
   

اأبطال خط الدفاع الأول ي�شكرون حممد 
بن زايد لتوجيهاته باإطالق مبادرة حياكم

•• اأبوظبي-وام:

امتنانهم  و  تقديرهم  ج��زي��ل  ع��ن  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  اأب��ط��ال  ع��ر 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
باإطالق  �شموه  لتوجيهات  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ال��درا���ش��ي��ة يف  ب��رن��ام��ج للمنح  )م��ب��ادرة ح��ي��اك��م( وال��ت��ي تعد مبثابة 
املدار�س الإماراتية لأبناء العاملني يف خط الدفاع الأول يف القطاع 
الأول  الدفاع  اأبطال خط  اأكد  و  الإم��ارات.  اأنحاء  ال�شحي يف جميع 
يف فيديو ق�شري اأعد يف هذا ال�شاأن اأن اهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأمامية  اخل��ط��وط  يف  العاملني  ب��دع��م  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
يعك�س تقدير �شموه و املجتمع جلهودهم .            )التفا�شيل �س4(

الإمارات: عمليات النتقال ال�شاملة من بعثات 
الأمم املتحدة �شرورية ل�شتدامة ال�شالم 

•• نيويورك-وام: 

اأعربت دولة الإم��ارات عن تطلعها للعمل خالل فرتة ع�شويتها يف 
جمل�س الأمن مع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة ومنظومة الأمم 
املتحدة، ل�شمان تنفيذ عمليات انتقال �شاملة وقادرة على منع ن�شوب 
اأثناء املناق�شة  النزاعات جم��دداً. و�شلطت دولة الإم��ارات ، يف بيانها 
املفتوحة التي عقدها جمل�س الأمن حول العمليات النتقالية التي 
ال�شوء  ال�شالم،  حفظ  عمليات  انتهاء  بعد  املتحدة  الأمم  بها  تقوم 
على اأهمية تنفيذ ا�شرتاتيجيات انتقالية وا�شحة وواقعية وم�شممة 
التي تعمل على  ال�شالم  بعثات حفظ  بعثة من  ل�شياق كل  ا  خ�شي�شً

تقلي�س اأن�شطتها.                   )التفا�شيل �س4(

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خالل موؤمترهما ال�شحفي )رويرتز(

الرئي�س التون�شي يوؤكد اأن تعديل الد�شتور مطلب �شعبي

املوؤرخة والباحثة ماري بلتييه

اليمني املتطرف تهديد ارهابي داخلي

خليفة يوجه بتخ�سي�س 24 مليار درهم ال�ستيعاب 75 األف مواطن يف القطاع اخلا�س خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة

رئي�س الدولة وحممد بن را�شد وحممد بن زايد : املواطن اأوًل وثانيًا وثالثًا
•• اأبوظبي-وام:

الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
حفظه اهلل، بتخ�شي�س 24 مليار درهم ل�شتيعاب 75 األف مواطن يف 
القطاع اخلا�س خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة، مبعدل 15 األف وظيفة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  اأطلقته  ال��ذي  الرنامج  �شمن  وذل��ك  �شنوياً، 
اخلم�شني"،  "م�شاريع  م��ن  الثانية  احل��زم��ة  �شمن  امل��ت��ح��دة  العربية 
الهادفة اإىل دعم وتعزيز القت�شاد الوطني وحتقيق نقلة تنموية نوعية 

يف دولة الإمارات.
واعتمد كل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة، الرنامج احلكومي لدعم القطاع اخلا�س ل�شتيعاب 
األف مواطن خالل اخلم�س �شنوات القادمة، والذي يت�شمن دعماً   75
وم�شروعا  مبادرة  و13  القطاع اخلا�س،  املواطنني يف  ومزايا  لرواتب 
لتحقيق م�شتهدفات الرنامج، حيث اأكد �شموهما ما �شّدد عليه �شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة باأن املواطن اأوًل وثانياً وثالثاً.
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
حفظه اهلل باأن احلياة الكرمية لأبناء الوطن �شتبقى اأولويتنا الرئي�شية 
يف  الرئي�شي  منهجنا  ه��و  ت��وازن��اً  الأك���ر  ال��وط��ن��ي  القت�شاد  وب��ن��اء   ..
التنوع  على  القائمة  القت�شادية  املنظومة  �شموه:  م�شيفاً  التنمية، 
مل�شتقبلنا  اأ�شا�شية  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني  ال�شراكة  وعلى 

القت�شادي.
)التفا�شيل �س3-2(

اإ�سرائيل: نعرف كيف نواجه اإيران و�سنقوم بذلك

الوكالة الذرية: طهران �شمحت ملفت�شينا ب�شيانة كامريات املراقبة
•• عوا�صم-وكاالت:

الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  طالب 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت، الأح������د، ال����دول 
لتطور  ح�����د  ب����و�����ش����ع  ال�����ك�����رى 

الرنامج النووي الإيراين.
واأ�شاف رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي 
مرحلة  اإىل  و���ش��ل��ت  اإي�������ران  اأن 
برناجمها  م����ن  ج������داً  م��ت��ق��دم��ة 
كيف  نعرف  قائاًل  وتابع  النووي، 

نواجه اإيران و�شنقوم بذلك.
يف م��وازاة ذل��ك، قال وزي��ر الدفاع 
الإ�شرائيلي بيني غانت�س، اإن اإيران 
ل حترتم التفاقات التي وقعتها، 
باأنها  لالعتقاد  �شبب  ي��وج��د  ول 
�شتحرتم اأي اتفاقيات م�شتقبلية. 

لقد حان وقت العمل.
ودع��ا ال��دول التي ل ت��زال اأع�شاء 
فر�س  اإىل  ال���ن���ووي  الت���ف���اق  يف 
ال��ع��ق��وب��ات امل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 

التفاقية.
ه���ذا وم���ع ان��ت��ه��اء الج��ت��م��اع بني 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  م��دي��ر 
الذرية، رافاييل غرو�شي الذي حط 
اأم�س يف العا�شمة طهران، ورئي�س 

الذاكرة يف كامريات الوكالة.
)طهران  �شحيفة  ن�شبت  حني  يف 
الإيرانية  املنظمة  مل��دي��ر  ت��امي��ز( 
يف  ����ش���ت�������ش���ارك  ب�������الده  اإن  ق����ول����ه 
املقبل ملجل�س حمافظي  الجتماع 
�شتوا�شل  كما  ال��دول��ي��ة،  ال��وك��ال��ة 
الرامية  فيينا  حم���ادث���ات  اأي�����ش��ا 
لإح����ي����اء الت����ف����اق ال����ن����ووي على 

هام�س اجتماع املجل�س.
اأت����ت  غ���رو����ش���ي  زي�������ارة  اأن  ي���ذك���ر 
يف  ال��ذري��ة  الوكالة  اتهمت  بعدما 
اأيام  ق��ب��ل  اللهجة  ���ش��دي��د  ت��ق��ري��ر 
التي  املراقبة  بعرقلة مهام  اإي��ران 
تعليق  ع��ق��ب  مفت�شوها  ي��ج��ري��ه��ا 
التفتي�س  عمليات  بع�س  ط��ه��ران 
وقبل  ال�����ن�����ووي�����ة،  لأن�������ش���ط���ت���ه���ا 
ملجل�س  م��رت��ق��ب  ف�شلي  اج��ت��م��اع 
ال�شلطات  وك��ان��ت  ال��وك��ال��ة.  حكام 
الإيرانية بداأت يف فراير املا�شي 
)2021 ( تقلي�س عمل مفت�شي 
التي  املهلة  انق�شاء  بعد  الوكالة، 
ح���دده���ا جم��ل�����س ال�����ش��ورى لرفع 
العقوبات التي فر�شتها وا�شنطن 
ب���ع���د ان�����ش��ح��اب��ه��ا الأح����������ادي من 

التفاق النووي.

املنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، 
الوكالة  اأعلنت  اإ���ش��الم��ي،  حممد 
ال�شلطات  اأن  م�����ش��رتك  ب��ي��ان  يف 
ال�شماح  ع��ل��ى  واف���ق���ت  الإي���ران���ي���ة 
ب�شيانة  ال���دول���ي���ني  ل��ل��م��ف��ت�����ش��ني 
معدات مراقبة حمددة وا�شتبدال 
ب���ط���اق���ات ال�����ذاك�����رة اخل���ا����ش���ة يف 
ع����دد م���ن امل����واق����ع ال���ن���ووي���ة. اإل 

اأن���ه���ا مل حت�شل  اأو����ش���ح���ت  اأن���ه���ا 
الطالع  اإمكانية  على  الآن  حتى 
لكن  الكامريات.  ت�شجيالت  على 
غ���رو����ش���ي ب���زي���ارت���ه ال��ث��ان��ي��ة اإىل 
اإيران هذه ال�شنة، جنح يف �شمان 
الرنامج  مب��راق��ب��ة  ال���ش��ت��م��رار 
الرتتيبات  الإي��راين وفق  النووي 
تخ�شى  الوكالة  كانت  اإذ  ال�شارية، 

ا�شتنفاد  ح��ال  يف  البيانات  فقدان 
الكامريات.  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ���ش��ع��ة 
اإ�شالمي حمادثاته  بدوره، و�شف 
بالبناءة،  ال��غ��رب��ي،  ال�����ش��ي��ف  م���ع 
ن��ق��ل��ت وكالة  ب��ح�����ش��ب م���ا  ق���ائ���ال 
رويرتز، اإن غرو�شي �شيزور اإيران 

قريبا ملوا�شلة املحادثات.
كما قال وافقنا على تغيري بطاقات 

�شعّيد يتحدث عن اإمكان تعديل الد�شتور 

املوؤرخة والباحثة ماري بلتييه:
ح�شارية! اأ�شبحت  املوؤامرة  اأيديولوجية  �شبتمرب:   11

•• الفجر –خرية ال�صيباين

متثل هجمات الرجني التواأمني نقطة حتول يف تاريخ نظريات املوؤامرة. 
واأت����اح ال��غ��رب امل��ك��دوم لت��ب��اع ن��ظ��ري��ة امل���وؤام���رة ال��ف��ر���ش��ة لتطوير رواية 
�شارتييه  كلري  اأجرته  ح��وار  يف  حته،  و�شّ ما  ه��ذا  للدميقراطية.  م�شادة 
العايل  املعهد  من  بيلتييه،  م��اري  الباحثة  الفرن�شية،  لك�شري�س  ملجلة 
للرتبية غاليليو يف بروك�شيل، وموؤلفة عملني رئي�شيني لفهم الظاهرة: 
كوالي�س  داخ��ل  و"هو�س:  مم��زق،  جمتمع  مر�س  امل��وؤام��رة:  ايديولوجية 

�شردية ايديولوجية املوؤامرة.  
للنزعة  التاأ�شي�شية  الأ���ش��ط��ورة  ال��رج��ني  على  الهجوم  تعترين  مل��اذا   *

املوؤامراتية احلديثة؟
-  تزدهر ايديولوجية املوؤامرة مع ال�شدمات والرموز التي حتّول معناها، 
الغرب،  للغاية:  رمزًيا  وحدًثا  جماعية  �شدمة  هي  �شبتمر   11 وكارثة 
وقيمه، يتعر�شان للهجوم. ا�شتثمر جورج بو�س وم�شت�شاريه من املحافظني 
اجل���دد ع��ل��ى ال��ف��ور ه���ذا امل���ن احل�����ش��اري ال���ذي ي��غ��ذي��ه ه��و���س مناه�س 

لالإ�شالم، مّما حّفز اأيديولوجية املوؤامرة.    )التفا�شيل �س13(

•• تون�س-اأ ف ب:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي قي�س 
�شيتم  ت�شكيل احلكومة  اأن  �شعيد 
يف اأق����رب الآج�����ال، م��ت��ح��دث��ا من 
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ع���ن اإم���ك���ان اإدخ����ال 
البالد،  د���ش��ت��ور  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت 
النه�شة  حركة  رف�شته  م��ا  وه��و 

والحتاد العام التون�شي لل�شغل.
وقال �شعيد ل�شكاي نيوز والتلفزة 
�شارع  يف  ل��ه  جولة  بعد  الوطنية 
حرا�شة  و�شط  بورقيبة  احلبيب 
�شت�شكل  احل��ك��وم��ة  اإن  م�����ش��ددة 
اختيار  ب��ع��د  الأوقات"  اأق����رب  يف 
ت�شوبهم  ل  ال���ذي���ن  الأ���ش��خ��ا���س 
�شائبة، من دون اأن يحدد موعدا 
لذلك. واأ�شاف �شنوا�شل البحث 
ي�شعرون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  ع��ن 

بثقل الأمانة ويحملونها.
العام  د�شتور  اإىل  �شعيد  وت��ط��رق 
الد�شتور  اأحرتم  قائال   ،2014
اإدخ��ال تعديالت على  لكن ميكن 

الن�س.
اأن ال�شعب �شئم الد�شتور  واعتر 

ما بعد 11 �سبتمرب 2001

اليمني املتطرف، املن�شي الأكرب يف احلرب على الإرهاب!
•• الفجر -اإيلي جوكريت -ماك�صيم ما�صي -بيري بلوتو

اأربع طائرات: واحدة  القاعدة باختطاف  2001، قام جهاديو  يف �شبتمر 
لكل برج يف مركز التجارة العاملي، وثالثة للبنتاغون، ورابعة ملبنى الكابيتول. 
مت اإنقاذ معبد الدميقراطية الأمريكية يف اللحظة الأخرية بتدخل الركاب 
الإرهابيني،  اأحبطوا خطة  والذين   ،93 اإيرلينز  يونايتد  على من رحلة 
تريليونات  بن�شلفانيا.  ولي���ة  يف  حقل  يف  الأخ���ري  يف  ال��ط��ائ��رة  وحتطمت 
الدولرات ومئات الآلف من القتلى وع�شرين عاًما من التدخل الع�شكري 
نفذه  امل��رة  وه��ذه  اآخ��ر،  لهجوم  هدًفا  نف�شه  الكابيتول  ه��ذا  �شيكون  لحًقا، 
مواطنون اأمريكيون، يف 6 يناير 2021. مترد قاده اإرهابيون، بح�شب عدد 
من اأع�شاء الكوجنر�س. يف اأعقاب ال�شدمة، حتى لو كانت اخل�شائر الب�شرية 
)اأربع وفيات( ل ت�شاهى، مل يرتدد بع�س املعلقني يف ربط احلادثة بكارثة 

�س11( )التفا�شيل                     .2001 �شبتمر   11

•• �صنعاء-وكاالت:

العا�شمة  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيات  ان��ت��ه��اك��ات  ت��ت��واىل 
اليمنية �شنعاء، بينما يرزح املواطنون حتت ثقل اأزمة 
تعديات  اإليها  ي�شاف  خانقة،  واقت�شادية  معي�شية 

يومية من قبل امليلي�شيات.
يف ج��دي��د ه���ذه الن��ت��ه��اك��ات اأف�����ادت م�����ش��ادر حملية 
الأحد باأن عنا�شر احلوثي اأقدموا على قتل �شاب يف 
ينتمي  املدينة  �شوارع  اأحد  العمر، يف  الع�شرينات من 

اإىل قبائل اأرحب.
كما اأو�شحت اأن ال�شاب املدعو اأمين نبيل علي دحان 
الهند�شة، قتل  كلية  يدر�س يف  ردم��ان طالب جامعي 
عند اإحدى نقاط التفتي�س احلوثية الواقعة يف �شارع 

الن�شر اأمام م�شت�شفى املتحدون ب�شنعاء.
اأرداه ر�شا�س احلوثيني جثة هامدة يف �شيارته  فقد 

اخلا�شة.
ينتمي  التي  اأرح��ب  قبيلة  من  م�شلحون  توافد  فيما 
اأجل ال�شغط على امليلي�شيات كي  اإليها ال�شحية من 

ت�شلم اجلاين.
تاأتي هذه اجلرمية بعد اأقل من اأ�شبوع من مقتل رجل 
بر�شا�س  ورمياً  طعناً  اآخرين  ثالثة  واإ�شابة  م��رور 
م�شلح حوثي، كان يقود اأحد اأطقم امليلي�شيا يف �شارع 
منذ  تعي�س  �شنعاء  اأن  يذكر  املدينة.  و�شط  ال�شتني 
ت�شلط  والقلق، مع  اخل��وف  2014، حالة من  العام 
املرافق  خمتلف  على  �شيطرتها  وب�شط  امليلي�شيات 

العامة يف واخلا�شة يف العا�شمة اليمنية.

•• غزة-وكاالت:

�شنت طائرات اإ�شرائيلية غارات جوية عدة على مواقع 
ت�شهده  توتر على  الأح��د، و�شط  ليلة  غ��زة،  يف قطاع 

احلدود بني القطاع واإ�شرائيل منذ اأيام.
وا�شتهدفت الغارات اجلوية الإ�شرائيلية موقعاً واأر�شاً 

زراعية يف خميم املغازي لالجئني و�شط قطاع غزة.
الغارات  اأن  فل�شطينية حملية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
اأي�شا موقعا يف مدينة خانيون�س  الإ�شرائيلية طالت 
اآخر على الطريق ال�شاحلي  جنوبي القطاع، وموقعا 
غربي مدينة رفح اجلنوبية. واأ�شارت اإىل اأن الغارات 

مل ت�شفر عن اأي �شحايا، وت�شببت بخ�شائر مادية.

التي  ال���ق���ان���ون���ي���ة  وال�����ق�����واع�����د 
و���ش��ع��وه��ا ع��ل��ى امل���ق���ا����س، ول بد 
م���ن اإدخ������ال ت��ع��دي��الت يف اإط����ار 

الد�شتور.
اأبدية  لي�شت  ال��د���ش��ات��ري  واأردف 
ومي������ك������ن اإح���������������داث ت����ع����دي����الت 
التون�شي  ل��ل�����ش��ع��ب  ت�����ش��ت��ج��ي��ب 
حقه  وم��ن  لل�شعب  ال�شيادة  لأن 

التعبري عن اإرادته.
�شفحة  ن�شرتها  ���ش��ور  واأظ��ه��رت 
الرئا�شة التون�شية على في�شبوك 

بينما  ال�����ش��ارع  يف  ي��ت��ج��ول  �شعيد 
ك�����ان ه���ن���اك ح�����ش��د ي��ل��ق��ي عليه 
الوطني،  الن�شيد  وي��ردد  التحية 
قبل اأن يتوقف الرئي�س للتحدث 

اإىل القناتني التلفزيونيتني.
يف الأيام الأخرية، حتدثت و�شائل 
اإع�����الن و�شيك  اإع�����الم ع���دة ع���ن 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ة احل���ك���وم���ة اجل���دي���دة 
ب��ع��د ذل���ك مراجعة  ت��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
انتخابات  اإج����راء  قبل  ال��د���ش��ت��ور 

ت�شريعية جديدة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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نهيان بن مبارك: مهرجان اإ�رشاقات من�صة رائدة 
لعر�ص جتربة الإمارات املتفردة مبجال الت�صامح

اأخبار الإمارات

جي�ص اإلكرتوين اأجنبي يدافع 
عن ال�صني بوجه الغرب 

عربي ودويل

ال�صام�صي: اأبوظبي توا�صل تاألقها وريادتها 
يف ا�صت�صافة كربى بطولت اجلوجيت�صو

الفجر الريا�صي

جمارك دبي ت�شبط 64 طائرا من نوع 
ال�شقر احلر خمباأة يف �شاحنة خ�شراوات

•• دبي-وام:

اإحباط حماولة تهريب عدد  متكن قطاع التفتي�س اجلمركي يف جمارك دبي من 
من نوع ال�شقر احلر اإىل اأرا�شي الدولة عر منفذ حتا احلدودي  حياً  طائراً   64
يف خمالفة لقانون تنظيم ومراقبة الإجتار الدويل باحليوانات والنباتات املهددة 

بالنقرا�س وقانون احلجر البيطري املعمول بهما يف الدولة .
واأكدت جمارك دبي اأن ال�شحنة املذكورة مل حتمل اأي م�شتندات ر�شمية اأو �شهادات 
�شحية وذلك ا�شتناداً للقانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 2002 واخلا�س باتفاقية 
تنظيم التجارة الدولية لالأنواع احليوانية والنباتية املهددة بالنقرا�س ال�شايت�س 

التي ان�شمت اإليها دولة الإمارات العام 1990.
)التفا�شيل �س5(

بني  يتجدد  ال�شالحيات  ���ش��راع 
التعيينات ب�شبب  واخلارجية  املنفي 

•• طرابل�س-وكاالت:

راأ�س  على  التعيينات  ملف  ج��دد 
اخلارج  يف  الدبلوما�شية  البعثات 
اأقطاب  ب��ني  ال�شالحيات  ���ش��راع 
للعلن  ال�شلطة يف ليبيا، خمرجاً 
الرئا�شي  املجل�س  بني  اخلالفات 

وحكومة الوحدة الوطنية.
اأي�شاً  ال�����ش��راع  ه���ذا  ك�����ش��ف  ك��م��ا 
اأع�شاء  ب��ني  التن�شيق  غياب  ع��ن 

ال�شلطة التنفيذية يف البالد.
ان��ت��ق��د رئي�س  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
املنفي،  حممد  الرئا�شي  املجل�س 
رئي�س  اإىل  وج����ه����ه  خ����ط����اب  يف 
قيام  الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة 
وزيرة اخلارجية جنالء املنقو�س 
باإنهاء عمل بع�س روؤ�شاء البعثات 
والقن�شلية  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 

باخلارج، دون الرجوع للرئا�شي.
الوزيرة  ت�شرف  املنفي  واع��ت��ر 
اجلانب  اأح��������ادي  اإج��������راء  ب����اأن����ه 
هذه  اأن  اإىل  م�شريا  وا�شتفزازي، 
ب��اط��ل��ة بحكم  ت��ع��د  الإج���������راءات 
القانون وتعتر هي والعدم �شواء 

ول يعتد بها، وفق تعبريه.
اأن��������ه ي���ج���ب على  ك���م���ا اأ������ش�����اف 
م���ن ي��خ��اط��ب ب��ه��ذه الإج������راءات 
واجباته  اأداء  يف  ال����ش���ت���م���رار 

والقيام باأعماله ب�شكل اعتيادي.

قتلوا طالبا و�سط ال�سارع

انتهاكات احلوثي تتواىل يف �شنعاء

غارات جوية اإ�شرائيلية على مواقع يف غزة
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اأخبـار الإمـارات
خليفة يوجه بتخ�سي�س 24 مليار درهم ال�ستيعاب 75 األف مواطن يف القطاع اخلا�س خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة

رئي�س الدولة وحممد بن را�شد وحممد بن زايد : املواطن اأوًل وثانيًا وثالثًا
اخلا�س  القطاع  يف  مواطن  األف   75 ال�  م�شتهدف  لتحقيق  م�شروعا   13 من  يتكون  »ناف�س«  • برنامج 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل"، 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
رحلة  يف  تنطلق  امل�شلحة،  للقوات 
وا�شعة  امل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً  اخل��م�����ش��ني 
الإن�شان ومتكني القت�شاد  متكني 
كاأولويات خللق البيئة القت�شادية 

الأف�شل والأكر تناف�شية.

م�سروعًا   13
الرنامج  ع����ن  الإع���������الن  وج������اء 
اخلا�س  القطاع  لدعم  احلكومي 
ل�شتيعاب 75 األف مواطن خالل 
"ناف�س"  القادمة  �شنوات  اخلم�س 
تف�شيليا  م�شروعا   13 من خالل 
الثانية  احل��زم��ة  فعالية  يف  وذل��ك 
اخلم�شني  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
باأبوظبي،  الوطن  ق�شر  يف  عقدت 
اإعالمية  فعاليات  �شل�شلة  �شمن 
اخلم�شني"  "م�شاريع  عن  للك�شف 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وعدد 
وامل�شوؤولني يف  ال��وزراء  من معايل 
حكومة الإم��ارات وو�شائل الإعالم 

املحلية والإقليمية.

ب���اق���ت�������ش���اده���ا. م����ن ج���ان���ب���ه، قال 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبنائنا  اإن متكني   : نهيان  اآل  زايد 

هو جوهر تخطيطنا للم�شتقبل.
اإط������الق   : اأن  ����ش���م���وه  واأ�������ش������اف 
الرنامج احلكومي لدعم توظيف 
امل��واط��ن��ني يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س .. 
يهدف اإىل تعزيز م�شاركة الكفاءات 
احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  امل��واط��ن��ة 
مبا يحقق طموحاتنا التنموية يف 

امل�شتقبل.
بعزمية  ثقته  ع��ن  ���ش��م��وه  واأع����رب 
بناء  وه��م��ت��ه��م يف  ال���وط���ن  اأب����ن����اء 
جم���ت���م���ع اق���ت�������ش���ادي وط����ن����ي هو 

الأكر تناف�شية يف املنطقة.
اإىل ذلك، قال �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
الوطني  ال���رن���ام���ج   : ال���رئ���ا����ش���ة 
اخلا�س  القطاع  لدعم  الحت���ادي 
وبنات  لأب����ن����اء  وظ����ائ����ف  ل���ت���وف���ري 
جديدة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  الإم����ارات 
مرحلة   .. التنموية  م�شريتنا  يف 
عنوانها تناف�شية كوادرنا وتناف�شية 

قطاعنا اخلا�س.
ول��ف��ت ���ش��م��وه ق���ائ���اًل : الإم������ارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  وب���روؤي���ة  اهلل"،  "حفظه 

وتطوير  الإم����ارات����ي����ة،  وال����ك����وادر 
لالإماراتيني  التوجيهية  الرامج 
القطاع  يف  املواطنني  ن�شبة  لرفع 
تطوير  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل���ا����س، 
امل�����ب�����ادرات وامل�������ش���اري���ع وال���رام���ج 
اخل����ا�����ش����ة ب����ت����دري����ب وت���وظ���ي���ف 

املواطنني يف القطاع اخلا�س.

املواطنني  رواتب  دعم  برنامج 
يف القطاع اخلا�س 

"ناف�س" لدعم   ويت�شمن برنامج 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ل���ش��ت��ي��ع��اب 75 
ال�شنوات  خ�����الل  م����واط����ن  األ������ف 
اخل���م�������س امل���ق���ب���ل���ة، ب���رن���ام���ج دعم 
القطاع  يف  امل����واط����ن����ني  روات���������ب 
�شوف  خالله  من  وال��ذي  اخلا�س 
تدريب  تكلفة  احل��ك��وم��ة  تتحمل 
امل��واط��ن يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ملدة 
التدريبية،  ال��ف��رتة  يف  ك��ام��ل  ع���ام 
ب���رات���ب ���ش��ه��ري م���ق���داره 8000 
اجلامعية،  ال�شهادة  حلملة  دره��م 
�شهادة  حل��م��ل��ة  دره����م  و6،500 
حلملة  دره����م  و4000  ال��دب��ل��وم 
.. كما  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ���ش��ه��ادة 
����ش���ت���دع���م روات��������ب امل����واط����ن����ني يف 
القطاع اخلا�س ملدة خم�س �شنوات 
5000 درهم �شهريا  اأق�شى  بحد 
للجامعيني و4000 درهم حلملة 
درهم  و3000  ال��دب��ل��وم،  ���ش��ه��ادة 

رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
�شمو  ي���ت���وىل  ح���ني  ال���رئ���ا����ش���ة، يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 

من�شب نائب الرئي�س.
وي�شم املجل�س يف ع�شويته كاًل من 
: معايل حممد عبداهلل القرقاوي 
وزي������ر �����ش����وؤون جم��ل�����س ال��������وزراء، 
وم��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق املري 
املهند�س  ومعايل  القت�شاد،  وزي��ر 
ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
ح�شة  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
ب���و ح��م��ي��د وزي������رة تنمية  ع��ي�����ش��ى 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  املجتمع، 
الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزي��������ر دول��������ة ل������ري������ادة الأع�����م�����ال 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع 
ومعايل نا�شر ثاين الهاملي وزير 
املوارد الب�شرية والتوطني، ومعايل 
�شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي 
وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب، معايل 
وزيرة  الأم��ريي  يو�شف  بنت  �شارة 
املتقدمة،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دول������ة 
بوعتابة  حم��م��د  ج��ا���ش��م  وم���ع���ايل 
ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س دائ����رة امل��ال��ي��ة يف 
مهام  وتت�شمن  اأب��وظ��ب��ي.  اإم�����ارة 
املجل�س و�شع ا�شرتاتيجية طويلة 
الكفاءات  وت��اأه��ي��ل  لتدريب  امل���دى 

الإماراتية" الذي �شيكون م�شوؤوًل 
احلكومي  ال���رن���ام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ن 
ل���دع���م ا����ش���ت���ي���ع���اب امل����واط����ن����ني يف 
حيث  "ناف�س"،  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
يراأ�س املجل�س �شمو ال�شيخ من�شور 

ال��ك��وادر  تناف�سية  جم��ل�����س 
االإماراتية 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  وب���ت���وج���ي���ه���ات   
ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل، مت  رئ���ي�������س 
الكوادر  تناف�شية  "جمل�س  اإن�شاء 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 24 ب��ت��خ�����ش��ي�����س  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
األف   75 ل�شتيعاب  دره���م  مليار 
القطاع اخلا�س خالل  مواطن يف 
مبعدل  املقبلة،  اخلم�س  ال�شنوات 
وذلك  ���ش��ن��وي��اً،  وظيفة  األ���ف   15
اأطلقته  ال����ذي  ال���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
املتحدة �شمن احلزمة الثانية من 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  اخلم�شني،  م�شاريع 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  وت��ع��زي��ز  دع���م 
وحت��ق��ي��ق نقلة ت��ن��م��وي��ة ن��وع��ي��ة يف 

دولة الإمارات.
واع��ت��م��د ك��ل م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
احلكومي  ال���رن���ام���ج  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ل�شتيعاب  اخلا�س  القطاع  لدعم 
اخلم�س  خالل  مواطن  األ��ف   75
يت�شمن  وال���ذي  ال��ق��ادم��ة،  �شنوات 
املواطنني  وم��زاي��ا  ل��روات��ب  دع��م��اً 
مبادرة  و13  اخل��ا���س،  القطاع  يف 
م�شتهدفات  لتحقيق  وم�����ش��روع��ا 
ما  �شموهما  اأك��د  حيث  الرنامج، 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  عليه  ���ش��ّدد 
وثانياً  اأوًل  "املواطن  ب��اأن  ال��دول��ة 

وثالثاً".
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الكرمية  " احلياة  ب��اأن  حفظه اهلل 
اأولويتنا  �شتبقى  ال��وط��ن  لأب���ن���اء 
القت�شاد  وب���ن���اء   .. ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الوطني الأكر توازناً هو منهجنا 
م�شيفاً  ال��ت��ن��م��ي��ة،  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
القت�شادية  امل��ن��ظ��وم��ة  ����ش���م���وه: 
القائمة على التنوع وعلى ال�شراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

اأ�شا�شية مل�شتقبلنا القت�شادي.
يف ال�شياق ذاته، اأكد �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
اخلا�س  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة   : اأن 
�شريكان يف الوطن .. و�شريكان يف 
م�شرية  يف  و�شريكان   .. امل�شتقبل 
 : اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ال��ت��ن��م��ي��ة، لف���ت���اً 
للخم�شني  تنتقل  الإم�����ارات  دول���ة 
���ش��ن��ة ال���ق���ادم���ة وه����ي واث���ق���ة من 
نف�شها .. داعمة ل�شعبها .. حملقة 

وذلك  ال��ث��ان��وي��ة،  ال�����ش��ه��اد  حلملة 
يتقا�شونه.  ال����ذي  ال���رات���ب  ف���وق 
ويهدف هذا الرنامج اإىل ت�شجيع 
يف  ال��ك��رى  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
القطاع اخلا�س على جذب املواهب 
امل����واط����ن����ة يف دول����ة  وال�����ك�����ف�����اءات 
ال�شهادات  ح��م��ل��ة  م��ن  الإم�������ارات، 
فيها  ت�شتثمر  بحيث  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ل�شتك�شاف  ال��ف��ر���ش��ة  ل��ه��ا  وت��ت��ي��ح 
اآف������اق ال��ع��م��ل واك���ت�������ش���اب خ���رات 
ي�شعى  ك���م���ا  ن���وع���ي���ة؛  وم�����ه�����ارات 
املواطنني  ت�شجيع  اإىل  الرنامج 

على اللتحاق بالقطاع اخلا�س.
برنامج مزايا 

�شمن  "مزايا"  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
يقدمها  ال��ت��ي   13 ال����  امل�����ش��اري��ع 
دع����م  اإىل  ناف�س"  برنامج" 
وظائف  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل��واط��ن��ني 
وت��خ�����ش�����ش��ات م��ه��ن��ي��ة مم���ي���زة يف 
م���وؤ����ش�������ش���ات ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س، 
م����ث����ل امل�����رجم�����ني وامل���م���ر����ش���ني 
وغريها  وامل��دق��ق��ني،  واملحا�شبني 
ع���ر م��ن��ح��ه��م ع����الوة ث��اب��ت��ة فوق 
درهم   5000 مقدارها  ال��رات��ب، 
�شهرياً وملدة خم�س �شنوات، اأياً كان 

راتبهم الفعلي.
خالل  من  الرنامج  هذا  ويهدف 
م���ن���ظ���وم���ة ال�����دع�����م امل��������ايل غري 
احلكومة  توفرها  التي  امل�شبوقة 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  يف  للموظفني 
اإىل  ����ش���م���ن جم��������الت حم���������ددة، 
ت�شجيع املواطنني واملواطنات على 
الإقبال على جمالت عمل تعاين 
ن��ق�����ش��اً يف ال����ق����درات وال���ك���ف���اءات 
ال���ب�������ش���ري���ة، وت���ع���ت���ر اأول�����وي�����ات 

ا�شرتاتيجية حلكومة الإمارات.

 دع���م ا���س��راك��ات ال��روات��ب 
ال���ت���ق���اع���دي���ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

العاملني يف القطاع اخلا�س  
واأعلنت حكومة دولة الإمارات عن 
برنامج "ا�شرتاك" �شمن برنامج 
ل�شتيعاب  يهدف  ال��ذي  "ناف�س" 
القطاع  يف  م����واط����ن  األ������ف   75
اخلم�س  ال�������ش���ن���وات  يف  اخل����ا�����س 
احلكومة  تتحمل  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة، 
التقاعدية  ال���روات���ب  ا���ش��رتاك��ات 
القطاع  يف  العاملني  للمواطنني 
اخل�����ا������س مل������دة خ���م�������س ����ش���ن���وات، 
وذلك للرواتب التي تقل عن 20 
و�شتتحمل   .. �شهرياً  دره���م  األ���ف 
احل��ك��وم��ة اأي�������ش���اً اجل�����زء الأك����ر 

ا�شرتاكات  م���ن 
ج�����ه�����ة ال����ع����م����ل 

خليفة بن زايد: 
•  احلياة الكرمية لأبناء الوطن �شتبقى اأولويتنا الرئي�شية .. وبناء القت�شاد الوطني الأكرث توازنًا هو منهجنا الرئي�شي يف التنمية

القائمة على التنوع وعلى ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س اأ�شا�شية مل�شتقبلنا القت�شادي القت�شادية  •  املنظومة 

حممد بن زايد : 
اأبنائنا هو جوهر تخطيطنا للم�شتقبل .. وواثقون من عزمية اأبناء الوطن وهمتهم يف بناء جمتمع  متكني  •  اإن 

اقت�شادي وطني هو الأكرث تناف�شية يف املنطقة
يهدف اإىل تعزيز م�شاركة الكفاءات  اخلا�س  القطاع  يف  املواطنني  توظيف  لدعم  احلكومي  الربنامج  •  اإطالق 

املواطنة يف هذا القطاع احليوي مبا يحقق طموحاتنا التنموية يف امل�شتقبل

حممد بن را�شد: 
يف الوطن .. و�شريكان يف امل�شتقبل .. و�شريكان يف م�شرية التنمية �شريكان  اخلا�س  والقطاع  • احلكومة 

• دولة الإمارات تنتقل للخم�شني �شنة القادمة وهي واثقة من نف�شها .. داعمة ل�شعبها .. حملقة باقت�شادها  

من�سور بن زايد : 
•  الربنامج الوطني الحتادي لدعم القطاع اخلا�س لتوفري وظائف لأبناء وبنات الإمارات يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة يف م�شريتنا التنموية مرحلة عنوانها تناف�شية كوادرنا وتناف�شية قطاعنا اخلا�س

حممد بن را�شد وحممد بن زايد تنطلق يف رحلة اخلم�شني عامًا املقبلة وا�شعة متكن الإن�شان ومتكني القت�شاد كاأولويات خللق البيئة القت�شادية الأف�شل والأكرث تناف�شية وبروؤية  الدولة  رئي�س  بقيادة  •  الإمارات 

يتبع
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة تعلن تقدمي 65،574 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية
•• اأبوظبي-وام: 

لقاح  من  جرعة   65،574 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 18،942،543 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   191.52
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعيا اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

اأجرت 377,394 فح�سا ك�سفت عن 620 اإ�سابة

ال�شحة تعلن �شفاء 785 حالة جديدة من كورونا 
••   اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 377،394 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 

ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س 
يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف 
عن 620 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات 
ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  وت��خ�����ش��ع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خم��ت��ل��ف��ة، 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 728،886 حالة.

  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف 
الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
2،062 حالة.   كم������ا اأعل������نت ال�������وزارة عن �شفاء 785 حالة جديدة 
مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من 
اأعرا�س امل������ر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 719،948 حالة.

املاهرة  ال���وظ���ائ���ف  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
تطبيق  و�شيتم  م��وظ��ف��ا   50 ع��ن 
الن�شبة على العمالة املاهرة فقط. 
ال��زي��ادة التدريجية يف  ���ش��اأن  وم��ن 
يف  الإم���ارات  �شباب  توظيف  ن�شب 
اأن  اخلا�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ل��ق جم��م��ع وطني 
من املهارات والكفاءات واخلرات، 
الثمينة  الأ������ش�����ول  اأح������د  ي�����ش��ك��ل 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  وال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
م�شتقبل  اأ����ش���ا����س  ي��ع��ت��ر  ال������ذي 

القت�شاد يف دولة الإمارات.

تطوير كوادر قطاع التمري�س 
برنامج  الإع����الن �شمن  وق��د مت   
القيادة  من  وبتوجيهات  "ناف�س" 
لتطوير  برنامج  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة، 
ك�����وادر ق��ط��اع ال��ت��م��ري�����س وال���ذي 
يهدف اإىل تدريب وتاأهيل وتخريج 
كوادر اإماراتية �شابة تكون موؤهلة 
الطبي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  وم�شتعدة 
ب�شكل م�شتمر،  الإم���ارات  دول��ة  يف 
وخالل الأزمات مبا يكفل احلفاظ 
الطبية  اخل����دم����ات  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى 

برنامج  وه���و  "خرة"  ب��رن��ام��ج 
وعملياً  م��ه��ن��ي��اً  ت���دري���ب���اً  ي���وف���ر 
امل�����واط�����ن�����ني من  ل���ل���خ���ري���ج���ني 
العلمية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
واملهنية .. وهو عبارة عن تدريب 
يف  ����ش���ه���راً   12 اإىل  ت�����ش��ل  مل�����دة 
�شبه  اأو موؤ�ش�شات  �شركات خا�شة 
ح��ك��وم��ي��ة، ب��ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م �شرف 
مكافاأة مالية �شهرية للمتدربني 
.. وعند  ال��ت��دري��ب  ف���رتة  اأث���ن���اء 
�شينالون  ال��ت��دري��ب  م���دة  ان��ت��ه��اء 
���ش��ه��ادة خ����رة م���ن اجل��ه��ة التي 
تدربوا فيها، الأمر الذي �شي�شهل 
عليهم اللتحاق بوظائف مميزة، 
عملية  ب��خ��رة  يتمتعون  ك��ون��ه��م 

موثقة.
وياأتي هذا الرنامج ل�شّد الفجوة 
النظرية  الأكادميية  احلياة  بني 
وبني احلياة العملية واملهنية، ما 
وظيفياً  م��وؤه��اًل  اخل��ري��ج  يجعل 
لاللتحاق ب�شوق العمل يف القطاع 
اخل���ا����س يف ال����دول����ة، خ��ا���ش��ة يف 
حتتاج  التي  التناف�شية  امل��ج��الت 

اإىل خرات ا�شتثنائية.

م�شاريع  �شمن  ال��وط��ن  ق�شر  يف 
هو  "ناف�س"  وبرنامج  اخلم�شني 
املالية  الإع����ان����ة  ت���وف���ري  ب��رن��ام��ج 
يهدف  ال���ذي  للمواطنني  امل��وؤق��ت��ة 
موؤقتة  م��ال��ي��ة  اإع���ان���ة  ت��وف��ري  اإىل 
يفقدون  ال�����ذي�����ن  ل���ل���م���واط���ن���ني 
اخلا�س،  ال���ق���ط���اع  يف  وظ��ائ��ف��ه��م 
اأزم�����ة مت����ّر بها  اأو  ب�����ش��ب��ب ظ����رف 
يعملون  التي  ال�شركة  اأو  املوؤ�ش�شة 
فيها، قد ت�شطرها لال�شتغناء عن 

عدد من موظفيها.
ومن خالل برنامج الدعم املوؤقت، 
اإع���ان���ة مالية  ���ش��وف ي��ت��م ت��وف��ري 
���ش��ه��ري��ة ل���ه���وؤلء امل���واط���ن���ني ملدة 
ميكنهم  ال��ذي  الأم��ر  �شهور،  �شتة 
خ��الل��ه��ا م��ن ال��ب��ح��ث ع��ن فر�شة 

عمل اأخرى.

للعمل  التفرغ  اإج��ازة  برنامج 
احلر  

قائمة  ���ش��م��ن  الإع�������الن  مت  وق����د 
ق��دم��ت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
الثانية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  الإم���������ارات 
برنامج  ع���ن  اخل��م�����ش��ني  مل�����ش��اري��ع 

م���ل���ي���ون دره�������م ل����ط����رح ب���رام���ج 
لتاأهيل  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ت���دري���ب���ي���ة 
قطاعات  يف  امل��واط��ن��ني  واإع������داد 
وتطوير  م���ت���ن���وع���ة  وجم���������الت 
�شيتم  بحيث  تخ�ش�شية،  كفاءات 
ت��وف��ري ���ش��ه��ادات وب��رام��ج مهنية 
عاملي.  باعرتاف  حتظى  لل�شباب 
ويهدف هذا الرنامج اإىل تعزيز 
مبا  وق��درات��ه��م  ال�شباب  م��ه��ارات 
املواهب  دائ�����رة  ���ش��م��ن  ي��ج��ع��ل��ه��م 
ال�شركات  ك����رى  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
عرو�س  وتقدمي  اقتنا�شهم  اإىل 
كفاءات  بو�شفهم  لهم،  وظيفية 
الأمثل  اخل��ي��ار  ي�شكلون  وطنية 
لأي موؤ�ش�شة اأو �شركة يف الدولة.

برنامج خربة 
م�شاريع  �شمن  الإع���الن  مت  كما 
الثانية  ف��ع��ال��ي��ت��ه  يف  اخل��م�����ش��ني 
لدعم  الوطني  الرنامج  و�شمن 
 75 ل�شتيعاب  اخل��ا���س  القطاع 
اخلم�س  خ�����الل  م����واط����ن  األ������ف 
عن  "ناف�س"،  امل��ق��ب��ل��ة  ����ش���ن���وات 

وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة يف 
وتعزيز  ال���دول���ة  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 

كفاءتها وا�شتدامتها.
 10 ال������رن������ام������ج  وي���������ش����ت����ه����دف 
خم�س  خ�������الل  م�����واط�����ن  اآلف 
امل�شاعد  ب��رن��ام��ج  �شمن  ���ش��ن��وات، 
ال�������ش���ح���ي خل���ري���ج���ي ال���ث���ان���وي���ة 
ال��ع��ايل يف طب  وال��دب��ل��وم  العامة، 
البكالوريو�س  وبرنامج  ال��ط��وارئ 
للتمري�س يف كلية فاطمة للعلوم 
للتعليم  اأبوظبي  وم��رك��ز  الطبية 
وياأتي  واملهني.  التقني  والتدريب 
لالأزمة  ا�شتجابًة  ال��رن��ام��ج  ه��ذا 
ال�شحية غري امل�شبوقة يف التاريخ 
احل��دي��ث، وال���ذي اأف��رزت��ه جائحة 
فريو�س كورونا امل�شتجد /كوفيد-
العمل  وب��ه��دف  ال��ع��امل،  يف   /19
الطبية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

وال�شحية يف دولة الإمارات.

�سمن  املوؤقت  الدعم  برنامج   
برنامج "ناف�س" 

امل�شاريع  ����ش���م���ن  م�����ن  واأي�����������ش�����اً 
عنها  الإع����الن  مت  ال��ت��ي  الوطنية 

وظائف  م�ستهدفات  برنامج 
املواطنني يف القطاع اخلا�س 

الإمارات  حكومة  اأعلنت  وقد  هذا 
الثانية  ال���ف���ع���ال���ي���ة  خ������الل  م����ن 
واأحد  اخلم�شني  م�����ش��اري��ع  �شمن 
�شمن  امل��ن��درج��ة   13 ال���  امل�شاريع 
برنامج  ع���ن  "ناف�س"  ب���رن���ام���ج 
يخ�س الن�شب امل�شتهدفة لوظائف 

املواطنني يف القطاع اخلا�س.
اإىل  ال�����رن�����ام�����ج  ه�������ذا  وي�����ه�����دف 
لتوظيف  م�شتهدفة  ن�شب  حتديد 
و�شركات  موؤ�ش�شات  يف  امل��واط��ن��ني 
القطاع اخلا�س، بحيث تبداأ هذه 
اإجمايل  م���ن   ،2% م���ن  ال��ن�����ش��ب��ة 
موؤ�ش�شة،  اأي  يف  الوظيفي  ال��ك��ادر 
وتزداد  املهارية،  الوظائف  �شمن 
ملدة  اإ�شافية   2% مبعدل  �شنوياً 
5 �شنوات ت�شل خاللها الن�شبة ل� 

.10%
الرنامج  ه���ذا  تطبيق  ويقت�شر 
على ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
ال���ت���ي م�����ش��ى ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا اأو 
الإم���ارات خم�س  دول��ة  اإن�شائها يف 
���ش��ن��وات وال���ت���ي ي���زي���د ف��ي��ه��ا عدد 

للموظفني  ال��ت��ق��اع��د  ���ش��ن��دوق  يف 
املواطنني خالل ال�شنوات اخلم�س 
الأوىل من التحاقهم باملوؤ�ش�شة اأو 
ال�شركة املعنية .. ويهدف الرنامج 
الوظيفي  الأم���������ان  ت���ع���زي���ز  اإىل 
والجتماعي للمواطنني العاملني 
ي�شجعهم  ما  اخل��ا���س،  القطاع  يف 
ال��ب��ق��اء يف وظ��ائ��ف��ه��م وعدم  ع��ل��ى 
يف  املهنية  م�شريتهم  عن  التخلي 

املوؤ�ش�شات اخلا�شة.

عالوات الأبناء العاملني يف القطاع 
اخلا�س �سمن برنامج )ناف�س(

احلزمة  فعالية  يف  الإع���الن  ومت   
"م�شاريع  �����ش����م����ن  ال�����ث�����ان�����ي�����ة 
ب���رن���ام���ج  و����ش���م���ن  اخلم�شني" 
"ناف�س" عن عالوة خا�شة لأبناء 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س .. 
وت���ع���ّد ع����الوة اأب���ن���اء ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع اخلا�س الأوىل من نوعها 
على م�شتوى دولة الإمارات، حيث 
���ش��ت�����ش��رف احل��ك��وم��ة م���ن خالله 
عالوات لأبناء املواطنني العاملني 
القطاع  و����ش���رك���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
دره�����م   800 ل���غ���اي���ة  اخل�����ا������س، 
اأق�شى  ل��ك��ل ط��ف��ل، ب��ح��ّد  ���ش��ه��ري��اً 
املجمل؛  يف  �شهرياً  درهم   3200
املواطنني  اأب��ن��اء  ع���الوة  ب���اأن  علماً 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
عن  دره��������م   600 احل����ك����وم����ي����ة 
الطفل .. ومن �شاأن هذه العالوة 
للمواطنني  �شرفها  �شيتم  ال��ت��ي 
امل���زي���د م���ن اخل����رات  ت�����ش��ج��ع  اأن 
والكفاءات الوطنية عالية التاأهيل 
على اللتحاق بالقطاع اخلا�س يف 
م�شريتهم  وب��ن��اء  امل��ج��الت،  �شتى 
املهنية على اأ�شا�س �شقل مهاراتهم 
والتطور  خ���رات���ه���م  وم���راك���م���ة 
يف  الوظيفي  ال�شلم  يف  والرت��ق��اء 

موؤ�ش�شاتهم.

برنامج كفاءات 
الفعالية  يف  الإع��������الن  مت  وق�����د 
نظمتها  التي  الثانية  الإع��الم��ي��ة 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  اخل��م�����ش��ني  جل��ن��ة 
مب�شاريع  اخل���ا����ش���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
تنموي  ب���رن���ام���ج  ع���ن  اخل��م�����ش��ني 
يهدف اإىل رفع الكفاءة التناف�شية 
ومتكينهم  الإم���ارات���ي���ة  ل���ل���ك���وادر 
يف  وظ����ي����ف����ة  األ���������ف   75 ل�������ش���غ���ل 
م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
ال��دول��ة خ��الل ال�����ش��ن��وات اخلم�س 
ايل  ك��ف��اءات،  برنامج  وه��و  املقبلة 
و250  م��ل��ي��ار  م��ب��ل��غ  �شيخ�ش�س 

اإج�����������ازة ال����ت����ف����رغ ل���ل���ع���م���ل احل����ر 
ل��ل��م��واط��ن��ني، ح��ي��ث ي�����ش��م��ح هذا 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  للمواطنني  ال��ن��ظ��ام 
احلكومة الحتادية، ممن يرغبون 
وتاأ�شي�س  احلر  العمل  ممار�شة  يف 
اخلا�شة  و���ش��رك��ات��ه��م  م�شاريعهم 
اأ�شهر   6 مل���دة  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ف��رغ 
احلكومة  تتكفل  بحيث  �شنة،  اإىل 
روات���ب���ه���م  م�����ن   50% دف������ع  يف 
ف���رتة  ����ش���ه���را وه������ي   12 خ������الل 
الرنامج  ه��ذا  وي��ه��دف   .. التفرغ 
الراغبني  املواطنني  ت�شجيع  اإىل 
يف  احل���رة  م�شاريعهم  تاأ�شي�س  يف 
على  للح�شول  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
فر�شة اإجازة وظيفية طويلة تتيح 
والنتقال  م�����ش��اري��ع��ه��م  ب���دء  ل��ه��م 
ل�شتغالل  ج��دي��دة  جم����الت  اإىل 

طاقاتهم واإمكاناتهم.
برنامج  ���ش��م��ن  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ق��اع��د 
"ناف�س" وي�شجع برنامج التقاعد 
للمواطنني  الخ����ت����ي����اري  امل���ب���ك���ر 
الحتادية  احلكومة  يف  العاملني 
ع���ن���ه خالل  ال��ك�����ش��ف  وال�������ذي مت 
ال����ف����ع����ال����ي����ة ال����ث����ان����ي����ة مل�������ش���اري���ع 
اخل��م�����ش��ني، ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف فر�س 
وظ���ي���ف���ي���ة يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
احلكومية،  الوظيفة  اإط���ار  خ��ارج 
ب���ح���ي���ث ت���������ش����رتي احل����ك����وم����ة 5 
اأو  اإ�����ش����اف����ي����ة  خ�����دم�����ة  �����ش����ن����وات 
مت��ن��ح��ه��م م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة، �شمن 
 Golden"�ال بنظام  يعرف  م��ا 
Handshake" /وهو مكافاأة 
التقاعد  ع���ن  ك��ت��ع��وي�����س  م��ال��ي��ة 
الذي  الأم���ر  اخل��دم��ة/،  نهاية  اأو 
ي�شمح لهم البدء باأعمالهم احلرة 

اأو تاأ�شي�س �شركاتهم اخلا�شة.

�سندوق اخلريجني 
ك���م���ا اأع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة الإم��������ارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م����ن  وب���ت���وج���ي���ه���ات 
م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان عن 
مليار  بقيمة  اخلريجني  �شندوق 
الطالب  دع��م  �شيتم  حيث  دره���م، 
اجل��ام��ع��ي��ني واخل��ري��ج��ني اجلدد 
مالية  ب���ق���رو����س  امل���واط���ن���ني  م���ن 
لبدء  دع���م���ه���م  ب���ه���دف  م�������ش���غ���رة 
م�������ش���اري���ع���ه���م اخل����ا�����ش����ة، وذل�����ك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات يف دولة 
امل�شروع  ه��ذا  .. ويهدف  الإم���ارات 
واأ�شحاب  اأعمال  رواد  تخريج  اإىل 
الوطنية  اجلامعات  م��ن  م�شاريع 
خلق  يف  اأي�شاً  اجلامعات  واإ�شراك 
ترفد  جديدة  وموؤ�ش�شات  �شركات 

القت�شاد الوطني.

