
   

الق�صاء اللبناين ي�صدر مذكرة بحث بحق حاكم امل�صرف املركزي
مد�همة م�شتودعات وك�شف �أطنان 

من �لأدوية �ملخزنة يف لبنان
•• بريوت-وكاالت:

يف  خمزنة  الأدوي���ة  من  اأط��ن��ان  اكت�شاف  اللبنانية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
م�شتودعات يف اأكرث من منطقة، بعد مداهمات بداأت منذ م�شاء الإثنني، 

بعد �شكاوى من انقطاع الأدوية من ال�شيدليات.
ونقلت �شحيفة ال�شرق الأو�شط، اأن مقاطع فيديو اأظهرت اآلف الأدوية 

املخزنة يف امل�شتودعات اإىل جانب حليب الأطفال.
الأدوية  من  اأطناناً  ك�شفت  املداهمات  اإن  اللبنانية،  الأنباء  وكالة  وقالت 
ال�����ش��وق و���ش��روري��ة ل�شتى  اأن��ه��ا م��ف��ق��ودة يف  امل�شتودعات رغ��م  امل��خ��زن��ة يف 

الأمرا�ض، وكميات كبرية من امل�شادات احليوية وحليب الأطفال.
وقال نقيب ال�شيادلة اللبنانيني غ�شان الأمني، اإنه حتى لو وزعت الكميات 
امل�شادرة من الأدوية على ال�شيدليات، فاإنها ل حتل الأزمة، لأن اأ�شبابها 

ل تزال موجودة.
هذا وقالت و�شائل اإعالم لبنانية، اأم�ض الأربعاء، اإن الق�شاء اأ�شدر مذكرة 
املركزي، ريا�ض �شالمة، فيما  امل�شرف  �شهر بحق حاكم  بحث وحتر ملدة 
تتفاقم اأزمة البالد القت�شادية، يوما بعد الآخر، و�شط غياب اأي موؤ�شر 

حول انفراج و�شيك.
فقد اأ�شدرت املدعية العامة يف جبل لبنان، القا�شية غادة عون، بالغ بحث 
وحتر ملدة �شهر بحق حاكم م�شرف لبنان املركزي ريا�ض �شالمة، بح�شب 
ما اأفاد مرا�شلنا يف لبنان. وجاء هذا البالغ بعد تغّيب ريا�ض �شالمة عن 

ح�شور عدة جل�شات يف ملف حتويالت مالية اىل اخلارج.
وقالت القا�شية عون يف ت�شريح لو�شائل اعالم لبنانية انها قامت بعملها، 

وطالبت الجهزة المنية بالتحرك يف هذا الطار.
وكانت عون ا�شتدعت قبل اأيام حاكم م�شرف لبنان اإىل التحقيق يف ق�شية 

حتويالت مالية اإىل اخلارج، اإل اأنه مل يح�شر.
حممد بن را�شد وحممد بن زايد يناق�شان اأهم التوجهات احلكومية اجلديدة خالل الفرتة املقبلة   )وام(

ح�شود تنتظر خارج مطار كابول على اأمل املغادرة اإىل اخلارج     )رويرتز(

اأوباما رجل عظيم ح�شب روبرت اأونيل

ن��ق��ل خ��دم��ات �إز�ل����ة �ل�����ش��و�ر 
�لإلكرتوين للم�شافرين و�ملخالطني 
للمعار�ض �لوطني  �أبوظبي  ملركز 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شوار  اإزال��������ة  خ����دم����ات  ن���ق���ل  مت 
الإل�����������ك�����������رتوين ل����ل����م���������ش����اف����ري����ن 
تقييم  م���رك���ز  م����ن  وامل���خ���ال���ط���ني 
ميناء  يف  19" امل��ت��م��ي��ز   - ك��وف��ي��د 
زايد القاعة البنف�شجية اإىل مركز 
امل��ت��م��ي��ز يف   19 ت��ق��ي��ي��م ك��وف��ي��د - 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز 
مدخل G وذل��ك اب��ت��داًء م��ن ام�ض 
متا�شياً  ذلك  ياأتي  اأغ�شط�ض.   25
اأبوظبي للخدمات  مع �شعي �شركة 
ال�شحية )�شحة( امل�شتمر لت�شهيل 

و�شول املراجعني اإىل خدماتها.

�لإم���������ار�ت ت���دي���ن حم��اول��ة 
خمي�ض  ����ش��ت��ه��د�ف  �حل��وث��ي��ني 
م�����ش��ي��ط ب���ط���ائ���رة م��ف��خ��خ��ة

•• اأبوظبي-وام:

اأع��رب��ت دول��ة الإم���ارات عن اإدانتها 
ملحاولت  ال�شديدين  وا�شتنكارها 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل����وث����ي الإره���اب���ي���ة 
ا�شتهداف  اإي������ران،  م���ن  امل��دع��وم��ة 
اأم�ض،  امل��دن��ي��ة  امل��دن��ي��ني والأع���ي���ان 
ب��ط��ري��ق��ة مم��ن��ه��ج��ة وم��ت��ع��م��دة يف 

خمي�ض م�شيط يف ال�شعودية.
)التفا�شيل �ض3(

اأكدا التاأ�صي�س ملرحلة جديدة من النمو الداخلي واخلارجي للدولة وتر�صيخ مكانتها الإقليمية والعاملية 
حممد بن ز�يد ي�شتقبل �أخاه حممد بن ر��شد وي�شتعر�شان 
�لدورة �جلديدة من �مل�شاريع �لإ�شرت�تيجية �لوطنية

تن�صيق رو�صي �صيني حول اأفغان�صتان.. ودعوة اإىل العتدال

دول غربية ت�شابق �لزمن لإنهاء عمليات �لإجالء من كابول
•• عوا�صم-وكاالت:

جت�����ري ع��م��ل��ي��ات الإج��������الء من 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ع��ل��ى ق���دم و���ش��اق، اإذ 
ت�����ش��ع��ى ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول اإىل 
الإ����ش���راع يف اإخ����راج رع��اي��اه��ا، اأو 
الأف��غ��ان ال��ذي��ن ق��دم��وا امل�شاعدة 
ل��ه��م، خ��وف��ا م��ن ت���اأزم ال��و���ش��ع اأو 
هجمات،  وق��وع  خماطر  ت�شاعد 
خا�شة مع حتديد حركة طالبان 
اأغ�شط�ض موعدا لإنهاء   31 يوم 

تلك العمليات.
واأو�شحت وزارة الدفاع الرو�شية، 
الأرب�����ع�����اء، اأن���ه���ا ���ش��ت�����ش��ت��خ��دم 4 
لإجالء  ع�شكرية،  نقل  ط��ائ��رات 
من  م����واط����ن   500 م����ن  اأك������رث 

اأفغان�شتان.
من جانبه، اأعلن وزير اخلارجية 
جون�شون،  ب��وري�����ض  ال��ري��ط��اين، 
اإج������الء ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 
امل����واط����ن����ني ال���ري���ط���ان���ي���ني من 

اأفغان�شتان.
كما قال وزير ال�شوؤون الأوروبية 
من  اإن��ه  ب��ون،  كليمان  الفرن�شي، 
فرن�شا  ت��ن��ه��ي  اأن  ج����دا  امل���رج���ح 
مواطنيها  اإج����������الء  ع���م���ل���ي���ات 
اأفغان�شتان،  م����ن  و����ش���رك���ائ���ه���ا 

اخلمي�ض.

التن�شيق ب�شاأن اأفغان�شتان. ونقلت 
عن  املحلية  التلفزيونية  القناة 
الرئي�ض ال�شيني قوله م�شتعدون 
اأفغان�شتان  ب�شاأن  احل��وار  لتعزيز 
م��ع رو���ش��ي��ا واأع�����ش��اء اآخ���ري���ن يف 

املجتمع الدويل.
واأكد اجلانبان على �شرورة ابتعاد 
جميع  ع��ن  الأف��غ��ان��ي��ة  ال�شلطات 

املنظمات الإرهابية.
دعت  كانت  ال�شني  اأن  اإىل  ي�شار 
اإىل دع��م فر�ض  ال��دويل  املجتمع 
ح������دوث ت�����ط�����ورات اإي���ج���اب���ي���ة يف 
م����ن فر�ض  ب�����دل  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، 

عقوبات على طالبان.
ب���ني، املتحدث  وق����ال وان����غ وي���ن 
ال�شينية،  اخلارجية  وزارة  با�شم 
اأم�ض  دوري  ���ش��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف 
الأول الثالثاء يجب على املجتمع 
تنمية  وي��ع��زز  ي�شجع  اأن  ال���دويل 
اجتاه  يف  اأفغان�شتان  يف  ال��و���ش��ع 
الإعمار  اإع����ادة  اإي��ج��اب��ي، وي��دع��م 
ال�شلمي، وُيح�شن رفاهية ال�شعب، 
وُيعزز قدرته على التنمية ب�شكل 

م�شتقل.
عقوبات  ف���ر����ض  اأن  اع���ت���ر  ك��م��ا 
وال�����ش��غ��ط ع��ن��د ك���ل م��ن��ع��ط��ف ل 
ميكن اأن يحل امل�شكلة، ولن يوؤدي 

اإل لنتائج عك�شية.

وك�����ان ال��رئ��ي�����ض الأم����ريك����ي جو 
ب��اي��دن، ق��د اأك���د، اأن ب��الده ت�شرع 
الإجالء  عمليات  لإنهاء  اخلطى 
م����ن اأف���غ���ان�������ش���ت���ان ب���ح���ل���ول 31 
تركت  اأن��ه��ا  اإىل  لفتا  اأغ�شط�ض، 
امل���ج���ال م��ف��ت��وح��ا ل��ت��م��دي��د ذلك 

املوعد.
هذا ودعت ال�شني حركة طالبان 
اأفغان�شتان،  على  �شيطرت  ال��ت��ي 

�شمناً اإىل انتهاج �شيا�شة معتدلة 
اجلماعات  ع��ن  بعيداً  وم�شتقرة 

الإرهابية.
ات�شال هاتفي،  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ال�شيني  الرئي�ض  ب��ني  الأرب��ع��اء، 
الرو�شي  ونظريه  بينغ  جني  �شي 
ف���الدمي���ري ب���وت���ني، ت���ب���ادل فيه 
يف  الو�شع  ب�شاأن  النظر  وج��ه��ات 

اأفغان�شتان.

ب��ح�����ش��ب م����ا نقلت  ����ش���ي،  وح�����ث 
احلكومية،  ال�����ش��ع��ب  ���ش��ح��ي��ف��ة 
اأفغان�شتان  يف  الأط�����راف  جميع 
�شيا�شي  ع��م��ل  اإط�����ار  ع��ل��ى و���ش��ع 
وانتهاج  اجل��م��ي��ع  ي�شمل  منفتح 
�شيا�شات معتدلة وم�شتقرة وقطع 
اجلماعات  جميع  م��ع  ال��ع��الق��ات 

الإرهابية.
تعزيز  على  الرئي�شان  اتفق  كما 

الرجل الذي قتل بن لدن حزين:

روبرت �أونيل: من �لعار م�شاهدة مثل هذ� �لغرق!
 

�تفاق تاريخي بني �جلي�ض �لليبي وقو�ت م�شر�تة
•• م�رصاتة-وكاالت:

�شكّل اجلي�ض الليبي، قوة اأمنية م�شرتكة مع منطقة 
الرابط بني منطقتي  النهر  لتاأمني طريق  م�شراتة 
بعد  تاريخية جاءت  وال�شدادة، يف خطوة  ال�شويريف 
عدة �شنوات من القطيعة، قد متهد لتوحيد املوؤ�ش�شة 

الأمنية والع�شكرية يف ليبيا.
بالتن�شيق  التفاق مت  اإن هذا  وقال م�شوؤول باجلي�ض 
و�شعت  التي   5+5 امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة  م��ع 
هذا الرنامج من اأجل الق�شاء على حركة التنظيمات 
الإرهابية يف هذه املنطقة املفتوحة واإحكام ال�شيطرة 
الأمنية عليها، موؤكدا اأن هذا التعاون جاء يف الوقت 
املنا�شب بهدف مزيد التن�شيق وتوحيد امل�شار الأمني.
ومت التفاق بني اللواء طارق بن زياد التابع للقيادة 
حممد  يقودها  التي   ،166 وكتيبة  للجي�ض  العامة 

يعرف  ما  ولقوات  ملدينة م�شراتة  والتابعة  احل�شان 
ب���رك���ان ال��غ�����ش��ب، ب��ع��د ات�����ش��الت غ���ري م��ع��ل��ن��ة منذ 
اأ�شابيع، وذلك من اأجل حماية حركة املرور يف طريق 
اإىل  الأ�شا�شية  وامل��واد  الوقود  اإي�شال  و�شمان  النهر 

منطقة اجلنوب.
بني  تقاربا  اأي�شا  �شهد  املا�شي  الأ�شبوع  اأن  اإىل  ي�شار 
ط���ريف ال�����ش��راع يف ال���ب���الد، ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة يف 
تبادل  عملية  يف  �شجينا،  حينه عن اإطالق �شراح 15 

لالأ�شرى.
وك���ان ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ال���ذي مت يف اأكتوبر 
ن�ض على  اأممية،  برعاية  النزاع  اأط��راف  املا�شي بني 
اأن  اإل  البالد،  يف  الأمنية  املوؤ�ش�شات  توحيد  �شرورة 
امل��زي��د من  ب��ذل  ي���زال يتطلب  امل��ل��ف ال�شائك ل  ه��ذا 
بعد  ما  اإىل  يوؤجل  اأن  مراقبون  يرجح  فيما  اجلهد، 

النتخابات املقبلة يف البالد.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأونيل،  روب�����رت  ال��ق��ن��ا���ض  ي��ع��ل��ق 
ال������ذي ق�����ش��ى ع���ل���ى اأ����ش���ام���ة بن 
انتهاء  ع��ل��ى   ،2011 ع���ام  لدن 
الأمريكية  الع�شكرية  العملية 
ال�شابق  اجل��ن��دي  اأفغان�شتان.  يف 
الأمريكية،  �شيل  نيفي  فرقة  يف 
ب���الده وجو  ب��امل��رارة جت��اه  ي�شعر 

بايدن.
و�شعر  ال���ق���ام���ة  ط���وي���ل  روب�������رت 
اأ�شقر، وقبعة على الراأ�ض، ونظرة 
ن����ظ����ارات، يعتر  خم��ف��ي��ة خ��ل��ف 
الرجل  اأونيل جنًما، فهو  روب��رت 
ال����ذي ق��ت��ل اأ���ش��ام��ة ب��ن لدن، 2 

مايو 2011.
يف مقابلة الثالثاء، اأجاب اجلندي 
 ، المريكية  البحرية  يف  ال�شابق 
اإىل  مبا�شرة  -ب��ن��رة  ع��اًم��ا،   45
جورنال  ل��و  اأ�شئلة  -على  م��ا  ح��د 

�لتعاون �لإ�شالمي تدعو لعتماد 
لغة �حلو�ر بني �ملغرب و�جلز�ئر

•• الريا�ض-وكاالت:

دعت الأمانة العامة ملنظمة التعاون 
تغليب  اإىل  الأرب���ع���اء،  الإ���ش��الم��ي، 
امل�شالح العليا ومبداأ ح�شن اجلوار 
امل���غ���رب واجل����زائ����ر، يف م�شعى  ب���ني 
البلدين،  ب���ني  ال�������ش���دع  راأب  اإىل 
وذل�������ك ب���ع���دم���ا اأع���ل���ن���ت اجل����زائ����ر 
مع  الدبلوما�شية  عالقاتها  قطع 
عن  ����ش���ادر  ب��ي��ان  واأورد  ال����رب����اط. 
يجمعهما  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  امل��ن��ظ��م��ة، 
تاريخ وم�شالح م�شرتكة، كما اأنهما 
ع�شوان فاعالن يف منظمة التعاون 
العمل  يف  وم�����وؤث�����ران  الإ����ش���الم���ي 

الإ�شالمي امل�شرتك.
الإ�شالمي،  التعاون  منظمة  ودع��ت 
اإىل اعتماد لغة احل��وار حلل ما قد 
يطراأ من اختالف يف وجهات النظر 
بني املغرب واجلزائر. ومن جانبه، 
اأع��رب الأم��ني العام جلامعة الدول 
العربية اأحمد اأبو الغيط عن اأ�شفه 
اإليه العالقات  اآلت  البالغ حيال ما 

بني اجلزائر واملغرب.

دي دميان�ض بعد ا�شتيالء طالبان 
�شهر قبل  اأق���ل م��ن  ك��اب��ول،  على 
 11 لهجمات  الع�شرين  الذكرى 
لدونالد  ال��داع��م  ه��ذا  �شبتمر. 
���ش��ر���ش��ا جت���اه جو  ت��رام��ب يظهر 

بايدن.
كيف كان �شعورك عندما �شاهدت 
ل���ق���ط���ات الإج����������الء الأم����ري����ك����ي 

لكابول باأفغان�شتان؟
)التفا�شيل �ض13(

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

مواقــيت ال�صالة
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�صباب الإمارات ي�صاركون يف ت�صميم برامج وفعاليات 
جناح ال�صباب يف معر�ص اإك�صبو 2020 دبي

اأخبار الإمارات

وول �صرتيت جورنال: ماذا 
�صيقول بايدن يف 11 �صبتمرب؟

عربي ودويل

اإنفانتينو يطالب اإ�صبانيا واإجنلرتا بال�صماح 
لالعبني بخو�ص ت�صفيات كاأ�ص العامل 

الفجر الريا�صي

زعيم ع�شابة كامور� �لإيطالية و�أقرب 
م�شاعديه يف قب�شة �شرطة دبي

•• دبي -وام:

األقت القيادة العامة ل�شرطة دبي القب�ض على رافاييل امريال الزعيم يف ع�شابة 
باملواد  اجت��ار  جرائم  ارت��ك��اب  يف  ال�شالعة  املُنظمة،  الإج��رام��ي��ة  الإيطالية  ك��ام��ورا 
املخدرة وال�شالح عر احلدود الدولية، والذي ُيعد اأحد اأبرز املطلوبني لل�شلطات 
ال�شرطة  ُمنظمة  م��ن  ح��م��راء  دول��ي��ة  ن�شرة  وال�����ش��ادر بحقه  الإي��ط��ال��ي��ة،  الأم��ن��ي��ة 

اجلنائية الدولية الإنرتبول.
اإليه،  املقربني  اأب��رز  اأح��د  ماوريلو  رافاييل  على  برفقته  دب��ي  ال�شرطة  األقت  كما 
وامل��ط��ل��وب لدى  ك���ام���ورا،  ال��ق��ت��ل والغ��ت��ي��الت يف ع�شابة  ع��ن عمليات  وامل�����ش��وؤول 
الأ�شخا�ض يف موطنه  لأحد  العمد  القتل  بتهمة  الإيطالية  وال�شلطات  النرتبول 
با�شتخدام �شالح ناري غري مرخ�ض، اإىل جانب تهم النتماء اإىل ع�شابة اإجرامية.

ومتكنت �شرطة دبي من الإطاحة بزعيم الع�شابة وك�شفت هويته احلقيقية رغم 
تخفيه وانتحاله ل�شم اأنطونيو روكو اإىل جانب ا�شتخدامه اأ�شاليب متويه خمتلفة 

حلر�شه ال�شديد على عدم ك�شف اأمره.                            )التفا�شيل �ض3(

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأبوظبي..  اأم�ض يف  للقوات امل�شلحة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأخ��اه �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

دبي )رعاه اهلل(.
ن��اق�����ض ���ش��م��وه��م��ا خ���الل ال��ل��ق��اء .. 
اأهم التوجهات احلكومية اجلديدة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ���الل 
الأف���ك���ار وامل�����ش��اري��ع ال��ق��ادم��ة لرفع 
لدولة  الوطني  القت�شاد  تناف�شية 

الإمارات.
اأن ال��دورة اجلديدة  واأك��د �شموهما 
من امل�شاريع الإ�شرتاتيجية الوطنية 
تهدف اإىل التاأ�شي�ض ملرحلة جديدة 
م���ن ال��ن��م��و ال���داخ���ل���ي واخل���ارج���ي 
للدولة، وتر�شيخ مكانتها الإقليمية 

والعاملية يف جميع القطاعات.
)التفا�شيل �ض2(

دعم الالجئني يف حميط اأفغان�صتان:
ن �أ�شو�رها! �ملهاجرون �لأفغان: �لقلعة �لأوروبية حت�شّ

•• الفجر –خرية ال�صيباين

يف ذروة اأزمة الالجئني، يف 31 اأغ�شط�ض 2015، تلفظت اأجنيال مريكل 
بثالث كلمات طبعت تاريخ بلدها �شننجح يف املهمة. مقتنعة باأن اأملانيا ميكنها 
على  مواطنيها  الروت�شتانتي،  الق�ض  ابنة  �شجعت  الندماج،  حتدي  ك�شب 
ا�شتقبال باأذرع مفتوحة 890،000- طالب جلوء، معظمهم من ال�شوريني، 
ا�شتقروا على نهر الراين يف ذلك العام... بعد �شت �شنوات، تغريت النرة يف 
برلني، حيث اأثار انهيار احلكومة الأفغانية خماوف من حدوث اأزمة هجرة 
جديدة. يجب األ نكرر اخلطاأ الذي ارتكبناه يف املا�شي من خالل عدم منح 
موارد كافية ملفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني، وال�شماح لالأ�شخا�ض 
مبغادرة الأردن ولبنان اإىل اأوروبا، �شرحت امل�شت�شارة الأملانية الآن، مطالبة 
بدعم الالجئني يف حميط اأفغان�شتان.                          )التفا�شيل �ض15(

غانت�ض: �إير�ن على بعد �شهرين من �إنتاج �أ�شلحة نووية

���ش��ج��ار ب���ني �أع�����ش��اء 
ب�����رمل�����ان �أرم���ي���ن���ي���ا 

•• مو�صكو- رويرتز:

ن�����ش��ب ���ش��ج��ار اأم�����ض الأرب���ع���اء يف 
تقاذفا  ���ش��ه��د  اأرم���ي���ن���ي���ا  ب����رمل����ان 

بالأ�شياء وا�شتباكا بالأيدي.
وذكرت وكالة تا�ض الرو�شية لالأنباء 
اأن ال�شجار دب بعدما و�شف ع�شو 
م��ن احل����زب احل��اك��م ب��ع�����ض وزراء 

الدفاع ال�شابقني باأنهم خونة.
اأرمينيا  يف  ال�شيا�شي  التوتر  وزاد 
منذ حرب اندلعت يف العام املا�شي 
اأذربيجان  ق���وات  خ��الل��ه��ا  وط����ردت 
اأرا�ض  اأرميني من  اأ�شل  ق��وات من 
يف  الت�شعينيات  منذ  عليها  ت�شيطر 

اإقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.
واأظهر مقطع بثه التلفزيون توافد 
الرملان  مبنى  ع��ل��ى  الأم����ن  رج���ال 
لوقف الفو�شى. ودعا الرملان اإىل 

تعليق اجلل�شة.
واجتمع الرملان احلايل لأول مرة 
اأجريت  انتخابات  بعد  ال�شهر  ه��ذا 
بها حزب رئي�ض  وف��از  ال�شيف  هذا 

الوزراء نيكول با�شينيان.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير الدفاع الإ�شرائيلي بيني غانت�ض اإن طهران 
ع��ل��ى ب��ع��د ���ش��ه��ري��ن م��ن ام��ت��الك ال���ق���درة ع��ل��ى اإنتاج 
اأ�شلحة نووية، داعياً املجتمع الدويل اإىل و�شع خطة 
يف  النووي  التفاق  اإحياء  تت�شمن  ل  جديدة  وقائية 

.2015
وقال غانت�ض يف اجتماع �شم 60 �شفرياً يف تل اأبيب: 
اإيران على بعد �شهرين فقط من احل�شول على املواد 

الالزمة ل�شنع �شالح نووي، واأ�شاف ل نعرف اإذا كان 
النظام الإيراين على ا�شتعداد لتوقيع اتفاق والعودة 
بناء  ال���دويل  املجتمع  وع��ل��ى  امل��ف��او���ش��ات  اإىل ط��اول��ة 
اإي��ران وفق وكالة  خطة بديلة قابلة للتطبيق لوقف 

الأنباء الإيطايل اآكي.
ه��و اخليار  امل��ف�����ش��ل  اإن اخل��ي��ار  اإىل  غ��ان��ت�����ض  واأ����ش���ار 
النووي  ال��رن��ام��ج  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��دداً  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
املنطقة  يف  ت�شلح  ���ش��ب��اق  ي�شبب  اأن  مي��ك��ن  الإي�����راين 

والعامل باأ�شره.

تقرير: �ل�شتخبار�ت �لأمريكية 
كورونا �أ�شل  تتبع  يف  ف�شلت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اإن 
ف�شلت  الأم��ريك��ي��ة  ال�شتخبارات 
كورونا  فريو�ض  منبع  حتديد  يف 
كان  اإذا  م��ا  حت��دي��د  ت�شتطع  ومل 
انتقل فريو�ض كورونا من خمتر 
و�شط ال�شني اأو من احليوان اإىل 

الإن�شان.
اأن  ال���������ش����ح����ي����ف����ة  واأ��������ش�������اف�������ت 
بت�شليم  ق���ام���ت  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
الأم���ريك���ي ج���و بايدن  ال��رئ��ي�����ض 
من  واإن  ����ش���ري���ا  ت���ق���ري���را  ام�������ض 
عنه  ال�شرية  رف��ع  يتم  اأن  املتوقع 
حمتويات  لن�شر  اأي���ام  غ�شون  يف 
وذلك  اجل��م��ه��ور  اإىل  م��ع��ل��وم��ات��ه 
ا�شرتطوا  م�����ش��وؤول��ني  ع���ن  ن��ق��ال 

عدم ذكر اأ�شمائهم.
وبينت وا�شنطن بو�شت اأن التقرير 
ا�شتمر ملدة  ال��ذي ج��اء بعد بحث 
ح�شم  من  يتمكن  مل  يوما   90
كورونا  ف���ريو����ض  ب��اأ���ش��ل  ال���ق���رار 
اخلراء  اآراء  توافق  ع��دم  نتيجة 
جمموعة  حتليل  رغم  املخت�شني 
ال�شتخبارية  امل���ع���ل���وم���ات  م����ن 

والبحث عن اأدلة جديدة.

الأفغان ينتظرون عبور احلدود بني اأفغان�شتان وباك�شتان
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي - وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 334،838 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   983 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 712،411 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�شابتني نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،028 

حالة.

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
1،583 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 695،843 حالة.

ال�صحة تعلن �صفاء 1,583 حالة جديدة من كورونا

�أجرت 334,838 فح�شا ك�شفت عن 983 �إ�شابة
�ل�شحة تعلن تقدمي 66,210 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي- وام:

من  جرعات   66،210 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،859،066 ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 180.57 جرعة لكل 100 �شخ�ض.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

اأكدا التاأ�صي�س ملرحلة جديدة من النمو الداخلي واخلارجي للدولة وتر�صيخ مكانتها الإقليمية والعاملية 

حممد بن ز�يد ي�شتقبل �أخاه حممد بن ر��شد وي�شتعر�شان 
�لدورة �جلديدة من �مل�شاريع �لإ�شرت�تيجية �لوطنية

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأم�ض يف اأبوظبي.. اأخاه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 

حاكم دبي )رعاه اهلل(.
اأهم   .. اللقاء  خ��الل  �شموهما  ناق�ض 
خالل  اجلديدة  احلكومية  التوجهات 
الأفكار  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 
تناف�شية  ل��رف��ع  ال��ق��ادم��ة  وامل�����ش��اري��ع 

القت�شاد الوطني لدولة الإمارات.
اجلديدة  ال�����دورة  اأن  �شموهما  واأك����د 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  امل�شاريع  من 
جديدة  ملرحلة  التاأ�شي�ض  اإىل  ت��ه��دف 
من النمو الداخلي واخلارجي للدولة، 
وتر�شيخ مكانتها الإقليمية والعاملية يف 
جميع القطاعات والعمل على الرتقاء 
دولة  اأر�����ض  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان  بتناف�شية 
املراتب  اأف�����ش��ل  اإىل  الإم����ارات و���ش��ول 

عامليا.

اأن  على  اللقاء  خ��الل  �شموهما  و�شدد 
وتفاوؤل  بفخر  تتطلع  الإم����ارات  دول��ة 
الذي  ال��ن��م��وذج  اأن  و  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
الإن�شان  ي�شع  وال���ذي  ال��دول��ة  تتبناه 
التنموية  اخل���ط���ط  جل��م��ي��ع  حم�����ورا 

ورا�شخا  م�شتمرا  �شيبقى  القت�شادية 
اإىل  م�شريين  املقبلة..  العقود  خ��الل 
اأن حكومة دولة الإمارات حتر�ض على 
اإبقاء جميع العوامل الالزمة ل�شتمرار 
�شمة  باتت  التي  والتفرد  التميز  حالة 

للتجربة الإماراتية النموذجية.
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  اإن  ���ش��م��وه��م��ا  وق����ال 
احل��ك��وم��ي لب����د اأن ت��ب��ق��ى الأ�����ش����رع و 
الأك�����رث م���رون���ة وق�����درة ع��ل��ى التكيف 
تطوير  ع��ر  امل�شتقبل  م��ت��غ��ريات  م��ع 

ا�شتثنائية  تنموية  و�شيا�شات  م�شاريع 
الوطني  ل��الق��ت�����ش��اد  ق���ف���زات  حت��ق��ق 
الوطنية  الأول����وي����ة  ���ش��ي��ب��ق��ى  وال�����ذي 
والعامل  ال��دول��ة  م�شرية  يف  الق�شوى 
الكرمية  احل���ي���اة  ل�����ش��م��ان  الأ���ش��ا���ش��ي 

ل�شعبها والأجيال القادمة.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء.. ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ مكتوم 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
حاكم دبي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني  الأم��ن 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�شة و �شمو  ���ش��وؤون  ال���وزراء وزي��ر 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
اإدارة  اآل نهيان رئي�ض جمل�ض  طحنون 
بن  حممد  معايل  و  اأبوظبي  مطارات 
عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�ض 
الوزراء ومعايل جا�شم حممد بوعتابه 
الزعابي رئي�ض دائرة املالية يف اأبوظبي 

ع�شو املجل�ض التنفيذي.

�لإمار�ت ت�شارك يف �ملنتدى �لع�شكري �لتقني �لدويل يف مو�شكو
•• مو�صكو -وام:

ي�شارك وفد رفيع امل�شتوى من وزارة الدفاع يف املعر�ض و املنتدى الع�شكري 
املقام يف   - الفني  الع�شكري  " - احل��دث  "اجلي�ض2021  ال��دويل  التقني 

العا�شمة الرو�شية مو�شكو مب�شاركة 35 دولة.
م��ب��ارك �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ال��دف��اع برئا�شة  و عقد وف��د وزارة 
مع  اجتماعا  الدفاعية  وال�شناعات  لالإ�شناد  امل�شاعد  الوكيل  اجل��اب��ري 
كبار امل�شوؤولني الع�شكريني الرو�ض .. ومت مناق�شة الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك.
بني  الثنائية  للعالقات  املتميز  للم�شتوى  تقديرهما  عن  اجلانبان  عر  و 
بال�شوؤون  املتعلقة  خا�شة  الحت��ادي��ة  رو���ش��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
الدفاعية ، و اأكدا التزامهما بالعمل �شويا على تعزيز العالقات يف خمتلف 
املجالت املتاحة. و نقل اللواء الركن الدكتور مبارك �شعيد اجلابري حتيات 
القيادة الر�شيدة اإىل قيادة و�شعب جمهورية رو�شيا ال�شديقة . و قد �شارك 
وفد الدولة يف الفتتاح الر�شمي للمعر�ض الذي ي�شتمر حتى 28 اأغ�شط�ض 
اجلاري يف مركز باتريوت للمعار�ض واملوؤمترات يف مو�شكو. و جتول وفد 

الدولة يف املعر�ض و تعرف على اأحدث املعدات الدفاعية املعرو�شة.

�لحتاد �لن�شائي يحتفي ب� 25 عرو�شا من خمتلف �إمار�ت �لدولة
•• اأبوظبي-وام: 

زينة وخزينة"،  "مبادرة  الثانية من  الن�شخة  العام،  الن�شائي  الحتاد  اأطلق 
التي جاءت بعدما حظيت الن�شخة الأوىل من املبادرة برتحيب كبري واإقبال 
ملواكبتها  ال��دول��ة،  اإم����ارات  جميع  م��ن  املختلفة  املجتمع  �شرائح  م��ن  وا���ش��ع 
جهود  مع  ومتا�شيا  الدولة،  لها  ت�شعى  التي  املجتمعية  الوطنية  لالأهداف 
املتمثلة يف جمتمع  الوطنية،  الأولويات  اإح��دى  الر�شيدة يف حتقيق  القيادة 
متالحم، من خالل الت�شجيع على الزواج، وتكوين اأ�شر م�شتقرة و�شعيدة، يف 
اأهمية الأخذ  تاأكيد  ظل الظروف الراهنة ب�شبب فريو�ض "كوفيد 19"، مع 

بالتدابري الحرتازية والوقائية للحفاظ على ال�شالمة وال�شحة العامة.
الأول مبقر الحتاد  اأم�����ض  ال��ذي عقد  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وممثلي  ل��ل��م��ب��ادرة  ال��داع��م��ني  وال�����ش��رك��اء  ال��رع��اة  بح�شور  ال��ع��ام،  الن�شائي 
املوؤ�ش�شات الإعالمية، تزامنا مع الحتفالت ال�شنوية بيوم املراأة الإماراتية، 
اإم��ارات الدولة،  25 عرو�شا من خمتلف  وال��ذي مت الإع��الن فيه عن زواج 
وتوفري جميع متطلباتهن لالحتفال والزواج املي�شر واإمتام مرا�شم الزفاف 
يف املنزل وباأب�شط التكاليف للحد من مظاهر الإ�شراف التي لطاملا ارتبطت 

باملنا�شبة، وذلك ليكن مثال عن اأف�شل املمار�شات امل�شتنرية للزواج .

خالل  لها  كلمة  يف  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  ممثلة  الكعبي،  م��رمي  وق��ال��ت 
املوؤمتر ال�شحفي، اإن الحتاد الن�شائي العام، بتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة 
الأعلى لالأمومة  املجل�ض  رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة الحتاد  بنت مبارك 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات"، عمد على 
اإطالق "مبادرة زينة وخزينة" من اأجل اإر�شاء الأ�ش�ض والقواعد التي غر�شها 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، بالبعد عن املغالة 
يف املهور والإ�شراف يف حفالت الزفاف، وتوعية املجتمع اإىل اأولويات الزواج 
التوفري  بثقافة  ال��زواج  على  املقبلني  وال�شابات  ال�شباب  وتوعية  احل�شارية 

والتقنني وعدم الن�شياق خلف املظاهرة الدخيلة على جمتمعنا.
واأو�شحت اأن الحتاد الن�شائي العام، ي�شعى من خالل مبادرة "زينة وخزينة" 
يف ن�شختيها الأوىل والثانية اإىل توعية املقبلني على الزواج اإىل عدم اإرهاق 
الأمثل  ال�شتغالل  تر�شيخ  ع��ن  ف�شال  ق��درات��ه��م،  تفوق  بتكاليف  اأنف�شهم 
للنفقات التي يتم �شرفها على حفالت الزفاف يف اأمور اأخرى ت�شهم يف تكوين 

اأ�شر م�شتقرة ومتزنة وقادرة على امل�شاركة الفاعلة يف جمتمع متالحم.
اإل تلبية  "مبادرة زينة وخزينة" ما هي  اأن م�شاركة الرعاة يف  اإىل  واأ�شارت 
الهوية  على  واملحافظة  املجتمعي  التالحم  اإىل  احلكيمة  قيادتنا  ل��دع��وة 

الوطنية من خالل تبني مبادرات يف جمال العمل املجتمعي والإن�شاين.

الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  وال��داع��م��ني  وال�شركاء  ال��رع��اة  اإىل  ال�شكر  وق��دم��ت 
لدعمهم الدائم مل�شرية الحتاد الن�شائي العام وم�شاركتهم الفاعلة واملوؤثرة 
الحتاد  ينظمها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  جميع  اإجن���اح  يف 

الن�شائي العام.
وقال ح�شن ال�شام�شي، املدير الإقليمي ملنطقة اأبوظبي يف م�شرف اأبوظبي 
مع  اجلهود  بتوحيد  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  يف  نفتخر   " ال�شالمي: 
الحتاد الن�شائي العام لل�شنة الثانية على التوايل من اأجل تبني ال�شيا�شات 
اأمام  ال�شبل  ك��ل  ت�شخري  يف  وت�شهم  امل���راأة  مكانة  م��ن  تعزز  التي  وال��رام��ج 
الحتاد  قبل  م��ن  بذله  يتم  م��ا  ك��ل  نثمن  كما  امل��ح��اف��ل،  كافة  يف  م�شاركتها 
امل�شتدامة بالدولة  التنمية  امل��راأة يف م�شرية  العام يف �شبيل متكني  الن�شائي 
ال�شتعداد لإطالق  اأمت  على  "نحن   : واأ���ش��اف  احلياة".  ج��ودة  ومب��ا يحقق 
اجلهود  كافة  وتعزيز  دعم  �شاأنها  من  التي  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  وتنفيذ 
اأطلقت  التي  وخزينة/  /زينة  مبادرة  �شمنها  ومن  ال�شياق  هذا  يف  املبذولة 

العام املا�شي مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية لعام 2020.

 والتي من اأهدافها ت�شجيع املقبلني على الزواج وم�شاعدتهم لإمتام مرا�شم 
الوقائية والح��رتازي��ة جلائحة كوفيد  الإج���راءات  املنازل �شمن  ال��زواج يف 

متالحم ومتما�شك قائم على الرتابط  جمتمع  بناء  يف  وامل�شاهمة   19 –
واأمنه  ا���ش��ت��ق��راره  وامل�����ش��ارك��ة يف تثبيت  الإم���ارات���ي  املجتمع  الأ���ش��ري، ودع���م 

الجتماعي ملا فيه خري لالأ�شرة الإماراتية واملجتمع".
اأم  اأن  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ديفي�ض،  بريندن  مايكل  اأك��د  جانبه  من 
�شي للرعاية ال�شحية، اأن املراأة الإماراتية لعبت دورا اأ�شا�شيا يف بناء الدولة 

لت�شبح الأمة العظيمة التي هي عليها اليوم .
الإماراتية  امل���راأة  اإن  م���وزان  �شركة  موؤ�ش�ض  دري،  ب��ن  ه��الل  رفيعة  وق��ال��ت 
وحتقق  احلياة  ومفا�شل  جم��الت  كافة  يف  مميزا  دورا  تقدم  اأن  ا�شتطاعت 
بناء  يف  الأج��ي��ال  م�شاركة  اأج��ل  م��ن  وت�شحياتها  الفاعل  ل��دوره��ا  ح�شورا 

الوطن.
من جهته قال �شيف عبدالرحمن الزعابي، املدير التنفيذي ل�شركة احل�شن 
يقدمها  التي  املميزة  امل��ب��ادرات  امل�شاركة يف مثل هذه  دائما  " نتمنى  للعود، 
م��ب��ادرات��ه وا�شحة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال���ذي  ال�����ش��رح  ه���ذا  ال��ع��ام،  الن�شائي  الحت����اد 

وملمو�شة يف جمتمع دولة الإمارات".
ومنتجع  وال��ع��ط��ور  للعود  احل�شن  �شركة  م��ن  ك��ال  ال��رع��اة  قائمة  و�شملت 
روتانا �شعديات وموزان و�شركة ل فيي�شتا لتنظيم الأفراح ومنتجع جمريا 

ال�شعديات ومنتجع ال�شرياتون �شبا ال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تدين حماولة �حلوثيني ��شتهد�ف خمي�ض م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف املدنيني والأعيان املدنية 
العربية  اململكة  يف  م�شيط  خمي�ض  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  ام�����ض، 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة، ب��ط��ائ��رة ب����دون ط��ي��ار م��ف��خ��خ��ة، اع��رت���ش��ت��ه��ا قوات 

التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
ال�شافر  ا�شتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�ض حتديها 

للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
اأن يتخذ موقفا فورياً وحا�شما لوقف  ال��وزارة املجتمع الدويل على  وحّثت 

هذه الأعمال املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
هذه  ا�شتمرار  اأن  موؤكدة  العامليني،  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة  واإم���دادات 
الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�شعيداً خطرياً، ودلياًل جديداً على �شعي 

هذه امللي�شيات اإىل تقوي�ض الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
وجّددت الوزارة ت�شامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
الإره��اب��ي��ة، وال���وق���وف معها يف ���ش��ف واح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال اأمنها 
وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية 
كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة تهديداً 

ملنظومة الأمن وال�شتقرار فيها.

مليون درهم من زكاة مال دبي �لإ�شالمي لعالج 16 حالة مبركز �لهالل �لأحمر �لطبي يف �ل�شارقة
•• اأبوظبي-وام: 

البنك لعالج  الإ�شالمي مليون دره��م، من زك��اة مال  قدم بنك دبي 
منذ  ال�شارقة  يف  الطبي  الأحمر  الهالل  مبركز  مر�شية  حالة   16
ل��ع��الج احلالت  البنك  ت��رع  اجل����اري، ومت تخ�شي�ض  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
الإن�شانية امل�شجلة لدى الهيئة ح�شب الإجراءات املتبعة، والتي تعاين 
من الأمرا�ض املزمنة مع توفري الأدوية وامل�شتلزمات العالجية لها.

وكان الهالل الأحمر الإماراتي، وبنك دبي الإ�شالمي قد وقعا موؤخرا 
امل�شتحقة  ال�شرائح  املبالغ على  توزيع  للتن�شيق حول  تعاون  اتفاقية 

ح�شب امل�شارف ال�شرعية للزكاة.
ورحب اجلانبان بهذه اخلطوة التي نتجت عن عدد من الجتماعات 

التن�شيقية املتبادلة، وجاء التفاق كخطوة اأ�شا�شية لتاأطري ال�شراكة 
لتعظيم  تهدف  امل�شتقبل  يف  م�شرتكة  م��ب��ادرات  وتنفيذ  املجتمعية 
و�شعى  حاجة،  الأك��رث  للفئات  امل�شاعدات  وتقدمي  املجتمعي،  الأث��ر 
اجلانبني،  بني  العالقات  لتوطيد  املا�شية  الفرتة  خ��الل  الطرفان 
وتعزيز التعاون والتفاهم بينهما من اأجل تقدمي مبادرات جمتمعية 

فاعلة وموؤثرة م�شتقبال.
واأعربت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عن تقديرها ملبادرات بنك 
العطاء  و  البذل  �شاحات  الهيئة يف  تعزز جهود  التي  الإ�شالمي  دبي 
الإن�شاين ، واأكدت اأن البنك ظل على الدوام �شريكا اأ�شا�شيا وم�شاندا 
حياة  حت�شني  اأج��ل  من  الإن�شانية  وم�شاريعها  الهيئة  لرامج  قويا 

ال�شرائح ال�شعيفة و املحتاجني.

