
   

بعد الف�شل الذريع
اأفغان�ستان: املخابرات الأمريكية على �سفيح �ساخن!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ويتعر�ض  كابول.  كارثة  بخ�صو�ض  التهم  اجلميع  يتبادل  وا�صنطن،  يف 
لكن  �صديدة،  النتقادات  طالبان،  انت�صار  جتاوزهم  الذين  اجلوا�صي�ض، 

يبدو ان بايدن مل ينتبه الإ�صاراتهم احلمراء.
لي�صت  فهذه  غ��رة،  حني  على  املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  يوؤخذ  ان 
اأبًدا عالمة جيدة للواليات املتحدة. ومع ذلك، يوم االأحد 15 اأغ�صط�ض، 
ا�صتقرت حركة طالبان  ك��اب��ول، حيث  االأح���داث يف  بيل برينز  جت��اوزت 

بهدوء يف املكتب الرئا�صي.
ويف خ�صم جولة يف ال�صرق االأو�صط، كان على رئي�ض املخابرات االأمريكية 
اأن يرجتل مكاملة عرب الفيديو مع جو بايدن. لقد �صقطت كابول، ومل 

تتوقع وكالة املخابرات املركزية ذلك.
بعد �صدمة ال�صور، تبحث وا�صنطن عن جناة. هذه االأزمة التي ال حدود 
الكونغر�ض  ع�صوة  تهاجم  ا�صتخباراتنا،  اأجهزة  ف�صل  اإىل  ت�صري  ملداها، 
الدميقراطية عن كاليفورنيا جاكي �صبري، لقد قللنا من �صاأن طالبان، 

وبالغنا يف تقدير اإرادة اجلي�ض االأفغاين.              )التفا�صيل �ض11(

ح�صود اأفغانية تتدفق على مطار كابل  )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون اأمري الكويت 
يف وفاة ال�سيخة بدرية الأحمد اجلابر املبارك ال�سباح

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تعزية اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر 
االحمد  بدرية  ال�صيخة  وف��اة  يف  ال�صقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�صباح 

اجلابر املبارك ال�صباح.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �صاحب ال�صمو اأمري دولة الكويت 

ال�صقيقة.

�صعيد �صيعلن عن م�صمون ال�صوط الثاين

وزير الدفاع العراقي : ل ميكن تكرار ال�شيناريو الأفغاين يف العراق

الكاظمي: مقبلون على النتخابات.. اإما الفو�سى اأو التغيري

قتيل وجرحى خالل معركة مطار كابل مب�شاركة قوات اأجنبية

جون�سون يطالب بايدن بتاأجيل مغادرة اأفغان�ستان
•• عوا�شم-وكاالت:

رئي�ض  اإن  بريطانيان  وزي���ران  ق��ال 
�صيطلب  جون�صون  بوري�ض  ال��وزراء 
بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ض  من 
للرحيل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ه��ل��ة  مت��دي��د 
قادة  يبحث  عندما  اأفغان�صتان  عن 

جمموعة ال�صبع االأزمة اليوم.
وقال وزير القوات امل�صلحة جيم�ض 
ه���ي���ب���ي، ووزي��������ر ال�����دول�����ة ب�������وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ج��ي��م�����ض ك��ل��ي��ف��ريل، اإن 
املهلة  لتمديد  ت�صغط  بريطانيا 
اأغ�صط�ض   31 ب��ع��د  مل���ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ميكن  ال���ذي���ن  ع����دد  ل���زي���ادة  )اآب( 
م�صاعدتهم على الهرب من طالبان.

واأبلغ هيبي قناة �صكاي نيوز اأن نحو 
للمملكة  ل��ل��ق��دوم  م��وؤه��ل  اآالف   4
املتحدة ال يزالون يف اأفغان�صتان واأن 
احلكومة تريد اإجالء اآالف اآخرين 

اإذا كان بو�صعها ذلك.
ه����ذا وق����ال اجل��ي�����ض االأمل������اين على 
تويرت اإن معركة باالأ�صلحة النارية 
اندلعت بني قوات االأمن االأفغانية 
ومهاجمني جمهولني عند البوابة 

ال�صمالية مبطار كابل االثنني.
وذكر اجلي�ض االأملاين اأن اأحد اأفراد 

عمليات  اأن  اأك����د  ل��ك��ن��ه  اأغ�����ص��ط�����ض، 
االإجالء من املطار قا�صية وموؤملة.

وا�صنطن  ه����دف  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد 
االأمريكيني  اإخ����راج  ه��و  االأ���ص��ا���ص��ي 
لكن  اآم����ن،  ب�صكل  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  م��ن 
االأفغان  حلفائنا  ن��ق��ل  ع��ل��ى  نعمل 
الذين وقفوا معنا من مطار كابل.

اإىل ذلك، قال الكرملني اإن الرئي�ض 
اأبلغ  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري  ال���رو����ص���ي 
االثنني،  الو�صطى  اآ�صيا  يف  ال��ق��ادة 
ان���ت�������ص���ار  اأي  جت����ن����ب  ب�����������ص�����رورة 
للتطرف االإ�صالمي من اأفغان�صتان 
املتطرفني  واإب����ق����اء  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 

االإ�صالميني بعيداً.
ويف ت�صريحات اأدىل بها خالل قمة 
االإنرتنت،  ع���رب  امل��ن��ط��ق��ة  ل��زع��م��اء 
من  اأن  ب��وت��ني  ع��ن  الكرملني  نقل 
املهم اأي�صا مراقبة جتارة املخدرات 

االأفغانية عن كثب.
وزعماء  بوتني  اإن  الكرملني  وق��ال 
االجتماع  يف  وا  ع��ربرّ الو�صطى  اآ�صيا 
وجود  ا�صتمرار  من  خماوفهم  عن 
م���وط���ئ ق�����دم ل��ت��ن��ظ��ي��م داع���������ض يف 
تهديداً،  وت�����ص��ك��ي��ل��ه  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
على  ات��ف��ق��وا  ال��زع��م��اء  اأن  م�صيفاً 

تن�صيق العمل حول اأفغان�صتان.

حتفه  لقي  االأفغانية  االأم��ن  ق��وات 
3 اآخرون يف املعركة، التي  واأ�صيب 
اأمريكية  ق��وات  اأي�صا  فيها  �صاركت 

واأملانية.
واأ���ص��اف اأن���ه مل تقع اإ���ص��اب��ات بني 

جنود اجلي�ض االأملاين.
اإىل  واأ�صارت وكالة رويرتز لالأنباء 
يف  واالأملانية  االأمريكية  القوات  اأن 
املواجهات  ���ص��ارك��ت يف  ك��اب��ل  م��ط��ار 

املندلعة يف املطار.     
الرئي�ض  ق�����ال  ����ص���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
اإن املدنيني  ب��اي��دن،  االأم��ريك��ي ج��و 
ي���واج���ه���ون خطر  ك���اب���ل  يف م���ط���ار 
داع�ض  تنظيم  ينفذها  قد  هجمات 

اأو جماعات اأخرى.
ك���ل���م���ة من  ب�����اي�����دن يف  واأ��������ص�������اف 
اأن االإره��اب��ي��ني يف  البيت االأب��ي�����ض، 
الو�صع  ي�صتغلون  ق��د  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 

ت�صتهدف  هجمات  وي�صنون  االأمني 
االأفغان اأو االأجانب.

واع���ت���رب ال��رئ��ي�����ض االأم����ريك����ي اأن 
ب�صرعة يف  تتغري  االأمنية  الظروف 
�صيطرة  م��ن  اأي���ام  بعد  اأفغان�صتان، 
طالبان على معظم مناطق البالد، 

مبا يف ذلك العا�صمة كابل.
وق�����ال ب����اي����دن: اأج��ل��ي��ن��ا 12 األ���ف 
 14 ك��اب��ل منذ  �صخ�ض م��ن م��ط��ار 

مهلة ال�شهر تنتهي اليوم:

تون�س: تعددت ال�سيناريوهات... والقرار عند الرئي�س
•• الفجر - تون�س:

التي  �صهر  م���دة  اال�صتثنائية  ال��ت��داب��ري  اإع����الن  ب��ع��د 
على  ب��ات  ال��ربمل��ان،  وج��م��دت  احلكومة  رئي�ض  عزلت 
نواياه  ع��ن  الك�صف  �صعيد  قي�ض  التون�صي  الرئي�ض 
االأربعاء  ي��وم  بحلول  ال��ق��ادم��ة  للمرحلة  وب��رن��اجم��ه 
الد�صتوري  القانون  اأ�صتاذ  اأكدرّ  تقدير.وقد  اأبعد  على 
اأعلن عنها  التي  ال�صهر  ة  اأنرّ م��درّ املختار،  ال��رزاق  عبد 
لتنفيذ   ،2021 يوليو   25 ي��وم  التون�صي  الرئي�ض 

التدابري اال�صتثنائية تنق�صي اليوم الثالثاء. 
الد�صتور ين�ض يف  80 من  الف�صل  اأنرّ  املختار،  وب��نيرّ 
التدابري  ه��ذه  ت��ه��دف  اأن  يجب  على  الثانية  فقرته 
يف  الدولة  لدواليب  العادي  ال�صري  ع��ودة  تاأمني  اإىل 
اأقرب االآج��ال، وُيعترب جمل�ض نواب ال�صعب يف حالة 
انعقاد دائ��م طيلة ه��ذه ال��ف��رتة، ويف ه��ذه احل��ال��ة ال 
ال�صعب  ن��واب  لرئي�ض اجلمهورية حلرّ جمل�ض  يجوز 

ل��ْوم �صدرّ احلكومة وبعد  كما ال يجوز تقدمي الئحة 
ويف  التدابري،  هذه  �صريان  على  يوما  ثالثني  ُم�صيرّ 
الد�صتورية  املحكمة  اإىل  يعهد  ذل���ك،  بعد  وق��ت  ك��ل 
ثالثني  اأو  ال�صعب  ن���واب  جمل�ض  رئي�ض  م��ن  بطلب 
اال�صتثنائية  احل��ال��ة  ا�صتمرار  يف  ال��ب��ُترّ  اأع�صائه  م��ن 
م���ن ع���دم���ه، وت�����ص��رح امل��ح��ك��م��ة ب��ق��راره��ا ع��الن��ي��ة يف 
بتلك  العمل  وُينهى  يوما،  ع�صر  خم�صة  اأق�صاه  اأج��ل 
اجلمهورية  رئي�ض  ويوجه  اأ�صبابها،  ب��زوال  التدابري 
اأنرّ  اإىل  امل��خ��ت��ار  واأ����ص���ار  ال�صعب"،  اإىل  ذل���ك  يف  ب��ي��ان��ا 
اأجل ال� 30 يوما ال��واردة يف هذا الف�صل، ُيق�صد بها 
اآجال تعهيد املحكمة الد�صتورية للبترّ يف ا�صتمرارية 
التدابري  تعني  وال  عدمها،  من  اال�صتثنائية  احلالة 
اال�صتثنائية التي اأعلن عنها الرئي�ض يوم 25 يوليو 
املا�صي، والتي مُيكن اأن تكون ب�صكل متوا�صل وتفوق 

تها 30 يوما. ُمدرّ
)التفا�صيل �ض10(

اإ�سرائيل ترفع درجة التاأهب على احلدود مع لبنان
•• القد�س-وكاالت:

لبنان، خ�صية من  ال�صمالية مع  التاأهب على احلدود  اإ�صرائيل درجة  رفعت 
تكرار اإطالق جهات فل�صطينية �صواريخ من جنوبي لبنان يف ظل التوتر مع 

قطاع غزة.
وكانت م�صادر ع�صكرية اإ�صرائيلية حذرت من حتول اجلبهة مع لبنان التي 
هي  كما  ن�صطة  ع�صكرية  جبهة  اإىل  عاماً،   15 ط��وال  ن�صبي  بهدوء  متيرّزت 

احلال على جبهة قطاع غزة.
لبنان  اإىل  اإيرانية  �صفن نفط  ت�صيري  اأن  اإ�صرائيلية  اأمنية  واعتربت م�صادر 
اأي  ب��ال��رد على  ب���دون رق��اب��ة ي�صكل حت��دي��ا ج��دي��ا، يف ظ��ل تهديد ح��زب اهلل 

ا�صتهداف اإ�صرائيلي لتلك ال�صفن.
ال�صهر اجل���اري على  ال�صاد�ض م��ن  19 ���ص��اروخ��ا يف  اأط��ل��ق  وك��ان ح��زب اهلل 
حميط مزارع �صبعا واجل��والن املحتل الول مرة منذ 2006 بعد اأن نفذت 

اإ�صرائيل غارات داخل لبنان ردا على اإطالق �صواريخ فل�صطينية.
�صنتها  جوية  غ���ارات  بعد  اإ�صرائيل  �صمال  على  اهلل  ح��زب  �صواريخ  وج���اءت 

اإ�صرائيل على جنوب لبنان.
وجاءت ال�صربات اجلوية االإ�صرائيلية التي اأطلقت للمرة االأوىل منذ �صنوات، 

ردا على �صواريخ غام�صة انطلقت من لبنان على اإ�صرائيل.
وتقدر اإ�صرائيل امتالك حزب اهلل اأكرث من 130 األف �صاروخ وقذيفة قادرة 
على �صرب اأي موقع يف اإ�صرائيل. وموؤخراً اأعربت اإ�صرائيل عن خماوفها من 
م�صاعي احلركة ال�صترياد اأو تطوير تر�صانة من ال�صواريخ دقيقة التوجيه.

وعززت  غ��زة،  قطاع  على  غ��ارات  ال�صبت  ذت  نفرّ اإ�صرائيل  كانت  ال�صياق،  ويف 
قواتها على احلدود.

واأعلن اجلي�ض االإ�صرائيلي يف بيان، اأن تعزيز القوات جاء بعد تقييم الو�صع، 
االإ�صرائيلية  ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة  ب���اأن  ع��ربي��ة  اإع����الم  و���ص��ائ��ل  اأف����ادت  فيما 

ا�صتهدفت مواقع لف�صائل فل�صطينية و�صط غزة ب�3 �صواريخ.

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

مواقــيت ال�صالة
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مركز النقل املتكامل ي�سمح با�ستخدام جميع 
مواقف املباين الطابقية يف اأبوظبي عرب ا�سرتاك واحد

اأخبار الإمارات

هجوم »زلة«.. �سيناريو تعطيل 
النتخابات الليبية با�ستخدام داع�ص

عربي ودويل

اليوم.. القايد يرفع علم الإمارات 
يف افتتاح باراملبية طوكيو

الفجر الريا�سي

يف تقرير �شادر عن البنتاغون
الأمريكان على علم بف�سل مهمتهم يف اأفغان�ستان!

•• الفجر - فريد كابالن –ترجمة خرية ال�شيباين

اأغ�صط�ض،  يف تقرير �صادر عن البنتاغون يف غاية الدقة والتف�صيل، ُن�صر الثالثاء 17 
ميكننا اأن نقراأ اأن فر�صية بناء اأفغان�صتان م�صتقرة و�صلمية، كانت غري قابلة للتحقيق 
امل�صروع  ه��ذا  ملثل  جمهزة  اأب���ًدا  تكن  مل  املتحدة  ال��والي��ات  حكومة  واأن  البداية،  منذ 
الطموح يف مثل هذه البيئة التي ال ميكن ال�صيطرة عليها ، بغ�ض النظر عن حجم 
املفت�ض  اأع��ده  وال��ذي  122 �صفحة،  املكون من  اال�صتطالع  امل�صتثمرة. هذا  االأم��وال 
العام الإعادة اإعمار اأفغان�صتان، اأو �صيغار، مييل اإىل تاأكيد راأي الرئي�ض بايدن القائل 
باأن املهمة حمكوم عليها بالف�صل، هذا دون اأن تتمكن القوات االأمريكية، مهما كانت 

مدة وجودها، من تغيري اأي �صيء. علما ان توقيت هذا املن�صور حم�ض �صدفة.
حتت عنوان ما نحتاج اإىل تعلمه: درو�ض من ع�صرين عاًما من اإعادة اإعمار اأفغان�صتان، 
ي�صتند هذا التقرير اإىل مقابالت مع اأكرث من 700 م�صوؤول، باالإ�صافة اإىل مراجعة 
ا اإعداده عدة اأ�صهر، وهي الوثيقة الثانية ع�صرة االإثراء  اأي�صً اآالف الوثائق. وا�صتمررّ 
الهدر  لر�صد   2008 ع��ام  اإن�صاوؤها  مت  هيئة  -وه��ي  �صيغار  اأجرتها  التي  بالتجربة 

واالحتيال و�صوء املعاملة يف �صياق احلرب يف اأفغان�صتان.     )التفا�صيل �ض13(

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  ق����ال 
اإن  االث��ن��ني  الكاظمي  م�صطفى 
االنتخابات  ع��ل��ى  مقبلة  ال��ب��الد 
والفو�صى  القتال  اأن نختار  فاإما 
وخالل  وال��ت��غ��ي��ري.  ال��ت��ط��وي��ر  اأو 
اأنه  اأكد  ال�صيوخ،  لقائه عدداً من 
لن يكون لالإرهاب اأي حا�صنة يف 
مكان  اأي  يف  وال  بيننا  ال  ال��ع��راق 
م��ن اأر�����ض ال���ع���راق، ول���ن ن�صمح 
االأجهزة  ي�صتهدف  اأن  ك��ان  الأي 
االأم���ن���ي���ة، وم��ك��اف��ح��ة االإره������اب 
الدولة  �صواء  اجلميع  م�صوؤولية 

اأو املواطنني.
واأ�صار اإىل اأن الهجمات على اأبراج 

الكهرباء اإ�صاءة لكل العراقيني.
اجل����م����اع����ات  اأن  ع����ل����ى  و�������ص������دد 
االإرهابية حتاول امل�صا�ض بكرامة 
باأمنهم،  ال���ع���ب���ث  ع����رب  ال���ن���ا����ض 
واخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة ل����ه����م.. ، 
احلياة  ا�صتهداف  يريد  االإره���اب 

باأكملها.
الدفاع  وزي���ر  ق���ال  ال�����ص��ي��اق،  ويف 
االثنني،  ع��ن��اد،  جمعة  ال��ع��راق��ي 
اإن  �صبوتنيك،  لوكالة  يف ت�صريح 
متاما  يختلف  العراق  يف  الو�صع 
عن الو�صع الراهن يف اأفغان�صتان 

الأ�صباب عديدة.
ال����ق����وات  ان�������ص���ح���اب  اإن  وق��������ال 
مكن  اأفغان�صتان  من  االأمريكية 
ح���رك���ة ط���ال���ب���ان م����ن ال���دخ���ول 
واأ�صار  ال��ب��الد.  على  وال�صيطرة 
العراق  اأف��غ��ن��ة  ميكن  ال  اأن���ه  اإىل 
االأفغاين  ال�صيناريو  ت��ك��رار  وال 
بوجود  العراقية  االأرا���ص��ي  على 
وال�صعب  ال��ع��ظ��ي��م  اجل��ي�����ض  ه���ذا 
الذي لن يقف مكتوف  العراقي، 
على  اع����ت����داء  اأي  ���ص��د  االأي�������دي 

البالد.
ولفت الوزير العراقي اإىل اأنه ال 
ميكن مقارنة الو�صعني معاً، ويف 
مقدمة هذا االختالف اأن تنظيم 
داع�ض االإرهابي هو تنظيم عاملي 

العراقيني  واأن  ع��راق��ي��ا  ول��ي�����ض 
قلة  التنظيم هم  لهذا  املن�صوبني 
االأك��رب لهذا  قليلة، بينما اجل��زء 
التنظيم من خارج العراق، موؤكداً 
اأنه ال توجد جذور لهذا التنظيم 
يف املجتمع وال الع�صائر العراقية 
واأن ما تبقى من داع�ض هم جزء 
القدرة  ج���دا ال مي��ت��ل��ك��ون  ق��ل��ي��ل 
واأنهم  االإمكانيات  وال  الع�صكرية 

ال ي�صكلون خطرا على البالد.
العراقي  اجل��ي�����ض  ق����درة  وح����ول 
ل��ل��ت�����ص��دي ل���ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م بعد 
االن�����ص��ح��اب االأم���ريك���ي، ق���ال: اإن 
اجل��ي�����ض ق��د دخ���ل جت��رب��ة كبرية 
والقوات  داع�����ض،  �صد  القتال  يف 
متكنت  التجربة  بهذه  العراقية 
من اإزاحة هذا العدو خالل فرتة 
قيا�صية وهي 3 �صنوات و3 اأ�صهر 
االأو�صاط  ق���درت  ال���ذي  ب��ال��وق��ت 
راأ�صها  وعلى  الدولية  الع�صكرية 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ال��ت��ي كانت 
احل������رب يف  ت�����ص��ت��م��ر  اأن  ت���ت���وق���ع 

العراق �صد داع�ض ل�صت �صنوات.
واختتم حواره باأن قوات التحالف 
الدويل قدمت امل�صاعدة واالإ�صناد 
خالل هذه املعركة، ولكن الن�صر 
كان ن�صرا عراقيا ب�صواعد القوات 

الع�صكرية العراقية.

منتدى دويل حول �سبه جزيرة القرم.. ومو�سكو تعرت�س 
•• كييف-اأ ف ب:

كييف  يف  االث��ن��ني  دول��ة  خم�صني  نحو  ممثلو  التقى 
جزيرة  �صبه  وهي  القرم،  احتالل  اإنهاء  اإىل  للدعوة 
من  االأول  هو  منتدى  يف  مو�صكو،  �صمتها  اأوكرانية 
نوعه يف اأوكرانيا، ما دفع الكرملني اإىل التنديد بهذا 

االجتماع.
افتتاح  يف  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري  ال��رئ��ي�����ض  وق����ال 
رو�صيا  يدفع  اأن  يجب  جهودنا  ت�صافر  اإن  املنتدى: 
�صبه  ا�صتعادة  ب�صاأن  املفاو�صات  طاولة  اإىل  للجلو�ض 

اجلزيرة.

واأو�صح اأن اأوكرانيا مبفردها لن تتمكن من ا�صتعادة 
�صبه جزيرة القرم، فنحن نحتاج اإىل دعم جمد على 
ب�صكل  اأج���ل حت��ري��ره��ا، داع��ي��اً  ال���دويل م��ن  ال�صعيد 

خا�ض اإىل ت�صديد العقوبات املفرو�صة على مو�صكو.
ح�صر االجتماع حوايل خم�صة ع�صر رئي�صاً اأو رئي�ض 
وال�����ص��وي��د...( يف  )بولندا وم��ول��دوف��ا  اأوروب��ي��اً  وزراء 
حني اأر�صلت دول اأخرى، مثل اأملانيا وفرن�صا والواليات 

املتحدة وتركيا وزراء اأو روؤ�صاء برملانات.
خالل  مي�صال  ���ص��ارل  االأوروب����ي  املجل�ض  رئي�ض  اأك���د 
االجتماع اأن اأوكرانيا لن تكون مبفردها و�صبه جزيرة 

القرم هي اأوكرانيا.

�صورة جماعية للم�صاركني يف منتدى حول �صبه جزيرة القرم يف العا�صمة االوكرانية كييف    )ا ف ب(

توزيع 4.9 مليارات لقاح �سد كوفيد حول العامل
•• عوا�شم - وكاالت:

غيربي�صو�ض  اأدهانوم  تيدرو�ض  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  طالب 
م�صرياً  التن�صيطية،  كوفيد19-  لقاحات  ج��رع��ات  بتاأجيل  االث��ن��ني  اأم�����ض 
اإىل اأن االأولوية ينبغي اأن تكون لزيادة معدالت التطعيم يف الدول التي مت 
تطعيم 1 اأو %2 فقط من �صكانها. وقال خالل زيارة لبوداب�صت اإن �صالالت 
اإذا مل ترتفع معدالت التطعيم  اأن تظهر  اأق��وى من فريو�ض كورونا ميكن 
عاملياً، واإن اللقاحات التي من املزمع اأن تكون جرعات تن�صيطية يجب التربع 

بها للدول التي مل يتلق النا�ض فيها اإىل االآن جرعاتهم االأوىل اأو الثانية.
كورونا  بفريو�ض  االإ�صابات  عدد  جتاوز  جممعة  بيانات  اأظهرت  االأثناء،  يف 
يف اأنحاء العامل 211.8 مليون حتى �صباح اأم�ض االثنني، فيما جتاوز عدد 

جرعات اللقاحات التي ُوزعت 4.9 مليارات جرعة.
واأظ���ه���رت اأح����دث ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��وف��رة ع��ل��ى م��وق��ع ج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز 
االأمريكية، اأن اإجمايل االإ�صابات، بلغ 211.819 مليوناً يف حني بلغ عدد 
الوفيات 4.431 ماليني. واأو�صحت البيانات اأن اإجمايل اللقاحات امل�صادة 

لكورونا وزعت حول العامل جتاوز 4.9 مليارات جرعة.
هذا واأعلنت وزيرة ال�صحة امل�صرية هالة زايد، االثنني، اأنه خالل االأ�صابيع 
اأول حالة كانت يف �صهر  واأن  دلتا  املا�صية مت ر�صد ح��االت م�صابة ب�صاللة 

يوليو املا�صي ل�صيدة ومل ت�صتدع حالتها دخول امل�صت�صفى.

ي�سرب   7.1 ب��ق��وة  زل���زال 
ج��ن��وب امل��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي

•• وا�شنطن-وام:

7.1 درجة  ب��ق��وة  زل����زال  ���ص��رب 
منطقة  ري���خ���رت  م��ق��ي��ا���ض  ع��ل��ى 
ج���زر ���ص��ان��دوي��ت�����ض اجل��ن��وب��ي��ة يف 
ج��ن��وب��ي امل��ح��ي��ط االأط��ل�����ص��ي دون 
موجات  م���ن  حت��ذي��ر  ي�����ص��در  اأن 
مد عاتية ت�صونامي.وذكرت هيئة 
االأمريكية  اجل��ي��ول��وج��ي  امل�����ص��ح 
 14 وق��ع على عمق  ال��زل��زال  اأن 
ك���ي���ل���وم���رتا وع���ل���ى ب���ع���د ح����وايل 
�صرق  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��رتا   150
اجلنوبية،  ���ص��ان��دوي��ت�����ض  ج�����زر 
البحار  وراء  م���ا  اأق���ال���ي���م  اأح�����د 
املحيط  ج��ن��وب  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
االأط���ل�������ص���ي، وع���ل���ى ب��ع��د ح���وايل 
منطقة  �صرق  كيلومرت   2500

تيريا دل فويجو االأرجنتينية.

اجل��زائ��ر  ت�سلم  اإ�سبانيا 
م���ت���ه���م���ا ب������الره������اب 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اال�صبانية  ال�����ص��ل��ط��ات  ���ص��ل��م��ت 
باالنتماء  نا�صطا متهما  اجلزائر 
�صدرت  اإره����اب����ي����ة  ج���م���اع���ة  اىل 
مع  دولية  توقيف  مذكرة  بحقه 
بح�صب  اآخ��ري��ن،  نا�صطني  ثالثة 
وو�صائل  ق�صائي  م�صدر  اأف��اد  ما 
اإيداعه  اإىل  اأ�صارت  اإعالم حملية 

ال�صجن االإثنني.
وكانت وزارة الداخلية اال�صبانية 
اأغ�صط�ض  اآب   20 يف  اأ�����ص����درت 
الهارب  ال����درك����ي  ت�����ص��ل��ي��م  ق�����رار 
�صنة،  حممد عبد اهلل البالغ 33 
م����ع م��ن��ع��ه م����ن دخ������ول ال�����رتاب 
�صنوات،   10 مل�����دة  االإ�����ص����ب����اين 
ر�صاد  حركة  اإىل  انتمائه  ب�صبب 
مذكرة  بح�صب  اإرهابية  امل�صنفة 
طرد اطلعت عليها وكالة فرن�ض 

بر�ض.
انه  اإعالم حملية  وذكرت و�صائل 
ال�صبت  ليل  اجل��زائ��ر  اىل  و���ص��ل 
االإثنني  ���ص��ب��اح  وم���ث���ل  االأح�������د، 
امر  ال��ذي  التحقيق  اأم��ام قا�صي 

باإيداعه ال�صجن املوؤقت.
وب����ح���������ص����ب ����ص���ح���ي���ف���ة ال����وط����ن 
ال�������ص���ادرة ام�������ض االث����ن����ني، ف���اإن 
حم��م��د ع��ب��د اهلل ون��ح��و ثالثني 
باخرة،  يف  ُنقلوا  اخرين  مهاجرا 
يوم ال�صبت املا�صي من اأملرييا يف 

فوجئ اجلي�ض االأمريكي ب�صرعة انت�صارات طالبان وا�صت�صالم القوات االأفغانية
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•• اأبوظبي- وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�صيع و زيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  املخالطني  19" و  "كوفيد-  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 
ال�  ال�صاعات  290،691 فح�صا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة  اأعلنت 
اأف�صل واأحدث  با�صتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  املا�صية على   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي و الفح�ض وتو�صيع نطاق الفحو�صات 
جديدة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   1،060 ع��ن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
حاالت  وجميعها  خمتلفة  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

احلاالت امل�صجلة 710،438 حالة.
االإ�صابة  ب��ت��داع��ي��ات  4 ح���االت م�صابة  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
ال��وف��ي��ات يف الدولة  امل�����ص��ت��ج��د، وب��ذل��ك يبلغ ع���دد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض 

حالة.  2،024

تعازيها  وخال�ض  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صمانا ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،659 حالة جديدة مل�صابني بفريو�ض 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�صفاء 692،585 حالة.

اأجرت 290,691 فح�شا ك�شفت عن 1,060 اإ�شابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,659 حالة جديدة من كورونا

مركز النقل املتكامل ي�سمح با�ستخدام جميع مواقف املباين الطابقية يف اأبوظبي عرب ا�سرتاك واحد

للدخول اإىل املبنى.
و����ص���ت�������ص���ه���ل ب���ط���اق���ة اال������ص�����رتاك 
جلميع  ال��دخ��ول  عملية  ال��واح��دة 
امل����واق����ف ال��ط��اب��ق��ي��ة وع����دده����ا 7 
م��واق��ف يف ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي دون 
اإ�صافية  ر���ص��وم  دف���ع  اإىل  احل��اج��ة 
ل���ل���م���واق���ف ال���ط���اب���ق���ي���ة االأخ������رى 
حيث  �صابقا  معتمد  ك��ان  ح�صبما 
ت�صمح  اال�����ص����رتاك  ب��ط��اق��ة  ك��ان��ت 

ومواقف  م��وق��ف��ا،   182 وع��دده��ا 
املركبات  ل�صحن  خم�ص�صة  اأخ��رى 
الكهربائية وعددها 16 وجميعها 
موزعة على املباين الطابقية االأمر 
الذي من �صاأنه اأن ي�صهم يف تقدمي 
املواقف  مل�صتخدمي  مميزة  خدمة 

الطابقية.
و اأ�صار املركز اإىل اأن كل م�صرتك يف 
مباين املواقف الطابقية �صيح�صل 

رقم  وامل��وق��ف   ،8 �صرق  القطاع  يف 
4 يف القطاع �صرق 3-2، واملوقف 
رقم 5 يف القطاع �صرق 6، واملوقف 
رقم 6 يف القطاع �صرق 6، واملوقف 
11.. و  7 يف ال��ق��ط��اع ���ص��رق  رق���م 
ا�صتخراج  اأي�صا  للمتعاملني  ميكن 
ت�����ص��اري��ح وق�����وف رب����ع ���ص��ن��وي��ة اأو 
ملركباتهم  �صنوية  اأو  �صنوية  ن�صف 
اإذ  الت�صريح  ومدة  يتنا�صب  بر�صم 

االزدحام على املواقف ال�صطحية.
اإجمايل  اأن  اإىل  امل���رك���ز  اأ�����ص����ار  و 
امل���ت���اح���ة يف مباين  امل����واق����ف  ع����دد 
جزيرة  يف  ال���ط���اب���ق���ي���ة  امل�����واق�����ف 
موقفا   3،788 ي��ب��ل��غ  اأب���وظ���ب���ي 
منها  طابقية  7مبان  على  موزعا 
م��واق��ف خ��ا���ص��ة الأ���ص��ح��اب الهمم 
ك��م��ا توجد  31 م��وق��ف��ا  وع���دده���م 
فقط  لل�صيدات  خم�ص�صة  مواقف 

موقف  يف  ا�صتخدامها  للم�صرتك 
واح��د فقط يتم حتديده من قبل 

امل�صرتك.
امل����واق����ف  اأن  اإىل  امل����رك����ز  ن�����وه  و 
اأبوظبي  ج����زي����رة  يف  ال��ط��اب��ق��ي��ة 
خمتلفة  مواقع  �صبعة  على  تتوزع 
القطاع  1 يف  رق���م  امل��وق��ف  وه���ي: 
2 يف  رق���م  وامل���وق���ف   ،1-3 ���ص��رق 
 3 رق��م  وامل��وق��ف   ،5 �صرق  القطاع 

ا�����ص����رتاك ممغنطة  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
بوابات  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  ت��خ��ول��ه 
الدخول واخلروج يف جميع مباين 
ت�صتخدم  التي  الطابقية  امل��واق��ف 
اأحدث التقنيات امل�صتخدمة عامليا، 
ب��ه حاليا  امل��ع��م��ول  ال��ن��ظ��ام  اأن  كما 
ك���ام���ريا لقارئ  ب���ه م���ي���زة  ي��ت��وف��ر 
التعرف  يف  ت�صاعد  التي  اللوحات 
وتخوله  امل�������ص���رتك  ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى 

•• اأبوظبي-وام:

باإمارة  املتكامل  النقل  اأعلن مركز 
البلديات  ل��دائ��رة  التابع  اأب��وظ��ب��ي 
املباين  مل�صرتكي  ال�صماح  وال��ن��ق��ل 
الطابقية با�صتخدام جميع مواقف 
اأب��وظ��ب��ي وعددها  امل��ب��اين يف  ت��ل��ك 
جميع  منها  لي�صتفيد  مبان  �صبعة 
مباين  يف  احل���ال���ي���ني  امل�����ص��رتك��ني 
امل����واق����ف ال��ط��اب��ق��ي��ة اإ����ص���اف���ة اإىل 

امل�صرتكني اجلدد م�صتقبال.
املبادرة  ه����ذه  اأن  امل���رك���ز  واأو�����ص����ح 
مت��ك��ن امل�����ص��رتك��ني احل��ال��ي��ني من 
الطابقية  املباين  جميع  ا�صتخدام 
بخالف  اإ���ص��اف��ي��ة  ر���ص��وم  اأي  دون 
تخولهم  ال���ت���ي  ال�����ص��اب��ق��ة  االآل���ي���ة 
الدخول اإىل مبنى واحد فقط يتم 

حتديده من قبلهم.
و اأكد املركز اأن الهدف من املبادرة 
املواقف  م�صرتكي  على  الت�صهيل 
اأك���رب من  ع��دد  وت��وف��ري  الطابقية 
امل���واق���ف ل��ه��م م��ن خ���الل منحهم 
م���ي���زة ا����ص���ت���خ���دام اال������ص�����رتاك يف 
جميع املباين الطابقية اإ�صافة اإىل 
اال�صرتاك  على  اجلمهور  ت�صجيع 
وال���وق���وف يف ت��ل��ك امل���واق���ف ورفع 
م�صتوى ر�صاهم، مع التخفيف من 

ال�صتخدام  اال���ص��رتاك  ر�صوم  تبلغ 
درهما   1،369 الطابقية  املواقف 
ي��ب��ل��غ ر�صم  اأ����ص���ه���ر، ف��ي��م��ا   3 مل����دة 
اال�صرتاك ن�صف ال�صنوي 2،738 
ال�صنوي  اال�صرتاك  ور�صم  درهما، 

درهما.  5،475
ميكن  اأن������ه  اإىل  االإ������ص�����ارة  جت�����در 
اإ�صدار  طلب  تقدمي  للمتعاملني 
املباين  يف  اال������ص�����رتاك  ت�����ص��ري��ح 
املوقع  زي��ارة  الطابقية، من خالل 
www.itc.gov.االإلكرتوين

مركز  زي�����ارة  خ���الل  م���ن  اأو   ae
بلدية  يف  الكائن  املتعاملني  ا�صعاد 
مدينة اأبو ظبي اأو مراكز خدمات 
اإرفاق  مع  "ت��م"  اأبوظبي  حكومة 
الوثائق الثبوتية املتمثلة يف بطاقة 
ويتم منح  املركبة،  وملكية  الهوية 
ا�صتيفاء  بعد  مبا�صرة  الت�صريح 
ال�صروط والوثائق املطلوبة و�صداد 

الر�صوم.
وملزيد من املعلومات حول اخلدمة، 
املوقع  زي�����ارة  للمتعاملني  مي��ك��ن 
www.itc.االلكرتوين للمركز
مركز  مع  التوا�صل  اأو   gov.ae
البلديات  ل��دائ��رة  اخل��دم��ات  دع��م 
وال����ن����ق����ل ع���ل���ى ال�����رق�����م امل���ج���اين 

.800850

�سرطة دبي تطلق »يوم بال حوادث« للعام الرابع على التوايل
•• دبي-وام:

ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت��ط��ل��ق 
التوعية  اإدارة  يف  مم���ث���ل���ة  دب�����ي 
الإ�صعاد  العامة  االإدارة  يف  االأمنية 
للمرور،  العامة  واالإدارة  املجتمع 
حملتها  التوايل  على  الرابع  للعام 
حوادث"  ب�����ال  "يوم  ال�������ص���ن���وي���ة 
يوم يف  اأول  يكون  اأن  اإىل  والهادفة 
ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اجل��دي��د ي��وم��اً بال 
ح���وادث م��روري��ة، وي��وم��اً يحر�ض 
فيه اجلميع على االلتزام بتطبيق 
للوقاية  االح���رتازي���ة  االإج������راءات 
 "19 "كوفيد  من فريو�ض كورونا 
معايل  توجيهات  على  ب��ن��اًء  وذل��ك 
ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل���ري 

القائد العام ل�صرطة دبي.
واأعلنت القيادة العامة ل�صرطة دبي 
اأن احلملة ال�صنوية م�صتمرة للعام 

واأول�����ي�����اء االأم��������ور ع���ل���ى االل����ت����زام 
ب������اإ�������ص������ارة ق������ف امل�������ص���ت���خ���دم���ة يف 
احلافالت املدر�صية وعدم جتاوزها 
وتفادياً  العامة  ال�صالمة  اأجل  من 
االلتزام  اإىل  داعياً  ح��وادث،  لوقوع 
ال�صوارع وعدم  املحدد يف  بال�صرعة 
اأثناء  النقالة  ال��ه��وات��ف  ا�صتخدام 
القيادة، وااللتزام بخطوط ال�صري 
الطريق  ع����ن  االن�������ص���غ���ال  وع������دم 
ب���اأم���ور اأخ�����رى، وع����دم ال��ق��ي��ادة يف 
ح���ال االإره�����اق ال��ب��دين، م���وؤك���داً يف 
احلافالت  �صائقي  اأن  ذات��ه  ال��وق��ت 
كافة  بتطبيق  ُمطالبون  املدر�صية 
العامة وااللتزام  ال�صالمة  معايري 
امل����روري����ة ح��ت��ى تكون  ب��ال��ق��وان��ني 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اآم��ن��ة وبال 
اأك���د ال�صيد  ح�����وادث. م��ن ج��ان��ب��ه، 
بطي الفال�صي مدير اإدارة التوعية 
اأثبتت جناحها  اأن احلملة  االأمنية 

بتوعية �صائقي احلافالت املدر�صية 
باالإجراءات  والطلبة  وامل�����ص��رف��ني 
تطبيقها  ال����واج����ب  االح�����رتازي�����ة 
�صواء  كورونا  للوقاية من فريو�ض 

يف احلافالت اأو املدار�ض.
واأ�صار اإىل اأن احلملة ال�صنوية تاأتي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ض  اإط�����ار  يف 
ت��ك��ون يوم  اأن  ل�����ص��رط��ة دب���ي ع��ل��ى 

الرابع على التوايل اإثر النجاحات 
التي حققتها خالل االأعوام الثالثة 
املا�صية واملتمثلة يف "�صفر" باأعداد 
وفيات احلوادث، وانخفا�ض معدل 
احلوادث يف اأول يوم درا�صي بدبي، 
وذل���ك ج���راء االل���ت���زام ال��ك��ب��ري من 
ق��ب��ل ال�����ص��ائ��ق��ني واأول����ي����اء االأم����ور 
ب��ال��ق��وان��ني واالإج������راءات م��ن اأجل 

عودة اآمنة للحياة املدر�صية.
واأكد العميد �صيف مهري املزروعي 
اأن  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
احل��م��ل��ة ال��ت��ي حت��م��ل ���ص��ع��ار "معاً 
اأمناً"  اأك����رث  دب���ي  ����ص���وارع  ل��ن��ج��ع��ل 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً  اإط��الق��ه��ا  �صيتم 
قبل  م��ن  امل��ح��دد  االأول  ال��درا���ص��ي 
ال�  بتاريخ  والتعليم  الرتبية  وزارة 
29 من ال�صهر اجلاري " يوم االأحد 
املقبل"، و�صتتكون من �صقني االأول 
م������روري، وال���ث���اين ���ص��ح��ي خا�ض 

بال  م��دار���ص��ه��م  اإىل  الطلبة  ع���ودة 
احلملة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ح�����وادث، 
يتم تنفيذها بالتعاون مع ال�صركاء 
ل�����ص��رط��ة دبي  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ني 
واأفراد املجتمع الذين يعدون �صركاء 
يف اإجناح بداية العام الدرا�صي من 
ال�صري  ب��ق��وان��ني  االل����ت����زام  خ����الل 
تطبيق  ع��ل��ى  واحل����ر�����ض  وامل�������رور 
واأ�صاف  االح���رتازي���ة.  االإج�����راءات 
العميد املزروعي اأن احلملة تهدف 
خا�صة  ح������وادث  وق�����وع  ع����دم  اإىل 
ال��ي��وم االأول  ال��وف��ي��ات يف  ح����وادث 
حتقيقاً  وذل����ك  ال���درا����ص���ي،  ل��ل��ع��ام 
اال�صرتاتيجي  دب��ي  �صرطة  لتوجه 
والعمل  االآم��ن��ة،  املدينة  يف  املتمثل 
اأف��راد املجتمع وخف�ض  اإ�صعاد  على 
من  األ�������ف   100 ل���ك���ل  ال����وف����ي����ات 

ال�صكان.
ال�صائقني  امل��زروع��ي  العميد  وح��ث 

الطوارئ.
احلملة  اأن  اإىل  ال��ف��ال���ص��ي  ول��ف��ت 
ال�صائقني  ���ص��ل��وك  ل��ت��ق��ومي  ت��ه��دف 
امل�صوؤولية  يف  ال�صراكة  خ��الل  م��ن 

املا�صية  ال��ث��الث��ة  االأع������وام  خ���الل 
اإىل  ال�����راب�����ع  ع���ام���ه���ا  وت�������ص���ع���ى يف 
يوم  اأول  يف  وف��ي��ات  �صفر  حتقيق 
درا�صي، وزيادة الوعي املروري لدى 
اجل��م��ه��ور، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة لهم 
مب�����ص��ارك��ة ���ص��رط��ة دب���ي يف حتقيق 
اأه���داف���ه���ا يف ال�����ص��الم��ة امل���روري���ة 
ال���ع���ام���ة م����ن خالل  وال�������ص���الم���ة 
بالقوانني  االل��ت��زام  على  حر�صهم 

وتطبيق االإجراءات االحرتازية.
واأكد الفال�صي اأن احلملة �صتت�صمن 
التوعية ب�صرورة االلتزام بقوانني 
ال�صري واملرور، وربط حزام االأمان 
بال�صرعة  واالل��ت��زام  القيادة،  اأثناء 
وترك  الطريق،  واإر�صادات  املحددة 
امل��رك��ب��ات، وعدم  ب��ني  اآم��ن��ة  م�صافة 
القيادة،  اأث��ن��اء  ال��ه��ات��ف  ا���ص��ت��خ��دام 
العبور،  عند  حقهم  امل�صاة  واإعطاء 
ل�صيارات  الطريق  اإف�صاح  واأهمية 

وتكاتف اأفراد املجتمع معاً من اأجل 
حتقيق امل�صلحة العامة يف اأول يوم 
درا�صي، وحتقيق �صفر يف احلوادث 

املوؤدية اإىل الوفيات.

ال�سحة تعلن تقدمي 29,480 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

لقاح  29،480 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�ض 17،728،966 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�صخ�ض.  100 لكل  جرعة   179.25
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول للمناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على الفريو�ض.

ا�ستعدادات مكثفة لنطالق مهرجان الظفرة يف دورته ال� 15

امليدانية  باأبوظبي خالل اجلوالت 
ع����ل����ى �����ص����ري ال����ع����م����ل يف امل���ن���اط���ق 

االإماراتي  ال��رتاث  ممار�صة  خ��الل 
االأ�صيل.

املهرجانات  اإدارة  وقفت جلنة  وقد 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 

•• اأبوظبي - وام:

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت��وا���ص��ل 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
املكثفة  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا  ب��اأب��وظ��ب��ي 
الن��ط��الق م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة حتت 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  رع����اي����ة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
 ،15 ال�  امل�صلحة، يف دورته  للقوات 
االحتفاء  مع  بالتزامن  تقام  التي 
بعام اخلم�صني، يف الفرتة من 28 
يناير   22 لغاية   2021 اأك��ت��وب��ر 
اأبوظبي  مزاينات  مو�صم   2022
لالإبل  م��زاي��ن��ات  ث���الث  مت�صمنًة 
وم��ه��رج��ان��اً ت��راث��ي��اً ���ص��ام��اًل يف كل 
زايد  من �صويحان ورزي��ن ومدينة 

والظفرة �صمن اإمارة اأبوظبي.

و�صعوب  خا�صة  االإماراتيني  �صغف 
منطقة اخلليج العربية ب�صكل عام، 
يف  بها،  والعناية  وتربيتها  ب��االإب��ل 
االأ�صيلة  بعاداتهم  مت�صكهم  اإط��ار 
وتقاليدهم العريقة واإرثهم املمتد 
اآالف  اإىل  واالأج�������داد  االآب������اء  ع���رب 

ال�صنني.
على  ال�صوء  املهرجان  ي�صلط  كما 
وت����راث دولة  ث��ق��اف��ة  االإب����ل يف  دور 
لدول  التعاون  وجمل�ض  االإم����ارات 
وذل��ك من خالل  العربية،  اخلليج 
اأبوظبي  اإم����ارة  االإب���ل يف  م��زاي��ن��ات 
م����ن فئات  االأ����ص���ي���ل���ة  ل���ل�������ص���الالت 
واملهجنات  وامل��ج��اه��ي��م  امل��ح��ل��ي��ات 
الدورة  وت�صمل  والو�صح،  االأ�صايل 
اإط������الق جائزة  ك���ذل���ك  اجل����دي����دة 
"بريق االإمارات" لفئتي "املحليات 
واملجاهيم" بقيمة 6 ماليني درهم 

جهود  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  د  ويج�صرّ
تعزيز مكانتها كمن�صة  االإم��ارة يف 
وخا�صة  ل��ل��رتاث،  وعاملية  اإقليمية 
مع ما ت�صهده ال��دورة احلالية من 
وا�صتك�صاف  اجلوائز  عدد  يف  زي��ادة 
ال�صوء على  لت�صليط  اآفاق جديدة 
والعربي  االإم���ارات���ي  امل���وروث  غنى 
يف م����زاي����ن����ات االإب���������ل م�����ن خ���الل 
االإبل  اإدخ��ال فئات جديدة جلوائز 

وامل�صابقات الرتاثية.
ويعك�ض املهرجان التزام جلنة اإدارة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والرتاثية باأبوظبي ترجمة الروؤية 
ل�����الإم�����ارة م����ن خالل  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
واإحيائه،  امل�����وروث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
واإي�صال ر�صالة االإمارات احل�صارية 
العامل، ف�صال عن  اإىل  واالإن�صانية 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال����والء واالن��ت��م��اء من 

املهرجان  ت�صت�صيف  ال��ت��ي  االأرب����ع 
م���ع خم��ت��ل��ف اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
كافة  ال�صتكمال  وال�صركاء،  املعنية 
التجهيزات والتح�صريات الالزمة 
ور�صالة  اأه�����داف  ل�����ص��م��ان حت��ق��ي��ق 
اخلطوات  ج��ان��ب  اإىل  امل���ه���رج���ان، 
املبكر  واال����ص���ت���ع���داد  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
اإىل  وُمالكها  االإب��ل  قوافل  لتوافد 
اأكتوبر  منت�صف  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
املهرجان،  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل  امل��ق��ب��ل 
اللجنة  ا�صتعدادات  اإط��ار  وذل��ك يف 
امل��ك��ث��ف��ة الن��ط��الق ال�����دورة ال���� 15 
ل��ل��م��ه��رج��ان وال���ت���ي ت�����ص��ه��د زي����ادة 
قيمة جوائزها ال� 2937 واملوزعة 
 110 اإىل  ����ص���وط���اً   313 ع���ل���ى 
العديد  وتت�صمن  دره���م،  م��الي��ني 
والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  من 
تعك�ض  التي  املزاينات  مقدمها  ويف 

حيث تتبع اآلية جديدة تعتمد على 
النقاط وتعد االأوىل من نوعها يف 

م�صابقات مزاينات االإبل.
وي���اأت���ي ان��ع��ق��اد امل���ه���رج���ان يف ظل 
االلتزام  م��ع  كوفيد19-  جائحة 
ال���ت���ام ب������االإج������راءات االح����رتازي����ة 
ل����الأف����راد وال����وف����ود امل�����ص��ارك��ة من 
واالإجراءات  الدولة،  وخ��ارج  داخ��ل 
مواقع  يف  االح����رتازي����ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
و�صبوك  ال����ع����زب  ويف  امل����ه����رج����ان 
امل������زاي������ن������ات، م������ا ي������وؤك������د ح���ر����ض 
التعايف  االإ���ص��ه��ام يف  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
م��ن اجل��ائ��ح��ة وع����ودة احل��ي��اة اإىل 
الرتاثية  املهرجانات  مع  طبيعتها 
ال�صنوية واملزاينات التي تربز مكانة 
االإمارات كحا�صنة اإقليمية وعاملية 
جلهود احلفاظ على الرتاث ونقله 

اإىل االأجيال القادمة.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية ال�سارقة تنجز 127 األف عقد اإيجار وتنظر يف 11573 ق�سية اإيجارية خالل الن�سف الأول

•• ال�شارقة-وام:

األف   127 ت�صديق  ع��ن  ال�����ص��ارق��ة  مدينة  بلدية  اأع��ل��ن��ت 
ال��ع��ام اجل���اري يف  االأول م��ن  الن�صف  اإي��ج��ار خ��الل  عقد 
العالقة  يف  القانونية  ال�صفة  اإ�صفاء  على  حر�صها  اإط��ار 
يعتد  ال  بحيث  بينهما  وتنظيمها  وامل�صتاأجر  امل��ال��ك  ب��ني 
باأي عقد اإيجار ما مل يكن م�صدق يف البلدية وقد وفرت 
بكافة  العقود  ه��ذه  لت�صديق  عديدة  قنوات  للمتعاملني 
للبلدية  التابعة  املختلفة  اخلدمة  مراكز  ت�صمل  اأنواعها 

واخلدمة عرب املوقع االإلكرتوين.

ال��ت��ن��ظ��ي��م االإي���ج���اري  اإدارة  ال��ق��ائ��د م��دي��ر  واأك�����د ح��ام��د 
اأن ال��ب��ل��دي��ة حت��ر���ض ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��الق��ة ب���ني املالك 
وامل�صتاأجر من خالل عقود االإيجار التي تربطهما ب�صفة 
قانونية حيث وفرت البلدية للمراجعني واملتعاملني كافة 
مبدينة  االإي���ج���ار  ع��ق��ود  لت�صديق  ال��الزم��ة  الت�صهيالت 
ال�صارقة وفق اأحدث الطرق واالأ�صاليب التي تعتمد على 
التحول الرقمي متا�صياً مع ا�صرتاتيجية البلدية يف هذا 
معايري  اأعلى  تطبيق  على  حر�صها  من  وانطالقاً  املجال 

اجلودة يف االأداء.
واأو�صح اأن الن�صف االأول من العام اجلاري �صهد ت�صديق 

حوايل 127 األف عقد اإيجار منها حوايل 70 األف عقد 
�صكن  األ��ف عقد   9547 وح��وايل  العائلي  لل�صكن  اإي��ج��ار 
التي  والتجارية  اال�صتثمارية  العقود  من  وغريها  ع��زاب 
مت ت�صديقها ب�صورة رقمية من خالل املوقع االإلكرتوين 
للبلدية متا�صياً مع م�صروعها الرقمي وباعتبارها موؤ�ص�صة 
بال ورق. واأ�صاف اأن الن�صف االأول من العام اجلاري �صهد 
اأي�صاً النظر يف 11573 ق�صية اإيجارية من قبل ق�صاة 
ودرا�صة  العالقة  اأط��راف  وبح�صور  املنازعات  ف�ض  جلان 
واإ�صدار  واال�صتماع الأ�صحابها،  تفا�صيلها  بكافة  الق�صايا 

االأحكام الالزمة بها.

يفي الق�شم اجلديد بجميع متطلبات معايري اخلدمات من دائرة ال�شحة - اأبوظبي )DOH( ومعايري ت�شغيل ق�شم الطوارئ يف الإمارة

ميديكلينيك م�ست�سفى �سارع املطار تفتتح ق�سم الطوارئ اجلديد

�شمن اأن�شطة الأجندة الوطنية خلف�ض معدلت ال�شمنة لدى الأطفال 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطلق فعاليات برنامج حقيبة الطعام املدر�سية

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�صت�صفى  ميديكلينيك  اأع��ل��ن��ت 
����ص���ارع امل���ط���ار ع���ن اف���ت���ت���اح ق�صم 
ال�����ط�����وارئ اجل����دي����د ك����ج����زء من 
التزامه بتقدمي خدمات وتقنيات 
املتقدمة  ال�������ص���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 

للمجتمع يف اإمارة اأبوظبي.
بعد ا�صتيفاء جميع متطلبات دائرة 
ال�����ص��ح��ة ل��ت�����ص��غ��ي��ل ق�����ص��م ط����وارئ 
االآن  امل�صت�صفى  يوفر  االإم����ارة،  يف 
خ���دم���ات ال��رع��اي��ة احل���رج���ة على 
االأطفال  وي�صتقبل  ال�صاعة  م��دار 
وال���ب���ال���غ���ني ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 

حاالت خطرية تهدد حياتهم.
اأحدث  ال���ط���وارئ  ق�صم  ي�صتخدم 

بخطط العالج بناًء على اخليارات 
النتائج  اأف�����ص��ل  ل�����ص��م��ان  امل��ت��اح��ة 

املمكنة لكل مري�ض.
يتعامل ق�صم الطوارئ مع حاالت 
والطبية  اجل���راح���ي���ة  ال����ط����وارئ 
التخ�ص�صات  جميع  ذل���ك  يف  مب��ا 
ال���وح���دة غرًفا  ت�����ص��م  ال��ف��رع��ي��ة. 
ل�صمان  مريحة  اأ�صرة  مع  مفردة 
لكل  التامة  واخل�صو�صية  الراحة 
ذاتية  اأبواب  ا  اأي�صً مري�ض. توجد 
بال�صغط  ع���زل  وغ����رف  االإغ�����الق 
الق�صم  م����دخ����ل  ع���ن���د  ال�������ص���ل���ب���ي 
املر�صى  و���ص��ول  �صهولة  ل�صمان 
كما  العزل.  اإىل  يحتاجون  الذين 
االإ�صعاف  خ��دم��ات  ��ا  اأي�����صً ت��ت��وف��ر 

على مدار ال�صاعة.

املر�صى  مراقبة  واأنظمة  امل��ع��دات 
نوع  الأي  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
الطبية  ال�����ط�����وارئ  ح������االت  م����ن 
ال�����ف�����رز ذي  ن����ظ����ام  مب�����ا يف ذل������ك 
امل�����ص��ت��وي��ات اخل��م�����ص��ة امل��ع��رتف به 
دولًيا واملخ�ص�ض لطب الطوارئ. 
ي��ت��م ت��دري��ب ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي من 
واملدربني  ال��ع��ال��ي��ة  امل���ه���ارات  ذوي 
اال�صت�صاريني  م��ن  امل�صت�صفى  يف 
على  وامل��م��ر���ص��ات  واملتخ�ص�صني 
طرق االإنعا�ض للبالغني واالأطفال، 
الهواء  جمرى  واإدارة  وال�صدمات 
القائمة  الرعاية  م�صارات  باتباع 
على االأدلة واإر�صادات املمار�صة. كما 
اأنها ُت�صرك املر�صى وعائالتهم يف 
املتعلقة  ال��ق��رارات  واتخاذ  ت�صكيل 

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
تعزيز  اإدارة  يف  مم��ث��ل��ًة  امل��ج��ت��م��ع، 
حقيبة  ب��رن��ام��ج  فعاليات  ال�صحة، 
خالل  وذل����ك  املدر�صية"  ال��ط��ع��ام 
اجلاري  اأغ�صط�ض   22 من  الفرتة 
وحتى 9 �صبتمرب 2021،  ويت�صمن 
حملة  �صمن  ياأتي  ال��ذي  الربنامج 
جمموعة  امل���دار����ض  اإىل  "العودة 
التوعوية  االأن�������ص���ط���ة  م���ن  ك���ب���رية 
التي مت ت�صميمها بطريقة مبتكرة 
الوالدين وتزويدهم  بهدف متكني 
ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة الإع����داد حقيبة 
ب�صكل  الأطفالهم  املدر�صية  الطعام 
���ص��ح��ي، وت�����ص��ج��ي��ع االأط����ف����ال على 
تناول الطعام ال�صحي واالبتعاد عن 

الوجبات ذات ال�صعرات العالية.