القطاع اخلا�س �شمن برنامج )ناف�س( : 8000 درهم �شهريًا يف ال�شنة التدريبية الأوىل و5000 درهم ل� 5 �شنوات فوق راتبه يف  املواطنني  رواتب  دعم  • برنامج 
800 درهم �شهريا لأبناء املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س لغاية  حكومية  عالوة  عن  يعلن  )ناف�س(  برنامج   .. مرة  •  لأول 

درهم عالوة ثابتة �شهريًا للمواطنني العاملني يف تخ�ش�شات م�شتهدفة كاملربجمني واملمر�شني واملحا�شبني يف القطاع اخلا�س  5000  •
للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س ملدة 5 �شنوات للرواتب التي تقل عن 20 األف درهم �شمن برنامج )ناف�س( التقاعد  �شندوق  ا�شرتاكات  • دفع 

التقاعد املبكر الختياري للمواطنني يف احلكومة الحتادية لبدء اأعمالهم احلرة .. و�شراء 5 �شنوات خدمة اإ�شافية لهم اأو تقدمي مكافاأة مالية  • اإتاحة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت حكومة دولة الإمارات العربية 
املتحدة عن اإطالق الرنامج احلكومي 
لدعم القطاع اخلا�س ل�شتيعاب 75 
�شنوات  اخلم�س  خ��الل  م��واط��ن  األ���ف 
"ناف�س"، حيث وجه �شاحب  القادمة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
لتنفيذ  دره��م  مليار   24 بتخ�شي�س 
الذي  ال��رن��ام��ج،  وم��ب��ادرات  م�شاريع 
يوؤ�ش�س ل�شراكة هي الأكر من نوعها 
بني احلكومة والقطاع اخلا�س لإعداد 
وتاأهيل خرات وكفاءات وطنية ت�شكل 
يف  التوظيف  قطاع  يف  م�شافة  قيمة 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س يف الدولة.
جاء ذلك خالل فعالية اإعالمية كرى 
اأبوظبي  يف  ال��وط��ن  ق�شر  يف  ُع��ق��دت 
لالإعالن عن برنامج "ناف�س"، �شمن 
�شل�شلة الفعاليات الإعالمية اخلا�شة 
اخلم�شني"،  "م�شاريع  عن  ب��الإع��الن 
التي  امل�����ش��اري��ع  م��ن  النوعية  احل��زم��ة 
ت��ه��دف اإىل حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
الدولة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  النمو  وحتقيق 
رئي�س  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  وتعزيز 

جاذبة  ووج���ه���ة  وال��ت��م��ي��ز  ل��الب��ت��ك��ار 
للخرات واملواهب وال�شتثمارات.

وقد ا�شتعر�س معايل حممد عبداهلل 
جمل�س  ������ش�����وؤون  وزي�������ر  ال����ق����رق����اوي 
ال�شتعداد  رئي�س جلنة  نائب  ال��وزراء 
لدعم  احلكومي  الرنامج  للخم�شني 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ل����ش���ت���ي���ع���اب 75 
�شنوات  اخلم�س  خ��الل  م��واط��ن  األ���ف 
من  يتاألف  ال���ذي  "ناف�س"،  ال��ق��ادم��ة 
ومبادرة تنموية، بكلفة  م�شروعاً   13

اإجمالية ت�شل اإىل 24 مليار درهم.

الرنامج  ي�شكل   : ال��ق��رق��اوي  وق���ال 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  ل���دع���م  احل���ك���وم���ي 
األ����ف م��واط��ن خالل   75 ل���ش��ت��ي��ع��اب 
"ناف�س"،  ال��ق��ادم��ة  ���ش��ن��وات  اخل��م�����س 
"مبادئ  ل���وث���ي���ق���ة  ف��ع��ل��ي��ة  ت���رج���م���ًة 
التي حتدد م�شار  اخلم�شني" الع�شرة 
والتنموي  الق���ت�������ش���ادي  الإم����������ارات 
معاليه  لفتاً  املقبلة،  �شنة  للخم�شني 
مببداأين  عالقة  ل��ه  "ناف�س"  اأن  اإىل 
الثاين  املبداأ  الع�شرة، هما  املبادئ  من 
الذي يوؤكد اأن بناء القت�شاد الأف�شل 

والأن�شط يف العامل هو اأولوية وطنية 
اأن  عليا، وامل��ب��داأ ال��راب��ع ال���ذي ي��وؤك��د 
راأ�س  ه��و  للتنمية  الرئي�شي  امل��ح��رك 
القرقاوي  وا���ش��ت��ع��اد  ال��ب�����ش��ري.  امل����ال 
و���ش��ي��ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ق��ائ��اًل : و���ش��ي��ة ال�����ش��ي��خ زاي���د ه��ي اأن 
والتطور  وال�شناعة  والبناء  التنمية 
م��ره��ون ك��ل��ه ب��اإن�����ش��ان ه���ذا ال��وط��ن .. 
وعقله   .. بالإن�شان  مرتبطاً  و�شيبقى 
.. وحكمته .. وقدراته .. وعزميته .. 

وجده واجتهاده، م�شيفاً معاليه : هذا 
الوطن يحتاج عماًل ومثابرة.. وعطاء 
وموا�شلة  وم���ن���اف�������ش���ة..  وت�����ش��ح��ي��ة 
دولة  علم  ي�شتمر  حتى  بالنهار  الليل 
امل��ت��ح��دة مرفوعاً  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
التفوق  جم������الت  ك���اف���ة  يف  خ���ف���اق���اً 
والتطور". وقال معاليه : ما زال زايد 
يعي�س معنا بحكمته ورحمته وحمبته 
معنا  يعي�س  زاي���د  زال  وم���ا  ل�شعبه.. 
بخليفة بن زايد.. وحممد بن را�شد.. 
وحممد بن زايد.. ومن�شور بن زايد.. 

يف  معنا  زاي���د  و�شيبقى  واإخ���وان���ه���م.. 
م�شريتنا للخم�شني عاما القادمة، لأن 
ال�شجرة التي زرعها ما زالت و�شتبقى 
مثمرة، ولأن الو�شايا التي و�شعها ما 
زال اأبناوؤه متم�شكني بها. واأكد معايل 
احلكومي  ال��رن��ام��ج  اأن  ال���ق���رق���اوي 
لدعم القطاع اخلا�س ل�شتيعاب 75 
�شنوات  اخلم�س  خ��الل  م��واط��ن  األ���ف 
برناجماً  �شيكون  "ناف�س"  ال��ق��ادم��ة 
لتطلعات  وم���واك���ب���اً  وم���ت���غ���رياً  ح���ي���اً 
م�شاركة  وبتفعيل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

املواطنني يف القطاع اخلا�س باإ�شراف 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
�شيبقى  والرنامج   .. الرئا�شة  �شوؤون 
�شراكة فاعلة وداعمة للقطاع اخلا�س 
يف ال���دول���ة ل��رت���ش��ي��خ اق��ت�����ش��اد وطني 

متوازن ون�شط وتناف�شي.
وختم معاليه بالقول : دولة الإمارات 
تعي�س اليوم اأف�شل فرتاتها .. وتدخل 
اأق��وى حالتها  اخلم�شني اجلديدة يف 
احلياة  م��ن  م�شتوى  اأع��ل��ى  وتر�شخ   ..

وت��ل��ت��ف جميع   .. ل�����ش��ع��ب��ه��ا  ال��ك��رمي��ة 
القلوب بالولء واملحبة حول قيادتها.

وي��ه��دف ال��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي لدعم 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ل����ش���ت���ي���ع���اب 75 
�شنوات  اخلم�س  خ��الل  م��واط��ن  األ���ف 
جممع  ب��ن��اء  اإىل  "ناف�س"  ال��ق��ادم��ة 
الوطنية  وال�����ك�����وادر  اخل�������رات  م����ن 
القطاع  مبوؤ�ش�شات  لاللتحاق  املوؤهلة 
الإم���������ارات �شمن  دول�����ة  اخل���ا����س يف 
وت�شجيع  احليوية،  امل��ج��الت  خمتلف 
وريادة  احل��ر  والعمل  البتكار  ثقافة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  الأع���م���ال، ومت��ك��ني 
املحرك  ب��و���ش��ف��ه  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
وكانت  الوطني.  لالقت�شاد  الرئي�س 
اأطلقت الأ�شبوع  حكومة الإم��ارات قد 
"م�شاريع  من  الأوىل  احلزمة  املا�شي 
م�شروعاً   12 ت�شم  التي  اخلم�شني" 
تهدف اإىل حتويل دولة الإم��ارات اإىل 
وا�شتقطاب  لال�شتثمار  م��رك��ز  اأك���ر 
اأكر  وب��ن��اء  الأع���م���ال،  امل��واه��ب ورواد 
العاملية،  الق���ت�������ش���ادات  م���ع  ����ش���راك���ة 
مكان  كاأف�شل  ال��دول��ة  موقع  وتعزيز 
للعمل والعي�س �شمن بيئة تقوم على 
منفتح،  واقت�شاد  منفتحة  �شيا�شات 
وقانونية  لوج�شتية  ت�شهيالت  تقدم 

ومتكينية غري م�شبوقة يف املنطقة.

•• اأبوظبي-وام :

الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  تنظم 
احتفاء  اجل���اري  �شبتمر  و22   21 ي��وم��ي  الف��رتا���ش��ي��ة 

بالذكرى العا�شرة لتاأ�شي�شها.
من  ع���ددا  ت��ت��ن��اول  ح�����وارات  �شل�شلة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تت�شمن 
املوا�شيع تتعلق بتاأ�شي�س اجلامعة وم�شاهماتها يف مواجهة 
 "19  - "كوفيد  مثل  الب�شرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

وتاأثريات تغري املناخ.
والطالب  الأ�شاتذة  من  عدد  احلوارية  �شل�شلة  يف  ي�شارك 
ونيويورك  اأبوظبي  نيويورك  جامعتي  م��ن  واخلريجني 
اإ�شافة اإىل نخبة من ال�شيوف من بينهم الرئي�س الفرن�شي 

الأ�شبق فران�شوا هولند وعدد من الوزراء وال�شفراء.
اأبوظبي  نيويورك  جلامعة  فر�شة  الفعاليات  هذه  ت�شكل 
املحلي يف  واملجتمع  العامل  نيويورك حول  و�شبكة جامعة 
الح��ت��ف��ال مب�شاهمات  مل�شاركة  الإم����ارات  ودول���ة  اأب��وظ��ب��ي 

اجلامعة واإجنازاتها خالل عقدها الأول الذي يب�شر ببدء 
عقد ثان من التفوق والنجاح.

نيويورك  ج��ام��ع��ة  "هذه  وث��ائ��ق��ي  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  �شيتم  و 
املرموق  الوثائقية  الأف���الم  خم��رج  اإخ���راج  اأبوظبي" م��ن 
اأ���ش��رف على تدري�س عدد  واأن  �شبق  ال��ذي  اأن��ت��وين غيفني 
من الدورات يف جامعة نيويورك اأبوظبي يف جمال ال�شرد 
الأدبي و�شبق اأن حاز هذا املخرج اأكر من خم�شني جائزة 
عاملية يف جمال الأفالم منها جائزة الأكادميية الريطانية 

و�شبع جوائز اأميي.
و ميكن للجمهور الطالع على كل الفعاليات عر موقع 
لحتفالت  املخ�ش�شة  ال�شفحة  يف  الإل��ك��رتوين  اجلامعة 
ن�شخة  ذات���ه  امل��وق��ع  يف  يتوفر  اأن  على  ال��ع��ا���ش��رة  ال��ذك��رى 
اإلكرتونية من كتاب يروي ق�شة اجلامعة وتاأ�شي�شها نقال 
عن �شخ�شيات عا�شرت تلك الأحداث و�شاهمت يف جت�شيد 
اأهم  من  بع�شا  يو�شح  م�شور  مقطع  مع  املوؤ�ش�شني  روؤي��ة 

تلك الوقائع.

)ناف�س( القادمة  �سنوات  اخلم�س  خالل  اخلا�س  القطاع  يف  مواطن  األف  اإطالق الربنامج احلكومي ال�ستيعاب 75 

حممد القرقاوي: - )ناف�س( ي�شكل ترجمًة فعلية لوثيقة مبادئ اخلم�شني الع�شرة 

نيويورك اأبوظبي حتتفي بذكرى تاأ�شي�شها العا�شرة 
عرب �شل�شلة فعاليات افرتا�شية

•• اأبوظبي-وام:

عر اأبطال خط الدفاع الأول عن جزيل تقديرهم و امتنانهم ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
برنامج  تعد مبثابة  "مبادرة حياكم" والتي  باإطالق  �شموه  لتوجيهات  امل�شلحة 
للمنح الدرا�شية يف املدار�س الإماراتية لأبناء العاملني يف خط الدفاع الأول يف 

القطاع ال�شحي يف جميع اأنحاء الإمارات.
اهتمام  اأن  ال�شاأن  اأع��د يف هذا  الأول يف فيديو ق�شري  الدفاع  اأبطال خط  واأك��د 
اخلطوط  يف  العاملني  بدعم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

الأمامية يعك�س تقدير �شموه و املجتمع جلهودهم .

اأطلقت  الوطن" قد  فخر  "مكتب  مع  بال�شراكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  كانت 
اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  "حياكم"،  مبادرة 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة من �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون الدويل رئي�س جمل�س 

التعليم واملوارد الب�شرية.
و تقدم مبادرة "حياكم" .. منحا درا�شية كاملة للطلبة اأبناء اأبطال خط الدفاع 
الأول للدرا�شة يف املدار�س احلكومية بدءاً من العام الدرا�شي احلايل 2020-

الثانوية، وذلك تقديراً جلهود وت�شحيات  انتهائهم من املرحلة  2021 وحتى 
اآبائهم ودورهم يف املحافظة على �شحة و�شالمة جمتمع دولة الإمارات.

ال�شحي،  القطاع  يف  العاملني  الأمامية  اخلطوط  اأبطال  لأبناء  املنح  تتوفر  و 

وتغطي تكاليف التعليم واأجهزة احلا�شوب املحمولة، وم�شاريف النقل املدر�شي 
من الآن حتى النتهاء من املرحلة الثانوية.

ومكتب  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  املثمر  التعاون  اإط��ار  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذا  تاأتي 
فخر الوطن والذين يوا�شالن العمل على تعزيز التعاون امل�شتقبلي من خالل 
اإطالق واإجناز مبادرات وبرامج نوعية، بالتعاون مع خمتلف اجلهات التعليمية 

يف الدولة.
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  اأ���ش��ر  ت�شتهدف  التي  "حياكم" -  م��ب��ادرة  ت�شهم  و 
الأ�شر يف حتمل  وم�شاعدة  والنف�شي،  الأ�شري  ال�شتقرار  - يف حتقيق  ال�شحية 
يف  لأبنائها  ال��درا���ش��ة  وت��اأم��ني   ،"  -19 كوفيد  " جائحة  ب�شبب  املالية  الأع��ب��اء 
اإيجاباً  ينعك�س  ما  وهو  الثانوية،  املرحلة  النتهاء من  احلكومية حتى  املدار�س 

على العاملني يف اخلطوط الأمامية من خالل الإح�شا�س بالأمان عر توفري 
الدفاع  خط  لأبناء  واملتابعة  الرعاية  وحتقيق  متقدم  مب�شتوى  تعليمية  فر�س 

الأول يف املدر�شة وحتى نهاية املرحلة الثانوية.
ويعمل مكتب فخر الوطن الذي تاأ�ش�س يف يوليو 2020 مبر�شوم من �شاحب 
"حفظه اهلل" ويرتاأ�شه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. على دعم العاملني يف اخلطوط 
ت�شمل  التي  و  الطبية  وغ��ري  الطبية  القطاعات  موظفو  ذل��ك  يف  مبا  الأمامية 
جميع العاملني يف من�شاآت القطاع ال�شحي مثل الأطباء وال�شيادلة واملمر�شني 
و طواقم التنظيف و اخلدمة اإ�شافة اإىل خدمات احلماية والوقاية التي ت�شمل 

فرق اإدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم واملتطوعني.

•• عجمان -وام:

اأجن����زت م��راك��ز اخل��دم��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط بعجمان 
اأعلنت  حيث  احل��ايل،  العام  من  الأول  الن�شف  خالل  معاملة   39414
�شعادة  ملركز  ال�شخ�شي  احل�شور  ع��ر  للمعامالت  اإجن��ازه��ا  ع��ن  ال��دائ��رة 
اللكرتونية  املتعاملني  �شعادة  ومن�شة  قريب  ونظام  املدينة  يف  املتعاملني 
اإدارة  مدير  النعيمي  حممد  م��روان  ال�شيد  واأو�شح  الل��ك��رتوين.  والريد 
ت�شعى  البلدية  بدائرة  العاملة  الكفاءات  كافة  اأن  بالدائرة  اخلدمة  مراكز 
املجتمع  و�شرائح  فئات  لكافة  مثالية  خدمات  لتقدمي  ودوؤوب  دائ��م  ب�شكل 

التحول  تبنت منهج  ال��دائ��رة  اأن  مبيناً  قيا�شي،  وق��ت  املعامالت يف  واإجن��از 
الرقمي يف كافة قطاعاتها وخدماتها وعملت على فتح قنوات متعددة اأمام 
اجلمهور لإجناز املعامالت مما اأ�شهم يف زيادة الإنتاجية والو�شول للمتعامل 
يف اأي وقت ومكان با�شتخدام التطبيقات والأجهزة الذكية املتوفرة بني يدي 
اجلميع. وبني اأن الدائرة تويل اهتماماً لفتاً باخلدمات التي ت�شهد اقباًل 
كبرياً من فئات العاملني وت�شعى لأمتتها على اأكمل وجه،  مو�شحاً اأن املراكز 
ر�شدت �شجاًل لقائمة املعامالت الأكر اجنازاً ت�شمنت  خدمات الت�شجيل 
وخدمات  اللكرتوين  الريد  عر  وال�شتعالم  ال�شتف�شار  وخدمة  املوحد 

قناة احل�شور ال�شخ�شي وخدمة قريب وخدمات املن�شة اللكرتونية.

39414 معاملة اأجنزتها مراكز اخلدمة ببلدية 
•• نيويورك-وام: عجمان خالل الن�شف الأول من العام احلايل

اأعربت دولة الإم��ارات عن تطلعها للعمل خالل فرتة ع�شويتها يف جمل�س 
الأمن مع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة ومنظومة الأمم املتحدة، ل�شمان 

تنفيذ عمليات انتقال �شاملة وقادرة على منع ن�شوب النزاعات جمدداً.
و�شلطت دولة الإمارات ، يف بيانها اأثناء املناق�شة املفتوحة التي عقدها جمل�س 
انتهاء  بعد  املتحدة  الأمم  بها  تقوم  التي  النتقالية  العمليات  ح��ول  الأم��ن 
انتقالية  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  اأهمية  على  ال�شوء  ال�شالم،  حفظ  عمليات 
حفظ  بعثات  م��ن  بعثة  ك��ل  ل�شياق  ا  خ�شي�شً وم�شممة  وواق��ع��ي��ة  وا���ش��ح��ة 
الرتكيز  �شرورة  على  و�شددت  اأن�شطتها.  تقلي�س  على  تعمل  التي  ال�شالم 
بناء  اأجل  املعنية من  النتقالية على تفعيل م�شاركة اجلهات  الفرتة  خالل 

جمتمعات �شامدة وم�شتقرة و�شاملة.

وذكرت اأن النتقال من عمليات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة يعتر 
اإذا مل يتم تنفيذه بال�شكل ال�شحيح، فقد  اأم��راً هاماً و�شروريا، وذلك لأنه 
فاإنه  ولذلك،  ه�شة،  واأمنية  واإن�شانية  �شيا�شية  اأو�شاع  خلق  اإىل  ذلك  ي��وؤدي 
وتعزيز  املدنيني  حلماية  الأول��وي��ة  النتقال  ا�شرتاتيجيات  ُتعطي  اأن  يجب 
قدرة الدول امل�شيفة لبعثات حفظ ال�شالم و�شمان م�شاركة الن�شاء وال�شباب 

ب�شكل فاعل.
واأكدت دولة الإمارات يف بيانها على اأهمية اتباع نهج �شامل يعمل على اإ�شراك 
الأمن  كما حثت جمل�س  وال�شباب..  الن�شاء  ذلك  املحلية، مبا يف  املجتمعات 

على التوا�شل مبا�شرة مع الدول امل�شيفة لتلبية احتياجاتها ب�شكل اأف�شل.
و�شددت الدولة على اأن عمليات ال�شالم يجب اأن ت�شتمر يف العمل جنبا اإىل 
م�شتدامة  حتتية  بنية  ي�شمن  مبا  الُقطرية  املتحدة  الأمم  ف��رق  مع  جنب 
للمجتمعات امل�شيفة وا�شتمرار العمل احلا�شم يف غياب قوات حفظ ال�شالم.

الإمارات: عمليات النتقال ال�شاملة من بعثات الأمم املتحدة �شرورية ل�شتدامة ال�شالم 

• و�سية ال�سيخ زايد هي اأن التنمية والبناء وال�سناعة والتطور مرهون كله باإن�سان هذا الوطن .. و�سيبقى مرتبطًا باالإن�سان .. وعقله .. وحكمته .. وقدراته .. وعزميته .. وجده واجتهاده 
• ما زال زايد يعي�س معنا بحكمته ورحمته وحمبته ل�سعبه .. وما زال زايد يعي�س معنا بخليفة بن زايد .. وحممد بن را�سد .. وحممد بن زايد .. ومن�سور بن زايد .. واإخوانهم حكام االإمارات الكرام
• هذا الوطن يحتاج عماًل ومثابرة .. وعطاء وت�سحية ومناف�سة .. وموا�سلة الليل بالنهار حتى ي�ستمر علم دولة االإمارات العربية املتحدة مرفوعًا خفاقًا يف كافة جماالت التفوق والتطور
• دولة االإمارات تعي�س اليوم اأف�سل فراتها .. وتدخل اخلم�سني اجلديدة يف اأقوى حاالتها .. وتر�سخ اأعلى م�ستوى من احلياة الكرمية ل�سعبها .. وتلتف جميع القلوب بالوالء واملحبة حول قيادتها

اأبطال خط الدفاع الأول ي�شكرون حممد بن زايد لتوجيهاته باإطالق مبادرة حياكم

جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية : 
)ناف�س( ثمرة عمل متوا�شل على

 مدى الأ�شهر املا�شية
•• اأبوظبي -وام:

الإماراتية  ال��ك��وادر  تناف�شية  ع��ام جمل�س  اأم��ني  امل��زروع��ي  �شعادة غنام  اأك��د 
اأن الرنامج احلكومي لدعم القطاع اخلا�س ل�شتيعاب 75 األف مواطن 
الإماراتية  للكوادر  التناف�شية  الكفاءة  رفع  اإىل  يهدف  وال��ذي  "ناف�س" 
ومتكينهم ل�شغل 75 األف وظيفة يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س يف الدولة 
خالل اخلم�س �شنوات القادمة هو ثمرة عمل متوا�شل على مدى الأ�شهر 

املا�شية.
املحلية وعدد  الدوائر  اآراء ومقرتحات  ا�شتق�شاء  اأنه مت  املزروعي  واأو�شح 
جانب  اإىل  اخل��ا���س،  القطاع  يف  ال��ك��رى  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  م��ن  كبري 
الع�شف  العديد من جل�شات  ال�شباب، وعقد  اآراء عدد كبري من  ا�شتطالع 
الذهني مع املخت�شني يف جمال املوارد الب�شرية، لبلورة م�شاريع ومبادرات 

هذا الرنامج الوطني، مبا يرتجم توجهات القيادة الر�شيدة.
وا�شتعر�س اأمني عام جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية - خالل الفعالية 
بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��وط��ن  ق�شر  يف  اخلم�شني  م�شاريع  �شمن  الثانية 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو 
�شوؤون الرئا�شة - مهام جمل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية، م�شرياً اإىل اأنها 
ت�شمل و�شع ا�شرتاتيجية طويلة املدى لتدريب وتاأهيل الكفاءات والكوادر 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ش��ة،  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  الإم��ارات��ي��ة 
تطوير الرامج التوجيهّية لالإماراتيني لرفع ِن�شبة املواطنني يف القطاع 
اخلا�س، وتطوير املُبادرات وامل�شاريع والراِمج اخلا�شة بتدريب وتوظيف 

املواطنني يف القطاع اخلا�س.
املقبل،  اأك��ت��وب��ر  �شهر  يف  م��وح��دة  وطنية  من�شة  اإط���الق  �شيتم  اإن���ه  وق���ال 
اإىل  بالإ�شافة  واملحلية،  الحتادية  املعنية  اجلهات  مع  والربط  بالتن�شيق 
"ناف�س"  اجلهات املعنية، بحيث �شيتمكن الراغبون يف الن�شمام لرنامج 

عر هذه البوابة وال�شتفادة من مزاياه.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية- وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأط���ل���ق���ت 
ال����ف����ج����رية مم���ث���ل���ة ب������������اإدارة امل������رور 
الرابعة  الف�شلية  احلملة  والدوريات 
"�شالمة  �شع�ار  حت��ت  اجل���اري  للعام 
وذلك  اجلميع"  م�شوؤولية  ال��ط��الب 
�شمن اإطار احلمالت املحلية للخطة 
والدوريات  امل���رور  لإدارة  الت�شغيلية 
وامل���ب���ادرة اخل��ا���ش��ة ب��رت���ش��ي��خ مبادئ 
برامج  خ��الل  م��ن  امل��روري��ة  الثقافة 
التوعية املرورية والتي تاأتي جت�شيداً 
الداخلية  وزارة  لإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
و�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق 

اأكر اأمناً.
ال�شلوك  تنمية  اإىل  احل��م��ل��ة  ت��ه��دف 
امل���دار����س من  ل���دى طلبة  الي��ج��اب��ي 
والتعرف  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
على اأهم القواعد املرورية التي تقيهم 
خماطر الطريق كالعبور الآم��ن من 
الأماكن املخ�ش�شة لعبور امل�شاة واآداب 
اجللو�س يف املقاعد اخللفية للمركبة 
املدر�شية  واإر�شادات �شعود احلافالت 
بالإ�شارات  املعرفة  الأطفال  واإك�شاب 
امل����روري����ة وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��د بها 

حفاظاً على �شالمتهم.
عبداهلل  حممد  �شالح  العقيد  واأك���د 

امل������رور  اإدارة  م����دي����ر  ال���ظ���ن���ح���اين 
ال�شالمة  حتقيق  اأهمية  وال��دوري��ات 
امل��دار���س م��ن خالل  امل��روري��ة لطلبة 
تكاتف اجلهود املبذولة لتوفري اأعلى 
وال�����ش��الم��ة لطلبة  الأم�����ن  م��ع��اي��ري 
القطاعات  كافة  دور  املدار�س وتعزيز 
ب�شالمة  املعنية  واخلا�شة  احلكومية 
الطلبة. واأو�شح الظنحاين اأن الهدف 
تر�شيخ  ه���و  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رن���ام���ج  م���ن 
الوعي املروري لدى م�شريف و�شائقي 
ال�شلوك  وتنمية  املدر�شية  احلافالت 
يف الوقاية من حوادث احلافالت عند 
الطرق واملدار�س واملنازل مع اللتزام 
من  للوقاية  الحرتازية  بالإجراءات 

فريو�س كورونا "كوفيد19-".

•• ال�صارقة - وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
2021م  ل�شنة   33 رقم  الأم��ريي  املر�شوم  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

ب�شاأن ت�شكيل جمل�س ال�شارقة لالإعالم.
ون�س املر�شوم على اأن ُي�شّكل جمل�س ال�شارقة لالإعالم برئا�شة �شمو ال�شيخ 

�شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي، نائب احلاكم، وع�شوية كل من:
 1. �شعادة الدكتور خالد عمر املدفع، رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم هيئة 

منطقة حرة.
ال�����ش��ارق��ة لالإذاعة  ع����ام ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  خ���ل���ف،  ح�����ش��ن  حم��م��د  ���ش��ع��ادة   .2

والتلفزيون.
امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حلكومة  م��دي��ر ع���ام  ع����الي،  �شعيد  ط����ارق  ���ش��ع��ادة   .3

ال�شارقة.
العوبد، مدير هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون. عبداهلل  را�شد  �شعادة   .4

"هيئة  لالإعالم  ال�شارقة  مدينة  مدير  احلمادي،  اأحمد  �شهاب  �شعادة   .5
منطقة حرة".

علياء حممد بو غامن ال�شويدي، مدير املكتب الإعالمي حلكومة  �شعادة   .6
ال�شارقة.

وبح�شب املر�شوم تكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات يجوز متديدها 
ت�شريف  يف  املجل�س  وي�شتمر  له  اجتماع  اأول  من  تبداأ  مماثلة،  مدد  اأو  ملدة 
اإعادة  ويجوز  جديد،  جمل�س  تعيني  يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  ل��دى  اأعماله 

تعيني من انتهت مدة ع�شويتهم.
وُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كلٌّ فيما 

يخ�شه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن ت�شكيل جمل�س ال�شارقة لالإعالم

•• اأبوظبي-وام: 

اأم��ام وفد من حماكم دبي  اأبوظبي  ا�شتعر�شت دائ��رة الق�شاء يف 
الدعاوى مبحاكم  اإدارة  املرئي يف  الت�شال  ا�شتخدام نظم  اآليات 
اأبوظبي ابتداًء من مرحلة القيد وحتى التنفيذ. جاء ذلك خالل 
اجتماع افرتا�شي مع وفد من حماكم دبي يف اإطار تعزيز التعاون 
ي�شاهم يف  الدولة مبا  اخل��رات بني خمتلف اجلهات يف  وتبادل 
املعتمدة.  امل��م��ار���ش��ات  اأرق���ى  وف��ق  احلكومي  الأداء  م�شتوى  رف��ع 
وقالت الدائرة انها تعمل وفق خطة ممنهجة بالتوافق مع روؤية 
الذكية،  احلكومية  اخل��دم��ات  نحو  التحول  يف  اأبوظبي  حكومة 

وذلك ا�شتجابًة لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، 
الرئا�شة، رئي�س دائرة  �شوؤون  ال��وزراء، وزير  نائب رئي�س جمل�س 
تقدمها  التي  والعدلية  الق�شائية  اخل��دم��ات  بتحويل  الق�شاء، 

الدائرة اإىل خدمات اإلكرتونية عن بعد.
واأ�شافت؛ اأنها ا�شتطاعت من خالل بنيتها التحتية اللكرتونية 
التي تعتر الأكر تطوراً اإقليمياً؛ اأن ت�شرع خطواتها التطويرية 
نحو خدمات ق�شائية وعدلية تتوافق مع اأف�شل املعايري العاملية، 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة  التناف�شية  امل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  وت�����ش��اه��م 
اجناز  ن�شبة  ورف��ع  التقا�شي،  عملية  وت�شريع  ت�شهيل  خالل  من 
الق�شايا، اإ�شافة اإىل تخفيف العبء عن املتقا�شني واملح�شرين، 

وتوفري الوقت واجلد والتقليل من نفقات التقا�شي.
وت�شن العر�س الذي قدمته دائرة الق�شاء خالل الجتماع �شرحاً 
حول كيفية قيد الدعاوى با�شتخدام املوقع اللكرتوين للدائرة 
اأو م��ن خ��الل م��راك��ز اخل��دم��ة اخل��ارج��ي��ة. كما مت اإل��ق��اء ال�شوء 
على اأهم النظم الذكية التي اعتمدتها الدائرة يف اإدارة الدعوى 
املرئي.  الت�شال  اأنظمة  الأط��راف عر  واآلية ح�شور  الكرتونياً، 
الدعاوى  اإدارة  يف  ال��دع��وى  حُم�شر  عمل  تو�شيح  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اثبات  ذلك  يف  مبا  املحكمة،  اإىل  الدعوى  اإحالة  حتى  الكرتونياً 
نظام  با�شتخدام  املرئي  الت�شال  عر  ال��دع��وى  اأط���راف  ح�شور 

ا�شعار اجلل�شات واأي�شا نظام الت�شال املرئي "الوبك�س".

•• دبي-وام:

متكن قطاع التفتي�س اجلمركي يف جمارك دبي من اإحباط حماولة تهريب 
الدولة عر منفذ  اأرا�شي  "ال�شقر احلر" اإىل  نوع  64 طائراً حياً من  عدد 
حتا احلدودي يف خمالفة لقانون تنظيم ومراقبة الإجتار الدويل باحليوانات 
وال��ن��ب��ات��ات امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س وق��ان��ون احل��ج��ر البيطري امل��ع��م��ول بهما يف 

الدولة.
اأو  ر�شمية  اأي��ة م�شتندات  املذكورة مل حتمل  ال�شحنة  اأن  دبي  واأك��دت جمارك 
 2002 ل�شنة   11 رق��م  الحت���ادي  للقانون  ا�شتناداً  وذل��ك  �شحية  �شهادات 
واخلا�س باتفاقية تنظيم التجارة الدولية لالأنواع احليوانية والنباتية املهددة 

بالنقرا�س "ال�شايت�س" التي ان�شمت اإليها دولة الإمارات العام 1990.

مبركز  العمل  م��ن��اوب��ة  خ��الل  مفت�س  ا�شتباه  اإىل  ال��واق��ع��ة  تفا�شيل  وت��ع��ود 
جمارك حتا يف �شاحنة خ�شروات فقام بتفتي�شها تفتي�شاً دقيقاً بعد اأن لحظ 
ال�شقور احلية من نوع  ع��دداً من  ال�شاحنة ليجد  �شائق  القلق على  عالمات 
اأ�شفل اخل�شروات وبعد  ال�شاحنة  اإخفاوؤها يف مقدمة  مت   " احلر  ال�شقر   "
التابع  البيطري"  "احلجر  ق�شم  اإىل  ال�شقور  ت�شليم  مت  ال�شبطية  حترير 
لوزارة التغري املناخي والبيئة مبركز حتا احلدودي ليتم التعامل معها وفقا 

لالتفاقيات واملعاهدات الدولية بخ�شو�شها.
وتوا�شل جمارك دبي جهودها امل�شتمرة يف �شبط احليوانات والنباتات املهددة 
مع  م�شتندات مرفقة  اأو  �شهادات  وج��ود  على  التدقيق  يتم  بالنقرا�س حيث 
تتم  امل�شتندات  تلك  وج��ود  عدم  حال  ويف  املنافذ  عر  تدخل  التي  احليوانات 
م�شادرة امل�شبوطات ويتم التعامل بتحويلها اإىل وزارة التغري املناخي والبيئة 

للتعامل معها.
وتعمل الدائرة على رفع م�شتوى كفاءة املفت�شني واخ�شاعهم لرامج التاأهيل 
والتدريب على كافة اأ�شاليب التهريب بالإ�شافة اإىل تعميم قوائم احليوانات 
املهددة بالنقرا�س للتعرف عليها وال�شتفادة منها يف عمليات ال�شبط حيث 
مت ت�شجيل عدد 44 �شبطية متنوعة خالل الن�شف الأول من العام اجلاري 

يف مركز حتا.
حتا  جمارك  مركز  اأن  اجلمركي  حتا  مركز  اأول  مدير  كاجور  حمد  واأو���ش��ح 
بلغ عدد  بالب�شائع حيث  �شاحنة حمملة   150 مع نحو عدد  يومياً  يتعامل 
الن�شف  �شاحنة خالل   892 و  األفا   23 املركز  معها  تعامل  التي  ال�شاحنات 
اأع��ل��ى درجات  ال��ع��دد يتطلب  اأن ه��ذا  اإىل  ال��ع��ام اجل���اري ..م�����ش��رياً  الأول م��ن 

اليقظة من املفت�شني ل�شبط املهربني واملخالفني.

وقال اإن املنفذ يعك�س الوجهة احل�شارية ملدينة دبي يف عمليات خدمة العمالء 
و�شعادتهم من حيث رفع الكفاءة الأمنية وحتقيق مبداأ الأمن وال�شالمة يف 
املركز �شمن روؤية حكومة دبي لالرتقاء بتقدمي جميع اخلدمات للم�شافرين 
وتطويرها مبا ي�شهل اإجراءات الدخول واخلروج من واإىل دولة الإمارات وما 
ميثله املنفذ من اإحكام الرقابة للحفاظ على اأمن وا�شتقرار املجتمع و�شون 
مقدراته بالت�شدي ملحاولت التهريب خا�شة املواد املحظورة وال�شارة واملمنوع 
تداولها والتي متثل خطرا يهدد ال�شحة العامة ..مثمناً اجلهود املبذولة من 
املوؤ�ش�شي  الولء  التفتي�س وموظفي جمارك حتا ومتتعهم بروح  قبل �شباط 
املهربني  لدى  املتنوعة  التهريب  واأ�شاليب  للحيل  ويقظتهم  الأمني  واحل�س 
ملا تقدمه لهم وحدات  اإ�شافة  والتفتي�س  الفح�س  اأجهزة  باأحدث  وتزويدهم 

الدعم وال�شيطرة يف مقر الدائرة.

•• دبي-وام:

املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت   
الك�شفي العربي ال�شتثنائي عن بعد 
المارات  ك�شافة  جمعية  مب�شاركة 
عبد  �شامل  الدكتور  �شعادة  برئا�شة 
جمل�س  رئي�س  ال��درم��ك��ي  ال��رح��م��ن 
الك�شفية  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����ش��و  الدارة 
ال��ع��رب��ي��ة وع�����ش��وي��ة ك��ل م��ن اللواء 
ع��ب��د ال���رح���م���ن رف���ي���ع وال����ش���ات���ذة 
ال�شام�شي  عبيد  نا�شر  وال��دك��ات��رة 
امل�شرخ وخليل رحمة علي  وعبداهلل 
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جمعية ك�شفية و114 م�شاركا .
ومت الت�شويت على اأن يتوىل رئي�س 
ونائبه  ال��ع��رب��ي��ة  الك�شفية  اللجنة 
ادارة  هيئة  اللجنة  اع�شاء  وبع�س 
املوؤمتر  افتتح  ذلك  وعقب  املوؤمتر، 
الطريجي  الدكتور عبد اهلل  �شعادة 
العربية  الك�شفية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الكويتي  الم�����ة  جم��ل�����س  ع�����ش��و   -
ال��ذى عر  للموؤمتر  رئي�شا  ب�شفته 
مل�شاركة  امتنانه  ع��ن  كلمته  خ��الل 
ع�شر  الت�شعة  الك�شفية  اجلمعيات 

الع�شاء ميثلهم 114 ع�شوا وهو 
ما يعك�س حر�س اجلمعيات العربية 
الد�شتورية  التعديالت  اق��رار  على 
وال��الئ��ح��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��واف��ق م���ع ما 

يحدث على ال�شاحة العاملية.
ال�������ش���ي���د عمرو  ع����ر  م����ن ج���ان���ب���ه 
للمنظمة  ال���ع���ام  الأم������ني  ح���م���دي 
الإقليمي  واملدير  العربية  الك�شفية 

ب��اق��ام��ة ه���ذا العر�س  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 
اأعلى  ال��دمي��ق��راط��ي وال����ذي مي��ث��ل 
�شلطة للحركة الك�شفية يف القليم 
تلك  ل��ت��ك��ون  تطلعه  وع���ن  ال��ع��رب��ي 
عليها  �شي�شادق  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت 
ان��ط��الق��ة جديدة  امل���وؤمت���ر مب��ث��اب��ة 
ن����ح����و حت���ق���ي���ق اه����������داف احل����رك����ة 
القليمي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الك�شفية 

والعاملي.
الهنداوي  اح��م��د  ال�شيد  اأ���ش��اد  كما 
العاملية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ل��ل��ح��رك��ة ال��ك�����ش��ف��ي��ة، ب���ال���دور الذي 
الفرتات  يف  العربي  القليم  قدمه 
والنجاح  ب��ال��دع��م  م�شيدا  الخ���رية 
املتميز الذي قدمته جمعية ك�شافة 
ادارة  فريق  ا�شت�شافة  يف  الم���ارات 

العاملي  ال��ك�����ش��ف��ي  ال�����ش��ب��اب  م��ن��ت��دى 
الك�شفي  وامل����وؤمت����ر  ع�����ش��ر  ال����راب����ع 
ال��ث��اين والرب���ع���ون والذي  ال��ع��امل��ي 
بثت فعالياته من امارة دبي، م�شريا 
اىل ان هذا احل��دث عر عن مكانة 
وق����درة الق��ل��ي��م ال��ع��رب��ي ع��ل��ى دعم 

وا�شت�شافة الفعاليات العاملية.
اأندي  اأن���درو  اإدوارد  ال�شيد  واأو���ش��ح 

 .. العاملية  الك�شفية  اللجنة  رئي�س 
ان ل��ق��اءه ال��ي��وم يف امل��وؤمت��ر العربي 
ال�شتثنائي يعد هو اللقاء الول له 
منذ انتخابه رئي�شاً للجنة الك�شفية 
املوؤمتر  يف  ا�شبوعني  قبل  العاملية 
الك�شفي العاملي م�شيدا بالدور الذي 
املنتدى  دع����م  يف  الم�������ارات  ل��ع��ب��ت��ه 
وامل����وؤمت����ر ال��ك�����ش��ف��ي ال���ع���امل���ي وعن 

تطلعه للعمل مع القليم يف الثالث 
م�شتقبل  ل��ر���ش��م  ال��ق��ادم��ة  ���ش��ن��وات 
م�شريا  الك�شفية  ل��ل��ح��رك��ة  اف�����ش��ل 
من  العربي  القليم  ميلكه  م��ا  اىل 
م��ق��وم��ات جت��ل��ه ق����ادرا ع��ل��ى تقدمي 

الكثري للحركة عامليا.
الت�شويت  عملية  امل��وؤمت��ر  وتخللت 
من  بكل  املقرتحة  التعديالت  على 

: - د�شتور الإقليم الك�شفي العربي.
- د�شتور املنظمة الك�شفية العربية.

للمنظمة  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���الئ���ح���ة   -
عملية  �شهدت  و  العربية.  الك�شفية 
ال��ت�����ش��وي��ت م��ن��اق�����ش��ة ب���ني روؤ����ش���اء 
الوفود حول بع�س التعديالت قبل 
التعديالت  �شملت  وق��د   .. اق��راره��ا 
بع�س  وال���الئ���ح���ي���ة  ال���د����ش���ت���وري���ة 
حتقيق  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت 
الك�شفي  ال���د����ش���ت���ور  م���ع  امل����واءم����ة 
التي  ال���ق�������ش���اي���ا  واأب����������رز  ال����ع����امل����ي 
العاملي  الك�شفي  امل��وؤمت��ر  ت�شمنها 
ال��ث��اين والرب���ع���ون، وم��ن ب��ني تلك 
التعديالت بع�س القواعد املرتبطة 
واآليات  ال��ع��رب��ي  الك�شفي  ب��امل��وؤمت��ر 
ال���دع���وة ل���ه وك���ذل���ك اع�����ادة تنقيح 
بت�شكيل  العالقة  ذات  امل���واد  بع�س 
واختيار  العربية  الك�شفية  اللجنة 
للمنظمة  ال��ع��ام  الم���ني  و���ش��ل��ط��ات 
الك�شفية العربية، وغريها من املواد 
التي ت�شمن تعزيز مبادئ احلوكمة 
وغريها  ال�شباب  ومتكني  الر�شيدة 
ال�شرتاتيجية  الأول������وي������ات  م����ن 

للحركة الك�شفية عامليا.

دائرة ق�شاء اأبوظبي ت�شتعر�س اأمام وفد من حماكم دبي اآليات ا�شتخدام نظم الت�شال املرئي باملحاكم

جمارك دبي ت�شبط 64 طائرا من نوع ال�شقر احلر خمباأة يف �شاحنة خ�شراوات

بهدف تنمية وتطوير مهارات املوظفني

غرفة عجمان تنظم دورة كتابة التقارير 
واملرا�شالت الحرتافية ملوظفيها

•• عجمان -الفجر: 

الوظيفي،  دوره����م  وت��ر���ش��ي��خ  امل��وظ��ف��ني  م���ه���ارات  وت��ط��وي��ر  تنمية  ب��ه��دف 
واملرا�شالت  التقارير  كتابة  "دورة  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 

والأق�شام.  الإدارات  خمتلف  من  الغرفة  الحرتافية" ملوظفي 
و�شلطت الدورة التي �شارك فيها 15 موظفاً، ال�شوء على تنمية مهارات 
املوظفني يف جمال الكتابة الإدارية، �شعياً نحو متكينهم من اعداد التقارير 
بال�شكل  و�شياغتها  الجتماعات  حما�شر  واإع���داد  وامل��ذك��رات  والر�شائل 
الأمثل، اإىل جانب �شبل التعامل مع امل�شطلحات الفنية وحتديد الأخطاء 

ال�شائعة وعر�شها ب�شورة �شليمة مبا يخدم العملية الإدارية يف املوؤ�ش�شة. 

كما تهدف الدورة اإىل تزويد املوظفني مبهارات �شياغة البيانات واملعلومات 
نقاط  املت�شمنة  ال��دوري��ة  ال�شنوية  التقارير  و�شع  و�شبل  تقرير.   ب�شكل 

اخللل والتحديات وو�شع املقرتحات حللها. 
"كريتيكال  �شركة  من  ذي��ب،  اأحمد  امل��درب  قدمها  التي  ال���دورة  وتناولت 
الت�شالت  طبيعة  �شملت:  حم���اور  ع��دة  ل��ل��دورة،  املنفذة  اإينوفي�شن" 
الإدارية ومفهومها واأنواع الت�شالت الإدارية واأهميتها يف العمل الإداري، 
ومفهوم  الفعالة  الكتابة  ومعوقات  و�شماتها  الإداري���ة  الكتابة  جانب  اإىل 
وتعريف ووظيفة التقرير الإداري بالإ�شافة اإىل تعريف املذكرات واأنواعها 

واأجزاءها.  
واأكدت خولة خلفان، املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة يف الغرفة، 

املوظفني  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعزيز  على  عجمان  غ��رف��ة  ح��ر���س 
وتطوير خراتهم وكفاءتهم يف خمتلف املجالت، من خالل اإعداد برامج 
اخلرات  بجميع  تزويدهم  اإىل  تهدف  العام  مدار  على  متكاملة  تدريبية 

واملهارات الالزمة لتطوير منظومة العمل وتر�شيخ مفهوم البتكار. 
يف  الحرتافية" �شت�شهم  واملرا�شالت  التقارير  كتابة  "دورة  اأن  واأو�شحت 
التقارير والر�شائل  امل�شاركني لإعداد  الكتابة الإدارية لدى  �شقل مهارات 
واملذكرات واإعداد حما�شر الجتماعات و�شياغتها وعر�شها ب�شورة �شليمة 

مبا يخدم تطوير العملية الإدارية يف الغرفة. 
مناق�شة  جانب  اإىل  ومناق�شتها،  لتقارير  من��اذج  عر�س  ال���دورة  و�شهدت 

التطبيق العملي لإعداد التقارير واملرا�شالت مع املوظفني.

•• الفجرية-وام:

الفجرية  جمعية  وم�����ش��اري��ع  ب��رام��ج  م��ن  امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ 
حيث  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  م�شتفيدين   495.207 اخل��ريي��ة 
الطلبة  وم�شاعدة  واملحتاجة  الفقرية  الأ���ش��ر  ال��رام��ج  �شملت 
وحفظ النعمة والأ�شر املنتجة واأ�شحاب الهمم وم�شاعدة املر�شى 

والأيتام والغارمني وغريها من م�شاريع اخلري.

اىل ذلك ا�شتعر�شت اللجنة التنفيذية جلمعية الفجرية اخلريية 
فى اجتماعها الدوري ما حققته اجلمعية من اإجنازات ومبادرات 

من بداية �شهر ينايرعام 2021 حتى اأغ�شط�س 2021.
اجلمعية  ت�شهده  ما  اأن  اجلمعية،  مدير  املر�شودي  يو�شف  وقال 
ياأتي  من تطور م�شتمر ومنو يف م�شاريعها وبراجمها اخلريية 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اخلري،  جهوداأ�شحاب  بت�شافر 

التي ت�شارك اجلمعية وتدعم براجمها وم�شاريعها .

وا�شار اىل اأن جمعية الفجرية اخلريية ملتزمة بكافة الإجراءات 
ال��ت��ي وج��ه��ت بها احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة مل��واج��ه��ة خم��اط��ر انت�شار 
لذلك  التجمعات،  من  الإم��ك��ان  بقدر  بالتقليل  كورونا  فريو�س 
مت و�شع خطط بديلة ل�شتيعاب اآلف امل�شتفيدين، منها ت�شليم 
امل�شاعدات املالية لالأ�شر امل�شتحقة عن طريق البنك، كما ميكن 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ر  طلباتهم  ت��ق��دمي  امل�����ش��اع��دة  ل��ط��ال��ب��ي 

للجمعية.