زعيم ع�شابة كامور� �لإيطالية و�أقرب م�شاعديه يف قب�شة �شرطة دبي
•• دبي -وام:

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  األقت 
امريال  راف��اي��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
"كامورا"  ع�����ش��اب��ة  يف  ال���زع���ي���م 
املُنظمة،  الإج���رام���ي���ة  الإي��ط��ال��ي��ة 
اجتار  جرائم  ارتكاب  يف  ال�شالعة 
ب����امل����واد امل����خ����درة وال�������ش���الح عر 
اأحد  ُيعد  والذي  الدولية،  احلدود 
الأمنية  لل�شلطات  املطلوبني  اأب��رز 
ن�شرة  بحقه  وال�شادر  الإيطالية، 
دولية حمراء من ُمنظمة ال�شرطة 

اجلنائية الدولية "الإنرتبول".
ك��م��ا األ��ق��ت ال�����ش��رط��ة دب���ي برفقته 
اأح���د  ماوريلو"  "رافاييل  ع��ل��ى 
عن  وامل�شوؤول  اإليه،  املقربني  اأب��رز 
ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ل والغ���ت���ي���الت يف 
ع�����ش��اب��ة ك���ام���ورا، وامل��ط��ل��وب لدى 
الإيطالية  وال�شلطات  الن��رتب��ول 
ب���ت���ه���م���ة ال����ق����ت����ل ال����ع����م����د لأح������د 
با�شتخدام  موطنه  يف  الأ�شخا�ض 
����ش���الح ن�����اري غ���ري م��رخ�����ض، اإىل 
اإىل ع�شابة  الن��ت��م��اء  ت��ه��م  ج��ان��ب 

اإجرامية.
ومتكنت �شرطة دبي من الإطاحة 
هويته  وك�شفت  الع�شابة  ب��زع��ي��م 
وانتحاله  تخفيه  رغ��م  احلقيقية 
"اأنطونيو روكو" اإىل جانب  ل�شم 

جمال  يف  ال���ع���امل  دول  وخم��ت��ل��ف 
خللق  املُنظمة  اجل��رمي��ة  مكافحة 
جمتمعات اآمنة خالية من ال�شموم 

املخدرة والجتار بالأ�شلحة.
القب�ض  ج��ه��ود  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
دولة  نهج  ُت��رتج��م  ال��رج��ل��ني  على 
الإم�������ارات يف ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر مع 
خم��ت��ل��ف الأج����ه����زة ال�����ش��رط��ي��ة يف 
"الإنرتبول"  وم��ن��ظ��م��ة  ال���ع���امل 
ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��ج��رمي��ة املُ��ن��ظ��م��ة يف 
كل مكان من اأجل عامل ينعم فيه 

اجلميع بالأمن والأمان.
اللواء  ���ش��ع��ادة  اأو����ش���ح  ذل����ك،  اإىل 
املن�شوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد 
اإلقاء  اأن  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون 
امريال  راف���ي���ي���ل  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
عمليات  ع���ن  امل�������ش���وؤول  وب��رف��ق��ت��ه 
الإجرامية،  ال��ع�����ش��اب��ة  يف  ال��ق��ت��ل 
ودقيقة  م�شتمرة  متابعة  بعد  جاء 
من  نخبة  ق��ب��ل  م��ن  لتحركاتهما 
العامة  الإدارة  واأف�������راد  ���ش��ب��اط 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
مركز  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وال�������ش���ب���اط 
حتليل البيانات اجلنائية، وبرنامج 
"عيون" الذين عملوا على متابعة 

حتركاتهما بدقة بالغة.
فرق  اأن  املن�شوري  اللواء  واأ�شاف 

اأن  اإىل  فيها  ت��درج  ثم  منذ �شغره 
يف  املعروفني  الزعماء  اأح��د  اأ�شبح 
اإيطاليا بتاريخه الإجرامي، مبينًة 
اأن��ه يعتر م��ن اأخ��ط��ر واأه���م جتار 
ال���دويل،  امل�شتوى  على  امل��خ��درات 
ملديرية  واح������د  رق�����م  وامل����ط����ل����وب 
الإي��ط��ال��ي��ة يف  امل��خ��درات  مكافحة 

منطقة �شتابيا بنابويل.
واأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املري، القائد العام ل�شرطة دبي، اأن 
اإلقاء القب�ض على رافييل امريال 
عمليات  ع���ن  امل�������ش���وؤول  وب��رف��ق��ت��ه 

ا�شتخدامه اأ�شاليب متويه خمتلفة 
ك�شف  ع��دم  على  ال�شديد  حلر�شه 
اأم�������ره، وذل�����ك م���ن خ����الل تنقله 
اليومي يف اأكرث من �شيارة، واختيار 
ُم�شتقل،  ���ش��ك��ن  م��ق��ر  يف  ال��ع��ي�����ض 
بت�شجيل  قيامه  ع��دم  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
عنوان وا�شح له يف الدولة حتى ل 

يتم ال�شتدلل عليه.
زعيم  اأن  دب������ي  ����ش���رط���ة  وب���ي���ن���ت 
ولد  ام��ري��ال،  راف��ي��ي��ل  الع�شابة، 
الإيطالية  نابويل  مدينة  يف  ون�شاأ 
الإجرامية  الع�شابة  اإىل  وانتمى 

القتل، ياأتي يف اإطار جهود �شرطة 
وتوجيهات  ب��دع��م  املتوا�شلة  دب��ي 
�شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  من 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض 
العمل  الداخلية، يف  ال��وزراء وزي��ر 
على مكافحة كافة اأ�شكال اجلرمية 
القب�ض  واإل��ق��اء  املُنظمة،  الدولية 
على مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات 
اإىل  بحقهم،  ال��الزم��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل�شتمر على تطوير  العمل  جانب 
والرا�شخة بني  العميقة  العالقات 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

الذكية وخرتها يف  تقنياتها  عر 
الع�شابة  زعيم  اأن  اجلنائي  العمل 
روكو"  "اأنطونيو  ا����ش���م  ي��ن��ت��ح��ل 
ك�شف  ع��دم  على  ال�شديد  حلر�شه 
اأن����ه ي�شتخدم  ل��ه��م  وت��ب��ني  اأم�����ره، 
اليومي  تنقله  يف  �شيارة  من  اأك��رث 
العي�ض  واخ��ت��ار  حتركاته،  لإخ��ف��اء 
ملراقبة  ُم�����ش��ت��ق��ل  ���ش��ك��ن  م��ق��ر  يف 
عدم  جانب  اإىل  منه،  يقرتب  م��ن 
قيامه بت�شجيل عنوان وا�شح له يف 
اجلالف  العميد  ولفت  الدولة". 
اإىل اأن فرق العمل و�شعت رافاييل 
�شخ�شيته  ك�����ش��ف  ب��ع��د  ام���ري���ال 
الل�شيقة،  الرقابة  حتت  احلقيقة 
وتابعت كافة حتركاته، وحماولته 
ُم�شللة  والتنقل بطريقة  للتخفي 
مل����دة اأ����ش���ب���وع ك���ام���ل وع���ل���ى م���دار 
التخ�ش�شية  فرقها  ع��ر  ال�شاعة 
تقنيات  اأح�������دث  ت�����ش��خ��ري  وع�����ر 
اإىل  و���ش��وًل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 

اأحدث  ت�شخري  على  عملت  العمل 
ال�شطناعي  ال�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
والتكنولوجيا الذكية التي �شاهمت 
زعيم  هوية  حتديد  يف  البداية  يف 
و�شوًل  اإق��ام��ت��ه،  وم��ك��ان  الع�شابة 
ل�����ش��ب��ط��ه ثم  ال�����ش��ف��ر  ���ش��اع��ة  اإىل 
جهود  على  مثيناً  ُمرافقه،  �شبط 
�شاهمت يف  التي  العمل  فرق  كافة 
و�شرعة  ب��ح��رف��ي��ة  بهما  الإط���اح���ة 

عالية.
وق������ال ال��ع��م��ي��د ج���م���ال اجل�����الف، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
اجلهود  اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وامل��ب��اح��ث 
فرق  لكافة  واجلبارة  ال�شتثنائية 
ك�����ش��ف هوية  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ع��م��ل 
زعيم الع�شابة "رافاييل امريال" 
يف  ال��ذك��ي  اأ�شلوبه  رغ��م  احلقيقية 
الأنظار  ع���ن  وال����ت����واري  ال��ت��خ��ف��ي 

وانتحال �شخ�شية وا�شم جديد.
ال��ع��م��ل ك�شفت  " ف���رق  واأ�����ش����اف: 

حت���دي���د ����ش���اع���ة ال�����ش��ف��ر لإل���ق���اء 
القب�ض عليه.

داهمت  املداهمة  ف��رق  اأن  واأ���ش��اف 
م���ق���ر ����ش���ك���ن راف����ي����ي����ل ام����ري����ال 
بحرفية عالية، وفاجاأته باكت�شاف 
اأم������ره، وه��وي��ت��ه احل��ق��ي��ق��ي��ة التي 
العامل وتنقل بها بني  اأخفاها عن 
اأنها  اإىل  م�شرية  دول���ة،  م��ن  اأك���رث 
الع�شابة  زعيم  م�شكن  يف  �شبطت 
ومقتنيات  و���ش��اع��ات  مالية  مبالغ 
ثمينة من بينها لوحات فنية كان 

يحر�ض على جمعها.
�شرطة  اأن  اجل��الف  العميد  واأك���د 
دبي اأحالت ملف رافاييل امريال 
القتل  عمليات  م�����ش��وؤول  وبرفقته 
اإىل  الإج�����رام�����ي�����ة،  ال���ع�������ش���اب���ة  يف 
الإجراءات  لتخاذ  العامة  النيابة 
بت�شليمها  ال��ق��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
يف  املُتبعة  الدولية  للقوانني  طبقاً 

هذا ال�شاأن.

قياد�ت ن�شائية: �ملر�أة �لإمار�تية تعي�ض �أزهى ع�شورها 
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت قيادات ن�شائية اأن املراأة الإماراتية تعي�ض اأزهى ع�شورها متكيناً وريادة 
يف  اأ�شا�شياً  �شريكاً  امل��راأة  من  جعلت  التي  الر�شيدة  القيادة  برعاية  واإب��داع��اً 

نه�شة املجتمع وم�شريته التنموية يف جميع املجالت .
كما اأكدت اأن املراأة الإماراتية كانت ول تزال و�شتظل عند ح�شن ظن الوطن 
م�شوؤوليات  اإليها من  ما عهد  كل  بكفاءتها وجدارتها يف  الر�شيدة  والقيادة 
الحت���اد قبل  ان��ط��الق م�شرية  اأك��م��ل وج��ه منذ  بها على  نه�شت  وواج��ب��ات 
الإم��ارات��ي��ة خ��الل اخلم�شني  امل���راأة  املتجددة يف  الثقة  وه��ي  ع��ام��اً،  خم�شني 
املقبلة التي �شتكون فيها حموراً اأ�شياًل لنه�شة الوطن وريادته . جاء ذلك 
خالل اجلل�شة احلوارية التي نظمتها الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية 
بعنوان " املراأة طموح واإ�شراقة للخم�شني املقبلة " ، بح�شور اأمل العفيفي 
ال�شويدي  �شعاد حممد  واأدارت���ه���ا  ال��رتب��وي��ة،  ال��ع��ام جل��ائ��زة خليفة  الأم���ني 
ال�شيخة عزة بنت  التنفيذية للجائزة، وحتدثت فيها كل من  اللجنة  ع�شو 
اخلريية،  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  النعيمي  عبداهلل 
والفائزة بجائزة خليفة الرتبوية يف جمال ال�شخ�شية الرتبوية العتبارية 
الوكيل  القا�شمي  خلود  وال�شيخة   ،2019/2018 ع�شرة  الثانية  بالدورة 
امل�شاعد لقطاع الرقابة بوزارة الرتبية والتعليم، و�شم�شة �شالح الأمني العام 
ملجل�ض الإم��ارات للتوازن بني اجلن�شني، وح�شة عبدالرحمن تهلك الوكيل 
امل�شاعد لقطاع التنمية الجتماعية بوزارة تنمية املجتمع، والدكتورة �شرينة 
املزروعي مدير اإدارة تعزيز وبرامج ال�شحة العامة مبركز اأبوظبي لل�شحة 
بالهيئة  التحتية  والبنية  البيئي  املختر  مدير  العبدويل  واأمينة  العامة، 
اإدارة  مدير  نائب  املح�شن  عبد  يو�شف  وعنود  النووية،  للرقابة  الحت��ادي��ة 
الإعالم والتعاون اخلارجي بالحتاد الن�شائي العام، والرائد مها حممد اآل 

علي رئي�ض ق�شم العمليات والتدريب بوزارة الدفاع.
امل���راأة  ور���ش��ال��ة  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  العفيفي  اأم���ل  اأك����دت  اجلل�شة  ب��داي��ة  ويف 
الوطن منذ انطالق م�شرية الحت��اد م�شيدة مبا  بناء نه�شة  الإماراتية يف 
توليه قيادتنا الر�شيدة من رعاية ومتكني للمراأة يف جميع املجالت، معربة 
عن فخر املراأة الإماراتية باجلهود الرائدة والدور التاريخي ل�شمو ال�شيخة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�شة  العام  الن�شائي  الإحت���اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة، الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية " اأم الإمارات 
" ، يف دعم م�شرية املراأة واإعالء مكانتها. ومن جانبها قالت �شعاد ال�شويدي 
اإن املراأة الإماراتية حققت مكانة متميزة وباتت منوذجاً يحتذى به حملياً 
يف  امل��راأة  بدور  اآمنت  التي  الر�شيدة  قيادتنا  برعاية  وذلك  ودولياً،  واقليمياً 
جمالت  جميع  يف  والبتكار  الإب���داع  على  حمفزة  بيئة  لها  وهياأت  املجتمع 
التنمية الوطنية . وقالت ال�شيخة عزة النعيمي اإن رعاية قيادتنا الر�شيدة 
اإىل مكانة مرموقة  الإماراتية  باملراأة  دفع  اأ�شياًل  امل��راأة متثل نهجاً  مل�شرية 

على خمتلف ال�شعد املحلية والإقليمية والدولية وجعلها تت�شدر موؤ�شرات 
املراأة  بيوم  واليوم ونحن نحتفي  وري��ادة ومتيزاً،  اإبداعاً  الدولية  التناف�شية 
الإماراتية حتت �شعار " املراأة طموح واإ�شراقة للخم�شني املقبلة " فاإننا جندد 
العرفان والمتنان ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على دورها التاريخي 
وال��ري��ادة يف خمتلف ميادين  التميز  نحو  ودع��م م�شريتها  امل���راأة  يف متكني 
العمل والإنتاج يف وطننا الغايل . واأ�شافت : اإن احلديث عن املراأة الإماراتية 
اأر�شى  ال��ت��ي  احل�����ش��اري��ة  النه�شة  ع��ن  اأب����داً  ينف�شل  ل  املجتمع  يف  ودوره����ا 
دعائهما املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " ، ففي 
الوقت الذي كانت فيه املراأة تعاين التهمي�ض والن�شيان يف جمتمعات كثرية 
اإمياناً  يوؤمن   ،" " طيب اهلل ثراه  املوؤ�ش�ض  القائد  املا�شي كان  القرن  خالل 
مطلقاً بدور املراأة ك�شريك اأ�شا�شي يف نه�شة املجتمع وبناء الدولة احلديثة، 
اأمامها  والعمل  التعليم  اأب��واب  باملراأة وفتح  النهو�ض  روؤي��ة  ومن هنا ج��اءت 
الحتاد  دول��ة  مع  انطلقت  التي  والزده���ار  البناء  م�شرية  يف  �شريكاً  لتكون 
وتنمو وتزدهر كل يوم يف حياتنا. وقالت ال�شيخة عزة النعيمي : لقد جنحت 
املراأة الإماراتية يف اأن ت�شطر م�شرية متميزة منذ انطالق العمل الن�شائي يف 
الدولة يف الثامن من فراير لعام 1973 حيث تاأ�ش�شت جمعية نه�شة املراأة 
الظبيانية لتكون اأول جتمع ن�شائي يف دولة الإمارات وتواىل بعد ذلك اإن�شاء 
اجلمعيات يف خمتلف اإمارات الدولة اإىل اأن بادرت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك " اأم الإمارات " بتاأ�شي�ض الحتاد الن�شائي العام �شنة 1975، و�شم 
اجلمعيات الن�شائية يف ام��ارات الدولة كافة حتت مظلته ومنذ ذلك احلني 
توالت م�شرية الريادة والإبداع للمراأة الإماراتية يف جميع جمالت التعليم، 

والعمل، وتقلد املنا�شب القيادية يف الدولة . الكفاءات الن�شائية.
الإماراتية  امل��راأة  واقع  اإىل  النظر  اأنه عند  القا�شمي  ال�شيخة خلود  واأ�شارت 
اليوم يف املجال التعليمي، فاإننا جند اأنها قد اأظهرت تفوقاً وا�شحاً باهتمامها 
مما  ذل��ك  على  اأدل  ولي�ض  العايل،  التعليم  مبوؤ�ش�شات  واللتحاق  بالتعليم 
اأعداد اخلريجات، وات�شاع ن�شب التحاق  ن�شهده اليوم من تزايٍد م�شتمٍر يف 
الكفاءات الن�شائية املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم، اإ�شافًة اإىل عملهن يف 
جمالت التعليم والإدارة يف كافة مدار�ض وجامعات الدولة، والذي اأدى اإىل 
ظهور قيادات ن�شائية مت�شلحة بالعلم واملعرفة، والالتي جنحن خالل فرتة 
وجيزة من ترك ب�شمٍة وا�شحٍة يف جمالت العمل املختلفة وامل�شاركة بفعالية 

يف جتويد العمل والرتقاء به اإىل م�شتويات متميزة.
حتيات  للح�شور  عبداملح�شن  يو�شف  عنود  ونقلت  العام.  الن�شائي  الحت��اد 
ال��ع��ام يف هذه  الن�شائي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  ال�����ش��وي��دي،  ن���ورة خليفة 
الإماراتية  امل��راأة  فيه  تعي�ض  ال��ذي  الوقت  انه يف  وتاأكيدها  الغالية  املنا�شبة 
ا�شتثنائياً مبنا�شبة احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة بيومها يف  �شهراً 
28 اأغ�شط�ض، ي�شتعد الحتاد الن�شائي العام بتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك لإحداث نقلة تنموية مب�شرية املراأة الإماراتية، مليئة بالإجنازات 

الريادية، منطلقًة من "عام اخلم�شني"، �شمن روؤية ا�شت�شرافية تقوم على 
التفكري الت�شاركي والعمل بروح الفريق، وذلك بعد اأن قاد ملف دعم ومتكني 
اإيجاباً  انعك�شت  التي  املجالت،  امل��راأة لتحقيق جناحات م�شهودة يف خمتلف 
على موؤ�شرات التناف�شية العاملية، لتتمكن دولة الإمارات من اإحراز مراتب 

ال�شدارة يف العديد من التقارير الدولية ذات ال�شلة".

التوازن بني اجلن�صني.
وقالت �شم�شة �شالح اإن دولة الإمارات حققت اإجنازات رائدة يف جمال التوازن 
بني اجلن�شني نتيجة للدعم الالحمدود الذي تقدمه قيادتنا الر�شيدة و�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لهذا امللف احليوي، وثمرة للم�شاريع واملبادرات 
�شمو  ح��رم  برئا�شة  اجلن�شني  ب��ني  للتوازن  الإم����ارات  جمل�ض  اأطلقها  التي 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  ال�شيخ من�شور بن زايد 
الرئا�شة، �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، وجهود التعاون 

والتن�شيق بني كافة موؤ�ش�شات الدولة.
وتوجهات  روؤي��ة  حتقيق  يف  �شت�شهم  والإجن����ازات  اجلهود  ه��ذه  اأن  واأ�شافت 
قيادتنا الر�شيدة باأن تكون الإمارات من اأوائل دول العامل يف هذا املجال واأن 
تقدم للعامل منوذجاً يحتذى به ومرجعاً لت�شريعات التوازن يف املنطقة، وهو 
ما يعمل عليه جمل�ض الإم��ارات للتوازن بني اجلن�شني �شمن روؤية �شاملة، 
اأهم  يف  املنطقة  دول  الإم���ارات  بت�شدر  تكللت  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريًة 
املوؤ�شرات والتقارير العاملية ذات ال�شلة، وجميئها يف مراكز متقدمة عاملياً، 

حمققة قفزات نوعية خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية.

متكني املراأة .
وقالت ح�شة تهلك اإن قيادة الدولة اأعطت املراأة الإماراتية ما يفوق العطاء، 
معربة عن تقديرها ل� " اأم الإمارات" لدعم م�شرية املراأة، حيث ت�شغل املراأة 
اليوم ن�شف اأع�شاء املجل�ض الوطني الحتادي كما نوهت بقرار اإر�شال ثاين 
اأق��رب اإىل حتقيق اأول رائ��دة ف�شاء  اإم��ارات��ي، لت�شبح الإم���ارات  رائ��د ف�شاء 
ت�شغلها  التي  الوظائف  %66 من  اإىل  �شعادتها  واأ�شارت  وعربية،  اإماراتية 
املهنية والتخ�ش�شية.  الوظائف  امل��راأة يف احلكومة الحتادية، و%34 من 
امل��راأة من  اأن ن�شيب  و%70 من خريجي جامعاتنا من بنات الوطن، كما 

وظائف ال�شلك الدبلوما�شي 30%.
�شد  يف  اإقليمياً  الأوىل  املرتبة  اإىل  التقدم  من  الإم���ارات  دول��ة  متّكنت  وق��د 
الفجوة بني اجلن�شني مبعدل %65، وخالل العام اجلاري 2021، ُتّوجت 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دول  تقدمت على  اإذ  عاملية  ب�شهادة  الإم��ارات  دول��ة 
الأعمال  واأن�شطة  "املراأة  ال���دويل  البنك  تقرير  يف  الأول  باملركز  اأفريقيا 
يف  العربي  العامل  دول  الإم���ارات  ت�شّدرت  وم��وؤخ��راً   ،"2021  - والقانون 
العليا ح�شب منظمة جمل�ض  امل��راأة يف مراكز �شنع القرار واملنا�شب  متثيل 

العالقات اخلارجية بالوليات املتحدة الأمريكية /CFR/، التي ك�شفت عن 
تفّوق دولة الإمارات يف متثيل الن�شاء يف املنا�شب الوزارية، ومتثيل الن�شاء يف 

املنا�شب الت�شريعية العليا، ومتثيلهن من حيث درجة التكافوؤ ال�شيا�شي.
املراأة والقطاع ال�شحي ومن جانبها قالت الدكتورة �شرينة املزروعي اإن املراأة 
اأ�شيل يف م�شرية التنمية امل�شتدامة والنه�شة التي ت�شهدها الدولة  �شريك 
يف �شتى القطاعات واملجالت، واأن الحتفال باليوم العاملي للمراأة هو منا�شبة 
مهمة ل�شتذكار الإجنازات التي حتققت بف�شل اإميان القيادة الر�شيدة بدور 
لهذا  احتفالنا  �شعار  القرار،  �شنع  مراكز  يف  متكينها  على  واحلر�ض  امل��راأة 
اليوم لعام 2021 هو " امل��راأة طموح واإ�شراقة للخم�شني " امل��راأة والطاقة 
النووية. وقدمت اأمينة العبدويل نبذة حول عمل الهيئة الحتادية للرقابة 
النووية على تعزيز جهودها لتحقيق التوازن بني اجلن�شني من اأجل القيام 
الإمارات،  دولة  والإ�شعاعي يف  النووي  القطاعني  على  الرقابة  يف  مبهامها 
ودعم الهيئة جهود حكومة دولة الإمارات الرامية اإىل متكني املراأة يف مكان 
العمل، ويف ظل توجه الدولة اإىل اأن تكون �شمن اأف�شل 25 دولة يف التوازن 
فيما  ع��دة  اإجن���ازات  الهيئة  2021، كما حققت  ع��ام  بني اجلن�شني بحلول 
يتعلق بتمكني املراأة، حيث تبنت ا�شرتاتيجية التوازن بني اجلن�شني متا�شياً 
املنا�شب  امل�����ش��اواة يف  وتعزيز  الإم����ارات  روؤي���ة  اأول��وي��ات احلكومة لدعم  م��ع 
خالل  من  اجلن�شني  بني  الفجوة  تقلي�ض  يف  الهيئة  وا�شتثمرت  القيادية، 
اأكرث من  امل��راأة، ويعمل لدى الهيئة حالياً  توفري بيئة عمل داعمة لتمكني 
%43 من  %42، كما ت�شكل ما ن�شبته  245 موظفاً وت�شكل املراأة ن�شبة 
املراأة منا�شب قيادية، وت�شل ن�شبة التوطني بالهيئة اإىل %72، وعلى مدار 
تاريخ الهيئة لعبت املراأة دوراً كبرياً يف الرقابة النووية وال�شعاعية من حيث 
بناء البنية التحتية للوقاية الإ�شعاعية وو�شع الإطار الرقابي ملهام الهيئة 
ف�شاًل عن وجود خبريات اإماراتيات يف الطاقة النووية يعملن كمتف�شات يف 
والوقاية  النووي  النت�شار  النووية وحظر  وال�شالمة  النووي  الأمن  جمال 

الإ�شعاعية وغريها.

متيز يف املجال الع�صكري.
امل��راأة الع�شكرية  اإن النجاح الذي حققته  اآل علي  وقالت الرائد مها حممد 
الإماراتية يف العقود التي م�شت، كان نتاج روؤية حكيمٍة من املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه، حيث ر�شم للمراأة بحكمته طريقاً م�شرقاً 
للنجاح، �شاركته يف م�شريته �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، 
للثقة فتحملت  اأن��ه��ا حم��ل ً  الع�شكرية  امل����راأة  اأك���دت  ال��ت��اري��خ  م��دى  وع��ل��ى 
امل�شوؤولية بكل اقتدار حتى تبواأت خمتلف املنا�شب وعملت يف جميع امليادين 
بجانب اأخيها الرجل حتى اأ�شبحت �شريكاً ا�شرتاتيجياً لدفع عجلة التقدم 
والتطور، واملراأة الع�شكرية اليوم تتطلع للخم�شني املقبلة بكل ثقة وحما�ض 

لتحقيق املزيد من الإجنازات والدفاع عن مكت�شبات وطنها الغايل.

�أيقونات كنعانية وفرعونية و�إيطالية تلتقي حتت �شقف �إك�شبو دبي 2020 
•• اأبوظبي-وام:

 2020 "اإك�شبو  م��ع��ر���ض  ي��ق��دم 
ا�شتثنائية  ف��ر���ش��ة  ل�����زواره  دبي" 
الأيقونات  اأب����رز  م��ن   3 مل�����ش��اه��دة 
الأث��������ري��������ة وال����ف����ن����ي����ة ال����ع����ائ����دة 
للح�شارات الكنعانية و الفرعونية 
بقطعتها  ���ش��واء  النه�شة  وع�����ش��ر 
الأ�شل  طبق  بن�شخة  اأو  الأ�شلية 

عنها.
الأثرية والفنية  الأيقونات  وت�شم 
اأبجدية  ع��ن  الأ���ش��ل  طبق  ن�شخة 
عرفها  اأب���ج���دي���ة  اأول  اأوغ�����اري�����ت 
اكت�شف  فرعونيا  وتابوتا  الن�شان، 
م�����وؤخ�����را يف م��ن��ط��ق��ة ����ش���ق���ارة يف 

حمافظة اجليزة مب�شر، اإىل جانب 
من  مبهرة  الأب��ع��اد  ثالثية  ن�شخة 

منحوتة "ديفيد" ملايكل اأجنلو.
ال�شوري  اجل��ن��اح  زوار  و�شيتمكن 
ن�شخة طبق  روؤي��ة  املعر�ض من  يف 
الأ����ش���ل ع���ن اأب���ج���دي���ة اأوغ����اري����ت، 
امل��ت��ف��ق ع��ل��ى اأن��ه��ا اأول اأب��ج��دي��ة يف 
التاريخ تعود حلوايل العام 1400 
ق��ب��ل امل���ي���الد، و���ش��ي��ت��ع��رف��ون على 
والأبجدية  الكتابة  تطور  مراحل 
�شورية،  م���ن  م��ت��ع��ددة  م��ن��اط��ق  يف 
ت��اأث��ري ه��ذه الأب��ج��دي��ة يف  وكيفية 
العربية  اللغة  اإىل  و�شوًل  العامل 
ال��ت��ي اأث����رت يف ال��ع��دي��د م��ن لغات 

العامل.

و����ش���ي���ت���ع���رف ال���������زوار ع���ل���ى اأق�����دم 
ت����دوي����ن م��و���ش��ي��ق��ي م��ك��ت�����ش��ف يف 
ال���ع���امل، و���ش��ي�����ش��ارك��ون م��ن خالل 
جتربة تفاعلية بالفيديو وال�شوت 
وغ����ن����اء هذه  ع�����زف  وال�������ش���وء يف 
اأوغاريت  يف  كتبت  التي  املقطوعة 

منذ حوايل 3500 عام.
وتعد اأوغاريت اأهم مدن الكنعانيني 
التي مت ت�شيدها يف منطقة تدعى 
راأ�ض �شمرة �شمال مدينة الالذقية 
على ال�شاحل ال�شوري، وقد تو�شل 
اأهلها اإىل اإبداع اأول اأبجدية عرفها 
بجعل  تتلخ�ض  وال��ت��ي  الإن�����ش��ان، 
لكل �شوت �شاكن اإ�شارة خا�شة فيه 
ويدعى احلرف، وهكذا مت اخت�شار 

 29 اإىل  امل�شمارية  املقاطع  مئات 
حرفاً ميكن اأن ُي�شجل بها كل نتاج 

العقل الب�شري.
زوار  �شيكون  امل�شري،  اجلناح  ويف 
امل��ع��ر���ض ع��ل��ى م���وع���د م���ع قطعة 
تابوت  عن  عبارة  هي  ن��ادرة  اأثرية 
موؤخراً  اكت�شافه  ج��رى  ف��رع��وين 
حمافظة  يف  �����ش����ق����ارة  مب���ن���ط���ق���ة 

اجليزة.
ويج�شد اجلناح امل�شري الذي يقع 
به  تتميز  م��ا  ال��ف��ر���ض،  يف منطقة 
م�����ش��ر م���ن ع��م��ق ت��اري��خ��ي وث����راء 
ح�����ش��اري واإن�����ش��اين، وي��ب��دو مبنى 
�شاخماً  اجلناح من اخلارج �شرحاً 
القدمية  ال��ف��رع��ون��ي��ة  ب��احل�����ش��ارة 

هريوغليفية،  ك��ت��اب��ات  خ��الل  م��ن 
و�شورة جم�شمة لتوت عنخ اآمون، 
الرئي�شي  امل����دخ����ل  ي�����ش��ك��ل  ف��ي��م��ا 
للجناح املكون من 3 طوابق بوابة 
ت�شميم  حتاكي  الأ���ش��الع  ثالثية 
الأهرامات. من جانبه ك�شف جناح 
النقاب   2020 اإك�شبو  اإيطاليا يف 
مبهرة  الأب��ع��اد  ثالثية  ن�شخة  عن 
ملايكل  "ديفيد"  م��ن��ح��وت��ة  م����ن 
عن  م�شوقة  ملحة  ليعطي  اأجن��ل��و، 
الغنية  الثقافية  ال��ت��ج��ارب  ط��ي��ف 
ال�شتمتاع  ل��ل��زوار  �شيت�شّنى  التي 

بها يف احلدث الدويل.
وي���ع���د م��اي��ك��ل اجن���ل���و اأح�����د اأب����رز 
تاأثري  لها  ك��ان  التي  ال�شخ�شيات 

والعمارة  ال���ف���ن  جم����ال  يف  ك��ب��ري 
خالل ع�شر النه�شة الذي �شهدته 
ع�شر  اخلام�ض  القرنني  اأوروب���ا يف 
تعتر  ف��ي��م��ا  ع�������ش���ر،  وال�������ش���اد����ض 
منحوتة "ديفيد" اأحد اأهم اأعماله 

1504، وهو  ع���ام  اأجن���زه���ا  ال��ت��ي 
 6 اإىل  ه��ائ��ل ي�شل ط��ول��ه  مت��ث��ال 
غري  منحوتة  ك��ان  تقريباً،  اأم��ت��ار 
وا�شتحوذ  اآخ��ر  نحات  من  منتهية 
منها  ليخلق  اأجن��ل��و  مايكل  عليها 

حتفة فنية عبارة عن متثال لذكر 
عاٍر يقف متكئاً بكامل ج�شده على 
الأخرى  �شاقه  بينما  واح��دة  �شاق 
ل��ك هذه  ت��راه��ا م��ت��م��ددة، فتوحى 

الو�شعية بتحرك و�شيك قادم.

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ارم���ي���ا����ض 
اثيوبيا     ، ج�����ادام�����و  ب����اي����ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ep4370972( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0522701348

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو / حممد �شمري 
اليمن     ، ال�شاطرى  �شالح 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )09939105( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0555685866

فقد�ن جو�ز �شفر
كومار  راجي�ض   / امل��دع��و  فقد 
كاناوجيا جاجدهارى كاناوجيا 
�شفره  ج��واز  الهند اجلن�شية   ،
رقم )L2612085(  يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  ك�شفت 
الطبي  ال��ف��ري��ق  جن��اح  ع��ن  ال�شحية 
للن�شاء  ال���ق���ا����ش���م���ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
تركيب  يف  والأط�������ف�������ال  وال�����������ولدة 
ملري�ض  اإن�����ش��ول��ني  م�����ش��خ��ة  اأح������دث 
بنظام   الأول   ال����ن����وع  م����ن  ����ش���ك���ري 
 ”MinimedTM 780G“
لأول مرة على م�شتوى الإم��ارات، يف 
اإجناز رائد يف عامل التقنيات الطبية 
اخلوارزميات  وبا�شتخدام  احلديثة 
ل��ت��ح�����ش��ني م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ك��ر  لدى 
كبديل  امل�شخة  تعمل  حيث  املر�شى. 
خالل  من  الطبيعي  البنكريا�ض  عن 
جرعات  ب����ني  اأدق  ت�������وازن  اإح��������داث 
ت�شاعد  كما  واجل��ل��وك��وز،  الأن�شولني 
على منع حالت هبوط ن�شبة ال�شكر 

بالدم، مما ي�شهل التعاي�ض مع مر�ض 
ال�شكري ويح�شن جودة حياة املر�شى. 
وذلك يف اإطار جهود املوؤ�ش�شة لتطوير 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ع��الج��ي��ة وت��ع��زي��ز الثقة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  وك���ف���اءة  ب���ج���ودة 
يف دول����ة الإم�������ارات. وت��وف��ر م�شخة 
ال�شبط  ذاتية  القاعدية  الإن�شولني 
مع جرعات الت�شحيح التلقائي بنظام 
 ”MinimedTM 780G
املتقدمة  امل����ي����زات  م���ن  ال���ع���دي���د   “
تعمل  اأنها  حيث  الفريدة،  والفوائد 
بنظام احللقة املغلقة من خالل عمل 
امل�شخة وامل�شت�شعر مًعا لتوفري حتكم 
�شبط  بهدف  اجللوكوز،  م�شتوى  يف 
تلقائيا.  �شخها  ي��ت��م  ال��ت��ي  اجل��رع��ة 
ي���وف���ر الأم������ان من  ال��ن��ظ��ام  اأن  ك��م��ا 
انخفا�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم خا�شة 
العواقب  وبالتايل جتنب  النوم  اأثناء 

الأ�شابيع  ومنذ  املحتملة.  ال�شحية 
اجلديدة  امل�شخة  ل�شتخدام  الأوىل 
ظهرت نتائج اإيجابية ملمو�شة حيث 
النطاق  يف  ال���وق���ت  ن�����ش��ب��ة  حت�����ش��ن��ت 
الطبيعي من %62  بنظام امل�شخة 
ال�شابق اإىل %94 مع نظام امل�شخة 
نوبات  اأي  ح����دوث  ب����دون  اجل���دي���دة، 
الذكاء  بف�شل  وذل��ك  لل�شكر،  هبوط 
التي  ال���ش��ط��ن��اع��ي واخل���وارزم���ي���ات 
موؤقتا  الإن�����ش��ول��ني  ���ش��خ  وق���ف  تتيح 
بدون  اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا  ت�شغيله  واإع����ادة 

تدخل من املري�ض.

خ���دم���ات ���ص��ح��ي��ة وع��الج��ي��ة 
مبتكرة

حممد  يو�شف  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
ال�شركال مدير عام موؤ�ش�شة الإمارات 
هذا  اأهمية  على  ال�شحية  للخدمات 

للن�شاء  القا�شمي  مل�شت�شفى  الإجن���از 
وال����ولدة والأط���ف���ال، يف دع��م مر�ض 
ال�����ش��ك��ري وت���ق���دمي خ���دم���ات �شحية 
وعالجية �شاملة ومبتكرة ومتكينهم 
والتعاي�ض  املر�ض  ال�شيطرة على  من 
لتحقيق  م�شاعفاته،  وخف�ض  معه 
واملجتمع،  امل��ري�����ض  و���ش��ع��ادة  ���ش��ح��ة 
حت�شني  يف  امل�������ش���اع���دة  ج���ان���ب  اإىل 
املوارد ورفع اجلودة لكل من مقدمي 
وتوفري  واملر�شى،  ال�شحية  الرعاية 

اأحدث الأنظمة العالجية العاملية.
املبذولة  اجل��ه��ود  اإىل  �شعادته  ولفت 
ل�شتقطاب اأحدث احللول العالجية 
تقنية  ب���ي���ئ���ة  وت�����وف�����ري  ل���ل���م���ر����ش���ى 
للخدمات  قوية  حتتية  وبنية  طبية 
ا�شرتاتيجية  اإط������ار  يف  ال�����ش��ح��ي��ة، 
�شحي���ة  خدم����ات  لتقدي���م  املوؤ�ش�شة 
م�شتدام���ة، متكامل��ة، متاح�����ة، فعال���ة، 

مبتك���رة وعالية اجلودة تواكب روؤية 
الإم�ارات واملعايي���ر العاملي�����ة، وتعزيزاً 
لريادة الدولة و�شعيها الدائم لتوفري 
للمر�شى.  الطبية  البتكارات  اأحدث 
حر�ض  اإىل  ال�شركال  الدكتور  واأ�شار 
املوؤ�ش�شة على تو�شيع �شبكة ال�شراكات 
للكوادر  امل�شتمر  والتطوير  العاملية 
التدريب  فر�ض  وتوفري  املتخ�ش�شة 
امل���ن���ا����ش���ب���ة، ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن اأح�����دث 
حياة  حت�����ّش��ن  ال��ت��ي  الطبية  احل��ل��ول 
م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري ل��ي�����ش��ب��ح��وا اأكرث 
م���ع حالتهم  ال��ت��ع��اي�����ض  ع��ل��ى  ق�����درة 
وذل��ك من  الأم��ث��ل،  بال�شكل  املر�شية 
للو�شول  امل��م��ار���ش��ات  ت��ط��وي��ر  خ���الل 
اإىل اأعلى معدلت اجلودة وال�شالمة، 
مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ت��وج��ه��ات وخطط 
املوؤ�ش�شة لإر�شاء نظام خدمات �شحية 

م�شتدامة.  

دعم املوؤ�ص�صة للم�صت�صفى
اخلاجة  �شفية  ال��دك��ت��ورة  واأ����ش���ادت 
للن�شاء  القا�شمي  م�شت�شفى  م��دي��ر 
امل�شتمر  بالدعم  والأط��ف��ال  وال���ولدة 
ال�����ذي ت��ق��دم��ه م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
للخدمات ال�شحية من ناحية تزويد 
والتقنيات  املعدات  باأحدث  امل�شت�شفى 
ومهارات  ق�����درات  وت��ع��زي��ز  ال��ط��ب��ي��ة 
والتاأهيل،  بالتدريب  الطبي  ال��ك��ادر 
ال�شحية  اخل����دم����ات  ك����ف����اءة  ل���رف���ع 
العمليات  يف  الب����ت����ك����ار  وحت���ق���ي���ق 
اأهمية  اإىل  ولفتت  النوعية.  الطبية 
اأحدث  ت��رك��ي��ب  يف  امل�شت�شفى  اإجن����از 
مرة  لأول  ملري�ض  اإن�شولني  م�شخة 
ي�شهم  مب��ا  الإم������ارات،  م�شتوى  ع��ل��ى 
بتحقيق ريادة يف دعم مر�ض ال�شكري 
اأف�شل  وف��ق  حياتهم  ج��ودة  وحت�شني 

املمار�شات العاملية. 

و�صيلة مبتكرة اأقرب للبنكريا�س 
الطبيعي

الأمريي  اإل��ه��ام  الدكتورة  واأو�شحت 
ال�شماء  ال��غ��دد  اأم���را����ض  ا���ش��ت�����ش��اري 
وال�شكري لدى الأطفال يف م�شت�شفى 
ونائب  والأط��ف��ال،  للن�شاء  القا�شمي 
ال�شكري،  اأ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض 
 MinimedTM ن����ظ����ام  اأن 
للبنكريا�ض  الأق��رب  يعتر   780G
الطبيعي ويعد اأحدث و�شيلة مبتكرة 
متوا�شل  ب�����ش��ك��ل  الإن�����ش��ول��ني  ل�����ش��خ 
ن  ُيوؤِْمّ مما  اليوم،  مدار  على  ومنظم 
ال����ش���ت���ق���رار يف م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ر يف 
الفر�شة  امل���ري�������ض  وي��ع��ط��ي  ال������دم، 
والتعاي�ض  الطبيعية  حياته  ملمار�شة 
م��ع امل��ر���ض مب��رون��ة و���ش��ه��ول��ة اأكرث 
والتخل�ض من اأمل وخز الإبر املتكرر، 

ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��ظ��ام حماية 
ال�شطناعي   الذكاء  ي�شتخدم  مبتكر 
ل��ل��ح��د م��ن خ��ط��ر ال��ت��ع��ر���ض لهبوط 
ال�����ش��ك��ر والرت����ف����اع����ات احل������ادة على 
ح���د ����ش���واء، وب���ال���ت���ايل ال���وق���اي���ة من 
م�����ش��اع��ف��ات ال�����ش��ك��ري. ون���وه���ت اإىل 
بتعليمات  امل��ر���ش��ى  ال���ت���زام  ����ش���رورة 
حيث  ال��ع��الج،  وب��روت��وك��ول  الطبيب 
كثب  عن  متابعة  اإىل  املر�شى  يحتاج 
تكري�شها  ليتم  وخ���رة  ك��ب��ري  ووق���ت 
مبر�ض  متخ�ش�ض  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن 

ال�شكري.

