
   

حكومة الإمارات تعلن عن تخ�شي�ص 5 مليارات درهم لدعم م�شاريع ال�شباب 
و 5 مليارات درهم لدعم تطوير القطاع ال�شناعي نحو التقنيات احلديثة

•• اأبوظبي-وام:

م�شاريع  حزمة  عن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  اأعلنت 
قمة  عقد  �شملت  اخلم�شني  م�شاريع  �شمن  ا�شرتاتيجية  وم��ب��ادرات 
اجلهات  م��ع  ال�شتثمار  �شناديق  جتمع  ال��ت��ي  لال�شتثمار  الإم����ارات 
درهم  مليار   550 ا�شتقطاب  ب��ه��دف  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
ال�شنوات  خ��الل  ال��دول��ة  اإىل  ال���وارد  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  من 
الت�شع املقبلة؛ واإطالق بوابة INVEST.ae، املن�شة ال�شتثمارية 
املوحدة للدولة التي ت�شمل الإمارات املحلية كافة و14 جهة اقت�شادية 
برنامج  واإط��الق  ال��دول��ة؛  يف  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�ص  وتعر�ص 
10X10، لتنمية �شادرات الدولة عرب ا�شتهداف 10 اأ�شواق عاملية، 
الأ�شواق  لهذه  ال�شادرات  يف  �شنوية  زي��ادة  حتقيق  على  يعمل  بحيث 
اخلم�شني"  "م�شاريع  من  الأوىل  احلزمة  ت�شم  كما   .10% بن�شبة 
ت�شعى  بحيث  العاملية،  القت�شادية  لل�شراكات  العليا  اللجنة  اإط��الق 
اأ�شواق   8 �شاملة مع  �شراكة  اتفاقيات   8 اإىل عقد  الأوىل  املرحلة  يف 
ا�شرتاتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأ�شواق الذي يبلغ 

مليارا �شنوياً.           )التفا�شيل �ص3(  40 مبقدار  مليارا   257

عادية وخ�ضراء وذهبية 
الإمارات تعلن عن م�شار جديد ومنظومة متكاملة للإقامات يف الدولة

•• اأبوظبي -وام:

جديد  م�شار  اخلم�شني..عن  م�شاريع  �شمن  الإم����ارات  دول���ة  اأع��ل��ن��ت 
التحديثات على قانون الإقامة،  ومتكامل لالإقامات يف الدولة �شمن 
مع حزمة من الإجراءات التح�شينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة 
واأ�شحاب  ل��ل��م��ه��ارات  ع��امل��ي��ة  كعا�شمة  مكانتها  م��ن  وت��ع��زز  ال��ق��ادم��ة 
اخلربات، واأف�شل مكان للعي�ص والإقامة يف العامل.)التفا�شيل �ص4(

عون: املنظومة الفا�شدة تتحكم يف البلد وال�شعب وتخ�شى امل�شاءلة 

عن�شر من طالبان خلف مدفع بينما النا�ص ي�شريون اأمام �شوق لل�شرافة يف كابول   )رويرتز(

ماكرون يلقي كلمة حول الو�شاع يف افغان�شتان

ا�شت�شالم عنا�شر من داع�ص للقوات الأفغانية �شابقا

وجه بها رئي�س الدولة واعتمدها حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ومت اال�ضرت�ضاد بها يف اإعداد م�ضاريع اخلم�ضني

دولــة الإمــارات تطــلق مبــادئ اخلم�شـــني
الإمــارات يف  يقيم  من  وجلميع  الحتاد  ل�شعب  حياة  اأف�شل  توفري  والرئي�شية  والوحيدة  العليا  م�شلحتنا  زايد:  بن  خليفة 
عطاء والأكرث  والأنبل  الأف�شل  ال�شعب  املوؤ�ش�شون..  اأرادهــا  كما  �شتبقى  القادمة  اخلم�شني  خلل  قيمنا  را�شد:  بن  حممد 
حممد بن زايد: املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات .. ت�شكل مرجعًا جلميع موؤ�ش�شاتها لتعزيز اأركان الحتاد وبناء اقت�شاد م�شتدام

•• اأبوظبي -وام:

اأع��ل��ن��ت دول����ة الإم��������ارات ام�����ص ع���ن وث��ي��ق��ة مبادئ 
امل�شروع الأول �شمن م�شاريع اخلم�شني،  اخلم�شني، 
ال�شمو  التي وجه بها �شاحب  الوثيقة  بحيث تر�شم 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واع��ت��م��ده��ا  اهلل، 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآِل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، امل�شار ال�شرتاتيجي 
لدولة الإم��ارات خالل دورتها اجلديدة يف املجالت 

القت�شادية وال�شيا�شية والتنموية والداخلية.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
لدولة  ال��ق��ادم  امل�شار  اأن  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
ال�شيا�شي قائم على  اقت�شادي.. ومنهجها  الإم��ارات 
ال�شلم وال�شالم واحلوار.واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل: دولة الإمارات 

وجهة واحدة.. اقت�شاد واحد.. وعلم واحد.. ورئي�ص 
واحد.. و�شيعمل اجلميع كفريق واحد يف اخلم�شني 

املقبلة.

ويل  زاي���د،  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
امل�شلحة:  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات خالل اخلم�شني عاماً 

لتعزيز  موؤ�ش�شاتها  جلميع  مرجعاً  ت�شكل  القادمة.. 
اأركان الحتاد وبناء اقت�شاد م�شتدام، وت�شخري جميع 

املوارد ملجتمع اأكرث ازدهاراً. )التفا�شيل �ص2(

عون: ال�شعب اللبناين م�شروق وُي�شرق يوميًا
•• بريوت-وكاالت:

اأن  الأح��د  اأم�ص  ع��ون  مي�شال  اللبناين  الرئي�ص  اأك��د 
اإىل  م�شرياً  يومياً،  وُي�شرق  م�شروق  اللبناين  ال�شعب 

اأنه كالم يجب اأن يقال، وفعل يجب اأن يقام!.
ا�شتقباله  خالل  عنه،  اللبنانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
���ش��ب��اب��ي��اً، اأن اإف�����ش��ال ك��ل خ��ط��ة ل��ل��ت��ع��ايف املايل  وف����داً 
والقت�شادي اأو عدم و�شعها من الأ�شا�ص، اإمنا يعني 
تزال  ل  التي  الفا�شدة  املنظومة  اأن  هو  واح���داً  �شيئاً 
تتحكم يف البلد وال�شعب، تخ�شى امل�شاءلة واملحا�شبة.

اأي خطة تعايف تنطلق من ثالثة مرتكزات،  واأ�شاف 

حتديد  وث��ان��ي��اً  وت��وزي��ع��ه��ا،  اخل�����ش��ائ��ر  حت��دي��د  اأوًل 
امل�شوؤوليات واملحا�شبة، وثالثاً حتديد �شبل املعاجلة.

يومياً  يذله  من  يعرف  اأن  ال�شعب  على  ع��ون:  وق��ال 
الت�شرف  من  ومنعه  حقوقه  اأب�شط  على  للح�شول 
اأن كل  يف اأمواله يف امل�شارف واأ�شوله بحرية، موؤكداً 
ث��ورة �شعبية يجب اأن ت�شب يف هذا الجت��اه، حتديد 
وحما�شبة  امل�شوؤوليات،  وحتديد  وتوزيعها،  اخل�شائر 

امل�شوؤولني.
و�شدد على �شرورة اإيجاد احللول على نفقة من ت�شبب 
ب�عدم حتميل  وم�شوؤوليته، مطالباً  املالية  الكارثة  يف 

ال�شعب مبا�شرة وحده دون �شواه اأوزار الأزمة.

باأ�ضواأ طريقة ممكنة

اأفغان�شتان تقتحم حملة الرئا�شة الفرن�شية!

اأرفع تعليمًا وترابطًا من طالبان
هكذا حاولت داع�ص تر�شيخ وجودها يف اأفغان�شتان

الأخوين  حماكمة  م�شتجدات 
اجلـــزائـــر يف  الـــــقـــــروي 

•• الفجر - تون�س

بالقطب  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  اأ����ش���در 
مبدينة  امل���ت���خ�������ش�������ص  اجل������زائ������ي 
ق�������ش���ن���ط���ي���ن���ة )�����ش����رق����ي اجل�����زائ�����ر 
ق�����رارا يق�شي  ال�����ش��ب��ت  ال��ع��ا���ش��م��ة( 
باإيداع رئي�ص حزب قلب تون�ص نبيل 
ال��ن��ائ��ب املجمد  ال���ق���روي و���ش��ق��ي��ق��ه 
املوؤقت  ب��ال�����ش��ج��ن  ال����ق����روي  غ�����ازي 
لهما  امل��وج��ه��ة  التهمة  خلفية  ع��ل��ى 
بدخول الأرا�شي اجلزائرية خل�شة. 
وذك�����رت و���ش��ائ��ل اع�����الم حم��ل��ي��ة ان 
قا�شي التحقيق املذكور اتخذ نف�ص 
اآخرين  اأ�شخا�ص   4 الإج��راء يف حق 
م�شاعدة  اأج�����ل  م���ن  ام�������راأة  م��ن��ه��م 
الخوين القروي على عبور احلدود 
وكانت  خل�شة.  اجلزائرية  التون�شية 
�شحيفة النهار اجلزائرية قد ذكرت 
اأ���ش��خ��ا���ص منهم   4 اي��ق��اف  مّت  اأّن����ه 
ادخال  تورطوا يف  انهم  قالت  ام��راأة 
الخ��وي��ن نبيل وغ��ازي ال��ق��روي اىل 

اجلزائر بطريقة غري قانونية.
)التفا�شيل �ص9(

•• الفجر -كري�ستيان �ساملون 

–ترجمة خرية ال�سيباين

كان الرئي�ص الفرن�شي، منذ 16 
���ش��ق��وط كابول  اإث����ر  اأغ�����ش��ط�����ص، 
قارب  من  اأول  طالبان،  اأي��دي  يف 
الأزم��������ة الأف���غ���ان���ي���ة م����ن زاوي�����ة 
�شتثريها،  ال��ت��ي  ال��ه��ج��رة  م��وج��ة 

وت�شتوجب التوّقي منها. 
ا على �شحب الب�شاط من  وحر�شً
حتت اأق��دام اليمني املتطرف، مل 
على  التاأكيد  من  م��اك��رون  يخف 
ت�شتطيع  ل  وح��ده��ا  اأوروب������ا  اأن 
حت��ّم��ل ع��واق��ب ال��و���ش��ع احلايل. 
ونحمي  ن����ت����وق����ع  اأن  وي�����ج�����ب 
الهجرة  ت���دف���ق���ات  م���ن  اأن��ف�����ش��ن��ا 
التي  ال���ك���ب���رية  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  غ���ري 
الذين  ت��ع��ّر���ص  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 

•• الفجر -مارك هيكر -اإيلي تينينباوم

ع��اًم��ا -اجل���ه���اد ومكافحة  ال��ع�����ش��ري��ن  يف ح���رب 
القرن احل��ادي والع�شرين )روبرت  الإره��اب يف 
واإيلي  ه��ي��ك��ر  م����ارك  ي��ق��دم   ،)2021 ف����ون،  ل 
تينينباوم، باحثان يف املعهد الفرن�شي للعالقات 
الدفاع  ق�����ش��اي��ا  يف  وم��ت��خ�����ش�����ش��ان  ال���دول���ي���ة، 
ا ا�شتعادًيا لعقدين من الزمن  والإره��اب، عر�شً
مركز  بهجمات  الكتاب  الإره��اب.ي��ب��داأ  ملحاربة 
التجارة العاملي يف 11 �شبتمرب 2001 وينتهي 

اليوم.              )التفا�شيل �ص13(

وتوؤجج  ل��ل��خ��ط��ر،  ���ش��ي�����ش��ل��ك��ون��ه��ا 
لذلك،  اأن��واع��ه.  بجميع  الجت���ار 
���ش��ن��ق��وم، ب��ال���ش��رتاك م��ع الدول 
مببادرة  الأخ��������رى،  الأوروب�����ي�����ة 
وموّحد  ومن�ّشق  ق���وّي  رّد  لبناء 
�شي�شمل  وال������ذي  ت����اأخ����ري،  دون 

مكافحة التدفقات غري املنظمة، 
وتناغم  اجل��ه��ود،  يف  والت�شامن 
وال��ت��ع��اون مع  معايري احل��م��اي��ة، 
دول العبور والدول امل�شيفة مثل 

باك�شتان اأو تركيا اأو اإيران. 
)التفا�شيل �ص11(

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:47            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:38  
الع�صاء......   07:53

االثنني  6  سبتمبر   2021  م -  28 محرم  1443 العدد  13333    
Monday    6   September   2021   -  Issue No   13333

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

�ص 05

�ص 10

�ص 19

حميد النعيمي .. 
40 عاما من الإجنازات

اأخبار الإمارات

�صحف عربية: اخلريف 
العربي يع�صف بالإخوان

عربي ودويل

القايد يرفع علم الإمارات يف 

حفل ختام »باراملبية طوكيو«

الفجر الريا�صي

حممد بن زايد يتلقى ات�شال 
هاتفيا من رئي�ص وزراء باك�شتان

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
وزراء  رئي�ص  خ��ان  عمران  دول��ة  من  هاتفياً  ات�شاًل  اأم�ص  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية ال�شديقة.
وبحث �شموه ودولة عمران خان � خالل الت�شال � خمتلف اأوجه العالقات الثنائية 
و�شبل تنميتها ودفعها اإىل الأمام مبا يعمق من امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما 

ال�شديقني يف خمتلف املجالت.
وتبادل �شموه ورئي�ص الوزراء الباك�شتاين وجهات النظر ب�شاأن م�شتجدات الأحداث 
يف املنطقة والعامل والق�شايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرتك خا�شة 
التطورات الأخرية يف جمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية .. موؤكدين يف هذا ال�شياق 

اأهمية التن�شيق والتعاون امل�شرتك لتعزيز الأمن وال�شتقرار يف القارة الآ�شيوية.

طالبان تتقدم.. واحتدام القتال لل�ضيطرة على وادي بنج�ضري

وا�شنطن ترّجح اندلع حرب اأهلية يف اأفغان�شتان

حكومة فاعلة.
الأقل  على  هناك  اأن  اأعتقد  واأف���اد 
حرب  ب��ان��دلع  ج��دا  كبري  احتمال 
توؤدي  اأن  �شاأنها  م��ن  اأو���ش��ع  اأهلية 
اأن  ال��واق��ع  ظ���روف ميكنها يف  اإىل 

للقاعدة  ت�شكل  اإع���ادة  اإىل  تف�شي 
اأو..  داع���������ص  ت��ن��ظ��ي��م  ت���ن���ام���ي  اأو 

جمموعات اإرهابية اأخرى.
اأن�����ه ل ميكنه  ����ش���دد ع��ل��ى  وف��ي��م��ا 
التنبوؤ مبا �شيح�شل يف اأفغان�شتان، 

اإل اأنه اأعطى تقييما مت�شائما.
وقال ل�فوك�ص نيوزالظروف ترّجح 
للغاية.. باأن ن�شهد عودة لالإرهاب 
م����ن ه�����ذه امل���ن���ط���ق���ة ب���ال���ع���م���وم يف 

غ�شون 12 اأو 24 و36 �شهرا.

•• عو�سم-وكاالت:

رّج���������ح رئ����ي���������ص ه���ي���ئ���ة الأرك�����������ان 
الأم���ريك���ي���ة امل�����ش��رتك��ة اجل����رال 
ح���رب  ت���ن���دل���ع  اأن  م���ي���ل���ي  م�������ارك 
اأه��ل��ي��ة يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، حم����ّذرا يف 
و�شائل  اإىل  ب��ه��ا  اأدىل  ت�شريحات 
اأن هذه  الإع�����الم الأم��ريك��ي��ة م��ن 
الظروف �شتقوي �شوكة اجلماعات 

الإرهابية.
وم������ع ب������دء ال�����ق�����وات الأم���ريك���ي���ة 
على  طالبان  �شيطرت  ان�شحابها، 
اأفغان�شتان اإثر هجوم خاطف فيما 
تقاوم  ب��ان�����ش��ري  ولي���ة  اإل  ت��ب��ق  مل 

املت�شددين .
نيوز  ف��وك�����ص  ل�شبكة  ميلي  وق���ال 
الع�شكرية..  ت��ق��دي��رات��ي  ب��ح�����ش��ب 
يرّجح باأن تتطور الظروف املواتية 

لندلع حرب اأهلية.
و�شكك يف مدى قدرة طالبان، التي 
مل تعلن ت�شكيلتها احلكومية بعد، 
وتاأ�شي�ص  �شلطتها  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 

املتحدة  ال������ولي������ات  واج����ت����اح����ت 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان واأط���اح���ت ب����اأول نظام 
غ�����داة   2001 ع�������ام  ل����ط����ال����ب����ان 
اعتداءات 11 اأيلول �شبتمرب التي 
نّفذها تنظيم القاعدة، فيما كانت 

كابول توفر له مالذا اآمنا.
من  الغربية  احل��ك��وم��ات  وتخ�شى 
جمددا  اأفغان�شتان  حت��ّول  احتمال 
ال�شاعني  للمتطرفني  م���الذ  اإىل 

ل�شن هجمات.
اأنها  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  واأك�������دت 
���ش��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ق����درة ���ش��رب اأي 

تهديدات لأمنها يف اأفغان�شتان.
القادمة  ال��ت��ق��اري��ر  واأف�������ادت  ه����ذا 
بتجّدد  الأح�����د،  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  م��ن 
القتال بني عنا�شر طالبان وقوات 
م�شعود  لأح��م��د  املوالية  املعار�شة 
بنج�شري  وادي  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�شمال العا�شمة كابل، فيما اأعلنت 
طالبان اأن احلكومة اجلديدة التي 
اأفغان�شتان،  يف  احل��رك��ة  ت�شكلها 

�شيكون الأ�شبوع املقبل.

ال�ضعودية: اعرتا�س واإحباط هجوم بالي�ضتي باجتاه املنطقة ال�ضرقية

املبعوث الأممي اجلديد لليمن يتعهد بتحقيق ال�شلم
•• اليمن-وكاالت:

3 �شواريخ  اع��رتا���ص  الأح����د  ف��ج��ر  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��دف��اع  اأع��ل��ن��ت وزارة 
اإ�شابة  موؤكدة  اململكة،  باجتاه  احلوثية  امليلي�شيات  اأطلقتها  بالي�شتية 
طفلني وت�شرر 14 منزل جراء اعرتا�ص �شواريخ بالي�شتية وم�شريات 

حوثية.
العميد  ال�شعودية  الدفاع  وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  قال  ه��ذا،  اإىل 
ال�شعودية اعرت�شت ودمرت  الدفاعات اجلوية  اإن  املالكي  تركي  الركن 
امللي�شيا  اأطلقتها  مفخخة  م�شرّية  ط��ائ��رات  و3  بالي�شتية  �شواريخ   3
احلوثية املدعومة من اإيران باجتاه املنطقة ال�شرقية وجازان وجنران.

واأو�شح اأن الدفاعات ال�شعودية اعرت�شت ودمرت م�شاء ال�شبت �شاروخا 
اإي��ران من  املدعومة من  الإرهابية  احلوثية  امليلي�شيا  اأطلقته  بالي�شتيا 

�شنعاء با�شتخدام الأعيان املدنية باجتاه املنطقة ال�شرقية باململكة.
واأ�شاف اأن عملية العرتا�ص ت�شببت يف تناثر ال�شظايا على حي )�شاحية 
 14 وت�شرر  )�شعوديني(  وطفلة  طفل  اإ�شابة  ذل��ك  عن  ونتج  ال��دم��ام( 

منزل �شكنيا باأ�شرار خفيفة.
هذا وقال املبعوث الأممي اخلا�ص اإىل اليمن، هان�ص غروندبرغ، الأحد، 
وع��ادل يف  دائ��م  �شالم  للم�شاهمة يف حتقيق  بو�شعه  ما  كل  �شيبذل  اإن��ه 
منذ  اليمنيني  اإىل  غروندبرغ  يوجهها  ر�شالة  اأول  يف  ذلك  اليمن.جاء 
اإعالن تعيينه مبعوثاً خا�شاً لالأمم املتحدة اإىل اليمن، خلفاً للربيطاين 
منكم،  الكثري  يعلم  كما  ر�شالته:  يف  غروندبرغ  غريفيث.وقال  مارتن 
نحوه  واأ���ش��ع��ر  املا�شي  العقد  م��دار  على  اجلميل  لبلدكم  حمًبا  �شرت 
بالحرتام مما زاد من �شعوبة متابعة اأحداث ال�شنوات ال�شبع الأخرية.

واأ�شاف: اإنني اأقبل هذه امل�شوؤولية بوعي كامل حلجم املهمة وتعقيدات 
الو�شع والتحديات التي تنتظرنا.

اأن��ن��ي �شاأبذل ك��ل م��ا يف و�شعي  اأوؤك���د لكم  اأن  وت��اب��ع: م��ع ذل��ك، ميكنني 
للم�شاهمة يف حتقيق �شالم دائم وعادل يف اليمن. وقال املبعوث الأممي: 
�شاأكون اأنا ومكتبي متاحني دائماً لال�شتماع اإىل اأولوياتكم ولال�شرت�شاد 

بتطلعاتكم. 
�شنعمل بال هوادة �شعياً لتحقيق ال�شالم.

جمل�س النواب الليبي ي�ضتجوب احلكومة اليوم
تبادل جديد للأ�شرى بني اجلي�ص الليبي وقوات املنطقة الغربية

•• طرابل�س-وكاالت:

املجل�ص  اإن  بليحق،  عبداهلل  الليبي  النواب  جمل�ص  با�شم  املتحدث  قال 
�شينعقد غدا الثالثاء، ل�شتجواب حكومة الوحدة الوطنية املوؤقتة.

ا�شتجواب  يعتزمون  النواب  باأن  النواب،  ملجل�ص  داخلية  واأف��ادت مذكرة 
وال�شيولة  كورونا،  وجائحة  الكهرباء،  هي  ملفات،  خم�شة  يف  احلكومة 
ح�شب  للدولة،  العامة  وامليزانية  الدولة،  موؤ�ش�شات  وتوحيد  النقدية، 

موقع بوابة الو�شط الليبية الأحد.
على  الأح��د،   ،5+5 امل�شرتكة  الليبية  الع�شكرية  اللجنة  واأ�شرفت  ه��ذا 
اأ�شرى بني اجلي�ص الليبي وقوات  عملية جديدة لإطالق �شراح وتبادل 
ب��ني طريف  امل��وق��ع  ال��ن��ار  اإط���الق  لت��ف��اق وق��ف  تنفيذاً  الغربية،  املنطقة 

ال�شراع يف جنيف يف اأكتوبر من العام املا�شي.

نبيل القروي رئي�ص حزب قلب تون�ص
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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 الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 302،164 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ص يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   971 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 723،263 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،046 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،387 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 712،521 حالة.

اأجرت 302,164 فح�ضا ك�ضفت عن 971 اإ�ضابة جديدة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,387 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تقدم 21,364 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خلل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 21،364 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�ص 18،426،511 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�ص.  100 لكل  جرعة   186.31
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 احلالت وال�شيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

وجه بها رئي�س الدولة واعتمدها حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ومت اال�ضرت�ضاد بها يف اإعداد م�ضاريع اخلم�ضني

دولــة الإمــارات تطلـق مبـادئ اخلم�شــني
املقبلة وتر�شم م�شارها القت�شادي وال�شيا�شي  �شنة  للخم�شني  الإمارات  دولة  توجهات  حتّدد  مبادئ  • ع�شرة 

•• اأبوظبي -وام:

"مبادئ اخلم�شني"، امل�شروع الأول  اأعلنت دولة الإم��ارات ام�ص عن وثيقة 
بها �شاحب  التي وجه  الوثيقة  "م�شاريع اخلم�شني"، بحيث تر�شم  �شمن 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واعتمدها 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآِل  زاي��د  بن  حممد 
يف  اجلديدة  دورتها  خالل  الإم��ارات  لدولة  ال�شرتاتيجي  امل�شار  امل�شلحة، 

املجالت القت�شادية وال�شيا�شية والتنموية والداخلية.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل"، اأن امل�شار القادم لدولة الإمارات اقت�شادي.. ومنهجها ال�شيا�شي قائم 
وعرب  مناطقها  كافة  يف  �شاملة  وتنميتها  واحل���وار..  وال�شالم  ال�شلم  على 
كافة قطاعاتها وقال �شموه: "م�شلحتنا العليا والوحيدة والرئي�شية توفري 
الإمارات." واأكد  دول��ة  يف  يقيم  من  وجلميع  الحت��اد  ل�شعب  حياة  اأف�شل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
واحدة..  الإم���ارات وجهة  "دولة  "رعاه اهلل":  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
كفريق  اجلميع  و�شيعمل  واح���د..  ورئي�ص  واح���د..  وعلم  واح���د..  اقت�شاد 
واحد يف اخلم�شني املقبلة." وقال �شموه: "قيمنا خالل اخلم�شني القادمة 

�شتبقى كما اأرادها املوؤ�ش�شون.. ال�شعب الأف�شل والأنبل والأكرث عطاء.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة: "املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات خالل اخلم�شني 
عاماً القادمة.. ت�شكل مرجعاً جلميع موؤ�ش�شاتها لتعزيز اأركان الحتاد وبناء 
وتطوير  ازده���اراً،  اأك��رث  ملجتمع  امل���وارد  جميع  وت�شخري  م�شتدام،  اقت�شاد 
عالقات اإقليمية ودولية لتحقيق م�شالح الدولة العليا ودعم اأ�ش�ص ال�شالم 
"وثيقة  يف  وردت  كما  الع�شرة  املبادئ  يلي  ما  العامل." ويف  يف  وال�شتقرار 
�شتبقى  الكربى  الرئي�شية  الأول��وي��ة  الأول:  امل��ب��داأ  التاريخية:  اخلم�شني 
تقوية الحتاد، من موؤ�ش�شات وت�شريعات و�شالحيات وميزانيات. وتطوير 
كافة مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقت�شادياً، هو الطريق الأ�شرع 

والأكرث فعالية يف تر�شيخ احتاد دولة الإمارات.
امل���ب���داأ ال���ث���اين: ال��رتك��ي��ز ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى بناء 
هي  للدولة  القت�شادية  التنمية  العامل.  يف  والأن�شط  الأف�شل  القت�شاد 

امل��ح��ي��ط اجلغرايف  اأ���ش��ا���ص ل��ال���ش��ت��ق��رار.  امل���ب���داأ اخل��ام�����ص: ح�شن اجل����وار 
الأول  ال��دف��اع  خط  يعترب  ال��دول��ة  �شمنه  تعي�ص  ال��ذي  والثقايف  وال�شعبي 
�شيا�شية  عالقات  وتطوير  فيها.  التنمية  وم�شتقبل  و�شالمتها  اأمنها  عن 
اأهم  اأح��د  يعترب  املحيط  ه��ذا  مع  واإيجابية  م�شتقرة  و�شعبية  واقت�شادية 

اأولويات ال�شيا�شة اخلارجية للدولة.
املبداأ ال�شاد�ص: تر�شيخ ال�شمعة العاملية لدولة الإم��ارات هي مهمة وطنية 
ووجهة  واح���دة،  اقت�شادية  وجهة  ه��ي  الإم����ارات  دول��ة  ك��اف��ة.  للموؤ�ش�شات 
�شياحية واحدة، ووجهة �شناعية واحدة، ووجهة ا�شتثمارية واحدة، ووجهة 
ثقافية واحدة، وموؤ�ش�شاتنا الوطنية مطالبة بتوحيد اجلهود، وال�شتفادة 
امل�شرتكة من الإمكانيات، والعمل على بناء موؤ�ش�شات عابرة للقارات حتت 
والعلمي  والتقني  الرقمي  التفوق  ال�شابع:  امل��ب��داأ  الإم����ارات.  دول��ة  مظلة 

تخ�ش�شاتها  كافة  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  وجميع  الأعلى،  الوطنية  امل�شلحة 
اأف�شل  ب��ن��اء  م�شوؤوليتها  �شتكون  واملحلية  الحت��ادي��ة  م�شتوياتها  وع��رب 
خالل  حتقيقها  مت  التي  املكت�شبات  على  واحلفاظ  عاملية  اقت�شادية  بيئة 

اخلم�شني عاماً ال�شابقة.
املبداأ الثالث: ال�شيا�شة اخلارجية لدولة الإمارات هي اأداة خلدمة الأهداف 
الإم��ارات. هدف  القت�شادية لدولة  امل�شالح  راأ�شها  العليا، وعلى  الوطنية 
حياة  اأف�شل  توفري  هو  القت�شاد  وه��دف  القت�شاد.  خدمة  هو  ال�شيا�شة 

ل�شعب الحتاد.
الب�شري.  امل��ال  راأ���ص  هو  للنمو  امل�شتقبلي  الرئي�شي  املحرك  الرابع:  املبداأ 
تطوير التعليم، وا�شتقطاب املواهب، واحلفاظ على اأ�شحاب التخ�ش�شات، 

والبناء امل�شتمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

وتر�شيخها  والق��ت�����ش��ادي��ة،  التنموية  ح��دوده��ا  �شري�شم  الإم����ارات  ل��دول��ة 
�شيجعلها  امل��ج��الت  ه��ذه  يف  وال�شتثمارات  وال�شركات  للمواهب  كعا�شمة 

العا�شمة القادمة للم�شتقبل.
املبداأ الثامن: منظومة القيم يف دولة الإمارات �شتبقى قائمة على النفتاح 
والت�شامح، وحفظ احلقوق وتر�شيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة الب�شرية، 
الوطنية.  الهوية  الإن�شانية واح��رتام  الأخ��ّوة  الثقافات، وتر�شيخ  واح��رتام 
والتعهدات  املبادرات  لكل  �شيا�شتها اخلارجية  داعمًة عرب  الدولة  و�شتبقى 

واملنظمات العاملية الداعية لل�شلم والنفتاح والأخّوة الإن�شانية.
جزء  هي  الإم���ارات  لدولة  اخلارجية  الإن�شانية  امل�شاعدات  التا�شع:  املبداأ 
ل يتجزاأ من م�شريتها والتزاماتها الأخالقية جتاه ال�شعوب الأقل حظاً. 
اأو  ل��ون  اأو  ع��رق  اأو  ب��دي��ن  اخل��ارج��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  م�شاعداتنا  ترتبط  ول 
ثقافة. والختالف ال�شيا�شي مع اأي دولة ل يربر عدم اإغاثتها يف الكوارث 

والطوارئ والأزمات.
كافة  حل��ل  واحل���وار  واملفاو�شات  وال�شالم  لل�شلم  ال��دع��وة  العا�شر:  امل��ب��داأ 
وال�شعي  الإم���ارات،  لدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  الأ�شا�ص  هو  اخل��الف��ات 
مع ال�شركاء الإقليميني والأ�شدقاء العامليني لرت�شيخ ال�شالم وال�شتقرار 

الإقليمي والعاملي يعترب حمركاً اأ�شا�شياً لل�شيا�شة اخلارجية.

خليفة بن زايد: 
ال�شلم وال�شلم واحلوار.. وتنميتها �شاملة يف كافة مناطقها وعرب كافة قطاعاتها  على  قائم  ال�شيا�شي  ومنهجها  اقت�شادي..  الإمارات  لدولة  القادم  • امل�شار 

وجلميع من يقيم يف دولة الإمارات الحتاد  ل�شعب  حياة  اأف�شل  توفري  والرئي�شية  والوحيدة  العليا  • م�شلحتنا 

حممد بن را�ضد: 
• دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقت�شاد واحد.. وعلم واحد.. ورئي�ص واحد.. و�شيعمل اجلميع كفريق واحد يف اخلم�شني املقبلة

اخلم�شني القادمة �شتبقى كما اأرادها املوؤ�ش�شون.. ال�شعب الأف�شل والأنبل والأكرث عطاء خلل  • قيمنا 

حممد بن زايد: 
املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات خلل اخلم�شني عامًا القادمة.. ت�شكل مرجعًا جلميع موؤ�ش�شاتها لتعزيز اأركان الحتاد وبناء اقت�شاد م�شتدام, وت�شخري 

جميع املوارد ملجتمع اأكرث ازدهارًا, وتطوير علقات اإقليمية ودولية لتحقيق م�شالح الدولة العليا ودعم اأ�ش�ص ال�شلم وال�شتقرار يف العامل

تطبيق احل�شن �شرط لزيارة 
من�شاآت »�شحة« ملن تزيد 

اأعمارهم عن 16 عاما
•• اأبوظبي -وام:

دعت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" 
 16 اأع��م��اره��م ع��ن  املر�شى وال���زوار ال��ذي��ن تزيد 
والراغبني بدخول من�شاآت ومراكز الرعاية  عاماً 
"�شحة" للح�شول على ت�شريح  ال�شحية ل�شبكة 
"تطبيق احل�شن لنظام املرور الأخ�شر " وي�شتثنى 
من ذلك زوار اأق�شام الطوارئ ومن�شاآت امل�شح من 

داخل املركبات.
للتوجيهات  ا���ش��ت��ج��اب��ًة  "�شحة"  اإع�����الن  ي���اأت���ي 
ال�شادرة موؤخراً عن جلنة الطوارئ والأزم��ات يف 
اأبوظبي باملوافقة على ا�شتخدام ت�شريح "تطبيق 
ي�شتند  " وال���ذي  الأخ�شر  امل���رور  لنظام  احل�شن 
على  ال��ق��ائ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ا�شرتاتيجية  اإىل 
من  "كوفيد19-"  جائحة  ملكافحة  رك��ائ��ز  اأرب���ع 
الن�شط  والتق�شي  التطعيم  على  الرتكيز  خ��الل 

والدخول الآمن وتطبيق الإجراءات الوقائية.

ا�شت�شارات طبية للمواطنني خارج الدولة ومنت�شبي اخلارجية وامللحقني مبوجب 
مذكرة تفاهم مع هيئة ال�شحة بدبي

••دبي-وام:

اأبرمت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وهيئة 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  اأم�ص  بدبي،  ال�شحة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ب���رام���ج  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف 
منت�شبي  جانب  اإىل  ال��دول��ة،  خ��ارج  للمواطنني 
ل�" اخلارجية"،  ال��ت��اب��ع��ني  وامل��ح��ل��ق��ني  ال�����وزارة 
وذلك بتقدمي ال�شت�شارات الطبية املرئية التي 
لكل  خ��دم��ة طبيب  م��ن خ��الل  الهيئة  ت��وف��ره��ا 

مواطن.
وق����ع امل���ذك���رة ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة خ���ال���د ع��ب��د اهلل 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل  ب���ال���ه���ول، 
الدويل، و�شعادة عو�ص �شغري الكتبي مدير عام 
اخلارجية  وزارة  مكتب  يف  بدبي  ال�شحة  هيئة 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف دب���ي ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
الدكتورة منال  امل�شوؤولني من اجلانبني، بينهم 
ترمي، املدير التنفيذي لقطاع الرعاية ال�شحية 
"�شحة دبي" و�شعادة في�شل لطفي،  الأولية يف 
وزارة  يف  القن�شلية  للخدمات  امل�شاعد  الوكيل 

اخلارجية والتعاون الدويل. واأعرب �شعادة خالد 
عبد اهلل بالهول، وكيل وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل عن �شكره لهيئة �شحة دبي على التعاون 
الدائم مبا ي�شب يف خدمة مواطني الدولة يف 
اخلارج، حيث اأتت هذه املذكرة من خالل اهتمام 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��امل��واط��ن داخ���ل وخارج 
دولة  حكومة  توجهات  مع  يتما�شى  مبا  الدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
من جانبه، عرب �شعادة عو�ص الكتبي عن تقدير 
توثيق  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ع��اون،  ل��ه��ذا  الهيئة 
ال�شراكة مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
و���ش��ع��اً يف  ت��دخ��ر  " �شحة دبي" ل��ن  اأن  م���وؤك���داً 
توفري اأف�شل �شبل الرعاية ال�شحية واخلدمات 
الطبية عالية اجلودة، وكل ما من �شاأنه خدمة 
املواطنني داخل الدولة وخارجها، واأي�شاً خدمة 

منت�شبي الوزارة وامللحقني اأينما كانوا.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن خدمة طبيب لكل مواطن، 
الذكية،  الطبية  اأه��م اخلدمات  ُتعد واح��دة من 
كان  وال��ت��ي  ب��دب��ي،  ال�شحة  هيئة  توفرها  ال��ت��ي 

للمواطنني  ال�شحية  الرعاية  يف  كبري  دور  لها 
فريو�ص  ظهور  بداية  منذ  وخا�شة  واملقيمني، 

كورونا، واأثناء ذروة اجلائحة.
ال��ه��ي��ئ��ة جن��ح��ت م���ن خ����الل هذه  اأن  واأو�����ش����ح 
الأطباء  من  نخبة  عليها  يقوم  -التي  اخلدمة 
املتميزين- يف تقدمي 133 األف ا�شت�شارة طبية 
من  املجتمع،  فئات  وخمتلف  معها  للمتعاملني 
بينها ال�شت�شارات اخلا�شة بامل�شابني ب�� كوفيد-
وذلك منذ بداية اجلائحة وحتى الآن، اإىل   ،19
التي  ُب��ع��د/،  ع��ن  /التطبيب  ا�شت�شارات  ج��ان��ب 
العام  بداية  منذ  ا�شت�شارة  األف   38 اإىل  و�شلت 

اجلاري وحتى نهاية اأغ�شط�ص املن�شرم.
اأن  ع��ل��ى  الكتبي  ���ش��ع��ادة  اأك���د  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  يف 
بداية  ه��ي  توقيعها،  مت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة 
قوية  ل�شراكة  مهمة  وم��ق��دم��ة  مثمر،  ل��ت��ع��اون 
ال����دويل، فيما  وال��ت��ع��اون  م��ع وزارة اخل��ارج��ي��ة 
/الوزارة  امل�شرتك  الفريق  جهود  �شعادته  ثمن 
والهيئة/، الذي عمل على هذه املذكرة حتى مت 

اإبرامها.

املبادئ الع�ضرة: 
من  االحت��اد  تقوية  �ضتبقى  الكربى  الرئي�ضية  االأولوية   .1

موؤ�ض�ضات وت�ضريعات و�ضالحيات وميزانيات
بناء  على  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ك��ام��ل  ب�ضكل  الرتكيز   .2

االقت�ضاد االأف�ضل واالأن�ضط يف العامل
خلدمة  اأداة  هي  االإم��ارات  لدولة  اخلارجية  ال�ضيا�ضة   .3

االأهداف الوطنية العليا
راأ�س املال الب�ضري هو  للنمو  امل�ضتقبلي  الرئي�ضي  املحرك   .4

لال�ضتقرار اأ�ضا�س  اجلوار  ح�ضن   .5
ال�ضمعة العاملية لدولة االإمارات هي مهمة وطنية  تر�ضيخ   .6

للموؤ�ض�ضات كافة
�ضري�ضم  االإمارات  لدولة  والعلمي  والتقني  الرقمي  التفوق   .7

حدودها التنموية واالقت�ضادية
على  قائمة  �ضتبقى  االإم����ارات  دول��ة  يف  القيم  منظومة   .8

االنفتاح والت�ضامح وحفظ احلقوق وتر�ضيخ دولة العدالة
جزء  االإم��ارات  لدولة  اخلارجية  االإن�ضانية  امل�ضاعدات   .9
ال�ضعوب  جتاه  االأخالقية  والتزاماتها  م�ضريتها  من  يتجزاأ  ال 

االأقل حظًا
كافة  حلل  واحلوار  واملفاو�ضات  وال�ضالم  لل�ضلم  الدعوة   .10

اخلالفات هو االأ�ضا�س يف ال�ضيا�ضة اخلارجية لدولة االإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

الدفعة  بتخريج  الإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  احتفلت 
الذي   " ال�شغري  امل��ت��ط��وع  امل�شعف   " ب��رن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
ما  العمرية  الفئة  من  الأط��ف��ال  وتاأهيل  تدريب  ا�شتهدف 
وكيفية  الأولية  الإ�شعاف  عاما على مهارات   12  -  8 بني 
الت�شال بالإ�شعاف يف احلالت الطارئة. ويهدف الربنامج 
مبادرات  �شمن  املجتمعية  التوعية  ق�شم  نظمه  ال���ذي   -
م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل��دم��ات الإ���ش��ع��اف ال��ت��وع��وي��ة - اإىل دعم 
املجتمعية  امل�شوؤولية  روح  وب��ث  املجتمعي  التطوع  مفهوم 
لدى الأطفال لتاأهيلهم ليكونوا اأفرادا مبادرين فاعلني يف 
املجتمع . �شارك يف الربنامج - الذي ا�شتمر اأ�شبوعني - 43 

طفال من جن�شيات خمتلفة اأ�شبحوا موؤهلني للتعامل مع 
حالت الإ�شعاف الأولية الب�شيطة وم�شاعدة من حولهم.

قائدة  املتطوعني  اإدارة  �شعبة  رئي�شة  علي  اآل  منال  وقالت 
فريق ا�شعفني التطوعي اإن موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف 
لدى  املجتمعي  التطوع  مفهوم  وتنمية  غر�ص  على  تعمل 
موظفيها واأفراد املجتمع اإميانا منها باأن غر�ص قيم الرتاحم 
يف  املجتمع  يح�شدها  الأط��ف��ال  عند  وامل�شاعدة  وال��ت��ع��اون 
تالحم اأفراده وذلك تنفيذا لتوجيهات حكومتنا الر�شيدة. 
امل�شعف  برنامج  ملبادرة  فعاليات احلفل اخلتامي  وت�شمنت 
امل�شاركون  الأطفال  وقدمه  اأداره  الذي   - ال�شغري  املتطوع 
يف املبادرة - فقرة متثيلية وحفال تكرميا للجهات امل�شاركة 

ومنت�شبي الربنامج.

تخريج الدفعة الأوىل من امل�شعف املتطوع ال�شغري

•• اأبوظبي-وام:

اأع����ل����ن����ت ح���ك���وم���ة دول��������ة الإم����������ارات 
م�شاريع  حزمة  ع��ن  املتحدة  العربية 
�شمن  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وم�������ب�������ادرات 
عقد  �شملت  اخلم�شني"  "م�شاريع 
التي  لال�شتثمار"  الإم�������ارات  "قمة 
جتمع �شناديق ال�شتثمار مع اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص بهدف 
دره�����م من  م��ل��ي��ار   550 ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر ال���وارد 
الت�شع  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال���دول���ة  اإىل 
INVEST. املقبلة؛ واإطالق بوابة

املوحدة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��ن�����ش��ة   ،ae
املحلية  الإم���ارات  ت�شمل  التي  للدولة 
وتعر�ص  اقت�شادية  جهة  و14  كافة 
ال���ف���ر����ص ال����ش���ت���ث���م���اري���ة امل���ت���اح���ة يف 
 ،10X10 برنامج  واإط��الق  الدولة؛ 
لتنمية �شادرات الدولة عرب ا�شتهداف 
على  يعمل  بحيث  عاملية،  اأ�شواق   10
ال�شادرات  يف  ���ش��ن��وي��ة  زي����ادة  حت��ق��ي��ق 
كما   .10% بن�شبة  الأ����ش���واق  ل��ه��ذه 
"م�شاريع  م��ن  الأوىل  احل��زم��ة  ت�شم 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اإط����الق  اخلم�شني" 
لل�شراكات القت�شادية العاملية، بحيث 
 8 عقد  اإىل  الأوىل  املرحلة  يف  ت�شعى 
اأ�شواق   8 �شاملة مع  �شراكة  اتفاقيات 
التبادل  ح��ج��م  ورف����ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ت���ج���اري م���ع ه����ذه الأ�����ش����واق ال���ذي 
يبلغ 257 مليارا مبقدار 40 مليارا 
�شنوياً ؛ بالإ�شافة اإىل اعتماد برنامج 
خالل  م��ن  امل�شافة  الوطنية  القيمة 
توجيه %42 من م�شرتيات اجلهات 
الحتادية وال�شركات الوطنية الكربى 
نحو املنتج واخلدمات الوطنية، بحيث 
يتم رفع امل�شرتيات من 35 مليارا اإىل 
�شنوات.  اأربع  درهم خالل  مليار   55
اخلم�شني"  "م�شاريع  ت�شمل  ك��ذل��ك، 
م�شروع  اإط����الق  الأوىل  ح��زم��ت��ه��ا  يف 
خالله  من  يتم   ،Project 5Bn
لدعم  دره����م  م��ل��ي��ارات   5 تخ�شي�ص 
امل�شاريع الإماراتية ال�شابة؛ اإىل جانب 
ال����ذي   Tech Drive اإط��������الق 
بال�شراكة  درهم  مليارات   5 يخ�ش�ص 
لدعم  للتنمية  الإم���ارات  م�شرف  مع 
للتحول  الدولة  يف  ال�شناعي  القطاع 
ن��ح��و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة خالل 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����ص امل��ق��ب��ل��ة؛ واإط���الق 
الرابعة"  ال�شناعية  ال��ث��ورة  "�شبكة 
وطنية  ���ش��رك��ة   500 وب��ن��اء  لتنمية 

مزودة للتقنيات املتقدمة.
الإعالمية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
الإعالمي  املكتب  نظمها  التي  الأوىل 
حلكومة دولة الإم��ارات، وذلك �شمن 
ُتعقد  �شوف  اإعالمية  فعاليات  خم�ص 
م�شروعاً،  للك�شف عن خم�شني  تباعاً، 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإع����الن  ع��ق��ب 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 
و�شاحب  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة، عن "م�شاريع 
ملرحلة  ت��وؤ���ش�����ص  ال���ت���ي  اخلم�شني"، 
جديدة من النمو الداخلي واخلارجي 
الإقليمية  مكانتها  وت��ر���ش��خ  ل��ل��دول��ة، 
والعاملية يف جميع القطاعات، وترتقي 
بتناف�شية الإن�شان على اأر�ص الإمارات 
املراتب  اأف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق  اإىل  و����ش���وًل 
عاملياً. كما ت�شم "م�شاريع اخلم�شني" 
وهي  اخل�شراء"،  "الإقامة  اع��ت��م��اد 
ت�شريح  يف�شل  ج��دي��د  اإق���ام���ة  ن��ظ��ام 
الإقامة عن ت�شريح العمل، ويت�شمن 
جم��م��وع��ة م��ن الم��ت��ي��ازات اجلديدة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ع����ن الإق������ام������ة ال����ع����ادي����ة، 
احلرة"  "الإقامة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل�شتوى  على  نوعها  الأوىل من  وهي 
للعاملني  وخم�����ش�����ش��ة  الحت���������ادي، 
ب�شكل م�شتقل حل�شابهم اخلا�ص، دون 

احلاجة لت�شريح عمل وعقد توظيف. 
و�شملت جمموعة امل�شاريع ذات ال�شلة 
"قانون  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد  بتطوير 
مينح  ال����ذي  الإماراتي"،  ال��ب��ي��ان��ات 
الأفراد حرية التحكم يف الطريقة التي 
وم�شاركة  وتخزين  ا�شتخدام  بها  يتم 
 100" ال�شخ�شية، ومبادرة  بياناتهم 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  يوم"،  ك���ل  م���ربم���ج 
اإ�شافة 3000 مربمج �شهرياً للقوى 
العاملة يف القت�شاد الوطني للدولة، 
العاملية   PyCon "قمة  وع���ق���د 
اإقليمياً يف جمال  الأك��رب  للربجمة"، 
الربجمة والقت�شاد الرقمي، لتطوير 
املبتكرة  وامل�شاريع  واخل��ربات  املواهب 

املتخ�ش�شة يف جمال الربجمة.
وقد ح�شر الفعالية الإعالمية الأوىل 
التي نظمها املكتب الإعالمي حلكومة 
دولة الإم��ارات، كٌل من معايل حممد 
ال��ق��رق��اوي، وزي��ر �شوؤون  ب��ن عبد اهلل 
الدكتور  وم���ع���ايل  ال�������وزراء،  جم��ل�����ص 
���ش��ل��ط��ان ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر، وزي����ر 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
وم����ع����ايل ع����ب����داهلل ب����ن ط�����وق امل�����ري، 
الدكتور  وم���ع���ايل  الق��ت�����ش��اد،  وزي����ر 
ث��اين بن اأحمد ال��زي��ودي، وزي��ر دولة 
�شارة  ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة، وم���ع���ايل 
ب��ن��ت ي��و���ش��ف الأم������ريي، وزي����رة دولة 
عمر  ومعايل  املتقدمة،  للتكنولوجيا 
بن �شلطان العلماء، وزير دولة للذكاء 
الرقمي  والق���ت�������ش���اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
و�شعادة  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
�شعيد العطر، رئي�ص املكتب الإعالمي 
حلكومة دولة الإمارات. و�شارك فيها 
املحلية  الإع���الم  و�شائل  م��ن  ممثلون 

والإقليمية والعاملية.

مرحلة تنموية جديدة.
معايل  ق������ال  اخل���������ش����و�����ص،  ه������ذا  يف 
وزير  القرقاوي،  اهلل  عبد  بن  حممد 
"م�شاريع   : ال�����وزراء،  جمل�ص  ���ش��وؤون 
�شاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  اخلم�شني" 
را�شد  ب����ن  ال�������ش���ي���خ حم���م���د  ال�������ش���م���و 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ�������وه  م��ك��ت��وم  اآل 
ب��ن زاي���د جت�شد فكر  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
نحو  دوم����اً  التطلع  ال��دول��ة يف  ق��ي��ادة 
والتخطيط  الطموح  بعني  امل�شتقبل 
ال�شرتاتيجي، وتقدم هوية اقت�شادية 
للمرحلة  م�����وح�����دة  وا����ش���ت���ث���م���اري���ة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  القادمة  التنموية 
تتكامل مع هويتها الإعالمية املرئية 
ا�شتثمارية  خ��ارط��ة  وت�شكل  امل��وح��دة 
وم�شتقبل  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��اً  للخم�شني 
للجميع."  وال���ف���ر����ص  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ن 
قيادة  روؤي�����ة  اأن  ال���ق���رق���اوي  واأو����ش���ح 
املقبلة تهدف  الدولة للخم�شني عاماً 
عا�شمة  الإم��������ارات  دول�����ة  ج��ع��ل  اإىل 
يف  الق��ت�����ش��ادي  والإب�����داع  لال�شتثمار 
العامل، وحا�شنًة متكاملة لثقافة ريادة 

النا�شئة، وخمترباً  وامل�شاريع  الأعمال 
اجلديد،  القت�شاد  لفر�ص  م��ت��ط��وراً 
الرقمي  الق��ت�����ش��اد  ف��ر���ص  فيها  مب��ا 
والقت�شاد الدائري والقت�شاد القائم 
والتكنولوجيا  والبتكار  املعرفة  على 
تطبيقات  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��د  امل��ت��ق��دم��ة، 
الذكاء ال�شطناعي والثورة ال�شناعية 

الرابعة".
�شتدخل  "الإمارات  معاليه:  واأ���ش��اف 
اخلم�شني القادمة بت�شريعات عاملية.. 
وا�شتثمارات يف خمتلف اأنحاء العامل.. 
اقت�شادية مع خم�ص  دولية  وعالقات 
عاملية  اقت�شادية  واتفاقيات  ق���ارات.. 
وحملة  الق����ت���������ش����ادات..  ك�����ربى  م����ع 
لرت�شيخ  ع��امل��ي��ة  اإع���الم���ي���ة  ت��ن��م��وي��ة 
الناجحة  الق��ت�����ش��ادات  ب��ني  موقعها 

عاملياً".
م�شار  اخلم�شني"  "م�شاريع  وتر�شم 
اخل��م�����ش��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة م���ن خالل 
تغيريات هيكلية وجذرية يف املنظومة 
القت�شادية، ت�شمل متكني القطاعات 
القت�شادية املحلية والكوادر املواطنة، 
ومبادرات  قوانني  جمموعة  وتطوير 
الكفاءات  ب��ت��م��ك��ني  خ���ا����ش���ة  وط���ن���ي���ة 
الأعمال  ورواد  وامل�����واهب  الوطنية 
م�شاريع  واإط���������الق  الإم������ارات������ي������ني، 
وامل�شتثمرين  امل���واه���ب  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
�شراكات  وب����ن����اء  الإم�����������ارات،  ل����دول����ة 
اقت�شادية عاملية، وغريها من املبادرات 
عنها  الإع���الن  �شيتم  التي  وامل�شاريع 
اإعالمية  ف��ع��ال��ي��ات  �شل�شلة  يف  ت��ب��اع��اً 
امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حلكومة  ي��ع��ق��ده��ا 
�شبتمرب  �شهر  الإم����ارات خ��الل  دول���ة 
من  الأوىل  الدفعة  وت�شمل  اجل���اري. 
م�شاريع "اخلم�شني" التي مت الإعالن 
عنها ما يلي: برنامج القيمة الوطنية 
القيمة  ب���رن���ام���ج  ي���ه���دف  امل�������ش���اف���ة. 
"م�شاريع  ���ش��م��ن  امل�����ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
دفع  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  اخلم�شني"، 
من  للدولة  الدولة  يف  التنمية  عجلة 
خالل اإع��ادة توجيه اأك��رث من 42% 
م���ن م�����ش��رتي��ات اجل���ه���ات الحت���ادي���ة 
وال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال���ك���ربى نحو 
ويت�شمن  الوطنية.  واخلدمات  املنتج 
امل�شروع زيادة عدد املوردين املعتمدين 
�شركة،   7،300 اإىل   5000 م���ن 
اإىل  مليارا   33 من  امل�شرتيات  ورف��ع 
اأرب��ع �شنوات،  55 مليار دره��م خ��الل 
ال�شركات  لنمو  داعمة  بيئة  يوفر  مبا 
�شت�شتفيد  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية 
دورها  لتعزيز  امل�شرتيات  توطني  من 
واأع���م���ال���ه���ا. وي�����ش��ع��ى ال���ربن���ام���ج اإىل 
اخلا�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  حتفيز 
ل���و����ش���ع خ���ط���ط واآل������ي������ات وب����رام����ج 
الإنفاق  يف  امل��ح��ل��ي  امل��ح��ت��وى  ل���زي���ادة 
لتح�شني  احل��دي��ث��ة  التقنيات  وت��ب��ن��ي 
م�شتويات  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأدائ��ه��ا، 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاع 

ال�����ش��ن��اع��ي، وخ��ل��ق امل��زي��د م��ن فر�ص 
العمل النوعية للمواطنني مع تدريب 
مهاراتها،  وتنمية  الوطنية  ال��ك��وادر 
ونقل املعرفة التكنولوجية واخلربات 

العاملية اإليها.

 Projectو  Tech Drive
.5Bn

 Tech يت�شمن هذا امل�شروع اإطالق
الذي  التمويلي  امل�����ش��روع   ،Drive
درهم،  م��ل��ي��ارات   5 اإىل  قيمته  ت�شل 
الدولة  يف  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م 
للتحول نحو الثورة ال�شناعية خالل 
يوؤ�ش�ص  ما  املقبلة،  اخلم�ص  ال�شنوات 
ال�شناعي  القطاع  يف  ج��دي��دة  ملرحلة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  العلوم  ت�شكل 
فيه  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 

اأحد روافده الأ�شا�شية.
و�شيوفر امل�شروع، الذي �شيتم تاأ�شي�شه 
ب���ال�������ش���راك���ة م����ع م�������ش���رف الإم��������ارات 
للتنمية، الربامج واحلوافز لدعم رواد 
الأعمال يف القطاع ال�شناعي للتحّول 

نحو تطبيقات الثورة ال�شناعية.
م���������ش����روع  ع������ن  الإع��������������الن  ك����م����ا مت 
ي�شمل  ال���ذي   ،  Project 5Bn
لدعم  دره����م  م��ل��ي��ارات   5 تخ�شي�ص 
امل�����ش��اري��ع الإم���ارات���ي���ة ال�����ش��اب��ة ودعم 
تنويع  يف  وت�شاهم  ال�شناعي،  القطاع 

القت�شاد الوطني.
الدكتور  معايل  لفت  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
�شلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة اإىل اأن برنامج 
على  جن��ح  امل�شافة  الوطنية  القيمة 
امل�شتوى املحلي، وبناء على ذلك �شيتم 
ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الحت������ادي. 
لربنامج  ي��ك��ون  اأن  "نتوقع   : وق����ال 
ال��ق��ي��م��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��اف��ة م����ردود 
واملوردين  الوطنية  لل�شركات  ومزايا 
تتمثل يف زيادة الطلب على منتجاتهم 
وخ��دم��ات��ه��م، وزي�����ادة ال��ف��ر���ص للفوز 
والرتويج  احل��ك��وم��ي��ة،  ب��ال��ت��ع��اق��دات 
لقدرات ال�شركات املحلية ومنتجاتها". 
 Tech التكنولوجيا  وحول �شندوق 
اإنه  اجل���اب���ر  م��ع��ايل  ق���ال   ،Drive
بحلول عام 2031، يهدف ال�شندوق 
الناجت  اإىل  دره��م  مليار   25 لإ�شافة 
م�شتوى  ورف�����ع  الإج�����م�����ايل،  امل��ح��ل��ي 

الإنتاجية بن�شبة 30%".

���ض��ب��ك��ة ال����ث����ورة ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
الرابعة.

"م�شاريع  ت�����ش��م��ل  ذات�����ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
الثورة  "�شبكة  اإط����الق  اخلم�شني"، 
ال�شناعية الرابعة"، وهي من�شة تعمل 
على تنمية وبناء 500 �شركة وطنية 
بحيث  املتقدمة،  للتكنولوجيا  م��زودة 
خرباتهم  مب�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ب��ك��ة  ت���ق���وم 
ومهاراتهم يف ال�شتخدامات الناجحة 

ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل���ي���ل ال����راب����ع من 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  ون��ق��ل  ال�شناعة. 
واأف�شل املمار�شات، مبا يدعم القطاع 
ال�����ش��ن��اع��ي يف ال������دويل وي�����ش��اه��م يف 

تطوير الكفاءات العاملة فيه.
ب���ن���ت يو�شف  �����ش����ارة  م���ع���ايل  وذك�������رت 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���ر  الأم�����ريي، 
�شبكة  خ��الل  �شيتم من  اأن��ه  املتقدمة، 
ال��راب��ع��ة تطوير  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
الذكية،  ال�����ش��ن��اع��ة  ج��اه��زي��ة  م��وؤ���ش��ر 
���ش��رك��ة ���ش��ن��اع��ي��ة يف   200 ل��ت��م��ك��ني 
وذلك  ال��ك��ام��ل،  التكنلوجي  ال��ت��ح��ول 
العمليات  ك��ف��اءة  م�شتوى  تقييم  بعد 
والتكنولوجيات رقمياًوقالت: "�شنقوم 
اأي�شاً من خالل ال�شبكة بتاأهيل 100 
قطاع  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل��������دراء  م����ن 
باأحدث  ت��ع��ري��ف��ه��م  ب��ه��دف  ال�����ش��ن��اع��ة 
التكنولوجية،  والتوجهات  التطورات 
وت�������وف�������ري ال�������دع�������م ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 
التحول  خطط  تطوير  يف  ال�شناعية 

التكنولوجي".

قمة االإمارات لال�ضتثمار.
"م�شاريع  م��������ب��������ادرات  حت������ت  ومت 
"قمة  ع���ن  الإع�������الن  اخل��م�����ش��ني، مت 
الإمارات لال�شتثمار"، وهي قمة جتمع 
احلكومات  م��ع  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��ادي��ق 
تهدف  حيث  اقت�شادية،  فر�ص  خللق 
550 مليار درهم من  اإىل ا�شتقطاب 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الوارد اإىل 
الدولة خالل ال�شنوات الت�شع املقبلة.