من  ال�شتثنائي  العربي  الك�شفي  املوؤمتر  يف  م�شاركا  و114  ك�شفية  جمعية   19

�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ي�شدر قرارا ب�شاأن الرتقية اإىل 
درجة مدير دائرة وتعيني مدير لهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون

•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم 29 ل�شنة 2021م 

ب�شاأن الرتقية اإىل درجة مدير دائرة.
مدير  درج��ة  اإىل  العوبد  عبداهلل  را�شد  �شعادة  يرقى  اأن  على  ال��ق��رار  ون�س 
دائرة على نظام الوظائف اخلا�شة يف حكومة ال�شارقة، ويعني مديراً لهيئة 

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون.
وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كلٌّ فيما 

يخ�شه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل عهد ال�شارقة ي�شدر قرارا ب�شاأن الرتقية اإىل درجة 
مدير دائرة وتعيني مدير للمكتب الإعالمي حلكومة الإمارة

•• ال�صارقة -وام:

ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س 

رقم 30 ل�شنة 2021م ب�شاأن الرتقية اإىل درجة مدير دائرة.
ون�س القرار على اأن ترقى �شعادة علياء حممد بوغامن ال�شويدي 
حكومة  يف  اخلا�شة  الوظائف  نظام  على  دائ��رة  مدير  درج��ة  اإىل 

ال�شارقة، وتعني مديرا للمكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة.
وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه 

كلٌّ فيما يخ�شه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

اأ�شهر  8 فى  اخلريية  الفجرية  برامج  من  م�شتفيدين   495.207

�شرطة الفجرية تطلق حملة 
�شالمة الطالب م�شوؤولية اجلميع
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ نهيان بن مبارك  اأكد معايل 
والتعاي�س،  الت�شامح  وزير  نهيان  اآل 
اأن اإطالق وزارة الت�شامح والتعاي�س 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
اأبوظبي  التعليم واملعرفة يف  ودائ��رة 
حتت  "اإ�شراقات"  العاملي  املهرجان 
 20 ي��وم  معرفة"  "الت�شامح  �شعار 
اأيام   3 وي�شتمر  اجل����اري  �شبتمر 
ا�شرتاتيجية  يف  جديدة  نقلة  ميثل 
مل��ا ي�شمه م��ن علماء  ال����وزارة ن��ظ��را 
وخراء ومفكرين من قارات العامل 
طالب  من  ي�شت�شيفه  وم��ا  اخلم�س 
واأول��ي��اء اأم���ور وم��در���ش��ني واإداري����ني 
عدد  م��ن  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
كبري من الدول و و�شفه باأنه حالة 
فريدة لالحتفاء بالت�شامح وفق نهج 
معريف وا�شح و اإثراء حقيقي لثقافة 
وقبول  الإن�شانية  والأخ��وة  الت�شامح 

الآخر.
م��ت��اب��ع��ة معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
"اإ�شراقات"  م���ه���رج���ان  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
املحليني  و�شيوفه  اأن�شطته،  واأه���م 
ت�شل  اأن  باأهمية  وج��ه  و  وال��ع��امل��ني 
اأك����ر عدد  اإىل  امل���ه���رج���ان  اأن�����ش��ط��ة 
ممكن من طالب املدار�س احلكومية 
واخل��ا���ش��ة وط���الب اجل��ام��ع��ات، واأل 
املدر�شني  م�����ش��ارك��ة  امل���ب���ادرة  ت��غ��ف��ل 
املدار�س،  خم��ت��ل��ف  م��ن  والإداري�������ني 
خمتلف  م�����ن  الأم������������ور  واأول��������ي��������اء 
الت�شامح  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  اجل��ن�����ش��ي��ات، 
ر���ش��ال��ة الإم����ارات اإىل اجل��م��ي��ع، واأن 

الكل �شركاء يف هذه الر�شالة.
"اإ�شراقات"  اأن  على  معاليه  �شدد  و 
لالنطالق  م��ه��م��ة  م��ن�����ش��ة  مي���ث���ل 
تطورت  التي  الإم��ارات��ي��ة  بالتجربة 
لتعزيز  ������ش�����ن�����وات  ث�������الث  خ�������الل 
املدار�س  يف  ب��ال��ت�����ش��ام��ح  والح��ت��ف��اء 
العاملية  اإىل  واخل��ا���ش��ة،  احلكومية 
ال�شتفادة  مي��ك��ن  رائ�����دة  ك��ت��ج��رب��ة 
منها والقيا�س عليها يف خمتلف دول 

العامل.
و اأ�شاف معاليه اإن اإطالق اإ�شراقات 
ميثل خطوة جديدة �شمن اهتمامات 
ال�������وزارة ب��الح��ت��ف��اء ب��ال��ت�����ش��ام��ح يف 
املدار�س احلكومية واخلا�شة بالدولة 
واجلامعات من املحلية اإىل العاملية، 
وثقافة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ا 
امل�شتوى  على  والتعاي�س  الت�شامح 
ال�������دويل، م���ن خ����الل ال���ع���دي���د من 
التي  املبتكرة  والفعاليات  الأن�شطة 
ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا م��ن خ���الل مبدعني 
جميعها  حتمل  واإم��ارات��ي��ني  ع��امل��ني 
اأبنائنا  اإىل  الت�شامح  وثقافة  ر�شائل 
واجلامعات  امل����دار�����س  ط����الب  م���ن 
داخ���ل الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا وكذلك 
اإىل اأولياء الأمور والرتبويني، عر 
ن�شاطا   30 تت�شمن  ج��دي��دة  روؤي���ة 
قيم  ت�شتلهم  وم��ن��وع��ا  وف��ك��ري��ا  فنيا 
قيمنا  جانب  اإىل  العاملية  الت�شامح 
الإم���ارات���ي���ة الأ���ش��ي��ل��ة ال��ت��ي ننطلق 
يعر  ح���دود  ب��ال  ت�شامح  اإىل  منها 
احلدود وامل�شافات واللغات والثقافات 

والأديان لي�شمل اجلميع.
الرتبية  وزارة  دور  م��ع��ال��ي��ه  وث��م��ن 
والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة يف 
اأبوظبي وخمتلف املوؤ�ش�شات امل�شاركة 
واملبدعني  الكتاب  وكافة   ، باملبادرة 

فعاليات  يف  ي���������ش����ارك����ون  ال�����ذي�����ن 
الت�شامح  وزارة  اأن  موؤكدا   .. املبادرة 
للجميع  وزارة  ه����ي  وال���ت���ع���اي�������س 
وم��ن اأج���ل اجل��م��ي��ع، وه��دف��ه��ا دائما 
قيمه،  ون�شر  الت�شامح  ثقافة  تعزيز 
امل��ه��م��ة مرتبط  ه����ذه  وجن��اح��ه��ا يف 
بنجاحها يف الو�شول جلميع الفئات، 
موؤكدا اأهمية وجود اأ�شاليب مبتكرة 
الأطفال  اإىل  القيم  بهذه  للو�شول 
جاذبية،  اأك���ر  ت��ك��ون  لكي  والطلبة 
وتنعك�س  دائما  وجدانهم  يف  ولتظل 

على �شلوكهم يف املجتمع.
ال������وزارة على  اه��ت��م��ام  اأن  اأو����ش���ح  و 
اأع��وام بالحتفاء بالت�شامح   3 مدى 
يف م��دار���س ال��دول��ة، رك��ز على اإثراء 
طلبة  جمع  بني  والتفاهم  التفاعل 
امل������دار�������س احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة 
خمتلف  م��ن  املدر�شني  فئة  وك��ذل��ك 
الأمور  واأولياء  واخللفيات  املدار�س 
ال���ت���ي تعزز  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي وق���ب���ول الآخ�����ر، 
القيم  وت�شكيل  الأخالقي  والتطور 
اأهمية  ل��ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  الأ���ش��ي��ل��ة، 
ب���ال���غ���ة يف ح���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ودع����م 
الت�شامح  اأن  اإذ  ومتا�شكه،  تالحمه 
التم�شك  م����ن  امل����زي����د  اإىل  ي�������وؤدي 
بهوية وثقافة الفرد وبالتايل تعزيز 

وب���ن���اء جمتمع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة 
املهرجان  هذا  واأن  وم�شامل،  مزدهر 
وجناحاتها  بالتجربة  ان��ط��الق  ه��و 
خالل  م����ن  ال����ع����امل  اإىل  ال�����ش��اب��ق��ة 
م�����ش��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري م���ن اخل����راء 
امل���ج���ال، وكذلك  ه���ذا  ال��ع��امل��ي��ني يف 
م�����ش��ارك��ة ط���الب واأول���ي���اء اأم����ور من 
خمتلف دول العامل يف اأيام املهرجان 

الثالثة.
هذه  توثيق  باأهمية  معاليه  وج��ه  و 
وم����ا يقدمه  وال����رام����ج  الأن�����ش��ط��ة 
����ش���ي���وف امل���ه���رج���ان م����ن اإب����داع����ات 
للمحتوى  مهمة  اإ�شافة  تكون  لكي 
مبثابة  ذل���ك  لأن  للت�شامح  امل��ع��ريف 
الآن  ل���ل���ت�������ش���ام���ح  م����ه����م  ر�����ش����ي����د 
وم�شتقبال، اإ�شافة اإىل الرتكيز على 
الأجيال  وج��دان  يف  الت�شامح  غر�س 
الوحيدة  ال�شمانة  لأن��ه  اجل��دي��دة، 
والتعاي�س  الت�شامح  ق��ي��م  ل��و���ش��ول 
والأخ�����وة الإن�����ش��ان��ي��ة وق��ب��ول الآخر 
امل�شتقبل  اإىل  الخ��ت��الف،  واح���رتام 
موؤكدا اأن تعزيز التعاون مع اجلميع 
اأو  جلن�شية  والتع�شب  العنف  ونبذ 
ثقافة اأو دين من اأهم اأولويات وزارة 

الت�شامح و التعاي�س.
على  ي�شتمل  امل��ه��رج��ان  اأن  اأو���ش��ح  و 
ومعرفية  علمية  وب���رام���ج  اأن�����ش��ط��ة 

اإعدادها  مت  عمل  وور���س  وترفيهية 
ب��دق��ة وع��ن��اي��ة م��ن ج��ان��ب اخل���راء 
الت�شامح  واملتخ�ش�شني لتطرح قيم 
الو�شول  ي�شتطيع  ج��دي��د  باأ�شلوب 
اإىل اجلميع باأ�شلوب مبتكرة ليحفز 
ال�شخ�شية املت�شاحمة، موؤكدا اأهمية 
الأن�شطة  يف  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
التي  والتكنولوجيا  الفنون  لت�شمل 
ق��درات الطالب وتنمي فيهم  حتفز 
الخ���ت���الف  وق����ب����ول  ال���ف���ري���ق  روح 
وتعزيز التعاون فيما بينهم لتقدمي 
الت�شامح  ت���ع���زز  واأف����ك����ار  م�����ش��اري��ع 

والتعاي�س.
واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
التعاي�س  قيم  بتعزيز  اله��ت��م��ام  اأن 
واح����رتام الآخ���ر وق��ب��ول الختالف 
وال��ت�����ش��ام��ح ل����دى ط����الب امل���دار����س 
اأب��رز مهام  وال�شباب يعد واح��دا من 
م�شتمرة  جهودا  تبذل  التي  ال��وزارة 
يف هذا الجتاه بالتعاون مع ال�شركاء 
الحتادية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على 
وامل��ح��ل��ي��ة واخل���ا����ش���ة، م��و���ش��ح��ا اأن 
الت�شامح  وزارت��������ي  ب����ني  ال����ت����ع����اون 
لالحتفاء  وال���ت���ع���ل���ي���م  وال����رتب����ي����ة 
اجلديدة  الأج��ي��ال  ل��دى  بالت�شامح 
بناء �شخ�شية  للغاية يف  اأم��ر حيوي 
الت�شامح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ط���الب 

وق��ب��ول الأخ���ر واح����رتام الختالف 
يف جم��ت��م��ع م��ت��الح��م، وت��ع��زي��ز قيم 

امل�شوؤولية املجتمعية.
امل�شتهدفة من  اجل��ه��ات  اأه���م  ع��ن  و 
اأو�شح   .. املهرجان  ه��ذا  يف  امل�شاركة 
املدر�شني،  على  ي��رك��ز  امل��ه��رج��ان  اأن 
وال�������ط�������الب، واأول��������ي��������اء الأم�����������ور، 
والإداري�����ني ال��ذي��ن مت دع��وت��ه��م من 
داخ����ل و خ����ارج ال���دول���ة، م��ن ق���ارات 
ج��ان��ب طلبة  اإىل  اخل��م�����س،  ال��ع��امل 
املدار�س واجلامعات.. غري اأن الباب 
النقا�شية  احللقات  حل�شور  مفتوح 
وال���ل���ق���اءات ال��ف��ك��ري��ة والإب���داع���ي���ة 
والأن�����ش��ط��ة وور�����س ال��ت��دري��ب وقال 
اإن برنامج املهرجان ي�شتهدف اأي�شا 
احلكومية  امل����دار�����س  يف  امل���در����ش���ني 
واخلا�شة للحلقات الثالث، واأولياء 
الأمور وجمال�س الأباء من املدار�س 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 
احلكومية  اجل�����ام�����ع�����ات  وط����ل����ب����ة 
وخارجها،  ال���دول���ة  م���ن  واخل��ا���ش��ة 
امل��دار���س من  م��ن  وجمموعة كبرية 
اأفريقيا،  اآ���ش��ي��ا،  م��ن  ال��دول��ة  خ���ارج 

اأوروبا، �شرق اآ�شيا، اأمريكا، كندا.
املهرجان  ا�شم  اأن  اإىل  معاليه  ونبه 
روؤي����ة  م���ن  ن��اب��ع  "اإ�شراقات"  وه����و 
التجربة  اإط����الق  ب��اأه��م��ي��ة  وا���ش��ح��ة 

ال���ت�������ش���ام���ح داخ����ل  الإم�����ارات�����ي�����ة يف 
العاملية لذا  اإىل  املوؤ�ش�شات الرتبوية 
خالل  من  الإ�شراقات  ه��ذه  تت�شعب 
فروعا  لت�شمل  امل��ه��رج��ان  اأن�����ش��ط��ة 
جمالت  �شبعة  اإىل  ت�شل  م��ت��ع��ددة 
نقا�شية  اإ����ش���راق���ات  ه����ي،  خم��ت��ل��ف��ة 
موا�شيع  ح����ول  ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ات  و 
الطلبة،  و  ���ش��ي��ف  ب���ني  خم�����ش�����ش��ة 
ق�ش�شية  ق����راءة  اأدب���ي���ة  واإ����ش���راق���ات 
و�شعرية، واإ�شراقات موؤثرين لقاءات 
واملوؤثرين،  ال��ك��ت��اب  م���ع  م��ف��ت��وح��ة 
واإ�شراقات طلبة موؤمترات طالبية، 
واإ���ش��راق��ات ت��دري��ب��ي��ة ور����س تدريب 
يف جم�����الت م���ت���ع���ددة، واإ����ش���راق���ات 
تكنولوجية،  ب��رام��ج  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة: 
واإ�شراقات  وت��ط��ب��ي��ق��ات،  ب��رجم��ي��ات 
خم�ش�شة  ب�������رام�������ج  م����ع����ل����م����ني: 

للمدر�شني.
رئي�شي  ���ش��ري��ك  الإع�����الم  اإن  وق����ال 
ل��������وزارة ال��ت�����ش��ام��ح وال���ت���ع���اي�������س يف 
واأن�شطتها،  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
ل�����ذا ف������اإن الإع����الم����ي����ني م���دع���وون 
وتغطيته  احل��دث  للم�شاركة يف هذا 
حتى ي�شل اإىل اجلميع .. موؤكدا اأن 
اأجندة املهرجان و�شيوفه وتوقيتاته 
�شتكون بني اأيدى الإعالميني بداية 
حدثا  املهرجان  باعتبار  ال��ي��وم،  من 

وتعاي�شنا  ت�شاحمنا  ينقل  اإم��ارات��ي��ا 
فئات  خم��ت��ل��ف  واإىل  ال����ع����امل  اإىل 

املجتمع.
يف�شح  اأن  على  امل��ه��رج��ان  وي��ح��ر���س 
امل���ج���ال اأم�����ام اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م من 
باأن�شطته  للم�شاركة  املدار�س  طالب 
قدراتهم  تالئم  اأن�شطة  خ��الل  م��ن 
وتف�شح املجال خليالهم، ومن ق�شة 
برايل  ب��ط��ري��ق��ة  ملونة"  "احلياة 
قيم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ق�����ش��ة  وت���ه���دف 
اأ�شحاب  ودع��م  والتعاي�س  الت�شامح 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��دري��ب على  ال��ه��م��م، 
�شناعة  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب  الب���ت���ك���ار 
ويدير   ، بكل طفل  الدمية اخلا�شة 
هذا الرنامج نريوز الطنبويل وهو 
واح���د م��ن اخل����رات امل��ه��م��ة يف هذا 

املجال.
برامج  ي�����ش��م��ل  امل��ه��رج��ان  اأن  ي��ذك��ر 
وور�س  وترفيهية  ومعرفية  علمية 
عمل مت اإعدادها لتطرح قيم الت�شامح 
الو�شول  ي�شتطيع  ج��دي��د  باأ�شلوب 
اإىل الطالب باأ�شلوب مبتكرة ليحفز 
فقط  لي�س  املت�شاحمة،  ال�شخ�شية 
على  اإمن���ا  الإم������ارات،  م�شتوى  ع��ل��ى 
م�شتوى العامل اأجمع.. من هنا ياأتي 
والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  ح��ر���س 
لت�شمل  الأن�����ش��ط��ة  يف  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
تفعل  ال��ت��ي  والتكنولوجيا  ال��ف��ن��ون 
روح  فيهم  وتنمي  ال��ط��الب  ق���درات 
ال��ف��ري��ق وق��ب��ول الخ��ت��الف وتعزيز 
التعاون فيما بينهم لتقدمي م�شاريع 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ت��ع��زز  واأف���ك���ار 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اخل���راء 
وامل��ب��دع��ني ح���ول ال��ع��امل وم���ن اأهم 

•• اأبوظبي-وام: 

التنموية  وامل�شاريع  الإغاثية  واملعونات  الإن�شانية  الرامج  بلغت قيمة 
التي نفذتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف اأفغان�شتان خالل العقود 
املا�شية .. اأكر من 320 مليون درهم جتاوز عدد امل�شتفيدين منها 8 

ماليني �شخ�س.
وت�شمنت هذه املعونات تف�شياًل .. امل�شاريع التنموية والرامج املو�شمية 
وامل�شاعدات املقطوعة التي بلغت قيمتها اأكر من 242 مليون درهم 
.. فيما جت��اوزت قيمة  5 ماليني �شخ�س  وا�شتفاد منها ما يزيد عن 
املعونات الإغاثية 71 مليون درهم و ا�شتفاد منها اأكر من 3 ماليني 

برامج  قيمة  ع��ن  ع��ب��ارة  دره��م  7 ماليني  ح��وايل  اإىل  اإ�شافة  �شخ�س 
كفالة الأيتام ودعم الأ�شر التي ا�شتفاد منها اأكر من 40 األف يتيم.

و قال �شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل 
الأحمر .. اإن برامج الهالل الأحمر وم�شاريعه الإن�شانية والتنموية يف 
اأفغان�شتان .. جت�شد الر�شالة العاملية التي ت�شطلع بها الهيئة بتوجيهات 
ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س الهيئة، للحد من حجم املعاناة الب�شرية و�شون الكرامة 

الإن�شانية.
اإن مبادرات الهالل الأحمر التنموية على ال�شاحة الأفغانية  اأ�شاف  و 
اأن  اىل  م�شريا  الر�شيدة  القيادة  م��ن  كبريين  ودع��م  باهتمام  حظيت 

دولة الإمارات العربية املتحدة ظلت اإىل جانب ال�شعب الأفغاين خالل 
العقود املا�شية داعمة لأو�شاعه الإن�شانية وم�شاندة لق�شاياه احليوية 

يف التنمية والإعمار.
لتداعيات  الإم����ارات  دول���ة  ا�شتجابة  �شرعة  اأن  اإىل  الفالحي  اأ���ش��ار  و 
امل��ح��وري يف  دوره���ا  ت��وؤك��د  اأفغان�شتان  ال��راه��ن��ة يف  الإن�شانية  الأو���ش��اع 
والكوارث  والأح��داث  الطارئة  الأزم��ات  عن  الناجمة  لالآثار  الت�شدي 

اإقليميا ودوليا.
و قال الأمني العام اإن الهيئة تواجدت على ال�شاحة الإن�شانية الأفغانية 
يف  الأفغاين  لل�شعب  وم�شاندتها  دعمهما  تقدم  ال�شنني،  ع�شرات  منذ 
والتنموية  الإن�شائية  الهيئة  م�شاريع  اأن  اإىل  منوها  املجالت  خمتلف 

ت�شمنت العديد من امل�شاريع احليوية يف جمال تاأهيل البنية التحتية 
واإن�شاء املوؤ�ش�شات ال�شحية والتعليمية واملدن ال�شكنية ومالجئ الأيتام 
و�شيانة املرافق العامة اإ�شافة اإىل برامج الهيئة الإن�شانية واأن�شطتها 
الإغاثية الأخرى التي وفرت من خاللها الغذاء والدواء ومواد الإيواء 
وكفالة  وتاأهيلهم  الهمم  اأ�شحاب  رع��اي��ة  ب��رام��ج  جانب  اإىل  املختلفة 

الأيتام واأ�شرهم.
زاي��د يف  ال�شيخ  تاأتي مدينة  ال�شدد  اإن��ه :" يف ه��ذا  الفالحي  واأ���ش��اف 
قدرة  تعزيز  اإىل  التي هدفت  امل�شاريع احليوية  تلك  راأ���س  على  كابول 
ال�شعب الأفغاين على مواجهة ظروف احلياة ال�شعبة وتوفري ال�شكن 

املالئم لالأ�شر التي عانت من ويالت النزوح واللجوء.

اأفغان�شتان يف  م�شاريعه  و  الأحمر  الهالل  برامج  قيمة  درهم  مليون   320

نهيان بن مبارك: مهرجان اإ�شراقات من�شة رائدة لعر�س جتربة الإمارات املتفردة مبجال الت�شامح

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339 العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�صر
يف الدعوى رقم  193/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  
مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على 

العقار رقم PR04 بالطابق رقم B1 مببنى بالتيك 2 البالغ م�شاحته 175،66 مرت مربع 
واملواقف B1-1B3-9،1B3-10 على قطعة الر�س رقم 61 مبنطقة نخلة جمريا باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 2،012،380.80 درهم )فقط 
مليونان واثني ع�شر الف وثالثمائة وثمانني درهم وثمانني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد 
قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني ) 25( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى - بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : نوفيت اركو  

pr04 - منطقة نخلة جمريا -  رق��م  العقار  �شقة   - 2 بالتيك  دب��ي - مبنى   - دي��رة  دب��ي -  اإم���ارة   - الإم����ارات   : عنوانه 
nuvit.erku@ert.crowencok.com  -  0500000000

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية- املنطقة : نخلة جمريا - رقم  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
الر���س 61 - رقم البلدية : 0-381 - امل�شاحة : 175.66 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : بالتيك - رقم 

الوحدة : PR04 - التقييم : 1.930.502.74 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  80/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على 
باإمارة  �شيتي  موتر  مبنطقة   5 رقم  الر���س  قطعة  على  مربع  قدم   11057 م�شاحته  البالغ   511 رقم  )فيال(  العقار 
دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�شدهم املقدره مببلغ 2،749،672.40 درهم )فقط مليونان و�شبعمائة وت�شعة واربعني الف و�شتمائة واثنني و�شبعني 
درهم واربعني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام 

القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: �شتاندر ت�شارترد بنك  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - مبنى البزن�س بوينت - مكتب 

رقم 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : طالت زاهد زاهد لطيف  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - �شقة العقار رقم 511 - منطقة 

 umar-zahid@yahoo.com  - 0500000000 - موتر �شيتى
مو�شوع الإعالن : منفذ �شده : عمر لطيف زاهد لطيف 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
امل�شاحة :  املنطقة : احلبية الوىل -   - 511  : املبنى  5  - رق��م  بناء - رق��م الر����س  ار���س وم��ا عليها م��ن   : العقار  ن��وع 

درهم.   5000000 التقييم   - مربع  مرت   1027،16
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  311/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على رهن العقار رقم 1708 بالطابق رقم 17 مببنى ذا كري�شنت ايه 1 البالغ م�شاحته 1،328.06 قدم مربع 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه  باإمارة دبي  1 مبنطقة معي�شم الول  على قطعة الر�س رقم 
556،825.16 درهم )خم�شمائة و�شتة  وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 
وخم�شني الف وثمامنائة وخم�شة وع�شرين درهم و�شتة ع�شر فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( 

و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�شعود - مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : عائ�شة عبدال�شالم حممد اجلزيرى  

املطلوب اإعالنه : جاوراف دهافان مامنوهان لل دهاوان  
عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - مبنى ذا كري�شنت ايه 1 - �شقة العقار رقم 1708 - منطقة معي�شم الول - 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0559779441
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم الول - رقم 
الر�س : 1 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ذا كري�شنت ايه - رقم العقار : 1708 - امل�شاحة : 123.38 مرت مربع - 

التقييم : 624079.07 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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اأخبـار الإمـارات
املركبات ت�شجيل  و  لفح�س  �شبيد  مركز  يف  ال�شعاده  94% موؤ�شر 

•• عجمان -الفجر:

اإ�شتبيان موؤ�شر  نتائج  – عجمان عن  النقل  ك�شفت هيئة 
ال�شعادة وذلك خالل الزيارة الدورية ل�شعادة عمر حممد 
و  لفح�س  �شبيد  مل��رك��ز  النقل  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ل��وت��اه 
الأعمال  �شري  جمريات  على  لالطالع  املركبات  ت�شجيل 
للخطة  وف���ق���اً  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  وج�����ودة 
جودة  ذات  خدمات  لتقدمي  و�شعياً  للهيئة  ال�شرتاتيجية 

عالية ترتقي مل�شتوى ر�شا عمالئها.
موؤ�شر  اإ�شتبيان  نتائج  ب���اأن  ل��وت��اه  عمر  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��اف 
 2021 ع��ام  من  الأول  الن�شف  يف  �شبيد  ملركز  ال�شعادة  
املركز  خدمات  عن  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة  ارتفاع  اأظهرت 

لت�شل اإىل %94 مقارنة مع ن�شبة %92 للفرتة نف�شها 
من العام املا�شي.

مدى  لقيا�س  دائماً  حتر�س  الهيئة  اأن  اإىل  �شعادته  واأك��د 
ر�شا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة وت�شعى اإىل التطوير 
اأعلى  اإىل  بها  الإرت��ق��اء  اأج��ل  لكافة خدماتها من  امل�شتمر 

درجات الر�شا.
الهيئة  اأن  �شبيد  ال�شاعر مدير مركز  ال�شيد عمار  واأ�شار 
ت�شعى لتلبيه كافة اإحتياجات متعاملني املركز من خالل 
زم��ن خدمة  م��ع��دل  بلغ  ، حيث  الإج�����راءات  ودق���ة  �شرعة 
واأ�شار    . دق��ائ��ق   9 املا�شي  اأغ�شط�س  �شهر  ع��ن  الفح�س 
�شهر  يف  فح�شها  مت  التي  امل��رك��ب��ات  ن�شبة  اأن  اإىل  كذلك 
اأغ�شط�س املا�شي �شهدت اإرتفاعاً بن�شبة  %135 مقارنًة 

مع الفرتة نف�شها من العام املا�شي.
و اأكد اأن الزيارات الدورية ل�شعادة املدير العام اأدت نتائجها 
الإج�����راءات والإط����الع على جمريات  م��ن خ��الل تطوير 
الأعمال وجودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني وذلك وفقاً 
للخطة الإ�شرتاتيجية للهيئة و�شعياً لتقدمي خدمات ذات 

جودة عالية لرفع م�شتوى ر�شا عمالئها.
و  املوظفني  اأح���وال  ال��زي��ارة  ه��ذه  �شعادته خ��الل  تفقد  و 
اإطلع على جهودهم و اإ�شتمع لآرائهم حول طبيعة العمل 
�شاعات  خ��الل  يواجهونها  التي  امل�شاكل  و  ال�شعوبات  و 
العمل الر�شمية ، واإجتمع �شعادته مع عدد من املتعاملني 
يف املركز و اإ�شتمع لوجهات نظرهم حول نوعية اخلدمات 

املقدمة و الإجراءات املتبعة و �شبل تطويرها.

�شفري الدولة لدى ال�شني ل�»وام« : اإك�شبو 2020 يحفز العمل الدويل اجلماعي ويج�شد تطلعات الب�شرية نحو م�شتقبل مزدهر
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شعادة علي عبيد علي الظاهري 
جمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
ال�شني ال�شعبية اأن معر�س "اإك�شبو 
تطلعات  ي��ج�����ش��د  دبي"   2020
اأكر  م�شتقبل  نحو  كافة  ال�شعوب 
ازده��������ارا وي��ح��ف��ز ال��ع��م��ل ال����دويل 
الت�شدي  اأج�������ل  م����ن  اجل����م����اع����ي 
وحتقيق  امل�������ش���رتك���ة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
للمجتمعات  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جامعة  ع��امل��ي��ة  من�شة  ي�شكل  ك��م��ا 
املحبة  م��ن  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  للب�شرية 

وال�شالم والتعاي�س.
وقال �شعادته يف حوار خا�س لوكالة 
مبنا�شبة  "وام"  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
الذي  دبي   2020 اإك�شبو  معر�س 
تنطلق اأعماله يف الأول من اأكتوبر 
الدولة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإن   .. امل��ق��ب��ل 
لإك�����ش��ب��و ي��ع��ك�����س امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة 
ال�شعيدين  على  لها  و�شلت  التي 
الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل وح��ج��م الثقة 
ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا وم����ا ت��ت��م��ت��ع به 
لوجي�شتية  م��ق��وم��ات  م��ن  ال��ب��الد 
وب��ن��ى حت��ت��ي��ة وب�����ش��ري��ة رائ����دة وما 
اأّهلها  وت���ق���دم  ت��ط��ور  م���ن  ح��ق��ق��ت��ه 
ال�شخم  احل����دث  ه���ذا  لح��ت�����ش��ان 
ك��اأول دولة حتظى بهذا ال�شرف يف 
واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

وجنوب اآ�شيا.

الدولة.
�شيدعم   2020 اإك�شبو  اأن  وذك���ر 
الر�شيدة  ال���روؤي���ة  ه���ذه  ���ش��ك  دون 
عقلية  تر�شيخ  يف  ك��ب��ريا  دورا  ول��ه 
اإط���الق ال��ع��ن��ان ل��الإب��داع واخلروج 
ي��ن��ف��ع املجتمع  ال�����ش��ائ��د يف م��ا  ع��ن 

الب�شري.
العاملي  امللتقي  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ق��ائ��م على ط��رح الأف��ك��ار اجلديدة 
وعر�س البتكارات امل�شتقبلية التي 
ترتجم تطور الذكاء الب�شري وهذا 
ويتفوقون  ال�����ش��ب��اب  ي��ج��ي��ده  اأم����ر 
الأول  ال�������ش���ف  يف  ف���ال�������ش���ب���اب  ب����ه 
ليقدموا   2020 اإك�����ش��ب��و  خ���الل 
اإبداعات  به عقولهم من  ما ج��ادت 

وابتكارات.
مبثابة  دب��ي  اإك�شبو  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ل��ل��ث��ق��ة وال��ت��ح��ف��ي��ز و�شقل  م�����ش��ن��ع 
امل����واه����ب الب���ت���ك���اري���ة الإب���داع���ي���ة 
وتوجيهها عر امل�شار ال�شحيح من 
خالل الطالع على جتارب واأفكار 
بني  والتبادل  منها  والتعلم  الغري 

خمتلف التوجهات والأفكار.
التي  امل��ن��اخ��ي  التغري  ق�شية  وع��ن 
الرئي�شية  امل����ح����اور  اأح�����د  ت�����ش��ك��ل 
 .. دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���س 
اإن دول����ة الإم������ارات  ق����ال ���ش��ع��ادت��ه 
تلعب دورا عامليا رائدا واإيجابيا يف 
اعتماد  على  وحفزت  املناخ  ق�شايا 
من  التي  والآل��ي��ات  التكنولوجيات 

تاأثر  ع�����امل  ب����ني  ف����ارق����ة  حم���ط���ة 
ي��ت��ط��ل��ع اإىل  ب���اجل���ائ���ح���ة وع�������امل 
 ..  "19  - "كوفيد  م���ن  ال��ت��ع��ايف 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  اأن  م���وؤك���دا 
ي�شكل من�شة انطالق نحو تو�شيع 
اآف�������اق امل����ع����ارف وت����ب����ادل الأف����ك����ار 
والتعاون  الب��ت��ك��ار  على  وال��رتك��ي��ز 
التام  الل��ت��زام  و�شيج�شد  والإل��ه��ام 
م�شتقبل  ب��ب��ن��اء  الإم������ارات  ل��دول��ة 

واعد للجميع.
دبي   2020 اإك�������ش���ب���و  اأن  واأك�������د 
ر�شم  يف  رائ�������دة  ب�����ش��م��ة  ����ش���ي���رتك 
القت�شادية  ال��ت��وج��ه��ات  م��الم��ح 
وال��ت��ن��م��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة مل��رح��ل��ة ما 
19" وو�شع حلول  "كوفيد -  بعد 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا العامل 
اإىل  م�����ش��ريا   .. اجل���ائ���ح���ة  ب�����ش��ب��ب 
اأفكارا  ي��ط��رح  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���س  اأن 
التعايف  لآل��ي��ات  وخمتلفة  متنوعة 
م�����ن اجل����ائ����ح����ة وجت����������اوز اآث��������اره 
والتي من  املدى  وبعيدة  املتو�شطة 
املرجح اأن ترتكز عليها دول العامل 

يف مواجهة التحديات اجلديدة.
العاملي  امل���ع���ر����س  ه����ذا  دور  وع����ن 
كمن�شة جامعة للب�شرية على اأ�ش�س 
والتعاي�س  وال�������ش���الم  امل��ح��ب��ة  م���ن 
ع��ب��ي��د علي  ع���ل���ي  ����ش���ع���ادة  ق�����ال   ..
اأر�س  " ل��ط��امل��ا ك��ان��ت  ال��ظ��اه��ري : 
ثقافات  ملختلف  جامعة  الإم����ارات 
العامل جمعا  واأع��راق هذا  وديانات 

وبني اأن دولة الإمارات �شتقود خالل 
العامل  العاملي قاطرة  ه��ذا احل��دث 
والبتكار  الإب�����داع  ع��ل��ى  للتحفيز 
كما ي�شهم " اإك�شبو 2020 دبي " 
يف حتفيز النمو القت�شادي العاملي 
وخلق  ال�شياحة  معدلت  وتن�شيط 
فر�س العمل وا�شتقطاب ال�شركات 

وال�شتثمارات اجلديدة.
الإم������������ارات  دول��������ة  اأن  واأ��������ش�������اف 
با�شت�شافتها لإك�شبو تفتح الطريق 
اأم����ام ال��ع��امل ل��ل��ت��ع��ايف م��ن جائحة 
الأ�شعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ك����ورون����ا 
عاملية  ت��ظ��اه��رة  اأك���ر  ه��و  ف�اإك�شبو 
تقام ح�شوريا منذ اجلائحة ورغم 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإل  ال��ت��ح��دي��ات 
وكفاءاتها  ال���ر����ش���ي���دة  ب��ق��ي��ادت��ه��ا 
امل��ت��م��ي��زة ق����ادرة ع��ل��ى خ��و���س غمار 
التجربة بنجاح ومتيز لتكون  هذه 
م��ث��ال ك��م��ا ك��ان��ت دائ��م��ا يف حتفيز 
اأجل  من  اجلماعي  ال��دويل  العمل 
للتحديات  امل�������ش���رتك  ال���ت�������ش���دي 
امل�شتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 

للب�شرية جمعاء.
واأو�����ش����ح ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��ي��د علي 
الظاهري اأن دورات اإك�شبو ال�شابقة 
�شكلت  ع���ام���ا   170 م������دار  ع���ل���ى 
ر�شمت  ال���ت���ي  ل���الب���ت���ك���ارات  م���ه���دا 
اليوم  نعي�شه  ال��ذي  العامل  مالمح 
العام  ه��ذا  دب��ي  اإك�شبو  و�شيحافظ 
�شي�شكل  ك��م��ا  ال���ه���دف  ه����ذا  ع��ل��ى 

التعاي�س  م���ن  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ا 
ال�����ش��ل��م��ي والن���ف���ت���اح ع��ل��ى الآخ����ر 
اأر�شها  ع��ل��ى  وت��الق��ت  وال��ت�����ش��ام��ح 
املتنوعة  وال��ث��ق��اف��ات  احل�������ش���ارات 

بتناغم وان�شجام".
 2020 "اإك�شبو  اأن  �شعادته  واأك��د 
الثقافة  ه�����ذه  ع���ل���ى  م����ث����ال  خ����ري 
�شتجمع  ال��ت��ي  ب��الدن��ا  يف  املتاأ�شلة 
من  ج���ن�������ش���ي���ة   200 م�����ن  اأك��������ر 
توقعات  مع  العامل  اأقطار  خمتلف 
للمعر�س  زي��ارة  مليون   25 بنحو 
الدولة". خارج  منها  املائة  يف   75

�شوتت  التي  الأط��راف  اأن  واأ�شاف 
ل�شالح دبي يف �شعيها اإىل ا�شت�شافة 
يف  ت���ن���ظ���ر  مل   2020 اإك���������ش����ب����و 
الب�شرية  الإمكانيات  اإىل  تقييمها 
التحتية  وال���ب���ن���ى  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
بل  فح�شب  ال��ب��الد  بها  تنعم  ال��ت��ي 
ك��ان��ت ت��وق��ن اأي�����ش��ا اأن ح��دث��ا بهذا 
احلجم يتطلب بيئة جامعة ترتكز 
وال�شالم  امل��ح��ب��ة  م���ن  اأ���ش�����س  ع��ل��ى 

والتعاي�س.
 2020 اإك�شبو  معر�س  دور  وع��ن 
قال   .. ال�������ش���ب���اب  مت���ك���ني  يف  دب�����ي 
�شعادته اإن ال�شباب هم حملة م�شعل 
الب����ت����ك����ارات اجل����دي����دة والأف����ك����ار 
الإب���داع���ي���ة وال����ره����ان دائ���م���ا على 
اأن  موؤكدا   .. واإبداعاتهم  قدراتهم 
بقدراتهم  اآمنت  احلكيمة  قيادتنا 
وتقدم  تطور  ركائز  اأه��م  وبكونهم 

عاملية  �شمعة  اأ���ش�����ش��ت  دبلوما�شية 
ل��ل��ب��الد ك���واح���دة م��ن اأب����رز ال���دول 
للثقافات  وا����ش���ت���ي���ع���اب���ا  ان���ف���ت���اح���ا 

واللغات والأعراق املختلفة.
الإم���������ارات  دول������ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
فعاليات  م��ع  بالتزامن  ت�شت�شيف 
للبنك  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  اإك�شبو 
البنية  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  الآ����ش���ي���وي 
التحتية لتكون اأول دولة يف ال�شرق 
هذا  ت�شت�شيف  واأفريقيا  الأو���ش��ط 

الجتماع.
وع���ن م�����ش��ارك��ة ج��م��ه��وري��ة ال�شني 
العاملي  امل��ع��ر���س  ه���ذا  يف  ال�شعبية 
ع��ب��ي��د علي  ع���ل���ي  ����ش���ع���ادة  اأك������د   ..
ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  اأن  ال��ظ��اه��ري 
ال�شعبية ال�شديقة متثل قطبا من 
اأقطاب التقدم التكنولوجي العاملية 
وتلعب دورا رئي�شيا يف اإك�شبو اإذ يعد 
اجلناح ال�شيني اأحد اأكر الأجنحة 
تتجاوز  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  امل�������ش���ارك���ة 
وي�شلط  م���رب���ع  م���رت   4600 ال����� 
املتطور لل�شني  الدور  ال�شوء على 
امل�شتقبل  ت�شكيل  م�����ش��اري��ع  وع��ل��ى 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ش��خ��م��ة مبا 
يف ذل��ك م��ب��ادرة احل���زام والطريق 
والذكاء  اخلام�س  اجليل  وتقنيات 
ال����ش���ط���ن���اع���ي وم���ن���ه���ا امل���رك���ب���ات 
م�شاركة  مي��ك��ن��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
ال�شعبة  القرارات  واتخاذ  البيانات 
�شناعي  ق��م��ر  اأك�����ر  اىل  اإ����ش���اف���ة 

اأن حتد من التغري املناخي،  �شاأنها 
اجلهود  تكثيف  �شرورة  اأك��دت  كما 
املناخي  ال��ت��غ��ري  مل��واج��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ق�شية  امل��ن��اخ  ق�شية  ب��اأن  لقناعتنا 
جميع  مبقت�شاها  ت�شرتك  جامعة 
اختلفت  واإن  امل�����ش��ري  يف  ال������دول 

الدرجات من منطقة اإىل اأخرى.
وذكر اأن دولة الإم��ارات ت�شتغل كل 
لطرح  دويل  وح����دث  ع��امل��ي  م��ن��ر 
كاأوليات  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ق�����ش��ي��ة 
ال��ق�����ش��اي��ا ال���دول���ي���ة ال���ت���ي وجب 
الرتكيز عليها ولذلك �شيكون هذا 
فعاليات  خالل  بقوة  حا�شرا  امللف 
اإك�شبو كما �شت�شت�شيف الدولة قمة 
عاملية حول ق�شايا املناخ خالل هذا 
احلدث العاملي وهو اأي�شا ما يف�شر 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  الإم������ارات  ح��ر���س 
ملوؤمتر  والع�شرين  الثامنة  ال��دورة 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
 COP" الإطارية ب�شاأن تغري املناخ

.2023 عام  اأبوظبي  28" يف 
الدبلوما�شية  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د 
رائ�����دا يف  ل��ع��ب��ت دورا  الإم���ارات���ي���ة 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال���دول���ة ل��ه��ذا احلدث 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال���ع���امل���ي 
ال�شت�شافة مل تكن وليد حتركات 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وق��ت��ي��ة ب��ل ج���اء ثمرة 
طيلة  الدولة  بذلتها  كبرية  جهود 
قائمة  دبلوما�شية  اإر���ش��اء  يف  عقود 
ع��ل��ى ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س وعلى 

العامل  يف  الال�شلكية  لالت�شالت 
خارج  احلياة  عالمات  عن  للك�شف 
امل�شاركة  ه���ذه  اأن  وذك����ر  الأر�������س. 
ت�شكل فر�شة كبرية للقطاعني العام 
واخلا�س يف الإمارات لالطالع على 
ال�شينية  واحللول  التكنولوجيات 
اخلطط  وا���ش��ت�����ش��راف  امل�شتقبلية 
التعاون  فر�س  لأوج���ه  امل�شتقبلية 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وم����ن ج��ه��ة اأخ����رى 
عن  ال�شينيون  الأ�شدقاء  �شيطلع 
كثب على فر�س ال�شتثمار املتاحة 
يف ال����دول����ة وي�����ش��اع��ده��م ذل����ك يف 
امل�شتقبلية  خططهم  مالمح  ر�شم 
تتيحها  ال��ت��ي  ال��واع��دة  للمجالت 
دول��ة الإم���ارات كما من املنتظر اأن 
حمل  الإم��ارات��ي��ة  البتكارات  تكون 
اهتمام ال�شركاء ال�شينيني بالنظر 
ومالءمتها  خ�����ش��و���ش��ي��ت��ه��ا  اإىل 
موؤكدا  واخلليجية  املحلية  لل�شوق 
اأن كل هذه الفر�س وغريها ت�شاهم 
يف ر���ش��م م��الم��ح ج���دي���دة وواع����دة 

للتعاون الثنائي.

اجلامعة القا�شمية تنمي �شخ�شية طالبها بالقيم الإن�شانية ومهارات تطوير الذات

نقطة حتول يف حياتي ( .وتالقت 
ق�شم  ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  امل���ح���ا����ش���رة 
التوجيه والدعم النف�شي يف عمادة 
التن�شيق  اإط���ار  يف  الطلبة  ���ش��وؤون 
الداخلية  ال�����ش��ك��ن��ات  اإدارة  م����ع 
تهيئة  اأه���داف���ه���ا يف  م���ع  ل��ل��ط��الب 
الدرا�شي  العام  ل�شتقبال  الطلبة 
وم���وا����ش���ل���ة ب���ن���اء ال�����ش��خ�����ش��ي��ة يف 

الآخر،  وق��ب��ول  والتعاي�س  املحبة 
الإن�شانية  القيم  اأب���رز  باعتبارها 
والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 
التي  الحت���اد،  دول���ة  تاأ�شي�س  منذ 
للت�شامح.  عاملية  عا�شمة  اأ�شبحت 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ن�شج  حيث 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
املوؤ�ش�شون  الآب����اء  واإخ���وان���ه  ث���راه« 

املرحلة اجلامعية والنتقال الذي 
روي��دا من  روي��دا  الطالب  ي�شهده 
العالقات  العمر وتوطيد  تقدم يف 
حا�شره  ع���ل���ى  ت��ن��ع��ك�����س  وال����ت����ي 

وم�شتقبله.
وت��ن��اول��ت امل��ح��ا���ش��رة اأه��م��ي��ة دور 
�شخ�شية  ت���ط���وي���ر  يف  اجل���ام���ع���ة 
املعرفية  ال���ن���واح���ي  يف  ال���ط���ال���ب 

وتطرق املحا�شر اإىل مفهوم القيم 
عن  ف�شال  واأهميتها  وخ�شائ�شها 
ت��ع��ود على الطالب  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د 
القيم  مب��ن��ظ��وم��ة  الل����ت����زام  اإزاء 
من  النماذج  م��ن  بعدد  م�شت�شهدا 
ال��ق��ي��م ال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي مت��ي��ز دولة 
قيادًة،  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وحكومًة، و�شعباً التي جت�شد معاين 

اإطار الهتمام بتكيف الطالب مع 
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة وان��ت��ظ��ام��ه يف 

الدرا�شة.
ال���ت���ي عقدت  امل���ح���ا����ش���رة  وك��ث��ف��ت 
الداخلي  ال�شكن  بقاعة  ح�شوريا 
ال�شا�شة  ع���ر  ن��ق��ل��ه��ا  ع���ن  ف�����ش��ال 
�شلطت  التي  املرئية من حماورها 
اأهمية  ب���ي���ان  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ف��ي��ه��ا 

ق�شة  اأروع  الإم������ارات  اأر�����س  ع��ل��ى 
وال�شلم،  ال��ت�����ش��ام��ح،  واق����ع  حت��ك��ي 
الثقافية،  وال��ت��ع��ددي��ة  والأم�������ان، 
حيث ت�شم اأكر من 200 جن�شية 
تنعم باحلياة الكرمية والحرتام.

ذات  اجل���ام���ع���ة يف  ون���ظ���م���ت  ك���م���ا 
ال�������ش���ي���اق حم���ا����ش���رة ع����ن ال���ع���ودة 
الآمنة للدرا�شة بعنوان )اجلامعة 

•• ال�صارقة -الفجر:

خططها  م����وا�����ش����ل����ة  اإط�����������ار  يف 
�شخ�شية  لتنمية  ال�شرتاتيجية 
ط����الب����ه����ا ب���ال���ق���ي���م الإن�������ش���ان���ي���ة 
واإع���داده���م ل��الن��دم��اج ف��ى احلياة 
اجل����ام����ع����ي����ة ن����ظ����م����ت اجل����ام����ع����ة 
تالقت  حم��ا���ش��رت��ني  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
ع��ل��ى تطوير  ال��ع��م��ل  وروؤي���ت���ه���ا يف 
على  وت��دري��ب��ه  ال��ط��ال��ب  �شخ�شية 
بينه  الفّعال  القيادة والتعاون  روح 

وبني زمالئه .
ونظمت اجلامعة ممثلة يف عمادة 
بعنوان  حم��ا���ش��رة  الطلبة  ���ش��وؤون 
)بالقيم الإن�شانية نرتقي( قدمها 
الأ�شتاذ  الإدري�شي  الباين  الدكتور 
والعلوم  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  امل�������ش���ارك 

الإن�شانية يف اجلامعة .
وع��������ززت امل���ح���ا����ش���رة م����ن خ���الل 
الن�شائح  م����ن  ع������ددا  حم����اوره����ا 
ال���ت���ي حت����ث على  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
والأخالق  بالقيم  الطلبة  مت�شك 
منبع  م��ن  وا�شتلهامها  احل��م��ي��دة 
الكرمي  ال����ق����راآن  ه���و  األ  اأ����ش���ي���ل 

وال�شنة النبوية امل�شرفة.

وبناء  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وت���ك���ام���ل ال�����ش��خ�����ش��ي��ة والإع��������داد 

للم�شتقبل.
ون���اق�������ش���ت امل���ح���ا����ش���رة ع�����دد من 
يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الفاعلة  العنا�شر 
جناح الطالب اجلامعي واملرتبطة 
ب�����ش��م��ات ال�����ش��خ�����ش��ي��ة والل����ت����زام 
اجلامعية  وال����ن����ظ����م  ب����ال����ل����وائ����ح 
والنتظام يف املحا�شرات واملذاكرة 
الوقت  و���ش��ب��ط  واإدارة  ال��ف��ع��ال��ة 
واله����ت����م����ام ب���امل���ظ���ه���ر اخل���ارج���ي 

و�شبط ال�شلوك العام.
وت��ط��رق��ت امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��ي تفاعل 
اأوج�����ه احلياة  م��ع��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة م���ع 
والتوا�شل  ال���داخ���ل���ي  ب��ال�����ش��ك��ن 
الجتماعي بني الطالب مبختلف 
عن  ف�شال  والثقافات  اجلن�شيات 
ولوائح  ب��ق��وان��ني  الل����ت����زام  ب���ي���ان 
ال�شكن الداخلي واحرتام العاملني 
وال��زم��الء وم��راع��اة ح��ق��وق الغري 
اجلامعة  ممتلكات  على  واحلفاظ 
اأخالقي  باأ�شلوب  التعامل  وكيفية 
وق��د لقت  واإي��ج��اب��ي،  عملي فعال 
امل���ح���ا����ش���رة جت����اوب����ا ك����ب����ريا من 

الطالب.

�شفري الإمارات يلتقي وزير احلكومة املحلي ملدينة مو�شكو
•• مو�صكو -وام:

اأحمد بن �شلطان اجلابر  التقى �شعادة الدكتور حممد 
�شريغي  معايل   ، الحتادية  رو�شيا  لدى  الدولة  �شفري 
ت�شريمين وزير احلكومة املحلي ورئي�س ق�شم العالقات 

اخلارجية والدولية القت�شادية يف مو�شكو.
مقر  يف  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  خ��الل   - اجلانبان  وناق�س 
ال��ع��الق��ات الثنائية  غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة م��و���ش��ك��و- 
املتميزة التي تربط بني البلدين، و�شبل تعزيز وتطوير 
الإم��ارات ورو�شيا الحتادية يف كافة  التعاون بني دولة 

املجالت وخا�شة القت�شادية وال�شتثمارية.

هام�س  على  عقد  ال��ذي  الج��ت��م��اع  �شعادته  ح�شر  كما 
امللتقى الثالث ملجل�س الأعمال الإماراتي- الرو�شي، بني 
عبداهلل  �شعادة  من  كل  و�شم  الأع��م��ال  جمل�س  رئي�شي 
�شلطان العوي�س نائب رئي�س احتاد غرف الدولة رئي�س 
و�شعادة  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س 
رو�شيا  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  كاتريين  �شرغي 
جمل�س  رئي�س  غ��ورك��وف  �شريغي  و�شع�ادة  الحت��ادّي��ة، 
الأع���م���ال الإم����ارات����ي- ال��رو���ش��ي، ل��ب��ح��ث ���ش��ب��ل تطوير 
التعاون  وتعزيز  البلدين،  بني  القت�شادية  العالقات 
ال�شتثمارات  تنمية  على  والعمل  ال�شياحي،  املجال  يف 

امل�شرتكة.

 جائزة خليفة الرتبوية: م�شاريع اخلم�شني تفتح اآفاقا وا�شعة اأمام اأبناء الوطن
•• اأبوظبي -وام:

ما  و  وثيقة اخلم�شني  " اأن  الرتبوية  " ج��ائ��زة خليفة  اأك���دت 
م�شرق  لغد  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  متثل  م�شاريع  ح��زم  م��ن  ت�شمله 
يحمل كل اخلري و النماء لأبناء و بنات الوطن بل و للمقيمني 

على اأر�شه الطيبة و لكل زائر.
و قالت اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية يف 
على  الر�شيدة  القيادة  "حر�شت   : ال�شاأن  ه��ذا  يف  لها  ت�شريح 
الأ�شا�شية منذ  وركيزتها  التنمية  الإن�شان هو حمور  يكون  اأن 

املوؤ�ش�س  القائد  اأر�شاه  انطالق م�شرية الحتاد وهو نهج ثابت 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" 
وتوا�شل ال�شري عليه قيادتنا الر�شيدة". و اأ�شارت العفيفي اإىل 
بالدولة متثل  الر�شيدة  القيادة  عنها  اأعلنت  التي  امل�شاريع  اإن 
اإ�شافة حيوية ملنظومة من امل�شروعات الوطنية العمالقة التي 
التنموية  املجالت  وريادتها يف جميع  الدولة  مكانة  تعزز من 
الزدهار  و  التقدم  على  ب��ارزة  اإيجابية  اآث��ار  لها  �شيكون  التي 
القت�شادي و التعليمي و التقني الذي ت�شهده الدولة يف الع�شر 
الرقمي. و اأكدت اأن حزمة املبادرات الداعمة ل�شتقطاب الكوادر 

الوطنية يف القطاع اخلا�س �شيكون لها اآثار اإيجابية بارزة على 
�شعيد �شوق العمل و تو�شيع قاعدة القوى العاملة املواطنة يف 
و  ال�شحية  العلوم  و  الرجمة  احليوية من  املجالت  خمتلف 
الطبية و غريها من القطاعات التي ت�شهد منوا هائال خالل 
دولة  اخل��ا���س يف  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ن��وه��ت  و  املقبلة.  ال�����ش��ن��وات 
الإم��ارات يتميز بنموه امل�شطرد و تنوع وظائفه وهو ما يفتح 
اأبواب العمل اأمام قطاعات وا�شعة من اخلريجني واخلريجات 
لهم  ال��الزم  الدعم  تقدمي  الر�شيدة  احلكومة  �شتتوىل  الذين 

مبا يك�شبهم املهارات الالزمة للوظائف امللتحقني بها.

كليات التقنية : م�شاريع اخلم�شني تعزز امل�شار الوظيفي لأبناء الدولة يف القطاع اخلا�س
•• اأبوظبي-وام:

ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  اأكد 
مدير جممع كليات التقنية العليا اأن احلزمة 
الثانية من م�شاريع اخلم�شني تعك�س حر�س 
و  اأب��ن��ائ��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة على م�شتقبل  ال��ق��ي��ادة 
اأف�����ش��ل الفر�س  اإمي��ان��ه��ا ب�����ش��رورة ت��وف��ري 
التدريبية لهم ومتكينهم من اأخذ مواقعهم 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ����ش���وق ال��ع��م��ل خ��ا���ش��ة على 
م�شتوى القطاع اخلا�س الذي ميثل �شريكا 

ا�شرتاتيجيا يف القت�شاد الوطني.
برنامج  اإن  ل��ه  ت�شريح  يف  ال�شام�شي  وق��ال 

عمل  خ���ارط���ة  مي��ث��ل  احل��ك��وم��ي  "ناف�س" 
فاعلة يف دعم رفع ن�شبة التوطني يف القطاع 
و  املواطن  العن�شر  تعزيز فر�شة  و  اخلا�س 
اإبراز قدراته وكفاءته يف العمل بهذا القطاع 
توظيف  فر�س  تعزيز  اإن  واأ���ش��اف  احل��ي��وي 
يدعم  خا�س  بوجه  واخلريجني  املواطنني 
ا���ش��ت��ق��رار ال�����ش��ب��اب و مي��ك��ن��ه��م م���ن اإط���الق 
املجالت  ���ش��ت��ى  يف  وم���ه���ارات���ه���م  ط��اق��ات��ه��م 
الوظيفية  ال��ف��ر���س  ت��ن��وع  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
تخريج  على  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وحر�س 
واإحداث  كفاءات قادرة على النتاج والتميز 
كليات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ت��غ��ي��ري. 

