
   

اأمري قطر ي�ستقبل وفدا 
برئا�سة طحنون بن زايد

•• الدوحة - وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر 
�ل�شقيقة �م�س وفد� برئا�شة �شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان 

م�شت�شار �لأمن �لوطني.
وبحث �جلانبان - خالل �للقاء - �لعالقات �لثنائية وتعزيز �لتعاون 
و�مل�شاريع  و�لتجارية  �لقت�شادية  �ملجالت  يف  خا�شة  �لبلدين  بني 
و�لتقدم  و�لتنمية  �لبناء  عملية  تخدم  �لتي  �حليوية  �ل�شتثمارية 

وحتقق �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين.           )�لتفا�شيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
خمي�س م�سيط ال�سعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي - وام:

ملحاولت  �ل�شديدين  و��شتنكارها  �إد�نتها  عن  �لإم��ار�ت  دولة  �أعربت 
ميلي�شيات �حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن، ��شتهد�ف �ملدنيني 
و�لأعيان �ملدنية �ليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�شيط 
يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، 

�عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
و�أكدت دولة �لإمار�ت - يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�حلوثي  جلماعة  �لإره��اب��ي��ة  �لهجمات  ه��ذه  ��شتمر�ر  �أن   - �ل���دويل 
بجميع  و��شتخفافها  �ل����دويل  للمجتمع  �ل�����ش��اف��ر  حت��دي��ه��ا  يعك�س 

�لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية
)�لتفا�شيل �س3(

تفجري�ت بريوت ماز�لت مالب�شاتها غام�شة حتى �لآن 

�خل�شر يرت�جعون

كاثي هو�شول تلقي خطابها تن�شيبها �لثالثاء يف مبنى �لكابيتول بولية نيويورك

رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين يطالع خريطة �أفغان�شتان خالل زيارته مقر �لقو�ت �مل�شلحة �لربيطانية غرب لندن  )� ف ب( 

طالبان ت�ضع حامد كرزاي وعبداهلل عبداهلل حتت الإقامة اجلربية

دول توقف عمليات الإجالء من كابل بعد معلومات عن هجوم اإرهابي

الحتاد الأوروبي: التدهور �ضريع يف لبنان والوقت نفد 

مذكرة اإح�سار بحق دياب يف ق�سية مرفاأ بريوت
•• بريوت - وكاالت:

ق�شية  �ل��ع��ديل يف  �ملحقق  �أ���ش��در 
�خلمي�س،  ب���ريوت،  م��رف��اأ  �نفجار 
مذكرة �إح�شار بحق رئي�س حكومة 

ت�شريف �لأعمال يف لبنان.
مكتب  ع��ن  �شدر  �لتفا�شيل،  ويف 
�نفجار  ق�شية  يف  �لعديل  �ملحقق 
م����رف����اأ ب������ريوت �ل���ق���ا����ش���ي ط����ارق 
�ل��ب��ي��ط��ار م���ذك���رة �إح�������ش���ار بحق 
�لأعمال  ت�شريف  حكومة  رئي�س 
ح�����ش��ان دي����اب ب��ع��د ت��ب��ل��غ��ه موعد 
ج���ل�������ش���ة �م���������س و�م����ت����ن����اع����ه عن 

�حل�شور.
�ملحقق  �م������ام  دي������اب  مي���ث���ل  ومل 
�لبيطار  ط���ارق  �لقا�شي  �ل��ع��ديل 
ومل يح�شر حماميه �إىل �جلل�شة، 
و�أرج���ئ���ت �جل��ل�����ش��ة م��ع ذي����اب �إىل 
حل�شوره  �مل��ق��ب��ل  �شبتمرب   20

و��شتجو�به.
وم���ذك���رة �لإح�������ش���ار ه���ي �إج�����ر�ء 
عليه  �مل��دع��ى  بعد تخلف  ق��ان��وين 

عن �حل�شور.
وي����ف����رت�����س ب���ال���ن���ي���اب���ة �ل���ع���ام���ة 
�لقر�ر  ب���ه���ذ�  �ل���ب���ت  �ل��ت��م��ي��ي��زي��ة 

�ل�شادر عن �ملحقق �لعديل.

تنحيه،  منذ  �ملرفاأ  بق�شية  يتعلق 
بت  خ��رب  �أن  �إىل  ب��ي��ان  يف  م�شري� 
�شخ�شيا  �لتمييزي  �لعام  �لنائب 
�خلا�شة  �مل����الح����ق����ة  ب�������اأذون�������ات 
وعبا�س  �شليبا  ط��وين  باللو�ءين 
�إب������ر�ه������ي������م ه������و خ������رب ع�������ار من 

�ل�شحة.
هذ� وقال �شفري �لحتاد �لأوروبي 
�إن �لحت���اد  ب����ريوت �خل��م��ي�����س  يف 
للتدهور  ع���م���ي���ق  ب���ق���ل���ق  ي�����ش��ع��ر 
�للبنانية  �لأزم��������ة  يف  �ل�������ش���ري���ع 
وقت  �أن  �للبنانية  �لقياد�ت  و�أبلغ 
�ل��ت��ح��رك ق���د ن��ف��د وح��ث��ه��م على 

ت�شكيل حكومة.
�إز�ء  متناميا  قلقا  ذل��ك  ويعك�س 
لبنان  يف  للو�شع  �حل��اد  �لتدهور 
�مل�شتمر  �مل��ايل  �لنهيار  بلغ  حيث 
�ملا�شي  �ل�شهر  ذروته  منذ عامني 
قطاعا  �ل���وق���ود  نق�س  �أ����ش���اب  �إذ 
كبري� من �لبالد بال�شلل وت�شبب 
و�لعديد  �ل��ف��و���ش��ى  م��ن  ح��ال��ة  يف 

من �حلو�دث �لأمنية.
بعد  ر�ل���ف ط���ر�ف  �ل�شفري  وق���ال 
لنقل  ع��ون  مي�شال  �لرئي�س  لقاء 
بوريل  ر�شالة عاجلة من جوزيب 

م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية. 

وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر، �ل��ت��ق��ى وفد 
من �أهايل �شحايا �نفجار بريوت 
باملحقق �لعديل طارق �لبيطار يف 

ق�شر �لعدل.
ونقل �أهايل �شحايا �نفجار مرفاأ 
قوله  �لعديل  �ملحقق  عن  ب��ريوت 

عدة  وهناك  م�شتمر  �لتحقيق  �إن 
ل�شتدعاء  قانونية  وو�شائل  �أط��ر 
و�ح�������������ش������ار �مل�������دع�������ى ع���ل���ي���ه���م. 
�لجتماع  ب���ع���د  �لأه��������ايل  و�أك�������د 
�لقا�شي  ل��ع��م��ل  �ل��ك��ام��ل  دع��م��ه��م 
كما  يتخذها،  �ل��ت��ي  و�لإج������ر�ء�ت 

يف  حت��رك��ات��ه��م  بت�شعيد  ت���وع���دو� 
�لتحقيقات  عرقلة  ��شتمرت  حال 

يف �لق�شية.
م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة، �أع��ل��ن �لنائب 
غ�شان  �لقا�شي  �لتمييزي  �ل��ع��ام 
ع���وي���د�ت �أن���ه مل ي��ب��ت ب���اأي طلب 

من �ضبه جمهولة اإىل حاكمة نيويورك:

الوليات املتحدة: كاثي هو�سول اأول امراأة تقود الولية

الق�ساء العراقي: ك�سف جمموعة ت�سعى 
لتزوير النتخابات ون�سر الفو�سى

•• بغداد-وكاالت:

قال جمل�س �لق�شاء �لأعلى بالعر�ق �م�س �خلمي�س �إن 
�أ�شخا�س  جمموعة  ك�شف  �إىل  ق��ادت  ق�شائية  حتريات 
ي��ح��رتف��ون �لب���ت���ز�ز �لإل���ك���رتوين ك���ان ه��دف��ه��ا �لأول 
وتغيري  �لقادمة  �لنتخابات  بنتائج  للتالعب  �لإع��د�د 

نتائجها، فيما كان هدفها �لثاين �لفو�شى �ل�شيا�شية.
��شتعانت  �ملجموعة  ه��ذه  �أن  بيان  يف  �ملجل�س  و�أ���ش��اف 
�ملقبلة  �لت�شريعية  �لنتخابات  تزوير  ملحاولة  بخرب�ء 

و�لإ�شاءة للمتناف�شني.
من  جمموعة  م��ع  �جتمع  �ل�شيا�شيني  �أح���د  �إن  وق���ال 
�ملبتزين يف د�ره، حيث مت مناق�شة مو�شوع �لنتخابات 
و�لإعالم �خلا�س بهم، حيث �قرتح �إن�شاء خلية متعددة 

�لأ�شو�ت يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
على  قناة  �إن�شاء  فكرة  طرح  مت  �أن��ه  �لتحقيقات  وبينت 
برنامج تيليغر�م من قبل �أحد �ملتهمني، وتكون موؤّمنة 
برقم هاتف وهمي، خط ُم�شرتى من خارج �لعر�ق، ومت 
�لن�شر  وب��د�أت  )�شيدة �خل�شر�ء(،  با�شم  �لقناة  �إط��الق 
و�ل�شتهد�ف بطريقة تهدف لزيادة �لفو�شى يف �لو�شع 

�ل�شيا�شي وزيادة �خلالفات بني �لأحز�ب �ل�شيا�شية.
ث��الث��ة متهمني  �أ���ش��ل  م��ن  �ث��ن��ني  �أن  �ل��ب��ي��ان  وي�شيف 

ح��ال��ي��اً، وه��م م��وق��وف��ون ح��ال��ي��اً، �ع��رتف��ا بعد مو�جهة 
�لإلكرتونية،  �ملو�قع  من  �مل�شتخل�شة  �لعلمية  بالأدلة 
ب��ق��ي��ة �ملتهمني  مل��ع��رف��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ت��م��ر�  ي����ز�ل  ول 

�مل�شرتكني يف هذه �جلرمية.
�لكاظمي جدد موقفه  �ل��وزر�ء م�شطفى  رئي�س  وك��ان 
يف  �مل��ق��ررة  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  لتاأجيل  �ل��ر�ف�����س 

�لعا�شر من �أكتوبر �ملقبل.
ليند�  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �لأمريكية  �ملندوبة  وكانت 
بجهود  ت��رح��ب  ب��الده��ا  �أن  �أك���دت  توما�س-غرينفيلد 
لدعم  )يونامي(  �لعر�ق  مل�شاعدة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة 

�لنتخابات مبر�قبني �إ�شافيني.
و�أ�شارت �ملندوبة �لأمريكية خالل جل�شة ملجل�س �لأمن 
�لأربعاء، �إىل �إعالن �لوليات �ملتحدة عن منحة قدرها 
�لتابع  �لنتخابات  مر�قبة  لفريق  دولر  مليون   5.2

لبعثة �لأمم �ملتحدة يف �لعر�ق.
�لعر�ق،  مل�شاعدة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة  رئي�شة  وك��ان��ت 
�أهمية  ع���ل���ى  �����ش����ددت  ب���ال����ش���خ���ارت  ه��ي��ن��ي�����س  ج��ي��ن��ني 
�أكتوبر،  م��ن  �لعا�شر  يف  �إج���ر�وؤه���ا  �مل��زم��ع  �لن��ت��خ��اب��ات 
خالل  لها  كلمة  يف  و�أك���دت  �ل��ب��الد.  مل�شتقبل  بالن�شبة 
جل�شة ملجل�س �لأمن، �أن م�شد�قية �لنتخابات �لقادمة 

�شتكون �أ�شا�شية مل�شتقبل �لعر�ق.

مع�ضكر مريكل يف ماأزق، و�ضحوة ال�ضرتاكيني: 
اأملانيا: ما يجب معرفته قبل �سهر من النتخابات!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�إىل  تهدف  �لتي  �لفيدر�لية  �لنتخابات  و�ح��د من  �شهر  قبل  �أملانيا،  يف 
�ل�شرت�كيني  �أن  للر�أي  ��شتطالع  �أظهر  �أجنيال مريكل،  تعيني خليفة 
كانت  ما  ن��ادر�  م��رة...  لأول  �ملحافظني  على  يتقدمون  �لدميقر�طيني 

نتيجة �نتخابات غري متوقعة بهذ� �ل�شكل.
�ل�شعود �ملفاجئ لال�شرت�كيني �لدميقر�طيني يقلب �لو�شع ر�أ�ًشا على 
�لفيدر�لية  �إنها نقطة حتول يف �حلملة �لنتخابية لالنتخابات  عقب. 
�لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل���زب  مُي��ن��ح  م���رة،  لأول  �شبتمرب:   26 يف 
�مل�شيحي  �لحت��اد  �ملحافظ،  �لحت��اد  قبل  للر�أي،  ��شتطالع  �ل�شد�رة يف 
ل�شتطالع  وفًقا  مبا�شرة،  �لجتماعي  �مل�شيحي  �لدميقر�طي-�لحتاد 

فورز� لقنو�ت )�ر تي �ل( و )�ن-تي يف( بّث �لثالثاء. 
�لبالد،  يف  �لرئي�شيتني  للقوتني  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شتطالع  ه��ذ�  مينح 
�للتني قادتا �أملانيا على �لتو�يل منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، 23 

باملائة و22 باملائة من نو�يا �لت�شويت.              )�لتفا�شيل �س11(

•• الفجر – خرية ال�شيباين

كومو،  لأن��درو  �ل�شابق  �لنائب  �أدت 
�لثالثاء  ي���وم  �ل��ي��م��ني  �مل�����ش��ت��ق��ي��ل، 
ل��ت�����ش��ب��ح �حل���اك���م �جل���دي���د. وبعد 
ر�أ�����س  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��و�  رج�����اًل   56
�لولية، ها هي �أخرًي� �مر�أة حاكمة 

لنيويورك.
 2014 ع��������ام  م����ن����ذ  م���������ش����اع����دة 
�شارت  ك���وم���و،  �أن������درو  للم�شتقيل 
كاثلني هو�شول منطقيا على خطاه. 
متهم بالعتد�ء �جلن�شي على عدة 
ن�شاء، بح�شب حتقيق م�شتقل، قال 
ود�عه،  خطاب  يف  �ل�شابق  �حل��اك��م 
�شتنجح  �لنتخابات،  يف  رفيقته  �إن 
ول��ئ��ن مل تكن  �ل��ت��ح��دي.  يف ك�شب 
يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  على  ج��دي��دة 
نيويورك - فقد نابت كومو لأكرث 
ت����ز�ل كاثي  ���ش��ن��و�ت -ل  ���ش��ت  م���ن 
معروفة  غري  عاما،   62 هو�شول، 

بينيت يبحث مع م�سوؤولني اأمريكيني 
املنطقة يف  اإي���ران  ن�ساط  كبح 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ال 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت، �إن����ه ب��ح��ث خالل 
زيارته للوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �لق�شايا  م��ن  ع���دد� 
�لإير�نية  �مل���ح���اولت  ���ش��د  كيفية 

لال�شتيالء على �ملنطقة.
�ملتحدث  ع���ن  ����ش���در  ب���ي���ان  ووف�����ق 
با�شم رئي�س �لوزر�ء، فاإن حمادثات 
بينيت ووزير �خلارجية �لأمريكي 
�أنتوين بلينكن، تناولت �شباق �إير�ن 
�لنووية،  �لأ���ش��ل��ح��ة  �م��ت��الك  نحو 
���ش��ب��ل دعم  ب��ح��ث  ه���ذ� �إىل ج��ان��ب 
جانب  �إىل  �ملنطقة،  يف  �ل�شتقر�ر 

ق�شية �لتغري �ملناخي.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بينيت  وو���ش��ف 
و�لأ�شدق  �لأق��وى  "�حلليف  باأنها 

لإ�شر�ئيل.
�لدفاع  وزي��ر  �أي�شا  بينيت  و�لتقى 
�لأم�������ريك�������ي ل�����وي�����د �أو��������ش�������ن يف 
�لطرفان  بحث  حيث  �لبنتاغون، 
�لإقليمية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  �شل�شلة 

و�لدبلوما�شية و�لأمنية.

لعامة �لنا�س، و�أ�شبح عدم �لك�شف 
�شيا�شية  ورق��ة  ن�شبيا  هويتها  ع��ن 

ر�بحة.
يف ظ��روف �أخ���رى، ك��ان من �ملمكن 
�ل��ث��ل��ج، لكن  ك����رة  ت���اأث���ري  ن����رى  �أن 
د�ئًما  بقيت  �لتي  �مل�شاعدة  ���ش��ورة 
�شاعدت  رئي�شها،  من  م�شافة  على 

من  �خل���روج  على  �لدميوقر�طية 
�لف�شيحة �شاملة. 

ل��ق��د رك���زت �ت�����ش��ال��ّي��ا مب��ه��ارة على 
ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة يف �لأي�����ام �لأخ����رية، 
وقالت �لنائب �ل�شابق �إنها مل تكن 

�أبد� قريبة من �حلاكم.
)�لتفا�شيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:42            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:48  
الع�صاء......   08:04

اجلمعة  27  أغسطس   2021  م -  18 محرم  1443 العدد  13325    
Friday    27   August   2021   -  Issue No   13325

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

�ص 04

�ص 12

�ص 17

جناح املراأة يف العمل الربملاين وال�سيا�سي يج�سد 
ريادة الدولة  بتمكني املراأة يف خمتلف املجاالت

اأخبار االإمارات

حجم امل�ساعدات اإىل لبنان فاق 
اأموال خطة مار�سال... لكن!

عربي ودويل

منتخباتنا الوطنية تد�سن اليوم م�ساركتها 
الر�سمية االأوىل يف »باراملبية طوكيو«

الفجر الريا�سي

خالل حفل اأدنوك بيوم املراأة 
فاطمة بنت مبارك: اإجنازات املراأة الإماراتية فخر للوطن

•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أك��دت 
�لإم���ار�ت(  )�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى 
�للتز�م بتمكني طموحات �ملر�أة �لإمار�تية و�إلهامها لتحقيق م�شتقبل �أكرث �زدهار�ً خالل 

�خلم�شني عاماً �لقادمة، وذلك متا�شياً مع �شعار عام 2021 عام �خلم�شني.
وقالت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك - يف كلمة �ألقتها نيابة عن �شموها معايل �لدكتورة 
ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة خالل حفل �أدنوك �لفرت��شي بيوم �ملر�أة �لإمارتية 
- �إنني فخورة مبا حققته �ملر�أة �لإمار�تية �ليوم يف كافة جمالت �لعمل وما و�شلت �إليه 
�ملر�أة  ب��اأن م�شاركة  �إنني على يقني  كما   .. �لر�شيدة  �لقيادة  دعم  بف�شل  ب��ارزة  من مكانة 
يف �لعد�د و�لتنفيذ يف كافة مر�حل �لعمل للخم�شني �شتكون موؤثرة يف حتقيق �لأهد�ف 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  و�إن   .. و�إخ��ال���س  ك��ف��اءة  م��ن  �لم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ب��ه  تتمتع  م��ا  بف�شل 
و�لإعد�د للخم�شني �شنة �لقادمة �شيتطلب من �ملر�أة �لمار�تية جهود�ً م�شتمرة لي�س فقط 
يف جمال �لعمل و�لتطوير �ملهني، ولكن �أي�شاً يف �إعد�د �أجيال �مل�شتقبل �لذين �شيحملون 

�لر�ية لت�شل �لمار�ت �إىل �ملكانة �لتي تن�شدها �لقيادة �لر�شيدة.       )�لتفا�شيل �س3(

الإمارات تتعاون مع املجتمع 
اجلهود  لتعزيز  ال���دويل 
اأفغان�ستان يف  الإن�سانية 

•• اأبوظبي-وام:

�لتز�مها  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أك����دت 
و�لت�شامن  �ل���ت���ع���اون  ب��ت��ع��زي��ز 
تقدمي  خ������الل  م�����ن  �ل���ع���امل���ي���ني 
و�لإغاثية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�لهادفة  �لدولية  �جل��ه��ود  لدعم 
و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  حتقيق  �إىل 

و�لزدهار يف �أفغان�شتان.
حالًيا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  وت��ل��ع��ب 
�لإجالء،  عمليات  يف  مهًما  دوًر� 
ورعايا  �لأفغان  عدد  و�شل  حيث 
�ل��������دول �ل�������ش���دي���ق���ة �ل����ذي����ن مت 
�إج���الوؤه���م م��ن �أف��غ��ان�����ش��ت��ان منذ 
�إىل  �لآن  وحتى  �أغ�شط�س  بد�ية 

�شخ�س.  36500
وقد و�فقت دولة �لإمار�ت، يف 20 
�أغ�شط�س على ��شت�شافة 5000 
مو�طن �أفغاين مت �إجالوؤهم من 
دول  �إىل  طريقهم  يف  �أفغان�شتان 
ثالثة .. و�أعلنت وز�رة �خلارجية 
وبناًء على  �أن��ه  �ل��دويل  و�لتعاون 
�ملتحدة،  �ل�����ولي�����ات  م����ن  ط���ل���ب 
���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف دول������ة �لإم��������ار�ت 
توجههم  قبل  �لأفغان  �ملو�طنني 

�إىل دول �أخرى.

•• عوا�شم-وكاالت:

طالبان  حركة  �أن  م�شادر  ك�شفت 
�لرئي�س  ع����ن  ح���م���اي���ة  ���ش��ح��ب��ت 
كر�ز�ي  ح��ام��د  �ل�شابق  �لأف��غ��اين 
�ل�����ذي �شغل  ع���ب���د�هلل  وع����ب����د�هلل 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 

للم�شاحلة �لأفغانية.
�شبكة  ح�شب  �مل�����ش��ادر  و�أو���ش��ح��ت 
�أن طالبان  �لأمريكية،  �إن  �إن  �شي 
�أ�شلحة  �ملا�شي،  �لث��ن��ني  ���ش��ادرت 
فريق �حلماية �لذي ير�فق كرز�ي 
و���ش��ي��ار�ت��ه��م، �لأم�����ر �ل����ذي دفعه 
عبد�هلل  م��ع  و�لإق���ام���ة  لالنتقال 
فت�شت  ب��������دوره  �ل�������ذي  ع����ب����د�هلل 
و�شحبت  منزله  �لأربعاء،  طالبان 

�أ�شلحة مر�فقيه و�شيار�تهم.
كرز�ي  حامد  �أن  م�شدر  و�أ���ش��اف 
وع��ب��د�هلل ع��ب��د�هلل، حت��ت �لإقامة 
طالبان،  رحمة  وحت��ت  �جل��ربي��ة، 
و�أن����ه����م����ا ل ي�������ز�لن ي��ق��ي��م��ان يف 

�لعا�شمة �لأفغانية، كابول.
ه������ذ� و�أع������ل������ن رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء 
ك���رو،  �أل��ك�����ش��ن��در دي  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
�خلمي�س، �أن بالده �أنهت عملياتها 
�أن  بعد  �أفغان�شتان  من  ل��الإج��الء 
�حلكومة  �أمريكية  م�شادر  �أبلغت 
ب��ه��ج��وم �ن���ت���ح���اري و���ش��ي��ك حول 

مطار كابل.
وقال دي كرو يف موؤمتر �شحفي، 
قليال  يزيد  م��ا  �أج��ل��ت  بلجيكا  �إن 
كابل،  م���ن  ���ش��خ�����س   1400 ع���ن 
�إىل  و�شلت  �لأخ���رية  �لرحلة  و�إن 

�إ�شالم �أباد �لليلة �ملا�شية.
و�أ���ش��اف ت��ده��ور �ل��و���ش��ع تدهور� 
كبري� خالل نهار �لأربعاء، و�شلتنا 
�أمريكية  م�����ش��ادر  م��ن  م��ع��ل��وم��ات 
�أخ��رى عن وق��وع هجوم  وم�شادر 

�نتحاري و�شيك يف منطقة �ملطار، 
�لبو�بات  ع��رب  �ل��و���ش��ول  و�أ���ش��ب��ح 
�أكرث �شعوبة و�أ�شبح يف مرحلة ما 
م�شتحيال، ح�شبما نقلت رويرتز.

�ل����دف����اع  وز�رة  ح�������ذرت  ك����ذل����ك 
يعد  �أن�������ه مل  م����ن  �ل����دمن����ارك����ي����ة 
كابل  �إىل  �ل���ط���ري�ن  �لآم�����ن  م���ن 
�أو �خل����روج م��ن��ه��ا، وف���ق م��ا نقلت 

�لأ�شو�شيتد بر�س.
�أنها  هولند�  �أعلنت  جانبها  وم��ن 

���ش��ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ات �لإج������الء من 
مطار كابل �أي�شا.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
من  جميع  �ج��الء  �أن  �لربيطاين 
لهم حق �ملغادرة من كابول عملية 
�شعبة جد� حاليا لكنه تعهد ببذل 

كل �جلهود لإمتامها.
�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت  وزي�������ر  وق�������ال 
هيبي،  ج��ي��م�����س  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
معلومات  ه���ن���اك  �إن  �خل��م��ي�����س، 

م�شد�قية  ذ�ت  ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 
م�شلحني  ب��������اأن  ت���ف���ي���د  ك�����ب�����رية، 
ل�����ش��ن ه��ج��وم و�شيك  ي��خ��ط��ط��ون 
يف  كابل،  مبطار  �ملحت�شدين  على 

حماولة للفر�ر من �أفغان�شتان.
لر�ديو  ه��ي��ب��ي  ج��ي��م�����س  و�أ�����ش����اف 
)ب��ي. �لربيطانية  �لإذ�ع����ة  هيئة 

تقارير  ت��وج��د ح��ال��ي��ا  ب��ي.���ش��ي(: 
هجوم  عن  كبرية  م�شد�قية  ذ�ت 
تغيري  مت  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  و�شيك، 
�لليلة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ن�شيحة 
�لنا�س  على  ينبغي  باأنه  �ملا�شية، 
عدم �لقدوم �إىل مطار كابل، وباأن 
�آمن  م��ك��ان  �إىل  �لن��ت��ق��ال  عليهم 

و�نتظار �ملزيد من �لتعليمات.
�إن  �أق���ول  �أن  �إل  ي�شعني  وت��اب��ع:ل 
�لتهديد خطري. و�شنبذل ق�شارى 
جهدنا حلماية �ملوجودين هناك. 
لتغيري  ك����ب����رية  ف���ر����ش���ة  ه����ن����اك 
�مل���زي���د من  ورود  م���ع  �ل��ن�����ش��ي��ح��ة 
�شمان  يوجد  ل  لكن  �لتقارير.. 

لذلك.
وب���������دوره ق������ال رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
لإذ�عة  كا�شتيك�س،  �لفرن�شي جان 
تعود  لن  باري�س  �إن  )�آر.ت�����ي.�إل(، 
ق������ادرة ع��ل��ى �إج������الء �ل���ن���ا����س من 
م���ن م�شاء  �ع���ت���ب���ار�  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 

�جلمعة.

البعثة الأممية ترحب بت�سكيل قوة 
وم�سراتة اجلي�س  بني  م�سرتكة 

•• عوا�شم-وكاالت:

قالت بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف 
ليبيا، �إن ت�شكيل قوة �أمنية م�شرتكة 
�لليبي وقو�ت  جديدة بني �جلي�س 
من مدينة م�شر�تة، يعترب خطوة 
لتفاق  �ل��ك��ام��ل  �لتنفيذ  يف  مهمة 
�لطريق  �لنار، متهد  �إط��الق  وقف 
�لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وح��ي��د  ن��ح��و 
�لأممي  �ملبعوث  ورح��ب  و�ل��دول��ة. 
بهذ�  ك��وب��ي��ت�����س،  ي����ان  ل��ي��ب��ي��ا،  �إىل 
�لت���ف���اق �ل����ذي و���ش��ف��ه ب���الإجن���از، 
وقال �إنه �شي�شمن �أي�شا �أمن �لنهر 
�ل�شناعي �لعظيم و�لتدفق �مل�شتمر 
لإم��د�د�ت �ملياه، كما �أ�شاد باجلهود 
�للجنة  م��ع  بالتن�شيق  بذلت  �لتي 

�لع�شكرية �مل�شرتكة 5+5.
و�أ������ش�����اف �مل���ب���ع���وث �خل����ا�����س: �إن 
تبعث  �أن  �شاأنها  من  �خلطوة  ه��ذه 
و�جلهات  لليبيني  ق��وي��ة  ب��ر���ش��ال��ة 
�ل���دول���ي���ة �ل���ف���اع���ل���ة، م���ف���اده���ا �أن 
على  وع���ازم���ون  ق�����ادرون  �لليبيني 
�لتغلب على خالفاتهم و�لعمل مًعا 

لبناء دولة موحدة وم�شتقرة.

باإعدام  تق�سي  مينية  حمكمة 
زعيم احلوثيني وعدد من قياداته

•• الريا�ض-وكاالت:

مينية  ع�شكرية  حمكمة  �أ���ش��درت 
بالر�شا�س  رميا  ب��الإع��د�م  حكما 
و173  �حل��وث��ي،  �مل��ل��ك  على عبد 
�مليلي�شيا  ق��������ادة  م�����ن  �آخ������ري������ن 

�حلوثية �لإرهابية.
كما ت�شمن �حلكم، م�شادرة جميع 
�أم������و�ل �مل����د�ن����ني، وف����ق م���ا نقلت 
وكالة �لأنباء �ل�شعودية، عن وكالة 

�شباأ �ليمنية لالأنباء، �خلمي�س.
�لع�شكرية  �لعامة  �لنيابة  و�تهمت 
�ل��ي��م��ن��ي��ة، زع��ي��م �حل��وث��ي��ني عبد 
�مللك بدر �لدين �حلوثي، و174 
على  �لع�شكري  بالنقالب  �آخرين 
و�ل�شلطات  �جل���م���ه���وري  �ل��ن��ظ��ام 
و�لتخابر  و�لد�شتورية،  �ل�شرعية 
�إي���ر�ن، و�رت��ك��اب جر�ئم حرب  مع 

وع�شكرية.
باإعد�م  �أي�����ش��ا  �مل��ح��ك��م��ة  وق�����ش��ت 
�ل���ث���وري  �ل�������ش���اب���ط يف �حل����ر�����س 
�إيرلو،  �إدري�������س  ح�����ش��ن  �لإي������ر�ين 
�حلوثيني  ل����دى  ط���ه���ر�ن  ���ش��ف��ري 
بتهمة �لدخول متنكر� �إىل �أر��شي 
و�لتج�ش�س،  �ليمنية  �جلمهورية 
و�ل�شرت�ك يف �جلر�ئم مع �لعدو 
�حلوثي، و�رتكاب جر�ئم ع�شكرية 

وجر�ئم حرب.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 306،873 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  حالة   991 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 713،402 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حالت م�شابة نتيجة تد�عيات �لإ�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،031 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
1،576 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء    كما 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 697،419 حالة.

اأجرت 306،873 فح�ضا ك�ضفت عن 991 اإ�ضابة جديدة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,576 حالة جديدة من كورونا

وفد من وزارة الدفاع يطلع على اأحدث التقنيات الع�سكرية مبعر�س القوات امل�سلحة يف مو�سكو
•• مو�شكو - وام:

�لرئي�شية  �لأجنحة  ع��دد من  بجولة يف  �ل��دف��اع  وز�رة  �مل�شتوى من  رفيع  وف��د  ق��ام 
يف" معر�س �لقو�ت �مل�شلحة 2021 " �لذي ي�شت�شيفه مركز معار�س باتريوت يف 
�لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو حاليا. �طلع �لوفد برئا�شة �للو�ء �لركن �لدكتور مبارك 
�لدفاعية يف وز�رة  و�ل�شناعات  �مل�شاعد لالإ�شناد  �لوكيل  �شعيد بن غافان �جلابري 
�لتي  �لع�شكرية  �لتقنيات  و  و�لأ�شلحة  �مل��ع��د�ت  �أح��دث  على  �جلولة  خ��الل  �ل��دف��اع 
�ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �ل��دول  من  ع��دد  و  رو�شيا  يف  �لدفاع  �شركات  كربيات  تعر�شها 
و��شتقطب  �ملقبل  �ل�شبت  حتى  وي�شتمر  �جل��اري  �أغ�شط�س   22 ي��وم  �نطلق  �ل��ذي 
من  ع��دد�  �ملعر�س  يف  �مل�شارك  �لدولة  وف��د  و�لتقى  �لعامل.  �أنحاء  جميع  من  زو�ر� 
كبار �مل�شوؤولني �لع�شكريني �لرو�س و عرب �جلانبان خالل �للقاء�ت عن �لتز�مهما 
با�شتك�شاف فر�س �لتعاون �جلديدة �ملتاحة يف قطاع �لدفاع بني �لبلدين �ل�شديقني. 
له  �شعيد بن غافان �جلابري - يف ت�شريحات  �لدكتور مبارك  �لركن  �للو�ء  �أكد  و 
تاأ�شي�س عالقات  �ملتحدة حري�شة على  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أن   - �ملنا�شبة  بهذه 
تعاون و �شر�كات متينة يف �ملجالت �لع�شكرية مع �لدول �ملختلفة .. و��شفا " معر�س 
�لقو�ت �مل�شلحة 2021 " باأنه فر�شة مميزة لإبر�م �شر�كات من �شاأنها تعزيز جهود 
�إن  �لدولة وم�شاهماتها يف �حلفاظ على �ل�شلم و�لأمن �لإقليمي و �لعاملي .. وقال 
�حلدث �أتاح لوفد �لدولة ��شتك�شاف �أحدث �ملعد�ت و �لتقنيات �لع�شكرية و�لإطالع 

على �أحدث تكنولوجيات �لت�شليح و�لدفاع حول �لعامل.

ال�سحة تعلن تقدمي 65,999 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 65،999 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �م�س 17،925،065 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   181.24
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

اأمري قطر ي�ستقبل وفدا برئا�سة طحنون بن زايدالإمارات تتعاون مع املجتمع الدويل لتعزيز اجلهود الإن�سانية يف اأفغان�ستان
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت دولة �لإمار�ت �لتز�مها بتعزيز �لتعاون و�لت�شامن �لعامليني من خالل 
�إىل  �لهادفة  �لدولية  �لإن�شانية و�لإغاثية لدعم �جلهود  �مل�شاعد�ت  تقدمي 

حتقيق �ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لزدهار يف �أفغان�شتان.
وتلعب دولة �لإمار�ت حالًيا دوًر� مهًما يف عمليات �لإجالء، حيث و�شل عدد 
منذ  �أفغان�شتان  من  �إج��الوؤه��م  �لذين مت  �ل�شديقة  �ل��دول  ورعايا  �لأفغان 

بد�ية �أغ�شط�س وحتى �لآن �إىل 36500 �شخ�س.
وقد و�فقت دولة �لإمار�ت، يف 20 �أغ�شط�س على ��شت�شافة 5000 مو�طن 
و�أعلنت   .. ثالثة  �إىل دول  �أفغان�شتان يف طريقهم  �إجالوؤهم من  �أفغاين مت 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أنه وبناًء على طلب من �لوليات �ملتحدة، 
�شت�شت�شيف دولة �لإمار�ت �ملو�طنني �لأفغان قبل توجههم �إىل دول �أخرى.

�لرعايا  �إج���الء  عمليات  ت�شهيل  يف  رئي�شي  ب���دور  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وق��ام��ت 
�لأجانب من �أفغان�شتان، حيث �شهلت بتاريخ 26 �أغ�شط�س �إجالء �أكرث من 
28000 �شخ�س، بالإ�شافة �إىل 8500 قدمو� �إىل �لدولة عرب �لناقالت 
�أغ�شط�س، مبا يف ذلك رعايا كل من  �لوطنية ومطار�ت �لدولة منذ بد�ية 
ونيوزيلند�  �ملتحدة  و�لوليات  و�أ�شرت�ليا  و�ليابان  �ملتحدة  و�ململكة  فرن�شا 
�لوليات  مع  بالتعاون  �لإم��ار�ت  دولة  و�أن�شاأت  و�ملك�شيك.  و�إ�شبانيا  ولتفيا 

�ملتحدة مركًز� يف �أبوظبي يخ�شع فيه �مل�شافرون من �أفغان�شتان لفحو�شات 
�شحية وتدقيق �أمني قبل �ملتابعة �إىل �لوليات �ملتحدة �أو دول ثالثة، وذلك 
بتن�شيق من �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث، كما تعمل 
دولة �لإمار�ت مع �ل�شفارة �لأمريكية، �إىل جانب طاقم �لقن�شلية وموظفي 

�جلمارك وحر�س �حلدود، للتعامل مع �مل�شافرين على مد�ر �ل�شاعة.
�إجالوؤهم  مت  �ل��ذي��ن  لالأ�شخا�س  �لإم����ار�ت  دول��ة  توفر  ذل��ك،  على  ع��الوة 
ل�شمان  �جل��ودة  ع��ايل  و�ل��غ��ذ�ء  �ل�شحية  �لرعاية  ت�شمل  خمتلفة  خدمات 

رفاهيتهم �أثناء عمليات �لإجالء.
�شامل  �شعادة  ق��ال  �لإج���الء،  �لإم���ار�ت يف عمليات  دول��ة  وتعليًقا على جهود 
ب����وز�رة �خلارجية  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون �لأم��ن��ي  �إد�رة  �ل��زع��اب��ي، م��دي��ر  حممد 
و�لتعاون �لدويل : تتبنى دولة �لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها نهجا �إن�شانيا قائما 
�لدول  �إىل  �ل��ع��ون  ي��د  وم��د  �شعفاً،  �لأك���رث  لل�شعوب  �حلماية  ت��وف��ري  على 

�لأخرى يف �أوقات �حلاجة.
و�أ�شاف �شعادته : تت�شرف دولة �لإمار�ت بالعمل جنباً �إىل جنب مع �شركائها 
يف �ملجتمع �لدويل لتحقيق كل ما يخدم م�شالح �ل�شعب �لأفغاين، وكذلك 
�إن�شانية،  لأ�شباب  �أفغان�شتان  من  �إج��الوؤه��م  يتم  �لذين  �لأج��ان��ب  �لرعايا 
موؤكد� �أن دولة �لإمار�ت �شتو��شل �لعمل بال كلل يف هذ� �ل�شدد ل�شمان �أن 

يعي�س �جلميع يف �أمن و�أمان وكر�مة.

•• الدوحة - وام: 

حمد  ب��ن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
وفد�  �أم�����س  �ل�شقيقة  دول���ة قطر  �أم���ري  ث��اين  �آل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 

م�شت�شار �لأمن �لوطني .
�لعالقات   - �ل��ل��ق��اء  خ���الل   - �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
خا�شة  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  �لثنائية 
و�مل�شاريع  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ج��الت  يف 
�لبناء  عملية  تخدم  �لتي  �حليوية  �ل�شتثمارية 
�مل�شرتكة  �مل�����ش��ال��ح  و�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ت��ق��دم وحت��ق��ق 
ز�يد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  ون��ق��ل  للبلدين. 
�أمري  �ل�شمو  �إىل �شاحب  �للقاء  نهيان خالل  �آل 
دولة قطر .. حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
"حفظه �هلل"  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
لقطر  �شموهم  ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 

و�شعبها �ل�شقيق دو�م �لتقدم و�لزدهار .
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  �شموه  حمله  فيما 
رئي�س �لدولة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ومتنياته لدولة �لإمار�ت و�شعبها 
مزيد�ً من �لتطور و�لرخاء.

ب�شاأن  �لنظر  تبادل وجهات  �للقاء  وج��رى خالل 
عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

املركز الوطني للتاأهيل يناق�س حتديات وفر�س العمل مع مر�سى الإدمان
•• اأبوظبي- وام: 

�أم�س �خلمي�س، جل�شة نقا�شية  للتاأهيل،  �لوطني  �ملركز  عقد 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  ي��وم  مبنا�شبة  ملوظفاته  ع��ام��ة  �فرت��شية 
�لدكتور  قدمها  �لإدمان"،  مو�جهة  يف  "�إمار�تيات  بعنو�ن 
ع��ل��ي �مل���رزوق���ي م��دي��ر �إد�رة �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة و�ل��ب��ح��وث يف 
�ملركز، وبح�شور �أع�شاء �لطاقمني �لإد�ري و�لطبي يف �ملركز 

ومهتمون.
و��شت�شافت �جلل�شة �لنقا�شية جمموعة مميزة من موظفات 
على  و�شمت  �لخت�شا�شات،  خمتلف  يف  �لإم��ار�ت��ي��ات  �مل��رك��ز 
�شوؤون  ���ش��اب��ط  �مل��ن�����ش��وري،  بخيت  عائ�شة  �خل�����ش��و���س  وج���ه 
وعلوية  �جتماعية،  �أخ�شائية  �لكعبي،  �أحمد  وموزة  �ملر�شى، 
�شامل �جلنيبي، �أخ�شائية نف�شية. وهدفت �جلل�شة �إىل تو�شيح 
�أك��رث �ملجالت  �لإمار�تية يف و�ح��د من  �مل��ر�أة  مدى م�شاهمة 
ح�شا�شية و�أهمية يف جمال حماية �ملجتمع �ملتمثل يف مر�س 
�لعمل  يفر�شها  �لتي  و�لفر�س  �لتحديات  وكذلك  �لإدم���ان، 
مل�شاعدتهن طبياً  �لإدم��ان �شعياً  من نقطة �شفر مع مر�شى 

ونف�شياً و�جتماعاً للتخل�س من هذه �لآفة و�آثارها �ل�شلبية.
�لفرت��شية  �لنقا�شية  �جلل�شة  هذه  على  �لقائمون  وحر�س 
على �شرح �أ�شباب �ختيار �لكادر �لن�شائي ملثل هذ� �ملجال للعمل 
غالب  يف  �شلبية  �نطباعات  م��ن  ب��ه  يرتبط  مم��ا  �ل��رغ��م  على 
رئي�س  �لظاهري  �شامل حممد  �شعادة حممد  وق��ال  �لأحيان. 
جمل�س �لإد�رة يف �ملركز �لوطني للتاأهيل: "على مد�ر خم�شني 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  حظيت  �لإم����ار�ت  دول��ة  تاأ�شي�س  منذ  ع��ام��اً 
�شمو  وفرته  ما  خا�شة  �لر�شيدة  �لقيادة  من  كبري  باهتمام 

�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�ملميزة  �لإمار�ت" عرب قيادتها  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
لالحتاد �لن�شائي �لعام و�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
وموؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية؛ مرتجمة بذلك �لتوجهات �لعليا 
لدولة �لإم��ار�ت يف دعم ومتكني �مل��ر�أة �لإمار�تية ونقلها �إىل 
مرحلة جديدة من �لعطاء.". ومن جانبه، قال �شعادة �لدكتور 
حمد �لغافري مدير عام �ملركز �لوطني للتاأهيل: "�إن �لقيادة 
�لر�شيدة مكنت �ملر�أة �لإمار�تية من تقلد �أدو�ر ريادية وجعلت 
�ل�شرت�تيجية، حيث  يف خططها  �أ�شا�شياً  من متكينها هدفاً 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وت�شجيع  ودع��م  متابعة  �شاهمت 
بها،  يحتذى  قيادية  من��اذج  �إف��ر�ز  يف  �لإمار�ت"؛  "�أم  مبارك 
ون�شتذكرها يف هذه �ملنا�شبة �لتي نحتفل بها هذ� �لعام حتت 
�شعار "�ملر�أة طموح و�إ�شر�قة للخم�شني". وقالت عائ�شة بخيت 
�ملن�شوري، �شابط �شوؤون �ملر�شى �إن طموحها �لأكرب يف �لعمل 
�خلا�شة،  �لفئة  بهذه  للنهو�س  و�لب��ت��ك��ار  �لتميز  يف  يتمثل 
موؤكدة �أن �ملر�أة �لإمار�تية �شتكون يف ذكرى �لحتفال مبئوية 
�لإمار�ت �أكرث فعالية يف �ملجتمع وحتظى بدور موؤثر يف ر�شم 

مالمح م�شتقبل �لإمار�ت.
وثمنت عائ�شة �لدور �لكبري ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
و�أو�شلت  للمر�أة  د�عمة  ت��ز�ل  وما  كانت  �لتي  �لإمار�ت"  "�أم 
بجهودها �ملر�أة �لإمار�تية �إىل �ملحافل �لدولية. بدورها قالت 
ل  طموحاتها  �إن  �جتماعية،  �أخ�شائية  �لكعبي،  �أحمد  م��وزة 
�لأكرب  هاج�شها  �أن  موؤكدًة  ب�شقف.  تتقيد  ول  ح��دود  حتدها 
ه��و م��و����ش��ل��ة م�����ش��اع��دة م��ر���ش��ى �لدم����ان و�أ���ش��ره��م و�ل�شعي 

لو�شع ب�شمة م�شرفة يف هذ� �ملجال، وهو �لأمر �لذي حظيت 
�أكدت  �ملركز �لوطني للتاأهيل. من جهتها،  به عرب عملها يف 
لها  �لرئي�شي  �ل��د�ع��م  �أن  �أخ�شائية؛  �جلنيبي،  �شامل  علوية 
�لوطني  �ملركز  يف  �لعمل  لختيار  دفعها  ما  و�أن  و�ل��ده��ا،  هو 
�لعالجية  �ملوؤ�ش�شات  من  غ��ريه  عن  يختلف  �ل��ذي  للتاأهيل، 
�لتعايف  �ملر�شى على  �أج��ل م�شاعدة  �شغفها من  �لأخ��رى، هو 
و�لندماج مرة �أخرى يف �ملجتمع، ف�شاًل عن �لدور �لذي تقوم 
به مل�شاعدة �أهل �ملر�شى لتفهم طبيعة معاناة مري�س �لإدمان 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  تتخذ  �نها  م�شيفة 
�نعك�س على  �ل��ذي  �لأم��ر  وملهمة لها،  ق��دوة  �لإمار�ت"  "�أم 
�لطموح  يف  و�لرت��ق��اء  بالنف�س  �لثقة  تعزيز  عرب  �شخ�شيتها 
�لآخ��ري��ن. ويف  �إيجابي يف حياة  �أث��ر  و�حل��ر���س على �متالك 
بادرة مميزة، ��شت�شافت �جلل�شة �إحدى �ملتعافيات من مر�س 
طبيعي  ب�شكل  حياتها  ��شتكمال  من  متكنت  و�لتي  �لإدم���ان، 
بعد �لعالج، حيث لفتت �أن جتربتها مع �لإدمان كانت مريرة 

و�أثرت �شلباً على ثقتها بنف�شها وعالقتها باأ�شرتها، .
ويف �شياق مت�شل، لفت �شعادة �لدكتور حمد �لغافري �إىل ما 
حققته �ملتعافيات من �لإدمان من �إجناز�ت كبرية بد�ية من 
وخو�س  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  كمري�شات  �حل��ال  و�ق��ع  حت��دي 
�لطبيعية  �إىل �حل��ي��اة  �ل��ع��ودة  و�ل��ق��درة على  �ل��ع��الج،  جتربة 
و�مل�شاركة بنجاح يف تكوين وبناء �لأ�شر و�ملجتمع م�شري� �ىل 
مري�شات  م��ن  حالة   235 �إن�شائه  منذ  ��شتقبل  �مل��رك��ز  �ن 
�لإدم����ان، حيث ق��دم��ت لهن ك��اف��ة خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �لطبية 
و�لنف�شية عالية �مل�شتوى �لتي �شاهمت يف دعم قدرتهن على 

�لعالج.

�سرطة الفجرية ت�ستعد لتاأمني احلركة املرورية 
للمدار�س لعام درا�سي اآمن خال من احلوادث

•• الفجرية -الفجر:

�ن��������ط��������الق��������اً م���������ن �لأه������������������د�ف 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
ل��ق��ط��اع �مل�����رور و�مل��ت��م��ث��ل يف جعل 
�لوعي  وتعزيز  �أم��ن��اً  �أك��رث  �لطرق 
�ملروري بني كافة �شر�ئح �ملجتمع، 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ا���ش��رت 
�ل����ف����ج����رية ������ش����ت����ع����د�ده����ا �ل����ت����ام 
�جلديد  �لدر��شي  �لعام  ل�شتقبال 
خطة  وتاأتي   2022 –  2021
�ل�شتعد�د للعام �لدر��شي �جلديد 
من منطلق �ملحافظة على �شالمة 
كافة  م���ن  �مل���د�ر����س  ط���الب  �أرو�ح 
�لأخ����ط����ار �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���ش��ون لها 
خالية  �آمنة  بيئة  لتوفري  و�ل�شعي 
�مل�����روري�����ة �شمن  �حل���������و�دث  م����ن 
�ملتبعة  �لح����رت�زي����ة  �لإج��������ر�ء�ت 

للوقاية من )كوفيد19-(.
حممد  �شالح  �لعقيد  �شعادة  �أك��د 
�مل�����رور  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ظ���ن���ح���اين 

�لحرت�زية للوقاية من )كوفيد-
.)19

�أن خطة  �ل��ظ��ن��ح��اين  �أو����ش���ح  ك��م��ا 
�ل�شتعد�د للعام �لدر��شي �جلديد 
��شتملت على تكثيف دوريات �ملرور 
�لطرق  ملر�قبة  �مل��روري  و�ل�شبط 
�ملد�ر�س  �أمام  و�لفرعية  �لرئي�شية 
�لخت�شا�س  م���ن���اط���ق  ك���اف���ة  يف 
�ل�شو�خ�س  ت���وف���ر  م���ن  و�ل���ت���اأك���د 
�ملنا�شبة  �لأم��اك��ن  يف  �لتحذيرية 
و�أك���د على �شرورة  �مل��د�ر���س  ق��رب 
�لتو�جد �لأمني و�ملروري لت�شهيل 
�أمام  �مل���روري���ة  �حل��رك��ة  �ن�شيابية 
�لزدح�������ام وتوفري  مل��ن��ع  �مل����د�ر�����س 
�ل��ن��ق��ل �لآم������ن ل��ل��ط��الب ،ك���م���ا مت 
�إعد�د برنامج �شامل لتنفيذ خطة 
�لطالب من خالل  و�شالمة  �أم��ن 
�لتوعية  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت  تنفيذ 
�مل���روري���ة وور�����س �ل��ع��م��ل ع��ن بعد 
بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لن�شر 
�ل���وع���ي و�ل��ث��ق��اف��ة �مل����روري����ة عرب 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

�لعامة  �لقيادة  حر�س  و�لدوريات 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل���ف���ج���رية  ل�����ش��رط��ة 
�لعام  �ل��ط��الب يف  و���ش��الم��ة  �أم����ن 
�لدر��شي �جلديد وفقاً لالإجر�ء�ت 
�ملتعبة  و�ل���وق���ائ���ي���ة  �لح�����رت�زي�����ة 
)كوفيد19-(  ج���ائ���ح���ة  ظ����ل  يف 
�للتز�م  �ل��ت��اأك��ي��د على  خ��الل  م��ن 
�حلافالت  �شائقي  قبل  م��ن  �ل��ت��ام 
و�لقو�نني  ب��الأن��ظ��م��ة  �مل��در���ش��ي��ة 
�لتعليمات  ك��اف��ة  و�إت���ب���اع  �مل���روري���ة 
�مل����روري����ة  �ل�������ش���الم���ة  ت����اأم����ني  يف 
لالإجر�ء�ت  وفقاً  �مل��د�ر���س  لطلبة 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط ال�سعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي - وام:

�أعربت دولة �لإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
�حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن، ��شتهد�ف �ملدنيني و�لأعيان �ملدنية 
�لعربية  �ململكة  يف  م�شيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  �ل��ي��وم، 
�ل�����ش��ع��ودي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة، ب��ط��ائ��رة ب����دون ط��ي��ار م��ف��خ��خ��ة، �ع��رت���ش��ت��ه��ا قو�ت 

�لتحالف.
و�أكدت دولة �لإمار�ت - يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
حتديها  يعك�س  �حلوثي  جلماعة  �لإره��اب��ي��ة  �لهجمات  ه��ذه  ��شتمر�ر  �أن   -
�ل�شافر للمجتمع �لدويل و��شتخفافها بجميع �لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.
�أن يتخذ موقفا فورياً وحا�شما لوقف  �ل��وز�رة �ملجتمع �لدويل على  وحثت 

هذه �لأعمال �ملتكررة �لتي ت�شتهدف �ملن�شاآت �حليوية و�ملدنية و�أمن �ململكة، 
هذه  ��شتمر�ر  �أن  موؤكدة  �لعامليني،  �لقت�شاد  و��شتقر�ر  �لطاقة  و�إم���د�د�ت 
�لهجمات يف �لآونة �لأخرية يعد ت�شعيد�ً خطري�ً، ودلياًل جديد�ً على �شعي 

هذه �مللي�شيات �إىل تقوي�س �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
وجّددت �لوز�رة ت�شامن دولة �لإمار�ت �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه �لهجمات 
�لإره��اب��ي��ة، و�ل���وق���وف معها يف ���ش��ف و�ح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال �أمنها 
و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت حلفظ �أمنها و�شالمة 

مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��شيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
كل ل يتجز�أ، و�أن �أي تهديد �أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه �لدولة تهديد�ً 

ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.

خالد بن زايد: املراأة الإماراتية اأثبتت للعامل قدرتها على حتقيق الإجنازات ال�ستثنائية
•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خالد بن ز�يد  �أكد �شمو 
لأ�شحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي���د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جمل�س 
�لإم��ار�ت �شاحبة منوذج متفرد  �أن دولة  �لهمم 
ومتكينها،  �مل����ر�أة  دع��م  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
على  قدرتها  للعامل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أثبتت  �إذ 
من  �ل�شتثنائية  �لإجن����از�ت  وحتقيق  �ملناف�شة 
�أ�شبحت  ح��ت��ى  �مل��ن��ا���ش��ب،  �أع��ل��ى  تقلدها  خ���الل 
بف�شل  و�لعطاء،  و�لإب���د�ع  �لطموح  يف  من��وذج��اً 
للمر�أة  وف��رت  �لتي  �لر�شيدة،  �لقيادة  توجيهات 

يف  للرجل  �شريكا  لت�شبح  �لدعم  كل  �لإمار�تية 
م�شرية �لتنمية �ل�شاملة للوطن.

وق����ال ���ش��م��وه - يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم �مل����ر�أة 
�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ذي ي��و�ف��ق 28 �أغ�شط�س م��ن كل 
ع��ام - ي��وم �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ه��ذ� �ل��ع��ام ي��اأت��ي يف 
�لذهبي  باليوبيل  نحتفل  ونحن  نوعية  مرحلة 
وباخلم�شني  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
ع��ام��اً �ل��ق��ادم��ة م��ن ع��م��ر دول��ت��ن��ا، ت��اأك��ي��د�ً على 
و�لرعاية  و�ل��دع��م  �لتمكني  م�����ش��رية  ����ش��ت��م��ر�ر 
يف  رئي�شيا  �شريكا  تعد  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة 

جميع �إجناز�ت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يوم املراأة الإماراتية.. احتفال بن�سف قرن من الإجنازات واملكت�سبات

متثيل بلغت 46 يف �ملائة.
 64 ن�شبته  م���ا  �لإن�����اث  و���ش��ج��ل��ت 
�ل��ع��ام��ل��ني يف قطاع  �مل��ائ��ة م��ن  يف 
�لتعليم، و�لن�شبة ذ�تها من �إجمايل 
يف  و�لفنيني  و�ملمر�شني  �لأط��ب��اء 
�ملائة  يف  و31  �ل�شحي،  �ل��ق��ط��اع 
�إج��م��ايل �ل��ع��ام��ل��ني يف ن�شاط  م��ن 

�ملالية و�لبنوك و�لتاأمني.
�ل�شركات  عدد  �أن  �لتقرير  وك�شف 
�ملرخ�شة و�ململوكة من ن�شاء بلغت 
80 �ألفاً و25 �شركة، فيما �شكلت 
�ملنا�شب  م���ن   %  21.5 �مل�������ر�أة 
�لإد�رية، 32.5 % من �لعاملني 

يف �ملهن �لتخ�ش�شية.
منوذجاً  �ل���ي���وم  �لإم��������ار�ت  وت���ع���د 
حقوق  ح���م���اي���ة  يف  ر�ئ��������د�ً  ع���امل���ي���اً 
�لت�شريعية  �لبيئة  بف�شل  �مل����ر�أة 
بالد�شتور  �ملتمثلة  ل��ه��ا  �ل��د�ع��م��ة 
و���ش��ل�����ش��ل��ة �ل���ق���و�ن���ني �لحت����ادي����ة 
�لتي  و�ملحلية  �لوز�رية  و�لقر�ر�ت 
�لرجل  بني  �لفر�س  تكافوؤ  كفلت 
�لآليات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�مل�������ر�أة، 
�ملتمثلة  �ل��دع��م  وج��ه��ات  �لوطنية 
يف م��وؤ���ش�����ش��ات مت��ك��ني �مل����ر�أة وعلى 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  ر�أ����ش���ه���ا 
�ل���ذي ك���ان ل��ه �ل����دور �لأك����رب منذ 

�لحتادي"،  �ل��وط��ن��ي  "�ملجل�س 
و�لتو�جد بقوة يف ت�شكيل �حلكومة 
حقائب  يتولني  ن�شاء   9 بع�شوية 

خمتلفة.
و���ش��ّك��ل��ت �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة ج���زء�ً 
�أبرز �إجنازين حققتهما  �أ�شياًل يف 
دول���ة �لإم�����ار�ت م��وؤخ��ر� مت��ث��ال يف 
مد�ر  �لأمل" �إىل  "م�شبار  و�شول 
�لناجح  و�لت�شغيل  �مل��ري��خ،  كوكب 
حمطات  وح����د�ت  لأوىل  و�لآم�����ن 
�ل�شلمية،  �لنووية  للطاقة  بر�كة 
�ملر�أة  م�شاركة  ن�شبة  و�شلت  حيث 
"م�شبار  م�����ش��روع  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
فريق  م���ن   34% �إىل  �لأمل" 
�لفريق  م����ن   80% و  �ل���ع���م���ل 
�ل��ع��ل��م��ي �خل��ا���س ب��امل�����ش��ب��ار، فيما 
ن�شبة  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل�������ر�أة  م��ث��ل��ت 
كبرية من �لعقول و�لكفاء�ت �لتي 
غمار  خل��و���س  ب��امل��ع��رف��ة  ت�شلحت 
حت����دي �ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة ، حيث 
جمموع  من   20% قر�بة  �شكلت 
موظفي موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة 
�ل��ن��ووي��ة و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة لها 
قطاع  يف  �لن�شب  �أع��ل��ى  م��ن  وه���ي 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ن���ووي���ة  �ل��ط��اق��ة 

�لعامل.

ك��م��ا �أ����ش���درت �لإم������ار�ت ق����ر�ر� يف 
�لرو�تب  يف  بامل�شاو�ة   2019 عام 
و�لأجور بني �جلن�شني يف �جلهات 
�حلكومية، لتكون �لإمار�ت بذلك 
�أول دولة يف �ملنطقة ت�شدر ت�شريعاً 

من هذ� �لنوع.
وي��ن�����س �ل��ق��ان��ون �لإم���ار�ت���ي على 
�ملفرو�شة  �ل��ق��ي��ود  ج��م��ي��ع  �إل���غ���اء 
�شاعات  يف  �لعامالت  �لن�شاء  على 
�لليل و�لعمل يف �لوظائف �ل�شاقة 
و�لإن�شاء�ت  �ل��ت��ع��دي��ن  ك��ق��ط��اع��ات 
و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع و�ل���ط���اق���ة و�ل���زر�ع���ة 
و�ل��ن��ق��ل، لإع���ط���اء �مل�����ر�أة �حل���ق يف 
ل  كما  �ل�شناعات،  ه��ذه  يف  �لعمل 
�لعمل  ل�����ش��اح��ب  �ل��ق��ان��ون  ي�شمح 
ب��اإن��ه��اء خ��دم��ة �مل�����ر�أة �ل��ع��ام��ل��ة �أو 
ب�����ش��ب��ب ح��م��ل��ه��ا، كذلك  �إن����ذ�ره����ا 
�لعمل  ت��ن��ظ��ي��م  ق����ان����ون  ي���ح���ظ���ر 
�لتمييز بني �ملوظفني يف �حل�شول 
ع��ل��ى �ل���وظ���ائ���ف و�ل����رتق����ي، كما 
�جلن�شني  ب���ني  �ل��ت��م��ي��ي��ز  ي��ح��ظ��ر 
�لوظيفية  �مل��ه��ام  ذ�ت  �لأع��م��ال  يف 

�لو�حدة.
�ل�شيا�شية،  �مل�����ش��ارك��ة  جم���ال  ويف 
ق���ر�ر �شاحب   2019 ع��ام  ���ش��در 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لعديد  يف  ل�شاحلها  متيل  �لكفة 
من �ملوؤ�شر�ت.

�ل�18  �مل��رت��ب��ة  وحت��ت��ل �لإم�������ار�ت 
و�شرق  ع���رب���ي���اً  و�لأوىل  ع���امل���ي���اً 
�أو���ش��ط��ي��اً يف م��وؤ���ش��ر �مل�����ش��او�ة بني 
برنامج  ع���ن  �ل�����ش��ادر  �جل��ن�����ش��ني، 
لعام  �لإمن�����ائ�����ي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
2020، حمققة بذلك �مل�شتهدف 
قائمة  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  �ل��وط��ن��ي، 
�أف�شل 25 دولة يف �لعامل يف هذ� 
2021، فيما  �ملوؤ�شر، بحلول عام 
قائمة  دخ����ول  �إىل  �ل���ي���وم  ت��ت��ط��ل��ع 

�لع�شرة �لكبار عاملياً.
�لفاعلة  م�شاركتها  �شور  و�شتبقى 
ك�شانعة وم�شاهمة لأهم �إجنازين 
حققتهما �لإمار�ت موؤخر�ً حا�شرة 
و�مل��ت��م��ث��ل��ني يف  �إىل وق����ت ط���وي���ل 
�ملريخ،  �إىل  �لأم���ل  م�شبار  �إط���الق 
وتد�شني �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية 
�أول مفاعل نووي �شلمي على  من 

�مل�شتوى �لعربي.
تتخطى  �أن  �لإم���ار�ت  و��شتطاعت 
دول  م���ن  و�ل��ك��ث��ري  �مل��ن��ط��ق��ة  دول 
وتعزيز  �مل������ر�أة  مت��ك��ني  يف  �ل���ع���امل 
م�شاركتها يف �حلياة �ل�شيا�شية بعد 
�لربملان  مقاعد  ن�شف  �شمنت  �أن 

�ل�شعوبات  تذليل  يف  �لدولة  قيام 
�أم���ام نهو�س ومت��ك��ني �مل����ر�أة، عرب 
�لتي  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  �إطالقها 
�مل����ر�أة يف  ق����در�ت  ب��ن��اء  �شاهمت يف 

خمتلف �ملجالت.
 2019 �إن ع��ام��ي  �ل��ق��ول  ومي��ك��ن 
و2020 كانا عامي �ملر�أة بامتياز 
�أ�شدرت  �ل��ت��ي  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
جديد�  قانونا   11 نحو  خاللهما 
وتعديال ت�شريعيا �ن�شبت جميعها 
�مل����ر�أة  ح��ق��وق  ت��ع��زي��ز  م�شلحة  يف 

ومتكينها يف كافة �ملجالت.
ف����ف����ي جم�������ال �ل����ع����م����ل �أ������ش�����درت 
�حتادي  بقانون  �ملر�شوم  �لإم��ار�ت 
�خلا�س   2020 ل�����ش��ن��ة   6 رق����م 
�لقانون  �أح����ك����ام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل 
�لحتادي رقم 8 ل�شنة 1980 يف 
�شاأن تنظيم عالقات �لعمل، و�لذي 
�أج����ور �لن�شاء  ن�����س ع��ل��ى م�����ش��او�ة 
ب���ال���رج���ال يف �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س، 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �لعامل  ومنح 
�لأجر  مدفوعة  و�لدية"  "�إجازة 
دولة  بذلك  لتكون  طفله،  لرعاية 
متنح  عربية  دول���ة  �أول  �لإم�����ار�ت 
�إجازة �لو�لدية للعامل يف �لقطاع 

�خلا�س.

و�أ����ش���ار ت��ق��ري��ر ���ش��ادر م��وؤخ��ر� عن 
للتناف�شية  �لحت����������ادي  �مل�����رك�����ز 
من  جم���م���وع���ة  �إىل  و�لإح���������ش����اء 
�لأرق�����������ام و�ل���ن�������ش���ب �ل����ت����ي ت���ربز 
ري���������ادة �مل�����������ر�أة يف �لإم��������������ار�ت يف 
قطاع  ففي  �مل��ج��الت،  من  �لعديد 
�خلريجات  ن�شبة  بلغت  �لتعليم 
�لت�شال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 
من  �مل��ائ��ة  يف   49،1 و�مل��ع��ل��وم��ات 
و�شل  فيما  �خل��ري��ج��ني،  �إج��م��ايل 
بالتعليم  �مللتحقات  �لإن����اث  ع���دد 
و687  �أل��ف��اً   362 �إىل  �جلامعي 
�مر�أة، وبلغ �إجمايل عدد حامالت 
�شهادة �ملاج�شتري يف �لدولة 207 
�آلف و630 �مر�أة، فيما بلغ عدد 
ح���ام���الت درج����ة �ل���دك���ت���ور�ه 15 
ن�شبة  وبلغت  �م���ر�أة،  و426  �أل��ف��اً 
�خلريجات يف �ل�شحافة و�لإعالم 
و�لعلوم �لجتماعية 63 يف �ملائة.

�شجلت  �لأع����م����ال،  ق��ط��اع��ات  ويف 
�مل��������ر�أة ح�������ش���ور�ً لف����ت����اً، ب���ع���د �أن 
�ملائة  يف   24 �لإن����اث  ن�شبة  بلغت 
�مل�شتغلني يف  �أع����د�د  �إج��م��ايل  م��ن 
�ل��دول��ة، و�شجلت �لإن���اث م��ن فئة 
لفتاً يف جمال�س  �ل�شباب ح�شور�ً 
بن�شبة  �لحت���ادي���ة  �جل��ه��ات  �إد�رة 

•• اأبوظبي -وام:

حتتفل دولة �لإمار�ت غد� �ل�شبت 
ب� " ي��وم �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة " �لذي 
للتعبري  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة  مي��ث��ل 
"�بنة  ب�����اإجن�����از�ت  �لع����ت����ز�ز  ع���ن 
�لإمار�ت"، وتقدير دورها �حليوي 
نه�شة  يف  �مل��ت��م��ي��زة  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 

�لدولة وتقدمها �مل�شتد�م.
وي��اأت��ي �لح��ت��ف��ال ه��ذ� �ل��ع��ام حتت 
و�إ�شر�قة  ط���م���وح  "�ملر�أة  ���ش��ع��ار 
على  ب����ن����اء  وذل�������ك  للخم�شني" 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  توجيهات 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ش���ة �لحت������اد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�ل�شيخة  �شمو  وتعترب  �لأ���ش��ري��ة. 
فاطمة بنت مبارك ر�ئدة �حلركة 
�لن�شائية يف دولة �لإم��ار�ت ويعود 
ل��ه��ا �ل��ف�����ش��ل يف ت��اأ���ش��ي�����س �لحت���اد 
�لنهج  يتميز  فيما  �لعام،  �لن�شائي 
�لعمل  ط��رح��ت��ه يف جم����ال  �ل�����ذي 
�إىل  �ل�شعي  بالتو�زن بني  �لن�شائي 
�ل��ع�����ش��ر وبني  �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى روح 
�لعربية  �لأ���ش��ال��ة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
و�ل���ت���ق���ال���ي���د �لإ����ش���الم���ي���ة �إمي���ان���ا 
م���ن ���ش��م��وه��ا ب�����اأن �حل���ف���اظ على 
�ل�شبيل  هو  �لثقافية  �خل�شو�شية 

�لوحيد لتحقيق �لتقدم �ملن�شود.
�لإمار�تية  �مل�����ر�أة  ي���وم  وي��ت��ز�م��ن 
�لإمار�ت  �حتفال  مع  �ل�شنة  ه��ذه 
"عام �خلم�شني" �ل��ذي تتوج به  ب� 
ن�شف قرن من م�شريتها �حلافلة 
ب������الإجن������از�ت �ل���ف���ارق���ة ع���ل���ى كل 
ح�شور  و�شط  و�مل�شتويات  �ل�شعد 
لفت لبنة �لإمار�ت �لتي �شطرت 
بنجاحاتها وعطائها ق�ش�س جناح 
�لعمل  م���و�ق���ع  ج��م��ي��ع  م��ل��ه��م��ة يف 

و�مل�شوؤولية.
وع����ززت �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة خالل 
ح�شورها  �ملا�شية  �شنة  �خلم�شني 
بات  و�ل�������ذي  �مل�����ج�����الت  ك���اف���ة  يف 
�أن  ب��ل  �ل��رج��ال،  حل�شور  م�شاويا 

نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 
برفع ن�شبة متثيل �ملر�أة يف �ملجل�س 
يف   50 �إىل  �لحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�ملر�أة  بلوغ  �شاهم يف  و�ل��ذي  �ملائة، 
�ملجل�س  "�نتخابات  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
2019" ذروة  �لوطني �لحت��ادي 
بو�شولها  وذل��ك  �لتمكني  م�شرية 
�لكاملة  �مل��ن��ا���ش��ف��ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
م��ع �ل��رج��ل حت��ت قبة �ل��ربمل��ان يف 
�لتاريخية  �ل�����ش��و�ب��ق  م��ن  و�ح����دة 

على م�شتوى �لعامل.
للعنف  �لإم���ار�ت قانوناً  و�أ���ش��درت 
�لأ�����ش����ري ي��ح��م��ي ج��م��ي��ع �لأف�����ر�د 
كما  مت��ي��ي��ز،  دون  و�إن����اث����اً  ذك�������ور�ً 
باحلب�س  يعاقب  ق��ان��ون��ا  �أ���ش��درت 
�لعقوبتني  ب��اإح��دى  �أو  و�ل��غ��ر�م��ة 
م����ن ت���ع���ر����س لأن����ث����ى ع���ل���ى وج���ه 
�لفعل  �أو  بالقول  حياءها  يخد�س 

يف طريق عام �أو مكان مطروق.
و�أج���رت �لإم����ار�ت يف ع��ام 2020 
�لعقوبات  ق��ان��ون  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت 
�لتي  �مل�������ادة  �إل����غ����اء  مب���وج���ب���ه  مت 
ي�شمى  فيما  �ملخفف  �ل��ع��ذر  متنح 
تعامل  بحيث  �ل�شرف"  "بجر�ئم 
للن�شو�س  وف���ق���اً  �ل��ق��ت��ل  ج���ر�ئ���م 
�لعقوبات  ق��ان��ون  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 
�لتز�مها  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����د�  وذل�������ك 
بحماية حقوق �ملر�أة وتعزيز�ً ملبد�أ 

�شيادة �لقانون.
�لتمييز  م���ك���اف���ح���ة  جم������ال  ويف 
 2019 �لإم���ار�ت يف عام  �أ�شدرت 
قانون مكافحة �لتمييز و�لكر�هية 
�لتمييز  �أ�����ش����ك����ال  ك���اف���ة  ي��ح��ظ��ر 
ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �جل��ن�����س، ك��م��ا �أ�شدر 
م�������ش���رف �لإم����������ار�ت �مل����رك����زي يف 
�لبنوك  تعميماً جلميع  ذ�ته  �لعام 
و�ل�شر�فة  �ل��ت��م��وي��ل  و����ش���رك���ات 
�مل�شاو�ة  ب�شاأن  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة 
�لتمييز يف  وع���دم  �جل��ن�����ش��ني  ب��ني 
و�حل�شول  �مل�����ش��رف��ي��ة  �مل��ع��ام��الت 
�لعام  �شهد  كذلك  �لئتمان،  على 
جمل�س  ق������ر�ر  �����ش����دور   2019
�ل�شلك  يف  �مل����ر�أة  بتمثيل  �ل����وزر�ء 

�لق�شائي.

