شحية 
امل�ؤ�ش�شات  واأك��ر  لأهم  وا�شتقطابها  متخ�ش�شة, 

الطبية العاملية واأمهر الكفاءات املتخ�ش�شة.
ال�شن  ك��ب��ار  ل��رع��اي��ة  ك��ري  فيتا  جم��ّم��ع  و�شي�شكل 
عند اكتماله وجهة متميزة ت�فر اأعلى م�شت�يات 
م�شارات عالجية  ثمانية  املتخ�ش�شة يف  الرعاية 
ل���ل���ع���ي���ادات اخل����ارج����ي����ة لعالج  ت�����ش��م��ل م����رك����زا 
خدمات  ي�فر  متقّدما  رعاية  ودار  ال�شيخ�خة, 
الط�يل, ومركزا متخ�ش�شا  املدى  الرعاية على 
ال�شن,  لكبار  ي���م��ي  رع��اي��ة  ب��ال��زه��امي��ر, وم��رك��ز 
ومركزا  ال��ت��اأه��ي��ل,  ب���اإع���ادة  متخ�ش�شة  وم��ن�����ش��اأة 
رعاية,  وم��رك��ز  ال�شطناعي,  التنف�س  خل��دم��ات 

مع خدمات مراقبة احلالة ال�شحية يف املنزل.

خدمات خم�ص�صة
وقال جمال عبد ال�شالم, املدير التنفيذي ل�شلطة 

فيتا  التعاون مع  اتفاقية  اإن  الطبية  دبي  مدينة 
ب�����ارزًة يف م�����ش��رية م��دي��ن��ة دب���ي الطبية,  ع��الم��ًة 
وتن�شجم مع روؤية دبي الرامية اإىل جعلها مركزاً 
عاملياً للرعاية ال�شحية وتقدمي اأف�شل اخلدمات 
م�شروع  و�شي�فر  املجتمع.  فئات  جلميع  الطبية 
ف��ي��ت��ا ك��ري اجل��دي��د خ��دم��ات خم�����ش�����ش��ًة تنا�شب 
ال�شن." واأ�شاف:  كبار  من  املر�شى  فئات  جميع 
ال�شخم  امل�����ش��روع  ه��ذا  ع��ن  ب��الإع��الن  "�شعداء 
الذي ي�ؤكد �شعينا والتزامنا بالرتقاء مب�شت�يات 
ج������دة وت��ك��ام��ل خ���دم���ات رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة لكبار 
املجتمع  يف  ومتنامية  رئي�شية  فئة  وه��ي  ال�شن, 
خدمات  بتعزيز  ل��روؤي��ت��ن��ا  وحت��ق��ي��ق��اً  الإم���ارات���ي, 
وجهة  كري"  "فيتا  �شي�شكل  ال�شحية,  ال��رع��اي��ة 
مثالية تر�شخ مكانة مدينة دبي الطبية ك�جهة 
مثالية لتقدمي اأف�شل خدمات الرعاية ال�شحية 
امل�شممة لت�شمل جميع الفئات من طب الأطفال 
�شتق�م  الت��ف��اق��ي��ة,  ومب���ج��ب  امل�شنني."  وح��ت��ى 
لتقدمي  حديثة  من�شاأة  ببناء  و�شركاوؤها  "فيتا" 
خدمات الرعاية ال�شاملة لكبار ال�شن الإماراتيني 

وال�افدين ممن جتاوزوا 65 عاماً.
وي�����ش��ّك��ل م��رك��ز رع��اي��ة امل�����ش��ن��ني اجل���دي���د, الذي 
�شتت�ىل اإدارته "فيتا", عن�شراً اأ�شا�شياً يف مدينة 
دب��ي ال��ط��ب��ّي��ة- امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة, وج��ه��ة ال�شحة 
والعافية, املطلة على ال�اجهة املائية يف خ�ر دبي, 

واملمتدة على م�شاحة 19 ملي�ن قدم مربع.

مكانة رائدة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القرق,  عبداهلل  ق��ال  ب��دوره 
تعزيز  اإىل  الإم������ارات  دول����ة  "تتطلع  "فيتا": 
الرعاية  وخدمات  املتخ�ش�شة  الطبية  اخلدمات 
هذه  تلبية  ت�شّكل  اإذ  للم�شنني,  ال�شريرية  غ��ري 
اأ�شا�شيًة  وخ��دم��ًة  اأخالقيًة  ���ش��رورًة  الحتياجات 
دبي  م�ا�شلة  وم��ع  ال�شحية.  الرعاية  قطاع  يف 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ال���رائ���دة 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ن�����درك  مل��ج��ت��م��ع��ه��ا, 
الأ�شا�شية غري املت�فرة بعد لكبار ال�شن, ل �شيما 
واأّن كبار ال�شن هم ال�شريحة الأكر تاأثراً بتبعات 
ك�فيد19-.  بعد  م��ا  ع��امل  يف  ال�شحية  الأزم����ة 
"فيتا كري" اإىل  اإن�شاء مركز  ونهدف من خالل 
تر�شيخ مكانة دبي الرائدة اإقليمياً ودولياً يف هذا 
والنف�شية  الطبية  العناية  م��ن  احل��ي���ي  امل��ج��ال 

والجتماعية لكبار ال�شن".
ويتزامن اإن�شاء املجمع مع فرتة حت�لية يف نظام 
يعد  فلم  والإق��ل��ي��م��ي,  املحلي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
م��ش�ع الرعاية مقت�شراً على اخلدمات الطبية 
ت�دي  قد  التي  الأم��را���س  معاجلة  ت�شمن  التي 
احلياة  تعزيز ج�دة  وي�شمل  بل  باحلياة وح�شب, 
اأي�شاً؛ كما اأ�شبح وج�د مثل هذه املرافق للعناية 
اأم���راً �شرورياً مع اح��ت���اء دول��ة الإم���ارات لأكر 
ن�شبة  اأع��ل��ى  وث���اين  املنطقة  يف  معمرة  �شريحة 

ملت��شط الأعمار يف دول اخلليج.
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اأخبـار الإمـارات
اختتام املنتدى الع�سكري 
التقني الدويل يف م��سك�

•• مو�سكو-وام:

اختتمت يف العا�شمة الرو�شية م��شك� فعاليات املعر�س واملنتدى الع�شكري 
اأ�شب�عا مب�شاركة وف�د من  ا�شتمر  الذي   2021 ال��دويل اجلي�س  التقني 
117 دولة. وا�شتقطب املعر�س 1.7 ملي�ن زائر من جميع اأنحاء العامل 
ومت ت�قيع عق�د ل�شراء الأ�شلحة بقيمة ملياري ي�رو 2.35 مليار دولر. 
و�شلط املعر�س ال�ش�ء على اآخر الإجنازات الع�شكرية التي حققتها �شناعة 
بتقنيات  اخلا�شة  امل�ا�شيع  خمتلف  وناق�س  والأجنبية,  الرو�شية  الدفاع 

و�ش�ؤون الت�شليح .

مع بدء العام الدرا�صي

النيابة العامة ت��سح التزامات املن�ساآت التعليمية وغريها يف حالة حدوث اإ�سابة بك�رونا
•• اأبوظبي-وام:

على  ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خالل  من  للدولة  العامة  النيابة  اأو�شحت 
امل�ؤ�ش�شة  مدير  ال��ت��زام��ات  الجتماعي  الت�ا�شل  م���اق��ع  يف  ح�شاباتها 
التعليمية اأو غريها من املن�شاآت يف حالة حدوث اإ�شابة باأي مر�س من 
الأمرا�س ال�شارية كمر�س ك�رونا "ك�فيد 19" لدى اأي من الطالب 

اأو العاملني باملن�شاأة.
ون�هت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 12 من القان�ن الحتادي 
رقم 14 ل�شنة 2014 يف �شاأن مكافحة الأمرا�س ال�شارية والتي ن�شت 

املن�شاآت يف  اأو غريها من  التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتبه مدير  اإذا  اأنه  على 
باملن�شاأة  العاملني  اأو  الطالب  اأي من  �شار لدى  اإ�شابة مبر�س  حدوث 
فعليه اأن يحيل ال�شخ�س امل�شتبه باإ�شابته اإىل الطبيب املخت�س للك�شف 
عليه واإعطائه تقريراً يبني حالته املر�شية, فاإذا ثبت اأنه م�شاب بهذا 
املر�س فيجب عليه اإبالغ ال�زارة اأو اجلهة ال�شحية عنه ف�راً, واتخاذ 

الإجراءات املنا�شبة ملنع انت�شار املر�س.
وعلى كل من مدير امل�ؤ�ش�شة التعليمية اأو غريها من املن�شاآت وال�زارة 
ال�شحي  اأو احل��ج��ر  ل��ه,  وامل��خ��ال��ط��ني  امل�����ش��اب  ع��زل  ال�شحية  واجل��ه��ة 
عليهم �ش�اء مبنعهم من احل�ش�ر للمن�شاأة اأو باأية طريقة حت�ل دون 

اختالطهم بالغري, وذلك مع مراعاة املدد املبينة باجلدول رقم 2 املرفق 
بهذا القان�ن, اأو تلك التي حتددها ال�زارة واجلهة ال�شحية.

كما ل يج�ز ملدير امل�ؤ�ش�شة التعليمية اأو غريها من املن�شاآت قب�ل ع�دة 
ال�شخ�س امل�شاب مبر�س �شار اإىل املن�شاأة التي اأبعد عنها اإل بعد ا�شتيفاء 
اأو اجلهة ال�شحية لع�دة امل�شاب  جميع ال�شروط التي تقررها ال�زارة 
القان�نية  التغريدات  هذه  ن�شر  وياأتي  اإليها.  ينتمي  التي  املن�شاأة  اإىل 
النيابة  حر�س  اإط��ار  ويف  اجلديد  الدرا�شي  العام  بداية  مع  بالتزامن 
املجتمع  اأف��راد  كافة  القان�نية بني  الثقافة  تعزيز  للدولة على  العامة 

والت�عية والت�شدي جلائحة "ك�رونا".

جامعة حممد بن زايد للعل�م الإن�سانية تطلق 
م�ساق املراأة يف احل�سارة الإ�سالمية

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت جامعة حممد بن زايد للعل�م الإن�شانية "م�شاق 
بيان  يت�شمن  وال���ذي  الإ�شالمية"  احل�شارة  يف  امل���راأة 
اأهم ق�شايا املراأة يف العامل العربي والإ�شالمي ودورها 
احلقب  مبختلف  احل�����ش��ارات  يف  واإجن��ازات��ه��ا  ومكانتها 
الإماراتية".  امل��راأة  "ي�م  مع  بالتزامن  وذلك  والأزمنة 
الهادفة  الرنامج يف ظل جه�د اجلامعة  اإط��الق  ياأتي 

اإىل تعزيز ح�ش�ر املراأة يف برامج اجلامعة الأكادميية.
وي�����ش��ل��ط امل�����ش��اق ال�����ش���ء ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��رف��ي��ع��ة التي 
حت��ظ��ى ب��ه��ا امل�������راأة يف احل�������ش���ارات وذل�����ك م���ن خالل 
ال�شاطعة  ال���رائ���دة وال��ن��م��اذج  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  اأه����م  ذك���ر 

اأهم  والتعريف ب�شريهم احلافلة وت�شليط ال�ش�ء على 
اإىل  امل�شاق  يتطرق  كما  ال��ت��اري��خ.  م��ر  على  اإجن��ازات��ه��م 
الدور ال�شرتاتيجي الذي لعبته املراأة يف تط�ر العل�م 
والفن�ن والرتقاء بالأوطان والإبداع العلمي والتميز يف 
خمتلف املجالت. ويتناول الدور الكبري لدولة الإمارات 
يف متكني املراأة يف خمتلف املجالت على م�شت�ى الدولة 
الإيجابية يف جميع ميادين  وتفعيل دورها وم�شاركتها 
وتاأهيل  وتنمية  امل�شتدامة  التنمية  يف  والإ�شهام  احلياة 
على  ق��ادرة  لتك�ن  وبنائها  الن�شائية  الب�شرية  ال��ك���ادر 
ال��ت��ن��م���ي��ة ال�طنية  ال���رام���ج  الإي��ج��اب��ي��ة يف  امل�����ش��ارك��ة 
مع  العاملية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  ال��ت���ائ��م  اأهمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

احلفاظ على اخل�ش��شية الثقافية.

اأب�ظبي للج�دة ي�سدر 35991 �سهادة مطابقة ل�سائقي وم�سريف احلافالت املدر�سية خالل 6 �سن�ات
•• اأبوظبي-وام:

للج�دة  اأب����ظ���ب���ي  جم��ل�����س  م��ن��ح 
 16959 عن  يزيد  ما  واملطابقة 
������ش�����ه�����ادة م����ط����اب����ق����ة ل�������ش���ائ���ق���ي 
و19032  امل��در���ش��ي��ة  احل���اف���الت 
احلافالت  مل�شريف  مطابقة  �شهادة 
وذلك  اأب�ظبي  اإم���ارة  يف  املدر�شية 
مطابقة  ب���رن���ام���ج  اإط�������الق  م���ن���ذ 
����ش���ائ���ق���ي وم���������ش����ريف احل�����اف�����الت 
املدر�شية العاملني بقطاع النقل يف 

العام 2015.
احلا�شلني  ال�����ش��ائ��ق��ني  ع���دد  وب��ل��غ 
�شارية  م���ط���اب���ق���ة  �����ش����ه����ادة  ع���ل���ى 
املفع�ل حتى الي�م 9055 �شهادة 
وع���دد امل�����ش��رف��ني احل��ا���ش��ل��ني على 
املفع�ل  ���ش��اري��ة  امل��ط��اب��ق��ة  ���ش��ه��ادة 

11123�شهادة.
وي��اأت��ي ال��رن��ام��ج يف اإط���ار حر�س 
املجل�س على تقدمي خدمات ت�شاهم 
يف دعم القطاعات احلي�ية بالإمارة 
يف  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتعاون 
بهدف  العام واخلا�س  القطاعيني 
النقل  خ���دم���ات  ن���ع��ي��ة  حت�����ش��ني 
اأب�ظبي  اإمارة  املقدمة يف  املدر�شي 
والرتقاء بكفاءة واأداء العاملني يف 
هذا القطاع اإ�شافة اإىل التاأكد من 
امتثالهم ملتطلبات معايري اجل�دة 
اجلهات  حددتها  التي  وال�شالمة 

املخاطر  م��ن  الطلبة  حماية  اأج��ل 
امل����ت�����اج����دة خ�����الل رح��ل��ت��ه��م من 
امل��در���ش��ة وال��ت��اأك��د م��ن كفاءة  واإىل 
العمالة لتفادي احل�ادث وال�شرر 
م�شتخدمي  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  على 
احل���اف���الت امل��در���ش��ي��ة ول��ه��ذا فاإن 
اإيجابي  م��ردود  الرنامج  لتطبيق 
من  ال�طني  القت�شاد  على  كبري 
خالل تطبيق اأعلى املعايري العاملية 

لالأمن وال�شالمة يف هذا املجال.
للج�دة  اأب���ظ��ب��ي  جمل�س  وو���ش��ع 
مل��راق��ب��ة امتثال  اآل��ي��ات  وامل��ط��اب��ق��ة 
����ش���ائ���ق���ني وم���������ش����ريف احل����اف����الت 
الرنامج  عمل  خلطط  املدر�شية 
من  التفتي�س  ف��ري��ق  ي��ق���م  ح��ي��ث 
الرقابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اجل����ه����ة 
بالتفتي�س امليداين الدوري والتاأكد 
م���ن ح�����ش���ل ال�����ش��ائ��ق وامل�����ش��رف/
املطابقة  ����ش���ه���ادة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة 
اإ�شافة  امل��ج��ل�����س  م����ن  ال���������ش����ادرة 
وح�ش�ر  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  اإىل 
جمدول  ب�شكٍل  التقييم  جل�شات 
عملية  اإمت��ام  من  للتاأكد  ومفاجئ 
وتطبيق  التقييم  اأث���ن���اء  امل��راق��ب��ة 
للرنامج  امل��ه��ن��ي��ة  ال����ش���رتاط���ات 
عمليات  هناك  ذل��ك  على  وع���الوة 
امل��راك��ز عن  على  بعد  ع��ن  مراقبة 
قاعات  يف  مثبتة  ك��ام��ريات  طريق 

التقييم.

الآمنة  ال��ق��ي��ادة  ق���اع��د  ات��ب��اع  اإىل 
يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف اجل����ي���ة اأو 
امل��رور والل��ت��زام بامل�شارات  ح��الت 
املرورية  والتح�يالت  ال�شحيحة 
اتباع  وكيفية  املطل�ب  النح�  على 
ل�شمان  الالزمة  ال�شالمة  ق�اعد 
لأبنائنا  الآم��ن  واخل��روج  الدخ�ل 
املن�شاآت  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ط��الب. 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ج��ال ا���ش��ت��ف��ادت من 
ت�ظيف  خ�����الل  م����ن  ال����رن����ام����ج 
����ش���ائ���ق���ي وم���������ش����ريف احل�����اف�����الت 
املهنية  الكفاءة  ذوي  من  املدر�شية 
�شاهم يف خف�س عدد  العالية مما 
احل��������ادث والإ�����ش����اب����ات يف اإم�����ارة 
اأب�ظبي. واأكد ال�شميلي على وج�د 
لي�شمل  ال��رن��ام��ج  لتط�ير  خطة 
���ش��رائ��ح اأخ�����رى م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
وفًقا  وذل��ك  املدر�شي  النقل  قطاع 
لح��ت��ي��اج ال��ق��ط��اع امل��ع��ن��ي ح��ي��ث اأن 
التمكينية  خدماته  يقدم  املجل�س 
التنظيمية  اجلهات  طلب  بح�شب 
واخلطط املعتمدة وذلك ان�شجاماً 
مع املنظ�مة التي يتبناها املجل�س 
للحفاظ على ا�شتمرارية وا�شتدامة 
الأع����م����ال ومب����ا ي��ح��ق��ق الأه�����داف 
املن�ش�دة ويدعم اجله�د احلك�مية 

املبذولة يف هذا الجتاه.
ال��زي��ادة يف عدد  ن�شبة  اأن  واأو���ش��ح 
بداأ  منذ  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملني 

اأب�ظبي.  يف  واخل��راء  التنظيمية 
خمي�س  ب�������در  امل����ه����ن����د�����س  وق��������ال 
خدمات  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��م��ي��ل��ي 
تقييم املطابقة يف جمل�س اأب�ظبي 
ت�شريحات  يف  واملطابقة  للج�دة 
"وام" اإن  اأن��ب��اء الإم�����ارات  ل���ك��ال��ة 
املجل�س اأطلق بالتعاون مع اللجنة 
التابع  املدر�شي  للنقل  التنفيذية 
ملركز النقل املتكامل للمرة الأوىل 
مطابقة  ب���رن���ام���ج   2015 ع�����ام 
����ش���ائ���ق���ي وم���������ش����ريف احل�����اف�����الت 
امل���در����ش���ي���ة وذل�����ك ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
النقل  ق����ط����اع  خ����دم����ات  ت���ط����ي���ر 
امل����در�����ش����ي م����ن خ������الل الرت����ق����اء 
مبهارات الك�ادر الب�شرية العاملة 
مم الرنامج  يف هذا املجال حيث �شُ
بالتعاون بني اأع�شاء فريق اللجنة 
التنفيذية للنقل املدر�شي واللجان 
ووف��ًق��ا خل��رات فريق  لها  التابعة 

عمل متخ�ش�س.
اأ�شهم  الرنامج  اأن  ال�شميلي  واأكد 
الأرواح  ح��م��اي��ة  يف  تطبيقه  م��ن��ذ 
و�شع  وذلك من خالل  واملمتلكات 
اآليات وبن�د �شمن الرنامج والتي 
�شاهمت يف تدريب وتقييم العمالة 
الت�شرف  كيفية  على  امل�شتهدفة 
ب�شكٍل �شحيح واحرتايف يف حالت 
اإخالء  عمليات  واأث���ن���اء  ال���ط����ارئ 
بالإ�شافة  امل��در���ش��ي��ة  احل���اف���الت 

�شعًفا   11 بلغ  الرنامج  تطبيق 
لإ�شدار  ع��ام��ني  اأول  ت���اري���خ  م���ن 
�شهادة مطابقة ل�شائقي احلافالت 
اأ�شعاف  خ��م�����ش��ة  وب��ل��غ  امل��در���ش��ي��ة 
لإ�شدار  ع��ام��ني  اأول  ت���اري���خ  م���ن 
احلافالت  مل�شريف  مطابقة  �شهادة 

املدر�شية.
وح�ل م�ؤ�شرات الأداء التي ت�شاهم 
الرنامج  نتائج تطبيق  يف معرفة 
.. قال ال�شميلي اإنه ي�جد العديد 
حتدد  ال��ت��ي  الأداء  م���ؤ���ش��رات  م��ن 
ال���رن���ام���ج يف دعم  ت���اأث���ري  م����دى 
املدر�شي  النقل  عمليات  وتط�ير 
عملية  قيا�س  م�ؤ�شرات  من  بداية 
ال��ت��دري��ب وح��ت��ى م���ؤ���ش��رات قيا�س 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ذلك يعد احلد من احل�ادث وقلة 
الإ�شابات يف قطاع النقل املدر�شي 
الأداء  م�ؤ�شرات  اأهم  اأحد  بالإمارة 
ال���ت���ي ت��ع��ك�����س م����دى ت���اأث���ري جناح 
ال��رن��ام��ج على اأر����س ال���اق��ع من 
خالل ت�فري عمليات نقل مدر�شي 
اآم���ن لأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب. واأك����د اأن 
اأعلى  ���ش��اه��م يف ت���ف��ري  ال��رن��ام��ج 
درج�������ات الأم�������ن وال�������ش���الم���ة من 
خالل حتقيقه رفع كفاءة العمالة 
ت�شنيف  خ����الل  م���ن  الإم��������ارة  يف 
"عمالة  ف���ئ���ت���ني:  اإىل  ال���ع���م���ال���ة 
ماهرة" من  غ��ري  وعمالة  م��اه��رة 

رئي�س مركز نزارباييف حلوار الأديان لـ » وام « : 

الإمارات دولة ع�سرية �سماتها الت�سامح والتعاي�ش والأخ�ة الإن�سانية
•• نور �سلطان-وام:

�شلطان  ن�ر  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شار�شينباييف  ب���لت  �شعادة  اأك��د 
اأن  كازاخ�شتان  يف  واحل�����ش��ارات  الأدي���ان  ب��ني  احل����ار  لتط�ير  نزارباييف 
رائدا  من���ذج��ا  وت��ع��د  متط�رة  ع�شرية  دول���ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وتق�م  اجلن�شيات  جميع  ب��ني  والتعاي�س  الإن�شانية  والأخ�����ة  للت�شامح 

مببادرات رائدة ت�شهم يف تعزيز احل�ار بني الأديان.
"وام" ع��ل��ى هام�س  اأن���ب���اء الإم�������ارات  وق����ال يف ح�����ار خ��ا���س م���ع وك���ال���ة 
تزامنا مع  كازاخ�شتان  اإىل  زي��ارة  اإعالمي دويل يف  م�شاركتها �شمن وفد 
" اإن دولة الإم��ارات �شهدت  احتفالتها بالذكرى الثالثني لال�شتقالل : 
50 عاما ويف خ�شم هذا  تط�را ملح�ظا يف خمتلف املجالت على مدار 
امل�شرية املتميزة جنحت يف ت�فري مناخ مثايل للعي�س على اأر�شها ملختلف 
و�شعبا  وحك�مة  قيادة  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  التهنئة  مقدما   .. اجلن�شيات 

مبنا�شبة الحتفالت بالي�بيل الذهبي لالحتاد".
واأ����ش���اف : " خ���الل زي��ارت��ي اإىل دول���ة الإم�����ارات ت��ع��رف��ت ع��ن ق���رب على 
الخ��ت��الف امل��ل��ح���ظ وال��ن��ه��ج امل��ت��ف��رد ال���ذي حتظى ب��ه الإم�����ارات مقارنة 

تب�ء  اإىل  قادتها  الر�شيدة  قيادتها  ف��روؤي��ة  الأخ���رى  ال��دول  من  بالعديد 
وجهة  الي�م  الإم��ارات  واأ�شبحت  والتعاي�س  للت�شامح  منارة  رائ��دة  مكانة 

مثالية للعي�س لأكر من 200 جن�شية من خمتلف اأنحاء العامل".
كازاخ�شتان  وجمه�رية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  العالقات  اأن  �شعادته  واأك���د 
على  م�شتمرا  وت��ط���را  من���ا  وت�شهد  وف��ري��دة  متميزة  البلدين  وقيادتي 
خمتلف الأ���ش��ع��دة وه��ن��اك ح��ر���س م�����ش��رتك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وت��ط���ي��ر هذه 
�شعبي  على  باخلري  يع�د  مبا  بينهما  امل�شرتك  التعاون  وتنمية  العالقات 

البلدين ال�شديقني.
وذكر اأن هناك العديد من الق�ا�شم امل�شرتكة بني دولة الإمارات وجمه�رية 
كازاخ�شتان مع حر�س البلدين على تعزيز قيم ومبادئ الت�شامح والتعاي�س 
يف العامل اأجمع وكذلك تعزيز احل�ار بني الأديان كافة مبا ي�شهم يف دعم 
ال�شلم والأمن الدوليني .. م�شريا اإىل اأن كازاخ�شتان ت�شم جمتمعا متعدد 
الثقافات ي�شكل اأكر من 100 جمم�عة عرقية و18 طائفة دينية كما 

ت�شم دولة الإمارات جمتمعا متن�عا ي�شم اأكر من 200 جن�شية.
الأدي����ان  ب��ني  ن��زارب��اي��ي��ف لتط�ير احل�����ار  �شلطان  ن����ر  م��رك��ز  دور  وع���ن 
الرئي�س  2019 مببادرة من  عام  تاأ�شي�شه  اأن��ه مت  اأو�شح   .. واحل�شارات 

م�شاركة  اإىل  املركز  وي�شعى  باييف  ن��زار  �شلطان  ن���ر  لكازاخ�شتان  الأول 
كمركز  الدولة  مكانة  وتعزيز  الأدي��ان  بني  احل���ار  كازاخ�شتان يف  جتربة 

عاملي للح�ار بني الأديان واحل�شارات.
وبني اأن املركز يحر�س على تنظيم امل�ؤمتر الدويل لقادة الأديان العاملية 
والتقليدية من خمتلف اأنحاء العامل كل ثالث �شن�ات وقد عقدت الن�شخة 
الأوىل عام 2003 يف كازاخ�شتان حتت رعاية الرئي�س الأول لكازاخ�شتان 
العامل  دول  من  العديد  وق��ادة  زعماء  وبح�ش�ر  نزارباييف  �شلطان  ن���ر 

و�شكل من�شة بارزة لعقد ح�ار عاملي ح�ل الأديان.
واأ�شار اإىل اأن ال�شتعدادات جارية لعقد الجتماع ال� 19 لالأمانة العامة 
يف  املقبل  اأكت�بر  و6   5 ي�مي  والتقليدية  العاملية  الأدي���ان  ق��ادة  مل�ؤمتر 
ن�ر �شلطان بكازاخ�شتان حيث مت يف 25 اأغ�شط�س اجلاري تنظيم مائدة 
"دور م�ؤمتر قادة الأديان العاملية والتقليدية يف  م�شتديرة ح�ل م��ش�ع 
وال��دول خالل ك�رونا" ..  املجتمعات  وال�حدة يف  وال�ئام  ال�شالم  تعزيز 
وه�  الأب��رز  للحدث  التح�شري  اإط��ار  تاأتي يف  الفعاليات  اأن هذا  م��شحا 
امل�ؤمتر ال�شابع لقادة الأديان العاملية والتقليدية الذي يعقد عام 2022.

احل�ار  لتط�ير  نزارباييف  �شلطان  ن�ر  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك��د 

بني الأديان واحل�شارات حر�س املركز على اأداء دوره يف تعزيز احل�ار بني 
بالدور  ال�شدد  هذا  يف  م�شيدا   .. والت�شامح  التعاي�س  قيم  ون�شر  الأدي��ان 
و  نازارباييف  كازاخ�شتان  جلمه�رية  الأول  الرئي�س  به  قام  ال��ذي  البارز 
فخامة قا�شم ج�مارت ت�كاييف رئي�س جمه�رية كازاخ�شتان يف التعريف 

بنم�ذج كازاخ�شتان كمركز عاملي للح�ار بني الأديان.
واأ�شاف اأن كازاخ�شتان حري�شة على القيام بدور عاملي ن�شط وبارز لرت�شيخ 
بناء  وتدابري  التفاعل  م�ؤمتر  تاأ�شي�س  يف  �شاركت  وقد  العامل  يف  ال�شالم 
اإىل  تهدف  التي  العاملية  املنتديات  اأبرز  يعد  الثقة فى اآ�شيا "�شيكا" الذي 
اآ�شيا وقد طرحت فكرة انعقاد هذا  تعزيز ال�شالم والأم��ن وال�شتقرار يف 

امل�ؤمتر لأول مرة عام 92 يف جل�شة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
به حري�شة  تزخر  ال��ذي  الثقايف  التن�ع  كازاخ�شتان يف ظل  اأن  اإىل  واأ�شار 
على ال�شطالع بدور عاملي بارز يف تعزيز احل�ار بني الأديان واحل�شارات 
ي�شهم يف  والتقليدية  العاملية  الأدي��ان  ق��ادة  م�ؤمتر  اأن  م�ؤكدا   .. املختلفة 
ويعزز  الثقايف  والتن�ع  الدينية  التعددية  اح��رتام  ومبادئ  غر�س مفاهيم 
امل��ت��ب��ادل يف  ال��ت��ف��اه��م  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ن���ع��ي للثقافات  ال��ت��ف��اع��ل 

املجتمع.

املكتب الإعالمي حلك�مة الإمارات و�سرطة دبي ي�قعان مذكرة تفاهم�سرطة ال�سارقة ت�سري 70 دورية لتنظيم املرور وت�سهيل حركة احلافالت املدر�سية
•• ال�سارقة -وام:

ا����ش���ت���ق���ب���ل���ت ال������ق������ي������ادة ال����ع����ام����ة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ال�شارقة  ل�شرطة 
 2022-2021 اجل��������دي��������د 
م��ت��ك��ام��ل��ة وتطبيق  اأم��ن��ي��ة  ب��خ��ط��ة 
كافة  الإح������رتازي������ة  الإج������������راءات 
ال�شركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق 
املعنية  واجل��ه��ات  ال�شرتاتيجيني 
معايري  اأع����ل����ى  ت����ف���ري  ل�������ش���م���ان 
الأمن وال�شالمة للطلبة والك�ادر 

الرتب�ية.
ال�������ش���ارق���ة منذ  وك���ث���ف���ت ����ش���رط���ة 
ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجلديد 
املرورية  ال���دوري���ات  ت���اج��د  ام�����س 
على التقاطعات والطرق الداخلية 
 70 الإم����ارة  بعدد  واخل��ارج��ي��ة يف 
دورية   لتنظيم حركة ال�شري واملرور 
وت�شهيل حركة احلافالت املدر�شية 
ال�شارقة  ����ش���رط���ة  ح���ر����ش���ت  ك���م���ا 
التي  امل��روري��ة  خططها  و�شع  على 
للطلبة  اآمناً  درا�شياً  عاماً  ت�شمن 
واأولياء اأم�رهم اإىل جانب التعاون 
مع هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س 
الحرتازية  الإج���راءات  تطبيق  يف 
ت��داع��ي��ات اجلائحة  م���ن  ل��ل���ق��اي��ة 

�شمن بروت�ك�ل معتمد خا�س.
الزري  �شيف  ال��ل���اء  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  ال�������ش���ام�������ش���ي 
التن�شيق  اإج��راءات  اأهمية  ال�شارقة 
فرق  ك��اف��ة  تتبعها  ال��ت��ي  ال��ف��اع��ل��ة 
العمل لإ�شتقرار العملية التعليمية 
يف الإم����ارة و���ش��م��ان احل��ف��اظ على 

•• دبي -وام:

دبي,  ل�شرطة  العامة  القيادة  وقعت 
الإعالمي  املكتب  مع  تعاون  مذكرة 
حلك�مة الإم��ارات, ين�شم مب�جبها 
بطاقة  برنامج  اإىل  املكتب  م�ظف� 
دبي,  ب�����ش��رط��ة  اخل��ا���ش��ة  "اإ�شعاد" 
البطاقة  حل���ام���ل���ي  ي��ت��ي��ح  وال�������ذي 
واحل�ش�م  امل����زاي����ا  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
ال�شركات  تقدمها  التي  والعرو�س 
وامل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 

واأكر من 60 دولة ح�ل العامل.
ويهدف برنامج بطاقة "اإ�شعاد" اإىل 
وتعليمية  �شحية  خ�ش�مات  ت�فري 
وت��رف��ي��ه��ي��ة و���ش��ي��اح��ي��ة وجت����اري����ة, 
للم�ظفني واأفراد اأ�شرهم, وي�شمن 
ومزايا  ع���رو����س  ع��ل��ى  ح�����ش���ل��ه��م 
ال��ق��ط��اع��ني احلك�مي  م���ن  خ��ا���ش��ة 
من�شة  الرنامج  وي�شكل  واخلا�س, 
احل�ش�ل  م����ن  امل����ظ���ف���ني  مت����ّك����ن 
ع��ل��ى خ���دم���ات ب���ج����دة ع��ال��ي��ة تلبي 
وتعزز  حياتهم  وت�شهل  تطلعاتهم 

م�شت�يات اأدائهم.
دبي  �شرطة  جانب  من  املذكرة  وقع 
�شعادة الل�اء الدكت�ر عبد القدو�س 
عبد الرزاق العبيديل م�شاعد القائد 
التميز  ل�����ش���ؤون  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
وال����ري����ادة, ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع��ن طرف 
املكتب الإعالمي حلك�مة الإمارات, 
ال�������ش���ي���د حم���م���د �����ش����امل����ني, امل���دي���ر 
التنفيذي لقطاع العمليات, بح�ش�ر 
ال�شيدة منى حممد العامري رئي�س 

درا���ش��ي ل��ل��ع��ام اجل��دي��د م��ن خالل 
ت��ك��ث��ي��ف ال����دوري����ات امل���روري���ة على 
الداخلية  وال����ط����رق  ال��ت��ق��اط��ع��ات 
الإم�����ارة     لتنظيم  واخل��ارج��ي��ة يف 
وت�شهيل  وامل�������رور  ال�����ش��ري  ح���رك���ة 
ح���رك���ة احل���اف���الت امل��در���ش��ي��ة اإىل 
امل�شاة  ال��ت��اأك��د م���ن م��ع��اب��ر  ج��ان��ب 
لأبنائنا  املرورية  ال�شالمة  لتاأمني 
املركبة  م��ن  ال��ن��زول  اأث��ن��اء  الطلبة 
املدر�شة  ب��اب  اإىل  ال������ش���ل  وح��ت��ى 
املن�شجمة  لأهدافها  وذلك حتقيقاً 
الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية  م��ع 
اأكر  ال���ط���رق  ج��ع��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اأكدت الإدارة  اآخر  اأمناً. من جانب 
العامة للحر�س الأمريي بال�شارقة 
معايري  اأعلى  ت�فري  على   حر�شها 
لطلبة  امل��روري��ة  وال�شالمة  الأم��ن 
كافة  ت�شخري  خ��الل  م��ن  املدار�س  

م�شيداً   .. الطلبة  و���ش��الم��ة  اأم���ن 
بتميز اخلطط التي و�شعتها هيئة 
ل�شمان  اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة 
والطلبة  التعليمي  ال��ك��ادر  �شالمة 

واأولياء الأم�ر.
�شالم��ة  اأن  ال�����زري  ال���ل����اء  واأك�����د 
اأبنائنا الطلبة اأول�ية ق�ش�ى لدى 
عقد  اإىل  م�شرياً  ال�شارقة  �شرطة 
مع  الدورية  الإجتماعات  من  عدد 
ال�شرتاجتيني  ال�����ش��رك��اء   خمتلف 
على  دع��م  جه�د  املحافظة  ب��ه��دف 
والك�ادر  الطلبة  و���ش��الم��ة  �شحة 
العام  يك�ن  اأن  متمنياً  التعليمية 
الدرا�شي اجلديد عاماً �شعيداً على 

 الطلبة  واأولياء الأم�ر.
امل��روري رفعت �شرطة  ويف اجلانب 
ال���������ش����ارق����ة م�������ش���ت����ى اجل���اه���زي���ة 
ي�م  اأول  يف  ل���ل���دوري���ات  امل����روري����ة 

اإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا ب���ت����زي���ع ال����دوري����ات 
املدار�س على  اأم��ن  واأف��راد  الأمنية 
حركة  لتنظيم  امل��دار���س  جممعات 
ال�����ش��ري وامل������رور ل��ل��م��رك��ب��ات اأم����ام 
ب���اب��ات امل��دار���س وال��ط��رق املجاورة 
لها وت��اأم��ني دخ����ل وخ���روج طلبة 
امل����دار�����س حت���ت اإ�����ش����راف ع����دد من 

�شباط وم�ش�ؤويل الإدارة.
املدار�س  اأم���ن  ت���اج��دت دوري����ات  و 
رقباء  دوري��������ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
العمليات  غ��رف��ة  وم��رك��ب��ة  ال�����ش��ري 
املتحركة التابعة للحر�س الأمريي 
الأطفال  دوري�����ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال����ت����ي متتاز  الأم����ن����ي����ة  امل�����روري�����ة 
لت�ؤدي  ل��الأط��ف��ال  ج��اذب  بت�شميم 
ت�شاحبها  ح��ي��ث  ال��ت���ع��ي��ة  غ��ر���س 
"امل�شاعد  الكرت�نية  ال�شخ�شيات 
املحببة  �شالمة"  وامل�����ش��اع��د  ���ش��امل 

واأكد العبيديل اأن �شرطة دبي ت�شعى 
دائماً اإىل تعزيز ال�شراكة البّناءة مع 
ك��اف��ة اجل��ه��ات الحت��ادي��ة واملحلية, 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ ال����رام����ج 
امل�شرتكة,  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����ب�����ادرات 
مل�ظفي  ال���������ش����ع����ادة  ي���ح���ق���ق  مب������ا 
تعزيز  وي�����ش��اه��م يف  ت��ل��ك اجل���ه���ات, 

ال�شتقرار والتنمية يف املجتمع.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأح��م��د ���ش��امل��ني: اإن 
امل��ك��ت��ب الإع����الم����ي حل��ك���م��ة دولة 
التعاون  اإىل  دائماً  ي�شعى  الإم��ارات, 
والهيئات  امل���ؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
الحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة, م����ن خالل 
املردود  ذات  البناءة,  ال�شراكات  عقد 
ال�شعد,  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  الإي���ج���اب���ي, 
قبل  من  امللم��س  بالتعاون  م�شيداً 
امل�ش�ؤولني يف القيادة العامة ل�شرطة 
بطاقة  جلنة  على  والقائمني  دب��ي, 

املقدم  ونائبها  اإ�شعاد,  بطاقة  جلنة 
م�شع�د احلماد, واملالزم يحيى علي, 
اجلماهريي  الت�شال  قطاع  رئي�س 
ال�شيد  ي��شف  وال�شيد  اللجنة,  يف 
قطاع  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ه���ا����ش���م���ي, 
ال���ع���م���ل���ي���ات يف امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 

حلك�مة الإمارات.
واأث������ن������ى ال������ل�������اء ع����ب����د ال����ق����دو�����س 
العبيديل على التعاون امل�شرتك مع 
املكتب الإعالمي حلك�مة الإمارات, 
ياأتي  املذكرة  ت�قيع  اأن  اإىل  م�شرياً 
على  اجلانبني  من حر�س  انطالقاً 
دعم وتعزيز اأوا�شر التعاون, و�شعياً 
م�شت�ى  لرفع  اجله�د  تكامل  نح� 
واأ�شرهم,  امل�ظفني  ل��دى  ال�شعادة 
امل�شرتكة,  الأه���������داف  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
ال�شاملة يف  التنمية  م�شرية  ويدعم 

اإمارة دبي.

ت���ق��ي��ع مذكرة  اأج�����ل  اإ����ش���ع���اد, م���ن 
مل�ظفي  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي  ال����ت����ع����اون, 
املكتب الإعالمي حلك�مة الإمارات, 
بطاقة  م�����زاي�����ا  م�����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة 
منى العامري: اإن  وقالت  "اإ�شعاد". 
زيارة وفد املكتب الإعالمي حلك�مة 
ان�شمام  مذكرة  وت�قيع  الإم����ارات, 
امل�شتفيدين  قائمة  اإىل  م�ظفيهم 
من بطاقة "اإ�شعاد", يعك�س ال�شمعة 
"بطاقة  اإليها  و�شلت  التي  املمتازة 
الت��شع  اأن  اإىل  م�����ش��رية  اإ�شعاد", 
اللجنة  تقيمها  التي  ال�شراكات  يف 
م��ع خمتلف ال��دوائ��ر واجل��ه��ات, له 
ان��ع��ك��ا���ش��ات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى خمتلف 
الأطراف, ل�شيما يف ما يخ�س رفع 
ال��ك��ف��اءة والإن��ت��اج��ي��ة ل��دى م�ظفي 
برنامج  اإىل  املن�شمة  ال��دوائ��ر  تلك 

"اإ�شعاد".
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة - وام:

الجتماعية؛  اخلدمات  لدائرة  التابع  للتط�ع  ال�شارقة  مركز  اأطلق 
خدمة جديدة حتت م�شمى "املبادرة التط�عية" لت�شاف اإىل خدماته 
وت�����ش��ت��ه��دف اخل��دم��ة اجلهات  ل��ل��ت��ط���ع,  الإل��ك��رتون��ي��ة  ع��ر من�شته 

وامل�ؤ�ش�شات الأهلية واخلا�شة الطارحة للمبادرة.
اأن  بالدائرة,  املجتمعي  التالحم  اإدارة  واأك��دت ح�شة احلمادي مدير 
اإىل  املقدمة  للمقرتحات  ا�شتجابة  "جاء  اجل��دي��دة  اخلدمة  اإط��الق 
املركز, وتلبية لطلبات املتقدمني من الأفراد و�شركائنا من امل�ؤ�ش�شات. 
اأن يتم طرحها من  "املبادرة التط�عية" ي�شرتط فيها  واأو�شحت اأن 
قبل  م��ن  تنفيذها  يتم  اأن  على  م�ؤ�ش�شة,  اأو  جهة  قبل  م��ن  الأ���ش��ا���س 
لها,  وممثال  نف�شها  اجلهة  ت�شكله  تط�عي  فريق  �شمن  امل�ظفني 

كافة  قبل  م��ن  فيها  امل�شاركة  التط�عية"  "الفر�س  بخالف  وذل��ك 
املتط�عني من داخل امل�ؤ�ش�شات اأو خارجها.

التط�ع  دور  تفعيل  اإىل  �شركائه  مع  وبالتعاون  املركز  ي�شعى  وقالت 
بطرق  التط�عي  العمل  وجت�شد  تعزز  التي  وال�شبل  ال��ط��رق  ب�شتى 
العمل  يف  ال���رائ���دة  ال����دول  م��ن  الإم������ارات  اأن  �شيما  ول  اح��رتاف��ي��ة, 

التط�عي والإن�شاين.
الإم���ارة,  يف  التط�عي  العمل  تنظيم  يف  ي�شاهم  امل��رك��ز  اأن  واأ���ش��اف��ت 
وفق  يف  منظم  ب�شكل  وم�ؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  ثقافته  ون�شر 
ركائز  اأه���م  ك��اأح��د  التط�عي  للعمل  وم�شتدامة  متكاملة  منظ�مة 
التما�شك والتالحم املجتمعي, داعية الراغبني بالتط�ع اأو الراغبني 
اإىل اإطالق مبادرة تط�عية, الت�شجيل عر املن�شة الإلكرتونية, من 

.https://sssd.shj.ae/volunteers :خالل الرابط

ال�سارقة للتط�ع يطلق خدمة املبادرة التط�عية
•• اأبوظبي -وام:

يف  ال�شم�شية  الفيزياء  علماء  من  فريق  اأج��راه��ا  جديدة  درا���ش��ة  ك�شفت 
اأب�ظبي عن ت�شكل م�جات دوامية �شخمة تتحرك يف  جامعة ني�ي�رك 

ال�شم�س ومتتد ب�شرعة 125 األف ميل بال�شاعة حتت �شطح ال�شم�س .
ال�����رئي�شي  الباحث  جي�����زون  ل�������ران  ال������درا�شة  ه�����ذه  على  واأ�ش�����رف 
الذي  اأب�ظبي  ني�ي�رك  التابع جلامعة  الف�شاء  امل�شارك يف مركز عل�م 
حقق هذا الإجناز العلمي نيابة عن معهد ماك�س بالنك لأبحاث النظام 
من  فريق  مع  وبالتعاون  الأملانية  غ�تنغن  وجامعة   MPS ال�شم�شي 
وامل�شاهدات  امل��الح��ظ��ات  م��ن  ���ش��ن���ات  ع�شر  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  وذل���ك  العلماء 
ال�اردة من مر�شد ديناميكيات الطاقة ال�شم�شية التابع ل�كالة الف�شاء 

الأمريكية "نا�شا".
مقارنة  ال�شم�س  �شطح  على  تذبذبات  اكت�شاف  على  الدرا�شة  و�شاعدت 
بفرتة الدوران ال�شم�شي ال�احدة والبالغة 27 ي�ماً وظهرت التذبذبات 
تنطلق  ودائ��ري��ة  دوام��ي��ة  بحركات  اأ�شبه  ال�شم�س  �شطح  على  امل��ر���ش���دة 

ب�شرعات تبلغ ح�ايل ثالثة اأميال بال�شاعة.
وقال ل�ران جيزون : " ميثل اكت�شاف هذا الن�ع اجلديد من التذبذبات 
با�شتنتاج خ�شائ�س  لنا  �شي�شمح  لأنه  اإجن��ازا مثريا لالهتمام  ال�شم�شية 
و�شمات عديدة مثل ق�ة احلمل احلراري التي تتحكم بالدينام� ال�شم�شي 
التذبذبات  �شُت�شاعد  كما  املغناطي�شي,  ال�شم�شي  احلقل  بت�ليد  املُرتبط 
املر�ش�دة على حتديد طرق جديدة ل�شتك�شاف باطن ال�شم�س, واكت�شاب 

معل�ماٍت ح�ل الديناميكيات والبنية الداخلية لل�شم�س " .

درا�سة لعلماء بجامعة ني�ي�رك اأب�ظبي: م�جات دوامية �سخمة تتحرك يف ال�سم�ش

نهيان بن مبارك: روؤية »اأم الإمارات« األهمتنا جميعا 
ال�سيخة فاطمة ..وزارة الت�سامح والتعاي�ش بالتعاون مع الحتاد الن�سائي يطلقان م�ؤمتر »املكانة العاملية للمراأة الإمارتية ... نح� اخلم�سني « • برعاية 

:قيادتنا الر�سيدة قادت متكني املراأة يف كافة املجالت لت�سطلع بدور ريادي يف نه�سة الإمارات احلديثة مبارك  بن  •  نهيان 
ر�سمت عرب اإجنازاتها خالل 50 عاما اأ�سمى �س�ر الت�سامح والعطاء الإماراتية  املراأة  ب�حميد:  •  ح�سة 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخة فاطمة بنت  برعاية �شم� 
الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف���ل��ة  ل���الأم����م���ة 
الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
وزارة  الإمارات"..اأطلقت  "اأم 
بالتعاون  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 
م�شاء  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  م��ع 
"املكانة  ال������دويل  امل�����ؤمت����ر  اأم�������س 
نح�  الإم��ارت��ي��ة...  للمراأة  العاملية 
اخلم�شني " بح�ش�ر معايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
الت�شامح والتعاي�س ومعايل ح�شة 
بنت عي�شى ب� حميد وزيرة تنمية 
املجتمع., وم�شاركة نخبة من اأبرز 
وذلك  العاملية,  الن�شائية  القيادات 
���ش��م��ن اح��ت��ف��الت الإم������ارات بي�م 
امل�ؤمتر  و�شلط  الإم��ارات��ي��ة.  امل���راأة 
على  جل�شاته  خ���الل  م��ن  ال�����ش���ء 
بها  ال��ت��ي حظيت  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ان��ة 
امل�����راأة الم��ارات��ي��ة ح��ال��ي��ا, وتط�ر 
عاماً,   50 م����دى  ع��ل��ى  اأدواره��������ا 
ومتكنها من حتقيق ح�ش�ر بارز يف 
كافة املجالت, و م�شاهمتها ب�شكل 
مبا�شر يف م�شرية التنمية ال�شاملة 
التي ت�شهدها الدولة, والتي جاءت 
ل�شم�  امل��ت���ا���ش��ل  ال���دع���م  ن��ت��ي��ج��ة 
اأم   " مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الإمارات" , والقيادة الر�شيدة التي 
اأولت اهتماماً كبرياً لدعم ومتكني 
امل���راأة للقيام ب��دوره��ا ال��ري��ادي يف 

خدمة املجتمع.
كما ت�شمن امل�ؤمتر جل�شة "ت�شامح 
واأم,  ب����ن����ت,  ل�����الأج�����ي�����ال..  ع����اب����ر 
الأ�شر  من  ع��دد  وجدة" مب�شاركة 
الإماراتية من خالل 3 اأجيال هي 
دور  ملناق�شة  واجل����دة  الأم  الب��ن��ة 
املراأة الإماراتية يف غر�س وتر�شيخ 
وذلك  الأجيال  عر  الت�شامح  قيم 
التنمية  م���ؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الأ�شرية باأب�ظبي.
بالنكا  امل�����ؤمت����ر  ج��ل�����ش��ات  ح�����ش��ر 
فيالل�ب��س  ب����ريي����ز  اإ����ش���ت���ي���ال 
العامالت  الن�شاء  م�ؤ�ش�شة  رئي�شة 
غ��شماو  وب��ي��ات��ري�����س  ب��امل��ك�����ش��ي��ك, 
رئي�شة ال�شيا�شة العامة والعالقات 
واأجنليكا  ب���ال���رازي���ل,  امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة 
العالقات  يف  اخل����ب����رية  ه����ريي����را 
خارجية  وم�����ش��ت�����ش��ارة  ال���دول���ي���ة 

وكق�ة نا�شطة يف املجتمع. فقدمت 
ال�شع�ر  لن�شر  ا  حم�ريًّ دوًرا  امل��راأة 
ب����الأخ�����ة الإن�������ش���ان���ي���ة م���ن خالل 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع,  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
العالقات الأ�شرية, ومع م�ظفيها 
وال����ع����ط����اء ل���ل���م���ح���ت���اج���ني. وق����ال 
العام  ه��ذا  نحتفل  "اإننا   : معاليه 
الإمارات  لدولة  الذهبي  بالي�بيل 
ب��ي��ن��م��ا نتطلع  امل��ت��ح��دة,  ال��ع��رب��ي��ة 
فاإن  القادمة,  عاًما  اخلم�شني  اإىل 
اأهدافنا ال�طنية ت�يل اأهمية اأكر 
امل��راأة ورعاية حق�قها  لتعزيز دور 
ون�ؤكد  املجتمع,  يف  مكانتها  ودع��م 
متكني  على  العمل  ا�شتمرار  على 
امل�����راأة وم���ا���ش��ل��ة ال��رتك��ي��ز ب�شكل 
ك��ب��ري ع��ل��ى امل���ب���ادرات ال��ت��ي تهدف 
 / الزجاجية  /الأ�شقف  اإزال���ة  اإىل 
حت�ل  التي  الع�ائق  م��ن  وغ��ريه��ا 
جميع  ع��ل��ى  امل������راأة  م�����ش��ارك��ة  دون 
الدولة,  القرار يف  م�شت�يات �شنع 
باإماراتنا التي  ون�شعر بفخر كبري 
اعرتفت منذ فرتة ط�يلة بحق�ق 
وق���ام���ت بتمكني  وق��ي��م��ت��ه��ا  امل������راأة 
اأدوارها يف املجتمع". واأ�شاد معاليه 
التنمية  ب���ذل���ت���ه  ال������ذي  ب���اجل���ه���د 
امل�ؤمتر  ر�شالة  الأ�شرية لكي ت�شل 
�شارك  التي  الإماراتية,  الأ�شر  اإىل 
عدد منها يف جل�شات امل�ؤمتر, مثمنا 
ح�ارات  يف  الأجيال  كافة  م�شاركة 
الإماراتية  القيم  ح���ل  مفت�حة 
الأ�شيلة ويف القلب منها الت�شامح 
وال��ت��ع��اي�����س وق��ب���ل الآخ����ر , ودور 
وانتقالها  ح��م��اي��ت��ه��ا  يف  الأ�����ش����رة 
يف  وتعزيزيها  جيل,  اإىل  جيل  من 

نف��س الأجيال اجلديدة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت م��ع��ايل ح�شة 
ب���ن���ت ع��ي�����ش��ى ب����� ح���م���ي���د وزي������رة 
المارات  ابنة  اأن   , املجتمع  تنمية 
متيزها  ت���ث���ب���ت  اأن  ا����ش���ت���ط���اع���ت 
وقدرتها يف تب�ء خمتلف املنا�شب 
وامل������ج������الت ب����دع����م وت����ج���ي���ه���ات 
ك��رمي��ة م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة و 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لالأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة 
الإمارات"  "اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
كبريا  اهتماماً  امل���راأة  اأول��ت  التي   ,
ودع��م��اً م��ت���ا���ش��اًل, ل��ت��ك���ن بجنب 
وطنها  خل��دم��ة  ال���رج���ل  �شقيقها 
امل�شت�ى  على  املجالت  خمتلف  يف 

تربية الأطفال جنًبا اإىل جنب مع 
اأزواجهن.

واعتزازه  معاليه عن فخره  وعر 
"اأم  قامت  التي  الكبرية  باجله�د 
الإمارات" لدعم كافة ق�شايا املراأة 
والأ�شرة الإماراتية, ف�شكلت جه�د 
يف  احلقيقية  الن��ط��الق��ة  �شم�ها 
املراأة  ت��اري��خ  يف  الط�يلة  امل�����ش��رية 
من  مزيد  حتقيق  نح�  الإماراتية 
احل��ق���ق والجن����ازات حيث عززت 
و�شجعت  امل�������راأة  ت��ع��ل��ي��م  ���ش��م���ه��ا 
واأل��ه��م��ت جناحها, ومل  اإجن��ازات��ه��ا 
���ش��م���ه��ا يف دعمها  ت��ت���ق��ف ج��ه���د 
اإىل  ذلك  تخطت  ولكنها  للتعليم, 
الأ�شرة  وت��ن��م��ي��ة  لل�شحة  دع��م��ه��ا 
ورف����اه����ي����ة الإن���������ش����ان يف ال���دول���ة 
ا�شتفادت  حيث  والعامل,  واملنطقة 
باأ�شره  والعامل  واملنطقة  الإم���ارت 

كثرًيا من روؤيتها وحكمتها".
بي�م  الحتفاء  اأن  معاليه  واأو�شح 
املراأة الإماراتية ياأتي جت�شيدا حيا 
ال�شيخ زايد  امل�ؤ�ش�س  ال�الد  لروؤية 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان,  اآل  �شلطان  ب��ن 
الرا�شخة  القناعة  �شاحب   , ث��راه 
اأم����ر �شروري  امل������راأة  ب����اأن مت��ك��ني 
قيادتنا  و�شارت  كاأمة,  ق�تنا  لبناء 
الر�شيدة على هذه الروؤية وعملت 
دائ���م���ا, يف �ش�ء  ت��ط���ي��ره��ا  ع��ل��ى 
امل���راأة جنًبا  ب��اأن م�شاركة  اإق��راره��ا 
ال��رج��ل يف اجله�د  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
املبذولة �ش�ف يدفع دولة الإمارات 
ثقة  اأكر  ُبخطى  املتحدة  العربية 
و�شرعة نح� جميع الأهداف التي 
هذه  وبف�شل  لأنف�شنا..  و�شعناها 
ال��ق��ي��ادة ال��ك��رمي��ة ت���ف��ر الإم����ارات 
للن�شاء  فيها  مي��ك��ن  وط��ن��ي��ة  بيئة 
امل�شاركة  �ش�اء  حد  على  وال��رج��ال 
ب��ن��ج��اح يف م�����ش��رية ال��ت��ق��دم املحلي 
وال���ط��ن��ي وال��ع��امل��ي وب��ن��اء ثقافة 
والفر�س  وال���ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والبتكار.
اأن  ي����رى  اأن�����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون���ب���ه 
الإماراتية  امل����راأة  ب��ي���م  الح��ت��ف��اء 
اإليه  و�شل  م��ا  يف  للتفكري  فر�شة 
امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي, وف����ق عدد 
م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة, م��ن��ه��ا: ه��ل حتققت 
امل�شاواة بني اجلن�شني؟ هل ت�شرف 
ال���رج���ال ب�����ش��ج��اع��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق من 
على  امل���راأة  متكني  مب��ب��ادئ  العمل 
املراأة  ا�شتفادت  هل  ال�اقع؟  اأر���س 

من جميع الفر�س املتاحة لها؟.