اال�صرتاتيجية  واليافعني، وحتقيق 
ال�صمنة  معدل  لتخفي�ض  الوطنية 
اأولوية  لكونها  االأطفال، نظراً  عند 
وط��ن��ي��ة م��ت��ق��دم��ة،  يف اإط�����ار نظام 
باال�صتجابة  يت�صم  �صحية  رع��اي��ة 
واال�صتدامة، وي�صتهدف تعزيز دوره 
االأمرا�ض  الوقاية من  االأ�صا�صي يف 
اإىل  م��ن��وه��اً  ال�صمنة،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
اأهم  اأح����د  م���ن  ي��ع��ت��رب  ال�����ص��م��ن��ة  اأن 
ال��ع��وام��ل امل���وؤدي���ة ل��الأم��را���ض غري 
ال���������ص����اري����ة ال����ت����ي اأ�����ص����ب����ح����ت من 
امل�صتوى  على  ال�صحية  التحديات 
نظرا  املا�صية،  ال�صنوات  يف  العاملي 
عنها،  ينتج  ال���ذي  امل��ر���ص��ي  ل��ل��ع��بء 
ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح��ت ت���وؤث���ر ���ص��ل��ب��اً على 
ف�صاًل  املجتمع،  يف  احلياة  م�صتوى 
ال�����ذي تتحمله  امل�����ايل  ال���ع���بء  ع���ن 

اأنظمة الرعاية ال�صحية.

باملعلومات  اجل����م����ه����ور  ل����ت����زوي����د 
اتخاذ  يف  ت�صاعدهم  التي  ال��الزم��ة 
خيارات ذكية جتاه القيمة الغذائية 
حقيبة  يف  الأط���ف���ال���ه���م  ال�����ص��ل��ي��م��ة 

الطعام املدر�صية.

برامج توعوية هادفة
عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأ���ص��ار 
ال���رح���م���ن ال����رن����د، وك���ي���ل ال�������وزارة 
العامة،  ال�����ص��ح��ة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د 
حقيبة  ب���رن���ام���ج  اإط������الق  اأن  اإىل 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  املدر�صية"  ال��ط��ع��ام 
ال�صحة  ل���وزارة  املتوا�صلة  اجل��ه��ود 
الربامج  تنظيم  املجتمع يف  ووقاية 
ال��ت��وع��وي��ة ال��ن��وع��ي��ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
وال�صلوكيات  االأمن����������اط  ت���ع���زي���ز 
ال�صليمة  وامل���م���ار����ص���ات  ال���وق���ائ���ي���ة 
من  انطالقاً  وذل��ك  االأطفال،  لدى 

ال���ربن���ام���ج تنظيم  ي��ت�����ص��م��ن  ح��ي��ث 
التثقيفية  االأن�صطة  من  جمموعة 
ال�صحية  بالطرق  االأمهات  لتوعية 
الإعداد حقيبة الطعام املدر�صية، اإىل 
جانب عقد دورات طهي افرتا�صية 
اأف��راد املجتمع  وذل��ك بهدف تزويد 
املكونات  ع��ن  ال��الزم��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
املدر�صية  الطعام  حلقيبة  ال�صحية 
وط����رق ت��خ��زي��ن��ه��ا، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
والتي  املبا�صر  الطبخ  فقرة  تنظيم 
�صحية  وج���ب���ات  اإع�������داد  ت��ت�����ص��م��ن 
الفعاليات  �صت�صهد  كما  وخفيفة. 
وخمطط  ال��و���ص��ف��ات  كتيب  ت��وزي��ع 
املدر�صية  لتجهيز مكونات احلقيبة 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��وق  م���راك���ز  يف 
ر�صائل  ن�����ص��ر  ج��ان��ب  اإىل  ال���دول���ة، 
التوا�صل  م����واق����ع  ع����رب  ت���وع���وي���ة 
االج���ت���م���اع���ي اخل���ا����ص���ة ب����ال����وزارة 

حر�صها على تن�صئة اأجيال امل�صتقبل 
وتوفري  �صليمة  ���ص��ح��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ال�صالمة النف�صية والبدنية وتعزيز 
وفق  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م�صتويات 
م�صرياً  العاملية،  املمار�صات  اأف�صل 
الذي  الربنامج  اإط��الق  اأهمية  اإىل 
ياأتي �صمن اأن�صطة املبادرة الوطنية 
احلياة  ب����اأمن����اط  ال���وع���ي  »ت���ع���زي���ز 
تر�صيخ  يف  امل��ج��ت��م��ع«  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 
معدل  وتخفي�ض  الوقائي  اجلانب 

االأمرا�ض املتعلقة بنمط احلياة.

ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج 
ال�شمنة

اإىل  الرند  الدكتور  �صعادة  واأو���ص��ح 
جهود ال���وزارة يف ه��ذا االإط���ار التي 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  اأه�����داف  ت��دع��م 
االأطفال  ل����دى  ال�����ص��م��ن��ة  مل��ك��اف��ح��ة 

برامج تعزيز ال�صحة. 
فريق  ق��ي��ام  اإىل  ع��ل��ي  اآل  ون���وه���ت 
كتيب  ب���اإع���داد  ال�����وزارة  يف  خمت�ض 
الطعام  حلقيبة  �صحية  و���ص��ف��ات 
�صرعة  م�����راع�����اة  م����ع  امل����در�����ص����ي����ة، 
حت�صريها، باالإ�صافة الآراء االأهايل 
والثقافات  اجلن�صيات  خمتلف  من 
اإعداد  ب��ال��دول��ة، حيث مت  امل��وج��ودة 
و�صيتم  وعاملية،  و�صفة حملية   20
ن�����ص��ر ه���ذه ال��و���ص��ف��ات ع��رب مواقع 
اخلا�صة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
اأكرب  اإىل  الو�صول  بهدف  ب��ال��وزارة 
���ص��ري��ح��ة م��ن االأم���ه���ات يف خمتلف 

اأنحاء الدولة.  
من جانبه قال �صيما جانواين فيد، 
اباريل:  جمموعة  ورئي�ض  موؤ�ص�ض 
ي�صرنا اأن نتعاون مع وزارة ال�صحة 
فعاليات  لتنظيم  املجتمع  ووق��اي��ة 

توفري الغذاء ال�صحي للطلبة
اآل  اأ�صارت نوف خمي�ض  من جانبها 
علي نائب مدير اإدارة تعزيز ال�صحة 
اإىل اأن حقيبة الطعام املدر�صية، تعد 
الغذائي  النظام  من  اأ�صا�صياً  ج��زءاً 
للطفل، كما اأنها تعترب من االأ�صباب 
ت�صكل  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
بال�صمنة  االأط����ف����ال  ي���ه���دد  خ���ط���راً 
ال�صحيح  غري  االختيار  خ��الل  من 
املقدمة  الغذائية  الوجبات  لنوعية 
اأهمية  من االأه��ايل، ومن هنا تاأتي 
هذا الربنامج يف زيادة وعي املجتمع 
ال�صحي  ال���غ���ذاء  ت��وف��ري  ب�����ص��رورة 
ل��ط��ل��ب��ة امل�����دار������ض وب����ن����اء ق�����درات 
املجتمع لتبني اأمناط حياة �صحية 
وخلق  الالزمة،  املهارات  واإك�صابهم 
وم�صاركة  ل��ل�����ص��ح��ة،  داع���م���ة  ب��ي��ئ��ة 
يف  املجتمعية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 

اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب�صبل  ت��ع��زز وع���ي 
اتباع اإمناط حياة �صحية ب�صكل عام 
تبني  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ص��وء  وت�صلط 
االأطفال،  ل��دى  �صحي  ح��ي��اة  من��ط 
اباريل  جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
توعوية  م�صابقة  بتنظيم  �صتقوم 
الغذاء  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ت�����ص��ت��ه��دف 
االأهايل  تزويد  خالل  من  ال�صحي 
والبدائل  ال�����ص��ح��ي��ة،  ب��ال��و���ص��ف��ات 
ت�صاعدهم  التي  املنا�صبة  الغذائية 
اإعداد حقيبة مدر�صية �صحية  على 

الأطفالهم.

اجلامعة القا�سمية ت�ستقبل قن�سل جمهورية الهند وتبحث تعزيز التعاون الأكادميي امل�سرتك مع الهند
•• ال�شارقة-الفجر:

القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت 
مبقرها يف مدينة ال�صارقة �صعادة 
جمهورية  ع��ام  قن�صل  كومار  رام 
الهند لدى الدولة وذلك يف مقر 

الدولية  ال��ع��الق��ات  مكتب  م��دي��ر 
وا�صتقطاب الطلبة  وال�صيد علي 

النقبي مدير العالقات العامة.
واأب������دى اال���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور عواد 
ب���اأع���م���ال مدير  ال���ق���ائ���م  اخل���ل���ف 
ترحيبه  ال��ق��ا���ص��م��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 

اجلامعة مبدينة ال�صارقة و جرى 
الطرفني  ب���ني  احل���دي���ث  ت���ب���ادل 
التي  ال���ع���ام���ة  ال���ق�������ص���اي���ا  ح�����ول 
والعملية  الطالب  تهدف خلدمة 

التعليمية باجلامعة
نوح  زكريا  الدكتور  اللقاء  ح�صر 

عن فكرة اإن�صاء اجلامعة والدعم 
الالحمدود الذي يقدمه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد 
ال�����ص��ارق��ة رئي�ض  االأع���ل���ى ح��اك��م 
ومتابعة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  اجل���ام���ع���ة 
تطور  م����راح����ل  ل���ك���اف���ة  ����ص���م���وه 
واحدة  لت�صبح  ودعمها  اجلامعة 
من اجلامعات املعروفة على كافة 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات 

والعاملية.
اأي�����ص��ا ن��ب��ذة ع��ن اجلامعة  وق���دم 
ت�صمها  التي  املختلفة  والكليات 
تعمل  ال����ت����ي  واال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
املقبلة  ال�����ص��ن��وات  خ����الل  وف��ق��ه��ا 
الالحمدود  ت��ع��اون��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 
التعليم  م���وؤ����ص�������ص���ات  ك���اف���ة  م����ع 
العايل واالتفاقيات العلمية التي 
ترتبط بها مع خمتلف اجلامعات 

املرموقة يف الداخل واخلارج .
اجلامعة  ح���ر����ض  اإىل  وت����ط����رق 
على  �صيا�صاتها  وف���ق  القا�صمية 
قبول طلبة من الهند يف كل ف�صل 
موؤكدا  الكليات  مبختلف  درا���ص��ي 

وحر�صهم  الطلبة  ه���وؤالء  ت��ف��وق 
على التعلم واال�صتفادة من فر�ض 
ال��ت��ع��ل��م وال�����ربام�����ج االأك����ادمي����ي 
م�صاركتهعم  ب���ج���ان���ب  امل���ق���دم���ة 
التي  االأن�صطة  مبختلف  املتميزة 

تنمي قدراتهم ومواهبهم، 
من جانبه  اأبدى �صعادة رام كومار 
الهند  ج���م���ه���وري���ة  ع�����ام  ق��ن�����ص��ل 
اجلامعة  ل��دور  وتقديره  اإعجابه 
وا�صتقطابها  ال��رائ��دة  القا�صمية 
اأرجاء  كافة  م��ن  الطلبة  ملختلف 
الهند  بطلبة  واهتمامها  ال��ع��امل 
وقبول عدد منهم يف كافة الكليات 
والتخ�ص�صات من كل عام  م�صريا 
حري�صة  الهند  قن�صلية  اأن  اإىل 
على بحث �صبل التعاون االكادميي 

مع اجلامعة القا�صمية .
جمهورية  ع�����ام  ق��ن�����ص��ل  وث���م���ن 
تقوم  الذين  الثقايف  ال��دور  الهند 
به اجلامعة القا�صمية يف خمتلف 
امل���ج���االت واك�����د ع��ل��ى م���ا تتواله 
ر�صالة  ن�صر  يف  دور  من  اجلامعة 

االإ�صالم ال�صمحة.
�صعادة  ق�����دم  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 

بزيارة قن�صل عام جمهورية الهند 
اإىل حر�ض  ال��دول��ة م�صريا  ل��دى 
ت��ع��زي��ز عالقاتها  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
اإطار  ال��ع��امل يف  دول  م��ع خمتلف 
امل�صرتكة  روؤيتها لتالقي اجلهود 
والتن�صيق  ال����ت����ع����اون  ل��ت��ن��م��ي��ة 
االأك��ادمي��ي ال�صيما مع جمهورية 
من  جامعاتها  متثله  وم��ا  الهند 

قيمة علمية كبرية  .
كومار  رام  ���ص��ع��ادة  اأ����ص���ار  ب�����دوره 
الهند  ج���م���ه���وري���ة  ع�����ام  ق��ن�����ص��ل 
القا�صمية  اجل���ام���ع���ة  دور  اإىل 
يف  عاملية  ر�صالة  م��ن  تقدمه  وم��ا 
جماالتها التعليمية ومتيزها بني 
على  م��وؤك��دا  اجل��ام��ع��ات  خمتلف 
ح��ر���ض ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ممثل 
لتعزيز  بها  امل��ع��رتف  بجامعاتها 
اجلامعة  م��ع  االأك��ادمي��ي  تعاونها 

القا�صمية .
االأ�صتاذ  ا�صتعر�ض  اللقاء  وخالل 
اخل���ل���ف م�صرية  ع�����واد  ال���دك���ت���ور 
اإن�صائها  منذ  القا�صمية  اجلامعة 
يف عام 2014 وتطورها وتخريج 
روؤية  مقدما  الطلبة  م��ن  دف��ع��ات 

االأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع����واد اخللف 
الهند  ل��ق��ن�����ص��ل  ت���ذك���اري���ا  درع�����ا 
 ، الطلبة   م��ع  لتوا�صله  ت��ق��دي��را 
القن�صل  التقى  ذلك  اأعقاب  وفى 
مع عدد من الطلبة الدار�صني من 
كليات  مبختلف  الهند  جمهورية 

اجلامعة وا�صتمع منهم عن اأوجه 
التي تقدمها  اخلدمات والرعاية 
اإدارة اجلامعة لهم ومتكينهم من 
فر�ض التعليم املتاحة لتطويرهم 
وتاأهيلهم �صمن برامج وم�صاقات 

التعليم املتاحة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ع��ق��دت��ه موؤ�ص�صة  ال����ذي  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ل��ق��اء  ا���ص��ت��ع��ر���ض 
اآل مكتوم ل��الأداء التعليمي املتميز مع  حمدان بن را�صد 
الرتبية  ماج�صتري  برنامج  م��ن  الثالثة  الدفعة  طلبة 
االمارات  جامعة  مع  بالتعاون  تقدمه  ال��ذي  االبتكارية، 
العربية املتحدة، اأهداف وخمرجات الربنامج و متطلبات 
الطلبة  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات  م��ن��اق�����ص��ة  ج��ان��ب  اإىل  امل�����ص��اق��ات، 
ح�صر  ط��ال��ب��ة.  و  طالبا   22 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  املنت�صبني 
را�صد  بن  ال��ذي عقد مبركز حمدان   - التعريفي  اللقاء 
اآل مكتوم للموهبة و االبتكار - الدكتور خليفة ال�صويدي 

ماج�صتري  برنامج  من�صق  املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�ض  ع�صو 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  االإبتكارية وعدد من  الرتبية 
بجامعة االإمارات و الطلبة املقبولني يف الربنامج. وقال 
رئ��ي�����ض جمل�ض االأمناء  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  ال��دك��ت��ور ج��م��ال 
االأمني العام ملوؤ�ص�صة حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء 
اأن نقدم يف املوؤ�ص�صة ع�صر منح  التعليمي املتميز: ي�صرنا 
درا�صية كاملة للطالب والطالبات لرفد امليدان الرتبوي 
املنهج  تعزيز  اأجل  اعدادهم من  يتم  وقياديني  مبعلمني 
و  االإمارات".  دول��ة  يف  التعليمية  املنظومة  يف  االبتكاري 
اأعرب عن تقديره لكل العاملني على برنامج ماج�صتري 
الرتبية االبتكارية على جناح جتربة الدفعتني االأوىل و 

الثانية متمنيا دوام التوفيق للطالب والطالبات يف هذا 
االإمارات  الربنامج الذي ميثل ثمرة تعاون بني جامعة 
العربية املتحدة ممثلة بكلية الرتبية و موؤ�ص�صة حمدان 
اأ�صاف  و  املتميز.  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
اجلديدة  املعارف  على  يقت�صر  ال  الربنامج  اإن  املهريي 
يويل  لكنه  املدر�صية  والقيادة  التدري�ض  تخ�ص�صات  يف 
ال��دار���ص��ني م��ن خ���الل العمل  اه��ت��م��ام��ا ب�صقل م��ه��ارات 
بالتطبيق  النظرية  ربط  و  التعاوين  التعلم  و  اجلماعي 
تفكري  واأمن���اط  اأط���را  واإك�صابهم  امليدانية  املمار�صات  و 
وتقبل  والتجديد  االإبتكار  على  تركز  وتوجهات  جديدة 

التغيري ملواكبة التطورات يف امليدان الرتبوي.

البواردي يتلقى ات�سال هاتفيا من وزير الدفاع النيوزيلنديلقاء تعريفي ل� »حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي« حول ماج�ستري الرتبية البتكارية
•• اأبوظبي-وام:

تلقى معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع ات�صاال هاتفيا ام�ض، من معايل بيني هيناري 
وزير الدفاع النيوزيلندي.

بحث الوزيران - خالل االت�صال - عالقات التعاون والعمل امل�صرتك بني البلدين، خا�صة فيما يتعلق باملو�صوعات 
الدفاعية والع�صكرية واالقليمية ذات االهتمام امل�صرتك، و�صبل تطويرها مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقني.

ويف اإطار التعاون امل�صرتك بني البلدين اأثنى بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي على اجلهود املقدمة من دولة 
االمارات لدعم عمليات اإجالء رعايا نيوزيلندا من اأفغان�صتان.

و اأ�صاد بالدور احليوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة االإم��ارات خالل االأيام املا�صية وما قدمته من خدمات 
لوجي�صتية للقوات النيوزيلندية والتي اعتربها ترجمة حقيقية لعمق العالقات الثنائية بني البلدين.

العون للدول  الدعم ومد يد  اأ�صكال  الدائم لتقدمي كل  دول��ة االم��ارات  وا�صتعداد  ال��ب��واردي حر�ض  اأك��د معايل  و 
ال�صقيقة وال�صديقة لتعزيز اجلهود الدولية امل�صرتكة مبا يخدم االأمن واالإ�صتقرار يف املنطقة.

  تت�شمن ال�شتعدادات اإطالق اأ�شبوع التطوير املهني

الإمارات للتعليم املدر�سي ت�ستعد للعام الدرا�سي بجملة من الإجراءات والتدابري الوقائية يف مدار�سها

وقيادات ومعلمي ريا�ض االأطفال 
حيث مت ت�صميم حقائب تدريبية 
حتاكي طبيعة العودة اال�صتثنائية  
ومبا ي�صمن �صالمة كافة مكونات 
دور  يعزز  ومب��ا  امل��در���ص��ي  املجتمع 
متابعة  يف  امل��در���ص��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ب��ت��داب��ري ال�صحة  م���دى االل���ت���زام 

وال�صالمة داخل اأروقة املدار�ض.
امله�ني  ال��ت��ط��وي��ر  اأ���ص��ب��وع  وي��رك��ز 
املدار�ض  وال��ذي يعقد عن بعد يف 
ع����ل����ى حم�������ور ال������ع������ودة االآم�����ن�����ة 
للمدار�ض ورفع جاه�زية القيادات 
وامل�صرفني  وامل��ع��ل��م��ني  امل��در���ص��ي��ة 
وكافة عنا�صر العملية التعليمية، 

ومعلمني  م������دراء  م���ن  امل���در����ص���ي 
اإىل �صرورة تكامل  اأم��ور  واأول��ي��اء 
االأدوار الإجناز عودة اآمنة للطلبة 
يف ظ���ل ال���ظ���روف ال��راه�����ن��ة، مبا 
الرامية  ال��دول��ة  توجه�ات  ي��دع��م 
الطبيعية  احل���ي���اة  اإىل  ل���ل���ع���ودة 
نتج  وم��ا  اجلائحة  على  والتغلب 
عنه�ا من اآثار انعك�صت على جممل 

القطاعات ومنه�ا التعليم.
وعملت موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم 
املدر�صي على توفري الزي املدر�صي 
للطلبة للعام الدرا�صي املقبل يف ما 
يزيد عن 110 منفذا يف خمتلف 
منه�ا على  الدولة حر�صا  مناطق 

التزامه�ا  وم��دى  حالته�ا  وتقييم 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  ب��االإج��راءات 
واالح�����رتازي�����ة، وذل�����ك م���ن اأج���ل 
قيادة  اأه�مية  على  الرتكيز  زي��ادة 
املدير لكافة التفا�صيل املتعلقة يف 
مدر�صته والعمل مبا يلزم من اأجل 
ت�صويب و�صعه�ا والتاأكد من جودة 
واإ�صتمرارية العملية التعليمية يف 
للطلبة  اال�صتثنائية  ال��ع��ودة  ظ��ل 
على اأمت �صورة مبا ي�صمن �صحة 

و�صالمة الطلبة.

�شيانة وتطوير
�صمن  امل�����وؤ������ص�����������ص�����ة  واأج����������������رت 

احلكومية   امل��دار���ض  ك��اف��ة  تعقيم 
ال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ة عند 
ع��ودت��ه�����م وال��ب��ال��غ ع��دده�����ا 564 
مدر�صة يف خمتلف مناطق الدولة، 
املخططات  و�����ص����ع  ج����ان����ب  اإىل 
لتوزيع  املختلفة  وال�صناريوه�ات 
الطلبة يف ال�صف الدرا�صي يف ظل 
تطبيق اإجراءات التباعد اجل�صدي 
بح�صب قرار اجله�ات املخت�صة يف 
الدولة كما و�صعت املوؤ�ص�صة اآليات 
اإدارة  و  االآم��ن للمدار�ض  للدخول 

حركة الطلبة داخله�ا.
للتعليم  االإم��ارات  ودع��ت موؤ�ص�صة 
ك��اف��ة م��ك��ون��ات املجتمع  امل��در���ص��ي 

به�دف اإجناز عودة اآمنة للمدار�ض 
اإىل جانب العمل على رفع مه�ارات 
من  ع���دد  يف  التدري�صية  ال���ك���وادر 

احلقول الرتبوية املتنوعة.

دور مدراء املدار�ض
مدراء  اأن  على  املوؤ�ص�صة  و���ص��ددت 
تطبيق  ����ص���ي���ت���ول���ون  امل�������دار��������ض 
والتدابري  االحرتازية  االإجراءات 
فريق  مع  مدار�صه�م  يف  الوقائية 
امل����در�����ص����ة بعد  خم���ت�������ض داخ��������ل 
ت���زوي���ده�������م ب����������االأدوات ال���الزم���ة 
النظر  و�صيتم  املنا�صب  والتدريب 
منفرد  ب�����ص��ك��ل  م��در���ص��ة  ك���ل  اإىل 

توفري الوقت واجله�د على اأولياء 
االأمور، منوه�ة اإىل عدم اإجراء اأي  
مقارنة    املدر�ض  ال��زي  على  تغيري 

باالأعوام ال�صابقة

ا�شبوع التطوير امله�ني
اأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم  وت��ن��ط��ل��ق 
امل��ه�����ن��ي وذل�����ك �صمن  ال��ت��ط��وي��ر 
النطالق  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��ت��ع��دادات 
ال�������ع�������ام ال�������درا��������ص�������ي اجل�����دي�����د 
2022،2021 والذي ي�صته�دف 
األ����ف����اً( من  ي���ق���رب ع���ن )25  م���ا 
واملعلمني  امل���در����ص���ي���ة  ال���ق���ي���ادات 
التدري�صية  و  االإداري�����ة  وال���ك���وادر 

•• الفجر- حم�شن را�شد

ان���ت���ه�������ت م���وؤ����ص�������ص���ة االإم������������ارات 
كافة  اتخاذ  من  املدر�صي  للتعليم 
مته�يدا  امل��ي��دان��ي��ة  اال���ص��ت��ع��دادات 
مدار�صه�م  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ل���ع���ودة 

تزامنا مع قرب
-2021 الدرا�صي  العام  انطالق 
اأغ�������ص���ط�������ض   29 يف   2022
على  املوؤ�ص�صة  وحر�صت  اجل���اري، 
الطلبة  و���ص��الم��ة  ���ص��ح��ة  ���ص��م��ان 
والكوادرالتدري�صية واالإدارية عرب 
والتدابري  االإج���راءات  من  حزمة 
من  التي  واالإح���رتازي���ة  الوقائية 
اإىل  الطلبة  ع���ودة  ت��اأم��ني  �صاأنه�ا 
عوائق  دون  الدرا�صية  مقاعده�م 
���ص��م��ن ال�������دوام احل�������ص���وري  مع 
قائما  بعد  عن  التعلم  خيار  اإبقاء 

لويل االأمر.
وبينت املوؤ�ص�صة اأن فرقه�ا امليدانية 
ته�يئة  اإىل  ����ص���ارع���ت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وال��ت��اأك��د م��ن جاه�زيته�ا  امل��دار���ض 
ف���ور االإع����الن ع��ن ع���ودة التعليم 
الدولة  م���دار����ض  يف  احل�������ص���وري 
من  االن��ت��ه�����اء  مت  حيث  املختلفة، 

الدرا�صي  ل��ل��ع��ام  ا���ص��ت��ع��دادات��ه�����ا 
مدار�ض   10 ل���  ���ص��ي��ان��ة  م�����ص��روع 
اأعمال  ���ص��م��ل��ت  اأط���ف���ال  وري���ا����ض 
التطوير فيه�ا تنفيذ اأعمال اإغالق 
– تغيري  ال���داخ���ل���ي���ة  ل���ل���م���م���رات 
لدورات  كامل  – تعديل  اأر�صيات 
مياه  دورات  – ا���ص��ت��ح��داث  امل��ي��اه 
الأ�صحاب ذوي اله�مم – ا�صتحداث 
الذكي(  )التعلم  الروبوت  خمترب 
- اأعمال مظالت �صيارات -  اأعمال 
مالعب، اإىل جانب �صيانة اأنظمة 
ومكافحته  احل��ري��ق  ع��ن  الك�صف 
وجته�يزاته�ا  املدر�صية  والعيادات 
وغرف العزل واملقا�صف املدر�صية 
اخلدمات  ت��اأم��ني  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
كاحلافالت  احل��ي��وي��ة  امل��در���ص��ي��ة 
التغذية  وخ�����دم�����ات  امل���در����ص���ي���ة 
امل���در����ص���ي���ة يف خم��ت��ل��ف امل���دار����ض 
وخ�ص�صت   ،564 عدده�ا  البالغ 

املوؤ�ص�صة الربيد االلكرتوين
 F M @ e s e . g o v . a e
مبا�صر  ب�صكل  امل��دار���ض  لتوا�صل 
حاجته�ا  ح����ال  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع 
الأي دعم بخ�صو�ض املرافق ورفع 

جاه�زيته�ا.

انطالق العام الدرا�سي 2022,2021 مع  الطلبة  ل�ستقبال  ا�ستعدادا  جاه�زيتها  لرفع  املدار�س  وتطوير  • �سيانة 
متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية و�سينظر لكل مدر�سة ب�سكل منف�سل �سيتولون  وفرقهم  املدار�س  • مدراء 

اأ�سبوع التطوير امله�ني على حمور العودة الآمنة وي�سته�دف كافة مكونات املجتمع املدر�سي • يركز 
اإجراءات ال�سالمة وفقا للم�ستجدات يف امليدان لتحديث  املدار�س  يف  ال�سحي  للو�سع  م�ستمر  • تقييم 

خالل اجتماع تعريفي عقد يف مركز حمدان بن را�شد اآل مكتوم للموهبة والبتكار:

موؤ�س�سة حمدان التعليمية ُتعلن بدء الدفعة الثالثة من برنامج ماج�ستري الرتبية البتكارية
•• دبي-الفجر:

عقدت موؤ�ص�صة حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء 
التعليمي املتميز لقاءاً تعريفياً مع طلبة الدفعة 
الثالثة من برنامج ماج�صتري الرتبية االبتكارية، 
ال����ذي ت��ق��دم��ه امل��وؤ���ص�����ص��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع جامعة 
االمارات العربية املتحدة، وذلك يوم )ال�صبت 21 
اأغ�صط�ض 2021 ( يف مركز حمدان بن را�صد اآل 

مكتوم للموهبة واالبتكار.
ال���دك���ت���ور خليفة  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال���ل���ق���اء  وح�������ص���ر 
ومن�صق  املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�ض  ال�صويدي،ع�صو 
االإبتكارية، وعدد من  برنامج ماج�صتري الرتبية 
االإمارات  جامعة  من  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء 
العربية املتحدة، والطلبة املقبولني يف الربنامج. 
ب���اأه���داف وخمرجات  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
و�صرًحا  االبتكارية،  الرتبية  ماج�صتري  برنامج 
ومناق�صة  امل�������ص���اق���ات،  وم��ت��ط��ل��ب��ات  مل���خ���رج���ات  
ا�صتف�صارات الطلبة املنت�صبني يف الربنامج والذي 

يبلغ عددهم 22 طالب وطالبة.

وقال الدكتور جمال املهريي، نائب رئي�ض جمل�ض 
را�صد  بن  حمدان  ملوؤ�ص�صة  العام  االأم��ني  االأم��ن��اء 
"لل�صنة  امل��ت��م��ي��ز:  التعليمي  ل�����الأداء  م��ك��ت��وم  اآل 
الثالثة على التوايل ومع انطالق العام الدرا�صي 
طالباً   22 ال��ت��ح��ق   ،2022/2021 اجل��دي��د 
االبتكارية  الرتبية  ماج�صتري  بربنامج  وطالبة 
وال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه م��وؤ���ص�����ص��ة ح��م��دان ب��ن را���ص��د اآل 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ت��م��ي��ز  التعليمي  ل�����الأداء  م��ك��ت��وم 
كلية الرتبية بجامعة االمارات العربية املتحدة. 
درا�صية  منحاً   10 املوؤ�ص�صة  يف  نقدم  اأن  وي�صرنا 
كاملة للطالب والطالبات لرفد امليدان الرتبوي 
مبعلمني وقياديني يتم اعدادهم من اأجل تعزيز 
دولة  يف  التعليمية  املنظومة  يف  االبتكاري  املنهج 

االإمارات". 
واأعرب الدكتور املهريي عن تقديره لكل العاملني 
االبتكارية  ال��رتب��ي��ة  م��اج�����ص��ت��ري  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
والثانية،  االأوىل  ال��دف��ع��ت��ني  جت��رب��ة  جن���اح  ع��ل��ى 
متمنياً دوام التوفيق للطالب والطالبات يف هذا 
ال��ربن��ام��ج ال���ذي ميثل ث��م��رة ت��ع��اون ب��ني جامعة 

الرتبية  بكلية  ممثلة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وم��وؤ���ص�����ص��ة ح��م��دان ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ل���الأداء 

التعليمي املتميز. 

واأ���ص��اف امل��ه��ريي ب���اأن ال��ربن��ام��ج ال يقت�صر على 
املعارف اجلديدة يف تخ�ص�صات التدري�ض والقيادة 
مهارات  ب�صقل  اهتماماً  ي��ويل  ولكنه  املدر�صية، 

والتعلم  العمل اجل��م��اع��ي  م��ن خ��الل  ال��دار���ص��ني 
واملمار�صات  بالتطبيق  النظرية  ورب��ط  التعاوين 
الدار�صني  باإك�صاب  الربنامج  يهتم  كما  امليدانية. 

واأمن����اط تفكري ج��دي��دة وت��وج��ه��ات تركز  اأط����راً 
ملواكبة  التغيري  وتقبل  والتجديد  االإبتكار  على 

التطورات يف امليدان الرتبوي. 

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2020 /0001660 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صتاأنف �صده : توما�ض فيليام باجاراج 

هاتف   ،  2F  -  04 رقم  ار�ض  قطعة   ، باحلمرية  احلرة  املنطقة  هيئة   - ال�صارقة  اإمارة    : عنوانه 
0543291557  ، �ض ب : 42006  065137979 - فاك�ض 065263979 ، هاتف متحرك : 

  perfectt@emirates.net.ae،  perfectt@eim.ae : بريد اإلكرتوين
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : اأيه جي ئي �صتيل  

 /0001660 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20../.../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
اأداء.  اأمر   - املدنية  االإ�صتئناف  حمكمة    SHCAPCICPL2020

املوافق   ....... يوم   ...... الق�صاء  بدار  ال�صارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي 
2021/8/31 ال�صاعة 9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�صورك او ح�صور من 

ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
عادل غلوم ح�شني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  353/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/505 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6.503.932.81( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم:043874225 

 AE170260135450253880001:ايبان رقم -
املطلوب اإعالنه : 1- ح�صن عبيد �صعيد بخيت - �صفته : منفذ �صده

املنفذ به  املبلغ  مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/18 اخطاركم ب�صداد 
وقدره )6503932.81( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار وهي عبارة عن �صقة �صكنية 
بطريق  لكم  والعائدة  مربع  قدم   )1393.55( م�صاحتها   88/0 رقم  االر���ض  �صما  ند  منطقة  يف  الكائنة 

املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اعالن بالن�شر 
 4491/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
ايه العمال  ا�ض �صي  ����ض.ذ.م.م )�صابقا(  ايه للمقاوالت  ا�ض �صي  ���ص��ده/1-   املنفذ  اىل 

تنفيذ الت�صميم الداخلي �ض.ذ.م.م )حاليا( -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

وميثله / خالد حممد علي احلمادي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)70428.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3774/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى : املطالبة باإ�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )243.000( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف 
املدعي:مهران عبدالقادر خريبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صعادة - مبنى برج اإك�صت�صينج 
- �صقة الثاين ع�صر - 1203

 وميثله:خليفة يو�صف حممد علي بن عمري 
املطلوب اإعالنه :  1- اأجمد عمر مطاوع القدره  -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر االأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/6/12 - 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )243.000( درهم مائتني وثالثة واربعون األف درهم ، 
مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف 2021/5/26 وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3773/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والفائدة  درهم   )70.000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  االمر  باإ�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

القانونية بواقع 12% �صنويا والر�صوم وامل�صاريف 
املدعي:زينب حممود ال�صابط

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع �صارع ال�صعادة - مبنى برج اك�صيتنج 
- �صقة 1203 

املطلوب اإعالنه :  1- اأجمد عمر مطاوع القدره  -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه
مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر االأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/6/20 - 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �صبعني الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2021/6/7 وحتى متام ال�صداد وبالزامه بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                          يف التنفيذ رقم  55/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ اإقرار مديونية.
طالب التنفيذ : وليد الهمايل فرج بوزبيده

امل�صتقبل - مبنى ذا  ���ص��ارع  دب��ي -  ال��ت��ج��اري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 
اك�صت�صينج تاور - �صقة 1203 

املطلوب اإعالنه : 1- ربيع احمد عمر فرج - �صفته : منفذ �صده 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1232073.06( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ  االج��راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شليم عاطف عبدالغفار احمد   

)كلي(  جتاري   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000662/ 
اإىل املحكوم عليه :  �صليم عاطف عبدالغفار احمد 

العنوان : اإمارة عجمان - الرا�صدية 3 مقابل حديقة الرا�صدية لل�صيدات بناية عبداحلميد 2 رقم 
مكاين 4310709927 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ جمدي اإ�صماعيل حممد عبدالعزيز ، اجلن�صية م�صري  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 84796.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة ال�شباح العامية للمقاوالت االإلكرتونية ذ م م ، فرع ال�شارقة   

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001257/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة ال�صباح العامية للمقاوالت االإلكرتونية ذ م م فرع ال�صارقة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ هيبورث بي ام اي - ذ م م  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 979765 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

اأعلنت هيئة النقل -عجمان عن اإطالق حملة �صحوبات اإ�صبوعية 
العديد  تت�صمن  املركبات  �صبيد لفح�ض وت�صجيل  ملتعاملي مركز 
من اجلوائز، وذلك يف اإطار احلر�ض على تقدمي اأف�صل اخلدمات 

وتعزيز الثقة لدى املتعاملني.   
لفح�ض  �صبيد  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�����ص��اع��ر  ح�صن  ع��م��ار  ال�صيد  وق���ال 
وت�����ص��ج��ي��ل امل��رك��ب��ات ب����اأن ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف ال�����ص��ح��وب��ات تتم 
مبجرد  املتعامل  ه��ات��ف  رق��م  ت�صجيل  ط��ري��ق  ع��ن  رقمية  ب�صورة 

اإج���راء  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  للمركبة،  ال��ف��ن��ي  الفح�ض  م��ن  االإن��ت��ه��اء 
 10 ال�صاعة  مت��ام  يف  اأ�صبوع  كل  من  االأح��د  ي��وم  �صيكون  ال�صحب 
قائمة حتى  امل�صابقة  امل�صجلني يف  و�صتبقى فر�ض جميع  �صباحاً، 
اأن  ال�صاعر  واأو�صح  4 دي�صمرب2021.    موعد نهاية احلملة يف 
املبادرة تهدف اإىل التوعية مبختلف خدمات مركز �صبيد لفح�ض 
اإىل  باالإ�صافة  للمتعاملني،  الر�صا  ن�صبة  ورفع  املركبات  وت�صجيل 
اإىل اأن املركز ي�صتخدم  تر�صيخ وتوطيد العالقة باجلمهور، الفتاً 
الرقمنه مما  التوجه نحو  اإط��ار  التكنولوجية يف  الو�صائل  اأح��دث 
يعزز جتربة العمالء مع املركز بطريقة مميزة واأكرث اأماناً واأقل 

تكلفة.  اجلدير بالذكر اأن مركز �صبيد يقدم العديد من اخلدمات 
اخلفيفة  للمركبات  الفني  الفح�ض  وت�صمل  للجمهور  املتميزة 
الطالء  وت�صاريح  ال��ن��اري��ة،  وال���دراج���ات  وامل��ق��ط��ورات،  والثقيلة، 
املركبات،  ترخي�ض  خدمات  بجانب  وال�صمكرة،  الهيكل  واإ���ص��الح 
اإىل  وتاأمني املركبات، وخدمات م�صنع لوحات االأرق��ام، باالإ�صافة 
خدمة الريكفري التي ت�صاعد العميل على اإجراء الفح�ض الفني 
للمركبة دون احلاجة لزيارة املركز، وذلك من خالل نقل املركبة 
من مقر تواجده اإىل املركز واإنهاء كافة اإجراءات الفح�ض الفني 

واإرجاعها بعد ذلك اإىل مقر العميل جمدداً .

هيئة النقل - عجمان تعلن عن م�سابقة اأ�سبوعية ملتعاملي �سبيد

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صباب  اح��ت��ف��ال��ي��ة  م���وؤخ���را  اخ��ت��ت��م��ت 
التي  لل�صباب،  العاملي  باليوم  العربي 
العربي  ال�������ص���ب���اب  جم��ل�����ض  ن��ظ��م��ه��ا 
للتنمية املتكاملة يف العا�صمة امل�صرية 
ال�صباب  متكني  �صعار  حت��ت  ال��ق��اه��رة، 
االإيجابي،  ال���ت���ح���رك  ن��ح��و  ال���ع���رب���ي 
بالتعاون مع وزارة ال�صباب والريا�صة، 

وحتت رعاية جامعة الدول العربية. 
الدكتور  برئا�صة  االحتفالية  و�صهد 
ال�صباب  وزي���������ر  ����ص���ب���ح���ي  اأ�������ص������رف 
التنفيذي  املكتب  ورئي�ض  والريا�صة 
والريا�صة  ال�����ص��ب��اب  وزراء  مل��ج��ل�����ض 
العربية،  م�صر  جمهورية  يف  ال��ع��رب 
اأم��ني عام  الني  اأحمد  ال�صفري حممد 
العربية،  االإقت�صادية  الوحدة  جمل�ض 
موؤ�ص�ض  اب��وغ��ايل  م�صرية  وال��دك��ت��ورة 
ال�صباب  اإدارة جمل�ض  ورئي�ض جمل�ض 

الدكتورة  و  املتكاملة  للتنمية  العربي 
جمل�ض  ع���ام  اأم���ني  ال��ع��ام��ري  �صفيقة 
و  املتكاملة،  للتنمية  العربي  ال�صباب 
عدد من كبار ال�صخ�صيات واحل�صور. 
العامري  �صفيقة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
العربي  ال�صباب  ملجل�ض  العام  االأم��ني 
تكرمي  اإن   ": االفتتاحية  الكلمة  يف 
للتنمية  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ب��اب  جم��ل�����ض 
عبد  الرئي�ض  فخامة  ملبادرة  املتكاملة 
جمهورية  رئ��ي�����ض  ال�����ص��ي�����ص��ي  ال��ف��ت��اح 
م�صر العربية - حفظه اهلل ورعاه-  " 
حياة كرمية " يف اليوم العاملي لل�صباب 
من  متوا�صلة  متابعة  �صياق  يف  ي��اأت��ي 
اأع�صاء جمل�ض االإدارة واأع�صاء املكتب 
لهذه  ونتيجة  للمجل�ض،   التنفيذي 
املكتب  اأع�صاء  من  عدد  تقدم  املتابعة 
العربي  ال�����ص��ب��اب  مل��ج��ل�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مبقرتح اإختيار " مبادرة حياة كرمية 
واإن�صانية  تنموية  م��ب��ادرة  اأف�صل   "

بالوطن العربي ". 
نوؤكد  العامري:"  الدكتورة  واأ�صافت 
كرمية" ت�صتحق  " ح��ي��اة  م��ب��ادرة  اأن 
ال���ت���ك���رمي وال���ت���ق���دي���ر ك���ون���ه���ا اأك����رب 
�صهدتها  واإن�����ص��ان��ي��ة   تنموية  م��ب��ادرة  
 ، احل��دي��ث  الع�صر  يف  وال��ع��امل  م�صر 
 ، ال��ف��ق��ر   على  الق�صاء  و�صعت  حيث 
االن�صان  وب��ن��اء  تنمية  يف  واال�صتثمار 
باملفهوم ال�صامل على راأ�ض اأولوياتها، 
ك��اف��ة جوانب  ا���ص��ت��ه��دف��ت حت��دي��ث  و 
جميع  يف  قرية   4584 لعدد  احلياة 
 58 حم��اف��ظ��ات م�����ص��ر، وال��ت��ي ت�صم 
%  من اإجمايل �صكان م�صر، وركزت 
االجتماعي  بامل�صتوى  االرت��ق��اء  على 
واالقت�صادي  والتعليمي  وال�����ص��ح��ي 
اخلدمية  القطاعات  وكافة  وال�صكني 

لتلك القرى" . 
تكرمي  ع��ن  نعلن  بالقول:"  وت��اب��ع��ت 
الفتاح  عبد  الرئي�ض  فخامة  م��ب��ادرة 

كاأف�صل   " ك��رمي��ة  ح��ي��اة   " ال�صي�صي 
بالوطن  وان�����ص��ان��ي��ة  ت��ن��م��وي��ة  م���ب���ادرة 

العربي".
العامري  �صفيقة  ال��دك��ت��ورة  واأك�����دت 
ع����ل����ى اأه�����م�����ي�����ة حت�����دي�����ث وت����ط����وي����ر 
اإ�صراك  وتعزيز  ال�صبابية،  االن�صطة 
ال�صباب ب�صكل اأكرث تو�صعاً يف ت�صميم 
وتخطيط واختيار املبادرات والربامج 
ال��ع��رب��ي خالل  ال�����ص��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل  يف 
الفرتة القادمة، وا�صت�صراف م�صتقبل 
الربامج ال�صبابية من خالل ا�صتخدام 
ل�صمان  احلديثة  العلمية  املنهجيات 
م���واك���ب���ة ال���ت���وج���ه���ات وحم����اك����اة فكر 

ال�صباب.
م�صرية  الدكتورة  قدمت  جهتها  ومن 
ال�����ص��ك��ر جلمهورية  اأب���و غ���ايل ج��زي��ل 
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����ص��ر 
عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�ض اجلمهورية 
على  م��وؤك��دة  االح��ت��ف��ال��ي��ة،  الحت�صان 

ال�صباب  ل��ت��م��ك��ني  امل�����ص��ت��م��ر  ال����دع����م 
ال��ع��رب��ي ن��ح��و حت���رك اي��ج��اب��ي ي�صهم 
يف  وي�صهم  التنمية،  موؤ�صر  �صعود  يف 
ال�صباب  جعل  مم  التحديات،  تقلي�ض 
بخطوات  ع����ط����اءا  و  ت�����اأث�����ريا  اأك������رث 

ايجابية مثمرة. 
بنجاح فعاليات  اأب��و غايل  د.  اأ�صادت  و 
االإحتفالية، وا�صتعرا�ض جتارب ملهمة 
ل��ل�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي امل���ب���دع، وامل���ب���ادرات 

ال�صبابية يف الدول العربية. 
ال�صباب  ان  الدكتورة م�صرية  اأعلنت  و 
ال��ع��رب��ي امل�����ص��ارك ب��االح��ت��ف��ال ق��د دعا 
مببادرة  االقتداء  اإىل  العربية  ال��دول 
" حياة  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�ض 
يتم  " وات����خ����اذه����ا من����وذج����اً  ك���رمي���ة 
العربية  ال���دول  جميع  على  تعميمه 
التنفيذ  يف  امل�صرية   التجربة  وح��ذو 
م�صرية اإىل اأن اإعالن القاهرة الحتفال 
ال�صباب العربي باليوم العاملي لل�صباب 

ق���د ت�����ص��م��ن دع����وة امل��ج��ل�����ض ال�����وزاري 
اإىل  العرب  والريا�صة  ال�صباب  ل��وزراء 
اإىل  الهادفة  ال�صبابية  امل��ب��ادرات  دع��م 
والداعمة  واالنتماء  املواطنة  تر�صيخ 
لل�صالم  وال���داع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حل��رك��ة 
والت�صامح وو�صع االأطر التنفيذية لها 
ب�صراكة وتعاون بني ال�صباب باملجتمع 
والريا�صة  ال�����ص��ب��اب  ووزارات  امل���دين 

العرب ببلداننا العربية . 

وت�صمنت التو�صيات مطالبة ال�صباب 
ال��ع��رب��ي ب��اأخ��ذ ال��ع��رب مم��ا ح���دث من 
حروب و�صراعات دمرت بع�ض الدول 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  واأع����اق����ت  ال��ع��رب��ي��ة 
وراح  اأوط��ان��ن��ا،  بالكثري من  واأط��اح��ت 
�صحيتها املاليني من اأ�صقائنا  العرب 
اأطفال  و�صباب ون�صاء و�صيوخ مما اأدى 
اإىل تهديد م�صتقبل البلدان العربية.

و كذلك دعوة ال�صباب العربي للتحرك 

ال�صالم  ث��ق��اف��ة  ن�صر  ن��ح��و  االإي��ج��اب��ي 
وال��ت�����ص��ام��ح وال��ت�����ص��اب��ك وال��ت�����ص��ارك يف 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي ت��وح��ي��د ال�����ص��ف وتذليل 
التحديات ورف�ض العن�صرية والفرقة 
وحماربة  وال���ت���ط���رف  ال��ع��ن��ف  ون���ب���ذ 
االإرهاب واحلفاظ علي اأمن وا�صتقرار 
واحدة  " اأمة  �صعار  اأوطانهم حاملني 
وتنمية  ان��ت��م��اء    .. واح�����د   ���ص��ب��اب   ..

و�صالم".

•• ال�شارقة-الفجر:

االجتماعي  التثقيف  اإدارة  ن��ف��ذت 
ب���دائ���رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال�صارقة، برناجماً تثقيفياً وتوعوياً 
وترفيهياً بعنوان "مرحباً مدر�صتي" 
ا�صتعداداً  وتهيئتهم  الطلبة  لتوعية 
للعام الدرا�صي اجلديد، بهدف خلق 
جو ترفيهي وتوعوي لطلبة املدار�ض 

من احللقة االأوىل والثانية.
وتخلل الربنامج الذي مت تنظيمه يف 
مركز عامل القفز؛ فعاليات واأن�صطة 

م�صلية وحما�صرات تثقيفية وور�ض 
واألعاب  وم�����ص��اب��ق��ات  تفاعلية  ع��م��ل 
لكافة  جمانية  ترفيهية  وع��رو���ض 
امل�صاركني، وذلك لالإ�صهام  االأطفال 
وت�صويقه  ال����ط����ال����ب  اإ�����ص����ع����اد  يف 
اجلديد،  الدرا�صي  العام  ال�صتقباله 
كيفية  مهارات  الربنامج  تخلل  كما 
مبختلف  الدرا�صية  اخلطط  و�صع 

جوانبها.

الطرق والأ�شاليب احلديثة 
وذكرت مرمي الق�صري مدير اإدارة 

الدائرة  اأن  االجتماعي،  التثقيف 
الثقافة  ت��ع��زي��ز  اإىل  دائ��م��اً  ت�صعى 
والتوعية املجتمعية لدى االأطفال 
مب��خ��ت��ل��ف ال����ط����رق واالأ����ص���ال���ي���ب 
التوعية  ت�����ص��م��ن  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
من  واث���ق  جيل  الإخ����راج  ال�صليمة 
اإرثه  على  وواع��ي وحمافظ  نف�صه 

الوطني واملجتمعي.

طالبًا   150
التثقيف  اإدارة  م��دي��ر  واأو���ص��ح��ت 
االجتماعي، ان الربنامج ا�صتهدف 

خمتلف  م��ن  طالباً   150 ح��وايل 
بالتعاون  وذلك  ال�صارقة،  مدار�ض 
ال���ق���ف���ز، معربة  م���ع م���رك���ز ع����امل 
امل��رك��ز يف  ت��ع��اون  ع��ن �صكرها على 
والرتويج   الفعالية  مكان  تنظيم 
وا�صتقبال  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 

الطلبة.  
اخلدمات  دائ����رة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
االج��ت��م��اع��ي��ة حت��ر���ض دائ���م���اً على 
ال��ع��م��ل امل�صرتك  ت��ع��زي��ز  م��وا���ص��ل��ة 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع 
ال���ت���ع���اون فيما  اأه���م���ي���ة  وت��ر���ص��ي��خ 

يخ�ض املجتمع وال �صيما االأطفال.
االأ�صتاذة  م��ن  ك��ل  ال��ربن��ام��ج  ونفذ 
الزرعوين، ومرمي  اإبراهيم  مرمي 
الكتبي،  �صفية  امل�����ص��اف��ري،  ح��م��د 
م���ث���ق���ف���ات اج���ت���م���اع���ي���ات ب����دائ����رة 

اخلدمات االجتماعية.

•• دبي-الفجر:

ا�صت�صافت رابطة خريجي جامعة زايد بالتن�صيق مع مكتب ال�صوؤون املهنية 
االأعمال،  وري���ادة  االبتكار  جم��ال  يف  خ��رباء  خريجني  خم�صة  واخلريجني 
منهم خريجي دبلوم االبتكار احلكومي من مركز حممد بن را�صد لالبتكار 

واآخرين رواد اأعمال مب�صاريع مبتكرة.
– خ��ري��ج��ة اجل��ام��ع��ة من  ع��ل��ي  اآل  م���رمي  واأدارت اجل��ل�����ص��ة االف��رتا���ص��ي��ة 
وموؤ�ص�صة  االأع��م��ال،  اإدارة  كلية  م��ن  واملاج�صتري  البكالوريو�ض  برناجمي 
املتميزين  اخلريجني  م��ن  جمموعة  فيها  ���ص��ارك  و  للتدريب"،  "غب�صة 
ال�صعريي خريَجي  اأروى  و  اأحمد  املبتكرة و هم: حممد  امل�صاريع  اأ�صحاب 
ال�صميطي  اأحمد  التقني ودبلوم االبتكار احلكومي، وكل من  كلية االبتكار 

وعبداهلل العبيديل موؤ�ص�صي م�صروع "دليلي" و خريجي كلية االإدارة. 
اإىل  الفكرة  حتويل  وكيفية  االبتكار  اإدارة  عن  اأحمد  حممد  حت��دث  بداية 
م�صروع يحقق قيمة م�صافة واأثرا اإيجابيا يف املجتمع و يف اقت�صاد الدولة 
ككل، حيث قال:" اإن لالبتكار دورا رئي�صيا يف قيام وتنمية اقت�صادات الدول 

الكربى".
من�صة  اإىل  العمالء  خلدمة  تقليدية  من�صة  حتويل  يف  جتربته  و���ص��ارك 
عملية  اأن  واأو���ص��ح  املتعاملني،  واإ�صعاد  التفاعل  زي��ادة  اإىل  تهدف  تفاعلية، 
لتحويل  كبريا  وج��ه��دا  وقتا  ت��اأخ��ذ  الأن��ه��ا  ب�صيطة  بعملية  لي�صت  االب��ت��ك��ار 
ب�صكل خا�ض  �صياغتها  واإع��ادة  فعاليتها،  والتحقق من  الفكرة، وجتربتها، 
لتتالءم مع متطلبات �صوق العمل والعمالء. وقال: " اأ�صبح االبتكار مكونا 

بها  التي منر  الفرتة  اأثبت  واملوؤ�ص�صات، وقد  ال�صركات  اأ�صا�صيا يف منظومة 
ذلك، حيث اإن الكثري من ال�صركات التي مل تبتكر يف فرتة كورونا خ�صرت 
واأغلقت اأبوابها، اأما الذين ابتكروا وا�صتحدثوا اأفكارا جديدة ا�صتفادوا من 
االأزمة وجنحوا، لذا فاإنني اأن�صح الطلبة باأن ينظروا دائماً اإىل التحديات 

كفر�صة لالبتكار واإيجاد حلول جديدة". 
وحتدثت اأروى ال�صعريي عن قناعتها باأن االبتكار هو اأ�صلوب حياة، وتت�صور 
االأ�صكال،  من  ب�صكل  والعملية  اليومية  حياته  يف  االبتكار  ميار�ض  الكل  اأن 
ت�صتخدم اأروى خربتها العملية يف حياتها اليومية مل�صاعدة وتنمية املجتمع 
الدعم  توجيه  اإىل  تهدف  التي  من خالل تطوعها يف حمطة م�صتقبليون 
املحطة على  فتعمل  املهارات،  بع�ض  الذين ميلكون  العربي  الوطن  ل�صباب 
ثم  الكافية ومن  باملعلومات  تزويدهم  يتم  التعليمية حيث  الور�ض  تقدمي 
اال�صت�صارات  وت��ق��دمي  واالب��ت��ك��ارات  امل�����ص��اري��ع  ب��دع��م  الثانية  اجل��ول��ة  ت��ب��داأ 

الفنية. 
وتدعو اأروى طلبة جامعة زايد اإىل اإدراك اأن االبتكار لي�ض مرتبطا ب�صهادات 
اأو خربات معينة، لذلك حتثهم على اخلو�ض يف هذا املجال واإطالق عنان 
االأفكار، وتقول: "كونك متقنا لعملك وحتاول دائما اأن حت�صن فيه اأو تاأتي 
تكون  اأن  بال�صروري  فلي�ض  االب��ت��ك��ار،  ب��داي��ة  يعترب  فهذا  ج��دي��دة  بحلول 
تقدمها  التي  الفر�ض  بانتهاز  دائما  واأن�صحكم  تبتكر،  اأن  الأج��ل  خمرتعا 

جامعة زايد للخريجني".
واأكد اأحمد ال�صميطي وعبد اهلل العبيديل موؤ�ص�صي يف م�صروع "دليلي"، على 
اأنهما فور تخرجهما من اجلامعة خرجا من منطقة الراحة اخلا�صة بهم 

وبداآ بالعمل يف ا�صتقبال الوفود من خارج الدولة يف هيئة املعرفة، واإ�صافة 
اهتماماتهما،  وت�صابه  ببع�ض  ال�صخ�صية  ومعرفتهما  ال�صابقة  لتجاربهما 
املوجودة،  امل�صاريع  عن  وخمتلفا  مبتكرا  م�صتقال  م�صروعا  يبداآ  اأن  فقررا 
ميثل الدولة ويربز قيمها اجلميلة وهو م�صروع "دليلي" خلدمات االر�صاد 
اأزمة كورونا حولت  اأن  العبيديل  واأ�صار عبد اهلل  ال�صياحي وب�صكل مبتكر. 
التوا�صل  م��واق��ع  على  من�صة  اإىل  بحت  �صياحي  م�����ص��روع  م��ن  اجتاههما 
االإمارات  عن  املعلومات  نقل  على  املن�صة  تعمل  �صارت  حيث  االجتماعي، 
وين�صح كل من  ج��دي��دة.  الأم��اك��ن  وتغطيات  اأ�صبوعية  اأح��ادي��ث  خ��الل  من 
احمد وعبد اهلل بالتقدمي يف الربامج احلكومية التي تخ�ض االبتكار منها 
الربامج املتوفرة يف مركز حممد بن را�صد لالبتكار احلكومي وغريها يف 

دائرة ال�صياحة.
االبتكار يف  ح��ول  ال علي عن جتربتها  عي�صى  م��رمي  اخل��ت��ام، حتدثت  ويف 
اأن يخرج  اإىل  املركز  " يهدف هذا  قائلة:  للتدريب،  ملركز غب�صة  افتتاحها 
املتدربني ب�صيء ملمو�ض ي�صتطيعون تطبيقه على اأر�ض الواقع". و ت�صيف: 
، فغريت اجتاه   19 حتديات كثرية خالل فرتة اجتياح كوفيد-  "واجهت 
م�صروعي بطريقة �صريعة لكي اأتاأقلم مع النظام اجلديد الذي يعتمد على 
اأخ���رى يف ح�صور و تفاعل  التدريب ع��ن بعد، و م��ن ث��م واج��ه��ت حت��دي��ات 

املتدربني، ، فابتكرت اأ�صاليب جديدة لزيادة التفاعل." 
وتن�صح مرمي الطلبة بالعمل بطريقة "دائرة النجاح" املبنية على اأ�صا�ض اأن 
جترب ثم تف�صل، تتعلم، تتطور وحتاول مرًة اأخرى لتخرج بحلول مبتكرة. 