•• ال�صارقة-الفجر:

وقعت دائرة املالية املركزية بال�شارقة 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
مذكرة  الأرب��ع��اء  اأم�ض  ي��وم  بال�شارقة 
بينهما  التعاون  تعزيز  بهدف  تفاهم 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف جم����ال 
املايل والإلكرتوين، وتطوير اإجراءات 
الدفع الرقمي، متا�شياً مع توجيهات 
احلكومة يف الت�شهيل على املتعاملني 
ال��رق��م��ي للجهات  ال��ت��ح��ول  وت�����ش��ري��ع 

احلكومية بالإمارة.
واأقيمت مرا�شم توقيع املذكرة يف مقر 
دائرة املالية املركزية، بني �شعادة وليد 
ال�شايغ، املدير العام للدائرة، و�شعادة 
املدير  النقبي،  خمي�ض  �شامي  العقيد 
املدين  للدفاع  العامة  ل���الإدارة  ال��ع��ام 

ب��ال�����ش��ارق��ة، ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن كبار 
امل�شوؤولني من اجلانبني.

وتخفي�س  الإج����راءات  ت�صريع 
التكاليف 

ومبوجب املذكرة �شتقوم دائرة املالية 
التقنية  املنظومة  بتطوير  امل��رك��زي��ة 
ل��الإدارة العامة للدفاع املدين،  املالية 
الإج����راءات  ت�شريع  يف  ت�شهم  بحيث 
وت��خ��ف��ي�����ض ال��ت��ك��ال��ي��ف، اإ����ش���اف���ة اإىل 
لإدارة خمالفات  متكامل  نظام  اإن�شاء 
مبا  وال�شالمة،  ال��وق��اي��ة  ا���ش��رتاط��ات 
ي�شمل اإر�شال تنبيهات بتلك املخالفات 
واملرا�شالت  الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  ع��ر 
مزيد  وت��وف��ري  للمتعامل،  ال��ري��دي��ة 

من قنوات الدفع. 
اأعلى معايري العمل املايل احلكومي 

دائرة  اأن  ال�شايغ  وليد  �شعادة  واأك���د 
املالية املركزية تعتمد اأحدث الأنظمة 
اأعلى  تتوافق مع  التي  التقنية  املالية 
احلكومي،  امل������ايل  ال���ع���م���ل  م���ع���اي���ري 
وحتر�ض با�شتمرار على ت�شهيل ربط 
اجلهات  خمتلف  اأنظمة  مع  اأنظمتها 
مزيد  لتوفري  الإم���ارة،  يف  احلكومية 
من اخليارات يف جمال حت�شيل ر�شوم 

املعامالت واخلدمات احلكومية.
ال��دائ��رة تعمل  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
الدفع  اأن���ظ���م���ة  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الرقمي يف اإمارة ال�شارقة، با�شتخدام 
توفر  ب���ح���ي���ث  م����ب����ت����ك����رة،  ت���ق���ن���ي���ات 
وال�شركات،  الأف��راد  من  للمتعاملني، 
جتربة اآمنة و�شهلة ومتاحة على مدار 
التفاهم  مذكرة  اأن  م�شيفاً  ال�شاعة، 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  �شت�شهم  ه���ذه 

املدين  ال��دف��اع  متعاملي  اإىل  املقدمة 
يف ال�شارقة.

اأحدث النظم والربامج 
من ناحيته، قال �شعادة العقيد �شامي 
العامة  الإدارة  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  خ��م��ي�����ض 
للدفاع املدين ت�شعى دائما اإىل تعزيز 
والهيئات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ���ش��راك��ت��ه��ا 
احلكومية، بهدف الرتقاء بخدماتنا 
املقدمة للجمهور الأمر الذي ينعك�ض 
ور�شا  ناحية  م��ن  الأداء  على  ب���دوره 

املتعاملني من جانب اآخر .
بهدف  التفاقية  ه��ذه  توقيع  وت��اأت��ي 
التي  واملالية  القانونية  الأط��ر  و�شع 
اأن��ظ��م��ة ال��دف��ع الرقمي  ت��ع��زز ك��ف��اءة 
وا����ش���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة يف 
اخلدمات،  ك��اف��ة  اإج�������راءات  ت�����ش��ري��ع 

كافة  ح��وك��م��ة  ���ش��م��ان  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الإج��راءات املالية والعمليات الإدارية 
وف�������ق اأح����������دث ال����ن����ظ����م وال�����رام�����ج 

امل�شتحدثة .

تطوير منظومة متكاملة 
اخلا�شة  ال���دف���ع  اأن���ظ���م���ة  وت���رت���ب���ط 
ب��ر���ش��وم ال��رتاخ��ي�����ض وامل��خ��ال��ف��ات يف 
الإدارة العامة للدفاع املدين، مع نظام 
الذي  "حت�شيل"  ال���ذك���ي  الإي�������ش���ال 
املركزية، كما مت  املالية  دائرة  طورته 
ربط هذه الأنظمة مع دائرة التنمية 
القت�شادية لت�شهيل ا�شرتجاع بيانات 
املخالفات  ورب��ط  التجارية  الرخ�ض 
ب�����اإج�����راءات ال���دف���ع ل����دى ال����دائ����رة، 
وج�����اري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى تطوير 
تكاليف  لحت�شاب  متكاملة  منظومة 

الإط��ف��اء ورب��ط��ه��ا م��ع اأن��ظ��م��ة الدفع 
املتاحة.

وتعمل دائرة املالية املركزية بال�شارقة 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ع������دد م����ن الأه��������داف 
اإدارة  يف  تكمن  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 

النقدية،  ال�شيولة  وت��وف��ري  وتنمية 
الأداء،  م���وازن���ة  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر 
متكاملة  م��ال��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
املالية  يف  عاملي  وبناء من��وذج  وفّعالة، 
الذكي،  ال���ت���ح���ول  ومت���ك���ني  ال���ع���ام���ة، 

جنوم،  �شبع  بفئة  خ��دم��ات  وتطبيق 
الرقابة  منظومة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 
الب�شرية  امل����وارد  ال��داخ��ل��ي��ة، ومت��ك��ني 
التمّيز  ث��ق��اف��ة  وت��ط��وي��ر  امل���واط���ن���ة، 

والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�ش�شي.

الأوىل على م�صتوى الإمارات

موؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية تك�شف عن تركيب �أحدث م�شخة �إن�شولني ملري�ض �شكري كبديل عن �لبنكريا�ض

بهدف اإن�صاء نظام متكامل لإدارة ر�صوم الرتاخي�س واخلدمات

»�ملالية �ملركزية بال�شارقة« و »�لدفاع �ملدين« يوقعان مذكرة تفاهم

•• ال�صارقة -الفجر:

براجمها  �شل�شلة  ب��ال�����ش��ارق��ة  الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة  تنفذ 
التدريبية الإلكرتونية ل�شهر �شبتمر القادم والتي ت�شتهدف 
موظفي حكومة ال�شارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة يف 

ال�شارقة واملنطقة الو�شطى واملنطقة ال�شرقية. 
عن  »التدريب  بنظام  تدريبياً  برناجماً   31 الدائرة  وتعقد 

.Microsoft Teams  بعد« با�شتخدام برنامج
وت�شمل الرامج : ا�شتخدام الذكاء العاطفي يف حتقيق الأداء 
املتميز ، و�شناعة النجاح " العادات ال�شبع ل�شتيفن كويف " ، 
واملهارات الأ�شا�شية للموظف املثايل، والقائد امللهم للنجاح، 
 ،  )SHRM(الب�شرية ل��ل��م��وارد  ال�شرتاتيجية  والإدارة 

وتعزيز ال�شلوك الإيجابي يف بيئة العمل، والتجربة اليابانية 
يف الإدارة ال�شرتاتيجية، وتعزيز امل�شار الوظيفي بالتدريب 
امل�شتمر، و�شرح الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية لإمارة 
املتعاملني،  خدمة  طريق  عن  املوؤ�ش�شي  والت�شويق  ال�شارقة، 
واملعايري  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ظ���ل  يف  ال���وق���ت  واإدارة 
واإدارة  املهنية،  املخاطر  واإدارة  وال�شحة  لل�شالمة  الدولية 
احلكومية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وا�شتثمار  الأ���ش��ري��ة،  احل��ي��اة 
م�شتقبل  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  واإدارة  احل���ي���اة،  ج����ودة  حت��ق��ي��ق  يف 
وحتى  التخطيط  من  العامة  العالقات  وحمالت  م�شتدام، 
والتطوير  الإلكرتونية،  املعلومات  و�شرية  واأم��ن  التقييم، 
بال�شلوك،  والتحكم  امل�شاعر  واإدارة  للجودة،  ال�شرتاتيجي 
وامل�شرعات احلكومية يف ت�شميم و�شناعة امل�شتقبل، والدليل 

املواهب  واإدارة  ال�����ش��ارق��ة،  ب��ح��ك��وم��ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني  الإداري 
والكفاءات الب�شرية، ومهارات التعامل مع الإمناط ال�شعبة 
امل�شوق  وم��ه��ارات  ال��ق��ي��ادي،  التميز  واأ���ش��رار  املتعاملني،  م��ن 
وتقييم  والإداري������ني،  ال�شكرتارية  ك��ف��اءات  وتنمية  امل��ب��دع، 
وحتليل الأداء املوؤ�ش�شي، والإتيكيت الوظيفي يف ظل كوفيد 
19، وال�شياغة الحرتافية للوثائق القانونية، وقيا�ض اآراء 
اجلمهور وحتليلها، واإدارة الإجهاد وبناء املرونة وال�شيطرة 

على �شغوط العمل. 
وتنفذ الرامج الإلكرتونية يف اإطار خطط الدائرة لتوفري 
فر�ض تطوير املهارات من خالل التعليم اللكرتوين وذلك 
العمل  ت��ط��ورات  ت��واك��ب  حكومية  ك��ف��اءات  خللق  منها  �شعياً 

وت�شهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة .

مو�رد �ل�شارقة تعلن عن بر�جمها �لتدريبية ملوظفي �حلكومة ل�شهر �شبتمرب 2021م

•• اأبوظبي-وام:

خا�شية  من  لال�شتفادة  ال�شائقني  اأبوظبي  �شرطة  دع��ت 
تطبيقها  عر  موؤخراً  اأطلقتها  التي  العاجلة  الإ�شعارات 
الأحوال  اأث��ن��اء  ال�شائقني  لتنبيه   ، الذكية  الهواتف  على 
املتقلبة مثل الأمطار وال�شباب والأتربة والغبار  اجلوية 
الهدف من  اأن  واأو�شحت  امل���روري.  الزدح���ام  ويف ح��الت 
الإ�شعارات تعزيز �شالمة ال�شائقني ، حيث يتوجب عليهم 
فور تلقيها اللتزام بقيادة املركبة وفقاً لل�شرعة التي يتم 

حتديدها على طرق اإمارة اأبوظبي يف اأوقات تغري الطق�ض 
يتيح لهم فر�ض  اأق�شى، كما  �شاعة كحد   / 80 كم  وهي 
الزدحام  البديلة يف وقت مبكر يف حالت  الطرق  اختيار 
املروري. واأ�شارت اإىل اأن ال�شرعات تتغري مع تغري الأحوال 
 .. املتقلبة  اجلوية ويتوجب خف�شها يف الظروف اجلوية 
ال�شغط  كافية، وجتنب  اأمان  اأهمية ترك م�شافة  موؤكدة 
الفجائي على الفرامل ومتابعة الن�شرة اجلوية واإ�شعارات 
والتقيد  الطق�ض  اأح���وال  على  لالطالع  الذكي  التطبيق 

بالتعليمات الوقائية .

�شرطة �أبوظبي تدعو �ل�شائقني �إىل تفعيل »�لإ�شعار�ت 
�لعاجلة« بهو�تفهم لتعزيز �ل�شالمة على �لطرق

�صمن لقاء �صهد م�صاركة نحو100 �صابة و�صاب

�شباب �لإمار�ت ي�شاركون يف ت�شميم بر�مج وفعاليات جناح �ل�شباب يف معر�ض �إك�شبو 2020 دبي
�شعيد �لنظري: �ل�شباب �شيج�شد روؤية ودعوة �لقيادة �لر�شيدة لتقدمي �إجناز�ت �لإن�شان �لإمار�تي للعامل

•• دبي-وام:

اخلا�شة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �شل�شلة  عقد  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  با�شرت 
معر�ض  يف  ال�شباب  جناح  وفعاليات  ب��رام��ج  ت�شميم  يف  ال�شباب  مب�شاركة 
�شاب و�شابة من   100 نحو  م�شاركة  اللقاء  و�شهد  دبي".   2020 "اإك�شبو 
اإدارة  20 فريق عمل على  الكوادر الإماراتية ممن �شيعملون بالتعاون مع 
وت�شغيل اأكرث من 400 ن�شاط وبرنامج وفعالية �شتعقد يف اجلناح؛ والذي 
رئي�شية  كمن�شة  و�شيعمل  لل�شباب،  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  عنه  ك�شف 
والحتفاء  ال�شباب  ومتكني  ب��اإ���ش��راك  املرتبطة  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  لكافة 
واإجنازاتهم  اإ�شهاماتهم  ال�شوء على  مبواهبهم وعر�ض جتاربهم وت�شليط 

و�شيخدم اأكرث من 300 األف �شخ�ض.
تف�شيلية  خلطة  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  فريق  عر�ض  اللقاء  وتخلل 
كبري  وع��دد  العربي  ال�شباب  مركز  م��ع  بالتعاون  ال�شباب  جناح  لرنامج 
با�شتعرا�ض  �شتقوم  والتي  والدولية،  والإقليمية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من 
النموذج الإماراتي لتمكني ال�شباب واإطالق جمموعة من املبادرات ال�شبابية 
اأمام  الفر�شة  وتتيح  اجلديدة التي تواكب مئوية دولة الإمارات 2071، 

النماذج  اأف�شل  على  للتعرف  العامل  ح��ول  من  واملوؤ�ش�شات  ال�شباب  جميع 
حا�شنة  بيئة  تطوير  اإىل  والرامية  لل�شباب  املقدمة  واخلدمات  والتجارب 
على  الوطن  خدمة  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  على  وحتفيزهم  ال�شباب  لتمكني 

ال�شعيد الوطني واملحلي والإقليمي والدويل.
لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  عام  النظري مدير  �شعيد  �شعادة  اللقاء  وجمع 
بال�شباب  املوؤ�ش�شة  عمل  وفريق  العربي،  ال�شباب  ملركز  التنفيذي  والرئي�ض 
امل�شارك، لت�شميم مبادرات م�شرتكة ت�شهم يف متكني ال�شباب يف اإدارة اجلناح 
وتنظيم فعاليات واأن�شطة وبرامج ت�شرك ال�شباب يف خمتلف مراحل التنفيذ 
والتطوير مبا يعك�ض تطلعات وروؤى وطموحات ال�شباب يف هذه التظاهرة 

العاملية.
ت�شورات  رف��ع  موا�شلة  على  امل�شاركني  مع  والفريق  �شعادته  �شيعمل  كما 
موجزة لتح�شني وتطوير جناح ال�شباب، ومن اأجل تنفيذ الأفكار واملقرتحات 
اأمامهم  املتاحة  الفر�ض  اإك�شبو ومبا ي�شاعف  الزمني ملعر�ض  الإط��ار  وفق 
وكافة رواد املعر�ض من ال�شباب واملوؤ�ش�شات املعنية بال�شتفادة من طاقاتهم 
واإب��داع��ات��ه��م يف خمتلف احل��ق��ول. وق���ال ���ش��ع��ادة ال��ن��ظ��ري : " اأم���ام �شباب 
�شورة  بتقدمي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لرتجمة  ذهبية  فر�شة  الإم����ارات 

الإن�شان الإماراتي واإجنازاته كاأحد اأهم واأغلى موارد الدولة، بفكره وقيمه 
ومعتقداته و�شخ�شيته امل�شتمدة من فكر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان - رحمه اهلل - من خالل نافذة اإك�شبو العاملية وجناح ال�شباب الذي 
خمتلف  م��ن  �شباب  وفكر  وط��اق��ة  روح  لديه  م��ن  لكل  وجهة  اإىل  �شيتحول 
اأرج��اء العامل، �شيكون من�شة جتمع �شباب العامل على و�شع احللول حول 
اأهم الأولويات العاملية، و�شيحتفي بابتكارات ال�شباب وم�شاريعهم الإبداعية 

."
مبا  العمل  برنامج  تطوير  على  ال�شباب  مع  " �شنعمل   : �شعادته  واأ���ش��اف 
املعر�ض  اأي��ام  م��دار  على  والتنظيم  والإدارة  الت�شميم  يف  طاقاتهم  يوظف 
و�شنحتفل يف   ،2022 مار�ض  نهاية  وحتى   2021 اأكتوبر  الأول من  من 
ختامه بع�شرات ق�ش�ض النجاح بعزمية ال�شباب، ولذلك �شيكون هذا اجلناح 
هو احلا�شنة لكل الفعاليات ال�شبابية يف اإك�شبو 2020 دبي، واحليز املتميز 
واملوؤ�ش�شات."  واجل��ه��ات  ال��دول  م�شاركات  جانب  اإىل  دوره���م،  ال�شباب  ملنح 
املوؤ�ش�شة  القائمة يف  املبادرات  ال�شام�شي رئي�ض ق�شم  من ناحيته قال را�شد 
خمتلف  م��ع  ت��وا���ش��ل��ه  تكثيف  ع��ل��ى  يعمل  ال��ف��ري��ق  اإن  لل�شباب  الحت���ادي���ة 
املكاتب  بجانب  ال�شباب  جناح  خدمات  من  لال�شتفادة  واجلهات  املوؤ�ش�شات 

وقدم  املعر�ض.  ميدان  يف  مهماتهم  وت�شهيل  املتطوعني  لعمل  املخ�ش�شة 
ال�شام�شي عر�شا مف�شال للمبادرات التي �شيتم تنظيمها مبا فيها " اأ�شواء 
" ملتقى رواد  الإم��ارات��ي، ومبادرة  الفن  اإي�شال  " والتي ت�شتهدف  �شبابية 
الأعمال ال�شباب اخلليجي" وتنظيم اأكرث من 16 حلقة �شبابية بالتزامن 
مع 15 منا�شبة واحتفال عامليا �شمن اأجندة الأمم املتحدة، واإن�شاء من�شة 
الداعمة  القطاعات  خمتلف  يف  ال�شباب  م�شاهمات  بتوثيق  معنية  بيانات 
لقيم  الوطني  والرنامج  العاملي  احل��دث  لهذا  الإم���ارات  دول��ة  ل�شت�شافة 

ال�شباب الإماراتي.
ل�شباب  العاملي  "امللتقى  ل�شت�شافة  اجل��ن��اح  تنظيم  خطة  ع��ر���ض  مت  كما 
املزارعني  و"�شوق  ال�شابة"،  الإم��ارات��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  و"ملتقى  الإمارات"، 
ال�شابة"،  العربية  الإعالمية  "القيادات  ال�شباب". وبرامج تخ�ش�شية مثل 
اإىل  اإ�شافة  ال�شبابية"،  العربي"، و"من�شة فر�ض  ال�شباب  و"�شوق م�شاريع 
خالل  من  والعامل  املنطقة  م�شتوى  على  امل�شرتك  ال�شبابي  العمل  تفعيل 
"الجتماع العربي للقيادات ال�شابة"، واإ�شراك ال�شباب يف ق�شايا توؤثر ب�شكل 
عميق يف م�شتقبل الأجيال القادمة مثل مواجهة التغرّي املناخي من خالل 

اإطالق "جمل�ض ال�شباب العربي للتغري املناخي" .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ����ش���اد ب��ات��ري��ك م����ودي، �شفري امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف دول���ة الإم�����ارات 
باجلهود امل�شرتكة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة التي �شاهمت 
يف اإجالء 4883 فرداً من كابول اإىل اململكة املتحدة عر الإمارات 
يف  الريطاين  احلكومي  الفريق  بني  التعاون  اأن  م��ودي  واأو�شح   .
الآمن  العبور  ل�شمان  م�شتمر  الإم��ارات��ي��ني  والأ���ش��دق��اء  الإم���ارات 
للرجال والن�شاء ال�شجعان الذين �شاهموا بدعم اجلهود الإن�شانية 

يف اأفغان�شتان.
واأكد مودي اأن كل ذلك مل يكن ممكناً لول الدعم ال�شتثنائي املقدم 

من حكومة دولة الإم��ارات، مو�شحاً اأن ذلك التعاون اأكد على قوة 
ومتانة ال�شراكة وال�شداقة بني الدولتني.

وعر مودي عن �شكره وامتنانه لكافة ال�شلطات يف الإمارات، مبا يف 
الدفاع، ووزارة اخلارجية  ذلك مطارات دبي، و�شرطة دبي، ووزارة 
الوطنية  والهيئة  امل��دين  للطريان  دب��ي  وهيئة  ال���دويل،  والتعاون 

لإدارة الطوارئ والأزمات.
وقال ال�شفري الريطاين "نثمن الدعم الإن�شاين الذي قدمته دولة 
الإمارات العربية املتحدة، الذي مل يكن حمدوداً باململكة املتحدة بل 
امتد لي�شمل ال�شركاء الدوليني، مما ي�شلط ال�شوء على التزام دولة 
الإمارات بال�شتمرار بجهود الإغاثة يف اأفغان�شتان، ودعم جهودنا".

�ل�شفري �لربيطاين يثمن جهود �لإمار�ت يف عمليات �إجالء �لأفر�د من كابول

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شتعد القيادات التعليمية واملوؤ�ش�شات 
ال���رتب���وي���ة احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة يف 
القادمة  القليلة  الأي��ام  خالل  الدولة 
ال���درا����ش���ي اجلديد  ال���ع���ام  لن���ط���الق 
�شمن  وذل�������ك   2022  -  2021
واإج��راءات احرتازية  خطط مدرو�شة 
 "19  - "كوفيد  ج���ائ���ح���ة  ظ����ل  يف 
اآمنة  �شحية  تعليمية  بيئة  ل�شمان 

للمعلمني والطلبة.
وتاأتي هذه الج��راءات ل�شمان كفاءة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وخطة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ����ش���ري 
والعاملني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ف���ح���و����ش���ات 
ك���وادر  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
املبذولة  واجل��ه��ود  وتعليمية  اإداري�����ة 
الرامج  لو�شع  الدولة  م�شتوى  على 
الأمثل للعودة �شمانا ل�شالمة الطلبة 

خالل عام درا�شي اآمن وناجح.
النقل  م��رك��ز  اأف�����اد  الإط������ار  ه����ذا  ويف 
البلديات  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ك��ام��ل 
اأنباء  وك��ال��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  والنقل 
الإم��ارات " وام " بتكثيف ا�شتعداداته 
املدر�شي  ال���ن���ق���ل  خ����دم����ات  ل���ت���وف���ري 

للعام  ل��ال���ش��ت��ع��داد  امل����دار�����ض  ل��ط��ل��ب��ة 
ال��درا���ش��ي اجل��دي��د ع��ر ت��وف��ري كافة 
ال�شبل التي ت�شمن لهم نقل مدر�شي 
اآم��ن على م��دار ال��ع��ام ال��درا���ش��ي ومبا 
يكفل تنقلهم من املدر�شة واإليها بكل 
النقل  م��رك��ز  وك�شف  وراح���ة.  �شهولة 
املتكامل عن جمموعة من الإجراءات 
النقل  حافالت  يف  املتبعة  الحرتازية 
الوقاية  �شمان  اإىل  الهادفة  املدر�شي 
املعدية  الأم������را�������ض  م����ن  ال���ك���ام���ل���ة 
واحل���د م��ن ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ض كورونا 
امل�شتجد وتعزيز وعي اجلهات امل�شغلة 
للحافالت املدر�شية وجميع الأطراف 
امل���ع���ن���ي���ة ب����ال����ت����داب����ري الح������رتازي������ة 
وال��وق��ائ��ي��ة ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا للحد 
امل��ع��دي��ة وذلك  الأم���را����ض  تف�شي  م��ن 
املمار�شات  اأع���ل���ى  ات���ب���اع  خ����الل  م���ن 
اأثناء  ال��وق��ائ��ي��ة  وال��ت��داب��ري  ال�شحية 
املدر�شية حر�شاً  التنقل يف احلافالت 
الطالب  و�شالمة  �شحة  �شمان  على 
والكوادر  امل��در���ش��ي  ال��ن��ق��ل  وم��وظ��ف��ي 

التعليمية والإدارية.
جمموعة  تطبيق  اإىل  امل��رك��ز  واأ����ش���ار 
والحرتازية  الوقائية  التدابري  م��ن 

ت�شمنت  امل��در���ش��ي  النقل  ح��اف��الت  يف 
احلماية  مب���ع���دات  احل���اف���ل���ة  ت���زوي���د 
يف  تواجدهم  اأث��ن��اء  للطالب  الكاملة 
قبل  احل���رارة  قيا�ض  كجهاز  احلافلة 
اليدين  وم��ع��ق��م  ل��ل��ح��اف��ل��ة  ال���دخ���ول 
وكمامات ومعقمات اجلو والتاأكد من 
الرئي�شي  ال��ب��اب   / الأب���واب  جميع  اأن 
ويتم  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�شكل  ي��ف��ت��ح  للحافلة 
التحكم فيه عن طريق �شائق احلافلة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���ت���الم�������ض وال����وق����اي����ة من 
ال���ع���دوى، ف�شال ع��ن اإل��زام��ي��ة اإع���ادة 
ب�شكل  امل��در���ش��ي��ة  احل���اف���الت  ت��ع��ق��ي��م 
�شاعات  وب��ع��د  خ��الل  وم�شتمر  دوري 
والتعقيم  التنظيف  مب���واد  ال��درا���ش��ة 
يتم  التي  لالأ�شطح  وخا�شة  املعتمدة 
اأعلى  وف��ق  وذل��ك  متكرر  ب�شكل  مل�شها 
امل��ع��اي��ري وامل��م��ار���ش��ات امل��ت��ب��ع��ة يف هذا 

املجال.
وم���ن الج�������راءات الح����رتازي����ة التي 
�شيتم تطبيقها يف قطاع النقل املدر�شي 
الفح�ض  بعمل  الل���ت���زام  م��ن  ال��ت��اأك��د 
ال�شائقني  ح�����رارة  ل���درج���ة  ال������دوري 
الطالب  نقل  وقبل  يوميا  وامل�شرفات 
الإر�شادية  الرموز  وو�شع  وا�شتخدام 

م�شتخدمي  لتوعية  اتباعها  الواجب 
املحافظة  بطرق  املدر�شية  احلافالت 

على �شالمتهم.
اآمنة يف جميع  اأج��ل توفري بيئة  ومن 
الأوقات والظروف .. حدد مركز النقل 
التوجيهات  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ت��ك��ام��ل 
منها اللتزام بزيادة عدد رحالت نقل 
املدر�شة وتق�شيمها  واإىل  الطالب من 
اإىل اأوقات خمتلفة بح�شب التعليمات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  ال����واردة 
وتزويد  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ودائ�������رة 
اأ����ش���ط���ول احل���اف���الت ب��ف��وا���ش��ل عزل 
احلافالت  �شائقي  ل��ع��زل  بال�شتيكية 
املوجودين  ال���ط���الب  ع���ن  امل��در���ش��ي��ة 

داخل احلافلة.
اآلية  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى  امل���رك���ز  وح���ر����ض 
ال�شلة  ذات  واجلهات  املدر�شة  لتبليغ 
اإ�شابات  اأي  ب��وج��ود  وامل���رك���ز  امل��ع��ن��ي��ة 
و�شائقي  م�����ش��رف��ات   / ال���ط���الب  ب���ني 
ا�شتخدام  املدر�شية وكذلك  احلافالت 
جهاز الك�شف احلراري على ال�شائقني 
وامل�����ش��رف��ني م��ن ق��ب��ل م�����ش��وؤول النقل 
اأو امل�شغل وقبل  املدر�شي عند املدر�شة 
�شرورة  م���ع  احل��اف��ل��ة،  اإىل  ال�����ش��ع��ود 

لإر�شاد  الكرا�شي  على  عالمات  و�شع 
ُي�شمح  ال���ت���ي  امل���ق���اع���د  اإىل  ال���ط���الب 
النقل  و����ش���دد م��رك��ز  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا. 
اأو  امل�شرفة  تواجد  منع  على  املتكامل 
ال�شائق على راأ�ض عملهم يف احلافالت 
اأو  اأم��را���ض مزمنة  م��ن  يعانون  مم��ن 
تطبيق  م��ن  وال��ت��اأك��د  م��ن��اع��ة،  �شعف 
نقاط  يف  للطالب  اجل�شدي  التباعد 
التجمع /يف حال تعذر حتميل واإنزال 
الطالب من اأمام منازلهم/. يذكر اأن 
مركز النقل املتكامل كان قد اأعّد تلك 
الإج��راءات وقام بتوزيعها على جميع 
الأط�������راف امل��ع��ن��ي��ة ل��ي��ق��وم ك���ل منهم 
بواجباته والتزاماته على اأف�شل وجه 
اأعلى  الطلبة وحتقيق  ممكن حلماية 
قطاع  يف  وال�شالمة  الأم��ن  م�شتويات 

النقل املدر�شي.
و�شدد املركز على �شرورة اللتزام التام 
التوجيهية  وامل��م��ار���ش��ات  ب���الإج���راءات 
الوجه  ع��ل��ى  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  اجل����دي����دة، 
اإىل اأن مفت�شي النقل  الأكمل، م�شرياً 
خالل  �شيكثفون  امل��رك��ز  يف  امل��در���ش��ي 
امليدانية  زي���ارات���ه���م  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 
من  ل��ل��ت��اأك��د  التفتي�شية  وح��م��الت��ه��م 

�شمان حتقيق ذل��ك، واإج��راء عمليات 
التو�شيات  ح�شب  احل��اف��الت  تعقيم 
العلمية والإجراءات وال�شروط املتبعة 

ل�شمان اأمن و�شالمة الطلبة.
ياأتي ذلك انطالقاً من حر�ض مركز 
اأق�شى  ب�����ذل  ع���ل���ى  امل���ت���ك���ام���ل  ال���ن���ق���ل 
اجلهود املمكنة حلماية الطلبة وجميع 
املدر�شي  النقل  ح��اف��الت  م�شتخدمي 
والتدابري  الإج����������راءات  ك���ل  وات����ب����اع 
جائحة  تداعيات  ملواجهة  الحرتازية 
كورونا يف قطاع النقل العام ول �شيما 

يف قطاع النقل املدر�شي.

الإح�����اط�����ة  خ������الل  اأن��������ه  اإىل  ي�������ش���ار 
الإع���الم���ي���ة حل��ك��وم��ة الإم���������ارات مت 
الإعالن عن بروتوكول ت�شغيل املن�شاآت 
»كوفيد  ج��ائ��ح��ة  اأث����ن����اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
من  جمموعة  يت�شمن  والذي   ،»19
الإر�شادات وال�شوابط املعنية بت�شغيل 
والتي  ال��دول��ة،  يف  التعليمية  املن�شاآت 
رعاية  وم����راك����ز  احل�����ش��ان��ات  ت�����ش��م��ل 
احلكومي  املدر�شي  والتعليم  الأطفال 
التعليم  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  واخل����ا�����ض، 
ال��ع��ايل احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض ومراكز 
مناطق  خمتلف  يف  واملعاهد  التدريب 

ل��ل��روت��وك��ول عملت  ال���دول���ة. وف���ق���اً 
اإعداد  على  ك��اف��ة  التعليمية  املن�شاآت 
التعليمية«  امل��ن�����ش��اأة  »ج��اه��زي��ة  خ��ط��ة 
مت�شمنة  ال����ط����ل����ب����ة،  ل�����ش����ت����ق����ب����ال 
والإجراءات الحرتازية  ال�شرتاطات 
املو�شى بها من قبل اجلهات ال�شحية، 
التعليمية  والكوادر  الطلبة  اإل��زام  مع 
والأك���ادمي���ي���ة ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اإق����رار 
الذي  ال�شحية،  احل��ال��ة  على  التعهد 
الإ�شابة  ب��ع��دم  الإق������رار  ع��ل��ى  ي��ن�����ض 
خمالطة  اأو   »19 »ك��وف��ي��د  مب��ر���ض 

�شخ�ض م�شاب به.

•• اأبوظبي-وام:

�شفري  �شاتيل  ك��زاف��ي��ي��ه  ���ش��ع��ادة  ث��م��ن 
تعاون  الدولة  جمهورية فرن�شا لدى 
ال�شريعة  وا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا  الإم���������ارات 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل اإج�����الء رع���اي���ا ال�����دول من 
ا�شت�شافتها  واإع�������الن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الأف����غ����ان  امل���واط���ن���ني  م����ن   5000
اأفغان�شتان  م��ن  اإج��الوؤه��م  ال��ذي��ن مت 

قبل �شفرهم اإىل دول اأخرى.
وقال �شعادته يف حوار مع وكالة اأنباء 

الإماراتي  الدعم  "وام" اإن  الإم���ارات 
الدول  رعايا  اإج��الء  لت�شهيل  لفرن�شا 
من اأفغان�شتان لقي تقديرا كبريا من 
قبل ال�شلطات الفرن�شية، كما كان له 
الرعايا  ذوي  ن��ف��و���ض  يف  الأث����ر  اأك���ر 
ب���اأ����ش���رع وقت  اإج����الوؤه����م  ال���ذي���ن مت 
ع��ال��ي��ة �شمنت  وب��اح��رتاف��ي��ة  مم��ك��ن 

�شالمتهم.
واأك����د ���ش��ع��ادة ك��زاف��ي��ي��ه ���ش��ات��ي��ل عمق 
الإ�شرتاتيجية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ب���ني ف��رن�����ش��ا والإم�������ارات ال��ت��ي ت���زداد 

ر���ش��وخ��ا ب��دع��م م��ن ق��ي��ادت��ي البلدين 
ال�شديقني، م�شيفا اأن العالقات بني 
البلدين تتمتع باأبعاد اإ�شرتاتيجية يف 
خمتلف املجالت ل �شيما القت�شادية 
حفظ  ع��ل��ى  تنعك�ض  ك��م��ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

الأمن وال�شتقرار وال�شلم العاملي.
ف��رن�����ش��ا يف معر�ض  م�����ش��ارك��ة  وح����ول 
اإك�شبو 2020 دبي .. قال اإن م�شاركة 
بالده يف معر�ض اإك�شبو 2020 دبي 
�شت�شهد ح�شورا للعديد من اجلهات 
العاملي  احل�����دث  ه����ذا  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

الفرن�شي  اجل��ن��اح  مظلة  حت��ت  ال��ه��ام 
والذي �شيقيم الكثري من الحتفالت 
ل���ش��ت��ع��را���ض خمرجات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�����ش��راك��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
خمتلف املجالت و�شط ح�شور فرن�شي 
قوي واإقبال من الزوار لالطالع على 
بالإمارات  الفريدة  ال�شياحية  املعامل 
منها متحف اللوفر اأبوظبي وغريها 
م��ن امل��ع��امل الأي��ق��ون��ي��ة ال��ت��ي حتظى 

باهتمام عاملي.
وقال �شعادة كزافييه �شاتيل اإن اإك�شبو 

العاملي  احل����دث  ي��ع��د  دب���ي   2020
الأكر ما بعد جائحة كورونا وميثل 
ل�شتعرا�ض  لفرن�شا  مهمة  ف��ر���ش��ة 
فن احلياة الفرن�شية والدقة العلمية 
والتقدم  والكت�شاف  ال�شتنارة  وروح 

العلمي.
واأو�شح اأن اجلناح الفرن�شي يراعي يف 
والذي  وال�شتدامة  البيئة  ت�شميمه 
مرت   5000 م�����ش��اح��ة  ع���ل���ى  مي���ت���د 
كهرو�شوئية  األ���واح���اً  وي�شمل  م��رب��ع 

لإنتاج الطاقة ال�شم�شية.

اختيار  مت  اأن����ه  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
�شخ�شيتني راعيتني للجناح الفرن�شي 
وهما .. جي�شيكا بري الباتو وهي من 
اأكر �شانعي احللوى يف فرن�شا ومتثل 
الفرن�شي  احل���ي���اة  وف���ن  ال��ط��ب��خ  ف���ن 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل��ن��اح،  على  و�شت�شرف 
الفرن�شي  الف�شاء  عامل  ب�شكيه  توما 
الف�شاء  ح��ال��ي��ا يف حم��ط��ة  امل��ت��واج��د 

العاملية.
�شعادة كزافييه  اأخرى ثمن  من جهة 
مواجهة  يف  الإم�����ارات  ج��ه��ود  �شاتيل 

الإمارات  اإن  وق��ال   .. ك��ورون��ا  جائحة 
اأزم��ة جائحة كورونا  اإدارة  جنحت يف 
بال�شجاعة  ات�شمت  مثالية  بطريقة 
واحل��������زم وال���ف���ع���ال���ي���ة، م�������ش���ريا اإىل 
اأن�����ه ك��م��ق��ي��م يف الإم��������ارات ي�����ش��ع��ر يف 

الإج����راءات  باأهمية  اليومية  حياته 
ال�شلطات  تتخذها  التي  الح��رتازي��ة 
احلفاظ  �شاأنها  من  والتي  الإماراتية 
ع��ل��ى ���ش��ح��ة و���ش��الم��ة ج��م��ي��ع اأف����راد 

املجتمع.

مركز �لنقل �ملتكامل .. ��شتعد�د�ت و�إجر�ء�ت �حرت�زية لنقل �آمن للطلبة مع بدء �لعام �لدر��شي �جلديد

جناح فرن�صا يف اإك�صبو 2020 دبي ي�صتعر�س خمرجات ال�صراكة الفرن�صية الإماراتية

�شفري فرن�شا ل� »و�م«: نثمن تعاون �لإمار�ت و��شتجابتها �ل�شريعة لت�شهيل �إجالء رعايا �لدول من �أفغان�شتان

•• اأبوظبي-وام:

ع��ر اإي��ث��ان ج��ول��دري��ت�����ض، ال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال يف ���ش��ف��ارة ال��ولي��ات املتحدة 
الإم��ارات مل�شاهماتها يف  الإم��ارات، عن امتنان بالده لدولة  الأمريكية يف 

ت�شهيل عملية اإجالء اآلف الرعايا الأمريكيني من اأفغان�شتان وغريهم.
الهائلة مل تكن ممكنة لول حر�ض  العملية  اأن هذه  واأ�شاف جولدريت�ض 

الدولتني على تعزيز التعاون الوثيق بينهما.
واأع����رب ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الأم��ري��ك��ي ع��ن ام��ت��ن��ان ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة جلهود 
واملواطنني  الدبلوما�شيني  اإج��الء  للم�شاعدة يف  الإن�شانية  الإم��ارات  دولة 
يف  املعنية  اجلهات  بتعاون  م�شيدا  اأفغان�شتان،  من  والأجانب  الأمريكيني 

واأثنى  ال�شاعة،  اآمن وعلى مدار  ب�شكل  الإج��الء  الإم��ارات لت�شهيل عملية 
ع��ل��ى اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ال��ت��ي تقدمها وال����ذي جت��ل��ى م��ن خ���الل ح�شن 

ال�شت�شافة الذي ت�شتهر به الإمارات.
وثمن املبادرات الإن�شانية لدولة الإمارات والهادفة اإىل م�شاعدة املنكوبني 
حول العامل، م�شرياً اإىل اأن امل�شكالت املعقدة املنت�شرة حول العامل تتطلب 
للم�شافرين  الآم���ن  العبور  لت�شهيل  القائم  ال��ت��ع��اون  واأن  ���ش��راك��ات  عقد 
الذين مت اإجالوؤهم من اأفغان�شتان يوؤكد التزام الدولة بتذليل التحديات 

العاملية.
ويف اخلتام، قال جولدري�ض "ل يزال اأمام املجتمع الدويل الكثري لنفعله، 

وم�شاهمات دولة الإمارات حمورية يف جناحها".

دبلوما�شي �أمريكي يثمن جهود �لإمار�ت يف �إجالء �آلف �لرعايا من �أفغان�شتان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/07 املودعة بالرقم: 355137 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: األتوني�ض-ترايدجن، جي�شتاو ئي �شريفيكو�ض، �شو�شيدادي يونيبي�شوال، ال دي اإيه
وعنوانه: اأفينيدا اأرياجا ان 73، 1 اأندار ، �شال 113، فون�شال ، ماديرا ، الرتغال.