و���ش��ت�����ش��ك��ل ال���ق���م���ة، ال���ت���ي ���ش��ت��ع��ق��د يف 
اأكرب   ،2022 العام  من  الأول  الربع 
العامل،  وامل�شتثمرين يف  للقادة  جتمع 
لإطالق حتالفات اقت�شادية وم�شاريع 
م�شتدامة  ���ش��راك��ات  وب��ن��اء  اقت�شادية 
بني احلكومات وامل�شتثمرين العامليني 

و�شركات القطاع اخلا�ص.

.INVEST.ae
اخلم�شني"،  "م�شاريع  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
 ،INVEST.ae ع��ن  الإع����الن  مت 
املوحدة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��واب��ة  وه���ي 
الإم��ارات املحلية  التي جتمع  للدولة، 
اقت�شادية، وتعر�ص  كافة، و14 جهة 
ال���ف���ر����ص ال����ش���ت���ث���م���اري���ة امل���ت���اح���ة يف 

الدولة.
ومي���������ك���������ن م����������ن خ�������������الل م����ن���������ش����ة 
ال�شركات  تاأ�شي�ص   INVEST.ae
ب�شهولة  امل�شرفية  احل�����ش��اب��ات  وف��ت��ح 
عمليات  كافة  ت�شّرع  مي�شرة  وباآليات 
تفعيل فر�ص ال�شتثمار النوعية التي 
القت�شاد  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  ت��ت��وف��ر 
النا�شئة  اجل�����دي�����دة  وال����ق����ط����اع����ات 
معلومات  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا  وال����واع����دة. 
الدولة،  يف  ال�شتثمارية  البيئة  ع��ن 
اأعمال  ل���رواد  جن��اح  ق�ش�ص  وتعر�ص 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، حققوا  م���ن خم��ت��ل��ف 

اإجنازات نوعية انطالقاً من الإمارات 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة 
امل�شاريع  وتاأ�شي�ص  ال�شتثمار  لت�شهيل 

وتو�شيعها.

برنامج 10 × 10.
 ×  10 "برنامج  اإط�������الق  مت  ك���م���ا 
لتنمية  اقت�شادي  برنامج  وهو   ،"10
 10 ي�شتهدف  الدولة، حيث  �شادرات 
اأ�شواق عاملية، وي�شعى اإىل حتقيق زيادة 
ال�شادرات  يف   10% بقيمة  �شنوية 
الربنامج  وي�شتهدف  الأ���ش��واق.  لهذه 

اأ�شواقاً عاملية جديدة ونا�شئة.
وي���ع���م���ل ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى ال����رتوي����ج 
لل�شادرات املحلية يف الأ�شواق الع�شرة 
اآفاق  ف��ت��ح  ف��ي��ه  مل��ا  ي��رك��ز عليها،  ال��ت��ي 
الفر�ص  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  ل��ه��ا  ج���دي���دة 
توفرها  ال����ت����ي  ال�����واع�����دة  ال���ن���وع���ي���ة 

الأ�شواق اجلديدة.
يف هذا الإطار، قال معايل عبداهلل بن 
طوق املري وزير القت�شاد : "الإمارات 
الأخرية  الع�شر  ال�شنوات  يف  جنحت 
من  دره��م  مليار   451 ا�شتهداف  يف 
وا�شتقطاب  الأج���ن���ب���ي..  ال���ش��ت��ث��م��ار 
العام  ب��ح��ل��ول  دره�����م  م��ل��ي��ار   550
2030 لن ي�شكل حتدياً على الدولة 
يف  ا�شتثمارية  بيئة  اأف�شل  توفر  التي 

العامل".
وعن برنامج 10X10، قال معاليه: 
حتقيق  على  الربنامج  يعمل  "�شوف 
ال�شتثمار  يف   14% ب��ن�����ش��ب��ة  من���و 
الأج��ن��ب��ي ال��رتاك��م��ي امل��ب��ا���ش��ر اخلارج 
ال�شتثمار  ومن����و   ،2030 ب��ح��ل��ول 
للدول  امل����وج����ه  امل���ب���ا����ش���ر  الأج����ن����ب����ي 

امل�شتهدفة اإىل %24 يف 2030".

اتفاقيات اقت�ضادية عاملية.
"م�شاريع  ���ش��م��ن  الإع�������الن  مت  ك��م��ا 
"اللجنة  اإط�������الق  ع����ن  اخلم�شني" 
ال���ع���ل���ي���ا ل���ل�������ش���راك���ات الق���ت�������ش���ادي���ة 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  و�شيتم  العاملية"، 
مع  �شاملة  �شراكة  اتفاقيات   8 عقد 
حجم  ورف��ع  ا�شرتاتيجية،  اأ���ش��واق   8
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري احل����ايل م���ع هذه 
مليارا   257 يبلغ  وال����ذي  الأ����ش���واق 
���ش��ن��وي��اً، وت�شكل  م��ل��ي��ارا   40 مب��ق��دار 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   10%
من   26% فيها  ويعي�ص  ال��ع��امل،  يف 

�شكان العامل.
وق�������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي، وزي��ر دول��ة للتجارة 
�شبكة  ت��ط��وي��ر  ���ش��اأن  "من  اخل��ارج��ي��ة 
وال�شتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��راك��ات 
�شمان  العاملية  الأ���ش��واق  م��ع  للدولة 
العامل"،  مع  الإماراتية  التجارة  منو 
موؤكداً: "نحن واثقون من الإمكانات 
الإمارات  دول��ة  بني  للتعاون  الوا�شعة 
وه���ذه ال���دول خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة، 

التجاري،  ال��ت��ب��ادل  تعزيز  يف  ودوره���ا 
امل�شرتكة،  ال�شتثمارات  حجم  وزي��ادة 
ودع���م الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي ع��ل��ى كافة 

الأ�شعدة".

االإق���ام���ة اخل�����ض��راء واالإق��ام��ة 
احلّرة.

"م�شاريع  و�شمن احلزمة الأوىل من 
الك�شف عنها، مت  اخلم�شني" التي مت 
 Green "اعتماد "الإقامة اخل�شراء
وه��و ن��ظ��ام اإق��ام��ة ج��دي��د يف   ،Visa
دولة الإمارات يف�شل ت�شريح الإقامة 
ع���ن ت�����ش��ري��ح ال���ع���م���ل، ب��ح��ي��ث تكون 
امل��وظ��ف ولي�شت  ذات��ي��ة على  الإق��ام��ة 
اأ�شحاب  ت�����ش��ت��ه��دف  ال�����ش��رك��ة،  ع��ل��ى 
ورواد  وامل�شتثمرين  العليا،  امل��ه��ارات 
واخلريجني.  الطلبة  واأوائل  الأعمال 
المتيازات  م��ن  جمموعة  وتت�شمن 
اجل�����دي�����دة امل���خ���ت���ل���ف���ة ع����ن الإق����ام����ة 
"الإقامة  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا  ال���ع���ادي���ة. 
 ،Freelancers Visa احلرة" 
امل�شتوى  على  نوعها  الأوىل من  وهي 
للعاملني  وخم�����ش�����ش��ة  الحت���������ادي، 
/ اخل��ا���ص  حل�شابهم  م�شتقل  ب�شكل 

جانب  اإىل   ،/Freelancers
اإدخ�����ال حت��دي��ث��ات وام��ت��ي��ازات اأخرى 

اإ�شافية لنظام الإقامة يف الدولة.
حول نظام الإقامة اجلديد، قال معايل 
الزيودي:  اأح��م��د  ب��ن  ث���اين  ال��دك��ت��ور 
خطوة  الإق��ام��ة  نظام  هيكلة  "اإعادة 
ا�شتقطاب  متقدمة نحو تعزيز جهود 
وت�شهيل  واملهارات،  الكفاءات  اأ�شحاب 

ممار�شة الأعمال لكافة الفئات".

قانون البيانات االإماراتي.
اأي�شاً،  اخلم�شني"  "م�شاريع  �شمن 
الأوىل  الإع��الم��ي��ة  الفعالية  ���ش��ه��دت 
للتعريف باحلزمة الأوىل من امل�شاريع 
الإع������الن ع���ن جمموعة  وامل����ب����ادرات، 
الرقمي،  بالقت�شاد  خا�شة  م��ب��ادرات 
الإماراتي"  البيانات  "قانون  �شملت 
وه�����و   ،UAE Data law
ق���ان���ون ج��دي��د مي��ن��ح الأف������راد حرية 
ال��ت��ح��ك��م يف ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��م بها 
ا�شتخدام وتخزين وم�شاركة بياناتهم 
ال�شخ�شية، ومبا يدعم احلفاظ على 
خ�����ش��و���ش��ي��ة الأف������راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
الدولة، ويحد من تربُّح بع�ص اجلهات 

من تداول هذه البيانات.

100 مربمج كل يوم.
مربمج   100" م���������ش����روع  وه����ن����اك 
 Coders  100 يوم"  ك��������ل 
ي�شتهدف  ال�����ذي   ،Everyday
�شهرياً  م����ربم����ج   3000 اإ�����ش����اف����ة 
الوطني  القت�شاد  يف  العاملة  للقوى 
ل��ل��دول��ة، ع���ن ط��ري��ق م��ن��ح جمموعة 
من الت�شهيالت واحلوافز ل�شتقطاب 

هذه املواهب، وت�شهيل تاأ�شي�ص �شركات 
الربجمة يف الدولة و�شوًل اإىل 100 
ومن  �شهرا،   12 خ��الل  األ��ف مربمج 
الت�شهيالت  م����ن  جم���م���وع���ة  خ�����الل 
املواهب  ه���ذه  ل�شتقطاب  واحل���واف���ز 
ال�شركات  تاأ�شي�ص  وت�شهيل  ل��ل��دول��ة، 

اخلا�شة بالربجمة يف الإمارات.

ال���ع���امل���ي���ة   PyCon ق���م���ة 
للربجمة.

ومن املبادرات احليوية التي اأُعلن عنها 
�شمن "م�شاريع اخلم�شني" عقد "قمة 
وهي  للربجمة"،  العاملية   PyCon
يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الأك���رب  القمة 
الرقمي،  والقت�شاد  الربجمة  جمال 
ب���ه���دف ت��ط��وي��ر امل����واه����ب واخل�����ربات 
وامل�������ش���اري���ع امل��ب��ت��ك��رة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
و�شل  واإن�شاء حلقة  الربجمة،  جمال 
ب���ني جم��ت��م��ع امل���ربجم���ني واجل���ه���ات 
والأكادميية،  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
من  ال��ث��اين  الن�شف  يف  ُت��ع��ق��د  بحيث 

.2022
واملخت�شني  اخل��رباء  القمة  و�شتجمع 
العامل،  دول  ج��م��ي��ع  م���ن  وامل��ه��ت��م��ني 
واأه���م  اأح����دث  جل�شاتها  وت�����ش��ت��ع��ر���ص 
ال���ربجم���ة  امل�������ش���ت���ج���دات يف جم������ال 
دورات  ت�شم  كما  الرقمي،  والقت�شاد 

تعليمية، وجل�شات تدريبية خمتلفة.
وعن املبادرات املعنية بتطوير منظومة 
القت�شاد الرقمي ورفدها يف الدولة، 
العلماء  �شلطان  بن  عمر  معايل  ق��ال 
ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق����ت���������ش����اد 
امل���ب���ادرات  "تهدف  ب��ع��د:  ع���ن  ال��ع��م��ل 
اجلديدة اخلا�شة بالقت�شاد الرقمي 
نوعية  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل 
ومتويالت جريئة يف فر�ص اقت�شادية 
جديدة قائمة على تطبيقات التحول 
ال�شطناعي  وال������ذك������اء  ال����رق����م����ي 
التي  والنا�شئة  ال�شاعدة  والتقنيات 
الذكية  امل�شتقبل  جم��ت��م��ع��ات  ت�����ش��وغ 
لالقت�شاد  ����ش���ي���ك���ون  ..ب����ال����ت����اأك����ي����د، 
ال��رق��م��ي وال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي دور 
الدولة  لدعم جهود  رئي�ص وحم��وري 
يف التحول اإىل القت�شاد املعريف الذي 
يركز على قطاعات ذات قيمة م�شافة 

عالية".

م�ضاريع اخلم�ضني.
حزمة  اخلم�شني"  "م�شاريع  وت��ع��د 
ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  م��ن  �شخمة 
التاأ�شي�ص  اإىل  تهدف  والتي  الوطنية، 
ال��ن��م��و الداخلي  مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن 
مكانتها  وتر�شيخ  للدولة،  واخلارجي 
جميع  يف  وال����ع����امل����ي����ة  الإق����ل����ي����م����ي����ة 
ال���ق���ط���اع���ات وال���ع���م���ل ع��ل��ى الرت���ق���اء 
بتناف�شية الإن�شان على اأر�ص الإمارات 

و�شوًل اإىل اأف�شل املراتب عاملياً.
اخلم�شني"  "م�شاريع  وت����غ����ط����ي 
ع����������دداً م�����ن ال����ق����ط����اع����ات احل���ي���وي���ة 
والتنمية  والتعليم،  ال�شحة،  ت�شمل 
والبيئة،  والق��ت�����ش��اد،  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
والإ�شكان، وال�شياحة، وريادة الأعمال، 
والقيم  وامل������ه������ارات،  وال����ش���ت���ث���م���ار، 
واملجتمع،  وال���ث���ق���اف���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
والريا�شة، وال�شباب، والأمن الغذائي 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���ع���ل���وم 

وغريها.
و�شوف ت�شاهم هذه امل�شاريع يف حتقيق 
الوطني،  ل��الق��ت�����ش��اد  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زات 
وال����ذي ي��ع��د اأول���وي���ة وط��ن��ي��ة ق�شوى 
والعامل  الإم��������ارات،  دول����ة  حل��ك��وم��ة 
الكرمية  ل�����ش��م��ان احل��ي��اة  الأ���ش��ا���ش��ي 
حيث  ال��ق��ادم��ة،  ول��الأج��ي��ال  ل�شعبها 
ت�����ش��ت��ه��دف ك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع من 
مواطنني ومقيمني، والقطاعني العام 
واخلا�ص، ومبا يدعم م�شتهدفات عام 
الدولة  م�شتقبل  ر���ش��م  يف  اخلم�شني 

للخم�شني عاماً املقبلة.

حكومة دولة الإمارات تعلن عن تخ�شي�ص 5 مليارات درهم لدعم م�شاريع ال�شباب و 5 مليارات درهم لدعم تطوير القطاع ال�شناعي نحو التقنيات احلديثة
• احلزمة االأوىل من م�ضاريع اخلم�ضني ت�ضمل منظومة جديدة لالإقامة يف الدولة واتفاقيات �ضراكة مع اأهم االأ�ضواق العاملية 

بتوجيه 42 % من م�ضرتيات اجلهات  الدولة  م�ضتوى  على  امل�ضافة  الوطنية  القيمة  برنامج  عن  • االإعالن 
االحتادية وال�ضركات الكربى نحو املنتج الوطني.. لت�ضل من 33 مليارا اإىل 55 مليار درهم خالل 4 �ضنوات

درهم لدعم امل�ضاريع االإماراتية ال�ضابة مليارات   5 لتخ�ضي�س   Project 5Bn م�ضروع  عن  • االإعالن 
مليارات درهم لدعم التحول نحو الثورة ال�ضناعية خالل 5 �ضنوات  5 بتمويل   Tech Drive • اإطالق 

• اإطالق INVEST.ae.. البوابة اال�ضتثمارية املوحدة للدولة التي جتمع االإمارات املحلية و14 جهة اقت�ضادية.. وتعر�س الفر�س اال�ضتثمارية املتاحة يف الدولة
• االإعالن عن م�ضروع »100 مربمج كل يوم« ل�ضم 100 مربمج يوميًا للقوة العاملة يف دولة االإمارات و�ضواًل اإىل 100 األف مربمج خالل 12 �ضهرًا
• االإعالن عن نظام »االإقامة اخل�ضراء« التي تف�ضل ت�ضريح االإقامة عن ت�ضريح العمل لتكون االإقامة ذاتية, وتت�ضمن امتيازات جديدة خمتلفة عن االإقامة العادية
• االإعالن عن »االإقامة احلرة«.. االأوىل من نوعها على امل�ضتوى االحتادي, وخم�ض�ضة للعاملني ب�ضكل م�ضتقل حل�ضابهم اخلا�س
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اأخبـار الإمـارات

بلحيف النعيمي: وثيقة مبادئ اخلم�شني تعزز  بناء 
مئوية من التميز والريادة الإماراتية

�شهيل املزروعي: امل�شروعات اجلديدة متثل انطلقة نوعية نحو الريادة العاملية

ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ص  الوالد 
-، ودعم  ث���راه  زاي���د -ط��ي��ب اهلل 
وتوجيهات القيادة الر�شيدة على 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
الإمارات ل متلك ترف الوقت ولن 
لت�شنع  العاملية  ال��ظ��روف  تنتظر 
بنف�شها".  �شت�شنعه  بل  م�شتقبلها 
اإىل  املزروعي  �شهيل  واأ�شار معايل 
اجلديدة  للم�شروعات  �شيكون  اأنه 
والت�شريعات  القوانني  جانب  اإىل 
قدمتها  ال����ت����ي  وال���ت�������ش���ه���ي���الت 

•• اأبوظبي -وام: 

عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ق�����ال 
التغري  ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر  ب��ل��ح��ي��ف 
عن  الإع��الن  اإن  والبيئة  املناخي 
وثيقة مبادئ اخلم�شني مببادئها 
الروؤية  الع�شرة يوؤكد على حكمة 
ال�شت�شرافية للم�شتقبل لقيادتنا 
التزام  ع��رب  وحر�شها  الر�شيدة، 
بهذه  امل��ج��ت��م��ع  م���ك���ون���ات  ك���اف���ة 
املبادئ على اإيجاد م�شتقبل اأف�شل 
واملقبلة."  احل���ال���ي���ة  ل���الأج���ي���ال 
على  الإم�����ارات  دول���ة  واأ�شاف:" 
املا�شية  اخلم�شة  ال��ع��ق��ود  م���دى 
ع���م���ل���ت ب���ف�������ش���ل ن����ه����ج وغ����ر�����ص 

بناء تطور ومنو ومتا�شك حقيقي 
تناف�شيتها  ت��ع��زي��ز  يف  ���ش��اه��م  م��ا 
عاملياً يف خمتلف املجالت، والأن 
ت�شع  التي  الع�شرة  املبادئ  وعرب 
تقوية الحتاد، وتعزيز القت�شاد، 
وال�شتثمار يف الإن�شان، والت�شامح 
وال�������ش���ل���م وال���ع���م���ل الإن���������ش����اين، 
�شن�شمن  ال���ت���ق���ن���ي،  وال����ت����ف����وق 
اخلم�شني  م�������ش���رية  م���وا����ش���ل���ة 
متيزاً  اأك���رث  مب�شتقبل  امل��ا���ش��ي��ة، 
ت�شهد  مئوية  اإىل  لن�شل  ومن���اًء، 
وتوؤكد على متيز وريادة النموذج 
معاليه  واأ������ش�����ار  الإماراتي." 
ال����ذي  ال����دائ����م  ال����دع����م  ان  اإىل 
وف��رت��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة خالل 

وتوجيهاتها  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ع��ق��ود 
عزز  للم�شتقبل،  وا���ش��ت�����ش��راف��ه��ا 
قدرات مكونات املجتمع كافة من 
جهات حكومية وموؤ�ش�شات قطاع 
خ��ا���ص وح��ت��ى الأف�������راد، واأوج����د 
منظومة متكاملة من بنى حتتية 
وث��ق��اف��ة وف���ك���ر و���ش��ل��وك��ي��ات من 
دورها امل�شاهمة بقوة يف متكينهم 
الع�شرة  ب���امل���ب���ادئ  الل����ت����زام  م���ن 
للخم�شني املقبلة وحتقيقها على 

اأكمل وجه.
وثيقة  م��ب��ادئ  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واك���د 
فعال  ب�شكل  �شت�شمن  اخلم�شني 
لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  اإيجاد 

احلالية واملقبلة.

•• دبي -وام:

ت���ق���دم م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
ف�������رج ف�����ار������ص امل�������زروع�������ي وزي�����ر 
التحتية بالتهنئة  الطاقة والبنية 
مبنا�شبة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
امل�شاريع  دورة جديدة من  اإط��الق 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
متثل خطوة متقدمة نحو حتقيق 
ال�شتدامة القت�شادية يف خمتلف 

القطاعات احليوية.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة " 
اإن امل�����ش��روع��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي مت 
دف��ع��ة قوية  الإع����الن عنها مت��ث��ل 
الريادة  ن��ح��و  ن��وع��ي��ة  وان��ط��الق��ة 
ال��ع��امل��ي��ة وت���ع���زز م���ن الإجن�������ازات 
ال��ف��ارق��ة ���ش��وب اخل��م�����ش��ني عاماً 
نحو  وامل���������ش����ي ح���ث���ي���ث���اً  امل���ق���ب���ل���ة 
كما   2071 امل��ئ��وي��ة  م�شتهدفات 
التي  التنموية  التجربة  �شتدعم 
�شواها  عماً  الإم����ارات  بها  متيزت 
يف وقت ق�شري من عمر ال�شعوب، 
الأم�����ر ال����ذي ن����راه ج��ل��ي��اً يف قول 

وت��ق��دم��ه��ا ح��ك��وم��ة الإم������ارات دور 
اأهم  اإح��دى  يف حتويل الدولة اإىل 
واأ�شحاب  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وج���ه���ات 
العامل  ح�����ول  الأم����������وال  روؤو���������ص 
�شتى  يف  تناف�شيتها  ���ش��ي��دع��م  م���ا 
املرتبطة  تلك  �شيما  ل  امل��ج��الت 
بالقت�شاد الأخ�شر امل�شتدام الذي 
ُيعد �شمانة حقيقية مل�شتقبل اأكرث 
اإ�شراقاً لالأجيال القادمة واإن تلك 
ثمرة  متثل  الطموحة  امل�شروعات 
روؤي�����ة ���ش��دي��دة ل��ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة ل 

تعرف امل�شتحيل.
ع��ن هذه  الإع����الن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال���وط���ن���ي���ة يف ه���ذا  امل���������ش����روع����ات 
التوقيت وق��ب��ل ف��رتة وج��ي��زة من 
العاملي  احل��دث  فعاليات  ان��ط��الق 
ظل  يف   2020 اإك�����ش��ب��و  الأب�������رز 
مير  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
ب��ه��ا ال��ع��امل اأج��م��ع ج����راء جائحة 
م���دل���ولت  ل����ه   "19 "كوفيد- 
الإم����������ارات  اأن  اأب������رزه������ا  ك����ث����رية 
التنمية  م���������ش����رية  يف  م���ا����ش���ي���ة 
اإىل  التحديات  بتحويل  ال�شاملة 

للتوجهات  داع��م��ة  حقيقة  ف��ر���ص 
الوطنية،  وامل�شتهدفات  امل�شتقبلية 
احلقيقي  ال���ه���دف  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
املجتمع  خدمة  امل�شاريع  تلك  من 
الداعمة  البيئات  اأف�شل  وت��وف��ري 
للتنمية عالوة على ما متثله من 
ف���ر����ص جديدة  ت���وف���ري  يف  ق��ّي��م��ة 
وم�شارات متنوعة لال�شتثمار مبا 
القت�شادات  على  بالفائدة  يعود 
ال��وط��ن��ي��ة وب���ال���ت���ايل ال��ن��ف��ع على 

الوطن واملواطن .
دول����ة  يف  " ن�������ش���ت���ه���دف   : وق�������ال 
املبني  امل�شتقبلي  العمل  الإم���ارات 
ل�شتدامة  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف 
امل�شتدامة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال����داع����م����ة 
ومتكني وتطوير الكوادر الوطنية 
الإجن����ازات  ملوا�شلة  وت�شجيعيها 
ال���ط���م���وح���ة ال���ت���ي ب���داأت���ه���ا دول����ة 
لقيام  الأول  ال��ي��وم  منذ  الإم����ارات 
الحتاد على يد املوؤ�ش�ص املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " 

طيب اهلل ثراه " .

•• عجمان -وام:

البلدية والتخطيط بعجمان م�شودة اخلريطة  دائرة  ا�شتعر�شت 
ال�شرتاتيجية للدائرة 2022-2030 والتي اعتمدت يف بلورتها 
ال�شابقة ومواكبتها  على تقييم مكونات اخلريطة الإ�شرتاتيجية 
احلالية  العاملية  والتغريات  والوطنية  الحت��ادي��ة  التوجهات  مع 
وامل�شتقبلية لتحقيق التنمية امل�شتدامة وال�شاملة واإ�شعاد كل فئات 
و�شرائح املجتمع ودفع عجلة التطور والزدهار وال�شتثمار. واأكد 
�شعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط 
من  وع��دد  التنفيذيون  امل���دراء  ح�شره  اجتماع  خ��الل   - بعجمان 
ت�شعى  الدائرة  اأن   - بالدائرة  ال�شرتاتيجية  بتطوير  املخت�شني 
التح�شني  واإح��داث  الدائم  التطوير  لتحقيق  ودوؤوب  دائ��م  ب�شكل 

وال��ت��غ��ي��ري امل��ن��ا���ش��ب وال�����ذي ي���ت���الءم م���ع ال��ت��وج��ه��ات احلكومية 
والتغيريات املت�شارعة وياأخذ بعني العتبار الدرو�ص امل�شتفادة من 
عملت  بالدائرة  املوؤهلة  الكفاءات  اأن  مو�شحا  ال�شابقة،  اخلطط 
على ر�شد جملة من الأفكار التطويرية والتي ولدت عرب العديد 

من مراحل وخطوات التحليل والطالع على اأف�شل املمار�شات.
ولفت النعيمي اإىل اأن تطوير الإ�شرتاتيجية اعتمد على موائمة 
ومناق�شة التوجهات الوطنية وامل�شتقبلية وحتليل اأبرز خمرجات 
على  لالطالع  بالإ�شافة   2030 ع��ام  حتى  امل�شتقبلية  الإدارات 
العديد من الدرا�شات والتقارير يف جمالت تطوير الإ�شرتاتيجية 
واملنهجيات الإ�شرتاتيجية وعقد الجتماعات املتتالية مع ال�شركاء 
امل�شاريع  تنفيذ  و���ش��م��ان  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 

واملوؤ�شرات املرتبطة".

وتخلل الجتماع تقدمي ال�شيناريوهات املقرتحة ل�شياغة الروؤية 
وامل�شاريع  واملبادرات  الإ�شرتاتيجية  والأه��داف  والقيم  والر�شالة 
واملتطلبات  املتتابعة  الأح��داث  مع  تن�شجم  والتي  الإ�شرتاتيجية، 
والح��ت��ي��اج��ات احل��ال��ي��ة، وت��رك��ز ع��ل��ى م��ع��رف��ة حم����اور امل�شتقبل 
وتغطيتها على الوجه املطلوب.   ونوه �شعادة عبد الرحمن النعيمي 
ب�شكل  تعمل  واأق�شامها  واإدارت��ه��ا  ال��دائ��رة  قطاعات  جميع  اأن  اإىل 
متكامل ومتناغم لتحقيق التنمية امل�شتدامة وال�شاملة واإ�شعاد كل 
فئات و�شرائح املجتمع ودفع عجلة التطور والزدهار وال�شتثمار 
وحتويل الأفكار مل�شاريع اإيجابية يلم�ص اأثرها كل فرد يف املجتمع، 
مو�شحا اأن تطوير البنية التحتية واحلفاظ على �شحة و�شالمة 
املجتمع وحماية البيئة هي ركائز عملنا واأهدافنا الدائمة ون�شعى 

بال توقف للعمل على التطوير ال�شامل ".

بلدية عجمان ت�شتعر�ص اخلريطة ال�شرتاتيجية 2030-2022 

عادية وخ�ضراء وذهبية 

الإمارات تعلن عن م�شار جديد ومنظومة متكاملة للإقامات يف الدولة

ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  اأه����������داف   5
امل�ضتحدثة.

الرئي�شية،  الأه������داف  وت��ت��ل��خ�����ص 
ملنظومة الإقامة اجلديدة، بخم�شة 
مكانة  ت���ك���ري�������ص  وه�����ي  اأه����������داف، 
املثلى  الوجهة  باعتبارها  ال��دول��ة 
للعمل وال�شتثمار وريادة الأعمال 
وا�شتقطاب  واحل����ي����اة،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
من  والكفاءات  امل��واه��ب  وا�شتبقاء 
وتوفري  ال����دول����ة،  وخ������ارج  داخ�����ل 
منظومة اإقامة وا�شحة ومرتابطة 
و�شهلة الإج��راءات، ورفع تناف�شية 
وت�شهيل  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  وم����رون����ة 
انتقال اأ�شحاب الكفاءات واملهارات 
ومواكبة  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
وتعزيز  اجل��دي��دة،  العمل  اأمن���اط 
والأمان  بال�شتقرار  املقيم  �شعور 
م�شرية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����ش��اه��م��ة 
تتكامل  الأه���داف  وه��ذه  التنمية، 

خم�ش�شة  وه��������ي  الحت���������������ادي، 
للعاملني ب�شكل م�شتقل حل�شابهم 
اخلا�ص / Freelancer/ دون 
ع���م���ل وعقد  ل��ت�����ش��ري��ح  احل����اج����ة 

توظيف.

حت�������ض���ي���ن���ات ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
واإجرائية متعددة.

اإ�شافة اإىل التح�شينات الت�شريعية 
الإقامة  ق��ان��ون  على  والإج��رائ��ي��ة 
وال���ت���ي م���ن اأب����رزه����ا مت���دي���د اإذن 
ل�شفرة  ل��زي��ارة مهمة عمل  دخ��ول 
 3 ب���دًل م��ن  اأ���ش��ه��ر   6 اإىل  طويلة 
اأ���ش��ه��ر، واإ���ش��اف��ة ال��وال��دي��ن �شمن 
اإقامة  ت�����ش��ري��ح   - امل��ق��ي��م  اإق���ام���ة 
بتمديد  وال�شماح   - الأ�شرة  اأف��راد 
اإقامة احلالت الإن�شانية اإىل �شنة 
اإ�شافية اأخرى لتمكني العائل من 
الدولة،  يف  وظيفة  على  احل�شول 

ا�شتحداث  الأجانب  واإقامة  دخول 
ف����ئ����ات ع���ل���ى م�������ش���ت���وى الإق�����ام�����ة 
امل�شتويات  اأ���ش��ح��اب  مثل  ال��ذات��ي��ة 
وامل�شتثمرين  العليا  امل��ه��ارات  ذات 
الطلبة  واأوائ�������ل  الأع����م����ال  ورواد 
اإقامة  وا���ش��ت��ح��داث  واخل��ري��ج��ني، 
ال��ع��م��ل امل�����ش��ت��ق��ل وي�����ش��ت��ف��ي��د منها 
العاملون ب�شكل م�شتقل حل�شابهم 
الدولة  وداخ��ل  اخلا�ص من خ��ارج 
اجلديدة  الق��ت�����ش��اد  جم����الت  يف 
والبلوك  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ك��ال��ذك��اء 
امل�شتقبلية  والتكنولوجيا  ت�شني 
وال����ع����م����الت ال���رق���م���ي���ة وغ���ريه���ا 
الأه����م����ي����ة،  ذات  امل������ج������الت  م�����ن 
الإقامة  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  مت  ف��ي��م��ا 
والروؤ�شاء  امل��دراء  لي�شمل  الذهبية 
التنفيذيني واملتخ�ش�شني يف العلوم 
والتعليم  وال�����ش��ح��ة  وال��ه��ن��د���ش��ة 
والتكنولوجيا  الأع����م����ال  واإدارة 

الإقامة  ت�����ش��ري��ح  ف�����ش��ل  خ��الل��ه��ا 
وي�شتهدف   . العمل  ت�شريح  ع��ن 
النظام اأ�شحاب الكفاءات واملهارات 
العليا من حملة البكالوريو�ص وما 
امل�شتثمرين  ي�شتهدف  كما  ف���وق، 
الطلبة  واأوائ������ل  الأع���م���ال  ورواد 
جمموعة  ويت�شمن  واخلريجني. 
املختلفة  المتيازات اجلديدة  من 
متديد  مثل  العادية  الإق��ام��ة  عن 
م���دة اإق���ام���ة الأب���ن���اء ع��ل��ى ذويهم 
ح��ت��ى 25 ���ش��ن��ة وم���ن���ح الإق���ام���ة 
 180 –  90 ومهلة  ل��ل��وال��دي��ن، 
يوماً عند انتهاء الإقامة بدل من 

يوماً.  30

االإقامة احلرة.
الإقامة  ن��ظ��ام  ا�شتحداث  مت  كما 
 Freelancers Visa احلرة
امل�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل   ،

معاً يف ظل منظومة فاعلة وعملية 
ومفيدة.

وت���ت���ط���اب���ق ه������ذه الأه�����������داف من 
امل�شاريع  غ���اي���ات  م���ع  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�شمها "م�شاريع اخلم�شني" التي 
الدولة  الأنظار على مكانة  ت�شلط 
فيها،  احلياتية  واملزايا  العامل،  يف 
اأي�شا  وباعتبارها  العي�ص،  وج��ودة 
والناجحني  ل��ل��م��وه��وب��ني  م��وق��ع��ا 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن ال��ب��اح��ث��ني ع��ن املزيد 
من التفوق والنجاح، يف ظل وجود 
تعزز  وت�شريعية  قانونية  منظومة 
اقت�شادية  وب���ي���ئ���ة  دوره��������م،  م����ن 
قيمة  من  تزيد  وحيوية،  مزدهرة 

ال�شتثمارات واأرباحها.

حتديثات وفئات جديدة.
ومن اأبرز التحديثات على منظومة 

ورفع �شن الأبناء امل�شمولني �شمن 
اإقامة ذويهم من 18 عاما اإىل 25 
الزمنية  ال��ف��رتة  ومت��دي��د  ع��ام��ا، 
حالة  يف  الدولة  ملغادرة  الإلزامية 
فقدان الوظيفة اأو التقاعد لفرتة 
وتعد هذه  يوما،   180 اإىل   90
نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
العامل،  دول  م�شتوى  ع��ل��ى  ح��ت��ى 
ب�شكل  ك��ث��رية،  فئات  م��ع  وتتعامل 
اإيجابي، كما هو نهج دولة الإمارات 

العربية املتحدة دائماً.

منظومة متكاملة لالإقامات.
ي�شبح  التعديالت،  ه��ذه  وبف�شل 
منظومة  الإم��������ارات  دول�����ة  ل����دى 
على  ن����وع����ه����ا  م�����ن  الأوىل  ه�����ي 
ت��ت��م��ي��ز مب�شار  ال���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
العادية  ي�شمل  لالإقامات  متكامل 

واخل�شراء والذهبية.

•• اأبوظبي -وام:

الإم�����������ارات �شمن  دول������ة  اأع���ل���ن���ت 
م�شار  اخلم�شني"..عن  "م�شاريع 
ج���دي���د وم��ت��ك��ام��ل ل���الإق���ام���ات يف 
ال���دول���ة ���ش��م��ن ال��ت��ح��دي��ث��ات على 
ق���ان���ون الإق����ام����ة، م���ع ح��زم��ة من 
تواكب  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة  الإج��������راءات 
توجهات الدولة للمرحلة القادمة 
وتعزز من مكانتها كعا�شمة عاملية 
ل��ل��م��ه��ارات واأ����ش���ح���اب اخل�����ربات، 
والإقامة يف  للعي�ص  واأف�شل مكان 

العامل.
وت�شمنت التحديثات نظام الإقامة 
ت�شريح  ت��ف�����ش��ل  ال��ت��ي  اخل�����ش��راء 
العمل،  ت�������ش���ري���ح  ع����ن  الإق�����ام�����ة 
الفرد  على  ذات��ي��ة  الإق��ام��ة  لتكون 
ال�شركة،  على  ولي�شت  امل��وظ��ف  اأو 
وت�شتهدف اأ�شحاب املهارات العليا، 
الأع����م����ال  ورواد  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
واأوائ����������ل ال���ط���ل���ب���ة واخل���ري���ج���ني، 
احل���رة  الإق����ام����ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
للعاملني  واملخ�ش�شة  الحت����ادي، 
اخلا�ص،  حل�شابهم  م�شتقل  ب�شكل 
وامتيازات  حت��دي��ث��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الإق��ام��ة يف  لنظام  اإ�شافية  اأخ��رى 

الدولة.

االإقامة اخل�ضراء.
الإقامة  "نظام  ا�شتحداث  وي�شكل 
 Green Visa"اخل�شراء
الإقامة  ن��ظ��ام  يف  ج���ذري���اً  ت��غ��ي��رياً 
ذاتية  اإق���ام���ة  وه���ي  الإم��������ارات،  يف 
ع��ل��ى ال��ف��رد اأو امل��وظ��ف وي��ت��م من 

وغ���ريه���ا م���ن امل����ج����الت واإج������راء 
التح�شينات الالزمة على �شوابط 
الإقامة  على  احل�����ش��ول  و���ش��روط 
الذهبية مبا ي�شمن توفري اأف�شل 

بيئة حتفيزية للموهوبني.

ت�ضهيالت جديدة.
م�شاراً  اجلديدة،  املنظومة  وتوفر 
م���ت���ك���ام���ال، ل���رح���ل���ة امل���ق���ي���م���ني يف 
ال����دول����ة م����ن اأ����ش���ح���اب امل����ه����ارات 
وامل�شتثمرين  واملتخ�ش�شة  العليا 
والنوابغ  والعلماء،  الأعمال  ورواد 
الطلبة  واأوائ������ل   ، امل��وه��وب��ني  م��ن 
واخل���ري���ج���ني ب����داي����ة م����ن دخ����ول 
احل�شول  اإىل  وو�����ش����وًل  ال���دول���ة 

املي�ّشر على الإقامة الذهبية.
الذهبية،  الإق��ام��ة  م��ن  وي�شتفيد 
اإىل  اإ������ش�����اف�����ة  م�����ت�����ع�����ددة،  ف����ئ����ات 
�شعيد  على  ال��ك��ب��رية  الت�شهيالت 
تاأ�شريات الزيارة، بهدف ال�شياحة، 
اأو  ال��زي��ارة،  لغايات  اأو  ال��ع��الج،  اأو 
طابع  ذات  م��ه��م��ة،  تنفيذ  ح���ال  يف 
طبي،  اأو  ع��ل��م��ي،  اأو  اق���ت�������ش���ادي، 
امل����ج����الت،  م����ن  جم�����ال  اأي  يف  اأو 
اأي�شا  ت��ع��د  ال����زي����ارة  وت����اأ�����ش����ريات 
م���دخ���اًل ل���الإق���ام���ة ال���ذه���ب���ي���ة، اأو 
ت�شاعد  الإقامة، كونها  اأن��واع  بقية 
يف ا���ش��ت��ك�����ش��اف ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��ي�����ص يف 
مبعايريه  وم�����ش��ت��واه��ا  الإم�������ارات، 
املرتفعة والعاملية، اإ�شافة اإىل توفر 
وامل�شتثمرين  للموهوبني  الفر�ص 
واملبدعني، الذين �شيجدون خالل 
ل���الإم���ارات، تطابقا بني  زي��ارات��ه��م 
والواقع  العاملية،  الإم���ارات  �شمعة 

فيها على كل امل�شتويات.

االإقامة اخل�ضراء: ...
ت�شريح العمل تكون الإقامة ذاتية على الفرد اأو املوظف ولي�شت على ال�شركة  عن  الإقامة  ت�شريح  • تف�شل 

واأوائل الطلبة واخلريجني  الأعمال  ورواد  وامل�شتثمرين  العليا,  املهارات  اأ�شحاب  • ت�شتهدف 

االإقامة احلرة: 
 )Freelancers( الحتادي خم�ش�شة للعاملني ب�شكل م�شتقل حل�شابهم اخلا�ص امل�شتوى  على  نوعها  من  • الأوىل 

متكامل للإقامات يف الدولة: توفر املنظومة اجلديدة, م�شارًا متكامًل, لرحلة املقيمني يف الدولة بداية من دخول الدولة وو�شوًل اإىل احل�شول على الإقامة الذهبية  • م�شار 

�شفري الدولة لدى الوليات املتحدة لـ»وام«: اإك�شبو 2020 
يجمع العامل لبناء م�شتقبل اأكرث تفاوؤل و�شلما وازدهارا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل يو�شف مانع العتيبة �شفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية 
اأن معر�ص اإك�شبو 2020 دبي يعك�ص �شعي دولة الإمارات لبناء م�شتقبل اأكرث 
تفاوؤل و�شلما وازدهارا ينعم به العامل اأجمع فخالل هذا احلدث الدويل البارز 
اأهمية  على  نوؤكد  امل�شتقبل"  و�شنع  العقول  "توا�شل  �شعار  حتت  يعقد  ال��ذي 

التعاون وال�شراكة والعمل معا من اأجل غدا اأف�شل للب�شرية.
اإك�شبو  "وام" مبنا�شبة معر�ص  الإم��ارات  اأنباء  وقال معاليه - يف حوار لوكالة 
دبي الذي تنطلق اأعماله يف الأول من اأكتوبر املقبل - اإن دولة الإمارات   2020
اإ�شعاع ح�شاري وثقايف ومنارة لقيم  بف�شل روؤية قيادتها الر�شيدة باتت مركز 
قيمها  العاملي  احلدث  هذا  خالل  العامل  وت�شاطر  والندماج  والتنوع  الت�شامح 
العاملي ودوره يف  الإم��ارات لهذا احلدث  ا�شت�شافة دولة  اأهمية  واأفكارها. وعن 
حتفيز العمل الدويل اجلماعي .. اأكد معاليه اأنه �شرف وامتياز فريد من نوعه 
لدولة الإمارات اأن تكون اأول دولة عربية ت�شت�شيف معر�ص اإك�شبو الدويل الذي 
يتزامن مع الحتفالت باليوبيل الذهبي لالحتاد وياأتي تتويجا مل�شرية التقدم 
والجناز التي حققتها الدولة على مدار 50 عاما كما يعك�ص روؤيتنا اجلديدة 
وي�شجع  ال��ت��ن��وع  ويتبنى  بثقة  امل�شتقبل  ي�شت�شرف  تقدمي  ك��ن��م��وذج  ملنقطتنا 
ملواجهة  املتوا�شل  التعاون  ت�شجع  الإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليه  واأ�شاف  البتكار. 
التحديات الأكرث اإحلاحا وتعقيدا التي تواجه املجتمعات ومع بدء انفتاح العامل 
يف ظل جائحة "كوفيد - 19" اأ�شبحت احلاجة اإىل التعاون الآن اأكرب من اأي 
امل�شاركة  ه��ذه  لت�شهيل  املمكنة  امل�شاعدة  بتقدمي  ف��خ��ورون  ونحن  م�شى  وق��ت 
وا�شعة النطاق يف اإك�شبو 2020 دبي وباأن ن�شاطر العامل قيمنا واأفكارنا �شعيا 

لتحقيق م�شتقبل اأف�شل للجميع.
وقال اإن �شعار اإك�شبو "توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل" ي�شلط ال�شوء على مدى 
قوة التعاون وال�شراكة واأهميتهما ويتيح موقع هذا امللتقى العاملي وعلى مدار 
6 اأ�شهر من�شة للجميع من خمتلف اأنحاء العامل لاللتقاء والتعاون بطرق مل 

نتمكن من اتباعها خالل العام املا�شي ب�شبب تداعيات جائحة "كوفيد19-".
واأكد معايل يو�شف مانع العتيبة اأن اإك�شبو 2020 دبي �شيكون بال �شك حدثا 
اأوائل التجمعات الدولية واأكربها يف ظل اجلهود العاملية  اأحد  موؤثرا باعتباره 
عليها  يركز  التي  املو�شوعات  وتعك�ص  اجلائحة  تداعيات  من  للخروج  املبذولة 
واملتمثلة يف ال�شتدامة والتنقل والفر�ص بع�ص الأولويات امل�شتقبلية الرئي�شة 
ا�شتك�شاف  اإىل  املناخي  التغري  م�شاكل  ح��ل  يف  امل�شاهمة  م��ن  الإم����ارات  ل��دول��ة 
الف�شاء ومتكني ال�شباب ولذا �شيخ�ش�ص املعر�ص جناحا لكل مو�شوع من تلك 
املو�شوعات تعر�ص فيه التقنيات النا�شئة والأفكار املبتكرة يف هذه املجالت التي 

�شتوؤدي اإىل تغيري بيئي واجتماعي واقت�شادي دائم واإيجابي.
واأ�شاف اأن اإك�شبو 2020 دبي �شي�شاعد كذلك يف الرتكيز اأكرث على املجالت 
التي ميكن للبلدان والقادة والأفراد امل�شاهمة يف تنميتها وتطويرها بامل�شتقبل.

املحبة  م��ن  اأ�ش�ص  على  للب�شرية  جامعة  كمن�شة  العاملي  املعر�ص  دور  وح���ول 
التنوع  اإ�شعاع لقيم  الإم��ارات مركز  اإن دولة  .. قال معاليه  وال�شالم والتعاي�ص 
والت�شامح والندماج ويقيم على اأر�شها اأكرث من 200 جن�شية ونحن حري�شون 

على ال�شتمرار يف تعزيز هذه القيم مبجتمعنا ب�شكل يومي.
الكني�شة  بابا  فرن�شي�ص  البابا  قدا�شة  ا�شتقبلنا   2019 العام  يف  اأننا  واأ���ش��اف 
ل�شبه اجلزيرة  الإط���الق  زي���ارة على  اأول  وه��ي  الإم����ارات  دول��ة  الكاثوليكية يف 
زايد  �شخ�ص يف مدينة  األ��ف   180 اأم��ام  قدا�شا جماهرييا  اأق��ام  العربية حيث 
لالأوملبياد  عاملية  األعاب  دورة  اأول  اأبوظبي  ا�شت�شافت  ذاته  العام  ويف  الريا�شية 
اخلا�ص يف املنطقة جمعت 7500 ريا�شي و 20000 متطوع ون�شف مليون 
م�شاهد يف اأكرب حدث اإن�شاين وريا�شي ..موؤكدا اأن "اإك�شبو 2020 دبي" يبني 

على اإرث هذه الأح��داث ويعك�ص روؤي��ة الإم��ارات ال�شاملة للم�شتقبل من خالل 
والحرتام  التفاهم  وتعزيز  ثقافاتها  لعر�ص  م�شاركة  دول��ة   191 بني  اجلمع 

املتبادلني بني ال�شعوب.
ال�شباب  امل�شتقبل من  ق��ادة  اإع��داد  للمعر�ص يف  املهم  ال��دور  اإىل  واأ���ش��ار معاليه 
 .. القادمة  لالأجيال  م�شتدام  اإرث  وتر�شيخ  والب���داع  التميز  على  وحتفيزهم 
وقال : من قناعاتنا الدائمة يف دولة الإمارات اأن ال�شباب يلعبون دورا كبريا يف 
تنمية بلدنا وم�شتقبله وهذه الروؤية واللتزام بتمكني اجليل القادم جعلت دولة 

الإمارات مكانا جذابا لل�شباب من جميع اأنحاء املنطقة.
وذكر اأنه يف ا�شتبيان ال�شباب العربي لعام 2020 �شنف ال�شباب الإمارات العربية 
املتحدة على اأنها اأف�شل مكان للعي�ص ..معربا عن اأمله اأن تكون التجارب التي 
�شيخو�شها ال�شباب يف "اإك�شبو 2020 دبي" م�شدر اإلهام لهم ملوا�شلة الإبداع 

والبتكار واأن تتاح لهم فر�شة التعرف على ثقافات ودول خمتلفة.
وحول ق�شية التغري املناخي التي ت�شكل حمورا مهما يف اأعمال اإك�شبو 2020 
دبي .. قال معاليه اإن دولة الإم��ارات تدرك مدى احلاجة اإىل العمل من اأجل 
التغلب على الآثار ال�شلبية للتغري املناخي وقد قطعت اأ�شواطا كبرية يف تطوير 
تقنيات متقدمة للحد من النبعاثات الكربونية ال�شارة وحت�شني كفاءة م�شادر 

الطاقة وتعزيز العتماد على م�شادر الطاقة النظيفة واملتجددة.
واأو�شح اأن الدولة تتخذ اإجراءات �شارمة للتخفيف من اآثار تغري املناخ وكذلك 
ت�شجيع احللول امل�شتدامة املبتكرة ومن العنا�شر املهمة يف نهج دولة الإمارات 
يف هذا الإطار العمل مع �شركاء دوليني مثل الوليات املتحدة الأمريكية فقد 
كانت الإم��ارات واحدة من بني 40 دولة �شاركت يف قمة البيت الأبي�ص للقادة 
2021 وحينها مت الإع����الن ع��ن مبادرة  اأب��ري��ل  ال��ت��ي ع��ق��دت يف  امل��ن��اخ  ب�����ش��اأن 
ثنائية اإماراتية - اأمريكية بدعم من عدة دول اأخرى لت�شريع البتكار والبحث 
املناخ  بالنهو�ص بربامج معاجلة  الزراعة ونحن ملتزمون  والتطوير يف جمال 

العاملي و�شنظل �شريكا رئي�شا يف اجلهد الدويل للت�شدي لتغري املناخ.
واأ�شار معاليه اإىل اأن معر�ص اإك�شبو 2020 دبي �شيوفر من�شة عاملية لت�شليط 
ال�شوء على جميع الإجنازات التي حققتها الدولة على مدار 50 عاما وي�شلط 
رائ���دة يف  مكانة  الإم����ارات  فيها  التي حتتل  امل��ج��الت  م��ن  العديد  على  ال�شوء 

املنطقة من ال�شتدامة اإىل التطور التقني و�شول اإىل متكني املراأة.
التقدم  للتعرف عن قرب على حجم  الفر�شة  �شتتاح لهم  اإك�شبو  اإن زوار  وقال 
والرقي الذي و�شلت اإليه دولة الإمارات ف�شال عن الطالع على خطط الدولة 

وتطلعاتها يف اخلم�شني عاما املقبلة.
وبني اأن معر�ص اإك�شبو الدويل �شيكون اأحد اأكرث املعار�ص الدولية تنوعا على 
لتحقيق  امل�شرتك  والتعاون  املعريف  بالتبادل  كبريا  اهتماما  وي��ويل  الإط���الق 
م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة وهو الأمر الذي بات ملحا اليوم اأكرث من اأي 
وقتا م�شي. وقال معاليه : من املهم بالن�شبة لنا اأن نظهر للمجتمع الدويل اأن 
دولة الإمارات ت�شعى لبناء م�شتقبل اأكرث تفاوؤل و�شلما وازدهارا ينعم به اجلميع 
ويعد "اإك�شبو 2020 دبي" منوذجا ملهما يعك�ص م�شاعينا لبلوغ تلك الغايات 

النبيلة.
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإم��ارات  دولة  التجاري بني  التبادل  وعن حجم 
قال معايل   .. الثنائي  للتعاون  اأرح��ب  اآف��اق  ا�شتك�شاف  العاملي يف  املعر�ص  ودور 
فر�شتها  التي  امل�شبوق  غ��ري  التحديات  ال��رغ��م  على  اإن��ه  العتيبة  مانع  يو�شف 
جائحة كورونا وا�شلت دولة الإمارات والوليات املتحدة العمل عن كثب لتقوية 
العالقات القت�شادية الثنائية وتنويعها ففي العام 2020 جتاوز حجم التبادل 
التجاري بني بلدينا 17.8 مليار دولر وللعام الثاين ع�شر على التوايل كانت 
دولة الإمارات اأكرب �شوق لل�شادرات الأمريكية يف منطقة ال�شرق الأو�شط وهذا 

التعاون القت�شادي الوثيق يحقق الزدهار القت�شادي لبلدينا.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

�شبتمرب من  ال�شاد�ص من  ي�شادف 
اأربعني  ذكرى مرور   2021 العام 
ت���ويل ���ش��اح��ب ال�شمو  ع��ام��ا ع��ل��ى 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ص  ع�������ش���و 
الإمارة  يف  احلكم  مقاليد  عجمان 
���ش��م��وه وال�����ده ال�شيخ  ح��ي��ث خ��ل��ف 
را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي الذي 
حكم اإمارة عجمان ل� 54 عاما منذ 
عام 1928 اإىل اأن اختاره اهلل اإىل 
جواره عن 79 عاما يف الثامن من 
ذي القعدة 1401 هجرية املوافق 
 1981 ���ش��ب��ت��م��رب  ال�������ش���اد����ص م���ن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ي��ت��وىل 
احلكم  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 

اعتبارا من ذلك التاريخ.
ويعد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي واحدا من �شناع 
احتاد دولتنا وبناته املوؤ�ش�شني فقد 
���ش��ن��اع��ة احل�����دث منذ  ����ش���ارك يف 
ممثال  اأو  م��راف��ق��ا  الأوىل  ب��داي��ت��ه 
را���ش��د بن  ال�شيخ  ال��راح��ل  ل��وال��ده 
واإخال�ص  بجد  يعمل  وظ��ل  حميد 
م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز م�����ش��رية الحت���اد 

وتر�شيخ اأركانه.
اإم�����ارة ع��ج��م��ان يف عهده  و���ش��ه��دت 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ك���ربى  نه�شة 
على  ارتكزت  وامليادين  والقطاعات 
روؤية ثاقبة وعزمية قوية وتخطيط 
حم��ك��م ل��ب��ن��اء اإم�����ارة ع�����ش��ري��ة ومت 
حتديث الدوائر املحلية ومواكبتها 
وتعزيز  واملعلومات  الت�شال  لثورة 
من�شاتها الرقمية وربطها بالدوائر 
اخت�شا�شاتها  ح�����ش��ب  الإحت����ادي����ة 
واعتماد تلك الدوائر على ال�شباب 
املواطن املتعلم وا�شتحداث قوانني 
جديدة وتطوير واإ�شالح جمموعة 
م���ن ال��ق��وان��ني ال�����ش��اري��ة واإط����الق 
عجمان  يف  وم�������ش���اري���ع  م����ب����ادرات 

ت�شهم يف رخاء وبناء الإن�شان.

ال�ضورى
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  واإميانا 
باأهمية  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
ت�شريف  يف  ال�شورى  قواعد  اإر�شاء 
وامل�شاهمة  وامل�شاركة  احلكم  �شوؤون 
�شموه  اأ�شدر   .. الإم��ارة  يف تطوير 
املجل�ص  ب��اإن�����ش��اء  اأم��ريي��ا  مر�شوما 
اإم��ارة عجمان والذي  التنفيذي يف 
حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ع��ني 
رئي�شا  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ب�����ن حميد  اأح�����م�����د  وال�������ش���ي���خ  ل�����ه 
املجل�ص  ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب��ا  ال��ن��ع��ي��م��ي 

وعدد من الأع�شاء.
ويعقد املجل�ص منذ تاأ�شي�شه جل�شة 
���ش��ه��ري��ا ي��ن��اق�����ص خ��الل��ه��ا خمتلف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا 
والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��م الإم����ارة 
ومواطنيها حيث اتخذ العديد من 
جمملها  يف  تهدف  التي  ال��ق��رارات 
اإمارة عجمان وحتقيق  اإىل تطوير 

احلياة الكرمية للمواطنني.
وات�شمت جل�شات املجل�ص بال�شورى 
ترتكز  حيث  والتعاون  وال�شراحة 
مداولته على ما يطرحه الأع�شاء 
م����ن ق�����ش��اي��ا وم�����ا ي���ق���دم���ون���ه من 
جمال  يف  كل  ومقرتحات  م�شاريع 
الكثري  ن��وق�����ش��ت  وق���د  اخت�شا�شه 
وا�شعة  با�شتفا�شة  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
واأخ�شعت  ق��رارات عديدة  واأجيزت 
ق�شايا اأخرى للمزيد من الدرا�شة 

والتمحي�ص.

التعليم 
حاكم  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأوىل  وق���د 
بالتعليم  ك��ب��ريا  اهتماما  عجمان 
الأ�شا�شية  الركائز  اأه��م  اأح��د  كونه 
ل�����ش��ن��اع��ة اأج����ي����ال ج���دي���دة ق����ادرة 
وال�شري  العطاء  ال�شتمرار يف  على 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ت��ن��ت��ه��ج��ه الإم������������ارة حيث  ال�������ذي 
النمو  ذلك جليا من خالل  ات�شح 
�شهده  ال�����ذي  ال���وا����ش���ح  وال���ت���ط���ور 
اإذ  وال��ع��ايل  ال��ع��ام  التعليم  قطاعي 
جديدة  ج���ام���ع���ات  ا����ش���ت���ح���داث  مت 
تعزيز  مت  ك���م���ا  ع������دة  وم������دار�������ص 
التعليمية كافة بالكوادر  املوؤ�ش�شات 
وجتهيزها  الكفاءة  ذات  التعليمية 
التعليمية  والأدوات  ب��امل��خ��ت��ربات 
م�شايرتها  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي  ك���اف���ة 

لأحدث و�شائل التعليم بالعامل.
والآن توجد يف الإمارة العديد من 
جامعة  ومنها  واجلامعات  الكليات 
الطبية  اخلليج  وج��ام��ع��ة  عجمان 
والكلية  امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة  وك��ل��ي��ة 
الأ�شرية  وال��ع��ل��وم  ل��الأم  اجلامعية 
ال�شحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  وك��ل��ي��ة 
للقانون  الدولية  والكلية  عجمان 
واإدارة الأعمال فيما تدر�ص الإمارة 
م�����ش��روع��ات ج��دي��دة لإن�����ش��اء فروع 

جلامعات مرموقة اأخرى.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأط����ل����ق 
حميد بن را�شد النعيمي اأول جائزة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف 
العلم  الدولة خالل احتفالت يوم 
را�شد  وه��ي جائزة   1983 ع��ام  يف 
اإحياء  والعلوم  للثقافة  حميد  ب��ن 
ل��ذك��رى وال����ده امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
"رحمه  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
واأهله  اهلل" الذي كان حمبا للعلم 
وظلت جمعية اأم املوؤمنني بعجمان 

ت�شرف على تنظيم اجلائزة.
وت���ق���دي���را ل�����دور ���ش��م��وه ال���ري���ادي 
تاأ�شي�ص قاعدة  والفاعل يف  والبارز 
فقد  الإم������ارة  يف  ال���ع���ايل  للتعليم 
�شاير  ب����دف����ورد  ج���ام���ع���ة  م��ن��ح��ت��ه 
الدكتوراه  ����ش���ه���ادة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال����ق����ان����ون  ال����ف����خ����ري����ة يف جم�������ال 
اجلامعة  وت�����ش��رف��ت   2009 ع���ام 
مبنح  مباليزيا  العاملية  الإ�شالمية 
الفخرية  الدكتوراه  �شهادة  �شموه 
 2011 ال��ف��ل�����ش��ف��ة ع���ام  يف جم���ال 
ال�شيخ حمدان  وح�شل على جائزة 
بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 

املتميز عام 2011.

