
   

تعديل اإجراءات الت�صدي جلائحة كوفيد - 19 يف احلكومة 
االحتادية يتم العمل بها اعتبارا من 29 اأغ�صط�س اجلاري

•• دبي-وام:

اأ�شدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية اليوم تعميماً موجهاً 
اإج���راءات  بع�ض  االحت��ادي��ة، عدلت مبوجبه  واجل��ه��ات  ال����وزارات  كافة  اإىل 
وذلك  االحت��ادي��ة،  احلكومة  م�شتوى  على   19 كوفيد-  جلائحة  الت�شدي 
اأنه  الهيئة  املجتمع.واأو�شحت  ووقاية  ال�شحة  وزارة  مع  التن�شيق  �شوء  يف 
م�شتوى  على   19 كوفيد  جلائحة  الت�شدي  اإج�����راءات  بع�ض  تعديل  مت 
اأن يتم العمل بها اعتباراً من يوم االأحد املوافق  احلكومة االحتادية، على 
احلكومة  موظفي  جميع  على  يتعني  ب��ات  حيث   ،2021 اأغ�شط�ض   29
االحتادية اإجراء فح�ض م�شحة االأنف PCR كل 48 �شاعة، وي�شتثنى من 
ي�شتثنى  ..كما   19 كوفيد-  لقاح  جرعتي  على  احلا�شلون  املوظفون  ذلك 
�شهادة طبية  اأو  تقرير  املوظفون احلا�شلون على  ال�شابقة  االإج��راءات  من 
معتمدة من اجلهات ال�شحية الر�شمية يف الدولة، ت�شري اإىل عدم اإمكانية 
اأن يلتزم  19، وفق حالتهم ال�شحية املر�شية، على  تلقيهم للقاح كوفيد- 

املوظف باإجراء فح�ض PCR كل 48 �شاعة.   )التفا�شيل �ض3(

�أجرت 309,026 فح�صا ك�صفت عن 1,076 �إ�صابة
ال�صحة تعلن �صفاء 1,649 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
امل�شابة  احل��االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 309،026 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 
واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.                           )التفا�شيل �ض2(

طائرة نقل اأملانية ت�شل اىل اأوزبك�شتان حاملة عدداً كبرياً من الالجئني االأفغان  )رويرتز(

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�صالني هاتفيني من �لرئي�س �لأمريكي ورئي�س وزر�ء �إ�صبانيا 

بايدن و�صان�صيز ي�صكران االإمارات جلهودها يف ت�صهيل عمليات االإجالء من اأفغان�صتان
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ات�شااًل هاتفياً 
الواليات  رئي�ض  بايدن  جو  فخامة  من  املا�شية  قبل  الليلة 
�شكره  ع��ن  ..اأع����رب خ��الل��ه  ال�شديقة  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
االإمارات  دول��ة  قدمتها  التي  والت�شهيالت  للدعم  وتقديره 
االأمريكيني من  والرعايا  الدبلوما�شيني  اإجالء  يف عمليات 
بجانب  ال�شديقة  ال���دول  مواطني  اإىل  اإ�شافة  اأفغان�شتان 

االأفغان الذين يحملون تاأ�شريات هذه الدول.

االإمارات  دولة  نقدر عالياً جهود  االأمريكي:  الرئي�ض  وقال 
االأمريكيني  للمواطنني  االآم��ن  العبور  لت�شهيل  االإن�شانية 
وم��وظ��ف��ي ال�����ش��ف��ارات واالأج���ان���ب ال��ذي��ن مت اإج���الوؤه���م من 
كابول اإىل دول ثالثة ..م�شيفاً: هذا املوقف يج�شد ال�شراكة 

القوية والدائمة بني دولة االإمارات والواليات املتحدة.
ب�شاأن  النظر  وجهات  االأمريكي  والرئي�ض  �شموه  تبادل  كما 
عدد من الق�شايا والتطورات يف امللفات االإقليمية والدولية 
حمل االهتمام امل�شرتك ..موؤكدين اأهمية العمل معاً ملواجهة 

هذه التحديات.
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تلقى  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 

ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي����د 
للقوات امل�شلحة ليلة اأم�ض ات�شااًل هاتفياً من معايل بيدرو 
�شان�شيز رئي�ض وزراء مملكة اإ�شبانيا ال�شديقة .. قدم خالله 
دولة  بذلتها  التي  االإن�شانية  للجهود  تقديره  و  �شكره  بالغ 
االإ�شبان من  املواطنني  اإج��الء  ت�شهيل عمليات  االإم���ارات يف 
اأفغان�شتان اإ�شافة اإىل اإجالء الدبلوما�شيني ورعايا العديد 

من الدول ال�شديقة.
كما تطرق �شموه ورئي�ض احلكومة االإ�شبانية خالل االت�شال 
االهتمام  ذات  الق�شايا  من  وع��دٍد  االإقليمية  التطورات  اإىل 

امل�شرتك.

ح�صود كبرية وفو�صى يف مطار كابل.. وحماوالت االآالف الفرار
•• وا�شنطن-كابول-وكاالت:

ال�شابق  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ض  ���ش��ن 
ت���رام���ب، جم�����دداً هجوما  دون���ال���د 
الرئي�ض  ت���ع���ام���ل  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
ان�����ش��ح��اب القوات  ب���اي���دن م���ع  ج���و 
والذي  اأفغان�شتان،  من  االأمريكية 
و�شفه باأنه "اأكرب مهانة يف جمال 
لها  تعر�شت  اخلارجية"  ال�شيا�شة 

الواليات املتحدة يف تاريخها.
باللوم  اجلمهوري  ترامب  واأن��ح��ى 
الدميقراطي  ب��اي��دن  ع��ل��ى  م����رارا 
اأي����دي  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان يف  يف ���ش��ق��وط 
اأن  من  الرغم  على  طالبان  حركة 
ت�شبب  ال��ذي  االأمريكي  االن�شحاب 
يف االنهيار مت التفاو�ض عليه قبل 

تويل اإدارته ال�شلطة.
حا�شد  جت��م��ع  يف  ت����رام����ب،  وق�����ال 
بوالية  ك����ومل����ان  ق�����رب  الأن���������ش����اره 
اأالباما، اإن ان�شحاب بايدن الفا�شل 
اإظهار  اأك����رب  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ه���و  م���ن 
الكفاءة  ل����ع����دم  ل��ل��ده�����ش��ة  م���ث���ري 
ال��ف��ادح��ة م��ن ق��ب��ل رئ��ي�����ض للبالد 

رمبا يف اأي وقت.
ت�شكيل  ط��ال��ب��ان  زع���م���اء  وي���ح���اول 
اجتاحت  اأن  ب��ع��د  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة 
اأفغان�شتان  اأن��ح��اء  جميع  ق��وات��ه��م 
تقودها  التي  القوات،  ان�شحاب  مع 

كيف  يّت�شح  اأن  دون  م��ن  اأب��ي�����ض، 
مات هوؤالء االأ�شخا�ض. كما يظهر 

يف ال�شور العديد من اجلرحى.
�شتيوارت  ال���ق���ن���اة  م���را����ش���ل  وق�����ال 
رام�������ش���ي ال�����ذي ك����ان م����وج����وًدا يف 
كانوا  الذين  االأ�شخا�ض  اإّن  املطار، 
يف مقّدم احل�شد تعّر�شوا للّده�ض، 
ينتقلون  امل�شعفني  اأّن  اإىل  م�شرًيا 

من م�شاب اإىل اآخر.
ُيعانون  ال���ن���ا����ض  اأّن  اإىل  ول���ف���ت 
وقد  بالرعب.  وي�شعرون  اجلفاف 
�شّور فريقه جنوًدا ير�ّشون احل�شد 
بخرطوم مياه الإبقائهم منتع�شني.
وقال املرا�شل اإّن ت�شجيل وفيات يف 
خ�شّم الفو�شى ال�شائدة، هو اأمر ال 

مفّر منه.
م���ط���ار حامد  خ������ارج  وال�����ظ�����روف 
ال��دويل فو�شوية مع ورود  ك��رزاي 
اأ�شخا�ض  ت���ع���ر����ض  ع����ن  ت���ق���اري���ر 
ي�شعون اإىل املغادرة لل�شرب باأيدي 

م�شّلحني من طالبان.
االأمريكيني  اآالف  ينتظر  وف��ي��م��ا 
واالأفغان يف املطار رحالت جوية اأو 
يتجمعون خارج بواباته، كانت هناك 
البنتاغون  اأكدها  متفرقة  تقارير 
طالبان  م��ن  م�شّلحني  اإق����دام  ع��ن 
الذين  االأ����ش���خ���ا����ض  ����ش���رب  ع���ل���ى 

يحاولون ال�شفر وم�شايقتهم.

20 عاما  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
واجلي�ض  احل���ك���وم���ة  ان���ه���ي���ار  ب��ع��د 

املدعومني من الغرب.
ب��اي��دن اجلي�ض  انتقد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
واأدان  ال��ق��ت��ال  ل��رف�����ش��ه  االأف���غ���اين 
االآن  املخلوعة  االأفغانية  احلكومة 
اتفاق  ترامب  من  ورث  اأن��ه  واأعلن 

ان�شحاب �شيئا.
واأن���ح���ى ت���رام���ب، يف ك��ل��م��ت��ه اأم����ام 

احل�������ش���د، ب���ال���ل���وم ع��ل��ى ب���اي���دن يف 
اتباع  ل���ع���دم  ال���و����ش���ع وذل�����ك  ه����ذا 
اإدارته  اإليها  تو�شلت  التي  اخلطة 
واأبدى اأ�شفه على االأفراد واملعدات 
االأم��ريك��ي��ني ال��ذي��ن ج��رى تركهم 
وق���ال: هذا  ال��ق��وات.  ان�شحاب  م��ع 
ا�شت�شالم  ه����ذا  ان�����ش��ح��اب��ا.  ل��ي�����ض 

كامل.
�شّورها  لقطات  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل 

���ش��ح��ف��ّي��ون، ج��ث��ث م��ا ال ي��ق��ّل عن 
اأ�شخا�ض بني ح�شود كبرية من   3
وقٍت  ك��اب��ل، يف  خ��ارج مطار  النا�ض 
البالد  ال��ف��رار م��ن  ي��ح��اول االآالف 
طالبان  ا�شتيالء  بعد  يائ�ض  ب�شكل 

على ال�شلطة.
نيوز  �شكاي  قناة  لقطات  واأظ��ه��رت 
جنوًدا  ال��ربي��ط��ان��ّي��ة  االإخ����ب����ارّي����ة 
قما�ض  بقطع  جثث  ث��الث  يغّطون 

�إغالق �حلدود مع ليبيا

ماذا عن خمطط حما�س ال�صرتداد احلكم يف تون�س ؟
�لإطاحة باإرهابي خّطط ل�صتهد�ف �لرئي�س قي�س �صعيد 

•• الفجر - تون�س

جّدد اأم�ض االأول ال�شبت، املدير ال�شابق للقناة الوطنية 
االوىل تاأكيده على الرواية التي قدمها موؤخرا حول 
اعمال  للم�شاركة يف خمطط  ا�شتعداد حركة حما�ض 
عنف يف تون�ض لتعطيل قرارات الرئي�ض قي�ض �شعيد.

التون�شية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع���ل���م  ان����ه  اخل����زام����ي  وق�����ال 
املخطط  بخ�شو�ض  عليها  حت�شل  التي  باملعلومات 
الذي يحمل ا�شم "ا�شرتداد احلكم يف تون�ض" والذي 
ي��ت��م ال��ت��ح�����ش��ري ل���ه ب��ع��ل��م ق���ي���ادي يف ال��ن��ه�����ش��ة توىل 

م�شوؤولية كبرية يف احلكم ح�شب تعبريه.

واعترب اخلزامي ان هناك جتان�شا بني املعلومات التي 
حتدث  ال��ذي  املخطط  مع  االأمنية  لل�شلطات  قدمها 
عنه الرئي�ض �شعيد الغتياله م�شريا اىل اأن املخطط 

الذي ت�شارك فيه حما�ض هدفه اغتيال الرئي�ض.
من  فل�شطينية  عنا�شر  تون�ض  اإىل  الت�شفري  وي�شمل 
� امل��ع��ن��ي��ون ُم��ن��ح بع�شهم  ح��م��ا���ض وج��ن�����ش��ي��ات اأخ����رى 
اجلن�شية التون�شية زمن الرتويكا با�شتعمال ال�شلطة 
التقديرية والتجميع والتدريب يتم يف ليبيا باإ�شراف 
اخلزامي  وق��ال  متطّرفة.  اإ�شالمية  ليبية  �شخ�شية 

َمن له دليل على غري هذا فلريفع التحدي.
)التفا�شيل �ض12(

انخفا�س من�صوبي نهري دجلة 
والفرات.. وحترك عراقي �صوب تركيا

•• بغداد-وكاالت:

قال م�شوؤول عراقي، االأحد، اإن هناك انخفا�شا كبريا يف م�شتوى نهري 
دجلة والقوات و�شل اإىل نحو 50 باملئة، م�شريا اإىل اأن وفدا من بغددا 

�شيزور تركيا، ال�شهر املقبل، على خلفية االأمر.
ونقلت وكالة االأنباء العراقية الر�شمية عن املتحدث با�شم وزارة املوارد 
املائية، علي را�شي، قوله: العام احلايل ُيعّد عاماً �شحيحاً باملياه، وهناك 
اىل  م�شتواهما  انخف�ض  اللذين  والفرات،  دجلة  نهري  يف  وا�شحة  قلة 
للمياه  انخفا�شا  ه��ن��اك  اأن  را���ش��ي  واأ���ش��اف  امل��ئ��ة.  يف   50 م��ن  اأك���ر 

ومبعدالت كبرية يف �شد دوكان ودربندخان وال�شريوان ودياىل.
امل��ي��اه يف ال��ع��راق، وق���ال: هناك  وحت��دث ع��ن ع��وام��ل خارجية وراء �شح 
عوامل فنية اأخرى تتعلق بتو�شع الدول يف اإن�شاء �شدود خزنية وم�شاريع 

اإروائية ، واأن هذه العوامل اأّثرت يف اإيرادات العراق املائية.
واأ�شار اإىل اأن العراق، كما بقية دول العامل، تاأثر بالتغريات املناخية من 
ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة واحتبا�ض االأم��ط��ار، وه��ذا ب��دوره اأدى اىل قلة 
االيرادات املائية. ورغم كل هذه االأو�شاع ال�شعبة، قال امل�شوؤول العراقي 
اإنه مت تاأمني االحتياجات املائية لهذا املو�شم واملو�شم ال�شتوي املقبل مما 

هو متوفر من خزين مائي جيد يف اخلزانات والبحريات.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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ح�سور اأوروبي وا�سع يف معر�ص 
اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية

اأخبار الإمارات

بعد انت�سار طالبان، ال�سني 
ورو�سيا تقدمان بيادقهما!

عربي ودويل

مندوبة الحتاد الدويل تثمن دور 
الإمارات يف تطوير املالكمة 

الفجر الريا�سي

اأزمة لبنان تتفاقم مع رفع 
اأ�صعار البنزين ب�صكل جنوين

•• بريوت-وكاالت:

اأعلنت احلكومة اللبنانية ر�شميا، اأم�ض االأحد، رفع اأ�شعار البنزين ن�شبة ت�شل اإىل 66 
باملئة، يف خطوة قد تفاقم من اأزمة الوقود اخلانقة يف لبنان.

ويعني هذا القرار عمليا، رفع الدعم عن �شلعة الوقود اال�شرتاتيجية يف لبنان، وهي 
لكن  ال��وق��ود،  يف  احل��اد  النق�ض  خلف�ض  ت�شعى  اإنها  اللبنانية  احلكومة  تقول  خطوة 

توقعات تفيد باأنه �شيزيد من امل�شاعب االقت�شادية.
اإىل  ا�شتنادا  اأ�شعار البنزين جاء  اإن قرار رفع  وقالت املديرية العامة للنفط يف لبنان 
املوافقة اال�شتثنائية من جانب الرئي�ض مي�شال عون ورئي�ض حكومة ت�شريف االأعمال، 
ح�شان دياب، مع حاكم م�شرف لبنان، ريا�ض �شالمة، ال�شبت يف ق�شر بعبدا الرئا�شي.

و�شيرتفع �شعر البنزين 95 اأوكتان بن�شبة 66 باملئة، لي�شبح �شعر �شفيحة املحروقات 
منذ هذا ال�شنف عند 129 األف لرية لبنانية. وكان امل�شوؤولون اللبنانيون قد توافقوا 
الدوالر  لبنانية مقابل  8000 لرية  بواقع  املحلية،  للعملة  �شعر �شرف  اعتماد  على 

الواحد.

االإع�����الن ع��ن ب��روت��وك��ول 
امل���دار����س اإىل  ال����ع����ودة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الدكتورة فريدة احلو�شني 
القطاع  ع��ن  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث 
دول����ة  اأن  ال����دول����ة  يف  ال�����ش��ح��ي 
جائحة  خ��الل  متكنت  االإم�����ارات 
مفهوم  تطبيق  م��ن  كوفيد19- 
التوازن اال�شرتاتيجي يف خمتلف 
ل��ك��ل اجلهود  دع���م���ا  ال��ق��ط��اع��ات 
ال���وط���ن���ي���ة امل����ب����ذول����ة الح����ت����واء 
اجلائحة.وقالت احلو�شني خالل 
حلكومة  االإع���الم���ي���ة  االإح����اط����ة 
م�شتجدات  ح������ول  االإم��������������ارات 
اإن هذه  امل�شتجد  فريو�ض كورونا 
معها  تعاملت  ال��ت��ي  اال�شتباقية 
حكومة دولة االإمارات �شاهمت يف 
اإجناح املنظومة الوطنية ملواجهة 
تعمل  والتي  الراهنة  التحديات 
وفق موؤ�شرات ودرا�شات تعتمدها 
����ش���ري عجلة  ل�������ش���م���ان  ال�����دول�����ة 
بروتوكول  ع��ن  احل��ي��اة.واأع��ل��ن��ت 
اأثناء  التعليمية  املن�شاآت  ت�شغيل 
وال������ذي  كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة 
يت�شمن جمموعة من االإر�شادات 
بت�شغيل  امل��ع��ن��ي��ة  وال�������ش���واب���ط 
الدولة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
ومراكز  احل�شانات  ت�شمل  والتي 
رعاية االأطفال والتعليم املدر�شي 

احلكومي واخلا�ض.
 )التفا�شيل �ض5(

�إحباط تفجري بو�بة �أمنية جنوب ليبيا
اجلي�س الليبي: هجوم انتحاري يحمل ب�صمات داع�س

•• طرابل�س-وكاالت:

مفجرا  اإن  الليبي(  الوطني  )اجلي�ض  ليبيا  �شرق  ق��وات  با�شم  متحدث  ق��ال 
االأح��د مما  اأم�ض  الليبية  زلة  بلدة  اإىل  ت��وؤدي  تفتي�ض  انتحاريا هاجم نقطة 

اأ�شفر عن مقتله دون �شقوط قتلى اآخرين.
التي  االنتفا�شة  منذ  اأع���وام  ع�شرة  مل��دة  والفو�شى  العنف  من  ليبيا  وعانت 
دعمها حلف �شمال االأطل�شي واأطاحت مبعمر القذايف عام 2011. ومل ت�شهد 
جماعات  نفذتها  متفرقة  هجمات  �شوى  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  البالد 
مت�شددة واأغلبها يف مناطق �شحراوية نائية. وقال اأحمد امل�شماري املتحدث 

با�شم اجلي�ض الوطني الليبي اإن الهجمات حتمل ب�شمات تنظيم داع�ض.
اإرهابي  ه��ج��وم  اإىل  امل��ا���ش��ي  يوليو  مطلع  يف  تعر�ض  الليبي  اجلي�ض  وك���ان 

ا�شتخدمت فيه 4 �شيارات م�شلحة، يف منطقة اجلفرة و�شط ليبيا.
وقال اجلي�ض حينها اإن العنا�شر االإرهابية فرت من املكان بعد اأن جوبهت برد 
قوي. وتاأتي هذه الهجمات يف خ�شم املرحلة االنتقالية التي ت�شعى اإىل اإخراج 

ليبيا من دوامة الفو�شى امل�شتمرة منذ اأكر من عقد.
ويقول اجلي�ض الليبي اإن هذه الهجمات ت�شعى اإىل تعطيل الت�شوية ال�شلمية 

والو�شول لال�شتحقاق االنتخابي يف 24 دي�شمرب املقبل.
اإرهابياً  تفجرياً  اأحبطت  ق��وات��ه  اإن  االأح���د،  الليبي،  اجلي�ض  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
ليبيا،  �شرقي  جنوب  زّل��ة  منطقة  يف  اأمنية  بوابة  ا�شتهدف  مفخخة،  ب�شّيارة 

دون ت�شجيل خ�شائر ب�شرية.
الليبي،  للجي�ض  العامة  القيادة  با�شم  املتحدث  امل�شماري،  اأحمد  اللواء  واأكد 
دون  ب�شيارة مفخخة  زلة  بوابة  لنف�شه يف  داع�شي  انتحاري  تفجري  بيان،  يف 
الت�شدى  مت  اأن��ه  اإىل  الفتا  ال��ب��واب��ة،  عنا�شر  يف  ب�شرية  خ�شائر  اأي��ة  ح��دوث 

لالإرهابي واإ�شابته اإ�شابة بليغة اأدت مل�شرعه قبل نقله للم�شت�شفى.

بوريل يدعو اإىل جتهيز اأوروبا ع�صكريًا ملواجهة االأزمات املقبلة
•• بروك�شيل- وكاالت:

حذر وزير خارجية االحتاد االأوروبي خالل مقابلة من اأن ماأ�شاة حتدث 
يف اأفغان�شتان ويجب اأن تدفع االأوروبيني اإىل جتهيز اأنف�شهم بقدرة 
تدخل ع�شكري، ملواجهة االأزمات املقبلة التي تهدد العراق ومنطقة 

ال�شاحل.
كابول  على  طالبان  وا�شتيالء  االأفغانية  احلكومة  �شقوط  واأج���رب 
قبل ان�شحاب اآخر اجلنود االأمريكيني املرتقب يف 31 اأغ�شط�ض)اآب( 
اجلاري، الدول الغربية على تنظيم عمليات الإجالء رعاياها واملتعاونني 

معها من االأفغان ب�شرعة.
األف �شخ�ض يف الفرتة املمتدة من االآن   60 اإج��الء  وقال بوريل يريدون 

اإىل نهاية ال�شهر اجلاري، االأمر م�شتحيل ح�شابيا.
وطلب العديد من الدول االأع�شاء حلف �شمال االأطل�شي 
من االأمريكيني اجلمعة اإرجاء عملية خروجهم النهائي 
من البالد، ومع وجود 6 اآالف جندي، �شيطروا على 

مطار كابول حيث تنظم عمليات االإجالء.
املطار،  اإىل  ال��و���ش��ول  ه��ي  امل�شكلة  ب��وري��ل  واأ���ش��اف 
مو�شحاً اأن اإجراءات املراقبة واالأمن التي يفر�شها 
االأمريكيون م�شددة جداً، معترباً اأن هذه التدابري 

تعرقل مرور موظفينا.
وت�����ش��م ال��ب��ع��ث��ة ال��وح��ي��دة ل��الحت��اد االأوروب������ي يف 
اأفغاين وعائالتهم،  400 موظف  كابول حواىل 
150 منهم فقط  ل��ك��ن  ب��اإج��الئ��ه��م،  وه���و وع���د 

و�شلوا اإىل اإ�شبانيا حتى االآن.

مت�صددين  نريد  ال  بوتني: 
الو�صطى  اآ�صيا  دول  يف  اأفغانا 

•• مو�شكو-رويرتز:

ذك���رت وك����االت اأن���ب���اء رو���ش��ي��ة اأن 
فالدميري  ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������ض 
اإر�شال  فكرة  اأم�ض  رف�ض  بوتني 
اأنا�ض مت اإجالوؤهم من اأفغان�شتان 
اإىل دول قرب رو�شيا قائال اإنه ال 
هنا  اإىل  مت�شددين  و�شول  يريد 

حتت غطاء اللجوء.
بع�ض  قيام  فكرة  بوتني  وانتقد 
الجئني  ب��اإر���ش��ال  الغربية  ال���دول 
اآ�شيا  دول  اإىل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  م��ن 
الو�شطى املجاورة حلني النظر يف 
الواليات  اإىل  دخولهم  تاأ�شريات 

املتحدة واأوروبا.
وقال بوتني لقيادات حزب رو�شيا 
املتحدة احلاكم هل هذا يعني اأنه 
تاأ�شريات  دون  اإر���ش��ال��ه��م  مي��ك��ن 

لتلك الدول، اإىل جرياننا.

الرئي�ض قي�ض �شعيد خالل جتوله يف �شارع احلبيب بورقيبة و�شط العا�شمة تون�ض   )اأر�شيفية(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
ال�شاعات  309،026 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  1،076 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 709،378 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�شابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
االإ�شابة بفريو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،020

تعازيها  وخال�ض  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،649 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 690،926 حالة.

�ل�صحة تعلن �صفاء 1,649 حالة جديدة من كورونا

اأجرت 309,026 فح�صا ك�صفت عن 1,076 اإ�صابة

ح�صور اأوروبي وا�صع يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية

والنقو�شات التي يرغب بها، وطول 
ال�شبطانة وغريها من املوا�شفات 
ال��ت��ي ُي��ط��ل��ب��ه��ا ه����واة ال�����ش��ي��د من 
حول  املُنت�شرين  ال�شركة  ع��م��الء 

العامل.
وداأبت ال�شركة االأملانية العريقة يف 
دورات �شابقة من معر�ض اأبوظبي 
عالية  ب��ن��ادق  تقدمي  على  لل�شيد 
ور�شومات  اجلودة تت�شمن نقو�شاً 
الأب����رز امل��ع��امل يف دول���ة االإم�����ارات، 
هذه  ال�شيد  اأ�شلحة  مت��ت��از  حيث 
بطابعها الرتاثي الذي يتالءم مع 

الرتاث االإماراتي االأ�شيل.
�شركة  تتواجد  اأملانيا،  ومن  اأي�شاً، 
  .Hans Wrage & Co
اإح���دى  و�شركاه"،  وارغ  "هانز 
ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال 

يف  والفرو�شية  وال�شيد  ال�شقارة 
خمتلف اأنحاء العامل.

وت�شهد الدورة ال� 18 من املعر�ض 
والفرو�شية  ل��ل�����ش��ي��د  ال��������دويل 
ح�������ش���وراً   )2021 )اأب����وظ����ب����ي 
م�شتوى  ع���ل���ى  وا����ش���ع���اً  اأوروب������ي������اً 
العالمات  وك������ربى  ال���ع���ار����ش���ني 
ُم�شابقات  واملُ�شاركني يف  التجارية 
يعك�ض  مب��ا  املُتخ�ش�شة،  املعر�ض 
م��ك��ان��ة امل��ع��ر���ض واحل���ر����ض على 

التواجد الدائم فيه.
تربز  ال�شيد"  "اأ�شلحة  ق��ط��اع  يف 
 BLASERشركة� ُم�������ش���ارك���ة 
"بال�شر    GMBH
مدفوعة  االأمل��ان��ي��ة،  جاغدوافني" 
بال�شغف لتح�شني وتطوير معدات 
ال�شيد والريادة يف تقدمي االأفكار 

ل�شركة  الف���ت���ة  ُم�������ش���ارك���ة  ت�����ربز 
 ،Antiquariat Inlibris
تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
الكتب  مع  وتتعامل   ،1883 عام 
والتحف  وامل��خ��ط��وط��ات  ال���ن���ادرة 
منذ عقود طويلة، وتخدم جامعي 
االأع������م������ال اخل����ا�����ش����ة وال���ع���م���الء 
واملكتبات واملتاحف يف جميع اأنحاء 
نحو  على  ت�شتحوذ  حيث  ال��ع��امل، 
وتاريخية  تراثية  مادة   50000
�شاملة مبا يف ذلك عوامل ال�شقارة 

وال�شيد والفرو�شية.
ُم�شاركة  ت���اأت���ي  روم���ان���ي���ا،  وم����ن 
التي  االأوروب��ي��ة  ال�شركة  "تابل"، 
واأدوات  م���ع���دات  ب���اإن���ت���اج  ت�����ش��ت��ه��ر 
الطبيعي  اجل����ل����د  م����ن  ال�������ش���ي���د 
املرافقة  وك���الب���ه���م  ل��ل�����ش��ي��ادي��ن 

م����ن ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة- اأب����وظ����ب����ي، 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�شندوق 
احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني 
�شركة  القطاع  وراع��ي  للمعار�ض، 
"بينونة لتجارة املعدات الع�شكرية 
وال�شيد"، اإ�شافة لرعاة الفعاليات 
العاملية  ال��ف��ار���ض  ���ش��رك��ة  ك��ل م��ن 
للفرو�شية،  ظبيان  ن��ادي  للخيم، 

و�شركة "�شمارت ديزاين".
على  االأوىل  للمّرة  احل��دث  وُيقام 
مدى 7 اأّيام تلبية لرغبة كّل من 
اأ�شادت  حيث  والعار�شني،  ال���زوار 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
النوعية  النقلة  ب��ه��ذه  وال��دول��ي��ة 
�شمن ا�شرتاتيجية تطوير املعر�ض 
اجلماهريي  االإق��ب��ال  يعك�ض  مب��ا 
ع�ّشاق  طموحات  وُيلّبي  املُ��ت��زاي��د، 

بقطاع  واال�����ش����ت����رياد  ال��ت�����ش��دي��ر 
ال�شيد والبنادق مبختلف اأنواعها 
والب�شريات  اخلراطي�ض  وكذلك 
وُمعّدات  واالإك�ش�شوارات  واملالب�ض 
تاأ�ش�شت  وال�����رم�����اي�����ة.  ال�������ش���ي���د 
عاًما،   70 اأكر من  ال�شركة منذ 
ممتازة  جت����اري����ة  ع����الق����ات  ول���ه���ا 
الرائدة  امل�����ش��ن��ع��ة  ال�����ش��رك��ات  م���ع 
وتتمثل  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف 
اأف�شل  على  احلفاظ  يف  فل�شفتها 
ب�شرعة  وال��ع��م��ل  ���ش��م��ع��ة مم��ك��ن��ة، 
والكفاءة،  املناف�شة  على  وال��ق��درة 
ال�شوق،  ل���ت���ب���ّدالت  واال���ش��ت��ج��اب��ة 

واإر�شاء العمالء وامل�شنعني.
ق����ط����اع  ويف  ال�����ن�����م�����������ش�����ا،  وم����������ن 
البيئة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م�����ش��اري��ع 
وال����رتاث ال��ث��ق��ايف وال��رتوي��ج لها، 

ال�شيادين،  مل�����ش��اع��دة  اجل���دي���دة 
ح���ي���ث ت�����ش��ع ال�������ش���رك���ة االأمل���ان���ي���ة 
ال���ع���ري���ق���ة م���ع���اي���ري م���ت���ج���ددة يف 
ال�شيد  اأ���ش��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات 
الت�شنيع  ب���ج���ودة  ال��ت��م�����ش��ك  ع���رب 
لرت�شخ  امل�������ش���ت���م���ر،  وال���ت���ح�������ش���ني 
مكانتها كاإحدى ال�شركات الرائدة 
ع��امل��ي��اً يف جم���ال ���ش��ن��اع��ة معدات 

ال�شيد.
ا�شتقطاب  يف  "بال�شر"  جن��ح��ت 
ه����واة اق��ت��ن��اء ب���ن���ادق ال�����ش��ي��د من 
ُت���ق���ّدم���ه م���ن خدمات  خ����الل م���ا 
ت�شميم  يف  ت���ت���م���ث���ل  ل���زب���ائ���ن���ه���ا 
موا�شفات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  ال��ب��ن��دق��ي��ة 
نوع  كاختيار  مالكها،  مع  تتنا�شب 
امل�شكلة  االأخ��رى  امل��واد  اأو  اخل�شب 
للبندقية  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ل��ل��ق��اع��دة 

•• اأبوظبي-الفجر:

���اق  وُع�������شّ زوار  ول�����ع  ت����زاي����د  م����ع 
لل�شيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ض 
باكت�شاف  ع����ام  ك���ل  وال��ف��رو���ش��ي��ة 
والنادر يف عامل  والفريد  اجلديد 
به،  املرتبطة  والريا�شات  ال�شيد 
اأ�شلحة  ُم��ب��ت��ك��ر م���ن  وك���ل م���ا ه���و 
تت�شابق  وم���ل���ح���ق���ات���ه���ا،  ال�����ش��ي��د 
والدولية  االأوروب����ي����ة  ال�����ش��رك��ات 
القادمة  ال�������دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
اآخر  لعر�ض  العاملي،  احل��دث  م��ن 
اإل��ي��ه من  ل  التو�شّ واأح���دث م��ا مّت 
االأ�شعدة  خمتلف  على  اإب���داع���ات 
مبختلف  ال�شيد  بقطاع  املتعلقة 

اأ�شكاله.
وتعر�ض ال�شركات الدولية اأ�شلحة 
لل�شيد فريدة من نوعها، اأبدعتها 
ُمتخ�ش�شني،  خل���رباء  فنّية  اأي����اٍد 
التقنية  التطورات  اأحدث  ُترتجم 
تتوافر  ال  وُم��ن��ت��ج��ات  ال���ع���امل،  يف 
اأروق����ة  اإال يف  اق��ت��ن��ائ��ه��ا  ل��راغ��ب��ي 
امل��ع��ر���ض االأ���ش��خ��م م���ن ن��وع��ه يف 

ال�شرق االأو�شط واأفريقيا.
املعر�ض حت��ت رع��اي��ة �شمو  وُي��ق��ام 
اآل نهيان،  ال�شيخ حمدان بن زايد 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئ��ي�����ض ن����ادي ���ش��ق��اري االإم�����ارات، 
وذل������ك خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 27 
اأك����ت����وب����ر   3 ول����غ����اي����ة  ����ش���ب���ت���م���رب 
اأب���وظ���ب���ي  ال����ق����ادم����ني يف م����رك����ز 
بتنظيم  ل���ل���م���ع���ار����ض،  ال���وط���ن���ي 
م����ن ن������ادي ����ش���ق���اري االإم���������ارات. 
ر�شمية  ب��رع��اي��ة  احل���دث  ويحظى 

لرحلة ال�شيد، واأي�شا م�شتلزمات 
�شعارها  يف  وت���رك���ز  ال��ف��رو���ش��ي��ة، 
دوم������ا ع���ل���ى اجل�������ودة واالأ����ش���ل���وب 
املميز. ومن م�شنوعاتها ملحقات 
ال�����ش��ي��د، ك��اأح��زم��ة ج��ل��دي��ة لكافة 
واأحزمة  ال�شيد،  خراطي�ض  اأن��واع 
الظهر،  ع��ل��ى  ل��و���ش��ع��ه��ا  ل��ل��ب��ن��ادق 
الأ�شلحة  اأغطية  ال�شيد،  حقائب 
ال�شكاكني،  ذل���ك  يف  مب���ا  ال�����ش��ي��د 
للكالب  اإك�������ش�������ش���وارات  واأي���������ش����اً 

واخليول.
اأما من �شوي�شرا، فتتواجد بقوة يف 
مبعر�ض  ال�شيد"  "اأ�شلحة  قطاع 
"بور�شلر- وافن"،  اأبوظبي �شركة 
على   1948 ع��ام  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي 
على  احل��ائ��ز  بور�شلر،  روب���رت  ي��د 
امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ش��ي��ة يف االأل���ع���اب 
وبطل   ،1952 ل���ع���ام  االأومل���ب���ي���ة 
مل�شافة  الرماية  يف  مرتني  العامل 
ال�شركة  ابتكارات  ومتتاز  300م. 
بالدقة واجلودة واجلمال والثقة، 
اأجمل  اأبوظبي  يف  تعر�ض  و�شوف 
باأيدي  امل��ن��ق��و���ش��ة  ال�����ش��ي��د  ب���ن���ادق 
ال����ع����امل،  ال���ن���ق���ا����ش���ني يف  اأم�����ه�����ر 

وم�شد�شات "�شيغ" ال�شهرية.
املُ�������ش���ارك���ات  اإط��������ار  ويف  ك����ذل����ك، 
"فيتا  ُم�����ش��ارك��ة  ت���اأت���ي  ال���دول���ي���ة، 
قطاع  يف  االأ����ش���رتال���ي���ة،  فارم" 
البيطرية  واخل��دم��ات  "املنتجات 
ُتعترب  وال���ت���ي  وال�شيدالنية"، 
جمال  يف  املرموقة  ال�شركات  من 
وت�شنيع  وال����ت����ط����وي����ر  ال���ب���ح���ث 
للحيوانات  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

االأليفة والنادرة.

ال�صحة تعلن تقدمي 16,003 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي- وام: 

من  جرعة   16،003 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،699،486 ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 178.96 جرعة لكل 100 �شخ�ض.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�ض كوفيد19-.

 78 % ن�صبة ال�صلح بالتوجيه االأ�صري يف ق�صاء اأبوظبي خالل الن�صف االأول من 2021

بتكلفة مالية تزيد على 9 ماليني و799 �ألف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال طرق متفرقة يف مدينة حممد بن زايد لتح�صني احلركة املرورية

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
اهتمام دائرة الق�شاء مبوا�شلة اجلهود التطويرية لربامج احللول البديلة 
لف�ض النزاعات، عرب اعتماد اأف�شل املمار�شات واالأ�شاليب املبتكرة للتو�شل 
املدنية  وامل��ن��ازع��ات  االأ���ش��ري��ة  للخالفات  ال��ودي��ة  وال��ت�����ش��وي��ات  ال�شلح  اإىل 
والتجارية والعقارية، وذلك متا�شياً مع روؤية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة، رئي�ض دائرة 
املبادرات الداعمة ل�شمان متا�شك  اإىل تعزيز  اأبوظبي، الهادفة  الق�شاء يف 

وا�شتقرار املجتمع.
واأفاد امل�شت�شار يو�شف العربي، بتحقيق اإدارة احللول البديلة لف�ض النزاعات 
بدائرة الق�شاء، ن�شب �شلح مرتفعة يف امللفات املعرو�شة عليها خالل الن�شف 
اإىل  االأ�شري  التوجيه  يف  ال�شلح  ن�شبة  و�شلت  اإذ   ،2021 االأول من عام 
%78 من اإجمايل 8 اآالف و439 نزاعاً، فيما بلغت الت�شويات الودية يف 

النزاعات املدنية والتجارية والعقارية %30 من اإجمايل 6225 نزاعاً.
دائرة  ع��ن  ال�شادر  �شنوي  الن�شف  االإح�شائي  التقرير  اأظ��ه��ر  وتف�شيال، 
الق�شاء يف اأبوظبي، اأن عدد امللفات املعرو�شة على ق�شم التوجيه االأ�شري، 
�شجل 8 اآالف و 439 نزاعاً، مت اإجناز 7 اآالف و 515 نزاعاً منها بن�شبة 

ن�شبة  بلغت  حني  يف   ،78% اإىل  فيها  ال�شلح  موؤ�شر  و�شل  فيما   ،89%
فيها  ال�شلح  مت  وال��ت��ي  االأ���ش��ري  التوجيه  على  املعرو�شة  ال��ط��الق  ح��االت 
العام اجلاري، ثم ارتفع املوؤ�شر يف الربع الثاين  االأول من  الربع  %29 يف 

اإىل 32%.
واأ�شار التقرير اإىل اأن انخفا�ض معدل الطالق يرجع اإىل اجلهود احلثيثة 
للموجهني االأ�شريني املخت�شني اجتماعياً ونف�شياً وقانونياً، يف ظل تطبيق 
وما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  الق�شاء  دائ���رة  اأطلقته  ال���ذي  خري"  "ال�شلح  برنامج 
خالفاتها،  حل  من  االأ�شر  لتمكني  مبتكرة  اآليات  ا�شتحداث  من  يت�شمنه 
التفاعلية،  التقنيات  با�شتخدام  وتثقيفية  توعوية  ور�ض  تنظيم  عن طريق 

والتي بلغ عددها 28 ور�شة ح�شرها 4 االف و 133 �شخ�شاً، خالل الفرتة 
من بداية �شهر يناير وحتى منت�شف اأغ�شط�ض اجلاري، وذلك بهدف زيادة 
الوعي باأهمية احلياة الزوجية والتما�شك االأ�شري، مع الرتكيز على اإك�شاب 
املهارات يف اإدارة احلوار وكيفية التوا�شل االإيجابي للحد من الطالق واأثره 

على االأبناء.
يف  والتوفيق  الو�شاطة  بجهود  يتعلق  فيما  االإح�شائي  التقرير  ب��ني  كما 
النزاعات املدنية والتجارية والعقارية، اأن عدد امللفات املعرو�شة خالل �شتة 
باإجمايل   88% فيها  االإجن���از  ن�شبة  وو�شلت  ملفاً،   6225 بلغ  اأ���ش��ه��ر، 

.30% ال�شلح  موؤ�شر  �شجل  فيما  ملفاً،   5487

•• اأبوظبي - الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خالل 
مدينة  يف  متفرقة  طرق  اأعمال  البلدية،  واأ�شول  التحتية  البنية  قطاع 

حممد بن زايد ال�شكنية، بتكلفة مالية بلغت 9،799،751 درهماً.
وه��دف��ت االأع��م��ال اإىل ت��وف��ري م��داخ��ل وم��واق��ف ���ش��ي��ارات وط���رق خدمة 

احلركة  وحت�شني  الرئي�شي،  ال��رب  يف  مت�����فرقة  اأماك������ن  يف  لل�شك����ان 
وتعزيز  املن����طقة،  ومرتادي  �شك�����ان  من  املجتمع  اأف��راد  واإ�شعاد  املرورية، 
معايري جودة احلياة، وكذلك ا�شتغالل امل�شاحات الرملية وتركيب بالط 
العام، مبا يواكب التطور والنمو العمراين  املظ���هر  جت�����ميلي لتح�ش�����ني 
التي  النظيفة  ال�شحية  البيئة  على  واحل��ف��اظ  اأب��وظ��ب��ي،  ت�شهده  ال��ذي 

تتمتع بها.

الرب  يف  ال�شكنية  للقطع  مدخاًل   15 وتنفيذ  متهيد  االأعمال  وت�شمنت 
اإ�شفلت  وفر�ض  ال�شكنية،  للقطع  �شيارات  موقف   41 واإن�شاء  الرئي�شي، 
مب�شاحة 6،825 مرتاً مربعاً، وكذلك تركيب 15 عامود اإنارة يف اأماكن 

متفرقة مبناطق االأعمال، وتركيب 85 لوحة اإر�شادية.
 باالإ�شافة اإىل تنفيذ 140 مرتاً طولياً من اأعمال �شبكة ت�شريف مياه 
االأمطار، وتنفيذ 830 مرتاً مربعاً من اأعمال تخطيط الطرق بالطالء 

الف�شفوري، �شملت تخطيط اأر�شيات مناطق مواقف ال�شيارات، واملداخل 
واملخارج املوؤدية اإىل القطع ال�شكنية، واأماكن عبور امل�شاة.

جدير بالذكر اأن بلدية مدينة اأبوظبي تعمل على تنفيذ اأعمال م�شاريع 
كافة  وم��رت��ادي  �شكان  ومتطلبات  تطلعات  تلبي  ال��ت��ي  التحتية  البنية 
املناطق يف اأبوظبي، وفقاً الأعلى موا�شفات اجلودة العاملية، بهدف االرتقاء 

مبعايري جودة احلياة، وزيادة ر�شا و�شعادة اأفراد املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد اأم القيوين ي�صدر قرارا ب�صاأن ت�صيري 

اأعمال االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي
•• اأم القيوين-وام:

القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
 ،2021 ل�شنة   5 رقم  التنفيذي  املجل�ض  ق��رار  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض 
ب�شاأن ت�شيري اأعمال االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي الإمارة اأم القيوين.

االأداء  اإدارة  مدير  النقبي  �شرور  حممد  ال�شيد  تكليف  على  القرار  ون�ض 
اأعمال  بت�شيري  التنفيذي،  للمجل�ض  العامة  باالأمانة  احلكومي  والتميز 
عمله  بجانب  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  الإم����ارة  التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة 

احلايل، حتى اإ�شعار اآخر.

تعديل اإجراءات الت�صدي جلائحة كوفيد - 19 يف احلكومة االحتادية يتم العمل بها اعتبارا من 29 اأغ�صط�س اجلاري
•• دبي-وام:

تعميماً  اليوم  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  اأ�شدرت 
ال��وزارات واجلهات االحتادية، عدلت مبوجبه بع�ض  كافة  اإىل  موجهاً 
اإج������راءات ال��ت�����ش��دي جل��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د- 19 ع��ل��ى م�����ش��ت��وى احلكومة 

االحتادية، وذلك يف �شوء التن�شيق مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع.
واأو�شحت الهيئة اأنه مت تعديل بع�ض اإجراءات الت�شدي جلائحة كوفيد 
اعتباراً  بها  العمل  يتم  اأن  19 على م�شتوى احلكومة االحتادية، على 
ب��ات يتعني على  2021، حيث  اأغ�شط�ض   29 امل��واف��ق  االأح��د  ي��وم  من 
 PCR جميع موظفي احلكومة االحتادية اإجراء فح�ض م�شحة االأنف

جرعتي  على  احلا�شلون  املوظفون  ذلك  من  وي�شتثنى  �شاعة،   48 كل 
املوظفون  ال�شابقة  االإج����راءات  م��ن  ي�شتثنى  ..ك��م��ا   19 كوفيد-  لقاح 
ال�شحية  �شهادة طبية معتمدة من اجلهات  اأو  تقرير  احلا�شلون على 
الر�شمية يف الدولة، ت�شري اإىل عدم اإمكانية تلقيهم للقاح كوفيد- 19، 
باإجراء فح�ض  املوظف  يلتزم  اأن  على  املر�شية،  ال�شحية  وفق حالتهم 
م�شحة االأنف PCR كل 48 �شاعة. واأ�شار التعميم اإىل اأنه يتعني على 
يتم  التي  �شابه  وما  العامة  اخلدمات  و�شركات  التعهيد،  �شركات  كافة 
التعاقد معها من قبل اجلهات احلكومية االحتادية احلالية وامل�شتقبلية 
اإجراء فح�ض م�شحة االأنف ملوظفيها املوجودين اأو الذين �شيتواجدون 
ب�شكل يومي يف مقرات عمل اجلهة االحتادية، وذلك كل 48 �شاعة على 

نفقة تلك ال�شركات املتعاقد معها اأو املعهد لها، على اأن ي�شتثنى من ذلك 
موظفو تلك ال�شركات احلا�شلون على جرعتي لقاح كوفيد - 19.

وجاء يف تعميم الهيئة اأنه يف حال التعاقد مع �شركات ا�شت�شارية اأو بيوت 
ويتطلب مرور موظفيها  قبل اجلهات االحتادية  �شابه من  وما  خربة 
اأو  اجتماعات  حل�شور  االحتادية؛  احلكومية  اجلهة  عمل  مقرات  على 
اجلهة  على  يتعني  ف��اإن��ه  العقد،  ح�شب  امل��ه��ام  م��ن  وغ��ريه��ا  مناق�شات، 
نتيجة  ال�شركات  هذه  موظفي  اإب��راز  من  التاأكد  االحتادية  احلكومية 
�شاعة   48 على  تزيد  ال  مدتها  االأن���ف  مل�شحة  املفعول  �شارية  فح�ض 
وي�شتثنى من ذلك املوظفون احلا�شلون على جرعتني من لقاح كوفيد- 

.19

بحث عالقات التعاون الربملانية بني املجل�س الوطني 
االحتادي وبرملان البحر االأبي�س املتو�صط

•• ابوظبي-الفجر:

املتو�شط  االأبي�ض  البحر  برملان  اأع�شاء جمموعة  بحث 
عقد"عن  اجتماع  خالل  االحت��ادي  الوطني  املجل�ض  يف 
برملان  رئي�ض  ميجليور  جينارو  ه��ون  �شعادة  مع  بعد"، 
التعاون  �شبل تفعيل عالقات  املتو�شط،  االأبي�ض  البحر 
االإقليمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
وال���دول���ي���ة، وال��ت��ن�����ش��ي��ق ح��ي��ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا ذات 
املجل�ض  اأع�شاء  االجتماع  �شارك يف  امل�شرتك.  االهتمام 
الوطني االحتادي �شعادة كل من: مرمي ماجد بن ثنية 
رئي�ض املجموعة، و�شرار حميد بالهول الفال�شي نائب 

رئي�ض املجموعة، وهند حميد بن هندي العليلي. 
التي  اجل��ه��ود  اللقاء  خ��الل  املجموعة  اأع�شاء  وع��ر���ض 

مواجهة  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  بها  تقوم 
ووا�شحة،  ثابته  ومواقف  روؤي��ة متكاملة  وفق  االإره��اب 
لقيم  واإعالئها  املتطرف،  للفكر  الت�شدي  يف  ونهجها 

الت�شامح والتعاي�ض بني االأمم وال�شعوب.
والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  اجلانبان  واأك���د 
الربملانية  امل���ح���اف���ل  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ش���رتك  ال����ربمل����اين 
االإقليمية والدولية خا�شة يف مواجهة تداعيات جائحة 
التوزيع  19"، ودعم عملية  "كوفيد -  فريو�ض كورونا 

العادل للقاحات.
العالقات  اإىل دور الربملانات يف تعزيز  التطرق  كما مت 
على  والتاأكيد  ك��اف��ة،  امل��ج��االت  يف  ال���دول  ب��ني  الثنائية 
تطلعات  يحقق  مبا  الربملانية  العالقات  تطوير  اأهمية 

ال�شعوب وتوجهات احلكومات.

منح درا�صية للمتفوقني واإجراءات مي�صرة للطلبة اجلدد يف جامعة العني
•• العني -الفجر:

با�شتقبال  ال��ع��ني  جامعة  ت�شتمر 
الدرا�شي  للف�شل  القبول  طلبات 
اجل����ام����ع����ي  ال������ع������ام  م������ن  االأول 
وذل���ك   2022-2021 امل��ق��ب��ل 
امل��ق��ري��ن يف العني  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
واأبوظبي و�شمن خمتلف الكليات 
يف  تطرحها  ال��ت��ي  والتخ�ش�شات 
القانون،  ال�����ش��ي��دل��ة،  ال��ه��ن��د���ش��ة، 
االإن�شانية  وال����ع����ل����وم  ال���رتب���ي���ة 
واالجتماعية، االأعمال، واالت�شال 

واالإعالم.
االحرتازية  ب��ال��ت��داب��ري  وال��ت��زام��اً 
امل�����ت�����خ�����ذة ل���ل���ح���د م������ن ان���ت�������ش���ار 

 50% بن�شبة  خ�����ش��وم��ات  ت��ق��دم 
با�شتكمال  ال��راغ��ب��ني  خلريجيها 
بربنامج  واالل���ت���ح���اق  درا���ش��ت��ه��م 

املاج�شتري. 
درا�شية  منحاً  اجلامعة  توفر  كما 
موا�شلة  ع���ل���ى  ق�����ادري�����ن  ل��ل��غ��ري 
درا�شتهم الأ�شباب مادية، اإىل جانب 
"م�شاهمة"  ب�����ش��ن��دوق  ي��ع��رف  م��ا 
والذي يهدف الإيجاد م�شدر دائم 
مادياً  املحتاجني  الطلبة  لرعاية 
واملنح  التربعات  تلقي  خ��الل  من 
الراغبة  اخلارجية  املوؤ�ش�شات  من 

يف امل�شاعدة.
العني  ج���ام���ع���ة  اع����ت����م����دت  وق������د 
للعام  ب���ه���ا  ال����درا�����ش����ي  ال���ت���ق���ومي 

لطلبتها  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����ش��اع��دات 
ا�شتعداداً للعام االأكادميي اجلديد، 
يف  ال�شرتاتيجيتها  تنفيذاً  وذل��ك 
تهيئة بيئة تعليم متميزة للطلبة 
تنطبق  مم��ن  وغ��ريه��م  املتفوقني 
حددتها  ال���ت���ي  امل���ع���اي���ري  ع��ل��ي��ه��م 

اجلامعة للتمتع باملنح الدرا�شية.
وت��������ق��������دم اجل�������ام�������ع�������ة ل���ط���ل���ب���ة 
كاملة  م���ن���ح���اً  ال���ب���ك���ال���وري���و����ض 
الر�شوم  م����ن   100% ت��غ��ط��ي 
على  االأوائ���ل  للخم�شة  الدرا�شية 
خريجي  م����ن  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى 
وخ�شومات  ال���ع���ام���ة،  ال���ث���ان���وي���ة 
اإجمايل  م���ن   30% اإىل  ت�����ش��ل 
للف�شل  املعتمدة  ال�شاعات  ر���ش��وم 

وحفاظاً  كوفيد19-  ف���ريو����ض 
عززت  فقد  اجلميع،  �شالمة  على 
القبول  خ���دم���ات  ال���ع���ني  ج��ام��ع��ة 
والتقدمي االإلكرتوين عرب من�شة 
اإلكرتونية خا�شة بالطلبة اجلدد 
اجلامعة،  يف  بااللتحاق  الراغبني 
ح���ي���ث مي���ك���ن���ه���م االط���������الع على 
�شروط القبول والوثائق املطلوبة 
وال���ر����ش���وم ال��درا���ش��ي��ة واإج������راءات 
والتوا�شل  وك����ذل����ك  ال���ت���ق���دمي، 
والت�شجيل  ال���ق���ب���ول  وح�����دة  م���ع 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  خم��ت��ل��ف  ع���رب 

االإلكرتوين. 
العني  ج���ام���ع���ة  خ�����ش�����ش��ت  وق������د 
الدرا�شية  املنح  من  متنوعة  باقة 

الدرا�شي االأول خلريجي الثانوية 
معدالت  على  احلا�شلون  العامة 
%90 فما فوق. و%40 للطلبة 
واملتفوقني  اجلامعة  يف  الدار�شني 
قد  ي��ك��ون��وا  اأن  �شريطة  اأك��ادمي��ي��اً 
���ش��اع��ة م��ع��ت��م��دة كحد   15 اأمت����وا 
اأدنى يف الف�شل الدرا�شي االأول اأو 
الثاين ومبعدل ف�شلي ال يقل عن 
منح  يتم  فيما   .4.0 م��ن   3.6
االأن�شطة  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
الالمنهجية منحة لف�شل درا�شي 
الدرا�شية  املنح  ت�شمل  كما  واح��د. 
كل من االأخ��وة واالأق���ارب، فاقدوا 
املعيل، واأبناء العاملني يف اجلامعة 
ب���ن�������ش���ب خم���ت���ل���ف���ة. كما  وذل��������ك 

اجلاري،  اأغ�شط�ض  من   29 يف  به 
الهيئة  اأع�����ش��اء  دوام  اأن  ح��ني  يف 

-2021 امل����ق����ب����ل  االأك��������ادمي��������ي 
الدرا�شة  �شتنطلق  الذي   ،2022

22 من  ���ش��ي��ب��داأ يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
ال�شهر نف�شه. 

يف ور�صة تدريبية نظمها ملعلمي �لإمار�ت �لوطنية و�ملدر�صة �لإ�صبانية

االأر�صيف الوطني يرثي ثقافة املعلمني اجلدد بتاريخ االإمارات وتراثها
•• ابوظبي-الفجر:

وعي  درج��ة  رفع  بهدف  افرتا�شية  تدريبية  ور�شة  الوطني  االأر�شيف  نظم 
االإ�شبانية  واملدر�شة  الوطنية  االإم��ارات  املعلمني اجل��دد يف كل من مدار�ض 
ت�شهم  التي  وع��ادات��ه  وت��راث��ه  العريق  االإم����ارات  جمتمع  وثقافة  بتاريخ   -
برت�شيخ الهوية الوطنية، وتعزز الوالء واالنتماء لدى اأجيال الطلبة، وذلك 

ما يقّرب امل�شافة بني الطلبة وذويهم ومعلميهم.
وقد اهتمت الور�شة -التي نظمها االأر�شيف الوطني عرب تقنيات التوا�شل 
بالقيم   - اجل��دد  االإداري  اجلهاز  وموظفي  املعلمني  بتعريف  التفاعلية- 
تراثها،  املتحدة ومن  العربية  االإم��ارات  دولة  تاريخ  امل�شتمدة من  الوطنية 
وبتعزيز خرباتهم مباآثر املجتمع االإماراتي التي يتوجب غر�شها يف نفو�ض 

الطلبة.
وبناء  اال�شرتاتيجية،  ال�شراكة  على  ت��اأك��ي��داً  ج��اءت  -ال��ت��ي  الور�شة  حفلت 
ب��ني االأر���ش��ي��ف الوطني وم��دار���ض االإم���ارات  امل��ربم��ة  على م��ذك��رة التفاهم 
الوطنية - بفعاليات ُتعنى مبئوية االإمارات، وتربز قوة دولة االحتاد، ودور 
مرحلة  ك��ل  تتويج  يف  اأ�شهم  ال��ذي  الفعال  التخطيط  يف  املوؤ�ش�شني  االآب���اء 
على  واملتكاملة  ال�شاملة  والنه�شة  التطوير  اإىل  اأدت  واإب��داع��ات  بابتكاراٍت 
املا�شية، ومن هذه الروؤية ت�شتكمل »مئوية االإمارات  مدار اخلم�شني عاماً 

2071« م�شار الريادة واال�شتدامة يف اخلم�شة عقود القادمة.

ال��وط��ن��ي يف  االأر���ش��ي��ف  بها  ال��ت��ي يحتفظ  لل�شور  ال��ور���ش��ة مبعر�ض  ب���داأت 
اأر�شيفاته اخلا�شة بال�شور، وقد اأظهرت ال�شور مدى االهتمام الذي لقيه 
اأي��ادي ال�شيخ زاي��د بن �شلطان اآل نهيان –  التعليم يف دول��ة االإم��ارات على 
طيب اهلل ثراه- واإخوانه االآباء املوؤ�ش�شني، واملتابعة التي حظيت بها م�شرية 
التعليم املتطورة بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة يف ع�شرنا احلايل- مت عر�ض 
يف  التعليم  تطور  بدايات  ق�شة  ير�شد  اأمة"  "بناء  بعنوان:  وثائقي  فيلم 

االإمارات، واالإجنازات التي �شهدها هذا امليدان يف زمن قيا�شي.
الوطني  االأر�شيف  يف  البحوث  م�شت�شار  باخلري  عائ�شة  الدكتورة  وقدمت 
فيها  وثقافتها" تطرقت  االإم��ارات  دولة  "تاريخ  بعنوان:  حما�شرة مكثفة 
وتطورها  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ن�شوء  ت��اري��خ  يف  حمطات  اإىل 
وازدهارها، واأبرز رموزها كالعلم والن�شيد الوطني، ثم اأ�شهبت يف احلديث 
عن رحلة التعليم يف االإمارات، والتي بداأت من الكتاتيب وو�شلت اإىل التعليم 
الذكي، ودور املجتمع االإماراتي يف حركة التعليم، و ما قدمه جتار اللوؤلوؤ 
اأن فعل اخلري  اأبناء املجتمع يف دعم التعليم وتطويره، حتى  وغريهم من 
كان جزءاً من الثقافة االإماراتية، ثم التعليم �شبه النظامي وتاله التعليم 
املدار�ض النظامية وتدري�ض  ال�شقيقة يف بناء  النظامي، ودور دولة الكويت 

املنهج الكويتي فيها.
و�شلطت ال�شوء على الدور الكبري للباين واملوؤ�ش�ض املغفور له -باإذن اهلل- 
بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  ودور  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

املناهج  اعتماد  التعليم، وكيف مت  االإم���ارات( -حفظها اهلل- يف توطني  )اأم 
االإماراتية التي تعرّب عن هوية الوطن، وحتدثت الور�شة عن دوره – رحمه 
اهلل- يف متكني املراأة، واإر�شاده لها باأن تتلقى كل علم يقود اإىل عمل، ليكون 
لها دورها الفعال يف املجتمع، وتوجيهات ال�شيخ زايد، ومتابعة �شمو ال�شيخة 
واق���ت���دار يف خمتلف ميادين  بثقة  ت��دخ��ل  امل����راأة  ال��ت��ي جعلت  ه��ي  ف��اط��م��ة 

العمل.
واهتمت املحا�شرة بتاأ�شيل فعل اخلري عند االأطفال يف االإمارات، وهذا جزء 
من امل��وروث ال�شعبي حيث كان االآب��اء واالأج��داد يربون االأبناء على مبادئ 
الكرم والفزعة، واإغاثة االآخرين، وتكرمي املراأة والتوازن بني اجلن�شني يف 

املجل�ض الوطني االحتادي.
الذكي،  التعليم  اإىل  املرحلة  االإم��ارات يف هذه  اأن و�شول دولة  اإىل  واأ�شارت 
التعليم وغريها على الذكاء اال�شطناعي والعلوم  وفتحت االأبواب مليادين 
االإبداع  وحتفيز  الذكية،  العقول  ا�شتقطاب  ذل��ك  �شاحب  فقد  احلديثة، 
واالبتكار، ودخول ع�شر الف�شاء، وعند االإمارات اال�شتعداد التام للخم�شني 
جعلتها  وقد  وا�شرتاتيجياتها،  اأهدافها  القيادة  ر�شمت  التي  القادمة  عاماً 
ا�شتمراراً للخم�شني عاماً املا�شية التي كان ال�شيخ زايد قد ر�شمها وخطط 

لها.
واأيدت الدكتورة عائ�شة باخلري ما جاء بالور�شة من اأفكار ببع�ض الق�ش�ض 
ال�شيخ زايد م�شتدامة، ونهجه م�شتمر، وال تزال روؤاه  اأن قيادة  التي توؤكد 

باالإن�شانية  نهجه  ات�شم  فقد  ح��ا���ش��رن��ا،  يف  تتج�شد  ع�شره  �شبقت  ال��ت��ي 
والت�شامح، واالأمن واالأمان، واحتواء االآخر والكثري من القيم التي ال تزال 

االإمارات تفخر بها.
اأروقة  يف  اف��رتا���ش��ي��ة  ج���والت  يف  امل�����ش��ارك��ني  جمهور  ال��ور���ش��ة  وا�شطحبت 
واخلدمات  املرافق  وهذه  وخدماته،  مبرافقه  للتعريف  الوطني  االأر�شيف 
التاريخية؛  ال�شجالت والوثائق  امل�شتفيدين مبا فيها من  متاحة جلمهور 
وبداأت اجلوالت باالأر�شيف الرقمي للخليج العربي AGDA، والذي يعّد 
م�شدراً مهماً ملا يقدمه من الوثائق ذات القيمة التاريخية املتعلقة بدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي، ما جعله رافداً 
دعم  اإط��ار  يف  نوعها،  من  الفريدة  والوثائق  ال��ن��ادرة  املعلومات  رواف��د  من 

وتطوير الوعي الكايف بتاريخ املنطقة.
ب��ن �شلطان مبقر  زاي���د  ال�شيخ  ق��اع��ة  وا���ش��ت��م��رت اجل��ول��ة االف��رتا���ش��ي��ة يف 
تاريخ  الزائر على جوانب من  التي يطّل منها  النافذة  الوطني،  االأر�شيف 
االإمارات، ومنها اإىل مكتبة االإمارات، وهي جزٌء مهٌم من الربنامج العلمي 
والبحثي لالأر�شيف الوطني؛ اإذ تتيح للباحثني والدار�شني وطاّلب املعرفة 
تاريخ  التي تغطي  الغنية واملتخ�ش�شة  خدمات اال�شتفادة من جمموعاتها 
االإمارات ومنطقة اخلليج مبختلف اأوعيتها الورقية واالإلكرتونية، واكتملت 
اجلولة بقاعة اإ�شعاد املتعاملني التي ترفد الباحثني مبا يطلبونه من وثائق 

تاريخية من االأر�شيف الوطني.