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خ��دم��ات ت��وف��ري الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات والإق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة وخ��دم��ات ال��ف��ن��ادق وال��ف��ن��ادق، ال��ف��ن��ادق ال�شغرية 
م�شارب  خدمات  وال�شراب،  بالطعام  التزويد  املطاعم،  ال�شغرية،  والفنادق  الفنادق  حجوزات  )املوتيالت(، 
امل�شورة  خدمات  املطاعم،  حجز  خدمات  املقاهي،  خدمات  الت�شليم،  خدمات  ال�شتجمام،  واأماكن  الكوكتيل 

وال�شت�شارات املتعلقة مبا ذكر اآنًفا.
 NB NELLO VON BALAN NATURA MAGICA ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
عبارة عن حريف NB باللغة الإجنليزية بخط متداخل وطريقة مميزة باللونني العنابي والأزرق فوقهما 
ر�شم تعبريي لثالث نحالت باللونني الأزرق والذهبي وعلى جانبيهما ر�شم لزخارف نباتية بطريقة مميزة 
 NATURA MAGICA ثم   NELLO VON BALAN كلمات  حتتهم  الذهبي  باللون 

باللغة الرتغالية بخط �شغري مميز باللون الأزرق والكلمات بني خطني متوازيني باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�ض 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 ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324

EAT 174808 منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : عبد هلل حمد الرا�شدي

Royal Road :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2021/8/1 املودعة بالرقم : 356638 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : عبد هلل حمد الرا�شدي

املوطن : العني ال�شناعية مبنى 12 ، هاتف: 0506633349 - �شندوق الريد: 101004
ah9000000@hotmail.com :امييل

�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
مركبات ذات الدفع الرباعي

و�شف العالمة : عبارة عن حرفني RR والكلمات باللغة الجنليزية royal road بحروف لتينية
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ض 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   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324

�شفرية �أ�شرت�ليا : ن�شكر �لإمار�ت جلهودها يف �إجالء �لرعايا �لأ�شرت�ليني من �أفغان�شتان
•• اأبوظبي-وام: 

اأعربت �شعادة هايدي فينامور �شفرية كومنولث ا�شرتاليا لدى الدولة عن 
الرعايا  اإج���الء  عملية  ت�شهيل  يف  جلهودها  الإم����ارات  ل��دول��ة  ب��الده��ا  �شكر 

الأ�شرتاليني من اأفغان�شتان.
و و�شفت فينامور يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات )وام( ا�شتجابة الدولة 
اإعراب  اإىل  �شريعا وقيما.. م�شرية  باأنه كان  ال�شاأن  اأ�شرتاليا يف هذا  لطلب 
�شكوت موري�شون رئي�ض وزراء كومنولث اأ�شرتاليا خالل ات�شال هاتفي مع 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة موؤخرا عن �شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة 
الإمارات لبالده لإجالء رعاياها من اأفغان�شتان اإ�شافة اإىل اإجالء البعثات 

الدبلوما�شية لعدد من الدول ال�شديقة .
ونوهت اإىل اإ�شادة رئي�ض وزراء اأ�شرتاليا خالل حديثه يف برملان بالده بالدعم 
الذي قدمته دولة الإمارات العربية املتحدة لأ�شرتاليا يف هذه الأوقات غري 

العادية.
وعن ا�شت�شافة دولة الإمارات ب�شكل موؤقت ا�شت�شافة 5،000 من املواطنني 
الأفغان الذين مت اإجالوؤهم من بالدهم وذلك قبيل توجههم اإىل دول اأخرى 
الإمارات  �شعب  �شخاء  على  اآخ��ر  مثال  " ه��ذا   : ال�شرتالية  ال�شفرية  قالت 

بروح  ل��الأزم��ة  ال�شريعة  ال�شتجابة  على  ال��دول��ة  ق��درة  على  عملي  دليل  و 
التي جتعل من  ال�شفات  الدولية.. وهذه هي  ال�شراكات  اإطار  الإن�شانية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة �شريكا مهما لأ�شرتاليا.
العون للمحتاجني  الإن�شانية مد يد  الإم��ارات  اإىل مبادرات دولة  وتطرقت 
باأعمالها  عرفت  الإم����ارات  اإن  وق��ال��ت  الأر����ض  اأن��ح��اء  �شتى  يف  واملت�شررين 
الإن�شانية يف جميع اأنحاء العامل وهي من بني اأكرث املانحني �شخاء يف العامل 

اليوم.
و اأكدت اأن دولة الإم��ارات تقوم بدور قيادي يف تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية 
خالل الأزمات و اأ�شارت اإىل اجلهود املقدرة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان و التي اأ�شهمت بدورها يف الق�شاء على الأمرا�ض التي ميكن 
الوقاية منها مثل �شلل الأطفال والعمى النهري واأمرا�ض املناطق املدارية 

املهملة.
للخدمات  العاملية  للمدينة  كبرية  اأهمية  :" نويل  اأ�شرتاليا  �شفرية  وقالت 
الإن�شانية يف دبي و التي اأثبتت اأنها مركز رئي�شي ملكافحة وباء كوفيد19- 
اأن توفري دولة الإمارات معدات الوقاية ال�شخ�شية واللقاحات  " .. موؤكدة 
التي ت�شتد احلاجة اإليها يف جميع اأنحاء العامل اأ�شهم بدور كبري يف حت�شني 
حياة املاليني يف وقت ت�شتد فيه حاجة املجتمعات اإىل هذه امل�شاعدات ملواجهة 

الأزمة ال�شحية الراهنة.

جمل�ض �شاحية �خلالدية يبحث مع مركز �شرطة �لبحرية �ل�شامل تكامل �لأدو�ر لتعزيز �لأمن و�إ�شعاد �أهايل �شاحية �خلالدية
•• ال�صارقة-الفجر:

بحث جمل�ض �شاحية اخلالدية خالل اجتماع م�شرتك مع مركز 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابع  ال�شامل  البحرية  �شرطة 
عددا من اأوجه العمل امل�شرتك وتبادل الأدوار امل�شرتكة مبا ينعك�ض 
على تعزيز اجلهود القائمة لتعزيز الأمن والعمل على اإ�شعاد اهايل 
ال�شاحية وذلك يف عدد من حماور العمل امل�شرتكة. جاء ذلك يف 
اإطار ا�شتكمال جمل�ض �شاحية اخلالدية لعقد اجتماعات م�شرتكة 
ال��ت��ي ينتهجها  وال��ت��وا���ش��ل اخل��ارج��ي  الت�����ش��ال  ملنهجية  ا���ش��ت��ن��اداً 
مبا  ال�شركاء  مع  والتعاون  امل�شاركة  روح  لتقوية  تعزيزاً  املجل�ض 

يخدم اأهايل ال�شاحية ويحقق لهم ال�شتقرار والرخاء متا�شيا مع 
روؤى وتوجيهات القيادة الر�شيدة .

ال�شارقة  مبدينة  ال�شاحية  مقر  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  ح�شر 
�شباح اأم�ض الأول كال من �شعادة خلفان �شعيد املري رئي�ض جمل�ض 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  جر�ض  بن  را�شد  وحممد  اخلالدية  �شاحية 
���ش��اح��ي��ة اخلالدية  م�����ش��وؤول جمل�ض  احل���م���ادي  وع���م���ران حم��م��د 
مركز  من  ح�شر  فيما  املجل�ض  موظف  احلمادي  اإبراهيم  وحامد 
�شرطة البحرية ال�شامل كال من رئي�ض املركز حممد علي بن حيدر 
املظلوم و من  املتعاملني  را�شد عبدالرحمن حمد  ا�شعاد  و�شابط 

املعلومات المنية حممد علي عبداهلل الن�شاري  

ويف بداية الجتماع رحب �شعادة خلفان �شعيد املري رئي�ض جمل�ض 
�شاحية اخلالدية بح�شور وم�شاركة مركز �شرطة البحرية ال�شامل 
يف ظل اخت�شا�شه الإداري ملناطق �شاحية اخلالدية وعر عن اأمله 
يف اأن يكون جمل�ض �شاحية اخلالدية ذا اأثر بالغ يف خدمة املجتمع 
التزاما مبنظومة اأعماله التي ترتكز على عدد من ال�شرتاتيجيات 
املجل�ض ي�شعى  اأن  اإىل  املواطن والأ�شر م�شريا  اإىل خدمة  الرامية 
لتوجيهات �شاحب  التي ترتجم  املن�شودة  اأهدافه  ملوا�شلة حتقيق 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف خ��دم��ة الأ���ش��ر وال��ع��م��ل ع��ل��ى خدمتها 

واحلفاظ على ترابطها وا�شتقرار اأفرادها يف الأهايل .
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العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

وان لتاأجري ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1003801 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

اند ديت�ض للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2855104 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

غنتوت للديكور املغربي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1187765 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

لالألعاب الألكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2933898 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

النجاح للمقاولت اللكرتوميكانيكيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1096889 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3826633 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2855833 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

للمالب�ض
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2742502 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

خ�شب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1056314 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

ال�شم التجاري:لوك �شتايل لتجارة وخياطة املالب�ض الن�شائية ذ.م.م
اخ  ال�شيد طالل ح�شن مو�شى ح�شن و  ، مبنى   1 ال�شركة:حمل  عنوان 
c247 ، me10 مدينة حممد بن زايد ، مدينة حممد بن زايد �شرق

CN 1062736 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون  ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/7 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/25 بالرقم:2145001736  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

ال�شم التجاري:�شالون ايفر�شت للرجال ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني - منطقة عود التوبة - بناية �شاحب ال�شمو رئي�ض 

الدولة
CN 1125574 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م  ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/7 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/8/25 كاتب العدل بالرقم:2105001658  

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارات هوم ملقاولت البناء ذ م م ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3677597 
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ابراهيم خريى ابراهيم قرطام من 49 % اإىل %24
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عو�ض عو�ض ابراهيم الهالىل  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حممد ح�شن ال�شابط النقبى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زيد مبارك �شامل على املنهاىل

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمارات هوم ملقاولت البناء ذ م م ذ.م.م

SMART HOME BUILDING CONTRACTING LLC L.L.C

اإىل/ �شمارت هوم ملقاولت البناء ذ.م.م
SMART HOME BUILDING CONTRACTING111 L.L.C

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

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

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العيادة الدولية لالأ�شنان ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1024855 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ العيادة الدولية لالأ�شنان ذ.م.م
INTERNATIONAL DENTAL CLINIC L.L.C

اإىل/ مركز الب�شتان ادفان�ض الطبي ذ.م.م
  ALBUSTAN ADVANCE MEDICAL CENTER L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جممع طبي  8620021
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العال لبيع اخل�شروات والفواكه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3829090 
تعديل اإ�شم جتاري من/ العال لبيع اخل�شروات والفواكه ذ.م.م

AL OLA SELLING VEGETABLES AND FRUITS L.L.C
اإىل/ العال لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

AL OLA FOODSTUFF TRADING L.L.C. 
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأ�شماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  4721011
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4723001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شابون وم�شتح�شرات العناية بال�شعر - بالتجزئة  4772012
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اخل�شار و الفواكه املجففة - بالتجزئة  4721020

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004

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

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

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

العرب ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1198473 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ابو الكا�شم برادان انور جاهد %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف مزمل ف�شل الرحمن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

لل�شيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1112899 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة غنيمه �شعيد خمي�ض العي�شائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف املتعر�ض �شيف احمد ميا العفارى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإع����������الن
ال�شيارات  غيار  لقطع  الباهية  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1015435 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شيد ر�شا �شيد مال ح�شني من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيد ر�شا �شيد مال ح�شني من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف نواب حممد احلمادى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الباهية لقطع غيار ال�شيارات - ذ م م
AL BAIYA AUTO PARTS COMPANY - W L L

اإىل/ �شركة الباهية لقطع غيار ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AL BAIYA AUTO PARTS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كافيرتيا وم�شاوي برايفت فوود ذ.م.م - �شركة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�ض الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:2505967 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاره خليفه �شامل ح�شريم الكتبى %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كامل حممد كامل العتوم  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ميثا نا�شر را�شد حمد ال�شاعدى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيرتيا وم�شاوي برايفت فوود ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
 PRIVATE FOOD GRILLS AND CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ كافيرتيا وم�شاوي برايفت فوود ذ.م.م
PRIVATE FOOD GRILLS AND CAFETERIA L.L.C

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

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

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2835293 
 تعديل ن�شب ال�شركاء / تاجمول اب قا�شم من 15 % اإىل %2

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادى %51
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شليم على بي�شو على من 15 % اإىل %3

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداحلكيم ليت ابواحل�شن من 19 % اإىل %44
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مروان �شعيد حممد على ال�شحى

تعديل راأ�ض املال / من 0 اإىل 150000
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1110143 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد عبداهلل ابراهيم الظاهرى  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل جمعه عيد على ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رحيم نظر فر�شوده

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

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

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

جامعة  يف  ال��ف��ن��ون  م���رك���ز  اأع���ل���ن 
ن����ي����وي����ورك اأب����وظ����ب����ي ع����ن اأب������رز 
فعاليات وعرو�ض مو�شم اخلريف 
ال�����ش��اب��ع وال����ذي ي��اأت��ي حت��ت �شعار 
ويتزامن  وامل�شتقبل"  "احلا�شر 
الذهبي  باليوبيل  الحتفالت  مع 
اإك�شبو  م��ع��ر���ض  واف��ت��ت��اح  ل��ل��دول��ة 
ال�شابع  امل��و���ش��م  وي�شم   .2020
العرو�ض  م���ن  مم���ي���زة  جم��م��وع��ة 
وعرو�ض  وامل�����ش��رح��ي��ة،  املو�شيقية 
ال��رق�����ض والأف�����الم وال�����ش��ع��ر التي 
وتبني  احل���ا����ش���ر  ال���زم���ن  ت��ع��ك�����ض 

اأ�ش�شاً للتطور الفني يف امل�شتقبل.
ب�شكل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ر���ض  و�شيتم 
و�شي�شم  الإن���رتن���ت  ع���ر  م��ب��ت��ك��ر 
من  متميزين  ف��ن��ان��ني  ال��رن��ام��ج 
جميع اأنحاء العامل بالإ�شافة اإىل 
التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  الطالب 
موارد  على  الفنون  مركز  ويعتمد 
على  ت�شجع  بيئة  لإن�شاء  اجلامعة 
ت�شاهم  بالإلهام  ومليئة  الف�شول 
الأفراد  وحكمة  معرفة  تعزيز  يف 

امل�شاركني.
و���ش��ي��ط��ل��ق م���رك���ز ال���ف���ن���ون خالل 
"منو" ملدة  مبادرة  ال�شابع  املو�شم 
ع���ام ب��ه��دف دع���م امل���ه���ارات املهنية 
داخل  مقيمني  خمتارين  لفنانني 
ال�شنة  اأه�������داف  ل��ت��ع��زي��ز  ال����دول����ة 
من  الإب��داع��ي  لالقت�شاد  الدولية 

اأج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة بدعم 
وال�شباب.  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  م����ن 
الفنانني  و�شيتم تدريب جمموعة 
املختارين عر املجالت واخللفيات 
متعددة التخ�ش�شات مثل املو�شيقى 
الأداء،  وف���ن  وال��رق�����ض  وامل�����ش��رح 
م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي م��رك��ز الفنون 
املحليني  واملتخ�ش�شني  واخل��راء 
�شيقدمون  ال���ذي���ن  وال���دول���ي���ني، 
لتعزيز  وتوجيهات  اإر���ش��ادات  لهم 
تقدمي  يف  امل���ج���م���وع���ة  م�����ه�����ارات 
الأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ج��م��اه��ري يف 

الإمارات وخارجها.
الفني  امل��دي��ر  ب��راغ��ني،  وق���ال بيل 
الفنون يف جامعة  التنفيذي ملركز 
"يعتر  اأب�����وظ�����ب�����ي:  ن����ي����وي����ورك 
التطوير  ����ش���ب���ل  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار 

املهني، الذي يقدمه مركز الفنون 
يف  الأدائ��ي��ة  الفنون  اقت�شاد  جت��اه 
لتحقيق مهمتنا،  اأ�شا�شياً   ، الدولة 
اجلهود  كافة  بتكري�ض  نقوم  حيث 
اإبداعات فنية جتمع بني  لإط��الق 

الثقافات والتقاليد والبتكار".
واأ�شاف : �شي�شاهم اإطالق برنامج 
الفنون  مركز  يف  الفنانني  تطوير 
"منو"، بلعب دور حيوي يف تعزيز 
ال���ن���ظ���ام ال���ف���ن���ي وال���ث���ق���ايف داخ����ل 
الأدوات  الفنانني  ومنح   ، ال��دول��ة 
ال�����الزم�����ة ل��ل��ت��ك��ي��ف م�����ع ال���ع���امل 
املتغري، وتوفري وظائف م�شتدامة 

للم�شتقبل.
م�شت�شار  ���ش��ول��وم��ون  روب���ن  وق���ال 
ال�شفارة  يف  ال���ع���ام���ة  ال���������ش����وؤون 
"تفخر   : ظبي  اأب��و  يف  الأمريكية 

بالدولة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  بعثة 
بالعمل مع مركز الفنون بجامعة 
الفنانني  لدعم  اأبوظبي  نيويورك 
امل��ح��ل��ي��ني والق��ت�����ش��اد الإب���داع���ي، 
وال���ع���م���ل مب���ا ي���ت���واف���ق م���ع روؤي����ة 
 ." ع���ام اخلم�شني  ن��ح��و  الإم�����ارات 
�شالح،  رمي  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
العالقات  ل�شوؤون  امل�شارك  املدير 
اخلارجية ملركز الفنون يف جامعة 
�شجعنا  "لقد  اأبوظبي:  نيويورك 
التفكري  اإع���ادة  على  املا�شي  ال��ع��ام 
يف دورن���ا وال��ت��زام��ن��ا جت��اه الفنون 
وخارجها  الدولة  اأنحاء  جميع  يف 
جديدة  ط��رق  ا�شتك�شاف  ملوا�شلة 
ال��ف��ن��ان��ني وت��ع��زي��ز املواهب  ل��دع��م 
الثقافات  ب���ني  واجل���م���ع  امل��ح��ل��ي��ة، 

والتقاليد والبتكار مًعا ".

•• ال�صارقة -وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  احتفلت 
اأك����ادمي����ي����ة  ام���������ض يف  ال���������ش����ارق����ة 
"يوم  مبنا�شبة  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم 
يقام  ال�����ذي  الإماراتية"  امل�������راأة 
ه����ذا ال���ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار " امل�����راأة 
ط���م���وح واإ����ش���راق���ة ل��ل��خ��م�����ش��ني ". 
اللواء  ���ش��ع��ادة  الح���ت���ف���ال  ح�����ش��ر 
عام  قائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف 
الدكتور  والعميد  ال�شارقة  �شرطة 
ال��ع��ث��م��ن��ي مدير  حم��م��د خ��م��ي�����ض 
ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  ع���ام 
بخيت  اأم��ي��ن��ة  والعقيد  بال�شارقة 

ال�شوق مدير اإدارة املوارد الب�شرية 
منى  والعقيد  ال�شارقة  �شرطة  يف 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ���ش��رور  نائب 
من  وع��دد  والإ�شالحية  العقابية 
العن�شر  م��ن  والأف������راد  ال�����ش��ب��اط 

الن�شائي من كافة اإدارات القيادة .
وقال اللواء �شيف الزري " نحتفي 
اليوم مبا و�شلت اإليه بنت الإمارات 
م��ن م��ك��ان��ة واإجن�����ازات م�شرفة يف 
وه����و  تقدير   لها  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى 
ولدورها الفاعل يف عملية  التنمية 
التي ت�شهدها الدولة واملكانة التي 
جاءت بف�شل  النهج الرا�شخ للقائد 
املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
" الذي حر�ض على تاأكيد حقوقها 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
وامل���وا����ش���ل���ة  احلكيمة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
النهج  الذي  ل��ه��ذا  اهلل"  "حفظه 

َوِره. جتلى يف اأبهى �شُ
ورف������ع ال�����ش��ام�����ش��ي اأ����ش���م���ى اآي�����ات 
�شمو  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 

الإمارات"   "اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  واإىل 
جواهر  ���ش��م��و  ال�شيخة   ال�شارقة 
بنت حممد القا�شمي  مبنا�شبة يوم 

املراأة الإماراتية.
واأ������ش�����اف ال����ل����واء ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
ي���وم امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ي��ع��د يوماً 
بالإجنازات  تزخر  مل�شرية  تاريخياً 
و�شانعة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ري��ك��ة  ف��ه��ي 
ل��ل��وط��ن ل�شيما  و���ش��ن��د  الأج���ي���ال 
يف  الأوىل  ال�شفوف  ب��ني  ه��ّن  م��ن 
بدايتها  منذ  للجائحة  الت�شدي 
والع�شكرية  وامل��ع��ل��م��ة  ك��ال��ط��ب��ي��ب��ة 
وامل��ت��ط��وع��ة وغ���ريه���ا م���ن الالتي 

اأمن  حلفظ  ميّلكن  ما  كل   قّدمن 
النموذج  ه���ذا  ال��وط��ن  وا���ش��ت��ق��رار 
الذي ُيفتَخر به اأمام الأمم ونحن 
يف  حري�شون  ال�����ش��ارق��ة  �شرطة  يف 
دعم املراأة  وما�شون يف توفري كافة 
 الإمكانيات لها تعزيزاً وحتفيزهن 

لهن على الإبداع يف خمتلف .
حوارية  جل�شة  الحتفال  وت�شمن 
اأدارت����ه����ا اأم��ن��ي��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز من 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم  اإدارة 
فيها  ا�شت�شافت  ال�شارقة  ب�شرطة 
الإماراتيات  ال��الع��ب��ات  م��ن  نخبة 
عن  الريا�شي  للحديث  امل��ج��ال  يف 
م�شرية  يف  الإم���ارت���ي���ة  امل�����راأة  دور 

والتنمية وكيفية مواجهة  التطور 
امل���ه���ن���ي���ة اإىل  ال�������ش���ع���اب  خم���ت���ل���ف 
اإجنازاتهن  ع���ن  احل���دي���ث  ج��ان��ب 
الريا�شي.  ويف ختام  امل�شتوى  على 
ال�شام�شي عدداً  اللواء  احلفل كرم 
من املنت�شبات الالتي ح�شلن على 

الع�شوية الذهبية يف نادي  �شباط 
على  حلر�شهن  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة 
ا�شتمرارية ممار�شة الريا�شة ورفع 
اللياقة البدنية، كما كرم ال�شيوف 

املتحدثات يف اجلل�شة احلوارية.
الن�شائي  العن�شر  من  عدد   وتقدم 

اإىل  والتقدير  بال�شكر  القيادة  يف 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة على 
ورعايته  لهن  اأوله����ا  ال��ت��ي  الثقة 
التميز  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  م����ن  ل���ه���ن 
على  وحر�شه  العمل  يف  والإب����داع 

متكينهن يف خمتلف امليادين.

•• ال�صارقة -وام:

حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأع��رب��ت 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة 
�شيدات  نادي  رئي�شة  القا�شمي  حممد 
بالتو�شع  اع���ت���زازه���ا  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة 
والتطور امل�شتمر الذي ت�شهده م�شرية 

نادي �شيدات ال�شارقة.
�شيدات  ل����ن����ادي   : ����ش���م���وه���ا  وق����ال����ت 
م�شاعي  يف  مم��ي��زة  م��ك��ان��ة  ال�����ش��ارق��ة 
اخلدمات  لتقدمي  ال�����ش��ارق��ة  حكومة 
املجتمع  ل�شرائح  وامل��ت��م��ي��زة  النوعية 
ك��اف��ة وب��دع��م ل حم���دود م��ن �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى 
النادي  ا�شتمر  حيث  ال�شارقة  ح��اك��م 
املجتمع لحتواء  ل�شيدات  اآمناً  م��الذاً 
وحا�شنة  واه��ت��م��ام��ات��ه��ن  م��واه��ب��ه��ن 

ترعى وت�شقل مهارات اأطفالهن.
واأ���ش��اف��ت : " اأن��ه منذ ب���داأت ترتامى 
اأط����راف ال��ن��ادي يف ف���روٍع خمتلفٍة يف 
اخلدمات  ا���ش��ت��م��رت  الإم������ارة  اأن���ح���اء 
ب����ج����ودت����ه����ا امل������ع������ه������ودة وت����ط����وره����ا 
املجتمع  ث��ق��ة  وازدادت  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
ال����ذي ي��ل��ب��ي ج��م��ي��ع متطبات  ب��امل��ك��ان 
ال�����ش��ي��دات وال��ف��ت��ي��ات واأط��ف��ال��ه��ن بكل 
خ�����ش��و���ش��ي��ة ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح ال����ن����ادي 
يحتذى  الن�شائية  للمرافق  من��وذج��اً 

الرتفيهية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ب���ه 
والثقافية والريا�شية والإبداعية.

ال�شمو  �شاحب  قرينة  ت�شريح  ج��اء 
حاكم ال�شارقة تزامنا مع اإجناز نادي 
�شيدات ال�شارقة فرع خورفكان اأعماله 
التطويرية لي�شبح على اأمت ال�شتعداد 
بحلته  والزائرات  ع�شواته  ل�شتقبال 
اجلديدة واملتطورة و التي تاأتي �شمن 
بها  مت�شي  التي  التطويرية  خططة 

املدينة .
فروع  اأق���دم  م��ن  ف��رع خورفكان  ويعد 
اإن�شائه  ت���اري���خ  ي���ع���ود  ح��ي��ث  ال����ن����ادي 
ل�شتدامة  و�شعياً   1996 ال��ع��ام  اإىل 
مرافقه ورفع كفاءة وجاهزية مبانيه 

والتطوير  ال�شيانة  اأعمال  تنفيذ  مت 
الأ�شغال  دائ��رة  مع  بالتعاون  ال�شاملة 
الفرع  ل��ي��ح��اف��ظ  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ع��ام��ة 
التي  العالية  الكفاءة  م�شتويات  على 
ومبادراته  خدماته  يف  بها  متّيز  طاملا 

واإجنازاته منذ الإن�شاء.
والتطوير  ال�شيانة  عملية  �شهدت  و 
ب��ال��ف��رع ا���ش��ت��ح��داث اإ���ش��اف��ات جديدة 
اأبرزها مم�شى خارجي لل�شيدات واآخر 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
روؤية  واإ�شفاء  الفرع  اإط��اللت  تغيري 
نوعية  جت��رب��ة  مت��ن��ح  خ��الب��ة  ب�شرية 

مميزة ملرتادي النادي.
من  كال  التجديد  اأع��م��ال  �شملت  كما 

متكاماًل  م��ب��ن��ًى  لي�شم  ل��ي��اق��ة  م��رك��ز 
الآيروبك  حل�ش�ض  ب��ق��اع��ات  م�����زوداً 
وقاعة خم�ش�شة لالأجهزة الريا�شية 
املتنوعة وفق اأحدث املوا�شفات وغرف 
للدراجات  وق��اع��ة  وال��ب��خ��ار  ال�����ش��اون��ا 
ال�شخ�شي  للتدريب  وقاعة  الهوائية 
���ش��م��ن خ���دم���ات ال���ن���ادي ال���ت���ي توفر 
بالإ�شافة  اخل�شو�شية..  من  م��زي��داً 
وقاعة  م��را���ش��ي  مطعم  ت��غ��ي��ريات  اإىل 
ومركز  وامل��ن��ا���ش��ب��ات  لل�شيافة  رواق 
اأُن�شئ له مبنًى  ال��ذي  اإب��داع للمواهب 
على  للتدريب  مهيئة  بقاعات  جديداً 

الفنون والإبداع.
مدير  ال�شركال  خولة  �شعادة  واأك���دت 

ع��ام ن���ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة وفروعه 
، اأن ك��اف��ة ف���روع ال��ن��ادي امل��ت��ف��رق��ة يف 
ال�شارقة تخ�شع  اإم��ارة  مدن ومناطق 
باإ�شتمرار لأعمال التطوير والتحديث 
وال�شيانة مواَكبًة للم�شرية التطويرية 
الدائمة لإمارة ال�شارقة واإن�شجاماً مع 
روؤية وتوجيهات قرينة �شاحب ال�شمو 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة نادي 
�شيدات ال�شارقة بتقدمي اأعلى معايري 
النادي  خ���دم���ات  وال���رق���ي يف  ال��ت��م��ي��ز 
الوجه احل�شاري لالإمارة  مبا يعك�ض 

ويوفر بيئة ملهمة واآمنة لل�شيدات.
امل���ب���اين  اأن  ال�������ش���رك���ال  واأو�����ش����ح����ت 

للنادي  التابعة  وامل��راف��ق  العمرانية 
امل��ع��ا���ش��ر احلديث  ب��ط��اب��ع��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 
ال�����ذي ي��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات امل�������راأة مبا 
يدعم ر�شالة النادي يف جت�شيد وجهة 
ال�شيدات  جت��م��ع  وم��ت��ف��ردة  م��ت��م��ي��زة 
والأم���ان  اخل�شو�شية  م��ن  اأج����واء  يف 
مقدمة  يف  ال��ن��ادي  وت�شع  والرفاهية 
رواد اخل���دم���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��راأة يف 

الإمارات.
ال�شنا�شي  اآم���ن���ة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
اإدارة �شوؤون فروع نادي �شيدات  مدير 
ال���ن���ادي توظف  ف����روع  اإن   ، ال�����ش��ارق��ة 
ك���اف���ة اجل����ه����ود ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
الإ�شرتاتيجية واملحافظة على مكانته 

املناطق  ل��ل�����ش��ي��دات يف  رائ����دة  ك��وج��ه��ة 
ال�شارقة  ب��اإم��ارة  والو�شطى  ال�شرقية 
التي  امل���م���ي���زة  ال���ن���ت���ائ���ج  اأن  م����وؤك����دة 
ر�شيد  اإىل  ت�شاف  ال��ف��روع  حت�شدها 
جناحات نادي �شيدات ال�شارقة يف دعم 

وتطوير حياة املراأة .
�شهد  خ���ورف���ك���ان  ف����رع  اأن  واأ����ش���اف���ت 
تغريات وتو�شعات مميزة �شمن اأعمال 
موؤخراً  ل��ه��ا  خ�����ش��ع  ال��ت��ي  ال��ت��ج��دي��د 
اأف�شل  ب��خ��دم��ات  ج��م��ه��وره  وا�شتقبل 
اللتزام  �شمن  اأع��ل��ى  ج��ودة  ومعايري 
والإج����راءات  ال��ت��داب��ري  بكافة  الكامل 
الوقائية املعلنة من اجلهات الر�شمية 
لل�شالمة  ���ش��م��ان��اً  ال��دول��ة  يف  املعنية 

العامة.
النقبي  اأ����ش���م���اء  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
م��دي��ر ن���ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة - فرع 
اإن احل��ل��ة اجل��دي��دة للفرع  خ��ورف��ك��ان 
متطلبات  ب��ت��ل��ب��ي��ة  اله���ت���م���ام  ت��ع��ك�����ض 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة مل�����ش��رية ال���ن���ادي عر 
وفق  لل�شيدات من خدمات  توفره  ما 
حر�ض  موؤكدة  العاملية  املعايري  اأعلى 
اإدارة النادي على اإ�شتحداث كل ما من 
�شاأنه امل�شاهمة يف توفري بيئة �شحية 
ب��اخل�����ش��و���ش��ي��ة وتوفر  ت��ت��م��ت��ع  اآم���ن���ة 
والطفل  ل���ل���م���راأة  اخل����دم����ات  ج��م��ي��ع 
واأو�شحت  اإحتياجاتهم.  كافة  وتلبي 
اجلديدة  ب��ح��ل��ت��ه  خ��ورف��ك��ان  ف���رع  اأن 
املدينة  يف  التطوير  م��ب��ادرات  ي��واك��ب 
الرتفيهية  ب��خ��دم��ات��ه  ي��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث 
والثقافية  والجتماعية  والريا�شية 
ويتيح  والأط��ف��ال  والفتيات  لل�شيدات 
الفر�ض ال�شتثنائية لالإبداع وتطوير 

املواهب واملهارات .
�شيدات  ن�����ادي  ف�����روع  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اإن�شاوؤها يف خمتلف مدن  ال�شارقة مت 
باقة  لتت�شكل  ال�شارقة  اإمارة  ومناطق 
من ع�شرة فروع موزعة يف املنطقتني 
ال�شرقية والو�شطى من اإمارة ال�شارقة 
يف ك���ل م���ن خ���ورف���ك���ان وك���ل���ب���اء ودب���ا 
احل�شن ووادي احللو والذيد واملليحة 
والبطائح واحلمرية والثميد واملدام.

جو�هر �لقا�شمي : نادي �شيد�ت �ل�شارقة مالذ �آمن لحتو�ء مو�هبهن و�هتماماتهن ومهار�ت �أطفالهن 

•• اأبوظبي - وام:

اأ�شاد وفد من الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية باجلهود التي 
تبذلها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�شة الحتاد الن�شائي 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة  ال��ع��ام، 
ومتكني  لدعم  الإمارات"،  "اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 

املراأة الإماراتية.
العام، حيث  الن�شائي  الوفد مقر الحت��اد  زي��ارة  جاء ذلك خالل 
اأ�شتهل الوفد جولته بفيلم وثائقي يعر�ض جمالت عمل الحتاد 
وريادة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجية  ومالمح  العام  الن�شائي 
امل��راأة الإماراتية، واأه��م الإجن��ازات التي حققها يف جمال متكني 

املراأة عن طريق امل�شاهمة ب�شكل دوري وفاعل مبراجعة الت�شريعات 
اخلا�شة باملراأة، وتنمية قدراتها، ويف جمال خدمة املجتمع ب�شكل 
عام، واملراأة ب�شكل خا�ض، اإىل جانب جهود الحتاد الن�شائي العام 
يف جمال متكني املراأة وتاأهيلها، للم�شاركة ال�شيا�شية، عن طريق 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ودع��م  بتوجيهات  مبادرات  عدة  تبني 

مبارك .
وزار الوفد قاعة اجلوهرة حيث اطلع على جمموعة من الأو�شمة 
والدروع التي ح�شلت عليها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، من 
لها،  تكرمياً  والدولية،  املحلية  واجلهات  واملوؤ�ش�شات  ال��دول  قادة 
وتقديراً لدورها يف دعم الق�شايا الإن�شانية واخلريية، والنهو�ض 

باملراأة الإماراتية لت�شارك يف تنمية جمتمعها.

املهمة  الأق�����ش��ام  اأح��د  ال��ذي يعد  ال��دائ��م  املعر�ض  ال��وف��د  زار  كما 
ت��راث الدولة  اإب���راز  اإىل  ال��ع��ام، حيث يهدف  الن�شائي  يف الحت��اد 
امل��ع��ر���ض م��ن عدة  الن���دث���ار، حيث يتكون  وامل��ح��اف��ظ��ة عليه م��ن 
احلياة  ومناحي  املختلفة،  احلياة  اأمن��اط  تعك�ض  متنوعة  اأق�شام 
وم�شتلزمات  اخليمة  ويتمثل  البدو،  ق�شم  مثل  قدمياً  اليومية 
احلياة اليومية عند اأهل البادية، وق�شم احل�شر، حيث ميثل حياة 
اأهل ال�شاحل، اإ�شافة اإىل اأق�شام تو�شح احلياة قدمياً؛ مثل: غرفة 

العرو�ض، والأزياء واحللي التقليدية وق�شم الأدوية ال�شعبية.
ويف خ��ت��ام اجل��ول��ة، ع��ر اأع�����ش��اء ال��وف��د ع��ن ب��ال��غ اإع��ج��اب��ه��م مبا 
يقدمه الحتاد الن�شائي العام يف جمال دعم ريادة ومتكني املراأة 

يف كافة ميادين احلياة.

�لرحمة �خلريية: بناء م�شجد يف �لرفاعة 
�جلديدة بر�أ�ض �خليمة 

•• راأ�ض اخليمة- وام: 

العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف بناء م�شجد  الهيئة  اأنهت الرحمة لالأعمال اخلريية بالتعاون مع 
يف منطقة الرفاعة اجلديدة براأ�ض اخليمة بقيمة 1،500،000 درهم وذلك على نفقة اأحد املح�شنني 
للم�شلني  مياه  دورات  و  مي�شاأة  وي�شم  الن�شاء  من  و50  الرجال  من  م�شلي   150 ل�  امل�شجد  ويت�شع   .
اأن  اخلريية  لالأعمال  للرحمة  العام  الأم��ني  الطنيجي  عبداهلل  �شعادة  واأو���ش��ح  ل��الإم��ام.  خا�ض  وم�شكن 
م�شروع بناء امل�شاجد يعتر من اأهم اأبواب اخلري التي ت�شمح للمح�شنني بامل�شاركة اجلزئية اأو الكلية يف 
ت�شييد بيوت يذكر فيها ا�شم اهلل موؤكدا على اأن ب�شمات اأبناء دولة الإم��ارات اخلريية ل تنتهي واأن دعم 
اأ�شحاب الأيادي البي�شاء من اأبناء الدولة �شجع الرحمة اخلريية على موا�شلة جهودها ودورها يف تنفيذ 

امل�شاريع الن�شانية والتنموية داخل الدولة وخارجها.

�شرطة �ل�شارقة حتتفي مبوظفاتها مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية

�لهوية و�جلن�شية ت�شيد بجهود �ل�شيخة فاطمة يف دعم ومتكني �ملر�أة 

نيويورك �أبوظبي تعلن عرو�ض 
مو�شم �خلريف �ل�شابع 

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
بدعوة الدائنني بالدعوى 26/2021 اإجراءات افال�س - دبي

بتاريخ 26/07/2021 �شدر حكم حمكمة دبي الإبتدائية
يف الدعوى رقم 26/2021 اإجراءات اإفال�ض

املرفوعة من املدعية : �شركة / جولدن كرافت لتجارة الهدايا �ض ذ م م
�شد املدعى عليهم :

عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحيم املال حممد عبد الرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن 
عبداملجيد عبدالرحمن عبدالرحيم املال  عي�شى عبدالرحمن عبدالرحيم املال  

فريده عبدالرحمن عبدالرحيم املال  منرية عبدالرحمن عبدالرحيم املال  
حممد ح�شن بابا ح�شن خالد عبدالرحمن عبدالرحيم املال  

والذي ن�ض يف منطوقه على مايلي :  قررت املحكمة:
1- قبول طلب اإفتتاح اإجراءات اإفال�ض �شركة / جولدن كرافت لتجارة الهدايا ذ م م ، 2- تعيني اخلبرية / رمي النعيمي 
اإلي�ه خ�الل م�دة ل تزي�د  ل�ذلك وت�ش��ليمها  املوؤي�دة  ل�دائنني لتق�دمي مطالب�اتهم وامل�ش�تندات  اأمني اإجراءات ، 3- دع�وة 
ع�ل�ى 20( ع�شرين يوم عمل من تاريخ الن�شر. 4- تكلي�ف امل�دين بتزوي�ده ب�اأي تفا�ش�ل اإ�ش�افي�ة ل�م ي�خ�ط�ر املحكم�ة به�ا 
�ش�واء ح�ول دائني�ه اأو مب�الغ ال�دي�ون، وتفا�ش�يل اأي ع�ق�ود ق�ي�د التنفي�ذ واأي�ة اإج�راءات ق��ش�ائية معلق�ة اأو جاري�ة ي�ك�ون 
امل�دي�ن ط�رف�اً فيها، وذلك خالل املهلة الزمنية التي يحددها الأمني. 5- وق�ف الإج�راءات الق�ش�ائية واإج�راءات التنفي�ذ 
الق��ش�ائي �ش�د وع�ل�ي اأم�وال �ش�رك�ة ج�ول�دن كراف�ت لتج�ارة ال�ه�دايا ذ م م الت�ي اأفتتح�ت املحكم�ة الإج�راءات بالن�ش�ب�ة له�ا 
، اإل�ى ح�ني امل�ش�ادقة عل�ى خ�ط�ة اإع�ادة الهيكل�ة اأو م�رور 10 اأ�ش�ه�ر عل�ى �ش�دور ق��رار املحكم�ة باإفتت�اح اإج�راءات الإف�ال�ض 
وف�ق�ا للم�ادة 162 يف املر�شوم بقانون 9 ل�شنة 2016، 6- ك�م�ا ك�ل�ف�ت الأم�ني بتق�دمي تقري�ر م��ش�ت�ق�ل ف�ي �ش�اأن وق�ف 
ال�ف�وائ�د، ويراع�ى اإع�الن ال�دائن �ش�احب ال�ش�اأن ليب�دي تعقيب��ه ع�ل�ى وق�ف �ش�ري�ان الفائ�دة القانوني�ة اأو التعاقدي�ة ع�ل�ى 
دي�ن�ه ب�ع�د حتقيق�ه، مب�ا ف�ي ذل�ك ال�ف�ائ�دة امل�ش�تحقة اأو التع�وي�ض امل�ش�ت�ح�ق ع�ن ال�ت�اأخ�ر ف�ي ال��ش�داد، وذل�ك م�ن ت�اريخ 
163 ف�ي املر�شوم  اأو رف��ض املحكم�ة امل�ش�ادقة عل�ي م�ش�روع اخلط�ة وف�ق�ا للم�ادة  ت�اريخ قب�ول  اإل�ى  افتت�اح الإج�راءات 
بقانون 9 ل�شنة 2016. ون�ف�اذاً ملنط�وق ق�رار املحكم�ة عالي�ه ن�دع�و دائ�ني �ش�ركة ج�ول�دن ك�ر اف�ت ل�تج�ارة ال�ه�دايا �ض 
ذ م م وكل من لديهم مطالبات طرف ال�شركة ار�شال كافة امل�شتندات املوؤيدة للمطالبات من خالل  الريد الإلكرتوين 
262021dubai@gmail.com وان ي�تم ذل�ك خ�الل م�دة ل تزي�د عل�ى )20( ي�وم ع�م�ل م�ن ت�اريخ الن�ش�ر مب�ا 

ل يتج�اوز ي�وم ال�ش�بت املوافق25/09/2021 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهراً .
اأمني اإجراء /رمي النعيمي

اإعـــــــــــــــــــــالن 
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فقدت �شهادة اأ�شهم �شادرة عن ال�شركة العاملية 
القاب�شة )اأ�شماك(  با�شم/ علي عبداهلل علي 
�شهادة  ورقم   1200 ا�شهم  بعدد  الربيعي 
)ASMAK177721( فمن يعرث عليها 
ت�شليمها لل�شركة العاملية القاب�شة )اأ�شماك( 

اأو الإت�شال على 0504441880

فقدان �صهادة ا�صهم
Date 26/ 8/ 2021  Issue No : 13324

Notification by Publication
In lawsuit No. 1626/2021/11 Civil Partial

In the Sixth Case Management Department No. 405
Case Subject: First: Register this case and determine the nearest session for its consideration, 
and then notify the defendants with a copy of its list. Second: After perusal and verification:- 
Judgment obligating the defendants jointly and severally to pay the plaintiffs an amount of 
300,000 dirhams at the rate of 60,000 dirhams for each plaintiff as compensation for the material 
and moral damage they suffered as a result of the mistake of the first defendant. -To obligate 
the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees. The Claimant: Muhammad Gulzar 
AhmAd Alaf Din and others. Address: UAE - Dubai Emirate - Bur Dubai - First Trade Center 
Street - King Ahmed Hader Mohammed Al Muraikhi Building - Office Apartment No. 105
The Defendant 1- AL ITTIFAQ PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSS LLC - 
Capacity as the defendant: Notification Subject: Has filed a lawsuit against you. Its subject, First: 
Register this case and determine the nearest session for its consideration, and then notify the 
defendants with a copy of its list. Second: After perusal and verification: -Judgment obligating 
the defendants jointly and severally to pay the plaintiffs an amount of 300,000 dirhams at the 
rate of 60,000 dirhams for each plaintiff as compensation for the material and moral damage 
they suffered as a result of the mistake of the first defendant. -To obligate the defendant to pay 
the fees, expenses and attorney fees. A hearing is set on Thursday corresponding 02-09-2021 
at 09:00 am at the Sixth Case Management Department. Therefore, you are required to attend 
whoever represents you legally, and you must submit what you have of notes or documents to 
the court at least three days before the session.
Prepared by /Amira Hussein Karam

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوطنية املبتكرة ل�شيانة املباين ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1238266 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اإن �شي �شي القاب�شة ذ.م.م

NCC HOLDING L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الوطنية للتموين املحدودة  ذ م م
NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED - W L L

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل�شتثمر الوطني
THE NATIONAL INVESTOR

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الوطنية املبتكرة ل�شيانة املباين ذ.م.م
NATIONAL INNOVATIVE GENERAL MAINTNANCE L.L.C

اإىل / الوطنية املبتكرة ل�شيانة املباين �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
NATIONAL INNOVATIVE GENERAL MAINTNANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأمان للحلول املتكاملة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1561062 
تعديل مدير / اإ�شافة طارق �شرى �شحاته اجلوينى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اإن �شي �شي القاب�شة ذ.م.م
NCC HOLDING L.L.C.