امل�ظفني يف التعليم , والأه��م من 
من   64% م����ن  اأك������ر  اأن  ذل�����ك 
وامل�ظفني  وامل��م��ر���ش��ات  الأط���ب���اء 
اخلط�ط  يف  ال��ع��ام��ل��ني  التقنيني 
من   Covid19 ل����  الأم���ام���ي���ة 
انطالقة  ���ش��ه��دت  ك��م��ا  ال���ن�������ش���اء, 
ناجًحا  اإط���الًق���ا  ��ا  اأي�����شً  2021
العربية  الإم������ارات  لبعثة  للغاية 
وراأينا  املريخ..  ك�كب  اإىل  املتحدة 
معياًرا غري م�شب�ق لإدماج الن�شاء 
يف قطاع الف�شاء هنا , حيث �شكلت 
الن�شاء %34 من البعثة و 80% 
من فريقها العلمي, كما اإن قائدة 
�شابة  البعثات  يف  العلمي  البحث 
وزيرة  الأم��ريي  ي��شف  بنت  �شارة 
املتقدمة  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ال���دول���ة 
الإماراتية  الف�شاء  وكالة  ورئي�شة 
�شقف  اأن  ال���ا���ش��ح  وم���ن  وع���امل���ة, 
نفخر  ونحن  ال�شماء,  طم�حاتها 
بالن�شبة  اأن���ه   : وا���ش��اف��ت  بهذا". 
للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  يف  لنا 
, تعد الإمارات �شريًكا مهًما للغاية 
وط�يل الأمد, وهي ل تزال واحدة 
10 �شركاء يف التنمية ,  اأك��ر  من 
العام  الن�شائي  الحت��اد  ونعمل مع 
التمكني  م��ب��ادرات  م��ن  �شل�شلة  يف 
و  الإم���ارات  يف  للمراأة  القت�شادي 
املئات  ا�شتفادت  حيث  املنطقة,  يف 
من رائ��دات الأعمال من التدريب 
ب�شكل  اأع��م��ال��ه��ن  لتنمية  امل��ج��اين 
نعلم  نحن   , العمل  �ش�ق  يف  فعال 
مدى اأهمية ذلك بالن�شبة للمراأة.

من جهتها عرت �شعادة فران�شي�شكا 
مينديز �شفرية املك�شيك بالإمارات 
امل�ؤمتر  يف  بامل�شاركة  �شعادتها  عن 
التقدم  على  ال�ش�ء  ي�شلط  ال��ذي 
واملت�شقني  امل��ت��م��ي��زي��ن  وال��ت��م��ك��ني 
الإماراتية  امل��راأة  حققتهما  الذين 
حاليا, وبرغم عدم املعرفة الكافية 
على امل�شت�ى الدويل بهذه التجربة 
الرائدة للمراأة الإماراتية, اإل اأنها 
ب��ارًزا يف املجالت  تلعب الي�م دوًرا 
والثقافية  ال�شيا�شية والقت�شادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل���دول���ة الإم������ارات, 
عالية  م���ن���ا����ش���ب  ت�������ش���غ���ل  ح���ي���ث 
القطاعني  م��ن  ك��ل  امل�����ش���ؤول��ي��ة يف 
جند  اأن  فيمكن  واخل���ا����س,  ال��ع��ام 
وروؤ�شاء  ك�زيرات,  اإماراتيات  ن�شاء 
ت��ن��ف��ي��ذي��ات مل����ؤ����ش�������ش���ات, وع���امل���ات 
على  وم�ؤثرات  وفنانات  ومبدعات 

امل�شت�ى الإعالمي والجتماعي.

ل�شركة بروكل�مبيا من ك�ل�مبيا, 
واآن جازارا رئي�س جمل�س اأورلندو 
العاملي للتعليم بال�ليات املتحدة, 
رئي�س  مينج�شا  ت���ان  وال���دك���ت����رة 
للتكن�ل�جيا  م��ي��ن�����ش��ا  ����ش���رك���ة 
�شاندرا  وال����دك����ت�����رة  ب���ال�������ش���ني, 
ن�جي�س ريكا�شينز رئي�شة م�ؤ�ش�شة 
"بي برايت" باإ�شبانيا, واأنيتا بهاتيا 
, الأم�����ني ال���ع���ام امل�����ش��اع��د ل���الأمم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ون��ائ��ب  امل��ت��ح��دة 
املتحدة للمراأة, ومن  الأمم  لهيئة 
الإم��ارات هدى الها�شمي م�شاعدة 
لال�شرتاتيجية  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
والبتكار, ونبيلة ال�شام�شي �شفرية 
الأ�ش�د, ورمي  الدولة لدى اجلبل 
املرزوقي اأخ�شائية ابتكار, وفاطمة 
اإماراتية,  خمرتعة  اأ�شغر  الكعبي 
و���ش��ي��دة اأع��م��ال ���ش��ارة امل����دين, كما 
�شعادة  امل����ؤمت���ر  ح�����ش��رت ج��ل�����ش��ات 
العام  امل���دي���ر  ال�������ش���اب���ري  ع���ف���راء 

ب�زارة الت�شامح والتعاي�س.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
التى  الفتتاحية  كلمته  يف  مبارك 
الن�شائية  ال���ق���ي���ادات  اإىل  وج��ه��ه��ا 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة والإم���ارات���ي���ة 
" ي�شعدين   : امل���ؤمت��ر  يف  امل�شاركة 
احتفالنا  اأرح��ب مب�شاركتكم يف  اأن 
وُي�شرفني  الإم��ارات��ي��ة,  امل���راأة  بي�م 
راعية  وترحيب  حتيات  اأبلغكم  اأن 
�شم�  الإمارات"  "اأم  امل���ؤمت��ر  ه��ذا 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك , التي 
�شاهمت جه�دها يف م�شرية التنمية 
احلبيب  وط���ن���ن���ا  يف  والزده������������ار 
لقد  اأجمع,  والعامل  بل  ومنطقتنا 
األهمنا حما�شها وروؤيتها والتزامها 
ب��ت��ن��م��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم�����ش��ت��دام��ة اإىل 
قائدة  ب�شفتها  امل����راأة  دور  تقدير 
اأكدت  وطاملا  جمتمعنا,  يف  ورائ��دة 
واأهمية  امل��راأة  حق�ق  على  �شم�ها 
ت��ط���ي��ر اإم��ك��ان��ت��ه��ا وق���درات���ه���ا يف 
خمتلف املجالت, م�ؤكدا ان كل ما 
على عقيدة  قائم  �شم�ها  به  تق�م 
را����ش���خ���ة ب������اأن امل��ج��ت��م��ع��ات حتقق 
جناحات اأف�شل عندما متنح املراأة 
من  لديها  م��ا  لت�ظيف  الفر�شة 
وطاقات  وروؤى  وم��ه��ارات  معرفة 
العمل  مثل  املختلفة  امل��ج��الت  يف 
وال�شناعة  وال���ف���ن����ن  وال���ت���ج���ارة 
والتكن�ل�جيا  وال��ع��ل���م  والتعليم 
ك��ام��ل يف كافة  ب�����ش��ك��ل  , ودجم���ه���ا 
ال��ب�����ش��ري��ة, مب���ا يف ذلك  اجل���ه����د 

املحلي والإقليمي والعاملي, و�ش�ًل 
مئ�ية  روؤي�������ة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  اإىل 
ما  ���ش��ي��م��ا  ل   ,2071 الإم��������ارات 
امل�شتقبل يف جمتمع  باأ�شرة  يت�شل 

اأكر متا�شكاً.
امل�������راأة  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ������ش�����اف�����ت 
اأث��ب��ت��ت متيزها خالل  الإم��ارات��ي��ة 
اخلم�شني عاماً, من خالل تب�وؤها 
خمتلف  يف  امل���ن���ا����ش���ب  خم���ت���ل���ف 
ور�شمت عر  وامل��ي��ادي��ن,  امل��ج��الت 
اأ�شمى واأجمل  م�شاركاتها ال�ا�شعة 
�ش�ر الت�شامح والتعاي�س والعطاء 
وال��ط��م���ح ال��الم��ت��ن��اه��ي, وه���ا هي 
اإىل الف�شاء,  الآن ت�شتعد لل�شع�د 
قيا�شية  اأرق����ام����اً  ح��ق��ق��ت  اأن  ب��ع��د 
اأر�س ال�اقع, لت�شع ب�شمتها  على 
التنمية  م�شرية  دع��م  يف  بفاعلية 
ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  ال�طنية 

دولتنا احلبيبة.
اأنيتا  م��ع��ايل  ت��ن��اول��ت  جانبها  م��ن 
بهاتيا الأمني العام امل�شاعد لالأمم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ون��ائ��ب  امل��ت��ح��دة 
يف  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  لهيئة 
فيما  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  كلمتها 
باعتبارها  امل�����راأة  ب��ت��م��ك��ني  ي��ت��ع��ل��ق 
جت����رب����ة م��ل��ه��م��ة وت����ع����د من����ذج���ا 
م�شيدة  ال���ع���امل,  ام����ام  م��ط��روح��ا 
ب����ال����دع����م وال�����رع�����اي�����ة واجل����ه�����د 
هذا  يف  الإم�����ارات  اأم  تبذلها  ال��ت��ي 
ال�������ش���دد, وال���ت���ي ك��ان��ت اأح����د اأهم 
ع�امل النجاح, اإ�شافة اإىل الروؤية 
احل��ك��ي��م��ة ل��ق��ي��ادة الإم������ارات التي 
لتح�شل  م��ق��درة  ج��ه���ده��ا  ب��ذل��ت 
ك��ل ف��ر���س التمكني يف  امل���راأة على 

كافة املجالت.
" بداية   : ب��ه��ات��ي��ا  اأن���ي���ت���ا  وق���ال���ت 
ال�شيخ  مل���ع���ايل  ب��ال�����ش��ك��ر  اأت�����ج����ه 
م��ب��ارك لإت��اح��ة معاليه  ب��ن  نهيان 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة ل��ن��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الإماراتية  امل����راأة  ب��ي���م  الح��ت��ف��ال 
لل�شن�ات  امل�������راأة  ط���م����ح  ول���ع���ل   ,
ه���� م��ش�ع  ال��ق��ادم��ة  اخل��م�����ش��ني 
منا�شب للغاية لعام 2021 الذي 
ي��ت��م اإع��الن��ه ع���ام اخل��م�����ش��ني, واإن 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  روؤي���ة 
العديد من  تلهم  زال��ت  ما  مبارك 
لالإنطالق  الإم���ارات���ي���ات  ال��ن�����ش��اء 
امل�شتقبل,  اإىل  وا���ش��ع��ة  ب��خ��ط���ات 
50? من  الآن  ت�شكل  اأن��ه��ا  ونعلم 
ال�طني الحتادي  املجل�س  اأع�شاء 
, ومتثل املراأة %64 من اإجمايل 

وق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
للت�شامح  وزي��راً  " ب�شفتي  مبارك 
الأ�شئلة  ه��ذه  تتبادر   , والتعاي�س 
ب���ني احل����ني والآخ������ر,  اإىل ذه���ن���ي 
الإجابات  اأ�شارككم  اأن  وي�شعدين 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  عليها, 
املتحدة ملتزمة ب�شكل وا�شح ودون 
اأدن�����ى ���ش��ك مب���ب���ادئ امل�������ش���اواة بني 
اجلن�شني, و�شتجدون ذلك وا�شحا 
املجتمع,  يف  م�شت�يات  جميع  على 
املراأة  باأن  اإع��رتاف حقيقي  وهناك 
وخرات  ومهارات  م�اهب  متتلك 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل تقدر  ووج���ه���ات ن��ظ��ر 
واقت�شاد  م��زده��ر  ملجتمع  ب��ث��م��ن, 
ناب�س باحلياة, واأمة تق�دها قيادة 
من  العديد  هناك  اأن  كما  ر�شيدة, 
الرامج واملبادرات التي تهدف اإىل 
مت��ك��ني امل�����راأة م��ن اإط����الق العنان 
وقد  القيادية,  وقدراتها  ملهاراتها 
الفر�س  ل��ه��ذه  امل������راأة  ا���ش��ت��ج��اب��ت 
نف�س مكانة  لتحتل  ق���ي,  بطم�ح 
تقلدت  حيث  املجتمع,  يف  ال��رج��ال 
املنا�شب  ال���ن�������ش���اء  م����ن  ال���ك���ث���ري 
العمل  القيادية يف جميع جمالت 
الالتي  الن�شاء  ع��دد  وزاد  تقريًبا, 
�شحيح,  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ل��ق��ني 
الالتي  ال���ن�������ش���اء  ع�����دد  وي���ت���ج���اوز 
العايل  التعليم  يدر�شن يف مرحلة 
الن�شاء  ع���دد  وزاد  ال���رج���ال,  ع���دد 
ب�����ش��ح��ة جيدة,  ي��ت��م��ت��ع��ن  ال���الت���ي 
الرئي�س  امل��ح��رك  امل���راأة  واأ�شبحت 
باحلياة  الناب�س  الفني  للم�شهد 
العربية  الإم��������ارات  ي�����ش���د  ال�����ذي 
�شاهدناه  م��ا  ع��ن  ف�شاًل  امل��ت��ح��دة, 
م����ن ارت�����ف�����اع م���ل���ح����ظ يف ري�����ادة 
املراأة  وم�شاركة  الن�شائية  الأعمال 

يف جميع قطاعات القت�شاد".
امل���راأة  ق��دم��ت��ه  واأ����ش���اد معاليه مب��ا 
الإم����ارات����ي����ة م����ن ك����ف����اءة وق���ي���ادة 
ال�����دول�����ة  ت����ط�����ي����ر  وا�����ش����ح����ة يف 
وخ��دم��ت��ه��ا يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت ويف 
اجلميع  ينظر  اأن  ويكفي  ال���اق��ع, 
ل��ريى هذا  ال��ظ��روف احلالية  اإىل 
واق���ع���ا ع��ل��ى الأر�������س, ح��ي��ث �شهد 
امل�����راأة ع��ل��ى م���دار الأ�شهر  ال��ع��امل 
دوًرا  تلعب  وه��ي  املا�شية  القليلة 
بارًزا لال�شتجابة جلائحة ك�فيد – 
19 العاملية, فاأثبتت املراأة قيادتها 
ب��ت���اج��ده��ا يف اخلط�ط  امل��ت��م��ي��زة 
الرعاية  م��ق��دم��ي  م���ع  الأم���ام���ي���ة 
ال�شحية ملكافحة ال�باء وكمعلمات 

بالإمارات  وج�دها  اأن   : واأ�شافت 
اأتاح لها الفر�شة لأدرك هذا ال�اقع 
الدبل�ما�شية  جتربتها  خالل  من 
يف الإمارات العربية املتحدة , ومن 
خالل التعرف على عدد كبري من 
بدا  الإماراتية  الن�شائية  القيادات 
متميزات  ج��م��ي��ًع��ا  اأن���ه���ن  وا���ش��ح��ا 
جدا, لإعدادهن الرائع ومهاراتهن 

وكفاءتهن التي ل جدال فيها.
اآن ج����ازارا رئ��ي�����س جمل�س  وق��ال��ت 
اأورلندو العاملي للتعليم بال�ليات 
عظيم  ل�������ش���رف  "اإنه   : امل���ت���ح���دة 
امل�ؤمتر  ه����ذا  يف  م��ع��ك��م  اأك������ن  اأن 
لأحتدث عن متكني اجليل القادم 
م��ن ال��ن�����ش��اء ال���ذي ���ش��ي��اأت��ي بعدنا, 
م�ؤكدة اأن �شبب وج�دنا جميًعا هنا 
الي�م ه� اأن هناك ن�شاء رائعات قد 
امل�شاوة,  مل�شتقبل  الطريق  م��ه��دن 
تكن  مل  ببعيد  ل��ي�����س  وق���ت  ف��م��ن��ذ 
الن�شاء قادرات حتى على احل�ش�ل 
على اأجر م�شاٍو للرجل, وي�اجهن 
���ش��راع��ا دائ��م��ا م��ن اأج���ل الندماج 
املراأة  اأن  يف جمتمع ل يقدر فكرة 

قادرة حتى على اإدارة اأي �شيء.
�شاندرا  الدكت�رة  تناولت  بدورها 
ن�جي�س ريكا�شينز رئي�شة م�ؤ�ش�شة 
كلمتها  يف  باإ�شبانيا  برايت"  "بي 
وم�شتقبل  واق��ع  ع��ن  روؤي���ة خا�شة 
م�شيدة  ال���ع���رب���ي���ة,  امل�������راأة  ت���ط����ر 
ب��ح��ج��م الجن������ازات ال��ت��ي حتققت 
وزارة  اهتمام  ومثمنة  الن,  حتى 
راأ�شها  وعلى  والتعاي�س  الت�شامح 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
ب������اط������الق ه��������ذه ال����ن�����ع����ي����ة من 
ت�شليط  يف  ت�شهم  التي  امل���ؤمت��رات 
املراأة  وم�شتقبل  واقع  على  ال�ش�ء 
واأدواره���������ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت, 
تط�ر  اأج��ل  م��ن  اإ�شهامتها  وم��دى 

املجتمعات واملحافظة على قيمها.
املجتمع  ب����ن����اء  اأن  واأو������ش�����ح�����ت 
ال�شحيح يتم بجرعة مت�ازنة بني 
الرجال والن�شاء, يف تعاون حمكم, 
ل�شالح املجتمع باأ�شره, ومن خالل 
تط�ير  ميكننا  النف�س  ع��ل��م  ف��ه��م 
املكانة  حتقيق  وبالتايل  التمكني, 
املجتمع,  يف  امل���راأة  ت�شتحقها  التي 
م�ؤكدة اأنها اأم�شيت اأكر من 20 
 , نف�شية  كطبيبة  العمل  يف  ع��اًم��ا 
هذا  يف  يعملن  الن�شاء  م��ن  وكثري 
, ونختار  اأكر من الرجال  املجال 

املهن مل�شاعدة الآخرين.

بلدية دبي تعزز �سعادة عمال النظافة بعربة ذات مميزات فريدة
•• دبي - وام:

فريدة  مم��ي��زات  ذات  عربة  دب��ي  بلدية  خ�ش�شت 
العامل  التي يحتاجها  املتطلبات  تت�فر فيها كل 
راحته  تعزيز  �شبل  اإىل  بالإ�شافة  مهامه  لتاأدية 

و�شعادته.
دب��ي بجعل  اأه��داف بلدية  ياأتي ذل��ك متا�شيا مع 
اإمارة دبي املكان املف�شل للعي�س والعمل وانطالقا 

وراحة  �شعادة  تعزيز  على  امل�شتمر  حر�شها  م��ن 
عمال  فئة  �شمنها  وم��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

النظافة.
د  وت��ت��م��ي��ز ال��ع��رب��ة ب��اح��ت���ائ��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ق��ف م���زوَّ
النظيفة  ال�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  مب���روح���ة 
يف  خ�ش��شاً  ال�شم�س  اأ�شعة  م��ن  حتميه  ومظلة 
فرتة ال�شيف مما ي�شهم يف ت�فري رعاية متميزة 

للعمال وتاأمني بيئة عمل �شحية واآمنة لهم.

كما متتاز باأنها �شهلة التنقل وتبلغ �شعتها 150 
العامل  ي�شتطيع  خم��زن��ني  ع��ل��ى  وحت��ت���ي  ل���رتا 
من  ب��دًل  فيهما  التنظيف  م�شتلزمات  كل  و�شع 
املخلفات  جتميع  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ي��دوي��اً  حملها 

وو�شعها يف الأماكن املخ�ش�شة لها.
اأوىل  ك���م���رح���ل���ة  ع����رب����ة   25 ت������زي�����ع  و����ش���ي���ت���م 
املخلفات  واإزال��ة  تنظيف  يف  العمال  لي�شتخدمها 

يف اإمارة دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

يف  اتفاقيتني  على  ام�س  اأب�ظبي  يف  ه�لندا  ومملكة  الإم���ارات  دول��ة  وقعت 
املجرمني  بت�شليم  تتعلقان  البلدين,  ب��ني  والقان�نية  الق�شائية  امل��ج��الت 
معايل  ال��دول��ة  جانب  ع��ن  التفاقية  وق��ع  اجلنائية.  امل�شائل  يف  وامل�شاعدة 
�شلطان بن �شعيد البادي الظاهري وزير العدل وعن جانب اململكة اله�لندية 

معايل فريد جرابهاي��س وزير العدل اله�لندي.
وجرت مرا�شم الت�قيع بح�ش�ر وفدي البلدين و�شعادة ال�ي�شي�س �ش�هان�س 
اأدريان�س اأمرخت�س �شفري مملكة ه�لندا لدي الدولة, كما ح�شر من جانب 
وزارة العدل �شعادة الدكت�ر �شعيد علي بحب�ح النقبي القائم باأعمال وكيل 
و�شعادة  امل�شاندة  للخدمات  امل�شاعد  ال�كيل  املاجد  و�شعادة عبداهلل  ال���زارة, 

و�شعادة  الق�شائي  التفتي�س  دائ��رة  مدير  ع�شيبه  ب�  �شيف  جا�شم  امل�شت�شار 
املحامي العام الدكت�ر طارق الرا�شد رئي�س نيابة عجمان الكلية و�شعادة عبيد 
�شلطان الظاهري ال�كيل امل�شاعد ل�ش�ؤون اخلدمات الق�شائية والقا�شي عبد 

الرحمن البل��شي مدير اإدارة التعاون الدويل.
واأ�شاد معايل وزير العدل خالل مرا�شم ت�قيع التفاقيتني بالتعاون الثنائي 
مع اململكة اله�لندية والعالقة ال�ثيقة بني البلدين, واحلر�س على تعزيز 
هذا التعاون يف املجالت الق�شائية والقان�نية املتن�عة, ومن بينها اتفاقيات 

ت�شليم املجرمني, وتقدمي امل�شاعدة القان�نية املتبادلة يف امل�شائل اجلنائية.
تعزيز  على  حتر�س  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال��ع��دل  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
ل�شيما  العامل  دول  جميع  مع  والق�شائية  القان�نية  امل��ج��الت  يف  التعاون 
اأف�شل  اتباع  خ��الل  من  اله�لندية  كاململكة  املجال  ه��ذا  يف  العريقة  ال��دول 

املمار�شات املطبقة يف حماكم البلدين ال�شديقني ومد ج�ش�ر التعاون لتنمية 
وتط�ير العالقات الثنائية بني اجلانبني يف كل ما من �شاأنه تط�ير املنظ�مة 
التفاقيتان  ت�شمنته  ما  تنفيذ  على  العدل  وزارة  حر�س  واأك��د  الق�شائية. 
وم�ا�شلة العمل امل�شرتك مبا يكفل حتقيق ال�شتفادة بني البلدين وتبادل 
ومت�يل  الأم����ال  غ�شل  ومنها  والقان�نية  الق�شائية  املجالت  يف  اخل��رات 
تبادل  اأهمية  اإىل  م�شريا  املنظمة,  واجل��رمي��ة  امل��خ��درات  وتهريب  الإره���اب 
ر�شالة  يخدم  مب��ا  امل�شرتكة  التفاقيات  تنفيذ  عمليات  ومتابعة  اخل���رات 
العدالة ومفه�مها. كما رحب معاليه خالل لقائه مع ال�فد الزائر ب�ج�دهم 
على اأر�س دولة الإمارات ويف العا�شمة اأب�ظبي, متمنياً لهم طيب الإقامة, 
م�ؤكداً اأن التفاقيتني من �شاأنهما تعزيز وتدعيم عالقات التعاون القان�ين 
ي�شهم يف  ال�شديقني, وه� ما  البلدين  العالقات بني  والق�شائي مبا يدعم 

العدالة.  التي حتقق  الإج��راءات  امل�شاعدة يف  امل�شرتكة جتاه  الروؤية  حتقيق 
ووجه معايل وزير العدل ال�شكر لكل من �شاهم يف بذل اجلهد طيلة الفرتة 
واملناق�شات  العمل  اإىل �شرورة م�ا�شلة  داعياً  التفاقيتني,  لإع��داد  ال�شابقة 
من  املثلى  ال�شتفادة  حتقق  اأج��ل  من  القريب  امل�شتقبل  يف  والبناءة  اجل��ادة 
اخلرات املتبادلة يف املجالت الق�شائية املتعددة, وتر�شيخاً وتعزيزاً للتعاون 
اأع��رب معايل فريد جرابهاي��س  البلدين. من جانبه  والبناء بني  امل�شرتك 
اأب�ظبي وت�قيع التفاقيتني مع  وزير العدل اله�لندي عن �شعادته بزيارة 
وزارة العدل, م�شرياً اإىل اأن العالقات الق�شائية مع الإمارات متينة وق�ية, 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  على  الت�قيع  خ��الل  م��ن  ذل��ك  بتكري�س  ���ش��ع��داء  ون��ح��ن 
الثنائي يف املجالت القان�نية والق�شائية, التي �شيت�ا�شل العمل على دعمها 

وتعزيزها مبا يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني. 

الإمارات وه�لندا ت�قعان اتفاقيتني ق�سائيتني تتعلقان بت�سليم املجرمني وامل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شم�  اط��ل��ع 
ع��ج��م��ان على  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
املجتمع  تنمية  وزارة  اإجن����ازات  اأه��م 
يف  املتعاملني  �شعادة  مركز  وح�ش�ل 
تقييم  على  ل��ل���زارة  التابع  عجمان 
مراكز  تقييم  نتائج  يف  جن�م"   5"
العاملي  النج�م  "نظام  وفق  اخلدمة 
دورت�����ه  يف  اخلدمات"  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
الرابعة الذي اعتمده �شاحب ال�شم� 
مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال����������زراء 

م�ؤخراً.
وهناأ �شم�ه معايل ح�شة بنت عي�شى 
ب� حميد وزيرة تنمية املجتمع ال�فد 
املرافق لها, على هذا الإجن��از وذلك 
خالل ا�شتقباله لها يف مكتبه بدي�ان 

احلاكم.
وقدمت معايل وزيرة تنمية املجتمع 
املركز  ع��ن  ن��ب��ذة  واحل�����ش���ر  ل�شم�ه 
وامل�����ه�����ام والأن���������ش����ط����ة واخل�����دم�����ات 
املركز  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  للم�اطنني 
املجتمع,  يف  الن���دم���اج  روؤي�����ة  اإط�����ار 
وبكبار  بالأ�شرة  اخلا�شة  واخلدمات 
امل�اطنني واملقبلني على الزواج, اإىل 

اأه��ل��ت مركز  التي  الإجن����ازات  جانب 
لتحقيق  املتعاملني  ل�شعادة  عجمان 

هذا الإجناز.
���ش��رح واٍف  اإىل  ���ش��م���ه  ا���ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
ل����ل����رام����ج واخل�����ط�����ط والأه����������داف 
ب��ه��ا املركز  ُي��ع��ن��ى  ال���ت���ي  والأع����م����ال 
اإط����الق م���ب���ادرات جديدة  وم��ت��اب��ع��ة 
و�شاملة تخدم اأفراد املجتمع وفئاته 

املختلفة.
�شرورة  ال��ل��ق��اء,  خ��الل  �شم�ه  واأك���د 
كافة  امل���ج���ت���م���ع  ب���ف���ئ���ات  اله����ت����م����ام 
لدى  وال���رتاب���ط  التما�شك  لتغزيز 
الأ����ش���رة الإم��ارات��ي��ة وال��رتك��ي��ز على 
و�شاملة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

حياة  وت�فري  ال�طن  وتنمية  لبناء 
كرمية للجميع من خالل ما نقدمه 
وم�شاندة  ودع����م  خ���دم���ات  م���ن  ل��ه��م 

لتاأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم.
واأو���ش��ح اأن دول��ة الإم����ارات تعد من 
ال����دول ال��ت��ي ي��ت�����ش��اوى ف��ي��ه��ا جميع 
املجتمع ول فرق بني �شخ�س  اأف��راد 
القان�ن  اأم�����ام  اجل��م��ي��ع  واأن  واآخ�����ر 
خلدمة  ج��ن���د  ه��ن��ا  ون��ح��ن  �ش�ا�شية 
�شرورة  اإىل  �شم�ه  داع��ي��اً  ال���ط��ن.. 
ال��ع��م��ل ب��اإخ��ال���س وت��ف��ان يف خدمة 
الإم�����ارات وال��ع��م��ل م��ن اأج���ل تاأهيل 
على  امل���اط��ن��ني  وت�شجيع  وت���دري���ب 
خالل  م��ن  ال���ط��ن  بناء  يف  امل�شاركة 

ابتكارات واأفكار ومقرتحات ي�شتفيد 
منها اجلميع.

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شم�  وق���ال 
نه��س  يف  ال��ف�����ش��ل  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
القطاعات  �شتى  يف  امل�اطن  وارتقاء 
والأ�ش�س  الإ�شالمية  للمبادئ  يرجع 
م�ؤ�ش�س  اأر����ش���اه���ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
الحت���اد امل��غ��ف���ر ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
تعد  الر�شيدة حيث  القيادة  واهتمام 
الإم����ارات من���ذج��ا وم��ث��ال للتعاي�س 
على  مرم�قة  مكانة  تتب�اأ  اأنها  كما 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
اأن وزارة تنمية املجتمع  واأك��د �شم�ه 

اإي��ج��اب��ي��اً وه��ام��اً وي���زداد  ت����ؤدي دوراً 
اأهمية خالل املرحلة املقبلة من حيث 
لالأ�شرة  الج��ت��م��اع��ي  امل���ن���اخ  ت���ف��ري 
الإماراتية وال�ق�ف على احتياجاتها 
على  ت�شاعد  خمرجات  عن  والبحث 
م�شاركتها يف احلياة الي�مية لنه�شة 
ال�طن , م�شريا اإىل �شرورة الت��شع 
وت��شيع  الجتماعية  املراكز  باإن�شاء 
اأن�شطتها لتخدم كافة اأفراد املجتمع 
والبتكار  الإب����داع  على  وت�شجيعهم 
الفكرية  اإمكانياتهم  من  لال�شتفادة 
والبداعية و�شرورة تقدمي املحفزات 
م�شتقبلهم  لبناء  ل�شتقطابهم  لهم 
احلياة  يف  يتعلم�ه  مم��ا  وال�شتفادة 

القيادة  لت�يل  واجل��ام��ع��ات  العملية 
وال�شتمرار يف م�شرية البناء والتقدم 

والرتقاء ل�طننا وم�اطنينا.
وا���ش��ت��م��ع ���ش��م���ه واحل�������ش����ر خالل 
اللقاء من معايل ح�شة بنت عي�شى ب� 
حميد وزيرة تنمية املجتمع اإىل �شرح 
ح���ل دور ال����زارة يف ت�فري خدمات 
ولالأ�شرة  عامة  للمجتمع  اجتماعية 
التعاون بني  خا�شة وتر�شيخ مفه�م 
اأن�شطتها  اجلميع واأهدافها وت��شيع 
حقق  اأن  ب���ع���د  ك���اف���ة  الإم����������ارات  يف 
"التنمية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ش��ع��ادة  م��رك��ز 
التابع  عجمان  باإمارة  الجتماعية" 
لل�زارة نتائج اإيجابية اأ�شبح من�ذجاً 

جديدة  ب��رام��ج  و�شع  يف  ب��ه  يحتذى 
واأطلع  امل��ج��ت��م��ع.  واأف������راد  ل��الأ���ش��رة 
�شم�ه من معاليها على اأهم مبادرات 
وزارة تنمية املجتمع يف اإمارة عجمان 
التما�شك  لتعزيز  جه�دها  اإط���ار  يف 
الأ�شري والتالحم املجتمعي ومتكني 
اأ���ش��ح��اب الهمم م��ن احل�����ش���ل على 
احل����ق�����ق الأ����ش���ا����ش���ي���ة واخل����دم����ات 
وال�شتدامة  اجل�����دة  ت�شمن  ال��ت��ي 
التنمية  ودع�������م  ال�����ش��ع��ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتر�شيخ  امل�����ش��ت��دام��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�شمان  املجتمع  يف  ال��ت��ط���ع  ثقافة 
تقدمي كافة اخلدمات الإداري��ة وفق 
وال�شفافية  والكفاءة  معايري اجل�دة 

بيئة  الب���ت���ك���ار يف  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
بالعمل  والرت��ق��اء  امل�ؤ�ش�شي  العمل 
تط�ير  خ������الل  م�����ن  الج����ت����م����اع����ي 
خدمات  وتقدمي  متكاملة  �شيا�شات 
�شمن  ومبتكرة  متميزة  اجتماعية 

بيئة عمل حمفزة.
من جانبها ثمنت معايل ح�شة بنت 
عي�شى ب�حميد روؤية �شم� ويل عهد 
يف  ال����زارة  جله�د  الداعمة  عجمان 
وتعزيز  الأ���ش��رة  �شعادة  اإط��ار حتقيق 
ج������دة ح���ي���اة اأف�������ش���ل ل��ك��اف��ة اأف�����راد 
املجتمع وه� ما يعك�س حالة التميز 
احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  جت�شدها  التي 
ع��ل��ى م�شت�ى  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة 
اأف�شل  ت���ق���دمي  ���ش��ب��ي��ل  يف  الإم��������ارة 
ترابط  لتعزيز  التنم�ية  اخل��دم��ات 
ودعم  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��رة  ومتا�شك 
على  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  م�����ش��رية 

م�شت�ى الدولة.
اإبراهيم  م���زة  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
الأكرف ال�ش�يدي وكيل وزارة تنمية 
املجتمع و�شعادة الدكت�ر �شعيد �شيف 
للمجل�س  العام  الأم��ني   , املطرو�شي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل اأمني 
احلاكم  ب��دي���ان  امل�شت�شار  ال�شرفاء 
النعيمي  حم��م��د  ي������ش��ف  و����ش���ع���ادة 
وال�شيافة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات  ع���ام  م��دي��ر 

وعدد من كبار امل�ش�ؤولني.

•• ال�سارقة-وام:

التجاري  الإمن����اء  "هيئة  اختتمت 
حملة  ال�شارقة"  يف  وال�����ش��ي��اح��ي 
و�شط   "  2021 ال�شارقة  "�شيف 
الذين  ال�������زوار  م���ن  وا����ش���ع  اإق����ب����ال 
من  وا�شعة  جمم�عة  من  ا�شتفادوا 
والتجارب  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ع��رو���س 
املتميزة والفر�س احل�شرية لق�شاء 

عطلة ال�شيف يف فنادق الإمارة.
و ق���د جن��ح��ت احل��م��ل��ة ال��ن���ع��ي��ة - 
املا�شي  15 ي�لي�  التي امتدت بني 
اإبراز  يف   - اجل���اري  اأغ�شط�س  و28 
املق�مات التناف�شية واملزايا اجلاذبة 
ك�جهة  ال�شارقة  ح�ش�ر  تعزز  التي 
متكاملة  ا�شتثنائية  عائلية  �شياحية 
التجارب  حيث  م��ن  امل�شت�ى  عالية 

واملرافق املتعددة فيها.
ال�شارقة  ���ش��ي��ف   " ت��ن��ظ��ي��م  وج�����اء 
الهيئة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف   "  2021
وحمالت  ن�عية  م��ب��ادرات  ب��اإط��الق 
ت�����ش���ي��ق��ي��ة وت��روي��ج��ي��ة ت���رق���ى اإىل 
م�����ش��ت���ى ال��ت��ط��ل��ع��ات ل��ت��ع��زي��ز من� 
قطاع ال�شياحة حيث متيزت احلملة 
العرو�س  م���ن  مم���ي���زة  مب��ج��م���ع��ة 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة احل�������ش���ري���ة مب����ا فيها 
الباقات امل�شممة خ�شي�شا للعائالت 

تقدم  ال��ت��ي  الفندقية  واحل���ج����زات 
القادمني  ل��ل�����ش��ي��اح  مم��ي��زة  جت��رب��ة 
لتعزيز  ق�ية  دفعة  يف  ال�شارقة  اإىل 
ال�شياحة الداخلية وت�شليط ال�ش�ء 
على املق�مات وامل�شاريع اجلديدة يف 

الإمارة.
املدفع  جا�شم  خالد  �شعادة  واأع���رب 
التجاري  الإمن���������اء  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
�شعادته  ع��ن  بال�شارقة  وال�شياحي 
"�شيف  حلملة  الإيجابية  بالنتائج 
ال�شارقة" التي ا�شتعر�شت للجمه�ر 
اأبرز التجارب والأن�شطة واخليارات 
ال�شياح  بها  ي�شتمتع  اأن  ميكن  التي 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  ت�اجدهم  خ��الل 
ول �شيما يف فرتة ي�شهد فيها قطاع 

ال�شياحة العاملية حتديات كبرية .
منتج  تقدمي  يف  ا�شتمرارنا  واأ�شاف 

ل��زوار الإمارة  �شياحي حملي جاذب 
�شركائنا  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و���ش��ي��اح��ه��ا 
ال�شرتاتيجيني يف القطاع ه� دليل 
وا���ش��ح على م��دى ج��اذب��ي��ة الإم���ارة 
ال�ش�ق  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل  لأ���ش���اق 
هذا  احلملة  اأن  اإىل  لفتا   .. املحلي 
العام جنحت يف دعم خطط وجه�د 
تعزيز ال�شياحة الداخلية والرتويج 
ك���ج��ه��ة �شيفية  ال�����ش��ارق��ة  لإم�����ارة 
الأن�شطة  لتن�ع  للعائالت  مثالية 
تقدمها  ال��ت��ي  امل��م��ت��ع��ة  وال���ت���ج���ارب 
ال�شياحية  ال�جهات  خمتلف  للزوار 

.
جناحها  عك�شت  احل��م��ل��ة  اإن  ق���ال  و 
ال�شارقة"  "�شياحة  روؤى  دع���م  يف 
اإىل  ال�����رام�����ي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  وخ����ط����ط 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة على 
م�ؤكدين  العاملية  ال�شياحة  خارطة 
ومعلنني  ع��امل��ي��ا  ح�����ش���رن��ا  ب���ذل���ك 
للحراك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة  ع�����دة 
الإمارة  يف  وال�شياحي  الق��ت�����ش��ادي 
لتطبيق  و���ش��رك��ائ��ن��ا  ام��ت��ث��ال��ن��ا  م���ع 
جميع اإجراءات ال�شالمة والتدابري 
�شمن  اآم��ن��ة  بيئة  لت�فري  ال�قائية 
والطماأنينة  ال��راح��ة  معايري  اأع��ل��ى 
ل�شي�ف الإمارة البا�شمة من داخل 

الدولة وخارجها .

•• دبي- حم�سن را�سد

اأولياء  مع  لت�ا�شل  جديدة  خطة  املدر�شي  للتعليم  الإم��ارات  م�ؤ�ش�شة  اعتمدت 
الأم����ر م��ع امل��دار���س خ��الل ال��ع��ام ال��درا���ش��ي 2021-2022, اإذ ارت��ك��زت على 
م�شارين, يركز الأول على "اللقاءات", والثاين يحاكي قن�ات الت�ا�شل, ف�شال 
للرد  �شاخنة  قن�ات وخط�ط  وا�شتحدثت  الت�ا�شل,  واآليات  �ش�ابط  و�شع  عن 

على ا�شتف�شارات الطلبة وذويهم.
وحددت امل�ؤ�ش�شة ثالثة اأن�اع من اللقاءات, "لقاء بداية العام الدرا�شي", اإذ تنظم 
واإبالغهم و�شف  لت�عيتهم  الأم���ر  واأولياء  الطلبة  اجتماع مع  املدار�س  اإدارات 
من�ذج اخلطة الت�شغيلية الذي �شتتبعه, ف�شال عن ت��شيح كافة عنا�شر اخلطة 

الرئي�شة مثل ال�شيا�شات والإجراءات املدر�شية اجلديدة,
وت�شم الن�ع الثاين اللقاءات الدورية, بحيث يك�ن هناك جدولة زمنية لقاءات 
م�شتمرة مع اأولياء اأم�ر, كل مرحلة لت��شيح امل�شتجدات وبناء ثقة اأولياء الأم�ر 
ت�شجيع  عن  ف�شال  اأبنائهم,  و�شالمة  اأم��ن  على  للحفاظ  املدر�شة  اإج���راءات  يف 
والهيئات  ال�شحة  وزارة  ت��شيات  على  بناء  اأبنائهم  تطعيم  على  الأم���ر  اأولياء 

ال�شحية يف الدولة, وت�عيتهم ح�ل اأدوارهم الرتب�ية. 

اجتماعات  ترتيب  يتم  حيث  ال��ف��ردي��ة,  ال��ل��ق��اءات  يف  يتمثل  ال��ث��ال��ث  ال��ن���ع  اأم���ا 
فردية مع ويل الأمر ملناق�شة احتياجات الطالب الأكادميية وال�شل�كية بغر�س 
العمل امل�شرتك مع ويل الأمر, وفق خطة منهجية لدعم الطالب, من الناحية 
الجتماعية والأكادميية, بالتعاون مع املعلمني واملر�شد الأكادميي اأو الأخ�شائي 
للعام  الدرا�شي  الي�م  ت�شميم  دليل  خ��الل  من  امل�ؤ�ش�شة  واأو���ش��ت  الجتماعي, 

الدرا�شي اجلاري, ب�شرورة تنظيم جدول اجتماعات خا�شة بكل �شف درا�شي.
الت�ا�شل, حيث  ق��ن���ات  على  الأم����ر  اأول��ي��اء  م��ع  للت�ا�شل  ال��ث��اين  امل�شار  ورك��ز 
وا�شتقبال مالحظات  قناة لالت�شال  ليك�ن  �شاخناً   تخ�ش�س كل مدر�شة خطاً 
اأبنائهم باأ�شرع  اأولياء الأم�ر والتعامل مع التحديات التي ت�اجه  وا�شتف�شارات 

وقت ممكن.
و�شائل  ال�شاخن يف جميع  اخل��ط  ع��ن  الإع���الن  ���ش��رورة  على  امل�ؤ�ش�شة  و���ش��ددت 
الت�ا�شل املخ�ش�شة للمدر�شة مثل و�شائل الت�ا�شل الجتماعي ومن�شة التعلم 
حتديد  التي   التثقيفية  القناة  ت�فري  عن  ف�شال  الإر�شادية,  والل�حات  الذكي 
اأولياء  لط��الع  التعليمية,  املن�شاأة  يف  ا�شتخدامها  �شيتم  التي  الت�شال  قن�ات 
العملية  وم�شتجدات  وال�شالمة  ال�شحة  ب��اإج��راءات  يتعلق  ما  كل  على  الأم����ر 

التعليمية.

ويف �شياق مت�شل, اأ�شند الدليل اإىل اأولياء الأم�ر اأدورا ت�شمل 20 مهمة خالل 
اأيام التمدر�س, اأبرزها ت�فري اأدوات ال�قاية ال�شخ�شية للطالب )كمامات ال�جه 
قبل مغادرته املنزل(, وت�جيه الطالب ب�شرورة  – القفازات  اليدين  – معقم 
املدر�شة  يف  ت�اجده  فرتة  ط�ال  ال�شخ�شية  ال�قاية  معدات  با�شتخدام  اللتزام 
على  وتدريبهم  الأبناء  وت�عية  الزمالء,  مع  الأدوات  تبادل  وع��دم  احلافلة,  اأو 
الإج��راءات الحرتازية  اتباع  واأهمية  ال�شخ�شية  بالنظافة  الإج��راءات اخلا�شة 

التي حتددها املدر�شة.
اإىل  الت�جه  قبل  الطالب  ح���رارة  درج���ة  فح�س  ���ش��رورة  على  امل��ه��ام  وا�شتملت 
املدر�شة والتاأكد من اأنها اأقل من 37.5  درجة, وتقدمي ال�ثائق الطبية لإدارة 
اإدارة املدر�شة اإن كان البن يعاين  املدر�شة ذات ال�شلة يف حالة الإ�شابة, واإبالغ 
من اأي اأمرا�س �شحية اأو نق�س يف املناعة وتقدمي كافة التقارير الطبية, ف�شال 
عن عدم الدخ�ل املدر�شة اإل مب�افقة اإدارة املدر�شة, وح�شب الإجراءات وامل�اعيد 

املحددة لزيارة املدر�شة.
اأهمية متابعة التزام الطالب باحل�ش�ر للمدر�شة, والل�ائح  و�شدد الدليل على 
املدر�شية, والت�قيت املدر�شي, وال�شتجابة لت�ا�شل املدر�شة معهم يف حالة ظه�ر 
اأي��ة اأع��را���س على الأب��ن��اء خ��الل ال��ي���م ال��درا���ش��ي, والتحقق م��ن ع��دم خمالطة 

الأبناء لأ�شخا�س م�شابني قبل الدوام املدر�شي باأ�شب�عني على الأقل, والت�ا�شل 
مع املن�شاأة التعليمية يف حالت الإ�شابة اأو ال�شتباه اأو املخالطة.

ووجه الدليل ب�شرورة اإبقاء الطالب يف املنزل مع اتخاذ التدابري الالزمة, واإتباع 
الإر�شادات الطبية امل��شي بها من قبل الطبيب املعالج, وتنزيل وتفعيل تطبيق 
احل�شن ل�شمان التتبع يف حالة الإ�شابة, واإبالغ املدر�شة يف حال �شفر البن اأو 
ع�دته من ال�شفر, واتباع الإج��راءات وامل�اعيد املحددة من قبل املدر�شة والتي 
جهاز  على  واملحافظة  ملدر�شة,  واإىل  من  الأب��ن��اء  وا�شتالم  ت�شليم  عملية  تنظم 
احلا�شب الآيل الذي ا�شتلمه الطالب من املدر�شة, وت�فري التع�ي�س املنا�شب يف 

حال فقدان اجلهاز اأو تعر�شه للتلف.
يف  املنا�شبة  التعلم  وم����ارد  امل�شجعة  البيئة  ت�فري  الأم����ر  اأول��ي��اء  على  وينبغي 
اقت�شت  اذا  امل��ن��زل  يف  للطالب  بعد  ع��ن  التعلم  امكانيات  ت�فري  ومنها  امل��ن��زل, 
"تعهد" باللتزام ب��الأدوار املن�طة, مبا يحقق �شالمة  احلاجة, وت�قيعهم على 
الطلبة �شحياً ودعمهم اأكادميياً, على اأن يلتزم الطالب مبجم�عته املحددة له يف 
�شيناري� التعليم املحدد, ف�شال عن ن�ع التعليم الذي مت اختياره �شابقا, ويف حال 
الرغبة بالتغيري, يق�م ويل اأمر الطالب بتقدمي طلب للتغيري اإىل اإدارة املدر�شة 

يف الأ�شب�ع الأول من كل ف�شل درا�شي .

عمار النعيمي يطلع على اإجنازات ومبادرات وزارة تنمية املجتمع

جمل�ش اأولياء اأم�ر دبا احل�سن يكرم60  امراأة من الطاقم اختتام حملة »�سيف ال�سارقة 2021«
الطبي والإداري واملتط�عات يف القطاع ال�سحي بدبا احل�سن

تتخللها اللقاءات وقنوات التوا�صل

الإمارات للتعليم املدر�سي ت�سع خطة لت�ا�سل اأولياء الأم�ر واإدارات املدار�ش العام الدرا�سي اجلديد

•• دبا احل�سن-الفجر:

بادر جمل�س اأولياء اأم�ر الطالبة 
والطالبات يف مدينة دبا احل�شن 
للتعليم  ال�شارقة  ملجل�س  والتابع 
اأم�س  ال�����ش��ارق��ة م�����ش��اء  ب��ح��ك���م��ة 
الطبي  ال����ك����ادر  ب��ت��ك��رمي  الأول 
القطاع  يف  واملتط�عات  والإداري 
ال�شحي بدبا احل�شن متا�شيا مع 

ي�م املراأة الإماراتية.
�شتني  �شمل  الذي  التكرمي  ويعد 
امراأة تثمينا لدورهن وعطائهن 
و�شمن  املجتمع  يف  ال��الحم��دود 
مع  تتما�شى  التي  رك��ائ��ز  م��ب��ادرة 
ملجل�س  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
مع  وبالتن�شيق  للتعليم  ال�شارقة 
واملركز  ال����ق���ائ���ي  ال��ط��ب  م��رك��ز 

ال�شحي مبدينة دبا احل�شن 
ح�����ش��ر ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي حممد 
رئي�س  احل���م����دي  ر����ش����د  را����ش���د 
الريامي  مت��ي��م  و���ش��ع���د  املجل�س 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س واأح���م���د 

رئي�س  النقبي  الغ�شيب  عبداهلل 
واأحمد  والتميز  التط�ير  جلنة 
اللجنة  رئي�س  الهندا�شي  را���ش��د 
املالية . وقام احلم�دي واحل�ش�ر 
والإداري  الطبي  ال��ك��ادر  بتكرمي 
ال�شحي  القطاع  يف  واملتط�عات 
والإ����ش���ادة ب���اأدواره���ن ال���ب���ارزة  يف 
�شالمة اأفراد املجتمع اإثر جائحة 
ك�����رون����ا وال���ت���ي ك���ان���ت امل�������راأة يف 

مقدمة ال�شف�ف الأمامية.
املجل�س  احتفى  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
ب����اإق����ام����ة ح���ف���ل اف����رتا�����ش����ي يف 
الإم��ارات��ي��ة لع�ش�ات  امل����راأة  ي����م 
واإداري���������������ات امل���ج���ل�������س ح���ي���ث مت 
ال���ي����م وعر�س  ب���ه���ذا  ت��ه��ن��ئ��ت��ه��ن 
م�����ش��اب��ق��ة م��رئ��ي��ة ب��ع��ن���ان اأوائ����ل 
الإمارات ومت بعد ذلك تكرميهن 
امل�شاهمة  يف  ال��ب��ارز  دوره���ن  على 
ب���ت���ق���دمي ال����رام����ج ال���ه���ادف���ة يف 
وجهدهن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع 

بالرتقاء يف اأن�شطة املجل�س .
�شعادتهن  عن  املكرمات  واأع��رب��ت 

ب��ه��ذا ال��ت��ك��رمي وح��ر���س جمل�س 
اأم���ر مدينة دب��ا احل�شن  اأول��ي��اء 

التكرمي  ب��ه��ذا  ت��ق��دي��ره��ن  ع��ل��ى 
والعرفان لإدارة  ال�شكر  مقدمات 

الطيبة  اللفتة  املجل�س على هذه 
التي اأثلجت �شدور املكرمات .

ن������ر �شري   / امل����دع�����  ف���ق���د 
باك�شتان   , �����ش����ري  خ�������ان 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ed5129222( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0505316974

فقدان ج�از �سفر
ن����ر العامل  امل��دع��� /  ف��ق��د 
بنغالدي�س     , احل���ق  ك���رمي 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BH0269794( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0553494470

فقدان ج�از �سفر
ج�هر  حممد   / امل��دع���  فقد 
باك�شتان   , خ���ان  مكمل  خ���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
)4137081VN( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
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•• دبي -وام:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ح��ق��ق��ت 
العمر  م��ن  يبلغ  طفل  اأمنية  دب��ي 
خا�س  خيل  بامتالك  عاما   11
فيه, واأهدته الفر�س "�شليل" من 
اخليالة  �شرطة  مركز  ا�شطبالت 

ب�شرطة دبي.
ال��ل���اء خبري حممد  �شعادة  واأك���د 
م����دي����ر مركز  ال���ع���ظ���ب,  ع��ي�����ش��ى 
املبادرة  ه��ذه  اأن  اخليالة,  �شرطة 
ت�جيهات  متابعة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 

ع���ب���داهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دبي,  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري, 
لأنها  للمجتمع,  ال�شعادة  بتحقيق 
ال�شرطي  عملنا  يف  رئي�شية  غاية 
مبختلف  حتقيقها  على  نحر�س 

الأدوات وال��شائل.
اأن  العظب  ال��ل���اء خبري  واأ���ش��اف 
القيادة العامة ل�شرطة دبي ت�يل 
اهتماماً  املجتمع  مع  ت�ا�شلها  يف 
الأمني  اجل���ان���ب  يف  ل��ي�����س  ب��ال��غ��اً 
واخل���دم���ي ف��ق��ط, ب��ل يف خمتلف 
واملنا�شبات,  والأن�شطة  امل��ب��ادرات 

اأ�شكال هذا  اأح��د  املبادرة  واأن هذه 
الطفل  البناء" اإه����داء  ال��ت���ا���ش��ل 
اأت����ى م���ن م��ن��ط��ل��ق حر�س  ف��ر���ش��اً 
املجتمع  اإ���ش��ع��اد  على  دب��ي  �شرطة 
بالإ�شافة  الأط��ف��ال,  فئة  وخا�شة 
ال�شتمرار  على  له  الت�شجيع  اإىل 
حتقيقاً  و  ال���درا����ش���ي,  ال��ت��ف���ق  يف 
على  قدرته  م��راع��اة  مع  لأمنيته, 
ت�فري بيئة اآمنة و�شليمة ي�شتطيع 
م����ن خ���الل���ه���ا ت����ق����دمي ال���رع���اي���ة 

واحلفاظ على الفر�س".
وكانت والدة الطفل مانع اإبراهيم 

اح��م��د ع��ب��داهلل ق��د ت���ا���ش��ل��ت مع 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب���ي, 
واأبلغتهم باأن طفلها يحب اخلي�ل 
ولديه اأمنية باأن يك�ن لديه خيل 
املتف�قني  م��ن  واأن���ه  ف��ي��ه,  خا�شة 
عالية,  نتائج  وح��ق��ق  ال��درا���ش��ة  يف 
لتلبي القيادة العامة ل�شرطة دبي 
اأمنيته وت�شتقبله يف مركز �شرطة 
واأ�شقائه,  وال�������ده  م����ع  اخل���ي���ال���ة 
ملكيتها  وت��ن��ق��ل  ف��ر���ش��اً,  وت��ه��دي��ه 

با�شمه وت�شلمه له.
من جانبه, قال املالزم اأول احمد 

�شرطة  مركز  م��ن  الكعبي,  را���ش��د 
اخليالة, اإن املركز ا�شتقبل الطفل 
واأ�شقاءه,  ووال���ده  اإب��راه��ي��م  م��ان��ع 
واخلدمات  باملركز  تعريفهم  ومت 
اخليالة  ف��رق  ودور  يقدمها  التي 
يف ت���ع���زي���ز الأم��������ن والأم�����������ان يف 
خمتلف املناطق يف دبي, وتعريفهم 
�شرطة  تقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
دب����ي ل��ل��ج��م��ه���ر, ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
اخليل  م��ع  التعامل  لكيفية  �شرح 
والعناية به والإجراءات الأ�شا�شية 

للتعامل معه.
�شعادته  عن  اأحمد  اإبراهيم  وعر 
متقدما  الأم��ن��ي��ة  ه���ذه  بتحقيق 

بال�شكر والتقدير لتجاوب �شرطة 
م�ؤكداً  ابنه,  اأمنية  وحتقيق  دب��ي 

الفرحة  اأدخ��ل��ت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
وال�شعادة لأ�شرتهم.