فريق »ال ت�صلون هم« التطوعي ينظم دورة تدريبية 
يف االإ�صعافات االأولية مب�صاركة 40 متطوعًا

•• اأبوظبي-الفجر:

االإ�شعافات  يف  تدريبية  دورة  م��وؤخ��راً،  التطوعي  هم  ت�شًلون  ال  فريق  نّظم 
 40 اأب��وظ��ب��ي ، وذل���ك بح�شور وم�����ش��ارك��ة  اأي���ام يف مدينة   3 االأول��ي��ة مل��دة 

متطوعاً من املواطنني واملواطنات.
و قام ال�شيد م�شعود احلو�شني من فريق �شاند التطوعي باإلقاء حما�شرات 
يف طرق االإ�شعافات االأولية، وذلك بح�شور ال�شيد �شعود الهطايل، و�شهدت 
الدورة تفاعاًل كبرياً من قبل امل�شاركني الذين تعرفوا على طرق االإ�شعاف 
االأولية. وقام الدكتور مبارك حمد العامري رئي�ض جمل�ض اإدارة فريق ال 
امل�شاركني،  على  واجلوائز  التقدير  �شهادات  بتوزيع  التطوعي  هم  ت�شًلون 

بح�شور عدد من القائمني على الفريق.

مفاجاآت �صيف دبي تقدم تخفي�صات 
مبنا�صبة العودة اإىل املدار�س

•• دبي-وام:

املتاجر تخفي�شات  املميزة مع تقدمي  توا�شل مفاجاآت �شيف دبي تقدمي عرو�شها 
كربى واملزيد من العرو�ض القيمة على جميع امل�شتلزمات املدر�شية مبا فيها املالب�ض 
يتيح  ما  املدار�ض" وهو  اإىل  العودة  "مو�شم  مبنا�شبة  وذلك  االإلكرتونية  واالأجهزة 
"مفاجاآت �شيف دبي" -  . وت�شاهم  باأ�شعار خمف�شة  للعائالت �شراء ما يحتاجونه 
التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة ال�شياحة والت�شويق 
التجاري بدبي - من خالل العرو�ض الرتويجية ال�شنوية ملو�شم العودة اإىل املدار�ض 
يف تعزيز مكانة االإمارة كوجهة رائدة للت�شوق وال�شياحة واأي�شا اآمنة ترحب بجميع 
الزوار . وتلتزم جميع الوجهات واملتاجر ومراكز الت�شوق امل�شاركة باإجراءات ال�شحة 

وال�شالمة مبا يف ذلك التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات يف جميع االأوقات .
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اأخبـار الإمـارات

•• مابوتو-وام:

�شفري  القحطاين  �شهيل  العزيز  عبد  اإبراهيم  خالد  �شعادة  التقى 
معايل  موزمبيق،  جمهورية  ل��دى  للدولة  ومفو�ض  ال��ع��ادة  ف��وق 
العميقة  وامل��ي��اه  البحر  وزي��رة  ماييتا  �شريف  فاطمة  دي  اأغو�شتا 
اأوجه  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت  ال����وزارة،  مقر  يف  وذل��ك  وامل�شايد، 
االهتمام  ذات  املجاالت  االإم���ارات وموزمبيق يف  دول��ة  التعاون بني 

امل�شرتك.
دولة  تربط  التي  الوطيدة  العالقات  اأهمية  ال�شفري  �شعادة  واأك��د 
البلدين يف  ب��ني  ال��واع��دة  ال��ت��ع��اون  االإم����ارات وموزمبيق، وف��ر���ض 

املجاالت البحرية.

ورحب �شعادته مب�شاركة وزارة البحر واملياه العميقة وامل�شايد يف 
لعر�ض  تعد فر�شة  امل�شاركة  اأن هذه  دبي، معتربا   2020 اإك�شبو 

منتجات موزمبيق لالأ�شواق العاملية وجذب اال�شتثمارات.
من جهتها اأعربت معايل اأغو�شتا دي فاطمة �شريف ماييتا عن رغبة 
الوزارة يف اال�شتفادة من خربات دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت 
ال�شمكية، م�شرية  ال��روة  ال��وزارة خا�شة يف جمال  التي تعنى بها 
اإىل ا�شتعدادات الوزارة بالتن�شيق مع القطاع اخلا�ض للم�شاركة يف 
الروة  جمال  يف  موزمبيق  اإمكانات  لعر�ض  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
البحرية، كما وجهت معاليها الدعوة ل�شعادة ال�شفري للم�شاركة يف 
الدورة الثانية الآلية االقت�شاد االأزرق والتي ت�شت�شيفها موزمبيق 

يف �شهر نوفمرب 2021.

�صفري الدولة يبحث مع وزيرة البحر واملياه املوزمبيقية اأوجه التعاون بني البلدين
•• ال�شارقة -الفجر:

التاأهيلية  براجمها  �شل�شلة  لتنفيذ  بال�شارقة  الب�شرية  املوارد  دائرة  ت�شتعد 
عن  الباحثني  �شريحة  ت�شتهدف  والتي  املقبل  �شبتمرب  ل�شهر  االإلكرتونية 
املوارد  دائ���رة  نظام  امل��درج��ني يف  العلمية  امل��وؤه��الت  م��ن حملة جميع  عمل 
ال�شارقة واملنطقة  الب�شرية بال�شارقة، من جميع مدن ومناطق االإم��ارة يف 
بنظام  التاأهيلية  ال��ربام��ج  ال��دائ��رة  وتعقد  ال�شرقية.  واملنطقة  الو�شطى 
»التدريب عن بعد« با�شتخدام برنامجMicrosoft Teams   وتتنوع 

برامج �شبتمرب لت�شمل العديد من املوا�شيع ، اأبرزها :  
واالإب��داع يف  املحا�شبية،  االأخطاء  التعامل مع  ومهارات  الت�شويات اجلردية 
خدمة العمالء وفن االإتيكيت، وقوة الكلمة وتاأثريها يف العالقات، و�شناعة 
النجاح، وبروتوكوالت العمل واالإتيكيت املهني، ومهارات التعامل مع و�شائل 

واالأمناط  االإبداعية،  الطاقات  وحتفيز  االأع��م��ال  ب���اإدارة  والتميز  االإع���الم، 
العقل  واإدارة  ذات���ك،  وح��ف��ز  االإن�����ش��ان��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  يف  واأث��ره��ا  ال�شخ�شية 
وا�شرتاتيجيات النجاح، والتخطيط للم�شتقبل الوظيفي، واالبداع والتميز 
وبناء  والتخطيط،  التنظيم  يف  االب��ت��ك��اري  واالإب����داع  امل��را���ش��الت،  كتابة  يف 
العالقات واخلجل االجتماعي، والربجمة اللغوية الع�شبية، ولغة احلوار، 
وكن ريادياً، والتفكري اال�شرتاتيجي وتخطيط االأعمال، وبرنامج التوجيه 

الوظيفي لنظام املقابالت الوظيفية الذي �شيعقد على ثالث جمموعات. 
وتعد الربامج التاأهيلية للباحثني عن عمل اإحدى جهود الدائرة امل�شتدامة 
لتطبيق نهج اإمارة ال�شارقة وحكومتها الر�شيدة يف تنمية وا�شتثمار العن�شر 
التنمية،  لتلبية متطلبات  املتاحة  املوارد والطاقات  الب�شري. وتوجيه كافة 
الوطنية  ال��ك��وادر  ل�شخ  ال�شباب،  جيل  وخ���ربات  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  وتعزيز 

املتمكنة، عالية احلرفية ل�شوق العمل.

موارد ال�صارقة تعلن عن براجمها التاأهيلية االإلكرتونية ل�صهر �صبتمرب للباحثني عن عمل

�صمن �ملخيم �ل�صيفي 2021

املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب حتاور ال�صباب حول املواطنة االإيجابية وجودة احلياة الرقمية

ب�شتى  الوطن  وخدمة  االإيجابية، 
الطرق والو�شائل؛ حيث راأى عدد 
اأن املواطنة  امل�شاركني  من ال�شباب 
االإي���ج���اب���ي���ة ت��ع��ن��ي ح���ب ال���وط���ن، 
ل��ه وال��ق��ي��ام باالأفعال  واالإخ��ال���ض 
التي حتقق اخل�شائ�ض التي متتاز 
مثل  االإم���ارات���ي���ة،  ال�شخ�شية  ب��ه��ا 
والت�شامح،  اخلري،  وحب  التعاون، 
وال����ع����ط����اء ل���ل���وط���ن واالج����ت����ه����اد، 
واإت���ق���ان ال��ع��م��ل، م��ن اأج���ل حتقيق 
روؤي������ة ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة خالل 

االأعوام اخلم�شني املقبلة".
ال�شباب  م���ع  م��ع��ال��ي��ه��ا  ون��اق�����ش��ت 
م����ا حت���ق���ق م����ن اإجن����������ازات خالل 
عمر  من  املا�شية  عاماً  اخلم�شني 
ال���دول���ة وال���ت���ي ج��ع��ل��ت االإم������ارات 
حم��ط اأن��ظ��ار ال��ع��امل، اب��ت��داء من 

املزروعي، خالل اجلل�شة احلوارية 
"ال�شباب  ب��ع��ن��وان  االف���رتا����ش���ي���ة 
"�شباب  اإن  االإيجابية"  وامل��واط��ن��ة 
االأ�شا�شي،  امل������ورد  ه���م  االإم��������ارات 
بهم،  ت�شتثمر  الر�شيدة  وقيادتنا 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  نحو  وتدفعهم 
والنجاح ليكونوا دوماً يف املقدمة، 
ول��ي�����ش��ه��م��وا يف ت��ع��زي��ز االإجن�����ازات 
التنمية  م�������ش���رية  يف  وامل�������ش���ارك���ة 
ال�شاملة، فنموذج االهتمام بال�شباب 
يف االإمارات هو منوذج ُمتميز قائم 
ب��االإن�����ش��ان قبل كل  على االه��ت��م��ام 
اأ�شا�ض  ه���و  االإن�������ش���ان  الأن  ����ش���يء  
معاليها،  واأ����ش���اف���ت  االإجناز". 
خالل اجلل�شة التي �شجل بها اأكر 
من 250 �شاب و�شابة من خمتلف 
اإمارات الدولة، اأن "دولة االإمارات 

"نحن  معاليها:  م�شيفة   ،19 –
ال��ت��ع��ايف، وناأمل  ال��ي��وم يف م��رح��ل��ة 
ب��ت�����ش��اف��ر اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة يف 
فر�شت  التي  املرحلة  هذه  تخطي 
واقعاً جديداً يف التعامل مع العامل 
االفرتا�شي، فنحن اليوم نتوا�شل 
العامل  هذا  خالل  بعد" من  "عن 
جائحة  قبل  كنا  كما  االفرتا�شي، 
ومرتابطني  متما�شكني  ك���ورون���ا 

عن قرب".
تزايد  "مع  م���ع���ال���ي���ه���ا:  وق����ال����ت 
اع��ت��م��ادن��ا ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
احلياة والتعليم والعمل والت�شويق 
ف���اإن حياتنا  امل��ت��ن��وع��ة  واخل���دم���ات 
الواقعية اليومية لها بعد خمتلف 
وهو بعد رقمي؛ فاملجتمع الرقمي 
ه���و ذات����ه امل��ج��ت��م��ع ال��واق��ع��ي لكن 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل؛ ح��ي��ث ���ش��ارك��ت معايل 
وزيرة  امل��زروع��ي،  �شهيل  بنت  �شما 
دولة ل�شوؤون ال�شباب، ونائب رئي�ض 
جل�شة  يف  ال��ع��رب��ي،  ال�شباب  مركز 
نقا�شية بعنوان "ال�شباب واملواطنة 
معايل  �شاركت  فيما  االإيجابية"، 
تنمية  وزي�������رة  ب���وح���م���ي���د،  ح�����ش��ة 
بعنوان  اأخ���رى  جل�شة  يف  املجتمع 
واملجتمع  ال����واق����ع����ي  "املجتمع 
�شمن  واحد"،  ع��امل  االف��رتا���ش��ي 
املخيم ال�شيفي الذي ي�شتمل على 
ب��رن��اجم��اً، ون�شاطاً   80 اأك��ر م��ن 
ال�شباب،  ق��درات  لتطوير  تفاعلياً 

ورفع وعيهم.

�ل�صباب و�ملو�طنة �لإيجابية
ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  وق���ال���ت م���ع���ايل 

االإجن���ازات التي حتققت يف جمال 
الف�شاء، وجماالت الطاقة البديلة 
وتطوير قدرات واإمكانيات ال�شباب 
وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع وغ����ريه����ا من 
املجاالت التي متيزت بها االإمارات، 
لها مكانة عاملية  واأ�شبحت حتجز 

مرموقة من خاللها.

و�ملجتمع  �ل��و�ق��ع��ي  �ملجتمع 
�لفرت��صي

وحتدثت معايل ح�شة بنت عي�شى 
بوحميد، وزي��رة تنمية املجتمع يف 
جل�شة "املجتمع الواقعي واملجتمع 
عن   واحد"،  ع����امل  االف���رتا����ش���ي 
اأه��م��ي��ة ال��ع��امل ال��رق��م��ي ال��ي��وم يف 
تعزيز جهود بناء االإن�شان، ال �شيما 
يف ظ���ل  ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة كوفيد 

لتطوير  ع��ظ��ي��م��ة  ف���ر����ش���اً  ت���وف���ر 
وهم  واإمكانياتهم،  ال�شباب  قدرات 
باملقابل يجب اأن يتحلوا باملواطنة 
حر�شهم  تعني  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة، 
ابتداء  للوطن،  يقدمون  م��ا  على 
درا�شته،  يف  املجتهد  الطالب  م��ن 
بعمله،  يلتزم  الذي  املوظف  وحتى 
واأوق�����ات دوام����ه ال��ر���ش��م��ي، ف�شاًل 
ع���ن امل�������ش���وؤول ال����ذي ي��ق��وم بدعم 
ال��ع��ام��ل��ني م��ع��ه م���ن اأج����ل حتقيق 
اأف�شل االإجنازات، واأف�شل النتائج 
م�شلحة  يف  جميعها  ت�شب  ال��ت��ي 

الوطن".
ح���وارات  اإىل  معاليها  وا���ش��ت��م��ع��ت 
واأ�شئلة من ال�شباب امل�شاركني، حول 
التي  االإيجابية  املواطنة  مفاهيم 
االأفعال  ممار�شة  بال�شرورة  تعني 

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار اإثراء النقا�شات واحلوارات 
الق�شايا واملبادرات  ال�شبابية حول 
التي تهمهم ال �شيما مع  الوطنية 
قرب االحتفال بالذكرى اخلم�شني 
نظمت  االإم�����ارات،  دول���ة  لتاأ�شي�ض 
عدداً  لل�شباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة 
م���ن اجل��ل�����ش��ات احل����واري����ة �شمن 
"املخيم ال�شيفي 2021"، والذي 
وال�شباب،  الثقافة  وزارة  اأطلقته 
الوزراء  من  ع��دد  مب�شاركة  وذل��ك 
وامل�شوؤولني واملخت�شني من خمتلف 
مو�شوعات  ت���ن���اول���ت  امل�����ج�����االت، 
امل�شتقبل  با�شت�شراف  تتعلق  مهمة 
خالل اخلم�شني عاماً املقبلة، ودور 
ال�شباب يف خدمة الوطن، وكيفية 
وقدراتهم،  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ت��ط��وي��ر 
بكل  ال���وط���ن  ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة 
م�شتفيدين  واإي���ج���اب���ي���ة،  ط���اق���ة 
م��ن ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي تقدمه 
خمتلف  يف  الر�شيدة  القيادة  لهم 

املجاالت.
التفاعلية"  "اجلل�شات  وت�شمنت 
ح�������وارات ُم��ع��م��ق��ة وم��ل��ه��م��ة حول 
وكيفية  املجتمع،  يف  ال�شباب  دور 
تعزيز هذا الدور، وما هي الفر�ض 
املتاحة اأمامهم، وكيفية اال�شتفادة 
امل�شتقبل  ن��ح��و  واالن���ط���الق  م��ن��ه��ا 
من  املقبلة  عاماً  اخلم�شني  خ��الل 
اأجل حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة 
���ش��ي��م��ا يف ظل  ال  امل����ئ����وي����ة،  ن���ح���و 
الدعم الكبري الذي توليه القيادة 
ل��ه��م، ح��ت��ى ت��ك��ون دول���ة االإم�����ارات 
دول  اأف�شل  من  واح��دة  م�شتقباًل 

العامل يف كافة املجاالت.
كما تناولت اجلل�شات احلديث عن 
ومدى  اليوم،  االفرتا�شي  الواقع 
وكيفية  امل��ج��ت��م��ع،  ع��ل��ى  ت����اأث����ريه 
ال�شباب  وا�شتثمار  معه،  التعامل 
وكيفية  وق���درات���ه���م،  ل��ط��اق��ات��ه��م 
بناء  يف  الرقمية  املن�شات  ا�شتثمار 

اأن��ن��ا نعي�ض فيه م��ن خلف  ال��ف��ارق 
ال�شا�شات ما يجعله اأ�شهل ملجموعة 
من النا�ض على اختالف حاجاتهم 
وقدراتهم، خ�شو�شاً يف ظل العامل 
اليوم،  فيه  نعي�ض  ال���ذي  املت�شارع 
التوا�شل  ع��دم  يعني  ال  ذل��ك  لكن 
اجتماعية  �شمة  يعد  الذي  املبا�شر 

جتمعنا وال ميكن التخلي عنا".
بنت عي�شى  واأ���ش��ارت معايل ح�شة 
التي  اجل��ل�����ش��ة  خ�����الل  ب��وح��م��ي��د 
اإىل  و�شابة  �شابة   200 بها  �شارك 
لتعزيز  امل��ع��رف��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  م���ب���ادرة 
التي  ال���رق���م���ي���ة،  احل����ي����اة  ج������ودة 
لقيم  وم��ي��ث��اق��اً  ت���ع���ه���داً  ت��ت�����ش��م��ن 
الرقمية  امل���واط���ن���ة  و����ش���ل���وك���ي���ات 
معاليها  ودع�������ت  واالإي����ج����اب����ي����ة، 
امل�شاركني يف اجلل�شة احلوارية اإىل 
به  وااللتزام  التعهد  على  التوقيع 
من اأجل تعزيز التما�شك االأ�شري، 
والتالحم املجتمعي، وتعزيز جودة 
احلياة الرقمية يف جمتمعنا �شمن 
اإط�����ار وط���ن���ي م�������ش���وؤول ي���ع���زز من 
روؤية القيادة الر�شيدة يف م�شتقبل 
املئوية  ن���ح���و  ل���دول���ت���ن���ا  م�������ش���رق 
املقبلة،  ع���ام���اً  اخل��م�����ش��ني  خ����الل 
ق���درات جميع  م��ن خ��الل تطوير 
الرقمي،  املجال  يف  املجتمع  اأف��راد 
العامل  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  وح��م��اي��ة 
مبا�شرة  مبتابعة  وذل��ك  ال��رق��م��ي، 

من قيادتنا الر�شيدة". 
مناق�شات  اإىل  معاليها  وا�شتمعت 
يوؤديه  ال��ذي  ال���دور  ح��ول  ال�شباب 
طرح  يف  اليوم  االفرتا�شي  العامل 
تهمهم،  ال��ت��ي  الق�شايا  ومناق�شة 
ظل  يف  الرقمية  املن�شات  واأهمية 
والتي  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  ظ�����روف 
ا�شتغالل  واإث����راء  دع��م  لهم  ميكن 
ب�شكل  ال�شيف  ف�شل  يف  اأوق��ات��ه��م 
الق�شايا  كافة  ومناق�شة  اإيجابي، 
واملو�شوعات التي تهمهم، وكذلك 
حتى  التنموية  الوطنية  امل��ب��ادرات 

ي�شتفيدوا منها.

والنجاح التقدم  من  املزيد  نحو  وتدفعهم  بهم  ت�صتثمر  الر�صيدة  وقيادتنا  االأ�صا�صي  املورد  هم  االإمارات  �صباب  املزروعي:  • �صما 
م�صرق  م�صتقبل  يف  القيادة  روؤية  يعزز  م�صوؤول  وطني  اإطار  �صمن  ياأتي  جمتمعنا  يف  الرقمية  احلياة  جودة  تعزيز  بوحميد:  • ح�صة 

لدولتنا نحو املئوية االأوىل للدولة خالل اخلم�صني عامًا املقبلة

ع�صو جلنة حتكيم جائزة �ل�صارقة لالت�صال �حلكومي ومدير عام قنو�ت �إم بي �صي 

علي جابر: االإعالم قادر على اإثارة احلروب وتثبيت ال�صالم
•• ال�شارقة -الفجر:

ع�����ش��و جل��ن��ة حت��ك��ي��م جائزة  اأك�����د 
احلكومي،  ل���الت�������ش���ال  ال�������ش���ارق���ة 
�شعادة علي جابر، مدير عام قنوات 
اإم بي �شي، اأن االإعالم و�شيلة فّعالة 
جداً يف التاأثري على املجتمعات، وله 
النا�ض،  ت��غ��ي��ري ح��ي��اة  ال���ق���درة ع��ل��ى 
ال�شالم،  وتثبيت  احل����روب  واإث�����ارة 
االإعالمية  ال�شناعة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
تتغرّي ب�شكل م�شطرد و�شريع اأكر 
اإعالمية  موؤ�ش�شة  واأي  غريها،  من 
�شيكون  ال���ت���ط���ور  ه�����ذا  ت����واك����ب  ال 

م�شريها الف�شل.  
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع جلنة 
لالت�شال  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  حتكيم 
احل���ك���وم���ي ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م االع�����الن 
ع���ن ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي��ه��ا خ����الل ثاين 
اأي���ام ال����دورة ال��ع��ا���ش��رة م��ن املنتدى 
التي  احل��ك��وم��ي  لالت�شال  ال���دويل 
-26 �شبتمرب  ال��ف��رتة  خ��الل  تقام 
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التوا�شل  بو�شائل  مبا�شر،  ب�شكل 
ي��ق�����ش��ون عليها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي 
اأن هذه  اإىل  وق��ت��اً ط��وي��اًل، م�����ش��رياً 
خلق  يف  �شاهمت  اجلديدة  الو�شائل 
حالة وحدة لدى ال�شرائح ال�شبابية 
التي ال ننكر باأنها مهتّمة بالتوا�شل 
م������ع غ�����ريه�����ا ب����ا�����ش����ت����خ����دام ه����ذه 
خمتلف  على  املتاحة  التكنولوجية 
االأجهزة احلديثة. وقال مدير عام 
م�شافة  �شي:" هناك  ب��ي  اإم  ق��ن��وات 
كبرية بني الوطن العربي ومن�شات 
امل��ح��ت��وى ال��رتف��ي��ه��ي االأج��ن��ب��ي��ة، يف 
م�شاريع  عربياً  لدينا  ذات���ه  ال��وق��ت 
ت��ت�����ش��ارك ال��ف��ك��رة م��ع ت��ل��ك املن�شة 
مع  تتنا�شب  م�شامني  وت��ط��رح  ب��ل 
ما  وه��ذا  العربية  وثقافتنا  هويتنا 
االنت�شار  م���ن  م��زي��د  ع��ل��ى  ي�����ش��ّج��ع 
ات بّث حمتوى مرئي  واإيجاد من�شّ

عربية ناجحة. “

م�صاركات نوعية 
ال�شارقة  ج����ائ����زة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

ت�شلون هّم(  اأ�شهمت فيه حملة )ال 
ال�شيخ  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
يجب  باعتقادي  هي  التي  اأبوظبي، 
لها من  ملا  اجلامعات  ت��دّر���ض يف  اأن 
تخفيف  يف  ت��ت��ج��ل��ى  ع��ل��م��ي��ة  ق��ي��م��ة 

التوتر واإ�شناد املجتمع نف�شياً". 
البلد  ه��ي  االإم����ارات  دول��ة  وتابع": 
ا�شتطاع  ال���ذي  النموذجي  العربي 
القطاعات  ف��ت��ح  ب��ني  م��ا  ي��وّف��ق  اأن 
امل���وؤذي  احل���ّد  وتخفيف  واإغ��الق��ه��ا 

حيث  امل�شتقبل"،  تطلعات  املا�شي، 
را�شد  بن  كلية حممد  تناول عميد 
االأمريكية  اجل��ام��ع��ة  يف  ل���الإع���الم 
ب����دب����ي، احل����دي����ث ع����ن ج��م��ل��ة من 
بقدرة  ا�شتهلها  والق�شايا  امل��ح��اور 
اإدارتها  يف  االإم�����ارات  دول���ة  وري����ادة 
العاملي  وال���ن���م���وذج  ك���ورون���ا  الأزم�����ة 
بالتوا�شل  يتعّلق  مبا  قّدمته  ال��ذي 

مع اجلمهور. 

عامليًا  �صّباقة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
خالل جائحة كورونا

وقال: "يح�شب لدولة االإمارات اأنها 
العاملية  ال�شعيد  على  �شّباقة  كانت 
يتعّلق  مب���ا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ج��ان��ب  اإىل 
بالتوا�شل مع اجلمهور خالل فرتة 
جائحة كورونا، حيث ك�شفت معظم 
الدول عن م�شكالت لديها مبا يتعلق 
بهذا النوع من التوا�شل، لكن دولة 
االإمارات ا�شتطاعت وب�شكل فّعال اأن 
تخّفف من الهلع لدى املجتمع واأن 
ما  اللقاح، خا�شة  اأخ��ذ  على  ت�شّجع 

للجائحة على م�شتوى املجتمع". 

�لإعالمية  �ل�صخ�صية  معايري 
ذ�ت  �ملرئي  �ملحتوى  ومن�صات 

�لهوية �لعربية 
جائزة  حتكيم  جلنة  ع�شو  وتوقف 
عند  احلكومي  لالت�شال  ال�شارقة 
االإعالمية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  م��ع��اي��ري 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  واأث��ر 
على ال�شباب وامل�شاريع العربية مبا 
يتعّلق مبن�شات املحتوى املرئي عرب 
قال:" ال�شخ�شية  االإن��رتن��ت، حيث 
االإعالمّية الناجحة يجب اأن تتمّتع 
التعبري  على  وال��ق��درة  بالكاريزما 
الوقت  مت��ت��ل��ك  واأن  واال���ش��ت��ي��ع��اب 
والقدرة على التفاعل مع اجلمهور 
التي تتوّجه لهم، وهذا ي�شمن لها 
والتطور  وال��ن��ج��اح  اال���ش��ت��م��راري��ة 
والبحث  االج���ت���ه���اد  م��وا���ش��ل��ة  م���ع 
اإىل  ج��اب��ر  ع��ل��ي  ول��ف��ت  والتعّلم".  
التعاطي  اليوم ي�شتبدل  ال�شباب  اأن 
واملحيط  واالأه������ل  االأ����ش���دق���اء  م���ع 

وباك�شتان، ودولة الكويت، و�شوريا، 
امل���غ���رب���ي���ة،  وامل���م���ل���ك���ة  واالأردن، 

وغريها.

جلنة حتكيم ر�ئدة
اإىل  التحكيم اجلائزة  وت�شّم جلنة 
ك���اّلً م��ن �شعادة  ج��ان��ب علي ج��اب��ر 
عام  م��دي��ر  الري�شي  ج��الل  حممد 
وكالة اأنباء االإمارات، و�شعادة �شامي 
رئ��ي�����ض حت��ري��ر �شحيفة  ال��ري��ام��ي 
و���ش��ع��ادة �شهاب  ال���ي���وم،  االإم�������ارات 

ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ت��ل��ّق��ت 403 
ملفات للم�شاركة يف دورتها املقبلة، 
للمناف�شة  م��ل��ف��اً   212 ق��ب��ول  مت 
 38 م��ن��ه��ا  ال�14،  ف��ئ��ات��ه��ا  ���ش��م��ن 
ال�����ش��ارق��ة، و145  اإم���ارة  م��ن  ملفاً 
م��ل��ف��اً م���ن داخ�����ل دول�����ة االإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، و29 م��ل��ف��اً من 
خم���ت���ل���ف ال����ب����ل����دان ح�����ول ال���ع���امل 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  منها، 
وجمهورية  ال���ب���ح���ري���ن،  ومم��ل��ك��ة 
وال�شودان،  ولبنان،  العربية،  م�شر 

ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م��دي��ر  احل���م���ادي 
ح�شن  و�شعادة  )�شم�ض(،  ل��الإع��الم 
يعقوب املن�شوري اأمني عام جمل�ض 
علي  والدكتور  ل��الإع��الم،  ال�شارقة 
بديوان  م�����ش��ت�����ش��ار  ال��ل��وات��ي  ���ش��امل 
�شلطنة عمان،  ال�شلطاين،  البالط 
كتاب  موؤلف  ج��رار  ي�شار  والدكتور 
 ،"The Sheikh CEO"
رئي�ض  ن���ائ���ب  امل��ع��ي��ن��ي،  وف�����ش��ي��ل��ة 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ض 

االإماراتيني.

العامل يعانق ال�صحاب من اأر�س االإمارات
•• اأبوظبي -وام:

يت�شابق  �شاحر  ال�شحب يف منظر  االإم��ارات  دولة  ال�شاهقة يف  االأبنية  تعانق 
باتت  فتوغرافية  و�شور  فيديو  بلقطات  لتوثيقه  العامليني  امل�شورين  اأ�شهر 
االأكر انت�شارا واالأعلى م�شاهدة يف كافة و�شائل االإعالم وو�شائط التوا�شل 
االجتماعي.  ولطاملا كان الوقوف فوق الغيوم وال�شحب حلما راود الكثري من 
اإال ان هذا احللم بات واقعا حقيقيا يف  النا�ض ال�شيما يف مراحل الطفولة، 
االإمارات التي ت�شم ع�شرات ناطحات ال�شحاب التي تخرتق طوابقها العلوية 
من  جتري  وهي  م�شاهدتها  فر�شة  لقاطنيها  فتوفر  عليها  وت�شمو  الغيوم 

حتتهم ومن حولهم.

وتتوا�شل عملية ت�شييد ناطحات ال�شحاب يف دولة االإمارات دون توقف، ويف 
عام 2020 انتزعت االإم��ارات ودبي حتديدا املرتبة االأوىل عامليا يف ت�شييد 
ناطحات ال�شحاب خالل عام واحد بواقع 12 برجا جتاوز كل منها ارتفاع ال� 

ال�شاهقة. للمباين  العاملي  املجل�ض  لبيانات  طبقاً  وذلك  مرت،   200
العقارية«،  »اإع��م��ار  ال��ذي يتم تطويره من قبل �شركة  دب��ي  ب��رج خ��ور  ويعد 
بعد  �شيكون  حيث  ا�شتثنائياً  �شياحياً  معلماً  القاب�شة«،  »دب��ي  مع  بالتعاون 
اأطول برج يف العامل، و�شي�شم الربج �شرفات زجاجية دوارة  اإن�شائه  اكتمال 

لتقدم من خاللها اإطالالت بانورامية على اأفق دبي وحميطها.
واإىل جانب برج خليفة اأعلى بناء �شيده االإن�شان بارتفاع 828 مرتا، ت�شم 
االإمارات 5 اأبراج من بني اأطول 10 ناطحات �شحاب �شكنية يف العامل، وفقاً 

املتخ�ش�شة يف مظاهر  اأون��الي��ن«،  »بري�شتيج  اأعدته جملة  ال��ذي  للت�شنيف 
الرتف والرفاهية والعالمات التجارية الفاخرة نهاية العام املا�شي.

وت�شمل قائمة االأب��راج ال�شكنية كال من »برج االأم��رية« بارتفاع 413 مرتاً 
اإىل عام   2012 ع��ام  م��ن  ال��ع��امل  �شكني يف  ب��رج  اأط���ول  وال���ذي حمل لقب 
2015، و»اإيليت ريزيدن�ض« بارتفاع 380 مرتاً، وبرج »23 مارينا« بارتفاع 
اإىل  دبي،  يف  وجميعها  مرتاً   352 بارتفاع   - »ال�شعلة«  وبرج  مرتا،   392

جانب برج حممد بن را�شد اأطول مبنى يف اأبوظبي بارتفاع 381 مرتا.
وال تقت�شر قائمة ناطحات ال�شحاب يف االإمارات على االأبراج ال�شكنية حيث 
ت�شم االإمارات 7 من بني اأطول 12 فندقاً يف العامل يت�شدُرها فندق جيفورا 
 355 ب��ارت��ف��اع  356.3 م��رت، ويليه ج��ي دب��ل��ي��وم��اري��وت م��ارك��ي��ز  ب��ارت��ف��اع 

بارتفاع   SLS Dubai Hotel and Residences م��رتاً، فندق 
336 مرتاً، روتانا »روز ريحان« 333 مرتا، فندق برج العرب 321 مرتا، 

جمريا 309، ملينيوم بالزا 294 مرتاً.
وحتولت ناطحات ال�شحاب مبختلف ا�شكالها ال�شكنية او الفندقية وغريها 
املثال  �شبيل  وعلى  ال�شياحية،  الدولة  جاذبية  تعزيز  يف  اأ�شا�شي  عامل  اإىل 
ي�شنف برج خليفة يف دبي �شمن اأكر 10 مناطق جذب �شياحي على م�شتوى 
العامل. وجت�شد ناطحات ال�شحاب يف االإمارات باالإ�شافة اإىل قيمتها اجلمالية 
ق�شة جناح عمرها 50 عاما اأكدت خاللها اأنها دولة عا�شقة للمراتب االأوىل 
يف كافة املجاالت، فالهدف كان واليزال حتقيق نه�شة ح�شارية �شاملة يعم 

نفعها وخريها على القا�شي والداين.
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•• اأبوظبي - وام: 

اأط��ل��ق��ت وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ام�����ض وب��ال��ت��ع��اون م��ع اأك��ادمي��ي��ة اأن����ور قرقا�ض 
الدبلوما�شية برنامج "�شناع التغيري"؛ الذي ي�شتهدف طلبة اجلامعات يف الدولة 
و املبتعثني، وهو عبارة عن �شل�شلة من الربامج التدريبية التخ�ش�شية الهادفة اإىل 

تنمية املهارات وتعزيز املعرفة.
وطالبة  طالباً  وي�شتمر الربنامج حتى 26 من اأغ�شط�ض اجلاري، وي�شتهدف 50 
التخ�ش�شات  من  العديد  يف  امللتحقني  املبتعثني،  و  الدولة  جامعات  خمتلف  من 
اجلامعية املختلفة مثل: الهند�شة، ال�شيا�شة، القانون، الطب، واملوارد الب�شرية، يف 
العقول  التغيري" اأبرز  "�شناع  البكالويو�ض واملاج�شتري. وت�شتهدف �شل�شة  درجتي 

ال�شابة من طلبة الدرا�شات العليا يف 6 جماالت تنموية حيوية ت�شكل ركيزة مهمة 
املعرفة احلالية لديهم يف  يف جناح روؤية االمارات 2071، حيث تركز على تنمية 
جماالت، التعليم، االقت�شاد وتنمية املجتمع، وت�شعى اإىل ت�شكيل م�شاراتهم املهنية 
التغيري" حيث  "�شناع  �شل�شة  من  حمطة  ثالث  الدبلوما�شية  وتعترب  م�شتقباًل. 
نفذت الوزارة يف يونيو 2020 برنامج يف جمال اال�شتدامة، ويف دي�شمرب 2020 

يف جمال التكنولوجيا مع �شركاء متخ�ش�شني يف املجال ذاته.
و�شيقدم املحا�شرات جمموعة من املتحدثني البارزين من وزارة الرتبية والتعليم 
واأكادميية اأنور قرقا�ض الدبلوما�شية، من بينهم �شعادة الدكتورة اآمنة ال�شام�شي، 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع الرعاية واالأن�شطة، يف وزارة الرتبية والتعليم، و�شعادة 
وزارة  يف  العامة،  والدبلوما�شية  الثقافية  لل�شوؤون  ال��وزي��ر  م�شاعد  غبا�ض  عمر 

اإ�شبانيا  الدولة لدى  �شفري  ال�شويدي  و�شعادة ماجد  الدويل،  والتعاون  اخلارجية 
والفاتيكان واأندورا، و�شعادة لودي امرباخت�ض، �شفري مملكة هوالندا لدى الدولة 
وغريهم من امل�شوؤولني واملتخ�ش�شني. وحتر�ض وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون 
مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني على تطوير مهارات ال�شباب وتو�شعة املعرفة لديهم، 
لتو�شيح  اجل��ام��ع��ات،  وطلبة  ال�شركاء  ب��ني  وت��وا���ش��ل  رب��ط  و�شيلة  ال��ربام��ج  وتعد 
من  امل�شتفيدين  للطلبة  موؤ�ش�شة  بكل  اخلا�شة  اال�شرتاتيجية  واالأه��داف  الروؤية 
الربنامج. و�شيتم طرح الربنامج افرتا�شياً حيث �شيتمكن الطلبة من خالل هذه 
الدورات التدريبية من التعرف على تاأثري واأهمية الدبلوما�شية يف خمتلف اجلهات 
الأملع  مهما  التغيري" داعما  "�شناع  �شل�شلة  وت�شكل  بالدولة.  واخلارجية  الداخلة 
العقول االإماراتية من ال�شباب اجلامعيني يف 6 تخ�ش�شات تتوافق ا�شرتاتيجياً مع 

خطط وروؤية االإمارات امل�شتقبلية، وتهدف الربامج التي ت�شمل التعليم واحلكومة 
االإماراتية  ال�شابة  امل��واه��ب  وتطوير  رعاية  اإىل  املجتمعي  والتما�شك  واالقت�شاد 
املتميزة نحو ال�شناعات الرئي�شية يف الدولة التي مت ت�شليط ال�شوء عليها كاأولوية 
والف�شاء،  ال�شحة،  ع��ل��وم  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ئ��وي��ة،  ل��ل��ذك��رى  االأ�شا�شية  االأه����داف  يف 
القادة  م��ع  بالعمل  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ون  ويحظى  والتكنولوجيا،  واالب��ت��ك��ار، 
امل�شار. ويتيح  التاأ�شي�شية يف  املعرفة  بناء  ال�شلة يف  التخ�ش�شات ذات  وال�شركاء يف 
لتوعية  ور�شالتهم،  روؤيتهم،  بتقدمي  واملتخ�ش�شني  لل�شركاء  الفر�شة  الربنامج 
اأو  املوؤ�ش�شة  وتوجهات  امل�شتقبلية،  وامل��ب��ادرات  املخت�شة،  الن�شاطات  ح��ول  الطلبة 
ال�شركة، كما يزيد من وعي واإدراك الطلبة وي�شاعدهم يف فهم امل�شارات الوظيفية 

والتدريبية املتاحة يف ال�شاحة املهنية، وتعزيز مهاراتهم.

اإطالق برنامج �صناع التغيري لتنمية معارف طلبة اجلامعات يف تخ�ص�صات حيوية

•• ال�شارقة-وام:

اأهدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض 
االأعلى حاكم ال�شارقة جممع القراآن الكرمي يف ال�شارقة اأربعة خمطوطات نادرة 

مل�شاحف واأجزاء منها تعود اإىل فرتات قدمية ومتفاوتة.
مقتنيات  اإىل  ت�شاف  التي  القيمة  االأث��ري��ة  الكنوز  من  املخطوطات  ه��ذه  وتعد 
جممع القراآن الكرمي وتوفر للزائرين والباحثني االأكادمييني فر�شة االطالع 

عليها والتعرف على تاريخها والقيام بدرا�شات واأبحاث حولها.
الفرتة  الكرمي من  ال��ق��راآن  من  ج��داً  ن��ادرة  ن�شخة  االأول يف  املخطوط  ويتمثل 
االإخلانية ترجع اإىل القرن ال�شابع الهجري، ون�شبت هذه الن�شخة اإىل اخلطاط 
ال�شهري ياقوت امل�شتع�شمي، وُكتب املخطوط بحجم كبري بخط الثلث مع اإ�شافة 
زخارف مذهبة، كما ا�شتخدم الالزورد يف زخارف ال�شفحات، وو�شع يف الهام�ض 
وجوه القراءات الع�شر فر�شاً واأ�شوال، وو�شعت حتت الكلمات القراآنية معانيها 
لبع�ض  مي�شر  تف�شري  اأي�شاً  الهام�ض  اإىل  اأ�شيف  كما  الفار�شية،  اإىل  مرتجمة 

االآيات مرتجمة اإىل الفار�شية.
50 رقعة  واملخطوط الثاين فهو جزء نادر جداً من القراآن الكرمي مكون من 
ال��غ��ري منقوط  بالن�ض  امل��خ��ط��وط  كتب  وق��د  ال��ه��ج��ري،  ال��ث��اين  للقرن  وي��ع��ود 
ويحتوي عالمات االإعراب باملداد االأحمر على �شكل نقاط �شغرية م�شتديرة كما 
نادرة  رقاقة  الثالث يف  املخطوط  ويتمثل  االآي��ات.  بني  فوا�شل  على  يحتوي  ال 
مزدوجة من القراآن الكرمي كتبت على جلد الغزال تعود للفرتة العبا�شية تقدر 
الثالث الهجري وا�شتخدمت فيها  القرن  الثاين وبدايات  القرن  اأواخ��ر  ما بني 

بن  اخلليل  اعتمدها  والتي  العالمات  �شبقت  التي  القدمية  ال�شبط  عالمات 
اأحمد الفراهيدي. اأما املخطوط الرابع فيحوي كتابني االأول ن�شخة نادرة من 
منت ال�شاطبية يف القراءات ال�شبع امل�شمى "حرز االأماين ووجه التهاين" لالإمام 
القا�شم بن فرية بن خلف ال�شاطبي الرعيني، اأما الثاين ن�شخة نادرة من منت 
اأ�شنى املقا�شد يف علم ر�شم امل�شاحف" لالإمام القا�شم  اأتراب الق�شائد يف  "عقيلة 
هاتان  كتبت  وق��د  االأندل�شّي،  الرعينّي  ال�شاطبي  اأحمد  بن  خلف  بن  ه  ف��رُيّ بن 

املخطوطتان عام 780 هجرية وبداأت بلوحة مذهبة ومزخرفة بالالزورد.

•• اأبو ظبي- الفجر: 

وكالة  الف�شاء يف  القا�شم م�شت�شار علوم  اإبراهيم  �شعادة  ا�شتقبل 
�شفرية  كوينتانا  م.  هيا�شيلني  �شعادة  اأم�����ض  للف�شاء  االإم����ارات 
الفلبني لدى دولة االإم��ارات ووفد من وكالة الف�شاء الفلبينية، 
ال�شديقني يف قطاع  البلدين  التعاون بني  اآفاق  وبحث اجلانبان 

الف�شاء.
املجال  واخل���ربات يف  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  تعزيز  �شبل  اللقاء  وت��ن��اول 
الف�شائي  ال��ق��ط��اع  من��و  ت�شريع  �شالح  يف  ي�شب  مب��ا  الف�شائي 

والعلوم والتقنيات والتطبيقات املرتبطة به يف الدولتني.
للف�شاء  االإم��ارات  وكالة  ا�شت�شافه مقر  الذي  اللقاء  وياأتي هذا 

الر�شمية بني  العالقات  بدء  على  عاماً   47 م��رور  بالتزامن مع 
الدولتني.

للف�شاء  االإم���ارات  وكالة  "تويل  القا�شم:  اإبراهيم  �شعادة  وق��ال 
اهتماماً خا�شاً بالتعاون الدويل يف جمال الف�شاء، وخ�شو�شاً مع 
الدول ال�شديقة مثل الفلبني، يف ظل قيام البلدين بتنفيذ خطط 
يف  اال�شتثمارات  م��ن  امل��زي��د  �شخ  وحتفيز  القطاع  من��و  لت�شريع 
املجاالت املرتبطة به، وهو ما يخلق الكثري من الفر�ض للتعاون 

وم�شاركة املعارف واخلربات".
بني  امل��ت��ج��ّذرة  اال���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  "العالقات  واأ����ش���اف: 
امل�شرتك  واالل��ت��زام  التعاون  روح  على  مبنّية  والفلبني  االإم���ارات 
تو�شيع  اإىل  نتطلع  ونحن  اال�شتثمار.  وت�شجيع  املواهب  لتمكني 

االآفاق عرب برامج ف�شائّية م�شرتكة."
ومن جانبها، اأكدت �شعادة هيا�شيلني م. كوينتانا اأن دولة االإمارات 
ن�شط  ق��ط��اع ف�شائي  ب��ن��اء  م��ن  م��ع��دودة  ���ش��ن��وات  متكنت خ���الل 
و�شريع التطور والنمو، كما اأن لدى الفلبني قطاع ف�شائي حديث 
اأهمية تعزيز التعاون بني البلدين ال�شديقني يف  ومن هنا تنبع 
وق�ش�ض  واخل���ربات  امل��ع��ارف  تبادل  بهدف  احليوي  القطاع  ه��ذا 

النجاح.
جمال  يف  الفلبيني  االإم��ارات��ي  التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  اإن  وقالت 
الف�شاء يعد اأف�شل طريقة لالحتفال مبرور 47 عاماً على بدء 
مرحلة  بذلك  لتد�شنا  الدولتني  بني  املمتدة  الثنائية  العالقات 
جديدة من ال�شراكة اال�شرتتيجية التي تالم�ض اآفاقها الف�شاء. 

•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي رئي�شة االحتاد الدويل للنا�شرين 
املوؤ�ش�شة والرئي�شة التنفيذية ملجموعة "كلمات" عن تخ�شي�ض ريع الطبعة 
لدعم  للكتاب"  العاملية  "العا�شمة  بعنوان  �شدر  ال��ذي  كتابها  من  االأوىل 

م�شروع اإعادة بناء "مكتبة �شمري من�شور" يف قطاع غزة بفل�شطني.
جاء ذلك من خالل تغريدة على ح�شاب ال�شيخة بدور القا�شمي يف موقع 
"تويرت" اأعلنت فيه عن مبادرتها بدعم املكتبات واملوؤ�ش�شات الثقافية التي 
القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  �شكرت  حيث  املا�شي  مايو  غ��زة  قطاع  يف  ت�شررت 
قراء كتاب "العا�شمة العاملية للكتاب" واأ�شادت بدورهم يف دعم هذه املبادرة 

التي �شت�شتمر مع الطبعات امل�شتقبلية للكتاب.

من جانبه قال �شمري من�شور موؤ�ش�ض ومالك مكتبة �شمري من�شور : نقدر 
كثرياً كل من �شاهم بدعمنا الإعادة بناء املكتبة التي كانت و�شتبقى املتنف�ض 
بدور  ال�شيخة  بال�شكر  ونخ�ض  غزة  الأهل  والرتفيهي  واالأكادميي  العلمي 
القا�شمي املوؤ�ش�شة والرئي�شة التنفيذية ملجموعة كلمات حلر�شها على دعم 
قطاع الن�شر بكل اأوجهه كما ن�شكر كل من �شاهم يف اقتناء الطبعة االأوىل 
من كتاب "العا�شمة العاملية للكتاب" وكل من تربع للمكتبة من كل مكان 
فهذه املبادرة بثت االأمل يف احلراك االأدبي يف غزة واأهلها يف ظّل الظروف 
األف كتاب من   100 اأ�شفرت عن �شياع نحو  التي منر بها والتي  ال�شعبة 

مكتبتنا و باتت جميعها حتت الركام.
واأ�شاف من خالل هذا الدعم �شنكمل افتتاح املكتبة جديدة يف قطاع غزة 
عناوينهم  القتناء  يطمحون  الذين  الكتب  وع�ّشاق  رّواد  لن�شتقبل  قريباً 

االأجيال  تاأ�شي�ض  يف  الكتاب  بقوة  نوؤمن  الأننا  احلقول  خمتلف  يف  املف�شلة 
واملدن التي تعاين من ال�شراعات واحلروب للحفاظ على هوية املكان واأهله 
واآمل اأن نظل �شركاء يف �شناعة املعرفة وغر�ض قيمة الكتاب يف وعي املجتمع 
"العا�شمة  كتاب  و�شدر  لبالدنا.  اأجمل  م�شتقباًل  ونر�شم  ذاكرتنا  لنحمي 
"كلمات"  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  للن�شر،  "كلمات"  دار  ع��ن  للكتاب"  ال��ع��امل��ي��ة 
باللغتني العربية واالإجنليزية، ليّعرف االأجيال اجلديدة باملبادرة الدولية 
للعا�شمة العاملية للكتاب التي ت�شرف عليها منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
التي  الثقافية  العامل  مدن  على  "اليوني�شكو" واالط��الع  والثقافة  والعلم 
فازت بلقب العا�شمة العاملية للكتاب منذ انطالق املبادرة يف 2001 باأ�شلوب 
ق�ش�شي م�شوق حيث اأطلقت ال�شيخة بدور القا�شمي الكتاب يف مايو �شمن 

فعاليات الدورة ال�12 من "مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل".

•• اأبوظبي-وام:

ف��ري��دة احلو�شني  ال��دك��ت��ورة  اأك����دت 
القطاع  ع����ن  ال���ر����ش���م���ي  امل���ت���ح���دث 
ال�شحي يف الدولة اأن دولة االإمارات 
مت���ك���ن���ت خ������الل ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د-

التوازن  م��ف��ه��وم  تطبيق  م��ن   19
اال�شرتاتيجي يف خمتلف القطاعات 
املبذولة  الوطنية  لكل اجلهود  دعما 

الحتواء اجلائحة.
االإحاطة  خ���الل  احل��و���ش��ن��ي  وق��ال��ت 
حول  االإم���ارات  حلكومة  االإعالمية 
امل�شتجد  م�شتجدات فريو�ض كورونا 
تعاملت  ال��ت��ي  اال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  ه���ذه  اإن 
معها حكومة دولة االإمارات �شاهمت 
يف اإجناح املنظومة الوطنية ملواجهة 
التحديات الراهنة والتي تعمل وفق 
الدولة  تعتمدها  ودرا�شات  موؤ�شرات 

ل�شمان �شري عجلة احلياة.
واأعلنت عن بروتوكول ت�شغيل املن�شاآت 
ك��وف��ي��د- ج��ائ��ح��ة  اأث���ن���اء  التعليمية 

جمموعة  ي��ت�����ش��م��ن  وال�������ذي   19
م��ن االإر����ش���ادات وال�����ش��واب��ط املعنية 
بت�شغيل املن�شاآت التعليمية يف الدولة 
ومراكز  احل�����ش��ان��ات  ت�شمل  وال��ت��ي 
املدر�شي  والتعليم  االأط��ف��ال  رع��اي��ة 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
واخلا�ض  احلكومي  العايل  التعليم 
ومراكز التدريب واملعاهد يف خمتلف 

مناطق الدولة.
الربوتوكول  ت��ع��م��ي��م  اإىل  واأ�����ش����ارت 
يف  التعليمية  امل��ن�����ش��اآت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
الدولة وال��ذي ميكن االط��الع عليه 

واحل�شول على ن�شخته االإلكرتونية 
الرتبية  وزارة  م���وق���ع  خ����الل  م���ن 

والتعليم الر�شمي.
يو�شح  ال����ربوت����وك����ول  اإن  وق����ال����ت 
والوقائية  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات 
ك����اف����ة ال����ت����ي ����ش���ي���ت���م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�شمان  بهدف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
العودة االآمنة للطالب وكافة الكوادر 

العاملة يف القطاع التعليمي.
املن�شاآت  عملت  للربوتوكول  ووف��ق��ا 
خطة  اإع�����داد  ع��ل��ى  ك��اف��ة  التعليمية 
التعليمية"  امل���ن�������ش���اأة  "جاهزية 
مت�شمنة  ال���ط���ل���ب���ة  ال����ش���ت���ق���ب���ال 
اال�شرتاطات واالإجراءات االحرتازية 
املو�شى بها من قبل اجلهات ال�شحية 
مع اإلزام الطلبة والكوادر التعليمية 
اإق���رار  ع��ل��ى  بالتوقيع  واالأك��ادمي��ي��ة 
التعهد على احلالة ال�شحية والذي 
االإ�شابة  ب��ع��دم  االإق�����رار  ع��ل��ى  ين�ض 
خمالطة  اأو  كوفيد19-  مب��ر���ض 

�شخ�ض م�شاب به.
تفعيل  ����ش���ي���ت���م  اأن���������ه  واأو������ش�����ح�����ت 
مهلة  اإعطاء  بعد  التايل  الربوتكول 
م��دت��ه��ا 30 ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن اأول 
ي���وم درا���ش��ي وذل���ك الإع��ط��اء فر�شة 
اللقاح  الأخ��ذ  جميعا  املطعمني  لغري 
و���ش��ي��ت��م خ����الل ه����ذه ال���ف���رتة اإل����زام 
ج��م��ي��ع ال����ط����الب امل��ط��ع��م��ني وغري 
باإجراء فح�ض خمربي / املطعمني 

PCR/ كل اأ�شبوعني وبعد انق�شاء 
مهلة 30 يوما �شيتوجب على جميع 
ال��ط��الب م��ن ه��م اأق��ل ع��ن 12 �شنة 
املطعمني  والطلبة  مطعمني  وغ��ري 

اإجراء  ف��وق  فما  �شنة   12 عمر  م��ن 
فح�ض خمربي PCR �شهريا.

اأم��ا الطلبة غري املطعمني وهم من 
ف��ي��ج��ب عليهم  ف���وق  12 ف��م��ا  ع��م��ر 
  PCR  اإجراء الفحو�شات املخربية
اأ�شبوعيا .. و�شيكون خيار التعلم عن 
الفئات  ل��ه��م و جل��م��ي��ع  ب��ع��د م��ت��اح��ا 
اأو  ك��ان��وا مطعمني  ���ش��واء  ال��ع��م��ري��ة 
من  �شيتطلب  و   .. م��ط��ع��م��ني  غ���ري 
اأولياء االأمور تنزيل تطبيق احل�شن 
التطعيم  ح��ال��ة  الإث���ب���ات  الأب��ن��ائ��ه��م 
ون���ت���ائ���ج ال���ف���ح���و����ش���ات وذل������ك من 
واإح�شارها  ال�شهادات  طباعة  خالل 

للمدر�شة.
احلو�شني  فريدة  الدكتورة  اأك��دت  و 
القطاع  ع����ن  ال���ر����ش���م���ي  امل���ت���ح���دث 
ه����ذا  اأن  ال�������دول�������ة  يف  ال���������ش����ح����ي 
ال����ربوت����وك����ول ق���اب���ل ل��ل��ت��ح��دي��ث و 
التغيري بناء على الو�شع الوبائي يف 
الدولة .. و�شتقوم اجلهات ال�شحية 
مبتابعة اإ�شافة فئات عمرية جديدة 
�شيكون مطلوبا منها التطعيم خالل 
االنتهاء  بعد  وذلك  القادمة  املرحلة 

من االعتمادات الالزمة.
املبذولة  الوطنية  اجلهود  اإط��ار  ويف 
اأنه مت  اإىل  اأ�شارت  ملكافحة اجلائحة 
االإعالن عن جميع املراكز التي توفر 
الدولة  اإم�����ارات  ال��ل��ق��اح يف خم��ت��ل��ف 
�شرورة  االأم����ور  ب��اأول��ي��اء  نهيب  ل���ذا 
امل�����ش��ارع��ة يف ح�����ش��ول ال��ط��الب على 

التطعيم.
التعليمية  امل��ن�����ش��اأة  ت��ل��ت��زم  وق���ال���ت: 
والدخول  اخل�����روج  ع��م��ل��ي��ة  ب�������اإدارة 

م��ن ال��ب��واب��ات وحت��اف��ظ ع��ل��ى اتباع 
ومنع  االح�������رتازي�������ة  االإج���������������راءات 
االزدحام خالل جتمعهم باحل�ش�ض 
ال��درا���ش��ي��ة وف����رتات اال���ش��رتاح��ة .. 
اجل�شدي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق  و���ش��ي��ت��م 
مل�شافة مرت واحد مع و�شع املل�شقات 
على االأر�ض لتحديد اأماكن الوقوف 
يف جميع املرافق دون ا�شتثناء اإ�شافة 
اإىل توفري لوحات اإر�شادية وتوعوية 
الأه���م���ي���ة االم����ت����ث����ال ب������االإج������راءات 
الوقائية مثل التباعد وغ�شل اليدين 

وتعقيمها.
واأك���دت ال��دك��ت��ورة ف��ري��دة احلو�شني 
وج�����وب م����راع����اة ال��ط��ل��ب��ة م���ن فئة 
اأي�شا  وتق�شيمهم  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
والتاأكيد  خمتلفة  جم��م��وع��ات  اإىل 
جمموعة  يف  ت���رك���زه���م  ع�����دم  ع���ل���ى 
اأعرا�ض  ظ��ه��ور  ح���ال  ويف  م��ع��ي��ن��ة.. 
كوفيد19- بني املوظفني اأو الطلبة 
ال�شخ�ض  اإخ���ط���ار  ي��ج��ب  امل��ن�����ش��اأة  يف 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  ع���ن  امل�������ش���وؤول 
فيها مع تبليغ اأولياء االأمور بوجود 
باأية  اإعالمهم  اأو  باالإ�شابة  ا�شتباه 
يف  ال�شحي  الو�شع  ع��ن  م�شتجدات 

املن�شاأة.
املن�شاأة  ي��ت��وج��ب ع��ل��ى  اإن���ه  واأ���ش��اف��ت 
وف���ق  ع������زل  غ����رف����ة  ت��خ�����ش�����ض  اأن 
اال����ش���رتاط���ات امل��و���ش��وع��ة م���ن قبل 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
التعامل مع حاالت  اإج��راءات  واتباع 
املوؤكدة  اأو  فيها  امل�شتبه  كوفيد19- 
اأدوات  ا�شتخدام  اإىل �شرورة  م�شرية 
تبادلها  وع���دم  ال�شخ�شية  ال��وق��اي��ة 

مع الزمالء وجتنب امل�شافحة اأثناء 
ال�شالة  لغرف  وبالن�شبة  التحية.. 
املوظفني  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب 
�شجادة  اإح�����ش��ار  امل�شلمني  والطلبة 
�شالة خا�شة بهم مع االلتزام بو�شع 
�شيتم  كما  ال�شالة  اأث��ن��اء  الكمامات 
بعد  ال�شالة  غ��رف  وتعقيم  تنظيف 

كل ا�شتخدام.
اأم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة خل���دم���ات ال��ن��ق��ل يف 
املن�شاآت التعليمية فقد اأكدت �شرورة 
التزامها بجميع ا�شرتاطات ال�شالمة 
مت  ح�شبما  اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  وال��ط��اق��ة 
املخت�شة  اجلهات  قبل  من  اعتماده 
يف  الطلبة  و�شالمة  �شحة  ل�شمان 
احلافالت املدر�شية ويف حال خمالفة 
تنفيذ  �شيتم  اإر����ش���ادات  الأي���ة  املن�شاأة 
لال�شرتاطات  امل���خ���ال���ف���ني  الئ���ح���ة 

واالإجراءات االحرتازية عليها.
ف���رق ع��م��ل يف  واأع��ل��ن��ت ع��ن ت�شكيل 
"جلنة  ا�شم  التعليمية حتت  املن�شاآت 
جميع  ملراقبة  وال�شالمة"  ال�شحة 
االأن�شطة ل�شمان تطبيق االإجراءات 
االح���رتازي���ة ال�����ش��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف 

الدولة.
وقالت: اإن املناعة القوية هي الو�شيلة 
باالأمرا�ض  االإ�شابة  لتجنب  االأمثل 
والقطاع  ع��ام  ب�شكل  الفريو�شات  اأو 
التعليمي م�شوؤول عن �شحة و�شالمة 
اأولويات  م��ن  وه���ي  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا 
توفري  مت  ول��ذا  التعليمية  املنظومة 
املقا�شف  يف  ال�شليمة  التغذية  دليل 
املدر�شية  موؤكدة اأن االلتزام بجميع 
االإجراءات االحرتازية والوقائية اأمر 

ه��ام خ��الل ف��رتات اال���ش��رتاح��ة مثل 
اجل�شدي  التباعد  م�شافات  تطبيق 
منعا  جمموعات  يف  الطلبة  وت��وزي��ع 
للمراحل  وبالن�شبة   .... ل��الزدح��ام 
عدد  بزيادة  نو�شي  العليا  التعليمية 
منافذ البيع وت�شهيل عملية ال�شراء 
االأغذية  م��وردي وموزعي  اإل��زام  مع 
باال�شرتاطات  التعليمية  للمن�شاآت 

ال�شحية املتبعة اأثناء اجلائحة.
واأك�����دت ا���ش��ت��ك��م��ال ت��ط��ع��ي��م 86 % 
% من  و84  التعليمي  ال��ك��ادر  م��ن 
جار  والعمل  والفني  االإداري  الكادر 
ال���ش��ت��ك��م��ال خ��ط��ة ال��ت��ط��ع��ي��م بهدف 
باإذن   %  100 ن�شبة  اإىل  الو�شول 
اأهمية  اىل  ون���وه���ت  ت����ع����اىل..  اهلل 
اال����ش���ت���ع���داد ال��ن��ف�����ش��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة بعد 
بعد(  عن  )الدرا�شة  نظام  تطبيقهم 

الأكر من عام.
العام  ب��ع��ام و ن�شف  م��ررن��ا  وق��ال��ت: 
واأثبت  بعد  عن  التعلم  تطبيق  على 
ا�شتمرار  يف  جن��اح��ه  التعليم  ق��ط��اع 
جائحة  رغ���م  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
مهم  دورن������ا  ال���ي���وم  و  كوفيد19- 
والعودة  النجاح  ه��ذا  على  للحفاظ 
فمن  جم��ددا  الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل 
الطلبة  اأبناءنا  نهيئ  اأن  ال�شروري 
الدرا�شة  مل��ق��اع��د  الفعلي  للح�شور 
وا�شتمرار التعليم يف مدار�ض الدولة 

كافة.
على  تقع  امل�شوؤولية  اأن  اإىل  ونوهت 
عاتق املنظومة التعليمية اإىل جانب 
اأول����ي����اء االأم�������ور وذل�����ك م���ن خالل 
ب�شاأن  واالإر����ش���اد  التوعية  ا���ش��ت��م��رار 

العودة اإىل مقاعد الدرا�شة.
لتوفري  الوطنية  باجلهود  واأ���ش��ادت 
للفئات  املجتمع  فئات  اللقاح جلميع 
 17 اإىل  الثالثة  �شن  م��ن  العمرية 
ع��ام��ا وذل����ك ح��ر���ش��ا ع��ل��ى �شحتهم 
و���ش��الم��ت��ه��م ورف�����ع م��ن��اع��ت��ه��م �شد 
م�شرية  كوفيد19-..  ف����ريو�����ض 
�شهادة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اأه��م��ي��ة  اإىل 
التطعيم  م��ن  للمعفيني  اال�شتثناء 
الفح�ض  اإج��������راء  ع���ل���ى  واحل����ر�����ض 
الربوتوكول  ح�����ش��ب  ل��ه��م  ال������دوري 

املعتمد من اجلهات ال�شحية.
ماأمونية  ال�����ش��ح��ي  ال��ق��ط��اع  واأك�����د 
نتائج  وذلك ح�شب  لالأطفال  اللقاح 
ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ري��ري��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى ن��ح��و 900 

طفل.
احلو�شني  فريدة  الدكتورة  واأ���ش��ادت 
القطاع  ع����ن  ال���ر����ش���م���ي  امل���ت���ح���دث 
ال�����ش��ح��ي يف ال���دول���ة ب�����دور اأول���ي���اء 
للح�شول  االأب��ن��اء  توعية  يف  االأم���ور 
ال��ل��ق��اح م���ع االل����ت����زام بجميع  ع��ل��ى 
واالحرتازية..  الوقائية  االإج��راءات 
اأول���ي���اء  دور  ب�����اأن  ن���وؤم���ن   : وق���ال���ت 
االأمور اأ�شا�شي يف املرحلة املقبلة ومع 
ب��دء ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل��دي��د ن�شيد 
بجهودهم ودوره��م يف توعية االأبناء 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة االل����ت����زام ب����االإج����راءات 
االحرتازية والوقائية و نقدر دعمهم 
امل�شتمر الإجناح منظومة التعليم يف 
اتباعهم جلميع  م��ن خ��الل  ال��دول��ة 
االإج����راءات واالإر���ش��ادات املعتمدة يف 

الربوتوكول.