خالل حفل اأدنوك بيوم املراأة .. فاطمة بنت مبارك ت�ضيد بعزمية واإبداع املراأة الإماراتية

فاطمة بنت مبارك : اإجنازات املراأة الإماراتية فخر للوطن
املراأة للقيام بدور حيوي متا�سيًا مع روؤية القيادة واأهداف ال�سركة بامل�ساهمة يف منو وازدهار الإمارات للخم�سني عامًا القادمة بتمكني  ملتزمة  • اأدنوك 

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أك���دت 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية "�أم �لإمار�ت" �للتز�م بتمكني طموحات �ملر�أة �لإمار�تية و�إلهامها 
لتحقيق م�شتقبل �أكرث �زدهار�ً خالل �خلم�شني عاماً �لقادمة، وذلك متا�شياً 

مع �شعار عام 2021 "عام �خلم�شني".
وقالت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك - يف كلمة �ألقتها نيابة عن �شموها 
معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة خالل حفل �أدنوك 
�لفرت��شي بيوم �ملر�أة �لإمارتية - �إنني فخورة مبا حققته �ملر�أة �لإمار�تية 
�ليوم يف كافة جمالت �لعمل وما و�شلت �إليه من مكانة بارزة بف�شل دعم 
�لقيادة �لر�شيدة .. كما �إنني على يقني باأن م�شاركة �ملر�أة يف �لعد�د و�لتنفيذ 
يف كافة مر�حل �لعمل للخم�شني �شتكون موؤثرة يف حتقيق �لأهد�ف بف�شل 
ما تتمتع به �ملر�أة �لمار�تية من كفاءة و�إخال�س .. و�إن ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
جهود�ً  �لم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  من  �شيتطلب  �لقادمة  �شنة  للخم�شني  و�لإع���د�د 
م�شتمرة لي�س فقط يف جمال �لعمل و�لتطوير �ملهني، ولكن �أي�شاً يف �إعد�د 
�لتي  �ملكانة  �إىل  �لم��ار�ت  لت�شل  �لر�ية  �شيحملون  �لذين  �مل�شتقبل  �أجيال 

تن�شدها �لقيادة �لر�شيدة.
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة  نظمته  �ل��ذي  �لفرت��شي  �حلفل  وخ��الل 

"�أدنوك" مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية .. �حتفت �ل�شركة باإجناز�ت �لكو�در 
�لإد�ري���ة  �لأدو�ر  خ��الل  م��ن  �شاهمت  و�ل��ت��ي  �لقطاع  يف  �لعاملة  �لن�شائية 
و�لفنية يف حتقيق ��شرت�تيجيتها لعام 2030 ومتكني ��شتجابتها �مل�شتمرة 
دفع  �ل�شركة يف  تقدم  �ل�شوء على  ت�شليط  .. كما مت  جلائحة كوفيد19- 
�لتو�زن بني �جلن�شني و�إ�شر�ك �لكو�در �لن�شائية، ل �شيما �لكفاء�ت و�ملو�هب 

�لإمار�تية.
نهيان،  �آل  خليفة  بن  �شلطان  بنت  �شما  �ل�شيخة  من  كل  �حلفل  يف  �شارك 
و�ل�شريك  �لعاملية  �ل�شتد�مة  �أجل  من  حتالف  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  و   ،"50 "�آرور�  ل�  �ملوؤ�ش�س 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
ملجموعة �أدنوك، ومعايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع، 
ومعايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة، �إىل جانب �أع�شاء 

وفرق �لإد�رة �لعليا و�آلف �ملوظفني يف خمتلف �شركات �أدنوك.
و�أكد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر يف كلمته �لفتتاحية خالل 
�حلدث على �أهمية دعم �لقيادة �لر�شيدة و�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�أم �لإمار�ت، للمر�أة وت�شجيعها لتكون �شريكاً رئي�شاً يف منو و�زدهار �لوطن، 
قائاًل: �إن كلمات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ملوظفات �أدنوك ج�ّشدت 
حكمة �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل 
ثر�ه" وكذلك روؤية قيادتنا �لر�شيدة �حلري�شة د�ئماً على دعم متكني دور 

�مل��ر�أة �لإمار�تية  باأن  �مل��ر�أة يف �ملجتمع ويف كافة جمالت �حلياة"، مو�شحاً 
تقوم بدور مهم يف �أدنوك، و�أن �ل�شركة ما�شية يف �لرتكيز على ��شتمر�رية 
كما  �لقادمة،  عاماً  للخم�شني  �لوطن  وتطور  و�زده��ار  م�شرية منو  متكني 
�شجع معاليه �لكو�در �لن�شائية على �ل�شتفادة من �لفر�س �ملتاحة يف �أدنوك 

لال�شتفادة من كامل طاقاتهن و�إمكاناتهن.
�لإم��ار�ت��ي��ة لت�شليط  �مل���ر�أة  ي��وم  �أدن���وك يف  وق��ال معاليه : نفخر مب�شاركة 
�ل�شوء على �مل�شاهمة �ملتميزة ملوظفاتنا يف منو و�زدهار �ل�شركة و�ملجتمع، 
وكذلك يف �لتقدم �لذي �أحرزته دولة �لإم��ار�ت على مدى �خلم�شني عاماً 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  عالياً  ونثّمن  �ملا�شية، 
مبارك �لالحمدود للمر�أة و�لذي مّكن زميالتنا من �لنمو و�لتطور و�لتميز 

على جميع �مل�شتويات يف جمموعة �شركات �أدنوك.
و�أ�شاف : ركزت �أدنوك على توفري �ملمّكنات وت�شجيع �ملوظفات و�ملهند�شات 
لرفع �شقف طموحهن، ول يوجد �أي عائق حالياً مينع �ملر�أة من �لعمل يف 
هو  فاملهم  �لفنية،  �لوظائف  �أو  �ملكاتب  يف  كان  �إن  �ل�شركة،  �أق�شام  خمتلف 

�إثبات �جلد�رة و�لكفاءة و�ل�شتحقاق، �شو�ء بالن�شبة للرجل �أو �ملر�أة.
بني  �ل��ت��و�زن  لتعزيز  طموحة  �أه��د�ف��اً  و�شعت  �أدن���وك  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
م�شتمرة  و�ل�شركة  �مل��ح��دد،  �مل��وع��د  قبل  معظمها  حتقيق  ومت  �جلن�شني، 
ت�شخري  على  زميالتنا  ت�شاعد  �لتي  �ملنا�شبة  �لظروف  توفري  �إىل  بال�شعي 

طاقاتهن و�كت�شاف �إمكاناتهن �لكاملة.

�مل��ر�أة يف  �أدن��وك قد ح��ددت يف �لعام �ملا�شي هدفاً مب�شاعفة متثيل  وكانت 
�لوظائف �لفنية بن�شبة ت�شل �إىل %25 بحلول عام 2030، حيث تعمل 
حالياً �أكرث من 800 �مر�أة يف مو�قعها �لت�شغيلية. وجت�ّشد هذ� �لتعهد على 
�أر�س �لو�قع من خالل فريق من �ملهند�شات، هو �لأول من نوعه يف �لقطاع، 
يقمن باإد�رة حقل �لرميثة �لربي للنفط و�لغاز يف �أبوظبي، بالإ�شافة �إىل 
و�لفنيات يف  �ملهند�شات  و�ملئات من  �لربية،  للحقول  تعيني م�شرفات حفر 

مو�قع حقول �أدنوك �لربية و�لبحرية �لأخرى.
ويف جمال �لتو�زن بني �جلن�شني، تو��شل �أدنوك حتقيق تقدم قوي وثابت، 
حيث مثلت �لن�شاء ن�شبة %30 من �لكو�در �ملو�طنة �لتي �ن�شمت لعائلة 
در��شية.  منح  على  �حلا�شلني  من   44% ون�شبة   ،2020 ع��ام  يف  �أدن��وك 
يف  �لن�شاء  ن�شبة  زي���ادة  يف  يتمثل  ه��دف��اً  �أدن����وك  ح���ددت   ،2017 ع��ام  ويف 
�لوظائف �لإد�ري��ة �لعليا �إىل 15 باملائة بحلول عام 2020 .. ومنذ ذلك 
�حلني، مت جتاوز هذ� �لهدف، حيث ت�شغل �لن�شاء �أكرث من 17 باملائة من 
�لوظائف �لإد�ري��ة �لعليا مبا يف ذلك تويل ثالث مو�طنات وظيفة رئي�س 

تنفيذي لثالث من �شركات �ملجموعة.
هدف  حتقيق  على  بالعمل  م�شتمرة  �أدن���وك  ز�ل��ت  ما  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة 
وجود �مر�أة و�حدة على �لأقل يف جمل�س �إد�رة كل من �شركات �ملجموعة .. 
و�ليوم، يوجد متثيل ن�شائي يف 15 من �أ�شل 17 جمال�س �إد�رة يف �أدنوك، 

ومع وجود 22 �مر�أة يف جمال�س �لإد�رة.

نورة الكعبي ل�»وام«: املراأة الإماراتية عززت
 من جهودها يف امل�سهد الثقايف الإماراتي

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب 
�لثقايف  �مل�شهد  ج��ه��وده��ا يف  م��ن  ع���ززت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  �أن 
ح�شورها  �إثبات  �أجل  من  وطاقتها  وقتها  و�شخرت  �لإمار�تي 
وموؤرخة  و���ش��اع��رة  وكاتبة  "مثقفة  �لثقايف  �لقطاع  وتطوير 
قيادة  ق��دم��ت��ه  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  بف�شل  وذل���ك  وفنانة"، 
مكانتها  تعزيز  �أج��ل  من  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �لر�شيدة  �ل��دول��ة 

وتو�جدها على �ل�شاحة �لثقافية �لإمار�تية، و�لنطالق منها 
نحو �ل�شاحتني �لعربية و�لعاملية بطموح و�إ�شر�ق.

�لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت معاليها - يف ت�شريح خ��ا���س 
"و�م" مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي يو�فق 28 �أغ�شط�س 
�مل��ر�أة �لإمار�تية ر��شخ يف تاريخ دولتنا؛  �إن دور  من كل عام - 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد  حيث وقفت �شمو 
و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لو�لد  جانب  �إىل  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 

�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل 
وما  جهوده،  ودعمت  و�شاندت  �لدولة  تاأ�شي�س  بدء  منذ  ث��ر�ه، 

ز�لت حتى �ليوم كرمية يف عطائها للوطن .
متثل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  معاليها  و�أك���دت 
منوذجاً مهماً يحتذى للمر�أة �لإمار�تية �لتي تتميز مبجموعة 
من �ل�شمات �ملميزة لها؛ كمثقفة وحكيمة ومتعلمة وو�ثقة من 
عاما  �خلم�شني  �إىل  وتتطلع  ومهار�تها،  و�إمكانياتها  قدر�تها 

�ملقبلة من عمر �لدولة.

رمي بن كرم : املراأة الإماراتية منوذج 
ملهم لكافة املجتمعات

•• ال�شارقة-وام:

مبكانة  يقا�س  �ملجتمعات  تقدم  �أن  �ل�شارقة  يف  باملر�أة  "مناء" لالرتقاء  موؤ�ش�شة  مدير  كرم  بن  رمي  �شعادة  �أك��دت 
�ملر�أة لأن �ملكانة �ملتميزة للمر�أة هو موؤ�شر على تقدم �لثقافة و�لعلوم و�ملوؤ�ش�شات و�لعالقات �لجتماعية و�حلالة 

�لقت�شادية.
وقالت �شعادتها - يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي يو�فق 28 �أغ�شط�س 
من كل عام - �إن �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت تعي�س جتربة مميزة تتج�شد يف ريادتها يف خمتلف �لقطاعات و �مليادين و 

تقدم للعامل منوذجا يلهم �لن�شاء يف كافة �ملجتمعات و يوؤكد  �أن �لعمل �ملدرو�س و �ملخطط يحقق �مل�شتحيل.
و�أ�شافت : ت�شارك موؤ�ش�شة "مناء" لالرتقاء باملر�أة �ملجتمع بكافة فئاته �لحتفاء بيوم �ملر�أة �لإمار�تية ونوؤكد باأننا 
�شنو��شل �لعمل على حتقيق روؤية "مناء" للخم�شني عاما �لقادمة وهي �أن تكون �ملر�أة �لإمار�تية ر�ئدة و�شانعة قر�ر 

يف م�شريتها �ملحلية ويف تر�شيخ مالمح �شورتها �لعاملية �مل�شرقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة من خ��الل �شل�شلة  حتتفل �لحت��اد بيوم 
�ملر�أة  ي��وم  �شعار  على  �ل�شوء  ُت�شّلط  �لتي  �لفعاليات  من 

�لإمار�تية لهذ� �لعام "�ملر�أة طموح و�إ�شر�قة للخم�شني".
و�أعلنت �لحتاد عن تعاون جديد مع موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
معمل  ب��اإن�����ش��اء  �ل�شركة  مبوجبه  ت��ق��وم  �لهمم  لأ���ش��ح��اب 
لل�شوكولتة لل�شابات �لإمار�تيات من �أ�شحاب �لهمم حيث 
�ملعمل  للعمل يف  �ختيارهن  �للو�تي مت  �ل�شابات  �شتح�شل 
على �لتدريب و�لإر�شاد �لالزمني من قبل خرب�ء �لحتاد 

للطهي و�حللويات يف خدمات �لحتاد للتموين، لإعد�دهن 
و�لتاأكد من جهوزيتهن �إىل حني �فتتاح �ملعمل.

وتوفري  �مل��رف��ق  باإن�شاء  �مل�شاعدة  يف  �لحت���اد  دور  ويتمّثل 
�لأول،  للعام  �ل�شرورية  و�ملكّونات  باملو�د  �ملعد�ت ومتويله 

كما �شت�شاعد يف �لرتويج للمنتج.
ل�شوؤون  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب�شتكي،  ن��ادي��ا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
جمموعة  يف  �لجتماعية  و�مل�شوؤولية  �لطبية  �خل��دم��ات 
ه���ام يف  دوٌر  �مل�����ش��روع  ل��ه��ذ�  "�شيكون  ل��ل��ط��ري�ن،  �لحت����اد 
متكني �لن�شاء من �أ�شحاب �لهمم وخلق فر�س عمل لهن 
و�ل�شمولية  �لتنوع  للجنة  رئي�ًشا  وب�شفتي  �ملجتمع.  يف 

هدفنا �لأول دعم �ملجتمع من خالل توفري فر�س �لعمل 
ويف  للطري�ن  �لحت��اد  �أعلنت  و�لتطوير." كما  و�لتدريب 
�إطار �لتفاقية �لقائمة مع هيئة �لهالل �لأحمر عن �إطالق 
بهدف  �لإم��ار�ت��ي��ة  للحرف  �لغدير  موؤ�ش�شة  م��ع  م�شروع 
متكني ودعم �لن�شاء ذو�ت �لدخل �ملحدود، وذلك من خالل 
�إنتاج حرف يدوية م�شتد�مة حيث �شتقوم �لحتاد بتوفري 
�ملو�د و�ملالب�س و�لأقم�شة ليتم تعديلها و�إعادة ��شتخد�مها 
لأغر��س �أخرى متنوعة وحرف يدوية مبتكرة. و�شي�شاعد 
�ملحدود يف دعم  �لدخل  ذو�ت  �ل�شيد�ت من  �مل�شروع مئات 

عو�ئلهن من خالل توفري م�شدر دخل �إ�شايف.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة الدخول بغري ت�سريح الحتاد للطريان و زايد العليا لأ�سحاب الهمم تتعاونان لالحتفاء بيوم املراأة الإماراتية
اإىل املواقع اللكرتونية بق�سد تغيري ت�ساميمها اأو اإتالفها

•• اأبوظبي - وام:

�أو�شحت �لنيابة �لعامة للدولة من خالل تغريدة ن�شرتها على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي عقوبة �لدخول 
بغري ت�شريح �إىل �ملو�قع �للكرتونية بق�شد تغيري ت�شاميمها �أو �إتالفها. و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 5 
و�لغر�مة  باحلب�س  يعاقب  �ملعلومات  تقنية  �شاأن مكافحة جر�ئم  2012 يف  ل�شنة   5 رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�شوم  من 
�لتي ل تقل عن مائة �ألف درهم ول جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من دخل بغري ت�شريح 
�أنه  �أو �شغل عنو�نه. ونوهت �لنيابة �لعامة �إىل  �أو تعديله  �إتالفه  �أو  �إلغائه  �أو  �إلكرتونًيا بق�شد تغيري ت�شاميمه  موقًعا 
يق�شد باملوقع �لإلكرتوين مكان �إتاحة �ملعلومات �لإلكرتونية على �ل�شبكة �ملعلوماتية، ومنها مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
و�ل�شفحات �ل�شخ�شية و�ملدونات. ياأتي ن�شر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة �لعامة للدولة �مل�شتمرة لتعزيز �لثقافة 

�لقانونية بني �أفر�د �ملجتمع، ورفع م�شتوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

تقرير املجل�س الوطني الحتادي مبنا�ضبة الحتفال بيوم املراأة الإماراتية

جناح املراأة يف العمل الربملاين وال�سيا�سي يج�سد ريادة الدولة  بتمكني املراأة يف خمتلف املجالت
ن�سبة ع�سوية املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر الأعلى حمليا وعربيا واإقليميا

و�لإ�شالمية  �لإقليمية  �لربملانية 
جمموعة  ترت�أ�س  فهي  و�لدولية، 
�لحت�����������اد �ل�������ربمل�������اين �ل����ع����رب����ي، 
�لربملانية  �جل��م��ع��ي��ة  وجم��م��وع��ة 
ل���ل���ب���ح���ر �لأب�����ي�����������س �مل����ت����و�����ش����ط، 
وجم��م��وع��ة جل��ن��ة �ل�����ش��د�ق��ة مع 
برملانات �لدول �لعربية، وجمموعة 
جلنة �ل�شد�قة مع برملانات �لدول 
جلنة  وجم����م����وع����ة  �لآ�����ش����ي����وي����ة، 
�ل�������ش���د�ق���ة م����ع ب���رمل���ان���ات �ل�����دول 
جلنة  وجم����م����وع����ة  �لأوروب��������ي��������ة، 
�ل�������ش���د�ق���ة م����ع ب���رمل���ان���ات �ل�����دول 

�لأفريقية.
وو�فق منتدى �لقياد�ت �ل�شيا�شية 
على   ،2021 ع���ام  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
متثيل �شعادة مرمي بن ثنية لدولة 
�ل��ذي يهدف  �ملنتدى  �لإم���ار�ت يف 
�لن�شائية  �لقياد�ت  عدد  زي��ادة  �إىل 
وتطوير  �ل���ع���امل،  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
قنو�ت  خلق  خ��الل  من  �ملجتمعات 
�ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  ب��ني  �ت�����ش��ال 

�لن�شائية و�ملجتمع. 

املجل�س  وت��و���ض��ي��ات  امل�����راأة 
الوطني الحتادي

دورها  باملر�أة لأخذ  �لهتمام  وكان 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�ملجتمع حا�شر� يف معظم تو�شيات 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي منذ 
ت���ع���زز جهود  ب���ه���دف  ت���اأ����ش���ي�������ش���ه، 
م�شرية �لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة، 
وحتقيق �أهد�فها �لتنموية يف �شتى 

�ملجالت.
وخ��������الل م���ن���اق�������ش���ة م����و�����ش����وع " 

دور  �فتتاح  �شموه يف خطاب  وق��ال 
�لنعقاد �لعادي �لثاين من �لف�شل 
�لت�شريعي �خلام�س ع�شر بتاريخ 6 
حظيت  " لقد  2012م:  نوفمرب 
�ملر�أة خالل م�شريتنا بكل م�شاندة 
ودع�����م، وق���د �أث��ب��ت��ت �ل��ت��ج��رب��ة �أن 
�مل�شوؤولية يف  �لإمار�تية قدر  �ملر�أة 
جميع �ملنا�شب �لتي تولتها، و�إنني 
�لتحلي  �إىل  وبناتي  �أخ��و�ت��ي  �أدع��و 
بذ�ت �لندفاع و�لثقة �لتي ر�فقت 
�مل��ر�أة �لإمار�تية يف ظل ما حتظى 
م��ن قبل  وت��اأي��ي��د  م��ن ت�شجيع  ب��ه 
�لقيادة �ل�شيا�شية، ومبا يتالءم مع 
متطلبات تفعيل �مل�شاركة و�لتنمية 

�ل�شيا�شية يف �لدولة".
و�شاهم �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
دور  من  �لأوىل  جل�شته  عقد  منذ 
للف�شل  �لأول  �ل���ع���ادي  �ن���ع���ق���اده 
�لت�شريعي �لأول بتاريخ 12 فرب�ير 
�لت�شريعات  �إق����ر�ر  يف  1972م، 
�ل��ق�����ش��اي��ا وتبني  وط����رح خم��ت��ل��ف 
تعزيز  ت�شتهدف  �لتي  �لتو�شيات، 
�لتنمية  م�شرية  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ت��و�زن��ة  �ل�شاملة 
دوره���ا يف خدمة  �ل��دول��ة، وتفعيل 
�ملجتمع، مما يوؤهلها من �لنهو�س 
مب�شوؤولياتها �إىل جانب �لرجل يف 

خمتلف ميادين �لعمل �لوطني.
تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  �ملجل�س  ع��ق��د  ف��ق��د 
�لف�شل  من  �لثاين  �ل��دور  ولغاية 
�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر �لذي  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
يونيو   29 بتاريخ  �أعماله  �ختتم 
جل�شة   "636" ع���دد  2021م، 
م�شروع   "628" خ��الل��ه��ا  �أق�����ر 

و�شرورة  �خل��م�����ش��ني،  ���ش��ن  ب��ب��ل��وغ 
�لجتماعي  �لأث������ر  در������ش����ة  ع��م��ل 
بال�شن  �خل�����دم�����ة  م�������دة  ل����رب����ط 

�لتقاعدي للمر�أة.
كما طالب �ملجل�س خالل مناق�شة 
�ل�شعبية  �مل�����ش��اك��ن  ب��ن��اء  م��و���ش��وع 
و�شيانتها  �لحتادية  �لطرق  و�شق 
وحت�شينها، بو�شع معايري وخطط 
�شيانة  ل���رب�م���ج  حم�����ددة  زم��ن��ي��ة 
مل�شاكن  �لأول��وي��ة  و�إعطاء  �مل�شاكن 
و�ملطلقات  و�لأر�م�����ل  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار 
�ملجل�س  �أع�شاء  ووج��ه  و�مل��ع��اق��ني. 
ع����دد من  �حل���ك���وم���ة  �إىل مم��ث��ل��ي 
�لأ�شئلة منها، حت�شني بيئة �لعمل 
للمر�أة �لعاملة يف �لقطاع �حلكومي 
�ملتعلقة  �لآل��ي��ة  بتفعيل  و�ملطالبة 
�ملو�طنات  من  يرغب  ملن  بال�شماح 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��الت 
بالعمل يف �لنظام �جلزئي �أو �ملرن، 
و�لهيئات  �ل���وز�ر�ت  على  و�لتاأكيد 
ب�شرورة  �لحت���ادي���ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعمل،  م��ق��ار  يف  ح�شانات  ت��وف��ري 
و�لنظر يف زيادة مدة �إجازة �لو�شع 

�أ�شوة باأف�شل �ملمار�شات �لعاملية".

�ضعيد  على  للمراأة  رائ��د  دور 
الدبلوما�ضية الربملانية

لع�شو�ت  م�����ش��ارك��ة  �أول  وك��ان��ت    
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي يف 
عاملية  ن�شائية  ب��رمل��ان��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
بعد  2007م  �ب����ري����ل  ���ش��ه��ر  يف 
�أعمال  ب��دء  م��ن  �شهرين  م��ن  �أق���ل 
�لن�شاء  �جتماع  يف  وذل��ك  �ملجل�س، 
�شمن  ب��ايل  جزيرة  يف  �لربملانيات 

وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�فتتاح  خ��ط��اب  يف  �هلل"  "حفظه 
�لدور �لأول من �لف�شل �لت�شريعي 
فرب�ير   12 ب��ت��اري��خ  ع�شر  �ل��ر�ب��ع 
جمل�شكم  مييز  ما  �إن  2007م" 
�ل������ي������وم ه������و �ل�����ت�����و�ج�����د �ل����ق����وي 
�لثقة  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  للمر�أة، 
�ل���الحم���دودة ب��ق��در�ت��ه��ا، ودوره���ا 
دفع  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  وم�����ش��اه��م��ات��ه��ا 
�آفاق  نحو  �لوطني  �لعمل  م�شرية 
�أرحب، وممار�شة �لعمل �لتنفيذي 

و�لت�شريعي بكل �قتد�ر".
�فتتاح  خ���ط���اب  يف  ����ش���م���وه  و�أك�������د 
دور �لن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �ل��ر�ب��ع من 
ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �لت�شريعي  �لف�شل 
بتاريخ 21 �أكتوبر 2009م، " �أن 
�مل�شاركة و�لعمل �لربملاين  م�شرية 
يف �لإم��������ار�ت ك���ان���ت ع��ل��ى �ل�����دو�م 
ظروفنا  من  نابعة  و�عية  م�شرية 
��شتطاعت هذه  وقد  و�حتياجاتنا، 
�أن تعطي منوذجا خا�شا  �لتجربة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة من  �مل��م��ار���ش��ة  يف 
خالل �مل�شاركة �لو��شعة للمر�أة يف 
ع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
ومناق�شاته، حيث كان مل�شاركتها يف 
�حلياة �لربملانية م�شمون حقيقي 
بامل�شاركة  �إمياننا  �إن  فعلي،  وبعد 
ك��ف��ك��رة وح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ري كل 
�أ�شباب �ملمار�شة لها يجعلنا و�ثقني 
�شتم�شي  �لربملانية  جتربتنا  ب��اأن 
�إىل �لم������ام وت���ت���ط���ور م���ع �لأي�����ام 
وم�شلحة  �ل���وط���ن  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا 

�ملو�طنني" .

�لتالحم �لأ�شري ودوره يف حتقيق 
�لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة" يف 
�لدور  من  ع�شرة  �لثانية  �جلل�شة 
�ل�شابع  �لت�شريعي  للف�شل  �لثاين 
2021م،  مايو   25 بتاريخ  ع�شر 
تبنى �ملجل�س عدد� من �لتو�شيات 
ت�����ش��ع��ة ق���ط���اع���ات هي:  ت���ن���اول���ت 
�لت�شريعات، و�إن�شاء بر�مج توعوية، 
�لأ�شرية،  �ل�شت�شار�ت  وم��ب��ادر�ت 
وح�شانة �لأبناء، وقاعدة �لبيانات 
�لأ�شرة،  بق�شايا  �ملتعلقة  �ملركزية 
�لأ�شرية،  وتفعيل مر�شد �ملخاطر 
�إيو�ء  وم��ر�ك��ز  �لأح����د�ث،  وحماية 
وت�شجيع  ورع���اي���ت���ه���م،  �لأط����ف����ال 

�أ�شحاب �لهمم على �لزو�ج.
وطالبت �لتو�شيات باإعد�د م�شروع 
قانون عام لالأ�شرة يهدف �إىل دعم 
م��ن��ظ��وم��ة �لأم������ن �مل��ج��ت��م��ع��ي من 
خالل �ملحافظة على كيان �لأ�شرة 
وتقوية متا�شك �أفر�دها عن طريق 
�لبناء، وتوطيد  �لتو��شل و�حلو�ر 
��شتقر�رها مبا يتنا�شب مع �لهوية 
و�لتطور�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية 
مع  و�لتن�شيق  �لعاملية،  و�ملتغري�ت 
بد�ئل  �إيجاد  حول  �ملعنية  �جلهات 
ب�����ش��اأن �إم��ك��ان��ي��ة حتقيق م��رون��ة يف 
طبيعة و�شاعات عمل �ملر�أة �لعاملة 

خا�شة فئة �لأمهات.
ك����م����ا ح�������از م����و�����ش����وع �ل�������ش���م���ان 
على  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  �لج���ت���م���اع���ي 
�ه���ت���م���ام �مل��ج��ل�����س وط���ال���ب خالل 
�لهيئة  "�شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 
و�لتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  �ل��ع��ام��ة 
�لتقاعد  رب��ط  بعدم  �لجتماعية" 

قانون، وو�فق على "7 " تعديالت 
 "333" ون����اق���������س  د�����ش����ت����وري����ة، 
 "960" م��و���ش��وع��ا ع��ام��ا، ووج����ه 
 "362" �مل��ج��ل�����س  ����ش���وؤ�ل، وت��ب��ن��ى 
تو�شية، ووقع "43" مذكرة تعاون 
مع برملانات �إقليمية ودولية، وكان 
�لإجناز�ت  للمر�أة ح�شور� يف هذه 
و�لتو�شيات  �لت�شريعات  حيث  من 
م�شرية  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي 
�لبناء و�لنه�شة �ل�شاملة مبا يعود 

بالفائدة على جمتمع �لإمار�ت.
وت�����ش��ط��ل��ع �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة من 
�ملجل�س  يف  ع�������ش���وي���ت���ه���ا  خ������الل 
ب����دور متميز  �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي 
ب���ح�������ش���ول���ه���ا ع���ل���ى �ل����ع����دي����د من 
�مل��ن��ا���ش��ب �ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي �شجلت 
ف��ي��ه��ا ري������ادة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول 
برئا�شة  و�ل��ع��امل،ب��ف��وزه��ا  �ملنطقة 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  يف  �مل��ج��ل�����س 
كاأول  2015م  �ل�شاد�س ع�شر عام 
�م��ر�أة ترت��س برملان على م�شتوى 
من�شب  على  وح�شولها  �ملنطقة، 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�خلام�س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل  يف 
و�لنائب  2011م،  ع�����ام  ع�����ش��ر 
�لف�شل  يف  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين 
2019م،  �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر 
مكتب  هيئة  يف  ع�شوتان  وي��وج��د 
�ل�شوؤون  جلنة  وت��رت�أ���س  �ملجل�س، 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�أع����م����ال  م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف ج���م���ي���ع 

وفعاليات ون�شاطات �ملجل�س.
�إ�شافة �إىل دورها �لفاعل من خالل 
رئا�شتها وم�شاركتها يف �ملجموعات 

•• اأبوظبي-الفجر:

حت���ظ���ى �مل��������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة منذ 
ت����اأ�����ش����ي���������س �ل������دول������ة ب���ال���رع���اي���ة 
لروؤية  ترجمة  و�لدعم  و�لهتمام 
�ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، ويو��شل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لنهج  ه��ذ� 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ر�ع�����ي  �هلل"  "حفظه  �ل������دول������ة 
�أعلى  لتتبو�أ  �مل��ر�أة،  م�شرية متكني 
حيث  ك��اف��ة،  �مل��ج��الت  يف  �ملنا�شب 
رئي�س  �ل�شمو  ق��ر�ر �شاحب  �شاهم 
 "1" رق���م  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
ل�شنة 2019 �خلا�س برفع ن�شبة 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �مل����ر�أة  متثيل 
تعزيز  يف   ،50% �إىل  �لحت����ادي 
وتبّووؤ  للمر�أة،  �ل�شيا�شي  �لتمكني 
�لأول عربيا  �ملركز  �لإم��ار�ت  دولة 
�ملر�أة  ع�شوية  ن�شبة  يف  و�إقليميا 
يف �ل���ربمل���ان و�ل���ث���ال���ث ع��امل��ي��ا بعد 

جمهوريتي رو�ند� وكوبا.
وت���ع���د ن�����ش��ب��ة ع�����ش��وي��ة �مل��������ر�أة يف 
خالل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ع�شر  �ل�شابع  �لت�شريعي  �لف�شل 
�حل�����ايل �ل�����ذي ب�����د�أ ب���ت���اري���خ 14 
 50 و�لبالغة  2019م،  نوفمرب 
ت��اري��خ م�شرية  �لأع���ل���ى يف  ب��امل��ائ��ة 
�حلياة �لربملانية يف دولة �لإمار�ت، 
�ملنطقة  دول  م�������ش���ت���وى  وع����ل����ى 
يج�شد  �ل������ذي  �لأم�������ر  و�ل�����ع�����امل، 
�لدولة  لها  و�شلت  �ل��ت��ي  �ل��ري��ادة 
�مل��ر�أة وتعزيز م�شاركتها  يف متكني 
عملية  يف  وم�شاهمتها  �ل�شيا�شية 

�شنع �لقر�ر.
�ل�شيا�شي  ل���ل���ربن���ام���ج  وت���رج���م���ة 
عام  يف  �لدولة  رئي�س  �أعلنه  �ل��ذي 
ناخبة  �مل�����ر�أة  ���ش��ارك��ت  2005م، 
�نتخابية  جت��رب��ة  �أول  يف  وع�شوة 
وت�شمن   ،2006 ع����ام  يف  مت���ت 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ت�شكيل 
�لر�بع ع�شر  �لت�شريعي  �لف�شل  يف 
يف عام 2007 ت�شع ن�شاء مثلن ما 
�أع�شاء  م��ن  باملائة   22.5 ن�شبته 
�لت�شريعي  �لف�شل  ويف  �مل��ج��ل�����س، 
2011م  �خل��ام�����س ع�����ش��ر يف ع���ام 
�شبع ع�شو�ت بن�شبة 17.5 باملائة، 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل  ويف 
ن�شاء  ثمان  2015م  عام  ع�شر يف 

بن�شبة 22 باملائة. 

فعاليات �جلمعية �ل�116و�لدورة 
�ل�180 للمجل�س �حلاكم لالحتاد 
�ل���دويل، كما �شاركت يف  �ل��ربمل��اين 
�ملر�أة  بعمل  �ملتعلقني  �لجتماعني 
�ملوؤ�ش�شات  وب��ني  بينها  وبالعالقة 
�ل��ت��ن��م��وي��ة، و�ع����ت����ربت  ه����ذه �أول 
م�������ش���ارك���ة ن�����ش��ائ��ي��ة �م����ار�ت����ي����ة يف 
�ج���ت���م���اع���ات �لحت��������اد �ل����ربمل����اين 
�أ�شاد مبا و�شلت له  �ل��دويل �ل��ذي 
دول���ة �لم�����ار�ت م��ن مت��ك��ني �مل���ر�أة  
و�مل�شاركة يف �حلياة �ل�شيا�شية من 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شوية  خ���الل 
��شت�شافة  ج���اءت  كما  �لحت����ادي. 
لرئي�شات  �ل����ع����امل����ي����ة  "�لقمة 
"�ملجل�س  نظمها  �لتي  �لربملانات" 
بالتعاون  �لحتادي"  �ل���وط���ن���ي 
م����ع �لحت�������اد �ل����ربمل����اين �ل�����دويل 
ل�شياغة  " م��ت��ح��دون  �شعار  حت��ت 
من  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  �مل�شتقبل"، 
���ش��م��������������و �ل�����ش��ي��خ�����ة ف��اط��م��������ة بنت 
�لن�ش�ائي  �لحت��اد  رئي�ش�ة  مب�ارك، 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع�������ام، 
�لرئي���س  و�ل��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمي�����ة �لأ�شرية، 
يف  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �لمار�ت"  "�أم 
�أب��وظ��ب��ي خ��الل �ل��ف��رتة 13-12 

دي�شمرب 2016م.
ب�شدور  �لقمة  �أعمال  توجت  وق��د 
"�إعالن �أبوظبي"، �لذي �شدد على 
����ش���رورة �ل��ع��م��ل م��ن �أج���ل حتقيق 
�لتو�زن بني �جلن�شني يف ممار�شة 
�ل���ع���م���ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل�����ربمل�����اين، 
وط���ال���ب ب����زي����ادة م�����ش��ارك��ة �مل�����ر�أة 
�لت�شريعية  �ل��ربمل��ان  �أدو�ر  ك��ل  يف 
و�لرقابية من �أجل حتقيق �لتو�زن 
�لعمل  مم��ار���ش��ة  يف  �جلن�شني  ب��ني 
عام  بحلول  و�ل��ربمل��اين  �ل�شيا�شي 

 ..2030
وحتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�أكتوبر   8 بتاريخ  مت  مبارك،  بنت 
�لعربية  �لوثيقة  �إطالق  2019م 
�حلفل  خ������الل  �مل������������ر�أة،  حل����ق����وق 
�ملجل�س  ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي  �ل��ر���ش��م��ي 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لوثيقة  ل��ت��ع��د  �ل��ع��رب��ي،  �ل���ربمل���ان 
م�شرية  يف  نوعيا  ��شتثنائيا  حدثا 
�لعربية،  �مل�������ر�أة  ون��ه�����ش��ة  ت���ط���ور 
وم�شاركتها  ح��ق��وق��ه��ا  وت����اأم����ني 
�لفعالة يف بناء جمتمعها وحتقيق 
�أهد�ف �لتنمية �ل�شاملة و�ملتو�زنة 

يف بلد�نها.

مبنا�ضبة يوم املراأة الإماراتية

حممد بن جر�س الفال�سي: املراأة الإماراتية متتلك فكرا مبدعا ومبتكرا يعزز من مفاهيم ال�ستدامة و�سناعة امل�ستقبل 
•• اأبوظبي -الفجر:

وكيل  �لفال�شي  جر�س  بن  جمعة  حممد  �ملهند�س  �شعادة  ق��ال 
�إن��ه على مدى �شنو�ت طويلة عززت  �أبوظبي  �لطاقة يف  د�ئ��رة 
دولة �لإمار�ت من مكانة �ملر�أة، وخ�ش�شت لها �لرب�مج و�ملبادر�ت 
و�مل�شاريع �لر�ئدة وحفظت حقوقها ومنحتها م�شاحتها �خلا�شة. 
كل ذلك �أ�شهم ب�شكل كبري يف متكينها مبجالت ثقافية وعلمية 
يف  �ملهم  بدورها  و�آمنت  �لكثري،  وغريها  و�شيا�شية  و�قت�شادية 

و�شمات  �لأع��م��ال.  وتنمية  �لأه���د�ف  وحتقيق  �ملجتمع  تطوير 
و�مل�شوؤولية  و�لتحدي  كالطموح  �ليوم  �لبارزة  �لإمار�تية  �ملر�أة 
من  �إليها  �ملوكلة  للثقة  ��شتحقاقها  على  دليل  �أك��رب  و�ل�شمود 

قبل �لقيادة �لر�شيدة". 
و�أ�شاف �شعادته: "نحتفي باملر�أة �لإمار�تية �ليوم ومبا حققته 
من �إجناز�ت عظيمة و�أهد�ف جليلة يف �ملحافل �لدولية، �إذ �أن 
متكينها �أ�شبح حاجة ما�شة يف عمليات �لتنمية �ملختلفة، وركيزة 
�أ�شا�شية عندما يتعلق �ملو�شوع بتحقيق �لأهد�ف، حيث متتلك 

�بنة �لإمار�ت فكر�ً مبدعاً ومبتكر�ً يعزز من مفاهيم �ل�شتد�مة 
و�شناعة �مل�شتقبل".  وتابع �شعادته قائاًل: "كلنا ثقة باأن �لقادم 
من جناحات مكللة على �أيدي ن�شاء �إمار�تيات و�عد�ت �شيكون 
عنو�ن �لفخر لنا يف �خلم�شني عاماً �ملقبلة، �إذ �أن �لإمكانيات �لتي 
�شت�شبح بحوزتهن �شتكون �أكرث تطور�ً وفاعلية، مما �شيدفعها 
لهن  و�شيفتح  م�شتمر،  ب�شكل  و�لتطور  و�لنمو  �لزده���ار  نحو 
�ت�شاعاً بدعم من �لقيادة �لر�شيدة �لتي �شتحر�س  �أكرث  �أبو�باً 

على توفريها وتوظيفها بال�شكل �ل�شحيح". 

طوارئ واأزمات ال�سارقة يعتمد حتديث الإجراءات الحرتازية للمن�ساآت القت�سادية
•• ال�شارقة - وام:

�أعتمد �لفريق �ملحلي لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث باإمارة �ل�شارقة حتديث �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية 
للمن�شاآت �لقت�شادية يف �لإمارة وزيادة ن�شب �لطاقة �ل�شتيعابية لعدد من �ملر�فق مبا يتو�فق مع توجهات �لدولة 
لعودة �حلياة �لطبيعية تدريجياً وفق �أعلى معايري �ل�شالمة لالأفر�د. و�أقر �لفريق رفع �لطاقة �ل�شتيعابية ملر�كز 
�لت�شوق ودور �ل�شينما و�لأماكن �لرتفيهية �ملرخ�شة لدى د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة بن�شبة 80 باملائة مع 
�لإلتز�م بتطبيق �لتد�بري �لحرت�زية كافة. كما �عتمد �لفريق �ملحلي لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث باإمارة 
�ل�شارقة رفع �لطاقة �ل�شتيعابية لقاعات �لأفر�ح �ملرخ�شة لدى د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية لت�شل �إىل 60 باملائة 
وبحد �أق�شى 300 �شخ�س مع �شرورة �لإلتز�م بتطبيق �لتد�بري �لحرت�زية و�لوقائية و�رتد�ء �لكمامات �لو�قية 
ومر�عاة �لتباعد �جل�شدي. ويقت�شر ح�شور �ملنا�شبات على �لأ�شخا�س �حلا�شلني على �للقاح و�مل�شاركني بالتجارب 
�ل�شريرية للقاح فقط مع مر�عاة �للتز�م باإبر�ز نتيجة فح�س PCR �شلبية خالل مدة �أق�شاها 48 �شاعة قبل 

موعد �ملنا�شبة و�أن يكون حرف E �أو �لنجمة ظاهر�ً يف تطبيق �حل�شن.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

�أكدت �شمو �ل�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة �ل�شويدي حرم �شمو 
�ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني �أن يوم 
�لوجه  تعك�س  وجمتمعية  وطنية  منا�شبة  ميثل  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�ملر�أة  �أ�شهمت  �إمار�تية  ريادة  وق�شة  للدولة  و�لتنموي  �حل�شاري 
بكل ف�شولها �ملتالحقة ك�شند حقيقي للوطن . و قالت �شموها يف 
ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( �إن يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
��شتحقتها  �لتي  �ملهمة  و�ملكت�شبات  بالإجناز�ت  منا�شبة لالحتفال 
�ملر�أة �لإمار�تية عن جد�رة و �قتد�ر بف�شل �لإمكانات �لتي وفرتها 
م�شرية  يف  رئي�شي  ك�شريك  بدورها  �آمنت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لتنمية ويف جهود �شناعة �مل�شتقبل وهو نهج ر�شخه موؤ�ش�س �لدولة 

�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" �لذي 
حقوقها  كافة  ممار�شة  من  ومتكينها  �مل���ر�أة  ت�شجيع  على  حر�س 
فاعاًل يف  م�شاهماً  لتكون  و��شعة  �آفاقاً  �أمامها  وفتح  دعمها  وعزز 
م�شرية �لتنمية وبناء �لوطن. وتقدمت �شمو �ل�شيخة خولة بنت 
�شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  باأ�شمى  �ل�شويدي  خليفة  �أحمد 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لعظيمة  �شموها  جلهود  �لإمار�ت" تقدير�ً  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية 
�لوطن  بقدر�تها يف خدمة  و�لرت��ق��اء  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يف متكني 
�أ�شا�شياً يف م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة. و�أ�شارت �إىل  لت�شبح �شريكاً 
" �ملر�أة طموح  �أن �شعار �لإحتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية هذ� �لعام 
و�إ�شر�قة للخم�شني" و�لذي وجهت به �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 

ل�شرت�تيجيات  د�عمة  ��شت�شر�فية  روؤي��ة  طياته  يف  يحمل  مبارك 
تطلعات  لتحقيق  �ملقبلة  عاماً  للخم�شني  �لعمل  �إط��ار  يف  �لدولة 
ناحية �إطالق �ملبادر�ت �خلالقة  " من   2071 �لإمار�ت  "مئوية 
ل�شياغة  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �مل��ح��وري  �ل���دور  تعزيز  ت�شمن  �لتي 
�ملقبلة وتر�شيخ وتعزيز  �لإم��ار�ت للخم�شني عاماً  �حلياة يف دولة 
�لنووية  و�ل��ط��اق��ة  �لف�شاء  ع�شر  دخ��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  �إجن����از�ت 
بنت  خولة  �ل�شيخة  �شمو  وق��ال��ت   . بالبنان  �إليها  ي�شار  �أ�شبح  و 
�أحمد خليفة �ل�شويدي : " يحق لنا �لفخر و�لعتز�ز مبا حققته 
�ملبدعات �لإمار�تيات من جناحات و�إجن��از�ت يف خمتلف �ملجالت 
جد�رتهن  �أث��ب��ن  كما  ب��ه  ُيحتذى  ف��ري��د�ً  من��وذج��اً  �أ�شبحن  حتى 
وقدرتهن على حتمل �مل�شوؤولية �لوطنية و�ملجتمعية وجنحن يف �أن 
يكن قدوًة ملهمة لغريهن من ن�شاء �لعامل ولالأجيال �لقادمة " .

خولة ال�سويدي ل�»وام« : يوم املراأة الإماراتية منا�سبة تعك�س الوجه احل�ساري للدولة

•• اأبوظبي-وام: 

�شجلت �ملر�أة �لإمار�تية ح�شور� بارز� يف �مل�شهد �لبد�عي �لثقايف وذلك بف�شل 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة �لتي و�شعتها يف �شد�رة �مل�شهد �لثقايف ومهدت لها بيئة 

حا�شنة للمو�هب �لإبد�عية يف جميع �ملجالت.
وقد �شاهمت �ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لوطنية يف �لدولة على تعزيز �أ�ش�س �لنه�شة 
�لثقافية ومتكني �ملر�ة �لإمار�تية يف �حلر�ك �لثقايف و�لفكري �شو�ء يف جمال 
�لإبد�ع �لأدبي �أوعن طريق �ل�شالونات �لأدبية و�لكتابات �ل�شحفية �أو يف جمال 
�لت�شكيلي ف�شال عن ح�شورها  �لفن  �أو يف جمال  �ل�شينمائي  �لأف��الم  �شناعة 

�ملوؤثر يف �لتعاون �لدويل �لثقايف .
و�شهدت �ل�شاحة �لثقافية �لإمار�تية ��شماء لمعة من قياد�ت ن�شائية �إمار�تية 
لها نقاط م�شيئة يف �شجل �لثقافة �لإمار�تية وح�شدت جو�ئز عاملية وتركت لها 
ب�شمة جميلة حافلة بالنجاحات و�لإجناز�ت . وثمن عدد من �لقياد�ت �لن�شائية 
يف �لدولة يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإم��ار�ت " و�م " مبنا�شبة يوم �ملر�أة 
�لر�شيدة يف  �لقيادة  دعم  عام  كل  �أغ�شط�س من   28 ي�شادف  �ل��ذي  �لإمار�تية 
�أن  و�أك��دن   ... �لدولة  و�لفنية يف  �لثقافية  �لتنمية  �لمار�تية يف  �مل��ر�ة  متكني 
م�شرية �ملر�أة �لإمار�تية ونه�شتها جزء ليتجز�أ من م�شرية �لوطن وقد كانت 

م�شاركة �ملر�أة وتفعيل دورها يف �ملجتمع موؤ�شر� على رقي �ملجتمع ونه�شته.
و�أكدت �ل�شيخة رو�شة بنت حممد بن خالد �آل نهيان موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س 

�لعام  �لإمار�تية لهذ�  �ملر�أة  �أن �لحتفال بيوم  �لثقافة  �لإد�رة يف موؤ�ش�شة بحر 
�لبيت  توحد  تاريخ  من  ق��رن  ن�شف  نتم  معه  �ل��ذي  �خلم�شني  بعام  و�لحتفاء 
حت��ت ر�ي���ة و�ح����دة وه���ي ر�ي���ة دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة حققت �مل���ر�أة 
لها  ر�شمتها  خطو�ت  متتبعة  و�لتميز  �لنجاح  �ل�شنو�ت  تلك  خالل  �لإمار�تية 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
حني  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
�أعلنت �إطالق �لإحتاد �لن�شائي يف عام 1975 ليكون �خلطوة �لأوىل و�لكربى 
�شريكة يف م�شرية  و�أ�شبحت  �لتميز  �لإمار�تية حاجز  �مل��ر�أة  �لتي تخطت فيها 
�أنها  �لإمار�تية  �ملر�أة  �أثبتت  �مل�شرية �لطويلة  �نه خالل تلك  و�أ�شافت  �لوطن. 
قادرة على �لتميز و�لعمل و�لعطاء و�ندفعت بكل بقوة يف عامل �ملعرفة و�لعلم 
و�لعمل ومل ترتك جمال �إل طرقته بل ومتيزت فيه و�شط ت�شجيع وعطاء بارز 
من قيادتنا �لر�شيدة �لتي عك�شت روؤيتها مل�شتقبل �ملر�أة يف �لإمار�ت من خالل 
�لكثري من �لتنظيمات و�ملبادر�ت و�لقو�نني �لتي ت�شب جميعها يف دعم م�شرية 
�ملر�أة ومتكينها يف رحلتها �إىل م�شتقبل �لوطن. وتابعت �ل�شيخة رو�شة قولها �إن 
جتربة �ملر�أة �لإمار�تية �أ�شبحت ب�شرعة تطورها ومتيزها منوذجا يتم يحتذى 
ت�شت�شرف  �لوطن  �لعامل وماز�لت رحلة  �ملجتمعات حول  �لعديد من  من قبل 
حتقيق  �أج��ل  من  وعطائها  قوتها  بكل  �مل��ر�أة  فيها  ت�شارك  للم�شرية  م�شتقبال 
ومنو �حل�شارة �لإمار�تية للخم�شني عاما �لقادمة . ولفتت �لفنانة �لت�شكيلية 
�لدكتورة جناة مكي �لتي تعترب �حد رموز �حلركة �لت�شكيلية يف �لإمار�ت �إىل 

�أغ�شط�س حتقق للمر�أة  28 من �شهر  �مل��ر�أة �لإمار�تية و�لذى ي�شادف  �أن يوم 
�لإمار�تية خ�شو�شية متفردة حيث مت تكرميها �حتفاء باجناز�تها وم�شاهمتها 
يف م�شرية �لتنمية خلدمة وطنها وح�شورها �لقوى يف جميع �ملجالت �لثقافية 
و�لعلمية و�ل�شيا�شية �شو�ء د�خل �لدولة �وخارجها و متثيلها لبلدها يف �ملحافل 
�لدولية و��شتطاعتها �أن تتحدى �ملعوقات �لكثرية من خالل وجودها يف �ملنا�شب 
 .. لالأجيال  ومدر�شة  ومهند�شة  وفنانة  وطبيبة  وز�رة  ووكيلة  كوزيرة  �لهامة 
موؤكدة �لدور �لقيادي و�لد�عم للمر�أة من �شاحبة �ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 

مبارك وحفظ حقوقها كامر�أة و�أم .
للفنانة  �أن  �رى  ت�شكيلية  ف��ن��ان��ة  وب�شفتي  �إن���ه  م��ك��ي  جن���اة  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�لإمار�تية ح�شور قوى وفاعل يف �مللتقيات �لفنية و�ملعار�س و�مل�شابقات �لدولية 
 " �بوظبي  " و" �آرت  دب��ي  " �آرت  مثل  و�لعاملية  �لعربية  �مل��ع��ار���س  �شكلت  كما 
وكذلك " بنيايل �ل�شارقة للفنون " نافذة لالإبد�ع وحتفيز �ملبدعني لالطالع 
علي �لتجارب �لعربية و�لعاملية ومو�كبة �لتطور�ت �لعلمية فيما يخ�س عو�مل 
�أن  �إىل  �لفن �لتي تقام يف �لم��ار�ت و�لنفتاح على ثقافات متعددة ... م�شرية 
�لفني بني  �لوعى  ن�شر  بالغ فى  �ثر  و�لهيئات �حلكومية  �لثقافية  للموؤ�ش�شات 
�إىل  يرجع  و�لف�شل  �ب��د�ع  من  يعر�س  مبا  ي�شتمتع  �جلميع  و��شبح  �جلمهور 
�لقيادة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت و�لدعم للحركة �لت�شكيلية �لتى ت�شكل ر�فد� 
 .. ومظاهرة  �شورة  بكل  �لفن  لدعم  �جلو�ئز  وتخ�شي�س  �لثقافة  رو�ف��د  من 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لوطن  �أق��و�ل حكيم  ن�شتذكر  وتابعت وهنا 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه فهو ن�شري �ملر�أة وهو حكيم �لأ�شرة فال �شيء ي�شعده 
�أكرث من روؤية �مل��ر�أة وهي تاأخذ دورها �ملتميز يف �ملجتمع دون �أن يعيقها �شيء 
�ل�شام�شي  فاطمة  �لدكتورة  ��شارت  جانبها  من  �مل��ر�أة.  ن�شري  ز�ي��د  �هلل  فرحم 
�لإمار�تية  للمر�أة  �أن  �لإم���ار�ت  جلامعة  �ل�شابق  �لعام  و�لأم��ني  جامعي  ��شتاذ 
ح�شور لفت لي�س فقط يف �لقطاع �لثقايف بل يف جميع �لقطاعات ثقافية كانت 
�أو �جتماعية �أو قت�شادية �أو على م�شتوى متخذي �لقر�ر فاملر�أة بف�شل �لدعم 
وتفوقت  وي�شر  ب�شهولة  طريقها  �شقت  �لر�شيدة  �لقيادة  من  به  حظيت  �ل��ذي 
على كافة �لأ�شعدة .. م�شرية �إىل �أنه على �ل�شعيد �لثقايف كان لها وجود مميز 
�لن�شر  يف  و�بدعت  ورو�ئ��ي��ة  ك�شاعره  ومتيزت  منابرها  مبختلف  �ل�شحافة  يف 

�لدبي.
على  فقط  لي�س  �جلميع  يتناقله  �ل��ث��ق��ايف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  �إب����د�ع  �إن  وق��ال��ت 
�لالتي  �ل�شيد�ت  م��ن  �لعديد  فهناك  و�ل��ع��امل��ي  �لقليمي  ب��ل  �ملحلي  �مل�شتوى 
حظني باجلو�ئز و�شاركن وتر�أ�شن جمال�س �إد�رة للعديد من �ملوؤ�ش�شات �لثقافية 

و�لفنية على م�شتوى �لعامل.
وحول م�شاركة �ملر�أة �لإمار�تية يف �ملنتديات �لدبية قالت �إن �ملر�أة �لإمار�تية لها 
ب�شمة فارقة يف �مل�شهد �لثقايف و�لف�شل يعود لر�ئدة �لعمل �لن�شوي و�لثقافة 
�ملجتمعية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 
�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 

�لتي عملت على تذليل �ل�شعاب �أمام �ملر�أة و�إعالء �شاأنها من بني ن�شاء �لعامل.

•• اأبوظبي -وام: 

حتظى �ملر�أة �لإمار�تية بتقدير ودعم 
كبريين ومبكانة ��شتثنائية يف �لدولة 
�لدولة  و�أول���ت���ه���ا  �مل��ي��ادي��ن  ج��م��ي��ع  يف 
يف  �إ�شر�كها  خ��الل  م��ن  كبرية  �أهمية 
و�ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية 
�لتي ت�شهدها يف �ملجالت كافة �إ�شافة 
�مل�شتمر  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  �إىل 
ع��ل��ى حقوقها  �مل�������ر�أة  ح�����ش��ول  ع��ل��ى 
�لقو�نني  م���ن  �ل���ع���دي���د  ���ش��ن��ت  ح��ي��ث 

و�لت�شريعات �لتي تدعمها وحتميها.
وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�لإمار�ت"  "�أم  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شمو  �شاحب  �إع���الن  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
 2021 ع���ام  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
�مل�������ر�أة  حت���ت���ف���ل  �خلم�شني"  "عام 
"�ملر�أة  �شعار  حتت  بيومها  �لإمار�تية 

طموح و�إ�شر�قة للخم�شني".
�أهمية  �ل��دول��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات يف  وت���ويل 
كبرية للمر�أة �لإمار�تية من �أجل رفع 
ومتكينها  مو�هبها  وتنمية  كفاءتها 
للح�شول على �لفر�س �ملنا�شبة لبناء 
م�شتقبلها و�لإ�شهام يف تنمية �ملجتمع 
.. وم���ن �أب����رز �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي تويل 
ب��ن��ات �لإم�����ار�ت �أه��م��ي��ة ك��ب��رية �شركة 

"�شحة"  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي 
�ل��ف��ر���ش��ة كاملة  ل��ه��ن  ه���ي���اأت  ح��ي��ث 
ملو��شلة �لتعليم و�مل�شاركة يف �لدور�ت 
�لتدريبية و�كت�شاب �خلرب�ت و�أهلتهن 
ل��ت��وف��ري �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة لأف�����ر�د 
�ملجتمع وفقاً لأعلى �مل�شتويات وكذلك 
�إ�شهامهن �لبارز يف خط �لدفاع �لأول 

ملو�جهة فريو�س "كوفيد � 19".
ع����دد�  "�شحة"  ����ش���رك���ة  يف  وي���ع���م���ل 
�لإم����ار�ت يف خمتلف  بنات  كبري� م��ن 
و�لتمري�شية  �لطبية  �لتخ�ش�شات 
بذل  يف  ويتفانني  و�لإد�ري����ة  و�لفنية 
�جل��ه��د و�ل���وق���ت ل��رع��اي��ة �مل��ر���ش��ى يف 
منا�شب  وت��ق��ل��دن  من�شاآتها  خمتلف 

رفيعة يف خمتلف �لقطاعات.
و�أج���رت وكالة �أن��ب��اء �لإم���ار�ت " و�م" 
�لطبيبات  م���ن  ع����دد  م���ع  م���ق���اب���الت 
�لعامالت يف �شركة " �شحة " مبنا�شبة 
" يوم �ملر�أة �لإمار�تية " �لذي ي�شادف 

عام . كل  من  �أغ�شط�س   28
�لإ�شماعيلي  زب��ي��دة  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
لل�شوؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  ن���ائ���ب 
�ل�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  ب���الإن���اب���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
خليفة �لطبية و�لتي عملت وما ز�لت 
تعمل يف خط �لدفاع �لأول مع �أخو�تها 
فريو�س  ملو�جهة  �لإم����ار�ت  بنات  م��ن 
�لرعاية  وي��ق��دم��ن   "19 "كوفيد� 
ويحر�شن  �ملجتمع  لأف���ر�د  �ل�شحية 
على �شحتهم و�شالمتهم .. �إن �لدولة 
ق��دم��ت لها ول��ب��ن��ات �لإم����ار�ت �لكثري 

وه���ي حت��ر���س ع��ل��ى ع��م��ل م��ا بو�شعها 
�أن  �إىل  لفتة   .. لوطنها  �جلميل  لرد 
�ملر�أة �لإمار�تية حققت �إجناز�ت مهمة 
ب�����ارز�ً يف م�شرية  �إ���ش��ه��ام��اً  و�أ���ش��ه��م��ت 
خا�شة  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لتقدم 
�لالئي  �ل�شحي  �لقطاع  �لعامالت يف 
خ�����الل جائحة  ب������الًء ح�����ش��ن��اً  �أب����ل����ني 

كورونا.
من جانبها قالت �لدكتورة ت�شنيم عمر 
ن�شائية  جر�حة  �أخ�شائية  �لأن�شاري 
�إن  �لكورني�س  م�شت�شفى  يف  وت��ول��ي��د 
�ملزيد  حبها لالإمار�ت د�فع لها لبذل 
و�إثبات  و�لتقدم  للعطاء  لها  وحمفز 
�لإ�شهام  ت�شتطيع  �لإم�����ار�ت  �ب��ن��ة  �أن 
بقوة يف م�شرية �لتقدم �لتي ت�شهدها 
�أن  �إىل  م�شرية  �حل��ب��ي��ب��ة..  �لإم�����ار�ت 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ق��دم��ت ك��ل �لدعم 
و�مل�شاندة للمر�أة وهياأت لها �لتعلم يف 

باأف�شل  و�لإلتحاق  �جلامعات  �أف�شل 
�لرب�مج �لتدريبية �لطبية �لعاملية.

حدود  ل��ه  لي�س  طموحها  �أن  و�أك����دت 
م�شريتها  ل���ش��ت��ك��م��ال  ت��ت��ط��ل��ع  ف��ه��ي 
يف  تدريبي  برنامج  يف  و�لبدء  �ملهنية 
طب �لأجنة و�أمر��س �لباطنية للن�شاء 
لتقدمي خدمات  منها  �شعياً  �حلو�مل 
تخ�ش�شها  جم�����ال  يف  ن�������ادرة  ط��ب��ي��ة 
و�لت�شجيع  �ل���دع���م  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دة 
لأبناء  "�شحة"  �شركة  تقدمه  �ل��ذي 
�لإم��ار�ت كما تتطلع لالإ�شهام يف نقل 
�لأطباء  للجيل �جلديد من  خرب�تها 

يف بر�مج �لإقامة �لطبية.
ف���خ���ره���ا مب����ا و�شلت  ع����ن  و�أع�����رب�����ت 
�لقيادة  �لإم��ار�ت��ي��ة يف ظل  �مل���ر�أة  �إليه 
�ملر�أة  ومكنت  �شجعت  �لتي  �لر�شيدة 
يف ج��م��ي��ع �مل���ج���الت ول مي��ر ي���وم �إل 
�إجناز�ً  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  فيه  وحتقق 

�شمو  �لأع��ل��ى  مقتدية مبثلها  ج��دي��د�ً 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك �لتي 
ل��الإرت��ق��اء مب�شرية  ت��دخ��ر ج��ه��د�ً  مل 

�لنه�شة �لن�شائية يف �لدولة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا �أك�����دت �ل���دك���ت���ورة منى 
��شت�شاري  ط��ب��ي��ب  �حل���م���ادي  �أح���م���د 
من�شاآت  �إح�����دى  ت�����و�م  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  �أن  "�شحة"  �شركة 
لها  ه��ي��اأت  �ل��ت��ي  بقيادتها  حمظوظة 
وخ�شت  و�ل��ع��م��ل  للتعليم  �ل�شبل  ك��ل 
ب��ال��ذك��ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�أعطت  �ل��ت��ي  �لإمار�ت"  "�أم  م��ب��ارك 
ك��ل وق��ت��ه��ا وج��ه��ده��ا م��ن �أج����ل �مل����ر�أة 
�ل�شفوف  يف  د�ئماً  لتكون  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�لأوىل وت�شهم يف تطور �لإمار�ت.
وق��ال��ت �إن دول���ة �لإم�����ار�ت ه��ي��اأت لها 
على  ح�شلت  ح��ي��ث  للتعلم  �ل��ف��ر���ش��ة 
�ملهنية  �ل�����ش��ح��ة  خ���دم���ات  يف  دب���ل���وم 

جامعة  يف  �ملاج�شتري  حالياً  وت��در���س 
�أن  م��وؤك��دة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة..  مان�ش�شرت 
ح��ب��ه��ا ل���الإم���ار�ت ه��و �ل���د�ف���ع �لقوي 
رد  م��ن  تتمكن  حتى  �مل��زي��د  لبذل  لها 
ول���و ج���زء ب�شيط مم��ا ق��دم��ت��ه ل��ه��ا .. 
تعد  �لإم�����ار�ت  �مل����ر�أة  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
جزًء� مهماً من �ملجتمع و�أثبتت د�ئماً 
�أنها من ذوي �لكفاء�ت �لعالية ور�ئدة 

يف �لعديد من �ملجالت .
���ش��ي��خ��ة عبيد  �ل���دك���ت���ورة  وت���وج���ه���ت 
�حل�����م�����ودي �أخ�������ش���ائ���ي���ة ب���اط���ن���ي���ة يف 
من�شاآت  �إح�����دى  �ل��رح��ب��ة  م�شت�شفى 
و�لعرفان  ب��ال�����ش��ك��ر  "�شحة"  ���ش��رك��ة 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم 
متكني  م�شرية  لرعايتها  �لإمار�ت" 
لها  �مل�شتمر  ودعمها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
ح��ت��ى و���ش��ل��ت �إىل �أع��ل��ى �مل��ن��ا���ش��ب يف 
�لدعم  وب��ف�����ش��ل  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

�لقيادة  م��ن  تلقاه  �ل���ذي  و�لت�شجيع 
�لبذل  �ملزيد من  �لر�شيدة قادرة على 
�لتقدم  م�شرية  يف  و�لإ�شهام  و�لعطاء 
و�شتو��شل  �ل���دول���ة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
عاماً  �خل��م�����ش��ني  خ�����الل  م�����ش��ريت��ه��ا 

�لقادمة لتحقيق �ملزيد.
ك��م��ا ق���دم���ت ع����دد م���ن �ل���ع���ام���الت يف 
مقابالت  يف  �لطبية  برجيل  مدينة 
"و�م"  �لم���ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  �أجرتها 
�ل�شكر  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  مبنا�شبة 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمّو  �إىل  و�لتقدير 
بنت مبارك "�أم �لإمار�ت" �لتي كانت 
ور�ء كل �إجناز حققته �ملر�أة �لإمار�تية 
يف جميع �ملجالت وخ�شو�شا يف �مليد�ن 
�ل�شحي حيث حظيت �ملر�أة �لإمار�تية 
بالدعم و�لتوجيه و�لرتقاء مبكانتها 

على �ل�شعيد �ملحلي و�لدويل.
و�أكدن �أن قيادة �لدولة ل تدخر جهد� 
لتهيئة �لبيئة �لد�عمة للمر�أة وتوفري 
�مل���ق���وم���ات ك���اف���ة �ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا من 
�ل���ش��ط��الع ب��دوره��ا �مل��ه��م يف �لوطن 
�شريكني  ك��ون��ه��م��ا  �ل��رج��ل  ج����و�ر  �إىل 
�أ�ش�س  وت��ر���ش��ي��خ  �إجن���از�ت���ه  حتقيق  يف 
رفعته وتقدمه .. ولفن �إىل �أن �ملر�أة 
و��شحة يف  ج���د�رة  �أثبتت  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ت��ويل �مل��ه��ام �مل��وك��ل��ة �إل��ي��ه��ا يف خمتلف 
�لتي  �لإجن�����������از�ت  وج��������اءت  �مل�����و�ق�����ع 
منذ  �ملا�شية  �ل��ع��ق��ود  خ��الل  حققتها 
قيام �لحتاد، بف�شل �لروؤية �حلكيمة 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 

�إميانا منهم مبا قامت به �ملر�أة يف دعم 
م�شرية �لتقدم و�لزدهار.

و�أ�شارن �إىل �أن �أ�شا�س دور �ملر�أة يرجع 
للنهج �لذي �أ�ش�س له �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل 
ثر�ه" و�ل��ذي كان له �ل��دور �لرئي�شي 
و�إ����ش���ر�ك���ه���ا يف جميع  �مل������ر�أة  دع����م  يف 
���ش��ري��ك��ا بجانب  �ل��ق��ط��اع��ات وج��ع��ل��ه��ا 
�لرجل يف بناء �لدولة �شمن م�شروعه 
�ل�����ر�ئ�����د و�ل����ط����م����وح ل���ب���ن���اء �ل���وط���ن 

و�لإن�شان.
و�أو���ش��ح��ن �أن �لح��ت��ف��ال ب��ي��وم �مل���ر�أه 
قيادة  �إدر�ك  يوؤكد  عام  كل  �لإمار�تية 
م�شاهمات  لأهمية  �لر�شيدة  �ل��دول��ة 
بنات �لوطن ودورهن يف جهود �لتنمية 
ملا  وتكرمياً  وتقدير�ً  �لبالد  ورفاهية 
د�خل  �ل��دول��ة  م�شرية  ل��دع��م  قدمنه 
بعام  �لحتفال  وم��ع  وخ��ارج��ه  �لوطن 
�خلم�شني فاإن م�شرية �ملر�أة �لإمار�تية 
�شتو��شل عطاءها بتكري�س ما حققته 
�ملا�شية  �خل��م�����ش��ني  يف  م��ن��ج��ز�ت  م��ن 
تطلعاً �إىل ما �شتحققه وما �شت�شاعفه 
�خلم�شني  يف  �مل����ن����ج����ز�ت  ت���ل���ك  م����ن 
مدينة  يف  �لعامالت  و�أ���ش��ارت  �ملقبلة. 
�ل���ذي  �ل���دع���م  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ة  ب��رج��ي��ل 
توفره �لقيادة للمر�أة �لإمار�تية حتى 
يدفع  م��ا  �لقطاعات  جميع  يف  تتميز 
و�لتميز  �لعطاء  بها للم�شي قدما يف 
جميع  و�إجن����از  �ملنا�شب  ك��اف��ة  و�شغل 

�ملهام �ملوكلة �ليها باقتد�ر.

•• ال�شارقة-الفجر:

ت��رتج��م د�ئ����رة �خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة، دعمها 
�إد�ر�تها  ك��اف��ة  م�شتوى  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  وم�شاندتها 
و�أفرعها يف �إمارة �ل�شارقة، بالإ�شافة �إىل �شل�شلة من �ملبادر�ت 
�لتي مت تطبيقها دعماً لال�شرت�تيجية �لوطنية لتمكني وريادة 

�ملر�أة.
�إ�شماعيل،  فاطمة  �أك��دت  �لإمار�تية،  �مل��ر�أة  يوم  مع  وبالتز�من 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  و���ش��ع  در����ش��ة  جلنة  وع�شو  �ل��د�ئ��رة  ممثل 
بالحتاد �لن�شائي �لعام؛ �أن �لد�ئرة جتدد �لعهد للتاأكيد على 
�أهمية  من  ت�شكله  ملا  �مل���ر�أة،  ودع��م  رحلتها يف متكني  مو��شلة 
��شتقر�ر وجناح  �لأ�شا�س يف  لكونها حجر  �لأ�شري،  �لتو�زن  يف 
تثبت  �أن  �ملا�شية،  �لعقود  خ��الل  ��شتطاعت  ولأن��ه��ا  �لأ���ش��رة. 
للجميع �أنها �أهل للم�شوؤولية و�أنها على قدر من �لكفاءة لتكون 
�شند�ً لبالدها يف �لظروف كافة، و�أن تكون �شريكاً ��شرت�تيجياً 
و�أن  فيه،  و�مل�شاهمة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  عملية  يف  وحم��وري��اً 
�لج��ت��م��اع��ي��ة بني  �لأدو�ر  ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة تعمل 
باأدو�رها لبناء جيل  �لقيام  �ملر�أة من  �أفر�د �لأ�شرة، مبا ميكن 

وجمتمع متالحم ومزدهر.

توفري احلياة الكرمية 
حماية  مركز  مدير  �إ�شماعيل،  مرمي  �أو�شحت  جانبها؛  ومن 
�ملر�أة، �أن �ملركز يعمل على حماية �ملر�أة �ملعنفة من خالل توفري 
�حلياة �لكرمية  لها وتوعيتها بحقوقها ومتكينها من �لعي�س 
يلبي  �آم��ن  �إي��و�ءه��ا يف مكان  م��ن خ��الل  وك��ر�م��ة  با�شتقاللية 
�حتياجاتها وحلماية نف�شيتها ومو�جهة ظروفها وم�شكالتها 

كيان  على  �حلفاظ  مع  �أف�شل  ب�شكل  حياتها  ممار�شة  ملعاودة 
�لأ�شرة. 

كما ي�شعى �ملركز، لتج�شيد �أهد�ف �لد�ئرة �ملعنية بتوفري بنية 
فئاتها  ومبختلف  �مل���ر�أة  لحتياجات  مر�عية  منا�شبة  حتتية 
متكنها من ممار�شة �لأن�شطة �ملختلفة، و�لتي على �شبيل �ملثال؛ 
�أندية �لأ�شالة- طرح برنامج  )طرح بر�مج تنمية �ملهار�ت يف 
بو�شائل  متكينها  وك��ذل��ك  �ل��ع��ن��ف،  �شحايا  للن�شاء  �إن��ط��الق��ة 
�لتمكني �لأخرى للعي�س بكر�مة و��شتقاللية من خالل تاأمني 

لها دخل مادي و��شتكمال تعليمها وتنمية مهار�تها. 
حتقيق  ��شتطاعت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  �إ�شماعيل،  م��رمي  و�أ���ش��ارت 
�لكثري من �لإجناز�ت خا�شة يف جمال �لإ�شالح �لأ�شري، من 
خالل "مركز حماية �ملر�أة" و�إعادة �للحمة �إىل �أ�شر كانت مفككة 
�أو �أو�شكت للتفكك، عرب توفري �أماكن لإيو�ئها وتقدمي �لرعاية 
بر�مج  عرب  لها  و�لقانونية  و�لنف�شية  �لجتماعية  �ملتكاملة 
تقدمي  يتم  كما  �ملجتمع،  يف  �لدمج  و�إع���ادة  للتاأهيل  متنوعة 
�ل�تاأهيل، كي  �إع��ادة  ت�شاعدهن على  �لتي  جملة من �خلدمات 
ت�شتطيع �ملر�أة �ملعنفة ��شتعادة دورها يف �حلياة و�إحياء �لثقة يف 
نف�شها، من خالل بر�مج مدرو�شة و�جر�ء�ت حمددة. و�لهدف 
�لأ���ش��رة، مع �حلفاظ  �ملركز، �حلفاظ على متا�شك  من وج��ود 
على حقوق �ملر�ة ودورها د�خل �لأ�شرة، و�أن تكون معززة يف هذ� 
�ملكان ول ت�شاب بالتعنيف وغريه. و�ملركز ي�شعى لتاأمني حقوق 
�لأ�شري  �لت�شدع  �لأ�شكال، بهدف حماربة  بكافة  �ملعنفة  �ملر�أة 

و�شول بها �إىل بر �لأمان ودمج �ملر�أة مع �أ�شرتها. 

دور املراأة يف ا�ضتقرار الأ�ضري
�مل�شاعد�ت  �إد�رة  �لزعابي مدير  �أبانت علياء  ذ�ته؛  �ل�شياق  ويف 

�أغلبية  �أن  �لجتماعية  د�ئ��رة �خلدمات  �لجتماعية؛ ما مييز 
�أن  �إىل  م�شرية  �لإم��ار�ت��ي��ة؛  �مل��ر�أة  تتبووؤها  �لقيادية  �ملنا�شب 
�أدو�ره���ا،  وبكافة  ب��امل��ر�أة  ك��ب��ري�ً  �هتماماً  ت��ويل  �ل�شارقة  �إم���ارة 
لكون قيادتنا �لر�شيدة توؤمن بالدور �لكبري �لذي تقوم به على 

م�شتوى تربيتها لالأجيال �ملقبلة �أو يف تنمية �ملجتمع ككل. 
ومن هذ� �ملنطلق �أفردت �لد�ئرة م�شاحة كبرية من بر�جمها 
�ملعنفة  �ملطلقة-  �لعاملة-  �لأرملة-  �لأم-  للمر�أة:  و�أن�شطتها 
�آفاق جديدة تر�شمه بيديها،  �ألخ، بهدف م�شاعدتها على فتح 

ومتكينها من �مل�شاهمة يف عجلة �لتنمية. 
و�لهتمام  بالرعاية  حتظى  �لأرم��ل��ة  �أن  �إىل  �لزعابي  و�أك���دت 
�لكبريين من قبل �لد�ئرة، نظر�ً للظروف �لتي تنعك�س لي�س 
على �لأرملة بل وعلى �أطفالها بعد فقدهم �ملعيل ورب �لأ�شرة؛ 
بالإ�شافة �إىل م�شاعدة مو��شاة �ملخ�ش�شة لالأر�مل خالل فرتة 
باملتابعة  �لتنويه  مع  �لتقاعدي؛  �لر�تب  توقف  �لعدة يف حال 

�مل�شتمرة لالأرملة و�أفر�د �أ�شرتها. 