اجتماعية ال�شارقة تنظم برناجما تثقيفيا )مرحبًا مدر�شتي( مبركز عامل القفز 

تهيئة الأطفال ل�ستقبال العام املدر�سي بحزمة من الربامج التوعوية والرتفيهية 

ابتكارات خريجي جامعة زايد: الهام واثر

جل�سة افرتا�سية تربز اأهمية البتكار وتدعو اإليه

جمل�س ال�سباب العربي للتنمية املتكاملة يختتم احتفاليته باليوم العاملي لل�سباب 
د. �شفيقة العامري: اأهمية اإ�شراك ال�شباب يف مبادرات وبرامج العمل ال�شبابي العربي  

د.اأبو غايل: متكني ال�شباب العربي نحو حترك ايجابي ي�شهم يف �شعود موؤ�شر التنمية 

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6967(
م�ال�ك  احم�د  اعج�از  حمم�د  مال�ك  وميثله�ا/   ، ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ايج�از  ب�الكو   :  املخطرة 
طال�ب ح�صني، باك�صتاين اجلن�صية، ب�صفته مدير ال�صركة مبوجب رخ�صة التجارية رقم 798140 

ال�صادرة عن اقت�صادية دبي - اإمارة دبي.
هوي�ة  بطاقة  اجلن�صية  اإم�����ارات��ي   - املعين�ي  ح�صن  حممد  ح�صن  �صرحان  الدكتور/  املحامي  وميثله 
ب�دبي  الع�ل  الكات�ب  ل�دي  علي�ه�ا  امل�صدقة  الوكالة  مبوجب   784-1972-7069851-3 رق��م 
مو�صى  ال�ص�يد/م�انع  وميثل�ه   ،  2021/2/15 بتاريخ   2021/1/34501 ب��رق��م  ال��رب���ص��اء   -
عب�داهلل احلج�اج�ي - مين�ي اجلن�صية - بطاقة هوية رقم 0-5187062-1988-784 مبوجب 
بتاريخ   2021/1/130528 برقم  الرب�صاء   - بدبي  العدل  الكاتب  لدى  عليها  امل�صدقة  الوكالة 
اإمارة دبي - منطقة البزن�ض باي - اأوبروي تاور - الطابق العا�صر - مكتب  2021/6/17 العنوان : 

رقم 1002 - هاتف : 97142324000  - هاتف متحرك : 971529089841 
املخطر اليها : البيادر لالعمال الكهروميكانيكية �ض ذ م م ، رقم الرخ�صة : 537589  - وعنوانه 

دبي - بردبي ، احل�صيبة 1 ، رقم الهاتف : 971-4-8849952    971-4-8849953
بينهما  امل��ربم  لالإتفاق  وفقا  ذمته  املرت�صد يف  باملبلغ  الوفاء  ب�صرورة  اليها  املحطر  املحطرة  تخطر 
درهم   191،730.62 ق��دره  والبالغ  االإخ��ط��ار  ه��ذا  �صدر  يف  املذكور  املبلغ  متئه  يف  عنه  واملرت�صد 
 ، اإم��ارات��ي  ال��ف و�صبعة مائة وثالثون دره��م واثنني و�صتون فل�صا  اإم��ارات��ي - مائة و واح��د وت�صعون 
للمخطرة احلق يف اللجوء للق�صاء للم�صلحة امللغ املذكور مع التعوي�صات عما حلق بها من اأ�صرار 
حتميلها  اإىل  باالإ�صافة   ، واالأتعاب  والر�صوم  النفقات  كافة  اإليها  املخطره  حتميل  مع  وادبية  مادية 

التعوي�ض اجلابر لل�صرر ، مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/138917(
رق�م  هوي�ة  بطاق�ة  يحم�ل  اجلن�ص�ية،  هن�دي  رام�����ص�����ن��داين،  ا���ص�����وك  رام�ص�ن�دان�ي  راف�����ي   : املخط�ر 
ح�صن  حم��م��د  ح�صن  ���ص��رح��ان  ال��دك��ت��ور/  امل��ح��ام��ي  ومي��ث��ل��ه   -  )784-1984-2910765-3(
الوكالة  مبوجب   784-1972-7069851-3 رق��م  هوي�ة  بطاقة  اجلن�صية  اإم�اراتي   - املعين�ي 
بتاريخ   2021/1/127134 ب��رق��م  ال��رب���ص��اء   - ب�����دب��ي  ال��ع�����ل  ال��ك��ات�����ب  ل�����دى  علي�ه�ا  امل�����ص��دق��ة 
2021/6/15 وميثل�ه ال�ص�يد/مانع مو�صى عب�داهلل احلج�اج�ي - مين�ي اجلن�صية - بطاقة هوية رقم 
0-5187062-1988-784 مبوجب الوكالة امل�صدقة عليها لدى الكاتب العدل بدبي - الرب�صاء 
برقم 2021/1/130528 بتاريخ 2021/6/17 العنوان : اإمارة دبي - منطقة البزن�ض باي - 
اأوبروي تاور - الطابق العا�صر - مكتب رقم 1002 - هاتف : 97142324000  - هاتف متحرك 

 971529089841 :
ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم  ب��اك�����ص��ت��اين اجلن�صية يحمل   ، ال��ي��ه  : ع��دن��ان ع��ب��دال��ق��ي��وم ع��ب��دال��ق��ي��وم  امل��خ��ط��ر 

)1-2492872-1986-784( وعنوانه : عجمان - �ض ب 863 
رقم الهاتف : 0097167423124 - 0556369044 

بينهما  امل��ربم  لالإتفاق  وفقاً  ذمته  يف  املرت�صد  باملبلغ  ال��وف��اء  ب�صرورة  اليه  املخطر  املخطر  يخطر 
واملرت�صد عنه يف ذمته املبلغ املذكور يف �صدر هذا االإخطار والبالغ قدره “440،000 درهم اإماراتي 
خ��الل خم�صة   ،  12% القانونية  الفوائد  اىل  اماراتي" باالإ�صافة  دره��م  األ��ف  اأرب��ع��ون  و  “اربعمائة 
اأيام من تاريخه مع نفاذ مفعوله قانوناً واالإ �صي�صطر املخطر اإىل اللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ 
املذكور مع التعوي�صات عما حلق به من اأ�صرار مادية واأدبية مع حتميل املخطر اليها كافة النفقات 
والر�صوم واالأتعاب ، باالإ�صافة اإىل حتميله بالتعوي�ض اجلابر لل�صرر ، مع حفظ كافة احلقوق االأخرى 

للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

درارت�����������و   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، م��ي��ل��ي��ت��ا  ك��وم��ا���ص��ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)EP3547595( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان �شهادات ا�شهمفقدان جواز �سفر
فقد كل من التالية ا�صماءهم �صهادة ا�صهم ، بعدد 2400 �صهم لكل منهم 

)ASMAK من العاملية القاب�صة ،)ا�صماك �صابقا
175981 رقم  ا�صهم  �صهادة   _ املزروعي  مهري  عي�صى  1-حمد 
175983 رقم  ا�صهم  �صهادة   _ املزروعي  مهري  عي�صى  2-�صامل 

175980 رقم  �صهادة   _ املزروعي  مهري  عي�صى  بخيتة   -3
عي�صى مهري املزروعي _�صهادة رقم 175982 �صبيحة   -4

يرجى من يعرث عليها التكرم بت�صليمها العاملية القاب�صة ، او االت�صال على 
هاتف 0505802224 )ابو عي�صى(

Date 24/ 8/ 2021  Issue No : 13322
Notification by Publication of a Defendant

Sharjah Court-Civil Execution Court
1- RENISH PETROCHEM FZE, 2- HITESHKUMAR CHINUBHAI MEHTA,
3- JIGNA HITESHKUMAR MEHTA, 4- ALASKA INTERNATIONAL FZE
Notice of Payment in Lawsuit No. SHCEXCICOM2020/0001591 Commercial (Plenary)

To Judgement Debtors:
1- RENISH PETROCHEM FZE
2- HITESHKUMAR CHINUBHAI MEHTA
3- JIGNA HITESHKUMAR MEHTA
4- ALASKA INTERNATIONAL FZE
Whereas, the attached judgment with a copy was issued against you for the plaintiff 
execution AL HILAL BANK PJSC- In the abovementioned case.
Therefore, the abovementioned Judgement Creditor has requested for the execution 
of the abovementioned judgment and pay the fees specified for that, therefore the 
judgment to be executed is as follows: The total amount inclusive the expenses and 
fees: 3.6101689E7
Thereof, you are ordered to pay the amount stated in the abovementioned execution 
within (15) days of your notification, In the event of your failure to do so, the court 
will take against you the mandatory legal execution.
Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 8/ 2021  Issue No : 13322
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0003162 civil (partial)
To the defendant : Muhammad Sajid Ghulam Yaseen
Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC You are assigned 
to attend the hearing 08/09/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication in both Arabic and 
English language, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 



الثالثاء   24  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13322  
Tuesday    24   August   2021   -  Issue No   1332206

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN ماي�صرتو الدارة امل�صاريع رخ�صة رقم:3685159 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/فور  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �صتار لغ�صيل ال�صيارات  رخ�صة رقم:2920940 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/الرباح  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الدواجن وااللبان
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2051257 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ارو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN مارك للنقليات  رخ�صة رقم:2671550 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ميي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN هوم ميد للحلويات  رخ�صة رقم:2526326 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صتار  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صمارت �صوليو�صن لال�صت�صارات ال�صريبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2699250 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ال�صت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ا�صتي�صن كافيه  رخ�صة رقم:2361183 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االع�صار العيناوي 

للهواتف املتحركة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1749223 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة و�صحاء على عبيد حممد ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صالح ن�صيب مبارك �صلطان ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا �صاي املجل�ض 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1699573 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا �صاي املجل�ض
SHAY ALMAJLES CAFETERIA

اإىل/ كافترييا خري املقام
KHAIR AL MAQAM CAFETERIA

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جموهرات املنال - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN     رخ�صة رقم:1027544 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / قا�صم ح�صن ح�صني احلداد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / قا�صم ح�صن ح�صني احلداد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ربيع احمد �صعيد املنهاىل

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 300000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 4.20*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جموهرات املنال - ذ م م

AL MANAL JEWELLERY - L L C
اإىل/ جموهرات املنال - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

  AL MANAL JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح املجوهرات وامل�صوغات واحللي  9529002

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ور�صة �صا�صبن�صيون لل�صيارات ذ.م.م
خادم  عبداهلل  مبارك  ال�صيد  مبنى   0.7 م  ال�صركة:امل�صفح  عنوان 

حرمو�ض واخرين
CN 3645211 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون  ،    2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/10 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/22 بالرقم:2150014519  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صركة ال�صراب للديكور ذ.م.م
عنوان ال�صركة:�صناعية هيلي - عبيد ثاين حارب جمعه الظاهري

CN 1129828 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م  ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2020/11/25 
وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 

تاريخ التعديل:2021/8/23 لدى كاتب العدل بالرقم:2005013067  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ال�صركة احلديثة لالبنية اجلاهزة )نيوفاب( ذ.م.م
 - اأبوظبي  C11 - s6 جزيرة  العقارية  �صروح  ال�صركة:بناية  عنوان 

جزيرة الرمي - طابق 19 - مكتب 1905
CN 1028367 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/القمة حما�صبون قانونيون  ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150015104  
تاريخ التعديل:2021/8/23

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:ارزاق جالريي لتجارة املواد الغذائيه - �صركة ال�صخ�ض 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي - �صرق 0.32 �صركة املبادلة للتنمية
CN 2560015 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب جمدي علي با�صندوة للمحا�صبة واملراجعه    2
،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/23 بالرقم:2150014011  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:املزن لتنظيم وادارة الفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 2698661 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م  ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/8 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/8/22 كاتب العدل بالرقم:2150014165  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:فورتيك للمعدات الكهروميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.7 حكومة ابوظبي واخرين
CN 2505267 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون  ،    2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/4 وذلك بناء على قرار 
حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/22 بالرقم:2105021877  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هايدروتك الين للمقاوالت و�صبكات توزيع املياة    

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2029355 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان عبيد �صامل عبيد الظاهرى  %2

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / على حممد حمد املطوع الظاهرى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / على حممد حمد املطوع الظاهرى من 100 % اإىل %96
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان حممد حمد املطوع الظاهرى  %2

تعديل راأ�ض املال / 100000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ هايدروتك الين للمقاوالت و�صبكات توزيع املياة

HYDROTECH LINE CONTRACTING AND WATER DISTRIBUTION
اإىل/ هايدروتك الين للمقاوالت و�صبكات توزيع املياة ذ.م.م

HYDROTECH LINE CONTRACTING AND WATER DISTRIBUTION L.L.C
اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/دينو للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م    رخ�صة رقم:2849184 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حامد عبداللطيف حممد نور حممد املرزوقى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حامد عبداللطيف حممد نور حممد املرزوقى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صالح ن�صات الكوجك  %49

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دينو للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 DENO GENERAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 اإىل/ دينو للمقاوالت العامة ذ.م.م

DENO GENERAL CONSTRUCTION L.L.C

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 

اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/غوريال كيت�صن للتموين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3750245 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / با�صم احمد عبدالعزيز �صعيد ال�صوملى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / با�صم احمد عبدالعزيز �صعيد ال�صوملى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة املجموعة املتخ�ص�صة لالأ�صتثمار - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
SPECIALIZED INVESTMENT GROUP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ غوريال كيت�صن للتموين

GORILLA KITCHEN CATERING

اإىل/ غوريال كيت�صن للتموين ذ.م.م
GORILLA KITCHEN CATERING L.L.C.

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
خلدمات  �صتار  برامي  ال�ص�����ادة/  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التو�صيل    رخ�صة رقم:2928076 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 احمد را�صد ح�صن حممد ال�صام�صى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 احمد را�صد ح�صن حممد ال�صام�صى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على زبري حممد ا�صرف مغل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

والتن�صيق  ال���ت���ع���اون  اإط������ار  ���ص��م��ن 
االحتادية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ني  امل�����ص��رتك 
ال�صواحي  ���ص��وؤون  ودائ����رة  لل�صباب 
�صاحية  جمل�ض  ا�صت�صاف  والقرى، 
مبدينة  م����ق����ره  يف  ال����رح����م����ان����ي����ة 
تناولت  ح���واري���ة  ج��ل�����ص��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الوطنية  امل��و���ص��وع��ات  يف  احل��دي��ث 
الهامة، والتي دارت فيها مداخالت 

ال�صباب املتحدثني من رواد االأعمال 
االأمن  نظم  يف  التحول  مو�صوع  يف 
احلوارية  اجلل�صة  ح�صر  الغذائي.  
التي عقدت م�صاء اأم�ض االأول رئي�ض 
واأع�صاء جمل�ض �صاحية الرحمانية 

وعدد من املدعوين.
االإعالمية  احلوارية  اجلل�صة  اأدارت 
ال�صباب  و����ص���ل���ط  ال���ن���ق���ب���ي  م�����رمي 
ع��ل��ى جهودهم  ال�����ص��وء  امل��ت��ح��دث��ني 
يف طرح م�صاريع ت�صب يف عدد من 

ال��غ��ذائ��ي املتمثلة يف  حم���اور االأم���ن 
الزراعة والرثوة احليوانية والرثوة 
ال�صمكية وجهودهم يف توفري منتج 
ويدعم  ال�صوق  ح��اج��ة  يلبي  حملي 
ال���دول���ة يف حت��ق��ي��ق ن�صب  ت��وج��ه��ات 
الغذائي والو�صول  اأعلى من االأمن 

اإىل مراحل االكتفاء الذاتي.
امل�������ص���ارك���ون يف ع�����دد من  وحت������دث 
جوانب حماور املو�صوع م�صتعر�صني 
جت��ارب��ه��م يف ط���رح م�����ص��اري��ع تعمل 

ع���ل���ى دع������م ����ص���ي���ا����ص���ات ال�����دول�����ة يف 
ال���غ���ذائ���ي يف عدد  االإن�����ت�����اج  جم�����ال 
م��ن ج��وان��ب��ه م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى اأهمية 
طاقاتهم  ب��ت�����ص��خ��ري  ال�����ص��ب��اب  ق��ي��ام 
يف  للم�صاهمة  اإبداعاتهم  وتوظيف 
حتقيق التنمية امل�صتدامة والتي من 
م�صتدامة  غذائية  نظم  ط��رح  بينها 
كنقطة  ال�صحية   التغذية  واأمن��اط 
امل�صتدام  ل��ل��ت��ح��ول  رئ��ي�����ص��ي��ة  ب���داي���ة 
ع��ل��ى عاتق  ي��ق��ع  م��ا  ال�صيما يف ظ��ل 

وم�صوؤوليات  م���ه���ام  م���ن  ال�����ص��ب��اب 
واأك��������دوا خالل   . اجل���ان���ب  ه����ذا  يف 
اجلهود  ت�صافر  اأهمية  اإىل  النقا�ض 
الدولة يف و�صع حلول  لدعم جهود 
الغذاء  الأنظمة  وتكنلوجية  مبتكرة 
دوره  ل���ه  ال�����ص��ب��اب  اأن  اإىل  واأ�����ص����روا 
البناءة  وم�صاريعه  اأف��ك��اره  ط��رح  يف 
واال���ص��ه��ام ال�صيما جناح  االإن��ت��اج  يف 
م�صاريع  ط����رح  يف  م��ن��ه��م  ال���ع���دي���د 
والت�صويق  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  خ���الل 

االلكرتوين يف تلك الفرتة .
وت��ط��رق��ت حم����اور اجل��ل�����ص��ة اإىل ما 
حتقيق  يف  دور  م��ن  لل�صباب  مي��ك��ن 
تغيري مف�ض اإىل التحول يف االأمن 
يكونوا  اأن  ي��ج��ب  ب��ح��ي��ث  ال��غ��ذائ��ي 
�صركاء كاملني مع جهود الدولة يف 
والتي  الغذائي  االأم��ن  ا�صرتاتيجية 
ومرتكزات  اأهم مقومات  تعترب من 

االأمن امل�صتقبلي للدولة.
لال�صتفادة  ال�صباب  اجلل�صة  ودع��ت 

وتطوره  العاملي  ال��دول��ة  موقع  م��ن 
وتثقيف  االبتكار  ع��امل  يف  للدخول 

اال�صرتاتيجية  ح������ول  اأن���ف�������ص���ه���م 
الوطنية لالأمن الغذائي.

•• اأبوظبي -وام:

جودة  تعزيز  ملتقى  اأم�����ض،  االأ���ص��ري��ة  التنمية  موؤ�ص�صة  اأط��ل��ق��ت 
حياة االأ�صرة االفرتا�صي الثالث حتت �صعار "�صعادتنا يف اإيجابية 
توا�صلنا"، الذي يوفر فر�صاً تطبيقية �صمن جو اجتماعي لتمكني 
االأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي يف االأ�صرة واملجتمع، 
االأ�صرية، ومنط  الروابط  وتعزيز  االأ�صري  النوعي  الوقت  وزيادة 
احلياة ال�صحي، وقيم العطاء والت�صامح واأثرها على �صعادة الفرد، 
حيث يقدم امللتقى فعاليات اجتماعية وثقافية وترفيهية ت�صتهدف 

كافة اأفراد االأ�صرة.
االأ�صرة  حياة  ج��ودة  تعزيز  خدمة  مدير  ال�صويدي  �صنعة  وقالت 
ال����ذي ت�صتمر  امل��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��اح��ه��ا  ال��ع��ني خ���الل  وم��دي��ر منطقة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني اإن امل��ل��ت��ق��ى ي���اأت���ي ���ص��م��ن اخلدمة 
اأفرادها  كافة  بني  ويجمع  االأ�صرة  حياة  ج��ودة  لتعزيز  الرئي�صية 
واالأن�صطة  الفعاليات  م��ن  جمموعة  يت�صمن  وال���ذي  واملجتمع، 

االجتماعية املوجهة .
واأكدت اأن امللتقى يهدف اإىل توفري فر�ض تطبيقية لتعزيز جودة 
ثقايف  اأ���ص��ري  جو  يف  واالجتماعية  االأ�صرية  والعالقات  ال��رتاب��ط 
والتعاون  العطاء  قيم  تر�صيخ  خ��الل  اجل��ودة، من  ع��ايل  ترفيهي 
اإيجابي،  ن�صط،  /�صحي،  حياة  اأ�صلوب  تبني  وت�صجيع  والت�صامح، 
توفري  اإىل  باالإ�صافة  النف�صية،  ال�صحة  يعزز  م�����ص��وؤول/  ه���ادف، 

اأ�صاليب عملية تفاعلية بني اأفراد االأ�صرة يف جو اجتماعي يجمع 
بني املتعة وتطبيق مهارات جودة احلياة.

�صعادة" مع  اأكرث  باإيجابية حلياة  "نتوا�صل  امللتقى بفعالية  وبداأ 
عهد  ويل  دي��وان  يف  م�صت�صار  الدرمكي،  حا�صوم  بن  عو�ض  �صعادة 
م��ن جتربته  ع��ن ح���وار مفتوح لال�صتفادة  ع��ب��ارة  اأب��وظ��ب��ي، وه��و 
من  عملية  بتطبيقات  ودعمها  االآخرين  مع  االإيجابي  بالتوا�صل 
التوا�صل  االإيجابي يف  التفكري  اأثر  على  ال�صوء  وت�صليط  حياته، 
من  االإي��ج��اب��ي  التفكري  قيم  تبني  على  االأف���راد  وحتفيز  الفعال، 

خالل التجارب الناجحة.
املدر�صية"،  املحبة  وج��ب��ة  ن�صنع  "معاً  فعالية  امللتقى  وت�صمن 
اإعداد  يف  االأب��ن��اء  م��ع  االآب���اء  فيه  يت�صارك  اجتماعي  ن�صاط  وه��ي 
���ص��ن��دوق ال��ط��ع��ام امل��در���ص��ي، وال����ذي ي��ج��م��ع ب��ني امل��ت��ع��ة وحتقيق 
لتعزيز  الطفل  ل�صحة  النمائية  واملتطلبات  العاطفي  االإ���ص��ب��اع 
اأف��راده��ا م��ن ق�صاء وق��ت نوعي مع  ج��ودة حياة االأ���ص��رة ومتكني 
الطعام  �صندوق  اإع���داد  يف  امل�صاركة  خ��الل  من  البع�ض،  بع�صهم 
املدر�صية  الوجبات  اإع���داد  يف  اإبداعية  باأفكار  واخل���روج  املدر�صي، 
ونظم  للطفل.  وال�صحية  والعاطفية  النمائية  املتطلبات  وف��ق 
"بني عبق املا�صي ورونق امل�صتقبل"،  امللتقى فعالية لقاء االأجيال 
وهي جل�صة لتبادل االأفكار جتمع اأفراد املجتمع من فئات خمتلفة  
�صباب-�صيدات-رجال- كبار املواطنني ؛ للخروج باأهداف اإبداعية 
ابتكارية قابلة للتطبيق يف املجتمع، كما تهدف الفعالية اإىل ر�صد 

املا�صي  من  املتوارثة  احلياتية  املمار�صات  من  امل�صتفادة  الدرو�ض 
قابلة  ابتكارية وجمتمعية  والو�صول حللول  االإيجابي  االأثر  ذات 
للتطبيق، ت�صهم يف التما�صك االأ�صري والتالحم املجتمعي يف �صوء 
يف  االأجيال  بني  االأفكار  تبادل  اإىل  باالإ�صافة  امل�صتفادة،  الدرو�ض 

جمال التكافل املجتمعي.
وينفذ ملتقى تعزيز جودة حياة االأ�صرة االفرتا�صي الثالث فعالية 
توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل"، وهي فعالية   ..2020 "اك�صبو 
جتمع بني املتعة والفائدة والتفاعل االإيجابي بني االأطفال وذويهم 
الكت�صاب مهارات الوقت والتعريف باأهم االأحداث البارزة حملياً 
باالأحداث  االأ�صر  تعريف  اإىل  تهدف  والتي   ،2020 اك�صبو  مثل 
منها، وحتفيز  اال�صتفادة  "اإك�صبو2020" واآليات  البارزة حمليا 
كفر�صة   2020 اإك�����ص��ب��و  اإىل  ال��رح��ل��ة  ال�صتثمار  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد 
اإىل  لق�صاء وقت نوعي مميز لتعزيز جودة عالقاتهم، باالإ�صافة 
الوطنية  ال��روؤى  ملواكبة  اأبنائهم  االآب��اء على م�صاندة  تعزيز قدرة 

والتطورات العلمية امل�صتقبلية.
االأ�صرة  ت��ع��زي��ز ج����ودة ح��ي��اة  واأن�����ص��ط��ة ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت��م��ي��ز 
االفرتا�صي الثالث باالبتكار واالإبداع يف و�صائل التقدمي والعر�ض 
بني  يجمع  تكاملي  نهج  �صمن  للخدمة  خ�صي�صاً  �صممت  التي 
امل��ع��ل��وم��ة وامل���ه���ارة وال��ت��ط��ب��ي��ق وت��ق��دمي��ه م��ن خ���الل �صل�صلة من 
التدريبات التي تخلق جواً من االألفة والتحدي بني اأفراد االأ�صرة 

لتعزيز الروابط االأ�صرية التي حتقق لهم ال�صعادة والرفاهية.

انطالق ملتقى تعزيز جودة حياة الأ�سرة الفرتا�سي الثالث

�سخبوط بن نهيان ي�ستقبل وزير 
خارجية الكونغو الدميقراطية

اخلارجية تت�سلم الرباءة القن�سلية 
للقن�سل العام الأمريكي يف دبي

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ب��ن  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  م��ع��ايل  ا�صتقبل 
اأباال  ل��وت��ون��دوال  كري�صتوف  معايل  دول��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
الكونغو  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب 
الدميقراطية وذلك بديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون 
�صخبوط خالل  ال�صيخ  واأ�صاد معايل  اأبوظبي.  ال��دويل يف 
و  االإم���ارات  دول��ة  العالقات بني  الكبري يف  بالتقدم  اللقاء 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، موؤكدا وجود العديد من 
الفر�ض لتطويرها وتعزيزها ودفعها اإىل االأمام يف خمتلف 

املجاالت ملا فيه م�صلحة البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

و نقل معاليه حتيات �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية و التعاون الدويل اإىل معايل اأباال والوفد 
املرافق له ومتنياته حلكومة و�صعب الكونغو الدميقراطية 

باملزيد من التقدم واالزدهار يف املجاالت كافة.
يف  تعزيزها  و�صبل  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اجل��ان��ب��ان  بحث  و 
للبلدين  امل�صرتكة  امل�صالح  يحقق  مب��ا  امل��ج��االت  خمتلف 
ال�صديقني ويعود بالنفع على �صعبيهما وناق�صا عددا من 
االإمارات  دول��ة  تبذلها  التي  ذلك اجلهود  الق�صايا مبا يف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف جم���ال مكافحة  ال��ك��ون��غ��و  وج��م��ه��وري��ة 
االإرهاب اإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا االإقليمية والدولية 

ذات االهتمام امل�صرتك.

•• دبي -وام: 

وزارة  مكتب  مدير  نائب  الق�صري  عبداهلل  را�صد  ت�صلم 
القن�صلية  ال��رباءة  دبي  ال��دويل يف  والتعاون  اخلارجية 
للواليات  العام  القن�صل  جريجوني�ض  ميجان  ل�صعادة 

املتحدة االأمريكية يف دبي وذلك مبقر املكتب يف دبي.
مبنا�صبة  االأم��ري��ك��ي  ال��ع��ام  بالقن�صل  الق�صري  ورح���ب 
و  االقت�صادية  و  ال�صيا�صية  بالعالقات  اأ�صاد  و  تعيينها 
التجارية و اال�صتثمارية التي تربط البلدين ال�صديقني 

متمنيا لها التوفيق والنجاح يف مهام عملها.

اإجناز 90 % من اأعمال ترميم موقع حبحب الأثري بالفجرية
•• الفجرية-وام:

90 باملئة من اعمال الرتميم يف موقع حبحب االثري والذي يبعد عن  اأجنزت هيئة الفجرية لل�صياحة واالآث��ار 
مدينة الفجرية حوايل 83 كيلومرتا ويعد واحدا من اأهم املعامل ال�صياحية يف االمارة. ويت�صمن املوقع االثري 
والذي يرجع تاريخ بنائه اىل ما يقارب 300 �صنة من قلعة بنيت بارتفاع 45 مرتا وداخلها مربعة وجمل�ض و3 
غرف وخمزن باالإ�صافة اإىل برج لالأغرا�ض الدفاعية اإىل جانب م�صجد وبيوت قدمية حميطة بالقلعة ويجري 
حاليا اإ�صافة مدرج وم�صار لدخول للربج. وقال �صعادة �صعيد ال�صماحي مدير عام هيئة الفجرية لل�صياحة واالآثار ان 
اأعمال الرتميم تقوم بها الهيئة بتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ض االأعلى 
حاكم الفجرية ومتابعة �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية وذلك بهدف احلفاظ على املباين 

االثرية وترميمها ح�صب املعايري العاملية مع مراعاة ا�صتخدام مواد البناء القدمية من �صخور وطني.
ح�صب  زواره���ا  ال�صتقبال  جاهزة  االث��ري��ة  حبحب  منطقة  �صتكون  الرتميم  اعمال  من  االنتهاء  بعد  اأن��ه  واأ���ص��وح 

اال�صرتاطات واالإجراءات االحرتازية.

•• دبي-وام:

اأجنزت جمعية دار الرب على مدار 5 اأعوام من 2016 اإىل 
املياه لغايات ال�صرب  لتوفري  م�صروع  األف   50 نحو   2020
واال�صتخدامات املنزلية واملدنية االأخرى يف عدد من املناطق 
 162 بلغت  اإجمالية  بتكاليف  العامل  يف  باملياه  فقرا  االأ�صد 
خلفان  املهند�ض  واأك���د  دره��م��ا.  و166  األ��ف��ا  و634  مليونا 
اأن  ال��رب  دار  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل��زروع��ي  خليفة 
اخلم�صة  خ��الل  اأطلقتها  التي  امل��ي��اه  م�صاريع  ع��دد  اإج��م��ايل 
اأعوام املا�صية ي�صل اإىل 50 األفا و379 م�صروعا متنوعا يف 
37 دولة. واأو�صح املهند�ض خلفان املزروعي اأن م�صاريع املياه 
التي نفذتها اجلمعية يف العامل وال تزال توا�صل العمل فيها 

امل�صاريع من بينها م�صاريع حفر  20 �صنفا من  اإىل  تنق�صم 
العمق  والقريبة  املتو�صطة  واالآب��ار  االرتوازية  االآب��ار  واإن�صاء 
كهربائية  مب�صخات  واالآب���ار  اليدوية  امل�صخات  ذات  واالآب���ار 
واالآب��ار اخلا�صة واإن�صاء حمطات مياه ومتديد �صبكات املياه 
واإن�صاء  مياه  خزانات  وتركيب  الباردة  املياه  ب��رادات  وتوفري 
�صدود  وبناء  االأمطار  مياه  وحفظ  لتجميع  اأر�صية  اأحوا�ض 
االآبار  و�صيانة  املياه"  "�صقيا  وم�صاريع  امُلهدرة  املياه  حلجز 

وتركيب املر�صحات "الفالتر" اخلا�صة باملياه.
الرئي�ض  امل��ه��ريي  �صهيل  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
التنفيذي والع�صو املنتدب جلمعية دار الرب اإن م�صاريع املياه 
العامل وهي  بقاع  للنا�ض يف خمتلف  املياه  توفري  اإىل  تهدف 
على راأ�ض اأولويات جمعية دار الرب منذ بداياتها حتى اليوم 

ومن اأهمها واأبرزها م�صروع "�صقيا املاء" الدائم يف اجلمعية 
يف ظل قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم "اأف�صل ال�صدقة 
والتقدم  وللتنمية  وللنا�ض  للحياة  املياه  املاء" واأهمية  �صقي 
االآالف من  ع�����ص��رات  اأن  امل��ه��ريي على  و���ص��دد  واال���ص��ت��دام��ة. 
الرب  دار  جمعية  م�صاريع  من  ا�صتفادوا  العامل  ح��ول  النا�ض 
يف حقل توفري املياه على مدى االأع��وام املا�صية يف عدد من 
قارات العامل ال�صيما يف القرى النائية والبلدات البعيدة يف 
قارتي اأفريقيا واآ�صيا ..م�صريا اإىل اأن االإقبال وا�صع النطاق 
من قبل املح�صنني واملتربعني واأهل اخلري يف االإم��ارات على 
من  واح��دة  جعلها  ما  وتبنيها  املياه  م�صاريع  ل�صالح  التربع 
اأكرث امل�صاريع اخلريية واالإن�صانية التي حتظى باإقبال وا�صع 

النطاق وتفاعل الفت من قبل اأهل اخلري واالإح�صان.

دار الرب تنفق 162 مليون درهم لتنفيذ 50 األف م�سروع مياه حول العامل

اخلارجية تت�سلم الرباءة 
القن�سلية لقن�سل الأردن 

•• دبي - وام:

ت�صلم را�صد عبداهلل الق�صري نائب مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون 
القن�صل  عبابنه  ل�صعادة عا�صم حممد  القن�صلية  ال��رباءة  دبي  ال��دويل يف 
العام للمملكة االأردنية الها�صمية يف دبي واالإمارات ال�صمالية وذلك مبقر 

مكتب الوزارة بدبي.
ورحب الق�صري بالقن�صل العام االأردين مبنا�صبة تعيينه واأ�صاد بالعالقات 
البلدين  تربط  التي  واال�صتثمارية  والتجارية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 

ال�صقيقني، متمنيا له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

•• عجمان-وام:

التناف�صية  و  االإح�����ص��اء  م��رك��ز  عقدها  ال��ت��ي  العمل  ور���ص��ة  بحثت 
واقع  قيا�ض  و  لتتبع  االإح�����ص��ائ��ي  الن�صج  م��وؤ���ص��ر  ام�����ض  بعجمان 
ال��ب��ي��ان��ات االح�����ص��ائ��ي��ة وال�����ص��ج��الت االداري�����ة امل��رت��ب��ط��ة باجلهات 

احلكومية باالإمارة.
جاءت الور�صة يف اإطار قرار �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان رئي�ض املجل�ض التنفيذي رقم 9 ل�صنة 2020م 

امل��وؤ���ص��رات وامل�صتهدفات  اع��ت��م��اد احل��زم��ة اخل��ام�����ص��ة م��ن  ب�����ص��اأن 
الن�صج  موؤ�صر  بينها  2020 ومن  لروؤية عجمان  اال�صرتاتيجية 
االإح�صائي و �صمن روؤية وا�صرتاتيجية مركز عجمان لالإح�صاء 
لدعم  دقيقة  اإح�صائية  وبيانات  معلومات  لتوفري  والتناف�صية 

منظومة اتخاذ القرار.
الفني  االإح�����ص��ائ��ي  امل�صت�صار  ج���ودي  يا�صمني  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  و 
اإىل  تهدف  الور�صة  اإن  االح�صائي  الن�صج  م�صروع  باملركز مديرة 
املوؤ�ص�صات  تنتجها  التي  االإح�صائية  البيانات  ج��ودة  م�صتوى  رفع 

احلكومية باإمارة عجمان و�صمان التزام اجلهات املعنية مبعايري 
اإح�صاءات ذات جودة  اأجل توفري  املعتمدة من  واإج��راءات اجل��ودة 
االإح�صائية  ال��ق��درات  ك��ف��اءة  م�صتوى  تطوير  اإىل  اإ�صافة  عالية 
ي�صتهدف جميع اجلهات  املوؤ�صر  اإن  اأ�صافت  و  املوؤ�ص�صات.  ملوظفي 
احلكومية التابعة الإمارة عجمان و اجلهات امل�صتقلة التي متتلك 
�صجالت اإدارية وتقوم بتزويد املركز بالبيانات االإح�صائية املطلوبة 
مو�صحة اأنه �صيتم تقييم جودة ال�صجالت االإدارية املتوفرة لديها 

وذلك �صمن م�صروع التعداد ال�صجلي.

اإح�ساء عجمان ي�ستعر�س موؤ�سر الن�سج الإح�سائي لقيا�س بيانات اجلهات احلكومية

جمل�س �ساحية الرحمانية ي�ست�سيف جل�سة حوارية ملجل�س ال�سارقة لل�سباب تتناول مو�سوع التحول يف نظم الأمن الغذائي

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322
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العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جولدن �صتب لتجارة االع�صاب الطبية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3678076 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / را�صد حممد �صعيد غيث ال�صام�صى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / را�صد حممد �صعيد غيث ال�صام�صى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة الك�صندر جلوبوتينا  %49

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ جولدن �صتب لتجارة االع�صاب الطبية
GOLDEN STEP MEDICAL HERBS TRADING

اإىل/ جولدن �صتب لتجارة االع�صاب الطبية ذ.م.م
  GOLDEN STEP MEDICAL HERBS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املركز الهند�صي للن�صخ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1110114 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صلطان على �صلطان على املن�صورى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صلطان على �صلطان على املن�صورى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خلف �صغري خلف خديه القبي�صى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ت�صامن اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املركز الهند�صي للن�صخ
GRAPHICS AND XEROXING CENTRE

اإىل/ املركز الهند�صى للن�صخ - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
  GRAPHICS AND XEROXING CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صالح لالبواب و النوافذ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2676972 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمت �صالح �صمت �صالح  %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مرمي حممد عبيد حممد ال�صام�صى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد را�صد العبد الظاهرى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صالح لالبواب و النوافذ

AL SALIH FOR DOORS AND WINDOWS
اإىل/ ال�صالح لالبواب و النوافذ ذ.م.م

  AL SALIH FOR DOORS AND WINDOWS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االبداع للملبو�صات الرجالية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2219406 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيف �صعيد عبود باوزير %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد منيف عبداهلل حممد اجلابرى %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمد حممد عبداهلل ال�صام�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمدان را�صد عبداهلل را�صد ال�صام�صي

تعديل اإ�صم جتاري من/ االبداع للملبو�صات الرجالية ذ.م.م
AL EBDAA GENTS GARMENTS L.L.C

اإىل/ توب كون�صيبت للمقاوالت العامة ذ.م.م
TOP CONCEPT GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل عنوان UNIT TYPE من - اإىل
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / حذف ا�صترياد  4610008
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة املالب�ض الرجالية اجلاهزة - باجلملة  4641201

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/البوابه املتقدمه لتجارة مواد البناء - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�صة رقم:1191279 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / وائل زهدى احمد بدوان من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / وائل زهدى احمد بدوان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف منى على ح�صن ابراهيم البلو�صى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ البوابه املتقدمه لتجارة مواد البناء - ذ.م.م
ADVANCE GATE BUILDING MATERIALS TRADING - L.L.C

اإىل / البوابة املتقدمة لتجارة مواد البناء �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ ذ م
ADVANCE GATE BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L L C  

تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة نايل للمعدات الطبية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1120729 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة نايل للمعدات الطبية

NAYEL MEDICAL EQUIPMENTS EST

اإىل/ نايل للمعدات الطبية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
  NAYEL MEDICAL EQUIPMENTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/وكالة بن حرمل لل�صفر - فرع العني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2240274 
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالقادر عدنان �صالح الغ�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة بن حرمل - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
BIN HARMAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

. تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�ض بي تي ام لال�صتثمار - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
S B T M INVESTMENT - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صيخ ال�صيخ �صعيد طحنون حممد خليفه ال نهيان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صيد �صعيد �صلطان �صاملني بن حرمل الظاهرى

تعديل مدير / حذف ق�صى حممد احمد الغ�صني
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ت�صامن اإىل فرع

تعديل اإ�صم جتاري من/ وكالة بن حرمل لل�صفر - فرع العني
BIN HARMAL TRAVEL AGENCY - ALAIN BRANCH

اإىل/ وكالة بن حرمل لل�صفر ذ.م.م - فرع
BIN HARMAL TRAVEL AGENCY L.L.C. - BRANCH 

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اأرابيان جيم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1452668 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة جوهر علي جوهر احللي الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف خليفة ح�صن عبداهلل عبدالرحمن الب�صر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
نقطة  ال�ص�����ادة/مغ�صلة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب الغ�صيل رخ�صة رقم:1866411 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة حممد عبداهلل ح�صن �صعيد احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبدامللك حممد احمد الهديبى امل�صعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/خمبز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زهره غزين
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1171279 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جمموعة اال�صتثمارات املتطورة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي ، �صارع الكورني�ض - غرب 10 - قطعة 

نهيان ال  زايد  بن  هزاع  ال�صيخ  املالك   -  9 طابق   -  67
CN 1869741 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/القمة - حما�صبون قانونيون  ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105023370  
تاريخ التعديل:2021/8/23

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:كول كيدز ذ.م.م
عنوان ال�صركة:املالك �صركة الدار العقارية LG - 13 جزيرة ابوظبي 

�صارع خليفة بن زايد - قطعة 20 - وورلد تريد �صنرت - حمل
CN 1663755 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/باركر را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات - فرع اأبوظبي   2
بتاريخ:2021/5/25 وذلك بناء على  لل�صركة  قانوين  كم�صفي    ،   1
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/23 بالرقم:2105012456  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/لينك بالزا لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3868680 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عبدالفتاح عبدالغنى عبدالفتاح  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حمد �صامل يزرب العامرى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ لينك بالزا لل�صيانة العامة

LINK PLAZA FOR GENER MAINTENACE
اإىل// لينك بالزا لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

LINK PLAZA FOR GENER MAINTENACE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 
تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التطهري والتعقيم  8121004
 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تبليط االأر�صيات واجلدران 4330019

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

اإع����������الن
للنقليات  انرتنا�صيونال  ال�ص�����ادة/جليم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�صة رقم:1810826 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جليم انرتنا�صيونال للنقليات العامة

JHELUM INTERNATIONAL GENERAL TRANSPORT

اإىل/ جيليم انرتنا�صيونال للنقليات العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

  JHELUM INTERNATIONAL GENERAL TRANSPORT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322
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جديدا   حريقا  للمياه  قاذفة  طائرات  مب��وؤازرة  االإطفاء  فرق  تكافح 
اأم�ض االثنني يف جنوب جزيرة اإيفيا اليونانية التي جتتاحها النريان 
��ا. وذك����رت وك��ال��ة االأنباء  ��ب اإخ����الء ح��ي��ني يف ف��يرّ جم���ددا فيما ت��وجرّ
نحو منتجع مرماري  يتجه  الغابات هذا  اأن حريق  )ان��ا(  اليونانية 
ال�صاحلي الواقع على م�صافة 200 كيلومرت �صمال �صرق اأثينا، حيث 
اإطفائيا   46 بالقوارب.ويكافح  ال�صكان  الإج��الء  ال�صلطات  ت�صتعد 
النريان قرب فيرّا يف جنوب جزيرة اإيفيا، مبوؤازرة 20 �صاحنة وثالث 
�صباح  اجلديد  احلريق  ومروحيتني.واندلع  للمياه  قاذفة  طائرات 
ان��دالع حريق �صخم اجتاح �صمال  اأ�صبوعني من  اأم�ض االثنني، بعد 
األف هكتار  اأكرث من مئة  باالإجمال على  اجلزيرة.وق�صت احلرائق 
من الغابات يف اليونان منذ نهاية متوز/يوليو، يف م�صاهد مروعة. 
واأتت النريان على مئات املنازل وموؤ�ص�صات �صغرية يف جزيرة اإيفيا، 
على بعد مئتي كيلومرت �صمال �صرق اأثينا، وعلى جزء من بيلوبونيز 
االأحد  اليونان  يف  املدنية  احلماية  رت  الكربى.وحذرّ اأثينا  و�صواحي 
من “اأخطار عالية” الندالع حرائق يف مناطق خمتلفة من البالد.

وبقيت فرق االإطفاء املنت�صرة باملئات يف اليونان، مع تعزيزات اأجنبية، 
متاأهبة يف مواجهة خطر عودة انت�صار حرائق يف جزيرة اإيفيا التي 
اأرك��ادي��ا يف �صبه  االأخ��رية ويف منطقة  النريان  ت�صررت ب�صدة ج��راء 

جزيرة بيلوبونيز فيما توقعت االأر�صاد اجلوية هبوب رياح عاتية.
ال��ع��امل بظواهر مناخية  اأن��ح��اء  ك��ل  امل��ت��زاي��دة يف  وترتبط احل��رائ��ق 

ق�صوى يعزوها العلماء اإىل االحرتار املناخي.

نقلت وكالة االإعالم الرو�صية عن نائب رئي�ض الوزراء الرو�صي اأم�ض 
االثنني قوله اإن بالده م�صتعدة لتزويد حلفائها يف منظمة معاهدة 
اأمني ي�صم دوال متاخمة الأفغان�صتان،  تكتل  االأم��ن اجلماعي، وهي 

باالأ�صلحة والعتاد الع�صكري باأ�صعار خا�صة منخف�صة.
اآ�صيا الو�صطى  ودعت رو�صيا التخاذ موقف م�صرتك مع حلفائها يف 
اأعقاب  اأفغان�صتان يف  اأمنية حمتملة من  تهديدات  ملواجهة  للتاأهب 
خروج القوات االأمريكية منها و�صيطرة حركة طالبان اخلاطفة على 

ال�صلطة هناك.

اإدارة  جمال�ض  يف  الن�صاء  اأن  االثنني  نتائجها  ُن�صرت  درا�صة  ك�صفت 
ب  اق��ل  ه��ي  روات���ب  يتقا�صني  املتحدة  اململكة  يف  ال��ك��ربى  ال�صركات 
%73 م��ن روات���ب ال��رج��ال، يف ف���ارق اأع��ل��ى بكثري م��ن ب��اق��ي �صوق 
لبور�صة  فوت�صي-100  موؤ�صر  يف  جمموعة  مديرة  العمل.تك�صب 
لندن ما متو�صطه 237 األف جنيه اإ�صرتليني �صنوًيا، وفًقا ملجموعة 

“نيو �صرتيت كون�صالتينغ غروب” اال�صت�صارية.
يتقا�صاه  ال���ذي  جنيه  ال875900  مبلغ  م��ن  بكثري  اأق���ل  وه���ذا 
يف  القائم  ذل��ك  مع  يتنا�صب  ال  االأج��ر  يف  الذكور.والفارق  نظراوؤها 
�صوق العمل يف اململكة املتحدة.مع االأخذ يف االعتبار جميع املوظفني، 
يتقا�صى الرجال يف املتو�صط %15،5 اأكرث من الن�صاء، وفًقا الأرقام 

2020 ال�صادرة عن املكتب الوطني لالإح�صاء.
اأن  ب��واق��ع  االإدارة  جمال�ض  يف  ال��روات��ب  يف  ال�صخم  ال��ف��ارق  ويف�صر 
على  التنفيذية،  املنا�صب  م��ن  ج��ًدا  حم���دوداً  ع���دًدا  ي�صغلن  الن�صاء 
التنفيذي  الرئي�ض  من�صب  ي�صغلون  ما  غالًبا  الذين  الرجال  عك�ض 
اأن  ا�صت�صارية من  �صركة  كارتر مديرة  امل��ايل.وحت��ذر كلري  املدير  اأو 
ا من  اأي�صً بل يحرمن  اأق��ل فح�صب  رات��ب  “الن�صاء ال يح�صلن على 

املنا�صب االأعلى اأجراً«.
االأج��ور ال  فاإن فارق  تنفيذية،  الن�صاء منا�صب  ت�صغل  وحتى عندما 
يزال �صخما. يف هذه احلالة، يتقا�صني ما يعادل 1،5 مليون جنيه 

مقابل 2،5 مليون للم�صوؤولني الذكور.

عوا�شم

اأثينا

لندن

مو�سكو

انطالق فعاليات منتدى اجلي�س 
اآرميا مبو�سكو

•• مو�شكو-وام:

انطلقت اأم�ض االأول يف مركز باتريوت للمعار�ض واملوؤمترات التابع للقوات 
امل�صلحة الرو�صية يف مدينة كوبينكا ب�صواحي العا�صمة الرو�صية مو�صكو و 
الدويل  التقتي  الع�صكري  املنتدى  فعاليات  الرو�صية  الدفاع  وزارة  برعاية 
 29 حتى  ي�صتمر  وال���ذي  ال�صابعة  بن�صخته   ”2021  - اآرم��ي��ا  “اجلي�ض 

اأغ�صط�ض اجلاري.
وذكرت اخلدمة ال�صحفية للكرملني اأنه ي�صارك يف فعاليات املنتدى الذي 
من  قطعة  األ��ف   12 الدولية  الع�صكرية  االأل��ع��اب  دورة  مع  بالتزامن  يقام 
الوطني  وح��دات اجلي�ض واحلر�ض  التي متثل  واملعدات احلربية  االأ�صلحة 

الرو�صي وقوات احلدود التابعة جلهاز االأمن الفيدرايل .
وتعر�ض رو�صيا خالل اأيام املنتدى والأول مرة عددا من االأ�صلحة الرو�صية 
IL-112V » و  “ اأح��دث طائرة نقل ع�صكرية من ط��راز  املتطورة منها 
5 اأط��ن��ان م��ن احل��م��ول��ة مب��ا يف ذل��ك اجل��ن��ود واملعدات  ال��ق��ادرة على نقل 
الع�صكرية، والتحليق يف خمتلف الظروف اجلوية واملناخية ب�صرعة ت�صل اإىل 
550 كلم �صاعة و درون “غروم” الرعد النفاث ال�صريع املخ�ص�ض لتنفيذ 
املهام القتالية والذي يبلغ وزنه االأق�صى عند االإقالع 7000 كيلوغرام و 
وزن االأ�صلحة والذخائر التي يحملها 2000 كيلوغرام و�صرعته الق�صوى 
1000 كيلومرت يف ال�صاعة و ارتفاع حتليقه 12 كيلومرتا و مدى عمله 
اآلية  ذات  امل��دى  الق�صرية  “�صو�صنا”  �صواريخ  ومنظومة  كيلومرت   700

العجالت وغريها .
و تت�صمن فعاليات املنتدى -الذي يعد واحدا من اأكرب معار�ض االأ�صلحة 
واملعدات الع�صكرية يف العامل - اقامة املوؤمترات امل�صرتكة وجل�صات احلوار 
و�صيتمكن   .. الت�صليح  و���ص��وؤون  بتقنيات  اخلا�صة  املوا�صيع  خمتلف  ح��ول 
اآخر االإجن��ازات الع�صكرية التي حققتها  �صيوف املنتدى من التعرف على 

�صناعة الدفاع الرو�صية واالأجنبية.

هجوم »زلة«.. �سيناريو تعطيل النتخابات الليبية با�ستخدام داع�س

•• عوا�شم-وكاالت

ل�صركات  ج���دي���د  م����ن  ال������ن������داءات  ت���ع���ال���ت 
قوانينها  لتطوير  واالت�����ص��االت  االإن��رتن��ت 
داع�ض  تنظيم  مت���دد  مل��ح��ا���ص��رة  ورق��اب��ت��ه��ا، 
على  الرقمية”  “خالفته  ع��رب  االإره���اب���ي 
االإن��رتن��ت، بعد ر���ص��د ت��ق��اري��ر دول��ي��ة زيادة 
االإلكرتوين  الف�صاء  ا�صتغالل  يف  ك��ف��اءت��ه 

لالنت�صار وجتنيد �صحايا جدد.

ال�����دويل، اخلمي�ض،  وح����ذر جم��ل�����ض االأم����ن 
االت�صاالت  “داع�ض”  ا�صتخدام  تزايد  من 
مثل  امل�صدر،  جمهولة  النقدية  واملعامالت 
بتكوين، خلدمة ن�صاطه، موؤكدا يف التقرير 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  ل����الأم����ني   13 ال������ 
التعاون  اأهمية  على  غوتريي�ض،  اأنطونيو 

الدويل وال�صراكات املبتكرة ملواجهته.
اإىل   2014 م��ن��ذ ظ���ه���وره  داع�������ض  وي��ل��ج��اأ 
و”تويرت”  “في�صبوك”  م��ث��ل  م��ن�����ص��ات 

وتوا�صله  ت���واج���ده  حل��ف��ظ  و”يوتيوب” 
والعراق  �صوريا  يف  اختنق  كلما  اأتباعه  م��ع 

وغريهما.
ن�صط  �صبكة  اأح��دث  هي  “ غيرت”  ومن�صة 

عليها فور اإطالقها ال�صهر املا�صي.
واأ�صارت و�صائل اإعالمية اأمريكية اإىل انت�صار 
مقاطع فيديو داع�صية ور�صد 250 ح�صابا 
للتنظيم وو�صوم تروج لالإرهاب منذ يوليو 

املا�صي.

اإل��ك��رتون��ي��ا �صعودا  وت��ب��اي��ن ت��واج��د داع�����ض 
 2020 وخ�����الل   ،2014 م��ن��ذ  وه��ب��وط��ا 
“�صاوند  تطبيقات  ع��ل��ى  ن�صط  و2021، 
وت���ام  ال�صيني”  اأم  ���ص��ي  و”بي  كالود” 
و”�صيغنال”  و”تليغرام”  الرو�صي”  ت���ام 
و”رامبل”؛  و”�صيالن�ض”  و”رينغ” 
املحادثة  على  واحتوائهم  املراقبة  ل�صعوبة 

ال�صرية والت�صفري.
للدرا�صات  االأه�����رام  مل��رك��ز  درا���ص��ة  واأ����ص���ارت 
اإىل  بالقاهرة،  واال�صرتاتيجية  ال�صيا�صية 
ا�صتغالل داع�ض مكوث النا�ض باملنازل ب�صبب 

كورونا، لتكثيف ن�صاطه.
ويو�صح الباحث يف �صوؤون اجلماعة االإرهابية 
اأن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  �صلطان  اأح��م��د 
“اخلالفة  داع�ض يعزز وجوده حتت م�صمى 
ويوزع جهوده االإلكرتونية على  الرقمية”، 
منا�صرين  ج��ذب  هدفها  االأوىل  جبهتني، 
من�صات  وت��د���ص��ني  املغلقة  املن�صات  ب��اإع��ادة 
 “ على تطبيق  “ نا�صر نيوز”  جديدة مثل 
تام تام” لن�صر اأخباره واالإ�صدارات الدعائية 

من �صور وفيديوهات.
توا�صله مع  تاأمني  الثانية هدفها  واجلبهة 
“اأفاق”  مثل  متخ�ص�صة  ب�صبكات  عنا�صره 
االإل��ك��رتون��ي��ة، و���ص��ن ه��ج��م��ات ه��اك��رز �صد 

مواقع اأمريكية واأوروبية، بح�صب �صلطان.
يف  ال��ب��اح��ث  ال�صميدعي،  جم��اه��د  وي��ر���ص��د 
ال�صاأن االأمني، اأن داع�ض ي�صتخدم االإنرتنت 
لنقل املعلومات الأع�صائه بالت�صفري، منوها 
اأي  املنفردة”،  “الذئاب  جتنيد  اإجادته  اإىل 

الذين نفذوا عمليات اإرهابية ب�صكل منفرد، 
واأ�ص�ض فرق تتحدث الفرن�صية واالإجنليزية 
وتو�صيل  ال��ت��ج��ن��ي��د،  ل��ت��و���ص��ي��ع  واالأمل���ان���ي���ة 

ال�صفرات الإبالغ االأوامر وطرق الهروب.
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  حديثه  يف  ويلفت 
على  ح�صاباته  يخ�ص�ض  التنظيم  اأن  اإىل 
اأخباره،  لن�صر  واإن�صتغرام  وتليغرام  تويرت 
يعد  بينما  للتجنيد،  في�صبوك  وي�صتخدم 
املعلومات  تبادل  من�صة   »BCM« تطبيق 
بعملة  االأم���وال  اإتاحته جمع  وال��رتوي��ج مع 

“البتكوين«.
االإن�صان  ال�����ص��وري حل��ق��وق  امل��ر���ص��د  واأف�����اد 
بتداول عمالت داع�ض عرب مكاتب ال�صرافة 
وجت����ار ال�����ص��اغ��ة ���ص��را ب��ني ال��ن�����ص��اء وبع�ض 
ب��ري��ف الرقة  ال��ر���ص��اف��ة  ب���ادي���ة  ال��ت��ج��ار يف 

ال�صورية،
الذهبي يف  الدينار  م��ن  اأ���ص��در عملة  واأن���ه   
ال��زور، وح�صر بيع النفط للتجار  ريف دير 

مقابلها.
�صلطان  ي�صدد  ال��ت��م��دد،  ه��ذا  مواجهة  وع��ن 
على �صرورة تظافر جهود املوؤ�ص�صات االأمنية 
واال�صتخباراتية، مع تخ�صي�ض وحدات ذات 
اخرتاقه  ملواجهة  عالية  تكنولوجية  كفاءة 

لواقع اأوروبية واأمريكية.
ع��ل��ى �صركات  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ���ص��ل��ط��ان  وي��ل��ق��ي 
وتويرت،  ف��ي�����ص��ب��وك  م��ث��ل  داع�������ض  ي�صتغلها 
م��ط��ال��ب��ا اإي����اه����ا ب��ت��ط��وي��ر اخل����وارزم����ي����ات 
اخلا�صة بها ملواكبة اأي تطور ي�صبق فيه هذا 

التنظيم.