املن�شاأة  اإب������الغ  ب�������ش���رورة  واأو�����ش����ت 
التعليمية اإن كان الطالب يعاين اأي 
املناعة  يف  نق�ض  اأو  مزمنة  اأم��را���ض 
عدم  من  التحقق  اأهمية  جانب  اإىل 
قبل  م�شابني  الأ�شخا�ض  املخالطة 
باأ�شبوعني  امل��در���ش��ي  ب��ال��دوام  ال��ب��دء 
ع��ل��ى االأق�����ل.. و يف ح���ال ك���ان هناك 
اأحد  اأولياء االأم��ور ملقابلة  طلب من 
يف�شل  التعليمي  بالكادر  العاملني 
اأن يتم حتديد االجتماع بعد مغادرة 
املن�شاأة  توثيق  م��ع  للمبنى  الطلبة 
التعليمية وق��ت دخ��ول وخ���روج ويل 

االأمر.
وال���ث���ن���اء جلميع  ال�����ش��ك��ر  وق����دم����ت 
الدفاع  )خ���ط  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ك���وادر 
يف  ج��ه��وده��م  وا���ش��ت��م��راري��ة  االأول( 
منظومة التعليم يف الدولة وتقدمت 
ملوؤ�ش�شاتنا  واالمتنان  ال�شكر  بجزيل 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  واأب��ط��ال��ن��ا  التعليمية 
التعليم  قطاع  يف  االأول  الدفاع  خط 
الفرتة  التزامهم يف  واأ���ش��ادت مبدى 
التعليم  منظومة  ال�شتمرار  املا�شية 
يف دول��ة االإم����ارات.... وقالت: نقدر 
تفانيهم واإخال�شهم وروح امل�شوؤولية 
اإع��داد جيل  التي ميتلكونها ل�شمان 
امل�شوؤولية  ب��روح  يت�شم  وواع  مثقف 

املجتمعية.
العام  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ن��ا  م���ع  واأ�����ش����اف����ت: 
على  التاأكيد  ن��ود  اجلديد  الدرا�شي 
املنجزات  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  اأهمية 
وامل��ك��ت�����ش��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة م���ن خالل 
االحرتازية  ب����االإج����راءات  ال��ت��زام��ن��ا 

والوقائية كافة.

حاكم ال�صارقة يهدي جممع القراآن الكرمي اأربعة خمطوطات مل�صاحف نادرة

االإمارات والفلبني تبحثان اآفاق التعاون يف قطاع الف�صاء

بدور القا�صمي تخ�ص�س ريع الطبعة االأوىل من كتاب العا�صمة العاملية للكتاب لدعم مكتبة يف قطاع غزة

االإحاطة االإعالمية حلكومة االإمارات: االإعالن عن بروتوكول العودة اإىل املدار�س
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نايت�ض 

CN رخ�شة رقم:2820774 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/ما�شا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN رخ�شة رقم:3760489  للتجارة    80
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مقا�شد 

CN لال�شت�شارات رخ�شة رقم:1723125 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/بي�شو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للماأكوالت  رخ�شة رقم:2860490 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دول�شي 

CN تورتيه  رخ�شة رقم:2568491 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اأر�ض العوجاء العمال الطابوق والبال�شرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1154449 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
الفندر  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN االأوتوماتكية  رخ�شة رقم:2383182 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد م�شلم �شامل م�شلم الرا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد مبارك �شعيد ع�شاب الرا�شدي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات الرايه  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3016270 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة مرمي عبداهلل احمد خليفه البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عو�ض حيدره احل�شرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
هاي  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليفيل للرجال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1709477 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة تركي حممد نا�شر �شامل ال�شعيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هدى عاطف هيثم حممد اليافعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمطة بوقبى للخدمات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1021008 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احلايه �شعيد مبارك  %12.5

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مرمي نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %6.25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %12.5

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %12.5
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبيد نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %12.5
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مريه نا�شر حممد نا�شر املن�شورى  %6.25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مبارك نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %12.5
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %6.25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة لولو نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %6.25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد نا�شر حممد بوقبى املن�شورى  %12.5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر حممد نا�شر بوقبى املن�شورى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمطة بوقبى للخدمات
BU QUBAI SERVICE STATION

اإىل/ حمطة بوقبي للخدمات ذ.م.م
  BU QUBAI SERVICE STATION L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:اكادميية بيلكان للريا�شيات البحرية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 39 مبنى نا�شر احمد خليفة احمد واخرين 

ار�ض 22 ميزان مكتب 1
CN 1223974 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/ا�شورن�ض كورب للمحا�شبة والتدقيق  ،  كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/11 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/22   227D11EDD59DAA4A87:بالرقم

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
ال�شحراء  امرية  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1135674 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة امرية ال�شحراء للمقاوالت العامة

DESERT PRINCESS GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ امرية ال�شحراء للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
DESERT PRINCESS GENERAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
للخدمات  ديجيتال  ال�ش�����ادة/مرياكي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الت�شويقية والرتفيهية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2818859 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ري�شا ارورا �شاتي�ض كومار ارورا %51
تعديل مدير / اإ�شافة موكي�ض دوا امار دا�ض

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خليفه حممد الفقاعى ال على
 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم مواقع ال�شبكة املعلوماتية  6201005

 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شافة مواقع االنرتنت )الويب(  6311004
 تعديل ن�شاط / حذف تنظيم احلفالت واملنا�شبات  9000102

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
الطبي  كري  برامي  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1145396 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهيل ابوبكر عبداهلل املنهاىل %31

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهام حممد م�شطفى %20

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اخلليفه ال�شر احل�شينى

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

اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ م�شبغة جاالك�شي �شاين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2870731 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شماعيل ماهارام  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوى من 100 % اإىل %0

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

اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مفرو�شات الطيبة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1033678 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مفرو�شات الطيبة

AL TEEBA FURNISHARS

اإىل/ مفرو�شات الطيبه
AL THAIBA FURNITURES 

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

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
وال�شيانه  العقارات  الإدارة  ال�ش�����ادة/فلوري�شت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامه    رخ�شة رقم:1867215 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شيف على �شيف حزام �شرقبى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيف على �شيف حزام �شرقبى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شم�شه لطيف مب�شر ح�شني  %49

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ فلوري�شت الإدارة العقارات وال�شيانه العامه

FLORIST PROPERITY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE
اإىل / فلوري�شت الإدارة العقارات وال�شيانه العامه ذ.م.م

FLORIST PROPERITY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE L.L.C. 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلر مل�شتلزمات ال�شيد والرحالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2904783 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد احمد على عبداهلل البلو�شى  %34

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد عبدالرحمن احمد  %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شالح عبداهلل حممد مراد البلو�شى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شالح عبداهلل حممد مراد البلو�شى من 100 % اإىل %33
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ احلر مل�شتلزمات ال�شيد والرحالت
ALHOR CAMPING & HUNTING TOOLS

اإىل/ احلر مل�شتلزمات ال�شيد و الرحالت ذ.م.م
  ALHOR CAMPING & HUNTING TOOLS L.L.C L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
 - العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  امل�شماري  ال�ش�����ادة/اأحمد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:3669594 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد �شعيد عبيد احمد امل�شمارى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد �شعيد عبيد احمد امل�شمارى من 100 % اإىل %70
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بالويندر �شينغ �شادها�شينغ  %30

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 600000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأحمد امل�شماري للمقاوالت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AHMED ALMESMARI CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / اأحمد امل�شماري للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
AHMED ALMESMARI CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C. 

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�ض الرمز لل�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1177510 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمال يون�ض العبيدى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك زايد �شاوى باروت احلرا�شى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ معر�ض الرمز لل�شيارات

AL RAMZ CARS EXHIBITION

اإىل/ معر�ض الرمز لل�شيارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AL RAMZ CARS EXHIBTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

•• بكني-وام:

الظاهري  علي  عبيد  علي  �شعادة  اأك��د 
ال�شني  الدولة لدى جمهورية  �شفري 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأن  ال�شعبية 
املتحدة وجمهورية  العربية  االإم��ارات 
حقبة  ال��ي��وم  ت�شهد  ال�شعبية  ال�شني 
كل  ت����دع����م  اإذ  وخ����ا�����ش����ة،  ت���اري���خ���ي���ة 
الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  االأخ������رى  دول����ة 

واالقليمية.
ت�شريح  - يف  ال��ظ��اه��ري  �شعادة  وق��ال 
ل���ه خ����الل ح�������ش���وره اف���ت���ت���اح ال�����دورة 
اخل��ام�����ش��ة مل��ع��ر���ض ال�����ش��ني وال�����دول 
حا�شرة  يينت�شوان  مدينة  يف  العربية 
منطقة نينغ�شيا - اإّن عالقات تاريخية 
عميقة تربط ال�شني بالعامل العربي، 
معرباً عن متنياته للمعر�ض بالنجاح 
االقت�شادية  ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  يف 
ال�شني  بني  واال�شتثمارية  والتجارية 

واملنطقة العربية.
العالقات  ه���ذه  اأّن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
الذهبية خالل  اإح��دى حقبها  �شهدت 
عهد اأ�شرة تانغ يف القرن ال�شابع، وقد 

املزدهرة  التجارية  ال��ع��الق��ات  فتحت 
���ش��ّه��ل��ت تبادل  ب���ني اجل��ان��ب��ني ط���رق���اً 
املعرفة العلمية، يف الطب والريا�شيات 
املجاالت.  م��ن  وغ��ريه��ا  الفلك  وع��ل��م 
هذه  تاأ�شي�ض  اأعيد  "واليوم،  واأ�شاف: 
العالقة على اأ�شا�ض االحرتام املتبادل، 
واملنفعة امل�شرتكة، ومنت لت�شبح هذه 
الفرتة حقبة ذهبية اأخرى بني ال�شني 

مثال  خ��ري  ول��ع��ل  ال��ع��رب��ي��ة،  واملنطقة 
على ذلك العالقات بني دولة االإمارات 

وجمهورية ال�شني ال�شعبية".
ال���ت���ج���اري���ة  ال�����ع�����الق�����ات  اأن  واأك����������د 
واالقت�شادية بني البلدين ال�شديقني 
العالقات  ت��اأ���ش��ي�����ض  م���ن���ذ  ح���اف���ظ���ت 
على   ،1984 العام  يف  الدبلوما�شية، 
ومتوا�شل  �شريع  اإيجابي  تطور  ن�شق 

اإىل   2018 ال���ع���ام  يف  ارت���ق���ت  ح��ت��ى 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  م�����ش��ت��وى 
اأقامها الطرفان خالل  ال�شاملة التي 
الرئي�ض  لفخامة  التاريخية  ال��زي��ارة 
�شي جني بينغ اإىل دول��ة االإم��ارات ثم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  زي����ارة  تلتها 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

امل�شلحة اإىل ال�شني يف العام التايل.
وقال �شعادته اإن دولة االإمارات وبهدف 
امل�����ش��رتك حر�شت  حت��ق��ي��ق االزده������ار 
على اأن تكون من اأوىل الدول املن�شمة 
اإىل م��ب��ادرة احل����زام وال��ط��ري��ق، وهي 
االآ�شيوي  للبنك  موؤ�ش�ض  ع�شو  اأي�شا 
لال�شتثمار يف البنية التحتية، م�شرياً 
اإىل اأن االإمارات اليوم حتوز على 28 
يف امل��ئ��ة م���ن اإج���م���ايل ال���ت���ج���ارة غري 
النفطية بني ال�شني والدول العربية، 
والتي يبلغ حجمها اأكر من 50 مليار 
دوالر، كما تتواجد على اأر�ض االإمارات 
اأكر من 6000 �شركة �شينية، بينما 
ت�����ش��ارك دول���ة االإم�����ارات يف اأك���ر من 
ا�شتثمارياً يف ال�شني.  650 م�شروعاً 
واأع�����رب ���ش��ع��ادة ال��ظ��اه��ري ع��ن فخر 
دولة االإم��ارات كونها بوابة لوج�شتية 
ات�شال  بوابة  وباتت  رئي�شية،  اإقليمية 
الفتاً  العربية،  واملنطقة  ال�شني  بني 
 60 اأك��ر من  اأن  اإىل  ال�شدد  يف ه��ذا 
اإىل غرب  ال�شني  امل��ئ��ة م��ن جت���ارة  يف 
عرب  االآن  مت��ر  اأفريقيا  و�شمال  اآ�شيا 
اأن  موؤكداً  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

رئي�شياً  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  تعترب  ال��دول��ة 
بف�شل  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي  لال�شتثمار 
تتخذها  التي  واخل��ط��وات  ال�شيا�شات 
احلكومة لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة 

االأعمال يف الدولة.
للمتغريات  "نظراً  �شعادته:  واأ���ش��اف 
ف��ر���ش��ه��ا فريو�ض  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
االإم����ارات  دول���ة  ���ش��ّخ��رت  كوفيد19- 
يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  اللوج�شتية  ق��درات��ه��ا 
ال�شينية  ال��ل��ق��اح��ات  وت��وزي��ع  ت�شنيع 
مليار   18 تو�شيل  اإىل  ن�شعى  حيث 

وجميع  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  اإىل  ج��رع��ة 
اأن����ح����اء ال����ع����امل ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة هذا 
"يعترب  ����ش���ع���ادت���ه:  وت����اب����ع  العام". 
2021 عاماً خا�شاً يف دولة االإمارات، 
اإذ نحتفل خالله بالذكرى اخلم�شني 
فيه  ن�شت�شيف  كما  دولتنا،  لتاأ�شي�ض 
املقبل،  اأكتوبر  2020 دبي يف  اإك�شبو 
 190 م��ن  اأك��ر  �شي�شت�شيف  وال���ذي 
العاملي  احل���دث  ه���ذا  وا���ش��ف��اً  دولة"، 
روؤيتنا  ل�شياغة  اأخ��رى  "فر�شة  باأنه 
ميكن  وال��ت��ي  للم�شتقبل،  امل�����ش��رتك��ة 

لتو�شيع  ال����زاوي����ة  ح��ج��ر  ت�����ش��ب��ح  اأن 
ال�������ش���راك���ات وال����ت����ع����اون، ال ���ش��ي��م��ا يف 
الظاهري  واختتم  االبتكار".  جم��ال 
"العالقات  اإن  ب���ال���ق���ول  ت�����ش��ري��ح��ه 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة ت���ط���ورت خالل 
ب�شكل ملحوظ"،  االأخريين  العقدين 
"بالت�شامن  ف����خ����ره  ع����ن  واأع���������رب 
املتزايد بني الدول العربية وال�شني"، 
كما اأعرب عن تطلعه اإىل روؤية املزيد 
ب��ني اجلانبني يف  املثمر  ال��ت��ع��اون  م��ن 

جماالت جديدة.

•• دبي-وام:

العلماء،  �شلطان  بن  عمر  معايل  اأك��د 
الرقمي  ل��الق��ت�����ش��اد  ال����دول����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  اال���ش��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ُبعد،  عن  العمل 
مبادرات  اإح��دى  الرقمية"،  "املدر�شة 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
كورونا  ف��ريو���ض  جائحة  تداعيات  اأن 
نظام  اإن�����ش��اء  اأه��م��ي��ة  اأب����رزت  امل�شتجد 
ال���دول  ت��ع��ل��ي��م رق��م��ي م�����ش��ت��دام، واأن 
التخفيف  يف  جنحت  جاهزية  االأك��ر 
من حدة التداعيات التي خلفتها حالة 
االإغ����الق م��ن خ���الل اع��ت��م��اد احللول 

الرقمية.
التعّلم  ق����ط����اع  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
م�شتمر  و���ش��ع��ود  ت��ط��ور  يف  ال��رق��م��ي 
ح�����ول ال����ع����امل، وح���ك���وم���ة االإم��������ارات 
ت��درك ه��ذا ال��واق��ع وق��د عملت ب�شكل 
الرقمية،  االأدوات  لتوفري  ا�شتباقي 
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���وظ���ي���ف 
وتقنيات  مبتكرة  مم��ار���ش��ات  واع��ت��م��اد 
املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة  وتعزيز  ذكية، 
�شعياً  التعليمية  والهيئات  االأكادميية 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف 
ن�شر التعليم حول العامل، م�شرياً اإىل 
م�شاركة  على  االإم����ارات  دول��ة  حر�ض 
خ���ربات���ه���ا وجت���رب���ت���ه���ا ال���ن���اج���ح���ة يف 
توظيف بنيتها التحتية التكنولوجية 
حلول  الإي��ج��اد  املتخ�ش�شة  ومواهبها 
م���ب���ت���ك���رة ت����خ����دم امل���ج���ت���م���ع���ات ح���ول 

العامل.
ذل��ك، خ��الل توقيع معايل عمر  ج��اء 
���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
مايكل كرو رئي�ض جامعة والية اأريزونا 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  االأم��ري��ك��ي��ة، 
واالآليات  االأدوات  لتطوير  امل�شرتك 
رقمي  تعليم  توفري  وت�شهيل  لتقدمي 
الرقمية  احل��ل��ول  با�شتخدام  متقدم 
املجتمعات  يف  خا�شة  والتكنولوجية 
الالجئني  وجت���م���ع���ات  ح���ظ���اً  االأق�������ل 
النزاعات  والنازحني واملت�شررين من 

والكوارث.
ال�شراكة مع جامعة  اإن  معاليه  وق��ال 
والي����ة اأري����زون����ا االأم��ري��ك��ي��ة ت���اأت���ي يف 
"املدر�شة الرقمية" على  اإطار حر�ض 
الهادفة  ال��ع��امل��ي��ة  ���ش��راك��ات��ه��ا  ت��و���ش��ي��ع 
الرقمي  التعليم  اإمكانات  تعزيز  اإىل 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  وحتقيق 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 
اأطلق  ال���ذي  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
مبادرة "املدر�شة الرقمية" يف نوفمرب 
التعليم  ف���ر����ض  ل���ت���وف���ري   2020
ذات  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  خ��ا���ش��ة  للجميع، 

االإمكانات املحدودة.
التعليم  يف  اال�شتثمار  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شنوات  خ��الل  �شيت�شاعف  الرقمي 
املنتدى  ت��ق��ري��ر  ي���وؤك���ده  م���ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
ال�����ش��ادر نهاية  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ش��ادي 
�شعود  ت���وق���ع  وال������ذي   2020 ع����ام 
الرقمي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  اال����ش���ت���ث���م���ارات 
عام  بحلول  دوالر  مليار   350 حتى 
ال��ب��ن��اء على  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا   ،2025
ال�شراكات  وتعزيز  امل��وج��ودة  امل��ب��ادرات 
مع خمتلف القطاعات لبناء م�شتقبل 
اإىل اأن الهدف  التعليم الرقمي، الفتاً 
االأ�شا�شي للمدر�شة الرقمية يتمثل يف 
الو�شول اإىل مليون متعلم يف املنطقة 

خالل 5 �شنوات.

- �صر�كات لدعم �لتعليم..
ال��ت��ف��اه��م، �شتعمل  ومب��وج��ب م��ذك��رة 
والية  وجامعة  الرقمية"  "املدر�شة 
اأريزونا على تبادل اخلربات يف جمال 
تطوير التعليم الرقمي ومتكني اأو�شع 
�شريحة من الطلبة واملتعلمني، خا�شة 
دخ��اًل وخميمات  االأق��ل  املجتمعات  يف 
احل�شول  من  وال��ن��ازح��ني،  الالجئني 
على  وال��ت��درب  الرقمي  التعليم  على 
اأدواته املرنة لتطوير الذات  ا�شتخدام 
وخ��ل��ق ف��ر���ض ج���دي���دة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
حتديات واقعهم املعي�شي ال�شعب من 

خالل العلم واملعرفة.
ك����م����ا ����ش���ت���ك���ون اجل����ام����ع����ة ����ش���ري���ك���اً 
على  الرقمية  للمدر�شة  ا�شرتاتيجياً 
قدرات  لتطوير  ���ش��ن��وات  ث��الث  م��دى 
ال���رق���م���ي لنحو  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم����ه����ارات 
وامل�شرفني  امل��ع��ل��م��ني  م����ن   1500
باملدر�شة  امل���ل���ت���ح���ق���ني  ال����رتب����وي����ني 

الرقمية.
املذكرة  مب���وج���ب  اجل��ام��ع��ة  وت�����ش��ه��م 
م��ت��ق��دم ملنظومة  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  يف 
ال����ت����ع����ل����ي����م ال�����رق�����م�����ي مب������ا ي����راع����ي 
والطلب  امل���ت���ن���ام���ي���ة  االح����ت����ي����اج����ات 
الرقمي  التعليم  م��واد  على  املت�شاعد 

يف خمتلف التخ�ش�شات.
برامج  على  ال��ط��رف��ان  �شيتعاون  كما 
م�����ش��رتك��ة خ��ا���ش��ة ل��ت��ط��وي��ر ق����درات 
الرقمي،  التعليم  ومقدمي  املعلمني 
واملمار�شات  املعرفة  تبادل  اإىل  اإ�شافة 
وبناء  ال��ت��ع��ّل��م  ع��م��ل��ي��ات  ال��ن��اج��ح��ة يف 
القدرات واالأبحاث وو�شع اأطر العمل 
يف  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 

التعلم الرقمي. - توحيد اجلهود..
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��اي��ك��ل ك���رو رئي�ض 
"ميثل توقيع  اأري��زون��ا:  جامعة والي��ة 
مذكرة التفاهم مع املدر�شة الرقمية، 
التي ت�شعى للو�شول بالتعليم الرقمي 
خالل  م��ت��ع��ل��م  م��ل��ي��ون  اإىل  ال���ن���وع���ي 
امل��ق��ب��ل��ة، فر�شة  اخل��م�����ض  ال�����ش��ن��وات 

مميزة لتوحيد جهودنا بال�شراكة مع 
م�شارات  تعزيز  على  احلري�شني  ك��ل 
العامل  ح���ول  امل��ع��رف��ة  ون�����ش��ر  التعليم 
اإر�شاء ممار�شات معتمدة يف  اأج��ل  من 
التعليم الرقمي و�شمان توفر حمتوى 
املاليني من  اإىل  ي�شل  نوعي  تعليمي 
والنامية  النائية  املناطق  يف  الطلبة 
وتلك  اللوج�شتية  العقبات  ويتخطى 
املتعلقة بالبنية التحتية ل�شمان عدم 
كانت  مهما  مدر�شياً  االأط��ف��ال  ت�شرب 
امل��ادي��ة وامل��ي��دان��ي��ة الأ�شرهم  ال��ظ��روف 

وجمتمعاتهم".
واأ���ش��اف ك��رو: "تاأثر اأك��ر م��ن 1.2 
دولة   186 يف  وطالبة  ط��ال��ب  مليار 
املدار�ض  ب��اإغ��الق  املا�شي  العام  خ��الل 
واملوؤ�ش�شات التعليمية واإحالل خيارات 
ال��ت��ع��ّل��م ع���ن ب��ع��د ب�����ش��ب��ب االإج������راءات 
التي  الطارئة  والوقائية  االح��رتازي��ة 
فر�شتها جائحة كوفيد19- ..و�شاهم 
توفر البنية التحتية للتحول الرقمي 
مب�شتويات  ح��ت��ى  التعليم،  جم���ال  يف 

للنظم  ال�شريع  التكّيف  يف  متفاوتة، 
التي  ال��ط��ارئ��ة  احل��ال��ة  م��ع  التعليمية 
ت�شبب بها الوباء ..واالآن نريد اأن نكون 
امل�شتقبل  وت��ع��اون��اً يف  ا���ش��ت��ع��داداً  اأك���ر 
ل�شمان فر�ض تعلم االأجيال القادمة، 
ولذلك �شعدنا باالن�شمام اإىل "حتالف 
الذي  الرقمي"  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال�شت�شراف  الرقمية  املدر�شة  ت��ق��وده 
القطاع  ل���ه���ذا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ف��ر���ض 
احليوي لتحقيق التنمية االقت�شادية 

واالجتماعية والب�شرية امل�شتدامة".

- برنامج متكامل..
قدرات  وبناء  تطوير  برنامج  ويعتمد 
ال��رق��م��ي الذي  ال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ع��ل��م��ني يف 
للمدر�شة  اأري���زون���ا  ج��ام��ع��ة  ت�شممه 
على  يعمل  ج��دي��داً  مفهوما  الرقمية 
الحتياجات  وف��ق��اً  امل��در���ش��ني  ت��دري��ب 
مع  حظاً  االأق��ل  الفئات  من  املتعلمني 
مراعاة متطلبات توفري تعليم رقمي 
يتم  الذين  املعلمون  ويح�شل  نوعي. 

تدريبهم وفق الربنامج على �شهادات 
معتمدة من جامعة اأريزونا ..كما ُتِعد 
درا�شات كمية ونوعية حول خمرجات 

الربنامج عرب مراحله املختلفة.

�لتعلم  م�����ص��ت��ق��ب��ل  حت��ال��ف   -
�لرقمي..

وبناء على املذكرة تن�شم جامعة والية 
التعّلم  م�شتقبل  "حتالف  اإىل  اأريزونا 
الرقمي"، االأول من نوعه الذي يركز 
على توحيد اجلهود يف جمال م�شتقبل 
ويهدف  ال��ع��امل،  يف  ال��رق��م��ي  التعليم 
ال��رق��م��ي��ة من  امل���در����ش���ة  اإىل مت��ك��ني 
واالبتكارات  امل��ب��ادرات  اأح���دث  اإط���الق 
معايري  وت��ط��وي��ر  التعليم،  جم��ال  يف 
الرقمي،  التعليم  وتقنيات  وممار�شات 
مل�شتقبل  العمل  واأدل��ة  املعايري  وو�شع 
وتطوير  وخدماته،  الرقمي  التعليم 
التجريبية  وامل�شاريع  التعليم  اأنظمة 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي حت��ق��ق ن��ق��ل��ة نوعية 
احتياجات  تلبي  فعلية  فر�شاً  ومتثل 

دول املنطقة والعامل، وا�شتقطاب اأبرز 
واجلهات  واالأك���ادمي���ي���ني  ال��رتب��وي��ني 
االإن�شانية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وغريهم لدعم االجتاهات واملمار�شات 
اجلديدة يف التعليم الرقمي والتعاون 
اإط��الق م�شاريع وم��ب��ادرات يف هذا  يف 

املجال.

- �أهد�ف..
اإحدى  الرقمية"،  "املدر�شة  وتهدف 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  م��ب��ادرات حممد 
التعلم  ف����ر�����ض  ل���ت���وف���ري  ال���ع���امل���ي���ة، 
ك���ان���وا ويف خمتلف  ح��ي��ث��م��ا  ل��ل��ط��الب 
الظروف، وطرح منهج تعليمي رقمي 
ملختلف  وم���ع���ت���م���د  وم������رن  م���ت���ك���ام���ل 
املراحل الدرا�شية يراعي االحتياجات 
ال�شخ�شية لكل متعّلم ويطّور املعارف 
ب��اال���ش��ت��ف��ادة م��ن تطبيقات  وامل���ه���ارات 
والتقنيات  اال����ش���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، ف�����ش��اًل ع��ن رفع 
معايري  وتر�شيخ  التعليمي،  امل�شتوى 
بالتعاون  ال��رق��م��ي  للتعليم  قيا�شية 
والتن�شيق مع خمتلف اجلهات املحلية 
واالإقليمية والدولية املعنية مب�شتقبل 
وامل�����ش��ت��م��ر، و�شواًل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ّل��م 
العامل  حول  طالب  مليون  تعليم  اإىل 

خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبلة.

- مدر�صة رقمية عربية..
الرقمية"،  "املدر�شة  م��ب��ادرة  وت�شعى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 
نوفمرب  يف  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
2020، اإىل متكني الطلبة بخيارات 
النائية  امل��ن��اط��ق  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��م 
والنامية واالأقاليم التي ال تتوفر فيها 
امل��ق��وم��ات التي  اأو  ال��ظ��روف امل��الئ��م��ة 
تعليمهم،  ملتابعة  الطلبة  يحتاجها 
كما توفر خياراً نوعياً معتمداً للتعلم 
االأوىل  بالدرجة  م�شتهدفة  ُبعد،  عن 
ه�شا�شة  االأك�����ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ئ��ات 
والنازحني،  والالجئني  حظا  واالأق��ل 
ع�شرية  تعليمية  ومناهج  م��واد  ع��رب 
وتطبيقات  التكنولوجيا  من  ت�شتفيد 
ال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
وامل�شتويات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

التعليمية املتباينة للطلبة.

�صفري الدولة لدى ال�صني: العالقات االإماراتية ال�صينية ت�صهد حقبة تاريخية وخا�صة

•• دبي–الفجر:

لها  التابعة  الهياكل  اإ�شالح  وح��دة  يف  العمل  فرق  قيام  عن  االإم���ارات  موا�شالت  اأعلنت 
ل�شالح  وذل��ك  احل��ايل،  العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل  اإ�شالح  عملية   3،332 بتنفيذ 
�شركة تاأمني و60 متعاماًل من مالك املركبات واالأ�شاطيل.  43 103 متعاملني منهم 
املحققة،  بالنتائج  الهياكل  اإ�شالح  وح��دة  مدير  عثمان  خالد  املهند�ض  اأ�شاد  وتف�شياًل؛ 
اأعمال  بنتائج  مقارنًة   7% مب��ق��دار  االأول  الن�شف  خ��الل  من��واً  اأعمالها  �شهدت  حيث 
اإ�شالح،  عملية   3،099 فيه  اأجن��زت  وال��ذي   ،2020 املا�شي  العام  من  االأول  الن�شف 
االأمر الذي يوؤكد جناحها يف ك�شب ثقة املتعاملني بجودة اخلدمات املقدمة لديها ال �شيما 

كخدمة  طرحتها  التي  اخلدمية  احللول  وفعالية  التناف�شية  اأ�شعارها  على  احلفاظ  مع 
الباب اإىل الباب"، التي تخت�شر الوقت واملجهود ملتعاملي الوحدة من خالل ا�شتالم  "من 
امل�شتندات املطلوبة منهم، ومن ثم اإجراء كل العمليات املطلوبة لنيل املوافقات املطلوبة 
من �شركات التاأمني بالنيابة عنهم، واإجراء عمليات اإ�شالح املركبة الالزمة، و�شواًل اإىل 

تو�شيل املركبة بعد اإنهاء عمليات ال�شيانة الالزمة للمتعامل مبوقعه.
وبنّي مدير الوحدة اأن عمليات اإ�شالح املركبات املنفذة تنق�شم اإىل 1،337 عملية اإ�شالح 
ملركبات واردة عن طريق �شركات التاأمني املتعاقدة مع الوحدة، فيما نفذت 1،995 عملية 
اإ�شالح ل�شالح مالك املركبات من بقية فئات املتعاملني، الفتاً اإىل اإىل جناح الوحدة يف 

جتديد عقٍد واحٍد خالل الن�شف االأول.

واأّكد عثمان حر�ض الوحدة على معايري اجلودة واالحرتافية يف تاأدية اخلدمات، منّوهاً 
بنيلها عدة �شهادات اعتماد ومطابقة من جهات حملية ودولية الأجهزة اإ�شالح القاعدة 
ا�شتيعابية  بطاقة  تتمتع  كما  �شواء،  حدٍّ  على  والثقيلة  اخلفيفة  للمركبات  )ال�شا�شيه( 
موؤهاًل،  فنياً   125 خ��الل  من  خدماتها  تقدم  حيث  يومياً،  مركبة   60 اإىل   40 تبلغ 
اإم��ارات دبي )يف منطقتي الق�شي�ض وور�شان( واأبوظبي  7 ور�ض متن�شرة يف  يعملون يف 
وال�شارقة، وعجمان، وراأ�ض اخليمة، والفجرية، وتت�شمن تلك الور�ض ما جمموعه 112 
القاعدة  واإ���ش��الح  والتلميع  وال�شبغ  ال�شمكرة  اأع��م��ال  خدماتها  وت�شمل  �شيانة،  ح��ارة 
)ال�شا�شيه(، اإ�شافًة اإىل اأعمال اللحام للمركبات اخلفيفة والثقيلة واالآليات والدراجات 

على اختالفها.

• عمر �صلطان �لعلماء: �ملدر�صة �لرقمية حري�صة على تو�صيع �صر�كاتها �لعاملية وتعزيز  
�إمكانات �لتعليم �لرقمي حتقيقًا لروؤية حممد بن ر��صد بتوفري �لتعليم للجميع

• مايكل كرو: تعاوننا مع �ملدر�صة �لرقمية فر�صة لتوحيد جهودنا من �أجل �إر�صاء ممار�صات 
معتمدة يف �لتعليم �لرقمي و�صمان توفر حمتوى تعليمي نوعي ي�صل �إىل �ملاليني

بهدف تبادل �خلرب�ت و�ملمار�صات �لناجحة ملو�كبة �لتغري�ت �لتكنولوجية و�لعاملية

املدر�صة الرقمية تبني قدرات الكفاءات التخ�ص�صية يف التعليم الرقمي بال�صراكة مع جامعة والية اأريزونا

بنتائج �لن�صف �لأول من �لعام 2020 مقارنًة  �لأعمال  حجم  يف  % حت�صنًا   7

وحدة اإ�صالح الهياكل مبوا�صالت االإمارات تقدم 3,332 خدمة خالل الن�صف االأول من 2021

•• ال�شارقة-الفجر:

مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل االإن�شاين الذي يحتفل به العامل يف 19 اأغ�شط�ض 
من كل عام، اأطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة بتنظيم من مركز 
ال�شارقة"  "اإن�شانية  �شعار  حتت  جمتمعية  مبادرة   ، التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
بتوزيع  ال��ق��ي��ام  خ���الل  م��ن  التطوعية  امل���ب���ادرات  م��ن  بتنفيذ جم��م��وع��ة  وذل���ك 
الوقود،  حمطات  يف  والعاملني  الطرقات  ملرتادي  واملثلجات  اخلفيفة  الوجبات 
واأي�شا من خالل امل�شاندة يف االأعمال التنظيمية واالإ�شرافية يف مراكز التطعيم 
باالإمارة، بهدف تعزيز قيم الرتاحم واأهمية العمل االن�شاين ودوره يف جت�شيد 

التالحم والتكافل املجتمعي بني اأفراد املجتمع.
امليداين  النزول  اإن�شانية، من خالل  التي يتم تنفيذها كمنا�شبة  املبادرة  وتقوم 
الطرقات،  م��رت��ادي  االإم���ارة ال�شتهداف  ���ش��وارع وط��رق  م��ن  ع��دد  على م�شتوى 

وكذلك عند اأماكن حمطات الوقود ال�شتهداف العاملني فيها.
دائرة  وهي  العديد من اجلهات احلكومية،  املجتمعية  املبادرة  وي�شارك يف هذه 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل��دم��ات 
ال�شارقة، مركز �شرطة كلباء ال�شامل، جمل�ض ال�شارقة للتعليم، جمل�ض ال�شارقة 
الطبيعية،  الر�شاعة  اأ���ش��دق��اء  جمعية  االإ�شالمية،  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  الريا�شي، 
جمعية ال�شارقة التعاونية، دائرة االأوقاف، هيئة مطار ال�شارقة، وكل جهة تقدم 

اأعمالها االإن�شانية بطريقتها اخلا�شة وما تراه منا�شباً وفقاً الخت�شا�شها وجمال 
النزول  خالل  من  االجتماعية  اخلدمات  الدائرة  م�شاركة  ترتكز  فيما  عملها، 
امليداين لفريق اخلري والربكة املكون من كبار املواطنني ممن جتاوزت اأعمارهم 
التطوعية، مع احلر�ض على  املبادرات  تنفيذ  ي�شعون يف  الذي  فاأكر،  عام   60
التقيد باالإجراءات االحرتازية وال�شحية.�ض وذكرت ح�شة احلمادي مدير اإدارة 
التالحم املجتمعي بالدائرة؛ اأن هذه املبادرة التي مت اإطالقها بالتزامن مع هذا 
اليوم العاملي االإن�شاين؛ والتي تاأتي اأهميتها لت�شليط ال�شوء على اأهمية العمل 
االإن�شاين، وجت�شيد النهج االإن�شاين الذي تقوم به حكومتنا الر�شيدة، كونها من 
اأهمية ق�شوى  الدولة  وت��ويل  االإن�شاين،  العمل  عاملياً يف جمال  الرائدة  ال��دول 

الطارئة  االإغاثة  م��واد  وتوفري  االإن�شاين  املجال  يف  للعاملني  احلماية  لتوفري 
امل�شاعدات  لتقدمي  ال��ع��ون  ي��د  وم��د  حملياً،  ك��ورون��ا  جائحة  م��ن  للمت�شررين 
املبادرة  اأن  احلمادي،  واأو�شحت  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  للمحتاجني  االإن�شانية 
العمرية من موظفي وفرق تطوعية م�شجلة  الفئات  ت�شتهدف خمتلف  كذلك 
املبادرات  لتنفيذ  امليداين  النزول  خالل  من  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  لدى 
اأن تكون حالة املتطوع  اليوم، �شريطة  التي يتم تنفيذها خالل هذا  التطوعية 
اأن  برنامج احل�شن، م�شرية  االأخ�شر عرب  امل��رور  نظام  لتطبيق  وفقاً  ال�شحية 
مثل هذه الفعالية تر�ّشخ قيم املحبة واالألفة والت�شامح والعطاء بني كافة �شرائح 

وفئات املجتمع كما اأنها تعزز توجهات الدولة و�شيا�شاتها املبنية على الت�شامح.

لرت�صيخ قيم �ملحبة و�لألفة و�لت�صامح و�لعطاء بني كافة �صر�ئح �ملجتمع

اجتماعية ال�صارقة ت�صلط ال�صوء على اأهمية العمل االإن�صاين من خالل مبادرة »اإن�صانية ال�صارقة«
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغربيه خلدمات املطارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3829407 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 10000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الغربيه خلدمات املطارات
AL GHARBIYA AIRPORT SERVICES

اإىل/ الغربية خلدمات املطارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AL GHARBIYA AIRPORT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ بابل لل�شيله والعبايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1430282 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شقر على ح�شني احمد امل�شعبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمود احمد مثنى �شعيد

تعديل وكيل خدمات / حذف عدنان حممد �شالم ح�شن
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شناك�ض 

لتوفري الوجبات اخلفيفه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3791231 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
بايت  ال�ش�����ادة/فري�ض  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بابريكا خلدمات التموين ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3821890 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة رزيه بانو ابراهيم %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد رو�شان فريوز

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
كيتريجن  جلف  امداد  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لوج�شتيك�ض ذ م م -- فرع
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2721054 

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة امداد جلف كيتريجن لوج�شتيك�ض ذ م م - فرع
EMDAD GULF CATERING LOGISTIC -- BRANCH

اإىل/ جلف كيرتينج اند �شابورت �شريفي�شز ذ.م.م - فرع
GULF CATERING AND SUPPORT SERVICES L.L.C. - BRANCH 

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
العامة  للمقاوالت  املدينة  ال�ش�����ادة/�شباب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1142989 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احلاج حميد بخيت �شياح املن�شورى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمرو عبدالنبى م�شطفى �شديق  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد على �شلطان احلمادى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شباب املدينة للمقاوالت العامة

THE CITY MEN GENERAL CONTRACTING
اإىل/ �شباب املدينة للمقاوالت العامة ذ.م.م

SHABAB AL MADINAH GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C. -   
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر فيب للوازم التدخني ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2897192 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شقر على ح�شني احمد امل�شعبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شقر على ح�شني احمد امل�شعبى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمود احمد مثنى �شعيد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر فيب للوازم التدخني ذ.م.م

SUPER VAPE SMOKERS ACCESSORIES L.L.C

اإىل / �شوبر فيب للوازم التدخني - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

SUPER VAPE SMOKERS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ثري دي اآرك لل�شيانة واأعمال الديكور - �شركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�ض الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:3644877 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ ثري دي اآرك لل�شيانة واأعمال الديكور - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
THREE D ARCH FOR MAINTENANCE & DECORATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ثري دي اأرك للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
THREE D ARCH CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها ) 4100002
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال اجلب�ض ) 4330010

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال التج�شي�ض و النق�ض و الزخرفة.  4330012

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات جتميل الطرق وال�شوارع اخلارجية  8130001
 تعديل ن�شاط / حذف تركيب االأ�شقف املعلقة و القواطع اخلفيفة  4330018

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تبليط االأر�شيات واجلدران 4330019
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901
تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها  4322005

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة االنابيب و املوا�شري - باجلملة  4663018  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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اأخبـار الإمـارات

و�شل اإىل ال�شودان  اأم�ض االأول ال�شبت، فيليبو جراندي املفو�ض 
راأ���ض وفد ي�شم  الالجئني، على  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامي 
ال�شامية  للمفو�شية  اخلا�ض  املبعوث  اآيف  عبدي  حممد  ال�شفري 

لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني للقرن االأفريقي.
برنامج  اأن  االأح��د  اأم�ض  ال�شودان لالأنباء )�شونا(   وذك��رت وكالة 
ك�شال  والي��ت��ي  زي����ارة  �شي�شمل  ي��وم��ني،  ت�شتغرق  ال��ت��ي  ال���زي���ارة، 
اأر�ض  على  ال��الج��ئ��ني  مبع�شكرات  االأو���ش��اع  لتفقد  وال��ق�����ش��ارف 

الواقع.
ال���وزراء عبد اهلل  برئي�ض  امل��راف��ق  ووف���ده  �شيلتقي ج��ران��دي  كما 
حمدوك، ووزيرة اخلارجية مرمي ال�شادق املهدي، ووزير الداخلية 

الفريق اأول عزالدين ال�شيخ.
لعقد  اجل��اري��ة  الرتتيبات  على  للوقوف  كذلك  ال��زي��ارة  وت��ه��دف 
االج��ت��م��اع رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى ح���ول احل���ل���ول امل�����ش��ت��دام��ة لالجئني 
وجنوب  ال�شودان  يف  امل�شيفة  واملجتمعات  والعائدين  والنازحني 
الهيئة احلكومية  م��ن منظمة  ي��اأت��ي مب��ب��ادرة  وال���ذي  ال�����ش��ودان، 
املتحدة  ال�شامية لالأمم  املفو�شية  بالتعاون مع  )اإيجاد(  للتنمية 
اأع��م��ال قمة روؤ���ش��اء دول  ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني، وذل���ك على هام�ض 
الثاين  -ت�شرين  نوفمرب  يف  انعقادها  املزمع  االإي��ج��اد  وحكومات 

املقبل.

اإىل طهران يف  اليابان تو�شيميت�شو موتيغي  و�شل وزير خارجية 
زيارة يبحث خاللها العالقات الثنائية وق�شايا ال�شرق االأو�شط.

وذكرت ال�شفارة اليابانية يف طهران، على موقع تويرت، اأن موتيجي 
حول  للبحث  االإيرانيني  امل�شوؤولني  كبار  مع  حمادثات  �شيجري 
العالقات الثنائية وق�شايا ال�شرق االأو�شط والق�شايا االأخرى ذات 

االهتمام امل�شرتك.
وذكرت وكالة اأنباء اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية )اإرنا( اأم�ض 
االأحد، اأنه من املقرر اأن يجري وزير خارجية اليابان حمادثات مع 
رئي�ض اجلمهورية اإبراهيم رئي�شي ووزير اخلارجية املنتهية واليته 
لتويل حقيبة اخلارجية يف  املر�شح  والوزير  حممد جواد ظريف 

الت�شكيلة الوزارية القادمة ح�شني اأمري عبداللهيان.
تعتزم تقدمي  اأن بالده  واأعلن  اأم�ض  اأول  بغداد   زار  الوزير  وكان 
ملواجهة  للبالد  دوالر  مليون   350 بقيمة  وق��رو���ض  م�شاعدات 
اخل��ام يف حمافظة  النفط  لتكرير  وبناء م�شفاة  كورونا  فريو�ض 

الب�شرة.

اأن  اأم�ض االأح��د يف كييف  اأنغيال مريكل   االأملانية  امل�شت�شارة  -اأك��دت 
مو�شكو يجب اأال ت�شتخدم الغاز �شالحا جيو�شيا�شيا �شد اأوكرانيا، يف 
وقت ت�شتكمل اأملانيا ورو�شيا اإجناز خط اأنابيب الغاز “نورد �شرتمي 
2” الذي ينقل الغاز مبا�شرة اإىل اأوروبا حارما اأوكرانيا من عائدات 

ترانزيت ثمينة.
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�ض  ان��ت��ق��ادات  على  ردا  مريكل  وق��ال��ت 
مع  م��ت��ف��ق��ون  “اإننا  م�����ش��رتك  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  خ���الل  زيلين�شكي 
اأنه يجب عدم ا�شتخدام الغاز �شالحا جيو�شيا�شيا  االأمريكيني على 
ويف نهاية املطاف �شرنى ذلك على �شوء جتديد “رو�شيا” عقد مرور 

“الغاز” عرب اأوكرانيا«.

عوا�شم

اخلرطوم

كييف

طوكيو

نيوزيلندا ت�صكك يف اإ�صرتاتيجيتها 
»�صفر كوفيد« ب�صبب دلتا 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

مهددة  كوفيد”  “�شفر  ا�شرتاتيجيتها  ب��اأن  االأح��د  اأم�ض  نيوزيلندا  اأق��رت 
بعودة تف�شي فريو�ض كورونا مدفوعا باملتحورة دلتا.

وقال الوزير امل�شوؤول عن مكافحة كوفيد-19 كري�ض هيبكنز ملحطة “تي 
بداية  منذ  �شهدناها  متحورة  اأي  ت�شبه  ال  “دلتا  التلفزيونية  زي”  اإن  يف 
الوباء”. وا�شاف “هذا يغري كل �شيء، وهذا يعني اأن كل االإجراءات احلالية 
ا�شرتاتيجيتنا  م�شتقبل  حول  ت�شاوؤالت  يثري  ما  مالءمة  اأق��ل  تبدو  لدينا 
على املدى الطويل”. وحتدث عن 21 اإ�شابة جديدة مرتبطة ببوؤرة الوباء 
انتقلت حمليا  اإ�شابة  اأول  واأدت  اأوكالند.  املا�شي يف  االأ�شبوع  التي ظهرت 

خالل �شتة اأ�شهر اإىل اإغالق على امل�شتوى الوطني.
البوؤر  احتواء  من  بكثري  اأ�شعب  كان  البوؤرة  هذه  احتواء  اأن  هيبكنز  واأك��د 

اأ�شد  دل���ت���ا  امل���ت���ح���ورة  الأن  ال�����ش��اب��ق��ة 
عدوى.

باالأرخبيل  ك���ث���رية  دول  واأ������ش�����ادت 
ال��وب��اء حتى  الفّعالة الأزم���ة  الإدارت����ه 
االآن بحيث مل ت�شّجل فيه �شوى 26 
وفاة فيما عدد �شكانه خم�شة ماليني 

ن�شمة.
يف  بطيئة  التلقيح  حملة  ت���زال  وال 
 20% ح��وايل  تلقيح  مع  نيوزيلندا 

من ال�شكان فقط ب�شكل كامل.
الوطني  احل��زب  با�شم  الناطق  وق��ال 
اجلديدة  املوجة  اإن  بي�شوب،  كري�ض 
عمل  يف  ث���غ���رات  اإىل  ت�����ش��ري  ل��ل��وب��اء 

احلكومة يف حملة التلقيح، خ�شو�شا ب�شبب �شعوبات االإمداد.
اإن  ومن املقرر اأن ينتهي االإغالق الوطني ليل الثالثاء، لكن هيبكنز قال 

اأوكالند قد تواجه املزيد من القيود حتى لو رفعت يف اأماكن اأخرى.

رئي�س الوزراء العراقي 
يتوجه اإىل الكويت

•• بغداد-وكاالت
العراقي  ال����������وزراء  رئ���ي�������ض  ت���وج���ه 
االأحد،  اأم�����ض  ال��ك��اظ��م��ي   م�شطفى 
اإىل دول����ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى راأ�����ض وفد 
واأكد رئي�ض  امل�شتوى.  حكومي رفيع 
الزيارة  اأن  م��غ��ادرت��ه،  قبيل  ال���وزراء 
تاأتي �شمن م�شاعي احلكومة لتعزيز 
ال��ت��ع��اون وال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة مع 
خمتلف الدول، ومنها دولة الكويت 
�شتبحث  الزيارة  اإن  وقال  ال�شقيقة. 
االقت�شادية،  امللفات  من  العديد  يف 
واال�شتثمار،  والطاقة،  وال�شيا�شية، 
مبا  وتعزيزها  امللفات،  من  وغريها 
يخدم م�شلحة ال�شعبني ال�شقيقني. 
اأن ال��ع��راق على م��وع��د مع  واأ���ش��اف 
احلكومة  واأن  م��ب��ك��رة،  ان��ت��خ��اب��ات 
م��ل��ت��زم��ة وع���ازم���ة ع��ل��ى اإج��رائ��ه��ا يف 
�شهر  العا�شر من  املقرر يف  موعدها 
ومت   ،2021 اأول  -ت�شرين  اأكتوبر 
الالزمة  االإج������راءات  جميع  تهيئة 
واأجواء  نزيهة،  انتخابات  اأج��ل  م��ن 
م��الئ��م��ة ل��ت��ك��ون واح����دة م��ن اأف�شل 
التي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  امل���م���ار����ش���ات 

ي�شهدها البلد.

نزوح عك�صي.. ملاذا يعود عراقيون من مناطقهم اإىل املخيمات؟

•• غزة-اأ ف ب

ق�شفت اإ�شرائيل مواقع يف غزة بعد ا�شتباكات 
على  فل�شطينيني  ومتظاهرين  قواتها  بني 
حدود القطاع، ما اأ�شفر عن �شقوط ع�شرات 
وفتى  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ���ش��رط��ي  بينهم  اجل��رح��ى 
بجروح  اأ���ش��ي��ب��ا  ع��ام��ا   13 يبلغ  فل�شطيني 

خطرية.
�شبان  ب�����ني  اال�����ش����ت����ب����اك����ات  ه������ذه  وت������اأت������ي 
وحاولوا  حارقة  عبوات  األ��ق��وا  فل�شطينيني 
التي  اال�شرائيلية  وال��ق��وات  ال�شياج،  ت�شّلق 
اأ�شهر متاما  بعد ثالثة  النار،  باإطالق  ردت 

الدولة وحركة  اإىل هدنة بني  التو�شل  من 
ح��م��ا���ض ال���ت���ي حت��ك��م ال���ق���ط���اع ب��ع��د اأعنف 

مواجهات بني اجلانبني منذ �شنوات.
وقالت وزارة ال�شّحة التابعة حلما�ض يف غّزة 
بجروح”،  اأ�شيبوا  مدنيا   41“ اإّن  بيان  يف 
بينهم فتى )13 عاما( حالته حرجة ب�شبب 
اإ�شابته يف الراأ�ض. وقالت حما�ض اإن “اآالف” 

املحتجني �شاركوا يف التجمع.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال اجل��ي�����ض االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اإن 
ت�شلق  حاولوا  ال�شغب”  “مئات من مثريي 
ال�شياج احلدودي يف �شمال قطاع غزة واألقوا 
“عبوات نا�شفة” بينما حاول بع�شهم انتزاع 

القوات  اأن  واأو����ش���ح  ج���ن���دي.  م���ن  ب��ن��دق��ي��ة 
للدموع  امل�شيل  ال��غ��از  اأطلقت  اال�شرائيلية 
النريان  اأ�شعلوا  الذين  املتظاهرين  باجتاه 

يف االإطارات.
وتابع اجلي�ض اأنه “رد بو�شائل تفريق اأعمال 
ال��ذخ��رية احل��ي��ة عند  ال�شغب، مب��ا يف ذل��ك 
حر�ض  من  “جنديا  اأن  ال�����ش��رورة«.واأ���ش��اف 
بجروح خطرية  ا�شيب  اال�شرائيلي  احلدود 
بنريان حية انطلقت من غزة ويتلقى حاليا 

العالج الطبي يف احد امل�شت�شفيات«.
كوبي  اال�شرائيلية  ال�شرطة  مفو�ض  تعهد 
�شبتاي يف بيان موا�شلة “العمل بحزم وبكل 

قوتنا �شد الذين يريدون اإيذاءنا«.
ال��دف��اع بيني غانت�ض  م��ن جهته، ق��ال وزي��ر 
اإن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة   ”13 “ت�شانيل  ل��ق��ن��اة 
“هذه بالتاأكيد حوادث خطرية جدا و�شرند 

عليها«.
وبعيد ت�شريحاته، اأعلن اجلي�ض االإ�شرائيلي 
يف بيان اأن طائراته احلربية ق�شفت “اأربعة 
اأ���ش��ل��ح��ة وخم�����ازن تابعة  م���واق���ع ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
عزز  اأنه  موؤكدا  االإرهابية”،  ملنظمة حما�ض 
فرقة غزة بقوات اإ�شافية. ومل ترد معلومات 

فورية عن اإ�شابات يف ال�شربات اجلوية.
اعمال عنف بني  اأ�شواأ  املواجهات  وتعد هذه 
اجلانبني منذ دخول وقف اإطالق النار حيز 

التنفيذ يف 21 اأيار-مايو.
�شنت  اأي����ار-م����اي����و  يف  ي���وم���ا   11 ف���خ���الل 
اإ���ش��رائ��ي��ل غ����ارات ج��وي��ة ع��ل��ى غ���زة ردا على 
اإطالق �شواريخ من القطاع. وقالت حما�ض 
اقتحام  على  ردا  ك��ان  ال�شواريخ  اإط��الق  اإن 

قّوات االأمن االإ�شرائيلّية لالأق�شى.
التي  اإعمار غّزة منذ الهدنة  اإعادة  وتوقفت 
ويعود  اأيار-مايو.   21 اإليها يف  ل  التو�شّ مّت 
ذل����ك ج��زئ��ي��ا اإىل احل�����ش��ار اخل���ان���ق ال���ذي 
�شيطرة  منذ  القطاع  على  اإ�شرائيل  تفر�شه 
اإ�شرائيل  2007.وقالت  يف  عليه  حما�ض 
“القبة  اإن نظام الدفاع ال�شاروخي  االثنني 
اأط��ل��ق من  ���ش��اروخ��ا  اع��رت���ض  احلديدية” 
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  اإ����ش���رائ���ي���ل  ع��ل��ى  غ����زة 
امل��واج��ه��ات االأخ���رية.وج���اء ذل��ك بعد مقتل 
اأربعة فل�شطينيني يف خميم جنني لالجئني 
بداأ   2018 املحتلة.ويف  الغربية  ال�شفة  يف 
للمطالبة  احتجاجّية  حركة  القطاع  �شّكان 
ب��رف��ع احل�����ش��ار االإ���ش��رائ��ي��ل��ي وب��ح��ّق العودة 
عقب  منها  ف��ّروا  اأرا����ض  اإىل  للفل�شطينّيني 

قيام الدولة العربّية.

اإ�صرائيل تق�صف غزة بعد ا�صتباكات مع الفل�صطينيني 

رئي�س وزراء اأ�صرتاليا يدافع عن �صيا�صة العزل العام 
•• ملبورن-رويرتز

اأم�ض االأحد  االأ�شرتايل �شكوت موري�شون  ال��وزراء  دافع رئي�ض 
ملكافحة  ب��الده  تنتهجها  التي  ال��ع��ام  ال��ع��زل  ا�شرتاتيجية  ع��ن 
�شت�شتمر حتى  ال�شيا�شة  اإن هذه  قائال  تف�شي فريو�ض كورونا 
كامل  ب�شكل  ال�شكان  من  االأق��ل  على  املئة  يف   70 تطعيم  يتم 
وذلك يف الوقت الذي حطمت فيه االإ�شابات اليومية االأرقام 

القيا�شية.
االأح���د ب�شاللة دلتا  ال��ت��ي �شجلت  االإ���ش��اب��ة  وجت���اوزت ح���االت 
القيا�شي  ال��رق��م  ح��ال��ة   914 بلغت  وال��ت��ي  االن��ت�����ش��ار  �شريعة 

موري�شون  وق��ال   .894 بلغ  وال��ذي  ي��وم  قبل  امل�شجل  ال�شابق 
يف مقابلة تلفزيونية يف هيئة االإذاعة اال�شرتالية” ال ميكنكم 
�شيكون  مرحلة  ويف  لالأبد  العام  العزل  عمليات  مع  التعاي�ض 

عليكم تغيري هذا الو�شع ويتم ذلك عند ن�شبة 70 يف املئة«.
احلكومة  ا�شرتاتيجية  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  العام  العزل  ويعد 
املئة  يف   70 تطعيم  يتم  حتى  املر�ض  تف�شي  لوقف  االحتادية 
من ال�شكان واإعادة فتح تدريجي حلدود اأ�شرتاليا عندما ي�شل 

هذا العدد اإىل 80 يف املئة. ولكن كثريين نفد �شربهم.
املحتجني  م��ئ��ات  ال�شبت  ي��وم  االأ���ش��رتال��ي��ة  ال�شرطة  واعتقلت 
الراف�شني للعزل العام يف مدينتي ملبورن و�شيدين عا�شمتي 

اأك���ر والي��ت��ي ا���ش��رتال��ي��ا ���ش��ك��ان��ا ن��ي��و ���ش��اوث وي��ل��ز وفيكتوريا 
واخلا�شعتني لعزل عام �شارم.

بداية  منذ  لها  ع��ام  ع��زل  �شاد�ض  يف  فيكتوريا،  والي��ة  و�شجلت 
اجلائحة، االأحد 65 اإ�شابة حملية.

و�شجلت نيو �شاوث ويلز 830 اإ�شابة جديدة اأم�ض االأحد على 
الرغم من اجلهود املكثفة.