تعديل مدير / حذف هانى ابراهيم عبدالنور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الوطنية للتموين املحدودة  ذ م م

NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED - W L L
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل�شتثمر الوطنى

THE NATIONAL INVESTOR
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأمان للحلول املتكاملة ذ.م.م

AMAN INTEGRATED SOLUTIONS L.L.C
اإىل / اأمان للحلول املتكاملة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

AMAN INTEGRATED  SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوطنية املتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2668319 
تعديل مدير / اإ�شافة طارق �شرى �شحاته اجلوينى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اإن �شي �شي القاب�شة ذ.م.م
NCC HOLDING L.L.C.

تعديل مدير / حذف هانى ابراهيم عبدالنور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شركة الوطنية للتموين املحدودة ذ. م .م

NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED - W L L
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل�شتثمر الوطنى

THE NATIONAL INVESTOR
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الوطنية املتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م

AL WATANIA alMOTAQADIMA General TradING L.L.C
اإىل/ الوطنية املتقدمة للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

AL WATANIA ALMOTAQADIMA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز بيفريل هيلز الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1843837 
تعديل مدير / اإ�شافة رود اح�شان عبدالقادر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شت�شفى بيال روما التخ�ش�شي �ض ذ م م
Bella Roma Speclalty hospital l l c

تعديل مدير / حذف ان�ض ح�شام ح�شن رزق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مالك عبدالكرمي م�شطفى عبدرزق

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شعده حممد احمد العامرى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز بيفريل هيلز الطبي ذ.م.م
BEVERLY HILLS MEDICAL CENTRE L.L.C

اإىل/ مركز بيفريل هيلز الطبي - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
BEVERLY HILLS MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لند تيك بروبارتي �شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2866674 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمد خليفه حمد ح�شني املرر من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد خليفه حمد ح�شني املرر من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شفيق مور�شينجانكام ابوبكر  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ان�شيف مور�شينغا نكام ابوبكر  %24
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ لند تيك بروبارتي �شيانة العامة
LAND TECH PROPERTY GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ لند تيك بروبارتي لل�شيانة العامة ذ.م.م
LAND TECH PROPERTY GENERAL MAINTENANCE L.L.C. 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دلتا اخلليج لالنابيب ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1070325 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / امين مو�شى احمد امللخ من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / امين مو�شى احمد امللخ من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بدر مريزا احمد على الهندى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ دلتا اخلليج لالنابيب ذ.م.م

DELTA GULF PIPES L.L.C

اإىل/ دلتا اخلليج لالنابيب - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
DELTA GULF PIPES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرياكل لل�شفر وال�شياحة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�شة رقم:2703333 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

اإ�شافة حممد حيدر �شالح احمد امل�شعبى  %51
تعديل مدير / اإ�شافة حممد حيدر �شالح احمد امل�شعبى
تعديل مدير / حذف يو�شف حيدر �شالح احمد امل�شعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف حيدر �شالح احمد امل�شعبى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:بقالة ال�شالل  رقم:1117987 
البي�ض ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:موؤ�ش�شة واحة  رقم:1127257 
املبزره للدواجن ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

املنت�شر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3904876 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

للتمثيل التجاري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1697034 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 13324 بتاريخ 2021/8/26 

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

للبهار
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3651624 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات
�ل�شارقة للتكرمي �لثقايف يحتفي ب� 4 من �أدباء م�شر

•• ال�صارقة-وام:

الأعلى  باملجل�ض  امل��ق��ب��ل  �شبتمر   2 يف  ال��ق��اه��رة  ت�شت�شيف 
الثقايف  للتكرمي  ال�شارقة  مللتقى  ال�شاد�شة  ال���دورة  للثقافة 
لالحتفاء بالأدباء "م�شطفى ن�شر ودروي�ض الأ�شيوطي و�شمري 
الثقافة  ال��ري��ادي يف خدمة  " لدورهم  ن��وح  امل��ن��زلوي و�شعيد 
العربية. وقال �شعادة عبداهلل بن حممد العوي�ض رئي�ض دائرة 
للتكرمي  ال�شارقة  مللتقى  الثاين  احلفل  اإن  بال�شارقة  الثقافة 
الثقايف يف م�شر ياأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
املا�شي تنظيم احلفل  اأبريل  اأن مت خالل  ال�شارقة بعد  حاكم 
كرم  وال����ذي  ال��ب��ح��رية  مبحافظة  دم��ن��ه��ور  مب��دي��ن��ة  يف  الأول 

اأن م�شر تعتر منبع  اأدبياً، موؤكدا  البارز  ل��دوره  اإم��ام  ال�شيد 
عطاء ح�شاري وثقايف مميز وحتت�شن اإ�شافة ملوروثها الثاري 
املتنوعة.  الثقافة  حقول  يف  املبدعني  اآلف  املميز  وال��رتاث��ي 
�شكندري  وروائ��ي م�شري  اأدي��ب  هو  ن�شر  اأن م�شطفى  يذكر 
ودروي�ض الأ�شيوطي هو كاتب و�شاعر وموؤلف م�شرحي وكاتب 
�شيناريو وباحث يف الرتاث ال�شعبي امل�شري اأما الكاتب �شمري 
املنزلوي فهو باحث يف الرتاث له درا�شات من�شورة يف نظرية 
ا لالأطفال بالإ�شافة اإىل اأعماله  الإن�شان الكامل ون�شر ق�ش�شً
املن�شورة يف عدد من ال�شحف واملجالت امل�شرية والعربية اأما 
الأدي��ب �شعيد نوح فهو روائ��ي م�شري �شدرت له العديد من 
للتكرمي  ال�شارقة  ملتقى  اأن  اإىل  ي�شار  وال��رواي��ات.  الق�ش�ض 
الثقايف بداأ دورته الأوىل يف اأبريل 2021 مب�شر اإذ كرم املفكر 

الكبري واملرتجم ال�شيد اإمام والثانية يف تطوان باملغرب حيث 
ا�شت�شافتها  التي  والثالثة  داوود  ح�شناء  الباحثة  تكرمي  مت 
ال�شودانية اخلرطوم وكرمت كاًل من عي�شى احللو  العا�شمة 
م��ب��ارك ح�شن  وال��دك��ت��ور  �شعيد  غ��ايل احل�شن حممد  نبيل  و 
مت  ن��واك�����ش��وط  بالعا�شمة  حت��دي��داً  م��وري��ت��ان��ي��ا  ويف  اخلليفة 
تكرمي كل من اأحمُد ولد عبد القادر والدكتور اخلليل النحوي 
و الدكتور ناجي حممد الإمام والدكتور مو�شى ولد اأبنو ويف 
ب��الأردن مت تكرمي كٍل من  الكاتب �شليمان  املحطة اخلام�شة 
حماد عبداهلل القوابعة والأديب نايف عبداهلل فار�ض النواي�شة 
اأحمد  وال�شاعر  ال�شعافني  �شعد  اإبراهيم عبدالرحيم  والناقد 
عبداملجيد حممد عودة/ وتتوا�شل خالل العام احلايل دورات 

ملتقى ال�شارقة للتكرمي الثقايف يف دول عربية اأخرى.

جلنة �لأ�شر �ملتعففة تقدم 20 منحة در��شية لطلبة جامعة �أم �لقيوين
•• اأم القيوين -وام:

قدمت جلنة الأ�شر املتعففة التابعة جلمعية دار الر ع�شرين منحة درا�شية 
للطلبة املع�شرين و املتعرثين ماليا يف جامعة اأم القيوين مت توزيعها خالل 

احلفل الذي نظمته اجلامعة يف مقرها موؤخراً.
وبلغ اإجمايل الدعم املادي الذي قدمته اللجنة للجامعة مليونا و خم�شمائة 
األف درهم . و اثني الدكتور جالل حامت مدير جامعة اأم القيوين على دعم 
جلنة ال�شر املتعففة للطلبة املع�شرين موؤكدا اأن دعم اللجنة و عملها ميثل 
قيم اخلري والت�شامح والتكافل التي يتمتع بها �شعب دولة المارات العربية 
املتحدة . و من جهته ا�شار علي ح�شن العا�شي رئي�ض جلنة ال�شر املتعففة 
التابعة جلمعية دار الر اأن اللجنة تويل فئة الطلبة اهتماما كبرياً مل�شاعدة 

املحتاجني منهم ماديا، والتخفيف من معاناتهم .

�أحمد بن ركا�ض �لعامري: �حلملة �لثقافية لهيئة �ل�شارقة للكتاب ت�شجيل تاريخي جديد خلطاب �لإمارة �حل�شاري
•• ال�صارقة - وام:

ركا�ض  ب����ن  اأح����م����د  ����ش���ع���ادة  اأك������د 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ال��ع��ام��ري 
" اإذا مهتم ب�شي،  اأن حملة  للكتاب 
" -احلملة  ب��ال��ك��ت��ب  م��ه��ت��م  ي��ع��ن��ي 
الثقافية الأكر يف املنطقة والعامل 
ت�شكل   - ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلهود  تاريخ  يف  مف�شلية  عالمة 
الهيئة  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
جديداً  ت��اري��خ��اً  لت�شجل  وال��ع��امل��ي 
لروؤية ال�شارقة الثقافية وخطابها 
اإىل  الرامي  العامل  مع  احل�شاري 
املجتمعات  الأف���راد يف  دع��م و�شول 

اإىل الكتب.
واأ�����ش����اف اأن���ه���ا واح������دة م���ن اأك���ر 
الربحية  غري  الثقافية  احلمالت 
العامل  م�شتوى  وع��ل��ى  املنطقة  يف 
ميكن  ل  م�شمون  ذات  ور�شالتها 
النتهاء منه اأو اإمتامه خالل اأ�شهر 
ر�شالة  هي  واإمن��ا  �شنوات  اأو  قليلة 
للثقافات  وع��اب��رة  لالأجيال  عابرة 
ل��الإن�����ش��ان��ي��ة جمعاء  ر���ش��ال��ة  وه���ي 
ب��ال���ش��ت��ن��اد ع��ل��ي��ه��ا حتقيق  مي��ك��ن 
نقالت معرفية واإبداعية مف�شلية 
يف تاريخ املعرفة الإن�شانية كاماًل .

ب���ن ركا�ض  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة  ق����ال  و 
العامري يف حوار خا�ض مع وكالة 
اإن احلملة  اأنباء الإم���ارات / وام / 
ل تدعو اإىل القراءة وح�شب واإمنا 
تدعو يف �شياق اآخر اإىل نقلة كبرية 
يف كل املهارات واملعارف والإبداعات 
بات  ب�شيء  مهتم  �شخ�ض  ك��ل  فلو 

التقليدية للرتويج للكتاب.
من  ت��ق��دم  الهيئة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
خ����الل احل��م��ل��ة ت��خ��ف��ي�����ش��ات على 
50 يف  اإىل  ت�����ش��ل  ال��ك��ت��ب  اأ����ش���ع���ار 
كرى  مع  يجمعنا  تعاون  يف  املائة 
وذلك  الإل��ك��رتوين  البيع  من�شات 
ال�شتجابة  رم��ز  م�شح  خ��الل  م��ن 
 ،/QR Code/ ال���������ش����ري����ع 
امل��وج��ود ع��ل��ى الإع���الن���ات، اأو عر 
sba.gov.ae/ امل��وق��ع:  زي����ارة 

املدة  ح���ول  و   .  intobooks
ال��زم��ن��ي��ة امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ح��م��ل��ة .. 
قال العامري اإن امل�شاريع الثقافية 
اإنها  لي�ض لها فرتة زمنية حمددة 
متوا�شل  وع��م��ل  تراكمية  م�شرية 
اإي�شالها  �شنوا�شل  الر�شالة  وه��ذه 
اإىل ال��ع��امل اأج��م��ع لأن��ن��ا ن��وؤم��ن اأنه 

ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع قادر  الإن�������ش���ان  يف 
امل�شتقبلية  تطلعاته  حتقيق  على 
واإبداعية  نقالت معرفية  وحتقيق 
ال�شتناد  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  كبرية 
على الكتاب يف مد ج�شور التوا�شل 

مع خمتلف ثقافات العامل.
و ت��اب��ع ���ش��ع��ادت��ه : " ك��ل م��ا عملنا 
عليه ول زلنا نعمل عليه هو تقريب 
املجتمع  يف  ف����رد  ك���ل  اإىل  ال��ك��ت��اب 
املحلية  جت��رب��ت��ن��ا  م����ن  ان���ط���الق���اً 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  وو�����ش����وًل 
الرحلة  ه�����ذه  خ�����الل  وج����دن����ا  اإذ 
والعمل  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ط��وي��ل��ة 
وامل�����ش��اري��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ك��ب��رية اأن 
الكتب للمثقفني  اأن  الكثري يعتقد 
والتاريخ  والفكر  ب���الأدب  املهتمني 
فقط وهذا ما دفعنا لت�شحيح هذا 

يقراأ عنه فاإننا �شن�شل اإىل مرحلة 
واملهنية  احل���رف���ي���ة  م����ن  ج����دي����دة 
الو�شول  ل��ن��ا  ي�شبق  مل  والإب������داع 
اإليها فالقراءة يعني تو�شيع املعارف 
وتطوير املهارات وجتاوز التحديات 

وا�شتحداث احللول والبتكارات.
هذه  ف��ك��رة  ولدة  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول  و 
اأهمية  ح������ول  ال���ع���امل���ي���ة  احل���م���ل���ة 
اأو����ش���ح ا���ش��ت��ن��دت فكرة  ال���ك���ت���اب.. 
حملة "اإذا مهتم ب�شي، يعني مهتم 
بالكتب" على الروؤية املركزية التي 
قام عليها م�شروع ال�شارقة الثقايف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ع��ه��ا  وال���ت���ي 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة فامل�شروع احل�شاري 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ل����الإم����ارة 

ر�شالتنا  فجاءت  املفهوم  و  ال�شورة 
كنت  "اإذ  ل��ت��ق��ول:  اأج���م���ع  ل��ل��ع��امل 
بالكتب"  مهتم  يعني  ب�شي،  مهتم 
فهناك كتب لكل �شخ�ض وحول اأي 
اأو فكرة اأو  مو�شوع وعن اأي �شغف 

اهتمام ".
ن�شعى من  الهيئة  اأن��ن��ا يف  واأو���ش��ح 
خالل حملة "اإذا مهتم ب�شي، يعني 
مهتم بالكتب" اإىل ن�شر وعي عاملي 
حول اأهمية الوقوف عند الأ�شل يف 
بني  وم�شتدام  حقيقي  راب��ط  خلق 
لذلك  والرتويج  والكتاب  الإن�شان 
م���ع ك���ل م���ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ه����ذا الع�شر 
م���ن ت���ن���ّوع واإب������داع وم��ع��رف��ة تامة 
بتوجهات ورغبات الأفراد مبختلف 
احلملة  وت���ت���ج���اوز  اه��ت��م��ام��ات��ه��م 
الطرق  وت���ق���دمي���ه���ا  مب��ف��ه��وم��ه��ا 

ال��ف��ك��رة يف  ل��رت���ش��ي��خ  لأن��ن��ا ن�شعى 
الأج��ي��ال وجنعل من قراءة  ذاك��رة 

الكتب فعاًل يومياً.
التي  ال�������دول  لأب�������رز  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و 
اأن  اإىل  اأ����ش���ار   .. احل��م��ل��ة  ت�شملها 
ت��وج��ه لدولة  ر���ش��ال��ة احل��م��ل��ة مل 
حمددة واإمنا وجهناها لكل الب�شر 
ولكن بعثنا بالر�شالة من عدة مدن 
نيويورك  �شملت  ال��ع��امل  يف  ك��رى 
م�شر  وجمهورية  وباري�ض  ولندن 
العربية واململكة العربية ال�شعودية 
ونتطلع لأن ين�شم جمهور احلملة 
مهتم  "اإذا  ر���ش��ال��ة:  اإي�����ش��ال  يف  لنا 
ب�شي، يعني مهتم بالكتب" اإىل كل 

الب�شر على الأر�ض.
تاأثري  الهيئة حول  و عن ت�شورات 
الدول  تلك  جمهور  على  احلملة 

املهتمني  ل يوجد عدد حمدد من 
مليار   7.9 ي��وج��د  واإمن����ا  بالكتب 
ق����ارئ ع��ل��ى وج���ه الأر������ض ويوجد 
لكل فرد منهم كتب تنا�شبه وتثري 
اهتمامه.. اأما احلديث عن مرحلة 
هذه احلملة الثقافية وما يرافقها 
من مواد اإعالمية واإعالنية تتوزع 
على كرى مدن العامل فاإن خطتنا 
تق�شي باأن تتوا�شل احلملة بني 3 
و 5 �شنوات ويوجد لكل خطوة منها 
بالأجندة  ترتبط  مقبلة  خ��ط��وات 
هيئة  واأن�شطة  لفعاليات  ال�شنوية 
اإمارة  تقوده  وم��ا  للكتاب  ال�شارقة 
عاملي..  ثقايف  ح��راك  من  ال�شارقة 
باأن  ت���وؤم���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
بعيد  اأم���د  ذات  الثقافية  امل�شاريع 
وتاأثريها ل ينتهي مبجرد انتهائها 

مب���ا ف��ي��ه��ا دول����ة الإم�������ارات .. قال 
دعوة  احل��م��ل��ة  تت�شمن  ال��ع��ام��ري 
لنا جميعاً ولكل فرد يف اأي جمتمع 
ل���ي���ب���ادر وي���ب���ح���ث عن  ال����ع����امل  يف 
اهتمامه ويتحدث عما  يلبي  كتاب 
الفكرة  م��ع��اً  لنتجاوز  �شغفه  يثري 
حمددة  لفئة  الكتب  ب��اأن  الرائجة 
�شحيحاً  لي�ض  ف��ه��ذا  املجتمع  م��ن 
ال���ك���ت���ب ل���ك���ل ���ش��خ�����ض وح������ول كل 
�شيء نريد من املهتمني بالريا�شة 
الريا�شة  ع���ن  ك��ت��ب��اً  ي����ق����راأوا  اأن 
يجدوا  اأن  ال�شيارات  تعنيهم  وم��ن 
يهتمون  م��ن  وك��ذل��ك  حولها  كتباً 
واملو�شيقى  وال���ف���ل���ك  ب������الأزي������اء 
وال��ت�����ش��وي��ر وال��ط��ب��خ وغ��ريه��ا من 
الهتمامات واملوا�شيع والهوايات و 
نتطلع يف املقابل لأن ت�شل الر�شالة 
املجالت  لتو�شيع  ال��ن��ا���ش��ري��ن  اإىل 
اإ�شداراتهم  فيها  ي��ق��دم��ون  ال��ت��ي 
فالنهو�ض  ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل  يف 
وتو�شيع  عربياً  املكتوب  باملحتوى 
ن��ط��اق م��و���ش��وع��ات��ه م��ن ���ش��اأن��ه اأن 
وعاملياً  عربياً  ال��ق��راء  اأع���داد  يرفع 
الن�شر  ب�شناعة  ينه�ض  املقابل  ويف 

و�شوق الكتاب ككل.

�أن�شطة  % �رتفاع   135
�إ�شالمية دبي خالل �لربع 

�لثاين
•• دبي - وام: 

باإدارة  متمثلة  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  اأعلنت 
الرامج املعرفية الإ�شالمية اأن اإجمايل اأن�شطتها خالل الربع الثاين من 
% مقارنة بالربع   135 2585 ن�شاطا بزيادة بن�شبة  العام اجل��اري بلغ 

الثاين من 2020.
واأو�شحت الدائرة يف تقريرها الإح�شائي اأن الدرو�ض واملحا�شرات �شهدت 
العام  من  الثاين  بالربع  مقارنة  باملائة   136 اإىل  ن�شبته  و�شلت  ارتفاعا 

املا�شي اإذ بلغ اإجمايل الدرو�ض واملحا�شرات 2574 در�شا.
وتتمثل الأن�شطة يف امل�شاركات املجتمعية وور�ض العمل والدورات التدريبية 
وامل�شابقات والرامج واملعار�ض املجتمعية املنفذة يف املراكز يف حني تتمثل 
املحا�شرات يف درو�ض القراآن والتجويد والفقه واحلديث والأذكار والتوحيد 

وال�شرية النبوية اإ�شافة اإىل درو�ض الآداب واللغة العربية.
املعرفية  ال��رام��ج  اإدارة  مديرة  املهريي  اأحمد  حمدة  الدكتورة  وتوجهت 
الإ�شالمية بال�شكر اإىل املحا�شرين والعاملني واملتعاونني مع املراكز كافة 
الفئات،  خمتلف  من  ال�شيف  واأم  املزهر  فرعي  يف  منت�شبيها  جميع  واإىل 
م�شرية اإىل اأن الرتفاع املحقق هو نتاج عمل م�شرتك يدعم حتقيق ر�شالة 

واأهداف املراكز يف تو�شيع دائرة الوعي بتعاليم الإ�شالم وقيمه ال�شمحة.
ولفتت املهريي اإىل اأن الأن�شطة املجتمعية ارتفعت من 7 اأن�شطة يف الربع 
العام  من  الفرتة  نف�ض  خالل  ن�شاطا   11 اإىل  ال�شابق  العام  من  الثاين 
اجلاري وذلك يف اإطار احلر�ض الدائم على ر�شد ومتابعة خمرجات كافة 
التو�شيات  تقدمي  ثم  ومن  وتنظيمها  اإعدادها  على  نعمل  التي  الأن�شطة 
الالزمة لتطوير هذه املبادرات وتعزيز دور املراكز يف ن�شر الوعي بالثقافة 

الإ�شالمية مبحتواها الإن�شاين واحل�شاري.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�صط�س 2021 العدد 13324
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العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7044(
املخطرة : ال�شاحل الأخ�شر العقارية  - بوكالة املحامي /احمد ح�شن املازمي

املخطر اإليهم:  1- مطعم فود اند فود )�ض.ذ.م.م( ،
& نا�شيورال)�شابقا( فري�ض  مطعم  )حاليا(  غارليك  جنجري  مطعم   -2

ال�شيكات. على  املوقع  وب�شفته  نف�شه  عن  كالبيل  اآيبود  م�شطفى   -3
مبلغ  والبالغ قدرها  الإيجارية  القيمة  ب�شداد  اإلزامكم  بوجوب  فيه  الإخطار تخطركم  جننا مبوجب هذا 
مع وجوب �شرعة اإخالء العني املوؤجرة، وذلك خالل 30 يوماً  درهم(،  األف  )خم�شمالة  درهم   500،000
من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار عمال باأحكام املادة رقم 25/ح من قانون الإيجارات باإمارة دبي. على اأن 
ت�شلم العني املوؤجرة خالية من اأي �شواغل، مع اإلزامكم ببدل الإيجار حلني متام ت�شليم العني املوؤجرة مع 
امل�شافة ومبلغ  ال�شريبة  ر�شوم  درهم(  األف  درهم )واحد وع�شرون   21000 ب�شداد مبلغ وقدره  الزامكم 
درهم ر�شم ارجتاع ال�شيكات، واإلزامكم بت�شليم املخطرة براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه، واإل   8400
�شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية حقكم، وعلى م�شوؤوليتكم ونفقتكم، حمتفظني بكافة 

احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
  اعالن بالن�صر 

للم�صتاأنف �صدهم للح�صور اأمام مكتب ادارة الدعوى
يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية

يف الإ�صتئناف رقم : 2021/1329 مدنی
بناء على طلب امل�شتاأنف : علي اأحمد �شالح املهداوي

امل�شتاأنف �شدهم : 1- �شركة الطائر احلر للمنتجعات ال�شياحية )ذ.م.م(
الو�شط للمنتجعات ال�شياحية )موؤ�ش�شة فردية(  ال�شرق  انوار   -2
ح�شن اأحمد  العزيز  عبد  يا�شر   -4 احلميد  عبد  بيكم  حميدة   -3

يو�شف. حممد  �شعد  �شامح   -5
اأنت مكلف باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة اإ�شتئناف ال�شارقة - 
�شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
رقمها  املذكور  الدعوى  يف   2021/8/31 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  وذل��ك  امل�شتندات 

اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

Date 26/ 8/ 2021  Issue No : 13324
Case File

Real Estate Summary 988/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Sadullo Bafaev

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff gaar Corporation - Represented by / Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 424,728), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment. The hearing of Monday 06-09-2021 
at 10:00 AM on the online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 26/ 8/ 2021  Issue No : 13324
LEGAL NOTICE BY PUBLICATION

No (7046/2021)
Notifying Party / Marco Zacchei

Vs.
Notified Party / OZNL LEISURE SERVICES - FZE
The Notifying Party hereby notifies the Notified Party to pay an 
amount of AED 500,000 in favor of the Notifying Party within 
five days maximum from the date of receiving the Legal Notice. 
Otherwise, the Notifying Party will have to file a substantive 
case against you, «the Notified Party», seeking to keep you 
under obligation to pay the aforementioned amount along with 
legal interest until the payment is made in full and you will be 
required to pay all charges, expenses and attorneys' fees.
All rights of the Notifying Party towards the Notified Party shall 
be preserved.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 26/ 8/ 2021  Issue No : 13324
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Federal Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA2021/0003130, civil (partial)

To:
Asad Jamil Abdul Jamil, address: 9265600
We would like to inform you that on 17/08/2021, this court sentenced you 
in the above mentioned case for Sharjah Taxi LLC as follows: The court 
has ruled in the presence of the defendant its following sentence:
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (3,716.13) 
three thousand seven hundred sixteen dirhams and thirteen fils, in addition 
to the legal interest of 5% from the date of the claim until full payment. 
The legal interest shall not exceed the origin of debt. The defendant is 
obligated to pay fees and expenses. And to refuse what is exceeding that.
This judgment is not subject to the appeal
Judge/Ayman Hasan Sana Aldain Alshafei
Sharjah Federal Court
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 26/ 8/ 2021  Issue No : 13324
Ajman Federal Court

Notification by Publication to attend a Remote Videoconference Meeting
In Case No. (AJCFICIPOR2021/0002768)

Upon the Appellant's Request Abdulaziz Zakaria Ahmed Abdullah
Authorization code: ebBAXx   Address: Emirate of Ajman
To the Appellee: Ahmed Abdullah Bashir Marzouk (Notification by Publication in 
Arabic and English Language)  Authorization code: Hc95vw
Address: Emirate of Ajman - Al Jurf 2, opposite the Leaders School for Children, 
Sheikh Maktoum Bin Rashid Street, Makani No. 5090012163, Phone No: 
0506140045
You are assigned to attend the video meeting No. EM00015836 which is scheduled on 
07/09/2021 at 09:00, which will be held in the Federal Court of Ajman, the Department 
of Civil and Partial Commercial Department, remotely via video conference through 
the website of the Ministry of Justice /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/
eMeeting/search via video meeting sessions. In person or through a legal proxy. Or 
scan the code below with your phone's camera Meeting data: EM00015836 And 
you can submit the answer note to the lawsuit and attach the documents through the 
electronic system after the court has given you permission to do so.
Citizens Happiness Center
Maryam Juma Al Kaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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عربي ودويل
��شتباكات يف عكار �لعتيقة �شمايل لبنان

•• بريوت-وكاالت

تطور اإ�شكال بني بلدتي فنيدق وعكار العتيقة �شمايل لبنان اإىل اإطالق نار كثيف بني البلدتني، ما 
اأدى اإىل �شقوط قتيل وجريحني من بلدة فنيدق.

ويف التفا�شيل، ن�شب خالف بني �شبان من البلدتني على خلفية تقطيع حطب من وادي الأ�شود يف 
منطقة القموعة، ما ا�شتدعى تدخل نائب رئي�ض بلدية فنيدق عمر زهرمان و�شرطة البلدية، التي 

عمدت اإىل م�شادرة احلطب واجلرار الزراعي، وما لبث اأن اأعادتهما.
ويف وقت لحق تطور اخلالف اإىل اإطالق نار كثيف من اجلانبني و�شجل �شقوط القتيل واجلرحى. 
وانت�شار م�شلح  وامل��رج  الهرج  البلدتني حالة من  املنطقة احلدودية بني  ت�شود  عيان  �شهود  ووف��ق 
جرد  بلديات  احت��اد  رئي�ض  مقدمتها  ويف  فنيدق  بلدة  فعاليات  قبل  من  منا�شدات  و�شط  كثيف، 
القيطع عبد الإله زكريا للجميع اإىل العمل على �شبط النف�ض، والهدوء والتحلي بال�شر، حمذرا 

من وقوع فتنة يف املنطقة.

�ليابان تو�شع حالة �لطو�رئ �ملرتبطة بالفريو�ض 
•• طوكيو-اأ ف ب

و�شعت اليابان  اأم�ض الأربعاء حالة الطوارئ 
ثماين  لت�شمل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  امل��رت��ب��ط��ة 
الألعاب  دورة  افتتاح  غ��داة  اإ�شافية،  مناطق 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة يف وق���ت ي��ت��زاي��د ال�����ش��غ��ط على 

امل�شت�شفيات ب�شبب ارتفاع اأعداد الإ�شابات.
املدار�ض  انتهاء عطلة  القرار مب��وازاة  وياأتي 
اإرج��اء فتح  اق��رتح اخل��راء  ال�شيفية وفيما 
خماطر  لتقليل  �شعيا  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

العدوى.

اليابان  ت�شجل  املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  يف 
بالفريو�ض  اإ���ش�����������اب��ة  األ������ف   20 م��ن  اأك���رث 

يوميا. 
ويف مناطق ت�شم مدنا مثل طوكيو، ينتظر 
ال�شفر  اإىل  ي�����ش��ط��رون  اأو  ���ش��اع��ات  امل��ر���ش��ى 
م�شافات بعيدة ب�شيارات اإ�شعاف لإيجاد اأ�شرة 

يف امل�شت�شفيات.
وق�����ال م��ت��ح��دث ح��ك��وم��ي اإن جل��ن��ة خ���راء 
واف��ق��ت ع��ل��ى خ��ط��ة ل��و���ش��ع ث��م��ان��ي��ة مناطق 
 13 املعلنة يف  ال��ط��وارئ  اأخ��رى �شمن حالة 

منطقة من بينها طوكيو.

و�شي�شبح القرار ر�شميا يف وقت لحق خالل 
اجتماع حكومي خا�ض يرتاأ�شه رئي�ض الوزراء 

يو�شيهيدي �شوغا.
بيع  ع��ل��ى  ق��ي��ود  ف��ر���ض  ال��ت��داب��ري  وتت�شمن 
ُيطلب  التي  واحل��ان��ات  املطاعم  يف  الكحول 
املعتاد، كما  اأبكر من  الإغ��الق يف وقت  منها 
حت�ض النا�ض على العمل من املنازل وجتنب 

التنقل غري ال�شروري.
مناطق  اأربعة  و�شع  اأي�شا  احلكومة  وتعتزم 
اأخرى حتت تدابري اأقل �شرامة ت�شمل حاليا 

ثمانية مناطق.

يف امل��ج��م��وع ف����اإن ال���ق���رار امل��رت��ق��ب ي��ع��ن��ي اأن 
 47 عددها  البالغ  اليابان  مناطق  من   33
العدوى يف وقت  ملكافحة  لإج���راءات  تخ�شع 
ي�شت�شيف هذا البلد الألعاب الباراملبية بعد 

الألعاب الأوملبية. 
وامتنعت اليابان حتى الآن عن فر�ض اإغالق 
تلقيح  حملة  وتوا�شل  امل��دار���ض  على  �شامل 
تلقى قرابة  تت�شارع فيما  لكنها  ب��داأت ببطء 
الكاملة  ال�����ش��ك��ان اجل��رع��ات  ب��امل��ئ��ة م��ن   40
15500 وفاة  اليابان قرابة  للقاح. �شجلت 

بالفريو�ض ح�شب اأحدث الأرقام.

�أحمد م�شعود: »من غري �لو�رد وقف �لقتال« يف �أفغان�شتان مريكل: على �ملجتمع �لدويل مو��شلة »�حلو�ر« مع طالبان 
•• برلني-اأ ف ب

اأنغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اع��ت��رت 
من  اأن  الأرب�������ع�������اء  اأم�����������ض  م����ريك����ل 
ال�شروري اأن يوا�شل املجتمع الدويل 
عادوا  ال��ذي��ن  طالبان”  م��ع  “احلوار 
املكا�شب  على  للحفاظ  ال�شلطة  اإىل 
ن�شر  منذ  اأفغان�شتان  يف  حتققت  التي 

قوات حلف �شمال الأطل�شي.
واأكدت مريكل اأمام النواب يف الرملان 
الأملاين )بوند�شتاغ( “يجب اأن يتمثل 
الإم��ك��ان على  ق��در  هدفنا يف احلفاظ 
مدار  على  بها  قمنا  ال��ت��ي  التغيريات 

الع�شرين عاماً املا�شية يف اأفغان�شتان«.
واأ�شافت “يتعني على املجتمع الدويل 
ك��ذل��ك ال��ت��ح��اور ح��ول ه��ذا الأم���ر مع 
طالبان”، بينما من املقرر اأن ُي�شتكمل 
ان�����ش��ح��اب ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة يف 31 
“طالبان  اآب-اأغ�������ش���ط�������ض.وت���اب���ع���ت 
حقيقة واقعة يف اأفغان�شتان” مو�شحة 
لكن  مرير  اجل��دي��د  ال��واق��ع  “هذا  اأن 
علينا مواجهته«.ويف اإ�شارة اإىل التقدم 
املحرز يف اأفغان�شتان منذ عام 2001، 
%70 من  “نحو  اأن  اأكدت امل�شت�شارة 
على  احل�شول  الآن  ميكنهم  الأف��غ��ان 
مياه ال�شرب بينما كانوا %20 فقط 

انخف�ض  ك��م��ا  عاماً”.  ع�����ش��ري��ن  ق��ب��ل 
ع�����دد ال���وف���ي���ات ل�����دى الط����ف����ال اإىل 
ال��ن�����ش��ف خ���الل ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً، على 
ح���د ق���ول���ه���ا.واع���ت���رت م���ريك���ل التي 
“يف  ال��ق��ادم  ال�شهر  من�شبها  �شتغادر 
الأ�شياء  م��ن  الكثري  حت��ت��اج  ال��ت��اري��خ، 
األ  “لهذا يجب  موؤكدة  ال�شر”  اإىل 

نن�شى اأفغان�شتان. ولن نن�شاها«.
وقالت مريكل التي ن�شاأت يف جمهورية 
ال�شيوعية  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  اأمل���ان���ي���ا 
م�شريتها  ت����ب����داأ  اأن  ق���ب���ل  ال�����ش��اب��ق��ة 
برلني  ج��دار  اأنقا�ض  على  ال�شيا�شية 
لأي  ميكن  ل  ب��اأن��ه  مقتنعة  زل��ت  “ما 

التطلع  توقف  اأن  عقيدة  ولأي  عنف 
اإىل العدالة وال�شالم«.

•• باري�ض-اأ ف ب

وادي  يف  طالبان  مقاومة  اأن  م�شعود  اأح��م��د  اأع��ل��ن 
بان�شري ب�شمال �شرق كابول “لن تتوقف عن القتال”، 
اجلديدة  ال�شلطات  م��ع  ال��ت��ح��اور  ي�شتبعد  اأن  دون 
م�شعود،  �شاه  اأحمد  القائد  جنل  اأفغان�شتان.قال  يف 
اأحد ال�شخ�شيات البارزة يف املقاومة الأفغانية الذي 
اأجرتها معه  2001، يف مقابلة  مت اغتياله يف عام 
“ل  اآب-اأغ�����ش��ط�����ض   21 يف  مات�ض”  “باري  جملة 
جم���ال ل��وق��ف ال��ق��ت��ال. م��ق��اوم��ت��ن��ا ه��ن��ا يف بان�شري 
بداأت للتو«.وردا على �شوؤال حول �شائعات ا�شت�شالم 
مقاتليه اأمام طالبان الذين حا�شروا وادي بان�شري، 
“الدعاية”  ب��اب  م��ن  باأنها  م�شعود  اأح��م��د  و�شفها 

و”الت�شليل«.يف عطلة نهاية الأ�شبوع، قال متحدث 
اأحمد  يعتر  ال��ت��ي  الوطنية  امل��ق��اوم��ة  جبهة  با�شم 
م�شعود اأحد قادتها، لوكالة فران�ض بر�ض اإن حركته 
م�شتعدة ملقاومة اأي عدوان من طالبان ولكن اأي�شا 

للتفاو�ض معهم ب�شاأن ت�شكيل حكومة �شمولية.
التحاور.  ميكننا  �شيء.  “التحاور  م�شعود  واأ�شاف 
يف كل احلروب هناك حتاور. لكن ال�شت�شالم �شيء 
يل  بالن�شبة  وارد  غري  ال�شت�شالم  اأن  واأك���رر  اآخ��ر. 
واكد  وا�شفا نف�شه بانه “رجل �شالم”.  ولقادتي”، 
ا غايته الوحيدة هي  “لن اأقبل اأبًدا �شالًما مفرو�شً
ل  ذل��ك،  على  “عالوة  ال�شتقرار«.واأو�شح  حتقيق 
الذين  لأولئك  التاريخي  اخلطاأ  اأن�شى  اأن  ميكنني 
كنت اطلب منهم ا�شلحة يف كابول قبل ثمانية اأيام. 

لقد رف�شوا مدي بها. وهذه الأ�شلحة، هذه املدفعية 
وامل��روح��ي��ات وال��دب��اب��ات الأم��ريك��ي��ة ال�����ش��ن��ع باتت 
ا�شتولوا  الذين  طالبان!«.املت�شددون  ب��اأي��دي  الآن 
على  ي�شيطرون  اآب-اأغ�شط�ض   15 يف  ك��اب��ول  على 
يف  ت�شكل  مقاومة  جيب  لكن  تقريًبا،  البالد  كامل 
للمقاومة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ح���ول  ب��ان�����ش��ري  وادي 
رئي�ض  نائب  �شالح  اهلل  واأم��ر  م�شعود  اأحمد  بقيادة 
الثنني  طالبان  حركة  املخلوعة.واأكدت  احلكومة 
اأنها حا�شرت وادي بان�شري، لكنها تف�شل التفاو�ض 
على القتال. خالل ال�شنوات اخلم�ض التي �شيطرت 
و   1996 اأفغان�شتان بني عامي  فيها طالبان على 
2001، كان وادي بان�شري من املناطق القليلة التي 

مل ي�شيطر عليها “طالب الدين” مطلًقا.

•• عوا�صم-وكاالت

ع���اد ال��ت��وت��ر م��ن ج��دي��د وب��ق��وة ليخيم على 
اتهامات  بعد  واملغرب،  اجلزائر  بني  العالقة 
الأ�شهر  يف  م���ت���ب���ادل���ة  وم��ب��ط��ن��ة  ���ش��ري��ح��ة 
والأ����ش���اب���ي���ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، ال��ت��ي ذكرت 
مب�����ش��رية م��ت��ق��ل��ب��ة يف ع��الق��ة اجل���اري���ن منذ 
و1962،  امل��غ��رب،   ،1956 يف  ا�شتقاللهما 
ف��رن�����ش��ا، ط��غ��ى فيها اخلالف  اجل���زائ���ر، ع��ن 

والتنافر على التقارب والهدوء.
وح�شب �شحف عربية �شادرة  اأم�ض الأربعاء، 
دخ��ل��ت ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د اإعالن 
مع  الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  قطع  اجل��زائ��ر 
دول  كانت  جديد،  من  مظلماً  نفقاً  ال��رب��اط، 
�شمال اأفريقيا، ودول املنطقة العربية يف غنًى 
والتطورات  التعقيدات  �شك يف ظل  ول  عنه، 

اخلطرية التي تع�شف باجلميع.
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، مل يتاأخر  ال���ق���رار  اإع����الن  وب��ع��د 
عن  ال�شيا�شيني،  واملحللني  البلدين  اإع���الم 
ُيذكر ب�شفحات موؤملة  الثلج، ما  دحرجة كرة 
ح�شل  كما  البلدين،  ب��ني  العالقة  ت��اري��خ  يف 
اأغ�شط�ض   24 يف  م��راك�����ض  ت��ف��ج��ريات  ب��ع��د 
حدوده  اإغ��الق  املغرب  وق��رار   ،1994 )اآب( 
اإىل  التاريخ  ذلك  منذ  واملغلقة  اجلزائر،  مع 

اليوم.

خالفات مبدئية
“ال�شروق”  �شحيفة  ع��ادت  للقرار،  مواكبة 
اجلزائرية، اإىل تاريخ اخلالفات بني البلدين، 
التو�شع على ح�شاب  املغرب، مبحاولة  واتهام 
اجلزائر، وبعد �شيطرة الرباط على ال�شحراء 
زعيمة  باعتبارها  ا”جلزائر  ل��رتد  الغربية، 
ما  وا���ش��ف��ة  ال��ع��امل،  يف  ال�شتعمار  مناه�شة 
حدث بالحتالل املغربي لأرا�شي �شعب اأعزل 
ليحدث  ال�شباين،  ال�شتعمار  لتوه من  خرج 

البلدين يف  ثان بني  احتكاك ع�شكري  بعدها 
1976” وذل���ك ب��ع��د ال��ق��ت��ال واحل����رب بني 

1963 و1964.
وعادت ال�شحيفة للتذكري بتفجريات مراك�ض 
يف 1994، وما تالها من اإج��راءات مغربية 
وردود جزائرية، وفر�ض التاأ�شريات، واإغالق 
احلدود، قبل اأن تهاجم ال�شحيفة اجلزائرية، 
اإقامة  مثل  الدبلوما�شية،  املغربية  اخليارات 
عالقات طبيعية مع تل اأبيب، اأو حديثها عن 

م�شكلة الأمازيغ، يف �شرق البالد. 