بعد حما�سرته ميدانيا.. داع�س يفر اإىل »اخلالفة الرقمية«

اأوكرانيا حتجب عدة مواقع اإعالمية رو�سية  اإ�سراب جديد يعرقل حركة القطارات يف اأملانيا 
•• كييف-اأ ف ب

اأمرت اأوكرانيا بحجب عدة مواقع اإخبارية رو�صية بينها 
يف  “فيدومو�صتي”  اليومية  االقت�صادية  ال�صحيفة 
اإطار �صل�صلة جديدة من العقوبات �صد الدولة املجاورة، 

مما اأثار االحتجاج يف رو�صيا  اأم�ض االثنني.
هذه  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك�����راين  الرئي�ض  اأق���ر 
العقوبات مبر�صوم ن�صر االأحد م�صادقاً بذلك على القرار 

الذي اتخذه بهذا ال�صدد جمل�ض االأمن القومي.
ت�صتهدف العقوبات اجلديدة ع�صرات 
امل��ج��م��وع��ات ال��رو���ص��ي��ة مب���ا يف ذلك 
ُعدت  ال��ت��ي  “فيدومو�صتي”  ن��ا���ص��ر 
رو�صيا،  يف  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  م��رج��ع��ي��ة 
م���وال���و  ع���ل���ي���ه���ا  ي�������ص���ت���ويل  اأن  ق���ب���ل 
“مو�صكوف�صكي  و�صحيفة  الكرملني 
كوم�صوموليت�ض” الوا�صعة االنت�صار.

يتعلق  تف�صري  اأي  ت��ق��دمي  ي��ت��م  ومل 
بهذه  امل�صتهدفة  ال�صركات  باختيار 
عدة  كذلك  طالت  والتي  االإج���راءات 
باالنف�صاليني  ع��الق��ة  ع��ل��ى  م��واق��ع 

احتاد  رئي�ض  اأوك��ران��ي��ا.ن��دد  ���ص��رق  يف  لرو�صيا  امل��وال��ني 
بالقرار  �صولوفييف  ف��الدمي��ري  ال��رو���ض  ال�صحافيني 
و”ت�صفية”  ال��ت��ع��ب��ري  ان��ت��ه��اك حل��ري��ة  ب���اأن���ه  وو���ص��ف��ه 
لو�صائل االإعالم الرو�صية يف اأوكرانيا، وفق ما نقلت عنه 

وكالة اأنباء ريا نوفو�صتي االثنني.
كوم�صوموليت�ض”،  “مو�صكوف�صكي  حترير  رئي�ض  اأ�صار 
“لن  اأن هذه العقوبات  اإىل  بافيل غو�صيف، من جهته، 
بح�صب  �صحيفته،  ع��م��ل  ع��ل��ى  تاأثري”  اأي  ل��ه��ا  ي��ك��ون 

و�صائل اإعالم رو�صية.
اأوكرانيا  تتهم  ال���ذي  ال��ن��زاع  ان��دل��ع 
بدعمها  به  بالت�صبب  رو�صيا  والغرب 
االنف�صاليني يف �صرق البلد، بعد �صم 
مو�صكو �صبه جزيرة القرم االأوكرانية 

عام 2014.
وت���ب���ادل ال���ب���ل���دان م��ن��ذ ذل����ك احلني 
ف����ر�����ض ال����ع����دي����د م�����ن ال���ع���ق���وب���ات. 
عقوبات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اآخ�����ر  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
اخلارجية  وزي�����ر  اجل��م��ع��ة  رو����ص���ي���ة 
دانيلوف  واأوليك�صي  كوليبا  دميرتو 

�صكرتري جمل�ض االأمن القومي.

•• فرانكفورت-اأ ف ب

اأملانيا  يف  العامة  احل��دي��د  ال�صكك  �صركة  رك��اب  ي��واج��ه 
%75 من  اإلغاء  اإىل  اأدى  اإ�صراباً جديداً  بان  دويت�صه 
من  ال��رغ��م  على  الطويلة،  امل�صافات  ق��ط��ارات  رح���الت 
نقابة  اإىل  االأخ���رية  اللحظة  يف  االإدارة  قدمته  عر�ض 

ال�صائقني.
اأب��رز حم��اور البالد، حيث  اأح��د  يف حمطة فرانكفورت، 
مت اإلغاء عدد كبري من الرحالت، اأ�صارت لوحات املحطة 

اإىل ا�صطراب كبري يف حركة النقل.
املفاو�صات  التاأثري يف جمرى  املراد منه  االإ�صراب،  بداأ 
 17،00 ال�صاعة  عند  ال�صبت  االأج����ور،  ح��ول  اجل��اري��ة 
على  غرينت�ض(  بتوقيت   15،00( املحلي  بالتوقيت 
االثنني  نطاقه  يت�صع  اأن  قبل  الب�صائع،  نقل  م�صتوى 
ليطاول  غ(  ت   00،00( فجراً   02،00 ال�صاعة  عند 

ال�صبكة باأكملها على امتداد 48 �صاعة.
وتتوقع دويت�صه بان اأنرّ يعمل “نحو %25” فقط من 
قطارات امل�صافات الطويلة خالل يومي االإ�صراب، وهي 
لة يف االإ�صراب االأول قبل اثني  ن�صبة مماثلة لتلك امل�صجرّ

ع�صر يوماً.

وكذلك يف ما يتعلق بقطارات املقاطعات واملدن، اإذ تتوقع 
ال�صركة ت�صغيل %40 من اخلطوط املعتادة.

يف برلني، حيث ت�صبب االإ�صراب يف تعطيل و�صائل النقل 
قليل  وكان عدد  املركزية  املحطة  الهدوء يف  �صاد  العام، 
يحاول  مل  حيث  االأر���ص��ف��ة،  على  ينتظرون  النا�ض  من 

معظم امل�صافرين القدوم لركوب القطار.
بداأ االإ�صراب االأول بعد ت�صويت حاز ن�صبة تاأييد بلغت 
االإ�صراب  واأدى  ال��ن��ق��اب��ة.  اىل  املنت�صبني  ب��ني   95%
االأخ��ري اإىل عرقلة رح��الت كثري من امل�صافرين خالل 

اإجازاتهم ال�صيفية.
موظف”  اآالف  ت�صعة  م��ن  “اأكرث  اإنرّ  ال��ن��ق��اب��ة  وت��ق��ول 
ت��وق��ف��وا ع���ن ال��ع��م��ل، مب���ا يف ذل���ك ال�����ص��ائ��ق��ون وبع�ض 

املوظفني من القطاعات االأخرى.
حول  االأج��ور  مفاو�صات  ف�صل  بعد  احلركة  هذه  ن�صاأت 
التي  والنقابة  االإدارة  بني  املقبلة  اجلماعية  االتفاقية 
فردية  مكافاآت  و�صرف   1،4% بن�صبة  بزيادة  تطالب 
الزيادة  تبلغ  اأن  على  ي���ورو،   600 بقيمة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
بتخفي�ض  ال�����ص��ائ��ق��ون  ن���دد  ك��م��ا   .2022 يف   1،8%
يورو   50 مب��ق��دار  التكميلية  ال��ت��ق��اع��دي��ة  معا�صاتهم 

�صهرياً.

•• طرابل�س-وكاالت

اع������ت������رب حم�����ل�����ل�����ون ����ص���ي���ا����ص���ي���ون 
الهجوم  اأن  ل��ي��ب��ي��ون  وع�����ص��ك��ري��ون 
داع�ض  تنظيم  نفذه  ال��ذي  اجلديد 
يف ب���ل���دة زل�����ة، و����ص���ط ل��ب��ي��ي��ا، تقف 
ورائه دول وتنظيمات عاملية هدفها 
و”اإرباك”  االأوراق”،  “خلط 
اجلي�ض  وت�صتيت  الليبية،  ال�صاحة 
الوطني لتعطيل اإجراء االنتخابات 
موعدها،  يف  والربملانية  الرئا�صية 
على  ال��ربمل��ان  م��واف��ق��ة  بعد  خا�صة 
ان���ت���خ���اب ال���رئ���ي�������ض م���ب���ا����ص���رة من 

ال�صعب.
“زلة”  بلدة  ا�صتهداف  اأن  راأوا  كما 
الغني  الليبي  اجلنوب  بوابة  الأنها 
ات�صال  ونقطة  النفطية،  ب��ال��رثوة 
يف  االأخ��رى  االإرهابية  بالتنظيمات 

دول اجلوار.
الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ض  واأع���ل���ن 
اإرهابي  ل��ه��ج��وم  ت�����ص��دي��ه  االأح������د، 
ت��ف��ت��ي�����ض يف بلدة  ن��ق��ط��ة  ا���ص��ت��ه��دف 
زلة، اأ�صفر عن مقتل منفذ الهجوم 

املنتمي لتنظيم داع�ض االإرهابي.
ب��ا���ص��م اجلي�ض  امل��ت��ح��دث  وب��ح�����ص��ب 
امل�صماري،  اأح��م��د  الليبي،  الوطني 
بوابة  هاجم  داع�صيا  انتحاريا  ف��اإن 
حدوث  دون  مفخخة  ب�����ص��ي��ارة  زل���ة 
عنا�صر  يف  ب�����ص��ري��ة  خ�����ص��ائ��ر  اأي 
البوابة، فيما جنحت قوات اجلي�ض 
يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��ه��ج��وم االإره����اب����ي، 

واأ���ص��اب��ت منفذ ال��ه��ج��وم ال���ذي مت 
نقله اإىل امل�صت�صفى، وتويف هناك.

من جانبه، اأو�صح اخلبري الع�صكري 
ل��صكاي  ال��رته��وين،  حممد  الليبي 
االإرهابي  ال��ه��ج��وم  اأن  عربية  ن��ي��وز 
التابعة  التفتي�ض  ق���وات  مقر  على 
بلدية  يف  الليبية،  امل�صلحة  للقوات 
مهمة  ب���واب���ة  الأن���ه���ا  ج����اء  “زلة”، 
ورئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��ج��ن��وب ال��ل��ي��ب��ي، حيث 
ي�صعى التنظيم االإرهابي بدعم من 
جماعة االإخوان االإرهابية لتفجري 

الو�صع وزعزعة اجلنوب.
االنتحاري  ف���اإن  ال��رته��وين  ووف���ق 
ي�صكل  م��ا  وه��و  اجلن�صية،  ���ص��وداين 
داع�ض  ن�صاط  ل��ع��ودة  اإن����ذار  ج��ر���ض 
ب���ل���د على  ك����ل  ي��ع��ت��م��د يف  )ال�������ذي 
ليبيا  يف  االأوراق  خللط  جن�صيات( 
وخ��ا���ص��ة يف اجل��ن��وب، وال��ه��دف هو 
ت��ع��ط��ي��ل االن���ت���خ���اب���ات، م��ن��ب��ه��ا اإىل 
لتنظيم  م��ت��زاي��دا  ن�صاطا  هناك  اأن 
على  االإره��اب��ي  الهجوم  قبل  داع�ض 

زلة.
ر باأن الهجوم الذي نفذه داع�ض  وذكَّ
ا�صتهدف  ك����ان   2021 ي��ون��ي��و  يف 
الواقعة  املازق”  “مفرق  ب���واب���ة 
البالد،  جنوب  �صبها  مدينة  �صمال 
ب�����ص��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة، م���ا اأ����ص���ف���ر عن 
مقتل �صابطني، اأحدهما اآمر جهاز 
ا�صتهدف  ك��م��ا  اجل���ن���ائ���ي،  ال��ب��ح��ث 
 ،2021 ه��ج��وم اره��اب��ي يف ي��ول��ي��و 
اجلفرة  يف   ”128 “اللواء  م��ق��ر 

و�صط ليبيا.
اأ�صار ع�صو جمل�ض  �صابق  وقت  ويف 
االأمن  جلنة  وع�صو  الليبي  النواب 
ال���ت���ك���ب���ايل، على  ال����ق����وم����ي، ع���ل���ي 
داع�ض  تنظيم  اأن  اإىل  “في�صبوك”، 
اخلطاطبة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ن�����ص��ط 
بتوافق من  ال��زاوي��ة،  ويف  ب�صرباتة 

تنظيم االإخوان.
“اأن�صار  عنا�صر  اأن  اإىل  لفت  كما 
القادمني  وال��دواع�����ض  ال�صريعة” 
ر�صميا  م��ق��را  ميتلكون  تون�ض  م��ن 
طرابل�ض،  غ��رب  ج��ن��زور،  مدينة  يف 
الزاوية  مدينة  ميلي�صيات  وت��وف��ر 

احلماية الرئي�صة له«.
واأو�صح الرتهوين اأن هناك خمطط 
على  م��ت��ع��ددة،  اأط����راف  وراءه  تقف 
االنتخابات  لتعطيل  تركيا،  راأ�صها 
دي�صمرب   24 يف  ع���ق���ده���ا  امل����ق����رر 

املقبل.
الليبي  اجلي�ض  اأن  بعد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
جن���ح خ����الل االأ����ص���ه���ر امل��ا���ص��ي��ة يف 
وجنوب  و����ص���ط  يف  االأم������ن  ف���ر����ض 
ليبيا، عقب اإعالن اجلي�ض الوطني 
“ باجلنوب  “رمال  منطقة  الليبي 
ع�صكرية،  عمليات  منطقة  الليبية 
ب������ه������دف م�����واج�����ه�����ة اجل�����م�����اع�����ات 

وفق  الليبي،  اجلنوب  يف  االإرهابية 
املحلل الع�صكري.

ير�صد  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����ض  اأن  وت��اب��ع 
ن�������ص���اط اجل����م����اع����ات االإره����اب����ي����ة، 
اأي  ل���واأد  ا�صتباقية  �صربات  وينفذ 
حت����رك ي�����ص��ت��ه��دف زع���زع���ة االأم����ن 

واالنتخابات.
و�صبق اأن قال تقرير موؤ�صر االإرهاب 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال�����ص��ادر عن 
موؤخرا،  بالقاهرة  ماعت  موؤ�ص�صة 
نقاط  ع���ن  “يبحث  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإن 
وعينه على  ارتكاز بديلة يف ليبيا”، 

الهالل النفطي.

ال�سحة العاملية 
ل ت�ستطيع نقل 

اإمدادات طبية اإىل 
اأفغان�ستان 

•• جنيف-رويرتز

العاملية   ال�����ص��ح��ة  منظمة  ق��ال��ت 
من  طن   500 اإن  االثنني  اأم�ض 

االإمدادات الطبية، 
ت�صمل معدات جراحية وعالجات 
االأطفال  عند  الرئوي  لاللتهاب 
ت�صليمها  امل������ق������رر  م������ن  ك��������ان 
الأف���غ���ان�������ص���ت���ان ه�����ذا االأ�����ص����ب����وع، 
املفرو�صة  القيود  ب�صبب  تعطلت 

على مطار كابول.
يف  همام  اإينا�ض  املتحدثة  وقالت 
االإلكرتوين  بالربيد  اأر�صل  بيان 
)االإم�������دادات(  “كانت  ل���روي���رتز 
املقرر  م����ن  وك�����������������ان  ج��������������������اه��زة 
ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا الأف���غ���ان�������ص���ت���ان ه���ذا 

االأ�صبوع. 
املطار  اإغ�����الق  وب���ع���د  االآن  ل��ك��ن 
اأمام الرحالت التجارية، مل يعد 

با�صتطاعتنا اإدخالها«.
ت���دع���و  امل����ن����ظ����م����ة  اأن  وذك�����������رت 
اإىل حتويل  ال��ف��ارغ��ة  ال��ط��ائ��رات 
تخزن  ح��ي��ث  دب���ي  اإىل  م�����ص��اره��ا 
اللتقاط  ال�����ص��ح��ن��ات،  امل��ن��ظ��م��ة 
االإم���دادات يف طريقها لنقل من 

يتم اإجالوؤهم من البالد.

•• القد�س-اأ ف ب

تلقيح طلبة  االث��ن��ني عزمها  اأم�����ض  اإ���ص��رائ��ي��ل   اأعلنت 
الدرا�صي  العام  وافتتاح  كورونا  فريو�ض  �صد  املدار�ض 
اأعداد  ارت��ف��اع  رغ��م  املقبل  االأ�صبوع  املحدد  موعده  يف 
تطعيم  “�صيتم  بيان  يف  احلكومة  االإ���ص��اب��ات.وق��ال��ت 
الدوام  �صاعات  خ��الل  امل��در���ص��ة  �صاحات  يف  التالميذ 
ب�صرط موافقة الوالدين” موؤكدة اأن الدرا�صة �صتبداأ 

يف االأول من اأيلول-�صبتمرب املقبل.
امل��دار���ض وال��ع��ودة اإىل  اإغ��الق  اإ�صرائيل جتنب  حت��اول 
ان  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ج��رب��ة  واأن  خ��ا���ص��ة  ال��وج��اه��ي  التعليم 
نف�صية  مب�صكالت  ت�صببا  ُبعد  عن  والتعليم  االإغ���الق 

واجتماعية للطالب.وكانت الدولة العربية قد �صرعت 
اأواخر كانون االأول-دي�صمرب يف حملة تلقيح �صاعدتها 
على خف�ض معدالت االإ�صابة ب�صكل كبري، لكن االأمور 
انقلبت مع بدء انت�صار املتحورة دلتا ال�صديدة العدوى 
التي دفعت ال�صلطات ال�صهر املن�صرم اإىل اإعادة فر�ض 
م��ع خماوف  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و،  رفعها يف  بعد  ال��ق��ي��ود 
من اإغ��الق راب��ع خ��الل ف��رتة االأع��ي��اد اليهودية التي 
الدولة  املقبل.و�صجلت  اأيلول-�صبتمرب  يف  ت�����ص��ادف 
املا�صية  والع�صرين  االأرب���ع  ال�صاعات  خ��الل  العربية 
6467 اإ�صابة جديدة بالفريو�ض ومت اإدخال 1142 

م�صابا اإىل امل�صت�صفى.
تزيد  الذين  االأط��ف��ال  بتطعيم  فعليا  اإ�صرائيل  ب��داأت 

امل�����ص��اد للفريو�ض  ب��ال��ل��ق��اح  ���ص��ن��ة   12 اأع��م��اره��م ع��ن 
ممن  امل��ئ��ة  يف   30 ح�صول  اإىل  االإح�صائيات  وت�صري 
ت����راوح اأع��م��اره��م ب��ني 12 و15 ع��ل��ى ج��رع��ت��ني من 
اللقاح.و�صي�صتوجب على الطلبة الذين تقل اأعمارهم 
اإجراء  على  الوالدين  موافقة  تقدمي  عاما   12 عن 

اختبار االأم�صال يف اليوم االأول من العام الدرا�صي.
فيها  ترتفع  التي  امل��دن  يف  الثانوية  ال�صفوف  يف  اأم��ا 
70 يف  العدوى ف�صيتم احلر�ض على تلقيح  معدالت 
بعد عرب  التعليم عن  اإىل  العودة  اأو  الطلبة  املئة من 
اأع�����ص��اء احل��ك��وم��ة حملة  االإن��رتن��ت.وي��ع��ار���ض بع�ض 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���رة  لكن  امل��دار���ض  يف  التطعيم 
يفعات �صا�صا بيتون كانت قد ادعت يف متوز-يوليو اأن 

اأترابهم للح�صول  الطلبة قد ي�صعرون بال�صغط من 
باخلطة  ال��وزي��رة  اأ���ص��ادت  االإثنني  التطعيم.لكن  على 
عرب تويرت وكتبت “افتتاح العام الدرا�صي اأمر حيوي 

ال�صتقرار الطلبة وحالتهم النف�صية«.
واأكد رئي�ض جلنة احلملة الوطنية ملكافحة الفريو�ض 
اأنه  ران بالي�صر عرب االإذاعة العامة االإ�صرائيلية على 

“بالطبع لن يكون من املمكن منع العدوى متاما«.
اإ���ص��رائ��ي��ل االأح����د اخ��ت��ب��ار االأج�����ص��ام امل�صادة  اأط��ل��ق��ت 
بهدف  ع�صر  الثاين  اإىل  الثالث  عامهم  يف  لالأطفال 
احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح���ول ع���دد غ��ري املطعمني 
ال�صغار الذين طوروا مناعة �صد فريو�ض كورونا قبل 

انطالق العام الدرا�صي اجلديد.

اإ�سرائيل تلقح طلبة املدار�س جتنبا لالإغالق 
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عربي ودويل
الأمريكية تيني�سي  يف  »كارثية«  في�سانات  جراء  قتياًل   16

•• وا�شنطن-اأ ف ب

خلرّفت في�صانات “كارثية” 16 قتياًل على 
االأقل يف تيني�صي ح�صبما اأعلنت  اأم�ض االأول 
يف  اجلنوبيرّة،  ال��والي��ة  ه��ذه  �صلطات  االأح���د 
وقت اأفادت و�صائل اإعالم حملية باأنرّ ع�صرات 

االأ�صخا�ض ال يزالون مفقودين.
خدمات  و�صفتها  اأم��ط��ارا  تيني�صي  و�صهدت 
“تاريخية”،  باأنها  املحلية  اجلوية  االأر�صاد 

وقد اأدت اإىل ح�صول في�صانات مميتة.
ال���ط���وارئ يف  اإدارة  ق��ال��ت وك��ال��ة  ب��ي��ان،  ويف 

الوالية اإن “اإدارة ال�صحة يف والية تيني�صي 
متكنت من تاأكيد وجود 16 �صحية” جراء 
اأحوال الطق�ض يف مقاطعة همفريز، حمذرة 

من اأن احل�صيلة موقتة وقد ترتفع.
و43   22 ب��ني  “ما  اأن  ال��وك��ال��ة  واأ���ص��اف��ت 
���ص��ن��ت��ي��م��رتا م���ن االأم���ط���ار ���ص��ق��ط��ت يف هذه 
 6 ف���رتة  خ���الل  تيني�صي  ب��و���ص��ط  امل��ن��ط��ق��ة 
وا�صفة الفي�صانات  �صاعات �صباح ال�صبت”، 
وقد ا�صتمر �صوء االأحوال  “كارثية”.  باأنها 

اجلوية حتى الليل.
وقال  اأخ���رى.  ث��الث مقاطعات  ت��اأث��رت  كما 

البيان اإن هناك عمليات تنظيف جارية واإن 
املنطقة  يف  وال��ط��رق  اجل�صور  من  “العديد 

املت�صررة ما زالت مغلقة«.
زار  تيني�صي  اإن حاكم والية  الوكالة  وقالت 

املوقع بعد ظهر االأحد.
وال يزال هناك ع�صرات االأ�صخا�ض املفقودين 
وفًقا ل�صحيفة “ذا تيني�صيان” املحلية التي 

اأفادت من جهتها بوجود 21 قتيال.
وقال رئي�ض بلدية مدينة ويفريل الواقعة يف 
مقاطعة همفريز، ملحطة التلفزيون املحلية 
اإن “االأمر كان تقريبا  “دبليو.كاي.اآر.اإن”، 

بنف�ض �صرعة االإع�صار. و�صفه اأحدهم باأنه 
واأظهرت �صور �صيارات مقلوبة  موجة مد”. 

و�صوارع يغطيها الطني.
واأع����رب ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن يف 
موؤمتر �صحايف االأحد عن “تعازيه احلارة”، 
“م�صتعدة لتقدمي  اأن احلكومة  اإىل  م�صريا 

امل�صاعدة«.
وك��ت��ب ال��ن��ائ��ب ع���ن ال���والي���ة م����ارك غرين 
مع  “�صلواتنا  ت��وي��رت  ع��ل��ى  االأح����د  ���ص��ب��اح 
املت�صررين من  �صكان والية تيني�صي  جميع 

الفي�صانات التاريخية«.

العلم الأفغاين اأداة مقاومة يف وجه راية طالبان 
•• كابول-اأ ف ب

ا�صتمرت  بعد حرب  اإىل احلكم  العائدة  حت��اول حركة طالبان 
ع�صرين عاما، فر�ض �صلطتها من خالل كل االأدوات املتوافرة 
ل��دي��ه��ا مب��ا يف ذل���ك راي��ت��ه��ا.م��ن��ذ دخ��ول��ه��ا ك��اب��ول يف 15 اآب/

املقاتلون  ف��ر���ض  خ��اط��ف،  ع�صكري  ه��ج��وم  خ��ت��ام  يف  اغ�صط�ض 
الر�صمية  االإدارات  ك��ل  على  علمهم  املتطرفون  االإ�صالميون 
كذلك  احلركة  الع�صكرية.واتهمت  واملن�صاآت  ال�صرطة  ومراكز 
االأفغاين  الوطني  بالعلم  لوحوا  اأ�صخا�ض  من  اقت�صت  باأنها 
اأنها  الوطني، مع  بال�صعار  واملزين  االأ�صود واالأحمر واالأخ�صر 

مل ت�صدر اأي بيان ر�صمي بهذا ال�صاأن.ويوم االأحد عر�ض باعة 
يف كابول راية حركة طالبان البي�صاء التي ُخطت عليها ال�صهادة 
وا�صم نظامهم الر�صمي وهو اإمارة اأفغان�صتان االإ�صالمية.وقال 
اأحد هوؤالء الباعة ويدعى اأحمد �صكيب وهو طالب يف اقت�صاد 
لوكالة فران�ض بر�ض “هدفنا هو ن�صر علم االإمارة االإ�ٍصالمية 
يف كل مكان يف اأفغان�صتان”   دون اأن يو�صح اإن كان من اأن�صار 
اأم ال.وق��د ن�صر اخلوف م�صهد مقاتلي طالبان  حركة طالبان 
على اآلياتهم وهم يرفعون الراية البي�صاء يف نفو�ض االأفغان يف 
االأ�صابيع االأخرية مع تقدم احلركة ال�صريع يف املناطق الريفية 
�صيطرت احلركة على منطقة  اإن  الكربى.فما  امل��دن  ثم  ومن 

جديدة كانت ت�صارع اإىل رفع رايتها بدال من علم اأفغان�صتان.
اأذهانهم  �صاخ�صة يف  ت��زال  ال  الذين  ال�صكان  ج��زءا من  ان  اإال 
ذكرى نظام طالبان الوح�صي خالل فرتة حكمهم االأوىل بني 
1996 و2001، ويخ�صون عودتهم اإىل ال�صلطة جمددا، بات 

يعد رفع العلم الوطني نوًعا من املقاومة.
فقد جازف الكثري من االأفغان بالنزول اإىل �صوارع كابول ومدن 
كبرية اأخرى حاملني العلم الوطني يف االأيام االأخرية وال �صيما 
اخلمي�ض املا�صي يف الذكرى الثانية بعد املئة ال�صتقالل البالد. 
م����راأى م��ن عنا�صر م��ن حركة  ع��ل��ى  ذل���ك  ف��ع��ل بع�صهم  وق���د 

طالبان.

•• الفجر - تون�س

احلكومة  رئي�ض  عزلت  التي  �صهر  م��دة  اال�صتثنائية  التدابري  اإع��الن  بعد 
وجمدت الربملان، بات على الرئي�ض التون�صي قي�ض �صعيد الك�صف عن نواياه 

وبرناجمه للمرحلة القادمة بحلول يوم االأربعاء على اأبعد تقدير.
ة ال�صهر التي  وقد اأكدرّ اأ�صتاذ القانون الد�صتوري عبد الرزاق املختار، اأنرّ مدرّ
التدابري  لتنفيذ   ،2021 يوليو   25 ي��وم  التون�صي  الرئي�ض  عنها  اأعلن 

اال�صتثنائية تنق�صي اليوم الثالثاء. 
على  الثانية  فقرته  يف  ين�ض  الد�صتور  من   80 الف�صل  اأنرّ  املختار،  وب��نيرّ 
لدواليب  العادي  ال�صري  ع��ودة  تاأمني  اإىل  التدابري  تهدف هذه  اأن  “يجب 
انعقاد  ح��ال��ة  ال�صعب يف  ن���واب  وُيعترب جمل�ض  االآج����ال،  اأق���رب  يف  ال��دول��ة 
دائم طيلة هذه الفرتة، ويف هذه احلالة ال يجوز لرئي�ض اجلمهورية حلرّ 
ال�صعب كما ال يجوز تقدمي الئحة لْوم �صدرّ احلكومة وبعد  جمل�ض نواب 
ذلك،  بعد  وق��ت  ك��ل  ال��ت��داب��ري، ويف  ه��ذه  �صريان  على  يوما  ُم�صيرّ ثالثني 
ال�صعب  ن���واب  جمل�ض  رئي�ض  م��ن  بطلب  ال��د���ص��ت��وري��ة  املحكمة  اإىل  يعهد 
عدمه،  من  اال�صتثنائية  احلالة  ا�صتمرار  يف  البُترّ  اأع�صائه  من  ثالثني  اأو 
وت�صرح املحكمة بقرارها عالنية يف اأجل اأق�صاه خم�صة ع�صر يوما، وُينهى 
يف  بيانا  اجلمهورية  رئي�ض  ويوجه  اأ�صبابها،  ب��زوال  التدابري  بتلك  العمل 
واأ�صار املختار اإىل اأنرّ اأجل ال� 30 يوما ال��واردة يف هذا  ذلك اإىل ال�صعب”، 
ا�صتمرارية  يف  للبترّ  الد�صتورية  املحكمة  تعهيد  اآج��ال  بها  ُيق�صد  الف�صل، 
احلالة اال�صتثنائية من عدمها، وال تعني التدابري اال�صتثنائية التي اأعلن 
عنها الرئي�ض يوم 25 يوليو املا�صي، والتي مُيكن اأن تكون ب�صكل متوا�صل 

تها 30 يوما. وتفوق ُمدرّ
ال�صهر التي حددرّها قي�ض �صعيد تعلقت فقط بتجميد  ة  اأج��ل م��درّ اأن  وب��نيرّ 
اإج��راءات احل�صانة وتويل  عمل واخت�صا�صات املجل�ض النيابي، ومل ت�صمل 
وهي  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  مب�����ص��اع��دة  التنفيذية  ال�صلطة  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 

اإجراءات مل حُتدد بزمن.
اأنرُّه يف ظل غياب املحكمة الد�صتورية، ال جمال للبترّ يف  واأ�صار املختار اإىل 
ا�صتمرار احلالة اال�صتثنائية من عدمه، وال�صوؤال املطروح اليوم هل مُيكن 

التوجه للق�صاء االإداري يف هذه احلالة؟ 
واعترب اأ�صتاذ القانون الد�صتوري عبد الرزاق املختار، اأنرّ قي�ض �صعيرّد معنٌي 
ورة عدم  فقط، مب�صاألة جتميد عمل واخت�صا�صات املجل�ض النيابي، ويف �صُ
د الفرتة املعلن عنها، فاإنرّ الربملان �صيعود اآليا للعمل،  وجود اأمٍر جديد مُيدرّ
ا�صتثنائي جديد، �صيتوا�صل قرار جتميد الربملان،  ويف حال �صدور تدبري 

ة.  دة مبدرّ وبالن�صبة لبقية االإجراءات الواردة يف بالغ 25 يوليو غري حُمدرّ
ُي��ن��ظ��م التدابري  واأ����ص���ار امل��خ��ت��ار اإىل ع���دم ���ص��دور اأم���ر ج��دي��د اإىل ال��ي��وم، 
اال�صتثنائية التي حترّمتها الظروف وُتْرفع بزوال اأ�صبابها، وعليه فاإنرّ تقدير 
ة املطلوبة �صيعود مطلقا اإىل رئا�صة اجلمهورية، وهو اأمٌر لن يت�صمن  املُدرّ

االإجراءات فقط بل �صيقوم بتنظيمها، ح�صب تعبريه

ال�شيناريوهات الربع
حني يرى الكاتب واملحلل ال�صيا�صي علي الاليف، يف مقال حتليلي، ان االمر 

لن يخرج عن 4 �صيناريوهات حددها كالتايل: 
 1 – ال�صيناريو االأول: وهو العودة اىل مربع ما قبل 25 يوليو اأي عرب 
ا�صتئناف العمل الربملاين وت�صمية رئي�ض حكومة مكلف واالعالن �صمنيا 
معاملها،  بقية  لر�صم  جلنة  اأو  ح���وار  ف��ري��ق  ت�صكيل  اأو  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ع��ن 
لرئي�ض  خطاب  ع��رب  ذل��ك  ع��ن  االإع���الن  وتفا�صيل  مقدمات  تختلف  وق��د 
األفاظ  وم��ن حيث  ال��ع��ام��ة  امل��وج��ه��ات  م��ن حيث  �صعيد  قي�ض  اجل��م��ه��وري��ة 
وعبارات اخلطاب وحتميل م�صوؤوليات فيه لهذه االأط��راف او تلك واأي�صا 
الطريق  خارطة  مراحل  اأوىل  يف  ملن�صبه  احل��ايل  ال��ربمل��ان  رئي�ض  م��غ��ادرة 

)وباختيار ورغبة �صخ�صية منه.
لع�صرة  الربملان  االإع��الن عن متديد جتميد  الثاين: وهو  –ال�صيناريو   2

ب��اع��ت��ب��ار ان  مل���دة �صهر ك��ام��ل  اأو  اأي����ام 
بعقد  له  ال�صماح  ورمب��ا  الربملانية  العطلة  �صمن  هو  اأ�صال  �صبتمرب  �صهر 
جل�صة امل�صادقة على احلكومة اجلديدة ح�صريا )وهو اأمر م�صتعبد �صمن 
بتن�صيق  بعينها  �صخ�صية  تكليف  �صيتم  احلالة  ه��ذه  ويف  ال�صيناريو(  ه��ذا 

العمل احلكومي.
–ال�صيناريو الثالث: وهو غلبة فكرة تنزيل م�صروع الرئي�ض ولو جزئيا   3

مبا يعني اأحد امكانيتني اأو كالهما معا:
االإع��الن عن تنظيم موؤقت لل�صلط و�صن مرا�صيم طيلة فرتة   •

�صت اأ�صهر اأو اأقل…
خو�ض معارك حل بع�ض اأحزاب ومنظمات وجمعيات واإجراءات   •

ا�صتثنائية اأخرى ال يعلم فحواها اال الرئي�ض …
االأم��ور اىل ما ال ميكن  اأن تتطور  الرابع واالأخ���ري: وه��و  –ال�صيناريو   4
توقعه اأو انتظاره بناء على تطورات غري مرتقبة او ي�صتحال توقعها �صواء 
يف االإقليم او يف الداخل التون�صي يف هذا االجتاه اأو ذلك وهي و�صعيات ال 
ميكن ال توقعها نظريا وال ميكن فهمها وفهم ابجدياتها من حيث كنهها 

االأمني وال�صيا�صي.

د�شتور �شغري
�صتلجاأ اىل متديد  الرئا�صة  ان  املحللني  اأخ��رى من  ت��رى جمهرة  يف حني 
عن  �صتعلن  الزمن  ت�صابق  عنه  االع��الن  قبل  ولكنها  اال�صتثنائية  الفرتة 
الداخلية  العقبات  من  جملة  جتاوز  بهدف  ال�صغري.  والد�صتور  احلكومة 
العمل  ت��ع��ل��ي��ق  ع���ن  اوال  “االعالن  ه���و  امل��ن��ت��ظ��ر  وب���ال���ت���ايل،  واخل���ارج���ي���ة. 
‘د�صتور  العمومية  لل�صلطة  موؤقت  نظام  عن  واالع���الن   2014 بد�صتور 
الإدارة  اأداة  �صيكون  ال��ذي  ‘نظام احلكم’  الرئي�ض  ينزل  مبقت�صاه  �صغري’ 
الفريق  اع�صاء  وباقي  االأول’  ‘الوزير  هوية  عن  الك�صف  والحقا  املرحلة، 

احلكومي«.

وي�صري هوؤالء اىل انه “من خالل الت�صريحات ال�صابقة للرئي�ض وما ي�صرب 
ا�صتكمال �صياغة  ان للرئي�ض فريق عمل اقرتب من  من كوالي�ض قرطاج 
ال�صيا�صي يف  للنظام  تعديال  �صيحمل  الن�ض  وان هذا  ال�صغري’  ‘الد�صتور 
الذي  اجلمهورية  رئي�ض  بيد  التنفيذية  ال�صلطة  تتوحد  مبوجبه  تون�ض، 

يعني وزيرا اوال وباقي الفريق احلكومي.
 تن�صاف اإىل ذلك حتديد كيفية ح�صم م�صري الربملان الذي بات جزءا من 
باأنه ال رجوع  تفيد  وما قدمته من معطيات  الرئا�صة  ت�صور  املا�صي وفق 
للموؤ�ص�صة الت�صريعية، وهذا بدوره �صيكون جزء من اخلارطة التي �صتقدم 

والتي �صتنقل فيه �صالحية ا�صدار القوانني واملرا�صيم اىل الرئي�ض«.

املطالبة بتو�شيح
هذا وطالبت رئي�صة احلزب الد�صتوري احلر عبري مو�صي، رئي�ض اجلهورية 
كل  اأن  معتربة  املقبلة،  املرحلة  برنامج  ح��ول  وا�صح  بخطاب  �صعيد  قي�ض 
االإجراءات واللقاءات والتعيينات واالإعفاءات والزيارات التي متت بعد 25 

يوليو متت يف كنف الغمو�ض.
املرحلة  اأن  رئي�ض اجلمهورية، وهل  يا  الغمو�ض  ‘ ملاذا هذا  وقالت مو�صي 
القادمة �صيقع التعامل خاللها مع التون�صيني بهذه ال�صبابية اأم ال؟ ودعت 
الوفود  مع  اللقاءات  فحوى  تو�صيح  اىل  احل��ر  الد�صتوري  احل��زب  رئي�صة 

الدبلوما�صية االأجنبية،
 وتو�صيح ان كان هناك تدخل يف ال�صيادة الوطنية.

بال�صيادة  تلعبوا  ال  املحاور  �صراع  يف  نف�صها  تون�ض  ت�صع  اأن  ح��ذار  وقالت 
الوطنية وال تقاي�صونا بني اخلبز وال�صيادة الوطنية.

نعي�صها  التي  الغيبوبة  من  االآن  من  �صي�صتفيقون  التون�صيني  اأن  واأ�صافت 
مطالبة باإعالن اإجراءات تعيد مناخ الثقة يف اال�صتثمار.

اأكرب  ال�صفر على رجال االأعمال، قائلة ان ذلك يعد  وانتقدت مو�صي منع 
ر�صالة �صلبية للعامل.

مهلة ال�شهر تنتهي اليوم:

تون�س: تعددت ال�سيناريوهات... والقرار عند الرئي�س

بريطانيا جتلي 5700 �سخ�س من اأفغان�ستان 
•• لندن-اأ ف ب

اأج���ل���ت امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة اأك�����رث م���ن 5700 
اأعلنت  ح�����ص��ب��م��ا  اأف���غ���ان�������ص���ت���ان  م����ن  ���ص��خ�����ض 
جهودها  ت�صاعف  التي  الربيطانية  احلكومة 
القوات  ان�صحاب  قبل  العملية  ه��ذه  لت�صريع 
اإن  ب��ي��ان  ال��دف��اع يف  االأم��ريك��ي��ة.وق��ال��ت وزارة 
 5725 اإج��الء  اأتاحت  جُتريها  التي  العملية 
 3100 من  اأك��رث  بينهم  كابول،  من  �صخ�صا 
يف  انطالقها  منذ  وذل��ك  وعائالتهم،  اأفغاين 
13 اآب/اأغ�صط�ض.واإ�صافة اإىل االأفغان الذين 

مت  امل��ت��ح��دة،  اململكة  حل�صاب  حملًيا  يعملون 
اململكة  ورعايا  دبلوما�صيني  موظفني  اإج��الء 
الع�صكري  ال�����ص��اب��ط  اأخ���رى.وو����ص���ف  ودول 
اأكرث  يقود  الذي  بالن�صفورد  دان  الربيطاين 
“يف  باأنها  املهمة  ك��اب��ول،  األ���ف ج��ن��دي يف  م��ن 

منتهى التعقيد وتتطلب” جهدا.
تواجهها  التي  املروعة  “ال�صعوبات  اإن  وق��ال 
املطار  اإىل  ال��و���ص��ول  واالأف������راد يف  ال��ع��ائ��الت 
اخلطوط  يف  ون�������ص���ائ���ي  ورج�������ايل  وا����ص���ح���ة، 
االأمامية راأوا و�صهدوا بع�ض امل�صاهد املفجعة«.
لت�صريع  ج��ه��ودن��ا  ن�����ص��اع��ف  “اإننا  واأ����ص���اف 

حيث  اأك��رث �صعفا”،  ودع��م من هم  العمليات 
يومًيا  امل��ي��اه  م��ن  ل��رت  األ���ف   30 تو�صيل  يتم 
وتوزيع  �صخ�ض  اآالف  خلم�صة  غ��ذاء  وتوفري 
حفا�صات وحليب لالأطفال ومنتجات �صحية.
املطار  م��ن  بالقرب  ال��ع��ائ��الت  اآالف  وتتجمع 
ال���دويل يف حم��اول��ة مل��غ��ادرة ال��ب��الد بعد تويل 
طالبان ال�صلطة يف 15 اآب/اأغ�صط�ض. وقالت 
اإن  وزارة ال��دف��اع ال��ربي��ط��ان��ي��ة ���ص��ب��اح االأح����د 

�صبعة اأفغان قتلوا يف تدافع قرب املطار.
الذي  النهائي  املوعد  قبل  ينفد  الوقت  وب��داأ 
قواتها  الن�صحاب  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  ح��ددت��ه 

من اأفغان�صتان يف 31 اآب/اأغ�صط�ض.
ال��زم��ن��ي ال�صيق  ويف م��واج��ه��ة ه���ذا اجل����دول 
وال�����ظ�����روف ال�������ص���ع���ب���ة، ق�����ال وزي������ر ال���دف���اع 
اأون  “ميل  ل�صحيفة  واال����ض  ب��ن  الربيطاين 
على  �صيح�صلون  االأم��ريك��ي��ني  اإنرّ  �صنداي” 
“كل الدعم” من الربيطانيني اإذا بقوا لفرتة 

اأطول.
طلبات  ل���در����ض  م���راك���ز  اأن  اإىل  اأ�����ص����ار  ك��م��ا 
يف اأماكن  االإجالء �صُتقام “خارج اأفغان�صتان”، 
باملنطقة.وحتدث بن واال�ض االأحد مع نظريه 
اأو�صنت، ح�صبما قالت وزارته  االأمريكي لويد 
التي اأكدت اأن “عملية االإجالء �صتتوا�صل ما 
بالتن�صيق  بذلك  ت�صمح  االأمنية  احلالة  دامت 

مع �صركائنا االأمريكيني«.
الذي  راب  دوم��ي��ن��ي��ك  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اأم����ا 
اإج�����ازة يف  ب��ق��ائ��ه يف  ان��ت��ق��ادات ب�صبب  ط��ال��ت��ه 
ك��اب��ول ت�صقط يف  ك��ان��ت  ك��ري��ت بينما  ج��زي��رة 
اأي��دي طالبان، فتحدث من جهته مع نظريه 

االأمريكي اأنتوين بلينكن.
واأع���ل���ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين بوري�ض 
ال�صبع  ق���ادة جم��م��وع��ة  اأن  االأح����د  ج��ون�����ص��ون 
االإنرتنت  ع��رب  الثالثاء  اجتماعا  �صيعقدون 

لبحث الو�صع يف اأفغان�صتان.
وق���ال ج��ون�����ص��ون ال���ذي ت��رتاأ���ض ب���الده حاليا 
وك��ن��دا والواليات  )اأمل��ان��ي��ا  ال�����ص��ب��ع  جم��م��وع��ة 
واململكة  واليابان  واإيطاليا  وفرن�صا  املتحدة 
تعمل  اأن  االأ�صا�صي  “من  تغريدة  يف  املتحدة( 
اإجالء  عمليات  ل�صمان  معا  الدولية  االأ���ص��رة 
ال�صعب  اإن�صانية وم�صاعدة  اأزمة  اآمنة وتفادي 
ال�صنوات  م��ك��ت�����ص��ب��ات  ح��م��اي��ة  يف  االأف����غ����اين 

الع�صرين االأخرية«.

تركيا تعزز حدودها ملنع
 تدفق مهاجرين اأفغان 

••فان-رويرتز

يواجه االأفغان الذين متكنوا من القيام بالرحلة التي 
اإي����ران ���ص��ريا ع��ل��ى االأق�����دام اإىل  اأ���ص��اب��ي��ع ع��رب  ت�صتغرق 
اأو خنادق  اأمتار  ارتفاعه ثالثة  احلدود الرتكية جدارا 
ال�صلطات  فيه  تكثف  ال��ذي  الوقت  �صائكة يف  اأ�صالكا  اأو 

الرتكية جهودها ملنع اأي تدفق لالجئني اإىل تركيا.
تركيا عندما  احل���دود يف  االإج����راءات على  تعزيز  وب���داأ 
بداأت حركة طالبان يف التقدم يف اأفغان�صتان و�صيطرتها 

على كابول االأ�صبوع املا�صي.
الجئ  م��الي��ني  اأرب��ع��ة  نحو  بالفعل  تركيا  وت�صت�صيف 
����ص���وري ك��م��ا اأن���ه���ا مت��ث��ل ن��ق��ط��ة ان���ط���الق ل��ل��ع��دي��د من 

املهاجرين الطاحمني للو�صول اإىل اأوروبا.
اأخ��رى بحلول  كيلومرتا   64 اإ�صافة  ال�صلطات  وتعتزم 
اإن�����ص��ائ��ه عام  ب���داأت يف  اإىل ج���دار ح���دودي  ال��ع��ام  نهاية 
والدوريات  واالأ����ص���الك  اخل��ن��ادق  و�صتغطي   .2017
االأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال�����ص��اع��ة بقية احل����دود ال��ت��ي يبلغ 
طولها 560 كيلومرتا.وقال حممد اأمني بيلمز حاكم 
اإقليم فان احلدودي ال�صرقي لرويرتز يف مطلع االأ�صبوع 
“نريد اأن نظهر للعامل كله اأنه ال ميكن جتاوز حدودنا. 
واأك����رب اأم��ال��ن��ا ه��و ع���دم ح���دوث م��وج��ة م��ه��اج��ري��ن من 
ت�صع  التي  الوحيدة  الدولة  لي�صت  اأفغان�صتان«.وتركيا 
اليونان للتو �صياجا بطول  اأكملت جارتها  حواجز فقد 
40 كيلومرتا ونظام مراقبة ملنع املهاجرين الذين ما 
اإىل  زالوا قادرين على دخول تركيا وحماولة الو�صول 
 182 يوجد  اإن��ه  ال�صلطات  االأوروب��ي.وت��ق��ول  االحت���اد 

اإىل  ي�صل  وم��ا  تركيا  اأفغاين م�صجلني يف  األ��ف مهاجر 
120 األف مهاجر غري م�صجلني. وحث الرئي�ض رجب 
طيب اأردوغ��ان ال��دول االأوروب��ي��ة على حتمل م�صوؤولية 
اأي تدفق جديد حمذرا من اأن تركيا ال تنوي اأن ت�صبح 

“وحدة تخزين املهاجرين يف اأوروبا«.
ويقل عدد املهاجرين االأفغان املخالفني املحتجزين يف 
تركيا حتى االآن هذا العام اأقل من خم�ض عدد املحتجزين 
يف 2019 ويقول م�صوؤولون اإنهم مل يروا بعد موؤ�صرات 
االأ�صبوع  انت�صار طالبان  زي��ادة كبرية منذ  على حدوث 
اأن  تعني  الطويلة  امل�صافات  اأن  من  الرغم  على  املا�صي 

و�صول الجئني قد ي�صتغرق اأ�صابيع.
الرتكي  اجلانب  على  مراقبة  واأب��راج  قواعد  وت�صطف 
اإي��ران. وتتوىل �صيارات دورية  من احلدود اجلبلية مع 
على مدار ال�صاعة مراقبة احلركة على اجلانب االإيراين 
والذي يحاول منه عادة مهاجرون ومهربون وم�صلحون 

اأكراد العبور اإىل تركيا.
وتقول قوات االأمن اإنه تتم اإعادة املهاجرين الذين يتم 
االإيراين  اإىل اجل��ان��ب  ي��ع��ربون احل���دود  ر�صدهم وه��م 

رغم اأن معظمهم يعودون ويحاولون مرة اأخرى.
“بغ�ض النظر عن عدد االإج���راءات رفيعة  وق��ال بيلمز 
يفلت  اتخاذها فقد يكون هناك من  يتم  التي  امل�صتوى 
منها من وقت الآخر«.وتوجد على جانبي الطرق املوؤدية 
باإخفاء  م��ه��رب��ون  وي��ق��وم  تفتي�ض.  ن��ق��اط  احل����دود  م��ن 
املهاجرين الذين ينجحون يف العبور يف مبان غالبا ما 
اأنهار  اأو يف قيعان  االأر���ض  ق��ذرة ومتداعية حتت  تكون 

جافة يف انتظار نقلهم اإىل غرب تركيا.

رو�سيا ت�سجل اأدنى ح�سيلة اإ�سابات يومية 
بكورونا منذ اأكرث من �سهرين

•• مو�شكو -وام: 

كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�صابات  ح�صيلة  اأدن��ى  املا�صية  ال�24  ال�صاعات  خ��الل  االإحت��ادي��ة  رو�صيا  �صجلت 
ت�صجيل  �صهد  الذي  االول  اأم�ض  بيوم  اإ�صابة مقارنة   19454 بت�صجيلها  املا�صي  يونيو   20 امل�صتجد منذ 
األفا  و766  �صتة ماليني  رو�صيا  ت�صجيلها يف  التي مت  بالفريو�ض  االإ�صابات  اإجمايل عدد  ليبلغ   20564
و541 اإ�صابة. و قال مركز العمليات الرو�صي اخلا�ض مبكافحة الفريو�ض - يف تقريره اليومي - اإن ح�صيلة 
�صحايا الفريو�ض يف رو�صيا �صهدت ارتفاعا ب�ت�صجيلها 776 حالة خالل اآخر 24 �صاعة مقابل 762 وفاة يف 
اليوم ال�صابق لي�صل جمموعها اإىل 176 األفا و 820 حالة وفاة ومتاثل 15401 مري�ض لل�صفاء خالل 

اليوم االأخري ليبلغ جمموع املتعافني �صتة ماليني و 34 األفا و 867 �صخ�صا،

- من املتوقع العالن اول عن تعليق العمل بد�ستور 
العمومية؟ لل�سلطة  موؤقت  نظام  عن  والعالن   2014

- عبري مو�سي تطالب �سعيد بخطاب وا�سح حول برنامج املرحلة املقبلة

�صعيد �صيعلن عن م�صمون ال�صوط الثاين
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عربي ودويل
نيوزيلندا متدد الإغالق وتف�سي دالتا »مل ي�سل اإىل ذروته« 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

مددت نيوزيلندا االإغالق الوطني الذي فر�صته الحتواء البوؤرة 
الوزراء  رئي�صة  قالت  فيما  االثنني  كوفيد19-  لوباء  اجلديدة 

جا�صيندا اأرديرن اإن ت�صفي املتحورة دلتا مل يبلغ ذروته بعد.
رة ال�صديدة العدوى  وقالت اأرديرن اإن االنت�صار ال�صريع للمتحورّ
يعني اأنه من ال�صابق الأوانه رفع القيود املفرو�صة منذ االأ�صبوع 
املا�صي بعد ظهور بوؤرة للوباء يف اأوكالند، منهية �صتة اأ�صهر من 

عدم ت�صجيل اأي اإ�صابة حملية.
ال�صيطرة  اإىل  نحتاج  وكنا  علينا  كانت متقدمة  “دلتا  واأ�صافت 
ذروة  اإىل  و�صلنا  اأننا  نعتقد  باأ�صرع ما ميكن... ال  الو�صع  على 

هذا التف�صي«.
اإ�صابة جديدة لريتفع   35 اكت�صاف  اإن��ه مت  اأردي��رن  واأو�صحت 
 13 اأكرث من  اإخ�صاع  اإ�صابات، مع   107 اإىل  االإجمايل  العدد 
األف خمالط الختبار كوفيد-19. وكان مقررا اأن ينتهي اإغالق 
نيوزيلندا م�صاء الثالثاء، لكن رئي�صة الوزراء قالت اإنه �صي�صتمر 
حتى اجلمعة يف كل اأنحاء البالد، وحتى م�صاء 31 اآب/اأغ�صط�ض 

يف اأوكالند.
وتابعت “اخليار االأكرث اأمانا يف الوقت احلايل هو اال�صتمرار يف 
تدابري االإغالق لفرتة اأطول �صي�صمح لنا هذا االأمر باحل�صول 
على بيانات اإ�صافية ومعرفة ما اإذا كان الفريو�ض قد انت�صر اأم 

ال«.

ح�صر  اإىل  اأدت  التي  كوفيد”  “�صفر  ا�صرتاتيجية  واعتمدت 
الوفيات ب�26 حالة فقط من بني خم�صة ماليني ن�صمة، قيودا 
اأي  باإغالق م�صدد عند ح�صول  احل��دود مدعومة  �صارمة عند 

اإ�صابة.
اأن  “خطتنا كانت فعالة يف ال�صابق وميكننا معا  اأردري��ن  وقالت 

جنعلها كذلك جمددا«.
وكانت رئي�صة الوزراء اأعلنت يف ال�صابق خططا لتخفيف القيود 

العام املقبل عندما ت�صبح معدالت التح�صني اأعلى.
تلقيح حوايل  نيوزيلندا مع  بطيئة يف  التلقيح  ت��زال حملة  وال 
%20 من ال�صكان فقط ب�صكل كامل، يف واحد من اأدنى معدالت 

التح�صني يف الدول املتقدمة.

نائبة بايدن تتعهد »التزاما دائما« للوليات املتحدة يف اآ�سيا 
•• �شنغافورة-اأ ف ب

“التزاما  االثنني  اأم�ض  هاري�ض  كاماال  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  نائبة  تعهدت 
بعدما  املنطقة  دول  لطماأنة  م�صعى  يف  اآ�صيا،  يف  املتحدة  للواليات  دائما” 

�صيطرت طالبان على اأفغان�صتان يف اأعقاب ان�صحاب وا�صنطن.
واألقت العودة ال�صريعة للحركة االإ�صالمية املت�صددة اإىل ال�صلطة قبل اأ�صبوع 
و�صور اآالف االأ�صخا�ض الذين كانوا يحاولون يائ�صني الهرب، ظالاًل على 

مكانة الواليات املتحدة كقوة عظمى.
�صت�صمل  التي  اأول حمطة �صمن جولتها  �صنغافورة،  اإىل  زي��ارة  لكن خالل 
فيتنام، �صددت هاري�ض مرارا على اأن وا�صنطن �صريك ميكن االعتماد عليه.

دائ��م يف  ب��ال��ت��زام  اإدارت��ن��ا  د  “تتعهرّ �صنغافورة  م��وؤمت��ر �صحايف يف  وق��ال��ت يف 
�صنغافورة وجنوب �صرق اآ�صيا ومنطقة املحيطني الهندي والهادئ«.

واأ�صافت “�صبب وجودي هنا هو اأن الواليات املتحدة قوة عاملية، ونحن ناأخذ 
هذا الدور على حممل اجلد«.