مت  اأن��ه  ال�شبت  ي��وم  االأ�شرتالية  ال�شحة  وزارة  بيانات  وذك��رت 
 16 عن  اأعمارهم  يزيد  ممن  فقط  املئة  يف   30 نحو  تطعيم 
عاما ب�شكل كامل حتى االآن ويرجع ذلك اأ�شا�شا اإىل ندرة اإمداد 

لقاح فايزر وعدم ارتياح النا�ض للقاح اأ�شرتازينكا.

•• بغداد-وكاالت

قبل 4 �شنوات تقريبا، انتهت احلرب 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض االإره����اب����ي يف 
العراق، وهذا يفرت�ض اأن النازحني 
القتال  ب�شبب  ديارهم  الذين تركوا 
اأن يعودوا اإليها، اإال اأن الذي يحدث 
العراقيون  مت����ام����ا:  ال��ع��ك�����ض  ه����و 

يعودون اإىل خميمات النزوح.
عراقي،  نازح  املليون  قرابة  ويعي�ض 
داخ����ل خم��ي��م��ات وم���راك���ز اإي�����واء يف 
ال�شمالية  خا�شة  ع��دة،  حمافظات 
والغربية منها، ويف اإقليم كرد�شتان 
من  هم  النازحني  وغالبية  العراق، 
الدين  و���ش��الح  نينوى  حم��اف��ظ��ات 

ودياىل واالأنبار وكركوك.
الكثري  اأن  قتامة  امل�شهد  يزيد  وم��ا 
م���ن ال���ن���ازح���ني مم���ن ع�������ادوا  اإىل 
التي نزحوا منها،  االأ�شلية  ديارهم 
داع�ض  ت��ن��ظ��ي��م  اج���ت���اح���ه���ا  ب���ع���دم���ا 
ما  �شرعان   ،2014 ع��ام  االإره��اب��ي 
يعودون ملخيمات النزوح مرة اأخرى، 
بفعل �شوء اخلدمات و�شحها، وتردي 

االأو�شاع املعا�شية واالقت�شادية.

�ملخيم �أف�صل من �ملو�صل
ي��ح��ك��ي خ���ل���ف، وه����و م���ن ن�����ازح من 
نينوى  م���رك���ز حم��اف��ظ��ة  امل���و����ش���ل 
“�شكاي  مل����وق����ع  ال�����ع�����راق  ����ش���م���ايل 
خيارين  ب��ني  “كنا  عربية”:  ن��ي��وز 
ملناطقنا  العودة  فاإما  مر،  اأحالهما 
املنكوبة، اأو البقاء هنا يف املخيمات، 
وحماولتنا  لديارنا  رجوعنا  ورغ��م 
العي�ض  ���ش��ظ��ف  وحت���م���ل  ال���ت���اأق���ل���م 
وم�������ش���ق���ات���ه، ل��ك��ن��ن��ا ا����ش���ط���ررن���ا يف 
مرة  للعودة  م�ش�ض  وعلى  النهاية 

اأخرى للعي�ض يف املخيمات«.
وال  ع���م���ل  ف���ر����ض  “فال  وي���ت���اب���ع: 
ا���ش��ت��ق��رار، وال م��اء وال ك��ه��رب��اء وال 
خ����دم����ات ك���م���ا ي���ج���ب، واأم��������ام هذا 
البو�شلة،  فقدنا  ال��ره��ي��ب  ال��واق��ع 
ف��م��ا ق��ا���ش��ي��ن��اه وت��ع��ر���ش��ن��ا ل���ه من 
فظاعات واأهوال طيلة هذه ال�شنني 
امل��ا���ش��ي��ة، ق��ل��ب ح��ي��وات��ن��ا راأ���ش��ا على 
ع���ق���ب، ل���درج���ة اأن���ن���ا م��غ��رتب��ون يف 
وطننا، وحتى عندما عدنا ملناطقنا 
واأ�شدقائنا  واأقربائنا  بيوتنا  حيث 
ن�شعر  ك���ن���ا  ذك����ري����ات����ن����ا،  وم�����راب�����ع 

باغرتاب وقلق وعدم ا�شتقرار«.
لكن  يوميات،  عامل  “اأنا  وي�شيف 
اأكن  مل  االأ���ش��ب��وع،  اأي����ام  غالبية  يف 

اأح�������ش���ل ع���ل���ى ف���ر����ض ع���م���ل، ومع 
ال��غ��الء وارت��ف��اع االأ���ش��ع��ار وتكاليف 
تدبر  على  ق���ادرا  ع��دت  م��ا  املعي�شة، 
اأ�شرتي، فقررنا  االأمر وتاأمني قوت 
اأتينا،  حيث  م��ن  للمخيم  ال��رج��ع��ة 
حيث اأقله هنا ورغم �شعوبة العي�ض 
ت�شلنا  اإي�����واء ج��م��اع��ي��ة،  م��راك��ز  يف 
منظمات  م��ن  وم�شاعدات  معونات 

اإغاثية«.

�عرت�ف حكومي
وتعليقا على ظاهرة النزوح العك�شي 
هذه، توؤكد اإيفان فائق جابرو وزيرة 
الهجرة واملهجرين العراقية رئي�شة 
الوطنية  اخل����ط����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  جل���ن���ة 

الإعادة النازحني ملناطقهم االأ�شلية 
�شحفية:  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  امل���ح���ررة 
النازحني  من  العديد  ع��ودة  “رغم 
نزوح  لالأ�شف  لكن هناك  لديارهم، 
عك�شي من العائدين اإىل املخيمات، 
ب�����ش��ب��ب ال���ت���ح���دي���ات ال��ن��اج��م��ة عن 
كالكهرباء  العامة  اخلدمات  انعدام 
امل��ه��دم��ة، اإىل جانب  وامل���اء وال����دور 
املخاوف  وهذه  الع�شائرية،  امل�شاكل 
اأم���ام  وع��ائ��ق��ا  رئي�شية  ع��ق��ب��ة  ت��ظ��ل 

عودة النازحني ».
جلنة  يف  ع�شو  ي�شكك  جانبه،  م��ن 
االجتماعية  وال���������ش����وؤون  ال���ع���م���ل 
الربملان  يف  وامل��ه��ج��ري��ن  وال��ه��ج��رة 
ه���ذه  م���ث���ل  “جدوى  ال����ع����راق����ي: 

ال���دع���وات احل��ك��وم��ي��ة، ال��ت��ي تفتقر 
خل���ط���ط ع���م���ل���ي���ة م���ن���ظ���م���ة، وه���ي 
وا�شحة،  �شيا�شية  لقرارات  بحاجة 
تتبعها اآليات تنفيذ ومتابعة دقيقة، 
جملة  ه��ن��اك  اأن  هنا  خافيا  ولي�ض 
لقوى  واقت�شادية  �شيا�شية  م�شالح 
متنفذة اإن يف بغداد اأو اأربيل، تدفع 
نحو ابقاء ملف املخيمات والنازحني 
تاأمني  امل��م��اط��ل��ة يف  وع���رب  م��ع��ل��ق��ا، 
واالآمنة  ال��ك��رمي��ة  ال���ع���ودة  ���ش��روط 

لهوؤالء النازحني من مناطقهم«.

�ملطلوب توفري �ملقومات
وي�������ش���ي���ف ال������ربمل������اين ال����ع����راق����ي، 
ال�����ذي ف�����ش��ل ع����دم االف�������ش���اح عن 

عربية  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  هويته 
وفقط  ال����ع����ودة  امل���ط���ل���وب  “لي�ض 
وحتويلها  ك����ان،  ظ���رف  اأي  وحت���ت 
لكن  ل��ل��م��زاي��دات،  وم�شمار  ل�شعار 
املطلوب هو حت�شني �شروط احلياة 
واخلدمات يف املناطق املنكوبة التي 

فر منها النا�ض، 
العديد  وغ����ريه����ا  ����ش���ن���ج���ار  م���ث���ل 
م��ن م��ن��اط��ق، اك��ت��وت ب��ن��ار االإره����اب 

وهجرها �شكانها«.
اأمنية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  “هناك  وي��ت��اب��ع: 
تتعلق  �شتى،  واقت�شادية  وحياتية 
العائدين  النازحني  حيوات  بتاأمني 
وتعوي�شهم، وتوفري م�شاكن الئقة 
وفر�ض عمل لهم، خا�شة واأن البنى 
العديد  يف  م��دم��رة  ���ش��ب��ه  التحتية 
م����ن م��ن��اط��ق��ه��م االأ����ش���ل���ي���ة، وهي 
بحاجة لرتميم بل واعادة بناء من 

جديد«.
وي�شيف “من املعيب على ال�شلطات 
العي�ض  النا�ض  يف�شل  اأن  العراقية 
حت���ت خ���ي���ام، ب����دال م���ن ال��ع��ي�����ض يف 
ال�شروط  الأدن��ى  املفتقرة  مناطقهم 

االإن�شانية،
 وب���اع���رتاف وزي�����رة ال��ه��ج��رة التي 
من  عك�شية  ه��ج��رة  ب���وج���ود  اأق�����رت 
التي  امل���خ���ي���م���ات،  ن��ح��و  ال���ن���ازح���ني 
تبقي  وب��وؤ���ش��ه��ا،  �شلبياتها  ك��ل  رغ��م 
اخلدمات  ب���واق���ع  ق��ي��ا���ش��ا  اأف�������ش���ل 
العراق،  اأن��ح��اء  امل���رتدي يف خمتلف 
ن���اق���و����ض خ��ط��ر ينبغي  ي�����ش��ك��ل  م���ا 
اأن ت��ب��ادر احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة على 
�شوئه ملعاجلة االأ�شباب، التي تدعو 
النزوح  ح��ي��اة  لتف�شيل  امل��واط��ن��ني 
ال��ع��راء على احل��ي��اة يف  يف خميمات 

مدنهم وقراهم«.

•• القد�س-رويرتز

تدافع  واق��ع��ة  ب����داأت جل��ن��ة حكومية حت��ق��ق يف 
�شقط فيها ع�شرات القتلى خالل احتفال ديني 
اأبريل- ني�شان اال�شتماع  اإ�شرائيل يف  يهودي يف 
اإىل اأقوال ال�شهود اأم�ض االأحد ملعرفة املالب�شات 

التي اأف�شت اإىل اأ�شواأ كارثة مدنية بالبالد.
وكنديان  اأمريكيون  بينهم  قتيال   45 و�شقط 
اأع���داد  زارت  ع��ن��دم��ا  ني�شان  اأب���ري���ل-   30 ي���وم 
مت�شوف  م��ق��ربة  اليهود  املتدينني  م��ن  ك��ب��رية 
�شمعون  الثاين هو احلاخام  القرن  يهودي من 

ب���ار ي��وح��اي ب�����ش��م��ال اإ���ش��رائ��ي��ل وان��ت��ه��ى االأم���ر 
بتدافع يف ممر �شيق �شقطت فيه اأعداد كبرية 

حتت االأقدام واختنق اآخرون.
وكانت هيئة رقابية تابعة للحكومة االإ�شرائيلية 
اجلرمق  جبل  على  امل��وج��ود  املوقع  و�شفت  قد 
اأع���داد زوار  اأن  ال��رغ��م م��ن  ب��اأن��ه خطري. وعلى 
املوقع هذا العام كانت اأقل من االأعوام ال�شابقة 
بها  م�شموحا  ك��ان  التي  االأع���داد  تخطت  فاإنها 

مبوجب قيود احلد من انت�شار كوفيد-19.
كانت  اإذا  ع��م��ا  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  بع�ض  وت�����ش��اءل 
نتنياهو  بنيامني  ب��زع��ام��ة  ال�شابقة  احل��ك��وم��ة 

ق���د ع���زف���ت ع���ن ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م احل�����ش��د ب�شكل 
املتدينني ذوي  اليهود  اأكرب ب�شبب �شغوط من 

النفوذ.
لكن  م�شتفي�ض  حتقيق  باإجراء  نتنياهو  ووع��د 
حكومته التي ت�شمل وزراء من اليهود املتدينني 
وا�شع  واندلع قتال  ر�شمي  اأي حترك  تتخذ  مل 
اإ�شرائيل وحركة حما�ض بعد ذلك  النطاق بني 

باأقل من اأ�شبوعني.
وقت  بعد  احلكومية  التحقيق  جلنة  وت�شكلت 
اليمني  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة  اأداء  م���ن  ق�����ش��ري 
ا�شتدعاء  ���ش��ل��ط��ات  مت��ل��ك  وه����ي  ال��د���ش��ت��وري��ة 

اأي  اأو  امل�شتندات  بتقدمي  ومطالبتهم  ال�شهود 
اأدلة اأخرى ترى اأنها ذات �شلة. و�شتقدم اللجنة 
اإليه غري  �شتخل�ض  ما  لكن  للحكومة  نتائجها 
ملزم من الناحية القانونية، وجل�شات التحقيق 

علنية و�شُتبث عرب االإنرتنت.
�شابق  رئي�ض  يراأ�شها  التي  اللجنة  تو�شلت  واإذا 
يف  اإج��رام��ي  �شلوك  �شبهة  اإىل  العليا  للمحكمة 
العام  امل��دع��ي  اإب���الغ  عليها  ف�شيتعني  ال��واق��ع��ة 
ا�شتمعت  الذين  ال�شهود  واأول  بها.  االإ�شرائيلي 
اأم�����ض ه��و ق��ائ��د �شرطة  اأق��وال��ه��م  ال��ل��ج��ن��ة اإىل 

املنطقة ال�شمالية �شمعون اليف.

بدء اال�صتماع لل�صهود ب�صاأن تدافع مميت باإ�صرائيل 



االثنني   23  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13321  
Monday    23   August   2021   -  Issue No   13321

10

عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت

�شحيفة  يف  ال�شيا�شي  الكاتب  ع��ّدد 
“وا�شنطن تاميز” تيم ق�شطنطني 
مزايا �شانع القرار الروؤيوي مقدماً 
املتحدة  للواليات  الرئي�ض اخلام�ض 
جيم�ض مونرو مثاًل على ذلك. لقد 
خ��دم م��ون��رو يف ال��رئ��ا���ش��ة م��ن �شنة 

1817 وحتى 1825.
قبل ذلك، �شاعد مونرو يف التفاو�ض 
ل�شالح  لويزيانا  والي��ة  ���ش��راء  على 
كذلك،  جيفر�شون.  ت��وم��ا���ض  اإدارة 
كان مونرو وزيراً للخارجية يف اإدارة 
ال��رئ��ي�����ض ج��ي��م�����ض م��ادي�����ش��ون. كما 
واحلاكمية  ال�شيناتور  من�شبي  تبواأ 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة التي  خ����الل م�����ش��ريت��ه 

كانت باخت�شار طويلة ومتميزة.

مثل لمع
مونرو  و�شع  الثانية،  واليته  خالل 
�شيا�شة ت�شنف اأي تدخل من القوى 
االأمريكية  ال�������ش���وؤون  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
ال�شيا�شة  تلك  ه��دف��ت  ب��ال��ع��دواين. 
اإىل منع الدول الغربية من تاأ�شي�ض 
الن�شف  يف  ج���دي���دة  م�����ش��ت��ع��م��رات 
الغربي من الكرة االأر�شية. �شُتعرف 
بعقيدة مونرو  هذه احلماية الحقاً 
عدة  اأمريكيون  روؤ���ش��اء  و�شينفذها 
مثل ثيودور روزفلت، جون كينيدي 
ورون��ال��د ري��غ��ان. بعد مئتي ع��ام، ال 
تزال هذه العقيدة تدر�ض يف املدار�ض 
وتلتزم بها القوى العاملية. هي مثل 
�شابقة  المع عن قيام رئي�ض بو�شع 
الحقة.  ل�شنوات  الدولة  على  توؤثر 
بعد هذا العر�ض، يدعو ق�شطنطني 

القراء اإىل التاأمل بعقيدة بايدن.

�لآلية جوهرية
منذ ع�شرين عاماً، غرقت الواليات 
امل����ت����ح����دة يف ن��������زاع م�������ش���ل���ح داخ�����ل 
ترامب  الرئي�ض  وع��د  اأفغان�شتان. 
االأم���ري���ك���ي���ني ب�����ش��ح��ب ال���ب���الد من 
يريد  اأن��ه  بايدن  واأعلن  النزاع  ذلك 
االلتزام بذلك. بحد ذاته، اإن مفهوم 
اإنهاء “حرب ال تنتهي” لي�ض �شيئاً. 
الهدف  هذا  لتنفيذ  اخلطوات  لكن 
ج��وه��ري��ة م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على 
املكا�شب التي مت حت�شيلها ب�شعوبة 

ُقتلوا  اأو  ُج��رح��وا  الذين  خ��الل  من 
من اجلي�ض االأمريكي. هي جوهرية 
بالن�شبة اإىل الن�شاء واالأطفال الذين 
مل يكن لديهم اأي اأمل والقليل من 
ك��ان��ت طالبان حتكم  احل��ق��وق ح��ني 
البالد. وهي جوهرية اأي�شاً لل�شعب 
االأف�����غ�����اين ال�������ذي اآم�������ن ب���ال���وع���ود 
االأمريكية وو�شع حياته على املحك 
يف مقابل م�شاعدة الواليات املتحدة 

على حتقيق م�شاحلها.

بايدن و�لأ�صهر �ل�صتة
الواليات  ال�شيئ خلروج  التنفيذ  اإن 
�شيكون  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  م���ن  امل��ت��ح��دة 
بايدن  ب��اأن��ه عقيدة  ل��الأب��د  م��ع��روف��اً 
بكلمتني:  تلخي�شها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
اأه�������رب ب�������ش���رع���ة. خ�����الل م���وؤمت���ره 
ي���ول���ي���و )مت������وز(،   8 ال�������ش���ح���ايف يف 
االن�شحاب  حول  اأ�شئلة  بايدن  تلقى 
تخوف  اأفغان�شتان.  م��ن  االأم��ري��ك��ي 
واالأمنيون  الع�شكريون  امل�شت�شارون 
والكثري حول العامل من اأن ت�شتويل 
طالبان بعنف على ال�شلطة بعد وقت 
قليل على االن�شحاب االأمريكي من 
البالد. �شاأله اأحد املرا�شلني عما اإذا 
كان ا�شتيالء طالبان على اأفغان�شتان 
بحزم:  الرئي�ض  ف��اأج��اب  “حتمياً” 

“ال. هو لي�ض كذلك«.
و�شرح اأن هنالك 300 األف عن�شر 
اأفغاين جمهزون ومدربون جداً مثل 
اأي جي�ض يف العامل كما لديهم اأي�شاً 
قوة جوية. يف مقابل كل ذلك، لي�ض 
لدى طالبان �شوى 75 األف مقاتل، 
تابع  حتمياً”،  االأم��ر  “لي�ض  لذلك، 
االأمريكي  الرئي�ض  وتطرق  بايدن. 
لطالبان  ميكن  حيث  �شيناريو  اإىل 
اأن ت�شيطر على بع�ض املدن بعد �شتة 
اأ�شهر على رحيل الواليات املتحدة. 
���ش��ي��ط��رت طالبان  ال���واق���ع،  ل��ك��ن يف 
على البالد يف اأيام قليلة. لقد فعلت 
كل ذلك حتى اأنها مل تنتظر انتهاء 

االن�شحاب االأمريكي.

يف  وبايدن  هائلة...  تطور�ت 
�إجازة

كان  ب���اي���دن  اأن  ق�����ش��ط��ن��ط��ني  ت���اب���ع 
طالبان  راح�������ت  ح�����ني  اإج����������ازة  يف 
ت�شتويل على احلكم. وكذلك االأمر 
البيت  با�شم  الناطقة  اإىل  بالن�شبة 
االأب��ي�����ض. ع���الوة على ذل���ك، وحني 
كان  اإذا  عما  يوليو  يف  ب��اي��دن  �شئل 
اإ�شارة عن هزمية  ير�شل  االن�شحاب 
كان  �شايغون،  يف  ح�شل  مبا  �شبيهة 
نفيه.  يف  حازماً  االأمريكي  الرئي�ض 

الفيتنامي  اجلي�ض  لي�شت  فطالبان 
اأق��ل ق��وة منه مبا ال  ال�شمايل وه��ي 
ي��ق��ارن ك��م��ا ق���ال. وت��ع��ه��د ب���اأال يرى 
االأمريكيون مواطنيهم ُيرفعون من 
الذي  �شمته  ال�شفارة.طوال  �شطح 
اأحداث  ط���راأت  اأ���ش��ب��وع،  ح���وايل  دام 
االأفغاين  ال��رئ��ي�����ض  ت��ف��او���ض  ع����دة. 
ال�شابق اأ�شرف غني مع طالبان على 
فرحب  ال�شلطة  عن  رحيله  م�شاألة 
ال��ق�����ش��ر ووق����ع ع��ل��ى وثيقة  ب��ه��ا يف 
ونقل  ا�شتقالته  ع��ل��ى  فيها  ي��واف��ق 
هرب  بعدها،  احلركة.  اإىل  ال�شلطة 
اأربع  ورافقته  اأوزبك�شتان  اإىل  غني 
�شيارات وكمية �شخمة من االأموال. 
�شحافياً  م��وؤمت��راً  طالبان  وع��ق��دت 
يف الق�شر الرئا�شي. حدث كل ذلك 
دون ظهور اأي اأثر لبايدن. واالأمور 
�شوؤون  فم�شت�شار  ����ش���وءاً.  ���ش��ت��زداد 
�شوليفان  ج��اي��ك  ال��ق��وم��ي  االأم�����ن 
اأ�شلحة  اإن  امل��ا���ش��ي  االأ����ش���ب���وع  ق���ال 
قد  وا�شنطن  كانت  كثرية  اأمريكية 
�شقطت  االأف��غ��اين  للجي�ض  �شلمتها 

بيد طالبان.

ر�صالة “طماأنة” وترجمتها
اإدارة  اأ�����ش����درت  االأث�����ن�����اء،  ت��ل��ك  يف 
ب��اي��دن ر���ش��ال��ة اإىل االأم��ري��ك��ي��ني يف 

مل�شاعدتهم على اخلروج  اأفغان�شتان 
اآمنني من البالد. جاء يف الر�شالة: 
�شكراً  االأمريكيني،  املواطنني  “اإىل 
اإخالوؤكم  على ت�شجيل طلبكم ليتم 
ال�شفارة  اأكدت  لقد  اأفغان�شتان.  من 
عدداً  اأن  اأفغان�شتان  يف  االأمريكية 
غ����ري حم�����دد م����ن ال����رح����الت التي 
�شيبداأ  االأمريكية  احلكومة  اأمنتها 
اإىل مطار  ال��ت��وج��ه  ي��رج��ى  ق��ري��ب��اً. 
حميد كرزاي الدويل يف هذا الوقت. 
ب������اأن حكومة  ال���ع���ل���م  اأخ������ذ  ي���رج���ى 
الواليات املتحدة ال ت�شتطيع �شمان 
ت���ق���وم���ون بهذه  ب��ي��ن��م��ا  ���ش��الم��ت��ك��م 
الرحلة”. وقدم ق�شطنطني ترجمة 

للر�شالة االأمريكية:
»اإىل املواطنني االأمريكيني، الو�شع 
هنا يف اأفغان�شتان حمفوف باملخاطر 
ب�شبب  �شفارتنا.  اأغلقنا  اأننا  لدرجة 
موظفي  اأخرجنا  الو�شيك،  اخلطر 
ال�شفارة  �شطح  ع��ل��ى  م��ن  ال�����ش��ف��ارة 
ونقلناهم اإىل املطار. اأنتم م�شوؤولون 
املطار  اإىل  اأن��ف�����ش��ك��م  اإي�������ش���ال  ع���ن 
التي  نف�شها  ال��ف��و���ش��ى  خ���الل  م��ن 
بالو�شول  جنحتم  واإذا  تفاديناها، 
ال  اأو  ت�����ش��ل��ون  ف���ق���د  امل����ط����ار،  اإىل 
ت�شلون اإىل منت رحلة. ال ن�شتطيع 

ولن ن�شمن �شالمتكم«.

عق���يدة ب���ايدن: اأه����رب ب�ص����رعة

تفاوت يف التدابري ال�صحية املعتمدة من اجلامعات االأمريكية 
•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

الدرا�شية  لل�شنة  اأب��واب��ه��ا  لفتح  االأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ت�شتعّد 
املوجة  ملواجهة  قواعده اخلا�شة  اعتمد  كاّل منها  لكن  اجلديدة 
التي تختلف  دلتا  املتحورة  الناجمة عن  االإ�شابات  اجلديدة من 

باختالف املوؤ�ش�شات وقد تكون على طريف نقي�ض اأحيانا.
اأوف هاير  ك��رون��ي��ك��ل  ّ“ذي  اأج��رت��ه��ا جم��م��وع��ة  درا����ش���ة  اأظ���ه���رت 
اإدوكاي�شن” املتخ�ش�شة يف هذا ال�شاأن اأنه مل تفر�ض راهنا �شوى 
حواىل 726 موؤ�ش�شة تعليم عال )من اأ�شل 4 اآالف يف املجموع( 
التلقيح �شّد كوفيد-19 اأقّله جلزء من الطالب و/اأو املوّظفني.

���ش��رق الواليات  وي��ق��ع ع��دد كبري م��ن ه��ذه اجل��ام��ع��ات يف �شمال 
الغالب واليات �شّوتت  الغربي، وهي يف  ال�شاحل  اأو على  املتحدة 

للدميوقراطي جو بايدن �شنة 2020.
“يو �شي ال  وتقّدم كاليفورنيا منوذجا ُيحتذى به، ففي جامعة 
االأخرى  املواقع  وك��ّل  وبريكلي  اأجنلي�ض  لو�ض  ال�شهرية يف  ايه” 
كوفيد- �شّد  بالكامل  ملّقحا  “تكون  اأن  ينبغي  لل�شبكة،  التابعة 

م��ن احل�ش�ض  االأّول  ال��ي��وم  م��ن  االأق���ّل  على  يوما   14 قبل   19

تعمل  اأو  تدر�ض  كنت  اإذا  الدرا�شي”،  اخلريف  لف�شل  التعليمية 
الرئا�شة يف  ق��رار �شدر عن  اأحرامها، مبوجب  اأح��د  تعي�ض يف  اأو 

ني�شان/اأبريل.
اإدارة  اأعلنت  دلتا،  املتحورة  ب�شبب  االإ�شابات  ارتفاع عدد  ويف ظّل 
اأحد  ي��رت��اد  م��ن  ك��ّل  اأن  نهاية متوز/يوليو  يف  ايه”  ال  �شي  “يو 
مواقعها عليه اأن يخ�شع لفح�ض ت�شخي�ض اأ�شبوعي، اأكان ملّقحا 

اأم ال.
“متا�شيا مع  امل��ب��اين  ك��ّل  اإل��زام��ي��ا يف  ال��ك��ّم��ام��ات  و���ش��ع  و�شيكون 
التوجيهات ال�شحية املرعية االإجراء يف منطقة لو�ض اأجنلي�ض”، 
وفق ما اأو�شح بيل كي�شليوك امل�شوؤول عن التوا�شل مع االإعالم يف 

جامعة “يو �شي ال ايه«.
اأو  اأو�شنت من فر�ض التلقيح  اأما يف تك�شا�ض، فقد ُمنعت جامعة 
الكّمامات على طالبها املقّدر عددهم بنحو 51 األفا. وقد اأ�شدر 
احلاكم اجلمهوري يف الوالية غريغ اأبوت مر�شوما مينع اأي هيئة 
تدابري �شحية  فر�ض  عامة من  اأم��واال  يتلّقى  كيان  اأو  حكومية 

من هذا النوع.

االجتماع يف  علم  امل�شاعدة يف  االأ���ش��ت��اذة  اأوك��وي��ن  وق��ال��ت جاميي 
جامعة اأو�شنت التي ترغب يف اأن تعطى احل�ش�ض عرب االإنرتنت 
ملزمني  لي�شوا  ط��الب  بح�شور  ح�ش�شا  نعطي  اأن  منا  “ُيطلب 
بالتلقيح. وحّتى لو كنت قد تطّعمت اأنا، ال يبدو الو�شع اآمنا بتاتا 

مع املتحورة دلتا«.
اجلامعي.  احل��رم  اإىل  العودة  لفكرة  ج��ّدا  متوّترة  “اأنا  واأ�شافت 
وكّل زمالئي مذعورون من التعليم ح�شوريا ونحن ال نكّف عن 

التكّلم بهذا املو�شوع«.
اأن  امل��ج��اورة  اخلا�شة  اإدواردز  �شانت  جلامعة  يحّق  امل��ق��اب��ل،  ويف 

تطلب من طالبها �شهادة لقاحية.
وحتظر حواىل ع�شر واليات اأمريكية على االأقّل على جامعاتها 
ك��م��ا هي  ���ش��ّد كوفيد-19،  ال��ت��ل��ق��ي��ح  اإل���زام���ي���ة  ف��ر���ض  ال��ع��ام��ة 
اآخ��ر من معاقل  احل��ال مثال يف كاروالينا اجلنوبية وهي معقل 
اجلمهوريني. وكانت اجلامعة العامة تريد فر�ض و�شع الكّمامات 
يف م��ب��ان��ي��ه��ا، لكنها ا���ش��ط��رت اإىل ال��ت��خ��ّل��ي ع��ن ق���راره���ا ه���ذا يف 
اأن هذا  الوالية  العام يف  املدعي  اأّكد  بعدما  اآب/اأغ�شط�ض،  مطلع 
التدبري خمالف للقانون.وقالت اجلمعية ال�شحية يف اجلامعات 
االأمريكية واملوؤ�ش�شات التعليمية االأخرى اإن “تدّخالت الواليات 
التي حتول دون اعتماد اأدوات �شحة عامة مثبتة وناجعة، يف وقت 

ترتفع االإ�شابات بكوفيد-19، تودي بنا اإىل فو�شى عارمة«.
اإىل  احتكم  قد  اإنديانا  جامعة  يف  الطالب  من  قليل  ع��دد  وك��ان 
اإلزامية التلقيح وو�شع  الق�شاء الإبطال القواعد ال�شحية ب�شاأن 
الكّمامات. وهم مل يظفروا مبرادهم، غري اأن دعاوى اأخرى من 
الغربي  الو�شط  يف  الواقعة  ال��والي��ة  ه��ذه  يف  �شارية  القبيل  ه��ذا 

للبلد وغريها من الواليات.
وراأت اأنيفا كوتون )20 عاما( التي تدر�ض الكيمياء يف حرم هذه 
اجلامعة يف بلومينغتون اأن هذه الدعوى الق�شائية “�شخيفة... 
ال�شواد  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  م��ع  املر�ض”،  ت�شيي�ض  ي��ري��د  والبع�ض 
بدء  منذ  ال�شحية  للتدابري  امتثل  حرمها  ط��الب  من  االأع��ظ��م 
اأ�شل  من  طالبا   360 ال�شيف  ه��ذا  ال�شابة  اجلائحة.و�شاعدت 

380 ان�شموا اإىل برنامج للدعم الطالبي.
 وهي ك�شفت اأن “10 منهم ال غري طلبوا اأن يعفوا من التلقيح 
ي�شعرون  ال  الطالب  ك��ّل  اأن  �شحية«.و�شحيح  اأو  دينية  الأ�شباب 
ميانعون  ال  اأن��ه��م  “غري  اللقاح،  تلّقي  اإىل  باحلاجة  بال�شرورة 
االأمر... ويخ�شعون للتلقيح لعدم التقاط عدوى كوفيد والعودة 

اإىل حياة �شبه طبيعية«.

الرئي�صة االنتقالية ال�صابقة 
لبوليفيا حاولت »اإيذاء نف�صها«

•• الباز-اأ ف ب

حاولت الرئي�شية البوليفية املوقتة ال�شابقة جانني اأنييز التي تخ�شع للحب�ض 
واأ�شيبت  نف�شها”  “اإيذاء  ال�شبت  االأول  اأم�ض  اآذار-م��ار���ض،  منذ  االحتياطي 

“بخدو�ض” على ذراعها، لكن �شحتها م�شتقرة، كما اأعلن وزير الداخلية.
وقال وزير الداخلية اإدواردو ديل كا�شتّيو “يوؤ�شفني اأن اأبلغ ال�شعب البوليفي 

باأن جانني اأنييز حاولت اإيذاء نف�شها يف ال�شاعات االأوىل من �شباح اليوم«.
نداء  هو  اليوم  ح��دث  “ما  اأن  الأنييز  حمامية  وه��ي  كويالر  نوركا  واأو�شحت 
فريق  من  واح��د  وه��و  فالدا  خورخي  ال�شابقة«.واأكد  الرئي�شة  من  ا�شتغاثة 
وزير  “االنتحار«.واأ�شار  حاولت  اأنييز  اأن  بالفيديو  ر�شالة  يف  عنها،  ال��دف��اع 
الداخلية اإىل اأن “حالتها ال�شحية م�شتقرة ولديها بع�ض اخلدو�ض ال�شغرية 
الرئي�شة  اأ���ش��رة  القلق«.وطالبت  اإىل  يدعو  �شيء  ال  لكن  ذراعيها  اأح��د  على 
ال�شابقة البالغة 54 عاما، مرارا بنقلها اإىل م�شت�شفى لتلقي عالج طبي خا�ض 
بحالتها الأنها تعاين اأ�شال ارتفاعا يف �شغط الدم.واأعلن مكتب املدعي العام 
يف بوليفيا اجلمعة اأنه قدم الئحة اتهام قد توؤدي اإىل بدء حماكمة الرئي�شة 
من  عدة  بتهم   ،2019 يف  حمتجا  ع�شرين  مقتل  ق�شية  يف  ال�شابقة  املوقتة 
قدمها  �شكوى  على  بناء  االت��ه��ام  الئحة  اجلماعية«.و�شدرت  “االإبادة  بينها 
2019 يف مدينة  الثاين-نوفمرب  ت�شرين   15 يف  ُقتلوا  �شخ�شا   22 اأق��ارب 
�شاكابا ويف 19 ت�شرين الثاين-نوفمرب يف اإل األتو. وقتل 37 �شخ�شا يف اأعمال 
فيها  وتر�شح   2019 يف  ج��رت  التي  الرئا�شية  االنتخابات  تلت  التي  العنف 

الرئي�ض االأ�شبق اإيفو مورالي�ض لوالية رابعة لكن املعار�شة اتهمته بالتزوير.
وال�شرطة،  اجلي�ض  عنه  تخلى  وبعدما 
ق���دم م��ورال��ي�����ض ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه وجل����اأ اإىل 

املك�شيك ثم اإىل االأرجنتني.
ال��ث��اين- ت�شرين   12 يف  ي��وم��ني  ب��ع��د 
اليمني  اأن��ي��ي��ز  ج��ان��ني  اأدت  ن��وف��م��رب، 

كرئي�شة موقتة.
ويف ت�شرين االأول-اأكتوبر 2020 فاز 
الرئا�شية  االنتخابات  يف  اآر���ض  لوي�ض 
ب��ول��ي��ف��ي��ا. وقال  اإىل  م��ورال��ي�����ض  وع���اد 
الرئي�ض اجلديد اإنه وقعت “انتهاكات 
ج�شيمة حلقوق االإن�شان ومذابح وقتل 
خارج نطاق الق�شاء” خالل ما و�شفه 
ال�شيا�شي  راع��ي��ه  على  ب�”االنقالب” 

اإيفو مورالي�ض.

ملك االأردن يتوجه 
اإىل مو�صكو الإجراء 
مباحثات مع بوتني

•• عمان-وكاالت

امللك  االأردين  ال���ع���اه���ل  ت���وج���ه 
عبداهلل الثاين  اأم�ض االأحد، اإىل 
خاللها  يجري  زي���ارة  يف  مو�شكو 
الرو�شي  الرئي�ض  م��ع  مباحثات 

فالدميري بوتني اليوم االثنني.
ووف�����ق وك���ال���ة االأن����ب����اء االأردن���ي���ة 
االأم������ري  ،اأدى  اأم�����������ض  )ب���������رتا( 
ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني 
نائباً  الد�شتورية  اليمني  العهد، 
هيئة  بح�شور  اهلل   عبد  للملك 

الوزارة.
وعقد اآخر لقاء بني بوتني وامللك 
-ت�شرين  اأك���ت���وب���ر  يف   اهلل  ع��ب��د 
�شوت�شي  مبدينة   2019 االأول 
-متوز  يوليو   11 ويف  الرو�شية، 
هاتفياً  ات�����ش��ااًل  اأج���ري���ا   2020
الكرملني،  ح�����ش��ب  ف���ي���ه،  ب��ح��ث��ا 
جائحة  ملكافحة  اجل��ه��ود  توحيد 
�شوريا  ك���ورون���ا وم��ل��ف��ي  ف��ريو���ض 

وليبيا.

تقرير اإ�صرائيلي: عار اأفغان�صتان اأكرب بكثري من عار فيتنام
•• القد�س-وكاالت

راأت �شحيفة “يديعوت اأحرونوت” يف مقال افتتاحي اأنه مل يكن هناك اأي اإحلاح عملياتي للخروج من 
اأفغان�شتان، الفتة اإىل اأن “عار اأفغان�شتان” ال ي�شبه عار فيتنام، بل هو اأ�شد منه بال قيا�ض الأن �شخافته 

تناطح ال�شماء. والواليات املتحدة �شلمت طالبان احلكم باالتفاق معها.
فني ويف ظروف ميدانية  والناتو، يف جهد  املتحدة  الواليات  تنجح  اأن  ال�شحيفة هل ميكن  وت�شاءلت 
بع�شاً من هوؤالء  اإن  ك��اب��ول؟. وقالت  وال��رج��ال من  والن�شاء  االأط��ف��ال  اآالف  اإخ��راج ع�شرات  �شعبة، يف 
ومتعلمون يف جماالت خمتلفة  متعلمات  وبع�شهم  املكان،  يف  ي�شكنون  كانوا  يحملون جن�شيات غربية 
�شاعد  اأفغان  مواطنون  والباقون  �شمولية،  ا�شالمية  دكتاتورية  اىل  ب�شرعة  تتحول  بالد  من  يفرون 
�شبه  ن��ظ��ام  الإق��ام��ة  �شنة   20 ام��ت��دت  ال��ت��ي  امل��ح��اول��ة  مبا�شر يف  غ��ري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ك��ث��ريون منهم 

دميقراطي يوؤدي مهامه يف اأفغان�شتان.

ويحاول رئي�ض الواليات املتحدة ورئي�ض حكومة بريطانيا وزعماء غربيون اآخرون تهدئة الراأي العام يف 
بلدانهم، قائلني: “ال تقلقوا، جنودنا، عاملونا واملقربون منا �شيخرجون من كابول باأمان«.

وتت�شاءل ال�شحيفة: “ماذا عن الباقني؟ ماذا عن نحو 40 مليون ن�شمة يرتكون يف اأفغان�شتان الفقرية 
التي ي�شودها الرعب، مل�شريهم املرير؟ ال �شيء، فليتدبروا اأمورهم«.

مييل كثريون اإىل ت�شبيه خروج االأمريكيني من اأفغان�شتان يف 2021 بخروجهم من جنوب فيتنام يف 
1975. ولكن ال�شور م�شلّلة والت�شبيه مدحو�ض. فاجلي�ض االأمريكي الذي كان يف ذروته يعد ن�شف 
وع�شابات  فيتنام  �شمال  جي�ض  من  جندي  ماليني  ثالثة  نحو  فيتنام  جنوب  يف  قاتل  جمند،  مليون 
االأعمال  بت�شفية  املا�شي  اال���ش��ب��وع  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�ض  اأم��ر  )الفيتكونغ(.وعندما  حملية  �شيوعية 
ب�شالح  اأ�شا�شاً  جمهزين  مقاتل  األ��ف   35 نحو  يعد  طالبان  “جي�ض”  ك��ان  اأفغان�شتان  يف  االأمريكية 
�شخ�شي مما تي�شر وباأحزمة نا�شفة. اأما “جي�ض” الواليات املتحدة الذي اأعلن بايدن بدراماتيكية عن 
اإخراجه، فكان يعد اأقل من األفي �شخ�ض، كلهم يف وظائف التوجيه والتدريب. وكان هوؤالء توقفوا عن 

مقاتلة طالبان قبل �شبع �شنوات عندما اأعلن الرئي�ض باراك اوباما )وكان جو بايدن يف حينه نائبه( عن 
اإنهاء قتال قوات اجلي�ض االأمريكي والناتو ونقل امل�شوؤولية االأمنية الكاملة اإىل اجلي�ض االأفغاين.

وترى ال�شحيفة اأنه مل يكن هناك اأي اإحلاح اأمريكي عملياتي “الإعادة اجلنود اىل الديار”؛ فوجودهم 
عمل  بل  ع�شكرياً  فعاًل  تكن  مل  الوطن  اىل  واإعادتهم  ع�شكرياً.  ح�شماً  ولي�ض  رمزياً،  ردعياً  دوراً  اأدى 
�شيا�شي اأزال العقبة االأخرية اأمام �شيطرة طالبان دون اإطالق ر�شا�شة واحدة على دولة تعد 38 مليون 

ن�شمة.
فقد اعتقد الرئي�ض االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب باأنه يتذاكى على قيادة طالبان عندما وقع معها 
على اتفاق الإخراج “باقي” جنود الواليات املتحدة من اأفغان�شتان مقابل �شيطرة طالبان الهادئة على 
احلكم االأفغاين. وقع قادة طالبان و�شحكوا. اأما الرئي�ض احلايل جو بايدن فعّمق ال�شخافة حني اأعلن 
يكن”  “مهما  ال�  وه��ذه  يكن.  مهما  �شبتمرب-اأيلول  بعد  اأفغان�شتان  يف  اأمريكيون  جنود  يبقى  لن  اأن��ه 

حت�شل االآن اأمام عيون الغرب. عار اأفغان�شتان ال ي�شبه عار فيتنام، واإمنا  اأ�شد منه بال قيا�ض.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن*

املتحدة  ال��والي��ات  وخ���روج  املتوقع  للف�شل  �شيكون     
حقيقية،  عواقب  اأفغان�شتان  يف  امل�شهد  من  الكارثي 

لكنها حمدودة.
   ال يوجد خمرج اأنيق من حرب خا�شرة، ولطاملا كان 
يوؤدي  لن  اأفغان�شتان  يف  الغربي  التدخل  اأن  وا�شًحا 
اإىل دولة حديثة م�شتقرة. كان ا�شتيالء طالبان على 
ال�شلطة مذهاًل يف �شرعته، لكن كان عليك اأن تكون 

�شاذًجا لتعتقد اأنه لن يحدث اأبًدا.
   وك��م��ا ح���دث يف اأع���ق���اب ف�����ش��ل ف��ي��ت��ن��ام، ي��ج��ب على 
اإنقاذه،  ميكن  ما  اإن��ق��اذ  وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات 

واال�شتعداد للم�شتقبل.

بعيًد� عن فيتنام
واالأجواء  كابول،  الذعر يف  الت�شابه بني  اأوج��ه  اإّن     
1974 حتمية،  �شايغون عام  بالهروب من  املحيطة 

لكنها م�شللة.
اأمريكي م�شرعهم  2400 جندي  اأك��ر من     لقي 
منهم  احللفاء،  من  جندًيا  )و1144  اأفغان�شتان  يف 
150 كندًيا(. هذا كثري، لكن لي�ض كثرًيا مقارنة ب� 
58200 جندي اأمريكي ماتوا يف فيتنام خالل 11 

عاًما، منهم 16500 يف عام 1968 وحده.
   كانت الرهانات اال�شرتاتيجية لفيتنام وتاأثري تلك 
ب�شكل  ��ا  اأي�����شً اأك���رب  االأم��ري��ك��ي  املجتمع  احل���رب على 
فيتنام  مبتالزمة  ت�شمى  ما  ا�شتمرت  وقد  ملحوظ. 
يف الواليات املتحدة طيلة عقود، ونف�ض ال�شيء غري 

مرجح بالن�شبة للحرب يف اأفغان�شتان.

�لتاأثري �لنتخابي �ملحدود
   كل �شيء متحّزب يف الواليات املتحدة، وال ينبغي اأن 
يكون مفاجًئا اأن نرى التعليقات اله�شتريية من قبل 
حول  الدميقراطي  للرئي�ض  ال�شيا�شيني  املعار�شني 

هذا اخلروج الفا�شل.
اأن يدفع جو بايدن ثمًنا باهًظا     ومن غري املرجح 
جميع  فيه  كانت  موقف  يف  ارتكبها  التي  لالأخطاء 
تراجع،  يف  عنه  الر�شا  ن�شبة  كانت  �شيئة.  اخل��ي��ارات 
وو�شلت موؤخًرا اإىل م�شتوى منخف�ض بلغ 50 باملائة 
اأف�شل  ذل��ك  م��ع  يفوق  م��ا  اال�شتطالعات،  م��ع��ّدل  يف 

نتيجة ل�شلفه خالل اأربع �شنوات.
   م��ع��ظ��م ال�����ش��ح��ف االأم��ري��ك��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال تعر�ض 
االآفاق  و�شتتوقف  االأوىل،  �شفحتها  يف  اأفغان�شتان 
الق�شايا  على  والدميقراطيني  لبايدن  االنتخابية 

الداخلية اأواًل.
  ويف كندا، من �شبه املوؤكد اأن اأفغان�شتان �شتقع خارج 

رادار حملة ال ترتك جمااًل يذكر للق�شايا الدولية.

�آثار عامة للمر�قبة
   كل هذا ال يعني اأن هذه احلرب ونهايتها لن ترتك 

ب�شماتها.
مت  التي  املبالغ  اأن  حقيقة  ف��اإن  امل��ث��ال،  �شبيل  على    
ابتالعها يف اأفغان�شتان قد دعمت نظاًما للف�شاد وا�شع 
النطاق، �شتجرب على اإعادة نظر عاملية يف امل�شاعدات 
الذريع  الف�شل  ه��ذا  و�شيجعل  ال��دول��ي��ة.    االإن�شانية 
املتحدة،  ل��ل��والي��ات  ال��دول��ي��ة  امل�شداقية  ب��ن��اء  اإع����ادة 
اخلام�ض  الرئي�ض  قبل  م��ن  ت�����ش��ررت  ان  �شبق  ال��ت��ي 
اأفغان�شتان بطاطا  اأكر تعقيًدا، و�شتبقى  واالأربعني، 
امل��غ��ام��ري��ن هناك،  ���ش��اخ��ن��ة جل��م��ي��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ناهيك عن اأن اجلماعات االإرهابية  وجتارة االأفيون 

�شتزدهران هناك دون عوائق تقريًبا.
البلدان، �شتوؤجج موجة الالجئني  العديد من     يف 
املناه�ض للهجرة لبع�ض احلركات  االأفغان اخلطاب 

اليمينية التي بداأت اأ�شواتها ترتفع.
   قد ال ترتك الهزمية االأمريكية املريرة يف اأفغان�شتان 
اأثراً عميقاً مثل هزمية فيتنام، لكننا ل�شنا اأمام نهاية 

احلديث عن اأخبارها.

التداعيات ال�صيا�صية للماأ�صاة االأفغانية...!

*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية - مركز �لدر��صات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

ترجمة خرية �ل�صيباين
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عربي ودويل
مريكل يف زيارة وداعية الأوكرانيا احلليفة 

•• كييف-اأ ف ب

دعمتها  التي  للغرب  امل��وال��ي��ة  احلليفة  الأوك��ران��ي��ا،  وداع��ي��ة  ب��زي��ارة  مريكل  اأنغيال  تقوم 
امل�شت�شارة االأملانية يف نزاعها مع االنف�شاليني املوالني لرو�شيا، لكنها خّيبت اأمله ب�شبب 
�شهيتها للغاز الرو�شي.و�شتلتقي مريكل الرئي�ض االأوكراين فولودميري زيلين�شكي، بعد 

48 �شاعة من زيارة ملو�شكو اجتمعت خاللها مع فالدميري بوتني.
وتاأتي زيارتا مريكل لرو�شيا واأوكرانيا قبل اأن تغادر يف اخلريف، بعد 16 عاما يف ال�شلطة، 
 2014 العام  منذ  لدعمها  ملريكل  امتنانها  عن  اأوكرانيا  كم�شت�شارة.وتعرب  من�شبها 
القرم االأوكرانية، ثم خالل ال�شراع مع االنف�شاليني  عندما �شمت رو�شيا �شبه جزيرة 
املوالني لرو�شيا يف ال�شرق.لكنها تتهمها اأي�شا با�شتبعاد ق�شية الغاز من نطاق العقوبات 
االأوروبية �شد مو�شكو واالإ�شرار على ا�شتكمال م�شروع خط اأنابيب الغاز الرو�شي االأملاين 

زيلين�شكي هذا  اأوكرانيا.وقال  التقليدي وهو  العبور  وجتاوز طريق   ”2 “نورد �شرتمي 
براغماتيا”.  ا�شلوبا  ذلك  ت�شمية  “ميكن  عدة  اإع��الم  و�شائل  مع  مقابلة  االأ�شبوع خالل 
وراأى اأن “مريكل تتقدم يف طريق ح�شا�ض، لتحقيق توازن لكن براأيي هذا اأمر �شعيف«.

يف  لكنها  للمتمردين  الرو�شي  الدعم  با�شتمرار  مريكل  تدين  ال�شرق،  يف  النزاع  وح��ول 
الوقت نف�شه تقوم مع فرن�شا، بدور الو�شيط بني مو�شكو وكييف.وكان دورها حا�شما يف 
التو�شل اإىل اتفاقات مين�شك لل�شالم يف 2015 التي و�شعت حدا الأعنف اال�شتباكات.من 
جهة اأخرى، توقفت الت�شوية ال�شيا�شية لل�شراع منذ ذلك احلني، وهو اأمر واقع ينا�شب 
مو�شكو قبل كل �شيء.دعت اأنغيال مريكل اجلمعة اإىل “احلفاظ على مفاو�شات ال�شالم” 
التي  بال�شرعة  املحرز  التقدم  يكن  مل  لو  “حتى  مين�شك،  اتفاقات  توقيع  اإىل  اأدت  التي 
من جانبه، اأ�شر بوتني على اأنه “ال توجد و�شيلة اأخرى لتحقيق ال�شالم”  كنا ناأملها”. 

متهما اأوكرانيا باإف�شال املحادثات.

بت�شليح  وتتهمها  املفاو�شات  يف  ال�شيئة  النية  �شاحبة  ه��ي  رو�شيا  اأن  ف��رتى  كييف  اأم��ا 
منا�شب  االتفاق غري  كان  اأوكرانيا،  اإىل كر يف  بالن�شبة  �شّري.لكن  ب�شكل  االنف�شاليني 
لوكالة  في�شينكو  فولودميري  كييف  يف  ال�شيا�شي  املحلل  وق��ال  تنفيذه.  وي�شعب  لكييف 

فران�ض بر�ض “برحيل مريكل، �شي�شبح اأ�شا�ض اتفاقات مين�شك اأكر ه�شا�شة«.
واأ�شار اأي�شا اإىل اأن امل�شت�شارة االملانية اختارت عدم امل�شاركة االثنني، غداة زيارتها لكييف، 
يف منتدى دويل خ�ش�ض ل�شم رو�شيا ل�شبه جزيرة القرم، وهو قرار ي�شهد على “تناق�ض” 
طماأنة  على  حري�شة  من�شبها  ت��رك  قبل  مريكل  �شتكون  االأمل��ان��ي��ة.ول��ذل��ك،  امل��واق��ف  يف 

اأوكرانيا خ�شو�شا يف مو�شوع الغاز.
وتاأمل كييف باأن تاأتي امل�شت�شارة حاملة ر�شالة من فالدميري بوتني ت�شمن “حدا اأدنى 
من ر�شوم عبور الغاز” وفقا لزيلين�شكي، اإذ اإن االأموال التي حت�شل عليها اأوكرانيا من 

هذا القطاع ت�شكل موردا ماليا حيويا.

نا�صيونال اإنرت�صت: اأفغان�صتان اأر�س املقاي�صات امل�صبوهة
•• وا�شنطن-وكاالت

نقل الكاتب جون األن غاي عن الربوف�شور يف جامعة جون 
االأف�شل  “من  اإنه   2019 براند�ض قوله عام  هوبكنز هال 
النظر اإىل اأفغان�شتان، ال على اأنها لعبة اأخالقية، واإمنا ماأزق 

لل�شيا�شة اخلارجية بحيث اأن كل اخليارات �شيئة«.
فيه  داف���ع  اإنرت�شت”  “نا�شونال  جم��ل��ة  يف  م��ق��ال  يف  وق���ال 
انتقادات من العامل  عن قرار االن�شحاب املهني الذي واجه 
هذا  تك�شفت  ال��ت��ي  امل��اأ���ش��وي��ة  للم�شاهد  مي��ك��ن  اإن���ه  اأج���م���ع، 
ال�����ش��ي��اق. ويزعم  اأن تفهم يف ه��ذا  ال��ب��ل��د،  االأ���ش��ب��وع يف ه��ذا 
�شرير  عمل  هو  االأمريكي  االن�شحاب  ب��اأن  املنتقدين  بع�ض 
ال���ن���زاع ه��و اخليار  االأم��ري��ك��ي��ة يف  امل�����ش��ارك��ة  اإ���ش��ت��م��رار  واأن 
املف�شل من الناحية االأخالقية. وهم يتجاهلون يف موقفهم 
االأثمان االأخالقية الباهظة الناجمة من البقاء يف احلرب، 
وكذلك “واجباتنا حيال اأمتنا، واالإخفاقات املعنوية العميقة 
ل�شركائنا يف احلكومة االأفغانية، معترباً اأن اأفغان�شتان كانت 
اأر�ض املقاي�شات القذرة واأي حديث عن االأخالق يجب ياأخذ 
ذلك يف احل�شبان. هذه املقاي�شات التي مل يعد ثمة جمااًل 

ل�شنعها االآن.
ن�����ش��اط باهظ  اأن احل����رب ه��ي  ن��ت��ذك��ر  اأن  ي��ج��ب  ذل����ك،  اإىل 
بدقة  امل�شممة  الع�شكرية  العمليات  وحتى  اأخالقياً.  الثمن 

مدنيني،  �شحايا  �شقوط  عن  �شت�شفر  ح�شنة،  وبنية  عالية 
وتهجري اآخرين وتدمري اأمالك خا�شة. وكان هذا �شحيحاً 
فاإن  املتمردة،  القوى  الكثري من  اأفغان�شتان. وعلى غرار  يف 
اإمكانهم العمل  مقاتلي طالبان، ال يرتدون زياً موحداً ويف 

يف املناطق املدنية.

خ�صائر عالية
املهمة  حتولت  للنزاع،  ال�شعبي  التاأييد  عدم  تزايد  وبعدما 
االأمريكية اإىل غارات جوية الإبعاد مقاتلي طالبان واحلفاظ 
على م�شتوى منخف�ض من االإ�شابات بني االأمريكيني. وهذا 
ق��وة طالبان  ت��زاي��د  وم��ع  املدنيني.  ب��ني  زاد يف اخل�شائر  م��ا 
وتردد القوات االأفغانية النظامية يف القتال من دون غطاء 

جوي، فاإن هذه اخل�شائر على االرجح كانت �شتبقى عالية.
اأكر  كابول  كانت  بينما  الريفية،  املناطق  يف  القتال  وتركز 
بناء  ال��ع��ادي��ني. وق��د ت�شكلت وج��ه��ة نظرنا  ل��الأف��غ��ان  اأم��ان��اً 
على الو�شع يف كابول-فهي متاحة لل�شحافيني، وخ�شو�شاً 
يحرتفون  مم��ن  للكثريين  معقل  وه���ي  م��ن��ه��م،  ال��غ��رب��ي��ني 
التحدث باالإنكليزية. وكان هذا اجلزء من البالد هو الذي 
ا�شتفاد اأكر من غريه من احلكومة االأفغانية التي حكمت 

بني عامي 2001 و2021.
الواليات  اإىل  بالن�شبة  احل���رب  تكاليف  اأن  اإىل  األ���ن  ول��ف��ت 

املتحدة كانت باهظة، وعلى رغم اأنها مل تكن مثل فيتنام اأو 
احلرب العاملية الثانية. لكن مزيداً من االإ�شابات يف �شفوف 
االأمريكيني كانت �شتقع لو نكثنا باإتفاق الدوحة الذي اأوقف 

الهجمات �شدنا منذ اأكر من �شنة.

�أفو�ج من �ملتقاعدين 
كما اأن احلرب اأدت اإىل اأفواج من املتقاعدين الذين يحملون 
جروحاً ج�شدية وعقلية واأخالقية. وبع�شهم عاد كاأ�شخا�ض 
خمتلفني. البع�ض اأخفى م�شاكله باالإدمان على الكحول اأو 
ممن  الكثريين  اأن  كما  انتحر.  االآخ��ر  والبع�ض  امل��خ��درات. 
الوقت مع عائالتهم،  يكفي من  ما  ع��ادوا جتنبوا اجللو�ض 
وكان ذلك عاماًل يف الكثري من حاالت الطالق يف جمتمع 

الع�شكريني.
كذلك كان ثمة ثمن ع�شكري للحرب. وهناك وقت يخ�ش�ض 
االنت�شار،  ف��اإع��ادة  االنت�شار،  ثم  وم��ن  لالإنت�شار،  للتح�شري 
وذلك على ح�شاب الوقت الذي يجب اأن يخ�ش�ض للتدريب 

على احلاجات االأمنية االأمريكية االأخرى.
وقته،  االأخ��ريي��ن  العقدين  االأمريكي  اجل��و  �شالح  واأم�شى 
والعراق  اأفغان�شتان  مثل  اأم��اك��ن  ف��وق  بالتحليق  يقوم  وه��و 
و�شوريا، يف انتظار اأوامر بتوجيه �شربات جوية. وقبل ذلك، 
اأم�شى �شالح اجلو االأمريكي عقداً يف حرا�شة مناطق حظر 

ال��ط��ريان ف��وق ال��ع��راق. ك��ل ذل��ك ال��وق��ت واجل��ه��د واالأموال 
التي اأنفقت اأدت اإىل ا�شتهالك القوة اجلوية.

تكاليف مالية
وبالطبع، هناك التكاليف املالية للحرب. وكان مقرراً اإنفاق 
ال��رق��م مر�شحاً  ال�����ش��ن��ة، وك���ان ه���ذا  14 م��ل��ي��ار دوالر ه���ذه 
يف  ط��ال��ب��ان  وا���ش��ت��م��رت  افغان�شتان  يف  بقينا  “لو  ل��الإرت��ف��اع 
االإنفاق  ي���وازي  م��ا  �شننفق  كنا  اأن��ن��ا  يعني  وه���ذا  التقدم”. 

الفيديرايل على ال�شمان ال�شحي لالأطفال �شنوياً. كما اأنه 
والتدريب،  ال�شحية  االأب��ح��اث  على  ننفقه  ما  ن�شف  يعادل 
وي�شاوي ما تنفقه البحرية على �شناعة ال�شفن وما يدفعه 
�شالح اجلو ل�شراء حاملة طائرات. كذلك يعادل قيمة �شركة 
كبري  مبلغ  بالتاأكيد  وه��ذا  للطريان.  اإيرالينز”  “يونايتد 
تنفقه دول���ة على اخل���ارج يف ال��وق��ت ال���ذي ه��ن��اك اأك���ر من 
مليونني من مواطنيها ال ميلكون مياهاً �شاحلة لل�شرب اأو 

اأنظمة �شحية داخل منازلهم.

امل�شالح االأمنية لبكني ومو�شكو
مو�شكو،  مثل  لبكني  بالن�شبة     
����ش���يء �شمان  ك���ل  ق��ب��ل  ال���ه���دف 
“يخ�شى  املنطقة.  يف  حمايتهما 
اجلماعات  ت��ت��ج��ذر  اأن  ال��ب��ل��دي��ن 
تهدد  ثم  اأفغان�شتان  االإرهابية يف 
اأمنهما. لذلك يريدان التاأكد من 
اأن طالبان �شتمنعهم من االزدهار، 
بذلك”،  احل���رك���ة  ت��ع��ه��دت  ك��م��ا 
الباحث  ب�����اك�����زاد  ك������رمي  ي����ق����ول 
الدولية  ال����ع����الق����ات  م��ع��ه��د  يف 
يف  واملتخ�ش�ض  واال�شرتاتيجية 

اأفغان�شتان.
ال��ت��ي مل تن�ض دعم  اإن رو���ش��ي��ا،     
ط��ال��ب��ان ل��الإره��اب االإ���ش��الم��ي يف 
الت�شعينات،  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ق��وق��از 
ب��اأي ثمن منع ظهور ملجاأ  تريد 
منطقة  اأب����واب  على  للمتمردين 
نفوذها االإقليمية. ويف داللة على 
اخل���وف امل��ت��زاي��د، اأج���رت مو�شكو 
اأوائ�������ل  ت����دري����ب����ات ع�����ش��ك��ري��ة يف 
االأفغانية  احل��دود  على  اأغ�شط�ض 
يف اأوزبك�شتان وطاجيك�شتان، وهما 
جمهوريتان �شوفيتيتان �شابقتان. 

ال�شرقية ومقره جنيف.  واأوروب��ا 
اجلار  خلطاب  م�شابه  واخل��ط��اب 

ال�شيني.
  ميكن لل�شركاء الدوليني اجلدد 
��ا ال�����ش��م��اح ل��ط��ال��ب��ان بجذب  اأي�����شً
راأ�ض املال االأجنبي اإىل هذا البلد 
على  اأفغان�شتان،  بالفقر.  املنكوب 
بالليثيوم،  الغنية  امل��ث��ال،  �شبيل 
منتج  اأك���رب  ال�شني،  ل��ع��اب  ت�شيل 
العامل.  يف  الكهربائية  لل�شيارات 
ال�شيني  ال��ن��ظ��ام  ي�شعى  وب��امل��ث��ل، 
“طرق  م���������ش����روع  ت����ع����زي����ز  اإىل 
ال������ذي  اجلديدة”،  احل������ري������ر 
ان�شمت اإليه كابول عام 2016، 
والذي يتكون من بناء بنية حتتية 
ممر  افتتاح  �شبق  وق��د  عمالقة. 
 ،2018 البلدين ع��ام  ج��وي بني 
وك���ذل���ك خ���ط ���ش��ك��ة ح���دي���د عرب 
ك��ازاخ�����ش��ت��ان واأوزب���ك�������ش���ت���ان عام 
2019. و”للم�شي قدًما، يجب 
�شيا�شي  ا�شتقرار  هناك  يكون  اأن 
بونداز،  اأنطوان  البالد، يحدد  يف 
لذلك �شتحر�ض ال�شني على عدم 

الت�شرع ومراقبة الو�شع«.