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار الدورات التي تعقدها امل�ؤ�ش�شة 
"املخيم  ���ش��م��ن  ل��ل�����ش��ب��اب  الحت����ادي����ة 
ال�شيفي 2021" الذي اأطلقته وزارة 
امل�ؤ�ش�شة  اأق��ام��ت  وال�����ش��ب��اب,  ال��ث��ق��اف��ة 
جمم�عة من اجلل�شات املتخ�ش�شة يف 
العديد من املجالت املهمة واحلي�ية 
الإم��ارات��ي, ل �شيما يف ظل  للمجتمع 
ت��ق��دم وتط�ر  م��ن  ال��ع��امل  ي�شهده  م��ا 
تكن�ل�جي, كما ناق�شت جمم�عة من 
الأول�يات التي ت�اجه فئة ال�شباب يف 
مبا  معها  التعامل  وكيفية  امل�شتقبل, 
يحقق روؤية القيادة الر�شيدة يف اإيجاد 
ال���دورات,  وناق�شت  اأف�شل.  م�شتقبل 
ال��ت��ي ح�����اورت ال�����ش��ب��اب م���ن خمتلف 
ال�شباب  م�شتقبل  الإم�������ارات,  اأن���ح���اء 
امل��ق��ب��ل��ة, وكيفية  ع��ام��اً  اخل��م�����ش��ني  يف 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا حت��ق��ق م���ن اإجن�����ازات 
منذ تاأ�شي�س دولة الإمارات, واجله�د 
ب��ذل��ه��ا ال�شيخ زاي���د بن  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ري 
ثراه,  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان,  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
والآباء امل�ؤ�ش�ش�ن, والنهج الذي �شارت 
تكري�س  ال��ر���ش��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ي��ه 

ه���ذه الإجن�������ازات, ف�����ش��اًل ع��ن كيفية 
ا���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ب��اب ل��الإع��الم اجلديد 
كيفية  وك��ذل��ك  م�شتقبلهم,  ب��ن��اء  يف 
"اقتنا�س الفر�س" من قبل ال�شباب, 
وا�شت�شراف امل�شتقبل, ومركزية ال�شيخ 
ال�شخ�شية  بناء  يف  اهلل,  رحمه  زاي���د, 
الإم���ارات���ي���ة. وت��ط��رق��ت ال�����دورات اإىل 
ح�شلت  التي  التط�رات  عن  احلديث 
 19 – ك�فيد  جائحة  بعد  خ�ش��شاً 
دولة  بذلتها  التي  الكبرية  واجل��ه���د 
الإمارات من اأجل جتاوزها وم�ا�شلة 
�شعيد  �شعادة  �شارك  اإذ  امل�شتقبل؛  بناء 
للم�ؤ�ش�شة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ن���ظ���ري, 
الحتادية لل�شباب, بتقدمي دوره  عن 
جتربة  متناوًل  الفر�س",  "اقتنا�س 
جم��م���ع��ة م���ن ال�����ش��ب��اب ال����رائ����دة يف 
هذا املجال, كما حتدث �شعادة حممد 
جالل الري�شي, مدير عام وكالة اأنباء 
الإم��ارات, عن كيفية ا�شتثمار ال�شباب 
يف الإعالم اجلديد يف بناء م�شتقبلهم, 
كما ا�شتعر�س �شعادة الدكت�ر �شلطان 
الإم���ارات  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي, 
ال�شرتاتيجية,  والبح�ث  للدرا�شات 
م���ف���ه����م ال���ه����ي���ة الإم����ارات����ي����ة وع����ام 

اخلم�شني, وحتدث عن مركزية ال�شيخ 
ال�شخ�شية  بناء  يف  اهلل,  رحمه  زاي���د, 

الإماراتية املميزة.

كيفية اقتنا�س الفر�صة
املدير  ال��ن��ظ��ري,  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
لل�شباب:  الحت��ادي��ة  للم�ؤ�ش�شة  العام 
"نلتقي الي�م يف ال�قت املنا�شب, فنحن 
مقبل�ن على م��شم جديد يتجه فيه 
والطالب  م��در���ش��ت��ه  ن��ح���  ال���ط���ال���ب 
اجلامعي نح� جامعته وامل�ظف نح� 
اإج��ازة وراحة من العمل  وظيفته بعد 

مثلت فر�شة مميزة لنت�قف ونتطلع 
اإىل الفر�س املحيطة بنا وكيف ميكن 
اأجل التغلب  اأن ن�شتفيد منها من  لنا 
امل�شتقبل,  اإىل  وننظر  التحديات  على 
من اأجل حتقيق روؤية قيادتنا الر�شيدة 
وحت���ق���ي���ق ط���م����ح���ات���ن���ا واأح����الم����ن����ا 
واأول�ياتنا املتغرية من وقت اإىل وقت 
ومن زمان اإىل اآخر". وحتدث �شعادته, 
خ���الل اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ح�����ش��ره��ا اأكر 
الفر�س  عن  و�شابة,  �شاب   390 من 
من�شة  وعن  لل�شباب  املتاحة  الذهبية 
التي جتمع  الإم��ارات��ي  ال�شباب  فر�س 

من  واح��دة  من�شة  يف  الفر�س  جميع 
من  وغريها  وحا�شنات  وج�ائز  منح 
لر�شالة  تطرق  كما  تط�يرية,  برامج 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م, نائب رئي�س الدولة, رئي�س 
جمل�س ال�زراء, رعاه اهلل, له كطالب 
وت�جيهه  وت�شجيعه  �شنة   12 ق��ب��ل 

لقتنا�س الفر�س.

الإعالم  يف  الإيجابية  اجلوانب 
اجلديد

ك��م��ا حت����دث ����ش���ع���ادة حم��م��د جالل 

اأنباء  ال��ري�����ش��ي, م��دي��ر ع���ام وك���ال���ة 
الإمارات "وام", عن التحديات التي 
ت�اجه الإعالم اجلديد ب�ش�رة عامة, 
الإيجابية..  اجل�انب  نح�  والتطلع 
حيث اأ�شبحنا قرية واحدة يف هاتف 
ونطرح  ن��ت���ا���ش��ل  واح�����د  حم���م����ل 
ح�ل  م��ك��ان  اأي  اإىل  لت�شل  الأف��ك��ار 
"العامل  �شعادته:  م�شيفاً  العامل", 
هائلة جدا ونحن يف  ب�شرعة  مي�شي 
دول���ة الإم����ارات ن���اك��ب ه��ذا التقدم 
والتط�ر املت�شارع من خالل الإعالم 
ال�شباب  ب���ه  ي��ه��ت��م  ال�����ذي  اجل���دي���د 

وميثل نافذة على امل�شتقبل".
وح�����ل م����دى ال���ت���زام ه����ذا الإع����الم 
ال�شحافية  ب��الأخ��الق��ي��ات  اجل��دي��د 
الإعالم  و�شائل  يف  املعروفة  واملهنية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة, ب���ني ����ش���ع���ادت���ه, خالل 
واللتزام  الأخالقيات  اأن   , اجلل�شة 
النظر  بغ�س  املجتمع  نابعة من  بها 
ع��ل��ى و���ش��ي��ل��ة الإع��������الم.. ون���ح���ن يف 
الإم������������ارات ن��ت��م��ت��ع ب����ه����ذا اجل���ان���ب 
الأخالقي املهم؛ فاملجتمع الإماراتي 
ال�����ش��دق وع�����دم الكذب  ق���ائ���م ع��ل��ى 

والأخالق احلميدة".

ــخ زايــــــد يف  ــي ــص ــ� مـــركـــزيـــة ال
ال�صخ�صية الإماراتية

وحتدث اأي�شاً �شعادة الدكت�ر �شلطان 
الإمارات  عام مركز  النعيمي, مدير 
للدرا�شات والبح�ث ال�شرتاتيجية, 
ال�شخ�شية  و���ش��م��ات  مم���ي���زات  ع���ن 
الإماراتية املتمثلة يف النتماء وحب 
وه����ي مميزات  وال��ت�����ش��ام��ح,  اخل����ري 
ك��ر���ش��ه��ا وغ��ر���ش��ه��ا ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 

�شلطان اآل نهيان, طيب اهلل ثراه.
اأي�شاً  واأ�شار �شعادته, خالل اجلل�شة 
ننظر  ون��ح��ن  امل����اءم���ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
واملتقدم  الأ�شيل  بني  امل�شتقبل  اإىل 
وامل���ت���ط����ر, وك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
اله�ية والرتاث والعادات والتقاليد, 
اأي�شاً  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ن���ح����  وال���ت���ط���ل���ع 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��رك��زي��ة ال�شيخ 
ال�شخ�شية  يف  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د 
اإىل  مبنهجية  ون��ق��ل��ه  الإم���ارات���ي���ة, 
-رحمه  زاي���د  ال�شيخ  لأن  امل�شتقبل 
�شخ�س  ك���ل  روح  يف  -م����ج����د  اهلل 

اإماراتي.
ا�شتمرار فعاليات املخيم ال�شيفي

باإمكان الراغبني يف التعلم واكت�شاب 
مهارات جديدة الن�شمام اإىل املخيم 
عر زيارة امل�قع الإلكرتوين ل�زارة 
https:// وال�������ش���ب���اب  ال���ث���ق���اف���ة 
www .mckd .gov .ae/

//summercamp
املخيم  ف���ع���ال���ي���ات  ت�����ش��ت��م��ر  ح���ي���ث 
بال�شتثمار  ُيعنى  وال���ذي  ال�شيفي, 
من120  باأكر  ال�شباب  طاقات  يف 
���ش��اع��ة م�����ش��ارك��ة, وذل����ك م���ن خالل 
ت�شليح  وه��ي:  رئي�شية,  م�شارات   3
ال�شباب باملهارات املتقدمة, وتعريفهم 
مداركهم  ل��ت������ش��ي��ع  ب��الأ���ش��ا���ش��ي��ات 
وارتباطهم  ال�شباب  ثقافة  وتعزيز 
م�شار  ك��ل  يت�شمن  حيث  ب��ال��ه���ي��ة؛ 
الأ�شا�شية  امل��ش�عات  جمم�عة من 
على  بناًء  بعناية  ت�شميمها  مت  التي 
ومتطلباتهم.  ال�شباب,  احتياجات 
طاقاتهم  وتعزيز  لتمكينهم  وذل���ك 
وعيهم  ورفع  للم�شتقبل,  وقدراتهم 
التي  ال���ق�������ش���اي���ا  م�����ن  مب���ج���م����ع���ة 
ي��ط��رح��ه��ا خ������راء وخم���ت�������ش����ن يف 
احلي�ية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

حملياً وعاملياً.

•• دبي-وام:

اأعلنت براند دبي - الذراع الإبداعية 
 - دب��ي  حلك�مة  الإع��الم��ي  للمكتب 
الأوىل  للن�شخة  دب��ي  ا�شت�شافة  ع��ن 
من مهرجان الريا�شات الإلكرتونية 
الب�ب و  و ثقافة  امل�ش�رة  والق�ش�س 
الأول   POPC Live ال��ي���ت��ي���ب 
م�����ش��ت���ى منطقة  ع���ل���ى  ن����ع���ه  م����ن 
ال�������ش���رق الأو�����ش����ط ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام يف 
مار�س 2022 .. وذلك تاأكيداً ملكانة 
ل�شناعات  عاملي  كمركز  الرائدة  دبي 
رائدة  ووج��ه��ة  امل�شتقبل  تكن�ل�جيا 
الفرتا�شية  ال���ري���ا����ش���ات  ل��ت��ط���ي��ر 
م�شت�ى  ع��ل��ى  ال���رق���م���ي  وامل���ح���ت����ى 
املنطقة والعامل. و�شي�شتمر املهرجان 
غالك�شي  ���ش��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي   -
Galaxy Racer / راي���������ش����ر 

الرائدة  ال�شركات  اإحدى   ,  /GXR
الإلكرتونية  ال���ري���ا����ش���ة  جم����ال  يف 
وم��ق��ره��ا دب���ي, ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة 
على   -  Waverider ال��رتف��ي��ه 

اأي��ام ت�شمل العديد من  مدى خم�شة 
التي  املتن�عة  والأن�شطة  الفعاليات 
م�شت�ى  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  �شتقام 
الريا�شات  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة, 
امل�ش�رة  وال��ق�����ش�����س  الإل���ك���رتون���ي���ة 
"الب�ب"  وث��ق��اف��ة  ك�ن"  "الك�مي 

له�اة "الي�تي�ب".
"براند  م��دي��رة  ب���دري,  نهال  قالت  و 
اإن   "  :  - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه   - دبي" 
 POPC م����ه����رج����ان  ا����ش���ت�������ش���اف���ة 
Live الأكر من ن�عه على م�شت�ى 
منطقة ال�شرق الأو�شط للمرة الأوىل 
يف دبي ياأتي يف اإطار تعزيز مكانة دبي 
امل�شتقبل,  ل�����ش��ن��اع��ة  رائ�����دة  ك���ج��ه��ة 
املكتب  يق�دها  التي  اجله�د  و�شمن 
لتح�يل  دب����ي  حل��ك���م��ة  الإع����الم����ي 
ل�شناعة  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإىل  امل��دي��ن��ة 
ومن�شة  الف���رتا����ش���ي���ة,  ال��ري��ا���ش��ات 
بط�لت  وا�شتقطاب  وتنظيم  لإقامة 
الالعبني  اأف�شل  فيها  ي�شارك  عاملية 
واأ�����ش����ه����ره����م م�����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
العامل". واأ�شافت : "تاأتي ا�شت�شافة 

دب���ي مل��ث��ل ه���ذا امل��ه��رج��ان وغ���ريه من 
تنظمها  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�����ش��ن���ي��ة, كجزء  اأج��ن��دت��ه��ا  ���ش��م��ن 
م��ن ج��ه���دن��ا ال��رام��ي��ة لإب����راز مكانة 
جمال  يف  رائ���دة  عاملية  ك�جهة  دب��ي 
واملحت�ى  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
الرقمي, واإظهار تفردها يف الحتفاء 
مبا  والبداعية,  وامل�اهب  بالطاقات 
متتلكه من بنية حتتية عاملية متكنها 
ال��ري��ادة يف ه��ذا املجال".  من حتقيق 
واأ����ش���ارت م��دي��رة ب��ران��د دب���ي اإىل اأن 

 Galaxy Racer ب��ني  ال�شراكة 
ت�شجيع  ت��دع��م   Waverider و 
الأعمال,  وري����ادة  والإب�����داع  امل���اه��ب 
و�شت�شهم يف تعزيز مكانة دبي كمركز 
عاملي للرتفيه والفعاليات الريا�شية 

الفرتا�شية.
و���ش��ي�����ش��ه��د امل��ه��رج��ان ح�����ش���ر نخبة 
اأب���رز م�شاهري ه��ذا امل��ج��ال, كما  م��ن 
للريا�شات  م��شعة  منطقة  �شي�شم 
فيها  ي�شارك  وبط�لت  الإلكرتونية, 
اأكر الأ�شماء يف الألعاب اللكرتونية 

جل�شات  ج����ان����ب  اإىل  وال�����رتف�����ي�����ه, 
العمل  وور����س  ال��ب���ب  بثقافة  خا�شة 

وامل�ؤمترات واحلفالت امل��شيقية.
 !POPC Live مهرجان  وي�فر 
ف���ر����ش���ة مل���ح���ب���ي وع���������ش����اق الأل����ع����اب 
مبجم�عة  لال�شتمتاع  الإلكرتونية 
�شي�شهد  كما  الفعاليات,  من  متميزة 
والنا�شرين  امل��ط���ري��ن  اأك���ر  ح�ش�ر 
وف����رق ال��ري��ا���ش��ات الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
الفر�شة  لإت��اح��ة  بالإ�شافة  ال��ع��امل. 
��ا ل��ل��ت���ا���ش��ل م���ع جن�م  ل���ل���زوار اأي�����شً

و�شائل الت�ا�شل الجتماعي العامليني 
اد هذه املجالت. من جهته, قال  و روَّ
عرفات علي خان, الرئي�س التنفيذي 
اأن  "ي�شعدنا   :Waverider
امل�شاركة  بفر�شة  اأخ��رى  مرة  نحظى 
الب�ب  لثقافة  اأك��ر حدث  يف تط�ير 
املهرجان  �شي�شم  حيث  املنطقة.  يف 
التجارية  والعالمات  امل�شاهري  اأب��رز 
من جميع اأنحاء العامل, كما �شريكز 
املعنى احلقيقي  واإب���راز  الإب���داع  على 
للمجتمع وبالإ�شافة اإىل اإبراز اأف�شل 
حمت�ى يف Waverider, ين�شب 
تركيزنا على املحت�ى اجلديد وامللكية 
املنطقة.  اإىل  املنطقة  م��ن  الفكرية 
واحًدا   !POPC Live و�شيك�ن 
م���ن ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
من  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي  باملحت�ى  تهتم 

املقرر اإقامتها يف الأ�شهر املقبلة ".
الرئي�س  روي,  ب���ل  ق��ال  ناحيته  من 
راي�شر:  غالك�شي  ل�شركة  التنفيذي 
 ,Waverider ي�شرنا العمل مع"
اإقامة  ال��رائ��دة يف  ال�����ش��رك��ات  اإح���دى 

ب��ث��ق��اف��ة الب�ب  ال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��ا���ش��ة 
 POPC لإق������ام������ة  امل���ن���ط���ق���ة,  يف 
التجربة,  ف��ه��ذه  دب���ي.  يف   !Live
جمال  يف  خ��رت��ن��ا  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الإلكرتونية,  وال��ري��ا���ش��ات  الأل���ع���اب 
وت���ط����ي���ر امل���ح���ت����ى وع���الق���ت���ن���ا مع 
 GIRLGAMER م���ه���رج���ان 
ت��شح  ال�����ع�����امل�����ي,   Esports
م����دى ���ش��خ��ام��ة ه����ذا احل�����دث حيث 
الب�ب  بثقافة  احتفال  اأك��ر  �شيك�ن 
الإلكرتونية  وال��ري��ا���ش��ات  والأل��ع��اب 
يف املنطقة على الإطالق ". من اأبرز 
الفعاليات التي �شيت�شمنها املهرجان 
 PUBG Mobile ب����ط�����لت 
و   League of Legends و 
يتم ا�شت�شافتها  والتي   DOTA2
املخ�ش�شة  ال�����ش��خ��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
باملهرجان.  الإلكرتونية  للريا�شات 
يف  العاملية  الفرق  اأف�شل  و�شتتناف�س 
�شي�شهدها  التي  ال��ب��ط���لت  خمتلف 
بالعديد  ال���ف����ز  اأج�����ل  م���ن  احل�����دث 
م���ن اجل����ائ���ز امل��ال��ي��ة ال��ق��ي��م��ة. كما 

ا  اأي�شً  The Zone �شت�شت�شيف 
 GIRLGAMER ن���ه���ائ���ي���ات 
العديد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   World
التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال����ب����ط�����لت  م����ن 
 Galaxy Racer ت�شت�شيفها 

والتي �شتك�ن مفت�حة للجمه�ر.
ب���ا����ش���ت���ط���اع���ة حمبي  ����ش���ي���ك����ن  ك���م���ا 
اأو ما  ال��ه��زل��ي��ة  امل�������ش����رة  ال��ق�����ش�����س 
ال�شتمتاع  ك�ن"  "بالك�مي  ي��ع��رف 
بالعديد من الفعاليات والتي تت�شمن 
ولقاء  ال�شينما  ون��ادي  الفنانني  ركن 
الفعاليات.  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�����ش��اه��ري 
منطقة  �شت�شم  ذل��ك,  اإىل  بالإ�شافة 
��ا من  ال��ع��ار���ش��ني يف امل��ه��رج��ان ب��ع�����شً
الإلكرتونية  الأل��ع��اب  ن��ا���ش��ري  اأك���ر 
ودور الكتب امل�ش�رة و�شركات الألعاب 
وال����ع����الم����ات ال���ت���ج���اري���ة ل����الأف����الم 
امل�شرح  �شي�شت�شيف  والتلفزي�ن. كما 
الرئي�شي للمهرجان جمم�عة رائعة 
الإقليمية  امل��شيقية  الأع���م���ال  م��ن 
بالت�ازي مع جمم�عة من  والعاملية 

العرو�س التفاعلية.

»�صمن املخيم ال�صيفي 2021«

دورات لل�سباب ح�ل اله�ية والإعالم واقتنا�ش الفر�ش 

تر�صيخًا ملكانتها كمركز عاملي ل�صناعات امل�صتقبل واملحتوى الرقمي

دبي ت�ست�سيف اأكرب مهرجان للريا�سات الإلكرتونية وثقافة الب�ب والي�تي�ب للمرة الأوىل يف املنطقة

•• ال�سارقة-وام:

اأكد �شعادة �شعيد م�شبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم اأن ا�شتقبال العام 
الدرا�شي اجلديد 2021 - 2022 منا�شبة هامة وفرحة متالأ املجتمع بالأمل 
والتفاوؤل لع�دة الطلبة اإىل مقاعد التعليم �ش�اء باحل�ش�ر اأو عن بعد لتتكامل 
كافة الأه��داف ال�طنية والجت��اه نح� بناء اأجيال متمكنة تق�د امل�شتقبل نح� 
اأفق اأرحب . واأ�شار - يف كلمة مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد اأم�س- اإىل اأن 
هذه الع�دة امليم�نة تعزز من كافة العطاءات املجتمعية وتدفع بالأ�شر اإىل حياة 
لالإقبال  وبناتها  لأبنائها  الن�ر  دروب  تر�شم  اأن  على  والإ�شرار  بالنجاح  مكللة 
على التعليم وتعزز ما و�شلنا اإليه يف دولة الإمارات من مرحلة متقدمة ونه�شة 

حقيقية يف قطاع التعليم ك�نه لي�س وليد اللحظة.

وقال اإن ت�جيهات القيادة الر�شيدة ممثلة ب�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم 
يف  م�شرقة  �شفحة  نبداأ  ونحن  اإليه  و�شلنا  ملا  اأ�شا�شية  ركيزة  ت�شكل  ال�شارقة 
�شجل �شفحات وطننا مع بداية عام درا�شي حافل بالنجاح يف ظل قيادة ترى يف 
التعليم وال�شتثمار يف اأجيال امل�شتقبل اأهم عامل لتقدم ال�طن. واأو�شح الكعبي 
اأن البداية الي�م ملرحلة هامة يف حياة كل اأ�شرة يف املجتمع ويف حياة كل طالب 
نباركها للجميع ونحمل فيها اأ�شباب التميز والتف�ق العلمي لتحقيق طم�حاتنا 
يف اأجيالنا بالنجاح واأن نغر�س يف نف��شهم التزاما ومبادرة واإ�شرارا على بداية 

عام درا�شي مفعم بروح اجلدية واملثابرة دون اللتفات اإىل اأي مع�قات.

•• مو�سكو-وام: 

اأعرب �شعادة الدكت�ر حممد اأحمد اجلابر �شفري دولة الإمارات لدى رو�شيا 
ورو�شيا الحتادية  الإم���ارات  دول��ة  التعاون بني  ب��اأن  ثقته  الحتادية عن 
والتحديات  للتهديدات  امل�شرتكة  بال�شتجابة  للدولتني  ي�شمح  �ش�ف 
اجلديدة يف املجال الأمني, تعزيز فر�س ال�شالم وال�شتقرار الإقليميني, 
ت�شكيل  اىل  حتتاج  ال�شعبة  الدولية  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  م�شريا 
وتط�ير اآليات فعالة ت�شمن الأمن الدويل. واأكد �شعادته يف ت�شريحات 
"اجلي�س2021-"  التقني الدويل  الع�شكري  املنتدى  �شحفية مبنا�شبة 

املجالت,  ك��اف��ة  يف  ملح�ظا  ت��ط���را  ت�شهد  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن 
بف�شل حر�س قيادتي البلدين ال�شديقني على تعزيزها وتط�يرها اإىل 
الثنائي يف  التعاون  اإىل وج�د فر�س كبرية لتط�ير  اأو�شع, م�شريا  اآف��اق 
املجالت ذات الهتمام امل�شرتك. واأ�شاف �شعادته: " اإن منتدى "اجلي�س-

2021, يف ك�بينكا بالقرب من م��شك�, له اأهمية كبرية لإظهار اإجنازات 
ال�ش�ق  املنتجات يف  الرو�شي, والرتويج لهذه  الدفاعي  ال�شناعي  املجمع 
العاملية"..ويعد فر�شة فريدة للتعرف على الأ�شلحة واملعدات الع�شكرية 
الرو�شية, م�شريا اإىل اهتمام الدولة بتط�ير التعاون يف هذا الجتاه, مبا 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني.

رئي�ش »ال�سارقة للتعليم« : بدء العام الدرا�سي منا�سبة هامة متالأ املجتمع بالأمل �سفري الدولة لدى م��سك�: التعاون بني الإمارات 
ورو�سيا يعزز فر�ش ال�سالم وال�ستقرار الإقليميني

الفر�ش �سليل هدية لطفل من �سرطة دبي

• نهال بدري: »املهرجان يعزز مكانة دبي عا�صمة ل�صناعة الريا�صات الفرتا�صية واملحتوى الرقمي ومن�صة لإقامة وا�صتقطاب بطولت عاملية ي�صارك فيها اأف�صل الالعبني من خمتلف اأنحاء العامل« 
من بنية حتتية عاملية متكنها من حتقيق الريادة يف خمتلف املجالت متتلكه  مبا  الإبداعية  واملواهب  بالطاقات  حتتفي   • دبي 

• املهرجان �صي�صهد ح�صور نخبة من اأبرز م�صاهري الريا�صات الإلكرتونية و ال�صو�صال ميديا و الفنانني املحليني و العامليني اإىل جانب جل�صات وور�صات عمل وموؤمترات وحفالت مو�صيقية
�صين�صب على املحتوى اجلديد وامللكية الفكرية من املنطقة اإىل املنطقة« »تركيزنا  خان:  علي  • عرفات 

• بول روي: »احلدث �صيكون اأكرب احتفال بثقافة البوب والألعاب والريا�صات الإلكرتونية يف املنطقة على الإطالق «
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•• ال�سارقة-الفجر:

م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اأطلق 
والتابع  احلمرية  منطقة  جمل�س 
والقرى  ال�ش�احي  �ش�ؤون  لدائرة 
بحك�مة ال�شارقة مبادرته ل�شمان 
جاهزية  ورف�����ع  ال��ط��ل��ب��ة  ���ش��الم��ة 
الطلبة  ل��ع���دة  التعليمية  املن�شاآت 
انطالقا  الدرا�شية  مقاعدهم  اإىل 
م���ن م�����ش���ؤول��ي��ت��ه وم�����ش��اه��م��ت��ه يف 

ع��ل��ى �شحة  امل��ج��ت��م��ع واحل����ف����اظ 
الأجيال .

مبادرته  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واأط����ل����ق 
"الع�دة الآمنة للمدار�س" وجرى 
تنفيذها بالتن�شيق مع ت�شع جهات 
ت�شافر  م���ن  ان���ط���الق���ا  ح��ك���م��ي��ة 
اجله�د لال�شتعداد للعام الدرا�شي 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  يف  اجل����دي����د 
اجلهات  و�شملت  ال�شارقة.  ب��اإم��ارة 
مدر�شة احلمرية للبنني ومدر�شة 

اأولياء  وجم��ل�����س  ل��ل��ب��ن��ات  ال��ق��ل��ع��ة 
احلمرية  مل��دي��ن��ة  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�������ر 
ال�شامل  احلمرية  �شرطة  وم��رك��ز 
بال�شارقة  املجتمعية  وال�����ش��رط��ة 
امل���دين باحلمرية  ال��دف��اع  وم��رك��ز 
ودائرة  ال�شحي  احلمرية  ومركز 
باحلمرية  الجتماعية  اخل��دم��ات 

وبلدية احلمرية.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د �شباح 
منطقة  جمل�س  مبقر  الأول  اأم�س 

ب�فيري  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة  احل���م���ري���ة 
منطقة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي 
احلمرية واأع�شاء املجل�س وممثل� 
فيما  امل��ب��ادرة  يف  امل�شاركة  اجل��ه��ات 
منطقة  جم��ل�����س  ع�����ش���  اأداره����������ا 
احل��م��ري��ة ال��دك��ت���ر ���ش��ل��ط��ان فايز 

ال�شام�شي .
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي عقد 
الع�دة  يف  امل��ب��ادرة  اأه���داف  لتعزيز 
مبنطقة  ل����ل����م����دار�����س  الآم�������ن�������ة 

احلمرية بحث كافة اأدوار اجلهات 
تطبيق  يف  وج���ه����ده���ا  امل�������ش���ارك���ة 
خمتلف الإج��راءات الحرتازية يف 
والعمل  احلمرية  منطقة  مدار�س 
الطلبة  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  امل�������ش���رتك 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه��م . ومت 
مع  التن�شيق  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
مركز احلمرية ال�شحي بخ�ش��س 
اإجراء فح��شات الطلبة والطلبات 
ال�عي  رف����ع  وك���ذل���ك  وامل���در����ش���ني 

ال�شالمة  اإج���������راءات  ب��خ�����ش������س 
يف  احل���الت  م��ع  والتعامل  العامة 
ح���ال ال���ش��ت��ب��اه ب��ه��ا والإج�������راءات 
املتخذة من قبل املدار�س واجلهات 

املخت�شة وجهات الدعم 

اأهمية  ب���ي���ان  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
املجتمعية  ال�شرطة  م��ع  التن�شيق 
وم��رك��ز ���ش��رط��ة احل��م��ري��ة ودائ���رة 
اخل������دم������ات الج����ت����م����اع����ي����ة ف����رع 
احلمرية بخ�ش��س مبادرة الثقافة 

الأمنية يف منطقة احلمرية ف�شال 
اإب��راز دور الإدارة  اإىل  عن التطرق 
بخ�ش��س  امل���دين  للدفاع  العامة 
مباين  يف  ال�����ش��الم��ة  ا����ش���رتاط���ات 

املدار�س يف منطقة احلمرية.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن املراكز ال�شحية وامل�اقع 
العدد  وي��ب��ل��غ  امل���دار����س,  لطلبة  ك�فيد19-  فح�س  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
الإجمايل 63 م�قعاً م�زعة يف جميع الإمارات ال�شمالية, بهدف 
تزويدها  بعد  ال�شحية  املراكز  ل�شبكة  ال�شتيعابية  الطاقة  زي��ادة 
من  املزيد  منها  لي�شتفيد  الطبية,  وال��ك���ادر  التجهيزات  باأف�شل 
اإط��ار تعزيز جه�د  اأف��راد املجتمع ب�شكل �شريع و�شل�س. وذل��ك يف 
نهجها  على  "وتاأكيدا ً "ك�فيد19-  مكافحة  يف  الإم���ارات  دول��ة 
املجتمع, والذي يعك�س كفاءة  اأفراد  بالهتمام ب�شحة  ال�شتباقي 
اإر�شادات  وقدرات املنظ�مة ال�شحية وممار�شاتها ال�قائية ح�شب 

منظمة ال�شحة العاملية. 

ال�صارقة يف  موقعًا   20
وتت�زع املراكز ال�شحية التي ت�فر فح��شات ك�فيد19- يف 20 
مركز  ال�شحي,  ال��رف��اع  مركز  وت�شمل  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  م��رك��زاً 
ال�����ش��ارق��ة ال�����ش��ح��ي, م��رك��ز اخل��ال��دي��ة ال�����ش��ح��ي, م��رك��ز احلمرية 
مركز  ال�شحي,  املليحة  مركز  ال�شحي,  ال��ذي��د  مركز  ال�شحي, 
املدام ال�شحي, مركز الثميد ال�شحي, مركز دبا احل�شن ال�شحي, 
مركز النح�ة ال�شحي, مركز خ�رفكان ال�شحي, مركز البطائح 
ال�شحي, مركز نزوى ال�شحي, مركز تعزيز �شحة الأ�شرة, مركز 
ل�زارة  التابعة  اخلارجية  امل�اقع  قائمة  ت�شمل  كما  احلل�.  وادي 
– 19 وهي رامز م�ل,  ال�شحة ووقاية املجتمع لفح�س ك�فيد 
�شاحية �شهيلة, ال�شجعة م�ل, خيمة مركز وا�شط. بالإ�شافة اإىل 
ال�شبت  من  اأب�ظبي  �شحة  ل�شركة  التابعة  ال�طني  امل�شح  خيمة 
 10 م��ن  اجلمعة  وي����م  م�����ش��اء,   8 اإىل  �شباحاً   8 م��ن  للخمي�س 

�شباحاً اإىل 8 م�شاًء.

عجمان يف  مواقع   6
4 مراكز رعاية �شحية  6 مراكز ت�شم  اإم��ارة عجمان ي�جد  ويف 
ال�شحي,  املنامة  مركز  ال�شحي,  مزيرع  مركز  من  ك��ٍل  يف  اأول��ي��ة 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شحي.  م�شريف  مركز  ال�شحي,  املدينة  مركز 
البيت مت�حد وخيمة امل�شح ال�طني التابعة ل�شركة �شحة اأب�ظبي 
من ال�شبت للخمي�س من 8 �شباحاً اإىل 8 م�شاء, وي�م اجلمعة من 

م�شاًء.  8 اإىل  �شباحاً   10

4 مواقع يف اأم القيوين
فيما بلغ عدد املراكز يف اإمارة اأم القي�ين 4 مراكز منها 3 مراكز 
رعاية �شحية اأولية وهي مركز اخلزان ال�شحي, مركز فلج املعال 
ال�شحي, مركز الراعفة ال�شحي, اإ�شافة اإىل خيمة امل�شح ال�طني 
التابعة ل�شركة �شحة اأب�ظبي من ال�شبت للخمي�س من 8 �شباحاً 

اإىل 8 م�شاء, وي�م اجلمعة من 10 �شباحاً اإىل 8 م�شاًء.

يف راأ�س اخليمة موقعًا   17
ويف اإمارة راأ�س اخليمة بلغ عدد املراكز ال�شحية التي تقدم فح�س 
15 مركز رعاية  17 مركزاً, ت�شمل  ك�فيد19- لطلبة املدار�س 
ال�شحي,  اجلزيرة  مركز  ال�شحي,  املعري�س  مركز  وه��ي  �شحية 
مركز الدقداقة ال�شحي, مركز الظيت ال�شحي, مركز احلمرانية 
ال�شحي,  ا�شفني  وادي  مركز  ال�شحي,  املنيعي  مركز  ال�شحي, 
�شيف بن علي  ال�شحي, مركز  �ش�كة  ال�شحي, مركز  مركز كدرا 
مركز  ال�شحي,  النخيل  مركز  ال�شحي,  الرم�س  مركز  ال�شحي, 
ال�شمل ال�شحي, مركز جلفار ال�شحي, مركز اجلري ال�شحي. كما 

يت�فر يف قاعة اك�شب� راأ�س اخليمة, وخيمة امل�شح ال�طني التابعة 
ل�شركة �شحة اأب�ظبي من ال�شبت للخمي�س من 8 �شباحاً اإىل 8 

م�شاًء.  8 اإىل  �شباحاً  م�شاء, وي�م اجلمعة من 10 

الفجرية يف  موقعًا   16
16 م�قعاً  الفح�س  امل��ت���ف��رة خل��دم��ة  امل��راك��ز  ع���دد  ك��م��ا و���ش��ل 
رع��اي��ة �شحية, وه��ي مركز  11 مركز  ال��ف��ج��رية, منها  اإم���ارة  يف 
مركز  ال�شحي,  القرية  مركز  الأ���ش��رة,  �شحة  لتعزيز  الف�شيل 
مربح ال�شحي, مركز قدفع ال�شحي, مركز البدية ال�شحي, مركز 
�شدنا ال�شحي, مركز احلالة ال�شحي, مركز الط�يني ال�شحي, 
مركز  ال�شحي,  ال�����ش��در  وادي  م��رك��ز  ال�شحي,  اخلليبية  م��رك��ز 
ال�شيجي ال�شحي. وت�شم قائمة امل�اقع اخلارجية التابعة ل�زارة 
ال�شحة ووقاية املجتمع لفح�س ك�فيد – 19 مركز اك�شب� دبا, 
قاعة العروبة, اك�شب� الفجرية , قاعة البيت املت�حد, وخيمة امل�شح 
ال�طني التابعة ل�شركة �شحة اأب�ظبي من ال�شبت للخمي�س من 8 

�شباحاً اإىل 8 م�شاء, وي�م اجلمعة من 10 �شباحاً اإىل 8 م�شاًء.

جاهزية كاملة يف مراكز الفح�س
واأ�شارت ال�زارة اإىل اأهمية ت�فري املزيد من مراكز فح�س ك�فيد-
19 لطلبة املدار�س, �شمن الروت�ك�ل ال�شحي للع�دة للمدار�س 
اإطار احلر�س على ت�فري  الدرا�شي, ويف  العام  بالتزامن مع بدء 
م�ؤكدة  التعليمي.  وال��ك��ادر  للطلبة  واآم��ن��ة  �شحية  تعليمية  بيئة 
وال���ش��ت��ع��داد يف مراكز  اجل��اه��زي��ة  اأع��ل��ى م�شت�يات  ت���ف��ري  ع��ل��ى 
الفح�س من ناحية التجهيزات واملعدات واأدوات امل�شح, مع ت�افر 
ك�ادر طبية م�ؤهلة ومدربة للتعامل مع اأعداد الطلبة يف مناطق 

الدولة.

•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
حاكم  ال�شم�  �شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شهد  التنفيذي 
عجمان لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بح�ش�ر معايل ح�شة بنت عي�شى ب� حميد وزيرة 
تنمية املجتمع وعدد من مديري الدوائر املحلية - احلفل اخلتامي لفعاليات 
واأن�شطة الرنامج ال�شيفي حلك�مة عجمان "�شيفنا �شعادة" يف ن�شخته الثانية 
بفندق فريم�نت والذي نظمته حك�مة عجمان بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�ش�شات 
املتن�عة  الرامج  امل�شتفيدين من  ن�شبة  وبلغت  واملحلية.  الحتادية  احلك�مية 
والأن�شطة املختلفة يف الن�شخة الثانية من �شيفنا �شعادة 7 اآلف و749 م�شاركاً 
يف حني كان العدد يف الن�شخة الأوىل 6 اآلف و414 م�شاركاً وذلك بن�شبة زيادة 
و850  اآلف  و3  املجتمعية  الرامج  يف  م�شاركني   706 ب�اقع   21% بلغت 
م�شاركاُ يف الرامج العلمية والثقافية والدينية واألف و338 م�شاركاً يف برامج 
تط�ير الذات واألف و855 م�شاركا يف الرامج الريا�شية. وارتفع عدد املتابعني 
الذين تفاعل�ا مع الرامج والفعاليات على من�شات الت�ا�شل الجتماعي اإىل 
األفا و614 متابعاً من الذك�ر والإناث يف الن�شخة الثانية يف حني بلغ عدد   91
متابعاً.  و995  األفا   33 الأوىل  الن�شخة  ذاتها يف  الرامج  تفاعل�ا مع  الذين 
الن�شخة  ال�شيفي يف  " للرنامج  " ان�شتجرام  املتابعة على م�قع  ن�شبة  وزادت 
الثانية اإىل 10 اآلف و500 متابع بعدما كان العدد ثالثة اآلف و916 متابعاً 
عدد  يف  زي���ادة  جانب  اإىل  متابعاً  و584  األ��ف��ا   12 ب��زي��ادة  املا�شية  الن�شخة  يف 
املت�شفحني للم�قع الإلكرتوين اخلا�س ب�شيفنا �شعادة يف الن�شخة الثانية ليبلغ 

األفا و500 من الذك�ر والإناث بينما كان العدد يف الن�شخة الأوىل ع�شرة   15
اآلف و59 متابعا . وكرم ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي يف ختام احلفل راعي 
وهي  ال�شيفي  الرنامج  واإجن��اح  دع��م  يف  املتعاونة  واجلهات  وال�شركاء  احلفل 
رئي�شيني للرنامج  الب�شرية ك�شركاء  امل�ارد  ودائرة  التنمية الجتماعية  وزارة 
بالإ�شافة اإىل اجلهات الداعمة بدءاً بدائرة املالية ودائرة البلدية والتخطيط 
التنمية  ال�شياحية ودائ��رة  التنمية  العقاري ودائ��رة  الأرا�شي والتنظيم  ودائ��رة 
الإعالمية ومركز  املدين ومدينة عجمان  للدفاع  العامة  والإدارة  القت�شادية 
والكلية  امل�ؤمنني  اأم  وجمعية  عجمان  وجامعة  النقل  وهيئة  لالت�شال  عجمان 
بن  للت�حد ومركز حميد  الإم��ارات  الأ�شرية وجمعية  والعل�م  لالأم  اجلامعية 
را�شد لتحفيظ القراآن الكرمي وجمل�س �شيدات عجمان ومركز ال�شباب بعجمان 
ونادي م�شف�ت للرماية والفرو�شية والرعاة الإعالميني للرنامج وعدد من 
ال�شركات اخلا�شة. كما مت تكرمي الفائزين يف م�شابقة اأ�شرة وطن, حيث نالت 
اأ�شرة عادل عبيد مفتاح النعيمي اجلائزة الكرى, بينما فازت اأ�شرة �شعيد بلي�شة 
الكتبيب املركز الأول وجاءت يف املركز الثاين اأ�شرة عبداهلل �شامل مطر ال�شام�شي 

وحلت اأ�شرة علي عبداهلل را�شد يف املركز الثالث.
اأن الدعم والهتمام والرعاية من �شم�  اأحمد بن حميد النعيمي  واأكد ال�شيخ 
" من  �شعادة  " �شيفنا  ال�شيفي حلك�مة عجمان  للرنامج  ويل عهد عجمان 
والرامج  املتن�عة  والفعاليات  الثانية  الن�شخة  يف  وجناحه  متيزه  اأ�شباب  اأه��م 
الرتفيهية والريا�شية والعلمية والثقافية والدينية على غرار الن�شخة الأوىل 
التي حققت النجاح ذاته بف�شل اجله�د الكبرية التي بذلت من اجلهات امل�شاركة 
واهتمام  بعناية  اأختريت  والتي  املقررة  الرامج  اأن  واأو�شح  املنظمة.  واللجنة 

من القائمني على اأمره انطلقت من اأهداف مهمة لتعزيز الن�شيج الجتماعي 
اله�ية  املهارات والقدرات وزيادة ال�عي والتثقيف املجتمعي وتر�شيخ  وتط�ير 
التفاعل  اإن  وق��ال  والأج����داد.  الأب���اء  م��ن  وال��ت��ج��ارب  العر  وا�شتلهام  ال�طنية 
عر  والأن�شطة  للفعاليات  واملتابعة  القيا�شية  وامل�شاركة  الرامج  مع  الالفت 
امل�اقع اخلا�شة بالرنامج ال�شيفي ويف م�اقع الت�ا�شل الجتماعي واللتزام 
بالإجراءات الإحرتازية يك�شف قيمة ال�عي الكبري باأهمية مثل هذه الرامج 
ال�ش�رة  وعك�س  والتط�ر  التنمية  ا�شتدامة  لتحقيق  القيم  غر�س  يف  ودوره���ا 
امل�شرفة وتاأكيد التالحم وامل�شاركة يف دعم الرامج ال�طنية والهتمام بالأ�شرة 
وتاأكيد دورها الإيجابي واملجتمعي. من جانبها تقدمت معايل ح�شة بنت عي�شى 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل  والتقدير  المتنان  ببالغ  ب�حميد 
التنمية  مل�شرية  �شم�ه  دعم  على  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  النعيمي 
الجتماعية وجه�د وزارة تنمية املجتمع ومبادراتها وحر�س �شم�ه على تقدمي 
اأف�شل اخلدمات جلميع فئات املجتمع مبا يعزز ج�دة احلياة يف دولة الإمارات.

النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  ل�شم�  والعرفان  التقدير  بفائق  تقدمت  كما 
 " عجمان  حلك�مة  ال�شيفي  ال��رن��ام��ج  ورع��اي��ة  دع��م  على  عجمان  عهد  ويل 
�شيفنا �شعادة " الذي اأكمل دورته الثانية املعززة بالرامج املجتمعية والعلمية 
والأبناء  والأ�شرة  املجتمع  تهدف خلدمة  التي  والدينية  والريا�شية  والثقافية 
الرامج  يف  الأوق���ات  اأف�شل  وق�شاء  وال��ق��درات  باملهارات  الرت��ق��اء  يف  وت�شاهم 
وت�فري  املجتمع  فئات  لكافة  ال�شعادة  لتحقيق  الإيجابية  والفعاليات  املتن�عة 
والتط�ر  التنمية  ا�شتدامة  لتعزيز  ومهاراتهم  قدراتهم  تعزز  التي  اخل��ي��ارات 
العليا  اللجنة  رئي�س  الرئي�شي  اأحمد  واأ�شاد  ال�طنية.  اله�ية  على  واملحافظة 

الرنامج  ب��ه  يحظى  ال���ذي  واله��ت��م��ام  ب��ال��دع��م  ال�شيفي  ل��ل��رن��ام��ج  املنظمة 
ال�شيفي من �شم� ويل عهد عجمان, م�شريا اإىل اأن رعايته وحر�شه على متابعة 
م�شريته ومتهيد اخلط�ات لتحقيق النجاح كانت دافعاً وحافزاً للجميع لتاأكيد 
القيم ال�طنية التي تعزز م�شرية البناء ال�طني ورفع القدرات ور�شم ال�شعادة 
من  انطالقاً  واإم���ارة عجمان  ال��دول��ة  م�شت�ى  املجتمع على  اأف���راد  وج���ه  على 
�شهدت  والتي  واأهميتها  ودوره��ا  واأهدافها  الرامج  بقيمة  الرا�شخة  القناعات 
اأف��راد املجتمع والتي كان لها الأثر الإيجابي يف  التفاعل والتجاوب من جميع 
�شقل املهارات وتط�ير القدرات وتعزيز ال�عي وتاأكيد الرتباط بكل ما ميثل 
التي  وال��رام��ج  الفعاليات  خ��الل  م��ن  املجتمعي  وال���دور  ال�طنية  امل�ش�ؤولية 
على  الجتماعية  التنمية  وزارة  حر�س  وثمن  والتط�ر.  البناء  م�شرية  تخدم 
امل�شاركة وامل�شاهمة يف جناح الفعاليات والرامج اإىل جانب ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  ال�شام�شي  علي  اأو�شح  ب��دوره  واخلا�شة.  احلك�مية 
الذك�ر  من  الالفت  والهتمام  الكبري  التفاعل  اأن  ال�شيفي  للرنامج  املنظمة 
يعك�س   " �شعادة  �شيفنا   " برنامج  املختلفة  الفعاليات  يف  بامل�شاركة  والإن���اث 
القيمة الكبرية باملحت�ى الذي يقدمه هذا الرنامج يف ن�شخته الثانية لتعزيز 
ولفت  الأ���ش��ع��دة.  جميع  على  الأوىل  الن�شخة  يف  حققها  التي  النجاح  م�شرية 
العليا للرنامج ال�شيفي حر�شت على كل ما يحقق  اللجنة  اأن  اإىل  ال�شام�شي 
تطلعات جميع فئات املجتمع بالفعاليات التي كان لها الأثر الإيجابي يف حتفيز 
الهتمام  متابعة  على  اأي�شاً  و�شتعمل  املهارات  وتنمية  القدرات  وتط�ير  ال��ذات 
اأف�شل  وف��ق  امل��خ��رج��ات  اإىل  املقبلة و���ش���ًل  ال�����ش��ن���ات  ال��رام��ج يف  ه��ذه  مبثل 

م�ؤ�شرات التميز. 

اأحمد النعيمي ي�سهد ختام الن�سخة الثانية من �سيفنا �سعادة 

•• ال�سارقة -وام:

وجه عدد من القيادات الرتب�ية احلك�مية يف اإمارة ال�شارقة و م�ؤ�ش�شة 
الإمارات للتعليم املدر�شي مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد -2021 
التعليمية و اأولياء  و  الإدارية  والهيئات  الطالب  لكافة  التهنئة   2022
�شعار  حتت  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  اأطلقها  حملة  خ��الل  من  الأم����ر 
اأهمية ع�دة الطلبة ملقاعد الدرا�شة  اأجمع�ا على  "نلتقي جمددا" حيث 
و  �شالمتهم  املحافظة على  اإح��رتازي��ة هدفها  تدابري  و  اإج���راءات  و�شط 
�شالمة جميع العاملني يف امل�ؤ�ش�شات التعليمة احلك�مية و اخلا�شة على 

حد �ش�اء .

وقال �شعادة الدكت�ر �شعيد م�شبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم 
يف ر�شالة وجهها للطلبة و اأوياء الأم�ر و املعلمني " كل عام و اأنتم بخري 
الي�م نحن باأ�شد ال�شعادة و الفرحة مبنا�شبة ع�دة اأبنائنا الطلبة ملقاعد 
الدرا�شة تلك املقاعد التي ا�شتاقت لكم كثريا و علينا اأن نتعاون و نعمل 
جميعا من اأجل حتقيق الأهداف ال�طنية من اأجل اإ�شتمرار رحلة البناء 

ل�طننا الغايل على قل�بنا " .
من جانبه هناأ �شعادة الل�اء �شيف الزري ال�شام�شي القائد العام ل�شرطة 
دولة  يف  الر�شيدة  القيادة  ان  م�ؤكدا  اأم�رهم  اأولياء  و  الطلبة  ال�شارقة 
الإم��ارات العربية املتحدة و�شعت �شالمتهم يف املقام الأول لذلك �شيتم 
تطبيق عدد من الإج��راءات الإحرتازية هدفها �شالمة جميع العاملني 

يف امل�ؤ�ش�شات التعليمة "و نحن يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �شنعمل 
الر�شالة  اإي�شال  هدفه  عملي  واق��ع  اىل  الت�جيهات  ه��ذه  ترجمة  على 
العام  خ��الل  الأب��ن��اء  �شالمة  حتقيق  اىل  ال��ه��ادف��ة  الت�ع�ية  و  الأم��ن��ي��ة 

الدرا�شي اجلديد .
للتعليم  الإم����ارات  م�ؤ�ش�شة  م��دي��ر  ال�شميطي  راب��ع��ة  ال��دك��ت���رة  ق��ال��ت  و 
بداية ملرحلة جديدة نحن هنا  درا�شي جديد هي  " بداية عام  املدر�شي 
نقف مع جميع طلبتنا و مع كل اأم و كل اأب حتى يك�ن عاما درا�شيا ممتعا 

مليئا بالفر�س و التعلم و الفرح .
بداية  للتعليم اخل��ا���س  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ر هيئة  ع��ل��ي احل������ش��ن��ي  ومت��ن��ى 
م�فقة جلميع الطلبة و الهيئات الإداري��ة و التعليمية خالل هذا العام 

ا�شتثنائي بنماذج خمتلفة  اأن هذا العام عام  اإىل  الدرا�شي اجلديد لفتا 
و �شيناري�هات خمتلفة من اأجل ع�دة الطلبة "و نحن يف هيئة ال�شارقة 
و  ال�شالمة  حتفها  اآمنة  ع���دة  الطلبة  لأبنانا  نتمنى  اخلا�شة  للتعليم 
لبل�رة اإهتمام القيادة الر�شيدة ب�شرورة حت�شيل اأبنائنا الطلبة للتعليم 

من على مقاعد درا�شتهم" .
و قال حممد املال اأمني عام جمل�س ال�شارقة للتعليم اإن انطالقة العام 
�شيما خالل  الإماراتية ل  التعليم  ت�ؤكد جناح منظ�مة  الي�م  الدرا�شي 
فرتةاجلائجة و الذي كان نتاج جهد كبري بذله القائم�ن على التعليم و 
عك�س التنظيم اجليد املمنهج مل�ؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي و وزارة 

الرتبية و التعليم .

جمل�ش منطقة احلمرية يطرح مبادرته الع�دة الآمنة للمدار�ش 
بالتن�سيق مع ت�سع جهات حك�مية ل�سمان �سالمة الطلبة 

وفق الربوتوكول ال�صحي املعتمد للعودة اإىل املدار�س

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتدد مراكز فح�ش ك�فيد- 19 لطلبة املدار�ش
خم�ص�صة للموؤ�ص�صات وفرقها التطوعية

اإطالق خدمة عن »املبادرة التط�عية« 
عرب من�سة »مركز ال�سارقة للتط�ع«  

•• ال�سارقة -الفجر:

اأطلق مركز ال�شارقة للتط�ع التابع لدائرة اخلدمات 
"املبادرة  م�شمى  حت��ت  ج��دي��دة  خدمة  الجتماعية؛ 
التط�عية" لت�شاف اإىل خدمات املركز عر من�شته 
اجلهات  اخل��دم��ة  وت�شتهدف  للتط�ع,  الإلكرتونية 

وامل�ؤ�ش�شات الأهلية واخلا�شة الطارحة للمبادرة.
واأكدت ح�شة احلمادي مدير اإدارة التالحم املجتمعي 
"املبادرة  اجل���دي���دة  اخل��دم��ة  اإط����الق  اأن  ب���ال���دائ���رة, 
املقرتحات  لنتائج  ا�شتجابة  اإل  ه���  م��ا  التط�عية" 
من  املتقدمني  لطلبات  وتلبية  امل��رك��ز,  اإىل  املقدمة 

الأفراد و�شركائنا من امل�ؤ�ش�شات.
اأن  فيها  التط�عية" ي�شرتط  "املبادرة  اأن  واأو�شحت 
اأو م�ؤ�ش�شة,  الأ�شا�س من قبل جهة  يتم طرحها من 
على اأن يتم تنفيذها من قبل امل�ظفني �شمن فريق 
وذلك  ل��ه��ا,  ومم��ث��اُل  نف�شها  اجل��ه��ة  ت�شكله  تط�عي 

بخالف "الفر�س التط�عية" امل�شاركة فيها من قبل 
كافة املتط�عني من داخل امل�ؤ�ش�شات اأو خارجها.