جممدة اأ�صاًل
من جهته مل يتاأخر الإعالم املغربي يف الرد، 
قال  ال���ذي  امل��غ��رب��ي   »LE360« م��وق��ع  مثل 
موؤكداً  مفاجئاً،  يكن  مل  اجل��زائ��ر  ق���رار  اإن  

“النظام الع�شكري اجلزائري اأعلن عن نواياه 
امل��ب��ي��ت��ة م��ن��ذ خ��ت��ام اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����ض الأعلى 
تبون،  املجيد  عبد  الرئي�ض  برئا�شة  ل��الأم��ن 
النظر يف عالقاته  اإع���ادة  ق��رار  اأع��ل��ن  عندما 
احلدود  ع��ل��ى  امل��راق��ب��ة  وتكثيف  امل��غ��رب،  م��ع 

الغربية«.
واعتر املوقع، اأن املوقف اجلزائري، حماولة 
اجلزائرية،  الداخلية  امل�شاكل  على  للتغطية 
اأن  امل��وق��ع  واع��ت��ر  الت�شعيد.  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
القرار اجلزائري، بال معنى، ول تاأثري له، يف 
ظل العالقات املتدهورة واملجمدة تقريباً بني 
قررتها  التي  القطيعة  اأن  م�شيفاً  اجل��اري��ن، 
اجلزائر لن ُتغري �شيئاً يف العالقات املجمدة 
النظام  اأخ��رى تدخل  اأ�شاًل، وهي من ناحية 

اجلزائري يف طريق املزايدة.

روايتان
ال�شيا�شي  امل���ح���ل���ل  ق�����ال  احل�������رة،  م���وق���ع  يف 
م�شكلة  اإن  ب�����وخ�����الف،  ع���ل���ي  اجل������زائ������ري، 
يف  رئي�شياً  عائقاً  “�شتظل  الغربية  ال�شحراء 
تطبيع العالقات” رغم اأن الدولتني “قررتا 
يف  الطبيعي  م�����ش��اره��ا  ت��اأخ��ذ  الق�شية  ت���رك 
باأنه  امل��غ��رب  املحلل  وات��ه��م  املتحدة”.  الأمم 
“يريد القفز” على ق�شية ا�شتفتاء ال�شحراء 

على حق تقرير امل�شري.
ال��ق��ادر بري�ض،  وق��ال املحلل اجل��زائ��ري، عبد 
بهذا  �شيادياً”  م��وق��ف��اً  ات��خ��ذ  “اجلزائر  اإن 
“ي�شر  اأن����ه  اأث���ب���ت  امل���غ���رب  لأن  الإعالن”، 
اجلزائر  اإىل  م�شرياً  القومية”،  مب�شلحتها 
ور�شانتها،  الهادئة  “بدبلوما�شيتها  معروفة 

اأن  بعد  اإل  القرار  لتقدم على هذا  كانت  وما 
فا�ض الكيل«.

املغربي حممد بنحمو من جهته،  املحلل  اأما 
اأن قرار اجلزائر قطع العالقات “لي�ض حدثاً 
لأن العالقات بينهما ظلت متاأزمة، ويف الآونة 
الأخ��رية كانت ت�شري نحو ه��ذا الجت��اه حتى 
م�شيفاً اأن النظام  و�شلت اإىل هذه النقطة”، 
املجهول”  نحو  املنطقة  “يدفع  اجل��زائ��ري 
يخدم  ل  م�شوؤول  غري  “قراراً  اتخذ  اأن  بعد 

امل�شتقبل ول يخدم م�شالح دول املنطقة«.

قطيعة منتظرة
من جهتها قالت �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” 
املغرب  بني  ت�شكلت  التي  ال�شالم  معاهدة  اأن 
واإ����ش���رائ���ي���ل ك��ان��ت ال��ن��ق��ط��ة احل���رج���ة، التي 
ت�شببت يف انهيار العالقات بني البلدين، بعد 

اأن عدتها اجلزائر تهديداً مل�شاحلها.
و�شهد التوتر بني البلدين ارتفاعاً متوا�شاًل 
يف الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة، ب��ل��غ اأوج����ه ب��ع��د اتهام 
اجلزائر بلعب دور يف احلرائق التي اجتاحت 
اأخ����رياً، وب��دع��م احل��رك��ة النف�شالية  ال��ب��الد 
العالقات  اأو�شل  ما  امل��اك،  منظمة  يف  ممثلة 
اأع��ل��ن��ه��ا وزير  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ي��ع��ة  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

اخلارجية رمطان لعمامرة.
اأن  دبلوما�شي،  م�شدر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
ي�شكل  ومل  منتظراً،  “كان  اجلزائري  القرار 
الجتماع  اإىل  م�����ش��رية  للرباط”،  م��ف��اج��اأة 
الذي عقده الرئي�ض اجلزائري الذي خ�ش�ض 
“لتقييم الو�شع العام للبالد، عقب احلرائق، 
والذي فهم بعده املتابعون للعالقات املغربية 
اجلزائرية اأن قرار “اإعادة النظر يف العالقات 
على  الأمنية  املراقبة  وتكثيف  البلدين،  بني 
موؤ�شراً  ك��ان  امل��غ��رب،  م��ع  الغربية”  احل���دود 
اإع��الن هذا القرار، وهو ما ح�شل  على قرب 

ر�شمياً اأم�ض الأول.  

قطيعة بني �جلز�ئر و�ملغرب و�لإعالم ي�شب �لزيت على �لنار

�أو�مر طالبان مل�شوؤولني �شابقني: »ل تفزعو� وعودو� لأعمالكم« 
•• كابول-رويرتز

القت�شادي  اخل��ب��ري  ح��ي��دري  اأ����ش���رف  ك���ان 
بوزارة املالية الأفغانية ينتظر على اأحر من 
اجلمر مبنزله عندما و�شلته مكاملة هاتفية 
من طالبان. اأمره اأحد قادة احلركة بالعودة 
البالد  �شوؤون  اإدارة  يف  للم�شاعدة  عمله  اإىل 

مبجرد رحيل “الأجانب املعتوهني«.
الإدارة  يف  ي���ع���م���ل���ون  غ�����ريه  اآلف  وم���ث���ل 
ال�شابقة املدعومة من الغرب والتي اأطاحت 
ب��ه��ا ���ش��ي��ط��رة امل��ت�����ش��ددي��ن اخل���اط���ف���ة على 
اأن يغدو �شحية  انتابه قلق من  اأفغان�شتان، 

اأعمال انتقامية.
وعلى الطرف الآخر من الهاتف حث القائد 
وزارته  اإىل  العودة  على  حيدري  الطالباين 
لأقاليم  الأم���وال  تخ�شي�ض  يف  يعمل  حيث 

البالد الأربعة والثالثني.
ق���ال ح��ي��دري )47 ع��ام��ا( ل��روي��رتز “قال 
فامل�شوؤولون  الخ��ت��ب��اء  حت���اول  اأو  ت��ف��زع  ل 
بعد  ب���الدن���ا  اإدارة  يف  خل��رت��ك  ي��ح��ت��اج��ون 

رحيل الأجانب املعتوهني«.
طالبان  ح��ك��م  ف���رتة  اأع�����راف  م��ع  وللتكيف 
تف�شريا  احلركة  فيها  طبقت  التي  ال�شابقة 
حليته.  ح��ي��دري  اأط��ل��ق  لل�شريعة  م��ت�����ش��ددا 
الأحد  يوم  وقائعها  دارت  التي  املكاملة  وبعد 
ملقابلة  تقليدية  اأفغانية  بعباءة  بذلته  اأب��دل 

روؤ�شائه اجلدد.
ح���اورت روي���رتز ث��الث��ة م��ن امل�����ش��وؤول��ني من 
والبنك  املالية  وزارة  يف  املتو�شط  امل�شتوى 
املركزي باأفغان�شتان وقالوا جميعا اإن طالبان 
البالد  ت��واج��ه  اإذ  للعمل  ب��ال��ع��ودة  اأم��رت��ه��م 

فو�شى اقت�شادية ونق�شا يف ال�شيولة.
ق���ال ���ش��ه��راب ا���ش��ك��ن��در ال����ذي ي��ع��م��ل بق�شم 
الإي��رادات يف وزارة املالية اإنه مل ي�شاهد اأيا 

من زميالته منذ عودته اإىل املكتب.
اإىل   1996 م���ن  ط���ال���ب���ان  ح��ك��م  وخ�����الل 
بالعمل  للن�شاء  م�شموحا  يكن  مل   2001
وجوههن  ت��غ��ط��ي��ة  ع���ل���ى  م���رغ���م���ات  وك�����ن 
اإذا  الأق��ارب من الذكور لهن  اأحد  ومرافقة 

اأردن اخلروج من بيوتهن.
وق���د ���ش��ع��ى م��ت��ح��دث��ون ب��ا���ش��م ط��ال��ب��ان اإىل 
طماأنة الأفغان اأن احلركة ل ت�شعى لالنتقام 
دامت  م��ا  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��ن�����ش��اء  �شت�شمح  واأن���ه���ا 
وظائفهن متم�شية مع ال�شريعة الإ�شالمية. 
واإرغام  البيوت  تفتي�ض  عن  تقارير  اأن  غري 
انتقامية  واأع��م��ال  وظ��ائ��ف  ت��رك  على  ن�شاء 
ت�شتهدف م�شوؤولني اأمنيني �شابقني واأقليات 
عرقية اأثارت خوف النا�ض. وتعهدت طالبان 

بالتحقيق يف هذه النتهاكات.
با�شم  امل��ت��ح��دث  اهلل جم���اه���د  ذب���ي���ح  وق�����ال 
الثالثاء  يوم  كابول  لل�شحفيني يف  احلركة 
ال��ن��ا���ض م��ن اأجل  ي��ع��م��ل  ال��وق��ت ك��ي  “حان 
لو�شع  تعمل  طالبان  اأن  واأ�شاف  بلدهم”. 
احلكوميات  امل���وظ���ف���ات  ل���ع���ودة  ت��رت��ي��ب��ات 
لأ�شغالهن لكن عليهن البقاء يف البيوت الآن 

لأ�شباب “اأمنية«.

* تثبيت
امل��ال��ي��ة ع��وام��ل منها الدمار  ت��غ��ذي الأزم����ة 
 20 ال��ت��ي ا�شتمرت  ال��وا���ش��ع خ��الل احل���رب 
من  املدعومة  احلكومية  ال��ق��وات  بني  عاما 
الإنفاق  وهبوط  وطالبان  املتحدة  الوليات 

الأجنبية  ال����ق����وات  رح���ي���ل  ب�����ش��ب��ب  امل��ح��ل��ي 
وانهيار العملة ونق�ض الدولرات.

وقال م�شوؤول بالبنك املركزي الأفغاين عاد 
هويته  �شرية  على  احل��ف��اظ  وي��ري��د  لعمله 
ل��روي��رتز اإن ط��ال��ب��ان ا���ش��ت��دع��ت ح��ت��ى الآن 
عددا قليال من امل�شوؤولني خا�شة يف وزارتي 

املالية والداخلية.
وق���د ب���داأ ق���ادة ط��ال��ب��ان حم��ادث��ات لت�شكيل 
ت�����ش��م��ن��ت م���ب���اح���ث���ات م����ع بع�ض  ح���ك���وم���ة 
ال�شابقة  الإدارة  يف  ال�����ش��اب��ق��ني  اخل�����ش��وم 

ومنهم الرئي�ض ال�شابق حامد كرزاي.

وقالت وكالة باجواك لالأنباء اإنه مت تعيني 
خمتلفة  منا�شب  يف  طالبان  من  م�شوؤولني 
منها حمافظ كابول والقائم باأعمال الوزير 
يف وزارتي الداخلية واملالية والقائم باأعمال 

رئي�ض املخابرات.
اإنه  املالية  ب��وزارة  وقال حيدري القت�شادي 
مل يخر اأ�شرته عندما خرج من البيت يوم 
الثنني للعمل حتت حكم طالبان “لتحا�شي 

الذعر«.
م�شوؤويل  م��ن  ث��الث��ة  ا�شتقبله  امل��ك��ت��ب  ويف 
طالبان واأبلغوه اأن زمالء اآخرين �شين�شمون 

له قريبا واأنهم بحاجة للرتكيز على اإر�شال 
الأموال اإىل الأقاليم.

وق����ال اأح���ده���م حل���ي���دري اإن����ه م�����ش��وؤول عن 
ا���ش��رتاح��ات ال�شالة  واإن  ال����وزارة  الأم���ن يف 

اإجبارية.
اأ�شلحة داخل  “ل يحملون  واأ�شاف حيدري 
من  نتعلم  اأن  ميكننا  اأح��ده��م  وق���ال  املبنى 

خرتك«.
وعلى النقي�ض من بع�ض الأفغان امل�شتميتني 
يف ال�شعي للرحيل عن البالد يعتزم حيدري 

البقاء فيها.

�لبنك �لدويل يعّلق 
م�شاعد�ته لأفغان�شتان 

•• وا�صنطن,-اأ ف ب

اأعلن البنك الدويل تعليق م�شاعداته اإىل اأفغان�شتان بعد �شيطرة طالبان 
اأّنه يبحث يف الوقت عينه �شبل  اإىل  على ال�شلطة يف هذا البلد، م�شرياً 

“موا�شلة دعم ال�شعب الأفغاين«.
“لقد عّلقنا  البنك الدويل لوكالة فران�ض بر�ض  وقالت متحّدثة با�شم 
نراقب  ون��ح��ن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  عملياتنا  اإط���ار  يف  )ال��دف��ع��ات(  ت�شديد 

الأو�شاع عن كثب وجنري تقييماً لها«.
واأ�شافت “نحن قلقون جّداً اإزاء الأو�شاع يف اأفغان�شتان وتداعياتها على 

اآفاق تنمية البالد، وخ�شو�شاً بالن�شبة للن�شاء«.
ي�شّددها  اأن  م��ق��رراً  ك��ان  التي  الدفعات  قيمة  كم  املتحّدثة  تو�شح  ومل 
علماً  كابول،  ال�شلط�����ة يف  على  ط�������البان  ا�شتي������الء  قبل  الدويل  البنك 
باأّن البنك كان ميّول يف اأفغان�شتان حّتى ذلك احلني حواىل 20 م�شروعاً 

اإمنائياً.
ومنذ 2002، قّدم البنك الدويل لأفغان�شتان ما جمموعه 5.3 مليار 

دولر، الق�شم الأكر منها على �شكل منح.
وكان �شندوق النقد الدويل اأعلن يف 18 اآب/اأغ�شط�ض تعليق امل�شاعدات 
املر�شودة لأفغان�شتان ب�شبب ال�شبابية املحيطة بو�شعية القادة يف كابول 

بعد �شيطرة حركة طالبان على البالد.
“هناك  اإّن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  ال�شندوق  با�شم  متحّدث  يومها  وقال 
حالياً عدم و�شوح لدى املجتمع الدويل بالن�شبة لالعرتاف بحكومة يف 

اأفغان�شتان،
 وبالتايل ل ميكن لهذا البلد اأن ي�شتفيد من حقوق ال�شحب اخلا�شة اأو 

غريها من موارد �شندوق النقد الدويل«.
امل�شاعدات  من  اأخ��رية  دفعة  النقد  �شندوق  ي�شّدد  اأن  امل��ق��ّرر  من  وك��ان 
من  ال�شاد�ض  يف  عليه  امل�شادقة  مّت��ت  برنامج  اإط���������ار  يف  لأفغان�شتان 
مليون   370 الإجمالية  قيمته  تبلغ   2020 الثاين-نوفمر  ت�شرين 

دولر.
اأوىل  دفعة  �شداد  اإىل  اأف�شى  قد  �شهراً   42 على  املمتد  الرنامج  وك��ان 
 149،4 بقيمة  ثانية  دفعة  تلتها  دولر،  مليون   115 بقيمة  ف��وري��ة 
اأول للتقّدم الذي مت  مليون دولر يف مطلع حزيران-يونيو بعد تقييم 

اإحرازه على �شعيد تنفيذ الرنامج.

�أول لوبي �أمريكي لالأ�شلحة 
يلغي موؤمتره �ل�شنوي 

•• هيو�صنت-اأ ف ب

الوليات  لالأ�شلحة يف  لوبي  اأول  للبنادق”،  الوطنية  “اجلمعية  اأعلنت 
املّتحدة، الثالثاء اأّنه األغى موؤمتره العام ال�شنوي الكبري ب�شبب خماوف 

متعّلقة بتف�ّشي كوفيد-19.
وقال اللوبي يف بيان اإّنه اأخذ هذا القرار بعدما اأعلن عدد من م�شّنعي 
الأ�شلحة ان�شحابهم من املوؤمتر خلوفهم من امل�شاركة يف حدث يحتمل 
اأن  كان يفرت�ض  واح��د  اإىل موقع  الأ�شخا�ض  اآلف  اأن يجتذب ع�شرات 

يكون هذه ال�شنة مركزاً للموؤمترات يف هيو�شنت.
هذا  ق��ّررت  اأّن��ه��ا  ع�شو  ماليني  خم�شة  ت�شّم  التي  اجلمعية  واأو�شحت 
العام عدم عقد موؤمترها الذي يعقد �شنوياً ما بني 3 و5 اأيلول-�شبتمر 
“ب�شبب خماوف ب�شاأن �شالمة عائلتنا وجمتمعنا يف اجلمعية الوطنية 

للبنادق«.
البيانات  حتليل  بعد  ال�شعب”  “القرار  ه��ذا  اّت��خ��ذت  اأّن��ه��ا  واأ���ش��اف��ت 
اخلا�شة بكوفيد-19 يف املقاطعة الواقعة يف ولية تك�شا�ض والتي كان 

مقّرراً اأن ت�شت�شيف احلدث.
وت�شهد هيو�شنت زيادة يف اأعداد م�شابي كوفيد-19 ويف اأعداد املر�شى 

الذين ت�شتدعي حالتهم دخول امل�شت�شفى.
العام  2020 موؤمترها  يف  األغت  للبنادق”  الوطنية  “اجلمعية  وكانت 

ال�شنوي.
وتخ�شع  مالية  �شعوبات  م��ن  ت��ع��اين  اإذ  �شعبة  ب��ف��رتة  اجلمعية  ومت���ّر 
ت�شعى  التي  نيويورك  لولية  العامة  املّدعية  بداأتها  قانونية  لإج��راءات 
كفله  حّق  الفردية  الأ�شلحة  حيازة  ب��اأّن  قناعتهم  من  حلّلها.وانطالقاً 
“اجلمعية  نا�شطي  من  عدد  يدافع  للمواطنني،  الأمريكي  الد�شتوري 
الوطنية للبنادق” اأي�شاً عن حّقهم يف عدم و�شع الكمامات الواقية من 

كورونا اأو يف عدم تلّقي لقاح م�شاّد للفريو�ض.
وتلّقى الرئي�ض اجلمهوري ال�شابق دونالد ترامب من “اجلمعية الوطنية 

للبنادق” تّرعات بع�شرات ماليني الدولرات حلملتيه الرئا�شيتني.
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عربي ودويل

انتهت يف املغرب اأم�ض الأربعاء املهلة املخ�ش�شة لإيداع الرت�شيحات 
من  الثامن  ي��وم  تنظيمها  املقرر  الت�شريعية  بالنتخابات  اخلا�شة 

�شبتمر املقبل، على اأن تنطلق احلملة النتخابية اليوم اخلمي�ض.
واأعلنت ال�شلطات املغربية فر�ض جمموعة من القيود خالل احلملة 
النتخابية، متا�شيا مع الإجراءات الحرتازية املتخذة يف اإطار حالة 

الطوارئ ال�شحية املفرو�شة جّراء تف�شي جائحة “كوفيد-19«.
ودعت وزارة الداخلية، املرت�شحني اإىل عدم جتاوز عدد 25 �شخ�شا 
يف التجمعات العمومية بالف�شاءات املغلقة واملفتوحة، ومنعت توزيع 

املن�شورات على الناخبني.
ن��وع��ه��ا يف عهد  ال��ث��ال��ث��ة م��ن  الت�شريعية  وت��ع��ت��ر ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات 
الد�شتور املغربي اجلديد، وذلك بعد حمطتني، الأوىل عام 2012، 

والثانية عام 2016، واخلام�شة يف عهد امللك حممد ال�شاد�ض.

حرائق  اإن  ميت�شوتاكي�ض  ك��ريي��اك��و���ض  ال��ي��ون��ان  وزراء  رئ��ي�����ض  ق���ال 
اأخرى من  اأثينا ومناطق  العا�شمة  اندلعت ب�شواحي  التي  الغابات 
البالد هذا ال�شهر ت�شلط ال�شوء على احلاجة اإىل تغيريات جذرية 

يف ال�شلوك للت�شدي لالحتبا�ض احلراري.
واأ�شاف الأربعاء اأمام الرملان خالل نقا�ض حول احلرائق والنتقادات 
لطريقة تعامل حكومته معها اإن كل �شيء بحاجة اإىل اأن يتغري من 

اأجل تقليل اآثار اأزمة املناخ.
وقال اإن التعامل مع الأزمة “يجرنا على تغيري كل �شيء، طريقة 
الإن���ت���اج ال���زراع���ي، ك��ي��ف ن��ت��ح��رك، ك��ي��ف ن��ول��د ال��ط��اق��ة وك��ي��ف نبني 

بيوتنا«.
واأتت احلرائق يف اليونان، التي جاءت �شمن �شل�شلة حرائق �شربت 
جنوب اأوروبا خالل موجة حر، على اأكرث من ربع مليون فدان من 
غابات ال�شنوبر، وت�شررت اأي�شا جزيرة اإيفيا ومناطق يف بيلوبونيز 

مبا يف ذلك بالقرب من موقع اإقامة الألعاب الأوملبية القدمية.
وقال ميت�شوتاكي�ض “مت ا�شتدعاوؤنا لإخماد 1279 حريق غابات... 
خ���رج عن  بع�شها  ل��ك��ن  ب��داي��ت��ه��ا،  يف  غالبيتها  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ج���رى 

ال�شيطرة. ال�شتعداد مل يكن كافيا«.
و�شجلت اليونان يف اأغ�شط�ض- اآب اأعلى درجات حرارة منذ 1987.

قتل 12 �شخ�شا وجرح اآخر يف انفجار عر�شي يف منجم للفحم غري 
للمناجم  الوطنية  الوكالة  اأف��ادت  ما  كولومبيا على  له يف  مرخ�ض 

وكالة فران�ض بر�ض.
وجن��م الن��ف��ج��ار ع��ن م��زي��ج م��ن غ��از امل��ي��ث��ان وغ��ب��ار الفحم على ما 
ترخ�شيا  ه��ذاامل��ن��ج��م ل مي��ل��ك  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��وك��ال��ة  اأو���ش��ح��ت 

ل�شتخراج الفحم.
واأ�شافت هذه الوكالة العامة اأن نحو 60 % من القتلى الذي ق�شوا 

يف حوادث منجمية �شقطوا يف مناجم غري مرخ�شة هذه ال�شنة.
�شخ�شا جراء حوادث   171 املا�شي مقتل  العام  كولومبيا  و�شجلت 

مناجم يف مقابل 82 يف العام ال�شابق.
الفحم  من  طن  مليون   48،4 كولومبيا  انتجت   2020 العام  يف 
الوطنية  الوكالة  2019. وقالت  العام  82،4 مليونا يف  يف مقابل 

للمناجم اإن كولومبيا هي خام�ض منتج للفحم يف العامل.

عوا�صم

الرباط

بوغوتا

اأثينا

رو�شيا تقوم بعمليات �إجالء
 من �أفغان�شتان 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان اأن رو�شيا اأقامت ج�شرا جويا لإجالء 
نحو 500 رو�شي ورعايا دول جماورة، من اأفغان�شتان.

اإىل  تتجه  ع�شكرية  نقل  ط��ائ��رات  اأرب��ع  با�شتخدام  الإج���الء  عمليات  وتتم 
مدينة اأوليانوف�شك الواقعة على نهر الفولغا، بح�شب امل�شدر نف�شه.

الدول  وم��ن  ال��رو���ض  الرعايا  500 من  اأك��رث من  العمليات  ه��ذه  وت�شمل 
وقرغيز�شتان  )ب��ي��الرو���ض  امل�شرتك  الأم���ن  معاهدة  منظمة  يف  الأع�����ش��اء 
مو�شكو،  ت��ق��وده  ال���ذي  الع�شكري  التحالف  واأوزب��ك�����ش��ت��ان(  وطاجيك�شتان 
عنها  اأعلنت  التي  اأفغان�شتان  من  الإج��الء  عمليات  اأوىل  واأوكرانيني.وهي 
رو�شيا.منذ ا�شتيالء طالبان على اأفغان�شتان، اتخذت رو�شيا موقًفا توافقيا 
من حيث احلريات  اإيجابية”  “اإ�شارات  اأنها تر�شل  جتاه احلركة، معترة 
وتقا�شم ال�شلطة.حافظت رو�شيا على مكاتبها التمثيلية يف البالد يف حني 

كان الغربيون ينفذون عمليات الإجالء و�شط الفو�شى.
واأ�شارت مو�شكو اإىل اأنها �شتنظم رحالت جوية للرعايا الرو�ض الراغبني يف 

املغادرة، واأبدت ا�شتعدادها لإجالء رعايا دول اأخرى.
بالقلق على  اأفغان�شتان،  يف  “حوار وطني”  اإىل  تدعو  التي  رو�شيا  وت�شعر 
نفوذها  الو�شطى، منطقة  اآ�شيا  ال�شابقة يف  ال�شوفياتية  اأمن اجلمهوريات 
الالجئني  تدفق  خ�شو�شا  مو�شكو  اجلنوبي.تخ�شى  �شفحها  على  الواقعة 
الذي قد يزعزع ا�شتقرار املنطقة وو�شول  اإرهابيني بينهم وعودة تهريب 

الأفيون والهريويني.

دوتريتي يرت�شح 
نائبا لرئي�ض �لفيليبني 

•• مانيال-اأ ف ب

اأعلن الرئي�ض الفيليبيني رودريغو دوتريتي تر�شحه ملن�شب نائب رئي�ض البالد 
املعار�شة  ون��ددت  واملتمردين،  امل��خ��درات  �شد  حملته  ملوا�شلة  الثالثاء  م�شاء 

بقراره معترة اأنه مناورة لاللتفاف على مالحقات قانونية قد يواجهها.
قد يرت�شح  اأن��ه   2016 العام  البالد يف  لرئا�شة  اُنتخب  ال��ذي  دوت��ريت��ي  اأمل��ح 

لولية ثانية، حتى لو كان الد�شتور يحظر ذلك.
موؤكداً  الرئي�ض”  نائب  ملن�شب  “�شاأتر�شح  م�شجل  خطاب  يف  دوت��ريت��ي  ق��ال 
ال��ب��ي��ان ال���ذي اأ���ش��دره ح��زب��ه، احل���زب ال��دمي��وق��راط��ي الفليبيني - لب���ان، يف 
واملخدرات  اجلرمية  ثم  التمرد  اإن  احلملة.  “�شاأوا�شل  �شابق.وا�شاف  وق��ت 
اأمر  الذين قتلوا بعدما  بالآلف عدد  اهتمامي«.وتقدر جمعيات  اأولويات  من 
الرئي�ض الفيليبيني رودريغو دوتريتي اإثر توليه ال�شلطة، مبا�شرة قوات الأمن 
تعقب مدمني وجتار املخدرات يف حملة مثرية للجدل ا�شتهدفت ال�شباب ب�شكل 

اأ�شا�شي.
اأعلنت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية يف حزيران/يونيو اأنها دعت 
“احلرب  اإط��ار هذه  اآلف جرائم القتل التي ارتكبت يف  اإىل فتح حتقيق حول 

على املخدرات” التي قد ترقى اإىل “جرائم �شد الإن�شانية«.
ائتالف  وهو  “�شامامبيان1”،  و�شجب 
ال�شخ�شيات  م��ن  وا���ش��ع��اً  ط��ي��ف��اً  ي�شم 
اأنه  دوتريتي معترا  اإع��الن  املعار�شة، 

ي�شرب الد�شتور عر�ض احلائط.
قالت املجموعة يف من�شور على في�شبوك 
“من الوا�شح اأن الدافع وراء ذلك هو 
اأم�����ام املحكمة  امل�����ش��اءل��ة  اخل����وف م���ن 
اجلنائية الدولية ونظامنا الق�شائي«.

ونائب  الرئي�ض  ينتخب  الفيليبني،  يف 
الرئي�ض ب�شكل منف�شل، وميكن لنائب 
يف  الرئي�ض  م��ه��ام  يت�شلم  اأن  الرئي�ض 

حالة العجز اأو ال�شتقالة.

�لقاهرة - كابل.. هكذ� متت عملية �إجالء �مل�شريني من �أفغان�شتان

•• غزة-اأ ف ب

تويف فل�شطيني متاأثرا بجروح اأ�شيب بها ال�شبت 
امل��ا���ش��ي ���ش��رق مدينة غ��زة خ��الل م��واج��ه��ات مع 
اجلي�ض ال�شرائيلي على ما اأعلنت وزارة ال�شحة 

الفل�شطينية يف قطاع غزة  اأم�ض الأربعاء.
واأكدت الوزارة يف بيان “ا�شت�شهاد املواطن اأ�شامة 
خالد ادعيج )32 عاما( من خميم جباليا متاأثرا 

بجراحه«.
بعد  ال�شبت  غ���زة  يف  م��واق��ع  اإ���ش��رائ��ي��ل  وق�شفت 
ومتظاهرين  الإ�شرائيلية  القوات  بني  ا�شتباكات 
عن  اأ���ش��ف��رت  ال��ق��ط��اع  ح����دود  ع��ن��د  فل�شطينيني 
لفتى  خطرة  اإحداها  الإ�شابات  ع�شرات  ت�شجيل 

يبلغ 13 عاما.
ويف اجلانب الإ�شرائيلي اأ�شيب جندي من حر�ض 
حية  بنريان  خطرة  بجروح  الإ�شرائيلي  احل��دود 
اطلقت من غزة ويتلقى حاليا العالج الطبي يف 
وقت  يف  اجلي�ض  اأك��د  م��ا  على  امل�شت�شفيات،  اح��د 
�شابق.وقال اجلي�ض الإ�شرائيلي حينها اإن “مئات 
ال�شياج  ت�����ش��ل��ق  ح���اول���وا  ال�شغب”  م��ث��ريي  م���ن 
“عبوات  واأل��ق��وا  غ��زة  �شمال قطاع  احل���دودي يف 
انتزاع بندقية من  بينما حاول بع�شهم  نا�شفة” 

جندي.
بو�شائل  “ردت  ال�شرائيلية  ال��ق��وات  اأن  واأو���ش��ح 
تفريق اأعمال ال�شغب، مبا يف ذلك الذخرية احلية 

عند ال�شرورة«.
اأ�شهر متاما  وجاءت تلك ال�شتباكات بعد ثالثة 

ال���دول���ة وحركة  ب���ني  ه��دن��ة  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  م���ن 
اأعنف مواجهات  بعد  القطاع  التي حتكم  حما�ض 

بني اجلانبني منذ �شنوات.
الفل�شطينية  وال��ف�����ش��ائ��ل  اإ���ش��رائ��ي��ل  وخ��ا���ش��ت 
نزاعا دمويا  اأيار/مايو  امل�شلحة يف قطاع غزة يف 
�شاروخا  حما�ض  باإطالق  ب��داأ  يوما،   11 ا�شتمر 
نحو القد�ض م�شرية اإىل اأنه جاء ردا على اقتحام 

القوات الإ�شرائيلّية للم�شجد الأق�شى.
ال�شواريخ  اآلف  ب��اط��الق  ذل��ك  حما�ض  واأت��ب��ع��ت 
ن��ح��و ال����دول����ة ال���ع���ري���ة ال���ت���ي ردت مب���ئ���ات من 
ال�شربات اجلوية.واأ�شفر النزاع عن مقتل 260 
حني  يف  ومقاتلون،  طفال   66 بينهم  فل�شطينيا 

ق�شى يف اجلانب الإ�شرائيلي 13 �شخ�شا بينهم 
ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت  م��ا  وف��ت��اة وج��ن��دي، على  طفل 

لدى اجلانبني.
وك���ان���ت ح��م��ا���ض دع����ت اإىل ت��ظ��اه��رة ال�����ش��ب��ت يف 
ال��ذك��رى ال�����ش��ن��وّي��ة ال��ث��ان��ي��ة واخل��م�����ش��ني حلريق 

امل�شجد الأق�شى يف القد�ض.
ه��و خّط  الأق�����ش��ى  “امل�شجد  اإّن  ب��ي��ان  وق��ال��ت يف 
اأحمر، واأّي اعتداء عليه �شُيواَجه مبقاومة با�شلة 
من �شعبنا الذي لن ي�شمح للّنار اأن متتّد اإليه مّرة 

اأخرى«.
وخالل عام ونّيف، قِتل نحو 350 فل�شطينًيا يف 

غّزة بر�شا�ض القوات الإ�شرائيلّية.

وفاة فل�شطيني متاأثر� بجر�حه خالل 
مو�جهات مع �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية 

�أمريكا و�ل�شني تتبادلن �لتهام بانتهاج �شيا�شة �لرتهيب 
•• هانوي-رويرتز

اأم�ض  جم���ددا  ال�شني  ه��اري�����ض  ك��ام��ال  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  نائبة  اتهمت 
بكني  لتنتقد  اآ�شيا،  �شرق  جنوب  منطقة  يف  جريانها  برتهيب  الأرب��ع��اء 
اإىل  ت��ه��دف  املنطقة  اإىل  زي���ارة  خ��الل  ي��وم��ني  غ�شون  يف  الثانية  للمرة 

الت�شدي لنفوذ ال�شني املتنامي.
بال�شعي  هاري�ض  �شينية  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  اتهمت  �شابق  وق��ت  ويف 

لالإيقاع بني ال�شني ودول جنوب �شرق اآ�شيا بت�شريحات 
يف �شنغافورة قالت فيها اإن بكني متار�ض �شيا�شة الق�شر 
والرتهيب لك�شب دعم ملزاعمها غري القانونية بال�شيادة 

يف بحر ال�شني اجلنوبي.
وقالت هاري�ض يف هانوي اإنه ينبغي زيادة ال�شغط على 

ال�شني بخ�شو�ض مطالبها بال�شيادة يف املنطقة.
وقالت يف اجتماع مع رئي�ض فيتنام جنوين �شوان فوك 
 ... ال�شغط  ل��زي��ادة  لل�شغط،  �شبال  جن��د  اأن  “ينبغي 
لقانون  املتحدة  الأمم  باتفاقية  ل��الل��ت��زام  بكني  على 
البحار، والت�شدي ملزاعمها املفرطة بال�شيادة البحرية 

والقائمة على الرتهيب«.
وق��ال��ة �شحيفة )ت�����ش��اي��ن��ا دي��ل��ي( ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة يف 

ال�شني يف افتتاحية ردا على ت�شريحات هاري�ض يف �شنغافورة “يف الوقت 
الذي ت�شري فيه باإ�شبع التهام اإىل ال�شني، متهمة اإياها بانتهاج �شيا�شة 
حماولتها  يف  نفاقها  عمد  عن  هاري�ض  جتاهلت  و‘الرتهيب‘،  ‘الق�شر‘ 
اإكراه وترهيب دول املنطقة لالن�شمام اإىل وا�شنطن يف حملتها لحتواء 

ال�شني«.
وو�شفت ال�شحيفة انتقادات هاري�ض لل�شني يف �شنغافورة باأنها بال اأ�شا�ض، 
�شرق  جنوب  جت��اه  املتحدة  للوليات  الوحيد  الل��ت��زام  اأن  “يبدو  وقالت 
املنطقة  دول  ب��ني  ل��الإي��ق��اع  احلثيثة  م�شاعيها  ه��و  اآ�شيا 

وال�شني«.
فيتنام  يف  الزعماء  كبار  مع  هاري�ض  التقت  هانوي،  ويف 
وعر�شت الدعم يف جمالت رئي�شية عديدة منها تعزيز 
الأمن البحري وزيادة زيارات ال�شفن البحرية الأمريكية 

اإىل فيتنام.
وو�شفت الإدارة الأمريكية املناف�شة القائمة مع ال�شني 
احلايل،  ال��ق��رن  يف  جيو�شيا�شي”  اختبار  “اأكر  باأنها 
الزيارات  اآ�شيا �شل�شلة من  و�شهدت منطقة جنوب �شرق 
ب��ه��ا م�����ش��وؤول��ون ك��ب��ار يف الإدارة  امل�����ش��ت��وى ق���ام  رف��ي��ع��ة 
زار  ال��ذي  اأو���ش��نت،  ال��دف��اع لويد  الأمريكية منهم وزي��ر 

هانوي يف اأواخر يوليو- متوز.

دم�شق ُتندد بافتتاح ممثلية لالإد�رة 
�لذ�تية �لكردية يف �شوي�شر�

•• دم�صق-وكاالت

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني يف �شوريا اإن افتتاح “ما ي�شمى ممثلية 
يعد  ال�شوي�شري  الحت���اد  ل��دى  �شوريا  و���ش��رق  ل�شمال  ال��ذات��ي��ة  الإدارة 
ت�شرفاً يخالف التزامات الحتاد مبوجب القانون الدويل وميثاق الأمم 
املتحدة ول �شيما مبادئ عدم التدخل يف �شوؤون الدول الأخرى واحرتام 

�شيادتها وا�شتقاللها«.
ووجهت الوزارة مذكرة ر�شمية اإىل اخلارجية ال�شوي�شرية اأكدت فيها اأن 
ما ي�شمى الإدارة الذاتية ل�شمال و�شرق �شوريا التي اأعلنت افتتاح مكتب 
لها يف جنيف، هي كيان غري �شرعي ويحمل ال�شالح غري ال�شرعي �شد 
الدولة ال�شورية واملدنيني يف املناطق التي ي�شيطر عليها، ول ميلك اأي 
وين�شط  انف�شالية  نزعات  ويتبنى  قانونية  �شفة  اأو  اعتبارية  �شخ�شية 
وفق  وحكومتها،  �شعبها  اإرادة  و�شد  الوطنية  ال�شورية  القوانني  �شد 

وكالة الأنباء الر�شمية ال�شورية.
افتتاح  ق��رار  يف  النظر  ب��اإع��ادة  ال�شوي�شرية  ال�شلطات  ال���وزارة  وطالبت 

املكتب.

•• القاهرة-وكاالت

القاهرة  ����ش���رق  م���ط���ار  اإىل  و����ش���ل 
الع�شكري �شباح  اأم�ض الأول الثالثاء  
اأفراد اجلالية امل�شرية يف اأفغان�شتان، 
م��ط��ار حامد  م��ن  نقلهم  بعد  وذل���ك 
كابل،  العا�شمة  يف  ال����دويل  ك����رزاي 

على منت طائرة ع�شكرية م�شرية.
و�شمت اجلالية امل�شرية التي و�شلت 
اأع�����ش��اء بعثة  23 ف����ردا م��ن  م�����ش��ر 
ال�شفارة  واأع�شاء  ال�شريف،  الأزه���ر 
امل�����ش��ري��ة يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وع���دد من 
امل��واط��ن��ني امل��ق��ي��م��ني ه��ن��اك واأب�����دوا 

رغبتهم يف العودة اإىل م�شر.
اإجالء  عمليات  ك��اب��ل  يف  وت��وا���ش��ل��ت 
يعاين  ف��ي��م��ا  الأج������ان������ب،  ال����رع����اي����ا 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن �شعوبة  ك��ث��ريون 
تلميحات  و���ش��ط  ال��ع��ا���ش��م��ة،  م��ط��ار 
م��ن ج��ان��ب ط��ال��ب��ان ب��وق��ف اجل�شور 

اجلوية.

توجيهات برعاية العائدين
امل�شرية  اجل���ال���ي���ة  و����ش���ول  و���ش��ب��ق 
ا���ش��ت��ع��دادات م��ك��ث��ف��ة، اأب���رزه���ا وجود 
ال��ق��وات امل�شلحة  ع��دد من كبار ق��ادة 
العائدين  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  امل�������ش���ري���ة 
الع�شكري،  ال��ق��اه��رة  ���ش��رق  مب��ط��ار 
واإمتام  لهم  وعمل فحو�شات طبيبة 

اإجراءات و�شولهم.
ح�شن  الأول  ال�������ش���ك���رت���ري  وي����ق����ول 
باأعمال  القائم  النجار،  عبدال�شالم 

اأفغان�شتان  يف  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ف��ارة 
عبدالفتاح  ال��رئ��ي�����ض  اإن  ب���الإن���اب���ة، 
طائرة  ب����اإر�����ش����ال  وج�����ه  ال�����ش��ي�����ش��ي، 
ع�شكرية لنقل امل�شريني املقيمني يف 
تفادياً  الوطن،  اأر�ض  اإىل  اأفغان�شتان 
لتعر�شهم لأي اأذى يف ظل الظروف 
اأفغان�شتان  تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شعبة 

حالياً.
ال��ن��ج��ار يف ح���دي���ث خا�ض  واأو�����ش����ح 
هناك  اأن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�شكاي 
اأعلى  ع���ل���ى  اأم���ن���ي���ا ج�����رى  ت��ن�����ش��ي��ق��ا 
التوقيت  اختيار  من  ب��داأت  م�شتوى، 
املنا�شب لتحرك البعثة الدبلوما�شية 
الدويل  كرزاي  امل�شرية ملطار حامد 
اأمنية،  خم��اط��ر  لأى  التعر�ض  دون 
كاملة  التحركات  تاأمني  عن  ف�شاًل 

حتى عادت البعثة ب�شالم.
ب��ع��ودة تلك  اأن��ه  اإىل  ال��ن��ج��ار،  ويلفت 
يوجد  ل  ف��اإن��ه  الع�شكرية؛  الطائرة 
العودة  ي��رغ��ب يف  م�����ش��ري  م��واط��ن 
واأن جميع  يعد،  الوطن ومل  لأر���ض 
اأي ظ���روف  اآم���ن���ني م���ن  امل�����ش��ري��ني 

تعي�شها دولة اأفغان�شتان.
التي  الإج��������الء  ع��م��ل��ي��ات  و����ش���ه���دت 
�شارعت بع�ض الدول باإجرائها، قبل 
اأيام، ماآ�ض اإن�شانية من بينها �شقوط 
م���واط���ن���ني اأف����غ����ان م���ن ع��ل��ى �شطح 

الطائرات بعد اإقالعها يف اجلو.