االقت�ضاد واال�ضتثمار  
واملبادرات  القوانني  �شاهمت  وق��د 
اإمارة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  والت�شهيالت 

املحليني  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ع��ج��م��ان 
مبا�شرة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  والأج�����ان�����ب 
حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
جعل  يف  ال���ن���ع���ي���م���ي  را�������ش������د  ب������ن 
ا�شتثمارية  ب��ي��ئ��ة  ع��ج��م��ان  اإم������ارة 
يف  العالية  ب��امل��رون��ة  تتمتع  مم��ي��زة 
الإج���راءات الإداري��ة لت�شبح حاليا 
من بني اأف�شل الإمارات امل�شتقطبة 
الأجنبية  ال���ش��ت��ث��م��ار  ل�����ش��رك��ات 

واملحلية.
و�شاركت منطقة عجمان احلرة يف 
تفعيل الن�شاط القت�شادي بالإمارة 
احليوي  دوره�������ا  ع���ل���ى  وح���اف���ظ���ت 
ال�شركات  ل���ك���ربى  ج���اذب���ة  ك��ب��ي��ئ��ة 
لت�شبح  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
ت��ر���ش��ي��خ �شمعة  لع��ب��ا حم��وري��ا يف 
ا�شتثمارية  كوجهة  عجمان  اإم���ارة 
كافة  ع���ل���ى  الأول  ال�����ط�����راز  م����ن 
الأ�شعدة وذلك بف�شل الت�شهيالت 
وموقعها  للم�شتثمرين  املمنوحة 
م��دخ��ل اخلليج  ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
ال�شناعة  مقومات  وتوفر  العربي 
ورخ�ص  الطاقة  م�شادر  و�شهولة 
الأي���������دي ال���ع���ام���ل���ة والإج�����������راءات 
املي�شرة لإقامة م�شروعات �شناعية 

على اأر�ص عجمان.
وجنحت منطقة عجمان احلرة يف 
املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  ا�شتقطاب 
و�شلت  وامل���������ش����ان����ع  وال���������ش����رك����ات 
 7445 م���ن  اأك����رث  اإىل  اأع����داده����ا 
موؤ�ش�شة و�شركة وم�شنعا يف الوقت 
م��ي��ن��اء عجمان  وي��ع��ت��رب  احل�����ايل. 
اإحدى الدعائم احلقيقية لقت�شاد 
معدات  اأح�������دث  وي�������ش���م  الإم���������ارة 
من  متكنه  التي  والتفريغ  املناولة 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  اإىل  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شفن  ح���رك���ة  ت���زاي���د  م���ع  ع��ل��ي��ه 
امليناء  ع���رب  ال���ت���ج���اري  وال���ت���ب���ادل 
ور���ش��ة ل�شيانة  اأك��رب  ال��ذي يحوي 
لتو�شعته  درا����ش���ة  وه��ن��اك  ال�����ش��ف��ن 
اأكرب  ي�شتقبل  واإن�شاء ميناء جديد 
احلركة  ل��زي��ادة  التجارية  ال�شفن 
امل�شتثمرين  وج���ذب  الق��ت�����ش��ادي��ة 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات الكربى.

نه�ضة عمرانية 
اإم������ارة ع��ج��م��ان يف عهد  و���ش��ه��دت 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
عمرانية  ط��ف��رة  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
ك����ب����رية واأط�����ل�����ق�����ت ال����ع����دي����د من 
مما  العمالقة  العقارية  امل�شاريع 
بارزا  الإم��ارة مناف�شا عقاريا  جعل 
بني الإم��ارات الأخ��رى ع��الوة على 
التحية  والبنى  اخل��دم��ات  تطوير 
اجل�شور  كاإن�شاء  للتنمية  الالزمة 
واإنارة  الطرق  وم�شاريع  اجلديدة 
ال�شوارع وخدمات ال�شرف ال�شحي 
واملو�شالت  امل�شرفية  واخل��دم��ات 

العامة والت�شالت وتطوير املباين 
احلكومية.

ال�ضياحة 
ك��م��ا ���ش��ه��دت اإم����ارة ع��ج��م��ان طفرة 
دفع  يف  كبريا  دورا  لعبت  �شياحية 
عجلة التنمية وتعزيز م�شرية منو 
حيث  القت�شادية  القطاعات  كافة 
�شاحرة  ب��ج��اذب��ي��ة  ع��ج��م��ان  تتمتع 
مرتامية  واأر�شية  خالبة  وطبيعة 
الأطراف تظهر جمالياتها احلديثة 
ب�����ش��ب��غ��ت��ه��ا امل���ح���ل���ي���ة وال����رتاث����ي����ة 

وطرازها املعماري احلديث.
واجتهاد  بجد  العمل  الآن  ويجري 
ك�شبا  تعد  �شياحية  م�شاريع  على 
جديدا ي�شاف اإىل �شجل اإجنازاتها 
يف ه���ذا ال��راف��د الق��ت�����ش��ادي املهم 
امل��واق��ع جاذبية  اأك��رث  كما اخ��ت��ارت 
اإن�شاء  يف  اخلا�شة  جتربتها  لتقدم 
الرتاثي  واحل����ي  ع��ج��م��ان  م��اري��ن��ا 
والرتاث  الفنون  فيه  ال��ذي متتزج 
الفنادق  ع��ل��ى  ع����الوة  والق��ت�����ش��اد 
واملتنزهات  واحل���دائ���ق  والأ����ش���واق 
والفعاليات  الأن�������ش���ط���ة  واإق����ام����ة 
لتلبية  واخل���دم���ي���ة  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
واملقيم  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��ائ��ح  ت��ط��ل��ع��ات 

والزائر.
ويختزل متحف عجمان - التحفة 
املغفور  اف��ت��ت��ح��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��م��اري��ة 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
 20 يف  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان 
ال��ي��وم ج����زءا من   -  1991 م��اي��و 
تاريخ هذه الإمارة وما تركه الآباء 
والأجداد وهو ما كان مدار اهتمام 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
مظهر  كل  لرعاية  النعيمي  را�شد 
ثقايف واإن�شاين لإبراز قيمة الإن�شان 

الإماراتي بروؤية نبيلة وم�شرفة.
املتحف  ه�����و  ع���ج���م���ان  وم���ت���ح���ف 
الرئي�شي يف الإمارة ويعود تاريخه 
اإىل القرن الثامن ع�شر .. وقد كان 
م��ق��را ل��ل��ح��اك��م ح��ت��ى ع���ام 1970 
ال�شرطة  ملقر  حتويله  مت  ثم  وم��ن 
ي�شبح  اأن  قبل   1979 ع��ام  حتى 

متحفا يف الأعوام الالحقة.

 القطاع ال�ضحي 
الإمارة  يف  ال�شحي  القطاع  و�شهد 
�شاحب  ع��ه��د  يف  ���ش��ري��ع��ا  ت���ط���ورا 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
ال��ن��ع��ي��م��ي ت��ت�����ش��ح م���الحم���ه على 
ال�شحية  اخل������دم������ات  م�������ش���ت���وى 
للمواطنني  امل���ت���اح���ة  وال���ط���ب���ي���ة 
واملقيمني كما وكيفا يف حني ت�شهد 
املوؤ�ش�شات ال�شحية القائمة تطورا 
ا�شتجابة  ون��وع��ي��ا  ك��م��ي��ا  وت��و���ش��ع��ا 
للحاجة املتنامية للخدمات الطبية 

يف الإمارة.

الالئق  ال�شكن  ت��وف��ري  جم��ال  ويف 
�شموه  م��ن  ومب��ك��رم��ة  للمواطنني 
.. نفذت الإمارة عددا من م�شاريع 
برامج  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الإ�����ش����ك����ان 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الإ����ش���ك���ان 
و�شجعت امل�شارف املحلية كم�شرف 

عجمان لتمويل تلك امل�شاريع.

 االأمن  
يوؤكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
توفري  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ش����د  ب����ن 
اأولويات  م��ق��دم��ة  يف  ي��اأت��ي  الأم����ن 
الركيزة  باعتباره  الر�شيدة  قيادتنا 
الأول  وامل�شجع  للحياة  الأ�شا�شية 
على ال�شتقرار والتنمية والنه�شة 
�شبيل  يف  جهدا  �شموه  ياألو  ومل   ..
ومقيم  مواطن  لكل  الأم��ن  توفري 
امل�شتمر  زائ���ر م��ن خ���الل دع��م��ه  و 
ل���الأج���ه���زة الأم���ن���ي���ة وت���وف���ري كل 
احتياجاتها وتهيئة البيئة املالئمة 

لأداء عملها.

بناء القدرات الوطنية  
ال�شمو  �����ش����اح����ب  وب����ت����وج����ي����ه����ات 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
التوطني  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  و���ش��ع��ت 
راأ�ص  على  الوطنية  القدرات  وبناء 
اأول��وي��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا ب��اع��ت��ب��ار اأن 
الأ�شا�ص  ه���ي  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يف ك�����ل ت����ق����دم ت���ن�������ش���ده الإم���������ارة 
الفاعلة  وال��ق��وة  احلقيقي  وال�شند 
املتعلمون  ي�شنعه  امل�شتقبل  وان 
وتوفيقه  اهلل  وبحمد  وامل��ب��دع��ون، 
اليوم  �شبابنا  ي��ت��وىل  �شموه  ودع���م 
القطاع  م��راف��ق  يف  ال��ع��م��ل  ت�شيري 
الذي  املك�شب  وه��و  واخلا�ص  العام 

تعتز به القيادة الر�شيد لدولتنا.

برنامج عجمان للتميز  
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع���ى  وق���د 
"برنامج  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
ت�شجيع  بغر�ص  للتميز"  عجمان 
املناف�شة بني جميع املن�شاآت العاملة 
الدوائر  ذل���ك  يف  مب���ا  الإم������ارة  يف 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال����ع����ام����ة وال���������ش����رك����ات اخل���ا����ش���ة 
وموؤ�ش�شات النفع العام بغية تطوير 
اأدائ���ه���ا وح��ث��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل اجلاد 
والتكلفة  الأعلى  الكفاءة  لتحقيق 
م�����وارده�����ا  ا����ش���ت���غ���الل  الأق���������ل يف 
وم���واك���ب���ة اأرق�����ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 
النهاية  يف  ي������وؤدي  مب���ا  وال��ت��م��ي��ز 
والتميز  اجل����ودة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  اإىل 
التنمية  ع��ج��ل��ة  ودع����م  الإم������ارة  يف 

القت�شادية والجتماعية فيها.

العمل اخلريي واالإن�ضاين  
الن�شائية  واملوؤ�ش�شات  وللجمعيات 

اهتماما  واخل��ريي��ة  والجتماعية 
ال�شمو  �شاحب  نف�ص  يف  متعاظما 
جمعية  ج��اءت  فقد  عجمان  حاكم 
اأم املوؤمنني الن�شائية بعجمان منذ 
اإن�����ش��ائ��ه��ا ع���ام 1974 م��ت��ف��ردة يف 
ك���ل ���ش��يء وم��ت��م��ي��زة يف ك���ل جانب 

وناجحة يف كل منحى.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وي����ق����وم 
عجمان على نحو م�شتمر بتطوير 
ذراع  ومد  اخل��ريي  العمل  اأ�شاليب 
ال��ع��ون اإىل اأب��ع��د م��ا ت��رى العني اإذ 
يحر�ص �شموه على جتاوز العقبات 
وت��ذل��ي��ل ال�����ش��ع��اب ل��ل��و���ش��ول اإىل 
الإن�شان على اختالف دينه وعرقه 
ولونه وجن�شه من خالل توجيهاته 

املبا�شرة ومتابعته الدائمة .
وجت����ل����ت ق���ي���م���ة ال���ع���م���ل اخل����ريي 
والإن�������ش���اين يف ن��ف�����ص ���ش��م��وه من 
خالل اإن�شاء هيئة الأعمال اخلريية 
جمعية  ك��اأول   1984 عام  العاملية 
خ��ريي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة يف 
حني تعمل موؤ�ش�شة حميد بن را�شد 
الدعم  لتوفري  اخل��ريي��ة  النعيمي 
القطاعات  للمحتاجني يف خمتلف 
والتنموية  واملجتمعية  الإن�شانية 
م�شاريعها  ع��رب  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف 

املختلفة ويف املنا�شبات كافة.
خريية  م�شاريع  �شموه  اأر���ش��ى  كما 
واإن�شانية ت�شتهدف الأيتام وطالب 
العلم والأ���ش��ر حم���دودة ال��دخ��ل و 
والف��راج عن  ال�شجناء  اأ�شر  رعاية 
املوقوفني يف املوؤ�ش�شات ال�شالحية 
املنا�شبات  يف  ل��ل�����ش��رط��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
املختلفة وفقا لل�شوابط والقوانني 
فئات  جميع  ودع��م  لذلك  املنظمة 
املجتمع وخ�شو�شا الفئات الأ�شعف 
واملعاقني  وامل�شنني  الأط��ف��ال  مثل 
وم�شاندة  والأرام���������ل  وال���ي���ت���ام���ى 
الإن�شانية  واحل�����الت  امل��ح��ت��اج��ني 
ورع���اي���ة م�����ش��روع��ات اخل���ري يف كل 

مكان.

حميد االإن�ضان
ال�����ش��م��و ال�شيخ  وق���د ظ��ل ���ش��اح��ب 
يف  ثابتا  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
مواقفه امل�شرفة ومبادئه الرا�شخة 
املميز  العالية وح�شوره  واإن�شانيته 
واأخالقه الرفيعة و�شربه اجلميل 
�شكيمته  وق����وة  ع��زمي��ت��ه  و���ش��الب��ة 
ب�شريته  ون���ف���اذ  ع��ق��ل��ه  ورج����اح����ة 
و���ش��م��و روح���ه ت��ل��ك ال�����ش��ف��ات التي 
عرفه  اأو  عاي�شه  م��ن  ك��ل  بها  �شهد 
كل  دائ��م��ا يف  �شموه  ي��ت��واج��د  حيث 
والكرم  ال��ت��وا���ش��ع  ب��ك��ل  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
وبحفاوة  بابت�شامته  دائما  م�شرقا 
من  كل  يقابل  فيه  معهودة  كبرية 
ي��ت��ق��دم ل�����ش��م��وه ح��ت��ى ل���و مل تكن 

لديه معرفة �شابقة به.

ومل يقت�شر اهتمام �شاحب ال�شمو 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
باأبناء اإمارة عجمان فقط واإمنا هو 
دائم التوا�شل مع النا�ص من اأبناء 
وطنه على امتداد الدولة ي�شاركهم 
اأفراحهم واأتراحهم يهنئهم ويعود 
املري�ص منهم وت�شل مكارم �شموه 
واأي�����ادي�����ه ال��ب��ي�����ش��اء ل���ك���ل م������اأزوم 
كبرية  م�شاحة  قلبه  ويف  وحم��ت��اج 
للمقيمني بالإمارة من اأبناء الدول 
يتولهم  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
ب��ع��ن��اي��ت��ه ورع���اي���ت���ه ي��ط��م��ئ��ن على 

اأحوالهم وظروف معي�شتهم.

الريا�ضة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اه��ت��م  وق��د 
حميد بن را�شد النعيمي بالريا�شة 
والعام  ال�شخ�شي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
املرتبطة  ال��ري��ا���ش��ات  تلك  خا�شة 
بالرتاث حيث تنظم اإمارة عجمان 
الهجن  ����ش���ب���اق���ات  رع���اي���ت���ه  حت����ت 
البحرية  وال�شباقات  والفرو�شية 
جمال  وم�������ش���اب���ق���ات  وال����رتاث����ي����ة 
واإىل ج��ان��ب ذلك  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل 
القدم  ك��رة  اأندية يف  الإم���ارة  ت�شم 
ويهتم  وال�����ش��ط��رجن  وال��ف��رو���ش��ي��ة 
ك���ذل���ك مب��ت��اب��ع��ة خمتلف  ���ش��م��وه 
الدولة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
ح��ي��ث ي��ح��ر���ص ���ش��م��وه ع��ل��ى رعاية 
الريا�شية  الأن�������ش���ط���ة  وح�������ش���ور 
الرئي�شية ف�شال عن تكرمي الفرق 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال���ت���ي حتقق 
اأو  ب���ط���ولت حم��ل��ي��ة  اأو  اإجن�������ازات 

اقليمية اأو دولية.
ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب 
املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
مواليد  من  عجمان  حاكم  الأعلى 
وقد   1933 ع���ام  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة 
من  حياته  بواكري  يف  التعليم  نهل 
امل�شجد حيث تعلم القراآن واحلديث 
اإ�شافة  الفقه،  واأ���ش��ول  والتوحيد 
"الكتاب"،  م��ن  وال��ك��ت��اب��ة  ل��ل��ق��راءة 
على  التعليم  تلقي  �شموه  ووا���ش��ل 
واللغة  الدين  علماء  من  نخبة  يد 
والريا�شيات ثم توجه اإىل القاهرة 

لتكملة الدرا�شة.
ت����درب ���ش��م��وه ع��ل��ى ����ش���وؤون احلكم 
كان  ف��ق��د  ي��ف��اع��ت��ه،  م��ن��ذ  والإدارة 
ال�����ش��اع��د الأمي������ن ل����وال����ده واأك����رث 
منه  اقرتابا   11 ال�  الذكور  اأبنائه 
اخ��ت��ري وليا   1960 .. وم��ن��ذ ع��ام 
للعهد فتوىل الأمر باأمانة واقتدار 
و�شارك والده و�شع اللبنات الأوىل 

لعجمان احلديثة.
وخلف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
ال�شيخ  وال����ده  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الذي  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ب��ن حميد  را���ش��د 
54 عاما  مل��دة  اإم��ارة عجمان  حكم 

منذ عام 1928 اإىل اأن اأختاره اهلل 
اإىل جواره عن 79 عاما يف الثامن 
املوافق  ه�   1401 القعدة  ذي  من 
ال�شاد�ص من �شبتمرب 1981 وقد 
ال�شيخ حميد  ال�شمو  توىل �شاحب 
اعتبارا  احلكم  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 

من ذلك التاريخ .
ال�شمو  �����ش����اح����ب  ع�����ن  وي�����ع�����رف 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
و�شموه  وع���روب���ت���ه،  ل��دي��ن��ه  ب��ح��ب��ه 
اأهل  ب��اأن�����ش��اب  وا���ش��ع��ة  معرفة  على 
عجمان، ومتابع جيد لكل الأحداث 
وامل�شتجدات على كافة  والتطورات 

الأ�شعدة.
ج��ائ��زة يف جمال  اأول  �شموه  اأط��ل��ق 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة 
عام  يف  العلم  يوم  احتفالت  خالل 

.1983
على  خ���ريي���ة  ج��م��ع��ي��ة  اأول  اأ���ش�����ص 

م�شتوى الدولة يف عام 1984.
للتكافل  ����ش���ن���دوق  اأول  اأ����ش�������ص 
على  املقبلني  مل�شاعدة  الجتماعي 

الزواج يف عام 1984.
رعى وتبنى تاأ�شي�ص اأول �شرح علمي 
يف جمال التعليم اجلامعي اخلا�ص 
ه��و كلية ع��ج��م��ان اجل��ام��ع��ي��ة، عام 

.1988
اخلليج  ج��ام��ع��ة  م���ر����ش���وم  اأ�����ش����در 
وحظيت   ،1998 ع��ام  يف  الطبية 

بدعم �شموه منذ تاأ�شي�شها.
الدكتوراه  ����ش���ه���ادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل 
ال��ف��خ��ري��ة يف جم���ال ال��ق��ان��ون من 
الربيطانية،  �شاير  بدفورد  جامعة 

عام 2009.
الدكتوراه  ����ش���ه���ادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل 
من  الفل�شفة  جم���ال  يف  ال��ف��خ��ري��ة 
العاملية  الإ�����ش����الم����ي����ة  اجل���ام���ع���ة 

مباليزيا، عام 2011.
حمدان  ال�شيخ  جائزة  على  حا�شل 
بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 

املتميز، عام 2011.
ت��رب��وا جميعا على  اأولد  اأرب��ع��ة  ل��ه 
ق���ي���م ال����دي����ن وم�����ك�����ارم الأخ�������الق 

وحتمل امل�شوؤولية.
ولعبت اإمارة عجمان دورا مهما يف 
اإجناح الحتاد الذي ينعم به �شعب 
دول��ة الم��ارات الآن ويجني ثماره 
الوطنية  امل���واق���ف  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك 
را�شد  ال�شيخ  له  للمغفور  املخل�شة 
ب����ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رح���م���ه اهلل 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 

را�شد النعيمي .
ويعد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي واحدا من �شناع 
املوؤ�ش�شني  وب��ن��ات��ه  الحت�����اد  ذل����ك 
فقد �شارك يف �شناعة احلدث منذ 
ممثال  اأو  مرافقا  الأوىل،  بدايته 
را���ش��د بن  ال�شيخ  ال��راح��ل  ل��وال��ده 
بدءا  اهلل،  رح��م��ه  النعيمي  حميد 
من  والع�شرين  اخلام�ص  لقاء  من 
حكام  �شم  ال���ذي   1968 ف��رباي��ر 
�شموه  و���ش��ارك   .. ال�شبع  الم���ارات 
وم�شاورات  ل���ق���اءات  يف  ذل���ك  ب��ع��د 
اأبوظبي ودبي وراأ�ص اخليمة ولقاء 
الذي   1971 يوليو   13 يف  دب��ي 
���ش��م ح��ك��ام الم������ارات ال�����ش��ب��ع وما 
الثاين  يف  توجت  لقاءات  من  تبعه 
ب���اإع���الن   1971 دي�������ش���م���رب  م����ن 
ال�شيخ  له  املغفور  واختيار  الحت��اد 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
واختيار  للدولة،  رئي�ص  اأول  ث��راه 
لالحتاد  موحدة  عا�شمة  اأبوظبي 

واإجازة الد�شتور املوؤقت للدولة.

حميد النعيمي .. 40 عاما من الإجنازات
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العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
اجلزيره  ال�ش�����ادة/ميدان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1167481 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عفره فريد خليل احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شرار عو�ص �شعيد عو�ص العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلف زون لت�شليح 

املعدات امليكانيكية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3922817 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداملالك روبل نور العامل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف اومني ديى تابان ديى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
للطباعة  ال�ش�����ادة/البدر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتخلي�ص املعامالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1267796 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حامد ح�شن حممد ح�شن املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالوهاب عبداهلل خمي�ص املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
بيوتي  ال�ش�����ادة/مونامور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شالون  رخ�شة رقم:1028998 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مي�ص بور ن�شريى �شوهيور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف هند رائد عبداحل�شني دراجى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
جربوت  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة احلديد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1186314 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 حممد جربوت خان من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممدابراهيم حممد جربوت خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة درمي م�شفح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2975766 
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حممد جهاجنري ابو العامل من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شيد حممد فرقان الدين �شيد حممد زكريا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:جلوبال �شيكيورتي لال�شت�شارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شارع الكرتا

CN 2539695 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/30 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/4  - بالرقم:2145002093  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:اجلر�ص الأزرق لتجارة معدات املطبخ ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح ال�شناعية ، م 40 - ق 12 ور�شة رقم 4 ، وحدة 

�شركة امل�شتقبل لال�شتثمار ذ.م.م واخرين
CN 1080264 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ،  كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/10 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/5  -   227C96BD5C17A916B27:بالرقم

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/يورب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2841887 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

براتا وزعفران
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4069576 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/72  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري الدراجات الهوائيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4007131 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تولريان�ص للمقاولت العامة وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2950073 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شرياج 

برجر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2595641 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
لت�شليح  هزاع  فلج  واحة  ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيارات  رخ�شة رقم:1238453 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج واحة فلج هزاع لت�شليح ال�شيارات

FALAJ HAZA OASIS CAR REPAIR GARAGE
اإىل/ القلعة لل�شكراب
  CASTLE SCRAP

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة خردة الملنيوم و النحا�ص  4669105
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003

 تعديل ن�شاط / حذف �شمكرة املركبات  4520001
 تعديل ن�شاط / حذف دهان ور�ص املركبات  4520002

 تعديل ن�شاط / حذف اإزالة ال�شداأ عن املعادن  3319906
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيترييا ميمى ليك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2710240 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 يو�شف ح�شن عبدالرحمن اجلفرى الها�شمى من وكيل خدمات اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء 

 يو�شف ح�شن عبدالرحمن اجلفرى الها�شمى من 0% اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد امام الدين حممد ابو جعفر

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

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

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط ال�شحراء احلاره 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�شيدات رخ�شة رقم:1182558 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاهد ال�شالم �شليم اهلل %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شامل عبداهلل على الكندى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل عبداهلل على الكندى

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

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

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة �شين�شا�ص العاملية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1164292 
تعديل مدير / اإ�شافة وعد ذنون يون�ص

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة تطوير كابيتال ذ.م.م
TATWEER CAPITAL CO LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منازل �ص.م.خ
MANAZEL P.J.S.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منازل العقارية �ص.م.خ
MANAZEL REAL ESTATE - PJSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة تطوير كابيتال - ذ م م
TATWEER CAPITAL COMPANY

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجني كوفيلي انرجي �شريف�شز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1187094 
تعديل مدير / اإ�شافة بارت فران�ص هول�شتري�ص

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مي�شكات ميدل اإي�شت م د م �ص
MESCAT MIDDLE EAST DMCC

تعديل مدير / حذف بارت فران�ص هول�شتري�ص
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اإجني �شريفي�شز ميدل اي�شت ليمتد

ENGIE SERVICES MIDDLE EAST LIMITED

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديوهات الإمارات يونيفر�شال

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1704785 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شتوديوهات الإمارات يونيفر�شال

UAE UNIVERSAL STUDIOS
اإىل/ م�شاريع الإمارات يونيفر�شال

  UAE Universal Projects
تعديل عنوان/ UNIT TYPE من - اإىل

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الت�شميم  7410003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت الن�شائية والهند�شية املتعلقة مب�شاريع التقنية - ت�شليم املفتاح  4100015

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات يف ادارة امل�شاريع الهند�شية  7110919
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات هند�شية يف درا�شات اجلدوى  7110908
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات ادارة امل�شاريع الن�شائية  7110920

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
�شركة  لال�شتثمار  لال�شتثمار  ال�ش�����ادة/برامي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�ص الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:3898720 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ب�شري حممود �شليم ابو عواد  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان حممد �شيف ن�شري اليعربى

تعديل اإ�شم جتاري من/ برامي لال�شتثمار لال�شتثمار �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PRIME INVESTMENT INVESTMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / برامي لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PRIME INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ  �شمو  رف���ع 
اآيات  اأ�شمى  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
لتويل  الأرب��ع��ني  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  عجمان  حاكم 
�شموه مقاليد احلكم يف اإمارة عجمان. وقال �شموه 
�شبتمرب حدث   6 ي��وم  اإن   - املنا�شبة  بهذه  كلمة  يف 
مميز ومنا�شبة وطنية خالدة وهو يوم للتعبري عن 
والعتزاز  وال��ع��رف��ان  والتقدير  والم��ت��ن��ان  ال�شكر 
بالعطاء الالحمدود ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع���رب م�����ش��رية ط��وي��ل��ة حافلة 
ب�شكل  عجمان  اإم��ارة  خدمة  يف  والت�شحية  بالبذل 

خا�ص والإمارات ب�شفة عامة.
عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
رجل دولة من الطراز الرفيع اأطلق مبادرات عديدة 

ول��ه روؤى فريدة و رج��ل ميدان بكل ما يعنيه هذا 
امل�شطلح من معاين �شيا�شية واجتماعية وثقافية.

واأكد �شموه اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
النعيمي اآمن بالحتاد وعمل من اأجله منذ مراحل 
اأو  متابع  اأو  �شاهد  جم��رد  يكن  فلم  الأوىل  ن�شاأته 
مراقب واإمنا يعد واحدا من �شناع الحتاد منذ اأن 
مرافقاً  الأوىل  اللبنات  و�شع  يف  و�شارك  فكرة  كان 
ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  ال��راح��ل  ل��وال��ده  اأو ممثاًل 
النعيمي رحمه اهلل وظل يعمل بجد واإخال�ص من 
اأجل تعزيز م�شرية الحتاد والنهو�ص به ورفع رايته 
وتر�شيخ اأركانه واإكمال بنيانه واملحافظة على اإرث 

املوؤ�ش�شني وال�شري على نهجهم.
بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  �شاحب  اأن  �شموه  واأو�شح 
القيم  جتاه  م�شاعفا  حر�شا  يبدي  النعيمي  را�شد 
امل�شتنرية  املجتمع  وتقاليد  الأ���ش��ي��ل��ة  الأخ��الق��ي��ة 
وغ��ر���ص ال�����ش��دق والأخ�����الق وح���ب ال��ع��م��ل واتقانه 
يف  والنتماء  الهوية  وتر�شخ  املواطنة  روح  وتعزيز 

نفو�ص اأبنائنا وبناتنا، وبناء الأ�شرة باعتبارها اللبنة 
اأفراده.  املعافى وترابط  املجتمع  تاأ�شي�ص  الأوىل يف 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
يف  ب��امل��واط��ن  ك��ب��ريا  واه��ت��م��ام��ا  خا�شة  عناية  اأوىل 
�شحته وتعليمه واأمنه ومعي�شته وا�شتقراره الأ�شري 
يف  وم�شاركته  و�شعادته  رغباته  وحتقيق  ورفاهيته 

اإدارة �شوؤون الإمارة.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود 
اإم��ارة حديثة  �شاحب ال�شمو حاكم عجمان يف بناء 
تقدمت  و���ش��ري��ع��ة  ف��اع��ل��ة  تنموية  نه�شة  وحت��ق��ي��ق 
ا�شرتاتيجية  وب��روؤى  امل�شتقبل  �شريعة نحو  بخطى 
�شتى  يف  �شاملة  ن��وع��ي��ة  اإجن�����ازات  حققت  وا���ش��ح��ة 

القطاعات احليوية بالإمارة.
الأربعة  ال��ع��ق��ود  خ���الل  ع��ج��م��ان  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
املا�شية �شهدت حتديثات �شاملة يف بنيتها التحتية 
واأت���اح���ت ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ليلعب 
التجاري  القطاع  وتطوير  تنمية  يف  حم��وري��اً  دوراً 

وت�شريع  ب��ه��دف حت��ف��ي��ز  وال�����ش��ي��اح��ي،  ال�����ش��ن��اع��ي 
وترية النمو يف الإم��ارة كما تتميز الإم��ارة باملرونة 
العالية يف الإجراءات الإدارية كل ذلك جعل عجمان 

م�شتقطبة لرجال الأعمال و�شركات ال�شتثمار.
ط��ف��رة عقارية  ���ش��ه��دت  ع��ج��م��ان  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 
املتالحقة  ال���ت���ط���ورات  مل��واك��ب��ة  ك��ب��رية  وع��م��ران��ي��ة 
يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  ت�شهدها  ال��ت��ي 
التي  املبا�شرة  وال��رع��اي��ة  اله��ت��م��ام  بف�شل  الإم����ارة 
القطاع  لهذا  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأوله��ا 
احليوي وغدت عجمان بف�شل توجيهاته احلكيمة 
مالذاً جاذبا للم�شتثمرين يف هذا القطاع من داخل 

الدولة وخارجها.
الإم�����ارة  اأن  اإىل  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  واأ����ش���ار 
لتلبية  اجلامعية  املن�شاآت  قيام  دع��م  على  حر�شت 
واليوم   .. وامل�شتقبلية  احلالية  املجتمع  احتياجات 
توجد يف الإمارة العديد من الكليات واجلامعات ول 
املزيد من الإجنازات  اآمالنا كبرية يف حتقيق  زالت 

ال�شمو  �شاحب  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة  بف�شل  التعليمية 
متطلعة  عجمان  اأن  �شموه  واأك���د   . عجمان  ح��اك��م 
دائما نحو الريادة ومتميزة بروح البتكار والأ�شالة 
وت�شجيع النفتاح نحو الآخر وهي الأفكار واملبادئ 
التي غر�شها يف نفو�شنا الوالد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم 
مكانة  ت��ب��واأت  عجمان  اأن  �شموه  واأو���ش��ح   . عجمان 
مميزة يف وقت ق�شري بف�شل الدعم الكامل والتام 
دوما  ظل  ال��ذي  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من 
لل�شباب  م�شجعا  اخل��الب��ة  ل��الأف��ك��ار  م�شاندا  يقف 
املواطن مي�شرا لكل العقبات التي تقف يف الطريق 
مثنيا على كل عطاء متميز مثمنا لكل بادرة طيبة 
ال�شمو حاكم  �شاحب  قدمه  ما  اأن  �شموه  ..م��وؤك��دا 
عجمان من ال�شعب ح�شره فهو ماثل يف كل موقع 

ويف كل مكان ويف كل زاوية من اإمارتنا احلبيبة.
اأن  اإىل  النعيمي  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  ون��وه 
به  اله��ت��م��ام  يتعاظم  والإن�����ش��اين  اخل���ريي  العمل 

اإىل  اأو خارجها  الدولة  داخ��ل  �شواء  �شموه  نف�ص  يف 
وتعزيز  النبيلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  القيم  جت�شيد  ج��ان��ب 
واإ�شعاد  وال���ت���اآزر  وال��ت��اآخ��ي  الت�شامح  ثقافة  ون�شر 

الآخرين.

ويل عهد عجمان : حميد النعيمي اآمن بالحتاد وعمل من اأجله منذ مراحل ن�شاأته الأوىل

•• ال�سارقة-الفجر:

اأبوظبي  اتفاقية تفاهم مع �شندوق  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائرة  وقعت 
الطرفني  بني  والتعاون  التوا�ش��ل  وتعزيز  البيانات  تبادل  بهدف   ، للتقاعد 

لتحقيق الأهداف امل�ش��رتكة .
وقع املذكرة عن دائرة املوارد الب�شرية �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم 
، ع�شو املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�ص دائرة املوارد الب�شرية، وعن 
املدير   ، احلمادي  رحمه  اهلل  عبد  خلف  �ش�����عادة  للتقاعد  اأبوظبي  �شندوق 
العام لل�شندوق.  تهدف املذكرة اإىل بناء عالقات �شراكة فعالة بني الطرفني 
لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية امل�شرتكة، وتبادل املعلومات والدرا�شات ذات 

العالقة امل�شرتكة باخت�شا�شات الطرفني يف جمال عملهما، والتن�شيق بني 
التنفيذ و�شرعة  امل�شرتكة بهدف �شمان ح�شن  امل�شاريع  تنفيذ  الطرفني يف 
الإجناز، وامل�شاهمة بني الطرفني يف رفع كفاءة التحول الرقمي يف اخلدمات 
والعمليات ،والو�شول اإىل عملية تبادل البيانات ب�شكل مبا�شر وتلقائي بني 
اآلية داخلية  اإىل و�شع  اأنظمة الطرفني. وتقوم اجلهتان من خالل املذكرة 
وا�شحة ل�شمان �شرية البيانات واملعلومات التي يح�شل عليها كال الطرفني 
، واتخاذ التدابري الالزمة ل�ش����مان ا�ش����تخدام البيانات الواردة من الطرف 
اأمن  و�ش����يا�ش����ة  الفكرية  امللكية  يتوافق مع حقوق  اآمنة مبا  ب�ش����ورة  الآخر 

املعلومات املتبعة لدى الطرفني.
واأعرب �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�ص التنفيذي لإمارة 

�شندوق  مع  بالتعاون  �شعادته  عن  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  رئي�ص   ، ال�شارقة 
الدائرة  تاأتي �شمن خطط  التفاقية  باأن هذه  ، مو�شحاً  للتقاعد  اأبوظبي 
ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ات  التكاملية  واجل��ه��ود  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  لتعزيز 
والقطاعات  والحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية  وال��دوائ��ر  اجلهات  خمتلف  بني 
ال�شيخ  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذاً  امل�شرتكة  املجالت واخلدمات  ذات 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ودعم  املوؤ�ش�شات  كافة  بني  امل�شرتك  العمل  تعزيز  ب�شرورة   �- اهلل  حفظه   -
الأه��داف وال��روؤى املوحدة �شعيا لتوحيد اجلهود من اأجل تطوير منظومة 
�شعادة خلف عبد اهلل رحمه  اأك��د  . وم��ن جانبه  وال��دول��ة  الإم���ارة  العمل يف 
احلمادي، مدير عام �شندوق اأبوظبي للتقاعد، حر�ص ال�شندوق على عقد 

التعاون  لتعزيز  الدولة،  واملوؤ�ش�شات يف  كافة اجلهات  الفّعالة مع  ال�شراكات 
والتن�شيق مع ال�شركاء لتح�شني الأداء والرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 

للمتعاملني. 
الب�شرية  امل��وارد  امل�شرتك مع دائرة  التعاون  اتفاقية  اأن  اإىل  ولفت احلمادي 
ذات  الدرا�شات  واإج��راء  املعلومات،  تبادل  عملية  ت�شهيل  يف  ُت�شهم  بال�شارقة 
مبا�شر  ب�شكل  البيانات  اإىل  الو�شول  اإمكانية  ُتتيح  كما  امل�شرتكة،  العالقة 
الأداء  حت�شني  عملية  يدعم  مما  وال�شندوق  ال��دائ��رة  اأنظمة  بني  وتلقائي 
وكفاءة تقدمي اخلدمات.  وقال: "�شيوا�شل ال�شندوق جهوده لدعم وتوطيد 
عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية للم�شاهمة يف دعم العمل احلكومي امل�شرتك، 

مبا يحقق التكامل من خالل تبادل البيانات واملعلومات".

اتفاقية تفاهم لتبادل البيانات بني موارد ال�شارقة و�شندوق اأبوظبي للتقاعد

•• عجمان -وام:

ال�شمو  �شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  ق��ال 
من  ال�شاد�ص  يوم  اإن  والإداري���ة  املالية  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
ما  ف��ي��ه��ا  ن�شتذكر  اإم��ارت��ن��ا  ع��م��ر  يف  ه��ام��ة  منا�شبة  �شبتمرب 
وه��ب فكره وحكمته  قائد معطاء  بف�شل  اإجن���ازات  حتقق من 
اإم��ارة عجمان يف ظل قيادته احلكيمة و  اأبنائه وجعل  خلدمة 
روؤيته ال�شديدة تخطو خطوات ثابتة و واثقة على درب التميز 
يوم  اأن  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  واأ���ش��اف  وال��ري��ادة. 
40 لتويل �شاحب  ال�  ال�شاد�ص من �شبتمرب ي�شادف الذكرى 
يف  احل��ك��م  مقاليد  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو 
اإمارة عجمان عام 1981 ليقود الإمارة واأبناءها وبناتها اإىل 
الريادة يف خمتلف امليادين، باإجنازات وجناحات جليلة تخطت 
والإبداع،  للتميز  فريدة  فر�شا  وخلقت  عديدة  حتديات  فيها 
واإننا يف هذا اليوم نهنئ دولة الإمارات العربية املتحدة حكومًة 

التهاين  ونقدم  املباركة  الوطنية  املنا�شبة  هذه  بحلول  و�شعبا 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص 
الوطن  عاما يف خدمة   40 م��رور  على  الأعلى حاكم عجمان 

واملواطنني.
وقال : يطيب لنا اأي�شا اأن نعرب عن �شكرنا وتقديرنا وفخرنا 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكبري  بالعطاء  واعتزازنا 
الذي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د 
احتياجات  لتلبية  الوطن جهده ووقته بال كلل ول ملل  منح 
يد  لهم ومد  وتوفري حياة كرمية هنيئة  واملقيمني  املواطنني 
بعطائه  كرميا  فكان  و�شائل  وم��ك��روب  حمتاج  ك��ل  اإىل  ال��ع��ون 
اإليها  يبادر  التي  واأعمال اخلري  باأفعاله  نبيال  بطيبته  حنونا 

حبا واإخال�شا هلل ثم للوطن والإن�شانية جمعاء.
واأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد : رغم اأن هذه الذكرى حتل علينا 
جائحة  انت�شار  ج���راء  ال��ع��امل  بها  مي��ر  ا�شتثنائية  ظ���روف  يف 
ا�شتطاعت  �شموه  حكمة  وبف�شل  عجمان  اأن  اإل  كوفيد19- 

كانت  مهما  التحديات  مواجهة  على  قدرتها  م��دى  تثبت  اأن 
الإم��ارة والتفافهم  اأبناء  ال�شعاب بتكاتف  اأمام  والوقوف بقوة 
الدولة  ل��ق��ادة  وال��وف��اء  ب��روح الحت���اد  والت�شبث  قادتهم  ح��ول 

وموؤ�ش�شيها الأبرار وم�شريتهم الوطنية.
امل�شتقبل  �شريعة نحو  اإم��ارة عجمان تقدمت بخطى  اإن  وق��ال 
وبروؤى ا�شرتاتيجية وا�شحة وخريطة طريق حمددة حتققت 
فيها اإجنازات نوعية �شاملة يف �شتى القطاعات احليوية عززت 
اإذ هياأ  والإم���ارة ب�شورة خا�شة  ب�شكل عام  الدولة  ازده��ار  من 
ح�شارية  حتتية  بنية  ل��الإم��ارة  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اأ�شا�شها  م��ت��ي��ن��ة  واق��ت�����ش��ادي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة  وع��م��ل��ي��ة  وع��ل��م��ي��ة 
ال�شتثمار يف الإن�شان وتعليمه وتدريبه وتوفري فر�ص العمل 
اأم��ام خمتلف اخل��ربات والتجارب  والإب���داع له وفتح الأب���واب 
ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح��ت اإم��ارت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة رم����زا ل��ل��ت��ق��دم والنطالق 
بال�شكل  وا�شتثمارها  املتوفرة  والإمكانات  باملوارد  القمم  نحو 

ال�شحيح بحكمة وجهد دوؤوب.

اأحمد النعيمي : حاكم عجمان قائد معطاء وهب فكره وحكمته خلدمة اأبنائه

•• عجمان -وام:

البلدية  النعيمي رئي�ص دائرة  ال�شيخ را�شد بن حميد  اأكد 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  بعجمان  والتخطيط 
قائد  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را�شد 
عام  يف  احلكم  مقاليد  توليه  ومنذ  �شعى  فقد  الإجن���ازات 
متكن من  كما  املجالت  بكافة  بالإمارة  للنهو�ص   1981
واأو�شح   . ال�شاملة  والتنمية  والتقدم  الزده��ار  دفع عجلة 
لقيام  اأ�شا�شي  رك��ن  ه��و  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأن 
���ش��رح الحت����اد وه���و اأح���د اأه���م الأع���م���دة وال��ت��ي اجتمعت 
لتوحيد الإم���ارات حتت راي��ة واح��دة وكلمة واح��دة وثمن 
قوًل وفعاًل قرار الوحدة وعزز روابط الأخوة واملحبة مع 
املثل يف الحتاد  به  ي�شرب  اجلميع لتكون بالدنا منوذجاً 
والقوة وال�شري يف درب الريادة والرفعة والزدهار يف �شتى 
املجالت . وقال ال�شيخ را�شد بن حميد اإن �شاحب ال�شمو 

حاكم عجمان حر�ص على متكني ج�شور التعاون والتن�شيق 
مع اجلميع و�شاند وحفز طلبة العلم ل�شتمرارية م�شرية 
اجلميع  اأن  واأو���ش��ح   . الأم����ان  مل��رف��اأ  واإي�شالهم  تعليمهم 
بالعدل  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ي�شهد 
واحلكمة فهو اأب للجميع وي�شعى لتلبية متطلبات اجلميع 
وي�شتاأن�ص  املواطنني  كبار  واحتياجاتهم فرتاه يجل�ص مع 
بحكمتهم وم�شورتهم ويوفر لهم كافة مقومات الرفاهية 
واجنازاتهم  ال�شباب  بطاقات  يوؤمن  كما  املثايل  والعي�ص 
املن�شودة  الأه��������داف  ال��ت��غ��ي��ري وحت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وق���درت���ه���م 
فيحفزهم ويقدر اأفكارهم ويعمل على حتفيزها وحتويلها 
بن حميد  را�شد  ال�شيخ  ورفع   . وم�شتمرة  ناجحة  مل�شاريع 
اأ���ش��م��ى ع���ب���ارات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ل�����ش��اح��ب ال�شمو 
النجاح  دوام  حاكم عجمان مبنا�شبة يوم اجللو�ص متمنيا 
والزدهار والتقدم ليبقى �شنداً وذخراً وح�شناً منيعاً فهو 

عنوان الإمارة واأ�شا�ص النه�شة والنجاح.

•• عجمان-وام:

را�شد  ب��ن  علي  ب��ن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  اأك��د 
الإح�شان  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اخلريية اأن 40 عاماً م�شيئة مرت على تويل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص 
تطورا  الإم����ارة  فيها  �شهدت  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ا�شتثنائياً وتنمية م�شتدامة غري م�شبوقة ف�شاًل عن 
وحمايتها  وبالبيئة  و�شعادته  بالإن�شان  �شموه  اهتمام 
ون�شر  املعرفة  اأ�ش�ص  بغر�ص  لتحقيقها  قدماً  وال�شعي 
ث��ق��اف��ة الن��ت��م��اء وال����ولء ل��ل��وط��ن وح���ث اأب��ن��ائ��ه على 
اأمام املراأة للتعليم  البتكار والإبداع واإتاحة الفر�شة 

وامل�شاهمة يف التنمية وبطموح ل حدود له.
النعيمي  علي  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  واأ�شار 
�شاحب  لتويل   40 ال�  الذكري  مبنا�شبة  له  كلمة  يف 

ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي مقاليد احلكم 
يف الإمارة اإىل اأن الفرتة املا�شية كان �شعارها احلكمة 
الدولة  يف  ومقيم  م��واط��ن  ك��ل  م��ع  الكبري  والتفاعل 
وال��ع��م��ل الإن�����ش��اين ال���ذي يقدمه خ���ارج ال��دول��ة مما 
مع  املجتمعي  التالحم  وتعزيز  الحت���اد  روح  يعك�ص 
القيادة ف�شال عن املبادرات وامل�شاريع الداعمة ل�شتى 
املجالت وقطاعات ال�شحة والتعليم والقت�شاد على 
اعتبار اأنها ركيزة مهمة لبناء جمتمع قادر على ر�شم 

م�شتقبله وحتقيقه.
را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأن �شاحب  اإىل  ولفت 
احلكم  مقاليد  توليه  منذ  اهتمامه  اأوىل  النعيمي 
ب��ال��ع��م��ل اخل�����ريي والإن�������ش���اين، م��ث��م��ن��ا دع����م �شموه 
وم��ت��اب��ع��ت��ه احل��ث��ي��ث��ة وت��وج��ي��ه��ات��ه احل��ك��ي��م��ة جلمعية 
الإح�شان اخلريية وغريها من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

والهيئات املتخ�ش�شة يف العمل اخلريي والإن�شاين.

••عجمان -وام: 

حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�شيخ  ق��ال 
التنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������ص  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شاحب  اإن  ع��ج��م��ان  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
را�شد  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
النعيمي ع�شو املجل�ص العلى حاكم 
عاتقه  على  الأم��ان��ة  حمل  عجمان 
ط���وال 40 ع��ام��ا يف ح��ب الم����ارة و 
الداخل  ن��ا���ش��ه��ا يف  و  اأه��ل��ه��ا  خ��دم��ة 
اإخال�شه  و  بتفانيه  وق��ام  اخل���ارج  و 
ف�شموه  املواطنني  طموحات  بتلبية 
اأمن ورخاء  ل يوفر جهداً يف �شبيل 
الإمارة وخلق البيئة املنا�شبة للعي�ص 
على  وال��واف��دي��ن  للمواطنني  فيها 

حد �شواء .
عاماً   40 م��رور  :مبنا�شبة  واأ�شاف 
ع��ل��ى ت����ويل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الإمارة..  عجمان مقاليد احلكم يف 
التهاين  اأ�شمى  اأرف���ع  اأن  يل  يطيب 
واأن   .. ���ش��م��وه  مل���ق���ام  وال���ت���ربي���ك���ات 
غالية  ذك��رى  �شبتمرب  من  ال�شاد�ص 
اإم��ارة عجمان خا�شة  على مواطني 
العربية  الم��������ارات  دول�����ة  و���ش��ع��ب 
حكم  م�شرية  فهي   .. عامة  املتحدة 

العمر  ت��ب��ذل  حكيمة  وق��ي��ادة  ر�شيد 
اإمارتهم  وب��ن��اء  املواطنني  اإ�شعاد  يف 
ال����ع����زي����زة ودف����ع����ه����ا ن���ح���و ال����رخ����اء 
والزده���ار.. واإن��ه ملن دواع��ي فخرنا 
يتوىل  اأن  ع���ج���م���ان  اأه�������ل  وف����خ����ر 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
احلكم  مقاليد   -  - النعيمي  را���ش��د 
خلفا لوالده ال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي رحمه اهلل واأن يحمل الراية 
ويتوىل زمام امل�شوؤولية العظيمة واأن 
ي�شري على النهج القومي واأن يوؤ�ش�ص 
ملرحلة متجددة من العطاء الرا�شخ 
يف ظ��ل الحت����اد ال����ذي ب���ذل اجلهد 
ال�شخي من اأجله. واأكد ال�شيخ عبد 
العزيز بن حميد اأن عهد �شموه متيز 
منوذجاً  ومي��ث��ل  والإجن����از  بالعطاء 
على  القائم  الر�شيد  للحكم  م�شرفاً 
دون  م��ن  وال��ع��ط��اء  امل�شوؤولية  ت��ويل 
كلل اأو ملل والعمل امل�شتدام وان من 
عاي�ص �شموه وتعرف على اأ�شلوبه يف 
الإجن����ازات  م��ن  ينده�ص  ل  احل��ي��اة 
ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف ام�����ارة 
الزمان  4 عقود من  عجمان خالل 
العظيم  احلر�ص  ه��ذا  ي�شتغرب  ول 
والتحديث  التطور  ا�شتمرارية  على 

واللحاق بركب املجتمعات املتقدمة.
واأ�شار اإىل اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد يعطي املثل والقدوة 
ودقة  حلم  بكل  متابعته  يف  للجميع 
الإم��ارة ويهتم  �شوؤون  و�شرب جميع 
اأخبارهم  ويتابع  كافة  النا�ص  باأمور 
املنامة  يف  ل����ش���ي���م���ا  و�����ش����وؤون����ه����م 
وم�����ش��ف��وت وم����زي����رع وي��ع��م��ل على 
اأبنائها  وتاأهيل  وتطويرها  تنميتها 
بتنمية  ال��ك��ب��ري  اه��ت��م��ام��ه  اإط�����ار  يف 
ال��ب�����ش��ري��ة وتعزيز  امل����وارد  وت��ط��وي��ر 

الكوادر املواطنة يف المارة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  " ���ش��اح��ب   : وق����ال 
»مدر�شة«  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
ف��ه��و يخطط  ي���وم  ك��ل  م��ن��ه��ا  نتعلم 
ويتابع  وي���وج���ه  وي��ب��ت��ك��ر  وي���ق���رتح 
العمل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ج��م��ي��ع م��راح��ل 
وي�شتمع  وي���ع���دل  ال��ن��ت��ائ��ج  وي��ق��ي��م 
يف  ال��ن��ظ��ر  ووج��ه��ات  الآراء  ملختلف 
منها  بال�شائب  وياأخذ  و�شرب  حلم 
املختلفة  مبجال�شه  حميد  فال�شيخ 
باملواطنني  ي��ل��ت��ق��ي  ال����ي����وم  ط������وال 
ي�شتمع لهم ويحاورهم ويوجه بحل 
الوثيق  اللت�شاق  وهذا  م�شكالتهم 
املواطنني فيه وجعله  بالنا�ص حبب 

ال  ي��وج��د  ف��ال  ���ش��وي��داء قلوبهم  يف 
م���ن ي���ذك���ره ب��اخل��ري وب���ال���دع���اء له 
وي�شارك اأبناءه وبناته من املواطنني 

واملواطنات اأفراحهم واتراحهم".
وا������ش�����اد ال�������ش���ي���خ ع���ب���د ال���ع���زي���ز بن 
ح����م����ي����د مب�������ا �����ش����ه����دت����ه ع���ج���م���ان 
املا�شية  ع����ام����اً  الأرب�����ع�����ني  خ�����الل 
م����ن ن��ه�����ش��ة ت���ن���م���وي���ة ����ش���ام���ل���ة يف 
وال�شناعية  القت�شادية  القطاعات 
والأمنية  وال�شتثمارية  والعمرانية 
والبيئية  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال�شياحة  وال����رتاث  والج��ت��م��اع��ي��ة 
والريا�شة وكذلك املجالت الدينية 
التطوير  مع  بالتزامن  والإن�شانية 
العن�شر  الذي يعد  الب�شري  والبناء 
القطاعات  لكل  وامل��ح��رك  الأ�شا�شي 

ال��ت��ي ت�شتند  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال��رك��ي��زة 
التنموي.  احل���راك  عليهاموجبات 
وع��������رب ع������ن م�����واق�����ف�����ه ال���وط���ن���ي���ة 
والإن�شانية  وال�شالمية  والعربية 
اثبتت عروبته  اأكرث من منا�شبة  يف 
املتقدة وحبه اخلري للدول العربية 
وال�شديقة  والإ���ش��الم��ي��ةال�����ش��ق��ي��ق��ة 
وكان عونا و�شندا لكثري من ق�شايا 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا امل���زدح���م���ة ب�����الأزم�����ات و 
التحديات." ن�شاأل اهلل العلي القدير 
اأن يهب �شاحب ال�شمو الوالد ال�شيخ 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي العمر 
ال�شحة  مب��وف��ور  ميتعه  واأن  امل��دي��د 
خلدمة  ي��ح��ف��ظ��ه  واأن  وال���ع���اف���ي���ة 
عجمان والمارات واأن ي�شدد خطاه 

ويلهمه التوفيق والنجاح".

را�شد النعيمي :
 حميد النعيمي قائد الإجنازات

عبد العزيز بن علي النعيمي:
 حاكم عجمان رمز للعطاء

عبد العزيز النعيمي : حميد النعيمي حمل الأمانة على عاتقه طوال 40 عاما

حممد بن علي بن را�شد النعيمي:
 حاكم عجمان رمز الإن�شانية والعطاء

•• عجمان -وام:

قال ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي رئي�ص جمل�ص اإدار مديرة جمعية الإح�شان اخلريية 
بعجمان اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان منذ 
توليه مقاليد احلكم يف الإمارة ير�شخ بني اأفراد املجتمع فكرة العمل اخلريي وو�شع منط للتطوع 
واأ�شلوب للعمل الإن�شاين حيث ر�شم �شموه خريطة ا�شرتاتيجية لتقدمي امل�شاعدة لكل حمتاج ومد 

يد العون بال حدود داخل الدولة وخارجها.
واأكد ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي يف كلمة له مبنا�شبة الذكري الربعني لتويل �شاحب 
حتققت  التى  الإجن����ازات  اأن  الم���ارة  يف  احلكم  مقاليد  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو 
والتطوير  التنمية  �شاملة  ا�شرتاتيجية  روؤي��ة  تنم عن  �شموه مقاليد احلكم يف عجمان  منذ تويل 
حيث �شهدت الإم��ارة حتولجذريا جعل منها منوذجا ناجحا يف جذب ال�شتثمار وبف�شل التنمية 

امل�شتدامة للبنية التحتية.
من  عجمان،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأن  اإيل  اخلريية  الإح�شان  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ���ش��ار 
اأحزانهم ويقدم  اأفراحهم وي�شاطرهم  املواطنني  الذين ينخرطون مع املجتمع وي�شاركون  احلكام 
كل الدعم لأبناء دولة الإمارات، و ي�شاعد املقيمني كجزء من الن�شيج املجتمعي املحفز علي التعاي�ص 

ال�شلمي بني اأفراد املجتمع.

•• عجمان-وام:

اأكد ال�شيخ را�شد بن حممد بن علي النعيمي نائب الرئي�ص 
ال�شمو  �شاحب  اأن  اخلربية  الإح�شان  جلمعية  التنفيذي 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم عجمان منوذج فريد يف اإلهام ال�شباب الطموح نحو 

ريادة امل�شتقبل.
" نهنئ  النعيمي  علي  بن  حممد  بن  را�شد  ال�شيخ  وق��ال 
اأنف�شنا مبرور 40 عاما على تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي مقاليد احلكم يف اإمارة عجمان 
والذي �شكل نقلة نوعية يف عامل التطور والتنمية واكبت 
خاللها الإمارة التقدم الهائل وال�شريع يف كافة جمالت 
احلياة خا�شة التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي ما يدل 

على نظرة �شموه الثاقبة وحكمته البالغة ".
النعيمي  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأن �شاحب  واأك��د 
اأمامهم  الفر�شة  واإت��اح��ة  ال�شباب  م�شاركة  على  حر�ص 

اجلامعات  اإن�����ش��اء  خ��الل  م��ن  ال��وط��ن  ب��ن��اء  للم�شاركة يف 
لطالب  الدرا�شية  املنح  وتقدمي  التعليمية،  واملوؤ�ش�شات 
باملعرفة واخلربة  ليت�شلحوا  وداخلها  الدولة  العلم خارج 
التي ت�شب يف تطوير الكوادر الب�شرية ف�شال عن امل�شاريع 
ب�شكل  الإم��ارة  اقت�شاد  رفع  �شاهمت يف  التي  القت�شادية 

غري م�شبوق.
واأ����ش���ار ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن حم��م��د ب��ن ع��ل��ي النعيمي اإىل 
القائد  يف  املثل  �شرب  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأن 
الإن�شان �شاحب القلب الكبري مببادراته الإن�شانية واإعادة 
�شمل العديد من الأ�شر ومد يد العون للمحتاجني واإعانة 
يف  الهمم  اأ�شحاب  ودم��ج  الأيتام  ومتكني  املتعففة  الأ�شر 
املجتمع، م�شريا اإىل اأن كل هذه امل�شروعات اخلريية كانت 
والرتاحم  التكافل  م��ع��اين  وت�شكل  ن���ورا  ت�شع  زال���ت  وم��ا 
اإ�شافة اإىل  بني املجتمع وتن�شر الأمن والأم��ان يف ربوعه 
تاأ�شي�ص العديد من اجلمعيات اخلريية النوعية ومراكز 

حتفيظ القراآن لتكون نواة لتعليم كتاب اهلل.

را�شد بن علي النعيمي:
 حاكم عجمان ملهم ال�شباب وقدوتهم
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الثقافة  دائ����������رة  م����وظ����ف����و  ������ش�����ارك 
برنامج  يف  اأب���وظ���ب���ي   – وال�����ش��ي��اح��ة 
ُيعنى  ال�������ذي   الإم������ارات������ي  اجل���ي���ن���وم 
بدرا�شة ت�شل�شل اجلينوم الكامل لأكرب 
اإىل  �شعياً  املواطنني،  من  ممكن  ع��دد 
بالأمرا�ص  التنبوؤ  على  القدرة  تعزيز 
ال���وراث���ي���ة وامل���زم���ن���ة وال���وق���اي���ة منها 
واإيجاد العالج لها وتوفريه لالأجيال 

احلالية وامل�شتقبلية.
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة �شعيد علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال����ف����زاري، 
اخلدمات امل�شاندة– يف دائرة الثقافة 
م�شاركة  "تاأتي  -اأبوظبي:  وال�شياحة 
دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي يف 
برنامج اجلينوم الإماراتي كرد جميل 
جمال  يف  جهود  من  دولتنا  توفره  ملا 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة، وال���ت���زام���اً منها 
امل�شتدامة  املوؤ�ش�شية  التنمية  مببادئ 
اإىل  و���ش��ع��ي��اً  املجتمعية،  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
امل�������ش���اه���م���ة ب����دع����م ق����ط����اع ال���رع���اي���ة 

ال�شحية والولء ملجتمع اأبوظبي".

برنامج  "يهدف  ال�����ف�����زاري:  وت���اب���ع 
تعزيز  اإىل  الإم�������ارات�������ي  اجل����ي����ن����وم 
اأف�شل  وت��ق��دمي  ال�شحية  اخل��دم��ات 
الع�شرية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ح��ل��ول 
فارقة  ع��الم��ة  مُي��ث��ل  مب��ا  ملجتمعنا، 

على م�شار تطور بالدنا".
ومن جهته، قال الدكتور فهد املرزوقي، 
رئي�ص العمليات يف جمموعة جي 42 
للرعاية ال�شحية: "ن�شكر فريق عمل 
اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
اجلينوم  برنامج  يف  م�شاركتهم  على 

الإم���ارات���ي. ال���ذي ن��ه��دف م��ن خالله 
اجلودة  م�شتويات  اأع��ل��ى  تطبيق  اإىل 
واأ�شمل البيانات اجلينومية التي من 

ن��ظ��ام الرعاية  ���ش��اأن��ه��ا من��و وت��ط��وي��ر 
ال�شحية للمجتمع الإماراتي.