ال�شني تغازل من اجل امنها وجتارتها بوتني يوؤمن مناطق نفوذه

التي مت  ال�شيناريوهات  ومن بني 
اأرا�شيهما  اق��ت��ح��ام  فيها،  النظر 

من قبل اجلماعات االإرهابية.
   من جانبها، تخ�شى بكني زعزعة 
–التي  �شينجيانغ  يف  اال�شتقرار 
من  ل�شل�شلة  ت��ع��ر���ش��ت  ان  ���ش��ب��ق 
و2014   2013 بني  الهجمات 
-بينما حافظت طالبان يف املا�شي 
ع��ل��ى ع���الق���ات وث��ي��ق��ة م���ع بع�ض 
اجلماعات االإ�شالمية االأويغورية 
ال�شغرية املتمركزة يف اأفغان�شتان. 

رو�شيا  اأن  االث���ن���ني،  ك���اب���ول���وف، 
ميكن اأن تعرتف ب�شلطة طالبان 
اإذا ت�شرفت بطريقة “م�شوؤولة”. 
امل�شالح  �شمان  “يجب  واأ���ش��اف: 
حماية  ���ش��م��ان  اأي  ال���رو����ش���ي���ة: 
الدبلوما�شيني الرو�ض واملواطنني 
اأفغان�شتان،  الرو�ض املوجودين يف 
وع����دم زع���زع���ة ا���ش��ت��ق��رار ال����دول 
املنطقة”،  م��ن  ج���زًء  ت�شكل  ال��ت��ي 
بوتر،  ج����رمي����ود  ك�������ارول  ت�������ش���رح 
رو�شيا  اأب���ح���اث  م��رك��ز  م��وؤ���ش�����ش��ة 

على  العمل  ث��م  وم��ن  اأفغان�شتان 
اأرا���ش��ي��ه��ا. ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب تريد 
لال�شتقرار  االأول�����وي�����ة  اإع����ط����اء 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جل���ارت���ه���ا، ح���ت���ى لو 
ك�����ان ذل�����ك ي��ع��ن��ي ال���ت���و����ش���ل اإىل 
طالبان”،  ح����رك����ة  م����ع  ت���ف���اه���م 
يف  الباحث  بونداز  اأنطوان  يوؤكد 
اال�شرتاتيجية  البحوث  موؤ�ش�شة 
وتعبريا  ال�شني.  يف  واملتخ�ش�ض 
ع����ن ح�����ش��ن ال����ن����واي����ا، مل ي����رتدد 
وفد  ا�شتقبال  يف  ال�شيني  النظام 

زادت  االأخ���������رية،  ال�������ش���ن���وات  ويف 
ب�شكل كبري  الو�شط  اإمرباطورية 
داخل  امل�شلمني  ال�شكان  قمع  من 
ذاتي:  بحكم  املتمتعة  مقاطعتها 
مت اإر����ش���ال اأك���ر م��ن م��ل��ي��ون من 
االأوي�����غ�����ور واالأق����ل����ي����ات االأخ�����رى 
التاأهيل  اإع������ادة  م��ع�����ش��ك��رات  اإىل 
وفًقا  ل��الإ���ش��الم��ي��ني،  امل��ن��اه�����ش��ة 

للتقديرات الغربية.
منع  ه��ي  ال�����ش��ني  “اأولوية  ان     
ت�������ش���ك���ي���ل ح�����رك�����ات م����ع����ادي����ة يف 

بدعم على امل�شرح العاملي. وي�شري 
كرمي باكزاد اإىل اأنها “حتتاج اإىل 
اعرتاف دويل الكت�شاب ال�شرعية 
وتعزيز �شلطتها. واحل�شول على 
دعم قوتني عظميني مثل ال�شني 
كبرًيا  ر���ش��ي��ًدا  �شيكون  ورو���ش��ي��ا، 

لها«.
الرئي�شي  ال��ع��ن�����ش��ر  ه���و  وه����ذا     
ومو�شكو.  ب��ك��ني  ب���ه  ت���ل���ّوح  ال����ذي 
الرئا�شي  امل����ب����ع����وث  اأك�������د  ف���ق���د 
زامري  اأفغان�شتان،  اإىل  ال��رو���ش��ي 

يوليو  يف  ت��ي��اجن��ني  يف  ط���ال���ب���ان 
الغني  ع��ب��د  امل���ال  منهم  امل��ا���ش��ي، 
احلركة  يف  الثاين  الرجل  ب��ردار، 

االأ�شولية.

طالبان مهتمة
   ه���ذا ال��ت��ق��ارب ه��و اأي�����ش��ا نعمة 
ت�����درك جيًدا  ط���ال���ب���ان.  حل���رك���ة 
التعجيل  يف  ���ش��اع��دت  عزلتها  اأن 
 ،2001 عام  نهاية  يف  ب�شقوطها 
للفوز  ل��ل��ح�����ش��ول  االن  ت�����ش��ع��ى 

- اأجرت مو�صكو تدريبات ع�صكرية يف اأوائل اأغ�صط�س على احلدود االأفغانية يف اأوزبك�صتان وطاجيك�صتان

- هذا التقارب نعمة حلركة طالبان التي تدرك جيًدا اأن عزلتها �صاعدت يف التعجيل ب�صقوطها عام 2001

- يخ�صى البلدان اأن تتجذر اجلماعات االإرهابية يف 
اأفغان�صتان ثم تهدد اأمنهما

- اأولوية ال�صني هي منع ت�صكيل حركات معادية يف 
اأفغان�صتان ومن ثم العمل على اأرا�صيها

دفاعا عن م�صاحلهما �لإقليمية و�أمنهما

بعد انت�صار طالبان, ال�صني ورو�صيا تقدمان بيادقهما...!
••الفجر -بول فريونيك 

–ترجمة خرية ال�شيباين

�لإقليمية  م�صاحلهما  ع��ن  �ل��دف��اع  على  حر�صا 
متينة  عالقات  �إقامة  يف  �لقوتان  تاأمل  و�أمنهما, 
�صيء  كل  لديها  بدورها  �لتي  طالبان,  حركة  مع 

ب�صاأن  �لغربية  �مل��خ��اوف  عك�س  على  لتك�صبه.   
�أطلقت  �أفغان�صتان,  يف  �لإن�صان  حقوق  م�صتقبل 
طالبان,  مع  للم�صاحلة  حم��اولت  و�ل�صني  رو�صيا 

�صادة �لبالد �جلدد.
�لأحد  كابول  على  لال�صتيالء  �لتايل  �ليوم  يف   
�لدع��اء  يف  �مل��ب��ادرة  زم��ام  بكني  �تخذت  �ملا�صي 

�حلركة  مع  ودية”  “عالقات  �إقامة  تريد  باأنها 
�أ�صارت  �لنية,  ح�صن  على  وكدليل  �لإ�صالمية. 
�لبالد  يف  �صفارتها  �أن  �إىل  �ل�صينية  �لدبلوما�صية 

طبيعي«. ب�صكل  �لعمل  يف  “ت�صتمّر 
   نف�س �ملوقف, �أو تقريبا, من جانب مو�صكو. �لتقى 
�لثالثاء  �لأفغانية  �لعا�صمة  يف  �لرو�صي  �ل�صفري 

ب�  �لجتماع  و��صفا  طالبان,  عن  مبمثل  �ملا�صي 
“�لإيجابي و�لبناء”. ويف �ليوم نف�صه, �أ�صاد وزير 
�خلريي  لف���روف,  �صريجي  �لرو�صي,  �خلارجية 
�لإيجابية  “بالعملية  خا�س,  ب�صكل  و�ملتفائل 
ه��ادئ,  �لو�صع  حيث  ك��اب��ول  ���ص��و�رع  يف  �جل��اري��ة 

وحيث ت�صمن طالبان �لنظام �لعام«.
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عربي ودويل
تركيا تنفي ق�صف م�صت�صفى ب�صمال العراق 

••اأنقرة-اأ ف ب

اأن  اإردوغ�����ان  ط��ّي��ب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�ض  نفى 
اأودت الثالثاء  تكون الغارة اجلّوية الرتكّية التي 
غرب  �شمال  يف  اأ���ش��خ��ا���ض  ثمانية  بحياة  امل��ا���ش��ي 
العراق قد ا�شتهدفت م�شت�شفى، قائاًل اإّنها اأ�شابت 
العّمال  حل���زب  ت��اب��ع��ة  م��ت��م��ّردة  ملجموعة  ق��اع��دة 
اّت�شال هاتفي مع  اإردوغ��ان يف  الكرد�شتاين.وقال 
اإّنه  الكاظمي  م�شطفى  العراقي  ال���وزراء  رئي�ض 
املوقع  فاإّن  االإرهابي،  التنظيم  “خالًفا الّدع��اءات 
بل  �شّحًيا،  م��رك��ًزا  اأو  م�شت�شفى  لي�ض  امل�شتهدف 

اأحد اأماكن اإيواء هذه املنّظمة”، ح�شب بيان �شادر 
عن الرئا�شة الرتكّية.

اإىل  يلجاأ  التنظيم  اأّن  ال��رتك��ي  الرئي�ض  واع��ت��رب 
عليه  ي�شتّد  عندما  االأكاذيب”  م��ن  ال��ن��وع  “هذا 
اخلناق، م�شرًيا اإىل اأّن تركيا تت�شّرف “بح�شا�شّية 

عالية” خالل هذا النوع من العملّيات.
الثالثاء  ا�شتهدف  ال��ذي  الرتكي  الق�شف  واأّدى 
العّمال  ح���زب  م���ن  ع��ن�����ش��ًرا  ا���ش��ت��ق��ب��ل  م�شت�شفى 
�شمال  يف  ال��واق��ع��ة  �شنجار،  بلدة  يف  الكرد�شتاين 
اأعلنت  م��ا  وف��ق  قتلى،  ثمانية  اإىل  ال��ع��راق،  غ��رب 
االأربعاء  ب��ي��ان  يف  االإدارة  املحّلية.وقالت  االإدارة 

�شهداء  “عدد  اإّن  ال�شحايا،  اأ���ش��م��اء  فيه  اأوردت 
الق�شف الرتكّي بلغ ثمانية، )هم( اأربعة مقاتلني 
�شمن الفوج 80، واأربعة موّظفني من امل�شت�شفى” 
80 هو �شمن قّوات  بالكامل.والفوج  اأنهار  الذي 
وكان  العراقّية،  للحكومة  ويتبع  ال�شعبي  احل�شد 
ُيعرف �شابًقا با�شم “وحدات حماية �شنجار” التي 
يف  الكرد�شتاين  العّمال  ح��زب  من  بدعم  تاأ�ّش�شت 
�شقطت  بعدما  املدينة  عن  للّدفاع   2014 العام 
الرتكّية  ال��ق��ّوات  داع�����ض.وت�����ش��ّن  تنظيم  اأي���دي  يف 
حلزب  اخللفّية  ال��ق��واع��د  ���ش��ّد  عملّيات  بانتظام 
العّمال الكرد�شتاين يف �شمال العراق.ودان جمل�ض 

االأمن الوطني العراقي برئا�شة الكاظمي، يف بيان 
الع�شكرّية  “االأعمال  االأرب���ع���اء،  ظهر  بعد  ���ش��در 
ح�شن  مبادئ  اإىل  ُت�شيء  التي  اجلانب  االأح��ادّي��ة 
االأرا�شي  “ا�شتخدام  رف�شه  ا عن  معرّبً اجلوار”، 
كانت”،  جهة  اأّي  من  ح�شابات  لت�شفية  العراقّية 
الكرد�شتاين  العمال  اأو حزب  اأن يذكر تركيا  دون 
ني�شان-اأبريل   23 منذ  اأنقرة  وُتنّفذ  بالتحديد. 
حزب  عنا�شر  ملالحقة  ع�شكرّية  عملّية  امل��ا���ش��ي 
العّمال الكرد�شتاين الذي يّتخذ اجلبال العراقّية 
امل��ح��اذي��ة ل��رتك��ي��ا ق��واع��د ل��ه ل�����ش��ّن ه��ج��م��ات �شّد 

الدولة الرتكّية وجي�شها.

بلري ينتقد تخلي الغرب عن اأفغان�صتان 
•• لندن-رويرتز:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ض  انتقد  االأفغانية،  االأزم��ة  ب��دء  له منذ  تعليق  اأول  يف 
االأ�شبق توين بلري الذي قاد التدّخل الع�شكري لبالده يف اأفغان�شتان يف 2001 
اإىل جانب الواليات املتحدة، “تخّلي” الغرب عنها معتربا اأنه “خطري” و”غري 
وخارجها  بريطانيا  داخ��ل  للجدل  املثرية  ال�شخ�شية  بلري،  �شروري«.وانتقد 
ب�شبب دعمه القوي للعمل الع�شكري الذي تقوده الواليات املتحدة يف اأفغان�شتان 
و”لي�شت  “غبية”  اأنها  املتحدة لالن�شحاب معتربا  الواليات  والعراق، مربرات 

مدفوعة با�شرتاتيجية كربى بل باعتبارات �شيا�شية«.
اأّن  واأكد رئي�ض ال��وزراء االأ�شبق يف مقال ُن�شر على املوقع االإلكرتوين ملوؤ�ّش�شته، 
يف  ولي�ض  ���ش��روري،  وغ��ري  وخطري  ماأ�شوي  و�شعبها  اأفغان�شتان  عن  “التخّلي 
واأ�شاف “مل نكن يف حاجة اإىل ذلك، بل اخرتنا  م�شلحتهم وال يف م�شلحتنا”. 
القيام به«.وتابع “فعلنا ذلك امتثااًل ل�شعار �شيا�شي غبي حول اإنهاء “احلروب 
يقارن  اأن  ميكن   2021 يف  التزامنا  اأن  ل��و  كما  االأب��دي��ة  لها”  نهاية  ال  التي 

بالتزامنا قبل ع�شرين �شنة اأو ع�شر �شنوات«.

و���ش��ريى امل��راق��ب��ون يف ت�����ش��ري��ح��ات ب��ل��ري ع��ل��ى االأرج�����ح ه��ج��وم��ا م��ب��ا���ش��را على 
مرات  االأبدية”  “احلروب  ا�شتخدم عبارة  الذي  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�ض 
اال�شرتاتيجّية  اأّن  اإىل  بلري  املا�شي.واأ�شار  العام  االنتخابية  حملته  خالل  عدة 
“العامل  اإّن  قائاًل  الطويل،  املدى  على  بهم  �شت�شّر  الغربّيني  للحلفاء  احلالّية 
االآن غري متاأّكد من موقف الغرب، الأّن من الوا�شح جًدا اأّن قرار االن�شحاب من 
اأفغان�شتان بهذه الطريقة مل يكن مدفوًعا باال�شرتاتيجّية بل بال�شيا�شة«.وراأى 
اأن  واأ�شاف  اأنحاء العامل”.  اإرهابية يف كل  “اأثار فرح كل جماعة  اأن االن�شحاب 
“رو�شيا وال�شني واإيران تراقبان وت�شتفيدان. اأي �شخ�ض يح�شل على وعود من 

قبل القادة الغربيني �شينظر اإليه على اأنه “عملة غري م�شتقرة«.
انتقادات  ي��واج��ه  ال���ذي  راب  دومينيك  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واع���رتف 
اإج��ازة عندما �شقطت كابول، م�شاء ال�شبت باأن مو�شكو وبكني  الأنه كان مي�شي 
تلغراف  �شنداي  ل�شحيفة  راب  اأفغان�شتان.وقال  يف  اأك��رب  دورا  االآن  �شتلعبان 
ذلك  اأن  مع  وال�شني،  رو�شيا  مثل  معتدل  تاأثري  ذات  دول  الإ���ش��راك  “�شن�شطر 
واأ�شاف اأن ذلك “�شي�شمح لنا بت�شكيل جمموعة ملمار�شة نفوذ  اأمر غري مريح”. 
واحدة  ام�شوا  الذي  اأحد  اإىل طالبان«.وبلري  اأف�شل  ب�شكل  ر�شائلنا  ونقل  اأكرب 

من اأطول فرتات احلكم يف بريطانيا اإذ بقي يف ال�شلطة ع�شر �شنوات اعتبارا من 
االبن  بو�ض  جورج  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ض  مع  وثيقا  حتالفا  �شكل   ،1997

خالل ما ي�شمى باحلرب على االإرهاب.
ويقول مراقبون اإن دعمه الثابت للتدخالت الع�شكرية يف ال�شرق االأو�شط التي 
اإىل  ال�شلطة وت�شليمها  تنازله عن  ا�شتياء متزايدا، كان عامال رئي�شيا يف  تثري 
الغرب  اأن  اأ�شر بلري على  2007.ويف مقاله الطويل،  ب��راون يف  خلفه غ��وردن 
يجب اأن “يقدم دليال ملمو�شا” على اأنه لي�ض “يف ع�شر انكفاء”، مدينا تراجع 
القيادة االأمريكية العاملية. وكتب اأن “غياب االإجماع والتعاون والت�شيي�ض العميق 

لل�شيا�شة اخلارجية وق�شايا االأمن ي�شعف ب�شكل وا�شح القوة االأمريكية«.
وقال اإن بريطانيا “متت ا�شت�شارتها ب�شكل قليل اأو مل تتم م�شاورتها” من قبل 
اأن  “معر�شة خلطر  لندن  اأن  اإىل  االأفغاين، م�شريا  االن�شحاب  ب�شاأن  وا�شنطن 

ت�شبح يف الدرجة الثانية من القوى العاملية«.
ال��وزراء الربيطاين  اإدارة رئي�ض  ا�شتياء متزايد من  وتاأتي تعليقات بلري و�شط 
وانتقادات  احلاكم  املحافظ  داخ��ل حزبه  ذلك  لالأزمة مبا يف  بوري�ض جون�شون 

تتهمه باأن بريطانيا كانت غري فعالة اإىل حد بعيد.

•• الفجر - تون�س

املدير  ال�����ش��ب��ت،  االأول  اأم�������ض  ج����ّدد 
ال��وط��ن��ي��ة االوىل  ل��ل��ق��ن��اة  ال�����ش��اب��ق 
ال��ت��ي قدمها  ال��رواي��ة  ت��اأك��ي��ده على 
موؤخرا حول ا�شتعداد حركة حما�ض 
عنف  اع��م��ال  خمطط  يف  للم�شاركة 
الرئي�ض  ق��رارات  لتعطيل  تون�ض  يف 

قي�ض �شعيد.
ال�شلطات  اأعلم  ان��ه  وق��ال اخل��زام��ي 
حت�شل  التي  باملعلومات  التون�شية 
ع��ل��ي��ه��ا ب��خ�����ش��و���ض امل��خ��ط��ط الذي 
يف  احل��ك��م  “ا�شرتداد  ا���ش��م  ي��ح��م��ل 
التح�شري  ي��ت��م  وال������ذي  تون�ض” 
ل��ه ب��ع��ل��م ق��ي��ادي يف ال��ن��ه�����ش��ة توىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة ك��ب��رية يف احل��ك��م ح�شب 

هناك  ان  اخل��زام��ي  تعبريه.واعترب 
قدمها  التي  املعلومات  بني  جتان�شا 
لل�شلطات االأمنية مع املخطط الذي 
حتدث عنه الرئي�ض �شعيد الغتياله 
م�شريا اىل اأن املخطط الذي ت�شارك 

فيه حما�ض هدفه اغتيال الرئي�ض.
وي�شمل الت�شفري اإىل تون�ض عنا�شر 
وجن�شيات  حما�ض  م��ن  فل�شطينية 
بع�شهم  ُم���ن���ح  امل���ع���ن���ي���ون   � اأخ�������رى 
الرتويكا  زم��ن  التون�شية  اجلن�شية 
التقديرية  ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
ليبيا  يف  يتم  وال��ت��دري��ب  والتجميع 
اإ�شالمية  ليبية  �شخ�شية  باإ�شراف 
“َمن  م��ت��ط��ّرف��ة. وق�����ال اخل���زام���ي 
ل���ه دل���ي���ل ع��ل��ى غ���ري ه����ذا فلريفع 

التحدي«.

ت�صلل من ليبيا
ويف �شياق مت�شل نقلت و�شائل اإعالم 
“املر�شد”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع����ن  ع���امل���ي���ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة م���ا ن��ق��ل��ت��ه ع���ن م�����ش��در يف 
ل�شحة  تاأكيد  م��ن  الداخلية  وزارة 
ع���ن حماولة  م���ت���داول���ة  م��ع��ل��وم��ات 
“100 عن�شر اإرهابي” الت�شلل اإىل 
الوطية  قاعدة  من  انطالقا  تون�ض 
ال�شحيفة  م�����ش��در  اجل��وي��ة.واأ���ش��ار 
اإىل وجود “م�شتند �شحيح” �شادر 
يوؤكد  ال��ت��ون�����ش��ي،  االإن����رتب����ول  ع���ن 
قاعدة  يف  اإره��اب��ي��ة  “عنا�شر  وج��ود 

الوطية«.
ال��ذي حمل توقيع  وج��اء يف امل�شتند 
وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة خ����ال����د م������ازن: 
ال�شرطة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض  “اأفادنا 

اجل��ن��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة بانه 
اليه  وردت  ب��رق��ي��ة  اأخ��ط��ر مب��وج��ب 
توفر  فحواها  تون�ض  اإن��رتب��ول  م��ن 
م��ع��ل��وم��ات ل��دي��ه��م ب��اع��ت��زام حوايل 
100 عن�شر اإرهابي متواجدين يف 
القاعدة اجلوية الوطية الت�شلل اىل 
تون�ض«.وطالب وزير الداخلية على 
ما  باتخاذ  املتداولة،  الربقية  �شوء 
اإج��راءات وتكثيف عمليات  يلزم من 
الإحباط  املعلومات،  وجمع  البحث 
اأي����ة خم��ط��ط��ات حت���اك ل��ل��ق��ي��ام باي 

عمليات اإرهابية.
االإعالمية  امل��ك��ات��ب  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
تو�شح  مل  الليبية  الداخلية  ب��وزارة 

حتى االن �شحة امل�شتند املتداول.
اكدت  متطابقة  ان��ب��اء  اأن  اإىل  ي�شار 

اع���الن ت��ون�����ض ع��ن اإغ����الق احلدود 
اأن  م��وؤك��دة  ليبيا،  م��ع  ك��ام��ل  ب�شكل 
اإغ�����الق احل�����دود م���ع ل��ي��ب��ي��ا اإج�����راء 
مكافحة  اإط���ار  يف  اح���رتازي  �شحي 

كورونا.

 ذئب منفرد 
ال�شروق  اأف���ادت ج��ري��دة  م��ن جهتها 
اأم�ض  ال�����ش��ادر  امل��ح��ل��ي��ة، يف ع��دده��ا 
االأحد، اأن الوحدات االأمنية متكنت 
يخطط  كان  باإرهابي  االإطاحة  من 
يف اإطار ما ي�شمى مببادرة ‘’الذئاب 
املنفردة’’ ال�شتهداف الرئي�ض قي�ض 
�شعيد خالل زيارة كان �شيوؤديها اإىل 

اإحدى املدن ال�شاحلية.
واأ�����ش����اف����ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ذات����ه����ا، اأن 

القب�ض  مت  منذ  انطلقت  االأب��ح��اث 
القليلة  ال�����ش��اع��ات  يف  امل��ت��ه��م  ع��ل��ى 

الرئي�ض  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  امل��ا���ش��ي��ة. 
اأكر  قي�ض �شعيد كان قد حتّدث يف 

خمططات  وج���ود  ع��ن  منا�شبة  م��ن 
الغتياله.

�إغالق �حلدود مع ليبيا

ماذا عن خمطط حما�س ال�صرتداد احلكم يف تون�س...؟

ال�صوفيون الليبيون يخرجون من الظل تدريجيا 
•• زلينت-اأ ف ب

تعود احلياة تدريجيا اإىل الزاوية االأ�شمرية 
اأهّم مزار �شويف يف ليبيا، على الرغم من 
جدرانها املدّمرة ومئذنتها املليئة بالثقوب 
التي  وال�شدمة  الر�شا�ض  ع��ن  الناجمة 
ال يزال ي�شعر بها رواده��ا، من اآثار هجوم 

مت�شددين على املكان.
وجت��ل�����ض جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��الم��ذة ب�شكل 
اآيات  األ��واح خ�شبية  دائري وين�شخون على 

قاعة  يف  اأ�شتاذهم.  عليهم  ميليها  قراآنية 
ال��ق��راآن��ي��ة، يتفّح�ض  امل��در���ش��ة  جم���اورة يف 
اآخرون خمطوطات قدمية حول ال�شريعة 
اأو الفقه االإ�شالمي مو�شوعة على رفوف 

مكتبة.
االأذان  يعلو �شوت  ويقف جميعهم عندما 
ال�������ش���الة، ف��ي��ت��وج��ه��ون اىل  ال���داع���ي اىل 
امل��ك��ان نف�شه، وميرون  ال��واق��ع يف  اجل��ام��ع 
اأقوا�ض  ب��ه  ف��ن��اء كبري حتيط  ع��رب  ل��ذل��ك 

خزفية مزينة.

عبد  ال�شويف  الفقه  ع��امل  ال��زاوي��ة  اأ���ّش�����ض 
ع�شر.  ال�شاد�ض  القرن  يف  االأ�شمر  ال�شالم 
ج��ام��ع��ة ومدر�شة  اأي�������ش���اً  امل���وق���ع  وي�����ش��ّم 

داخلية و�شريح موؤ�ش�شه.
امل��وق��ع فتحي  وامل����وؤرخ يف  ال��ب��اح��ث  وي�شري 
اأن ال���زاوي���ة ال��ت��ي ت��ق��ع يف  ال���زرخ���اين اإىل 
�شرق  كلم   160 بعد  على  زلينت  مدينة 
لليبيا  بالن�شبة  ه��ي  طرابل�ض،  العا�شمة 
القرويني  اأو  مل�شر  االأزه��ر  جامعة  مبثابة 
تون�ض”،  يف  الزيتونة  م�شجد  اأو  للمغرب 

�شمال  ال��ع��ري��ق��ة يف  االإ���ش��الم��ي��ة  امل���واق���ع 
اإفريقيا.

لل�شوفية،  ليبيا  يف  مهم  م��وق��ع  اأن���ه  كما 
املناق�ض  االإ����ش���الم  يف  ال���روح���اين  ال��ت��ي��ار 
من  ك��ث��رياً  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ال�شلفي  ل��ل��ت��ّي��ار 
مم���ار����ش���ات ال�����ش��وف��ي��ة ب���دع���ة وال����ت����رّبك 

باالأولياء �شركاً باهلل.
ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��اري��خ الطويل 

لل�شوفية يف �شمال اإفريقيا، 
ال��ف��و���ش��ى بعد  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  ان�����زالق  اأف�����ش��ح 
اإط���اح���ة م��ع��م��ر ال���ق���ذايف م���ن ال�����ش��ل��ط��ة يف 
تنامي  اأم������ام  امل���ج���ال   ،2011 يف  ث�����ورة 
ن���ف���وذ م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ي���ك���ّن ب��ع�����ش��ه��ا ع����داء 
ي�شفونهم  ال���ذي���ن  ل��ل��م��ت�����ش��وف��ني  ع��م��ي��ق��ا 

ب”الزنادقة«.
ويقول الزرخاين اإنه بعد انتفا�شة 2011 
التي  االأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ي��ارات  “ا�شتغلت 
ك��ان��ت ن��ائ��م��ة وت��غ��ذي��ه��ا ج��ه��ات يف اخل���ارج، 

الفراغ االأمني ملهاجمة الزوايا«.
ع�شرات  فّجر   ،2012 اآب-اأغ�شط�ض  ويف 
تدني�ض  ال��زاوي��ة ومت  ج��زءا من  امل�شلحني 
مكتبتها  م��ن  قطع  ون��ه��ب  موؤ�ش�شها  ق��رب 
ي���وؤك���د  م����ا  وف������ق  اأو ح����رق����ه����ا،  ال���ع���ل���م���ي���ة 

الزرخاين.
وثائق  “�شرقة   اأي�شا  مت��ت  اأن���ه  وي�شيف 
ع�شرات  م���ن���ذ  م�����وج�����ودة  وخم����ط����وط����ات 

ال�شنني«.
طويلة،  لفرتة  الزاوية  ذلك  بعد  واأغلقت 

وفّر القيمون عليها.
ليبيا  يف  اأخ��رى  �شوفية  اأ�شرحة  وُدّم���رت 
ومل  ال�����ش��خ��ور.  لتفتيت  واآالت  مب��ج��ارف 

العراق  فمن  ليبيا:  على  االأم���ر  يقت�شر 
�شكلت  ب���ب���اك�������ش���ت���ان،  م�������رورا  م�����ش��ر  اإىل 
مل�شلحني  لهجمات  اأهدافا  �شوفية  مواقع 

متطرفني يف ال�شنوات االأخرية.
و����ش���ه���د ت�����اري�����خ ال������زاوي������ة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

اال�شطرابات على مدى عقود.
 فقد حارب معمر القذايف اأتباع ال�شوفية 
الزاوية  و”اخرتق  جت��م��ع��ه��م  اأم���اك���ن  يف 
وخلق  هناك  ال�شرية  اأجه�����زته  بو�ش������ع 
كما  الثقة”،  وان���ع���دام  اخل����وف  م��ن  ج���وا 
ك�شف  ع��دم  طلب  امل��ك��ان  يف  م�شوؤول  يقول 

هويته.
وي�شيف “القذايف اختار تق�شيم ال�شوفيني 

من اأجل ال�شيطرة عليهم ب�شكل اأف�شل«.
ويوؤكّد الزرخاين “�شيطرة النظام القدمي 
يف  قب�شته  يخفف  اأن  قبل   1986 منذ 
منت�شف ت�شعينات القرن املا�شي، ما �شمح 

للزوايا با�شتعادة ا�شتقالليتها«.
وجت����ري ال���ي���وم اأع���م���ال ت��رم��ي��م يف زاوي���ة 

زلينت. 
وحت��ي��ط ���ش��ق��ال��ة ب��ق��رب م��وؤ���ش�����ش��ه��ا املغطى 
بن�شيج حريري مذهب وباللون االأخ�شر. 
ت���رم���ي���م قطع  احل���رف���ي���ون يف  وي��ن�����ش��غ��ل 

البالط واإعادة بناء االأجزاء املدمرة.
املخطوطات  ال��غ��ب��ار  ي��غ��ط��ي  امل��ك��ت��ب��ة،  يف 

القدمية.
منلك  “ال  ال�����زرخ�����اين  ف��ت��ح��ي  وي����ق����ول   
ال��و���ش��ائ��ل وال اخل����ربة ل��رتم��ي��م��ه��ا. نحن 
االأمم  منظمة  م��ن   م�شاعدة  اإىل  بحاجة 
والعلوم-  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة 

اليون�شكو واملوؤ�ش�شات االأوروبية«.

قرويا قتلوا يف الهجوم   19
غرب النيجر 

•• نيامى-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الداخلية النيجريية اأن 19 �شخ�شا قتلوا وجرح اثنان اآخران 
يف  م�شلني  على  اإره��اب��ي��ون  اأن��ه��م  يرجح  م�شلحون  �شنه  ال��ذي  الهجوم  يف 
م�شجد يف قرية مبنطقة تيالبريي )غرب( يف ما ي�شمى مبنطقة “احلدود 

الثالثة«.
ا�شتهدف  ال��ذي  “الهجوم  اإن  االإذاع���ة  ال��ذي بثته  بيانها  ال���وزارة يف  وقالت 
اأ�شفر ح�شب ح�شيلة موقتة عن مقتل  الع�شاء  اثناء �شالة  �شكانا مدنيني 
واأو�شحت اأن الهجوم وقع اجلمعة على  19 �شخ�شا وجرح اثنني اآخرين”. 
“م�شلحون و�شلوا �شريا على االأقدام  اأن��زورو ونفذه  قرية تيم يف منطقة 

ومل تعرف هوياتهم بعد«.
اأن الهجوم الذي ا�شتهدف  وكان م�شوؤول حملي ذكر لوكالة فران�ض بر�ض 
لكن  “17 قتيال وخم�شة جرحى”.  اأ�شفر عن �شقوط  م�شلني يف م�شجد 

اأحد �شكان تيالبريي كربى مدن املنطقة حتدث عن “ع�شرة قتلى«.
وقال امل�شوؤول املحلي لوكالة فران�ض بر�ض اإن املهاجمني “اوقفوا الدراجات 

النارية على م�شافة معينة” من تيم “ثم دخلوا القرية م�شيا«.
على  “العثور  اأج��ل  من  ق�شائي”  “حتقيق  فتح  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
اأنه  م��وؤك��دة  وحماكمتهم”،  واالإج��رام��ي  اجل��ب��ان  العمل  ه��ذا  يف  الفاعلني 
وتقع تيم على م�شافة قرابة  “مت تعزيز الرتتيبات االأمنية يف املنطقة”. 
ع�شرين كيلومرتا عن ثالث قرى اأخرى، زيبان كويرا زينو وزيبان كويرا 

تيغي وغادابو، يف منطقة اأنزورو، �شهدت هجمات يف املا�شي.
بينما  �شخ�شا   13 اإرهابيون  اأنهم  يعتقد  م�شلحون  قتل  اآذار/م��ار���ض  ويف 
اأجربت �شل�شلة هجمات يف اأيار-مايو اأكر من 11 األف �شخ�ض من ال�شكان 

على الفرار من منازلهم يف هذه املنطقة.
وذكر مكتب تن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية لالأمم املتحدة )اأو�شا( اأن هذا “النزوح 
املدنيني، م�شريا  �شد  املتكررة”  “الهجمات  لل�شكان جنم عن  اجلماعي” 
“عنا�شر  ارتكبها  ما�شية”  و�شرقة  واب��ت��زاز  واغت�شاب  قتل  “جرائم  اإىل 
اإىل جمموعات م�شلحة غري حكومية تن�شط على طول  بانتمائهم  ي�شتبه 
وترتبط اجلماعات النا�شطة يف املنطقة املعروفة با�شم  احلدود مع مايل”. 
“احلدود الثالثة” بني النيجر ومايل وبوركينا فا�شو، خ�شو�شا بتنظيمي 

القاعدة اأو داع�ض يف ال�شحراء الكربى.
ودعا نواب هذه املنطقة اجلمعة اإىل تعزيز االإجراءات االأمنية يف هذا القطاع 
غري امل�شتقر الذي تبلغ م�شاحته نحو مئة األف كيلومرت مربع وتعي�ض فيه 

جمموعات عرقية هي اجلرما والفوالين والطوارق والهو�شا.
وذكر النواب باأن 98 مدنيا و19 دركيا قتلوا خالل �شهر واحد يف ثالثة 

اأقاليم يف املنطقة: بانيبانغو وتورودي واأباال.
قرية  يف  اآب-اأغ�شط�ض   16 اإىل  مدنيون  فيها  �شقط  جم��زرة  اآخ��ر  وت��ع��ود 
داري داي )بانيبانغو( حيث قتل م�شلحون على دراجات نارية 37 �شخ�شا 

يعملون يف حقل بينهم اأربع ن�شاء و13 قا�شرا، ح�شب تقرير ر�شمي.

�صعيد اخلزامي: اأبلغت ال�صلطات مبخطط النه�صة ال�صتعادة احلكم مب�صاركة عنا�صر من حركة حما�س يتدربون يف ليبيا!؟؟

- �صعيد اخلزامي اأبلغ معلوماته اإىل ال�صلطات املعنية

- ال�صروق التون�صية: االإطاحة باإرهابي خّطط 
ال�صتهداف الرئي�س قي�س �صعيد 

- �صحيفة ليبية: 100 اإرهابي يف قاعدة الوطية 
يحاولون الت�صلل اإىل تون�س 

الرئي�ض التون�شي قي�ض �شعيد
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عربي ودويل

هاري�س تبداأ جولة يف اآ�صيا يف اأوج االأزمة االأفغانية 
•• �شنغافورة-اأ ف ب

بداأت كاماال هاري�ض نائبة الرئي�ض االمريكي جو بايدن  اأم�ض االأحد جولة 
يف اآ�شيا �شت�شعى خاللها اإىل تقدمي تطمينات ب�شاأن التزام وا�شنطن جتاه 
وا�شتيالء  اأفغان�شتان  م��ن  الفو�شوي  االأم��ريك��ي  االن�شحاب  بعد  املنطقة 
طالبان على ال�شلطة.واألقت العودة اخلاطفة للمت�شددين اإىل ال�شلطة قبل 
بظالل  الفرار،  يحاولون  الذين  االأفغان  الآالف  اليائ�شة  وامل�شاهد  اأ�شبوع 

جديدة على مكانة الواليات املتحدة كقوة عظمى عاملية.
اإىل  هاري�ض  �شت�شعى  وفيتنام،  �شنغافورة  ت�شمل  التي  زيارتها  خ��الل  لكن 

تهدئة املخاوف ب�شاأن االعتماد على الواليات املتحدة.
وقال م�شوؤول اأمريكي كبري اإن “نائبة الرئي�ض �شتو�شح خالل الرحلة اأن 

لدينا التزاما ثابتا جتاه املنطقة«.
وهبطت ه��اري�����ض، وه��ي اأم��ريك��ي��ة اآ���ش��ي��وي��ة وال��دت��ه��ا م��ن اأ���ش��ل ه��ن��دي، يف 

�شنغافورة االأحد و�شتبداأ ن�شاطاتها االثنني باجتماع مع قادة املدينة.
توجهها  ب��اأن  هاري�ض  البع�ض  اتهم  اإذ  ان��ت��ق��ادات  لفيتنام  زيارتها  وت��واج��ه 
االأمريكية الإجالء  القوات  ال�شيوعية غري مالئم فيما تكافح  الدولة  اإىل 

اأمريكيني واأجانب اآخرين وحلفاء اأفغان من مطار كابول.
فقد اأثارت االأزمة االأفغانية مقارنات مع ما ح�شل يف 1975 يف �شايغون 

ع��ن��دم��ا نقلت م��روح��ي��ات اأم��ريك��ي��ة ف��اري��ن مت اإج���الوؤه���م م��ن ع��ل��ى �شطح 
ال�شفارة مع تقدم قوات الفيتكونغ.ويقول م�شوؤولون اأمريكيون اإن الرحلة 
كانت مقررة قبل وقت طويل من االأحداث يف اأفغان�شتان وي�شرون على اأن 
االأو�شع لوا�شنطن يف  االإ�شرتاتيجية  تركيز هاري�ض من�شب على االأهداف 
اأمريكي كبري للمنطقة فيما  زي��ارة يقوم بها م�شوؤول  اأح��دث  اآ�شيا. وه��ذه 
تتطلع اإدارة الرئي�ض جو بايدن اإىل بناء حتالفات �شد ال�شني واإعادة �شبط 

العالقات بعد رئا�شة دونالد ترامب امل�شطربة.
بينما تتحدى ال�شني النفوذ ال�شيا�شي للواليات املتحدة وهيمنتها البحرية 
يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ، قال م�شوؤول يف البيت االأبي�ض طلب 
عدم ك�شف ا�شمه اإن منطقة جنوب �شرق اآ�شيا تبقى “مهمة من الناحيتني 
يتغري  مل  االمر  “هذا  واأ�شاف  لوا�شنطن.  واالقت�شادية”  اال�شرتاتيجية 

مع اأفغان�شتان«.
النفوذ  على  متنام  ���ش��راع  �شاحة  دول،  ع�شر  ت�شم  التي  املنطقة  وتعترب 

متكرر  ب�شكل  بكني  وا�شنطن  تنتقد  فيما  وال�شني،  املتحدة  الواليات  بني 
مطالباتها التو�شعية ببحر ال�شني اجلنوبي.

ولدى اأربع دول يف جنوب �شرق اآ�شيا، بروناي وماليزيا والفيليبني وفيتنام، 
باالإ�شافة اإىل تايوان، مطالبات متداخلة مع بكني بهذا البحر الذي يعترب 
بوؤرة توتر وموطن ممرات �شحن رئي�شية. وقال م�شطفى عز الدين حملل 
ال�شوؤون الدولية يف �شركة “�شوالري�ض �شرتاتيجيز �شنغابور” اال�شت�شارية 
“بعد االإدارة االأمريكية ال�شابقة وما يحدث يف اأفغان�شتان، من ال�شروري 

اأن تبني الواليات املتحدة ثقة �شيا�شية يف هذه املنطقة«.
احلكومة  ورئي�ض  رئي�شها  هاري�ض  �شتلتقي  ل�شنغافورة،  زيارتها  وخ��الل 
و�شتتوقف يف قاعدة �شانغي البحرية حيث �شتتوجه اإىل البحارة االأمريكيني 

بكلمة على منت ال�شفينة “يو اإ�ض اإ�ض تول�شا” الزائرة.
رئي�ض  نائب  اأول  و�شتكون  الثالثاء.  م�شاء  هانوي  اإىل  ت�شل  اأن  ويفرت�ض 

اأمريكي يزور فيتنام.

ملاذ� جو بايدن يف حالة   -  1
�إنكار؟

  ب��رر ب��اي��دن ال��ك��ارث��ة االأمريكية 
اأن  م���و����ش���ًح���ا  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف 
القتال  ميكنهم  ال  االأم��ري��ك��ي��ني 
ب�������داًل م�����ن اجل���ي�������ض االأف�����غ�����اين 

الفا�شل. 
كما زع��م اأن��ه ال اأح��د ك��ان يعتقد 
���ش��ي��ن��ه��ار مب��ث��ل هذه  ال��ن��ظ��ام  اأن 

ال�شرعة. 
لل�شفقة:  م��ث��رية  ال���ذرائ���ع  ه���ذه 
�شكلوا  ال��ذي��ن  ه��م  االأم��ري��ك��ي��ون 
اجل����ي���������ض االأف�����������غ�����������اين... اإن������ه 
�شناعتهم، ولذلك فهم يتحملون 

م�شوؤولية هذا اجلنب.
�شرعة  ت���وّق���ع  يف  ال��ف�����ش��ل  اإن     
البالد، يو�شح عدم كفاءة  انهيار 
املخابرات  واأج���ه���زة  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
النهاية  يف  وه�����ذه  االأم���ري���ك���ي���ة، 

م�شوؤوليات رئا�شية.

يف  �لت�صكيك  ي��ت��م  -مل����اذ�   2
قدر�ت جو بايدن؟

الرئا�شية، قدم     خ��الل احلملة 
دون��ال��د ت��رام��ب ب��اي��دن ع��ل��ى اأنه 
رجل عجوز خرف. ومع ذلك، فاإن 
ال�شيا�شة  يف  م��اه��را  لي�ض  ب��اي��دن 

اخلارجية.
ك��ان معروفا، الأنه  ال�شعف  ه��ذا   

االأي��دي��ول��وج��ي��ات امل��ت��ط��رف��ة، من 
الدينية،  االأ�شولية  اإىل  ووك��ي��زم 
واليمني  ب��ال��ع��ن�����ش��ري��ة  م�������رورا 
التفاوت  امل��ت��ط��رف.  االق��ت�����ش��ادي 
اأي وقت  اأك����رب م��ن  االق��ت�����ش��ادي 
م���������ش����ى. وي����ظ����ه����ر االن�������ش���ح���اب 
النخبة  ك����ف����اءة  ع�����دم  ال���ف���ا����ش���ل 

احلاكمة للبالد.
عام  فيتنام  �شد  الهزمية  بعد     
املتحدة  ال��والي��ات  ظلت   ،1975
ق������وة ع���ظ���م���ى، و����ش���ت���ك���ون ه���ذه 
امل��ك��ان��ة حم��ل ت��ن��ازع اأك���ر فاأكر 
ب��ع��د ه��زمي��ت��ه��ا وان�����ش��ح��اب��ه��ا غري 
املنظم من اأفغان�شتان، و�شتطالب 
تركته  ال������ذي  ب���امل���ك���ان  ال�������ش���ني 

الواليات املتحدة �شاغرا.
الواليات  ت�شبح  اأن  ميكن  ه��ل    
اأخرى؟  املتحدة قوة عظمى مرة 
اإ�شالح  اإج��راء  ب�شرط  لكن  نعم، 

عميق للبالد. 
وبغ�ض النظر عن االجت��اه الذي 
املتحدة،  ال�����والي�����ات  ���ش��ت��ت��خ��ذه 
هي  اأفغان�شتان  يف  هزميتها  ف��اإن 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��امل ن��ق��ط��ة حتول 

تاريخية.  

�ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ   *
و�آ�صيا  �ل�صني  يف  متخ�ص�س 

-جامعة مونريال كند�

االن�شحاب الفا�شل يرتجم عدم كفاءة النخبة احلاكمة م�شهد ي�شعد اأعداء الواليات املتحدة

على  احل����رب  دّع����م   2003 ع���ام 
العراق، وهذه املرة، ف�شل يف فهم 

مدى تدهور النظام االأفغاين.
   م��ا ك��ان لرجل دول��ة عظيم اأن 
ي��رت��ك��ب ه����ذا اخل���ط���اأ، ل���ذل���ك ال 
ع��ل��ى قدراته  االع���رتا����ض  ي��ج��ب 
افتقاره  ع��ل��ى  واإمن������ا  ال��ع��ق��ل��ي��ة، 

االأمريكية.

عن  �حلديث  ميكن  -مل��اذ�   5
نقطة حتول تاريخية؟

اأفغان�شتان  يف  ال��ه��زمي��ة  ت��اأت��ي     
الواليات  ت��اري��خ  �شيئ يف  يف وق��ت 
ب�شبب  ال���ب���الد  امل���ت���ح���دة. مت�����ّزق 

اأن  رغ���م  ل��ل��غ��اي��ة،  �شيئة  �شحافة 
م�شرتكة  ال���ه���زمي���ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
م���ع اجل���م���ه���وري���ني.   االأزم�����ة مل 
اأن تظهر  املرجح  بعد، ومن  تنته 
الالجئني  حمنة  املقبلة  االأ�شهر 
االأفغان والفو�شى التي ي�شببونها 
حروب  ذل��ك  و�شتتبع  اأوروب����ا،  يف 

يف  واحل��د���ض  التقييم  ح�شن  اإىل 
ال�شيا�شة اخلارجية.

�لهزمية  هذه  عو�قب  -ما   3
يف �لوليات �ملتحدة؟

   ال�شور القادمة من اأفغان�شتان 
ت������ع������ط������ي ال������دمي������ق������راط������ي������ني 

خ���ارج  �ل���ع���و�ق���ب  –ما   4
�لوليات �ملتحدة؟

املتحدة  ال������والي������ات  ����ش���ع���ف     
وهذه  ورو���ش��ي��ا.  ال�شني  �شيخدم 
منطق  تعزز  االأمريكية  الهزمية 
التحالفات االإقليمية التي تهدف 
القوة  انهيار  ع��ن  التعوي�ض  اإىل 

عن  وك�شف  املنطقة،  يف  ج��دي��دة 
االإرهاب  و�شيزداد  طالبان،  ق�شوة 
اجلهادي، و�شتغذي هذه االأحداث 
الن�شفية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
و�شت�شاعد   ،2022 نوفمرب  يف 
باأغلبية  الفوز  على  اجلمهوريني 

يف كال املجل�شني.

- الهزمية االأفغانية هي نقطة حتول يف تاريخ العامل
- الف�صل يف توّقع �صرعة انهيار البالد يو�صح عدم 

كفاءة البنتاغون واأجهزة املخابرات االأمريكية
- �صتغذي هذه االأحداث احلملة االنتخابية الن�صفية, 

و�صت�صاعد اجلمهوريني على الفوز باأغلبية 

�أ�صو�أ دعاية للوليات �ملتحدة

اأفغان�صتان: هزمية, اإنكار, وكارثة تاريخية...!
•• الفجر -لويك تا�شيه*

 -ترجمة خرية ال�شيباين

 ت�����ص��ت��م��ّر �ل��ك��ارث��ة �لأف��غ��ان��ي��ة يف 

يف  هو  �ل��ذي  ب��اي��دن,  جو  �لنت�صار. 
حالة �إنكار كامل, يثري �ل�صكوك مرة 
�لقيادة.  على  قدرته  ح��ول  �أخ��رى 
�ملتحدة  �لوليات  حلفاء  ويت�صاءل 

�أهمية  عن  م�صى  وق��ت  �أي  من  �أك��ر 
�لتحالف مع �لوليات �ملتحدة.

   �ل�صور �ملوؤملة لالن�صحاب �لأمريكي, 
هي  لطالبان,  �ليومية  و�لنتهاكات 

�أ�صو�أ دعاية للوليات �ملتحدة, ُت�صعد 
�لهزمية �لأفغانية هي  �إن  �أعد�ءها. 
رغم  �لعامل,  تاريخ  يف  حتول  نقطة 

�أنف �لقيادة �لأمريكية.

م�صت�صار النم�صا يعار�س ا�صتقبال مزيد من االأفغان 
•• فيينا-رويرتز

قال امل�شت�شار النم�شاوي املحافظ �شيبا�شتيان كورت�ض يف ت�شريحات 
الفارين من  ا�شتقبال مزيد من  يعار�ض  اإن��ه  االأح��د  اأم�ض  ُن�شرت 
هناك.وكانت  ال�شلطة  على  طالبان  ا�شتولت  اأن  بعد  اأفغان�شتان 
النم�شا قد ا�شتقبلت عددا يزيد عن واحد يف املئة من �شكانها من 
 2015 اأوروب���ا يف عامي  الهجرة يف  اأزم��ة  اللجوء خ��الل  طالبي 
اتخاذ موقف  على  ال�شيا�شي  م�شتقبله  كورت�ض  وبنى   ،  2016 و 
مت�شدد ب�شاأن الهجرة وفاز يف كل االنتخابات الربملانية منذ عام 
ما  ب�شاأن  حلل  التو�شل  االأوروب���ي  االحت��اد  يحاول  2017.بينما 
الذي يجب عمله مع االأفغان الذين �شاعدوه على مدار الع�شرين 

اأحد  لي�ض  النم�شا  اإىل  ال��ق��دوم  اإن  ك��ورت�����ض  ق��ال   ، املا�شية  ع��ام��ا 
اخليارات.وقال كورت�ض يف مقابلة مع قناة بل�ض 24 التلفزيونية 
“اإنني اأعار�ض بو�شوح اأن ن�شتقبل طواعية االآن مزيدا من النا�ض 
ون�شرت مقتطفات  كم�شت�شار”.  وج��ودي  لن يحدث خالل  وه��ذا 
من املقابلة قبل بثها يف وقت الحق .وت�شري بيانات مفو�شية االأمم 
 40 اأكر من  اإىل وجود   2020 املتحدة ل�شوؤون الالجئني لعام 
اأوروبا  اأكرب عدد يف  النم�شا فيما يعد ثاين  اأفغاين يف  األف الجئ 
�شكان  ع��دد  ويقل  األ��ف الج��ئ.   148 بها  يوجد  التي  اأمل��ان��ي��ا  بعد 
النم�شا عن اأملانيا ت�شع مرات.والنم�شا اأي�شا دولة حمايدة ولي�شت 
عدد  �شوى  النم�شا  تر�شل  ومل  االأطل�شي.  �شمال  حلف  يف  ع�شوا 
�شغري جد من اجلنود اإىل اأفغان�شتان. وي�شري موقع احللف على 

التي  احل��ازم  الدعم  ملهمة  16 جنديا  اأر�شلت  اأنها  اإىل  االإن��رتن��ت 
تتعلق بتدريب قوات االأمن االأفغانية وتقدمي امل�شورة لها.

ل�شت مع  الذين يفرون من بالدهم”  وقال كورت�ض عن االفغان 
ب��ل على  النا�ض.  م��ن  اأك��رب  ع��دد  ا�شتيعاب  ب��وج��وب  القائل  ال���راأي 
العك�ض متاما«.واأ�شاف اأن “النم�شا قدمت م�شاهمة كبرية ب�شكل 
الكبري من الالجئني  العدد  اإىل  اإ�شارة  وذل��ك يف  غري متنا�شب” 
اإنه  وق��ال  البالد.  يف  بالفعل  املوجودين  االأفغان  اللجوء  وطالبي 
اأن  واأ���ش��اف  املنطقة.  يف  اأفغان�شتان  م��ن  الفارين  بقاء  م��ن  ب��د  ال 
تركمان�شتان واأوزبك�شتان املجاورتني مل ت�شتقبال �شوى 14 و 13 
الجئا اأفغانيا بالرتتيب وهو ما يتطابق مع بيانات مفو�شية االأمم 

املتحدة ل�شوؤون الالجئني.

ن�صطاء يف برلني يطالبون
 ب�»ج�صر جوي �صريع« الإجالء االأفغان

•• برلني-وكاالت
يعتزم ن�شطاء تنظيم مظاهرة يف احلي احلكومي يف برلني للمطالبة باإجالء �شريع وغري بريوقراطي 
لالأ�شخا�ض املهددين يف اأفغان�شتان.وذكرت ال�شرطة اأنه مت ت�شجيل األف �شخ�ض للم�شاركة يف جتمع 
با�شم  وقال متحدث  امل�شت�شارية.  اأم��ام  بتوقيت جرينت�ض”   1100“ الظهر  بعد   1 ال�شاعة  حا�شد 
مبادرة “ج�شر البحر” اإن املنظمني يتوقعون م�شاركة عدة اآالف يف املظاهرة.ويدعو حتالف عري�ض 
من اجلماعات اإىل االحتجاج حتت �شعار “اأفغان�شتان: حتمل امل�شوؤولية - ابداأ االآن!” وقال املتحدث 
الذين  االأ�شخا�ض  نقل  اأي�شا  يجب  املحلية،  القوات  نقل  اإىل  باالإ�شافة  اإن��ه  البحر”  “ج�شر  با�شم 

تهددهم حركة طالبان ب�شبب التزامهم االجتماعي.
كما دعوا اإىل منح حق اللجوء جلميع االأفغان يف اأملانيا.

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  اال�������ش������الم  ف���ي�������ش���ل 
ب���ن���غ���الدي�������ض     ، ج���م�������ش���ي���د 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)66838758( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

    0557299710

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و / حم��م��د ببور  ف��ق��د 
ال���دي���ن حم��م��د ك��ف��اي��ت اهلل، 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������ض   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )ef0462474(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0556075309 

فقدان جواز �صفر

Date 23/ 8/ 2021  Issue No : 13321
Prosecutor / Jassim Hassan Juma Muhammad Al Mazmi as a natural guardian 
over his minor son / Muhammad Jassim Hassan (Emirates Nationality) 
procuration Lawyer / Abdulaziz Al Sharif & Abdalla Alharmoodi Advocates 
& Legal Consultant
announcement to / Defendant / Globes Event Management LLC.

the Case No.. 2592 for the year 2021 partial commercial - Dubai
Based on our assignment by the esteemed Dubai Court for work of experience 
in the above case, and to keep pace with the efforts and rational leadership of 
the government of the United Arab Emirates to contain opportunities for the 
spread of the epidemic, its prevention and the protection of everyone's health. 
We decided on Monday 23/08/2021 at 04:30 PM to the video conference of 
remote expertise meeting,
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com,
to provide you with the link for the video meeting.

Expert / Ahmed Alsharid Alfalasi
Ministry of justice Reg No 493

Dubai Court Reg No 154

Invitation to
the first Expert Meeting

Date 23/ 8/ 2021  Issue No : 13321
Notification by publication for defendant

Before Case Management Office,
Ajman Court of First Instance, Federal Civil Court

In the claim No. AJCFICIREA2021/0002327/Civil(Partial)
To the Defendant: Al Zahid Real Estate LLC, owned by ZAHID ALAM 
ABDULMANNAN SAWDA Residence Unknown : Ajman, Naumia, 
Naumia Towers, Flat No. 1101- Mobile No. 0506468725
You are summoned to present in thehearing on 29/08/2021 before Case 
Management Office, Ajman Court of First Instance, Federal Civil Court- 
Office No. (Case Manager Office No. 8), either in person or through a 
legal proxy and submit an answer note to the case, accompanied by all 
the documents within a period not exceeding ten days From the date of 
publication, to consider the case whose number is mentioned above- In 
your capacity as the Defendant
Judicial Services Office
Khoulod Salem AL Sauidi

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Date 23/ 8/ 2021  Issue No : 13321
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIRREA2021/0005995/ Civil (Partial)
To Defendant: Syed Ali Mehdi Syed Abbas Mehdi
Unknown place of residence: Dubai, Bar Dubai- Rola road, Madina Supermarket building 
Upon the request of: Lajbar Khan Muhammad Rao Khan, nationality: Pakistan, who filed 
a case against you requesting: 
- Bind the defendant to return the car
- Bind the defendant to pay the fines amount 11050 or move them to the traffic file of the 
defendant.
• Bind the defendant to pay costs and attorney fees.
• Notify the defendant with the session and the statement
The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section 5 of the 
Civil Procedure Law. You are requested to present on 05/09/2021 at 9:00 AM before Case 
Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance - office no. (Office of 
Case admin no.5) in person or to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with 
the entire document attached within 10 days of the publication in order to consider the 
above-mentioned case number in your capacity as a Defendant. Notification by Publication 
in Arabic & English.
Legal Services Office / Aisha Ali Mohamed

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

 بوتني: الو�صع يف اأفغان�صتان يوؤثر على اأمن رو�صيا 
•• مو�شكو-رويرتز

بوتني   الرو�شي فالدميري  الرئي�ض  نقال عن  رو�شية  اأنباء  وك��االت  ذك��رت   
الو�شع  على  مبا�شرا  تاأثريا  يوؤثر  اأفغان�شتان  يف  ال�شراع  اأن  االأح��د  اأم�ض 
باإر�شال  الغربية  ال��دول  بع�ض  قيام  بوتني فكرة  وانتقد  رو�شيا.  االأمني يف 
يف  النظر  حلني  امل��ج��اورة  الو�شطى  اآ�شيا  دول  اإىل  اأفغان�شتان  من  الجئني 

تاأ�شريات دخولهم اإىل الواليات املتحدة واأوروبا.
ونقلت وكالة االإعالم الرو�شية عنه قوله اإن مو�شكو ال تريد دخول اأفغان 

مت�شددين حتت غطاء اللجوء.
وذكر قائد القوات االأملانية يف كابول االأحد اأن احل�شود اليائ�شة التي تريد 
مغادرة العا�شمة االأفغانية ابتعدت عن البوابات ال�شمالية وال�شرقية ملطار 

املدينة بعد اأن بدا وا�شحا اأنها مغلقة.
هذا  اأن  الهاتف  عرب  لل�شحفيني  اأرل��ت  ين�ض  ج��رنال  الربيجادير  واأ�شاف 

التطور خفف ال�شغط على تلك البوابات.
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•• اأبوظبي-الفجر:

النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأجن���ز 
من  االأول  ال���ن�������ش���ف  خ�����الل  -ت�����دوي�����ر 
ع��دد من  2021 حتقيق  العام اجل��اري 
حت�شب  التي  واحليوية  الهامة  امل�شاريع 
اإدارة جمع ونقل  له، خا�شة على �شعيد 
النفايات، ومكافحة اآفات ال�شحة العامة، 
التعرفة  واإدارة  وامل��ن�����ش��اآت،  وامل�����ش��اري��ع 
والرتخي�ض وغريها من اخلدمات التي 
وامل�شتفيدين  ملتعامليه  امل��رك��ز  يقدمها 

من اأعماله.
وح��ر���ض امل��رك��ز ع��ل��ى اإجن����از ج��م��ل��ة من 
امل�����ش��اري��ع اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واخل���دم���ات 
ت��ع��زي��ز قطاع  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة 
ما  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  يف  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
الذي  وال��ك��ب��ري  ال�����دوؤوب  ال��ع��م��ل  يعك�ض 
املجتمع  ل�����ش��ال��ح  “تدوير”  ب���ه  ي���ق���وم 

والبيئة يف االإمارة.

�مل�صاريع  �إد�رة  م��ن��ج��ز�ت  �أب����رز 
و�ملن�صاآت

املن�شاآت  و  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  دور  ي��رت��ك��ز 
وت��ن��ف��ي��ذ ومراقبة  وت��خ��ط��ي��ط  اإع�����داد  يف 
امل�����ش��اري��ع اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
حت��ق��ي��ق اأه������داف االأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة و 
اأنواع  خمتلف  اإدارة  يف  املنظور  االرت��ق��اء 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  امل���ت���ول���دة  ال��ن��ف��اي��ات 
حمددة  جن���اح  م��ع��اي��ري  اإىل  وال���و����ش���ول 
زم���ن���ي حم�������دود. وتعمل  اإط�������ار  ���ش��م��ن 
االإدارة ب�شكل حثيث على اأن يتم معاجلة 
البلدية  النفايات  من   85% ن�شبته  ما 
التجارية وال�شناعية  ال�شلبة والنفايات 
العزب  ونفايات  والبناء  الهدم  ونفايات 

ن�شبته  وما  النافقة  وامل��زارع واحليوانات 
%100 من النفايات اخلطرة والطبية 

بحلول العام 2030.
حيث جنحت االإدارة خالل االأ�شهر االأوىل 
ال��ع��ام اجل���اري م��ن معاجلة حوايل   م��ن 
23،361.82 طناً من النفايات البلدية 
 692،623.73 وم��ع��اجل��ة    ، ال�شلبة 
طناً من النفايات التجارية وال�شناعية، 
طناً   1،307،841.94 وم���ع���اجل���ة  
م��ن ن��ف��اي��ات ال��ه��دم وال��ب��ن��اء، ومعاجلة  
العزب  نفايات  من  طناً   14،957.17
االإدارة يف معاجلة   وامل���زارع. كما جنحت 
احل���ي���وان���ات  م����ن  ط���ن���اً   4،289.12
47،248.66 طناً  النافقة، ومعاجلة  

من النفايات اخلطرة والطبية.
و�شهدت اإجنازات اإدارة امل�شاريع واملن�شاآت 
النفايات  م����ع  ب���اح���رتاف���ي���ة  ال���ت���ع���ام���ل 
فريو�ض  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اخل��ط��رة  الطبية 
البدء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل�شتجد،  ك��ورون��ا 
الطبية  للنفايات  بت�شغيل ثالث حمارق 
اأب��وظ��ب��ي والعني،  م��دي��ن��ة  واخل���ط���رة يف 
التجاري  الت�شغيل  مرحلة  ب��دء  مت  كما 
اأبوظبي،  يف  النافقة  احليوانات  ملحرقة 
تدوير  اإع��ادة  م�شنع  تو�شعة  اإىل  اإ�شافة 
االإط���������ارات ل��ي��ت�����ش��م��ن م��دي��ن��ة زاي�����د يف 

منطقة الظفرة.