والأع���ب���اء  امل�����ض��وؤول��ي��ة  يتحمل  ال��ن�����ض��ائ��ي  العن�ضر 
الوظيفية

باأن  �لب�شرية،  �مل���و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  �حلو�شني   �شمية  و�أف����ادت 
و�لأعباء  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل  �ل���د�ئ���رة  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لعن�شر 
عدد  �أن  �إىل  م�شرية  �ل��رج��ال،  م��ن  �أ�شقائهم  مثل  �لوظيفية 
موظفة   458 عددهّن  بلغ  �لد�ئرة  يف  �لإمار�تيات  �ملوظفات 
�مل��وظ��ف��ني م��ن فئة  ع���دد  �إج��م��ايل  %81 م��ن  ت��ق��در  وبن�شبة 
تتبووؤها  �لتي  �لقيادية  �لوظائف  عدد  بلغ  فيما  �لإمار�تيني، 
�إىل  قيادياً، بالإ�شافة  23 من�شباً  �ملر�أة �لإمار�تية يف �لد�ئرة 

. �لأق�شام  روؤ�شاء  من   53

املراأة الإماراتية ... ح�سور قوي يف تعزيز امل�سهد الثقايف

املراأة الإماراتية .. اإ�سهامات وب�سمات بارزة يف القطاع ال�سحي

قياديا تتبواأه املراأة الإماراتية يف الدائرة من�ضبًا   23

»اجتماعية ال�سارقة« حتتفي باملراأة الإماراتية بحزمة من الربامج التمكينية 

هند بن ماجد القا�سمي : املراأة الإماراتية 
هي طموح و اإ�سراقة اخلم�سني

•• ال�شارقة-وام:

�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  بال�شارقة  �لأع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  ماجد  بن  هند  �ل�شيخة  �أك��دت 
للمر�أة  و  �لغد  ي�شرق  و بطموحها  �لأجيال  تلهم  فبعطائها  �ملقبلة  عاما  للخم�شني  �إ�شر�قة  و  هي طموح 
�لإمار�تية �أن تفخر �ليوم و كل يوم مبنجز�تها . و قالت �شعادتها يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت / و�م / 
مبنا�شبة "يوم �ملر�أة �لإمار�تية" �لذي ي�شادف يوم 28 من �أغ�شط�س من كل عام : " �إننا يف جمل�س �شيد�ت 
�لأعمال بال�شارقة نطل على �مل�شتقبل من نافذة �لبتكار و جنعل من �ل�شتد�مة جوهر عملنا ". و�أ�شافت : 
" نحن نعمل وفقا خلطة تعتمد على توفري �لدعم �ملهني و �لتمكني و ت�شهيل �لو�شول �إىل �لأ�شو�ق �لعاملية 
لتكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و �إمارة �ل�شارقة �حلا�شنة �لأهم ل�شيد�ت و ر�ئد�ت �لأعمال و �ملركز 

�لقت�شادي �لأكرث حيوية و موثوقية" .

•• ال�شارقة-الفجر:

على  منت�شبيها  ق�����در�ت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  �إط�����ار  يف 
ل��الإل��ق��اء؛ نظمت  �لعملية  �مل���ه���ار�ت  و�إك�����ش��اب��ه��م  �ل��ت��ح��دث 
ل�شناعة  قرن"  "ربع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة"،  "نا�شئة 
"حتدث لتبهر نف�شك  �لقادة و�ملبتكرين، برناجماً بعنو�ن 
و�لآخرين"،  �أقيم �لربنامج �لذي قدمته عبري �ملطرو�شي، 
�لت�شال  تقنيات  ع��رب  و�مل��و�ه��ب،  �ل���ذ�ت  �كت�شاف  م��درب��ة 
يف  للمنت�شبني  �مل��ت��و�زن��ة  �ل�شخ�شية  �شقل  بهدف  �مل��رئ��ي، 
�إىل تعزيز ثقتهم  �إ�شافة  18 عاماً،  �إىل   13 �لأعمار من 
يف  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��اأث��ري   �أدو�ت  م��ن  ومتكينهم  �أنف�شهم،  يف 
�لآخرين دون خوف �أو �رتباك وم�شاركتهم �لأفكار و�لآر�ء 
بجر�أة و ذكاء.  و��شتمل �لربنامج على �لعديد من �ملحاور 
�ملهمة منها، �خلوف وعالماته وطرق �لتغلب على �خلوف 

مدرو�شة،  علمية  �أ���س  وف��ق  �لتحدث  �أث��ن��اء  �لطبيعي  غري 
�إ�شافة �إىل كيف تتهياأ نف�شياً  لتوؤثر يف نف�شك �أوًل، ومر�حل 
�هتز�ز �لثقة يف �لنف�س ومهار�ت �لتغلب عليها، �إىل جانب 
�ل��ت��ح��دث  دون خوف  �ل��ف��رد يف  �ل���دو�ت �لتي ت�شاعد  �أه��م 
�أهمية  �إىل  �ملطرو�شي  ولفتت  �لإل��ق��اء.  وماهية  و�رت��ب��اك، 
�لأفكار  على  �لتغلب  يف  �لو�عي  �لعقل  و��شتخد�م  �لإدر�ك 
�ل�شلبية، و�أهمية تقبل �لذ�ت وتقديرها، وحتديد �جلمهور 
وحتليله و�لإعد�د �جليد للمحتوى، و�لتدريب �جليد على 
�ل�شوتي  و�لتلوين  �لتحدث  �أثناء  بثقة  و�لتحرك  �لإلقاء، 
�مل��ق��ارن��ات وتخيل  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد  �مل��ح��ت��وى،  ع��ن  للتعبري 
مهار�تهم  �ملنت�شبون  ط��ّب��ق  �ل��ربن��ام��ج  خ��ت��ام  ويف  �ل��ن��ج��اح. 
�ملكت�شبة من خالل بع�س �لتدريبات �لعملية �لتي �شجعتهم 
على �لتحدث و�لإلقاء و�أ�شهمت ب�شكل فّعال يف ك�شر حاجز 

�خلوف و�لرهبة من �لتحدث �أمام �جلمهور.

»نا�سئة ال�سارقة« ت�سقل مهارات منت�سبيها يف 
برنامج »حتدث لتبهر نف�سك والآخرين«
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•• اأبوظبي- الفجر: 

�أم�س  للتاأهيل،  �لوطني  �ملركز  عقد 
�فرت��شية  نقا�شية  جل�شة  �خلمي�س، 
"زووم"، ملوظفاته  عامة، عرب من�شة 
مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية، جاءت 
مو�جهة  يف  "�إمار�تيات  ب���ع���ن���و�ن 
علي  �ل���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا  �لإدمان"، 
�لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  �ملرزوقي مدير 
وبح�شور  �مل�����رك�����ز،  يف  و�ل����ب����ح����وث 
�ملحلي  �جل���م���ه���ور  ق���ب���ل  م����ن  مم���ي���ز 
�لإد�ري  �لطاقمني  و�أع�����ش��اء  �ملهتم 
و��شت�شافت  �مل����رك����ز.   يف  و�ل���ط���ب���ي 
مميزة  جمموعة  �لنقا�شية  �جلل�شة 
م���ن م��وظ��ف��ات �مل���رك���ز �لإم���ار�ت���ي���ات 
و�شمت  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات،  خمتلف  يف 
بخيت  عائ�شة  �خل�شو�س  وج��ه  على 
�ملر�شى،  ���ش��وؤون  �شابط  �مل��ن�����ش��وري، 
�أخ�شائية  �ل��ك��ع��ب��ي،  �أح���م���د  وم������وزة 
�جلنيبي،  �شامل  وعلوية  �جتماعية، 
�جلل�شة  وه��دف��ت  نف�شية.  �أخ�شائية 
�إىل ت��و���ش��ي��ح م���دى م�����ش��اه��م��ة �مل����ر�أة 
�لإمار�تية يف و�حد من �أكرث �ملجالت 
حماية  جم��ال  يف  و�أه��م��ي��ة  ح�شا�شية 
�لإدم���ان،  م��ر���س  يف  �ملتمثل  �ملجتمع 
وك��ذل��ك �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ف��ر���س �لتي 
نقطة �شفر مع  �لعمل من  يفر�شها 
مل�شاعدتهم  ���ش��ع��ي��اً  �لإدم�����ان  م��ر���ش��ى 

طبياً ونف�شياً و�جتماعاً للتخل�س من 
هذه �لآفة و�آثارها �ل�شلبية.  وحر�س 
�لقائمون على هذه �جلل�شة �لنقا�شية 
�لفرت��شية على �شرح �أ�شباب �ختيار 
مل��ث��ل ه����ذ� �ملجال  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �ل����ك����ادر 
يرتبط  �ل����رغ����م مم����ا  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 
غالب  يف  �شلبية  �ن��ط��ب��اع��ات  م��ن  ب��ه 
�شعادة  �ملنا�شبة، قال  �لأحيان. وبهذه 
حممد �شامل حممد �لظاهري رئي�س 
�لوطني  �مل���رك���ز  يف  �لإد�رة  جم��ل�����س 
عاماً  خم�شني  م��د�ر  "على  للتاأهيل: 
حظيت  �لإم���ار�ت  دول��ة  تاأ�شي�س  منذ 
من  كبري  باهتمام  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
م��ا وفرته  �ل��ر���ش��ي��دة خا�شة  �ل��ق��ي��ادة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 

�ملميزة  قيادتها  عرب  �لإمار�ت"  "�أم 
و�ملجل�س  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  ل���الحت���اد 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة وموؤ�ش�شة 
بذلك  مرتجمة  �لأ���ش��ري��ة؛  �لتنمية 
�لإم��ار�ت يف  لدولة  �لعليا  �لتوجهات 
دعم ومتكني �ملر�أة �لإمار�تية ونقلها 

�إىل مرحلة جديدة من �لعطاء." 
ومن جانبه، قال �شعادة �لدكتور حمد 
�ل��غ��اف��ري م��دي��ر ع��ام �مل��رك��ز �لوطني 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  "�إن  ل��ل��ت��اأه��ي��ل: 
مكنت �ملر�أة �لإمار�تية من تقلد �أدو�ر 
هدفاً  متكينها  م��ن  وج��ع��ل��ت  ري��ادي��ة 
�ل�شرت�تيجية،  خططها  يف  �أ�شا�شياً 
حيث �شاهمت متابعة ودعم وت�شجيع 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم 

قيادية  من��اذج  �إف���ر�ز  يف  �لإمار�ت"؛ 
ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا، ون�����ش��ت��ذك��ره��ا يف هذه 
�لعام  ه��ذ�  بها  نحتفل  �لتي  �ملنا�شبة 
و�إ�شر�قة  ط��م��وح  "�ملر�أة  �شعار  حت��ت 
ذلك  �أن  �ل��غ��اف��ري  وق���ال  للخم�شني. 
ينطبق مت��ام��اً ع��ل��ى و�ق���ع �حل���ال يف 
�ملركز �لوطني للتاأهيل �لذي حر�س 
منذ �لتاأ�شي�س على ��شتقطاب �لكو�در 
بالعلم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  �مل��و�ط��ن��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
و�ملعرفة، �شو�ء على �مل�شتوى �لإد�ري 
�أو �لطبي، حيث �أ�شبحت هذه �لكو�در 
�ليوم جزء�ً �أ�شا�شياً من م�شرية �ملركز 
�أعادت  ق�ش�س جناح  �شطره من  وما 
ملتعافني  ع���دي���دة  �أ����ش���ر  �إىل  �لأم������ل 
��شتكملو� عالجهم بنجاح يف �ملركز." 

و���ش��ك��ل��ت ه���ذه �جل��ل�����ش��ة ف��ر���ش��ة �أمام 
جهود  ل�شتعر��س  �مل��رك��ز  م��وظ��ف��ات 
�ملركز،  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لن�شائي  �لكادر 
و�ل��������ذي ي��ت��ج�����ش��د يف �إب���������ر�ز �ل�����دور 
جمال  يف  �لإمار�تية  للمر�أة  �لريادي 
�لإدمان وعالج �ملدمنات خالل فرتة 
مد�خلتها  ويف  �مل����رك����ز.  يف  ع��م��ل��ه��ن 
بخيت  عائ�شة  قالت  �جلل�شة،  خ��الل 
�إن  �ملر�شى  �شوؤون  �شابط  �ملن�شوري، 
يتمثل يف  �لعمل  �لأك��رب يف  طموحها 
�لتميز و�لبتكار للنهو�س بهذه �لفئة 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  �خلا�شة، موؤكدة 
مبئوية  �لح��ت��ف��ال  ذك��رى  يف  �شتكون 
�ملجتمع  ف��ع��ال��ي��ة يف  �أك����رث  �لإم������ار�ت 
ب��دور موؤثر يف ر�شم مالمح  وحتظى 
عائ�شة  وثمنت  �لإم�����ار�ت.  م�شتقبل 
�ل�شيخة فاطمة  ل�شمو  �لكبري  �ل��دور 
بنت مبارك "�أم �لإمار�ت" �لتي كانت 
و�أو�شلت  ل��ل��م��ر�أة  د�ع��م��ة  ت����ز�ل  وم���ا 
ب���ج���ه���وده���ا �مل��������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة �إىل 
�ملحافل �لدولية. بدورها قالت موزة 
�جتماعية،  �أخ�شائية  �لكعبي،  �أحمد 
ول  ح���دود  حت��ده��ا  ل  طموحاتها  �إن 
هاج�شها  �أن  م��وؤك��دًة  ب�شقف.  تتقيد 
�لأكرب هو مو��شلة م�شاعدة مر�شى 
�لدم�����ان و�أ���ش��ره��م و�ل�����ش��ع��ي لو�شع 
وهو  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  م�شرفة  ب�شمة 
ب��ه ع��رب عملها  �ل���ذي حظيت  �لأم����ر 

يف �مل���رك���ز �ل���وط���ن���ي ل��ل��ت��اأه��ي��ل. ويف 
يف  �مل��ر�أة  ملكانة  م+56�شتقبلية  نظرة 
�خلم�شني  بنهاية  �أي   ،2071 �لعام 
ع��ام��اً �مل��ق��ب��ل��ة، ت���رى م����وزة �أن �مل����ر�أة 
ز�رت  �شتكون بال �شك قد  �لإمار�تية 
ن�شبة  وت�شاعفت  �خلارجي،  �لف�شاء 
متثيلها يف �ل�شلك �لدبلوما�شي.  من 
�شامل �جلنيبي،  علوية  �أكدت  جهتها، 
لها  �لرئي�شي  �ل��د�ع��م  �أن  �أخ�شائية؛ 
لختيار  دفعها  م��ا  و�أن  و�ل��ده��ا،  ه��و 
للتاأهيل،  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يف  �ل��ع��م��ل 
�لذي يختلف عن غريه من �ملوؤ�ش�شات 
من  �شغفها  ه��و  �لأخ����رى،  �لعالجية 
�لتعايف  على  �مل��ر���ش��ى  م�شاعدة  �أج���ل 
�ملجتمع،  �أخ����رى يف  م���رة  و�لن���دم���اج 
ف�����ش��اًل ع���ن �ل������دور �ل�����ذي ت���ق���وم به 
طبيعة  لتفهم  �ملر�شى  �أه��ل  مل�شاعدة 
معاناة مري�س �لإدم��ان، وذلك نظر�ً 
وم�شاندته  عالجه  يف  �لكبري  لالأثر 
�ل�شحيح  �ل���ط���ري���ق  �ىل  وت��وج��ي��ه��ه 
وتقبل �ملجتمع له."  و�أ�شارت علوية 
�جلنيبي يف �إحدى مد�خالتها خالل 

م���ن �شمو  ت��ت��خ��ذ  �أن���ه���ا  �إىل  �جل��ل�����ش��ة 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك "�أم 
�لأمر  لها،  وملهمة  �لإمار�ت" ق��دوة 
عرب  �شخ�شيتها  على  �نعك�س  �ل���ذي 
بالنف�س و�لرت���ق���اء يف  �ل��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
�أثر  �متالك  على  و�حلر�س  �لطموح 
�إيجابي يف حياة �لآخرين.  ويف بادرة 
�إحدى  �جلل�شة  ��شت�شافت  مم��ي��زة، 
�ملتعافيات من مر�س �لإدمان، و�لتي 
ب�شكل  حياتها  ��شتكمال  م��ن  متكنت 
�أن  لفتت  حيث  �ل��ع��الج،  بعد  طبيعي 
مريرة  ك��ان��ت  �لإدم�����ان  م��ع  جتربتها 
بنف�شها  ث��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��اً  و�أث������رت 
وعالقتها باأ�شرتها، يف حني جاء قر�ر 
طلب �لعالج مبثابة نافذة �أمل نقلتها 
�إىل �جلانب �مل�شرق من �حلياة، كامر�أة 
�إيجابي  تاأثري  وذ�ت  منتجة  �إمار�تية 
يف جمتمعها.  ويف �شياق مت�شل، لفت 
�شعادة �لدكتور حمد �لغافري �إىل ما 
من  �لإدم����ان  م��ن  �ملتعافيات  حققته 
�إجناز�ت كبرية بد�ية من حتدي و�قع 
�لأوىل،  �ملرحلة  �حلال كمري�شات يف 

وخ���و����س جت���رب���ة �ل���ع���الج، و�ل���ق���درة 
�لطبيعية  �حل��ي��اة  �إىل  �ل���ع���ودة  ع��ل��ى 
وبناء  ت��ك��وي��ن  ب��ن��ج��اح يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�ملركز  �ل��ت��زم  حيث  و�ملجتمع،  �لأ���ش��ر 
وتاأهيلية  تدريبية  ب��ر�م��ج  بت�شميم 
ت��ع��زز ق��درت��ه��ن على �لن��خ��ر�ط مرة 

�أخرى يف كافة مناحي �حلياة."
و�أ�شار �لغافري �إىل �أن �ملركز ��شتقبل 
منذ �إن�شاءه 235 حالة من مري�شات 
�لإدم��������ان، ح��ي��ث ق���دم���ت ل��ه��ن كافة 
و�لنف�شية  �لطبية  �لرعاية  خ��دم��ات 
ع��ال��ي��ة �مل�����ش��ت��وى �ل���ت���ي ���ش��اه��م��ت يف 
دع��م ق��درت��ه��ن على �ل��ع��الج.  وتقدم 
لكافة  �جل���زي���ل  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل���غ���اف���ري 
للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  م��وظ��ف��ات 
�ل���ذي ل  على دوره���ن يف ه��ذ� �لعمل 
يقل �أهمية وبر�عة عن دور زمالئهن 
موظفاتنا  "جت�شد  وق���ال:  �ل��رج��ال، 
�لإيجابية  و�ل��ط��اق��ة  �لعالية  �ل���روح 
يتو�جدن  م��وق��ع  ك��ل  يف  تظهر  �ل��ت��ي 
فيه، ودون كلل �أو ملل، يو��شلن و�شع 

ب�شماتهن �لفريدة يف هذ� �ملجال". 

•• العني -الفجر: 

�لعربية  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
و�لذي  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �ملتحدة 
�شعار:  حت��ت  �أغ�شط�س   28 ي�����ش��ادف 
للخم�شني  و�لإلهام  �لطموح  "�ملر�أة: 

عاماً �لقادمة" 
�لنائب  مكتب  ن��ظ��م  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�جلامعة  يف  �لعلمي  للبحث  �مل�شارك 
�شباح �أم�س منتدى " جامعة �لإمار�ت 
لأبحاث �ملر�أة " مب�شاركة �أع�شاء هيئة 
�ل��ت��دري�����س و�ل��ط��ل��ب��ة  ، ح��ي��ث ت�شمن 
�ملحا�شر�ت  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �مل���ن���ت���دى 
هيئة  �أع�شاء  م��ن  للباحثات  �لعلمية 
مب�شاركة  �لإم����ار�ت����ي����ات  �ل���ت���دري�������س 
�لنائب  �ل��ظ��اه��ري  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة 
و�لدكتورة  �لطلبة،  ل�شوؤون  �مل�شارك 
�لعلوم،  كلية  – وكيل  �ملنهايل  �أ�شماء 
�لأ�شتاذ   – �جلناحي  منى  و�لدكتورة 

�مل�شاعد يف كلية �لرتبية.
لل�شوؤون  �جلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  و�أك���د 
�لأكادميية بالإنابة يف جامعة �لإمار�ت 
�لدكتور حممد ح�شن علي:" �أن �ملر�أة 
�لإم���ار�ت���ي���ة حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خا�س 
بالدولة.  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  قبل  م��ن 
�ملختلفة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ك��ر���ش��ت  ح��ي��ث 
ب��ال��دول��ة ك��اف��ة �لإم��ك��ان��ي��ات و�لفر�س 
و�إتاحة  �مل��ر�أة  �إىل متكني  تهدف  �لتي 
�إىل  جنباً  للم�شاهمة  �أم��ام��ه��ا  �مل��ج��ال 
جنب مع �لرجل يف م�شرية �لتنمية يف 
�ملجتمع. وقد �شهدت �لعقود �لأخرية 

�لإمار�تية  ل��ل��م��ر�أة  م��ت��م��ي��ز�ً  ح�����ش��ور�ً 
�لأدو�ر  ذل��ك  �مليادين، مبا يف  كافة  يف 
�لقيادية �لتي تولتها د�خلياً وخارجياً 
�لر�شيدة  �لقيادة  و�لتي عك�شت قناعة 
ب����ال����دور �مل����ح����وري �ل������ذي مي���ك���ن �أن 
ب�شمعة  �لرت��ق��اء  �مل����ر�أة يف  ب��ه  ت�شاهم 
�لدولة ومكانتها كدولة ع�شرية ت�شع 
�لكرمية  �حلياة  توفري  عينيها  ن�شب 
كما  �أر�شها.  و�ملقيمني على  ملو�طنيها 
�لإمار�تية  باملر�أة  �لدولة  �هتمام  و�أن 
�مل�شاهمة  م��ن  متكينها  لي�شمل  �ت�شع 
�لع�شر  متطلبات  تو�كب  جم��الت  يف 
�لرقمية  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ك��ال��ف�����ش��اء 

و�لطب وغريها".
م��ن جانبه ق��ال �ل��دك��ت��ور �أح��م��د علي 
للبحث  �مل�������ش���ارك  – �ل���ن���ائ���ب  م������ر�د 

يوم  :"�إن  �مل��ن��ت��دى  ب��د�ي��ة  يف  �لعلمي  
م��ن��ا���ش��ب��ة وطنية  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل������ر�أة 
ن�شتذكر فيه �إجن��از�ت �مل��ر�أة �لعظيمة 
و�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت حيث 
وفرت �لدولة كل �ملمكنات لتلعب �ملر�أة 
�لتنمية  �ل��ب��ارز يف  �ل���دور  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�لنماء �لذي ت�شهده �لدولة يف �شتى 

�ملجالت. 
و�أ�شار �لدكتور �أحمد مر�د باأن جامعة 
خالل  ك���ب���ري�  دور�  ل��ع��ب��ت  �لإم��������ار�ت 
تاأهيل  يف  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ  م�شريتها 
مبهار�ت  �ل��ط��ال��ب��ات  م���ن  �ل���ك���ف���اء�ت 
�ملجتمع  تطور  يف  لي�شاهمو�  �لع�شر 
�ملجتمع  يف  �أ�شا�شية  لبنة  لي�شبحو� 
بخريجاتنا  نفخر  و�إن��ن��ا  �لإم���ار�ت���ي، 
�ل����ذي����ن �����ش���ه���م���و� يف ت���ط���ور �ل���دول���ة 

�ملحافل  يف  مت��ث��ي��ل  خ����ري  ومي��ث��ل��ن��ه��ا 
�ل��دول��ي��ة ب��ك��ل ك���ف���اءة و�ق����ت����د�ر. و�أن 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة ق����ادرة مل��ا مت��ت��ع به 
من مهار�ت ريادية على حتقيق روؤية 

�خلم�شني �لعام �لقادمة. 
وذكر �أن هذ� �ملنتدى ي�شتعر�س جتارب 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء  م���ن  ع����دد 
�لبحث  �ل��ل��و�ت��ي متيزن يف  �مل��و�ط��ن��ات 
��شتثنائية  �إجن����از�ت  وحققن  �لعلمي 
�ملختلفة من خالل  �لعلوم  يف تطوير 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي. ك��م��ا وت���ع���ادل ن�شبة 
�ملو�طنات  �ل��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  �أع�����ش��اء 
هيئة  �أع�شاء  جمموع  من   44.1%
�لتدري�س �ملو�طنني باجلامعة وهي ما 
�أع�شاء  %30.2 من جمموع  تعادل 
�جلامعة،  يف  �لن���اث  �لتدري�س  هيئة 

وهذ� ما يوؤكد روؤية �جلامعة يف متكني 
ت��ك��ون باحثة  �أن  �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف 

متميزة و�أكادميية متمكنة.
عائ�شة  �ل�����دك�����ت�����ورة  �����ش����ارك����ت  وق������د 
ل�شوؤون  �مل�شارك  – �لنائب  �لظاهري 
مبحا�شرة  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لطلبة 
�ل�شرق  منطقة  يف  “در��شة  ب��ع��ن��و�ن: 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا تبحث تاأثري 
�مل�شتجد على  جائحة فريو�س كورونا 
�حلياة"،  ومن���ط  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل���ع���اد�ت 
ح��ي��ث �أو����ش���ح���ت ب�����اأن جم��م��وع��ة من 
�لباحثني من جامعة �ل�شارقة وجامعة 
وباحثون  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
وخا�شة  حكومية  علمية  معاهد  م��ن 
و�شمال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف 
حول  علمية  بدر��شة  قامو�  �أفريقيا، 
ت��اأث��ري ف��ريو���س ك��ورون��ا �مل�شتجد على 
�لبدين  و�لن�شاط  �لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت 
على  �حلياة  و�أمن���اط  و�لتوتر  و�ل��ن��وم 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  دول  �شكان 
و�شملت  �لإم�������ار�ت.  ودول����ة  �أف��ري��ق��ي��ا 
كل  م��ن  ���ش��خ�����ش��اً   2970 �ل��در����ش��ة 
�جلز�ئر،  �ل�شعودية،  "�لإمار�ت،  من 
�لأردن،  �ل���ع���ر�ق،  م�����ش��ر،  �ل��ب��ح��ري��ن، 
عمان،  �ملغرب،  ليبيا،  لبنان،  �لكويت، 
�شورية،  �ل�����ش��ود�ن،  ق��ط��ر،  فل�شطني، 
�إجاباتهم  ���ش��ارك��و�  و�ليمن"  ت��ون�����س، 
�إل��ك��رتون��ي��ة مت ن�شرها  ع��رب ����ش��ت��م��ارة 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
خا�شة  �أخرى  مو�شعة  در��شة  ر�فقتها 
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�لكبري  �لنت�شار  ِو�إث��ر  بالغاً.  �شخ�شاً 
�مل�شتجد يف  ك��ورون��ا  ل��وب��اء  و�ل�����ش��ري��ع 
ج��م��ي��ع دول �ل���ع���امل، و�ل����ذي ب����د�أ من 
دي�شمرب  يف  �ل�شينية  ووه���ان  مدينة 
حلظة  ح��ت��ى  �أ����ش���اب  2019و�لذي 
 3 �ل���  يتجاوز  ما  �لدر��شة  ه��ذه  كتابة 
حول  �شخ�شاً  �آل����ف  و500  م��الي��ني 
�ملقدمة  �لإح�شائيات  بح�شب  �لعامل 
�لعاملية،  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ق��ب��ل  م���ن 
معايري  و�شع  �إىل  �حلكومات  دف��ع  ما 
م�شددة  �ح��رت�زي��ة  و�إج����ر�ء�ت  وقائية 
كالتباعد �لجتماعي، و�لعزل �ملنزيل، 
كثري  ��شطر  �ل�شحي، حيث  و�حلجر 
حول  و�ملوظفني  �لعمل  �أ�شحاب  من 
�لأمر  م��ن��ازل��ه��م،  م��ن  للعمل  �ل��ع��امل 
�ل��ذي ت��رك �أث��ر�ً على �أمن��اط حياتهم 

وعاد�تهم �ليومية. 
كما وقدمت �لدكتورة �أ�شماء �ملنهايل، 
�أ�شتاذ م�شارك، ق�شم علوم �حلياة، كلية 
باجلامعة  �لعلوم  كلية  ووكيل  �لعلوم 
د  فيتامني  “دور  ب��ع��ن��و�ن:  حم��ا���ش��رة 
بطانة  ب��اأن  �أو�شحت  �ملعدة"، حيث  يف 
�أن��و�ع متعددة  �ملعدة يتكون من  جد�ر 
للتجديد  تخ�شع  �ل��ت��ي  �خل��الي��ا  م��ن 
�لنق�شام  عملية  خ��الل  م��ن  �مل�شتمر 
وت�شاهم  و�مل�����وت.  و�ل��ت��م��اي��ز  �خل��ل��وي 

�لعديد من �لفيتامينات، مثل فيتامني 
�أظهرت  ح��ي��ث  �جل�����ش��م،  ت�����و�زن  يف  د، 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل���در�����ش���ات �أه��م��ي��ة هذ� 
�لفيتامني يف �أجهزة �جل�شم �ملختلفة. 
وعلى �لرغم من در��شة فيتامني د يف 
�حليوية،  �جل�شم  �أجهزة  من  �لعديد 
�إل �أن وظيفة فيتامني د �لطبيعية يف 
�ملعدة ل تز�ل غري معروفة.  و�أ�شارت 
�لدكتورة �أ�شماء �ملنهايل باأنه لفهم دور 
هذ� �لفيتامني يف �ملعدة قمنا بدر��شة 
�ل��ت��ج��ارب. يف  ف��ئ��ر�ن  د على  فيتامني 
�ل��ب��د�ي��ة �أك��دن��ا -ع���ن ط��ري��ق �لتعبري 
م�شتقبالت  وج�������ود  �جل����ي����ن����ي-م����ن 
�خ�شاع  مت  ث��م  �مل��ع��دة.  يف  د  فيتامني 
�ل���ف���ئ���ر�ن ع��ل��ى ن��ظ��ام غ���ذ�ئ���ي يفتقر 
�أ�شهر.   3 مل��دة  وذل���ك  د  فيتامني  �إىل 
�لتي  �ل���ف���ئ���ر�ن  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت 
تعاين من نق�س فيتامني د تعاين من 
نق�س يف �إفر�ز حم�س �ملعدة، وبالتايل 
ف�شيولوجيا  �إح��د�ث خلل يف  �إىل  �أدى 
�أدى هذ�  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة  �مل���ع���دة، 
د  بفيتامني  �لفقري  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام 
للهرمون  �لتعبري �جليني  �رتفاع  �إىل 
�مل�����ع�����دي )ج����ا�����ش����رتي����ن( م�����ع زي������ادة 
�خلاليا  �نق�شام  م��ع��دل  يف  ملحوظة 
يف �مل���ع���دة. ت�����ش��ري ه����ذه �ل��ن��ت��ائ��ج �إىل 

�لأدو�ر �لبيولوجية �ملهمة لفيتامني د 
وم�شتقبالته يف خلق �لتو�زن �ملطلوب 
حاجة  ه��ن��اك  ���ش��ت��ك��ون  �شليمة.  مل��ع��دة 
دور  ل�شتك�شاف  �مل�شتقبل  يف  للبحث 
�لب�شر  ل��دى  �ملعدة  �لفيتامني يف  ه��ذ� 

يف �ل�شحة و�ملر�س.
�جلناحي  منى  �لدكتورة  و��شتعر�شت 
يف  �لرتبية  كلية  يف  �مل�شاعد  �لأ���ش��ت��اذ 
حمو  “ممار�شة  ب��ع��ن��و�ن:  حم��ا���ش��رة 
�لثانوية  �مل���د�ر����س  ل��ط��ال��ب��ات  �لأم���ي���ة 
على  �ل�����ش��وء  و���ش��ل��ط��ت  �لإمار�تية" 
�ملمار�شات �لقر�ئية و�لكتابية �ملتعددة 
بدولة  �لإن��اث  �لثانوية  طالبات  ل��دى 
�مل���ت���ح���دة. وهذه  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�لتي  تلك  على  تقت�شر  لن  �ملمار�شات 
يف �ملدر�شة، بل ممار�شاتهن يف ف�شاء�ت 
خمتلف مثل �ملنزل و�ملدر�شة وغريها. 
كما ناق�شت �لدكتورة منى �أهم �لنتائج 
�أظهرت  �إذ  �إل��ي��ه��ا.  �ل��ت��و���ش��ل  �ل��ت��ي مت 
�لطالبات  �ن  �ل���در�����ش���ة  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج 
�رتئني باأن ممار�شات �لقر�ءة و�لكتابة 
د�خل �ملدر�شة تقليدية، و�أنهن ي�شعرن 
�لفر�س  لهن  ت�شنح  عندما  ب��الإجن��از 
ككتابة  �إب���د�ع���ي���ة  مم���ار����ش���ات  ب�������اإدر�ج 
�هتماماتهن  و�إدر�ج  �إب��د�ع��ي��ة  ق�شة 

باملمار�شات �ل�شفية. 

•• دبي - وام:

�لن�شائية  �لنه�شة  جمعية  رئي�شة  �لطاير  حميد  بنت  �أمينة  �ل�شيخة  قالت 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �أن  �لإد�رة  رئي�شة جمل�س  بدبي 
�شديد �حلر�س على  �لعرب كان  "طيب �هلل ثر�ه" حكيم  نهيان  �آل  �شلطان 
تاأ�شي�س جيل ن�شائي قادر على م�شاركة �لرجل يف �لقيادة و�لتميز و�لنه�شة 
و�لتطوير ومتكني �ملر�أة �لإمار�تية يف �شتى �ملجالت حيث حقق لها �لعديد 
من �لإجن��از�ت �ملبهرة حتت �شقف �حتاد �لإم��ار�ت و�أ�شحت �أمنوذجا فريد� 
مر�فئ  �إىل  �خل��ري  �شفينة  ���ش��ارت  و�لنهج  �خل��ط��ى  نف�س  وع��ل��ى  ب��ه  يحتذى 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لن�شائية بقيادة �شاحب  �لأمان خدمة للقطاعات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هلل" و�أخ��ي��ه  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم -نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء "حاكم 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيهم  �هلل  دبي" رع��اه 
-ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لمار�ت وقدمت �لدولة كافة 
�لإمكانيات �ملتاحة لتمكني �ملر�أة وما تخ�شي�س يوم خا�س للمر�أة �لإمار�تية 

�ل دللة قاطعة على �شحة �لقول.
ودعما  تعزيز�  �ملنا�شبة  بهذه  �ليوم  نحتفل  �ننا   " �أمينة  �ل�شيخة  و�أ�شافت 
بان  منا  يقينا  �ل�شتد�مة  �ل��ري��ادي يف منظومة  ودوره��ا  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة 
�ملر�أة روح �ملكان ومكان �لروح وقلب �ملجتمع �لناب�س لبد لنا �أن نرفع �أ�شمى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل �ملقام �ل�شامي �أغلى �لأمهات �أم �لإمار�ت �شمو 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية ونثمن 
بدورها  للقيام  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ومتكني  وم�شاندة  لدعم  �ل��ري��ادي  دوره���ا 
�لريادي و�حل�شاري يف خدمة �ملجتمع وجهودها �ملثمرة و�ملتو��شلة يف دعم 
�لت�شريعات و�لقو�نني �لد�عمة حلقوق �ملر�أة يف �لإمار�ت �لتي �شاهمت بدورها 
يف نيل �ملر�أة حقوقها مت�شاوية مع �لرجل باعتبارها �شريكا ��شرت�تيجيا يف 
و�ملبدعة  لإط��الق طاقاتها �خلالقة  لها  لتكون حافز�  �ل�شتد�مة  منظومة 

ولتتبو�أ �أعلى �ملنا�شب �لقيادية يف �لدولة .
و�عتربت �ن خطو�ت �أم �لإمار�ت تقف يف �شد�رة �لقياد�ت �لن�شائية �لعربية 
ي�شم  حيث  وب��ره��ان  دليل  خري  و�لإح�شائيات  �لأرق���ام  وتبقى  و�لعاملية  بل 
جمل�س �لوزر�ء حلكومة دولة �لإمار�ت 9 وزير�ت من جمموع �لوزر�ء. كما 

بلغت م�شاركة �ملر�أة يف جمل�س �لوزر�ء �أعلى �ملعدلت يف �لعامل �لأمر �لذي 
�لتمكني  بف�شل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �لقوي  �ملوقف  يعك�س 

و�لإ�شر�ك �ل�شيا�شي للمر�أة يف �حلكومة وم�شاندة �أم �لإمار�ت لذلك.
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وفقا  �أن��ه  و�أو�شحت 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف  �مل���ر�أة  ن�شبة متثيل  رفعت  �ل��دول��ة  رئي�س  �هلل-  نهيان حفظه 
مقاعد �ملجل�س �لوطني �لحتادي �إىل 50 باملائة بدء� من �لدورة �لنتخابية 
 2015 �أكتوبر   3 2019 ويف �نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي بتاريخ 
�إجمايل  �ملئة من  23.6 يف  ن�شبته  ما  �أي  78 مر�شحة  �ملر�شحات  بلغ عدد 
�لعدد ويف �نفر�د عاملي �حتلت �ملر�أة �لإمار�تية �شد�رة قبة �لربملان بانتخاب 
�شعادة �لدكتورة �أمل �لقبي�شي رئي�شا للمجل�س �لوطني �لحتادي مما يجعلها 

�أول �مر�أة لرئا�شة �ملوؤ�ش�شة �لربملانية على �مل�شتوى �لإقليمي.
و�أكدت على دور �ملر�أة �لريادي و�لذي �شاندته �أم �لإمار�ت با�شتحقاق وجد�رة 
�شاحب  حرم  �جل��ود  لأم  مو�شولة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  مبنا�شبة  و�لتهنئة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة �آل مكتوم ...مثمنني جهودها ودورها �ل�شتثنائي و�لر�ئد دعما للمر�أة 
و�لطفولة �لإمار�تية �ملبدعة و�حت�شانها لالأيتام بال حدود وتقف جهودها يف 

م�شاندة �لرت�بط �لأ�شري من نو�فذ رعاياتها �ملتو��شلة لالأعر��س �جلماعية 
ورعاياتها �لالحمدود لتمكني �ملر�أة يف �ل�شد�رة وتعزيز دورها �حل�شاري يف 
�لدولة وم�شاندتها للطفولة �ملبدعة و�خلالقة على مد�ر �ل�شنني فاأم �جلود 
�شفحات م�شرقة يف �شجل �ملر�أة �لإمار�تية وهي حتتفل بيومها �خلالد على 
�لإن�شاين  �لعمل  �ملثمرة يف �شجالت  �لإم��ار�ت توؤكد وتقر بجهودها  خارطة 
كل  منا  لها  �لإمار�تية  و�لأ���ش��رة  �مل��ر�أة  �لد�ئم مع حقوق  ووقفوها  �خل��الق 

�حلب و�لوفاء.
و�أكدت �لطاير على �أهمية �شعار �حتفالت �ملر�أة هذ� �لعام و�لذي جاء بعنو�ن 
له �أكرث من دللة ويعد فحو�ة "�ملر�أة طموح و�إ�شر�قة للخم�شني" نعم نوؤكد 
ونرتجم وندعم فحوى �ل�شعار �أن �ملر�أة �لإمار�تية طموح بال حدود مل�شتقبل 
�أكرث �إ�شر�قا و�إ�شر�قة م�شيئة حتلق يف ف�شاء�ت خم�شينية �لعطاء �لقادمة 
�حتفالتنا  �لتاريخي  �لوطني  �لعر�س  يف  مظلته  م��ن  مقربة  على  ونحن 
50 عاما على �حتاد �ل�شموخ و�لذي حتت مظلتة  باليوبيل �لذهبي ومرور 
�لولء  جن��دد  جميعا  ون��ح��ن  �لإجن����از�ت  م��ن  و�لكثري  �لكثري  �مل���ر�أة  حققت 
للقيادة �لر�شيدة و�لنتماء لأغلى �لأوطان.. وكل عام و�ملر�أة �لإمار�تية بخري 

وعافية وجناح ووفاء.

ال�سيخة اأمينة بنت حميد الطاير تهنئ )اأم الإمارات( بيوم املراأة الإماراتية

•• دبا احل�شن-الفجر:

ركائز"  مبادرة"  من  و�ملنبثقة  ب��ادر  �لتطوعية  �لفر�شة  �شمن 
دبا  و�ل��ط��ال��ب��ات يف مدينة  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  و����ش��ل جمل�س 
�مل�شتهدفة  ب��ر�جم��ه  للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �حل�شن 

لالأ�شر و�لطالب و�لطالبات �فرت��شيا على من�شة زوم .
وقدم �ملجل�س برنامج حكم و�أمثال ��شتعر�س فيه بع�س �لأمثال 
�ل�شعبية لتعزيز �ملوروث �ل�شعبي و�لثقافة �ل�شعبية �ملتد�ولة على 

ل�شان �لب�شر و�لتي تتحدث عن عاد�ت وتقاليد وتاريخ �ل�شعوب.
�ختلفت  و�إن  �ل�شعبي  �مل����وروث  ب��ه  يتميز  م��ا  �ل��ربن��ام��ج  و�أب����رز 

م�شمونها من حيث �للهجة و�لألفاظ وقد تناف�شت فيها �لأ�شر 
و��شمعت يف نهاية كل مثل �إىل �شرح مف�شل للمثل .

�أد�ر �جلل�شة حممد ر��شد ر�شود �حلمودي رئي�س جمل�س �أولياء 
��شت�شاف  كما  �حل�شن  دب��ا  مدينة  يف  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور 
�لربنامج بع�س �ملو�هب �لو�عدة يف جل�شة حو�رية لدعم �ملوؤلفني 

�لو�عدين ملناق�شة موؤلفاتهم.
و�لطالبات  �لأم��ور و�لطالب  �أولياء  �للقاء جمموعة من  ح�شر 
ويف مقدمتهم �شعادة حممد ح�شن �لظهوري ناب رئي�س جمل�س 
م��دي��ن��ة دب���ا �حل�����ش��ن لل�شو�حي و�ل��ق��رى و���ش��ع��ادة ���ش��ع��ود متيم 

�لريامي نائب رئي�س �ملجل�س و�أع�شاء وع�شو�ت �ملجل�س . 

�لنقبي وهيفاء  ي��ع��روف  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  �مل��ع��ل��م��ات م��ن��ى  ح��اوره��م 
�ل�شغار  �ملوؤلفني  فيها  ��شتعر�س  �لنقبي  ي��ع��روف  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م 
عبيد ر��شد �ملطرو�شي و �أحمد �شعيد �حلدوري �حلمودي و خولة 
�لأطفال  وت�شجيع  بالتاأليف  �لهند��شي جتربتهم  �ملطوع  حممد 

على �لقر�ءة و�لكتابة لتنمية �لفكر لديهم.
نهاية  قبل  ب��ر�جم��ه  �شيختتم  �ملجل�س  �أن  للذكر  �جل��دي��ر  وم��ن 
فيه  وي�شت�شيف  �لأ�شري  �ل�شعر  ملتقى  بتنظيم  �جل��اري  �ل�شهر 
ثقايف  �جتماعي  �أ���ش��ري  ج��و  يف  �حل�شن  دب��ا  مدينة  م��ن  �شعر�ء 
حو�ري �ل�شاعر ر��شد عبد�هلل �لطربان �حلمودي و�ل�شاعرة �شعاد 

عبد�هلل �لطربان �حلمودي و�ل�شاعر عمر خمي�س �لعو�ين .

جمل�س اأولياء اأمور مدينة دبا احل�سن يوا�سل ن�ساطه ال�سيفي �سمن الفر�سة التطوعية بادر

مبنا�ضبة يوم املراأة الإماراتية

موظفات املركز الوطني للتاأهيل يناق�سن حتديات وفر�س العمل مع مر�سى الإدمان

جامعة الإمارات حتتفل بيوم املراأة الإماراتية :

منتدى جامعة الإمارات لأبحاث املراأة يوؤكد :متكني املراأة 
الإماراتية يف اأن تكون باحثة متميزة واأكادميية
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•• اأبوظبي-الفجر:

ل����ل����ب����ح����وث  "تريندز  �ح������ت������ف������ى 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  و�ل�شت�شار�ت" بيوم 
�لذي ي�شادف �لثامن و�لع�شرين من 
جلهودها  تقدير�ً  ع��ام؛  كل  �أغ�شط�س 
وبناء  نه�شة  يف  �لفاعلة  وم�شاهمتها 
�ملتحدة. وقد  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�لعلي  �ل��دك��ت��ور حممد ع��ب��د�هلل  ك��رم 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
دورهن  مثمناً  "تريندز"،  م��وظ��ف��ات 
يف �لبحث �لعلمي �لهادف لبناء جيل 

متمكن باملعرفة.
 وقال �لدكتور حممد �لعلي يف ت�شريح 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
حتظى بدعم وتقدير �لقيادة �حلكيمة 
لتاأ�شي�س  �لأول  �ليوم  منذ  �ملتو��شل 
�لدولة �إىل يومنا هذ�، حيث حر�شت 
قيادة �لدولة على توفري كافة �ل�شبل 
لتمكينها و�إز�ل��ة جميع �ملعوقات �لتي 
تقف حائاًل �أمام تقدمها وم�شاهمتها 
عملية  يف  �لرجل  �شقيقها  جانب  �إىل 

�لبناء و�لنه�شة للوطن.
�مل�������ر�أة  �أن  ع���ل���ى  �ل���ع���ل���ي  د.  و������ش�����دد 
�لإم����ار�ت����ي����ة �أك������دت ي���وم���اً ب��ع��د يوم 
ومتيزها  �لعالية،  وجد�رتها  كفاءتها 
يف ك���ل م��ك��ان ع��م��ل��ت ب���ه ب��ف�����ش��ل هذ� 
وزيرة  �ليوم  �أ�شبحت  بحيث  �ل��دع��م، 
ومديرة وم�شوؤولة وطبيبة ومهند�شة 

�لف�شاء  جم��ال  ويف  وباحثة  وُمعلِّمة 
و�جلي�س و�ل�شرطة ويف �شتى �ملجالت 
�لدكتور  وق����ال  و�لإد�ري���������ة.   �ل��ف��ن��ي��ة 
�لإم��������ار�ت  دول������ة  �إن  �ل���ع���ل���ي  حم���م���د 
فرحة  �ل��ي��وم  تعي�س  �ملتحدة  �لعربية 
و�شلت  �لتي  �ملرموقة  باملكانة  ك��ربى 
�إل��ي��ه��ا �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة، ل��ي�����س على 
على  و�إمن����ا  ف��ق��ط،  �ل��وط��ن��ي  �ل�شعيد 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل كذلك. 
و�أ�شاد �لدكتور �لعلي بتوجيهات �شمو 
رئي�شة  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام، رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة، �لرئي�شة 
"�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�لحتفال  �شعار  ب��اإط��الق  �لإمار�ت"، 
ب��ي��وم �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ل��ع��ام 2021 

و�إ�����ش����ر�ق����ة  ط����م����وح  "�ملر�أة  ل���ي���ك���ون 
للخم�شني"، وذلك متا�شياً مع �إعالن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل 

عام 2021 "عام �خلم�شني".
يج�شد طموح  �لتوجيه  �إن هذه  وقال 
م�شرق  مب�شتقبل  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة 
مزدهر و�أكرث تقدماً و�إجناز�ً، وقال �إن 
�لحتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي 
و�لع�شرين من  �لثامن  يف  �شنوياً  يتم 
تاأ�شي�س  ذك��رى  وه��و  �أغ�شط�س،  �شهر 
 ،1975 �شنة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
جلهودها  وع���رف���ان���اً  ت���ق���دي���ر�ً  ي���اأت���ي 
�لفاعل  وعطائها  �ل��ق��وي  وح�شورها 
خمتلف  يف  وطنها  خدمة  يف  و�ملتميز 
جمالت �لعمل، ول�شيما �أنها �شطرت 

ق�ش�س جناح ملهمة يف جميع مو�قع 
�لعمل، و�أثبتت �أنها على قدر عاٍل من 

�لكفاءة و�مل�شوؤولية. 
�أينما  �إمار�تية  �م��ر�أة  كل  �إىل  فتحية 
لأمهاتنا  وحتية  موقع،  �أي  ويف  كانت 
وبناتنا و�أخو�تنا يف هذ� �ليوم �لعزيز 
�لدكتور حممد  �أنف�شنا. و�ختتم  على 
عبد�هلل �لعلي ت�شريحه بالتاأكيد على 
و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  "تريندز  �أن 
متكني  على  �لعمل  عاتقة  على  �أخ���ذ 
�ل�شابات  وخ��ا���ش��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل����ر�أة 
�لعلمي؛  و�ل��ب��ح��ث  �مل��ع��رف��ة  يف جم���ال 
�لكامل،  �مل��ج��ت��م��ع��ي  ل�����دوره  حت��ق��ي��ق��اً 
متمكن  ق��ادر  جيل  �إيجاد  يف  ور�شالته 
ل�شت�شر�ف  كطريق  باملعرفة  ي��وؤم��ن 

�مل�شتقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك����دت ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة، 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
�لقلب �لكبري، �ملنا�شرة �لعاملية �لبارزة 
�ملفو�شية  ل��دى  �لالجئني  ل��الأط��ف��ال 
ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة 
�لالجئني، �أن ق�شية �لالجئني تتفوق 
�إن�شانية  ق�شية  �أي  ع��ل��ى  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا 
�أخرى، وب�شكل خا�س �لأطفال منهم، 
كونهم �لأكرث ت�شرر�ً نتيجًة للظروف 
�للجوء  ظ�����ّل  يف  ي��ع��ي�����ش��ون��ه��ا  �ل����ت����ي 
من  وحم��روم��ني  م�شتتني  وجتعلهم 
و�لتعليم  و�ل��غ��ذ�ء  �مل��اأوى  حقوقهم يف 

و�لرعاية �ل�شحية.
جاء ذلك خالل كلمة �شموها يف حفل 
�ل�شامية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ن��ّظ��م��ت��ه  خ��ا���س، 
�لالجئني  ل�������ش���وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
)ع���ن ب��ع��د( مب��ن��ا���ش��ب��ة جت��دي��د �لثقة 
ب�������ش���م���وه���ا م���ن���ا����ش���رة ع���امل���ي���ة ب������ارزة 
ل��الأط��ف��ال �ل��الج��ئ��ني، ���ش��ارك فيه كل 
�ملفو�س  غ��ر�ن��دي،  فيليبو  �ل�شيد  من 
ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل������الأمم  �ل�������ش���ام���ي 
���ش��اه��ني، رئي�س  �ل��الج��ئ��ني، وح�����ش��ام 
منطقة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  ���ش��ر�ك��ات 
�أفريقيا،  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
ل�����دى �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة ل����الأمم 
وعدد من  �لالجئني،  ل�شوؤون  �ملتحدة 
�لالجئني  جتمعات  م��ن  �مل�شتفيدين 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ج��ه��ود  �شملتها  �ل��ت��ي 

جو�هر �لقا�شمي. 
لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  و�أو�شحت 
�مل���ت���ح���دة ل���������ش����وؤون �ل����الج����ئ����ني، �أن����ه 
�ملفو�شية  ت��د���ش��ن  �ل��ث��ق��ة،  وب��ت��ج��دي��د 
م�����ع ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ���ة ج�����و�ه�����ر بنت 
حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع��ق��د�ً مم��ي��ز�ً من 
�ل��ع��ط��اء و�ل��ع��م��ل م��ع �ل��الج��ئ��ني ومن 
مبنجز�ت  �ملفو�شية  و�أ���ش��ادت  �أجلهم، 

���ش��م��وه��ا �ل��ن��وع��ي��ة و�ل���ت���ي مت��ث��ل��ت يف 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  مب��ع��اي��ري  �لرت���ق���اء 
�لإن�شانية  �حل��الت  ر�شد  ويف  �لعاملي، 
ع��امل��ي��اً، و�مل�����ش��ارع��ة �إىل م��د ي��د �لعون 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني و����ش���ح���اي���ا �ل���ن���ز�ع���ات 
�مل�شاعد�ت  ع���رب  ����ش���و�ء  و�ل�����ك�����و�رث، 
طويلة  �لتنموية  �مل�شاريع  �أو  �لطارئة 
و�لتمكني  �ل��ت��اأه��ي��ل  وب���ر�م���ج  �لأم�����د 

�لقت�شادي و�لجتماعي.

مواقف �ضامية وا�ضتحقاق اأممي 
بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  وت��ن��اول��ت 
�لأبعاد   ، كلمتها  يف  �لقا�شمي  حممد 
و�آثارها  �ل��ل��ج��وء  لق�شية  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
عديدة  ب��ق��اع  يف   ": قائلًة  �مل�شتقبلية 
�أ�شخا�س  ه���ن���اك  ز�ل  م���ا  ع��امل��ن��ا  م���ن 
�أرو�ح فتية  بينهم  يبحثون عن وطن، 
مل تعي يوماً معنى �لوطن و�لنتماء، 
ه�������وؤلء �لأ����ش���خ���ا����س ي���رحت���ل���ون من 
ب��ق��ع��ة لأخ�����رى ل��ع��ل��ه��م ي���ج���دون فيها 
�مل�شلوب،  �لوطن  ذلك  طماأنينة  بقايا 
ب��ل��ح��ظ��ة �لرجوع  ل��ي��ل��ة  ك���ّل  ي��ح��ل��م��ون 
يوجد  �إذ  ي��ن��ت��م��ون،  ح��ي��ث  ل��ب��الده��م 
قر�بة82.4  مليون �إن�شان نزحو� عن 
موطنهم على �ختالف �لأ�شباب، نرى 
يف مالمح كّل منهم حكاية غريبة ل 
ن�شّهل  �أن  بيدنا  ولكن  نهايتها،  نعلم 
عاب �حلياة، ونعينهم لتحقيق  لهم �شِ
�لرعاية  وت���وف���ري  �ل����ك����رمي،  �ل��ع��ي�����س 
و�لنف�شّية  و�ل�����ش��ح��ّي��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�أينما كانو�".
ب����ات من  �أن�����ه  �إىل  ���ش��م��وه��ا  و�أ�����ش����ارت 
�ل�شروري �أن تت�شافر �جلهود �لعاملية 
م�شببات  ع���ل���ى  �ل����وق����وف  �أج������ل  م����ن 
�ل���ل���ج���وء وع����م����ل ك����ل م����ا ه����و ممكن 
ل��ل��ح��د م��ن��ه��ا وت��ر���ش��ي��خ �لأ���ش�����س �لتي 
وبّينت  �لأمم،  ��شتقر�ر  عليها  ي�شتند 
�ملفو�شية  م��ع  �مل�����ش��رتك��ة  �جل��ه��ود  �أن 
ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة 

�لالجئني،  ق�شايا  لدعم  �لالجئني، 
عربية  ب����ر�م����ج  ب���ت���ط���وي���ر  جت�������ش���دت 
و��شتثمار  �لالجئني  حلماية  ودول��ي��ة 
جمتمعاتهم،  يف  لتمكينهم  طاقتهم 
وتقدمي منطقة �آمنة لهم تتوّفر فيها 
م�شتقرة  حلياة  �لأ�شا�شية  �ملتطلبات 

و�شحية. 
"كوفيد  �أزم���ة  �أن  �شموها  و�أو���ش��ح��ت 
جتمعات  م�شكالت  من  فاقمت   "19
�لالجئني  و���ش��ول  و�أع���اق���ت  �ل��ل��ج��وء 
�إىل �خلدمات �لأ�شا�شية ويف مقدمتها 
�ل����رع����اي����ة �ل�������ش���ح���ي���ة �ل����الئ����ق����ة ما 
�أجل  من  �جلهود  م�شاعفة  ي�شتوجب 

مو�جهة هذه �لتحديات. 

عطاء �ضموها �ضمل مليون لجئ 
حول العامل 

�ل�شيد  �أ�شار  ويف كلمته خالل �حلفل، 
�ل�شامي  �مل��ف��و���س  غ���ر�ن���دي،  فيليبو 
�لالجئني  ل�������ش���وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
�أن �شموها وعلى �متد�د �ل�شنو�ت  �إىل 
بتاأ�شي�س  �شاهمت  �ملا�شية  �لثمانية 
معايري عاملية عالية للعمل �لإن�شاين، 
وغرّيت حياة �أكرث من مليون لجئ يف 
�أكرث من 20 دولة حول �لعامل، لفتاً 
مل  �ل�شتثنائي  �شموها  دع���م  �أن  �إىل 
يكن مادياً وح�شب، بل معنوياً وب�شكل 
كبري حيث ز�رت �لالجئني يف �لعديد 
�لبلد�ن و��شتمعت لهم عن قرب،  من 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  بتنفيذ  و�أو�شت 
و�خلا�شة  و�ل�������ش���ح���ي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

بتمكني �ملر�أة. 
وتابع �ملفو�س �ل�شامي لالأمم �ملتحدة 
ل�شوؤون �لالجئني: "يو�جه �لالجئون 
�إذ �أن  ح���ول �ل��ع��امل حت��دي��ات ه��ائ��ل��ة، 
%85 من �إجمايل 80 مليون لجئاً 
ق�����ش��ري��اً ي��ت��م ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��م م���ن قبل 
�أجل  م��ن  تكافح  �لتي  �لنامية  �ل���دول 
يف  مو�طنيها خا�شة  �حتياجات  تلبية 

ظل �نت�شار فايرو�س كورونا �مل�شتجد، 
�أدى �إىل �زدي��اد معدلت �لوفيات  مما 
وب�����ش��ك��ل خا�س  �لأب�����ري�����اء  وم���ع���ان���اة 

�لأطفال".
�لعام  يف  ���ش��م��وه��ا  "قّدمت  و�أ����ش���اف: 
بثمن  ت���ق���ّدر  ل  م�����ش��اه��م��ات   2020
يف �أع��ق��اب ث��الث �أزم���ات وه��ي جائحة 
ك������ورون������ا، و�ن����ف����ج����ار م����رف����اأ ب����ريوت 
�أعرب  لهذ�  �ل�شود�ن،  يف  و�لفي�شانات 
عن �متناين �لعميق ل�شموها لقبولها 
دعوة �ملفو�شية لتجديد لقب �ملنا�شرة 
�لالجئني،  لالأطفال  �ل��ب��ارزة  �لعاملية 
�شوياً  رحلتنا  مو��شلة  �إىل  ونتطلع 
يف  �لالجئني  وم�شاعدة  حماية  نحو 

�شتى �أنحاء �لعامل".
�لقلب �لكبري.. مع �لإن�شان �أينما كان

ير�شد  تقرير  ع��ر���س  �حل��ف��ل  و�شهد 
�ملحطات �لنوعية يف �مل�شرية �لإن�شانية 
ل�شمو �ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي، منذ 
�ليوم، ويت�شمن  2013 وحتى  �لعام 
ر�شمية  ����ش���خ�������ش���ي���ات  م�����ن  ك����ل����م����ات 
�لالجئني  ع��ن  وممثلني  وجمتمعية 
�لأف�شل  نحو  حياتهم  تغريت  �لذين 

بف�شل جهود �شموها وعمق روؤيتها.  
�مليد�نية  �ل���زي���ار�ت  �لتقرير  وت��ن��اول 
�ل�شيخة جو�هر  �شمو  بها  �لتي قامت 

و�لأردن  م�شر  من  كّل  �إىل  �لقا�شمي، 
وغريها  وماليزيا  وباك�شتان  وتركيا 
عن  �شاملة  روؤي��ة  ليقدم  �لبلد�ن،  من 
ج��ه��ود ���ش��م��وه��ا �مل��ع��ط��اءة، ك��م��ا �أظهر 
�لالجئني  على  �شموها  جهود  تركيز 
�لأح���د�ث  ت�شاعد  ب�شبب  �ملنطقة  يف 
�لذي  �ل��دع��م  ��شتعر�س  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا، 
ق����ّدم م���ن ق��ب��ل ���ش��م��وه��ا، وم���ن خالل 
خميم  يف  �لكبري"  �لقلب  "موؤ�ش�شة 
�ل����زع����رتي ل��الج��ئ��ني �ل�������ش���وري���ني يف 
ت�شغيل  على  ��شتمل  و�ل���ذي  �لأردن، 
مركز جمتمعي وتوفري مو�د �لإغاثة 
�لأ�شا�شية خالل ف�شل �ل�شتاء، وتوفري 
م�شتلزمات �لوقاية �لعامة، �إىل جانب 
توفري �لرعاية �ل�شحية خالل حالت 
�مل��ت��ع��ّل��ق��ة ب��ف��ريو���س كوفيد  �ل���ط���و�رئ 
�شموها  جهود  �لتقرير  ور�شد    .19
�إط����الق  �إىل  ب������ادرت  ل��ب��ن��ان ح��ي��ث  يف 
حملة "�شالم لبريوت" من �أجل �إعادة 
�ملت�شررة  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  ت��اأه��ي��ل 
من �نفجار مرفاأ بريوت �لعام �ملا�شي 
2020 ودعم قطاع �لرعاية �ل�شحية 
�جلهود  ج���ان���ب  �إىل  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
�ملنا�شب  �لتعليم  ت��وف��ري  يف  �مل��ت��ع��ّل��ق��ة 
لالأطفال �لالجئني يف لبنان، وتوفري 
م����و�د �لإغ���اث���ة �لإن�����ش��ان��ي��ة لالجئني 

خالل ف�شل �ل�شتاء. 
�شموها  م����ب����ادر�ت  �ل��ت��ق��ري��ر  و���ش��م��ل 
للنازحني  ق���ّدم���ت  ح��ي��ث  �ل���ع���ر�ق،  يف 
�ل���ع���ر�ق���ي���ني وب�����ش��ك��ل خ���ا����س خالل 
�لأ�شا�شية  �لإغاثة  مو�د  �ل�شتاء  ف�شل 
�أثناء  ل��ه��م وح�����د�ت �لإي������و�ء  ووّف�����رت 
�أزمة �ملو�شل، �إىل جانب ذلك و��شلت 
�لكبرية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �جل��ه��ود  �شموها 
لتقدمي  �لكبري"  "�لقلب  ووج���ه���ت 
للنازحني  ط��ارئ��ة  ن��ق��دي��ة  م�����ش��اع��د�ت 

�لعر�قيني. 
وك�شف �لتقرير حجم م�شاهمة �شموها 
�إعادة  يف  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف 
تاأهيل عدد من �ملد�ر�س و�مل�شت�شفيات 
للن�شاء  ن��ق��دي��ة  م�����ش��اع��د�ت  وت���ق���دمي 
و�شوًل  �لالجئة،  و�لأ���ش��ر  �لالجئات 
�ل�شورية  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة  �إىل 
�لتي وجهت �شموها باإعادة تاأهيل 12 
مدر�شة فيها، و�إن�شاء مركز جمتمعي 
�إىل  �لبي�شاء  يدها  وو�شلت  حلب.  يف 
ت��رك��ي��ا ح��ي��ث ق���ّدم���ت ���ش��م��وه��ا بر�مج 
للن�شاء  و�لجتماعي  �لنف�شي  للدعم 

يف خميمات �للجوء هناك. 

دعم �لتنمية يف �لقاّرة �لفريقية 
و����ش��ت��ع��ر���س �ل��ت��ق��ري��ر �ل���دع���م �لذي 
�لفريقية  �ل��ق��ارة  يف  �شموها  قدمته 
وحتديد�ً كينيا �إذ وّجهت �شموها باإعادة 
تاأهيل مركز �لرعاية �ل�شحية و�إن�شاء 
م��در���ش��ة ث��ان��وي��ة د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف 
"كاكوما"، لتنتقل �جلهود �إىل  خميم 
جمهورية �ل�شود�ن �لتي عملت موؤ�ش�شة 
وتوجيهات  ب��رع��اي��ة  �ل��ك��ب��ري،  �ل��ق��ل��ب 
على  �لقا�شمي،  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
�إيو�ء طارئة للنازحني  توفري وحد�ت 
�ل�شود�نيني �ملت�شررين من في�شانات 
�إىل  و����ش���وًل   ،2020 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
توفري  مت  حيث  �ل�شومال  جمهورية 
�ل�����ش��ح��ي��ة ل��ل��ن��ازح��ني فيها  �ل���رع���اي���ة 

�لتي  و�ل��ت��وت��ر�ت  �ل�شطر�بات  ج��ر�ء 
�شهدتها. 

م�ضاندة لجئي الروهينجا
بنّي  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل���ق���اّرة  وع��ل��ى �شعيد 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ق���ادت���ه  م���ا  �ل��ت��ق��ري��ر 
ج���و�ه���ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، من 
"موؤ�ش�شة  خ��الل  م��ن  �إن�شانية  جهود 
ملئات  دعماً  قّدمت  �إذ  �لكبري"  �لقلب 
كل  يف  �لروهينجا  لجئي  من  �لآلف 
بالإ�شافة  وماليزيا،  بنغالدي�س  م��ن 
�أ�شا�شية  وم�شاعد�ت  ح��زم  توفري  �إىل 
وم��ال��ي��ة ل��الج��ئ��ني يف �ن��دون��ي�����ش��ي��ا، يف 
���ش��م��وه��ا دعماً  �ل���وق���ت ذ�ت�����ه ق���ّدم���ت 
ل��الج��ئ��ني �لأف���غ���ان يف ب��اك�����ش��ت��ان من 
خالل �إن�شاء مركز جمتمعي بالإ�شافة 
للتاأهيل  �أربع مر�كز  تاأهيل  �إعادة  �إىل 

�ملهني.

لنا  اأع���ادت  القا�ضمي  ج��واه��ر 
الثقة بامل�ضتقبل 

و����ش��ت��ع��ر���س �ل��ت��ق��ري��ر ���ش��ه��اد�ت حية 
�لإن�شانية، قدمها  �شموها  على جهود 
م�شتفيدين عن جتمعات �للجوء حول 
وباك�شتان  �أفغان�شتان  �شملت  �ل��ع��امل، 
وخميم  �لأردن،  يف  �لزعرتي  وخميم 
كاكوما يف كينيا �إىل جانب �جلمهورية 
كلماتهم  يف  �أك����دو�  حيث  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة، 
رعتها  �ل��ت��ي  و�ل���رب�م���ج  �مل�����ش��اري��ع  �أن 
وخميماتهم،  جتمعاتهم  يف  �شموها 
غ��ريت لي�س فقط من و�ق��ع حياتهم، 
بل منحتهم �لثقة بامل�شتقبل ومكنتهم 
�لإن�����ش��اين عرب  ب��دوره��م  �ل�شعور  م��ن 
م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى �ل��ع��م��ل و�لإن����ت����اج 

وممار�شة و�جباتهم �لجتماعية. 
مد�خلة  �حل���ف���ل  م���ر�����ش���م  و����ش���ه���دت 
حل�شام �شاهني، رئي�س �شر�كات �لقطاع 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �خل��ا���س 
�ملفو�شية  ل����دى  �أف���ري���ق���ي���ا،  و����ش���م���ال 

ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة 
�لالجئني قال فيها": يف �لعام 2012 
بد�أ م�شو�ر �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
حممد �لقا�شمي مع �ملفو�شية عندما 
قّررت �أن متنح مليون دولر لالأطفال 
�لنازحني د�خلياً يف �ل�شومال، وكانت 
ومن  �شحية،  م�����ش��اع��د�ت  هيئة  ع��ل��ى 
مع  �لعطاء  م�شو�ر  يتوّقف  مل  وقتها 
هذ�  وت��و����ش��ل  وموؤ�ش�شاتها،  �شموها، 
�شموها  �أطلقت  حتى  �ل�شخّي  �ل��دع��م 
حملة �لقلب �لكبري �لتي حتّولت �إىل 
موؤ�ش�شة لتتو��شل جهود �لدعم �لذي 
ت��ق��دم��ه ���ش��م��وه��ا، وب���ات حم���ّل �عتز�ز 

وتقدير من �جلميع". 

ثقة دائمة لعطاء م�ضتدام 
وك���ان���ت �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة لالأمم 
�مل����ت����ح����دة ل���������ش����وؤون �ل����الج����ئ����ني، قد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �خ��ت��ارت 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة، 
�أول منا�شرة عاملية  �لقا�شمي،  حممد 
�ملفو�شية  ل��دى  �لالجئني  ل��الأط��ف��ال 
��شتحقاقاً  وذل���ك   ،2013 �ل��ع��ام  يف 
�ملتو��شلة  �لإن�شانية  �شموها  جلهود 
و�لتي طالت �أكرث �ملجتمعات و�لفئات 
�لإن�شانية  ملو�قفها  وت��ك��رمي��اً  ح��اج��ًة، 
�لثابتة و�نحيازها للفقر�ء و�ملحتاجني 
�حلياة  مقومات  توفري  على  و�لعمل 

�لكرمية لهم. 
وخالل عملها �لإن�شاين �لعاملي، �أر�شت 
لالإغاثة  ج���دي���دة  م��ع��اي��ري  ���ش��م��وه��ا 
توجيه  يف  متثلت  و�مل�شاعدة،  و�لدعم 
�مل�شاريع  نحو  �لإن�����ش��اين  �لعمل  دف��ة 
�لقطاعات  ودعم  �مل�شتد�مة  �لتنموية 
�لتعليم  �إىل  �ل�����ش��ح��ة  م���ن  �حل��ي��وّي��ة 
ونحو  و�ملهني،  �لجتماعي  و�لتاأهيل 
مت���ك���ني �ل���الج���ئ���ني و�ل����ن����ازح����ني من 
�مل�شاهمة يف �لإنتاج و�لتنمية و��شتعادة 

ثقتهم بالذ�ت وبامل�شتقبل.  

خالل حفل خا�س �ضارك فيه ممثلو املفو�ضية وم�ضتفيدون من خميمات وجتمعات اللجوء يف العامل 

مفو�سية �سوؤون الالجئني حتتفي مب�سرية عطاء جواهر القا�سمي وجتدد الثقة ل�سموها منا�سرة عاملية بارزة لالأطفال الالجئني 
جواهر القا�ضمي: بات من ال�ضروري احلد من م�ضببات اللجوء وتر�ضيخ اأ�ض�س ا�ضتقرار الأمم

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي ال�سفري التون�سي 
•• راأ�ض اخليمة -وام:

حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
ر�أ�س �خليمة، �م�س، �شعادة �ملعز بن عبد �ل�شتار بنميم، �شفري �جلمهورية �لتون�شية 

لدى �لدولة، مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله �جلديد.
ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة ب�شعادة �ل�شفري خالل �لجتماع �لذي عقد 
"عن ُبعد" بتقنية �لت�شال �ملرئي، متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا 

ي�شهم يف تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شقيقني على خمتلف �ل�شعد.
من جانبه عرب �شعادة �ل�شفري �ملعز بن عبد �ل�شتار بنميم، عن بالغ �شكره وتقديره 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، مثنياً على عالقات �لتعاون �لتي تربط �لبلدين 

�ل�شقيقني.

•• ال�شارقة-وام:

�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �لقا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  عائ�شة  �ل�شيخة  ه��ن��اأت 
رئي�شة جمعية �لحتاد �لن�شائية بال�شارقة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
�لإمار�ت"  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
و �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، قرينة �شاحب �ل�شمو 
رئي�شة  �ل�شارقة،  �لقا�شمي حاكم  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة يف �إمارة �ل�شارقة ورئي�شة نادي �شيد�ت 
�ل�شارقة رئي�شة موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري رئي�شة موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
�ملر�أة  ي��وم  مبنا�شبة  �لإم����ار�ت  يف  �لن�شوية  �ل��ق��ي��اد�ت  وجميع  ب��امل��ر�أة 

فيه  ن�شتعر�س  �لذى  �ليوم  �أغ�شط�س   28 ي�شادف  �لذي  �لإمار�تية 
متيز �ملر�أة �لإمار�تية يف عطائها على �شعيد كل �ملجالت .

�ملر�أة  �أن  )و�م(  �لم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  و�ك��دت 
�لإمار�تية �أثبتت �أنها �ل�شريك �لفاعل للرجل يف بناء نه�شة �لوطن 
يف كافة �لأ�شعدة دخلت كل �ملجالت وحظيت بدعم ومباركة وتقدير 
�ملوؤ�ش�شات  خ���الل  م��ن  �أو  ف���ردي  ع��ل��ى م�شتوى  ���ش��و�ء  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 
�ل�شيخة  �شمو  بقيادة  �لعام  �لن�شائي  �لإحت��اد  ر�أ�شها  وعلى  �لن�شوية 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام،  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك،  بنت  فاطمة 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة، �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
»�أم �لإمار�ت« و�جلمعيات �لن�شائية و�أ�شبحت تبذل جهد�ً �أكرب لتوؤكد 
وزوجة  ك��اأم  تعرت�شها  ق��د  �لتي  �لقيود  ك��ل  رغ��م  وق��در�ت��ه��ا  كفاءتها 

وم�شوؤولية تربية �لأبناء .
و�أ�شافت رغم كل �لإجناز�ت �لتي حققتها �ملر�أة يف جمال �لعمل �إل �أن 
�لدولة مل تهمل �جلانب �لإجتماعي و�لأ�شري فقد حر�شت �لدولة 
�لأ�شري  �ملناخ  وتهيئة  �لأ�شرية  �لتنمية  على  �ملجتمعية  مبوؤ�ش�شاتها 

�لذي ي�شمن تن�شئة جيل و�ع للم�شتقبل .
ن�شاأتها عام  بال�شارقة منذ  �لن�شائية  �أن جمعية �لحتاد  �إىل  و�أ�شارت 
�ملر�أة  بق�شايا  �هتمت  �لتي  �لن�شوية  �ملوؤ�ش�شات  �أح��د  كانت  1973م 
و�لطفل و�أثمرت جهودها يف كثري من �ملجالت عن طريق بر�جمها 
ومبادر�تها �لر�مية للو�شول �إىل �على م�شتويات �لتميز و�لريادة يف 
خدمة �ملجتمع وطرحت �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �لتي تناق�س 

ق�شايا �ملر�أة و�لطفولة و�لأ�شرة و�ملجتمع.