توجهات  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي  العليا  التقنية 
ال�شباب  تاأهيل  م�شتوى  على  القيادة  وروؤى 
املعرفة  ج���ان���ب  اإىل  ب���امل���ه���ارات  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
الكليات  اأن  مو�شحا  الأك��ادمي��ي��ة  وال��ق��درات 
ال��ع��م��ل على  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اع��ت��م��دت يف 
حت��ق��ي��ق ن�����ش��ب��ة ت��وظ��ي��ف ل��ل��خ��ري��ج��ني ت�شل 
اإىل 100 يف املائة و�شلكت يف �شبيل حتقيق 
ذلك العمل على متكني الطلبة من التخرج 
ب�شهادات احرتافية معتمدة عاملياً اإىل جانب 
املهارات  باأن  لإميانها  الأكادميية  �شهاداتهم 
واأ�شبحت  ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق  اأ���ش��ا���ش��ي  م��ط��ل��ب 

تناف�س ال�شهادات الأكادميية.

اخلارجية تت�شلم الرباءة القن�شلية 
للقن�شل العام لهولندا

•• دبي -وام:

مدير  نائب  الق�شري  عبداهلل  را�شد  ال�شيد  ت�شلم 
ال�����دويل يف  م��ك��ت��ب وزارة اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون 
كارل  ال��دك��ت��ور  ل�شعادة  القن�شلية  ال����راءة  دب��ي 
يف  الهولندية  للمملكة  ال��ع��ام  القن�شل  ري��خ��رت، 
دب���ي والإم�������ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة وذل����ك مب��ق��ر مكتب 
بالقن�شل  را���ش��د  ال�شيد  ورح���ب  ب��دب��ي.  ال�����وزارة 
العام الهولندي مبنا�شبة تعينه واأ�شاد بالعالقات 
ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية وال�شتثمارية 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ني، م��ت��م��ن��ي��اً له 

التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.
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اأخبـار الإمـارات

�شممها اأكادمييون وخمت�شون .. 21 فعالية ت�شمن جتربة ا�شتثنائية لالأطفال يف اك�شبوبلدية مدينة العني تنهي ا�شتعداداتها ملو�شم الأمطار
•• العني - وام: 

انتهت بلدية مدينة العني من تنفيذ 
ملو�شم  الالزمة  ال�شتعدادات  جميع 
الطرق  اإدارة  قامت  حيث  الأم��ط��ار، 
بتنظيف  التحتية  والبنية  الداخلية 
و152  ت�شريف  منفذ   118200
م�����ش��ب��ا مل��ي��اه الأم���ط���ار خ���الل العام 
اجل�����اري ب��ج��ان��ب ت���وزي���ع اأرب�����ع فرق 
للمنخف�شات  لال�شتجابة  ط����وارئ 
واخلرائط  املناطق  بح�شب  اجل��وي��ة 
املواقع  التفاعلية لالأمطار وحتديد 
الأمطار  م��ي��اه  لتجمعات  احل��رج��ة 
ال�شتعدادات  هذه  وتاأتي  املدينة.  يف 

�شمن خطة البلدية ملواجهة حالت 
التقلبات  ف����رتة  خ����الل  ال����ط����وارئ 
الفرتة  خ�����الل  امل���ت���وق���ع���ة  اجل����وي����ة 
على  ال��ط��وارئ  ف��رق  وتعمل  املقبلة، 
املعدات  وزي��ادة  ال�شتعدادات  تكثيف 
مبكتب  الت�شال  مركز  كفاءة  ورف��ع 
ال�������ط�������وارئ ل����ش���ت���ي���ع���اب احل�������الت 
املهند�س  واأف��اد  ال���واردة.  والبالغات 
الطرق  اإدارة  من  الكيومي  م�شعب 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، باأن 
بلدية مدينة العني ت�شعى من خالل 
ال�شتعداد ملو�شم الأمطار والتقلبات 
البالغات  جميع  لح��ت��واء  اجل��وي��ة 
الت�������ش���ال مبكتب  مل���رك���ز  ال���������واردة 

ت�شم  الطوارئ �شمن خطة متكاملة 
زيادة الآليات واملعدات اجلديدة والتي 
ب��ل��غ ع���دد 8 ���ش��ه��اري��ج ل�����ش��ح��ب مياه 
الأمطار و10 م�شخات �شحب للمياه 
احلرجة،  امل��واق��ع  عند  ت��وف��ريه��ا  يتم 
منطقة  يف  م�شختني  تثبيت  مت  كما 
املياه  م��ن�����ش��وب  خلف�س  حفيت  ج��ب��ل 
اإدارة  اأن  بالذكر  احلاجة. جدير  عند 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق 
قامت برفع كفاءة 36 حيا يف مناطق 
بالإ�شافة  امل���دي���ن���ة،  م����ن  م��ت��ف��رق��ة 
مياه  ت�������ش���ري���ف  ����ش���ب���ك���ات  ل���ت���ط���وي���ر 
68 ك��م. من جانب  الأم��ط��ار مبعدل 
اآخر ، فعلت بلدية مدينة العني نظام 
الطارئة  احل���الت  ب��الغ��ات  ا�شتقبال 
عر من�شة التفاعل املجتمعية لدائرة 
القائمة  "اآمر"   وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي��ات 
ال���وات�������ش���اب، و ميكن  ب���رن���ام���ج  ع��ل��ى 
الرقم  ا�شافة  عر  املن�شة  ا�شتخدام 

. "026788888"

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شعى دبي من خالل ا�شت�شافتها ل� 
"اك�شبو" اإىل اإ�شفاء مل�شتها اخلا�شة 

على احلدث - كما جرت العادة -.
الرئي�س  اأك��دت مرجان فريدوين  و 
اإك�شبو  الزائر يف  التنفيذي لتجربة 
�شي�شكل  امل��ع��ر���س  اأن  دب��ي   2020
ا�شتثنائية  علمية  ترفيهية  جتربة 

لفئة الأطفال و اأجيال امل�شتقبل.
ت��ع��اون��ا منذ  ه��ن��اك  اأن  اأو���ش��ح��ت  و 
للحدث  للتح�شري  الأوىل  امل��راح��ل 
تعليمية  جت���رب���ة  اأف�����ش��ل  ل�����ش��م��ان 
ت����رف����ي����ه����ي مم����ت����ع حتفز  ب����ق����ال����ب 
حوا�شهم و تلهمهم لبناء م�شتقبلهم 
امل�شرق وقالت : " نثق باأن الفعاليات 
ال�شباب  بني  �شداها  �شيرتدد  املعدة 
و�شتبقى  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  ال�شغار 
جت���رب���ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م��ل��ه��م��ة جليل 
عن  ف���ري���دوين  ك�����ش��ف��ت  و  كامل". 

ال�شتك�شاف  خ���الل���ه  م���ن  مي��ك��ن��ك 
وال�شتمتاع.  وال�شحك  والكت�شاف 
و تت�شمن قائمة الفعاليات التقاط 
برائد  اخل���ا����ش���ة  ال���ب���دل���ة  �����ش����ورة 
املن�شوري  ه��زاع  الإم��ارات��ي  الف�شاء 
وارت����داء اخل���وذة لإع��ط��اء ملحة عما 

قد تبدو عليه كرائد ف�شاء.
فعالية  �شت�شكل  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
تتكرر  ل  فر�شة  الو�شل"  "ن�شيد 
للفرق  ال��ع��م��ر  يف  واح�����دة  م����رة  اإل 
م�شرح  ع��ل��ى  ل��الل��ت��ق��اء  امل���در����ش���ي���ة 
ال��ي��وب��ي��ل وت���ق���دمي م��ق��ت��ط��ف��ات من 
قائمة  وت�������ش���م  ال����و�����ش����ل.  اأوب���������را 
ل��ل��واق��ع املعزز  ال��ف��ع��ال��ي��ات رح����الت 
وان��ع��ك��ا���ش��ات ال�����ش��وء ك��ل ل��ي��ل��ة بعد 
غروب ال�شم�س حتت الأفق لتتحلى 
امل��ب��اين وال�����ش��اح��ات ب��اأ���ش��واء خالبة 
���ش��اح��را م��ن العجائب  ت��خ��ل��ق ع��امل��ا 
 ..2020 اإك�������ش���ب���و  يف  واجل�����م�����ال 
وم���غ���ام���رات را����ش���د ول��ط��ي��ف��ة حول 

اأجيال  ت�شتهدف  فعالية   21 وجود 
�شغار  ف��ئ��ة  م��ن  ل���ش��ي��م��ا  امل�شتقبل 
�شفر  "جواز  مقدمتها  ويف  ال�����ش��ن 
�شيكون  ال�����ذي  اخلا�س"  اإك�����ش��ب��و 
مبثابة التذكار املثايل والذي ميكن 
الر�شمي  املتجر  عليه من  احل�شول 
ي�����زوره رواد  و خ��ت��م��ه يف ك���ل ج��ن��اح 
الرحلة  �شتغمرهم  ح��ي��ث  امل��ع��ر���س 
وتوفر لهم مغامرة �شيقة لن تتكرر 
واأجنحة  الرائعة  ال��دول  اأجنحة  يف 

التنقل وال�شتدامة والفر�س".
املعر�س  ���ش��ي��وف��ر   "  : اأ����ش���اف���ت  و 
خميلة  لإث���������راء  م���ث���ال���ي���ة  م��ن�����ش��ة 
من  �شل�شلة  ع��ر  امل�شتقبل  اأج��ي��ال 
�شخ�شيات  ك��ت��ج��رب��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
احلم  وفعاليات  التفاعلية،  اإك�شبو 
ب��ال��ط��ريان ع��ر ق��ب��ة ال��و���ش��ل وقد 
فعالية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ذل���ك،  يتحقق 
را�شد  ع����امل  ب����واب����ات  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
ب��ع��د جديد  اإىل  ول��ط��ي��ف��ة، وان��ط��ل��ق 

ال���ع���امل وال���ت���ي ت���اأخ���ذ الأط����ف����ال يف 
رح����ل����ة ح������ول ال�����ع�����امل م�����ن خ���الل 
م�شرح  يف  ي��ق��ام  و  خمتلفة  رق�شات 
"لذيذة"  "دبي ميلينيوم"، وجتربة 
اأطباق  ت�����ذوق  م���ي���زة  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي 
يف  املميزة  ال�شوي�شرية  ال�شوكولتة 
بينما  ال�����ش��وي�����ش��ري،  اجل��ن��اح  مقهى 
ت�شتمتع باملناظر الطبيعية اخلالبة 
وال�شتمتاع  واللعب  الأل��ب..  جلبال 
ب���ط���ي���ور ال���ب���ط���ري���ق الآل�����ي�����ة عر 
موناكو،  ج��ن��اح  يف  تفاعلية  جت��رب��ة 
�شوء.  اإىل  اللعب  حت��وي��ل  وفعالية 
و تت�شمن الفعاليات كذلك العديد 
كالرحالت  التفاعلية  الرامج  من 

الأ���ش��ج��ار يف  ج���ذور  ب��ني  التفاعلية 
الغابات اأو التجول يف اأعماق املحيط 
لكت�شاف املخلوقات الرائعة. و تعزز 
الرتفيهية  الفعاليات  م��ن  العديد 
الأطفال  ل��دى  بالطبيعة  الرت��ب��اط 
كفعالية التزلق يف جناح لوك�شمبورغ 
ارتفاعه  يبلغ  يف رحلة على منحدر 
م�شاحة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  م���رتا   21
غابات  ت�شتح�شر  خ�شبية  خ�شراء 
ل��وك�����ش��م��ب��ورغ اجل��م��ي��ل��ة.. و جولت 
توفر جولة  التي  ال��دوارة  احلديقة 
يبلغ  ال����ت����ي  احل����دي����ق����ة  ق���م���ة  اإىل 
على  للح�شول  م��رتا   55 ارتفاعها 
اإطاللة اآ�شرة ملوقع اإك�شبو 2020.

•• دبي -وام:

كخدمة  الطبي"  للتعليم  دب��ي  "تقومي  ام�س  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأطلقت 
جديدة تعد الأوىل من نوعها على م�شتوى اإمارة دبي تت�شمن اأهم املوؤمترات 
والأن�شطة واملحا�شرات التي �شيتم تنظيمها يف الإمارة خالل الفرتة املقبلة 
جلميع التخ�ش�شات الطبية والطبية امل�شاندة يف القطاعني العام واخلا�س. 
والأبحاث  الطبي  التعليم  اإدارة  اأطلقتها  التي   - اجل��دي��دة  اخلدمة  وتعد 
"منار التعليمية" مرجعية مهمة للكوادر الطبية  بالهيئة - �شمن من�شة 
والطبية امل�شاندة للتعرف على فر�س التعليم امل�شتمر التي توفرها الهيئة 
للعاملني يف القطاع ال�شحي ب�شكل عام حيث ميكن الو�شول اليها من خالل 
الدكتورة  وقالت   .  www.manaar.dha.gov.ae منار  من�شة 
وديعة حممد �شريف مديرة اإدارة التعليم الطبي والأبحاث اإن اإطالق هذه 

بدبي  ال�شحة  هيئة  بها  تقوم  التي  امل�شتمرة  اجلهود  �شمن  ياأتي  اخلدمة 
لتعزيز فر�س التعليم والتطوير امل�شتمر ومبا ينعك�س ب�شكل ايجابي على 
اأهمية  اإىل  الطبية يف دبي م�شرية  املنظومة  التي تقدمها  جودة اخلدمات 
هذا التقومي ودوره الفاعل يف م�شاعدة وتوجيه الكوادر الطبية وامل�شاندة 
يف اإمارة دبي والدولة ب�شكل عام للو�شول اإىل جميع اأنواع التطوير املهني 
امل�شتمر واملتما�شي مع اأعلى املعايري العاملية. ودعت مقدمي برامج التطوير 
املهني امل�شتمر على م�شتوى الدولة اإىل التوا�شل مع ق�شم التدريب الطبي 
باإدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة ال�شحة بدبي لالإعالن عن الأن�شطة 
بجميع  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  جلميع  املتاحة  وامل��وؤمت��رات  والفعاليات 
اأنواعها للو�شول للهدف املرجو يف تقدمي من�شة متكاملة للتطوير املهني 

امل�شتمر ومبا يتالءم مع روؤية هيئة ال�شحة دبي يف هذا املجال.
من جانبها قالت مروه مالك رئي�شة ق�شم التدريب الطبي بهيئة ال�شحة 

بدبي اإن "تقومي دبي للتعليم الطبي "مبن�شة "منار" يعد اأول تقومي موحد 
للتعليم الطبي امل�شتمر ملقدمي الرعاية ال�شحية يف دبي حيث مت ت�شميم 
وفعاليات  الأن�شطة  اأه��م  عر�س  اإىل  تهدف  معلوماتية  كمن�شة  اخل��دم��ة 
ا�شتمرارية  وت�شجيع  تعزيز  اإىل  وت�شعى  دب��ي  اإم���ارة  على  الطبي  التعليم 
التعليم الطبي واحل�شول على ال�شاعات املعتمدة املطلوبة بح�شب متطلبات 
من�شة  خ��الل  م��ن  ت��ق��دم  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  اأن  ي��ذك��ر  املهنية.  ال��رخ�����س 
"منار" باقة من احللول الذكية التفاعلية التي تدمج بني التدريب الطبي 
وتقييم م�شتوى املتدرب قبل وخالل وبعد النتهاء من املواد التدريبية ما 
مقدمي  تطوير  يف  وي�شهم  املطروحة  امل��واد  من  التامة  ال�شتفادة  ي�شمن 
الرعاية ال�شحية ويتم حتديد امل�شارات التدريبية املتنوعة وتنفيذها وفق 
الحتياجات الفعلية امل�شتنبطة من درا�شات وا�شتبيانات دورية يتم اطالقها 
الطبية ومبا  الطبي والأبحاث ملقدمي اخلدمات  التعليم  اإدارة  عن طريق 

الرامية لتقدمي خدمات متميزة  الهيئة  التطوير وم�شاعي  اأه��داف  يخدم 
متما�شية مع ا�شرتاتيجية التعليم الطبي والأبحاث وتطبيق اأف�شل املعايري 

العاملية.

�شحة دبي تطلق تقومي دبي للتعليم الطبي

اختتام الدورة الأوىل من برنامج املقيم املعتمد لنموذج حمدان EFQM التعليمي
•• دبي-وام:

ل��الأداء التعليمي املتميز حفل  اآل مكتوم  عقدت موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
 EFQM ختام الدورة الأوىل من برنامج املقيم املعتمد لنموذج حمدان
التعليمي الذي تنظمه املوؤ�ش�شة بالتعاون مع موؤ�ش�شة EFQM يف مركز 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم للموهبة والبتكار.
اإىل  التعليمي   EFQM حمدان  لنموذج  املعتمد  املقيم  برنامج  ويهدف 
تاأهيل مقيمني معتمدين دولياً لتقييم املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية وفقاً 
للنموذج، وم�شاعدة املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية لتطوير وحت�شني اأدائها 

من خالل توفري املالحظات والتغذية الراجعة.
واجتاز امل�شاركون الع�شرون هذا الرنامج الذي اأهّلهم للقيام بدور مقيم 
التعليمية   EFQM ح��م��دان  "جائزة  ب��ه  املرتبطة  واجل��ائ��زة  للنموذج 
العاملية" وغريها من اجلوائز الأخرى يف اأنحاء العامل التي ت�شتخدم هذا 

النموذج.
العام  الأم��ني  الأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  نائب  املهريي،  الدكتور جمال  وق��ال 

امل��ت��م��ي��ز: ت�شع  التعليمي  ل����الأداء  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��دان 
اأولوياتها من خالل  راأ�س  على  رائدة عاملياً  تعليم  املوؤ�ش�شة تقدمي جتربة 
وتقدمي  العلمية  املنظومة  ا�شتدامة  ت�شمن  التي  املبتكرة  احللول  توفري 
الأوقات  كل  يف  متميزة  تعليم  جتربة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وكافة  املدار�س 
والظروف. ويعك�س هذا امل�شروع الرائد حر�س موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز على تطبيق اأحدث النظم العاملية لتطوير 
خمتلف املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية يف الإمارات وخارجها، ومتكينها من 
تقدمي خدمات تعليمية مرموقة تواكب خمتلف املتغريات العاملية وتعزز 
قدرتها على مواجهة خمتلف التحديات التعليمية من خالل اإيجاد حلول 

مبتكرة.
واأ�شاف الدكتور املهريي : مت ت�شميم منوذج حمدان EFQM التعليمي 
اإىل  يهدف  وه��و   ،EFQM م��ع  بالتعاون  العاملية  املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً 
حت�شني جودة التعليم واملخرجات التعليمية يف املدار�س يف دولة الإمارات 

واملدار�س حول العامل، ونحن اليوم نكّرم 20 مقيماً معتمداً للنموذج.
اتفاقية بني موؤ�ش�شة حمدان بن  ياأتي نتاجا لتوقيع  امل�شروع  اأن  اإىل  ونوه 

2018 والتي  EFQM عام  اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز و  را�شد 
مت مبوجبها بناء م�شروع منوذج حمدان EFQM التعليمي ..معربا عن 
اأمله للو�شول من خالل التعاون مع EFQM اإىل اأف�شل معدلت الأداء 

التي تكفل الرتقاء بكامل املنظومة التعليمية يف الإمارات واملنطقة.
من ناحيته قال را�شل لونغميري، املدير التنفيذي ل� EFQM : �شاعدت 
األ��ف موؤ�ش�شة يف   50 اأك��ر من  تاأ�شي�شها  على  �شنة   30 منذ   EFQM
مع  بال�شراكة  قمنا  �شنوات،  ث��الث  ومنذ  والب��ت��ك��ار،  التميز  نحو  رحلتها 
موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز لتطوير منوذج 
عاملي مبتكر للتعليم بغية توفري روؤية وابتكار ومتيز واإطار عملي لتطوير 
املدار�س، وقد عملنا ب�شكل متوا�شل ل�شهور متعددة لتبني اأف�شل املمار�شات 
الذين ل يقومون فقط  املقيمني  العامل لتحقيق ذلك، وهنا يرز دور  يف 
بتحديد الو�شع الراهن للمدار�س بل يقدمون الأفكار وامل�شورة والتغذية 

الراجعة التي ت�شاهم يف دفع عجلة التغيري والتح�شني.
وميتلك م�شروع منوذج حمدان EFQM التعليمي روؤية م�شتنرية لدعم 
خمتلف املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية باأدوات ومعايري عاملية امل�شتوى ل�شمان 

تقدمي تعليم اأف�شل على كافة امل�شتويات، حيث ي�شع امل�شروع الطالب على 
راأ�س الأولويات، ويتبنى نهجا متطورا حموره التعاون مع خمتلف ال�شركاء 
واأ�شحاب امل�شلحة على املدى الطويل، بالإ�شافة اإىل البتكار وا�شت�شراف 
امل�شتقبل، وفهم الروابط العملية بني حتقيق الطموحات وترجمتها عر 
ويرتكز  بالنفع.  العلمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س  على  تعود  ونتائج  اإج���راءات 
منوذج حمدان EFQM التعليمي على الأداء ال�شرتاتيجي والت�شغيلي، 
اإط��اراً مثالياً لختبار مواءمة طموحات املدر�شة للم�شتقبل مع  ما يجعله 
ممار�شاتها احلالية وقدرتها على ال�شتجابة للتحديات .. ويدفع النموذج 
املوؤ�ش�شات للعمل وفق 3 توجهات اأ�شا�شية هي اأهمية وجود املدر�شة ودورها، 
وكيفية حتقيق اأهدافها وا�شرتاتيجيتها، والرتكيز على ما مت اإجنازه وما 

يتم التخطيط لإجنازه لحقاً.
هذا  اإجن��از  يف  تقدماً   EFQM مع  التعليمية  حمدان  موؤ�ش�شة  وحققت 
الرنامج الطموح من اأجل متكني جودة التعليم يف وقت ت�شتخدم العديد 
 EFQM من املدار�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط وخارجها منوذج حمدان

التعليمي لتحديد نقاط القوة وجمالت التح�شني ال�شرورية لها.

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم  141/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

التنفيذي  باإيقاع احلجز  التنفيذية والمر  اإ�شدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�شيغة   : مو�شوع الدعوى 
على العقار رقم G11 بالطابق رقم G مببنى الغزلن 3 البالغ م�شاحته 101.35 مرت مربع واملواقف 138 على قطعة 
الر�س رقم 14 مبنطقة الثنية الثالثة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق 
وت�شعني  الف  واربعة وخم�شني  1،154،090.95 درهم )فقط مليون ومائة  املقدرة مببلغ  املطلوب �شده  الطالب قبل 
درهم وخم�شة وت�شعني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا 

لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�س بوينت - مكتب رقم 

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي    - لل�شيارات   الني�شان  وكالة  خلف   -  401
املطلوب اإعالنه : فرزاد ح�شن كرميى مكى ابادى - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الثنية الثالثة - دبي - مبنى الغزلن 

fzd.kasmi@gmail.com  -  0500000000  - بردبي   -  G11 رقم  العقار   -  3
مو�شوع الإعالن :

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
14 - املنطقة :  اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
الثنية الثالثة - ا�شم املبنى : الغزلن 3 - رقم املبنى : 3 - رقم العقار : G11 - امل�شاحة : 101،35 مرت مربع - التقييم: 

)1،171،143/94( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  163/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار رقم 1501 بالطابق رقم 15 مببنى يو بورا تاور1 البالغ م�شاحته 234.12 مرت مربع واملواقف 
P4-279،280 على قطعة الر�س رقم 220 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب 
2،761،145.75 درهم  املقدره مببلغ  املطلوب �شده  الطالب قبل  العلني لتح�شيل حقوق  باملزاد  �شده وتثمينه وبيعه 
)فقط مليونان و�شبعمائة وواحد و�شتني الف ومائة وخم�شة واربعني درهم وخم�شة و�شبعني فل�شا لغري( من ح�شيلة البيع 
وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني )25 ( و)26 ( وما بعدهما 

من قانون الرهن التاأميني رقم  14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديره - بناية البزن�س بوينت - مكتب 

رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات  - وميثله :حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : ا�شرف �شالح حممد باج�شري  

ب���رج خليفة -  1501 منطقة  ال��ع��ق��ار رق���م  1 - �شقة  ت���اور  ب���ورا  ي��و  ب��ردب��ي - مبنى  اإم����ارة دب���ي -  ع��ن��وان��ه :الإم������ارات - 
Asmbajsair@yahoo.com  -  0500000000

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 144 - 
املنطقة : اخلليج التجاري - ا�شم املبنى : يو بورا تاور 1 - رقم العقار 1501 - امل�شاحة : 234،12 مرت مربع - التقييم 

)18008829،36( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  205/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  
اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار ) ار�س ( رقم 2977 البالغ م�شاحتها 2،411.12 قدم مربع مبنطقة جبل على الوىل باإمارة دبي 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شدها الوىل وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�شدهم املقدره مببلغ 1،296،429.16 درهم )مليون ومائتان و�شتة وت�شعني الف واربعمائة وت�شعة وع�شرين درهم و�شتة 
ع�شر فل�شا( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتني 

) 25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد وميثلها مالكهما/ هيمال فالبهادا�س تهاكار و�شوري�س فالبهدا�س تاكار  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شقة العقار رقم 2977 - منطقة جبل علي الوىل - 0500000000
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : �شيفني �شتار كوموديتيز - م د م �س 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي 

الوىل - رقم الر�س 2977  - م�شاحة العقار : 224 - مرت مربع - التقييم : 1700000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإعالن �صطب قيد
انرتنا�شيونال  بوينت  بريينج  �شركة  ال�شادة/  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
بي يف ابوظبي )اجلن�شية : الإم��ارات العربية املتحدة( قد تقدمت بطلب 
14 قطعة  اأبوظبي )العنوان : امل�شفح  �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة 
 )5931 ب  �س   ، القا�شمي  �شامل  بن  �شلطان  بن  في�شل  ال�شيخ   -  42
بالوزارة.  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  �شجل  يف   )4264( رق��م  حت��ت  وامل��ق��ي��دة 
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات 
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان 
اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
اأ�شحاب احلق يف العرتا�س  واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�شادة 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل ال��وزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 

الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري

 �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

�شريكانت   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ثالرى جاجنادهار ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )r5284640( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0503332306

فقدان جواز �شفر
فاروق  حممد   / امل��دع��و  فقد 
ك�����������ازول ميا  ل����ي����ت حم����م����د 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BE0348890(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0552975424    

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و / ج��ان��ى عام 
الهند   ، م�شلم  �شيخ  �شيخ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )T2470399( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0565247786

فقدان جواز �شفر
عبداهلل  لينه   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ال�شودان   ، ب�شاره  عبدالقادر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )07078706P(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�شودانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
Court of Appeal

Notification by Publication Note (Appeal) 
Appeal No. 2360/2021/305, Commercial Appeal

Considered in :  Fourth Commercial Appeal Circuit No. 201
Subject of the Appeal :  Appeal Judgement rendered in Case No. 783/2020 Commercial 
- Plenary and fees, expenses and attorney's fees.
Appellant:   Gandhar Oil & Energy DMCC
Address: UAE - Emirate of Dubai - Bur Dubai - Al Thanyah Fifth District - Land 
No.: GLT-BH2-X3E - Jumeirah Lakes Towers Street - Makani No.1372675095. Tel.: 
045148511, Fax: 045148519, Mob. 054477019785.
Represented by: ABDULLA MOHAMED HAJI ALI ALAWADHI
Notified Party:1- FARLIN TIMBERSFZE-JAFZA Capacity: Appellee
2-FARLIN ENERGY & COMMODITIES FZE  Capacity: Appellee
3- MOHAMMED FAROUK   Capacity: Appellee
Subject of the Notification:
The Judgement rendered in Case No. 2020/783 Commercial - Plenary, was appealed. 
Therefore, a hearing is scheduled on Wednesday, 22/09/2021 at 10:00 am at Remote 
Litigation Hall, and then you or your legal representative is hereby required to attend, 
failing which you will be judged in absentia.
Prepared by : Muhammad Abdul Rahman Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
To notify the defendant by publication

Before the case management office of Sharjah federal civil court of first instance 
In the case No. SHCFICIREA2021/0005959/ civil (Summary)

To the defendant. Monisah Torojanan Modabil - Residence is unknown. Dubai, there 
is an investigation 0558076770 042779408 0508042000

For notifying/Summoning the defendant by publication 
in Arabic and English languages

To order the defendant to pay an amount of 50500 dirham
To order the defendant to pay the charges, expenses and lawyer's fees covering the 
judgment with immediate implementation
You are instructed to attend in the session of 16/09/2021 before the case management 
office of Sharjah federal civil court of first instance- Office No. (Case manger Office 
No. 10) personally or by your authorized attorney, and to submit a reply note on 
the case enclosed therewith entire documents during a period of not more than ten 
days from the date of publication in order to consider/ look into the case with above 
mentioned number- in your capacity as defendant. 
Office of judicial services
Ayisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اإن  الأح���د  الفرن�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  وزي���رة  ب��اريل  فلورن�س  قالت 
اليونان رفعت طلبياتها من طائرات رافال التي ت�شنعها �شركة دا�شو 

اإىل 24 طائرة بدل من 18.
�شراء  على  الثاين  كانون  يناير  يف  اليوناين  الرملان  اأع�شاء  وواف��ق 
18 طائرة رافال من فرن�شا مقابل 2.5 مليار يورو )3.04 مليار 

دولر(.
عزمها  للتو  اأعلنت  اليونان  رائ��ع��ة.  اأن��ب��اء  تويرت  على  ب��اريل  وقالت 
اأوروبا  لبناء  قدما  من�شي  معا  اإ�شافية.  راف��ال  طائرات  �شت  �شراء 

تتمتع بحكم ذاتي حقيقي.
عززت اأثينا م�شرتياتها الع�شكرية يف الأ�شهر الأخرية بينما توا�شل 
تركيا  م��ع  ن���زاع  و���ش��ط  الع�شكرية  ق��درت��ه��ا  لتعزيز  خططها  تنفيذ 

املجاورة على موارد الطاقة يف البحر املتو�شط.

جون�شون ي�شع خطط الت�شدي 
لكوفيد يف ال�شتاء 

•• لندن-رويرتز

قال وزير ال�شحة الريطاين �شاجد جاويد  اأم�س الأحد اإن 
رئي�س الوزراء بوري�س جون�شون �شي�شع هذا الأ�شبوع خططا 
لتعامل البالد مع جائحة كوفيد-19 خالل ال�شهور الأكر 
مع  القيود  بع�س  ترفع  قد  احلكومة  اأن  اإىل  م�شريا  ب��رودة 

العتماد على اللقاحات.
واأ����ش���اف ج��اوي��د ل��ق��ن��اة ���ش��ك��اي ن��ي��وز “ومع دخ��ول��ن��ا ف�شلي 
الأ�شبوع  ه��ذا  ال����وزراء  رئي�س  �شي�شع  وال�����ش��ت��اء...  اخل��ري��ف 
القليلة  ال�����ش��ه��ور  م���دى  ع��ل��ى  ك��وف��ي��د  م��ع  للتعامل  خططنا 

القادمة«.

اأخلت ال�شلطات الإ�شبانية بلدتني اأخريني يف اإقليم الأندل�س �شباح 
الأحد واأر�شلت دعما ع�شكريا لإخماد حريق غابات ل يزال م�شتعرا 

بالقرب من منتجع �شهري يف منطقة كو�شتا ديل �شول.
ال�شيف،  اأواخ���ر  املرتفعة يف  القوية ودرج���ات احل���رارة  ال��ري��اح  واأدت 
اإىل نزوح ما يزيد على األف �شخ�س من منازلهم ومقتل اأحد عمال 
الطوارئ منذ اندلع احلريق يوم الأربعاء يف جبل �شيريا بريميخا 
عليه  يقبل  املتو�شط  البحر  على  منتجع  وهو  اإ�شتيبونا،  على  املطل 

ال�شائحون الريطانيون واملتقاعدون.
واأر�شلت وكالة مكافحة حرائق الغابات يف اإقليم الأندل�س 365 من 
عمال الإطفاء اأم�س الأحد اإىل جانب 41 طائرة و25 �شيارة لإخماد 

النريان.
“باإخالء  اأمرت  الطوارئ  اأن خدمات  اأم�س  الإقليم  واأعلنت حكومة 
احرتازي” لبلدتي خوبريكي، التي يقطنها اأكر من 500 �شخ�س، 

وخيناجلواثيل التي يقطنها حوايل 400 �شخ�س.
اإن  اجلمعة  يوم  الإقليم  يف  البيئة  م�شوؤولة  كري�شبو  كارمن  وقالت 
احلريق ن�شب بفعل فاعل على ما يبدو واإن املحققني يعملون على 

التو�شل ملزيد من التفا�شيل.

اأنها  اإنها ر�شدت غوا�شة ُيعتقد  قالت وزارة الدفاع اليابانية الأحد 
من ال�شني يف مياه بالقرب من جزر اليابان اجلنوبية، مع ا�شتمرار 

التوتر البحري يف املحيط الهادي.
يوم  �شباح  ر�شدت  اليابانية  البحرية  اأن  بيان  يف  ال���وزارة  واأ�شافت 
اجلمعة غوا�شة تبحر باجتاه ال�شمال الغربي خارج املياه الإقليمية 
بالقرب من جزيرة اأمامي اأو�شيما، وهي جزء من مقاطعة كاجو�شيما، 

كما جرى ر�شد مدمرة �شينية يف اجلوار.
يف  ع��دي��دة  �شينية  �شفن  ت��وغ��الت  م��ن  �شنوات  منذ  ال��ي��اب��ان  وت�شكو 
ترد  ما  وكثريا  عليها.  متنازع  وبالقرب من جزر  الإقليمية  مياهها 
ال�شني بغ�شب على اإبحار �شفن اأمريكية عر املناطق املتنازع عليها 
اإطار  ياأتي يف  اإنه  ال�شني اجلنوبي، وهو ما تقول وا�شنطن  يف بحر 

حرية املالحة.
ي��زور فيتنام �شمن  ال��ذي  ي��ي،  وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�شيني وان��غ 
رحلة اإىل جنوب �شرق اآ�شيا، اإنه يتعني على هذين البلدين المتناع 
اأحادية فيما يتعلق ببحر ال�شني اجلنوبي مما  اإج��راءات  عن اتخاذ 

من �شاأنه اأن يعقد النزاعات وي�شخمها.
وذكر البيان ال�شادر الأحد اأن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية 
الإقليمية  املياه  خ��ارج  تقع  متاخمة  منطقة  يف  ال�شفينتني  ر�شدت 
وزير  اأن  البيان  واأ���ش��اف  هويتها.  حتديد  ال�شفن  على  يتعني  حيث 
املعلومات  “بجمع  ملوظفيه  تعليمات  اأ���ش��در  كي�شي  ن��وب��و  ال��دف��اع 

وموا�شلة املراقبة اليقظة«.
ومل ترد وزارة الدفاع ال�شينية على طلب تعليق حتى الآن ومل يت�شن 

الت�شال مب�شوؤولني يف ال�شفارة ال�شينية للتعليق اليوم الأحد.

عوا�صم

باري�ص

طوكيو

مدريد

مقتل 3 جنود اأتراك
 يف �شمال غرب �شوريا 

•• اأنقرة-اأ ف ب

ارتفع عدد اجلنود الأتراك الذين قتلوا يف هجوم مبنطقة اإدلب �شمال غرب 
الرتكية  الدفاع  وزارة  اأعلنتها  جديدة  ح�شيلة  بح�شب  ثالثة،  اإىل  �شوريا 

م�شاء اأم�س الأول ال�شبت.
وقالت الوزارة اإن اأحد اجلنود الذي “اأ�شيب بجروح خطرية” يف الهجوم 

تويف م�شاء ال�شبت يف م�شت�شفى هاتاي بجنوب تركيا.
وكانت الوزارة قد اأبلغت ال�شبت عن مقتل اثنني من جنودها واإ�شابة ثالثة 

يف الهجوم.
دون اأن  واو�شحت الوزارة اإن هجوما ا�شتهدف “وحدة عائدة من دورية”، 
تك�شف عن كيفية وقوعه. لكن مرا�شل وكالة فران�س بر�س يف املكان اأ�شار اإىل 

مقتل واإ�شابة جنود اأتراك يف انفجار عبوة نا�شفة على طريق اإدلب-بن�س.
“ق�شى رفاقنا يف اعتداء بغي�س  اكار  الدفاع الرتكي خلو�شي  وقال وزير 
معاقبة  ب��ال  اأب�����داً  مي��ر  مل  ل�����ش��ه��دائ��ن��ا  امل����راق  “الدم  م�����ش��ي��ف��اً  و�شائن”، 

امل�شوؤولني” عنه.
راأ�شها هيئة حترير  وت�شيطر جمموعات م�شلحة غالبيتها مت�شددة وعلى 

ال�شام )جبهة الن�شرة �شابقا(، على حمافظة اإدلب.
مت ال��ت��و���ش��ل ق��ب��ل اأك����ر م���ن ���ش��ن��ة اىل وق���ف لإط�����الق ال���ن���ار م���ع القوات 
املنطقة،  يف  املقاتلة  الف�شائل  بع�س  تدعم  التي  تركيا  برعاية  احلكومية، 

ورو�شيا الداعمة للنظام.
اأو هجمات حمددة  النظام  ينفذها  ق�شف  عمليات  غالبا  الهدنة  وتخرتق 

ت�شنها الف�شائل.

املغرب يطوي �شفحة العدالة والتنمية.. كيف تبدو مالمح امل�شتقبل؟

•• عوا�صم-وكاالت

بداأ عر�س الإخوان بالتداعي بوترية مت�شاعدة 
التاريخية  ال��ه��زمي��ة  بعد  خا�شة  املنطقة،  يف 
التي مني بها حزب العدالة والتنمية الإخواين 
يف املغرب، يف موؤ�شرات على الرف�س ال�شعبوي 
على  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  والإ����ش���الم  الإخ�����وان  لهيمنة 

موؤ�ش�شات الدولة.
الأحد،  اأم�����س  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
بعثت اخل�شارة املذلة حلزب العدالة والتنمية 
الرتكي  الرئي�س  اإىل  خا�شة  بر�شالة  املغربي 
النموذج  اأن  م��ف��اده��ا  اأردوغ�������ان،  ط��ي��ب  رج���ب 
ال�����ش��ع��ارات والوعود  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  الإ���ش��الم��ي 

وتوظيف الدين مل يعد مغرياً للناخبني، بعد 
اأن اأبدى تفاوؤله املفرط بالفوز يف النتخابات 

املرتقبة يف البالد 2023.

خريف مبكر
ال��ع��ب��ي��دي يف �شحيفة  وب�����دوره، ق���ال ج��ري��ل 
ال�شرق الأو�شط اإن “متوالية ال�شقوط لتنظيم 
امل��ري��ع يف  �شقوطهم  عند  تتوقف  الإخ���وان مل 
رابعة م�شر العرب، بل تواىل ال�شقوط املريع 
املغرب حيث  اأن جاء  اإىل  وتون�س،  ال�شودان  يف 
ال�شيا�شية  ب��واج��ه��ت��ه  الإخ�����وان  تنظيم  �شقط 
اأن ف�شل يف  بعد  وال��ت��ن��م��ي��ة(،  ال��ع��دال��ة  )ح���زب 
احل�������ش���ول ع��ل��ى م��ق��اع��د مت��ك��ن��ه م���ن احلكم 

�شيا�شية  باأحزاب  املت�شرتة  فاجلماعة  جم��دداً، 
ت�����ش��ق��ط يف اأغ���ل���ب ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ب��ع��د اأن 
لفظتها ال�شعوب، وك�شفت كذبها فبداأ خريفهم 
قا�شية  “هزمية  ب���اك���راً«.واأ����ش���اف  ال��ع��ام  ه���ذا 
للعدالة والتنمية، الذراع ال�شيا�شية الإخوانية 
ق�شاها  ع�شرية  بعد  املغربية،  النتخابات  يف 
يف رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة، وت�����ش��در ح���زب التجمع 
واملزاج  احل��ال��ة  يعك�س  م��ا  ل��الأح��رار،  الوطني 
تنظيم  وف�����ش��ل  اأك���اذي���ب  ���ش��ئ��م  ال����ذي  ال�شعبي 
الدولة،  اإدارة  يف  تلونه  اأ�شكال  ب�شتى  الإخ��وان 
ما جعلهم عر�شة لت�شويت عقابي من ال�شعب 

الذي ك�شف خداعهم واأكاذيبهم«.
ال�����ش��ق��وط يف  اأن ���ش��دم��ة  ال��ك��ات��ب اإىل  واأ����ش���ار 

جزءاً  �شتجعل  البع�س  ق��ال  كما  الن��ت��خ��اب��ات 
وج���زءاً  بالف�شل،  ق��ي��ادت��ه  يتهم  الإخ�����وان  م��ن 
اأو يعلن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��م  ع���ن  ي��ن�����ش��ق  ����ش���وف  اآخ�����ر 
وفا�شداً  ان��ت��ه��ازي��اً  ث��ال��ث��اً  ال���ش��ت��ق��ال��ة، وج�����زءاً 
ي�شكك  وراب��ع��اً  م��ن ج��دي��د،  التمو�شع  ي��ح��اول 
لديهم  وه���وؤلء  برمتها  النتخابات  نزاهة  يف 
اإلكرتونية.واأو�شح  وجيو�س  و�شفحات  اإعالم 
ن�شر  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة  تنظيم  حم����اولت  اأن 
املا�شي  يف  ا�شتطاعت  التي  املظلومية،  اأكذوبة 
وغري  مف�شوحة  اليوم  باتت  ال�شعوب،  خ��داع 
خا�شة  �شخرية،  وحمل  بل  للكثريين،  مقنعة 
لالإخوان  ال��ع��امل��ي  التنظيم  دور  انح�شار  بعد 
ح��ول ال��ع��امل، ب��ل اأ���ش��ب��ح م�شدر اإزع����اج دويل 
املا�شي. يف  وا�شتخدمه  �شنعه  َم��ن  على  حتى 
واملدوية  ال��ق��ا���ش��ي��ة  “الهزمية  ق��ائ��اًل  واأردف 
ال�شيا�شي يف بالد  الإخ��وان والإ�شالم  لأح��زاب 
العرب، هي بداية انهيار م�شروع املر�شد الذي 
�شيد قطب،  زرع���ه  و���ش��ق��ى  ال��ب��ن��ا  زرع���ه ح�شن 
وت��اب��ع��ت من���وه خم��اب��رات اأج��ن��ب��ي��ة جعلت من 
ملحو  بلدانهم  داخ��ل  ط��روادة  ح�شان  التنظيم 
خرائطها  ومت��زي��ق  الوطنية،  ال��دول��ة  مفهوم 
�شقوط  متوالية  اأن  اإىل  لف��ت��اً  اجلغرافية”، 
الإخوان �شت�شتمر يف جميع بلدان العامل، حتى 
الفا�شد  امل�شل،  ال�شال  التنظيم  هذا  يتال�شى 
يثبتون  املغرب  �شباب  هم  فها  للعقول  املف�شد 

ذلك بو�شعه يف ذيل قائمة اخلا�شرين.

حتذير الأردوغان
اللندنية  العرب  �شحيفة  ذك��رت  جهتها،  ومن 
اأن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان 
ب��ال��ف��وز يف النتخابات  ت��ف��اوؤًل م��ف��رط��اً  اأب���دى 
على  ك��رد  وذل���ك   ،2023 ال��ب��الد  يف  املرتقبة 

التحاليل ال�شيا�شية التي تتنباأ بهزمية مدوية 
مزاج  �شياق  يف  والتنمية  العدالة  وحل��زب��ه  ل��ه 
الإ�شالميني  يلفظ  املنطقة  �شعوب  ل��دى  ع��ام 

ويطيح بهم.
املدوية  “النتائج  اإن  اأت����راك  م��راق��ب��ون  وق���ال 
لن��ت��خ��اب��ات امل���غ���رب واخل�������ش���ارة امل���ذل���ة حلزب 
ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ذي اأخ�����ذ ا���ش��م��ه من 
احل����زب الإ����ش���الم���ي ال���رتك���ي، ج����اءت مبثابة 
مفادها  ال��رتك��ي  الرئي�س  اإىل  خا�شة  ر���ش��ال��ة 
ال�شعارات  على  املبني  الإ�شالمي  النموذج  اأن 
اأ�شوات  الدين جلذب  يوظف  والذي  والوعود 
الناخبني مل يعد مغرياً، وبداأ النا�س يلفظونه 
ب��ح��ري��ة ت��ام��ة ع���ر ���ش��ن��ادي��ق الق������رتاع ومن 

خالل مواقفهم يف ال�شارع«.
واأ�شار هوؤلء املراقبون اإىل اأن الواقع اجلديد 
فهو  وخارجياً،  داخلياً  اأردوغ���ان  على  ي�شغط 
احلاكم  للحزب  م��دوي��ة  هزمية  اإىل  يقود  ق��د 
بدوره  �شعبة  اأو���ش��اع��اً  يعي�س  ال��ذي  تركيا  يف 
�شبيهة بالأو�شاع التي قادت احلزب الإ�شالمي 

املغربي اإىل الو�شعية ال�شعبة التي يعي�شها.
واأو�شحوا اأن ذلك قد يقود اإىل هزمية اأردوغان 
ا���ش��ت��م��راره يف  ال��ن��ا���س ق��د ملت م��ن  اأن  خا�شة 
ومعاركه  �شعاراته  من  وملت  لعقدين،  احلكم 
يف الداخل واخلارج، والأزمات التي اأغرق فيها 
ال�شلطان  دور  لعب  اإىل  طموحه  ب�شبب  البلد 
ال��ع��ث��م��اين اجل���دي���د.وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإن 
“التاأثري الأكر لهزمية الإ�شالميني بالن�شبة 
اأحالمه  على  ال��ت��اأث��ري  �شيكون  اأردوغ�����ان  اإىل 
التو�شع  الإقليمية، حيث كان ي�شع يف ح�شابه 
لكن  وليبيا،  تون�س  خا�شة  اأفريقيا  �شمال  يف 
الإ�شالميني  �شد  كلياً  ال�شعبي  امل���زاج  ت��ب��دل 

يجعل كل خطط اأنقرة حتت ال�شغط«.

�شحف عربية: متتالية �شقوط الإخوان تهز الأنظمة الداعمة لهم

البابا يحّذر من »تهديد معاداة ال�شامية« يف اأوروبا 
•• بوداب�صت-اأ ف ب

معاداة  “تهديد  م��ن  الأح����د  اأم�����س  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  ح����ّذر 
زعماء  اأم��ام  األقاها  كلمة  يف  وخارجها  اأوروب���ا  ال�شامية” يف 
دينيني م�شيحيني ويهود خالل زيارته اإىل املجر حيث التقى 

رئي�س وزرائها فكتور اوربان املعادي للهجرة.
اأن خطر معاداة ال�شامية ل يزال كامنا  “اأعتقد  وقال البابا 
يف اأوروب���ا واأم��اك��ن اأخ���رى. ه��ذا فتيل يجب ع��دم ال�شماح له 
بال�شتعال، واأف�شل طريقة لنزعه هي يف العمل �شوياً ب�شكل 

اإيجابي وتعزيز الأخوة«.

واأ���ش��اد احل��ر الأع��ظ��م، وه��و م��داف��ع �شديد ع��ن احل���وار بني 
الأدي��ان، بجهودهم يف بالدهم من اأجل “هدم جدار الف�شل 

يف املا�شي” والعمل على “تغيري النظرة«.
ل  الآخ���ر  روؤي���ة  عليكم  يتعني  وم�شيحيني،  “يهوداً  وا���ش��اف 

كاأجنبي بل ك�شديق؛ لي�س خ�شماً بل اأخاً«.
جديدة  انطالقة  واليهود  الكاثوليك  بني  العالقات  اتخذت 
اأعمال  خ��ت��ام  يف  ال�����ش��ادرة  اأياتي”  “نو�شرتا  وثيقة  بف�شل 
احرتام  اإىل  والداعية   1965 عام  الثاين  الفاتيكان  جممع 
اليهودية.يف عام 2019، اعرب البابا فرن�شي�س عن ا�شتيائه 
من ت�شاعد العتداءات املعادية لل�شامية يف خمتلف البلدان.

اأكر  ت�شم  التي  هنغاريا،  اإىل  الع��ت��داءات  ه��ذه  ت�شل  ومل 
اأّن  اإىل  تقديرات  وت�شري  الو�شطى،  اأوروب��ا  يهودية يف  جالية 

عديدها يبلغ نحو 100 األف �شخ�س.
مطلقاً”  الت�شامح  “عدم  �شيا�شة  ر�شمياً  احلكومة  واأعلنت 
ترميم  يف  لال�شتثمارات  ت��روج  وه��ي  ال�شامية،  م��ع��اداة  جت��اه 

و�شيانة العديد من املعابد واملقابر اليهودية.
لل�شامية  م��ع��اد  ق��ان��ون  اأول   1920 ع���ام  يف  ال��ب��الد  و���ش��ّن��ت 
بت�شجيع من ميكلو�س  اأوروب���ا،  ف��رتة ما بني احلربني يف  يف 
هورثي الذي �شار حليفاً لهتلر لحقا وظل يف ال�شلطة حتى 

عام 1944.

•• الرباط-وكاالت

اخ��ت��ارت ���ش��ن��ادي��ق الق����رتاع ي���وم 8 
حزب  ت�شقط  اأن  احل���ايل،  �شبتمر 
ب�شكل  الإ�شالمي  والتنمية  العدالة 
 10 ب��ذل��ك �شفحة  ل��ت��ط��وي  م����دو، 

�شنوات من حكم هذا احلزب.
املالمح  الق������رتاع  ن��ت��ائ��ج  ور���ش��م��ت 
اجلديدة للمرحلة املقبلة يف اململكة، 
الوطني  التجمع  ح��زب  ت�شدر  بعد 
تت�شح  اأن  ان��ت��ظ��ار  ل��الن��ت��خ��اب��ات، يف 
الأيام  يف  كامل  ب�شكل  املالمح  ه��ذه 
احلكومة  ت��ت�����ش��ك��ل  اأن  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل��ة 

اجلديدة.
واأعادت النتخابات احلالية الأحزاب 
مراقبون  ي�شفها  ال��ت��ي  التاريخية 
اإىل  الدميقراطية”  ب�”الأحزاب 
واجهة التناف�س ال�شيا�شي يف البالد، 
على  ال�شتقالل  ح��زب  ح�شول  بعد 
الحتاد  ح��زب  يليه  الثالثة  املرتبة 

ال�شرتاكي.
الإقليمية  ال��ك��ت��اب��ة  ع�����ش��و  واع��ت��ر 
حل��زب الحت���اد ال���ش��رتاك��ي للقوات 
الداد�شي،  جواد  مبراك�س،  ال�شعبية 
اإع����الن  “هو  امل���غ���رب  ت�����ش��وي��ت  اأن 
ع��ن اخ��ت��ي��ار وا���ش��ح مل�����ش��روع مبعامل 
م�شتقبلية، يتمثل يف الت�شبث مبغرب 
ويرف�س  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��وج��ه  ح���ر 

ثقافة املوت واأعداء احلياة«.
ال�����ق�����ي�����ادي يف الحت�������اد  واأ��������ش�������اف 
ملوقع  ت�������ش���ري���ح  يف  ال������ش�����رتاك�����ي، 
“ال�شعب  اأن  نيوز عربية”،  “�شكاي 
املغربي اأثبت عر حمطات تاريخية 
يف حياتنا ال�شيا�شية عن ن�شج كبري 
نا�شلنا  وط��ن  م�شتقبل  يف  للح�شم 
اأجله دفاعا عن احلرية  جميعا من 

والدميقراطية«.

لنموذج  “بتاأ�شي�شه  املغرب  اأن  وب��نّي 
تنموي جديد، وجد نف�شه يف �شلب 
بخريطة  اجل���دي���د  ال���ت���ح���ول  ه����ذا 
�شيا�شية جديدة تقطع مع الت�شليل 
ال�شيا�شة التي مل تخلق  وال�شعبوية 
حقوقية  وِرّدة  عزوفا  اإل  املا�شي  يف 
عبثي  �شيا�شي  زم���ن  يف  ا�شتثنائية 

ا�شتثنائي«.

رهانات �سيا�سية جديدة
ويرى ع�شو املكتب التنفيذي ملنظمة 
ال�����ش��ب��ي��ب��ة احل���رك���ي���ة )ت���اب���ع حلزب 
ما�شي�شي،  رجب  ال�شعبية(،  احلركة 
اأنه “بعد زوال وا�شمحالل اخلطاب 
الإ����ش���الم���ي املُ����وؤدل����ج ب��امل��غ��رب، فاإن 
املرحلة حتتم بروز رهانات �شيا�شية 
ملغرب  التاأ�شي�س  �شاأنها  جديدة، من 

القيم،  لفل�شفة  يت�شع  دمي��ق��راط��ي 
املبنية على الدميقراطية واملنا�شفة 

والعدالة الجتماعية«.
لن  الأم���ر  اأن  اإىل  ما�شي�شي  واأ���ش��ار 
اأدوار  “عر تقوية  اإل  يكون ممكنا، 
املوؤ�ش�شاتيني  ال��ف��اع��ل��ني  خم��ت��ل��ف 
�شلبة،  ح��ك��وم��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ور����ش���م 
حتتكم لروؤى ا�شرتاتيجية حقيقية، 
من خاللها �شيتم احلد من الفوارق 
امل��ج��ال��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، واق�����رار 
وحماربة  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  فل�شفة 

التمييز ب�شتى األوانه«.
ا�شتكمال  ب��ع��د  م��ا���ش��ي�����ش��ي،  وي���اأم���ل 
�شبتمر   8 ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات  حم��ط��ات 
واجل���ه���وي���ة  اجل���م���اع���ي���ة   2021
ملغرب  “ُيوؤ�ش�س  اأن  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، 
اأف�������ش���ل، ومل���وؤ����ش�������ش���ات اأق�������وى، عر 

تنت�شر  ق���وي���ة  حت���ال���ف���ات  ت�����ش��ك��ي��ل 
والوطن، عو�شا عن  الأم��ة  مل�شلحة 
امل�����ش��ال��ح احلزبية  داخ����ل  ال��ت��ق��وق��ع 

ال�شيقة«.