م�صاريع �جلمع  �إد�رة  �أبرز منجز�ت 
و�لنقل

والنقل  اجل��م��ع  م�����ش��اري��ع  اإدارة  وا���ش��ل��ت 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل 

حتقيق املزيد من االإجنازات البارزة، 
وحدة  م�شتوى  على  املبتكرة  وامل��ب��ادرات 
مدينة  يف  الع�شوية  ال��ن��ف��اي��ات  معاجلة 

القابلة  امل��واد  حتميل  وم��راك��ز  اأبوظبي، 
الإعادة التدوير يف الرب الرئي�شي.

وفيما يتعلق باملعدل ال�شهري الإح�شائيات 
املخلفات  بلغت  فقد  ب��ال��ط��ن،  ال��ن��ف��اي��ات 
طناً،    270،109.78 احلجم   كبرية 
واملخلفات احليوانية من العزب واملزارع  
واحليوانات  ط���ن���اً،    252،735.97
4،847.13  طناً، واالإطارات  النافقة  
امل�شتعملة  8،713.90 طناً، والنفايات 
البلدية ال�شلبة  942،147.45 طناً، 
 375،424.76 اخل�شراء   واملخلفات 
ط������ن������اً، ون������ف������اي������ات ال������ه������دم وال����ب����ن����اء  
وخملفات  ط���ن���اً،   1،700،592.56

امل�شالخ  19،492.30 طناً.
لتقدمي  ال�������ش���ه���ري  مل���ع���دل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اخلدمات يف اإدارة م�شاريع اجلمع والنقل، 
فقد كان كما يلي: عدد احلاويات يف كل 
154،601حاوية،  اإىل  و�شل  منطقة 
تفريغ  ف���ي���ه���ا  مت  ال����ت����ي  امل��������رات  وع�������دد 
4،144،619مرة،  ب���ل���غ  احل�����اوي�����ات 
للكيلومرتات  الطويلة  امل�شافة  وبلغت 
 119،787 اإىل  اآل��ي��اً  كن�شها  مت  ال��ت��ي 
كيلومرتاً، وبلغ عدد املرات التي مت فيها 

غ�شيل احلاويات 572،020 مرة.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة، ق�����ال م���ع���ايل فالح 
مركز  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  االأح��ب��اب��ي، 
“اإن  تدوير(:  النفايات)  الإدارة  اأبوظبي 
“االإجنازات واملبادرات التي يقدمها املركز 
املجتمع  ثقة  تعزز  نوعية  اإ�شافة  متثل 
التي  اال�شرتاتيجيات  على  اأ�شا�شاً  وتقوم 
اإىل  للو�شول  الر�شيدة  القيادة  ت�شعها 
اإمارة  امل�شتويات يف خدمة جمتمع  اأرقى 

اأبوظبي.
ومنجزات  جن��اح��ات  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 

امل����رك����ز ت����وؤك����د ع���ل���ى ا����ش���ت���م���راري���ة تلك 
فريق  ي�شجلها  التي  امل�شيئة  العالمات 
اال�شرتاتيجية  ال����روؤي����ا  ���ش��م��ن  امل���رك���ز 
للنفايات  املتكاملة  ل����الإدارة  امل�شتقبلية 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي، مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
اح��ت��ي��اج��ات خمتلف امل��ن��اط��ق وت��ع��زز من 
جودة اخلدمات املقدمة لل�شكان ل�شمان 

الو�شول اإىل بيئة اآمنة وم�شتدامة.«

�أبرز منجز�ت �إد�رة م�صاريع مكافحة 
�آفات �ل�صحة �لعامة

اآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�����ش��اري��ع  اإدارة  ت���اأخ���ذ 
ال�شحة العامة على عاتقها طموح التميز 
اأعمال،  م��ن  تنجزه  م��ا  ك��ل  وال���ري���ادة يف 
وخالل الن�شف االأول من العام اجلاري 
اأهمها  االإجن����ازات،  م��ن  العديد  لها  ك��ان 
الذكية،  ال��ب��ع��و���ض  امل�����ش��ائ��د  ا���ش��ت��خ��دام 
االإ�شابة  ب���وؤر  خف�ض  يف  �شاهمت  ال��ت��ي 
الدائمة للبعو�ض بن�شبة %19 وخف�ض 
ا�شتخدام الوقود بن�شبة %15 والعمالة 

واالن���ب���ع���اث���ات   8% وامل����ب����ي����دات   9%
 200 �شراء  مت  كما   ،30% الكربونية 
م�شيدة ذكية ا�شافية �شيتم ت�شغيلها يف 
نوفمرب 2021 لي�شبح العدد االجمايل 

640 م�شيدة يف اإمارة اأبوظبي.
كذلك  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  و�شهد 
املكررة  اخل���دم���ة  ع����دد ط��ل��ب��ات  ارت����ف����اع 
ب�����االآف�����ات  ي������وم اخل����ا�����ش����ة   15 خ������الل 
االأملانية(،  وال�شرا�شري  )النمل  املزعجة 
للتوا�شل  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�شك������يل  ومت 
باالإج�����راءات  وتوعيتهم  ال��ع��م��الء  م��ع 
ع��دم جتدد  ال��الزم��ة ل�شمان  ال��وق��ائ��ي��ة 

اال�شابة. 
 50 اأكر من  بتوزيع  االإدارة  كما قامت 
األف من�شور توعوي خالل الن�شف االأول 
اإر����ش���ال ر�شائل  ال��ع��ام اجل����اري، ومت  م��ن 
األ���ف متعامل،   85 ت��وع��وي��ة الأك���ر م��ن 
وكان من مبني ما وفرته االإدارة و�شول 
اإ���ش��ع��ار ف����وري ل�����ش��اب��ط ال��ع��ق��د يف حال 
قيا�ض ر�شى  واإع��ادة  العميل،  عدم ر�شى 
اخلدمة  من  اأي��ام  ثالثة  بعد  املتعاملني 

عرب اإر�شال ر�شالة ن�شية.
االحرتازية  ب���االإج���راءات  يتعلق  وفيما 
الفنيني،  وت��وف��ر  النقل  على  وت��اأث��ريه��ا 
وتكثيف  العمل  �شاعات  زي��ادة  متت  فقد 
االإدارة  منظومة  تطبيق  عرب  العمليات 
املتكاملة لالآفات، ومت ت�شجيل انخفا�ض 
الناقلة  ب����االآف����ات  االإ����ش���اب���ات  ن�����ش��ب  يف 

لالأمرا�ض.
الفنية  امل��رج��ع��ي��ة  “تدوير”  وت��ع��ت��رب 
االأوىل على م�شتوى الدولة ملكافحة اآفات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  مت  فقد  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 
وزارة التغري املناخي والبيئة بناء الدليل 
على  املكافحة  �شركات  لرتخي�ض  الفني 

م�شتوى الدولة، ويرتاأ�ض تدوير اللجنة 
ال�شحة  اآف��ات  ملكافحة  الدولة  الفنية يف 
التعاون  العامة ونقل االأمرا�ض، كما مت 
م��ع ج��ام��ع��ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اج��ل درا�شة  ب��ح��وث علمية م��ن  الإج����راء 

تطور مقاومة االآفات للمبيدات.

�لرت�خي�س  �إد�رة  منجز�ت  �أب���رز 
و�لتعرفة وخدمة �لعمالء 

والتعرفة  ال��رتاخ��ي�����ض  اإدارة  اأجن�����زت 
العام اجلاري،  االأول من  الن�شف  خالل 
جم���م���وع���ة م����ن امل�������ش���اري���ع واخل����دم����ات 
االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ه��ام��ة، اأب���رزه���ا اإط���الق 
اآفات  ملكافحة  االإل��ك��رتوين  العقود  نظام 
بيانات  ل��وح��ة  وت��وف��ري  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 
حتويل  ون�شبة  النفايات  اإنتاج  تخفي�ض 
ال��ن��ف��اي��ات، اإىل ج��ان��ب ال��رب��ط م��ع بوابة 
الدفع �شداد اأبوظبي، وكذلك الربط مع 
ع��رب خدمات  اأب��وظ��ب��ي   - ال�شحة  دائ���رة 

الوثائق الرقمية.
ويف ذات الفرتة من العام طورت االإدارة 
اإج��������راءات العمل  اأدل������ة  جم��م��وع��ة م���ن 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��ان��ي��ف�����ش��ت االإل����ك����رتوين 
واأع���دت مقرتح  غ��ري خ��ط��رة،  والنفايات 
ا�شترياد  ت�����ش��ري��ح  خ���دم���ة  ا����ش���ت���ح���داث 
النفايات من خارج االإمارة دعما لربامج 
ت��ط��وي��ر االق��ت�����ش��اد ال���دائ���ري يف اإم����ارة 

اأبوظبي.
التي  وامل��واف��ق��ات  الرتاخي�ض  ع��دد  وبلغ 
االأول من هذا  الن�شف  اإ���ش��داره��ا يف  مت 
عدد  بلغ  فيما  ت�شريحاً،   1،564 العام 

املركبات املرخ�شة 4،605 مركبة.
وخالل الن�شف الثاين من العام �شتعمل 
اأخ����رى  جم��م��وع��ة  اإجن�����از  ع��ل��ى  االإدارة 

االإلكرتونية،  واخل��دم��ات  امل�شاريع  م��ن 
النفايات  جت��ارة  قطاع  تنظيم  يف  تتمثل 
ال�شركاء  بالتعاون مع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
ال�شركات  وترخي�ض  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، 
وزيوت  الطهي  زي��وت  جم��ال  يف  العاملة 
التزليق امل�شتعملة واالأخ�شاب، اإ�شافة اإىل 
تطوير برنامج ربط املختربات املعتمدة 
م��ع ن��ظ��ام ال��رتاخ��ي�����ض وك��ذل��ك تطوير 
وتوحيد منظومة ال�شكاوى، ي�شاف اإىل 
ذلك ت�شويب اأو�شاع املخالفني من خالل 
اخلدمات االإلكرتونية، والربط مع نظام 
اأمتتة  البلديات والنقل ال�شتكمال  دائرة 
م��ع��ام��الت ال��ه��دم وال��ب��ن��اء، وال��رب��ط مع 

مركز النقل املتكامل.
التعامل  التي مت  ع��دد احل��االت  بلغ  كما 
املتعاملني  ع���الق���ات  خ����الل  م���ن  م��ع��ه��ا 
املناطق  ب��ح�����ش��ب  امل�������ش���رتك  احل���ك���وم���ي 
 26،181 اإىل  تنق�شم  حالة   44،963
العني،  يف  و17،171  اأب����وظ����ب����ي،  يف 

و1،611 يف الظفرة.
ال���دك���ت���ور �شامل  ����ش���ع���ادة  ب��������دوره، ق�����ال 
الإدارة  اأبوظبي  مركز  عام  الكعبي مدير 
االإجن������ازات  “ اإن  ال���ن���ف���اي���ات)ت���دوي���ر(: 
بداية  منذ  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  النوعية 
���ش��ت��ت��وا���ش��ل ح��ت��ى نهايته  ال���ع���ام وال���ت���ي 
ت�شهد على جناح متكامل، وتب�شر بنجاح 

ا�شتثنائي بكل مقايي�ض النجاح.
واأ�شاف �شعادته اأن احلفاظ على املظهر 
م�شوؤولية  اأب���وظ���ب���ي  الإم������ارة  اجل���م���ايل 
دور هام  وه����و  ب���ني اجل��م��ي��ع  م�����ش��رتك��ة 
االأول، �شمن  امل��ق��ام  امل��رك��ز يف  ب��ه  ي��ق��وم 
اإىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة  توجهات 
تعزيز اجلهود احلكومية املقدمة ل�شالح 

ال�شكان واملجتمع.«

» تدوير«  ينجز باقة من امل�صاريع احليوية خالل الن�صف االأول من العام 2021

AA للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�صركات اإىل MSCI رفع ت�صنيف بنك اأبوظبي التجاري على موؤ�صر
•• اأبوظبي-الفجر: 

عن رفع ت�شنيفه  اأعلن بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع )“البنك”( 
للحوكمة  اإنرتنا�شيونال  كابيتال  �شتانلي  م��ورغ��ان  موؤ�شر  على 
ال�شركات )MSCI ESG( من  البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الرقمي  التحول  ب�”مبادرات  مدفوعاً  ذل��ك  وج��اء   ،AA اإىل   A
الأف�شل  تبنيه  ع��ن  ف�شاًل  ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  ل��دع��م  الرائدة” 
يرتفع  وب��ذل��ك  العمالء.  بيانات  وحماية  املعلومات  اأم��ن  معايري 
ت�شنيف بنك اأبوظبي التجاري على موؤ�شر مورغان �شتانلي كابيتال 
واأ�شبح االآن �شمن %29 من  اإنرتنا�شيونال اإىل فئة “الريادة”، 
ال�شركات املدرجة يف موؤ�شر MSCI ACWI االأف�شل يف جمال 

ال�شركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  احلوكمة  خماطر  اإدارة 
رائدة  نتائج  التجاري  اأبوظبي  بنك  العامل.و�شّجل  م�شتوى  على 
املالية  ت��وف��ري احل��م��اي��ة  امل�����ش��ريف يف جم��ال  ال��ق��ط��اع  على م�شتوى 
واالمتثال.  البيانات،  اأم��ن  حلماية  املتينة  واملعايري  للم�شتهلكني، 
مراتب  البنك  حقق  الب�شرية،  الكوادر  وتطوير  تنمية  جمال  ويف 
تطوير  جم��ال  يف  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  بالبنوك  م��ق��ارن��ة  متقدمة 
ملا  تقديراً  ذلك  وج��اء  اجل��دد،  تدريب اخلريجني  وبرامج  املواهب 
من  �شيما  وال  املوظفني  م��ه��ارات  تطوير  �شياق  يف  البنك  يقدمه 
مواطني دولة االإم��ارات العربية املتحدة.وكان الأداء البنك القوي 
ت�شنيفه  ترقية  يف  كبري  دور  االجتماعية”  “احلوكمة  جم��ال  يف 
التي  الرقمية  امل�شرفية  ال�شوء على اخلدمات  املوؤ�شر  حيث �شّلط 

والتي  العاملية،  اجلائحة  تف�شي  اأثناء  موؤخراً  بطرحها  البنك  قام 
كان لها االأثر الكبري يف تقدمي الدعم لالأفراد وال�شركات النا�شئة 
نتائج  اال�شتثنائية.وارتفعت  االأوق��ات  هذه  يف  ال�شغرية  وال�شركات 
منذ  ال�شركات  حوكمة  �شعيد  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  تقييم 
العاملي  املتو�شط  م��ن  اأع��ل��ى  ت�شنيفاً  حقق  حيث   ،2021 اأب��ري��ل 
مورغان  م��وؤ���ش��ر  ون����ّوه  االأع���م���ال.  مم��ار���ش��ة  الأخ��الق��ي��ات  بالن�شبة 
يف  البنك  م�شاعي  اإىل  باإيجابية  اإنرتنا�شيونال  كابيتال  �شتانلي 
االإقرا�ض.وبهذه  اأن�شطة  م�شتوى  على  البيئية  املخاطر  من  احلّد 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ع��ري��ق��ات،  ع��الء  ق��ال  املنا�شبة، 
ت�شنيف  ارتفاع  باالإعالن عن  “نحن فخورون  التجاري:  اأبوظبي 
كابيتال  �شتانلي  م���ورغ���ان  م��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 

عاملياً  الرائدة  املوؤ�ش�شات  م�شاف  يف  يجعله  وال��ذي  اإنرتنا�شيونال 
يف جمال احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات. االأمر 
واحلوكمة  للمخاطر  الفعالة  االإدارة  بجهود  التزامنا  يوؤكد  الذي 
ال�شركات، وامل�شاهمة يف دفع عجلة  البيئية واالجتماعية وحوكمة 
التنمية االجتماعية واالقت�شادية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
وي�شمن ا�شتدامة االأعمال على املدى الطويل، ونحن على ثقة اأن 
هذا االإجناز �شيتيح لنا اال�شتمرار يف تقدمي خدمات عالية اجلودة 
لعمالئنا وتقدمي الدعم للمجتمع ككل.و�شنوا�شل البناء على ما 
�شاملة للحوكمة  بالفعل بو�شع خطة  البنك  بداأ  مت حتقيقه وقد 
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات والتي �شيتم دجمها �شمن 

ا�شرتاتيجية اأعمالنا اخلم�شية القادمة. 

بهدف ��صتقطاب �ل�صركات و�لعالمات �لتجارية �لعاملية وتعزيز �ل�صر�كات

غرفة عجمان تعقد اجتماعًا مع �صركة »داهوا« ال�صينية للحلول التكنولوجية الرائدة
•• عجمان-الفجر: 

بهدف ا�شتقطاب �شركات عاملية مبختلف املجاالت وتعزيز ال�شراكات الداعمة 
مع  اجتماعاً  عجمان  غرفة  عقدت  التجارية،  والعالمات  اال�شتثمار  لقطاع 
ممثلي �شركة “داهوا” ال�شينية الرائدة للتكنولوجيا، واملتخ�ش�شة مبجاالت 
منتجات املراقبة بالفيديو وحلول اأمن البيانات واالت�شاالت واأجهزة االإنذار 

وا�شت�شعار احلركة والتحكم يف الو�شول.
رئي�ض  املويجعي،  اهلل  عبد  املهند�ض  �شعادة  تراأ�شه  ال��ذي  االجتماع  وح�شر 
جمل�ض اإدارة غرفة عجمان كل من، جا�شم البلو�شي، رئي�ض جمل�ض االدارة 
�شركة دبي ليدينج تكنوجليز، وبرانت �شني املدير العام ل�شركة داهوا، وحممد 
على اجلناحي، املدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعالقات الدولية يف 
غرفة عجمان. وبحث االجتماع جماالت عمل الطرفني واخلدمات املقدمة 
اإمارة  و�شبل حتقيق التعاون امل�شرتك مبا يدعم قطاع ال�شركات العاملية يف 
الالزمة لتطوير وتنمية  الت�شهيالت واخلدمات  عجمان، ويوفر لهم كافة 

االأعمال. حيث �شهد االجتماع اإعالن �شراكة م�شتقبلية بني �شركة “داهوا” 
وغرفة عجمان. 

واأكد �شعادة املهند�ض عبد اهلل املويجعي، �شعي غرفة عجمان احلثيث وامل�شتمر 
لتنويع ال�شراكات مع ال�شركات العاملية العاملة يف الدولة اأو تلك التي تتطلع 
اإىل تاأ�شي�ض مقار لها يف االإمارات، وذلك �شمن جهودها واأهدافها االأ�شا�شية 
ال�شتقطاب عالمات جتارية عاملية جديدة يف خمتلف املجاالت، ومبا يخدم 
جديدة  اآف���اق  ويفتح  عجمان  اإم���ارة  يف  واال�شتثمار  االأع��م��ال  قطاع  تطوير 

للفر�ض التي تطرحها ال�شركات الكربى. 
املتاحة  الفر�ض  من  اال�شتفادة  اإىل  دائ��م  ب�شكل  �شعادته:” نتطلع  واأ���ش��اف 
لل�شراكة والتعاون مع كربيات ال�شركات والعالمات التجارية العاملية، التي 
مثل  عجمان،  اإم���ارة  يف  واال�شتثمار  االأع��م��ال  ملجتمع  نوعية  اإ�شافة  ت�شكل 
حلول  تقدم  والتي  التكنولوجيا،  مبجال  ال��ب��ارزة  العاملية  داهوا”  “�شركة 
لدينا خا�شة  القطاعات  العديد من  واحتياجات  تواكب متطلبات  متطورة 
اأن توجهاتنا حالياً ت�شمل تركيز اأكرب على القطاع ال�شناعي، كما �شت�شتفيد 

التي  التجارية واال�شتثمارية  واملزايا  املقومات  بدورها من  داهوا”  “�شركة 
الطرفني قدماً يف عملية  تقدمها غرفة جتارة و�شناعة عجمان، ما يدفع 

تو�شيع نطاق التعاون وامل�شلحة امل�شرتكة«. 
ت��ع��اق��دات ال�شركة م��ع �شرطة  اأخ���رى مت خ��الل االج��ت��م��اع بحث  وم��ن جهة 
واحللول  اخلدمات  اأب��رز  على  والتعرف  دبي  واإك�شبو  دبي  و�شرطة  ابوظبي 

التي تقدمها ال�شركة يف هذا االإطار. 
يذكر اأن �شركة “داهوا” للتكنولوجيا متتلك جمموعة وا�شعة من احللول 
الذكية(،  )اخل��وارزم��ي��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  املتعددة  لل�شناعات  اجل��دي��دة  الذكية 
واخلدمات  التجزئة،  ل�شناعة  ذكية  وحلول حماية  الفيديو كالود،  وتقنية 
ال�شناعية  واملجمعات  طيار،  دون  الطائرات   جانب  اإىل  الذكية،  امل�شرفية 
ف�شاًل  احل��رارة،  با�شتخدام  احلماية  وكامريات  الذكية،  والهواتف  الذكية، 
املخ�ش�شة   Imou ع��الم��ة  وم��ن��ت��ج��ات   ،HDCVI 5.0 تقنية  ع��ن 
اأنظمة حماية واأمن تقنية ال�شركات التجارية، وامل�شانع،  لالأفراد. وكذلك 

و�شركات الطاقة، واملدن.

�صراكة ا�صرتاتيجية بني »مدينة دبي ال�صناعية« 
و»م�صرف االإمارات للتنمية« لتعزيز التنمية 

امل�صتدامة يف القطاعات ال�صناعية
•• دبي-الفجر

الإدارة  القاب�شة  دب��ي  يف  الع�شو  ال�شناعية،  دب��ي  مدينة  م��ن  ك��ل  اأب��رم��ت 
التنويع  اأج���ن���دة  بتمكني  امل��ع��ن��ي  للتنمية  االإم������ارات  وم�����ش��رف  االأ����ش���ول، 
اتفاق  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  ال�شناعي  والتحول  االقت�شادي 
�شراكة ا�شرتاتيجية بهدف تعزيز التنمية امل�شتدامة للقطاع ال�شناعي من 
خالل توفري حلول متويل مبتكرة ومتنوعة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف جماالت �شناعية حيوية، ومبا ي�شهم يف تعزيز م�شاهمتها يف االقت�شاد 
الوطني وتر�شيخ مكانة االإمارات مركزاً عاملياً لل�شناعة وخمتلف القطاعات 

املرتبطة بها. 
دبي  عام مدينة  ال�شوارب مدير  اأبو  �شعود  ال�شراكة كل من  اتفاقية  ووقع 
م�شرف  يف  االأع��م��ال  متويل  ادارة  متويل  مدير  زينل  و�شاكر   ، ال�شناعية 

االإمارات للتنمية، بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شتني. 
للتنمية  االإم��ارات  امل�شتمرة مل�شرف  اإطار اجلهود  وتاأتي هذه االتفاقية يف 
ودولة  دب��ي  يف  االق��ت�����ش��ادي  والتنويع  ال�شناعي  ال��ت��ح��ول  اأج��ن��دة  بتمكني 
املحلية  امل�شانع  ك��ربى  جت��ذب  ف��ر���ض  وخ��ل��ق  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
بناء  التحتية مبا ي�شمن  بالبنية  ترتقي  والعاملية وتوفري حلول متويلية 
اقت�شاد قائم على املعرفة وزيادة التناف�شية العاملية وحتقيق النمو امل�شتدام. 
كما تاأتي لرت�شخ جهود مدينة دبي ال�شناعية الرامية لتوفري بيئة اأعمال 
متكاملة وتناف�شية تدعم ال�شركات من خمتلف االحجام وخ�شو�شاً النا�شئة 
وال�شغرية واملتو�شطة، التي متثل حمركا رئي�شيا لالقت�شاد الوطني لدولة 

االإمارات العربية املتحدة.
االإمارات  االأعمال يف م�شرف  ادارة متويل  �شاكر زينل مدير متويل  وقال 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة: “من خ���الل ه���ذه ال�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع م��دي��ن��ة دبي 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  لتمويل  املالئم  الدعم  �شنقدم  ال�شناعية 
ونحن حري�شون دوما على التعاون مع جميع اجلهات املعنية والعمل معها 
على حتقيق م�شالح م�شرتكة وخا�شة من ناحية متويل ال�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة، ونوؤمن باأن التعاون مع مدينة دبي ال�شناعية �شي�شاعدنا على 
اإمكانية متويلهم، وكذلك  �شندر�ض ونقيم  اإىل عمالء حمتملني  الو�شول 
م�شرتكة  توعية  وب��رام��ج  االأع��م��ال  ري��ادة  برامج  تطوير  على  معا  �شنعمل 

وم�شاركة املعرفة ال�شناعية«.
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»اأبوظبي للجودة« يتحقق من جودة و�صالمة منتجات التمور املتداولة يف االأ�صواق خمربيا 
•• اأبوظبي-وام:

واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�ض  التابع  امل��رك��زي  الفح�ض  خمترب  اأجن��ز 
3130 عملية فح�ض ل�1026 عينه متور حملية وم�شتوردة ومتداولة يف 
اأ�شواق اإمارة اأبوظبي منذ بداية عام 2020 حتى منت�شف اأغ�شط�ض اجلاري.

وت�شهم هذه اخلدمة يف م�شاعدة املزارع وامل�شانع واجلهات الرقابية للتاأكد 
من جودة منتجات التمور و�شالمتها الغذائية قبل تداولها يف اأ�شواق االإمارة 
االأجهزة  اأح��دث  املطلوبة م�شتخدًما  الفحو�شات  املخترب كافة  اأج��رى  حيث 
التقنية وبوا�شطة طرق فح�ض معتمدة وفًقا للمتطلبات واملوا�شفات املحلية 
والعاملية.وقال املهند�ض عبداهلل ح�شن املعيني املدير التنفيذي لقطاع خمترب 
اإن خمترب  “وام”  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  امل��رك��زي يف  الفح�ض 
اأنواع التمور املعرو�شة  الفح�ض املركزي يوا�شل فح�ض عينات متعددة من 

التنظيمية للتاأكد من  اأبوظبي وذلك بالتعاون مع اجلهات  اإمارة  اأ�شواق  يف 
�شالمة التمور وخلوها من املبيدات و�شالحيتها لال�شتهالك الب�شري وفقاً 
للموا�شفات القيا�شية املعتمدة لدى اجلهات التنظيمية، وذلك حفاظاً على 

�شحة للم�شتهلكني.
اال�شرتاتيجي  االإم��ارة  هدف  حتقيق  يف  ي�شاهم  املخترب  اأن  املعيني  واأ�شاف 
املتعلق باحلفاظ على االأمن الغذائي وتوفري منتجات غذائية ذات جودة عالية 
ت�شاهم يف حتقيق عدالة االأ�شواق وحماية ال�شحة العامة الأفراد املجتمع عرب 
تنفيذ خمتلف الفحو�شات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية واال�شعاعية 

التي حتدد �شالمة وجودة التمور ومدى �شالحيتها.
لفح�ض  عدة  خدمات  يوفر  املركزي  الفح�ض  خمترب  اأن  اإىل  املعيني  واأ�شار 
املنتجات الغذائية ومنها خدمة فح�ض منتجات التمور للتاأكد من جودتها 
و�شالمتها قبل تداولها يف االأ�شواق حيث نقدم خدمتنا من خالل خمتربات 

جمهزة باأحدث االأجهزة التكنولوجية واأكفاأ الكوادر الوطنية التي تعمل على 
التاأكد من جودة التمور املحلية وامل�شتوردة.

العام  ال��ق��ط��اع��ني  دع���م  ت�شهم يف  امل��خ��ت��رب  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  اأن  واأك����د 
ع��ي��ن��ات من  التنظيمية لفح�ض  م��ع اجل��ه��ات  ال��ت��ع��اون  ي��ت��م  اخل��ا���ض ح��ي��ث 
التمور امل�شتوردة واملتداولة يف اأ�شواق االإمارة للتاأكد من جودتها و�شالمتها 
اأ�شحاب  االإماراتية والعاملية كما ي�شتفيد  الغذائية ومطابقتها للموا�شفات 
مزارع التمور من اخلدمة وذلك بالتاأكد من �شالمة وجودة عينات و�شالالت 
ن�شب  على  احل�شول  اإىل  باالإ�شافة  جودته  ورف��ع  االإن��ت��اج  لتح�شني  التمور 
العادل ملنتجاتهم من خالل  ال�شعر  البيع للح�شول على  التمور قبل  جودة 
اأن  واأو�شح  التجارية.  العدالة  ت�شاهم يف حتقيق  دقيقة  فحو�شات خمربية 
تعترب  اأي��ام عمل حيث   7 اإىل   5 ي�شتغرق من  التمور  على  الفح�ض  اإج���راء 
على  واحتوائها  عالية  �شحية  فوائد  من  لها  ملا  املهمة  االأغذية  من  التمور 

عنا�شر غذائية متكاملة لذا فاإن املخترب طور قدرات الفح�ض لديه لتقدمي 
والفطريات  اخلمائر  فح�ض  مثل  والبيولوجية  الكيميائية  الفحو�شات 
وبكترييا الكوليفورم القولونية وفح�ض ال�شموم الفطرية واملعادن الثقيلة 
ال�شيزيوم  فح�ض  اإىل  باالإ�شافة  احل�شرية  املبيدات  ومتبقيات  وال�شكريات 
التمور.  ال�شركاء يف حتديد �شالمة وجودة  اال�شعاعي وذلك وفًقا ملتطلبات 
اإن هدفنا هو التاأكد من مطابقة منتجات التمور املتداولة يف  وقال املعيني 
ال�شحة  على  للحفاظ  وذلك  اأبوظبي  يف  االأغذية  جودة  ملوا�شفات  االأ�شواق 
املمار�شات  اتباع  امل��زارع��ني  من  ون��اأم��ل  املعرو�شة  االأغ��ذي��ة  و�شالمة  العامة 
ال�شحيحة لعمليات ما قبل وما بعد احل�شاد للحفاظ على جودة منتجاتهم 
من التمور وتقليل الفاقد والهدر نتيجة املمار�شات اخلاطئة حيث اإن اتباع 
االأمن  منظومة  ودع��م  الغذاء  اإنتاج  زي��ادة  يف  ي�شاهم  ال�شحيحة  املمار�شات 

الغذائي.

اإدراج اأدنوك للتوزيع يف موؤ�صر فوت�صي لالأ�صواق النا�صئة
•• اأبوظبي-الفجر: 

للتوزيع”  “اأدن��������������������������������وك  اأع����������ل����������ن����������ت 
ال�شركة   ،  )AEA006101017:الرقم(
الرائدة على م�شتوى دول��ة االإم��ارات يف توزيع 
يف  وامل��درج��ة  التجزئة  متاجر  وت�شغيل  الوقود 
)الرمز:  حت��ت  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق 
�شيتم  اأن��ه  عن  اأم�ض   ،)ADNOCDIST
النا�شئة  ل��الأ���ش��واق  فوت�شي  موؤ�شر  يف  اإدراج��ه��ا 
�شبتمرب   16 ي����وم  ع��م��ل  ن��ه��اي��ة  م���ن  اع���ت���ب���اراً 
2021. ويخ�شع االإدراج اإىل التاأكيد النهائي 

من فوت�شي يف 6 �شبتمرب.
فوت�شي  موؤ�شر  يف  للتو�شع  اأدن��وك  اإدراج  وياأتي 
لالأ�شواق النا�شئة بعد اأن ا�شتوفت جميع �شروط 
االإدراج، حيث �شت�شبح االآن جزءاً من هذا املوؤ�شر 
الذي يحظى باهتمام وا�شع، وُيعد مبثابة نقطة 
االأمر  ال��ع��امل��ي��ة،  اال�شتثمار  ملوؤ�ش�شات  ان��ط��الق 
الذي من �شاأنه اأن يجعل اأ�شهم اأدنوك للتوزيع 

جاذبة بالن�شبة للم�شتثمرين االأجانب، وي�شهم 
يف تنوع قاعدة م�شتثمري ال�شركة.

ويف ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال امل��ه��ن��د���ض ب���در �شعيد 
للتوزيع”  الأدن��وك  التنفيذي  الرئي�ض  اللمكي، 
للتوزيع يف موؤ�شر فوت�شي  اأدن��وك  اإدراج  “ياأتي 
�شمن  اإدراج���ه���ا  اأع��ق��اب  يف  النا�شئة  ل��الأ���ش��واق 
اإنرتنا�شيونال  كابيتال  �شتانلي  موؤ�شر مورغان 
لي�شكل   2021 م��اي��و  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��الأ���ش��واق 
ع��الم��ة ب�����ارزة اأخ�����رى يف م�����ش��رية جن���اح �شهم 
ال�شركة، مما �شيعزز جاذبية ال�شركة لال�شتثمار 
كما  ال��دول��ي��ني،  امل�شتثمرين  و���ش��ط  ومكانتها 
�شي�شهم يف زيادة تدفق اال�شتثمارات اخلارجية 

يف اأ�شهم اأدنوك للتوزيع.«
“ويدل هذا االإدراج على م�شرية منو  واأ�شاف: 
قطاع  الرا�شخة يف  ومكانتها  الناجحة  ال�شركة 
وحتديث  تعزيز  على  و�شرنكز  ال��وق��ود.  توزيع 
ا�شرتاتيجتنا  وتنفيذ  العمالء،  ت�شوق  جتربة 
تو�شعنا  مرحلة  خالل  �شنعمل  كما  الطموحة، 

امل��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ف����وائ����د ط���وي���ل���ة امل����دى 
للم�شاهمني.«

برتول  ���ش��رك��ة  ن��ف��ذت   ،2020 ���ش��ب��ت��م��رب  ويف 
عملية  ب��ن��ج��اح  “اأدنوك”،  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�شهم  م��ن  �شهم  مليار   1.25 ل���  خ��ا���ض  ط��رح 

�شركة “اأدنوك للتوزيع”
 )بقيمة 1 مليار دوالر اأمريكي(. ومت بيع هذه 
اأدى  مم��ا  ا�شتثمارية،  موؤ�ش�شات  اإىل  االأ���ش��ه��م 
%20. ويف مايو  اإىل زي��ادة التداول احلر اإىل 
اإ�شافية   3% اأدن���وك  �شركة  طرحت   ،2021
اأدنوك  ل�شركة  امل�شجل  امل���ال  راأ����ض  اأ���ش��ه��م  م��ن 
اأمريكي(،  445 مليون دوالر  للتوزيع )بقيمة 
وتزامنت   .23% اإىل  احل��ر  ال��ت��داول  زاد  مم��ا 
اأدن����وك ل�����ش��ن��دات غري  ه���ذه العملية م��ع ط���رح 
باأ�شهم(  لال�شتبدال  قابلة  )�شندات  م�شمونة 
تقريباً.  اأمريكي  دوالر  مليار   1،195 بقيمة 
راأ�ض  م��ن   7% ن�شبة  ال�����ش��ن��دات  ه���ذه  ومت��ث��ل 
وهي  للتوزيع”  “اأدنوك  ل�شركة  امل�شجل  امل��ال 
ا�شتبدال  وميكن   .2024 يف  الدفع  م�شتحقة 
للتوزيع”  “اأدنوك  �شركة  يف  باأ�شهم  ال�شندات 

وفقاً ل�شروط خا�شة .
بح�شة  ال�������ش���ف���ق���ة  ب���ع���د  اأدن����������وك  وحت���ت���ف���ظ 
االأقل يف �شركة  %70 على  ا�شرتاتيجية تبلغ 
واعدة  باإمكانات  حتظى  التي  للتوزيع  اأدن���وك 

للنمو.
اإقبال  االأ�شهم من  ا�شتفادت عمليات طرح  وقد 
للتوزيع،  اأدن��وك  اأ�شهم  على  الكبري  امل�شاهمني 
الأ�شهمها.  املجزية  العوائد  اإىل  يرجع  وال���ذي 
قاعدة  تو�شيع  اإىل  ال��ط��رح  عمليات  اأدت  ك��م��ا 
م�����ش��ت��ث��م��ري ال�����ش��رك��ة وحت��ق��ي��ق ���ش��ي��ول��ة اأك���رب 

الأ�شهمها يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية.

االأعلى للطاقة بدبي يدعو للم�صاركة يف جائزة 
االإمارات للطاقة قبل اإغالق الرت�صح يف 31 اأغ�صط�س

•• دبي-وام:

دعا املجل�ض االأعلى للطاقة بدبي جميع االأفراد واملوؤ�ش�شات يف االإمارات واملنطقة 
�شهر  للطاقة خ���الل  االإم�����ارات  ف��ئ��ات ج��ائ��زة  امل�����ش��ارك��ة يف خمتلف  ت��ع��زي��ز  اإىل 
باب  اإقفال  اجل��اري  اأغ�شط�ض   31 �شي�شهد ختامه فى  ال��ذي  احل��ايل  اأغ�شط�ض 
الرت�شح للدورة الرابعة للجائزة.وت�شتقطب الدورة الرابعة من جائزة االإمارات 
للطاقة التي تقام حت�ت رع��اية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبالتزامن مع  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
احلدث العاملي اإك�شبو 2020 دبي ُم�شاركات مميزة يف معظم فئاتها من دولة 
االمارات واملنطقة. فقد ا�شتلمت جائزة االإمارات للطاقة اأكر من 140 طلب 
م�شاركة من 14 دولة وهي: اململكة االأردنية الها�شمية اململكة العربية ال�شعودية 
االإمارات العربية املتحدة تركيا جمهورية م�شر العربية فل�شطني املغرب الكويت 
�شلطنة عمان اليابان لي�شوتو فنلندا كندا اإيران.وتعقد اجلائزة هذه الدورة حتت 
�شعار »تعزيز االبتكار لطاقة م�شتدامة« حيث ت�شعى اإىل تعزيز دور دبي يف جمال 
تكنولوجيا  وابتكار  والنظيفة  املتجددة  للطاقة  عاملياً  الطاقة وحتويلها مركزاً 
الطاقة.وقال معايل �شعيد حممد الطاير نائب رئي�ض املجل�ض االأعلى للطاقة 
بدبي ورئي�ض جائزة االإم��ارات للطاقة: 
مع  للطاقة  االإم���ارات  جائزة  “تن�شجم 
روؤية القيادة الر�شيدة يف تعزيز م�شرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق اأه����داف 
وا�شرتاتيجية   2021 االإم���ارات  روؤي��ة 
وذلك   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة واحلفاظ  م���ن خ����الل ح��م��اي��ة 
ع���ل���ى امل�����������وارد ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وت���ط���وي���ر 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا 
يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  وتقنيات 
الدولة.ودعا  داخ����ل  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
جمال  يف  واملتخ�ش�شني  املهتمني  ك��ل 

الطاقة اإىل امل�شاركة يف الدورة الرابعة من جائزة االإمارات للطاقة للم�شاهمة 
يف اإحداث اأثر ملمو�ض يف م�شهد الطاقة الوطني واالإقليمي والعاملي من خالل 
اإبراز ابتكاراتهم واأحدث التوجهات يف تكنولوجيا الطاقة وكفاءة الطاقة وتعزيز 
يف  ُم�شاركات متميزة  اإىل  “نتطلع  معاليه:  القطاع.واأ�شاف  اال�شتدامة يف هذا 
اأن ت�شمن م�شتقباًل  �شاأنها  التي من  لتبادل اخلربات وتعزيز احللول  اجلائزة 
م�شتداماً عرب احلفاظ على املوارد الطبيعية من الهدر خا�شة يف ظل املتغريات 
احلالية والتي حتّتم علينا بذل جهد م�شاعف ل�شمان اإم��دادات الطاقة ب�شكل 
م�شتدام من اأجل م�شتقبل االأجيال القادمة«.وكان املجل�ض االأعلى للطاقة بدبي 
االإمارات  الرابعة من جائزة  ال��دورة  امل�شاركة يف  باب  اأعلن عن متديد فتح  قد 
للطاقة حتى 31 اأغ�شط�ض 2021 وذلك يف خطوة تعك�ض حر�ض املجل�ض على 
ا�شتقطاب املزيد من امل�شاركات املتميزة واإثراء اجلائزة من خالل تقدمي جتارب 
رائدة ومبتكرة يف جماالت تعزيز اال�شتدامة وكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

والنظيفة.
االأعلى  للمجل�ض  العام  االأم��ني  املحريبي  بطي  اأحمد  �شعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
للطاقة بدبي ونائب رئي�ض اللجنة التنفيذية جلائزة االإمارات للطاقة: “تفتح 
اإىل من��وذج جديد  بالتو�شل  للمهتمني  التميز  اأب��واب  للطاقة  االإم���ارات  جائزة 

للطاقة وفق اأعلى معايري اال�شتدامة يف 
العامل حيث توفر اجلائزة فر�شة كبرية 
الإب����راز االب��ت��ك��ارات واأح����دث احل��ل��ول يف 
اأم��ام نخبة من اخلرباء  الطاقة  جمال 
من  ي��زي��د  م��ا  ال��ع��امل  يف  واملتخ�ش�شني 
اإمكانية حتويل تلك االأفكار واالبتكارات 

اإىل م�شروعات على اأر�ض الواقع«.
وت��رت��ك��ز االأه�����داف االأ���ش��ا���ش��ي��ة لتقدمي 
الطلبات للجائزة على االإبداع واالبتكار 
وكفاءة الطاقة وتعزيز ا�شتخدام الطاقة 
والتاأثري  املوارد  بباقي  املتجددة مقارنًة 

االقت�شادي واالجتماعي والبيئي.

•• اأبوظبي-وام: 

النامية  الدول  وزراء وم�شوؤولون يف  اأ�شاد 
ب���اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا دول���ة 
اأبوظبي  ب�������ش���ن���دوق  مم��ث��ل��ة  االإم�����������ارات 
االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  للتنمية 
اأن  اإىل  امل�����ش��ت��دام��ة يف دول���ه���م، م�����ش��ريي��ن 
ال�شندوق كان له ال��دور االأب��رز يف متويل 
قطاعات  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��اري��ع  اآالف 
ا�شرتاتيجية يف العديد من ال��دول، حيث 
دعم  يف  ري��ادي��اً  دوراً  امل�شاريع  تلك  لعبت 
وانعك�شت  التنموية،  وال��ربام��ج  اخلطط 
ب�شكل مبا�شرة على حياة ماليني ال�شكان 
ال�شكان  حياة  ج��ودة  حت�شني  يف  و�شاهمت 
مبنا�شبة  وق����ال����وا  امل��ج��ت��م��ع��ات.  ت��ل��ك  يف 
تاأ�شي�ض  ع���ل���ى  ع����ام����اً  خ��م�����ش��ني  م�������رور 
جهود  اإن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���ن���دوق 
مدى  على  التنموي  العمل  يف  ال�شندوق 
النتائج  من  العديد  حققت  عقود  خم�شة 
�شاهم  حيث  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  االقت�شادية 
م��ن خ���الل ���ش��راك��ات��ه امل��ت��ن��وع��ة يف تعزيز 
الفعالة  وم�شاهمتها  االإم���ارات  دول��ة  دور 
يف دعم االأهداف االإمنائية لالأمم املتحدة 
اإزالة العوائق التي  2030، والعمل على 

حتول دون تقدم املجتمعات وازدهارها.
ال�شيخ  م��ع��ايل  اأ����ش���اد  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
املالية  وزي��ر  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان 
البحرين  مملكة  يف  الوطني  واالقت�شاد 
مملكة  تربط  التي  التاريخية  بالعالقات 
اإىل  م�����ش��رياً  االإم�����ارات،  ب��دول��ة  البحرين 
للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���ن���دوق  اإ����ش���ه���ام���ات 
الفعالة يف توطيد تلك العالقات، وتعزيز 
واأكد  ال����دول.  ال��ن��م��و يف خمتلف  م�����ش��رية 
البحرينية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  اأن 
تاريخي كبري ينطلق  اإرث  االإماراتية هي 
امل�شتدام  والتقدم  التعاون  نحو مزيد من 
به  ال�شقيقني يف ظل ما حتظى  لل�شعبني 
ت��ل��ك ال��ع��الق��ات م��ن ح��ر���ض م��ت��ب��ادل من 
وتنمينها  لتعزيزها  البلدين  ق��ي��ادة  قبل 
املجاالت  ال���ش��ي��م��ا  امل���ج���االت،  يف خم��ت��ل��ف 

االقت�شادية والتنموية.
للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  دور  وث��م��ن 
امل�شاريع  دع����م  يف  ال����ب����ارزة  وا���ش��ه��ام��ات��ه 
يف  �شاهمت  والتي  البحرين  يف  التنموية 

حتفيز النمو االقت�شادي.
ي���زال  وال  ك����ان  ال�������ش���ن���دوق  “اإن  وق������ال: 
م�����ش��اه��م��ا ب�����ش��ك��ل ف��ع��ال يف ب��ال��ع��دي��د من 
احلكومة  تتطلع  التي  التنموية  امل�شاريع 
يف  امل�شتدامة  للتنمية  �شعياً  حتقيقها  اإىل 
واالجتماعية،  االقت�شادية  املجاالت  �شتى 
خ�����ش��و���ش��اً ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع امل��ن��ف��ذة �شمن 
اإىل  واأ���ش��ار  اخلليجي”.  التنمية  برنامج 
العديد  �شملت  التي  ال�شندوق  اإ�شهامات 
من القطاعات، واأثمر التعاون عن تنفيذ 
ك�����ربى تهدف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م�������ش���اري���ع 

ال��ت��ي تبذلها  ال���دوؤوب���ة  اإىل دع��م اجل��ه��ود 
احلكومة لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

الدكتورة  م��ع��ايل  ت��ق��دم��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
ران��ي��ا امل�����ش��اط وزي���ر ال��ت��ع��اون ال����دويل يف 
م�شر بخال�ض التهاين ل�شندوق اأبوظبي 
على  ع��ام��اً   50 م���رور  مبنا�شبة  للتنمية 
لعب  ال�شندوق  اأن  اإىل  واأ�شارت  تاأ�شي�شه. 
منذ ذلك التاريخ دوراً مهماً يف دعم عملية 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة يف خم��ت��ل��ف دول 
العامل، من خالل عملياته التنموية التي 
ا�شرتاتيجية  م�شروعات  متويل  ت�شمنت 
خطط  م�شاندة  يف  ب��ق��وة  �شاهمت  رائ���دة، 
التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف تلك 

الدول.
دوره  ال�شندوق  يوا�شل  اأن  “نود  وقالت: 
دعمه  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  التنموي 
خمتلف  يف  وا�شتدامتها  التنمية  جلهود 
احتياجاً  االأك���ر  ال���دول  ال�شيما  ال����دول، 
فيها  التنموية  التمويالت  تلعب  وال��ت��ي 
التنمية  م��وؤ���ش��رات  تعزيز  يف  ك��ب��رياً  دوراً 
وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��اً، خ��ا���ش��ة اأن 
اأهداف التنمية امل�شتدامة اأ�شبحت مبثابة 
توجه عاملي للمرحلة احلالية، النعكا�شاتها 
املبا�شرة على احلا�شر وامل�شتقبل، والبيئة 
لالأجيال  وجن��ه��زه��ا  ف��ي��ه��ا،  نعي�ض  ال��ت��ي 

القادمة«.
للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  اأن  وذك�����رت 
جناح  ق�شة  �شجال  امل�����ش��ري��ة  واحل��ك��وم��ة 
رائ����دة م��ن��ذ ب���دء ال��ت��ع��اون ال��ت��ن��م��وي بني 
الطرفني عام 1974، حتى وقتنا احلايل، 
حيث �شاهم ال�شندوق خالل هذه الفرتة 
يف متويل العديد من امل�شاريع الرائدة يف 
درهم  مليار   1،8 اإجمالية  بقيمة  م�شر 
اإماراتي يف قطاعات اأ�شا�شية متنوعة مثل، 
الزراعية،  والتنمية  وال��ط��رق،  االإ���ش��ك��ان، 
اال�شرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
معونات  اأي�شاً  ال�شندوق  ..وق��دم  امل��وؤث��رة 
درهم  مليار   2،3 اجمالية  بقيمة  فنية 
اأي�شاً  ا�شرتاتيجية  جم��االت  يف  ام��ارات��ي 
جهود  م�شاندة  يف  ملمو�ض  دور  لها  ك��ان 
احلكومة امل�شرية خالل املرحلة املا�شية.

وق������ال م���ع���ايل ن���ا����ش���ر ال�������ش���ري���دة وزي����ر 
االأردين  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
من  يعترب  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  اإن 
امل�شتويني  على  التنموية  املوؤ�ش�شات  اأه��م 
االإقليمي والعاملي، م�شرياً اإىل اأن العالقة 
تعود  وال�شندوق  االأردن��ي��ة  احلكومة  بني 
ال�شندوق  يعترب  حيث   ،1974 ع��ام  اإىل 
����ش���ري���ك���اً ا���ش��ا���ش��ي��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة االأردن����ي����ة 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود  يف 
اىل  الدائم  ووقوفه  اململكة،  امل�شتدامة يف 
ال  ال���ظ���روف،  خم��ت��ل��ف  يف  االأردن  ج��ان��ب 
اأزمة  لتداعيات  اال�شتجابة  ظل  يف  �شيما 
فريو�ض كورونا امل�شتجد، وذلك من خالل 
القرو�ض  ت��ق��دمي  يف  ال��دائ��م��ة  م�شاهمته 

حكومة  من  املقدمة  املنح  واإدارة  املي�شرة 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف متويل  االم��������ارات  دول�����ة 
امل�شاريع ذات االأولوية للحكومة االأردنية.

اإن ال�شندوق مول منذ عام  وقال معاليه 
قيمتها  ت�شل  متويليه  مبحفظة   1974
من  دوالر  م��ل��ي��ون   /150/ ح����وايل  اىل 
العديد  املي�شرة  ال��ق��رو���ض  تقدمي  خ��الل 
ذات  ق��ط��اع��ات  التنموية يف  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
للحكومة  واجتماعية  اقت�شادية  اأول��وي��ة 
ال�شحة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  يف  االأردن���ي���ة 
التعليم، ال�شناعة والتعدين، املياه والري، 
دولة  منحة  بتنفيذ  يقوم  كما  والتعدين، 
االمارات املقدمة لالأردن بقيمة /1.25/ 
البنية  الطاقة،  قطاعات  يف  دوالر  مليار 
العام،  التعليم  وال����ري،  وامل��ي��اه  التحتية، 

التعليم العايل، ال�شحة.
بتنفيذ  ي��ق��وم  ال�����ش��ن��دوق  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
مكة  قمة  �شمن  االإم����ارات  دول��ة  تعهدات 
اإيجاباً  انعك�شت  ..ح��ي��ث  ل���الأردن  املكرمة 
االقت�شادية  امل����وؤ�����ش����رات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
االأردنية  احلكومة  ومكنت  واالجتماعية، 
من تنفيذ امل�شاريع التنموية ذات االأولوية 
احتياج  الم�����ش��ت  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات  ويف 
النمو  عملية  ل��دع��م  االأردين  االق��ت�����ش��اد 
املنا�شبة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  اخل���دم���ات  وت��ق��دمي 
للمواطنني يف االأردن، الفتاً اإىل اأن االأردن 
�شريكاً  ب��اع��ت��ب��اره  ال�����ش��ن��دوق  اإىل  ي��ن��ظ��ر 
للعمل  للحكومة، ونتطلع  اأ�شا�شياً  تنموياً 
دائماً مع ال�شندوق لتعزيز هذه ال�شراكة 
التنمية  اأه�����داف  حتقيق  يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا 

امل�شتدامة.
وق���ال م��ع��ايل عثمان م��ام��ودو ك���ان، وزير 
القطاعات  وترقية  االقت�شادية  ال�شوؤون 
�شاهم  “لقد  امل����وري����ت����اين:  االإن���ت���اج���ي���ة 
ال�شندوق يف اإطالق العديد من امل�شاريع 
القرن  �شبعينيات  منذ  املهمة  التنموية 
املا�شي يف العديد من دول العامل، ال �شيما 
ال�شندوق  مع  ترتبط  التي  موريتانيا  يف 
بعالقات وطيدة تعود ل�شنة 1974 والتي 
اإن�شاء العديد من امل�شاريع يف  اأثمرت عن 
قطاعات ال�شناعة، النقل والزراعة واملياه 
لت�شريع  دف��ع��ة  ب��ذل��ك  لت�شكل  ال��ك��ه��رب��اء 

التنمية يف موريتانيا«.
ج�شراً  كان  ال�شندوق  اأن  معاليه  واأ�شاف 
بلدينا  بني  اجلغرافية  امل�شافات  لتقريب 
ن��اج��ح��اً للتعاون  م��ق��دم��ا ب��ذل��ك من��وذج��اً 
يف  امل�شاهمة  خ��الل  من  العربي  العربي- 
من  م�شتدامة  اقت�شادية  تنمية  تاأ�شي�ض 
خالل العديد من امل�شاريع التي �شاهم يف 
حياة  حت�شني  على  عملت  والتي  متويلها 
النا�ض، الفتاً اإىل اأن االأثر االإيجابي لهذه 
لل�شكان  املعي�شي  امل�شتوى  على  امل�شاريع 
ببالدنا،  بالتنمية  الدفع  يف  وم�شاهمتها 
لعبة  ال��ذي  املحوري  بالدور  منا  وعرفانا 
يف  للتنمية  اأ���ش��ا���ش��ي  ك�شريك  ال�����ش��ن��دوق 

بالدنا يجعلنا نتطلع اإىل تعزيز وتوطيد 
التعاون مع ال�شندوق مع متنياتنا لدولة 
االإمارات حكومة و�شعباً املزيد من التقدم 

واالزدهار.
وقال معايل الدكتور رينجانادن بادايا�شي، 
وزير املالية والتخطيط يف موري�شيو�ض اإن 
�شندوق اأبوظبي للتنمية لعب دوراً مهماً يف 
حتقيق التنمية امل�شتدامة يف موري�شيو�ض 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��اد منذ  يف خم��ت��ل��ف 
يف  �شاهم  حيث  املا�شي،  القرن  ثمانينات 
متويل م�شاريع ا�شرتاتيجية يف البالد، يف 

قطاع املياه والطاقة املتجددة وال�شحة.
واأ�شار اإىل اأن ال�شندوق قام بتمويل �شبكة 
اأكرب  ُتعد  والتي  ماراوفاكرا  مياه  حمطة 
كما  موري�شيو�ض،  يف  ال�شرب  ملياه  م�شدر 
الطاقة  م�����ش��روع  بتمويل  ال�����ش��ن��دوق  ق��ام 
 2019 عام  يف  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 
اأمريكي،  دوالر  م���الي���ني   10 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
والذي يتوقع اأن ي�شتفيد من هذا امل�شروع 
حوايل 11 األف اأ�شرة، و�شي�شاهم يف تقليل 
ال��وق��ود االأح���ف���وري ..كما  اع��ت��م��ادن��ا على 
قدم ال�شندوق كذلك متوياًل بقيمة 21 
م�شت�شفى  ل��ب��ن��اء  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
املوا�شفات  اأح��دث  �شمن  للعيون  متطور 

العاملية.
وقال معايل عمر بريوتي حاكم مقاطعة 
اأبوظبي  �شندوق  اإن  االأرجنتني  يف  �شانتا 
العمل  م�����ش��رية  دع���م  يف  ���ش��اه��م  للتنمية 
التنموي امل�شتدام يف خمتلف اأنحاء العامل، 
املتميزة  ال��ع��الق��ات  م�شتوى  اإىل  م�����ش��رياً 
حيث  باالأرجنتني،  ال�شندوق  تربط  التي 
وبرامج  خطط  دع��م  يف  ال�شندوق  �شاهم 
على  ايجابياً  تاأثرياً  والتي تركت  التنمية 
جمتمعاتنا املحلية. وقدم معاليه الدعوة 
اأبوظبي  ����ش���ن���دوق  ع����ام  م���دي���ر  ل�����ش��ع��ادة 
للتنمية لزيارة م�شاريع البنى التحتية يف 
اأثرها الكبري يف على  االأرجنتني ومعاينة 
االقت�شادية  القطاعات  وحت�شني  ال�شكان 
اإىل  باالإ�شافة  والثقافية،  واالجتماعية 
املحافظة  تطوير  م�شرية  على  ت��اأث��ريه��ا 

ودعم املجتمعات املحلية.
واأع������رب م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ���ش��اه��د، وزي���ر 
تقديره  ع����ن  امل���ال���دي���ف  ج�����زر  خ���ارج���ي���ة 
�شندوق  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  للجهود 
اأبوظبي للتنمية يف �شبيل حتقيق التنمية 
وم�شاعدتها  النامية  ال��دول  يف  امل�شتدامة 
االقت�شادية  ال�����ظ�����روف  حت�����ش��ني  ع���ل���ى 

واالجتماعية يف جمتمعات تلك الدول.
مكانته  على  ح��اف��ظ  ال�شندوق  اإن  وق���ال 
���ش��رك��اء التنمية يف  ال���رائ���دة ك��واح��د م��ن 
جزر املالديف منذ عام 1976، حيث قدم 
ال�شندوق م�شاعدات اجتماعية واقت�شادية 
�شكل  على  املالديف  جل��زر  بثمن  تقدر  ال 
�شاهمت  فنية،  وخ��ربات  مالية  م�شاعدات 
التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  كبري  ب�شكل 

�شيما يف جماالت  البالد، ال  الرئي�شية يف 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
يف  �شاهم  مم��ا  وال��ن��ق��ل،  التحتية  والبنية 
زيادة الفر�ض وفتح االآفاق اأمام ال�شكان يف 
“نتطلع يف جزر  املالديف. واأ�شاف:  جزر 
امل�شرتكة  ال��رواب��ط  تعزيز  اإىل  امل��ال��دي��ف 
جديدة  �شبل  وا�شتك�شاف  ال�شندوق،  مع 

للتعاون الثنائي«.
ب������راون رئي�ض  م���ع���ايل ج��ا���ش��ت��ون  وق�����ال 
ال��وزراء، ووزير املالية يف اأنتيغوا وباربودا 
ي��ع��م��ل ���ش��ن��دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة منذ 
وتطوير  مت���وي���ل  ع���ل���ى   1971 ال����ع����ام 
التنموية  امل�شاريع  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
اال�شرتاتيجية يف عدة مناطق من العامل، 
ب��ادر يف  ال�شندوق  ف��اإن  ذل��ك،  ف�شاًل ع��ن 
ال��دول لتحقيق  اال�شتثمار يف العديد من 

التنمية االقت�شادية.
واأ�شاف اأن ال�شندوق يعتمد ا�شرتاتيجيات 
فعالة، حيث عمل على توفري املوارد املالية 
حتدياً  املالية  امل��وارد  توفري  يكون  حينما 
اأنتيغوا  ..ويف  التنموية  امل�شاريع  لتطوير 
حمطة  تطوير  ال�شندوق  م��ول  وب��ارب��ودا 
لطاقة  ميجاواط   8 ب�شعة  هجينة  طاقة 
خالل  م���ن  ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة  ال���ري���اح 
“االإمارات-الكاريبي”،  ال�شندوق  مبادرة 
الطاقة  ق���ط���اع  ال�������ش���ن���دوق  دع�����م  ح���ي���ث 
التي  الكاريبي،  منطقة  دول  يف  املتجددة 
االأحفوري  ال��وق��ود  حمطات  على  تعتمد 
لتوليد الكهرباء، و�شاهم يف دعم م�شاعي 
تلك الدول الرامية اإىل تخفي�ض ب�شمتها 
التغري  ظ���اه���رة  وم���واج���ه���ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
مب�شاعيه  ال�����ش��ن��دوق  و���ش��اه��م  امل���ن���اخ���ي، 
ال��ري��ادي��ة على م���دار خم�شني  وم��ب��ادرات��ه 
عاًما يف االرتقاء باحلا�شر وبناء م�شتقبل 
على  ال�شندوق  ق��درة  ..وت�شكل  م�شتدام 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
97 دول���ة حول  50 ع��ام��اً يف  على م���دار 
العامل، دلياًل على روؤية القيادة احلكيمة 
حتقيق  على  وعزميتهم  ال�شندوق  واإدارة 
النجاح، واإننا نتطلع معهم اإىل 50 عاًما 

اأخرى من النجاحات البارزة.
وق����ال ���ش��ع��ادة غ��اب��ري��ي��ل ك��ريت�����ض الوزير 
وال�����ش��راك��ات بني  ع��ن اال�شتثمار  امل�����ش��وؤول 
اإن  ال��ع��ام واخل��ا���ض يف غينيا  ال��ق��ط��اع��ني 
ال�شريك  يعد  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق 
التنموي اال�شرتاتيجي االأهم لغينيا منذ 
�شركاء  موؤمتر  االإم���ارات  دول��ة  عقدت  اأن 
التنمية وامل�شتثمرين يف العا�شمة اأبوظبي 
واأ�شاف:   .2013 ع���ام  م��ن  ن��وف��م��رب  يف 
“لقد ك���ان ل��ل�����ش��ن��دوق االأث�����ر ال��ك��ب��ري يف 
جمموعة  تنفيذ  عرب  غينيا  حكومة  دعم 
ال����ري����ادي����ة ال���ت���ي ظهرت  امل�������ش���اري���ع  م����ن 
نتائجها على اأر�ض الواقع يف مدة ق�شرية 
املتخ�ش�شة  تلك  بني  امل�شاريع  ..وتنوعت 
تطوير  اإىل  ال��ط��اق��ة،  ام������دادات  ل��ت��ع��زي��ز 

قطاع التعدين من خالل ا�شتثمار املوارد 
ال�شناعية  بالقدرات  والنهو�ض  املحلية، 
الزراعي،  امل��ج��ال  يف  ال���ش��ي��م��ا  ال���زراع���ي���ة، 
و�شواًل اإىل توفري املياه ال�شاحلة لل�شرب 

يف املناطق النائية«.
مع  ال����وط����ي����دة  ال����ع����الق����ات  اإىل  واأ������ش�����ار 
ال�������ش���ن���دوق وال���ت���ي ت���زخ���ر ب�����االإجن�����ازات، 
لذلك نحر�ض على تطوير هذه ال�شراكة 
وتفعيل  قادمة،  ل�شنوات  والفاعلة  املثمرة 
امل�شاريع،  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���ع���اون 
كم�شاريع  احليوية،  القطاعات  يف  خا�شة 
البنية التحتية، والطاقة واالأمن الغذائي 

والتنمية املجتمعية.
الكارب  اأمني عبداهلل  وقال �شعادة حممد 
�شفري جمهورية ال�شودان لدى الدولة اإن 
هذا ال�شرح الكبري ميثل عالمة فارقه يف 
ال��ت��ع��اون ب��ني االإم����ارات وال���دول االأخرى 
ومن بينها ال�شودان، م�شرياً اإىل العالقات 
ال�شودان  ح��ك��وم��ة  ب���ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال�شندوق والتي امتدت الأكر من اأربعة 
ال�شندوق  ودور  البناء  التعاون  من  عقود 
التنموية  امل�شاريع  من  العديد  متويل  يف 
التي �شاهمت يف حتقيق التنمية امل�شتدامة 
واالجتماعية  االقت�شادية  القطاعات  يف 
ال�شندوق يف  مع  العالقة  ه��ذه  وت��ط��ورت 
النماذج  من  واأ�شبحت  االأخ��رية  ال�شنوات 
ال�شناديق  ال�شودان مع  امل�شرقة يف تعاون 

املماثلة.
واأ�شاف �شعادته اأن م�شاهمات ال�شندوق يف 
بداأت  والتي  بال�شودان  التنموية  امل�شاريع 
يف العام 1976 بتمويل م�شروع الطريق 
اخلرطوم  العا�شمة  بني  الرابط  القومي 
وامليناء الرئي�ض /بورت�شودان/ مل تتوقف 
بل ا�شتمرت تلك امل�شاهمات مروراً بحقب 
م�شروع  مثل  �شخمة  وم�شاريع  خمتلفة 

�شد مروي وغريها الكثري.
اإ�شادتنا وتقديرنا  اإذ جندد  “نحن  وقال: 
االأن�شطة  دع��م  يف  لل�شندوق  الهام  للدور 
قطاعات  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شناعة،  التحتية،  البنى  مثل  اأ�شا�شية 
وغريها،  ال����زراع����ة  ال�����ش��ح��ة،  ال���ط���اق���ة، 
مع  �شوياً  والعمل  ق��دم��اً  لل�شري  ونتطلع 
وامل�شلحة  اخل��ري  فيه  ملا  ال�شندوق  اإدارة 
امل�شرتكة«.وقال �شعادة اإميانويل هاتغيكا، 
�شفري روان���دا ل��دى دول���ة االإم�����ارات، لقد 
���ش��ه��دت ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ت��ع��اون��اً وثيقاً 
وحكومة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  ب��ني 
امل�شروعات  م��ن  ال��ع��دي��د  لتنفيذ  راون����دا 
م�شروع  �شمنها  وم���ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ت��ط��وي��ر م���ط���ار ك��ي��غ��ايل ال������دويل يف عام 
مليون   14 قيمته  بلغت  وال��ذي   1981
التوقيع  م��وؤخ��ًرا  مت  كما  اأم��ري��ك��ي،  دوالر 
مليون   15 بقيمة  ق��ر���ض  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
دوالر اأمريكي لتطوير طريق ا�شرتاتيجي، 
اأه��م��ي��ة حيوية  امل�����ش��اري��ع ذات  وت��ع��د ه���ذه 

مل�شرية التنمية االقت�شادية واالجتماعية، 
وتوؤثر يف العديد من املجاالت، ابتداًء من 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، والتجارة، 
االأمن  اإىل  و���ش��واًل  وال�����ش��ي��اح��ة،  وال�شفر 
اإىل حتقيق روؤيتنا  الغذائي، وفيما ن�شعى 
العمل  نوا�شل   ،2050 لعام  الطموحة 
الدعم  مقدرين  التعاون  هذا  تنمية  على 
ال��ذي تقدمه دول��ة االإم����ارات من  الكبري 

خالل �شندوق اأبوظبي للتنمية.
كبرية  اأ�شواًطا  روان��دا قطعت  اأن  واأ�شاف 
اأ�شبحت  ح��ت��ى  ال��ت��ن��م��وي��ة،  م�����ش��ريت��ه��ا  يف 
واحدة من اأ�شرع ع�شرة اقت�شادات منًوا يف 
اأفريقيا، وتتميز باالأمن واالأداء احلكومي 
القوي، وت�شهيل تنظيم االأعمال لت�شجيع 
بت�شجيع  روان�������دا  وت���ل���ت���زم  اال����ش���ت���ث���م���ار. 
التعاون امل�شرتك واال�شتثمارات من خالل 
للتنمية،  اأبوظبي  �شندوق  م��ع  �شراكتها 
اأف�شل  ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  م��وؤم��ن��ني 

م�شتويات النجاح بالتعاون معاً.
دولة  وزي��ر  كبوي،  تروكون  �شعادة  وتقدم 
اإىل �شندوق  التهاين  يف ليبرييا بخال�ض 
للتنمية مبنا�شبة مرور خم�شني  اأبوظبي 
اأن  اإىل  ال��ت��اأ���ش��ي�����ض، م�����ش��رياً  ع��ل��ى  ع���ام���اً 
ليبرييا تعد من بني البلدان النامية التي 
امل�شاريع  من  ت�شتفيد  تزال  وال  ا�شتفادت، 
الظروف  رغ��م  ال�����ش��ن��دوق،  ميولها  ال��ت��ي 
ال�شعبة التي اأثرت على العامل والناجمة 

. عن تداعيات جائحة كوفيد -19 
ال�شندوق مول م�شروع لتطوير  اإن  وقال 
اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف ل��ي��ب��ريي��ا من 
خالل تطوير من�شئات تعمل على توفري 
وا�شعة  �شريحة  ت��خ��دم  ترفيهية  مناطق 
التما�شك  تعزيز  على  وتعمل  ال�شكان  من 
الريا�شية  امل��واه��ب  وتنمية  االج��ت��م��اع��ي 
واأ�شار  ل��ي��ب��ريي��ا،  يف  م��رنوف��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف 
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  اه��ت��م��ام  ب����اأن  ���ش��ع��ادت��ه 
للتنمية بالكفاءة يف متويل ومتابعة تنفيذ 
ب��امل�����ش��اه��م��ة يف  ال��ت��زام��ه  امل�����ش��اري��ع يعك�ض 
حتقيق بالتنمية امل�شتدامة، واأفاد �شعادته 
تعزيز  على  حتر�ض  ليبرييا  حكومة  ب��اأن 

التعاون مع ال�شندوق م�شتقباًل.
ال�شراكات  تعزيز  على  ال�شندوق  ويعمل 
النامية  ال��دول  حكومات  مع  االقت�شادية 
ا�شرتاتيجية  تنموية  م�����ش��اري��ع  لتمويل 
ويحر�ض  خمتلفة،  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
بالتعاون  امل�شاريع  اإدارة وتنفيذ تلك  على 
م��ع ح��ك��وم��ات ال����دول امل�����ش��ت��ف��ي��دة، وذلك 
عالية  وفعالية  بكفاءة  اإجن��ازه��ا  ل�شمان 
وف���ق اخل��ط��ط امل��و���ش��وع��ة ل��ه��ا. وتركزت 
رئي�شية  ال�شندوق على قطاعات  م�شاريع 
ت�شاهم ب�شكل مبا�شر على حتقيق التنمية 
املياه  االإ�شكان،  التعليم،  مثل،  امل�شتدامة 
واملوا�شالت،  النقل  ال��زراع��ة،  والكهرباء، 
الطاقة  ق���ط���اع  ج���ان���ب  اإىل  وال�����ش��ن��اع��ة 

املتجددة.