دعم من ال�صفارة
اأع�شاء  اأح����د  اأح��م��د ع��ام��ر،  وي��ق��ول 

اجل����ال����ي����ة امل�������ش���ري���ة ال����ع����ائ����دة من 
امل�شرية  ال�����ش��ف��ارة  اإن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
يف ك��اب��ل ح��ر���ش��ت ع��ل��ى ت��وف��ري �شبل 
الإع���ا����ش���ة وال���ت���اأم���ني وال���دع���م منذ 
انت�شار  ف�����ور  اأغ�����ش��ط�����ض  م��ن��ت�����ش��ف 

الفو�شى يف البالد.
ل�”�شكاي  حديث  يف  عامر،  وي�شيف 
مواطنني  ه��ن��اك  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
الفخر  اأخ��رى نظروا بعني  دول  من 

والتقدير للجالية امل�شرية، واهتمام 
يلزم  ما  كل  باتخاذ  امل�شرية  القيادة 
م���ن اإج�������راءات ل��ت��اأم��ني ع��ودت��ه��م يف 
تعي�شها  التي  ال�شعبة  الظروف  ظل 

اأفغان�شتان.
وي��ق��ول ع�����ش��و ال��ب��ع��ث��ة الأزه���ري���ة يف 
اإن  حممد،  ك��رم  ال�شيخ  اأفغان�شتان، 
الرئي�شي  القوام  متثل  الأزه��ر  بعثة 

للبعثة واجلالية امل�شرية هناك.

وي�����ش��ي��ف ع�����ش��و ال��ب��ع��ث��ة الأزه���ري���ة 
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�شكاي  ح��دي��ث  يف 
اأدرك�����ت مبكرا  امل�����ش��ري��ة  ال���دول���ة  اإن 
خ�������ط�������ورة ال�����و������ش�����ع اجل�������دي�������د يف 
اأبنائها  باإنقاذ  و�شارعت  اأفغان�شتان، 
وذلك  خم��اط��ر،  لأي  تعر�شهم  قبل 
م���ن ف�شيلة  ودع�����م  ك���ام���ل  ب���ت���ع���اون 
الطيب  اأحمد  ال�شيخ  الأك��ر  الإم���ام 
امل�شرية  البعثة  اأمن و�شالم  ل�شمان 

بالكامل.
اإح�شاء دويل حول عمليات  اآخر  ويف 
الإج������الء اأع���ل���ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون اأن����ه مت 
اإجالء نحو 16 األف من اأفغان�شتان 
ال�شاعات  خ����الل  ك��اب��ل  م��ط��ار  ع���ر 
وترية  تت�شارع  م��ع  الأخ����رية،  ال�24 
الإج���������الء دول����ي����ا ق���ب���ل م���ه���ل���ة 31 
اأغ�شط�ض النهائية واكتمال ان�شحاب 

القوات الأمريكية من البالد.

•• القد�ض-وكاالت

الإ�شرائيلية،  املعار�شة  اأب��ي��ب،  تل  يف  �شيا�شية  اأو���ش��اط  اتهمت 
على  غ���زة،  ق��ط��اع  �شد  ح��رب  اإىل  بنيت  نفتايل  ب��دف��ع حكومة 
اإىل تفكك الئ��ت��الف احلكومي، و�شقوط  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  اأم��ل 
بنيامني  بقيادة  اإىل احلكم  الليكود  لعودة  والتمهيد  احلكومة 
نتانياهو.وقالت هذه امل�شادر، ح�شب ما نقلت �شحيفة “ال�شرق 
فيها  وي�شارك  اخلطة  يدير  نتانياهو  اإن  الأرب��ع��اء،  الأو�شط” 
عر ال�شبكات الجتماعية من الفيال التي مي�شي فيها اإجازته، 

وميلكها امللياردير لري األي�شون.
الليكود ل يخجل من  “رئي�ض  ف��اإن  بنيت،  وزراء  اأح��د  وح�شب 

نفقة  على  ه��اواي  يف  عطلة  ومي�شي  الف�شاد  ممار�شات  تكرار 
وا�شتقامة  مبكانة  امل�شا�ض  ه��ن��اك  م��ن  وي��ح��اول  اأع��م��ال،  رج��ل 
حرباً  يريد  هل  بال�شبط؟  يريده  ال��ذي  فما  ال���وزراء.  رئي�ض 
اأهدافه  لأج��ل  اليهود  ال�شحايا  م��ن  كثري  فيها  يقع  منفلتة 
على  حتري�ض  حملة  الليكود  وال�شخ�شية؟«.واأطلق  احلزبية 
منذ  ح��م��ا���ض،  م��ع  بالت�شاهل  وات��ه��م��ه  �شخ�شي،  ب�شكل  بنيت، 
الإ�شرائيلية يف  البلدات  على  �شاروخ  اإط��الق  ق��رر جتاهل   اأن 
اإنه  وقالوا  واملرتدد”،  ب�”اجلبان  وو�شفوه  املا�شي.  الأ�شبوع 

“اأ�شعف من حممود عبا�ض«.
ويوم الثنني، تورط بنيت يف مكاملة هاتفية مع والد اجلندي 
فل�شطيني  بر�شا�ض  اأ�شيب  ال��ذي  �شموئيلي،  ح��داري��ا  برئيل 

عند اجلدار احلدودي مع قطاع غزة، واأخطاأ يف ا�شم اجلندي، 
لي�شعل غ�شب الوالد، لتتحول املحادثة اإىل ف�شيحة، وهاجمت 
لالعتذار  ا�شطره  م��ا  ب�شببها،  بينيت  وال�شحافة  املعار�شة 
التوا�شل  �شبكات  على  وق��ال  احلادثة،  نتانياهو  علناً.وا�شتغل 
الجتماعي: “من اخلزي اأن يكون رئي�ض الوزراء يف اإ�شرائيل، 

بهذا امل�شتوى«.
ومن جهته اتهم ع�شو الكني�شت عن حزب الليكود املقرب من 
نتانياهو، دافيد بيتان، اأم�ض الثالثاء، اإن “زعيم حركة حما�ض 

يف قطاع غزة، يحيى ال�شنوار، يتالعب بالإ�شرائيليني«.
واأ�شاف يف مقابلة اإذاعية “نحن يف حاجة اإىل اغتيال ال�شنوار 
اإن���ه عدو  اآخ���ر،  ل��و على ح�شاب احل���رب، ل ي��وج��د خ��ي��ار  حتى 

الآن  نتانياهو  ك��ان  لو  واأ���ش��اف  بق�شوة”.  بنا  ويتالعب  ل��دود 
ب�شكل  غ��زة  قطاع  من  الت�شعيد  على  �شريد  فاإنه  ال�شلطة،  يف 
يف  ي��اأخ��ذ  اأن  ودون  ال�شيا�شية  التداعيات  ع��ن  بعيداً  خمتلف، 
العتبار ح�شا�شية اأي زيارة لأمريكا، والرد على اإ�شابة اجلندي 

عند حدود غزة.
ومن جهتها قالت �شحيفة “ي�شرائيل هيوم” املتحدثة بل�شان 
الإ�شرائيلية  “احلكومة  اأن  يعلم  ال�شنوار،  اإن يحيى  نتانياهو، 
احلالية بقيادة بنيت، خمنوقة من قبل حزب مريت�ض وحركة 
من�شور عبا�ض الإ�شالمية، عندما يتعلق الأمر بتحرك ع�شكري 
وق��ت منا�شب لإثبات  ك��ان هناك  واإذا  لبنان،  غ��زة وحتى يف  يف 

احلقائق على الأر�ض، فهذا هو الوقت املنا�شب«.

�لليكود يدفع بنيت �إىل �حلرب يف غزة للتخل�ض من �لتحالف �حلكومي
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•• الفجر -خرية ال�صيباين

لنظرية  م�������ش���داق���ي���ة  م�����ن  ه�����ل      
ت�������ش���ّرب ال���ف���ريو����ض ج�����راء ح�����ادث يف 
اأجرت  لقد  بال�شني؟  ووه��ان  خمتر 
للتو  الأمريكية  ال�شتخبارات  اأجهزة 
املو�شوع،  ه���ذا  يف  م��ك��ث��ف��ة  حت��ق��ي��ق��ات 
هذه  ح���ول  منق�شمة  ت����زال  ل  ل��ك��ن��ه��ا 
اأجنز  تقرير  ك�شفه  ما  وه��ذا  امل�شاألة، 

بتكليف من الرئي�ض جو بايدن
   ومن املتوقع ن�شر ن�شخة غري �شرية 
القادمة،  القليلة  الأي����ام  يف  للعموم 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  يت�شلم  ح��ني  يف 

الن�شخة الكاملة امل�شنفة.
   وح�شب م�شدر نقلت عنه �شي ان ان، 
يحتوي  ل  ال�شري  التقرير  ه��ذا  ف��اإن 
ومل  “�شادمة”،  م���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى 
ق��رار بني فر�شيتني:  اتخاذ  ينجح يف 
ت�شرب عر�شي من خمترات الأبحاث 
اأو  ووه����ان،  يف  املختلفة  البيولوجية 
ان���ت���ق���ال ط��ب��ي��ع��ي م����ن احل����ي����وان اىل 
الن�������ش���ان.   ووف���ًق���ا مل�����ش��ادر مطلعة 
التحقيق،  ه���ذا  اإط����ار  امل��ل��ف، يف  ع��ل��ى 
متّكن علماء املخابرات الأمريكية من 
ب��ي��ان��ات وراث��ي��ة قيمة  احل�����ش��ول على 
ك��م��ا اعرت�شوا  م��ن خم��ت��ر ووه�����ان، 
ال�شناعية  الأق��م��ار  و���ش��ور  ات�����ش��الت 

لتغذية اأبحاثهم.

اإمكانية  يدر�س  الأبي�س  البيت 
بدء حتقيق جديد

   م���ع ت�����ش��خ��م اجل�����دل يف ال���ولي���ات 
اأ���ش��ل ال��ف��ريو���ض، طلب  املتحدة ح��ول 
ال�شتخبارات  وك��الت  من  بايدن  جو 
جهودها”  “م�شاعفة  م��اي��و   26 يف 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق. وك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة وول 
حمتويات  ع����ن  ج�����ورن�����ال،  ����ش���رتي���ت 
تقرير �شادر عن وكالة اأمريكية تفيد 
باأنه مت نقل ثالثة باحثني من معهد 
ووهان لعلم الفريو�شات اإىل امل�شت�شفى 
يقدمون  وكانوا   .2019 نوفمر  يف 
الوقت،  نف�ض  يف  متوافقة،  ا  “اأعرا�شً

مع كوفيد-19 والعدوى املو�شمية«.
   ووف��ًق��ا مل�����ش��وؤول��ني اأم��ري��ك��ي��ني، فاإن 
ج���ه���ود احل��ك��وم��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة حلجب 

امل��ع��ل��وم��ات ح��ول ال��ف��ريو���ض يف بداية 
فر�ض  من  كبري  ب�شكل  قّللت  ال��وب��اء، 

حتديد م�شدره.
   وقد توؤدي ال�شعوبات التي واجهها 
بثقة،  لتقدمي،  ال�شتخبارات  جمتمع 
نظرية متكاملة بعد ثالثة اأ�شهر من 
العمل، اإىل اإحباط بع�ض الأمريكيني. 
لذلك، يدر�ض البيت الأبي�ض اإمكانية 
ب����دء حت��ق��ي��ق ج���دي���د ح��ت��ى ل ت�شك 
احلكومات وال��راأي العام م�شتقبال يف 

اأ�شل الفريو�ض.
امل��ا���ش��ي، دع��ت جمموعة  ال�شهر     يف 
والدميقراطيني  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن 
دف���ع  ب�����اي�����دن اىل  ج�����و  امل���ن���ت���خ���ب���ني، 

التحقيق  اإىل  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك���الت 
الرئي�ض  نتيجة.  اإىل  يتو�شلوا  حتى 
الأزمة،  بداية  منذ  يدعو،  كان  نف�شه 
املجتمع الدويل لل�شغط على ال�شني 
كامل  دويل  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
و�شفاف. وبعد ن�شر هذا التقرير، هل 
مبا�شرة  امل�شاألة  بايدن  جو  �شيتناول 
بينغ؟  ج��ني  �شي  ال�شيني  نظريه  م��ع 
ما هي تكتيكات ال�شغط التي �شيكون 
م�شتعًدا ل�شتخدامها وعلى ح�شاب اأي 
توترات جديدة بني وا�شنطن وبكني؟

لطاملا حاربت بكني نظرية اأن كوفيد-
19 ت�صّرب من اأحد خمترباتها

ال�شني، من خ��الل �شوت �شحيفة     
جلوبال تاميز املوالية للحكومة، �شبق 
بالرغبة  املتحدة  الوليات  اتهمت  ان 
يف اإيجاد “ثغرات” يف النظام ال�شيني 
ت�شويه  اأج������ل  م����ن  ال����وب����اء  مل��ك��اف��ح��ة 

�شمعتها. 
ر�شما  م����وؤخ����را  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�������ش���رت 
كاريكاتوريا يقارن بني تقرير الأجهزة 
املخابرات  وكالة  وتقارير  الأمريكية 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل  املركزية حول 
امل��زع��وم��ة ل�����ش��دام ح�����ش��ني ق��ب��ل غزو 

العراق.
النظرية  ب�شدة  بكني  حاربت  ولطاملا   
القائلة باأن كوفيد-19 قد ت�شّرب من 

اأحد خمتراتها.
   يف غ�شون ذل���ك، دع��ت ح���وايل 20 
الرئي�ض  اآ�شيوية-اأمريكية،  منظمة 
م���ن اجلهد  امل���زي���د  ب����ذل  اإىل  ب���اي���دن 
حلماية جمموعتهم يف انتظار �شدور 

التقرير. 
املتحدة،  ل������الأمم  ت���ق���ري���ر  وب��ح�����ش��ب 
الآ�شيويني  ���ش��د  ال��ه��ج��م��ات  ت���زاي���دت 
م��ن��ذ ب��داي��ة ان��ت�����ش��ار ال���وب���اء. ووجدت 
�شان  درا�شة حديثة من جامعة ولية 
جرائم  اأن  كاليفورنيا  يف  ب��رن��اردي��ن��و 
ارتفعت  الآ���ش��ي��وي��ني  ���ش��د  ال��ك��راه��ي��ة 
مدينة   15 يف  ب��امل��ائ��ة   169 بن�شبة 
اأم��ري��ك��ي��ة ك���رى خ���الل ال��رب��ع الأول 

من عام 2021.
--------------------------

عن لو جورنال دي دميان�س

اأ�صل جائحة كوفيد -19:

هذ� �لتقرير �لأمريكي �لذي يدين �شمت �ل�شني...!

جمموعات �لدعم... ترياق ل�شدمات 
عائالت �شحايا �عتد�ء�ت11 �شبتمرب 

•• نيويورك-اأ ف ب

�شحايا  اأق���������ارب  اأو  ن����اج����ون  ����ش���ّك���ل 
اأيلول-�شبتمر   11 اع������ت������داءات 
�شداقات وثيقة من خالل جمموعات 
دعم كانت مبثابة ترياق ل�شدماتهم، 
وما زال��وا على توا�شل دائ��م بعد 20 
ف���ق���دت يلينا  ال��ف��اج��ع��ة.  ع���ام���ا ع��ل��ى 
واتكينز، وهي من �شكان لندن اأ�شلها 
�شربي، �شقيقها الوحيد وهو مهند�ض 
اأنقا�ض مركز  برجميات مالية، حتت 

التجارة العاملي.
للح�شول  اأ����ش���ه���را  ك��اف��ح��ت  وب��ع��دم��ا 
 2004 عام  ان�شمت  معلومات،  على 
خم�شة  م���ن  م��ك��ون��ة  جم��م��وع��ة  اإىل 
اأو  اأ���ش��ق��اء  ف��ق��دوا  اأ���ش��خ��ا���ض،  �شتة  اأو 
اأول  يتحدثون  كانوا  اأي�شا،  �شقيقات 
تطبيق  اإىل  انتقلوا  ثم  الهاتف،  عر 
كانت  “لقد  واتكينز  �شكايب.وقالت 
يكون  ما  ن��ادرا  وثيقة.  �شداقة  بداية 
هرمية  قمة  يف  وال�شقيقات  الأ���ش��ق��اء 

الأقارب كانت حاجاتنا عميقة«.
يف البداية، حتدثوا كثريا عن �شعوبة 
الر�شمي  ال��ت��ع��رف  غ��ي��اب  يف  احل����داد 
“احلديث  ال���رف���ات. واأو���ش��ح��ت  ع��ل��ى 

الب�شرية”  البقايا  على  التعرف  ع��ن 
مل يكن ممكنا اإل مع هذه املجموعة، 
امل��ع��ت��ادي��ن، كان  اأ���ش��دق��ائ��ي  “مع  لكن 

ذلك من املحرمات«.
افتتاح  ع��ن��د  الأوىل  ل��ل��م��رة  اج��ت��م��ع��وا 
ال��ن�����ش��ب ال���ت���ذك���اري يف ن��ي��وي��ورك يف 
الذكرى العا�شرة لهجمات 11 اأيلول-
الجتماعات  اأ���ش��ب��ح��ت  ث��م  �شبتمر. 
ب�����ش��ك��ل م��ت��زاي��د ح��ت��ى تفككت  ن�����ادرة 
بقيت  واتكينز  يلينا  لكن  املجموعة. 
على ات�شال بفردين من املجموعة يف 
كاليفورنيا، وظلت كذلك طوال فرتة 
الوباء.راأى مات وينرت الذي فقد 87 
التواأمني،  ال��رج��ني  يف  زم��الئ��ه  م��ن 
اأي�شا اأن حياته انقلبت راأ�شا على عقب 

ب�شبب الهجمات.
ك������ان م������ات ال�������ذي ي���ع���م���ل يف جم���ال 
اخلدمات املالية والذي كان يبلغ وقتها 
كاليفورنيا  32 عاما، يف طريقه من 
لجتماعات  ال��ت��واأم��ني  ال��رج��ني  اإىل 

عمل عندما وقعت املاأ�شاة.
ت���اأث���ر ك��ث��ري مب���ا ح����دث، اإذ اأر����ش���ل له 
ال��ع��دي��د م���ن ال���زم���الء ال��ع��ال��ق��ني يف 
ال����رج����ني ر�����ش����ائ����ل، ل���ك���ن ه����و “مل 
اأنه  ل��درج��ة  م�شاعدتهم”،  ي�شتطع 

ف�شخ خطوبته التي كانت مقررة بعد 
ب�شعة اأيام.

ومات هو من �شكان �شان فران�شي�شكو، 
مل ين�شم اإىل جمموعة دعم مالئمة 
اأن  وال��ت��ي ميكنه   2020 ال��ع��ام  حتى 
حتى  ي��ع��رف��ه��ا  ل  ب”اأمور  ي��خ��ره��ا 
املقربون”  الأ���ش��دق��اء  اأو  امل��ع��اجل��ون 

كما قال.
العديد  ق��راأ  ال��ذي  اإل��ي��ه، هو  بالن�شبة 
م����ن ال���ك���ت���ب ع����ن ك�������وارث اأخ�������رى يف 
لتلك  مماثلة  التجربة  ف��اإن  التاريخ، 
هريو�شيما  من  الناجون  عا�شها  التي 

اأو الهولوكو�شت.
واأ�شاف “منيل اإىل التقليل من حجم 
بتجارب  م��روا  اآخ��ري��ن  لأن  ال�شدمة، 

اأ�شواأ بكثري«.
لو�ض  ق��رب  تعي�ض  ال��ت��ي  ويتلني  اآين 
اأجن��ل��ي�����ض ل��ك��ن��ه��ا ك���ان���ت ت��ع��م��ل قرب 
 2001 ع�����ام  ال����ت����واأم����ني  ال����رج����ني 
الرجني  �شقوط  مكان  يف  وتطوعت 
ان�شمت  الهجمات،  بعد  نيويورك  يف 
اأخريا اإىل جمموعة دعم، لكنها بداأت 

ت�شعر بالفوائد.
خ����ارج امل��ج��م��وع��ة، ي�����ش��األ ال��ن��ا���ض “+ 
20 عاما مل تتخطي هذا  م��اذا، بعد 

الأمر بعد؟+ ل يفهمون ماهية روؤية 
قولها  ح��د  على  ينهاران”  ال��رج��ني 
م�شيفة “اإنه مثل مدمن كحول يرى 
اأن تكون  �شخ�شا ثمال ي�شقط، عليك 

مدمن كحول لتفهمه«.
وعلى غرار اآخرين، تريد اآين ويتلني 
اأن ت�شتمر جمموعات الدعم هذه، مع 

متويل منا�شب.
وهو طلب رفعته جمعية “فوي�شز اأوف 
الهجمات  بعد  اأن�شئت  التي   ”11-9
لتمثيل اأ�شر ال�شحايا والتي �شبق لها 
اأن نظمت اأكرث من 2100 جمموعة 
من بينها جمموعتا واتكينز ووينرت، 
ماري  ومديرتها  موؤ�ش�شتها  بح�شب 

فيت�شيت.
قبل فقدانها ابنها براديل يف الرجني 
فيت�شيت  م������اري  ك���ان���ت  ال����ت����واأم����ني، 
ح�شا�شة جتاه التداعيات النف�شية لأي 

هجمات.
�شمعت  اج��ت��م��اع��ي��ة،  ع��ام��ل��ة  وك��ون��ه��ا 
اأوكالهوما  لتفجري  �شحية  وال����دة 
قتيال   168 خ����ّل����ف  ال�������ذي  ���ش��ي��ت��ي 
تروي   ،1995 ع��ام  اجلرحى  ومئات 
املنزيل  والعنف  الكتئاب  انت�شار  عن 
امل���دي���ن���ة بعد  امل����خ����درات يف  واإدم��������ان 

املاأ�شاة.
 ،2001 ومنذ ت�شرين الأول-اأكتوبر 
جت��م��ع ف��ي��ت�����ش��ي��ت اأق������ارب ���ش��ح��اي��ا يف 
و�شكلت  كونيتيكت  ولي���ة  يف  منزلها 
العام  نهاية  ر�شمية  جم��م��وع��ات  اأول 
�شّكلت  جم���م���وع���ات  2002.وهي 
“للتجربة  الأق�����ش��ى  احل���د  لتحقيق 
اأهايل املتوفني واأزواجهم  امل�شرتكة”: 
واأ���ش��ق��اوؤه��م واأم���ه���ات اإط��ف��ائ��ي��ني، كل 

جمموعة مع و�شيط متفرغ.
اجتماعاته  اأوق��ف  معظمها  اأن  ورغ��م 
الر�شمية، فاإن العالقات بقيت قائمة، 
العالقات  وه��ذه  فيت�شيت.  قالت  كما 
الذكرى  اق�����رتاب  م���ع  اأوث�����ق  ت�����ش��ب��ح 
حتيي  عندما  اأو  للهجمات،  ال�شنوية 
الأخبار ال�شدمة يف النفو�ض. كما هي 
احلال مع الوباء اأو الهجوم على مقر 
كانون   6 يف  وا�شنطن  يف  الكونغر�ض 

الثاين-يناير.

�لأمم �ملتحدة: تر�جع كبري
 يف �لتطعيم من كورونا باأفغان�شتان 

»بدري 313« كتيبة نخبة ور�أ�ض حربة طالبان 

•• بروك�صل-رويرتز

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شف( 
اإن معدلت التطعيم من كوفيد-19 يف اأفغان�شتان 
اأعقب  ال��ذي  الأول  الأ�شبوع  يف  باملئة   80 تراجعت 
الأفغانية  العا�شمة  على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �شيطرة 
ن�����ش��ف عدد  اأن ���ش��الح��ي��ة  ك����اب����ول، وح������ذرت م���ن 
الآن  حتى  البالد  ت�شلمتها  التي  القليلة  اجلرعات 
كابول  النتهاء.و�شيطرت طالبان على  تو�شك على 
على  بالفعل  ا�شتيالئها  بعد  اآب  اأغ�شط�ض   15 يف 
املتحدة  اأنحاء البالد بعدما قررت الوليات  معظم 

�شحب قواتها لتنهي حربا دامت ع�شرين عاما.
اإن��ه منذ  ل��روي��رتز  اليوني�شف  با�شم  وق��ال متحدث 
�شيطرة طالبان “انخف�ض عدد ال�شكان الذين تلقوا 

لقاحات م�شادة لكوفيد-19 بن�شبة 80 باملئة«.
الذي  الأ���ش��ب��وع  اأن  اإىل  اليوني�شف  ب��ي��ان��ات  وت�شري 
 30500 تطعيم  �شهد  اآب  اأغ�شط�ض   15 ي��وم  ب��داأ 
مقارنة  اأف��غ��ان��ي��ا،  اإق��ل��ي��م��ا   34 م��ن   23 يف  �شخ�ض 
اإقليما.   30 ال�شابق يف  134600 يف الأ�شبوع  مع 
وت��ن�����ش��ق ال��ي��ون��ي�����ش��ف ت���وزي���ع ال��ل��ق��اح��ات ع���ر اآلية 

كوفاك�ض التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية.
“الرتاجع مفهوم.  اليوني�شف  با�شم  املتحدث  وذكر 

وال�شراع  ال��ف��و���ش��ى  اأوق������ات  احل����ال يف  ه���و  م��ث��ل��م��ا 
ل�شالمتهم  اأول����وي����ة  ال��ن��ا���ض  ي��ع��ط��ي  وال�����ط�����وارئ، 
جميع  ت��دع��و  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  واأمنهم”، 
ومن  اأفغان�شتان،  يف  ال�شحية  الأطقم  يف  العاملني 

بينهم الن�شاء، اإىل العودة اإىل اأعمالهم.
كان  اإذا  م��ا  ب�����ش��اأن  التعقيب  ع��ن  امل��ت��ح��دث  وام��ت��ن��ع 
ت��راج��ع م��ع��دلت التطعيم ن��اجت ك��ذل��ك ع��ن ت�شكك 
طالبان املحتمل يف اللقاحات، لكنه حذر من املخاطر 

الناجمة عن تباطوؤ طويل الأمد يف حملة التطعيم. 
وقال املتحدث اإن �شالحية نحو مليوين جرعة من 
لقاحات جون�شون اند جون�شون ت�شلمتها اأفغان�شتان 

حتى الآن تنتهي يف نوفمر ت�شرين الثاين.
جرى  اأن��ه  العاملية  ال�شحة  منظمة  بيانات  وك�شفت 
توزيع 1.2 مليون جرعة من اللقاحات فح�شب يف 
اأفغان�شتان حتى 20 اأغ�شط�ض اآب. ويبلغ عدد �شكان 

اأفغان�شتان نحو 40 مليون ن�شمة.

•• باري�ض-اأ ف ب

حتظى كتيبة “بدري 313” املوؤلفة من قوات خا�شة تابعة لطالبان بدعاية 
مكثفة وبهالة كرى داخل النظام اجلديد يف اأفغان�شتان، وهي مغايرة متاما 
ل�شورة احلركة التقليدية لعنا�شر بالعمامة يجل�شون يف �شاحنات بيك-اآب.
اأظهرت ال�شور التي ن�شرتها طالبان على �شبكات التوا�شل الجتماعي منذ 
اأيام جنوًدا جمهزين مبعدات كاملة من �شالح حربي وخوذة و�شرتة واقية 

من الر�شا�ض وقناع وحقيبة ظهر ونظارات للروؤية الليلية.
هوؤلء هم عنا�شر كتيبة “بدري 313” الذين انخرطوا يف �شفوف القوات 
اخلا�شة الأخرى للنظام اجلديد. واأخذت الوحدة ا�شمها من غزوة بدر قبل 

1400 عام.
واإذا مل تكن على م�شتوى القوات اخلا�شة الغربية، ول حتى القوات اخلا�شة 
عنا�شر   + فاعلية من  “اأكرث  اأف��راده��ا  ف��اإن  امل��ج��اورة،  باك�شتان  اأو  الهند  يف 
طالبان التقليديني+ وبالتاأكيد اأكرث من قوات اجلي�ض الوطني الأفغاين يف 

الأ�شابيع الأخرية” على حد قول خبري اأ�شلحة معروف يختبىء وراء ح�شاب 
“كالير اوب�شكورا” على تويرت.

وقال لوكالة فران�ض بر�ض “متت ال�شتعانة بهم خالل احلملة �شد تنظيم 
�شد  يتدخلون  “تاريخيا  واأ���ش��اف  و2020”.   2017 عامي  بني  داع�ض 

العدو ال�شر�ض«.
املتخ�ش�شة، فاإن عديد هذه الكتيبة  “جينز”  وفًقا للخبري وكذلك جملة 
يقدر بب�شعة اآلف على اأبعد تقدير. وقال مات هينمان رئي�ض ق�شم الإرهاب 
والتمرد يف جينز اإن الكتيبة جتمع “على الأرجح البع�ض من اأف�شل املقاتلني 

تدريباً وجتهيزاً” يف اأفغان�شتان.
واأ�شاف “ميكننا اأن نتوقع القليل من الإثارة يف الدعاية” التي حتظى بها. 
وتابع “لكن هناك احتمال كبريا اأن تكون باك�شتان قد قدمت لها نوعا من 
التدريب«.ولي�ض من باب ال�شدفة اأن تعود الآن اإىل الواجهة بعد اأن ا�شتولت 
حركة طالبان التي طردها الأمريكيون من ال�شلطة قبل ع�شرين عاًما، على 

البالد جمددا.

خمتر معهد ووهان لعلم الفريو�شات املتهم

جر�ئم �لكر�هية �شد �لآ�شيويني �رتفعت بن�شبة 169 باملائة يف 
خالل �لربع �لأول من عام 2021 كربى  �أمريكية  مدينة   15

�إير�ن ُتعيد �لنظر يف خيار�تها لت�شريع برناجمها �لنووي
•• وا�صنطن-وكاالت

معهد  يف  النووية  الأ�شلحة  يف  املتخ�ش�شة  الباحثة  اعترت 
“الدفاع عن الدميقراطيات” اأندريا �شرتايكر اأن الن�شحاب 
الأمريكي من اأفغان�شتان، والعراق �شيدفع طهران اإىل اإعادة 

النظر يف خياراتها النووية.
اأفغان�شتان،  من  الأمريكي  لالن�شحاب  اأن  �شرتايكر  وكتبت 
والعراق تداعيات مهمة على نظرة اإيران للوليات املتحدة،  
باعتبارها “تهديداً”، فبفقدان وا�شنطن امل�شداقية وعزمها 
الأو�شط،  وال�شرق  اآ�شيا  جنوب  يف  خ�شومها  مواجهة  على 
�شتعتر طهران اأنه لي�ض هناك وقت اأف�شل لمتالك �شالح 

نووي.

املرمج  والن�شحاب  اأفغان�شتان،  من  اأمريكا  رحيل  وي��اأت��ي 
ف�شل  اأع��ق��اب  يف  ال��ع��راق  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  القتالية  للمهمة 
وا�شنطن يف الرد على ا�شتفزازات اإيرانية، مبا يف ذلك عدوان 
ط��ه��ران ال��ب��ح��ري يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وحم��اول��ة اختطاف 

اأمريكية يف نيويورك.
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  املا�شي، قالت  الأ�شبوع  ويف 
اإن اإيران تقّدمت يف عملها على معدن اليورانيوم املخ�شب، 

وهي خطوة رئي�شية لتطوير قنبلة ذرية.
كما اأفادت الوكالة باأن طهران زادت اإنتاجها من اليورانيوم 
اإنتاج  اأك��رث من  تقّربها  %60، يف خطوة  التخ�شيب  ع��ايل 

الأ�شلحة.
الأمريكي  ال��غ��زو  الإي����راين على  ال���رد  ك��ان  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

وثائق  اأظ��ه��رت  اإذ  مفيداً،   2003 -اآذار  م��ار���ض  يف  للعراق 
من الأر�شيف النووي الإي��راين، التي ا�شتوىل عليها املو�شاد 
اأن طهران   ،2018 م�شتودع يف طهران يف  الإ�شرائيلي من 
خططت يف الأ�شل ل�شنع عدة اأ�شلحة نووية قابلة للت�شليم 

بوزن 10 كيلو طن بحلول 2003.
األ��غ��ى املر�شد  ال��ع��راق،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وع��ن��دم��ا هاجمت 

الإيراين علي خامنئي هذه اخلطط.
باأ�شلحة  مزعوم  تهديد  لإن��ه��اء  ال��ع��راق  وا�شنطن  وهاجمت 
الدمار ال�شامل، وخ�شي قادة طهران اأن تكون اإيران الهدف 

التايل لأمريكا.
الأ�شلحة  برنامج  رئي�ض  ذلك  يف  مبا  الديني،  النظام  وعقد 
النووية الإيراين حم�شن فخري زاده الذي اغتالته اإ�شرائيل 

-اآب  اأغ�شط�ض  يف  الجتماعات  من  �شل�شلة  املا�شي،  العام  يف 
حمدودة  جمموعة  توزيع  وقرر   ،2003 اأيلول  و�شبتمر- 
البحوث،  النووية، واحلفاظ عليها يف معاهد  الأن�شطة  من 

واملواقع الع�شكرية.
ويف الوقت نف�شه، احتفظت اإيران بالبنية التحتية الرئي�شية 
البالي�شتية.  ال�شواريخ  وت�شليم  الن�شطارية،  امل��واد  لإنتاج 
اإذا  ن���ووي  وه���ذه اخل��ط��وات �شتدفع ط��ه��ران لإن��ت��اج ���ش��الح 

اتخذت يف النهاية قراراً بذلك.
اأ�شلحة  لتطوير  اإي���ران  ا�شتعداد  على  ال��دويل  ال�شغط  اأث��ر 
نووية. ويف 2002، عرف العامل اأن للنظام موقعني نوويني 
�شريني، من�شاأة تخ�شيب اليورانيوم يف نطنز، وم�شنع لإنتاج 
عاملية،  انتقادات  اأراك.ويف مواجهة  بالقرب من  الثقيل  املاء 

فراير  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  اإي��ران  �شمحت 
-�شباط 2003 بتفتي�ض يف هذه املواقع وغريها.

ومنذ ذلك التاريخ �شرعت طهران وترية برناجمها النووي 
مل  لكنها  واب��ت��زازه،  الغرب  على  لل�شغط  خمتلفة  نقاط  يف 

تتجاوز عتبة الأ�شلحة النووية.
وم��ع ت�����ش��اوؤل ال��وج��ود الأم��ري��ك��ي يف ج��ن��وب اآ���ش��ي��ا وال�شرق 
الأو�شط، وبينما اأبدت وا�شنطن رف�شها لإنفاق موارد وطنية 
التي  ال��ظ��روف  ف��اإن  الإقليمية،  التهديدات  ملواجهة  ك��رى 
قادت اإيران ذات يوم اإىل اإبطاء تطوير اأ�شلحتها النووية، قد 
ل تنطبق عليها الآن. وت�شري التطورات النووية ال�شتفزازية 
من طهران اأخرياً اإىل اأنها تختر بالفعل ت�شميم الوليات 

املتحدة واأوروبا، على مواجهتها.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• فران�صوا كليمن�صو*

حركة  �شلوك  على  للتاأثري  الغربية  الو�شائل  من     
طالبان يف اأفغان�شتان جتميد الدعم املايل الذي متّتع 

به اأ�شالفها.
حيث  ذل��ك،  على  تعتاد  اأن  طالبان  على  �شيتعني      
ففي  املقبلة.  الأ�شابيع  يف  الغربية  الأم���وال  �شتنفد 
هذا الأ�شبوع وحده، اعرتف البنك املركزي الأفغاين 
الفيدرايل  املودعة لدى الحتياطي  باأن احتياطياته 
الأمريكي )7 مليارات دولر( ل ميكن الو�شول اإليها 

الآن.
املا�شي  ال��دويل اخلمي�ض  النقد  اأعلن �شندوق     ثم 
تعليق منح مبلغ مرمج قيمته 370 مليون دولر، 
ال�شابقة  احل��ك��وم��ة  اإىل  ي�شل  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
للتغلب  م�شاعدات  برنامج  اإط���ار  يف  املقبل  الأ���ش��ب��وع 

على العواقب القت�شادية لوباء كوفيد -19.
   من جانب البنك الدويل، مل يتم اتخاذ اأي قرار بعد، 
لكن الدعم املايل بداأ يف النخفا�ض عام 2020، فقد 
اجتمع املانحون يف موؤمتر عّروا خالله عن قلقهم 
الرتباك  يف  املقلقة  و”الزيادة  الأم��ن  تدهور  ب�شاأن 

ال�شيا�شي«.
املوقع  يف  امل���ح���ل���ل  زوه��������ر،  رامي�����ون�����د  وب���ح�������ش���ب     
التعاون  دول منظمة  ف��اإن  تراكر،  دون��ور  املتخ�ش�ض، 

بني  دولر  مليار   63 اأنفقت  والتنمية،  القت�شادي 
طويلة  العامة  امل�شاعدات  ل�شالح  و2019   2009
 12 اإليها  اأن ي�شاف  املدى لأفغان�شتان، والتي يجب 
مليار دولر يف �شكل م�شاعدات متعددة الأطراف، مما 
من  الرئي�شيني  امل�شتفيدين  اأح��د  البلد  ه��ذا  يجعل 

الكرم الدويل.

رو�صيا وال�صني مهتمتان بالن�صحاب الغربي
   و���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى الحت����اد الأوروب������ي اأي�����ش��ا، اإع����ادة 
الر�شمية  الإمنائية  امل�شاعدة  يف  م�شاهمته  يف  النظر 

لأفغان�شتان.
 ولن يتم جتديد اآخر دفعة لها، والبالغة 1.4 مليار 
يورو للفرتة 2014-2020، بنف�ض الن�شب للفرتة 
�شعيفة  مببادلت  فرن�شا:  تبقى   .2027-2021
 200 اأق��ل من  اإىل  ت�شل  وم�شاعدات عامة مبا�شرة 
2004، هناك فر�شة �شئيلة  مليون يورو منذ عام 
يف اأن توؤثر هذه الأرقام، اإذا مت تخفي�شها اإىل ال�شفر، 

على م�شار الأمور.
    اإىل جانب املوارد املالية للدولة الأفغانية، �شريطة 
الف�شاد ب�شرامة  ُيحارب  وان  ب�شكل �شحيح،  تدار  اأن 
�شياق  الع��ت��م��اد -يف  اإىل  ق��د ت�شطر ط��ال��ب��ان  اأك���ر، 
وال�شني،  رو�شيا  اخل��ارج -على  املالية من  امل�شاعدات 
القوتان العظميان الأكرث اهتماًما بان�شحاب الغرب.

اأفغان�صتان:
�لغرب يجفف منابع طالبان ورو�شيا و�ل�شني ترت�شد�ن...!

* رئي�س حترير �صحيفة لو جورنال دو دميان�س. من موؤلفاته, “هيالري كلينتون من 
“عن  اإىل الياء”, و”العي�س مع الأمريكيني”, ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب  الألف 

العرق يف اأمريكا باراك اأوباما«.
ترجمة خرية ال�صيباين
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عربي ودويل

   *كيف كان �شعورك عندما �شاهدت 
لكابول  الأمريكي  الإج���الء  لقطات 

باأفغان�شتان؟
   - الغ�شب، والكثري من احلزن. من 
الوا�شح اأن هذه الق�شة قد عوجلت 
ولي�شت  خ��ف��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب����دواف����ع 
بطريقة براغماتية وواقعية. ميكن 
ال�شريط،  م�شاهدة  دائ��ًم��ا  نعيد  ان 
نف�شها  ه��ي  دائ��ًم��ا  النتيجة  و�شتظل 
نغادر  اأن  ي��ج��ب  ك���ان  يل:  بالن�شبة 
نتموقع  ان  علينا  كان   .2005 عام 
اأكرث  لدينا  وك��ان  اأفغان�شتان،  خ��ارج 
اجلوي.  ال��دع��م  ل�شمان  يكفي  مم��ا 
وك����ان ي��ك��ف��ي ت��اأم��ني ق��اع��دة باغرام 
املجال  وا����ش���ت���خ���دام  ك����اب����ول،  خ�����ارج 
الإرهابيني،  ع��ل��ى  للق�شاء  اجل���وي 
اإىل  احل��دود  يعرون  راأيناهم  لأننا 
ب��اك�����ش��ت��ان، وع��رف��ن��ا م��ك��ان��ه��م، وكان 
القنابل  ب�����ش��ع  اإل���ق���اء  ف��ق��ط  ع��ل��ي��ن��ا 
و�شوًحا  اأك���رث  رحيلنا  ك��ان  عليهم. 
بالن�شبة يل عندما قمنا بالعمل عام 

2011، قتلنا اأ�شامة بن لدن.
  *مبرور الزمن، اأمل ترتاجع املهمة 

الأمريكية عن م�شروعها الأويل؟
ال��ق��اع��دة، كانت تلك خارطة  ه��زم   -
ط��ري��ق��ن��ا. واأك��������رر، ك����ان ي��ن��ب��غ��ي اأن 
ت��ظ��ل ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و. ق�����ش��ة بناء 
يريدونها،  الأف��غ��ان ل  ه���ذه،  الأم���ة 
وطالبان اأكرث منهم... انهم يقولون 
نعم،  ه��وات��ف��ن��ا،  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة.  ل 
الأخالق،  حيث  م��ن  حياتنا  اأ�شلوب 
اأذكى  حتى  مهال،  لكن  ل.  بالتاأكيد 
النا�ض يرتكبون اخطاء. وال�شخيف، 
املتحدة  ال����ولي����ات  ح��ك��وم��ة  اأن  ه���و 
اأجل  م��ن  ق��وات��ه��ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �شتعيد 
اإخ���راج اجل��م��ي��ع... بعد ك��ل م��ا �شبق 
ان عاناه الأفغان، فاإنهم ب�شراحة ل 
ي�شتحقون ذلك. والآن نرتك لهم كل 
مركباتنا  اأ�شلحتنا،  معداتنا،  �شيء، 
التي  مروحياتنا  اخلفيفة،  امل��درع��ة 
ل يعرفون كيفية ا�شتخدامها، لي�ض 

بعد.
  *هل فوجئت مبدى �شرعة �شيطرة 

طالبان على البالد؟
امل���ي���دان  يف  ك�����ان  ���ش��خ�����ض  اأي   -    
�شيخرك ل. بالتاأكيد ت�شحك الن 
حركة طالبان كثرًيا لأنها يف النهاية 
الأمريكيون  “اأنتم  دائًما،  لنا  قالت 
الزمن”،  ول��دي��ن��ا  ال�����ش��اع��ة،  ل��دي��ك��م 
وقد  �شيفوزون  اأن��ه��م  يعلمون  ك��ان��وا 

مت لهم ذلك.
   *كيف تف�شر حقيقة اأن الأمريكيني 

مل يروا �شيًئا قادًما؟
   - اإن��ه مزيج م��ن ع��دة ع��وام��ل. مل 
البنتاغون  حجج  اإىل  بايدن  ي�شتمع 
اق���رتح���ت ع��ل��ي��ه ع����دم امل�شي  ال���ت���ي 
ب��اي��دن يوم  “نفى  ال��ط��ري��ق  يف ه��ذه 
التلفزيون  على  مقابلة  يف  اخلمي�ض 
اأخ������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن  الأمريكي” 
الذين  الأ�شخا�ض  الكثري من  هناك 
يف�شلون عدم قول اأي �شيء، اأو روؤية 
اإر�شاء  ي���ري���دون  لأن���ه���م  ����ش���يء،  اأي 
�شل�شلة  على  ينطبق  وه��ذا  رئي�شهم، 
ال��ق��ي��ادة ب��اأك��م��ل��ه��ا. اب��ح��ث��وا يل عن 
اإىل  و�شاأوجهكم  باأربع جنوم  جرنال 
من يحمل احلقائب، ومن �شيخره 
و�شيخر  ي�����ش��م��ع��ه،  اأن  ي���ري���د  مب���ا 
اجل������رنال ن��ف�����ش��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني مبا 
ا �شماعه ول �شيء اآخر.  يريدون اأي�شً

حظر  يف  ال���رغ���ب���ة  دون  ال������ق������راآن، 
املو�شيقى اأو حب�ض الن�شاء يف البيوت. 
لكن يف اأعماق قلبي، اأقول اإن القاعدة 
ونف�ض  �شيئة،  دائ��ًم��ا  و�شتظل  �شيئة 

الأمر ينطبق على طالبان.
  *هل كنت يف بع�ض الأحيان بدون 

اأوهام عندما تكون يف مهمة؟
اإج������راء الكثري  ك����ان ع��ل��ي��ن��ا  ن��ع��م.   -
لأن  ال�شرورية  غ��ري  العمليات  م��ن 
الرتقية.  اإىل  يتطلع  ك��ان  ال�شابط 
الكثري من  اأن  احلقيقة املحزنة هي 
اأج����ل ل �شيء.  ال���رج���ال م��ات��وا م��ن 
وع��ن��دم��ا راأي�����ت ه����ذه ال�����ش��ور التي 
�شعرت  ���ش��اي��غ��ون،  ب��ك��ارث��ة  ت��ذك��رن��ا 
ال���ع���راق لأن  اإىل  ب��ال��غ�����ش��ب. ذه��ب��ن��ا 
رجاًل كان غا�شًبا واأراد اآخر اأن يقتل 
والده ب�شكل رمزي. ومبجرد �شقوط 
اأب����راج م��رك��ز ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي، كان 
العراق.  ل��غ��زو  يخطط  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
لأن احلرب هي مرادف دائًما للكثري 

من املال.
  *هذه ال�شور هل �شيكون لها تاأثري 

على املجتمع الأمريكي؟
  - ل، ال اإذا تعّر�شنا لهجوم اخر.