واأ�شاف املرزوقي: "بدعم من مواطني 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ميكننا 
ممار�شات  حدود  جتاوز  يف  ال�شتمرار 
القيادة  حت����ت  ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  احل��ك��ي��م��ة 
املتحدة وتقدمي حلول متطورة اأفراد 

املجتمع والأجيال القادمة".
تطوير  م����ب����ادئ  اأّن  ذك������ره  اجل����دي����ر 
واملنظومة  املوؤ�ش�شية  البيئة  ا�شتدامة 
القيمية يف العا�شمة اأبوظبي تتما�شى 
مع برنامج اجلينوم الإماراتي، الذي 
�شي�شاعد يف نهاية املطاف على تعزيز 
ال�شخ�شية  ال�شحية  الرعاية  برامج 
احتياجات  لتلبية  املُ�شّممة  والوقائية 
امل�����واط�����ن�����ني.  ك���م���ا وي���ع���ت���م���د جن���اح 
ب��رن��ام��ج اجل��ي��ن��وم الإم����ارات����ي ب�شكل 
املواطنني  جميع  م�شاركة  على  كبري 
الإماراتيني. وكلما زاد عدد امل�شاركني 
كلما  الإم��ارات��ي،  اجلينوم  برنامج  يف 
الناجتة  ال��وراث��ي��ة  البيانات  اأ�شبحت 
ُي�����ش��ه��م يف خلق  اأك�����رث ����ش���م���وًل، مم���ا 
قاعدة بيانات غنية للعلماء واملهنيني 
املرجعي  اجل���ي���ن���وم  ل��ب��ن��اء  ال��ط��ب��ي��ني 

الإماراتي. 

•• الذيد-الفجر:

اأم�����ور الطلبة  اأول���ي���اء  اأ����ش���اد جم��ل�����ص 
والطالبات باملنطقة الو�شطى والتابع 
بحكومة  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  مل��ج��ل�����ص 
وجهود  الدولة  قيادة  بروؤية  ال�شارقة 
القائمني على الرتبية والتعليم للعمل 
املبا�شر  التعلم  اإىل  الطلبة  عودة  على 
من قاعة التعليم يف خمتلف املدار�ص. 
واأثنى على كافة اجلهود التي تكاملت 
مع املجتمع ل�شتنفار امليدان الرتبوي 
الدرا�شي  ال���ع���ام  ل���ش��ت��ق��ب��ال  م��ب��ك��را 
واإقبال  2022م   2021- اجل��دي��د 
اأولياء الأمور على التعلم املبا�شر بعد 

اأن �شجلت رغباتهم الن�شب الأعلى.
ج���اء ذل���ك خ���الل احل��ف��ل وال����ذي يعد 
يف  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  ح�شوريا  الأول 
ظ���ل اإج�������راءات ال��ت��ع��ايف م���ن فريو�ص 
اأولياء  جمل�ص  نظمه  وال���ذي  ك��ورون��ا 
املنطقة  يف  وال��ط��ل��ب��ات  الطلبة  اأم����ور 
الذيد  مب��دي��ن��ة  م���ق���ره  يف  ال��و���ش��ط��ى 
اأم�������ص . ح�����ش��ر احل��ف��ل الذي  م�����ش��اء 
اأق���ي���م م�����ش��اء اأم�������ص ب��ع��د اأخ�����ذ كافة 
الإجراءات الحرتازية �شعادة الدكتور 
املجل�ص  ع�شو  الكعبي  م�شبح  �شعيد 
ال�����ش��ارق��ة رئي�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
و�شعادة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����ص 

ال�شارقة  هيئة  مدير  احلو�شني  علي 
بن  حممد  وال�شيخ  اخل��ا���ص  للتعليم 
ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����ص املجل�ص  م��ع�����ش��د 
و�شعادة  �شابقا  ال��ذي��د  ملدينة  البلدي 
ب��ن هويدن  ال��دك��ت��ور حممد ع��ب��داهلل 
الذيد  ملدينة  البلدي  املجل�ص  رئي�ص 
و�شعادة �شامل حممد بن هويدن رئي�ص 
الثقايف  ال���ذي���د  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
واأعيان  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال��ري��ا���ش��ي 
وعدد  والرتبويني  الو�شطى  املنطقة 

من املعلمني واملعلمات واأولياء الأمور 
املحيان  را���ش��د  �شعادة  ح�شور  بجانب 
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
الو�شطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ط���ال���ب���ات 
و����ش���ع���ادة ع��ل��ي ���ش��ي��ف ال���ن���دا����ص نائب 
علي  الدكتور  و�شعادة  املجل�ص  رئي�ص 
واأع�شاء  العام  ال�شر  اأم��ني  الطنيجي 

املجل�ص ولفيف من املدعوين .
ب�����داأ احل���ف���ل ب��ال�����ش��الم ال���وط���ن���ي ثم 
ال����ذك����ر احلكيم  م����ن  اأي�������ات  ت�������الوات 

اإ�شالم  بعدها افتتح احلفل الإعالمي 
األقى  ث��م  باحل�شور  مرحبا  ال�شيوي 
امل��ح��ي��ان رئي�ص جمل�ص  را���ش��د  ���ش��ع��ادة 
اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف 
املنطقة الو�شطى كلمة عرب فيها عن 
مقاعد  اإىل  ب��ال��ع��ودة  املجتمع  ف��رح��ة 
املبا�شر  ال��ت��ع��ل��ي��م  وان���ت���ظ���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  اإدارات  يف  امل��ع��ن��ي��ني  وجن����اح 
ب����اإع����داد وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط اح���رتازي���ة 
الو�شع  م�����ش��ت��ج��دات  وف����ق  ووق���ائ���ي���ة 

ال�����ش��ح��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى ح��م��اي��ة منابر 
والكوادر  للطلبة  اآمنة  وب��داي��ة  العلم 
وفق  اجل����دي����د  ال����درا�����ش����ي  ال����ع����ام  يف 
خ���ط���وات مم��ن��ه��ج��ه وم���درو����ش���ة واأك���د 
تعزيز  على  �شيعمل  املجل�ص  اأن  على 
املنطقة  يف  امل����دار�����ص  م���ع  ع���الق���ات���ه 
ال��ط��ل��ب��ة علميا  وم��ت��اب��ع��ة  ال��و���ش��ط��ى 
ناجح  درا���ش��ي  ع��ام  ل�شمان  و�شلوكيا 
واأ�شار املحيان اإىل حر�ص املجل�ص اإىل 
ملا  ودع��م��ه  باملعلم  اله��ت��م��ام  موا�شلة 

يقع على  عاتقه من م�شوؤوليات كبرية 
يف تربية وتن�شاأة الأجيال .

ب��ع��ده��ا األ��ق��ى ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور �شعيد 
م�شبح الكعبي رئي�ص جمل�ص ال�شارقة 
الدولة  قيادة  فيها  هناأ  كلمة  للتعليم 
واملجتمع ببدء العام الدرا�شي والعودة 
معدل  ارت��ف��اع  و  املبا�شر  التعليم  اإىل 
احل�شوري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  الإق����ب����ال 
املبا�شر يف املدار�ص متطرقا يف حديثه 
اإىل اأهمية متابعة الطلبة ب�شكل كبري 

تقنيات  العامل من  ي�شهده  ما  يف ظل 
والتقاليد  ال��ع��ادات  تتجاوز  مت�شارعة 
احلفاظ  بهدف  اجلغرافية  واحل���دود 
تداعيات  م��ن  والأج��ي��ال  الطلبة  على 

تاأثرياتها .
املعلمني  ك���ل���م���ة  ب���ع���ده���ا  األ�����ق�����ى  ث�����م 
الأ����ش���ت���اذ ���ش��ي��اء ال���دي���ن ج���رب وال���ذي 
اإىل  التعليمية  ال����ش���رة  حت��ي��ات  ن��ق��ل 
املعلمني  ب�����اأن  واأك������د  ال����دول����ة  ق���ي���ادة 
تعليم  اأجل  من  ر�شالتهم  �شيوا�شلون 

باملناهج  وم�شاعدهم  والبنات  الأب��ن��اء 
النجاح  ن��ح��و  التعليمية  وال��و���ش��ائ��ل 

والتفوق .
يرافقه  امل���ح���ي���ان  را����ش���د  ق����ام  ب��ع��ده��ا 
الدكتور �شعيد الكعبي وال�شيخ حممد 
�شيف  وع��ل��ي  ه��وي��دن  ب��ن  ب��ن مع�شد 
الطنيجي  ع��ل��ي  وال���دك���ت���ور  ال��ن��دا���ص 
بتكرمي كوكبة من املعلمني واملعلمات 
و�شركاء  الأم������ور  اأول����ي����اء  م���ن  وع����دد 

املجل�ص وموظفيه يف نهاية احلفل .

•• اأبوظبي-الفجر:

�شخبوط  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�شت�شفيات  اأك��رب  اإح���دى  الطبية، 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ال�شحية  الرعاية  خ��دم��ات  تقدمي 
للحالت احلرجة واملعقدة، وامل�شروع 
امل�������ش���رتك ب����ني ����ش���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
"�شحة"  ال�������ش���ح���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
جناحها  ع����ن  كلينك"،  و"مايو 
باإجراء اأول عملية جراحية معقدة 
العمود  يف  وَج��َن��ف  ت�شّوه  لت�شحيح 
اأبوبكر  حور  ال�شابة  لدى  الفقري، 
يو�شف الناي�ص، وهي مري�شة تبلغ 

من العمر 16 عاماً.
�شخبوط  ال�����ش��ي��خ  م���دي���ن���ة  وت����ع����ّد 
�شحية  رع��اي��ة  م��رك��ز  اأول  الطبية 
اأب��وظ��ب��ي ي��ق��وم ب��اإج��راء جراحة  يف 
لت�شحيح انحراف العمود الفقري، 
وهي عملية جُت��رى ع��ادة يف مراكز 
لطبيعة  نظراً  بكثري،  اأك��رب  �شحية 
للغاية.  امل���ع���ق���دة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه�����ذه 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  اأ���ش��ب��ح��ت  وب���ذل���ك، 
���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة اإح������دى ثالث 
م�شت�شفيات فقط تقوم باإجراء هذه 

العملية يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة.

اجلراحية  العملية  ع��ل��ى  واأ����ش���رف 
م�شلم،  داود  ����ش���رب���ل  ال����دك����ت����ور 
والعمود  العظام  جراحة  ا�شت�شاري 
مدينة  يف  امل���خ�������ش���رم  ال����ف����ق����ري 
والذي  ال��ط��ب��ي��ة،  �شخبوط  ال�شيخ 
املنطقة  يف  وا���ش��ع��ة  ب��خ��ربة  يتمتع 
اأن  ب���ع���د  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات  ويف 
ال���زم���ال���ة يف جراحة  درج����ة  اأك���م���ل 
"مايو كلينيك"  العمود الفقري يف 
الأمريكية.  م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا  ب����ولي����ة 
اأخ�����ش��ائ��ي ج��راح��ة العظام  و���ش��اع��د 
اأح��م��د يف  ال��دك��ت��ور حم��م��ود ال�شيخ 
اأج��راه��ا فريق  التي  العملية  اإجن��از 
ب���اأم���ان يف مدينة  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة خالل 
ثالث �شاعات فقط، حيث مت اإكمال 
بالعتماد  الت�شريحي  الت�شحيح 
�شمان  م��ع  الع�شبية  املراقبة  على 
اأثناء  احلد الأدنى من فقدان الدم 

العملية.
"نحن �شعداء  الدكتور م�شلم:  قال 
التي  الإي��ج��اب��ي��ة  بالنتيجة  للغاية 
حتققت، حيث قام فريقنا اجلراحي 

بالتخطيط امل�شبق لإجراء العملية 
اإجراء  وبعد  اأ�شبوعني،  م��دى  على 
اجلراحة،  على  التدريبية  املحاكاة 
متعدد  ال���ف���ري���ق  م���ع  وامل���������ش����اورات 
التخ�ش�شات، حددنا وقت اجلراحة 
ب��ث��الث ���ش��اع��ات ف��ق��ط، مب��ا ي�شمن 
فقدان  وتقليل  امل��ري�����ش��ة،  ���ش��الم��ة 
الدم اإىل اأق�شى قدر ممكن، واحلّد 

من خطورة الإ�شابة بال�شلل".
وخالل العملية، قام الفريق باإجراء 
جراحة وا�شعة النطاق ب�شكل حرف 
الفقري  العمود  منطقة  اأ�شفل   T
ال��ع��ن��ق��ي ل��ل��م��ري�����ش��ة و�����ش����وًل اإىل 

القطني،  الفقري  العمود  منطقة 
بن�شبة  ال��ت�����ش��ّوه  ت�شحيح  ل�شمان 
%100. وجنح الفريق يف حتقيق 
اأدى  حماذاة طبيعية للفقرات، مبا 
ل�شتقامة تامة يف الظهر. ويف اليوم 
على  املري�شة  ت�شجيع  مت  ال��ت��ايل، 
امل�شي، وتطلب �شفاوؤها التام ق�شاء 
امل�شت�شفى.  يف  ف��ق��ط  اأي�����ام  ب�����ش��ع��ة 
ولح������ق������اً، مت����ت اإزال���������ة ال����غ����رزات 
اجلراحية بعد حوايل ثالثة اأ�شابيع 
املري�شة  لت�شتاأنف  اجل��راح��ة،  م��ن 
الطبيعي فرتة بني ثالثة  روتينها 
يف  مبا  العملية،  من  اأ�شابيع  و�شتة 

ذلك اأن�شطتها البدنية، والريا�شات 
التي ل ت�شمل الحتكاك اجل�شدي.

"ينبغي  م�شلم:  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
العمود  ت�����ش��وه  م�����ش��ك��الت  م��ع��اجل��ة 
ال��ف��ق��ري وخ��ا���ش��ة اجل��ن��ف يف �شّن 
�شغرية، حيث ت�شبح هذه اجلراحة 
املعقدة  احل���الت  يف  للغاية  �شعبة 
املر�شى  دخ����ول  ع��ن��د  ال�����ش��دي��دة  اأو 
العمر.  من  الع�شرينات  مرحلة  يف 
لعملية  امل���ري�������ص  ي��خ�����ش��ع  وح���ت���ى 
ج��راح��ي��ة ف���اإن���ه ي��ع��اين اأي�������ش���اً من 
الذات  تقدير  يف  �شديدة  م�شكالت 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��اأث��ري ه���ذه احل���ال���ة على 
وتعترب  للج�شم.  اجل��م��ايل  ال�شكل 
ال�شحية  ال���ن���ت���ائ���ج  م����ن  ال�����وف�����اة 
اعوجاج  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  اخل���ط���رية 
نتيجة  وذل�����ك  ال���ف���ق���ري،  ال���ع���م���ود 
حالة  يف  ال���ت���دري���ج���ي  ل����ل����رتاج����ع 
اجلهاز التنف�شي ب�شبب ت�شوه جدار 
العمود  والتفاف  والأ�شالع  ال�شدر 
الفقري، مبا يوؤثر على �شعة الرئة 
عاماً  التنف�شية  ال��ق��درات  وت��راج��ع 

بعد عام".
مبا�شر  اأو  م��وؤك��د  �شبب  ُي��ع��رف  ول 
اأن  اإل  التحديد،  للجنف على وجه 

ه��ن��اك ع���دة ع��وام��ل ق��د ت����وؤدي اإىل 
تطور احلالة، وهي تنق�شم عادة اإىل 
العوامل  ت�شمل  فرعية  فئات  اأرب��ع 
املري�ص  ل����ولدة  امل�شببة  اخل��ل��ق��ي��ة 
بهذه احلالة، وهي جمهولة ال�شبب، 
تلقائياً  الن��ت��ك��ا���ص  ي���ح���دث  ح��ي��ث 
العوامل  وه���ن���اك  ال���وق���ت.  مب����رور 
النتكا�شية الناجمة عن تطور حالة 
اجلنف ب�شبب ال�شيخوخة وه�شا�شة 
العوامل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��ظ��ام، 
ميكن  ال��ت��ي  وال��ع�����ش��ل��ي��ة  الع�شبية 
لدى  امل��ث��ال  �شبيل  على  تتطور  اأن 
الدماغي.  بال�شلل  م�شاب  �شخ�ص 
وكانت املري�شة التي اأجريت عليها 
ال�شيخ �شخبوط  العملية يف مدينة 
الطبية تعاين حالة جنف جمهولة 

ال�شبب.
وبدورها، قالت حور الناي�ص: "كان 
لدّي جتربة  الفقري  العمود  ت�شّوه 
ب�شعف  يل  وت�شببت  للغاية  �شعبة 
النتهاء  وب��ع��د  ال�����ذات.  ت��ق��دي��ر  يف 
�شديد،  بارتياح  �شعرت  العملية  من 
بالرتاجع  الأمل  ا����ش���ت���م���ر  ح���ي���ث 
اأن��ا م�شتعدة  والآن،  ي��وم.  بعد  يوماً 
العامل.  وم��واج��ه��ة  للخروج  مت��ام��اً 

م�شلم  بالدكتور  ثقتي  و�شعت  وقد 
اللذين  اأح���م���د  ال�����ش��ي��خ  وال���دك���ت���ور 
راف��ق��اين يف ك��ل خ��ط��وة، وق��دم��ا يل 
من  مكنني  ال��ذي  الإيجابي  الدعم 
الكبرية  خرباتهما  اإىل  الطمئنان 
ممتنة  واأن���ا  ال��ع��ايل،  وا�شتعدادهما 

جداً للنتيجة التي حتققت".
"بالعتماد  م�شلم:  الدكتور  وختم 
متعدد  ال���ع���الج���ي  م��ن��ه��ج��ن��ا  ع���ل���ى 
الكامل  والتن�شيق  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
بني اأع�شاء فريق العمل جنحنا يف 
بدعم  املعقدة،  العملية  ه��ذه  اإجن��از 

الذي  العمليات  غرفة  فريق  جهود 
دعم التخطيط ال�شابق لالإجراءات، 
على  عمل  ال���ذي  التخدير  وف��ري��ق 
والنعكا�ص  ال����ش���رتخ���اء  م��ت��اب��ع��ة 
املعقد للع�شالت يف اأوقات خمتلفة 
اأثناء اجلراحة، مع التحكم التام يف 
�شغط الدم ون�شح النخاع ال�شوكي، 
بالتعاون مع فريق التحكم بالأ�شعة 
مري�شتنا  جن��ح��ت  وق���د  ال�شينية. 
العملية  بف�شل اهلل يف اجتياز هذه 
ب�شورة  ح��ي��ات��ه��ا  ل��ت��ع��ي�����ص  وع������ادت 

طبيعية".

االإ�ضادة بعودة الطلبة اإىل التعلم املبا�ضر

جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�شطى يحتفل ببدء العام الدرا�شي اجلديد ح�شوريا

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تنجح باإجراء اأول جراحة معقدة لت�شّوه العمود الفقري

•• عجمان -الفجر:

اأعلنت هيئة النقل – عجمان عن اإعاده افتتاح خط عجمان 
- اأبوظبي من يوم الأحد املوافق 5-9-2021 وذلك بناء على 
و  الكوارث  و  الوطنية لالزمات  للهيئة  الأخ��رية  التحديثات 

بعد ان مت اإغالقه منذ ابريل 2020.
واأ����ش���اف امل��ه��ن��د���ص ���ش��ام��ي ع��ل��ي اجل����الف امل��دي��ر التنفيذي 
الرحالت  عدد  ان  النقل  –هيئة  العامة  املوا�شالت  ملوؤ�ش�شة 
خلط ابوظبي باجمايل 4 رحالت يومياً تنق�شم اىل رحلتني 
من عجمان اإىل اأبو ظبي و رحلتني من اأبوظبي اإىل عجمان 

ذهاباً و اإياباً .

واأكد املهند�ص �شامي انه يتم نقل  الركاب من حمطة امل�شلى 
اأبوظبي مبا�شرة ول يتم نقل  اإمارة  – عجمان و انزالهم يف 
اأي راكب بعد التحرك من اإم��ارة عجمان ،و كما ان حافالت 
و  ال��رح��الت  ملراقبة  داخلية  بكامريات  م���زودة  ال��ع��ام   النقل 

الركاب ب�شكل مبا�شر .   
و نوهت الهيئة على ت�شديد الإجراءات الحرتازية حلافالت 
النقل العام حيث يتم تعقيم احلافالت بعد كل رحلة  و يتم 
كما  و   ، للحافلة  رك��وب��ه��م  قبل  ل��ل��رك��اب  احل����راري  الفح�ص 
و�شعت الهيئة مفت�ص داخل احلافلة مع ال�شائق و ذلك �شمن 
الرحلة حيث يقوم (املفت�ص بالتاأكد من ح�شول كافة الركاب 
على نتائج الفح�ص ال�شلبية  PCR  اأو DPI( على اأن ل 

تتجاوز املدة املحددة كما هو معلن من قبل الهيئة الوطنية 
ال��ك��وارث  و ذل��ك للحفاظ على �شحة و �شالمة  الأزم���ات و 

م�شتخدمي حافالت النقل العام .
امل�شلى اىل  �شيبداأ من حمطة  الرحلة  ان م�شار  اأ�شار  و  كما 
حمطة حافالت ابوظبي عودًة اىل حمطة امل�شلى ، و �شتنطلق 
ال�شاعة 7:00 �شباحا من عجمان و اخر رحلة  اول رحلة يف 
�شتكون يف  ال�شاعة 6:00 م�شاًء ، اما بالن�شبة لالنطالق من 
اأبوظبي ف�شتكون اول رحلة ال�شاعة 10:00 �شباحا من حمطة 
حافالت ابوظبي اىل ال�شاعة 9:00 م�شاًء ،اما بالن�شبة ل�شعر 
�شتكون  م�شار  بطاقة  با�شتخدام  و  نقداً  دره��م   35 التذكرة 

التكلفة 30درهم. 

نقل عجمان يعيد افتتاح خط اأبوظبي حلافلت النقل العام

يف اإطار جهودها لتعزيز امل�ضوؤولية املجتمعية والوطنية

موظفو دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي ي�شاركون يف برنامج اجلينوم الإماراتي

•• برازيليا-وام:

لدى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شويدي  اأح��م��د  �شالح  �شعادة  بحث 
جمهورية الربازيل الحتادية خالل لقائه �شعادة كارلو�ص 
الثنائية  العالقات  الربازيلي،  الف�شاء  وكالة  رئي�ص  مورا 
اإىل  الف�شاء،  جم��ال  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  املميزة 
جانب م�شاركة قطاع الف�شاء الربازيلي يف فعاليات اإك�شبو 

دبي.  2020
وثمن �شعادة ال�شفري ال�شويدي اجلهود الربازيلية يف جمال 
بحوث الف�شاء من اأجل خدمة الب�شرية ومواكبة متطلبات 
للتعاون بني  اإىل وجود جمالت عديدة  امل�شتقبل، م�شريا 

دولة الإمارات والربازيل يف هذا القطاع.
اأ���ش��واط��ا متقدمة يف هذا  اأن دول��ة الإم����ارات قطعت  واأك���د 
املريخ  اإىل  الأم��ل  م�شبار  باإر�شال  موؤخرا  وتوجت  املجال، 
والن�شمام اإىل اتفاق اأرمتي�ص لتكون �شمن الدول الأوىل 
ال��ت��ي ت��وق��ع ع��ل��ى ه���ذا الت���ف���اق ال����ذي ي��ه��دف اإىل تعزيز 
كارلو�ص  �شعادة  �شكر  عاملياً. من جانبه  الف�شائي  التعاون 
مورا دولة الإمارات على اإدراجها موا�شيع علوم الف�شاء يف 
اإك�شبو 2020 دبي، موؤكدا م�شاركة بالده يف عدة فعاليات 
العديد من  اإج��راء  اإىل  واأب��دى تطلعه  الف�شاء،  اأ�شبوع  يف 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز  اإىل  الرامية  اللقاءات 

البلدين يف هذا القطاع احليوي.

�شفري الدولة يلتقي رئي�ص وكالة الف�شاء الربازيلية
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ثالثة  اأيلول-�شبتمرب   11 يف  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  ي��زور 
مواقع باتت رمزا للهجمات التي ح�شلت قبل ع�شرين عاما، على ما 
الأرواح  “تكرمي  جيل  وزوجته  بايدن  .ويريد  الأبي�ص  البيت  اأعلن 

ح�شب ما جاء يف بيان. التي ُفقدت واإحياء ذكراها”، 
العاملي،  التجارة  مركز  برجا  ُدّم��ر  حيث  نيويورك  اإىل  و�شيتوجهان 
اأربعة  خطفها  طائرة  حتطمت  حيث  بن�شلفانيا  يف  �شانك�شفيل  واإىل 
حيث  وا���ش��ن��ط��ن،  ق���رب  فريجينيا،  يف  اأرل��ي��ن��غ��ت��ون  واإىل  ج��ه��ادي��ني، 
تعر�شت وزارة الدفاع الأمريكية لهجوم.واأراد بايدن اإحياء الذكرى 
منّظم  �شكل  يف  الأمريكية  القوات  �شحب  عرب  للهجمات  الع�شرين 
م��ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان اإىل ح��ي��ث مّت اإر���ش��ال��ه��ا ب��ع��د ه��ج��م��ات 11 اأي��ل��ول-
�شبتمرب 2001.غري اأّن احلرب يف اأفغان�شتان انتهت و�شط حال من 
الفو�شى، مع التقّدم ال�شريع الذي حّققته حركة طالبان ومقتل 13 
الن�شحاب  عملّية  خالل  كابول  ا�شتهدف  هجوم  يف  اأمريكّياً  جندّياً 

الأمريكي من البالد.

قالت اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني اأم�ص الأحد اإن بر ال�شني 
الرئي�شي �شجل 28 اإ�شابة جديدة موؤكدة بفريو�ص كورونا يوم اأم�ص 

الأول ال�شبت، وهو العدد نف�شه  الذي مت ت�شجيله يف اليوم ال�شابق.
وذكرت اللجنة اأن جميع احلالت وافدة من اخلارج.

ال��ت��ي ل تظهر عليها  اجل��دي��دة  الإ���ش��اب��ات  ع��دد  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 
اأعرا�ص بلغ 23 يوم ال�شبت مقابل 22 قبل يوم. ول ت�شنف ال�شني 

الإ�شابات اخلالية من الأعرا�ص حالت موؤكدة.
بر  يف  بكوفيد-19  امل���وؤك���دة  الإ���ش��اب��ات  ع���دد  اإج��م��ايل  الآن  وي��ب��ل��غ 
ال�شني الرئي�شي 95010 يف حني ل يزال عدد الوفيات ثابتا عند 

.4636

اأم�ص  ماليني  �شبعة  رو�شيا  يف  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابات  عدد  بلغ 
الأحد اإذ �شجلت الدولة 18645 اإ�شابة جديدة يف ال�شاعات الأربع 

والع�شرين املا�شية، ف�شال عن 793 وفاة.
اإىل �شبعة ماليني  العدد الإجمايل لالإ�شابات  الأرق��ام  ورفعت هذه 

و12599 واإجمايل الوفيات اإىل 187200.
اإح�شاءاتها  )رو�شتات(  الرو�شية  احلكومية  الإح�شاء  هيئة  وت�شجل 
اخلا�شة، وقالت يف اأغ�شط�ص اآب اإن عدد الوفيات ب�شبب كوفيد-19 
ويوليو  املا�شي  العام  من  ني�شان  اأبريل  بني  به  املرتبطة  والأ�شباب 
متوز املا�شي بلغ 365 األفا.واأظهرت بيانات الهيئة اأن عدد الوفيات 
فوق املعدلت الطبيعية، التي يقول بع�ص علماء الأوبئة اإنها اأف�شل 
طريقة لقيا�ص عدد الوفيات احلقيقي اأثناء الوباء، و�شل اإىل 528 

األفا يف يوليو متوز.

ُقتل اأربعة حرا�ص على الأقل من القوات الداعمة للجي�ص الباك�شتاين 
واأ�شيب 19 �شخ�شا بجروح عندما فّجر انتحاري نف�شه  على دراجة 

نارية يف كويتا، يف جنوب غرب باك�شتان، وفق ما اأعلنت ال�شرطة.
وا�شتهدف املهاجم حرا�شا تابعني لقوة “فرونتيري كون�شتابولري” 
يف ح��ي م��ي��ان غ��ون��دي يف امل��دي��ن��ة، ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 140 ك��ل��م عن 
الهزارة يبيعون  اأقلية  الأفغانية، حيث كان جتار �شيعة من  احلدود 
اخل�شروات.وقال نائب املفت�ص العام يف ال�شرطة اأزهر اأكرم اإن ثالثة 

من احلرا�ص قتلوا فورا فيما تويف الرابع لحقا متاأثرا بجراحه.
جرحوا  اثنني  ومدنيني  حار�شا   17 اأن  بر�ص  فران�ص  اأك���رم  واأف���اد 
ق�شم  با�شم  ناطق  خ��ط��رية.واأك��د  ح��الت ثالثة منهم  الن��ف��ج��ار،  يف 
مكافحة الإرهاب التابع لل�شرطة وقوع الهجوم.ويقطن كويتا نحو 
500 األف من الهزارة، الذين يعي�شون يف جيب على اأطراف املدينة.

ولطاملا ا�شتهدفوا من قبل تنظيم داع�ص وجمموعات اأخرى.واأ�شفرت 
باك�شتانية طائفية م�شّلحة عام  نّفذتها جمموعة  �شل�شلة تفجريات 

2013 عن مقتل اأكرث من 200 من الهزارة يف املدينة.

عوا�سم

وا�صنطن

مو�صكو

اإ�صالم اآباد

بكني

الأردن ي�شت�شيف اجتماعا 
لبحث تزويد لبنان بالغاز 

•• عّمان-رويرتز

اإن الأردن �شي�شت�شيف اجتماعا لوزراء الطاقة  قالت قناة اململكة الأردنية 
اإىل لبنان  يف م�شر و�شوريا ولبنان يوم الأربعاء لبحث نقل الغاز امل�شري 

لأغرا�ص توليد الكهرباء.
واأجرت الوليات املتحدة حمادثات مع م�شر والأردن ب�شاأن خطة للتخفيف 
من اأزمة الطاقة يف لبنان ت�شمل ا�شتخدام الغاز امل�شري يف توليد الكهرباء 

يف الأردن ثم نقلها عرب �شوريا.
 “ خ��وري  ن�شري  اللبناين-ال�شوري  الأعلى  للمجل�ص  العام  الأم��ني  وق��ال 
�شوريا وافقت على طلب اجلانب اللبناين امل�شاعدة يف مترير الغاز امل�شري 

والكهرباء الأردنية عرب الأرا�شي ال�شورية«.
وزار وفد لبناين رفيع امل�شتوى دم�شق اأم�ص الأول ال�شبت لتمهيد الطريق 
اإم���دادات  نق�ص  اأزم���ة  لتخفيف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  امل��دع��وم��ة  للخطة 

الكهرباء.
ومتثل العقوبات التي تفر�شها الوليات املتحدة على دم�شق عامال معرقال 
اإن  ق��ال��وا  دبلوما�شيني  لكن  �شوريا  طريق  ع��ن  لبنان  مل�شاعدة  جهود  لأي 

وا�شنطن تبحث عن �شبل للتعامل ب�شكل عاجل مع هذه العراقيل.
ومع تخبط الدولة يف لبنان اأعلنت جماعة حزب اهلل املدعومة من اإيران، 
اإنها ت�شتورد زيت  اأقوى الكيانات ال�شيا�شية يف البالد، ال�شهر املا�شي  وهي 

الوقود من اإيران بهدف تخفيف حدة الأزمة.
وقال خ�شوم حزب اهلل اإن ذلك يقو�ص بدرجة اأكرب �شلطة الدولة ويعر�ص 

لبنان لعقوبات اأمريكية. وت�شنف وا�شنطن حزب اهلل منظمة اإرهابية.

بعد اأحداث 11 �ضبتمرب 2001

الوليات املتحدة: ازدياد جرائم ذوي الياقات البي�شاء
- مت تكليف اأعوان مكتب التحقيقات الفيدرايل ب�شكل كبري مبكافحة الإرهاب, مما عّزز ظهور اجلرائم املالية

•• طرابل�س-وكاالت

اأر�شلت اإدارة �شوؤون الرئا�شة مبجل�ص النواب 
الوحدة  حكومة  رئي�ص  مكتب  اإىل  الليبي 
جلان  اأ�شئلة  الدبيبة  عبداحلميد  الوطنية 
يف  عليها  الإج��اب��ة  املطلوب  ال��ن��واب  جمل�ص 

جل�شة ال�شتجواب املقبلة للحكومة.
على  عربية”،  نيوز  “�شكاي  موقع  واط��ل��ع 
 16 الأ�شئلة يف  اأف��رد  ال��ذي  املجل�ص،  ر�شالة 
امللفات  من  العديد  خاللها  تناول  �شفحة، 
املرتزقة  واإخ��راج  املوؤ�ش�شات  “توحيد  ومنها 
والكهرباء وجمابهة جائحة فريو�ص كورونا 
وغريها  النفط”،  قطاع  وتطوير  امل�شتجد 

من الق�شايا.
وكان مقررا عقد جل�شة ا�شتجواب احلكومة 
يوم الثنني املقبل، اإل اأن الدبيبة اعتذر عن 

احل�شور، معلال ذلك بوجوده خارج البالد، 
بالأ�شئلة  احل��ك��وم��ة  اإع�����الم  ع����دم  واأي�������ش���ا 
بنود  باأحد  عمال  اجلل�شة،  يف  �شتطرح  التي 
الذي  ال���ن���واب،  ملجل�ص  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة 
احلكومة  ب��ا���ش��ت��ج��واب  ال�����ش��م��اح  ع��ل��ى  ين�ص 

جمتمعة اأو الوزراء “يف مو�شوع معني«. 

الكهرباء وال�ضيولة وامليزانية
الكهرباء،  ملف  املجل�ص  تناول  البداية،  ويف 
وا�شفا الأداء فيه ب�”الإخفاق” مع “ا�شتمرار 
الوفاء  وع��دم  ك��ب��رية،  ل��ف��رتات  النقطاعات 
بوعود حل تلك امل�شكلة، اإ�شافة اإىل تعاقدات 
ا�شتمرار  اإىل  لفتا  القطاع”،  يف  م�شبوهة 
اأزمة ال�شيولة النقدية يف البالد، والطوابري 

اأمام امل�شارف، مع �شعف القوة ال�شرائية.
الر�شالة  انتقدت  ب�”كورونا”،  يتعلق  وفيما 

وتاأخر  اجل��ائ��ح��ة،  جم��اب��ه��ة  يف  “الف�شل” 
الثانية  اجل���رع���ة  خ�����ش��و���ش��ا  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات، 
للمطعمني باجلرعة الأوىل، و” العجز” يف 

مراكز الإيواء.
وان��ت��ق��د امل��ج��ل�����ص ع���دم اإمت����ام م��ل��ف توحيد 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وا����ش���ت���م���رار الن��ق�����ش��ام يف عدة 
احلكومة  ال��ت��زام  “عدم  رف�ص  كما  هيئات، 
ال���ن���واب يف خ�شو�ص  مب��الح��ظ��ات جم��ل�����ص 
م�شروع امليزانية املقدم منها، ب�شاأن اإلغاء باب 
ومعاجلة  الثالث  ال��ب��اب  وتبويب  ال��ط��وارئ 

الدين العام وفق القانون«.

ت�ضاوؤالت اللجان
ث��م ا���ش��ت��ع��ر���ص امل��ج��ل�����ص اأ���ش��ئ��ل��ة ����ش���ادرة عن 
ال��ل��ج��ان ال��ن��وع��ي��ة ب���ه، واأول���ه���ا م���ن “جلنة 
عن  ت�شاءلت  التي  واملفقودين”،  اجل��رح��ى 

اجلرحى  اأ���ش��ر  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  دور 
وال�����ش��ه��داء وامل��ف��ق��ودي��ن، ومل���ن ت��ت��ب��ع وكيف 
ل��ه��ا، وم��ا خطة  املنظم  ال��ق��ان��ون  تعمل وم��ا 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا امل��ل��ف، “وهل 
وال�شهداء  اجلرحى  جميع  ا�شتيعاب  �شيتم 

واملفقودين دون متييز؟«.
الإنتاجية  القطاعات  جلنة  ت�شتفهم  بينما 
م�شكالت  بخ�شو�ص  احل��ك��وم��ة  فعلته  عما 
خطة  لديها  وهل  ال�شناعية،  املناطق  هيئة 
عن  املتوقفة  امل�شانع  ل�شيانة  م�شتقبلية 
اخلارجية  جلنة  ط��رح��ت  ال��ع��م��ل؟«.وب��امل��ث��ل 
النقاط منها  العديد من  ال��دويل  والتعاون 
الدبلوما�شي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��ل��ى  “مالحظات 
يف م��وؤمت��ر دول اجل���وار يف اجل��زائ��ر، وعدم 
باخلارج،  ال�شفراء  تقلي�ص  ب��وع��ود  الإي��ف��اء 
دون  التون�شي  اجلانب  احل��دود مع  واإق��ف��ال 
التن�شيق مع احلكومة التون�شية ما اأثر �شلبا 
على عالقات البلدين، وتاأثر امل�شافرين برا 
ال�����ش��ح��ي��ة، وعدم  ال��ن��ظ��ر يف ظ��روف��ه��م  دون 
اإحاطة جمل�ص النواب بخطة ا�شتقرار ليبيا 
املعلنة يف موؤمتر برلني الثاين ب�شاأن ليبيا، 
وغياب التن�شيق مع املجل�ص الرئا�شي وعدم 

وجود روؤية خارجية وا�شحة للحكومة«.

ت�ضمية وزير الدفاع واإخراج املرتزقة
وط��ل��ب جلنة ال��دف��اع والأم����ن ال��ق��وم��ي من 
“الإجراءات  بخ�شو�ص  تو�شيحات  الدبيبة 
ال��دف��اع، وم��اذا فعلت  املتخذة لت�شمية وزي��ر 
الأجنبية،  القوات  اإخ��راج  احلكومة يف ملف 
امل���وق���ف م���ن وج�����ود م��رت��زق��ة �شوريني  م���ا 
ب�����ش��ك��ل ع��ل��ن��ي يف ال��ع��ا���ش��م��ة ط��راب��ل�����ص، مبا 
يهدد املواطنني، وملاذا مل يتم و�شع ميزانية 

وا�شحة للقوات امل�شلحة العربية الليبية«.
وط���رح���ت جل��ن��ة ال�����ش��ح��ة ت�������ش���اوؤلت حول 
خ���ط���ط جم���اب���ه���ة اجل����ائ����ح����ة، وم������ا اأجن����ز 
ب��خ�����ش��و���ص ت��ط��وي��ر امل���راف���ق ال��ط��ب��ي��ة، اأما 

جلنة الطاقة واملوارد الطبيعية فقد فتحت 
ومعمل  ط���ربق  م�����ش��ف��اة  “تطوير  م��ل��ف��ات 
النفطية،  احلقول  وتاأهيل  املدينة،  يف  الغاز 
ال�شتهتار  حل��د  و�شلت  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اوزات 
ال�شركات،  بع�ص  تعيني  ق���رارات  اإ���ش��دار  يف 
اآلية  معايري  دون  و  الو�شاطة  فيها  تدخلت 
طلبها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  موؤهالت”،  ل  واأح��ي��ان��ا 
وال�شرف  امل��ي��اه  �شركة  خم�ش�شات  “ف�شل 
ال�شحي عن التحلية، واإدراج ميزانية خا�شة 
ملحطات التحلية و�شيانتها جميعا خ�شو�شا 
�شبب  تف�شري  اإىل  داع��ي��ة  طربق”،  حمطة 

تاأخر رواتب عاملي املحطات ل�شنة كاملة.
ت�شاءلت جلنة  الكهرباء،  �شركة  وبخ�شو�ص 
طرح  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  “ال�شبب  ع���ن  ال��ط��اق��ة 
امل��دن، وكيف تربم عقود  الأحمال يف جميع 
باملليارات من �شركة الكهرباء ورغم ذلك مل 

تدرج اأي حمطة لل�شيانة؟«.
اأم����ا جل��ن��ة امل���وا����ش���الت ف��ق��د ان��ت��ق��دت قرار 
البحري  والنقل  املوانئ  م�شلحة  فرع  اإلغاء 
التفاق  “خالف  لأن���ه  ال�شرقية،  باملنطقة 
“ح�شب  اأن���ه  اإىل  اأ����ش���ارت  ك��م��ا  ال�شيا�شي”، 
امل��ق��دم��ة م��ن احلكومة،  امل��ي��زان��ي��ة  م�����ش��روع 
فاإن قطاع الت�شالت مقدر له ح�شابيا فقد 
450 مليون دينار خالل العام املايل احلايل، 
اإن  القطاع يقولون  اأن م��دراء �شرطات  رغم 
الأرباح تفوق 7 مليارات دينار، فاأين تذهب 
الإيرادات؟، وملاذا ل تدرج الأرقام احلقيقية 
يف امليزانية العامة ولي�ص فقط ما ن�ص عليه 
يف  امليزانية  يف  امل�شاهمة  م��ن  الأدن����ى  احل��د 

القانون املايل للدولة؟«.
طرح  العامة”،  “الق�شايا  ب��ن��د  وحت����ت 
امل���ج���ل اأي�����ش��ا ال��ع��دي��د م���ن الأ���ش��ئ��ل��ة منها 
منح  وع���دم  ال����وزراء  رئي�ص  رح���الت  “كرثة 
اخت�شا�شات  و���ش��ل��ب  ل��ن��واب��ه  ال�����ش��الح��ي��ات 
ال���ع���دي���د م���ن ال��������وزراء و����ش���م ال��ك��ث��ري من 

الوحدات الإدارية اإىل رئا�شة الوزراء«.

اأ�شئلة يف 16 �شفحة.. جل�شة ا�شتجواب »طويلة« تنتظر حكومة ليبيا

اإيطاليا تنقل �شفارتها لدى اأفغان�شتان اإىل قطر الق�شاء الفرن�شي يبّت يف طعون يف ق�شية لفارج 
•• باري�س-اأ ف ب

يف  طعون  بعّدة  الثالثاء  غ��داً  الفرن�شي   الق�شاء  يبّت 
ق�شية اأن�شطة لفارج ل�شناعة الإ�شمنت يف �شوريا حتى 
التهام  اإب��ط��ال  يف  النظر  خ�شو�شاً  وت�شمل   ،2014

املوّجه اإليها ب�”التواطوؤ يف جرائم �شد الإن�شانية«.
وكان من املقرر اأن ت�شدر حمكمة النق�ص، اأعلى حمكمة 
يف النظام الق�شائي الفرن�شي ومكلفة النظر يف الطعون 
ال�شتئناف،  عن حماكم  ال�شادرة  الأحكام  �شد  املقدمة 
حكمها يف منت�شف متوز-يوليو يف �شتة طعون مقدمة 
احلكومية  غ��ري  �شريبا  منظمة  الق�شية.وتعرت�ص  يف 
الإن�شان  الد�شتورية وحقوق  الأوروب��ي للحقوق  واملركز 
منذ  ���ش��وري��ا،  يف  لف���ارج  يف  �شابقا  موظفا  ع�شر  واأح���د 
دائرة  اإ���ش��ق��اط  على   2019 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين 

اجلنائية  التهمة  باري�ص  ا�شتئناف  حمكمة  يف  الت��ه��ام 
اجل�شيمة عنها.

اأطرافا  ت�شكيلها  رف�����ص  على  اأي�����ش��اً  املنظمات  وحت��ت��ج 
مدنيني يف الدعوى، ما مينعها من الو�شول اإىل امللف 
جديدة  حتقيقات  اإج��راء  التحقيق  ق�شاة  اإىل  والطلب 
ويق�شي على الأم��ل باحل�شول على تعوي�شات يف حال 

الإدانة.
ال��ت��ي ل تزال  ال���ش��م��ن��ت  امل��ق��اب��ل، تنق�ص جم��م��وع��ة  يف 
متهمة ب�”متويل جمموعة اإرهابية” و”تعري�ص حياة 
من  واث��ن��ان  احلظر”،  و”انتهاك  للخطر”  الآخ��ري��ن 
ال�شابق  امل��دي��ر  هما  املجموعة  يف  ال�شابقني  امل�شوؤولني 
لأمن ال�شركة جان كلود فيار واأحد املديرين ال�شابقني 
لفرعها يف �شوريا فريديريك جوليبوا، جميع الدعاوى 

املرفوعة �شدهم.

•• روما-رويرتز

ق���ال ل��وي��ج��ي دي م��اي��و وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي���ط���ايل اأم�ص 
اأفغان�شتان  ل��دى  �شفارتها  نقل  تعتزم  اإيطاليا  اإن  الأح���د 
اإىل  اإ���ش��ارة  اأول  يف  وذل��ك  الدوحة  القطرية  العا�شمة  اإىل 
اأن دبلوما�شيني غربيني يتجهون لال�شتقرار ب�شفة دائمة 
على  طالبان  حركة  �شيطرة  اأع��ق��اب  يف  اأفغان�شتان  خ��ارج 
البالد.وياأتي هذا الإعالن يف اأعقاب موؤ�شرات �شابقة على 
اأن الحتاد الأوروبي ودول غربية اأغلقت بعثاتها يف كابول 
رمبا جتعل من قطر مركزا خارجيا لعالقاتها الدبلوما�شية 
اإىل  الدبلوما�شيني  من  العديد  طار  وقد  اأفغان�شتان.  مع 
قطر التي ت�شت�شيف املكتب ال�شيا�شي حلركة طالبان منذ 
ال�شهر  الأفغانية  العا�شمة  مغادرتهم  بعد  وذلك   2013

املا�شي.

واأب��ق��ت ال�����ش��ني واإي�����ران وب��اك�����ش��ت��ان ورو���ش��ي��ا وت��رك��ي��ا على 
�شفاراتها يف العا�شمة الأفغانية مفتوحة مبا يزيد فر�شها 
يف التاأثري املبا�شر على احلكومة اجلديدة التي �شتت�شكل يف 
اأفغان�شتان.وقال دي مايو يف لقاء عرب الفيديو مع رجال 
اأعمال و�شا�شة ي�شاركون يف موؤمتر لالأعمال يف �شرينوبيو 
قطر  ب��اأم��ري  ال��ي��وم  “�شاألتقي  كومو  بحرية  على  الواقعة 
�شفارتنا يف كابول  ننقل  اأن  نيتنا  ثم بوزير اخلارجية لأن 
اإىل الدوحة«.وقالت م�شادر يف طالبان اإن املال عبد الغني 
���ش��رياأ���ص حكومة  ���ش��ارك يف تاأ�شي�ص احل��رك��ة  ال��ذي  ب���رادر 

اأفغانية جديدة من املقرر الإعالن عنها قريبا.
وكانت الوليات املتحدة علقت العمليات يف �شفارتها بكابول 
يف 31 اأغ�شط�ص اآب بعد يوم من اإمتام ان�شحاب قواتها من 
وبلغت  ع��ام��ا   20 دام���ت  ح��رب��ا  ب��ذل��ك  منهية  اأفغان�شتان 

ذروتها بعودة طالبان اإىل ال�شلطة.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�شبتمرب   11 ه���ج���م���ات  م���ن���ذ      
ذوي  ج���رائ���م  ازدادت   ،1002
ملحوظ  ب�شكل  البي�شاء  الياقات 
يف الوليات املتحدة. هذا ما اأكدته 
املحا�شرة  الأ�شتاذة  نغوين،  ترونغ 
يف ك��ل��ي��ة ه�����ارف�����ارد ل���الأع���م���ال يف 
بعنوان  درا���ش��ة  وم��وؤل��ف��ة  بو�شطن، 
ذوي  ج���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة  “فعالية 
ال���ي���اق���ات ال��ب��ي�����ش��اء: دل���ي���ل على 
زاد  لقد  الإرهاب”.  �شد  احل���رب 
والتداول  الإل���ك���رتوين  الح��ت��ي��ال 
غ������ري ال�����ق�����ان�����وين م������ن ال�����داخ�����ل 
والحتيال املايل ب�شكل كبري خالل 
ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ش��ي��ني، ل ���ش��ي��م��ا يف 
املناطق الأمريكية حيث ركز مكتب 
التحقيقات الفيدرايل جهوده على 
م��ا تربزه  ه��ذا  الإره����اب،  مكافحة 

ترونغ نغوين يف عملها.

اي,  ب��ي  اف  اأع�����وان  ت��ق��ّل�����س 
وازداد التهرب ال�ضريبي؟

   وت�����ش��اءل��ت الأ����ش���ت���اذة ع��ن �شبب 
بينما مت  امل��ايل  الحتيال  ا�شتمرار 

ل��ق��د فح�شت  ت�����ش��دي��د ع��ق��وب��ت��ه��ا. 
التحقيقات  م���ك���ت���ب  اأول�������وي�������ات 
ال��ف��ي��درايل م��ن��ذ ���ش��دم��ة هجمات 
11 �شبتمرب 2001، وادركت اأنه 

منذ ذلك التاريخ، مت نقل 1800 
التحقيقات  م���ك���ت���ب  م�����ن  ع������ون 

الفيدرايل اإىل ق�شم اآخر.
 ومت ت�شجيل انخفا�ص بن�شبة 36 

الذين  امل��وظ��ف��ني  ع���دد  ب��امل��ائ��ة يف 
الياقات  ذوي  ج��رائ��م  يف  يحققون 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  يف  ال��ب��ي�����ش��اء 
 ،2001 ع�����ام  م���ن���ذ  ال����ف����ي����درايل 

تو�شح ترونغ نغوين.
   ومع ذلك، يلعب هوؤلء املحققون 
دوًرا حقيقًيا يف ردع الحتيال املايل 
العمل  ه����ذا  ل��ك��ن  والإل�����ك�����رتوين، 

يتطلب وقًتا طوياًل، وقد ي�شتغرق 
اإىل  ي��وؤدي  حتى  �شنوات  اأو  �شهوًرا 

دعاوى ق�شائية حمتملة.
 ل���ق���د ا����ش���ت���ف���اد امل����ح����ت����ال����ون من 
الن���خ���ف���ا����ص يف ع�����دد الأع��������وان: 
در�شتها  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  ����ش���ه���دت 
زيادة  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  ن��غ��وي��ن، 
معدل  يف  ب����امل����ائ����ة   40 ب��ن�����ش��ب��ة 

الحتيال الإلكرتوين.
الفيدرالية  ال�����ش��رط��ة  وع�����ززت     
مكافحة  حم���ق���ق���ي  م�����ن  ف���رق���ه���ا 
الإرهاب يف املناطق التي تقيم فيها 

املجتمعات امل�شلمة -
نغوين من  ترونغ  تف�شره  ما  وه��و 
خالل تورط متطرفني اإ�شالميني 
اأب�������راج مركز  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  يف 
ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي. وه����ك����ذا متت 
ونيوجري�شي  مي�شيغان  م��راق��ب��ة 

ونيويورك ب�شكل خا�ص.
اأجرته  ال����ذي  ال��ت��ح��ل��ي��ل   وح�����ش��ب 
لالأعمال،  هارفارد  بكلية  الأ�شتاذة 
الحتيال  حم��اك��م��ات  ان��خ��ف�����ش��ت 
يف  ب��امل��ائ��ة   15 بن�شبة  ال�����ش��ري��ب��ي 

هذه الوليات.
عن �ضالت اف ار

•• الفجر -تون�س

    اأ�شدر قا�شي التحقيق بالقطب اجلزائي 
ق�شنطينة-�شرقي  مب��دي��ن��ة  امل��ت��خ�����ش�����ص 

اجلزائر العا�شمة-
باإيداع  يق�شي  ق���رارا  ال�شبت  الأول  اأم�����ص   
ن��ب��ي��ل القروي  ت��ون�����ص  رئ��ي�����ص ح����زب ق��ل��ب 
القروي  غ�����ازي  امل��ج��م��د  ال��ن��ائ��ب  و���ش��ق��ي��ق��ه 
بال�شجن املوؤقت على خلفية التهمة املوجهة 

لهما بدخول الأرا�شي اجلزائرية خل�شة.
اأن قا�شي  اإع���الم حملية     وذك���رت و���ش��ائ��ل 

يف  نف�شه   الإج����راء  اتخذ  امل��ذك��ور  التحقيق 
ح��ق 4 اأ���ش��خ��ا���ص اآخ��ري��ن منهم ام����راأة من 
القروي على عبور  الأخ��وي��ن  اأج��ل م�شاعدة 

احلدود التون�شية اجلزائرية خل�شة.
اجلزائرية قد  “النهار”     وكانت �شحيفة 
ذكرت اأّنه مّت اإيقاف 4 اأ�شخا�ص منهم امراأة 
قالت اإنهم تورطوا يف اإدخال الأخوين نبيل 
غري  بطريقة  اجلزائر  اإىل  القروي  وغ��ازي 

قانونية.
“التحقيق  اأّن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت     
النهائي للفرقة اجلنائية التابعة للم�شلحة 

تب�شة  ب��اأم��ن  الق�شائية  لل�شرطة  ال��ولئ��ي��ة 
القروي  وغ���ازي  نبيل  ال�شقيقني  ق�شية  يف 
اأف�شى اإىل اإيقاف 4 اأ�شخا�ص  بينهم امراأة 
قاموا باإدخالهما الرتاب اجلزائري بطريقة 

غري �شرعية«.
هوية  حت�����دي�����د  “مت  اأن���������ه  واأ������ش�����اف�����ت     
الق�شية  يف  مت������ورطني  تون�شيني  �شخ�شني 
وحت���وي���ل م��ل��ف ال��ق�����ش��ي��ة وامل���وق���وف���ني اإىل 
املتخ�ش�����ص  اجلزائي  الق�ش���ائي  القط�������ب 

بق�شنطينة«.
ال��ت��ح��وي��ل ج���اءت عن  اأّن عملية  واأب�����رزت     

طريق اإجراء التخلي الق�شائي. 
و ل��الإ���ش��ارة ت��ن�����ص ج��ن��ح��ة اج��ت��ي��از احل���دود 
بطريقة غري �شرعية بعقوبة �شجنية ترتاوح 

بني 3 و 6 اأ�شهر .
   ُي�شار اإىل اأّن اأم��ن احل��دود اجلزائري كان 
اأغ�شط�ص املنق�شي   29 اأوق��ف ظهر يوم  قد 
حزب  رئ��ي�����ص  اجل��زائ��ري��ة  تب�شة  منطقة  يف 
النائب  و�شقيقه  ال��ق��روي  نبيل  تون�ص  قلب 
ال���ق���روي ب�شدد  امل��ج��م��د غ�����ازي  ب���ال���ربمل���ان 
دون  اجل��زائ��ري  ال���رتاب  اإىل  خل�شة  الت�شلل 

املرور باملعابر القانونية.

م�شتجدات حماكمة الأخوين القروي يف اجلزائر

نبيل القروي رئي�ص حزب قلب تون�ص

انخف�شت املحاكمات بتهمة التهرب ال�شريبي بن�شبة 15 باملائة يف بع�ص املناطق المريكية
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عربي ودويل
نيويورك تاميز: لبنان الذي نعرفه... انتهى

•• وا�سنطن-وكاالت

منذر  لينا  ال�شحافية  كتبت  انتهى”،  نعرفه  ال��ذي  “لبنان  عنوان  حتت 
يف �شحيفة “نيويورك تاميز” مقاًل حتدثت فيه عن لبنان واللبنانيني 
و�شط النهيار املايل والقت�شادي والجتماعي الذي ي�شهده، م�شبهة ما 
يح�شل ب�”نهاية العامل«.وقالت: “مل اأتخيل قط اأن اأعي�ص لأرى نهاية 
العامل، ولكن هذا بال�شبط ما نعي�شه اليوم يف لبنان. العناوين الرئي�شية 
عن لبنان هي لئحة من احلقائق والأرقام، فقدت العملة الوطنية اأكرث 
يعي�شون  ال�شكان  م��ن  و78%   ،2019 منذ  قيمتها  م��ن   90% م��ن 
حافة  على  واملجتمع  والبنزين،  ال��وق��ود  يف  ح��اد  نق�ص  وه��ن��اك  فقر،  يف 

النهيار«.

ولكن ماذا يعني هذا كله؟ جتيب الكاتبة اإنه يعني الن�شغال الكامل كل 
على  مقت�شرة  وحياة  الأ�شا�شية،  ال�شروريات  تاأمني  على  بالتزاحم  يوم 

تاأمني البقاء، و�شكان ُم�شتنزفون ج�شدياً، وعقلياً، وعاطفياً.
وتقول منذر، وهي كاتبة ومرتجمة لبنانية توؤرخ التغريات الجتماعية 
يف اأعقاب النهيار القت�شادي يف البالد، اإنها تتوق لأب�شط امللذات، مثل 
على  والقيادة  �شهية،  وجبات  لتناول  الأح��د  اأي��ام  العائلة  مع  الجتماع 
ال�شاحل لروؤية �شديق بدل توفري �شعر الوقود حلالت الطوارئ، ولكن 

بات م�شتحياًل تخيل النغما�ص يف اأي من هذه الكماليات.
وتروي اأنها تبداأ يومها يف بريوت منهكة اأ�شاًل، م�شرية اإىل اأن ال�شيارات 
تبداأ يف ال�شطفاف يف حمطة الوقود املجاورة ملنزلها بعد منت�شف الليل، 
تتوفر فقط  والكهرباء  ال�شارع،  و�شراخ حمبط يف  �شاخبة،  اأ�شوات  مع 

�شاعة واحدة يف اليوم، ما يعني في�شاناً من ر�شائل العتذار عن العمل 
واأم�شيات دون نوم ب�شبب حرارة ال�شيف اخلانقة.

اأن كل يوم يظهر م�شتوى منخف�ص جديد لتعتاد عليه، مبا  وتلفت اإىل 
يف ذلك الطوابري اأمام حمالت ال�شرافة، والنق�ص يف املياه املعباأة، وغاز 
الطهي.وق�شة تلو ق�شة، ت�شرد الكاتبة يومياتها فتقول اأنه لي�ص هناك 
الذهاب  خ��ط��ورة  ع��ن  ناهيك  البقالة،  حم��ال  يف  اخل��ب��ز  م��ن  القليل  اإل 
با�شتمرار  ت�شهد  التي  ال��وق��ود،  مبحطة  للمرور  ت�شطر  اإذ  املخبز،  اإىل 

م�شاجرات قاتلة، ومعارك بالأ�شلحة النارية.
وقالت اإن العاملني يف املخبز يعي�شون يف خوف من معركة باأ�شلحة نارية 

اأو انفجار يف حمطة الوقود.
الإغالق  على  ت�شارف  والتي  املنهكة،  امل�شت�شفيات  اإىل  الكاتبة  واأ���ش��ارت 

ونق�ص العالجات ملر�ص ال�شرطان.وقالت اإن الأ�شدقاء يعي�شون يف رعب 
خوفاً من اإ�شابة اأطفالهم مبر�ص خفيف، حيث ل اأدوية يف ال�شيدليات، 
حتى خط املكاملات ال�شاخن ملنع النتحار توقف عن العمل ب�شبب انقطاع 
التيار الكهربائي.واأ�شافت اأن النا�ص ميوتون من اأمرا�ص ميكن عالجها 

مثل ل�شعات العقارب، واحلمى والت�شمم الغذائي.
واأ�شارت اإىل اأن احلد الأدنى لالأجور ال�شهرية انخف�ص اإىل اأقل من 50 
دولراً بينما ارتفع �شعر الطعام باأكرث من %500 خالل العام املا�شي.