م�صوؤولون بالدول النامية: جناح »اأبوظبي للتنمية« دليل على روؤية قيادة االإمارات لتحقيق التنمية امل�صتدامة عامليا
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تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان
ال�شيد/ �شامي اإ�شماعيل عبدالكرمي الزرعوين - اجلن�شية : االإمارات 

وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري 
حمم�شة الدانة ، ن�شاط الرخ�شة بيع املك�شرات - بالتجزئة واملرخ�ض من دائرة التنمية 
بتاريخ  ال�����ش��ادرة   782908 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  ال�شارقة   - خ��ورف��ك��ان  يف   االقت�شادية 
2020/12/30 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ رانيه عبداهلل حممد 
عبدالرحمن العو�شي ، اجلن�شية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
 عبيد الرويل 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان

ال�شيد/ فاطمه مري حممد ، اجلن�شية االإمارات
وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري 
القلعة الهند�شية ملقاوالت البناء ، ن�شاط الرخ�شة مقاوالت بناء فئة خام�شة ، واملرخ�ض 
بتاريخ  ال�شادر  التنمية االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 790207  دائرة  من 
�شعيد  حممد  �شيف  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2021/8/16
يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االإم���ارات.   : اجلن�شية   ، النقبي  القيو�شى 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
يف  الدعوى رقم 2592 ل�شنة 2021 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / جا�شم ح�شن جمعة حممد املازمي ب�شفته وليا طبيعيا على جنله القا�شر / حممد جا�شم ح�شن )اإماراتي 
اجلن�شية( بوكالة املحامي / عبدالعزيز ال�شريف وعبداهلل الهرمودي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  

املعلن اإليها / املدعي عليها / غلوباز الإدارة الفعاليات )�ض ذ م م(  
يف الدعوى رقم )2592 ل�شنة 2021 جتاري جزئي دبي( 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االإثنني املوافق 
2021/8/23 يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�شل معنا 

expert@alsharid.com لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 154

رقم القيد بوزارة العدل 493 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - اطل�ص لل�شناعات املعدنية ذ م م 
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001541/ 

اإىل املحكوم عليه : اطل�ض لل�شناعات املعدنية - ذ م م 
العنوان : ويعلن باإمارة عجمان �شارع غرناطه خلف رويال للمفرو�شات بالقرب من بناية البخارى ال�شناعية 

مقر �شركة اطل�ض هاتف رقم 0506393305  �شندوق بريد رقم 1429 عجمان  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة بن مالك حلقول النفط وال�شناعة - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 266886.0 

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

اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002477 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روك بيلدور ل�شناعة املباين - ذ م م  
مكاين  رقم   5 رقم  �شقة  ال�شناعية  اجلرف  عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول 
اأمام مكتب   2021/8/29 انت مكلف باحل�شور بجل�شة   - 4865507869
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
مدير الدعوى 1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2021/8/16 م
مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2020/12 تنفيذ اإيجارات وعقارات 
بناء على طلب / املحكوم له / علي عبيد علي بن �شاعن املهريي - اجلن�شية / االإم��ارات العربية 
االإم�����ارات   / اجلن�شية   - ال��رزي��ق��ى  �شعيد  حم��م��د  خمي�ض  حم��م��د   / عليه  امل��ح��ك��وم  اىل  امل��ت��ح��دة 
العربية املتحدة. ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  اإيجارية  منازعات   )2019/308( الق�شية  يف   2019/12/23

وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  درهما   45591.00
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 7 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ 

بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
املالحظات : االإمارات / راأ�ض اخليمة/ 0154/ بجانب ق�شر ال�شيخ �شعود - منزل رقم 43 

 ق�شم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004979 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مارجي دي ليون فيوتر 
العنوان : 9309520  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/8/5 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / عبدالعزيز عمر عبدالعزيز املدفع احلارثي - بالتايل :

املدعي  اىل  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : احل�شوري  مبثابة   : املحكمة  قررت 
بالر�شوم  الزام املدعي عليها  "ثالثة ع�شر الف درهم" مع  13000 درهم  مبلغ 
وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
والو�شية على   ، ات�شل كافريو  املرحوم مايكل  ورث��ة  اأح��د  ب�شفتها   - �شوتيلو  اأنابيل يف   / املتنازع �شدها 

اأطفاله باالإ�شافة اإىل تركته حتية طيبة وبعد...
رقم الدعوى 421/2021 نزاع تعيني خربة جتاري

املو�شوع : اإعالن بالن�شر مبوعد اجتماع جلنة اخلربة احل�شابية االأول
من  املرفوعة  اأع��الء،  اإليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبرياً  انتدابي  واملت�شمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
املتنازع/ فاروق اليا�ض بارا�شا �شيخ حممد اليل�ض نوجه اإليك الدعوة للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل 
02:00 ع�شراً،  ال�شاعة  23/08/2021 يف  املوافق  االثنني  يوم  قانوين الجتماع اخلربة احل�شابية 

”Zoom“ وذلك عرب تطبيق
https://zoom.us/j/97700267124?pwd-clhQRnV5Y2VaNWdFR2srMm8rU2lyUT09.

وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن 
احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فاإن جلنة اخلربة �شتبا�شر اإجراءات اخلربة 

وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.
�خلبري �حل�صابي
جابر حممد عبد�لنور كلنرت

اإجتماع خربة 

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم : 4521 ل�شنة 2021
لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

 الدائرة التجارية اجلزئية 
املرفوعة من : بنك اأم القيوين الوطني �ض.م.ع

�شد املدعى عليه : �شلطان جا�شم على مبارك املرزوقي
املدعى عليه �شلطان جا�شم علي مبارك املرزوقي مدعو للح�شور �شخ�شيا اأو بوا�شطة 
12:00 �شباحا يوم  وكيل معتمد الإجتماع اخلربة امل�شرفية املقرر عقده ال�شاعة 
نرجو  ولذلك  املرئي  االت�شال  طريق  عن  وذل��ك   29/08/2021 املوافق  االح��د 

التوا�شل معنا 
0566131615  /  aljabriexpert@ gmail.com على

اخلبري / عدنان حممد اجلابري

اإجتماع خربة 
العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005995 يف  الدعوى رقم
اإل��ى املدعى عليه : �شيد على مهدي �شيد عبا�ض مهدي

جمهول حمل االإقامة دبى - بر دبى - �شارع الرولة - بناية مدينة �شوبر ماركت 0545954139
بناء على طلب املدعي :- الجرب خان حممد رو خان باك�شتاين اجلن�شية

قداقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : الزام املدعي عليه با�شرتجاع ال�شيارة.
عليه.  املدعي  املروري  ملف  اىل  املخالفات  اأوحتويل  الزام املدعي عليه بدفع قيمة املخالفات 11050 

الزام املدعى عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة
اإعالن املدعى عليه باجلل�شة والئحة االدعاء. 

�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية. 
املحكمة  االإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/09/05 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
االبتدائية املدنيه يف متام ال�شاعة 09:00- مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اأيام 
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�شفك مدعى عليه اعالن املدعى عليه بالن�شر 

وبلغتي العربية واالجنليزية - حرر بتاريخ 2021/8/22 م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عاي�شه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
حمكمة عجمان الإحتادية

اإعالن ح�شور اإجتماع بالت�شال املرئي عن بعد
)AJCFICIPOR2021/0002978( يف الق�شية رقم

بناء على طلب : املدعي )ة( : فاطمة كيزي الييفي فاطمة
رمز التفوي�ض : L5CUfS وعنوانه / امارة دبي - دبي مارينا - برج درة باي- ال�شقة 1301

اىل : املدعي عليه : دارينت ا�شكيه اولدزمري اولدزمري ) اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية (
EUri35 : رمز التفوي�ض

املدعي عليه : ليزافيتا درانيت�شكايا اولدزمري )اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية(
nQViZM : رمز التفوي�ض

انت مكلف بح�شور االإجتماع املرئي رقم EM00016885 واملقرر بتاريخ 2021/08/26 ، ال�شاعة 09:00 والذي 
�شيعقد يف حمكمة عجمان االحتادية دائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية عن بعد بوا�شطة االت�شال املرئي عرب موقع 
بوابة   /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search العدل  وزارة 

اجلل�شات /االإجتماعات املرئية. �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد. اأو قم مب�شح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف
بيانات االإجتماع :

EM00016885 : رقم االإجتماع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�شتندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�شريح املحكمة لكم

بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني - مرمي جمعه الكعبي      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم SHCEXCIPROB2021/0000042، اإ�شكال يف التنفيذ
اإىل امل�شت�شكل �شده : حممد عبداهلل جمعه ال�شري

نعلمكم باأن امل�شت�شكل �شعيد مطر �شعيد مطر ال�شويدي
ال�شارقه  اأم���ام حمكمة  ل��ذا يجب عليكم احل�شور  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق���ام  ق��د 
ال�شاعة   ،2021/08/24 املوافق  الثالثاء  يوم  املدنية  التنفيذ  حمكمة  االإحت��ادي��ة، 
اإر�شال  اأو  ويف حالة عدم ح�شوركم  وم�شتندات،  دف��اع  لديكم من  ما  لتقدمي   9:00

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/08/22

حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

القا�شي / معت�شم احمد �شمري ابو �شادى
حمكمة ال�شارقه الحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
النابة الق�شائية رقم 447 ل�شنة 2016 و 339 ل�شنة 2016

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
�شركة  ال�شارقة” 3-  “فرع  العامة  للتجارة  االن��وار  الىلء   -2 الرفاعي  احمد  ال�شيد  عبداملجيد  عبدالوهاب  لولوه   -1  / �شده  املنفذ 
اليلء االنوار للتجارة العامة واملقاوالت 4- زيد عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 5- �شهيب عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد 
احمد الرفاعي 6- عدنان عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 7- احمد عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 8- علي 
عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 9- مرمي عبدالوهاب عبداملجيد ال�شيد احمد الرفاعي 10- حممود عبدالوهاب عبداملجيد 

ال�شيد احمد الرفاعي - ل�شالح طالب التنفيذ / بنك االمارات دبي الوطني
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/9/15 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته 
للمنفذ �شده للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل :  - العقار رقم 40 ملك مبنطقة املجاز باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التثمني 

: 178،375،000 درهم )مائة وثمانية و�شبعون مليون وثالثمائة وخم�شة و�شبعون الف درهم( 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�شى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من 

م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل.
عن / رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6935(

املنذر : م�شرف ابوظبي االإ�شالمي - �ض.م.ع - االإمارات
املنذر اإليه : كارين عويدات - اجلن�شية فرن�شا

عليه  وينبه  حقه  يف  قانونا  مفعوله  لنفاذ  اإليه  املنذر  اإىل  االإن���ذار  ه��ذا  املنذر  يوجه   : املو�شوع 
االأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفه  نتيجة  ذم��ت��ه  املرت�شد يف  82،461،80دره������م  مبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة 

امل�شتحقة على ال�شيارة رقم : N/78128 خ�شو�شى دبى
القاعده  ق���م  اأم���ري���ك���ار   : ب��ل��دال�����ش��ن��ع  اب��ي�����ض   : ال���ل���ون   -  2018 م���ودي���ل  راجن���ل���ر  ج��ي��ب 
حرر   79322644 رق��م  االإ�شالمية  نظرياملرابحة   1C4BJWDG8JL854329:
اأي��ام من تاريخ ن�شر االإن��ذار ويف حال ف��وات هذه املدة   7 2018/9/17 وذل��ك خالل  بتاريخ 
دون �شداد مبلغ 82،461،80 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�شيارة 

املرهونة ل�شالح امل�شرف مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6936(

املنذر : م�شرف ابوظبي االإ�شالمي - �ض.م.ع - االإمارات
املنذر اإليه : اأحمد حممد اأحمد البناي - اجلن�شية - االإمارات

اإل��ي��ه ل��ن��ف��اذ مفعوله ق��ان��ون��ا يف ح��ق��ه وينبه  امل��و���ش��وع : ي��وج��ه امل��ن��ذر ه���ذا االإن�����ذار اإىل امل��ن��ذر 
عن  تخلفه  نتيجة  ذم��ت��ه  يف  امل��رت���ش��د  دره����م   335،488،25 م��ب��ل��غ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ع��ل��ي��ه 
دبليو   . .اإم  ب��ي   - دب��ي  خ�شو�ض   F/9765  : رق��م  ال�����ش��ي��ارة  على  امل�شتحقة  االأق�����ش��اط  ���ش��داد 
WBA: ال��ق��اع��ده  رق��م  اأمل��ان��ي��ا-   : ال�شنع  بلد  بنى   : ال��ل��ون   -  2017 م��ودي��ل   740  –"
7ث2102ال4409501 نظرياملرابحة االإ�شالمية رقم 78768293 حمرر بتاريخ 30/10/2016 
وذل����ك خ���الل 7 اأي�����ام م���ن ت���اري���خ ن�����ش��ر االإن������ذار ويف ح���ال ف����وات ه���ذه امل����دة دون ����ش���داد مبلغ 
املرهونة  ال�شيارة  لبيع  اإج��راءات  يلزم من  اتخاذ ما  للمنذر  فاإنه يحق  درهم   335،488،25

ل�شالح امل�شرف مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6933(

املنذر : ها�شم زكي عبد الرحيم ال�شراف
املنذر اليها : م�شطفي كوتي نواال

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذر املنذر الية ب�شداد مبلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم( ، خالل 
مدة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واالي�شطر املنذر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي حتفظ لة حقا وا�شت�شدار امر االداء واملطالبة 
بالتعوي�ض املنا�شب عن اي عطل او �شرر تعر�شت له املنذر مع حتميل املنذر 

الية بكافة ر�شوم وامل�شاريف والتقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6953(
املنذر : عبداهلل على حممد العوي�ض ا�شتريى

بوكالة املحامي / حممد عيد ال�شويدي
�شد / املنذر اليها : عبيد ح�شن عبيد ر�شيد الغافري

)جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة العنوان(
�شيغة االإعالن بالن�شر

فقط   )250،000( ومقدرها  ذمتكم  يف  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
مائتان وخم�شون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وذلك خالل خم�شة اأيام عمل 
اإىل اجلهات الق�شائية املدنية  اآ�شفني للجوء  اإ�شتالمكم هذا االإخطار واإال �شن�شطر  من تاريخ 
اإتخاذ كافة االإجراءات  اإىل  منها واجلزائية للح�شول على حقوقنا كما �شلف بيانها و�شن�شطر 
التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�شاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها 

وذلك حلني اإ�شتيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ض فيها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6952(
املنذر : ريك�شل االمارات ذ.م.م

ميثلها ال�شيد / بيرت هاوكين�ض - اجلن�شية اململكة املتحدة، مبوجب وكالة م�شدقة، 
بوكالة املحامي / حممد عيد ال�شويدي
�شد / املنذر اليها : �شركة ام بي ام جلف لالعمال الكهروميكانيكية ذ م م

)جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة العنوان(
�شيغة االإعالن بالن�شر

ت�شعة  فقط   )89،781.30( ومقدرها  ذمتكم  يف  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
%12، وذلك  وثمانون الف و�شبعمائة وواحد وثمانون درهم وثالثون فل�ض مع الفائدة القانونية بواقع 
خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ اإ�شتالمكم هذا االإخطار واإال �شن�شطر اأ�شفني للجوء اإىل اجلهات الق�شائية 
االإج���راءات  كافة  اإت��خ��اذ  اإىل  و�شن�شطر  بيانها  �شلف  كما  حقوقنا  على  للح�شول  واجلزائية  منها  املدنية 
التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�شاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك حلني 

اإ�شتيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ض فيها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6950(
املنذر : ريك�شل االمارات ذ.م.م

ميثلها ال�شيد / بيرت هاوكين�ض - اجلن�شية اململكة املتحدة، مبوجب وكالة م�شدقة، 
بوكالة املحامي / حممد عيد ال�شويدي

�شد / املنذر اليها : �شركة ارم�ض الكهروميكانيكية 
)جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة العنوان(

�شيغة االإعالن بالن�شر
ت�شعة  فقط   )59،526.26( ومقدرها  ذمتكم  يف  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
وخم�شون الف وخم�شمائة و�شتة وع�شرون درهم و�شتة وع�شرون فل�ض مع الفائدة القانونية بواقع 12%، 
وذلك خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ اإ�شتالمكم هذا االإخطار واإال �شن�شطر اأ�شفني للجوء اإىل اجلهات 
كافة  اإت��خ��اذ  اإىل  و�شن�شطر  بيانها  �شلف  كما  حقوقنا  على  للح�شول  واجل��زائ��ي��ة  منها  املدنية  الق�شائية 
االإجراءات التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�شاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها 

وذلك حلني اإ�شتيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ض فيها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 221
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: احمد حممد خلفان حممد الرومي، اجلن�شية االمارات، يرغب 
بن عبد  فاروق  : اجمد  ال�شيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
الكهربائية((  االجهزة  لتجارة  الروعه  ))ج�شر  امل�شماه  الرخ�شة  يف   ، باك�شتان  اجلن�شية   ، املجيد 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )618273( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي 
االقت�شادية ، تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة الخر، تغيري ال�شكل القانوين من فردية 

اىل �شركة ال�شح�ض الواحد ذ.م.م. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/52686
التنمية االقت�شادية  امل�شلحة - واملرخ�شة برقم )725273( وال�شادرة من دائرة  النباعة ملقاوالت النجارة  ال�مخط�ر : برج 
بامارة ال�شارقة – وميثلها / حيدر كل بازه كل – اأفغان�شتان اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198316184922( 

ب�شفته �شريك ومدير يف الرخ�شة املذكورة اعاله 
العن�وان : ال�شارقة - املليحة - املنطقة الو�شطى  - هاتف رقم : 971508841198 

  )538269( برقم  واملرخ�شة  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  – ال�شادرة  للمقاوالت  البلوكي  ايه   : اإليهم  ال�مخط�ر 
  )R0P384774( وميثلها ال�شيد / اأحمد حممد عبدالرحمن حممد البلوكي - امارتي اجلن�شية ويحمل جواز �شفر رقم
– ملك عبداجلليل عبدالرحمن حممد   6M – مكتب رقم  – الكرامة  دبى  – بر  دبى   : العن�وان  الرخ�شة.  ب�شفته مالك 

البلوكي - هاتف رقم : 971506662866    97143548855
مو�شوع االإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيك  الوق�ائ�ع :

بتاريخ �شابق باإمارة ال�شارقة قد حرر ال�م�خط�ر اإليه ل�شالح ال�مخط�ر �شيك نقدا با�شم الرخ�شة املذكورة اعاله :
75 فل�شا’ فقط  “درهم“ثمانية واربعون الف ومئتان واثنان وخم�شون درهم و  رقم “ 006827 “ بقيمة “ 48252.75 
ال غري “ م�شحوب على “بنك ابوظبي التجاري “م�شتحق الدفع بتاريخ 2018/06/30 ، حيث اأن ال�شيك ال يقابله ر�شيد 
قابل لل�شحب.  و عليه يعلن ال�مخط�ر ال�م�خط�ر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم 

االإخطار و اإال �شوف يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية لذلك.
و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

مدين     AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001628/ 
اإىل املحكوم عليه : حامت عبدالغفار الب�شطوي�شي عطا  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ مطعم فخارة و �شاجية - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 4342.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اعالن بالن�شر

           يف الدعوى رقم 2882/2020/305 ا�شتئناف جتاري
اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1676 جتاري كلي و الر�شوم و امل�شاريف  مو�شوع الدعوى:  

و االتعاب.
طالب االعالن:  غرفة التجارة الدولية - االإمارات العربية املتحدة - �شفته بالق�شية:  م�شتاأنفة

املطلوب اعالنها:  انلمتد تيم للدعاية واالإعالن وميثلها مالكها عي�شى حممد يو�شف ال�شيباين 
 - �شفته بالق�شية:  م�شتاأنف �شدها 

مو�شوع االإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 07-06-2021 يف الدعوى املذكورة 
بقبول   : )اأواًل(   : املحكمة  وحكمت  املتحدة  العربية  االإم����ارات   - ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل�شالح/  اأع���اله 
اال�شتئناف �شكاًل . )ثانياً : ويف مو�شوع اال�شتئناف باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمدداً ب�شطب العالمة 
 ICC وامل�شجلة با�شم امل�شتاأنف �شدها ، وباأحقية امل�شتاأنفة مبلكية تلك العالمة التجارية ICC التجارية
 ، التجارية  ا�شمها وعالمتها  للم�شتاأنفة يف  امل�شتاأنف �شدها  وبكف منازعة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة 
ومببلغ )100.000( درهم تعوي�شاً عما اأ�شابها من اأ�شرار وخ�شائر مادية واأدبية ، وبن�شر احلكم يف �شحيفتني 
وا�شعتي االإنت�شار يف الدولة اإحداهما باللغة العربية واالأخرى باللغة االإجنليزية على نفقة امل�شتاأنف �شدها 
التاأمني  ورد مبلغ   ، املحاماة  اأتعاب  دره��م مقابل  األ��ف  الدرجتني ومبلغ  بامل�شروفات عن  االأخ��رية  واألزمت   ،

للم�شتاأنفة  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13321 بتاريخ 2021/8/23 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5543/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : 

طالب االإعالن : �شتيفانو بيليتو - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اربابي عمر زاكوف - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )141449( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  باالإ�شافة اىل مبلغ  
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

عقدت اإدارة و�شركات نادي االإمارات 
اهلل  عبد  يو�شف  برئا�شة  اجتماعاً 
نادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  البطران 
االإمارات وبح�شور جميع االأع�شاء.
االإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  ورح�������ب 
وا�شتحداث  مناق�شة  باالأع�شاء ومت 
ع������دد م�����ن االأم�����������ور ع���ل���ى ط���اول���ة 
و�شع  على  التاأكيد  منها  االجتماع 
مع  اإدارة  ل���ك���ل  ت��ن��ظ��ي��م��ي  ه���ي���ك���ل 
املبادرات  لتنفيذ  وا�شعة  �شالحيات 

بقلعة  ت���رت���ق���ي  وال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
ال�شقور، كما مت التاأكيد على اأهمية 
و�شع خطة عمل ممنهجة و�شيا�شة 
عمل تنظم العملية االإدارية، وتناول 
اأبواب  فتح  اأهمية  كذلك  االجتماع 
اجلاليات  واأب��ن��اء  للمجتمع  ال��ن��ادي 
املقيمة يف االإمارة لتاأكيد دور النادي 
على  االجتماع  اأك��د  كما  املجتمعي، 
بدور  تقوم  للمخاطر  جلنة  ت�شكيل 

احلماية ل�شيا�شة عمل النادي.
اج���ت���م���اع جمل�ض  ع��ق��د  ب��ع��ده��ا مت 
االجتماع  وت���ط���رق  ال����ن����ادي  اإدارة 

ممنهج  عمل  ن��ظ��ام  ا���ش��ت��ح��داث  اإىل 
واالأن�شطة  الفعاليات  لتنفيذ  وذلك 
املختلفة بكل ي�شر ومبا يتوافق مع 
وت�شكيل  القادمة  املرحلة  متطلبات 
جمل�ض  واإن�شاء  للمتطوعني  جلنة 
ق�شم  وا���ش��ت��ح��داث  ال�شقور  حمبي 
الر�شمية  ال�����ن�����ادي  ح�������ش���اب���ات  يف 
تت�شمن ر�شالة �شكر الأفراد املجتمع 
خ���دم���ات جليلة  ي���ق���دم���ون  ال���ذي���ن 
ل��ل��ن��ادي وت��ط��رق االج��ت��م��اع كذلك 
جائزة  تنفيذ  ودرا���ش��ة  ال�شتحداث 
بن  خلف  وتكليف  الريا�شي  التميز 

عنرب ع�شو جمل�ض االإدارة والع�شو 
املنتدب الإدارة النادي على االإ�شراف 
هذه  ج��م��ي��ع  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  االإداري 
املتطلبات والدرا�شات خالل املرحلة 

القادمة.
االدارة  اإن  ال��ب��ط��ران:  يو�شف  وق��ال 
والكل  امل�شوؤولية  زمام  ت�شلمها  منذ 
النادي  الليل بالنهار الإخ��راج  يعمل 
ب�������ش���ورة ت��ل��ي��ق وال����ه����دف ال�����ذي مت 
االإدارة  جمل�ض  ت�شكيل  منذ  ر�شمه 
كافة  ب��ني  وال��ت��ن��اغ��م  التفاعل  وه��و 
الثالث للنهو�ض  االإدارات  قطاعات 

اأه���داف���ه ور�شم  ب��ال��ن��ادي وحت��ق��ي��ق 
يتطلع  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  �شيا�شاته 

اإليها جميع منت�شبيه. 
اأبناء  جميع  نعد  البطران:  واختتم 

النادي بالعمل يداً واحدة من اأجل 
النادي  م�شتقبل  اهلل  وب��اإذن  الكيان 

ب��ت�����ش��اف��ر جهود  اأف�������ش���ل  ���ش��ي��ك��ون 
اجلميع.

•• اأبوظبي -وام:

املكا�شب  م��ن  الكثري  �شيتي  مان�شي�شرت  فريق  حقق 
�شيتي،  نوريت�ض  على  نظيفة  بخما�شية  ال��ف��وز  بعد 
حيث وا���ش��ل ج���واردي���وال حتقيق االأرق����ام امل��م��ي��زة يف 
مناف�شيه  على   23 رقم  الفوز  ببلوغ  البطولة،  تلك 
ف���ارق 5 اأه����داف ف��اأك��ر، م��ن��ذ ت��ول��ي��ه امل�����ش��وؤول��ي��ة يف 
2017، وهو رقم مل يتم حتقيقه  مو�شم -2016 
ي�شعب  اأن���ه  كما  ال�شيتي،  م��ع  م���درب  اأي  م�شرية  يف 
املناف�شة يف  ق��وة  اآخ��ر يف ظ��ل  اأي فريق  م��ن  حتقيقه 

الربمييري ليج خ�شو�شا يف ال�شنوات االأخرية.
ال��ت��وازن ونغمة  ا���ش��ت��ع��ادة  اأي�����ش��ا  املكا�شب  اأب���رز  وم��ن 
ب��ع��د اخل�����ش��ارة يف اجل��ول��ة االأوىل من  االن��ت�����ش��ارات 
جابريل  م��ن  ك��ل  وت��األ��ق   ،1 �شفر-  بنتيجة  توتنهام 
وجاك  االأول،  امل����ب����اراة  جن���م  ك����ان  ال����ذي  ج��ي�����ش��و���ض 
جريليت�ض الذي �شجل اأول اأهدافه بقمي�ض ال�شيتي، 
ورحيم  ال��ف��ري��ق،  م���ع  ���ش��ري��ع��ا  �شين�شجم  اأن����ه  واك����د 
برغم  املناف�ض  �شباك  ه��ز  يف  جن��ح  ال���ذي  �شتريلينج 

نزوله كبديل يف ال�شوط الثاين.
وو����ش���ع ال���ف���وز ال����ذي ح��ق��ق��ه ال�����ش��ي��ت��ي ال��ف��ري��ق على 
ال��ط��ري��ق ال�����ش��ح��ي��ح ب��ع��د ت��ع��ر���ش��ه خل�����ش��ارت��ني على 
وتوتنهام  ال�����ش��وب��ر،  يف  �شيتي  لي�شرت  ام���ام  ال��ت��وايل 
اللهجة  ���ش��دي��دة  ر���ش��ال��ة  ووج���ه  االأوىل،  اجل��ول��ة  يف 
الوقت  ال��ع��ودة يف  ق��ادم وق���ادر على  ب��اأن��ه  للمناف�شني 
نف�ض  يف  وانتزاعها،  االألقاب  على  للمناف�شة  املنا�شب 
للمدرب  الفر�شة  ال��ف��وز  ه��ذا  �شيتيح  ال���ذي  ال��وق��ت 
االأ�شباين كي يرتب اأوراقه بهدوء من اأجل االندفاع 
جمددا نحو ح�شد االألقاب. وتاأ�ش�ض نادي مان�شي�شرت 
�شيتي يف عام 1880 با�شم �شينت مارك�ض، ثم جتول 
1894، واأل��ت ملكيته اإىل  اإىل ا�شمه احلايل يف عام 
يف  واال�شتثمار  للتنمية  املتحدة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة 
اأغ�شط�ض من عام 2008، ومنذ هذا التاريخ اأ�شبح 
اأبرز  لي�شبح  ك��ام��ل  ب�شكل  ال��ف��ري��ق  م�شرية  حت��ول��ت 
املناف�شني على اللقب يف اأول 3 �شنوات، ثم ي�شبح اأهم 
فرق الربمييري ليج واأكرها فوزا باأقوى الدوريات 

العاملية يف العقد االأخري.

•• vاأبوظبي - الفجر

اإب���راه���ي���م احل��و���ش��ن��ي مدرب  اأّك�����د   
لنا�شئي  ال�����وط�����ن�����ي  امل����ن����ت����خ����ب 
احلايل  اجل��ي��ل  اأن  اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 
م���ن ب���راع���م اجل��وج��ي��ت�����ش��و داخ���ل 
الدولة يعتربون من االأف�شل على 
م�شتوى العامل كنتيجة للتخطيط 
امل�����ش��ت��دام لالحتاد  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
القيادة  ال��الحم��دود م��ن  وال��دع��م 
والريا�شيني  للريا�شة  الر�شيدة 
ب�شكل  واجل���وج���ي���ت�������ش���و  ع���م���وم���ا 

خا�ض. 
وجاء حديث احلو�شني قبل انطالق 
التن�شيطية  االإم����������ارات  ب���ط���ول���ة 
والواعدين  للرباعم  للجوجيت�شو 
و28   27 وال�شبت  اجلمعة  يومي 
جوجيت�شو  يف  اجل����اري  اأغ�شط�ض 
ليوؤكد  اأب��وظ��ب��ي،  بالعا�شمة  اأري��ن��ا 
ب���راع���م  م����ن  احل�������ايل  اجل����ي����ل  اأن 
حجر  ي�������ش���ك���ل���ون  اجل���وج���ي���ت�������ش���و 
�شيمثل  ال����ذي  ل��ل��ف��ري��ق  االأ����ش���ا����ض 
اعتماد  عند  االأومل��ب��ي��اد  يف  ال��دول��ة 
هذه الريا�شة ر�شميا يف مناف�شاتها 

خالل االأعوام القادمة. 
واأو�شح احلو�شني اأن االحتاد يويل 
اأه��م��ي��ة خا�شة  ���ش��ري��ح��ة االأط���ف���ال 
لتطوير  وخططه  ب��راجم��ه  �شمن 
وي�شمم  اجل��وج��ب��ت�����ش��و،  ري���ا����ش���ة 
ت�شتهدف  مدرو�شة  اإ�شرتتيجيات 
كل فئة عمرية على حدة فعلى �شبيل 
املثال فاإن الفئة العمرية من 7-4 

اأ�شا�شية  لتدريبات  تخ�شع  اأع���وام 
لتعزيز  واملتعة  بالرفاهية  تقرتن 
وموا�شلة  الريا�شة  بهذه  تعلقهم 
العمرية  الفئة  اأم��ا  بثبات.  امل�شوار 
من 7 12- عاما فيتم اإدخالها يف 
اأج����واء ال��ب��ط��والت واحل��م��ا���ض عرب 
ترتكز  ت��دري��ب��ي��ة  منهجية  اع��ت��م��اد 
القتال  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  اأك���رب  ب�شكل 
البدنية  اللياقة  ورف���ع  وامل��واج��ه��ة 

واإت���ق���ان  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���ع���دالت  اإىل 
احلركات والو�شعيات. 

من  العمرية  الفئة  �شعيد  وع��ل��ى 
تهيئة  ي��ت��م  ف���وق،  ف��م��ا  ع��ام��ا   12
ل����ل����دخ����ول يف جم���ال  ال����الع����ب����ني 
من  اجلوجيت�شو  ريا�شة  اح��رتاف 
تخ�ش�شية  تدريبية  برامج  خ��الل 
وباإ�شراف اأجهزة فنية تتابع تطور 
اأن  االأداء حلظة بلحظة، الفتا اإىل 

 18 –  16 ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م���ن 
ع���ام���ا ت���ك���ون ج����اه����زة ب�����ش��ك��ل تام 
خلو�ض غمار البطوالت واملناف�شات 

وال�شعود اإىل من�شات التتويج. 
ون����ّوه احل��و���ش��ن��ي ب���اأن االحت����اد بداأ 
خ���ط���ة االإع�����������داد ل���ف���ئ���ة ال����رباع����م 
هذه  نتائج  وح�شد  اأع����وام   9 قبل 
نبع  التي  املتميزة  االإ�شرتاتيجية 
باأعلى  ي��ت��م��ت��ع  ع��ن��ه��ا ج��ي��ل ط��م��وح 

درجات اجلاهزية للتفوق يف ميادين 
اجلوجيت�شو حمليا وعامليا.  وحول 
ت��اأث��ري ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و على 
احلو�شني  ب��نّي  االأط��ف��ال  �شخ�شية 
ه����ذه  م���ك���ت�������ش���ب���ات  اأه��������م  م�����ن  اأن 
الريا�شة تكمن يف اإك�شاب االأطفال 
ثقة عالية بالنف�ض، وانتهاج اأ�شلوب 
ح��ي��اة ف��ري��د ���ش��واء داخ���ل الب�شاط 
اأو خ��ارج��ه، م��وؤك��دا اأن��ه يف اللحظة 

اإىل  االأط��ف��ال  انت�شاب  ت�شهد  التي 
االأن��دي��ة واالأك��ادمي��ي��ات يتم توزيع 
مع  ي��ن�����ش��ج��م  مب���ا  ع��ل��ي��ه��م  االأدوار 
�شخ�شياتهم. فعندما ينت�شب طفل 
ذي �شخ�شية �شعيفة نحر�ض على 
يتمتع  ك���ي  ق��ي��ادي��ا  دورا  اإع��ط��ائ��ه 
مع  روي���دا  روي���دا  املطلوبة  بالثقة 
�شخ�شيته  لتطور  دقيقة  متابعة 
اخلطوات،  ق��ادم  يف  عليها  وال��ب��ن��اء 

اأم�����ا يف ح���ال���ة ان��ت�����ش��اب ط��ف��ل ذي 
الن�شاط  يف  م���ف���رط���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
واحلركة فاإننا نحر�ض على منحه 
تهذيب  يف  ي�شهم  م�����ش��وؤوال  موقعا 
يواكب  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه و���ش��ق��ل��ه��ا مب���ا 
االأهداف والتطلعات وينعك�ض على 

االأداء العام لالأطفال. 
اأح���د  اأن  و�����ش����ّدد احل��و���ش��ن��ي ع��ل��ى 
لريا�شة  االإيجابية  اجل��وان��ب  اأه��م 

لالأطفال  بالن�شبة  اجلوجيت�شو 
وال���والء  ال��وف��اء  ع��ام��ل��ي  تتمثل يف 
جت�������اه م����درب����ي����ه����م وزم�����الئ�����ه�����م، 
قيادتهم  جت����اه  االأول  امل���ق���ام  ويف 
ووط��ن��ه��م. واأ����ش���اف احل��و���ش��ن��ي اأن 
االل���ت���زام واالإ����ش���رار وامل��ث��اب��رة هي 
اإحدى الثمار العديدة التي يت�شلح 
وتنعك�ض  اجلوجيت�شو  اأط��ف��ال  بها 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م ب����اأدق 
ل��ه��م طريق  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا، ومت���ه���د 

التقدم واالرتقاء. 
واختتم احلو�شني حديثه قائال اأن 
ريا�شة  االأط��ف��ال يف  م�شرية  جن��اح 
منظومة  على  يعتمد  اجلوجيت�شو 
متكاملة ت�شتند اإىل مثلث املدر�شة 
والنادي واملنزل مبتابعة حثيثة من 

املعلم واملدرب وويل االأمر. 
البطولة  اأج�������واء  اإىل  وب���ال���ع���ودة 
والواعدين  للرباعم  التن�شيطية 
ال�شنية  ال��ف��ئ��ات  ت�شتهدف  ف��اإن��ه��ا  
وهي  ع���ام���ا   15 –  4 ع��م��ر  م���ن 
حلملة  ح�������������ش������راً  خم���������ش���������ش����ة 
االأح�����زم�����ة االأب���ي�������ض وال����رم����ادي 
واالأخ�شر،  والربتقايل  واالأ�شفر 
وُت���ق���ام ال��ب��ط��ول��ة و���ش��ط اإج�����راءات 
عماًل  �شارمة  ووقائية  اح��رتازي��ة 
املعتمد  ال�����ش��ح��ي  ب���ال���ربوت���وك���ول 
اإىل  االإ�شارة  لدى االحت��اد. وجتدر 
اأن باب الت�شجيل وامل�شاركة مفتوح 
امل��وق��ع الر�شمي ل��الحت��اد مع  ع��رب 
وال�شوابط  اال���ش��رتاط��ات  م��راع��اة 

واملعايري املعتمدة.

جوجيت�صو   م�صتقبل  ميثلون  و�لأطفال  �لرب�عم  من  �حلايل  �جليل  • �حلو�صني: 
�لإمار�ت و�لقاعدة �لأ�صا�س للم�صاركة يف �لأوملبياد

اإدارة و�صركات نادي االإمارات تعقد اجتماعًا 
ملناق�صة م�صتجدات العمل احلالية والقادمة

بطولة االإمارات التن�صيطية للرباعم والواعدين تنطلق نهاية االأ�صبوع اجلاري يف اأبوظبي

•• اأو�شلو-وام:

ف���از األ��ك�����ش��ن��در ك��ري�����ش��ت��وف م��ن ف��ري��ق االإم������ارات ل��ل��دراج��ات الهوائية 
باملركز الثاين يف املرحلة الثالثة من جولة الرنوج، حيث متكن الدراج 
التي  املرحلة  يف  ق��وي  اأداء  تقدمي  من  ال�شرعة  �شباقات  يف  املتخ�ش�ض 
�شهدت �شباق حما�شي يف الكيلومرتات االأخ��رية، وانتهى بفوز مناف�شه 

ماد�ض بيدر�شن باملركز االأول، وحلوله يف املركز الثاين.

واأقيمت املرحلة على م�شار متموج بطول 159.9 كم انطالقاً وانتهاًء 
يف بلدة يوربالند، ما اأتاح للدراجني فر�شة االنطالق يف اأداء هجومي 
األك�شندر  يقول  النتيجة،  على هذه  وتعليقاً  ال�شباق.  عدة مرات خالل 
الفريق  يف  زمالئي  اأن  اإال  و�شعبة،  �شاقة  املرحلة  "كانت  كري�شتوف: 
متكنوا من موا�شلة دعمي طوال ال�شباق، مبن فيهم الدراج ال�شاب فني 
في�شر-بالك الذي دعمني حني تراجع مركزي و�شاعدين على التقدم 
من جديد ..كما اأن الفريق �شاعدين يف الو�شول اإىل املجموعة املتقدمة، 

انتزاع  من  متكن  اأن��ه  اإال  بيدر�شن،  مناف�شي  اجتياز  على  اأو�شكت  وق��د 
الفوز يف النهاية بف�شل قوته واأدائه، لذا يجب علّي اأن اأتقبل النتيجة 
/فريق  هايرت  اإيثان  ال��دراج  ويوا�شل  املركز".  بهذا  �شعيداً  اأك��ون  واأن 
اإينيو�ض-غريناديريز/ احتالل �شدارة الت�شنيف العام جلولة الرنويج، 
بينما يحتل بي�شرتوم من فريق االإمارات املركز احلادي ع�شر بفارق 39 
ثانية ..و�شتقام املرحلة الرابعة من اجلولة يوم االأحد على م�شار بطول 

�شتافانغر. اإىل  و�شواًل  بارك  هينا  من  انطالقاً  كم   156.5

االإمارات للدراجات يحرز املركز الثاين يف املرحلة 
الثانية من جولة الرنويج

الكبري  الفوز  بعد  لل�صيتي  مكا�صب   6
على نورويت�س يف الربمييري ليج

اأوغا�س يهزم باكياو ويحتفظ 
بلقب وزن الو�صط

اأوغ��ا���ض، على  يورديني�ض  الكوبي  امل��الك��م  ف��از  احل��ك��ام،  وب��اإج��م��اع  بالنقاط 
مناف�شه الفلبيني املخ�شرم ماين باكياو )42 عاماً(، ليحتفظ بلقب رابطة 
اأقيمت يف ال�ض فيغا�ض  املالكمة العاملية لوزن الو�شط، بعد مواجهة قوية 

االأمريكية.
و116- و112-116   113-115 اأوغ��ا���ض  بفوز  الثالثة  احلكام  اأق��ر 

على الن�شف الثاين من املباراة. الكوبي  املالكم  �شيطرة  بعد   ،112
وخا�ض باكياو البطل ال�شابق املباراة، بعد غياب عن احللبة ا�شتمر الأكر 

من عامني.
وقال اأوغا�ض )35 عاماً( بعد الفوز: "اخلطة التالية هي توحيد اللقب.. 

الكل كان يقول اإنه هو البطل، االآن اجلميع يعرف من هو البطل".
وكان من املقرر يف البداية اأن يلعب باكياو يف مواجهة حامل لقبي الو�شط 
اأي��رول �شبين�ض، لكن  ال��دويل للمالكمة،  العاملي واالحت��اد  ملجل�ض املالكمة 
اإ�شابة يف العني ا�شطرت املالكم االأمريكي لالن�شحاب، بينما وافق اأوغا�ض 

على مواجهة املناف�ض الفلبيني.
وح�شل اأوغا�ض على لقب وزن الو�شط، بعد جتريد باكياو منه، لعدم خو�شه 

اأي نزال منذ يوليو -متوز 2019.
ويف بداية اللقاء، قدم باكياو اأداء قوياً، لكن اأوغا�ض ا�شتفاد من طول ذراعيه 

يف ح�شم النتيجة ل�شاحله يف النهاية.
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•• ال�شارقة-وام: 

احلزامي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  اأك��د 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ض  رئي�ض 
اأن����ه ي��ع��د ال��ت��ح��ك��ي��م االإم����ارات����ي يف 
املقايي�ض  بكل  مميزا  ال�شاالت  كرة 
االإمارات  من  حكام  اإختيار  ظل  يف 
القارية  ال���ب���ط���والت  يف  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م 
ي�����ش��اع��د يف متثيل  وال��ع��امل��ي��ة مم���ا 
ب��امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة ويثبت  ال���دول���ة 
ينعك�ض  ال���ذي  و  امل�شتمر  ال��ت��ط��ور 
للحكام  ال��وا���ش��ح��ة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 
الظهور و رفع  العالية يف  والرغبة 
ا�شم الدولة يف البطوالت الكربى .
�شعادته  اإ�شتقبال  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
ف���ه���د ب�����در احل���و����ش���ن���ي ح���ك���م كرة 
املجل�ض  ال��ن��خ��ب��ة مب��ق��ر  ال�����ش��االت 
جاين  امل��ل��ك  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
اللجنة  املجل�ض رئي�ض  نائب رئي�ض 
ال�شاالت  ق����دم  ل���ك���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�����ش��ح��ي ع�شو  ع��ب��د اهلل  وال�����ش��ي��د 
م�شرف  و  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
احلكام، بعد اختيار فهد احلو�شني 
العامل  بطولة  يف  للتحكيم  ر�شميا 

لل�شاالت.
واأ�����ش����ار ����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى ه����الل اأن 
اختيار احلكم فهد احلو�شني ميثل 
التحكيم  الإ�شراقات  اإ�شراقا جديدا 

اختيار  عليه  وقع  بعدما  االإماراتي 
االإحت����اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم عرب 
جلنة كرة قدم ال�شاالت لتكون املرة 
الثانية التي تنال فيها االإمارات هذا 
ال�شرف بعد اأن �شبقه حكمنا الدويل 
املعتزل خمي�ض ال�شام�شي بالتحكيم 
 2016 ك��ول��وم��ب��ي��ا  م���ون���دي���ال  يف 
احلو�شني  ف���ه���د  اخ���ت���ي���ار  ل���ي���اأت���ي 
مبثابة �شهادة متيز جديدة للحكام 
االإماراتيني يف كرة قدم ال�شاالت و 
اإعتزازا للريا�شة االإماراتية ، حيث 
اأثتبوا  الذين  يعد فهد من احلكام 
بالرتكيز  ق��اري��ا  و  حمليا  اأنف�شهم 

واالإجتهاد  ال��ري��ا���ش��ي  امل�����ش��وار  يف 
اإىل  للو�شول  العزمية  و  واالإ�شرار 
مكانة متميزة يف التحكيم يف كربى 
العاملية مما يعد واجهة  البطوالت 

اإماراتية ريا�شية يف اللعبة.
احلو�شني  اخ���ت���ي���ار  اأن  واع����ت����رب 
ل��ب��ق��ي��ة احلكام  ه���و مب��ث��اب��ة داف�����ع 
ون���اأم���ل زي�����ادة ع���دد ح��ك��ام الدولة 
وال  ك��ب��رية  ثقتنا  و  اللعبة  ه��ذه  يف 
حت��ده��ا ح���دود يف ال��ظ��ه��ور امل�شرف 
الن  املرتقبة  العاملية  البطولة  يف 
اختياره مل ياأت من فراغ من جانب 
االإحت�����اد ال����دويل ل��ل��ظ��ه��ور يف هذه 

التي ت�شم �شفوة احلكام  البطولة 
قدم  ك���رة  ال��ع��امل يف  ع��ل��ى م�شتوى 

ال�شاالت.
احلو�شني  فهد  تقدم   ، جانبه  م��ن 
عي�شى  ل�شعادة  التقدير  و  بال�شكر 
�شعادة عبد  و  املجل�ض  هالل رئي�ض 
املعنوية  ال��دف��ع��ة  امل��ل��ك ج��اين على 
موؤكدا  القيمة  والن�شائح  الكبرية 
امل�شاندة  على  ي��دل  اللقاء  ه��ذا  اأن 
ال���دائ���م���ة م���ن امل��ج��ل�����ض ل��ك��رة قدم 
ال�������ش���االت مب��خ��ت��ل��ف ك�����وادره�����ا و 
رغبته الكبرية يف ت�شريف الدولة و 

رفع علم الدولة يف هذه البطولة.

•• اأبوظبي - وام:

حفلت اجلولة االأوىل من دوري اأدنوك للمحرتفني لكرة القدم بالكثري 
اأو الالعبني، ومن  من االأرق��ام واالإح�شاءات �شواء على م�شتوى الفرق 
اأبرز تلك االأرقام اأنها مل ت�شهد اأي تعادالت اأو نتائج �شلبية، حيث انتهت 

كل املواجهات ال�شبع بفوز اأحد الفريقني.
واحتل الوحدة املركز االأول يف جدول امل�شابقة بفارق االأهداف بعد فوزه 
نتيجة مباراة عجمان مع  اأه��داف نظيفة، وكانت  باأربعة  الفجرية  على 
على  عجمان  تغلب  بعد  االأوىل،  اجلولة  يف  املفاجاآت  كربى  هي  الن�شر 
الن�شر بثالثية نظيفة، واإهداره اأكر من 4 فر�ض حمققة كان باالإمكان 
املباريات  يف  لعجمان  الثاين  هو  الفوز  ه��ذا  وب��ات  النتيجة  ت�شاعف  اأن 
الن�شر يف  االفتتاحية خالل م�شريته بدوري املحرتفني وكالهما على 

عامي 2018 و 2021.
كما �شهدت اجلولة بداية قوية للعني على ح�شاب خورفكان تعطي موؤ�شرا 
على اإ�شرار الفريق العيناوي للظهور ب�شكل قوي، ودخول املناف�شة على 
اأدائه  على  اللقب  ح��ام��ل  اجل��زي��رة  وح��اف��ظ  احل���ايل،  امل��و���ش��م  اللقب يف 
فيما  الظفرة،  امل�شتحق على  فوزه  بعد  البداية  وانطالقته من  املتوازن 
حلق الو�شل وال�شارقة بقطار الفائزين يف الدقائق االأخرية من الوقت 

بدل ال�شائع على ح�شاب بني يا�ض واحتاد كلباء.
واهتزت ال�شباك 16 مرة يف تلك اجلولة، وكان الوحدة �شاحب الن�شيب 
نتائجه  �شل�شلة  على  ليحافظ  نظيفة،  برباعية  الت�شجيل  يف  االأك���رب 
 8 اآخ��ر  االأوىل من كل مو�شم حيث مل يخ�شر يف  االإيجابية يف اجلولة 

وتعادل   7 يف  ال��ف��وز  على  ح��اف��ظ  فقد  ال����دوري،  يف  افتتاحية  م��ب��اري��ات 
املواجهات  م��ن  م��ب��اري��ات   6 يف  اأه��داف��ا  �شباكه  ت�شتقبل  ومل  واح���دة،  يف 
اأما �شباب االأهلي فقد حافظ على �شل�شلة  ال�شبع االأخ��رية.  االفتتاحية 
هزمية،  ب��ال  متتالية  م��ب��اري��ات   10 ب��واق��ع  ب���ال���دوري  امل��م��ي��زة  نتائجه 
على  الثالث  للمو�شم  بالفوز  االفتتاحية  مباراته  بداأ  فقد  ال�شارقة  اأما 

التوايل، ويف املقابل بداأ احتاد كلباء مو�شمه للمو�شم الثالث باخل�شارة.
ومن قام اجلولة اأن اجلزيرة كان االأكر ا�شتحواذا على الكرة بن�شبة 79 
املرمى يف اجلولة من ن�شيب  ت�شديد على  ن�شبة  اعلى  كانت  فيما   ،%
العني هو  وك��ان  ت�شديدات،   7 ب��واق��ع  االأه��ل��ي  وال��ع��ني و�شباب  اجل��زي��رة 
الفريق االأكر متريرا ومل�ض الكرة داخل منطقة جزاء املناف�ض بواقع 31 
مل�شة، ويف املقابل مل ي�شدد فريق العروبة اأو الظفرة اأي كرة على مرمى 

املناف�شني، وحافظت 6 فرق على �شباكها نظيفة يف اجلولة االأوىل.
االأوىل فهم البا كودجو/العني/ وج��واو بيدرو  اأب��رز ه��دايف اجلولة  اما 
بواقع  /عجمان/  ف��را���ض  وحممد  ال��وح��دة/،   / خريبني  وعمر  ب��ريي��را 
هدفني لكل منهم. وتفوق لياندرو �شبادا�شيو العب عجمان يف �شناعة 
3 متريرات حا�شمة، وتاله حممد املنهايل ظهري  االأه��داف من خالل 
يف  ت�شدياً  االأك��ر  احل��ار���ض  ..اأم���ا  بواقع متريرتني حا�شمتني  ال��وح��دة 
اجلولة فهو علي �شقر حار�ض االإمارات الذي ت�شدى ل�شت كرات، ويليه 
ولكل  الظفرة  حار�ض  �شلطان  وعبداهلل  عجمان،  حار�ض  احلو�شني  على 
منهما 5 ت�شديات ..بينما كان البا كودجو مهاجم العني �شاحب اأكرب 
عدد ت�شديدات يف اجلولة بواقع 8 ت�شديدات، ويليه كل من جواو بيدرو 

من الوحدة، وكارلو�ض اإدواردو من االأهلي ولكل منهم 5 ت�شديدات.

تابعت العداءة اجلامايكية اإيلني توم�شون-هرياه على زخم تاألقها يف اأوملبياد 
 100 �شباقات  اأح��رزت ثالثية ذهبية يف  اختتم موؤخراً حيث  ال��ذي  طوكيو 
و200 والتتابع اأربع مرات 100 م، لتفر�ض نف�شها "ملكة ال�شربينت" دون 
منازع عقب ت�شجيلها ثاين اأ�شرع زمن يف تاريخ �شباق 100 م، وذلك يف لقاء 

يوجني االأمريكي اجلولة الثامنة من الدوري املا�شي الألعاب القوى.
واأقيم اللقاء بعد اأقل من اأ�شبوعني على اختتام العر�ض الريا�شي يف اليابان، 
بطولة  ال�شتقبال  االأمريكية  اأوري��غ��ون  مقاطعة  ا�شتعدادات  من  ع��ام  وقبل 

العامل الألعاب القوى يف 2022.

عن  ثانية   0.05 بفارق  ث��واٍن   10.54 بلغ  زمناً  توم�شون-هرياه  و�شجلت 
الرقم القيا�شي العاملي بحوزة الراحلة االأمريكية فلورنث غريفيث-جويرن 
منذ متوز- 33 عاماً، وحتديداً  منذ  زال �شامداً  وال��ذي ما  )10.49 ث( 

يوليو 1988.
وحطمت العداءة اجلامايكية، البالغة 29 عاماً، بفارق 0.07 ثانية رقمها 
القيا�شي ال�شخ�شي والثاين )قبل لقاء يوجني( يف تاريخ هذه امل�شافة �شجلته 
يف طوكيو مع 10.61 ث، لتحطم حينها الرقم االأوملبي لغريفيث-جويرن 
اأي�شاً البالغ 10.62 ث حققته يف اأيلول-�شبتمرب خالل دورة األعاب �شيول.