ونحن يف مركز ال�شارقة للتط�ع ن�شعى وبالتعاون مع 
�شركائنا اإىل تفعيل دور التط�ع ب�شتى الطرق وال�شبل 
التي تعزز وجت�شد العمل التط�عي بطرق احرتافية, 
ول �شيما نحن يف دولة الإمارات العربية املتحدة من 

الدول الرائدة يف العمل التط�عي والإن�شاين.
تنظيم  يف  ي�شاهم  املركز  اأن  اإىل  اجل��م��ادي  واأ�شافت 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي يف الإم�������ارة, ون�����ش��ر ث��ق��اف��ت��ه بني 
م��ن��ظ��م يف وفق  ب�شكل  وم���ؤ���ش�����ش��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
التط�عي  للعمل  وم�����ش��ت��دام��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ���م��ة 
املجتمعي,  وال��ت��الح��م  التما�شك  رك��ائ��ز  اأه���م  ك��اأح��د 
اإطالق  اإىل  الراغبني  اأو  بالتط�ع  الراغبني  داع��ي��ة 
مبادرة تط�عية, الت�شجيل عر املن�شة الإلكرتونية, 
https://sssd.shj.ae/ ال��راب��ط:  خ��الل  من 

.volunteers

قيادات ترب�ية ت�سارك جمل�ش ال�سارقة للتعليم حملته التعليمية نلتقي جمددا 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليج لالأدوات الكهربائية والإناره
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1180994 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مي ميي 

حما�شي
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2576702 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�ش�جر 

لند للحل�يات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2589225 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رومبا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ك�يف
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2880386 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رفايل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالألعاب
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4029855 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جريت 

ار جي للحل�يات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:4016334 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الرمي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهدايا
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1676730 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة 

امل�شتك�شف ال�شغري
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1000816 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كالم اند كلي�شن 

CN خلدمات التنظيف  رخ�شة رقم:2640708 
قد تقدم�ا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هامل احمد هامل خلفان القبي�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شن عبداهلل عبداللطيف جا�شم �شرفا

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شفري ال�شحراء  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

CN لل�شيانة العامة   رخ�شة رقم:3869512 
قد تقدم�ا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة را�شد عبداهلل حممد م�شبح الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمد عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بل� ليت لتنظيم 

CN املعار�س   رخ�شة رقم:2162824 
قد تقدم�ا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة زكيه عثمان عبداهلل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ن�ف احمد عبداهلل عبدالقادر احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املتميز لت�جيه ا�شحاب العمل 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:2418454 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / على ح�شن ي��شف احمد احل��شنى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / على ح�شن ي��شف احمد احل��شنى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل ابراهيم عبداهلل البل��شى

تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز املتميز لت�جيه ا�شحاب العمل ذ.م.م
ALMUTAMAYIZ WORKERS GUIDANCE CENTER L.L.C

اإىل / مركز املتميز لت�جيه ا�شحاب العمل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م
ALMUTAMAYIZ WORKERS GUIDANCE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا خالد علي را�شد علي

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1017639 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شرف الدين بالينجال فريان بالينجال  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شليم الدين ت�فيق  %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد على را�شد على املرى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد على را�شد على املرى من 100 % اإىل %51
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا خالد علي را�شد علي
KHALID ALI RASHED ALI CAFETERIA

اإىل/ كافترييا خالد علي را�شد علي ذ.م.م
  KHALID ALI RASHED ALI CAFETERIA L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم و كافيه ارابي�شك

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3734279 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم و كافيه ارابي�شك

ARABISK RESTAURANT AND CAFE

اإىل/ مطعم وكافيه فن اربي�شك

  FAN ARBISK RESTURANT AND CAFE

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
م�تر  ال�ش�����ادة/معر�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ورلد لل�شيارات اجلديدة وامل�شتعملة ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1343942 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
عبدالرحمن �شالح نا�شر عمري احلارثي من 60% اىل %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة ح�شني �شالح نا�شر عمري احلارثي %30

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعالن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

ال�شخ�س  �شركة   - الطازجة  اللح�م  لتجارة  التجاري:احلياة  ال�شم 
ال�احد ذ.م.م

عن�ان ال�شركة:جزيرة اب�ظبي - غرب 0.10 مبنى ال�شيخ حامد احمد 
بن حامد واخرين

CN 2846676 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ,  كم�شفي قان�ين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/26 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150016285 
تاريخ التعديل:2021/8/28

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  تيم  ال�ش�����ادة/�شي�شتم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة والعمال ال�شحية ذ م م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1140222 

والعمال  العامة  للمقاولت  تيم  �شي�شتم  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
ال�شحية ذ م م

اإىل/ �شي�شتم تيم للمقاولت العامة والعمال ال�شحية - �شركة ال�شخ�س 
ال�احد ذ م م

  SYSTEM TEAM GENERAL CONTRACTING & SANITARY WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
و  للديك�ر  الرز  ال�ش�����ادة/غابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيانة العامة ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1126108 

تعديل اإ�شم جتاري من/ غابة الرز للديك�ر و ال�شيانة العامة ذ.م.م
GHABAT ALAARZ DECORATION & GENERAL MAINT. L.L.C

اىل/ غابة الأرز لل�شيانة العامة ذ.م.م
GHABAT ALAARZ FOR GENERAL MAINT L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديك�ر( 4330015  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
العامة  ال�ش�����ادة/قاري للمقاولت  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1796604 
قد تقدم�ا الينا بطلب

 تعديل ن�شب ال�شركاء / تينا ج�ى �شريياك ج�رج من 49 % اإىل %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ج�ى ماثي� ماثي� ثيبارامبيل فران�شي�س %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شهيل ثعيلب �شقر م�شع�د العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
�شعيد  نايف  ال�ش�����ادة/�شال�ن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للرجال   رخ�شة رقم:2873407 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 نايف �شعيد حممد بخيت املحرمى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 نايف �شعيد حممد بخيت املحرمى من 100 % اإىل %0

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة انت� �شاندرا �شيل بيم�ل �شاندرا �شيل %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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واج��ه��ت احل��ك���م��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة الأح����د �شيال م��ن الن��ت��ق��ادات بعد 
امتام ان�شحابها ال�شريع من اأفغان�شتان, تاركة وراءها مئات الأفغان 

امل�ؤهلني لالإجالء.
�شيء  اأي  ت�شبه  “ل  ب�ري�س ج�ن�ش�ن مبهمة  ال����زراء  رئي�س  واأ���ش��اد 
بعد اأن اأجلت اململكة املتحدة اأكر من 15 األف  راأيناه يف حياتنا”, 

�شخ�س ج�ا يف الأ�شب�عني املا�شيني.
لكن م�ش�ؤولني حاليني و�شابقني انتقدوا اإخفاق احلك�مة يف اإجالء 

املزيد من الأفغان.
ونقلت �شحيفة “اأوبزرفر” الي�شارية عن اأحد املبلغني عن اأن وزارة 
اخلارجية تلقت اآلف ر�شائل الريد الإلكرتوين من ن�اب وجمعيات 
�شيطرة  بعد  للخطر  معر�شني  اأف��غ��ان  على  ال�ش�ء  ت�شلط  خريية 
دومينيك  اخلارجية  وزي��ر  عليها.وتعر�س  تطلع  مل  لكنها  طالبان, 
ال�شاطئ  الف�ر عطلة على  ينه على  لأن��ه مل  �شديدة  راب لنتقادات 

عندما �شيطرت طالبان على ال�شلطة.

الإغ��الق يف  ق��ررت متديد  اأنها  الأح��د  الأ�شرتالية  ال�شلطات  اأعلنت 
ال��ب��الد, يف حم��اول��ة للحد م��ن التف�شي  ملب�رن, ث��اين ك��رى م��دن 

ال�ا�شع لفريو�س ك�رونا املدف�ع باملتح�رة دلتا.
وكان من املقرر رفع الإغالق يف 2 اأيل�ل �شبتمر, بعد فر�شه ل�شهر 

على �شبعة ماليني من �شكان ملب�رن, عا�شمة ولية فيكت�ريا.
املتزايد من  للعدد  اإنه نظرا  اأن��دروز  دان  ال�لية  وقال رئي�س وزراء 
الإ�شابات اجلديدة بك�فيد-19, والذي بلغ 92 ليل ال�شبت الأحد, 
لن يتم رفع الإغ��الق.وه��ذا الإغ��الق ال�شاد�س يف املدينة منذ بداية 

ال�باء, وي�شمل حظرا للتج�ل وتقييدا للحركة.
ومل ي��ذك��ر امل�����ش���ؤول م���ع��د ال��رف��ع املحتمل ل���الإج���راءات, ق��ائ��ال اإن 
ولية  �شجلت  نف�شه,  ال���ق��ت  اخل���ي���ارات«.يف  “كل  ت��در���س  ال�شلطات 
ني� �شاوث ويلز املجاورة التي ت�شم مدينة �شيدين الأكر اكتظاظا 
الأح����د, وه��� عدد  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة   1218 اأ���ش��رتال��ي��ا,  بال�شكان يف 
اإ�شابة  األف   19 نح�  الإجمال  ال�باء.و�شجل يف  بداية  منذ  قيا�شي 
ن�شمة, منذ  �شكانها ثمانية ماليني  يبلغ عدد  التي  ال�لية  يف هذه 
بدء امل�جة ال�بائية الثانية املدف�عة باملتح�رة دلتا الأكر عدوى يف 

منت�شف مت�ز ي�ني�.

دعا البابا فرن�شي�س الأحد اإىل م�ا�شلة م�شاعدة الأفغان قبل ي�مني 
من الن�شحاب الأمريكي املزمع, اآمال ب”تعاي�س اأخ�ي و�شلمي” يف 
القدي�س  �شاحة  يف  املالئكي  التب�شري  �شالة  بعد  البابا  البالد.وقال 
بطر�س “اأتابع بقلق بالغ ال��شع يف اأفغان�شتان, واأ�شارك اآلم الذين 
النتحارية  الهجمات  يف  اأرواح��ه��م  فقدوا  الذين  الأ�شخا�س  يبك�ن 
ال��ت��ي وق��ع��ت اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي, وال���ذي���ن ي��ب��ح��ث���ن ع���ن امل�شاعدة 
الفاتيكان.  م�قع  ن�شرها  خلطابه  عربية  ترجمة  وفق  واحلماية”, 
ولية  يف  الإ�شالمية  الدولة  “تنظيم  تبناه  انتحاري  هج�م  واأ�شفر 
خرا�شان” اخلمي�س عن مقتل 13 جنديا اأمريكيا ونح� مئة اأفغاين 
من بني الآلف الذين جتمع�ا اأمام املطار ملحاولة مغادرة البالد بعد 

�شيطرة طالبان يف منت�شف اآب اأغ�شط�س.

عوا�سم

لندن

روما

ملبورن

اليمن يت�سلم اأول دفعة من 
لقاح ج�ن�س�ن اأند ج�ن�س�ن

•• عدن-رويرتز

ذكرت وزارة ال�شحة اأن اليمن ت�شلم اأول �شحنة من لقاحات ك�فيد-19 من 
اإنتاج ج�ن�ش�ن اأند ج�ن�ش�ن اأم�س الأحد.

وت�شلم البلد, الذي يعاين من فقر مدقع ودمرت احلرب امل�شتمرة منذ �شتة 
اأع�ام بنيته التحتية ال�شحية, 360 األف جرعة من لقاح اأ�شرتازينيكا يف 

مار�س اآذار من خالل برنامج ك�فاك�س.
وهذه ال�شحنة الدفعة الأويل من اإجمايل 504 اآلف جرعة من املقرر اأن 

يت�شلمها اليمن من ال�ليات املتحدة.
وو�شل اللقاح, وه� من جرعة واحدة, بعد حتذير الأمم املتحدة يف بداية 
ال�شهر اجلاري من اأن اليمن قد ي�اجه م�جة ثالثة من ك�فيد-19. ومل 
لل�قاية من  ال�شكان على تطعيمات  باملئة تقريبا من  يح�شل �ش�ى واحد 

املر�س.
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �شخ�شا   1450 ب��ح��ي��اة  امل��ر���س  واأودى 
عدد  اإج��م��ايل  وبلغ  ع��دن  ومقرها  اليمن  يف  دول��ي��ا  بها  امل��ع��رتف  احلك�مة 

الإ�شابات امل�شجلة 7751.
اإيران التي ت�شيطر على العا�شمة  ومل تعلن حركة احل�ثي املتحالفة مع 
�شنعاء ومدن رئي�شية يف ال�شمال والغرب �ش�ي عن اأربع اإ�شابات يف املناطق 
ني�شان  اأبريل  ملهاجر �ش�مايل يف  واح��دة  وف��اة  عليها وحالة  ت�شيطر  التي 

.2020
ك�فاك�س  من  اأوك�شف�رد-اأ�شرتازينيكا  لقاح  من  جرعات  اليمن  ويت�شلم 

ال�شهر املقبل.

عملية دهم ملقر 
حزب الرئي�ش 

الي�ساري يف البريو 
•• ليما-اأ ف ب

ده�����م ق�������ش���اة و����ش���ب���اط ����ش���رط���ة يف 
البريو مقر احلزب الي�شاري احلاكم 
“البريو حرة”  اأم�س الأول ال�شبت 
يف اإطار حتقيق ح�ل مت�يل احلملة 
اأو���ش��ل��ت زعيمه  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
بيدرو كا�شتي� اإىل الرئا�شة يف نهاية 

مت�ز/ي�لي�.
القا�شي  �شمح  النيابة,  من  وبطلب 
�شبعة  بتفتي�س  �شان�شيز  ك��ارل������س 
اأم���اك���ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��زل زع��ي��م احلزب 

املثري للجدل فالدميري �شريون.
اأوليا  حتقيقا  فتحت  النيابة  وكانت 
�شد احلزب بتهمة غ�شل اأم�ال, ورد 
اجلديد  الرئي�س  بيليدو  غيدو  ا�شم 

للحك�مة فيه.
ووافق القا�شي على “العملية وعلى 
ممتلكات  وم�������ش���ادرة  م���ن���ازل  ده����م 
كما  ال�شبعة,  امل���اق��ع  يف  وتفتي�س” 

ورد يف وثيقة ق�شائية.
وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث ب��ع��د �شهر 
وه�  ال�����ش��ل��ط��ة.  كا�شتي�  ت����يل  ع��ل��ى 
املعار�شة  ي�اجه هجمات عنيفة من 
“البريو  احل����زب  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة.وع��ر 
حرة” )ب���ريو ل��ي��ري( يف ب��ي��ان عن 
الإجراءات  هذه  حيال  “ا�شتغرابه” 
يف  “للتعاون”  م�شتعد  اأن����ه  واأك�����د 
التحقيقات يف مت�يل احلملة. لكنه 
حذر من “اأي حماولة لرتهيب ق�ات 
الأم����ن وال��ن��ي��اب��ة وال��ق�����ش��اء ملحاولة 

انتهاك الإجراءات القان�نية«.
ومنح الرملان البريويف م�ؤخرا الثقة 
حلك�مة بيليدو الذي عينه الرئي�س 

كا�شتي� يف نهاية مت�ز/ي�لي�.

ال�سني ت�سجل 33 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ش ك�رونا 

•• بكني-رويرتز

قالت اللجنة ال�طنية لل�شحة يف ال�شني  اأم�س الأحد اإن بر ال�شني الرئي�شي 
الأول  اأم�س  ي���م  ك���رون��ا  بفريو�س  م���ؤك��دة  جديدة  اإ�شابة  حالة   33 �شجل 
اللجنة يف ن�شرتها  ال�شابق.وذكرت  الي�م  اإ�شابة يف   21 ارتفاعا من  ال�شبت 
الإ�شابات  ع��دد  اأن  اخل��ارج م�شيفة  واف��دة من  احل��الت  اأن جميع  الي�مية 
اجلديدة التي ل تظهر عليها اأعرا�س بلغ 20.ول ت�شنف ال�شني الإ�شابات 
الإ�شابات  عدد  اإجمايل  يك�ن  م�ؤكدة.وبهذا  حالت  الأعرا�س  من  اخلالية 
امل�ؤكدة بك�فيد-19 يف بر ال�شني الرئي�شي قد بلغ 94819 حالة, يف حني 

ل يزال عدد ال�فيات ثابتا عند 4636.

�سربات اإ�سرائيلية على غزة بعد اإطالق بال�نات حارقة 

•• طرابل�س-اأ ف ب

يف  باأكملها  اأحياء  �شديد  ظالم  يلف 
ليبيا ب�شبب النقطاعات الع�ش�ائية 
يتحّكم  م�شهد  الكهربائّي, يف  للتيار 
الليبيني منذ نح� ع�شر  يف ي�ميات 
�شن�ات و�شط عجز عن اإيجاد حل�ل 
له, رغم انفراجة �شيا�شية بداأت منذ 

فرتة.
وتتناف�س واجهات املتاجر يف عرو�س 
ج��ذب ال��زب��ائ��ن. يف ���ش��ارع غرغام�س 
تتنّ�ع  ط����راب����ل���������س,  يف  ال����ت����ج����اري 
ومالب�س  �شغرية  حت��ف  ب��ني  ال�شلع 
وتف�شل  �شريعة,  وج��ب��ات  وم��ط��اع��م 
ب���ني امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة م���ّ�ل���دات 
عدد  ي�شاوي  عددها  يكاد  كهربائية 

املحال التجارية.
مّرات  الكهربائي  التّيار  انقطاع  مع 

عّدة يف الي�م مبعّدل اإجمايل يناهز 
ال�شيف,  ف�����ش��ل  خ���الل  ���ش��اع��ة   12
ي��ت�����ش��اع��د ���ش��ج��ي��ج ل ي��ن��ق��ط��ع من 
اعتادت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف  امل����ل���دات 
الرمادي  ال��دخ��ان  ويغزو  اأ�ش�اتها. 
لياًل.  �ش�ارعها  احل��ادة  الرائحة  ذو 
فيما تغرق اأحياء باأكملها يف العتمة 

مع حل�ل الليل.
رجب  �شفيان  ال�����ش��ي��دلين  وي��اأ���ش��ف 
“حلالة  ع����ام����اً(   23( ال�����زرق�����اين 
الأحيان,  بع�س  يف  التام”  ال��ظ��الم 
التيار  اأّن  ع��ل��ى  ب��ان��ف��ع��ال  م�������ش���دداً 
احلياة  متطلبات  “من  الكهربائي 
ت�فره  اأن  ال����دول����ة  ع���ل���ى  وواج�������ب 

للم�اطن«.
نظام  �شق�ط  منذ  الليبي�ن  وعانى 
 2011 ع��ام  ال��ق��ذايف  معّمر  العقيد 
من جراء انت�شار الف��شى يف البالد 

فقدان  ي�����ش���ب��ه��ا  ي����م���ي���ات  ظ���ل  يف 
التيار الكهربائي والت�شخم وانعدام 
التحتية يف  البنية  الأمن. وتقادمت 
هذه  اأّن  اإل  القت�شاد.  وانهار  ليبيا 
الدولة غنية مب���ارد الطاقة, وعدد 
ي�����دور ح�����ل �شبعة  ال�����ذي  ���ش��ك��ان��ه��ا 
م��الي��ني, ل��ي�����س ك��ب��ريا ع��ل��ى تقا�شم 
اأرب�����اح اح��ت��ي��اط��ات اإف��ري��ق��ي��ا الأك���ر 

وفرة.
وب���زغ الأم���ل م��ن ج��دي��د م��ع و�ش�ل 
بعد  ال�شلطة  اإىل  انتقالية  حك�مة 
 .2020 ال��ن��ار �شيف  اإط���الق  وق��ف 
يعان�ن  زال����ا  م��ا  الليبيني  اأّن  غ��ري 

من تقنني التّيار الكهربائي.
وي����ق�����ل ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي ن����ادر 
�شجيج  و�شط  ع��ام��اً(   25( النعا�س 
���ش��ادر ع��ن م���ّل��د, “ل ���ش��يء تغرّي. 
احلك�مات  قطعتها  ال��ت��ي  ال����ع����د 

املتعاقبة مل حُترتم«.
ي�شبح ال��شع اأكر ماأ�ش�ية, عندما 
الأربعني.  احل���رارة  درج���ات  تتجاوز 
بالن�شبة  كارثية  الأو���ش��اع  وتتفاقم 
م�ّلد  ابتياع  عن  العاجزين  لأولئك 
)ا���ش��م م�شتعار(  اأح��م��د  غ����رار  ع��ل��ى 
املبنى هرباً  “�شطح  ينام ف�ق  ال��ذي 
ينريها  ال��ت��ي  �شقته  يف  احلّر”  م��ن 

“مب�شباح يدوي” فح�شب.
يف �شرق ليبيا, ي�ش�د و�شع مماثل يف 
بنغازي, مهد انتفا�شة عام 2011.

الدلح  اأ����ش���ام���ة  ال���ب���ّق���ال  ي��خ��ف��ي  ول 
النقطاعات  “هذه  ق��ائ��ال  ا�شتياءه 
وتت�شبب  ترهقنا, ت�ؤثر علينا نف�شياً 
لنا بخ�شائر. نحن يف حاجة اإىل حّل 
الع�امي  علي  يق�ل  جذري«.بينما 
ب�شبب  تعّطلت  اأعماله  اإن  امليكانيكي 
هذه  يف  “اأعمل  ال��ك��ه��رب��اء.  ان��ق��ط��اع 
ي�شيف  ث��م  اأ�شب�ع”.  منذ  ال�شيارة 
كبري,  ���ش��ج��ن  يف  نعي�س  “اأ�شبحنا 
ف��ه��ل امل��ط��ل���ب م��ّن��ا ال��ه��ج��رة وترك 
الكهرباء  �شّح  يف�ّشر  البالد؟«.كيف 
املحا�شبة  دي�������ان  ي��ن��ت��ق��د  امل����زم����ن؟ 
الإدارة  ال��رق��اب��ي  ال����دور  ذو  ال��ل��ي��ب��ي 
للكهرباء  ال��ع��ام��ة  لل�شركة  ال�شيئة 
امل��ن��ج��زة وكذلك  وم�����ش��اري��ع��ه��ا غ���ري 

ا�شتثماراتها.
على  ردا  ال�شركة  يف  م�ش�ؤول  ويعزو 
اأ�شئلة ل�كالة فران�س بر�س الأ�شباب 
من  الكهرباء  �شركة  “معاناة”  اإىل 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ه��ال��ك  “�شعف 
منذ ع�شرة اأع�ام بينما هناك حاجة 
عمليات  اإىل  امل���ح���ط���ات  م��ع��ظ��م  يف 

�شيانة” وا�شعة النطاق.

الت�تر  خ��ط���ط  ع�شرات  وتعر�شت 
الكهربائي  ال���ت���ي���ار  ل��ن��ق��ل  ال���ع���ايل 
�شّنه  ال��ذي  الهج�م  خ��الل  للتدمري 
العا�شمة  على  حفرت  خليفة  امل�شري 
طرابل�س بني ني�شان/اأبريل 2019 

وحزيران/ي�ني� 2020.
البالد  اأجنبية  �شركات  واأدت مغادرة 
جديدة.  من�شاآت  ت�شييد  ت��اأخ��ر  اإىل 
وب�����ال�����ت������ازي, ت����زده����ر ال���ت���ج���ارة يف 
اأ�شالك النحا�س امل�شروقة التي تباع 
امل�ش�ؤول  ال�ش�داء.وي��شح  ال�ش�ق  يف 
ا�شمه  الك�شف عن  ع��دم  ال��ذي طلب 
اأّن “الإنتاج الي�مي للطاقة يرتاوح 
اآلف  اآلف و5,5  حاليا بني خم�شة 
الرقم  “هذا  اأّن  كا�شفاً  ميغاوات”, 
الذي  الطاقة  على  الطلب  يلبي  ل 
يرتفع يف وقت الذروة خالل ف�شلي 
�شبعة  بني  ما  اإىل  وال�شتاء  ال�شيف 

اآلف وثمانية اآلف ميغاوات«.
عمل  اإىل  ن��ف�����ش��ه  امل�������ش���در  وي���ل���ف���ت 
ائ��ت��الف اأمل����اين ت��رك��ي )ان��ك��ا تكنيك 
و���ش��ي��م��ن�����س( ع��ل��ى ت�����ش��ي��ي��د حمطة 
يف م�����ش��رات��ة )غ������رب( واأخ�������رى يف 
اإج���م���ال���ي���ة تبلغ  ب��ط��اق��ة  ط��راب��ل�����س 
تبا�شرا  اأن  على  م��ي��غ��اوات,   1300
الإنتاج خالل الف�شل الأول من عام 
2022. كما �شتبني �شركة “ميتكا” 
ال��ي���ن��ان��ي��ة حم��ط��ة ث��ال��ث��ة يف طرق 

)اأق�شى ال�شرق(.
جتارة  تنم�  ذل���ك,  حتقق  ح��ني  اإىل 
اأزمة  هام�س  على  املربحة  امل���ل��دات 
�شلعها  اأ�شعار  وتتفاوت  الطاقة,  �شّح 
واآلف  م��ئ��ات  ب�شع  ب��ني  امل��ع��رو���ش��ة 

الدولرات.

�سّح الكهرباء يتحكم يف ي�ميات الليبيني 

زعماء اأفغان ي�سكل�ن جبهة جديدة للتفاو�ش مع طالبان 
•• كابول-رويرتز

قال ع�ش� يف جمم�عة ت�شم زعماء اأفغانا خم�شرمني اإن املجم�عة تهدف 
اإىل اإجراء حمادثات مع حركة طالبان وتعتزم الجتماع يف غ�ش�ن اأ�شابيع 

لت�شكيل جبهة جديدة لإجراء مفاو�شات لبحث حك�مة اأفغان�شتان املقبلة.
وقال خالد ن�ر, جنل عطا حممد ن�ر الذي كان ي�ما ما حاكما ق�يا لإقليم 
الر�شيد  املخ�شرم عبد  الأوزبكي  الزعيم  ت�شمل  املجم�عة  اإن  ال�شمايل,  بلخ 

د�شتم واآخرين يعار�ش�ن �شيطرة طالبان على البالد.
واأ�شاف ن�ر )27 عاما( لرويرتز يف مقابلة من مكان مل يك�شف عنه “نف�شل 

التفاو�س اجلماعي لأن اأيا منا لن ي�شتطيع حل م�شكلة اأفغان�شتان مبفرده«.
خا�شة  البالد  يف  كلها  ال�شيا�شية  اجلماعة  م�شاركة  املهم  فمن  “لذا  وتابع 

الزعماء التقليديني وذوي النف�ذ والدعم ال�شعبي«.
وفر عطا ن�ر ود�شتم, القائدان املخ�شرمان يف ال�شراع على مدى اأربعة عق�د, 
من البالد عند �شق�ط مدينة مزار ال�شريف ال�شمالية يف اأيدي طالبان دون 
باقي  املتحدة يف  ال�ليات  املدع�مان من  واجلي�س  احلك�مة  قتال.وانهارت 
اأنحاء اأفغان�شتان و�شيطرت طالبان على العا�شمة كاب�ل ي�م 15 اأغ�شط�س 
النف�ذ  ذوي  ع����دة  على  م���ؤ���ش��ر  اخل��ف��اء  ت���دور يف  ال��ت��ي  املناق�شات  اآب.ل��ك��ن 
التقليدي يف اأفغان�شتان اإىل ال�اجهة بعد التقدم الع�شكري املذهل لطالبان.

بني  ت�افق  دون  ط�يلة  لفرتة  اأفغان�شتان  حكم  اأن  املحللني  معظم  وي��رى 
العرقيات املختلفة يف البالد ينط�ي على حتد لأي كيان.

وعلى عك�س فرتة حكمها ال�شابق قبل عام 2001, �شعت طالبان التي يغلب 
الب�شت�ن على مقاتليها اإىل احل�ش�ل على دعم الطاجيك والأوزبك واأقليات 

اأخرى مع ا�شتعدادها ل�شن هج�مها ال�شهر املا�شي.
انت�شارا  لأنها حققت  الغرور  غاية  املرحلة يف  ه��ذه  “طالبان يف  ن���ر  وق��ال 
التي  بالطريقة  احلكم  خطر  يعلم�ن  اأنهم  نفرت�س  لكننا  للت�.  ع�شكريا 
اإق�شاء نظام طالبان ال�شابق جلماعات  اإ�شارة اإىل  يف  حكم�ا بها من قبل”, 

عرقية متثل اأقليات.

•• القد�س-اأ ف ب

الإ�شرائيلي  احلربي  الطريان  �شن 
اأم�س  غ��ارات ج�ية على غ��زة فجر 
بال�نات حارقة  اإط��الق  الأح��د بعد 
ع��ل��ى الأرا�����ش����ي الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة من 
القطاع الفل�شطيني, غداة �شدامات 
فل�شطينيا   11 ج��رح  ع��ن  اأ���ش��ف��رت 

عند ال�شياج احلدودي الفا�شل.
بيان  يف  الإ�شرائيلي  اجلي�س  وق��ال 
جممعا  ا���ش��ت��ه��دف��ت  “الغارات  اإن 
ع�شكريا حلما�س ي�شتخدم لت�شنيع 
الأ�شلحة والتدريب وكذلك مدخل 
جلباليا”.  حم�����اذ  اإره�����اب�����ي  ن���ف���ق 
“ال�شربات  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ�����ش����اف 
باإلقاء  ردا على قيام حما�س  ج��اءت 
ب���ال����ن���ات ح���ارق���ة ع��ل��ى الأرا�����ش����ي 
ال�شغب  واأع���م���ال  “الإ�شرائيلية” 

العنيفة التي وقعت ال�شبت.
ي�مني  ب����ع����د  ال���ت�������ش���ع���ي���د  وج��������اء 
ع��ل��ى اإع�����الن اإ���ش��رائ��ي��ل ج��م��ل��ة من 
ت�شمل  غ����زة  ل��ق��ط��اع  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
اإع��������ادة ف���ت���ح م���ع���ر رف�����ح واإدخ�������ال 
الإج����راءات  م��ن  وغ��ريه��ا  الب�شائع 

القت�شادية.
ا�شتباكات  ال�شبت  م�شاء  وان��دل��ع��ت 
ب��������ني اجل�����ي�����������س الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي 
لدع�ة  ا���ش��ت��ج��اب���ا  وفل�شطينيني 
الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  م��ن  ع���دد 
على  خ�ش��شا  لالحتجاج  غ��زة  يف 
اإ�شرائيل  تفر�شه  ال���ذي  احل�����ش��ار 
15 ع��ام��ا ع��ل��ى القطاع  ن��ح���  م��ن��ذ 

املكتظ بال�شكان.
وخ�����الل ال���ش��ت��ب��اك��ات ال���ت���ي جرت 
الفا�شل  احل������دودي  ال�����ش��ي��اج  ع��ن��د 
ا�شتخدم  وا���ش��رائ��ي��ل,  ال��ق��ط��اع  ب��ني 
امل�شيل  ال��غ��از  ال�شرائيلي  اجلي�س 

للدم�ع وقنابل �ش�تية بينما اأحرق 
املتظاهرون اإطارات, ح�شب �شحايف 

يف وكالة فران�س بر�س.
اأن  غ���زة  يف  ال�شحة  وزارة  وذك����رت 
11 فل�شطينيا جرح�ا يف �شدامات 
م�شاء ال�شبت, بينهم ثالثة اأ�شيب�ا 

بالر�شا�س احلي.
الإ�شرائيلي  ال����زراء  رئي�س  وحّمل 
املقاومة  ح���رك���ة  ب��ي��ن��ي��ت  ن���ف���ت���ايل 
ت�شيطر  التي  الإ�شالمية )حما�س( 
ع��ل��ى ق���ط���اع غ�����زة, م�����ش���ؤول��ي��ة اأي 
ا����ش���ط���راب���ات يف ال����ق����ط����اع. وق����ال 
ل���ل�������ش���ح���اف���ي���ني ق���ب���ي���ل م����غ����ادرت����ه 
اإ�شرائيل  اإىل  ع����ائ����دا  وا����ش���ن���ط���ن 

اإج���راءات���ن���ا يف  ���ش��اب��ق��ا,  ق��ل��ت  “كما 
واأ�شاف  م�شاحلنا”.  �شتخدم  غزة 
)امل�ش�ؤولة(  اجل��ه��ة  يل  “بالن�شبة 

كانت ول تزال حما�س«.
حما�س  ح���ّم���ل���ت  غ������زة  ق����ط����اع  يف 
كل  ال���������ش����ه����ي�����ين  “الحتالل 
تداعيات ونتائج احل�شار على غزة 
لدى  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأزم����ة  وت�شاعد 
واأ�شارت احلركة يف بيان  �شكانها”. 
ن�شره الناطق با�شمها ف�زي بره�م 
الإ�شرائيلية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اأن  اإىل 
اجتاه  يف  بق�ة  �شتدفع  “املتطرفة 

خلق اأج�اء الت�شعيد والنفجار«.
وحت����ّم����ل ال����دول����ة ال���ع���ري���ة ع����ادة 

الأعمال  جميع  م�ش�ؤولية  حما�س 
التي ت�شتهدف اأرا�شيها من اجليب 

الفل�شطيني.
وخ���ا����ش���ت اإ����ش���رائ���ي���ل وح���م���ا����س يف 
اأي���ار-م���اي���� امل��ا���ش��ي ح��رب��ا خاطفة 
فيها  ُق���ت���ل  ي����م���ا,   11 ا���ش��ت��م��رت 
66 طفال  260 فل�شطينيا بينهم 
اإ�شرائيلية  �شربات  يف  ومقاتل�ن, 

على غزة ح�شب ال�شلطات املحلية.
الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  واأط��ل��ق��ت 
على  ال�������ش����اري���خ  اآلف  ب����دوره����ا 
اأ�شفر  م��ا  احل���رب,  خ��الل  اإ�شرائيل 
بينهم  ���ش��خ�����ش��ا,   13 م��ق��ت��ل  ع���ن 

جندي وفتاة وطفل.

الأحد  امل�����ش��ري��ة  ال�شلطات  اأع����ادت 
ف���ت���ح م���ع���ر رف������ح احل����������دودي مع 
بعد  غ�����زة يف الجت�����اه�����ني,  ق���ط���اع 
ف��ت��ح��ه اخل��م��ي�����س م��ن اجت����اه واحد 
الب�شائع.  ودخ���ل  العالقني  لع�دة 
الذي  امل��ع��ر  اأغ��ل��ق��ت  وك��ان��ت م�شر 
يعتر املنفذ ال�حيد لنح� ملي�ين 
ن�شمة يعي�ش�ن يف قطاع غزة, الأحد 
“خلل  اإن��ه  قالت  ما  ب�شبب  املا�شي 

تقني«.
غزة  يف  فل�شطينية  م�����ش��ادر  ل��ك��ن 
اأ�شارت اإىل اأن اإغالقه كان “تعبريا 
امل�اجهات  على  م�شر  احتجاج  عن 
ال����ت����ي ���ش��ه��دت��ه��ا ح�������دود غ�����زة مع 

اإ�شرائيل” قبل ي�م.
واأع����ل����ن����ت اإ�����ش����رائ����ي����ل اإج�����������راءات 
اقت�شادية خا�شة بقطاع غزة “بعد 
دخلت  الأمني”,  ال������ش��ع  ت��ق��ي��ي��م 

اخلمي�س حيز التنفيذ.
ت��شيع  الإج�������راءات  ت��ل��ك  و���ش��م��ل��ت 
اإدخال املعدات والب�شائع للم�شاريع 
اخلا�س  والقطاع  الدولية  املدنية 
املركبات  ا���ش��ت��رياد  ع��ل��ى  وامل���اف��ق��ة 
الذهب  بتجارة  وال�شماح  اجلديدة 

بني القطاع وال�شفة” الغربية.
ال�شماح  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ���ش��م��ت  ك��م��ا 
لأل������ف ت���اج���ر ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اإ����ش���ايف 
اإىل  القطاع  م��ن  بالعب�ر  غ��زة  م��ن 

الدولة العرية.
م��ن ج��ه��ت��ه��م, ذك���ر رج���ال الإطفاء 
حارقة  ب��ال���ن��ات  اأن  الإ�شرائيلي�ن 
ال�����ش��ب��ت م��ن غ���زة ت�شببت  اأط��ل��ق��ت 

باندلع حرائق غابات يف اإ�شرائيل.
جرح�ا  �شخ�شا  اأربعني  نح�  وك��ان 
اإ�شرائيلية,  بنريان  املا�شي  ال�شبت 
بينهم عمر  غ����زة,  ���ش��ل��ط��ات  ح�����ش��ب 
ح�شن اأب� النيل الفتى الفل�شطيني 

الذي ت�يف اأم�س ال�شبت. 
واأعلنت وزارة ال�شحة يف قطاع غزة 
الأربعاء وفاة امل�اطن اأ�شامة ادعيج 
متاأثرا بجروح  اأي�شا  “32 عاما” 

اأ�شيب بها ال�شبت.
وج���رح يف ت��ل��ك الح��ت��ج��اج��ات اأحد 
الإ�شرائيلية  الأم����ن  ق�����ات  اأف�����راد 
حالة  يف  زال  وم������ا  ب���ال���ر����ش���ا����س 

حرجة.
وك��ان��ت جت��م��ع��ات اأ���ش��ب���ع��ي��ة عرفت 
نظمت  الع�دة”  ب�”م�شريات 
اع��ت��ب��ارا م��ن اآذار-م����ار�����س 2018 
ولأكر من عام بالقرب من ال�شياج 
ا���ش��رائ��ي��ل والقطاع  ب��ني  احل����دودي 

•• برازيليا-اأ ف ب

�شرح الرئي�س الرازيلي جاير ب�ل�ش�نارو 
اإىل مدينة غ�يانيا يف و�شط  زي��ارة  خالل 
اأم���ام ثالثة خ��ي��ارات مل�شتقبله  اأن��ه  ال��ب��الد 
اأو  مي�����ت  اأو  “ي�شجن  اأن  ه���ي  ال��ق��ري��ب 
ي��ن��ت�����ش��ر«.وق��ال ب���ل�����ش���ن��ارو ال���ذي ي�شعى 
انتخابات  يف  ج���دي���دة  رئ��ا���ش��ي��ة  ل����لي���ة 
م���ع اجن��ي��ل��ي��ني يف  ل���ق���اء  2022, خ����الل 
مل�شتقبلي:  خيارات  ثالثة  “لدّي  غ�يانيا 
م�ؤكدا  انت�شر”,  اأو  اأم����ت  اأو  اأ�شجن  اأن 
اأفعل  واأن����ا  ق��ائ��م  غ��ري  الأول  “اخليار  اأن 

بح�شب  الالزم ول اأدين باأي �شيء لأحد”, 
ت�شريحات نقلتها ال�شحف املحلية.

ال��ق�����ش��اء, هاجم  ال��ت���ت��ر م���ع  اأج������اء  ويف 
العليا  الحتادية  املحكمة  الرئي�س جمددا 
وامل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات, حمذرا 
م��ن اأّن “ل اأح���د ه��ن��ا ع��ل��ى وج���ه الأر����س 

�شرُيهبني«.
وواجه ب�ل�ش�نارو انتكا�شة الأربعاء عندما 
الرازيلي  ال�شي�خ  جمل�س  رئي�س  رف�س 
اإج����راءات  ل��ب��دء  طلبه  با�شيك�,  رودري���غ���� 
األ��ك�����ش��ن��در دي م���راي�����س, اأحد  ع���زل ���ش��د 
الق�شاة الأحد ع�شر يف املحكمة الحتادية 

العليا وع�ش� املحكمة العليا لالنتخابات.
اأ�شهر ع��دة, ول �شيما  وب��داأ اخل��الف منذ 
ب�شبب ت�شكيك ب�ل�ش�نارو يف �شرعية نظام 
الت�ش�يت الإلكرتوين الرازيلي, املعم�ل 

به منذ عام 1996.
وفتحت املحكمة العليا حتقيقات عدة �شد 
اجلاري,  ال�شهر  بداية  ال��ب��الد.ويف  رئي�س 
م�راي�س  دي  األ��ك�����ش��ن��در  ال��ق��ا���ش��ي  اأم�����ر 
بالتحقيق مع الرئي�س بتهمة “الت�شهري” 

و “التحري�س على اجلرمية«.
اي�شا  العليا  النتخابية  املحكمة  واأدرج��ت 
 2019 ُفتح عام  الرئي�س يف حتقيق  ا�شم 

من قبل املحكمة الحتادية العليا يف جرائم 
وتهديدات �شد العديد من ق�شاتها.

�شجع  اجلمعة,  غ�يانيا  اإىل  ت�جهه  وقبل 
اأ�شلحة.  ح��ي��ازة  على  ال�شكان  ب�ل�ش�نارو 
بندقية.  �شراء  “يجب على اجلميع  وق��ال 

�شعب م�شلح لن ُي�شَتعَبد اأبدا«.
ومع تزايد القلق ب�شاأن الت�شخم يف البالد, 
الأ�شعار  اأّن  “اأعلم  ب���ل�����ش���ن��ارو  ا����ش���اف 
�شراء  “يجب  اأح��م��ق  ي��ق���ل  ق��د  مرتفعة. 
يا  ال�شالح”.  م���ن  “بدل  الفا�ش�ليا” 
بندقّية,  �شراء  تريد  ل  كنَت  اإذا  �شديقي, 

فال ُتزعج من يريدون فعل ذلك«.

ب�ل�س�نارو: ال�سجن اأو امل�ت اأو النت�سار 
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عربي ودويل
الإع�سار اإيدا ي�ستّد ب�سكل خطري مع اقرتابه من ل�يزيانا 

•• نيو اأورلينز-اأ ف ب

�ُشرعتها  اإيدا احلد ب�شكل خطري ترافقه رياح عاتية و�شلت  الإع�شار  ا�شتّد 
اإىل 209 كلم يف ال�شاعة مع اقرتابه من ل�يزيانا يف جن�ب ال�ليات املتحدة, 
نت  بعد 16 عاماً متاما من الإع�شار كاترينا الذي ت�شبب بدمار كبري.حت�شّ
املحالت التجارية خلف األ�اح خ�شبية واأكيا�س رمل واّتبع �شكان ني� اأورلينز 
اأكر مدينة يف ال�لية, تعليمات ال�شلطات عر اإخالء منازلهم اأو الحتماء 

يف داخلها, فيما يثري الإع�شار اإيدا اخل�شية من اأ�شرار كارثية.
وكتب املركز الأمريكي لالأعا�شري على م�قعه على النرتنت اأن “الإع�شار 
اإيدا ي�ا�شل ا�شتداده بات الآن اإع�شاراً خطرياً من الفئة الرابعة” ويت�قع اأن 

ي�شل اإىل �ش�احل ل�يزيانا بعد الظهر.
اآب/اأغ�شط�س   29 ال��ذي لم�س الأر���س يف  ت��زال ذك��رى الإع�شار كاترينا  ل 

الإع�شار  اأودى هذا  16 عاماً متاما, م�ؤملة يف ل�يزيانا. فقد  2005, منذ 
بحياة اأكر من 1800 �شخ�س وت�شببت الأمطار الغزيرة باأ�شرار ج�شيمة 
قدرها ع�شرات مليارات الدولرات.ي�شاعد ال�شاب اأو�شنت �ش�ريان� مع �شقيقه 
البالغ 16 عاماً, والدهما يف و�شع األ�اح خ�شبية كبرية على متجرهم العائلي 
“نحاول  اأو�شنت  اأورلينز.ويق�ل  ني�  �شارع كبري يف  ال�شاعات, قرب  لت�شليح 
النا�س  ي��ح��اول  وك��ي ل  امل��ي��اه  ت��دخ��ل  ك��ي ل  الإع�����ش��ار  املتجر قبل  حت�شني 
وي�شيف “اجلميع خائف�ن لأنها ذكرى الإع�شار كاترينا والنا�س  �شرقتنا”. 
مل ياأخذوا ذلك على حممل اجلّد اآنذاك«.اأعلن الرئي�س الأمريكي ج� بايدن 
الذي دعا ال�شكان اإىل ال�شتعداد اأثناء كلمة متلفزة بعد ظهر ال�شبت, اإر�شال 
مئات اخلراء للتدخل ب�شكل عاجل وحت�شري احتياطات من املياه والطعام 

وامل�لدات الكهربائية.
اأمر  تلقيتم  “اإذا  ت�يرت  على  الأمريكية  اجل�ية  الأر���ش��اد  م�شلحة  وكتبت 

الظروف  �شتك�ن  ف�شلكم.  من  ارحل�ا  امل��غ��ادرة,  بامكانكم  كان  اإذا  اأو  اإخ��الء 
قد  التي  املدينة  اأورلينز,  ني�  بلدية  رئي�شة  كانرتيل  مدمرة«.وقالت لت�يا 
اإيدا  الإع�شار  �شدنا«.مّر  يلعب  “ال�قت  اإن  الإع�شار,  ب�شبب  ب�شدة  تت�شرر 
م�شاء اجلمعة على ال�شاحل اجلن�بي الغربي لك�با, ومل يت�شبب �ش�ى باأ�شرار 
ب�شيطة فيما اأخلى اآلف الأ�شخا�س منازلهم وُقطع التيار الكهربائي ب�شكل 
اإع�شاراً من  واأ�شبح  ال�شبت  الإع�شار م�شاره فا�شتّد ظهر  احرتازي.ووا�شل 
الفئة الثانية على مقيا�س من خم�س فئات, مع رياح عاتية و�شلت �شرعتها 
اإىل 160 كلم يف ال�شاعة. اأثناء الليل, انتقل الإع�شار اإىل الفئة الثالثة ثّم 
املركز  ال�شاعة, بح�شب  كلم يف   209 اإىل  �شرعتها  رياح و�شلت  الرابعة, مع 
الأمريكي لالأعا�شري.وقال حاكم مدينة ل�يزيانا ج�ن بيل ادواردز “اأعرف 
اإيدا  الإع�شار  �شديدة جديدة مثل  باأن عا�شفة  التفكري  امل�ؤمل جداً  اأنه من 
ال�لية  ل�شنا  “لكن  واأ���ش��اف  الذكرى”.  ه��ذه  يف  الأر����س  ت�شرب  اأن  ميكن 

نف�شها التي كانت عليه منذ 16 عاماً, لدينا نظام لتخفي�س املخاطر املرتبطة 
بالأعا�شري” م�شرياً اإىل اأن هذا النظام “�شيخ�شع لختبار �شعب«.

وقد تتعّر�س منطقة جن�ب ل�يزيانا لدمار وفي�شانات, مع اأمطار ت�شل اإىل 
ارتفاع درجة حرارة �شطح املحيطات, ت�شبح  50 �شم يف بع�س الأماكن.مع 
الأعا�شري اأكر �شدًة, بح�شب العلماء. فهي ت�شكل خ�ش��شاً خطراً متزايداً 
ي�شخمها  التي  الأم���اج  غمر  ظاهرة  �شحايا  ال�شاحلية  املناطق  �شكان  على 
اأرن�لد  ك�لني  اأورلينز  ني�  م�ش�ؤول يف  املحيطات.حّذر  مياه  م�شت�ى  ارتفاع 
وقال  من اأن “انقطاعاً ط�يل الأمد للتيار الكهربائي �شيك�ن �شبه م�ؤكد”. 
بيل  ج���ن  اأ���ش��ار  اجلّد”.  حممل  على  العا�شفة  ه��ذه  ت��اأخ��ذوا  اأن  “اأرج�كم 
ادواردز اإىل اأن ح�ايل 10 اآلف من م�شغلي �شبكات الكهرباء بات�ا م�شتعدين 
لال�شتجابة لنقطاع التيار الكهربائي و�شيت�شاعف هذا العدد قريباً. ومّتت 

تعبئة احلر�س ال�طني يف ل�يزيانا.

•• كابول-اأ ف ب

بات اجل�شر اجل�ي لإجالء الأفغان 
الراغبني يف الفرار من نظام طالبان 
اأم�س  الأخ���رية  اجل��دي��د يف مراحله 
امل�عد  م��ن  اأي����ام قليلة  ق��ب��ل  الأح����د 
النهائي املحدد يف 31 اآب-اغ�شط�س 
من  الأمريكيني  اجلن�د  لن�شحاب 
اأفغان�شتان بعد عقدين من احلرب.

عملياتها  تقريبا  ال��دول  كل  واأنهت 
يف مطار حامد كرزاي الدويل.

الهائل  اجل��������ى  اجل�������ش���ر  و����ش���م���ح 
اأجنبي  األ����ف   112 ن��ح���  ب���اإج���الء 
اآب-اغ�شط�س   14 م��ن��ذ  واأف���غ���اين 
ع�شية ا�شتيالء طالبان على كاب�ل, 
ونح� 117 األفا و500 منذ نهاية 
مت����ز-ي����ل���ي����, ح�����ش��ب اآخ�����ر اأرق�����ام 

ن�شرتها احلك�مة الأمريكية.
الريطانية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
رحلة  “اآخر  اأن  ال�شبت  تغريدة  يف 
امل�شلحة  ال���ق����ات  م���ن  اأف������رادا  ت��ق��ل 

الريطانية غادرت كاب�ل«.
وك���ان���ت اآخ����ر ط���ائ���رة ت��ق��ل مدنيني 
ال�شبت  �شابق  وق��ت  يف  اأقلعت  فقط 
من العا�شمة الأفغانية. وبقي مئات 

الأفغان امل�ؤهلني للرحيل يف البلد.
امل�شلحة  ال������ق�������ات  ق����ائ����د  وق��������ال 
ال��ري��ط��ان��ي��ة اجل����رال ن��ي��ك كارتر 
“باأكر  مت���ت  الإج�����الء  ع��م��ل��ي��ة  اإن 
ق���در مم��ك��ن م���ن ال�����ش��ال���ش��ة يف ظل 
واأ�شاف “لكننا مل  هذه الظروف”. 
نتمكن من اإخراج اجلميع وهذا اأمر 

مفجع«.

ب�ري�س  ال�����������زراء  رئ���ي�������س  و����ش���ك���ر 
ج�ن�ش�ن الذين قادوا العملية التي 
مت خاللها اإجالء اأكر من 15 األف 

�شخ�س يف اأقل من اأ�شب�عني.
اأن��ه��ت ف��رن�����ش��ا م��ن��ذ م�����ش��اء اجلمعة 
ج�����ش��ره��ا اجل������ي. واأع���ل���ن���ت وزي����رة 
اجلي��س الفرن�شية فل�ران�س باريل 
اأّن “نح� ثالثة اآلف �شخ�س بينهم 
نقل�ا  اأفغاين”   2600 م��ن  اأك���ر 

اإىل بّر الأمان.
اخلارجية  ووزي������ر  ب�����اريل  وق���ال���ت 
جان-ايف ل�دريان يف بيان م�شرتك 
اإن���ه���اء اجل�شر  ب���د م���ن  ان����ه ك����ان ل 
الأمنية  “الظروف  لأن  اجل������ي 
كاب�ل  مطار”  يف  مت�فرة  تعد  مل 
للق�ات  ال�����ش��ري��ع  “اخلروج  ب�شبب 

الأمريكية«.
وا�شبانيا  وايطاليا  �ش�ي�شرا  اأعلنت 
ان��ت��ه��اء عمليات  وال�����ش���ي��د اجل��م��ع��ة 
املانيا وه�لندا  الإج��الء, على غرار 

وكندا وا�شرتاليا.

وت�ؤكد ايطاليا اأنها اجلت عددا من 
اأك���ر م��ن اأي دول���ة اأخرى  الأف��غ��ان 
يف الحت��اد الأوروب���ي, يبلغ 4900 

لجئ.
�شخ�س   5300 نح�  اأملانيا  واأجلت 
وا�شرتاليا  خمتلفة  جن�شيات  م��ن 
 3700 م��ن  اأك���ر  وك��ن��دا   4100
وا�شبانيا اأكر من 2200 والروج 

1100 ومثلها ال�ش�يد.
ال�ليات  نقلته  الأكر  العدد  اأّن  اإل 

املتحدة التي ت�ا�شل عملياتها.
اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�س  اأعلن 
وبريطانيا  ف��رن�����ش��ا  اأن  م����اك����رون 
املتحدة الثنني  �شتدع�ان يف الأمم 
اإىل العمل من اأجل اإقامة “منطقة 
اآمنة” يف العا�شمة الأفغانية كاب�ل 

مل�ا�شلة العمليات الإن�شانية.
وتريد فرن�شا القيام بهذه العمليات 
لتتمكن  حليفة  دول  مع  الإن�شانية 
من ترحيل اآلف الأفغان الذين مل 
يتمكن�ا من اخلروج, اإمنا عر طرق 

اأخرى.
واأع������ل������ن م������اك������رون ال�������ش���ب���ت ب����دء 
“حلماية  طالبان  مع  “مناق�شات” 
املعر�شني  والأف���غ���ان���ي���ات  الأف����غ����ان 

للخطر واإعادة ت�طينهم«.
الإج���الء  لعمليات  التخطيط  ومت 
ه����ذه ب���ال����ش���رتاك م���ع ق��ط��ر التي 
مت��ت��ل��ك يف اإط������ار م��ن��اق�����ش��ات��ه��ا مع 
عمليات  “ترتيب  اإمكانية  طالبان 
ماكرون  اأو���ش��ح  كما  ج�ي”  ج�شر 
يف م�ؤمتر �شحايف يف بغداد يف ختام 

قمة اإقليمية.
مع  “م�شتعدة  اأنها  اإيطاليا  وذك��رت 
امل���ج���اورة  وال������دول  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ع��ل��ى �شمان  ل��ل��ع��م��ل  لأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الأ�شخا�س  ه�����ؤلء  ل���دى  ي��ك���ن  اأن 
الذين تعاون�ا معنا ط�ال ال�شن�ات 
الع�شرين ال�شابقة اإمكانية املغادرة”, 
على حد ق�ل وفق وزي��ر اخلارجية 
ل���ي��ج��ي دي م��اي��� الذي  الي��ط��ايل 
الأ�شعب”  “املرحلة  اأّن  اإىل  اأ���ش��ار 

بداأت لتّ�ها.
م����ن ج���ه���ت���ه, ق�����ال رئ���ي�������س ال��������زراء 
ج�ن�ش�ن  ب����ري�������س  ال����ري����ط����اين 
ب��شعنا”  م����ا  “�شنبذل  اجل���م���ع���ة 
اآب-  31 اأفغان بعد  اإخ��راج  مل�ا�شلة 

اأغ�شط�س.