وخل�شت منذر اإىل اأن “بريوت التي نعرفها انتهت”، م�شرية اإىل اأنه كان 
الأهلية  احل��رب  يف  الق�شف  حتت  املدينة  يف  للحياة  ون�شوة  بريق  هناك 
اأكرث من احلياة الآن، حياة بال كهرباء، و�شيارات، وغاز، واإنرتنت، ومياه 

�شرب.

اأهايل �شحايا »مرفاأ بريوت« نيوزيلندا حاولت ترحيل مرتكب هجوم اأوكلند منذ �شنوات 
يحتجون على تهمي�ص ق�شيتهم

مهاجر اأفغاين يطعن �شخ�شني يف برلني

•• ولنجتون-رويرتز

امل�شلح الذي طعن ب�شكني �شبعة  اإنها حاولت منذ �شنوات ترحيل  النيوزيلندية  قالت احلكومة 
اأ�شخا�ص يف مركز جتاري يف اأوكالند الأ�شبوع املا�شي بعد اأن ن�شرت املزيد من التفا�شيل حول 
اأن  الأح��د  اأم�ص  ُن�شرت  التي  املحكمة  وثائق  الن�شر.وذكرت  بعدم  اأمر ق�شائي  رفع  بعد  املهاجم 
املهاجم هو اأحمد اأ�شيل حممد �شم�ص الدين )32 عاما( وهو م�شلم من التاميل من �شريالنكا. 
وو�شل �شم�ص الدين اإىل نيوزيلندا قبل ع�شر �شنوات بتاأ�شرية طالب للح�شول على و�شع لجئ 

والذي مت منحه له يف عام 2013.
تعاطفه على  اأب��دى  اأن  بعد   2016 الأمنية يف  والأج��ه��زة  ال�شرطة  انتباه  الدين  �شم�ص  ولفت 
في�شبوك مع هجمات املت�شددين ومقاطع حربية م�شورة وتعليقات حت�ص على التطرف العنيف.
وقالت احلكومة يف بيان اإنه مت اكت�شاف اأنه ح�شل على و�شع لجئ عن طريق التحايل . واأ�شافت 

اأن ال�شلطات كانت قد بداأت يف عملية اإلغاء و�شعه كالجئ.
وقتلت ال�شرطة �شم�ص الدين بالر�شا�ص بعد حلظات من بدء طعنه النا�ص يوم اجلمعة. وكان 

املهاجم قد اأدين و�شجن ثالث �شنوات تقريبا قبل الإفراج عنه يف يوليو متوز.
التقيت ب�شفة �شخ�شية مع  العام  “يف يوليو من هذا  اأردي��رن  ال��وزراء جا�شيندا  وقالت رئي�شة 
الهجرة  و�شع  على  ح�شل  �شخ�ص  هنا  يبقى  ب��اأن  القانون  �شماح  من  قلقي  واأب��دي��ت  م�شوؤولني 

بطريق التحايل وي�شكل تهديدا لأمننا القومي«.
واأثار هجوم �شم�ص الدين ت�شاوؤلت ب�شاأن �شبب ال�شماح له بالبقاء حرا اإذا كانت ال�شلطات قد راأت 

اأن من ال�شروري و�شع حتت رقابة دقيقة.
وتعهدت اأرديرن يوم ال�شبت باإقرار قانون يجرم التخطيط ل�شن هجوم اإرهابي وت�شديد قوانني 

مكافحة الإرهاب الأخرى.
واأ�شدرت عائلة �شم�ص الدين بيانا لو�شائل الإعالم النيوزيلندية املحلية و�شفت فيه �شدمتها 

من الهجوم.
وجاء يف البيان الذي ن�شرته قناة 1 نيوز احلكومية “�شعرنا باحلزن بعد هذا احلدث املروع«.

وقالت العائلة “نتمنى اأن نكت�شف معكم جميعا ما حدث يف ق�شية اأ�شيل وما الذي كان باإمكاننا 
جميعا فعله ملنع ذلك«.

•• بريوت-وكاالت

انفجار مرفاأ بريوت وقفة  اأه��ايل �شحايا  نظمت جلنة 
3 يف مرفاأ بريوت حتت �شعار  اأمام البوابة رقم  رمزية 
للمطالبة  ا�شتحوا”  �شهدائنا  دم��اء  فوق  ح�شانات  “ل 

بالكف عن تهمي�ص ق�شيتهم.
امل�شوؤولني،  ك��ل  اإىل  ر���ش��ال��ة  ل��ت��وج��ي��ه  ال��وق��ف��ة  وج����اءت 
والكف  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار  ق�شية  تهمي�ص  عن  للكف 
عن  التخلي  ع��دم  ب�شبب  الوقت  وت�شييع  املماطلة  عن 

احل�شانات وعدم املثول اأمام املحقق العديل.
اإن  املعت�شمني،  با�شم  متحدثاً  حطيط  اإب��راه��ي��م  وق��ال 
و�شتكون  ت�شعيدهم  يف  �شي�شتمرون  ال�شحايا  “اأهايل 
موؤّكداً رف�شهم “اأي  لهم خطوات وحتركات مفاجئة”. 

تعر�ص لهم ج�شدياً ومعنوياًً من قبل القوى الأمنية«.
و�شّدد حطيط على اأنهم “لي�شوا �شد اأحد ب�شكل �شخ�شي 
ول م�شكلة لهم مع اأحد، بل اإن م�شكلتهم الوحيدة هي 
للتحقيق معه يف ق�شية  الق�شاء  ي�شتدعيه  مع كل من 

مقتل اأبنائهم«.
اإىل مكان  ال�شحايا  اأ�شر  اأخ��ذ  “عدم  اإىل  ودع��ا حطيط 
ق�شية  “اإبعاد  �شرورة  على  م�شدداً  يريدونه”،  ل  اآخر 

تفجري مرفاأ بريوت عن ال�شيا�شة والت�شيي�ص«.
“ق�شيتنا ق�شية دم ووجع وحق،  وتابع حطيط قائاًل: 
ون��ح��ن ل ن��ري��د اأك���رث م��ن ذل���ك، واأن���ت���م م��ن ا�شطرنا 
اأب���ن���اءن���ا وفلذات  ق��ت��ل��ت��م  ع��ن��دم��ا  ال�����ش��ارع  اإىل  ل��ل��ن��زول 
اأكبادنا”، موؤكداً “اأننا لي�ص لنا اأجندة �شيا�شية ونرف�ص 

تنفيذ هكذا اأجندة«.
يذكر اأن املحقق العديل يف ق�شية انفجار مرفاأ بريوت 
القا�شي طارق بيطار، كان قد وّجه يف الثاين من يوليو 
ال��ن��واب، طلب فيه  اإىل جمل�ص  ك��ت��اب��اً  امل��ا���ش��ي  )مت���وز( 
ال�شابقني  ال���وزراء  من  كل  عن  النيابية  احل�شانة  رف��ع 
علي ح�شن  ال�شابق  املال  وزير  وهم:  احلاليني  والنواب 
ووزير  زع��ي��رت،  غ���ازي  ال�شابق  الأ���ش��غ��ال  ووزي���ر  خليل، 
الداخلية ال�شابق نهاد امل�شنوق، متهيداً لالدعاء عليهم 

ومالحقتهم يف ملف انفجار املرفاأ.
وط��ل��ب امل��ح��ق��ق ال��ع��ديل م��ن رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة، اإعطاء 
اللواء طوين  اأمن الدولة  الإذن ل�شتجواب قائد جهاز 
�شليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية 
فهمي،  حم��م��د  العميد  الأع���م���ال  ت�شريف  ح��ك��وم��ة  يف 
ل��الدع��اء على امل��دي��ر ال��ع��ام جل��ه��از الأم���ن ال��ع��ام اللواء 

عبا�ص اإبراهيم ومالحقته.

•• برلني-وكاالت

يد  على  طعناً  �شخ�شني  اإ�شابة  الأملانية  ال�شرطة  اأعلنت 
مهاجر اأفغاين يف العا�شمة برلني.

ونقل موقع “رو�شيا اليوم” عن �شرطة برلني اأن مهاجراً 
يف  كانت  عندما  م��رات  ع��دة  �شتينية  ال�شبت  طعن  اأفغانياً 
يف  خ��ط��رية  ج��روح��اً  بها  واأحل���ق  بفيلم�شدورف  حديقتها 

العنق، ورجاًل يف ال� 66، هرع مل�شاعدتها.
واأكدت ال�شرطة اإيقاف املهاجر، وتبني اأنه يقيم يف البالد 
دور يف  لها  يكون  نف�شية قد  ويعاين م�شاكل   2016 منذ 
اأغلب  اأن  اأمل��اين حديث  ا�شتطالع  واأظ��ه��ر  جرميته.   ه��ذا 
الأملان يوؤيدون اتخاذ اإجراء �شد وزير اخلارجية الحتادي 

هايكو ما�ص بعد كارثة اأفغان�شتان.وجاء يف ا�شتطالع معهد 
يوغوف لقيا�ص موؤ�شرات الراأي، ن�شرت نتائجه الأحد، اأن 
%24 من الأملان اأيدوا ا�شتقالة فورية من الوزير الأملاين، 
اإق�شاء ما�ص من احلكومة  اإنه يجب  %31 اآخرون  وقال 
ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف  ال��ت��ي �شتت�شكل  اجل��دي��دة 
 17% ال�شتطالع، عار�ص  ال�شهر اجلاري.وح�شب  نهاية 
%27 عن  اأحجم  اإج��راءات �شد ما�ص، فيما  اتخاذ  فقط 
ذكر اآرائهم. واأظهر ال�شتطالع اأي�شاً اأن كثرياً من الأملان 
يرون اأن م�شوؤولية الكارثة يف اأفغان�شتان ل تقع على عاتق 
%38 من الذين �شملهم ال�شتطالع  ما�ص وح��ده، وقال 
اأن جميع اأع�شاء جمل�ص الوزراء اخلم�شة املعنيني بالأمر 

م�شوؤولون عن الأخطاء ب�شكل مت�شاو.

•• عوا�سم-وكاالت

منذ  داخ��ل��ي��ة  ���ش��راع��ات  التون�شية  النه�شة  ح��رك��ة  تعي�ص 
الإجراءات التي اتخذها الرئي�ص قي�ص �شعّيد يف 25 يوليو-

متوز املا�شي، مع تفجر اخلالفات واتهامات لرا�شد الغنو�شي 
التي  املكا�شب  وخ�شارة  الرئا�شة،  مع  لل�شدام  احلركة  بجر 

حققتها يف العقد املا�شي.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة  اأم�ص الأحد، طالب التون�شيون 
الرئي�ص قي�ص �شعّيد بغلق فرع احتاد العلماء امل�شلمني الذي 
و�شفوه ب� “وكر الإرهاب”، يف حني اأكدت دار الإفتاء امل�شرية 
اأن كل اجلماعات املتطرفة خرجت  اأخ��رى،  من جهتها مرة 

من رحم الإخوان.

نهاية الغنو�ضي
قالت م�شادر مقربة من النه�شة ل�شحيفة العرب اللندنية، 
موؤ�ش�شات  وخ���ارج  داخ���ل  ح���ادة  نقا�شات  ت��ع��رف  احل��رك��ة  اإن 
ومطالبته  �شيا�شياً  الغنو�شي  نهاية  العام  حمورها  احلركة، 
بعد  انهيار احلركة، خا�شًة  ملنع  وق��ت،  اأق��رب  بال�شتقالة يف 
اأن ح�شمت الرئا�شة التون�شية الأمر قائلًة اإنه “ل حوار ول 

توا�شل مع الغنو�شي«.
ورغم التكتم ال�شديد على اخلالفات يف ال�شنوات املا�شية، اإل 
اأن امل�شادر “تقول اإن الو�شعية منا�شبة �شيا�شياً ونف�شياً داخل 
الغمو�ص  وتفكيك  �شيا�شته  على  الغنو�شي  ملحا�شبة  احلركة 
الأموال  تدبري  وطريقة  اخلارجية،  بعالقاته  يحيط  الذي 
التي ي�شري بها دواليب النه�شة، والتي جتعله �شاحب القرار 

الأول والوحيد خالل ال�شنوات املا�شية«.
ويقول املراقبون اإن اإق�شاء الغنو�شي، ل يعني اأن املطالبني 
الإخواين  النهج  عن  للتخلي  م�شتعدون  الغنو�شي،  باإقالة 

اأّي طرف  يقدمها  اأن  التي ميكن  التنازلت  “واأن  للحركة  
اإىل تغيريات جذرية، فاحلركة  اأن تقود  ب��اأّي حال  ل ميكن 
اأن  ك��م��ا  ت�����ش��اب��ك��ات خ��ارج��ي��ة،  ذات  اإ���ش��الم��ي��ة  �شتظل ح��رك��ة 

حماولت تون�شتها �شتظل حمدودة«.

وكر االإرهاب
اإىل مطالبة  ومن جهته عر�ص موقع “اإندبندنت عربية”، 
قي�ص  الرئي�ص  امل�شلمني  العلماء  احت��اد  ف��رع  اأم��ام  تون�شيني 
هذه  مثل  اأن  معتربين  الإرهاب”،  “وكر  ب��اإغ��الق  �شعّيد 
اجل��م��ع��ي��ات الإخ���وان���ي���ة ت��ه��دد امل��ك��ت�����ش��ب��ات وم��دن��ي��ة الدولة 

التون�شية.
اأن رئي�شة احل���زب ال��د���ش��ت��وري احل��ر عبري  واأو���ش��ح امل��وق��ع، 
ف��وري لإغالق  رئا�شي  ق��رار  اتخاذ  اإىل  �شعّيد  دع��ت  مو�شي، 
تقدمي  حتى  الن�شال  وموا�شلة  بالت�شعيد  م��ه��ددة  امل��ق��ر، 
اإىل الق�شاء، واإىل اللجنة الوطنية  ملفات مقر القر�شاوي 
م�شالك  وتتبع  املالية،  التحاليل  وجلنة  الإره���اب  ملكافحة 

متويله الأجنبية التي تخالف قانون اجلمعيات يف تون�ص.
من”ال�شموم”  قلقها  تخف  مل  مو�شي  اأن  اإىل  املوقع  واأ�شار 
التي يبثها احتاد العلماء امل�شلمني واجلمعيات التي ميولها 
الدولة  بنته  ما  تن�شف  قد  والتي  اأجنبية،  باأموال  تون�ص  يف 

املدنية التون�شية منذ عهد الراحل الزعيم بورقيبة.
اإنهم  ل��ل��م��وق��ع  ال��ل��غ��م��اين،  م���رمي  امل�شتقلة  ال��ن��ائ��ب  وق��ال��ت 
“ينادون بغلق املقر الذي يبث �شمومه يف املجتمع التون�شي، 
والذي جاء بثقافة خمالفة للد�شتور التون�شي، وغريبة على 

الثقافة التون�شية التي ترتكز على مدنية الدولة«.

االإخوان... رحم التطرف
العالقة  امل�����ش��ري��ة  الإف���ت���اء  دار  اأك����دت  منف�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 

والتنظيمات  امل�����ش��ل��م��ني  الإخ�������وان  ج��م��اع��ة  ب���ني  ال���وط���ي���دة 
الإرهابية كافة، التي خرجت جميعها من رحم الإخوان.

�شوقي  ال��دك��ت��ور  م�شر  مفتي  ع��ن  الأو���ش��ط  ال�شرق  ونقلت 
عالم، اأن “الإخوان تنظيم متجذر يف العنف من اأول عهده، 
غري  وال��الع��ن��ف  ال�شلمية  فق�شية  ب��ال��وث��ائ��ق،  ث��اب��ت  وه���ذا 

موجودة لدى هذا التنظيم الذي مار�ص الإرهاب«.
واأ�شار املفتي اإىل الدليل املرجعي ملواجهة ومكافحة التطرف 
الذي و�شعته دار الإفتاء امل�شرية، لدرا�شة “احلالة الداع�شية 
ف�شاًل عن الواقع امل�شري الذي اأعقب حكم الإخوان، موؤكداً 
مثل  املتطرفة  التنظيمات  ب��ني  مت�شابكة  �شالت  هناك  اأن 
تنظيم داع�ص، وجميع اأفكار كتبهم، ما يدل على وجود رابط 

قوي.
واأو�شح اأن “تنظيم داع�ص الإرهابي مثل خطورة كبرية على 
الإ�شالم منذ ظهوره، وهو الأمر الذي جعلنا ن�شت�شعر هذا 
اخلطر الذي طال ت�شويهه �شورة الإ�شالم يف العامل، ف�شاًل 
والقراءة  الإ�شالم،  لر�شالة  الإرهابي  التنظيم  مناق�شة  عن 
اخلاطئة للم�شلك النبوي، اإىل جانب تن�شيب اأنف�شهم دولًة 
احلاكمية  ق�شية  النهاية  ويف  الدولة،  نظام  �شد  اأنهم  رغم 
والتكفري، وهي اأدوات داع�ص” يف اإ�شارة اإىل املفردات املحورية 

التي يقوم عليها تنظيم الإخوان وعمله.

االإخوان والعودة للجحور
اأين  “218”الليبي، ت�شاءل الكاتب �شامل حميد  ويف موقع 
امل�شلمني بعد م�شي ما  الإخ��وان  و�شلت خمططات جماعة 
“مرت اجلماعة مبد  يقارب القرن على التاأ�شي�ص؟، قائاًل: 
ال�شنوات  يف  كاملًة  اأوراقها  لتك�شف  وهبوط،  �شعود  وج��ذر، 
ال��ع��رب��ي، ولتكتب نهايتها  ال�����ش��ارع  اأم���ام  وت��ت��ع��رى  الأخ����رية 
ب��ه لي�ص �شوى  ت�شدقت  م��ا  ك��ل  اأن  ب��ل��د ح��ي��ث  م��ن  اأك���رث  يف 

لل�شلطة  الو�شول  وهو  الوحيد  الهدف  حتقيق  بغية  اأوه��ام 
واحتكارها واإقامة دول اإخوانية«.

اآخر،  اإىل  بلد  نفوذ ون�شاط اجلماعة من  “يختلف  واأ�شاف 
مع العلم اأن ولء اجلماعة لي�ص لالأوطان، فهي توؤمن باأنها 
اجلماعة  ن�شاط  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  للجغرافيا،  عابر  كيان 
وحاولت  دول��ه��ا،  تخطي  على  وقدرتها  نفوذها  على  يعتمد 
يف بع�ص الدول اأن تن�شم لأحزاب �شيا�شية، ويف دول اأخرى 
بغية  والعنف  لالإرهاب  جلاأت  اأو  ع�شكرية  ميلي�شيات  كّونت 
حتقيق غايتها، لكن حالياً وبعد م�شي قرن من الزمن فاإن 
و�شع اجلماعة يف احل�شي�ص، وهي ت�شمحل اأو تكاد يف كثري 

من الدول«.
واأو�شح الكاتب اأن و�شول اجلماعة اإىل ال�شلطة يف م�شر اأدى 
اإىل ك�شفها اأمام ال�شارع وك�شف خمططاها، وكذلك حدث يف 

اأما  الب�شري،  عمر  ال�شابق  الرئي�ص  عزل  مت  حيث  ال�شودان، 
بالن�شبة لالإخوان الهاربني اإىل تركيا فبداأوا املرحلة الثانية 
التي  ع��ن بديل لرتكيا  امل��رة يبحثون  ه��روب��ه��م، وه��ذه  م��ن 

لفظتهم هي الأخرى بعد التقارب بينها وبني م�شر.
لكن  قريبة  الإخ����وان  نهاية  اأ�شبحت  تون�ص  “يف  واأ���ش��اف 
بطريقة اأخرى، حيث كان لقرار �شعّيد دور مهم يف جمابهة 

الإخوان، ومنعهم من العبث بالدولة التون�شية«.
تغيري  ورغ��م  اأك��رث خطراً،  ليبيا  اإخ��وان  يكون  “رمبا  وتابع 
ومن  الليبي،  لل�شارع  قلق  م�شدر  يزالون  ل  فاإنهم  ا�شمهم 
املوؤكد اأن النتخابات املقبلة �شتنهي حلمهم يف هذا البلد”، 
بلد جند  اأي  والزده���ار يف  ال�شتقرار  اأن��ه يف ظل  اإىل  لفتاً 
من  الفو�شى  متنتظرًة  جلحورها،  وتعود  تنكم�ص  اجلماعة 

جديد لتعود للتمدد والنت�شار.

�شحف عربية: اخلريف العربي يع�شف بالإخوان

هايتي ت�شابق الزمن لإعادة اإعمار مدار�ص دّمرها الزلزال 
•• بور او برن�س-اأ ف ب

تكافح هايتي لإعادة الطلبة اإىل املدار�ص يف ظل 
الدمار الذي خّلفه زلزال ال�شهر املا�شي واأودى 
باأكرث من األفي �شخ�ص و�شّوى بالأر�ص ع�شرات 

اآلف املباين، بينها عدد كبري من املدار�ص.
وميّثل الأمر حتديا لوج�شتيا واإن�شانيا يف البلد 
املعّر�ص للكوارث والأفقر يف الأمريكيتني والذي 
اأودى  ب��ع��د م��ن زل����زال �شخم  مل ي��ت��ع��اف مت��ام��ا 
باأ�شرار  ت�شبب  �شخ�ص  األ���ف   200 م��ن  ب��اأك��رث 

باملليارات عام 2010.
ومت تاأجيل املو�شم الدرا�شي الذي كان مقررا يف 
ملعظم  لأ�شبوعني  اأيلول/�شبتمرب  من  ال�شاد�ص 
الطلبة. ويف ثالث مناطق جنوبية كانت الأكرث 
اآب/  14 ال��ذي �شرب يف  الزلزال  ت�شررا ج��ّراء 
تاأجلت  درج�����ات،   7،2 ق��وت��ه  وب��ل��غ��ت  اغ�شط�ص 

الدرا�شة اإىل الرابع من ت�شرين الأول/اأكتوبر.
املناطق  تلك  يف  العائالت  من  العديد  وخ�شرت 

ممتلكاتها.واأطلق احلديث عن تاأجيل انطالقة 
لعنا�شر  بالن�شبة  تنازليا  ع��دا  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
الإغ����اث����ة، ال���ذي���ن دخ���ل���وا يف ���ش��ب��اق م���ع الزمن 

مل�شاعدة املحتاجني يف املناطق اجلنوبية.
واأفاد مدير يوني�شف يف هايتي برونو ماي�ص اأن 
الثالث  املناطق  يف  مدر�شة   2800 ب��ني  “من 
955 من قبل  املتاأثرة، جرى تقييم الو�شع يف 
النتائج  وتظهر  يوني�شف،  من  وبدعم  احلكومة 
ت��دّم��ر و69 يف  امل��ئ��ة منها  15 يف  ب���اأن  الأول��ي��ة 
مبثابة  الأم���ر  “�شيكون  ت�����ش��رر«.واأ���ش��اف  امل��ئ��ة 
�شباق مع الوقت اإذ اأن هناك ب�شعة اأ�شابيع فقط 
لتاأ�شي�ص مالذات واقية واآمنة للتعليم من اأجل 
الأطفال يف هذه املناطق الثالث حتى ل ي�شيع 
الدرا�شي  العام  اآخر«.وانتهى  درا�شي  عام  عليهم 
املا�شي  ال��ع��ام  اآذار/م���ار����ص  يف   2020-2019
الدرا�شي  ال��ع��ام  تعّطل  ث��م،  وم��ن  كوفيد.  ج���ّراء 
جّراء  هايتي  �شكان  من  للعديد  بالن�شبة  التايل 

تف�شي عنف ع�شابات ال�شوارع.

نّفذ  العام اجل��اري،  2020 ومطلع  اأواخ��ر  ويف 
اخلطف  عمليات  م��ن  العديد  الع�شابات  اأف���راد 
ا����ش���ات���ذة قرب  اأو  ف���دي���ة ط���ال���ت ط��ل��ب��ة  م��ق��اب��ل 
بعد  برن�ص.وعلى  اأو  ب��ور  العا�شمة  يف  م��دار���ص 
150 ك��ل��م ع��ن ال��ع��ا���ش��م��ة، ك��ان��ت منطقة  ن��ح��و 
ع��ن موجة  ح��د كبري  اإىل  كامب بريين مب��ن��اأى 
ال��ع��ن��ف لكنها ت�����ش��ررت ب�����ش��ّدة ج����ّراء ال���زل���زال.

اأمرا  املدار�ص  يف  جم��ددا  الطلبة  ا�شتقبال  ويعد 
التي  اخلا�شة  لتلك  بالن�شبة  خ�شو�شا  م�شنيا 
هايتي.وقال  م���دار����ص  م��ن  امل��ئ��ة  يف   80 مت��ث��ل 
ال�شتاذ يف مدر�شة “مازينود” الثانوية ماك�شيم 
اأق�شاط  بعد  ي�شددوا  مل  ط��الب  “لدينا  يوجني 
واأ�شاف   .”2018-2017 الدرا�شية  ال�شنة 
�شنة  ي��خ�����ش��رون  وج��ع��ل��ه��م  رف�����ش��ه��م  ميكننا  “ل 
ال��زل��زال كل  ودّم��ر  املال”.  اأج��ل  يف املدر�شة من 
املعروفة.وبينما  الكاثوليكية  املدر�شة  يف  �شف 
رفع اجلنود الأنقا�ص اإل اأن م�شوؤويل املدر�شة ل 
العام  اإطالق  اأجل  امل�شاعدة من  بانتظار  يزالون 

تعّهدات  على  “ح�شلنا  يوجني  ال��درا���ش��ي.وق��ال 
لكن مل يتم الإيفاء بها بعد«.

فيمكننا  موعدها  يف  خياما  تلقينا  “اإذا  واأ�شاف 
ت�شرين  الرابع من  الدرا�شة يف  لبدء  ال�شتعداد 
على  املحافظة  ا�شتطعنا  لأن��ن��ا  الأول/اأك���ت���وب���ر، 
رغم  متفائل  اأن��ه  على  يوجني  و�شدد  الأثاث”. 
القدم  ك��رة  ب��اح��ة  يف  للتدري�ص  ي�شطر  ق��د  اأن���ه 
ال��واق��ع��ة يف  امل��در���ش��ة.وك��ان��ت منطقة لزي���ل  يف 
���ش��ل�����ش��ل��ة ج��ب��ل��ي��ة مت��ت��د ج��ن��وب ه��اي��ت��ي م���ن بني 
اآب/اغ�شط�ص،   14 زل��زال  الأك��رث ت�شررا ج��ّراء 
ي��اأ���ص.وق��ال مدير  ت��رك �شكانها يف ح��ال��ة  ال���ذي 
مدر�شة ابتدائية تدّمر منزله يف الزلزال ويدعى 
برينو �شان جول “قد يكون املبنى جاهزا، لكننا 
العودة  باإمكاين  �شيكون  اأعرف كيف  �شخ�شيا ل 
وبعد يوم من وقوع الزلزال، اأعاره  اإىل العمل”. 
اأحد اجلريان �شروال فيما ق�شى الليايل الع�شر 
التالية نائما يف موؤخرة �شاحنة مع زوجته وابنيه، 

اإىل جانب اأربعة اأ�شخا�ص اآخرين ت�شّردوا.
ماأوى  عاما( حاليا يف   60( ج��ول  �شان  ويعي�ص 
م�شنوع من �شفائح معدنية. ومل يعد قادرا على 

التفكري بالعام الدرا�شي اجلديد.
وال�شغوط  الأخ���رية  الأ�شابيع  اأح���داث  وتركته 
“اأق�شي  وق��ال  نف�شيا”.  “مري�ص  ب��اأن��ه  ي�شعر 
من  �شاأمتكن  ال��ت��ي  الكيفية  يف  بالتفكري  وق��ت��ي 

خاللها جتاوز املحنة«.
اأك��رث من  ال��ذي يدّر�ص منذ  ويعترب �شان ج��ول، 
30 عاما، اأن عزاءه الوحيد هو اأن املدر�شة التي 
ت�����ش��ررت فح�شب  ع��ام��ا   12 منذ  عليها  اأ���ش��رف 
ومل تدّمر بالكامل. لكنه مع ذلك يبقى يف و�شع 
الذين  كاأولئك  “اأ�شبحت فقريا  يرثى له.وقال 
ل يعملون. الأمر �شعب للغاية من وجهة نظر 

اإن�شانية«.
واأ�شاف “لكن من اجلانب املادي، اإذا مت اإ�شالح 
اأولياء الأمور  املبنى وتدخلت احلكومة مل�شاعدة 
ت�شرين   4 يف  امل��در���ش��ة  فتح  ميكننا  والأ���ش��ات��ذة، 

الأول/اأكتوبر«.
وذلك رغم حقيقة اأن �شان جول يعي�ص يف العراء، 

حاله حال معظم طالبه البالغ عددهم 400.
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عربي ودويل

اإمي��ان��وي��ل ماكرون     م��ن��ذئ��ذ، ق���ام 
�شك،  دون  م��ت��اأث��را  اوت����اره،  بتعديل 
مب���وج���ة ال�������ش���خ���ط ال���ت���ي اأث���ارت���ه���ا 
ت�����ش��ري��ح��ات��ه. وخ������الل رح���ل���ة اإىل 
ال������ع������راق، ط����ال����ب ب����اإ�����ش����دار ق����رار 
�شيطرة  حتت  اآمنة  منطقة  لإن�شاء 
كابول.  م��ط��ار  ح��ول  املتحدة  الأمم 
اإثارة  “عدم  �شرورة  على  اأ�شر  كما 
الهجرة،  ب�����ش��اأن  طائ�شة”  خم���اوف 
وهو ما مل ي��رتدد يف القيام به قبل 
الوتر  بهذا  يبداأ  مل��اذا مل  اأ�شبوعني. 
“يف  اأحياًنا ما ياأخذ منطق  املعّدل؟ 
خا�شة  امل���اك���روين،  الوقت”  ن��ف�����ص 
اإن�شانية،  باأزمة  الأمر  يتعلق  عندما 

اجواء تك�شرية فظة.
الأخالقي  ب��ني اخل��ط��اب  الفجوة     
ل��ل��ق��راءة ب�شكل  والن��ت��خ��اب��ي ق��اب��ل 
ي���ب���دو اخل���ط���اأ ج��م��ال��ّي��ا اأك�����رث منه 
اإن  ال�����ذوق.  خ��ط��اأ يف  اأي  ���ش��ي��ا���ش��ًي��ا، 
مبادئنا  ع��ن  “الدفاع  ع��ن  احل��دي��ث 
الذين  الأف��غ��ان  وت�شليم  وقيمنا”، 
الأك��رث دموية  ورطناهم يف احل��رب 
فري�شة  ت�شليمهم  الإط�����الق،  ع��ل��ى 
حل��رك��ة ط��ال��ب��ان، ل��ي�����ص ف��ق��ط عدم 
ت�����ش��ام��ن م���ع احل���ل���ف���اء، ب���ل يعني 
جت��اه��ل ق��وان��ني احل����رب ذات���ه���ا. اإن 
املزدوجة  املفاتيح  لوحة  على  اللعب 
لالأنانية والت�شامن والدمياغوجية 
لي�ص فقط خيانة  الإن�شان،  وحقوق 
امل����رء ل��ق��ي��م��ه، ب���ل ه���و ���ش��ه��ادة على 

افتقاره التام لتلك القيم.

انعطاف 180 درجة
   اإن عودة طالبان اإىل ال�شلطة بعد 
تثري  ان  بدل  الأمريكي،  الن�شحاب 
على  للوقوف  �شرورية  تاأّمل  وقفة 
الع�شكري  ال��ت��دخ��ل  ف�����ش��ل  اأ����ش���ب���اب 
الذي مت تنفيذه على مدى ع�شرين 
عاًما بدعم من الطبقات ال�شيا�شية 
وو�شائل الإعالم الغربية الرئي�شية، 
مل ي��رث ب��ني ه����وؤلء، ���ش��وى رد فعل 
ال�شراخ حتذيرا  بافلويف تلخ�ص يف 

من الهجرة.
   ت�����ش��ل��ل م��ع��ظ��م امل���ر����ش���ح���ني، من 
ي�شمى  م����ا  اإىل  ال���ي���م���ني  اأق���������ش����ى 
الفتحة  م��ن  اجل��م��ه��وري،  باليمني 

ي�شطدم  التي  البلدان  دع��م  لك�شب 
لالإرهاب  املناه�ص  التحالف  فيها 

ب�شك كبري«.
احلد  ه���ذا  ع��ن��د  تنته  مل  الق�شة     
الإنرتنت  على  تداولها  مت  لقد   ...
ويف  لها.  ح�شر  ل  ن�شخ  يف  ل�شنوات 
كثري من الأحيان، يقال اإن مقاتلي 
طالبان “يكتفون”، اإذا جاز التعبري، 

ب� “اقتالع الأظافر«.
نيكول  تبنى   ،2008 ع���ام  م��ن��ذ     
حل�شابه.  امل���ع���ي���ار  ه����ذا  ����ش���ارك���وزي 
م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر  وخ����الل 
مع ب��اراك اأوب��ام��ا، ب��رر بقاء القوات 
يف اأفغان�شتان مو�شحا ب�شكل خا�ص، 
“تقطع فيه اأ�شابع الن�شاء  اأنها بلد 
يناير  ويف  اأظافر”.  ط���الء  ب�شبب 
2010، خالل خطاب األقاه يف كابول 
بعد مقتل ع�شرة جنود فرن�شيني يف 
اأخرى  امل��ع��ارك، ا�شتعاد م��رة  اإح��دى 
لتربير  امل��ق��ت��ل��ع��ة  الظ����اف����ر  ق�����ش��ة 
احلرب.   لقد عر�شها مرات عديدة، 
ل�شندوق  املف�شل  ال��ع��ن��وان  وك��ان��ت 
فعله  ك��ان عليك  ما  وك��ل  مو�شيقاه، 
“اأفغان�شتان”  زر  على  ال�شغط  هو 
املقتلعة”.  “الظافر  اأغنية  ليغني 
التي  ال����ك����ربى  امل����ن����اظ����رة  وخ������الل 
مع   2012 ع��ام  جولتي  ب��ني  دارت 
الغنية  ق����دم  ه����ولن����د،  ف���ران�������ش���وا 
هرم  م��ط��رب  مثل  الأخ����رية،  للمرة 
ميكن  “ل  ال����وداع����ي����ة:  ج��ول��ت��ه  يف 
يقطعون  اأ���ش��خ��ا���ص  اإىل  ال��ت��ح��دث 
اأي�����دي ال��ف��ت��ي��ات ال�����ش��غ��ريات ملجرد 

انهن و�شعن طالء اأظافر«.
جامعة  يف  حم����ا�����ش����رة  خ�������الل     
 9-7“ ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا  ���ش��رتاث��ك��الي��د، 
�شام  ح�������ّذر   ،”2007 ���ش��ب��ت��م��رب 
الكثري  “ترك  مغّبة:  م��ن  غ��اردي��ر 
الق�ش�ص  رواة   “ ل����  ال���ت���اأث���ري  م���ن 
بو�ص  �����ش����ّوه  ف���ق���د  ال�شيا�شية”، 
بلديهما...  “م�شداقية”  وب��ل��ري 
الن�شحاب،  علينا  �شيتعني  عندما 
ف�����اإن ال�����ش��دم��ة ���ش��ت��ك��ون اأك�����رب مما 
�شي�شطدم  ف��ي��ت��ن��ام،  يف  عليه  ك��ان��ت 
يرف�ص  ع����ام  ب������راأي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون 
يقولون  كانوا  لو  حتى  ت�شديقهم، 

احلقيقة ».

ماكرون.  اإمي��ان��وي��ل  اخرتقها  التي 
“حماربة  ب��رت��ران  كزافييه  اأ���ش��اف 
“حرب  وه��ي  الأ�شويل”،  الإ���ش��الم 
و�شجبت فالريي بيكري�ص  جيلنا”. 
معركتنا  يف  ال��ره��ي��ب��ة  “الهزمية 
“اأعادت  التي  الإ�شالموية”،  �شد 
الظالمية “...” بعد ع�شرين عاًما 
من هجمات 11 �شبتمرب”. وانزعج 
رئ��ي�����ص جم��م��وع��ة اجل��م��ه��وري��ني يف 
ريتايو،  ب���رون���و  ال�����ش��ي��وخ،  جم��ل�����ص 
املزعزعة  ال���ه���ج���رة  “موجة  م����ن 

لال�شتقرار«.
   اأم����ا م���اري���ن ل���وب���ان، ف��ل��م ترتدد 
وا�شعة  امل��ف�����ش��ل،  فر�شها  رك���وب  يف 
راأ������ص م�����ش��ل��م ع��ل��ى ج�����ش��د مهاجر: 
التكنوقراط  يتجادل هوؤلء  “بينما 
ويوجهون  امل���الئ���ك���ة،  ج��ن�����ص  ح����ول 
ت����ه����دي����دات����ه����م ال�������ش���خ���ي���ف���ة، ف�����اإن 
نف�شها،  وتقّوي  تتقدم  الإ�شالموية 
مما  اأفغان�شتان،  يف  خالفة  و�شتقيم 
كله  ال��ع��امل  واأم���ن  �شعوبنا  ي��ع��ّر���ص 

خلطر ج�شيم ».
ان��ق��الب��ا خطابًيا  ���ش��ه��دن��ا     وه��ك��ذا 
حماية  علينا  يكن  مل  حًقا.  مذهاًل 
الذين  الأفغان  من  الآلف  ع�شرات 
الغرب  ج��ان��ب  اإىل  ط��ال��ب��ان  ق��ات��ل��وا 
طيلة ع�شرين عاًما، ولكن كان علينا 
حماية اأنف�شنا منهم. مل تكن الن�شاء 
الأفغانيات هن من تعر�شن للتهديد 
م��ن ق��ب��ل ط��ال��ب��ان، لكنهن ه��ن من 
هروبهن،  اأو  نفيهن،  ومن  يهددننا، 
ال�شوار  اإق���ام���ة  ي��ج��ب  ي��اأ���ش��ه��ن،  اأو 

حربية على الإطالق.
���ش��ام غ���اردي���ر يف �شبتمرب     واأك����د 
2007، اإن ال�شيناريوهات اليومية 
معلومات  م���رك���ز  يف  اأع������دت  ال���ت���ي 
األي�شرت  وغ���ّذاه���ا  الأب��ي�����ص،  ال��ب��ي��ت 
كامبل، م�شت�شار توين بلري، وموؤلف 
اأ�شلحة  ع��ن  الآن  ال�شهري  التقرير 

الدمار ال�شامل يف العراق.
   مت اختيار الق�شة لتو�شيح العنف 
�شد املراأة من قبل عنا�شر طالبان، 
ومت ن�شرها على نطاق وا�شع لإقناع 
الأوروبية  واحلكومات  العام  ال��راأي 
التي كانت مرتددة يف الن�شمام اإىل 
الوليات  بقيادة  ال���دويل  التحالف 
املتحدة.   يقول �شام غاردير: “منذ 
نوفمرب 2001، اأظهر تنظيم حملة 
ت�شابه  اأوج�����ه  الأف��غ��ان��ي��ات  ال��ن�����ش��اء 
وال�شيناريوهات  التوقيت  مذهلة يف 
ووا�شنطن”.  ل��ن��دن  يف  امل�شتخدمة 
 ،2001 ن��وف��م��رب   17 يف  وه���ك���ذا، 
قالت لورا بو�ص: “فقط الإرهابيون 
بقطع  يهددون  الذين  هم  وطالبان 
ي�شعن  ال���ل���وات���ي  ال��ن�����ش��اء  اأظ����اف����ر 
نظريتها  وتطلق  الأظافر”.  طالء 
لندن  “يف  بلري  �شريي  الربيطانية 
اأفغان�شتان،  “يف  التايل”:  اليوم  يف 
اإذا و�شعت طالء اأظافر، فيمكن نزع 
اأظافرك«.   جيم ويلكين�شون، الذي 
ك��ان يعمل يف ذل��ك الوقت يف مكتب 
بالبيت  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  الت�������ش���ال 
ب��ف��اع��ل��ي��ة احلملة،  اأ����ش���اد  الأب��ي�����ص، 
به  قمنا  ���ش��يء  اأف�����ش��ل  ق��وب��ل  “لقد 

مارين لوبان ومعركتها املف�شلة ماكرون يلقي كلمة حول الو�شاع يف افغان�شتان

�شاركوزي تبنى دعاية الظافر
غري النظامية من الوليات املتحدة 
واأوروبا وخا�شة من فرن�شا حتى عام 
ومدججة  ن��ظ��ام��ي��ة  غ��ري   ،2014
غري  التدفقات  ه��ذه  واأن  بال�شالح. 
ا�شتقرار  زع���زع���ت  ق���د  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
م��ق��ت��ل مئات  وت�����ش��ب��ب��ت يف  ال���ب���الد، 
وزرع�����ت  امل�������دن،  ودم�������رت  الآلف، 
وفككت  ال�������زواج،  اف�����راح  يف  ال���ذع���ر 
الدميقراطية   بناء  بحجة  املجتمع 

“بناء الدولة«.
مربًرا  الغربي  التدخل  يكن  اأمل     

وج���ي���ه جعلنا  ول�����ش��ب��ب  وال���ت���وّق���ي. 
طابعها  احل��ق��ي��ق��ي:  امل�����ش��در  نن�شى 
م�شطلح  وه���و  النظامي”،  “غري 
ال�شتثناء،  حالة  تطبيع  على  يعمل 
وي����دخ����ل ال����ك����ارث����ة الإن�������ش���ان���ي���ة يف 
اأو  ال�شرعي،  غري  القانوين  ال�شجل 
التع�شفي، اأو يف الرتتيب الإح�شائي 

لظاهرة متقطعة ومتحفظة.
اأي م���ن ه���وؤلء  ب��ب��ال     مل ي��خ��ط��ر 
ال�شيا�شيني، اأن الأفغان عانوا طوال 
الهجرة  تدفقات  من  عاًما  ع�شرين 

يف  للحمالت  احل��رب��ي��ة  الت�����ش��ال��ي��ة 
اأح�شى  وق��د  وال���ع���راق.  اأفغان�شتان 
م���ا ل ي��ق��ل ع���ن خ��م�����ش��ني م���روّي���ة، 
املذهل جلي�شيكا  الإنقاذ  منها ق�شة 
مت  اأن  ي�شبق  “مل  واأع���ل���ن:  لين�ص، 
مطلقا ابتكار هذا العدد الكبري من 

الق�ش�ص لبيع احلرب«.
ك���ل ذل����ك ق�����ش��ة اقتالع  ق��ل��ب     يف 
اأظ��اف��ر ال��ن�����ش��اء الأف��غ��ان��ي��ات لأنهن 
والتي  الأظ��اف��ر،  ط��الء  ا�شتخدمن 
اأك����رب ع��م��ل��ي��ة دعاية  ك��ان��ت م�����ش��در 

اأمل يكن  الأف��غ��ان��ي��ة؟  امل�����راأة  ب��ا���ش��م 
ا���ش��ط��ه��اده��ن م��ن ق��ب��ل ط��ال��ب��ان هو 
العام  ال���راأي  حل�شد  ا�شُتخدم  ال��ذي 

الغربي للجهد احلربي؟

ب��ني اق��ت��الع الأظ���اف���ر وق��ط��ع اليد، 
خطوة

   �شام غاردير، اخلبري يف املحاكاة 
ال�شابق  وال��ع��ق��ي��د  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ق����ام قبل  الأم����ري����ك����ي،  يف اجل��ي�����ص 
العملية  يف  بالتحقيق  �شنوات  ع�شر 

- ل�شحب الب�شاط من حتت اأقدام اليمني املتطرف, �شارع ماكرون اإىل ا�شتخدام ورقة تدفق الأفغان 

- كذب القوى الغربية وجبنها, ا�شتمرا من عام 2001 اإىل عام 2021

باأ�ضواأ طريقة ممكنة

اأفغان�شتان تقتحم حملة الرئا�شة الفرن�شية...!
•• الفجر -كري�ستيان �ساملون 

–ترجمة خرية ال�سيباين

�ضقوط  اإث��ر  اأغ�ضط�س,   16 منذ  الفرن�ضي,  الرئي�س  كان     
االأفغانية  االأزم��ة  ق��ارب  من  اأول  طالبان,  اأي��دي  يف  كابول 

من زاوية موجة الهجرة التي �ضتثريها, وت�ضتوجب التوّقي 
منها. 

ا على �ضحب الب�ضاط من حتت اأقدام اليمني املتطرف,     وحر�ضً
ال  وحدها  “اأوروبا  اأن:  على  التاأكيد  من  ماكرون  يخف  مل 
نتوقع  اأن  ويجب  احل��ايل.  الو�ضع  عواقب  حتّمل  ت�ضتطيع 

الكبرية  النظامية  غري  الهجرة  تدفقات  من  اأنف�ضنا  ونحمي 
التي من �ضاأنها اأن تعّر�س الذين �ضي�ضلكونها للخطر, وتوؤجج 
االجتار بجميع اأنواعه. لذلك, �ضنقوم, باال�ضرتاك مع الدول 
رّد قوّي ومن�ّضق وموّحد  لبناء  االأخرى, مببادرة  االأوروبية 
دون تاأخري, والذي �ضي�ضمل مكافحة التدفقات غري املنظمة, 

والت�ضامن يف اجلهود, وتناغم معايري احلماية, والتعاون مع 
دول العبور والدول امل�ضيفة مثل باك�ضتان اأو تركيا اأو اإيران. 
الدفاع عن مبادئنا, وقيمنا, التي  يف  ن�ضتمر  اأن  “...” يجب 
والت�ضامن يف  ال�ضرامة  �ضك  ما نحن عليه”, قيم بال  ت�ضنع 

اجلهود �ضد التدفقات غري املنظمة.

- ت�شلل معظم املر�شحني, من اأق�شى اليمني اإىل ما ي�شمى 
باليمني اجلمهوري, من ال�شرخ الذي فتحه اإميانويل ماكرون

- مل تعد مهمة الغرب حماية الآلف من الأفغان الذين قاتلوا 
اإىل جانبه طيلة ع�شرين عاًما, واإمنا حماية نف�شه منهم

برونو ريتايو.. موجة هجرة مزعزعة لال�شتقرار فالريي بيكري�ص.. الهزمية الرهيبة كزافييه برتران وحماربة الإ�شالم الأ�شويل
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عن  الأ�شنان  لطب  ع�شب  عيادة  تعلن 
اإغالق من�شاأتها الطبية املرخ�شة من دائرة 
ال�شحة ترخي�ص رقم MF4694 ابتداء من 
من    .2021  ، �شبتمرب  من  ال�شابع  تاريخ 
للعيادة  به  التقدم  يرجى  اعرتا�ص  لديه 
خالل 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإعلن اإغلق من�شاأة �شحية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10133

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/8 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده خالد حممد عبداحلميد ابوحامد و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                           الو�ضف  

 3,500                                                      اأثاث �ضقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بور�ص ليت للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2876745 

تعديل اإ�شم جتاري من/ بور�ص ليت للنقليات العامة

PORCH LIGHT GENERAL TRANSPORT

اإىل/ بور�ص ليت للنقليات و املقاولت العامة

PORCH LIGHT GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

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

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

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جالك�شي لين لتجارة املعدات الكهربائية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وامليكانيكية  رخ�شة رقم:1278228 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة برميكومار �شيلفاكومار �شيلفاكومار  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مروه عمر زينل ح�شني الزرعونى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اخل�شر ال�شويهى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / 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/ جالك�شي لين لتجارة املعدات الكهربائية وامليكانيكية

GALAXY LINE ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT TRADING
 اإىل  / جالك�شي لين لتجارة  املعدات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

GALAXY LINE ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�ص بي 

بي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2825287 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيد للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3958030 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اإع����������الن
م�شرت  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كرك  رخ�شة رقم:3797936 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة فاطمة احمد �شعيد احمد الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف يو�شف احمد �شليمان �شعيد املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

�شعيد ابراهيم املعمري
RHINO JUICE :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 358762        بتاريخ :2021/09/04
بيانات الأولوية :

باإ�شم : �شعيد ابراهيم املعمري
املوطن : ابوظبي امل�شفح م 8 مبنى ال�شيد خليفة حمد خليفة ، هاتف: 0569722296 ، فاك�ص: 0000 ، 

hotmail.com@Ss-111999 :شندوق الربيد: 57000 ، امييل�
�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات

 JUICE RHINO  )و�شف العالمة : عبارة عن �شورة وحيد القرن وكوب ع�شري وحرف ال� )اآر
بطريقة مميزة
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارةالإقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اإيبيك�ص القاب�شة ذ.م.م
HOLDING L.L.C APEX   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : اإيبيك�ص القاب�شة ذ.م.م

املودعة بالرقم : 358573 بتاريخ: 2021/09/01
بيانات الأولوية :

باإ�شم : اإيبيك�ص القاب�شة ذ.م.م
املوطن: ابوظبي �شارع الدفاع برج نادي الوحده الريا�شي الطابق 5 مكتب رقم 501 ، هاتف: 0588733425 ، 

   PRO@APEXHOLDING.AE :فاك�ص: 024440019 ، �شندوق الربيد: 30688  - امييل
�ضورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمني، خدمات ال�شوؤون التمويلية، خدمات ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية.  فئة 36

و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغتني العربية والجنليزية اإيبيك�ص القاب�شة ذ.م.م 
APEX HOLDING L.L.C بحروف لتينية

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 6 �شبتمرب 2021 العدد 13333

بت  م���ي���م���ى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اندوني�شيا   ، م��ي��ن��ت��ا  م������ريا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )C7399912(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الندوني�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
علوي  ���ش��ي��د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، اماثور  عبدو  اماثور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )K1585841(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادات ا�شهم
فقد الآتية ا�شماءهم �شهادات ا�شهم 

�شادرة من ال�شركة العاملية القاب�شة �ص م ع )ا�شماك( �شابقا
امنه خالد را�شد خليفه خمي�ص الظريف ال�شام�شي رقم ال�شهاده  1718516 
عدد ال�شهم 3000، عفراء خالد را�شد خليفه خمي�ص الظريف ال�شام�شي رقم 
را�شد خليفه خمي�ص  3000، مهرة خالد  ال�شهم  1718517 عدد  ال�شهاده  
الظريف ال�شام�شي رقم ال�شهاده 1718520 عدد ال�شهم 3000، خليفة خالد 
را�شد خليفه خمي�ص الظريف ال�شام�شي رقم ال�شهادة  1718519 عدد ال�شهم 
 : هاتف  على  الت�شال  او  لل�شركة  ت�شليمها  عليها  يعرث  من  يرجى   ،3000

اأبوحممد 0506247707
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عربي ودويل

ال�شحي  الت�شريح  �شد  فرن�شا  يف  متظاهر  األف   140
•• باري�س-اأ ف ب

نحو  بينهم  �شخ�ص  األ��ف   140 ح��وايل  تظاهر 
ال�شحي  الت�شريح  ���ش��د  ب��اري�����ص،  يف  األ��ف��اً   18
لالأ�شبوع  ف��رن�����ش��ا،  ع���دة يف  م���دن  امل��ف��رو���ص يف 
ال��ث��ام��ن على ال��ت��وايل، يف اأع����داد اأق���ّل م��ن تلك 
التي �شاركت يف التجمعات املا�شية، بح�شب وزارة 

الداخلية الفرن�شية.
بينها خم�شة يف  215 جتمعاً  ال��وزارة  واأح�شت 

باري�ص.
املا�شية.  بالأ�شابيع  مقارنة  التعبئة  وتراجعت 

اأُح�شيت  امل��ا���ش��ي��ة،  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة  ف��ف��ي 
م��ت��ظ��اه��ر، ومنذ  األ����ف   160 ق���راب���ة  م�����ش��ارك��ة 
امل�شاركني  عدد  وبلغ  األفاً   175 نحو  اأ�شبوعني 
بح�شب  األ��ف��اً،   215 ق��راب��ة  اأ�شابيع  ثالثة  منذ 

الوزارة.
جون”  ن��وم��رب  “لو  جمموعة  اأع����داد  تكن  ومل 
على  تن�شر  ال��ت��ي  النا�شطة  الأ���ش��ف��ر(  )ال��رق��م 
مدينة  كل  يف  املتظاهرين  عدد  في�شبوك  موقع 
ع��ل��ى ح���دة، م��ت��وف��رة ع��ل��ى ال��ف��ور. وق���د اأح�شت 
األ��ف متظاهر   323 ح��واىل  م�شاركة  املجموعة 

ال�شبت املا�شي.

ال�شيادية  “الوطنيني”  ح��رك��ة  رئ��ي�����ص  وق����ال 
)ميني متطرف( فلوريان فيليبو، “نقاطع هذا 
ثالثة  ج��رع��ة  نعطي   )...( ال�شحي  الت�شريح 
الت�شريح  ه��ذا  امل��ط��اف  نهاية  يف  املقاطعة.  م��ن 
الأربعاء  ال�شلطات  اأط��ل��ق��ت  �شي�شقط«.بعدما 
حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات 
�شناً  الأك��رب  لالأ�شخا�ص  لكوفيد-19،  امل�شادة 
بالذهاب  فيليبو  وعد  للخطر،  عر�شًة  والأك��رث 
�شد  ل��زم الأمر”  اإذا  العام  الإ���ش��راب  “اإىل ح��ّد 

هذا الت�شريح.
الأ�شخا�ص  اآلف  انطلق  )ج��ن��وب(،  مر�شيليا  يف 

من امليناء القدمي، معظمهم  دون كمامات، حتت 
اأ�شعة ال�شم�ص حاملني الأعالم الفرن�شية. وُكتب 
للتمييز.  ال�شحي. ل  للت�شريح  “ل  على لفتة 

ل للرتهب: حرية«.
ومونبيلييه  ري���ن  يف  اأي�����ش��اً  جت��م��ع��ات  وُن��ظ��ّم��ت 
وليون وني�ص وليل ونانت وبوردو و�شرتا�شبورغ.

67 مليون  ت��ع��ّد ح���وايل  ال��ت��ي  وت��ق��رتب فرن�شا 
بجرعة  �شخ�ص  مليون   50 تلقيح  م��ن  ن�شمة، 
اإ�شافة اإىل ذل��ك، ب��ات نحو  واح��دة على الأق���ل. 
ال�شكان،  %67،3 من جمموع  اأي  مليوناً   45

ملقحني ب�شكل كامل.

  ب��ع��د اإق��ام��ة م��ت��ف��اوت��ة ال��ط��ول، عاد 
اإىل  امل���ق���ات���ل���ون الأج������ان������ب  ه��������وؤلء 
اأمراء  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ق��ام  دي��اره��م. يف 
ولي��ة خرا�شان -وه��ي منطقة ت�شم 
وجزًء  باك�شتان  ��ا  واأي�����شً اأفغان�شتان 
-برحلة  واإي���ران  الو�شطى  اآ�شيا  م��ن 
ذه��اًب��ا واإي��اًب��ا ل��ب��الد ال�����ش��ام. م��ن عام 
خلف   ،2017 ع�����ام  اإىل   2014
ث��الث��ة مم��ث��ل��ني خ��ا���ش��ني لأب����و بكر 
ال���ب���غ���دادي ب��ع�����ش��ه��م ال��ب��ع�����ص على 
راأ�ص الإقليم الآ�شيوي. الأول، قاري 
�شمال  ب��غ��الن  م���ن  ال���رح���م���ن،  وايل 
كابول. ذهب اإىل �شوريا عام 2012 
وان�شم اإىل جبهة الن�شرة ثم داع�ص. 
الع�شكري  القائد  ويعترب مقربا من 
ال�����ش��ه��ري ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م اجل����ورج����ي اأب���و 
يا�شر  اأب��و  ال��ث��اين،  ال�شي�شاين.  عمر 
الأفغاين، من منطقة ننجرهار قاتل 
2004 حتت  ع���ام  م��ن��ذ  ال���ع���راق  يف 
ق��ي��ادة ال���زرق���اوي. اأم���ا ال��ث��ال��ث، اأبو 
مواليد  من  فهو  اخلرا�شاين،  حمزة 
�شفوف  يف  وارت���ق���ى  ه��ل��م��ن��د  ولي�����ة 

داع�ص يف �شوريا عام 2014.
    ثم عاد ه��وؤلء القادة الثالثة اإىل 
اأفغان�شتان ملحاولة تطبيق الأ�شاليب 
يلقوا  مل  ال�������ش���ام.  ب����الد  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
قبل  من  جيًدا  ا�شتقباًل  بال�شرورة 
خمل�شة  ظلت  التي  طالبان،  حركة 
جيل  ممثلو  القاعدة.  مع  لتحالفها 
جديد من اجلهاديني الأفغان، اأكرث 
تعليما وترابًطا من طالبان، كان على 
حركتهم  بناء  خرا�شان  ولي��ة  ك��وادر 
اخل���ا����ش���ة م���ن خ����الل ال���ق���ت���ال �شد 
ال�شلطات احلكومية و�شد خ�شومهم 

الإرهابيني الأكرث ر�شوًخا.
ل�شتن�شاخ  اآخ�������ر  ن����اق����ل  ه����ن����اك     
ليبيا  يف  العراقي  ال�شوري  النموذج 
واأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وه����و اإر�����ش����ال ك����وادر 
ال��ع��راق��ي��ني على  اأو  ال�����ش��وري��ني  م��ن 
حتى  اأو  معرفتهم،  لنقل  املكان  عني 
تقوم  هناك.  قيادية  منا�شب  ل�شغل 
مثل  داع�������ص،  م��ن  ب����ارزة  �شخ�شيات 
رج����ل ال���دي���ن ت���رك���ي ال��ب��ن��ع��ل��ي واأب����و 
ليبيا.  اإىل  ب��رح��الت  الأن��ب��اري،  علي 

واأمري داع�ص يف هذا البلد من نهاية 
2014 اإىل نهاية 2015 -اأبو نبيل 
عراقي  ولكنه  ليبًيا  -لي�ص  الأنباري 

اأر�شله اأبو بكر البغدادي لتويل زمام 
الفرع يف منطقة �شرت.