قالت توم�شون-هرياه بطلة اأوملبياد ريو 2016 يف �شباقي 100 م و200 م 
اأن الرقم القيا�شي بات يف متناويل، الين حققت 10.5 ث، وما زلت  "اأعتقد 

اأملك الكثري".
وتابعت "العودة بعد بطولة كربى )اأوملبياد طوكيو(، وحتطيم رقمي القيا�شي 
ال�شخ�شي هو اأمر مذهل )...(، هو اأمر مهم بالن�شبة يل، الأن هديف هو اأن 

اأكون قدوة للجيل اجلديد".
واأردفت الفائزة بخم�ض ميداليات ذهبية اأوملبية "لكني لن اأجنرف كثرياً، اذ 

يجب اأن اأوا�شل العمل".

ويف �شورة مطابقة الأوملبياد طوكيو، تغلبت توم�شون-هرياه يف يوجني على 
 2008( مرتني  االأوملبية  واالأل��ع��اب  العامل  وبطلة  املخ�شرمة  مواطنتيها 
جاك�شون  و���ش��ريي��ك��ا  ث(   10.73( ب��راي�����ض  اآن-ف���راي���زر  �شيلي  و2012( 

)10.76 ث(، يف �شيطرة جامايكية 100 يف املئة على �شباق ال�شربينت.
عاماً(   21( ريت�شارد�شون  ���ش��اك��اري  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��داءة  اأن��ه��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ثبوت  االأوملبية يف طوكيو عقب  االألعاب  امل�شاركة يف  ُحرمت من  كانت  التي 
تناولها ملادة املاريجوانا املخدرة، ال�شباق يف املركز التا�شع االأخري بزمن قدره 

ثانية.  11.14

توم�صون-هرياه تقرتب من الرقم القيا�صي يف 100 م 

•• دبي - وام:

اأكد �شعادة خالد عي�شى املدفع، االأمني 
العام امل�شاعد للهيئة العامة للريا�شة 
اإن دولة االمارات متكنت بف�شل روؤية 
ونهجها  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات 
من  �شريعا  التعايف  م��ن  اال�شت�شرايف، 
على  كوفيد19-  ف��ريو���ض  ت��داع��ي��ات 
ق��ط��اع��ات��ه��ا ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، م�����ش��ريا اإىل 
لل�شباب  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ا�شت�شافة  اأن 
اعرتافاً  تعد  للمالكمة،  والنا�شئني 
الرائدة  مكانتها  على  ج��دي��داً  ع��امل��ي��اً 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل و����ش���ه���ادة ثقة 
وبروتوكوالتها  الإج���راءات���ه���ا  م��ه��م��ة 
والزائرين،  املجتمع  لوقاية  الطبية 
وا�شح على جاهزيتها وتطور  دليل  و 
قادرة  جتعلها  ال��ت��ي  التحتية  بنيتها 
الفعاليات  اأك������رب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع���ل���ى 

الريا�شية على م�شتوى العامل.
البطولة  ه��ذه  يف  واأ�شاف:م�شاركتنا 
االإمارات  ل��دول��ة  بعثة  ب��اأك��رب  القارية 
دليل على اأننا ن�شري باالجتاه ال�شحيح 
الفردية  الريا�شات واالألعاب  لتطوير 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع خم��ت��ل��ف االحت�������ادات 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، 
اال�شرتاتيجية  روؤي���ت���ن���ا  م���ن  ك���ج���زء 
جيل  تاأهيل  يف  امل�شاهمة  اإىل  الرامية 
والقادرين  املتميزين  الريا�شيني  من 
على املناف�شة والتفوق وح�شد االألقاب 
الدولة  ومتثيل  االإجن�����ازات  وحتقيق 
على  والبطوالت  املناف�شات  جميع  يف 

م�شتوى العامل.
هام�ض  على  الت�شريحات  تلك  ج��اءت 
ح�شوره حلفل افتتاح البطولة، الذي 
عقد  مت�شل  ���ش��اأن  ويف  ب�شيطا.  ك���ان 
العتيبة رئي�ض االحتادين  ان�ض  �شعادة 
االآ�شيوي واالإماراتي الدويل اجتماعا 

مندوبة  ين  مارينا  ال�شيدة  مع  مهما 
ب��ح�����ش��ور ح�شن  ال��������دويل،  االحت�������اد 
وروؤ�شاء  ال��ب��ط��ول��ة،  م��دي��ر  احل���م���ادي 
اللجنة  وم�����ش��وؤويل  الر�شمية  ال��وف��ود 
املنظمة للبطولة، اأ�شاد خالله بالدعم 
يقدمه  ال�����ذي  وامل�������ادي  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 
االآ�شيويه،  للبطوالت  الدويل  االحتاد 
مثمناً  البطولة  اجن��اح  يف  وجهودهم 

هذا التعاون يف �شبيل االرتقاء بريا�شة 
املالكمة يف اآ�شيا. ومن جانبها اعربت 
مارينا ين عن تقديرها لدور االإمارات 
يف تطوير اللعبة بالقارة ال�شفراء، ويف 
قيادة اجلهود الدولية بالقارة للتعايف 
من جائحة كورونا، وذلك من خالل 
عام  يف  ال��ق��ارة  بطوالت  كل  ا�شت�شافة 
يف  وال�شيدات  للرجال  �شواء   ،2021

مايو املا�شي، اأو النا�شئني وال�شباب يف 
اأغ�شط�ض اجلاري، كما اأ�شادت باملن�شاآت 
االفتتاح.  والتنظيم االح��رتايف وحفل 
التمهيدية  ل���الأدوار  النتائج  اأب��رز  ويف 
فاز العب طاجيك�شتان زويدوف بوزن 
48 كيلوجرام، والقريغيزي ديربيك 
وال���ع���راق���ي  ك���ي���ل���وج���رام،   54 ب������وزن 
كيلوجرام،   51 ب��وزن  جعفر  ا�شحاق 

وبنف�ض الوزن فاز االأوزبكي احمدوف، 
 75 وزن  ويف  ج��ون��ك��ث��ام.  وال���ه���ن���دي 
ك���ي���ل���وج���رام ف�����از االإي���������راين ف���اردي���ن 
والكازاخي  ديباك  والهندي  كاليفالو، 
كيلوجرام   86 وزن  ويف  األي�شكروف، 
ديوربيك.  موكاتاييفو  الكازاخي  فاز 
الهندي  ف��از  كيلوجرام   92 وزن  ويف 

لورا وااليراين جا�شناين مهدي.

من جهة اخرى يلتقي العب االمارات 
قوي  ن���زال  يف  ال�شحي  فهد  اهلل  عبد 
 46 ب���وزن  ف��ازي��ل��وف  الطاجيكي  م��ع 
حممد  االم��ارات��ي  ويلعب  كيلوغرام، 
الطاجيكي  م���ع  اخل�������ش���ريي  م���اج���د 
كيلوجرام،   52 ب������وزن  اك�������ش���ام���وف 
وي���ل���ع���ب االم�������ارات�������ي ه������الل حممد 
نوركو�شيموف  االوزب��ك��ي  م��ع  النقبي 

بينما يف وزن 57 كيلوجرام، و�شيلعب 
الهندي  مع  خالد  من�شور  االم��ارات��ي 
60 كيلوجرام يلعب  ان�شيل، ويف وزن 
االم�����ارات�����ي ع��ب��د ال���ع���زي���ز ح���م���اد مع 
لفاءات  وت��خ��ت��ت��م  راك������اين،  االي������راين 
جا�شم  يلعب  عندما  االم���ارات  العبي 
حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي م��ع ال��ك��وي��ت��ي �شالح 

الهاجري.

خالد �ملدفع: ��صت�صافة �لإمار�ت لآ�صيوية �ملالكمة تعزز جهود �لتعايف من �جلائحة

مندوبة االحتاد الدويل تثمن دور االإمارات يف تطوير اللعبة بالقارة ال�صفراء

»فيفا« و »فيفربو« للم�صاعدة على 
اإجالء الالعبني االأفغان 

اأك����دت االأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم "فيفا" 
ال�شنغالية فاطمة �شامورا  اأم�ض االأحد اأّن االحتاد الدويل للعبة 
�شيتعاونان  "فيفربو"  املحرتفني  لالعبني  الدولية  والنقابة 
للم�شاعدة يف عملية اإجالء العبي كرة القدم االأفغان الراغبني 

يف مغادرة بالدهم، عقب �شيطرة حركة طالبان على احلكم.
واأو�شحت االأمينة العامة يف ت�شريح لوكالة فران�ض بر�ض "نحن 
نعمل مع "فيفربو"، م�شرية يف الوقت ذاته اإىل ال�شروري تقييم 

االإجالء. املعنيني" بعملية  والالعبات  الالعبني  "عدد 
نكون  اأن  ويجب  املا�شي،  يف  ذل��ك  فعلنا  "لقد  �شمورا  واأ�شافت 
قادرين على تكرار االأمر ذاته" يف اإ�شارة اإىل اإجالء العبي كرة 

القدم من اأفغان�شتان يف مرحلة �شابقة.
املحرتفني  لالعبني  ال��دول��ي��ة  النقابة  اأو���ش��ح��ت  ناحيتها،  م��ن 

باحلكومات  ات�شال  "على  اأنها  اجلمعة  تغريدة  يف  "فيفربو" 
لو�شع خطة اإجالء للريا�شيني املعر�شني للخطر"، تهدف اإىل 

ممكن من االأ�شخا�ض اأماكن اآمنة". عدد  الأكرب  "اإيجاد 
الالعب  �شديد اخلمي�ض خرب وفاة  تلقت بحزن  النقابة  وكانت 
الدويل االأفغاين يف فريق ال�شباب زكي اأنواري، يف مطار كابول 
بعدما كان �شحية �شقوط قاتل اأثناء حماولته الت�شبث بطائرة 
ال�شيطرة  طالبان  ا�شتعادت  بعدما  ب��الده  من  للفرار  اأمريكية 

عليها.
يف  كابول  االأفغانية  العا�شمة  مطار  اىل  االأفغان  اآالف  وتوافد 
اأع��ق��اب هجوم خاطف لطالبان  ال��ب��الد يف  م��ن  للفرار  حم��اول��ة 
انتهى با�شتيالئهم على ال�شلطة بعد فرار الرئي�ض اأ�شرف غني.

ويف م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م�����رّوع م���ن امل���ط���ار االث���ن���ني، ���ش��وه��د مئات 

تابعة  ط��ائ��رة  بجانب  امل���درج  على  يرك�شون  وه��م  االأ���ش��خ��ا���ض 
ومت�شك  اجل��و  يف  انطالقها  قبيل  االأم��ريك��ي��ة  اجل��وي��ة  للقوات 

العديد من الرجال بجانبها بياأ�ض.
واأظهرت مقاطع اأخرى على و�شائل التوا�شل االجتماعي �شقوط 

�شخ�شني حتى وفاتهما من طائرة �ض- 17بعد اإقالعها.
واأكد اجلي�ض االأمريكي اأنه مت العثور يف وقت الحق على رفات 
اأنه يحقق  ب�شرية يف فجوة يف احدى عجالت الطائرة، م�شيفاً 

يف هذه احلادثة.
الداخل  يف  ل�شغوط  ب��اي��دن  ج��و  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  وت��ع��ر���ض 
واخلارج ل�شرح كيف اأن اإدارته كانت على ما يبدو غري م�شتعدة 
القوات  فيها  ان�شحبت  التي  والطريقة  ال�شريع  لهجوم طالبان 

االأمريكية من اأفغان�شتان.

الوحدة والعني وعجمان تت�صدر امل�صهد يف 
اجلولة االأوىل من دوري اأدنوك للمحرتفني

جمل�س ال�صارقة الريا�صي ي�صيد باختيار حكام من 
االإمارات للتحكيم يف البطوالت القارية والعاملية
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الفجر الريا�ضي

ل���دورة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  �شتجمع 
�شين�شيناتي، اإحدى دورات املا�شرتز 
لدى الرجال واالألف لدى ال�شيدات 
لكرة امل�شرب، املتوج موؤخراً بذهبية 
األك�شندر  االأمل����اين  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد 
زفرييف، امل�شنف خام�شاً عاملياً، مع 

الرو�شي اأندري روبليف.
�شربت  ال���������ش����ي����دات،  ن���ه���ائ���ي  ويف 
امل�شنفة  ب��ارت��ي  اأ�شلي  اال���ش��رتال��ي��ة 
مفاجاأة  م���ع  م���وع���داً  ع��امل��ي��اً  اأوىل 

الدورة ال�شوي�شرية بيل تيخمان.
واحتاج زفرييف اإىل �شاعتني و41 
دقيقة ليفر�ض نف�شه اأمام اليوناين 
 4-6 ت�شيت�شيبا�ض  ���ش��ت��ي��ف��ان��و���ض 
ال���دور  يف   )4-7( و6-7  و6-3 

ن�شف النهائي ال�شبت.
و�شهدت املباراة جداًل بني الالعبني 
مناف�شه  زف����ريي����ف  ات����ه����ام  ع���ق���ب 
باحل�شول على تعلميات من مدربه 
اذ مع نهاية املجموعة االأوىل توجه 
تبديل  غ����رف  اإىل  ت�����ش��ي��ت�����ش��ي��ب��ا���ض 
امل��الب�����ض م���ع ح��ق��ي��ب��ت��ه، ف��ي��م��ا كان 
وال����ده ال���ذي ي�����ش��رف ع��ل��ى تدريبه 
جال�شاً يف املدرجات ي�شتخدم هاتفه 

النقال.
وع�����ل�����ى ال������رغ������م م������ن �����ش����اف����رات 
اال���ش��ت��ه��ج��ات اّل���ت���ي راف���ق���ت ع���ودة 
اأك��ر جناعة  كان  انه  اإال  اليوناين، 
يف املجموعة الثانية، فبعدما خ�شر 
قلب  وال����ث����اين،  االول  ال�����ش��وط��ني 
م�شتعيًدا  مناف�شه  ع��ل��ى  ال��ط��اول��ة 
زمام االم��ور وفاز ب�شت جمموعات 
���ش��ب��ع، ودف�����ع زفرييف  اأ����ش���ل  م���ن 

ملجموعة ثالثة حا�شمة.
جديدة  م��رة  ت�شيت�شيبا�ض  وح���اول 
املالب�ض  تبديل  غ��رف  اإىل  التوجه 
الثالثة،  امل���ج���م���وع���ة  ب����داي����ة  ق���ب���ل 
القيام  م���ن  م��ن��ع��ه  احل���ك���م  اأّن  اإاّل 
الوقت  بقوانني  اإي��اه  مذكًرا  بذلك 

القانوين املتاح لالعبني.
اللقاء  �شيح�شم  اليوناين  اأن  وب��دا 
 1-4 ت����ق����دم����ه  ب����ع����د  ل���������ش����احل����ه 
زفرييف  اأن  اإال  و)30-40(، 
 15 م��ع  وفعالية  ديناميكية  اأك��ر 
ملناف�شه،   8 مقابل  �شاحقاً  ار���ش��ااًل 
مناف�شه  على  ب��دوره  الطاولة  قلب 
ل���ي���ح�������ش���م امل����ج����م����وع����ة وامل������ب������اراة 

ل�شاحله.

ق�����ال زف����ريي����ف ال������ذي و����ش���ل اإىل 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
االمريكية العام املا�شي، بعد اللقاء 
الكثري  م��ع  رائ��ع��ة.  مناف�شة  "هي 
امل�شاعر"،  من  الكثري  ال�شغف،  من 
م�شرياً اإىل احباطه بعدما كان عمد 
ذاتها  باالأفعال  للقيام  ت�شيت�شيبا�ض 
خ����الل ال��ل��ق��اء ال�����ذي ج��م��ع��ه��م��ا يف 
ن�شف نهائي بطولة روالن غارو�ض 

الفرن�شية وانتهى بفوز اليوناين.
وي���اأم���ل زف���ريي���ف يف حت��ق��ي��ق لقبه 
األف  امل��ا���ش��رتز  دورات  يف  اخل��ام�����ض 
ن���ق���ط���ة، ح�����ني ي�����واج�����ه ال���رو����ش���ي 
روبليف الذي كان خالف التوقعات 
���ش��اب��ق مواطنه  ب��اق�����ش��ائ��ه يف وق���ت 
دان��ي��ي��ل م��دف��ي��دي��ف، امل�����ش��ن��ف اأول 
واملتوج اال�شبوع املا�شي يف تورونتو، 
يف  و3-6  و3-6   6-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

طريقه لبلوغ املباراة النهائية.
وو�شع روبليف حداً ل�شل�شلة من 4 
هزائم توالياً منذ اأول لقاء بينهما، 
هذه  خ�����الل  يف  ي��ت��م��ك��ن  مل  ح���ي���ث 
جمموعة  اأي  ان��ت��زاع  م��ن  ال�شل�شلة 
الطول  ال���ف���ارع  م��دف��ي��دي��ف  اأم������ام 
وال������ذي  ك����ل����غ(  و83  م   1.98(
اأ�شرتاليا  بطولة  نهائي  اإىل  و�شل 

املفتوحة مطلع العام اجلاري.
و�شيخو�ض روبليف النهائي الثالث 
ع�����ش��ر ل���ه يف م�����ش��ريت��ه وال���ث���اين يف 
بعد  نقطة  االأل��ف  املا�شرتز  بطولة 

اليوناين  اأم������ام  االوىل  خ�����ش��ارت��ه 
يف  ك��ارل��و  م��ون��ت��ي  يف  ت�شيت�شيبا�ض 

اأيار-مايو املا�شي.
كما يخو�ض روبليف رابع نهائي له 
هذ العام حيث مل يتمكن من الفوز 

�شوى يف دورة روتردام.
بارتي  ت��غ��ل��ب��ت  ال�������ش���ي���دات،  وع���ن���د 
االملانية  على  عاملياً  اأوىل  امل�شنفة 
و5-7   2-6 ك���ريب���ر  اأجن���ي���ل���ي���ك 

ال�شبت.
اأي  تخ�شر  مل  التي  ب��ارت��ي  وتلتقي 
جمموعة يف �شين�شيناتي حتى االن، 
املباراة النهائية مع ال�شوي�شرية  يف 
مغامرتها  وا���ش��ل��ت  ال��ت��ي  تيخمان 
كارولينا  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة  ب��اق�����ش��ائ��ه��ا 
ب��ل��ي�����ش��ك��وف��ا ب���ف���وزه���ا ع��ل��ي��ه��ا 2-6 

و4-6.
ومل تواجه اال�شرتالية التي تت�شدر 
منذ  املحرتفات  الالعبات  ت�شنيف 
ح�شم  يف  �شعوبة  اأي  اأ�شبوعاً،   82
لقيت  ل��ك��ن��ه��ا  االوىل،  امل��ج��م��وع��ة 
اأن  قبل  الثانية  يف  كبرية  مقاومة 
حت�شم االأم��ور يف �شاحلها يف مدى 
الرابع  فوزها  حمققة  دقيقة   75

على مناف�شتها مقابل خ�شارتني.
للخ�شارة  تعر�شت  ك��ريب��ر  وك��ان��ت 
بالذات  بارتي  اأم��ام  للمرة االخ��رية 
وميبلدون  بطولة  نهائي  ن�شف  يف 

يف متوز/يوليو املا�شي.
و����ش���ت���ك���ون ب�����ارت�����ي اإح���������دى اأب������رز 

الواليات  بطولة  املر�شحات الحراز 
البطوالت  اخ��ر  املفتوحة،  املتحدة 
االربع الكربى �شمن الغراند �شالم 
ال�شهر  م��ن   30 يف  تنطلق  وال��ت��ي 
فال�شينغ  م���الع���ب  ع���ل���ى  احل������ايل 

ميدوز يف نيويورك.
اأح�����رزت لقبني  اأن  ل��ب��ارت��ي  و���ش��ب��ق 
عام  غ����ارو�����ض  روالن  يف  ك��ب��ريي��ن 
العام  خ��الل  وومي��ب��ل��دون   2019

احلايل.
 24( تيخمان  تخو�ض  املقابل،  يف 
عاماً( مباراتها النهائية الرابعة يف 

م�شريتها واالوىل هذا املو�شم.
�شددت  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة  ق����ال 
 10 م��ق��اب��ل  ن��اج��ح��ة  ���ش��رب��ة   27
اأمام  نهائية  "مباراة  لبلي�شكوفا 
اأن  ميكنني  ال  عاملياً،  اأوىل  امل�شنفة 

اأطلب اأكر".
وتعود اآخر مباراة نهائية لتيخمان 
اىل العام املا�شي عندما خ�شرت اأمام 
االأمريكية جنيفر بريدي يف نهائي 
دورة ليكزينغتون. يف املقابل، حققت 
لقبني يف م�شريتها عام 2019 يف 

براغ وبالريمو االيطالية.
مفاجاأة  ح��ق��ق��ت  ت��ي��خ��م��ان  وك���ان���ت 
ال�شابقني  ال�����دوري�����ن  يف  م����دوي����ة 
اأو�شاكا  ناومي  اليابانية  بتخطيها 
بن�شيت�ض  ب��ي��ل��ي��ن��دا  م��واط��ن��ت��ه��ا  ث���م 
امل�شنفة 12 عاملياً واملتوجة بذهبية 

دورة االألعاب االأوملبية يف طوكيو.

نهائي جمنون بكل ما للكلمة من معنى يف بطولة االأندية العربية لكرة 
القدم على كاأ�ض ملك املغرب حممد ال�شاد�ض، ح�شمه الرجاء املغربي على 
الوقت  انتهاء  4-3 بركالت الرتجيح بعد  ال�شعودي  ح�شاب احتاد جدة 
العا�شمة  "موالي عبد اهلل" يف  4-4 على ملعب  بتعادل مثري  االأ�شلي 

املغربية الرباط من دون ح�شور جماهريي ب�شبب جائحة كورونا.
وهذه املرة الثانية التي يتوج بها "الن�شر االأخ�شر" باللقب بعد 2006، 
فيما بقي يف �شجل "العميد" لقباً وحيداً عام 2005. ويعترب الرتجي 
مع  بالت�شاوي  األ��ق��اب  بثالثة  للبطولة  حتقيقاً  االأن��دي��ة  اأك��ر  التون�شي 

الر�شيد العراقي )الكرخ(.
اأكر من  وا�شتغرقت الن�شخة الن�شخة التا�شعة والع�شرون من البطولة 
 2019 اآب-اأغ�شط�ض   18 التمهيدية يف  اأدواره��ا  اإذ انطلقت يف  �شنتني، 
ب�شبب  التاأجيالت  م��ن  للعديد  تعر�شت  اأن��ه��ا  اإال  ن��ادي��اً،   40 مب�شاركة 
اأهم  يلغ  املنظمة مل  وه��و اجلهة  العربي  االحت��اد  اأن  اإال  ك��ورون��ا  جائحة 
 6 بطوالته ذات جمموع اجلوائز ال�شخمة حيث �شيح�شل الرجاء على 

ماليني دوالر، و2،5 مليونني لالحتاد.
�شجل اأهداف الرجاء اليا�ض احلداد )5( وحممود بنحليب )13( وزكريا 
برونو  ال��ربازي��ل��ي  ول��الحت��اد   ،)49( رحيمي  و�شفيان   )37( ال����وردي 
هرنيكي )4( ومواطنه رومارينيو )28 من ركلة جزاء و53 و64 من 

ركلة جزاء اأي�شاً(.
وكان النادي املغربي ي�شعى اىل الظفر باجلائزة املالية ال�شخمة للتخل�ض 

من العديد من امل�شكالت التي تواجهه على �شعيدي م�شتحقات العبيه 
للمو�شم  ا�شتعداداته  حتا�شر  كانت  التي  الديون  من  الكثري  عن  ف�شاًل 
الثاين  اللقب  وه���ذا  امل��ق��ب��ل.  ايلول/�شبتمرب  يف  ينطلق  ال���ذي  اجل��دي��د 
ل��ل��رج��اء ه���ذا امل��و���ش��م ب��ع��دم��ا ت���وج ال�شهر امل��ا���ش��ي ب��ط��اًل ل��ك��اأ���ض االحتاد 

االفريقي "الكونفدرالية" على ح�شاب برياميدز امل�شري.
يف امل��ق��اب��ل ف���اإن ال��ن��اي ال�����ش��ع��ودي وا���ش��ل ت��ق��دمي نتائجه امل��ت��اأرج��ح��ة مع 

انطالق املو�شم اجلديد.
و�شغط الفريق ال�شعودي منذ البداية حيث اعتمد املدرب الربازيلي فابيو 
كاريلي على اأربعة من مواطنيه وهم احلار�ض مار�شيلو غروهي و�شانع 
ب��رون��و انريكي ورومارينيو،  ك��ورون��ادو والع��ب االرت��ك��از  اإي��غ��ور  االأل��ع��اب 
ف�شاًل عن املخ�شرم املغربي كرمي االأحمدي يف خط الو�شط وعبد العزيز 

البي�شي كمهاجم �شريح.
واقتن�ض انريكي التقدم بعدما �شبح واأودع الكرة براأ�شه يف �شباك احلار�ض 
كورنادو  رفعها  ح��رة  ركلة  م��ن  عر�شية  ك��رة  اث��ر  الزنيتي  اأن�����ض  املغربي 

.)4(
ال�شابي  ج��ردة  ل�شعد  االأخ�شر  للفريق  التون�شي  امل��درب  لعب  املقابل  يف 
بت�شكيلته االإعتيادية حيث اأ�شرك عبد االإله احلافيظي اىل جانب زكريا 
متويل  حم�شن  الثالثي  واأمامهم  الو�شط  يف  العرجون  وعمر  ال���وردي 
وحممود بنحليب كراأ�ض حربة واجلناح �شفيان رحيمي الذي خا�ض اآخر 

مباراة بقمي�ض الرجاء قبل االنتقال اإىل العني االإماراتي.

الرجاء بطاًل على ح�صاب احتاد جدة 

اأثنى مدرب اأتلتيك بلباو، مار�شلينو غار�شيا تورال، على االأداء الرائع 
الذي قدمه فريقه اأمام بر�شلونة، رغم اأنه بدا غري را�ض عن التعادل، 

معترباً اأن فريقه تفوق على الرب�شا يف فرتات كثرية من املباراة.
قال مار�شلينو خالل موؤمتر �شحايف عقد عقب نهاية املباراة: "نحن 
على  تفوقنا  ال��ف��ري��ق،  قدمها  ال��ت��ي  الكبرية  ب��امل��ب��اراة  ال��ي��وم  �شعداء 
الرب�شا يف فرتات طويلة من اللقاء، االأمر ي�شتحق، فعل ذلك طوال 

عمليا". م�شتحيل  دقيقة   90

واأكد املدرب: "ل�شت را�ض عن النقطة، كل من �شاهد املباراة اأعتقد 
اأنه ي�شتطيع االإق��رار بهوية الفريق الذي ا�شتحق الفوز، واأنه وبكل 

�شدق كان اأتلتيك".
بواقع  امل��ب��اراة،  نقاط  الفريقان  ليتقا�شم  وبر�شلونة،  بلباو  وت��ع��ادل 
نقطة لكل منهما، ترفع ر�شيد بلباو اإىل نقطتني يف املركز التا�شع، 
ور�شيد "البلوغرانا" اإىل 4 نقاط، ال يزال يحافظ بها على �شدارة 

جدول "الليغا" موؤقتاً، حلني اإقامة باقي مباريات االأ�شبوع.

اعرتف مدرب بر�شلونة، رونالد كومان، بعد التعادل )1-1( مع اأتلتيك بلباو يف 
الدوري االإ�شباين، اأن الفرق املناف�شة جتراأت على ناديه، وباتت تلعب ب�شجاعة 

اأكرب، بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل مي�شي.
انتقل قبل  ال��ذي  القائد مي�شي،  برحيل  ي��زال متاأثراً  النادي ال  اأن  اأك��د كومان 
ب��ال��ن��ادي. وق���ال كومان  اأ���ش��ب��وع��ني اإىل ب��اري�����ض ���ش��ان ج��ريم��ان، بعد 21 ع��ام��اً 
اأف�شل  نتحدث عن  لكن نحن  ذات��ه،  االأم��ر  اأود احلديث عن  "ال  لل�شحافيني: 
الع���ب يف ال��ع��امل، ودائ���م���اً م��ا ي�شعر امل��ن��اف�����ش��ون ب��اخل��وف ع��ن��دم��ا ي��ك��ون مي�شي 

حا�شراً". واأ�شاف: "االأمر ذاته يوؤثر علينا، اإذا مررت الكرة اإىل مي�شي فهو يف 
املعتاد ال يفقدها،ميكننا اأن ن�شعر بعدم وج��وده، كنا نعرف ذلك لكن ال ميكننا 
اأن نغري �شيئا". وقال املدرب الهولندي: "اأعتقد اأننا تعر�شنا ل�شعوبات كبرية 
املناف�ض حتت �شغط كبري، واأدى ب�شكل رائ��ع، مل يكن  املباراة، و�شعنا  يف بداية 
بو�شعنا التحلي بال�شرب خالل اللعب". واأ�شاف: "لكن اأود االإ�شادة باأ�شلوبنا بعد 
التاأخر يف النتيجة، اأعتقد اأن التعادل نتيجة عادلة، الأنه اإذا لعبت بالطريقة التي 

لعبنا بها فاإنك �شتتعر�ض دائماً مل�شكالت، لي�ض لدي اأي �شكوى من النتيجة".

مدرب بلباو غري را�س عن 
التعادل مع بر�صلونة

كومان: الفرق املناف�صة جتراأت 
على بر�صلونة

اأنقذ اجلناح الهولندي ممفي�ض ديباي املنتقل يف �شفقة حرة من ليون 
اخل�شارة  من  بر�شلونة  فريقه  ال�شيفية،  االنتقاالت  �شوق  يف  الفرن�شي 
بت�شجيله هدف التعادل 1-1 يف مرمى اأتلتيك بلباو قبل نهاية املباراة 

بربع �شاعة يف املرحلة الثانية من بطولة اإ�شبانيا لكرة القدم .
وت�شدر بر�شلونة الرتتيب موقتا بر�شيد 4 نقاط بفارق االهداف امام 

مايوركا وفالن�شيا.
على ملعب �شان مامي�ض يف بالد البا�شك، قرر مدرب بر�شلونة الهولندي 
االفتتاحية  املباراة  خا�شت  التي  ذاتها  بالت�شكيلة  اللعب  كومان  رونالد 
مطلع  يف  بقوة  البا�شكي  الفريق  �شغط   .)2-4( �شو�شييداد  ري��ال  �شد 
كانت  االوىل  احلقيقة  الفر�شة  لكن  ال��ك��ات��ال��وين  ن��ظ��ريه  على  امل��ب��اراة 
اجلهة  على  ديباي  ممفي�ض  الهولندي  جناحه  توغل  عندما  لرب�شلونة 
اليمنى ومرر كرة عر�شية ماكرة داخل املنطقة ف�شل املهاجم الدمناركي 

مارتن براثوايت يف متابعتها داخل ال�شباك واملرمى م�شرع امامه )7(.
اوهيان  �شدد  بر�شلونة عندما  لتهديد مرمى  بلباو  اتلتيك  دور  ثم جاء 

�شان�شيت كرة قوية ارتطمت بالعار�شة )11(.
وانربى ديباي لركلة حرة مبا�شرة لكن حار�ض بلباو خولن اغريي�شاباال 

ت�شدى لها ب�شهولة )24(.
وا�شيب قطب دفاع بر�شلونة املخ�شرم 

جريار بيكيه يف ربلة ال�شاق ومل يكمل 
م��ن��ه رونالدو  ب���دال  ف��دخ��ل  امل���ب���اراة 

اروخو بعد مرور ن�شف �شاعة.
اثمر  ال���ث���اين  ال�������ش���وط  م��ط��ل��ع  ويف 
اول  ه��دف��ا  االر����ض  ا�شحاب  �شغط 
�شددها  قوية  راأ�شية  كرة  بوا�شطة 

�شباك  يف  م��ارت��ي��ن��ي�����ض  اي��ن��ي��غ��و 
ركلة  م�شتغال  نيتو  احل��ار���ض 

ركينة رفعها ايكر مونايني.
ب��ك��ل ثقله  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ورم�����ى 
كومان  وزج  ال��ت��ع��ادل  الدراك 

والنم�شوي  روب��رت��و  ب�شريجي 
يو�شف دميري بدال من براثوايت 

وبدري.
الفريق  جن�����ح  وب���ال���ف���ع���ل 

ادراك  يف  ال���ك���ات���ال���وين 

التعادل عندما انتزع بو�شكيت�ض كرة يف منت�شف امللعب ومررها باجتاه 
بلباو  �شباك  الطاير يف  ان يطلقها على  �شيطر عليها قبل  ال��ذي  ديباي 
املحلي  ال���دوري  اجل��دي��د يف  فريقه  م��ع  االه���داف  م��ن  ر�شيده  مفتتحا 

.)75(
ويف الثواين االخرية، طرد احلكم مدافع بر�شلونة اريك غار�شيا ملخا�شنته 
نيكو وليام�ض على م�شارف املنطقة واحت�شب ركلة حرة مبا�شر مل ت�شفر 
عن �شيء. وكان الفريقان يلتقيان للمرة الرابعة هذا العام بعد لقائهما 

ذهابا وايابا يف الدوري املحلي ويف نهائي كاأ�ض ا�شبانيا.
وانتزع فالن�شيا تعادال �شعبا من م�شيفه غرناطة 1-1 عندما �شجل له 
بنقطة  ليخرج  بدقيقتني  املباراة  نهاية  قبل  جزاء  ركلة  �شولر  كارلو�ض 

واحدة ال�شبت يف افتتاح املرحلة الثانية.
دقيقة.   16 م��رور  بعد  �شواري�ض  لوي�ض  بوا�شطة  تقدم  غرناطة  وك��ان 
الدقائق  ان��ت��ظ��ر  ف��اإن��ه  امل��ت��ك��ررة،  ال��رغ��م م��ن حم����اوالت فالن�شيا  وع��ل��ى 
الفوز  باأنه �شجل هدف  االخ��رية ليخرج بنقطة واح��دة. وظن غرناطة 
بعد  الهدف  الغاء  انخل مونتورو لكن مت  بوا�شطة  االخ��رية  الثواين  يف 
االحتكام اىل تقنية احلكم امل�شاعد بالفيديو )يف اي ار( الذي اعترب بان 

م�شجل الهدف كان مت�شلال.
االوروبي  ال���دوري  بطل  ف��ي��اري��ال  �شقط  امل��و���ش��م،  ه��ذا  الثانية  وللمرة 

)يوروبا ليغ( يف فخ التعادل ال�شلبي مع م�شيفه ا�شبانيول.
وكان فياريال الذي ي�شرف عليه مدرب باري�ض �شان جرمان الفرن�شي 
وار�شنال االنكليزي �شابقا، اوناي اميري، �شقط يف مباراته االفتتاحية 

هذا املو�شم يف فخ التعادل ال�شلبي على ملعبه �شد غرناطة.
االفي�ض بهدف وحيد م�شتغال  ريال مايوركا على م�شيفه  وتغلب 
النق�ض العددي يف �شفوف مناف�شه الذي طرد له روبن 

دوارتي بعد مرور 66 دقيقة.
نينيو  فري  الوحيد  املباراة  هدف  و�شجل 

يف الدقيقة 80.

ديباي ينقذ بر�صلونة من 
اخل�صارة اأمام اأتلتيك بلباو 

بارتي ملالقاة تيخمان يف �لنهائي  

زفرييف يواجه روبليف يف دورة �صين�صيناتي  



مدان يف 100 ق�صية ن�صب يوؤ�ص�س م�صروعا �صكنيا 
القب�ض على مدان حمكوم عليه  القاهرة،  اأجهزة االأم��ن يف  األقت 
100 ق�شية ن�شب، على خلفية  150 �شنة �شجن، يف نحو  بقرابة 
قيامه بتاأ�شي�ض جممع �شكني وا�شتيالئه على قرو�ض من البنوك، 

وا�شتمراره يف الن�شب على املواطنني.
وح�شب م�شدر اأمني حتدث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، فقد اأكدت 
اأن  القاهرة،  اأم��ن  مبديرية  االأمنية  االأجهزة  وحتريات  معلومات 
و�شبق  بالقاهرة،  مقيم  وه��و  ال�شركات،  الإح���دى  مالك  امل��وق��وف 
احلكم  وج��رى  ب�شيكات"،  تتعلق  "ن�شب"  ق�شية   45 فى  اتهامه 
عليه يف 95 ق�شية باإجمايل 149 �شنة وغرامات مالية بلغت 14 

مليون جنيه.
م��ن عدة  مالية  ق��رو���ض  امل��وق��وف على  املعلومات ح�شول  واأك���دت 
"ن�شر  �شرطة مدينة  بدائرة ق�شم  �شكني  وتاأ�شي�ض م�شروع  بنوك 
ثالث"، وتعره يف �شداد اأق�شاط القرو�ض امل�شتحقة عليه، مما اأدى 

للحجز على امل�شروع ال�شكني ل�شالح البنوك.
من  العديد  ارتكب  املوقوف  اأن  اإىل  االأمنية  التحريات  وتو�شلت 
با�شتمرار  اإيهامهم  خ��الل  م��ن  امل��واط��ن��ني،  على  الن�شب  ج��رائ��م 
ملكيته للم�شروع واالإعالن عن بيع ال�شقق ال�شكنية وح�شوله على 

مبالغ مالية نظري التعاقدات، وفق امل�شدر االأمني.
واأو����ش���ح امل�����ش��در اأن���ه مت ال��ت��و���ش��ل اإىل م��ك��ان اخ��ت��ب��اء امل���ذك���ور يف 
مع  بالتن�شيق  االإج���راءات  تقنني  وعقب  اجل��ي��زة،  حمافظة  نطاق 
اأمن اجليزة، مت ا�شتهدافه و�شبطه،  قطاع االأمن العام ومديرية 
ل�شاحله،  �شادرة  بالزبائن  اخلا�شة  ال�شيكات  من  عدد  وبحوزته 

ف�شال عن عدد من عقود بيع منه الآخرين بامل�شروع ال�شكني.

�صقة مذهلة ثمنها 79 مليون دوالر 
للغاية  ب��اه��ظ  فثمنها  ���ش��ق��ة،  اأي  م��ث��ل  لي�شت  لكنها  ���ش��ق��ة  اإن��ه��ا 

وت�شميمها خارج عن املاألوف.
هذه ملحة موجزة عن �شقة معر�شة للبيع لقاء اأكر من 79 مليون 

دوالر يف برج وول وورث يف منطقة مانهاتن مبدينة نيويورك.
وبح�شب �شحيفة "وول �شرتيت جورنال" االأمريكية، فاإن ال�شقة 
عر�شت للبيع عام 2017 لقاء 110 ماليني دوالر، لكن اأحدا مل 

يقدم على �شرائها.
ال��ق��وط��ي، وظل  ال��ط��راز  على   1910 ع��ام  بني  وورث،  وول  وب���رج 
57 طابقا، وطوله نحو  اأط��ول برج يف العامل، ويتكون من  لعقود 

250 مرتا.
وتقع ال�شقة الفاخرة اأو اجلناح يف الطوابق اخلم�شة االأخرية من 

املبنى، باالإ�شافة اإىل العلية التي فوقها.
وال تزال ال�شقة قيد االإن�شاء من الداخل، اإذ كانت يف املا�شي عبارة 

عن خمزن للمعدات امليكانيكية. 
ولل�شقة م�شعد خا�ض بها ال ي�شتخدمه بقية �شكان املبنى، وتوفر 

اإطاللة بانورامية على مدينة نيويورك.
وي���ق���ول امل���ط���ور ال���ع���ق���اري، ك���ني ه���وري���ن، اإن ���ش��ك��ل ال�����ش��ق��ة الذي 
ي�شمى"ذا بينيكال" )القمة( تركه، كما غريه يف حالة من احلرية 

اإزاء ما ميكن فعله.
وكانت هناك اأفكار عديدة نحو تطوير هذا اجلناح مثل جعله مكانا 

لتخزين املالب�ض ال�شتوية، لكن هذه االأفكار مل يتم تنفيذها. 
العقاري  املطور  العمالقة، قرر  ال�شقة  بيع  ف�شلت خطط  وبعدما 
يف  متخ�ش�ض  معماري  مبهند�ض  واال�شتعانة  ال�شعر،  تخفي�ض 

الت�شميمات الغريبة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حيلة جديدة ي�صتخدمها الهاكرز الخرتاق غوغل كروم
لتحميل  ك��روم  اخ��رتاق م�شتعر�ض غوغل  الهاكرز على  ت�شاعد  ال�شيرباين من حيلة جديدة  االأم��ن  خ��رباء  حذر 

الربامج ال�شارة على كمبيوتر ال�شحية.
ومت ت�شميم اأحدث حملة خلداع م�شتخدمي كروم لتنزيل برنامج Gozi ال�شار، واملوجود منذ عام 2007 وت�شبب 

يف اأ�شرار مباليني الدوالرات على مر ال�شنني.
ويلجاأ املت�شللون االآن اإىل مقاطع فيديو على يوتيوب وCaptchas للم�شاعدة يف ن�شر هذا الربنامج �شيء ال�شمعة. 
ويتم تقدمي   console-play.exe يدعى  تنفيذي  تنزيل ملف  يتم  الفيديو،  رابط  امل�شتخدم على  ينقر  وعندما 
خيار للم�شتخدم اإما االحتفاظ بامللف اأو جتاهله، لكن الهاكرز يتجاوزون هذا التنبيه االأمني، ليتم تنزيل الربنامج 

على كمبيوتر ال�شحية.
وبعد فرتة يتم ت�شغيل فيديو يوتيوب، مما قد يخدع م�شتخدمي كروم بعدم حدوث اأي �شيء �شار على اأجهزتهم، يف 
حني يكون برنامج Gozi ال�شار يعمل يف اخللفية، وهو قادر على �شرقة بيانات احل�شاب احل�شا�شة، وتنزيل املزيد 

ا تنفيذ االأوامر عن ُبعد التي يقوم بها املهاجمون. من الربامج ال�شارة على جهاز ال�شحية، واأي�شً
عرب  حل�شاباتك  امل��رور  كلمات  تغيري  من  فتاأكد  ال�شار،   Gozi برنامج  قبل  من  م�شتهدف  اأن��ك  تعتقد  كنت  واإذا 

االإنرتنت على الفور، بح�شب �شحيفة اإك�شربي�ض الربيطانية.
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االإع�صار يوقف حفلة كبرية يف نيويورك 
احتفاء  بارك  �شنرتال  املقام يف  اأوق��ف االحتفال  "هرني"،  االإع�شار  ب�شبب 
ب�"لقاء" الفنانني جمهورهم جمّددا يف نيويورك التي تاأّثرت ب�شّدة بوباء 
االحتفال مع  ي�شارك يف هذا  كان  الذي  مانيلو  باري  كوفيد19-. وقوطع 
كوكبة من النجوم من اأمثال برو�ض �شربينغ�شتني وباتي �شميث خالل اأدائه 
اأقرب  اإىل  اإىل التوّجه ب�شرعة لكن بهدوء  اأغنية، ب�شوت يدعو املتفّرجني 

خمرج ب�شبب اقرتاب غيوم رعدية.
بداعي  ذل��ك  "اأتفّهم  احل�شد  �شمن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  فوينتي�ض  م��اري��ا  وق��ال��ت 

احلفاظ على �شالمة النا�ض. وقد �شمعُت هزمي الرعد".
وكان يتوّقع ح�شور حواىل 60 األف �شخ�ض هذا االحتفال الذي اأقيم يف ظّل 
اقرتاب االإع�شار مع رياح تبلغ �شرعتها 120 كيلومرتا يف ال�شاعة. وت�شري 
ال�شرقي  ال�شاحل  اإىل  �شي�شل  االإع�شار  اأن  اإىل  اجلوية  االأر���ش��اد  توقعات 
اآي��ل��ن��د قرب  ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االأح����د. وم��ن امل��رت��ق��ب اأن ي�شل اإىل ل��ون��غ 
نيويورك اأو اإىل منطقة نيو اإنغلند الواقعة يف موقع اأكر اإىل ال�شمال، وفق 
املركز االأمريكي ملراقبة االأعا�شري )ان ات�ض �شي( الذي يتوّقع "انخفا�شا 
يف �شّدته قبل و�شوله". ولن يجتاح االإع�شار نيويورك بح�شب التقديرات 
لكنه �شيت�شّبب بهطول اأمطار غزيرة. وقد ت�شّبب هرني باإنهاء احتفال كان 
قد بداأ عند اخلام�شة م�شاء )التا�شعة م�شاء بتوقيت غرينت�ض( مع ح�شود 
من املتفّرجني يرق�شون وي�شفّقون ويب�شطون ال�شرا�شف على االأر�ض مع 

ماأكوالت وم�شروبات خلم�ض �شاعات من العرو�ض احلّية.

موريل مكاي.. ق�صة لغز عمره 50 عاما
�شكلت موريل مكاي اأول ق�شية اختطاف من اأجل فدية �شخمة يف بريطانيا، 
عام 1969، وبعد مرور اأكر من 50 عاما على الق�شية اإال اأن ال�شلطات مل 

تعر على جثتها حتى يومنا هذا.
وك�شف فيلم وثائقي اأخريا عن عيوب �شاب التحقيق يف الق�شية التي �شغلت 
الذين  اأولئك  غري  اآخرين  جناة  وجود  احتمال  اإىل  م�شريا  الربيطانيني، 
اأدينوا فيها. وكانت ق�شة موريل حمرية للغاية، فهي ربة منزل من الطبقة 

الو�شطى يف بريطانيا، ولي�ض لها اأعداء، فكيف تتعر�ض لالختطاف.
ويف 29 دي�شمرب 1969، تعر�شت موريل لالختطاف بينما كانت يف منزلها 
مبنطقة وميبلدون، جنوب غرب لندن، ومنذ ذلك التاريخ مل ت�شاهد املراأة 

الربيطانية ومل يعر على جثتها.
اأن  خا�شة  بريطاينا،  يف  االأخ��ب��ار  عناوين  على  امل���راأة  ه��ذه  ق�شة  وهيمنت 
اخلاطفني ظهروا بعد فرتة وجيزة يطالبون مببلغ مليون جنيه اإ�شرتليني 
لقاء االإفراج عن موريل، وكان ذلك مبلغا �شخما للغاية يف ذلك الوقت، اإذ 
تبلغ قيمته االآن 20 مليون جنيه اإ�شرتليني " ما يعادل 27 مليون دوالر". 

واعتربت الفدية املطلوبة حينها االأكرب يف تاريخ بريطانيا.

و�س تالت.. حنان مطاوع 
تك�صف كوالي�س جديدة

ت��خ��و���ض ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة حنان 
الدرامية  االأعمال  جتربة  مطاوع 
امل��ح��دود احللقات، من  ال��ع��دد  ذات 
"و�ض تالت" الذي  خالل م�شل�شل 
حممود  الفنان  بطولته  ي�شاركها 

عبد املغني.
ويف حديث اإىل موقع "�شكاي نيوز 
اإنها  مطاوع  حنان  قالت  عربية"، 
املقبل  �شتبداأ مطلع �شهر �شبتمرب 
ت�شوير م�شاهد دورها يف امل�شل�شل، 
وهو من تاأليف حممد علي واإخراج 

اأحمد ح�شن.
 15 اإىل  ال��ع��م��ل  اأح�������داث  ومت���ت���د 
التعاقد  اإمت��ام  حاليا  وج��ار  حلقة، 
م��ع ب��اق��ي ال��ف��ن��ان��ني امل�����ش��ارك��ني يف 

العمل قبل بدء الت�شوير.
الدرامية  االأع��م��ال  ع��ن  وب�شوؤالها 
حلقة   15 اأو   10 اأو  ال�5  ذات 
الدرامية  االأع��م��ال  على  وتاأثريها 
الطويلة، اأكدت مطاوع اأن "التنوع 
مطلوب"، مو�شحة يف الوقت ذاته 
قليلة  ل���الأع���م���ال  مي��ك��ن  "ال  اأن�����ه 
االأعمال  ف��ك��رة  تلغي  اأن  احل��ل��ق��ات 

ذات ال�30 حلقة مثال".
ك���ب���رية مثل  دول�����ة  "يف  وت���اب���ع���ت: 
كافة  هناك  تكون  اأن  يجب  م�شر، 
االأ�شكال واالأنواع الفنية. ال توجد 
ظ���اه���رة ت��ل��غ��ي اأخ������رى ب���ل االأم����ر 
املتوقع  التغريات  مبواكبة  يتعلق 
املن�شات  دخ�����ول  م��ث��ل  ح���دوث���ه���ا، 
العاملية  واالجت�����اه�����ات  ال��رق��م��ي��ة 

لالأعمال الدرامية".

�صريالنكا تن�صف 
الفيلة بقوانني غريبة

�شل�شلة  موؤخرا،  �شريالنكا،  اأعلنت 
م���ن االإج��������راءات ال��ت��ي ق���د يراها 
م�شعى  يف  وذل��ك  غريبة،  ك��ث��ريون 

منها حلماية الفيلة االأليفة.
امل�شتخدمة  ال��ف��ي��ل��ة  ج��ان��ب  ف����اإىل 
اأو  االأ���ش��ج��ار  ج���ذوع  كنقل  للعمل، 
اأثرياء  م���ن  ع���دد  ال�����ش��ي��اح، مي��ل��ك 
ومنهم  م��دج��ن��ة،  فيلة  �شريالنكا 
مما  ال�شكاوى  تكر  ولكن  رهبان، 
احل��ي��وان��ات من  ه���ذه  ل��ه  تتعر�ض 
���ش��وء م��ع��ام��ل��ة وق�����ش��وة. وم���ن بني 
الرامية  اجل����دي����دة  االإج�����������راءات 
ال�شماح  اإل��زام��ي��ة  الفيلة،  حلماية 
�شاعتني  مل��دة  باال�شتحمام  للفيل 
يوميا،  االأق���ل  على  �شاعة  ون�شف 
واإجراء زيارتني طبيتني بيطرتني 
امل�شتخدمة  الفيلة  اأم��ا  �شنويا.  له 
يف االأع���م���ال ال�����ش��اق��ة، ف���ال ميكن 
اإال  ف�����ش��اع��دا  االآن  م���ن  ت�شغيلها 
اأن  ال��ي��وم، يف حني  اأرب��ع �شاعات يف 
لن  ال�شياح  لنقل  املخ�ش�شة  تلك 
حت��م��ل ب��ع��د ب��ح�����ش��ب االإج��������راءات 
اجلديدة اأكر من اأربعة اأ�شخا�ض 
ت��زّود ب�شرج  اأن  دفعة واح��دة، على 
ك����ذل����ك حتظر  م���ب���ط���ن ج�����ي�����دا. 
املولودة  الفيلة  ت�شغيل  االإج��راءات 
حديثا، حتى ولو كان ذلك فقط يف 
العرو�ض التقليدية، ومتنع ف�شلها 
م�شموحا  يعد  ومل  اأم��ه��ات��ه��ا.  ع��ن 
اإ�شراك االأفيال اإال يف االأفالم التي 
ُت�����ش��ّور حل�����ش��اب احل��ك��وم��ة وحتت 
واأخريا،  ���ش��ارم��ة.  بيطرية  رق��اب��ة 
مينع بتاتا اأن ي�شرب قائدو الفيلة 
اأو  ال��ك��ح��ول  ع��ل��ي��ه��ا  امل�����ش��رف��ني  اأو 
يتعاطوا املخدرات اأثناء عملهم مع 

احليوان.

وفاة ماري اأمرية 
ل�صتن�صتاين عن 81 عاما 

توفيت االأم��رية م��اري، زوج��ة ه��ان��ز-اآدم الثاين 
تعّر�شها  اإث��ر  عاما   81 ع��ن  ل�شتن�شتاين،  اأم��ري 
اأعلن  ما  وف��ق  االأ�شبوع،  مطلع  دماغية  جللطة 
الديوان االأمريي يف بيان. وقد اأ�شيبت االأمرية 
ماري ب�شكتة دماغية االأربعاء وتوفيت بعد ظهر 
لتكون  عائلتها  وح�شرت  امل�شت�شفى.  يف  ال�شبت 
وفق  الطقو�ض  اآخ���ر  تلّقيها  وب��ع��د  جانبها  اإىل 
احلياة  "فارقت  الكاثوليكية،  الكني�شة  م��ب��ادئ 
ب�����ش��الم وب��ث��ق��ة ك��ب��رية باهلل"، وف���ق م���ا ج���اء يف 
البيان. وكانت االأمرية، كما زوجها، قد ان�شحبت 
اإىل حّد بعيد من احلياة العامة يف ل�شتن�شتاين، 
�شوي�شرا  ب��ني  ال��واق��ع��ة  ال�شغرية  االإم����ارة  ه��ذه 

والنم�شا والتي ت�شّم حوايل 40 األف ن�شمة.
وتوىّل االأمري هانز-اآدم الثاين مقاليد احلكم يف 
البكر  ابنه  اإىل  االإدارة  زمام  و�شّلم   1989 العام 

االأمري األوي�ض يف 2004.

اأفغانية و�صعت مولودها يف ال�صماء
اإال  اأفغان�شتان،  اأفغانية فرت من  ام��راأة  املخا�ض  ي��اأت  مل 
حتلق  اأمريكية  ع�شكرية  طائرة  منت  على  كانت  عندما 
يف ال�شماء. ورغم اأن حاالت االإجناب يف الطائرة معروفة 
االأغ��رب من  اأن هذه احلادثة كان  اإال  وحدثت من قبل، 
نقل  ط��ائ��رة  التعقيد:  بالغة  ظ��روف  يف  مت��ت  اإذ  نوعها، 
النقل  بالركاب. وذكرت قيادة  اأمريكية مكتظة  ع�شكرية 
اجلوي االأمريكي على "تويرت" اأن املراأة االأفغانية التي 
اأجليت مع اأفراد عائلتها، دخلت يف حالة املخا�ض، ببينما 
ك��ان��ت ال��ط��ائ��رة ت��ق��رتب م��ن ق��اع��دة رام�����ش��ت��اي��ن اجلوية 
باالأمر،  الطائرة  طاقم  علم  وبعد  اأملانيا.  يف  االأمريكية 
زيادة  اأج���ل  م��ن  ارت��ف��اع��ه��ا  م��ن  ال��ط��ائ��رة  خف�ض قبطان 
�شغط الهواء يف الطائرة، وهو االأمر الذي قالت القيادة 
اأنقذ حياة االأم االأفغانية. ونقلت االأم اإىل  اإنه  الع�شكرية 
حجرة ال�شحن يف الطائرة، حيث و�شعت مولودتها هناك. 
بحالة �شحية  وابنتها  االأم  اإن  االأمريكية  القيادة  وقالت 
جيدة، وجرى نقلهما اإىل من�شاأة طبية قريبة يف القاعدة 
الع�شكرية االأمريكية. ون�شرت قيادة النقل اجلوي �شورا 

تظهر ع�شكريني وهم ينقلون االأم على نقالة.

ي�صع ت�صريحه ال�صحي و�صمًا على ذراعه
اإي���ط���ايل يف الثانية  مل ي��ك��ن ال��و���ش��م ال����ذي ق���رر ط��ال��ب 
تنيناً وال  اأن ير�شمه على ذراعه جمجمًة وال  والع�شرين 
قلباً مثقوباً ب�شهم، بل هو اختار رمز اال�شتجابة ال�شريعة 
)كيو اآر( ليثبت اأنه تلقى اللقاح امل�شاد لفريو�ض كورونا.

وبذلك، بات يف ا�شتطاعة اأندريا كولونيتا الذي يقيم يف 
مدينة ريجيو باإقليم كاالبريا )جنوب اإيطاليا( اأن يكتفي 
يلّف كّم قمي�شه  باأن  �شينما مثاًل  اأو  عند مدخل مطعم 
ذراعه  م��ن  اجل��زء اخللفي  الو�شم على  الإظ��ه��ار  ���ش��ع��وداً 

الي�شرى، واحل�شول تالياً على االإذن بالدخول.
وقال ال�شاب ل�شحيفة "كوريريي ديال كاالبريا" بعدما 
حملية  �شهرة  واإن�شتغرام  توك  تيك  على  �شوره  اأك�شبته 

خمتلفاً". اأكون  اأن  اأحب  مبتكر.  )و�شم(  "اإنه 
للفكرة.  منه  اأق��ل حما�شًة  كانا  والديه  ب��اأن  ال�شاب  واأق��ّر 
اأقل اندفاعاً، واأن  اأكون  اأن  "لقد �شجعاين ... على  وقال 
اأفكر قلياًل قبل الت�شرف". ويف مقطع فيديو ن�شره على 
"تيك توك" فنان الو�شم الذي نفذ له مراده غابرييلي 
مطاعم  اأح��د  ل��دخ��ول  ي�شتعد  الطالب  ظهر  بيلريوين، 
ثم  لو�شمه.  �شورة  اللتقاط  ذراع��ه  رافعاً  "ماكدونالد" 
يبدو احلار�ض عند مدخل مطعم الوجبات ال�شريعة وهو 
مي�شح ال�شورة �شوئياً، لكن مقطع الفيديو ينتهي فجاأة، 
الو�شم غري  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  امل�شاهد  يعرف  اأن  دون  من 
ال. ماك" اأم  املاألوف مّكن اأندريا من �شراء وجبة ال�"بيغ 

�صرقة األواح نحا�صية من عمود الن�صر يف برلني 
تعّر�ض عمود الن�شر، وهو ن�شب تذكاري يف قلب برلني، 
"ذات قيمة تاريخية"،  األواح نحا�شية مهّمة منه  ل�شرقة 
واكت�شف  االأمل��ان��ي��ة.  العا�شمة  �شرطة  اأعلنت  م��ا  بح�شب 
عّمال كانوا يجرون اأعمال اإ�شالح اختفاء "اأجزاء كبرية" 
من االألواح املعدنية التي تغّطي �شقف املدخل يف هذا املعلم 
ال�شهري الواقع عند تقاطع اأربعة �شوارع رئي�شية، بح�شب 
باأن  املحلية  ت�شد"  "بي  �شحيفة  واأف���ادت  عينه.  امل�شدر 

قيمة امل�شروقات قد ت�شل اإىل مئات اآالف اليوروهات.

خطرها ي�صل لل�صكتة الدماغية.. عادة تالزمنا يوميا
االآثار  درا�شة حديثة عن جمموعة من  ك�شفت 
ال�شكتة  اإىل  خطرها  ي�شل  ق��د  التي  ال�شلبية، 
الدماغية، الناجمة عن اجللو�ض لوقت طويل، 
اأكر  االأ�شخا�ض  اأن ذلك قد يجعل  اإىل  منبهة 
مرات  �شبع  بنحو  بال�شكتة  ل��الإ���ش��اب��ة  عر�شة 
ن�شاطا  مي��ار���ش��ون  مم��ن  بذويهم  مقارنة  اأك��ر 

بدنيا.
ووفق الدرا�شة التي اأجراها باحثون يف جمعية 
البالغني  االأ���ش��خ��ا���ض  ف���اإن  االأم��ريك��ي��ة،  القلب 
طويال  وقتا  يق�شون  الذين  عاما،  ال�60  دون 
لالإ�شابة  ع��ر���ش��ة  اأك����ر  ي��ع��ت��ربون  ج��ال�����ش��ني، 

بال�شكتات الدماغية وكذلك اأمرا�ض القلب.
اأن متو�شط عدد  اإىل  نف�شه،  الوقت  واأ�شارت يف 
ال�شاعات التي يق�شيها البالغون جال�شني اأمام 
نحو  اإىل  ي�شل  املختلفة،  االإلكرتونية  االأجهزة 

10 �شاعات ون�شف ال�شاعة يوميا.

ارتفاع  ال��ب��اح��ث��ون  ر�ش����د  ذل��������������ك،  ومب��������������وازاة 
اإجمايل الوفيات يف �شفوف البالغني )من 35 
من  الدماغية،  ال�شكتات  ب�شبب  عاما(   64 اإىل 
14.7 لكل 100 األف بالغ يف 2010 اإىل 15.4 

يف 2016.
وفيما ر�شدت اأبحاث �شابقة عالقة وثيقة بني 
اجللو�ض  يف  ال��ب��ال��غ��ون  يق�شيه  ال����ذي  ال��وق��ت 
ب���اأم���را����ض القلب  وزي������ادة خم���اط���ر االإ����ش���اب���ة 
واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، راج���ع ال��ب��اح��ث��ون يف تلك 
ال�����ش��ح��ة ومن����ط احلياة  ال���درا����ش���ة م��ع��ل��وم��ات 
األ��ف بالغ من كندا ممن �شاركوا يف   143 لدى 

م�شوحات �شحية خالل اأكر من 9 اأعوام.
املرتبطة  اإن ع��وام��ل اخل��ط��ر  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
بزيادة احتماليات االإ�شابة بال�شكتات الدماغية 
اجللو�ض  مثل  للتعديل"،  "قابلة  ع��وام��ل  ه��ي 

لفرتات طويلة.

ماريون كوتيار خالل ح�صورها عر�صًا خا�صًا لفيلم �أمازون �لأ�صلي »�أنيت«  يف هوليوود, كاليفورنيا.   )� ف ب(

هالزي تثري �صجة بطعامها
ن�شرت النجمة العاملية  هالزي  �شورة تظهر مائدة طعامها على ح�شابها 
اخلا�ض على موقع التوا�شل االجتماعي، اإال اأن الالفت يف ال�شورة هو 
طبق "الورق عنب"، الذي الحظه عدد كبري من اجلمهور، وقد اعتربوا 

ل عندها. اأن هذا ال�شنف من الطعام املميز واملف�شّ
واملنتج  ال��ك��ات��ب  حبيبها  م��ن  االأول  مب��ول��وده��ا  ه��ال��زي  رزق����ت  وك��ان��ت 
التوا�شل  م��واق��ع  على  �شويا  لهما  ���ش��ورة  انت�شرت  وق��د  اي��دي��ن،  ال��ي��ف 

االجتماعي.
 If" واأي�شا قالت موؤخرا اأنها �شتعود باألبوم غنائي جديد يحمل عنوان

الك�شف  دون    ،"I Can‘t Have Love، I Want Power
عن موعد حمدد الإ�شداره.