لكنها جتنرّبت الرد على االأ�صئلة ب�صاأن اإن كانت م�صداقية الواليات املتحدة 
ز  ت�صررت بفعل الفو�صى التي حلرّت باأفغان�صتان، م�صرية اإىل اأن اإدارتها تركرّ

الذين عملوا معنا واالأفغان  االأمريكيني واالأفغان  املواطنني  “اإجالء  على 
االأكرث عر�صة للخطر مبن فيهم الن�صاء واالأطفال«.

بدروه، رحب رئي�ض وزراء �صنغافورة يل ه�صني لونغ بتطمينات نائبة الرئي�ض 
مت طائرة ع�صكرية للم�صاعدة يف عمليات  االأمريكي وقال اإن �صنغافورة قدرّ
وت�صودها  االأمريكي  ي�صرف عليها اجلي�ض  التي  كابول  االإج��الء من مطار 

الفو�صى.
اأفغان�صتان جمددا اإىل  ل  “اأال تتحورّ اأمله يف  اأعرب يف الوقت ذاته عن  لكنه 

بوؤرة لالإرهاب«.
اإط��الق العالقات يف  اإع��ادة  اإىل  اإدارة الرئي�ض االأمريكي جو بايدن  وت�صعى 
اآ�صيا بعد حقبة الرئي�ض االأ�صبق دونالد ترامب العا�صفة وت�صوير وا�صنطن 

على اأنها قوة تعزز اال�صتقرار يف وجه عدائية ال�صني املتزايدة.
لكن املحللني ي�صريون اإىل اأن ا�صتحواذ طالبان، التي عرفت بت�صددها عندما 
واالنهيار  ال�صلطة  على  و2001،   1996 ال��ع��ام��ني  ب��ني  ال��ب��الد  حكمت 
بها اجلي�ض االأمريكي على مدى �صنوات  ال�صريع للقوات االأفغانية التي دررّ

اأثار القلق ب�صاأن مدى اإمكانية االعتماد على الواليات املتحدة.
وتواجه هاري�ض انتقادات مل�صيها قدما بالزيارة اإىل فيتنام يف وقت حتاول 

القوات االأمريكية جاهدة اإجالء ع�صرات اآالف االأ�صخا�ض من اأفغان�صتان.
نقلت  عندما   ،1975 ع��ام  �صايغون  �صقوط  ال��ذاك��رة  اإىل  االأزم���ة  واأع���ادت 
�صطح  على  اإجالوؤهم من  الذين مت  االأ�صخا�ض  اآخر  االأمريكية  املروحيات 

ال�صفارة مع تقدم قوات “فيت كونغ«.
ون على اأن اجلولة كانت مقررة قبل وقت  لكن امل�صوؤولني االأمريكيني ي�صررّ
اال�صرتاتيجية  وا�صنطن  اأه���داف  على  ��ز  وت��ركرّ اأفغان�صتان  اأزم��ة  من  طويل 
وقت  يف  بالغة  اأهمية  اآ�صيا  �صرق  جنوب  منطقة  اآ�صيا.وحتمل  يف  االأو���ص��ع 
يف  البحرية  وهيمنتها  ال�صيا�صي  املتحدة  ال��والي��ات  نفوذ  ال�صني  تتحدى 
اجلنوبي  ال�صني  ببحر  بكني  مطالبات  م��رارا  وا�صنطن  املنطقة.وانتقدت 
باأكمله، يف ظل مطالبات مماثلة بالبحر من دول عدة يف جنوب �صرق اآ�صيا 
وتايوان.و�صددت هاري�ض يف موؤمتر االثنني ال�صحايف على التزام الواليات 
املتحدة “باحلفاظ على النظام الدويل القائم على القواعد وحرية املالحة، 

مبا يف ذلك يف بحر ال�صني اجلنوبي«.
االثنني  الر�صمية  ن�صاطاتها  هاري�ض  ب��داأت  االأ�صبوع،  نهاية  و�صولها  وبعد 
عرب عقد حمادثات مع يل فيما وقعت الواليات املتحدة على اتفاقيات مع 
ووباء  املناخي  والتغري  االإلكرتونية  التهديدات  مبكافحة  تتعلرّق  �صنغافورة 

كوفيد.كما مت ا�صتقبالها ر�صميا يف مقر اإقامة الرئي�صة الر�صمي ومت تقدمي 
ال�صخ�صيات  لتكرمي  تقليدية  لفتة  وه��ي  ا�صمها،  حتمل  لها  اأورك��ي��د  نبتة 

الرفيعة التي تزور �صنغافورة.
اأمام  وتلقي خطابا  البحرية  “�صانغي”  قاعدة  تزور الحقا  اأن  املقرر  ومن 

البحارة االأمريكيني على منت �صفينة 
“يو اإ�ض اإ�ض تل�صا” التي تزور البالد.

خطابا  ف�����ص��ت��ل��ق��ي  ال����ث����الث����اء،  واأم�������ا 
وا�صنطن  روؤي��ة  خالله  من  ت�صتعر�ض 
�صتلتقي  ف��ي��م��ا  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
امل�صاكل  ملناق�صة  واالأع��م��ال  امل��ال  ق��ادة 
امل���رت���ب���ط���������������ة ب�������ص�����������ال����ص���ل االإم����������داد 
وخ�صو�صا نق�ض ال�صرائ������ح الدقيق������ة 
ل �ص�����ربة لقط��������اع �صن�������اعة  الذي �صكرّ

ال�صي����ارات. 
اليوم  م�����ص��اء  ه���ان���وي  اإىل  وت���ت���وج���ه 

الثالثاء.

تبحث  ال���������ص����ور،  ����ص���دم���ة  ب���ع���د     
االأزمة  “هذه  ج��ن��اة.  ع��ن  وا�صنطن 
التي ال حدود ملداها، ت�صري اإىل ف�صل 
ع�صوة  تهاجم  ا�صتخباراتنا،  اأجهزة 
ال���ك���ون���غ���ر����ض ال���دمي���ق���راط���ي���ة عن 
قللنا  لقد  �صبري،  جاكي  كاليفورنيا 
من �صاأن طالبان، وبالغنا يف تقدير 

اإرادة اجلي�ض االأفغاين«.
   يف البنتاغون، قال رئي�ض االأركان 
اإنه مل يقراأ “اأي تقرير يتنباأ بتبخر 
قوة قوامها 300 األف رجل يف اأحد 
ثم زاد البيت االأبي�ض  ع�صر يوًما”. 
ر�����ض امل��ل��ح ع��ل��ى اجل�����رح، واأك�����د جو 
بايدن اأنه مل ت�صله معلومات ت�صمح 
لقوة  اال�صتعرا�ض  ه��ذا  مثل  بتوقع 

طالبان.

ي�شغي  ل  منعزل  �شغري  »ع��امل 
اإل اإىل نف�شه«

    لكن منذ �صهور، تراكمت التقارير 
امل�����ث�����رية ل���ل���ق���ل���ق ع���ل���ى امل����ك����ات����ب يف 
طالبان  انت�صار  “�صرعة  وا�صنطن. 
انت�صار  ول��ك��ن��ه  اجل���م���ي���ع،  ف����اج����اأت 
توؤكد  ف����رتة ط���وي���ل���ة،  م��ن��ذ  م��ع��ل��ن 
ال�صابقة  امل��ح��ل��ل��ة  ���ص��ام��ب��ل،  ���ص��ت��ي��ف 
والباحثة  االأم��ري��ك��ي��ة،  للمخابرات 
االآن يف معهد ال�صرق االأو�صط. على 
امل���ي���دان، و���ص��ل��ت ���ص��اف��رات االن����ذار 
من كل مكان، اال انه مل يتم ه�صم 

الباحثة  ت��اأ���ص��ف  اي�����ص��ا،  اأفغان�صتان 
اجلنود  ف��ه��م  ل��ق��د  ���ص��ام��ب��ل.  �صتيف 
االأمريكيني  اأنرّ  الفور،  على  االأفغان 
�صيتخلون عنهم، واأنرّ عليهم كاأولوية 

اإنقاذ جلدهم وعائلتهم«.
االآن  ي���ب���داأ  االأ����ص���ع���ب  ان اجل�����زء     
املحرومة  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��م��خ��اب��رات 
اأفغان�صتان.  يف  واآذان��ه��ا  عيونها  من 
بوليمروبولو�ض،  م�����ارك  وي�����ص��ري 
لالإرهاب  املناه�صة  “قوتنا  اأن  اإىل 
بينما  ق����وي����ة،  ����ص���رب���ة  ت���ل���ق���ت  ق����د 
ن��خ��اط��ر ب���روؤي���ة اإع������ادة ب���ن���اء مالذ 
ال�صاعات  منذ  للجهاديني”.  جديد 
فتحت  ال�����ص��ل��ط��ة،  ل��ت��ول��ي��ه��ا  االأوىل 
ط��ال��ب��ان اأب�����واب ال�����ص��ج��ون وح���ررت 
فيهم  مب�����ن  االإره������اب������ي������ني،  اآالف 
مقاتلو القاعدة. “راأينا ما حدث يف 
العراق، عندما ا�صتغل تنظيم داع�ض 
االن�صحاب االأمريكي ليتطور، حتذر 
وداع�ض  ط��ال��ب��ان  ���ص��ام��ب��ل،  ���ص��ت��ي��ف 
ف�صل  ب���ع���د  ل���ل���غ���اي���ة  م��ت��ح��م�����ص��ت��ان 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ه���ذا، ان اخلطر 

االإرهابي عاملي”.
احل����اج����ة  اأن  امل������ف������ارق������ات  وم�������ن   
�صتكون  االأم��ري��ك��ي��ني  للجوا�صي�ض 
اأكرث من اأي وقت م�صى يف االأ�صهر 

املقبلة.
--------------------------

عن لك�شري�ض

جتاوزت بيل برينز االأحداث

املخابرات االمريكية يف الت�صلل

اجلي�ض االفغاين خارج اخلدمة فوجئ اجلي�ض االأمريكي ب�صرعة انت�صارات طالبان وا�صت�صالم القوات االأفغانية

م�صتوى”.  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 
ان��ه��ا ه��زمي��ة ت��ذك��رن��ا مب��ا ح���دث يف 
مراعاة  م��ع   ،2001 �صبتمرب   11
اأن  علمنا  الوقت،  ذلك  “يف  الفارق. 
هجوم  ل�صن  تخطط  كانت  القاعدة 
على الواليات املتحدة، لكن التقارير 
كانت غري مكتملة، وواجهت �صعوبة 
يف �صق طريقها اإىل وا�صنطن، يتذكر 
اآدام����ز، االأ���ص��ت��اذ املميز يف  ج����وردون 
اجلامعة  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
اإدارة  ق����دم����اء  وم�����ن  االأم���ري���ك���ي���ة، 
كلينتون، اإنه عامل �صغري منعزل ال 

ي�صغي اإال اإىل نف�صه ».
 14 ب��ادي��ن، يف  اأعلن جو     وعندما 
للقوات  النهائي  االن�صحاب  اأب��ري��ل، 
االأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، كانت 
�صقوط  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  امل����خ����اب����رات 
العامني  يف  االأف���غ���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
تق�صر:  �صتظل  روزن��ام��ة  املقبلني. 
يونيو،  يف  ����ص���ه���ًرا  ع�����ص��ر  ث���م���ان���ي���ة 
يوليو،  اأوائ�������ل  يف  اأ����ص���ه���ر  وث���الث���ة 
ثالثني   ... اإىل  تنخف�ض  اأن  ق��ب��ل 
“هذه  اأغ�����ص��ط�����ض.  اأوائ�����ل  ي���وًم���ا يف 

ع��ل��ي��ه، ح�����ص��ب راي������ه، ال��ت��ف��وق على 
واالأقل  ع��ددا  االأق���ل  طالبان  حركة 
اآدام����ز على  جت��ه��ي��ًزا. ورد ج����وردون 
ال���ذي���ن  “يعرف  ب����ال����ق����ول:  ذل������ك 
االأفغاين  اجلي�ض  اأن  امل��ي��دان،  على 
عدم  واأن  بوتيمكني’،  هو’جي�ض 
معروًفا  ك�����ان  وف���������ص����اده،  ك���ف���اءت���ه 
للجميع”. على مدى �صنوات، نبرّهت 
وكالة املخابرات املركزية اإىل نقاط 
اجلي�ض،  ل��ه��ذا  اجل��وه��ري��ة  ال�صعف 
ال��غ��ري م���وايل ج���دا، وامل���خ���رتق من 
 87 اإن��ف��اق  بعد  لكن  قبل ط��ال��ب��ان. 
هذه  ت����دري����ب  ع���ل���ى  دوالر  م���ل���ي���ار 
القوات، رف�صت وا�صنطن االعرتاف 

مبدى ف�صلها.
    ك��ان ت��ق��دم ط��ال��ب��ان مبهرا جدا، 
االأف���غ���اين  اجل��ي�����ض  ان  درج�����ة  اىل 
املقاطعات  غالبية  يف  اأ�صلحته  األقى 
ال��ق��ت��ال، مم��ا ي�صري اإىل  ح��ت��ى ق��ب��ل 
اجلنود  ب���ني  ت��ف��او���ص��ي��ة  ت��رت��ي��ب��ات 
واالإ�صالميني. ان “اتفاق االن�صحاب 
وطالبان،  االأمريكية  احلكومة  بني 
ع على �صقوط  يف فرباير 2020، وقرّ

مهمتنا  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  يف  امل���رك���زي���ة 
ذاك  يف  �صيحدث  مبا  التنبوؤ  لي�صت 
ذاك  ويف  امل��ك��ان،  ذاك  ويف  ال��ت��اري��خ، 
اجهزتنا  حت��ذر  عندما  ال���زم���ان...  

دور  تفهم  وال  �صخيفة  االن��ت��ق��ادات 
غا�صبا  ي��ق��ول  امل���خ���اب���رات،  اأج���ه���زة 
الرئي�ض  ب��ول��ي��م��روب��ول��و���ض،  م����ارك 
املخابرات  وك���ال���ة  مل��ك��ت��ب  ال�����ص��اب��ق 

الأفغان  اجلنود  بني  ترتيبات 
والإ�شالميني

    ولتربير الكارثة، اتهم جو بايدن 
كان  ال��ذي  االأف��غ��اين،  ا اجلي�ض  اأي�صً

ال�صلطة يف  �صتتوىل  اأن طالبان  من 
غ�صون ثالثني يوًما من ان�صحابنا، 
ى �صوء اأحمر، واإ�صارة اإىل  فهذا ي�صمرّ

اأنه يجب اإيقاف كل �صيء!«.

- اتفاق الن�سحاب بني احلكومة الأمريكية وطالبان, يف فرباير 2020, وّقع على �سقوط اأفغان�ستان 

- اجلزء الأ�سعب يبداأ الآن للمخابرات الأمريكية املحرومة من عيونها واآذانها يف اأفغان�ستان

بعد الف�شل الذريع

اأفغان�ستان: املخابرات الأمريكية على �سفيح �ساخن...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

  يف وا�شنطن, يتبادل اجلميع التهم بخ�شو�ض 
الذين  اجلوا�شي�ض,  ويتعر�ض  كابول.  كارثة 
جتاوزهم انت�شار طالبان, لنتقادات �شديدة, 
لإ�شاراتهم  ينتبه  مل  ب��اي��دن  اأن  يبدو  لكن 

احلمراء.
املركزية  املخابرات  يوؤخذ مدير وكالة  اأن     
على حني غرة, فهذه لي�شت اأبًدا عالمة جيدة 
 15 الأحد  يوم  املتحدة. ومع ذلك,  للوليات 
يف  الأح��داث  برينز  بيل  جت��اوزت  اأغ�شط�ض, 
بهدوء  طالبان  حركة  ا�شتقرت  حيث  كابول, 

يف املكتب الرئا�شي.
كان  الأو�شط,  ال�شرق  يف  جولة  خ�شم  ويف     
يرجتل  اأن  الأمريكية  املخابرات  رئي�ض  على 
لقد  ب��اي��دن.  ج��و  م��ع  الفيديو  ع��ر  مكاملة 
املخابرات  وكالة  تتوقع  ومل  كابول,  �شقطت 

املركزية ذلك.
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عربي ودويل

ل اإ�سابات حملية جديدة 
بكوفيد- 19 يف ال�سني 

•• بكني-اأ ف ب

ت�صتعد ال�صني ملواجهة اأخطر موجة وبائية منذ 
اأ�صهر مدفوعة باملتحورة دلتا ال�صديدة العدوى، 
مع اختبارات جماعية وعمليات اإغالق حمددة، 
اإ���ص��اب��ة حملية  اأي  ال��ب��الد ع��ن  ت��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا مل 
جديدة  اأم�ض االثنني.والتف�صي الوبائي االأخري 
ثبتت  عندما  متوز/يوليو  منت�صف  ب��داأ  ال��ذي 
اإ�صابة عمال نظافة يف مطار ناجنينغ بفريو�ض 
كورونا، هو االأكرث حدة منذ ظهور كوفيد-19 
للمرة االأوىل يف مدينة ووهان يف و�صط البالد. 
واأ�صيب اأكرث من األف �صخ�ض يف ع�صرات املدن.

لكن ال�صلطات تتحرك الحتواء التف�صي بفر�ض 

عمليات اإغالق حملية فورية وقيود على ال�صفر 
واإج�����راء اخ��ت��ب��ارات ج��م��اع��ي��ة يف االأح���ي���اء التي 
تنت�صر فيها العدوى كجزء من نهجها ملكافحة 
�صهد  ال��ذي  اإ�صابة”  “�صفر  يف  املتمثل  ال��وب��اء 
لكنه  ك��ام��ل  �صبه  ب�صكل  ال�����ص��ني  ح���دود  اغ���الق 
���ص��م��ح ل��الق��ت�����ص��اد ب��االن��ت��ع��ا���ض.وي��رتاج��ع عدد 
االإ�صابات املحلية اجلديدة يف البالد منذ اأكرث 
ال�صحة  جلنة  بيانات  اأ���ص��ب��وع��ني.واأظ��ه��رت  م��ن 
الوطنية االثنني اأن االإ�صابات املحلية عادت اإىل 

ال�صفر بعد معركة ا�صتمرت خم�صة اأ�صابيع.
ويف الوقت نف�صه، يحاول خرباء ال�صحة تعزيز 
قال  فيما  ال��ب��الد  يف  التح�صني  حملة  يف  الثقة 
عامل االأوبئة ت�صونغ نان�صان اإن البالد �صتقرتب 

مبجرد  فعالة”  ق��ط��ي��ع  “مناعة  حت��ق��ي��ق  م���ن 
وهو  ال�صكان،  املئة من  80 يف  اأك��رث من  تلقيح 
هدف قد يتم الو�صول اإليه بحلول نهاية العام.

فعالية  لديها  ال�صينية  اللقاحات  اأن  واأ���ص��اف 
تبلغ حواىل 60 يف املئة �صد املتحورة دلتا، مع 

زيادة االأج�صام امل�صادة بجرعة معززة.
1،94 مليار  اأع��ط��ي��ت ح���واىل  ال�����ص��ب��ت،  وح��ت��ى 
رغم  ر�صمية،  اأرق��ام  وف��ق  اللقاحات،  من  جرعة 
غري  تلقيحهم  مت  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ض  ن�صبة  اأن 

وا�صحة.

•• بريوت-اأ ف ب

اللبنانية   ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املدار�ض  فتح  عزمها  االثنني  اأم�ض 
املقبل،  ال�صهر  الر�صمية اعتبارا من 
اأن تطيح  م���ن  وق����ع خم�����اوف  ع��ل��ى 
االأزم����ة االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��م��ادي��ة مع 
بالعام  ك��ورون��ا  وب���اء  تف�صي  ازدي����اد 

الدرا�صي املقبل.
حكومة  يف  ال���رتب���ي���ة  وزي�����ر  واأف�������اد 
املجذوب  ط���ارق  االأع���م���ال  ت�صريف 
“العودة اإىل  يف موؤمتر �صحايف عن 
املدار�ض  يف  احل�����ص��وري  ال��ت��دري�����ض 
واجلامعات”  وامل��ع��اه��د  وال��ث��ان��وي��ات 
يف  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  ينطلق  اأن  على 
بدءاً  مراحل  على  الر�صمي  القطاع 
وترك  اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب.   27 م���ن 
بدء  “حرية”  اخل��ا���ص��ة  ل��ل��م��دار���ض 

العام الدرا�صي يف الفرتة ذاتها.
اقت�صادياً  ان��ه��ي��اراً  ل��ب��ن��ان  وي�����ص��ه��د 
مت�صارعاً، �صنرّفه البنك الدويل من 
العامل منذ منت�صف  االأ�صواأ يف  بني 
العام 1850، فاقمه تف�صي فريو�ض 
اأوىل  ك��ورون��ا. وك��ان لبنان يف ع��داد 
املدار�ض  اإقفال  فر�صت  التي  ال��دول 
نحو  ب��ع��د   2020 اآذار-م����ار�����ض  يف 
االإ�صابات.  اأوىل  ت�صجيل  من  �صهر 
بعد،  عن  التعليم  نظام  اعتماد  ومترّ 

املدار�ض  بني  فعاليته  تفاوتت  الذي 
اخلا�صة والر�صمية.

ذي  “�صايف  م���ن���ظ���م���ة  رت  وق������������درّ
ني�صان-اأبريل  مطلع  ت�صيلدرن” 
ع����دد االأط����ف����ال امل���وج���ودي���ن خ���ارج 
1،2 مليون  ب��اأك��رث م��ن  م��دار���ص��ه��م 
مليون   1،25 اإج��م��ايل  م��ن  ط��ف��ل، 
البنك  وف�������ق  م�������ص���ج���ل���ني  ط�����ال�����ب 

الدويل.
االقت�صادي،  االن��ه��ي��ار  وق���ع  وع��ل��ى 
اللبنانيني  م���ن  امل���ئ���ة  يف   78 ب����ات 

بح�صب  الفقر،  خط  حتت  يعي�صون 
منظمات  ون��ب��ه��ت  امل��ت��ح��دة.  االأمم 
ت�صيلدرن”  ذي  “�صايف  بينها  ع��دة 
ل “عائقاً حاداً”  اىل اأن الفقر �صي�صكرّ
التعليم،  اإىل  االأط��ف��ال  و�صول  اأم��ام 
تربوية”،  “كارثة  من  من  حم��ذرة 
وخطر انقطاع االأطفال من الفئات 

االأ�صعف نهائياً عن التعليم.
املحروقات  ���ص��حرّ  اأزم����ة  ت��ف��اق��م  وم���ع 
وان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وان��ع��ك��ا���ض ذلك 
التعلم  ب��ات  االن��رتن��ت،  خدمة  على 

ت�����رف ال ميكن  ب���ع���د مب���ث���اب���ة  ع����ن 
ل����ل����م����دار�����ض واالأه������������ايل ت����وف����ريه، 
ت��رب��وي��ة عدة  ق��ط��اع��ات  ت��رف��ع  فيما 
���ص��رخ��ت��ه��ا م���ن ع����دم ق��درت��ه��ا على 
حتمل تكاليف ت�صغيل املدار�ض ودفع 
امل��در���ص��ني على وق��ع تدهور  روات���ب 
ع�صرات  وف����ق����دان  ال�������ص���رف  ���ص��ع��ر 
اأو جزًء من  اآالف ال�صكان وظائفهم 

رواتبهم.
اأعلن  االأع�����ب�����اء،  م����ن  ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
املجذوب اأنرّه “�صيتمرّ اعتماد التعليم 

الأربعة اأيام يف االأ�صبوع” يف القطاع 
اخلام�ض  ال���ي���وم  وت����رك  ال��ر���ص��م��ي، 
من  التعلم  عرب  التالمذة  “ملتابعة 

بعد«.
االآن  “تن�صق  وزارت���������ه  اإن  وق������ال 
م����ع اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة يف ال����دول����ة 
واجل����ه����ات امل���ان���ح���ة ل��ت��ح��ل االأم�����ور 
امل��ال��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��ال��ق��ة الأن 
الرتبوية  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ك��ون��ات  جميع 
ت��ع��ي�����ض حم��ن��ة م���ا ب��ع��ده��ا حمنة” 
واالأ�صاتذة  اأزم��ة  “االأهل يف  م�صيفاً 
اأزم��������ة وامل�����دار������ض  وامل����وظ����ف����ون يف 
ب��ك��ل ت��الوي��ن��ه��ا م��ن خ��ا���ض ور�صمي 

وجماين يف اأزمة اي�صاً«.
واأعلن املجذوب عن �صل�صلة تقدميات 
املانحة  اجل����ه����ات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
التي  الر�صمية  للمدار�ض  خم�ص�صة 
اأك��رث من ثالثني يف املئة من  ت�صم 
اإجمايل عدد الطالب، ت�صمل تاأمني 
الكتاب املدر�صي جماناً والقرطا�صية 
لتالمذة احللقتني االأوىل والثانية، 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  األ����واح  وت��رك��ي��ب 
اأن  على  ر�صمية،  مدر�صة   122 يف 
ت�صتكمل يف بقية املدار�ض بالتن�صيق 
للتخفيف  امل���ان���ح���ة  اجل����ه����ات  م����ع 
ع���بء توفري  “من  امل���ج���ذوب،  وف���ق 
للتدفئة  ال�صرورية  املازوت”  م��ادة 

واالإنارة.

فتح املدار�س اللبنانية و�سط انهيار اقت�سادي 

وا�سنطن بو�ست: فريق بايدن املتملق وراء كارثة اأفغان�ستان
•• وا�شنطن-وكاالت

�صن الكاتب ال�صيا�صي يف �صحيفة “وا�صنطن بو�صت” مارك 
الرئي�ض  من  املقربني  امل�صوؤولني  على  عنيفاً  انتقاداً  ثي�صن 
االأمريكي وا�صفاً اإياهم باملتملقني، ومتهماً اإياهم بامل�صاهمة 

يف كارثة االن�صحاب من اأفغان�صتان.
املا�صيةولعل الالفت يف بداية مقالته هو اإ�صارته اإىل �صحة 
توقع ال�صيناتور اجلمهوري الراحل جون ماكني يف 2014 
ح���ني اع��ت��ل��ى امل��ن�����ص��ة يف جم��ل�����ض ال�����ص��ي��وخ ل��ت��وج��ي��ه خطاب 
وزير  نائب  ملن�صب  بلينكن  اأنتوين  تر�صيح  فيه  عار�ض  الذع 

اخلارجية.
الرئي�ض  نائب  مع  بلينكن  عمل  �صنوات  من  ماكني  ا�صتنتج 
حينذاك جو بايدن اأنه مل “يكن فقط غري موؤهل” لتويل 
ال�صبان  وعلى  اأمريكا  على  “خطراً  اأي�صاً  ك��ان  ب��ل  املن�صب 

وال�صابات الذين يحاربون ويخدمون بلدنا«.
ويف دليل على ما كان يقوله، اأ�صار ماكني اإىل خطاب لبلينكن 

يف 2013، 
اإجن�����ازات  م���ن  ع�����دداً  بلينكن  ال�����ص��ي��د  “ناق�ض  ح���ني  ف���ق���ال، 
بطريقة  العراق  يف  احل��رب  اإنهاء  اأواًل،  فيها،  مبا  االإدارات، 
زمني  وج��دول  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  و�صع  ثانياً،  م�صوؤولة، 

لالن�صحاب من اأفغان�صتان«.
اأو����ص���ح م��اك��ني اأن و���ص��ف ه���ذه اخل���ط���وات ب����االإجن����ازات هو 

“اأورويلي” خميف جداً.

اإما جاهل واإما كاذب
النظر  ولفت  قاله ماكني حينها  ا�صت�صهاده مبا  ثي�صن  تابع 
“يف  اإنها  ال�صابق  ال�صيناتور  ق��ال  البيانات  من  �صل�صلة  اإىل 
غاية االنف�صال عن الواقع، بيانات ميكن للمرء من خاللها 
ا�صتنتاج واحدة من اخلال�صتني، اإما اأن ال�صيد بلينكن جاهل 

ب�صكل رهيب، اأو اأنه بب�صاطة ال يقول احلقيقة«.
توقعوا  “العديد  اإن  بتبجح  بلينكن  قول  اإىل  ماكني  واأ�صار 
ع��ودة العنف وان���زالق ال��ع��راق جم��دداً نحو ح��رب طائفية” 

لكن “تلك التوقعات اأثبتت خطاأها«.

تكرار الفيلم نف�شه
ذكر ماكني اأن بلينكن اأعلن اأنه يف اأفغان�صتان “كنا وا�صحني 

جداً. كنا متنا�صقني. �صتنتهي احلرب بنهاية 2014. لدينا 
جدول زمني، وهذا اجلدول الزمني لن يتغري«.

اأنه  للغاية من  اأنا قلق  ال�صبب  “لهذا  واأردف ماكني قائاًل: 
وحذر ال�صيناتور قائاًل اإن اتباع  يف املن�صب الذي هو فيه”. 
ن�صيحة بلينكن �صيجعلنا “نرى الفيلم نف�صه الذي �صاهدناه 
قوة  ترك  “علينا  م�صيفاً  اأفغان�صتان”  يف  يتكرر  العراق  يف 
من  اآالف  ب�صعة  م��ن  م��ك��ون��ة  خلفنا  ل��ال���ص��ت��ق��رار  مر�صخة 

اجلنود«.

ملاذا اأ�شاد الكاتب برتامب؟
ينتقل ثي�صن �صريعاً يف الزمن �صبعة اأعوام، يف رئا�صة بايدن، 

وبلينكن وزير خارجيته، ليوؤكد �صحة حتذير ماكني.
من�صبه،  يف  ترامب  الرئي�ض  كان  حني  اأن��ه  الكاتب  وي�صيف 
اأي  الغرفة”  يف  “الرا�صدين  ب���  دوم���اً  يحتفل  االإع���الم  ك��ان 

امل�صت�صارين الذين منعوا ترامب من اتباع اأ�صواأ نزعاته.
يكونوا  مل  الأ�صخا�ض  اأحياناً  ترامب  بدعوة  ثي�صن  وي�صيد 
وجون  ماكما�صرت،  اآر  اأت�����ض  اجل���رال  مثل  معه  ات��ف��اق  على 
ال�صيقة. وحني حذره جراالته  دائرته  بولتون ليكونوا يف 

من التداعيات الكارثية خلططه، عدلها.

م�شت�شاروه كانوا �شادقني مع اأنف�شهم
اأراد ترامب �صحب جميع القوات االأمريكية من �صوريا، لكنه 

اقتنع برتك 900 جندي فيها.
قبل  اأفغان�صتان  من  االأمريكية  القوات  جميع  �صحب  واأراد   
عن�صر   2500 ت��رك  ب�صرورة  اأُق��ن��ع  لكنه  من�صبه،  م��غ��ادرة 
ه��ن��اك وت��اأج��ي��ل االن�����ص��ح��اب اإىل م��اي��و )اأي����ار( ���ص��رط حتقق 

ظروف على االأر�ض.
هنالك  ك��ان  امل��ن��ط��ق،  اإىل  ي�صغي  ت��رام��ب  يكن  مل  وع��ن��دم��ا 

اأ�صخا�ض م�صتعدون لتقدمي ا�صتقاالتهم.
هكذا فعل وزير الدفاع االأ�صبق جيم�ض ماتي�ض حني ا�صطدم 

مع ترامب حول �صحب قواته من �صوريا اأو اأفغان�صتان.

»على ما اأذكر«!
اإنهم  ال��ي��وم؟  الغرفة  يف  ال��را���ص��دون  ه��م  “اأين  ثي�صن  يتابع 
جورج  ن��ي��وز  ���ص��ي  ب���ي  اأي  ���ص��ب��ك��ة  م��را���ص��ل  ����ص���األ  غائبون”. 
اأحد  ح��اول  اإذا  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  يف  ب��اي��دن  �صتيفانوبولو�ض 

حاول  اأو  الكامل  االن�صحاب  عن  للرتاجع  دفعه  م�صت�صاريه 
اإ�����ص����داء ن�����ص��ي��ح��ة اإل���ي���ه ب���االإب���ق���اء ع��ل��ى 2500 ج��ن��دي يف 

اأفغان�صتان.
اأذكر”.  اأح���د يل ذل��ك على م��ا  “ال. مل يقل  ب��اي��دن:  اأج���اب 

يتعجب الكاتب من هذه االإجابة.

اإدانة �شادمة
اإذا حاول اأحد م�صت�صاريه تغيري راأيه، وكان بايدن عاجزاً عن 
بالتعديل  فاإن لالأمريكيني م�صكلة تتعلق  االأمر،  تذكر هذا 
بايدن  ك��ان  اإذا  لكن  ال��ك��ات��ب.  ح�صب  والع�صرين  اخل��ام�����ض 

حمقاً، 
وال اأح����د م���ن م�����ص��ت�����ص��اري��ه يف ح��ل��ق��ت��ه ال�����ص��ي��ق��ة ط��ل��ب منه 
الرتاجع عن خطته القا�صية باالن�صحاب الكامل مهما كان 
اإدان��ة �صادمة  الواقع  �صيكون هذا  امليداين، فعندها  الظرف 

لفريقه لالأمن القومي.

متملقون �شاطروه اأ�شواأ نزعاته
خل�ض ثي�صن اإىل اأن بايدن اأحاط نف�صه بفريق من املتملقني 

الذين ي�صاطرونه اأ�صواأ نزعاته. 
للقوات  ك��ام��ل  ���ص��ح��ب  ع��ل��ى  ع��م��ل  ������ر  منظرّ ه���و  بلينك�������ن 
االأمريكية من اأفغان�صتان منذ اأن ان�صم اإىل اإدارة اأوباما يف 

.2009
جيك  القومي  االأم���ن  م�صت�صار  على  ينطبق  نف�صه  واالأم���ر 

�صوليفان. 
هيئة  ورئي�ض  اأو�صتني،  لويد  الدفاع  وزير  مثل  اآخرين  لكن 

االأركان امل�صرتكة مارك ميلي علموا ب�صكل اأف�صل.
وت�صاءل عن ال�صبب الذي دفعهم هوؤالء اإىل االفتقار للجراأة 
وال�صتقالة كما فعل ماتي�ض، عو�صاً عن تنفيذ �صيا�صة علموا، 

اأو كان يجدر بهم اأن يعلموا، اأنها �صتوؤدي الكارثة.
�شبح غيت�ض

اإىل  ماكني  اأ���ص��ار  اأع����وام،  �صبعة  منذ  األ��ق��اه��ا  التي  كلمته  يف 
وزير الدفاع ال�صابق روبرت غيت�ض الذي قال اإن بايدن، كان 
“خمطئاً تقريباً يف كل الق�صايا البارزة املرتبطة بال�صيا�صة 

اخلارجية واالأمن القومي خالل العقود االأربعة املا�صية«.
ويختم ثي�صن مقاله قائاًل، اإنه: “مل يرتكب تلك االأخطاء 

اجل�صيمة، اأو هذا اخلطاأ اجل�صيم، وحده«.

دول اأوروبية تطالب مكافحة تدفق املهاجرين من بيالرو�س 
•• وار�شو-اأ ف ب

املتحدة  االأمم  اأم�ض االثنني  االأوروب���ي  اأرب��ع دول يف االحت��اد  ت  ح�صرّ
على  املهاجرين  ت�صجع  ال��ت��ي  ب��ي��الرو���ض  �صد  اإج����راءات  ات��خ��اذ  على 
االإجراء  الكتلة وو�صفت هذا  اأرا�صي  اإىل  ب�صكل غري قانوين  العبور 
على  البولندي  الدفاع  وزير  اأعلن  جانبه،  هجني«.من  “هجوم  باأنه 
2،5 م��رت على احل���دود مع  ب��ارت��ف��اع  “�صياج �صلب”  اإق��ام��ة  ت��وي��رت 
املهاجرين من دخول  ملنع  كيلومرتات   407 املمتدة على  بيالرو�ض 
وليتوانيا  والتفيا  اإ�صتونيا  وزراء  روؤ�صاء  البولندية.وقال  االأرا���ص��ي 
التخطيط  “جرى  املهاجرين  تدفق  اإن  اإع��الن م�صرتك  يف  وبولندا 
لوكا�صنكو«. األك�صندر  ن��ظ��ام  قبل  م��ن  منهجي  ب�صكل  وتنظيمه  ل��ه 

احل���دود  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن، معظمهم  اآالف  ع��رب 
البيالرو�صية-االأوروبية يف االأ�صهر االأخرية، وهو ما يعتربه االحتاد 
االأوروبي �صكال من اأ�صكال االنتقام التي ميار�صها النظام يف مواجهة 

العقوبات ال�صديدة املتزايدة التي يفر�صها االحتاد االأوروبي عليه.
وجاء يف االإعالن امل�صرتك “حان الوقت للفت انتباه االأمم املتحدة، 
املهاجرين على  اإ���ص��اءة معاملة  اإىل ق�صية  االأم��ن،  فيها جمل�ض  مبا 
املتحدة  االأمم  مفو�ض  “ندعو  ال��ب��ي��الرو���ص��ي��ة«.واأ���ص��اف  االأرا����ص���ي 
ال�صامي ل�صوؤون الالجئني اإىل اتخاذ تدابري فعالة لت�صهيل اإيجاد حل 

لهذا الو�صع ومطالبة بيالرو�ض باالمتثال اللتزاماتها الدولية«.
واأعلنت الدول االأربع اأنها �صتمنح احلماية الالزمة لالجئني الذين 
يعربون احلدود، متا�صيا مع القانون الدويل، لكنها تدعو يف الوقت 

نف�صه اإىل “اإجراءات تقييدية اإ�صافية حمتملة من االحتاد االأوروبي 
ملنع اأي هجرة غري قانونية تنظمها بيالرو�ض«.

واملهاجرين  ال��الج��ئ��ني  “ا�صتخدام  االأرب��ع��ة  ال����وزراء  روؤ���ص��اء  وك��ت��ب 
انتهاكا  وي�صكل  االأوروب����ي  ل��الحت��اد  االإقليمي  االأم���ن  ي��ه��دد  ك�صالح 
خطريا حلقوق االإن�صان«.وحتاول دول االحتاد االأوروبي الثالث التي 
وبولندا،  وليتوانيا  التفيا  بيالرو�ض،وهي  مع  برية  ح��دودا  تت�صارك 
منع و�صول املهاجرين الذين يحاولون عبورها ب�صكل غري قانوين، اأو 
اإعادتهم.ويف كثري من احلاالت، تعيد ال�صلطات يف مين�صك املهاجرين 
اإىل ح��دود االحت��اد االأوروب���ي ما اأدى اإىل ح��االت من اجل��م��ود. وقد 
اأ�صبوعني يف  االأفغان منذ  املهاجرين  ال�صبل مبجموعة من  تقطعت 

جزء من احلدود بني بولندا وبيالرو�ض.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

   دون تقدمي اأداء ا�صتثنائي، متكنت اإدارة جو بايدن 
خالل  م��ا  ح��د  اإىل  ب�صال�صة  ملفاتها  ت�صويق  م��ن 
االأ�صهر االأوىل. ورغم الغيوم القليلة، منها الو�صع 
��ع ج��و ب��اي��دن بن�صبة  على احل���دود اجل��ن��وب��ي��ة، مت��ترّ

�صعبية مل يحلم بها �صلفه اأبًدا.
“�صهر  اإليه ع��ادة با�صم  اأن ما ي�صار     كنا ن�صك يف 
الع�صل” �صينتهي يف االأخري. مل يكن االأمر يقت�صر 
وال�صلطة  الناخبني  بني  القائم  اال�صتقطاب  على 
اإدارة  الت�صريعية فقط، ولكن من النادر اأن تتمكن 
اأحداث  اأو  اأخ��ط��اء  م��ا م��ن جت��اوز ه��ذا ال�صهر دون 

خارجة عن اإرادتها، مما يوؤدي اإىل اندالع اأزمة.
   منذ اأ�صبوعني اأو ثالثة اأ�صابيع، الحق �صوء احلظ 
يبتهج  اأن  ميكنه  اأخطاءه.  ا  اأي�صً ولكن  بايدن،  جو 
لكن  مر�صية،  تزال  ال  التي  االقت�صادية،  باالأخبار 
ارتفاع حاالت كوفيد، وخ�صو�صا، الكارثة االأفغانية 

تكلفه دعم مواطنيه يف الوقت احلايل.
البالغة  اإذا �صبق ان جتاوز بايدن عالمة الر�صا     
اإنها  ب��امل��ائ��ة.   47 اإىل  ت��دح��رج  ف��ق��د  ب��امل��ائ��ة،   60
لي�صت م�صكلة كبرية، خا�صة اإذا متكرّن من النهو�ض 

ب�صرعة كافية، لكنه حتذير خطري للغاية.
   وكما اأ�صار الزميل بيري مارتن موؤخًرا، فاإن مغادرة 
اأفغان�صتان لن تكون عقبة على امل�صتوى ال�صيا�صي. 
يف النهاية، اأراد االأمريكيون اأن ينتهي هذا ال�صراع، 
العديدة  تناق�صاتهم  اجلمهوريني  على  و�صتطغى 

حول هذا امللف.
   اإن وزن هذه املغادرة ال�صيئة التخطيط والتنفيذ 

�صيظهر ب�صكل اأ�صا�صي على ال�صاحة الدولية، ولي�ض 
على امل�صتوى املحلي. وفيما يتعلق بالوباء، يواجه 

ا و�صًعا معقًدا. الرئي�ض اأي�صً
     ق��ال ب��اي��دن م���راًرا وت��ك��راًرا اإن��ه �صيفعل اأف�صل 

بكثري من �صلفه لت�صحيح الو�صع.
التطعيم  حملة  �صهدت  الرائعة،  االنطالقة  وبعد   
اإىل  االأم���ور متيل  كانت  وان  ك��ب��رًيا، حتى  ت��ب��اط��وؤًا 

التعايف منذ اأ�صبوعني.
   ماأزق كبري اآخر للرئي�ض، ميكنه اأن يبذل كل طاقته 
ويتخذ تر�صانة من االإجراءات، فانهم كثريون جًدا 
اأو  العجالت،  الع�صي يف  له  ي�صعون  الذين  اأولئك 
يدفعوه جهارا نحو االجتاه اخلاطئ. لقد جتاوزت 
امل�صت�صفيات طاقتها اال�صتيعابية يف عدد قليل من 
الواليات، وال يزال العديد من احلكام اجلمهوريني 
يعار�صون االإجراءات ال�صحية الوقائية ويتحدثون 

فقط عن التطعيم.
ال��ط��م��وح��ة عرب  اإذا مت��ك��ن م��ن مت��ري��ر خططه     
ال��ك��وجن��ر���ض، وا���ص��ت��م��رت ح��ال��ة ال��ت��وظ��ي��ف، ميكن 
ر�صا  ا�صتعادة  يف  وي��اأم��ل  الوقت  يك�صب  اأن  لبايدن 
م���واط���ن���ي���ه. ق���د ي���ك���ون ل���دي���ه م��ت�����ص��ع م���ن الوقت 
بحلول عام 2024، لكنه ترف ال يتمتع به النواب 
الذين  ال�صيوخ  جمل�ض  واأع�����ص��اء  الدميقراطيون 
�صي�صعون للح�صول على دعم الناخبني يف انتخابات 

التجديد الن�صفي لعام 2022.
   �صيكون هناك الكثري من االإج���راءات حتى ذلك 
احلني، ويدرك بايدن اكراهات ومتطلبات ال�صيا�صة 
اأنه لن ي�صمح لنف�صه  يف وا�صنطن جيًدا اىل درجة 

باأدنى فرتة راحة.

جو بايدن: انتهى �سهر الع�سل...!

*اأ�شتاذ تاريخ, وحما�شر, ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ض يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني
ترجمة خرية ال�شيباين

و�سول طائرة  اإجالء
 من كابول اإىل بلجيكا 

•• مل�شربوك-اأ ف ب

اإجالوؤهم  �صخ�صاً مت   193 تقل  ركاب  حطت طائرة 
من كابول بالقرب من بروك�صل  اأم�ض االثنني، يف اأول 
البلجيكية  االأرا���ص��ي  اإىل  ت�صل  النوع  ه��ذا  من  رحلة 

بعد ا�صتيالء طالبان على ال�صلطة.
هبطت طائرة تابعة ل�صركة الطريان “اإير بلجيوم” 
ممن  خ��ا���ض  وب�صكل  واأف��غ��اًن��ا  بلجيكيني  رع��اي��ا  تقل 
قاعدة  يف  وعائالتهم،  الدولية  املنظمات  م��ع  عملوا 
مل�صربوك الع�صكرية بعيد ال�صاعة 8،30 )6،30 ت 

غ(، وفق ما �صاهد مرا�صلو وكالة فران�ض بر�ض.
قدمت الطائرة من العا�صمة الباك�صتانية، اإ�صالم اأباد، 
التي تنطلق منها الطائرات الع�صكرية البلجيكية يف 
عمليات  لتاأمني  ك��اب��ول  مطار  نحو  مكوكية  رح��الت 

االإجالء ال�صعبة من العا�صمة االأفغانية.
���ص��اه��د م��را���ص��ون م��ن وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض وو�صائل 
اإعالم اأخرى موجودون يف القاعدة الع�صكرية بالقرب 
ينزلون من  اأطفال، وهم  بينهم  ركاباً،  بروك�صل،  من 
رمادية  ع�صكرية  ح��اف��الت  اأرب���ع  لي�صتقلوا  ال��ط��ائ��رة 

اللون.

قالت وزيرة خارجية بلجيكا �صويف فيلم�ض االأحد اإن 
القوات البلجيكية اأجلت بالفعل حوايل 400 �صخ�ض 
“الطائرة  عملية  اإط���ار  يف  باك�صتان  اإىل  ك��اب��ول  م��ن 

الورقية احلمراء«.
اأرب��ع رحالت  اأن  اأم�ض االثنني  واو�صحت يف تغريدة  
الذي  كابول  االثنني يف مطار  اإج��الء جديدة مقررة 
“الو�صع ال  املتحدة وحلفاوؤها حيث  الواليات  توؤمنه 

يزال غري م�صتقر«.
البلجيكية  اجلوية  للخطوط  التابعة  الطائرة  وتعد 
االأوىل التي تنقل االأ�صخا�ض الذين مت اإجالوؤهم اإىل 
بلجيكا. ومن املقرر نقلهم من مل�صربوك اإىل قاعدة 

بوتي الع�صكرية الإجراء فحو�صات طبية واأمنية.
حلف  م��ن  دول  ع��دة  اإىل  باال�صافة  بلجيكا،  ت�صارك 
االطل�صي، يف عمليات اإجالء دقيقة للرعايا االأجانب 
واالأف����غ����ان ال���ذي���ن ُي��خ�����ص��ى ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م ب��ع��د تويل 

طالبان ال�صلطة.
اآالف  كابول فو�صى مع تدفق ع�صرات  وي�صهد مطار 
اأفغان�صتان  من  للفرار  �صعيا  اإليه  واالأجانب  االأفغان 
 15 يف  ال��ب��الد  على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �صيطرت  بعدما 

اآب-اأغ�صط�ض.
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عربي ودويل

ف�شل لذع
   ه�����ذه ال����درا�����ص����ة ل��ي�����ص��ت ن���ق���ًدا 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ب���ق���در ما 
ه���ي ف��ر���ص��ي��ة ت��ف��ك��ر يف احل�����رب يف 
اأن  م�صبًقا  وت��ف��رت���ض  اأفغان�صتان، 
تغادر  اأن  ميكن  االأمريكية  القوات 
م��ا وترتكها يف حالة  ي��وًم��ا  ال��ب��الد 
على  واحل��ف��اظ  العمل  م��ن  متكنها 
اأن  اإىل  وتخل�ض  وتزدهر.  وجودها 
ن من  ال��وج��ود االأم��ري��ك��ي ق��د ح�صرّ
و�صع الرعاية الطبية و�صحة املراأة 
يف  لي�ض  ب�صراحة،  ولكن  والبيئة، 
جوانب احلياة االأخرى -واأنه حتى 
النتائج  ذات  القليلة  القطاعات  يف 
اأن  اأن ن�صك يف  “ميكننا  االإيجابية، 

التقدم الذي مت �صوف ي�صتمر ».
   لقد ف�صلت ا�صرتاتيجية الواليات 
املتحدة على جميع اجلبهات، غالًبا 
بالطريقة  خ��ا���ص��ة  اإم�����ا  الأ����ص���ب���اب 
تتعلق  اأو  اإدارت���ه���ا،  بها  تعمل  ال��ت��ي 
وال�صيا�صية  االجتماعية  بالقيود 
هذه  اأفغان�صتان.  يف  واالقت�صادية 
احل���ج���م بحيث  م����ن  االإخ����ف����اق����ات 
ق���درة  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ك  اإىل  “تدعو 
االأمريكية  احل��ك��وم��ي��ة  ال���وك���االت 
وتقييم  وت���ن���ف���ي���ذ  ت�����ص��م��ي��م  ع���ل���ى 
االإعمار”  اإع������ادة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
الوثيقة:  وت�����ص��ي��ف  ب���ل���د.  اأي  يف 
العقلية  وك��ال��ة  اأي  ل��دى  يكن  “مل 
واإدارة  لتطوير  وامل�����وارد  واخل����ربة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اإع�������ادة االإع����م����ار يف 
الوكاالت  تكن  ومل  اأفغان�صتان”. 
��ا على  اأي�����صً ق���ادرة  املعنية،  امل��ت��ع��ددة 
ب�صكل  وامل�صوؤوليات  امل���وارد  تقا�صم 

�صحيح.
   وفيما قد يكون اجلزء االأكرث اإدانة 
اأن  اإىل  املوؤلفون  ي�صري  التقرير،  يف 
اإعادة بناء اأفغان�صتان “تتطلب فهًما 
تف�صيلًيا للديناميكيات االجتماعية 
للبلد”  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
ال�صيا�صة  ���ص��ان��ع��ي  م��ن  ك��ال  ول��ك��ن 
االأم��ري��ك��ي��ني يف وا���ص��ن��ط��ن، وفريق 
العمل امليداين “يعملون با�صتمرار 

ب�صكل اأعمى«. 
بطريقة  “فر�صوا  ال��ن��ت��ي��ج��ة:     
غربية  تكنوقراطية  من��اذج  خرقاء 

الأربع مقاطعات اأفغانية، ملحقق من 
�صيغار:

ن�صمع  امل��ن��اط��ق، مل  غ��ال��ب��ي��ة     »يف 
من  احلقيقية  امل�صكالت  ع��ن  حتى 
افرتا�صات،  و�صعنا  لقد  النا�ض... 
وجلبنا  ع�صكرية،  عمليات  واأجرينا 
من  اأن  م���ع���ت���ربي���ن  م���������ص����وؤول����ني، 
االأم����ن  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  ذل����ك  ����ص���اأن 

واال�صتقرار«.
   وك���ج���زء م���ن م��الح��ظ��ة اأو����ص���ع، 
نائب  ه��������اديل،  ���ص��ت��ي��ف��ن  اع�������رتف 
للرئي�ض  القومي  االأم���ن  م�صت�صار 
لدينا  “لي�ض  ب��و���ض،  دب��ل��ي��و  ج���ورج 
بعد  ما  اال�صتقرار  لتحقيق  من��وذج 
لقول”  اأخ����رى  “طريقة  ال�����ص��راع 
املحرر”  م��الح��ظ��ة   ،“ االأم����ة  ب��ن��اء 
���ص��ال��ح وي��ع��م��ل. يف ك���ل م���رة نقوم 
اإنه  ال��ق��ب��ي��ل،  ب�����ص��يء م��ن ه���ذا  فيها 
اإذا كان  اأن���ه  اأع��ت��ق��د  ارجت����ال... وال 
اأخ����رى،  ب��ذل��ك م���رة  ال��ق��ي��ام  علينا 

�صنقوم به ب�صكل اأف�صل ».
   ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن طريقته يف 
االن�����ص��ح��اب م��ن اأف��غ��ان�����ص��ت��ان )واأن���ا 
اأحد الذين يجدون يف ذلك خطاأ(، 
ي��ج��ب االع�����رتاف ب����اأن ب���اي���دن كان 
على حق لفرتة من الوقت يف قوله 
اإن مهمة هذه احلرب التي ا�صتمرت 
تت�صخم  وال���ت���ي  ع����اًم����ا،  ع�����ص��ري��ن 
اأواًل،  ط��ال��ب��ان  -ل���ط���رد  ب��ا���ص��ت��م��رار 
ثم قتل بن الدن، وتدريب اجلي�ض 
االأف��غ��اين من اج��ل ت�صكيل حكومة 
-كان  م��دين  وجمتمع  دميقراطية 
ميكن  وال  بالف�صل،  عليه  حمكوماً 
اأن  وامل��ال  الوقت  من  مزيد  الإنفاق 
اأو  يغريرّ ذل���ك.   ك��ل ع�صرين ع��اًم��ا 
بالواليات  االأم��ر  ينتهي  ذلك،  نحو 
اإحدى  االن��خ��راط يف  اإىل  امل��ت��ح��دة 
هذه احلروب وتن�صى الدرو�ض التي 
ُيفرت�ض اأن اجليل ال�صابق تعلمها. 
واملكتوبة  ال�صاملة  الدرا�صة  وه��ذه 
جيًدا، ال يجب اأن تغادر ابدا مكاتب 
جمل�ض االأمن القومي والبنتاغون 
ووزارة اخلارجية وجميع الوكاالت 
تتوقف  حتى  االأخ���رى،  االأمريكية 
على  التكرار  ع��ن  نف�صها  االأخ��ط��اء 

الدوام.

ع���ل���ى امل����وؤ�����ص���������ص����ات االق���ت�������ص���ادي���ة 
االأفغانية، ودربت قوات االأمن على 
التعامل مع اأنظمة اأ�صلحة متطورة 
مل يتمكنوا من فهمها، ناهيك عن 
القانون  دول���ة  وف��ر���ض  �صيانتها؛ 
اتخاذ  فيها  يتم  دول��ة  على  ر�صميا 
من  ب��امل��ائ��ة   90 اإىل  ب��امل��ائ��ة   80
القرارات ب�صكل غري ر�صمي. “...” 
بال�صياق  امل��ع��رف��ة  اىل  وي��ف��ت��ق��رون 
امل�صوؤولون  اأع��ط��ى  م��ا  غ��ال��ًب��ا  ه���ذه، 
لرجال  ال�صلطة  ك��ل  االأم��ري��ك��ي��ون 
لوا  اأو حورّ ال�����ص��ك��ان،  ه��اج��م��وا  ن��ف��وذ 
امل�������ص���اع���دات االأم���ري���ك���ي���ة الإث������راء 
واال�صتيالء  وح��ل��ف��ائ��ه��م،  اأنف�صهم 
)وهكذا(،   ”...“ ال�����ص��ل��ط��ة.  ع��ل��ى 
تهدف  التي  امل�صاريع  اأدت  ما  غالًبا 
النزاعات  ح��دة  م��ن  التخفيف  اإىل 
من  العك�ض  على  ب��ل  تفاقمها،  اإىل 
ذلك، وحتى، عن غري ق�صد، قامت 

بتمويل املتمردين ».

واإه��م��ال  �شنوية”  »ج��راح��ة 
متكرر

  تفاقم هذا الف�صل ب�صبب �صغوط 
اأ�صرع  النجاح يف  لتحقيق  وا�صنطن 
وق������ت مم����ك����ن. ����ص���خ امل�������ص���وؤول���ون 
اأفغان�صتان،  يف  ال���دوالرات  مليارات 
زادت  كلما  اأن���ه  خ���ط���اأً،  م��ع��ت��ق��دي��ن، 
النتائج  كانت  تنفق،  التي  االأم���وال 

اأكرب  اأه��داف  اأو �صاهمت يف حتقيق 
واأكرث اأهمية«. 

   اأخرًيا، مل يثبرّت اجلي�ض االأمريكي 
االأمن  اأي مظهر من مظاهر  اأب��ًدا 
يف العديد من مناطق البالد. رغم 
لفح�ض  �صيغار  اإع����داد  يتم  مل  ان��ه 
اأن  اإال  للحرب،  الع�صكري  اجل��ان��ب 
العديد  ق��ال  -ك��م��ا  ي��وؤك��د  التقرير 
من ال�صباط وامل�صوؤولني الأكرث من 
عقد -اأن االأمن كان ال�صرط االأول 
االجتماعية  االأه�������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
للمهمة  واالقت�صادية  وال�صيا�صية 

االمريكية يف اأفغان�صتان.
الدولة،  اأو خ��ارج    فقليلون، داخ��ل 
لتمويل  ا����ص���ت���ع���داد  ع��ل��ى  ه���م  م���ن 
�صركة، اأو القيام با�صتثمارات طويلة 
كبرية  مبخاطرة  القيام  اأو  امل���دى، 
ب�صاأن  القلق  عليهم  ك��ان  اإذا  اأخ��رى 
�صالمتهم. خالل ع�صرين �صنة من 
احل���رب، مل يتبدد ه��ذا اخل���وف يف 

اأي وقت.