ماكرون يدعو اإىل اإقامة »منطقة اآمنة«   

عمليات الإجالء على و�سك النتهاء يف اأفغان�ستان 

من �س�ريا لأفغان�ستان.. دع�ات ملنع 
انتعا�ش تنظيم داع�ش الإرهابي

الق�ساء الأرجنتيني يحقق
 يف خمالفة الرئي�ش لالإغالق 

•• كابول-وكاالت

اأعادت التفجريات الدم�ية ال�شخمة التي نفذها 
الأفغانية  العا�شمة  يف  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
كابل, وراح �شحيتها مئات القتلى واجلرحى من 
13 جنديا اأمريكيا قتل�ا خالل الهج�م  بينهم 
اأع���ادت ط��رح املخاوف  امل���زدوج على مطار ك��اب��ل, 
اجلدية ح�ل العامل من ع�دة التنظيم لتجميع 
خمططاته  لتنفيذ  القدرة  وا�شتعادته  �شف�فه 
�ش�ؤون  يف  خ����راء  الإره���اب���ي���ة.وي���رى  ه��ج��م��ات��ه 
الداع�شية  الع�دة  هذه  اأن  الإرهابية,  اجلماعات 
اأو ته�يالت, ول تقت�شر  مل تعد جمرد تكهنات 
يف  التقليدية  التنظيم  ن�شاط  اأماكن  على  فقط 
املنطقة,  امتداد  على  متتد  بل  و�ش�ريا,  العراق 
وخا�شة ع��ر داع�����س خ��را���ش��ان, وال���ذي ه��� فرع 
التنظيم يف اأفغان�شتان واآ�شيا ال��شطى.ويتخ�ف 
املراقب�ن من اأن تنامي ح�ش�ر داع�س الإرهابي 
على ال�شاحة الأفغانية, �شي�شهم يف خلط الأوراق 
الف��شى  ح����ال  ت��ك��ري�����س  ويف  ال���ب���الد,  يف  اأك����ر 
وان���ع���دام الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار ه��ن��اك ك��م��ا وعلى 

ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
وياأتي ذلك مع ت�شاعد وترية هجمات التنظيم 
لدرجة  والعراق,  �ش�ريا  يف  الإرهابية  وعملياته 
والأ�شابيع  الأي�����ام  خ���الل  ت��ب��ن��ى  ق���د  داع�������س  اأن 
القليلة املا�شية, م�ش�ؤولية عدة هجمات يف العمق 
ما  ال��ب��الد,  و�شط  حم�س  حمافظة  يف  ال�ش�ري 

ي�شي بع�دته للتمدد يف خمتلف املناطق ال�ش�رية, 
ولي�س فقط يف مناطق ت�اجده ال�شابقة يف �شمال 
امل��ن��اط��ق القريبة  ���ش���ري��ا و���ش��رق��ه��ا, وخ��ا���ش��ة يف 

واملتاخمة للحدود مع العراق.
وع��ن ت��اأث��ريات دخ����ل داع�����س كعامل ت���ت��ر على 
اأ���ش��ال, يق�ل  املتفجرة  الأف��غ��ان��ي��ة  الأزم����ة  خ��ط 
القاهر  ف�����ش��ل  الأف����غ����اين  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ب��اح��ث 
قا�شي, يف ح�ار مع م�قع “�شكاي ني�ز عربية”: 
تهديدا  ي�شكل  داع�س  تنظيم  اأن  متاما  “وا�شح 
رئي�شيا يف اأفغان�شتان من الآن و�شاعدا, وملختلف 
وجه  يف  مركزيا  حتديا  و�شي�شكل  املنطقة,  دول 
�شيطرتها  ب�شط  حت���اول  ال��ت��ي  ط��ال��ب��ان,  ح��رك��ة 
على البالد, ما يفر�س على احلركة الإ�شراع يف 
متالأ  اأفغانية  حك�مة  وت�شكيل  الأو�شاع  ترتيب 

الفراغ يف البالد«.
الهج�م  ه��ذا  بعد  اأن���ه  “اأعتقد  قا�شي:  ويتابع 
الثقة بني  ان��ع��دام  وت��رية  ف��اإن  كابل,  على مطار 
حركة طالبان ودول العامل, �شتخف ورمبا ن�شهد 
املعنية,  تط�ر تعاون وتن�شيق بينها وبني الدول 
ك��ال���لي��ات امل��ت��ح��دة يف م���اج��ه��ة اإره����اب داع�س, 

وو�شع خطط �شاملة يف هذا الإطار«.
يف  هنا  وت�شريبات  معل�مات  “هناك  وي�شيف: 
يف  م�ش�ؤولني  بني  ل��ق��اءات  بح�ش�ل  تفيد  كابل, 
طالبان مع الأمريكيني, وت�شري لدع�ة طالبان 
والت�ا�شل  ال��ت��ب��ادل  خ��ط���ط  بفتح  ل���ا���ش��ن��ط��ن 
الدبل�ما�شيني بني الطرفني, ما ي�ؤ�شر حلدوث 

تن�شيق م�شتقبلي اأو�شع, وخ�ش��شا يف وجه داع�س 
الأفغاين  ال�شيا�شي  الباحث  خ��را���ش��ان«.وي��ردف 
القريبة  املرحلة  اأن  على  هنا  املراقب�ن  :”يتفق 
وم�اجهات  �شدامات  ح��دوث  �شت�شهد  القادمة, 
عنيفة بني طالبان وداع�س, يف امل�شرح الأفغاين, 
اأفغان�شتان  ���ش��رق  ج��ن���ب  م��ن��اط��ق  يف  وخ��ا���ش��ة 
داع�س  تنظيم  ين�شط  حيث  اأي�شا,  �شمالها  ويف 
الألفني,  عنا�شره  ع��دد  يف�ق  وال��ذي  خرا�شان, 
ف�شال عن خروج عدد كبري م�ؤخرا من عنا�شر 
اإطالق  بعد  الأف��غ��ان��ي��ة,  ال�شج�ن  م��ن  التنظيم 
على  �شيطرتها  عقب  لل�شجناء,  طالبان  ���ش��راح 
تزايد  يف  �شي�شهم  م��ا  املناطق,  وبقية  العا�شمة 
خ��ط��ر ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات اإره���اب���ي���ة م���ن ق��ب��ل تلك 
واملناطق  امل���دن  خمتلف  يف  اخل��ط��رة,  العنا�شر 
الكاتب  ي��رى  جانبه  الأ�شف«.من  مع  الأفغانية 
والباحث جميل اآريز, يف ح�ار مع م�قع “�شكاي 
ني�ز عربية” اأن: “ق��س الع�دة الداع�شية ميتد 
وهي  ال�ش�رية,  حم�س  اإىل  الأفغانية  كابل  من 
دول  خمتلف  تداعي  ت�شتدعي  �ش�ؤم  نذير  ع���دة 
الزلزال  لرت���دادات  للتح�شب  وال��ع��امل,  املنطقة 
الأف���غ���اين, ول��ع���دة حت����ل اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ملفرخة 
والإرهابية  ال��ت��ك��ف��ريي��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات  وم��ن�����ش��ة 
الأمريكي  الن�شحاب  اأحدثه  فما  العامل,  ح���ل 
م��ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان, م��ن ع����دة ظ��ه���ر داع�����س بق�ة 
العراقية  ال�شاحتني  على  ين�شحب متاما  هناك, 
احلديث  ت���ات��ر  ظ��ل  يف  �شيما  اأي�����ش��ا,  وال�ش�رية 

ع��ن الن�����ش��ح��اب الأم���ريك���ي م��ن ال���ع���راق نهاية 
العام اجلاري, وكذلك من مناطق �شمال و�شرق 
ع�دة  �شك  ول  ذل��ك  ع��ن  �شينجم  حيث  ���ش���ري��ا, 

ق�ية للتنظيم يف كال البلدين«.
وي�شيف: “�شخامة ودم�ية العمليات الإرهابية 
الأخ����رية ل��داع�����س, يف حميط م��ط��ار ك��اب��ل, هي 
اإ���ش��ارة وا���ش��ح��ة مل��دى ج��دي��ة اخل��ط��ر الداع�شي 
وفداحته, لكن مع الأ�شف فاإن �شيا�شات وا�شنطن 
يف  اأو  اأفغان�شتان,  يف  اإن  و�شبابيتها,  املتخبطة 
الرئي�شية  الع�امل  من  هي  �ش�ريا,  ويف  العراق 
التنظيم  ه���ذا  ك��ب��ح ج��م��اح  ت�����ش��اع��د يف  ال��ت��ي ل 
الإره���اب���ي, ومنعه م��ن ال��ع���دة جم���ددا, ب��ل وه� 
ي�شتفيد من ذلك, وي�ظفه يف �شياق اعادة تاأهيل 

نف�شه كما نالحظ الآن«.
نف�شه  يعرف  ال��ذي  اأفغان�شتان,  يف  داع�س  وك��ان 
التفجريين  تبنى  ق��د  خرا�شان”  “ولية  بفرع 
مما  ك��اب��ل,  مطار  خ��ارج  وقعا  اللذين  الداميني 
 13 بينهم  م��ن  �شخ�شا,   72 مقتل  ع��ن  اأ���ش��ف��ر 

جنديا اأمريكيا.
وتاأ�ش�س هذا التنظيم يف اأفغان�شتان عام 2015, 
التي ت�شم  ال��شطى  ا�شما قدميا لآ�شيا  ويحمل 

اأفغان�شتان .
لها  ي��ن��دى  فظائع  الإره���اب���ي  التنظيم  وارت��ك��ب 
بينهم  �شخ�شا   16 ذب���ح  م��ث��ل  ه��ن��اك,  اجل��ب��ني 
تديره  م�شت�شفى  يف  ال������لة  ح��دي��ث��ا  ر���ش��ي��ع��ان 
 ,2020 اأط��ب��اء بال ح��دود يف كابل ع��ام  جمعية 
يف  كابل  جامعة  على  م�شلح  هج�م  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
طالبا.   22 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم��ا  نف�شه  ال��ع��ام 
العا�شمة  يف  للبنات  مدر�شة  ا�شتهدف  وك��ذل��ك 
عن  اأ�شفر  ما  مفخخة  �شيارات  بعدة  الأفغانية, 

�شق�ط اأكر من 40 قتيال.
ال���ف���رع الأف����غ����اين م���ن داع�س,  ت��اأ���ش��ي�����س  وج�����اء 
البغدادي,  بكر  اأب���  التنظيم  زعيم  اختار  بعدما 
ال�شابق  املقاتل  خ��ان,  �شعيد  حافظ  الباك�شتاين 
ل�”داع�س  “اأمريا”  باك�شتان  طالبان  حركة  يف 
وكان خان قد بايع البغدادي زعيما  خرا�شان”. 
2014, وم��ع��ه ع���ددا م��ن ق���ادة طالبان  يف ع��ام 
ب��اك�����ش��ت��ان .وت������ىل ال��ق��ي��ادي ال�����ش��اب��ق يف حركة 
ال��روؤوف كاظم, من�شب  الأفغانية, عبد  طالبان 

نائب خان.
من  خليطا  خرا�شان”  “ولية  تنظيم  وي�شم 
م�شلحة,  لف�شائل  ال�شابق  يف  املنتمني  امل�شلحني 
ع�شكر  و”جماعات  ب��اك�����ش��ت��ان  ط���ال���ب���ان  م��ث��ل 
يف  حقاين”  و”�شبكة  الإره���اب���ي���ة,  الإ�شالم” 
واحلركة  الدع�ة”,  و”جماعة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان, 
م�شلحي  ع��دد  وو���ش��ل  اأوزب��ك�����ش��ت��ان.  يف  املت�شددة 
عام  يف  اآلف   4  -3 لنح�  الإره���اب���ي  التنظيم 
يف  داع�����س  الأم  التنظيم  ت������ش��ع  اإب����ان   ,2016

�ش�ريا والعراق.

•• بوينو�س اير�س,-اأ ف ب

ي�شتهدف حتقيق ق�شائي الرئي�س الأرجنتيني األرت� 
يف  نظمت  ع�شاء  م��اأدب��ة  يف  م�شاركته  بعد  فرنانديز 
اأثار م�جة  املا�شي, ما  العام  ال�شامل  خ�شم الإغ��الق 

�شخط اإزاءه يف البالد.
واأع����ل����ن امل����دع����ي ال�����ف�����درايل الأرج���ن���ت���ي���ن���ي رام�����ريو 
غ�نزالي�س اخلمي�س عن فتح حتقيق يف الع�شاء الذي 
اأقيم يف 14 مت�ز/ي�لي� مبنا�شبة عيد ميالد زوجة 

الرئي�س فابي�ل يانيز,
 و�شارك فيه ع�شرات ال�شي�ف.

وجميع امل�شاركني معني�ن بهذا التحقيق الذي تقرر 
يف خ�شم احلملة لالنتخابات الت�شريعية اجلزئية يف 

14 ت�شرين الثاين/ن�فمر.
وتظاهر اأقارب لعدد من �شحايا ك�فيد-19 الثنني 
و�شع�ا  حيث  اآي��ر���س  ب�ين��س  يف  ال��دول��ة  رئي�س  �شد 
م��ئ��ات احل���ج���ارة ال��ت��ي حت��م��ل اأ���ش��م��اء م��ت���ف��ني جراء 

ال�باء اأمام الق�شر الرئا�شي “كا�شا رو�شادا«.
ن�شر �ش�رة قبل  بعد  “م�شرية احلجارة”  تنظيم  مت 
ميالد  عيد  حفل  اأثناء  فرنانديز  للرئي�س  اأ�شب�عني 
بينها  وم��ن  التجمعات  جميع  كانت  وق��ت  يف  زوج��ت��ه, 

اجلنازات حمظ�رة ب�شبب تف�شي ال�باء.
ال�����ش���رة �شجة يف �شف�ف  واأث����ارت 
يتزعمه  ال����ذي  ال���ب���ريوين  احل����زب 

الرئي�س فرنانديز.
امل��ت��ظ��اه��رة م��ريي��ام ديليب  وق��ال��ت 
ل�كالة فران�س بر�س الثنني “جئت 
جللب حجارة ابنة اخي البالغة من 
من  البالغ  وعمها  عاما   31 العمر 
ما  فعل  الرئي�س  ع��ام��ا.   58 العمر 
تطبيق  ملتزمني”  كنا  بينما  يريد 

اإجراءات احلجر.
قدم  التحقيق,  بفتح  اإعالمه  قبيل 

خطئه  ت�شحيح  وعر�س  املحكمة  اإىل  نف�شه  الرئي�س 
من خالل منح ن�شف راتبه ملدة اأربعة اأ�شهر اإىل معهد 

اأبحاث علم البكترييا.
كازانيل�  �شيبا�شتيان  القا�شي  اإىل  الآن  الأم��ر  ويع�د 
واإنهاء  ال��رئ��ي�����س  ع��ر���س  ق��ب���ل  اأو  التحقيق  ل��ت��اأك��ي��د 

الإجراءات.
“مل يكن  ف��رن��ان��دي��ز اجل��م��ع��ة لإذاع����ة حملية  وق���ال 
بل  اإجراميا,  ت�شرفا  فابي�ل  ميالد  بعيد  الحتفال 

كان ت�شرف طي�س واإهمال”,
 م�ؤكدا اأنه ت�جه بنف�شه “ب�شكل ط�عي” اإىل الق�شاء 
باأن  الرئي�س  واأق���ر  ال��الزم��ة.  الت��شيحات  لتقدمي 

“الأمر ما كان يجب اأن يحدث«.
اأنه  اجلنائي,  القان�ن  يف  اأ�شتاذ  وه���  الرئي�س,  واأك��د 
اأي خمالفة ومل تر�شد  لأن��ه مل يرتكب  “مطمئن” 

اأي حالت اإ�شابة اإثر الع�شاء.
هذا  كل  اأن  الأرجنتيني�ن  يعرف  اأن  “اأريد  واأ���ش��اف 
ي�ؤملني ويقلقني. ارتكبت خطاأ, هف�ة اإهمال”, معترا 

اأنه ط�ى �شفحة ما حدث.
اأ�شر واأق��ارب �شحايا ك�فيد-19 يف  �شدمت احلادثة 
ب�شبب  األ��ف �شخ�س   111 م��ن  اأك��ر  وف��اة  �شهد  بلد 

ال�باء منذ ظه�ره.
اأرجنتيني  م��الي��ني  خم�شة  م��ن  اأك���ر  اأ���ش��ي��ب  وق���د   
�شكانه  ع��دد  يبلغ  بلد  يف  ب��ك���رون��ا, 

43,5 ملي�ن ن�شمة.
وتزامن ن�شر �ش�رة الرئي�س و�شط 
حفل عيد ميالد زوجته مع انطالق 
اأي���ل����ل/  12 احل��م��ل��ة لن��ت��خ��اب��ات 
�شتقرر  ال��ت��ي  التمهيدية  �شبتمر 
ق����ائ���م ك���ل م��ع�����ش��ك��ر ���ش��ي��ا���ش��ي قبل 
منت�شف  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  الق�����رتاع 

ولية الرئي�س.
اأن  ك�شفت  للراأي  ا�شتطالعات  لكن 

تاأثري احلادثة ل يزال غري م�ؤكد.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

ال�شياق احلايل,  اأن���ه م��ن ال�شعب يف  اأع��ل��م,  ن��ع��م,      
كان  بينما  كاآبة. ومع ذلك,  اأكر  العث�ر على عن�ان 
ج� بايدن يلتقي بال�شحافة, حتدثت بع�س العق�ل 
املفكرة عن احتمال ع�دة الق�ات للميدان الذي جتد 

�شع�بة يف اجلالء عنه ب�شكل فّعال.
فقد  للرئي�س,  ال�شحفي  للم�ؤمتر  ا�شتمعتم  واإذا     
التفجريات  وا�شح  ب�شكل  هّزته  متاأثرا,  رج��اًل  راأينا 
بالقرب من مطار كاب�ل, لكنه م�شمم على اللتزام 

بقراره.
   بالتناوب بني التعاطف والإ�شرار والعزمية, �شمح 
بايدن لنف�شه بت��شيع نطاق مناق�شاته مع املرا�شلني 
اأحتمل  اإنني  وق��ال  املت�ش�ر.  ال�شيناري�  يتجاوز  مبا 
القليلة  الأي����ام  اأح����داث  ع��ن  امل�����ش���ؤول��ي��ة  م��ن  ن�شيبي 

املا�شية, لكننا �شنم�شي قدًما.
التاريخ,  ال��ق��ل��ي��ل م���ن درو������س  ال��رئ��ي�����س     واأ����ش���اف 
العاملية.  بال�ش�ؤون  ومعرفته  خرته  م��ن  م�شتفيًدا 
التمرين,  الن�ع من  ه��ذا  اأك��ر �شالبة يف  اأن��ه  ن�شعر 
ل��ك��ن��ه م���ع ذل����ك اأ�����ش����اف م��ّت��ج��ه��ا ل���الإره���اب���ي���ني, يف 
العاملية:  الإع���الم  و�شائل  ال��ف���ر  على  تبنتها  �شيغة 
ب�شدد  اإن��ه��م  الثمن”...  و�شتدفع�ن  “�شنطاردكم 
مطاردة امل�ش�ؤولني عن الهجمات ل�شمان عدم اإفالت 

هذه الكارثة من العقاب.
اأمريكي  رئي�س  لأي  ميكن  ل  ال���ذي  ال���ع��د,  ه��ذا     
اللتفاف عليه تقريًبا, ي�شري اىل عمليات جديدة يف 

الأرا�شي الأفغانية.
م�شاة  اأرواح من  النتقام خل�شارة  الرغبة يف  ولهذه   
اللتزام  ن�����ش��ي��ف  اأن  ي��ج��ب  الأم���ري���ك���ي���ة,  ال��ب��ح��ري��ة 
العم  مع  تعاون�ا  الذين  الأفغان  مل�شاعدة  الأخالقي 
تاميز  ني�ي�رك  �شحيفة  ق��درت  ي���م��ني,  قبل  ���ش��ام. 

عددهم ب� 250 الفا. 
وما ان اأعلن ج� بايدن اأن ان�شحاب الق�ات �شيكتمل 

يف 31 اأغ�شط�س, اأعربت عن حتفظاتي على مرتكزات 
قراره, كما انتقدت اإعداد هذا الن�شحاب واإدارته.

الإدارة  ال��ت��ي قدمتها  اأتفهم مت��اًم��ا احل��ج��ج  اإن��ن��ي     
فعل  ل��رد  خ��ا���س  ب�شكل  اأن��ن��ي ح�شا�س  كما  احل��ال��ي��ة, 
القرار.  هذا  يدعم�ن  الذين  الأمريكيني  امل�اطنني 
اأن تظل  فكم من ال�فيات وكم من ال��دولرات يجب 

ُت�شتثمر يف هذه املغامرة؟
   رمبا كان املدير ال�شابق ل�كالة املخابرات املركزية 
م��ن خل�س  ه���  بانيتا,  ل��ي���ن  ال�شابق  ال��دف��اع  ووزي���ر 
خم����اويف ب�����ش��ك��ل اأف�������ش���ل. ردا ع��ل��ى ����ش����ؤال م���ن قبل 
ال�شحفيني, اأطلق جملة ثقيلة يف معناها: “مل يتم 
هذا  يف  مهمتنا  نكمل  مل  اأفغان�شتان”...  يف  عملنا 

البلد.
�شائبا  ح��ك��م��ه  ك����ان  اإذا  ف��ي��م��ا  جن�����ادل  اأن  مي��ك��ن     
حتذيرات  ع��ن  ف�شله  ال�شعب  م��ن  لكن  و�شحيًحا, 
بايدن  طلب  عندما  البنتاغ�ن  اأو  املخابرات  اأج��ه��زة 

ن�شيحتهم.
 وب��ي��ن��م��ا الأ�����ش�����اء م�����ش��ل��ط��ة ع��ل��ى ط���ال���ب���ان, ع���ادت 
اإىل الأخ���ب���ار م����ؤخ���ًرا: داع�س  اأخ���ري���ان  جم��م���ع��ت��ان 
الإرهابية(  للجماعة  الأف��غ��اين  ال��ف��رع  الأق���ل  )على 

والقاعدة.
   لقد اأكد ج� بايدن مرة اأخرى, اأن ال�شبب الرئي�شي 

للتدخل يف اأفغان�شتان ه� الأمن الق�مي. 
ودون اأن يكذب, ميكنه الق�ل اإن جه�د الق�ات �شاعدت 
عندما  ولكن  الهجمات,  مزيد  من  ب��الده  حماية  يف 
تعلن احلركات الإره�����ابية م�ش�ؤوليته������ا عن هجمات 
�شيناري�ه���ات  ا�شتح�شار  امل�شتحيل عدم  املطار, فمن 

ق�����امتة.
عن  احلديث  الت�شاوؤم  جانب  يف  املبالغة  من  لي�س     
حرب اأهلية يف اأفغان�شتان, ول ت�ش�ر عمليات اأمريكية 

هناك بعد 31 اأغ�شط�س.
اإىل متى  العمليات؟  �شتتخذه هذه  ال��ذي  ال�شكل   ما 

�شت�شتمر؟ هل اإن ت�قعاتكم جيدة مثل ت�قعاتي؟

ال�ستعداد للع�دة اإىل اأفغان�ستان...؟

*اأ�صتاذ تاريخ, وحما�صر, ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ الأمريكيني
ترجمة خرية ال�صيباين
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عربي ودويل
اليابان تعلق ا�ستخدام دفعات جديدة من لقاح م�ديرنا

•• طوكيو-اأ ف ب

اأعلنت �شلطات اأوكيناوا يف اليابان اأنها علقت اأم�س الأحد ا�شتخدام 
لقاحات م�ديرنا �شد ك�فيد-19 بعد اكت�شاف دفعات جديدة منه 

مل�ثة.
وجاء هذا القرار غداة فتح حتقيق من قبل وزارة ال�شحة اليابانية 
بعد وفاة رجلني تلقيا لقاح م�ديرنا من اأ�شل 1,63 ملي�ن جرعة 

ب�شبب �ش�ائب يف بع�س الق�ارير.
“تعليق  الأح��د  بيان  اليابان( يف  اأوكيناوا )جن�ب  واأعلنت منطقة 
بع�س”  م���اد غريبة يف  ر�شد  لقاحات م�ديرنا لنه مت  ا�شتخدام 

ال�شحنات.

وذكرت و�شائل الإعالم املحلية اأن الدفعات التي ر�شد فيها التل�ث 
ال�شبت يف اأوكيناوا تختلف عن تلك التي مت تعليق ا�شتخدامها قبل 
غداة  اخلط�ة  هذه  الق�ارير.وتاأتي  بع�س  يف  �ش�ائب  ب�شبب  ذلك 
اإعالن وزارة ال�شحة اليابانية يف اآب/اأغ�شط�س وفاة رجلني يبلغان 
من العمر 30 و38 عاما, تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح 
م�ديرنا جاءت من واحدة من ثالث دفعات مت تعليق ا�شتخدامها 
ال�����زارة فتح  اآب/اأغ�����ش��ط�����س.واأع��ل��ن��ت   26 ب��ق��رار م��ن احلك�مة يف 
حتقيق لك�شف �شبب وفاة الرجلني, م��شحة اأن “العالقة ال�شببية 

بالتطعيم ما زالت غري معروفة حتى الآن«.
من جهتها قالت الأمريكية م�ديرنا وجمم�عة تاكيدا التي ت�شت�رد 
وت�زع اللقاحات يف الأرخبيل يف بيان م�شرتك “حاليا, لي�س لدينا 

دليل على اأن هذه ال�فيات جنمت عن لقاح م�ديرنا �شد ك�فيد-
19, ومن املهم اإجراء حتقيق لتحديد ما اإذا كانت هناك �شلة«.

مل ُتعرف بعد طبيعة اجلزيئات التي ر�شدت يف الق�ارير التي مت 
ت�شنيعها بعقد من الباطن اأبرمته �شركة يف اأوروبا مع م�ديرنا.

وقالت م�ديرنا وتاكيدا “مت اإر�شال الق�ارير اإىل خمتر لتحليلها 
و�شتعرف النتائج الأوىل يف وقت مبكر من الأ�شب�ع املقبل«.

اإنتاج  خ��ط  م�شدرها  امل�شكلة  اأن  الأم��ريك��ي��ة  ال�شركة  وت��ف��رت���س 
تنتج  ال��ت��ي  اإ�شبانيا  يف  “رويف”  ال��ث��ان���ي  للعقد  امل���ق��ع��ة  لل�شركة 

اللقاحات امل�شادة لك�رونا لالأ�ش�اق خارج ال�ليات املتحدة.
�شبب  اأن��ه��ا حتقق يف  اآب/اأغ�شط�س   26 يف  اأك���دت  “رويف”  وك��ان��ت 

التل�ث يف هذه الدفعات امل�زعة يف اليابان فقط.

   منذ بدء م�شاركتها, جمعت هذه 
الق�ائم ب�شكل عام ما بني 0 باملائة 
و2 باملائة من الأ�ش�ات با�شتثناء 
انتخابات 1995 و2002 حيث 
 5 على  لغيلييه  اأرل��ي��ت  ح�شلت 
 72 فا�شل  و5  باملائة,   3 فا�شل 
امل��دىل بها,  الأ���ش���ات  باملائة م��ن 
 2002 ع��ام  بزن�شن�  واأوليفييه 
 4 ال����ذي حت�����ش��ل ع��ل��ى  و2007 
فا�شل 25 باملائة, و4 فا�شل 08 
باملائة. هذا الت�شتت يف املر�شحني 
يف  م��ف��اج��ًئ��ا  لي�س  الرتوت�شكيني 
حد ذاته: فه� يعك�س تن�ع وتاريخ 
ويف  فرن�شا  يف  الرتوت�شكي  التيار 

العامل.

فرق متباعدة
الرتوت�شكية  ال��ت�����ش��ك��ي��الت  اإن     
امل��خ��ت��ل��ف��ة, ح��ت��ى وان ���ش��ارك��ت يف 
ال���ن���ظ���ام الن���ت���خ���اب���ي, ف��ه��ي على 
الدميقراطية  مع  مبا�شر  خالف 
اإما  ع��ل��ي��ه��ا  مف�شلة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة, 
اأو  املبا�شرة  الدميقراطية  ن��ظ��ام 
التي  الهيئات  قبل  م��ن  التمثيل 
الذي  للنم�ذج  اإن�شاوؤها وفًقا  يتم 
اللينينية  املارك�شية  اأي  تتبّناه؛ 
وديكتات�رية الروليتاريا, اأو على 
ترف�س  التي  ال�شرتاكية  الأق���ل 
خط�طها العامة اأمناط التمثيل 

احلالية.
   يف بداية الثالثينات, مت ت�شكيل 
اأن��ه��ا جزء  اأوىل ادع���ت  جم��م���ع��ة 
الرابطة  ت��روت�����ش��ك��ي:  ف��ك��ر  م���ن 
ال�����ش��ي���ع��ي��ة, ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت من 
الي�شارية.  امل���ع���ار����ش���ة  ن�����ش��ط��اء 
ي�شمى  تيار  �شكل  ه����ؤلء يف  دخ��ل 
احلزب  يف  اللينينية  البل�شفية 
الفرن�شي  -ال��ق�����ش��م  ال���ش��رتاك��ي 
ال��ع��م��ال��ي��ة, لكنهم  الأمم���ي���ة  م���ن 
اأع���������ادت ثالث  ا����ش���ت���ب���ع���دوا. ث����م 
جمم�عات رئي�شية تك�ين نف�شها 
الرتوت�شكية  اأ�����ش�����ل  و���ش��ك��ل��ت 

احلالية.
على  ب���ن���اء  ت��اأ���ش�����ش��ت  الأوىل,     
ط���ل���ب ت���روت�������ش���ك���ي, وج�������اءت من 
حزب  يف  وجت�شدت  خمتلفة  ن���اة 
ال���ع���م���ال الأمم��������ي, ال������ذي ميثل 
الأممية الرابعة يف فرن�شا. وبناًء 
ت��روت�����ش��ك��ي, ميار�س  ع��ل��ى ط��ل��ب 
ه������ؤلء ال��ن�����ش��ط��اء, ال��ت��غ��ي��ري من 
الداخل من خ��الل الن��خ��راط يف 

م�شاركته يف النتخابات الرئا�شية 
غري م�شم�نة.

التي  ال���ث���ان���ي���ة,  امل���ج���م����ع���ة      
ا�شتبعدتها الأغلبية يف فرن�شا عام 
الأغلبية يف  1952, لكنها كانت 
عدة  ا�شمها  غ��ريت  ال��ع��امل,  بقية 
ع�شّية  حًقا  اإ�شالحها  مت  م��رات. 
ال�شباب  ا���ش��م  حت��ت   1968 ع��ام 
اأ�شبح  ث���م  ال����ث�����ري,  ال�����ش��ي���ع��ي 
ومنذ  الث�ري,  ال�شي�عي  الحت��اد 
اجلديد  احل�����زب   ,2008 ع����ام 
امل��ن��اه�����س ل��ل��راأ���ش��م��ال��ي��ة, ال���ذي 

يعّرف نف�شه باأنه حركي.
ك��ان��ت احدى  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات,     يف 
التعبريات ل��شفه “كل ما يتحرك 
يف  امل�شاركة  داعمي  من  اأحمر”. 
الجتماعية  ال��ن�����ش��الت  ج��م��ي��ع 
ي�شعى  وال����دول����ي����ة(,  )ال���ط��ن��ي��ة 
ح�ش�رهم  ت�شجيل  اىل  ن�شطاوؤه 
النزاعات.  جميع  يف  فاعل  ب�شكل 
با�شمه  الرئي�شي  املتحدث  وك���ان 
ل��ف��رتة ط�يلة  ك��ري��ف��ني  اآلن  ه��� 
لأوليفييه  امل��ج��ال  يف�شح  اأن  قبل 
بزن�شن� الذي تنازل بعد ذلك عن 

دوره لفيليب ب�ت�.
    يف الأ���ش��ه��ر الأخ����رية, يخطط 
ق�شم اآخر, الت�شكيلة الرتوت�شكية 
اأن�س  مي��ث��ل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة, 
كزيب, املن�شق عن احلزب اجلديد 
ل��ل��راأ���ش��م��ال��ي��ة, خل��س  امل��ن��اه�����س 
ت�شكيلة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة.  الن��ت��خ��اب��ات 
تاريخية  تروت�شكية  اأن��ه��ا  ت��دع��ي 
الإ�شالحية  ب���ال���ن���زع���ة  وت����ن����دد 

حلزبها القدمي.
    قد يفاجاأ املعلق غري املطلع بعدد 
اأنهم  يزعم�ن  ال��ذي��ن  املر�شحني 
من  ي��اأت���ن  وال��ذي��ن  تروت�شكي�ن, 
وا�شرتاتيجية  تكتيكية  اعتبارات 
اأكر من خالفات مرتبطة باإدانة 
ا تف�شري  الراأ�شمالية. وميكن اأي�شً
خالل  م��ن  املبكرة  املناف�شة  ه��ذه 
الالزمة  الت�قيعات  ع��ن  البحث 

للرت�شح للرئا�شية.
-----------------------

الأنـــاركـــيـــة  يف  مــتــخــ�ــصــ�ــس 
موؤلفاته,  مــن  وال�صيوعية, 
الـــفـــو�ـــصـــويـــون واحلــــــروب 
ــقــوائــم  ــتــعــمــاريــة, وال ال�ــص
ال�صيوعي  للحزب  الــ�ــصــوداء 
جريدة  وق�صية  الفرن�صي, 

“الأومانيتيه«.

ورغم  اأخ���رى.  ي�شارية  ت�شكيالت 
ت�شكلت  زع��ي��م��ه��م,  م���ع  اخل����الف 
منف�شلة.  ع�شرية  يف  ثانية  فرقة 
ثالثة,  جمم�عة  قامت  واأخ����رًيا, 
ا,  اأي�شً تروت�شكي  مع  خالف  على 
اأقلية  ك���ن����اة  ن��ف�����ش��ه��ا  ب��ت��اأ���ش��ي�����س 
منظمات  يف  ال���دخ����ل  وم��ار���ش��ت 

اأخرى ب�شكل مبا�شر.
التي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال����ت����ي����ارات      
ع��الق��ات مبا�شرة مع  م��ن  ول���دت 
م�ت  واأدى  ت�شّكلت.  تروت�شكي, 
الرجل العج�ز, الذي اغتيل على 
 1940 ع��ام  ل�شتالني  عميل  ي��د 
تعزيز  اإىل  ���ش��ي��ت��ي,  مك�شيك�  يف 
النق�شامات وال�شراعات, حتى ل� 
العاملية  نهاية احل��رب  احت��دوا يف 
ال��ث��ان��ي��ة يف ح���زب ���ش��ي���ع��ي اأممي 
داخله  النق�شامات  كانت  -حيث 

ا.  عديدة اأي�شً

�صراع متمردين
    ومع ذلك, فاإن للقاعدة ا�شتثناء 
واحد: الحتاد ال�شي�عي الأممي, 
احل�����زب.  اإىل  ي��ن�����ش��م  مل  ال������ذي 

وللقيام  احل�����ايل.  ال��ن��ظ��ام  ق��ل��ب 
النتخابات  ي�شتخدم�ن  ب��ذل��ك, 
املختلفة لالإعالن عن برناجمهم 
وحماولة ال��ش�ل اإىل اأكر عدد 

ممكن من النا�س.

ف�صيف�صاء حمراء
الرئي�شيتان  املجم�عتان  تاأتي     
ال�شي�عي  الأخ��ري��ان م��ن احل��زب 

الأممي. 
ح����ال����ًي����ا  مت������ر  ال�����ت�����ي  الأوىل, 
ب��ا���ش��ط��راب, ت���اأت���ي م���ن الجت����اه 
الأغلبي وترغب يف ت��شيع كلمات 

تروت�شكي.
ط�يلة  ل����ف����رتة  ي���راأ����ش���ه���ا  ك�����ان   
با�شم  امل����ع����روف  ب��������ش���ي���ل,  ب���ي���ري 
لم������رت, ومت���ي���ز ب���دخ����ل���ه اإىل 
احل���زب ال���ش��رتاك��ي -م���ن خالل 
جتنيد, على �شبيل املثال, لي�نيل 
قطاعات  ع��دة  وبقيادة  ج��شبان, 
“الق�ى  ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل���رك���زي���ة  يف 
على  حت���اف���ظ  وه����ي  العاملة”. 
مرات,  ع���دة  ا���ش��م��ه  غ���رّي  ت�شكيل 
واأ�شبح حزب العمال امل�شتقل. ان 

اأرليت لغيلييه واأوليفييه بزن�شن� من ال�ج�ه الرتوت�شكية التاريخية اأن�س كزيب مر�شح مارك�شي

الرتوت�شكية مل متت يف فرن�شا

ناتايل اأرث�د, مر�شحة حزب الن�شال العمايل فيليب ب�ت�, عامل مر�شح لالنتخابات الرئا�شية

ال��ع��م��ايل عام  ال�����ش���ت  ح��ل �شلفه 
.1968

اأرليت  ط�يلة  ل��ف��رتة  ج�شدته     
لغيلييه, فان املتحدثة الرئي�شية 

ك���رن��ر وخليفته  دي��ف��ي��د  زع��ي��م��ه, 
روبرت بار�شيا, هم الأ�شل املبا�شر 
الن�شال  ح��زب  احل���ايل  للت�شكيل 
العمايل -الذي مت اأخذ ا�شمه بعد 

عن عامل العمل من خالل زيادة 
مرتفعة  �شريبة  وفر�س  الأج���ر 
عنا�شره  ويرغب  ال�شركات,  على 
يف ب���ن���اء ح����زب ث������ري ق�����ادر على 

ناتايل  ه��ي  ال��ي���م  املنظمة  با�شم 
اأرث�د. ومن املقرر اأن يتقدم حزب 
عام  لنتخابات  العمايل  الن�شال 
يدافع  برنامج  مب�شرا   ,2022

- تقليديا، منذ �سبعينات القرن املا�سي، ميثل الي�سار املتطرف جبهة غري م�حدة للرت�سح لالنتخابات الرئا�سية
- الت�سكيالت الرتوت�سكية املختلفة، حتى ل� �ساركت يف النظام 

النتخابي، فهي يف خالف مبا�سر مع الدميقراطية التمثيلية
- واحد، اثنان، ثالثة ... يعك�ش عدد وتن�ع اجلماعات 

التي تدعي اأنها تروت�سكية تاريخ تيار �سيا�سي منق�سم

لن يخرج عن عادته يف الرئا�صية:

اأق�سى الي�سار الفرن�سي: كم عدد النق�سامات...؟
•• الفجر -�سيلفان بولوك 

– ترجمة خرية ال�سيباين

    تقليديا, منذ �صبعينات القرن املا�صي, ميثل الي�صار املتطرف 

وكانت  الرئا�صية.  لالنتخابات  للرت�صح  موحدة  غري  جبهة 
واثنان   ,1974 عــام  وثالثة   ,1969 عــام  اثنان  كالتايل: 
1995 -ولكن  1988, وواحد عام  1981, وثالثة عام  عام 
واأربــعــة عام   ,2002 ــزاب -وثالثة عــام  بــدون وحــدة الح

ل يبدو     .2017 عام  واثنان   ,2012 عام  وثالثة   ,2007
اأن النتخابات الرئا�صية القادمة �صتخرج عن القاعدة. يبلغ 
عدد املر�صحني املفرت�صني حالًيا ثالثة اأو حتى اأربعة: فيليب 
بوتو عن احلزب اجلديد املناه�س للراأ�صمالية, وناتايل اأرثود 

عن حزب الن�صال العمايل, واأن�س كزيب عن احلزب الرتوت�صكي 
للراأ�صمالية  املناه�س  اجلديد  احلزب  عن  املن�صق   – اجلديد 
-ورمبا مر�صًحا لـ ت�صكيل تروت�صكي اآخر, حزب العمال امل�صتقل 

اأو املن�صق عنه, حزب العمال امل�صتقل والدميقراطي.



االثنني   30  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13327  
Monday    30   August   2021   -  Issue No   1332712

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��س الرخ�شة 
للتجارة  املهند  بال�شم:�شركة   CN رقم:1112457 
وال�شترياد ذ.م.م , بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

ال��شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فالي دي�شرت خلدمات ال�شفر

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3768115 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ابيال�س ابراهام ماثي� ج�ن ماثي� من مدير اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ابيال�س ابراهام ماثي� ج�ن ماثي� من 0% اإىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عادل اليا�س حم�شن الع�بثانى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عادل اليا�س حم�شن الع�بثانى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ج�ن ك��شى الف�كات� �شاك�  %24

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ فالي دي�شرت خلدمات ال�شفر
FLY DESERT TRAVEL SERVICES

اإىل/ فالي دي�شريت خلدمات ال�شفر ذ.م.م
  FLY DESERT TRAVEL SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذاريل فيتني�س لدارة و ت�شغيل املن�شات الريا�شيه - 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م   رخ�شة رقم:2726055 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نبيل بن حم�ده  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خلف حممد عبداهلل عامر الفال�شى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / خلف حممد عبداهلل عامر الفال�شى من 100 % اإىل %51

تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م اإىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

ال�شخ�س  �شركة   - الريا�شيه  املن�شات  ت�شغيل  و  فيتني�س لدارة  ذاريل  اإ�شم جتاري من/  تعديل 
ال�احد ذ م م

 THE REALS FITNESS MANAGEMENT AND OPERATION CLUBS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ذا ريل فيتني�س لدارة وت�شغيل املن�شات الريا�شيه ذ.م.م
   THE REALS FITNESS MANAGEMENT AND OPERATION CLUBS AA L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جى اند ا�س ليت غالريى ذ.م.م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3019724 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شزاد ح�شني مري احمد  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل عبدالرحيم �شامل هزاع احلمادى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد برويز حممد عبدول على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدول قدو�س حممد مام�ن را�شد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن ي��شف �شالح احلمادى  

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

خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جن�ب اخلليج للم�شح البحرى ذ م م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1079505 
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شاوث �شيل ام اي ك�ن�شالتن�شي ليمتد
South Sail ME Consultancy LTD من 25 % اإىل %49

تعديل مدير / اإ�شافة فين�شينزو فينزا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شتيفن هارت

تعديل اإ�شم جتاري من/ جن�ب اخلليج للم�شح البحرى ذ م م
SOUTHERN GULF SURVEYS LLC

اإىل/ ليت ه��س ميدل اي�شت للم�شح اجلي�ل�جي ذ.م.م
  LIGHTHOUSE MIDDIL EAST GEOLOGICAL SURVEY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : فندق ايه جي ذ م م

AG HOTEL طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : فندق اأي.جي
بتاريخ:2021/8/23 امل�دعة بالرقم : 357943 

بيانات الأول�ية :
باإ�شم : فندق ايه جي ذ م م

اأب���ظ��ب��ي ���ش��ارع امل���رور -ب��ن��اي��ة ال�شيخ حممد ب��ن بطي ال ح��ام��د - ه����ات����ف:026506600 -  امل���ط��ن : 
فاك�س:026506606 - �شندوق الريد:52957 - امييل:

�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 43
خدمات ت�فري الأطعمة وامل�شروبات , الإي�اء امل�ؤقت فئة 43

 AG و�شف العالمة : عبارة عن دائرة �ش�داء ويف داخلها حرفني بالجنليزي والعربي فندق اأي.جي
HOTEL

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل , وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شال�ن هابي ب�ز قرومينغ ذ.م.م

HAPPY PAWS mobile pet salon : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2021/8/23 امل�دعة بالرقم : 357928 

بيانات الأول�ية :
باإ�شم : �شال�ن هابي ب�ز قرومينغ ذ.م.م

امل�طن : اب� ظبي, هاتف: 971501668663
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 44
حالقة  �شال�ن  احلي�انات  او  الب�شرية  للكائنات  اجلمال  على  واملحافظة  ال�شحية  العناية  خدمات 

للحي�انات الأليفة
و�شف العالمة : يف اجلزء العل�ي ت�شميم حلي�ان األيف يف املنت�شف كلمة اإجنليزية هابى ب�ز باأحرف 
, يبداأ وينتهي بت�شميم  كبرية يف اجلزء ال�شفلي كلمة اإجنليزية م�بايل بت �شال�ن باأحرف �شغرية 

قدم حي�ان
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل , وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 30 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13327



االثنني   30  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13327  
Monday    30   August   2021   -  Issue No   13327

13

عربي ودويل

باملائة بني   100 من  ما يقرب 
الفئات الأكرث ه�صا�صة

التطعيم  ا�شرتاتيجية  متثلت     
اإىل  ال�شكان  تق�شيم  يف  الإ�شبانية 
روزنامة  و���ش��ع  م��ع  عمرية,  ف��ئ��ات 
ل��ك��ل م��ن��ه��ا, واأع���ط���ي���ت الأول�����ي����ة 
ال�������ش���ارم���ة ل���ك���ب���ار ال�������ش���ن. وك����ان 
ه�  اخل���ط���ة  ه����ذه  وراء  ال��ت��ف��ك��ري 
اأوروبيني  جل��ريان  بالن�شبة  نف�شه 
الفئات  اأوًل حماية  يجب  اآخرين: 
كانت   , ف��ق��ط  ه�����ش��ا���ش��ًة,  الأك������ر 
منها  ات�شاعا  اأق��ل  العمرية  الفئات 
وقًتا  الأم���ر  وا���ش��ت��غ��رق  فرن�شا,  يف 

اأط�ل للنزول اإىل الأ�شغر �شًنا.
   ح��ق��ق��ت احل��م��ل��ة جن���اًح���ا كبرًيا 
 100 بني كبار ال�شن: مت تطعيم 
ب��امل��ائ��ة مم��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م عن 
80 عاًما, ثم 98 باملائة من 70-
79 عاًما, و93 باملائة من 60 اإىل 
69 عاًما, و89 باملائة من 50 اإىل 
59 عاًما, اأو حتى 80 باملائة بني 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40-
49 ع��ام��ا.    ال�شكال ال�حيد يف 
الأ�شغر  ا�شتقبل  ال�شرتاتيجية: 
�شنا م��شم ال�شيف دون اأن يتمكن�ا 
وت��ل��ق���ا جرعتهم  ال��ت��ط��ع��ي��م,  م���ن 
ل��ي�����س ببعيد.  ال��ث��ان��ي��ة م��ن��ذ وق���ت 
الن�ادي  ف��ت��ح  اأع��ي��د  الأث���ن���اء,  ويف 
نهاية  رح��الت  وت�شاعفت  الليلية, 
نف�شه  وال�����ش��يء  ال��درا���ش��ي��ة,  ال�شنة 

مع حالت ك�فيد-19.
   مل يكن هذا ه� ال�شبب ال�حيد 
و�شع  ه��ذا  لكن  ال���ب��اء,  لنتعا�س 
 56 النقد.  ن��ريان  احلك�مة حتت 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  باملائة ممن 
30 و39 عاًما, و31 باملائة ممن 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 20 و29 
ب�شكل  الآن  عاًما قد مت تطعيمهم 

كامل.

اللقاح, مقبول عموما
   يكمن ت�ّهج الإ�شبان يف احلملة 

من  اق��ت�����ش��ادًي��ا  كثرًيا”  “عان�ا 
ال�باء.

���ش��ي��ك���ن ه���ذا التطعيم  اأخ�����رًيا,     
ال�شخم دلياًل على ت�شامن الأ�شرة 
الإ���ش��ب��ان��ي��ة. ي����ؤك���د ث���الث���ة اأرب�����اع 
ا�شتج�ابهم  مت  الذين  الأ�شخا�س 
امل�شتهلكني  م��ن��ظ��م��ة  درا�����ش����ة  يف 
اأن  املهم  “من  اأن��ه  وامل�شتخدمني, 
الآخرين”.  حلماية  التطعيم  يتم 
ومع ذلك, يف اإ�شبانيا, تتاأخر حرية 
ال�شباب– 55 باملائة من 25 اإىل 
باملائة   6 فا�شل  و25  ع��اًم��ا,   29
يعي�ش�ن  ع��اًم��ا,   34 اإىل   30 م��ن 
ومن   .2020 ع��ام  والديهم  عند 
التطعيم,  اإىل  احل��اج��ة  ت��اأت��ي  هنا 
حتى عندما ل ننتمي مبا�شرة اىل 

الفئات ال�شعيفة واله�شة �شحيا.

70 باملائة وماذا بعد؟
   هذا ال��شع يحدد م�شار املناق�شات 
يف اإ�شبانيا. ل يتم انتقاد احلك�مة 
لعدم  ولكن  اللقاحات,  لرتويجها 
تقدميها بال�شرعة الكافية, وت�ّلد 
اجبارية اللقاح نقا�ًشا اأقل مما ه� 

�شائد يف فرن�شا. 
ل�شتخدامه  ح��اج��ة  ه��ن��اك  لي�شت 
مل��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة, على 
 90 م��ن  اأك���ر  لأن  امل���ث���ال,  �شبيل 
باملائة من اهل املهنة تلق�ا تغطية 

كاملة.
الرقم  ه����  ه����ذا  ب���امل���ائ���ة:   90    
كما  ال�شكان,  جلميع  الآن  املت�قع 
ب��ا���ش��م اجلمعية  امل��ت��ح��دث  اأو����ش���ح 
الإ�شبانية لل�شحة العامة, مان�يل 
فرانك�. ف��ش�ل متغريات جديدة 
وان��ت��ع��ا���س ال�����ب����اء, ج��ع��اله يق�ل 
تك�ن  ل��ن  ب��امل��ائ��ة   70 ع��الم��ة  اإن 
نقطة ال��ش�ل, واإننا عالمة يجب 
من  التالية  املرحلة  قبل  جتاوزها 
�شنا,  الأ����ش���غ���ر  ت��ط��ع��ي��م  احل��م��ل��ة: 
واإق��ن��اع ال��ذي��ن م��ا زال����ا يرف�ش�ن 

القيام بذلك.

يف ثقتهم باللقاحات, اأو على الأقل, 
املا�شي,  م��اي���  يف  رف�����ش��ه��ا.  ع����دم 
امل�ؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  اأظ��ه��ر 
والتكن�ل�جيا,  للعل�م  الإ�شبانية 
اأن 82 فا�شل 7 باملائة من ال�شكان 
“متاأكدون  اأو  تطعيمهم  مت  ق��د 
متاًما” من القيام بذلك. وه� رقم 
زاد مب��رور ال���ق��ت, حيث ك��ان 20 
 ,2020 اأك��ت���ب��ر  ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط يف 
يناير  يف  باملائة   1 فا�شل   58 ثم 
اأولئك  ف���اإن  امل��ق��اب��ل,  يف   .2021
اأنهم  ق��اط��ع  ب�شكل  اأك�����دوا  ال��ذي��ن 
 46 فا�شل   32 كان�ا  يلقح�ا  لن 
باملائة يف اأكت�بر املا�شي, مقابل 3 
وت�شري  م��اي���.  يف  باملائة   4 فا�شل 
اإمريال  اأج��رت��ه��ا  اأخ����رى  درا����ش���ة 
باملائة   79 اأن  اإىل  لندن,  ك�ليدج 
لقاحات  ي��ث��ق���ن يف  الإ���ش��ب��ان  م��ن 
باملائة   56 ب�  ك�فيد-19, مقارنة 

من الفرن�شيني.
اجلمعية  رئ��ي�����س  وي�����ش��ت��ح�����ش��ر     
الإ�شبانية للتلقيح, اآم��س غار�شيا, 
ثقافة لقاح معينة يف �شبه اجلزيرة. 
العديد  �شد  التطعيم  معدلت  ان 
الأنفل�نزا  م��ث��ل  الأم����را�����س,  م��ن 
مثيالتها  م��ن  اأع��ل��ى  احل�شبة,  اأو 
يف ال��ب��ل��دان الأوروب����ي����ة الأخ����رى. 

الثالث  الدولية يف معهد كارل��س 
لل�شحة, اإىل �شحيفة اإل باي�س.

الأزمة والت�صامن
ا     يف�شر جناح حملة التطعيم اأي�شً
التي  وباء ك�فيد -19,  بتداعيات 
اإىل احل��ق��ن حتى  ال�����ش��ك��ان  ت��دف��ع 
وكان  ال��شع.  ه��ذا  اإىل  ي��ع���دوا  ل 
احلجر ال�شحي الأول اأط�ل واأكر 
�شرامة وقا�شيا يف اإ�شبانيا. ويعتقد 
ا�شتطالع  ���ش��م��ل��ه��م  ال���ذي���ن  ث��ل��ث 
وامل�شتخدمني  امل�شتهلكني  منظمة 
تاأثرت  ق��د  العقلية  “�شحتهم  اأن 
11 باملائة فقدوا  ب�شكل خطري”. 
�شديًقا اأو فرًدا من العائلة ب�شبب 

املر�س.
ا,  اأي�شً اق��ت�����ش��ادًي��ا  ال�����ش��رر  ك���ان     
يف ب��ل��د ب����داأ ي��ت��ع��اف��ى م���ن الأزم����ة 
لقد   .2008 ل����ع����ام  ال���ره���ي���ب���ة 
حدوده,  ال�شياحي  النم�ذج  اأظهر 
وانخف�س الناجت املحلي الإجمايل 
 8 م��ق��اب��ل   2020 يف  نقطة   11
فا�شل 3 يف فرن�شا اأو 5 يف اأملانيا. 
وان��ت��ق��ل م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة م��ن 13 
ن��ه��اي��ة عام  ب��امل��ائ��ة يف   78 ف��ا���ش��ل 
2019 اإىل 16 فا�شل 13 باملائة 
بعد عام. ويق�ل ربع الإ�شبان اإنهم 

امللك فيليب ال�شاد�س يحيي ذكرى �شحايا ك�فيد - 19 يف اإ�شبانيا ا�شبانيا يف طريقها لك�شب الرهان

اقبال كبري على التطعيم

مت تطعيم الطار الطبي و�شبه الطبي يف ا�شبانيا با�شره1 ان�شباط والتزام ال�شبان

ال�شدمة  ال������ش��ع:  ه��ذا  لت��شيح 
التي خّلفها وباء �شلل الأطفال.

ال��ب��الد يف  ي��ب��داأ التطعيم يف     مل 
القرن  م���ن  اخل��م�����ش��ي��ن��ات  اأوائ�������ل 
بلدان  يف  احل��ال  ك��ان  كما  املا�شي, 
اخ������رى, ول���ك���ن ب��ع��د ح������ايل عقد 
م��ن ال���زم���ان. وك���ان ل��ه��ذا ع�اقب 

ال�شحة  ونظام  اللقاحات  وترتبط 
ا بالتقدم واحلداثة, يف  العامة اأي�شً
بلد عانى من تاأخريات خمتلفة يف 

ظل ديكتات�رية فرانك�.
   ي��ت��م ال���ش��ت�����ش��ه��اد ب����اح���دة من 
الأح������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة, ع��ل��ى وجه 
املتخ�ش�شني  اخل�ش��س, من قبل 

يف اأوروب������ا وال����لي���ات امل��ت��ح��دة يف 
ال�شبعينات,  اأواخ������ر  يف  ال��ظ��ه���ر 
م�اتية  غري  اأر�شية  وج��دت  لكنها 
خرجنا  ق��د  كنا  لأن��ن��ا  اإ�شبانيا,  يف 
للت� من وباء �شلل الأطفال بف�شل 
األرت�  الدكت�ر  ي��شح  اللقاح”, 
امل��م��ي��ز لل�شحة  الأ���ش��ت��اذ  اإن��ف��ان��ت��ي 

الذين  الأط�����ف�����ال  ع���ل���ى  وخ���ي���م���ة 
ولدوا خالل تلك الفرتة. وقد بلغ 
درجة  اللقاحات  ل��ش�ل  الرت��ي��اح 
اأن ذاك الإح�شا�س اليجابي يعمل 
للحركة  ككابح  ه���ذا,  ي�منا  حتى 
جميع  “بداأت  للتلقيح.  املناه�شة 
للقاحات  امل���ن���اه�������ش���ة  احل�����رك�����ات 

- كان احلجر الأول اأط�ل واأكرث �سرامة وقا�سيا على الإ�سبان 

ثقافة را�صخة بني املواطنني

اإ�سبانيا، التلميذ الأوروبي النجيب يف التطعيم...!
•• الفجر -داريل رمادييه 

–ترجمة خرية ال�سيباين

زيارة  الوجهات  اأكــرث  من  واحــدة  فقط  لي�صت  اإ�صبانيا    
ا واحدة من تلك التي لديها اأعلى  يف العامل, بل هي اأي�صً

معدل تطعيم �صد كوفيد19-. 
مع ح�صول 66 فا�صل 51 باملائة من النا�س على التطعيم 
الكامل, تعّد اململكة من بني اأجنب التالميذ يف اأوروبا, اإىل 
9 باملائة( والربتغال )67  جانب الدمنارك )68 فا�صل 
باملائة(,   17 فا�صل   67( وبلجيكا  باملائة(   44 فا�صل 

وهي دولة ذات عدد اأقل من ال�صكان. وي�صل معدل اللقاح 
الأول حوايل 76 باملائة. 

 69– وهي اأرقام اأعلى مما حتقق يف فرن�صا, يف ال�صجلني 
فا�صل 62 باملائة من اللقاحات لأول مرة, و54 فا�صل 54 

باملائة للتغطية الكاملة.

�صان�صيز  بــيــدرو  حكومة  ــددت  ح اأ�صهر,  ب�صعة  قبل     
املواطنني  70 باملائة من  اإىل  للو�صول  ال�صرتاكية هدًفا 
ال�صيف.  نهاية  بحلول  بالكامل  تطعيمهم  يتم  الذين 
و�صيكون هذا هو احلال قريًبا, اإذا ا�صتمر زخم الأ�صابيع 

ال�صابقة يطبع الأيام الأخرية من �صهر اأغ�صط�س.