اإ�سارة للم�ستقبل الدميقراطي
ال��ك��ات��ب العام  اأو����ش���ح  م���ن ج��ه��ت��ه، 
للمنظمة الدميقراطية لل�شغل، علي 
التي  ال�شابقة  “املرحلة  اأن  لطفي، 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  فيها  اأدار 
كانت  املحلي،  وال�شاأن  العام  ال�شاأن 
امل�شتوى  على  للمغرب  ج��دا  مكلفة 
والثقايف  والجتماعي  القت�شادي 
وال��ب��ي��ئ��ي، ح��ي��ث راك���م خ��الل��ه��ا عدة 
جائحة  عمقتها  وم�شاكل  اختاللت 

كورونا«.
ملوقع  ح���دي���ث  ل��ط��ف��ي، يف  واع���ت���ر 

اأن  عربية”،  ن�����ي�����وز  “�شكاي 
جدا  م��ع��ّر  ال��ع��ق��اب��ي  “الت�شويت 
م�شيفا  النتخابات”،  ه�����ذه  يف 
للم�شتقبل  ق���وي���ة  “اإ�شارة  اأن����ه����ا 

الدميقراطي للمغرب«.
“وعي  اأن  النقابي،  الفاعل  ويعتقد 
�شعوبة  م�����ن  ����ش���ي���زي���د  امل������واط������ن 
باعتبار  املقبلة،  احلكومة  م�شوؤولية 
ر�شائل  وج��ه  قد  املغربي  ال�شعب  اأن 
قوية يجب اأن تكون در�شا لالأحزاب 

امل�شكلة للحكومة املقبلة«.
للمنظمة  ال����ع����ام  ال���ك���ات���ب  واأب��������رز 
اأن  اأه��م��ي��ة  لل�شغل،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
من�شجمة  املقبلة  “احلكومة  تكون 
بهدف  هيكلية،  لتغيريات  تخ�شع 
جاهزية  وت��ع��زي��ز  اأدائ����ه����ا  حت�����ش��ني 
�شيرتاأ�شها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال��ق��ي��ادة 

حزب الأحرار للتحديات امل�شتقبلية 
امل�����ش��اح��ب��ة حل��ق��ب��ة م���غ���رب م���ا بعد 
بخلفيات  اإ�����ش����الم����ي  ح�����زب  ح���ك���م 
والختيارات  املقاربة  و�شعف  دينية 
ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
حيث  والجتماعية،  والقت�شادية 
ظل مهيمنا على ال�شاحة ال�شيا�شية 
احل��ك��وم��ة وعلى  ���ش��ن��ة يف   12 مل���دة 

راأ�س اأغلب املدن الكرى«.
احلكومة  ت��ك��ون  اأن  ل��ط��ف��ي،  ودع����ا 
التحديات  م�����ش��ت��وى  “يف  امل��ق��ب��ل��ة 
والل������ت������زام������ات وال����ت����ع����ه����دات مع 
تكون حكومة  اأن  وعليها  املواطنني، 
ملفات وق�شايا ا�شرتاتيجية وطنية 

و �شيادية«.
املحلل  ي����وؤك����د  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
اأن  ال��غ��ل��ب��زوري،  حم��م��د  ال�شيا�شي، 
التجمع  حزب  على  معلقة  “الآمال 
الوطني لالأحرار الذي فاز باملرتبة 

الأوىل يف النتخابات«.
اأن  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  ول���ف���ت 
يرتكز  النتخابي  احل��زب  “برنامج 
ب�شكل كبري على امللفات الجتماعية، 
خا�شة الت�شغيل وال�شحة والتعليم، 
وهو برنامج يختلف عن باقي برامج 
ب��ك��ون��ه يت�شمن  الأح�����زاب الأخ����رى 
ال�شيء  ودق��ي��ق��ة،  مرقمة  م��وؤ���ش��رات 
الذي �شي�شهل على ال�شعب حما�شبة 

هذا احلزب اإذ مل يحقق وعوده«.
وذك���ر ال��غ��ل��ب��زوري يف ح��دي��ث ملوقع 
بانتهاء  اأن��ه  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
الإ�شالميني  حكم  م��ن  �شنوات   10
الذي  امل��غ��رب م��ن احل��زب  “تخل�س 
متتاليتني”،  ولي��ت��ني  طيلة  ع��ذب��ه 
قد  ال��ف��رتة  “هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

ك�شفت عن نفاق قادة هذا احلزب«.

•• هرتزليا-رويرتز

اتهم وزير الدفاع الإ�شرائيلي بيني جانت�س اإيران اأم�س الأحد 
الطائرات  ا�شتخدام  على  م�شلحة  اأجنبية  ف�شائل  ب��ت��دري��ب 
امل�شرية يف قاعدة جوية قرب مدينة اأ�شفهان، وذلك بعد �شهر 
من تعر�س طهران لتدقيق دويل ب�شاأن هجوم ي�شتبه اأنه نفذ 

بطائرة م�شرية على ناقلة تديرها اإ�شرائيل .
ال�شغوط  جانب  اإىل  اجلوية  ال�شربات  اإ�شرائيل  وا�شتخدمت 
باأنه حماولة من عدوها  الدبلوما�شية للتغلب على ما ت�شفه 
اللدود، الذي و�شلت مفاو�شاته النووية مع الغرب اإىل طريق 
م�شدود، لتعزيز نفوذه الإقليمي من خالل الف�شائل امل�شلحة 

املتحالفة معه.
باأنها ك�شف جديد  وقال جانت�س يف ت�شريحات و�شفها مكتبه 
اأ�شفهان  �شمايل  اجل��وي��ة  ك��ا���ش��ان  ق��اع��دة  ت�شتخدم  اإي����ران  اإن 
اإرهابية من اليمن والعراق و�شوريا ولبنان  “عنا�شر  لتدريب 

على اإطالق طائرات م�شرية اإيرانية ال�شنع«.
وقال جانت�س خالل موؤمتر يف جامعة ريت�شمان قرب تل اأبيب 
اإن اإيران حتاول اأي�شا “نقل املعرفة التي من �شاأنها اأن ت�شمح 
بت�شنيع طائرات م�شرية يف قطاع غزة” على احلدود اجلنوبية 

لإ�شرائيل.
لطائرات  ال�شناعية  بالأقمار  �شور  اإنها  قال  ما  مكتبه  وق��دم 
بعد  تعليق  اأي  ي�شدر  كا�شان. ومل  قاعدة  م��دارج  م�شرية على 

ناقلة  29 يوليو مت��وز على من  انفجار يف  اإي����ران.واأدى  من 
خليج  ف��م  م��ن  بالقرب  �شرتيت  مري�شر  البرتولية  املنتجات 
عمان، وهو طريق رئي�شي ل�شحن النفط، اإىل مقتل اثنني من 
والناقلة  روم���اين.  والآخ���ر  بريطاين  اأحدهما  الطاقم  اأف���راد 
التي تديرها �شركة زودياك ماريتامي اململوكة لإ�شرائيل ترفع 

علم ليبرييا ومتلكها اليابان.
اإن خ����راء م��ف��رق��ع��ات م��ن حاملة  وق����ال اجل��ي�����س الأم��ري��ك��ي 
الناقلة  مل�شاعدة  اإر�شالها  مت  التي  ري��ج��ان  رون��ال��د  ال��ط��ائ��رات 
اأن النفجار جنم  اإىل نتيجة مفادها  مري�شر �شرتيت خل�شوا 
قوى  اتهمتها  التي  اإي��ران  يف  ت�شنيعها  مت  م�شرية  طائرة  عن 

عاملية اأخرى بال�شلوع يف الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.

اإ�شرائيل تتهم اإيران بتدريب ف�شائل على الطائرات امل�شرية 
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عربي ودويل
قيادي يف املعار�شة الغينية يدافع عن النقالب 

•• كوناكري-اأ ف ب

دعا قيادي يف املعار�شة الغينية املجموعة القت�شادية 
لدول غرب اإفريقيا اإىل عدم فر�س عقوبات اقت�شادية 
على نظام غينيا الع�شكري اجلديد، وا�شفا النقالب 

الذي ح�شل موؤخرا ب�”التطور املرّحب به«.
ديالو  دال����ني  �شيلو  الأ���ش��ب��ق  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
ت�شتحق  ل  الع�شكرية  “املجموعة  اإن  بر�س  لفران�س 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ي��ه��ا لأن���ه���ا و���ش��ع��ت ح���دا حلالة 
تر�ّشح  ال����ذي  دي���ال���و،  واأك����د  القانون”.  غ��ي��اب  م��ن 
لالنتخابات الرئا�شية وف�شل يف وجه الرئي�س الذي 

األفا كوندي ثالث مرات متتالية،  متت الإطاحة به 
اأنه مل يعد هناك اأي حل غري تنفيذ انقالب.

�شغوط  اإىل  احل���اك���م  ال��غ��ي��ن��ي  اجل��ي�����س  وي��ت��ع��ر���س 
خا�شة  ق���وات  ا�شتحوذت  منذ  م��ت��زاي��دة  دبلوما�شية 
على  دوم��ب��وي��ا  م��ام��ادي  كولونيل  اللفتنانت  بقيادة 

ال�شلطة الأحد املا�شي واأوقفت كوندي.
اإفريقيا  غرب  ل��دول  القت�شادية  املجموعة  وعّلقت 
الإفريقي  الحت���اد  ليقوم  الأرب���ع���اء  غينيا  ع�شوية 

بخطوة م�شابهة لحقا.
واأج��ل��ت امل��ج��م��وع��ة الق��ت�����ش��ادي��ة اّت��خ��اذ ق���رار ب�شاأن 
من  تقريرا  تلقيها  حني  اإىل  القت�شادية  العقوبات 

بعثة لتق�شي احلقائق اأوفدت اإىل غينيا.
لكن ديالو اأكد اأن “تدخل اجلي�س لإنهاء ولية غري 
بالن�شبة  به  مرحبا  ق��رارا  ك��ان  قانونية  ول  �شرعية 

اإيل«.
وي�شر املعار�س على اأن كوندي فاز عليه بالتزوير يف 

انتخابات 2020 الرئا�شية.
وتعّر�س كوندي )83 عاما( اإىل انتقادات وا�شعة على 
اإذ مت  خلفية ما يعتره البع�س حكمه ال�شتبدادي، 
انتخابات  املعار�شني بعد  النا�شطني  توقيف ع�شرات 
املتنازع عليها. لكن النقالب يف غينيا  املا�شي  العام 
الدميوقراطية  ت��ده��ور  اأي�����ش��ا ح��ي��ال  اأث���ار خم���اوف 

يف اأن���ح���اء غ���رب اإف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث ب���ات ي��ت��ك��رر �شعود 
�شخ�شيات ع�شكرية نافذة اإىل راأ�س ال�شلطة.

لكن ديالو �شدد على اأنه “اإذا كان )النظام الع�شكري( 
ملتزما حقا بامل�شي قدما باجّتاه النظام الد�شتوري 
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة و���ش��ف��اف��ة ���ش��م��ن مدة  ع��ر تنظيم 
معقولة، فال اأعتقد اأن هناك حاجة لفر�س عقوبات 

عليه«.
وبينما حل النقالبيون يف غينيا احلكومة والد�شتور 
اجلديد املثري للجدل الذي دعمه كوندي لل�شماح له 
“حكومة  اأنهم تعّهدوا ت�شكيل  اإل  بالرت�شح جمددا، 

وحدة وطنية” لالإ�شراف على النتقال ال�شيا�شي«.

اجلي�س الأوكراين يعلن مقتل اثنني من جنوده  
•• كييف-اأ ف ب

اثنني من  الأح��د مقتل  اأم�س  الأوك���راين  اأعلن اجلي�س 
امل��واج��ه��ة مع  ال�شبت على خ��ط  واإ���ش��اب��ة ع�شرة  ج��ن��وده 
النف�شاليني املوالني لرو�شيا يف �شرق البالد.ُقتل ما ل 
يقل عن 52 جندياً اأوكرانياً منذ بداية العام يف مقابل 
50 يف العام ال�شابق، بح�شب تقرير ح�شلت عليه وكالة 

فران�س بر�س من م�شادر ر�شمية.
30 مقاتاًل  م���ن  اأك�����ر  م��ق��ت��ل  ع���ن  الإع������الن  ك��م��ا مت 
يف  اجلي�س  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر.وق��ال  ك��ان��ون  منذ  انف�شالياً 
بيان اإن النف�شاليني اأطلقوا النار على مواقع اأوكرانية 
ال�شبت م�شتخدمني مدفعية من العيار الثقيل وقاذفات 

قنابل يدوية وق�شفوها باألغام اأطلقتها طائرات م�شرية.
اأن معظم الهجمات وقعت يف منطقة  اإىل  وا�شار البيان 
مع  ح��ادا  نزاعا  الأوك��راين  اجلي�س  دونيت�شك.ويخو�س 
مقاتلني انف�شاليني يف منطقتي دونيت�شك ولوغان�شك 
العام  ال���ق���رم يف  ���ش��ب��ه ج���زي���رة  اأن ���ش��ّم��ت رو���ش��ي��ا  م��ن��ذ 
اأوكرانيا  قتيل.وتّتهم  األ��ف   13 عن  اأ�شفر  ما   ،2014
وحلفاوؤها الغربيون رو�شيا باإر�شال جنود واأ�شلحة دعما 
اللتزام  مو�شكو.بعد  تنفيه  م��ا  وه���و  لالنف�شاليني، 
2020 بني كييف  الثاين من عام  الن�شف  بالهدنة يف 
اأوكرانيا  بني  العام  هذا  التوتر  ت�شاعد  والنف�شاليني، 
ورو�شيا مع قيام مو�شكو مبناورات �شارك فيها مئة الف 

جندي رو�شي على احلدود الأوكرانية.

•• بريوت-اأ ف ب

اجلديدة  لبنان  حكومة  على  تقع 
مهمة  ميقاتي  جنيب  يراأ�شها  التي 
اإن��ع��ا���س الق��ت�����ش��اد ال��ه��ائ��ل��ة يف بلد 
ي���واج���ه اأزم�������ات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة يف 

تاريخه.
بقدرتها  ي�شككون  حمللني  اأّن  غري 
ح�شر  ل  لتحديات  الت�شدي  على 

لها.
�شيكون على احلكومة اجلديدة كبح 
النهيار القت�شادي يف لبنان الغارق 
يف اأزمة و�شفها البنك الدويل باأّنها 

الأ�شواأ منذ 1850.
مركز  م��دي��رة  يحيى،  مهى  وق��ال��ت 
اإّن  ك��ارن��ي��غ��ي يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
“الأولوية للحكومة هي يف احتواء 
يقول  ال���غ���اي���ة،  الن���ه���ي���ار«.ول���ه���ذه 
املحللون اإن ا�شتئناف املفاو�شات مع 
للح�شول  ال���دويل  النقد  ���ش��ن��دوق 
على م�شاعدات مالية يبدو �شروريا.
وك��ان��ت امل��ح��ادث��ات ق��د ان��ط��ل��ق��ت يف 
بعد  وان��ت��ه��ت   ،2020 اأي���ار-م���اي���و 
اخل��الف��ات يف اجلانب  م��ن  �شهرين 
اللبناين حول اخل�شائر التي �شيقع 
واخل�شائر  ت��ك��ّب��ده��ا  ال���دول���ة  ع��ل��ى 
 - الرئي�شيني  دائنيها  على  املرتتبة 
التجارية  والبنوك  املركزي  البنك 

على وجه اخل�شو�س.
وت�شمل لئحة التحديات الطويلة: 
الوطنية،  العملة  ا�شتقرار  حتقيق 
وال�شّح  امل��ف��رط  الت�شخم  مكافحة 

الذي يطال مواد رئي�شة.

وب���ح�������ش���ب م���ر����ش���د الأزم������������ات يف 
اجل���ام���ع���ة الأم���ريك���ي���ة يف ب����ريوت، 
قفزت تكلفة الغذاء بن�شبة 700% 

يف العامني املا�شيني.
اللبنانيني  م���ن   78% وي��ع��ي�����س 
مقابل  يف  الفقر  خ��ط  حت��ت  حاليا 
اأقل من %30 قبل الأزمة، بح�شب 

الأمم املتحدة.
كما �شيتعني على احلكومة معاجلة 
الأدوي����������ة  اخل�����ط�����ري يف  ال���ن���ق�������س 
يعّر�س  وال��ذي  والكهرباء  والوقود 
وي�شّل  ل��ل��خ��ط��ر  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة 
وال�شركات  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ن�����ش��اط 

وال�شناعات.
احلكومة  ق��درة  يف  املحللون  ي�شكك 

على مواجهة كل هذه التحديات.

وت���رت���ب���ط ع���م���ل���ي���ات ال���ت���دق���ي���ق يف 
ارتباطا  املركزي  امل�شرف  ح�شابات 
�شندوق  م���ع  ب��امل��ف��او���ش��ات  وث��ي��ق��ا 
النقد الدويل وكذلك مواءمة اأرقام 
اخل�����ش��ائ��ر ال��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��ه��ا هذه 

املوؤ�ش�شة.
ويف اأيلول-�شبتمر 2020، اأعلنت 
اجلنائي،  التدقيق  اإط���الق  ال��دول��ة 
اآند  “األفاريز  �شركة  ان�شحاب  قبل 
مار�شال” الدولية بعد �شهرين قّدم 
خ��الل��ه��م��ا امل�����ش��رف امل���رك���زي جزءا 
والوثائق  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  ي�����ش��رياً 

املطلوبة من قبل املكتب.
وي���رى اخل��ب��ري الق��ت�����ش��ادي مايك 
مع  ال���ن���ه���ائ���ي  الت����ف����اق  اأّن  ع�������ازار 
يعني  ال���������دويل  ال���ن���ق���د  �����ش����ن����دوق 

“اإ�شالحني رئي�شيني: اإعادة هيكلة 
القطاع امل�شريف وامل�شرف املركزي، 
�شيما  ول  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع  واأي�������ش���اً 

ديونه«.
غري اأّن “اإعادة هيكلة القطاع العام 
ال�شيا�شية،  تاأثري على الأحزاب  لها 
لتمويل  ال���رئ���ي�������س  امل�������ش���در  ف���ه���و 
نظامها الزبائني”، مت�شائاًل “كيف 

�شيقبلون ذلك؟«.
ا�شتقرار  بتحقيق  يتعلق  م��ا  يف  اأم��ا 
ميكن  �شيء  “فال  والأ�شعار  العملة 
العمليتني  ت��ل��ك��م��ا  غ���ري  ب���ه  ال��ق��ي��ام 
اخلبري  وف����ق  الهيكلة”،  لإع�������ادة 
الت�شخم  هبوط  اإّن  اإذ  القت�شادي 
و�شعر ال�شرف يعتمدان عليهما اإىل 

حد كبري وفقاً له.

واأو�شح عازار اأّن الإجراءات اليتيمة 
التاأثري  “حتويل  عن  اإل  ت�شفر  لن 
داخل  اآخر”  م��ك��ان  اإىل  وال��ت��ك��ل��ف��ة 
الق��ت�����ش��اد.وت��رى م��ه��ى ي��ح��ي��ى اأّن 
اإح������دى ال��ع��ق��ب��ات ال��رئ��ي�����ش��ة اأم����ام 
الإ�شالح تكمن يف “عقلية” تقا�شم 
احلاكمة  الأح�����زاب  ب��ني  احل�ش�س 
ال���ت���ي ه��ي��م��ن��ت م����رة ج���دي���دة على 

احلكومة واأّخرت ت�شكيلها.
الوزراء  ا�شتخدام  “ميكنهم  وقالت 
اإ�شالح  اأي  ل��ع��رق��ل��ة  احل��ك��وم��ة  يف 

يرون اأنه يقّو�س م�شاحلهم«.
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، يقول  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
احلكومة  على  �شيتعني  اإن��ه  خ��راء 
املفقودة  ال��ث��ق��ة  ا���ش��ت��ع��ادة  احل��ال��ي��ة 
الطريق  ومتهيد  ال��دول��ة  يف  متاماً 
املقبلة.  الت�شريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
واأكد رئي�س ال��وزراء جنيب ميقاتي 
الت�شريعية  النتخابات  اأّن  اجلمعة 
اأي����ار-م����اي����و  اإج������راوؤه������ا يف  امل����ق����رر 

2022 �شتقام يف موعدها.
حيوية  الن���ت���خ���اب���ات  ه�����ذه  وُت����ع����ّد 
لل�شروع يف جتديد النخبة ال�شيا�شية 
منذ احلرب  تقريباً  تتغرّي  التي مل 

الأهلية “1990-1975.
وو�شف الباحث يف العلوم ال�شيا�شية 
م��ي�����ش��ال دوي��ه��ي ت��ل��ك ال���وع���ود بذّر 

الرماد يف العيون.
امل��ن��ظ��وم��ة من  ه���ذه  “ت�شعى  وق���ال 
خ���الل احل��ك��وم��ة لل��ت��ق��اط النف�س 
جمدداً”، م�شيفاً ب�شاأن النتخابات: 
“قد يوؤجلونها يف اللحظة الأخرية 

حفاظاً على اأنف�شهم«.

•• القد�س-وكاالت

ك�شفت و�شائل اإعالم عرية اأم�س الأحد  تفا�شيل جديدة 
حول هروب الأ�شرى الفل�شطينيني ال�شتة من �شجن جلبوع 

الإ�شرائيلي، فجر الثنني املا�شي.
وقالت القناة العرية ال�12، اإن “حتقيقات جهاز ال�شاباك 
وم�شلحة ال�شجون الإ�شرائيليني اأ�شارا اإىل اأن النفق الذي 
 6 من  اأك��ر  ا�شتمر  ال�شتة  الفل�شطينيون  الأ���ش��رى  حفره 
اأ�شهر، ورمبا اأكر من ذلك«.واأ�شافت اأن “الأ�شرى ال�شتة 
ال�شجن،  م��ن  للهروب  ج��داً  حمكمة  خطة  بتنفيذ  ق��ام��وا 
النفق،  ونفذوها بدقة �شديدة، حتى حلظة خروجهم من 
 3 اإىل  انق�شموا  وباأنهم  اأي م�شاعدة خارجية،  يتلقوا  ومل 
التعب واجلوع  ه��و  ال�شري  ع��ن  اأوق��ف��ه��م  وم��ا  جم��م��وع��ات، 
“�شبوتنيك«.وتوا�شل قوات  وفق ما ذكر موقع  فح�شب”، 
الأمن الإ�شرائيلية، عمليات مطاردة وا�شعة لآخر �شجينني 
م��ن ب��ني الأ���ش��رى ال�شتة ال��ذي��ن ه��رب��وا م��ن �شجن جلبوع 
���ش��دي��د احل��را���ش��ة ���ش��م��ال اإ���ش��رائ��ي��ل، وه��م��ا اأي��ه��م كممجي 
اإنه  ال��ب��ث الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ان��ف��ي��ع��ات.وق��ال��ت هيئة  وم��ن��ا���ش��ل 
“ُيعتقد اأن اأحدهما ل يزال يف اإ�شرائيل، بينما متكن الثاين 

من النتقال اإىل املناطق الفل�شطينية ورمبا جنني«.
اجلمعة  م�شاء  الإ�شرائيلية،  ال�شرطة  اعتقلت  اأن  و�شبق 
وفجر ال�شبت على اأربعة من ال�شجناء ال�شتة، بعد مطاردة 
“ما  اأنه  اأيام.واأ�شافت هيئة البث الإ�شرائيلية   5 ا�شتمرت 

املوا�شيع  بع�س  يف  حتقق  املخت�شة  المنية  اجلهات  زال��ت 
املتعلقة بعملية الهروب ومنها هل تلقى الفارون امل�شاعدة 
قد  ال�شتة  يكون  اأن  املحققون  ويرجح  ال�شجن،  خ��ارج  من 
دون  ع�شوائي  ب�شكل  ال�شجن  من  خروجهم  بعد  ت�شرفوا 
التخطيط امل�شبق اأو تلقي امل�شاعدة من اأ�شخا�س اآخرين«.

وتوا�شل قوات الأمن الإ�شرائيلية، عمليات مطاردة وا�شعة 
الذين هربوا من  ال�شتة  الأ�شرى  �شجينني من بني  لآخر 
اأيهم  اإ�شرائيل، وهما  �شجن جلبوع �شديد احلرا�شة �شمال 
كممجي ومنا�شل انفيعات.وقالت هيئة البث الإ�شرائيلية 
بينما متكن  اإ�شرائيل،  يزال يف  اأحدهما ل  اأن  “ُيعتقد  اإنه 
الثاين من النتقال اإىل املناطق الفل�شطينية ورمبا جنني«.

اجلمعة  م�شاء  الإ�شرائيلية،  ال�شرطة  اعتقلت  اأن  و�شبق 
وفجر ال�شبت على اأربعة من ال�شجناء ال�شتة، بعد مطاردة 
“ما  اأنه  اأيام.واأ�شافت هيئة البث الإ�شرائيلية   5 ا�شتمرت 
املوا�شيع  بع�س  يف  حتقق  املخت�شة  المنية  اجلهات  زال��ت 
املتعلقة بعملية الهروب ومنها هل تلقى الفارون امل�شاعدة 
قد  ال�شتة  يكون  اأن  املحققون  ويرجح  ال�شجن،  خ��ارج  من 
دون  ع�شوائي  ب�شكل  ال�شجن  من  خروجهم  بعد  ت�شرفوا 
التخطيط امل�شبق اأو تلقي امل�شاعدة من ا�شخا�س اآخرين«.

اأول  خ��ط��ط��وا  ال���ف���اري���ن  الأ�����ش����رى  اأن  “يبدو  وت���اب���ع���ت 
الأم��ن يف  ق��وات  تعزيز  اأن  اإل  اإىل منطقة جنني  الو�شول 
عن  والنف�شال  اخلطة  تغيري  على  حملهم  املنطقة،  هذه 

بع�شهم البع�س«.

•• كابول-اأ ف ب

ع����ادت ال�����ش��رط��ة الأف��غ��ان��ي��ة اإىل الن��ت�����ش��ار ع��ن��د نقاط 
التفتي�س يف حميط مطار كابول اإىل جانب قوات تابعة 
لطالبان، وذلك للمرة الأوىل منذ �شيطرة احلركة على 

البالد، ح�شبما اأفاد عن�شران يف ال�شرطة  اأم�س الأحد.
ردة  من  خوفا  مواقعها  من  ان�شحبت  ال�شرطة  وكانت 
ال�شهر  ك��اب��ول  ط��ال��ب��ان  اج��ت��اح��ت  احل��رك��ة عندما  فعل 
اجلهاز  يف  عن�شرين  لكن  باحلكومة.  واأطاحت  املا�شي 
تلقي  بعد  ال�شبت  العمل  اإىل  ع���ادا  اإنهما  ق��ال  الأم��ن��ي 

ات�شالت من قادة يف طالبان.
الأحد  امل��ط��ار  يف  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة  مرا�شل  و�شاهد 
نقاط  ع��دة  يف  منت�شرين  احل���دود  �شرطة  م��ن  عنا�شر 
ذلك  يف  مب��ا  للمطار  الرئي�شية  امل��ب��اين  خ���ارج  تفتي�س 

�شالة الرحالت الداخلية.
بر�س طالبا  فران�س  لوكالة  ال�شرطة  اأف��راد  اأح��د  وق��ال 
عدم الك�شف عن هويته “عدت اىل العمل  بعد اأكر من 

ا�شبوعني من بقائي يف املنزل«.
واأو�شح اآخر “تلقيت ات�شال من اأحد كبار قادة طالبان 
رائعا،  يوما  ك��ان  “اأم�س  م�شيفا  العودة”،  مني  طلب 

ونحن �شعداء جدا للخدمة مرة اأخرى«.
عاما  عفوا  منحت  اإّنها  املت�شّددة  طالبان  حركة  وتقول 
لكل من عمل يف احلكومة ال�شابقة، مبا يف ذلك اجلي�س 

وال�شرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.
دمج  ي��ري��دون  اّن��ه��م  اإىل  طالبان  يف  م�شوؤولون  وي�شري 
القوى الأخرى، لكنهم مل يو�شحوا كيف �شيحدث ذلك 
اأو كيف �شيتعاملون مع جهاز اأمني قوامه حوايل 600 

األف عن�شر.
عملية  خ��الل  ج�شيمة  لأ���ش��رار  ك��اب��ول  مطار  وتعّر�س 
الإجالء لأكر من 120 األف �شخ�س التي طغت عليها 
 30 يف  الأمريكية  القوات  بان�شحاب  وانتهت  الفو�شى 

اآب/اأغ�شط�س.
هزمية  بعد  ك��اب��ول  دخلت  التي  طالبان  حركة  وتعمل 
15 اآب/اأغ�شط�س، لإعادة ت�شغيل  القوات احلكومية يف 

مطار العا�شمة مب�شاعدة فنية خليجية.
واأّك�����د م��وّظ��ف ب��امل��ط��ار ي��ت��وىّل الأم����ن وي��ع��م��ل ل�شركة 
خا�شة، اأن �شرطة احلدود منت�شرة حول املطار منذ يوم 
يت�شاركون  “انهم  بر�س  فران�س  لوكالة  قائال  ال�شبت، 

مهام الأمن مع طالبان«.
رحالت  بت�شيري  القطرية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  وق��ام��ت 
ط���ريان م��ن ك��اب��ول يف الأي����ام الأخ�����رية، ت��ق��ل معظمها 
عمليات  اأثناء  نقلهم  يتّم  مل  الذين  والأفغان  الأجانب 
اأفغانية  ط���ريان  �شركة  وا�شتاأنفت  الأخ����رية.  الإج���الء 
رحالتها الداخلية الأ�شبوع املا�شي، بينما من املتوقع اأن 
رحالتها  الدولية  الباك�شتانية  اجلوية  اخلطوط  تبداأ 

من اإ�شالم اأباد اإىل كابول يف الأيام املقبلة.

الك�شف عن تفا�شيل جديدة اأّي حتديات تواجه حكومة لبنان اجلديدة؟ 
حول عمليةاخرتاق جلبوع

ال�شرطة الأفغانية تعود 
لالنت�شار يف حميط مطار كابول 

لقاء الأ�شداد يف بوداب�شت.. البابا ورئي�س وزراء املجر 
•• بوداب�صت-اأ ف ب

يزور البابا فرن�شي�س بوداب�شت يف اأول حمطة 
�شمن رحلته اإىل اأوروبا الو�شطى حيث عقد 
املجري  ال���وزراء  رئي�س  م��ع  مغلقاً  اجتماعاً 
ف��ك��ت��ور اأورب�������ان، ال����ذي ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ه حول 
القدا�س  ي��رتاأ���س  اأن  قبل  ال��ه��ج��رة،  �شيا�شة 

اخلتامي للموؤمتر الإفخار�شتي الدويل.
و�شف بيان الفاتيكان الجتماع الذي ا�شتمر 
حوايل 40 دقيقة باأنه “ودي”. ظهر احلر 
قناة  بثتها  التي  ال�شور  يف  مبت�شماً  العظم 
اأكر  اأورب��ان  بدا  فيما  الر�شمية،  الفاتيكان 

حتفظاً.
اأمام  اأدي���ر  ي��ان��و���س  امل��ج��ري  الرئي�س  جل�س 
الفنون  ال��ب��اب��ا يف غ��رف��ة ���ش��خ��م��ة مب��ت��ح��ف 
اجلميلة، كما ح�شر الجتماع اثنان من كبار 
امل�����ش��وؤول��ني يف ال��ك��وري��ا ال��روم��ان��ي��ة. وتناول 

اللقاء “حماية البيئة والأ�شرة«.
ومل ياأت البيان على ذكر املوا�شيع احل�شا�شة، 
ومن غري املعروف ما اإذا كان احلر الأعظم، 

املعروف ب�شراحته، قد تناول خالل اجلل�شة 
امل��غ��ل��ق��ة، امل��و���ش��وع��ات امل��ف�����ش��ل��ة ل��دي��ه مثل 
املثليني  جت��اه  والت�شامح  املهاجرين  ق�شية 

التي ت�شكل حجرة عرة مع اأوربان.
وك���ت���ب اأورب��������ان ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى موقع 
“طلبت  الجتماعي  للتوا�شل  “في�شبوك” 
من البابا األ يدع م�شيحيي املجر يهلكون” 
 1،3 لزعيم  تظهر م�شافحته  �شورة  ون�شر 

مليار كاثوليكي.
�شكل ا�شتقبال الالجئني من جميع الأديان 
الفارين  اأو  ال��غ��ن��ي��ة  ال����دول  اإىل  ال��واف��دي��ن 
م��ن احل����روب وال��ب��وؤ���س الق��ت�����ش��ادي حمور 
م��ن��ا���ش��دات ال��ب��اب��ا امل��ت��وا���ش��ل��ة، مم���ا اث����ار يف 
ب����ني �شفوف  ح���ت���ى  ا����ش���ت���غ���راب���اً  الأح�����ي�����ان 

الكاثوليك.
بريجوليو،  خ��ورخ��ي  با�شم  امل��ول��ود  يكل  ول 
اإيطالية قدمت  عائلة مهاجرة  املتحدر من 
اأوروبا مبا�شيها  اإىل الأرجنتني، عن تذكري 

الذي بنته موجات من الوافدين اجلدد.
دون الإ�شارة بال�شم اإىل القادة ال�شيا�شيني، 

رف�س  يتم  حيث  “ال�شيادة”،  ن��زع��ة  انتقد 
التي  تلك  ت�شبه  “خطابات  ع��ر  الأج��ان��ب، 
ع��ل��ى حد   ،”1934 ع���ام  ه��ت��ل��ر يف  األ��ق��اه��ا 

قوله.
املهّم�شني  م�شاعدة  اأن  ملعار�شيه  البابا  واأكد 

هو فعل م�شيحي ب�شكل اأ�شا�شي.
و�شائل  ه��ذا  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  ال��ت��زام  ودف���ع 
الإعالم املوالية لأوربان اإىل حد و�شفه باأنه 
بينما يقدم رئي�س الوزراء املجري  “اخرق”. 
نف�شه على اأنه احل�شن املنيع يف اأوروبا �شد 
با�شم الهوية امل�شيحية  “الغزو الإ�شالمي”، 

للقارة العجوز.
ومل تتوان و�شائل العالم هذه عن ال�شارة 
�شت�شتمر  ال��ت��ي  الق�شرية  ال��ب��اب��ا  زي���ارة  اإىل 
اأيام  ثالثة  �شيخ�ش�س  بينما  �شاعات،  �شبع 
حقيقية.  دولة  زيارة  يف  املجاورة  ل�شلوفاكيا 
“اإنه  ب�شخط  التلفزيون  مذيعي  اأح��د  ق��ال 

يريد اإهانة املجر!«.
يزور البابا يف الواقع بوداب�شت تلبية لدعوة 
الدويل،  الإف��خ��ار���ش��ت��ي  امل��وؤمت��ر  م��ن  خا�شة 
الذي  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  على غرار 
نريوبي  يف   1985 ع���ام  يف  احل���دث  ح�شر 

)كينيا(.
ب��ع��ي��داً ع��ن اجل����دال، ب����داأت جم��م��وع��ات من 
احلجاج من جميع اأنحاء البالد يف التوافد 
الأبطال  م��ي��دان  اإىل  ال��ب��اك��ر  ال�����ش��ب��اح  م��ن��ذ 
ال�شخم ح��ي��ث ���ش��رياأ���س ال��ب��اب��ا ال��ق��دا���س يف 
حتت  غرينت�س،  بتوقيت   09،30 ال�شاعة 

�شماء زرقاء �شافية.
قالت اإيفا ماندوكي )82 عاماً( التي تقطن 
ع��ل��ى ب��ع��د 100 ك��م م��ن ب��وداب�����ش��ت “نحن 
لرنى  ول��ك��ن  ال�شيا�شة،  اأج���ل  م��ن  هنا  ل�شنا 
اإننا  اإل��ي��ه،  ون�شتمع  الكني�شة،  رئي�س  البابا، 
اأمر  بوداب�شت  يف  وج���وده  اإن  ل��روؤي��ت��ه،  نتوق 

رائع«.
مل تكن لتفوت باأي ثمن هذه الزيارة، حيث 
�شبق وان ح�شرت قدوم البابا يوحنا بول�س 
الثاين يف عام 1996، يف اآخر زيارة بابوية 

اإىل املجر.
ومن املتوقع اأن يبلغ عدد امل�شاركني 75 األف 
اآخ��رون من متابعة  �شيتمكن  بينما  �شخ�س، 
يف  وُن�شبت  عمالقة.  �شا�شات  على  احل��دث 
املدينة التي ت�شيطر عليها املعار�شة لفتات 
“ترحب” بالبابا فرن�شي�س وت�شيد بدعواته 

للت�شامن والت�شامح جتاه الأقليات.
من املقرر اأن يح�شر القدا�س رئي�س الوزراء 
زوجته  ولكن  كالفيني  وه��و  اأورب����ان،  فكتور 

كاثوليكية.
كما التقى البابا، يف العا�شمة املجرية، اأي�شاً 
خمتلف  ع��ن  مبمثلني  ث��م  وم��ن  بالأ�شاقفة 
اليهودية،  واجل��ال��ي��ة  امل�شيحية  ال��ط��وائ��ف 
وه��ي الأك���ر يف اأوروب���ا الو�شطى م��ع 100 

األف �شخ�س.
املنا�شبة، من  فرن�شي�س، يف هذه  البابا  حّذر 
“تهديد معاداة ال�شامية” يف اأوروبا وخارجها 

معترا اأنها “فتيل يجب اخماده«.
وقال البابا، املدافع ال�شديد عن احلوار بني 
يف  ه��ي  لنزعه  طريقة  “اأف�شل  اإن  الأدي����ان، 

العمل �شوياً ب�شكل اإيجابي وتعزيز الأخوة«.
ت��اأت��ي ال��رح��ل��ة ال��دول��ي��ة ال��راب��ع��ة والثالثني 

للبابا فرن�شي�س،
�شهرين  بعد  ع��ام��اً،   84 العمر  م��ن  البالغ   
يف  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ�شوعه  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً 
ت���خ���دي���راً عاماً  ال���ق���ول���ون، وال���ت���ي ت��ط��ل��ب��ت 

ونقاهة ملدة ع�شرة اأيام يف امل�شت�شفى.
لقائه مع  خ��الل  بقائه جال�شاً  ع��ن  واع��ت��ذر 
ممثلي الطوائف الدينية، وقال مازحا “مل 

اأعد اأبلغ من العمر 15 عاما«.
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عربي ودويل

   يف اأعقاب ال�شدمة، حتى لو كانت 
وفيات”  “اأربع  الب�شرية  اخل�شائر 
بع�س  ي�������رتدد  مل  ت�������ش���اه���ى،  ل 
بكارثة  احل��ادث��ة  رب��ط  يف  املعلقني 
2001. وبعد �شهر  11 �شبتمر 
ال�شغب، حاول جمل�س  اأعمال  من 
ي�شمح  ق����ان����ون  مت����ري����ر  ال�����ن�����واب 
م�شتقلة  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  بت�شكيل 
من احلزبني ُيفرت�س اأن حتقق يف 
على  �شراحة  بالعتماد  احل���ادث، 
ال��ق��ان��ون ال����ذي مت ���ش��ي��اغ��ت��ه عام 
2002 بعد 11 �شبتمر، لكن مت 
منع امل�����ش��روع يف الأخ���ري م��ن قبل 
اجلمهوريني   يف جمل�س ال�شيوخ. 
وكما كان احلال عام 2001، فاإن 
�شيما  ول  ال���ش��ت��خ��ب��ارات،  اأج��ه��زة 
الفيدرايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
التكّيف  يف  بالف�شل  ا  اأي�شً متهمة 
م����ع ت���ه���دي���د ن���ا����ش���ئ رغ�����م وج����ود 
ال���ع���دي���د م����ن ب���ط���اق���ات الإن�������ذار 

احلمراء.

»االإرهاب الداخلي«
تعر�شت   ،2001 ع�����ام  م���ن���ذ     
اأخرى  لهجمات  املتحدة  الوليات 
ولكن  الإره��اب��ي��ني،  من  م�شتوحاة 
نادًرا ما يتم متويلها من اخلارج. 
مت اإط���الق ال��ن��ار على ف���ورت هود 
عام 2009 )13 قتياًل( من قبل 
القاعدة  بزعيم  ات�شال  على  رجل 
متاًما  العربية،  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
البحرية  بين�شاكول  ق��اع��دة  مثل 
قتلى(.  )ث����الث����ة   2019 ع�����ام 
عام  برناردينو  �شان  هجمات  لكن 
واأورلندو  قتياًل(،   14(  2015
ق����ت����ي����اًل(   49(  2016 ع��������ام 
)ثمانية   2017 ع��ام  ون��ي��وي��ورك 
اأمريكيون  �شكان  ارتكبها  قتلى(، 
اإىل  ان��ت��م��اءه��م  ب��ال��ت��اأك��ي��د  يعلنون 
ت�شرفوا  اأن��ه��م  اإل  داع�����س  تنظيم 
تبني  ويعتر  التنظيم،  دع��م  دون 
للعمليات  الإره���اب���ي���ة  اجل���م���اع���ة 

خطوة انتهازية.
، ع��ل��ى مدى  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت     يف 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ش��ي��ة، اأدت 
القتل  ع���م���ل���ي���ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
ارت��ك��ب��ه��ا اليمني  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي 
الوليات  احل��داد يف  اإىل  املتطرف 
 23 ُق��ت��ل   ،2019 امل��ت��ح��دة. ع���ام 
اإل  ��ا يف م��رك��ز جت����اري يف  ���ش��خ�����شً

الرو�شية،  الإمراطورية  احلركة 
اإىل قائمة خم�ش�شة اإىل حد كبري 

للمنظمات الإرهابية.
الت�شرف  ك��ي��ف  ن���رى  اأن  يبقى     
���ش��د امل��ن��ظ��م��ات امل���وج���ودة يف قلب 
مثل  وبع�شها،  املتحدة،  ال��ولي��ات 
للنازيني  اأت����وم����وف����ن  جم���م���وع���ة 
دولية.  �شالت  ا  اأي�شً لها  اجل���دد، 
ببع�س  الع����������������رتاف  مت  ك�����م�����ا 
اأنها  اجل��م��اع��ات الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى 
اأخ�����رى.  اإره���اب���ي���ة م���ن ق��ب��ل دول 
اأ�شافت  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ك��ن��دا، 
بويز”،  “براود  جم��م��وع��ة  ل��ل��ت��و 
وهي جماعة فا�شية جديدة موؤيدة 

لرتامب، اإىل قائمتها.
املتحدة، على  ال��ولي��ات     لكن يف 
اأنها  امل�شنفة على  املنظمات  عك�س 
التحقيق معهم  اإرهابية، ل ميكن 
ما مل يرتكبوا �شيًئا غري قانوين. 
اأخ������رى، مي��ك��ن حماكمة  ب��ع��ب��ارة 
مواطن اأمريكي من قبل ال�شلطات 
اأع�شاء  اأح���د  م��ع  ب��ت��ب��ادل  لقيامه 
للنا�شط  مي��ك��ن  ب��ي��ن��م��ا  ال���ق���اع���دة، 
باأمان  يبني  اأن  املتطرف  اليميني 
اأنه  اأ�شلحة حقيقية، طاملا  تر�شانة 
يفعل ذلك ب�شكل قانوين، وهذا ل 
ي�شكل م�شكلة يف الوليات املتحدة.   
بعد الهجوم على مبنى الكابيتول 
هيل، بداأت فكرة القائمة ال�شوداء 
للمنظمات املحظورة على الأرا�شي 
ولكن،  الن��ت�����ش��ار.  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
العاملية  احل�����رب  ���ش��م��ح��ت  م��ث��ل��م��ا 
انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  الإره����اب  على 
يخ�شى  خ�����ط�����رية،  ا����ش���ت���ب���دادي���ة 
البع�س من اإمكانية التحايل على 
مثل هذا الإجراء، الذي من �شاأنه 

اأن يتعار�س مع التعديل الأول.
   يف مايو 2020، عندما اندلعت 
ال�شوارع  يف  �شخمة  اح��ت��ج��اج��ات 
الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد، 
اأع���ل���ن دون���ال���د ت���رام���ب اأن����ه يريد 
الفا�شية  مكافحة  حركة  ت�شنيف 
اإجراء  اإرهابية.  منظمة  اأنها  على 
يوؤكد  لكنه  الواقع،  يف  عملي  غري 
 11 م��ن  ع��اًم��ا  ع�شرين  بعد  اأن���ه، 
الدميقراطية  تنته  مل  �شبتمر، 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن م��واج��ه��ة حتدي 
الإره����������اب، �����ش����واء ك�����ان م���ق���ره يف 

قندهار اأو �شارلوت�شفيل.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأع�شاء من براود بويز ان�شموا اإىل موؤيدي ترامب يف مبنى الكابيتول

اليمني املتطرف تهديد ارهابي داخليعنا�شر من كو كلوك�س كالن يف م�شرية احتجاج �شارلوت�شفيل

منظمات امريكية متطرفة مل ت�شنف بعد ارهابيةن�شب تذكاري ل�شحايا هجوم ملهى ليلي خلف ت�شعة واأربعني قتياًل ، يف و�شط مدينة اأورلندو

القاتل،  تك�شا�س...  ب��ولي��ة  با�شو 
مذبحة  م����ن  ج���رمي���ت���ه  ا���ش��ت��ل��ه��م 
ومن  بنيوزيلندا  كراي�شت�شري�س 
“ال�شتبدال  العن�شرية  النظرية 
اأنه  لل�شرطة  واأع���ل���ن  العظيم”، 
ع��دد ممكن من  “اأكر  قتل  يريد 

املك�شيكيني«.
 ،2018 ب���ع���ام، ع����ام    ق��ب��ل ذل����ك 
اأقيم يف  ا يف حفل  11 �شخ�شً ُقتل 
كني�س �شجرة احلياة يف بيت�شرغ، 
مل  اأم��ري��ك��ي  ي��د  ع��ل��ى  بن�شلفانيا، 
ي���خ���ِف م��ع��ادت��ه ل��ل�����ش��ام��ي��ة. وع���ام 
دي���الن  امل��ت��ع�����ش��ب  ق��ت��ل   ،2015
اأ�شل  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ني  ت�شعة  روف 
اأفريقي يف كني�شة يف ت�شارل�شتون. 
اأمل  ت�����ش��ّرف على  ب��اأن��ه  واع���رتف 

اإثارة حرب اأهلية عن�شرية.
  يف يونيو املا�شي، اأعلن األيخاندرو 
الداخلي  الأم��ن  وزير  مايوركا�س، 
اأن�شاأه  -ج��ه��از  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 
جورج بو�س البن عام 2002 رًدا 
-اأنه  �شبتمر   11 ه��ج��م��ات  ع��ل��ى 
الداخلي”  “الإرهاب  الآن  يعتر 
)ي����ع����ن����ي: الأع������م������ال الإره����اب����ي����ة 
مواطنني  ق���ب���ل  م�����ن  امل���رت���ك���ب���ة 
يف  دائ��م��ني  مقيمني  اأو  اأمريكيني 
قبل  من  ولي�س  املتحدة  ال��ولي��ات 
ذي  اأمني  كتهديد  اأجنبية(  جهات 
اأولوية. واأمام جمل�س ال�شيوخ، اأكد 
ا، اأن هذا التهديد  مايوركا�س اأي�شً
ال��داخ��ل��ي ج���اء اأ���ش��ا���ًش��ا م��ن اتباع 
الأبي�س،  ال���رج���ل  ت��ف��وق  ن��ظ��ري��ة 
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ن��ف�����س  وه����م 
كانوا حا�شرين باأعداد غفرية بني 

مهاجمي مبنى الكابيتول.
   ت��غ��ي��ري ج����ذري يف ال��ل��ه��ج��ة بعد 

فاإن  ا�شتخباراتنا،  وك��الت  حددته 
الأك��ر دموية  الإره��اب��ي  التهديد 
للوطن ال��ي��وم ي��اأت��ي م��ن الإره���اب 
وهكذا  الأبي�س”.  ال��ع��ن�����ش��ري 
اأخرًيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�شمت 
كراي�شت�شري�س  ن���داء  م��ب��ادرة  اإىل 
ل���ش��ت��ئ�����ش��ال حم���ت���وى الإره�������اب 
م��ن الإن��رتن��ت، ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت عام 
2019 بعد املذبحة التي ارتكبها 
نيوزيلندا،  يف  ت���اران���ت  ب��ري��ن��ت��ون 
البداية.    يف  ت��رام��ب  نبذها  وال��ت��ي 
اخل�شو�س  وجه  على  املبادرة  اأدت 
الإن���رتن���ت  م��ن��ت��دى  اإ����ش���الح  اإىل 
والذي  الإره����اب،  ملكافحة  العاملي 
بني  للنقا�س  كمنتدى  الآن  يعمل 
ح��ك��وم��ات ح����وايل خ��م�����ش��ني دولة 
التكنولوجيا  جمال  يف  والفاعلني 
الدعاية  ن�����ش��ر  م��ك��اف��ح��ة  ب�������ش���اأن 
املتطرف  وامل���ح���ت���وى  الإره���اب���ي���ة 

والإرهابي.

القائمة ال�سوداء
ال����ولي����ات  ويف  الن����ت����ظ����ار،  يف     
مراجعة  يجب  حت��دي��دا،  امل��ت��ح��دة 
تر�شانة ت�شريعية كاملة. يف يونيو 
ب��اي��دن عن  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ش��ي، 
ب��ع�����س الإج��������راءات مل��ك��اف��ح��ة هذا 
التهديد، ل �شيما مراقبة عنا�شر 
ال�����ش��رط��ة اأو اجل��ي�����س امل�����ش��ت��ب��ه يف 
لكن  املتطرف.  لليمني  انتمائهم 
الأمن  اأج��ه��زة  �شنفت  الآن،  حتى 
فقط  دول��ي��ة  منظمات  الأمريكية 
القاعدة  مثل  اإره��اب��ي��ة،  اأن��ه��ا  على 
يجب  وك�����ان  داع���������س.  ت��ن��ظ��ي��م  اأو 
حتى   2020 اأب�����ري�����ل  ان����ت����ظ����ار 
تن�شم جمموعة ميينية متطرفة، 

اأمريكيون  باحثون  اأن�شاأها  بيانات 
ح���ول الأع���م���ال الإره���اب���ي���ة، �شواء 
وع��ل��ى مدى  اأم ل،  ك��ان��ت حم��ل��ي��ة 
 1990 فرتة اأط��ول. وهكذا، بني 
جمموعه  م�����ا  ُق����ت����ل  و2019، 
الأرا�شي  ع��ل��ى  ��ا  ���ش��خ�����شً  3150
الإ�شالمويني،  الأمريكية على يد 
اليمني  ي����د  ع���ل���ى   513 م���ق���اب���ل 

املتطرف.
ع�����زل  خ���������الل  م�������ن  ول�������ك�������ن،     
للهجمات  الإح�������ش���ائ���ي  ال���ت���ف���ّرد 
ارتكبها  ال����ت����ي  دم����وي����ة  الأك��������ر 
�شبتمر   11( “مع�شكر”  ك���ل 
 ،1995 اأوكالهوما عام  وتفجري 
والتي ظلت الهجوم الأكر دموية 
يف ت��اري��خ ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة حتى 
عام 2001(، فاإن التوازن ينقلب 
هجمات  ب�شبب  قتياًل   345 م��ع 
 154 �شد  اليمينيني،  املتطرفني 
اأخرًيا،  من قبل الإ���ش��الم��وي��ني.   
ت�����ش��ري درا�����ش����ة ح���دي���ث���ة اأج����راه����ا 
ال�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات  م��رك��ز 
ا، اإىل زيادة الإرهاب  والدولية اأي�شً
املحلي وت�شري، هنا اي�شا، اإىل بروز 
الأفعال التي يرتكبها “املتع�شبون 
ل���ل���ب���ي�������س، وك������اره������و الإ�������ش������الم، 
للدولة  امل��ع��ار���ش��ون  وامل��ت��ط��رف��ون 
املتطرف”،  اليمني  اإىل  وينتمون 
مع انفجار احلوادث عام 2020.