الرجتال وق�شر الذاكرة
   يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال��وث��ي��ق��ة، مت 
امل�صوؤولني  ب��ب��ع�����ض  اال���ص��ت�����ص��ه��اد 
ال�صابقني  واالأف���غ���ان  االأم��ري��ك��ي��ني 
مالحظتان  وت�����ربز  ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل. 
تان ب�صكل خا�ض. هذا ما قاله  معربرّ
عبد اجلبار نعيمي، احلاكم ال�صابق 

جهل تام بالواقع االفغاين احلاكم عبد اجلبار نعيمي يعرتف بعدم اال�صتماع للنا�ض

ان�صحاب بطعم الهزمية

وزير الدفاع االأمريكي دونالد رام�صفيلد بعد اجتماعه مع القيادة االأفغانية اجلديدة ملناق�صة م�صتقبل البالد يف 16 دي�صمرب 2001 يف مطار باغرام. �صتيفن هاديل... كنا نفتقر اىل منوذج لتحقيق اال�صتقرار

اخلا�صة.
   كما �صاهمت �صيا�صة املوارد الب�صرية 
“اإن  امل�صتنقع.  ه��ذا  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
على و�صع  “وا�صنطن”  عدم قدرة 
املواقع  يف  امل��ن��ا���ص��ب��ني  االأ���ص��خ��ا���ض 
املنا�صب”،  ال����وق����ت  يف  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
اإخفاقات  اأه��م  من  “واحدة  اأ�صعلت 
ويف املنا�صبات النادرة التي  املهمة”. 

اأ�������ص������رع، يف ح�����ني اأن�����ه�����ا ك����ان����ت يف 
ال��ف�����ص��اد فقط.  ��م  ت�����ص��خرّ ال����واق����ع، 
حاولوا  ذل����ك،  اك��ت�����ص��ف��وا  وع��ن��دم��ا 
ادخ���ال االأم����وال م��ن خ��الل قنوات 
غ��ري ر���ص��م��ي��ة. ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، مل 
يتمكن العدد القليل من امل�صوؤولني 
االأفغانية  احل��ك��وم��ة  يف  ال�����ص��رف��اء 
اإدارات���ه���م  اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ع��ل��م  م���ن 

اإذا  م���ا  وت��ق��ي��ي��م  ل��ر���ص��د  ���ص��يء  اأي 
وي�صري  ت��اأث��ري.  اأي  لرباجمها  ك��ان 
“االفتقار  اأن  اإىل  اال����ص���ت���ط���الع 
اأوجدا  وامل��راج��ع��ة،  ال�����ص��واب��ط  اإىل 
خ��ط��ر ال��ق��ي��ام ب��االأم��ر اخل��ط��اأ على 
اعتبار  اأكمل وجه: م�صروع مت فيه 
‘جناًحا’؛  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ه��ام  ج��م��ي��ع 
حققت  ق��د  ك��ان��ت  ان  احت�صاب  دون 

ي�صل فيها اأ�صخا�ض منا�صبون، يتم 
عام،  بعد  ج��دي��دة  وظيفة  منحهم 
مما يجرب خلفائهم على البدء من 
قاعدة  -وه��ي  ال�صفر  وم��ن  جديد 
�صيغار  تقرير  �صبرّهها  بريوقراطية 

ب� “اجلراحة ال�صنوية«.
   واالأف���������ص����ل م����ن ذل�����ك ك���ل���ه، اأن 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مل ت�����ص��ع اأب����ًدا 

- اأ�سدر البنتاغون تقريًرا يت�سمن نتائج دامغة على 20 عاًما من التدخل الأمريكي يف اأفغان�ستان

 خالل 
ع�سرين 
�سنة من 
احلرب, 
مل يتبدد 
اخلوف يف 

اأي وقت

يف تقرير �شادر عن البنتاغون

الأمريكان على علم بف�سل مهمتهم يف اأفغان�ستان...!
•• الفجر -فريد كابالن 
–ترجمة خرية ال�شيباين

  يف تقرير �شادر عن البنتاغون يف غاية الدقة والتف�شيل, ُن�شر 
الثالثاء 17 اأغ�شط�ض, ميكننا اأن نقراأ اأن فر�شية بناء اأفغان�شتان 

م�شتقرة و�شلمية, كانت “غري قابلة للتحقيق” منذ البداية, واأن 
حكومة الوليات املتحدة مل تكن اأبًدا “جمهزة ملثل هذا امل�شروع 
الطموح يف مثل هذه البيئة التي ل ميكن ال�شيطرة عليها “, بغ�ض 
النظر عن حجم الأموال امل�شتثمرة.   هذا ال�شتطالع املكون من 
122 �شفحة, والذي اأعده املفت�ض العام لإعادة اإعمار اأفغان�شتان, 

اأو �شيغار, مييل اإىل تاأكيد راأي الرئي�ض بايدن القائل باأن املهمة 
الأمريكية,  القوات  تتمكن  اأن  دون  هذا  بالف�شل,  عليها  حمكوم 
توقيت  ان  علما  �شيء.  اأي  تغيري  من  وجودها,  مدة  كانت  مهما 
هذا املن�شور حم�ض �شدفة.   حتت عنوان “ما نحتاج اإىل تعلمه: 
درو�ض من ع�شرين عاًما من اإعادة اإعمار اأفغان�شتان”, ي�شتند هذا 

اإىل  700 م�شوؤول, بالإ�شافة  اأكرث من  اإىل مقابالت مع  التقرير 
وهي  اأ�شهر,  عدة  اإعداده  ا  اأي�شً وا�شتمّر  الوثائق.  اآلف  مراجعة 
الوثيقة الثانية ع�شرة “الإثراء بالتجربة” التي اأجرتها �شيغار 
والحتيال  الهدر  لر�شد   2008 عام  اإن�شاوؤها  مت  هيئة  -وه��ي 

و�شوء املعاملة يف �شياق احلرب يف اأفغان�شتان.

- لقد ف�سلت ا�سرتاتيجية الوليات 
املتحدة على جميع اجلبهات

- يف غالبية املناطق, مل يتم ال�سماع 
للم�سكالت احلقيقية من النا�س

- امل�ساريع التي تهدف اإىل التخفيف من 
حدة ال�سراعات غالبا ما توؤدي اإىل تفاقمها

- مت فر�س بطريقة خرقاء مناذج تكنوقراطية 
غربية على املوؤ�س�سات القت�سادية الأفغانية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

   
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية: 

تاريخ االإيداع : 2020/06/12  املودعة حتت رقم  : 330908 
 2020/09/07 : تاريخ الت�صجيل 

با�ص��م : الل�ض اإنرتنا�صيونال  ) بي يف اآي ( اإنك. 
وعنوانه : �صي ميدو هاو�ض ، بالك بورن ، هاي واي ، �ض.ب. 116 رود تاون ، تورتوال � جزر العذراء 

الربيطانية. 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواق�عة بالفئة 35 

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي، اخلدمات االإعالنية املقدمة 
عرب االإنرتنت، متاجر التجزئة عرب االنرتنت

بيانات التعديل: 
تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله 

  2021/07/08  : تاري�خ التعديل 
تاريخ التا�صري : 2021/07/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44719بتاريخ: 2001/10/16
امل�صجلة بالرقم: 34592بتاريخ: 2002/11/12

باإ�صم املالك: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،

  08933 ،  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�صم املتنازل له: ريت�صرت جيديون  نريت.

 وعنوانه: اإت�ض-1103 بوداب�صت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/08/22 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

EAT 167969

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44720بتاريخ: 2001/10/16
امل�صجلة بالرقم: 34589بتاريخ: 2002/11/12

باإ�صم املالك: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،

  08933 ،  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�صم املتنازل له: ريت�صرت جيديون  نريت.

 وعنوانه: اإت�ض-1103 بوداب�صت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/03/31

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/08/22 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

EAT 167969

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44721بتاريخ: 2001/10/16
امل�صجلة بالرقم: 34588بتاريخ: 2002/11/12

باإ�صم املالك: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،

  08933 ،  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�صم املتنازل له: ريت�صرت جيديون  نريت.

 وعنوانه: اإت�ض-1103 بوداب�صت، جيومروي اأوت 21 ، املجر  
بتاريخ:  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/08/22 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

EAT 167969

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 24 اأغ�شط�س 2021 العدد 13322
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املال والأعمال

املنطقة احلرة يف مدينة م�سدر تطلق حزمة جديدة خلدمات تاأ�سي�س ال�سركات دعمًا لتعزيز بيئة الأعمال يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

حزمة  اإط���الق  ع��ن  م�صدر  مدينة  يف  احل���رة  املنطقة  اأع��ل��ن��ت 
ج��دي��دة م��ن خ���ي���ارات ت��اأ���ص��ي�����ض االأع���م���ال ل��ل�����ص��رك��ات اجلديدة 
تعترب  التي  م�صدر  مدينة  �صمن  حالياً  والعاملة  والقائمة 
وجهة االبتكار والتقنيات امل�صتدامة االأبرز يف املنطقة. ومتا�صياً 
مع االإع��الن موؤخراً عن اتخاذ اإج��راءات لتعزيز بيئة االأعمال 
االإم����ارات  يف  االأع��م��ال  لتاأ�صي�ض  احلكومية  ال��ر���ص��وم  وخف�ض 
العربية املتحدة، توفر املنطقة احلرة يف مدينة م�صدر حزمة 
جديدة من خيارات تاأ�صي�ض االأعمال اجلديدة بهدف دعم منو 

االأعمال التجارية وتطويرها يف اأبوظبي.

وق����ال ع���ب���داهلل ب��ال��ع��الء، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��دي��ن��ة م�صدر: 
والعاملية  املحلية  ال�����ص��رك��ات  م��ئ��ات  م�صدر  مدينة  “حتت�صن 
على  ز  تركرّ للم�صتقبل  تقنية  ابتكارات  تعمل على تطوير  التي 
املدينة،  الذي ت�صهده  النمو احليوي  اال�صتدامة. ومتا�صياً مع 
والقائمة  اجلديدة  لل�صركات  اأي�صاً  توفر  احل��رة  املنطقة  ف��اإن 
ميزة  عن  ف�صاًل  االأع��م��ال،  لتاأ�صي�ض  تناف�صية  خ��ي��ارات  حالياً 
االن�صمام اإىل �صبكة فريدة من املوؤ�ص�صات العاملة �صمن مدينة 

م�صدر يف جماالت التعليم والبحث والتطوير واالبتكار.«
اإق��راره��ا ب�صاأن  اأن االإج���راءات االأخ��رية التي مت  واأك��د بالعالء 
تخفيف االأعباء املتعلقة بتاأ�صي�ض االأعمال التجارية، �صاهمت يف 
تعزيز مكانة اأبوظبي كمركز عاملي لدعم التنويع االقت�صادي، 

يف  امل�صتدامة  التنمية  جهود  ودف��ع  العاملية،  امل��واه��ب  ومتكني 
االإمارة. م�صرياً اإىل اأن املنطقة احلرة يف مدينة م�صدر تدعم 
هذه التوجهات ب�صكل كامل، وتتطلع اإىل ا�صتقطاب املزيد من 
ال�صركات القائمة على االبتكار.واأ�صاف بالعالء: “يدير املنطقة 
احلرة يف مدينة م�صدر فريق من اخلرباء املوؤهلني على اأعلى 
امل�صتويات، وهم على ا�صتعداد مل�صاعدة ال�صركات وتلبية جميع 
اأو  االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  اأو  �صخ�صياً  ���ص��واء  متطلباتها، 
الهاتف اأو عرب البوابة االإلكرتونية اخلا�صة باملنطقة احلرة«.
توفرها  التي  واجل��دي��دة،  الفريدة  الرتاخي�ض  حزمة  وتت�صم 
تقدم خيارات  بكونها  احل��رة يف مدينة م�صدر،  املنطقة  حالياً 

مرنة تتنا�صب مع خمتلف متطلبات اأعمال ال�صركات.

الثقافة و ال�سياحة: 13.6 األف وكيل �سفر �سجلوا يف برنامج خرباء اأبوظبي طريان الإمارات وخطوط )�سيم اإير( 
اجلوية توقعان اتفاقية اإنرتلين

•• دبي-وام:

وقعت طريان االإمارات وخطوط “�صيم اإير Semair« اجلنوب اأفريقية 
اتفاقية اإنرتالين وذلك يف خطوة لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات 

طريان االإمارات اإىل جنوب اإفريقيا.
االإمارات  لعمالء طريان  اأخ��رى  �صت وجهات  االتفاقية اجلديدة  و�صتوفر 
من خالل بوابتي الناقلة يف تلك الدولة جوهان�صربغ وكيب تاون وتغطي 

االتفاقية اأي�صا وجهتني �صياحيتني تخدمهما “�صيم اإير” ح�صريا.
لطريان  �صراكة  وراب���ع  الناقلتني  ب��ني  �صراكة  اأول  االتفاقية  ه��ذه  وت��ع��د 
االإمارات يف جنوب اإفريقيا ..وت�صمل الرتتيبات بني طريان االإمارات و”�صيم 
جوهان�صربغ  من  االأمتعة  ونقل  احلجز  مع  واح��دة  بتذكرة  ال�صفر  اإير” 
وهود�صربوت  ودرب���ان  ومارغيت  وكيمربيل  بلومفونتني  اإىل  ت��اون  وكيب 

وبليتينبريغ باي وجورج و�صي�صن.
طريان  يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  كاظم  ع��دن��ان  واأع���رب 
اأن  ..م�صيفا  اجل��دي��دة  ال�صراكة  اتفاقية  بتوقيع  �صعادته  ع��ن  االإم����ارات 
اإير توفر لعمالئنا مزيدا من الفر�ض لل�صفر ب�صال�صة عرب  رحالت �صيم 
العديد من الوجهات ال�صياحية ال�صهرية يف جنوب اإفريقيا باالإ�صافة اإىل 
امليزة االإ�صافية لالت�صال مع بليتينبريغ ومارغيت اللتني تخدمهما �صيم 
اإير ح�صريا.وقال اإننا نتطلع اإىل العمل معا وتعزيز عالقتنا ذلك اأن ربط 
�صبكتينا يعزز التزامنا بتقدمي مزيد من فر�ض ال�صفر لعمالئنا خ�صو�صا 
اإفريقيا  جنوب  يف  حاليا  املف�صلة  ال��وج��ه��ات  جتربة  يف  ال��راغ��ب��ني  اأول��ئ��ك 

وكذلك امل�صافرين الذين يخططون لرحالت جديدة.
اأو من خالل   emirates.com وميكن للعمالء حجز رحالتهم على 

مكاتب مبيعات طريان االإمارات ووكاالت ال�صفر املعتمدة.

بح�شور اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم

اإمباور ت�ستحوذ على تربيد مناطق نخيل العقارية ب� 860 مليون درهم 
•• دبي -الفجر:

بح�صور �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي 
للطريان املدين رئي�ض مطارات دبي والرئي�ض االأعلى الرئي�ض 
التنفيذي لطريان االإمارات واملجموعة، رئي�ض املجل�ض االأعلى 
التربيد  الأن��ظ��م��ة  االإم�����ارات  موؤ�ص�صة  وق��ع��ت  دب���ي،  يف  للطاقة 
د خل��دم��ات ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف  اأك���رب م���زورّ امل��رك��زي “اإمباور”، 
العامل اتفاقية ا�صتحواذ على وحدات تربيد املناطق التابعة ل� 
110،000 طن  اىل  ت�صل  اإجمالية  بطاقة تربيد  “نخيل” 

تربيد وبقيمة اإجمالية لل�صفقة بلغت 860 مليون درهم.
تربيد  ل���وح���دات  “اإمباور”  ب��ا���ص��ت��ح��واذ  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ق�����ص��ي 
م�صروعاً   17 يف  متعامل   18،000 ت��خ��دم  ال��ت��ي  “نخيل” 
رئ��ي�����ص��ي��اً ع���رب 19 حم��ط��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دب����ي، وتويل 
اإدارتها وت�صغيلها والقيام بكافة اأن�صطتها ووظائفها وعملياتها 

والتزاماتها. 
ديوان  مدير  ال�صيباين  حممد  معايل  االتفاقية  توقيع  �صهد 
وع�صو جمل�ض  التنفيذي  الرئي�ض  دبي،  ال�صمو حاكم  �صاحب 
اإدارة موؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات احلكومية، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الرئي�ض  املنتدب  الع�صو  الطاير  �صعيد حممد  نخيل، ومعايل 
اإدارة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 

موؤ�ص�صة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”. 
التنفيذي  الرئي�ض  �صعفار  اأحمد بن  اال�صتحواذ  اتفاقية  ووقع 
ونعمان  “اإمباور”  ملوؤ�ص�صة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي 

عطا اهلل الرئي�ض التنفيذي ل� “نخيل«. 
املجل�ض  رئي�ض  مكتوم،  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  واأك��د 
االأعلى للطاقة يف دبي على اأن �صفقة ا�صتحواذ “اإمباور” على 
خدمات تربيد املناطق التابعة ل� “نخيل” تعك�ض ازدهار بيئة 
االأعمال يف دبي وتنوع عدد �صفقات اال�صتحواذ يف كافة املجاالت 
جت�صيداً حياً لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء، حاكم دبي، 
قبل  ال�صمو  �صاحب  زفها  التي  بالب�صرى  واملتمثلة  اهلل،  رع��اه 
اأيام بقوله “ اأن اجلميع يف دبي ينجح ويربح، واأن القادم دائماً 
لتعظم  اأخ��رى  ال�صفقة من جهة  وتاأتي هذه  واأعظم”  اأجمل 

مكانة اإمارة دبي على خارطة التنمية امل�صتدامة العاملية. 
“نخيل”،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�صيباين  حممد  معايل  وق��ال 
على  بالرتكيز  لنا  ت�صمح  االإ�صرتاتيجية  اخل��ط��وة  ه��ذه  “اأن 
للم�صتثمرين  املقدمة  اخل��دم��ات  وتعزيز  االأ�صا�صية  اأعمالنا 
املجمعات  اأك��رب  من  واح��دة  يف  وعمالئنا  و�صركائنا  واملقيمني 

ووجهات جتارة التجزئة يف دبي.«
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ط��اي��ر  �صعيد  م��ع��ايل  وق���ال   

“ان�صجاماً مع  “اإمباور”:  االإم��ارات الأنظمة التربيد املركزي 
روؤية �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، 
يف تعزيز م�صرية التنمية امل�صتدامة، وا�صرتاتيجية دبي الإدارة 
الطلب على الطاقة واملياه 2030 التي ي�صكل التربيد املركزي 
للمناطق اأحد اأ�ص�صها نظراً مل�صاهمته يف تعزيز كفاءة الطاقة يف 
يف  م�صرقة  �صفحة  لت�صكل  اجلديدة  ال�صفقة  هذه  تاأتي  دب��ي، 
املحلية  اإمباور، وتعد مبثابة تعزيز ل�صدارتها  �صجل جناحات 
لنمو  العاك�صة  املراآة  “اإمباور”  ولت�صبح  والعاملية،  واالإقليمية 
بالفر�ض  برثائه  �صواء  برمته،  ال�صناعي  دب��ي  قطاع  وازده���ار 
رقعة  وتو�صيع  الدائم  التطوير  على  اأو مبقدرته  اال�صتثمارية 
قطاع  وم�صتقبل  بحا�صر  امل��رتب��ط��ة  اال�صتثمارية  االأن�����ص��ط��ة 

تربيد املناطق احليوي«. 
واأكد معاليه على اأن هذا النوع من ال�صراكات النوعية يتجاوز 
واأننا  ال�صيما  اال���ص��ت��ث��م��اري،  ع��ن��وان��ه  وم�صامينه  معانيه  يف 
االرتقاء  ت�صتهدف  ال�صفقة دفعة قوية  اأن تكون  نحر�ض على 
تلبية  معايري  يف  نوعية  نقلة  وحتقيق  الطاقة  قطاع  بكفاءة 
الطلب املتنامي على خدمات تربيد املناطق واإدامة زخم اإن�صاء 
ما  وه��و  االإم����ارة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  بيئياً  م�صتدامة  جمتمعات 
يتما�صى ب�صكل رئي�صي مع روؤية دبي باأن تكون من اأكرث املدن 

ا�صتدامة عاملياً، واأن تكون منوذجاً يحتذى به يف كفاءة الطاقة.
اىل  “اإمباور”  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  �صعفار،  بن  اأحمد  واأ�صار 
اأن ا�صتحواذ املوؤ�ص�صة على كامل اأن�صطة تربيد املناطق ل�صركة 
ويحملنا  “اإمباور”  تاريخ  يف  مهماً  ي�صكل منعطفاً  “نخيل”، 
فمحفظة  املالية،  املكا�صب  عن  النظر  بغ�ض  اأك��رب  مب�صوؤولية 
طبيعة  يف  ال���دوام  على  وتتنوع  مت�صارع  باإيقاع  تكرب  املوؤ�ص�صة 
اأع�����داد املتعاملني  ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا وت��ن��م��و يف  امل�����ص��اري��ع وت��ن��وع 
نخيل  م�صاريع  التحاق  واآخ��ره��ا  خدماتها،  م��ن  امل�صتفيدين 
واأ�صواق  م��ول  ونخيل  )احل��دائ��ق  واأب���رزه���ا  اإم��ب��اور  مبحفظة 

�صريكل  وذا  دي��رة  امل��رف��اأ يف نخلة  و�صوق  وج��زر جمريا  التنني 
يف  “اإمباور”  ت��ف��وق  اأن  م��ول(.واأو���ص��ح  اأفينيو  واخل��ي��ل  م��ول 
تلبية الطلب على خدمات تربيد املناطق جعلها اأكرب العب يف 
روؤيتها وخططها  العامل من خالل  املناطق يف  �صناعة تربيد 
التو�صعية وا�صتثمارها يف البنية التحتية ويف التقنيات احلديثة 
حتى �صبقت نظرائها على م�صتوى العامل. كما اأكد بن �صعفار 
والباقي  ذات��ي��اً  اال�صتحواذ  �صفقة  م��ن  ج��زء  متويل  �صيتم  اأن��ه 
اإمباور  عن طريق البنوك املحلية والعاملية التي ترتبط معها 

بعالقات ا�صرتاتيجية وثيقة. 

••اأبوظبي-وام:

بالذكرى  – اأبوظبي  ال�صياحة  و  الثقافة  دائ��رة  احتفت 
املن�صة  اأبوظبي”  “خرباء  لربناجمها  االأوىل  ال�صنوية 
خطتها  ع��ن  واأع��ل��ن��ت  ال��رائ��دة  االإل��ك��رتون��ي��ة  التعليمية 
اأ�صواقا  لي�صمل  الربنامج  عمل  نطاق  لتو�صيع  ال�صاملة 

جديدة اإ�صافة اإىل دورات تدريبية اإ�صافية.
اأطلقته  ال����ذي  اأبوظبي”  “خرباء  ب��رن��ام��ج  ي��ت��م��ا���ص��ى 
الدائرة منذ عام مع مبادراتها للت�صدي جلائحة كوفيد 
العرو�ض  ال��ذي فر�ض حت��ول  العاملي  التوجه  و   19 –
الرتويجية، وور�ض العمل والدورات التدريبية كافة اإىل 

من�صات اإلكرتونية افرتا�صية.
ال�صياحية  الرحالت  اإىل دعم منظمي  الربنامج  يهدف 
و وكالء ال�صفر و ممثليها وغريهم من ال�صركاء اإ�صافة 
اإىل ت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة وال��ت��دري��ب للرتويج 

الإمارة اأبوظبي.
كانت الدائرة قد اأطلقت برنامج “خرباء اأبوظبي” يف 
�صهر مايو 2020 عرب 17 �صوقا وباأكرث من 7 لغات.. 
 13670 ح���وايل  خ��الل��ه  و�صجل  مهمة  نتائج  وح��ق��ق 

وكيال، واأكرث من 7000 متخرج.
امل��دي��ر التنفيذي  ال�����ص��ي��ب��ة،  ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ح�����ص��ن  و ق���ال 
وال�صياحة  الثقافة  دائرة  والت�صويق يف  ال�صياحة  لقطاع 
قدمه  ال��ذي  القوي  الدعم  �صجعنا  “لقد  اأبوظبي:   –
وعلى  اأبوظبي..  �صركاء  لربنامج  العاملي  ال�صفر  قطاع 
النحو، نخطط حاليا لتو�صيع نطاق عمله لي�صمل  هذا 

اأ�صواقا جديدة منها �صوي�صرا واإ�صرائيل«.

و اأ�صاف اأنه وبالرغم من اأن العام املا�صي فر�ض حتديات 
اأننا ومن  اإال  ب�صبب اجلائحة،  ال�صفر  كبرية على قطاع 
ال��ت��وا���ص��ل مع  املبتكر جنحنا يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  خ��الل 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  ال�صياحة  قطاع  يف  اخل��رباء 
اأبوظبي  من  جتعل  التي  االأ�صباب  فهم  يف  و�صاعدناهم 
الربنامج  ب��اأن  تامة  ثقة  على  نحن  ا�صتثنائية..  وجهة 
الأبوظبي  الت�صويق  جهود  تعزيز  يف  جوهريا  دورا  لعب 
مذهلة،  �صياحية  مكامن  م��ن  ب��ه  تزخر  مب��ا  والتعريف 
االأمر الذي �صي�صاهم بدوره يف زيادة االإيرادات ال�صياحية 

ويطيل فرتة الزيارة بالن�صبة للزوار.
من  اأ�صا�صيا  ج��زءا  اأبوظبي”  “خرباء  برنامج  وي�صكل 
 – وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  اال�صرتاتيجية  اخلطة 
باملتطلبات  واإم���داده  ال�صفر،  لقطاع  للرتويج  اأبوظبي، 
باملعلومات  املخت�صني  ت��زوي��د  ل�صمان  ك��اف��ة  ال��الزم��ة 
االإماراتية  للعا�صمة  للرتويج  ال�صحيحة  واالإر���ص��ادات 
اأف�صل  وم���ا متتلكه م��ن م��ق��وم��ات وم��ع��امل ج���ذب ع��ل��ى 
وجه، مبا ي�صهم يف ا�صتقطاب املزيد من ال�صياح من حول 

العامل عندما يكون العامل جاهزا لل�صفر مرة اأخرى.
باالإ�صافة اإىل ذلك، �صيتلقى املخت�صون حتديثات ب�صكل 
اأب���رز االأح���داث  ال��وج��ه��ة ودع����وات حل�صور  دوري ح��ول 
االأدوات  ب��اأح��دث  تزويدهم  اإىل  باالإ�صافة  والفعاليات، 

الالزمة للت�صويق.
و ي�صهم الربنامج يف تعزيز مكانة العا�صمة وجهة عاملية 
مف�صلة للزوار خا�صة مع ما يوفره “خرباء اأبوظبي” 
ال�صفر من الرتويج  واأدوات متكن وكالء  اإمكانيات  من 
لالإمارة ب�صكل اأف�صل واأكرث كفاءة و الرتكيز على عوامل 

�صياحية  ووج��ه��ات  عرو�ض  من  بها  تتميز  التي  اجل��ذب 
القطاع  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ض  م��ا  ك��اف��ة  التطلعات  تلبي 
ومن  ال��زوار  من  املزيد  ا�صتقطاب  خ��الل  ال�صياحي من 
ع��ن معدالت  الناجتة  االإي����رادات  زي���ادة  امل�صاهمة يف  ث��م 

االإ�صغال الفندقي واالإنفاق ال�صياحي وغريها.
و من املقرر تو�صيع نطاق عمل الربنامج لي�صمل اإطالق 
القطاع  رواد  ل��ت��زوي��د  ج��دي��دة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ث���الث 
حول  املعلومات  باأحدث  ال�صياحية  الرحالت  ومنظمي 
اأكتوبر  من  االأول  ينطلق يف  ال��ذي  دبي   2020 اإك�صبو 
2021 ليحتفي على مدى �صتة اأ�صهر باالإبداع واالبتكار 
واحد،  مكان  يف  كله  العامل  ويجمع  والفنون،  والثقافة 
�صنع  يف  للم�صاركة  العامل  اأنحاء  كل  من  زواره  ويدعو 
ا�صتك�صافهم االإبداع الب�صري والعديد  عامل جديد عرب 
من االبتكارات التي �صيكون لها تاأثري اإيجابي هادف يف 

كوكبنا و�صكانه.
ونظرا ملوقعه اال�صرتاتيجي بني اأبوظبي ومركز مدينة 
احلدث  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ف�صيتم  دب��ي 
ا�صتقطاب  اإمكانية  مع  ال�صيما  ال�صفر  لقطاع  بالن�صبة 
التي  املزايا  خ��الل عر�ض  لعمالئهم من  ال�صفر  وك��الء 

يقدمها هذا القطاع يف اأبوظبي.
وتوفر الدورة التدريبية اخلا�صة باإك�صبو 2020 دبي، 
ال�صخم، وتت�صمن تاريخ  نظرة عامة على هذا احلدث 
والعرو�ض  الفعاليات  وبرامج  الدولية،  اإك�صبو  معار�ض 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي �صيقدمها احل���دث ال���دويل ل���زواره ومن 
ذلك العرو�ض املختلفة، والفنون، والثقافة، والفعاليات 
دول��ة م�صاركة،   190 اأك��رث من  العاملية من  الرتفيهية 

ف�صال ع��ن امل��ع��امل امل��ع��م��اري��ة امل��ده�����ص��ة، وجت���ارب فنون 
الطهي الأ�صهر املطابخ العاملية.

املو�صوعات  اأجنحة  على  اأي�صا  امل�صتخدمون  و�صيطلع 
التي جت�صد �صعار اإك�صبو 2020 دبي الرئي�صي “توا�صل 
الفرعية  وم��و���ص��وع��ات��ه  امل�صتقبل”  و���ص��ن��ع  ال��ع��ق��ول 
ما  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  واال�صتدامة”،  والتنقل  “الفر�ض 
املعار�ض  فعاليات  م��ن  ال���دويل  احل��دث  موقع  �صي�صمه 
واملوؤمترات يف اأكرث من مكان منها مركز دبي للمعار�ض 

على اأر�ض اإك�صبو 2020 دبي.
و �صيتاح للم�صتخدمني معرفة املزيد عن م�صتقبل موقع 
اإك�صبو بعد اأن يغلق احلدث الدويل اأبوابه يف 31 مار�ض 
“د�صرتكت  احل�صرية  االبتكار  منظومة  وهو   ،2022
العاملية  امل�صتقبل  ملدن  منوذجا  �صتمثل  التي   ،”2020

الذكية.
االأعمال  ���ص��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع  مف�صلة  ك��وج��ه��ة  واأب��وظ��ب��ي 
ت�صلط   - واملعار�ض  واملوؤمترات  واحلوافز  واالجتماعات 
الدورة ال�صوء على دعم وتطوير قطاع �صياحة االأعمال 
والرتويج لفعاليات االأعمال يف اأبوظبي، يف وجهات مثل 
اأب��وظ��ب��ي، وع��امل وارنر  ف���رياري  ق�صر احل�صن، وع��امل 

براذرز، واالحتاد اأرينا.
ك��م��ا ت��وف��ر ال��وج��ه��ة جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن التجارب 
التي تتيح للزوار فر�صة اال�صتمتاع خالل  اال�صتثنائية، 
فرتة اإقامتهم يف اأبوظبي، ومن �صمنها التجديف بقوارب 
واال�صتمتاع  وامل��اجن��روف،  اأبوظبي،  اللوفر  يف  الكاياك 
بفعاليات مدن يا�ض الرتفيهية و�صيد اللوؤلوؤ، اإىل جانب 
اإتاحة الفر�صة اأمامهم ليخو�صوا غمار جتربة اجلولة 

•• اأبوظبي- وام:

ال�صركات  ع��دد  اأن  االقت�صاد  وزارة  اأعلنت 
التي متتلك فروعاً مرخ�صة يف  االأجنبية 
الع�صر  ال�صنوات  م��دى  على  حقق  ال��دول��ة 
منواً   ،2020 اإىل   2011 م��ن  املا�صية 
االإجمايل  ال��ع��دد  و�صل  و   .52% بن�صبة 
ل���ف���روع ال�����ص��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
 2020 املا�صي  العام  نهاية  حتى  الدولة 
اإىل 2577 فرعاً م�صجاًل ومرخ�صاً لدى 
 114 اأكرث من  اإىل  وزارة االقت�صاد تعود 

جن�صية.
مقدمة  يف  الربيطانية  ال�صركات  وج��اءت 
ال�������ص���رك���ات االأج���ن���ب���ي���ة م����ن ح���ي���ث ع���دد 
بلغت  وبن�صبة  الدولة  يف  امل�صجلة  فروعها 
ال�صركات،  ه���ذه  اإج���م���ايل  م��ن   11.6%
تلتها ال�صركات االأمريكية بن�صبة 8.3%، 
الكورية  ثم   ،5.5% بن�صبة  الهندية  ثم 
اجلنوبية بن�صبة %5.1، تلتها الفرن�صية 
%4.. وت�صتثمر هذه ال�صركات يف  بن�صبة 
م�صاريع واأن�صطة اقت�صادية تغطي خمتلف 
القطاعات احليوية يف الدولة، وت�صاهم يف 

دعم تنوع وتناف�صية االقت�صاد الوطني.
و قال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
اإن منو عدد ال�صركات االأجنبية  االقت�صاد 
املا�صي ميثل ترجمة عملية  العقد  خالل 
الدولة،  بذلتها  التي  املتوا�صلة  للجهود 
الر�صيدة،  قيادتها  م��ن  وتوجيهات  بدعم 
لل�صركات  ج���اذب���ة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري 
االأجنبي  اال�صتثمار  وا�صتقطاب  االأجنبية 
امل�صتمر  ال��ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  امل��ب��ا���ص��ر، 
الداعمة  والتنظيمية  الت�صريعية  لالأطر 
ممار�صة  وت�صهيل  االق��ت�����ص��ادي  للن�صاط 
كلفتها،  وتخفي�ض  ال���دول���ة  يف  االأع���م���ال 

والرقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى  وت���ط���وي���ر 
االأعمال  ب��اأن�����ص��ط��ة  اخل��ا���ص��ة  واخل���دم���ات 
تعزز  التي  والت�صهيالت  احلوافز  وتوفري 
جناحها، ف�صاًل عن تطوير ا�صرتاتيجيات 
ومبادرات متكاملة تدعم منو رواد االأعمال 
وال�صركات العاملة يف الدولة ومتكينها من 
اإىل االأ�صواق االإقليمية  التو�صع والو�صول 

والعاملية.
اإن النمو املتزايد يف عدد  اأ�صاف معاليه  و 
الدولة  ال��ع��ام��ل��ة يف  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
يف  ال��ع��امل��ي  االأع���م���ال  جمتمع  ث��ق��ة  يعك�ض 
بيئتها اال�صتثمارية، ويوؤكد �صالمة النهج 
ال����ذي ت��ت��ب��ن��اه دول����ة االإم������ارات م��ن خالل 
ومرنة  منفتحة  اق��ت�����ص��ادي��ة  بيئة  ت��وف��ري 
وت��ط��وي��ر م��ق��وم��ات��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي رائد 

للمال واالأعمال والتجارة واال�صتثمار.
التي  االأخ���رية  التعديالت  اأن  اإىل  لفت  و 
اأق��رت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول���ة االإم������ارات موؤخراً 
ع��ل��ى ق��ان��ون ال�����ص��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة، والتي 
لل�صركات  االأج����ن����ب����ي  ال���ت���م���ل���ك  اأت�����اح�����ت 
القطاعات  يف   100% بن�صبة  وامل�صاريع 
املحدودة  االأن�صطة  بع�ض  با�صتثناء  كافة 

ذات االأث���ر اال���ص��رتات��ي��ج��ي، واأع��ف��ت فروع 
ال�����ص��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة م��ن ���ص��رط الوكيل 
امل���واط���ن، مي��ث��ل ح��اف��زاً ج��دي��دا ي�صهم يف 
االإقليمية  ال�����ص��رك��ات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  زي�����ادة 
والعاملية للعمل من دولة االإمارات، وتعزيز 
اإىل  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  وتنويع 
يف  ال�صيما  املقبلة  املرحلة  خ��الل  ال��دول��ة 
قطاعات االقت�صاد اجلديد، وبناء �صراكات 
جديدة وم�صتدامة بني ال�صركات االأجنبية 

ونظريتها من ال�صركات الوطنية.
توا�صل  ال��������وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأو�����ص����ح  و 
متكاملة  ا�صرتاتيجية  لتطوير  جهودها 
واال�صتثمارات  ال�صركات  ا�صتقطاب  لزيادة 
يف  امل�صتهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة 
الدولة، من خالل م�صارات متعددة ت�صمل 
للم�صتثمرين،  املقدمة  اخلدمات  تطوير 
للبيئة  وتعريفية  ترويجية  خطة  واإع��داد 
بيانات  ق���اع���دة  وت��ط��وي��ر  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
يف  وامل�صاريع  والفر�ض  وامل��زاي��ا  باحلوافز 
الفعاليات  يف  ا�صتعرا�صها  ليتم  ال��دول��ة 
ال�صريكة  ال����������دول  م�����ع  االق����ت���������ص����ادي����ة 
وال�صركات العاملية، ف�صاًل عن اإن�صاء بوابة 

الر�صمي  امل��وق��ع  م��وح��دة على  اإل��ك��رتون��ي��ة 
املعلومات  ك��ل  لتقدمي  االق��ت�����ص��اد  ل����وزارة 
االأجنبية  ال�صركات  تهم  التي  واخل��دم��ات 
الدولة  يف  واال�صتثمار  االأع��م��ال  بيئة  عن 
ومبتكرة  ا�صتباقية  ب��خ��دم��ات  وت��زوي��ده��ا 
وتاأ�صي�ض  معامالتها  اإجن��از  من  لتمكينها 
اإلكرتونية  من�صة  عرب  اأعمالها  وم��زاول��ة 

وذكية مبتكرة.
موقعها  ع���رب  االق��ت�����ص��اد  وزارة  ت��ق��دم  و 
خدمات  ع�����ص��ر  ال���ر����ص���م���ي  االإل������ك������رتوين 
ال�صركات  ل��ق��ط��اع  خم�ص�صة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
ب�صورة  ال���دول���ة  يف  وف��روع��ه��ا  االأج��ن��ب��ي��ة 
من  ي��ت��م  ب�صيطة  خ��ط��وات  وع���رب  مي�صرة 
امل�صتندات  ورف���ع  الطلب  ت��ق��دمي  خاللها 
امل��ط��ل��وب��ة، وت�����ص��م��ل ه���ذه اخل���دم���ات طلب 
اأجنبية  ���ص��رك��ة  ل��ف��رع  م��ب��دئ��ي��ة  م��واف��ق��ة 
اأجنبية،  م��ن�����ص��اأة  ف����رع  ت�����ص��ج��ي��ل  وط���ل���ب 
والبيع  والتعديل  القيد  جتديد  وطلبات 
والتجميد  ال��ق��ي��د  و���ص��ط��ب  واالن�����دم�����اج 
واإعادة التجميد اخلا�صة بفروع ال�صركات 
م�صتخرجات  وطلبات  الدولة،  يف  القائمة 
البيانات اخلا�صة بهذه ال�صركات.. ورحبت 

الوزارة با�صتف�صارات ال�صركات على الرقم 
الربيد  ع��رب  اأو   ،8001222 امل��ج��اين 
ال�صركات  ل��دع��م  املخ�ص�ض  االإل���ك���رتوين 

.info.econemy.ae
اإلغاء �صرط الوكيل  و اأو�صحت الوزارة اأن 
االأجنبية  ال�������ص���رك���ات  ل����ف����روع  امل����واط����ن 
تعديالت  مب��وج��ب  ال���دول���ة  يف  امل�����ص��ج��ل��ة 
دخل  االأخ��رية،  التجارية  ال�صركات  قانون 
ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ذ ���ص��ه��ر اأب���ري���ل املا�صي 
اأي �صركة  اإذ مل يعد مطلوباً من   2021
داخل  لها  ف��رع  تاأ�صي�ض  يف  ترغب  اأجنبية 
الدولة تعيني وكيل خدمات مواطن لهذا 
ال�صركات  ل��ف��روع  بالن�صبة  اأم���ا  ال��غ��ر���ض، 
من  اال���ص��ت��ف��ادة  فيمكنها  ح��ال��ي��اً  ال��ق��ائ��م��ة 
ث�����الث خطوات  ع����رب  ال���ت���ع���دي���الت  ه�����ذه 
التقدمي  م��ن��ه��ا  اإل��ك��رتون��ي��اً  ت��ت��م  مب�صطة 
“تعديل فرع من�صاأة اأجنبية”  على خدمة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  على  اإلكرتونية  وه��ي 
اإلغاء  م�صتند  واإرف����اق   ، ل��ل��وزارة  الر�صمي 
عقد وكيل اخلدمات اأو ر�صالة عدم ممانعة 
من وكيل اخلدمات مع �صورة من الهوية ، 
ودفع الر�صوم املقررة على خدمة التعديل 

والبالغة قيمتها 1500 درهم.
و اأ���ص��ارت ال���وزارة اإىل اأن بيئة االأع��م��ال يف 
دولة االإمارات متثل اليوم اإحدى الوجهات 
االأجنبية حيث  لل�صركات  اجلاذبة  العاملية 
حققت ريادًة متميزة يف عدد من املوؤ�صرات 
عربياً  االأول  امل��رك��ز  ت���ب���واأت  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة، 
الكتاب  تقرير  يف  عاملياً  والتا�صع  واإقليمياً 
2021 للعام  العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي 
اخل��ام�����ض ع��ل��ى ال���ت���وايل، وح��اف��ظ��ت على 
املركز االأول عربياً واإقليمياً و16 عاملياً يف 
 ،2020 االأعمال  ممار�صة  �صهولة  موؤ�صر 
ومت ت�صنيفها �صمن الدول ال� 10 االأوىل 
على م�صتوى العامل خالل 2020 يف 16 
التحتية،  البنية  بتطور  مرتبطاً  موؤ�صراً 
اإقليمياً  االأوىل  امل���رت���ب���ة  يف  ح���ل���ت  ك���م���ا 
لريادة  العاملي  املوؤ�صر  يف  عاملياً  وال��راب��ع��ة 

االأعمال 2020.
و حققت الدولة منواً يف حجم اال�صتثمارات 
الواردة اإليها بعدما حلت يف املرتبة االأوىل 
حيث  من  عاملياً   15 وال���  واإقليمياً  عربياً 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ج���ذب اال���ص��ت��ث��م��ار االأجنبي 
االأخري،  االأون��ك��ت��اد  تقرير  ح�صب  املبا�صر 

وجذبت ا�صتثمارات اأجنبية مبا�صرة بقيمة 
يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   20 اإىل  ت�����ص��ل 
التحديات  م��ن  ال��رغ��م  على   2020 ع��ام 
الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وحققت 
 ،2019 ع����ن   11.24% من����و  ن�����ص��ب��ة 
اإج���م���ايل  م����ن   49% ع���ل���ى  م�����ص��ت��ح��وذة 
املتدفقة  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات 

اإىل جمموعة الدول العربية.
اأن دول����ة االإم������ارات  ال������وزارة  اأو���ص��ح��ت  و 
املتميزة  اأع��م��ال��ه��ا  بيئة  بف�صل  اأ���ص��ب��ح��ت 
النا�صئة  لل�صركات  وعاملياً  اإقليمياً  مركزاً 
ال��راغ��ب��ة يف حتقيق  امل��ب��ت��ك��رة  وامل�����ص��اري��ع 
التمويل  فر�ض  على  واحل�����ص��ول  التو�صع 
اإىل  والو�صول  املثمرة  وال�صراكات  اجليد 
دولة  ولدى  والعاملية،  االإقليمية  االأ�صواق 
النجاح  ق�����ص�����ض  م���ن  ال��ع��دي��د  االإم��������ارات 
ل�صركات اأجنبية بداأت خارج الدولة ولكنها 
تو�صعت منها و�صواًل اإىل العاملية، واأخرى 
ل�صركات ب��داأت يف دول��ة االإم���ارات وو�صلت 
 »SWVL« ���ص��رك��ة  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل 
والتي  اجل��م��اع��ي،  للنقل  الذكية  للحلول 
 ،2017 ع��ام  دب��ي  يف  عربي  �صاب  اأ�ص�صها 
اإدراجها  مت  حيث  العاملية  اإىل  بها  وو�صل 
عرب بور�صة نا�صداك بقيمة تتجاوز 1.5 
�صوق دوت كوم  موقع  واأي�صاً  مليار دوالر، 
االأردن  يف  بداأ  الذي  االإلكرتونية  للتجارة 
وتطور يف دولة االإم��ارات ومت بيعه يف عام 
2017 اإىل اأمازون و�صركة كرمي خلدمات 
االإم����ارات  دول���ة  ب����داأت يف  ال��ت��ي  التو�صيل 
 2020 اأوب����ر يف ع���ام  ���ص��رك��ة  اإىل  وب��ي��ع��ت 
وتقدم خدماتها حالياً ل�14 دولة، و�صركة 
وتطورت  االأردن  ب���داأت يف  ال��ت��ي  اأرام��ك�����ض 
وتقدم خدماتها حالياً  االإم���ارات  دول��ة  يف 

ل�58 دولة حول العامل.

- بن طوق: النمو املتزايد يف عدد ال�شركات الأجنبية بالدولة يعك�ض ثقة جمتمع الأعمال العاملي يف بيئة الأعمال 
وال�شتثمار الرائدة للدولة

- 2577 فرع �شركة اأجنبية تعمل يف الدولة حاليا مبختلف القطاعات احليوية وتعود لأكرث من 114 جن�شية

الإمارات حتقق قفزة يف منو عدد فروع ال�سركات الأجنبية بها بن�سبة %52 خالل 10 �سنوات
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•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك”، 
ام�������ض ع���ن ت��وق��ي��ع ات���ف���اق���ي���ات ل��ت��ن��ف��ي��ذ خدمات 
وذلك  واالأول��ي��ة،  النظرية  الهند�صية  الت�صاميم 
وجماالت  مراحل  خمتلف  عرب  رئي�صية  مل�صاريع 
اأعمال اأدنوك لدعم تنفيذ ا�صرتاتيجيتها املتكاملة 

2030 للنمو الذكي.
ال��ت��ي مت  ل��الت��ف��اق��ي��ات  املجمعة  القيمة  وت�����ص��ل    
توقيعها مع ثمانية من كبار املقاولني الهند�صيني 
مليار  دره��م  مليار   3.67 ح��وايل  اإىل  العامليني 
توجيه  اإع���ادة  ت�صاهم يف  و���ص��وف  اأم��ري��ك��ي،  دوالر 
اإىل  ل��ل��ع��ق��ود  االإج���م���ال���ي���ة  ال��ق��ي��م��ة  م���ن   50%
االق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي ع��رب ب��رن��ام��ج اأدن�����وك لتعزيز 
االتفاقيات  م��دة  خ��الل  امل�صافة  املحلية  القيمة 
بني 2021 و 2026 .. وتعتمد هذه االتفاقيات 

على املتطلبات املتوقعة خلدمات هند�صة امل�صاريع 
اخلارجية عرب جمموعة اأدنوك.

الذكي يف عمليات  اأدن��وك  االتفاقيات نهج  وتوؤكد 
نها م��ن تعزيز  ال��ت��وري��د وامل�����ص��رتي��ات وال���ذي ميكرّ
القيمة واجلدوى التجارية عرب حمفظة اأعمالها، 
مع  االتفاقيات  هيكلة  ع��رب  اأدن���وك  متكنت  حيث 
جم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار امل��ق��اول��ني ب���داًل م��ن ال�صراء 
م��ن خ���الل االت��ف��اق��ي��ات ال��ف��ردي��ة ال�����ص��غ��رية من 
م�صبقاً،  عليها  املتفق  واالأح��ك��ام  ال�صروط  تاأمني 
اأ�صهر  ل��ع��دة  املناق�صات  ف��رتة  تقلي�ض  وب��ال��ت��ايل 
اال�صتفادة  عرب  تناف�صية  اأ�صعار  على  واحل�صول 
جمموعة  تخدم  التي  االأج��ل  طويلة  العقود  من 
ومراجعة  اإدارة  تعزيز  كذلك  بالكامل،  اأعمالها 

اأداء امل�صاريع واملقاولني على م�صتوى املجموعة.
الكندي،  �صيف  عبداملنعم  ق���ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
الب�صرية  امل������وارد  ل���دائ���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

�صعداء  نحن   : املوؤ�ص�صي  وال��دع��م  والتكنولوجيا 
املقاولني  كبار  م��ن  ثمانية  م��ع  بالتعاون  للغاية 
الهند�صية  اخل��ربات  اأف�صل  لتقدمي  الهند�صيني 
يف م�صاريعنا اال�صرتاتيجية عرب خمتلف مراحل 
وياأتي   .. القيمة  �صل�صلة  يف  اأع��م��ال��ن��ا  وجم���االت 
ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات االإط���اري���ة ب��ع��د عملية 
و�صت�صهم  والتناف�صية،  بالدقة  ات�صمت  مناق�صة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ذك��ي��ة ل��ه��ذه ال�����ص��ف��ق��ات يف حتقيق 
ت��وف��ري ك��ب��ري يف ال��ت��ك��ال��ي��ف، وحت�����ص��ني اجل����داول 
اأدنوك  مرونة  وتعزيز  امل�صاريع،  لت�صليم  الزمنية 
ا�صتباقي  ب�صكل  واال�صتجابة  النمو  اأه��داف  لدفع 

للمتطلبات واملتغريات ال�صريعة الأ�صواق الطاقة.
توفري  يف  م�صاهمتها  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   : واأو����ص���ح 
ملواطني  اإ����ص���اف���ي���ة  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ع���م���ل  ف���ر����ض 
التزامات  االت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  تت�صمن  االإم������ارات، 
بتنفيذ اخلدمات املتعاقد عليها ب�صكل اأ�صا�صي يف 

اإع��ادة توجيه القيمة  دولة االإم��ارات، مبا ي�صمن 
اىل االق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي ع��رب ال��ع��ق��ود ال��ت��ي نقوم 

برت�صيتها.
االإط��اري��ة مع كل من  االتفاقيات  اأدن��وك  ووقعت 
�صركات وود  اإحدى  ليمتد  انرتنا�صيونال  “اأميك 
و”موت  “ماكديرموت”،  و”فلور”،  غروب”، 
ماكدونالد”، و”اإ�ض اإن �صي الفالني اإنرتنا�صيونال 
كينتك  ����ص���رك���ات  اإح�������دى  ارابيا-اأبوظبي”، 
وم�صروع  و”ووريل”،  غروبو”تكنيب اإنريجيز”، 
و�صركة  ريونيدا�ض”  “تكنيكا�ض  ب��ني  م�صرتك 
وت�صل مدة االتفاقيات اإىل  “اإن بي �صي �صي” .. 
خم�ض �صنوات مع خيار التمديد ملدة عامني، وهي 
تت�صمن التزام ال�صركات الثماين باإعداد وت�صغيل 
برامج تدريب لتطوير اخلربات املحلية ومتكني 

نقل اخلربات واملهارات.
وتعمل اأدنوك يف اإطار ا�صرتاتيجية اأدنوك املتكاملة 

ا�صرتاتيجيتها  تعزيز  الذكي على  للنمو   2030
االأ�صواق  ديناميكيات  مع  لتتما�صى  للم�صرتيات 
االأجل  طويلة  العقود  على  تركز  حيث  املتغرية، 

م��ع ع���دد حم���دود م��ن امل���وردي���ن ال��ذي��ن يوفرون 
ا�صتقراراً وموثوقية يف مواعيد الت�صليم وباأ�صعار 

تناف�صية للغاية.

تنفيذ اخلدمات املتعاقد عليها ب�شكل اأ�شا�شي يف الإمارات

اأدنوك توقع اتفاقيات بنحو مليار دولر لتنفيذ خدمات هند�سية مل�ساريع رئي�سية

اقت�سادية دبي تفوز باأربع جوائز �سمن فئات جوائز �ستيفي العاملية
•• دبي-الفجر: 

�صتيفي  ج��وائ��ز  فئات  �صمن  ج��وائ��ز  ب��اأرب��ع��ة  دب��ي  اقت�صادية  ف��ازت 
جمال  يف  عاملياً  املرموقة  اجل��وائ��ز  من  واح��دة  تعد  التي  العاملية، 
تقدير وتكرمي االإجن��ازات يف قطاع االأعمال لل�صركات واملوؤ�ص�صات 
واخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ح���ازت ع��ل��ى ج��ائ��زة ف��ئ��ة اأف�����ص��ل جهة 
جلائحة  ا�صتجابة  اأف�صل  وفئة  ك��ب��رية؛  ربحية  غ��ري  اأو  حكومية 
ك��وف��ي��د 19 ف��ئ��ة )اخل��دم��ة االأك����رث ق��ي��م��ة(؛ وف��ئ��ة اأف�����ص��ل موقع 
الكرتوين وتطبيق حكومي؛ وفئة اأف�صل ا�صتجابة جلائحة كوفيد-

19 اال�صتجابة احلكومية االأكرث قيمة.وقال �صعادة �صامي القمزي 
مدير عام دائرة التنمية االقت�صادية بدبي: “ن�صعى يف اقت�صادية 

دبي اىل امل�صاركة يف اجلوائز العاملية واالإقليمية لتج�صيد وحتقيق 
روؤية القيادة الر�صيدة يف تعزيز املكانة املتفردة التي حتتلها مدينة 
والتقدم  التطور  يف  به  يحتذى  مثااًل  اأ�صبحت  والتي  عاملياً،  دب��ي 
اعرتافاً  العاملية  �صتيفي  جوائز  على  احل�صول  ويعك�ض  واالإجن��از. 
باجلهود اال�صتثنائية التي تبذلها اقت�صادية دبي خللق بيئة مثالية 
اإجن��ازات كوادرها يف جمال حتقيق االأه��داف اال�صرتاتيجية  تربز 
اقت�صادية  ح�صدت  والتميز«.وتف�صياًل،  التفرد  اىل  وال��و���ص��ول 
دبي اجلائزة الف�صية عن فئة اأف�صل جهة حكومية اأو غري ربحية 
ا���ص��ت��ج��اب��ة جلائحة  اأف�����ص��ل  ف��ئ��ة  ع��ن  الف�صية  ك��ب��رية؛ واجل���ائ���زة 
كوفيد 19 فئة )اخلدمة االأكرث قيمة(، وذلك عن مبادرة من�صة 
مر�صد االأ�صعار اليومي التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية 

الكرتوين  م��وق��ع  اأف�����ص��ل  فئة  ع��ن  الف�صية  واجل��ائ��زة  امل�صتهلك؛ 
التابع   EngageDXB تطبيق  ع��ن  وذل��ك  حكومي  وتطبيق 
لقطاع ال�صوؤون اال�صرتاتيجية املوؤ�ص�صية؛ واجلائزة الربونزية عن 
احلكومية  اال�صتجابة  كوفيد-19  جلائحة  ا�صتجابة  اأف�صل  فئة 
االأكرث قيمة.وقال حممد �صاعل ال�صعدي، املدير التنفيذي لقطاع 
ال�صوؤون اال�صرتاتيجية املوؤ�ص�صية باقت�صادية دبي: “يعد احل�صول 
اإىل �صجل  ي�����ص��اف  ج��دي��داً  اإجن�����ازاً  ال��ع��امل��ي��ة  ع��ل��ى ج��وائ��ز �صتيفي 
وخ�صو�صاً  العاملية،  واجلوائز  بالنجاحات  احلافل  دبي  اقت�صادية 
والتي ح�صدنا فيها على ما يقارب  املا�صية  �صنوات  االأربعة  خالل 
م�صاعي  يعك�ض  الذي  االأم��ر  واإقليمية وحملية،  عاملية  35 جائزة 
والتي  املبتكرة  وم�صاريعها  باإجنازاتها  لالرتقاء  دب��ي  اقت�صادية 

حممد  قال  جانبه،  ومتيزهم«.ومن  موظفيها  كفاءة  على  ت�صتند 
علي را�صد لوتاه، املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
و�صعيدة  اآمنة  ت�صوق  جتربة  “توفري  دب��ي:  باقت�صادية  امل�صتهلك 
رك��زن��ا عليها  ال��ت��ي  امل��ح��وري��ة  ال��ن��ق��اط  اإح���دى  ك��ان��ت  للم�صتهلكني 
يف اقت�صادية دب��ي خ��الل مرحلة الوباء وذل��ك من خ��الل اجلهود 
الرقمية.  واملن�صات  �صركائنا  ودع��م  ملوظفينا  امل�صتمر  واالل��ت��زام 
وي�صعدنا اأن نرى اأعلى تقدير عاملي جلهودنا من خالل احل�صول 
على جوائز �صتيفي العاملية«.اأطلقت جوائز �صتيفي العاملية يف عام 
االإيجابية  وامل�صاهمات  ب��االإجن��ازات  واالع���رتاف  لتكرمي   2002
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  العاملني  واملهنيني  للمنظمات  والفعالة 

ويوجد ثمانية برامج متخ�ص�صة جلوائز �صتيفي العاملية.