•• اأبوظبي -الفجر: 

للتعاون  �ل��ع��رب��ي��ة  للمجموعة  �لأ���ش��ا���ش��ي  �مل��ي��ث��اق  ع��ل��ى  �مل��غ��رب��ي��ة  �ململكة  وق��ع��ت 
�لف�شائي، وذلك �أثناء زيارة وفد ر�شمي مغربي �إىل مقر وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
يف �أبوظبي، جرى خاللها بحث �آفاق �لتعاون يف �ملجال �لف�شائي بني �لبلدين 
�ل�شقيقني. وياأتي توقيع �ململكة �ملغربية على �مليثاق تلبيًة للمبادرة �لتي �أطلقها 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  2019 �شاحب  يف مار�س عام 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، وت�شرف عليها وكالة 
�لمار�ت للف�شاء، و�لر�مية �إىل تاأ�شي�س �أول جمموعة عربية للتعاون �لف�شائي، 
وت�شم يف ع�شويتها 14 دولة، هي: �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ودولة �لإمار�ت، 
وم�شر،  و�ل�شود�ن،  وتون�س،  و�جلز�ئر،  و�لأردن،  و�لكويت،  وُعمان،  و�لبحرين، 

ولبنان، و�ملغرب، و�لعر�ق، وموريتانيا.
دولة  �نطلقت مببادرة من  �لتي  �لف�شائي،  للتعاون  �لعربية  �ملجموعة  وتهدف 
�لإم��ار�ت وتتخذ من �أبوظبي مقر�ً لها، �إىل ت�شجيع �لتعاون �لف�شائي �لعربي 
يف  �لن�شجام  وحتقيق  �مل�شرتكة،  �لأه���د�ف  ذ�ت  �لف�شائية  �لأن�شطة  جميع  يف 
�ملمار�شات �لتنظيمية بني �جلهات �لف�شائية، وتن�شيق مو�قف �أع�شاء �ملجموعة 
�لعربية لتبني ر�أي موحد يف �ملحافل �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لعالقة بالف�شاء، 
تعاون  على  و�لعمل  باملجموعة،  �ملنوطة  و�لخت�شا�شات  �ملهام  ح��دود  يف  وذل��ك 

ف�شائي عربي �أو�شع و�أ�شمل يف جمال �لف�شاء.
ورحب �ل�شيد �إبر�هيم �لقا�شم م�شت�شار علوم �لف�شاء يف وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
�لعربية  للمجموعة  �لأ�شا�شي  �مليثاق  على  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  بتوقيع 
�أدري�س  �لدكتور  برئا�شة  �ملغربي  �لر�شمي  �لوفد  وب��زي��ارة  �لف�شائي،  للتعاون 
�حلد�ين مدير عام �ملركز �مللكي لال�شت�شعار �لبعدي �لف�شائي �إىل مقر وكالة 
�لأخ��وي��ة حت��ت مظلة مبادرة  �ل��زي��ارة  ه��ذه  "تاأتي  وق���ال:   للف�شاء.  �لإم����ار�ت 
لتبادل  �لثنائية  �لزيار�ت  تبادل  �إط��ار  يف  �لف�شائي  للتعاون  �لعربية  �ملجموعة 
�ملعارف و�خلرب�ت وللتعرف على �لإمكانيات ومناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت وتوطيد 
�لدول  مع  �مل�شرتكة  و�مل�شاريع  �لثنائي  �لتعاون  تفعيل  �شبل  وبحث  �لعالقات 

�لعربية �ل�شقيقة". و�أ�شاف �إن مبادرة �ملجموعة �لعربية للتعاون �لف�شائي �لتي 
تتبناها وترعاها دولة �لإمار�ت ت�شتهدف تعزيز �لتعاون �لف�شائي �لعربي، مبا 
يقود �إىل حتقيق مكانة عاملية يف جمال �لف�شاء وروؤي��ة موحدة، وتعاون مثمر 
�ل�شقيقة عرب �ل�شتفادة من تطور�ت قطاع �لف�شاء،  ي�شب يف م�شلحة �لدول 
�أدري�س  �لدكتور  �أك��د  وب���دوره،  �ل�شلمية.  �لأغ��ر����س  يف  ��شتخد�ماته  وتطوير 
�حلد�ين مدير عام �ملركز �مللكي لال�شت�شعار �لبعدي �لف�شائي �أن �ململكة �ملغربية 
كانت حري�شة على �لن�شمام �إىل �ملجموعة �لعربية للتعاون �لف�شائي، كما �أن 
ح�شورياً،  للمجموعة  �لأ�شا�شي  �مليثاق  على  �لتوقيع  على  حري�شاً  كان  �ملركز 
وخ��الل زي��ارة ر�شمية �إىل دول��ة �لإم���ار�ت، يف دلل��ة كبرية على عمق �لعالقات 
�لف�شاء.   �ملجالت ل�شيما يف جمال  �ل�شقيقني يف جميع  �لبلدين  �لأخوية بني 
وقال �إن �لزيارة ت�شتهدف �أي�شاً بحث �شبل تطوير �آفاق �لتعاون �لف�شائي بني 
�ململكة �ملغربية ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة �لتي ي�شهد فيها �لقطاع 
تفعيل  �إىل  نتطلع  ونحن  �لأخ���رية،  �ل�شنو�ت  يف  ملحوظة  ت��ط��ور�ت  �لف�شائي 
�لتعاون �لف�شائي �أكرث يف �مل�شتقبل بني �لدولتني �ل�شقيقتني  يف كافة �ملجالت 
�لبلدين.  ك��ال  يف  �لف�شائي  �ل��ق��ط��اع  وتطلعات  �أه����د�ف  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
و�لذي  �لف�شائي،  للتعاون  �لعربية  للمجموعة  �لأ�شا�شي  �مليثاق  �أن  �إىل  وي�شار 
كان قد مت �عتماده خالل �جتماع �ل�شاد�س ملمثلي �لدول �لأع�شاء يف �ملجموعة 
على هام�س معر�س دبي للطري�ن يف نوفمرب 2019، يهدف �إىل تعزيز تبادل 
�ملعارف و�خلرب�ت �لفنية و�لتجارب و�ملعلومات بني �لدول �لعربية �مل�شاركة عن 
و�لبتكار يف جمال  �لعلمي  و�لبحث  �لتطوير  وت�شجيع  �لف�شاء،  ما يخ�س  كل 
�لف�شاء، من �أجل تعزيز عملية بناء �لقدر�ت �لف�شائية لدى �أع�شاء �ملجموعة، 
و�لإج����ر�ء�ت  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل�شيا�شات  يف  �لن�شجام  حتقيق  �أج���ل  م��ن  و�لتن�شيق 
�ملمار�شات  �أف�شل  من  بال�شتفادة  �أمكن  ما  توحيدها  �ىل  و�ل�شعي  �لف�شائية، 
و�ملعايري �ملعتمدة عاملياً، وت�شجيع ودعم �لتعاون يف جمال �إن�شاء وكالت للف�شاء 
�لوكالت، و�لتعاون  �لتي ل يوجد فيها مثل هذه  �ل��دول  �أو بر�مج ف�شائية يف 
معها،  �ملعلومات  تبادل  �أج��ل  من  �ل�شلة  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �ملنظمات  مع 

وتطوير �لعالقات مع �لنظر�ء.

خالل زيارة قام بها وفد مغربي اإىل مقر وكالة الإمارات للف�ضاء
اململكة املغربية توقع على امليثاق الأ�سا�سي 

للمجموعة العربية للتعاون الف�سائي

»تريندز« يحتفي مبوظفاته ال�ضابات 

د. حممد العلي ... املراأة الإماراتية �سطرت ق�س�س جناح ملهمة حمليًا واإقليميًا وعامليًا 

رئي�سة جمعية الحتاد الن�سائية بال�سارقة .. تهنئ )اأم المارات( مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية
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العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/نياد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �جلب�س و�لديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2668284 

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وتورينت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4126012 
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/زها  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2990165 

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديال�س 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1049040 

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلطوط �لذكية خلدمات �لطباعة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1196816 

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

و�يت فالج كرك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1183062 

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
�ل�شم �لتجاري:مطعم ياكي�شوبا و�و ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:و�شط �ملدينة ، حي ق�شيدة 135 ، �شارع خليفة بن ز�يد 
، مبنى �ل�شيد عبيد حممد عمري

CN 2893681 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت   2
�ل�شريبية ذ.م.م  ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/22 

وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق 
تاريخ �لتعديل:2021/8/26 لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150015663  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ف �ند �ر روز للزهور ذ.م.م
 - 2 s-23 ط  �لتعاونية  �مل�شرف  �ملالك/جمعية  �ل�شركة:وحدة  عنو�ن 

متجر P6 جزيرة �بوظبي ، �شارع �خلليج �لعربي - غرب 47
CN 2036318 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات  ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/22 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105023901  
تاريخ �لتعديل:2021/8/25

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
�بو�شهاب  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للكتابة و�لت�شوير
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019597 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد علي حممد ح�شن باطوق %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عثمان دروي�س ح�شن خمي�س �حلو�شني

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
خلدمات  �ل�ش�����ادة/71  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتنظيف و�لتعقيم
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3781746 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شمالن حممد �حمد عبد�هلل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر��شد علي �شعيد باحطاب �لربيكي

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منرب تونتي فور 

كافية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2505654 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�لرحمن �شامل �شالح عبد�هلل �شمالن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف خمي�س خليفة حمد ح�شني �ملرر

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
بيوتي  �ل�ش�����ادة/موناور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �شالون رخ�شة رقم:1028998 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة مي�س بور ن�شريى �شوهيور %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف هند ر�ئد عبد�حل�شني در�جى

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

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

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رو�د �لتاألق للخدمات ومتابعة �ملعامالت   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4061003 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بكر على �حمد �لهاللت  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عائ�شه على ح�شني �حلو�شنى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عائ�شه على ح�شني �حلو�شنى

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

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ رو�د �لتاألق للخدمات ومتابعة �ملعامالت

RAWAD ALTAALOQ FOR SERVCES &FOLLOW-UP TRANSACTIONS
�إىل/ رو�د �لتاألق للخدمات ومتابعة �ملعامالت ذ.م.م

RAWAD ALTAALOQ FOR SERVECES &FOLLOW-UP TRANSACTIONS L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إم فايف لتجارة �لإلكرتونيات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1046871 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة معتز �حمد �ل�شويد�ن %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �شعيد على حممد عبا�س �خلورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد حممد عنيز�ن

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

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �إم فايف لتجارة �لإلكرتونيات

M FIVE ELECTRONICS TRADING
�إىل/ �م فايف لتجارة �للكرتونيات- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

  M FIVE ELECTRONICS TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شالح �لهو�تف �ملتحركة  9512002

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب ليبل لل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1137343 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ توب ليبل لل�شيانة �لعامة
TOP LABLE GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ توب ليبل خلدمات �لتو�شيل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
TOP LABEL DELIVERY SERVICES L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  8299010
 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة �ملباين  4329901

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لهيلي  �لتجاري:كر�ج  بال�شم   CN رقم:1122371 
2000 ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  �أي حق  م�شوؤولة عن 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�لنجوم لتنظيم �ملعار�س ذ.م.م
 YASAT عنو�ن �ل�شركة:�شارع حمد�ن ، وحدة �ملالك ر��شد حممد عبد�ل

N1805 - ط 18 مكتب C18  جزيرة �أبوظبي حو�س �شرق 1
CN 1659123 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�ن �يه �أ�س حما�شبون قانونيون  ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/24 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105024328  
تاريخ �لتعديل:2021/8/26

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:تيكفايزر لتكنولوجيا �ملعلومات ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:رخ�شة فورية

CN 2869709 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�ن �يه �أ�س حما�شبون قانونيون  ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/25 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105024533  
تاريخ �لتعديل:2021/8/26

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بر�ك�شري �خلليج للغاز�ت �ل�شناعية ذ.م.م
عبد�هلل  �ل�شيد  مبنى   0.3-18 �شرق  �أبوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

حمد لويع
CN 1163792 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/��شعد عبا�س و�شركاه )حما�شبون قانونيون( - فرع   2
�أبوظبي  ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/23 وذلك بناء 
على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

تاريخ �لتعديل:2021/8/26 �لعدل بالرقم:2145002008  
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شباين للمقاولت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1156225 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة طالل �حمد علي ح�شني �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �حمد حم�شن عبد�هلل علي �مل�شعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 قال رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي جان كا�شتك�س �أم�س �خلمي�س �إن فرن�شا 
رعاية  دور  يف  كوفيد-19  لقاحات  من  معززة  جرعات  ط��رح  تعتزم 

�مل�شنني �عتبار� من 12 �أو 13 �شبتمرب �أيلول.
مل��ن تزيد  �أي�����ش��ا  ب��اأن��ه ميكن  و���ش��رح كا�شتك�س لإذ�ع����ة )�آر.ت�������ي.�إل( 
�أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من �أي ظروف �شحية حجز مو�عيد 
�أيلول،  �شبتمرب  مطلع  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  م��ع��ززة  ج��رع��ة  على  للح�شول 
�أ�شهر بني �جلرعتني �لثانية  �أن يكون هناك �شتة  �أنه يجب  م�شيفا 

و�لثالثة.
�لثالثاء  ي��وم  �أو���ش��ت  ق��د  فرن�شا  يف  لل�شحة  �لعليا  �لهيئة  وك��ان��ت 
بجرعة معززة من لقاحات فريو�س كورونا جلميع من تبلغ �أعمارهم 
�أو �أكرث، و�أي�شا ملن يعانون من حالت �شحية مزمنة قد  65 عاما 

تعر�شهم للخطر عند �لإ�شابة بكوفيد-19.

قالت  ���ش��ول، حيث  �إىل  �أم�����س �خلمي�س  �أف��غ��اين    400 نحو  و���ش��ل 
�إقامة  منح  يت�شنى  حتى  �لقانون  تعديل  على  تعكف  �إنها  �حلكومة 
طويلة �لأمد لأولئك �لذين عملو� يف م�شروعات كورية جنوبية يف 

�أفغان�شتان قبل ��شتيالء حركة طالبان على �ل�شلطة هذ� �ل�شهر.
�إذ يعتز كثريون  و�لهجرة ق�شية مثرية للجدل يف كوريا �جلنوبية، 
�ل�شيخوخة  معدلت  زي��ادة  مع  حتى  �لبالد،  يف  �لعرقي  بالتجان�س 
52 مليون ن�شمة وتقل�س �أعد�د �لقوى  بني �ل�شكان �لبالغ عددهم 
�لعاملة.وكان من �ملقرر �أن تنقل رحلتان على �لأقل 391 �شخ�شا، 
�لكورية  و�ل��وك��ال��ة  �لكورية  �ل�شفارة  يف  �لعاملني  �أ���ش��ر  بينهم  وم��ن 
�حلكومة  تديره  مهني  تدريب  ومعهد  وم�شت�شفى  �ل��دويل  للتعاون 

�لكورية وقو�عد ع�شكرية.
وقال وزير �لعدل بارك بوم-كيه �إن كثري� من �لكوريني تلقو� دعما 
دوليا بعد �أن ��شطرو� �إىل �لفر�ر خالل �حلرب �لكورية �لتي د�رت 
�إنت�شون  �إف��ادة �شحفية يف مطار  1950 و1953. و�أ�شاف يف  بني 

خارج �لعا�شمة قبل و�شول �لأفغان “حان �لوقت لرد �جلميل«.
و�أو�شح بارك �أن �حلكومة ب�شدد تعديل قو�نني �لهجرة ملنح �لأفغان 

�إقامة طويلة �لأجل كاأجانب قدمو� خدمة خا�شة للبالد.

ذكر م�شدر بوز�رة �لدفاع �لإيطالية �أن طائرة نقل ع�شكرية �إيطالية 
تعر�شت لإطالق نار لدى مغادرتها مطار كابول  �أم�س �خلمي�س.

وقال �مل�شدر �إنه مل تلحق �أ�شر�ر بالطائرة.
و�أب��ل��غ �شحفي �إي��ط��ايل ك���ان ع��ل��ى م��ن �ل��رح��ل��ة ق��ن��اة )���ش��ك��اي 23 
تي.جي( باأن �لطائرة كانت تقل ما يقرب من 100 مدين �أفغاين 

عندما تعر�شت لإطالق �لنار بعد دقائق من �إقالعها.

عوا�شم

باري�ص

روما

�سول

رو�سيا ت�سّجل اأعلى ح�سيلة 
يومية للوفيات بكوفيد- 19 

•• مو�شكو-اأ ف ب

�ليومية  للوفيات  جديدة  قيا�شية  ح�شيلة  �خلمي�س  �أم�س  رو�شيا  �شّجلت 
بكوفيد-19 منذ بد�ية تف�شي �لوباء، يف ظل حملة حت�شني بطيئة وغياب 

�لقيود �ل�شحية رغم �نت�شار �ملتحورة دلتا.
كورونا  بفريو�س  �شخ�شا   820 تويف  �لر�شمية،  �حلكومية  لالأرقام  ووفقا 
خالل �ل24 �شاعة �ملا�شية. و�شجلت �آخر ح�شيلة قيا�شية يف رو�شيا يف 14 

�آب/�أغ�شط�س مع 819 وفاة.
�نت�شار  بد�ية  منذ  بكوفيد-19  �شخ�شا   179،243 ت��ويف  �ملجموع،  ويف 
�لوباء وفقا لالأرقام �حلكومية �لر�شمية. و�أبلغت وكالة �لإح�شاء �لرو�شية 
حزير�ن/يونيو  نهاية  يف  وف���اة  �أل���ف   300 م��ن  �أك���رث  ع��ن  “رو�ش�شتات” 

.2021
�شاعة،   24 غ�شون  يف  ج��دي��دة  �إ�شابة   19،630 رو�شيا  �شّجلت  ك��ذل��ك، 
وهو رقم منخف�س بالن�شبة �إىل �لأي��ام �لأخ��رية، لريتفع �لعدد �لإجمايل 

لالإ�شابات �إىل �أكرث من 6،8 ماليني.
وم���ا ز�ل���ت �ل��ع��ا���ش��م��ة م��و���ش��ك��و وم��دي��ن��ة ���ش��ان��ت ب��ط��ر���ش��ربغ ب���وؤرت���ي �لوباء 
1712 و1301 �إ�شابة جديدة على �لتو�يل  �لرئي�شيتني مع ت�شجيلهما 

�خلمي�س.
�ملوجات  من  فتكا  �أك��رث  هي  دلتا  �ملتحورة  عن  �لناجمة  �لوبائية  و�مل��وج��ة 
وف����اة يف ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و وح����ده وفقا  �أل����ف   21 ت�شجيل  م��ع  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
�إل �أن ذلك مل يدفع �لرو�س للح�شول على �للقاح ب�شبب  ل”رو�ش�شتات”، 

عدم �لثقة يف �للقاحات �لتي طورتها رو�شيا، مثل �شبوتنيك-يف.
�لأق��ل من  و�ح��دة على  �ل�شكان جرعة  �ملئة من  30 يف  تلقى  �لآن،  وحتى 
�للقاحات، علما �أن حملة �لتح�شني بد�أت يف كانون �لول/دي�شمرب 2020. 
ت�شريع  يف  للتلقيح  بوتني  ف��الدمي��ري  �لرئي�س  دع���و�ت  ت�شاهم  مل  ك��ذل��ك، 

وترية �حلملة.
ورغم هذ� �لو�شع، رفعت معظم �لقيود خ�شو�شا يف مو�شكو، مركز �لوباء 

على �لأر��شي �لرو�شية، بغية �حلفاظ على �لقت�شاد.

بعد ظهور »دلتا بل�س«.. ماذا تفعل م�سر لل�سيطرة على املتحور؟

•• عوا�شم-و كاالت

تاأكيد� للتحذير�ت �لتي ن�شرها موقع “�شكاي 
نيوز عربية” حول خمطط �إخو�ين لإر�شال 
�إرهابيني من ليبيا �إىل تون�س، �أعلنت وز�رة 
�لدفاع �لتون�شية توقيف ع�شر�ت �ل�شوريني 
�لذين حاولو� �لت�شلل من ليبيا، بعد يومني 
من ك�شف خمطط �إرهابي لغتيال �لرئي�س 

�لتون�شي قي�س �شعيد.
عدة  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  ون�����ش��ر 
ت��ق��اري��ر، ب���د�أت عقب ي��وم و�ح���د م��ن �إعالن 
جمل�س  بتجميد  ق���ر�ره  �لتون�شي  �لرئي�س 
�لنو�ب �مل�شيطر عليه من جانب �لإخو�ن يف 
25 يوليو، حول حترك ميلي�شيات �إخو�نية، 

يف غرب ليبيا جتاه �حلدود مع تون�س.
وب��ع��د �أن و���ش��ف خ��ال��د �مل�����ش��ري، رئ��ي�����س ما 

�لتابع  ل���ل���دول���ة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ي�����ش��م��ى 
لتنظيم �لإخ��و�ن يف ليبيا، ق��ر�ر�ت �لرئي�س 
�مليلي�شيات  �أعلنت  ب�”�لنقالب”،  �لتون�شي 
مع  وت��و����ش��ل��ت  �ل���ش��ت��ن��ف��ار،  مع�شكر�تها  يف 
�لإخ��������و�ن يف ت���ون�������س، �����ش���ت���ع���د�د� لإدخ�����ال 

�إرهابيني �شوريني وتون�شيني �إىل تون�س.
فاإنه  �لتون�شية،  �لدفاع  وز�رة  بيان  وبح�شب 
مت توقيف 25 �شوريا بينهم �مر�أة �أول �أول 

�أم�����س �ل��ث��الث��اء خ���الل حم��اول��ت��ه��م �لت�شلل 
من �حل��دود قادمني من ليبيا، كما مّت يوم 
�شوريا،  مت�شلال   27 ت��وق��ي��ف  مت  �لث��ن��ني 
ت�شليمهم  ومت  طفال،  و11  ن�شاء   4 بينهم 

�إىل �لقوى �لأمنية �ملتخ�ش�شة.
كذلك ذكرت �شحيفة “�ل�شروق” �لتون�شية 
�أحبطت  �لأم����ن  �أج���ه���زة  �أن  �مل��ا���ش��ي  �لأح����د 
�لرئي�س  �غتيال  ��شتهدف  �إرهابيا  خمططا 
���ش��ع��ي��د، وب��ح�����ش��ب ت��ق��اري��ر ف�����اإن �لإره���اب���ي 
مع�شكر�ت  يف  ت��دري��ب��ه  مت  ع��ل��ي��ه  �مل��ق��ب��و���س 

�مليلي�شيات بليبيا.

الأمن التون�ضي يتحدى
وحدث �شجال بني م�شوؤولني وخرب�ء �أمنيني 
يف ليبيا وتون�س بعد �أن ن�شرت و�شائل �إعالم 
�إرهابي   100 م��ن  �أك��رث  ع��ن  تقارير  ليبية 
�ل��ت��ي ت�شيطر  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل��وط��ي��ة  ق���اع���دة  يف 
لبث  تون�س  تركيا م�شتعدون لدخول  عليها 
�لفو�شى.وبح�شب هذه �لتقارير فاإن م�شادر 
يف �لد�خلية �لليبية �أكدت �لأمر، و�أن هناك 
م�شتند� �شادر� عن �لإنرتبول يف تون�س يوؤكد 
وجود �إرهابيني يف “�لوطية” بالتز�من مع 

حتركات غري م�شتقرة على �حلدود.
�إل �أن وزير �لد�خلية �لليبي خالد مازن نفى 
يف ر�شالة وجهها �إىل رئي�س مكتب �ل�شرطة 
�جلنائية �لعربية و�لدولية، وجود �إرهابيني 
�أكد  يف �لوطية يعتزمون دخول تون�س، كما 

�أن “�لوطية” حتت �ل�شيطرة.

وز�رة  با�شم  �ل�شابق  �لر�شمي  �لناطق  ورد 
يف  �ل�شيباين،  خليفة  �لتون�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ت�شريحات �شحفية، على ما قاله مازن باأن 
كالمه “ل �أ�شا�س له من �ل�شحة”، وخاطبه 
قائال: “�أحتد�ه �أن يتجاوز حميط وز�رته«.

�إبر�هيم  �ل�شيا�شي  �لباحث  ومن جانبه قال 
“�إن  �لفيتوري ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
لتاأكيد  لي�شت يف حاجة  �لتون�شية  �لد�خلية 
وجود �إرهابيني د�خل �لوطية حيث �أن غرب 

ليبيا يعج بالإرهابيني«.
�لآن  حدوثه  ميكن  ما  “�أهم  �أن  عن  و�شدد 
هو منع نقل �لإرهابيني من قاعدة �لوطية 
�لكارثة  حت��دث  ل  حتى  �لتون�شي  ل��ل��د�خ��ل 

وتنهار �لعملية �ل�شيا�شية هناك«.
وبدوره حتدث �لباحث �ل�شيا�شي فرج زيد�ن 
تركيا  ب��اأن  تفيد  معلومات  عن  لل�شحفيني 
�لوطية  قاعدة  �إىل  تون�شية  عنا�شر  جلبت 

وعددهم �لآن يزيد عن 2000 عن�شر.
�لتي  �ملا�شية  �جلمعة  خطب  �إىل  لفت  كما 
يف  �لإخو�نية  �لنه�شة  حركة  �شيوخ  �ألقاها 
ت��ون�����س، و�أمل��ح��ت لع��ت��ب��ار ق����ر�ر�ت �لرئي�س 

�لتون�شي “�نقالبا«.
هناك  �أن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  وع��ل��م��ت 
على  �لتون�شي  �جلانب  من  كبري�  ��شتنفار� 
تلقت  �لإره��اب��ي��ني، فيما  ت�شلل  ملنع  �حل��دود 
�حلا�شم  بالتعامل  تعليمات  �لأم���ن  �أج��ه��زة 
�خرت�ق  ي��ح��اول  عن�شر  �أي  م��ع  و�ل�����ش��ري��ع 

�حلدود من ناحية ليبيا.

ت�سلل �سوريني لتون�س من ليبيا.. هل بداأت خطة الإخوان التخريبية؟

اليابان تعلق ا�ستخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح موديرنا 
•• طوكيو-اأ ف ب

�أعلنت �ليابان  �أم�س �خلمي�س تعليق ��شتخد�م 1،63 مليون جرعة من لقاح 
�مل�شاد لوباء كوفيد-19 بعد تقارير عن وجود  �لأمريكية  �شركة موديرنا 

خلل يف ثالث �شحنات وزعت يف �لبلد.
ت�شتورد لقاح موديرنا  �لتي  �ليابانية لالأدوية  “تاكيد�”  و�أف��ادت جمموعة 
وتوزعه يف �ليابان، يف بيان �أنها تلقت “معلومات من مر�كز تلقيح عدة ت�شري 

�إىل �لعثور على �أج�شام غريبة يف �أنابيب لقاح خمتومة«.
وتابعت �ملجموعة �أنه “بعد �لت�شاور مع وز�رة �ل�شحة، قررنا تعليق ��شتخد�م 
جرعة،  مليون   1،63 يعادل  ما  �أي  �شحنات،  ثالث  من  �لآتية  �للقاحات” 
“حتقيق عاجل”  �إجر�ء  �عتبار� من �خلمي�س. وطلبت تاكيد� من موديرنا 

حول هذه �مل�شاألة.
ومل يكن ممكنا يف �لوقت �حلا�شر �حل�شول على تعليق من �شركة �لأدوية 

�لأمريكية رد� على �ت�شال من وكالة فر�ن�س بر�س.
�أنها مل  ومل تف�شل تاكيد� طبيعة �لأج�شام �لغريبة �لتي ر�شدت، مو�شحة 

تتلق حتى �لآن معلومات ب�شاأن �أخطار �شحية مرتبطة باجلرعات �ملعنية.

و�أعلن �ملتحدث �حلكومي كات�شونوبو كاتو �إن تلوثا ر�شد دخل �أنابيب لقاح 
من �شحنة و�حدة لكن �مل�شوؤولني قررو� تعليق ��شتخد�م لقاحات �ل�شحنتني 

�لأخريني على �شبيل �لحتياط.
وقال لل�شحافيني “مل نتلق تقارير عن م�شكالت �شحية مرتبطة بالأج�شام 

�لغريبة«.
باأي  �شعرو�  ح��ال  يف  باأطبائهم  �لت�شال  �لنا�س  من  نطلب  “لكننا  و�أ���ش��اف 
�لثالث  �ل�شحنات  �إن  يابانية  �إع��الم  و�شائل  طبيعية«.وذكرت  غري  �أعر��س 

ّنعت يف �إ�شبانيا يف نف�س �لوقت. �شُ
ور�شدت �ملو�د �مللوثة يف 39 �أنبوبا خمتوما يف ثمانية مر�كز تلقيح بو�شط 

�ليابان، ومن �شمنها يف طوكيو، وفق �شبكة �إن �إت�س كي �لعامة.
لكن �ملوظفني يتفح�شون �جلرعات ب�شريا لر�شد �أي تلوث قبل حقنها، وفق 

�لوز�رة �لتي �أ�شافت �أن مركز �لتلقيح يف طوكيو مل يتاأثر بذلك.
توؤكد ��شتخد�م �جلرعات �ملحتوية  “تقارير ملمو�شة”  �أي  ونفى كاتو ورود 

على مو�د ملوثة.
من جانبها، �أعلنت وز�رة �ل�شحة �ليابانية �أنها �شتتعاون مع تاكيد� لتوزيع 
منذ  يت�شارع  �لذي  �لوطني  �لتلقيح  برنامج  لتعطيل  تفاديا  بديلة  جرعات 

باأي  �لإدلء  ت��اك��ي��د�  ���ش��رك��ة  بطيئة.ورف�شت  �ن��ط��الق��ة  ب��ع��د  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة 
تفا�شيل م�شرية �إىل حتقيق موديرنا. لكن متحدثا با�شم �ل�شركة قال �إنها 

ت�شجع �لنا�س على تلقي �للقاح.
وتلقى حو�ىل %43 من �ليابانيني �للقاح كامال، غري �أن �لبلد يو�جه حاليا 
م�شتويات قيا�شية من �لإ�شابات �ليومية بفعل �ملتحورة دلتا �لأكرث مقاومة 
�لق�شم  كوفيد-19  ملكافحة  �ملفرو�شة  �لقيود  �نت�شار�.وت�شمل  و�لأ���ش��رع 
�لأكرب من �ليابان، لكنها تبقى حمدودة وتبقى فعاليتها مو�شع ت�شكيك، يف 

ظل �لو�شائل �ملحدودة �ملتاحة للحكومة من �أجل فر�شها �إلز�ميا.

العفو الدولية حتث 
الرئي�س التون�سي على 

رفع قرارات منع ال�سفر 
•• تون�ض,-اأ ف ب

�لدولية”  “�لعفو  منظمة  ح��ث��ت 
�لتون�شي  �ل���رئ���ي�������س  �خل���م���ي�������س 
ق��ي�����س ���ش��ع��ّي��د ع��ل��ى �ن��ه��اء ق����ر�ر�ت 
ح��ظ��ر �ل�����ش��ف��ر ع��ل��ى م�����ش��وؤول��ني يف 
�لأطر  “خارج  و�ع��ت��ربت��ه��ا  �ل��ب��الد 
�إىل  �إي�������اه  د�ع����ي����ة  �لق�شائية”، 
حرية  يف  �لتون�شيني  ح��ق  �ح���رت�م 
�أعلن  يوليو  مت��وز   25 �لتنقل.يف 
�حلكومة  رئ���ي�������س  �إق����ال����ة  ���ش��ع��ّي��د 
�أعمال  وجتميد  �ل�شلطات  وت��ويل 
ليمددها  ���ش��ه��ر  ط�����و�ل  �ل����ربمل����ان 
لحقا. وخ�شع  “�إىل ��شعار �آخر” 
�لكثري من �ل�شخ�شيات لقر�ر منع 
�إطار  �ل�شفر و�لقامة �جلربية يف 
�إج������ر�ء�ت مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ش��اد ومنع 

فر�ر بع�س �ملالحقني ق�شائيا.
ب���ي���ان  يف  �مل����ن����ظ����م����ة  و�أح�������������ش������ت 
�خل��م��ي�����س ح����الت م���ا ل ي��ق��ل عن 
بينهم  م����ن  ����ش���خ�������ش���اً،  خ��م�����ش��ني 
�لدولة  يف  كبار  وموظفون  ق�شاة 
�ملدنية  �خل���دم���ة  يف  وم���وظ���ف���ون 
�أع��م��ال و�أح���د �لربملانيني،  ورج���ال 
�إىل �خل����ارج  �ل�����ش��ف��ر  م��ن��ع��و� م���ن 
�أي  دون  �ملا�شي من  �ل�شهر  خ��الل 

�إذن ق�شائي.
�لرئي�س  على  �إن  �ملنظمة  وق��ال��ت 
�شعّيد و�ل�شلطات “�إنهاء ��شتخد�م 
و�حرت�م  �لتع�شفي  �ل�شفر  حظر 
حرية �لتنقل” على �لنحو �ملكفول 
�ل����دويل �خلا�س  �ل��ع��ه��د  مب��وج��ب 
و�ل�شيا�شية  �مل���دن���ي���ة  ب���احل���ق���وق 
و�مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�شان 

و�ل�شعوب.

جون�سون: الوقت ينفد لإجالء بقية العالقني 
•• لندن-رويرتز

 قال رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون �أم�س �خلمي�س 
�لغالبية  لكن  �أفغان�شتان،  يف  �لباقني  لإج��الء  ينفد  �لوقت  �إن 
بالفعل. غ��ادرو�  بريطانيا  �إىل  �لقدوم  حق  لهم  ممن  �لعظمى 
�لوقت  غ�شون  “يف  �لعظمى«.وتابع  �لغالبية  “�أجلينا  و�أ�شاف 
�أنه ق�شري  �أن �جلميع يقدرون  �ملتبقي قبل رحيلنا، و�أنا متاأكد 
وكالة  ونقلت  �جلميع«.  لإج��الء  بو�شعنا  ما  كا  �شنفعل  للغاية، 
�أفغان�شتان قوله  �إنرتفاك�س لالأنباء عن �ل�شفري �لرو�شي لدى 
360 من مو�طنيها من  نحو  �أجلت  رو�شيا  �إن  �أم�س �خلمي�س 
ذلك �لبلد.ونقلت وكالة تا�س عن �ل�شفري قوله �أي�شا �إن قر�بة 
�ختارو�  و�إن��ه��م  �أفغان�شتان  يف  ز�ل���و�  م��ا  رو���ش��ي  م��و�ط��ن   100

باأنف�شهم �لبقاء هناك يف �لوقت �لر�هن.

•• القاهرة-وكاالت

بعد �شاعات من �إعالن وزيرة �ل�شحة �مل�شرية 
عن ر�شد حالت م�شابة باملتحور “دلتا بل�س” 
ت��اري��خ �شفر، ح��ذر خ���رب�ء من  مل��و�ط��ن��ني لهم 
مع  خا�شة  �ملتحور،  لنت�شار  عر�شة  م�شر  �أن 
للتحذير�ت  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  جت��اه��ل 
ب��الإج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة، ولقلة عدد  �ملتعلقة 
�لتطعيمات  ع��ل��ى  ح�شلو�  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
ل  �ملتحور  �أن  موؤكدين  �ل�شكان،  بعدد  مقارنة 
�أن عامل  �إل  ي�شكل خطر� كبري� يف حد ذ�ت��ه، 
و�إ�شابته  �نت�شاره  �شرعة  يف  يكمن  خطورته 

خمتلف �لأعمار.
�ل��ط��ب يف جامعة  بكلية  �مل��ن��اع��ة  �أ���ش��ت��اذ  و�أك���د 
يف  �ل�شالم،  عبد  �أ�شرف  �لدكتور  �شم�س،  عني 
�أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات 
بهذ�  لالإ�شابة  عر�شة  �لأك���رث  ه��م  �لأط��ف��ال 
�ملتحور من عمر يوم، وحتى كبار �ل�شن �أي�شا، 
�ل�شحي  �ل���ع���زل  م�شت�شفيات  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
ت�شتقبل يوميا �لعديد من �حلالت �ملتز�يدة، 
وذل����ك ب��ع��د �أ���ش��اب��ي��ع م��ن �ل���رت�ج���ع يف �أع����د�د 

�لإ�شابات.

عودة الإجراءات الحرتازية
�لإ�شابة  �أ����ش���ب���اب  �أن  �ل�����ش��الم  ع��ب��د  و�ع���ت���رب 
للتحذير�ت  �لكثريين  جتاهل  ه��و  باملتحور، 
ب�شاأن  و�ل�����ش��در،  �مل��ن��اع��ة  �أط��ب��اء  �أطلقها  �ل��ت��ي 
فريو�س  من  �جلديد  �ملتحور  �نت�شار  خطورة 

كورونا يف م�شر.
بتطعيم  �شتقوم  �مل�شرية  �ل��دول��ة  �أن  و�أو���ش��ح 
تطعيم  وف��ر���س  باحلكومة،  �لعاملني  جميع 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة ب���دء� م��ن ع��م��ر 18 عاما، 
قبل  و�ملعلمني،  �جلامعات  ط��الب  وبالأخ�س 

بدء �لعام �لدر��شي.
�مل��و�ط��ن��ني على �شرورة  �مل��ن��اع��ة  �أ���ش��ت��اذ  وح��ث 
ب��الإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �أخ��رى  �للتز�م مرة 
�رتد�ء �لكمامات  �ملعلنة من قبل �لدولة، من 

�لتجمعات،  من  و�حل��د  �ملطهر�ت  و��شتخد�م 
مع زيادة تطعيم فئات �أكرث باللقاحات �مل�شادة 
�لإ�شابة  جتنب  يتم  حتى   ،”19 ل�”كوفيد- 
تطعيم جزء  �إذ� مت  �أن���ه  م��وؤك��د�  ب��ال��ف��ريو���س، 

كبري من �مل�شريني ف�شيتم ح�شار �ملتحور.
�لأطفال  �أخ�����ش��ائ��ي  �أك����د  ذ�ت�����ه،  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
�لديب،  �إ���ش��الم  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��دوى،  ومكافحة 
�أنه بالفعل بد�أت  ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
كما  بامل�شت�شفيات،  �لتز�يد  �لإ�شابة يف  حالت 
ت�����ش��اع��ف م��ع��دل ف��ح��و���ش��ات ك���ورون���ا يوميا، 
�مل�شت�شفيات ت�شجل �شفر  �أن كانت  وذلك بعد 

فحو�شات.
�إ���ش��اب��ة ب��ني �لأطفال  �أك���د وج���ود ح���الت  كما 
وحديثي �لولدة، منوها يف �لوقت ذ�ته �إىل �أنه 
مل يثبت حتى �لآن ب�شكل علمي قاطع �نتقال 

كوفيد-19 من �لأم �إىل �جلنني.

كورونا  لقاحات  ف��اإن  �إ���ش��الم،  دك��ت��ور  وبح�شب 
م��ن خطورة  ت��ق��ل��ل  لكنها  �ل���ع���دوى،  ل مت��ن��ع 
�لأعر��س وتقلل فرتة �حلجز يف �مل�شت�شفيات، 
�لفريو�س،  ت��ت��م حم��ا���ش��رة  ك���ي  �أن����ه  م���وؤك���د� 
70 ب��امل��ئ��ة من  ي��ج��ب تطعيم م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 

�ملو�طنني.

الر�ضد يف يوليو
�مل�شرية،  و�ل�����ش��ك��ان  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����رة  وك���ان���ت 
�لدكتورة هالة ز�يد، قد ك�شفت خالل موؤمتر 
�شحفي �آخر ب�شاأن م�شتجد�ت فريو�س كورونا 
م�شابة  ح��الت  �أوىل  ر�شد  مت  باأنه  �مل�شتجد، 
مل�شابني  �أ�شابيع  عدة  قبل  بل�س  دلتا  باملتحور 
لهم تاريخ �شفر خارج م�شر، و�أنه بد�أ �نت�شاره 

مب�شر منذ منت�شف يوليو �ملا�شي .
و�أو�شحت �أنه من �مل�شتهدف ح�شول 3 مليون 

و�ملعاهد من  �ألف �شخ�س باجلامعات  و500 
و�لعمال،  و�لإد�ري���ني  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 

على لقاح كورونا.
تبذل جهود� كبرية  �ل���وز�رة  �أن  و���ش��ددت على 
�مل��و�ط��ن��ني قبل �شهر  �أك��رب ع��دد م��ن  لتطعيم 
بالدولة  �لعاملني  وبالأخ�س  �ملقبل،  �أكتوبر 
�إل����ز�م����ي لطالب  و���ش��ي��ك��ون ه���ن���اك ت��ط��ع��ي��م 

�جلامعات و�ملد�ر�س.
�نت�شار  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ح��ذرت  بينما 
ب�شكل كبري بدول �شرق  “دلتا بل�س”  متحور 
ب�”�شديد �خلطورة ل�شرعة  �إفريقيا، و�شنفته 

�نت�شاره”، 
بينها  من  جديدة  عمرية  لفئات  و��شتهد�فه 
�لتي  �لأخرى  �ملتحور�ت  �لأطفال، على عك�س 
كانت ت�شتهدف كبار �ل�شن ومر�شى �لأمر��س 

�ملزمنة.

م�سر تعيد فتح معرب رفح احلدودي مع غزة 
•• رفح -اأ ف ب

لعودة  �حل����دودي  رف��ح  معرب  فتح  �خلمي�س  �أم�����س  �مل�����ش��ري��ة   �ل�شلطات  �أع����ادت 
�لعالقني �لفل�شطينيني �إىل قطاع غزة، بينما خففت �إ�شر�ئيل من قيودها على 
��شتري�د �لب�شائع للقطاع. و�أغلقت م�شر �ملعرب �لذي يعترب �ملنفذ �لوحيد لنحو 

مليوين ن�شمة يعي�شون يف قطاع غزة، ب�شبب ما قالت �إنه “خلل تقني«.
لكن م�شادر فل�شطينية يف غزة �أ�شارت �إىل �أن �إغالقه كان “تعبري� عن �حتجاج 

م�شر على �ملو�جهات �لتي �شهدتها حدود غزة مع �إ�شر�ئيل �ل�شبت.
فتح  �إن  �لبزم  �إي��اد  حما�س  حلركة  �لتابعة  �لد�خلية  وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
�لتجاري )مع  �ملعرب  �إىل قطاع غزة وفتح  �لعالقني  “لت�شهيل عودة  �ملعرب جاء 
م�شر( لإدخال �لب�شائع«.من جهتها، �أعلنت �إ�شر�ئيل عن جملة من �لإجر�ء�ت 
حيز  تدخل  �لأمني”  �لو�شع  تقييم  “بعد  غ��زة  بقطاع  �خلا�شة  �لقت�شادية 

�لتنفيذ �خلمي�س.وقال مكتب من�شق �أعمال �حلكومة يف �لأر��شي �لفل�شطينية 
للم�شاريع  و�لب�شائع  �ملعد�ت  �إدخ��ال  ب�”تو�شيع  �شتقوم  �إ�شر�ئيل  �إن  )ك��وغ��ات( 

�ملدنية �لدولية و�لقطاع �خلا�س �إىل قطاع غزة عرب معرب كرم �أبو �شامل«.
و�شت�شمل �لت�شهيالت �لإ�شر�ئيلية �أي�شا “مو�فقة على ��شتري�د �ملركبات �جلديدة 

و�ل�شماح بتجارة �لذهب بني �لقطاع و�ل�شفة )�لغربية(«.
و�أ�شافت كوغات �أي�شا باأنه �شيتم �ل�شماح ل� “1000 تاجر” فل�شطيني بالعبور 

من �لقطاع �إىل �لدولة �لعربية عرب معرب بيت حانون “�إيريز«.
على  �حلفاظ  با�شتمر�ر  “م�شروطة  �لت�شهيالت  ه��ذه  �أن  �ملكتب  بيان  و�أو���ش��ح 
�ل�شتقر�ر �لأمني �لتام«.وكانت �لف�شائل �لوطنية و�لإ�شالمية دعت �ل�شبت �إىل 
تظاهرة �إحياء للذكرى �ل�شنوّية �لثانية و�خلم�شني حلريق �مل�شجد �لأق�شى يف 
�لقد�س.و�أعلن �لأربعاء عن مقتل فل�شطيني متاأثر� بجر�حه بعد �إ�شابته ونحو 
�أربعني �آخرين خالل �لتظاهرة �لتي و�شلت �حلدود بني �جلانبني �شرق قطاع 

�لإ�شر�ئيلي  �حل���دود  حر�س  م��ن  جندي  �أ�شيب  �لإ�شر�ئيلي  �جل��ان��ب  غ���زة.ويف 
يف  �لطبي  �لعالج  حاليا  ويتلقى  غ��زة  من  �أطلقت  حية  بنري�ن  خطرة  بجروح 

�إحدى �مل�شت�شفيات، على ما �أكد �جلي�س يف وقت �شابق.
وجتددت �ملو�جهات �لتي و�شفت باأنها “�أقل حدة من �شابقاتها” م�شاء �لأربعاء 
�إ�شابة نحو  ع��ن  غ��زة م�شفرة  يون�س يف جنوب قطاع  خ��ان  �شرق  �حل���دود  ق��رب 
م�شادر  وف��ق  للدموع  �مل�شيل  و�ل��غ��از  بالر�شا�س  فل�شطينيا  متظاهر�  ع�شرين 
طبية.و�أفاد مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س �أن عنا�شر �أمن و�شرطة حما�س منعو� 

عدة مر�ت �ملتظاهرين من �لو�شول �إىل �حلدود.
من جانبه قال �لناطق با�شم حما�س فوزي برهوم �أن �لت�شهيالت �لإ�شر�ئيلية “ل 

تكفي” م�شري� �إىل �أن “��شتمر�ر �حل�شار و�شيا�شة �لتنقيط �شيا�شة مرفو�شة«.
�لوطني  �لقر�ر  و�شتتخذ  يوميا  �حلالة  �شتقّيم  “�لف�شائل  �أن  برهوم  و�أ���ش��اف 

�ملوحد يف فر�س فعل ميد�ين على �لأر�س ح�شب متطلبات �ملرحلة«.
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عربي ودويل
وول �سرتيت جورنال: 5 ماليني دولر يوميًا حجم التجارة بني اأفغان�ستان واإيران

•• وا�شنطن-وكاالت

قال جتار يف طهر�ن وم�شوؤولون �أمريكيون �شابقون �إن �إير�ن ��شتاأنفت 
هذ� �لأ�شبوع ت�شدير �لوقود �إىل �أفغان�شتان �لذي تعطل ب�شبب �لقتال 
�ل��ذي يوؤمن  �لأم��ر  بني طالبان وق��و�ت �حلكومة �حلكومة �ملخلوعة، 
�لعقوبات.تهدد  �شحقته  �ل���ذي  �لإي����ر�ين  لالقت�شاد  مهمة  دولر�ت 
حمالت  بتقوي�س  وطالبان  طهر�ن  بني  �مل��زده��رة  �لتجارية  �لعالقة 

�ل�شغط �لأمريكية �لرئي�شية �شد كليهما.
عقوبات  بعد  �لأمريكية  للعملة  �لعاملية  �ل�شوق  ع��ن  �إي���ر�ن  وُقطعت 
نادر�ً  و�شوًل  معها،  للتجارة  طالبان  ��شتعد�د  يتيح  بينما  و��شنطن، 
وتعزيز  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل�شلع  ل���ش��ت��ري�د  حتتاجها  �ل��ت��ي  �ل�����دولر�ت  �إىل 

طالبان  حركة  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  ن  مُيِكّ ذل��ك،  غ�شون  �ملتدنية.يف  عملتها 
�أي�شاً عن �لتجارة و�لتمويل ب�شبب �لعقوبات �لدولية،  �لتي �نقطعت 
من �شر�ء �ل�شلع �لأ�شا�شية �حليوية للحفاظ، على ��شتمر�ر �لقت�شاد 
�لأفغاين �ملتعرث.وتوقف �لتجار �لإير�نيون �لذين كانو� يتعاملون مع 
رجال �لأعمال �لأفغان حتت �إ�شر�ف �حلكومة �ملدعومة من �لوليات 
�ملتحدة يف كابول، عن �إر�شال �لنفط �ملكرر �إىل جارتهم �ل�شرقية هذ� 
�لقتال بني �جلي�س �لوطني �لأفغاين وطالبان. �ل�شيف بعد ت�شاعد 

وبعد �نتهاء �ل�شر�ع �إىل حد كبري مع �شيطرة �ملت�شددين على كابول 
يف  �حل��دود  عرب  �لتجارة  با�شتئناف  طالبان  �شمحت  �ملا�شي،  �لأ�شبوع 
�ملنتجات �لبرتولية.ويقول متعاملون وم�شوؤولون �إن �لتبادل عاد �إىل 
�مل�شتويات �لتي �شهدها يف وقت �شابق من �لعام، عند حدود 5 ماليني 

�ل�شركاء  ونق�س  للنفط،  �ملا�شة  طالبان  حاجة  وم��ع  �ل��ي��وم.  يف  دولر 
�لتجاريني �لآخرين، وحاجة �إير�ن �إىل �ل�شيولة، من �ملتوقع �أن تنمو 
هذه �لتجارة ب�شرعة.و�شبق ل� “وول �شرتيت جورنال” �أن ك�شفت �إلغاء 
و��شنطن �شحنات �شخمة من �ل��دولر�ت كانت يف طريقها �إىل �لبالد 
عندما �شيطر مقاتلو طالبان على كابول، وهي تعمل  على منع و�شول 
�إىل ما يقارب من ن�شف مليار دولر من �لحتياطيات لدى  �حلركة 
متويل  �ل���دويل  �لبنك  علق  �ل��ث��الث��اء،  �ل���دويل.وي���وم  �لنقد  �شندوق 
ع�����ش��ر�ت �مل�����ش��اري��ع يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، ب��ع��د ت�����ش��اوؤلت ع���ن  �شرعية حكم 
�أن توؤدي مبيعات �لهريويني �ملزدهرة  �إير�نيون  طالبان.ويتوقع جتار 
�لدولر  �إىل  �لو�شول  نق�س  ع��ن  جزئي  تعوي�س  �إىل  �أفغان�شتان  يف 

�لأمريكي يف �خلارج.

•• وا�شنطن-وكاالت

�شبكة  يف  ق���ر�ءه  غ��ودوي��ن  مايكل  �ل�شيا�شي  �ل��ك��ات��ب  ث  ح���دَّ
“فوك�س نيوز” عن ردة فعله حني �شمع �شباح �ل�شبت كيف 
�ألغى �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن رحلته �إىل وليته ديالور 

يف عطلة نهاية �لأ�شبوع.
�أفغان�شتان  �لو�شع يف  �أن  يدرك  بد�أ  بايدن  �أن  �أمل غودوين 
يتدهور بوترية �شريعة، لذلك �أر�د �لبقاء يف �لبيت �لأبي�س 
ل��ل��م�����ش��اع��دة ع��ل��ى و���ش��ع خ��ط��ة ل��ت�����ش��ري��ع �لإج�����الء �لبطيء 
�إىل  �مل��وؤدي��ة  �لطرق  على  �خلانقة  طالبان  قب�شة  وتخفيف 

�ملطار. لكن كل ذلك مل يتحقق.
يف �لو�قع، مل يكن هنالك موؤ�شر على �أن بايدن كان يتحرك 
�إدخال  ي��در���س  �أن���ه  حتى  �أو  �أفغان�شتان  يف  �ل��و���ش��ع  لتغيري 

تعديالت متو��شعة على �شيا�شاته �لفا�شلة.
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  ب���اي���دن يف  ب��ق��اء  ���ش��ب��ب  �أن  �ل��ك��ات��ب  ُي���رج���ح 
�شعبيته  تعر�س  عن  �لآر�ء  م�شتطلعي  من  معلومات  تلقيه 
لل�شربات، و�أن مغادرة �لعا�شمة و�شط �لأزمة �شتبدو �شيئة. 
يف تلك �حلالة، تابع �لكاتب، قد يذهب بايدن �إىل ديالور �أو 
حتى �إىل ديزين. �إذ� مل يكن يريد �أن يكون رئي�شاً فعلياً �لآن، 

فمتى �شيكون؟
�جلنون،  حتى  ومتعجرف  بعنيد  �لرئي�س  غ��ودوي��ن  ي�شف 
ت�شع  كارثة  يف  ت�شبب  �لآلية،  �لقيادة  على  رئا�شته  وبو�شع 
وتذل  خ��ط��ر،  يف  و�لأف���غ���ان  �لأم��ري��ك��ي��ني  م��ن  �لآلف  �أرو�ح 

�لوليات �ملتحدة �أمام �أعني �لعامل.
خ�شارتها،  �ملتحدة  �لوليات  �ختارت  حرب  �أفغان�شتان  ولأن 
يت�شاءل حلفاء و��شنطن يف كل مكان �إذ� كان باإمكانهم �لثقة يف 
�لوليات �ملتحدة يف �لأوقات �ل�شعبة. حتى �لدميوقر�طيون 
يعربون عن قلقهم من �لرئي�س بعد �إطالعهم على ما يدركه 

�لبيت �لأبي�س، ومتى �أدركه.
تظهر �لتقارير �أن �جلي�س عار�س طلب بايدن �شحب جميع 
�لقو�ت من �أفغان�شتان و�أن موظفي �ل�شفارة يف كابول حذرو� 
وزير �خلارجية �أنتوين بلينكن من طالبان �شت�شيطر ب�شرعة 
�لتغا�شي  �إىل جانب  و��شنطن،  تقييم  �أكرب من  �لبالد  على 
�لأمريكي  �إخ��الء �جلي�س  غالباً عن عامل مهم وهو �شرعة 
دون  يوليو )مت��وز(  ليايل  �إح��دى  باغر�م �جلوية يف  قاعدة 
�لتايل  �ليوم  �ل��ذي و�شلها يف  �لأفغاين  قائد �جلي�س  �إن��ذ�ر 

فوجدها خالية.
باأن  �لأفغاين  �جلي�س  �إقناع  يف  �شاعد  �لغريب  �خل��روج  هذ� 
حربه يائ�شة لأنه مل يعد يحظى بالدعم �جلوي �لأمريكي. 
مع ذلك، �لتزم بايدن بخطته لالن�شحاب، وجتاهل بلينكن 

حتذير �ل�شفارة.
يرى غودوين �أن باإمكان �لقارئ �لرهان على وجود حتذير�ت 

�أخرى، مل يدركها �ملر�قبون،
�لأيديولوجيون  يفعله  ما  فهذ�  جتاهلها،  �لإد�رة  و�ختارت 
�أن تكون  ملا يجب  ينا�شب �شرديتهم  دوم��اً، جتاهل كل ما ل 

عليه �لأمور.
�عرت��شات  يتخطى  رئي�شاً  �أحياناً  تتطلب  �لقيادة  �أن  ورغم 
تكمن �حلكمة يف معرفة  “ولكن”،  و  “ماذ� لو”  من قبيل 

متى يجب �لإ�شغاء للم�شككني.
مل يكن بايدن قط م�شتمعاً جيد�ً، ومل ي�شاعده عمره يف جلم 
�عتد�ده بنف�شه. ومن �ملنا�شب تذكر مالحظة روبرت غيت�س 
جميع  يف  تقريباً  �أخطاأ  بايدن  �إن  فيها  قال  �لتي  �ل�شهرية، 
�لأربعة  �لعقود  خ��الل  �ل��ب��ارزة  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  ق�شيا 
دخوله  بعد  لأفغان�شتان  بايدن  مقاربة  �شوء  على  �ملا�شية، 
�إعادة جميع قو�ته  على  بايدن م�شمماً  �لأبي�س.كان  �لبيت 
�إىل �لديار كما وعد يف حملته �لنتخابية. و�شع بايدن بد�يًة 

�جلي�س  كامل  ل�شحب  -�أيلول2021  �شبتمرب   11 تاريخ 
بعدما  �أغ�شط�س   31 �إىل  �ملوعد  يقرب  �أن  قبل  �لأمريكي، 

�أقنعه �لبع�س باأن �ختيار ذلك �لتاريخ كان خطاأ فادحاً.
كان تر�مب �أي�شاً م�شاند�ً لفكرة غالبية �لأمريكيني �لقائلة 
ولهذ�  ��شتغرقت وقتاً طوياًل وكانت مكلفة جد�ً  �إن �حلرب 

�ل�شبب توجب �إنهاوؤها.
�شر�ح  �إط��الق  وطلب  طالبان،  مع  �شيئاً  �تفاقاً  تر�مب  وق��ع 
دعمتها  مدنية  حلكومة  �لدعم  وتخفي�س  �شجني،  �آلف   5
ف�شل يف  لأنه  �ل�شابق حمظوظ  �لرئي�س  و��شنطن ظاهرياً. 
�إعادة جميع �لقو�ت �إىل �لوليات �ملتحدة قبل نهاية وليته.

ب�شرف  تاريخي  خطاأ  ه��و  لطالبان  �أفغان�شتان  ت�شليم  �إن 
�لنظر عن هوية مرتكبه، ح�شب غودوين.

مع  فعل  كما  تر�مب  �شيا�شة  يعك�س  �أن  بايدن  باإمكان  ك��ان 
قر�ر�ته �لأخ��رى. عو�س ذلك، دعم تلك �ل�شيا�شة بحما�شة 
و�شفق له معظم �لإع��الم. كما قال �لأ�شبوع �ملا�شي، مل يَر 

�لرئي�س �أي م�شلحة قومية يف �لبقاء �أكرث هناك.
�أرلينغتون  م��ق��ربة  ز�ر  ح��ني   ،2021 )ن��ي�����ش��ان(  �أب��ري��ل  يف 
�لوطنية �لتي ت�شم رفات جنود �أمريكيني �شقطو� يف �لعر�ق، 
باإنهاء  �لقر�ر  �تخاذ  �إذ� كان �شعباً  و�أفغان�شتان، �شئل بايدن 
“ل، مل يكن كذلك. بالن�شبة يل  �حل��رب. و�أج��اب �لرئي�س: 
ويعلق غودوين  و��شحاً متاماً”.  و��شحاً متاماً.  �لأمر  كان 

قائاً: “�أمكنه �أن ي�شيف، �للعنة على �لوقائع«.
�إىل �لأكاذيب  لتربير ق��ر�ره، جلاأ بايدن يف �لأي��ام �لأخ��رية 
مقاًل  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ن�شرت  �ل��ز�ئ��ف��ة.  و�لأخ��ب��ار 
�أن كالم بايدن يوم �جلمعة كان  للتدقيق يف �حلقائق وجد 
خاطئاً يف ثالثة مز�عم �أ�شا�شية، �إ�شر�ره على �أن ل دولة يف 
حلف �شمال �لأطل�شي �نتقدته، و�أن �لقاعدة مل تعد موجودة 
يف �أفغان�شتان، و�أن جميع �لأمريكيني قادرون على �لو�شول 

�إىل �ملطار.
�إن �لتحذير �ل�شادر يوم �ل�شبت، لدعوة �لأمريكيني لتجنب 
�أو�شح  د�ع�س  من  �إرهابي  تهديد  ب�شبب  �ملطار  �إىل  �لتوجه 
�لقا�شي  و�لو�قع  �ملبهجة،  بايدن  مز�عم  بني  �لكبري  �ل�شرخ 
�لكارثي م�شكلة بايدن �لوحيدة  يف كابول.ولو كان �لإخالء 
هناك  لكن  �لكفاية.  فيه  مبا  �شيئاً  �لأم��ر  لكان  �شيا�شته،  يف 
ما  بكل  مرعبة  وه��ي  �ملنطقة،  على  �مل��دى  طويلة  تد�عيات 
تعنيه �لكلمة.تقول رو�شيا و�ل�شني �إنهما م�شتعدتان للعمل 
مع طالبان، ومن �ملحتمل �أن تعرتفا بها دولًة �شرعيًة، وهو 
وهيئات  �ملتحدة  �لأمم  �ىل  �ن�شمامها  يحفز  �أن  ميكن  م��ا 
مع  ت�شرتك  �ل��ت��ي  �ل��ن��ووي��ة  بك�شتان  وه��ن��اك  �أخ���رى.  عاملية 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان يف ح���دود ط��وي��ل��ة، ول��ه��ا وج���ود ق���وي لطالبان 

�لأجهزة  من  عنا�شر  مولت  لقد  �أر��شيها.  على  باك�شتانية 
�لأمنية �لباك�شتانية طالبان وقد ترى يف �لنتيجة �لأفغانية 

�شبباً ملحاولة �لإطاحة باحلكومة �لأفغانية.
كتب �ل�شفري �ل�شابق ر�ين كروكر مقاًل يف �شحيفة نيويورك 
يف  بايدن  ل��دى  �ل�شرت�تيجي  �ل�شرب  غياب  دور  عن  تاميز 
و�أ�شار  م��ك��ان.  ك��ل  �ملت�شدد يف  ل��الإ���ش��الم  دف��ع �شخم  �إع��ط��اء 
�إىل  وباك�شتان  و�أفغان�شتان،  �ل��ع��ر�ق،  يف  خ��دم  �ل��ذي  كروكر 
�أن نتيجة �شيا�شة بايدن �إعطاء رو�ية طالبان عن �لنت�شار  
دفعاً قوياً.عالوة على ذلك، بات لدى طالبان خمزون هائل 
كل  ح�شل  غودوين،  ح�شب  �ملتطور.  �لأمريكي  �ل�شالح  من 
يريد  يكن  مل  �لتي  �ملعلومات  جتاهل  ب��اي��دن  ج��و  لأن  ذل��ك 

�شماعها.

هكذا ت�سببت غطر�سة بايدن يف كارثة اأفغان�ستان

مدنيون يروون معاناتهم لدى دخول 
متمردي تيغراي اإىل اأمهرة 

•• دي�شي-اأ ف ب

ت��ي��غ��ر�ي على  �مل��ت��م��ردون يف  �شيطر  ع��ن��دم��ا 
�إثيوبيا، جابو� �ل�شو�رع  قرية هار� يف �شمال 
�أمكنه  من  بكل  م�شتبهني  �ل�شبان  ولحقو� 
�لقو�ت  ج��ان��ب  �إىل  بوجههم  �ل�شالح  حمل 

�حلكومية.
فكل �شخ�س يحمل بطاقة �نتماء حزبية كان 
م�شتبها به. �أي كدمة على �لكتف كتلك �لتي 
�ل�شبهات  يثري  �أن  ميكن  �لبندقية  تخّلفها 
منطقة  يف  �مل��ز�رع��ني  حمل  �أن  ول��و  لديهم، 
�لنظر عن  بغ�س  �شائع  �أم��ر  لل�شالح  �أمهرة 

�نتمائهم حلزب من عدمه.
ويروي �أدي�شي ووندي �أن متمردين قتلو� يف 
منزليهما  د�خ��ل  رجلني  �شاعة   24 غ�شون 

وثالثا قرب نهر جماور، و�أنه دفنهم.
ويقول هذ� �لرجل �لبالغ 49 عاما “يريدون 
�إنه تطهري  يحكمونا.  و�أن  علينا  يق�شو�  �أن 
يف �إ�شارة �إىل �ملتمردين يف منطقة  عرقي”، 

تيغر�ي �ملجاورة.
يف  وقعت  �أن��ه��ا  يعتقد  �لتي  �لقتل  وعمليات 
مطلع �ل�شهر يف هار� لي�شت �إل جمرد مثال 
عنها  يتحدث  �لتي  �لوح�شية  �لأع��م��ال  على 
�شهود ممن عاي�شو� �حلرب �لد�ئرة يف �شمال 

�إثيوبيا.
�أحمد  �أبيي  �لثيوبي  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�أر�شل 
قو�ت �ىل تيغر�ي يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب 
�ملا�شي لإز�ح���ة �حل��زب �حل��اك��م يف �لقليم، 

“جبهة حترير �شعب تيغر�ي«.

عام  لل�شالم  نوبل  �حلائز جائزة  �أبيي  وقال 
على  رد�  ت���اأت���ي  �خل���ط���وة  ه���ذه  �إن   2019
ه��ج��م��ات �جل��ب��ه��ة ع��ل��ى م��ع�����ش��ك��ر�ت للجي�س 

�لفدر�يل.
وعلى �لرغم من �إعالن �أبيي �أحمد �لنت�شار 
بعدما  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين  �أو�خ����ر  يف 
�لعا�شمة  على  �لفدر�لية  �ل��ق��و�ت  �شيطرت 
و�ل�شهر  �لقتال.  ��شتمر  ميكيلي،  �لإقليمية 
مفاجئا  منعطفا  �حل����رب  �ت��خ��ذت  �مل��ا���ش��ي 
عندما متكنت �جلبهة من ��شتعادة �ل�شيطرة 
على ميكيلي، ما �أجرب �أبيي على �إعالن وقف 
�إطالق �لنار من جانب و�حد و�شحب معظم 

قو�ته من تيغر�ي.
�شعب  ل��”جبهة حترير  �ملو�لية  �لقو�ت  لكن 
تيغر�ي” و�ّشعت نطاق �شيطرتها �إىل مناطق 
�أخرى يف تغري�ي و�إقليمي عفر و�أمهرة، يف 
عمليات قالت �إن �لهدف منها رفع ما ت�شفه 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية  باأنه ح�شار ملنع دخول 
�لقو�ت  ت��ع��ب��ئ��ة  �إع�����ادة  وم��ن��ع  ت��ي��غ��ر�ي،  �إىل 

�ملو�لية للحكومة.
يف �إقليمي عفر و�أمهرة، يتعّذر حتديد عدد 
�لقتلى �ملدنيني �لذين �شقطو� خالل معارك 
ودفعت  �لثقيلة  �لأ�شلحة  فيها  ��شتخدمت 

مئات �لآلف �إىل �لنزوح.
ويرف�س �ملتمّردون �لّتهامات �ملوّجهة �إليهم 
�لو�ردة  �لتقارير  وي�شفون  جمازر،  بارتكاب 
للحكومة  مو�لية  دعاية  باأنها  �ل�شاأن  بهذ� 

“ل �أ�شا�س لها«.
لديهم  �أم��ه��رة  م��ن  �ل��ن��ازح��ني  �ملدنيني  لكن 

رو�ية مغايرة، وهم يّتهمون مقاتلي “جبهة 
�لقتل  مب��م��ار���ش��ة  تيغر�ي”  ���ش��ع��ب  حت��ري��ر 

و�لنهب و�لق�شف �لع�شو�ئي.
�شعب  حترير  “جبهة  مقاتلي  تقّدم  ول��دى 
تيغر�ي” �حتمت موت�شايو ديغني يف منزلها 
يف كوبو ملدة �أ�شبوع مع �أولدها �ل�شبعة، وقد 
�شيطر عليهم �خلوف و�شط �قرت�ب �لق�شف 

�ملدفعي من بيتهم.
وب��ع��دم��ا ن��ف��د خم��زون��ه��ا م��ن �ل��ط��ع��ام وبات 
�ل��و���ش��ع م��ي��وؤو���ش��ا م��ن��ه ����ش��ت��ج��م��ع��ت قو�ها 
 15 مل���دة  وه��رب��ت م��ع عائلتها، وق���د م�����ش��و� 
�آثار  حت��م��ل  بجثث  مليئة  ���ش��و�رع  يف  ���ش��اع��ة 

�لر�شا�س �إىل �أن و�شلو� �إىل مدينة ولديا.
�لتي  دي�شي  مدينة  �إىل  �نتقلت  هناك  وم��ن 
حتّولت �إىل مركز ل�شتقبال نازحي �ملنطقة.
وعلى غر�ر �آلف �لالجئني، تنام على �شجادة 
يف قاعة در��شة يف مدر�شة �بتد�ئية مكتظة، 
�لغذ�ئية  �مل�������ش���اع���د�ت  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  وه����ي 
و�لإعانات �لتي يقّدمها �ل�شكان. وبعد �شهر 
على هروبها، مل تتمكن بعد من لقاء �أقاربها 

�لذين بقو� يف كوبو.
هناك  �لهاتف  “�شبكة  �إن  باكية  تقول  وه��ي 
منهم  م���ن  ن��ع��ل��م  “ل  وت�����ش��ي��ف  معّطلة”، 

�أحياء«.
�لإثيوبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��ال��ت  �لأ����ش���ب���وع  وه����ذ� 
تابعة  م�شتقلة  هيئة  وهي  �لإن�شان،  حلقوق 
للدولة، �أنها �شتجري حتقيقا ب�شاأن هجمات 
�أوقع  ق�شف  بينها  �أم��ه��رة  يف  مدنيني  �شد 
موؤخر� خم�شة قتلى من عائلة و�حدة، يبلغ 

�أ�شغرهم �شنا �أربعة �أ�شهر.
�إنها  “جبهة حترير �شعب تيغر�ي”  وتقول 
باأن  ت��ط��ال��ب  لكنها  حتقيقات  �إج����ر�ء  ت��وؤي��د 

تتولها �لأمم �ملتحدة.
�مل���ع���ارك. وي��ف��ي��د تقرير  ت�����ش��ت��د  يف �لأث���ن���اء 
د�خلي لالحتاد �لأوروب��ي �شدر موؤخر� بان 

�لقتال يف �أمهرة يدور على �أربع جبهات.
وتقول �لأمم �ملتحدة �إن هذه �ملعارك تفاقم 
�لأزمة �لإن�شانية �حلالية �لتي و�شعت مئات 
�شفري  ع��ل��ى  ت��ي��غ��ر�ي  يف  �لأ���ش��خ��ا���س  �آلف 

�ملجاعة.
�لدولية  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  وتوفر 
لأك����رث من  غ��ذ�ئ��ي��ة  م����و�د  �يد”  ������س  “يو 
136 �ألف �شخ�س يف �أمهرة وعفر، وفق ما 
�لأ�شبوع مديرتها �شامانتا باور،  �أعلنت هذ� 
�إىل  تيغر�ي”  �شعب  حترير  “جبهة  د�عية 
�لن�����ش��ح��اب م��ن ه���ذه �مل��ن��اط��ق و�ل���دخ���ول يف 

مفاو�شات.
�لنخر�ط يف  �أي طرف  يعتزم  �لآن ل  و�إىل 
�ل�شلطات  حمادثات جدية. يف دي�شي، تدفع 
وتّتهم  ع�����ش��ك��ري  ح���ل  ب����اجّت����اه  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لوليات �ملتحدة وغريها من �لدول �لغربية 
“جبهة حترير  �نتهاكات  �شاأن  بالتقليل من 

�شعب تيغر�ي” ل بل بتجاهلها.
ويقول �شيد حممد ح�شني �مل�شوؤول �ملحلي يف 
منطقة جنوب وولو �لتي تعد دي�شي كربى 
تقاتلنا،  �أي�شا  �لأجنبية  “�لقو�ت  �إن  مدنها 
مبا فيها قو�ت �لوليات �ملتحدة ودول �أجنبية 
�لكو�لي�س”،  ت��دع��م ه��ذه �حل���رب يف  �أخ���رى 
ذلك”.  يعلمون  �لإث��ي��وب��ي��ني  “كل  م�شيفا 
�ل�شكان  و�إز�ء رو�ي��ات �لالجئني يرى بع�س 

يف دي�شي �أن حمل �ل�شالح �أ�شبح �شرورة.
وي��و���ش��ح حم��م��د ق����ادر �ل����ذي خ�����ش��ع لدورة 
�للتحاق  �أج��ل  من  يوما   20 مل��دة  تدريبية 
ل��ف��ر�ن�����س بر�س  �أم���ه���رة  ب���ق���و�ت �لأم������ن يف 
�أطفال  فيه  تهّجرو�، مبن  �أ�شخا�س  “هناك 
ذل����ك فاإنه  ت�����ش��ه��دون  وم�������ش���ّن���ون. ع��ن��دم��ا 

يعطيكم د�فعا لدخول �لقتال«.
وخ����الل �ل������دورة ت�����دّرب ع��ل��ى ح��ف��ر خنادق 
�ل�شالح  وف��ك  �ل��ي��دوي��ة  �لقنابل  و��شتخد�م 

وتركيبه.
وخ�����الل م��ر����ش��م �ن��ت��ه��اء �ل���ت���دري���ب رق�س 
ورفع  وطنية  �أغ���ان  ورددو�  ورف��اق��ه  حممد 
�لإثيوبي. بالعلم  �ملزد�نة  �أ�شلحتهم  �لبع�س 

وتقول �ملجّندة تي�شفاي �أبيبا “علي �أن �أحمي 
�لن�شاء و�لأطفال. �أنا جاهزة للذهاب، موؤكدة 
�أنها تريد �لنتقام من “جبهة حترير �شعب 

تيغر�ي«.

•• عوا�شم-وكاالت

بينما كان �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن يد�فع عن خطته 
كابول  �شريع من مطار  ب�شكل  �لأمريكية  �لقو�ت  لإخ��الء 
�أغ�شط�س �حلايل،  31 م��ن  �ل���  �ل���دويل، م��ع حلول  �مل��دين 
و�شط �نتقاد�ت للت�شرع يف �لعملية، �شربت و�شائل �لإعالم 
�لأمريكية خرب�ً عن تهديد �إرهابي حمدق باأفر�د �جلي�س 
�لأمريكي يف كابل.و�أ�شارت �ملعلومات �لتي نقلها م�شوؤولون 
�لأمريكيني،  للم�شرعني  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  م��ن 
�لأمريكي  ت��ه��دي��د�ت ج��دي��ة لأف�����ر�د �جل��ي�����س  �إىل وج����ود 
و�لطائر�ت �لع�شكرية و�ملدنية �لأمريكية �لعاملة يف مطار 
�لنا�شط  د�ع�����س  ف��رع  تنظيم  خليها  يقف  �ل��دول��ي��ة،  ك��اب��ل 
“د�ع�س  �خت�شار�ً  ُي�شمى  �ل��ذي  �آ�شيا،  �أو����ش��ط  مناطق  يف 
�لدفاع  وز�رة  ذكرتها  �لتي  ISIS-K«.�ملعلومات  خر�شان 
�لأمريكية، حتدثت عن �شعي �لتنظيم �إىل ��شتهد�ف بو�بات 
مطار كابل �لدويل، كما �أن �ملتطرفني جربو� �أكرث من مرة 
كابل،  مطار  من  �مل��غ��ادرة  �لع�شكرية  �لطائر�ت  ��شتهد�ف 
ح�شبما ذكرت موقع بوليتيكو نقاًل عن ثالثة م�شاعدين 
��شتخبار�تية  �إىل جانب م�شادر  �لأمريكي،  �لكونغر�س  يف 
ُمطلعة.�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن تبنى تلك �ملعلومات 
بقاء  ��شتمر�ر  �إن  و��شحة  ت�شريحات  يف  م��ذك��ر�ً  مت��ام��اً، 
من  �ل�31  ت��اري��خ  بعد  �أفغان�شتان  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�أغ�شط�س �حلايل، ُم�شدد�ً على �أن تنظيم “د�ع�س خر�شان” 
�ملو�طنني  و�أن  �لأر����س،  على  عملياً  �لتهديد  ذل��ك  ي�شكل 

�لأمريكيني قد يتعر�شون لنتقام هذه �جلهة.