    يف اأفغان�شتان، بقي “امل�شت�شارون” 

منا�شب  وتقلدوا  اأ�شهر،  عدة  العرب 
واحلوكمة.  ال���ت���دري���ب  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 
خرا�شان  ولي���ت���ا  ت�����ش��ت��ف��ي��د  اأخ�������رًيا، 

نقل  عمليات  من  فقط  لي�ص  وليبيا 
من  ا  اأي�شً ولكن  ه��ذه،  ال�شالحيات 
وبذلك  ال��ك��ب��رية.  املالية  امل�شاهمات 

ليبيا  اإىل  و�شل  ق��د  الأن��ب��اري  يكون 
الأمر  ال���دولرات،  بعدة ماليني من 
القبائل  دع��م  �شراء  من  مّكنه  ال��ذي 
لأفغان�شتان،  بالن�شبة  اأم���ا  املحلية. 
جو�شتوزي،  اأنطونيو  الباحث  ح�شب 
مّكن  التقليدي  احل��وال��ة  ن��ظ��ام  ف���اإن 
م���ن حت���وي���ل ع�������ش���رات امل���الي���ني من 
ال�شام وغريها  ب��الد  ال����دولرات م��ن 

من الدول اإىل خرا�شان.
   وم��ع ذل���ك، اأ���ش��ف��رت ج��ه��ود داع�ص 
لتكرار منوذجها يف ليبيا واأفغان�شتان 
يف  ال��ب��ل��دي��ن.  يف  خمتلفة  نتائج  ع��ن 
ليبيا، بعد اأن طردها تنظيم القاعدة 
جنح  وطرابل�ص،  درن��ة  مدينتي  م��ن 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �شرت  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
طورت  وق��د  كبري.  �شاحلي  و�شريط 
الت�شرف  خ���الل  م��ن  ه��ن��اك  حكمها 
اأوًل،  ����ش���ريوي���راك:  منطقة  يف  ك��م��ا 
ال�شكان  لإغ����واء  ال�شعي  خ���الل  م��ن 
م����ن خ������الل فر�ص  ث����م  امل���ح���ل���ي���ني، 
�شلطتها بوح�شية. ا�شتمرت التجربة 
اأن يتم احتالل  ع��ام قبل  لأك��رث من 

قبل  م������ن   2016 ع�������ام  ال����ب����ل����دة 
التجربة  امتدت  حملية.  ميلي�شيات 
املجاورة،  تون�ص  اإىل  ��ا  اأي�����شً الليبية 
حيث جاء منها عدد من الإرهابيني 
الوقت  لبع�ص  ف��ك��روا  ال��ولي��ة،  م��ن 
يف ال����ع����ودة ل��ال���ش��ت��ق��رار ب���ال���ق���وة يف 
 ،2016 مار�ص  يف  وهكذا،  بالدهم. 
ع��رب ك��وم��ان��دو���ص ت��اب��ع ل��داع�����ص من 
ليبيا احلدود التون�شية وحاول -دون 
ج����دوى -ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ل��دة بن 

قردان ال�شغرية.
ك���ان���ت غ�����زوات  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان،     يف 
لكنها  اإث����ارة،  اأق���ل  الإقليمية  داع�����ص 
التنظيم  ف�شل  لقد  دمي��وم��ة.  اأك���رث 
لأكرث  املهمة  باملواقع  الحتفاظ  يف 
تطرده  ما  و�شرعان  قليلة،  اأي��ام  من 
مع  تت�شامح  مل  التي  طالبان  حركة 
اإقليمي  يف  لال�شتيطان  حم��اولت��ه 
ذل���ك، على  ون��ن��ك��ره��ار. وم���ع  هلمند 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، متكنت  ن��ظ��ريت��ه��ا  ع��ك�����ص 
اجلماعة من تر�شيخ نف�شها يف امل�شهد 

املحلي والبقاء رغم نك�شاتها.

اأرفع تعليما وترابًطا من طالبان

هكذا حاولت داع�ص تر�شيخ وجودها يف اأفغان�شتان

دعم ال�شني ورو�شيا ي�شجع اإيران على رف�ص ا�شتئناف املفاو�شات النووية
•• وا�سنطن-وكاالت

موقع  يف  ت����ريون  ج��ون��اث��ان  ال��ك��ات��ب  راأى 
بلومربغ الأمريكي، اأن اجلهود الأمريكية 
والأوروب����ي����ة لإق���ن���اع اإي�����ران ب��ال��ع��ودة اإىل 
امل��ف��او���ش��ات ال��ن��ووي��ة يف وق���ت م��ب��ك��ر من 
عراقيل  ت��واج��ه  اجل���اري،  �شبتمرب-اأيلول 
ب�����ش��ب��ب ال����دع����م ال�������ذي ي���ت���ل���ق���اه ال����ق����ادة 

الإيرانيون من ال�شني ورو�شيا.
وعن هذا الدعم، قال اإن نتيجته، اأنه بعد 
ال�شابق  الرئي�ص  اأع��وام من تطبيق  ثالثة 
دونالد ترامب �شيا�شة “ال�شغط الأق�شى”، 
فاإن اإيران تخ�شب الأورانيوم بن�شبة قريبة 
م���ن ت��ل��ك ال���الزم���ة ل�����ش��ن��ع ���ش��الح ن���ووي، 
ا�شتقرار  عالمات  يظهر  اقت�شادها  بينما 
بف�شل م�شاعدات من بكني ومو�شكو، رغم 
اأن �شادراتها الأ�شا�شية من النفط ل تزال 

معر�شة للعقوبات، على نحٍو كبري.

تنازالت من وا�ضنطن
اأن  وحم��ل��ل��ون،  ديبلوما�شيون  وي��ف��رت���ص 
ت��وف��ر جم����اًل للحكومة  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه 
ل��ت��و���ش��ي��ع لئحة  اجل�����دي�����دة  الإي����ران����ي����ة 
وا�شنطن  م���ن  ت��ري��ده��ا  ال��ت��ي  ال���ت���ن���ازلت 
 ،2015 اتفاق  اإل��ت��زام  اإىل  ال��ع��ودة  مقابل 
وبذلك ميكنها اإرجاء املفاو�شات اإىل العام 
امل��ق��ب��ل، والإط���اح���ة ب��ال��ت��ق��دم ال���ذي حتقق 
بالكامل، مع احتمال اندلع جولة جديدة 

من ال�شطرابات يف ال�شرق الأو�شط.
امل��ح��ل��ل يف جمموعة  ف���ائ���ز  ع��ل��ي  وي���ق���ول 
يراأ�شها  ك����ان  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة،  الأزم��������ات 
املبعوث الأمريكي اإىل اإيران روبرت مايل، 
“عواقب  يرون  الإيرانيني،  املفاو�شني  اإن 
متناق�شة” للعقوبات الأمريكية، واأن من 

املحتمل اأن يطالبوا برفع عقوبات تتجاوز 
العقوبات النووية التي فر�شها ترامب.

التفاق،  اإىل  العودة  لعرقلة  حماولة  ويف 
ال����ذي ق��ّي��د ال��ربن��ام��ج ال���ن���ووي الإي����راين 
مقابل رفع العقوبات عن طهران، اأ�شافت 
على  العقوبات  م��ن  �شل�شلة  ت��رام��ب  اإدارة 
ومتويل  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  خلفية 

اجلماعات الإرهابية.
ر�شمي  ال��ذي مل يحدد موعد  ال��وق��ت  ويف 
ب��ع��د ل���ش��ت��ئ��ن��اف اجل���ول���ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
فاإن  الإت��ف��اق،  لإح��ي��اء  الرامية  املفاو�شات 
ث��م��ة م���ف���او����ش���ات م��ت��وق��ع��ة ع��ل��ى هام�ص 
موؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
فيينا يف 21 �شبتمرب )اأيلول(، ا�شتناداً اإىل 
هويتيهما،  ك�شف  رف�شا  اثنني  م�شوؤولني 

ان�شجاماً مع القواعد الديبلوما�شية.
“م�شتعدة  اإن��ه��ا  وا���ش��ن��ط��ن  ت��ق��ول  وب��ي��ن��م��ا 

فاإن  ال��ق�����ش��اي��ا،  بع�ص  ع��ل��ى  للم�شاومة” 
مفاو�شيها لن ينتظروا اإىل الأبد، يف وقت 
الإيراين  ال��ن��ووي  الربنامج  اإع���ادة  يتعني 

اإىل الوراء �شمن حدود معينة.

موؤمتر الوكالة الذرية
الدولية  ل��ل��وك��ال��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ي�����ش��ع��ى 
ل���ل���ط���اق���ة ال������ذري������ة م����اري����ان����و غ���رو����ش���ي 
ل��الج��ت��م��اع م��ع ال��رئ��ي�����ص اجل��دي��د للهيئة 
قبل  اإ���ش��الم��ي،  الإي��ران��ي��ة حممد  النووية 
م��وؤمت��ر ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة، وي��ري��د معرفة 
اآلية و�شول  اإيران لتمديد  ا�شتعداد  مدى 
النووية  امل��ن�����ش��اآت  اإىل  ال��وك��ال��ة  م��راق��ب��ي 
احتجاجاً  اإي��ران  اأوقفتها  التي  الإيرانية، 
مع  وال��ت��ع��اون  الأم��ري��ك��ي��ة،  العقوبات  على 

املفت�شني الدوليني.
بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�ص  وحت��دث 
الرئي�ص  الرو�شي فالدميري مع  والرئي�ص 
الإي�������راين اجل���دي���د اإب���راه���ي���م رئ��ي�����ش��ي يف 

ال�شهر املا�شي، عن الإتفاق النووي.
وقعت  التي  القوى  من  ورو�شيا،  وال�شني 

اتفاق 2015، 
يف  رغبتهما  ع��ن  اأع��رب��ت��ا  اأن  لهما  و���ش��ب��ق 

العودة اإىل اللتزام ببنوده.
هواج�ص  تدعم  ب��الده  اإن  يقول  �شي  لكن 
امل�����ش��روع��ة م���ن الت����ف����اق، وتعهد  اإي�������ران 
لطهران.  ال���ذي  امل���ايل  ال��دع��م  با�شتمرار 
وميكن روؤية النتائج على الأر�ص يف اإيران، 
اإنتاجها من الفولذ اإىل معدلت  فقد زاد 

اأعلى يف يوليو )متوز( املا�شي،
ال���دول الع�شر الأوائ����ل يف   م��ا جعلها ب��ني 
اإنتاجه، وفق اآخر اإح�شاءات الحتاد العاملي 

للفولذ.
وي��ت��وا���ش��ل ب���ن���اء م���وان���ئ، و���ش��ك��ك حديد 
اأغ�شط�ص  ويف  ال�شني.  مب�شاعدة  جديدة، 
-اآب، اأعلنت اإيران خططاً ل�شتخراج الغاز 

الطبيعي من بحر قزوين.
واخلمي�ص املا�شي، زار ممثل رفيع امل�شتوى 

ال�شينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول  ���ش��رك��ة  م��ن 
طهران، ملناق�شة م�شاريع م�شرتكة وتو�شيع 

العالقات.

�ضغط على اإيران
وزير  زار  الديبلوما�شية،  اجلبهة  وع��ل��ى 
اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ش���ي ���ش��ريغ��ي لف����روف 
فيينا يف الأ�شبوع املا�شي والتقى غرو�شي. 
تتوقع  اأنها  بو�شوح  اأعلنت مو�شكو  وبينما 
الدولية،  التفتي�ص  اآلية  اإي��ران متديد  من 
فاإنها ل تظهر حما�شة ل�شغط جديد على 

اإيران.
ال�شني  ح�������ذرت  م�������ش���اب���ه،  ن����ح����ٍو  وع����ل����ى 
م���راق���ب���ي ال���وك���ال���ة ال���دول���ي���ة م���ن جت���اوز 
اأمريكية  اأدواره��م الرقابية دعماً لأه��داف 

واأوروبية.
وينتظر الديبلوما�شيون الأوروبيون نتائج 
امل�����ش��اورات ب��ني ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة واإي���ران، 
قبل اأن يقرروا اإذا كانوا �شي�شوغون م�شودة 
قرار يندد باإيران لتلكئها عن التعاون مع 

الوكالة.

اأوروبا فقدت �ضدقيتها
ورغم اأمنن �شاأن مثل هذه الوثيقة اإحالة 
اإيران يف نهاية املطاف على الأمم املتحدة 
جمل�ص  م��ن  اإج���راء  مواجهة  احتمال  م��ع 
يقولون  فيينا،  يف  م�شوؤولني  ف��اإن  الأم���ن، 
اإن ال�شني ورو�شيا، �شتعرقالن اأي حماولة 

لفر�ص عقوبات جديدة على طهران.
وق���ال ت��اري��ا ك���رون���ربغ، ال��ب��اح��ث يف معهد 
الذي  ال�شالم  لأبحاث  الدويل  �شتوكهومل 
�شابقا  الإي����راين  ال��ن��ووي  امل��ل��ف  عمل على 
اأث���ن���اء ع�����ش��وي��ت��ه يف الحت�����اد الأوروب�������ي: 
م�شتحيلة  �شبه  مع�شلة  اأوروب���ا  “واجهت 
الأق�شى  ال�����ش��غ��ط  ���ش��ي��ا���ش��ة  ف���ر����ص  ب��ع��د 
الأمريكية. لقد فقدت اأوروبا م�شداقيتها 
�شوب  �شرقاً  تتجه  فاأ�شبحت  اإي��ران،  عند 

ال�شني«.

جتارة الأ�شلحة تزدهر 
يف قندهار معقل طالبان 

•• باجنواي-اأ ف ب

اأغرقت �شيطرة طالبان على احلكم اأفغان�شتان يف حالة من ال�شبابية والتدهور 
القت�شادي، لكن تاجر الأ�شلحة خان حممد ي�شتفيد منها اإىل اأق�شى حد.

يف  ب��اجن��واي  مبنطقة  غذائية  م��واد  ومتجر  �شيدلية  بني  حممد  متجر  يقع 
جنوب ولية قندهار، مهد حركة طالبان، وهو مليء مبخزون جديد.

ي�شتعر�ص  بينما  ذخ��رية  واأحزمة  قتالية مموهة  �شرتات  اجل��دران  تتدىل من 
املحمد ب�شاعته التي ت�شمل م�شد�شات �شميث اأند وي�شون اأمريكية ال�شنع.

الال�شلكي  الت�شال  واأج��ه��زة  اليدوية  والقنابل  امل�شد�شات  م��ن  امل��زي��د  ��ّف  و���شُ
والعبوات املليئة بالر�شا�ص على الواجهة الزجاجية للمتجر.

ي��و���ش��ح خ���ان حم��م��د اأن ان��ت��ه��اء ال���ن���زاع ج��ع��ل ال��ع��دي��د م��ن م��ال��ك��ي الأ�شلحة 
لديهم  الذين  “الأ�شخا�ص  اإن  اإليها.ويقول  بحاجة  ي��ع��ودوا  مل  اأنهم  يظنون 
ونبيع...  “ن�شرتي  اإلينا«.وي�شيف  يجلبونها  �شنوات  منذ  منازلهم  يف  اأ�شلحة 
ت�شمح  “ل  احلركة  اأن  مو�شحا  طالبان،  مقاتلي  اإىل  اإ�شارة  يف  للمجاهدين” 
لأي اأحد اآخر بحمل الأ�شلحة«.ل يقت�شر ن�شاط حممد على بيع الأ�شلحة، بل 
يتاجر كذلك يف ملحقاتها. وتتدىل من ال�شقف قبعات بي�شبول بي�شاء لطالبان 
حتمل ال�شهادتني، كما تعر�ص اأعالم احلركة للبيع.تعر�ص تر�شانة اأ�شلحة اأكرب 
للبيع يف متجر اآخر يف �شوق باجنواي، زّين باأعالم طالبان و�شور لكبار قادتها.
ي�شمل املعرو�ص بنادق هجومية، بينها اأنواع خمتلفة من الكال�شينكوف وكذلك 
خفيفة.ا�شرتت  اآلية  بنادق  اإىل  اإ�شافة  ال�شنع،  اأمريكية  ام16  و  ام4  بنادق 
اأ�شلحة  غنمت  كما  ال�شوداء،  ال�شوق  من  والذخرية  الأ�شلحة  ل�شنوات  طالبان 
اأخالها اجلي�ص، وفق الأمم  املعركة ومن مواقع ع�شكرية  ومعدات من �شاحة 
للجي�ص  الأخ��ري  النهيار  خّلف  ذل��ك،  اإىل  غربيني.اإ�شافة  ومراقبني  املتحدة 
امل�شاة  اأ�شلحة  اأ�شلحة للحركة.وعالوة على كمية كبرية من  الأفغاين تر�شانة 
بينها  ومركبات  معدات  اجل��دد  اأفغان�شتان  حكام  ل��دى  ب��ات  ال�شنع،  اأمريكية 
عربات هامفي وناقالت جند مدرعة ومروحية بالك هوك واحدة على الأقل 
قابلة لال�شتعمال.كما ي�شتفيد املت�شددون اإىل اأق�شى حد من غنائمهم الأخرى، 
اإذ يبيعون مواد متنوعة ح�شلوا عليها من قواعد القوات الأفغانية والغربية 
ت�شارع  مع  متوز-يوليو  يف  باجنواي  منطقة  على  طالبان  املهجورة.و�شيطرت 

وترية ان�شحاب القوات التي تقودها الوليات املتحدة من اأفغان�شتان.
التي  املعدنية  اإىل ال�شواين  البناء  ال�شوق املحلية، تنّوع املعرو�ص من مواد  يف 
حازتها من القاعدة الع�شكرية الأفغانية باملنطقة.يقول البائع مرت�شى الذي 
اكتفى بذكر ا�شمه الأول “ا�شرتينا كل هذه الأ�شياء من طالبان بعد اأن احتلت 
ال�شوق«.وكان  يف  للبيع  نعر�شها  “الآن  وي�شيف  الأفغاين”،  اجلي�ص  قاعدة 
م�شت�شار الرئي�ص الأمريكي لالأمن القومي جيك �شوليفان قال يف وقت �شابق 
من البيت الأبي�ص “لي�شت لدينا فكرة وا�شحة عن مكان كل قطعة من املعدات 
لكن من املوؤكد اأن عددا كبريا منها �شقط يف اأيدي طالبان.. لي�ص لدينا انطباع 

باأنهم يعتزمون اإعادتها اإلينا«.
انتقادات داخلية يف  املت�شددة  اأيدي احلركة  الغربية يف  الأ�شلحة  واأث��ار �شقوط 

الوليات املتحدة لإدارة الرئي�ص جو بايدن.

- يف اأفغان�شتان, كانت غزوات داع�ص 
الإقليمية اأقل اإثارة, لكنها اأكرث دميومة

- مل يلق مقاتلوها ترحيًبا جيًدا من قبل حركة 
طالبان, التي ظلت خمل�شة لتحالفها مع القاعدة

غالف الكتاب

ا�شت�شالم عنا�شر من داع�ص للقوات الأفغانية �شابقا

•• الفجر -مارك هيكر -اإيلي تينينباوم

-اجلهاد  عاًما  الع�ضرين  “حرب  يف      
احلادي  القرن  يف  االإره���اب  ومكافحة 
 ,”2021 والع�ضرين” “روبرت ال فون, 
تينينباوم,  واإي��ل��ي  هيكر  م��ارك  يقدم 
للعالقات  الفرن�ضي  املعهد  يف  باحثان 
الدولية, ومتخ�ض�ضان يف ق�ضايا الدفاع 
ا ا�ضتعادًيا لعقدين من  واالإرهاب, عر�ضً

الزمن ملحاربة االإرهاب.
التجارة  الكتاب بهجمات مركز     يبداأ 
وينتهي   2001 �ضبتمرب   11 يف  العاملي 

اليوم.
الرابع  اجلزء  من  مقتطًفا  هنا  نن�ضر     

من العمل بعنوان “عودة اخلليفة«:
   يف عدد من البلدان, خطت “واليات” 
داع�س خطوة اأخرى مبحاولة ال�ضيطرة 

على مناطق, وفر�س حكمها هناك على 
ال�ضام.  ب��الد  يف  االأم”  “البيت  �ضورة 
ليبيا  يف  خا�س  ب�ضكل  احل��ال  هو  ه��ذا 
واأفغان�ضتان, حيث توجد روابط قوية 
ن�ضبًيا بني االمتيازات املحلية و”داع�س 

املركزي«.
  متر حماولة ا�ضترياد النموذج ال�ضوري 
العراقي عرب عدة نواقل. يف البداية, 

مئات  ت��ط��وع   ,2013-2012 م���ن 
يف  والقتال  للذهاب  واالأفغان  الليبيني 
درنة  مدينتي  تتمتع  ليبيا,  يف  �ضوريا. 
بن�ضبة  امل��ث��ال,  �ضبيل  على  وب��ن��غ��ازي, 
يف  ل���الأف���راد.  ن�ضبًيا  ع��ال��ي��ة  م��غ��ادرة 
القاعدة, ال  �ضّهلت عالقات  اأفغان�ضتان, 
قناة  اإن�ضاء  حقاين,  جماعة  مع  �ضيما 

لتو�ضيل اجلهاديني.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�����ش��ف��ت وي����ز اإي�����ر اأب���وظ���ب���ي، اأح����دث 
�����ش����رك����ات ال������ط������ريان ال���وط���ن���ي���ة يف 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف��ه��ا تقدمي  الإم���������ارات، ع���ن 
للم�شافرين  امل��م��ي��زة  ال�����ش��ف��ر  ف��ر���ص 
با�شتك�شاف  ال���راغ���ب���ني  ال���دول���ي���ني 
العا�شمة الإماراتية دون احلاجة اإىل 
اعتباراً  ال�شحي  ق�شاء فرتة احلجر 

من 5 �شبتمرب اجلاري.
ب��ع��د موافقة  وت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة 
والأزم��������ات  ال�����ط�����وارئ  اإدارة  جل���ن���ة 
جائحة  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  وال�����ك�����وارث 
اإلغاء  على  اأبوظبي  اإم���ارة  ك��ورون��ا يف 
����ش���رط احل���ج���ر ال�����ش��ح��ي الإل���زام���ي 
لقاح  تلقوا  الذين  امل�شافرين  جلميع 
اأبوظبي  اإىل  الوا�شلني  كوفيد-19 
على  العاملية،  الوجهات  خُمتلف  من 
اأّن يدخل القرار حّيز التنفيذ اعتباراً 

من 5 �شبتمرب 2021.
وُي�شرتط على جميع امل�شافرين اإبراز 
نتيجة �شلبية لفح�ص PCR �شادرة 
الإقالع  م��وع��د  م��ن  �شاعة   48 قبل 
منت  على  ال�شعود  قبل  اأق�شى  كحد 
الرحالت املُتجهة اإىل اأبوظبي، ف�شاًل 
لفح�ص  ب��اخل�����ش��وع  اإل���زام���ه���م  ع���ن 
اإىل  ال��و���ش��ول  ف���ور  جم���اين   PCR
مطار اأبوظبي الدويل. كما ُي�شرتط 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
والزوار ممن تلقوا لقاح كوفيد-19 
من  العا�شمة  يف  ل��الإق��ام��ة  وق��دم��وا 
الدول املُدرجة على القائمة اخل�شراء 
اآخ��ر يف اليوم   PCR اإج���راء فح�ص 
ال�������ش���اد����ص م���ن و����ش���ول���ه���م. يف حني 
الوا�شلني  امل�شافرين  على  يتوجب 
الوجهات  ب���اق���ي  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  اإىل 
اإجراء الفحو�شات يف اليومني الرابع 
والثامن من و�شولهم يف حال قرروا 

البقاء يف الإمارة.
واأع���ل���ن���ت وي�����ز اإي������ر اأب����وظ����ب����ي، منذ 
ال��ع��ام، ع��ن طرح  ب��داي��ة  انطالقها يف 
الرحالت  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
الإماراتية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
بعدد كبري من مدن العامل مثل اأثينا 
وبلغراد  وال��ب��ح��ري��ن  وال���ش��ك��ن��دري��ة 
و�شالونيك  و���ش��اراي��ي��ف��و  واأودي�������ش���ا 
وت�����ريان�����ا. مُي��ك��ن��ك��م ال�����ش��غ��ط على 
الرابط التايل لالطالع على القائمة 

الكاملة للوجهات. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا امل���و����ش���وع، قال 
ل�شركة  العام  املدير  �شيك  ف��ان  كي�ص 
اإير  “تتمتع وي��ز  اأب��وظ��ب��ي:  اإي���ر  وي��ز 
اأب��وظ��ب��ي مب��ك��ان��ة م��ث��ال��ي��ة ُت��ت��ي��ح لها 
ت��ق��دمي ب��اق��ة م��ن الأ���ش��ع��ار املخف�شة 
وال�شل�شة  امل��ري��ح��ة  ال�شفر  وخ��ي��ارات 
يتطلعون  ال��ذي��ن  امل�شافرين  جلميع 
ل�شتك�شاف وجهات مميزة التي تزخر 

وُنرحب  الإم���ارات���ي���ة.  العا�شمة  ب��ه��ا 
ب�شدة بجميع التعديالت التي طراأت 
والتي  ال�شحي،  احلجر  قواعد  على 
�شتبقى متمحورًة حول احلفاظ على 
امل�شافرين  منح  مع  اجلميع  �شالمة 
ق���دراً اأك���رب م��ن احل��ري��ة وامل��رون��ة يف 
وخو�ص  ج��دي��دة  اأم��اك��ن  اإىل  ال�شفر 
نتطلع  ك��م��ا  مم��ي��زة.  ثقافية  جت���ارب 
الركاب  م��ن  م��زي��د  ل�شتقبال  ُق��دم��اً 
ع��ل��ى م���نت رح��الت��ن��ا خ����الل الفرتة 

القادمة«. 
ومن ناحية اأخرى، �شُيعفى امل�شافرون 
الوا�شلون اإىل اأبوظبي ممن يرغبون 
غريها  اأو  دبي  اإىل  مبا�شرًة  بالتوجه 
احلجر  من  ال�شمالية  الإم���ارات  من 
اإخطار  ب�����ش��رط  الإل���زام���ي،  ال�شحي 
ال�شحية مبجرد و�شولهم  ال�شلطات 
�شيارات  خ��دم��ة  با�شتخدام  وال�شفر 

الأجرة الر�شمية للمطار ح�شراً.

واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ج��م��ي��ع  وُي���ل���زم 
والزوار ممن مل يتلقوا لقاح كوفيد-

امل��ع��ف��اة من  ال��ف��ئ��ات  19، مب��ن فيهم 
اأبوظبي  اإىل  وال��وا���ش��ل��ني  التطعيم، 
القائمة  ع��ل��ى  املُ����درج����ة  ال�����دول  م���ن 
اخل�������ش���راء ب����اإج����راء ف��ح��و���ش��ات ال� 
PCR يف اليومني ال�شاد�ص والتا�شع 
احل��اج��ة لفرتة  دون  و���ش��ول��ه��م  م��ن 
ُي�شرتط  ال�����ش��ح��ي. يف ح��ني  احل��ج��ر 
العا�شمة  اإىل  الوا�شلني  جميع  على 
من بقية الوجهات، والذين مل يتلقوا 
لفرتة  اخل�����ش��وع  كوفيد-19،  ل��ق��اح 
اأيام  ع�شرة  ملدة  اإلزامي  �شحي  حجر 
اإ����ش���ايف يف   PCR واإج�������راء ف��ح�����ص 

اليوم التا�شع لو�شولهم.
ومن اجلدير بالذكر اأّن تكلفة فح�ص 
PCR يف العا�شمة الإماراتية ت�شل 
ُتنوه  ك��م��ا  اإم���ارات���ي،  دره���م   50 اإىل 
اأفراد  جميع  اأّن  اإىل  اأي�����ش��اً  ال�شركة 

الطاقم على طائرات ويز اإير اأبوظبي 
الالزمة  ل��ل��ف��ح��و���ش��ات  �شيخ�شعون 
ال�شرورية  املوافقات  على  ليح�شلوا 
التوجيهية  القواعد  مع  ين�شجم  مبا 
املعمول بها يف مطار اأبوظبي الدويل 
اأي رحلة،  ع��ل��ى م��نت  ال�����ش��ع��ود  ق��ب��ل 
ال�شركة  ط���واق���م  ت��ل��ق��ي  ع���ن  ف�����ش��اًل 

للقاحات كوفيد-19 ب�شكل كامل.
وبف�شل خدمة ويز فليك�ص، �شيتمكن 

جميع امل�شافرين من حجز تذاكرهم 
ب��ك��ل وراح������ة و���ش��ال���ش��ة خ����الل هذه 
ال���ف���رتة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ح��ي��ث تتيح 
اإمكانية  للم�شافرين  اخل��دم��ة  ه��ذه 
�شاعات  ث��الث  قبل  حجوزاتهم  اإلغاء 
اإ�شافية،  ر�شوم  اأي  دون  امل��غ��ادرة  من 
الأ�شلي  ال�����ش��ع��ر  ك���ام���ل  وا������ش�����رتداد 

للتذكرة مبا�شرًة.
وي�����ش��م اأ����ش���ط���ول ط���ائ���رات وي����ز اإير 

اأب���وظ���ب���ي اأرب�����ع ط���ائ���رات م���ن طراز 
اإيربا�ص اإيه 321 نيو اجلديدة كلياً، 
ل�شتهالك  معدل  باأقل  تتميز  والتي 
الوقود واإ�شدار النبعاثات وال�شجيج 

يف القطاع.
تعقيم  اإج���راءات  ال�شركة  طّبقت  كما 
حر�شاً  طائراتها  �شبكة  عرب  جديدة 
امل�شافرين  و����ش���الم���ة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى 

وطاقم الطائرة. 

)ويز اإير( اأبوظبي تعلن عن ا�شتقبال العا�شمة 
للم�شافرين احلا�شلني على لقاح كوفيد- 19

بنك املارية املحلي اأول بنك يقدم خدمة الـ UAEPass امل�شرفية
•• اأبوظبي-وام: 

قام بنك املارية بالتعاون مع هيئة تنظيم الت�شالت 
بفتح  اخلا�ص  تطبيقه  بتطوير  الرقمية  واحلكومة 
 UAE« خ���دم���ات احل�����ش��اب��ات اجل���اري���ة م���ن خ���الل
هو  الرقمية”  “الهوية  تطبيق  لي�شبح   ،»Pass
ال��ب��واب��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ف��ت��ح احل�����ش��اب��ات ال��ب��ن��ك��ي��ة دون 
تعد  وال��ت��ي  ثبوتية  وث��ائ��ق  اأي  ت��ق��دمي  اإىل  احل��اج��ة 
نوعها  م��ن  والأوىل  اأم��ان��اً  والأك���رث  الأ���ش��رع  التقنية 
 UAEPass ال���  يف دول��ة الإم���ارات وت�شمى خدمة 

امل�شرفية.

وقال �شعادة املهند�ص حممد اإبراهيم الزرعوين نائب 
مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية 
ان�شمام  اإن  الرقمية  واحلكومة  املعلومات  لقطاع   –
الرقمية  ال��ه��وي��ة  منظومة  اإىل  امل��ح��ل��ي  امل��اري��ة  ب��ن��ك 
ين�شجم مع مفهوم التكامل وال�شراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلا�ص للنهو�ص باأعباء التحول الرقمي 
الرقمي  امل��ع��رف��ة  واق��ت�����ش��اد  جمتمع  دع��ائ��م  وتر�شيخ 
ثمارها  اخلطوة  ه��ذه  توؤتي  اأن  يف  اأمله  عن  ..معربا 
البنك يف خدمة عمالئه عرب  اأه��داف  تطبيق  جلهة 

قنوات رقمية �شريعة و�شهلة وعلى مدار ال�شاعة.
ن���ائ���ب الرئي�ص  ال���ع���ط���ار  اأ�����ش����ار ح��م��ي��د  م���ن ج��ان��ب��ه 

التطبيق  على  العمالء  اقبال  اإىل  للبنك  التنفيذي 
اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا   2021 ب��ول��ي��و   7 ب��ع��د ط��رح��ه يف 
اقرتاحات  م��ع  جت���اوب  البنك  ل��دى  التطوير  ف��ري��ق 
العمالء لتطوير خدمة فتح احل�شابات وقام بالتعاون 
الرقمية”  واحلكومة  الت�شالت  تنظيم  “هيئة  مع 
ب�شمة  وا���ش��ت��خ��دام  احل�����ش��اب��ات  ف��ت��ح  عملية  لت�شهيل 
للعمالء  اأم��ان��ا  اأك��رث  ال��وج��ه للح�شول على خ��دم��ات 
اإج��راءات ملئ  الذين يرغبون بتجنب قدر كبري من 
اأن  ب��ال��ذك��ر،  .ج��دي��ر  التوثيق  وعمليات  ال���ش��ت��م��ارات 
اأ�شا�ص  على  تطبيقِه  بتطوير  قام  املحلي  املارية  بنك 
امل�شرفية  واملنتجات  اخل��دم��ات  تطوير  يف  امل�شاركة 

املجتمع  خلدمة  موائمة  تكون  اأن  �شاأنها  من  والتي 
ب�شكل اأكرب لكال الفئتني من الأفراد وال�شركات. كما 
للجدول  وفقاً  املارية”  “بنك  تطبيق  تطوير  �شيتم 
مثل:  امل�شرفية  واخل��دم��ات  املنتجات  لطرح  الزمني 
الودائع الثابتة، والتحويالت النقدية، واإ�شدار دفرت 
اأجهزة  وخدمات  النقدي،  الإي���داع  وخدمات  �شيكات، 
العائلة،  وح�شاب  ر،  الق�شّ وح�شاب  الآيل،  ال�شراف 
وح�شاب ال�شركات، وبطاقة اخل�شم، وبطاقة الئتمان 
وبطاقة اخل�شم الرقمية على اأن تتم اإ�شافة خدمات 
اأ���ش��ب��وع��ني والإع����الن عنها يف حينه من  ج��دي��دة ك��ل 

خالل و�شائل التوا�شل الجتماعي.

اقت�شادية راأ�ص اخليمة تطلع على اإجراءات 
مزاولة اأن�شطة عرب �شيارات متنقلة يف ال�شارقة

•• ال�سارقة - وام:

خالل  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  بحثت 
براأ�ص  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  م��ن  وف����داً  لقائها 
املمار�شات  اأف�شل  على  والط��الع  التعاون  �شبل  اخليمة 
القت�شادية  الأن�شطة  ممار�شة  وت�شريح  ترخي�ص  يف 
بال�شيارات املتنقلة وتعزيز العمل امل�شرتك بني الطرفني 
واأهمية التن�شيق بني جميع اجلهات احلكومية املحلية 
والحت����ادي����ة حت��ق��ي��ق��اً ل��ل��ت��ك��ام��ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق وامل���واءم���ة 
الفعالة فيما بينهم.واأكد �شعادة �شلطان عبداهلل بن هده 
بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  ال�شويدي 
التعاون  تعزيز  �شاأنها  م��ن  التي  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأهمية 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  للم�شاهمة  امل�����ش��رتك  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
القت�شادية امل�شتدامة يف الدولة اإ�شافة اإىل توفري كافة 
واملتعاملني  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  لقطاع  الإمكانيات 
امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
مبا يخدم خمتلف القطاعات القت�شادية يف الإمارات، 

تطبيقاً لتوجهات القيادة الر�شيدة يف الدولة.
اأطر  تعزيز  على  حتر�ص  ال��دائ��رة  اإن  ال�شويدي  وق��ال 
تعاونها مع خمتلف اجلهات املحلية والإقليمية والعاملية 
ال�شارقة  واإم����ارة  ال��دول��ة  ���ش��دارة  ل��الإ���ش��ه��ام يف حتقيق 
التكامل  حتقيق  و���ش��رورة  املجالت  جميع  يف  وريادتها 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني 
وحتقيق تطلعات املتعاملني ..لفتا اإىل اأن الدائرة تويل 
م�شاركتها  ع��رب  اأه��داف��ه��ا  يدعم  م��ا  لكل  اهتمامها  ج��ل 

خال�شة خرباتها وجتاربها واإجنازاتها املحققة يف جميع 
اإىل  الرامية  املجالت وحتقيقاً خلطتها ال�شرتاتيجية 

توفري خدمات حكومية ذات كفاءة عالية.
الأن�شطة  م��زاول��ة  اإج���راءات  اأه��م  الجتماع  وا�شتعر�ص 
اإم����ارة  املتنقلة يف  ال�����ش��ي��ارات  م��ن خ���الل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التي  امل�شتحدثة  لالأن�شطة  التطرق  مت  كما  ال�شارقة 
اأطلقتها الدائرة من خالل ال�شيارات املتنقلة وفقاً لقرار 
املجل�ص التنفيذي يف ال�شارقة رقم 11 ل�شنة 2021م 
خالل  من  القت�شادية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن 
لفتح  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  بهدف  الإم���ارة  يف  املتنقلة  ال�شيارات 
نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقدمي اخلدمة وحتفيز 
احل��رك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف ال�����ش��ارق��ة ح��ي��ث ح���دد القرار 
لي�شمل  والقت�شادية  التجارية  الأن�شطة  من  العديد 
الن�شائية  التجميل  و���ش��ال��ون��ات  البيطرية  ال��ع��ي��ادات 
ال��رج��ال��ي��ة وخ���دم���ات اخلياطة  و���ش��ال��ون��ات احل���الق���ة 
الرجالية وخياطة املالب�ص الن�شائية وحالقة احليوانات 
الأل��ي��ف��ة وخ��دم��ة غ�شيل ال�����ش��ي��ارات وت��ب��دي��ل الإط����ارات 
ال�شيارات  ك��ه��رب��اء  ت�شليح  وخ��دم��ة  ال�����ش��ي��ارات  وزي���وت 
كما  والنباتات  الزهور  وجت��ارة  ال�شيارات  زجاج  وتلوين 
بعدم  الت�شريح  طالب  التزام  وج��وب  على  القرار  ن�ص 

تقدمي اخلدمة اإل بناء على طلب امل�شتهلك.
ك��م��ا ب��ح��ث ال��ط��رف��ان ع����دداً م��ن امل�����ش��ائ��ل الأخ����رى ذات 
الهتمام امل�شرتك مثل الرقابة على الأ�شواق والرقابة 
على ت�شاريح التنزيالت والعرو�ص اخلا�شة وعدد من 

املوا�شيع الأخرى ذات الهتمام امل�شرتك.

ا�ضت�ضافت رئي�س اإ�ضتونيا ال�ضابق يف جل�ضة حوارية حول اأهم التحوالت التكنولوجية

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل ت�شت�شرف فر�ص وحتديات التحول الرقمي عامليًا

اأ�شر اإماراتية منتجة حتقق 60 مليون درهم  2805

•• دبي-الفجر: 

�شعادة  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  ا�شت�شافت 

اإ�شتونيا  رئ��ي�����ص  اإل��ف�����ص  ه��ن��دري��ك  ت��وم��ا���ص 

على  خاللها  اطلع  خا�شة،  زي���ارة  يف  ال�شابق 
عليها  ت�شرف  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اأب���رز 
 ،”2071 “منطقة  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
و”م�شرعات  للم�شتقبل”،  دب��ي  و”خمتربات 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  و”مركز  امل�شتقبل،  دب���ي 

الرابعة يف الإمارات«.
وا���ش��ت��م��ع ال��رئ��ي�����ص الإ���ش��ت��وين ال�����ش��اب��ق ل�شرح 
مف�شل من عبد العزيز اجلزيري نائب الرئي�ص 
حول  للم�شتقبل،  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تطويرها  يتم  التي  امل�شتقبلية  امل�شاريع  اأه��م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�شة 
العاملية  وال�����ش��رك��ات  والبحثية  والأك��ادمي��ي��ة 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  جم���ال  يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ة، 

احلديثة مثل الروبوتات والربجمة والبلوك 
ت�شني والذكاء ال�شطناعي والطباعة ثالثية 
تدعم  ال��ت��ي  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  الأب���ع���اد، 
دبي  يف  امل�شتقبلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تنفيذ 

ودولة الإمارات.
للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأن  اجل��زي��ري  واأك���د 
والكفاءات  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
والتجارب املتميزة، وتعزيز ال�شراكة والتعاون 
املعرفة،  لن�شر  القرار  و�شناع  الفكر  رواد  مع 
الرئي�شية  التحديات  باأهم  املجتمع  وتعريف 
والتحولت املت�شارعة التي ي�شهدها العامل يف 

خمتلف املجالت.

تطوير البنية التحتية الداعمة للتحول 
الرقمي

وا���ش��ت��ع��ر���ص ت��وم��ا���ص ه��ن��دري��ك اإل��ف�����ص خالل 
الدكتور  اأداره���ا  ح��واري��ة،  جل�شة  يف  م�شاركته 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل����دي����ر  ن������واك  ب���ات���ري���ك 

موؤ�ش�شة  يف  امل�شتقبل  وت��خ��ي��ل  ال���ش��ت�����ش��راف 
امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور  للم�شتقبل،  دبي 
احلكوميني واملتخ�ش�شني واملهتمني باملجالت 
اأب�����رز ج���وان���ب م�����ش��ه��د التحول  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
الرقمي يف العامل، ودوره الإيجابي يف تطوير 
النا�ص،  ح��ي��اة  وت�شهيل  احلكومية  اخل��دم��ات 
البنية  تطوير  على  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا 
القطاعات  لنمو  الداعمة  الرقمية  التحتية 

الأخرى.
ت��ب��ادل اخل���ربات الرقمية  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ار 
وال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ب���ني ح��ك��وم��ات العامل 
لت�شريع م�شرية الرقمنة، اإىل جانب الرتكيز 
على تطوير الت�شريعات والقوانني التنظيمية 
والقت�شادية  احلكومية  القطاعات  ملختلف 
مثل الطب والتعليم وال�شحة وغريه، بهدف 
يف  التكنولوجيا  ل��دور  املت�شارع  النمو  مواكبة 

كافة مفا�شل احلياة.
وتطرق الرئي�ص الإ�شتوين ال�شابق اإىل اأهمية 

الرقمية”،  “الهوية  مفهوم  احلكومات  تبني 
ال���ذي ت��ع��د ب���الده م��ن ال����دول ال���رائ���دة عاملياً 
تقدمي  ق��ن��وات  تطوير  يف  وتوظفيه  تبنيه  يف 
مبا  فعاليتها،  وزي����ادة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
والتطوير  التنمية  م�����ش��رية  بت�شريع  ي�شهم 

وتعزيز اجلاهزية لتحديات امل�شتقبل.

تفاعل وا�ضع
و���ش��ه��دت اجل��ل�����ش��ة احل���واري���ة ت��ف��اع��اًل وا�شعا 
اأهم  على  ب��الط��الع  املهتمني  امل�����ش��ارك��ني  م��ن 
ال��ف��ر���ص وال���ت���ح���دي���ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، واأج�����اب 
ع���ل���ى جمموعة  اإل���ف�������ص  ه���ن���دري���ك  ت���وم���ا����ص 
م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة ال��ت��ي ط��رح��وه��ا، وت��ن��اول��ت اأهم 
ال��ت��ي مي��ك��ن للقطاعني  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل���ط���وات 
احلكومي واخلا�ص اتخاذها ملواكبة التحولت 

التكنولوجية املت�شارعة التي ي�شهدها العامل.
�شغل  اإل��ف�����ص  ت��وم��ا���ص  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 
من�شب رئي�ص اإ�شتونيا خالل الفرتة 2006-
العاملية  ال�شخ�شيات  اأب��رز  من  ويعد   ،2016
الرائدة يف جمال التحول الرقمي، وقد حقق 
املتقدمة  التكنولوجيا  تبني  يف  كبرياً  جناحاً 
يف القطاع احلكومي ورقمنة اخلدمات، وكان 
�شاحب دور مهم يف تعزيز ريادة اإ�شتونيا على 
م�شتوى العامل يف املجال التكنولوجي وتطوير 

بنيتها التحتية الرقمية.

•• دبي -وام:

امل�شجلة  املنتجة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��ر  ع��دد  ارت��ف��ع 
�شمن م�شروع “ال�شنعة” بوزارة تنمية املجتمع 
اإىل 2805 اأ�شر منها 476 اأ�شرة من م�شتحقي 
اأن مت  بعد  ب��ال��وزارة وذل��ك  ال�شمان الجتماعي 
اأ�شرة جديدة خالل الن�شف الأول   43 ت�شجيل 
من العام اجلاري لي�شل اإجمايل الدخل املحقق 
لهذه الأ�شر منذ اإطالق “ال�شنعة” عام 2009 
وحتى العام اجلاري اأكرث من 60 مليون درهم.

برامج  اإدارة  م��دي��ر  بوحميد  ع��ف��راء  واأو���ش��ح��ت 
اإجمايل  اأن  املنتجة بوزارة تنمية املجتمع  الأ�شر 
دخل الأ�شر الإماراتية املنتجة امل�شاركة يف جناح 
بلغ  اإط��الق��ه  منذ  العاملية  بالقرية  “ال�شنعة” 
نحو 44،9 مليون درهم ودخل الأ�شر من خالل 
املعار�ص الت�شويقية على م�شتوى الدولة 13،5 

الت�شويقية  املنافذ  دخل  واإجمايل  دره��م  مليون 
اإىل  و�شل  التجارية  املراكز  من  ع��دد  يف  الثابتة 
عدد  اإن  ب��وح��م��ي��د  دره���م.وق���ال���ت  م��ل��ي��ون   1،7
“ال�شنعة”  جناح  يف  عر�شها  مت  التي  املنتجات 
األ��ف منتج   25 ال��  ي��ق��ارب  2009 م��ا  منذ ع��ام 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحلديثة  ال��ن��وع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
منتجة من  اأ���ش��رة   627 ت��وف��ريه��ا  م��ن  متكنت 
املنتجات  وه���ذه  والتعليمية  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
فيها  مب��ا  املجتمع  اأف���راد  اأذواق  خمتلف  تنا�شب 
واأرقى  الع�شرية  والأزي�����اء  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات 
اأنواع العطور واملالب�ص والإك�ش�شوارات الن�شائية 
ومالب�ص الأطفال بالإ�شافة اإىل الأواين املنزلية 
واأدوات الت�شميم والتزيني والديكور مت اإنتاجها 
املا�شي  ب��ني  مت��زج  ومبتكرة  اإب��داع��ي��ة  بطريقة 
واحلا�شر وتلبي رغبة جميع الأذواق.ولفتت اإىل 
اأن مبادرة “ال�شنعة” تعد م�شروعا تنمويا يدعم 

م�شتحقي  فيها  مب��ا  املنتجة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��ر 
ال�شمان الجتماعي وطاقات من اأ�شحاب الهمم 
القت�شادي  ال�شتقرار  حتقيق  من  ميكنهم  مبا 
وت�شويقية  فنية  برامج  خالل  من  والجتماعي 
ال�شغر، حيث  متناهية  امل�شاريع  لإقامة  مبتكرة 
العمل  ثقافة  وتعميق  ن�شر  اإىل  امل�شروع  يهدف 
احلر والعتماد على النف�ص واإيجاد م�شادر دخل 
عدد  اأك��رب  وحتويل  واملتو�شطة  الفقرية  لالأ�شر 
من الأ�شر املنتجة اأ�شحاب م�شروعات اقت�شادية 
احلياتية  ظ��روف��ه��ا  وحت�شني  ل��الرت��ق��اء  منتجة 
والتدريب  بالرتاث  املرتبطة  ال�شناعات  واإحياء 
اأن  اإىل  البيئة.ونوهت  م��وارد  وا�شتغالل  عليها 
ت�شويق  الأ�شر  لهذه  تتيح  املجتمع  تنمية  وزارة 
منتجاتها يف املعار�ص الت�شويقية على نطاق وا�شع 
الت�شويقية  املنافذ  ويف  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل 
اإ�شافة اإىل  الثابتة يف عدد من املراكز التجارية 

دعمها من خالل الت�شويق الإلكرتوين ملنتجات 
الأ����ش���ر وت��دري��ب��ه��ا و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��ا، م�شرية 
قد  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��ر  منتجات  ت�شويق  اأن  اإىل 
ال��وزارة يف  اإىل خارج الدولة حيث �شاركت  امتد 
وبلغ  وع��رب��ي��ة  اأجنبية  دول  يف  اأق��ي��م��ت  م��ع��ار���ص 
�شاهمت  م�شاركة   14 اخلارجية  امل�شاركات  عدد 
وم�شاهمتها  الإماراتية  امل��راأة  ب��دور  التعريف  يف 
املحلي  املنتج  اإب���راز  ويف  والتنموية  القت�شادية 
ال�����دورات  اأن  اإىل  ب��وح��م��ي��د  ك���ذل���ك.واأو����ش���ح���ت 
املنتجة  ل��الأ���ش��ر  تنظيمها  يتم  ال��ت��ي  التدريبية 
مهنية  ودورات  ن��ظ��ري��ة  ل�����دورات  تنق�شم  ف��ه��ي 
وخربات  م��ه��ارات  الأ���ش��ر  اإك�����ش��اب  منها  الغر�ص 
اإجمايل  بلغ  وقد  لديها  املواهب  و�شقل  جديدة 
دورة   471 الآن  التدريبية حتى  ال���دورات  ع��دد 
 8،838 وعدد امل�شاركني يف الدورات التدريبية 

اأ�شرة مع تكرار بع�ص الأ�شر.
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املال والأعمال
بهدف تبادل اخلربات واالإمكانات

جمل�ص �شيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع �شركة »ديلفر اإت«
•• عجمان -الفجر: 

تعاون  اتفاقية  اأعمال عجمان  �شيدات  وقع جمل�ص 
مع �شركة “ديلفر اإت” الإماراتية، بهدف امل�شاهمة 
التنمية  يف  ت�شهم  تنموية  وبرامج  خطط  و�شع  يف 
املحلية وال�شتفادة من تبادل اخلربات والإمكانات 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني. ج������اء ذل������ك خ������الل الج���ت���م���اع 
الفرتا�شي الذي نظمه املجل�ص بح�شور الدكتورة 
اآمنة خليفة اآل علي، رئي�شة جمل�ص �شيدات عجمان، 

وفاطمة ها�شم اأحمدة ال�شامة، املدير العام ل�شركة 
امل�شرتك  التعاون  اأوجه  والذي بحث  اإت”،  “ديلفر 
وال�شروط  البنود  جميع  على  الت��ف��اق  خالله  ومت 
اآمنة خليفة  املذكورة يف التفاقية.وقالت الدكتورة 
“نحن  ع��ج��م��ان:  ���ش��ي��دات  جمل�ص  رئي�شة  ع��ل��ي،  اآل 
“ديلفر  �شعداء بتوقيع اتفاقية ال�شراكة مع �شركة 
الأوىل  اخل��ط��وة  التوقيع  ي��ك��ون  اأن  ونتمنى   “ اأت 
لتحقيق اأهدافنا وطموحتنا املرجوة من التفاقية، 
والعديد  املجل�ص  بني  قوية  �شراكة  عالقات  وبناء 

من ال�شركات الداعمة«.
واأكدت الدكتورة اآمنة على اأهمية ال�شراكة والتعاون 
بني اجلهات الداعمة لأن�شطة وتطوير اأعمال املراأة 
وبني املجل�ص، بهدف تكامل الأدوار وتوفري خدمات 
ت�شاهم يف ريادة �شيدات الأعمال ورفع م�شاهمتهن 
يف الناجت املحلي لإمارة عجمان ب�شكل خا�ص ودولة 

الإمارات ب�شكل عام.
ال�شراكة، موؤكدة  بدورها ثمنت فاطمة ها�شم هذه 
�شيدات  “جمل�ص  يقدمه  ال��ذي  الدعم  اأهمية  على 

عجمان” لرائدات الأعمال يف اإمارة عجمان، والذي 
الأعمال،  امل��راأة يف قطاع  ي�شهم يف حتفيز م�شاهمة 
عند  تواجهها  ق��د  ال��ت��ي  ال�شعوبات  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل 
املجالت.  مبختلف  امل�شاريع  وتطوير  الأعمال  بدء 
اأن التعاون مع املجل�ص ي�شهم يف تعزيز  منوهة اإىل 
روابط رائدات الأعمال مع جمتمعات الأعمال على 
اأعمالهن  تو�شع  ويدعم  وال��دويل  املحلي  امل�شتويني 
وحتقيق العديد من ال�شراكات املجدية نحو تطوير 

الأعمال. 

تهدف اإىل تعزيز التعاون االقت�ضادي واال�ضتثمار املتبادل وتنمية ال�ضادرات بني البلدين

غرفة ال�شارقة تقود بعثة جتارية اإىل رو�شيا اليوم
•• ال�سارقة-الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ت���ق���ود 
بعثة  )الإث��ن��ني(  ال��ي��وم  ال�شارقة 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ال��ت��ج��اري��ة اإىل 
ج���م���ه���وري���ة رو����ش���ي���ا الحت����ادي����ة 
ال���ت���ي ���ش��ت��ن��ط��ل��ق اأع���م���ال���ه���ا يوم 
وت�شتمر  �شبتمرب  م���ن  ال�����ش��اب��ع 
اجلاري  ال�شهر  من  ال�12  حتى 
ومدينة  م��و���ش��ك��و  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
����ش���ان���ت ب����ط����ر�����ش����ربغ، وت���ه���دف 
م�شتوى  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ب���ع���ث���ة 
والتجاري  القت�شادي  التعاون 
اإمارة  امل��ت��ب��ادل ب��ني  وال���ش��ت��ث��م��ار 
رو�شيا،  وج��م��ه��وري��ة  ال�����ش��ارق��ة 
وذلك يف اإطار العالقات املتنامية 
بني دول��ة الإم��ارات ورو�شيا على 
وفد  ال�شعد.و�شيرتاأ�ص  خمتلف 
�شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  الغرفة 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص 
ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
جمل�ص  اأع�شاء  من  ع��دد  وي�شم 
وم�������ش���وؤول���ني  ال����غ����رف����ة،  اإدارة 
وممثلني عن اجلهات احلكومية، 
القطاع  ع��ن  ممثلني  ج��ان��ب  اإىل 
و�شت�شهد  الإم������ارة،  يف  اخل��ا���ص 
من  ع��دد  تنظيم  البعثة  اأع��م��ال 
ملتقيات الأعمال بني امل�شوؤولني 
الإماراتي  الأع���م���ال  وجمتمعي 

وال�����رو������ش�����ي ومم���ث���ل���ي ال���غ���رف 
والتي  وال��ت��ج��اري��ة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
وعر�ص  ا�شتك�شاف  اإىل  ت��ه��دف 
اجلديدة  ال�شتثمارية  الفر�ص 
يف كال البلدين، وبحث جمالت 
من  انطالقا  امل�شرتك،  التعاون 
دور الغرفة جتاه خدمة جمتمع 
اأعمالهم  وت����ع����زي����ز  الأع������م������ال 
واأن�����ش��ط��ت��ه��م وت��ن��م��ي��ة ����ش���ادرات 
والتجارية يف  ال�شناعية  املن�شاآت 

اإمارة ال�شارقة.
ت��ط��وي��ر ع���الق���ات االإم�����ارة 

االقت�ضادية 
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
تندرج  الزيارة  هذه  اأن  العوي�ص، 
ال�شارقة  غرفة  حر�ص  اإط���ار  يف 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ع����الق����ات اإم������ارة 
ال�شارقة القت�شادية، من خالل 
ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ي��ات الأع����م����ال مع 
التجارة  ب�شوؤون  املعنية  اجلهات 
دول  خم��ت��ل��ف  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار 
ال��ع��امل، ب��ه��دف ج��ذب م��زي��د من 
احليوية  الأجنبية  ال�شتثمارات 
اأ�����ش����واق  وف����ت����ح  الإم������������ارة،  اإىل 
الأع�شاء  اأم���ام  وواع����دة  ج��دي��دة 
ل��ل��غ��رف��ة، مب���ا يتيح  امل��ن��ت�����ش��ب��ني 
اخلارجية  اأعمالهم  تطوير  لهم 
املنتجات  من  �شادراتهم  وزي���ادة 
الوطنية، لفتا اإىل اأن بعثة اإمارة 

ال�شارقة التي تقودها الغرفة اإىل 
جمهورية رو�شيا الحتادية تاأتي 
العالقات  ف��ي��ه  ت�����ش��ه��د  وق����ت  يف 
الرو�شية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
خمتلف  يف  م���ت�������ش���اع���دا  من������وا 
جانب  اإىل  القت�شادية  املجالت 
بني  املبا�شرة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 
ال��ب��ل��دي��ن وت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د من 
التفاهم  وم��ذك��رات  الت��ف��اق��ي��ات 

خالل ال�شنوات املا�شية،
اأ���ش��ه��م��ت يف زي�����ادة حجم   ال��ت��ي 
التبادل التجاري وت�شهيل التجارة 

بني البلدين ال�شديقني.
الزيارات  اأن  اإىل  العوي�ص،  واأ�شار 
والتجارية  احلكومية  وال��وف��ود 
ال�شارقة  اإم������ارة  ب���ني  امل��ت��ب��ادل��ة 
ورو�شيا متثل موؤ�شرا على الرغبة 
بالعالقات  الرتقاء  يف  امل�شرتكة 
التجارية اإىل م�شتويات متقدمة، 
التعاون  نحو  التوجه  جانب  اإىل 
يف  امل�شرتك  ال�شتثمار  تنمية  يف 
املعلومات  تقنية  توظيف  جم��ال 
والذكاء  ال�شحابية  واحل��و���ش��ب��ة 
الذكية  واخلدمات  ال�شطناعي 
القت�شادية،  القطاعات  كافة  يف 
ف�������ش���ال ع�����ن ت���ع���زي���ز الب���ت���ك���ار 
وجميعها  القت�شادي،  والتنويع 
مقومات ت�شعى الغرفة اإىل اإيجاد 
بيئة مثالية لتعزيزها من خالل 

هذه البعثة، بالإ�شافة اإىل تعزيز 
ال�شركات  بني  والتعاون  التفاهم 

الإماراتية ونظرياتها الرو�شية،
 م�������ش���ي���دا مب���ج���ل�������ص الأع�����م�����ال 
الإم��������ارات��������ي ال�����رو������ش�����ي ال�����ذي 

�شي�شارك يف هذه البعثة، 
ودوره املوؤثر يف تطوير العالقات 
القت�شادية بني البلدين وتذليل 
تواجه  التي  التحديات  خمتلف 

امل�شتثمرين.
�ضراكات اقت�ضادية  

من جهته اأكد �شعادة خالد جا�شم 
امل����دف����ع، رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة الإمن�����اء 
بال�شارقة،  وال�شياحي  التجاري 
اأن العالقات الإماراتية-الرو�شية 
وم�شتدامة  ا�شرتاتيجية  عالقة 
ال��ع��دي��د من  وث��ي��ق��ة مبنية ع��ل��ى 

احليوية  القت�شادية  ال�شراكات 
والهامة منها القطاع ال�شياحي، 
وتعترب هذه الزيارة خطوة مهمة 
التعاون  جم����الت  ل���ش��ت��ع��را���ص 
ال�شتثمار  ق���ط���اع���ات  ���ش��ت��ى  يف 
والبتكار  وال�����ش��ي��اح��ة  وال��ت��ج��ارة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة بني 
القطاع  ُي�شكل  حيث  ال��ط��رف��ني، 
القطاعات  اأب���رز  اأح���د  ال�شياحي 
العالقات  دع����ائ����م  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
ال�شوق  باعتبار  املتميزة  الثنائية 
اأحد الأ�شواق الرئي�شية  الرو�شي 
الدولة  اإىل  ل��ل�����ش��ّي��اح  امل�������ش���درة 
ال�شارقة  اإم��ارة  و�شهدت  عموماً، 
ع���ل���ى وج�����ه اخل�������ش���و����ص زي�����ادة 
ُم����ط����ردة يف ال���رب���ع ال���ث���اين من 
%9،000 اإثر  2021 مبعدل 

والطريان  ال�شفر  ح��رك��ة  ع���ودة 
ال��ت��دري��ج��ي��ة ع��ق��ب ال��ق��ي��ود التي 
ال��ع��امل��ي��ة  يف  اجل��ائ��ح��ة  فر�شتها 
ت�شع  املدفع،  واأ���ش��اف  بداياتها. 
ال�شياحة  ق��ط��اع  ال�شارقة  اإم���ارة 
حيث  التنموية  اأولوياتها  �شمن 
نوعية  ن��ه�����ش��ًة  الإم�������ارة  ت�����ش��ه��د 
التطوير  جم�����ال  يف  م�����ش��ت��م��رة 
املن�شاآت  ع���دد  وزي����ادة  ال�شياحي 
ال�������ش���ي���اح���ي���ة وت����وف����ري خ���دم���ات 
ومبتكرة  م���ت���ق���دم���ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
التحتية  ال����ب����ن����ى  وم���������ش����اري����ع 
التو�شعة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ط��ورة، 
الدويل  ال�شارقة  ملطار  اجلديدة 
وت�����ط�����ور خ����دم����ات����ه وم����راف����ق����ه 
وت������ع������دد ال�����وج�����ه�����ات وارت������ف������اع 
معدلت الرحالت ل�شمان راحة 
خدمات  تقدمي  ع��رب  امل�شافرين 
���ش��ف��ر ���ش��ل�����ش��ة ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت��وى ، 
ال��ع��وام��ل اجلاذبة  وغ��ريه��ا م��ن 
الأجنبية  ل��ل�����ش��رك��ات  وامل��ح��ف��زة 
اأ�شواق  اإىل  ب��ال��دخ��ول  ال��راغ��ب��ة 
املنطقة وتو�شعة ن�شاطها �شياحياً 

واقت�شادياً.  
مناخ ا�ضتثماري

م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ش��ح ع��ب��د العزيز 
حم��م��د ���ش��ط��اف م�����ش��اع��د مدير 
خدمات  ل���ق���ط���اع  ال���غ���رف���ة  ع�����ام 
ال�شارقة  مركز  مدير  الأع�شاء، 

برنامج  اأن  ال�����ش��ادرات،  لتنمية 
من  عدد  تنظيم  �شي�شهد  البعثة 
مو�شكو  م��دي��ن��ت��ي  يف  امل��ل��ت��ق��ي��ات 
مع  بالتعاون  بطر�شربغ  و�شانت 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���غ���رف 
حتت  ال��رو���ش��ي��ت��ني،  املدينتني  يف 
عنوان “ملتقى الأعمال ال�شارقة 
رو�����ش����ي����ا- ف���ر����ص ال����ت����ع����اون مع 
ال�شركات ال�شناعية يف ال�شارقة” 
حيث �شي�شهد اليوم الأول لأعمال 
�شبتمرب  م��ن  ال�شابع  يف  البعثة 
تنظيم ملتقى ال�شركات امل�شنعة، 
وملتقى جمل�ص الأعمال الرو�شي 
الإم����ارات����ي، ف�����ش��ال ع���ن تنظيم 
الثنائية  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  ع��دد 
ب������ني جم���ت���م���ع���ي الأع��������م��������ال يف 
�شتقدم  حيث  ورو�شيا،  الإم���ارات 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��غ��رف��ة 
امل�شاركة خالل امللتقيات عرو�شا 
تعريفية لت�شليط ال�شوء على ما 
ت��زخ��ر ب��ه الإم����ارة م��ن مقومات 
ومناخ ا�شتثماري م�شجع وواعد، 
الفر�ص  اإ�شافة اىل عرو�ص عن 
ال�شتثمارية يف قطاعات متعددة 
خاللها  م���ن  ال�������ش���ارق���ة  ت�����ش��ع��ى 
الأعمال  رج��ال  م��ع  التعاون  اإىل 
ال�شتثمار  يف  الراغبني  ال��رو���ص 
باإقامة م�شاريع تخدم  بال�شارقة 

تلك القطاعات.