اأبوظبي الإ�سالمي يطلق م�سرف )اأموايل( 
الرقمي لتلبية تطلعات العمالء ال�سباب

بنك الإمارات دبي الوطني ومركز دبي لل�سلع املتعددة 
يتعاونان لتعزيز متويل قطاع الأملا�س يف دبي

ت�شمنت �شتيفي العاملية وفئة من�شة الأعمال واأف�شل موقع اإلكرتوين حكومي

وزارة الطاقة والبنية التحتية حت�سد 13 جائزة عاملية خالل العام اجلاري 2021
ديوا تبحث التعاون امل�سرتك مع مركز 

التكنولوجيا اخل�سراء وتغيري املناخ املاليزي

•• اأبوظبي- وام:

اإطالق  ام�ض  االإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن م�صرف 
اإ�صالمي رقمي ي�صتهدف  اأول م�صرف  “اأموايل” 
�صريحة ال��ع��م��الء مم��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 8 

اأعوام و18 عاماً.
ريادية  م��ب��ادرة  الرقمي  “اأموايل”  م�صرف  ُيعد 
املنتجات  م��ن  متكاملة  جمموعة  حتتها  تن�صوي 
ويهدف  املبتكرة  التكنولوجية  واحللول  امل�صرفية 
اإىل متكني العمالء من ال�صباب لال�صتمتاع بطرق 
دون  امل�صرفية  احتياجاتهم  تلبية  يف  كلياً  جديدة 
اأو  توقيعاتهم  اإىل  احل��اج��ة  اأو  ورق��ي��ة  م��ع��ام��الت 

زيارة اأحد الفروع امل�صرفية.
ت��اأ���ص�����ض امل�����ص��رف ال��رق��م��ي اجل��دي��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
 »Founders Club« املوؤ�ص�صني«  “منتدى 
واآبائهم  االإم��ارات��ي  ال�صباب  من  جمموعة  وميثله 
بهدف متكني ال�صباب من العمالء من اال�صتمتاع 
معرفتهم  وتعزيز  خم�ص�صة  م�صرفية  بتجربة 
تتنا�صب  �صخ�صية  عرو�ض  على  واحل�صول  املالية 
مع اأ�صلوب حياتهم، وكل ذلك حتت اإ�صراف اأولياء 

االأمور.
و قال فيليب كينج، الرئي�ض العاملي لقطاع اخلدمات 
امل�صرفية لالأفراد يف م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي: 
حري�صاً  االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  كان  “لطاملا 
على ا�صتقطاب �صريحة ال�صباب من العمالء وتلبية 
احتياجاتهم امل�صرفية طوال العقد املا�صي و االآن 
ال�  األف عميل دون �صن   100 اأكرث من  بات لديه 
24 عاماً وياأتي ذلك ان�صجاماً مع هدفه املتمثرّل يف 
تعزيز و�صول ال�صباب اإىل خدمات ومنتجات مالية 
اعتماد ممار�صات  اآمنة وخم�ص�صة ومتكينهم من 
و  املالية..  ب��اإدارة مواردهم  يتعلق  فيما  من�صبطة 
نحن فخورون باإطالق م�صرف “اأموايل الرقمي 

ال�صريحة  ه���ذه  ملتطلبات  ا�صتجابة  ب��اع��ت��ب��اره   “
متكاملة  جمموعة  يوفر  واأن���ه  خا�صًة  ال�صبابية، 
بحلول  املدعومة  وامل�صرفية  املالية  من اخلدمات 
راوية  ق��ال��ت  جانبها،  رة«.م��ن  م��ت��ط��ورّ تكنولوجية 
لل�صباب  امل�صرفية  اخلدمات  قطاع  رئي�صة  القادر 
�ض م�صرف  لدى م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي: “يكررّ
اأبوظبي االإ�صالمي جهوداً كبرياً لتلبية احتياجات 
ركيزة  باعتبارهم  ال�صباب،  من  العمالء  �صريحة 
اأ�صا�صية يف ر�صم مالمح م�صتقبل االإم��ارات ب�صكل 
عام، وم�صرف اأبوظبي االإ�صالمي ب�صفة خا�صة«.

بات  اإذ  �صهاًل،  االآن  امل�صريف  احل�صاب  فتح  واأ�صبح 
باإمكان اأولياء االأمور فتح ح�صاب “اأموايل” عرب 
اخلدمات  تطبيق  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ذك��ي��ة  ه��وات��ف��ه��م 
امل�صرفية من م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي.. وعقب 
من  وال�صغار  ال�صباب  ن  �صيتمكرّ احل�صاب،  تن�صيط 
اإىل  و���ص��ول��ه��م  وتن�صيط  اأم�����وايل  تطبيق  ت��ن��زي��ل 

ح�صاباتهم امل�صرفية.
و ميكنهم اختيار ت�صميم بطاقة اخل�صم املبا�صر و 
ق املُعتادة  التي �صيتم ا�صتخدامها يف عمليات الت�صورّ
عرب االإنرتنت وغريها من معامالت الدفع عرب 
خدمة “اآبل باي” وخدمات املحافظ االإلكرتونية 

االأخرى عرب الهواتف الذكية.
ال�صباب  ن  �صيتمكرّ اأم����وايل،  تطبيق  خ��الل  م��ن  و 
نقدية  ا���ص��ت��ق��ب��ال خم�����ص�����ص��ات  م����ن  وال�������ص���غ���ار 
واأف����راد  ل��الأ���ص��دق��اء  االأم�����وال  واإر����ص���ال  منتظمة 
العائلة اإ�صافة اإىل قدرتهم على تطوير اأهدافهم 
اإىل جمموعة وا�صعة  املتعلقة باالدخار وو�صولهم 
عن  ف�صاًل  املعرفية.  وامل�صادر  املالية  االأدوات  من 
اأولياء االأمور و�صواًل كاماًل اإىل  ذلك، �صيتم منح 
وحتديد  اإدارتها  على  والقدرة  اأطفالهم  ح�صابات 
ال�صحب  وعمليات  االن��ف��اق  بخ�صو�ض  ال�صوابط 

النقدي من خالل االإ�صعارات الفورية.

•• دبي-الفجر: 

ال��رائ��دة يف منطقة  امل�صرفية  املجموعة  الوطني،  دب��ي  االإم���ارات  بنك  اأعلن 
التمويل  حجم  لزيادة  خطط  عن  وتركيا،  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 
املتوفر لقطاع االأملا�ض يف دبي وم�صاعفة ميزانيته املخ�ص�صة لتمويل االأملا�ض 
2025. وقد تعاون البنك  يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة بحلول العام 
اال�صتفادة من خربات  امل�صروع بهدف  املتعددة يف هذا  لل�صلع  مع مركز دبي 

وجتارب املركز يف �صياغة مالمح جتارة االأملا�ض العاملية.
الذي  االقت�صادي  ل  التحورّ عجلة  دف��ع  يف  ي�صهم  اأن  التعاون  ه��ذا  �صاأن  وم��ن 
االأملا�ض،  جت��ارة  جم��ال  يف  ل  االأورّ العاملي  امل��رك��ز  لت�صبح  دب��ي  اإم���ارة  تخو�صه 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  االقت�صادي  التنويع  ا�صرتاتيجية  ودع��م 
لزيادة حجم  الرامية  دبي اخلم�صية  يف خطة  اأي�صاً  و�صت�صهم هذه اخلطوة 
التجارة اخلارجية اإىل 2 تريليون درهم تزامناً مع م�صاعي االإمارة لرت�صيخ 
املتعددة يف  لل�صلع  دبي  دور مركز  لالأعمال.ويتمحور  عاملي  كمركز  مكانتها 
ترويج  يف  وامل�صاهمة  اال�صرتاتيجية  امل�����ص��ورة  تقدمي  ح��ول  االتفاقية  ه��ذه 
ار االأملا�ض  املنتجات املالية التي يقدمها بنك االإمارات دبي الوطني لدى جترّ
يف الدولة، ال �صيما ما يزيد عن األف من االأع�صاء امل�صجلني يف بور�صة دبي 
لالأملا�ض، اأكرب من�صة ملناق�صات االأملا�ض يف العامل والتي تقع يف “برج االأملا�ض” 

يف منطقة اأبراج بحريات جمريا بدبي.
للح�صول  متزايدة  فر�صاً  دبي  يف  االأملا�ض  ار  لتجرّ ليتيح  التعاون  هذا  وياأتي 
ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل، واإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول اإىل م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل م��وث��وق��ة لكافة 

ج���وان���ب جت����ارة االأمل���ا����ض ع���رب مركز 
ذلك  وي�����ص��م��ل  امل��ت��ع��ددة.  لل�صلع  دب���ي 
عاملياً  مقبولة  عمل  منظومة  توفري 
وحل  ال��ت��ج��ارة  ومم��ار���ص��ات  للحوكمة 

النزاعات ودخول االأ�صواق اجلديدة.
20 عاماً  ف��رتة تزيد عن  يف غ�صون 
اأكرب  ث��اين  اإىل  دب��ي  حت��ول��ت  بقليل، 
م�صتوى  على  االأمل��ا���ض  لتجارة  مركز 
ال��ع��امل و���ص��ه��دت ه���ذه ال��ت��ج��ارة فيها 
منواً ملحوظاً على مدار ال�صنني من 
3.5 مليار دوالر يف عام 2003 اإىل 

17.5 مليار دوالر يف عام 2020.
ويف هذا ال�صياق، قال اأحمد القا�صم، نائب رئي�ض تنفيذي اأول، رئي�ض االأعمال 
الوطني:  دب���ي  االإم�����ارات  ب��ن��ك  ملجموعة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  لل�صركات  امل�صرفية 
الرائدة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  املتعددة  لل�صلع  دب��ي  مركز  م��ع  التعاون  “ي�صعدنا 
وب�صفته  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  املزدهر  االأملا�ض  قطاع  لتعزيز 
م�صرفاً رائداً على م�صتوى الدولة، ميتلك البنك كافة املقومات التي تتيح له 
تقدمي خدمات مالية موثوقة لتجار االأملا�ض العامليني الراغبني باال�صتفادة 
لتنمية  لالأعمال  امل�صجعة  وقوانينها  دبي  يف  الرا�صخة  التحتية  البنية  من 
وتو�صيع ن�صاطهم، وياأتي هذا التعاون ان�صجاماً مع التزامنا بدعم القطاعات 
االإمارة  حتقيق  مع  تزامناً  دبي  يف  املتوا�صل  االقت�صادي  ل  للتحورّ االأ�صا�صية 

لطموحها باأن ت�صبح املركز العاملي االأول لتجارة االأملا�ض«.
من جهته، قال اأحمد بن �صليم، الرئي�ض التنفيذي االأول واملدير التنفيذي 
ملركز دبي لل�صلع املتعددة ورئي�ض جمل�ض اإدارة بور�صة دبي للما�ض: “ترتبط 
مكانة دبي احلالية كمركز عاملي رائد يف اأ�صواق الذهب واالأملا�ض ارتباطاً وثيقاً 
بقرار جمل�ض الوزراء لدولة االإمارات العربية املتحدة يف مايو 2018 الذي 
�صاهم ب�صكل فعال عن طريق اعتماد اآلية االحت�صاب العك�صي ل�صريبة القيمة 
امل�صافة بن�صبة %5 مل�صتثمري وموردي الذهب واالأملا�ض يف اقرتاب دبي من 
اأن ت�صبح اأكرب مركز لتجارة االأملا�ض يف العامل. هذا القرار كان له الف�صل يف 
تقلي�ض الفجوة بني دبي وبني مدينة اأنتويرب من حيث اأحجام جتارة االأملا�ض 
ال�صباق«. ه��ذا  اأن تخو�ض يف  دب��ي  باإمكان  ك��ان  ملا  ول��واله  وامل�صقول،  اخل��ام 

االإمارات  بنك  البنوك مثل  تبذلها  التي  املتميزة  “بف�صل اجلهود  واأ�صاف: 
على  اأي�صاً  دب��ي  تعمل  الوطني،  دب��ي 
����ار االأمل���ا����ض م��ن الو�صول  مت��ك��ني جترّ
دفع  وبالتايل  ب�صهولة،  التمويل  اإىل 
ونوؤكد  العاملية.  االأملا�ض  جتارة  عجلة 
الرا�صخة  ثقتنا  ع��ل��ى  امل��ق��ام  ه���ذا  يف 
نف�صها  النجاح  ة  ق�صرّ تكرار  باإمكانية 
يف جماالت االأعمال ذات ال�صلة مثل 
واالأملا�ض  ن��ة  امل��ل��ورّ ال��ك��رمي��ة  االأح���ج���ار 
ن�صاطان  وك���اله���م���ا  اال����ص���ط���ن���اع���ي، 
ر  توفرّ �صريطة  حالياً،  متوفرين  غري 

م�صتوى مماثل من الدعم«. 

 13 على  ح�صولها  عن  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ك�صفت 
جائزة عاملية من بداية العام اجلاري 2021 وحتى االآن، وذلك، 
نتيجة كفاءة م�صاريعها ومبادراتها يف جماالت الطاقة والبنية 
التحتية واالإ�صكان والنقل، وجناحها يف ت�صافر اجلهود وت�صخري 
ذات  املجاالت  وريادتها يف  لدعم متيزها  وامل��وارد  االإمكانات  كل 
ال�صلة، وذلك يف اإطار حر�صها على حتقيق اإجنازات وفق اأف�صل 
املمار�صات العاملية، والتي بدورها متثل حمركاً رئي�صاً وم�صتهدفاً 
يف  حتمل  التي  املقبلة  عاماً  ال�50  نحو  لالنطالقة  م�صتقبلياً 
ثناياها الكثري من الفر�ض والتحديات وخطط العمل املرتبطة 

بقطاعات الطاقة والبنية التحتية واالإ�صكان والنقل.
منذ  ح�صدتها  التي  اجل��وائ��ز  اأن  ال����وزارة  اأو���ص��ح��ت  وتف�صياًل، 
بداية العام احلايل، ت�صمل �صبع جوائز عاملية يف فئات خمتلفة 
اأكرث  م��ن  واح���دة  تعترب  وال��ت��ي  العاملية  �صتيفي  ج��ائ��زة  �صمن 
اجلوائز املرموقة يف العامل، وهي فئة االإدارة املبتكرة يف الطرق 

والتي �صاهمت يف رفع  مكانة الوزارة يف جودة الطرق وال�صعادة 
املجتمعية وتقليل معدل احل��وادث، والتي لها دور يف حمافظة 
ال���دول���ة ع��ل��ى م��رت��ب��ة االإم������ارات يف امل���وؤ����ص���رات ال��دول��ي��ة لتكون 
كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التحتية  والبنية  الطرق  يف  رائ��دة 
فازت بفئة برنامج العام لل�صحة وال�صالمة والبيئة من خالل 
لبيئة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  اأعلى  ال��وزارة  تطبيق 
ال��ع��م��ل وم�����ص��اري��ع ال��ب��ن��اء ع��رب اإط����الق ع���دة م���ب���ادرات لل�صحة 
اإن�صاء  ادارة االعمال من خالل  املهنية، وفئة من�صة  وال�صالمة 
التحتية  البنية  اأ�صول  الإدارة  االإلكرتوين  النظام  فكرة  وتنفيذ 
)نظام ماك�صيمو( الذي حقق  ارتفاعا موؤ�صر القدرة التناف�صية 
العاملية �صمن الع�صرة املراكز االأوىل عامليا يف موؤ�صر جودة البنية 
التحتية عرب احلد من عمليات ال�صيانة واحلفاظ على ا�صتدامة 
املباين، اإ�صافة اإىل فوزها بفئة االإجناز يف جمال املوارد الب�صرية 
يف  واالبتكار  واملواهب،  واملهارات  الكفاءات  دعم  يف  ت�صاهم  التي 

وفئة  امل��م��ان��ع��ة،  ع��دم  ���ص��ه��ادات  ع��ن من�صة  االأن��ظ��م��ة احلكومية 
Covid 19 من خالل من�صة  للتعامل مع  ا�صتجابة  اأف�صل 
كوفيد التفاعلية، كما فازت ال��وزارة يف جائزة التميز يف خدمة 

العمالء.
موقع  اأف�صل  بفئة  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  ف��ازت  كما 
االإلكرتونية  امل����واق����ع  م���ع���اي���ري  ���ص��م��ن  ح���ك���وم���ي  اإل�����ك�����رتوين 
اأف�صل  باالإ�صافة اىل فوزها بجائزتي �صمن جائزة  احلكومية، 
االأعمال الربيطانية لفئة اأف�صل عملية اأو منتج يف اال�صتدامة، 
النقل  19 يف جم��ال  رئي�صي خ��الل كوفيد  دع��م  اأف�����ص��ل  وف��ئ��ة 
البحري، اإىل جانب فوزها بجائزة التميز العاملية ال�صادرة عن 
 Global Government( للحكومات  الدولية  من�صة 
االأمريكية، وجائزة اأف�صل االأعمال الربيطانية   )Platform
م�صروع  اأف�صل  وج��ائ��زة   ،)Best Business Award(

مبتكر.

•• دبي - وام:

الطاير  حم��م��د  �صعيد  م��ع��ايل  ب��ح��ث 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي خالل 
التكنولوجيا  مركز  م��ن  وف��دا  لقائه 
املاليزي  امل���ن���اخ  وت��غ��ي��ري  اخل�������ص���راء 
ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��م�����ض ال��ب��ح��ر حم��م��د نور 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز �صبل 

تعزيز اأطر التعاون امل�صرتك.
ح�صريل  حممد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
ماليزيا  ع����ام  ق��ن�����ص��ل  احل��م��ي��د  ب���ن 
وم���ن ج��ان��ب ال��ه��ي��ئ��ة امل��ه��ن��د���ض وليد 

بن �صلمان النائب التنفيذي للرئي�ض 
والتميز  االأع����م����ال  ت��ط��وي��ر  ل��ق��ط��اع 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  وخ��ول��ة 
اال�صرتاتيجية  ل���ق���ط���اع  ل��ل��رئ��ي�����ض 

واالت�صال احلكومي.
اأهم  الوفد  اأم��ام  الطاير  وا�صتعر�ض 
التي  وال��ربام��ج  وامل���ب���ادرات  امل�صاريع 
اإط�����ار حتقيق  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ب��ه��ا  ت���ق���وم 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  م�����ص��اه��م��ة  ج��ان��ب  اإىل 
الدولة  ج��ه��ود  دع����م  دب����ي يف  وم���ي���اه 
العامل  دول  باقي  م��ع  تت�صارك  التي 
م��ن اأج���ل احل���درّ م��ن اآث���ار ت��غ��ريرّ املناخ 

واالحتبا�ض احلراري.
من جانبه قدم �صم�ض البحر حممد 
امل���رك���ز كوكالة  ب��ع��م��ل  ت��ع��ري��ف��اً  ن����ور 
معر�ض  يف  ماليزيا  مل�صاركة  منفذة 
واأب��دى اهتمامه  2020 دبي  اإك�صبو 
مب�صروعات الهيئة الرائدة يف جمال 

الطاقة النظيفة واملتجددة.
م����رك����ز  ت����ط����ل����ع����ات  اإن  واأ����������ص���������اف 
املناخ  وتغيري  اخل�صراء  التكنولوجيا 
املاليزي تن�صجم ب�صكل كامل مع روؤية 
تعزيز  يف  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
جهود احلفاظ على املوارد الطبيعية 

وحماية النظم البيئية العاملية.

- توقيع اتفاقيات مع 8 من كبار املقاولني لتنفيذ ت�شاميم هند�شية مل�شاريع رئي�شية عر خمتلف مراحل 
وجمالت اأعمال �شل�شلة القيمة يف اأدنوك

اأدنوك  برنامج  عر  املحلي  القت�شاد  اإىل  لالتفاقيات  الإجمالية  القيمة  من   50% توجيه  اإعادة   -
لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة خالل مدة التفاقيات
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد-الفجر:

ب�صالة الرماية بنادي الذيد اأ�صدل ال�صتار عن بطولة االحتاد للرماية والتي 
التي  ال��ف��ارق��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  واملناف�صة  التنظيم  حيث  م��ن  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  �صهدت 
مدى  على  توا�صلت  التي  املناف�صة  اأج��واء  يف  االأرب��ع��ة  امل�صاركة  الفرق  حققتها 

يومني متوا�صلني واختتم م�صاء اأم�ض االول.
ويف هذا امل�صهد الريا�صي عاود  فريق الرماية بنادي الذيد الريا�صي يف بطولة 
ففي   . التتويج  من�صة  على  تربعه  يف  مبهرة  نتائج  ليحقق  للرماية  االحت��اد 
نادي  من  اإبراهيم  خليل  ابراهيم  االول  حقق  ف��ردي  عموم  البندقية  م�صابقة 
الذيد وباملركز الثاين �صلطان �صالح ح�صن من نادي الذيد واملركز الثالث �صامل 

را�صد الطنيجي  من نادي الذيد .
اأما يف م�صابقة امل�صد�ض عموم فردي اأحرز املركز االأول عثمان علي البلو�صي من 
نادي الذيد واملركز الثاين حممد الكعبي من نادي ال�صارقة الريا�صي واملركز 

الثالث احمد عبداهلل االأمريي من نادي الذيد الريا�صي 
ويف اخلتام قام بالتكرمي وتتويج الفائزين كاًل من املهند�ض حميدي علي الكتبي 
ع�صو جمل�ض االإدارة بنادي الذيد يرافقه الدكتور حممد عامر �صكرتري احتاد 
االإمارات للرماية كما وجرى تكرمي كاًل من علي بن نومه الكتبي اإداري فريق 

الرماية و معمر عماد العالف مدرب فريق الرماية بنادي الذيد .

•• اأبوظبي-وام: 

االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  اعتمد 
�صعادة  برئا�صة  واجل���ودو  للم�صارعة 
اأ�صماء  ال���درع���ي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  حم��م��د 
م�����ن ف���ئ���ت���ي االأ�����ص����ب����ال  الع����ب����ني   8

االأم���ل  منتخب  ل��ق��ائ��م��ة  وال��ن��ا���ص��ئ��ني 
يف  للم�صاركة  ي�صتعد  ال��ذي  للجودو، 
العا�صرة  املفتوحة،  العربية  البطولة 
والثامنة  وال���ن���ا����ص���ئ���ات،  ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني 
التي  ل��ل�����ص��اب��ات،  وال�����ص��اد���ص��ة  لل�صباب 
القاهرة  يف  العربي  االحت���اد  ينظمها 

خالل الفرتة من 8 اإىل 15 �صبتمرب 
املقبل.

لالعبني  االأول�����ي�����ة  ال���ق���ائ���م���ة  ت�����ص��م 
املختارين لدخول املع�صكر الذي يقام 
اعتبارا  ب��ال��ف��ج��رية  ك��ون��ك��ورد  ب��ف��ن��دق 
من اأول �صبتمرب املقبل وحتى ال�صابع 

االأ�صبال،  فئة  م��ن  ال�صهر،  نف�ض  م��ن 
ح��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ال�����ص��ام�����ص��ي /احت�����اد 
ك���ل���ب���اء/، و���ص��ي��ف ���ص��امل احل���م���ادى /
الفجرية للفنون القتالية/، ومن فئة 
ورا�صد  م��راد،  جمعة  مانع  النا�صئني، 
وم���ن�������ص���ور جمعة  ����ص���ري���ف،  حم���م���د 

/ال�صارقة  ن����ادي  م��ن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
الريا�صي/، وزايد في�صل النقبي من 
ن���ادي /احت���اد ك��ل��ب��اء/، وح��م��د �صالح 
من  النقبي  را���ص��د  وم��اي��د  الها�صمي، 
التدريبات  و�صيقود  خورفكان،  ن��ادي 

املدرب الياباين اأ�صيدو.

وت��اأت��ي امل�����ص��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة �صمن 
 -  2021/ اخلم�صية  االحت��اد  خطة 
الفئات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  وال��ت��ي   /2026
العمرية مبا ي�صمن توا�صل االأجيال 

ملختلف املراحل ال�صنية.
واأ�صاد �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

اإدارة  جمل�ض  واأع�صاء  رئي�ض  بتعاون 
نادي الفجرية للفنون القتالية وخ�ض 
بال�صكر املدير التنفيذي ال�صيد اأحمد 
يحقق  اأن  ..متمنيا  الزيودي  حمدان 
ال�صفر  اأهدافه قبل  الفجرية  مع�صكر 
من  الثانية  املرحلة  الإكمال  للقاهرة 

االإع�������داد وال���ت���ي مت��ث��ل دع��م��ا خلطة 
منتخبات  م�صتقبل  ب�����ص��اأن  االحت�����اد 

املراحل العمرية املختلفة.

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  تطلق 
بالتعاون  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  وجم��ل�����ض 
االإماراتية،  امل��ح��رتف��ني  راب��ط��ة  م��ع 
اليوم  ل�����الإع�����الم،  دب�����ي  وم���وؤ����ص�������ص���ة 
"التزامكم  ح���م���ل���ة   ، ال�����ث�����الث�����اء 
على  اخل��ام�����ض  ع��ام��ه��ا  يف  �صعادة" 
اجلمهور  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  ال����ت����وايل، 
ب����اأه����م����ي����ة ال���ت�������ص���ج���ي���ع االإي����ج����اب����ي 
االحرتازية  ب���االإج���راءات  واالل���ت���زام 
عملية  يف  الدقيقة  وال��ربوت��وك��والت 
والت�صجيع  واجل����ل����و�����ض  ال�����دخ�����ول 
يف  املخت�صة  اجل��ه��ات  و�صعتها  ال��ت��ي 
التي  والتعليمات  الريا�صية  املالعب 
رقم  االحت��ادي  القانون  عليها  ين�ض 
ب�صاأن اأمن املن�صاآت   2014 ل�صنة   8

والفعاليات الريا�صية.
وي���اأت���ي اإط����الق احل��م��ل��ة ت��زام��ن��ا مع 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة م��الع��ب اأن���دي���ة دب����ي 3 
الثانية  اجل���ول���ة  ���ص��م��ن  م���ب���اري���ات 
ل�����دوري اأدن�����وك ل��ل��م��ح��رتف��ني لكرة 
ال�صماح  ف����ي����ه  مت  ال���������ذي  ال�����ق�����دم 
مدرجات  اإىل  باحل�صور  للجماهري 
 60% بن�صبة  املباريات  يف  املالعب 
بعد  ا�صتاد  ُكل  يف  املتاحة  ال�صعة  من 
مباريات  دبي  اأندية  جميع  لعبت  اأن 
دبي  م��دي��ن��ة  خ����ارج  االأوىل  اجل���ول���ة 

ب�صبب جدولة املباريات.
ال��ل��واء ع��ب��د اهلل ع��ل��ي الغيثي  واأك����د 
الهيئات  الأم��ن  العامة  االإدارة  مدير 
اأن ه��ذا العام  وامل��ن�����ص��اآت وال���ط���وارئ، 
علينا  ُيوجب  خمتلفا  حتديا  ي�صهد 
حت��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ة م�����ص��رتك��ة يف ظل 

االأزمة العاملية لتف�صي جائحة كوفيد 
19، والعمل يداً بيد يف �صبيل احلد 
معايري  وف��ق  الفايرو�ض  انت�صار  من 
املتبعة،  الوقاية  وتعليمات  ال�صالمة 
الإدارة  العليا  اللجنة  عن  وال�صادرة 

بدبي، واجلهات  وال��ك��وارث  االأزم���ات 
احلكومية، اإ�صافة اإىل احلفاظ على 

�صالمة اجلمهور والريا�صيني.

على  ���ص��رتك��ز  احل��م��ل��ة  اإن  واأ�����ص����اف 
توعية الالعبني واجلمهور ب�صرورة 
احل�����ر������ض ع����ل����ى ات�����ب�����اع ال����ت����داب����ري 

التي  االح������رتازي������ة  واالإج���������������راءات 
مكافحة  �صبيل  يف  ال��دول��ة  تتخذها 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا، واالإر����ص���ادات حول 

ت��ط��ب��ي��ق االإج�����������راءات االح����رتازي����ة 
ال��ت��ب��اع��د اجل�صدي  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
والتعقيم امل�صتمر، منوها باأن ارتداء 
الكمامات من املتطلبات الهادفة ملنع 
التاأكد  اإىل جانب  الفريو�ض،  انت�صار 
ال�صالمة  معايري  اأعلى  تطبيق  من 
بالن�صبة  االأن������دي������ة  يف  واالأم������������ان 
واجلمهور  وال��زائ��ري��ن  للريا�صيني 
اأن حملة  اإىل  واأ�صار  �صواء.  على حد 
اإطالقها  م��ن��ذ  �صعادة"  "التزامكم 
با�صتجابة  ح��ظ��ي��ت  اأع������وام،   4 ق��ب��ل 
الريا�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ن  ك���ب���رية 
واالإعالمية وهو ما اأدى ب�صكل الفت 
ال�صلبية  ال��ظ��واه��ر  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل 
اللواء  امل��الع��ب. ودع���ا  يف م��درج��ات 
بح�صور  الراغبة  اجلماهري  الغيثي 
للمحرتفني،  ادن��وك  دوري  مباريات 

والربوتوكوالت  ب��االإج��راءات  التقيد 
اجلهات  م����ن  وامل���ع���ت���م���دة  ال�������ص���درة 
ال�صروط  الر�صمية، وا�صتيفاء جميع 
و�صي�صمح  احل�������ص���ن،  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
الثالثة  اجلرعة  تلقى  ملن  باحل�صور 
اأو  بالدولة،  املعتمدة  اللقاحات  من 
ح�صوله  من  اأ�صهر   6 ُيكمل  مل  من 
ع��ل��ى اجل���رع���ة ال���ث���ان���ي���ة، م���ع اإب�����راز 
 "PCR" ال�صلبية  الفح�ض  نتيجة 
48 �صاعة من تاريخ  ملدة ال تتجاوز 
للفئة  ال�����ص��م��اح  ج��ان��ب  اإىل  امل���ب���اراة، 
العمرية ما فوق 16 �صنة باحل�صور 
ف��ق��ط م���ع �����ص����رورة االل����ت����زام التام 
باالإجراءات االحرتازية منها �صم�ان 
الكمام�ة  وارتداء  التباع�د اجل�صدي، 
طيل�ة الوق�ت، واحل�د م�ن احلرك�ة اإال 

لل�ص�رورة.

رماة نادي الذيد يرتبعون على من�سة تتويج بطولة الحتاد للرماية و�سط جناح كبري وتتويج للفائزين 

اختيار 8 لعبني ملع�سكر منتخب الأمل للجودو 
ا�ستعدادا للبطولة العربية بالقاهرة

انطالق حملة »التزامكم �سعادة« يف عامها اخلام�س مبالعب دبي 

•• اأبوظبي- وام:

اأكد " احتاد االإمارات لكرة اليد " اأن اال�صتعدادات جتري حاليا 
للرجال  االأول  الوطني  للمنتخب  داخلي بدبي  الإقامة جتمع 
يف االأ�صبوع الثاين من �صبتمرب املقبل �صمن برنامج االإعداد 
املكثف للم�صاركة يف بطولة اآ�صيا باإيران يف يناير املقبل، املوؤهلة 

ملونديال كاأ�ض العامل لكرة اليد.
و قال عبداهلل الكعبي ع�صو جمل�ض اإدارة احتاد االإمارات لكرة 
مبا�صرة  �صيقام  التجمع  ه��ذا  اإن  املنتخبات  جلنة  رئي�ض  اليد 
الإتاحة  املحلي  ال���دوري  من  الثانية  و  االأوىل  اجلولتني  بعد 
الفر�صة اأمام اجلهاز الفني للمنتخب من اأجل اختيار قائمة 
املع�صكرات  للتقلي�ض خالل  اإخ�صاعها  قبل  االأولية  الالعبني 

التي  املعتمدة  القائمة  على  النهاية  يف  اال�صتقرار  اأج��ل  م��ن 
الفني  املدير  ا�صم  �صت�صارك يف البطولة. وتوقع االإع��الن عن 
اأوائ��ل �صهر �صبتمرب ليكون جاهزا ملتابعة  للمنتخب االأول يف 
مباريات الدوري مو�صحا اأن برنامج جتمع املنتخب �صيت�صمن 
يف  االأول  مبدئي  ب�صكل  خارجيني  ومع�صكرين  جتمعات  ع��دة 
ال�صنية  املراحل  دي�صمرب. وعن منتخبات  والثاين يف  نوفمرب 

االإعالن  للريا�صة  العامة  الهيئة  من  ننتظر  الكعبي:"  ق��ال 
عن عودة الن�صاط مل�صابقات املراحل ال�صنية حتى تعود احلياة 
دائم لتلك  اإع��داد  و لدينا ت�صور لربنامج  واملنتخب  لالأندية 
جاهزا  املنتخب  ليكون  ال��ت��دري��ب��ات  ت��وا���ص��ل  ي�صمن  امل��راح��ل 
اأكرث من فريق ن�صمن من  لدينا  امل�صاركات، وليكون  جلميع 

خالله التواجد ب�صكل قوي يف خمتلف املحافل ".

اإعداد مكثف ملنتخب اليد قبل امل�ساركة الآ�سيوية 
املوؤهلة للمونديال 

•• اأبوظبي-وام:

يوافق  ال��ذي  االإماراتية  امل��راأة  بيوم  يا�ض  حتتفي حلبة مر�صى 
الفرا�صة  كاأ�ض  مناف�صات  بتنظيم  عام  كل  من  اأغ�صط�ض   28
وريا�صة  ال�����ص��رع��ة  ل���ه���اوي���ات  �صيخ�ص�ض  ال����ذي  ل��ل��ك��ارت��ي��ن��ج 
يا�ض  م�صار  على  االأربعاء  فعالياته غدا  تقام  وال��ذي  املحركات 
اأ�صرع  بتتويج  اأن تختتم  اأدن��وك، على  املدعومة من  كارت زون 

مت�صابقة.
وت�صجع حلبة مر�صى يا�ض هاويات ال�صباقات من عمر 13 عاًما 

فما فوق، �صواء كن من �صاحبات اخلربة يف �صباقات الكارتينج 
بامل�صاركة يف مناف�صات  املبادرة  املبتدئات، وحتثهن على  اأو من 
املمتعة على  ال�صباقات  اأج��واء  البطولة اجلديدة واختبار  هذه 
كيلومرًتا  البالغ  بطوله  حديًثا  املجدد  زون  ك��ارت  يا�ض  م�صار 
واحًدا، حيث ميكن لهن االنطالق على امل�صار املميز مبنعطفاته 

املميزة لفر�صة التتويج بلقب البطولة.
و�صتقام مناف�صات البطولة على �صكل �صباق من ثالث مراحل، 
ترتيب  حت��دد  ال��ت��ي  التاأهيلية  احل�صة  م��ع  فعالياته  تنطلق 
كل  يتكون  �صباقان  ذل��ك  بعد  ليقام  االأول،  لل�صباق  االنطالق 

منهما من 12 لفة، يتم منح ال�صائقات نقاًطا بح�صب ترتيب 
لت�صعد  ال�صباقني  نقاط  وجتمع  النهاية،  خط  على  الو�صول 
اإىل  ال��ن��ق��اط  م��ن  ر�صيد  اأع��ل��ى  �صاحبات  ال��ث��الث  املت�صابقات 

من�صة التتويج، للح�صول على اجلوائز.
ا على �صحة و�صالمة امل�صاركات وال�صيوف، ومتا�صًيا مع  وحر�صً
جرعتي  على  للحا�صلني  فقط  ميكن  احلكومية،  التوجيهات 
احللبة،  اإىل موقع  الدخول  كوفيد19-  �صد فريو�ض  تطعيم 
واإبراز حالة املرور االأخ�صر على تطبيق احل�صن، وي�صري ذلك 

على جميع الزوار ممن تبلغ اأعمارهم 16 عاًما اأو اأكرث.

حلبة يا�س حتتفي بيوم املراأة الإماراتية بتنظيم 
بطولة كارتينج لل�سيدات
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•• اأبوظبي-الفجر

لدولة  الوطني  الناقل  ل��ل��ط��ريان،  االحت���اد  ا�صت�صافت   
االإمارات العربية املتحدة، 32 ع�صواً من اأع�صاء اللجنة 
اإىل  لنقلهم  رحلتها  م��نت  ع��ل��ى  االإم��ارات��ي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
طوكيو،  يف  اإقامتها  امل��ق��رر   2020 الباراملبية  االأل��ع��اب 

اليابان.
 8 ي��وم  املده�ض  النهائي  اإىل  االأوملبية  االأل��ع��اب  وو�صلت 
االألعاب  ب��داي��ة  م��ع  امل��ت��ع��ة  وت�صتمر   2021 اأغ�صط�ض 
 24 ي��وم  اإقامتها  امل��ق��رر  طوكيو  يف   2020 الباراملبية 
باراملبية  األ���ع���اب  اأك����رب  ت��ع��ود  ح��ي��ث   ،2021 اأغ�����ص��ط�����ض 
والتي  ع��ام��اً   57 بعد  اليابان  اإىل  ال��ع��امل  م�صتوى  على 
ا�صت�صافتها اليابان عام 1964. وت�صم االألعاب 1400 
على  ل��ل��ح�����ص��ول  �صيتناف�صون  دول����ة،   122 م��ن  الع����ِب 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  ومي��ث��ل  ذهبية.  ميدالية   14
املتحدة 12 العباً يف ريا�صة األعاب القوى ورفع االأثقال 
ورك���وب ال��دراج��ات وال��رم��اي��ة. وم��ن جهته، اأف���اد حممد 

االإماراتية،  الباراملبية  اللجنة  رئي�ض  الهاملي،  فا�صل 
الناقل  رح���الت  م��نت  ع��ل��ى  ن�����ص��اف��ر  اأن  "ي�صرنا  ق���ائ���اًل: 
من  �صيكون  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  لدولة  الوطني 
�صلطان  الالعب عبداهلل  االإم��ارات��ي  الفريق  اأع�صاء  بني 
بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  على  احلا�صل  ال��ع��ري��اين، 
االأول.  مركزه  على  للحفاظ  و�صيناف�ض  للرماية  العامل 
وي�صرنا اأن نرى اإىل اأي مدى ميكن اأن ن�صل يف االألعاب 
الباراملبية 2020 يف طوكيو، فكل ما نحتاجه للفوز هو 

العمل اجلاد واملثابرة وقلياًل من التوفيق."
وبهذه املنا�صبة، اأفاد تريي دايل، املدير التنفيذي لتجربة 
ال�����ص��ي��وف وال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ت�����ص��وي��ق يف االحتاد 
االإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  الناقل  "ب�صفتها  ل��ل��ط��ريان: 
اللجنة  بدعم  للطريان  االحت��اد  تفخر  املتحدة،  العربية 
والفريق  ال�صابة  امل��واه��ب  ون��ق��ل  االإم��ارات��ي��ة  الباراملبية 
اأ�صرة  امل�����ص��ان��د اإىل االأل���ع���اب ال��ب��ارامل��ب��ي��ة. وب��االإن��اب��ة ع��ن 
رحلته  يف  للفريق  ال��ت��وف��ي��ق  نتمنى  ل��ل��ط��ريان،  االحت����اد 

االأوملبية."

•• اأبوظبي-الفجر

عرب �صعادة حمد حممد حميد اجلنبيي �صفري الدولة لدى ال�صودان عن �صعادته باإقامة 
اأن  م��وؤك��داً  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  مع�صكره  القدم  لكرة  ال�صوداين  املنتخب 
البنية التحتية يف االإمارات ت�صاعد على اإجناح املع�صكرات الريا�صية بكل اأنواعها، لوجود 
من�صاآت ريا�صية متقدمة، ف�صاًل عن جناعة االإجراءات االحرتازية ال�صحية الفعالة التي 

تطبق يف الدولة.

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  ل�صمو  والتقدير  ال�صكر  ال�صفري بجزيل  �صعادة  وتقدم 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير �صوؤون الرئا�صة على توجيهاته الكرمية اخلا�صة بدعم 
الكرة ال�صودانية وا�صت�صافة مع�صكر �صقور اجلديان يف هذه املرحلة املهمة من الت�صفيات 
االإفريقية املوؤهلة اإىل كاأ�ض العامل 2022 وبطولة كاأ�ض العرب فيفا 2021، م�صرياً اأن 
هذا املع�صكر �صيوفر فر�صة ثمينة للمنتخب ال�صوداين لتطوير اإمكانياته وتعزيز عنا�صر 

قوته وجعل االن�صجام بني الالعبني باأف�صل حال، وفر�صة لالإعداد اجليد املدرو�ض.
واأكد �صعادة ال�صفري اأن العالقة املتينة بني االحتادين االإماراتي وال�صوداين لكرة القدم 

امتداد طبيعي للعالقة االأخوية التي تربط االإمارات وال�صودان، منوهاً اإىل اأن احتاد الكرة 
االإماراتي برئا�صة ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي عزز عالقاته اخلارجية وبنى ج�صوراً 

متينة للتوا�صل مع االحتادات الدولية والقارية والوطنية.
ال�صودانية  الكرة  خدمة  فيه  ملا  املع�صكر  هذا  من  الالعبون  ي�صتفيد  اأن  اجلنيبي  ومتنى 
التي تتطلع اإىل حتقيق اإجنازات قارية ودولية. واختتم �صعادة ال�صفري ت�صريحه بتقدمي 
ال�صكر الحتاد االإمارات لكرة القدم على حر�صه وتفانيه وعمله املتوا�صل من اأجل توفري 

كل م�صتلزمات املع�صكر الناجح ،من اإقامة ومالعب واأمور حيوية اأخرى.

تقدم بال�شكر ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد

�سفري الدولة لدى ال�سودان : مع�سكر �سقور اجلديان يف الإمارات فر�سة لالإعداد اجليد

•• مان�شي�شرت-وام:

لكرة  �صيتي  مان�ص�صرت  ن���ادي  اأع��ل��ن 
�صكوت  اآن���دي  الفنان  اختيار  ال��ق��دم 
اأ�صاطري  من  لثالثة  متاثيل  لنحت 
فين�صينت  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ه���م  ال���ن���ادي 
�صيلفا،  ديفيد  واالإ�صباين  كومباين، 
اأجويرو،  ���ص��ريج��ي��و  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
وذلك بعد عملية تقييم �صاملة بداأت 

يف مار�ض 2020.
ُولد اأندي �صكوت يف جال�صكو وتخرج 
م���ن ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون ب��امل��دي��ن��ة، ويعد 
واحداً من اأ�صهر النحاتني يف العامل 
بف�صل اأ�صلوبه املميز واملبتكر والذي 
التقليدية  احل��رف��ي��ة  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز 
وت�صم  احلديثة،  الت�صنيع  وتقنيات 
حمفظة اأعماله الفنية املميزة اأكرث 
معا�صراً  ف��ن��ي��اً  م�����ص��روع��اً   80 م���ن 
اأنحاء  وخمتلف  املتحدة  اململكة  يف 
ال���ع���امل، وي��ع��م��ل اآن�����دي ح��ال��ي��اً من 
ب���ه يف مدينة  اال���ص��ت��ودي��و اخل���ا����ض 
املتحدة  ب����ال����والي����ات  ف���ي���الدل���ف���ي���ا 
االأمريكية على نحت اأعماله الفنية 

با�صتخدام الفوالذ املجلفن.
م�صروعي  تنفيذ  على  العمل  وب���داأ 
يونيو  يف  و�صيلفا  كومباين  متاثيل 
املوعد  يف  و�صلت  وال��ت��ي   ،2020
املحدد اإىل مان�ص�صرت من فيالدلفيا 

و�صيتم   ..  2021 اأغ�����ص��ط�����ض  يف 
قبل  االحت��اد  ملعب  خ��ارج  و�صعهما 
�صد  االأ���ص��ب��وع  نهاية  عطلة  م��ب��اراة 
اأر�صنال، فيما �صيتم ا�صتكمال متثال 
النادي  ال��ذي غ��ادر  اأج��وي��رو  النجم 

هذا ال�صيف يف عام 2022.
امل�صروع  ه�����ذا  ع����ن  االإع��������الن  ومت 
خ����ل����دون خليفة  م���ع���ايل  ق���ب���ل  م����ن 
نادي  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  امل��ب��ارك 
بعد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  �صيتي  مان�ص�صرت 
الذي  ك��وم��ب��اين  فين�صينت  رح��ي��ل 
يف  "الكابنت" االأك��رث جناحاً  يعترب 
ت��اري��خ ال���ن���ادي امل��م��ت��د ل��ن��ح��و 127 

 ..  2019 �صيف  يف  وذل���ك  ع���ام���اً، 
الالعبني  ه�������وؤالء  ت���ك���رمي  وي����اأت����ي 
املميزة  مل�صاهمتهم  تقديراً  الثالثة 
ال�صنوات  النادي خ��الل  اإجن���ازات  يف 
املا�صية .. وقد اأكد املبارك منذ ذلك 
تكرمي  م��وا���ص��ل��ة  �صيتم  اأن���ه  احل���ني 
اأ���ص��اط��ري ك���رة ال��ق��دم ال��ذي��ن كانوا 
ال�صنوات  ال��ن��ادي خ���الل  م��ن  ج����زءاً 

والعقود ال�صابقة.
ومبنا�صبة تكليفه بهذا امل�صروع، قال 
اآندي �صكوت: �صعرت ب�صعادة غامرة 
عندما �صمعت باختياري ملهمة نحت 
متاثيل لفين�صينت كومباين وديفيد 

اإنه   .. اأج���وي���رو  و���ص��ريج��ي��و  �صيلفا 
االأعمال  ه��ذه  اأق���دم  اأن  كبري  �صرف 
االآالف  مئات  �صرياها  التي  الفنية 
اإجن����ازات  ل��ي��ت��ذك��روا  امل�صجعني  م��ن 

اأبطالهم يف عامل كرة القدم.
حركة  اأده�صتني  ما  كثريا  واأ�صاف: 
واأداء الريا�صيني والعبي كرة القدم 
على وجه التحديد، وكيف يتوقعون 
الكرة، وكيف يتحدون مع زمالئهم 
يختارون  كيف  واأحياناً  الفريق،  يف 

مكان وقوفهم بب�صاطة.
جت�صيد  �صكل  لقد  ب��ال��ق��ول:  وت��اب��ع 
هذه احلركات وامليزات حتدياً كبرياً 

ب��ال��ط��ب��ع، وخ��ا���ص��ة خ���الل اجلائحة 
فين�صنت  مقابلة  م��ن  منعنتنا  التي 
اأر�ض  على  �صيلفا  وديفيد  كومباين 
الواقع .. ولكنني حاولت من خالل 
الكثري  وروؤي����ة  ب��ح��ث مكثف  اإج����راء 
الفوتوغرافية  من االأفالم وال�صور 
اجل�صدية  خ�����ص��ائ�����ص��ه��م  ال���ت���ق���اط 
الفريدة وحركاتهم املميزة بطريقة 
وانطباع  متيزهما  تعك�ض  اأن  اآم���ل 

اجلمهور عنهما.
لقد   : قائال  حديثه  اأن���دي  واختتم 
كنت �صعيداً للغاية بالعمل على هذا 
االنتظار  ي�صعني  وال  املميز  امل�صروع 
حتى األتقي بالفريق �صخ�صياً خالل 
اأعمال الرتكيبات النهائية للتماثيل 

يف ا�صتاد االحتاد هذا االأ�صبوع.
من جهته قال معايل خلدون خليفة 
املبارك : نحن �صعداء باختيار اأندي 
���ص��ك��وت الإجن����از ه���ذا امل�����ص��روع كونه 
يتمتع بخربة وا�صعة يف الفن املعا�صر 
فقد   - ال�صناعية  امل���واد  وا�صتخدام 
هذه  لت�صميم  االأن�صب  اخل��ي��ار  ك��ان 
 .. �صيتي  ملان�ص�صرت  الفنية  االأعمال 
وبطبيعة احلال، ال يحتاج فين�صينت 
لتكرمي  مت����اث����ي����ل  اإىل  ودي����ف����ي����د 
�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  يف  اإجن���ازات���ه���م���ا 
على مدار العقد املا�صي باعتبارهما 
ال��ن��ادي خ���الل م�صريتهم  اأ���ص��اط��ري 

الفنية  االأعمال  هذه  ولكن  املميزة، 
�صتذكر االأجيال القادمة باالإجنازات 
واللحظات اال�صتثنائية التي �صجلها 

هذان النجمان.
وق����ال ال�����ص��ري ري��ت�����ص��ارد ل��ي��ز رئي�ض 
جمل�ض مدينة مان�ص�صرت : اإن قرار 
القدم  لكرة  �صيتي  مان�ص�صرت  ن��ادي 
اإن�صاء  مبهمة  �صكوت  اأن��دي  بتكليف 
العبيهم  م����ن  مل��ج��م��وع��ة  مت���اث���ي���ل 
البارزين ميثل خرباً مهماً بالن�صبة 
االأعمال  ه��ذه  و�صت�صهم   .. ملدينتنا 
امل�����ص��ه��د اجلمايل  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ن��ي��ة 
اقت�صادية  قيمة  وت��ول��ي��د  وال��ث��ق��ايف 

كبرية للمدينة.
اأعمال  على  اطلعت  لقد  واأ����ص���اف: 
اأعمال  ب���روؤي���ة  ���ص��ع��ي��د  واأن������ا  اأن������دي 
وال  مان�ص�صرت،  يف  ل��ه  ج��دي��دة  فنية 
مل�صجعي  مق�صداً  �صتكون  اأنها  �صك 
اإعجاب  و���ص��ت��ن��ال  �صيتي  مان�ص�صرت 
واح��رتام املاليني من �صكان املدينة 

وزوارها.
مان�ص�صرت  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  جت���در 
�صيتي ه��و ن���اٍد اإجن��ل��ي��زي ت��اأُ���ص�����ض يف 
 1880 ع����ام  م��ان�����ص�����ص��رت يف  ����ص���رق 
با�صم �صاينت مارك�ض و�صت جورتون، 
�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  ا���ص��م��ه  واأ����ص���ب���ح 
ومنذ   ..  1894 ع���ام  م��ن��ذ  ر���ص��م��ًي��ا 
مان�ص�صرت  ن����ادي  ف���از  ال��وق��ت  ذل���ك 

االأوروبية،  ال��ك��وؤو���ض  ب��ك��اأ���ض  �صيتي 
ال����دوري االإجن��ل��ي��زي املمتاز  ول��ق��ب 
مرات  خم�ض  بينها  م��ن  م���رات،   7
ف���از فيها ب���ال���دوري االإجن��ل��ي��زي يف 
�صنوات /2012، 2014، 2018، 
ف����از  ك����م����ا   ،/2021  ،2019
مان�ص�صرت �صيتي بلقب كاأ�ض االحتاد 

االإجنليزي 6 مرات.
واحًدا  �صيتي  مان�ص�صرت  نادي  وُيعد 
�صيتي  اأن��دي��ة يف جمموعة   10 م��ن 
�صيتي  ملبورن  اأب��رزه��ا  ال��ق��دم  لكرة 
�صيتي  ون����ي����وي����ورك  االأ��������ص�������رتايل، 

االأمريكي.
بيب  للفريق  الفنية  االإدارة  وي��ق��ود 
ج����واردي����وال، ال����ذي ي��ع��د م���ن اأكرث 

ب���االأل���ق���اب، ويلعب  ف�����وزاً  امل���درب���ني 
النادي يف الدوري املحلي ويف بطولة 
اأبطال اأوروبا املباريات على اأر�صه يف 
ملعب االحتاد الذي يت�صع ل� 55 األف 
النادي  مقر  يعترب  وال���ذي  م�صجع 
ملعب  وي�����ص��م   ،2003 ���ص��ن��ة  م��ن��ذ 
ال�����ص��ي��ت��ي لكرة  اأك���ادمي���ي���ة  االحت������اد 
وتنمية  للتدريبات  وم��رك��ًزا  ال��ق��دم، 
وتطويرهم.  وال��ن��ا���ص��ئ��ني  ال�����ص��ب��اب 
مان�ص�صرت  اأك��ادمي��ي��ة  ملعب  ويت�صع 
ويعترب  اآالف م�صجع،  ل�صبعة  �صيتي 
م��ق��ر ال���ت���دري���ب ال���ي���وم���ي ل��ك��ل من 
لل�صيدات  �صيتي  مان�ص�صرت  ف��ري��ق 
املناف�صات  للتنمية  ال�صباب  وف��ري��ق 

على اأر�صهم.

»�شيتي« يختار اأندي �شكوت لنحت متاثيل اأ�شاطري النادي

خلدون املبارك : اأندي يتمتع بخربة وا�سعة 
يف الفن املعا�سر وا�ستخدام املواد ال�سناعية

الحتاد للطريان تنقل اأع�ساء اللجنة الباراملبية الإماراتية اإىل طوكيو

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن فريق االإمارات للدراجات يف اإطار تعزيز ت�صكيلته من 
الدراجني وتركيزه على م�صتقبل الفريق وتطوير كوادره، 

عن جتديد عقوده مع جمموعة من دراجيه البارزين.
ومت جديد عقود كل من الكولومبي فرناندو غافرييا الذي 
 2022 مو�صم  خ��الل  االإم����ارات  فريق  قمي�ض  �صريتدي 
الذي  القوي  االأداء  لياقته وم�صتوى  ا�صتعادة  اإىل  ويتطلع 
قدمه املو�صم ال�صابق ..وروي كو�صتا، بطل العامل ال�صابق، 
والذي لعب دوراً اأ�صا�صياً يف م�صاعدة زميله تادي بوجات�صار 
..واألي�صاندرو  العام  لهذا  فرن�صا  جولة  بلقب  الفوز  على 
ال�صابق  ال��ف��ائ��ز  ب��والن��ك،  ..وي����ان   2024 ك��ويف حتى ع��ام 

بالقمي�ض الوردي، وذلك حتى مو�صم 2022.
االإم���ارات:  فريق  مدير  فرنانديز،  ماتني  يوك�صان  وق��ال 
اأن فرناندو غافرييا دراج عاملي، قادر على  يعلم  "جميعنا 
مواجهة اأبرز جنوم الريا�صة وانتزاع الفوز منهم ..وناأمل 
بعد جتديد عقدنا معه اأن يوا�صل تقدمي اأداء قوي ب�صكل 
اأن  ..وي�صرنا  ذل��ك  دائ��م، ونحن على ثقة من قدرته على 

يوا�صل غافرييا رحلته مع الفريق، ونتطلع اإىل اال�صتمتاع 
باأدائه القوي واإجنازاته خالل العام املقبل".

على  كو�صتا  روي  ق��درات  على  ال�صباقات  "ت�صهد  وا�صاف: 
مواجهة التحديات والتغلب عليها، حيث �صبق اأن فاز بلقب 
االإجنازات  من  العديد  حتقيق  عن  ف�صاًل  العامل،  بطولة 
االأخرى طوال م�صريته الريا�صية احلافلة، ونحن واثقون 
وم�صاعدة  الت�صكيلة  يف  اأ�صا�صي  دور  لعب  على  قدرته  من 
قائد الفريق تادي بوجات�صار بخرباته ومهاراته، كما فعل 
جزءاً  كويف  "يعدرّ  ماتني:  واأو�صح  فرن�صا".  جولة  خالل 
من ت�صكيلة الدراجني ال�صبان يف فريقنا، ويتمتع مبهارات 
يف  الفوز  حتقيق  على  بقدراته  الفريق  يف  ون��وؤم��ن  مميزة 
االأعوام  خالل  ذلك  �صيحقق  اأن��ه  من  وواثقون  ال�صباقات، 
املقبلة". وعن جتديد عقد يان بوالنك قال ماتني: "نعرف 
قدرات يان بوالنك جيداً، وقد لعب دوراً مهماً يف الفريق 
وا�صعة،  بخربة  بوالنك  ..ويتمتع  املا�صية  ال�صنوات  خالل 
ب��ارزاً يف  الفريق ومتناف�صاً  يف  مهماً  دراج��اً  ما يجعل منه 
ال�صباقات، ال�صيما �صباقات الت�صلق ..كما اأننا نوؤمن بقدرته 

على م�صاعدة زمالئه يف الفريق بخرباته الفريدة".

»الإمارات للدراجات« يجدد عقود عدد من دراجيه

•• دبي -الفجر

منتخب  ن��ظ��ريه  على  لل�صيدات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ف��از   
الودية  املباراة  يف  هدف  مقابل  اأه��داف  بخم�صة  املالديف 
االأوىل التي جرت اأم�ض االأول يف ملعب ذياب عوانة �صمن 
اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�صفيات  يف  للم�صاركة  االإع����داد  ب��رن��ام��ج 

نهائيات كاأ�ض اآ�صيا لل�صيدات املقررة يف الهند 2022 .

اأريج   ) اأه��داف   3  ( املهريي  ليلى  اأهدفا منتخبنا  �صجل 
احلمادي ، نعيمة اإبراهيم .

الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  بو�صالخ  اأم��ل  وحر�صت 
الن�صائية وحممد عبداهلل هزام  القدم  كرة  رئي�صة جلنة 
امللعب  التواجد يف  العام لالحتاد على  االأم��ني  الظاهري 

ومتابعة اأحداث املباراة .
ويلتقي املنتخبان جمدداً يوم غد على امللعب ذاته .