 وعود طالبان
�إىل  بالدها  بعدم حتول  تعهدت  قد  وكانت حركة طالبان 
بوؤرة للتنظيمات �ملُتطرفة، ل �شيما �لتي ُتهدد دول �جلو�ر 
ب��اأن��ه ك��ان ثمة �شقاق  �ل���دويل. م��ذك��رة  �أو �لأم���ن و�ل�شالم 
�ل��دو�م، لأنهم مل  كبري بني �حلركة ومقاتلي د�ع�س على 
يكونو� على وفاق يف �أي وقت.لكن �ملر�قبني كانو� ُي�شريون 
�إىل �لعالقات �لتقليدية �لتي كانت جتمع �حلركة بتنظيم 
�لقاعدة �أثناء ُحكمها لأفغان�شتان خالل �لأعو�م )1996-

2001( حينما حتولت �ملناطق �ملحكومة من طالبان �إىل 
�ملُتطرفة و�لتي تتبنى ما يعرف  �لتنظيمات  بوؤرة لتمركز 

�لأمني  و�خل��ب��ري  �لعاملية«.�لباحث  �جل��ه��ادي��ة  ب�”�لنزعة 
�لأفغاين متارغي ه�شدر�ن �شرح يف حديث مع �شكاي نيوز 
عربية تفا�شيل ما يتم تد�وله ب�شاأن تنظيم د�ع�س/خر�شان 
“منذ �شنو�ت كانت �حلكومة �ملركزية  يف �أفغان�شتان ر�هناً 
�ملناطق  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ع��ل��ى  �لفعلية  �ل�����ش��ي��ط��رة  ف��ق��دت  ق��د 
�لتنظيمات  وخُم��ت��ل��ف  �ل��ب��الد،  م��ن  و�جل��ن��وب��ي��ة  �لو�شطى 
�ملُتطرفة �لآ�شيوية كانت ت�شعى لأن تخلق موطئ قدم لها 

يف �أفغان�شتان، ل �شيما ذ�ت �لتوجهات �لإرهابية �لعاملية«.
و�أورد �أن حركة طالبان متكنت من �شر�ء ولء �لكثري من 
تلك �لتنظيمات، �إل �أن تنظيم د�ع�س، وبفعل �ل�شجة �لتي 
�أحدثها خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية يف �شوريا و�لعر�ق، فاإنه مل 
�ل�شتخبار�ت  وكانت  طالبان،  حركة  مع  ت�شوية  �أي��ة  ُيجر 
�لكثري  عن  ت�شمت  �ل�شابقة  للحكومة  �لتابعة  �لع�شكرية 
بينها  ���ش��د�م  ي��ح��دث  �أن  �ل��ن��ائ��م��ة، متمنية  خ��الي��اه��ا  م��ن 
وبني حركة طالبان، ومع حالة �لفو�شى �لر�هنة فاإن تلك 

�خلاليا �شارت نا�شطة حالياً«.

طالبان م�ضتفيدة
�ملتابعون لل�شاأن �لأفغاين �أ�شارو� �إىل ��شتفادة حركة طالبان 
�حلركة  ُتظهر  لأن��ه��ا  �مل��ت��د�ول��ة،  �ملعلومات  ه��ذه  مثل  م��ن 
كتنظيم و�شطي قادر و�شاعي �إىل مو�جهة �جلهات �شديدة 
�لتطرف، �لتي متلك �أدو�ت ونزعات لن�شر �لعنف يف خمتلف 
مناطق �لعامل، وهي قد ت�شتفيد من ذلك م�شتقباًل د�خلياً، 
�لأفغاين.وكان  �ملُجتمع  نظر  يف  �أنف�شها  متييز  خالل  من 
�أعلنت  �لتي  تنظيم د�ع�س/خر�شان و�حد�ً من �لتنظيمات 
عن نف�شها كفروع لتنظيم د�ع�س �ملركزي �لذي �شيطر على 
 .2014 �لعام  خالل  و�لعر�ق  �شوريا  من  و��شعة  مناطق 
فهذ� �لتنظيم كان ُيعلن عن نيته لقيادة �أعمال �لتنظيم يف 
�آ�شيا، ونفذ �لعديد من �لعمليات �لإرهابية يف ُكل  مناطق 

من باك�شتان وطاجك�شتان و�لهند.
ب��ني هذ�  �ل��ت��د�خ��ل  ���ش��دي��دة م��ن م�شتويات  ث��م��ة خم���اوف 
�لأول لهذ�  �ل���ع���ام  ف��ال��ق��ائ��د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م وح���رك���ة ط��ال��ب��ان، 
تنظيم  م��ق��ات��اًل يف  ك���ان  خ����ان(  �شعيد  �ل��ت��ن��ظ��ي��م )ح��اف��ظ 
طالبان-باك�شتان، ونائبه عبد �لروؤوف علي ز�دة كان بدوره 
ق�شف  يف  ُقتال  �للذين  نف�شها،  طالبان  تنظيم  يف  مقاتاًل 

�أمريكي خالل �لعام 2016.

»داع�س خرا�سان«.. الإرهاب يطل 
جمددا براأ�سه من اأفغان�ستان
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فورين بولي�سي: هذا هو �سكل حكومة طالبان املنتظرة
•• وا�شنطن-وكاالت

كيف �شتبدو حكومة طالبان �ملقبلة؟ �شوؤ�ل طرحته �ل�شحافية 
لني �أودونيل يف جملة “فورين بولي�شي” �لأمريكية، لت�شيف 
حلكم  �شخ�شاً   12 من  جمل�شاً  �شيوؤلفون  طالبان  ق��ادة  �أن 
من  �ملطيعني  �لأع�شاء  بع�س  على  و�شيعر�شون  �أفغان�شتان 
�حلكومة �ل�شابقة �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة، �لوز�ر�ت 
�لتي يختارونها لهم، يف �لوقت �لذي يكافحون فيه لت�شكيل 

�إد�رة يقبل بها �ملجتمع �لدويل.
�ل�شريك  هم،  �لقيادة  جمل�س  يف  �لأق��وى  �لثالثة  و�لرجال 
�مل��وؤ���ش�����س ل��ط��ال��ب��ان �مل���ال ع��ب��د �ل��غ��ن��ي ب�����ر�د�ر، و�مل���ال حممد 
كان  �ل��ذي  �مل��ال حممد عمر،  موؤ�ش�س �حلركة  يعقوب جنل 
�ل��ع�����ش��ك��ري، وخ��ل��ي��ل حقاين  �لن��ت�����ش��ار  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ور�ء 
�لأمم  و�شعته  و�ل��ذي  حقاين،  �شبكة  يف  �ل��ب��ارزة  �ل�شخ�شية 

�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة، على لو�ئح �لأرهاب.
وجت��ن��ب ه���ذه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���ع���ودة �إىل م��ن��ا���ش��ب مثل 
�لرئي�س، �أو حتى �لأمري، �للقب �لذي منح لقادة �شابقني يف 

طالبان، مبن فيهم �ملال عمر.
ل��ك��ن م��ث��ل ه����ذه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��ت��ف��ت��ح �ل���ب���اب لنز�عات 

نا�شئة  حركة  ي�شارع  �حلاكم  �ملجل�س  و�شتجعل  ف�شائلية، 
مناه�شة لطالبان، تتمركز يف و�دي بان�شري.

)�آب(،  �أغ�شط�س   15 يف  �أفغان�شتان  على  طالبان  و�شيطرت 
بعد حترك ع�شكري قادها �إىل كابول يف �أقل من �أربعة �أ�شهر، 
باتفاٍق  بايدن  جو  �لرئي�س  �لتز�م  بعد  طالبان  ن�شر  وج��اء 
�أبرمه �شلفه دونالد تر�مب، وتعهد مبوجبه ب�شحب �لوليات 
�ملتحدة كل جنودها بحلول 1 مايو )�أيار(. لكن بايدن مدد 

�ملوعد �لنهائي لالن�شحاب �إىل 31 �أغ�شط�س )�آب(.
ت��و�ف��ق��ي��ة وحت����اول ق��ي��ادة ط��ال��ب��ان �أن ت��ب��دو ت��و�ف��ق��ي��ة قدر 
�لإمكان، وفق م�شادر متعددة، بينها م�شادر موؤيدة للحركة 
و�أخ��رى معار�شة لها. وب��د�أت �ملحادثات فعاًل مع ما ي�شمى 
جمل�س �لتن�شيق، �لذي �شكله �لرئي�س �ل�شابق حميد كرز�ي، 
وعبد�هلل عبد�هلل وزير �خلارجية �ل�شابق �لذي �شبق �أن قاد 
�لدين  وقلب  مثمرة،  غ��ري  حم��ادث��ات  �إىل  �حلكومي  �ل��وف��د 
حكمتيار �أمري �حلرب �ل�شابق، �ملقرب من طالبان و�ل�شلطات 

�لباك�شتانية �لتي مولت �حلركة على مدى عقدين.
بقبول دويل هو  �لفوز  �إىل  �ل��ر�م��ي  �مل�شعى  ه��ذ�  وج��زء من 
م��ن موؤيدي  �لإن��ت��ق��ام  �إىل  ت�شعى  ل��ن  �أن��ه��ا  �دع����اء ط��ال��ب��ان 
�حلكومة �ل�شابقة �أو من �لد�عني �إىل �للتز�م باحلقوق �لتي 

يكفلها �لد�شتور، وبينها منح �ملر�أة حقوقاً مت�شاوية، وحرية 
�لتعبري، و�حرت�م حقوق �لإن�شان.

ويتوقع �أن ي�شل بر�د�ر ويعقوب، �إىل �لق�شر �جلمهوري يف 
با�شم �حلركة  �ملتحدث  �أي��ام، وفق ما قال  كابول يف غ�شون 

�شهيل �شاهني لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية.
ويف كابول، بقيت �شفار�ت رو�شيا، و�ل�شني، و�إير�ن، وباك�شتان 
�أن  للحركة  ميكن  �ل���ذي  �ل��دع��م  على  م��وؤ���ش��ر  يف  مفتوحة، 
حت�شل عليه يف �لوقت �لذي ت�شعى فيه �إىل �عرت�ف دويل. 
�إىل دع��م من  �أي�����ش��اً  وق���ال �أح���د �مل�����ش��ادر �إن ط��ال��ب��ان ت�شعى 
تركيا.وقال م�شدر مقرب من بر�در ويعقوب، �إنهما يرغبان 
جنل  م�شعود،  �أحمد  �حلاكم  �ملجل�س  ع�شوية  ت�شمل  �أن  يف 
�غتيل  �ل��ذي  م�شعود  �شاه  �أحمد  لطالبان  �ملناه�س  �لقائد 
11 �شبتمرب )�أيلول( يف �لوليات  قبل يومني من هجمات 
�أحمد  �أن  �إذ  م�شتبعد،  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن  ي��ب��دو  لكن  �مل��ت��ح��دة. 
كابول،  �لقريبة من  بان�شري  و�دي  �شكل مقاومة يف  م�شعود 
�ملنطقة �لتي بقيت خارج نفوذ طالبان عندما حكمت �حلركة 
بني 1996 و2001. وتقول م�شادر قريبة من م�شعود �إنه 

�شيو��شل هذ� �لنهج.
ويف �لوقت نف�شه، تو�جه جهود طالبان لتعزيز نفوذها على 

يف  ن�شاأت  �لتي  فطالبان  �لف�شائل.  بني  ن��ز�ع��ات  �حلكومة، 
جنوب �لبالد، و�لتي يهيمن عليها �لب�شتون �أف�شحت �ملجال 
�أوزب���ك وط��اج��ي��ك. كما لعبت  ق��ادة  �أم���ام جيل جديد ي�شم 

�شبكة حقاين دور�ً بارز�ً يف �إخ�شاع كابول.
ورغم �ل�شيطرة �شبه �لكاملة لطالبان على �لبالد، فاإن على 
�أن  قبل  �لأق��ل  على  �أ�شهر  ثالثة  �لنتظار  �ل��دويل  �ملجتمع 

تفيد  ما  وفق  ديبلوما�شياً،  �عرت�فاً  طالبان  بنظام  يعرتف 
م�شادر قريبة من �حلكومة �ل�شابقة وطالبان.

�حلمر�ء  �خل��ط��وط  �إن  حكمتيار  م��ن  ق��ري��ب  م�شدر  وق���ال 
يجب �أن تكون “�حلفاظ على �جلمهورية، و�إجر�ء �نتخابات، 

وحقوق �لإن�شان، وحقوق �ملر�أة، وحرية �لتعبري«.
لكنه رجح �أل تو�فق طالبان على معظم هذه �ملطالب.

   مينح هذ� �ل�شتطالع على �لتو�يل 
�لبالد،  يف  �لرئي�شيتني  للقوتني 
�ل��ل��ت��ني ق��ادت��ا �أمل��ان��ي��ا ع��ل��ى �لتو�يل 
منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، 
نو�يا  من  باملائة  و22  باملائة   23
�ل�شرت�كيون  وح��ق��ق  �ل��ت�����ش��وي��ت. 
�لدميقر�طيون �رتفاًعا مفاجًئا يف 
�لذين  وهم  قليلة،  �أ�شابيع  غ�شون 
�لآن  ح���ت���ى  ذروت����ه����م  ت���ت���ج���اوز  مل 
منحهم  ومت  ب��امل��ائ��ة،   15 ح����و�يل 
�لثالث خلف  �ملركز  ب�شكل منهجي 
�خل�شر )�لذين تر�جعو� �لآن �إىل 
يبقى �شمن  م��ا  وه��و  ب��امل��ائ��ة،   18

هام�س �خلطاأ(.
   لقد عاد زعيم �حلزب �ل�شرت�كي 
من  �شولتز  �أولف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
ب���ع���ي���د. وب���ال���ف���ع���ل، ي��ن��ط��ب��ق ه���ذ� 
�حلزب  زعيم  على  ا  �أي�شً �لنبعاث 
�ل���ش��رت�ك��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �لذي 
لي�س �شوى نائب �مل�شت�شارة �لأملانية 
�أجن����ي����ال مريكل  م���ال���ي���ة  ووزي��������ر 
�مل�شتوى  ع��ل��ى   :2018 ع���ام  م��ن��ذ 
�ل�����ف�����ي�����در�يل، ك������ان �مل���ح���اف���ظ���ون 
�لدميقر�طيون  و�ل����ش���رت�ك���ي���ون 
�أر�د  ل��و  حتى   2013 منذ  حلفاء 
�لأخري، بعد هزميته يف �لنتخابات 
�لأخ���رية ع��ام 2017، �ل��ع��ودة �إىل 

�ملعار�شة.
    ن����ع����م، ع������اد ع����م����دة ه���ام���ب���ورغ 
�ل�����ش��اب��ق م��ن ب��ع��ي��د: ف��ق��د ف�شل يف 
�ل�شرت�كي  �حل����زب  رئ��ا���ش��ة  ت���ويل 
ع����ام  ن����ه����اي����ة  �ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي يف 
2019، حيث و�جه ثنائًيا م�شنًفا 
ع��ل��ى �ل��ي�����ش��ار �أك���رث م��ن��ه، و��شطر 
�إد�رة  �إىل  �أمل���ان���ي���ا  مل���ال���ي���ة  ك����وزي����ر 
�شخمتني،  م��ال��ي��ت��ني  ف�شيحتني 
لكن  و”كوميك�س”.  “و�يركارد” 
جديته وقدرته على �حلكم، عندما 
�لتحفيز  ح��زم��ة  على  ي�شرف  ك��ان 
هي  �لأمل���اين،  لالقت�شاد  �ل�شخمة 
“�إنه  �لآن.  ب��ال��ث��ن��اء  حت��ظ��ى  �ل��ت��ي 
�ل�شرت�كي  �حل�����زب  يف  �ل���وح���ي���د 
�لعيار  ميتلك  �ل��ذي  �لدميقر�طي 
�أث��ب��ت جد�رته”،  وق���د  �ل��ف��ي��در�يل 
باحثة  ب���ورج���و�،  �إي��ز�ب��ي��ل  تلّخ�س 
موؤ�ش�شة  �أمل��ان��ي��ا،  يف  ومتخ�ش�شة 

من�شة تند�م-�أوروبا
�مل�شيحي  �لحت�����اد  ل����  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
�لدميقر�طي بقيادة �أرمني ل�شيت، 
ت�شتمر �ملحنة. و�إذ� مت تاأكيد ذلك يف 
�ليمني  �شقوط  ف��اإن  �شهر،  غ�شون 
�شيكون  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل�����ش��ي��ح��ي 
م���ذه���اًل. ق��ب��ل ع����ام، ك����ان �لحت����اد 
�مل�����ش��ي��ح��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�حل���زب 
�ل�شقيق �لبافاري، �لحتاد �مل�شيحي 
�لجتماعي، يبحر�ن بني 35 و40 
باملائة من نو�يا �لت�شويت. وبد� �أن 
خالفة �أجنيال مريكل، �لتي كانت 
�أن وليتها   2018 �أعلنت عام  قد 
موؤكدة.  �لأخ��رية،  �شتكون  �لر�بعة 
�ل �ن حملة زعيمه �أرمني ل�شيت، 
�أقرب  هي  �ملا�شي،  �أبريل  يف  �ملعنّي 

�إىل جحيم.
رئ����ي���������س �لحت�������اد  ك�������ان ع����ل����ى      
يو�جه  �أن  �لدميقر�طي،  �مل�شيحي 
زعيم  م���ن  ���ش��دي��دة  م��ن��اف�����ش��ة  �أوًل 
�لجتماعي  �مل�����ش��ي��ح��ي  �لحت��������اد 
ماركو�س �شودر، �لذي كان يتناف�س 

للناخبني،  �لكبري  �لرتباك  تعك�س 
ي���ع���رف���ون حتى  م��ن��ه��م ل  وك���ث���ري 
وم���ن  �شي�شوتون”.  مل����ن  �لآن 
على  ق��ادر  �أح��د  “ل  نظرها  وجهة 
ذلك”.  بعد  �شيحدث  مب��ا  �لتكهن 
��ا، على  و���ش��ي��ت��وق��ف ك��ل ���ش��يء �أي�����شً
�ملو�شوعات �لتي �شتظهر من جديد 
26 �شبتمرب. بعد  من �لآن وحتى 
�ملناخ،  وحتدي  �لفي�شانات  �شدمة 
�أفغان�شتان  م�شري  يكون  �أن  ميكن 

و�لالجئني و�حًد� منها.
�إرباك  يف  �لت�شويت  نظام  يزيد     
ل  �أملانيا،  ففي  �لنتخابات.  ق��ر�ءة 
يكفي �لفوز بالنتخابات �لفيدر�لية 
�أوًل ت�شكيل �ئتالف  للحكم: يجب 
�لبوند�شتاغ،  يف  �لأغلبية  ل�شمان 
جمل�س �ل��ن��و�ب �لأمل���اين �ل��ذي يتم 
جت��دي��ده يف ه��ذه �لن��ت��خ��اب��ات. �ل 
�لتاريخية،  �لأح�������ز�ب  ���ش��ع��ف  �ن 
-خم�س  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  و�نهيار 
10 باملائة من  �أكرث من  قوى لها 
�ل��ت�����ش��وي��ت -���ش��ي��ع��ّق��د نتائج  ن��و�ي��ا 
و�لتوقعات  ق���ل���ي���اًل.  �مل���ف���او����ش���ات 
�ملقاعد  �أغ��ل��ب��ي��ة  �حل��ال��ي��ة ل مت��ن��ح 
لكتلتني فقط، مبا يف ذلك يف حال 
“حتالف كبري” جديد بني �لحتاد 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �مل�����ش��ي��ح��ي و�حل���زب 
�ل����ش���رت�ك���ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي. فهل 
�شرورًيا،  �لثالثي  �لتفاق  �شيكون 
مع �خل�شر �أو مع ليرب�ليي �حلزب 

�لليرب�يل �لدميقر�طي؟
ا �أن �لنتخابات     يجب �أن نتذكر �أي�شً
�لوطنية مقيدة بالنظام �لنتخابي 
ب���اأمل���ان���ي���ا، و�ل������ذي يجمع  �خل���ا����س 
يف  �ملبا�شر  �ل��ف��ردي  �لت�شويت  بني 
�لن�شبي.  و�لت�شويت  و�ح��دة  جولة 
ويتم توزيع �ملقاعد يف �لبوند�شتاغ 
وفًقا لنتائج �لأح��ز�ب يف كل ولية 
�أن  16 )ب�شرط  �ل���  �ل��ولي��ات  م��ن 
على  باملائة   5 على  �حل�شول  يتم 
�لأق��ل من �لأ���ش��و�ت على �مل�شتوى 
�ملقاعد  ن�شف  �ن  غ��ري  �ل��وط��ن��ي(. 
�لذي  للمر�شح  م�شبقا  خم�ش�شة 
ي��ت�����ش��در ك���ل د�ئ������رة م���ن �ل���دو�ئ���ر 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ب��ال��غ ع��دده��ا 299 
د�ئرة. و�لن�شف �لآخر، �لغري متاح 
باأغلبية �لأ�شو�ت، يكمله �ملر�شحون 

�ملوجودون يف �لقو�ئم �لإقليمية.
   مثال: يتم متثيل بافاريا ب� 90 
نائًبا على �مل�شتوى �لفيدر�يل )45 
منتخًبا  و45  �ل��دو�ئ��ر  يف  منتخًبا 
حزب  ح�شل  و�إذ�  �ل��ق��و�ئ��م(.  على 
ما على 40 باملائة من �لأ�شو�ت يف 
�شي�شتفيد  فاإنه  �لثاين،  �لت�شويت 
من 40 باملائة من �ملقاعد من بني 

90 �ملعرو�شة، �أي 36.
 45 30 م��ن  ك���ان ق��د ج��م��ع   و�إذ� 
من  ف�شي�شتفيد  �نتخابية،  د�ئ���رة 
6 م�شوؤولني منتخبني �آخرين من 
�لقو�ئم. من ناحية �أخرى، �إذ� فاز 
�ملقاعد  �أكرث من  �نتخابية  بدو�ئر 
�لتي يحق له �حل�شول عليها )على 
 ،)36 �أ���ش��ل  40 م��ن  �مل��ث��ال  �شبيل 
�ملمثلني  ب����ه����وؤلء  ي��ح��ت��ف��ظ  ف���اإن���ه 
�ملنتخبني، حتى لو كان ذلك يعني 
للمقاعد يف  �لإجمايل  �لعدد  زيادة 

�لبوند�شتاغ.
عن لو جورنال دي دميان�س

�لنتخابات  ل��ه��ذه  تر�شيحه  ع��ل��ى 
حتى  ي��������ز�ل،  ول  �ل����ف����ي����در�ل����ي����ة. 
ل�شيت  م���ن  �شعبية  �أك����رث  �ل���ي���وم، 
زعيم  �شاعف  ث��م  ناخبيهما.  ب��ني 
�لفادحة،  �لأخ��ط��اء  �لو�شط  مي��ني 
�لأدبية  بال�شرقة  �تهامات  وطالته 

�أنالينا  �مل�شاركة  �لرئي�شة  ب��ق��ي��ادة 
ا �رتكبت �أخطاء  �أي�شً بربوك، وهي 
�لأدبية،  بال�شرقة  ومتهمة  فادحة 

يعرف �نح�شار� منذ ذلك �حلني.
�أن  �إىل  ب��ورج��و�،  �إيز�بيل     وت�شري 
�ل�����ر�ي،  ����ش��ت��ط��الع��ات  “حتركات 

ج���دل ب��ع��د ت�����ش��وي��ره وه���و يقهقه 
خالل زيارة لل�شحايا.

    ���ش��ه��ر �أخ����ري م���ن �حل��م��ل��ة غري 
م���وؤك���د ب�����ش��ك��ل خ���ا����س. وم���ع �أكرث 
�أ���ش��اب��ي��ع م���ن �حلملة  �أرب����ع����ة  م���ن 
�أي  يح�شم  مل  �مامهم،  �لنتخابية 

حول كتاب. وخ�شو�شا، فاإن �إد�رته 
ل��ل��ف��ي�����ش��ان��ات �مل��م��ي��ت��ة يف ي��ول��ي��و يف 
�لنتقاد�ت  �أث���ارت  �لتي  ه��ي  �أملانيا 
�أكرث  �إح��دى  �شده، فهو على ر�أ���س 
�لر�ين  ���ش��م��ال  ت�������ش���رًر�،  �مل��ن��اط��ق 
�شجله  �ىل  و�أ����ش���اف  -و���ش��ت��ف��ال��ي��ا. 

-�لحت���اد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل�شيحي 
تر�جع  �أول  �لجتماعي،  �مل�شيحي 
�لربيع،  يف  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  يف 
ل�شالح دفعة جيدة حلزب �خل�شر، 
وعلى  ذل���ك.  بعد  يتعافى  �أن  قبل 
�ل��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، ف�����اإن �خل�شر 

�ل�شيا�شية  بالن�شبة لالأحز�ب  �شيء 
نو�يا  ت��ت��ق��ّل��ب  ح���ي���ث  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لبلد  ب�����ش��رع��ة يف ه���ذ�  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�لذي مل يعد معتاًد� على �ن يعي�س 

حملة متقلبة بهذه �حلدة.
����ش���ه���د �حت���������اد �لحت�������اد  ل����ق����د     

- ال�سعود املفاجئ لال�سرتاكيني الدميقراطيني يقلب الو�سع راأ�ًسا على عقب

- يزيد نظام الت�سويت من اإرباك قراءة النتخابات, ففي 
اأملانيا, ل يكفي الفوز بالنتخابات الفيدرالية للحكم

- حتركات ا�ستطالعات الراأي تعك�س الرتباك الكبري 
للناخبني, وكثريون ل يعرفون ملن �سي�سوتون

مع�ضكر مريكل يف ماأزق، و�ضحوة ال�ضرتاكيني: 

اأملانيا: ما يجب معرفته قبل �سهر من النتخابات...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

النتخابات  م��ن  واح���د  �ضهر  قبل  اأمل��ان��ي��ا،  يف       
اأجنيال  خليفة  تعيني  اإىل  تهدف  التي  الفيدرالية 

ال�ضرتاكيني  اأن  ل��ل��راأي  ا�ضتطالع  اأظ��ه��ر  م��ريك��ل، 
لأول  املحافظني  على  يتقدمون  الدميقراطيني 
مرة... نادرا ما كانت نتيجة انتخابات غري متوقعة 
لال�ضرتاكيني  املفاجئ  ال�ضعود  ال�����ض��ك��ل.     بهذا 

انها  عقب.  على  راأ�ًضا  الو�ضع  يقلب  الدميقراطيني 
لالنتخابات  النتخابية  احلملة  يف  حتول  نقطة 
نح احلزب  الفيدرالية يف 26 �ضبتمرب: لأول مرة، ميمُ
ا�ضتطالع  يف  ال�ضدارة  الدميقراطي  ال�ضرتاكي 

امل�ضيحي  الحت��اد  املحافظ،  الحت��اد  قبل  للراأي، 
الجتماعي  امل�ضيحي  ال��دمي��ق��راط��ي-الحت��اد 
تي  “ار  ل�ضتطالع” فورزا” لقنوات  وفًقا  مبا�ضرة، 

الثالثاء.  يف” بّث  “ان-تي  ال” و 

�ل�شرت�كي �لدميقر�طي �أولف �شولتز يت�شدر نو�يا �لت�شويتهل ي�شارك �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي يف �لئتالف �حلاكم؟

مع�شكر مريكل يعاين�خل�شر يرت�جعون

•• هافانا-اأ ف ب

تخّفف زيارة �ملهّرج عبء �لنتظار عن �أغاتا، �بنة �لأعو�م �ل�شبعة �لتي تلّقت 
�جلرعة �لثالثة و�لأخرية من لقاح “�شوبري�نا” �لذي جتّربه كوبا حلماية 
بال�شحك  �لعر�س  مع  �ل�شغرية  �لفتاة  كوفيد-19.وتتفاعل  من  �لأطفال 
�أماند�  �ل��ك��ربى  �شقيقتها  �إليها  وتنظر  ح��ر�رت��ه��ا.  ُتقا�س  ح��ني  يف  و�ل��غ��ن��اء، 
ميدينا )16 عاما( �لتي ترغب يف در��شة �لهند�شة �ملعمارية بفرح و�رتياح. 
ما  و�لبع�س  كورونا  فريو�س  من  “عانو�”  �آخرين  �أطفال  �أن  تك�شف  وه��ي 
ز�لو� متاأّثرين باملر�س.ولهذ� �ل�شبب بالتحديد، “�أردنا �مل�شاركة يف �لتجربة 
م�شت�شفى  �لفتاة من  تقول  ما  على  معنا”،  �لأم��ر  كي ل يحدث  �ل�شريرية 
�إىل  �ل�شقيقتان  �ن�شّمت  حيث  هافانا  يف  لالأطفال  ماركيز  مانويل  خ��و�ن 

ثالثة  ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  ومر�هقا  طفال   350 ت�شمل  �لتي  �لتجربة 
�عو�م و18 عاما.ويف هذ� �لبلد �لبالغ عدد �شكانه 11،2 مليون ن�شمة حيث 
�أغلقت �ملد�ر�س جمّدد� يف كانون �لثاين/يناير بعد فتحها لفرتة وجيزة يف 
جمموعها  بلغ  �إذ  �لإ�شابات،  يف  مقلق  �رتفاع  ل  ي�شجَّ  ،2020 �لعام  �أو�خ��ر 
602526، �أدت 4710 من بينها �إىل وفيات.وتك�شف �أغاتا عن �ملكان �لذي 
تلّقت فيه �جلرعة �لثالثة على ذر�عها �لي�شرى، وفق خّطة تقوم على لقاحني 

مطّورين حمليا هما “�شوبري�نا 2” و”�شوبري�نا بال�س«.
�لوحيد يف  �لبلد  “عبد�هلل”  ��شم  �آخ��ر حتت  لقاحا  �لتي ط��ّورت  وُتعّد كوبا 
مل  وه��ي  كوفيد-19  �شّد  �خلا�شة  لقاحاته  �شنع  �ل��ذي  �لالتينية  �أمريكا 

حتظ بعد مبو�فقة من منظمة �ل�شحة �لعاملية.
3،12 ماليني �شخ�س، وهو جمموع  �للقاح حل��و�يل  �ل�شلطات  وّف��رت  وقد 

�ل�شكان  % من   70 �ملتمثل يف تطعيم  ي��ز�ل بعيد� عن �لهدف �لأ�شا�شي  ل 
�ملوؤّهلني  �ملو�طنني  كّل  تلقيح  �إىل  تطمح  وهي  �آب/�أغ�شط�س.  نهاية  بحلول 

لذلك بحلول نهاية 2021.
�لتجهيز�ت و�لأدوي��ة �لالزمة. وقد  �إىل  �إىل حّد بعيد  �لبلد يفتقر  �أن  غري 
�مل���ّرة من  ه��ذه  ج��دي��دة،  هبة  �أخ���ري�ً  ماركيز  مانويل  خ��و�ن  تلّقى م�شت�شفى 
على  �لرئي�شي  �لقّيم  كوبا،  رينالدو  بريطانيا.ويعرب  يف  �لكوبيني  جمعية 
�لتجربة �ل�شريرية �خلا�شة بالأطفال، عن �أمله. وهو يقول “نحن مقتنعون 
�إىل  بالن�شبة  حقيقة  ي�شتحيل  حلم  وه��و  ب��ال��ن��ج��اح.  �شتكّلل  �لتجربة  ب���اأن 

م�شّدد� على “�ملتابعة �لدقيقة” للم�شاركني يف �لتجربة. �أطفالنا”، 
�لأطفال  �ملهّم جّد� حماية  “من  �لكوبية،  �ل�شحية  �ل�شلطات  �إىل  وبالن�شبة 
“تويّف  �لبلد،  توؤّكد زميلته ياري�شت ديلغادو.ففي  على ما  من هذ� ملر�س”، 

�أطفال �أو كانو� يف حالة حرجة” ب�شبب فريو�س كورونا �مل�شتجّد، “لذ� يعكف 
�لعلماء)...(على حماية” هذه �لفئة من �ل�شكان.

و�أظهرت �أرقام �أ�شدرتها وز�رة �ل�شحة يف مطلع �آب/�أغ�شط�س �أن 95100 
قا�شر �أ�شيبو� بوباء كوفيد-19 يف كوبا و�شبعة ق�شو� من جّر�ئه.

وكثرية هي �لبلد�ن �لتي �ختارت تلقيح �لأطفال �عتبار� من �لثانية ع�شرة 
ت�شكل  �شريرية  �أخ��رى على جت��ارب  دول  �لعمل ج��اٍر يف  �أن  �لعمر، غري  من 
�أولد�ً �أ�شغر �شّنا.ففي �ل�شني، �أعلنت �شركة “�شينوفاك” �لدو�ئية �أنها تتهياأ 
لتلقيح �لأطفال �عتبار� من �لثالثة من �لعمر، يف حني بات ميكن يف �إ�شر�ئيل 
�بتد�ء من �لأول من �آب/�أغ�شط�س تطعيم �لأطفال �لذين ترت�وح �عمارهم 
بني خم�شة �أعو�م و11 �شنة و�ملعّر�شني مل�شاعفات خطرة يف حال �إ�شابتهم 

بكوفيد-19.

 جت���ربة �سري��رية يف كوب����ا حلم���اية الأطف���ال م���ن ك���وفيد- 19 



اجلمعة   27  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13325  
Friday    27   August   2021   -  Issue No   13325

12

عربي ودويل
اجلي�س اللبناين ينت�سر يف منطقة ب�سمال البالد

••  بريوت-رويرتز

�إن  �أم�����س �خلمي�س  �أم��ن��ي   ق��ال م�شدر 
ن�شر قو�ت يف منطقة  �للبناين  �جلي�س 
�ثنني هذ�  �شهدت مقتل  �لبالد  ب�شمال 
�أح��د�ث عنف ب�شبب خالف  �لأ�شبوع يف 

على قطع �لأ�شجار.
�آل��ي��ة ثقيلة  �أ���ش��ل��ح��ة  �أن  �مل�����ش��در  وذك����ر 
وقذ�ئف �شاروخية ��شُتخدمت يف �أعمال 
�لعنف �لتي وقعت بني �أفر�د من قريتي 
ذ�ت  �ملنطقة  يف  وفنيدق  �لعتيقة  عكار 

�لأربعاء.  �لأول  �أم�س  �ل�شنية  �لأغلبية 
و�شاد �لهدوء �أم�س �خلمي�س.

ويوجد تاريخ من �لعد�ء بني �جلانبني.
�نعد�م  م��ن خم���اوف  �ل��ع��ن��ف  ه���ذ�  وز�د 
�لأمن يف لبنان �لذي ي�شهد حالة فو�شى 

متفاقمة ب�شبب �لنهيار �لقت�شادي.
وق���ال �مل�����ش��در �إن���ه ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 
�ل��و�ق��ع��ة ل ت��رت��ب��ط ع��ل��ى ن��ح��و مبا�شر 
بالأزمة �ملالية فاإنها تظهر �أن “�لدولة 

تفقد هيبتها«.
�حلريري  �شعد  �ل�شني  �ل�شيا�شي  وذك��ر 

�أن  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�س  م�شاء  بيان  يف 
�أن تتوقف، وحث على  �ل��دم لبد  �إر�ق��ة 
�شبيال  �ل�شالح  “��شتخد�م  �لتوقف عن 

للحو�ر بني �لأخوة«.
وي�شهد لبنان يف �لآونة �لأخرية حو�دث 
بينها  م��ن  ب��اأم��ور  تتعلق  ي��وم��ي��ا  �أم��ن��ي��ة 
�لوقود، �إذ �أدت �لأزمة �ملالية �إىل نق�س 
ح��اد يف �لإم����د�د�ت، وه��و ما �أف�شى �إىل 
�لبنزين  ب�شبب  وم�شاحنات  مو�جهات 
و�لديزل. كما تتعر�س �شاحنات �لوقود 

للنهب �أي�شا.

فرن�سا تدين اأفغانيا بعد اأيام على اإجالئه من كابول 
•• باري�ض-اأ ف ب

ق�شت حمكمة فرن�شية بال�شجن ع�شرة �أ�شهر مع وقف 
�ملر�قبة  �شروط  �نتهاك  بتهمة  �أفغاين  بحق  �لتنفيذ 
�ملفرو�شة عليه، بعد �أيام على �إجالئه من كابول عقب 

�شيطرة حركة طالبان على �ل�شلطة.
و�لأفغاين �أحمد م. و�حد من خم�شة �أ�شخا�س و�شعو� 
قيد �ملر�قبة بعد و�شولهم �إىل فرن�شا يف �إطار حتقيق 

ب�شاأن عالقات مع طالبان.
رغم  ط��ال��ب��ان  حل�شاب  عمل  �آخ���ر  رج��ال  ب���اأن  وي�شتبه 
م�شاعدته فرن�شا يف �إجالء رعايا فرن�شيني و�أفغان يف 

خطر. وو�شعت �ل�شلطات �لفرن�شية هذ� �لرجل و�أربعة 
بينهم  وم��ن  منه  مقربني  تعتربهم  �آخرين  �أ�شخا�س 

�أحمد م. قيد �ملر�قبة يف وقت �شابق هذ� �لأ�شبوع.
على  �شارمة  قيود  فر�س  �ملر�قبة  ���ش��روط  وتت�شمن 
�لأربعاء  متاأخرة  �شاعة  يف  حمكمة  د�ن��ت  وق��د  �لتنقل 
�ملا�شي بخرق  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  و���ش��ل  �ل���ذي  م.  �أح��م��د 
هذ� �ل�شرط. و�أحمد م. �لذي يقول �إنها كان مدعيا يف 
�فغان�شتان قبل �أن ي�شتاأنف در��شة �حلقوق، ُطلب منه 
عدم مغادرة حي ن��و�زي لو غر�ن يف باري�س حيث كان 

يقيم مع زوجته وطفلته وعدد من �أفر�د �لعائلة.
ك��ان يعاين  دو�ء لأن��ه  ���ش��ر�ء  �أر�د  �إن��ه  وق��ال للمحكمة 

من �شد�ع وتقيوؤ منذ و�شوله فرن�شا. ويف ت�شريحات 
�إن���ه حل��ق رج��ال يقيم يف نف�س  ق��ال  �أح��ي��ان��ا،  م�شو�شة 
دون  من  �لأدوي���ة  تلك  له  ي�شرتي  �أن  عر�س  �لفندق، 
�لرجل  باري�س. وقال  �إىل و�شط  �أنه متوجه  �أن يدرك 
�لآخر للمحققني �إن �أحمد م. طلب منه مر�فقته �إىل 
�أي�شا  م.  �أحمد  و�شدد  هاتفية.  �شر�ئح  ل�شر�ء  باري�س 

على �أنه مل يكن مدركا للقيود �ملفرو�شة عليه.
تتعلق  ل  “�لق�شية  �و�ك��ن��ني  �لي�س  حماميته  وق��ال��ت 
ب��ل تتعلق  ف��رن�����ش��ا،  ب��وج��ود )عن�شر م���ن( ط��ال��ب��ان يف 
برجل فر من بلده مع زوجته وطفلته �لبالغة ثالثة 

�أ�شهر” و�عتقل لأنه “ذهب �إىل �ملتجر«.

هولندا توقف عمليات الإجالء من مطار كابول
•• الهاي-اأ ف ب

�أعلنت �حلكومة �لهولندية �أنها �شتوقف عمليات 
�لإجالء من مطار كابول �أم�س �خلمي�س بعدما 
�ملطار  �لأم��ريك��ي��ة م��غ��ادرة  �ل��ق��و�ت  طلبت منها 
قبل �ن�شحابها �ملرتقب منه، وقد و�شفت �لأمر 
�لتخلي  “�شيتم  �أ�شخا�شا  لأن  “موؤمل”  ب��اأن��ه 
بتجّنب  له���اي  تن�شح  ذل���ك،  ع��ن��ه��م«.مب��و�ز�ة 

�لتوّجه �إىل مطار كابول لدو�ع �أمنية.
وقالت وزيرتا �خلارجية و�لدفاع يف ر�شالة �إىل 
�لربملان �إن “هولند� تبلغت �ليوم من �لوليات 

�ملتحدة �أن عليها �لرحيل و�شتنظم على �لأرجح 
�آخر �لرحالت لحقا خالل �لنهار«.

و�لدفاع  كاغ  �شيغريد  �خلارجية  وزيرتا  وقالت 
�لأمر  لأن هذ�  موؤملة  “�إنها حلظة  بيلفلد  �أن��ك 
�أخري�،  �لتي بذلت  �لكبرية  يعني، رغم �جلهود 
�أن  حّقهم  من  �أ�شخا�س  عن  �لتخلي  �شيتم  �أن��ه 

يتم �إجالوؤهم �إىل هولند�«.
و�شتقل �لرحالت �لأخرية �أم�س �خلمي�س طاقم 

�ل�شفارة �لهولندية وبعثة ع�شكرية �إىل كابول.
�ملمكنة  �جل��ه��ود  ك��ل  “بذلت  �لر�شالة  وبح�شب 
�ملوجودين  �لأ�شخا�س  مئات  م�شاعدة  �أجل  من 

حاليا د�خل حرم �ملطار لكي ي�شتقلو� �لرحالت 
�ملقررة �ليوم«.

�شي- “هريكوليز  ط���ر�ز  م��ن  ط��ائ��رة  و�شتبقى 
130” يف �ملنطقة للحالت �لطارئة.

�لأمريكي  �ل��ط��ل��ب  �أن  �ل���وزي���رت���ان  و�أو���ش��ح��ت 
مبغادرة �ملطار قبل 31 �آب-�أغ�شط�س جاء لأنه 
باأعد�د  �أمريكية  و�أعتدة  جنود  �إج��الء  “يتعنّي 

كبرية قبل �أيام قليلة من هذ� �ملوعد«.
كما �أُخذ يف �لعتبار “�لتدهور �ل�شريع للو�شع 
�لأمني” يف حميط �ملطار حيث حّذرت و��شنطن 

وحلفاوؤها من تهديد �إرهابي.

•• بريوت-وكاالت

“�ملجل�س  يف  �ل�شيا�شي  �لكاتب  ق��ال 
بول  كاون�شل،  �تالنتك  �لأطل�شي” 
�للبنانيني  �ل�شيا�شيني  �إن  ج���اد�هلل 
لبنان،  ب��ان��ه��ي��ار  ي�����ش��م��ح��ون  �ل���ذي���ن 
ي��اأم��ل��ون �حل�����ش��ول ع��ل��ى �أك����رب قدر 
باأقل  �ل��دول��ي��ة،  �مل�شاعدة  م��ن  ممكن 

قيود ممكنة.
وك���ت���ب ج�����اد�هلل �أن�����ه �أم�����ام �لأزم�����ات 
�نقطاع  �لتي يعاين منها لبنان، من 
و�نهيار  �ل����وق����ود،  و���ش��ح  �ل��ك��ه��رب��اء، 
�لقطاع �ل�شحي مع �أزمة كورونا، قد 
يعتقد �ملرء �أن �ل�شيا�شيني �للبنانيني 
�����ش����ي����دف����ع����ون ل���ت�������ش���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة 
ت��ك��ن��وق��ر�ط  ق���ادرة على �لأق���ل على 
لإنقاذ  �لإ����ش���الح���ات  ب��ع�����س  مت��ري��ر 

�لبالد من �لنهيار.
�أي  �مل�����ش��ك��ل��ة، لأن  ت��ك��م��ن  ول��ك��ن ه��ن��ا 
�لأوليغار�شيني  �شت�شلب  �إ�شالحات 
�شلطاتهم.  ل��ب��ن��ان  يف  �ل��ط��ائ��ف��ي��ني 
�للبنانيني  �ل�شيا�شيني  ف��اإن  ولذلك 
بينما  ل���ب���ن���ان  ب���ان���ه���ي���ار  ي�����ش��م��ح��ون 
ي��اأم��ل��ون �حل�����ش��ول ع��ل��ى �أك����رب قدر 
باأقل  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة  ممكن م��ن 

قدر من �لقيود.

اإهدار الأموال نتيجة الف�ضاد
ومنذ نهاية �حلرب �لأهلية �للبنانية 
دولية  م��وؤمت��ر�ت  ُعقدت   ،1990 يف 
كبرية للم�شاعدة يف �إنقاذ �لبالد من 

م�شاكلها �لقت�شادية �ملزمنة.
�حلرب  من  عاماً  ع�شر  خم�شة  وبعد 
�إ�شر�ئيل،  مع  و�ل�شر�عات  �لأهلية، 
�مل�شاعد�ت  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  ح�شل 
�إذ  متا�شكه،  على  �حل��ف��اظ  �أم��ل  على 

مل يرغب �أح��د يف روؤي��ة �لبلد �شاحة 
نز�ع �إقليمي مرة �أخرى.

 170 �أن  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  وُت�����ش��ري 
�ملالية  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار 
قدمت للبنان من موؤيديه �ملختلفني 
منذ نهاية �حلرب �لأهلية، وهي �أكرب 
من حجم �مل�شاعد�ت �لتي قدمت �إىل 
�ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي ����ش��ت��ف��ادت م��ن خطة 
للف�شاد  مار�شال. ومع ذلك، ونتيجة 
�مل�����ش��ت�����ش��ري، �أه����در �ل��ك��ث��ري م��ن هذه 
لبنان  ت���رك  م���ا  ����ش���رق،  �أو  �لأم������و�ل 
�شعف  من  ويعاين  بالديون،  مثقاًل 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة. ح���ت���ى �لأم�������و�ل 
�ل�شوريني  ل���الج���ئ���ني  �����ش��ة  �ملُ��خ�����شّ

و�لفل�شطينيني يف لبنان، �خًتل�شت.

املجتمع  م���ع  ح�����ض��م  م��ع��رك��ة 
الدويل

�ل�شيا�شيون  ي��خ��و���س  �لآن،  ل��ك��ن 

�للبنانيون معركة ح�شم مع �ملجتمع 
�ل����������دويل �ن�����ط�����الًق�����ا م�����ن م���ع���ادل���ة 

�لإ�شالحات مقابل �مل�شاعدة.
رف�������ش���ت �ل����ق����وى �ل���غ���رب���ي���ة �إع���ط���اء 
تنفيذ  قبل  للبنان  كبرية  م�شاعد�ت 
�شندوق  وك��ان  ملمو�شة.  �إ�شالحات 
��شتعد�د لتقدمي  �لدويل على  �لنقد 
�للبنانية  11 مليار دولر للحكومة 
ونّفذت  �ق���رتح���ت  �إذ�   ،2020 يف 

�إ�شالحات نزيهة.
ولكن كل ما تلّقاه �لبنك هو �قرت�ح 
من 65 �شفحة من �حلكومة برئا�شة 
ح�������ش���ان دي������اب ي���ق���رتح �إ����ش���الح���ات 
�ل�شتات  م��ن  ب��اأم��و�ل  غام�شة مت��ول 
�لنقد  �شندوق  مي�ِس  فلم  �للبناين، 

�لدويل قدماً يف خطة �لإنقاذ.
�حلقيقية،  �لإ�شالحات  �شاأن  من  �إن 
�حلكومية  �ل�شركات  مثل خ�شخ�شة 
توقف  �أن  �لإن�������ف�������اق،  خ���ف�������س  �أو 

متار�شها  �ل��ت��ي  �مل��ح�����ش��وب��ي��ة  ���ش��ب��ك��ات 
لبنان،  يف  �لطائفية  �لأول��ي��غ��ار���ش��ي��ة 
وتوقف و�شولهم �إىل �أمو�ل �لدولة. 
ويف �ل��و�ق��ع، �أ���ش��ار �لبنك �ل���دويل يف 
�لقت�شادي  �لك�شاد  �أن  �إىل   2020
يف �لبالد، نتيجة �شيا�شة متعّمدة من 

قبل �لطبقة �ل�شيا�شية �حلاكمة.

اب�����ت�����زاز امل���ج���ت���م���ع ال�����دويل 
بالالجئني

�لنخبة  جل�������اأت  �ل�����ت�����ع�����اون،  وب�������دل 
�ل�شيا�شية �للبنانية �إىل �بتز�ز �ملجتمع 
�لدويل مع �لحتفاظ بالأمو�ل دون 
ق��ي��ود ت��ذك��ر. و�أب��ل��غ ج���رب�ن با�شيل، 
رئ��ي�����س �ل��ك��ت��ل��ة �ل��ن��ي��اب��ي��ة �لأك�����رب يف 
�جلمهورية،  رئ��ي�����س  و���ش��ه��ر  ل��ب��ن��ان 
ورئي�س �لوزر�ء ح�شان دياب �ملجتمع 
ب��اأن ت��رك لبنان ينهار يعني  �ل��دويل 
1.5 مليون لجئ  �أكرث من  ترحيل 

�شوري يقيمون يف لبنان.
قريبتان،  و�ل���ي���ون���ان  ق��رب���س  ولأن 
�ل���الج���ئ���ني قد  �أن  ي��ع��ن��ي  ف�����اإن ه����ذ� 
ينتهي بهم �لأمر على عتبة �لحتاد 
�لغرب  يخ�شاه  �أم���ر  وه��و  �لأوروب�����ي، 
منذ �أزمة �لالجئني يف 2015 حيث 
�أ�شا�شي  ب�شكل  لج���ئ،  مليون  و���ش��ل 

من �ل�شرق �لأو�شط، �إىل �أوروبا.
وح���ّذر ج��وزي��ف ع���ون، ق��ائ��د �جلي�س 
�ل��ل��ب��ن��اين، م��ن �ن��ه��ي��ار �جل��ي�����س لأن 
 84 رو�ت���ب ج��ن��وده ل ت��ت��ج��اوز �لآن 
دولر�ً �شهرياً بالعملة �ملحلية، بينما 
كانت ت�شاوي 800 دولر قبل عامني 
ف��ق��ط. ه���ذه ب��ال��ت��اأك��ي��د ت��ه��دي��د�ت ل 

ميكن �ل�شتخفاف بها.

ا�ضتغالل امل�ضاعدات 
ثمارها  توؤتي  ��شرت�تيجيتهم  ب��د�أت 
�لغذ�ء  ب��رن��ام��ج  وُي��و����ش��ل  ب��ال��ف��ع��ل. 

�لبالد،  يف  ب��رن��اجم��ه  تعزيز  �ل��ع��امل��ي 
حيث يعمل �لبنك �لدويل على �إن�شاء 

�شندوق طو�رئ للبنان.
�إي�����ر�ن، و�ل���ع���ر�ق، وحتى  �إن  ُي��ق��ال  و 
�لوقود،  ت��ر���ش��ل  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
�لذكرى  يف  )�آب(،  �أغ�شط�س   4 ويف 
ميناء  ل��ت��ف��ج��ري  �لأوىل  �ل�����ش��ن��وي��ة 
بريوت، ��شت�شاف �لرئي�س �لفرن�شي 
�إمي���ان���وي���ل م����اك����رون م����وؤمت����ر�ً �آخ���ر 
وتعهد  ل��ب��ن��ان،  �أج���ل  م��ن  للمانحني 
بايدن  ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  فيه 
بتقدمي 100 مليون دولر، وفرن�شا 
100 مليون يورو، مع تذكري ب�شيط 
�ل�شرورية  �لإ�����ش����الح����ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
مقابل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ،  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي 

�مل�شاعد�ت.
�ل�شيا�شيون  ي���ب���ح���ث  وب����ال����ف����ع����ل، 
��شتغالل  ك��ي��ف��ي��ة  يف  �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ون 
�مل�شاعد�ت �خلارجية، فالبنك �لدويل 

م�شاعد�ت  ل��ت��ق��دمي  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ل��ى 
�ل�شكان.  جتويع  ملنع  للبنان  ط��ارئ��ة 
�إل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ت��ق��دم �حل��ك��وم��ة  ومل 
�شتدفع  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  ���ش��ف��ه��ي��اً  �ت���ف���اق���اً 

�مل�شاعد�ت بالدولر.
�حلكومة  ت��ن��وي  ك��ان��ت  �لأ�����ش����ل،  يف 
�للبنانية  ب��ال��ل��رية  �مل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي 
لل�شيا�شيني  حُت��دده، ما ي�شمح  ب�شعر 
ب�شعرهم �خلا�س،  �لدولر�ت  بتبادل 
رعاية  نظام  يوجد  �أن  �شاأنه  م��ن  م��ا 
�مل�شاعدة  مب��وج��ب��ه  ت���ق���دم  ج���دي���د، 
ب��ط��رق خمتلفة من  ل��ل��ب��ن��ان  �مل��ال��ي��ة 

قبل �لأوليغار�شية �للبنانية.

مع�ضلة وزارة املال
و�لأم��������ر �لأك�������رث �إث��������ارة ل��ل��ق��ل��ق هو 
م��ط��ال��ب��ة �أط��������ر�ف م���ث���ل ح�����زب �هلل 
�ملالية  وز�رة  بتخ�شي�س  �ل��ل��ب��ن��اين 
ي�شيطر  �ل���ذي  �ل�شيعية،  للطائفة 

عليها. وت�شرف �لوز�رة على �مليز�نية 
�ل�شر�ئب،  وحت�����ش��ي��ل  �ل���وط���ن���ي���ة، 
و�ل�شجل  و�جل��م��ارك،  �لعام،  و�لدين 
�لدولية،  و�مل����دف����وع����ات  �ل���ع���ق���اري، 
و�لت�شال بامل�شرف �ملركزي �للبناين، 
وتوقيع �ملو�فقة على متويل �مل�شاريع 
�ل��ك��ربى؛ و�لأه���م من ذل��ك، �ل�شماح 

ب�شرف �مل�شاعد�ت �خلارجية.
�إىل  حت��ت��اج  وز�رة  �أي  �إن  �ل��و�ق��ع،  يف 
�أمو�ل مل�شروع، يجب �أن حت�شل على 

توقيع وزير �ملالية.
وم���ع �أخ����ذ ذل���ك يف �لع��ت��ب��ار، يريد 
�ملالية  وز�رة  ب��ف�����ش��ل  �هلل  ح������زب 
�لتحكم يف �شرف �مل�شاعد�ت �لدولية 
للوز�رة  يكون  �أن  و�ملفرو�س  �ملعلقة، 
وتنفيذ  �ل��ت��ف��او���س  يف  رئ��ي�����ش��ي  ر�أي 
�لأمر  وه��و  هيكلية،  �إ���ش��الح��ات  �أي 
�أع�����رب �حل�����زب ع���ن خماوفه  �ل�����ذي 
م���ن���ه. و���ش��ي�����ش��م��ح ذل�����ك حل�����زب �هلل 
بينما  جديدة،  �أم��و�ل  �إىل  بالو�شول 
يو�جه عقوبات، كما �شيمنحه �لقدرة 
ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م ح���ق �ل��ن��ق�����س �شد 
يعتربها  ق��د  م��ال��ي��ة  �إ���ش��الح��ات  �أي 

تهديد�ً له.
�لدولة  ت��ع��ي�����س  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت  يف 
ومطرد�ً،  بطيئاً  �ن��ه��ي��ار�ً  �للبنانية 
للح�شول  �شيا�شيوها  ي�شعى  ح��ي��ث 
ع��ل��ى �مل�����ش��اع��دة �ل��دول��ي��ة ب���اأق���ّل عدد 

ممكن من �خليوط.
هو  �لآن  �مل���ط���روح  �ل�������ش���وؤ�ل  “لكن   
�لدويل  �ملجتمع  �أوًل،  ي��رت�ج��ع  م��ن 
وهل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون؟  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ون  �أم 
�شي�شتمر لبنان يف زعزعة �ل�شتقر�ر 
�شينهارون،  �لدوليني  �ملانحني  �أن  �أم 
ب���ي���ن���م���ا ي�����ر�ق�����ب�����ون �ل���������ش����ك����ان وه����م 

يت�شورون جوعاً؟

حجم امل�ساعدات اإىل لبنان فاق اأموال خطة مار�سال... لكن

قمة اجلوار العراقي.. هل تعود بغداد اإىل لعب دورها الإقليمي؟
•• بغداد-وكاالت

�لعر�قي،  �جل��و�ر  قمة  على  �ل��ره��ان  يجري 
�ملرتقبة �أو�خر �أغ�شط�س �جلاري، حتى تكون 
�إىل لعب دوره��ا �لإقليمي  قمة لعودة بغد�د 
و�ل��دويل، ل �شيما �أنها تاأتي يف ظل ظروف 

��شتثنائية حتيط بالعر�ق و�ملنطقة.
�أي�������ش���ا يف ظ���ل ع����دم ح�شم  وت����اأت����ي �ل��ق��م��ة 
تتعلق  �شنو�ت،  منذ  عالقة  ح�شا�شة  ملفات 
د�خ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة، وترتبط  مب��و���ش��وع��ات 
ب��ا���ش��ت��ق��ر�ر �ل���ع���ر�ق وت��ع��زي��ز �أم���ن���ه، وه���و ما 
ي��ط��رح �أك���رث م��ن عقبة �أم����ام ج��ه��ود �إح���ر�ز 

تقدم يف �مللف �لعر�قي.
ل��ك��ن �ل��ع��ق��ب��ات ل ت��ل��غ��ي م���ا ���ش��ي��ت��ح��ق��ق من 
و�لتي  باملرحلية،  �لبع�س  ي�شفها  مكا�شب 
ت�شعى بغد�د لتحقيقها، من خالل ��شتثمار 
�ل��ك��ب��ري، يف م�شعى لفتح  �ل���دويل  �حل�����ش��ور 
�ل�شاحة  �إىل  ج���دي���د  م���ن  �ل����ع����ودة  ف���ر����س 
ع���ن مكا�شب  ف�����ش��اًل  �ل����و�ع����دة،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
قد  تقارب  بتحقيق  تتمثل  مهمة،  خارجية 

يح�شم ملفات �خلالف �لإقليمي.

ح�ضور اإقليمي ودويل منتظر
مت توجيه دع��و�ت ع��دة، �إىل �ل��دول �خلم�س 

�لدويل،  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لع�شوية  د�ئمة 
ف�شاًل عن دول �جلو�ر �لعر�قي و�لإقليمي، 
�ل�شبت   غ��د�ً  �شتنطلق  �لتي  �لقمة  حل�شور 
لوزير  وف����ق����اً  �حل�������ايل،  �ل�����ش��ه��ر  م����ن   28

�خلارجية �لعر�قي، فوؤ�د ح�شني.
عدة  ت�شاوؤلت  تثار  �لقمة،  عقد  �نتظار  ويف 
حول ما �إذ� كان �لعر�ق �شيتمكن من ��شتعادة 
دوره �لإقليمي، وهل ثمة طموح لدى بغد�د 
�ل��و���ش��ي��ط ون����زع فتيل  ل��ع��ب دور  �أج����ل  م���ن 

�لأزمات يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

 ا�ضرتاتيجية التغيري

�لعر�قي،  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ق��ط��ع��ت ح��ك��وم��ة 
بناء  �إع����ادة  يف  ���ش��وط��اً  �ل��ك��اظ��م��ي،  م�شطفى 
�جلو�ر  دول  مع  �خلارجية  �لعر�ق  عالقات 
عالقات  ب��ن��اء  ع���ن  ف�����ش��اًل  �لإق���ل���ي���م،  ودول 
ثنائية يف خمتلف �ملجالت مع دول �لعامل، 
و�إر�شاء  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل��ع��الق��ات  تلك  لتوطيد 

�آفاق �لتعاون مع �جلميع.
�ل��ب��اح��ث و�مل��ف��ك��ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، �أحمد  ي����رى 
“�شكاي  �ل��ي��ا���ش��ري يف ح��دي��ث خ��ا���س مل��وق��ع 
�ل�شيا�شية  �ل���ش��ت��غ��الت  �أن  عربية”،  ن��ي��وز 
�لكاظمي  ح��ك��������������������وم��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ع��م��ل��ت  �ل���ت���ي 
هي  �أمني������ة،  �أزم����ات  ت�شري�����ف  كحك������ومة 
 inside out( مفه�����وم  من  �لنتق�������ال 
�أي   )  outside in( مفه������وم  �إىل   )
�شي����غ  لإيجاد  �خل��������ارج  م�����ن  �لنط������الق 

�لت�شوية �لد�خلية.
�لتي  �ل��ن��ج��اح��ات  �أن  �ل��ي��ا���ش��ري،  وي�����ش��ي��ف 
�ل���ع���ر�ق يف خ��ل��ق م�����ش��اح��ة حلول  ي��ح��ق��ق��ه��ا 
�لد�خلي،  و���ش��ع��ه  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����س  ���ش��ام��ن��ة 
�مللف  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �لإي��ر�ن��ي��ة  فالت�شوية 
�لنووي، جتنب �لعر�ق �لتحول مليد�ن حرب 
�لد�خليني،  �لفاعلني  ع��رب  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني 
وه��و م��ا ق��د يخلق ف��ر�غ��اً �أم��ن��ي��اً ي���وؤدي �إىل 
تاأهب د�ع�س بعودة فجائية تربك �ل�شتقر�ر 
 2014 �لأمني باملنطقة وتعيد م�شهد عام 

�إىل �لو�جهة.
لكن هل �شينجح �لعر�ق بتحقيق ت�شوية بني 
�لباحث  يقول  هنا،  �لإقليميني؟  �خل�شوم 
�أحمد �ليا�شري، �إن قيام �لعر�ق بت�شوية بني 
�أي�شاً، مينح  لإير�ن وخ�شومها �لإقليميني، 
�لعر�ق فر�شة �لعودة �ل�شامنة �إىل حميطه 
�لكما�شة  م���ن  �ل���ت���ح���رر  وف���ر����ش���ة  �ل���ع���رب���ي 

فو�علهما  عرب  �خلانقة،  �لإير�نية  �لرتكية 
�لأمنية و�لتجارية يف �لد�خل �لعر�قي.

النتائج املتوقعة
�ل�شائكة،  و�مل���ل���ف���ات  �مل��ه��م��ة  ���ش��ع��وب��ة  رغ����م 
�لتفاوؤل،  درجات  �لأخري على  �لرهان  يبقى 
فاملعطيات �حلالية و�لحتمالت �مل�شتقبلية، 
تدفع �إىل حلول، قد تنتهي بت�شفري �لأزمات 

وبنتائج �إيجابية تر�شي �جلميع.
�لتد�خل  �أن  �ليا�شري،  �أحمد  �لباحث  يرى 
�حلا�شل يف ملف �لأولويات وهند�شة �لنفوذ 
ظل  يف  باملنطقة  �ل�شرت�تيجي  و�حل�����ش��ور 
�لع�شكرية  �لأمريكية  �ل�شرت�تيجيات  تغري 
�لعر�ق  ب���اي���دن، جت��ع��ل  ج��و  �ل��رئ��ي�����س  بعهد 
�حللقة �لأق��رب لكل �لأط��ر�ف، �لأم��ر �لذي 
�لإقليمي  دوره  �إىل  �ل��ع��ودة  فر�شة  مينحه 
�لغائب بفعل �ل�شطر�بات �لد�خلية وغياب 

�لروؤية �ملحورية.
�ن��ط��الق��اً م��ن ذل���ك، ي��ذه��ب �ل��ب��اح��ث �أحمد 
حكومة  جن����اح  �إن  �ل���ق���ول  �إىل  �ل���ي���ا����ش���ري، 
�لكاظمي بتجربة �إحياء �ل�شر�كة �لقت�شادية 
لزيادة  دفعه���������ا  و�لأردن، موؤخر�،  مع م�شر 
رقعة �لطموح و�للعب مب�ش��������احة �ل�شر�ك������ة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة و�خل����روج م��ن د�ئرة 

�إن�شاف �حللول �إىل م�ش�������احة �حللول.
للحفاظ  ي��دف��ع  ذل���ك  �أن  �ل��ي��ا���ش��ري  وي����رى 
ع��ل��ى ����ش��ت��ح��ق��اق��ات �ل���دع���م �ل�������دويل، لأن 
�ملتقدمة يف  ك��ان �جلبهة  �أن��ه  ي�شعر  �ل��ع��ر�ق 
�لإره���اب، ولأن ذلك ي�شب يف دعم  حماربة 
فاإن  وعليه  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  دول  ��شتقر�ر 
كل هذه �لفر�شيات حت�شر يف م�شهد �لقمة 

�ملرتقب.

ت�ساد تقرتح ت�سكيل قوة 
م�سرتكة على احلدود مع ليبيا 

•• جنامينا-اأ ف ب

�قرتح رئي�س �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم يف ت�شاد حممد �إدري�س ديبي “�إعادة 
خالل  من  وت�شاد”  و�لنيجر  و�ل�شود�ن  ليبيا  بني  �لرباعي  �لتفاق  �إحياء 
ت�شكيل قوة ع�شكرية م�شرتكة على �حلدود مع ليبيا للحوؤول خ�شو�شاً دون 
توّغل جماعات متمّردة على غر�ر ما ح�شل يف ني�شان/�أبريل �ملا�شي و�أّدى 

�إىل مقتل و�لده �لرئي�س �إدري�س ديبي �إتنو.
وكانت �لدول �لأربع وّقعت يف 2018 �تفاقية تعاون �أمني ملكافحة �لإرهاب 
و�لجتار بالب�شر، لكّن هذ� �لتفاق مل مينع �نت�شار قو�ت �شبه ع�شكرية يف 
�لغارقة منذ  �لعربية  �لدولة  ت�شاديني من  وتوّغل متمّردين  ليبيا  جنوب 

و�لفو�شى  �حل����رب  يف  ���ش��ن��و�ت   10
وتقّدمهم باجّتاه �لعا�شمة جنامينا.

�ملجل�س  رئي�س  لنائب  زي���ارة  وخ��الل 
�إىل  �لكوين  مو�شى  �لليبي  �لرئا�شي 
م��ن��ذ وفاة  ل��ه  �لأوىل  ه��ي  جن��ام��ي��ن��ا، 
�ملجل�س  رئي�س  ق��ال  دي��ب��ي،  �لرئي�س 
توؤّيد  “ت�شاد  �إّن  �لنتقايل  �لع�شكري 
�لرباعي  �لّتفاق  �إحياء  �إعادة  مبادرة 
وت�شاد  و�لنيجر  و�ل�شود�ن  ليبيا  بني 
من خالل ت�شكيل قوة م�شرتكة على 

طول حدودها«.
�ل�شعب  م�شاعدة  يف  دوره���ا  �أد�ء  بقوة  ملتزمة  “بالدنا  �أّن  ديبي  و�أ���ش��اف 
�لليبي، لكن يف �ملقابل فاإّن ت�شاد تاأمل بقوة �أن ل يزعزع �ملرتزقة و�لع�شابات 

�مل�شّلحة �لتي جتوب ليبيا ��شتقر�ر �لدول �ملجاورة لها«.
من جهته، قال �لكوين بح�شب ما نقلت عنه �لرئا�شة �لت�شادية �إّن �لقو�ت 
�لليبية “تخو�س �لآن قتاًل ل هو�دة فيه �شّد هذه �ملجموعات من �ملرتزقة 

�مل�شّلحني«.
و�شاعف حممد �إدري�س ديبي موؤّخر�ً بو�در �لنفتاح على �جلماعات �مل�شّلحة 
�ملتمّردة، د�عياً �جلميع �إىل �مل�شاركة يف “�حلو�ر �لوطني �ل�شامل” �ملفرت�س 

�أن “يجمع كّل �لت�شاديني لت�شكيل دولة ي�شودها �ل�شالم«.
بالعفو  يتعّلق  م�������ا  يف  ملم��������و�شة  �إج�����ر�ء�ت  “باتخاذ  ديبي  وع������د  كما 
و�لإف��ر�ج عن �أ�شرى �حلرب و�إعادة �ملمتلكات ودمج �مل�شّلحني” يف �جلي�س 

�لت�شادي.
عدد  �لن�شف  �إىل  �شتخّف�س  �أّنها  �ل�شبت  �أعلنت  �لت�شادية  �حلكومة  وكانت 
�لتابعة  �جل��ه��ادي��ني  ملكافحة  �مل�شرتكة  �ل��ق��وة  �إط���ار  يف  �لعاملني  جنودها 
ملجموعة دول �ل�شاحل �خلم�س و�ملنت�شرين منذ �شباط/فرب�ير يف “منطقة 

�ملثلث �حلدودي” على �حلدود بني مايل و�لنيجر وبوركينا فا�شو.
و�أرجعت جنامينا قر�رها هذ� �إىل “�إعادة �نت�شار ��شرت�تيجي«.

و�إثر مقتل و�لده يف معركة �شّد جماعة متمّردة بعد ثالثة عقود �أم�شاها 
ت�شكيل  ني�شان/�أبريل  يف  ديبي  �إدري�س  حممد  �جل��ر�ل  �أعلن  �ل�شلطة،  يف 
ب نف�شه رئي�شاً للجمهورية، متعّهد�ً  جمل�س ع�شكري �نتقايل برئا�شته ون�شّ
�إجر�ء �نتخابات “حّرة ودميوقر�طية” يف ختام فرتة �نتقالية مّدتها 18 

�شهر�ً قابلة للتمديد.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين

�مل�شتقيل،  كومو،  لأن��درو  �ل�شابق  �لنائب  �أدت 
�ليمني يوم �لثالثاء لت�شبح �حلاكم �جلديد.    
وبعد 56 رجاًل تعاقبو� على ر�أ�س �لولية، ها 

هي �أخرًي� �مر�أة حاكمة لنيويورك.
�أندرو  للم�شتقيل   2014 ع��ام  منذ  م�شاعدة 
على  منطقيا  ه��و���ش��ول  كاثلني  ���ش��ارت  ك��وم��و، 
عدة  على  �جلن�شي  ب��الع��ت��د�ء  متهم  خ��ط��اه. 
�حلاكم  ق��ال  م�شتقل،  حتقيق  بح�شب  ن�����ش��اء، 
�إن رف��ي��ق��ت��ه يف  �ل�����ش��اب��ق يف خ���ط���اب ود�ع�������ه، 
�لتحدي”.  ك�شب  “يف  �شتنجح  �لن��ت��خ��اب��ات، 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  على  جديدة  تكن  مل  ولئن 
يف ن��ي��وي��ورك -ف��ق��د ن��اب��ت ك��وم��و لأك����رث من 
 62 “كاثي” هو�شول،  ت��ز�ل  -ل  �شنو�ت  �شت 
و�أ�شبح  �ل��ن��ا���س،  لعامة  م��ع��روف��ة  غ��ري  ع��ام��ا، 

عدم �لك�شف عن هويتها ن�شبيا ورقة �شيا�شية 
ر�بحة.

يف ظ���روف �أخ����رى، ك���ان م��ن �مل��م��ك��ن �أن نرى 
�لتي  �مل�شاعدة  ���ش��ورة  لكن  �لثلج،  ك��رة  ت��اأث��ري 
بقيت د�ئًما على م�شافة من رئي�شها، �شاعدت 
�لف�شيحة  من  �خل��روج  على  �لدميوقر�طية 
هذه  على  مبهارة  �ت�شالّيا  رك��زت  لقد  �شاملة. 
�ل��ن��ق��ط��ة يف �لأي�����ام �لأخ�����رية، وق��ال��ت �لنائب 
قريبة” من  �أب�����د�  ت��ك��ن  “مل  �إن���ه���ا  �ل�����ش��اب��ق 

�حلاكم.
عالوة على ذلك، مل تدعم كومو، �لذي يدعي 
و�أنا  �لن�شاء،  ه���وؤلء  “�أ�شدق  ب��ر�ءت��ه:  د�ئ��ًم��ا 
عالنية”،  �حل��دي��ث  يف  ب�شجاعتهن  معجبة 
كتبت �لدميوقر�طية �ملنتخبة على تويرت، يف 
��شارة �إىل �شحايا �لعتد�ء �جلن�شي. وو�شفت 
باأنها  �ل�����ش��اب��ق  �ل�شيا�شي  �شريكها  ت�����ش��رف��ات 

وقالت  قانونية”،  وغري  لال�شمئز�ز  “مثرية 
�ن  �ىل  �حلقائق  بهذه  علم  على  تكن  مل  �إنها 

مت �لك�شف عنها.

على ميني احلزب الدميقراطي
نيويورك،  ���ش��رق  ب��وف��ال��و،  مدينة  م��ن  �أ�شلها 
�ل�شيا�شية  �ملهنية  كاثي هو�شول حياتها  بد�أت 
على �أر�شها حيث عملت مديرة ملقاطعة �إيري. 
�إنها تتميز مبو�قفها �ليمينية للغاية بالن�شبة 

لدميقر�طية منتخبة.
حزبها  يدعمه  قانوًنا  عار�شت   ،2007 ع��ام 
�لقيادة  رخ���������س  �إ������ش�����د�ر  يف  �حل�����ق  ب�������ش���اأن 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غ����ري �ل�������ش���رع���ي���ني �ل����ذي����ن ل 
�شمح  �ل��ت��ز�م،  �جتماعي.  �شمان  رق��م  ميلكون 
مت  عندما   2010 ع��ام  �ملفاجاأة  بتحقيق  لها 
�نتخابها لع�شوية �لكونغر�س، ممثلة �ملنطقة 

نيويورك،  ولي����ة  يف  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل�����ش��اد���ش��ة 
وهي معقل جمهوري. وخالل فرتة وليتها، 
د�خ��ل حزبها،  م��ر�ت  ع��دة  تعر�شت لنتقاد�ت 
مقرتحات  ����ش���د  ����ش���وت���ت  لأن����ه����ا  ���ش��ي��م��ا  ل 
للح�شول  م�شعاه  �لبيئة.ويف  حماية  لقو�نني 
 ،2014 �نتخابات  يف  ي�شاحبه  مر�شح  على 
ع��ّي��ن��ه��ا �أن�������درو ك���وم���و، �ل�����ذي ي���ري���د جتنيد 
للحزب  �ملعتدل  �جلناح  �إىل  تنتمي  �شخ�شية 
�إغو�ء �ل�شمال �لغربي  �أجل  �لدميقر�طي من 
�ملحافظ لنيويورك، عّينها رقم 2 يف �لولية، 
وهو من�شب متثيلي بدون �متياز�ت مبا�شرة. 
و�ليوم، جتد �لدميوقر�طية �ملن�شية منذ زمن 
وعدت  لقد  �ل�����ش��وء.  د�ئ���رة  نف�شها يف  ط��وي��ل 
�إد�رتها،  د�خل  �لثقافة”  يف  جذري  “بتغيري 
وكان من بني قر�ر�تها �لأوىل تعيني �مر�أتني 

يف منا�شب رئي�شية مل�شاعدتها ودعمها.