- متثلت ا�سرتاتيجية التطعيم الإ�سبانية يف تق�سيم 
ال�سكان اإىل فئات عمرية، مع و�سع روزنامة لكل منها

- يبدو اأن اجلدول الزمني الطم�ح لرئي�ش ال�زراء 
الإ�سباين بيدرو �سان�سيز ي�سري يف الجتاه ال�سحيح

- انخف�ست ن�سبة الراف�سني للتطعيم من
 32.46 باملائة يف اأكت�بر،اإىل 3.4 يف ماي�

- خ�ًفا من املعاناة من ع�اقب ال�باء مرة اأخرى، 
ُيظهر ال�سعب الإ�سباين ب��س�ح ثقته يف اللقاحات
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•• دبي - وام:

للحك�مات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وق��ع��ت 
وال�كالة الدولية للطاقة املتجددة 
وتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  “اآيرينا”, 
تط�ير  عمليات  لتعزيز  م�����ش��رتك 
قطاع الطاقة املتجددة والتحّ�ل يف 
ا�شتخدام الطاقة لإيجاد حل�ل ذات 
الطاقة  حت��دي��ات  ملختلف  ف��اع��ل��ي��ة 
امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  عاملياً 
وبناء  احلك�مات  دع��م  يف  ي�شهم  ما 

م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.
وق������ع امل������ذك������رة م����ع����ايل ع���م���ر بن 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �شلطان 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  ال�شطناعي 
مدير   , بعد  عن  العمل  وتطبيقات 
العاملية للحك�مات,  القمة  م�ؤ�ش�شة 
كامريا  ل  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك���  و����ش���ع���ادة 
مدير عام ال�كالة الدولية للطاقة 

املتجددة “اآيرينا«.
اجله�د  رف��د  اإىل  ال�شراكة  وتهدف 
الطاقة  ق���ط���اع  ل��ت��ط���ي��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
ا�شتخدام  يف  وال���ت���ح���ّ�ل  امل��ت��ج��ددة 
الطاقة, من خالل تنظيم فعاليات 
م�شرتكة,  وم������ب������ادرات  واإط���������الق 

ل�����ت�����ب�����ادل اخل�����������رات وم���������ش����ارك����ة 
التجارب الناجحة, وا�شت�شراف اأهم 
الت�جهات والفر�س اجلديدة لدعم 
احلل�ل  وابتكار  الطاقة,  م�شتقبل 
تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  ل��ت��ح��دي��ات��ه��ا, 

جاهزية احلك�مات للم�شتقبل.
وت��غ��ط��ي جم�����الت ال�����ش��راك��ة عقد 
املعنيني  م����ع  م�����ش��رتك��ة  ح���������ارات 
بتط�ير قطاع الطاقة املتجددة, من 
ممثلي احلك�مات و�شركات القطاع 
وم�ؤ�ش�شات  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  اخل���ا����س 
لتحديات  ح��ل���ل  لإي��ج��اد  املجتمع, 
الطاقة العاملية, كما تغطي ال�شراكة 
ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات م�����ش��رتك��ة ح�ل 
التحديات  واأب��رز  الطاقة  م�شتقبل 
التي  وال����ت����ح�����لت  وال����ت�����ج����ه����ات 
واحلك�مات  املجتمعات  �شت�اجهها 
يف خمتلف اأنحاء العامل من خالل 

من�شة القمة العاملية للحك�مات.
واأكد معايل عمر �شلطان العلماء اأن 
�شراكة القمة العاملية للحك�مات مع 
املتجددة,  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  ت��رتج��م 
مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

 , “رعاه اهلل”  ال�����زراء ح��اك��م دب��ي 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  جم���الت  بتعزيز 
مع  الناجحة  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات 
يف  العاملية,  واملنظمات  احل��ك���م��ات 
بحياة  ارت��ب��اط��اً  الأك���ر  القطاعات 
الدائم  ���ش��م���ه  وت��رك��ي��ز  الإن�������ش���ان, 
على تن�يع م�شادر الطاقة وتعزيز 

العتماد على م�شادرها املتجددة.
العاملية  ال��ق��م��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ال�كالة  م��ع  ت��ت�����ش��ارك  ل��ل��ح��ك���م��ات 
الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” 
الروؤى والتطلعات ل�شمان م�شتقبل 
تنعم فيه الأجيال القادمة مب�شادر 
الكفاءة  وع��ال��ي��ة  م�����ش��ت��دام��ة  ط��اق��ة 
و���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة, و���ش��ن��ع��م��ل من 
العاملية  لل�شراكات  كمن�شة  م�قعنا 
اأف�شل  م�شتقبل  ل�شناعة  الهادفة 
اجله�د  دع�����م  ع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
واملبادرات الهادفة للنه��س بقطاع 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة, وج��م��ع املعنيني 
ت�شميم  يف  للم�شاركة  العامل  ح���ل 
بتحقيق  الكفيلة  احل��ل���ل  واب��ت��ك��ار 

هذا الهدف.
فران�شي�شك�  �شعادة  اأكد  جهته,  من 
جمال  يف  ال��ت��ح���ل  اأن  ك���ام���ريا  ل 

لإعادة  اأ�شا�شياً  اأم���راً  يعد  الطاقة 
بناء اقت�شاداتنا بطريقة م�شتدامة 
“ مب�جب  ومرنة, وق��ال �شعادته : 
هذا التعاون, �شتعمل املنظمتان على 
تعزيز جه�د ن�شر الطاقة املتجددة 
ل�شناع  اج���ت���م���اع���ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ر 
الطاقة  جم��ال  يف  البارزين  القرار 
وال�شتثمار.  وال�����ش��ي��ا���ش��ة  وامل���ن���اخ 
الزاوية  حجر  ه���  ال��ت��ع��اون  وي��ظ��ل 
الإن�شانية  الق�شايا  اأك��ر  مل�اجهة 

ال����ع����امل, وم����ن خالل  اإحل����اح����اً يف 
اإىل جمع  ن��ه��دف  ال�����ش��راك��ة,  ه���ذه 
تط�ير  للم�شاركة يف  املعنيني  كافة 
اأهداف  لتحقيق  ال��الزم��ة  احل��ل���ل 
العقد.” وتعد  ه��ذا  خ��الل  حا�شمة 
ومن�شًة  ع���امل���ي���اً  م����رك����زاً  ال����ك���ال���ة 
وملتقى  ال��دويل,  للتعاون  رئي�شيًة 
والتكن�ل�جيا  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ل������رواد 
املتخ�ش�شة  املالية  وامل�ارد واملعرفة 
امل����ت����ج����ددة.؛  ال����ط����اق����ة  يف جم������ال 

اعتماد  ت�شجيع  على  وتعمل 
الطاقة  اأ���ش��ك��ال  جميع  وا���ش��ت��خ��دام 
املت�ا�شل  �شعيها  اإط��ار  يف  املتجددة 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة, وتعزيز 
����ش���ب���ل احل���������ش�����ل ع���ل���ى ال���ط���اق���ة, 
ودفع عجلة  الطاقة,  اأمن  وحتقيق 
منخف�س  الق����ت���������ش����ادي  ال���ن���م���� 
م�شتقبل  اإىل  ل��ل������ش���ل  ال��ك��رب���ن 

مزدهر.
للحك�مات  العاملية  القمة  وت�شكل 

التي مت اإطالقها بت�جيهات �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س 
2013, من�شة عاملية  عام   , اهلل” 
نخبة  مظلتها  حت��ت  جت��م��ع  رائ����دة 
من قادة احلك�مات وال�زراء وكبار 
ورواد  ال��ق��رار  و�شانعي  امل�ش�ؤولني 
ال�ش�ؤون  يف  وامل��خ��ت�����ش��ني  الأف����ك����ار 
والجتماعية  والقت�شادية  املالية 

لتبادل  ال���ع���امل,  دول  خمتلف  م��ن 
اخل���رات وامل��ع��ارف والأف���ك���ار التي 
م�شتقبل  ا����ش���ت�������ش���راف  يف  ت�����ش��ه��م 
جمم�عة  وت�شت�شيف  احل��ك���م��ات, 
واجلل�شات  ال����ر����س  م���ن  م��ت��ن���ع��ة 
وامل������ب������ادرات ل����ش���ت���ع���را����س اأح�����دث 
املمار�شات  واأف�������ش���ل  الجت����اه����ات 
يف ق����ي����ادة احل����ك�����م����ات, وت���ق���دمي 
التحديات  ل�شتباق  مبتكرة  حل�ل 

العاملية.

تقوم على تكثيف اجلهود ودعم املبادرات الهادفة لتطوير القطاع على امل�صتوى العاملي

�سراكة ا�سرتاتيجية بني القمة العاملية للحك�مات و»اآيرينا« لر�سم م�ستقبل قطاع الطاقة املتجددة

•• اأبوظبي-الفجر: 

للماء  “الحتاد  اأم�����������س  اأع����ل����ن����ت 
با�شم  �شابًقا  “املعروفة  والكهرباء” 
واملاء”  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
من  التالية  املرحلة  يف  �شروعها  عن 

م�شرية التحّ�ل الرقمي بالتعاون مع �شركة التقنية العاملية “اإ�س اإيه بي”, 
بهدف اإثراء جتربة اأكر من 1.3 ملي�ن متعامل يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
جميع عملياتها ومهامها  والكهرباء”  للماء  “الحتاد  تنقل  اأن  املقرر  ومن 
اإىل املركز ال�شحابي التابع ل�شركة “اإ�س اإيه بي” يف دولة الإمارات, وذلك يف 
�شياق ا�شرتاتيجيتها للتحّ�ل الرقمي, ما �شي�شاعدها على الرتقاء مب�شت�ى 
جتربة املتعاملني, وحت�شني اإدارة الأ�ش�ل والعمليات التجارية, بجانب تعزيز 

التنمية البيئية امل�شتدامة.
من  بالكامل  اململ�كة  والكهرباء”,  للماء  “الحتاد  قامت  ال�شياق,  هذا  ويف 

املحالة,  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  بتقدمي  وُت��ع��ن��ى  لال�شتثمار”  الإم�����ارات  “جهاز 
برتكيب 30 األف عداد ذكي يف الإمارات ال�شمالية, م�شتهدفة رفع هذا الرقم 
اإىل 350 األًفا يف امل�شتقبل القريب. و�شيك�ن باإمكان املتعاملني الطالع يف 
تنبيهات  وا�شتالم  اللحظية  واحل�شابات  ال�شتهالك  تفا�شيل  على  وقت  اأي 

ح�ل م�شت�يات ال�شتهالك, ترمي اإىل احلّد من الهدر يف امل�ارد.
وبهذه املنا�شبة, قال �شعادة حممد حممد �شالح, املدير العام لالحتاد للماء 
واأن  ب��ارزة يف جمالها  عاملية  ت�شبح جهة  لأن  ت�شعى  امل�ؤ�ش�شة  اإن  والكهرباء, 
حتّقق اأعلى م�شت�يات التميز, ما يعني اأهمية ال�شتناد يف العمل على اأف�شل 
الأ�ش�س الرقمية لتح�شني العمليات والرتقاء بتجربة امل�ظفني واملتعاملني, 
“اإ�س  مع  جنريه  الذي  الرقمي  التح�ل  بف�شل  باإمكاننا,  “اأ�شبح  واأ�شاف: 

ا�شتخدام البيانات الف�رية لرفع م�شت�ى ر�شا املتعاملني, وحت�شني  اإيه بي”, 
اإدارة الأ�ش�ل وال�شبكات على النح� الأمثل, وزيادة الأمتتة, وتعزيز جتربة 
البيئية  التنمية  ودع���م  الق��ت�����ش��ادي,  النم�  وحتقيق  واإن��ت��اج��ي��ت��ه,  امل���ظ��ف 
التحّ�ل  �شمن  النتقال  والكهرباء”  للماء  “الحتاد  امل�شتدامة«.وتعتزم 
بي”  اإي��ه  “اإ�س  من  احلالية  الأع��م��ال  تطبيقات  باقة  من  اجل���اري,  الرقمي 
بي”,  اإي��ه  “اإ�س  من  ال�شحابية  اخلدمات  على   S/4HANA من�شة  اإىل 
تتيحها  ال��ت��ي  الآلت  وتعلم  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ق���درات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
ال�شركة. كذلك �شتعمل امل�ؤ�ش�شة على حت�شني عمليات اإدارة الأ�ش�ل وامل�ارد 
التي  بي”  اإي��ه  “اإ�س  حل�ل  م��ن  م�شتفيدة  التجارية  وامل�شرتيات  الب�شرية 
بها, ف�شاًل عن من�شة  والرتقاء  الرئي�شة  العمليات  ت�شتهدف حت�شني هذه 

اإيه  “اإ�س  م��ن  تكن�ل�جي”  “بزن�س 
بي” لتط�ير تقنيات الأعمال.

والكهرباء  ل��ل��م��اء  الحت������اد  و���ش��ت��ل��ج��اأ 
ف����اك����رتز«  “�شك�ش�س  احل�����ّل�����ني  اإىل 
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بي”  اإي���ه  “اإ�س  م��ن  و”ك�الرتيك�س” 
“اإ�س  من  منجمنت”  اأ���ِش��ت  “اإنتليجنت  واحل��ّل  امل�ظفني  جتربة  لتح�شني 
باإدارة  اخلا�س   Intelligent Asset Management ب��ي«  اإي��ه 
�شت�شتخدم  كما  ال�شيانة وعملياتها,  ا�شرتاتيجية  لتح�شني  الذكية  الأ�ش�ل 
حل�ل “اأريبا من “اإ�س اإيه بي« SAP Ariba لأمتتة امل�شرتيات وحت�شني 
 SAP Fieldglass »عملياتها, واحلل “فيلد غال�س” من “اإ�س اإيه بي
اأخرى.  مبتكرة  حل�ل  بجانب  اخلارجية,  الأط���راف  ل��دى  البائعني  لإدارة 
من�شة  تتيحها  التي  احلديثة  امل�شتخدم  جتربة  ت�شمن  اأخ��رى,  ناحية  من 
“في�ري” من “اإ�س اإيه بي« SAP Fiori الإملام بالتطبيقات, مع م�ا�شلة 

تقدمي حت�شينات على الإنتاجية.

»تربيد« ت�ستح�ذ على ح�سة اإ�سافية يف حق المتياز 
احل�سري خلدمات تربيد املناطق على جزيرة املارية

ت�سارع وترية الطلب على الغرف الفندقية و 5 ع�امل تعيد تاألق القطاع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ال�شركة ال�طنية للتريد املركزي “تريد”, 
 ,»Tabreed املايل  دبي  �ش�ق  يف  التداول  “رمز 
 50% اإ�شافية بن�شبة تبلغ  ا�شتح�اذها على ح�شة 
املناطق  تريد  خلدمات  احل�شري  المتياز  حق  يف 
لأب��رز وجهات جزيرة املارية, وال��ذي ميد ال�جهات 
الت�شّ�ق  ووجهات  والتجارية  وال�شكنية  الرتفيهية 
وال�شيافة على اجلزيرة بقدرة تريد تبلغ 80000 
ت�شتح�ذ  التفاقية اجلديدة,  طن تريد.ومب�جب 
لرتفع  “اإم اآي بي”  على ح�شة �شندوق  “تريد” 
و�شت�ا�شل   ,100% لت�شبح  المتياز  يف  ح�شتها 
“تريد” عملياتها على جزيرة املارية مب�جب حق 
امتياز ح�شري ميتد ل� 30 عاماً, والذي مت منحه 
عام 2014 من ِقبل �شركة ال�شّ�ة �شك�ير للعقارات 
ذ.م.م., وهي �شركة ممل�كة بالكامل ل�شركة مبادلة 
“تريد”  العقاري.ت�ا�شل  وال�شتثمار  للتط�ير 
م�شريتها نح� الت��ّشع يف اأهم الأ�ش�اق العاملية, حيث 

تعد التفاقية اجلديدة رابع �شفقة ا�شتح�اذ رئي�شية 
تنفذها “تريد” خالل اأقل من عامني, وذلك بعد 
من   80% تبلغ  ح�شة  على  ال�شركة  ا�شتح�ذت  اأن 
ن�شاط “اإعمار” لتريد منطقة و�شط مدينة دبي, 
التريد  حمطات  على  ا�شتح�اذها  اإىل  بالإ�شافة 
ال�شعديات, وحق  الدار على جزيرة  ل�شركة  التابعة 
امتياز تريد املناطق يف مدينة م�شدر يف اأب�ظبي.
ال�شتح�اذ ودوره��ا يف  اأهمية �شفقة  وللتعليق على 
يف  الت��ّشع  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  م��ن  ال�شركة  متكني 
املرزوقي,  اهلل  عبد  خالد  املهند�س  ق��ال  امل�شتقبل, 
“لقد جنحنا  الرئي�س التنفيذي ل�شركة “تريد”: 
جزيرة  على  املناطق  تريد  امتياز  ح��ق  حت�يل  يف 
املارية اإىل من�ذج للكفاءة وامل�ث�قية منذ اأن با�شرنا 
اآي  “اإم  �شندوق  م��ع  بال�شراكة   2014 يف  اإدارت����ه 
والي�م نعلن ال�شتح�اذ عليه بالكامل لتعزيز  بي”, 

جه�دنا نح� حتقيق املزيد من النم� يف اأب�ظبي.«
وفرق  الفنية  ال��ف��رق  بجه�د  فخ�ر  “اأنا  واأ���ش��اف: 
ال��ع��م��ل��ي��ات, وال����ذي����ن جن���ح����ا يف ت���ظ��ي��ف اأح����دث 

بخدمات  لالرتقاء  الت�شغيلية  والأ�شاليب  التقنيات 
تريد املناطق التي نقّدمها �شمن حق المتياز على 
اأنحاء  خمتلف  يف  �شبكتنا  باقي  ويف  امل��اري��ة,  جزيرة 
م�شت�يات  رف��ع  يف  جه�دهم  �شاهمت  لقد  املنطقة. 
ال��ك��ف��اءة وامل���ث���ق��ي��ة, ويف ال���ق��ت نف�شه , احل��د من 
ما  وه��ذا  ال��دول��ة,  يف  الإجمالية  الكرب�ن  انبعاثات 
احلي�ي  ودوره  املناطق  تريد  قطاع  اأهمية  ي�ؤكد 
يف ا�شرتاتيجية الطاقة التي تتبعها دولة الإمارات 

العربية املتحدة.«
ح�ش�ر  ت��ع��زي��ر  يف  اجل��دي��دة  الت��ف��اق��ي��ة  و�شت�شاهم 
حيث  املنطقة,  يف  املناطق  تريد  قطاع  يف  ال�شركة 
تعمل “تريد” على تقدمي خدماتها املتميزة لأبرز 
ال�جهات وامل�شاريع يف عدد من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي, مبا يف ذلك جزيرة املارية, والتي اأ�شبحت 
اأح��د اأه��م م��راك��ز الأع��م��ال يف اأب���ظ��ب��ي, حيث ت�شم 
وكليفالند  العاملي,  اأب�ظبي  �ش�ق  مربعة  اجلزيرة 
وف��ن��دق روزوود  م����ل,  اأب���ظ��ب��ي, وغ��ال��ريي��ا  كلينك 

اأب�ظبي, وفندق ف�ر �شيزونز.

النحلة اأول كافيه من ن�عه 
باإدارة كاملة من اأ�سحاب الهمم

•• اأبوظبي -وام:

افتتح معايل عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة 
ال�شحة- اأب�ظبي, اأم�س اأول فرع خارجي ل� )كافية 
 The Bee Cafe  - الهمم  لأ���ش��ح��اب  النحلة( 
وذلك  اأب�ظبي   - ال�شحة  لدائرة  الرئي�شي  املقر  يف 
ترجمًة لروؤية القيادة الر�شيدة وان�شجاماً مع دورها 
الرائد يف دعم املبادرات املجتمعية التي تعنى بدمج 
واإ���ش��راك��ه��م يف  املجتمع  الهمم يف  اأ���ش��ح��اب  ومت��ك��ني 
عملية التنمية امل�شتدامة ويتميزالكافيه املتخ�ش�س 
والذي  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زاي��د  مل�ؤ�ش�شة  التابع 
باأن  الإم�����ارات  م�شت�ى  ع��ل��ى  ن���ع��ه  م��ن  الأول  ي��ع��د 
ال��ه��م��م ويقدم  اأ���ش��ح��اب  ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه م��ن  جميع 
اأيام العمل الر�شمية  الكافيه الذي يعمل على مدار 
م��ن ال�����ش��اع��ة 8 ���ش��ب��اح��ا ح��ت��ى 5 ع�����ش��را جمم�عة 
يق�م  التي  التخ�ش�شية  القه�ة  خيارات  من  وا�شعة 
بتح�شريها اأ�شحاب الهمم واملتاحة لل�شراء من قبل 
يقدم  كما  وم�ظفيها  دائ��رة �شحة  ومتعاملني  زوار 
الكافيه الك�كيز النباتي املعد من قبل عليا الزعابي 

من اأ�شحاب الهمم �شاحبة م�شروع “ عليا ك�كيز«.
مبهارات  وال��ت���ع��ي��ة  ل��ل��رتوي��ج  م��ق��راً  الكافيه  وي��ع��د 
امل��ج��الت حيث  الهمم يف خمتلف  اأ�شحاب  وق���درات 
 “ ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  م��ن��ت��ج��ات  ���ش��ه��ري��ٍا  �شيعر�س 
اأهم  على  ال�����ش���ء  الكافيه  �شي�شلط  كما   “ النحلة 

املنا�شبات العاملية اخلا�شة باأ�شحاب الهمم.
التي  التفاهم  ملذكرة  تفعياًل  الكافيه  افتتاح  وياأتي 
اأب�ظبي وم�ؤ�ش�شة   - ال�شحة  دائرة  مت ت�قيعها بني 
زايد العليا لأ�شحاب الهمم والتي تهدف اإىل متكني 
من  واإمكاناتهم  اجنازاتهم  واإب���راز  الهمم  اأ�شحاب 
خالل ت�فري الفر�س التي ت�شاهم يف دعمهم وتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي.وق��ال معايل  ت���ظ��ي��ف��ه��م وان���دم���اج���ه���م 
لروؤية  “جت�شيداً  ح��ام��د:  اآل  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
دامج  جمتمع  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
الكرمية  الهمم وي�فر احلياة  اأ�شحاب  يتيح متكني 
اأب�ظبي على دعمهم  لهم نحر�س يف دائرة ال�شحة 
من  �ش�اء  وطم�حاتهم,  ذواتهم  لتحقيق  ومتكينهم 
التي نحر�س  وال�قائية  العالجية  خالل اخلدمات 
الداعمة  امل��ب��ادرات  اأو من خ��الل  على ت�فريها لهم 
يف  وامل�شاهمة  والتفاعل  التكامل  من  متكنهم  التي 

من� املجتمع.
وا�شاف اإننا نعتز كثرياً بت�اجد اأول فرع خارجي ل� “ 
كافيه النحلة “ مبقر الدائرة لنك�ن �شاهدين دوماً 
على قدرات واإبداعات اأ�شحاب الهمم ون�شتلهم منهم 
العزمية والإرادة ل�شنع مزيد من الإجنازات.” وقد 
عملت الدائرة جنباً اإىل جنب مع م�ؤ�ش�شة زايد العليا 
املا�شية على جتهيز  الفرتة  الهمم خالل  لأ�شحاب 
وقامت  واملعايري,  امل�ا�شفات  اأعلى  بح�شب  الكافيه 
الكافيه كما  الأ�شا�شية لت�شغيل  بت�فري الحتياجات 

برنامج  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  العاملني  اإدراج  مت 
اأ�شهر تعلم�ا خالله اإعداد  تدريبي ا�شتمر ملدة �شتة 
امل�شروبات والأطعمة وفن ال�شيافة وتقدمي الطعام 
النظافة  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  تعلم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��زب��ائ��ن 

والتعقيم, وال�شعافات الأولية.
م��ن جهته ت��ق��دم ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل احل��م��ي��دان اأمني 
ل�شم�  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين  باأ�شمى  امل�ؤ�ش�شة  ع��ام 
اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ خالد بن زايد 
م���ؤ���ش�����ش��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ع��ل��ى هذا 
الجنازواخلط�ة الرائدة يف جمال متكني وت�ظيف 
متابعته  و  بت�جيهاته  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  الهمم  اأ�شحاب 

ل�شري عمل امل�ؤ�ش�شة.
واأكد �شعادته: اإن م�ؤ�ش�شة زايد العليا ت�شعى لتمكني 
دور اأ�شحاب الهمم يف املجتمع فقد �شعت وبال�شراكة 
مع العديد من اجلهات احلك�مية واخلا�شة لتدريب 
�شهادات  ع��ل��ى  للح�ش�ل  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  وت��اأه��ي��ل 
متخ�ش�شة يف املجالت التي لم�شنا �شغفهم بها ومّت 
بالفعل تاأهيلهم وتدريبهم للدخ�ل اإىل �ش�ق العمل 
امل�شاريع  م��ن  العديد  واإط���الق  امل��ج��الت  يف خمتلف 
املبتكرة من بينها كافيه النحلة للقه�ة التخ�ش�شية 
املالزمة  “النحلة”  الذي يحمل العالمة التجارية 

ملنتجات اأ�شحاب الهمم املتن�عة.
ب��دع��م دائ���رة  ال��ي���م  “ن�شهد  واأ����ش���اف احل��م��ي��دان: 
ال�شحة اأب�ظبي �شمن ال�شراكة املميزة معهم افتتاح 
ا�شرتاتيجي لأحد اأهم م�شاريع امل�ؤ�ش�شة املبتكرة وه� 
ملرحلة  الهمم  اأ�شحاب  وانتقال  النحلة”   “ كافيه 
جتربة  لتك�ن  امل�ؤ�ش�شة  مراكز  مظلة  خ��ارج  جديدة 
لهم وفر�شة لإظهار قدراتهم وانخراطهم باملجتمع 
عمل  ف��ري��ق  بانتقال  ون�شعد  ومبا�شر  اأق���رب  ب�شكل 
اأ�شحاب  م��ن  م�ظفني  خم�شة  م��ن  امل��ك���ن  الكافيه 
الهمم لفرع دائرة ال�شحة لتك�ن خط�ة خللق فر�س 
عمل جديدة يف م�شروع فروع كافيه النحلة لأ�شحاب 
الهمم” واجلدير بالذكر اأن دائرة ال�شحة حتر�س 
بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع على دعم ومتكني 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م م���ن خ����الل و���ش��ع جم��م���ع��ة من 
التي  الذكية  احلل�ل  وت�فري  والأنظمة  ال�شيا�شات 
ت�شهل ح�ش�ل اأ�شحاب الهمم على خدمات الرعاية 
ال�شحية ال�قائية والعالجية التي يحتاج�نها. كما 
تعمل الدائرة مع مزودي الرعاية ال�شحية للك�شف 
املبكر عن احلالت التي تعاين من تاخر يف النم� او 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  ت�فري  ل�شمان  الإع��اق��ة 

التي تتنا�شب مع احتياجاتهم.
اأول   »The Bee Cafe« اأو  النحلة  كافية  ويعد 
الهمم من  اأ�شحاب  العاملني فيه من  مقهى جميع 
يف  للكافية  الأول  ال��ف��رع  وي��ق��ع  الع���اق���ات  خمتلف 
الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  مل�ؤ�ش�شة  الرئي�شي  املقر 
اأب�ظبي  م��رك��ز  مب��دخ��ل  امل��ف��رق  مبنطقة  ال��ك��ائ��ن��ة 

للرعاية والتاأهيل التابع للم�ؤ�ش�شة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شهد احلج�زات الفندقية يف الإمارات ت�شارعاً يف وترية الطلب على الغرف 
الفندقية تعززها 5 ع�امل رئي�شية حيث يت�قع ارتفاع الطلب على م�شت�ى 

القطاع الفندقي وال��ش�ل اإىل ن�شب الإ�شغال التام قريبا:
1- التاأ�صريات ال�صياحية//.

ال�شياحة  ت��اأ���ش��ريات  ا�شتقبال ط��ل��ب��ات  اإع����ادة  ق���رار  الث��ن��ني  ال��ي���م  ي��دخ��ل 
 “ للقاح  الكاملة  الدول واحلا�شلني على اجلرعات  للمطعمني من جميع 
ك�فيد-19 “ املعتمدة من منظمة ال�شحة العاملية.و�شي�شهم القرار ب�شكل 
كبري يف متكني اأعداد كبرية من ال�شياح العامليني من زيارة دولة الإمارات 
الدولة  تقدمها  التي  املتميزة  ال�شياحية  واخلدمات  بالتجربة  وال�شتمتاع 
لزوارها من خمتلف اأنحاء العامل, ل�شيما واأنه ياأتي قبيل انطالق امل��شم 

ال�شياحي يف الدولة الذي يبداأ عادة مع حل�ل �شهر اأكت�بر من كل عام.
2- اإك�صبو 2020 دبي// .

دبي”   2020 “اإك�شب�  ل�شتقبال  املقبل  اأكت�بر  مطلع  الم��ارات  وت�شتعد 
ال���ذي ي��ع��د اأح���د اأه���م الأح�����داث ال��ع��امل��ي��ة زخ��م��اً وت���اأث���رياً وه���� م��ا ي�ؤهلها 
للتح�ل اإىل اأهم وجهة عاملية لل�شياحة على مدى 6 اأ�شهر, حيث يت�قع ان 
ي�شتقطب املعر�س ماليني الزوار من خمتلف اجلن�شيات ومن داخل الدولة 

وخارجها.
ال�شياحة يف  بقطاع  الرتقاء  ب��ارزا يف  دورا  ال�شتثنائي  ويلعب هذا احلدث 
الدولة ب�شكل كامل, و�شتنعك�س اآثاره على ازدهار عدد كبري من القطاعات 

ويف مقدمتها ال�شياحة والطريان والنقل وغريها.

3- الو�صع ال�صحي الآمن //.
وتعد دولة الإمارات مالذا �شياحيا اآمنا بالن�شبة لعدد كبري من ال�شياح ح�ل 
التي اكت�شبتها من خالل تعاملها مع  العالية  العامل نظرا للثقة الدولية 
الإجراءات  التي وظفتها يف جمال  الهائلة  والقدرات  “ك�فيد19  جائحة 
والتدابري الحرتازية من ال�باء, ف�شال عن ت�شدرها الي�م لدول العامل 
الإ�شابة  الفح��شات اخلا�شة بك�شف  واإج��راء  اللقاحات  يف معدلت ت�زيع 
ب��ال��ف��ريو���س, الأم���ر ال���ذي يجعلها م��ن اأك���ر ال���دول اأم��ان��ا و���ش��الم��ة ح�ل 

العامل.
4- مكانة وثقة//.

ويعزز تن�ع القطاع الفندقي يف دولة الإمارات وما ي�فره من خدمات باأ�شعار 
تناف�شية تنا�شب جميع الفئات, من جاذبية الدولة ال�شياحية وقدرتها على 

ا�شت�شافة اأ�شخم الحداث و املنا�شبات العاملية.
وت�شهد احلج�زات ت�شارعاً يف الطلب بالت�ازي مع العد التنازيل لنطالق 
امل�شاركة  اجلهات  من  العديد  حتر�س  حيث  دبي,   2020 اإك�شب�  فعاليات 
الأماكن  يف  الفندقية  الغرف  اإيجاد  ل�شمان  مبكراً  احلج�زات  اإنهاء  على 

والأ�شعار املنا�شبة.
5- اليوبيل الذهبي//.

املقبل  دي�شمر  خ���الل  الإم�����ارات  زي����ارة  اإىل  ال�����ش��ي��اح  م��ن  ال��ع��دي��د  يتطلع 
مبرور  ال��دول��ة  لح��ت��ف��الت  امل�شاحبة  والفعاليات  بالعرو�س  لال�شتمتاع 
الدولة فعاليات  اإم��ارات  اأغلب  ت�شهد  اأن  ويت�قع  تاأ�شي�شها,  على  50 عاماً 
تعزيز  يف  �شت�شهم  التي  ال��رام��ج  من  ها  وغ��ري  وريا�شية  وفنية  ترفيهية 

جاذبية الدولة ورفع ن�شب اإ�شغال الفنادق ب�شكل عام.

طريان الإمارات تعلن عن تنقالت 
يف فريق العمليات التجارية

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ط���ريان الإم����ارات ام�����س ع��ن تنقالت يف 
اآ�شيا  وو�شط  التجارية يف غرب  العمليات  فريق 

واأفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�شيعمل �شتة من اأع�شاء الفريق الذين تقلب�ا 
وجميعهم  الناقلة  يف  ع��دة  ق��ي��ادي��ة  منا�شب  يف 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م���اط��ن��ي  م��ن 
الأ�ش�اق  ع��ر  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ب���ادرات  تنفيذ  على 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة م���ع ال��رتك��ي��ز ال���ش��رتات��ي��ج��ي على 
تعزيز م�قعها القيادي وتنمية قاعدة عمالئها 
ال��ق��ي���د على  ال����دول يف تخفيف  ا���ش��ت��م��رار  م��ع 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات اجلديدة  ال�����ش��ف��ر. وت�����ش��ري ج��م��ي��ع 
عدنان  امل��ق��ب��ل.وق��ال  �شبتمر   1 م���ن  اع��ت��ب��ارا 
التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  كاظم 
يف طريان الإمارات “اإننا يف و�شع جيد لتحقيق 
نتائج اأف�شل على درب التعايف وذلك بف�شل ق�ة 
عالمتنا التجارية وتركيزنا على تنفيذ مبادرات 
ال�شرتاتيجية  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���ب���ادرات  ال��ع��م��الء 
خط�طنا  �شبكة  بناء  اإع��ادة  يف  العمل  وم�ا�شلة 
و�شت�شاهم  وا���ش��ت��دام��ة  وب��اأم��ان  ع��ق��الين  ب�شكل 
ال��ت��ن��ق��الت ���ش��م��ن ال��ف��ري��ق ال��ت��ج��اري يف تعزيز 
الرئي�شية”... الأ����ش����اق  ع��ر  الإداري  هيكلنا 
اأظهره  ال���ذي  اجل���اد  بالعمل  ف��خ��ره  ع��ن  معربا 
م�اطن� دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف هذه 
املا�شية  ال�18  الأ�شهر  الأدوار مل�اجهة حتديات 
.وقال “اإعالننا الي�م تعبري واقعي عن التزامنا 
العاملني  ق��ي��ادي��ة م���ن  ك������ادر  ب����اإع����داد  ال���ق����ي 
اجلزيري  جر  من  كال  الفريق  لدينا«.و�شمل 
اململكة  ال��ت��ج��اري��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
العربية ال�شع�دية وحممد النهاري نائب رئي�س 
العمليات التجارية يف باك�شتان وحممد �شرحان 
نائب رئي�س العمليات التجارية يف الهند ورا�شد 
ال��ف��ج��ري م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة يف اإي���ران 
يف  التجارية  العمليات  ال�شالمي مدير  وخلفان 
املغرب ورا�شد �شالح الأن�شاري مدير العمليات 

التجارية يف ال�ش�دان.

- عمر �صلطان العلماء:  ال�صراكة ترتجم توجيهات حممد بن را�صد بتعزيز جمالت التعاون مع احلكومات واملنظمات 
العاملية لتعزيز القطاعات الأكرث ارتباطًا بحياة الإن�صان

- تهدف لدعم حكومات العامل يف ت�صميم وابتكار حلول تدعم تنويع م�صادر الطاقة وتعزيز العتماد على م�صادرها املتجددة 

وفق خريطة طريق طموحة للتحول الرقمي
»الحتاد للماء والكهرباء« ترثي جتربة 1.3 ملي�ن متعامل يف الإمارات ال�سمالية
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وزيرالتجارة الإثي�بي ي�سرف على و�س�ل ن�سخة »ل��سي« اإىل جناح بالده يف اإك�سب� 2020 دبي 
•• دبي -وام:

واملف��س  وال�شناعة  للتجارة  الدولة  وزي��ر  اآرغ��ا  مي�شغان�  معايل  اأك��د 
العام جلناح اإثي�بيا يف اإك�شب� 2020 دبي اأن جناح بالده, الذي يحمل 
�شعار “اأر�س الأ�ش�ل والفر�س”, �شريكز على ا�شتعرا�س تراث اأثي�بيا 

الغني والفر�س التي تقدمها يف خمتلف املجالت.
وق���ال امل��ف������س ال��ع��ام جل��ن��اح اإث��ي���ب��ي��ا يف ح����ار خ��ا���س م��ع وك��ال��ة اأنباء 
وحا�شنة  لال�شتثمار  مثالية  وجهة  ت�شكل  دب��ي  اإن   / وام   / الإم����ارات 
املميز,  اجلغرايف  وم�قعها  املتط�رة  التحتية  بنيتها  بف�شل  لالأعمال, 

الذي يعزز مكانتها كمن�شة ت�شل بني القارات.
ال�جهة  جتعلها  دب��ي  حققتها  ال��ت��ي  العاملية  املكانة  “هذه   : واأ���ش��اف 
�شاأنها  من  والتي  امل�شت�ى  هذا  على  عاملية  فعالية  ل�شت�شافة  املثالية 

لفتا  تعزيز التجارة وال�شياحة وال�شتثمار بني خمتلف دول العامل”.. 
دبي   2020 اإك�شب�  يف  ب��الده  جناح  اإىل  ن�شخة”ل��شي”  و�ش�ل  اإىل 
يف  الأنظار  وحمط  عليها  يعر  ب�شرية  حفرية  اأق��دم  ل��شي  .و�شتك�ن 
جناح اإثي�بيا يف اإك�شب� 2020 دبي, والتي يقدر عمرها مبا يقرب من 
3.2 ملي�ن عام, وهي اأقدم هيكل عظمي حلفرية للب�شر يعر عليها 
على الإطالق و التي يطلق عليها ا�شم “دنكن�س” باللغة الأمهرية يف 
يف  عنها  مطابقة  ن�شخة  و�شتعر�س   ,1974 عام  اإثي�بيا  �شرق  �شمال 
جناح اإثي�بيا مب�قع اإك�شب� 2020, و�شتعر�س هذه الن�شخة يف جناح 
وحتى  دبي   2020 اإك�شب�  افتتاح  من  ي�ما   182 مدى  على  اإثي�بيا 
انتهائه, لتمنح الزوار فر�شة للقاء اأقدم حفرية لأ�شالف الب�شر يعر 
عليها على الإطالق والحتفاء بها.وذكر مي�شغان� اآرغا اأن جناح اإثي�بيا 

�شي�شتعر�س تاريخ اإثي�بيا.

واأ�شار املف��س العام لإثي�بيا يف اإك�شب� 2020 دبي اإىل اأن جناح اإثي�بيا 
وال�شناعة  الطبيعية  بالده  مل�ارد  املبتكرة  التنمية  ل�شتعرا�س  يهدف 
والقت�شاد الرقمي والتن�ع يف الثقافة والطبيعة .واأو�شح مي�شغان� اآرغا 
اأن م�شاحة جناح اإثي�بيا يف اإك�شب� 2020 دبي تبلغ 1860 مرتا مربعا 
ت�شم م�شاحة بناء اإجمالية تبلغ ثالثة اآلف مرت مربع ..م�شريا اإىل اأن 
ى عر برنامج �شراكة بني القطاعني  تكلفة بناء اجلناح والت�شغيل ُتغطَّ
العام واخلا�س حيث ت�فر احلك�مة والقطاع اخلا�شة امل�ارد الالزمة 
دبي   2020 اإك�شب�  يف  اإثي�بيا  ما مييز جناح  التكلفة.وح�ل  لتغطية 
مل�شتقبل  اإثي�بيا يقدم ت�ش�را  اإن حمت�ى جناح  اآرغ��ا  .. قال مي�شغان� 
بالده يف العام 2045 حيث يتيح احلدث الدويل فر�شة لتعزيز �شمعة 
اإثي�بيا فيما ي�فر اجلناح �شع�را بالأمل والف�ش�ل واملرح ال�شديد لدى 

الزوار وروؤيته للم�شتقبل.

»ال�سري مارين« �ساد�ش �سركة تابعة للعاملية القاب�سة يتم 
اإدراجها يف �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية خالل اأقل من 8 اأ�سهر

دائرة الطاقة يف اأب�ظبي تطلق �سيا�سة تنظيمية لإ�سدار �سهادات الطاقة النظيفة رئي�ش بريو يح�سر حفل التقدمي الر�سمي 
مل�ساركة بالده يف اإك�سب� 2020 دبي

•• ليما - وام:

ح�شر فخامة بيدرو كا�شيت� رئي�س جمه�رية بريو حفل التقدمي الر�شمي 
مل�شاركة جمه�رية بريو يف اإك�شب� 2020 دبي الذي نظمته وزارة التجارة 
�شعادة حممد عبداهلل  �شارك فيه  البريوفية, والذي  اخلارجية وال�شياحة 

ال�شام�شي �شفري الدولة لدى جمه�رية البريو .
دولة  ب��ني  الثنائية  بالعالقات  فيها  اأ���ش��اد  كلمة  ال�شام�شي  �شعادة  واأل��ق��ى 
اأهمية  35عاماً.. واأكد على  تاأ�ش�شت منذ  التي  الإم��ارات وجمه�رية بريو 
�شت�شاهم يف حتفيز  اأّنها  راأى  والتي  2020 دبي,  اإك�شب�  م�شاركة بريو يف 

النم� الثقايف والتعليمي والتكن�ل�جي والإبتكاري بني البلدين.
2020 دبي  اإك�شب�  ب��الده يف  اأن م�شاركة  اأك��د فخامة كا�شيت�  من جانبه, 
الإم����ارات يف جمالت  ب��دول��ة  ب��الده  التي جتمع  ال��رواب��ط  لتعزيز  فر�شة 
�شهدت ح�ش�ر  الفعالية  اأّن  اإىل  الإ�شارة  والتعليم.جتدر  والثقافة  التجارة 
امل�����ش���ؤول��ني يف احلك�مة  ع��دد كبري م��ن 
بييدو  �شم معايل غيدو  البريوفية, 
ومعايل  ال����������زراء,  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
العالقات  وزي����ر  م���اوورت����ا  اأو���ش��ك��ار 
اخلارجية, ومعايل روبريت� �شان�ش�س 
اخلارجية  التجارة  وزي��ر  بال�مين�, 
كبري  اإىل عدد  بالإ�شافة  وال�شياحة, 
الثقافة,  وزارات:  م�������ش����ؤويل  م���ن 
والقت�شاد,  وامل����ا����ش���الت,  وال��ن��ق��ل 
وامل���ال���ي���ة, والإن����ت����اج, وال��ب��ي��ئ��ة, ومن 
وم�ؤ�ش�شات  ل���ي���م���ا,  جت������ارة  غ���رف���ة 

ال�شياحة والت�شدير .

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمعدات  “ال�شري  ���ش��رك��ة  اإدراج  اأم�����س  مت 
مارين”,  “ال�شري  البحرية”  وال��ت���ري��دات 
التي تتخذ من اأب�ظبي مقراً لها واململ�كة 
بالكامل لل�شركة العاملية القاب�شة, يف من�شة 
ال�����ش���ق ال��ث��اين يف ���ش���ق اأب���ظ��ب��ي ل����الأوراق 

.»ASM« املالية حتت الرمز
 .2002 عام  يف  مارين”  “ال�شري  تاأ�ش�شت 
وت��ع��ت��ر م���ن ال�����ش��رك��ات ال����رائ����دة يف قطاع 
اخلدمات البحرية باملنطقة مع اأ�ش�ل بلغت 
قيمتها الإجمالية 3,98 مليار درهم بنهاية 
1 مليار  2021, وراأ���س مال مدف�ع  ي�ني� 
درهم, وفريق عمل ي�شم اأكر من 1,200 

م�ظف.
اإن�����ش��اء اليخ�ت  ال�����ش��رك��ة خ���دم���ات  وت����ف���ر 
من  للعمالء  واإدارتها  وجتديدها  وت�شغيلها 
القطاع اخلا�س, بالإ�شافة اإىل ت�يل العق�د 
مع احلك�مة ببناء ال�شفن. وتخدم ال�شركة 

من  للعمالء  �شفينة   60 الراهن  ال�قت  يف 
لعمالء  �شفينة  و250  اخل���ا����س,  ال��ق��ط��اع 

القطاع احلك�مي.
الكندي,  ري��ا���س  ق��ال  الأم����ر,  على  وتعليقاً 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة “ال�شري مارين”: 
ال�ش�ق  من�شة  يف  ال�����ش��رك��ة  اإدراج  “ي�شّكل 
املالية  ل�����الأوراق  اأب���ظ��ب��ي  ���ش���ق  ال��ث��اين يف 
ال�شرتاتيجي  ت�جهنا  تدعم  مهمة  حمطة 

اجلديد.
’ال�شري  اإط��ار �شعي   وتاأتي هذه اخلط�ة يف 
الأ�ش�اق  يف  امل�شتمر  الطلب  لتلبية  مارين‘ 
ال�ق�د  حل��رق  اأنظف  م�شادر  على  النا�شئة 
اأو�شع  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وج������د  اإىل  واحل����اج����ة 

نطاقاً, 
على  للنم�  هائلة  فر�شة  ذل��ك  ي�شكل  حيث 
يف  اأعمالنا  بت��شيع  وي�شاهم  الط�يل  امل��دى 

هذا املجال ب�شرعة كبرية.
ال�ش�ق  م��ن�����ش��ة  يف  الإدراج  ل��ن��ا  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا   
وتعزيز  التجارية,  عالمتنا  تر�شيخ  الثاين 

امل�ؤ�ش�شية,  وح�كمتنا  �شفافيتنا  م�شت�ى 
م�شرية  لدعم  جدد  م�شتثمرين  وا�شتقطاب 

من� ال�شركة«.
حممد  معايل:  ق��ال  الدراج,  على  تعليقاً  و 
علي ال�شرفاء احلمادي, رئي�س جمل�س اإدارة 

�ش�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية:
اإىل  مارين‘  ال�شري   ’ تن�شم  اأن  “ي�شرنا   
امل����درج����ة يف �ش�ق  ال��ن��م���  ����ش���رك���ات  ق��ائ��م��ة 
املالية, حيث ي�شاهم ذلك  ل��الأوراق  اأب�ظبي 

بال �شك يف تعزيز تن�عنا. 
زي��ادة كبرية يف  العام  ال�ش�ق هذا  وقد �شهد 

ال�شي�لة,
ح��ي��ث جت����اوزت ال��ق��ي��م��ة ال�����ش���ق��ي��ة املجمعة 
الثاين  وال�����ش���ق  الرئي�شي  ال�����ش���ق  ملن�شتي 

عتبة الرتيلي�ن درهم اإماراتي.
 ويتمتع ال�ش�ق بامل�ؤهالت الكافية لجتذاب 
امل���زي���د م���ن الإدراج�����������ات, وت������ش��ي��ع نطاق 

منتجاته وخدماته ب�شكل اأكر«.
تعتر “ال�شري مارين” �شاد�س �شركة تابعة 

يف  اإدراج��ه��ا  يتم  القاب�شة  العاملية  لل�شركة 
بعد  وذل��ك  املالية؛  ل���الأوراق  اأب�ظبي  �ش�ق 
الريا�شية”  “باملز  من  لكل  الناجح  الإدراج 
و”اإيزي لي�س” و”خمازن زي” و”جمم�عة 
�شتالي�ن الإمارات” يف ال�ش�ق الثاين, واإدراج 
“األفا اأب�ظبي” يف ال�ش�ق الرئي�شي يف اقل 

من ثمانية ا�شهر.
ي�شار اإىل اأن قيمة الأ�شهم املتداولة يف �ش�ق 
اأب���ظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة ارت��ف��ع��ت خالل 
بن�شبة   2021 ع����ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 

%359 على اأ�شا�س �شن�ي.
 ك��م��ا ارت��ف��ع امل���ؤ���ش��ر ال��ع��ام ل�����ش���ق اأب�ظبي 
لالأوراق املالية م�ؤخراً اإىل م�شت�ى 7700 
من  ب�شل�شلة  مدع�ماً  الأوىل  للمرة  نقطة 
امل�شتثمرين  م�����ش��ارك��ة  وزي�����ادة  الإدراج�������ات 

الدوليني. 
عالوًة على ذلك, ارتفع امل�ؤ�شر بن�شبة 51% 
منذ بداية العام حتى الآن, مما يجعله واحداً 

من اأف�شل م�ؤ�شرات الأ�شهم اأداًء يف العامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

���ش��ي��ا���ش��ة تنظيمية  اأب���ظ��ب��ي  ال��ط��اق��ة يف  اأط��ل��ق��ت دائ����رة 
التزامها  من  كجزء  النظيفة,  الطاقة  �شهادات  لإ�شدار 
بدفع التح�ل نح� طاقة م�شتدامة خالية من النبعاثات 
�ش�ق  لبناء  الأ���ش��ا���س  حجر  متثل  خط�ة  يف  الكرب�نية, 
با�شتخدام  املتعلقة  بال�شمات  ���ش��ه��ادات  وت����داول  ل�����ش��راء 

الطاقة الن�وية واملتجددة يف الإمارة.
الدائرة,  اأطلقتها  ال��ت��ي  التنظيمية,  ال�شيا�شة  وحت���دد 
الطاقة  �شهادات  لتنفيذ خمطط  واملبادئ  الل�ائح  جملة 
النبعاثات  خل��ف�����س  ك��م��ق��ي��ا���س  اأب����ظ���ب���ي,  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الناجمة عن ت�ليد الطاقة, مع ت�فري نظام  الكرب�نية 
امل��ت��زاي��د لدى  الطلب واله��ت��م��ام  يلبي  م���ث���ق  اع��ت��م��اد 
امل�ؤ�ش�شات التجارية و�شكان املنازل للم�شاهمة يف م�اجهة 

التغري املناخي.
نظراً لأن الكهرباء امل�لدة من م�شادر الطاقة النظيفة ل 
ميكن متييزها عن تلك التي مت انتاجها من اأي م�شدر 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  �شمات  تتبع  نظام  فاإن  اآخ��ر, 
مطل�ب لتاأكيد ت�شريحات مزودي الكهرباء وامل�شتهلكني 
معدومة  اأو  ُمنخف�شة  ل��ك��ه��رب��اء  ا���ش��ت��خ��دام��ه��م   ب�����ش��اأن 

النبعاثات الكرب�نية. 
����ش���ه���ادات الطاقة  ال���ط���اق���ة خم��ط��ط  و���ش��م��م��ت دائ������رة 
اخلا�س  ال�شمات”  تتبع  “نظام  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  النظيفة 
والذي  دول��ي��اً  ب��ه  وامل��ع��رتف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ب�شهادات 
املتجددة   الدولية ملعيار �شهادات الطاقة  املنظمة  ط�رته 
دعم  اأج����ل  م���ن  وذل����ك   ,)  I-REC Standard(

ت�قيع  جرى  كما  النظيفة,  للطاقة  الأمثل  ال�شتخدام 
اتفاقية بني الطرفني, مت مب�جبها اعتماد دائرة الطاقة 
الطاقة  ل�شهادات  املحلية  الإ���ش��دار  كجهة  اأب���ظ��ب��ي  يف 

النظيفة. 
مت حتديد اأربعة اأطراف رئي�شة لتنفيذ خمطط �شهادات 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف اأب����ظ���ب���ي, دائ�����رة ال��ط��اق��ة كجهة 
امل��خ���ل��ة ر�شميا لإ���ش��دار �شهادات  الإ���ش��دار ه��ي اجل��ه��ة 
الطاقة النظيفة داخل اإمارة اأب�ظبي, يف حني اأن املنظمة 
 I-REC« امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ���ش��ه��ادات  ملعيار  ال��دول��ي��ة 
ل�شجل  من�شة  ت���ف��ري  ع��ن  م�����ش���ؤول��ة   »Standard
ال�حيد  املركزي  ال�شجل  وه�  النظيفة  الطاقة  �شهادات 
الذي يحتفظ بدورة احلياة الكاملة للملكية وا�شتخدام 
�شهادات الطاقة النظيفة ال�شادرة, كما يتم ت�شجيل جميع 
املعامالت التجارية, والتحقق من املطالبات, والتاأكد من 

عدم وج�د ح�شاب مزدوج ل�شهادة الطاقة النظيفة.
كما مت حتديد �شركة مياه و كهرباء الإم��ارات كم�شجل 
ت�ليد  ���ش��رك��ات  م��ن  �شخها  ي��ت��م  ال��ت��ي  للكهرباء  وح��ي��د 
و  مياه  �شركة  و�شت�شمن  ال��ط��اق��ة,  دائ���رة  م��ن  مرخ�شة 
املنتجة  الت�ليد  حمطات  جميع  اإدراج  الإم��ارات  كهرباء 
كما   .I-REC �شجل  يف  اأب�ظبي  يف  النظيفة  للطاقة 
ميكن لل�شركات اأو امل�شتهلكني الذين يرغب�ن يف احل�ش�ل 
على �شهادة طاقة نظيفة اأن ين�شم�ا كم�شاركني, ويعمل�ا 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ���ش��ه��ادات  ف��ت��ح ح�����ش��اب يف �شجل  ع��ل��ى 
من  ال�شهادات  اإ���ش��دار  ويتم   .I-REC Registry
قبل دائرة الطاقة ب�حدات 1 ميجاوات يف ال�شاعة عند 
ذلك  بعد  ميكن  كما   ال�حيد,  امل�شجل  م��ن  طلب  تلقي 

للم�شاركني تخ�شي�س امل�شتفيدين من ال�شهادات.
وقال �شعادة املهند�س حممد جمعة بن جر�س الفال�شي 
امل�ؤ�شرات  “مع  تزايد  اأب�ظبي :  وكيل دائ��رة الطاقة يف 
الطبيعة  على  املناخي  للتغري  ال�شلبية  التاأثريات  ح���ل 
قبل  من  البيئة  بحماية  اللتزام  باأهمية  ال�عي  وزي��ادة 
العمالء وال�شركات الذين يريدون اأن تعك�س ممار�شاتهم 
م�ش�ؤولياتهم املجتمعية للم�شاهمة يف حتقيق ال�شتدامة, 
ال�قت  يف  ي��اأت��ي  النظيفة  الطاقة  ���ش��ه��ادات  ت��ق��دمي  ف���اإن 
لتحقيق  النهائيني  امل�شتخدمني  يدعم  و�ش�ف  املنا�شب 

الأهداف التي ي�شع�ن لها«.
التنظيمية  ال�شيا�شة  اإطالق  “ي�شعدنا  �شعادته:  واأ�شاف 
وال�شفافية  ال��ن��زاه��ة  لدعم  النظيفة  الطاقة  ل�شهادات 
التقارير  واإع���داد  القيا�س  متطلبات  تقدمي  يف  الكاملة  
واإدارت��ه��ا, مع  ال�شهادات  ه��ذه  لإ���ش��دار  العتماد  ون��ظ��ام 
�شمان الت�افق مع املمار�شات الدولية واملعايري املحلية«.

للراغبني  متاحة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ���ش��ه��ادات  و�شتك�ن 
ب��احل�����ش���ل ع��ل��ي��ه��ا, وال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا �شراء 
ت�ليدها  التي مت  الكهرباء  كمية حمددة من  خ�شائ�س 
من م�شادر طاقة نظيفة, وعند اإدخال الطاقة ال�شم�شية 
�شهادات  ت���داول  ميكن  الكهرباء  �شبكة  اإىل  ال��ن���وي��ة  اأو 
الف�ائد  �شمات  ل�شتحقاق  كر�شيد  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
منخف�شة  ال��ط��اق��ة  ل���ش��ت��ه��الك  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 

الكرب�ن. 
مياه  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  علي,  اآل  عثمان  وق��ال 
وكهرباء الإمارات: “تفخر �شركة مياه وكهرباء الإمارات 
الطاقة  ل��دائ��رة  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرة  بدعم 

يف  الكهرباء  لإنتاج  القيمة  �شل�شلة  من  الكرب�ن  لإزال��ة 
اأب�ظبي. متتلك دولة الإمارات مبادرات طم�حة مل�اجهة 
فاعل على دعم هذه  ب�شكل  نعمل  املناخي ونحن  التغري 
مع  الطاقة  التغيري يف قطاع  قيادة  املبادرات من خالل 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��دام��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب تقنيات 

الطاقة املتجددة«. 
برنامج  ت�شهيل تطبيق  ال�شركة على  “�شتعمل  واأ�شاف: 
ال�شهادات  ت�فري  خ��الل  م��ن  النظيفة  الطاقة  �شهادات 
للبيع على اأ�شا�س ربع �شن�ي. �شيتم الك�شف عن املزيد من 
الأطراف  وباإمكان  قريباً,  العملية  التفا�شيل ح�ل هذه 
مياه  ل�شركة  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  زي����ارة  ح��ال��ي��اً  املهتمة 
وكهرباء الإم��ارات ملعرفة املزيد ح�ل كيفية امل�شاركة يف 
هذه املبادرة الهادفة«.ول�شمان اتباع نهج قائم على عدم 
النظيفة,  الطاقة  �شهادات  لرنامج  والتمييز  التفرقة 
ميكن لأي �شخ�س اأن ي�شجل كم�شارك ويتمكن من �شراء 
للمتعاملني. كما ميكن  اأو جزئًيا  كلًيا  ال�شهادات وبيعها 
احل�ش�ل  �شرط  كم�شارك  الت�شجيل  ال�حيد  للم�شجل 
هذا  وي�شمح  ال��ط��اق��ة.  دائ���رة  م��ن  م�شبقة  م�افقة  على 
اأو ال�شغرية  الإجراء لأي �شخ�س من ال�شركات الكبرية 
عن  النظر  بغ�س  النظام  من  ال�شتفادة  بالبيئة  املهتمة 
�شراء  �شخ�س  لأي  مي��ك��ن  ك��م��ا  ا���ش��ت��ه��الك��ه��م.  م�����ش��ت���ى 
ينبعث  ل  ي�شتهلكها  التي  الكهرباء  اأن  ت�شمن  �شهادات 
 I-REC منها ثاين اأك�شيد الكرب�ن.وعلى عك�س اأنظمة
يف املناطق الأخرى, لن تفر�س دائرة الطاقة ر�ش�ًما على 
للمتعاملني  �شي�شمح  مما  حملية,  اإ���ش��دار  كجهة  العمل 

ال�شتفادة من ال�شهادات باأ�شعار تناف�شية.