  وح�شب هذه الدرا�شة، فاإن اليمني 
املتطرف م�شوؤول منذ عام 2015 
مل  رق���م  ا.  �شخ�شً  91 مقتل  ع��ن 
ي�شّجل مطلقا منذ ربع قرن. ومع 
التحقيقات  مكتب  اع���رتف  ذل���ك، 
ال��ف��ي��درايل ع��ام 2019 ب��اأن 20 
يعملون  اأع��وان��ه  م��ن  فقط  باملائة 

ف�شل  ح���ي���ث  ت�����رام�����ب،  �����ش����ن����وات 
الرئي�س الأمريكي ال�شابق يف كثري 
من الأحيان توجيه اأ�شابع التهام 
“الي�شار  ل�  املفرت�س  اخلطر  اإىل 
اأن�شاره  ذهب  بينما  الراديكايل”، 
“موؤامرة  ب�����  ال���ت���ل���وي���ح  ح����د  اإىل 
مكتب  حتقيقات  -نفتها  اأنتيفا” 
التحقيقات الفدرايل -بعد اأحداث 

6 يناير.

مل ي�سّجل منذ ربع قرن
ق�شة  ف���ع���ال  حت���ك���ي  الأرق�����������ام     
خمتلفة متاًما عن رواية امل�شتاأجر 
ح�شب  الأب��ي�����س.  للبيت  ال�����ش��اب��ق 
راب��ط��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��ه��ري، وهي 
اأمريكية  ح��ك��وم��ي��ة  غ��ري  منظمة 
مناه�شة للعن�شرية، بني 2010 
 75 ك��ان م��ا يفوق ع��ن  و2020، 
الوليات  يف  ال��ق��ت��ل��ى  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
املتحدة يف عمليات قتل على اأيدي 
من  لعنا�شر  �شحايا  املتطرفني، 
حالة   323 اأي  املتطرف،  اليمني 
429. وهنا مرة  اأ���ش��ل  وف��اة م��ن 
اأخرى، مت اتهام اأيديولوجية تفوق 
من  العظمى  الغالبية  يف  البي�س 
هذه الوفيات مع 248 �شحية، اأو 

58 باملائة من املجموع.
    اأق�����ل اإث������ارة ل��ل��ج��دل م���ن تلك 
مكافحة  راب�����ط�����ة  ب������  اخل����ا�����ش����ة 
العتبار  يف  تاأخذ  )التي  الت�شهري 
ارتكبها  التي  القتل  جميع جرائم 
مدفوعة  كانت  �شواء  املتطرفون، 
ت��ك��ن يف  اأو مل  ب��اأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��م 
وقت الفعل(، توؤكد درا�شات اأخرى 
ه��ذا الجت���اه. مثل ق��اع��دة بيانات 
اجل��رائ��م امل��ت��ط��رف��ة، وه���ي قاعدة 

للمتطرفني  ال��ع��ن��ي��ف  ال��ف��ع��ل  يف 
اإل  م��ذب��ح��ة  ت��ب��ّن��ي  مت  اليمينيني. 
 8 منتدى  يف  غ��ريه��ا،  مثل  با�شو، 
ت�شان، وهي وكر حقيقي للتطرف 
ع���ل���ى م���ل���ك ج���ي���م وات���ك���ي���ن���ز، من 
داعمي الرئي�س الأمريكي ال�شابق، 
وهناك  اأن���ون.  كيو  حركة  وكذلك 
ا مثال اإرهابي كراي�شت�شري�س  اأي�شً
51 من  ال��ذي قتل  نيوزيلندا،  يف 
يف  امل�شاجد  يف  امل�شلمني  امل�شلني 

مار�س 2019.
الوليات  قلق  يثري  ل  الجت���اه     
الهجوم  اأع��ق��اب  يف  فقط.  املتحدة 
ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال���ك���اب���ي���ت���ول، حتدث 
املفو�س الأوروبي لل�شوق الداخلية 
تيريي بريتون عن “11 �شبتمر 
م�شريا  الجتماعية”،  ال�شبكات 
بقاء  “م�شاألة  ب���  تتعلق  اأن��ه��ا  اإىل 
احلادي  القرن  يف  الدميقراطيات 
الإدارة  و����ش���ج���ع  والع�شرين”، 
الأمريكية اجلديدة على الن�شمام 
اإىل ج��ه��ود الحت����اد الأوروب������ي يف 
على  الإره��اب��ي��ة  الدعاية  مكافحة 

الإنرتنت.
   ويف اأح����دث ت��ق��ري��ر ���ش��ن��وي عن 
و�����ش����ع واجت������اه������ات الإره�����������اب يف 
لليوروبول،  الأوروب��������ي  الحت�����اد 
ب����ول، مديرة  دي  ك��اث��ري��ن  اأك����دت 
����ا ع���ل���ى ال������دور  ال�����وك�����ال�����ة، اأي���������شً
ن�شر  يف  ل��الإن��رتن��ت  “احلا�شم” 
����ش���واء كانت  امل��ت��ط��رف��ة  ال���دع���اي���ة 
جهادية اأو اأق�شى اليمني اأو اأق�شى 
ال��ي�����ش��ار.   ب��ع��د اأرب����ع ���ش��ن��وات من 
الإن���ك���ار يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، كان 
��ا ع��ل��ى اإب����الغ  ج���و ب���اي���دن ح��ري�����شً
ما  نتجاهل  “لن  باأننا  الكونغر�س 

على ملف الإرهاب املحلي.

ال�سبكات  على  �سبتمرب   11«
االجتماعية«

ل��ل��ك��ث��ريي��ن، مل يكن  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
امل��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى ه����ذه الأع���م���ال 
ب����ع����ي����د يف  ك����ه����ف  خم���ت���ب���ئ���ني يف 
البيت  يف  واإمن��������ا  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، 
مذبحة  اأع�����ق�����اب  يف  الأب����ي���������س. 
ورط   ،2018 ع�����ام  ب��ي��ت�����ش��رغ 
حاخام الكني�س امل�شتهدف مبا�شرة 
“خطاب  مّتهما  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
يف  ي���ل���ق���ي���ه.  ال�������ذي  الكراهية” 
ال���واق���ع، ان��ف��ج��ر الإره�����اب املحلي 
واإط������الق ال���ن���ار اجل��م��اع��ي خالل 

فرتة وليته.
     اإن عمى اأجهزة الأمن الأمريكية، 
املتطرف،  التهديد  التي يحتكرها 
امللياردير  و�شول  بالتاأكيد  ي�شبق 
ت��رام��ب قدم  ل��ك��ن  ال�����ش��ل��ط��ة.  اإىل 
دعًما  الأح����ي����ان  ب��ع�����س  يف  ���ا  اأي�������شً
���ش��م��ن��ًي��ا، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال بعد 
ه���اي���ر يف جتمع  ه���ي���ذر  اغ���ت���ي���ال 
�شارلوت�شفيل  يف  املتطرف  لليمني 
يف  ������ش�����ّوى  ح���ي���ث   ،2017 ع������ام 
البداية بني ن�شطاء اليمني البديل 
واملناه�شني للفا�شية. وقدم �شبعة 
كانوا  الذين  ال�شرطة  �شباط  من 
ح��ا���ش��ري��ن اأث����ن����اء ال���ه���ج���وم على 
م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول، ���ش��ك��وى �شد 
دونالد ترامب، وحّملوه امل�شوؤولية 

�شخ�شيا.
    التطرف عر الإن��رتن��ت، وهي 
ا يف املقدمة بعد  ظاهرة برزت اأي�شً
ارتفاع التهديد الإرهابي ، اأ�شبحت 
ا لدورها  الآن مو�شوًعا مقلًقا اأي�شً

- ركزت منذ هجمات عام 2001 على عدو بعيد، تواجه الوليات املتحدة الآن اإرهاًبا »حملًيا«

- بني 2010 و2020، كان ما يفوق 75 باملائة من القتلى على 
اأيدي متطرفني يف الوليات املتحدة، �شحايا اليمني املتطرف

- مل يكن املحر�شون على هذه الأعمال خمتبئني يف 
كهف بعيد يف اأفغان�شتان، ولكن يف البيت الأبي�س

- مل تنته الوليات املتحدة من مواجهة حتدي الإرهاب، �شواء 
كان مقره يف قندهار اأو �شارلوت�شفيل

- دور “حا�شم” لالإنرتنت يف ن�شر الدعاية املتطرفة �شواء 
كانت جهادية اأو من اأق�شى اليمني اأو اأق�شى الي�شار

ما بعد 11 �سبتمرب 2001

اليمني املتطرف، املن�شي الأكرب يف احلرب على الإرهاب...!
•• الفجر -اإيلي جوكريت -ماك�صيم ما�صي -بيري بلوتو

   يف �سبتمرب 2001, قام اإرهابيو القاعدة باختطاف 
التجارة  مركز  يف  ب��رج  لكل  واح��دة  ط��ائ��رات:  اأرب��ع 
الكابيتول.  ملبنى  ورابعة  للبنتاغون,  وثالثة  العاملي, 

اللحظة  يف  االأمريكية  الدميقراطية  معبد  اإنقاذ  مت 
يونايتد  رحلة  م��ن  على  ال��رك��اب  بتدخل  االأخ���رية 
االإرهابيني,  خطة  اأحبطوا  والذين   ,93 اإيرالينز 
والي��ة  يف  حقل  يف  االأخ���ري  يف  ال��ط��ائ��رة  وحتطمت 
بن�سلفانيا.   تريليونات الدوالرات ومئات االآالف من 

الحًقا,  الع�سكري  التدخل  من  عاًما  وع�سرين  القتلى 
�سيكون هذا الكابيتول نف�سه هدًفا لهجوم اآخر, وهذه 
 .2021 يناير   6 يف  اأمريكيون,  مواطنون  نفذه  املرة 
اأع�ساء  عدد من  بح�سب  “اإرهابيون”,  قاده  “مترد” 

الكوجنر�س.
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العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

�شديق للطباعة وت�شوير امل�شتندات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104522 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

الليلك للكمبيوتر والهواتف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1702799 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

بل�س للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2799492 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

عنب للموكولت ال�شعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2860832 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

الفال للمالب�س والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2865113 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليف دياجنو�شتك�س الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1035066 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شام جالء فوؤاد ال�شيد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تورنيدو لال�شتثمار ذ.م.م

TORNADO INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شام جالء فوؤاد ال�شيد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شالح حممد مطيع كياىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تورنيدو لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

TORNADO INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرور �شوبر �شتور - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1123124 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مرمي دروي�س �شعيد مبارك ح�شن  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شويرتام التجارية �شويرتام �شوبر ماركت ذ م م

CHOITHRAM TRADING COMPANY- CHOITHARM SUPERMAKET LL C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد احمد �شرور �شلطان الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شويرتام التجارية  �شويرتام �شوبر ماركت  ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز الأرز الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1228856 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فادى طنو�س اجلرمانى %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاعد حممد عبداهلل يا�شر الكعبى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جورج طنو�س اجلرمانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاعد حممد عبداهلل يا�شر الكعبى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

ال�شيارات امل�شتعملة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1362317 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نيا�س حممد على حممد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة خالد حممد زين عبداهلل املرزوقى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد زين عبداهلل املرزوقى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مي�شون �شيف للت�شميم الداخلي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والديكور ذ.م.م   رخ�شة رقم:1851551 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.14*0.60 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ مي�شون �شيف للت�شميم الداخلي والديكور ذ.م.م

MAYSOUNE SAIF INTERIOR DESING & DECOR L.L.C

اإىل/ �شيلو�شي للت�شميم الداخلي ذ.م.م

CELOSIE INTERIORS DESIGN L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شاور زملى للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2813651 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحمن احمد ح�شن عبداهلل املرزوقى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل م�شاعد ح�شن على املن�شورى

تعديل اإ�شم جتاري من/ ب�شاور زملى للنقليات العامة

PESHAWAR ZALMI GENERAL TRANSPORT

اإىل/ ب�شاور زملى للنقليات واملقاولت العامة

PESHAWAR ZALMI  TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو تيك للدواجن والبي�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2937730 
 تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ بلو تيك للدواجن والبي�س
BLU TIK POUL TRY AND EGGS

اإىل / ملحمة م�شياف
  MISYAF BUTCHERY 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004
 تعديل ن�شاط / حذف بيع البي�س - بالتجزئة  4721003

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  4721011
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
الت�شويقية    لال�شت�شارات  ال�ش�����ادة/مومينتوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1656115 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عثمان يو�شف �شودرى حممد يو�شف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فالح حممدر�شول عبدالرحيم حممدزينل اخلورى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مومينتوم لال�شت�شارات الت�شويقية
MOMENTUM MARKETING CONSULTANCY

اإىل/ مومينتوم لال�شت�شارات الت�شويقية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MOMENTUM MARKETING OPERATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ادارة العمليات الت�شويقية  7320002
 تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات ودرا�شات ت�شويقية  7320001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

لدارة العقارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1276007 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شلطان علي ناجي يحي احلمريي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شن �شمالن �شلطان ح�شن الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
�شاين�س  ال�ش�����ادة/ان�شكت�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملكافحة احل�شرات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2282789 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل حممد احمد حممد احلا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ه�شام حممد عبود عامر بن حريز

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

املحدودة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2095732 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كوتوج �شب �شي املحدودة
KOTUG SUBSEA LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة مار�شول انرتنا�شيونال ليمتد
MARSOL INTERNATIONAL LIMITED

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرج لل�شيانة العامة واحلجر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4143344 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرج لل�شيانة العامة واحلجر

THE TOWER FOR GENERAL MAINTENANCE AND STONE

اإىل/ الرج لل�شيانة العامة واحلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

THE TOWER FOR GENERAL MAINTENANCE AND STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

اكتز لال�شت�شارات البيئيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2854933 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3003047 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية

ال�شم التجاري:ايرن لعمال العزل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح ال�شناعية م 38 قطعة 78 - مكتب 19 - بناية/

را�شد حممد عبيد املهريي
CN 1409340 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/كودو�س بي اأر اأ�س حما�شبون قانونيون - فرع   2
اأبوظبي 1 ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
العدل بالرقم:227FE18E2D46686DDD7  - تاريخ التعديل:2021/9/12

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين

   مت��ث��ل ه��ج��م��ات ال��رج��ني ال��ت��واأم��ني نقطة 
حت����ول يف ت���اري���خ ن��ظ��ري��ات امل�����وؤام�����رة. واأت�����اح 
الغرب املكدوم لتباع نظرية املوؤامرة الفر�شة 
هذا  للدميقراطية.  م�����ش��ادة  رواي���ة  لتطوير 
�شارتييه  كلري  اأج��رت��ه  ح���وار  يف  حته،  و�شّ م��ا 
ماري  الباحثة  الفرن�شية،  لك�شري�س  ملجلة 
غاليليو  للرتبية  العايل  املعهد  من  بيلتييه، 
لفهم  رئي�شيني  وموؤلفة عملني  بروك�شيل،  يف 
مر�س  امل���وؤام���رة:  “ايديولوجية  ال��ظ��اه��رة: 
كوالي�س  داخ���ل  و”هو�س:  ممزق”،  جمتمع 

�شردية ايديولوجية املوؤامرة.  
“الرجني”  على  الهجوم  تعترين  مل��اذا   *   
املوؤامراتية  للنزعة  التاأ�شي�شية”  “الأ�شطورة 

احلديثة؟
   -  تزدهر ايديولوجية املوؤامرة مع ال�شدمات 
وال�����رم�����وز ال����ت����ي حت�������ّول م���ع���ن���اه���ا، وك����ارث����ة 
وحدًثا  ج��م��اع��ي��ة  ���ش��دم��ة  ه��ي  �شبتمر   11
يتعر�شان  وق��ي��م��ه،  ال���غ���رب،  ل��ل��غ��اي��ة:  رم���زًي���ا 
وم�شت�شاريه  ب��و���س  ج���ورج  ا�شتثمر  للهجوم. 

ال��ف��ور ه��ذا املن  م��ن املحافظني اجل���دد على 
مناه�س  ه���و����س  ي���غ���ذي���ه  ال������ذي  احل�������ش���اري 

لالإ�شالم، مّما حّفز اأيديولوجية املوؤامرة.
   *وفق اأي منطق؟

ك�شر  امل��وؤام��رة على  اتباع نظرية  �شيعمل   -    
هذا الرمز، من خالل تقدمي �شردية مقلوبة: 
ال��غ��رب ي��ك��ذب ع��ل��ي��ن��ا، ي��ت��الع��ب ب��ن��ا، بتواطوؤ 
اإ����ش���رائ���ي���ل. ب��ع��د ف����رتة وج���ي���زة م���ن احل����دث، 
انت�شرت نظريات ت�شكك فيما ُينظر اإليه على 
الرواية  ذل��ك  يف  مب��ا  الر�شمية،  ال��رواي��ة  اأن���ه 
اأي  ا�شطدام  ع��دم  ت��وؤك��د  التي  �شهرة،  الأك���ر 
جمربة،  طريقة  ووف���ق  بالبنتاغون.  ط��ائ��رة 
ال�شور  ت�شريح  يف  املوؤامرة  نظرية  اتباع  يبداأ 
وال�شور  املزعوم،  اخلفي  معناها  عن  للك�شف 
التي يتم بثها دون انقطاع ل�شاعات، هي التي 
تهاجمها  التي  الغربية  احل�����ش��ارة  اإىل  ترمز 
الربرية. ومي�س هذا اخلطاب امل�شاد اجلروح 
اجلماعية:  ال���ذاك���رة  يف  ال��را���ش��خ��ة  ال��ق��دمي��ة 
حية  ذك��راه��ا  ت��زال  ل  التي  الغربية،  الهيمنة 
ال�شابقة  امل�شتعمرة  ال�شعوب  بني  فقط  لي�س 
اأول���ئ���ك ال��ذي��ن يتعاطفون  ��ا ب��ني  اأي�����شً ول��ك��ن 

النق�شام  جمتمعاتنا؛  داخ��ل  امل�شتعمرين  مع 
ب����ني احل�������ش���ارة وال��ه��م��ج��ي��ة �شبق  ال����ق����دمي 

ا�شتخدامه يف احلروب ال�شليبية.
خطاب  رب���ط   ،2001 �شبتمر   11 م���ن     
احل�شارة  وثيق  ب�شكل  امل��وؤام��رة  اأيديولوجية 
)مناه�شة  الوا�شع  باملعنى  النظام  مبناه�شة 
مناه�شة  ال��ت��دخ��ل،  مناه�شة  الإم��ري��ال��ي��ة، 
يف  ين�شطهما  دلليان  زّران  هذان  املوؤ�ش�شات(. 
وقت واحد يف كل حدث مذهل لإعطاء معنى 

لل�شردية التي يقدمها... وهي فّعالة جدا. 
الأول من هذه  الف�شل  11 �شبتمر     ميثل 
ليتطور  طويال  الثاين  يتاأخر  ولن  ال�شردية، 
الأمريكي  م��ن قبل اجلي�س  ال��ع��راق  غ��زو  م��ع 
ب���اأن �شدام  اأ���ش��ا���س زائ���ف  2003، ع��ل��ى  ع���ام 
وكان  �شامل  دم��ار  اأ�شلحة  ميتلك  ك��ان  ح�شني 

ي�شتعد ل�شتخدامها ...
 ،2003 “اخلديعة”؛  ه��و   ،2001 ع��ام      
الدليل  املنطق  يف  “اخلديعة”.  الدليل على 
اإثبات  ه��ي  ال��ع��راق��ي��ة  ف���اإن احللقة  ال��ت��اآم��ري، 
�شيطرته.  لإر����ش���اء  ب��ن��ا  ي��ت��الع��ب  ال���غ���رب  اأن 
ف�شلني،  يف  ال�شيناريو  من  نوًعا  يخلق  وه��ذا 

منو  بف�شل  م�شبوق  غ��ري  جمهور  اإىل  و���ش��ل 
امل���دون���ات وامل��ن��ت��دي��ات، ث���م، م��ن ع���ام 2010، 
�شهولة  �شمحت  التي  الجتماعية،  ال�شبكات 
على  املحتوى  ه��ذا  ون�شر  ب��زي��ادة  ا�شتخدامها 
نطاق وا�شع. و�شرعان ما حتول هذا النقد اإىل 
كذبنا  لقد  حيلة؛  هي  “الدميقراطية  فكرة: 
الهيمنة  لإدام����ة  الدميقراطية  القيم  با�شم 

القت�شادية«.
   ما زلنا منيل اإىل روؤية اتباع نظرية املوؤامرة 
و�شّناعها على اأنهم مهم�شون اإىل حد ما، لكن 
11 �شبتمر  ك��ان��ت خ��ط��اب��ات  ال��ب��داي��ة،  م��ن��ذ 
قادمة  للدميقراطية،  معادية  جهات  حتملها 
م��ن ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف اأو م��ن ت��ي��ارات قريبة 
راأت  للغاية.  ال�شلطوية وحازمة  الأنظمة  من 
رو�شيا يف عهد بوتني اأو اإيران وغريها، اأن 11 
ال�شيا�شي  عر�شها  لتقدمي  فر�شة  �شبتمر 
والع�شرين،  احل��ادي  القرن  بداية  يف  البديل. 
ك��ان��ت الأر����ش���ي���ة م��وات��ي��ة: ب����داأ ال�����راأي العام 
يتعلق  فيما  اأم��ل  بخيبة  فعال  ي�شعر  الغربي 

بالدميقراطية الليرالية.
عن الك�سربي�س

املوؤرخة والباحثة ماري بلتييه:

»ح�شارية«...! اأ�شبحت  املوؤامرة  اأيديولوجية  �شبتمرب:   11

عرب ت�سجيالت م�سّورة على »يوتيوب«

جي�س اإلكرتوين اأجنبي يدافع عن ال�شني بوجه الغرب 
•• بكني-اأ ف ب

“يوتيوب”  ع���ل���ى  م�������ش���ّورة  ت�����ش��ج��ي��الت  ع����ر 
انتهاكات  وج���ود  ب�����ش��اأن  الت��ه��ام��ات  “تدح�س” 
الغربية  ب�”املوؤامرات”  وتندد  الإن�شان  حلقوق 
ت���داف���ع جم��م��وع��ة م���ن الأجانب  ال�����ش��ني،  ع��ل��ى 

ب�شخب عن بكني يف وجه معار�شيها يف العامل.
مدّر�شني  ال�����ش��ني  ع��ن  امل��داف��ع��ني  �شبكة  ت�شمل 
واأ�شحاب اأعمال جتارية من بريطانيا وكولومبيا 
و���ش��ن��غ��اف��ورة ا���ش��ت��ه��روا على ي��وت��ي��وب م��ن خالل 
ت�شجيالتهم امل�شّورة التي ت�شري على حد قولهم 

اإىل ما يرون اأنها اتهامات غري من�شفة لبكني.
بالتطور  ل��الإ���ش��ادة  اأح��ي��ان��ا  الت�شجيالت  وت��ل��ج��اأ 
التقارير  ودح�س  ال�شني  �شهدته  الذي  ال�شريع 

اخلارجية ال�شلبية عن البالد اأحيانا اأخرى.
وي��ق��ول خ��راء اإن��ه يجري ن�شر ه���وؤلء ك���اأداة يف 
احلرب الدعائية �شد منتقدي ال�شني، اإذ ت�شل 

مئات املقاطع امل�شورة اإىل ماليني امل�شاهدين.
ا�شتاذ لغة  ب��رن��ال، وه��و  م��ون��وز  وق��ال��ت فرناندو 
ان��ك��ل��ي��زي��ة ك��ول��وم��ب��ي يف م��دي��ن��ة دون����غ غ����وان يف 
“فري م���و بي«  ج��ن��وب ال�����ش��ني و���ش��اح��ب ق��ن��اة 
“اأحاول  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س   )FerMuBe(
ال��و���ش��ول اإىل الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ت��ع��ّر���ش��وا اإىل 
غ�����ش��ي��ل دم�����اغ«.وك�����ان ب���رن���ال، ال����ذي و���ش��ل اإىل 
ال�شني عام 2000 ولديه نحو 30 األف متابع 
من�شة  على  م�شرتك  األ���ف  و18  ي��وت��ي��وب  على 
“بيليبيلي” ال�شينية، من بني مدّوين الفيديو 
ال��ذي��ن دح�����ش��وا ه��ذا ال��ع��ام الت��ه��ام��ات املوجهة 
يف  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  لل�شني 

�شينجيانغ.
ويف فيديو ن�شره يف ني�شان/اأبريل، اّتهم الإعالم 
�شينجيانغ  عن  م�شوهة  تقارير  بن�شر  الأجنبي 
ودافع عن تردد اأعمال جتارية حملية يف التحّدث 

اإىل املرا�شلني يف ظل “الأكاذيب وال�شائعات التي 
يختلقها ال�شحافيون«.

ي�شعى  الغربي  الإع��الم  اإن  بر�س  لفران�س  وق��ال 
اإىل �شرف الأنظار عن امل�شاكل يف اجلزء اخلا�س 
ب��ه م��ن ال��ع��امل ع��ر “خلق اع���داء م��ن ل �شيء” 
جي�شون  ال���ري���ط���اين  م��ع��ه  ال�����ش��ني.وي��ت��ف��ق  يف 
ليتفوت )يحظى ب�173 األف م�شرتك( يف هذه 
الروؤيا قائال “هل يبدو هذا ا�شطهادا؟ اأنظروا 
وذلك يف ت�شجيل م�شّور من  املائدة”،  اإىل هذه 

مطعم زاره يف مقاطعة قويت�شو.
وتتحّدث الوليات املتحدة وحكومات اأخرى عن 
وقوع اإبادة يف �شينجيانغ بينما ت�شري جمموعات 
اعتقال  بعمليات  قامت  ال�شني  اأن  اإىل  حقوقية 

جماعية وفر�شت العمالة الق�شرية يف الإقليم.
هاجمت  فيما  الت��ه��ام��ات  ب��ك��ني  تنفي  ب���دوره���ا، 
اإ�شافة  اإعالمية  وجمموعات  واأف���راد  حكومات 
اإىل �شركات تعّهدت فتح حتقيقات ب�شاأن �شال�شل 

الإمداد التابعة لها يف �شينجيانغ.
دفعت  اأب��واق��ا  يكونوا  ب��اأن  الفيديو  مدّونو  ينفي 
لهم احلكومة ال�شينية الأم��وال، وي�شّرون بدل 
من ذلك على اأنهم قرروا تبني هذه املهمة لإزالة 

اأي ت�شّورات خاطئة عن بلد يحبونه.
يعمل ه��وؤلء ع��ادة يف جم��الت بعيدة متاما عن 
ت�شجيالتهم  مت��زج  بينما  والأخ���ب���ار،  ال�شيا�شة 
امل�شّورة بني احلياة اليومية والتعليقات املدافعة 
ال��ذي يتحّدث  عن ال�شني ب�شغف. وذك��ر برنال، 
اإمكانية  من  اخل��وف  ب��اأن  م��ا،  اإىل حد  ال�شينية 
ن�شوب نزاع بني ال�شني والغرب جّراء ما و�شفها 
ب�”حملة ت�شليل” �شد بكني، هو ما دفعه للقيام 

باخلطوة.
ف�شتكون  ن�شبت حرب  “اإذا  بر�س  لفران�س  وق��ال 

حياتي اأنا يف خطر«.
من  ال�شني  يف  يوتيوب  اإىل  الو�شول  ميكن  ول 

دون ا�شتخدام “�شبكة خا�شة افرتا�شية«.
لكن على غ��رار غ��ريه ممن ين�شرون م��واد على 
على  ترحيبا  برنال  ت�شجيالت  تالقي  يوتيوب، 
من�شات التوا�شل الجتماعي ال�شينية مبا فيها 
“بيليبيلي” فيما تعيد و�شائل الإعالم الر�شمية 
عادة ن�شر م�شمونها وترّوج ملدويّن الفيديو على 

الإنرتنت.
وتهاجم و�شائل الإعالم ذاتها التقارير الإعالمية 
معتمدون  اأج����ان����ب  ���ش��ح��اف��ي��ون  ي���ع���ّده���ا  ال���ت���ي 

وتعترها �شلبية.
اآ�شيا”  يف  لي��دن  “مركز  وم��دي��ر  الباحث  وق��ال 
اأمكن،  “متى  بر�س  لفران�س  �شنايدر  ف��ل��وري��ان 
الدعائية  الدعائية باجلهود  املنظومة  تدجمهم 

اخلا�شة بها«.
اأن��ه كما غ��ريه مم��ن ين�شرون  واأ���ش��ار ب��رن��ال اإىل 
موادا على يوتيوب يت�شاركون “الفر�س للتعاون 
لكنه �شدد على اأنه لي�س  مع الإعالم الر�شمي”، 

اأداة دعائية للحزب ال�شيوعي ال�شيني.
وت�����ش��م��ل ت�����ش��ج��ي��الت��ه امل�������ش���ورة ج�����ولت جتري 
احلكومية  الدولية”  ال�شني  “اإذاعة  ب��رع��اي��ة 
اأ���ش��خ��ا���س ين�شرون  م��ع  م��ق��اب��الت  ي��ج��ري  حيث 
م���واد ع��ل��ى ي��وت��ي��وب ب�����ش��اأن الن��ت��ق��ادات لل�شني 

ويرّكز على م�شاريع التنمية يف الأرياف.
ويف اأحد الت�شجيالت، ندد بالتظاهرات الداعمة 
للدميوقراطية التي خرجت يف هونغ كونغ عام 
واأ�شار  “اإرهاب”  ب��اأن��ه��ا  اإي��اه��ا  وا���ش��ف��ا   2019
اإ���ش��ع��ال حرب  اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة حت���اول  اإىل 
ا�شتند يف  فيما  احل���راك،  دع��م  ع��ر  ال�شني  م��ع 
معلوماته اإىل اأ�شحاب نظريات املوؤامرة املرتبطة 

ب�11 اأيلول-�شبتمر.
)اأكر  “باريت”  ق��ن��اة  م��ن  ب��اري��ت  وت��ط��ّرق يل 
موؤخرا  يوتيوب(  على  م�شرتك  األ��ف   300 من 
الر�شمي  الإع����الم  ا���ش��ت��خ��دام  اإع����ادة  م�شاألة  اإىل 

اإطار حملة عالقات  الذي ين�شره يف  لللمحتوى 
عامة.

“اإذا كنت تعد حمتوى  وق��ال يف ت�شجيل م�شور 
امل�شكلة يف  ذل���ك، فما  اأو غ��ري  اأع��ج��ب احل��ك��وم��ة 

اإعادتهم ن�شره؟.«
ورف�س باريت التحّدث اإىل فران�س بر�س بعدما 

كان وافق على ذلك يف البداية.
واأطلق العديد من مدّوين الفيديو قنواتهم من 
بال�شيا�شة،  خالل مقاطع م�شّورة ل عالقة لها 
الروايات  ي���واك���ب  م���وؤخ���را  ب����داأ  ل��ك��ن حم��ت��واه��ا 

الر�شمية لالأحداث.
اأ�شفاره يف  الأوىل على  ورّك��زت مقاطع ليتفوت 

يف  وغنى  �شعبية  اأطعمة  ج��ّرب  فيما  اآ�شيا  اأنحاء 
�شالت الكاريوكي.

لكنه بداأ العام املا�شي ن�شر مقاطع عن “اأكاذيب” 
الغرب ب�شاأن ال�شني، فيما ن�شر كذلك ت�شجيالت 
ت�شخر من �شبكة متخّيلة وت�شمل مبالغات اأطلق 
عليها “بي اإ�س بي نيوز” يف اإ�شارة اإىل “بي بي 

�شي«.
وعادة ما تدين بكني تغطية “بي بي �شي” على 
التهامات  بفركة  وتتهمها  منحازة  اعتبارها 

بانتهاك حقوق الإن�شان.
ومل يرد ليتفوت على طلب فران�س بر�س اإجراء 

مقابلة معه.

القنوات  اأ�شحاب  تاأثري  م��دى  حتديد  وي�شعب 
ي��ع��ّرف معظم  اإذا  ال�����ش��ني،  ي��وت��ي��وب خ���ارج  على 
اأنهم �شينيون  اأنف�شهم على  املعّلقني لديهم عن 

ممتنون لهم.
ويثري ذلك ت�شاوؤلت ب�شاأن جمهورهم امل�شتهدف، 
وفق املحلل �شنايدر، اإذ اأن املقاطع “بالكاد �شتقنع 

اأي �شخ�س ل يوؤمن بتلك الأفكار اأ�شا�شا«.
ال�����ش��ني ت�شتخدم  ب�����اأن  ب��اح��ث��ون  اأف������اد  وب��ي��ن��م��ا 
ح�شابات مزورة و”روبوتات” للتالعب باحلركة 
تتمكن  بر�س مل  فران�س  اأن  اإل  الإنرتتنت،  على 
من العثور على اإثبات باأن اأ�شحاب القنوات على 

يوتيوب هم جزء من هذه اجلهود.

اليوم الذي ازدهرت فيه كل نظريات املوؤامرةاملوؤرخة والباحثة ماري بلتييه

- هجوم القاعدة على الربجني التواأم ثم الكذبة الأمريكية التي بررت غزو العراق، �شكلتا اأيديولوجية املوؤامرة املعا�شرة

الكاظمي يف اإيران للبحث يف العالقات الثنائية
•• طهران-اأ ف ب

العراقي  ال���وزراء  رئي�س  اأن  ر�شمية  اإيرانية  م�شادر  اأف���ادت 
للمرة  رئي�شي  اإبراهيم  الرئي�س  التقى  الكاظمي  م�شطفى 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  يف  للبحث  الأح�����د،  اأم�����س  الأوىل 

الثنائية بني البلدين اجلارين على وجه اخل�شو�س.
وهو  الكاظمي  اإن  الر�شمية  الإيرانية  الأنباء  وكالة  وقالت 
جاء  اجلديد،  الإي���راين  الرئي�س  ي��زور  اأجنبي  م�شوؤول  اأول 

على راأ�س “وفد �شيا�شي واقت�شادي رفيع امل�شتوى«.
لقطات  بح�شب  ال�شرف،  حر�س  من  ثلة  ا�شتقباله  يف  وك��ان 
ب��ث��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون الي������راين، وب�����داأ امل�������ش���وؤولن ع��ل��ى الفور 

النظر  وجهات  “تبادل  وت�شمل  للوكالة،  وفقا  مباحثاتهما، 
حول اأهم الق�شايا الإقليمية والدولية«.

الدول  بني  التو�شط  العراق  يحاول  وقت  يف  الزيارة  وتاأتي 
العربية وطهران. فمنذ ني�شان-اأبريل حتاول بغداد ت�شهيل 
امل��ح��ادث��ات ب��ني اإي����ران وال�����ش��ع��ودي��ة م��ن اأج���ل تخفيف حدة 

التوتر بني القوتني الإقليميتني.
ب�شكل  الكاظمي  �شيبحث  اجلمعة،  عراقي  م�شدر  وبح�شب 
خ��ا���س ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال��ط��اق��ة وال��ع��الق��ات ب��ني اإي���ران 
العراقية  الديون  م�شاألة  الأعمال  جدول  وال�شعودية.وعلى 
جلاأت  الطاقة،  يف  النق�س  وملواجهة  اخل�شو�س.  وجه  على 
الغاز  من  ا�شتهالكها  بثلث  تزودها  التي  جارتها  اإىل  بغداد 

اإىل  �شادراتها  اإي���ران  علقت  ال�شيف،  ه��ذا  والكهرباء.لكن 
العراق لب�شعة اأيام ب�شبب ديون قيمتها �شتة مليارات دولر 

مل ت�شددها بغداد مقابل احل�شول على الطاقة.
التاأ�شريات  ع��دد  امل��ح��ادث��ات  تغطي  اأن  اأي�����ش��ا  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الأمام  “اربعينية  الإيرانيني لإحياء ذكرى  ال�شادرة للزوار 

احل�شني” يف 27 اأيلول-�شبتمر.
تاأ�شرية دخ��ول للحجاج  األ��ف   40 اإ���ش��دار  ومت التفاق على 

الإيرانيني لكن طهران طلبت م�شاعفة هذا الرقم.
اإىل  الإيرانيني  ال��زوار  تدفق ماليني  ال�شابقة،  ال�شنوات  يف 
العام  ه��ذا  قيود  لكن مت فر�س  ال��ع��راق،  ك��رب��الء يف  مدينة 

ب�شبب فريو�س كورونا.

ال�شني ت�شجل 46 اإ�شابة جديدة بكورونا 
•• بكني-رويرتز

قالت اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني  اأم�س الأحد اإن بر ال�شني الرئي�شي 
�شجل 46 حالة اإ�شابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا يوم ال�شبت، ارتفاعا 

من 25 اإ�شابة يف اليوم ال�شابق.
الإ�شابات اجلديدة  20 حالة من  اأن  اليومية  ن�شرتها  اللجنة يف  وذك��رت 

ُر�شدت داخل البالد بينما جاءت احلالت املتبقية من اخلارج.
واأ�شافت اأن عدد الإ�شابات اجلديدة التي ل تظهر عليها اأعرا�س بلغ 44.

ول ت�شنف ال�شني الإ�شابات اخلالية من الأعرا�س حالت موؤكدة.
ب��ر ال�شني  امل��وؤك��دة بكوفيد-19 يف  اإج��م��ايل ع��دد الإ���ش��اب��ات  وب��ه��ذا يكون 
الرئي�شي قد بلغ 95199 حالة، يف حني ل يزال عدد الوفيات ثابتا عند 
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نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن*

�شعبية  تراجعت  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  دام  ع�شل  �شهر  بعد      
الرئي�س الأمريكي. ولئن من املبكر ال�شتخال�س باأنها 
انتعا�س منوذجي  واإث��ر  املخاطر كثرية.    ف��اإن  الكارثة، 
يف  ال��رم��ادي��ة  ال�شحب  تتجمع  ولي���ة،  لبداية  بالن�شبة 
�شماء جو بايدن.   هذه ال�شعوبات قابلة للتف�شري، كما 
ُي�شتبعد النتعا�س، لكنه �شيتوقف على عوامل خارج  ل 

�شيطرة الرئي�س الأمريكي ب�شكل كامل.
   ومن بني هذه العوامل، القت�شاد والوباء والتوترات 

الدولية، وخ�شو�شا متا�شك حزبه داخل الكوجنر�س.

�سقوط متوا�سع
    �شارت الأمور على ما يرام بالن�شبة لبايدن يف ف�شل 
الربيع.   وبدا اأن كوفيد-19 حتت ال�شيطرة، والقت�شاد 
�شعبية.     الكوجنر�س على حزمة حتفيز  يتعافى، ووافق 
يف الآون�������ة الأخ��������رية، ك����ان ل��ل��رح��ي��ل ال���ف���و����ش���وي من 
وتباطوؤ  دلتا،  متغرّي  خّلفه  ال��ذي  وال��دم��ار  اأفغان�شتان، 

النتعا�س يف التوظيف، مفعول حّمام بارد.
    تراوحت ن�شبة تاأييد جو بايدن بني 53 باملائة و55 
 37 بني  الرف�س  ن�شبة  “وتراوحت  يوليو  حتى  باملائة 
مطلع  منذ  املحرار  ه��ذا  وتراجع  باملائة”  و43  باملائة 
اأغ�شط�س.    وح�شب معّدل ال�شتطالعات، تبلغ الن�شبة 

الآن حوايل 45 باملائة “49 باملائة معار�شة«.
    ن�شبة ر�شا لي�شت مرتفعة جدا، لكنها تظّل اأف�شل من 

ن�شبة تاأييد دونالد ترامب ملعظم فرتة وليته.
اأن يتوقع     ومع ال�شتقطاب ال�شائد، ل ميكن لبايدن 
اأراد  اإذا  ول��ك��ن  امل��ع��ار���ش��ة،  اأو  ال��دع��م  م��ن  ق��وي��ة  اأغلبية 
عام  ووظيفته   2022 ع��ام  ال��ك��وجن��ر���س  على  الإب��ق��اء 

2024، ف�شيتعني عليه القيام بعمل اأف�شل.

اأ�سباب خمتلفة
    �شيتال�شى التاأثري ال�شلبي مل�شائب بايدن الأفغانية، 

لغالبية  بالن�شبة  ل��ل��غ��اي��ة  واع����دا  ره��ان��ا  لي�شت  لأن��ه��ا 
الأمريكيني.

   ول ميكن قول نف�س ال�شيء عن كوفيد-19 وتاأثرياته 
القت�شادية. 

اإىل حد كبري  الأزم��ة ال�شحية يرجع  ا�شتمرار  اأن  رغم 
يبطئون  ال��ذي��ن  ل��ب��اي��دن،  ال�شيا�شيني  امل��ع��ار���ش��ني  اإىل 

التطعيم،
فاإن  املنا�شبة،  ال�شحية  ال��ت��داب��ري  تنفيذ  وي��رف�����ش��ون   
لهذه  ال�شلبية  العواقب  م��ن  يعاين  ال��ذي  ه��و  الرئي�س 

الإجراءات.
   كما جتدر الإ�شارة، اإىل اإن اخلالف بني الدميقراطيني، 
اإىل تنازلت  الذي يغذي �شورة حكومة خمتلة وي��وؤدي 
تخّيب اآمال العديد من الن�شطاء، ل ي�شاعد يف احلفاظ 

على احلما�س ملقاربة الرئي�س.

غريزة البقاء
   �شيكون ال�شهر املقبل حا�شًما بالن�شبة لبايدن، و�شيتوقف 
م�شتقبله ال�شيا�شي اإىل حد كبري على قدرته على اإقناع 
جميع حلفائه يف الكونغر�س -دون ا�شتثناء -باأّن بقاءهم 
ال�شيا�شي يتوقف على حياته ال�شيا�شية اي�شا.   ويحتاج 
بايدن اإىل دعم دميقراطي بالإجماع خلطته الطموحة 
طموًحا  الأك��ر  وخلطته  التحتية،  البنية  بناء  لإع���ادة 
التحول  ج��ان��ب  اإىل  الجتماعية،  ال�شيا�شات  لإ���ش��الح 
“املعتدلون”  الأخ�شر.   وبينما يرتدد الدميقراطيون 
يف امل�شادقة على خطة بقيمة 3.5 تريليون دولر، فاإن 
اجلناح الي�شاري للحزب ي�شتميت يف �شبيلها. اإنها عملية 
تفاو�س جدية، لكن مبا اأن الدميقراطيني يعرفون اأن 
التقاع�س عن العمل �شيكون قاتاًل، واأن خالفاتهم تدور 
التي يقوم  امل��ب��ادئ  الإن��ف��اق ولي�س ح��ول  ح��ول م�شتوى 

عليها امل�شروع،
 تبقى الأر�شية امل�شرتكة ممكنة.

   بدون هذا النجاح يف الكوجنر�س، �شيجد الرئي�س جو 
بايدن �شعوبة يف اخلروج من هذا الظرف ال�شعب.

�شماء جو بايدن تتلّبد بالغيوم...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية - مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

ترجمة خرية ال�سيباين
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمعه حممد هامل د�شمال املرر
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم وكافترييا بيت اجلرة

BAIT EL JARRA CAFETERIA AND RESTAURENT

اإىل/ مطعم وكافترييا بيت طربو�س
BAIT TRBOSH  CAFETERIA AND RESTAURENT

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شام رخ�شة رقم:2868281 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا �شاورما �شم�س ال�شام
SHAWERMA SHAMS ALSHAM CAFETERIA

اإىل/ كافترييا فرايز اند قايز
FRIES AND GUYS CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:غنتوت هاير ماركت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ال�شهامة   b5  - �شادق  حممد  على  وحدة   1 ال�شركة:حمل  عنوان 

ال�شهامة اجلديدة جممع
CN 2404189 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�شابات - �شارة الظاهري   2
،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/5 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2288BD0BD9A8F2D12E  - تاريخ التعديل:2021/9/12

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

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

الكمبيوتر ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1506696 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بروماك�س لال�شتثمار ذ.م.م
 PROMAX INVESTMENTS L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيمونا رافاييال باملر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : ات�س اي القاب�شة ذ م م

HE Holding: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/9/7           بيانات الأولوية : املودعة بالرقم : 358957 

باإ�شم : ات�س اي القاب�شة ذ م م
املوطن : ابوظبي جزيرة الرمي طموح 3 مكتب ، 2108 ، هاتف: 026422994 ، �شندوق الريد: 5827

ahmed.saad@heholding.ae: امييل
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
الدعاية والإعالن واإدارة التوجيه والن�شاط املكتبي والت�شويق

و�شف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية  HE Holding  بحروف لتينية
ال�شرتاطات :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �صبتمرب 2021 العدد 13339
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عربي ودويل

اآخر موظفات مطار كابول يك�شرن حاجز اخلوف 
•• كابول-اأ ف ب

املت�شّددة  الأفغانية  �شيطرة حركة طالبان  �شهر من  اأق��ل من  بعد 
على كابول، ك�شرت ربيعة وجمموعة من زميالتها حاجز اخلوف 

وت�شّلحن باجلراأة للعودة اإىل عملهّن يف مطار العا�شمة.
النتحارية  التفجريات  بعد  املوظفة  اأم��ام  وا�شحة  املخاطر  كانت 
الدامية التي طبعت عملية الإجالء الفو�شوية، ويف ظل حالة عدم 
اأطفال، مل تر  الأم لثالثة  البالد. لكن ربيعة،  التي ت�شود  اليقني 

خيارا اآخر.
بر�س  فران�س  لوكالة  زرق��اء  ترتدي حلة  كانت  التي  ربيعة  وقالت 
�شعرت  اأّنها  �شارحة  عائلتي”،  لإعانة  امل��ال  اإىل  “اأحتاج  املطار  يف 

اعرتاين  التحدث.  اأ�شتطع  ومل  خائفة  كنت  املنزل.  يف  “بالتوتر 
�شعور �شيء، لكنني اأ�شعر بتح�شن الآن«.

80 موظفة كّن يعملن يف املطار قبل �شقوط  اأكر من  ومن بني 
العا�شمة يف اأيدي طالبان يف 15 اآب/اأغ�شط�س، ان�شمت 12 اإىل 

�شفوف املوّظفني العائدين هذا الأ�شبوع.
وهن من بني قلة قليلة من الن�شاء يف العا�شمة اللواتي �ُشمح لهّن 
ا�شتئناف  بعدم  معظمهّن  احل��رك��ة  اأم���رت  اإذ  العمل،  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
اآخ���ر. ووق��ف��ت �شتة م��ن م��وظ��ف��ات املطار  اإ���ش��ع��ار  وظ��ائ��ف��ه��ّن حتى 
العائدات عند املدخل الرئي�شي ال�شبت، يتجاذبن اأطراف احلديث 
من  على  م�شافرات  تفتي�س  ينتظرن  ك��ّن  بينما  �شويا  وي�شحكن 

رحلة داخلية.

الوحيد  واملعيل  ربيعة  �شقيقة  عاما(،   49( جمال  قد�شية  وقالت 
العا�شمة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  �شيطرة  اإن  اخل��م�����ش��ة،  لط��ف��ال��ه��ا  ك��ذل��ك 

اأحدثت “�شدمة” لديها.
واأو�شحت بلغة انكليزية ركيكة “كنت خائفة جدا”، م�شرية اإىل اّنه 

عندما قّررت العودة خ�شيت عائلتها على حياتها.
ل  ومرتاحة.  حاليا  �شعيدة  لكنني  اأع��ود،  األ  مني  “طلبوا  وقالت 

م�شاكل حتى الآن«.
قّيدت طالبان حقوق املراأة يف اأفغان�شتان ب�شكل كبري يف ظل فرتة 
اإىل  ع��ودت��ه��ا  م��ن��ذ  ل��ك��ن  و2001،   1996 ب��ني  ال�شابقة  حكمها 
تطّبق  �شوف  اأنها  املت�شددة  احلركة  اأعلنت  املا�شي  ال�شهر  ال�شلطة 

نظاما اأقل تطرفا.

جي�س من املتطوعني يف خدمة طالبان: الفتيات ميكنهن الدرا�شة يف اجلامعة بعيدًا عن الذكور
منكوبي الفي�شانات يف اأملانيا  •• كابول-وكاالت

اأعلنت حركة طالبان، املحظورة يف رو�شيا اأم�س الأحد  عن �شيا�شة التعليم اجلامعي اجلديدة، والتي 
�شت�شمح فيها للفتيات بالدرا�شة يف اجلامعة، ولكن يف ف�شول درا�شية تف�شل بني اجلن�شني.وبح�شب 
ما ذكرته وكالة “�شبوتنيك” الرو�شية، نقلت وكالة “اأ�شو�شيتد بر�س” الأمريكية، عن وزير التعليم 
العايل يف حكومة حركة طالبان اجلديدة، عبد الباقي حقاين، قوله اإنه “باإمكان الن�شاء يف اأفغان�شتان 
الف�شل بني  �شيتم  العليا، لكن  الدرا�شات  الدرا�شة يف اجلامعات، مبا يف ذلك على م�شتوى  موا�شلة 
اجلن�شني يف الف�شول الدرا�شية«.كما اأو�شح حقاين اأن اللبا�س الإ�شالمي �شيكون اإلزاميا على الن�شاء 
الراغبات يف موا�شلة الدرا�شة اجلامعية.وكان العامل يراقب عن كثب لريى اإىل اأي مدى قد تت�شرف 
طالبان ب�شكل خمتلف عن اأول مرة يف ال�شلطة، يف اأواخر الت�شعينيات، خا�شة واأنه خالل تلك احلقبة، 
قد  اأنهم  اإىل  طالبان  العامة.واأ�شارت  احلياة  من  وا�شُتبعدن  التعليم،  من  والن�شاء  الفتيات  ُحرمت 

تغريوا، مبا يف ذلك يف مواقفهم جتاه الن�شاء.
ومع ذلك، فقد ا�شتخدموا العنف يف الأيام الأخرية �شد املتظاهرات املطالبات بامل�شاواة يف احلقوق.

وقال حقاين اإن طالبان ل تريد اإعادة عقارب ال�شاعة ع�شرين عاما اإىل الوراء، لفتا اإىل اأنه “�شنبداأ 
بالبناء على ما هو موجود اليوم«.ومع ذلك، �شتواجه الطالبات اجلامعيات قيوًدا يف ظل حكم طالبان، 
مبا يف ذلك قواعد اللبا�س الإلزامية.وقال حقاين اإن “احلجاب اإلزامي لكنه مل يحدد ما اإذا كان ذلك 
يعني احلجاب الإجباري اأو تغطية الوجه الإجبارية«.واأو�شح اأنه “�شيتم تطبيق الف�شل بني اجلن�شني، 
ولن ن�شمح لالأولد والبنات بالدرا�شة مًعا، لن ن�شمح بالتعليم املختلط.واأ�شاف بقوله “املواد التي يتم 

اأي�شا، لكنه مل يذكر تفا�شيل.وحظرت حركة طالبان، التي تتبنى  تدري�شها يف اجلامعات �شرتاجع 
تف�شرًيا مت�شدًدا لالإ�شالم، املو�شيقى والفن خالل فرتة حكمها ال�شابقة.

•• ديرناو-اأ ف ب

اأمل��ان��ي��ا، غابت  غ��رب  البتدائية يف  دي��رن��او  يف مدر�شة 
الثّقابات  �شجيج  مكانها  ليحّل  الأط��ف��ال  �شحكات 
امل���وق���ع ج��ي�����س من  اإذ مت���رك���ز يف ه����ذا  ال�����ش��غ��ط��ي��ة، 
املتطّوعني مل�شاعدة منكوبي الفي�شانات وقد التحقت 

ريبيكا ووالدتها ب�شفوفه.
وتخر الطالبة البالغة من العمر 22 عاما “مل يكن 
لدّي مّت�شع من الوقت يف ال�شابق ب�شبب المتحانات. 
املناطق  اإىل  يل”  ت�شّنى  متى  املجيء  تعهدت  لكنني 
متوز/ منت�شف  يف  هائلة  في�شانات  اجتاحتها  التي 

يوليو.
ديرناو الواقعة يف واد نهر اآر الوارف بالنبات بالقرب 
املنكوبة  الكثرية  املناطق  اإح��دى  ب��ون هي  من مدينة 
ج��ي��و���س من  الأوىل  الأي�����ام  م��ن��ذ  ف��ي��ه��ا  تن�شط  ال��ت��ي 
املتطّوعني اأتت من كّل اأنحاء البلد للم�شاعدة يف اإزالة 

الأنقا�س والإعمار.
واإىل جانب هيئات احلماية املدنية وخدمات الإطفاء 
واجلمعيات املتعّددة، فهم يوّفرون عونا اأ�شا�شيا تثّمنه 

ال�شلطات غاليا.
خا�شة  جهات  من  تاأتي  “امل�شاعدة  اإن  ماريتا  وتقول 
 78 البالغة  ال�شّيدة  بيت هذه  يعد  ومل  بغالبيتها”. 
ع��ام��ا ال��واق��ع ب��ال��ق��رب م��ن م��در���ش��ة ال��ق��ّدي�����س مارتن 
كاملة يف  اأح��ي��اء  ���ش��اأن  ذل��ك  �شاأنه يف  لل�شكن،  �شاحلا 
و�شط املدينة اأتت عليها الفي�شانات التي اأودت بحياة 

180 �شخ�شا يف غرب اأملانيا.
يف  ال�شيا�شيون  “يغرق  النتخابية،  احلملة  خ�شّم  يف 
لي�شوا يف  وه��م  ه��ن��ا،  ال��وح��ل احلقيقي  لكن  وح��ل��ه��م، 
متطّوعة  وهي  يان  كري�شتني  تقول  ما  على  املكان”، 
الذين  املنكوبة  املناطق  �شكان  �شاك�شونيا.و�شعر  من 
خ�شر الكثريون منهم كّل ما لهم اأن ال�شلطات تخّلت 

عنهم.
ديرناو  يف  جم��ّددا  الإقامة  تنوي  التي  ماريتا  وتوؤّكد 
عند ت�شييد م�شكنها من جديد “ل نتلّقى الكثري من 

امل�شاعدات من الدولة«.
�����ش��ت ال�����ش��ل��ط��ات الأمل��ان��ي��ة ه���ذا ال�����ش��ي��ف مئات  وخ�����شّ
ماليني اليوروهات من امل�شاعدات الطارئة للمنكوبني، 
متعهدة بتوزيعها من دون قيود بريوقراطية مفرطة. 
واعتمدت احلكومة برناجما وا�شعا لالإعمار مبيزانية 

30 مليار يورو.