•• عوا�شم-وكاالت

ت��ده��ورت �لعالقات بني �جل��ز�ئ��ر و�مل��غ��رب، مرة 
�إع���الن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �جلز�ئري  �أخ���رى بعد 
�لدبلوما�شية  �لعالقات  قطع  لعمامرة  رمطان 

مع �لرباط.
�خلمي�س،  �أم�����س  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  ووف���ق �شحف 
يهدد  �ملغرب و�جلز�ئر  �لعالقات بني  فاإن قطع 
باندلع حرب، بينهما تن�شف نهائياً حلم �لحتاد 

�ملغاربي.

انهيار حلم 
�لباحث  ع��ن  عربية”  “�ندبندنت  م��وق��ع  ن��ق��ل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ن��ب��ي��ل ب��ل��ف��ق��ي��ه �أن �ل��و���ش��ع �حل���ايل 
�لذي  �ل�شريري  باملوت  “�أ�شبه  �ملغاربي  لالحتاد 
�لذي  و�ل���ت���ف���اوؤل  ن��ه��اي��ت��ه.  �إع����الن  ق����ر�ر  ينتظر 
عا�شته �شعوب �ملنطقة بعد �إعالن �لحتاد �شرعان 
ق��ادة دول  �أزم��ات وق�شايا عجز  ب�شبب  تبّخر  ما 
�ملنطقة عن حلها ومنها ق�شية لوكربي و�حل�شار 
�لقرن  ت�شعينيات  ليبيا مطلع  �لذي ُفر�س على 
بني  �لنظر  وجهات  تقريب  يف  و�لف�شل  �ملا�شي، 
�لغربية،  �ل�شحر�ء  �أزم��ة  و�ملغرب حلل  �جلز�ئر 
ُبذلت  �ل��ت��ي  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �جل��ه��ود  رغ��م 

لتحقيق ذلك«.
من  �حل��اج��ي،  ه�شام  �ل�شيا�شي  �ل��ب��اح��ث  وح���ّذر 
“�شد�م ع�شكري ل ميكن معرفة نتائجه ويهدد 
�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة ب�شكل كامل وي�شمح 
بدخول �أطر�ف �إقليمية، ما ي�شّكل بو�بة ل�شر�ع 
ط��وي��ل �لأم�����د ل مي��ك��ن ت���وّق���ع ن��ت��ائ��ج��ه و�آث�����اره 

�لبعيدة يف دول �ملنطقة و�شعوبها«.
و�لتهامات  �لدبلوما�شية  �لعالقات  قطع  ودق 
�ل�شر�ع  وت�شاعد  �خلطر،  ناقو�س  �جل��ز�ئ��ري��ة، 
�ن��دلع حرب  �حتمال  �إىل  و���ش��وًل  �لبلدين  بني 
�ل��ت��ي �شهدتها  �ل��ت��ط��ور�ت  ج��دي��دة، خ��ا���ش��ًة بعد 
�للطيف  عبد  �لتون�شي  �ل�شحايف  وف��ق  �ملنطقة 
بعد  �لبلدين  بني  �ملتبادل  و�لت�شعيد  �لفر�تي، 
و�جلز�ئر  �مل��غ��رب  م��ن  ���ش��درت  �ل��ت��ي  “�لدعو�ت 
للمطالبة با�شتقالل مناطق عن �حلكم �ملركزي 
يف �لبلدين، �أو�شلت �لأمور �إىل منعطف خطري 
جعل حلم �إقامة �حتاد �ملغرب �لعربي غري قابل 
�لتعاون �لعربي بحكم  �أي�شاً  للتطبيق، وعرقلت 
�نتماء �لدولتني للجامعة �لعربية، و�أّثرت �شلباً 
�لأفريقي،  �لعربية يف �لحت��اد  �ملجموعة  يف دور 

ما و�ّشع د�ئرة �لنز�ع بني �لبلدين �إىل �ملنظمات 
�لإقليمية و�لدولية«.

اتهامات جزائرية
�شحيفة  يف  ل���ق���رع  ح�����ش��ني  ق����ال  �جل����ز�ئ����ر  ويف 
و�ملغرب  �جلز�ئر  �لعالقات بني  �إن  “�ل�شروق”، 
قد ُقطعت عملياً، بعد �تفاق �ل�شالم بني �ملغرب 

و�إ�شر�ئيل، يف دي�شمرب )كانون �لأول( 2020، 
�أججت  �لتي  �لق�شايا  من  قائمة  لقرع،  وخل�س 
�أن  قطع  م���ع���ت���رب�ً  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  �خل����الف����ات 
�ل���ع���الق���ات �ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ك����ان م�����ش��األ��ة وقت 
وقيام  “�ملاك”  دع��م  ومنها  �لأح���د�ث،  و�شرعته 
تقرير  بتوزيع  �ملتحدة  ب��الأمم  �ملغربي  �ل�شفري 
على دول عدم �لنحياز يدعم فيه ما �شماه “حق 

�ل�شعب �لقبائلي �ل�شجاع يف تقرير �مل�شري«.

ال�ضحراء الغربية
ب���ل���ع���م���ري يف موقع  ن����وف����ل  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
“ه�شربي�س” �ملغربي، �إن “�لت�شعيد �جلز�ئري 
خطابه  ت��غ��ي��ري  �إىل  �مل����غ����رب  ل���دف���ع  حم����اول����ة 
�لتفاق  �إىل  �إ�شارة  يف  �لعقالين”  �لدبلوما�شي 

مع �إ�شر�ئيل �لأخري.
�أن �لأ�شل  وي�شدد �لكاتب من جهة �أخرى، على 
يف �خل����الف، رغ���م �ل��ت��ط��ور�ت و�لت��ه��ام��ات بني 
ق�شية  �ملا�شية،  �لأ���ش��ه��ر  �م��ت��د�د  على  �لبلدين 
�لعقدة  ت�شكل  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لغربية،  �ل�شحر�ء 

�ملحورية.
و�عترب �لكاتب �أن جناح �ملغرب يف تاأمني �ملنطقة 
للمبادرة  �ل�شيا�شي  و�لدعم  �لكركر�ت،  �لعازلة 
�ل�����ش��ح��ر�ء �ل��غ��رب��ي��ة، هو  �مل��غ��رب��ي��ة حل��ل ق�شية 
�لعالقات  قطع  لتقرر  �جل��ز�ئ��ر،  يقلق  ب��ات  م��ا 

�لدبلوما�شية مع �ملغرب.

 �ضيئة منذ فرتة طويلة
ويف ت��ق��ري��ر ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س، ق���ال ��شتاذ 
فرمر�ن  ب���ي���ار   1 ب��اري�����س  ج��ام��ع��ة  �ل���ت���اري���خ يف 
“�لعالقات  �إن  �مل��غ��رب،  منطقة  يف  �ملتخ�ش�س 
بني �لبلدين �شيئة منذ فرتة طويلة جًد�، و�شبق 
�أن كانا يف حرب ولكن �خلطوة �لتالية هي نز�ع 
�لأمر  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�شحر�ء”  يف  ح����دودي 

يتعلق ب�”فعل عنيف جد�ً«.
“رد متاأخر  �أن ق���ر�ر �جل��ز�ئ��ر  �ع��ت��رب ف��رم��ر�ن، 

�ملغرب  بني  و�لتقارب  �لإبر�هيمي،  �لتفاق  على 
“يبدو  �لأمر  �أن  و�أ�شاف فرمر�ن،  و�إ�شر�ئيل”. 
���ش��ري��ال��ي��ا، ف��ف��ي م��ن��ط��ق��ة �مل���غ���رب، ك��ل��م��ا ظهرت 
م�شكلة، هناك موؤ�مرة. هذ� ي�شمح بالتن�شل من 

�مل�شوؤولية.
 �إنها ��شرت�تيجية كب�س �لفد�ء«.

�أ�شتاذ �لعالقات �لدولية يف جامعة �جلز�ئر  �أما 
�إ�شماعيل معر�ف فاإنه يخت�شر ما ح�شل يف “رد 
�إذ �أر�د �ملغرب  فعل جز�ئري على فعل مغربي”، 
�لغربية  لل�شحر�ء  �جل��ز�ئ��ر  دع��م  “يقاي�س  �أن 
بدعم حركة ��شتقالل منطقة �لقبائل” معترب�ً 

�أنها “فكرة م�شدرها �إ�شر�ئيل«.
حممد  جامعة  يف  �لدولية  �لعالقات  �أ�شتاذ  �أم��ا 
فاعترب  �حل�شني،  �لدين  تاج  بالرباط  �خلام�س 
�أن �لأ�شباب �لتي قدمتها �جلز�ئر “غري جدية” 
�ملغرب  �ت��ه��ام  ب���اأن  للتذكري  نحتاج  “ل  م�شيفاً 
باإ�شعال �حلر�ئق يف غابات �جلز�ئر، لي�س �شوى 
مزحة!”، موؤكد�ً �أن قطع �لعالقات بني �جلارين 
“لن يكون له �أثر على �لفور مبا �نها مقطوعة 
بني  �لدبلوما�شية  �لعالقات  �أن  مبا  �ل��و�ق��ع،  يف 

�جلز�ئر و�ملغرب مل تكن موجودة �أ�شال«.

من �ضبه جمهولة اإىل حاكمة نيويورك:

الوليات املتحدة: كاثي هو�سول اأول امراأة تقود الولية

�سحف عربية: القطيعة بني املغرب واجلزائر...
نهاية م�سروع الحتاد املغاربي

- تتميز مبواقفها اليمينية للغاية 
بالن�سبة لدميقراطية منتخبة

- تابعت م�سريتها ال�سيا�سية بتكتم على ال�سعيد 
املحلي وجعلت من عدم �سهرتها ورقتها الرابحة

كومو �مل�شتقيل يفتح �لطريق لمر�أة كاثي هو�شول تلقي خطابها تن�شيبها �لثالثاء يف مبنى �لكابيتول بولية نيويورك

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

   علمنا �شباح  �أول �أول �أم�س �لثالثاء �أن جو بايدن قرر 
�لن�شحاب  �أج��ل  من  �أغ�شط�س   31 موعد  على  �لإبقاء 
�ل��ك��ام��ل ل��ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة. يف �ل��وق��ت  نف�شه ، �شّخر 
��شتعادة �ل�شيطرة  �لبيت �لأبي�س مو�رد كبرية ملحاولة 
�لأمريكية. ورغم ذلك، ل  �لإع��الم  ر�شائل و�شائل  على 
يف  كما  �لد�خلية  �ل�شيا�شة  يف  م�شتمر�ً  �ل�شتياء  ي��ز�ل 

�ل�شاحة �لدولية.
   ورغم �نخفا�س �شعبية �لرئي�س �إىل 41 باملائة، ح�شب 
��شتطالع حديث ن�شرته يو �إ�س �إي تود�ي، ما زلت �أعتقد 
�أر�د  و�إذ�  �لنهاية.  يف  لبايدن  �شيغفرون  �لأمريكيني  �أن 
يف  �لدميقر�طيني  بفر�س  ه��ذ�  ي�شّر  �أن  �جلمهوريون 
�نتخابات �لتجديد �لن�شفي لعام 2022، فاإن �لتدخل 
�لأمريكي �ملطول يف �أفغان�شتان �أ�شبح غري حمبوب �ىل 
درجة �أن �لرئي�س �ل�شاد�س و�لأربعني �شُيمنح يف �لنهاية 

و�شام �لف�شل يف �إنهائه.
   ولئن كنت �أعتقد �أن �لإد�رة �حلالية �شتنجو من هذه 
�شتكون  �لبالد  ب��اأن  �قتناًعا  �أق��ّل  فاأنا  �ملخزية،  �حللقة 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  ب�����ش��رع��ة  �شمعتها  ����ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
بايدن  يرمي  قد  �شورتها.  �شوء  �ىل  بالنظر  �لدولية، 
�لفر�شة،  ل���ه  ���ش��ن��ح��ت  ك��ل��م��ا  عادت”  “�أمريكا  ع���ب���ارة 
ي�شمعون  �أنهم  يعتقدون  �لعديد من �حللفاء،  �ن  يبقى 

“�أمريكا �أوًل” لدونالد تر�مب.
�أربع     بعد �نتظار تغيري يف �لأ�شلوب و�لطريقة طيلة 
�شنو�ت، ميكن تفّهم �شعورهم بخيبة �لأمل، وبحثهم عن 
حلول يف مكان �آخر. ويف هذ� �ل�شدد، مل ينتظر �لعديد 
من �حللفاء �لتقليديني �لفو�شى �لأفغانية قبل تف�شيل 
�شركاء �خرين.   غري م�شتقر و�أقل موثوقية، للعّم �شام 
هام�س حمدود للمناورة، رغم �أنه ل يز�ل لعبا رئي�شيا 
على �مل�شرح �لدويل.   وتت�شمن �إعادة تاأ�شي�س �أو تطوير 
�لنفوذ �لأمريكي دولًيا عدًد� من �خلطو�ت �ل�شرورية. 
فبمجرد �كتمال �ن�شحاب �لقو�ت، �شيتعني على �لوليات 
عن  �لدفاع  �أو  بحماية  �هتمامها  �إظهار  �أوًل،  �ملتحدة، 

مكا�شب �ل�شعب �لأفغاين منذ عام 2001.

   بني �لت�شريحات �لر�شمية لطالبان يف كابول وو�قع 
�مل��ن��اط��ق �ل��ري��ف��ي��ة ت��ل��وح يف �لأف�����ق ع����ودة ن��ظ��ام قمعي 
ووح�����ش��ي. وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن م�شري �لأق��ل��ي��ات، �أو 
يف  نفكر  �لن�شاء،  �أو  �ل�شابقني  �لأمريكيني  �ملتعاونني 

�لعم �شام.
   كما �أن مغادرة �أفغان�شتان تلقي بظالل من �ل�شك على 
�أو قدرتها على تعّقب �لإره��اب و�شّده.  �أمريكا  ت�شميم 
و�إذ� مل تكن لدينا �أوهام حول مناعة �لقو�ت �لأمريكية، 
ف���اإن رح��ي��ل �ل��ق��و�ت ق��د ي��رق��ى �إىل م�شتوى ب��ي��ان ف�شل 
�لإره��اب��ي��ة، ومنها  �أث��ر يف حتفيز �حل��رك��ات  ل��ه  �شيكون 

�لقاعدة.
لطالبان،  �ل�شريع  �لتقدم  من  جميًعا  �نده�شنا  و�إذ�     
�حلفاظ  يف  �شننجح  متى  �إىل  نت�شاءل  �أن  ا  �أي�شً فيمكن 
على ��شتقر�ر معني يف �لبالد. فبع�س �لف�شائل �نطلقت 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  رح��ي��ل  ف��ق��ط  وتنتظر  �ل��ت��ح��ّرك  يف 

لتظهر ب�شكل �أكرث �نتظاًما.
و��شتقر�ر  �لأف��غ��ان  م�شري  ج��ان��ب��اً  و�شعنا  ل��و  وح��ت��ى     
�ل��ب��الد م��وؤق��ت��اً، ف���اإن �لن�����ش��ح��اب �لأم��ري��ك��ي �شيكون له 
نتخيل  �أن  ميكن  ك��ث��رية.  �أخ���رى  دبلوما�شية  ت��د�ع��ي��ات 
بال�شعوبات  تبتهجان  وهما  و�ل�شني  رو�شيا  ب�شهولة 
�لتي يو�جهها �ملناف�س �لأمريكي. وعلى �ملدى �لق�شري 
على �لأقل، نادًر� ما كان ت�شويه �شمعة �لوليات �ملتحدة 
مبثل هذه �ل�شهولة.   �أخرًي�، بخالف �ملناف�شني �لذين 
ي�شتغلون �لو�شع، لحظتم بال �شك خيبة �لأمل �لكبرية 
للدول �لغربية. �ن �لو�شع يتغري على �ل�شاحة �لدولية، 
�شالح  لي�شت يف  �لتحالفات  �لتغيري�ت يف  و�لعديد من 
�ل��ع��ّم ����ش���ام.   ت��ع��اف��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م��ن �مل�شتنقع 
هذ�  من  ا  �أي�شً و�شتتعافى  �شايغون،  و�شور  �لفيتنامي 
�خل���روج �مل���وؤمل م��ن �لأزم���ة �لأفغانية. وم��ع ذل��ك، فقد 

ت�شررت �شمعتها وتاأثريها ب�شكل خطري وت�شاءلت.
�أكرب  ب��ج��دي��ة  تعمل  �أن  ب��اي��دن  �إد�رة  ع��ل��ى  و�شيتعني     
بحلول عام 2024، و�شتحتاج �إىل �أكرث من فرتة و�حدة 
�ل�شاد�س  �لرئي�س  �شعار  �جل��د  حممل  على  ُي��اأخ��ذ  حتى 
�إن �ل�شيغة جذ�بة وميكن  و�لأربعني، “�أمريكا عادت”. 

�أن تعطي �لأمل طاملا �أن �لأفعال تتو�فق مع �لأقو�ل.

التعايف ما بعد اأفغان�ستان...!

*اأ�ضتاذ تاريخ، وحما�ضر، ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�س يف ال�ضيا�ضة 
والتاريخ الأمريكيني

ترجمة خرية ال�ضيباين

الدمنارك حتقق يف �سلة حمتملة بني 
متالزمة نادرة ولقاحات كورونا 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

�أعلنت وكالة �لأدوية �لدمناركية �خلمي�س �أنها تدر�س �شلة حمتملة بني “متالزمة �للتهاب متعدد 
تلقى  ملر�هق  بها  م�شتبه  حالة  ت�شجيل  بعد  كوفيد-19  �شد  و�لتطعيم  �لأطفال”  ل��دى  �لأنظمة 
�إذ�  �للقاح.وقالت �لوكالة يف بيان �إنها تقوم “بالتعاون مع وكالة �لأدوية �لأوروبية بالتحقيق يف ما 
كانت حالة �لتهابية نادرة، هي متالزمة �للتهاب متعدد �لأنظمة لدى �لأطفال، �لتي لوحظت �شابقا 

كاأثر جانبي لكوفيد-19 لدى �لأطفال و�ملر�هقني، ميكن �أن حتدث �أي�شا بعد �لتطعيم«.
وح�شب �لوكالة �لدمناركية “مل يتم توثيق �رتباط مع �للقاح، لكن ل ميكن ��شتبعاده �أي�شا«.

�لتي تدعو  �ل�شحية  �ل�شلطات  له، ل يغري تو�شيات  يتم تقدمي جدول زمني  �لذي مل  �ل�شتق�شاء 
�لأ�شخا�س �لذين تزيد �أعمارهم عن 12 عاما �إىل �لتطعيم �شد فريو�س كورونا.

•• وا�شنطن-وكاالت

�ملخت�شة يف جمل�س  �للجنة  طلبت 
�ل���ن���و�ب �لأم���ري���ك���ي ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
�ملا�شي  يناير  �لكابيتول، يف  هجوم 
�لأرب����ع����اء من  �لأول  �أم�������س  ي�����وم  
ث��م��اين ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة �شجالت 
�ت�����ش��الت �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س، خالل 
دونالد  �ل�����ش��اب��ق،  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة 

تر�مب.
�شجالت  �أي�����ش��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وط��ل��ب��ت 

باأحد�ث  �ملتعلقة  �لإد�رة  ه��و�ت��ف 
مبنى  يف  وق����ع����ت  �ل����ت����ي  �ل�������ش���غ���ب 
يناير  من  �ل�شاد�س  يف  �لكونغر�س 

�ملا�شي.
�قتحمو�  قد  تر�مب،  �أن�شار  وك��ان 
م��ب��ن��ى �ل��ك��ون��غ��ر���س، م�����ش��ك��ك��ني يف 
ن��ز�ه��ة �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي ف���از بها 
جو  وقتها،  �لدميقر�طي،  �ملر�شح 
ب���اي���دن، ف����اأدت �أع���م���ال �ل��ع��ن��ف �إىل 

وقوع قتلى وجرحى.
تكثيف  �شمن  وتاأتي هذه �خلطوة 

حتقيقات �للجنة �لنيابية �ملخت�شة 
�إىل  ل��ل��و���ش��ول  ت�شكيلها  مت  �ل��ت��ي 
�مل����زي����د م����ن �حل���ق���ائ���ق ع����ن ذل���ك 
�لنيابية  �للجنة  .وطالبت  �لهجوم 
هاتفية  ���ش��ج��الت  �لأر����ش���ي���ف  م���ن 
�شخ�شا   30 م���ن  ب���اأك���رث  ت��ت��ع��ل��ق 
�شو�ء  ت��ر�م��ب،  م��ن  قربهم  ب�شبب 
بحكم عملهم يف �لبيت �لبي�س �أو 
�شد�قتهم له، �إ�شافة �إىل �شجالت 

�لزو�ر �خلا�شة بالبيت �لأبي�س.
وي����رى �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ر�ق��ب��ني �أن 

�للجنة  ق���دم���ت���ه  �ل�������ذي  �ل���ط���ل���ب 
�لنيابية يف 12 �شفحة من �ملمكن 
طويلة  قانونية  معركة  ي�شعل  �أن 
دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  �لأم��د مع 

تر�مب وفريقه �لقانوين.
فاإن  �ملحلية،  �ل�شحافة  وبح�شب 
�ل���ل���ج���ن���ة �ل���ن���ي���اب���ي���ة رك�������زت يف يف 
طلبها �ملقدم لكل من وز�رة �لعدل 
و�لبنتاغون على �ل�شجالت �ملتعلقة 
بالحتجاج �ملحتمل بقانون �لتمرد 

و�لأحكام �لعرفية.

اأحداث الكونغر�س.. جلنة حتقيق نيابية تطلب �سجل ات�سالت ترامب

بينيت يريد »روحا جديدة« يف العالقات مع وا�سنطن
•• وا�شنطن-اأ ف ب

�لإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ب��اي��دن  ج��و  �لرئي�س  ي�شتقبل 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت لإج������ر�ء حم���ادث���ات ت��رك��ز ع��ل��ى مو�جهة 
�ل���ن���ووي �لإي������ر�ين وت��ع��زي��ز �ل��دع��م �لأمريكي  �ل��ربن��ام��ج 
لإ�شر�ئيل.و�شتكون هذه �لزيارة فر�شة للزعيمني للتعرف 
�أك�����رث ع��ل��ى ب��ع�����ش��ه��م��ا ب��ع�����ش��ا ب��ع��د ت����ويل ب��ي��ن��ي��ت من�شبه 
بايدن  �إد�رة  يف  ك��ب��ري  م�����ش��وؤول  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و.وق��ال  يف 
بينهما”  لوجه  لقاء وجها  �أول  هذ�  “�شيكون  لل�شحافيني 
بع�شا«. بع�شهما  على  )�لزعيمني(  تعرف  “يف  و�شي�شاهم 

نتانياهو  بنيامني  ليخلف  عاما(   49( بينيت  تعيني  ومت 
�أيديولوجيا ل ميلك حزبه فيه  على ر�أ�س حتالف منق�شم 
�شوى ب�شعة مقاعد.وقال بينيت “هناك حكومة جديدة يف 
�أحمل  و�أنا  �إ�شر�ئيل،  �ملتحدة وحكومة جديدة يف  �لوليات 
معي من �لقد�س روحا جديدة ور�شالة جديدة من �إ�شر�ئيل 
�إىل  �أول رحلة له  للم�شاركة و�لتو��شل«.وقبل �نطالقه يف 
�خلارج كرئي�س للوزر�ء، قال نفتايل بينيت لل�شحافيني �إن 
جو بايدن كان “�شديقا قدميا وحقيقيا لدولة �إ�شر�ئيل«.
لدى  �ل�شابق  �لأمريكي  �ل�شفري  كورتزر،  د�ن  �إىل  بالن�شبة 
�ل��وزر�ء �شتعطي نفحة جديدة  زي��ارة رئي�س  �إ�شر�ئيل، فاإن 
للعالقات �لأمريكية �لإ�شر�ئيلية بعد عهد نتانياهو �لذي 
��شتمر 12 عاما.و�أو�شح د�ن كورتزر لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لرئي�س  من  �أك��رث  يعرف  باأنه  مقتنعا  ك��ان  “نتانياهو  �أن 
�لذي يتعامل معه ما يجب على �لوليات �ملتحدة �أن تفعل«.
مع بينيت من ناحية �أخرى، “حتى لو كانت هناك خالفات 
حول �ل�شيا�شة �لتي يجب �تباعها، و�شتكون هناك خالفات، 
�شيكون �لثنان قادرين على �لتحاور بعيد� عن تلك �لنربة 
�شتكون  �إي���ر�ن  �أن  بينيت  نفتايل  �لح���رت�م«.و�أك���د  قلة  من 
�ملو�شوع �لرئي�شي لزيارته.وجتري حاليا حمادثات يف فيينا 
بني �إير�ن و�أطر�ف 
�لتفاق حول �مللف 
�لإير�ين،  �ل��ن��ووي 
غري  مب�����������ش�����ارك�����ة 
م������ب������ا�������ش������رة م���ن 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
�إحياء  �إىل  ت��ه��دف 
�لتفاق حول �مللف 
�ل���ن���ووي �لإي����ر�ين 
ب�����ع�����د �ن���������ش����ح����اب 
�لرئي�س �لأمريكي 
�ل�������ش���اب���ق دون����ال����د 

�إير�ن.وت�شعى  على  ع��ق��وب��ات  فر�شه  و�إع����ادة  منه  ت��ر�م��ب 
�لعقوبات، يف مقابل  رفع  يتيح  تفاهم  �إب��ر�م  �إىل  �ملحادثات 
�إير�ن لحرت�م كامل �لتز�ماتها �لتي بد�أت �لرت�جع  عودة 
�ملتعلقة  تلك  �شيما  ول  �لأم��ريك��ي،  �لن�شحاب  بعد  عنها 

بعمليات تخ�شيب �ليور�نيوم.
“يعتقد رئي�س  لل�شحافيني  �إ�شر�ئيلي كبري  وقال م�شوؤول 
�لوزر�ء �أن �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي �لإير�ين )...( خطاأ” 
�لإقليمية”  “�لهجمات  م��ن  يحد  مل  �لت��ف��اق  �أن  م�شيفا 
�لإير�نية.و�شّرح بينيت باأنه �شيقدم “خطة منهجية” �إىل 

جو بايدن ب�شاأن هذه �مل�شاألة.
وخالل زيارته �لعا�شمة �لأمريكية �لربعاء، �لتقى بينيت 
وزير �خلارجية �أنتوين بلينكن ووزير �لدفاع لويد �أو�شن.
�لوليات  �إلتز�م  �لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  لرئي�س  بلينكن  و�أك��د 
�أكد  �أخ���رى،  جهة  �إ�شر�ئيل.من  لأم��ن  “�لثابت”  �ملتحدة 
نية  ل��دي��ه  لي�شت  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أن  لبينيت  م�شت�شارون 
فل�شطينية  دول��ة  �إقامة  حول  �ملفاو�شات  ��شتئناف  ملناق�شة 
.1967 �ل��ع��ام  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف  �ل��ت��ي �شمتها  �لأر�����ش���ي  على 

“�لدولتني  م�شاألة  باأن  لل�شحافيني  كبري  م�شوؤول  و�شرح 
لي�شت على جدول �لأعمال... 

�إنها غري موجودة«.وتدعم حكومة جو بايدن حل �لدولتني 
ت�شل  �ل��ت��ي  للفل�شطينيني  م�����ش��اع��د�ت��ه��ا  ت��ق��دمي  وع����اودت 
�ألغى  ب��ع��دم��ا  �ل������دولر�ت  م��ن  �مل��الي��ني  م��ئ��ات  �إىل  قيمتها 
�ل�شالم  �أ�شتاذ  تلحمي  �شبلي  �إىل  تر�مب معظمها.بالن�شبة 
و��شنطن  �إىل  �ل�شفر  ف��اإن  مرييالند،  جامعة  يف  و�لتنمية 
لبينيت.ويتناق�س  �شرعية  مي��ن��ح  ب��اي��دن  �ل��رئ��ي�����س  ل��ل��ق��اء 
لإ�شر�ئيل  �ملتز�يد  �لنقد  مع  �ل���وزر�ء  لرئي�س  بايدن  دع��م 
من �لدميوقر�طيني �لتقدميني يف �لكونغر�س، على غر�ر 
دعو�ت  رف�س  �لرئي�س  �أوكازيو-كورتيز.لكن  �ألك�شاندريا 

�لنو�ب  م���ن  �ل��ع��دي��د 
طيني  � قر ميو لد �
�أ�شد  قيود  لفر�س 
ع���ل���ى �مل�������ش���اع���د�ت 
مع  لإ������ش�����ر�ئ�����ي�����ل، 
�ل�������رتك�������ي�������ز ع���ل���ى 
م���������ش����ائ����ل �أخ��������رى 
م�����ث�����ل �جل����ائ����ح����ة 
و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان. قال 
�أن  “فكرة  تلحمي 
م�شاألة  لي�شت  هذه 
ذ�ت �أولوية، حتمي 

بينيت«.
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•• اأبوظبي-وام:

 2020 �إك�شبو  يف  �شنغافورة  جناح  ي�شع 
دب���ي �ل��ع��م��ارة �خل�����ش��ر�ء ع��ل��ى ر�أ�����س �شلم 
�أول���وي���ات���ه، وذل����ك مل�����ش��اع��دة �ل������زّو�ر على 
�لطبيعة يف  و�إمكانيات دمج  تقدير مز�يا 

بيئاتنا �حل�شرّية.
�خل�شر�ء  للم�شاحات  عر�شه  خالل  فمن 
كاملة،  كوحدة  و�لفن  �لرقمّية  و�حللول 
ي��ج�����ّش��د �جل���ن���اح روؤي�����ة ���ش��ن��غ��اف��ورة يف �أن 
ت�شبح مدينة و�شط �لطبيعة، كما يعك�س 

حلول  خ��الل  من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  روح 
ح�شرّية مبتكرة وموؤثرة.

�لعام  �ملفّو�س  نائب  ب��ي،  لي  ي��اب  وقالت 
جمموعة  وم����دي����رة  ���ش��ن��غ��اف��ورة  جل���ن���اح 
�حل�شري  و�لت�شميم  �ملعمارّية  �لهند�شة 
يف ه��ي��ئ��ة �إع�����ادة �ل��ت��ط��وي��ر �حل�����ش��ري �إن 
تطوير  �إمكانية  ُيظهر  �شنغافورة  ج��ن��اح 
�لطبيعة  ل����دم����ج  م����الئ����م����ة  �أج�������ن�������د�ت 
من  و�لتكنولوجيا  �مل��ع��م��ارّي��ة  و�لهند�شة 
رقمّية  و��شرت�تيجيات  ت�شميمات  خ��الل 

خمتلفة.

للتفكري  �ل��������زّو�ر  دع�����وة  ن����ود  و�أ����ش���اف���ت 
خالل  م��ن  بالطبيعة،  عالقتهم  يف  ملّياً 
�لرقمّية  للمنظومة  ��شتك�شافهم  رح��ل��ة 
�خل�شر�ء للجناح وعر�شه لنظام متكامل 
و�أنظمة  �خل�������ش���ر�ء  �مل�������ش���اح���ات  لإد�رة 
�لقيام  خ�����الل  وم�����ن  و�ل����ط����اق����ة.  �مل����ي����اه 
�أهمّية  تقدير  من  �ل���زّو�ر  �شيتمّكن  بهذ�، 
جناح  لبناء  �لتحديات  وحجم  �لتخطيط 
���ش��ن��غ��اف��ورة، و�ل���ط���رق �ل��ت��ي مت��ك��ن��ن��ا من 
�لتعاي�س مع بيئتنا �لطبيعّية و�ملبنّية دون 
�إحلاق �ل�شرر بكليهما، حيث يتم �لعتناء 

بكٍل من �لنا�س و�لبيئة على حد �شو�ء.
وي�����ش��ه��د �جل��ن��اح �إن�����ش��اء م��ن��اخ��ات حملّية 
“�لغابات  م��ن��ط��ق��ت��ي  د�خ�������ل  م���الئ���م���ة 
 Rainforest �مل��ط��رّي��ة  �مل��خ��روط��ّي��ة 
 Flower و”خمروط �لزهرة »Cone
�لغابات  نباتات  على  للحفاظ   ،»Cone
�ملطرية. يف ظل منو �لعديد من �لأ�شناف 
�لأر�س  طبيعة  من  �لرغم  على  �لنباتّية 
�لقا�شية و�لظروف �ملناخّية �ل�شعبة نوعاً 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة �زده����ار هذه  �ل���ذي ي�شمح  م���ا، 
�خل�شبة  �لطبيعّية  �ملناظر  من  �لتوليفة 

�ل��ع��امل يف حال  ح���ول  ب��ي��ئ��ات خمتلفة  يف 
��شتخد�م �ملو�رد �ملتجّددة.

ويعزز �جلناح �ل�شتفادة من �لتكنولوجيا 
�ملناظر  وتطوير  ت�شميم  عملّية  لتعزيز 
�لهتمام  �أن  ح��ي��ث  �ل����ن����ادرة  �ل��ط��ب��ي��ع��ّي��ة 
باأنو�ع �لنباتات د�خل �جلناح لي�س بالأمر 
�ل�شهل، خا�شة تلك �ملوجودة على �جلدر�ن 
�ملخروطّية  لالأج�شام  �ملقّو�شة  �خل�شر�ء 
و�لأق���م���اع د�خ���ل �جل���ن���اح. ومل��و�ج��ه��ة هذ� 
�ل���ت���ح���دي، ���ش��ت��ع��اي��ن ث���الث���ة من�����اذج من 
روبوتات �لت�شّلق �جلدر�ن �خل�شر�ء حول 

خمروط �لزهرة لفح�س �شّحة �لنباتات، 
ملر�قبة  �لبيئّية  �لبيانات  بالإ�شافة جلمع 

�أد�ء �أنظمة �جلناح.
للتعرف  ل��ل��زو�ر  �لفر�شة  �جل��ن��اح  ويتيح 
من  �جل��ن��اح  ب��ن��اء  ور�ء  �لعلم  خفايا  على 
للفنون  �لرقمّية”  “�ملنظومة  خ����الل 
لوحة  ت��ع��د  �إذ  �لإل���ك���رتون���ّي���ة  و�لأل����ع����اب 
و�لتطبيقات  خا�س  ب�شكل  �ملُعّدة  �لزر�عة 
�لتكنولوجّية �ملبتكرة �مل�شتخدمة يف �إد�رة 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ت�شميم  �مل��ي��اه و�ل��ط��اق��ة، 
هدف  حتقيق  من  �شنغافورة  جناح  متّكن 

خ�شر�ء  ط��اق��ة  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��و���ش��ول 
ارة بن�شبة مائة  خالية من �لنبعاثات �ل�شّ
�ل�شتعد�د�ت  �أن  بالذكر  �ملائة.�جلدير  يف 
�لنهائّية،  مرحلتها  يف  �شنغافورة  جلناح 
تن�شيق  �أع����م����ال  م���ن  �لن���ت���ه���اء  مّت  ح��ي��ث 
�للم�شات  و���ش��ع  ح��ال��ّي��اً  وي���ت���ّم  �حل���د�ئ���ق 
�لأخ������رية ع��ل��ى �مل���ع���ار����س �ل��رق��م��ّي��ة قبل 
 .2021 �أكتوبر  م��ن  �لأول  يف  �فتتاحها 
كما �شيتم �أي�شاً تقدمي حمطات خمتلفة 
�شنغافورة  جلناح  �ل��ف��ري��دة  �لتجربة  م��ن 

على �لإنرتنت و�ملن�شات �لإلكرتونّية.

جناح �سنغافورة يف اإك�سبو 2020 دبي.. تالقي الطبيعة بالعمارة والتكنولوجيا والفن

•• عجمان-الفجر: 

ن��ظ��م جم��ل�����س ���ش��ي��د�ت �أع���م���ال عجمان 
�ل�����ت�����اب�����ع ل����غ����رف����ة جت����������ارة و����ش���ن���اع���ة 
�لأ�شري”  �لقت�شاد  “ملتقى  �لإم����ارة  
�لف��رت����ش��ي، و�ل����ذي �أق��ي��م حت��ت �شعار 
�مل�شاريع  ل���دع���م  �ملنتجة”  “�أ�شرتي 
�ل�شغرية، و�مل�شاهمة يف تطوير منتجات 
�لأ�شر من خالل فتح �أفاق جديدة متكن 
�لمارة  يف  �ملنزلية  �مل�شروعات  �أ�شحاب 
من تطوير خدماتها وجودة منتجاتهم 
مب���ا ي�����ش��ه��م يف ت��ف��ع��ي��ل دوره�����م �مل��ه��م يف 
�لأ�شو�ق  لدخولهم  وحتفيز�ً   ، �ملجتمع 

وعامل �لتجارة و�لأعمال.
فيه خرب�ء  �شارك  �لذي  �مللتقى  وناق�س 
�قت�شاد بارزين 3 حماور رئي�شة موؤثرة 
يف �لقت�شاد �ل�شري، حيث تناول خبري 
�ملن�شوري،  ه����ز�ع  و�مل�����ش��ت�����ش��ار  �لع���م���ال 
تو�فرها  �مل��ط��ل��وب  و�ل���ق���در�ت  �مل���و�ه���ب 
و�إد�رة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  �ل����ش���رة  �ف�����ر�د  ل���دى 
ومبتكر،  ن��اج��ح  منتجة  �أ���ش��رة  م�����ش��روع 
ف��ي��م��ا ت���ن���اول �مل�����ش��ت�����ش��ار �مل�����ايل �شالح 
و�لفنية  �مل��ال��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  �حل��ل��ي��ان 

للم�شاريع �لأ�شرية، و�أ�شتعر�س �لدكتور 
دور  �أبوظبي  جامعة  من  عو�س  ��شرف 
�لقت�شاد  تعزيز  يف  �لعائلية  �ل�شركات 

�ل�شري. 
�آل  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  كلمتها،  ويف 
�أعمال  ���ش��ي��د�ت  ع��ل��ي، رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
غرفة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ع��ج��م��ان 
يج�شد  عجمان:”  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
جمل�س  �هتمام  �لثالثة  ب��دورت��ه  �مللتقى 
تطوير  على  وحر�شه  عجمان  �شيد�ت 
ق��در�ت ومهار�ت رو�د ور�ئ��د�ت �لعمال 
يف �لإم��ارة من خالل فتح �آف��اق جديدة 
�أف�شل  حول  مد�ركهم  تو�شيع  يف  ت�شهم 
�ل�����ش��ب��ل و�مل���م���ار����ش���ات ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
م�����ش��روع��ات��ه��م �مل��ن��زل��ي��ة و�ل���ع���م���ل على 
تطويرها لتكون نو�ة ل�شركات ر�ئدة يف 

�مل�شتقبل.«
و�أ�شافت:” نتطلع �إىل تعزيز �لقت�شاد 
دولة  ��شرت�تيجية  مع  متا�شياً  �ل�شري 
ودعم  حتفيز  على  تركز  �لتي  �لم���ار�ت 
م�شاهمته  وتفعيل  �لعائلي،  �لقت�شاد 
�لإجمايل،  و�لناجت  �ملحلي  �لقت�شاد  يف 
وحيث ن�شعى من خالل �مللتقى �إىل �بر�ز 

�أهمية �لتكامل بني �أفر�د �ل�شرة يف بناء 
تت�شم  م��ن��ت��ج��ات  ي��ق��دم  مبتكر  م�����ش��روع 
بالإبد�ع وقادرة على �ملناف�شة يف �ل�شوق 
�ملو�هب  ��شتك�شاف  م��ن  وذل���ك  �مل��ح��ل��ي. 
لتقدمي  و��شتثمارها  لكل فرد،  �لقدر�ت 

خدمة �و م�شروع متكامل.«
هز�ع  �مل�شت�شار  �أ���ش��ار  مد�خلته،  وخ��الل 
�ملن�شوري �إىل در��شة �أظهرت �أن 70% 
من �مل�شاريع يف �ململكة �ملتحدة تبد�أ من 
�ملنزل، وتعود على �لقت�شاد �لربيطاين 
�إ�شرتليني،  300 مليار جنيه  بحو�يل  

وهذه �لد�ر�شة هي دليل على �أهمية بدء 
�مل�شاريع من �ملنزل.

وقال �أن غالبية �مل�شاريع �ملنزلية يف دول 
�خلليج هي لفرد و�حد يف �ل�شرة،  ومن 
هنا متكن �أهمية هذ� �مللتقى يف ت�شجيع 
�مل�شاريع �ل�شرية لتقدمي م�شروع و�حد 
�فر�د تطوير م�شروع  �أكرث  يتكامل فيه 
نحو  لالنطالق  �أ���ش��ا���ش��اً  ي��ك��ون  متكامل 

بناء م�شروع �أكرب يف �مل�شتقبل.  
وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال �مل�����ش��ت�����ش��ار �شالح 
من�شة  �مللتقى  ه��ذ�  ي�شكل  �حلليان:” 
م��ث��ال��ي��ة ل��ت��م��ك��ني �ل����ش���ر �مل��ن��ت��ج��ة من 
�لتغلب على �لتحديات �لتي قد تو�جهها 
يف بد�ية م�شروعاتها �ملنزلية، حيث يتيح 
�ملمار�شات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إم��ك��ان��ي��ة  ل��ه��م 
�لتي ميكن من خالل و�شع �أ�ش�س �شليمة 
للبدء يف م�شروع �أ�شري تناف�شي ومتميز، 
خ�شو�شاً يف ظل �لتحولت �لكثرية �لتي 
�لأخ���رية،  �لآون����ة  �لق��ت�����ش��اد يف  �شهدها 
و�لتي وفرت بدورها غري م�شبوقة لبدء 

رو�د �لعمال م�شروعاتهم �خلا�شة. 
و�أ�شتعر�س �لدكتور �أ�شرف عو�س خالل 
�لعائلية  �ل�����ش��رك��ات  �أه��م��ي��ة  م��د�خ��ل��ت��ه 

ودورها يف دعم �لقت�شاد يف �ملجتمعات، 
و�مل�شاريع  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  م���وؤك���د�ً 
�ملنزلية ركيزة �أ�شا�شية يف تطوير مهار�ت 

وكفاء�ت �أفر�د �ل�شرة �لو�حدة.
من   58 ح�شره  �ل���ذي  �مللتقى  وتخلل 
�حل���و�ر ح��ول جممل  ب��اب  �ملعنيني فتح 
�لع���م���ال  رو�د  ت���ه���م  �ل���ت���ي  �ل���ق�������ش���اي���ا 
و�ل�شرية،  �ملنزلية  �مل�شاريع  و�أ���ش��ح��اب 
وذلك �إىل جانب مناق�شات حول �لعديد 
م�شاركني  قدمها  �ل��ت��ي  �مل��د�خ��الت  م��ن 

وم�شاركات من �حل�شور.
عجمان  �أع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  وي��وف��ر 
�لعديد من �ملبادر�ت �لد�عمة لالقت�شاد 
�ل�شري و�مل�شاريع �ملنزلية بالتعاون مع 
عدد من �جلهات �حلكومية يف �لمارة، 
و�لتي  �لبد�يات”،  “رخ�شة  فيها  مب��ا 
�شاحبات  ودع������م  مت���ك���ني  �إىل  ت���ه���دف 
للبدء  �مل�����ن�����ازل  يف  و�مل����ه����ن  �لأع������م������ال 
ك�شالونات  �مل���ت���ن���وع���ة،  مب�����ش��اري��ع��ه��ن 
و�لدعاية  �ملنزلية،  و�ملطاعم  �لتجميل، 
حفالت  تنظيم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لإع����الن، 
�لزفاف و�ملعار�س و�ملهرجانات و�لألعاب 

�لرتفيهية و�لدخون و�لعطور.

نائب وزير الطاقة يف الحتاد الرو�سي ي�سارك 
يف »غازتك 2021« بدبي ال�سهر املقبل

•• دبي-الفجر: 
�أعلن غازتك، �ملعر�س و�ملوؤمتر �لأكرب يف �لعامل لقطاع �لغاز و�لغاز �لطبيعي �ملُ�شال و�لهيدروجني و�لطاقة، 
عن ��شت�شافة معايل بافيل يوريفيت�س �شوروكني، نائب وزير �لطاقة يف �لحتاد �لرو�شي، هذ� �لعام للحديث 
�أن ينعقد غازتك،  حول مو�شوع �لطاقة �ملتجددة خالل �ملر��شم �لفتتاحية للجل�شة �لوز�رية. ومن �ملقرر 
�ملعر�س و�ملوؤمتر �لأكرب يف �لعامل لدعم �شل�شلة �لقيمة يف قطاع �لغاز و�لغاز �لطبيعي �ملُ�شال و�لهيدروجني 
و�لطاقة، يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي خالل �لفرتة بني 21 و23 �شبتمرب 2021. ويعد غازتك من�شة 
عاملية ر�ئدة جتمع قادة �لقطاع من حول �لعامل �شنوياً للبحث يف مهمتها �لعاملية �ملتمحورة حول توفري طاقة 
و�شين�شم معايل بافيل يوريفيت�س �شوروكني  حمايدة كربونياً بتكلفة معقولة للجميع بحلول عام 2050. 
وقيادة عملية  �لكربون  ب��دوره مو�شوع حمايدة  ليناق�س  �لبارزين  �ملتحدثني  �إىل جمموعة من  �لعام  هذ� 
�أحمد �جلابر،  �لدكتور �شلطان  �لر�شمية معايل  �لوز�رية  �ملتجددة عاملياً. و�شيقدم كلمة �لرتحيب  �لطاقة 
�شركاتها.  وجمموعة  لأدن��وك  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزير 

�شت�شم �للجنة �لوز�رية معايل �شهيل حممد �ملزروعي، وزير �لطاقة 
ومعايل بافيل يوريفيت�س �شوروكني، نائب وزير �لطاقة يف �لحتاد 
ملنظمة  �لعام  �لأم��ني  �شنو�شي،  باركيندو  حممد  ومعايل  �لرو�شي، 
�لأ�شو�ق  �شوؤون  ديفترييو�س، حملل  �جلل�شة جون  و�شيدير  �أوب��ك. 
جامعة  يف  �مل�شاعد  و�لأ���ش��ت��اذ  �إن  �إن  �شي  �شبكة  يف  �ل�شابق  �لنا�شئة 
�لدول  وزر�ء  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة  �جلل�شة  �أبوظبي.و�شتتطرق  ن��ي��وي��ورك 
�أ�شحاب �لقت�شاد�ت �لر�ئدة يف قطاع �لطاقة �إىل مو��شيع مثل دور 
�لغاز �لطبيعي يف عملية حتول �لطاقة، و�خلطط �مل�شتقبلية لإن�شاء 
لتلبية  �شياغة خارطة طريق  �إىل  بالإ�شافة  �قت�شاد هيدروجيني، 
�حلاجة �ملتز�يدة للطاقة و�لوقود �لنظيف. كما �شيناق�س �حل�شور 
�لعام  لهذ�  �ملناخي  للتغري  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  ب�شاأن  توقعاتهم 

و�أثار قر�ر�ته على �لقوى �ملحركة ل�شوق �لطاقة.

جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى »القت�ساد الأ�سري« لدعم امل�ساريع املنزلية

»كهرباء ال�سارقة« تو�سل الغاز ل� 112 م�سروعا �سكنيا يف كلباء وخورفكان
•• ال�شارقة -وام: 

لهيئة  �لتابع  �ل�شرقية  باملنطقة  �لطبيعي  �لغاز  مكتب  �أجن��ز 
لعدد  �لطبيعي  �ل��غ��از  تو�شيل  �ل�شارقة  وغ���از  وم��ي��اه  كهرباء 
يف  و�لتو�شع  خورفكان  كلباء  مبدينتي  �شكنيا  م�شروعا   112
26 كيلو مرت ومتديد خطوط  �لأر�شية بطول  �لغاز  �شبكات 
من  و�لنتهاء  مرت  كيلو   9 �لأر�شية  �ل�شبكات  لدعم  رئي�شيه 
�إجناز �ملرحلة �لأوىل مبنطقة �حلر�ي مبدينة خورفكان بطول 
22 كيلو مرت لي�شتفيد منها حو�يل 205 فيال �شكنية وذلك 

خالل �لفرتة من يناير حتى يوليو من �لعام �جلاري.
�لغاز �لطبيعي  �ملهند�س خالد �حلو�شني مدير مكتب  و�أو�شح 

�ملنطقة  يف  �لطبيعي  �ل��غ��از  م�����ش��روع  �أن  �ل�����ش��رق��ي��ة  باملنطقة 
 130 �أك��رث من  كبري� حيث مت �جن��از  ت��ط��ور�ً  �ل�شرقية �شهد 
يف  م�شرتكا   560 م��ن  �أك���رث  ح��ال��ي��اً  م��ن��ه  ي�شتفيد  كيلومرت 
�ملناطق مبدينة كلباء كما مت �جن��از متديد�ت بطول  خمتلف 
160 كيلومرت وتو�شيل �خلدمات لكرث من 1600 م�شرتك 
تنفيذ �ملزيد من �لتمديد�ت  مبدينة خورفكان ويجري حالياً 

يف �ل�شبكة .
�لطبيعي  �ل��غ��از  م�����ش��روع  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �لتو�شع يف  �أن  و�أك���د 
�لروؤية  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  خمتلفة  جم����الت  يف  و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه 
�حل��ك��ي��م��ة و�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل�����ش��دي��دة ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور 

حاكم �ل�شارقة ب�شرورة �لهتمام مب�شروعات �لبنية �لأ�شا�شية 
مناطق  جميع  يف  لل�شكان  �لكرمية  �حل��ي��اة  مقومات  وت��وف��ري 
�لإم������ارة وت�����ش��ج��ي��ع ����ش��ت��خ��د�م �ل��غ��از �ل��ط��ب��ي��ع��ي ك��وق��ود بديل 
�لإم��ارة وتقدمي  �شكان  و�لتي�شري على  �لبيئة  للمحافظة على 
�لطبيعي  �لغاز  م�شروع  �أن  �إىل  لهم.و�أ�شار  �خل��دم��ات  �أف�شل 
على  باملحافظة  �لهيئة  �لتز�م  يعك�س  �ل�شارقة  باإمارة  �حليوي 
�لطبيعي  �لغاز  ��شتخد�م  �ل�شارقة على  �شكان  وت�شجيع  �لبيئة 
يحققها  �لتي  �ملتعددة  �لفو�ئد  م��ن  لال�شتفادة  بديل  ك��وق��ود 
ي�شاهم  حيث   « �لأ�شطو�نات   « �مل�شال  �لغاز  با�شتخد�م  مقارنة 
�ليوم ويحقق  �شاعات  ط��و�ل  ومتو�فر  �لبيئة  يف �حلفاظ على 
و�أدق  �أرق���ى  تطبق  �لهيئة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  و�ل�شالمة  �لأم����ان 

�مل��و����ش��ف��ات وم��ع��اي��ري �جل����ودة و�لأم�����ان يف مت��دي��د�ت �ل�شبكة 
�إ�شافة �إىل �أ�شعاره �لتناف�شية مقارنة با�شتخد�م �لأ�شطو�نات.

ولفت �إىل �كتمال كافة �لرتتيبات �لالزمة لتمكني �مل�شرتكني 
يف هذه �ملناطق �جلديدة من �ل�شتفادة من خدمات �شبكة �لغاز 
�لطبيعي وميكن للم�شرتكني �لآن �ل�شروع يف �إتخاذ �لإجر�ء�ت 
وفق  م�شاكنهم  �إىل  �لطبيعي  �لغاز  خدمة  لتو�شيل  �ل��الزم��ة 
�لإج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى �لهيئة فور �لإع��الن عن �لإنتهاء من 
�خلطوط �لرئي�شية.و��شاف �أن فرق �لعمل �لتابعة لإد�رة �لغاز 
و�شول  ل�شمان  جهد  بكل  تعمل  �ل�شرقية  باملنطقة  �لطبيعي 
�ل�شتفادة  وحتقيق  م�شرتك  ك��ل  �إىل  �حليوية  �خل��دم��ة  ه��ذه 

�لق�شوى من مز�يا �لغاز �لطبيعي.

•• دبي - وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي “ديو�” م��ن��ت��دى �مل����ر�أة 
بيوم  لالحتفاء  و�ف��رت����ش��ي��اً  ح�شورياً  �ل�شابع  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ملر�أة �لإمار�تية لعام 2021 �لذي يقام حتت �شعار “�ملر�أة 
�شعيد  معايل  مب�شاركة  وذلك  للخم�شني”  و�إ�شر�قة  طموح 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد 
كهرباء ومياه دبي وبح�شور �شعادة �شارة حممد فلكناز ع�شو 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي و�ل��دك��ت��ورة م��ن��ال ت��رمي �ملدير  �ملجل�س 
�ل�شحة  بهيئة  �لأولية  �ل�شحية  �لرعاية  لقطاع  �لتنفيذي 
�أ�شتاذة �لإعالم و�أول خمرجة  بدبي و�لدكتورة ح�شة لوتاه 
�إمار�تية بالدولة ويف كلمته �لفتتاحية خالل �ملنتدى .. قال 
معايل �شعيد حممد �لطاير : ي�شعدين �لحتفاء معكم بيوم 
�ملر�أة �لإمار�تية لعام 2021 �لذي يقام حتت �شعار “�ملر�أة 
طموح و�إ�شر�قة للخم�شني” لالإ�شاءة على �مل�شرية �لعطرة 
�أر�شى  لتمكني �ملر�أة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  له  �ملغفور  ركائزها 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  وتدعمها  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
و�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام 
�شاأن  لإع��الء  �لإم���ار�ت  �أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�ملر�أة وتعزيز دورها �جلوهري لتظل �شريكة فعالة يف عملية 

�لبناء و�لتطوير.
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  بيوم  �حتفالنا  يكت�شب   : �لطاير  و�أ���ش��اف 
�لعام طابعاً خا�شاً يف عام �خلم�شني �لذي نحتفي فيه  هذ� 
�لدولة  لبناء  م�شرية  و�أن��ب��ل  �أ���ش��رع  �شهدت  ع��ام��اً  بخم�شني 
��شتعد�د�ً  جهودنا  فيه  ن�شاعف  �ل��ذي  �لعام  وه��و  و�لإن�شان 
خلم�شني �شنة قادمة حافلة باملزيد من �لزدهار و�خلري ل 
�شيما مع �لتح�شري�ت �جلارية ل�شت�شافة �أف�شل ن�شخة من 

معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
خا�شة  بتهنئة  �أت��ق��ّدم  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  �أود   : معاليه  وق��ال 
 2020 �لتحدي  عام  خالل  �أثبتت  �لتي  �لإمار�تية  للمر�أة 
جد�رتها جم��دد�ً يف حتقيق روؤي��ة �لقيادة �لر�شيدة لتحويل 

�لتحديات �إىل فر�س وتركت ب�شمات ر��شخة �أ�شهمت ب�شكل 
كبري يف �حتو�ء تد�عيات جائحة كوفيد- 19 وت�شريع مرحلة 
�لتعايف و�شكلت ركيزة �أ�شا�شية يف �أبرز �ملحطات �مل�شّرفة �لتي 
�ملا�شي ومنها ت�شكيلها  �لعام  �لإم��ار�ت خالل  �شهدتها دولة 
%34 من فريق  %18 من �لعاملني يف قطاع �لف�شاء و 
�إ�شافة  عاملياً  �لن�شب  �أعلى  من  تعترب  و�لتي  �لأم��ل  م�شبار 
�لريادي و�لكبري يف �خلطوط �لأمامية ملو�جهة  �إىل دورها 
جائحة كورونا �إذ ت�شكل �ملر�أة %64 من �لأطباء و�ملمر�شني 

و�لفنيني يف �لقطاع �ل�شحي بالدولة.
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  موظفات  ت�شجل   : معاليه  ون��وه 
ب���دوره���ن ي��وم��ي��اً �إجن�������از�ت م�����ش��ي��ئ��ة ت��دع��م م�����ش��رية متيز 
�ل��وط��ن يف  ي��دخ��رن ج��ه��د�ً خلدمة  �لهيئة عاملياً ول  وري���ادة 
للمر�أة  باحلياة  ناب�شة  �شورة  يجعلهن  مما  �مليادين  كافة 
�لإمار�تية ومثاًل يحتذى يف �لعمل �لوطني �لفّعال �لهادف 
�إىل بناء جمتمع قوي ومتما�شك قادر على مو�كبة �لتغري�ت 

�مل�شتجدة. 
وتوفر �لهيئة �لبيئة �ملحفزة و�لإيجابية لدعم ومتكني �ملر�أة 
�أجيال  و�إع���د�د  �ملجتمع  خدمة  يف  �ل��ري��ادي  ب��دوره��ا  للقيام 
�مل�شتقبل ونهيئ كافة مقومات �لنجاح �لتي تتيح لها حتقيق 
طاقاتها  و�إط��الق  و�لجتماعية  �ملهنية  حياتها  بني  �لتو�زن 

�ملبدعة و�مل�شاهمة يف �إحد�ث تاأثري �إيجابي م�شتد�م.
�ل��ه��ي��ئ��ة و���ش��ل �إىل  �أن ع���دد م��وظ��ف��ات  و�أ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه �إىل 
1943 موظفة يعملن يف جميع �إد�ر�تها وي�شمل هذ� �لعدد 
ت�شغل  فيما  و�ل��ف��ن��ي  �لهند�شي  �ل��ق��ط��اع  يف  موظفة   720
�لن�شاء  وت�شكل   .. �لهيئة  قيادية يف  311 موظفة منا�شب 
�لن�شائية  �لقوى  �إجمايل  من   81.5% ن�شبة  �لإمار�تيات 
�لعاملة يف �لهيئة كما تبلغ ن�شبة �لن�شاء �لإمار�تيات يف مركز 
�لبحوث و�لتطوير %34.2 حا�شالت على موؤهالت عليا يف 
�ملجالت �لعلمية و�لهند�شية .. كما ت�شارك موظفات �لهيئة 
�ل�شاعات  �إج��م��ايل  وبلغ  �لتطوعية  �لأع��م��ال  من  �لعديد  يف 
من  �أك��رث   2020 �لعام  خ��الل  �لهيئة  ملوظفات  �لتطوعية 
13،300 �شاعة يف 40 مبادرة �إن�شانية وجمتمعية وت�شارك 

�ملوظفات بكفاءة وفعالية يف بر�مج �لرت�شيد وبر�مج �لتوعية 
�ملجتمعية ل �شيما تلك �لتي ت�شتهدف �ملر�أة .. وتوفر �لهيئة 
فر�شاً متكافئة للرجل و�ملر�أة وتركز على متكني �ملر�أة �شو�ء 
قدوة  جعلها  م��ا  �لفنية  �لوظائف  �أو  �لقيادية  �ملنا�شب  يف 
د�خل  و�خلا�شة  �حلكومية  و�جلهات  للموؤ�ش�شات  ومنوذجاً 

دولة �لإمار�ت �لعربية وخارجها.
وقال معاليه : تعد �لهيئة و�حدة من �أبرز �ملوؤ�ش�شات �لوطنية 

�لد�عمة للمر�أة يف قطاع �لطاقة. 
�أتقدم بتحية �إعز�ز وتقدير جلهود �ملر�أة �لإمار�تية  وختاماً 
دولتنا  ب��ق��اء  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �مل��وؤث��رة  و�إ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  �حلثيثة 
�لأجمل و�لأف�شل و�لأقوى. بارك �هلل يف عملكن و�جتهادكن 

وكل عام و�أنن باألف خري.
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  فلكناز  حممد  ���ش��ارة  �شعادة  و�أك���دت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  �لحت���ادي 
�مل��ت��ح��دة �أول����ت �ه��ت��م��ام��ا لف��ت��ا ب���امل���ر�أة وع��م��ل��ت ع��ل��ى دعمها 
�إمياًنا  مطلقة  ث��ق��ة  ومنحها  �مل��ج��الت  �شتى  يف  ومتكينها 
مو�قع  جميع  يف  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ن��ج��اح  حتقيق  ع��ل��ى  ب��ق��در�ت��ه��ا 

�لعمل. 
و�لعديد من  بالعديد  تزخر  �لغالية  دولتنا  �إن  �إىل  و�أ�شارت 
�لوطن  ر�ي��ة  رفع  من  متكنت  �لتي  للمر�أة  �مل�شرفة  �لنماذج 
و�إقليمياً  عربياً  �مل�شتويات  كافة  على  خفاقة  �شاخمة  عالية 
ودولياً و�أ�شبحت �ملر�أة خري �شفري لوطننا يف خمتلف �ملحافل 
�لعاملية ويف �لقطاعات كافة .. و�أ�شادت �شعادتها يف هذ� �لإطار 
بجهود قيادتنا �ل�شتثنائية �لتي عملت على تطوير قدر�ت 
ومهار�ت �ملر�أة �لإمار�تية لتكون جاهزة للم�شاركة بكل قوة 
يف �شنع �مل�شتقبل و�أن ت�شتثمر �لنجاحات �لتي حققتها �ملر�أة 
جناحا  �أك��رث  عن�شر�  لتكون  �ملا�شية  عقود  �خلم�شة  خ��الل 
وفعالية لتحقيق ��شرت�تيجية �لدولة خالل �خلم�شني عاما 

�ملقبلة فاملر�أة طموح و�إ�شر�قة للخم�شني.
�أ�شتاذة �لإعالم و�أول خمرجة  وقالت �لدكتورة ح�شة لوتاه 
�إم��ار�ت��ي��ة ب��ال��دول��ة: ب��ال��رغ��م �ل��ت�����ش��ور �ل��ع��ام �ل�����ش��ائ��د لدى 
�ل��ع��رب��ي��ة ويف  �مل����ر�أة  �أن  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل����دول  �لبع�س خ��ا���ش��ة يف 

يف  فاعل  دور  لها  لي�س  حت��دي��ًد�  �لعربية  �جل��زي��رة  منطقة 
�ل��و�ق��ع ي��رى �شورة  �أن م��ن ي��ق��رتب م��ن  �حل��ي��اة �لعامة �ل 
مغايرة متاًما لهذ� �لت�شور .. فاملر�أة �لعربية وعرب ع�شورها 

�لتاريخية كان لها ح�شور قوي يف كافة جمالت �حلياة«.
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  ل��وت��اه  ح�شة  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��اف��ت 
بنت مبارك )�أم �لإمار�ت( دعمت و�أكدت هذه �مل�شرية للمر�أة 

�لإمار�تية يف كافة جمالت �ملجتمع.
وقالت �لدكتورة منال ترمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرعاية 
�ل�شحية �لأولية بهيئة �ل�شحة بدبي: يف يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ل��دول��ة  رح��م �هلل موؤ�ش�س  نقول 
�ليوم  منذ  حر�س  �ل��ذي  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لأول لتاأ�شي�س �لحتاد على �أن تكون �ملر�أة �لإمار�تية �شريكاً 
�أ�شا�شياً يف �لبناء و�لنه�شة و�لزدهار .. يف هذ� �ليوم ل ي�شعنا 
�إل �أن نرفع �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لمتنان لقيادتنا �لر�شيدة 
لرعايتها �لكرمية للمر�أة وتوجيهاتها �ل�شديدة �لتي فتحت 
وتكون  �ملنا�شب  �أعلى  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  لتتبو�أ  و��شعاً  �ملجال 

باإجناز�تها يف خمتلف �مليادين منوذجاً يحتذى به عاملياً .. 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  بكل  نتقدم  �أن  �إل  �أي�����ش��اً  ي�شعنا  ول 
لدعم  �لإمار�ت”  “�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
نقول  �ليوم  : يف هذ�  و�أ�شافت  للمر�أة.  �لالحمدود  �شموها 
�إن �ملر�أة �لإمار�تية �أثبتت جناحها يف جميع �ملجالت ومنها 
�لعامل  يف  وتناف�شية  حيوية  �لأك���رث  وه��و  �ل�شحي  �مل��ج��ال 
ن��ر�ه بالفعل يف هيئة �ل�شحة بدبي �لتي تزخر  .. وه��ذ� ما 
بخرب�ت مميزة من �ملو�طنات يف جميع �ل�شفوف: �لقيادية 

و�لإ�شر�فية و�لتنفيذية .. 
ويف عام 2020 بلغت ن�شبة �لإمار�تيات يف �ملنا�شب �لقيادية 
�لمار�تيات  ن�شبة  وبلغت   63.2% �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لدولة  يف  �ملرخ�شني  �لأطباء  �إجمايل  من   6% �لطبيبات 
�لتمري�س  ق��ط��اع  يف  �لإم��ار�ت��ي��ات  ن�شبة  تتجاوز  مل  كما   ..
�مل��ب��ادر�ت لدعم �لم��ار�ت��ي��ات يف  �ملزيد من  %2 ما يتطلب 
هذ� �لقطاع �حليوي .. وترتفع ن�شبة �لإمار�تيات يف بع�س 
 32% بلغت  حيث  �لأ���ش��رة  طب  مثل  �لطبية  �لتخ�ش�شات 

�ملجتمع  وط���ب   15% بن�شبة  �لنف�شية  �لم���ر�����س  وط���ب 
بن�شبة %90 .. ونحن �شعد�ء وكلنا فخر باأن �هلل مّن علينا 

�أن نكون �إمار�تيات.
�للجنة  رئي�شة  �جل��وك��ر  حممد  فاطمة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

�لن�شائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي:
�إىل  �أتقدم با�شمي وبا�شم موظفات �لهيئة بال�شكر �جلزيل   
�لدعم  مقومات  كافة  تقدم  �لتي  �لهيئة  يف  �لعليا  �لقيادة 
لتعزيز  �لالزمة  �لإمكانيات  �ملوظفات وتوفر جميع  جلميع 
يف  ورئي�شي  فاعل  �شريك  ب�شفتها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  مكانة 
�ملجتمع وتتيح كل ما يلزم لتمكني �للجنة �لن�شائية يف �لهيئة 
من حتقيق �لتميز يف عملها وم�شاعدة �ملوظفات على مو�كبة 
�لتغري�ت �مل�شتجدة ليبقني مثاًل يحتذى يف �لعمل �لوطني 

�لفعال و�شريكاً �أ�شا�شياً يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
حو�رية  جل�شات  �ل�شابع  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  منتدى  ت�شمن 
متنوعة حيث كانت �جلل�شة �لنقا�شية �لرئي�شية حتت عنو�ن 
مب�شاركة  �ملكان”  وروح  �ل���روح  مكان   .. �لإم��ار�ت��ي��ة  “�ملر�أة 
�شعادة �شارة حممد فلكناز و�لدكتورة منال ترمي و�لدكتورة 

ح�شة لوتاه.
و�شلطت �جلل�شة �حلو�رية �لثانية �ل�شوء على دور �لهيئة يف 
دعم ومتكني �ملر�أة حيث حملت عنو�ن “دعم �لهيئة للمر�أة 

.. جتربة م�شرقة لتنمية م�شتد�مة” 
مب�شاركة عدد من موظفات �لهيئة �ملتميز�ت �للو�تي حتدثن 
ع��ن دوره����ن يف ت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م رد �ل��ع��ط��اء ل��ل��وط��ن وعملهن 

�لدوؤوب لالرتقاء بالعمل �حلكومي .. 
جناح  ق�ش�س  ��شتعر��س  ف��ق��رة  على  �مل��ن��ت��دى  ��شتمل  كما 
يف  �ملتخ�ش�شات  �لهيئة  موظفات  خاللها  حتدثت  ملهمة 
قطاع �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة عن �لدور �جلوهري �لذي 

يلعبه �لكادر �لن�شائي يف هذ� �ملجال �مل�شتقبلي و�حليوي.
وعلى غر�ر �لدور�ت �ل�شابقة من �ملنتدى كّرمت �لهيئة باقة 
يف  فعال  ب�شكل  �أ�شهمن  �للو�تي  �لإمار�تيات  موظفاتها  من 

دعم م�شرية متيز وريادة �لهيئة �لعاملية.
حول  فيديو  �شريط  �أي�شاً  �ملنتدى  خ��الل  �لهيئة  وعر�شت 
دولة  ويف  خا�س  ب�شكل  �لهيئة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  م�شرية 
 .. �ملا�شية  �شنة  �خلم�شني  م��د�ر  على  ع��ام  ب�شكل  �لإم����ار�ت 
ونظمت �لهيئة على هام�س �ملنتدى معر�شاً تفاعلياً ت�شمن 

فعاليات متنوعة تعك�س ثقافة �ملجتمع �لإمار�تي �لأ�شيل.

ديوا تنظم منتدى املراأة الإماراتية ال�سابع ح�سوريا وافرتا�سيا
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»اآيري�س ميديا« حتتّل مرتبة متقدمة يف ت�سنيف ال�سركات الإعالمية بالإمارات
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�شركات  “�أف�شل  م��وق��ع  �أج���ر�ه���ا  ح��دي��ث��ة  در����ش��ة  ك�شفت 
�لنا�شئة يف �آ�شيا« )Best start up Asia(  عن ت�شّدر 
�ملرتبة  �لإع��الم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ميديا”  “�آيري�س  ���ش��رك��ة 
�لإمار�ت  يف  ر�ئ��دة  �إعالمية  �شركة   66 بني  من  �لأرب��ع��ني 

لعام 2021.
لتبّنيها  وف���ق���اً  �لإخ���ب���اري���ة  �ل�����ش��رك��ات  ه���ذه  ت�����ش��ن��ي��ف  ومّت 
�لأخبار،  �شناعة  لبتكار  �لأ�شاليب  من  متنّوعة  جمموعة 
�ملُتابعة.  م��ع��ه��ا  ت�شتحّق  ��شتثنائية  مب�����ش��د�ق��ي��ة  وت��ت��م��ّت��ع 
من  �لأح��ج��ام  خُمتلف  م��ن  �ل�شركات  باختيار  �مل��وق��ع  وق���ام 
مثل:  �لر��شخة  �لتجارية  �لعالمات  �إىل  �لنا�شئة  �ل�شركات 

�لنا�شيونال،  �شحيفة  ت��امي��ز،  �خل��ل��ي��ج  ب��ال��ع��رب��ي��ة،  ن��ب�����س 
دبي  ن��ت،  ب��ي.  تي  �آي  نيوز،  غولف  هو�شبيتاليتي،  �لعربية، 
بناًء على  لالإعالم، �شكاي نيوز عربية، وتوم�شون روي��رتز، 
�لبتك������ارية،  �لأف��ك��ار  �لتعاون،  فئات  �شمن  �ملُتمّيز  �أد�ئ��ه��ا 
�لنمو  �لنمو،  �ملُبتكر،  �ملُنتج  للت�شويق،  �ملُبتكرة  �لط������رق 
�لإد�رة  �ل�شتثنائية،  �لنمو  ��شرت�تيج������ية  �ل�شتثن�����ائي، 
جمال  �لدكتور  ق��ال  �ملنا�شبة  �مُلجتم������عي.وبهذه  و�لتاأثري 
“�آيري�س  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��وؤ���ش�����س و�مل���دي���ر  �مل��ج��اي��دة، 
�أن  “ُي�شعدنا   : �بوظبي    - �لإع��الم��ي��ة  للخدمات  ميديا” 
�لإعالمية  �ل�شركات  �لت�شنيف �شمن  �ل�شركة بهذ�  حتظى 
�لتاأكيد على متّيز  ُي�شهم يف  و�ل��ذي  �لإم����ار�ت،  �ل��ر�ئ��دة يف 
خدماتنا �لقائمة على �ل�شدق و�ل�شفافية و�إي�شال �ملعلومة 

�ل�شحيحة يف وقتها«.
�آيري�س  ���ش��رك��ة  يف  “نحر�س  ب��ال��ق��ول:  ت�شريحه  و�خ��ت��ت��م 
ميديا على تقدمي خدمات متنّوعة ومنتجات ر�قية تفوق يف 
ُمعظم �لأحيان توّقعات كافة عمالئنا. ونتطّلع �إىل مو��شلة 
ُتربز  �لتي  �لإعالمية  �خلدمات  جمال  يف  و�لتمّيز  �لريادة 
�لتنموية  م�شريتها  يف  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ملُ�شرقة  �ل�����ش��ورة 
خالل �خلم�شني عاماً �ملقبلة، ومبا يتما�شى مع روؤية �لقيادة 
�لر�شيدة وتطلعاتها لدور �لإعالم �ملحلي يف م�شاندة جهود 
�إىل بلوغ �أرقى م�شتويات �لتميز لتظل دولة  �لتطوير �شعياً 
للدول  و�ل��ق��دوة  �لنموذج  د�ئ��م��اً  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لر�ئدة يف �إر�شاء �أ�ش�س �مل�شتقبل �لذي يوّفر كافة مقومات 

�لتقّدم و�لزدهار للقاطنني على �أر��شيها«.