•• اأبوظبي-وام:

مراتب  خم�س  الإم������ارات  دول���ة  ت��ق��دم��ت 
ال��ع��امل يف م���ؤ���ش��ر الأداء  ع��ل��ى م�����ش��ت���ى 
�شن�ياً  ي�شدر  الذي  التناف�شي  ال�شناعي 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن 
عام  تقييم  وف��ق  “ي�نيدو”  ال�شناعية 
الإم���������ارات  دول������ة  وح���اف���ظ���ت   ,2021
يف  العربية  ال��دول  قائمة  ت�شدرها  على 
دول��ي��ة جديدة  �شهادة  وذل���ك يف  امل���ؤ���ش��ر, 
ال�طنية  لل�شناعة  الرا�شخة  املكانة  على 
وبيئة الأع��م��ال يف ال��دول��ة, وال��ت��ي تتجه 
ن��ح��� امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��زي��ز وال��ت��م��ك��ني مع 
اإطالق ال�شرتاتيجية ال�طنية لل�شناعة 

والتكن�ل�جيا املتقدمة.
 35 املركز  الإم���ارات من  وتقدمت دول��ة 
اإىل املركز 30 يف امل�ؤ�شر الذي ير�شد اأداء 
الدول  اأداء  دول��ة, مت�شدرة بذلك   152
م�شاراً  ل��ت���ا���ش��ل  وال��ع��رب��ي��ة,  اخلليجية 

ت�شاعدياً تقدمت خالله ت�شع مراتب يف 
امل�ؤ�شر خالل ال�شن�ات الأربع الأخرية.

واأ�شاد التقرير بالتقدم احلا�شل يف دولة 
البنية  جم����الت  يف  خ��ا���ش��ًة  الإم��������ارات, 
ال�شناعية,  الأع����م����ال  وب��ي��ئ��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م�شرياً اإىل اأهمية ما تق�م به الدولة على 
�شعيد النم� امل�شتدام بالقطاع ال�شناعي 
املتقدمة  التكن�ل�جيا  تعميم  خالل  من 
يف خمتلف جمالت الت�شنيع, اإىل جانب 
تعزيز التعليم القائم على امل�اد العلمية 
وم�ازنة التقدم ال�شناعي مع ال�شتدامة 

البيئية وت�شجيع البتكار.
اأحمد  بن  �شلطان  الدكت�ر  معايل  وق��ال 
والتكن�ل�جيا  ال�شناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر, 
الأمم  منظمة  تقرير  “ياأتي  املتقدمة: 
“ي�نيدو”  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة 
اإليها  التي و�شلت  الدولية  املكانة  لي�ؤكد 
دولة الإمارات يف م�شرية حتديث وتط�ير 
وتعزيز  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  م�����ش��اه��م��ة 

القت�شادية,  التنمية  وا�شتدامة  مرونة 
وت�جيهات  روؤي������ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  وذل�����ك 
على  دائ��م��اً  احلري�شة  الر�شيدة  القيادة 
و�شع الأ�ش�س ال�شليمة للنم� القت�شادي 
عاماً  للخم�شني  امل�����ش��ت��دام  والج��ت��م��اع��ي 

املقبلة وما بعدها«.
ر�شده  يف  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  معاليه  واأو����ش���ح 
الإماراتي,  ال�شناعي  القطاع  من�  مل�شار 
لنم�ذج  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  امل����م����ي����زات  ح������دد 
التط�ير ال�شناعي يف الدولة من خالل 
رب��ط��ه مب�����ش��ار روؤي����ة الإم�����ارات 2021, 
والتي   2014 لعام  ال�طنية  والأج��ن��دة 
ال���ط��ن��ي��ة يف القطاع  ح���ددت الأول����ي���ات 
العتماد  حيث  م��ن  وخا�شة  ال�شناعي, 
الثقة  على  م�شدداً  املعرفة,  اقت�شاد  على 
تقدماً  �شت�شهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن���ات  ب����اأن 
امل���ؤ���ش��رات الدولية, وه��� ما بداأ  اأك��ر يف 
وزارة  تاأ�شي�س  خ��الل  م��ن  فعلياً  يتحقق 
ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف 

ي�لي� من العام املا�شي 2020 واإطالق 
ا�شرتاتيجيتها لتط�ير القطاع ال�شناعي 

وتعزيز تناف�شيته اإقليمياً وعاملياً.
واأكد معاليه اأن تقدم الدولة يف التقرير 
ال�شرتاتيجية  م�������ش���ت���ه���دف���ات  ي����خ����دم 
والتكن�ل�جيا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال����ط���ن���ي���ة 
الأعمال  بيئة  تهيئة  حيث  من  املتقدمة, 
املنا�شبة واجلاذبة للم�شتثمرين املحليني 
ال�شناعي,  ال����ق����ط����اع  يف  وال����دول����ي����ني 
وتعزيز  ال�طنية  ال�شناعات  من���  ودع��م 
البتكار  ي��ع��زز ج��ه���د  ك��م��ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا, 
وتبني التكن�ل�جيا املتقدمة يف الأنظمة 
تعزيز  ي��دع��م  مب��ا  ال�شناعية,  واحل��ل���ل 
م���ك���ان���ة ال�����دول�����ة وج���ه���ة ع���امل���ي���ة رائ�����دة 

ل�شناعات امل�شتقبل.
ال�����ش��ن��اع��ة يف  “ميتلك ق��ط��اع  واأ����ش���اف: 
الإم��ارات اأ�ش�شاً �شلبة ت�شمل بنية حتتية 
ومنظ�مة  التقنية,  واإم��ك��ان��ات  متقدمة 
الأم����ال  وروؤو�����س  لال�شتثمارات  ج��اذب��ة 

الذكية وامل�ارد الب�شرية, ي�شاف اإىل ذلك 
املزايا التي تقدمها الق�انني والت�شريعات 
ذات ال�����ش��ل��ة, وه���ي ع���ام��ل ت��دع��م جه�د 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�شناعة  وزارة 
�شيك�ن  وال��ت��ي  ا�شرتاتيجيتها,  لتطبيق 
ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة وامل���ع���رف���ة دور 
ع��ل��ى تعزيز  ت��رك��ي��زن��ا  حم����ري فيها م��ع 
امل�شتقبل  �شناعات  يف  ال�طنية  القدرات 
ال�شناعية  ال����ث�����رة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ب��ن��ي 

الرابعة وحل�لها«.
ال�شناعي  الأداء  م�ؤ�شر  تقرير  وي��ه��دف 
القدرة  وق��ي��ا���س  تقييم  اإىل  ال��ت��ن��اف�����ش��ي 
لالقت�شادات  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
رئي�شية, هي  ث��الث��ة حم���اور  م��ن خ���الل 
الب�شائع  وت�شدير  اإن��ت��اج  على  “القدرة 
التكن�ل�جي”,  و”الرتقاء  امل�شنعة,” 
تلك  تنق�شم  ك��م��ا  العاملي”,  و”التاأثري 
ثمانية  اإىل  ب���دوره���ا  ال��ث��الث��ة  امل���ح���اور 

م�ؤ�شرات فرعية.

الأداء  يف  ن�عية  قفزات  التقرير  و�شجل 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي ال�����ش��ن��اع��ي ل�����ش��ال��ح دول����ة 
اأرب���ع م���ؤ���ش��رات فرعية من  الإم����ارات يف 
 31 املركز  من  تقدمت  اإذ  ثمانية,  اأ�شل 
ن�شيب  م�ؤ�شر  يف  عاملياً   17 امل��رك��ز  اإىل 
ال��ف��رد م��ن ال�������ش���ادرات ال�����ش��ن��اع��ي��ة, كما 
 32 امل��رك��ز  اإىل   40 امل��رك��ز  تقدمت م��ن 
ال�شناعية.”  “ال�شادرات  م���ؤ���ش��ر  يف 
م�ؤ�شر  يف   107 املركز  اإىل  تقدمت  كما 
“ح�شة ال�شادرات ال�شناعية من اإجمايل 
ال�شادرات” بعدما كانت يف املركز 115, 
اإىل  اأي�شاً مرتبة واحدة لت�شل  وتقدمت 
املركز 28 عاملياً يف م�ؤ�شر “ن�شيب الفرد 

من القيمة امل�شافة للت�شنيع«.
ومن خالل مبادراتها يف جمال ال�شناعات 
الذكية, وتبني تطبيقات الث�رة ال�شناعية 
الرابعة وحل�لها, وتر�شيخ اأ�ش�س اقت�شاد 
يف  ال�شناعة  م�شاهمة  وزي����ادة  امل��ع��رف��ة, 
وزارة  �شرتكز  الإج��م��ايل,  املحلي  ال��ن��اجت 

على  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�شناعة 
�شائر  يف  ال���ت���ق���دم  م����ن  م���زي���د  حت��ق��ي��ق 

امل�ؤ�شرات الفرعية خالل الفرتة املقبلة.
يف  الأول  امل��رك��ز  احتلت  اأمل��ان��ي��ا  اأن  ي��ذك��ر 
ال�شني  ت��ب��ع��ت��ه��ا   ,2021 ل��ع��ام  امل���ؤ���ش��ر 
واليابان  الأمريكية  املتحدة  وال���لي��ات 
وكانت  ال��ت���ايل.  على  ك���ري��ا  وجمه�رية 
دولة الإمارات ال�حيدة التي ح�شلت على 
امل�ؤ�شر,  �شمن  مرتفع”  “اأداء  ت�شنيف 
جانب  اإىل  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  والثالثة 

تركيا واإ�شرائيل.
واأ�شاد التقرير بنم�ذج دولة الإم��ارات يف 
التنمية ال�شناعية, م�شرياً اإىل اأن الدولة 
واجله�د  امل�����ارد  م��ن  ال��ع��دي��د  خ�ش�شت 
املعرفة من خالل  اقت�شاد  للتح�ل نح� 
دع���م الب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث وال��ت��ط���ي��ر, اإىل 
يت�افق  مب��ا  بالتعليم  ال��ن��ه������س  ج��ان��ب 
وامل���ازن��ة بني  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  م��ع 

تط�ير البنية التحتية وحماية البيئة.

-�صلطان اجلابر: توجيهات القيادة الر�صيدة لتعزيز مرونة وا�صتدامة التنمية ال�صناعية و�صعت الأ�ص�س ال�صليمة لنمو القطاع للخم�صني عامًا املقبلة
- النتائج توؤكد املكانة املتقدمة لالإمارات يف م�صرية حتديث وتطوير القطاع ال�صناعي

- الإمارات ما�صية يف طموحها لت�صبح وجهة عاملية لريادة �صناعات امل�صتقبل وتعزيز اجلاذبية ال�صتثمارية وحتفيز التكنولوجيا املتقدمة

الإمارات الأوىل عربيا والـ30 عامليا يف م�ؤ�سر الأداء ال�سناعي التناف�سي العاملي
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ميديكال اناليتيكال بروفايلينج للتكنولوجيا - ذ م م  
402/403/404/405/310 ملك - ال�شيخة مرمي بنت را�شد  العن�ان : مكاتب 
ال مكت�م ديرة - الرقة - ا�شتدامة A - ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة ,  رقم 
الرخ�شة : 768105 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1251019 مب�جب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�شركة املذك�رة اأعاله , وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/9 وامل�ثق 
اأو  اأي اعرتا�س  2021/8/9  وعلى من لديه  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى 
 : العن�ان  احل�صابات  لتدقيق  الزعابي  ميثاء  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
التجاري  املركز   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - ب��ارك بالي�س  ا�شك�ن  بناية   1101 رق��م  مكتب 
- 1 - هاتف : 8768662-04  حمم�ل : 0555578859 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
العن�ان : مكتب رقم 1101 بناية ا�شك�ن بارك بالي�س - �شارع ال�شيخ زايد - 
املركز التجاري - 1 - هاتف : 8768662-04  حمم�ل : 0555578859 
امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  مب�جب هذا تعلن 
للتكنولوجيا  بروفايلينج  اناليتيكال  ميديكال  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك���ر 
2021/8/9 وامل�ثق لدى  - ذ م م وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر  مطالبة التقدم 
 )45( وذل��ك خالل  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��اله, م�شطحباً 

ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اف �صي ا�س خلدمات ال�صركات - ذ م م  
 - العقاري  وال�شتثمار  للتط�ير  ال�طنية  التنمية  ملك   )1601( مكتب   : العن�ان 
الرخ�شة  رقم   , حم��دودة  م�ش�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�شكل   )B )ا�شتدامة  خليفة  برج 
دائرة  تعلن  هذا  مب�جب   1431382  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   841506  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذك�رة اأعاله , وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/2  وامل�ثق 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/8/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني افينياك�س ايه ايه ا�س اوديتورز  العن�ان : مكتب 
-5578358 106 ملك افينياك�س جروب ليمتد - اخلليج التجاري - هاتف :  رقم 
04 فاك�س : 5578358-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : افينياك�س ايه ايه ا�س اوديتورز
العن�ان : مكتب رقم 106 ملك افينياك�س جروب ليمتد - اخلليج التجاري 
- هاتف : 5578358-04 فاك�س : 5578358-04  مب�جب هذا تعلن 
اأعاله  املذك�ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
قرار  مب�جب  وذل��ك  م  م  ذ   - ال�صركات  خلدمات  ا�س  �صي  اف  لت�شفية 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ثق   2021/8/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/8/2 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله, م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: �صعودي جلف للو�صاطة العقارية   
حممد  زكريا  فار�س  ملك   911 رق��م  مكتب   : العن�ان   541809 الرخ�شة:  رق��م 
�شديق بندقجي - بردبي - اخلليج التجاري - ال�شكل القان�ين : ذات م�شئ�لية 
التنمية  دائ����رة  تعلن   1025502  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  ال��ق��ي��د  رق���م  حم����دودة 
ال�اردة  بال�شركة  اخل��ا���س  الرتخي�س  ال��غ��اء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية 
املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه  اعاله وذلك مب�جب الج��راءات والنظم 
التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد  دائ��رة  التقدم اىل  اي اعرتا�س 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae الل��ك��رتوين 
من  ي�ما   )15( خالل  وذل��ك  الثب�تية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001788/ 
اإىل املحك�م عليه : حممد جمدي حلمى  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ مكتب �شلمى �شعيد الزي�دي للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية وميثلها / �شلمى 

�شعيد الزي�دي يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد 

لذلك , ومبا ان احلكم املطل�ب
تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف : 2671.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممود تيمور   
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002304/ 

اإىل املحك�م عليه : حمم�د تيم�ر 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ الق�شراوي لل�شيارات امل�شتعملة - ذ م م  
املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ  املحك�م له  اأن  اأعاله - ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  يف 

احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي :  
املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 22820.5 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة الع�شاء لتجارة الأدوات الكهربائية  
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002625/ 

اإىل املحك�م عليه : �شركة الع�شاء لتجارة الدوات الكهربائية 
العن�ان : اإمارة ال�شارقة - اأب��شغارة �شارع الإ�شتقالل بناية را�شد �شعيد ال طه مكتب رقم 105 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ تيك�ن املحدودة - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك , ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 465067

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ 
اإعالنك/اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قان�نا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين    AJCFICIREA2021 /0002947 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عمر الدين نيكام الدين
مركز  مقابل    3 رقم  بناية  اجلديدة  ال�شناعية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمه�ل 
�شرطة ال�شناعية الطابق الر�شي �شقة رقم 10 رقم مكاين 4801607363 رقم 
الهاتف 0505492840  انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 2021/9/7 اأمام مكتب 
اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير 
الدع�ى 8( �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/26 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0002096 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شرفراز امان اهلل  
جمه�ل حمل الإقامة : ال�شارقة �شناعية 17  971555683431  

حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/22 بجل�شة  باحل�ش�ر  مكلف  انت 
الدائرة  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة 
الدع�ى  , وتقدمي مذكرة ج�ابية على  ب�ا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  العمالية( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/8/29 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      
را�شد بن عمري املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  308/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

الكلية مرت مربع  امل�شاحة   - 317-1051 البلدية  605 - رقم  الأر���س )رق��م  اأذن بيع مال مره�ن عبارة عن قطعة  م��ش�ع الدع�ي : طلب 
مربع 38,425.98( وما عليها يف منطقة املنخ�ل - بر دبي, باإمارة دبي قدم  الكلية  امل�شاحة   -  3569,89

طالب التنفيذ/ بنك اب�ظبي التجاري واآخرون
عن�انه اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار - بجانب وكالة ت�ي�تا

املطل�ب اإعالنه/ داوود �شيف الدين يعق�ب اليعق�ب
دبي  عن�انه / اإمارة دبي, بر دبي , �شارع ال�شيخ زايد , Grand Mercure Majlis - بجانب حمطة املرتو ابراج المارات,   �س ب 13056 

/ هاتف متحرك : 0507777779 -0507666677 -0507666677 - 0@0
بيع  �شيجرى  اقت�شى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/9/8 امل�افق  الربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ش�ع 
http://www. الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ش��اف��ه  امل��شحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ن�ع العقار : ار�س او البناء قيد الن�شاء - املنطقة : منخ�ل - رقم الر�س 605 - رقم البلدية 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   120.000.000  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   3569.89  : امل�شاحة   -  317-  1051
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  278/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظ�رة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
م��ش�ع الدع�ى طلب اأذن بيع مال مره�ن  عبارة عن 1( العقار رقم 3201 , الطابق 32 , مبنى New Dubai Gate2 , ار�س رقم 6 
الثانية  املنطقة   6 رقم  ار�س   ,  New Dubai Gate2 املنطقة الثانية اخلام�شة , اإمارة دبي )2( العقار رقم 3101 , الطابق 31 , مبنى

اخلام�شة , اإمارة دبي باإ�شتالم مبلغ وقدره 6.278.918.00 درهم.
طالب التنفيذ : البنك العربي - �س م ع - واآخرون - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الإحتاد القادم من اب�ظبي - مبنى دناتا 

- �شقة 1 - على مدخل مكتب مبيعات اخلليج التجاري مكاين 2488387321 وميثله / اأب�بكر �شامل ع��س املنهايل 
 ,  2817 اإم��ارة دبي - بردبي- دبي - �شارع مدينة دبي لالعالم - املقر  املطل�ب اإعالنه ك�شاب ميديا منطقة حرة - ذ م م - عن�انه الإم���ارات - 
2817 - الطابق 28 , مكاين 76711 14123 - 0506587457 -  مبنى برج ال�شذى - �شقة الطابق 28 , مدينة دبي لالإعالم , املقر 
albayanonline@albayan.ae م��ش�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق 2021/9/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
اأنيط بها البيع )�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى م�قعها  اأدناه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار امل��شحة 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخ�ل 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري  301 من قان�ن الإجراءات 
ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يق�م باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة: الثنية اخلام�شة رقم 
الر�س 6 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : دبي جيت - رقم ال�حدة : 3201 - امل�شاحة : 106.49  مرت مربع - التقييم : 916.998.00 

درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
الق�شية رقم 2021/1828 جتاري جزئي - عجمان 

املدعي : دار التم�يل �س م ع 
اىل املدعي عليه : احمد عبداهلل حممد املهب�بي ال�شحي  

جل�شة  عقد  تقرر  لقد  عجمان   - جزئي  جت��اري   2020/1828 رق��م  الدع�ى  يف 
ال�شاعة   2021/9/1 امل���اف��ق  ي���م الرب��ع��اء  اع��اله  ال��دع���ى  امل�شرفية يف  اخل��رة 
�شيتي  �شرياميك  )بناية  الحت��اد  ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  ظهرا,   12.00
رقم  مكتب   - الثالث  الطابق   - دي��رة  �شنرت  �شيتي  خلف  ال�شيد(  لدوات  ال�شياد   -
يرجى  لذا   ,04/2581055 رقم  وفاك�س   04/2588900 رقم  هاتف   ,301
دف�عكم  كافة  اح�شار  م��ع  اأع���اله  امل��ذك���ر  امل���ع��د  م��ن ميثلكم يف  او  منكم احل�ش�ر 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلرة يف الدع�ى
اخلبري املحا�صبي / امل�صريف 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

دعــــــوة
اإجتماع اخلربة امل�شرفية الأول

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان ال�شيد : حممد 
يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   : اجلن�شية   , حممد  �شليمان  خلفان 
اطارات  لت�شليح  اخلبه  التجاري خدمات  ال�شم  البالغه %100 يف  )ت�ن�ازل( يف ح�شته 
ال�شيارات, تبديل زي�ت املركبات  اإط��ارات  , ن�شاط الرخ�شة ت�شليح وتركيب  ال�شيارات 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف خ�رفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 
241088 ال�شادرة بتاريخ 1990/06/17 يف دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان. اإىل/
ال�شيد هالل مياه ن�ر مياه , اجلن�شية بنغالدي�س. اىل ال�شيد/ هالل مياه ن�ر مياه , 
العدل يف مدينة خ�رفكان  الكاتب  بان  : بنغالدي�س. ليكن معل�ما للجميع  اجلن�شية 
ا�شب�عني  انق�شاء  املذك�ر بعد  ال�شاأن يف املحرر  بالت�شديق على ت�قيعات ذوي  �شيق�م 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7091(

FASTTRACK EQUIPMENT RENTAL CO. L.L.C  .مقدم من املخطرة : �شركة فا�شت تراك لتاأجري الآلت واملعدات �س.ذ.م.م
عن�انها, اإمارة دبي - منطقة جبل علي ال�شناعية الأوىل - نف�س بناية كاندا�س جروب, هاتف 048855711 ,  فاك�س 048855712, 

متحرك 0503686287, رقم مكاين 0830765825 
MODULAR CONCEPTS L.L.C .شد / املخطر اليها الأوىل : م�دلرك�ن�شبت�س �س.ذ.م.م�

 MANOJ THANDASSERY DHARMAN - املخطر اليه الثاين : مان�ج تاند�شريى دهارمان - هندي اجلن�شية
عن�انهما : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - جممع دبي لالإ�شتثمار - تكن�بارك- مقابل مطار املكت�م - هاتف رقم 048841118 - 

فاك�س رقم 048841118 - متحرك رقم 058623270 - رقم مكاين 1054466885 
امل��ش�ع 

فاأن املخطرة ت�د التاكيد على املخطر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املعلق بذمتهما وامل�شح�ب على حبيب بنك اي جي 
واملرتد من  درهما(,  األف  واأربع�ن  درهما )خم�شة   45,000,00 وقدره  2021/7/25 مببلغ  بتاريخ  ورقمه )002305(  زي�ريخ 
ال�فاء بقيمته لغاية  املذك�رو ولزال���ا متخلفني عن  باملبلغ  اليهما لزالت م�شغ�لة  البنك ب�شبب غلق احل�شاب, وملا كانت ذمة املخطر 
بالت�شامن  وتلزمهما  اإليهما  املخطر  تنذر  املخطرة  ف��اإن  املتكررة,  ال�دية  املطالبات  من  الرغم  على  قان�ين  عذر  اأو  مرر  دون  تاريخه 
اأيام )5(  بذمتهما خالل خم�شة  واملرت�شد  درهما(  األف  واأربع�ن  )خم�شة  درهماً   45,000,00 �شداد مبلغ وقدره  ب�شرورة  والتكافل 
اإىل �شاحات الق�شاء لتخاذ ما يلزم  اإ�شتالمهما هذا الإخطار, ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام ال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ  من تاريخ 
من اإج��راءات تكفل لها حق�قها القان�نية والتعاقدية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة, ف�شال عن ت�شمني مطالبتها بالر�ش�م 

وامل�شاريف والفائدة القان�نية 12% من تاريخ الإ�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7093(

PERFECT COATING PAINTS TR. LLC  .مقدم من املخطرة : الأطلية املمتازة لتجارة الأ�شباغ ذ م م
هاتف   ,2005980225 رق���م  م��ك��اين   -  8 رق���م  مبنى   , 17اأ  ���ش��ارع   - ال��ث��ال��ث��ة  ال�شناعية  ال��ق���ز  منطقة   - دب���ي  اإم����ارة   : ع��ن���ان��ه��ا 

فاك�س 048852913 , متحرك رقم 0503686287  048852912
 INSETTER INTERIORS L.L.C .شد / املخطر اليها الأوىل : ان�شيتري انترييز �س.ذ.م.م�

 SREELESH CHALIL  املخطر اليه الثاين : �شريلي�س �شاليل �شريدهار اك�روب - هندي اجلن�شية
عن�انهما : اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س ال�شناعية 5 - م�شت�دع رقم 5 اإ�س - ملك م�ؤ�ش�شة دبي العقارية - رقم القطعة 248 - 396  
0588334372 - �شندوق بريد  042736328 - متحرك رقم  042233410 - فاك�س رقم   / 042396525 هاتف رقم 

اإ.ع.م. دبي   -  93088
امل��ش�ع / فاأن املخطرة ت�د التاأكيد على املخطر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املعلق بذمتهما وامل�شح�ب على بنك دبي 
البنك ب�شبب عدم كفاية  7,985,19 درهما, واملرتد من  التجاري ورقمه )000069( يف تاريخ )2020/12/15( مببلغ وقدره 
الر�شيد, وملا كانت ذمة املخطر اليهما لزالت م�شغ�لة باملبلغ املذك�ر ولزال�ا متخلفني عن ال�فاء بقيمته لغاية تاريخه دون مرر اأو عذر 
قان�ين على الرغم من املطالبات ال�دية املتكررة, فاإن املخطرة تنذر املخطر اإليهما وتلزمهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهم ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره 7,985,19 درهماً )�شبعة اآلف وت�شعمائة وخم�شة وثمان�ن درهماً وت�شع ع�شرة فل�شاً( واملرت�شد بذمتهمت خالل 
خم�شة اأيام )5( من تاريخ اإ�شتالمهما هذا الإخطار, ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام بال�شداد فاإن املخطرة �شتلجاأ اإىل �شاحات الق�شاء 
لتخاذ ما يلزم من اإجراءات تكفل لها حق�قها القان�نية والتعاقدية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة, ف�شال عن ت�شمينه الر�ش�م 

وامل�شاريف والفائدة القان�نية 12% من تاريخ ال�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  1- ريني�ص برتوكيم م م ح و 2- هيتي�شكو 
مار جينوبهاى جينوبهاى ميهتا مالك املدعي عليها الوىل وكفيل ال�شامن ملديونيتها  

)كلي( جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001351/ 
اإىل : ريني�س برتوكيم م م ح

العن�ان : مبنى مكاتب التاأجري رقم 38 مكتب رقم 38G 02 املنطقة احلرة باحلمرية اإمارة ال�شارقة �س.ب:42168
هيتي�شك� مار جين�بهاى ميهتا مالك املدعى عليها الوىل وكفيل ال�شامن ملدي�نيتها

العن�ان : مبنى مكاتب التاأجري رقم 38 مكتب رقم 38G 02 املنطقة احلرة باحلمرية اإمارة ال�شارقة �س.ب:42168
حيث انه بتاريخ 2020/12/24 قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك

ل�شالح املدعي املنفذ بنك م�شر - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
املطل�ب    احلكم  ان  , ومبا  لذلك  املحدد  الر�شم  ودف��ع  املذك�ر  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذك�ر  له  املحك�م  اأن  ومبا 
 %6.5 86.142.612 درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 
على املبلغ ال�ارد يف منط�ق احلكم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( 
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7092(

 KANDAS INTERIORS DECORATION L.L.C  .املنذرة : كاندا�س للديك�ر الداخلي ذ.م.م
عن�انها, اإمارة دبي - منطقة جبل علي ال�شناعية الأوىل - نف�س بناية كاندا�س جروب, هاتف 048855711 ,  فاك�س 048855712, 

متحرك 0503686287, رقم مكاين 0830765825 
 PREPLAN TECHNICAL SERVICES LLC .املنذر اليها الأوىل : يريبالن للخدمات الفنية �س ذ م م

املنذر اليه الثاين: حممد �شهباز حممد اليا�س – باك�شتاين اجلن�شية
 MUHAMMAD SHAHBAZ MUHAMMAD ILYAS

عن�انهما : اإمارة دبي - منطقة واحة ال�شيلك�ن - برج يل �ش�لري�م - الطابق اخلام�س - مكتب رقم 503 - هاتف رقم 042396525 
- فاك�س رقم 042736328 - متحرك رقم 0554534285/0554512231 - رقم مكاين 3846279447

امل��ش�ع 
فاأن املنذرة ت�د التاكيد على املنذر اإليهما وتطالبهما ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املعلق بذمتهما وامل�شح�ب على بنك راأ�س اخليمة ال�طني 
ب�شبب غلق احل�شاب, وملا كانت  البنك  , واملرتد من  20,000,00 درهما  2021/2/15 مببلغ وقدره  بتاريخ  ورقمه )000672( 
ذمة املنذر اليهما لزالت م�شغ�لة باملبلغ املذك�رو ولزال متخلفني عن ال�فاء لغاية تاريخه دون مرر اأو عذر قان�ين على الرغم من 
املطالبات ال�دية املتكررة, فاملنذرة تنذر املنذر اإليهما ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد واملعلق بذمتهما وقدره 20,000,00 درهماً )ع�شرون 
الف درهما( وذلك خالل خم�شة اأيام )5( من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار, ويف حال عدم مبادرتهما بال�شداد فاإن املنذرة �شتلجاأ اإىل �شاحات 
الق�شاء لتخاذ ما يلزم من اإجراءات تكفل لها حق�قها القان�نية والتعاقدية مع عدم امل�شا�س باأي حق اآخر للمخطرة, ف�شال عن ت�شمني 

مطالبتها بالر�ش�م وامل�شاريف والفائدة القان�نية 12% من تاريخ الإ�شتحقاق حتى متام ال�شداد ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7658(
املنذر : م�شنع ال�شده للبال�شتيك - �س ذ م م

- رخ�شة جتارية 28345  POWER PLASTIC FACTORY-LLC
امل��ن�����ذر ال��ي�����ه : م���ه��ان�����ان ك���ت���ل������ث ف��الف��ي�����ل - ه��ن�����دي اجل��ن�����ش��ي��ة - ه���ي�����ة رق�م 

784196194720684
وذلك   ,  )1339382,14( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من الن�شر, وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 
املنا�شب  التع�ي�س  واملطالبة  الأداء  اأم��ر  وا�شت�شدار  حقه  له  حتفظ  التي  القان�نية 
عن اي عطل او �شرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف 

التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7050(

املخطر: ال�شيافة لل�شياحة ) �س.ذ.م(
�شد / املخطر اليه : �شفيه فقل�

بناء عليه , فاإن الدائنة متهل املدينه خم�شة اأيام من تاريخ العالن 
درهم(  األ���ف  )م��ائ��ة  دره���م   100,00 ال��ب��ال��غ  ال�شيك  قيمة  ل�����ش��داد 
اأمراأ  وكلفتها بال�فاء بكامل املبلغ , و حيث تعتزم الدائنه ا�شت�شدار 
بالأداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدينه بال�فاء بقيمة الدين , مع 
حتميل املدينه كافة ر�ش�م وم�شروفات التقا�شي بالإ�شافة اىل مقابل 

اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7066(
امل��ن��ذر : ال��ط��ري��ق ال��ب��اه��ر ل��ل��ت��ج��ارة - ذ م م ف����رع  - ال�����ش��ادرة ل��ه��ا رخ�����ش��ة جت��اري��ة رقم 
CN-1038011-1 عن دائرة التنمية الإقت�شادية يف اب�ظبي وميثلها ال�شيد/ راجان 

كافيل فالبيل مب�جب وكالة م�شدقة حتت رقم 2155002298 
املنذر اليه : طائف املدينة للمقاولت - ذ م م 

ورخ�شة جديدة با�شم / الراق الليل ملقاولت البناء - �س ذ م م 
الف  و�شبعة   دره��م )ملي�ن  مبلغ )1,007,245,84(  ب�شداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
ايام  اق�شاها خم�شة  م��دة  خ��الل  فل�س(  وثمان�ن  واربعة  دره��م  وارب��ع���ن  ومائتان وخم�شة 
من الن�شر , واإل �شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ الإجراءات الق�شائية التي حتفظ له حقه 
ر�ش�م  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التع�ي�س  مع  باملبلغ  واملطالبة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 447 ل�شنة 2016 و 339 ل�شنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
 املنفذ �شده /  1- ل�ل�ه عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي  , 2- لىلء الن�ار للتجارة العامة “فرع ال�شارقة”

الن�ار للتجارة العامة واملقاولت  4- زيد عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي ليلء  �شركة   -3
عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي عدنان   -6 الرفاعي   احمد  ال�شيد  عبداملجيد  عبدال�هاب  �شهيب   -5

احمد الرفاعي  8- علي عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي ال�شيد  عبداملجيد  عبدال�هاب  احمد   -7
مرمي عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 10- حمم�د عبدال�هاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي  -9

ل�شالح طالب التنفيذ / بنك المارات دبي ال�طني
ل�شالح طالب التنفيذ/بنك الإمارات دبي ال�طني - تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني على 
م�قع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ي�م الأربعاء امل�افق 2021/9/15 
وذلك لبيع العقارين العائد ملكيتهما للمحك�م عليه واأو�شاف العقارات على النح� التايل : - العقار رقم 40 ملك مبنطقة املجاز باإمارة 
يت�جب  دره��م(  الف  و�شبع�ن  و�شبع�ن ملي�ن وثالثمائة وخم�شة  درهم )مائة وثمانية   178,375,000  : التثمني  ب�شعر   , ال�شارقة 
املقدر للعقار. فعلى من  الثمن  20% من  او مب�جب �شيك م�شدق بقيمة  بتاأمني نقدي  ان يتقدم  باملزايدة  بالإ�شرتاك  الراغب  على 
www. للمزادات  امل�قع اللكرتوين لالإمارات  او  باملحكمة  والبي�ع  ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلج�زات  او  بال�شراء  يرغب 
من  ي��رره  مبا  اإي��اه  معززا  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  م�عد  قبل  وذل��ك   emiratesauction.ae

م�شتندات قبل امل�قع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الورده لتجارة املعدات الطبية  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003196/ 

اإىل املحك�م عليه : ال�رده لتجارة املعدات الطبيه
العن�ان : ال�شارقة الريم�ك 0558996119 0555393040 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ و�شيم اكرام حممد اكرام �ش�دري - اجلن�شية : باك�شتاين   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 39708  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005278 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شالة بيت اخلري للمزادات - �س ذ م م ي  
جمه�ل حمل الإقامة : ال�شارقة �ش�ق احلراج على �شارع ال�شيخ حممد بن زايد قبل ج�شر وا�شط 

هاتف 0547377210  0555592297 0509359928  
املطالبة تنفيذ عقد بيع ال�شيارة وقيمته 3500 ونقل ملكية ال�شيارة اىل ا�شم امل�شرتى وخماطبة 
املرور لنقل املخالفات اىل ا�شم امل�شرتي من تاريخ بيع ال�شيارة - الزام املدعي عليه بدفع الر�ش�م 
وامل�شروفات واتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�ش�ر بجل�شة 2021/9/5 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى 
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 10( �شخ�شيا 
او ب�ا�شطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله 

- ب��شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/24 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• دبا احل�سن-الفجر:

برامج وفعاليات متن�عة اأفادت امل�شاركني وجتاوزت 106 فعالية اأ�شدل نادي 
دبا احل�شن الريا�شي الثقايف ال�شتار عن زخم اأن�شطته لفعاليات برنامج �شيف 
وم�شاركة  وح�ش�را  تفاعال  حققت  والتي  غري"  الفرتا�شي"عطلتنا  ال�شارقة 

لفتة من قبل ال�شباب والن�سء ط�ال �شهر اأغ�شط�س.
 الفعاليات اأبرزت جناحا ي�شاف لكافة الرامج ال�شيفية التي يطرحها جمل�س 
ال�شارقة الريا�شي لكافة الأندية ليك�ن نادي دبا احل�شن عالمة فارقة يف كافة 

الأن�شطة ال�شيفية املنفذة .
اأقيم الرنامج يف الفرتة من 1 اإىل 26 اأغ�شط�س؛ وب�شراكة جمتمعية مع 10 
امل�اطنني  الأبناء والبنات  201  من  م�ؤ�ش�شات, حيث �شارك يف فعالياته عدد  
واملقيمني من داخل الدولة و خارجها م�شتهدًفا الفئة العمرية 8 اإىل 16 عاًما 

.
 وقد جنح النادي يف تقدمي  106 فعالية ريا�شية وثقافية وفنية وجمتمعية 

قدمت عن بعد من خالل املن�شة املرئية  Zoom   على مدار 4 اأ�شابيع  .
واختتمت فعاليات الرنامج ال�شيفي بحفل ختامي افرتا�شي حيث وجه  اأحمد 

عبد اهلل النقبي,  رئي�س اللجنة الثقافية واملجتمعية كلمة �شكر واعتزاز للجميع؛ 
وذلك مل�شاهمتهم يف جناح الرنامج.  

ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن الأ���ش��ب��اب الأ�شا�شية يف جناح  امل��ب��ذول��ة   وث��م��ن النقبي اجل��ه���د 
يف  للفائزين  وب��ارك  املتميزين,  هناأ  كما    , اأهدافه  وحتقيق  ال�شيفي  الرنامج 
امل�شابقات, وامل�شاركني من اأولياء الأم�ر واأبنائهم, وجميع منفذي الرنامج من 

مدربني واأ�شاتذة وم�شرفني ومتط�عني.
ويف ختام احلفل جرى تكرمي امل�ؤ�ش�شات امل�شاركة, والفائزين يف م�شابقة القراآن 

الكرمي, وم�شابقة املعلق امل�ه�ب, وامل�شابقات الي�مية

••  اأبوظبي –الفجر:

الإمارات"  "حماربي  بط�لت  تع�د 
ل��ل��ف��ن���ن ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة اإىل 
ن�شختيني  باإقامة  جم��دداً,  ال�اجهة 
وحتت�شن   ,22–  21 متتاليتني 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا ع�شاق  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����ش��ات 
�شالة  وال��ع��امل,  املنطقة  يف  اللعبة 
العا�شمة  يف  اأرينا"  ج�جيت�ش�   "
امل�شجعني.    ب���ح�������ش����ر  اأب�����ظ����ب����ي, 
ال���ري���ا����ش���ي���ة منظم  ب���امل���ز  وت�����ش��ع��ى 
ال���ش��ت��م��رار يف حتقيق  اىل  احل���دث 
وبح�ش�ر  مبهر  بتنظيم  الإجن��ازات 
اللعبة من  ل��الإب��ط��ال وجن���م  مميز 
الدول العربية والعاملية, واإىل تعزيز 
الفن�ن  ع��ا���ش��م��ة  اأب���ظ��ب��ي  ح�����ش���ر 

القتالية املختلطة اجلديدة.  
للبط�لة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�����دت 
لإقامة  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  اك��ت��م��ال 
البط�لة   21 الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ال���راب���ع���ة ي�����م اجل��م��ع��ة 3 

الن�شخة   22 الن�شخة  و  �شبتمر, 
ال���دول���ي���ة ي�����م ال�����ش��ب��ت ال���راب���ع من 
اآخ����ر  اأن  ي���ذك���ر  و  ن��ف�����ش��ه,  ال�����ش��ه��ر 
ن�شختني للحدث نظمتا ي�مي 18و 

املا�شي.   ي�ني�  من   19
امل��ق��ات��ل��ني العرب   واك��ت��م��ل و���ش���ل 
امل�شاعدة  الفنية  والفرق  والدوليني 
العا�شمة  اإىل  العامل  دول  �شتى  من 
ال�شحية  الإج����راءات  وف��ق  اأب�ظبي 
املتبعة التي تت�شمن اإجراء الفح��س 

الطبية واحلجر ال�شحي.  
ومن املقرر م�شاركة عدد مقدر من 
جن�م واأبطال اللعبة من الذين �شبق 
بالإ�شافة  احل��دث  يف  الت�اجد  لهم 

لهم  ي�شبق  مل  اآخرين  م�شاركة  اىل 
الت�اجد يف احلدث الذي بات يجذب 
الأب���ط���ال م��ن �شتى ال������دول.   ومن 
اأك���د ف�����ؤاد دروي�����س الرئي�س  ج��ان��ب��ه 

الريا�شية  ب��امل��ز  ل�شركة  التنفيذي 
اكتمال  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س 
اىل  م�شرياً  للحدث,   التح�شريات 
م�شاركة  ت�شهد  �ش�ف  البط�لة  اأن  

اللعبة,  اأب���ط���ال وجن�����م  م���ن  ن��خ��ب��ة 
على  وح��ر���ش��ه��م   روؤي��ت��ه��م  لتعك�س 
البط�لت  اأف�شل  تقدمي  م�ا�شلة 
والتنظيمي,  الفني  امل�شت�يني  على 

اأب�ظبي  وري������ادة  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
للفن�ن  ج���دي���دة  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���ش��م��ة 

القتالية املختلطة.  
واأع���ل���ن دروي�������س ع���ن ع��ق��د م�ؤمتر 

�شحفي  ي���م الأرب��ع��اء امل���اف��ق  31 
اأغ�����ش��ط�����س اجل������اري , ي��ك�����ش��ف من 
البط�لة  تفا�شيل  كافة  عن  خالله 

واملقاتلني امل�شاركني يف اأب�ظبي.  

•• الذيد-الفجر:

اأنهى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الذيد الريا�شي مع�شكره الذي اأقامه يف 
اإك�شاب لعبيه  �شربيا بنجاح وحقق خالله نتائج طيبة ف�شال عن جناحه يف 
اأهدافه  املع�شكر  اأن حقق  بعد  الريا�شي  للم��شم  ا�شتعداداً  الحتكاك واخلرة 

للجهاز الإداري والفني .
وعاد الفريق م�شاء اأم�س بعد اأن و�شل اإىل مطار دبي قادما من مع�شكر �شربيا 
التدريبي وكان يف ا�شتقبالهم كاًل �شعادة �شامل حممد بن ه�يدن رئي�س جمل�س 
لنادي  التنفيذي  املدير  �شامل  خلف  حم�د  الدكت�ر  يرافقه  الذيد  ن��ادي  اإدارة 

الذيد ومت ت�زيع ال�رود على ال�فد
واأقام الفريق خالل فرتة ت�اجده يف مع�شكره التح�شريي الذي بداأ يف الثامن 
من �شهر اأغ�شط�س وت�ا�شل على مدى ثالثة اأ�شابيع عددا من املباريات ال�دية 
�شملت خم�س مباريات ا�شتعداداً ملناف�شات امل��شم املقبل لدوري الدرجة الأوىل 
والدور التمهيدي لكاأ�س رئي�س الدولة. وجنح املع�شكر يف تاأهيل الفريق الأول 
واإعداده للم��شم الريا�شي اجلديد بقيادة مدرب الفريق ال�طني وليد عبيد 
وم�شاعده ح�شن علي البل��شي وي�شم اجلهاز الفني يتاألف من الالعب الدويل 
ومدرب  ن��زار  وحممد  الت�ن�شي  كمال  وامل��درَب��ني  اإبراهيم  علي  ح�شن  ال�شابق 
احلرا�س امل�شري حممد علي يف ظل طم�ح اإدارة النادي واجلماهري يف حتقيق 

ال�شتعداد الأمثل لالعبني بدنيا وفنيا لل��ش�ل اإىل اجلاهزية التامة .

نادي دبا احل�سن الريا�سي ي�سدل ال�ستار عن فعالياته ال�سيفية بعد جناح كبري بربامج وفعاليات متن�عة بلغت 106 فعاليات

فوؤاد دروي�س: باملز الريا�صية  تكمل التح�صريات والنطالقة اجلمعة  

»حماربي الإمارات« تع�د لل�اجهة من جديد بن�سختني عربية ودولية  

الفريق الأول لكرة القدم لنادي الذيد يع�د من مع�سكره يف �سربيا بعد خ��ش 5 مباريات ودية

•• ال�سارقة-وام:

اختتمت جلنة احلكام والقان�ن باحتاد الإمارات لكرة اليد مع�شكرها التدريبي 
الذي اأقامته ل� 27 حكما ومراقبا فنيا ا�شتعدادا للم��شم الريا�شي اجلديد 

بنادي دبا احل�شن خالل الفرتة من 26 اإىل 28 اأغ�شط�س اجلاري.
اإدارة الحتاد رئي�س  ووجه عبد ال�شالم ربيع املحريبي نائب رئي�س جمل�س 

برئا�شة  احل�����ش��ن  دب���ا  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�شكر  اللجنة 
للحكام خالل  والت�شهيالت  ت�فري اخلدمات  على  الدرمكي  بغداد  اإبراهيم 

مع�شكرهم.
احلكام  اأداه  ال��ذي  والبدين  الفني  امل�شت�ى  على  ر�شاه  املحريبي عن  وعر 
املع�شكر لن يك�ن الأخ��ري, لأن اللجنة  اأن هذا  املع�شكر, م�ؤكدا  خالل فرتة 

اأعدت اأجندة تدريبية م�شتمرة ومتن�عة للحكام ط�ال امل��شم الريا�شي.

ختام ناجح ملع�سكر اإعداد حكام كرة 
اليد للم��سم اجلديد

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9365

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/01 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده فور يو جيم �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                 الو�صف  

 24,300                                      معدات �صاله ريا�صيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8277

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/06 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
�صده العارف و�صريو�س للتجارة العامة )�س. ذ. م. م( + كرامت اهلل حممد ا�صحق زجنرب و او�صاف 

املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                          الو�صف  

 180,010                                                  حقائب متنوعه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شافت حلبة مر�شى يا�س 15 �شيدة اإماراتية من هاويات 
الفتتاحية  ال��دورة  فعاليات  يف  للم�شاركة  ال�شباقات  ريا�شة 
الدولة  احتفال  اإط��ار  للكارتينج وذلك يف  الفرا�شة  كاأ�س  من 

بي�م املراأة الإماراتية.
زون  كارت  يا�س  م�شار  على  اأقيما  �شباقني  البط�لة  و�شهدت 
حيث  واح���ًدا,  كيل�مرًتا  البالغ  بط�له  اأدن����ك,  من  امل��دع���م 
اأج������اء م��ث��ال��ي��ة, لتح�شد  اح��ت��دم��ت خ��الل��ه��م��ا امل��ن��اف�����ش��ة يف 

حنان البادي الف�ز, ويختتم احلدث املميز مبرا�شم التت�يج 
املراكز  �شاحبات  للمت�شابقات  واجل���ائ��ز  ال��ك���ؤو���س  وت��ق��دمي 

الثالثة الأوىل.
ب��امل�����ش��ارك��ة يف هذا  ك��ث��رًيا  "�شعدت   : ال���ب���ادي  وق��ال��ت ح��ن��ان 
احلدث املميز برفقة اأخ�اتي الإماراتيات الرائدات, وفخ�رة 
الي�م  ف��ائ��زات  املت�شابقات  جميع  ول��ك��ن  ال��ف���ز..  ب��ه��ذا  ج���ًدا 
املميز,  احلدث  هذا  من  الفتتاحية  الن�شخة  يف  مب�شاركتهن 
واأتطلع قدًما لتط�ير نف�شي من اأجل احلفاظ على الف�ز يف 
الدورات القادمة, ويف ظني اأن هذه البط�لة قامت بدور كبري 

واأج�ائها  ال�شيارات  �شباقات  بريا�شة  ال�شيدات  تعريف  يف 
التنفيذي  الرئي�س  النعيمي,  �شيف  املمتعة". من جانبه قال 
"�شعدنا  ال�شيارات:  ريا�شة  لإدارة  اأب�ظبي  ل�شركة  بالإنابة 
والعمل  فعالياتنا,  قائمة  اإىل  املميز  احل���دث  ه��ذا  باإ�شافة 
والل�اتي  امل�اهب  �شاحبات  الإماراتيات  ال�شائقات  دعم  على 

يناف�شن يف ريا�شة �شباق ال�شيارات ".
�شباق  ل�شت�شافة  ا�شتعداداتها  يا�س  مر�شى  حلبة  وت�ا�شل 
 ,2021 لعام  اأب�ظبي  يف  الكرى  للطريان  الحت��اد  جائزة 

والذي تقام فعالياته من 9 حتى 12 دي�شمر.

حنان البادي تف�ز ببط�لة كاأ�ش الفرا�سة للكارتينج بحلبة يا�ش

»ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ش« يت�سدر »ج�جيت�س� الرباعم« ويرفع ر�سيد ميدالياته لـ 260

•• ال�سارقة -وام:

ت�شدر فريق نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س باجل�جيت�ش� املركز 
الأول يف بط�لة الإمارات التن�شيطية للراعم وال�اعدين لالعبني ال�شغار 
العا�شمة  يف  اأرينا  ج�جيت�ش�  يف  للج�جيت�ش�  الإم���ارات  احت��اد  نظمها  التي 
اأب�ظبي مب�شاركة فئات الراعم والنا�شئني واليافعني يف الأحزمة الأبي�س 
 59 النادي  لعبي  اأح��رز  حيث  والأخ�شر  والرتقايل  والأ�شفر  والرمادي 
18 ميدالية ذهبية  وب�اقع  100 لعب ولعبة  اأ�شل  ميدالية مل�نة من 

و30 ف�شية و11 برونزية.
الها�شمي  املنعم  الي�م اخلتامي للبط�لة ح�ش�ر كٍل من �شعادة عبد  و�شهد 
لرئي�س  الأول  النائب  للج�جيت�ش�  والآ�شي�ي  الإماراتي  الحتادين  رئي�س 
الحتاد الدويل ونائبه �شعادة حممد �شامل الظاهري و�شعادة العميد حممد 
ال�شي�ف  اإدارة الحت��اد وع��دد من  دمل���ج الظاهري ع�ش� جمل�س  حميد بن 

وممثلي ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني لالحتاد.
وذهنية  فنية  م�شت�يات  املل�نة  بامليداليات  الفائزين  ال��ن��ادي  اأب��ن��اء  واأظ��ه��ر 
عالية تعك�س مدى الهتمام التدريبي الذي ي�ليه اجلهازين الفني والإداري 
امليداليات  عدد  من  رفع  ما  الإدارة  جمل�س  قبل  من  لهم  الدائمة  واملتابعة 
260 ميدالية ..  2021 اإىل  اأحرزها لعبي النادي يف العام احلايل  التي 
البط�لت  خمتلف  يف  مل�نة  ميدالية   454 الإجمايل  العدد  اأ�شبح  بينما 
2019 مما يعك�س الدعم الكبري ملجل�س  اإ�شهار اللعبة يف النادي منذ  منذ 

ال�شارقة الريا�شي واحتاد اجل�جيت�ش� وجه�د اأ�شرة النادي.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الع�ي�س  الرحمن  عبد  اأحمد  �شعادة  تقدم  جهته  من 
احتاد  ولإدارة  الكبري  للدعم  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س  بال�شكر  ال��ن��ادي 
اجل�جيت�ش� للجه�د التي يبذلها لتط�ير اللعبة .. وبارك لالعبني املت�جني 
ال�شع�د ملن�شات  اأوف��ر ملن مل يتمكن من  .. متمنيا حظا  املل�نة  بامليداليات 
باإ�شراف  النادي  ملدربي  التدريبية  بال�شتفادة من اجله�د  الدولية  التت�يج 

املدير الفني اإبراهيم احل��شني ومدربيه .
واأو�شح اأن اإدارة النادي اأخذت على عاتقها الهتمام بجميع منت�شبي النادي 
تنفيذا لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة باأن تك�ن الريا�شة اأ�شل�ب حياة مثمر 

وانطالقا من �شعار النادي " اأولدي وباأحفظهم".
من ناحيته اأ�شاد خالد الناخي ع�ش� جمل�س اإدارة النادي م�شرف اجل�جيت�ش� 
..وا�شفا  بالبط�لة احلالية  البط�لت وعززها  النادي يف خمتلف  مبكا�شب 
منجزات بط�لة الراعم وال�شغار بالعم�د الفقري من حيث حتقيقها نتائج 
مثنيا   .. امل�شتقبل  يف  الأخ���رى  ال�شنية  الأع��م��ار  بط�لت  خمتلف  يف  مميزة 
على جه�د اأ�شرة الفريق من مدربني واإداريني واأولياء اأم�ر وو�شف تكامل 

اجله�د التدريبية والإدارية اأنها �شر كل جناح.
بدوره اأكد عبد العزيز احلمادي مدير التدريب الريا�شي اأن النتائج احلالية 
ي�ا�شل  حيث  ولعباته  النادي  لعبي  حققها  اأخ��رى  لنجاحات  امتداد  هي 

نتائجها  حت�شم  مل  التي  البط�لت  م��ن  بعدد  املناف�شات  خ��س  منت�شبيه 
وماتزال م�شتمرة حيث يحل اأول يف كاأ�س نائب رئي�س الدولة حتت 16 �شنة 
للبنني وحتت 18 �شنة للبنات وثالث دوري "اأم الإمارات" حتت 18 �شنة ما 
قاد اإىل اأن يحتل النادي املركز يف الت�شنيف املحلي والدويل و املركز ال� 12 

عامليا والثالث اآ�شي�يا واإماراتيا .
ي�شار اإىل اأن اأبرز جناحات اجل�جيت�ش� التي حققها النادي يف العام 2021 
وت�شدره  اجل�جيت�ش�  ملحرتيف  اأب�ظبي  لرابطة  املحلي  ل��دوري  بط�لة  يف 
يف  الثاين  املركز  وحتقيق  ال��راع��م  لالعبني  التن�شيطية  الإم���ارات  بط�لة 
بط�لة اأب�ظبي الدولية ملحرتيف اجل�جيت�ش� ف�ق 16 �شنة واملركز الثالث 
العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  يف  وال��راب��ع  لالأ�شاتذة  العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  يف 
للنا�شئني واملركز الثامن يف بط�لة اأب�ظبي غراند �شالم الدولية من اأ�شل 
العاملية ملحرتيف اجل�جيت�ش�  اأب�ظبي  التا�شع يف بط�لة  65 فريقا واملركز 

من اأ�شل 93 فريقا.

كازاخ�ستان يف  الآ�سي�ية  البط�لة  يف  الإمارات  رماية  ميثل�ن  لعبني   4
•• دبي-وام:

للرماية  الإم����������ارات  احت������اد  اأق�������ام 
للرماة  م�شت�ى  حتديد  اختبارات 
امل��ا���ش��ي يف نادي  ن��ه��اي��ة الأ����ش���ب����ع 
بال�شارقة,  الريا�شي  الثقايف  الزيد 
املر�شحني  ال���الع���ب���ني  لخ���ت���ي���ار 
الآ�شي�ية  البط�لة  يف  للم�شاركة 
خالل  كازاخ�شتان  يف  �شتقام  التي 

�شبتمر   20 اإىل   10 من  الفرتة 
املقبل.