يف اأح���د اأروق����ة امل��در���ش��ة ال��ت��ي ينبغي ت��رم��ي��م اأج���زاء 
الأحجار  لإزال��ة  ب�شرية  �شل�شلة  ت�شّكلت  منها،  كاملة 

بال�شطول.
وجوديت والدة ريبيكا هي يف ديرناو منذ عّدة اأ�شابيع. 
ر�شومات  اإزال��ة  املدّر�شة يف كولونيا على  وتعكف هذه 
ملّونة، من عامل ما قبل الكارثة، عن جدران املدر�شة 
 66 البالغة  املتقاعدة  ي��ان،  كري�شتني  ابنتها.اأما  مع 
وال�شندوي�شات  ال��ق��ه��وة  حت�شري  ت��ت��وىّل  فهي  ع��ام��ا، 
للمتطّوعني، على بعد ب�شعة كيلومرتات من البلدة 
مي�شي  “هاريبو”  لعالمة  كبري  م�شنع  جانب  اإىل 

البع�س لياليهم يف خيمات ن�شبت بجواره.
وي�����زّودون  امل��ت��ط��ّوع��ون  ُي�شتقبل  امل��ن�����ش��اآت،  ه���ذه  ويف 
بالأدوات وجتهيزات احلماية قبل توزيعهم يف حافالت 

على الأمكان الأكر حاجة اإىل م�شاعدتهم.
وقد اأتت هذه العاملة ال�شابقة التي اأ�شلها من اأملانيا 

ال�شرقية بعد الكارثة مبا�شرة ملّد يد العون.
اأخذ  اإىل  بحاجة  ول�شت  متقاعدة  “اأنا  ت��ق��ول  وه��ي 
التحّرك،  على  ق���ادرة  زل��ت  وم��ا  الغر�س.  لهذا  عطل 

طبعا بوترية اأقّل �شرعة من ال�شباب«.
وهي �شتغادر املنطقة بعد ب�شعة اأّيام لأخذ ق�شط من 

الراحة، ولديها انتقادات كثرية على اأداء ال�شلطات.
وتقول “كان عليهم تنظيم املزيد من امل�شائل، لكّنهم 

لون اجللو�س يف مكاتبهم«. يف�شّ
يف حم��ّط��ة دي���رن���او ال��ت��ي ت��وّق��ف��ت ع��ن اخل��دم��ة منذ 
وال�شوربة  امل��ع��ك��رون��ة  ع��ل��ب  ت��ت��ك��ّد���س  ال��ف��ي�����ش��ان��ات، 

ومعجون الأ�شنان.
وقد حتّول املبنى القرميدي اإىل حمّل ت�شامني ُلّقب 
ي�شتقبل الهبات ويوّزع الأدوات على  “العّمة اإميا”  ب� 

ال�شكان.
وبات دانيال الذي و�شل اإىل املوقع قبل خم�شة اأ�شابيع 

من العنا�شر الأ�شا�شية فيه.
ويقول هذا املعالج املعاون البالغ 29 عاما “يبداأ عقد 
الأّول/دي�شمر  ك��ان��ون  م��ن  الأّول  يف  اجل��دي��د  عملي 

ولدّي مّت�شع من الوقت«.
وهو يرى “األ �شيء يتقّدم من دون املتطّوعني، اإذ اإن 

رة بالكامل«. موؤ�ش�شاتنا مق�شّ
ما  على  القا�شي،  لل�شتاء  اإميا”  “العّمة  ر  وتتح�شّ

يقول تور�شن �شريكل القّيم على امل�شروع.
اأ�شهرا  الأرج��ح  على  امل�شروع  “�شي�شتمّر  ي�شّرح  وه��و 

عّدة اإىل اأن يفتح متجر فعلي يف البلدة«.

•• عوا�صم-وكاالت

طالبان  وح���رك���ة  اإي�����ران  ب���ني  ال��ع��الق��ات  ت�شتقر  مل  ب��ي��ن��م��ا 
بني  املياه  ب�شاأن  �شديد  ُن��ذر خالف  ف��اإن  وا�شح،  اأ�شا�س  على 

الطرفني يبدو وكاأنه �شيندلع يف الأفق القريب.
نهر  م��ن  بها  اخلا�شة  التقليدية  باحل�شة  تطالب  ف��اإي��ران 
قد  كان  والتي  اأرا�شيها،  اإىل  اأفغان�شتان  املتدفق من  هلمند 
اتفق عليها بني دولتي اإيران واأفغان�شتان يف اأوائل ال�شبعينات 
اأية ردود  ُت�شدر  فاإن حركة طالبان مل  املن�شرم،  القرن  من 
الدبلوما�شية  املطالب  م��ن  ب��ال��ُرغ��م  ال�����ش��اأن،  بهذا  وا�شحة 

وال�شيا�شية الإيرانية يف ذلك الجتاه.
وك��ان��ت م�����ش��األ��ة امل��ي��اه ق��د ت�����ش��اع��دت ب��ني اإي����ران واحلكومة 
الأف��غ��ان��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة، يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س اأ����ش���رف غ��ن��ي، بعد 
احلدود  م��ن  القريب  خان”  “كمال  �شد  بناء  م��ن  النتهاء 
الإيرانية اأوائل العام احلايل، وهو ما قلل من ح�شة اإيران 
من املياه كما تقول احلكومة الإيرانية، مطالبة بالعودة اإىل 
التقا�شم املائي الذي كان متفقاً عليه يف اتفاقية عام 1972، 
وهو ما كانت احلكومات الأفغانية تقول اإنه مل يعد مُمكناً، 
تدفق  م�شتويات  على  اأث��رت  التي  املناخية،  التغريات  ب�شبب 
اأنهار البالد، ومُيتد  اأكر  نهر هلمند نف�شه، الذي ُيعد من 
لقرابة 1300 كيلومرت، ليدخل الأرا�شي الإيرانية وي�شب 

يف بحرية هامون.
الإع���الن  ب��ع��دم  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  تتهم  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات 
العلني واملبا�شر عن التزامها مبا كان اإقراره كاتفاقية دولية 
�شيا�شية يف  ك��ورق��ة �شغط  امل��ي��اه  ال��دول��ت��ني، ل�شتخدام  ب��ني 
اإيران. لكن ال�شلطات الأفغانية ال�شابقة كانت  عالقتها مع 
تتهم نظريتها الإيرانية بانتقاد خطوة بناء �شد كمال خان، 
ا�شترياد  اإىل  احل��اج��ة  م�شاحة  م��ن  اأفغان�شتان  اأخ���رج  لأن���ه 
الكهرباء من اإيران، واقرتبت من خلق اكتفاء وطني اأفغاين 

بالطاقة الكهربائية.
اأفغان�شتان،  يف  ال��زراع��ي  ال��واق��ع  ل�شاأن  املتابعون  املراقبون   
تعهدات  ُت��ق��دم  اأن  ت�شتطيع  ل  طالبان  حركة  اإن  يعترون 
الذين  الفالحني  من  املاليني  ح�شاب  على  تكون  اأن  مُيكن 
يعي�شون على �شفاف نهر هلمند، مما قد يخلق نقمة �شعبية 
قريباً  الأك���ر  الفالحية،  الطبقات  ِقبل  م��ن  احل��رك��ة  �شد 

وولء ن�شبياً لها.
الباحث والكاتب اآرا�س فايق، ي�شرح ذلك يف حديث مع �شكاي 
نيوز، ُم�شدد على تالقي حاجتني ُملحتني يف امل�شاألة املائية 
بني الدولتني “يف وقت ي�شكل فيه نهر هلمند جوهر احلياة 
الزراعية يف اأفغان�شتان، ول مُيكن لأية �ُشلطة كانت اأن جُتر 
انقطاعه  ف��اأن  منه،  ال�شقاية  ع��دم  على  الفالحني  ماليني 
الإيرانية ي�شكل كارثة بيئية حقيقية  الأرا�شي  الن�شبي عن 

انخفا�س  اأدى  حيث  اإي����ران،  م��ن  ال�شرقية  املناطق  لكامل 
الزراعية  احل��ي��اة  ا���ش��ك��ال  ت��راج��ع  اإىل  ال��ت��دف��ق  م�����ش��ت��وي��ات 
يخرتقها  التي  املناطق  �شكان  ُثلث  قرابة  وهجرة  والبيئة، 
الر�شمية  الأرق���ام  ح�شب  هامون،  بحرية  اإىل  و�شوًل  النهر 

ال�شادرة عن احلكومة الإيرانية«.
اأن  اإي��ران  “ت�شعر  يتابع فايق حديثه مع �شكاي نيوز عربية 
حركة طالبان يف اأ�شعف حلظاتها راهناً، وت�شتجدي ُكل �شيء 
بذا  والإقليمية، ومُيكن  الدولية  القوى  ال�شرعية من  لنيل 
تعتر  بينما  منها.  وا�شحة  التزامات  لنيل  عليها  ال�شغط 
متنح  اأن  تريد  ول  بيدها،  رابحة  ورق��ة  املياه  ملف  احلركة 

الطرف الإيراين اأية تنازلت جمانية راهناً«.
املقاطعتان الإيرانيتان الأكر تاأثراً مب�شاألة املياه، �شي�شتان 
وبلو�ش�شتان، ت�شهدان توترات عرقية وطائفية مع ال�شلطات 
ومنظمات  الإيرانية  املعار�شة  ق��وى  كانت  حيث  الإيرانية، 
حقوق الإن�شان تتهم اإيران بعد اتخاذ �شيا�شات بيئية وزراعية 
والطائفي  القومي  ال��رتاب��ط  وتفكك  ت�شتت  حتى  را���ش��دة، 

املناوئ لها يف تلك املناطق.
اإيران،  يف  العذبة  للمياه  بحرية  اأك��ر  هامون  بحرية  وُتعد 
من  املتدفق  هلمند  نهد  مياه  من  املتتايل  النق�س  وب�شبب 
اأفغان�شتان، فاأنها ُمهددة باجلفاف خالل ال�شنوات املا�شية، 
بالرغم من اإن منظمة اليون�شكو كانت قد �شنفتها كواحدة 

املحميات العاملية للبيئة احليوية.
اأتهم  ق��د  روح���اين  الأ���ش��ب��ق ح�شن  الإي����راين  الرئي�س  وك���ان 
باأزمات بيئية داخل بالده، من  ُتركيا واأفغان�شتان بالت�شبب 
خالل حب�س املزيد من املياه عنها، الأمر الذي و�شل خالل 
ف�شل ال�شيف املا�شي اإىل اندلع انتفا�شة �شعبية يف منطقة 

الأحواز ذات الأغلبية العربية غرب اإيران.

ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين الأ���ش��ب��ق اأ����ش���رق غ��ن��ي ك���ان يتهم 
البيئة  العادية، لأن حاجات  يفوق ح�شتها  ما  اإي��ران بطلب 
الفالحية يف مناطق �شرق اإيران، وب�شبب الزيادة ال�شكانية، 
اإيران مبنح  تفوق ما كانت حتتاجه اإيران من قبل، مطالباً 
على  للح�شول  النفطية،  منتجاتها  م��ن  ج��زء  اأفغان�شتان 

املزيد من املياه.

بعد العراق.. اإيران تدخل يف اأزمة مياه مع اأفغان�شتان

اإندبندنت: على العامل تذكري رئي�شي مبا فعل عام 1988
•• لندن-وكاالت

ك��ت��ب امل���ع���ار����س الإي�������راين م�����ش��ط��ف��ى ن����ادري 
اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  “اإندبندنت”  �شحيفة  يف 
ت�شجيالت لكامريات مراقبة اأظهرت الأ�شبوع 
ال�شجناء يف  بحق  ���ش��ادم��ة  اإن��ت��ه��اك��ات  امل��ا���ش��ي 
�شجن اإيفني الإيراين، وذكرته بال�شنوات التي 
اأم�شاها يف ال�شجن نف�شه-مع مالحظة لفتة 
لالنتباه، هي اأن احلرا�س يف حينه كانوا اأكر 

وح�شية.
33 ع��ام��اً ل يزال  اأن م��ا ح��دث قبل  واأو���ش��ح 
يعني ما يحدث يف هذه الأيام. فمع اأن املجتمع 
الإي�����راين ت��غ��ري، ل��ك��ن ن��ظ��ام��ه لي����زال نف�شه، 
رئي�شي،  اإبراهيم  اجلديد  الإي��راين  والرئي�س 
هو واحد من القادة الذين اأمروا بالإعدامات 
ال�شجناء  لآلف   1988 ع�����ام  ال���ره���ي���ب���ة 

ال�شيا�شيني عقب فتوى دينية للخميني.

حرا�س اإيفني
امل��ا���ش��ي ق��د ي��ك��ون منوذجاً  اإن  ال��ك��ات��ب  وق���ال 

املثال،  �شبيل  وعلى  مرعبة.  تبعات  مع  للغد، 
اأ�شبه  �شنوات  قبل  اإي��ف��ني  �شجن  ح��را���س  ك��ان 
بجزارين. لقد ا�شتخدموا كابالت ثقيلة جللد 
اأج�شادهم. ويف  ال�شجناء بحيث كانت تخرتق 
تلك الأيام، كان احلرا�س اإذا �شعروا باأن جروح 
التعذيب غري قابلة  ال�شجناء من ج��راء  اأح��د 
وبالن�شبة  بب�شاطة.  يعدمونه  كانوا  لل�شفاء، 
للحرا�س، مل يكونوا يتح�شبون للعواقب، ومل 

يكونوا يكرتثون لأي اأمر.
اأعني  يع�شبون  ع��ادة  كانوا  اإي��ف��ني،  �شجن  ويف 
ق�شم  م��ن  ينقلونهم  ك��ان��وا  عندما  ال�شجناء 
خالل  وحتى  الإ�شتجواب،  غرفة  يف  اآخ��ر  اإىل 
الوح�شي  التكتيك  ه��ذا  �شاأن  وم��ن  تعذيبهم. 
اإث����ارة خ���وف وذع���ر ك��ب��ريي��ن- وع��ن��دم��ا تكون 
ال�شيطرة على  العينني، فاإنك تفقد  مع�شوب 
عقلك. و�شحيح اأن احلرا�س يريدون منع اأي 
�شخ�س من روؤية جرائمهم اأو روؤية وجوههم، 
يعتر  خ��وف  حالة  يف  الأ�شخا�س  اإب��ق��اء  لكن 
ال�شجناء  ك�شر  ي��ري��دون  ع��ن��دم��ا  ج���داً  مفيد 

ذهنياً.

ال�سجن االنفرادي
وكان  اآخ���ر.  تكتيكاً  ك��ان  الإن��ف��رادي  وال�شجن 
على  البقاء  يحاولون  ال�شيا�شيون  ال�شجناء 
اأي نوع  توا�شل، لكن احلرا�س كانوا يعاقبون 
بزميل  العناية  الب�شري. وحتى  التوا�شل  من 
تعر�س للتعذيب يف الزنزانة نف�شها كان ينتج 

عنه عواقب ج�شيمة.
واأ�شاف الكاتب: “كانوا ي�شعونني يف احلب�س 
الإنفرادي مرة كل ثالثة اأع��وام، ومن ثم كل 
تنتهي،  التي ل  العزلة  ه��ذه  ع��ام��ني. وخ��الل 
تبداأ الذكريات عن اأي �شخ�س حتبه بالإحماء، 

وينتابك �شعور بالوحدة والفراغ التامني«.

التخاطب عرب اجلدران
ويف اأول الأمر، كان ال�شجناء الذين يتعر�شون 
لل�شجن الإنفرادي ي�شتخدمون �شيفرة معينة 
للتخاطب عر اجلدران. لكن مع مرور الوقت، 
عززت ال�شلطات اجلدران الإ�شمنتية بالفولذ، 

بحيث ل ميكن لأي �شوت اإخرتاقها. 
غري  ال��ع��زل��ة  ت�شري  ع��ن��دم��ا  اإل��ي��ه،  وبالن�شبة 

حم��م��ول��ة، ك���ان ي��ب��داأ ب��رف�����س ال��ب��اب واإح����داث 
اجللد.  اإىل  وي��اأخ��ذوه  احلرا�س  فياأتي  جلبة. 
حالة  ع��ن  ع��ب��ارة  ك��ان  لل�شرب  التعر�س  لكن 
الأمل  م��ق��اوم��ة  عملية  اإن  وخ��ال���س.  ���ش��رود، 
والتعامل  الطبيب،  اإىل  وال��ذه��اب  اجل�شدي، 
م���ع ال�����ش��م��ادات، ك��ان��ت اأف�����ش��ل م���ن ع��زل��ة ل 

تنتهي وعذاب ذهني.
يف ربيع 1988، اأراد احلرا�س منه اأن يزودهم 
مب��ع��ل��وم��ات ع���ن ق���ري���ب. ويف ي����وم م���ن اأي����ام 
يف  بنزيف  اإ�شابته  ونتيجة  )اآب(،  اأغ�شط�س 
الكلى، فقد الوعي، ونقله احلرا�س اإىل عيادة 
دماء  اآث���ار  �شاهد  ا�شتفاق،  وعندما  ال�شجن. 
حوله و�شعر باأمل يف الراأ�س. وقال له �شخ�س 
كان بجانبه اإنه كان هناك من يناديه با�شمه، 

لكن مبا اأنه كان غائباً عن الوعي، مل يجب.

اإعدامات
اإىل  اأعيد  وعندما  العيادة  يف  ع��دة  اأي��ام  وبعد 
اأب��واب��ه��ا م��ف��ت��وح��ة بطريقة  ال���زن���زان���ة، ك��ان��ت 
غريبة، وكانت ثمة حقائب يد وحقائب ظهر 
ملقاة اأمام الزنازين الفارغة املجاورة. واأدركت 
اأن هذه كانت حقائب عائدة ل�شدقائه الذين 
امل��ج��زرة. وك��ان الق�شم �شاغراً  اأع��دم��وا خ��الل 

تقريباً. 
ينادي  اأح���ده���م  ���ش��م��ع��ت  ال���ت���ايل،  ال���ي���وم  ويف 
تاأخذوين”.  اأن  ن�شيتم  “لقد  قائاًل  احلرا�س، 
وع��ن��دم��ا ����ش���األ احل���را����س ع���ن اإ����ش���م���ه، اأج����اب 
بعيداً  احل��را���س  واأخ����ذه  ح�شاين”.  “يعقوب 

وجرى اإعدامه تلك الليلة.
زعماء  مبخاطبة  لرئي�شي  �شي�شمح  ك��ان  واإذا 
العامل خالل اإنعقاد اجلمعية العمومية لالأمم 
املتحدة يف �شبتمر -اأيلول اجلاري، فاإنه من 
قبل  خاطبه  ال��ذي  اجلمهور  يتذكر  اأن  املهم 
كاق�ٍس.  عمله  خ��الل  فعل  –وماذا  عاماً   33
اأن يوجه توبيخاً وحتذيراً  يتعني على العامل 
تتوقف  الكثريين  وحياة  لطهران.  وا�شحني 

على ذلك.
الأحيان  بع�س  “يف  ان��ه  اإىل  الكاتب  ويخل�س 
العذاب،  اأ�شخا�س كيف حتمل كل ذاك  ي�شاأله 
وكيف جنا. لكنه يقول اإنه كان ثمة اأمر اأكر 

اأهمية من البقاء على قيد احلياة«.
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الفجر الريا�ضي

•• لندن -وام:

ل�شل�شلة  ال���ث���ام���ن���ة  امل���ح���ط���ة  ح��ق��ق��ت 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  �شباقات 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة 
والتي  والع�شرين،  الثامنة  بن�شختها 
اأقيمت يف م�شمار دونك�شرت يف اململكة 
مهرجان  �شمن  الأول  اأم�����س  املتحدة 
�شانت ليجر ال�شهري، جناحات جديدة 
ومبهرة مل�شرية الكاأ�س الغالية وريادتها 
اجلماهريي  احل�شور  ظل  يف  العاملية 
امل�شمار  م��درج��ات  م��الأ  ال��ذي  الكبري 

العريق.
واأق���ي���م احل����دث ب��رع��اي��ة ���ش��ام��ي��ة من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع���م 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
، لإع��الء قيمة  ���ش��وؤون الرئا�شة  وزي��ر 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ورف���ع���ة ���ش��اأن��ه ودعم 
امل�شامري  ب���ك���اف���ة  وامل����رب����ني  امل������الك 
ال�شيخ  له  املغفور  لنهج  العاملية، دعما 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
"املنحدر  "عاب�س  املهر  وجن��ح  ثراه". 
 X تك�شا�س  ف��ري��د  ام  /ت���ي  ن�شل  م��ن 

راق���ي���ة ب��ن��ت ع���ام���ر/ وامل���ول���ود يف عام 
بن  عبداهلل  لل�شيخ  والعائد   ،2017
خليفة اآل ثاين باإ�شراف املدرب توما�س 
اأوليفيه  ال���ف���ار����س  وق����ي����ادة  ف���ور����ش���ي 
الكاأ�س  ب��ل��ق��ب  ال���ف���وز  م���ن  ب��ي�����ش��ل��ري، 
اأطوال  اأرب��ع��ة  ب��ف��ارق  متفوقا  الغالية 
اجلواد  الو�شيف  عن  الطول  ون�شف 
حممد  لهيف  يعود  وال��ذي  "اريون" 
القحطاين وي�شرف عليه املدرب جان 

ف��ران�����ش��وا ب���رن���ارد وحت���ت ق��ي��ادة جان 
الثالثة  باملرتبة  وجاء  اإيكيم.  برينارد 
باإ�شراف  ل�����ش��ادوي��ل  "العجب"  امل��ه��ر 
وقيادة  ك��ول��ي��ن��ج��ت��ون  ف��ي��ل��ي��ب  امل�����درب 
ال��ف��ار���س دي��ن اأون��ي��ل. ومت��ك��ن البطل 
ال�����ش��ب��اق وم�شاعفة  ل��ق��ب  ح�����ش��م  م��ن 
انت�شارات  لأرب���ع���ة  اإجن���ازات���ه  ر���ش��ي��د 
7 م�شاركات، والظفر بلقب  اأ�شل  من 
الكاأ�س الغالية مبحطتها الثامنة التي 

متثل قمة مواجهات �شل�شلة �شباقاتها 
العربي  ال���دي���رب���ي  خ��ت��ام  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الفئة  اأق��ي��م �شمن  ال���ذي  الإجن��ل��ي��زي 
للمهور  م��رت،   2000 مل�شافة  الأوىل 
وامل��ه��رات م��ن عمر اأرب���ع ���ش��ن��وات فما 
متثل  خيول   9 م�شاركة  و�شهد  ف��وق، 
نخبة مرابط اخليل العربية يف اململكة 
املتحدة واأوروبا. وقطع البطل م�شافة 
دقيقة،   2.19.00 ب��زم��ن  ال�����ش��ب��اق 

وقويا  لف���ت���ا  اأداء  ت���ق���دمي  يف  وجن����ح 
ب��ره��ن ف��ي��ه ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ات��ه الكبرية 
ال����واع����د يف م�����ش��ت��ق��ب��ل عامل  و����ش���اأن���ه 
جنح  حيث  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ل  �شباقات 
من مطاردة اجلواد اريون يف منعطف 
عمق  واقتحم  كبرية  براعة  النهاية 
امل�����ش��ت��ق��ي��م ب��ان��ط��الق��ت��ه امل��ذه��ل��ة التي 

ح�شمت لقب ال�شباق.
في�شل  الفائزين  وت��وج  ال�شباق  �شهد 

الرحماين م�شرف عام �شل�شلة �شباقات 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س 
الأ����ش���ي���ل���ة، و���ش��ع��ي��د امل����ه����ريي ممثل 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي اللذان قاما 
بت�شليم كوؤو�س اللقب للمدرب توما�س 

فور�شي والفار�س اأوليفيه بي�شلري.
في�شل  �����ش����ع����ادة  ت����وج����ه  ج���ه���ت���ه  م����ن 
والتريكات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال���رح���م���اين 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل 

ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة ، على النجاحات 
املحطة  ح���ق���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية 
الغالية  للكاأ�س  الثامنة  الريطانية 
الديربي  خ���ت���ام  يف  اأق���ي���م���ت  وال����ت����ي 
العربي الإجنليزي يف دونك�شرت �شمن 
العريق، معرا  �شانت ليجر  مهرجان 
عن فخره بتلك النجاحات والأ�شداء 
من  احل��دث  بها  حظي  التي  الوا�شعة 

واملربني  وامل��الك  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
اأن  ، م���وؤك���دا  والإع�������الم الإجن���ل���ي���زي 
لريادة  مهما  امتدادا  متثل  الإ���ش��ادات 
الكاأ�س وم�شريته الرية يف امل�شامري 

العاملية.
الغالية  ال��ك��اأ���س  "�شتوا�شل  وت���اب���ع: 
العاملية  بجولتها  النجاحات  حتقيق 
يف ظل روؤية ودعم �شمو ال�شيخ من�شور 
الكبري  واهتمامه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
واللتزام  ال�شباقات  �شل�شلة  ل�شتمرار 
العربي  للخيل  واملربني  امل��الك  بدعم 
يف القارة الأوروبية والعامل، انطالقا 
ن��ه��ج الإم������ارات وح��ر���س القيادة  م��ن 
الأ�شيلة  ال��ق��ي��م  لتج�شيد  ال��ر���ش��ي��دة 
يف امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة واحل���ف���اظ على 
للخيل  الكبرية  واملنجزات  املكت�شبات 
مبحطة  "نفخر   : واأ���ش��اف  العربي". 
دون��ك�����ش��رت ال���ت���ي ت��ب��ه��رن��ا يف ك���ل عام 
للكاأ�س  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل��ك��ان��ة  وت��ع��ك�����س 
اأم����ام احل�����ش��ور اجلماهريي  ال��غ��ال��ي��ة 
م����ا مي���ث���ل م��ك�����ش��ب��ا كبريا  ال���غ���ف���ري، 
حيث   ، العاملية  ور�شالتها  ل���الإم���ارات 
قابلنا والتقينا جميع املالك واملربني 
والإعالم الإجنليزي وحظينا برتحيب 
بقيمة  امل�شتوى  رفيعة  واإ���ش��ادة  كبري 
للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  ومكانة 
العربية الذي يقام ب�شكل منتظم منذ 

عاما يف اأبرز العوا�شم العاملية".  28

•• دبي-وام:

ي����وا�����ش����ل م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال���وط���ن���ي 
يف  اليومية  ت��دري��ب��ات��ه  لل�شيدات 
ع��وان��ة مب��ق��ر احتاد  ذي���اب  ملعب 
جتمعه  ����ش���م���ن  ب����دب����ي  ال�����ك�����رة 
للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��دادا  ال��داخ��ل��ي 
لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  يف 
امل��ق��ررة يف  لل�شيدات  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س 
2022 والتي ت�شت�شيفها  الهند 
بي�شكيك  القريغيزية  العا�شمة 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 18 اإىل 24 
وي��ل��ع��ب منتخبنا  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر 
جانب  اإىل  الرابعة  املجموعة  يف 
م��ن��ت��خ��ب��ات م���ي���امن���ار، وغ�������وام و 

لبنان.
و ي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب خ���الل هذا 
اأمام  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني  التجمع 
م��ن��ت��خ��ب ���ش��ي�����ش��ل ي���وم���ي 15 و 
كان منتخبنا  املقبل.  اأكتوبر   18
جتربتني  خ���ا����س  ق����د  ال���وط���ن���ي 
املالديفي  ن��ظ��ريه  اأم����ام  ودي��ت��ني 
خ������الل جت���م���ع���ه الأخ��������ري ال����ذي 
اأقيم يف الفرتة من 18 اإىل 25 
الأوىل  يف  ف��از  املا�شي  اأغ�شط�س 
بخم�شة اأهداف مقابل هدف ويف 

الثانية بهدفني لهدف.

•• دبي-وام: 

الإماراتي  "فيفا" احلكم  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  يف  احلكام  جلنة  كلفت 
الدويل فهد بدر احلو�شني باإدارة مباراة كرة قدم ال�شالت بني منتخبي بنما 
والت�شيك التي تقام اليوم الثنني على �شالة �شفيتوريو اأرينا مبدينة كاليبيدا 
الليتوانية، �شمن مباريات اجلولة الأوىل للمجموعة الرابعة يف بطولة كاأ�س 

العامل لكرة قدم ال�شالت 2021.
ثانيا"  "حكما  البحار  ح�شني  البحريني  احلكم   .. معه  امل��ب��اراة  طاقم  وي�شم 
 ، خام�شا"  "حكما  ك��اوزاك��ي  وال��ي��اب��اين   ، ثالثا"  "حكما  ران  اآن  وال�شيني   ،
اأن الحتاد الدويل قد اختار احلكم  "حكم ميقاتي". ُيذكر  والأ�شرتايل رايان 
38 حكًما من خمتلف قارات العامل بينهم  الدويل فهد بدر احلو�شني �شمن 
8 حكام اآ�شيويني ، لإدارة املونديال العاملي يف ليتوانيا ، بعد الأداء املتميز الذي 
اأبرزها   ، والقاري  املحلي  ال�شعيدين  على  اأداره��ا  التي  املباريات  خالل  قدمه 
لكرة  اآ�شيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  مباريات  اإدارة  يف  م�شاركته 
اأكتوبر  يف  فيتنام  ا�شت�شافتها  التي  اآ�شيا  �شرق  منطقة  عن   2020 ال�شالت 
2019 ، ومواجهات ملحق الت�شفيات الآ�شيوية لكرة قدم ال�شالت 2021 ، 
والتي �شمت منتخبات العراق ، ولبنان ، وفيتنام وتايالند ، وا�شت�شافتها مدينة 

خورفكان يف الفرتة من 20 اإىل 25 مايو املا�شي.

جمعية الإمارات للخيول العربية 
تنظم دورات للتحكيم والعار�شني 

يف  »اأبوظبي لل�شيد والفرو�شية«
•• اأبوظبي-وام:

وم�شاركة  مهم  ح�شور  لت�شجيل  العربية  للخيول  الإم����ارات  جمعية  ت�شتعد 
يف  �شيقام  ال��ذي  والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  يف  ا�شتثنائية 
اجلاري  �شبتمر   27 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز 
حتى 3 اأكتوبر املقبل، حيث �شتقدم اجلمعية يف جناحها باملعر�س دورة حتكيم 
العربية وعر�س  تثقيفية عن اخليل  للمواطنني، ف�شال عن حلقة  وعار�شني 

الطلق احلر.
واأكدت اجلمعية - يف بيانها اأم�س- اأن اأهم الأولويات من امل�شاركة يف املعر�س 
التخ�ش�شات  العديد من  املواطنة يف  الكوادر  تاأهيل  الدويل هي الرتكيز على 
املتعلقة باخليل العربي، مثل التحكيم، والعر�س، بالإ�شافة اإىل رفع معدلت 
اأن  اإىل  ع��ام.. لفتا  ب�شكل  والفرو�شية  العربي  اخليل  املجتمعية جتاه  الثقافة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور  ن��ادرة  �شيعر�س �شورا  املعر�س  جناح اجلمعية يف 
�شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" مع اخليول، وعر�س خلدمات اجلمعية لكل 
املعنيني باخليل العربي. وعن التفا�شيل املتعلقة بدورة احلكام املواطنني .. اأكد 
البيان اأنها ت�شتهدف مالك مربي اخليل العربية، ل�شرح اأ�شا�شيات التحكيم يف 
امل�شابقات، واأنها �شت�شهد درا�شات نظريبة وعملية وحتريرية، ولن يجتازها اإل 
احلا�شل على ن�شبة 70 % فما فوق من درجة التقييم، و�شيحا�شر فيها حكام 
 6 معتمدون من املنظمة الأوروبية للخيول العربية، كما �شت�شت�شيف الدورة 
ولتاأهيل  ال�شغر  العربية منذ  باخليل  الكبري  لإهتمامهم  نظراً  نا�شئني  حكام 
النا�شئني  احل��ك��ام  اجلمعية  �شرتعى  التحكيم  معايري  باأف�شل  ال��ك��وادر  ه��ذه 
اأكر. و فيما يخ�س دورة العار�شني فهي ت�شتهدف  وتثقفهم يف املجال ب�شكل 
الأ�شخا�س الذين يعر�شون اخليل يف م�شابقات جمال اخليل العربية، خا�شة 
اأن العار�س مبهاراته ميكنه اأن يقود اخليل لإبراز كل مالمح جماله، وكلما كان 
العار�س متمر�س يكون اخليل اأقرب لإظهار عنا�شره اجلمالية واحل�شول على 
اأعلى درجة يف التقييم. و�شتتحدث احللقة التثقيفية عن الأمور العامة املتعلقة 
باخليل العربي، وم�شابقات جمال اخليل العربية، واأهم لوائح وقوانني ت�شجيل 

اخليل العربية يف دولة الإمارات، وكافة اخلدمات التي تقدمها اجلمعية.

املهر »عاب�س« بطل كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف اململكة املتحدة

منتخب �شيدات كرة القدم يخو�س مباراتني 
وديتني اأمام �شي�شل 15و18 اأكتوبر

الإماراتي فهد احلو�شني 
يدير مباراة بنما والت�شيك يف 

مونديال كرة ال�شالت

•• دبي-الفجر:

اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  "جائزة  ح��ث��ت 
 " ع�شو  الريا�شي"  ل��الإب��داع  مكتوم 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  م��ب��ادرات حممد 
املتميزة  الإجن��ازات  العاملية" اأ�شحاب 
املحلية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الريا�شيني  م��ن 
من  النتهاء  على  والدولية  والعربية 
تقدمي ملفات الرت�شح للدورة احلادية 
ع�شرة من اجلائزة الأك��ر من نوعها 
ال��ف��ئ��ات وقيمة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع����دد 
الإط����الق يف  ع��ل��ى  اجل���وائ���ز، والأوىل 
جمال الإبداع الريا�شي حيث �شيغلق 
الأربعاء  ليلة  منت�شف  الرت�شح  ب��اب 

اجلاري. �شبتمر   15
الرت�شح  م���ل���ف���ات  ت����ق����دمي  ومي����ك����ن 
وخارج  داخل  واملوؤ�ش�شات من  لالأفراد 
للجائزة  الذكية  البوابة  عر  الدولة 
تقدمي  تتيح  التي   mbrawards
ال��ك��رتون��ي��ا وب��ط��ري��ق��ة �شهلة  امل��ل��ف��ات 
واملوقع  ال��ذك��ي  التطبيق  خ���الل  م��ن 
اللكرتوين للجائزة اللذين ي�شهالن 
امللفات  وحت���م���ي���ل  ال���رت����ش���ح  ع��م��ل��ي��ة 
الهاتف  املطلوبة من خالل  والوثائق 
الذكية،  اللوحية  والأج��ه��زة  املحمول 
التوا�شل مع فريق عمل  كما يتيحان 
اجلائزة للح�شول على الدعم التقني 
ال�شتف�شارات  جميع  على  الجابة  اأو 

اخلا�شة بعملية الرت�شح، حيث يكون 
والفرق  للريا�شيني  الرت�شح مفتوحا 
والعربية،  الإم���ارات���ي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وكذلك للموؤ�ش�شات الريا�شية العاملية 

التي تتناف�س يف فئة خا�شة. 
وك���ان جمل�س الأم���ن���اء ق��د اأع��ل��ن عن 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
دب��ي راع��ي اجل��ائ��زة، وتوجيهات �شمو 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
فرتة  بتمديد  اجل��ائ��زة  رئي�س  مكتوم 
الرت�شح للدورة احلادية ع�شرة اإىل يوم 
اأجل اتاحة الفر�شة  15 �شبتمر من 
الإجن��ازات يف دورة  اأ�شحاب  لالأبطال 

ال�����ش��ي��ف��ي��ة ودورة  الأل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة 
 2020 طوكيو  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
الدورة  فئات  ب��اإح��دى  للفوز  للرت�شح 
11 حيث حر�شت اجلائزة دائما على 
الأوملبية  اأ���ش��ح��اب الإجن����ازات  ت��ك��رمي 
 2009 العام  يف  الأوىل  ال���دورة  منذ 
والتي مت فيها تكرمي الأبطال العرب 
 2008 اأومل��ب��ي��اد ب��ك��ني  ال��ف��ائ��زي��ن يف 
اأ�شامة  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ب��اح  ف���از  ح��ي��ث 
امل���ل���ويل ب��ل��ق��ب ال��ري��ا���ش��ي ال��ع��رب��ي يف 
الدورة الأوىل للجائزة تقديرا لفوزه 
بذهبية �شباحة 1500 مرت يف اأوملبيا 
اأبطال  دب���ك���ني، وت��وا���ش��ل احل����ال م���ع 
اأوملبياد لندن 2012 وريو دي جانريو 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة خالل  والأل���ع���اب   2016
الفرتة ذاتها، كما مت تكرمي املبدعني 
م��ن اأ���ش��ح��اب الإجن�����ازات الأومل��ب��ي��ة يف 
امل��ق��دم��ة منهم  ال�����ش��اب��ق��ة ويف  ال��ف��رتة 
حممد  التون�شي  القوى  األعاب  بطال 

القمودي واملغربي ه�شام الكروج.
ا�شتالم  اجل��ائ��زة  عمل  ف��رق  وتوا�شل 
وفرزها  وت�شنيفها  ال��رت���ش��ح  ملفات 
التحكيم  اإىل جلنة  اأجل حتويلها  من 
جميع  يف  خم���ت�������ش���ني  ت�������ش���م  ال����ت����ي 
جم���الت ال��ع��م��ل ال��ري��ا���ش��ي م��ن دولة 
من  وع��دد  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الدول العربية والعامل و التي �شتقوم 
باأعمال التحكيم عن بعد خالل �شهري 

املقبل،  واك���ت���وب���ر  اجل������اري  ���ش��ب��ت��م��ر 
بتحكيم  حم��ك��م  اأي  ي��ق��وم  ل  ب��ح��ي��ث 
املحكم،  دول���ة  نف�س  م��ن  ملر�شح  ملف 

واحليادية  ال�شفافية  ل�شمان  وذل��ك 
يوم  �شيتم  فيما  التحكيم،  عملية  يف 
الإع�������الن عن  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��ر   23

التناف�شية  الفئات  الفائزين يف جميع 
والتقديرية الذي �شيتم تكرميهم يوم 

.2022 يناير    9

غلق باب الر�سح منت�سف ليلة االأربعاء

جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي توا�شل ا�شتالم ملفات الرت�شح 

احتاد الكرة يبحث تعزيز التعاون مع نظريه الكويتي
•• دبي-وام:

التقى حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الإم��ارات لكرة القدم 
اأم�س يف مقر الحتاد بدبي �شالح القناعي الأمني العام لالحتاد الكويتي لكرة 
والإدارية  املالية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأم��ني  اجلنيبي  حمد  بح�شور  القدم 

وعمر يرودي الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون الفينة. 
وبحث اللقاء �ُشبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني الحتادين ال�شقيقني على كافة 
البطولت  وكذلك   ، الوطنية  واملنتخبات  والأن��دي��ة  والإداري���ة  الفنية  امل�شتويات 
املقبلة. وقام  التي �شتقام خالل الفرتة  الكروية اخلليجية والعربية والآ�شيوية 
القناعي بجولة تفقدية داخل اأروقة الحتاد تعرف خاللها على اآليات �شري العمل 
يف الإدارات والأق�شام منها الإعالم وامل�شابقات والقيد والت�شجيل وال�شوؤون الفنية 

واملنتخبات الوطنية.
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•• دبي -الفجر

اأطلق نادي دبي الدويل للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة احل��ل��ة اجل��دي��دة لفريق 
ي�شتعد  ال�����ذي  ت���ي���م،  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
�شاحة  اإىل  للعودة  قليلة  اأي���ام  بعد 
ال��ت��ن��اف�����س ال���ع���امل���ي وال�������دويل بعد 
روزنامة  توقف  ب�شبب  غياب  ط��ول 
الأحداث العاملية يف الفرتة املا�شية 

ب�شبب ظروف جائحة كورونا.
نادي  من  اجلديدة  اخلطوة  وتاأتى 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
�شريا على خطى التميز والبتكار يف 
طريق النجاح امل�شتمر الذي اختطه 
اعتماد  التاأ�شي�س وبعد  النادي منذ 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
اأحمد  برئا�شة  البحرية  للريا�شات 
�شعيد بن م�شحار التوجه واخلطة 
-2021 املحدثة  ال�شرتاتيجية 
اأهدافها  تت�شمن  ال��ت��ي   2027
الريا�شي  ال��ف��ري��ق  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
الوطنية يف  امل��واه��ب  ورع��اي��ة  عاملياً 

الريا�شات البحرية.
وقال حممد عبد اهلل حارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
جمل�س  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

الروؤى  لهذه  وتنفيذا  النادي  اإدارة 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ق����رر 
ل���ل���دراج���ات امل���ائ���ي���ة -اك���واب���اي���ك- 
2021 التي تبداأ يف اإيطاليا خالل 
الفرتة من 17-19 اجلاري حيث 
مناف�شات  اولبيا  مدينة  ت�شت�شيف 
ج����ائ����زة )ري����غ����ي����وين -����ش���اردي���ن���ا( 
اب���ط���ال وبطالت  ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 
ه�����ذه ال���ري���ا����ش���ة امل����ث����رية وال���ذي���ن 
يجتمعون للمرة الأوىل منذ بداية 

عام 2020.
ي�شعدنا  ح�����ارب  حم��م��د  واأ�����ش����اف 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  يف 
البحرية ان نعلن عن ت�شكيل فريق 

ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م خل��و���س احلدث 
بطلنا  ي�شم  ال���ذي  الكبري  ال��ع��امل��ي 
يون�س  ���ش��ل��م��ان  امل��ت�����ش��اب��ق  امل���ت���األ���ق 
ال��ع��و���ش��ي ���ش��اح��ب الإجن��������ازات يف 
بطولة الإمارات الدولية للدراجات 
املتميزين  املت�شابقني  واح��د  املائية 
والعاملية  املحلية  ال�شاحتني  ع��ل��ى 
البطل  ال��ف��ري��ق  جن���م  ج���ان���ب  اإىل 
رايترير  كيفني  النم�شاوي  العاملي 
البطولة  م�����ش��وار  ي��خ��و���س  ال�����ذي 
عن  م��داف��ع��ا  ال��راب��ع  للعام  العاملية 

األوان فريق الفيكتوري تيم.
واأعرب املدير التنفيذي لنادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة عن 
الفريق  ل��ث��ن��ائ��ي  القلبية  اأم��ن��ي��ات��ه 
واقف  فئة  مناف�شات  يف  بالتوفيق 
وحتقيق   1 ب����ي  ج����ي  حم����رتف����ني 
ر�شيد  اىل  ي�����ش��اف  ج��دي��د  اجن����از 
النادي و�شجل فريق الفيكتوري تيم 
الذي حقق الكثري من النجاحات يف 
عامل الريا�شات البحرية و�شباقات 

الزوارق والدراجات املائية

اجلدير بالذكر اأن ا�شم الفيكتوري 
البطولة  �شماء  مل��ع يف  ق��د  ك��ان  تيم 
ال����ع����امل����ي����ة ل������ل������دراج������ات امل����ائ����ي����ة 
 2018 ع�����ام  م���ن���ذ  -اك����واب����اي����ك- 
النم�شاوي  ال��ب��ط��ل  جن���ح  ح��ي��ن��م��ا 
لفئة  العامل  بلقب  الفوز  يف  كيفني 
واقف حمرتفني جي بي 1 واإعتالء 
حينها  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  ���ش��دارة 
قبل اأن يكرر الإجناز نف�شه  يف العام 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل وب�����داأ رحلة 
ال��ب��ح��ث ب��ع��ده��ا ع��ن ال��ل��ق��ب الثالث 

على التوايل ب�شعار الفيكتوري عام 
2020 يف الكويت غري اأن البطولة 
كوفيد  انت�شار  لظروف  اإلغاوؤها  مت 

.19
تيم  الفيكتوري  فريق  كيفني  وق��اد 
ل��و���ش��ع ب�����ش��م��ة ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
الالفت  والأداء  ال��ق��وي  احل�����ش��ور 
على من دراجة الفريق والتي تعد 
الإماراتية حيث مت  ال�شناعة  فخر 
الفريق  مقر  يف  بالكامل  ت�شنيعها 
يف جبل علي لت�شبح حديث النا�س 

ل��ل�����ش��رع��ات اجل���ي���دة الأم������ر ال���ذي 
وخو�س  لال�شتمرار  ال��ن��ادي  �شجع 
جديدة  بحلة  جديد  من  املناف�شات 
هو  اآخ���ر  ري��ا���ش��ي  �شفري  بان�شمام 
بطلنا �شلمان يون�س العو�شي الذي 
حمرتفني  واق��ف  فئة  يف  �شي�شارك 

جي بي 1.
و����ش���ي�������ش���ك���ل احل���������ش����ور اجل����دي����د 
للفيكتوري تيم يف البطولة العاملية 
الثنائية  يف  متمثال  لف��ت��ا  ت��واج��دا 
وجنمنا  ك���ي���ف���ني  ���ش��ت��ج��م��ع  ال����ت����ي 

العو�شي  ي��ون�����س  ���ش��ل��م��ان  ال���الم���ع 
ال�شاحات  خمتلف  يف  ت��األ��ق  وال���ذي 
والتي  ال���ب���اه���رة  ال���ن���ت���ائ���ج  وح���ق���ق 
الأزرق  ال��ف��ري��ق  لتمثيل  ���ش��ت��وؤه��ل��ه 
واقف  فئة  مناف�شات  يف  كيفني  مع 
ب����ي خ���ا����ش���ة واأن  حم���رتف���ني ج����ي 
�شلمان اكت�شب العديد من اخلرات 
من خالل امل�شاركة يف هذه البطولة 
من منذ عام 2017 واأي�شا خو�شه 
مناف�شات بطولت العامل يف اأمريكا 

وبلجيكا وتايالند.

�شامل القا�شمي ي�شتعر�س جتربة الدولة للنهو�س باملبارزة وبرامج الهتمام بالرباعم

•• اأبوظبي-الفجر 

تنطلق اليوم الثنني يف اأبوظبي الن�شخة اخلام�شة من بطولة اآ�شيا للجوجيت�شو 
لفئة الكبار من الرجال وال�شيدات مب�شاركة اأكر من 400 لعب من 19 دولة، 
وت�شتمر مناف�شاتها حتى 16 �شبتمر اجلاري يف �شالة جوجيت�شو اأرينا مبدينة 

زايد الريا�شية. 
بح�شور  الث��ن��ني  ال��ي��وم  ظهر  بعد  للبطولة  الر�شمي  الف��ت��ت��اح  حفل  و�شيقام 
م�شوؤويل الحتادين الآ�شيوي والإماراتي واأع�شاء اللجنة املنظمة، ووفود الدول 

امل�شاركة مع رفع علم كل دولة اإيذانا ببدء املناف�شات. 
اأن  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شام�شي  علي  فهد  وي��وؤك��د 
العا�شمة اأبوظبي يف اأمت ال�شتعداد واجلاهزية لتنظيم بطولة قارية ا�شتثنائية 
للجوجيت�شو،  كموطن  ريادتها  وتعزز  التطلعات  تواكب  ا�شتثنائية  ظ��روف  يف 
م�شريا اإىل اأن وفود الدول الزائرة �شتعي�س اأجواء مثالية وبيئة تناف�شية حافلة 
بالإثارة واملتعة، و�شتحظى با�شت�شافة رائدة يف ظل احلر�س على تقدمي بطولة 

ناجحة من كافة الأوجه. 
للجوجيت�شو  الوطني  املنتخب  مدربة  لجو  بوليانا  الرازيلية  املدربة  وتوؤكد 
اأن التجهيز للمنتخب للم�شاركة يف بطولة اآ�شيا �شار باأف�شل �شورة ممكنة، واأن 
امل�شتوى الفني لالعبات و�شل اإىل اأعلى درجة، واأن الإ�شرار واحلما�س واجلدية  

كلها عناوين اأ�شا�شية تعر عن حالة الالعبات قبل انطالق املناف�شات ب�شاعات.
على  الالعبات  اأب��رز  من  14 لعبة  ي�شم  ال�شيدات  منتخب  اأن  لجو  واأ�شافت 
ال�شعبة  ال��ق��رارات  اأح��د  ك��ان  النهائية  الت�شكيلة  اختيار  واأن  املحلية،  ال�شاحة 
لكرة املواهب الن�شائية املتمر�شة يف هذه الريا�شة والقادرة على متثيل املنتخب 
والذهاب بعيدا، وهو ما يعك�س التطور الهائل جلوجيت�شو الإم��ارات يف الأعوام 

الأخرية. 
�شت�شارك  والتي  البنف�شجي  احل��زام  �شاحبة  ال�شام�شي  ح�شة  الالعبة  وتقول 
يف فئة 52 كجم اأن الأج��واء داخل مع�شكر املنتخب تدعو اإىل التفاوؤل، واأن كل 

الالعبات عازمات على تقدمي الأف�شل ، و�شعود من�شات التتويج.
واأ�شافت ال�شام�شي:" نرحب باملناف�شة القوية مع كل بطالت اآ�شيا، ومع �شاحبات 
الأحزمة الأ�شود والبني، فثقتنا يف انف�شنا بال حدود، ونتوقع ان تكون النزالت 
والإ�شرار  الرتكيز  ن�شتح�شر  اأن  ولب��د  واحل��م��ا���س،  وال��ق��وة  الإث���ارة  منتهى  يف 

والعزمية يف كل دقيقة خالل النزالت".
 بدورها تقول لعبة املنتخب هيا اجلهوري حزام اأزرق وتناف�س يف فئة 70 كجم 
اأن ال�شتعدادات للبطولة مت تكثيفها يف اآخر اإ�شبوعني، حيث كان املنتخب يتدرب 
3 فرتات يوميا خالل املع�شكر، ما يعك�س الرغبة الكبرية لدى الالعبات  على 
على املناف�شة بقوة على املراكز الأوىل من اجل حتقيق اإجن��ازات غري م�شبوقة، 
ورد اجلميل لحتاد اللعبة الذي وفر لنا كل الدعم وامل�شاندة، ويوفر لنا اأف�شل 

بيئة اإعداد وجتهيز وتدريب، واأهم مدربني على امل�شتوى العاملي، ف�شال عن اإرادة 
الن�شر وعزمية الفوز من خالل الإعداد النف�شي املهم".