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي متدد 
حملة »�سيف العرو�س« حتى 11 �سبتمرب

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س
•• دبي-وام:

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي �أم�س �أكرث من 
 608.28 249 مبايعة بقيمة  �لد�ئرة ت�شجيل  مليار درهم حيث �شهدت 
درهم  مليون   189.35 بقيمة  لالأر��شي  مبايعة   31 منها  دره��م،  مليون 

و218 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 418.93 مليون درهم .
وقد جاءت �أهم مبايعات �لأر��شي بقيمة 33 مليون درهم يف منطقة �لثنية 
�لر�بعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� تليها 
مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة ند �ل�شبا �لأوىل .وت�شدرت منطقة 
جبل علي �لأوىل �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 8 مبايعات بقيمة 
17 مليون درهم وتلتها منطقة حد�ئق �ل�شيخ حممد بن ر��شد بت�شجيلها 5 
مبايعات بقيمة 58 مليون درهم وثالثة يف �ليفره 2 بت�شجيلها 4 مبايعات 

بقيمة 5 ماليني درهم .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي   - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت 
�شمن  �لعرو�س”  “�شيف  ح��م��ل��ة  مت��دي��د 
حتى  و�ملاأكولت”  للت�شوق  �أبوظبي  “مو�شم 
�أمام  11 �شبتمرب، وذلك لإتاحة �ملجال  يوم 
بالعرو�س  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  و�ل�������زو�ر  �مل��ق��ي��م��ني 
�لتي  و�خل�شومات  �ل�شتثنائية  �لرتويجية 
ت�شل �إىل %80 يف �أكرث من 3،500 متجر 
�أنحاء  بجميع  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ت�����ش��وق  م��ر�ك��ز  يف 
�لإمارة.وتو��شل من�شة “عرو�س �أبوظبي”، 
 - و�ل�شياحة  �لثقافة  ب��د�ئ��رة  �لتجزئة  ذر�ع 
بالتعاون  و�ربح”  “ت�شوق  حملة  �أب��وظ��ب��ي 
�لرقمية  �ل��دف��ع  ح��ل��ول  ���ش��رك��ة   ،Visa م��ع 
 Visa لر�ئدة، و�لتي متنح حاملي بطاقات�

فر�شة دخول �شحب على جو�ئز قيمة مبا يف 
ذلك �شيارة جديدة وح�شة من �أربعة ماليني 
ميل من برنامج “�شيف �لحتاد” عند �إنفاق 
�مل�شاركة  �ملتاجر  �لأق��ل يف  على  دره��م   200
حتى يوم 31 �أغ�شط�س، بينما يح�شل حاملو 
ب��ط��اق��ات Visa �لحت����اد ع��ل��ى 3 ف��ر���س يف 

�ل�شحب عن كل 200 درهم ينفقونها.
يف �إطار “مو�شم �أبوظبي للت�شوق و�ملاأكولت”، 
ت�شهد مر�كز �لت�شوق �أي�شاً عرو�س “�لعودة 
�لطلبة  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �ملد�ر�س”  �إىل 
ل��ب��دء �ل��ع��ام �لدر��شي  ����ش��ت��ع��د�د�ً  و�ل��ع��ائ��الت 
�جل��دي��د. وي��وف��ر دي��رف��ي��ل��دز م��ول ع���دد�ً من 
�جلو�ئز عرب �ملناف�شة يف �ألعاب تفاعلية عند 
200 دره���م ع��ل��ى �لأق����ل يف �ملحالت  �إن��ف��اق 
بو�بة  يف  �مل��ت�����ش��وق��ون  وي��ح��ظ��ى  �مل�������ش���ارك���ة. 

قيمتها  بق�شائم  �لفوز  بفر�شة  م��ول  �ل�شرق 
درهم   200 �إن���ف���اق  ع��ن��د  دره����م   50،000
على �لأق����ل. وي��ق��دم �ل��غ��ال��ريي��ا م��ول جو�ئز 
�إنفاق  3،500 درهم عند  �إىل  ت�شل قيمتها 
500 درهم على �لأق��ل. ويحت�شن دملا مول 
من  �أك��رث  توفر  �لتي  و�ربح”  “�م�شح  لعبة 
1،000 جائزة، منها ق�شائم ت�شوق وحو��شب 

حممولة و�أجهزة �آيباد وغريها.
منع�شة  جتربة  �كت�شاف  للمت�شوقني  وميكن 
�شمن  �للبناين  ك��رمي  �لآي�����س  بنكهات  غنية 
ح��م��ل��ة ���ش��ي��ف �لآي�������س ك����رمي، ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
“نيتف  �أ���ش��ي��ل��ة م��ث��ل  ����ش��ت�����ش��اف��ة ع���الم���ات 
كرمي  “�آي�س  يف  جدو”  و”بوظة  كافيه” 

لب” يف يا�س مول حتى يوم 31 �أغ�شط�س.
ف��ع��ال��ي��ات وعرو�س  ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ي��ع  ي���ج���ري 
و�ملاأكولت”  ل��ل��ت�����ش��وق  �أب���وظ���ب���ي  “مو�شم 
�إج�����ر�ء�ت وق��ائ��ي��ة ���ش��ارم��ة للمحافظة  وف��ق 
ع��ل��ى �شحة و���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع، مت��ا���ش��ي��اً مع 
�أب��وظ��ب��ي.ت�����ش��م��ل قائمة  ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة 
�أبوظبي  “مو�شم  �مل�شاركة يف  �لت�شوق  مر�كز 
و�لعني  مول،  �أبوظبي  و�ملاأكولت”،  للت�شوق 
م�������ول، و�ل����ظ����ف����رة م�������ول، و�ل����ف����وع����ة م����ول، 
م����ول، و�لوحدة  و�ل���ر�ح���ة  م����ول،  و�جل��ي��م��ي 
�ل�شرق  �أوتليت م��ول، وب��و�ب��ة  م��ول، وب���ر�ري 
م��ول، وب���و�دي م��ول، ودمل��ا م��ول، وديرفيلدز 
مول، ومركز فتوح �خلري، و�لغالرييا مول يف 
جزيرة �ملارية، وهيلي مول، و�خلالدية مول، 
مول،  ومارينا  للت�شّوق،  ز�ي��د  مدينة  ومركز 
تاورز  وني�شن  م��ول،  وم�شرف  م��ول،  وم��زي��د 
مول، ورمال مول، و�ملول يف �ملركز �لتجاري 

�لعاملي، ويا�س مول.

تفاهم بني »النقد العربي« و»فيزا« العاملية 
لدعم منو وكفاءة املدفوعات

اأوزبك�ستان تن�سم اإىل مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي

•• اأبوظبي -وام:

مع  تفاهم  م��ذك��رة  �لعربي  �لنقد  �شندوق  وق��ع 
من  كل  مبوجبها  تتوىل  �لعاملية  “فيز�”  �شركة 
�لعربية  للمدفوعات  “ُبنى”  ومن�شة  “فيز�” 
وت�شوية  ملقا�شة  �لإقليمية  للموؤ�ش�شة  �لتابعة 
�ل�شندوق،  قبل  من  �ململوكة  �لعربية  �ملدفوعات 
�لتو�فقي  و�لرت�بط  لل�شر�كة  متينة  �أ�ش�س  و�شع 
�لأمو�ل  لتحويل  �إ�شافية  قنو�ت  تاأمني  بغر�س 
منو  يعزز  مبا  لهما،  �لتابعة  �لدفع  �أنظمة  عرب 
وكفاءة �ملدفوعات بني �ملنطقة �لعربية وخمتلف 

�لأ�شو�ق �لعاملية.
�لعربية  ل��ل��م��دف��وع��ات  “ُبنى”  من�شة  وتتطلع 
و�شركة “فيز�” �لعاملية �إىل �لتعاون و�لعمل �شوياً 
على منح �شبكتهم من �لبنوك �مل�شاركة و�لبنوك 
وموثوقة  �آمنة  قنو�ت  �شو�ء،  حد  على  �لأع�شاء 
�ملنا�شبة،  و�ل��ت��ك��ل��ف��ة  و�ل��ك��ف��اءة  ب��ال�����ش��رع��ة  مت��ت��از 
لتنفيذ �أعمال مقا�شة وت�شوية �ملدفوعات �لبينية 
ب��ال��ُع��م��الت �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���دول���ي���ة وت���وف���ري قائمة 
م��ت��ن��وع��ة م��ن خ���ي���ار�ت �ل���دف���ع. وت�����ش��ع��ى ك��ل من 
�خلدمات  وتلبية  مو�كبة  �إىل  و”فيز�”  “ُبنى” 
�ملايل  �مل��ج��ال��ني  يف  �لعربية  للمنطقة  �ملتنامية 

وفّعالة  مبتكرة  ح��ل��ول  ت�شميم  ع��رب  و�مل�����ش��ريف 
�مل�شتد�مة  �لفر�س  ��شتك�شاف وتوليد  قادرة على 
يف �شناعة �ملدفوعات. متثل هذه �ل�شر�كة �شهادة 
�إ���ش��اف��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���ز�م وح��ر���س ك��ل م��ن “ُبنى” 
�ملايل  �لنظام  تطور  يف  �مل�شاهمة  على  و”فيز�” 
�إن�شاء  نحو  �لطريق  ومتهيد  و�لعاملي  �لإقليمي 
�أنظمة فعالة ومبتكرة للمدفوعات عرب �حلدود.

عبد�هلل  ب��ن  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  معايل  و�أك���د 
�إد�رة  �ل���ع���ام رئ��ي�����س جم��ل�����س  �مل���دي���ر  �حل��م��ي��دي 
�لإ�شرت�تيجي  �لبعد  �لعربي،على  �لنقد  �شندوق 
متنحها  �ل��ت��ي  �مل�شافة  و�لقيمة  �ل�شر�كة  ل��ه��ذه 
ل��ك��اف��ة �جل��ه��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��ق��ط��اع �مل���ايل على 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي.
و�أ����ش���اف �أن���ه �ن��ط��الق��اً م��ن ه���ذه �مل���ب���ادرة ت�شعى 
�ملثابرة  �إىل  �لعربية  للمدفوعات  “ُبنى”  من�شة 
على تطوير وتنمية قائمتها �ملتنوعة من �حللول 
�ملبتكرة، وتزويد �لبنوك �مل�شاركة بقنو�ت �إ�شافية 
على  ق��در�ت��ه��ا  لتو�شيع  �مل�شد�قية  وعالية  �آم��ن��ة 
مناذج  وتطبيق  �حل���دود  ع��رب  �مل��دف��وع��ات  تنفيذ 
ب�شكل  عمالئها  خدمة  لها  تتيح  مبتكرة  �أع��م��ال 
�أف�شل.. لفتا �إىل �أن �لتعاون بني كل من “ُبنى” 
تقدمي  على  �لقدرة  �لطرفني  �شيمنح  و”فيز�” 

�حلدود  عرب  للدفع  م�شرتكة  وخدمات  منتجات 
و�لو�شول  �ملخاطر،  ومنخف�شة  مرنة  بطريقة 
ملو�كبة  �مل�شتهدفة  �لأ����ش���و�ق  ك��اف��ة  �إىل  ب�شهولة 
وخدمة �لحتياجات �ملالية �ملتنوعة و�ملتز�يدة يف 

�ملنطقة �لعربية وخارجها .
�ملدير  �شعيدة جعفر،  �ل��دك��ت��ورة  �أع��رب��ت  ب��دوره��ا 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  “فيز�”  ملجموعة  �لعام 
ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة، ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا بتوقيع 
مذكرة �لتفاهم مع �شندوق �لنقد �لعربي و�لتي 
تعزز �لتز�م “فيز�” بدعم تطور �ملنطقة �لعربية 
�لرقمية  �ملدفوعات  تلعبه  �لذي  و�ل��دور �حليوي 

يف هذ� �ملجال.
يف  �لآنية  للمدفوعات  �لنتقال  مز�يا  �إن  وقالت 
�لتي  �مل�شافة  �لقيمة  يف  تكمن  �لعربية  �ملنطقة 
عرب  عمالئنا  دع��م  يف  روؤي��ت��ن��ا  وتتمثل  تقدمها، 
�لآين  للدفع  �ملبتكرة  �خلدمات  ��شتخد�م  تعزيز 
�لذين  �ملنطقة  يف  ُعمالئنا  متطلبات  وم��و�ك��ب��ة 
ي��ت��ط��ل��ع��ون �إىل �حل�����ش��ول ع��ل��ى خ���دم���ات ر�ئ����دة 
وح��ل��ول م��ال��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ح��وي��ل �لأم�����و�ل عرب 
�مل�شرتك مع  �لتعاون  �إىل  ُقدماً  نتطلع  �حل��دود. 
�جلهات  وكافة  �لعربية  للمدفوعات  ُبنى  من�شة 

�ملعنية بتنفيذ هذ� �مل�شروع .

•• ط�شقند -وام:

�ن�شمت جمهورية �أوزبك�شتان �إىل مبادرة �جلو�ز 
توقيع  حفل  خ��الل   WLP �لعاملي  �للوج�شتي 
�أقيم �أم�س يف “ط�شقند” بح�شور معايل عبد�هلل 
�شاردور  �مل��ري وزي��ر �لقت�شاد و معايل  بن طوق 
�ل���وزر�ء وزير  �أوم��ورز�ك��وف نائب رئي�س جمل�س 
�أوزبك�شتان  يف  �خل��ارج��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شتثمار 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ب�����ش��ك��ت��ي  �أح���م���د  وحم���م���ود 
ملبادرة  �ل��ع��ام  و�مل��دي��ر  �ل��ت��ج��اري��ة  دب���ي  للعمليات 

�جلو�ز �للوج�شتي �لعاملي.
�لتي  �لعاملي  �للوج�شتي  �جل��و�ز  م��ب��ادرة  وتهدف 
يقودها �لقطاع �خلا�س �إىل ت�شهيل تدفق حركة 
�لأ�شو�ق،  �إىل  �لو�شول  ومتكني  �لعاملية  �لتجارة 
للدول  �ل��الزم��ة  �لقت�شادية  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��وف��ري 
عاملي  بانت�شار  حتظى  �لتي  �مل��ب��ادرة  يف  �لأع�����ش��اء 
و����ش��ع، وت��وف��ر لأع�����ش��ائ��ه��ا م��ز�ي��ا ف��ري��دة ت�شمل 
�لتعامالت  تخلي�س  و�شرعة  �ملناولة  �لأولوية يف 
�لتوريد  �شل�شلة  تكاليف  تقليل  على  ي�شاعد  مبا 

وزيادة حجم �لتبادلت �لتجارية.
�ل��ب�����ش��ك��ت��ي ع���ن �شعادته  �أح���م���د  و�أع�����رب حم��م��ود 
بالرتحيب بان�شمام �أوزبك�شتان �إىل مبادرة �جلو�ز 
�للوج�شتي �لعاملي �لتي ت�شاعد بلد�ن �لعامل على 
تنمية �قت�شاد�تها و�إيجاد فر�س �لعمل �جلديدة 
من خالل تعزيز �لتجارة وتناف�شية �ملنتجات مع 

توريد  �شال�شل  عرب  و�نت�شارها  و�شولها  متكني 
�أكرث كفاءة وفاعلية.

ت��و����ش��ل ج��ه��وده��ا �لر�مية  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  �إن  وق���ال 
ل��ت��ط��وي��ر ب��رن��اجم��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي �ل��ق��ائ��م على 
�لتجار  �شيتمكن  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف   .. �لت�شدير 
�لأوزبك �لآن من �لتو�شع بتعامالتهم و�أن�شطتهم 
�جلديدة  �لأع��م��ال  فر�س  و��شتك�شاف  �لتجارية 
دول  يف  �مل��وزع��ة  وبو�باتنا  مر�كزنا  �شبكة  بف�شل 
و�ل�شرق  و�أف��ري��ق��ي��ا  و�آ���ش��ي��ا  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �أم��ري��ك��ا 
�ملبادرة  �إىل  �أوزبك�شتان  �ن�شمام  �لأو���ش��ط.وم��ع 
�حلركة  زي���ادة  م��ن  �لأوزب����ك  �ل��ت��ج��ار  �شي�شتفيد 
�لتجارية و�لعو�ئد و�شتعزز �أوزبك�شتان ح�شورها 
�للوج�شتي  �جل��و�ز  مبادرة  �شبكة  و�نت�شارها عرب 
�لتو��شل  �لعاملي لتو�شع بذلك من قدر�تها على 
�لتجاري مع خمتلف دول �لعامل وُتي�شر �لو�شول 
تعامالت  ي��دع��م  �لأوزب���ك���ي���ة مب���ا  �حل��ك��وم��ة  �إىل 
عرب  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  �أن�شطتهم  وُي�����ش��ه��ل  �ل��ت��ج��ار 

ت�شجيل ع�شويتهم يف �ملبادرة.
لوزير  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  ك����ودر�ت����وف،  ل��زي��ز  وق����ال 
جمهورية  يف  �خل��ارج��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
مبادرة  �إىل  �أوزبك�شتان  �ن�شمام  �إن  �أوزبك�شتان 
للتجار  ر�ئ��ع��ة  فر�شة  ميثل  �للوج�شتي  �جل���و�ز 
�شبكة  من  �شي�شتفيدون  �لذين  �ل�شحن  ووك��الء 
�مل��ر�ك��ز �ل��ت��ج��اري��ة م��ت��ع��ددة �ل��و���ش��ائ��ط يف جنوب 
كفاءة  ل��ه��م  ي�شمن  مب��ا  �لأر���ش��ي��ة  �ل��ك��رة  ن�شف 

�لكلفة و�لوقت �لالزم لإجناز �لتعامالت ..معرباً 
كبو�بة  �أوزبك�شتان  دور  تطوير  �إىل  تطلعهم  عن 
�إيجاد  �أم��ام  �لطريق  لتمهيد  �مل��ب��ادرة  يف  جديدة 
�ل���ب���الد.ويف ظ��ل توقعات  �ل��ف��ر���س �جل���دي���دة يف 
�أ�شارت �إىل منو �لقت�شاد يف  �لبنك �لدويل �لتي 
�أوزبك�شتان بن�شبة 4.8 باملائة يف عام 2021 من 
�ملتوقع �أن حتّفز هذه �ل�شر�كة مع مبادرة �جلو�ز 
�للوج�شتي �لعاملي حركة �لتجارة بني �أوزبك�شتان 
و�ل���ع���امل ح��ي��ث ت��ع��ت��رب �أوزب��ك�����ش��ت��ان �أك����رب �شوق 
رئي�شياً  وم�شدر�ً  �لو�شطى  �آ�شيا  يف  ��شتهالكية 
�شاحة  تتح�شر  كما   .. و�جل���زر  و�مل�شم�س  للكرز 
لال�شتفادة  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع���م���ال 
م��ن ه���ذه �مل���ز�ي���ا �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ع��دي��دة يف ظل 
على  �لطلب  وت��و���ش��ع  �ملحلي  �ل���ش��ت��ه��الك  ت��ز�ي��د 
�أوزبك�شتان  �أوزبك�شتان.و�شتجني  من  �ل�شادر�ت 
م���ب���ادرة �جلو�ز  �إىل  ك��ب��و�ب��ة  �ن�����ش��م��ام��ه��ا  ف��و�ئ��د 
عمليات  مت��ك��ني  خ���الل  م��ن  �ل��ع��امل��ي  �للوج�شتي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لتجاري عرب  �لتبادل 
�شبكة  من  �ل�شتفادة  فر�شة  �أمامها  �شتتيح  �لتي 
و�لبو�بات  �مل���ر�ك���ز  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�����ش��م��ل  و����ش��ع��ة 
�لالتينية  �أمريكا  ق���ار�ت  ع��رب  �ملمتدة  �لتجارية 
�لعديد  و�أفريقيا وت�شم  �لأو�شط  و�ل�شرق  و�آ�شيا 
وتايالند  وكاز�خ�شتان  �لهند  مثل  �لبلد�ن  م��ن 
و�لإمار�ت  �إفريقيا  وجنوب  و�ل�شنغال  و�لرب�زيل 

�لعربية �ملتحدة وغريها.

مطارات دبي والهيئة 
الحتادية لل�سباب تطلقان 
جمل�س �سباب مطارات دبي

•• دبي -وام:

مطار�ت  �شباب  جمل�س  لل�شباب  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة  دب��ي  مطار�ت  �طلقت 
دبي بناء على روؤية قيادة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وو�شعها يف عني 
�لعتبار جمال�س �شباب حيث يعترب جمل�س مطار�ت دبي �أحدث مثال على 

�لتز�م �ملطار بتطوير �جليل �لقادم من �لقادة.
“�ن  دب��ي  �لتنفيذي يف مطار�ت  �لرئي�س  نائب  �حل��اي  �شعادة جمال  وق��ال 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تنتهجها  �ل��ت��ي  بالطريقة  تفخر  دب��ي  م��ط��ار�ت 
�ملتحدة من �أجل متكني �ل�شباب يف �لدولة و�شت�شمح لنا �شر�كتنا مع �لهيئة 
�ل�شباب  �إن�شاء جمل�س  خ��الل  وم��ن  ذل��ك  دور يف  بلعب  لل�شباب  �لحت��ادي��ة 
ج�شر  وبناء  قوتهم  نقاط  على  تعتمد  بر�مج  تطوير  ميكننا  بنا  �خلا�س 

�لتو��شل بني �ل�شباب و�لإد�رة �لعليا يف مطار�ت دبي«.
ومن جانبه �كد ماجد �جلوكر نائب �لرئي�س �لتنفيذي – �ل�شوؤون �ملوؤ�ش�شية 
يف مطار�ت دبي حر�شهم على دعم هذه �ملبادر�ت ونفخر د�ئما مبوظفينا 

�ل�شباب وبدورهم �لفعال .
و�أكدت منى �لعبدويل نائب �لرئي�س �لأول - �ل�شمان �ملوؤ�ش�شي يف مطار�ت 
�إىل  دب��ي  م��ط��ار�ت  د�ئما يف  ن�شعى  “�أننا  للمبادرة  �لفعال  �ل��دور  دب��ي على 

تعزيز مكانة �ل�شباب �إميانا بدورهم .
وت��ل��ق��ت جل��ن��ة �لخ��ت��ي��ار باملجل�س �ل��ع��دي��د م��ن ط��ل��ب��ات �ل��رت���ش��ح م��ن قبل 
�ملوظفني �ملوؤهلني يف جميع �أنحاء �ملوؤ�ش�شة ومتت مقابلة �ملر�شحني �لذين 
مت �ختيارهم من قبل �للجنة حيث مت �لرد على �لأ�شئلة �ملتعلقة مبقرتح 
م�شروعهم وخربتهم ومعرفتهم باأجندة �ل�شباب يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
ومت دعوة �لأع�شاء �ل 13 �لذين مت �ختيارهم ملجل�س �شباب مطار�ت دبي 
يف �ليوم �لعاملي لل�شباب من قبل فريق �لقيادة �لعليا ملطار�ت دبي حل�شور 
�جتماع ترحيبي حيث مت تبادل ر�شائل دعم م�شجعة لالأع�شاء حيث �شيعقد 
جمل�س �شباب مطار�ت دبي ويتم �لبدء ب�شكل تعاوين يف تطوير ��شرت�تيجية 
حتدد �ملجالت و�إمكانيات �لنمو وطرق دعم روؤي��ة دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ف�شاًل عن فر�س �لتو��شل مع جمال�س �ل�شباب �حلكومية �لأخرى 

ودعم �أهد�ف موؤ�ش�شة مطار�ت دبي.

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�أم�س ب� “يوم �ملر�أة �لإمار�تية” بالإعالن 
يف  �لن�شاء  ن�شبة  تعزيز  نحو  هدفها  عن 
 25 �إىل  �ل�شركة  يف  �لإ�شر�فية  �ملنا�شب 

% بحلول �لعام 2025.
وت�����ش��غ��ل ح���ال���ي���اً �ل��ن�����ش��اء �ل���ع���ام���الت يف 
نحو  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم����ار�ت  �شركة 
�لإ����ش���ر�ف���ي���ة يف  �مل���ن���ا����ش���ب  م����ن   18%
�مل�شتويات  جميع  على  ويعملن  �ل��دول��ة، 
يف �لأق�شام �لإد�رية و�لعمليات �لت�شغيلية 
عدد  �إجمايل  يبلغ  بينما  �ل�شركة..  لدى 
�أكرث  �ل�شركة  يف  يعملن  �للو�تي  �لن�شاء 
400 �مر�أة حول �لعامل. كما ت�شم  من 
�للجنة �لتنفيذية لدى �ل�شركة ع�شوتني 

من �لإد�رة �لتنفيذية.
وت��ت��م��ا���ش��ى خ��ط��ة �ل�����ش��رك��ة م���ع حتقيق 
�مل����ر�أة يف �لتنمية  ه���دف زي����ادة م�����ش��ارك��ة 

�لقت�شادية و�ملجتمعية للدولة.

�لرئي�س  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  �لنا�شر  عبد  وق���ال 
�لعاملية  �لإم��������ار�ت  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بتبني  �ل�����ش��رك��ة  “ ت��ل��ت��زم  ل���الأمل���ن���ي���وم: 
�لتنوع و�لندماج يف كافة جو�نب  ثقافة 
�ل�شركة.  �أد�ء  ي��ع��زز  م��ا  ف��ه��و  عملياتها، 
وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �إح�������ر�ز ت���ق���دم كبري 
�لإمار�تية يف  �مل��ر�أة  دور  وملحوظ لدعم 
�إىل بذل  �أننا ندرك �حلاجة  �إل  �ل�شركة، 
�ملو�هب  �أف�شل  ل�شم  �جلهد  م��ن  �مل��زي��د 
تطويرها  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  و  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 

و�لرتقاء بها«.
�ل��ق��ا���ش��م، نائب  �إمي���ان  م��ن جهتها ق��ال��ت 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
لالأملنيوم:  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�����ار�ت  ���ش��رك��ة  يف 
“نفتخر بكون دولة �لإمار�ت و�حدة من 
�لدول �لقليلة يف �لعامل �لتي يتخرج فيها 
�أكرب من �لن�شاء يف جمالت �لعلوم  عدد 
و�لريا�شيات  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا 
�ل�������ش���ب���اب . فمن  �أك������رث م����ن زم���الئ���ه���م 
ومنكنها،  �مل��و�ه��ب  ه��ذه  ن�شقل  �أن  �مل��ه��م 

م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��وع بني 
ر�أ�س  ��شرت�تيجية  خ��الل  من  �جلن�شني 

�ملال �لب�شري لل�شركة ».
رئي�شة  ه���ام،  ك��اث��ري��ن  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
�شبكة �ملر�أة و�مل�شت�شار �لعام ورئي�شة ق�شم 
�لإمار�ت  ل�شركة  �ل�شر  و�أم��ني  �لمتثال 
يف  �لعمل  ي�شرين   “ لالأملنيوم:  �لعاملية 
�شركة تقدر ثقافة �لتنوع وتوليه �هتماماً 
�لقيادية لدى  �ملعايري  �أب��رز  كاأحد  كبري�ً 
�ل�شركة. وميثل هدف زيادة ن�شبة �لن�شاء 
�إىل %25 خطوة ر�ئعة نحو دعم �لدور 
�ل���ري���ادي ل���دى �مل�����ر�أة يف ���ش��ت��ى جمالت 

�حلياة ».
وت�شعى �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
لتحقيق �لتو�زن بني �جلن�شني من خالل 
ت��وظ��ي��ف �مل���و�ه���ب ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن تقّلد 

�لأدو�ر �لقيادية.
يذكر �أن �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
للن�شاء  توجيهياً  ب��رن��اجم��اً  حالياً  تنفذ 
يف  و�لتنفيذيني  �مل�شوؤولني  كبار  بقيادة 

�ل�شركة، ويركز على �لتطوير �ل�شخ�شي 
و�لنمو �لوظيفي.

�ملا�شي  �ل����ع����ام  �ل�������ش���رك���ة  �أط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
 EGA Women’s»ملر�أة� ���ش��ب��ك��ة 
من�شة  مب��ث��اب��ة  وه����ي   ،»Network
م�شتويات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ن�����ش��اء  جل��م��ي��ع 
�ل�شركة مل�شاركة �إجناز�تهن وحتدياتهن، 

وتعزيز �لتطور و�لنمو �ملهني �أي�شاً.
�ملر�أة �شل�شلة من �لندو�ت  و�أقامت �شبكة 
و�لعمليات  �لأع��م��ال  ح��ول  �لف��رت����ش��ي��ة 
نقا�س  حلقات  �إىل  بالإ�شافة  �لت�شغيلية، 
ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت م��ع ن�شاء ن��اج��ح��ات يف 

�ملجالت �لتي �خرتن �لعمل فيها.
وتعترب �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �شريكاً 
�إمار�تية  م��ب��ادرة  وه��ي   ،”50 “�آُرور�  يف 
تعمل على تطوير خرب�ت �لن�شاء �لالزمة 
�ملجال�س  م�شتوى  على  منا�شب  ل�شغل 
�لإد�رية. و�شغلت �لن�شاء �شتة منا�شب يف 
جمال�س فرعية د�خل �ل�شركة منذ بد�ية 

�لعام 2021.

»الإمارات لالأملنيوم« تعزز ن�سبة متثيل املراأة يف املنا�سب الإ�سرافية اإىل 25 % بحلول 2025 
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مذكرة اعالن حكم ن�شرا
يف  الدعوى رقم 2021/5996 )اأمر اأداء( 

جا�شم  حممد  عبد�لعزيز  عبد�لو�حد  �ملدعي/  من  �ملرفوعة 
 - جايان  كري�شنان  كوجنو   / عليه  �ملدعي  �شد   - �لكوخردي 
�لدعوى  يف  بحقك  �شدر  قد  باأنه  نعلمك   - �جلن�شية  هندي 

�مل�شار �ليها �لقر�ر �ملبني �أدناه 
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر   : �لقر�ر 
وقدره خم�شة وع�شرون �لف درهم )25000 درهم( و�لزمته 

بامل�شروفات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

فقد �أحمد حمد عبد�هلل �لكعبي ، �إمار�تي 
�شادرة من جمعية  ��شهم  �شهادة  �جلن�شية 
��شهم  بعدد  �لتعاونية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
500 �شهم فمن يجدها عليه �لتو��شل مع 
�لتليفون  رقم  �و  �أعاله  �ملذكورة  �جلمعية 

 0508683457

فقدان �شهادة ا�شهم
العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 223

يرغب يف  باك�شتان،  �جلن�شية  زمان،  �شخي  وقاريون�س  �ل�شيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�عجاز خان  �ل�شيد: حممد  100% وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�شته  �لبيع 
مري �شهز�د خان ، �جلن�شية باك�شتان، يف �لرخ�شة  �مل�شماه )بو�بة �شمنان للمقاولت �لفنية( 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )726598( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 
وعمالبن�س  �خلدمات.  وكيل  تغري  لآخر،  �لرخ�شة  �شاحب  تنازل   ، �لقت�شادية  �لتنميه 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 224

�لهند،  �جلن�شية  فا�شوديفان،  كري�شنان  بر�مبيل  بالم  �ل�شيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيدة: �يلي كوتي 
فا�شوديفان، �جلن�شية �لهند، يف �لرخ�شة �مل�شماه )د�نة �لبحر لتجارة �لهو�تف �ملتحركة( 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )614318( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 

�لتنميه �لقت�شادية ، تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لآخر .
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 225

�لهرمودي، �جلن�شية �لمار�ت، يرغب  �ل�شيد: عمر حممد ح�شن �حمد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يف �لبيع و�لتنازل من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد: معر�ج �حمد حممد �شديق 
، �جلن�شية �لهند، يف �لرخ�شة �مل�شماه )موؤ�ش�شة �لنمر لتوزيع �لغاز( و�لتي تاأ�ش�شت باأم�ارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )112552( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�شادية ، تعديالت �خرى : تنازل 

�شاحب �لرخ�شة لآخر، تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات
2013 يف �شان  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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)كلي(   مدين   AJCAPCICIV2021 /0000761 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
�مل�شتاأنف �شده : هايرب ماركت �ملنامة - ذ م م 

عنو�نه : �لعنو�ن : �إمارة عجمان �شارع �ل�شيخ ر��شد بن حميد بالتقاطع مع �شارع �لإحتاد مقابل 
�للولو هايرب ماركت �خر موطن معلوم

ليكن معلوما لديك �أن �مل�شتاأنف : �شليمان �لياد�ت بوتان فيتيل - قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بتاريخ 
 AJCAPCICIV2021/0000761 رقم  �لإبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  20.../..../...

�ملحكمة �لإ�شتئناف �ملدنية - مدين )كلي(. 
فيقت�شي ح�شورك �و ح�شور من ميثلك �مام حمكمة عجمان �لإحتادية بد�ر �لق�شاء ...... يوم 
9.00 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة  �ل�شاعة   2021/11/1 �ملو�فق   .......

عدم ح�شورك �و ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0005768 اأمر اداء  

�ىل �ملدعي عليه : مونيا مبعروف مغربي / �جلن�شية 
نعلمكم بان �ملدعي �شالح نورى جدوع �لعر�دة - عر�قي �جلن�شية 

قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة و�شدر بحقكم �حلكم �لتي : 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغا وقدره مائة و�ربعون 

�لف درهم و�لزمتها بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ  2021/8/25 / حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
�شركة )برليانت �أر�بيا ملتد كومباين �س م ح( منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 2150(  و�لكائنة 
ب���� مدينة دبي �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، �س ب 371027 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ، و�ملرخ�شة لدى �شلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، ترغب هذه �ل�شركة  �ملذكورة 
يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد 

بتاريخ 2021/7/1 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة.
باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها  �ل�شركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
�لربيد  �لع��الن عن طريق  تاريخ هذ�  يوما من   15 �ملطالبات خالل  عليه تقدمي هذه 

�مل�شجل �و �لت�شال ب : �ل�شادة / �ل�شيد / برليانت �أر�بيا ملتد كومباين �س م ح  
�س ب : 235025 دبي 

دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 2665311 4 971+  

 info@makca.co :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار و�ملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4498/2021/60 امر اأداء  

�ملنظورة يف : �أو�مر �لأد�ء و�إنفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  
، ليبي �جلن�شية  مو�شوع �لدعوى :  �ملطالبة باإ�شد�ر قر�ركم مبنع �ملعرو�س �شده / حممد �ل�شادق حممد بيز�ن 
و�لذي يحمل هوية رقم )784196431936028( من �ل�شفر وحجز جو�ز �شفره يف خزينة �ملحكمة و�لتعميم 
عنه �لأمر و�إ�شد�ر �لأمر بالز�م �ملعرو�س �شده بان يوؤدي لطالبة �لأمر مبلغ وقدره )285،337 درهم( مع  �لفائدة 

�لقانونية بو�قع 12% وذلك من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
�ملدعى : مدر�شة �لإحتاد �خلا�شة

عنو�نه : �إمارة دبي - �ملمزر ، �شارع �لقاهرة ، وعنو�نها �ملختار : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد ، مركز دبي �ملايل 
�لعاملي ، �ملبنى رقم /3 ، �لطابق �ل�شاد�س ، مكتب رقم /605 ، رقم مكاين 2682589680  

وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم  
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �ل�شادق حممد بيز�ن  - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/7/8 بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )285،337 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2021/6/27 
�لتام مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �ملنع من  وحتى �ل�شد�د 

�ل�شفر. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
�شركة ال�شاحل لال�شت�شارات الهند�شية �شركة االإبتداء ملقاوالت البناء 

)كلي( مدين   AJCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001590/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شركة �لإبتد�ء ملقاولت �لبناء  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد فريد �إبر�هيم علي - �جلن�شية �ردين  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 312200.0 درهم 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0004163 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / حممد �شيلم حممد جاويد - �لعنو�ن : 9261160  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/7/14

قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله
ل�شالح / ذو �لفقار �حمد �هلل ديتا -  بالتايل :

قررت �ملحكمة :- مبثابة �حل�شوري / بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
و�لزمته  و�أدبيا  ماديا  تعوي�شا  درهم  �لف  وثمانني  خم�شة  مقد�ره  مبلغ 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومببلغ  و�لر�شوم  بامل�شاريف 

قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2598/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )483،650 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعى : متكني للمقاولت و�لديكور - �س ذ م م  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لكر�مة - بردبي - مبنى بناية زمردة - �شقة 127  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �آمنة عبد�هلل جعفر �لزرعوين  2-فاطمة عبد�هلل جعفر �لزرعوين - �شفتهما : مدعى عليهما 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )483،650 درهم( 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ  �ل�شد�د  9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/9/7 �ل�شاعة 10.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 896
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شادة / م�شت�شفى ثومبي ذ م م ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )م�شت�شفى ثوبي لرعاية �ليوم �لو�حد( �ل�شادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )746909(. �إىل �ل�شادة / ثومبي 
�ل�شكل  تغري  مت  �أخرى:-  تعديالت  م.  م  ذ  �لقاب�شة  �ل�شحية  �لرعاية  و  �لتعليمي  لال�شتثمار 
�لقانوين من فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد - مت تغري �ل�شم �لتجاري من م�شت�شفى ثوبي 

لرعاية �ليوم �لو�حد �ىل عيادة ثومبي �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - فرع 3
2013 يف  ل�شنة   �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع 

�ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 226

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : عبد �لرحمن خليل حممد �لبغد�دي، �جلن�شية م�شر، يرغب 
عبد�هلل  يعقوب  ��شماء   : �ل�شيد  �ىل  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك 
و�لتي   )) �لفنية  للمقاولت  �ل�شقر �حلر   (( �مل�شماه  �لرخ�شة  �لمار�ت، يف  ، �جلن�شية  �ملن�شوري 
تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )547005( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�شادية 

تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر، تغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل فردية. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
الق�شية رقم 2 ل�شنة 2021 اإجراءات االإع�شار - حمكمة دبي

08/08/2021 قررت حمكمة  �أنه بجل�شة  �آل رحمه  يعلن �خلبري �حل�شابي / ر�شا دروي�س 
دبي �لبتد�ئية قبول طلب فتح �إجر�ء�ت �إع�شار وت�شفية �أمو�ل �ملدين/ بيبني باتاك ، وتعيني 
�لقيام بتلك �لإجر�ء�ت. وعليه نعلن جميع  �إع�شار من جدول �خلرب�ء باملحكمة ليتوىل  �أمني 
�لقيمة مدعومة  للتقدم مبطالبته حمددة  �ملذكور  �ملدين  له مطالبة �شد  وكل من  �لد�ئنني 
ويف  وجد  �إن  �لوكالة  و�شند  �لهوية  بطاقة  من  ون�شخه  لها  �ملوؤيدة  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  بكافة 
مدة  خالل  وذلك   ، �لتجارية  �لرخ�شة  من  ن�شخه  يقدم  موؤ�ش�شة  �أو  �شركة  �لد�ئن  كان  حال 
�إىل مكتب �خلبري  �ملطالبات  تقدم  �أن  على  �لإعالن.  تاريخ هذ�  يوم عمل من  ع�شرون   )20(
�حل�شابات”  لتدقيق  �يه  بي  “جيه  مكتب   : �لتايل  بعنو�نه  رحمه  �آل  دروي�س  ر�شا  �حل�شابي/ 
�لكائن باإمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري، برج �أوبال، تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع مر��شي 
info@ �لإلكرتوين  �لربيد  خالل  من  �أو   1005 رقم  مكتب   - �لعا�شر  �لطابق   - در�يف 

PDF. Parbat وتر�شل �لأور�ق ب�شيغة jpaemirates.com
اخلبري احل�شابي / ر�شا دروي�ص اآل رحمه

اإجتماع خربة 

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
اإعالن

يف الدعوى رقم 7 ل�شنة 2021 اإجراءات اإع�شار دبي  
 16/08/2021 بجل�شة  �أنه  �ملرزوقي  عبد�لرحمن  حممد   / �لع�شار  �أم�ني  يعل�ن 
�إليا�س عبد  قررت حمكم�ة دبي �لبتد�ئي�ة قبول طلب فتح �إجر�ء�ت �ع�شار )�ملدين/ 
باملحكمة  �خلرب�ء  جدول  من  �لع�شار  �أمني  تعيني  و  �أمو�له  وت�شفية  ميالن(  �هلل 
ليتوىل �لقيام بتلك �لإجر�ء�ت. فعلي كل من له دين لدى )�ملدين/ �إليا�س عبد �هلل 
ميالن( �ر�شال �ملطالبة �خلا�شة به وكافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة للمطالبات على �لربيد 
TGRS26262@GMAIL.COM ، TGRS1115@GMAIL.COM : للكرتوين� 

خالل مدة ل تزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ �لن�شر. 
امني الع�ضار 

حممد عبدالرحمن املرزوقي 
باإمارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد فندق الفريمنت برج املكاتب طابق 7 مكتب 712

اإجتماع خربة 

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

 يف الدعوى رقم 276/2021/72 تظلم جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

�ىل �ملتظلم �شده / 1- عادل حممد علي بابكر 
جمهول حمل �لإقامة 

مبا �أن �ملتظلم / �لرحبي للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
وميثله / عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي   

قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �أعاله ومو�شوعه �لقر�ر �ملتظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر 
�شده من  �ملتظلم  �لم��ر مبنع  برف�س طلب  �لقا�شي   2021/574 رقم  على عري�شه جت��اري 
�ل�شفر و�إيد�ع جو�ز �شفر خزينة �ملحكمة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/8/29 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل،  ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2021/0010603

�ملخط�ر : حممد �ر�شاد ب�شري �حمد - �جلن�شية : باك�شتان ، �لعنو�ن : �ل�شارقة - �خلز�مية - �شارع رقم )54( - فيال 
رقم)3(، �لهاتف �ملتحرك : 0506373007، بوكالة �ل�شيد/ ح�شني عبا�س عبا�س ح�شني

�ملخطر �إليه : عمار �شامل نا�شر �ل�شاملي - �جلن�شية : �لإمار�ت
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �لقوز - �شارع رقم )38( - فيال رقم)18( - �لهاتف �ملتحرك : 0527986851،

مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )116،500( درهم
�لوق�ائ�ع:- 

حيث �أن �ملخطر �إليه قد حرر ل�شالح �ملخطر �شيكات بياناتها كالأتي:
1. �شيك رقم)100132( بقيمة )16،500( درهم و�ملحرر بتاريخ 10/6/2018 درهم و�مل�شحوب على بنك دبي 
�لإ�شالمي ، 2. �شيك رقم)100135( بقيمة )100،000(  درهم و�ملحرر بتاريخ 19/6/2018 و�مل�شحوب على 
بنك دبي �لإ�شالمي - وحيث �أن �ل�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب، بناء على ذلك حاول �ملخطر حت�شيل قيمة 
�ل�شيكات من �ملخطر �إليه بالطرق �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً لكن دون جدوى. • بناء على ذلك يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه 
ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ �إ�شتالمه �لإخطار و�إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية لذلك، • وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شمياً.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0011487
�ملخط�ر : فد�ء ح�شني �يوب - �جلن�شية : فل�شطني ، و�أحمل هوية �إمار�تية رقم )784197065241966( ب�شفتي �ل�شخ�شية 

�لعن�و�ن : �ل�شارقة - مي�شلون - �شقة رقم 205  - هاتف رقم : 0505739783
�ملخطر �إليه 1: بو�بة �لقد�س لرتكيب �لرخام �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي برقم 579054

�لعن�و�ن : دبي - ديرة – �ملرر – مكتب رقم 101 – ملك حممد ح�شن �حمد - هاتف رقم : 0505626851
�ملخطر �إليه 2 : فهد ر�شيد عبا�س – �جلن�شية: فل�شطني ، و�أحمل جو�ز رقم )P000216625( - �لعن�و�ن : عجمان – �حلميدية – 

مدخل �شارع 38  �ول مدخل لليمني – فيال 3 – بالقرب من �مل�شجد- هاتف رقم : 0505626851
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )50،000( درهم.

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 2 �شيك بقيمة �جمالية و قدرها 50،000 مقابل معامالت بني �لطرفني .
و�مل�شحوب على   2021/04/10 ��شتحقاق  وتاريخ  بقيمة )50000( درهم  �شيك رقم )500317(   -1  : �ل�شيك كالتي  وبيانات 
م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى - 

وحيث �ن �ملخطر �ليه ميتنع عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شر باملخطر. 
تاريخ  �يام من  �ق�شاه )5(  و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد  �ملرت�شد بذمته  �ملبلغ  �شد�د  �ليهم ب�شرورة  �ملخطر  �ملخطر يخطر  �ن 
تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�ش�طر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س 
�لقانونية  �لثار  كافة  ول�شريان  ملفعولة  ونفاذ�  به  للعمل مبا جاء  بهذ� �لخطار  فاملخطر يخطركم   ، باقي �حلقوق. لذلك  مع حفظ 

�ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0007262
�إنذ�ر عديل

�ملنذر : �شكري بوتيافيتيل �بوبكر - هندي �جلن�شية - �لعنو�ن : مي�شلون ، جنب �حلديقة، �ل�شارقة، هاتف رقم: 0558858126
�ملنذر �ليه : �شني�س �شيد حممد �شاكينغا - هندي �جلن�شية - ب�شفته �شريك يف جنام لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ م م

065327327  -  0562737059  : رقم  هاتف   - �لعنو�ن : عجمان، خلف كي �م للتجارة، منطقة �لر��شدية 3 
درهم �ملو�شوع : تكليف بالوفاء مبلغ وقدره )75400( 

- حيث �ن �ملنذر كان له �شد�قة مع �ملنذر �ليه، وقد طلب من �ملنذر �أن ي�شاعده يف �أعماله �لتجاري باملال،
- ووعد على �ن يرده خالل فرتة وجيزة وعلى �أن يقوم �ملنذر �ليه با�شد�ر �شيك مقابل �ملبلغ 

- حتى �أن �ملنذر دفع للمنذر �ليه مبلغ وقدره 75400 درهم )خم�شة و�شبعون �لف و�ربعمائة درهم(
-  وقد �أ�شدر �ملنذر �ليه �شيكا بهذه �لقيمة موؤرخا 2021/08/28م ولكن ملا �حتاج �ملنذر �ىل قيمة �ل�شيك قدم �ل�شيك �ىل �لبنك ولكن 

رجع بدون ر�شيد كايف وقد ر�جع �ملنذر �ىل �ملنذر �ليه ولكن بدون جدوى.
- وحيث �ن هذ� �ملبلغ قد تر�شد بذمة �ملنذر �ليه منذ عدة �أ�شهر وقد مت مطالبته مر�ر� وتكر�ر� مبر�جعته عرب �لت�شال �لهاتفي ولكن 

بدون جدوى، ولكن مل ي�شتجب للند�ء�ت �لودية،  - وحيث �أن �ملنذر �ليه ل يز�ل ممتنعا عن �شد�د مبلغ )75400( درهم 
- رغم �ملحاولت �لودية �ملتكررة �ل �ن �ملنذر �ليه ظل ممتنعا عن �ل�شد�د،

لذلك،  ينذر �ملنذر للمنذر �إليه ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�لبالغ )75400 درهم( خم�شة و�شبعون �لف و�ربعمائ�ة درهم وذلك خالل 
مدة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالم �لإنذ�ر و�إل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها مبا فيها 

�إقامة �لدعاوى �حلقوقية و�ملدنية للمطالبة باأ�شل �حلق مع حتميل �ملنذر �إليها بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة. 
و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به، وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2455/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�شة رقم 15  

و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   16161.35( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعى : �إ�س �يه �ي �ربيا منطقة حرة - ذ م م  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع جممع دبي للمعارف - مبنى جي 39  

�ملطلوب �إعالنه : ناندي لومونيا موكو - �شفته : مدعى عليه 
وق��دره )16161.35  �ملدعي عليهما مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك���  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/8/29 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 27/ 8/ 2021  Issue No : 13325
In Case No. 0000761/AJCAPCICIV2021/CIVIL (PLENARY)

Through publication or on the court services board
Appellee : Al Manama Hyper Market LLC
Address : Ajman, Sheikh Rashid Bin Humaid Street in cross with Al 
Itihad Street opposite Lulu Hyper Market, last known address
Kindly be informed that the appellant, Suleman Elayadathu 
Puthanveettil, appealed the verdict issued dated ../../20.. in first 
instance case No. 0000761/AJCAPCICIV2021 Civil Appeal Court- 
Civil (Plenary).
You are ordered to attend by yourself or your attorney before Ajman 
Federal Court in House of Justice ... on corresponding to 01-11-2021 
at 09:00 AM and submit the evidences you have. In case of non 
attendance by you or your legal attorney, the court shall consider the 
case in absentia.
Judicial Services Office
Omar Rashid Al Muhairi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 27/ 8/ 2021  Issue No : 13325
Notification by Publication

In lawsuit No. 2455/2021/16 Commercial Partial
In the Fifth Commercial Partial Circuit No. 15

Case subject: Claim to obligate the defendant to pay an amount of (AED 16161.35) and 
the fees, expenses and attorney's fees as well as 12% as interest from the due date until 
full payment, Inclusion of the judgment in the expedited execution without custody.
The Claimant: SAE Arabia FZ-LLC 
Address: UAE - Dubai Emirate - Bur Dubai Dubai - Dubai Knowledge Complex Street 
- Building G 39
The Defendant: NANDI LUMONYA MOKO - Capacity as: Defendant
Notification subject:
The claimant has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim to obligate the defendant 
to pay an amount of (AED 16161.35) and the fees, expenses and attorney's fees as well 
as 12% as interest from the due date until full payment, Inclusion of the judgment in 
the expedited execution without custody. A hearing is set on Sunday corresponding 
29/08/2021 at 09:30 am at the Remote Litigation Hall BUILDING-DESC&. Therefore, 
you are required to attend or whoever represents you legally, and you must submit what 
you have of notes or documents to the court at least three days before the session.
Note that the lawsuit has been renewed from dismissal.
Prepared by / Samia Abdel Rahim Abdel Karim

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5621

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/01 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده مالتيبال�ضت للتجارة )�س ذ م م( )فرع(  و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                   الو�ضف                      �ضعر التقييم  

 64،960                                     مالب�س واحذية اطفال            
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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الفجر الريا�ضي

•• مان�شي�شرت-وام:

�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  ن������ادي  ي�����ش��ل��ط 
�لأ�شبوع  هذ�  عطلة  يف  �لقدم  لكرة 
" �إك�شبو  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأ�����ش����و�ء 
2020 دبي" بالتز�من مع مبار�ته 
�مل��رت��ق��ب��ة يف م��و�ج��ه��ة �أر����ش���ن���ال يف 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
����ش��ت��اد �لحت����اد يف مدينة  وي�����ش��ه��د 
من  ع����دًد�  �ل�شبت  غ���د�  مان�ش�شرت 
مبعر�س  �خل����ا�����ش����ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
تت�شمن  دبي"،   2020 "�إك�شبو 
يف  �ملميز  �حل��دث  �شعار  ��شتعر��س 
وعلى  �مللعب  م��ن  خمتلفة  مناطق 
�ملبار�ة،  خ��الل  �ل�شخمة  �ل�شا�شات 
�أقم�شة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ار  ي��ظ��ه��ر  ك��م��ا 
�لالعبون،  يرتديها  �لتي  �لإح��م��اء 
تغطي  �لتي  �ل��ر�ي��ة  �إىل  بالإ�شافة 
د�ئرة منت�شف �مللعب قبيل �نطالق 
�ل�شخمة  �لنادي  و�شعار�ت  �ملبار�ة، 
�ملر�شومة باأ�شو�ء "ليد" و�لظاهرة 
ب�����ش��ك��ل ب�������ارز ع���ل���ى ج����و�ن����ب خط 

�لتما�س خالل �ملبار�ة.
كما ي�شتعر�س نادي مان�ش�شرت �شيتي 

جم��م��وع��ة م��ن �ل��ف��ي��دي��وه��ات �لتي 
ت�شلط �ل�شوء على "�إك�شبو 2020 
يف  �ل�شخمة  �ل�شا�شات  على  دبي" 
على  من�شاته  ع��رب  ويبثها  �مل��ل��ع��ب، 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، �شمن 

تغطيته �لتح�شريية للمبار�ة.

وي���رتق���ب ع�����ش��اق ك���رة �ل���ق���دم هذه 
�مل���و�ج���ه���ة ب���ني ع��م��الق��ي �ل�����دوري 
تبثها  و�ل���ت���ي  �مل��م��ت��از  �لإجن���ل���ي���زي 
�إىل  �لتليفزيونية  �ملحطات  ك��ربى 
�مل��الي��ني م��ن �مل��ت��اب��ع��ني يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل.

ويف وق��ت �شابق م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام، مت 
�لإع�����الن ع��ن ���ش��ر�ك��ة جت��م��ع نادي 
�إك�شبو   " م���ع  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
ت�شت�شيفه  �ل���ذي  دبي"،   2020
�أ���ش��ه��ر، وتنطلق   6 م���د�ر  دب��ي على 
 2021 �أكتوبر   1 بتاريخ  فعالياته 

�أك����رث م���ن 191 دول���ة،  مب�����ش��ارك��ة 
�ملميزة مع  �ل�شر�كة  ومبوجب هذه 
�أ���ش��خ��م ح��دث م��ن ن��وع��ه يف �لعامل 
 2020 �إك�����ش��ب��و  �أ���ش��ب��ح  �ل���ع���رب���ي، 
للنادي،  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ع��ار���س  ر�ع����ي 
وت�شمل هذه �لرعاية كاًل من ناديي 

�إىل  بالإ�شافة  و�ل�شيد�ت،  �لرجال 
ن�شاطات وعمليات �لنادي يف جمال 

�لريا�شات �للكرتونية.
وق�������ال �أول���ي���ف���ي���ي���ه ت����رك����ل، �مل���دي���ر 
�لإق��ل��ي��م��ي مل���د�ر����س �ل�����ش��ي��ت��ي لكرة 
�ل���ق���دم مل��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه   - �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
�إك�شبو  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  "�شعد�ء   :  -
عطلة  م��ب��ار�ة  خ��الل  دب��ي   2020
فريق  �لأ�����ش����ب����وع مب���و�ج���ه���ة  ه�����ذ� 
�أوىل �لفعاليات  �أر�شنال، و�لتي تعد 
ب�����ني �جل����ان����ب����ني منذ  �مل�������ش���رتك���ة 
�لإعالن عن �ل�شر�كة يف �شهر يونيو 

من هذ� �لعام".
ت��ق��ت�����ش��ر ه���ذه  " ل����ن   : و�أ�������ش������اف 
�إك�شبو  ����ش��ت��ع��ر����س  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�مل�شجعني  �أم��������ام  دب������ي   2020
�ملاليني  و�أم��ام  �مللعب  و�حل�شور يف 
من �ملتابعني يف جميع �أنحاء �لعامل 
خالل �شا�شات �لتلفزة، �إذ نعمل على 
�حلدث  ه���ذ�  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
قنو�تنا  خ��الل  م��ن  �لفريد  �لعاملي 
�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  على 

لي�شل �إىل �أكرب جمهور ممكن".

•• طوكيو- وام:

ملنتخبات  �لإم�������ار�ت  وف���د  ي��د���ش��ن 
م�شاركته  �ل��ي��وم  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب 
�لر�شمية �لأوىل يف مناف�شات دورة 
حالياً  �ملقامة  �لبار�ملبية  �لأل��ع��اب 
من  طوكيو  �ليابانية  بالعا�شمة 
خ����الل دخ����ول م����وزة �ل����زي����ودي يف 
فوق  ل��وزن  �لقوة  رفعات  مناف�شات 
�لكتبي يف نهائي  55 كجم، ونورة 

�ل�شوجلان.
�شجال  �ل���ك���ت���ب���ي  ن��������ورة  ومت����ل����ك 
�لإجن���������������از�ت حيث  م�����ن  ح����اف����ال 
ب��اأول ميد�لية  �لتحليق  جنحت يف 
�ملا�شية  �لن�شخة  يف  لها  بار�ملبية 
"ريو  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا م��دي��ن��ة  �ل��ت��ي 
عام  �ل���رب�زي���ل���ي���ة  جانريو"  دي 
بف�شية  ف����ازت  وق��ب��ل��ه��ا   ،2016
�لعامل  �ل�شوجلان يف بطولة  رمي 
لل�شباب »�لأيو�ز« �لتي ��شت�شافتها 
�لإمار�ت يف �لعام 2011، وذهبية 
لألعاب  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
وف�شية  �ل���ت�������ش���ي���ك،  يف  �ل�����ق�����وى 
�لعني  م���ل���ت���ق���ى  يف  �ل���������ش����وجل����ان 
�ل�����دويل �ل��ث��ال��ث و�ل�����ذي �أق���ي���م يف 
2012، كما نالت  �لإم��ار�ت �لعام 
يف �لعام 2013 ذهبية �ل�شوجلان 
لريا�شة  �لثالثة  �لأل��ع��اب  دورة  يف 
�مل��ر�أة بدول جمل�س �لتعاون لدول 

�لبحرين،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
و�أح���������رزت ف�����ش��ي��ت��ني يف �لأل����ع����اب 
�لعاملية لل�شباب يف �ململكة �ملتحدة، 
ويف �لألعاب �لآ�شيوية �لبار�ملبية يف 

كوريا �جلنوبية يف �لعام 2014.
�شعادتها  �لكتبي عن  نورة  و�أعربت 
"طوكيو"،  ن�����ش��خ��ة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
حل�شد  ت���ط���ل���ع���ه���ا  �إىل  م�������ش���رية 
عندما  ج��دي��دة  بار�ملبية  ميد�لية 
�ل�شوجلان  رم���ي  ن��ه��ائ��ي  ت��خ��و���س 
�أبطال  م���ق���ارع���ة  يف  �ل���غ���د  م�����ش��اء 

�للعبة �لعامليني.
وق���ال���ت: " ل����دي ط���م���وح ك��ب��ري يف 
للدولة  م�����ش��رف��ة  ����ش���ورة  ت���ق���دمي 
ورفع علمها عالياً خفاقاً يف �شماء 
�لدين  رد  م����ن  ك���ج���زء  ط���وك���ي���و، 
تبخل  مل  �ل��ت��ي  �حلبيبة  ل��دول��ت��ن��ا 
ع��ل��ى �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م ب����اأي �شيء 
ووف������رت ل��ه��م ك���ل ���ش��ب��ل �ل���دع���م.. 
�إىل  و�أتطلع  عالية  جاهزية  لدينا 
وناأمل  �ل��ت��ت��وي��ج،  من�شات  �ع��ت��الء 
�لتح�شري  ف�����رتة  ث���م���ار  ج���ن���ي  يف 

�لألعاب  دورة  �شبقت  �لتي  �لقوية 
م�شاعفة  �إىل  ون�شعى  �لبار�ملبية، 
نقدم  و�أن  �ملقبلة،  �ملرحلة  �جلهد 
�أ�شحاب  لريا�شة  م�شرفة  ���ش��ورة 

�لهمم بالدولة".
�لوفد  �أه�����دى  ن��ف�����ش��ه  �ل�����ش��ي��اق  يف 
�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  درع  �ل��ي��م��ن��ي 
فا�شل  �إىل حممد حممد  �ليمنية 
�لبار�ملبية  �للجنة  رئي�س  �لهاملي 
بح�شور  �لبعثة،  رئي�س  �لإمار�تية 
ذيبان �ملهريي �لأمني �لعام للجنة 

مدير �لبعثة، تقدير�ً للدور �لكبري 
�ل���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
�ليمنية  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  دع��م �حل��رك��ة 
و�����ش����ول  ل������دوره������ا يف  وت���ث���م���ي���ن���ا 
�ملنتخبات �ليمنية لأ�شحاب �لهمم 
ودعمها   ،2020 ط��وك��ي��و  ل����دورة 

�للوجي�شتي يف كافة �ملجالت.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى ع��ق��د حممد 
حممد فا�شل �لهاملي رئي�س �لبعثة 
�ج��ت��م��اع��اً ب��ال��الع��ب��ني و�لأج���ه���زة 
�لفنية و�لإد�رية بالقرية �لأوملبية، 

�جلهد  م�شاعفة  على  فيها  حثهم 
للخروج  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�لإجناز�ت  وحتقيق  مثمرة  بنتائج 
نف�شه  �لنهج  على  و�مل�شي  للدولة، 
�لإم�����ار�ت من  �أب��ن��اء  يتبناه  �ل���ذي 
درب  على  بال�شري  �لهمم  �أ�شحاب 

�لنجاح و�لتفوق.
�أ����ش���اد ذي���ب���ان �ملهريي  م���ن ج��ه��ت��ه 
وتاأهلها  �لإم��������ار�ت  ف���ت���اة  ب��ع��ط��اء 
�مل�شتحق لنهائيات ن�شخة "طوكيو" 
يف 3 لعبات هي" �لرماية ورفعات 

�لقوة و�ألعاب �لقوى".
يف  ح��������دود  ب�����ال  ث���ق���ت���ن���ا  وقال:" 
مناذج  ولدينا  وبطالتنا،  �أبطالنا 
�ملبدعة يف  �لإم���ار�ت  لبنت  ناجحة 
و�أن  �شبق  حيث  �ل��ري��ا���ش��ة،  جم��ال 
ن��ال��ت ن����ورة �ل��ك��ت��ب��ي ف�����ش��ي��ة رمي 
دي  "ريو  ن�����ش��خ��ة  يف  �ل�����ش��وجل��ان 
حلقت  ك���م���ا   ،"2016 ج����ان����ريو 
�ألعاب  ب��ربون��زي��ة  �ل�����ش��ن��اين  ���ش��ارة 
�أن  كما   ، نف�شها  �ل���دورة  �لقوى يف 
"طوكيو" �شت�شهد م�شاركة  ن�شخة 
�أول فتاة �إمار�تية يف لعبة �لرماية 
�لبار�ملبية  �لألعاب  تاريخ  وذلك يف 
�ملهريي  عائ�شة  عن طريق بطلتنا 
"طوكيو" عن  ل��دورة  تاأهلت  �لتي 
�لكبري  �لتطور  يعك�س  ما  ج���د�رة، 
�لوطنية  منتخباتنا  ت�شهده  �ل��ذي 
لأ������ش�����ح�����اب �ل����ه����م����م و�له����ت����م����ام 

�أكدت  �لتي  �لإم���ار�ت  ببنت  �لكبري 
و�لإ�شر�ر  بالعزمية  تتحلى  �أن��ه��ا 

و�لرغبة يف ت�شريف �لدولة".
�ليابانية  طوكيو  مدينة  ود���ش��ن��ت 
�لن�شخة  فعاليات  �ملا�شي  �لثالثاء 
�لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  ل���دورة  �ل�16 
ت�شتمر  �لتي   ،"2020 "طوكيو 
مب�شاركة  �ملقبل،  �شبتمرب   5 حتى 
ميثلون  ولع���ب���ة  لع���ب   4400
 22 يف  ي��ت��ن��اف�����ش��ون  دول����ة،   162
ذهبية.  ميد�لية   539 على  لعبة 
وت��ف��وق��ت �ل��ن�����ش��خ��ة �حل��ال��ي��ة على 
نظريتها �ل�شابقة �لتي ��شت�شافتها 
يف   ،"2016 ج��ان��ريو  دي  "ريو 
�شهدت  حيث  �مل�شاركة  �ل��دول  عدد 
 159 م�������ش���ارك���ة  "ريو"  ن�����ش��خ��ة 
�أن �لن�شخة �حلالية  دولة، يف حني 

"طوكيو 2020"، ت�شهد م�شاركة 
دول��ة، يف حني تبقى ن�شخة   162
لندن 2012 هي �لأكرب مب�شاركة 

164 دولة.
�شد�رتها  �����ش���رت�ل���ي���ا  وو�����ش���ل���ت 
ح�شد�ً  �لأع���ل���ى  �ل�����دول  ل��رتت��ي��ب 
حيث  �لآن  ح���ت���ى  ل���ل���م���ي���د�ل���ي���ات 
ميد�ليات   10 ح�شد  يف  جن��ح��ت 
ميد�لية  ذه��ب��ي��ة،  م��ي��د�ل��ي��ات   6/
برونزية/،  م��ي��د�ل��ي��ات   3 ف�شية، 
�لثاين  �مل���رك���ز  يف  �ل�����ش��ني  ت��ل��ت��ه��ا 
بر�شيد 8 ميد�ليات /5 ميد�ليات 
ذهبية، ميد�لية ف�شية، ميد�ليتني 
ب��رون��زي��ت��ني/ وم���ن ث���م رو���ش��ي��ا يف 
�ملركز �لثالث، بر�شيد 6 ميد�ليات 
ميد�لية  ذه��ب��ي��ة،  م��ي��د�ل��ي��ات   3/

ف�شية، ميد�ليتني برونزيتني/.

•• اأبوظبي-الفجر

 تنطلق �ليوم بطولة �لإمار�ت �لتن�شيطية للجوجيت�شو للرب�عم و�لو�عدين 
يف جوجيت�شو �أرينا بالعا�شمة �أبوظبي، مب�شاركة مميزة على مد�ر يومني 

حيث ت�شتمر حتى بعد ظهر غد �ل�شبت ، �ملو�فق 28 �أغ�شط�س 2021.
�أم����ور �لالعبني  وب��ه��ذه �ملنا�شبة ع���رّب ع���دد ك��ب��ري م��ن �لأه����ايل و�أول���ي���اء 
للجوجيت�شو،  �لإم��ار�ت  بهذه �خلطوة من �حتاد  �شعادتهم  �مل�شاركني عن 
من  �نطالقا  و�لأط��ف��ال  �ل��رب�ع��م  ت�شتهدف  ر�ئ���دة  لفعالية  و��شتحد�ثه 
�إميانه باأن هذه �ل�شريحة متثل �لركيزة �لأ�شا�س لتطوير هذه �لريا�شة، 

يف  �لوطنية  �ملنتخبات  �شتمثل  �لتي  للمو�هب  �لإ�شرت�تيجي  و�مل��خ��زون 
�لأعو�م �لقادمة.  

ويوؤكد �شعادة يو�شف عبد�هلل �لبطر�ن ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
للجوجيت�شو �أن هذه �لبطولة تعد جتمعا فريد� لأبنائنا �ل�شغار، وتر�شخ 
�ملناف�شة يف  روؤي��ة �لحت��اد و�شعيه �لد�ئم نحو بناء جيل قوي وق��ادر على 
قيادتنا  بنهج  متم�شكني  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات،  �ل��ظ��روف  وخمتلف  �مل��ح��اف��ل  �شتى 

�لر�شيدة �لد�عمة للريا�شة و�لريا�شيني.
ولفت �لبطر�ن �إىل �أن تعامل �لحتاد مع ريا�شة �جلوجيت�شو ي�شتند �إىل 
للريا�شات  �لتقليدي  �لإط��ار  �أنها تتجاوز  �لرتكيز على  �أهمها  �أ�ش�س  عدة 

و�لأخالقيات  �لقيم  م��ن  �لعديد  طياتها  يف  حتمل  �أن��ه��ا  �شيما  �لأخ���رى 
�أ�شلوب حياتهم  و�ملفاهيم �لتي تتاأثر بها �لأجيال �لنا�شئة، وتنعك�س على 
هي  �جلوجيت�شو  لع��ب  �شخ�شية  �أن  خ�شو�شا  �لآخ��ري��ن،  مع  وتعاملهم 
منوذج لالن�شباط و�ل�شجاعة و�لقيادة و�لرتكيز و�ل�شرب و�لتحمل، و�أن 

�لبد�ية �لأمثل لبناء تلك �ل�شخ�شية تكون من عمر �لطفولة.
دور�  تلعب  �لبطولت  ه��ذه  ب��اأن مثل  ثقة  �لبطر�ن:" نحن على  و�أ���ش��اف 
بارز� يف �شقل مهار�ت �أبطال �مل�شتقبل �لذين ميثلون �أمل �لوطن، وتطوير 
قدر�تهم مبا يتما�شى مع �أهد�ف �لحتاد يف �إعد�د جمموعة تناف�شية من 
�لدولة  وت�شريف  �لأل��ق��اب  لتحقيق  و�ملتعط�شني  �ملتمر�شني  �ل��الع��ب��ني 

لروؤية  �لأطفال جت�شيد�ً  مئات  �لبطولة  وت�شت�شيف  كافة".    �ملحافل  يف 
�لحتاد �ل�شتباقية وحر�شه على تنظيم فعالية جامعة و�شط �أجو�ء ر�ئعة 
يف  و�لنتظام  �ل�شيف  لإج��ازة  �خلتام  م�شك  ومتثل  �ملمتع،  �لتناف�س  من 

�شفوف �لدر��شة و�لنخر�ط يف �لتدريبات.
ع��ام��ا وهي   15 �إىل   4 ع��م��ر  م��ن  �ل�شنية  �ل��ف��ئ��ات  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
خم�ش�شة ح�شر�ً حلملة �لأحزمة �لأبي�س و�لرمادي و�لأ�شفر و�لربتقايل 

و�لأخ�شر.
 وُت���ق���ام �ل��ب��ط��ول��ة و���ش��ط �إج�������ر�ء�ت �ح���رت�زي���ة ووق��ائ��ي��ة ���ش��ارم��ة عماًل 

بالربوتوكول �ل�شحي �ملعتمد لدى �لحتاد.

»�سيتي« يحتفي ب�سعار »اإك�سبو 2020 دبي« خالل 
مواجهته مع فريق اأر�سنال

منتخباتنا الوطنية تد�سن اليوم م�ساركتها 
الر�سمية الأوىل يف »باراملبية طوكيو«

بطولة الإمارات التن�سيطية للرباعم والواعدين تنطلق اليوم يف اأبوظبي

الرا�سدي واآل علي ي�ساركان يف اإدارة مباراة 
عمان وال�سعودية �سمن ت�سفيات كاأ�س العامل

•• دبي -وام:

�مل�شاعد  "�لفيفا" �حلكم  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  بالحتاد  �حلكام  جلنة  �ختارت 
�لدويل �أحمد �لر��شدي و�حلكم �لدويل عمر �آل علي للم�شاركة يف �إد�رة مبار�ة 
�لآ�شيوية  �لت�شفيات  من  �لثانية  �جلولة  �شمن  و�ل�شعودية  ُعمان  منتخبي 
�ملقبل  �شبتمرب   7 يوم  �شتقام  �لتي   2022 �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة 
�ملجموعة  حل�شاب  م�شقط  �لُعمانية  �لعا�شمة  يف  قابو�س  �ل�شلطان  ملعب  يف 

�لثانية.
كحكم  علي  �آل  عمر  �شي�شارك  فيما  ثان  م�شاعد  كحكم  �لر��شدي  و�شي�شارك 
فيديو فيما عني �لحتاد �لدويل وليد طاهر �لبلو�شي مر�قباً للمبار�ة ذ�تها .