واأك������د ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل ����ش���امل بن 
ي���ع���ق����ب الأم���������ني ال�����ع�����ام لحت�����اد 
اأن الحتاد اعتمد معايري  الرماية 
البط�لت  يف  لال�شرتاك  وا�شحة 
واأبرزها  ال��دول��ي��ة,  امل��ح��اف��ل  بكافة 
امل�����ش��ارك��ة م��ن اأج���ل امل��ن��اف�����ش��ة على 
ولي�س  والألقاب,  امليداليات  ح�شد 

م�شريا  امل�����ش��رف,  التمثيل  جم���رد 
اإىل اأن نتائج منتتخب الإم��ارات يف 
امل�شت�يات  على  ال�شابقة  امل�شاركات 
هي  والعاملية  وال��ق��اري��ة  الإقليمية 
ال��ت��ي دف��ع��ت الحت�����اد ل������ش��ع تلك 
املعايري مبا ي�شتجيب ل�شرتاتيجية 
اإىل  الهادفة  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 
النتائج  وحت�شني  اللعبة,  تط�ير 
الإم����ارات من  اأن  ال��دول��ي��ة, خا�شة 

الدول الق�ية والرائدة يف الرماية 
على امل�شت�يني الآ�شي�ي والعاملي.

وقال:" اعتمدنا ال�شفافية الكاملة 
يف اخ��ت��ي��ار ع��ن��ا���ش��ر امل��ن��ت��خ��ب التي 
البط�لة  يف  ال������دول������ة  ����ش���ت���م���ث���ل 
ك��ازاخ�����ش��ت��ان, حيث  الآ���ش��ي���ي��ة يف 
وال�شيدات  للرجال  بط�لة  اأقمنا 
اأن��دي��ة يف وق���ت واح���د ي�مي   4 يف 
20 اأغ�شط�س اجل��اري, هي  و   19

والرماية  للفرو�شية  العني  اأن��دي��ة 
واجل�لف, والظفرة للرماية, ونادي 
وم�ؤ�ش�شة  الريا�شي,  الثقايف  الزيد 
مب�شاركة  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة 
اختيار  ووراميات, ومت  رماة   109
اخلم�شة الأوائل يف فئتي البندقية 
اختبارات  اج��راء  مت  ثم  وامل�شد�س, 
ي�مي اخلمي�س واجلمعة املا�شيني 
يف نادي الزيد له�ؤلء الأوائل يف كل 

فئة, وعلى �ش�ء ذلك مت ال�شتقرار 
اأن  ميكنهم  لعبني   4 اأف�شل  على 
البط�لة  يف  امل��ي��دال��ي��ات  يح�شدوا 
الآ����ش���ي����ي���ة ع���ل���ى ����ش����ء الأرق��������ام 
ال��ت��ي ح��ق��ق���ه��ا, وب���ن���اء ع��ل��ي��ه فاإن 
اآ�شيا  يف  �شي�شارك  ال���ذي  منتخبنا 
لعبني,   4 �شي�شم  ب��ك��ازاخ�����ش��ت��ان 

ومدرب واإداري".
الإمارات  يف  اللعبة  م�شتقبل  وع��ن 

:" منلك نخبة  يعق�ب  ابن  اأو�شح 
مم��ي��زة م��ن امل���اه��ب ال��ت��ي ت�شمن 
حتقيق  يف  ال����ن����ج����اح  ا�����ش����ت����دام����ة 
ال���ن���ت���ائ���ج ال���ط���ي���ب���ة ب���ال���ب���ط����لت 
اأك��ر دليل على  الدولية, والأرق��ام 
البندقية  منتخب  اأن  حيث  ذل���ك, 
ميدالية   13 ح���ق���ق  وامل�������ش���د����س 
بالبط�لة  م�شاركة  اآخ��ر  يف  مل�نة 
العربية التي اأقيمت بالقاهرة �شهر 

عنا�شر  وم��ع��ظ��م  امل��ا���ش��ي,  ي���ن��ي��� 
ال�شابة  العنا�شر  من  املنتخب  هذا 

ال�اعدة, ومن فئة النا�شئني".
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

 اأع��ل��ن احت����اد الإم������ارات ل��ك��رة القدم 
منتخبنا  م���ب���اراة  ت���ذاك���ر  ط����رح  ب����دء 
ال���ط��ن��ي اأم�����ام م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان التي 
باإ�شتاد  امل��ق��ب��ل  اخلمي�س  ي����م  �شتقام 
اجل�لة  �شمن  ال��شل  ب��ن��ادي  زعبيل 
الآ�شي�ية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن  الأوىل 
العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل����ؤه���ل���ة 
 , الأوىل  املجم�عة  حل�شاب   2022
تذاكر  �شراء  اجلماهري  باإمكان  حيث 
�شركة  م�قع  ع��ر  اإلكرتونيا  امل��ب��اراة 

بالتيني�م لي�شت .
املعتمد  ال�شحي  ال��رت���ك���ل  وح�شب 
�شيك�ن احل�ش�ر متاحاً بن�شبة 60% 
ملن  وذل��ك  للملعب  املتاحة  ال�شعة  من 
ح�ش�له  احل�شن  تطبيق  عر  ُيظهر 
اللقاحات  م��ن  الثالثة  اجل��رع��ة  على 
 6 ُيكمل  اأو من مل  بالدولة,  املعتمدة 

���ش��ه���ر م���ن ح�����ش���ل��ه ع��ل��ى اجلرعة 
الفح�س  نتيجة  اإب����راز  م��ع   , ال��ث��ان��ي��ة 

تتجاوز  ل  مل��دة   )  PCR   ( ال�شلبية 
و   , امل��ب��اراة  تاريخ  من  �شاعة   "48"

����ش���رورة الل���ت���زام ال��ت��ام ب���الإج���راءات 
الكمامات  وارت�����������داء  الح������رتازي������ة 

الفئة  اأن  ع��ل��م��اً  وال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي, 
 16 العمرية امل�شم�لة باحل�ش�ر هي 

عاماً وما ف�ق .
باإمكان اجلماهري  اأن��ه  واأك��د الحت��اد 
اإلكرتونيا عر  امل��ب��اراة  ت��ذاك��ر  ���ش��راء 
لي�شت  ب���الت���ي���ن���ي����م  ����ش���رك���ة  م�����ق����ع 
وترتاوح اأ�شعارها ما بني 20 و 300 
للدرجة  دره��م��ا   20 ب���اق��ع   , دره���م 
الثانية , و75 درهما للدرجة الأوىل 
, و300 درهم للمق�ش�رة الرئي�شية.
من جهته عقد احتاد الإم��ارات لكرة 
القدم يف مقره بدبي اجتماعا تن�شيقيا 
ثانيا مع من�شقي اجلماهري وروابط 
امل�شجعني لبحث الرتتيبات النهائية 
لالأبي�س  اجل��م��اه��ريي��ة  ل���ل���م����ؤازرة 
ق�شم  رئي�س  النقبي  ���ش��امل  بح�ش�ر 
الإعالمي  امل�ش�ؤول  بالحتاد  الإع��الم 
اأحمد  والرائد  ال�طنية,  للمنتخبات 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ممثل  احل���داد 
الهيئات واملن�شاآت والط�ارئ يف �شرطة 

دبي.

ت�شدر ريال مدريد ترتيب بط�لة ا�شبانيا لكرة القدم بفارق الأه��داف م�ؤقتا 
بعد ف�زه خارج ملعبه على ريال بيتي�س -1�شفر يف املرحلة الثالثة .

ورفع ريال مدريد ر�شيده اىل 7 نقاط ليت�شاوى مع اأر�شدة ثالثة فرق اأخرى 
هي اإ�شبيلية وفالن�شيا وماي�ركا, يف حني ي�شتطيع اتلتيك� مدريد بطل امل��شم 
املا�شي ا�شتعادة ال�شدارة يف حال حتقيق ف�زه الثالث ت�اليا منذ مطلع امل��شم 

احلايل على �شيفه فياريال يف ختام املرحلة الأحد.
ملعبه  خ��ارج  ت�اليا  له  مباراة  ثالث  يخ��س  الإ�شبانية  العا�شمة  فريق  وك��ان 
هذا  له  م��ب��اراة  اأول  برنابي�  �شانتياغ�  ال�شهري  ملعبه  ي�شت�شيف  اأن  بانتظار 
امل��شم يف احلادي ع�شر من ال�شهر املقبل بعد فرتة الت�قف اإف�شاحا يف املجال 
اأمام املنتخبات ال�طنية خل��س مبارياتها يف ت�شفيات م�نديال قطر 2022.
ان�شيل�تي اجل��ن��اح الرازيلي  ك��ارل���  الي��ط��ايل  ري���ال م��دري��د  م���درب  اأ���ش��رك 

فيني�شي��س ج�ني�ر ا�شا�شيا بعد ان �شجل ثالثة اهداف منذ مطلع امل��شم 
احلايل بينها ثنائية هامة ال�شب�ع املا�شي عندما انقذ فريقه من اخل�شارة 

امام ليفانتي ليخرج بالتعادل 3-3, وكان قبلها تغلب على الفي�س 4-1 يف 
املرحلة الوىل.

ودفع البلجيكي ادين هازار بالتايل ثمن تاألق فيني�شي��س ليجل�س على مقاعد 
الدقائق ال12 الخ��رية بدل من  ان ي�شارك يف  الالعبني الحتياطيني قبل 

الرازيلي.
كانت الفر�شة الوىل لريال عندما �شدد مدافعه الرازيلي ايدر ميليتاو كرة 

ق�ية ت�شدى لها حار�س ريال بيتي�س روي �شيلفا )8(, ورد عليه الفرن�شي 
الدويل ال�شابق نبيل فقري بكرة من ركلة حرة مبا�شرة ابعدها حار�س ريال 

البلجيكي تيب� ك�رت�ا )10(.
وبقيت املباراة �شجال يف ما تبقى من ال�ش�ط الول.

ويف ال��ث��اين ���ش��رب ري���ال م��دري��د ب��ع��د حم����اولت ع���دة ع��ن��دم��ا مرر 
بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي  باجتاه  املنطقة  داخ��ل  ك��رة  فيني�ش��س 

ومنه اىل داين كارباخال الذي �شددها على الطاير من داخل 
ال�حيد  املباراة  ال�شباك م�شجال هدف  داخل  املنطقة 

.)61(
وح��ق��ق ات��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او اول ف����ز ل��ه هذا 

�شلتا  م�شيفه  على  تغلبه  اثر  امل��شم 
فيغ� -1�شفر.

ت��ع��ادل يف  البا�شكي  ال��ف��ري��ق  وك���ان 
مباراتيه الولني مع الت�شي �شفر-

�شفر ومع بر�شل�نة 1-1, يف حني 
امام  الفتتاحي  م��ب��ارات��ه  �شلتا  خ�شر 

�شفر1-  املا�شي  امل��شم  اللقب  حامل  مدريد  اتلتيك� 
قبل ان يع�د بالتعادل من ار�س او�شا�ش�نا, اي انه مل 

ي�شجل اي هدف حتى الن يف مبارياته الثالث.
كانت الفر�شة الوىل ل�شلتا عن طريقه جناحه الدويل 
ياغ� ا�شبا�س عندما �شدد كرةمن م�شارف املنطقة مرت 

اىل جانب القائم )9(.
افتتاح  يف  اللعب  ملجريات  خالفا  بلباو  اتلتيك  وجن��ح 
الت�شجيل عندما انتزع �شان�شيت الكرة يف و�شط امللعب 
قبل ان ميررها باجتاه ايناكي وليام�س لي�شجل الخري 

باك�رة اهدافه هذا امل��شم )34(.
مطلع  يف  ال��ث��اين  ال��ه��دف  �شجل  ب��ان��ه  وليام�س  وظ��ن 
ال�ش�ط الثاين لكنه الغي بعد اللج�ء اىل تقنية احلكم 

امل�شاعد ب�شبب خمالفة على اليك�س بريانغيه )52(. ثم اهدر وليام�س اي�شا 
فر�شتني �شهلتني اواخر املباراة )78 و83(.

املغربي  مهاجمه  ب�ا�شطة  الت�شي  م�شيفه  من   1-1 التعادل  ا�شبيلية  وانتزع 
ي��شف الن�شريي.

قبل  دقيقة   11 م��رور  بعد  الت�شجيل  افتتح  روك���  ان��زو  الت�شي  م��داف��ع  وك��ان 
الول  ال�ش�ط  نهاية  قبل  ال�شباك  وي�دعها  براأ�شه  لكرة  الن�شريي  يرتقي  ان 

بخم�س دقائق م�شجال هدفه الثاين هذا امل��شم.
ي�شارك  الذي  ا�شبيلية  ومل يخ�شر 
بعد  اوروب������ا  اب���ط���ال  دوري  يف 
املا�شي  امل��شم  رابعا  حل�له 
الن  ح����ت����ى  م������ب������اراة  اي 
م���درب���ه خ�لني  ب��ا���ش��راف 
مطلع  م���ن���ذ  ل���ب��ي��ت��ي��غ��ي 

امل��شم احلايل.
�ش��شييداد  ري����ال  وت��غ��ل��ب 
�شجله  بهدف  ليفانتي  على 
يف  بارينتيك�شيا  ان��دي��ر 

الدقيقة 42.

ال�شاعد  اإم��ب���يل  اأم��ام  اأر���ش��ه  على  مفاجئة  بهزمية  ي�فنت��س  فريق  مني 
حديثاً -1�شفر, يف اأول مباراة لل�شيدة العج�زة يف حقبة ما بعد الرتغايل 
كري�شتيان� رونالدو, �شمن املرحلة الثانية من الدوري الإيطايل لكرة القدم 

التي �شهدت اكت�شاح لت�شي� ل�شبيت�شيا 1-6.
و�شّجل لي�ناردو مانك�زو هدف املباراة ال�حيد يف الدقيقة 21 ليمنح 

فريقه النقاط الثالث, تاركاً البيانك�نريي بنقطة يتيمة 
من مباراتني.

وكان ي�فنت��س قد تعادل يف املباراة الأوىل مع اأودينيزي 
لرونالدو  ظ��ه���ر  اآخ���ر  يف  ال��دي��ار,  خ���ارج  ملثلهما  بهدفني 

بقمي�س الفريق.
لإم��ب���يل يف ملعب  الأول  ال��ه��دف,  وب��ه��ذا 

بح�شب   2006 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ي���ف��ن��ت������س 
املرة  هذه  باتت  "اأوبتا" لالإح�شاءات", 

ي�فنت��س  فيها  يف�شل  ال��ت��ي  الثالثة 
م���ب���ارات���ني يف  اأول  ف�����ز يف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
امل������ش��م م��ن اأ���ش��ل 52 ح��م��ل��ة ل��ه يف 

الدوري.
وغ��������������ادر ال�����ن�����ج�����م ال�����رت�����غ�����ايل 
ي�ّقع  اأن  قبل  اجلمعة  ي�فنت��س 

ي�نايتد  مان�ش�شرت  بداياته  لفريق 
كرة  خ��ط���ة �شدمت  الإن��ك��ل��ي��زي, يف 

القدم العاملية.
بالكرة  م���رات  ال��ف��ائ��ز خم�س  غ��ي��اب  وب���دا 

يف  وا�شحاً  املا�شي  امل��شم  وه��داف  الذهبية 
ما�شيميليان�  رجال  اإخفاق  مع  امللعب  اأر���س 

األيغري بتحقيق اخرتاق اأمام املرمى.
الت�شجيل  يفتتح  اأن  كييزا  فيديريك�  وك��اد 
الثالثة  الدقيقة  يف  العج�ز  لل�شيدة  مبكراً 
وت�غل  الي�شرى  اجل��ه��ة  م��ن  انطلق  بعدما 
املرمى,  ب���اجت���اه  ق����ي���ة  ت�����ش��دي��دة  واأط����ل����ق 
اإىل  اإمب�يل وتتح�ل  لت�شيب �شدر حار�س 

ركنية.
ثم انطلق الالعب نف�شه من و�شط امللعب 
ومبجه�د كبري راوغ اأكر من لعب, و�شدد 
كرة ق�ية من خارج املنطقة تاألق احلار�س 

يف �شدها )12(.
ويف الدقيقة 21, جنح اإمب�يل عن طريق 

ال�حيد  ال��ل��ق��اء  ه��دف  ت�شجيل  يف  م��ان��ك���زو 
امل��رم��ى واأودعها  اأم����ام  ال��ك��رة  ب��ع��دم��ا و���ش��ل��ت��ه 

ال�شباك ب�شه�لة )21(.
الثاين,  ال�ش�ط  يف  ق�ياً  اإيقاعاً  اإم��ب���يل  وفر�س 

وكاد اأن ي�شيف الهدف الثاين يف اأكر من منا�شبة, 
ت�شيت�شني  ف�يت�شيخ  الب�لندي  احلار�س  براعة  ل�ل 

الذي كان �شبباً يف تعادل ي�فنت��س يف املباراة املا�شية 
اأمام اأودينيزي حينما ارتكب خطاأين قاتلني.
بت�شديدة  دي��ب��ال  ب��اول���  الأرجنتيني  وح���اول 

الدقيقة  يف  املنطقة  خ��ارج  من  �شاروخية 

57, والك�ل�مبي خ�ان ك�ادرادو )65( اإدراك التعادل من دون جدوى.
وكانت اآخر الفر�س ال�شانحة لي�فنت��س لإدراك للخروج بنقطة يف الدقيقة 
90+4, بعدما و�شلت الكرة اإىل مان�يل ل�كاتيلي ال�افد اجلديد اليه داخل 

منطقة اجلزاء, ف�شددها اأر�شية اإىل ج�ار القائم الأمين.
فيما  وح��ي��دة,  نقطة  م��ع  ع�شر  الثالث  امل��رك��ز  يف  ي�فنت��س  بقي  وبالتايل 

ارتقى اإمب�يل اإىل املركز احلادي ع�شر مع ثالث نقاط.
لنجم  ثالثية  بينها   1-6 �شبيت�شيا  م�شيفه  لت�شي�  واكت�شح 
ب�شدراة  الن��ف��راد  اإىل  �شي�شعى  ال��ذي  اإمي�بيلي  ت�شريو  الفريق 
لي�شدر  ي�فنت��س,  ع��ن  رون��ال��دو  غ��رمي��ه  رح��ي��ل  بعد  ال��ه��داف��ني 

الفريق الرتتيب.
وعلى امللعب الأوملبي, جنح ماوريت�شي� �شاري بتحقيق 
ث���اين ان��ت�����ش��ارات��ه ت���ال��ي��اً م��ع لت�����ش��ي���, ح��ت��ى واإن 
اإىل تلقي هدف مبكر للدخ�ل يف  احتاج فريقه 
الف�ز  يف  الأوىل  املرحلة  غ���رار  على  امل��ب��اراة, 

على اإمب�يل 1-3.
وافتتح رجال مدرب �شبيت�شيا تياغ� م�تا 
الت�شجيل مبكراً جداً عن طريق دانيال 
ف����ريدي يف ال��دق��ي��ق��ة ال���راب���ع���ة, لكن 
���ش��رع��ان م��ا اأع����اد اإمي���ب��ي��ل��ي الأم����ر 
التعادل  ه���دف  م��درك��اً  ن�شابها  اإىل 
ي�شجل  اأن  قبل  اخلام�شة,  الدقيقة  يف 

ثنائيته يف الدقيقة 15.
اإمي�بيلي  اأه��در  الأول,  ال�ش�ط  انتهاء  وقبيل 
حار�س  ت�����ش��دى  ع��ن��دم��ا  م�����رة,  اأول  ال��ه��ات��ري��ك 
�شبيت�شيا جريوين زويت لركلة جزاء نفذها بنف�شه 

.)1+45(
ل��ك��ن م���ت��ا ولع��ب��ي��ه مل ي��ك��ن ل��دي��ه��م ال���ق��ت الكايف 
�شريعاً  ع��ّ����س  اإمي���ب��ي��ل��ي  اأن  اإذ  ال�����ش��ع��داء,  لتنف�س 

بت�شجيله الثالثية براأ�شية اأمام املرمى )2+45(.
ويف ال�ش�ط الثاين, اأكمل كل من الرازيلي فيليبي 
 ,)70( هي�شاج  اإل�شيد  الأل��ب��اين   ,)47( اأن��در���ش���ن 

والإ�شباين ل�ي�س األرت� )85( �شدا�شية لت�شي�.
اإ�شاعة  من  انزعاجه  اإمي�بيلي  اأب��دى  ثالثيته,  ورغ��م 
اأق���ل كل الأ�شياء  "كنت  ركلة اجل��زاء قائاًل بعد املباراة 
لنف�شي, لقد اهدرت اأربع ركالت جزاء امل��شم املا�شي ومل 

اأرغب يف البدء بهذه الطريقة هذا العام".
الت�ش�يب يف  ب�����ش��اأن م��ك��ان  راأي���ي  "لقد غ��ريت  واأ���ش��اف 
اأب�����داً. لأك�ن  ث��م��اره  ي���ؤت��ي  الأخ����رية وه���ذا ل  اللحظة 

�شريحاً, يزعجني اأنني مل اأ�شجل ركلة اجلزاء".
2-1 ع��ل��ى ت�رين�  ف��ي���رن��ت��ي��ن��ا  ف���از  ث��ان��ي��ة,  م���ن ج��ه��ة 

ال�شبت.
نيك�ل�س  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ف��ي���رن��ت��ي��ن��ا  ه�����ديف  و����ش���ج���ل 
فالوفيت�س  دو����ش���ان  وال�����ش��رب��ي   ,)41( غ���ن�����ش��ال��ي�����س 
لت�رين�  النتيجة  ف��ريدي  �شيم�ين  قل�س  فيما   ,)70(

.)89(
ويف مباراة اأخرى, �شقط اأتالنتا بريغام� يف فخ التعادل 

ال�شلبي على اأر�شه اأمام ب�ل�نيا.

اللندين  اإىل جاره  الإنكليزي  ت�شل�شي  الفرن�شي ك�رت زوما من  املدافع  انتقل 
و�شت هام ي�نايتد بح�شب ما اأعلن الأخري م�شاء  اأم�س الأول ال�شبت, وذلك يف 

�شفقة قدرتها و�شائل الإعالم ب�25 ملي�ن جنيه ا�شرتليني.
ووقع ابن ال�26 عاماً عقداً ميتد لأربعة اأع�ام, تاركاً الفريق الذي و�شل اليه 
2015 و2017  ع��ام��ي  الإن��ك��ل��ي��زي  ال���دوري  بلقبي  وت����ج معه   2014 ع��ام 
وكاأ�س رابطة الأندية املحرتفة عام 2015 ودوري اأبطال اأوروبا امل��شم املا�شي 

والكاأ�س ال�ش�بر الأوروبية هذا ال�شيف.
وقال زوما لتلفزي�ن فريقه اجلديد "اأنا �شعيد وفخ�ر جداً", كا�شفاً "املفاو�شات 
اأنه يريدين  مع املدرب )ال�شكتلندي ديفيد م�يز( كانت �شريعة جداً. �شعرت 

حقاً اأن اأن�شم اىل الفريق".
وراأى الفرن�شي اأنه ين�شم اىل "فريق جيد بداأ امل��شم بطريقة جيدة جداً".

ويت�شدر و�شت هام ترتيب الدوري املمتاز م�قتاً ب�شبع نقاط من ثالث مباريات, 
لكنه عانى دفاعياً بعدما اهتزت �شباكه خم�س مرات, اآخرها هدفان ال�شبت يف 

التعادل مع اجلار الآخر كري�شتال بال�س 2-2.
ورحب م�يز بزوما يف فريقه, قائاًل "اإنه لعب تابعته منذ فرتة. كنا حري�شني 
الآن  اأ�شبح  لأنه  واأن��ا �شعيد جداً  الأول  دائماً خيارنا  ال�شفقة. كان  على امتام 

لعبنا".
و�شيك�ن و�شت هام املغامرة الإنكليزية الرابعة لالعب �شانت اإتيان ال�شابق, اإذ 
�شبق له اأن دافع اأي�شاً عن األ�ان �شت�ك �شيتي واإيفرت�ن على �شبيل الإعارة من 

ت�شل�شي الذي اأعاره اأي�شاً عام 2014 لفريق بداياته الكروية �شانت اإتيان.

 الفرن�سي زوما من ت�سل�سي 
اإىل اجلار و�ست هام 

ريال مدريد يت�سدر م�ؤقتا 
بف�ز �سعب على ريال بيتي�ش 

 ي�فنت��ش َي�سُقط بال رونالدو 
ولت�سي� يكت�سح �سبيت�سيا 

املهاجم  م��ع  ت��ع��اق��ده  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�شي  ني�س  اأع��ل��ن 
الدويل اجلزائري اأندي ديل�ر ملدة اأربعة اأع�ام قادماً من 
املزيد من  يعطي  اأن  دون  املحلي م�نبلييه, من  املناف�س 

التفا�شيل ب�شاأن قيمة ال�شفقة.
�شينتقل  م�نبلييه,  باأل�ان  اأع���ام  ثالثة  اأم�شى  وبعدما 
ا�شراف  حت��ت  �شيلعب  حيث  ني�س  اىل  ع��ام��اً  ال�29  اب��ن 
املدرب اجلديد كري�شت�ف غالتييه الذي قاد ليل امل��شم 
منذ  الأوىل  للمرة  الفرن�شي  ال���دوري  لقب  اىل  املا�شي 

.2011
انتقال  �شفقة  قيمة  اأن  فرن�شية  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت 

الدويل اجلزائري اىل ني�س ترتاوح بني 8 و10 ماليني 
ي�رو.

 106 اأي�شاً,  مر�شيليا  اهتمام  اأث��ار  ال��ذي  ديل�ر  وخا�س 
هدفاً   47 خاللها  �شجل  م�نبلييه,  بقمي�س  مباريات 
مع 21 متريرة حا�شمة, بينها 15 هدفاً و10 متريرات 

حا�شمة امل��شم املا�شي.
وكان رحيل اجلزائري عن م�نبلييه مت�قعاً بعدما غاب 
عن التمارين الأخ��رية للفريق الذي يحل الأح��د �شيفاً 

على ليل حامل اللقب.
يف  ه��دف��اً   63 الآن  حتى  �شجل  ال���ذي  دي��ل���ر  و�شيجتمع 

مب�اطنيه  الفرن�شي,  الدوري  يف  خا�شها  مباراة   201
امل��داف��ع ي������ش��ف ع��ط��ال, لع���ب ال������ش��ط ه�����ش��ام ب�����دادوي 

واحلار�س ال�شاب تيدي ب�لهندي.
و�شين�شم ديل�ر اىل فريق يقدم بداية م��شم ق�ية جداً 
الأربع  واح��دة من مبارياته  وتعادل يف  بثالث  فاز  حيث 
الأوىل يف الدوري, وكان من اأكر الأندية ن�شاطاً يف �ش�ق 
الحرتايف  م�ش�اره  بداأ  الذي  اجلزائري  لأن  النتقالت 
مع اأجاك�شي� عام 2008 قبل اأن ينتقل بني اأندية عدة 
املك�شيكي  وتيغري�س  الإن��ك��ل��ي��زي  اأثلتيك  وي��غ��ان  اأب��رزه��ا 

وكاين وت�ل�ز, بات ثامن وافد جديد اإليه هذا ال�شيف.

اجلزائري ديل�ر من م�نبلييه اإىل ني�ش 

احتاد الكرة يطرح تذاكر مباراة منتخبنا ال�طني 
مع لبنان اإلكرتونيًا



�سندويت�سات باملخدرات
متكن الأمن امل�شري من ك�شف مالب�شات واقعة ت�زيع �شندويت�شات 
اأمني  ال�شريعة. وقال م�شدر  الطرق  باأحد  حتت�ي على خم��درات 
مل�قع "�شكاي ني�ز عربية" اإنه مت ر�شد مقطع فيدي� متداول عر 
اإحدى �شفحات م�قع الت�ا�شل الجتماعي في�شب�ك يظهر خالله 
اأحد الأ�شخا�س ي�ؤكد اأنه خالل قيادته �شيارة نقل بطريق القاهرة 
/ ال�ش�ي�س ال�شحراوي بدائرة ق�شم �شرطة في�شل مبديرية اأمن 
اأحد الأ�شخا�س وقدم  ال�ش�ي�س, ف�جئ بت�قف �شيارة ترجل منها 
له 2 �شندويت�س لتناولهما, فارتاب يف اأمره ومل يتناولهما, وحينما 
بالقاهرة,  ب��در  �شرطة  ق�شم  بدائرة  الإقليمي  الطريق  اإىل  و�شل 
الفيدي�  مقطع  بن�شر  فقام  خم��درة,  م���اد  يح�يان  اأنهما  اكت�شف 
العام  الأم��ن  قطاع  متكن  فقد  امل�شدر  وح�شب  ال�شائقني.  لت�عية 
مب�شاركة الأجهزة الأمنية املعنية من حتديد ال�شخ�س الظاهر يف 
مقطع الفيدي� والقائم على ن�شره وتبني اأنه �شائق, مقيم مبحافظة 
املن�فية. وبعد ا�شتدعائه قال اإنه ح�شل على �شندويت�شني من اأحد 
م�شتقلي �شيارة ميني با�س اأثناء �شريه بطريق القاهرة-ال�ش�ي�س, 
اأقرا�س خا�شة بعالج ال�شداع  ويف الطريق ر�شخت يف ذهنه و�شع 
�شندويت�شات  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي���  ون�����ش��ر مقطع  الأط��ع��م��ة  داخ���ل 

باملخدرات للح�ش�ل على اأكر ن�شبة متابعة بق�شد الربح.

تفا�سيل القب�ش على ع�سابة البن�ك
اإع��الن بنك م�شر احلك�مي عن تعر�س  اأ�شب�ع من  اأق��ل من  بعد 
عدد من عمالئه للن�شب وال�شتيالء على ماليني اجلنيهات من 
ح�شاباتهم, متكنت اأجهزة الأمن امل�شرية من �شبط اأفراد الع�شابة 

التي ترتكب مثل هذه اجلرائم, وفقا مل�شدر اأمني.
�شبيل  يف  الع�شابة  اإن  عربية"  ني�ز  "�شكاي  مل�قع  امل�شدر  وق��ال 
ارتكاب تلك اجلرائم ن�شبت على عمالء البن�ك لال�شتيالء على 
تلك  وو�شعت  وظائف  عن  باحثني  اآخرين  على  ون�شبت  اأم�الهم 
الإدارة  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح  علمهم.  دون  ح�شاباتهم  يف  الأم�����ال 
جرائم  مكافحة  بقطاع  العامة  الأم����ال  ج��رائ��م  ملكافحة  العامة 
الأم�ال العامة واجلرمية املنظمة ب�زارة الداخلية تلقت عددا من 
البالغات تفيد بتعر�س بع�س امل�اطنني ل�قائع ن�شب واحتيال من 
خالل احل�ش�ل على بيانات بطاقات الدفع الإلكرتوين اخلا�شة 
بهم بطرق احتيالية من قبل جمه�لني, وال�شتيالء على مبالغ 
باإجراء  اأنه  الأمني  امل�شدر  وتابع  بالبن�ك.  مالية من ح�شاباتهم 
ارتكاب  وراء  اأن  اإىل  اجله�د  ت��شلت  املعل�مات  وجمع  التحريات 
اجلرمية عنا�شر ت�شكيل ع�شابي مك�ن من 5 اأ�شخا�س من بينهم 
امل�شريني  امل�اطنني  على  والحتيال  الن�شب  يف  ين�شط�ن  �شيدة, 
وال�شتيالء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية, وذلك 
عن طريق قيامهم بالت�ش�ال هاتفيا بال�شحايا منتحلني �شفات 
م�ظفي خدمة عمالء بالبن�ك واإيهامهم بتحديث بياناتهم وربط 

ح�شاباتهم البنكية بخدمات الإنرتنت البنكي.

اأبقار طائرة يف �س�ي�سرا
حظيت 10 اأبقار برحلة خا�شة للغاية مع منظر خالب على جبال 

�ش�ي�شرا, وذلك قبل انعقاد فعالية خا�شة با�شتعرا�س املا�شية.
واأظ��ه��ر مقطع ف��ي��دي��� ن��ق��ل ب��ق��رة مب��روح��ي��ة ف����ق ت���الل منطقة 
"ديلي  �شحيفة  ذك���رت  وح�شبما  �ش�ي�شرا.  و���ش��ط  كالو�شنبا�س, 

�شتار" الريطانية, فقد نقلت 10 اأبقار م�شابات بهذه الطريقة.
"�شبب  اأن  اإىل  اأرن�لد, وه� مزارع ومالك لالأبقار  واأ�شار ج�نا�س 
بع�س  اإىل  ال������ش���ل  ميكن  ل  اأن���ه  ه���  ل��الأب��ق��ار  الهليك�برت  نقل 
ل  لذلك  الأبقار م�شاب,  ع��ددا من  لأن  ونظرا  بال�شيارة,  املراعي 

يتعني عليهم ال�شري ط�ال الطريق حفاظا على �شحتهم".
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قبل �شن�ات قليلة, كانت جمرد روؤية روب�ت ي�ؤدي مهام ب�شيطة, تعد فتًحا علمًيا, الآن اأ�شبح العلم يحقق اخرتاق 
جديد اأقرب ما يك�ن اإىل اخليال العلمي, اإذ جنح العلماء يف تط�ير نظام ذكاء ا�شطناعي ميكنه التنب�ؤ بن�ايا الب�شر 

قبل اأن يقدم�ا على تنفيذها.
 "Robotics and Computer-Integrated Manufacturing" دورية  يف  م�ؤخًرا  ُن�شر  اجلديد  البتكار 
اجتاه  معرفة  ي�شتطيع  ا�شطناعي  ذك��اء  نظام  العلماء  ط���ر  حيث  املتحدة,  باململكة  ل�ب�رو  جامعة  من  لباحثني 

حركة الذراع قبل اأن ي�شرع يف الإقدام عليها.
ويعتر العلماء اأن التعاون بني الإن�شان والروب�ت فر�شة مثرية للت�شنيع يف امل�شتقبل, لأنه يجمع بني اأف�شل ما 
يف العاملني؛ اإذ تتطلب العالقة تفاعاًل وثيًقا بني الب�شر والروب�تات, والتي ميكن اأن ت�شتفيد ب�شكل كبري من ت�قع 

الروب�ت حلركة الإن�شان.
من جهته يق�ل اأخيم ب�ركل الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة: "من الناحية املثالية, من اأجل العمل اجلماعي الفعال, 
التام و"التحدث" بلغتني  ب�شبب الختالف  اأمر �شعب  البع�س, وه�  بع�شهما  والروب�ت  "الإن�شان  يفهم  اأن  لبد 

خمتلفتني".
لتجاوز هذه ال�شع�بة حاول ب�ركل وزمالئه منح الروب�ت القدرة على" قراءة "ن�ايا �شركائه الب�شريني, من خالل 

ربط ن�شاط الف�س اجلبهي للدماغ الب�شري, بنظام الذكاء ال�شطناعي.
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�سبكة ب�سرية حزنًا على نف�ق ماليني الأ�سماك
ب�شرية  �شل�شلة  ال�شبت  الأول  اأم�س  املتظاهرين   من  الآلف  ع�شرات  �شّكل 
عن  تعبرياً  اإ�شبانيا  �شرق  جن�ب  يف  مين�ر  م��ار  املاحلة  املياه  بحرية  ح���ل 
النرتات  تل�ث مبادة  ب�شبب  فيها  نفقت  الأ�شماك  اأطنان من  على  حزنهم 

امل�شتخدمة يف الزراعة, على ما اأفاد املنظم�ن وم�ش�ؤول�ن يف املنطقة.
وت�شدرت �ش�ر الأ�شماك التي نفقت جّراء عدم ح�ش�لها على الأك�شجني 
ب�شبب هذا التل�ث عناوين و�شائل الإعالم الإ�شبانية و�شّكلت �شدمة للراأي 
العام. واأظهرت �ش�ر التظاهرة �شف�فاً �شخمة من ال�شكان املحليني الذين 
�شياح كان كثري منهم يرتدون  اإليهم  وان�شم  اأي��دي بع�س  بع�شهم  اأم�شك 
ويقع  كيل�مرتات.  �شتة  املمتد  الكازاري�س  �شاطئ  ط���ل  على  البحر  ثياب 

امل�قع على �شفاف البحرية التي يبلغ ط�لها 73 كيل�مرتاً.
ك�تيا�س  خي�ش��س  وق��ال  األ��ف��اً.   70 بنح�  امل�شاركني  ع��دد  املنظم�ن  وق��ّدر 
على  ح��زن  تظاهرة  كانت  "لقد  بر�س  فران�س  ل�كالة  املنظمني  اح��د  وه��� 
اأو باأخرى ال�شفح  اأن نطلب من الأ�شماك بطريقة  اأردنا  نف�ق احلي�انات 
اأيام نف�ق  "�شهدنا على مدى  عن الهمجية التي اأحلقناها بهم". وا�شاف 
تفادي ح�ش�ل ذلك".  املمكن  كان من  اإذ  اآملنا  ما  وه��ذا  الأ�شماك,  ماليني 
واأو�شح اأن الهدف من التحرك ه� "اإظهار الت�شميم لكي ل يح�شل ذلك 
رفع  بينما  ���ش���داء  مالب�س  امل�شاركني  م��ن  الكثري  وارت���دى  اأخرى".  م��رة 

اآخرون لفتات تدع� اإىل جندة مار مين�ر.

اكت�ساف جزيرة يف اأق�سى �سمال العامل
كانت جزيرة اأوداق ال�اقعة يف اأق�شى الطرف ال�شمايل من غرينالند تعتر 

لفرتة ط�يلة اأقرب قطعة اأر�س للقطب ال�شمايل.
الأق���ل م�ؤقتاً:  ال��راه��ن- على  ال���ق��ت  ذل��ك يف  ول��ك��ن رمب��ا يجب ت�شحيح 
ف�فقا لباحثني يف جامعة ك�بنهاغن, فقد مت اكت�شاف جزيرة �شغرية تقع 
تبلغ  اأوداق مب�شافة  �شماًل عن جزيرة  تبعد  كانت  واإن  ال�شمال,  اأق�شى  يف 

ح�ايل 800 مرت فقط.
وكان اكت�شاف اجلزيرة التي مل يتم ت�شميتها بعد, والتي تبلغ اأبعادها 30 

مرت عر�شاً و60 مرت ط�ًل, حم�س �شدفة.
التي  اجل��زي��رة  ب��اأن  البحث:"كنا مقتنعني  فريق  قائد  را���س  وق��ال م�رتن 
كنا نقف عليها هي اأوداق, والتي كانت حتى ذلك احلني م�شجلة على اأنها 

اجلزيرة التي تقع يف اأق�شى �شمال العامل".
جلمع  فريق  م��ع  لغرينالند  ال�شمايل  ال�شاحل  اإىل  �شافر  ق��د  را���س  وك��ان 
عر  والإح��داث��ي��ات  ال�ش�ر  ن�شر  عند  اإل  بخطئه  يعلم  يكن  ومل  العينات, 
الإنرتنت. وقال رئي�س ق�شم عل�م الأر�س واإدارة امل�ارد الطبيعية: "اأ�شيب 
عدد من �شيادي اجلزر الأمريكيني باجلن�ن وقال�ا اإنه ل ميكن اأن يك�ن 
يف  ه�ايتهم  تتمثل  اأ�شخا�س  ه��م  اجل��زر  �شيادو  ويعتر  حقيقياً".  ذل��ك 

اكت�شاف جزر مل تكن معروفة من قبل.

م�سد�ش قتل به بيلي ذا 
كيد بيع بـ6 ماليني دولر 
ب��ي��َع امل�����ش��د���س ال����ذي اأط��ل��ق��ت منه 
ال���ر����ش���ا����ش���ة ال���ق���ات���ل���ة ل��ب��ي��ل��ي ذا 
ك��ي��د يف ال��غ��رب الأم���ريك���ي خالل 
 6,03 مببلغ  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن 
اأق���ي���م يف  م����زاد  م��الي��ني دولر يف 
ل��س اأجنل��س , وه� مبلغ قيا�شي 

ل�شالح ناري.
واأو�شحت دار "ب�نهامز" للمزادات 
اإن ه���ذا امل�����ش��د���س ب��ب��ك��رة م��ن ن�ع 
ك���ان من   44 ع��ي��ار  م��ن  "ك�لت" 
امل��ت���ق��ع اأن ي��ب��اع مب��ا ي����رتاوح بني 
ماليني  وث���الث���ة  دولر  م��ل��ي���ين 
قائد  اإىل  امل�����ش��د���س  وي��ع���د  دولر. 
ال�شرطة ال�شهري بات غاريت الذي 
يف  واأرداه  ال�شهري  املطل�ب  تعقب 
ني�  يف   1881 مت���ز/ي���ل��ي���   14
بر�شا�شة  "كيد"  وُقتل  مك�شيك�. 
يف �����ش����دره ع����ن ع���م���ر ي���ن���اه���ز 21 

عاماً.
اأن هذه  امل�������زادات  ���ش��رك��ة  واأك������دت 
اأ�شهر  اإح����دى  اآث����ار  "من  القطعة 
 , الأمريكي"  ال��غ��رب  يف  الق�ش�س 
م�شرية اإىل اأن امل�شد�س ل يزال يف 

حالة "جيدة جداً".
وك������ان ه�����ري م���ك���ارت���ي امل���ع���روف 
وليام  با�شم  وكذلك  كيد  ذا  ببيلي 
ب���ين م��ن ق��ط��اع ال��ط��رق, وعرفت 
وا�شعة  ���ش��ه��رة  امل�����ش��ل��ح��ة  اأع���م���ال���ه 
ج���داً, واأل��ه��م��ت حياته ك��خ��ارج عن 
القان�ن ه�لي�ود. اأما بات غاريت, 
الغرب  �شخ�شيات  من  كذلك  وه� 
فتناولته  ال�����ش��ه��رية,  الأم����ريك����ي 
ال�شا�شتني  ع���ل���ى  ع������دة  اأع�����م�����ال 

ال�شغرية والكبرية.

ن�سف 15 مبنى 
دفعة واحدة

اأظهرت لقطات فيدي�, �شّ�رت من 
ج��ه��ات ع���دة, حل��ظ��ات ت��دم��ري 15 
ك�منينغ  مدينة  يف  �شاهقا  مبنى 
اأك�����ر ع��م��ل��ي��ة من  ال�����ش��ي��ن��ي��ة, يف 

ن�عها يف تاريخ ال�شني.
وك���ان���ت ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة قد 
املباين  ق���رارا بن�شف ه��ذه  ات��خ��ذت 
مهج�رة  ظ��ل��ت  ال���ت���ي  ال�����ش��خ��م��ة 
ك�منينغ,  م���دي���ن���ة  يف  ل�������ش���ن����ات, 
جن�بي  ي����ن���ن���ا,  ولي������ة  ع��ا���ش��م��ة 
ال�������ش���ني, ب���ع���دم���ا اأ����ش���ب���ح���ت غري 

منا�شبة لل�شكن.
واأظهرت القطات تهاوي 13 برجا 
عمليات  م��ن  الأوىل  اللحظات  يف 
يف  الديناميت  و�شعت  اإذ  الن�شف, 

اأ�شفل الأبراج ال�شخمة.
برجان  انهار  قليلة  حلظات  وبعد 
تك�ين  اإىل  اأدى  مم����ا  اآخ����������ران, 
املدينة.  �شحابة غبار �شخمة ف�ق 
�ش�ى  كلها  العملية  ت�شتغرق  ومل 

فقط. ثانية   45
الهدم,  عملية  يف  ال�����ش��روع  وق��ب��ل   
ن�����ش��ب��ت ال�����ش��ل��ط��ات ع�������ازل ح�ل 
لأي  حت�شبا  ن�شفها,  املقرر  املباين 
طارئ, واأخلي ال�شكان من املناطق 

املحيطة.
ون��ظ��را اإىل اإج��م��ايل الأب����راج التي 
وم�شاحتها,  الهدم  عملية  طالتها 
تاريخ  يف  الأك��ر  العملية  اعترت 
كانت  املهدومة  والأب����راج  ال�شني. 
العمل  ب��داأ  اإذ  البناء,  غري مكتملة 
لكن   ,2011 ع����ام  خ����الل  ف��ي��ه��ا 
ب�شبب  تكتمل  مل  الت�شييد  اأع��م��ال 
اإف����ال�����س ال�������ش���رك���ة امل�������ش���رف���ة عام 

.2013

ليلى عل�ي تك�سف �سبب 
ت�جهها للبط�لت اجلماعية

�شعادتها  عن  عل�ي  ليلى  امل�شرية  الفنانة  اأعربت 
وقالت  "200 جنيه",  فيلم  بامل�شاركة يف  ال�شديدة 
اإنها حتم�شت لفكرة الفيلم لأنها خمتلفة وجديدة. 
مل�قع  خا�شة  ت�شريحات  فى  عل�ي  ليلى  واأ���ش��ارت 
ني�ز عربية", على هام�س العر�س اخلا�س  "�شكاي 
للفيلم, اإىل اأنها حتب البط�لة اجلماعية والدليل 
200 جنيه, م��شحة  على ذلك ت�اجدها يف فيلم 
اأن الفيلم يتناول 8 حكايات خمتلفة منها الإن�شاين 
ال��ك���م��ي��دي وال���رتاج���ي���دي, وك���ل ذل���ك م��ن خالل 
الرئي�شي  البطل  تعتر  التى  200 جنيه,  ال�  ورقة 
�شعيدة  ب��اأن��ه��ا  حديثها  ع��ل���ي  واخ��ت��ت��م��ت  للفيلم. 
جداً مب�شاركة الفنانة اإ�شعاد ي�ن�س يف فيلم "200 
دوره��ا مفاجاأة وخمتلفة. كما  اأن  جنيه", م�شيفة 
ترى النجمة امل�شرية اأن اإ�شعاد ي�ن�س مل تغب عن 
حا�شرة  دائ��م��اً  فهي  ف��رتة ط�يلة,  التمثيل  جم��ال 
وم�ج�دة  حالياً,  تعر�س  التي  املتميزة  باأعمالها 

دائماً يف قل�ب جمه�رها وحمبيها.

ر�سالة الفتى املنتحر يف م�سر: والدي �سبب م�تي
بر�شالة  م�شر  يف  الجتماعي  الت�ا�شل  �شبكات  �شجت 
خالفات  ب�شبب  الن��ت��ح��ار,  على  اأق���دم  فتى  اإىل  من�ش�بة 
حمتدمة مع والده, ويف الر�شالة املكت�بة ن�شائح لالآباء 
جثة  على  ع��رت  امل�شرية  ال�شلطات  وك��ان��ت  والأق�����ارب. 
الفتى حممد رزق البالغ من العمر )17 عاما( يف مياه 
النيل التي قفز اإليها من ف�ق اأحد اجل�ش�ر يف حمافظة 

دمياط, �شمال القاهرة.
ورزوق,  ك���رم  ق��ري��ة  يف  عائلته  م��ع  يعي�س  حم��م��د  وك���ان 

التابعة ملركز فار�شك�ر يف دمياط.
وقال �شاهد عيان من القرية مل�قع "�شكاي ني�ز عربية" 
املاء,  يف  يقفز  وه���  رزق,  الفتى  راأى  ال�شيادين  اأح��د  اإن 
التي  ال�شلطات  اأبلغ  ثم  ج��دوى,  دون  به  اللحاق  وح��اول 

اأر�شلت فرق الإنقاذ النهري بحثا عنه.
ومتكن فريق الإنقاذ من العث�ر على جثة ال�شاب املنتحر 
يف �شاعات متاأخرة من م�شاء اجلمعة, و�شط جتمع كبري 
اإىل منطقة  الذين هروع�ا  ورزوق,  كرم  قرية  اأبناء  من 

اجل�شر.
وكان اجلانب الأكر غرابة وق�ش�ة يف ق�شة الفتى حممد 
ال�شاطئ,  التي عر عليها قرب  للر�شالة  رزق, هي تركه 

وك�شف فيها تفا�شيل م�ؤملة يف حياته.

طفلة تنقذ حياة والدتها اأثناء القيادة
مت��ك��ن��ت ط��ف��ل��ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 7 ����ش���ن����ات ف��ق��ط من 
تق�د  وه��ي  رب���  بن�بة  اأ�شيبت  التي  والدتها  حياة  اإن��ق��اذ 

�شيارتها.
وابنتها  ه�ليفيلد  كاثرين  الأم  مكان  حتديد  اأج��ل  ومن 
اأ�شرع وقت ممكن, ا�شتخدمت خدمة الإ�شعاف  اإي�شال يف 
م�قعهما  لتحديد   what3words تطبيق  ال�يلزية 

بدقة وتنظيم امل�شاعدة.
وكانت كاثرين تق�د �شيارتها وبرفقتها ابنتها اإي�شال على 
الطريق A449 يف م�مناوث�شاير ي�م 12 اأغ�شط�س )اآب(, 
عندما بداأت كاثرين - امل�شابة بالرب� - تكافح من اأجل 

التنف�س خلف مق�د �شيارتها من طراز ت�ي�تا ياري�س.
بخدمة  والت�����ش��ال  �شيارتها  لإي��ق��اف  كاثرين  و���ش��ارع��ت 
احلديث  م��ن  منعتها  ال�شحية  حالتها  لكن  ال��ط���ارئ, 
مكانها.  حتديد  من  املق�شم  عاملة  تتمكن  ومل  ب��ش�ح 
املكاملة,  اإي�����ش��ال  ا�شتقبلت  ك��اث��ري��ن,  تنف�س  ت��ده���ر  وم��ع 
عن  والدتها  اإىل  الإ�شعاف  �شيارة  خدمة  بهدوء  ووجهت 
طريق اإخبار عاملة املق�شم بالبحث عن "�شيارة حمراء" 

فيها قارب كاياك على ال�شطح.
وتتذكر كاثرين من كارديف ما حدث "لقد اأم�شينا الي�م 
يف التجديف بالكاياك يف م�مناوث مع الأ�شدقاء. �شعرت 
ب�شيق �شدري بع�س ال�شيء عندما نزلنا من املاء, لكنني 
�شاق.  بن�شاط  نق�م  كنا  اأن��ن��ا  ع��ن  ن��اجت  ذل��ك  اأن  اعتقدت 
وعندما انطلقا عائدتني اإىل املنزل مل تتح�شن حالتي بل 

بداأت تزداد �ش�ءا".

عا�سا و�سط بحر من القمامة.. وال�سدفة ك�سفت اجلرمية املروعة
الأمريكية  ال�شرطة  اكت�شفت  وحدها,  بال�شدفة 
فيما  واب��ن��ت��ه��ا,  اأم  وف���اة  ب�����ش��اأن  م��روع��ة  تفا�شيل 
يعتقد اأنها جرمية مروعة ت�رط فيها اأخ�ان من 
اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  واأف���ادت  نف�شها.  العائلة 
ب�شاأن  بالغا  تلقت  �شيكاغ�  مدينة  ال�شرطة  ب��اأن 
اإذ  الأربعينيات من عمرهما,  �شقيقني يف  اختفاء 

م�شى نح� عام ومل ي�شاهدهما اجلريان.
ومما اأثار ال�شك�ك اأي�شا اأن �شركة املرافقة العامة 
املنزل  يف  ت�شتخدم  مل  املياه  اإن  قالت  املنطقة  يف 
منذ فرتة ط�يلة, ما قد يعني اأن �شكان املنزل اإما 
مات�ا اأو رحل�ا. ولدى دخ�لها اإىل املنزل, اكت�شفت 
من  منت�شرة  القمامة  م��ق��ززا:  م�شهدا  ال�شرطة 
اأع���اله, وال���راز وال��ب���ل يف كل  اأ�شفل امل��ن��زل اإىل 

ركن, والكالب والقطط ترك�س يف باحة املنزل.
املنزل,  امل���رتاك���م���ة يف  ال��ق��م��ام��ة  اأك�������ام  وب�����ش��ب��ب 
عنا�شر  اإىل  ل��ل��خ��روج  �شبيال  الأخ������ان  ي��ج��د  مل 

ال�شرطة �ش�ى من خالل الن�افد.
"ف�ك�س" املحلية  لقناة  اجل���ارات  اإح���دى  وق��ال��ت 
اإنها مل ت�شاهدهما منذ اأكر من عام, و�شاهدتهما 

للمرة الأوىل مع عنا�شر ال�شرطة.
اأف���ادا  ال�شقيقني  اإن  ال�����ش��رط��ة  ق��ال��ت  وب���دوره���ا, 
دفعتها  بعدما   ,2019 عام  ت�فيت  والدتهما  ب��اأن 
ابنتها مما اأدى اإىل �شق�طها ونزيفها, ويف النهاية 
العام  يف  ت�فيت  اأختهما  اإن  اأي�شا  وق��ال  م�تها, 

نف�شه من جراء مر�س "ك�فيد19-".
واأ�شافا اأنهما دفنا اأمهما واختهما يف فناء املنزل 

ب�شبب ارتفاع تكاليف الدفن واإجراءات ك�رونا.
نظرا  الأخ���ي��ن,  حديث  يف  ت�شكك  ال�شرطة  لكن 
اإل  اأم��ريك��ا,  اأي وف���اة ك���رون��ا يف  لأن���ه مل ت�شجل 
غري  ال���ف��ات��ني  اأن  ك��م��ا   ,2020 ع���ام  م��ط��ل��ع  يف 
يقع  حيث  اإلين�ي,  ولي��ة  �شجالت  يف  مدرجتني 

منزل العائلة.
وب��داأت ال�شرطة عملية احلفر يف فناء املنزل من 
اأنها  اإىل  م�����ش��رية  اجل��ث��ت��ني,  اإىل  ال������ش���ل  اأج���ل 

تتعامل مع الق�شية على اأنها جرمية قتل.
لفح�شهما,  م�شت�شفى  اإىل  الث��ن��ني  نقل  وج��رى 
ا�شطرابات  م���ن  ي��ع��ان��ي��ان  اأن��ه��م��ا  ي��ع��ت��ق��د  ح��ي��ث 

نف�شية.

املمثلة الفرن�صية هيلينا نوجريا يف �صورة ترويجية لفيلم Le Chemin du Bonheur خالل مهرجان الفيلم 
الفرانكفوين الأنغويل الرابع ع�صر يف اأنغوليم , غرب فرن�صا  - ا ف ب

�سقة جينيفر ل�بيز للبيع بهذا املبلغ اخليايل
ني�ي�رك  مبدينة  مانهاتن  ح��ي  يف  �شقتها  ل�بيز   العاملية  جينيفر  النجمة  عر�شت 

الأمريكية للبيع مقابل مبلغ خيايل و�شل اإىل 25 ملي�ن دولر.
وكانت عر�شتها �شابقا مقابل مبلغ اأعلى ب� 2 ملي�ن دولر تقريباً, بح�شب م�قع "ديلي 
بيعها,  ال�شقة ل�شع�بة  �شعر  ميل" الريطاين, والذي ك�شف قرار جينيفر بتخفي�س 

والتي تت�شمن اأربعة غرف.
ُيذكر اأن ل�بيز كانت عادت حلبيبها املمثل الأمريكي  بن اأفليك  بعد اإنف�شال دام لأكر 

من 20 �شنة.
وبعد اأن اأ�شبحت عالقتهما تتط�ر اأكر فاأكر اأعاد رواد م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
ن�شر �ش�ر لهما وهما باأو�شاع حميمة, ففي اإحدى هذه ال�ش�ر ظهر الثنائي على يخت 
بع�شهما  يقبالن  وهما  ظهرا  اأخ��رى  �ش�رة  ويف  جينيفر  م���ؤخ��رة  بتدليك  بن  ويق�م 

البع�س قبلة حميمة.