اخلليج لل�شناعات الدوائية جلفار تبيع 
100٪ من ح�شتها يف جلف اإجنكت

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلنت �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية )جلفار( عن التوقيع على 
واململوكة  اإجنيكت”  “جلف  �شركة  ببيع  مبوجبها  قامت  اتفاقية 
التابعة  ال�شحية  للرعاية  وان  جلوبال  �شركة  ل�شالح  بالكامل  لها 
اإطار  يف  ال�شفقة  ت��اأت��ي  اأب��وظ��ب��ي.  ب��اإم��ارة  القاب�شة  ي��ا���ص  ملجموعة 
و�شحب  الأ�شا�شية  منتجاتها  حمفظة  لتعزيز  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 

ال�شتثمارات من الأن�شطة غري الأ�شا�شية.
ترتكز عمليات �شركة “جلف اإجنيكت” على ت�شنيع وتوزيع ال�شوائل 
الوريدية بجودة عاملية. كما وتعترب ال�شركة اأحد ال�شركات الرائدة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  العالجية  ال�شوائل  ت�شنيع  يف 
وال�شرق الأو�شط، مدعومة مبحفظة منتجات حتتوي اأكرث من 60 
منتجاً ت�شمل حماليل الت�شريب الوريدية كبرية والأمبولت �شغرية 
خطوة  اإجنكت”  “جلف  من  جلفار  ا�شتثمارات  �شحب  احلجم.ُيعد 
اأخرى �شمن اإ�شرتاتيجية ال�شركة للرتكيز على اأن�شطتها التجارية 
والتطوير  البحث  الأ�شا�شية وتو�شيع حمفظة منتجاتها من خالل 
الداخلي و�شفقات الرتخي�ص. كما �شتعزز ال�شفقة من قوة التدفق 
املايل لل�شركة و�شت�شمح لها بت�شريع ال�شتثمار يف حمفطة منتجاتها 
�شقر  ال�شيخ  ق��ال  جانبه،  النتفيذ.ومن  قيد  واملنتجات  املت�شقبلية 
يف  ال�شفقة  ت��اأت��ي   “ جلفار:  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�شمي،  حميد 
تعزيز  على  نعمل  اأننا   حيث  وم�شاهميها،  جلفار  من  كاًل  م�شلحة 
قيمة ال�شركة من خالل موا�شلة تطبيق ا�شرتاتيجيتنا التي ت�شتند 
على الرتكيز على اأن�شطتنا التجارية الأ�شا�شية واملتنامية«.واأ�شاف: 
اإجنكت”  “جلف  �شركة  ت��ط��ورت   ،1994 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  “منذ 
ال�شوائل  ت�شنيع  جم���ال  يف  يف  ال���رائ���دة  ال�����ش��رك��ات  اأح����دى  لت�شبح 
اأعمالها خالل  يف  هائاًل  كما حققت حت��وًل  املنطقة،  ال��وري��دي��ة  يف 
ال�شركة  ملكية  اأن��ه يف ظل  ثقة من  على  ونحن  الأخ���رية.  ال�شنوات 
اجلديدة، �شتوا�شل “جلف اإجنكت”  حتقيق املزيد من الإجنازات.«

اأدنوك للتوزيع حتتفل مع م�شروع الغدير للِحرف الإماراتية باليوم الدويل للعمل اخلريي غرفة راأ�ص اخليمة ت�شتقبل القن�شل الكوري لدى الدولة ووفدا من رجال الأعمال
•• اأبوظبي-الفجر: 

للتوزيع،  اأدن��������وك  ����ش���رك���ة  حت��ت��ف��ل 
الرائدة على م�شتوى الدولة يف قطاع 
باليوم  ال��ت��ج��زئ��ة،  وم��ت��اج��ر  ال���وق���ود 
بالإعالن  اخل����ريي  للعمل  ال����دويل 
���ش��راك��ت��ه��ا م���ع م�����ش��روع الغدير  ع���ن 
التابع  )الغدير(  الإماراتية  للِحرف 
الإم���ارات���ي،  الأح���م���ر  ال��ه��الل  لهيئة 
للتوزيع  اأدن������وك  �شتخ�ش�ص  ح��ي��ث 
م�����ش��اح��ة يف م��ت��اج��ر واح�����ة اأدن�����وك 
خمتارة يف مناطق البطني، وحموي، 
منتجات  ل���ع���ر����ص  ودب������ي  وال�����ع�����ني، 
والأدوات  امل��ن��زل��ي��ة  الإك�������ش�������ش���وارات 
ت�شّنعها  التي  والهدايا  القرطا�شية 
الغدير  ي��ع��ت��رب  ال���غ���دي���ر.  ح���رف���ي���ات 
اأ���ش��م��ل م�شروع  ل��ل��ِح��رف الإم��ارات��ي��ة 
ذوات  ال��ن�����ش��اء  لتمكني  الإم������ارات  يف 
ال��دخ��ل امل��ح��دود م��ن خ��الل احِلرف 
امل�����ش��ت��دام��ة. وم��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف عام 
2006 حتت مظلة الهالل الأحمر 
ال��غ��دي��ر لتوفري  ���ش��ع��ى  الإم�����ارات�����ي، 
واملواد  والت�شميمات  املهني  التدريب 
اخلام وخدمات الت�شويق للن�شاء من 
م�شتوى  ع��ل��ى  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
بطابع  منتجات  لت�شنيع  الإم�����ارات 

حم��ل��ي ب���ه���دف ع��ون��ه��ن ع��ل��ى ك�شب 
احِلرف  على  واحلفاظ  كرمية  حياة 
قال  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  ال����رتاث����ي����ة.وب����ه����ذه 
املهند�ص بدر �شعيد اللمكي، الرئي�ص 
“تتمثل  للتوزيع:  التنفيذي لأدنوك 
م��ع��اي��ري ال���ن���ج���اح ل��دي��ن��ا يف اأدن�����وك 
اخلدمات  وقيمة  ج���ودة  يف  للتوزيع 
وبالتايل،  للمجتمع؛  نقدمها  ال��ت��ي 
فاإن �شراكتنا مع م�شروع الغدير تنبع 
م���ن ال��ت��زام��ن��ا ال���دائ���م ب���رد اجلميل 
املجتمعات  مت���ك���ني  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 
امل��ح��ل��ي��ة ال���ت���ي ن��خ��دم��ه��ا م���ن خالل 
للحرفيات  ال��ف��ر���ص  اأف�����ش��ل  اإت���اح���ة 
جمموعة  ع��رب  منتجاتهن  لت�شويق 
اأدن���وك يف  خمتارة من متاجر واح��ة 

جميع اأنحاء الدولة.«
يف ه���ذا الإط����ار ���ش��رح ���ش��ع��ادة حمود 
عبد اهلل اجلنيبى، نائب الأمني العام 
امل������وارد يف هيئة  ل��ل��ت�����ش��وي��ق وت��ن��م��ي��ة 
“ي�شرنا  الم��ارات��ي:  الأحمر  الهالل 
اأدن�����وك  م���ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  ت���ت���زام���ن  اأن 
للتوزيع مع الحتفال باليوم الدويل 
للعمل اخلريي، حيث �شتتيح لنا هذه 
منتجاتنا  لعر�ص  فر�شة  ال�����ش��راك��ة 
على قاعدة وا�شعة من العمالء، كما 
يف  املتمثلة  ر�شالتنا  بقوة  تدعم  اأنها 

الن�شاء يف املجتمع من خالل  متكني 
ال���الزم���ة التي  ب����امل����وارد  ت���زوي���ده���ن 
من  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ك�شب  ل��ه��ن  تكفل 

خ��الل الأع��م��ال احل��رف��ي��ة يف الوقت 
ال����ذي ي��ح��اف��ظ��ن ف��ي��ه ع��ل��ى احِل����رف 

الرتاثية.«

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

غرفة  ع��ام  مدير  ال�شبب  ح�شن  حممد  ا�شتقبل 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة ب��ال��وك��ال��ة ، يف 
ب��ي��وجن جون،  ���ش��ع��ادة م��ون   ، ال��غ��رف��ة  مقر مبنى 
ووف���د من  دب��ي  ك��وري��ا يف  ع��ام جمهورية  قن�شل 
الذي  اللقاء  ، و�شهد  ل��ه  رج��ال الع��م��ال م��راف��ق 
ح�����ش��ره م�������ش���وؤويل ال��غ��رف��ة ب��ح��ث ���ش��ب��ل تعزيز 
التعاون والتبادل التجاري يف اإمارة راأ�ص اخليمة 
ونظريتها يف كوريا ، واآف��اق تطويرها مبا ي�شهم 
يف تعزيز جمالت التعاون التجاري وال�شتثماري 

امل�شرتك. 
وقد اأعرب حممد ح�شن ال�شبب مدير عام الغرفة 
بالوكالة يف بداية اللقاء عن متنياته بالتوفيق ، 
للقن�شل العام اجلديد يف اأداء مهام عمله ، ومبا 
يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة الإمارات 

وجمهورية كوريا ال�شديقة. 
الرائدة  اخلدمات  جمموعة  ال�شبب  وا�شتعر�ص 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��غ��رف��ة لأع�����ش��ائ��ه��ا، ف�����ش��اًل عن 
املبادرات املبتكرة التي تنفذها غرفة راأ�ص اخليمة 
ل��دع��م جم���الت ال��ع��م��ل الق��ت�����ش��ادي، لف��ت��اً اإىل 
التعاون  لتكثيف  ال�شتعداد  اأمت  على  الغرفة  اأن 
املتبادل وتعزيز العالقات التجارية وال�شتثمارية 
الأعمال  بيئة  ي��خ��دم  مب��ا   ، ال��ق��ط��اع��ات  �شتى  يف 
ال�شبب  دع��ا  كما   ، اجلانبني  ل��دى  وامل�شتثمرين 
فئاتها  بكافة  الكورية  وال�شركات  العمال  رج��ال 

للم�شاركة يف    ، والتجارية واخلدمية  ال�شناعية 
�شقر  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  املعار�ص 
لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ، لفتاً اىل 
ان هذه املعار�ص باتت نافذة العامل على امل�شتقبل 
امل�شرتك ، ومتثل للم�شاركني والزائرين  القطاع 
للعامل  �شاملة  روؤي��ة  عن  الباحث  ات�شاعاً  الأك��رث 

من حولنا يتمازج فيه القت�شادي بالتقني .
�شعادته  الكوري عن  القن�شل  اأع��رب   ، من جانبه 
اإىل  بتمثيل ب���الده ل��دى دول���ة الإم����ارات ، لف��ت��اً 
الإم��ارات على  التي حتتلها دول  املرموقة  املكانة 
اأهمية  م��وؤك��داً   ، وال��ع��امل��ي  الإقليمي  ال�شعيدين 
موا�شلة اجلهود العملية لتوثيق عالقات التعاون 

ول  امل��ج��الت،  كافة  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني 
�شيما املجال القت�شادي والتجاري ، ووعد �شعادة 
لقاءات  تنظيم  على  م�شتقباًل  بالعمل  القن�شل 
م��ت��ب��ادل��ة ب��ني رج���ال الع��م��ال يف ك��ال الدولتني 
ُي��ك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ب��ادل ال���ت���ج���اري ف��ق��ط ،  ، ع��ل��ى األ 
املوؤ�ش�شات  وتعاون مع  تبادل  قنوات  بفتح  مرحبا 
القن�شل  .وتقدم  اخليمة  راأ���ص  اإم��ارة  يف  الطبية 
راأ���ص اخليمة حلفاوة  اإىل غرفة  بال�شكر  الكوري 
ال�شتقبال خالل هذه الزيارة الودية ، معرباً عن 
راأ�ص  الزيارات بني غرفة  اأمله يف تكثيف وتبادل 
ونظرائهم  الإماراتيني  الأعمال  ورج��ال  اخليمة 

يف جمهورية كوريا على حد �شواء. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�شتثمار  �شركة  لال�شتثمار،  مبادلة  �شركة  اأعلنت 
تفاهم  مذكرتي  توقيع  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�شيادي 
لالأبحاث  التفوق  ومركز  الب�شرية  امل��وارد  هيئة  مع 
التطبيقية والتدريب )�شريت( ب�شاأن تقدمي الدعم 
للدفعة الثانية من امل�شاركني �شمن برنامج “اأتدرب 
متدرب   500 ت�����ش��م  وال���ت���ي  العمل”،  اأج�����ل  م���ن 
العمل”  اأجل  “اأتدرب من  برنامج  اإماراتي.ويهدف 
والتنمية  ال��ت��وط��ني  اأه����داف  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
امل�����ش��ت��دام��ة يف اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���الل ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الطاقات الب�شرية املواطنة. و�شيتم اإحلاق املتدربني 
ال�شركات  من  بعدد  الربنامج  متطلبات  اإمت��ام  بعد 
املتنوعة، يف قطاعات  اأعمال مبادلة  �شمن حمفظة 
الرقمي،  وال��ت��ح��ول  وال��ت��م��وي��ل،  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة 

وال�شوؤون التقنية والإدارية.  
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر، �شيتيح  وع���الوة على ف��ر���ص 
التقييم  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ل��ل��م��ت��درب��ني  ال���ربن���ام���ج 
وال��ت��وج��ي��ه والإر����ش���اد و���ش��ق��ل امل���ه���ارات، م��ن خالل 
وت�شمل  ملبادلة،  التابعة  ال�شركات  باإحدى  اإحلاقهم 
م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي، ومركز اإمربيال 

كوليدج لندن لل�شكري، واملخترب املرجعي الوطني، 
وم�شت�شفى  ال�����ش��ح��ي،  للفح�ص  العا�شمة  وم��رك��ز 
هيلث بوينت، واأمانة للرعاية ال�شحية، و�شركة �شند 
اأبوظبي  لتقنيات الطريان، و�شركة م�شدر، و�شركة 
للرتفيه، ومركز اأبوظبي للتطبيب عن بعد، و�شركة 

الياه �شات، و�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم.   
ال�شمري،  اهلل  ع��ب��د  ح��م��ي��د  ق���ال  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
والرئي�ص  للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
يف  الب�شرية  وامل���وارد  املوؤ�ش�شية  لل�شوؤون  التنفيذي 
واخلربة  التعليم  ب��اأن  تامة  قناعة  “لدينا  مبادلة: 
والتدريب  العملية  للتجربة  واأن  ي��ن��ف�����ش��الن،  ل 
اأهمية  واخلا�ص  احلكومي  القطاع  بني  وال�شراكات 
كربى يف بناء وتطوير املهارات واخلربات. ول �شك 
التزام  يوؤكد  العمل”  اأج��ل  من  “اأتدرب  برنامج  اأن 
مبادلة بتطوير الكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو 

القت�شادي لدولة الإمارات.«  
اأمل اجلابري املدير العام لهيئة  اأكدت  ومن جهتها 
التعاون  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  ب���الإن���اب���ة،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
فر�ص  لزيادة  ورائ��دة  هامة  خطوة  يعترب  امل�شرتك 
توظيف الباحثني عن العمل من املواطنني وتعزيز 
البناء  م�����ش��رية  يف  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  وم�����ش��اه��م��ة  دور 

والتطور.واأ�شافت: “نعمل يف هيئة املوارد الب�شرية 
على اإعداد خطط ت�شاهم يف تطوير �شوق العمل يف 
الت�شال  قنوات  اأبوظبي، ونحر�ص على فتح  اإم��ارة 
والتعاون مع كل اجلهات لتنمية وتطوير راأ�ص املال 
املجالت  كافة  يف  العمل  منظومة  وتعزيز  الب�شري، 
اأن  على  ونوؤكد  ال��دول��ة.  تطور  م�شرية  تواكب  التي 
بني  التكامل  تتطلب  ا�شرتاتيجية  اأولوية  التوطني 

خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�شة«.
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  جهود  اجل��اب��ري  وثمنت 
الربامج  هذه  مثل  وامل�شاركني يف  القائمني  وجميع 
املواطن  الب�شري  العن�شر  يف  لال�شتثمار  ال��ه��ادف��ة 
الوطنية  ل��ل��ك��ف��اءات  امل��ت��ك��اف��ئ��ة  ال��ف��ر���ص  واإع����ط����اء 
اإمارة  يف  ال�شاملة  التنمية  عجلة  دفع  يف  للم�شاركة 
عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  اأك��د  اأبوظبي.وبدوره، 
اأن  العليا،  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي، 
والتعاون  التكاتف  واأن  اجلميع  م�شوؤولية  التوطني 
والتدريب  التعليم  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شات  بني  ما 
اأن  اىل  م�شرياً  التوطني،  جهود  يدعم  والتوظيف 
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي  ال�����ش��راك��ة 
التطبيقية  ل���الأب���ح���اث  ال���ت���ف���وق  م���رك���ز  يف  مم��ث��ل��ة 
والتدريب “�شريت” وهيئة املوارد الب�شرية، و�شركة 

من  “اأتدرب  برنامج  خالل  من  لال�شتثمار  مبادلة 
اأجل العمل “تعد منوذجاً متميزاً  يف دعم التوطني 
ح�شر  ح��ي��ث  م��ن  الأدوار،  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
الباحثني عن عمل من خالل هيئة املوارد الب�شرية، 
متخ�ش�شة  برامج  خالل  من  وتاأهيلهم  وتدريبهم 
الدور  وهو  العمل  ل�شوق  الفعلية  الحتياجات  وفق 
“�شريت”،   ع��رب  العليا  التقنية  كليات  تلعبه  ال��ذي 
لل�شواغر  وفقاً  “مبادلة”  قبل  توظيفهم من  ليتم 

الوظيفية املتوفرة لدى ال�شركات التابعة لها«.
واأكد ال�شام�شي اإن النجاح الكبري للدفعة الأوىل من 
ا�شتقبال  العليا على  التقنية  �شّجع كليات  الربنامج 
دفعة جديدة يتوقع اأن ت�شم 500 متدرب اإماراتي 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  جم�����الت  يف  ت��دري��ب��ه��م  ���ش��ي��ت��م 
الطريان  وفنيي  طبيني،  ومرتجمني  كم�شاعدين 
وعلى م�شتوى التدريب الفني العام.  وكانت الدفعة 
حتى  وا�شتمرت   2019 ع��ام  يف  ب���داأت  التي  الأوىل 
1،200 من  ح��وايل  2020 قد �شمت  ع��ام  نهاية 
من  ع��دد  بينهم  من  عمل،  عن  الباحثني  املواطنني 
اأ�شحاب الهمم.  وتعك�ص هذه املبادرة التزام مبادلة 
ومهارات  ق���درات  بتطوير  الب�شرية  امل����وارد  وهيئة 

الكوادر الوطنية ال�شابة. 

وتهدف مبادلة من خالل برنامج “اأتدرب من اأجل 
والتطوير  للتعّلم  حيوي  نظام  اإيجاد  اإىل  العمل” 
ي��ط��ّب��ق اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا املجال، 
املهارات  ال�شابة  الوطنية  الكوادر  اإك�شاب  خالل  من 
توظيفهم،  ف��ر���ص  وزي�����ادة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وامل���ع���ارف 
وا�شتيعابهم يف وظائف تنا�شب تطلعاتهم وتتيح لهم 

حتقيق م�شرية وظيفية َطموحة وناجحة. 
وقد اأبرمت مبادلة يف اأواخر العام املا�شي اتفاقيات 
دائرة  م��ع  الرقمي  التحول  جم��ال  يف  ا�شرتاتيجية 
التمويل مع  اأبوظبي، ويف جمال  التعليم واملعرفة- 
و”اأر  جي”،  اأم  بي  و”كي  “ديلويت”،  مثل  �شركات 

و”اإيرن�شت ويوجن«.  اإيه اآي”، 

�ضمن الدفعة الثانية من برناجمها »اأتدرب من اأجل العمل« 

مبادلة توقع مذكرتي تفاهم بهدف تطوير مهارات 500 متدرب اإماراتي 
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العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية االإحتادية
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0000641 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدر احمد حممد الزاير  
جمهول حمل الإقامة : يعلنوا على مكتب املحامي عبا�ص احلواي وم�شاركوه - عنوانه اإمارة دبي 
- �شارع ال�شيخ زايد - برج احلواي - الطابق 12 - مكتب 1203 - هاتف 0403433313 

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )1 الإ�شتئناف  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة  الإحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/2 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية االإحتادية
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0000641 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ريا�ص احمد امل�شطفى 
جمهول حمل الإقامة : يعلنوا على مكتب املحامي عبا�ص احلواي وم�شاركوه الكائن يف �شارع 

ال�شيخ زايد - برج احلواي - الطابق 12 - مكتب 1203 
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )1 الإ�شتئناف  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة  الإحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/2 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية االإحتادية
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0000641 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طارق ح�شن خان 
الكميتي  عبداحلميد  ال�شتاذ/  مكتب  املختار  العنوان  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية اإمارة دبي - ديرة - بناية البحرى واملزروعي - الطابق الأول - 
مكتب رقم 6. انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى الإ�شتئناف 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/2 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005765 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شعيد احمد ان�شاري جميل احمد ان�شاري  
جمهول حمل الإقامة : مت ارفاق التحري 0543346215  

اعالن بالن�شر للمدعي عليه باللغة العربية والإجنليزية
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 9030 درهم 

الزام املدعي عليه لدفع الر�شوم وامل�شاريف �شمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/16 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/2 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
خلفان احمد بورنقني حممد احمد خلفان بورنقني  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001468/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - خلفان احمد بورنقني  2 - حممد احمد خلفان بورنقني  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شرحان حممد ح�شن املعيني  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 23350.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
BHATIA TRA CO LLC -   شركة باتيا التجارية ذ م م�

مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002430/ 
BHATIA TRA CO LLC -   اإىل املحكوم عليه :  �شركة باتيا التجارية ذ م م

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ را�شدين العاملية - ذ م م
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 1526569 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الرجب ملقاوالت البناء - ذ م م 
اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001531/ 

اإىل املحكوم عليه : الرجب ملقاولت البناء - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بوكوماك لل�شناعات - �ص 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 كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 53912.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اعالن بالن�شر
املخطر / عبدالرحمن عبدالروؤوف يون�ص ابوجليل اأردين ،

هوية رقم 1-1368428-1980-784  العنوان : اإمارة ال�شارقة - القليعة – بناية القليعة 
– �شقة 106 ، هاتف : 0503855586  2

املخطر اليه / م�شطفى حممد حممد ر�شوان الزعفراين ، م�شري ،
هوية رقم 8-1718619-1984-784  العنوان : دبي ، هاتف : 0503600334

املو�شوع : / اخطار عديل بالوفاء
نخطركم ب�شداد مبلغ )15000( درهم ، حيث قمت بتحرير الخطار ال�شادر من الكاتب العدل 
يف عجمان بتاريخ 27/7/2021 برقم )13880/2021( ومل تقم ب�شداد املبلغ للمخطر 
حتى الآن. وبناءا عليه : نخطركم ب�شداد املبلغ املدان به واملذكور اعاله يف مدة اق�شاها 5 ايام 
من تاريخ هذا الخطار وال �شن�شطر لتخاذ الج��راءات القانونية الالزمة �شدكم للمطالبة 

باملبلغ مع حتملكم لكافة امل�شاريف الق�شائية واأتعاب املحاماة.
املخطر / عبدالرحمن عبدالروؤوف ابوجليل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2036(

املنذره : فوك�ص باور خلدمات احلرا�شة ذ م م
املنذر اإليه : بابر �شلطان اوراجنزيب راجا - باك�شتاين اجلن�شية

)جمهول حمل الإقامة(
املو�شوع/- تخط�ر املن�ذرة/ املن�ذر اإلي�ه ب�وج�وب �ش�داد مبل�غ وق�دره )26،790 
دره�م( �ش�تة وع�ش�رون األف�ا و�ش�بعمائة وت�ش�عون دره�م. وذل�ك ف�ى م�دة اأق�ش�اها 
خم�ش�ة اي�ام م�ن ت�اريخ الن�ش�ر ل�ه�ذا الإن�ذار واإل �شت�ش�طر املن�ذره �شلوك ك�اف�ه 
ال�شبل القانوني�ة للمطالب�ة ب�ش�داد املرت�ش�د ف�ي ذمت�ه م�ع حتمي�ل املن�ذر الي�ه 

ك�اف�ة ر�ش�وم وم�شاريف التقا�شي واملحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7354(

املنذر : بنك اإت�ص اإ�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود
املنذر اإليه : كوين روز اأندريو�ص – بريطاين اجلن�شية

اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره 146،946.96 درهم اإماراتي” “املو�شوع: 
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�شرورة �شداد مبلغ و قدره 146،946.96 درهم اإماراتي 
بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  �ش�داد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة 
2018 - و�ش�ف املركبة �شالون - لون  3 - �ش�نة ال�ش�نع  اأ�ص  اأر  اأودي  متويل املركبة 
املركبة اأ�ش�ود - رقم اللوحة 70146 خ�شو�شي I - دبي،  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 
املنذر. وذلك خالل موعد اأق�شاه )�شبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العدىل، 
واإل �شوف ي�شطر املنذر اأ�ش�فا لتخاد اإجراءات بيع املركبة املذكورة اأعاله، مع حتميل 

املنذر اإليها كافة الر�شوم وامل�شاريف و الفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/13063  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

رقم  مكت�ب   - ال�شابع  – الطابق  لل�شيارات  الفطيم  بعد   - ا�شكاي  بن�اي�ة   - زاي�د  بن  ال�شيخ خليفة  �شارع   -  2 النعيمي�ة   - اإم��ارة عجم�ان   : العنوان 
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم  - 703و704 

�شد/ املنذر اليه : علي خليفة حممد عبداهلل الدرمكي – اماراتي اجلن�شية  - هاتف رقم 0504930301
املو�شوع /انذار عديل للمطالبة مببلغ 36000 درهم )�شتة وثالثون الف درها( 

مع اإلزامه بالفائدة القانونية بواقع %12 �شنوياً من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد
حيث ان املدعى عليه بتاريخ 27/10/2014 قام با�شتاأجر �شيارة من املدعية نوع لند كروزر بي�شاء اللون رقم O-47151 بقيمة 800 درهم 
يف اليوم وتر�شد يف منته مبلغ وقدره 36000 درهم. ومبوجب عقد اليجار ملدة �شهر من تاريخ 27/10/2014 وحتى تاريخ 26/11/2014 
تر�شد يف ذمته مبلغ وقدره 24000 درهم وال�شيك رقم 000130 م�شحوب على بنك ابوظبي الوطني مببلغ وقدره 12،000 درهم م�شتحق 
الدفع بتاريخ 27/11/2014 ل�شالح املدعية. حيث قامت املدعية بتقدمي ال�شيك اىل البنك ل�شرفه يف موعد ا�شتحقاقه اإل انه قد اإرتد دون �شرف 
لعدم كفاية الر�شيد باحل�شاب.  وحيث اأن املدعية قد ا�شتنفزت كافة الطرق الودية مع املنذر اليه من اجل �شداد قيمة ال�شيكات مبلغ وقدره 36،000 
درهم ال اأن املدعى عليه مل يقوم ب�شداد قيمة ال�شيك حتى تاريخه وما كان منه ال كرثة الت�شويف واملماطلة واختالق العذار.  وحيث قامت املنذرة 
اأن  بتقدمي ال�شيكات اىل البنك ل�شرفها يف موعد ا�شتحقاقها اإل ان جميع ال�شيكات قد اإرتدت دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد باحل�شاب.  وحيث 
املنذرة قد ا�شتنفزت كافة الطرق الودية مع املنذر اليه من اجل �شداد املبلغ املرت�شد يف منته 36.000 درهم. لذلك، وحيث اأن قيمة املطالبة مبلغ 
معني املقدار وحال الآداء فاإن املنذرة تنبه على املنذر اليه بان يوؤدي اليها قيمة مبلغ وقدره 36،000 درهم خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ 
ا�شتالمه لهذا الإنذار واإل �شت�شطر املنذرة اىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة جتاه املنقر اليه ومطالبته ق�شائيا )جنائيا ومدنيا( باأداء 
املبلغ املطالب به مع الفوائد القانونية، مع حتميل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة والتعوي�ص اجلابر عن الأ�شرار املادية 

واملعنوية وما فاتها من ك�شب جراء عدم �شداد املنذر اليه املبلغ املطالب به.
املخطر

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11162  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�شكاي - بعد الفطيم لل�شيارات – الطابق ال�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�ش�د / املن�ذر الي�ه : برديب �شينغ هارنيك �شينغ - هندي اجلن�شية - ويحمل جواز �شفر رقم H6162718 موبايل رقم )0582619511( عنوانه اإمارة دبي
املو�شوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )3،300( ثالثة الف وثالثمائة درهم 

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف.
اىل ال�شيد/ برديب �شينغ هارنيك �شينغ - هندي اجلن�شية - هندي اجلن�شية - نود الإحاطة اىل انه مبوجب ا�شتئجاركم ل�شيارة من - نوع ني�شان �شنرتا بني اللون - 
حتمل لوحات معدنية رقم 56396 كود G - دبي - من تاريخ 2018/1/27 حتي تاريخ 2018/2/22، ليرت�شد )بذمتكم مبلغا وقدره )3،300( ثالثة 
الف وثالثمائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�شوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة 
ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �شبب للمنذرة ا�شرار مادية وادبية بالغة، المر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتكم بالإ�شافة اىل التعوي�شات 

املادية والأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�شكم الغري مربر عن ال�شداد. 
الن�ذار  ل�ه�ذا  ا�ش�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املرت�ش�د  املبل�غ  ل�ش�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  الن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
وال�شن�ش�ط�ر اأ�ش�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�دار اأم�ر اداء �ش�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�ص الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�ص 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون الإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة اي�ام عل�ى الق�ل ث�م ي�شت�ش��در امرا ب�الداء 
م�ن ق�ا�ش�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�ص ال�دائرة باملحكم�ة الإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�شل بكتاب م�شجل بعلم الو�شول 

ويقوم برت�شتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا الن�ذار ال�ع�ديل ب�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره )3،300( ثالثة الف وثالثمائة 
درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�ش�وم وامل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�ش�اها خم�ش�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال �شت�ش�طر املنذرة ال�ى 

ا�شت�ش�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�شه.
املخطر

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11161  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�شكاي - بعد الفطيم لل�شيارات – الطابق ال�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�ش�د / املن�ذر الي�ه : راكان وليد عي�شى �شالح - اردين اجلن�شية - ويحمل جواز �شفر رقم N758098 موبايل رقم )0558340029( عنوانه : اإمارة دبي 
املو�شوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )1،300( الف وثالثمائة درهم 

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف.
اىل ال�شيد/ راكان وليد عي�شى �شالح - اردين اجلن�شية - نود الإحاطة اىل انه مبوجب ا�شتئجاركم ل�شيارة من - نوع كيا �شرياتو ف�شي اللون - حتمل لوحات 
معدنية رقم 43397 كود Q - دبي - من تاريخ 2019/7/7 حتى تاريخ 2019/7/17 ، ليرت�شد )بذمتكم مبلغا وقدره )1،300( الف وثالثمائة  درهم 
حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�شوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية 
املتكررة مما �شبب للمنذرة ا�شرار مادية وادبية بالغة، المر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتكم بالإ�شافة اىل التعوي�شات املادية والأدبية نتيجة 

اإمتناعكم وتقاع�شكم الغري مربر عن ال�شداد. 
الن�ذار  ل�ه�ذا  ا�ش�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املرت�ش�د  املبل�غ  ل�ش�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  الن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
وال�شن�ش�ط�ر اأ�ش�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�دار اأم�ر اداء �ش�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�ص الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�ص 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون الإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة اي�ام عل�ى الق�ل ث�م ي�شت�ش��در امرا ب�الداء 
م�ن ق�ا�ش�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�ص ال�دائرة باملحكم�ة الإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�شل بكتاب م�شجل بعلم الو�شول 

ويقوم برت�شتو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا الن�ذار ال�ع�ديل ب�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره )1،300( الف وثالثمائة والفوائ�د 
اي�ام م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال �شت�ش�طر املنذرة ال�ى ا�شت�ش�دار  القانوني�ة بواق�ع 12% والر�ش�وم وامل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�ش�اها خم�ش�ة 

اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�شه.
املخطر

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11156  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�شكاي - بعد الفطيم لل�شيارات – الطابق ال�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�ش�د / املن�ذر الي�ه : خالد �شرار الزعبي - �شوري اجلن�شية - ويحمل بطاقة هوية رقم 784198402809879 
موبايل رقم 0557061442 - عنوانه : اإمارة دبي 

املو�شوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )6،200( �شتة الف و مائتني درهم
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف.

اىل ال�شيد/ خالد �شرار الزعبي - �شوري اجلن�شية - نود الإحاطة اىل انه مبوجب ا�شتئجاركم ل�شيارة من - نوع كيا �شرياتو ف�شي اللون - حتمل لوحات معدنية 
، ليرت�شد بذمتكم مبلغا وق��دره )6،200( �شتة الف و مائتني   2015/12/13 2015/10/27 حتي تاريخ  C - دبي - من تاريخ  18321 كود  رقم 
درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�شوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات 
الودية املتكررة مما �شبب للمنذرة ا�شرار مادية وادبية بالغة، المر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتكم بالإ�شافة اىل التعوي�شات املادية والأدبية 

نتيجة اإمتناعكم وتقاع�شكم الغري مربر عن ال�شداد.  
الن�ذار  ل�ه�ذا  ا�ش�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املرت�ش�د  املبل�غ  ل�ش�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  الن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
وال�شن�ش�ط�ر اأ�ش�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�دار اأم�ر اداء �ش�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�ص الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�ص 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون الإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة اي�ام عل�ى الق�ل ث�م ي�شت�ش��در امرا ب�الداء م�ن 
ق�ا�ش�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�ص ال�دائرة باملحكم�ة الإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�شل بكتاب م�شجل بعلم الو�شول ويقوم 
برت�شتو عدم الدفع مقام هذا التكليف. لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا الن�ذار ال�ع�ديل ب�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)6،200( �شتة الف و مائتني درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�ش�وم وامل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�ش�اها خم�ش�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا 

الن�ذار وال �شت�ش�طر املنذرة ال�ى ا�شت�ش�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�شه.
املخطر

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7374(

املنذر : ريك�شل المارات ذ.م.م - ميثلها ال�شيد / بيرت هاوكين�ص - اجلن�شية اململكة املتحدة، 
مبوجب وكالة م�شدقة، بوكالة املحامي / حممد عيد ال�شويدي

�شد- املنذر اليها: الأوىل: اأبو خليفة للمقاولت العامة ذ م م
املنذراليه : الثاين: مبارك خليفة مبارك �شعيد املهريي

)جمهول حمل الإقامة( )جمهول العنوان(
�شيغة الإعالن بالن�شر

يخطركم املنذر ويكلفكم ب�شداد املديونية املرت�شدة يف ذمتكم ومقدرها )346،572( فقط ثالثمائة و�شتة 
وذلك خالل خم�شة   ،12% بواقع  القانونية  الفائدة  درهم مع  و�شبعني  واثنني  الف وخم�شمائة  واأربعني 
املدنية  الق�شائية  اجلهات  اإىل  للجوء  اأ�شفني  �شن�شطر  واإل  الإخطار  هذا  اإ�شتالمكم  تاريخ  من  عمل  اأي��ام 
اإتخاذ كافة الإج��راءات التحفظية  اإىل  منها واجلزائية للح�شول على حقوقنا كما �شلف بيانها و�شن�شطر 
يف مواجهتكم كاحلجز على ح�شاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك حلني اإ�شتيفائنا 

حلقوقنا كاملة دون نق�ص فيها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005263 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فينود كومار �شانامال �شندهي �شانامال - ب�شفته مالك موؤ�ش�شة طريق �شمنان لتجارة 
 - الداخلية  ال�شوارع  الغوير /  ال�شارقة  ال�شارقة   : الإقامة  ال�شحية والكهربائية - جمهول حمل  الدوات 
0654444412 - نعلمكم ان  96120 بريد الكرتوين - هاتف رقم  14 - �شندوق بريد  حمل رقم 
املدعية �شوبرميا ل�شناعة املواد العازلة - ذ م م - فرع دبي قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها 
بالتي : اأول قبول الدعوى �شكال. ثانيا : الزام املدعي عليها �شداد مبلغ وقدره 249.711.00 )مائتان 
وامل�شروفات  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفوائد  درهم(  ع�شر  واحدى  و�شبعمائة  الفا  واربعون  وت�شعة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذلك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على  بها كافة  الدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  معتمد 

ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/9/5م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�شر 

 تنفيذ رقم 2021/6465 جتاري دبي
 تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املنفذ �شده/1- ايهاب �شعد حممد مر�شي قا�شم - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ص.م.ع

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره    606051.57 درهم   اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن قرار بالتنفيذ 

 250 / 2021 / 4 بيع عقار مرهون
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1- جاوراف دهاوان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ص م ع

و ميثله /حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )نوع العقار :   مكتب -املنطقة : 
ايه  1 - رقم العقار  ايه  الثنية اخلام�شة- رقم الر���ص: 846-ا�شم املبنى:مزايا بزن�ص  افينيوا 
:2306 - رقم الطابق : 23 - امل�شاحة : 1،757،85 قدم مربع( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة 
وقدرها )488673.10(  درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله 
واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  

مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن قرار بالتنفيذ 
 250 / 2021 / 195 بيع عقار مرهون

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل املنفذ �شده/1_ حنا �شامي حنا �شابا - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/�شركة الوفاق للتمويل �ص م خ
و ميثله /حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )   رقم الأر���ص   ) 8 ( املنطقة  ) 
ور�شان الرابعة ( ا�شم املبنى   ) ريتز ريزيدن�ص ( رقم الوحدة   ) 613 ( امل�شاحة  ) 75.12 مرت 
مربع  (( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )        573300     ( درهم خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا 
امل��ادة 295 من قانون الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد  لن�ص 

م�شي مدة ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�شر        

 1042/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- يون�ص عبدالرحمن حممد الرتكيت  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )297.053(

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/9/13 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�شر        
 990/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �شناء عو�ص دياب حبيب 2- حممد وجيه حممد عبد ح�شن  - 

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )294.596(

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/9/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4125/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )117883( درهم وفائدة قانونية 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف . 

املدعي:التحدي لتجارة معدات المن وال�شالمة
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع ال�شارقة اخلان بناية الغامن 308 

املطلوب اإعالنهما :  1- امين حممد عرار 2- اأيه اأر اأيه للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما

ب��ت��اري��خ:2021/7/17 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
اول:ام��رت املحكمة يف مادة جتارية - ثانيا:بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�شامن بان يوؤديا 
األفا وثمامنائة وثالثة وثمانون درهما - قيمة  املدعية مبلغ )117.883( درهم مائة و�شبعة ع�شر  اىل 
ال�شداد  مت��ام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  ال�شيطات 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
�شركة/ مايرير ميدل اإي�شت �ص م ح )“ال�شركة”(، مرخ�شة لدى املنطقة احلرة مبطار دبي مبوجب 
6WB، �ص.ب.   550 رخ�شة رقم 3422، والكائنة مبدينة دبي يف املنطقة احلرة مبطار دبي 
هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها  ترغب  املتحدة،  العربية  المارات  دولة  دبي   ،371694
للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة ال�شركاء يف اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 2021/06/17 ب�شاأن 

اإغالق وحل �شركة مايرير ميدل اإي�شت �ص م ح.
ب��اأن عليه  اأي مطالبات يف مواجهتها  بالأمر ولديه  ب��اأي طرف معني  ال�شركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
الربيد  طريق  عن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  يوماً  تقدمي هذه املطالبات غري امل�شددة خالل 15 

امل�شجل اأو التوا�شل مع : اإم بي كي لتدقيق احل�شابات
233 �ص.ب :  256 

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 4 358 5133  4 971+

rajeev@mbkauditing.com :الربيد الإلكرتوين
 لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية لإعلناتكم يف 

يرجى االت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة-وام:

اأن��دي��ة الإم�����ارات اإجن���ازات  حققت 
اأم�ص الأول  قيا�شية غري م�شبوقة 
من  الأول  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
البطولة العربية للمبارزة املقامة 
حاليا ب�شالة نادي الثقة للمعاقني 
ال�شارقة وتنظمها �شركة  اإم��ارة  يف 
احتاد  بني  باإ�شراف  الدولية  تيما 
الإم�����������ارات ل���ل���م���ب���ارزة والحت�������اد 
وبطالت  اأب��ط��ال  وح�شد  العربي. 
ف���رق ال�����ش��ب��اب ب��اأن��دي��ة الإم������ارات 
ميداليات   5 بواقع  ميدالية،   22
اإجمايل  م��ن  ف�شية  و5  ذه��ب��ي��ة، 
وف�شية،  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة   12
العالمة  اأن��دي��ت��ن��ا  ح�����ش��دت  ف��ي��م��ا 
الربونزية  امليداليات  من  الكاملة 
بواقع 12 ميدالية، بعد مناف�شات 
قوية مع اأندية من العراق وم�شر 
والبحرين وقطر و�شوريا باإجمايل 

ميثلون  ولع����ب����ة  لع���ب���ا   216
يف  للم�شاركة  ح�شروا  ناديا   12

احلدث.
الأول  اأم�������ص  ال��ب��ط��ول��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ب��ح�����ش��ور ����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى هالل 
ال�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  احلزامي 
الغفلي  �شيف  و���ش��ع��ادة  الريا�شي، 
ع�شو جمل�ص اإدارة احتاد الإمارات 
التنفيذي،  املكتب  رئي�ص  للمبارزة 
واملهند�ص �شليمان الهاجري رئي�ص 
بنادي  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  ���ش��رك��ة 
املليحي  وعبدالرحمن  ال�شارقة، 
ع�شو جمل�ص اإدارة نادي ال�شارقة، 
التنفيذي  املدير  خالد  واإب��راه��ي��م 
للمبارزة،  الإم�����ارات�����ي  ل���الحت���اد 
رئي�ص  ال�شربيني  ح�شام  والدكتور 
اإدارة �شركة تيما ال�شريك  جمل�ص 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي لحت����اد الم����ارات 
ل���ل���م���ب���ارزة والحت��������اد ال���ع���رب���ي .. 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  ت��خ�����ش��ي�����ص  ومت 

وال�شابات  ال�شباب  ملناف�شات  الأول 
20 ����ش���ن���ة. وح�������ش���ل ن����ادي  حت����ت 
اأحدهما  ل��ق��ب��ني  ع��ل��ى  ي��ا���ص  ب��ن��ي 
للفلوريه  والثاين  الإيبيه،  ل�شالح 
ل���ل���ب���ن���ني، يف ح����ني ح�������ش���ل ن����ادي 
الأول  املركز  على  امل�شري  ال�شيد 
ح�شلت  و  ال�����ش��اب��ر،  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
بال�شارقة  امل���راأة  موؤ�ش�شة  لع��ب��ات 
الإيبيه  م�شابقتي  يف  لقبني  على 
وال��ف��ل��وري��ه، وف����ازت اآن�����ش��ات نادي 
�شباب الأهلي بلقب �شالح ال�شابر. 
ومن اأبرز املفاجاآت يف البطولة فوز 
الزرعوين  عي�شى  ال��واع��د  النا�شئ 
لع��ب ن��ادي بني يا�ص اإب��ن ال��� 14 
مناف�شات  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ع��ام��ا 
�شالح الفلوريه لل�شباب بعد تغلبه 
يف املباراة اخلتامية على م�شطفى 
بنتيجة  ال�شارقة  ن��ادي  اإ�شالم من 
13، وحل يف املركز الثالث   / 15
وحممد  اجلابري  �شهاب  الالعب 

فيما  ال�شارقة،  ن��ادي  من  ال�شياغ 
م�شابقة  يف  الثانية  املفاجاأة  كانت 
ال���ت���ي ف�����از فيها  ����ش���الح الإي���ب���ي���ه 
ابراهيم �شالح الدين لعب نادي 
بني يا�ص اأي�شا باملركز الأول، بعد 
تغلبه على عمرو عبدالباقي لعب 
نادي مدينة ن�شر امل�شري بنتيجة 
ماجد  ث��ال��ث��ا  وح���ل   ،14  /  15
ال���ف���ج���رية، وعمر  حم��م��د لع����ب 
كي  "اإم  اأك��ادمي��ي��ة  بال�شالح لع��ب 

اف ايه".
ال�شابر  �����ش����الح  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
بهجت  اأده��م  باللقب  ف��از  لل�شباب 
نادي  لل�شباب ولعب  العامل  بطل 
على  تغلبه  ب��ع��د  امل�����ش��ري  ال�شيد 
حامد املازمي لعب نادي ال�شارقة 
ح�شل  فيما  اخلتامية،  امل��ب��اراة  يف 
ن���ادي ال�شارقة  خ��ال��د م��ب��ارك م��ن 
و�شلطان الربي من بني يا�ص على 

املركز الثالث والثالث مكرر .

�شهد  ف��ازت  البنات  م�شابقات  ويف 
الأهلي  �شباب  ن���ادي  لع��ب��ة  خ���رام 
باملركز الأول مل�شابقة �شالح ال�شابر 
بعد فوزها يف املباراة النهائية على 
ال��الع��ب��ة ل��ي��ال ال�����ش��ي��ع��ري لعبة 
ن������ادي ال���ف���ج���رية، يف ح����ني ف����ازت 
الزعابي  اأ���ش��ي��ل��ة  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 

و�شما ال�شحي من نادي الفجرية.
فازت  للفتيات  اليبيه  �شالح  ويف 
موؤ�ش�شة  لع��ب��ة  ال��زع��اب��ي  �شيخة 
الأول،  ب��امل��رك��ز  ب��ال�����ش��ارق��ة  امل�����راأة 
وح�شلت عائ�شة عبيد لعبة �شباب 
وذهب  الثاين،  املركز  على  الأهلي 
املرزوقي  فجر  اإىل  الثالث  امل��رك��ز 
من نادي موؤ�ش�شة املراأة بال�شارقة، 
بونا  بيليفيا  اإىل  م��ك��رر  وال��ث��ال��ث 
ب��ارت��ي م��ن اأك��ادمي��ي��ة " اإم ك��ي اإف 
اإي". ويف م�شابقة الفلوريه للبنات 
موؤ�ش�شة  من  حممد  حبيبة  ف��ازت 
الأول،  ب��امل��رك��ز  ب��ال�����ش��ارق��ة  امل�����راأة 

نادي  لعبة  البلو�شي  هيام  وحلت 
ال��ف��ج��رية يف امل���رك���ز ال���ث���اين، ويف 
املركز الثالث جاءت مرمي النقبي 
من موؤ�ش�شة املراأة بال�شارقة، و�شهد 
خ���رام م��ن ن���ادي �شباب اله��ل��ي يف 

املركز الثالث مكرر.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأك�����د ع��ي�����ش��ى هالل 
ال�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  احلزامي 
البطولة  اإق����ام����ة  اأن  ال���ري���ا����ش���ي 
الثقة  ن���ادي  يف  ل��الأن��دي��ة  العربية 
للمعاقني، وتفوق لعبي ولعبات 
النتائج  ح�شد  يف  الإم���ارات  اأندية 
توجيهات  ي���رتج���م  وامل���ي���دال���ي���ات 

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
ا�شت�شافة الأحداث الكربى، ورفع 

علم الدولة على كافة املن�شات.
ث����ق����ة من  ع����ل����ى  ن����ح����ن   : وق���������ال 
اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ت��ات��ن��ا لأنهم  اإم��ك��ان��ات 
ا���ش��ت��ع��دوا ج��ي��دا ل��ل��ب��ط��ول��ة، على 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل����وج����ودة، لأن 
الريا�شات  م����ن  امل�����ب�����ارزة  ل��ع��ب��ة 
كبريا،  تقنيا  ت��ط��ورا  �شهدت  التي 
وا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة دل��ي��ل على 
وامتالكها  الإم���������ارات  ج���اه���زي���ة 

اأن  خ�شو�شا  وال���ك���وادر،  للمرافق 
تلك البطولة تعود لأول مرة بعد 

�شنوات.  5
جلنة  رئي�ص  البلو�شي  مو�شى  اأم��ا 
احلكام فقد اأكد اأن امل�شتوى الفني 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م��رت��ف��ع، ب��رغ��م توقف 
يقرب  م��ا  منذ  العربية  الأن�شطة 
جائحة  خلفية  ع��ل��ى  ع��ام��ني  م��ن 
مكت�شبات  اأك������رب  واأن  ك�����ورون�����ا، 
ال��ب��ط��ول��ة ه���و ظ���ه���ور ع����دد كبري 
الواعدين  اجل����دد  الأب����ط����ال  م���ن 
وال����واع����دات ال���ذي���ن ���ش��ي��ك��ون لهم 

م�شتقبل واعد يف اللعبة.

•• دبي-الفجر:

اإحدى  الريا�شي"  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  "جائزة  ثمنت 
امل�شاركة  بعثتنا  نتائج  العاملية"  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  "مبادرات 
يف الألعاب الباراملبية يف طوكيو التي اختتمت  اأم�ص  الأحد واأ�شفرت عن 
الفوز بثالث ميداليات توزعت على املعادن "الثالثة ذهب وف�شة وبرونز" 
حيث اأحرز عبد اهلل �شلطان العرياين ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية 
"�شكتون" فئة "اآر 7"، مل�شافة 50 مرتاً، و اأحرز حممد القايد ف�شية �شباق 
فئة "تي 34" وبرونزية �شباق 100  املتحركة  الكرا�شي  على  مرت   800
م على الكرا�شي املتحركة، فيما حرمت الإ�شابة بطلنا حممد خمي�ص من 

الفوز مبيداليات جديدة حيث ا�شطر لالن�شحاب من املناف�شات. 

يف  التوقف  ف��رتة  رغ��م  حتققت  ال��ت��ي  ريا�شيينا  بنتائج  اجل��ائ��زة  واأ���ش��ادت 
البطولت على م�شتوى العامل ب�شبب اجلائحة والظروف الدقيقة اخلا�شة 
بتطبيق الإجراءات الحرتازية وبروتوكولت املناف�شات التي مت تطبيقها 
يف طوكيو للحفاظ على �شالمة الريا�شيني، وهو الأمر الذي يوؤكد كفاءة 
يف  يقدمونها  التي  التناف�شية  وم�شتوياتهم  العاملية  ومكانتهم  ريا�شيينا 
بطولت العامل ويف دورات الألعاب الباراملبية حيث رفع العرياين ر�شيده 
لندن  ذهبية  و   2020 طوكيو  ذهبية  �شمت  باراملبية  ميداليات   5 اإىل 
2012، و3 ميداليات ف�شية يف ريو دي جانريو 2016، فيما رفع حممد 
 ،2012 لندن  وبرونزية  ف�شية  �شمت  ميداليات   5 اإىل  ر�شيده  القايد 

وذهبية ريو دي جانريو  2016، و ف�شية وبرونزية طوكيو 2020.
الهمم  اأ�شحاب  بريا�شة  كبريا  اهتماما  ت��ويل  اجل��ائ��زة  اأن  بالذكر  جدير 

اأن  لها  �شبق  املا�شية حيث  ال��دورات  والتكرمي خالل  الدعم  لهم  وقدمت 
كرمت  كما  القايد،  وحممد  العرياين  �شلطان  اهلل  عبد  البطلني  كرمت 
الهاملي،  فا�شل  حممد  حممد  برئا�شية  الإم��ارات��ي��ة  الباراملبية  اللجنة 
وكذلك تكرمي ماجد الع�شيمي رئي�ص اللجنة الباراملبية الآ�شيوية وناديا 
مبارك  واأح��م��د  خمي�ص  حممد  والبطلني  والثقة،  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي 
املطيوعي، كما مت حتديد يوم 15 �شبتمرب اجلاري كموعد نهائي لت�شلم 
الرت�شيحات للفوز بفئات الدورة احلادية ع�شرة للجائزة لإتاحة الفر�شة 
ملفات  لتقدمي  طوكيو  يف  الباراملبية  الأل��ع��اب  يف  املتاألقني  للريا�شيني 
والأه��م على م�شتوى اجلوائز  الأك��رب  باجلائزة  للفوز  والتناف�ص  الرت�شح 
 2022 9 يناير  الريا�شية والتواجد على من�شة التكرمي يف احلفل يوم 

يف مقر اإك�شبو.

مناف�ضات اليوم االأول من البطولة العربية للمبارزة يف  االإمارات  الأندية  ميدالية   22

عي�شى هلل : التنظيم الناجح والنتائج املبهرة 
ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة الر�شيدة

جائزة حممد بن را�شد للإبداع الريا�شي تثمن 
اإجنازات ريا�شيينا يف الألعاب الباراملبية بطوكيو

•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي، ويل عهد 
العاملي الربيطاين  الأم��ريي، املالكم  بالديوان  الفجرية، مبكتبه 
لل�شالم على �شموه  ق��دم  ال��ذي  باملالكمة  العامل  اأم��ري خ��ان بطل 
بح�شور ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�ص احتاد 

الإمارات لبناء الأج�شام واللياقة البدنية. وا�شتمع �شمو ويل عهد 
الفجرية، اإىل �شرح مف�شل عن اأبرز امل�شاركات الدولية التي خا�شها 
تتويجها  مت  والتي  الريا�شية  م�شريته  خالل  خان  اأم��ري  املالكم 
بامل�شتوى  م�����ش��ي��داً  م��رت��ني،  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  بح�شوله 
له  متمنيا  الريا�شية  مبارياته  معظم  يف  به  ظهر  ال��ذي  الرفيع 

التوفيق وال�شتمرار يف حتقيق املزيد من اجلوائز العاملية.

اإىل  والتقدير  ال�شكر  اأمري خان  العاملي الربيطاين  املالكم  وقدم 
ال�شرقي على ال�شتقبال  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو 
القوة  لريا�شات  ال��دائ��م  �شموه  دع��م  اإىل  م�شريا  ب��ه  حظي  ال��ذي 
البدنية ، وتعزيز ثقة الالعبني يف اإمارة الفجرية يف الو�شول اإىل 

من�شات التتويج العاملية..
ح�شر اللقاء �شامل الزحمي، مدير مكتب ويل عهد الفجرية.

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل بطل 
العامل يف امللكمة
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•• ال�سليمانية-وام:

ب���الل لع���ب املنتخب  اإب���راه���ي���م  ت���وج 
الوطني للمواي تاي باحلزام الذهبي 
ختام  يف  ك���ج���م   60 حت����ت  وزن  يف 
الدولية  ال��ن��خ��ب��ة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
الأول يف حمافظة  اأم�ص  تاي  للمواي 
العراق،  كرد�شتان  باإقليم  ال�شليمانية 
وذلك بعد فوزه على عبداهلل اوندا�ص 
ب��ط��ل ل��ب��ن��ان اإث����ر م���ب���اراة ق��وي��ة جنح 
فيها مدرب منتخبنا عمر النعيمي يف 
توظيف قدرات لعبنا بالل لي�شيطر 
ال���ن���زال م��ن��ذ بدايته  ع��ل��ى جم���ري���ات 
الذهبي   WMC ح������زام  ل���ي���ح���رز 
درجال  له معايل عدنان  الذي قدمه 
وزير ال�شباب والريا�شة العراقي. ويف 
الدويل  لعبنا  خ�شر  الثانية  امل��ب��اراة 
حممد مر�شي من بطل املغرب حمزة 

ر�شيد يف وزن حتت 67 كجم.
13 دول��ة عربية  البطولة  �شاركت يف 
وم�شر،   ، والأردن  الإم���������ارات،  ه���ي 
وليبيا،  ولبنان،  و���ش��وري��ا،  واجل��زائ��ر، 
وفل�شطني،  وت�����ون�����������ص،  وامل�������غ�������رب، 
وم����وري����ت����ان����ي����ا، وال����ي����م����ن وال�����ع�����راق 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  م�����ش��ت�����ش��ي��ف 
للمواي  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد  ب���اإ����ش���راف 
ت���اي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل �شعيد 

النيادي.
فوز  عن  البطولة  مناف�شات  واأ�شفرت 
ال�شوري  على  اهلل  ذكر  �شليم  الأردين 
عالء ابوجي�ص يف وزن حتت 71 كجم 
الإماراتي  اأدارها بنجاح احلكم  والتي 
م�����ش��اري امل��ن�����ش��وري، ك��م��ا ف���از لعب 
ال�شعيدي  حم��م��د  ال��ي��م��ن  م��ن��ت��خ��ب 
/ليبيا/،  خ��ال��د  ال���دي���ن  ����ش���راج  ع��ل��ى 
وف���از ال��ع��راق��ي زي���اد اإب��راه��ي��م �شعيد 
الغيالين /موريتانيا/ يف  بدري  على 
51 كجم، كما فاز املغربي  وزن حتت 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي زاه����دي ع��ل��ى العراقي 
همزة فريدون .. و�شهد لقاء اللبناين 
احمد  الفل�شطيني  م��ع  ط���راف  ع��ل��ي 

81 كجم  وزن حت��ت  ه��الل يف  ر�شيد 
القا�شية  بال�شربة  ه��الل  اأحمد  ف��وز 
الفنية يف اجلولة الثانية .. و�شهد وزن 
امل�شري  67 كجم فوز الالعب  حتت 
مهدي  الأردين  على  ج��م��ال  حم��م��ود 
اأول  الثامنة  امل��ب��اراة  و�شهدت  عو�ص. 
الالعبتني  ب��ني  جمع  لل�شيدات  لقاء 
املغربية  مع  /لبنان/  ال�شيد  كرمينا 
اوميمة بلحر�شة الفائزة بلقب اأف�شل 
للمواي  العربية  البطولة  يف  لع��ب��ة 
وذلك   2019 يف  اأب���وظ���ب���ي  يف  ت����اي 
87 ك��ج��م، وال���ذي جاء  يف وزن حت��ت 
متكافئا وانتهى ل�شالح لعبة منتخب 

املغرب اأميمه بلحر�شة .
و���ش��م��ن م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة جمعت 
 54 ال��ع��ا���ش��رة يف وزن حت���ت  امل���ب���اراة 
كاظم  �شدام  علي  العراقي  بني  كجم 
والتي  زق�������زوق  ول���ي���د  الأردين  م����ع 
اأ���ش��ف��رت ع��ن ف���وز ب��ط��ل ال���ع���راق علي 
�شدام بدرع ذلك الوزن و�شط موؤازرة 
التا�شع  اللقاء  جماهريية كبرية. ويف 
الذي جمع بني الالعبني اأمري العملة 
�شالح  عبا�ص  والعراقي  /فل�شطني/، 
اإدارة  حت��ت  ك��ج��م،   63 حت��ت  وزن  يف 
حكمنا را�شد اآل علي اأ�شفرت املناف�شة 
اأمري  الفل�شطيني  ال��الع��ب  ف��وز  ع��ن 
العا�شرة  اجل��ول��ة  وك��ان��ت   .. ال��ع��م��ل��ة 

بوع�شية  ���ش��اه��ي��ن��از  اجل���زائ���ري���ة  ب���ني 
حممد  ���ش��الح  اهلل  منة  امل�شرية  م��ع 
ال��الع��ب��ة اجل���زائ���ري���ة التي  ل�����ش��ال��ح 

توجت بدرع الوزن الذهبي .
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
ل�����ش��ع��ادة عبداهلل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 
�شعيد النيادي، رئي�ص احتاد الإمارات 
نائب  بوك�شينج،  والكيك  تاي  للمواي 
رئي�ص الحتاد الآ�شيوي رئي�ص الحتاد 
العربية،  ال��ب��ط��ول��ة  ل��دع��م��ه  ال��ع��رب��ي 
اإدارة  جمل�ص  ع�شو  املهريي  ولطارق 
احت��اد الإم���ارات للمواي ت��اي والكيك 
العربي  الحت���اد  ع��ام  اأم��ني  بوك�شينج 
بالحتاد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
امل�شتمر  واه��ت��م��ام��ه  ملتابعته  ال����دويل 
اأن  اللعبة منذ  �شاعد على تطور  مما 
احت�شنت دولة الإمارات مقر الحتاد. 
وح��ر���ص معايل ع��دن��ان درج���ال وزير 
بح�شور  العراقي  والريا�شة  ال�شباب 
تاي  للمواي  العراقي  الحت��اد  رئي�ص 
ورئي�ص اللجنة املنظمة للبطولة على 
على  امل�شاركة  ال��وف��ود  روؤ���ش��اء  تكرمي 
هام�ص مناف�شات البطولة، وقد ت�شلم 
درع البطولة نيابة عن احتاد الإمارات 
عمر املرزوقي رئي�ص جلنة احلكام يف 
احت��اد الإم���ارات للمواي ت��اي والكيك 

بوك�شينج.