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5489
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/01 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
او�ضاف  و   ) ذ.م.م  لالأ�ضتثمار  انرتنا�ضيونال  روي��ال  من  )ف��رع  ه��ول  ف��وود  اإجنلي�س  ت��ود  �ضده 

املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                          الو�ضف  

 200،000                                                    معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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•• دبي -وام:

�لتابع   - و�لهبة  �لوقف  ل�شت�شارت  �لعاملي  ر��شد  بن  حممد  مركز  �أعلن 
ريا�شي  وقف  �أول  �إط��الق  - عن  بدبي  �لق�شر  و�شوؤون  �لأوق��اف  ملوؤ�ش�شة 
�لريا�شيني  ت�شجيع  مبتكر بالتعاون مع �شركة sports 9714 بهدف 
�لإم����ار�ت من  �لإن�����ش��اين يف دول��ة  �لعمل  �مل�شاهمة يف دع��م  و�ل��ه��و�ة على 
يف  وذل��ك  �ملختلفة،  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لتحديات  يف  �إ�شر�كهم  خ��الل 
�لإن�شانية  �إىل خدمة  �لر�مية  و�لهبات  �لعاملية لالأوقاف  دبي  روؤية  �إطار 
من خالل حتفيز ومتكني �لأوقاف و�لهبات لتلبية �حلاجات �لجتماعية 
لل�شعوب. وقع �لتفاقية كل من زينب جمعة �لتميمي، مديرة مركز حممد 
�ملدير  �ملهريي  و�أم��ل ماجد  و�لهبة،  �لوقف  �لعاملي ل�شت�شار�ت  ر��شد  بن 
بح�شور  �لريا�شي  دبي  جمل�س  مقر  يف   sports9714 ل�شركة  �لعام 
�شعادة علي �ملطوع، �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر، و�شعادة 
�لتفاقية  ومبوجب  �لريا�شي.  دب��ي  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  ح��ارب،  �شعيد 
�شيتم تخ�شي�س جزء من ريع �لريا�شيني �مل�شاركني يف �شباقات ون�شاطات 
مبتكر،  خ��ريي  ريا�شي  وق��ف  �إن�����ش��اء  يف  للم�شاهمة  �لريا�شية،  �ل�شركة 
�حلياة  جم��الت  �شتى  يف  �ملختلفة  �ملجتمعية  �ملتطلبات  تلبية  يف  ي�شهم 
�شركة  ونالت  وغريها.  �لطبية  و�لأبحاث  �ل�شحية،  و�لرعاية  كالتعليم، 
sports9714 �لريا�شية عالمة دبي للوقف وهي تقدير مينحه مركز 
حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة للموؤ�ش�شات �حلكومية 

و�خلا�شة �لتي لديها م�شاهمات جمتمعية م�شتد�مة مبنية على مفهوم 
�لوقف �ملبتكر، تقدير�ً مل�شاهمتها �ملجتمعية كنموذج يحتذى به يف �لقطاع 
�خلا�س وتثمينا لدورها يف �إطالق �لوقف �لريا�شي �ملبتكر. وقال �شعادة 
علي �ملطوع، �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر بدبي �إن مركز 
�إطالق  خ��الل  م��ن  يهدف  و�لهبة  �ل��وق��ف  ل�شت�شار�ت  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لأوقاف �ملبتكرة �إىل متكني �مل�شاركة �ملجتمعية يف دعم �مل�شروعات �لوقفية 
لل�شركات  يقدم فر�شة  �ملبتكر  �لريا�شي  �لوقف  �أن  �إىل  و�لهبات، م�شري� 
�لأوقاف  دع��م  يف  للم�شاهمة  �لريا�شيني  وكذلك  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
��شتخد�ماته  وتو�شيع  �ملبتكر  �لوقف  ثقافة  لرت�شيخ  �خل��ريي،  و�لعمل 
 sports9714 ل�شركة  بال�شكر  �ملطوع  وتوجه  �ملجتمع.  يف  وم�شارفه 
على م�شاركتها يف �إطالق �لوقف �لريا�شي �ملبتكر، �لذي �شي�شهم يف دعم 
دع��ائ��م �خلري  و�إر���ش��اء  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  �لأوق���اف  موؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت 
وتعزيز �لتكافل �لجتماعي لتح�شني جودة حياة �لأفر�د ومتكينهم ماديا 
و�جتماعياً. بدورها قالت زينب جمعة �لتميمي، مديرة مركز حممد بن 
من  يعترب  �لريا�شي  �لوقف  �إن  و�لهبة  �لوقف  ل�شت�شارت  �لعاملي  ر��شد 

�لوقفية ومن  �ملتميزة كونه �شي�شهم يف تنويع �لأ�شول  �ملبتكرة  �لأوق��اف 
م�شرف  فيها  مبا  �ملبتكرة  �لوقفية  �مل�شارف  خمتلف  دعم  �شيتم  خالله 

�لعلوم �لذي يدعم �لتعليم بكل جمالته.
و�أ�شافت : يعمل �ملركز على حتقيق روؤية دبي �لعاملية لالأوقاف و�لهبات 
لي�س من خالل �إد�رة تنفيذ ��شرت�تيجية دبي لالأوقاف و�لهبات و�مل�شاريع 
�ملندرجة حتتها فح�شب بل نقوم بتقدمي �ل�شت�شارة يف خيار�ت �لأوقاف 
دبي  نظام  وت�شغيل  بناء  خ��الل  م��ن  �لجتماعي  �لأث���ر  لتعزيز  و�ل��ه��ب��ات 
و�لو�هبني،  للموقفني  �لنتائج  و�إتاحة  و�لهبات  �لأوق��اف  حاجات  لر�شد 
وكذلك �إد�رة �ملعرفة يف جمال �لأوقاف و�لهبات من خالل �إجر�ء �لبحوث 
و�لدر��شات وتنظيم �ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل وعقد �ل�شر�كات. من جانبها 
�أول  �لعام لل�شركة عن �شعادتها كونها  �أمل ماجد �ملهريي، �ملدير  �أعربت 
تر�شيخ  �إىل  بهدف  مبتكر  ريا�شي  وق��ف  �أول  �إط��الق  يف  ت�شهم  �إم��ار�ت��ي��ة 
ثقافة �لعطاء و�لعمل على حتقيق توجهات �لقيادة �لر�شيدة يف و�شع �إطار 
�إن فكرة �إطالق  متكامل وم�شتد�م للعمل �لإن�شاين و�خلريي .. وقالت: 
�لإم���ار�ت وطن  دول��ة  �أب��ن��اء  لي�شت غريبة على  ريا�شي مبتكر  وق��ف  �أول 

�لعطاء، و�شن�شعى من خالل �إطالق مبادر�ت نوعية �إىل دعم روؤية قيادتنا 
�لر�شيدة �لر�مية �إىل �إر�شاء دعائم �خلري وم�شاعدة �ملجتمعات، و�أن تكون 
فخورة  و�أ���ش��اف��ت:  �ل��ع��امل.  �شعوب  ب��ني  و�ل�شالم  للت�شامح  مكانا  دولتنا 
مبنحي عالمة دبي للوقف وي�شكل هذ� �لتقدير د�فعاً يل للم�شاهمة يف 
�لإمار�ت  دولة  ك�شباب  �أننا  منطلق  من  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ثقافة  ن�شر 
ملتزمون بنهج قيادتنا على �ل�شعيد �لوطني و�لعاملي لتحقيق �ملوؤ�شر�ت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  .. ومبقولة  �لإن�شاين  �لعمل  �لتناف�شية يف جمال 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
يبد�أ  عندما  �إل  بالكتفاء  �لإن�����ش��ان  ي�شعر  �أن  ميكن  �هلل" ل  "رعاه  دب��ي 
بالعطاء. وقامت �شركة sports 9714 بتنظيم �لعديد من �ل�شباقات 
و�ل�شرق  �ملنطقة  يف  نوعها  من  �لأوىل  �لريا�شية  �ملجتمعية  و�لأن�شطة 
�لأو�شط بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�شي منذ عام 2020، كما بادرت 
يف �إطالق �حلملة �لريا�شية �لأوىل من نوعها حتت �شعار " �أنت م�شاهم 
�لتي  وجبة"،  مليون   100" �لتربعات حلملة  �لأمل" جلمع  �شناعة  يف 

�أطلقتها مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

نا�شر  �أح����م����د  د.  �ل�����ل�����و�ء  رف�������ع  
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ري�����ش��ي 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية 
�لتهاين  �آي�����ات  �أ���ش��م��ى  �ل�����ش��ي��د�ت 
�لإمار�ت"  "�أم  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�لعام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة،�لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ���ش��ري��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 

ل�شموها  متمنيا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
موفور �ل�شحة و�ملزيد من �لتقدم 

للمر�أة �لإمار�تية .
�إن   : �ل����ري���������ش����ي  �ل������ل������و�ء  وق��������ال 
�لإمار�تية   �مل����ر�أة  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��ال 
ي��ع��ك�����س ت���ق���دي���ر و�ح��������رت�م �مل������ر�أة 
و�أهمية  ح��ق��وق��ه��ا  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د 
رئ��ي�����ش��ي للرجل  ك�����ش��ري��ك  دوره�����ا 
و�لحتفال باإجناز�تها �لقت�شادية 
و�لج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة و�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

و�لريا�شية .
�لر�شيدة على  �لقيادة  �شارت   وقد 
نهج �لقائد �ملوؤ�ش�س يف هذ� �مليد�ن 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان- 
ث��ر�ه-  و�أعطى �شاحب  طيب �هلل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل" 

و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آمل���ك���ت���وم، نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي -رع�����اه �هلل- 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�إخ�����و�ن�����ه�����م �أ����ش���ح���اب 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��م��و 

باأن  للمر�أة  �حل��ق  �لإم����ار�ت  حكام 
ميادين  يف  �ل��رج��ل  �أخ��اه��ا  ت�شارك 
�لعمل �ملتعددة من خالل �لتمكني 
�ل�شيا�شية  �أ����ش���ك���ال���ه  مب��خ��ت��ل��ف 
و�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 

و�لثقافية و�لريا�شية .
�إط���الق �شمو  �أن���ه منذ  �إىل  و�أ���ش��ار 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
لتمكني  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
 2015 ع����ام  �مل�������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�شهدت م�شرية �ملر�أة قفز�ت نوعية 
كافة  على  بظاللها  �ألقت  متعددة 
مناحي �حلياة يف جمتمع �لإمار�ت 

ل��ت��و�ك��ب  �ل��ت��ق��دم �مل�����ش��ت��م��ر �لذي 
�شعت  وق��د  �مليادين  كل  يف  �شهدته 
وبناء  متكني  �إىل  �ل�شرت�تيجية 
ق���در�ت �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة وتذليل 
�ل�����ش��ع��وب��ات �أم������ام م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
مكانتها  ل��ت��ت��ب��و�أ  ك���اف���ة  �مل���ج���الت 
�لري�شي  د  و�أ�����ش����اف    . �ل���الئ���ق���ة 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  :"ت�شارك  قائال 
�ل�شنوي  �لح��ت��ف��ال  �ل��ع��امل  ن�����ش��اء 
ب��ي��وم �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ه��ذ� �لعام 
�لتي  �لتغري�ت و�لتطور�ت  يف ظل 
طر�أت على حياة �ملر�أة يف �لإمار�ت 
باأنها  و�ل��ط��م��وح  �لأم�����ل  �أع��ط��ت��ه��ا 

كانت فعاًل عند ح�شن ظن �لدولة 
و�ملجتمع بها من خالل �لإجناز�ت 
�لعمل  م��ي��ادي��ن  يف  حققتها  �ل��ت��ي 
�ملختلفة. ويعود �لف�شل يف �لتطور 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �ل��ذي ط��ال حياة 
�إىل �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه،  �شلطان 
للمر�أة  �ملجال  باإف�شاح  نادى  �لذي 
لتحقيق  �ملجتمع  يف  دوره��ا  لتاأخذ 
�لتنمية  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  ذ�ت����ه����ا 
�ل����ب����الد وك���ذل���ك  �ل���ط���م���وح���ة يف 
رعاية  يف  حقوقها  جميع  منحها 
�نتقا�س من  و�أبنائها دون  �أ�شرتها 

حقها يف �لعمل �مليد�ين يف قطاعات 
�للو�ء  ووج���ه  �ملختلفة".  �ل��دول��ة 
�ل�شكر  �ل��ري�����ش��ي  ن��ا���ش��ر  �أح��م��د  د. 
�لإمار�ت"  �أم   " �إىل  و�ل���ع���رف���ان 
بنت  ف����اط����م����ة  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك، 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل����ع����ام، 
�لرئي�س  و�ل���ط���ف���ول���ة،  ل���الأم���وم���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
–  يحفظها �هلل –على مكرمتها 
باإقامة  �مل�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  �ل��ع��امل��ي��ة  
�ل�شيد�ت  ل��رم��اي��ة  �ل��ع��امل  بطولة 
�ل�����ش��ي��د�ت يف �شتى  ل��دع��م رم���اي���ة 

بقاع �لأر�س و�لرتقاء مب�شتو�هن 
�لفني لتج�شد بهذه �ملكرمة معاين 
�خلري وو�لعطاء لالإن�شانية جمعاء 
و���ش��م��ل��ت �ل��ب��ط��ول��ة ب��رع��اي��ة ودعم 
بنجاحاتها  ح��ل��ق��ت  ح��ت��ى  ���ش��م��وه��ا 
كل  قبلة  لت�شبح  �للعبة   �شماء  يف 
ر�ميات �لعامل  �شو�ء يف �مل�شد�س �أو 

�لبندقية �أو �خلرطو�س .

مهنئا اأم الإمارات بيوم املراأة 

الري�سي : قيادتنا حري�سة عل متكني املراأة يف جميع املجالت 

حتقيقًا لروؤية دبي العاملية لالأوقاف الرامية اإىل خدمة الإن�ضانية

مركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف يطلق اأول وقف ريا�سي مبتكر يف دبي
 ت�ضجيع الريا�ضيني والهواة على امل�ضاهمة يف دعم العمل الإن�ضاين يف دولة الإمارات من خالل اإ�ضراكهم يف التحديات والأن�ضطة الريا�ضية املختلفة 

و��شلت لعنة �لإ�شابات �شربها ملنتخب �شوريا �لأول بكرة �لقدم خالل 
مع�شكره �لتدريبي يف قطر ��شتعد�د� ملالقاة �إير�ن يف طهر�ن يف �لثاين 
�ملجموعة  ملناف�شات  �لأوىل  �جلولة  �شمن  �لقادم  �أيلول-�شبتمرب  من 

�لآ�شيوية �لأوىل من �لدور �لثالث �حلا�شم �ملوؤهل ملونديال 2022.
�لر�شمية على  ع��ل��ى �شفحته  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل�����ش��وري  �لحت����اد  و�أ����ش���ار 
تقرر عودة �لالعبني �شادي �حلموي وخالد مبي�س  �أنه  "في�شبوك" 
�لدوري  يف  �ل�شابقة  �إ�شابتهما  ح��الت  عر�س  بعد  وذل��ك  �شوريا  �إىل 
�إير�ن  مبار�تي  يف  �مل�شاركة  ي�شتطيعا  ول��ن  للر�حة  حاجتهما  وتبني 

و�لإمار�ت يف ت�شفيات �ملونديال.
و�أ�شارت �ل�شفحة �إىل خ�شوع �حلار�س �إبر�هيم عاملة �إىل فح�س طبي 

�أر�شية  �شوء  ب�شبب  دم�شق  مع�شكر  يف  لها  تعر�س  �لتي  �لإ�شابة  بعد 
يك�شب  �لودية مع منتخب �جلز�ئر حتى  �ملبار�ة  و�شيغيب عن  �مللعب 

وقتا �أكرث لال�شت�شفاء قبل دخول �لت�شفيات.
ك��م��ا يغيب لع���ب �ل��و���ش��ط جم��م��د ع��ث��م��ان ع��ن �مل���ب���ار�ة �ل��ودي��ة لعدم 
جهوزيته �لبدنية حيث يحتاج �إىل رفع حالته �لبدنية وب�شبب �لكدمة 

�ملتو�شطة �لتي تعر�س لها خالل �لتدريب.
�ملنتخب بعد تو��شله مع �لالعب  �أحمد كنجو طبيب  �أكد  من جهته 
عمر �ل�شوما مهاجم �لهلي �ل�شعودي غيابه عن مبار�ة �إير�ن ب�شبب 

�إ�شابته بتمزق ع�شلي يف �لدوري �ل�شعودي،
ويغيب عن منتخب �شوريا بد�عي �لإ�شابة قلب �لدفاع �حمد �ل�شالح 

و�لظهري �لأمين ح�شني جويد و�ملهاجم عبد �لرحمن بركات.
قائمة من  �خ��ت��ار  �شوريا  ملنتخب  �لفني  �مل��دي��ر  ن���ز�ر حم��رو���س  وك���ان 
�ملونديال وهم:  �إي��ر�ن و�لإم��ار�ت �شمن ت�شفيات  ملبار�تي  لعبا   43
ن��ك��ديل وعبد  ون�����ش��وح  وك��ام��ل حمي�شة  ب�شماين  وع��ل��ي  ك��و�ي��ة  ك��ام��ل 
وخالد مبي�س  بلحو�س  و�أن�س  )ت�شرين( وطه مو�شى  �ل��رز�ق حممد 
وعمرو  �شهيوين  وحممد  حموي  و���ش��ادي  )�ل��وح��دة(  قلفا  ويو�شف 
جنيات وتامر �حلاج حممد )�لكر�مة( وعبد �للطيف �لنع�شان وجهاد 
باعور )�جلي�س( و�شعد �أحمد )�لوثبة( و�إبر�هيم عاملة )جبلة( ويزن 
ع��ر�ب��ي )�ل��ف��ت��وة(، وم��وؤي��د خ��ويل )ح��ط��ني(، وعمر خربني )�لوحدة 
�لم����ار�ت����ي( وع��م��ر �ل�����ش��وم��ا )�لأه���ل���ي �ل�����ش��ع��ودي( وحم��م��ود مو��س 

دعبول  وماهر  مرمور  وحممد  �لعر�قي(  )�ل�شرطة  �ليو�شف  وفهد 
�لبحر وحم��م��د عنز  ع��ج��ان وحم��م��ود  وم��وؤي��د  �ل��ق��ط��ري(  )م�شيمري 
)�لرفاع �لبحريني( و�أ�شامة �أومري و�أحمد �لأ�شقر )�حلد �لبحريني( 
حموية  و����ش��ر�ء  �لبحريني(  )�ملنامة  �ل�شالمة  وورد  ح��الق  وحممد 
عثمان  و�ي��از  �لكويتي(  )�لعربي  �ل��د�يل  وع��الء  �لبحريني(  )�حلالة 
)�يونيكو�س �ليوناين( وعمرو ميد�ين )�لحتاد �ل�شكندري( ويو�شف 
حممد )�لأهلي �لبحريني( وخالد كردغلي )نفط �لو�شط �لعر�قي( 
وخليل �ليا�س )غودوي كروز �لرجنتيني( وعبد �لرحمن وي�س )�ويف 
وحممد  �لروجي(  )كري�شتيان�شوف  هد�يا  و�ليا�س  �ليوناين(  كريت 

عثمان )دون ناد حاليا(.

لعنة الإ�سابات ت�سرب منتخب �سوريا 

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9610

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/01 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده جالبيات يا�ضمني)ذ.م.م( )فرع( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�ضف                  �ضعر التقييم  

                                                 عبايات واأزياء ن�ضائيه                 100،275 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 27 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13325

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 27 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13325

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 27 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13325

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعبقري للكتب

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2978752 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لعبقري للكتب

AL EABQARI FOR BOOKS

�إىل/ �لعبقري للن�شر و �لتوزيع
  AL ABQARI PUBLISHING AND DISTRIBUTION

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ن�شر �لكتب  5811001
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
�شركة   - لالإطار�ت  �أبوظبي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1015331 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بر�هيم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �ل خاجه %100
تعديل مدير / حذف �بر�هيم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �ل خاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة �ل خاجة �لقاب�شة ذ.م.م

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C.

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �أبوظبي لالإطار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ABU DHABI TYRE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �شركة �أبوظبي لالإطار�ت ذ.م.م
ABU DHABI TYRE COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13325 بتاريخ 2021/8/27 

اإع����������الن
للرعايه  �نرتنا�شونال  ميديكا  �ل�ش�����ادة/فيا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لطبيه ذ.م.م   رخ�شة رقم:1253073 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / نيكول�س فا�شيليز من �شريك �إىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء / نيكول�س فا�شيليز من 49 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة كيتيل هولدينجز ليمتد

KETEL HOLDINGS LTD

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة باربوك�س هولدجنز ليميتد
BARBROOKS HOLDINGS LTD

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نوره ح�شني �حمد عبد�هلل �لها�شمى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممدح�شام �شالح عبد�حلميد عكا�شه

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �ضابق
�لرخ�شة  �لقت�شادية بخ�شو�س  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
تريك  �لتجاري:فا�شت  بال�شم   CN رقم:1063330 
ل�شيانة �لتكييف و�لتمديد�ت �لكهربائية ، بالغاء طلب 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
من  �أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

�شيفاً  يحّل  عندما  �لقوية  �نطالقته  مو��شلة  �ىل  ميالن  �إن��رت  يتطلع 
ث��ق��ي��اًل ع��ل��ى ح�����ش��اب ف���ريون���ا �جل��م��ع��ة يف �ف��ت��ت��اح �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�ل��ق��دم، يف ح��ني �شتكون �لن��ظ��ار م�شلطة على  �لإي��ط��ايل لكرة  �ل���دوري 
�لنجم  �إمبويل ل �شيما يف ما يتعلق مب�شاركة  مبار�ة يوفنتو�س و�شيفه 
تتحدث عن  �شائعات  رونالدو من عدمها يف ظل  كري�شتيانو  �لربتغايل 
�لنتقالت  �شوق  �إقفال  �أي��ام على   5 ناد جديد قبل  �نتقاله �ىل  �إمكانية 

�ل�شيفية.
ويطمح "نري�ت�شوري" �ىل تاأكيد هدفه �لأ�شا�شي وهو �لدفاع عن لقبه، 
�لنجم  �لثنائي  �لنادي برحيل  �لتي تلقاها ع�شاق  ل �شيما بعد �ل�شدمة 
�لبلجيكي روميلو لوكاكو �ىل ت�شل�شي و�ملغربي �أ�شرف حكيمي �ىل باري�س 

�شان جرمان.
هاكان  و�ل��رتك��ي  دجيكو  �إي���دن  �لبو�شني  ح��دي��ث��اً،  �ل��و�ف��د  �لثنائي  ت��األ��ق 
ت�شالهانوغلو يف �ملبار�ة �لوىل �أمام جنوى �لتي �كت�شحها �إنرت -4�شفر 

يف ظهور �أول و�عد لبطل �إيطاليا.
كذلك، �شهدت �ملبار�ة م�شاركة �أوىل للهولندي دنزل دمفري�س �لذي نزل 
�ىل �ر�شية �مللعب يف �و�خر �ملبار�ة و�شط ت�شفيق 27 �ألف م�شّجع يف �شان 
�لتي  �لفجوة  25 عاماً  �ل�  �إبن  باأن ميالأ  �لفريق  و�شياأمل ع�شاق  �شريو، 
�ن��رت خ��الل ف��وزه بلقب �لدوري  �أب��رز وج��وه  �أح��د  تركها رحيل حكيمي 

�لإيطايل للمرة �لوىل منذ �لعام 2010.
وكان دمفري�س تاألق يف �شفوف منتخب بالده يف كاأ�س �وروبا 

مبجهود�ته  �لن���ظ���ار  ول��ف��ت  ه��دف��ني  بت�شجيله  �لخ����رية 
�لدفاعية و�لهجومية.

وعن بد�يته مع �لفريق قال دمفري�س "كانت حلظة هائلة 
�ي�شاً،  �ملدرجات  يف  متو�جدة  عائلتي  كانت  �يل.  بالن�شبة 

وكانو� �شعد�ء وفخورين بتلك �للحظة، وبالن�شبة �يل �إنها 
�لوىل  للمرة  �مللعب  �ىل  �أدخ��ل  �أن  ج��د�ً  �إ�شتثنائية  حلظة 

كالعب يف �شفوف �إنرت ميالن".
�لعام  مذهاًل  مو�شماً  حكيمي  "خا�س  وتابع 

�ملا�شي، لكن ل ��شعر بال�شغط، يتعني 
علي �أن �أقدم �د�ءي �ملعهود 

ق�شارى  �أب��������ذل  و�ن 
ج�����ه�����دي م������ن �ج����ل 

�نرت".
عّزز �نرت �شفوفه بالعبني عّدة منذ رحيل لوكاكو وحكيمي، وكانت �آخر 
تدعيماته �ملهاجم �لأرجنتيني خو�كني كوريا �لقادم من لت�شيو. وتهدف 
هذه �ل�شفقة �ىل تعزيز خط �لهجوم �لذي ي�شّم �ي�شاً مو�طنه لوتارو 

مارتيني�س.
�شيو�جه �إنرت �متحاناً ��شعب من مو�جهة جنوى، �إل �ّن �ملدرب �جلديد 
�شهر  غ��ادر يف  �ل��ذي  لأنتونيو كونتي  �ل��ذي ح��ّل خلفاً  �إينز�غي  �شيموين 
�آيار/مايو �ملا�شي عقب قر�ر �لنادي �ململوك من عائلة �شانينغ �ل�شينية 

�حلّد من ميز�نيته، ي�شع كل ما ح�شل يف �ل�شيف خلف ظهره.
حّقق ت�شالهانوغلو �لبالغ 27 عاماً بد�ية ر�ئعة مع �إنرت �ل�شبوع �ملا�شي 
و�شيكون مطالباً مرة �أخرى �ن يظهر مل�شته �ل�شحرية يف خط �لو�شط �ىل 

جانب نيكولو باريال ومار�شيلو بروزوفيت�س.
�لدمناركي  غياب  ليعّو�س  �ن��رت  �شفوف  �ىل  �ل��رتك��ي  �ل��الع��ب  ��شُتقدم 
كري�شتيان �ريك�شن، حيث حتوم �ل�شكوك حول عودة �لخري بعد تعّر�شه 

لنوبة قلبية خالل كاأ�س �وروبا 2020.
وبد� ت�شالهانوغلو مرتاحاً جد�ً قمي�س �إنرت بعد �ن�شمامه �ىل �لفريق 
�ملدرب �جلديد -  �للدود ميالن. ي�شت�شيف يوفنتو�س بقيادة  من �جلار 
تز�يد  ظل  يف  �ل�شبت  �إمبويل  نظريه  �أليغري  ما�شيميليانو  �لقدمي 
�لحاديث حول رحيل جنمه �لربتغايل كري�شتيانو 

رونالدو.
�ملو�شم،  م��ن  �لول  �ل��ل��ق��اء  ي��وف��ن��ت��و���س  وب����د�أ 
�مام  بخ�شارة  ��شبه  بتعادل  منه  خ��رج  �ل��ذي 
رون���ال���دو على  ب��ج��ل��و���س   ،2-2 �أودي���ن���ي���زي 
مقاعد �لبدلء، و�شط �حلديث عن رغبته 
�إليه يف  �لذي و�شل  �لنادي  بالرحيل عن 
�شيف 2018 من ريال مدريد �لإ�شباين 
قبل نهاية �ل�شهر �حلايل. و�شبق لرونالدو 
�لذي توج �ملو�شم �ملا�شي هد�فاً للدوري ب�29 
هدفاً، �أن غاب عن �ملبار�ة �ل�شتعد�دية �لأخرية 
بذلك  م��ع��زز�ً  �ل�شباب،  فريق  �شد  ليوفنتو�س 
م��ا ي�����ش��اع ع��ن رغ��ب��ت��ه ب��ال��رح��ي��ل. وبعدما 
�لأخ���رية عن  �لآون���ة  تقارير يف  حتدثت 
رغ��ب��ة �مل����درب �جل��دي��د-�ل��ق��دمي لريال 
�أن�شيلوتي  ك���ارل���و  �لإي����ط����ايل  م���دري���د 
باإعادة رونالدو �ىل �لنادي �مللكي، خرج 
لكن  ي�شاع  ما  فيه  نفيا  ببيان  �لرجالن 
�ب��ن �ل�36 لع��ب��اً مل ي��وؤك��د �أن���ه ب���اٍق يف 
ي��وف��ن��ت��و���س، وذل���ك ت��ز�م��ن��اً م��ع تقارير 
مان�ش�شرت  �ىل  بالن�شمام  رغبته  ع��ن 
بغرميه  �للتحاق  �أو  �لإنكليزي  �شيتي 
�لإ�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  يف  �ل�����ش��اب��ق 
ليونيل  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  �ل���ن���ج���م 
مي�شي �ملنتقل �ىل باري�س �شان 
تز�ل  ول  �لفرن�شي.  ج��رم��ان 
�لتكهنات حتوم حول م�شتقبل 
�ف�شل لعب يف �لعامل خم�س 
م���ر�ت و���ش��ط ت��ق��اري��ر ت�شري �ىل 
�ىل  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  �ن�شمام 

قائمة �ملهتمني بالتعاقد معه.
ويف �مل���ب���اري���ات �لخ������رى، ي��ت��ط��ل��ع م��ي��الن �ىل 
حتقيق فوزه �لثاين عندما ي�شت�شيف كالياري 
�لربتغايل  يتطلع  بينما  �لح��د،  �شريو  �شان  يف 
جوزيه مورينيو �ىل مو��شلة بد�يته �جليدة مع 

روما عندما يو�جه �شالرينيتانا.

منح  على  �لربيطانية  �حلكومة  �ل��ق��دم،  لكرة  �لأف��ري��ق��ي  �لحت���اد  ح��ث 
�إعفاء�ت لالعبني �لأفارقة لتمكينهم من �مل�شاركة مع منتخبات بالدهم 

يف �لت�شفيات �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل.
دول  �إىل  بال�شفر  لالعبني  �ل�شماح  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل��دوري  ورف�س 
تدخل �شمن �لقائمة �حلمر�ء للحكومة �لربيطانية لفريو�س كورونا 
�لعودة  يتم فر�شها عند  �لتي  �ل�شارمة  �ل�شحي  نظر� لقو�عد �حلجر 

للبالد.
عن  نيابة  �لقدم  لكرة  �لأفريقي  �لحت��اد  "يحث  بيان  يف  �لكاف  وق��ال 
�لأفارقة  و�مل�شجعني  و�لالعبني  �لأع�شاء  �لأفريقية  �لحت��اد�ت  جميع 
�حلكومة �لربيطانية على منح �لإعفاء�ت �ملطلوبة ب�شكل عاجل لتمكني 
�لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  بلد�نهم يف  �لتناف�س مع  �لأفارقة من  �لالعبني 

�ملقبلة.
منحت  �لربيطانية  �حلكومة  �أن  �إىل  �لإ�شارة  �لأفريقي  �لحتاد  "يود 
�إعفاء�ت مماثلة لتمكني ح�شور �لوفود و�مل�شوؤولني من بني �آخرين يف 

نهائيات بطولة �أوروبا �لتي �أقيمت قبل �أقل قبل �شهرين.
�ملدرجة  �لأفريقية  �لبلد�ن  يف  �لظروف  �أن  �إىل  كذلك  �لإ�شارة  "جتدر 
�أق��ل حدة من  يف �لقائمة �حلمر�ء يف كثري من �حل��الت هي يف �لو�قع 

�لبلد�ن �لأخرى غري �ملدرجة حالياً يف هذه �لقائمة �أو �لتي مت تقدمي 
�حلمر�ء  �لقائمة  على  �أفريقياً  بلد�ً   25 وهناك  �شابقاً".  لها  �إعفاء�ت 

�لتي �شيتم حتديثها �أم�س �خلمي�س.
�ملباريات  �أن  �لتاأكيد جمدد�ً على  "كاف" "يود �لحتاد �لأفريقي  وقال 
�لحتاد  يطبقها  �ل��ت��ي  �ل�شارمة  ل��ل��ربوت��وك��ولت  وف��ق��اً  �شتقام  �ملقبلة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل كما ك��ان �حل���ال يف �ل��ف��رت�ت �لدولية  �ل���دويل يف جميع 

�ل�شابقة و�لبطولت �لقارية �لتي مت تنظيمها بنجاح دون �أي حو�دث.
�أنها تخفف  هذه �لربوتوكولت �لآن مبا ل يدع جمال لل�شك  "�أثبتت 
من �ملخاطر �ملحتملة مما يعك�س جناح �لربوتوكولت �ملطبقة حملياً يف 

�إجنلرت� و�أجز�ء �أخرى من �لعامل.
�لحتاد �لأفريقي على وجه �ل�شرعة �لحتاد  نا�شد  �شبق  ما  �شوء  "يف 
�لإجنليزي لكرة �لقدم و�حلكومة �لربيطانية على تطبيق نف�س �ملعاملة 
مبوجب  �أفريقيا  �إىل  �لآن  لتمتد  �أوروب���ا  بطولة  يف  �شابقا  �تبعت  �لتي 

مبادئ �لت�شامن و�مل�شاو�ة يف �ملعاملة".
وقال جياين �إنفانتينو رئي�س "فيفا" يوم �لأربعاء �إنه يجب على رو�بط 
كاأ�س  �ل�شماح لالعبني بخو�س ت�شفيات  و�إ�شبانيا  �إجنلرت�  �ل��دوري يف 

�لعامل �ل�شهر �ملقبل "حلماية �لنز�هة �لريا�شية".

»كاف« يحث احلكومة الربيطانية على منح 
اإعفاءات مل�ساركة الالعبني مع منتخباتهم

•• كواالملبور - وام:

�أبوظبي  مع  �تفاقية  توقيع  عن  �أم�س  �لقدم  لكرة  �لآ�شيوي  �لحت��اد  �أعلن 
لالإعالم، �شركة خدمات �لإعالم �لعامة �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت، لتح�شل 
لبث  �حل�شرية  �لإع��الم��ي��ة  �حل��ق��وق  على  لالإعالم"  "�أبوظبي  مبوجبها 
مباريات �لبطولت �لآ�شيوية يف جميع م�شابقات �ملنتخبات �لوطنية و�لأندية 
2024. ويو��شل  ول��غ��اي��ة   2021 م��ن  �ل��ف��رتة  �لإم�����ار�ت خ��الل  دول���ة  يف 
كافة  يف  م�شابقاته  و�نت�شار  و���ش��ول  تو�شيع  �ل��ق��دم  لكرة  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد 
�شبكة  �شتمنح  �لإعالمية �جلديدة  �ل�شر�كة  �تفاقية  �أن  �لعامل، حيث  �أرجاء 
�لريا�شية، حق بث مباريات  �أب��و ظبي  قناة  ل��الإع��الم، من خ��الل  �أب��و ظبي 

�لبطولت �لرئي�شية يف �لحتاد، وعلى ر�أ�شها �لت�شفيات �لآ�شيوية - �لطريق 
لل�شيد�ت  �آ�شيا  وكاأ�س  �ل�شني،  2023 يف  �آ�شيا  كاأ�س  �ملونديال، وكذلك  �إىل 
2022 يف �لهند، ونهائيات كاأ�س �آ�شيا حتت 23 عاماً 2022 يف �أوزبك�شتان، 

�إىل جانب مباريات دوري �أبطال �آ�شيا.
�ل�شنني  1969، حيث تطورت على مر  عام  �أبوظبي لالإعالم يف  وتاأ�ش�شت 
�لأو�شط، يف حني  �ل�شرق  �لإعالمية يف منطقة  �ملوؤ�ش�شات  �أه��م  لت�شبح من 
يف  م�شاهدة  �لريا�شية  �لقنو�ت  �أك��رث  من  �لريا�شية  ظبي  �أب��و  قناة  تعترب 
�لعاملية  �لريا�شية  و�مل�شابقات  �لفعاليات  من  ع��دد�  وتغطي  �لعربي،  �لعامل 

عرب قنو�تها �لأربع �شمن �ل�شبكة.
�أم��ني ع��ام �لحت��اد �لآ�شيوي لكرة �لقدم : نحن  وق��ال د�ت��و ويند�شور ج��ون 

ل��الإع��الم، مب��ا يوؤكد  �أب��و ظبي  ب��دخ��ول ه��ذه �ل�شر�كة �جل��دي��دة م��ع  �شعد�ء 
�لقيمة �ملتز�يدة للبطولت �لكربى يف �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم، ح�شب 
�إطار �لروؤية و�ملهمة بالحتاد. و�أ�شاف : جماهري كرة �لقدم يف دولة �لإمار�ت 
وهذه  �لقدم،  كرة  للعبة  �لهائل  �حلما�س  يف  معنا  تت�شارك  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شر�كة مع �أبو ظبي لالإعالم �شت�شمن ح�شول هذه �جلماهري على فر�شة 

متابعة �لبطولت عاملية �مل�شتوى يف �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم.
�أبوظبي  تلفزيون  ق��ن��و�ت  ل�شبكة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ك��ث��ريي،  هيثم  وق���ال 
بالإنابة : ي�شرنا يف �أبوظبي لالإعالم �حل�شول على حقوق �لبث د�خل دولة 
�لتي  و�لأندية  �لوطنية  �ملنتخبات  لأهم بطولت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
ينظمها �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم �بتد�ًء من عام 2021 ولغاية 2024 

.. ويتز�من ذلك مع عر�س �أبوظبي �لريا�شية ملجموعة متنوعة من �لرب�مج 
�أهم �لأ�شماء �لبارزة يف عامل �لتحليل �لريا�شي،  �لتحليلية �لتي ت�شت�شيف 
بقالب فني مميز وتغطية ��شتثنائية م�شتخدمة �أحدث تقنيات �لبث �لعايل 
لالأحد�ث  م�شاهدة  �أرق���ى جتربة  �ل��ق��دم  ك��رة  ملنح جمهور  وذل��ك  �ل��و���ش��وح، 
�لريا�شية ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي، كما �شيقوم بالتعليق على �ملباريات نخبة من 

�أهم و�أبرز معلقي قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية.
و�أو�شح �أن هذ� �لتعاون ي�شكل �إ�شافة ر�ئعة لقائمة �لبطولت �لتي نقوم ببثها، 
ونتطلع قدماً ملزيد من �لتعاون مع �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم، وذلك مبا 
تعر�شه  �ل���ذي  �لريا�شي  �مل��ح��ت��وى  لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  م�شاعينا  م��ع  ين�شجم 

�أبوظبي لالإعالم ومبا يتما�شى مع �أولوياتنا و�أهد�فنا �ل�شرت�تيجية.

»الآ�سيوي« لكرة القدم يوقع اتفاقية حقوق مع »اأبوظبي لالإعالم«

اإنرت ملوا�سلة انطالقته ويوفنتو�س 
حتت �سغط رونالدو 

غوارديول يخطط لرتك مان�س�سرت 
�سيتي عام 2023 

�أنه  غ��و�ردي��ول  بيب  �لإ���ش��ب��اين  �لنكليزي،  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  �أع��ل��ن 
يخطط ملغادرة فريقه �حلايل يف نهاية عقده عام 2023 وياأمل يف �لإ�شر�ف 

على �أحد �ملنتخبات �لوطنية.
وقال مدرب بر�شلونة �ل�شباين وبايرن ميونيخ �لملاين �شابقا يف ت�شريحات 
نقلتها �شبكة "�ي ��س بي �ن" �لأمريكية "بعد �شبع �شنو�ت مع هذ� �لفريق 
علي  يتعني  �لر�حة.  من  ق�شطا  �شاأتخذ  باأنني  �أعتقد  �شيتي(،  )مان�ش�شرت 

حتليل ما قمت به وتقييم دو�فعي للم�شتقبل".
�لوطنية يف  �ملنتخبات  لأح��د  �أك��ون مدربا  �أن  �أري��د  �ل�شدد،  ه��ذ�  "يف  وتابع 

�مريكا �جلنوبية �و �وروبا، �ريد �ن �عي�س جتربة كوبا �مريكا".
�لرب�زيلي  �ملنتخب  تدريب  على  �ل�شر�ف  فكرة  ��شتبعد  غو�رديول  �ن  بيد 
�حلال،  بطبيعة  �مل�شتقبل  يف  وطني  منتخب  على  �ل���ش��ر�ف  "هديف  بقوله 
�لرب�زيل، ل  د�ئما من  �شيكون  �لرب�زيلي  �ملنتخب  م��درب  بان  �عتقد  لكني 

�رى مدربا �جنبيا على ر�أ�س �شيلي�شاو".
وقاد غور�ديول فريقه مان�ش�شرت �شيتي �ىل �حر�ز لقب �لدوري �لنكليزي 
بلوغ  قيادته �ىل  �أ���ش��رف عليه كما جن��ح يف  م��ر�ت يف خم�شة مو��شم  ث��الث 

�ملبار�ة �لنهائية لدوري �بطال �وروبا قبل �ن يخ�شر �مام ت�شل�شي �شفر1-.

منت�شًيا من دكه �شباك خ�شمه بدزينة كاملة يف مناف�شات �لكاأ�س �ملحلية، ياأمل 
هرتا  يو�جه  عندما  تو�لًيا  �لثاين  ف��وزه  حتقيق  �للقب  حامل  ميونيخ  بايرن 
برلني يف �ملرحلة �لثالثة من �لدوري �لأملاين �لتي تفتتح �جلمعة بلقاء بورو�شيا 

دورمتوند �ل�شاعي للعودة �ىل �لنت�شار�ت �شد �شيفه هوفنهامي.
��شتهل دورمتوند �ملو�شم �حلايل بخما�شية )5-2( �شد �أينرت�خت فر�نكفورت 
خ�شارته  من  �أي��ام  بعد  ف��ر�ي��ب��ورغ،  �شد   1-2 �ملا�شي  �لأ�شبوع  ي�شقط  �أن  قبل 

�لكاأ�س �ل�شوبر �ملحلية �شد غرميه بايرن.
بعد �أن �شجل �لنجم �لروجي �إرلينغ هالند هدفني يف �ملبار�ة �لوىل هذ� �ملو�شم، 
غاب عن �لتهديف يف �لأخريني، لذ� يطمح �لعودة ملمار�شة هو�يته �ملف�شلة �إذ� 

ما �أر�د �أقله معادلة �شجله يف �لبوند�شليغا �ملو�شم �ملا�شي )27 هدًفا(.
�أم��ام فريق مل  ب��ارك  �إيدونا  �شيغنال  �شهلة على ملعبه  تكون  لن  �ملهمة  �أن  �إل 
يخ�شر يف مبارتيه �لأولني حا�شًد� �أربع نقاط من فوز �فتتاحي برباعية نظيفة 

على �أوغ�شبورغ وتعادل 2-2 مع �أونيون برلني.
ورغم �أنه مل ي�شجل يف �أول مبار�تني، �إل �أن �لنجم �لكرو�تي لهوفنهامي �أندري 
قائمة  ويت�شدر  �لآن  حتى  �ل�شتة  فريقه  �أه��د�ف  من  �أربعة  �شنع  كر�ماريت�س 
�أن��ه يحب مو�جهة  تظهر  �لأرق���ام  �أن  كما  �لبطولة.  �أف�شل ممرين يف  ترتيب 

دورمتوند، �إذ �شجل �شبعة �أهد�ف يف ثماين مباريات �شده.
ويت�شلح هوفنهامي ب�شجله �جليد ن�شبًيا �شد �لفريق �لأ�شود و�لأ�شفر �أخرًي�، 
�إذ مل يخ�شر �أمامه �شوى مرة يف �آخر �شبع مو�جهات يف �لدوري مقابل ثالثة 

�نت�شار�ت ومثلها تعادلت.
يخ�شر  مل  �إذ  �ملا�شي،  �ملو�شم  �أو�خ���ر  منذ  جيدة  ف��ورم��ة  يف  هوفنهامي  �أن  كما 
�أمام   1-2 �مل�شابقات منذ هزميته  �لخ��رية يف جميع  �لع�شر  �أي من مبارياته 

�أوغ�شبورغ يف �أو�ئل ن�شيان/�أبريل �لفائت.
ومن �ملتوقع �أن يفتقد فريق �ملدرب ماركو روز خلدمات �لظهري �لأي�شر نيكو 

�ل��ربت��غ��ايل ر�فايل  �مل��ب��ار�ة �لخ���رية وي�����ش��ارك  �ل��ذي خ��رج م�شاًبا يف  �شولز 
غرييرو �لذي حل مكانه، �أ�شا�شًيا.

بعد بد�ية �شعبة يف �لدوري حلامل �للقب يف �ملو��شم �لت�شعة �لخرية 
��شتهلها بتعادل 1-1 �أمام بورو�شيا مون�شنغدلدباخ قبل فوز مثري 

فّجر  �ملا�شي،  �ل�شبوع  كولن  �شد  غنابري  �شريج  بقيادة   2-3
�لدرجة  من  برمير  بوجه  بايرن ميونيخ "غ�شبه" �لربعاء 

�لر�بعة يف �لدور �لول من �لكاأ�س �ملحلية.
كاملة  ب��دزي��ن��ة  م�شيفه  �ل��ب��اف��اري  �ل��ف��ري��ق  �كت�شح 

من  ه��ات��ري��ك  ب�����ش��وب��ر  مب�شاهمة  -12�شفر، 
موتينغ،  ت�شوبو  �إريك-مك�شيم  �لكامريوين 

ل��ي��ب��ل��غ �ل�����دور �ل���ث���اين �ل����ذي خ���رج منه 
�أمام  �ملا�شي  �ملو�شم  مفاجئ  ب�شكل 

�لدرجة  من  كيل  هول�شتاين 
�لثانية.

و�إذ� خلت �ملو�جهة من 
ملعب  على  مفاجاآت 
من  �أرينا"،  "�أليانز 

يجد  �أن  �مل��ت��وق��ع  غ��ري 
يف  �شعوبة  ميونيخ  بايرن 

تخطي عقبة متذيل �لرتتيب هرتا برلني، �لفريق �لوحيد 
�لذي مل يح�شد �أي نقطة يف �أول مبار�تني يف �لدوري.

وي�شعى بايرن للت�شجيل للمبار�ة �ل�76 تو�لًيا يف جميع �مل�شابقات 
�خلم�شة  �ل��دوري��ات  �أن��دي��ة  ب��ني  �لقيا�شية  �ل�شل�شلة  ه��ذه  وت��ع��زي��ز 

�لكربى.
�شد  �لفتتاحي  ليفاندوف�شكي  روب��رت  �لبولندي  �لقنا�س  فمع هدف 

كولن �ل�شبوع �ملا�شي، �شجل بايرن �أقله هدًفا للمبار�ة �ل�74 تو�لًيا منذ 

تعادل �شلبي مع ليبزيغ بقيادة مدربه �حلايل يوليان ناغ�شلمان يف 9 �شباط/
فرب�ير 2020، حمطًما �لرقم �لقيا�شي �لذي كان يت�شاركه مع ريال مدريد، 

قبل �أن يكمل هذه �ل�شل�شلة �لثالثاء.
��شتالم  بعد  �لملانية  �لكرة  على  هيمنته  مو��شلة  �إىل  ميونيخ  بايرن  وي�شعى 
ناغل�شمان مهام �لإ�شر�ف بدل من هانزي فليك �ملنتقل لالإ�شر�ف على �ملنتخب 

�لوطني من خالل �إحر�زه �للقب �ملحلي للمو�شم �لعا�شر تو�لًيا.
بورو�شيا  �لتقليدي  غ��رمي��ه  ح�شاب  على  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شوبر  �ل��ك��اأ���س  بلقب  ف��از 
دورمت���ون���د 3-1 �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي م��ه��دًي��ا م��درب��ه �جل��دي��د �أول �أل��ق��اب��ه على 

�لإطالق.
وتربز يف ختام �ملرحلة �لحد مو�جهة فول�شبورغ �ملت�شدر �لذي ح�شد وحيًد� 
�لعالمة �لكاملة من �أول مبار�تني، مع ليبزيغ �لقادم من �نت�شار برباعية على 

�شتوتغارت بعد خ�شارة خميبة �شد ماينت�س يف �ملبار�ة �لفتتاحية.
ماتار�ت�شو  بيليغرينو  نظريه  مع  �لأمريكية"  "�ملوقعة  مار�س  جي�شي  وح�شم 
وحقق فوزه �لأول كمدّرب لفريق ليبزيغ، حينما �أ�شقط �شتوتغارت يف �أول مبار�ة 

جتمع مدرَبني �أمريكَيني يف تاريخ �ل�"بوند�شليغا".
وبعد فوزه بثنائية �لدوري و�لكاأ�س �لنم�شويني 
م���و����ش���م���ني ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل م�����ع ري������د ب���ول 
�ملو�شم  ه�����ذ�  م����ار�����س  �ن���ت���ق���ل  ����ش���ال���زب���ورغ، 
�ملا�شي  �ملو�شم  لالإ�شر�ف على و�شيف بطل 

خلًفا لناغل�شمان.
باير  يلتقي  �لأخ������رى،  �مل��ب��اري��ات  �أب����رز  ويف 
�أوغ�شبورغ  م�����ش��ي��ف��ه  م����ع  ل���ي���ف���رك���وزن 

و�شتوتغارت مع فر�يبورغ.

بايرن لفوز ثاٍن توالًيا ودورمتوند 
ل�ستعادة التوازن 



اكت�ساف حوت برمائي عا�س قبل 43 مليون �سنة
�كت�شاف  ت�شجيل  يف  م�شريني  علماء  ب��ق��ي��ادة  بحثي  ف��ري��ق  جن��ح 
جابت  �لتي  �لربمائية،  �حليتان  �أ�شالف  من  ون��وع  جلن�س  جديد 

�ملياه �مل�شرية قبل نحو 43 مليون �شنة.
ُن�شرت  بحثية  ورق��ة  يف  �جل��دي��د  �كت�شافه  �مل�شري  �لفريق  ووث��ق 
للعلوم  �مللكية  �جلمعية  "وقائع  دوري���ة  يف  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�����س 
�إجن���از� غري  �ل��در����ش��ة �جل��دي��دة  �لبيولوجية" �مل��رم��وق��ة. ومتثل 
�لأوىل  �مل���رة  ه���ذه  تعترب  �إذ  �ل��ع��رب،  �حل��ف��ري��ات  لعلماء  م�شبوق 
جديد  ون��وع  جن�س  توثيق  م�شري  عربي  فريق  فيها  يقود  �لتي 
�لأجانب  �لعلماء  على  حكر�  �لعلم  ه��ذ�  ظل  بعدما  �حليتان،  من 
�مل�شري  �لطبيعي  �ل���رت�ث  ث��ر�ء  رغ��م  �ل��زم��ن،  م��ن  لفرتة طويلة 
�جلديد  �مل�شري  �حل��وت  على  �لعلماء  و�أط��ل��ق  �ملهمة.  بحفرياته 
��شم "فيوم�شيت�س" )Phiomicetu( ن�شبة لو�حة �لفيوم )�ملكان 
�لذي ��شتخرجت منه حفرياته(، بينما متت ت�شمية �لنوع با�شم �إله 
على  �لقدمي  �مل�شري  �لطابع  "�أنوبي�س" لإ�شفاء  قدمي  فرعوين 

هذ� �ل�شم �لعلمي، لي�شبح �ل�شم كامال )فيوم�شيت�س �أنوبي�س(.
كانت  عندما  فيوم�شيت�س  عا�س  فقد  �جل��دي��دة،  للدر��شة  ووف��ق��ا 
�لبحر  هو  ببحر  مغطاة  �مل�شرية  �لأر����ش��ي  من  �شا�شعة  م�شاحة 
�أ�شالف  بينها  من  بحرية  كائنات  عا�شت  حيث  �لقدمي،  �ملتو�شط 
�مل�شري  �حل��وت  �إن  �لباحثون  وق��ال  �ل��ي��وم.  تعي�س  �لتي  �حليتان 
�ملكت�شف، يبلغ طوله نحو 3 �أمتار، ويزن نحو 600 كيلوغر�م، وكان 
برمائي �ملعي�شة، حيث كان قادر� على �مل�شي على �لياب�شة و�ل�شباحة 
�أنه متيز بقدر�ت �شم و�شمع قوية، مثل تلك �لتي  يف �لبحر، كما 

متتلكها �لثدييات �لتي تعي�س على �لياب�شة.

منر يهاجم عار�سة اأزياء 
حتقق �ل�شرطة �لأملانية يف حادث �شهد قيام منر مبهاجمة عار�شة 
خالل جل�شة ت�شوير، ح�شبما  بالغة  بجروح  و�إ�شابتها  "موديل"، 
ذك��رت وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأمل��ان��ي��ة �أم�����س �خلمي�س وق��ال��ت �لوكالة �إن 
�لرتكيز ين�شب على �شيدة تبلغ من �لعمر 48 عاما، مالكة �لنمر 
وهو و�حد من منرين حتتفظ بهما مع حيو�نات �أخرى يف جممع 
36 عاما، بجروح يف  �أملانيا. و�أ�شيبت عار�شة،  ببلدة نيرب� �شرقي 
�إىل  نقلها مبروحية  �مل��ا���ش��ي، ومت  �ل��ث��الث��اء  ر�أ���ش��ه��ا خ��الل هجوم 
م�شت�شفى. وحتقق �ل�شرطة مع مالكة �لنمر لال�شتباه يف �إهمالها 
"�لأ�شو�شيتد  نقلت  م��ا  وف��ق  للعار�شة،  ج�شدي  ب�شرر  وت�شببها 
بر�س". وز�ر م�شوؤول من �إد�رة �ل�شحة �لعامة �ملجمع �أم�س �لأول 
ق��د و�شعت يف مكان  ك��ان��ت �حل��ي��و�ن��ات  �إذ�  للتحقق مم��ا  �لأرب��ع��اء 
وذكر  �لتنظيمية.  باملعايري  تفي  �ملن�شاأة  كانت  �إذ�  وم��ا  منا�شب، 
 ،2019 عام  �أي�شا منذ  �لنمرين متتلك فهود�  مالكة  �أن  �مل�شوؤول 

وعملت ملدة 20 عاما كمدربة حيو�نات يف �شريك ومدن مالهي. 

كورونا يهزم املو�سيقار العراقي فتح اهلل اأحمد
نعت نقابة �لفنانني �لعر�قيني �ملو�شيقار فتح �هلل �أحمد �لذي تويف 

عن عمر ناهز 64 عاما متاأثر� باإ�شابته بفريو�س كورونا.
وكان �لر�حل �نتقل من �لعر�ق لالإقامة يف دولة �لإمار�ت ومت نقله 

للم�شت�شفى منذ عدة �أ�شهر حيث تدهورت حالته �ل�شحية.
ولد �أحمد مبدينة كركوك يف يوليو متوز 1957 لأبوين تركمانيني 
و�ن�شم �إىل �لفرقة �لقومية �لرتكمانية �لتي كان لها �أكرب �لأثر 
على  كعازف  �لعر�قية  �ل�شيمفونية  �لفرقة  ثم  �لفني  م�شو�ره  يف 
�آلة �لت�شيللو عام 1977. عمل بد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة �لعر�قية 
وكان يحا�شر يف �لعديد من �جلامعات كما �شغل يف �ل�شابق من�شب 

عميد معهد �لدر��شات �ملو�شيقية بالعر�ق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

موؤ�سر يف عينيك على احتمال الإ�سابة بالزهامير
و�شبل  ��شتقالليته  يهدد  للمري�س، مما  �ليومية  �حلياة  ��شطر�ب كبري يف  �لزهامير يف  يت�شبب مر�س  �أن  ميكن 
عي�شه، وت�شمل �لأعر��س �ملبكرة للمر�س �لتنك�شي �شعوبة يف �لتذكر �أو �لرتكيز �أو �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي توؤثر على 

�حلياة �ليومية.
ووجدت در��شة جديدة �أن �لعني قد ت�شري �إىل �حتمال �لإ�شابة مبر�س �لزهامير، حيث قد يظهر �لتكوين �ملبكر 
خاليا  بني  �مل��وج��ودة  �ل�شامة  �لربوتني  رو��شب  وه��ي  �لأميلويد،  لوحة  وتعد  �لعني.  �شبكية  يف  �لأميلويد  للوحة 

�لدماغ، و�حدة من �ل�شمات �ملميزة ملر�س �لزهامير.
�أن تر�شبات �لأميلويد قد  �أجر�ها باحثون يف كلية �لطب بجامعة كاليفورنيا �شان دييغو،  �لتي  ووجدت �لدر��شة، 

حتدث يف �شبكية �لعني لدى �ملر�شى �لذين مت ت�شخي�س �إ�شابتهم مبر�س �لزهامير.
وقارن �لتحليل �ختبار�ت �أميلويد �ل�شبكية و�لدماغ لدى �ملر�شى، ولحظو� �أن وجود بقع �شبكية يف �لعني مرتبط 
هذ�  ��شتخد�م  يجب  �أن��ه  �لفريق  ويعتقد  �لدماغي.  �لأميلويد  من  عالية  م�شتويات  �أظهر  �ل��ذي  �لدماغ  بفح�س 

�لك�شف كموؤ�شر بيولوجي لكت�شاف خماطر �ملرحلة �ملبكرة من مر�س �لزهامير.
ثمانية  �شملت  �أولية �شغرية  بيانات  "كانت هذه جمموعة  ري�شمان  روب��رت  �لدكتور  �لدر��شة،  موؤلفي  كبري  وقال 
�أنه قد يكون من �ملمكن حتديد بد�ية و�نت�شار وت�شكل مر�س  مر�شى، لكن هذه �لنتائج م�شجعة لأنها ت�شري �إىل 

�لزهامير با�شتخد�م �لت�شوير �ل�شبكي بدًل من فحو�شات �لدماغ �لأكرث �شعوبة وتكلفة".
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فرن�سا تكرم وردة وحتتفي بال�سينما اجلزائرية
حتتفي مدينة �أونغالم �لفرن�شية، مب�شار �لفنان �لر�حلة وردة �جلز�ئرية، 
و�بن بلدها �لر�حل ر�شيد طه، بالإ�شافة �إىل عرو�س �شينمائية جز�ئرية، 
يف �إطار �لدورة �ل�14 ملهرجان �أونغولم للفيلم �لفر�نكفوين، �ملنظم من 24 

�إىل 29 �أغ�شط�س �جلاري.
�لأبي�س  �لبحر  �شفتي  بني  مهمة  حلقة  ت�شكل  �جلز�ئرية  وردة  ت��ز�ل  ول 
لها،  �حلنني  من  بكثري  �لعربي،  �لطرب  ل�شيدة  باري�س  وتنظر  �ملتو�شط، 

وذلك بالتز�من مع مرور 9 �شنو�ت على رحيلها.
يف   1939 ع��ام  ف��ت��وك��ي،  وردة  �حلقيقي  و��شمها  �جل��ز�ئ��ري��ة،  وردة  ُول���دت 
باري�س، من �أب جز�ئري و�أم لبنانية، وتوفيت عام 2012 بالقاهرة عن عمر 
ناهز 72 عاما. وقال �ل�شينمائي �لفرن�شي جري�ر ماريو، ملوقع "�شكاي نيوز 
عربية"، �إن وردة �جلز�ئرية "كنز من كنوز �لفن �لعاملي، و�أغانيها ل تز�ل 
�لعاملية،  �لأذن  بها  تعلقت  وق��د  ه��ذ�،  يومنا  �إىل  باري�س  �شو�رع  يف  حا�شرة 

ولي�شت فقط �لعربية".
وعن �لتكرمي �لذي ياأتي يف �إطار �شينمائي، قال: "هذه خطوة جيدة، فوردة 
و�لتمثيل، وهي حلقة مهمة بني عدة دول،  �لغناء  جمعت يف م�شارها بني 
فقد ولدت يف باري�س وعا�شت بروح جز�ئرية و�شطع جنمها باأد�ء �لأغاين 

�ل�شرقية، �مل�شرية حتديد�".

في�سبوك قد تطلق حمفظة رقمية 
ت�شتعّد "في�شبوك" لإطالق حمفظة �إلكرتونية تتيح للم�شتخدمني تخزين 
�لعمالت �لرقمية، بح�شب ما قال م�شوؤول رفيع يف �ل�شركة يف مقابلة مع 
موقع �أمريكي. و�شّرح ديفيد ماركو�س رئي�س وحدة �لعمالت �مل�شّفرة ملوقع 
"ملتزمون" باإطالق  �ل�شركة  م�شوؤويل  �أن  �إنفورماي�شن" �لإخباري  ّ"ذي 

�ملحفظة �لرقمية �لتي حتمل ��شم "نويف" هذه �ل�شنة.
ل �إطالق "نويف" بالتو�زي مع "دييم"، وهي  وك�شف ماركو�س �أنه كان يف�شّ
موعد  �أن  غري  �ل�شركة،  يف  �لتطوير  قيد  بالدولر  مربوطة  رقمية  عملة 

طرحها لي�س �أكيد� بعد.
�إطالق  �ملمكن  �ملبد�أ، من  "من حيث  �ملقابلة  ماركو�س خالل  ديفيد  وق��ال 
نويف قبل دييم... لكن لي�س هذ� ما نريد فعله بال�شرورة"، م�شري� �إىل �أن 

�لأمر "رهن �ملّدة �لالزمة لتطوير دييم. وهذ� لي�س من �خت�شا�شي".
�إط��الق عملة م�شّفرة حتت  2019 عن نيتها  "في�شبوك" �أعلنت يف  وكانت 
خلفية  على  �لناظمة  �جلهات  من  معار�شة  و�جهت  لكنها  "ليرب�"،  ��شم 

خماوف ب�شاأن �لأمن و�ملوثوقية.

درا�سة: كوفيد 
يزيد خماطر 

التهاب القلب  
دورية  ن�شرت يف  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
�أوف  ج�����ورن�����ال  �إجن�����الن�����د  ن���ي���و 
لقاح  ����ش��ت��خ��د�م  �أن  م��ي��دي�����ش��ني 
ملر�س  �مل�����ش��اد  وبيونتيك  ف��اي��زر 
خم���اط���ر  ي�����زي�����د  كوفيد19- 
�لقلب زي��ادة طفيفة لكن  �لتهاب 
�خلطر �أكرب بني �أولئك �مل�شابني 

بفريو�س كورونا.
وقال �لباحثون ��شتناد� �إىل بيانات 
من كالليت للخدمات �ل�شحية، 
لتقدمي  ك���ب���رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وه����ي 
�إ�شر�ئيل،  يف  �لطبية  �خل��دم��ات 
�إن من بني كل 100 �ألف �شخ�س 
ح�شلو� على �للقاح �شي�شاب على 
وخم�شة  �شخ�س  بني  ما  �لأرج���ح 

�أ�شخا�س بالتهاب ع�شلة �لقلب.
�مل��ع��دل يكون  ذل���ك  �أن  و�أ���ش��اف��و� 
�ألف،   100 لكل   11 بكثري،  �أعلى 
بفريو�س  �أ���ش��ي��ب��و�  �ل���ذي���ن  ب���ني 

كورونا.
وت���اأت���ي �ل��ب��ي��ان��ات ب��ع��د �أي�����ام من 
�ملو�فقة على ��شتخد�م لقاح فايزر 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  وبيونتيك 
ك�����اأول ل��ق��اح ت��ت��م �مل���و�ف���ق���ة عليه 
�أعمارهم  ت��زي��د  مل��ن  ك��ام��ل  ب�شكل 
ع��ن 16 ع��ام��ا وه���ي خ��ط��وة من 
�ملحتمل �أن تقنع �ملت�شككني باأخذ 

جرعة �للقاح.

باك�ستان.. اعتقال الع�سرات 
بعد فيديو التحر�س املرعب

�نت�شر  �ل���ذي  �مل�شني  �لفيديو  بعد 
وو�شائل  �ل���ت���و�����ش���ل  م���و�ق���ع  ع���رب 
�لإع���الم ح��ول �ل��ع��امل، و�ل���ذي وثق 
�ع���ت���د�ء م��ئ��ات �ل���رج���ال ع��ل��ى �شابة 
مبدينة  ح���دي���ق���ة  يف  ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
و�شرقتها،  ب��ه��ا  وحت��ر���ش��ه��م  له����ور، 
 40 نحو  �لقب�س  �ل�شلطات  �أل��ق��ت 
هوية  حت��دي��د  يف  وجن��ح��ت  �شخ�شا 
�أح���د�ث �لو�قعة  �ل��ع�����ش��ر�ت. وت��ع��ود 
عندما كانت �شابة باك�شتانية ت�شور 
مقطع فيديو حل�شابها على تطبيق 
ت���ي���ك ت������وك، يف �إح�������دى �حل���د�ئ���ق 
رج���ال،  ليحت�شد  له�����ور،  مب��دي��ن��ة 
ويف�شلوها عن �أ�شدقائها، ويقومو� 
�لهو�ء،  يف  ورم��ي��ه��ا  بها  بالتحر�س 
مالب�شها،  مت�����زق  �إىل  �أدى  مم����ا 
هاتفها  ����ش���رق���ة  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
و�أمو�لها و�لإك�ش�شو�ر�ت �لتي كانت 
�أ�شدقاوؤها  ت��ع��ر���س  ك��م��ا  تلب�شها. 
لل�شرقة �أي�شا. ومل تفلح حماولت 
بع�س �ملتو�جدين يف �ملكان لإنقاذها، 
�لرجال  م��ن  �ل��ك��ب��ري  �ل��ع��دد  ب�شبب 
يتعلق  وفيما  حولها.  �لتفو�  �لذين 
�ملفت�س  �أك���د  �ل��و�ق��ع��ة،  مب�شتجد�ت 
�ل��ع��ام �أن����ه مت حت��دي��د ه��وي��ات 66 
�ل�شرطة  و�قتادتهم  بهم،  م�شتبها 
�إيقاف  مت  ب��ي��ن��م��ا  ل���ش��ت��ج��و�ب��ه��م، 
ب�شبب  �لعمل  ع��ن  �شرطة  �شابطي 
بالق�شية.  يتعلق  فيما  "�لإهمال"، 
�ل�شجن  يف  رج��ال   40 ُيحتجز  كما 
�لرتتيبات  �ل�شلطات  تتخذ  بينما 
�لالزمة ليتم عر�شهم خالل �لأيام 
كانو�  وم���ن  �ل�شحية  �أم����ام  �ملقبلة 
برفقتها وقت �لو�قعة، ليتم حتديد 
�جلناة، ح�شب ما �أو�شحت �شحيفة 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 

ليلى علوي توجه كلمة 
موؤثرة لوالدتها

علوي   �مل�����ش��ري��ة  ليلى  �مل��م��ث��ل��ة  ع����ربت 
ن�شرت  ح��ي��ث  ل��و�ل��دت��ه��ا،  ��شتياقها  ع��ن 
����ش���ب���اب���ه���ا وذل�������ك عرب  ل���ه���ا ������ش�����ورة يف 
�لتو��شل  موقع  على  �خلا�شة  �شفحتها 
�لجتماعي. وعلقت علوي على �ل�شورة 

قائلة :"وح�شتيني يا ماما".
مع  تفاعلو�  ع��ل��وي  متابعي  �أن  �ل��الف��ت 
ك��ب��ري ح��ي��ث ظ��ه��ر وجه  �ل�����ش��ورة ب�شكل 
�ل�شبه بني ليلى وو�لدتها، ومنهم �ملمثلة  

جومانا مر�د  �لتي علقت :" ربنا يرحمها 
يف �جلنة ونعيمها �إن �شاء �هلل".

�لبع�س  ك��ت��ب  للتعليقات،  م��ت��اب��ع��ة  ويف 
:"�للي خلف ما مات�س �إنتي �شبهها جد� 
�شاء �هلل كلها  م��ا  �لعينني،  ل��ون  ع��د�  م��ا 
و�تق�شمت  فولة  �هلل  �شبحان  �أمها،  �شبه 

ن�شني".

تلتقي والدتها بعد 48 عامًا من الفراق
فرتة  منذ  �ملفقودة  و�لدتها  مع  �أرجنتينية  �م��ر�أة  �جتمعت 
طويلة بعد �أن باعتها جدتها عندما كانت طفلة لتفادي جلب 
�لعار �إىل �لأ�شرة. وُولدت �آنا باول تولو�شا �شافيجويرو� )48 
عاماً( عندما كانت و�لدتها تبلغ من �لعمر 13 عاًما فقط، 
�جتماعية"  "�إد�نة  �شتو�جه  كانت  �أن��ه��ا  �لعائلة  و�عتقدت 
ديفور�  وو�ل���دت���ه���ا  �آن����ا  ���ش��م��ل  مل  ومت  ب��ه��ا.  �ح��ت��ف��ظ��و�  �إذ� 
�شافيجويرو� )62 عاًما( �أخرًي� يف موطنهما �لأرجنتني بعد 
دمت �آنا باول  ما يقرب من خم�شة عقود من �لنف�شال. و�شُ
عندما �كت�شفت �أنها كانت على بعد 20 �شارًعا من عائلتها 
�لبيولوجية، و �كت�شفت �أن و�لديها بالتبني ��شرتياها وهي 
طفلة، وذلك عندما كانت يف �لر�بعة و�لع�شرين من عمرها� 
ومنذ ذلك �حلني بد�أت رحلة �لبحث عن �أ�شرتها �حلقيقية. 
و�أكدت ديفور� �أنها �أجنبت �آنا باول عندما كانت يف �لثالثة 
ميكن  ك��ان  �ل��ذي  �لعار  ولتجنب  فقط،  عمرها  من  ع�شرة 
�ل�شبعينيات،  يف  �لأرجنتيني  �ملجتمع  يف  بالعائلة  يلحق  �أن 
�إر�دت��ه��ا بعد  ب��اول منها �شد  �آن��ا  �أخ��ذو�  �أن و�لديها  ك�شفت 
�آنا باول لحًقا لعائلة كانت  حلظات من ولدتها. ومت بيع 
خل�شائ�شها  نظًر�  �لبيولوجية،  عائلتها  لي�شت  �أنها  ت�شك 
�جل�شدية �ملختلفة. وقالت لقناة تي �إن �لتلفزيونية �ملحلية 
�أنني �شبي و�أنهم  و�لدتي  �لقابلة  �أخربت  ولدت،  "عندما 
عليها،  كذبو�  لقد  ماجد�لينا،  يف  �لنا�س  لبع�س  �أع��ط��وين 

لذلك مل تتمكن من �لعثور علي".

ي�سافر حول العامل بحثًا عن الكنوز حتت املاء
خالل 15 عاماً من �شفره حول �لعامل، �كت�شف �شائد كنوز 
50 خ��زن��ة وم�����ش��د���ش��اً، و�ل��ك��ث��ري م��ن �لر�شا�س،  �أ����ش���رت�يل، 
ودر�جة نارية من طر�ز BMW، و�آلف �لدر�جات �لهو�ئية 
“يل ويرب” �لبالغ  ُيعرف  و�ملجوهر�ت و�لعمالت �لذهبية. 
م��ن �ل��ع��م��ر �أرب��ع��ني ع��ام��اً، ب��اأن��ه متخ�ش�س يف �ل��ب��ح��ث عن 
�لكنوز حتت �ملاء، وقد �أم�شى ُزهاء 15 عاماً يف �لتنقيب عن 
�ملقتنيات �لثمينة �ملفقودة حتت �ملاء، خالل رحالته �ملكوكية 
حول �لعامل. بد�أ �شغف يل ويرب �لذي ميار�س ريا�شة ركوب 
�لأمو�ج بالبحث عن �لكنوز، �أثناء �ل�شباحة يف �شاطئ بوندي 
بالقرب من �شيدين، خالل �إحدى �إجاز�ته �ل�شيفية. فبعد 
�أن قام بالغط�س يف �ملاء، لحظ وجود عمالت معدنية يف قاع 
�لبحر، وقام بجمعها. ومنذ ذلك �حلني �قتنى “يل ويرب” 
جهاز�ً لك�شف �ملعادن، وبد�أ بالبحث عمد�ً عن �أي �شيء ثمني 
يف مياه �لبحري�ت و�لأنهار و�ملحيطات �لتي كان يزورها يف 
�أ�شرت�ليا. ولتعزيز قدر�ته يف �لبحث عن �لكنوز، ومعرفته 
باأماكن تو�جدها �ملحتملة، بد�أ �لرجل �لأربعيني، بالتو��شل 
مع �لباحثني عن �لكنوز وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات معهم. 

تثبيت حكم الإعدام على �سفاح ت�سارل�ستون
 �أقرت حمكمة ��شتئناف �أمريكية، حكم �لإد�نة و�لإعد�م 
�ل�شادر بحق ديالن روف، وهو رجل يوؤمن بتفوق �لعرق 
�شاوث  بولية  كني�شة  يف  �شود  �أ�شخا�س   9 قتل  �لأبي�س 
كارولينا يف �لعام 2015، ح�شبما �أفادت وثائق �ملحكمة. 
�لر�بعة  �ل����د�ئ����رة  يف  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف،  حم��ك��م��ة  و�أ�����ش����درت 
�لأم��ريك��ي��ة و�مل��ك��ون��ة م��ن 3 ق�����ش��اة، ح��ك��م��ا ���ش��د ديالن 
روف، "�شفاح ت�شارل�شتون"، �لذي جادل باأنه غري موؤهل 
للمحاكمة ومتثيل نف�شه و�أن �ملحكمة �جلزئية �لأمريكية 

�لتي �أدين فيها �أ�شاءت ��شتخد�م تقديرها.

درا�سة: الإنارة العامة ت�ساهم يف احلد من عدد الريقات 
ل  �إذ  باحل�شر�ت،  �شار�ً  عن�شر�ً  �ل�شو�رع  �إن��ارة  ت�شّكل 
�شلوكها،  تربك  كونها  على  �ل�شلبية  تبعاتها  تقت�شر 
بل قد تت�شبب �أي�شاً باحلّد مبا�شرة من عددها، وفقاً 
ون�شرت  �إنكلرت�  جنوب  يف  �أجريت  در��شة  �أظهرته  ملا 

نتائجها �لأربعاء يف جملة "�شاين�س �أدفان�شز".
�لليل  �لباحثون خ�شو�شا على يرقات فر��شات  وركز 
�أمتار  �أنها ل تتحرك �شوى  �إذ  �أي�شا بالعث،  �ملعروفة 
قليلة فقط حول مكان فق�شها مما ي�شهل تالياً در��شة 

�أعد�دها على نطاق حملي جد�ً.
م�شاًء  م��وق��ع��اً   26 جم��م��وع��ه  م��ا  �ل��در����ش��ة  و�شملت 
لياًل، بينها نباتات حتّوط �أو كتل ع�شبية على جانب 
�ل��ط��ري��ق، وق����ارن �ل��ب��اح��ث��ون ك���اًل منها مب��وق��ع غري 
م�شاء وغري بعيد، له �خل�شائ�س نف�شها، من حيث 

نوعية �لنباتات و�لتخطيط �ملدين و�شوى ذلك.
هذه  من  �ل��ريق��ات  من  عينات  �لدر��شة  معّدو  و�أخ��ذ 
وجمع  �لنباتية  �ل�شياجات  هز  بو��شطة  �إم��ا  �مل��و�ق��ع، 

�لريقات �لتي ت�شاقطت منها، �أو بو��شطة �شبكة.
وتبنّي بالنتيجة �أن عدد �لريقات يف �شياجات �لتحّوط 
�مل�شاءة �أقل بن�شبة 47 يف �ملئة يف �ملتو�شط مما هو يف 
�لع�شبية  �لكتل  �ملئة يف  33 يف  بن�شبة  و�أدن��ى  غريها، 

�ملعر�شة لالإنارة مما هو يف تلك �ملظلمة.
و�ل��ب��اح��ث يف مركز  ل��ل��در����ش��ة  �لرئي�شي  �مل��ع��ّد  وق���ال 
دوغال�س  �ملتحدة  �ململكة  يف  و�لهيدرولوجيا  �لبيئة 
بويز لوكالة فر�ن�س بر�س "لقد ُده�شنا جميعاً لكون 
يتوقعون  �لباحثون  ك��ان  �إذ  �لو�شوح"،  بهذ�  �ل��ف��ارق 

�أ�شا�شاً �أل يتعدى نحو 10 يف �ملئة.
و�أو�شح �أن "�لتف�شري �لأرج��ح هو �أن �لإن��اث ل ت�شع 
�أن  م�شيفاً  لالإنارة"،  �مل��ع��ّر���ش��ة  �مل��ن��اط��ق  يف  بي�شها 

�شلوكها هذ� "ل يح�شل يف �ل�شوء".
�ع��ت��ادت على  �لليلية  �أن ه��ذه �حل��ي��و�ن��ات  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لظالم "ملاليني �ل�شنني"، لذلك "ي�شّكل هذ� �ل�شوء 

عن�شر�ً غري عادي. �إنه جديد".

ل كايل خالل ح�ضورها املو�ضم ال�ضاد�س ع�ضر من برنامج »مواهب اأمريكية«  يف م�ضرح دولبي يف هوليوود، كاليفورنيا.ا ف ب 

كاتي براي�س تتعر�س لك�سر يف فكها 
قبل  من  وجهها  على  لكمات  بر�ي�س  عدة  و�لعار�شة  كاتي  �لتلفزيونية  �لنجمة  تلقت 
حو�يل  وذل��ك  �إ�شيك�س  يف  �لكائن  منزلها  يف  تو�جدها  خ��الل  وذل��ك  جمهول،  �شخ�س 
1:30 بعد منت�شف ليل �لثنني ما �أدى �إىل �إ�شابتها بكدمات �شديدة وك�شور  �ل�شاعة 

يف �لفك.
��شتدعاء  قبل  �أ�شدقائها  �أح��د  ملنزل  وتوجهت  �ملنزل  من  بر�ي�س  هربت  �لفور  وعلى 
�مل�شعفني ونقلها بعد ذلك �إىل �مل�شت�شفى يف ليتل كانفيلد، بالقرب من مطار �شتان�شتيد 
بعد �إ�شابتها بجروح يف �لوجه، كما مت �لقب�س على �لرجل �لبالغ من �لعمر 32 عاًما 
لال�شتباه يف قيامه بال�شرقة و�ل�شلوك �لق�شري و�ل�شيطرة، وفق بيات ل�شرطة �إ�شيك�س 

�لذي �أ�شاف :"لتز�ل حتقيقاتنا م�شتمرة يف مكان �حلادث".
تلقيت  �أن  بعد  بعيًد�  "هربت   :The Sun ل�شحيفة  �مل�شدومة،  بر�ي�س  ك�شفت  وق��د 
لكمات، رك�شت �إىل منزل قريب مما �أحلق �شرًر� بقدمي. كان �لقتال غري مربر، كنت 

جال�شة �أ�شاهد �لتلفاز عندما وقع �لعتد�ء".