منتخب ال�سيدات يهزم املالديف 
بخما�سية مقابل هدف يف الودية الأوىل 
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•• دبي - وام:

م�صتويات  االإم������ارات  م��الك��م��و  ق���دم 
االآ�صيوية  ب��ال��ب��ط��ول��ة  مم��ي��زة  ف��ن��ي��ة 
يف  حاليا  املقامة  والنا�صئني  لل�صباب 
العبة  و  العبا   350 مب�صاركة  دب��ي 

من 17 دولة يف القارة ال�صفراء.
االم����ارات����ي جا�صم  ال���الع���ب  و جن���ح 
حممد النقبي يف حتقيق الفوز على 
الهاجري  �صالح  الكويتي  مناف�صه 
والتاأهل  ج���رام���ا  ك��ي��ل��و   63 ب�����وزن 
لي�صمن  للبطولة  النهائية  ل��الأدوار 
�صيتحدد  ق���اري���ة  م��ي��دال��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
نزاالت  يف  نتائجه  �صوء  على  لونها 

ن�صف النهائي والنهائي املقبلة.
و اأكد �صعادة اأن�ض العتيبة نائب رئي�ض 
االحتادين  ورئي�ض  ال���دويل  االحت���اد 
للمالكمة  واالآ����ص���ي���وي  االإم�����ارات�����ي 
لبطوالت  االإم������ارات  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اأن 
نقلة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��ه��م  امل���الك���م���ة 
امل�صتوى  على  اآ�صيا  يف  للعبة  نوعية 
م����ن جناحات  مل����ا حت������رزه  ال���ع���امل���ي، 
ظل  يف  واع��الم��ي��ة،  وفنية  تنظيمية 
البنية التحتية املميزة التي متتلكها 
يف  العالية  والدقة  والكفاءة  الدولة، 
تنفيذ االجراءات االحرتازية لوقاية 
كوفيدا  ف���ريو����ض  م���ن  ال��ري��ا���ص��ي��ني 
املعطيات  ه��ذه  كل  اأن  مو�صحا   19
على  مهما  موؤ�صرا  تعطي  االإيجابية 
مرحلة  يف  االإم����������ارات  دول������ة  جن�����اح 

التعايف.
وق������ال ال���ع���ت���ي���ب���ة: " حت��م��ل��ت دول����ة 
االإمارات العبء االأكرب يف ا�صت�صافة 
العام  ال��ب��ط��والت خ��الل  م��ن  العديد 
اجلاري وجنحنا بالفعل يف ا�صت�صافة 
للرجال  اآ����ص���ي���ا  ب���ط���ول���ة  وت���ن���ظ���ي���م 
وال�صيدات يف مايو املا�صي، وها نحن 
 3 بعد  و  نف�صه  امل��ك��ان  يف  ن�صت�صيف 

والنا�صئني  ال�����ص��ب��اب  ب��ط��ول��ة  اأ���ص��ه��ر 
ال���ذي قوبل  االأم���ر  وال��ب��ن��ات  للبنني 
ب��ال��ت��ق��دي��ر وال���ع���رف���ان م���ن ك���ل دول 
اآ���ص��ي��ا، وك��ذل��ك م��ن االحت���اد الدويل، 
خا�صة اأن االمارات جنحت يف حتويل 
يف  املتمثل  العاملي  ال�صحي  التحدي 

جائحة كورونا اإىل ق�صة جناح ".
واأو�صح اأن املوقع اجلغرايف لالإمارات 
على  ال�����دول  ك���ل  ت�صجيع  يف  ي�����ص��ه��م 
احل�صور و اأن جودة اأداء فرق العمل 
املثالية  البيئة  وف��ر  التنظيم  خ��الل 
االحت����اد  واأن  خ��ا���ص��ة  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ات 
لديه  الراهنة  مرحلته  يف  االآ�صيوي 
تخطيط  و  امل�����دى  ب��ع��ي��دة  اأه�������داف 
ن�صر وتطوير  ي�صتهدف  ا�صرتاتيجي 

ريا�صة املالكمة يف ال�صنوات املقبلة.
تهنئة  ع���ل���ى  ال���ع���ت���ي���ب���ة  ح����ر�����ض  و 
ال���ف���ائ���زي���ن ب���امل���ي���دال���ي���ات امل���ل���ون���ة يف 
القارة  م��ن   2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد 
االآ�صيوية وطالبهم باال�صتعداد املبكر 
ل��ل��ب��ط��والت امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

التفوق االآ�صيوي يف تلك الريا�صة.
مالكمة  ا�����ص����ت����ف����ادة  وب���خ�������ص���و����ض 
البطوالت  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  االم���������ارات 
اأن  العتيبة  اأك���د  وال��ق��اري��ة  ال��دول��ي��ة 

يعزز  الريا�صية  االأح��داث  ا�صت�صافة 
عام،  ب�صكل  الريا�صة  ثقافة ممار�صة 
اأوملبية على وجه  واملالكمة كريا�صة 
اأبناء  ت���ويل  اأن  م��وؤك��دا  اخل�����ص��و���ض، 
رفيعة  دول���ي���ة  م��ن��ا���ص��ب  االم��������ارات 
بالنفع  ي��ع��ود  امل��الك��م��ة  امل�����ص��ت��وى يف 
مع  تزامنا  االماراتية  الريا�صة  على 
باأهمية  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
الدولية  امل��راك��ز  امل��وؤث��ر يف  ال��ت��واج��د 

املرموقة.
عبداهلل  ك�����ص��ف  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
اأبوعتابة املتحدث االعالمي الر�صمي 
احتاد  اإدارة  حمل�ض  ع�صو  للبطولة 
امل��الك��م��ة االم���ارات���ي ع��ن ال���ت���زام كل 
املعتمدة  االج��راءات  بتطبيق  الوفود 
م�صريا  كورونا،  جائحة  من  للوقاية 
واللجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
وال�صركاء  العمل  فرق  وكل  الفرعية 
يف  م�صاهمون  الداعمة  اجلهات  من 
واأن  البطولة  تخققه  ال��ذي  النجاح 
ن��ق��ل��ه��ا ع���رب و�صائل  ي��ت��م  امل��ن��اف�����ص��ات 
التوا�صل  وو�صائل  املختلفة،  االعالم 
االجتماعي، وحتقق م�صاهدات مميزة 
ب�صكل يومي مما جعلها من�صة دولية 

لكل ع�صاق املالكمة يف العامل.

بعدما اكتفى ب�صبعة اأهداف خالل �صل�صلة من 
63 مباراة خا�صها يف جميع امل�صابقات، �صرب 
اأتلتيكو  وق��اد  جم��دداً  كوريا  اأنخل  االأرجنتيني 
ال���ث���اين توالياً  ل���ف���وزه  ال��ل��ق��ب  م���دري���د ح��ام��ل 
بت�صجيله هدف املباراة الوحيد �صد اإلت�صي على 
ملعب "واندا مرتوبوليتانو" يف املرحلة الثانية 
ال��دوري االإ�صباين التي �صهدت تعرث ريال  من 

مدريد اأمام م�صيفه ليفانتي 3-3.
القواعد  الفوز خ��ارج  ه��ديف  وك��ان كوريا �صجل 
2-1 يف م�صتهل حملة الدفاع  على �صلتا فيغو 
اأتلتيكو املو�صم املا�صي  اأحرزه  عن اللقب الذي 
االأحد  وب��ه��دف��ه   ،2014 منذ  االأوىل  للمرة 
 10 اآخ��ر  اأه���داف يف  ثمانية  اىل  ر�صيده  رف��ع 

مباريات خا�صها يف جميع امل�صابقات.
وب��واق��ع��ي��ت��ه امل��ع��ت��ادة واالأ���ص��ل��وب ال���ذي ر�صخه 
ح�صم  �صيميوين،  دي��ي��غ��و  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل����درب 
من  االأول  ال�صوط  يف  الثالث  النقاط  اأتلتيكو 
اللقاء الذي بداأه نادي العا�صمة باإبقاء الهداف 
مقاعد  على  ���ص��واري�����ض  لوي�ض  االأوروغ���وي���اين 
البدالء، كما كانت احلال يف املرحلة االفتتاحية 

قبل الزج به يف ال�صوط الثاين.
وبعد فر�صة يتيمة يف بداية اللقاء عرب �صاوول 
�صباك  اىل  ط��ري��ق��ه  ي��ج��د  مل  ال�����ذي  ن��ي��غ��ي�����ض 
ال�صيوف )8(، افتتح فريق �صيميوين الت�صجيل 
يف الدقيقة 39 عرب كوريا م�صتفيداً من خروج 
خطاأ للحار�ض فران�صي�صكو كيكو كا�صيا لي�صع 

الكرة يف ال�صباك باجلهة اخلارجية لقدمه.
"كوريا يلعب  واأ�صاد �صيميوين مبواطنه قائاًل 
"عندما يلعب  يف املكان الذي يرتاح"، مو�صحاً 
ويتوغل  ج��داً  �صريعاً  يكون  الهجوم،  يف حم��ور 
عمودياً. ينجح يف االلتفاف اأكرث من اأي العب 
اآخر وهو خطري الأن اأحداً ال ي�صتطيع الو�صل 
االآن  االآخر ويتحلى  تلو  النجاح  اليه... يحقق 

بال�صرب".
وتطرق االأرجنتيني اىل م�صاألة بقاء �صواري�ض 
توالياً،  الثانية  للمباراة  ال��ب��دالء  مقاعد  على 
اأف�صل م�صتوياته البدنية  "�صي�صتعيد  مو�صحاً 
تدريجياً. هو مهم جداً بالن�صبة لنا و�صتتح�صن 
املو�صم  ل��ه��ذا  التح�صريات  ت��دري��ج��ي��اً.  االأم����ور 
كانت معقدة بالن�صبة للجميع، لكن ب�صكل اأكرب 

بالن�صبة لنا".
وتابع "يجب اأال نن�صى باأننا الفريق الذي �صرح 
هذا ال�صيف اأكرب عدد من الالعبني من اأجل 
اىل  �صافروا  كثريون  بينهم  الدولية،  امل�صاركة 
اأمريكا اجلنوبية )للم�صاركة يف كوبا اأمريكا(. 
يجب اأن ندجمهم جمدداً... ندرك باأن لوي�ض 
���ص��واري�����ض غ��ري ق���ادر ع��ل��ى اجل���ري الأك���رث من 
جداً  �صعيد  اأن��ا  نعم،  وبالتايل  دقيقة،  ثالثني 
يف  ال�صيما  املباراة"،  بهذه  ال��ف��وز  م��ن  لتمكننا 
ظل غياب العبني عدة على راأ�صهم الربتغايل 

جواو فيليك�ض.
وب��ع��د ال��ف��ر���ص��ة امل��ب��ك��رة، غ��اب��ت ال��ت��ه��دي��د عن 
اأن  قبل  االأول،  ال�صوط  نهاية  حتى  املرميني 

ي�صتهل نادي العا�صمة الثاين مبحاولة راأ�صية 
خليميني�ض الذي ا�صطدم بتاألق كا�صيا )48( 
ال����ذي وق���ف جم����دداً يف وج���ه حم��اول��ة اأخرى 
البلجيكي  ع���رب  امل����رة  ال��ل��ق��ب وه����ذه  حل��ام��ل��ي 

يانيك كارا�صكو )51(.
وح�������اول ���ص��ي��م��ي��وين ت��ن�����ص��ي��ط ال���ه���ج���وم فزج 
ب�����ص��واري�����ض وم��ع��ه االإن��ك��ل��ي��زي ك���ريان تريبييه 
)62( لكن �صيئاً مل يتغري، ليبقى هدف كوريا 
تفوق  ب��ذل��ك  مكر�صاً  الفريقني  ب��ني  الفا�صل 
فريقه على مناف�صه الذي مني بهزمية �صابعة 
توالياً اأمام نادي العا�صمة على �صعيد الدوري 
اآذار/  30 اأن حقق ف��وزه االأخ��ري عليه يف  منذ 

مار�ض 2002 بنتيجة كا�صحة 5-1 حني كانا 
معاً يف الدرجة الثانية.

م��درب��ه اجلديد  م��ع  م�����ص��واره  ا�صتهل  وب��ع��دم��ا 
القدمي االإيطايل كارلو اأن�صيلوتي بالفوز على 
ا�صطدم   ،1-4 اأالف��ي�����ض  ديبورتيفو  م�صيفه 
ري����ال م���دري���د االأح�����د ب��ع��ق��دة ل��ي��ف��ان��ت��ي الذي 
اأج��ربه على االكتفاء بنقطة، ال بل كان قريباً 
ال��ب��دي��ل الربازيلي  ت���األ���ق  ل���وال  اإ���ص��ق��اط��ه  م���ن 
فيني�صيو�ض جونيور الذي �صجل ثنائية واأدرك 
التعادل 3-3 وبداأ ليفانتي ي�صكل بالفعل عقدة 
اأم����ام مناف�صه يف االأع����وام  ال���ذي ع��ان��ى  ل��ري��ال 
االأخرية، اإذ مني بثالث هزائم ومثلها تعادالت 

يف اآخر ت�صع مواجهات بينهما.
وك�صر ريال عن اأنيابه باكراً، اإذ افتتح الت�صجيل 
ال��ب��داي��ة بعد  اأق���ل م��ن خم�ض دق��ائ��ق على  بعد 
دافيد  النم�صوي  اجلديد  الوافد  من  متريرة 

اأالبا اىل الفرن�صي كرمي بنزمية الذي تقدم 
اىل  يعك�صها  اأن  قبل  املنطقة  داخ���ل  بها 

يف  �صددها  ال��ذي  بايل  غاريث  الويلزي 
ال�صباك )5(.

للويلزي  االأول  ال���ه���دف  وه���و 
املا�صي  امل��و���ص��م  ل��ع��ب  ال�����ذي 
توتنهام  ال�����ص��اب��ق  ف��ري��ق��ه  م��ع 

االإعارة،  �صبيل  االإنكليزي على 
ال�������دوري  ب��ق��م��ي�����ض ري�������ال يف 

اأيلول/ من  االأول  منذ  االإ�صباين 
ف���ي���اري���ال  ����ص���د   2019 ���ص��ب��ت��م��رب 

اأ�صل  من  ال�81  هدفه  م�صجاًل   ،)2-2(
ليغا". "ال  يف  خا�صها  مباراة   173

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية ال�صوط 
الثاين  م�صتهل  يف  ليفانتي  ���ص��رب  ث��م  االأول، 
حني ا�صتفاد من خطاأ للحار�ض البلجيكي تيبو 
كورتوا يف �صد ت�صديدة رودجر مارتي لتوا�صل 
ثوان معدودة  بعد  ال�صباك  اىل  الكرة طريقها 

على �صافرة البداية )46(.
كامبانيا  و�صع خو�صيه  املفاجاأة حني  واكتملت 
ليفانتي يف املقدمة بهدف رائع "على الطاير" 

اإثر عر�صية من خورحي دي فروتو�ض )57(.
وح��������اول اأن�������ص���ي���ل���وت���ي ت��������دارك امل�����وق�����ف، فزج 
ورودريغو  جونيور  فيني�صيو�ض  بالربازيليني 
اإدين  البلجيكي  م��ن  ب���داًل  اأ�صين�صيو  وم��ارك��و 

هازار وبايل واإي�صكو توالياً )59(.
نحج  اإذ  خ��ي��ارات��ه،  يف  م�صيباً  اأن�صيلوتي  وك��ان 
فيني�صيو�ض جونيور يف اإدراك التعادل بعد لعبة 
االإ�صابة داين  العائد من  االآخر  البديل  بداأها 
كارفاخال بتمريره الكرة اىل الربازيلي االآخر 
الذي  مواطنه  اىل  االأخ��ري  فلعبها  كا�صيمريو، 

تقدم بها و�صددها اأر�صية يف ال�صباك )73(.
لكن الفرحة مل تدم طوياًل الأن ليفانتي ا�صتعاد 
التقدم جمدداً عرب روبرتو بيري بعدما و�صلته 
اإث��ر ركلة ح��رة نفذها  اأالب��ا  الكرة باخلطاأ من 
اإي��ن��ي�����ض بردهي  ال��ب��دي��ل امل���ق���دوين ال�����ص��م��ايل 
من  ري��ال  النقاذ  القائم  تدخل  بعدما   .)79(
ه��دف ث��ال��ث ع��رب األ��ي��خ��ان��درو ك��ان��ت��ريو )82( 
�صد  يف  فرناندي�ض  اأيتور  للحار�ض  تاألق  وبعد 
حماولتني على التوايل للبديل ال�صربي لوكا 
فيني�صيو�ض  جنح   ،)84( وكارفاخال  يوفيت�ض 

جونيور يف اإدراك التعادل جمدداً بهدفه 
بت�صديدة  ال��ث��اين  ال�صخ�صي 

م���ن زاوي������ة ���ص��ع��ب��ة ج���داً 
القائم  مب�������ص���اع���دة 
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وق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��وق��ت االأ���ص��ل��ي ب��ث��الث دقائق، 
بنف�صه حني  فرناندي�ض  ايتور  احلار�ض  �صحى 
بيده خ��ارج منطقة اجل��زاء من  للكرة  ت�صدى 
جونيور  لفيني�صيو�ض  ان��ط��الق��ة  اإي��ق��اف  اأج���ل 
وبعد  احل��م��راء.  بالبطاقة  ط��رده  اىل  اأدى  م��ا 
حقق   ،4-2 بر�صلونة  اأم���ام  افتتاحاً  خ�صارته 
ريال �صو�صييداد فوزه االأول بتغلبه على �صيفه 
يف  مو�صمني  بعد  االأ����ص���واء  دوري  اىل  ال��ع��ائ��د 
الدرجة الثانية رايو فايكانو بهدف وحيد �صجله 
هدافه ميكيل اأويار�صابال يف الدقيقة 68 من 
ركلة جزاء، ملحقاً بال�صيوف هزميتهم الثانية 

توالياً يف م�صتهل م�صوار العودة بني الكبار.

اليوم.. القايد يرفع علم الإمارات يف افتتاح باراملبية طوكيو
•• طوكيو - وام:

ي��ح��م��ل ب��ط��ل��ن��ا حم���م���د ال���ق���اي���د علم 
االألعاب  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  يف  االإم��������ارات 
بالعا�صمة  ال��ي��وم  م�����ص��اء  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
ت�صهد  ال���ت���ي  "طوكيو"  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
العب   4400 م���ن  اأك�����رث  م�����ص��ارك��ة 
والعبة من 160 دولة، خالل الفرتة 
حتى  اجل�������اري  اأغ�����ص��ط�����ض   24 م����ن 
املقبل، يف حتٍد  �صبتمرب  اخلام�ض من 
���ص��ع��ب يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا التي 

فر�صت وجودها على امل�صهد.
اأبناء  م��ن  وبطلة  بطال   12 ويحمل 
"اأ�صحاب  طموحات  االإم����ارات  وب��ن��ات 
التتويج  من�صات  اع��ت��الء  يف  الهمم"، 
ورفع علم الدولة عالياً يف هذا املحفل 
الباراملبي املهم، وهم: الرامي عبداهلل 
ال��ع��ري��اين ومي��ث��ل ال��دول��ة يف  �صلطان 
وقوف، و10  اأمتار   10 هي  فئات   4
60 طلقة، و50 م��رتاً / اأمتار رق��ود 

مرتاً  و50  ورق���ود/،  ومرتكز  وق��وف 
�صيف  و���ص��ل��ط��ان  ط��ل��ق��ة،   60 رق�����ود 
العرياين يف فئتي 50 مرتاً 3 اأو�صاع 
 10 النعيمي يف فئتي  ورق��ود، و�صيف 

اأمتار رقود و50 مرتاً رقود.
املهريي  ع��ائ�����ص��ة  ال���رام���ي���ة  وت�������ص���ارك 
 ،"4 اأمتار"اآر   10 ال���وق���وف  ف��ئ��ة  يف 
 ،"88" وحممد خمي�ض خلف يف وزن 
وم����وزة ع��ب��ي��د ع��ل��ي ال���زي���ودي يف وزن 
"رفعات القوة"، وحممد القايد،   55
ون����ورة ال��ك��ت��ب��ي، واأح��م��د ج��ا���ص��م نواد، 
وم������رمي ال������زي������ودي، و������ص�����ارة حممد 
واأحمد  القوى"،  "األعاب  اجل��ن��ي��ب��ي 

مبارك املطيوعي "الدراجات".
القايد  حممد  الباراملبي  بطلنا  وعرب 
عن �صعادته وفخره برفع علم الدولة 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  امل��ه��م،  املحفل  ه��ذا  يف 
تكرمي  مبثابة  املهمة  ل��ه��ذه  اخ��ت��ي��اره 
وت�������ص���ري���ف، ي���زي���د م����ن ع���زم���ه على 
اإجن��ازات جديدة للدولة يبلغ  حتقيق 

من خالله من�صات التتويج.
حافاًل  �صجاًل  القايد  بطلنا  وميتلك 

ف�صية  اأح���������رز  ح���ي���ث  ب�������االإجن�������ازات 
 ،2012 لندن  باراملبية  يف  وبرونزية 
العاملية  االأل����ع����اب  يف  ذه��ب��ي��ات   3 ث���م 
بهولندا  وال��ب��رت  احل��رك��ي��ة  ل��الإع��اق��ة 

التايل. العام  "�صتاد�صكنال" يف 
 2016 ووا�صل القايد تاألقه، يف عام 
واحدة،  دفعة  ذهبيات  خم�ض  حم���رزاً 
اآ�صيا  ب�4 ذهبيات يف بطولة  حيث توج 
واأوق��ي��ان��و���ص��ي��ا الأل��ع��اب ال��ق��وى لذوي 
الباراملبية  وبذهبيته  "دبي"،  االإعاقة 
عقدت  ال��ت��ي  االأل��ع��اب  دورة  يف  االأوىل 
اآخر  وك���ان���ت   .. ج���ان���ريو  دي  ري����و  يف 
بطولة  يف  م���ي���دال���ي���ات   3 اإجن�����ازات�����ه 
العامل الألعاب القوى 2019 "ذهبية 

وف�صية وبرونزية".
م����ن ن���اح���ي���ت���ه وج������ه ����ص���ع���ادة حممد 
اللجنة  رئي�ض  الهاملي  فا�صل  حممد 
البعثة  رئي�ض  االإم��ارات��ي��ة  الباراملبية 

ال��ر���ص��ي��دة على  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ال�����ص��ك��ر 
الهمم  الأ�صحاب  املحدود  غري  دعمها 
مم���ا ك����ان ل���ه امل������رود االإي���ج���اب���ي على 
املحافل  ك��ل  يف  ال��وط��ن��ي��ة  منتخباتنا 
االأم��ل يحدونا  اإن   : .. وق��ال  الدولية 
امل��زي��د م��ن االإجن����ازات على  اأن نحقق 
النابع  االأم������ل  ه����ذا  ال���ي���اب���ان،  اأر�������ض 
م��ن واق���ٍع واع���د وم��ا���ٍض ت�صهد عليه 
وال���ب���ط���والت، ح��ي��ث �صهدت  االأرق�������ام 
ال��ري��ا���ص��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ع��رب ال����دورات 
اأبطالنا على العديد  ال�صابقة ح�صول 
ت�صاعدي  وب��ن�����ص��ق  امل���ي���دال���ي���ات،  م���ن 
مطلع  يف  ���ص��ي��دن��ى  األ���ع���اب  دورة  م��ن��ذ 
خاللها  حققنا  ال��ت��ي  احل���ايل  ال��ق��رن 
االأداء  ه��ذا  وا�صتمر  م��ي��دال��ي��ات،  اأرب���ع 
الرفيع الأبطالنا حتى باراملبية "ريو" 
ح�صولنا  ����ص���ه���دت  وال����ت����ي  االأخ��������رية 
القوة  رفعات  يف  ميداليات  �صبع  على 

واأل��ع��اب القوى وال��رم��اي��ة، وب���اإذن اهلل 
هذا  ي�صتمر  اأن  اأبطالنا  يف  ثقة  كلنا 
املزيد  ليحققوا  ال��ت�����ص��اع��دي  الن�صق 
علم  لريتفع  واالأرق���ام  امليداليات  من 
الكرة  ���ص��رق  �صماء  االإم����ارات يف  دول���ة 

االأر�صية.
امل�صاركة  ن�صجل  واإذ  ان��ن��ا   : واأ����ص���اف 
الباراملبية،  االألعاب  دورة  يف  ال�صاد�صة 
بهذه  الر�صيدة  والقيادة  اأنف�صنا  نهنئ 
امل�صاركات  م��ن  امل��ت��وا���ص��ل��ة  ال�صل�صلة 
ميدالية   19 حت��ق��ي��ق  ع����ن  ف�������ص���اًل 
ال�صابقة  م�����ص��ارك��ات  اخل��م�����ض  خ���الل 
اأرب�����ع ذه��ب��ي��ات يف رفعات  ت��ل��م��ع ف��ي��ه��ا 
ال���ق���وة واأل���ع���اب ال���ق���وى وال���رم���اي���ة .. 
ك���ذل���ك ن��ح��ن ن��ف��خ��ر ب��ت�����ص��ج��ي��ل اأول 
م�����ص��ارك��ة ن�����ص��ائ��ي��ة يف ال���رم���اي���ة من 
خ�����الل ال���الع���ب���ة ع��ائ�����ص��ة امل���ه���ريى، 
ال����دراج����ات  يف  االوىل  ومب�����ص��ارك��ت��ن��ا 

ال��ه��وائ��ي��ة م��ن خ���الل ال��الع��ب احمد 
الفرتة  خالل  قمنا  لقد   .. املطيوعي 
والبدين  الفني  باال�صتعداد  املا�صية 
العديد  اإج����راء  ط��ري��ق  ع��ن  والنف�صي 
والداخلية،  اخلارجية  املع�صكرات  من 
بتحديد  اخلا�صة  التجمعات  وكذلك 
للم�صاركة  املطلوبة  التاأهيلية  االأرق��ام 

يف االألعاب الباراملبية.
قوية  مناف�صات  الفرتة  هذه  و�صهدت 
بني الالعبني انتهت باختيار اأ�صحاب 
التقليل من  ب���دون  االأف�����ص��ل  االأرق����ام 
يحالفهم  مل  الذين  الالعبني  جهود 
التوفيق والذين ننتظر ونتوقع منهم 

يف امل�صتقبل الكثري والكثري.
رئي�ض  الع�صيمي  ماجد  �صعادة  واأك���د 
ع�صو  االآ���ص��ي��وي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة 
ال��وف��د االإم��ارات��ي امل�����ص��ارك يف الدورة 
االإجراءات  تطبق  املنظمة  اللجنة  اأن 
االحرتازية مبنتهى الدقة، واأن هناك 
بالربوتكول  البعثات  م��ن  ت��ام  ال��ت��زام 
�صك  لوقاية اجلميع، ومما ال  الطبي 
اليابان  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ف��ي��ه 
ب���ذل���ت ك����ل اجل���ه���د ل�����ص��م��ان اإق���ام���ة 
اإلغائها،  اأو  تاأجيلها  وع���دم  البطولة 

برغم التحديات.
وق��ال : بالن�صبة لبعثة االإم��ارات فقد 
بطوكيو  االأوملبية  القرية  اإىل  و�صلت 
وب������داأ ال���الع���ب���ون ال���ت���دري���ب���ات ك���ل يف 
ال��دورة ي�صارك  اأن  اإىل  ملعبه، م�صريا 
4400 العب  م���ن  ي���ق���رب  م���ا  ف��ي��ه��ا 
و�صت�صهد  ري���ا����ص���ة،   22 يف  والع���ب���ة 
التايكوندو  اإ�صافة  مرة  الأول  ال��دورة 
وال��ري�����ص��ة ال��ط��ائ��رة، واأب����دى ثقته يف 
االإم������ارات لتحقيق  وب��ط��الت  اأب���ط���ال 
اإجنازات م�صهودة، خا�صة اأن معظمهم 
�صبق لهم ح�صد امليداليات يف مثل هذه 
املحافل، خ�صو�صا يف ريو دي جانريو 
2016. واأ�صاف : الأول مرة �صت�صارك 
االإمارات يف �صباق الدراجات الهوائية 
جدد  وب��ط��الت  اأب��ط��ال  اإىل  باالإ�صافة 
يبداأون  و�صوف  م��رة،  الأول  ي�صاركون 

اعتبارا  املناف�صات  يف  ال��ب��داي��ة  �صربة 
وت�صتمر  اأغ�����ص��ط�����ض،   27 ي����وم  م���ن 
امل��ن��اف�����ص��ات ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال�����دورة وقد 
واإرادة  مل�صنا منهم جميعا كل ت�صميم 
على رفع علم الدولة و�صعود من�صات 
احلالية  الن�صخة  وح��م��ل��ت  ال��ت��ت��وي��ج. 
الب�صر  حا�صة  لفاقدي  ���ص��ارة  ب�صرى 
ح��ي��ث ب����ات ب��اإم��ك��ان��ه��م ق�����راءة م���ا هو 
مكتوب على امليداليات التي �صيفوزون 
الباراملبية  االأل��ع��اب  فميداليات  ب��ه��ا، 
حمفور عليها "طوكيو 2020" بلغة 
برايل، كذلك توجد دوائر ظاهرة على 
جانب امليداليات لت�صهيل متييز اأنواع 
وهذه  اللم�ض،  طريق  ع��ن  امليداليات 
االألعاب  ت���اري���خ  يف  االأوىل  امل����رة  ه���ي 
التي يتم فيها توفري هذا  الباراملبية، 

اخليار للريا�صيني الكفيفني.

كوريا ي�سرب جمددًا وريال اأن�سيلوتي 
يتعرث اأمام ليفانتي 

• الهاملي : ن�شكر قيادتنا الر�شيدة على الدعم غري املحدود لأ�شحاب الهمم 
• الع�شيمي : ثقتنا بال حدود يف لعبينا حل�شد امليداليات و�شعود من�شات التتويج

العتيبة: ا�شت�شافة الإمارات للبطولة �شاهم يف جناحها تنظيميا و فنيا و اإعالميا

جا�سم النقبي ي�سمن ميدالية قارية لالإمارات 
يف بطولة اآ�سيا لل�سباب والنا�سئني للمالكمة



تتحدى توقعات الأطباء وتنجب طفاًل 
بعدما  طبيعي،  ب�صكل  ط��ف��ل  ب��اإجن��اب  اأ���ص��رتال��ي��ة،  ���ص��اب��ة  جن��ح��ت 
اأ�صيبت بال�صرطان ثالث مرات خالل عدة �صنوات، وتوقع االأطباء 

باأنها لن ت�صتطيع االإجناب.
مت ت�صخي�ض اإ�صابة اإميلي �صومرز )27 عاماً( من مدينة ملربون، 
ك���رة اجلولف  ب��ع��د ظ��ه��ور كتلة بحجم  ث���الث م���رات  ب��ال�����ص��رط��ان 
اأن  اعتقدت  البداية  يف  اإنها  اإميلي  وتقول  ال��رتق��وة.  عظمة  على 
اأجرت  اأن  بعد  ولكنها  متورمة  ليمفاوية  غ��دة  جم��رد  ك��ان  ال���ورم 
املنطقة،  يف  متعددة  وفحو�صات  ال�صوتية  فوق  باملوجات  ت�صويًرا 
الليمفاوية  الغدد  ب�صرطان  حالتها  ت�صخي�ض  من  االأطباء  متكن 
ج��زًءا من  يعد  ال��ذي  الليمفاوي  �صرطان اجلهاز  هودجكني، وهو 
اأزال االأطباء الكتلة، بداأت اإميلي العالج  اجلهاز املناعي. وبعد اأن 
اأي  على  حت�صل  ومل  اأ���ص��ه��ر،  �صتة  مل��دة  ا�صتمر  ال���ذي  الكيميائي 
العقد  االأورام كانت منت�صرة بكرثة على طول  اإ�صعاعي الأن  عالج 
اأ�صباب  ت��زال  وال  بطنها.  واأعلى  و�صدرها  رقبتها  من  الليمفاوية 
ولكن عوامل  وا�صحة،  الليمفاوية هودجكني غري  الغدد  �صرطان 
الفريو�صات، مبا يف ذلك  اأو بع�ض  العائلي  التاريخ  اخلطر ت�صمل 
اجلهاز  و�صعف  الب�صرية،  املناعة  نق�ض  وفريو�ض  ية  الُغدِّ احلمى 
اأو  الذاتية  املناعة  اأم��را���ض  ب�صبب  يحدث  اأن  ميكن  ال��ذي  املناعي 
تناول االأدوية املثبطة للمناعة لفرتات طويلة. ويف نوفمرب 2013 
بعد زيارة الطبيب الإجراء فح�ض روتيني، وجدت الفحو�صات اأن 
ال�صرطان قد عاد. وكانت قبل العالج قد قامت بتجميد بوي�صاتها 

من اأجل عملية اأطفال االأنابيب يف وقت الحق.

بيع �سقر مببلغ قيا�سي يف مزاد دويل 
�صهد اليوم الثامن �صمن فعاليات املزاد الدويل ملزارع اإنتاج ال�صقور 
يف ال�صعودية، رقما قيا�صيا جديدا الأغلى �صقر، حيث بلغت قيمة 
�صقر كندي "نادر اجلمال" 350 األف ريال �صعودي )نحو 94 األف 
اإنتاج ال�صقور، الذي  دوالر(. و�صمن فعاليات املزاد الدويل ملزارع 
مدينة  ب�صمال  ملهم  يف  مبقره  ال�صعودي  ال�صقور  ن��ادي  ينظمه 
الريا�ض، بداأ املزاد على �صقر فرخ من نوع جري بيور )�صوبر وايت( 
من اإنتاج مزرعة "جيم ويل�صون فالكونز" الكندية، بداأ ب�صعر 250 
األف ريال، ور�صا، بعد مناف�صة قوية ا�صتمرت نحو ن�صف �صاعة، على 
"وا�ض"،  ال�صعودية  االأنباء  وكالة  وبح�صب  ري��ال.  األ��ف   350 مبلغ 
ووزنه  اإن�����ض،   18.5 عر�صه  مثل  يبلغ  الكندي  ال�صقر  ط��ول  ف��اإن 
انطالقة  منذ  �صعرا  االأغلى  ال�صقر  اأ�صبح  وبذلك  غ��رام،   1600

املزاد الدويل يف اخلام�ض من اأغ�صط�ض املا�صي.

تطلق اأداة لرفع الرمو�س خالل ثوان 
عالمتها  االأ���ص��رتال��ي��ة،  ملبورن  مدينة  م��ن  �صابة  ام���راأة  اأطلقت 
بالعناية  لوجن" اخل��ا���ص��ة  ال���ض  الفي�ض  "ذا  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
ب���اه���راً خ���الل وقت  2019، وح��ق��ق��ت جن��اح��اً  ب��ال��رم��و���ض يف ع���ام 

ق�صري.
ويف جناح جديد، اأطلقت املراأة اأداة رائعة لرفع الرمو�ض، وك�صبت 

100 األف دوالر من مبيعاتها خالل 72 �صاعة فقط.
�صركتها  اإن  عاماً،   21 العمر  من  تتجاوز  مل  التي  اأوليفيا  وقالت 
باعت اأكرث من 1000 وحدة من املنتج يف 72 �صاعة مع اأكرث من 

300 طلب م�صبق يف اأول �صاعتني.
وبح�صب اأوليفيا، فاإن �صعر االأداة 19 دوالراً، وهي �صهلة اال�صتخدام 
اإذ ميكنها رفع الرمو�ض دون اإتالفها باأي مواد كيميائية. وتتميز 
واإمكانية  الكيميائية،  املنك  م��ادة  من  كامل  ب�صكل  بخلوها  االأداة 

اإعادة ا�صتخدامها اأكرث من 30 مرة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معجزة �سخ�س يتحكم بت�سييق وتو�سيع حدقة العني!
عرث االأطباء االأملان على �صاب ي�صتطيع ت�صييق وتو�صيع حدقة العني عندما يرغب. الظاهرة التي تعترب تقريبا 

االأوىل امل�صجلة يف التاريخ مل جتد تف�صريا كامال لدى العلماء حتى االآن.
األعاب  ينتهي من جل�صة  املراهقة عندما كان  �صن  العني منذ  اإنه تدرب على ت�صييق وتو�صيع حدقة  ال�صاب  يقول 

الكمبيوتر .
اإىل ذلك تقول االأ�صتاذة وطبيبة العلوم الطبية وطبيبة العيون يوليا �صيلوفا يف مقابلة مع اإذاعة "مو�صكو تتكلم" اأن 

ال�صاب رمبا ي�صتثري الذكريات ال�صوئية التي بدورها تثري اإفراز الهرمونات. وفقا لها ، فاإنها توؤثر على احلدقة.
يحدث تنظيم حجم وعر�ض احلدقة ب�صبب اجلهاز الع�صبي الالاإرادي. لدينا ع�صلة ت�صييق احلدقة وع�صلة املو�صع 
احلدقة. الذي يتو�صع هو اجلهاز الع�صبي الودي ، فهو ي�صتحيب لالإح�صا�ض باخلوف. اجلهاز الع�صبي ال�صمبتاوي 
هو امل�صوؤول عن حالة الراحة ، عندما يتباطاأ معدل �صربات القلب ، وتتو�صع االأوعية الدموية ، وينخف�ض �صغط 

الدم.
من حيث املبداأ ، يرجع التنظيم اإىل الهرمونات. يف ال�صخ�ض العادي ، كقاعدة عامة ، يحدث هذا على م�صتوى ردود 
الفعل غري امل�صروطة. ومع ذلك ، هناك متمر�صو اليوغا الذين يعرفون كيفية اإبطاء �صربات القلب ، وال ي�صعرون 

باالأمل والربد. يوجد نوع من خ�صائ�ض التنظيم يف هذا ال�صخ�ض. 
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الكنز املقد�س الياباين يزين �سدر م�سري
نيابة  جنيف  يف  البعثة  رئي�ض  اأوج��ا���ص��اراوا،  اإي�صريو  الياباين،  ال�صفري  ك��رم 
عن اإمرباطور اليابان موؤخرا، املهند�ض حممد بيرب�ض مبنحه و�صام "الكنز 
املقد�ض" ذو االأ�صعة الف�صية. بيرب�ض، الذي يعمل منذ 37 عاما يف ال�صفارة 
باالأمم  الدائم  الياباين  الوفد  فريق  �صمن  ب�صوي�صرا  جينيف  يف  اليابانية 
"�صكاي  موقع  مع  امل�صري يف حديثه  املهند�ض  يقول  ال�صالح.  لنزع  املتحدة 
نيوز عربية": "هذا الو�صام مينح لغري اليابانيني وهو اأحد االأو�صمة رفيعة 
امل�صتوى والهامة يف اليابان، يتم اإعطاءه ملن يتفانى يف عمله ويقدم خدمات 
جليلة على مدار عقود يفيد من خاللها الدولة". الو�صام الذي يتم منحه 
يل،  كبري  "فخر  باأنه  م��وؤخ��را  املُ��ك��رم  امل�صري  ي�صفه   1882 ع��ام  من  بداية 
واأحمد اهلل اأنني ا�صتطعت رفع ا�صم م�صر عاليا يف مكان يف العامل، فكان هدف 
يل من البداية اأن اأقوم بت�صدير �صورة جيدة عن م�صر، الأننا يف اخلارج منثرّل 
"�صكاي  �صورة لدولتنا التي ناأتي منها". واأكد بيرب�ض يف حديثه مع موقع 
نيوز عربية": "�صافرت جينيف واأنا طالب يف كلية الهند�صة عام 1975، كان 
ال�صفر حينها �صهال وي�صريا، كنا كل �صيف يف االإج��ازة ن�صافر ونح�صل على 
خربات ونعود مرة اآخرى، حتى �صافرت يف مرة واأكدت لنف�صي اأنني �صاأكمل 

كنت حاملا مب�صتقبل اأف�صل وبداأت حينها يف اأعمال ب�صيطة للغاية".

كنوز �سومر وبابل يف يد املقتنني على النرتنت 
تكفي مئات دوالرات ل�صراء لوح طيني �صومري يعود لثالثة اآالف �صنة قبل 
لي�صل  اإىل بريطانيا،  اأوك�صنريز" وجد طريقه  "اليف  امليالد، على موقع 
بيوت املقتنني بب�صاطة تامة تعزز تهريب وجتارة االآثار العراقية املزدهرة 

اأ�صاًل بفعل نق�ض حماية املواقع االأثرية والف�صاد.
علني  م��زاد  يف  القطعة  تعر�ض  اأوك�صنز" حيث  "تاميتيبل  يف  املدير  يوؤكد 
بدءاً من 600 دوالر تقريبا على اأنها "ملكية �صيد من وي�صت �صا�صيك�ض يف 
"جزءاً من جمموعة اأخرى من االألواح امل�صمارية  اململكة املتحدة" وكانت 
ملكية �صيد من لندن قبل العام 1992"، باأن موؤ�ص�صته "تدرك باأن م�صكلة 
القطع املهربة اأمر واقع لكننا نبذل الكثري من املال واجلهد ال�صتبعاد تلك 
بت من  االحتماالت". لكن االأمر �صعب، فاأعداد ال حت�صى من القطع هررّ
اآالف املواقع االأثرية غري املحمية مبا يكفي يف بلد عانى عقوداً من احل�صار 
"ال  فيما  الف�صاد وهيمنة جمموعات م�صلحة،  ويواجه حتديات  واحل��روب 
توجد اإح�صائية بعدد االآثار املهربة" من العراق، بح�صب مدير هيئة االآثار 
والرتاث العراقية ليث جميد كون "التهريب ال ي�صمل فقط القطع التي 

�صرقت من املتاحف بل من النب�ض الع�صوائي للمواقع االأثرية".
اأث��ري يف اجلنوب العراقي حيث ازده��رت احل�صارتني  يروي حار�ض موقع 
وجد  كيف  عاماً،  ع�صرين  منذ  املهنة  ه��ذه  يف  يعمل  والبابلية،  ال�صومرية 
ة مبرمى نريان مهربني مل ياأبهوا لوجوده يف املكان، هم بال  نف�صه غري مررّ

�صك جزء من "�صبكات كبرية ومنظمة لتهريب االآثار يف العراق.

فري غاي يحتفظ 
ب�سدارة �سباك التذاكر 
الكوميدي  احلركة  فيلم  احتفظ 
من  امل�������ص���ت���وح���ى  غاي"  "فري 
ب�صدارة  ال��ف��ي��دي��و  األ����ع����اب  ع����امل 
ال�صينما  التذاكر يف �صاالت  �صباك 
عطلة  بعد  ال�صمالية  االأم��ريك��ي��ة 
لبدء  ال���ث���ان���ي���ة  االأ�����ص����ب����وع  ن���ه���اي���ة 
اإذ  اإي���رادات���ه،  ت��راج��ع  عر�صه رغ��م 
18،8 مليون دوالر، على ما  بلغت 
اأظهرت اأرقام اأولية ن�صرتها �صركة 
املتخ�ص�صة.  ريلي�صنز"  "اإكزبيرت 
مب�صطة  بطريقة  الفيلم  ويتناول 
احلدود بني االفرتا�صي والواقعي، 
اإذ يتمحور على ق�صة �صخ�صية يف 
لعبة فيديو يوؤديها راين رينولدز، 
م�صريها  حت����دي����د  اإىل  ت�������ص���ع���ى 
اإح���داث  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  بنف�صها، 
خلل يف اللعبة التي كان مبتكروها 

يعتقدون اأنها حمكمة الت�صميم.
الفيلم  ه��ذا  مداخيل  وانخف�صت 
مقارنة  ال���ع���ائ���ل���ي  ال����ك����وم����ي����دي 
حني  ل��ع��ر���ص��ه��ا،  االأول  ب��االأ���ص��ب��وع 
دوالر.  مليون   28 ح���وايل  حققت 
هذه  اأن  اخل����رباء  راأى  ذل���ك  وم���ع 
�صوء  يف  ق����وي����ة  ت���ب���ق���ى  ال���ن���ت���ائ���ج 
اإلقاء جائحة كوفيد19-  ا�صتمرار 
بظلها على قطاع ال�صينما، وحوؤول 
ال��ع��ا���ص��ف��ة اال���ص��ت��وائ��ي��ة ه���ري يف 
املتحدة دون  الواليات  �صمال �صرق 
ارت����ي����اد ق�����ص��م م���ن اجل���م���ه���ور دور 
الرتاكمي  املجموع  وبلغ  العر�ض. 
مليون   112 ال��ف��ي��ل��م  الإي���������رادات 

دوالر.
الثاين فيلم جديد  املركز  وحل يف 
ب��ات��رول:ذي مويف" الذي  "باو  هو 
حقق 13 مليون دوالر بني اجلمعة 

واالأحد.

�ساب عراقي يكت�سف 
ثغرات يف في�سبوك

جنح �صاب عراقي مل يتجاوز ال�22 
عاما، يف اكت�صاف "ثغرة" يف موقع 
مكافاأة  ع��ل��ى  ليح�صل  ف��ي�����ص��ب��وك، 
العاملي، ويكتب  امل��وق��ع  م��ن  رم��زي��ة 
االأمن  ع���امل  يف  م�صتقبال  ال���ص��م��ه 
في�صبوك  موقع  وقدم  ال�صيرباين. 
دوالر،  اآالف   4 ق����دره����ا  م���ك���اف���اأة 
اأحمد  م���وؤم���ل  ال���ع���راق���ي  ل��ل�����ص��اب 
يعمل  عراقي  مربمج  وه��و  �صكري، 
م�صوؤوال لالأمن ال�صيرباين مبركز 
االإعالم الرقمي يف العراق، ويقيم 

يف حمافظة وا�صط العراقية.
وك��م��ا ي��ق��ول م���وؤم���ل، يف ل��ق��اء مع 
فهذه  عربية"،  ن���ي���وز  "�صكاي 
يكت�صف  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  لي�صت 
ف���ي���ه���ا ث�����غ�����رات يف ع�������دة م����واق����ع 
واإن�صتغرام  في�صبوك  مثل  عاملية، 
وتيليغرام، وحتى موقع وكالة نا�صا 
الدفاع  وزارة  وم��وق��ع  االأم��ريك��ي��ة، 
ح�صل  واأنه  البنتاغون،  االأمريكية 
ع���دة م����رات م��ن ق��ب��ل ع��ل��ى كلمات 
ال�صكر من تلك اجلهات وال�صركات 
اأن  م��وؤم��ل  واأك���د  ال��ك��ب��رية.  العاملية 
ا�صمه موجود �صمن لوائح ال�صرف 
والتكرمي، من قبل موقع في�صبوك، 
ع��ل��ى ام���ت���داد االأع�����وام م��ن 2018 
ولغاية العام اجلاري، حيث اكت�صف 
طيلة هذه املدة 7 ثغرات يف املوقع 
ال�����ص��ه��ري. وي��ق��ول موؤمل:  ال��ع��امل��ي 
كانت  نلتها  م��ادي��ة  م��ك��اف��اأة  "اأول 
وتوالت  اأم����ريك����ي،  دوالر   2500
وت�صاعفت  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  امل���ك���اف���اأت 
لي�ض  يل  بالن�صبة  واملهم  مبالغها، 
االأهم  واإمن���ا  امل��ايل  التقدير  فقط 
ال�صعادة التي تنتابني واأنا اأكرم من 

قبل �صركات عاملية مرموقة.

�سورة كارينا كابور من 
دون فلرت �ست�سدمكم

ت��داول��ت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي �صورة 
للنجمة الهندية  كارينا كابور  تظهر فيها  دون 

مكياج.
حيث  وباهتة،  جافة  بب�صرة  كابور  ظهرت  وقد 
ت���ربز ال��ع��ي��وب ال��ت��ي ل��ط��امل��ا ح��اول��ت النجمات 
اإ�صتخدام  خ���الل  م��ن  متابعيها  ع��ن  اإخ��ف��اءه��ا 

م�صتح�صرات التجميل اأو تقنية الفوتو�صوب.
جمالها  بني  كابور  متابعي  اآراء  اإنق�صمت  وق��د 
االأرب��ع��ني من عمرها  الطبيعي حيث جت��اوزت 
ب�صكلها  وظ����ه����وره����ا  ال���ب���ع�������ض،  و����ص���ف���ه  ك���م���ا 
و�صفه  "الفلرت" كما  ا�صتخدام  "الباهت" دون 

البع�ض االآخر.
ق��د فاجاأت  ك��ان��ت  ك��اب��ور  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
عائلتها  برفقة  ���ص��ورة  بن�صر  �صابقاً  متابعيها 
كاماًل  وجهه  ظهر  ال��ذي  جيه  ال�صغري  وابنها 

للمرة االأوىل.

بائع غ�سا�س اأوقعه فيديو يف قب�سة الأمن 
التوا�صل  م��واق��ع  على  املا�صيني  اليومني  خ��الل  انت�صر 
االجتماعي يف م�صر فيديو لبائع يغ�ض يف امليزان خالل 

البيع الإحدى الزبائن.
دون  امل��وازي��ن  ب��اأح��د  مي�صك  البائع  فيه  يظهر  الفيديو 
املباعة،  الب�صاعة  كفة  يف  خل�صة  وي�صعه  امل�صرتي  دراي��ة 
الفيديو  ت���داول  ومت  كبرية  غ�صب  حالة  يف  ت�صبب  مم��ا 

م�صحوبا باالآية القراآنية "ويل للمطففني".
ويف اأقل من 48 �صاعة متكنت اأجهزة االأمن امل�صرية من 

ك�صف مالب�صات الفيديو بح�صب م�صدر اأمني.
وقال امل�صدر ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإنه عقب تقنني 
الذى يظهر  ال�صخ�ض  اأمكن حتديد و�صبط  االإج��راءات 

مبقطع الفيديو امل�صار اإليه.
وتبني اأنه بائع خ�صروات باإحدى االأ�صواق الكائنة بدائرة 
ق�صم اأول �صوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ 
عليه فى عدة ق�صايا، ومقيم بدائرة مركز �صرطة �صوهاج، 

ومبواجهته اعرتف بارتكاب الواقعة.

قتل زوجته وطفليها ثم انتحر
اأم�ض  م�صاء   التون�صية  العا�صمة  يف  ب�صعة  جرمية  وقعت 
االأول االأحد عندما اأقدم رجل على قتل زوجته وطفليها 
قبل اأن يقدم على االنتحار. وذكرت و�صائل اإعالم تون�صية 
تون�ض  و����ص���ط  ب�������اردو،  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق���ع���ت  اجل���رمي���ة  اأن 
العا�صمة. واأ�صافت اأن الرجل، وهو عازف مو�صيقي، قتل 
�صهادة  على  اأخ��ريا  ح�صل  اأحدهما  ذبحا،  وولديه  زوجته 
الثانوية العامة. وجنت ابنة القاتل من املوت املحقق، اإذ مل 
تكن موجودة يف املنزل وقت وقوع اجلرمية. وذكرت تقارير 

اإعالمية اأن املنتحر كان يعاين من ا�صطرابات نف�صية.

طفلة تنجو بعدما �ساعت يف غابة 3 اأيام
باأعجوبة  ع��ام��ني  م��ن  اأق���ل  العمر  م��ن  تبلغ  جن��ت طفلة 
كثيفة  رو�صية  غابة  يف  وحيدة  لياٍل  ث��الث  بقيت  بعدما 

تتجول فيها الدببة والذئاب الربية املفرت�صة.
بعيد  �صتحتفل  التي  ال�صغرية،  كوزينا  ل��ي��ودا  وابتعدت 
يف  تلعب  وه��ي  والدتها  عن  اخلريف  يف  الثاين  ميالدها 
حديقة املنزل غري امل�صورة، وان�صم حوايل 500 �صخ�ض 
اأوبين�صك  من  بالقرب  للطفلة  �صخمة  اإنقاذ  جهود  اإىل 
اأي��ام، بداأ االأمل  يف منطقة �صمولين�صك، ومع مرور عدة 

يتال�صى بالعثور عليها.
ن��ووي��ة، كانت تعي�ض  ابنة ع��امل فيزياء  ل��ي��ودا، وه��ي  لكن 
الكثيفة على بعد ميلني ون�صف من  الغابة  باأعجوبة يف 
لالإنقاذ  �صالفار  جمموعة  با�صم  متحدث  وق��ال  منزلها. 
لفرتة  البحث  بعد  للراحة  املجموعات  اإحدى  "توقفت 
نادوا مرة  �صمعوا �صرير خافت، وعندما  طويلة، وفجاأة 
ورد،  م��ا  وبح�صب  جديد".  م��ن  ال�����ص��وت  �صمعوا  اأخ���رى 
وعند روؤي���ة رج��ال االإن��ق��اذ، م��دت ل��ي��ودا ذراع��ي��ه��ا واألقت 
ب��ال��ب��ك��اء مب��ا يف ذلك  اإل��ي��ه��م، وان��ف��ج��ر اجل��م��ي��ع  بنف�صها 
العثور على ليودا يف  املتطوعون وال�صكان املحليون. ومت 
منطقة من االأ�صجار املت�صاقطة و�صط الغابة، حيث يقال 
اإن احليوانات الربية مبا يف ذلك الدببة البنية والذئاب 
دافئة  الليل  يف  احل���رارة  درج��ات  وكانت  بحرية.  تتجول 
ب�صكل غري عادي، حوايل 20 درجة مئوية، مما �صاعدها 

على البقاء على قيد احلياة ب�صكل مذهل.

اآثار فيالت اأثرياء الع�سر الروماين مغمورة باملاء 
ت�صبح االأ�صماك فوق لوحات الف�صيف�صاء وتدخل 
احلانة التي اعتاد ال�صكان ارتيادها للرتفيه عن 
اأنف�صهم يف مدينة بايا التي كانت منتجعاً �صهرياً 
اأثرية  االآن حديقة  الروماين وباتت   الع�صر  يف 

حتت املاء بالقرب من نابويل.
التماثيل التي كانت تزيرّن فيالت فخمة يف غابر 
لت ملعباً الأ�صراب ال�صلطعون قبالة  الزمان، حتورّ
جنوب  م��ن  املنطقة  ل��ه��ذه  امل�صم�صة  ال�����ص��واح��ل 
يعاينوا  اأن  ل��ل��غ��وا���ص��ني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  اإي��ط��ال��ي��ا، 
واحل��م��ام��ات احلرارية  الق�صور  اآث���ار  امل��اء  حت��ت 
��ة ال��ق��وم وامل��ج��ت��م��ع ال���راق���ي يف  ال��ت��ي بنيت ل��ع��ل��يرّ

االمرباطورية الرومانية.
اع���ت���ب���اراً م���ن ال���ق���رن ال���ث���اين ق��ب��ل امل���ي���الد، كان 
لال�صتمتاع  ب��اي��ا  ي��ق�����ص��دون  ال���روم���ان  ال��ن��ب��الء 
بينابيعها ال�صاخنة اإذ كانت تقع يف ما كان ي�صمى 
"احلقول امللتهبة"، وهي منطقة بركانية �صمال 
غ��رب ن��اب��ويل. وك���ان ل�صبعة اأب��اط��رة ف��ي��الت يف 

متاماً  ون����ريون،  اأغ�صط�ض  بينهم  م��ن  امل��دي��ن��ة، 
اأنطوان.  م����ارك  وم��ن��اف�����ص��ه  قي�صر  ك��ي��ول��ي��و���ض 
قبل   14-47( ب��روب��رت��ي��و���ض  ال�����ص��اع��ر  وو���ص��ف 
امليالد( بايا باأنها مكان للرذيلة "عدو املخلوقات 
ال�صن  الكبار  "الرجال  كان  ففيها،  الفا�صلة". 
املراهقني  من  والكثري   ، كاملراهقني  يت�صرفون 
يت�صرفون كالفتيات املراهقات"، على ما الحظ 

الكاتب فارو )116-27 قبل امليالد(.
واملذابح  ال��رخ��ام��ي��ة  واالأع����م����دة  االأروق������ة  ل��ك��ن 
ب�صبب  ت��دري��ج��اً  غرقت  الرتفيهية  واالأح��وا���ض 
االخ��ت��الج��ات االأر���ص��ي��ة، وه��ي ظ��اه��رة تتمثل يف 
انخفا�ض بطيء مل�صتوى االأر�ض ب�صبب الن�صاط 
الربكاين املرتبط بهذه املنطقة. ٌغمرت املنطقة 
ب��ل��دة بوت�صويل  ذل���ك  ب��امل��ي��اه، مب���ا يف  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
ال��ق��ري��ب��ة وم��ي��ن��اء م��ي�����ص��ي��ن��و ال��ع�����ص��ك��ري، وتقع 
اأمتار  �صتة  اإىل  اأرب��ع��ة  عمق  على  االآن  اأطاللها 

حتت �صطح البحر.

املغنية التايوانية لولو تقف للتقاط ال�شور فور و�شولها حل�شور حفل توزيع جوائز Golden Melody يف تايبيه - ا ف ب 

هالزي تثري �سجة بطعامها
ن�صرت النجمة العاملية  هالزي  �صورة تظهر مائدة طعامها على ح�صابها 
ال�صورة  يف  الالفت  اأن  اإال  االجتماعي،  التوا�صل  موقع  على  اخلا�ض 
ع��دد كبري من اجلمهور، وقد  ال��ذي الحظه  "الورق عنب"،  هو طبق 

ل عندها. اعتربوا اأن هذا ال�صنف من الطعام املميز واملف�صرّ
واملنتج  ال��ك��ات��ب  م��ن حبيبها  االأول  ه��ال��زي مب��ول��وده��ا  رزق���ت  وك��ان��ت 
التوا�صل  م��واق��ع  على  �صويا  لهما  ���ص��ورة  انت�صرت  وق��د  اي��دي��ن،  اليف 

االجتماعي.
 If" واي�صا قالت موؤخرا اأنها �صتعود باألبوم غنائي جديد يحمل عنوان
عن  الك�صف  دون    ،"I Can‘t Have Love، I Want Power

موعد حمدد الإ�صداره.