منتخبنا الأوملبي يهزم العراق وديا برباعية

•• دبي-وام:

تغلب منتخبنا الوطني الأوملبي لكرة القدم على نظريه العراقي باأربعة 
اأم�ص  بينهما  التي ج��رت  الأوىل  الودية  امل��ب��اراة  ه��دف يف  اأه��داف مقابل 
اإمارة  املقام يف  الداخلي  الفجرية �شمن مع�شكره  نادي  �شتاد  الأول على 

 23 اآ�شيا حتت  كاأ�ص  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  للت�شفيات  ا�شتعداداً  الفجرية 
عاماً املقررة يف اأوزبك�شتان 2022 .

فهد  وم����روان  را���ش��د،  وم��اج��د  ال��ك��ع��ب��ي،  �شعيد  منتخبنا  اأه����داف  �شجل 
وعبداهلل النقبي.

ويلتقي املنتخبان جمدداً اليوم على امللعب ذاته.

•• اأبوظبي –رم�سان عطا

اختتمت اأم�ص الأول، بطولة " حماربي الإمارات" يف ن�شختها الدولية )22(، 
والتي اأقيمت ب�شالة "اأرينا جوجيت�شو" يف العا�شمة اأبوظبي، بتنظيم باملز 
الفنون  م�شاركة كبرية من  )28( مقاتاًل من جنوم  �شهدت  و  الريا�شية، 
القتالية، خا�شوا 14 نزاًل قويا، جتاوب مع اجلمهور لتوؤكد على ا�شتمرارها 

يف التطور وح�شد النجاحات. 
باحتاد  القتالية  الفنون  جلنة  رئي�ص  الظاهري  دمل��وك  ب��ن  حممد  وت��وج     
الإمارات للجوجيت�شو و MMA، وفوؤاد دروي�ص، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
الأمريكي  الرئي�شي  بالنزال  الفائز  املنظمة،  اللجنة  رئي�ص  الريا�شية  باملز 
املخ�شرم �شون بن�ص الذي تغلب على مناف�شه الفل�شطيني راين �شعدة يف وزن 

الديك، بقرار احلكام بعد نزال قوي ومتقارب امل�شتوى. 
الريا�شي،  اأبوظبي  ملجل�ص  العام  الأم��ني  العواين  ع��ارف  املناف�شات  وح�شر 
طارق  املختلطة،  القتالية  لالألعاب  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ص  ب��راون  وكريث 
املهريي املدير التنفيذي لحتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شنغ اأمني 
عام الحتاد العربي ع�شو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل، و�شام اأبي نادر، 

ع�شو الحتاد الدويل لالألعاب القتالية املختلطة. 
من جانبه اأبدى فوؤاد دروي�ص رئي�ص اللجنة املنظمة �شعادته بنجاح الن�شختني 
اأن النجاحات  21 و22 العربية والدولية من "حماربي الإمارات"، موؤكداً 

التي حققتها املنظمة يف وقت ق�شري دليل على اأن الريا�شة ت�شري يف الطريق 
منظمة  كاأف�شل  مر�شحة  الإمارات"  "حماربي  واأن  خ�شو�شاً  ال�شحيح، 
فنون قتالية خمتلطة اإىل جانب UFC و Bellator �شمن الدورة 13 
جلوائز رابطة مقاتلي الفنون القتالية املختلطة للمرة الثالثة �شرف وفخر 
كبريين وترجمة للجهود العظمية التي بذلت يف العاميني املا�شيني بف�شل 

دعم القيادة الر�شيدة. 
وقال:" عندما ح�شلنا على �شرف التنظيم كان الأمر مبثابة حتد بالن�شبة 
عمل  اجلميع  وبالفعل   ،2025 يف  للعاملية  ن�شل  اأن  ه��دف��اً  وو�شعنا  ل��ن��ا، 
والرعاة  �شركائنا  مع  بالتعاون  وا�شتطعنا  عامني  اآخر  يف  واإخال�ص  بجدية 
67 دولة حول العامل رغم جائحة كورونا وهو  اأبطال من اأكرث من  جذب 
التحتية  وبنيتها  الريا�شية  من�شاآتها  بف�شل  لالإمارات  يح�شب  كبري  جناح 

العاملية". 
واأ�شاف اأن احتاد الإمارات للجوجيت�شو وبعد دعم الفنون القتالية املختلطة 
الإمارات"،  "حماربي  ملتابعة  اجلماهري  وا�شتقطاب  تعزيز  يف  كثرياً  �شاهم 
ون�شعى كذلك اإىل موا�شلة دورنا الريادي يف التواجد يف كل دول املنطقة يف 
ظل الهتمام بالريا�شة يف الدول العربية، ولول جائحة كورونا لكان هناك 

العديد من الفعاليات ب�شكل دوري. 
الإماراتي  الحتادين  رئي�ص  الها�شمي  املنعم  اإىل عبد  ال�شكر  دروي�ص  ووجه 
لرئي�ص الحتاد  الأول  النائب  الآ�شيوي،  للجوجيت�شو وMMA والحت��اد 

الدويل ، على دعمه ومتابعته امل�شتمرة وحر�شه على قيادة احلدث للنجاح، 
املبذولة  جهودهم  على  الريا�شية  باملز  يف  العمل  لفريق  ال�شكر  وج��ه  كما 

لتوفري كل عوامل النجاح ل� "حماربي الإمارات". 

جتربة رائدة 
بدوره اأكد حممد بن دملوك الظاهري على قدرة الإمارات والعا�شمة اأبوظبي 
يف التحليق بهذه بريا�شة MMA،  وامل�شاهمة يف ن�شرها يف الدولة والعامل 
الدويل  الرتحيب  وق��ال:  م�شتقبال.  اأوملبي  كمن�شط  اعتمادها  اىل  وال�شعى 
لربيطاين  وح�شور   ،MMAاجلوجيت�شو احت��اد  ان�شمام  به  حظي  ال��ذي 
كرييت براون رئي�ص الحتاد الدويل لبطولة حماربي الإم��ارات يوؤكد على 
هذه  يدعم  و�شركاء  دوليني  كم�شوؤولني  معنا  وج��وده��م  واأن   ، الحت��اد  ثقة 
يف  ننجح  حتى  وتطويرها  ن�شرها  يف  معهم  امل�شاهمة  اىل  ويحفزنا  اللعبة 

اعتمادها �شمن الألعاب الأوملبية. 
  واأو�شح بن دملوك الظاهري اأن الإمارات ت�شعى اإىل ال�شتفادة من التجربة 
الرائدة والناجحة يف اجلوجيت�شو وقال" نطمح اإىل ال�شتفادة من القاعدة 
الكبرية من لعبي اجلوجيت�شو التي جتاوزت 100 األف لعب واختيار نخبة 
وت�شبح  الرائدة  الدولة  من  الإم���ارات  ت�شبح  حتى  مهاراتهم  ل�شقل  منهم 
للجوجيت�شو  عا�شمة  هي  كما  املختلطة  القتالية  للفنون  عا�شمة  اأبوظبي 
ببدايات  يذكرهم  العربية  يف  الإم��ارات��ي  الرباعي  فوز  اأن  موؤكداً  العامل،  يف 

اجلوجيت�شو واأن الكوكبة الفائزة هي النواة والأ�شا�ص لالأبطال القادمني. 
واأكد رئي�ص جلنة الفنون القتالية املختلطة، اأن الإمارات وبف�شل دعم القيادة 
الر�شيدة جتاوزت التحديات يف ظل اأزمة كورونا لوجود بنية حتتية را�شخة 
واإقامة عدد من الن�شخ يف بطولة حماربي الإم��ارات مب�شاركة مقاتلني من 

�شتى اأنحاء العامل. 
يذكره  البطولة  الإم��ارت��ي يف عربية  ال��رب��اع��ي  ف��وز  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأو���ش��ح 
اأن الكوكبة الفائزة هم نواة واأ�شا�ص ويعتربهم  ببديات اجلوجيت�شو، مبينا 

قدورة للقادمني واملن�شمني اجلدد لالألعاب القتالية . 

�ضعادة 
اإىل  م�شرياً  الرئي�شي  النزال  يف  بالفوز  �شعادته  عن  �شون  الأمريكي  اأع��رب 
الفوز  واأن   ، اأ�شلوب قتايل  اأكرث من  اأنه مل يكن �شهاًل وتطلب منه تطبيق 
يعزز معنوياته وثقته يف القدوم اإىل اأبوظبي وامل�شاركة امل�شتمرة يف حماربي 
الإمارات مرة اأخرى ، متمنيا اأن يحالفه احلظ اأرجو اأن يحالفني التوفيق 

يف املرات املقبلة كما حدث اليوم . 
ريكاردو  الأمل���اين  على  مكناتكن  ميكايل  ال��رو���ش��ي  ف��از  ال��ن��زالت،  بقية  ويف 
احلكام.،  بقرار  ال�شابق  الإجنليزي  �شيل�شي  فريق  مرمى  حار�ص  برا�شيل 
اإلني  ويف نزال ال�شيدات تفوقت الكندية كورين لفرامبوار على ال�شويدية 

اأوبريق بال�شربة القا�شية الفنية، يف وزن الذبابة. 

االأمريكي �ضون يتوج بالنزال الرئي�ضي بح�ضور رئي�س االحتاد الدويل  

ختام  مبهر للن�شخة )22( من دولية »حماربي الإمارات« للفنون القتالية املختلطة 
دروي�س: البطولة توؤكد جناحها و ح�ضورها العاملي  

بطلنا اإبراهيم بلل يتوج بحزام »WMC« يف بطولة »النخبة« العربية للمواي تاي



االثنني   6  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13333  
Monday    6   September   2021   -  Issue No   13333

19191919

الفجر الريا�ضي

ك�شف �شحيفة "املريور" الربيطانية تفا�شيل جتديد 
عقد النجم امل�شري حممد �شالح مع نادي ليفربول 
على  باحل�شول  طالب  اأن��ه  اإىل  م�شرية  الإجن��ل��ي��زي، 

راتب �شخم من اأجل متديد عقده.
واأ�شارت ال�شحيفة الربيطانية اإىل اأن اإدارة ليفربول 
"الريدز" ملدة  م��ع  ���ش��الح  حممد  با�شتمرار  ت��رغ��ب 
اأنها  مبينة  اأف�شل،  مالية  ب�شروط  اإ�شافيني  عامني 
م��ن حيث  ال���ن���ادي  ت��اري��خ  اأغ��ل��ى لع���ب يف  �شتجعله 

الرواتب.
ي���ري���د  ������ش�����الح  اأن  واأك������������دت 

احل���������ش����ول ع����ل����ى رات�����ب 
اأ���ش��ب��وع��ي ق����دره 500 
اإ�شرتليني  جنيه  األ���ف 
متديد  على  للموافقة 
ع�����ق�����ده م������ع ال������ن������ادي، 
م�شتغال رغبة الإدارة يف 

التجديد ويف  ح�شم ملف 
العديد  اه��ت��م��ام��ات  ���ش��وء 

م����ن الأن������دي������ة الأوروب������ي������ة 
باحل�شول على خدماته.

الربيطانية  ال�شحيفة  و���ش��ددت 
ال�شابقة  امل��ع��ط��ي��ات  اأن 

موقف  جتعل 

الذي  الأم��ر  ليفربول،  من  اأق��وى  امل�شري  الفرعون 
�شي�شع اإدارة النادي يف مفاو�شات �شعبة مع وكالئه 
ما  اأن��ه  خ�شو�شا  ل�شروطه،  امل�شتقبل  يف  تر�شخ  وقد 

زال يقدم م�شتويات جيدة مع الفريق.
اأوروب��ا يهتمون باحل�شول  اأندية  اأن عمالقة  وختمت 
على خدمات حممد �شالح وعلى راأ�شهم ريال مدريد 
وبر�شلونة الإ�شبانيان وباري�ص �شان جرمان الفرن�شي 

ويوفنتو�ص الإيطايل.
يذكر اأن عقد حممد �شالح ينتهي مع ليفربول يوم 
امل�شري  النجم  ويتقا�شى   ،2023 يونيو   30
اأ�شبوعيا يف عقده  اإ�شرتليني  األف   200

احلايل.
عام  ل���ي���ف���رب���ول  اإىل  ����ش���الح  وان���ت���ق���ل 
من روما الإيطايل، وفاز مع   ،2017
الدوري  وهي  األقاب،  "الريدز" باأربعة 
اأبطال  ودوري  امل���م���ت���از  الإجن���ل���ي���زي 
اأوروبا وال�شوبر الأوروبي وكاأ�ص العامل 
 127 امل�شري  النجم  واأح���رز  لالأندية. 
 206 خ���الل  ل��ي��ف��رب��ول  بقمي�ص  ه��دف��ا 
امل�شابقات،  خم��ت��ل��ف  يف  م��ب��اري��ات 
متريرة   49 اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

حا�شمة.

حجرا  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  الربتغايل،  النجم  ب��داأ 
اأيام، يف مدينة مان�ش�شرت الإجنليزية،  �شحيا ملدة 5 
بعد و�شوله اإىل املدينة اإثر عودته اإىل ناديه القدمي 

مان�ش�شرت يونايتد.
ال�شحي،  احل��ج��ر  جت��رب��ة  �شيخو�ص  رون���ال���دو  ل��ك��ن 
الذي تفر�شه ال�شلطات يف اإجنلرتا، يف ق�شر فاخر، 

كما اأوردت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
على  اأج��ربوا  كثريين  رونالدو عن  وتختلف جتربة 

م��ن�����ش��اآت بعينها  اأو  ف��ن��ادق  ق�����ش��اء احل��ج��ر يف 
حتددها ال�شلطات.

وقالت ال�شحيفة اإن رونالدو )36 عاما( 
الذي  املذهل"،  "الق�شر  يف  �شيمكث 

يتكون من 7 غرف.
وك���ان رون��ال��دو ق��د غ���ادر مدينة فارو 

طائرته  م����نت  ع���ل���ى  ال����ربت����غ����ال،  يف 
مان�ش�شرت  مدينة  اإىل  متجها  اخلا�شة، 

الإجنليزية.
جورجينا  �شديقته  م��ع  رون��ال��دو  و�شافر 

رودريغيز واأطفاله كري�شتيانو رونالدو 
جونيور واألنا واإيفا وماتيو.

فخامة  ال���������ش����ور  وت���ك�������ش���ف 
يحتوي  اإذ  ال��ق�����ش��ر، 

وغرفة  ريا�شية  األ��ع��اب  و���ش��ال��ة  �شباحة  ح��م��ام  على 
�شينما �شيتمكن رونالدو من ال�شتمتاع بها مع عائلته 

ال�شابة قبل بدء التدريب الأ�شبوع املقبل.
اإذ  م�����ش��ددة،  اأمنية  حلرا�شة  اأي�شا  الق�شر  ويخ�شع 
اأفراد  املبنى، ومت ت�شوير  اأمنية خارج  توجد دوريات 
يتناولون وجبة جاهزة  له، وهم  التابع  الأمن  فريق 

خارج الق�شر ع�شر اأم�ص الأول ال�شبت.
اأخ�شع  مل�����اذا  امل����ع����روف  غ���ري  وم����ن 
ال�شحي،  للحجر  رون��ال��دو 
اإنه  تف�شريات  تقول  حيث 
للحجر،  اأخ�������ش���ع  رمب�����ا 
اإدراج  م��ن��ذ  اأي�����ام   5 مل���دة 
القائمة  ع��ل��ى  ال��ربت��غ��ال 
اأعلنتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��راء 
ل���ن���دن، ك��م��ا ي��ع��ت��ق��د اأن���ه 
اتخذته  احرتازي  اإجراء 

اإدارة مان�ش�شرت يونايتد.
"ال�شياطني  فريق  وعانى 
كورونا،  وب��اء  احلمر" م��ن 
اإذ اأ�شيب 9 من لعبيه يف نهاية 
برنامج  عرقل  م��ا  امل��ا���ش��ي،  يوليو 

مباريات النادي.

•• طوكيو - وام:

الن�شخة  الهمم م�شاركتها يف  الوطنية لأ�شحاب  بعثة منتخباتنا  اأم�ص  اختتمت 
ال�16 لدورة الألعاب الباراملبية طوكيو 2020 التي ا�شت�شافتها اليابان خالل 
الفرتة من 24 اأغ�شط�ص املا�شي اإىل 5 �شبتمرب اجلاري، مب�شاركة كبرية بلغت 

163 دولة. ميثلون  ريا�شي   4400
الذي  ال���دورة  ال��دول��ة يف حفل ختام  علم  القايد  الباراملبي حممد  بطلنا  ورف��ع 
اأقيم  اأم�ص   الأح��د  ، حيث كان بطلنا �شاحب ال�شبق يف اإه��داء الإم��ارات اأوىل 
100 مرت على  "باراملبية طوكيو" عندما حلق بربونزية �شباق  ميدالياتها يف 
الكرا�شي املتحركة، ثم زاد غلة منتخباتنا الوطنية مبيدالية جديدة وهي ف�شية 

�شباق 800 مرت على الكرا�شي املتحركة .
وجنح بطلنا �شيف النعيمي يف التاأهل لنهائي رماية ال�شكتون 50 مرت راقد /

"اآر6" يف اليوم الأخ��ري للدورة، حيث خا�ص مناف�شة �شر�شة مع  خمتلط/ فئة 
اأبطال ال�شني وفرن�شا وكوريا اجلنوبية، وكان قريبا من الفوز، لكن مل يحالفه 

التوفيق وخرج من ال�شباق بعد اآداء م�شرف.
وحققت منتخباتنا التي تعود اإىل الدولة فجر اليوم الثنني عرب مطار اأبوظبي، 
تاريخية  ن�شخة  تعد  التي  طوكيو،  دورة  يف  م�شاركتها  اإث��ر  املكا�شب  من  جملة 
حيث  "كوفيد19-"،  كورونا  جائحة  لتاأثريات  نظراً  املقايي�ص  بكل  وا�شتثنائية 
مثلت حتدياً كبرياً وامتحاناً �شعباً جنح فيه اأبطال الإمارات واأثبتوا فيه قدرتهم 

الثنائي  والف�شة والربونز عن طريق  الذهب  التحديات حا�شدين  على جتاوز 
م�شهد  مكرراً  الرماية  ذهبية  الدولة  اأه��دى  ال��ذي  العرياين  �شلطان  اهلل  عبد 
اإجناز دورة لندن 2012، ورافعاً ر�شيده ال�شخ�شي اإىل 5 ميداليات باراملبية " 
ذهبية لندن 2012، و3 ميداليات ف�شية يف ريو دي جانريو 2016، وذهبية 
امليداليات يف  اأوىل  الدولة  اأه��دى  الذي  القايد  2020، وبطلنا حممد  طوكيو 
الدورة "برونزية �شباق 100 مرت على الكرا�شي املتحركة"، وف�شية �شباق 800 
مرت على الكرا�شي املتحركة"، رافعا ر�شيده من امليداليات الباراملبية اإىل خم�شة 
2016، وف�شية  2012، وذهبية ريو دي جانريو  بعد ف�شية وبرونزية لندن 

وبرونزية طوكيو 2020".
يف  تاريخياً  الأول  ح�شورها  اأ�شماء  ثالثة  ت�شجيل  اأي�شا  ال��دورة  مكا�شب  وم��ن 
الدورات الباراملبية وهم اأحمد جا�شم نواد يف األعاب القوى، وعائ�شة املهريي يف 
الرماية الن�شائية وهي اأول م�شاركة من نوعها لفتاة الإمارات يف لعبة الرماية يف 
الألعاب الباراملبية، والدراجات الهوائية عرب اأحمد املطيوعي وهي اأول م�شاركة 
للعبة يف تاريخ ال��دورات الباراملبية اكت�شب فيها بطلنا اأحمد املطيوعي اخلربة 

والحتكاك و�شط كوكبة من جنوم العامل.
ماجد  ل�شعادة  الالفت  ال��دويل  والظهور  املكثف  الن�شاط  كذلك  املكا�شب  وم��ن 
منا�شبة  طوكيو  دورة  كانت  حيث  الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  الع�شيمي 
جيدة لعقد عدد من الجتماعات مع روؤ�شاء اللجان الباراملبية الآ�شيوية وروؤ�شاء 
ال��وف��ود ال��ت��ي اأ����ش���ادت ب���دور ال��دول��ة يف دع���م ومت��ك��ني اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وجاءت 

الجتماعات فر�شة لبحث �شبل التعاون وتعزيز قدرات اأ�شحاب الهمم الريا�شية 
بالقارة الآ�شيوية. كما حقق التحكيم الإماراتي مك�شباً جديداً يف ن�شخة طوكيو 
والذي يتمثل يف حتقيق حكمنا الدويل اأحمد ح�شن احلمادي اإجناز غري م�شبوق 
الدورات  يف  التوايل  على  ال�شابعة  م�شاركته  �شجل  اأن  بعد  العامل  م�شتوى  على 
�شمن   ،1996 ع��ام  �شيف  اأتالنتا  يف  الأول  ظهوره  منذ  املتعاقبة،  الباراملبية 
اأطقم التحكيم ملناف�شات رفعات القوة لأ�شحاب الهمم، وهو اإجناز مل ي�شبق اأن 
حققه اأي حكم عربي اأو دويل، حيث بات احلمادي م�شدر ثقة اللجنة الباراملبية 
الدولية والحتاد الدويل لرفعات القوة لأ�شحاب الهمم، وم�شدر فخر للدولة 
ويعك�ص املكانة املرموقة التي باتت حتظى بها ريا�شة اأ�شحاب الهمم الإماراتية.

الباراملبية  اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��ه��ام��ل��ي  ف��ا���ش��ل  م��ن ج��ان��ب��ه و���ش��ف حم��م��د حم��م��د 
منتخباتنا  م�شاركة  الدولية  الباراملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  الإماراتية 
الوطنية يف باراملبية طوكيو باملمتازة بعد اأن حلق اأبطالنا بثالث ميدالية ملونة، 
م�شريا اإىل اأن اأ�شحاب الهمم �شعوا اإىل رد اجلميل للقيادة الر�شيدة التي قدمت 
لهم كل الدعم لعتالء من�شات التتويج، وكانوا يف املوعد وعلى قدر امل�شوؤولية 
امللقاة على عاتقهم. وقال : " حقق اأبطالنا املطلوب منهم يف طوكيو بالرغم من 
اإىل م�شاعفة اجلهد يف  الظروف ال�شعبة التي �شهدتها هذه الن�شخة، ونتطلع 
الفرتة املقبلة للحفاظ على املكت�شبات وح�شد املزيد من الإجن��ازات يف املرحلة 
وعلينا  ببعيدة  لي�شت   "2024 "فرن�شا  املقبلة  الن�شخة  اأن  خ�شو�شاً  املقبلة، 

امل�شارعة يف التح�شري لها وهو ما نخطط له ون�شعى اإليه".

" الإجنازات   : الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  الع�شيمي  قال ماجد  ب��دوره 
ُب��ذل��ت خالل  ال��ت��ي  لكل اجل��ه��ود  ت��اأت��ي تتويجاً  الإم�����ارات  اأب��ط��ال  ال��ت��ي حققها 
الهمم  اأ�شحاب  بريا�شة  الرتقاء  اأجل  من  الأ�شعدة  كافة  على  املا�شية  الفرتة 
اأندية الدولة املختلفة التي تبقى رافداً  ودفع عجلتها اإىل الأمام، م�شيداً بدور 
للمنتخبات الوطنية املختلفة ومنجماً يقدم الأبطال للمنتخبات الوطنية يف كافة 
الألعاب". من ناحيته قال ذيبان املهريي اأمني عام اللجنة الباراملبية الإماراتية : 
اأبطالنا وبطالتنا اإجنازاً جديدا يف �شجل املبدعني الريا�شيني ليقدموا  " �شطر 
لنا مثاًل يحتذى به عندما اعتلوا من�شات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً يف 
�شماء طوكيو، ليربهنوا على قوة عزميتهم واإ�شرارهم على بلوغ املجد الأوملبي 
من  مكثفاً  عماًل  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة  اأن  موؤكدا  امللونة،  امليداليات  ومعانقة 
الفرن�شية  العا�شمة  ت�شت�شيفها  التي  املقبلة  للن�شخة  املبكر  التح�شري  اأج��ل 

باري�ص عام 2024 .

بعثة منتخباتنا الوطنية الأ�ضحاب الهمم تعود اإىل الوطن اليوم

القايد يرفع علم الإمارات يف حفل ختام »باراملبية طوكيو«

ك�شف مطالب �شلح للبقاء يف 
ليفربول.. »�شرط وحيد«

رونالدو يف احلجر ال�شحي.. واملكان 
ل يخطر على البال

يف  الإمارات  ميثلون  فر�شان   5
مونديال ال�شباب للقدرة بهولندا

•• دبي - وام:

ي�شارك فريق فر�شان الإمارات برعاية طريان الإمارات يف بطولة العامل لل�شباب 
الهولندية  اإرميلو  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  �شنة   21 حتت  للقدرة  والنا�شئني 
خالل الفرتة من 6 اإىل 11 �شبتمرب اجلاري مب�شاركة 100 فار�ص وفار�شة 
�شامل  �شعيد  هم  فر�شان   5 الإم���ارات  فريق  قائمة  وت�شم  دول��ة.   35 ميثلون 
عتيق املهريي، وفار�ص اأحمد �شعيد املن�شوري، وخلفان جمعة حممد باجلافلة، 

وعبداهلل علي حممد العامري وحمدان اأحمد حممد املري.
واأنهى نادي دبي للفرو�شية كافة الرتتيبات املتعلقة مب�شاركة فر�شان الإمارات 
يف احلدث العاملي، ومن املقرر اأن تغادر البعثة الر�شمية لفريق الإمارات فجر 
الأوزان  وقيا�ص  للخيول  البيطري  الفح�ص  اإج��راءات  و�شتقام  الإثنني.  اليوم 
للفر�شان يوم الأربعاء املقبل متهيدا خلو�ص مناف�شات البطولة يوم اخلمي�ص 

والتي �شتمتد مل�شافة 120 كلم حتت اإ�شراف الحتاد الدويل للفرو�شية.
وي�شعى فر�شان الإمارات اإىل املحافظة على اللقب �شواء على م�شتوى الفردي اأو 
الفرق، حيث �شطر فر�شاننا اإجنازات ذهبية يف ال�شنوات املا�شية اأبرزها حينما 
�شان  يف  اأقيمت  التي  الأخ��رية  الن�شخة  يف  والفرق  الفردي  لقبي  على  هيمنوا 
2019، و�شهدت تتويج الفار�ص �شعيد  رو�شور مبدينة بيزا الإيطالية يف عام 
املهريي بطال للمرة الثانية على التوايل لأول مرة يف تاريخ البطولة بعد اأن حاز 
على لقب الن�شخة قبل املا�شية يف عام 2017 التي احت�شنتها حديقة �شيغورتا 
بالقرب من مدينة فريونا الإيطالية. ويتطلع املهريي من خالل م�شاركته يف 

هذه الن�شخة اإىل اإ�شافة الإجناز الثالث على التوايل "الهاتريك".
بعد  العام  لهذا  الثاين  العاملي  الإجن��از  اإ�شافة  اإىل  الإم���ارات  اأبناء  ي�شعى  كما 
يف  اأ�شهر   4 نحو  قبل  اأقيمت  والتي  للكبار  للقدرة  العامل  بطولة  يف  التتويج 
بيزا ونال فر�شان الإمارات �شرف الفوز باللقب وامليدالية الذهبية عن طريق 
بامليدالية  الفوز  اإىل  اإ�شافة  الأول  باملركز  الفائز  الكتبي  البطل حمد ملهوف 
فر�شان  وا�شتعد  و�شيفا.  ح��ل  ال��ذي  الفار�شي  من�شور  ال��ف��ار���ص  م��ع  الف�شية 
اأ�شتونيا  احت�شنتها  التي  ال�شيفية  املع�شكرات  خ��الل  من  للبطولة  الإم���ارات 
وفرن�شا وحقق خاللها فر�شاننا نتائج مميزة يف العديد من ال�شباقات الدولية 
اأحمد  فار�ص  منهم  اأوروب���ا،  يف  ال�شيفي  للمع�شكر  التاأهيلي  الربنامج  �شمن 
املدرب  اإ�شراف  M7 حتت  اإ�شطبالت  مع  نتائج مميزة  ال��ذي حقق  املن�شوري 
حممد ال�شبو�شي يف املع�شكر اخلارجي بعد نيله املركز الأول يف �شباق ال�شباب 
والنا�شئني مل�شافة 120 كلم يف كومبيان الفرن�شية على �شهوة اجلواد »لنغازم 
جولياجن�ص  منطقة  يف  كلم   160 ال�  �شباق  بلقب  وتتويجه  بلوم"،  كوارتر 
الفرن�شية على �شهوة "نهار �شباب" وكذلك تتويجه بلقب �شباق ال� 120 كلم 
يف كا�شتيلون جنوب غربي فرن�شا على �شهوة »ا�ص دبليو ديو«. كما تاألق زميله 
الفار�ص خلفان جمعة باجلافلة يف ال�شباقات الأوروبية هذا العام بعد نيل املركز 
اجلواد  �شهوة  على  الفوز  وحقق  اأ�شتونيا  جمهورية  احت�شنته  �شباق  يف  الأول 
»كا�شتليبار اوت لو«، اإىل جانب امل�شاركة والتميز يف عدد من ال�شباقات الأخرى. 
على  تاألقوا  الذين  الفر�شان  اأب��رز  من  العامري  علي  عبداهلل  الفار�ص  ويعترب 
الفوز  نال �شرف  F3، حيث  اإ�شطبالت  املن�شرم مع  املو�شم  املحلي يف  امل�شتوى 
بلقب كاأ�ص �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة مل�شافة 160 كلم على �شهوة »فاغابون 
دي بول�شكي« يف قرية الإم��ارات العاملية بالوثبة، وتوج كذلك بكاأ�ص �شمو ويل 
عهد دبي للقدرة مل�شافة 120 كلم على �شهوة الفر�ص »اأمرية« يف مدينة دبي 
الدولية للقدرة ب�شيح ال�شلم. وتتقدم الإمارات الدول امل�شاركة يف احلدث �شمن 
6 دول عربية �شتتواجد يف البطولة، وهي اململكة العربية ال�شعودية، ومملكة 
البحرين، و�شلطنة عمان، واجلزائر، وتون�ص، كما ت�شم قائمة الدول امل�شاركة 
كال من: اأندورا ، والأرجنتني ، والنم�شا ، وبلجيكا ، والربازيل ، وكندا ، وت�شيلي 
، وكوريا اجلنوبية ، وكرواتيا ، والدمنارك ، والإك��وادور ، واإ�شتونيا ، وفرن�شا ، 
واأملانيا ، واإيطاليا ، وماليزيا وناميبيا، والرويج، وهولندا، وبولندا، الربتغال، 
رو�شيا، اإ�شبانيا، �شلوفاكيا، والوليات املتحدة الأمريكية، وال�شويد، و�شوي�شرا، 

واملجر، واأوروغواي، كما �شتقام على هام�ص املونديال بطولة اأوروبا للكبار.



ال�شرطة ت�شبط مع�شرة زيتون اأثرية قبل بيعها
�شويف  بني  حمافظة  يف  �شقيقني  على  القب�ص  ال�شرطة  األ��ق��ت 
اإىل  ت��ع��ود  اأث��ري��ة  زي��ت��ون  يبيعا مع�شرة  اأن  ال��ق��اه��رة، قبل  ج��ن��وب 

الع�شر الروماين ب�شكل غري �شرعي.
الآث��ار مبنزلهما بق�شد  التنقيب عن  العزم على  ال�شقيقان  وعقد 
الجتار فيما يعرثون عليه، باملخالفة للقانون يف م�شر، وبالفعل 

عرثا على املع�شرة.
بداأت  الق�شية  اإن  نيوز عربية"،  "�شكاي  ملوقع  اأمني  وقال م�شدر 
حينما ر�شدت وزارة الداخلية معلومات عن بدء ال�شقيقني باحلفر 
والتنقيب عن الآثار مبنزل اأحدهما، يف مركز الف�شن التابع لبني 

�شويف.
وبالتن�شيق مع مديرية اأمن املحافظة، األقي القب�ص على املتهمني 
باملنزل  امل�شتخدمة، وتبني وجود حفرة عميقة  الأدوات  و�شودرت 
املذكور، كما مت �شبط قطعة ُي�شتبه يف اأثريتها هي مع�شرة زيتون 
بح�شب  تقريبا،  �شم  �شم×40   110 بطول  الرملي  احلجر  م��ن 

امل�شدر الأمني.
منطقة  اآث��ار  مفت�ص  على  امل�شبوطة  القطعة  ال�شلطات  وعر�شت 

الف�شت، الذي اأفاد باأثريتها موؤكدا اأنها ترجع للع�شر الروماين.
عن  والتنقيب  باحلفر  املتهمان  اع���رتف  ال�شرطة  رج���ال  واأم����ام 
الآثار با�شتخدام الأدوات امل�شبوطة، واأنهما ي�شعيان لبيع القطعة 
بق�شد الرتبح. واأحيل املتهمان اإىل النيابة التي اأمرت بحب�شهما، 
ذمة  على  الآث���ار  م�����ش��وؤويل  مبعرفة  امل�شبوطة  القطعة  وحت��ري��ز 
األقت القب�ص الأ�شبوع املا�شي،  اأجهزة الأمن قد  الق�شية. وكانت 
واأ�شيوط  �شوهاج  حمافظتي  من  خطر  م�شجلني   9 على  القب�ص 
جنوبي م�شر، بعد م�شاركتهم يف عمليات حفر وتنقيب عن الآثار، 
و�شبطت معهم نحو 100 قطعة اأثرية تعود للع�شور: الفرعوين 

والروماين واليوناين.

خمرجتان اأفغانيتان تطلقان نداء ا�شتغاثة 
يف  ال�شبت  الأول  اأم�ص  موؤّثرة  ب�شهادة  اأفغانيتان  خمرجتان  اأدل��ت 
البندقية، مع ا�شتعرا�ص احلالة املاأ�شوية لالأو�شاط الفنية يف البلد 
الدويل  املجتمع  ودعتا  ال�شلطة،  ا�شتيالء حركة طالبان على  اإثر 

اإىل التحّرك.
وخالل موؤمتر �شحايف على هام�ص مهرجان البندقية ال�شينمائي 
حول و�شع ال�شينمائيني والفنانني الأفغان، قالت �شحرا كرميي 
املخرجة البالغة من العمر 38 عاما واملكّرمة بجوائز يف مهرجانات 
اأ�شبوعني ل غ��ري، غ��ادر الفنانون الأك��رث موهبة  "يف خ��الل  ع��ّدة 
ال�شحافيني  اإىل  وتوّجهت  املغادرة".  لهم  ت�شّنى  من  اأقّله  البلد، 
باربريا  اأنتونيو  املو�شرتا  مدير  اإليهم  ان�شّم  الذين  احلا�شرين 
بوجهها  املخرجة،  وتطّرقت  فنانني!".  بال  بلدا  "تخّيلوا  قائلة 
ال�شاحب و�شعرها الأ�شود، اإىل الهّزة التي اأحدثتها حركة طالبان 
كّل  "توّقف  اآب/اأغ�شط�ص  منت�شف  يف  ال�شلطة  على  با�شتيالئها 
�شيء يف خالل ب�شع �شاعات. وباتت املحفوظات الآن حتت �شيطرة 
طالبان. وتبّددت اأعمال املخرجني يف ب�شع �شاعات. والبع�ص منهم 
اأّي  دون  غ��ادروا  اآخرين  لكّن  الفرار،  اأخ��ذ حا�شوبه عند  له  ت�شّنى 
�شيء". واأردفت زميلتها املخرجة �شاهرا ماين التي اأعّدت يف جملة 
ثاوزند  "ايه  بعنوان  القربى  ل�شفاح  �شحية  عن  وثائقيا  اأعمالها 
غريلز ليك مي"  "اآلف الفتيات مثلي"  اأن "هذا النهيار املباغت 

جعلنا نفقد كّل �شيء".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كوفيد- 19 ي�شاعف اأمل �شكان زقاق ال�شرطان
على طول 140 كيلومرتا يف ولية لويزيانا الأمريكية، ظهرت خالل العقود القليلة املا�شية اأكرث من مئة م�شفاة 
الت�شبيه ينا�شب متاما تداعيات  البقعة اجلغرافية... هذا  وم�شنع برتوكيميائي كخاليا �شرطانية يف ج�شم هذه 

التلّوث الناجم عن هذه املن�شاآت الذي اأّدى اإىل انت�شار ال�شرطان بن�شبة كبرية بني �شّكان املنطقة.
اأهاًل بكم يف "كان�شر اآللي" )ُزقاق ال�شرطان(. هنا، بني نيو اأورلينز وباتون روج، ُيعّر�ص التلوث ال�شناعي ال�شكان 
-- ومعظمهم من الأمريكيني ال�شود -- خلطر الإ�شابة بال�شرطان بن�شبة تفوق ال� 50 �شعًفا من معّدل الإ�شابات 

يف الوليات املتحدة، وفًقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.
ونا�شل نا�شطون بيئيون طيلة �شنوات من اأجل تنقية الهواء والرتبة واملياه. لكن "زقاق ال�شرطان" ت�شدر عناوين 
ال�شحف ل�شبب اآخر يف ربيع العام املن�شرم. فقد �شهدت اإحدى مقاطعات لويزيانا اأعلى معّدل وفيات جّراء الإ�شابة 

بفريو�ص كورونا يف الوليات املّتحدة.
املجتمع  )الفريو�ص( يف  "انت�شر  باتي�شت  �شانت جون ذي  �شّكان مقاطعة  اأحد  �شنة، وهو   79 تايلور،  روب��رت  وقال 
بكامله، وكان النا�ص مرعوبني". وكان الفريو�ص يودي يوميا بثالثة اأ�شخا�ص يف ذروة املوجة الأوىل من الإ�شابات 
قيا�شيا حينها يف  رقما  �شّجل  مّما  ن�شمة،  األ��ف   43 ت�شكنها  التي  املنطقة  2020 يف هذه  ني�شان-اأبريل  بكورونا يف 
الوليات املّتحدة. ويروي اأجنيلو برنارد )64 �شنة( الذي اأم�شى ن�شف حياته يف العمل مب�شفاة "ماراثون"، مرتدًيا 

زّيا اأزرق قدميا مطّرزا با�شمه "لقد غرّي ذلك طريقة عي�شنا".
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فيلم عاملي على الطريق.. اجلزائر تبحث عن الأمري عبد القادر
منذ اأعلن الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تبون اإعادة اإطالق م�شروع فيلم 
املنا�شب  املمثل  ع��ن  البحث  رحلة  يف  اجلميع  انطلق  ال��ق��ادر،  عبد  الأم���ري 
الذي  التاريخي،  العمل  لإجن���از  املعايري  جميع  ب��ه  تتوفر  ال��ذي  وامل��خ��رج 
طال انتظاره. وهذه املرة، يبدو اأن اجلزائر ل تريد تكرار اأخطاء املا�شي، 
عندما اأطلقت عام 2013 م�شروعا مماثال انتهى بف�شيحة مالية واأخرى 
�شيا�شية، دفعت حينها بالرئي�ص ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة لتخاذ قرار 

اإقالة وزيرة الثقافة ال�شابقة خليدة تومي عام 2014.
الذين مل يحظوا  املمثلني، خا�شة  الكثري من  اأ�شال قرار تبون لعاب  وقد 
من قبل بفر�شة اأداء اأدوار بطولية يف الأعمال اجلزائرية �شواء التلفزيونية 
اأو ال�شينمائية. وح�شب املعلومات اخلا�شة التي توفرت ملوقع "�شكاي نيوز 
مع  كبري،  جت��اري  فيلم  اإجن���از  نحو  التوجه  تريد  اجل��زائ��ر  ف��اإن  عربية"، 
توقيع اتفاقيات تعاون من القنوات الف�شائية، كما �شت�شتبعد وزارة الثقافة 
الأمري  فيلم  م�شروع  بتوقف  انتهى  ال��ذي   ،2013 �شيناريو  تكرار  لتفادي 
تتكفل  خا�شة  �شركة  تكليف  نحو  امل��رة  هذه  التوجه  و�شيكون  القادر،  عبد 

بالعملية وباإ�شراف مبا�شر من رئا�شة اجلمهورية.
وال�شمعي  ال�شينما  ب�شوؤون  اخلا�ص  الرئي�ص  م�شت�شار  تكليف  مت  وبالفعل 
امل�شروع، وذلك بعدما تعهد الأخري  ب��اإدارة  اأحمد را�شدي  الب�شري املخرج 
البحث  من  بداية  العام،  الإ���ش��راف  بعملية  والكتفاء  الفيلم  اإخ��راج  بعدم 
عن املخرج الأن�شب و�شركات الإنتاج العاملية التي تقبل دخول عملية اإنتاج 

الفيلم وفق �شروط جتارية حم�شة.

انطلقة جديدة لفرقة اأبا
ذلك  ومنذ  للغناء،  "اأبا" ال�شويدية  فرقة  اأع�شاء  انف�شل   ،1982 ع��ام  يف 
اأبديا، لكن اأع�شاء  اأن ذلك الأمر  الوقت مل يلتم �شملهم، واعتقد البع�ص 
نوفمرب  يف  جديد  األبوما  �شيطلقون  اإنهم  وقالوا  اجلميع.  فاجاأوا  الفرق 
من  بواحدة  "الغارديان" الربيطانية  �شحيفة  و�شفتها  خطوة  يف  املقبل، 

اأكرث العودة املنتظرة يف عامل مو�شيقى "البوب".
من  عددا  ي�شت�شمن  الذي   ،"Voyage" ا�شم  الألبوم اجلديد  و�شيحمل 
لن  الفنية  ال�شاحة  اإىل  وال��ع��ودة  امليالد.  لعيد  اأغنية  بينها  من  الأغنيات 
ال�شهرية،  الفرقة  اإن هناك حفالت �شتنظمها  اإذ  الألبوم فقط،  تكون عرب 

و�شتبداأ يف لندن يف مايو 2022.
وتتكون الفرقة من املو�شيقيني: بيني اأندر�شو واأجنيثا فالت�شكوج واآين فريد 
لينغ�شتاد وبيورن اأولفايو�ص. وتقول ع�شو الفرقة لينج�شتاد: "من دواعي 

�شروري العمل مع املجموعة مرة اأخرى. اأنا �شعيد جدا مبا �شنعناه".
ال�شبعينيات  يف  البوب  ع��امل  يف  الأجن��ح  من  واح��دة  تعترب  الفرقة  وكانت 
وبداية الثمانينيات، ورغم اأن الفرقة �شويدية اإل اأن لها اأغان بالإجنليزية، 

كيم كاردا�شيان تروج 
عطرها اجلديد

ت������روي������ج������اً ل����ع����ط����ره����ا اجل����دي����د 
م���������ن ع�����الم�����ت�����ه�����ا ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
اأطلت   ،"kkwfragrance"
ال������واق������ع  كيم  ت���ل���ف���زي���ون  جن���م���ة 
بف�شتان  متابعيها  على  كاردا�شيان  
مبلل،  ب�شعر  ك��ي��م  وظ��ه��رت  �شيق 
وهي حتمل عطرها اجلديد كنوع 

من الدعاية له.
ولقيت �شورتها اإعجاب عدد كبري 

من متابعيها.
اأ���ش��ع��ل��ت مواقع  ق���د  ك��ي��م  وك���ان���ت 
ن�شرها  بعد  الجتماعي،  التوا�شل 
لها،  ج��داَ  جريئة  �شور  جمموعة 
ترويجاً،  اخل���ا����ص  ح�����ش��اب��ه��ا  ع��ل��ى 
لإ�����ش����داره����ا ع���ط���راً ج����دي����داً من 

ة بها. العالمة التجارية اخلا�شّ
بيكيني وحذاء بني  وكانت ترتدي 
على  م�شتلقية  كيم  وكانت  طويل. 
للغاية،  م��ث��ري  م�شهد  يف  الأر������ص 
بطنها،  على  العطر  و�شعت  بينما 
وبلقطة اأخرى ظهرت وهي تغطي 
العطر  ك��ان  بينما  بيدها،  �شدرها 

اإىل جانبها.

عامل اأمريكي يفجر 
مفاجاأة ب�شاأن اأ�شل كورونا

ق��ال ع��امل اأم��ريك��ي ب��ارز اإن��ه �شمع 
فريو�ص  تف�شي  عن  الأوىل  للمرة 
اأول  اأ���ش��ب��وع��ني، م��ن  ك��ورون��ا، قبل 
ال�����ش��ني يف عام  اأط��ل��ق��ت��ه  حت���ذي���ر 
التي  اجل����ائ����ح����ة  ب���������ش����اأن   2019

اجتاحت العامل.
ويقو�ص حديث الأ�شتاذ يف جامعة 
الرواية  ليبكني،  اإي���ان  كولومبيا، 
اأ�شل  اإزاء  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 

كورونا.
و�شرح ليبكني خالل فيلم وثائقي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ع���ن ال���وب���اء اأن�����ه �شمع 
ك��ورون��ا يف  وب��اء  الأوىل عن  للمرة 
وكرر   ،2019 ع���ام  دي�����ش��ب��م��ر   15
للتو�شيح،  اأخ�����رى  م���رة  ال��ت��اري��خ 
وهذا يتناق�ص مع اإعالن بكني عن 

الوباء يف اأواخر ال�شهر ذاته.
والرواية الر�شمية ال�شينية تقول 
اإن����ه ق��ب��ل الإع������الن ال��ر���ش��م��ي عن 
ال��وب��اء يف مدينة ووه���ان، مل يكن 
بالوباء  م�شابني   5 ���ش��وى  ه��ن��اك 

فقط.
العاملية  ال�شحة  تتلق منظمة  ومل 
يوما،   16 مل��دة  ال�شني  من  تنبيها 
بعد اأن دقت تايوان ناقو�ص اخلطر 
و�شاعد  اجلديد،  الفريو�ص  ب�شاأن 
ه����ذا ال���ت���اأخ���ري، ك��م��ا ي���ق���ول نقاد 
ال�شني يف تف�شي الفريو�ص ب�شرعة 

كبرية حول العامل.
لي�ص غريبا  ليبكني  والربوفي�شور 
مدة  فيها  عمل  فقد  ال�شني،  ع��ن 
م��ن ال��زم��ن، كما ك��ّرم��ت احلكومة 
مواجهة  يف  ل��������دوره  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 

فريو�ص "�شار�ص".

ا�شتهداف �شيارة املخرج 
تاكي�شي كيتانو 

هاجم �شخ�ص يحمل معوًل و�شكيناً م�شاء اأم�ص الأول 
الياباين  املخرج  تقل  كانت  ال�شبت يف طوكيو مركبة 
برنامج  م��ن  خ��روج��ه  اإث���ر  كيتانو  تاكي�شي  ال�شهري 
و�شائل  وف��ق  اإ�شابات،  ب��اأي  الت�شبب  دون  تلفزيوين،  
"ان ات�ص كاي" اليابانية  اإعالم يابانية. واأفادت قناة 
العامة اأن كيتانو كان يهّم مبغادرة مقر قناة "تي بي 
غ(  ت   15،40(  23،40 ال�شاعة  قرابة  ا�ص" اخلا�شة 

بعد م�شاركته يف برنامج على الهواء مبا�شرة.
�شيارة  نحو  اأربعيني،  رجل  وهو  املعتدي،  اندفع  وقد 
املخرج وبداأ يوجه �شربات باملعول ما اأدى اإىل ت�شرر 

الزجاج واأجزاء اأخرى منها.
واأوق�������ف ال���رج���ل ع��ل��ى ال���ف���ور وه����و ي��خ�����ش��ع الأح����د 
اإعالم  و���ش��ائ��ل  ال�����ش��رط��ة، بح�شب  م��ن  ل��ال���ش��ت��ج��واب 

يابانية.
ورف�شت �شرطة طوكيو يف ات�شال اأجرته معها وكالة 

فران�ص بر�ص التعليق على احلادثة.

عمليات بحث م�شتمرة مبياه 
النيل عن فتاة ال�شيلفي

�شويف  بني  حمافظة  يف  النهري  الإن��ق��اذ  رج��ال  يوا�شل 
جثة  ع��ن  البحث  ال��ق��اه��رة،  امل�شرية  العا�شمة  جنوبي 
ال��ت��ق��اط��ه��ا �شورة  اأث���ن���اء  ال��ن��ي��ل،  ن��ه��ر  ط��ال��ب��ة �شقطت يف 

"�شيلفي".
وك�شف م�شدر اأمني اأن الفتاة يف ال�شف الثالث الثانوي، 
اإىل  طريقها  يف  خ�شو�شي"  "در�ص  م��ن  عودتها  واأث��ن��اء 
املنزل، �شقطت ومل تتمكن من اخلروج من املياه.واأ�شاف 
عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  خا�ص  ت�شريح  يف  امل�شدر 
الوا�شطة، �شاهدوا  اأهايل منطقة طراد النيل مبركز  اأن 
الفتاة وهي تلتقط �شورة �شيلفي، فيما يظهر نهر النيل 

يف اخللفية.
ت�شتطع  انزلقت قدمها و�شقطت، ومل  الفتاة  اأن  واأو�شح 
اخلروج، م�شريا اإىل اأن الأهايل حاولوا اإنقاذها، لكن مل 

ي�شتطيعوا اللحاق بها.
وكان رجال الأمن يف مركز �شرطة الوا�شطة يف مديرية 
اأمن بني �شويف، قد تلقوا بالغا من الأهايل بغرق فتاة 
البالغ،  اإىل مكان  املباحث  وانتقل �شباط  النيل.  نهر  يف 
وا�شتمع اإىل اأقوال �شهود عيان. وتبني اأن املتوفية تدعى 
رجال  اإخطار  الثانوي، ومت  الثالث  ال�شف  منه رجب يف 
للبحث على جثتها،  الأم���ن  ال��ن��ه��رى مب��دي��ري��ة  الإن��ق��اذ 

ويوا�شل فريق البحث عمله حتى الآن.

طفلة تبكي اجلميع.. كتبت 
و�شية موؤملة قبل رحيلها

بر�شالة ل تخطر على البال، زادت الطفلة امل�شرية مارينا 
من ع�شر قلوب اأحبائها على فراقها بعد اأن ودعت احلياة 

حتت �شغط اآلم مر�ص ال�شرطان.
ودقت هذه الو�شية جر�ص الإنذار لأخطاء يف التعامل مع 
الطفل املري�ص قد تعجل بوفاته، اأو جتعله يتجرع مرارة 

الياأ�ص واحلزن يف انتظار اأن يدق املوت بابه.
وتركت الطفلة "8 �شنوات" ر�شالة بخط اليد كان لفتا 
فيها اهتمامها يف هذا العمر باأمور ل ينتبه لها الكثريون 
�شفحة  ع��ل��ى  فكتبت  وال��ت��ك��ف��ني،  ال��غ�����ش��ل  م��ث��ل  �شنها  يف 
اأنا  ك��را���ش��ت��ه��ا ب��خ��ط ط��ف��ويل: "اأنا ه��م��وت ق��ري��ب ج���دا، 

متاأكدة، يف �شوت بتقويل اأنا هموت قريب".
من  اإل  غ�شلها  يف  ي�شارك  اأو  يراها  األ  اأمها  من  وطلبت 

ذكرتهم لها بال�شم من اأ�شرتها.
والالفت كذلك اأنها نا�شدت اأمها األ حتزن ول تبكي: "ما 
تلب�شي�ص اإ�شود ول تعيتي "ل تبكي" و"�شغلوا التلفزيون"، 
اأن يوزعوا كعك وب�شكويت وقر�ص  اأهلها  كما طلبت من 
�شنوات  منذ  مارينا  واأ�شيبت  املخبوزات".   من  "نوع 
بني  من  اإنقاذها  الأطباء  حاول  الل�شان،  اأ�شفل  ب�شرطان 
دون  الكيماوى  وجل�شات  جراحية  عمليات  بعدة  براثنه 
اأ�شهر  قبل  كتبتها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ال��ة،  ه��ذه  وتنبه  ج���دوى. 
وفوجئت بها عائلتها بعد وفاتها وفيها ما ل يتوقعه اأحد 
يف عقل طفلة، اإىل �شرورة النتباه اإىل الطريقة ال�شليمة 
خ��ط��رية؛ حتى  ب��اأم��را���ص  امل�شابني  الأط��ف��ال  يف معاملة 
مل�شاعر  تعر�شهم  نتيجة  عليهم  نف�شية  اأعباء  ن�شيف  ل 

الياأ�ص اأو الو�شوا�ص القهري.

علماء يتو�شلون لتقنية تق�شي على ال�شرطان ال�شر�ص
بكندا،  م��اك��ج��ي��ل  ج���ام���ع���ة  ب���اح���ث���و  اك��ت�����ش��ف 
ال��ربوت��ي��ن��ات ال��ت��ي حت���رك اخل��الي��ا اجلذعية 
ال�شرطانية، اإذ ميكن اأن يوفر ا�شتهداف وقمع 
بروتني معني ي�شمى galectin1 عالًجا اأكرث 
جانب  اإىل  ال��دب��ق��ي،  الأروم����ي  ل��ل��ورم  فعالية 

العالج الإ�شعاعي.
ويعترب الورم الأرومي الدبقي اأكرث اأورام املخ 
البالغني،  عند  و�شرا�شة  �شيوًعا  ال�شرطانية 
ا احلبل ال�شوكي؛ حيث  وميكن اأن ي�شيب اأي�شً
ينمو وينت�شر ب�شرعة، ولديه قدرة كبرية على 

مقاومة العالج.
فيه  ت�����ش��اع��د  اأن  مي���ك���ن  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 
والعالج  والإ���ش��ع��اع  اجل��راح��ة  مثل  العالجات 
لب�شعة  الأع����را�����ص  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
اخلاليا  تنمو  احل��الت  معظم  يف  لكن  اأ�شهر، 
ويعود  ال��ع��الج،  بعد  اأخ���رى  م��رة  ال�شرطانية 

ال�شرطان من جديد.

وه��ن��ا ي��رى ال��ب��اح��ث��ون ���ش��رورة اق��ت��الع جذور 
ال���ورم حتى ل ي��ع��ود م��رة اأخ����رى، وه��و الأمر 
الذي عكفوا عليه يف الدرا�شة املن�شورة موؤخًرا 

بدورية �شيل ريبورت�ص.
اخلاليا  جميع  بني  من  اإن  الباحثون  ويقول 
جذعية  كخاليا  بع�شها  يعمل  ال�شرطانية، 
مثل  متاًما  ال�شرطان،  على  وحتافظ  تتكاثر 
اخل���الي���ا اجل���ذع���ي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي جتدد 
وحتافظ على اأع�شائنا واأن�شجتنا، ومن خالل 
اخلاليا،  بها  تعمل  التي  الطريقة  ا�شتهداف 
اأورام  اإنتاج  لتعطيل  جديدة  طريقة  اكت�شفوا 

جديدة.
اأ�شتاذ  اأ�شل،  جاهاين  اأري��زو  يقول  جانبه،  من 
م�����ش��اع��د يف ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة م��اك��ج��ي��ل: "ما 
وج��دن��اه ك��ان م��ذه��اًل ح��ًق��ا بالن�شبة ل��ن��ا، بعد 
اأن قمنا بتثبيط بروتني galectin1، مل تنُم 

اأورام املخ بب�شاطة لعدة اأ�شهر".

املمثلة االإيطالية األبا روهروا�ضر حت�ضر عر�س فيلم »االبنة املفقودة« خالل مهرجان البندقية ال�ضينمائي.ا ف ب

مرمي اأوزريل ترتك 
اأطفالها..وال�شبب؟

لديها  اأوزريل   الرتكية  مرمي  النجمة  اأن  تركية  اإع��الم  و�شائل  اأف��ادت 
اأملانيا وجاءت اإىل  اإذ تركت اأطفالها يف  النية بالعودة جمددا للتمثيل، 
عليها  عر�شت  التي  اجلهات  مع  اجتماعات  عقد  اأج��ل  من  اإ�شطنبول، 
اأعماًل متثيلية، ويف حال وافقت على اأي عر�ص، �شتح�شر اأطفالها اإىل 
اأن مرمي حتدث �شجة بني متابعيها يف كل  اإ�شطنبول. اجلدير ذكره 

مرة تن�شر �شورة جديدة لها.
و�شبق اأن ن�شرت اأوزريل جمموعة من ال�شور اجلديدة لها يف �شفحتها 
متابعيها  اأنظار  وخطفت  الجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة 
�شعرها  وت��رك��ت  �شيفية،  األ��وان��اً  حملت  التي  الكال�شيكية  مبالب�شها 

من�شدًل على كتفيها بت�شريحة جمعدة، معتمدة ماكياجاً ناعماً.