وي�شارك املنتخب الوطني بفئتي الرجال وال�شيدات خالل اليومني الأول والثاين 
من البطولة، حيث تبداأ املناف�شات مبرحلة الت�شفيات اليوم الثنني ابتداء من 
ال�شاعة 10 �شباحا حتى الثانية ع�شرا مبناف�شات ال�شيدات بفئات الأوزان 70 
كجم فما فوق، و48 كجم فما دون، و57 كجم فما دون، و70 كجم فما دون، 

ومناف�شات الرجال باأوزان 56 و69 و85 فما دون.
والن�شف ع�شرا  الثانية  ال�شاعة  الأول عند  لليوم  النهائية  املناف�شات  وت�شتكمل 
حتى اخلام�شة م�شاء بنزالت ال�شيدات عن فئة الأوزان 70 كجم فما فوق، و48، 

و57، و70 كجم فما دون، ونزالت الرجال باأوزان 56 و69 و85 فما دون. 
حتى  �شباحا    10 ال�شاعة  من  بالت�شفيات  فتبداأ  الثاين  اليوم  مناف�شات  اأم��ا 
 63 كجم،  و52  كجم،   45 الأوزان  بفئات  ال�شيدات  مبناف�شات  ع�شرا  الثانية 
كجم فما دون، ومناف�شات الرجال باأوزان 94 كجم فما فوق، و62، و77، و94 

فما دون. 
وت�شتكمل املناف�شات النهائية لليوم الثاين عند ال�شاعة الثانية والن�شف ع�شرا 
حتى اخلام�شة م�شاء بنزالت ال�شيدات بفئات الأوزان 45 كجم، و52 كجم، 63 

كجم فما دون، ونزالت الرجال باأوزان و62، و77، و94 فما دون. 
الالعبني  كل من  البطولة  امل�شارك يف  للرجال  الوطني  املنتخب  قائمة  وت�شم 

كل من زايد الكثريي، وذياب النعيمي، وعمر الف�شلي، وخالد ال�شحي، ومهدي 
العولقي، وزايد �شامل، وحممد العمري، و�شعيد احلاج، وفي�شل الكتبي، و�شيف 
الهيمني، وحامد الهنائي. اأما قائمة املنتخب لل�شيدات فت�شم الالعبات ودمية 
واأ�شواق  الكعبي،  وع��ه��ود  ���ش��رمي،  �شلطان  وميثا  ال�شكيلي،  وح��م��دة  ال��ي��اف��ع��ي، 
الكلباين،  و�شما  الهنائي،  ومها  العامري،  و�شم�شة  ال�شام�شي،  وح�شة  اخل��وري، 
وب�شاير املطرو�شي، وهيا اجلهوري، و�شم�شة الكتبي، وت�شنيم اجلهوري، ومرمي 

العامري. 
لالعبني  بالن�شبة  خا�شة  باأهمية  اآ�شيا  بطولة  من  اخلام�شة  الن�شخة  وحتظى 
امل�شاركني كونها ت�شاهم يف الو�شول بجاهزيتهم اإىل معدلت فنية عالية ت�شهم 
يف تطوير اأدائهم وارتفاع حظوظهم يف التاألق ببطولتي العامل واأبوظبي العاملية 
الالعبني  وجاهزية  حت�شريات  وتعزيز  املقبل،  وبعد  املقبل  ال�شهرين  تباعا. 
ال�شاطئية  الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة  اأهمها  وم��ن  املقبلة  القارية  لال�شتحقاقات 

ودورة الألعاب الآ�شيوية الأ�شياد يف ال�شني العام املقبل. 
وتعتر الن�شخة اخلام�شة من بطولة اآ�شيا حمطة اأ�شا�شية يف رحلة التاأهل اإىل 
الألعاب العاملية التي ت�شت�شيفها الوليات املتحدة الأمريكية يف يوليو 2022 
وتقت�شر امل�شاركة فيها على 96 لعبا، كما تخ�شع ملعايري دقيقة ما يوؤكد على اأن 
املناف�شة يف بطولة اآ�شيا �شتكون حما�شية اإىل اأبعد احلدود يف ظل رغبة الالعبني 

بامل�شاركة يف احلدث العاملي.

الن�سخة اخلام�سة من بطولة اآ�سيا للجوجيت�سو تنطلق اليوم مب�ساركة 400 العب والعبة

ال�شام�شي: اأبوظبي توا�شل تاألقها وريادتها يف ا�شت�شافة كربى بطولت اجلوجيت�شو

•• ط�صقند -وام:

العربي  الحت��ادي��ن  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  املهند�س  بحث 
اآ�شيويا،  اللعبة  لتطوير  امل�شتحدثة  وال��رام��ج  اخلطط  للمبارزة،  والإم��ارات��ي 
خا�شة بعد اأن اأ�شبحت القارة ال�شفراء رقماً �شعباً يف جميع املناف�شات العاملية 
والأوملبية، ترجمة للنه�شة الكبرية للعبة النبالء بالقارة ال�شفراء، وا�شتحواذ 
ذلك  جاء  والأوملبية.  العاملية  الألقاب  من  واف��ر  ن�شيب  على  اآ�شيا  �شرق  لعبوا 
الأوزبكية  العا�شمة  يف  الآ�شيوية  امل��ب��ارزة  تطوير  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركته  خ��الل 
املبارزة  احت����ادات  روؤ����ش���اء  م��ن  رئي�شا   30 م��ن  اأك���ر  ح�����ش��ره  وال����ذي  ط�شقند، 

الآ�شيوية، بجانب ممثلني عن الحتاد الدويل.
روؤ�شاء  تقارير  ا�شتعرا�س  خاللها  مت  عمل  بجل�شات  اأعماله  الجتماع  وا�شتهل 
عدد من الحت��ادات عن التجارب الناجحة التي مت تطبيقها يف دولهم لتطوير 
جتربة  بعر�س  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  ق��ام  حيث  اللعبة، 
احتاد الإمارات للمبارزة للنهو�س باللعبة وبرامج الهتمام بالراعم، من خالل 
امل�شاركة مب�شروع الأوملبياد املدر�شي، الذي �شاهم يف ن�شر املبارزة وتو�شيع قاعدة 
ممار�شيها يف الأندية، حيث اأ�شبحت اللعبة يف الإمارات من الريا�شات الفردية 

التي ي�شار لها بالبنان وي�شهد لها بالتطور ال�شريع.
املبارزة  م��ب��ادرات  تفعيل  �شبل  اأي�شا  الج��ت��م��اع  " ناق�س  الحت���اد:  رئي�س  وق��ال 

اأن  الآ�شيوية يف ظل جائحة كورونا، وخطط ال�شتعداد للمرحلة اجلديدة بعد 
التدريجي،  العتيادي  للن�شاط  العودة  مرحلة  يف  وب��داأت  ال��دول  معظم  تعافت 
واأكدنا للم�شاركني اأن الإمارات ل تاألو جهداً يف الرتحيب باأبناء القارة الآ�شيوية 
البطولتني  اجل��م��ي��ع  ل��ه  �شهد  ب��ن��ج��اح  نظمت  واأن  �شبق  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف 
2018 ، الأمر الذي  2015 ، و  الآ�شيويتني لل�شباب والنا�شئني خالل عامي 
العقد  خ��الل  الآ���ش��ي��وي��ة  ل��الأح��داث  ا�شت�شافة  ال���دول  اأك���ر  م�شاف  يف  ي�شعها 
املا�شي. واأن احتاد الإم��ارات لديه من اخلطط والرامج ل�شت�شافة املزيد من 

الأحداث الريا�شية الآ�شيوية خالل ال�شنوات املقبلة" .
وعلى هام�س الجتماع بحث املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي خالل 

لقائه �شاهبدر اخمانوف رئي�س اللجنة الوملبية الوزبكية رئي�س احتاد املبارزة، 
�شبل التعاون والتن�شيق بني الحتادين الإماراتي والأوزبكي يف كافة املجالت ، 
ومت التفاق على تبادل اخلرات واإقامة املع�شكرات امل�شرتكة بني لعبي البلدين 
لكت�شاب املزيد من اخلرات. واأ�شاد اخمانوف بجهود املهند�س ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان القا�شمي التي و�شفها بالرائدة والتي كان لها عظيم الأثر يف تبووؤ احتاد 
الإم��ارات للمبارزة مكانة مرموقة بني الحت��ادات الآ�شيوية، ف�شال عن جهودة 

احلثيثة لتطوير املبارزة العربية ب�شفة عامة.
ويف ختام اللقاء اأهدى اخمانوف درع اللجنة الإوملبية الوطنية للمهند�س ال�شيخ 

�شامل بن �شلطان القا�شمي .

العو�سي وكيفني يقودان الفريق يف اإيطاليا

الفيكتوري تيم يف مونديال الدراجات املائية 
حممد حارب: كل التوفيق للثنائي يف حتقيق اإجناز جديد
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ن�����ادي  يف  اجل��ل��ي��د  ه���وك���ي  م���در����ش���ة  اأط���ل���ق���ت 
للريا�شات اجلليدية براجمها التدريبية والتي تتوا�شل 

حتى نهاية املو�شم 2021 – 2022 .
ال�شنية حتت  املنت�شبون للمراحل  املدر�شة  و كان لعبو 
20 �شنة على موعد اليوم يف �شالة  15 و  12 و  9 و 
برنامج  م��ع  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  للتزلج  اأب��وظ��ب��ي 
اللعبة.  ف��ن��ون  تعليمهم  اإىل  ي��ه��دف  اأ���ش��ب��وع��ي  ت��دري��ب 
و ي���ويل جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي اه��ت��م��ام��ا كبريا 
ال��ت��ي حتققت  ل���الإجن���ازات  ن��ظ��را  اجلليد  ه��وك��ي  بلعبة 
م��ن خ��الل��ه��ا ف��ك��ان��ت م��در���ش��ة ه��وك��ي اجل��ل��ي��د التوجه 
على  ب��راجم��ه��ا  تقت�شر  فلم  اللعبة  لتطوير  ال�شائب 
تعليم ال�شباب، بل �شملت اأي�شا البنات بتخ�شي�س ق�شم 
5 �شنوات  منق�شل لهن ومبراحل �شنية تبداأ من عمر 

وحتى 20 عاما.

و يعتر " نادي اأبوظبي للريا�شات اجلليدية " اأول ناد 
لتعليم  املنطقة لديه مدر�شة متخ�ش�شة  على م�شتوى 
لعبة هوكي اجلليد بق�شميها /البنات وال�شباب/ والتي 
تاأ�ش�شت عام 2009 و تخرج منها العديد من الالعبني 
املحرتفني املن�شمني حاليا يف �شفوف الفريق الأول و 
من  العديد  حقق  ال���ذي  و  الوطني  الإم����ارات  منتخب 

الإجنازات على امل�شتويني القاري والدويل.
من  ك��ل  يف  لعبيها  اجلليد  ه��وك��ي  مدر�شة  ت�شتقبل  و 
ويف  اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  التزلج  �شالة 

مدينة العني يف �شالة تزلج " الهيلي" .
و تلتزم املدر�شة بتطبيق اأعلى معايري الوقاية وال�شالمة 
الريا�شي وتبداأ  اأبوظبي  املحددة يف بروتوكول جمل�س 
تعليم  مل��رح��ل��ة  ال��الع��ب  بان�شمام  ال��ت��دري��ب��ي  منهجها 
يتم  ثم  ومن  اللعبة  عليه  تعتمد  " كاأ�شا�س  " التزلج 
الالعب  وع��م��ر  يتنا�شب  ال���ذي  امل�����ش��ت��وى  اىل  ت��رق��ي��ت��ه 

وم�شتواه الفني.

����ش���ان ج����رم����ان وف��������ادة �شيفه  ب���اري�������س  اأك��������رم 
كلريمون-فريان برباعية نظيفة �شمن املرحلة 
القدم  ل��ك��رة  الفرن�شي  ال����دوري  م��ن  اخل��ام�����ش��ة 
مقدمتهم  يف  اأ�شا�شيني  لعبني  �شبعة  غياب  يف 
النجمان الرجنتيني ليونيل مي�شي والرازيلي 
مع منتخبيهما  اأخ��رياً  ب�شبب م�شاركتهما  نيمار 

يف ت�شفيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر.
ال�شباين  �شّجل  ب��ران�����س،  دي  ب��ارك  ملعب  على 
اأندير هرييرا )20 و31( وكيليان مبابي )55( 

وال�شنغايل ادري�شا غانا غي )65( الهداف.
ووا�شل �شان جرمان انطالقته القوية يف �شعيه 
ل�شتعادة اللقب الذي خ�شره مل�شلحة ليل املو�شم 
ان��ت�����ش��اره اخل��ام�����س بالعالمة  امل��ا���ش��ي، وح��ّق��ق 
اإىل  الغلة  برفعه  ال�شباك  الكاملة، موا�شال دك 
من  الرغم  على  مباريات  خم�س  يف  هدًفا   16
غياب مي�شي 

ال����ذي ك���ان ����ش���ارك ب��دي��ال ل��ن��ي��م��ار ام����ام رين�س 
منذ  الفرن�شي  ال��ن��ادي  بقمي�س  الوىل  وللمرة 
الإ�شباين  بر�شلونة  م��ن  للجدل  املثري  انتقاله 

هذا ال�شيف.
دي  انخل  الرجنتينيان  اي�شا  اللقاء  عن  وغ��اب 
كيلور  والكو�شتاريكي  باريدي�س  ولياندرو  ماريا 
ن��اف��ا���س والي���ط���ايل م��ارك��و ف��ريات��ي اىل جانب 
انتقاله  امل�شاب منذ  ال�شباين �شريخيو رامو�س 
انتهاء  بعد  ال�شيف  ه��ذا  ح��ر  انتقال  �شفقة  يف 

عقده مع ريال مدريد ال�شباين.
غري اّن ذلك مل مينع �شان جرمان من موا�شلة 
عرو�شه القوية هذا املو�شم، وكانت فر�شة اي�شا 
لتاألق املغربي اأ�شرف حكيمي املنتقل هذا ال�شيف 
من انرت ميالن بطل ايطاليا، بينما تابع مبابي 
هّدايف  ���ش��دارة  يحتل  حيث  ل��اله��داف  ت�شجيله 
يف  �شاهم  اأن���ه  كما  اه����داف،   5 بر�شيد  ال����دوري 

�شناعة هدفني يف املباراة .
املرمى  حل��ار���س  اوىل  م�شاركة  امل��ب��اراة  و�شهدت 
الوافد  دون��اروم��ا  جانلويجي  اليطايل  ال��دويل 

اجلديد من ميالن يف �شفقة انتقال حر.
الرتتيب  ر�شيده يف �شدارة  �شان جرمان  ورف��ع 
اىل 15 نقطة متقدما بفارق خم�س نقاط على 
اجنيه الثاين والذي يحل �شيفا على بري�شت 
الح����د يف خ��ت��ام امل��رح��ل��ة، ف��ي��م��ا جتّمد 
ر���ش��ي��د ك���ل���ريم���ون-ف���ريان ع��ن��د 8 
نقاط يف املركز الثالث بعدما مني 
ب����اأول خ�����ش��ارة ل��ه ه���ذا املو�شم 
ب���ف���ارق الأه��������داف اأم����ام 
ل��وري��ان ال���ذي تغلب 

اجلمعة   1-2 ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ل��ي��ل  �شيفه  ع��ل��ى 
جرمان  �شان  باري�س  ووج��ه  امل��رح��ل��ة.  افتتاح  يف 
بروج  كلوب  م�شيفه  اىل  اللهجة  �شديد  ان���ذارا 
الوىل  اجل��ول��ة  يف  الرب��ع��اء  مناف�شه  البلجيكي 
اأوروبا  اأبطال  من دور املجموعات مل�شابقة دوري 
اأ�شهل مواجهات املجموعة الوىل التي ت�شم  يف 
بطل  و�شيف  النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  اي�شا 
و�شغط  المل����اين.  ولي��ب��زي��غ  الخ����رية  الن�شخة 
بوكيتينو  ماوري�شيو  الرجنتيني  امل��درب  رج��ال 
يف  الباري�شية  الهجمات  مبابي  وا�شتهل  مبكرا، 
القائد  12 بعد ركلة ح��ّرة و�شلت اىل  الدقيقة 
ت�شدى  حماولته  لكن  ماركينيو�س  ال��رازي��ل��ي 

احلار�س ارتور دي�شما�س.
ي��ت��اأخ��ر ه��ريي��را ط��وي��ال لف��ت��ت��اح الت�شجيل  ومل 

عندما مرر حكيمي كرة داخل املنطقة اجلزاء 
ح�����اول ح���ار����س ال�����ش��ي��وف اب���ع���اده���ا، فكان 

املنا�شب ليتابعها براأ�شه  هرييرا يف املكان 
داخل املرمى الفارغ )20(.

و�شّجل هرييرا هدفه ال�شخ�شي الثاين 
متريرة  اإث��ر  دقائق  بثماين  بعدها 

مبابي  م����ن  ع��ر���ش��ي��ة 
فلوران  م���ن  ارت�����دت 

اىل  لت�شل  اوج��ي��ه 
ه������ريي������را داخ������ل 

فتابع  املنطقة 

الكرة ب�شهولة داخل املرمى )28(.
ثالثة  اىل  التهديفية  غلته  جرمان  �شان  ورف��ع 
بعد متريرة طويلة من الملاين يوليان دراك�شلر 
�شريعا متجاوزا حار�س  انطلق  الذي  اىل مبابي 
كلريمون قبل ان ي�شع الكرة يف ال�شباك )56(.

ال��ف��رن�����ش��ي��ة مهرجان  ال��ع��ا���ش��م��ة  ن�����ادي  وخ���ت���م 
حماولة  لكن  مبابي  من  جمهود  بعد  اله���داف 
ادري�شا  البعاد من حار�س كلريمون و�شلت اىل 
غ���ي ال����ذي ت��اب��ع ال���ك���رة ب��راأ���ش��ي��ة داخ����ل املرمى 

اخلايل )65(.
عندما  موناكو  م�شيفه  ج��راح  مر�شيليا  وعمق 

تغلب عليه بثنائية نظيفة.
الدويل  مهاجمه  اىل  ب��ف��وزه  مر�شيليا  وي��دي��ن 
ال�شنغايل الواعد اأحمدو بامبا ديانغ )21 عاما( 
الذي �شجل الهدفني يف الدقيقتني 

و60.  37
التوايل  على  الثاين  الفوز  وهو 
املو�شم  ه��ذا  والثالث  ملر�شيليا 
نقاط   10 اىل  ر�شيده  فرفع 
الثالث  امل����رك����ز  اىل  و����ش���ع���د 
موناكو  مني  فيما  م��وؤق��ت��ا، 
ب����خ���������ش����ارت����ه ال���ث���ال���ث���ة 
فتجمد  امل��و���ش��م  ه���ذا 
ر����ش���ي���ده ع���ن���د ارب����ع 
امل���رك���ز  يف  ن����ق����اط 

الرابع ع�شر.

•• دبي-وام:

ينطلق الدوري املحلي لكرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة يف التا�شع والع�شرين من 
اأكتوبر املقبل مب�شاركة اأربعة اأندية ت�شمل دبي لأ�شحاب الهمم ،والعني، والثقة 

وخورفكان.
الهمم  دب��ي لأ�شحاب  ن��ادي  الأول يف  اأم�س  ال���دوري م�شاء  اأج��ري��ت قرعة  قد  و 
املنتحبات  و���ش��وؤون  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  الفال�شي  ح�شن  اهلل  عبد  برئا�شة 

باللجنة الباراملبية .
و اأكد الفال�شي اأن هذا املو�شم �شيكون ا�شتثنائيا واأن دوري كرة ال�شلة للكرا�شي 

املتحركة �شي�شهد نقلة نوعية ومتابعة جماهريية بعد �شغف وانقطاع للدوري 
ب�شبب اجلائحة، م�شريا اإىل اأن ذلك �شي�شفي اأجواء حما�شية على مناف�شاته.

وقال:" �شتقام مناف�شات دوري كرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة على دورين بواقع 
باإجمايل 6 جولت على اأن تبداأ مناف�شات الدور الأول يف  دور  كل  يف  جولت   3
اجلولة  يف  والثقة  دبي  ناديي  مبواجهتي  املقبل  اأكتوبر  من  والع�شرين  التا�شع 
الأوىل على اأن يلتقي نادي العني مع نادي خورفكان يف اليوم نف�شه ويف اجلولة 
الثانية يلتقي نادي الثقة بالعني، ويف املباراة الثانية يلتقي خورفكان مع نادي 

دبي".
الثقة مع  و  دب��ي،  العني مع  ن��ادي  ل��ق��اءات  الثالثة  واأ���ش��اف :" �شت�شهد اجلولة 

خورفكان يف �شهر يناير، ويف ال�شهر نف�شه �شيبداأ الدور الثاين بلقائي الثقة ودبي 
ت�شم اجلولة اخلام�شة  اأن  الرابعة على  العني يف اجلولة  ن��ادي  وخورفكان مع 
لقائي العني مع الثقة، ودبي مع خورفكان ليختتم الدوري باجلولة ال�شاد�شه يف 

مار�س املقبل بلقائي دبي مع العني، وخورفكان مع الثقة.
كما اأجريت يف املنا�شبة نف�شها قرعة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة -حفظه 
الثقة مع نادي  ال�شلة للكرا�شي املتحركة.. واأ�شفرت عن وقوع نادي  اهلل- لكرة 
خورفكان، ون��ادي العني مع ن��ادي دب��ي، وذل��ك يف الثالث ع�شر من مايو املقبل، 
الرابع  املوافق  التايل  اليوم  يف  اإقامته  املزمع  للنهائي  الفائزان  يتاأهل  اأن  على 

ع�شر من مايو 2022".

دوري كرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة ينطلق 29 اأكتوبر

•• عمان-وام:

مت اأم�س بالعا�شمة الأردنية عّمان �شحب قرعة بطولة غرب اآ�شيا للمنتخبات 
حتت 23 عاماً، حيث اأ�شفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأوملبي يف املجموعة 

الثانية اإىل جانب منتخبات فل�شطني، ولبنان والعراق.
 ، وُع��م��ان  والكويت   ، واليمن   ، الأردن  منتخبات  الأوىل  املجموعة  و�شمت 

واملجموعة الثالثة منتخبات ال�شعودية ، والبحرين و�شوريا .

وُتقام مباريات البطولة يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�شعودية خالل 
الفرتة من 4 اإىل 12 اأكتوبر املقبل .

لبنان  منتخب  مبواجهة  البطولة  يف  م�شواره  الوطني  منتخبنا  وي�شتهل 
يوم 4 اأكتوبر ، ويلتقي مع منتخب العراق يوم 6 ، ثم يلعب اأمام منتخب 

فل�شطني يف ختام دور املجموعات املقرر لها يوم 8 اأكتوبر املقبل.
ويتاأهل اأ�شحاب املراكز الأوىل من كل جمموعة بالإ�شافة لأف�شل ثان اإىل 

الدور ن�شف النهائي للبطولة املقرر اإقامته يوم 10 اأكتوبر املقبل .

»الأبي�س« الأوملبي يف املجموعة الثانية لبطولة 
غرب اآ�شيا مع فل�شطني ولبنان والعراق

�شان جرمان يكرم وفادة كلريمون يف غياب مي�شي ونيمار 

مدر�شة اأبوظبي لهوكي اجلليد تطلق 
براجمها التدريبية ملنت�شبيها

مولر: �شنواجه بر�شلونة خمتلفًا دون مي�شي
اأنه  م��ول��ر،  توما�س  ب��اي��رن ميونخ،  و�شط  اأك��د لع��ب 
عن  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  رحيل  امل��وؤ���ش��ف  م��ن 
الثالثاء  البافاري،  الفريق  يواجهه  الذي  بر�شلونة، 
املقبل، على ملعب "كامب نو" يف اجلولة الأوىل من 

دور املجموعات، بدوري اأبطال اأوروبا.
قال مولر يف ت�شريحات ن�شرتها و�شائل اإعالم اأملانية: 
الفريق،  يف  يعد موجوداً  اأن مي�شي مل  املوؤ�شف  "من 
دفعة  مينحك  مي�شي  ليونيل  ب��ه  فريق  اأم���ام  اللعب 

اإ�شافية، لأننا جميعاً نعرف اإجنازاته".
واأ�شاف مولر: "علي اأن اعرتف اأنه ل ميكنني الآن 
تقييم بر�شلونة، �شنواجه بال �شك فريقاً خمتلفاً دون 

مي�شي".
وتابع: "من املمكن اأنه يف غياب مي�شي قد ي�شتخدمون 
ل  الدفاعية،  الواجبات  من  باملزيد  يقوم  اآخ��ر  لعباً 
ال��ذي ينتظرنا، يف كل الأح���وال �شنخو�س  اأع��رف ما 

مباراة على ملعب رائع اأمام ناد عظيم".
املف�شلني  امل��ن��اف�����ش��ني  م��ن  ك���ان  ب��ر���ش��ل��ون��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الفريقني  ب��ني  مواجهة  اآخ��ر  ويف  م�����ش��واره،  يف  ملولر 
والتي فاز بها الفريق البافاري )8-2(، اأحرز مولر 
ه��دف��ني، ل��ريت��ف��ع ر���ش��ي��ده م��ن الأه������داف يف �شباك 
بني  مباريات  خم�س  يف  �شتة  اإىل  الكاتالوين  الفريق 

الفريقني.

ختام اجلولة الأوىل من 
الت�شفيات التمهيدية املوؤهلة 

لكاأ�س رئي�س الدولة
•• راأ�س اخليمة-وام:

التمهيدية  الت�شفيات  من  الأوىل  اجلولة  مباريات  الأول  اأم�س  اختتمت 
لأندية  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  لبطولة   16 ال���  ل��دور  املوؤهلة 
نتائج  واأ���ش��ف��رت   .2022-2021 ال��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  الأوىل  ال��درج��ة 
امل��ب��اري��ات ال��ت��ي اأق��ي��م��ت على م���دار ي��وم��ني ع��ن ف��وز ف��ري��ق دب��ا على فريق 
اجل��زي��رة احل��م��راء / 7 – 0 / فيما متكن ف��ري��ق ال��ذي��د م��ن ال��ف��وز على 

م�شيفه فريق الفجرية / 1 – 0 / .
– 1 / فيما فاز   4 الرم�س /  الفوز على فريق  وحقق فريق دبا احل�شن 
– 1 / وجن��ح فريق حتا يف حتقيق   3  / �شيتي  التعاون علي فريق  فريق 
مع  البطائح  فريق  ت��ع��ادل  بينما   /  2 –  3  / م�شفوت  فريق  على  ال��ف��وز 
ي��وم��ي اجلمعة  املناف�شات  وت��ت��ج��دد   .  /  2 –  2  / اإي��ج��اب��ي��اً  م�شايف  ف��ري��ق 
فريق  م��ع  ال��ت��ع��اون  ف��ري��ق  الأول  ال��ي��وم  يف  يلتقي  حيث  املقبلني  وال�شبت 
م�شايف ، وفريق �شيتي مع فريق البطائح �شمن مباريات املجموعة الأوىل 
، بينما يلعب فريق الرم�س مع فريق حتا ، وفريق دبا احل�شن مع فريق 
م�شفوت �شمن املجموعة الثالثة. ويف اليوم الثاين ، يلتقي فريق احلمرية 
دبا  فريق  �شي  اأف  فريق جلف  وي�شت�شيف   ، احل��م��راء  اجل��زي��رة  فريق  مع 
�شمن مباريات املجموعة الثانية ، فيما يواجه فريق العربي الذيد �شمن 

املجموعة الرابعة.



تقت�شر على تناول الفواكه خوفًا على دماغها
تعاين طفلة بريطانية من مر�س نادر جعل طعامها مقت�شراً على 

الفواكه واخل�شروات.
اأعوام،   8 العم  البالغة من  اآن وولي�س  ليلي  اإ�شابة  ت�شخي�س  ومت 
من اإمنجهام، باأنها م�شابة مبر�س فينيل كيتونوريا عند الولدة، 
4 غ��رام��ات من  اأك��ر م��ن  اأن��ه��ا ل ت�شتطيع ت��ن��اول  ويعني امل��ر���س 
غرام(،   54 ح��وايل  على  يحتوي  الدجاج  )�شدر  يومًيا  الروتني 

لأن الروتينات قد ت�شبب لها تلًفا دماغًيا ل ميكن اإ�شالحه.
ع���ام���اً( بهذا  وي��ل��ك��ي )43  ك���اري���ن  وال��دت��ه��ا  اإخ���ب���ار  اأن مت  وم��ن��ذ 
الأطعمة  الأم جزًءا كبرًيا من يومها يف وزن  الت�شخي�س، مت�شي 

و�شحب الدم والتاأكد من اأن ابنتها ل تاأكل ال�شيء اخلطاأ.
منازل  زي��ارة  ابنتها  ت�شتطيع  ول  اإنها حياة �شعبة،  كارين  وتقول 
اإط��ع��ام��ه��ا، ول  اأ���ش��دق��ائ��ه��ا لأن م��ن ال�شعب ج���ًدا على الآخ��ري��ن 
اأن تاأكل نف�س الطعام الذي ياأكله الأطفال الآخ��رون يف  ت�شتطيع 

املدر�شة، لذلك يتعني على كارين اأن تعد وجبات خا�شة لها.

قطة معلقة يف الهواء حتري ملعب كرة قدم
املتحدة،  الوليات  يف  موؤخرا،  تداوله،  جرى  فيديو  مقطع  اأظهر 
حلظات حتب�س الأنفا�س، عندما ا�شتطاع م�شجعان كرويان يف اأحد 
اإىل  عليا  من�شة  م��ن  �شقطت  قطة  ينقذا  اأن  ال��ق��دم  ك��رة  مالعب 
اأخرى يف الأ�شفل. وظهرت القطة وهي تتدىل من املن�شة العلوية 
عن  الثوب  من  بقطعة  تت�شبث  اأن  حت��اول  كانت  بينما  امللعب،  يف 

طريق خمالبها الأمامية، و�شط ذهول وخ�شية اجلميع.
معلقة،  والبقاء  الثوب  بقطعة  الإم�شاك  يف  تفلح  مل  القطة  لكن 
اأي ح��ل م��ن اأجل  اإي��ج��اد  اأي�����ش��ا، ع��ن  فيما عجز م��ن ك��ان��وا فوقها 
�شحبها واإنقاذها من ال�شقوط يف امللعب املوجود مبدينة ميامي، يف 
ولية فلوريدا. وعندما خارت قوى القطة، �شقطت ب�شكل �شريع 
�شوب املن�شة املوجودة يف الأ�شفل، لكن م�شجعني فطنا اإىل حيلة 

ذكية من اأجل اإنقاذ احليوان الأليف.
وقام امل�شجعان بب�شط العلم فيما بينهما، حتى ت�شقط عليه القطة، 

وذاك ما ح�شل بالفعل، فنجا احليوان من اأي اإ�شابة اأو ر�شو�س.

كوفيد يعيد اإحياء املنتجعات 
يقف اأطفال يحملون الع�شي امل�شيئة مذهولني اأمام عر�س رائع 
ف�شل  ينتهي  احلفل  وبهذا  بالكبول،  ب��رج  ف��وق  النارية  لالألعاب 
ال�شيف املليء بالأمل لهذا املنتجع ال�شاحلي الريطاين الذي ولد 
الواقعة  ال�شاحلية  املدينة  ا�شتفادت  اجلائحة.  بف�شل  جديد  من 
اإن��ك��ل��رتا ه���ذا ال�����ش��ي��ف م��ن ت��دف��ق الريطانيني  يف ���ش��م��ال غ���رب 
املا�شية،  العقود  يف  من�شية  ك��ان��ت  اأخ���رى  منتجعات  ���ش��اأن  �شاأنها 
يف  اأق��ل.  الكلفة  حيث  امل�شم�شة  املتو�شط  �شواطئ  ل�شالح  واهملت 
بدًل  بلدانهم  يف  عطلة  مت�شية  كثريون  اختار  اجلائحة،  خ�شم 
الإ�شابة  ك�شف  فحو�س  م��ن   - ال�شفر  قيود  لتجنب  اخل���ارج  م��ن 
اإىل اللتزام املحتمل باحلجر ال�شحي عند العودة ا�شافة  املكلفة 
اإىل التغيري امل�شتمر يف توجيهات احلكومة. على الكورني�س، جاء 
العديد من الزوار لال�شتمتاع بالعر�س الذي يتزامن مع اإطالق 
باأ�شواء  املدينة  �شيزين  الوميني�شنز" الذي  "بالك بول  مهرجان 
متعددة الألوان حتى كانون الثاين-يناير. بدًل من احلياة الليلية 
يف مايوركا، اختار اأوين ويلز )23 عاًما( وهو عامل حلام يرتدي 
لفران�س  وق��ال  العزوبية.  توديع  حلفل  بالكبول  ملونة،  مالب�س 
بر�س "مع كوفيد الأمر �شعب بع�س ال�شيء. الكثري من اأ�شدقائي 
مل يتلقوا اللقاح. اإنه مكان ميكنك الذهاب اإليه دون احلاجة اإىل 

عزل نف�شك ملدة اأ�شبوعني بعد ذلك".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حملة لإزالة مكب نفايات من موقع تاريخي
بداأت ال�شلطات امل�شرية، موؤخرا، حملة مكرة لإزالة مكب نفايات قدمي، على مقربة من �شور "جمرى" التاريخي 
يف منطقة م�شر القدمية، جنوبي العا�شمة القاهرة، يف م�شعى اإىل نف�س الغبار عن ماآثر جرى اإهمالها، خالل 

الفرتة املا�شية.
ويعد �شور "جمرى العيون" يف منطقة القلعة وم�شر القدمية، من بني اأ�شهر اأ�شوار القاهرة التاريخية، وهو يعود 

اإىل عهد الدولة الأيوبية.
وجرى اإن�شاء القناطر من �شالح الدين الأيوبي، موؤ�ش�س الدولة الأيوبية يف م�شر الذي توىل احلكم من �شنة 565 
ه� / 1169 م اإىل �شنة 589 ه� - 1193 م، ثم جددها ال�شلطان النا�شر حممد بن قالوون جتديدا كامال �شنة 712 

ه� - 1312 م.
�شور جمرى العيون اأو قناطر الغوري، هو �شور ي�شم قناطر لنقل املياه، وميتد بطول 2800 كم، من منطقة فم 

اخلليج، اإىل منطقة باب القرافة، بال�شيدة عائ�شة.
ال�شواقي  ترفعها  التي  للمياه  قناة  اأو  الف�شطاط وجعل فوقه جمرى  يبداأ قرب  للقاهرة  �شور  اإن�شاء  جاءت فكرة 
اإىل القلعة حيث ت�شتخدم لل�شقاية وري املزروعات حول منطقة  اأحد الآب��ار لت�شري يف هذه القناة حتى ت�شل  من 

القلعة.
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دوفيل  مينح جائزته لفيلم من بطولة غيبز 
ال��ك��رى لفيلم من  الأم��ريك��ي��ة ج��ائ��زت��ه  لل�شينما  م��ه��رج��ان دوف��ي��ل  م��ن��ح 
بطولة جنم الهيب-هوب الأمريكي فريدي غيبز، يف ختام دورته ال�شابعة 
ال�شالت  واكتظاظ  هوليوود  مل�شاهري  قوّية  ع��ودة  �شهدت  التي  والأربعني 
"اجلائزة الكرى"  جمّددا بامل�شاهدين. و"داون ويذ ذي كينغ" الذي نال 
ة مغني  ق�شّ وي��روي  اأون��غ��ارو  دييغو  الفرن�شي  اإخ���راج  املهرجان هو من  يف 
ُعر�س  اأن  و�شبق  الفاّلحني.  حياة  يهوى  اأن��ه  �شدفة  يكت�شف  �شهري  راب 
كان  مهرجان  خالل  ما�شات�شو�شيت�س  يف  �شّور  ال��ذي  الطويل  الفيلم  هذا 
يف متوز-يوليو. وقال فريدي غيبز املولود يف غاري وهي مدينة غارقة يف 
البوؤ�س بالقرب من �شيكاغو والذي واجه م�شاكل عّدة مع الق�شاء قبل اأن 
"مل  كان  لوكالة فران�س بر�س خالل مهرجان  ا�شمه، يف ت�شريحات  يذيع 
اأرغب يوما يف تاأدية دور مغني راب يف فيلم، لكن هذا العمل كان اأكر من 

جمّرد فيلم راب. وهو �شّكل فر�شة رائعة بالن�شبة يل".
ويوؤّدي املو�شيقي يف الفيلم دور ماين مريك الذي يقيم �شداقة مع فاّلح يف 
اجلوار )جو( يلّقنه اأ�شول العتناء بالبقر واخلنازير. لكن الفنان ي�شطر 
ملواجهة الواقع، فمدير اأعماله يلح عليه لت�شجيل الأغاين ويطالب املحّبون 
باأخباره على �شبكات التوا�شل الجتماعي يوّجه اإليه خ�شومه نقدا لذعا. 

وبات هذا ال�شاب قوّي العزمية على و�شك النهيار.

فل�شطني من الأعلى  معر�س فني ملواد اأر�شيفية 
الأعلى" با�شتخدام جمموعة من  "فل�شطني من  التاريخي  املعر�س  يقدم 
اجلوي  الت�شوير  دور  لفهم  حماولة  الب�شرية  والفنون  الأر�شيفية  امل��واد 
املعر�س  الفل�شطينية. وي�شم  يف خدمة ال�شتعمار و�شيطرته على الأر�س 
 58 الذي افتتح م�شاء ال�شبت يف موؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان يف رام اهلل 
مادة اأر�شيفية واأعمال فنية ق�شمت اإىل اأربعة اأق�شام منها ما يتيح للجمهور 
التفاعل معها �شواء من خالل لوحة مفاتيح احلا�شوب اأو النظر من خالل 
واملنحوتات.  والر�شومات  الأفالم  اإىل م�شاهدة  اإ�شافة  ال�شتماع  اأو  املجهر 
التاريخية مرات  "املعار�س  اأحد القائمني على املعر�س  وقال يزيد عناين 
باملواد  يلعب  بحاجة  ال��واح��د  ن�شو�س  كلها  ك��ان��ت  اإذا  اإخ��راج��ه��ا.  �شعب 
الب�شرية عل�شان جتيب النا�س ت�شاهدها وتتفاعل معها". واأ�شاف لرويرتز 
املا�شي  الإن�شان يف رحلة عر  ياأخذ  ال��ذي  املعر�س  ل��زوار  ا�شتقباله  خالل 
ك��ان فيها من  من خ��الل �شور جوية قدمية وخ��رائ��ط عن فل�شطني وم��ا 
موانئ ومطار و�شكك حديد تربطها بالعامل اخلارجي "املعر�س نتاج عمل 
ا�شتمر عام ون�شف مب�شاركة عدد كبري من الباحثني والفنانني". واأو�شح 
عناين اأن املعر�س جزء من م�شروع بحثي مت خالله اإنتاج عددين من جملة 
اإ�شافة  الفل�شطينية  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  القد�س(  )ف�شلية 
اإىل تنظيم العديد من الندوات واللقاءات حول مو�شوع الت�شوير اجلوي 

وكيفية توظيف ال�شتعمار له لل�شيطرة على الأر�س.

مايكل جاك�شون جنا من 
هجمات 11 �شبتمرب

هجمات  وق���ع���ت  ع���ام���ا،   20 ق��ب��ل 
احلادي ع�شر من �شبتمر وغريت 
بع�س  ل��ك��ن  الأب������د،  اإىل  ال���ت���اري���خ 
عالقة  ل���دي���ه���م  ك������ان  امل�������ش���اه���ري 
باحلدث  ب��ك��ث��ري  اأك�����ر  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
امل��اأ���ش��اوي حيث ك��ان م��ن امل��ق��رر اأن 
اأو  العاملي  التجارة  ب��رج  يف  يكونوا 
�شاركت  التي  الطائرات  اإح��دى  يف 

يف الهجمات الدامية.
الإرهابية  ال��ه��ج��م��ات  خلفت  ل��ق��د 
نيويورك  يف  وقعت  التي  املاأ�شاوية 
يقرب  م��ا   2001 �شبتمر   11 يف 
ُترك  ح��ني  3000 �شحية، يف  م��ن 
الآخرين  الأ�شخا�س  م��ن  العديد 
مدى  �شحية  ظ��روف  من  يعانون 

احلياة من احلادث.
وامل�شاهري  النجوم  اأب��رز  يلي  فيما 
ال�����ذي�����ن جن�����و م�����ن ه���ج���م���ات 11 
ذكرت  ما  بح�شب   ،2001 �شبتمر 
�شحيفة "ديلي �شتار" الريطانية 
يف م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى الإن���رتن���ت. كان 
الراحل  املغني  اأن يكون  املقرر  من 
عندما  املبنى  يف  جاك�شون  مايكل 
وق�������ع ال����ه����ج����وم ع����ل����ى ال����رج����ني 
وال���دت���ه كاثرين  ل��ك��ن  ال���ت���واأم���ني، 
اأن �شهر لوقت متاأخر  اأنقذته بعد 
�شقيقته  وم���ع  م��ع��ه��ا  احل���دي���ث  يف 
البوب،  ملك  وك���ان  هاتفيا.  ري��ب��ي 
جاك�شون، يخطط حل�شور اجتماع 
يف اإحدى ناطحات ال�شحاب تلك يف 
النوم  تاأخر يف  لكنه  ال�شباح،  ذلك 
من  م��ت��اأخ��ر  ل��وق��ت  ال�شهر  ب�شبب 

الليلة ال�شابقة.

�شيارات تركن 
نف�شها تلقائيا 

ال�����ش��ع��ب عن  ال��ب��ح��ث  زم����ن  وىّل 
�شتكون  اإذ  ال�����ش��ي��ارة،  ل�شّف  م��ك��ان 
قادرة على ركن نف�شها تلقائيا بعد 
ُقّدم  نظام  بف�شل  املوقف  اإيداعها 
هو  اأمل��ان��ي��ا  يف  ميونيخ  م��ع��ر���س  يف 
وا�شع  نطاق  على  "جاهز" لُين�شر 

بح�شب مطّوريه.
وق���ال روب����رت اإك�����ش��ل��ر امل�����ش��وؤول يف 
�شركة "بو�س" املطّورة لهذا النظام 
"مل تعد هذه اخلطوة بحاجة اإىل 

تدّخل من ال�شائق".
ول حاجة اإىل انتظار رواج ا�شتخدام 
ال�����ش��ي��ارات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة لعتماد 
كامريات  على  القائم  النظام  ه��ذا 
املركبة  ت��وّج��ه  ا�شت�شعار  واأج���ه���زة 
العراقيل.  ب��ت��ف��ادي  ل��ه��ا  وت�����ش��م��ح 
وعر�شت هذه التقنية هذا الأ�شبوع 
الأملاين  ال�شيارات  معر�س  خ��الل 
���ش��ي��ارات من  وت��وّق��ف��ت  يف ميونيخ 
"مر�شيد�س"  مثل  ع��الم��ات،  ع��ّدة 
املجال  لتف�شح  و"اأودي" و"فورد"، 
علبة  ع���ن  اأو مت��ي��ل  امل�������ش���اة  اأم������ام 
اأحد مواقف مركز  مواد معّلبة يف 

العر�س.
نظرة  "اإلقاء  ال��ك��ام��ريات  وت��ت��ي��ح 
من اخلارج ت�شمح مبعرفة اإن كان 
بح�شب  منها"،  ي��ق��رتب  ���ش��يء  اأّي 

اإك�شلر.
وي��ق��وم ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال���ذي تطّوره 
على   2015 ال��ع��ام  م��ن��ذ  "بو�س" 
واملركبة  ال��ك��ام��ريات  ب��ني  ت��راب��ط 
ال��ت��ي ي��ت��ّم ال��ت��ح��ّك��م ب��ه��ا ع���ن بعد 
اأو  اإب��ط��ائ��ه��ا  اأو  ال�����ش��رع��ة  ل���زي���ادة 
دون  م����ن  اخل���ل���ف  اإىل  ال���ت���ح���ّرك 

تدّخل ال�شائق.

زوج يا�شمني عبد العزيز:
 3 �شاعات ف�شلتها عن املوت

زوجته  ع��ودة  العو�شي، عن موعد  اأحمد  الفنان  ك�شف 
العالجية،  رحلتها  م��ن  العزيز  عبد  يا�شمني  الفنانة 
لرنامج  حديث  ويف  حاليا.  ال�شحي  و�شعها  وحقيقة 
الفنانة  زوج  ق���ال  امل�����ش��ري��ة،  الف�شائيات  اإح����دى  ع��ل��ى 
اإن ال�����ش��ه��ري��ن امل��ا���ش��ي��ني كانا  ي��ا���ش��م��ني ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
املدة  ت��ل��ك  خ���الل  اأن���ه  م�شيفا  عليهما،  ج���دا  �شعبني 
مل ي��ت��ح��دث ل��و���ش��ائ��ل الإع�����الم. واأ����ش���اف ال��ع��و���ش��ي اأن 
اإىل  اأي��ام قليلة، لفتا  اإىل م�شر خالل  يا�شمني �شتعود 
اأنها "�شتكون مع جمهورها قريبا"، ح�شبما اأورد موقع 
�شحيفة "الأهرام" امل�شرية. واأو�شح الفنان امل�شري اأن 
ن�شائية عادية، وحدث  عملية  لإجراء  دخلت  "يا�شمني 
تدهور يف احلالة بعد العملية، لدرجة اأن احلالة و�شلت 
ملرحلة خطرية، وقالوا يل 3 �شاعات واملري�شة �شتموت". 
تعر�شت  الذي  الطبي  اخلطاأ  مل�شاألة  العو�شي  وتطرق 
له يا�شمني، حيث و�شف حمادثة بني الفنانة والطبيب 
املعالج قائال: "الطبيب املعالج يف م�شر كان ي�شحك يف 

الوقت الذي كلمته فيه يا�شمني وهو يعاين".

جنا من 11 �شبتمرب يحّول الذكرى اإىل يوم حب
11 �شبتمر  اأح�����داث  ع��ان��ى م��وظ��ف ح��ك��وم��ي جن��ا م��ن 
2001، من الآثار ال�شلبية للهجوم على مدى 19 عاما، 
لكن هذه ال�شنة، قرر حتويل الذكرى الع�شرين اإىل "يوم 

لن ين�شاه".
رئي�س  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت 
ال��ب��ح��ري��ة الأم���ريك���ي���ة ك��ري�����س اأك�����ريز ك����ان ي��ت��واج��د يف 
ا�شطدمت  عندما   ،2001 �شبتمر   11 ي��وم  البنتاغون 
مقتل  عن  اأ�شفر  مما  باملبنى،  خمتطفة  اأمريكية  طائرة 
64 �شخ�شا و125  جميع من كانوا على متنها وعددهم 
ال���دف���اع. وك���ان رئي�س  اآخ���ري���ن ك��ان��وا داخ���ل م��ق��ر وزارة 
البحرية الأمريكية من بني الكثريين الذين جنوا من 
احلادث. وبعد كل عام، حتل الذكرى ال�شنوية لالأحداث 
املوؤملة، فيجد اأكريز نف�شه "مكتئبا" وغري قادر على طي 
ال�شفحة، لكن ذكرى هذه ال�شنة �شتكون خمتلفة متاما. 
الذكرى  يجعل  اأن  ق��رر  كري�س  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
"يوما �شعيدا" بالن�شبة له، حيث �شيتزوج من  الع�شرين 
 39( بهغجيل  اأك���ريز  والتقى  هاجيلي.  األي�شا  خطيبته 
عاما( يف اإحدى جمموعات و�شائل التوا�شل الجتماعي 

عام 2019، وُخِطب الثنان يف ال�شيف املا�شي.

اإنقاذ منور من جتار غري قانونيني
اأع���ي���دت ���ش��ت��ة من���ور م���ن ن���وع اأ���ش��ل��وت مّت اإن���ق���اذه���ا من 
�شمال  يف  حممية  يف  الطبيعة  اإىل  قانونيني  غ��ري  جّت��ار 
الإك���وادور، بح�شب ما ك�شف وزي��ر البيئة. وج��اء يف بيان 
منور  من  اإن��اث  �شّت  "اأطلقوا  ال�شبت  الأول  اأم�س  �شادر 
كوتاكات�شي  حممية  يف  باردالي�س(  )ليوباردو�س  اأ�شلوت 
كايابا�س" بالقرب من احلدود مع كولومبيا. واأو�شح اأن 
"كافة احليوانات اأعيدت اإىل موطنها الطبيعي بعد فرتة 
اإعادة تاأهيل امتّدت على �شنة تقريبا". وقال امل�شعفون اإن 
بالنمر  اأي�شا  املعروف  اأ�شلوت  نوع  من  وهي  احليوانات، 
القزم، عوجلت من الديدان واأُخذت عّينات دّم منها لتقييم 
ليت�شّنى  �شغرى  ب�شرائح  زّودت  وه��ي  ال�شحي.  و�شعها 
التعّرف عليها يف امل�شتقبل. واأطلقت هذه القطط الّرية 
العي�س  ميكنها  الب�شر  مع  فيها  احتكاك  ل  منطقة  "يف 
بال�شيدو  ق��ال  م��ا  بح�شب  بحّرية"،  وال��ن��م��ّو  موئلها  يف 
بال�شيو�س مدير مركز الإ�شعاف اخلا�س "جيم�س براون 
تاأهيل.  لإعادة  احليوانات  ري�شكيو �شنرت" حيث خ�شعت 
عقوبة  الّرية  بالأنواع  القانونيني  غري  التجار  ويواجه 

�شجن قد ت�شل اإىل ثالث �شنوات يف الإكوادور.

يحطم الرقم القيا�شي يف مترين املعدة 
متكن �شاب اأ�شرتايل، موؤخرا، من حتطيم الرقم القيا�شي 
لتمرين التمدد للبطن اأو ما يعرف ب�"Plank"، بواقع 9 
�شاعات و30 دقيقة. وك�شر دانييل �شكايل الرقم القيا�شي 
ال�شابق والذي كان م�شجال من قبل جورج هود يف فراير 
2020 يف �شجل "غيني�س"، بواقع 8 �شاعات و15 دقيقة 
"�شي  و15 ثانية. وح�شبما نقل موقع "فوك�س 23" عن 
اإن اإن"، فاإن �شكايل يعاين من "متالزمة الأمل املو�شعي 
الي�شرى،  ذراع��ه  يف  م�شتمرا  اأمل��ا  ت�شبب  والتي  املعقدة"، 
اإ�شارات  وير�شل  الع�شبي،  اجلهاز  يختل  عندما  وحت��دث 
ي�شبب  اأمل، مما  اإ���ش��ارات  اأنها  يف�شرها على  ال��دم��اغ،  اإىل 

ال�شعور بالأمل يف مناطق خمتلفة من اجل�شم.

درا�شة: الأطفال الذين لي�س لديهم اإخوة لي�شوا اأكرث اأنانية
الطفل  متالزمة  حول  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
الوحيد اأن الأطفال الذين يكرون دون اأ�شقاء 
لديهم  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن  اأنانية  اأك��ر  لي�شوا 

اإخوة واأخوات.
وُط��ل��ب م��ن امل��ت��ط��وع��ني اإك��م��ال جم��م��وع��ة من 
امل��ه��ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الإي��ث��ار م��ن م��ن��ظ��ور الطفل 
من  اأ�شقاء،  لديه  طفل  منظور  وم��ن  الوحيد، 
يف  للمعلمني  �شن�شي  ج��ام��ع��ة  م��ن  ف��ري��ق  ق��ب��ل 
�شيان، ال�شني. وقبل بدء الدرا�شة، كان يعتقد 
70 يف املائة اأن الأ�شقاء فقط هم من �شيكونون 
املائة ممن  55 يف  ب�  بالإيثار، مقارنة  موؤمنني 
اعتقدوا نف�س ال�شيء بالن�شبة للطفل الوحيد.
ومع ذلك، بعد الدرا�شة، مل يجد الباحثون اأي 
بني  الإي��ث��اري  ال�شلوك  م�شتويات  يف  اخ��ت��الف 
واأولئك  واأخ��وات  اإخ��وة  الذين لديهم  الأطفال 
الذين لي�س لديهم. وقال الباحثون اإن ال�شور 
النمطية ال�شلبية غالًبا ما ت�شتند اإىل فكرة اأن 

يوؤدي  اأن  ميكن  املت�شخم"  الأب��وي  "الهتمام 
اإىل �شلوك يتمحور حول الذات.

الأ�شر  نحو  املتزايد  الجت��اه  من  الرغم  وعلى 
النمطية  ال�شور  اأن  اإل  ال��واح��د،  الطفل  ذات 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ع���ن الأط���ف���ال ال��وح��ي��دي��ن ل تزال 
البحث  وراء  يقف  ال��ذي  للفريق  وفًقا  قائمة، 
اجل���دي���د. وع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د، ُي��ع��ت��ق��د اأن 
الأطفال الوحيدين هم اأكر نرج�شية واكتئاًبا 

واندفاًعا من الأطفال غري الوحيدين.
وم����ع ذل����ك، مل ت��ظ��ه��ر ال���درا����ش���ة اأي ف����رق يف 
جمموعتي  ب��ني  امل��ل��ح��وظ��ة  الإي���ث���ار  �شلوكيات 
الأطفال، مما يثبت اأن ال�شور النمطية ل اأ�شا�س 
ال�شور  اأن  الباحثون  ويعتقد  ال�شحة،  لها من 
الهتمام  "ت�شخم  ت�شور  م��ن  تنبع  النمطية 
ميكن  اأ�شقاء  وج��ود  ع��دم  جانب  اإىل  الأبوي"، 
والوقت،  الأل��ع��اب  م�شاركة  عند  منهم  التعلم 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.

اآنا كامب حت�سر العر�س االأول لفيلم  Once Upon A Time In Queens  يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

هذا موعد طرح األبوم لنا ديل 
راي اجلديد

اأفادت و�شائل اإعالم عاملية اأن النجمة العاملية  لنا ديل راي  من املقرر ان تطرح األبومها 
22 ت�شرين الأول  يف  اجلمعة  اجلديد الذي يحمل عنوان "Blue Banisters" يوم 

املقبل ، وذلك على يوتيوب واأحد التطبيقات املو�شيقية.
 Text Book ،Wildflower :وكانت طرحت لنا ديل راي ثالثة اأغاين موؤخرا وهي

Wildfire ،Blue Banister
وذلك على اأحد التطبيقات املو�شيقية العاملية.

على �شعيد اآخر كان قد مت تداول موؤخرا خر خطوبة لنا ديل راي على املغني كاليتون 
جون�شون، و اأثار هذا اخلر �شجة كبرية بني اجلمهور.