تغامر  ق��د  اأمريكا  اأن  تعتقد  *ه��ل    
بخو�ض حرب اأخرى؟

ق��ب��ل فرتة  ول��ي�����ض  ب��ال��ت��اأك��ي��د ل،   -
اأن يكون  ط��وي��ل��ة. م��ن ي��ري��د ال��ي��وم 
ويخاطر  ل��الأم��ري��ك��ي��ني،  م�������ش���دًرا 
ب��ج��ل��ده م��ن اأج����ل ب��ل��د ���ش��ريم��ي بك 
و�شيرتكك وراءه؟ اإنها لي�شت كارثة 
كارثة  اأي�شا  هي  بل  فقط،  لالأفغان 
اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شتقبل  على 
كنا  لو  كما  الأم��ر  يبدو  الأمريكية. 
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�شبتمر 2001.
  *من هو رئي�شك؟

   - يقفز اأحرتم الدميقراطية، لذا 
ف��ه��و ج���و ب���اي���دن. ك��ي��ف و���ش��ل تلك 
اأن�شار  م��ن  ل�شت  اأن���ا  اأخ����رى.  ق�شة 
من  جت��د  األ  لكن  امل���وؤام���رة،  نظرية 
ال��ذي جتري  الوقت  اأن��ه يف  الغريب 
فيه اإع���ادة ف��رز ل��الأ���ش��وات يف ولية 
العملية  هذه  الرئي�ض  يبداأ  اأريزونا، 

الكارثية؟
اإىل  ت������رام������ب  دون�������ال�������د  *دع���������ا     

ا�شتقالته.
- عندما كنت يف اجلي�ض، حني يف�شل 
اأو ي�شتقيل،  ي��ُط��رد  اأن��ه  اإم��ا  ج��ن��دي، 
ومن الوا�شح اأن بايدن لي�ض م�شتعدا 

للرتاجع.
   *وباراك اأوباما يف كل هذا؟

  - رجل عظيم.
 اإىل ج��ان��ب ك��ون��ه رائ��ًع��ا، مي���زح، اإنه 
ال�شوء  اأعطى  عندما  �شجاًعا.  ك��ان 
اأخفقنا،  اإذا  اأن��ه  يعلم  كان  الأخ�شر، 
فلن ُيعاد انتخابه اأبًدا عام 2012، 
ل����ذل����ك ك������ان ق�����������ادًرا ع���ل���ى جت�����اوز 
واإذا  امل��ع��ت��ادة.  ال�شيا�شية  احل�شابات 
ف�شاأكون  م��ي��الده،  ع��ي��د  اإىل  دع���اين 

�شعيًدا بالذهاب!
ترامب  دون���ال���د  اأن  ت��ع��ت��ق��د  *ه����ل    

�شيرت�شح من جديد؟
  - مل يقل يل اأي �شيء، لكنني ذاهب 
اإىل فلوريدا جلمع الترعات وروؤية 

ابنه.
--------------------------

الكتاب “اأوبريتور” اأو “املنفذ” 
روبرت اأونيل, من�صورات منرود.

روبرت اأونيل

ا�شامة بن لدن

غالف الكتاب

اأوباما رجل عظيم ح�شب روبرت اأونيل

هزمية وف�شيحة

وذلك، بب�شاطة لأنه يريد احل�شول 
على اأي عقد عند ترك اجلي�ض، اأو اأنه 
ا يف دخول ال�شيا�شة. ل  �شريغب اأي�شً
يوجد �شوى احلمقى الذين يريدون 
النا�ض،  غ��ال��ب��ي��ة  ال��ب��ق��ي��ة،  ال���ق���ت���ال؛ 

يريدون فقط اأن يعي�شوا حياتهم.
   *مل��اذا من وجهة نظرك مل يقاتل 

اجلنود الأفغان؟
  - ل ميكن اأن يفاجاأ كل من تعامل 
ال�شباط  وك��ل  الأف��غ��ان،  مع اجلنود 
وك��اأن��ه��م فوجئوا،  ت�����ش��رف��وا  ال��ذي��ن 
اأفغانًيا  جي�ًشا  ب��الدن��ا  درب���ت  بينما 
�شعف  ق��وام��ه  ع��اًم��ا،  ع�شرين  طيلة 
الأخري  وانت�شر هذا  حجم طالبان، 
ي��ت�����ش��رف��ون ب�شوء  اأي�����ام،  ث��م��ان��ي��ة  يف 
ق���ت���ال، لأنهم  ي��ك��ن ه��ن��اك  ن��ي��ة. مل 
رف�شوا ان يقاتلوا. هل يولد الأفغان 
الف�شاد...  ال�شبب؟  م��ا  حم��ارب��ون؟ 
اأعطيك دولرات واأعيدهم لك. كلنا 
البالد، لكن  الف�شاد يف  نعرف درجة 

هذه كانت دون �شك الذروة. 
   *اأمل تكن املهمة الأمريكية مبنية 

اأفكر يف الأمر الآن، اأقول لنف�شي اإنه 
اآخر،  اأي �شيء  اأكرث من  بدا مرتبًكا 
زوجته،  نوقظه.  كنا  ليال،  ك��ان  لقد 
على الأقل تلك التي كانت بجانبه يف 
اأن��ه هم�ض  امل�شاء، ادع��ت لحًقا  ذل��ك 
اأجلي”،  “لقد ج���اوؤوا من  اأذن��ه��ا،  يف 
طريقة جلعلها تفهم اأنه لي�ض لديها 

ما تخافه.
��ا اب��ن��ه ال��ب��ال��غ من   ك���ان ه��ن��اك اأي�����شً
العمر عامني يف الغرفة “الذي جنا، 
وفكرت  اأب،  اأن��ا  املحرر”.  مالحظة 
عالقة  ل  الطفل  ه��ذا  اأن  نف�شي  يف 
11 �شبتمر، ومل يولد  له باأحداث 
ح��ت��ى. اأن����ا اأ���ش��م��ن ل���ك، اأن م��ث��ل ما 

كانت لتفعله طالبان.
  *هل تعتقد اأن هذا اجليل اجلديد 
عليه  ك��ان  عما  خمتلف  طالبان  من 

قبل ع�شرين عاما؟
م�شلمني  ق����اب����ل����وا  اأن�����ه�����م  اآم��������ل   -
م��ث��ق��ف��ني اأو����ش���ح���وا ل��ه��م اأن����ه ميكن 
�شحاب،  ن��اط��ح��ات  ل��دي��ك  ي��ك��ون  اأن 
وقراءة  اجلديدة،  التكنولوجيا  وكل 

ال��رج��ال ج��ن��وًدا عظماء. عالوة  ك��ل 
على ذلك، نادًرا ما يكون اجلنود هم 
اإذا �ُشمح  ب��ل احل��ك��وم��ات.  الأ���ش��ع��ف، 
�شحيح،  ب�شكل  بعملنا  بالقيام  لنا 
التنفيذ.  يف  خطاأ  هناك  يكون  فلن 
نبياًل،  كان  اأفغان�شتان  يف  فعلناه  ما 
رجال  جم���رد  ق��ت��ل��ة،  اأي  اأع����رف  ول 
قاموا بواجبهم، لأننا يف هذه الق�شة 
“الأ�شرار”...  وه��م  “الأخيار”... 

دعونا ل ننخدع.
   *نبيل؟ وماذا يحدث الآن؟

   - من الوا�شح اأنني ل اأحب ال�شورة 
قبل  لنف�شها  اأم��ري��ك��ا  اأعطتها  ال��ت��ي 
ل��ق��د ك���ان ح��ق��ا جت�شيدا  اأ����ش���ب���وع... 

لزعامة يف غاية الرداءة.
  *هل كان اأداء دونالد ترامب �شيكون 

اأف�شل؟
- امل�شالة لي�شت اأ�شوًدا اأو اأبي�ض اأبًدا، 
ول��ي�����ض امل��و���ش��وع م���ن ه���و ع��ل��ى حق 
ومن هو على خطاأ. لكن مبا اأننا كنا 
يف امل��ي��دان وا���ش��ط��ررن��ا يف كثري من 
طالبان،  م��ع  التعامل  اإىل  الأح��ي��ان 

على �شوء تفاهم؟
   - كانت مهمتنا الأوىل هي التغلب 
اأ�شامة  على  والقب�ض  القاعدة  على 
بن لدن. لذلك كان علينا اأن نرحل 
ال��ع��ار م�شاهدة  ل���ذا، م��ن  بعد ذل���ك. 
مثل هذا الغرق. لكنني حزين للغاية 

خا�شة لكل من مات هناك.
  *هل خ�شرت اأمريكا؟

   - ل، ع��ل��ى الإط�����الق، ف��زن��ا يف كل 
امل���ع���ارك، وق��ت��ل��ن��ا اأ���ش��ام��ة ب���ن لدن. 
لكن طالبان ب�شدد بناء اأ�شطورتها. 
ب��ع��د ال��ري��ط��ان��ي��ني وال����رو�����ض، جاء 
وفوق  لالن�شحاب،  الأمريكيني  دور 
ك��ل ذل���ك، مل ت�شطر احل��رك��ة حتى 

للقتال.
   *لقد كنت طرفا يف عملية ترايدنت 
نبتون املوؤلفة من 23 جندًيا والتي 
للوليات  الأول  ال��ع��دو  على  ق�شت 

املتحدة. ماذا ت�شعر اليوم؟
بامل�شاركة مع  اأن��ا �شعيد وفخور   -    
رفاقي يف تلك املهمة الرائعة. ومهما 
كان  املهمة.  اأجنزنا  راأي��ك، فقد  كان 

   كنت متاأكًدا من اأنه كان هو، حتى 
ل���و ����ش���ارت الأم������ور ب�����ش��رع��ة كبرية، 
اأثق يف امراأة وكالة املخابرات  لأنني 
فران�شي�ض  )األ����ف����ري����دا  امل����رك����زي����ة 
بيكو�شكي، التي لعبت دورها كاثرين 
بعد  دق��ي��ق��ة   30“ فيلم  يف  بيجيلو 
منت�شف الليل” للمخرجة جي�شيكا 
اإنها  امل��ح��رر(.  مالحظة  ت�شا�شتني، 
اأك�����رث الأ����ش���خ���ا����ض ك���ف���اءة والك����رث 
�شجاعة يف الذين قابلتهم يف حياتي. 
هو  اأده�شني  ال���ذي  الوحيد  ال�شيء 
حجم بن لدن، فقد كان طوياًل جًدا 
ونحيًفا ج��ًدا، ول��ه حلية رم��ادي��ة مل 
كان  لو  الأ���ش��ود.  باللون  ملونة  تكن 
باإمكاننا، لكنا اأخذناه حّيا، لكنه كان 
حًقا هدًفا ذا اأولوية عالية بكل معنى 
بقدر  حّيا،  يوؤخذ  ما  وبقدر  الكلمة، 

ما يحذر جانبه اإىل حد قتله.
   *هل كان لديك �شعور باأنه مل يكن 

يتوقعك؟
   - على اأية حال، مل تكن هناك قنابل 
عندما  نا�شفة.  عبوات  ول  املنزل  يف 

اأحياًنا  امل��ح��زن  ال���واق���ع  دف��ع��ن��ا  ف��ق��د 
اإىل ال��ت��ف��او���ض م��ع��ه��ا، ح��ت��ى ل��و كان 
لنا،  احلركة  اأثبتت  وقد  �شيًئا.  ذلك 
تريد  اأنها ل  الأح��ي��ان،  يف كثري من 
ترامب  اأن  اأعتقد  دميقراطيتنا... 

كان �شيفعل ذلك ب�شكل خمتلف.
  *هل �شوتت له؟

  - نعم.
  *نعود اإىل بن لدن... ماذا �شعرت 
عندما راأيته يف تلك الليلة ال�شهرية 

من 2 مايو 2011؟
   - كنا مقتنعني باأننا لن نعود اأحياء 
من هذه املهمة، لكننا كنا م�شتعدين 
للقيام بها من اأجل جميع الأ�شخا�ض 
الذين ماتوا ب�شببه. عندما واجهته، 
اع��ت��ق��دت ع��ل��ى ال��ف��ور اأن���ه ق��د يكون 
ن��ا���ش��ف ح����ول خ�شره،  ل��دي��ه ح����زام 
وك��ن��ت اأع����رف رج��ال��ه، راأي��ت��ه��م كيف 
ي��ت��ح��رك��ون ب�����ش��رع��ة ك���ب���رية. لذلك 
هناك �شيء واحد فقط يجب القيام 
به، ا�شتهداف الراأ�ض... اأطلقت النار 

دون تردد.

- مل يكن هناك قتال, لأن �جلنود 
�لأفغان رف�شو� �أن يقاتلو�

- ل �أحب �ل�شورة �لتي �أعطتها �أمريكا لنف�شها قبل �أ�شبوع

- كان �لأمر ي�شتحق قتل بن لدن

- عندما �أفكر يف �لأمر �لآن �أقول لنف�شي �إن بن لدن بد� مرتبًكا �أكرث من �أي �شيء �آخر

- عندما يف�شل جندي ما, �إما يتم ف�شله �أو 
��شتقالته, ومن �لو��شح �أن بايدن ل ينوي �لرت�جع 

- �حلقيقة �ملحزنة هي �أن �لكثري من 
�لرجال ماتو� من �أجل ل �شيء

الرجل الذي قتل بن لدن حزين:

روبرت �أونيل: »من �لعار م�شاهدة مثل هذ� �لغرق«...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

   يعلق القنا�س روبرت اأونيل, الذي ق�صى على اأ�صامة 
الع�صكرية  العملية  انتهاء  2011, على  بن لدن عام 
فرقة  يف  ال�صابق  اجلندي  اأفغان�صتان.  يف  الأمريكية 

بالده  جتاه  باملرارة  ي�صعر  الأمريكية,  �صيل”  “نيفي 
وقبعة  اأ�صقر,  و�صعر  القامة  طويل  ب��اي��دن.    وج��و 
يعترب  ن��ظ��ارات,  خلف  خمفية  ونظرة  ال��راأ���س,  على 
“اأ�صامة  قتل  الذي  الرجل  فهو  جنًما,  اأونيل  روبرت 
بن لدن”, 2 مايو 2011. يف مقابلة الثالثاء, اأجاب 

عاًما,   45  , المريكية  البحرية  يف  ال�صابق  اجلندي 
جورنال  لو  اأ�صئلة  -على  ما  حد  اإىل  مبا�صرة  -بنربة 
دي دميان�س بعد ا�صتيالء طالبان على كابول, اأقل من 
�صهر قبل الذكرى الع�صرين لهجمات 11 �صبتمرب. هذا 
الداعم لدونالد ترامب يظهر �صر�صا جتاه جو بايدن.
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عربي ودويل

وول �شرتيت جورنال: ماذ� �شيقول بايدن يف 11 �شبتمرب؟
•• وا�صنطن-وكاالت

راأى الكاتب يف �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” وليم ماكغورن 
اأن الرئي�ض الأمريكي جو بايدن �شرع الن�شحاب من اأفغان�شتان 
جو  �شيقول  “ماذا  مت�شائاًل  يلقيه،  اأن  يريد  خطاب  اأج��ل  من 

بايدن يف 11 �شبتمر )اأيلول(؟«
“نحن نعلم ما كان يخطط لقوله. كان ياأمل ا�شتغالل  وكتب 
ما  يف  جن��ح  ال���ذي  الرئي�ض  نف�شه  لإع���الن  الع�شرين  ال��ذك��رى 
اأوباما،  اأ�شالفه، جورج دبليو بو�ض، وب��اراك  اأحد من  مل يفعله 
ودونالد ترامب، اإنهاء احلرب التي ل تنتهي يف اأفغان�شتان. وكان 
الغر�ض من املوعد النهائي امل�شطنع توفري خلفية دراماتيكية 

للخطاب الذي اأراد اأن يلقيه«.
ولكن املَخرج الفا�شل اأف�شد تلك اخلطة. والأ�شواأ من ذلك اأنه 
ا�شت�شلم نهائياً لالأ�شوليني الإ�شالميني. 11 �شبتمر بات ما 

ق�شدوه يف 2001، يوم انت�شارهم.

اأن ج��زءاً من هذا النت�شار يعود اإىل القاعدة الذي  ولفت اإىل 
نق�ض تاريخ 11 �شبتمر يف ذاكرة اأمريكا. ا�شتعاد قادة القاعدة 
اليوم املالذ الذي اعتادوا عليه للتخطيط لهجمات 11 �شبتمر 

وتنفيذها.
اأي�شاً.  ذل��ك  م��ن  اأك���ر  طالبان  انت�شار  اأن  اإىل  الكاتب  ول��ف��ت 
فخالل عطلة نهاية الأ�شبوع، ن�شرت الدعاية املن�شوبة اإىل وحدة 
بدري 313 يف احلركة، �شورة ملقاتليها مبالب�ض اأمريكية بعد 
ال�شتيالء عليها، ورفعوا علم طالبان يف حماكاة �شاخرة ل�شورة 
م�شاة البحرية ال�شهرية يف احلرب العاملية الثانية، وهم يرفعون 
�شوريبات�شي  ب��ج��زي��رة  اأي��وج��ي��م��ا  ف��وه��ة  على  الأم��ري��ك��ي  العلم 

اليابانية. ويت�شاءل الكاتب ب�شخرية “مَل ل؟، لقد انت�شروا«.

التنفيذ الفا�صل
اأن الأمر يتعلق  اإىل اجلبهة الداخلية، يجادل البع�ض  بالعودة 
يتهم  كما  نف�شه.  الن�شحاب  بقرار  ل  الفا�شل،  بالتنفيذ  فقط 

باخللط عمداً  امل�شوؤولية  بالتخلي عن  بايدن  الرئي�ض  البع�ض 
اأخ��رى يوم الأح��د بتاأكيد على  بني الإثنني، وهو ما فعله مرة 

مدى “�شحته املطلقة” يف توجيه الدعوة اإىل الإجالء.
اأك��رث و�شاعة يف ترير اخلطاأ، م�شمنة يف  ولكن هناك ذريعة 

خطوط متقطعة مثل “20 عاماً من الف�شل«.
اأفغان�شتان حقيقية ومتعددة  اأخطاء الوليات املتحدة يف  كانت 
وغالباً ما كانت مكلفة. لكن �شطب امل�شروع برمته، لأنه فا�شل 
ولأن اأفغان�شتان مل حتول نف�شها اإىل بلجيكا يف 20 عاماً لي�ض 

اأمراً جاداً.
اأفغان�شتان  ت�شكيل  باإعادة  التفاوؤل  من  الكثري  هناك  كان  نعم، 
كان  للنجاح  توا�شعاً  اأك��رث  معياراً  لكن  ليرالية.  دميقراطية 
ميكن اأن يتيح جتنب الأ�شواأ، وهو النت�شار ال�شاحق لطالبان. 
متاماً كما فعلنا يف كوريا، حيث لدينا 28500 جندي اأمريكي، 
ال�شمال واجلنوب. بني  اأبدية”  “حرب  ر�شمياً  تزال هناك  ول 
فبقدر ما كانت احلكومة الأفغانية فا�شدة وعاجزة، فاإنها كانت 

عن  ناهيك  خليفتها،  والآن  �شابقتها،  عن  كبري  حت�شن  مبثابة 
الن�شاء والفتيات الأفغانيات اللواتي تو�شك حياتهن على العودة 

اإىل ع�شور ما قبل القرون الو�شطى.
موؤكداً  لي�ض  اأمريكا،  ارتكبته  ال��ذي  احلمق  النظرعن  وبغ�ض 
اأن هوؤلء الأفغان اليائ�شني الذين يت�شلقون اجلدران يف مطار 
كابول �شيوافقون على اأن كل ذلك كان “20 عاماً من الف�شل«.

املتحدة.  ال��ولي��ات  مب�شداقية  حلق  ال��ذي  ال�شرر  عن  ناهيك 
يقف  الناتو،  الأه���م،  الع�شكري  “التحالف  اإن  الكاتب  وي��ق��ول 
حمّطماً وبال م�شداقية ب�شبب الرجل الذي قاد حملته ب�شفته 

خبرياً متمر�شاً يف ال�شوؤون الدبلوما�شية«.
امل�شت�شار  لي�شبح  حظاً  الأوف��ر  املر�شح  ل�شيت،  اأرم��ني  وو�شف 
املتحدة،  اململكة  ويف  “كارثة”.  ب�  الن�شحاب  اجلديد،  الأمل��اين 
و  “خمز”  مثل  �شفات  العموم  جمل�ض  يف  مناظرة  يف  ظهرت 

هذا من اأ�شدقائنا. “قا�شية ومهينة”. 
وت�شاأل الكاتب “الذين ل يزالون يعتقدون اأن بايدن كان على 

خ�شارتنا  اأن  بتاأكيداته  اأي�����ش��اً  ي��وؤم��ن��ون  ه��ل  بالن�شحاب،  ح��ق 
للمعلومات ال�شتخباراتية على الأر�ض، وقاعدة جوية يف جزء 
كابول،  يف  ال��ع��دو  ذل��ك  ب��دل  وحليف  ال��ع��امل  م��ن  ا�شرتاتيجي 

�شتعوي�ض بقدرات يف الأفق”؟.

�صبتمرب  11
عودة  دائ��م��اً  اأرادوا  الأمريكيني  “معظم  ب��اأن  الكاتب  يقّر  واإذ 
رجالنا ون�شائنا” بالزي الع�شكري اإىل الوطن، فاإنه يلفت اإىل 

اأن” ال�شعب الأمريكي لي�ض اأطفاًل«.
بالذكرى  �شنحتفل  اأ�شابيع،  ثالثة  “بعد  القول:  اإىل  وخل�ض 
والذين  اأمريكا.  اأر���ض  على  دموية  الأك��رث  للهجوم  الع�شرين 
وف���روا امل���اأوى ل��الإره��اب��ي��ني ال��ذي��ن جن��ح��وا يف ذل���ك، �شيكونون 

حمتفلني يف كابول.
 فما الذي ميكن اأن يبتكره كتاب خطابات جو بايدن الآن، ول 

يزيد الأمر �شوءاً؟«.

   منذ ا�شتيالء طالبان على كابول 
روؤ�شاء  رف�����ض  اأغ�����ش��ط�����ض،   15 يف 
اأجنيال  م��ث��ل  الأوروب�����ي�����ة،  ال�����دول 
م��ريك��ل، ت��دف��ق اأع�����داد ك��ب��رية من 
وي�شري جريوم  الأفغان.  الالجئني 
ف��ي��ج��ن��ون، م�����ش��ت�����ش��ار ال���ه���ج���رة يف 
“قادة  اأن  اإىل  دي��ل��ور،  ج��اك  معهد 
باأزمة  ت��اأث��روا  والع�شرين  ال�شبعة 
مقتنعون،  ل��ك��ن��ه��م   ،2015 ع����ام 
راأي  �شيواجهون  باأنهم  خ�شو�شا، 
الهجرة.  ب�����ش��ب��ب  م�������ش���دوم  ع�����ام 
لتنظيم  ا����ش���ت���ع���داد  ع��ل��ى  ول��ي�����ش��وا 
الالجئني،  ل���ش��ت��ق��ب��ال  اأن��ف�����ش��ه��م 
الفيتناميني  مع  اأوروب���ا  فعلت  كما 
ال���ف���اري���ن ع��ل��ى م���نت ال����ق����وارب يف 
كما  فرن�شا  يف  ال�شبعينات”.  نهاية 
يف اأملانيا )حيث �شتجري النتخابات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة م����ا ب���ع���د م���ريك���ل يف 
احلمالت  زال��ت  م��ا  �شبتمر(،   26
ب�شاأن  اخل��ط��اب  ت�شدد  النتخابية 

الهجرة.
   خ��وًف��ا م��ن اأزم����ة ال��ه��ج��رة، تريد 
اإعادة  الأوروبية،  اخلارجية  وزارات 
اإنتاج احللول التي مت التو�شل اإليها 
اأوروبا  وع��دت  عندما   ،2016 عام 
6 م��ل��ي��ارات ي���ورو لإبقاء  ب���  ت��رك��ي��ا 
املهاجرين ال�شوريني على اأرا�شيها. 
هذه امل��رة، يعتمد الأوروب��ي��ون على 
 90 اإي��ران وباك�شتان، حيث يرتكز 
ب���امل���ائ���ة م���ن ال���الج���ئ���ني الأف����غ����ان. 
الباحث يف  تاردي�ض،  ويعتقد ماتيو 
املعهد الفرن�شي للعالقات الدولية 
البلدان  اإىل  �شيفرون  “الأفغان  اأن 
لأ�شباب  ب��ي��وت��ه��م،  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
احلل  ان  رئي�شي.  ب�شكل  اقت�شادية 
اإن�������ش���اين، و���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى اأوروب������ا 
لهوؤلء  امل�شيفة  البلدان  م�شاعدة 
ال��الج��ئ��ني، ول��ك��ن ���ش��ي��ك��ون الأم���ر 
متر  التي  لإي���ران،  بالن�شبة  معقًدا 
العالقات الدبلوما�شية معها بفرتة 
تتعر�ض  حيث  وباك�شتان،  �شعبة، 
ق�شية  منذ  مبا�شر  لتهديد  فرن�شا 

الر�شوم الكاريكاتورية ... »

على  قادرين  غري  الأوروب��ي��ون 
التفاق على اللجوء  

الإن�شانية  امل�شاعدات  كانت  واإذا     
حت��ظ��ى ب��اإج��م��اع يف ب��روك�����ش��ل، فاإن 
الأفغان  ال��الج��ئ��ني  اإي�����واء  ق�����ش��ي��ة 
والع�شرين،  ال�شبعة  بتق�شيم  تعد 

الإيرانيني ...«

تدفق حمدود
   يف مواجهة �شور املحنة القادمة 
م���ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ت�����ش��ت��ع��د اأوروب�����ا 
من  ك����ب����رية  “تدفقات  مل���واج���ه���ة 
كما  النظامية”،  غ���ري  ال���ه���ج���رة 
اإميانويل ماكرون، يف عبارة  اأو�شح 
اأث����ارت اجل����دل. يف ال���واق���ع، يتقدم 
ب�شاأن  ودل���ي���ل  روؤي������ة  دون  ال����ق����ادة 
“حدثت  ه������ذه.  ال���ه���ج���رة  ق�����ش��ي��ة 
عمليات نزوح جماعية لل�شكان من 
قبل  نف�شها  اأفغان�شتان  داخ��ل  قبل 
ك���اب���ول، مع  اإىل  و����ش���ول ط��ال��ب��ان 
األ��ف �شخ�ض   250 م��ا ل يقل ع��ن 
امل�شتحيل  من  لكن  الطرقات،  على 
الأفغانية”،  الهجرة  مبدى  التنبوؤ 
ي��ح��ذر م��اث��ي��و ت��اردي�����ض م��ن املعهد 

الفرن�شي للعالقات الدولية.
   وداخل فرونتك�ض، وكالة مراقبة 
احل��دود الأوروب��ي��ة، ل ي��زال احلذر 
املتحدث  ي���و����ش���ح  ك���م���ا  ������ش�����ارًي�����ا، 
“قد  �شويتال�شكي:  بيوتر  با�شمها، 
يزداد �شغط الهجرة ب�شكل حاد يف 
املمكن  م��ن  لأن��ه  ال��ق��ادم��ة،  الأ�شهر 
الأف��غ��ان عن  امل��ه��اج��رون  اأن يبحث 
لدخول  �شرًقا  طرق  جديدة،  طرق 

الحتاد الأوروبي ».
   ومع ذلك، فقد تغرّي الو�شع منذ 
مراقبة  زي�����ادة  م���ع   ،2015 ع����ام 
الأحيان،  م��ن  ك��ث��ري  ويف  احل�����دود، 
عمليات الإعادة الق�شرية، مثل تلك 
تركيا.  ع��ن  ال��ي��ون��ان  تف�شل  ال��ت��ي 
ي��ك��ون ه��ن��اك و���ش��ول جماعي  “لن 
ك����ان احل�����ال عام  ك��م��ا  اأوروب�������ا  اإىل 
2015، لأنه مل تعد هناك حدود 

مفتوحة”، 
خا�شة  ك���ن���او����ض،  ج���ريال���د  ي���ق���ول 
اإ�شمنتًيا  ج������داًرا  ت��ق��ي��م  ت��رك��ي��ا  اأن 
اإي���ران، وترف�ض  على ح��دوده��ا مع 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��الج��ئ��ني الأف���غ���ان. ان 
ال����ذي يحّمل  اأردوغ�������ان،  ال��رئ��ي�����ض 
م�شوؤولية  ال�����ش��وري��ني  امل��ه��اج��ري��ن 
جتاهه،  ال����راأي  ا�شتطالعات  ���ش��وء 
يجري حواًرا مع طالبان ولن يفتح 
اأبوابه. وهكذا كل احلواجز �شتكون 
الفارين من  قائمة وعقبة يف وجه 

النظام الطالباين.
--------------------------
عن لك�صربي�س

اأفغان اأمام ال�شفارة الفرن�شية يف كابول. الأفغان ينتظرون عبور احلدود بني اأفغان�شتان وباك�شتان

جلوء الفغان م�شدر خالف بني الوروبيني مهاجرون يف خميم كارا تيبي يف ميتيليني بجزيرة لي�شبو�ض اليونانية

غ��ري ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى الت��ف��اق على 
اقرتحته  ال�����ذي  ال���ه���ج���رة  م��ي��ث��اق 
 .2019 ع��ام  الأوروب��ي��ة  املفو�شية 
“تخاطر الأزمة الأفغانية مبنع اأي 
تقدم، وبلورة النق�شامات املوجودة 
ا�شال بني دول ال�شمال، مثل اأملانيا 
ا�شتقبلت  ان  �شبق  والتي  وال�شويد، 
الكثري، ودول اجلنوب، مثل اليونان 

اإقامة “مراكز اعتقال” يف البلدان 
لحتجاز  لأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  امل���ج���اورة 
اأوروبا،  من  ط��ردوا  الذين  الأفغان 
بالطائرة  ال��ع��ودة  اأ�شبحت  اأن  بعد 
“اإنه  ممكنة.  غري  الآن  كابول  اإىل 
غ��ري واق��ع��ي على الإط����الق، يعتر 
اإي���ران ل تقبل  ك��ن��او���ض...  جريالد 
للمواطنني  ال��ق�����ش��ري��ة  ب�����الإع�����ادة 

فرن�شا  ع��ل��ى  ي��ج��ب  وال���ع�������ش���ري���ن، 
جتّران  ثم  اق��رتاح  �شياغة  واأملانيا 
جريالد  ي���ق���ول  اأخرى”،  ب��ل��دان��ا 
كناو�ض، مدير مركز اأبحاث مبادرة 
و�شيظل  الأوروب����������ي.  ال����ش���ت���ق���رار 
معايري  “تن�شيق  ي�شتدعي  الم���ر 
القاريني،  ال�شركاء  بني  احلماية” 
ك��م��ا اأ����ش���ار اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون يف 

واإيطاليا واإ�شبانيا، التي تبقى بوابة 
املهاجرين وطالبي اللجوء، واأولئك 
ال�شتقبال  يف  ي��رغ��ب��ون  ل  ال��ذي��ن 
ال�������ش���رق، مثل  ع��ل��ى الإط�������الق، يف 
كاميل  ت�����ش��ري   ،“ وب���ول���ن���دا  امل���ج���ر 
�شيا�شة  معهد  يف  الباحثة  ك��وز،  ل��و 

الهجرة.
ال�شبعة     »لن ننجح على م�شتوى 

اأرا�شيهم  على  املوجودين  الأف��غ��ان 
ت�شاريح  الآن  ح��ت��ى  مي��ل��ك��ون  ول 
اإق��ام��ة -ت��ت��م م��ع��اجل��ة ح���وايل 44 
 10300 األ��ف طلب جل��وء، منهم 
يف فرن�شا. وهل يجب اع��ادة النظر 
يف و���ش��ع امل��رف��و���ش��ني؟ وق��د اقرتح 
جدا  املحافظ  النم�شاوي  امل�شت�شار 
�شيبا�شتيان كورت�ض، بدل من ذلك 

اأغ�شط�ض. وبح�شب   16 خطابه يف 
قبول  معدل  و�شل  فقد  الإل��ي��زي��ه، 
طلبات اللجوء للمهاجرين الأفغان 
اإىل ما يقرب من  العام  بداية  منذ 
باملائة   63 م��ق��اب��ل  ب���امل���ائ���ة،   90

بالن�شبة لالحتاد الأوروبي ككل.
ا عن قول     وامتنع الأوروبيون اأي�شً
ما اإذا كانوا �شي�شتوعبون بن�شبة اأكر 

- لن يكون هناك زحف هائل على �أوروبا كما يف عام 2015

- بعد �شدمة عام 2015, يريد قادة �لدول �ل�شبع 
و�لع�شرين جتنب �أزمة جديدة بعد �شقوط كابول

- تهدد م�شاألة �إيو�ء �لالجئني �لأفغان 
بزيادة �نق�شامات �لدول �لأوروبية

دعم الالجئني يف حميط اأفغان�صتان:

ن �أ�شو�رها...! �ملهاجرون �لأفغان: �لقلعة �لأوروبية حت�شّ
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأغ�صط�س   31 يف  الالجئني,  اأزم��ة  ذروة  يف    
كلمات  بثالث  مريكل  اأجنيال  تلفظت   ,2015
املهمة”.  يف  “�صننجح  بلدها  ت��اري��خ  طبعت 

حتدي  ك�صب  ميكنها  اأمل��ان��ي��ا  ب���اأن  مقتنعة 
الربوت�صتانتي,  الق�س  ابنة  �صجعت  الندماج, 
مفتوحة  ب����اأذرع  ا�صتقبال  على  مواطنيها 
من  معظمهم  جل����وء,  ط��ال��ب   -890,000
ذلك  يف  الراين  نهر  على  ا�صتقروا  ال�صوريني, 

العام.
برلني,  النربة يف  �صنوات, تغريت  �صت  بعد      
الأفغانية خماوف  انهيار احلكومة  اأثار  حيث 
األ  “يجب  جديدة.  هجرة  اأزم��ة  ح��دوث  من 
نكرر اخلطاأ الذي ارتكبناه يف املا�صي من خالل 

عدم منح موارد كافية ملفو�صية الأمم املتحدة 
ل�صوؤون الالجئني, وال�صماح لالأ�صخا�س مبغادرة 
الأردن ولبنان اإىل اأوروبا”, �صرحت امل�صت�صارة 
“يف  الالجئني  بدعم  مطالبة  الآن,  الأملانية 

حميط اأفغان�صتان«.

بايدن: �لن�شحاب من كابول ينتهي 31 �أغ�شط�ض 
••  وا�صنطن-اأ ف ب

اأبلغ الرئي�ض المريكي جو بايدن قادة جمموعة 
الأم��ريك��ي يف  “مهمة” اجلي�ض  اأّن  ال�شبع  ال��دول 
اآب-اأغ�شط�ض اجلاري   31 �شتنتهي يف  اأفغان�شتان 
ب�شرط اأن توا�شل حركة طالبان تعاونها لت�شهيل 
و�شول من يرغبون يف اإجالئهم اإىل مطار كابول.
خطط  و�شع  البنتاغون  من  بايدن  طلب  كذلك، 
طوارئ اإذا “اقت�شت ال�شرورة” اإرجاء الن�شحاب، 

بح�شب ما اأعلن البيت الأبي�ض.
جني  الأمريكية  الرئا�شة  با�شم  املتحّدثة  وقالت 

الفيديو  اج��ت��م��اع ع��ر  اإّن���ه خ��الل  ب��ي��ان  �شاكي يف 
ب���الده يف  اأّن  ال�شبع  ل��ق��ادة جمموعة  ب��اي��دن  اأّك���د 
 31 ب��ح��ل��ول  الإجالء”  “عمليات  اإجن�����از  ط����ور 
كانت  ال��ذي  املوعد  وه��و  اجل��اري،  اآب-اأغ�شط�ض” 
وا���ش��ن��ط��ن ق��د ح���ّددت���ه لإجن����از ان�����ش��ح��اب القوات 
الأم���ريك���ي���ة ق��ب��ل ا���ش��ت��ي��الء ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على 

ال�شلطة يف اأفغان�شتان.
املهمة  “انتهاء  اإّن  قوله  بايدن  عن  البيان  ونقل 
موا�شلة  على  يتوقف  اآب-اأغ�شط�ض   31 بحلول 
الدخول  اإتاحة  ذل��ك  يف  مبا  طالبان  مع  التن�شيق 

اإىل املطار لالأ�شخا�ض الذين يتم اإجالوؤهم«.

ب�”تزايد خماطر”  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  ذّك��ر  وق��د 
�شّن اأتباع تنظيم داع�ض  هجمات �شّد الع�شكريني 

الأمريكيني.
الأ���ش��خ��ا���ض ع��ال��ق��ني يف  اآلف  ي����زال  ويف ح��ني ل 
“طلب من  بايدن  اإّن  �شاكي  قالت  املطار،  حميط 
“خطط  و�شع  اخلارجية  وزارة  وم��ن  البنتاغون 
اقت�شى  اإذا  ال��زم��ن��ي  اجل���دول  لتعديل  طوارئ” 
الأم��ر«.وم�����ش��اء ال��ث��الث��اء األ��ق��ى ب��اي��دن خ��ط��اب��اً يف 
الن�شحاب  اإجن��از  ق��راره  فيه  ب��ّرر  الأبي�ض  البيت 
من اأفغان�شتان بحلول نهاية اآب/اأغ�شط�ض اجلاري 
ب�”تزايد” خطر �شّن الفرع املحّلي لتنظيم داع�ض 

هجمات على القوات الأمريكية يف كابول.
تقوده  ال�����ذي  اجل�����وي  اجل�����ش��ر  اإّن  ب���اي���دن  وق�����ال 
الغربية  ال��دول  ب��الده لإج��الء مواطنيها ورع��اي��ا 
الغربيني  مع  تعاونوا  الذين  الأفغان  واملواطنني 
لأّن��ه كّلما طالت مّدة بقاء  اأن ينتهي قريباً  يجب 
هناك  ك��ان  كّلما  اأفغان�شتان  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
“خطر حاّد ومتزايد بوقوع هجوم من قبل جماعة 

اإرهابية ُتعرف با�شم  داع�ض - “ولية خرا�شان« .
الأر���ض هو يوم  “كّل يوم نكون فيه على  واأ�شاف 
اإ�شايف نعرف فيه اأّن تنظيم داع�ض- ولية خرا�شان 
القوات  وم��ه��اج��م��ة  امل���ط���ار  ل����ش���ت���ه���داف  ي�����ش��ع��ى 

الأمريكية والقوات املتحالفة معها«.
و�شّدد بايدن يف خطابه على اأّن القوات الأمريكية 
من  مم��ك��ن  ق���در  ب��اأك��ر  ال��ن��ا���ض  “لإجالء  ت�شعى 

الفعالية والأمان«.
للوليات  والأرب���ع���ني  ال�����ش��اد���ض  الرئي�ض  واأو���ش��ح 
 14 منذ  �شاهمت  الأمريكية  ال��ق��وات  اأّن  املّتحدة 
 - ���ش��خ�����ض   70،700 اإج�����الء  يف  اآب/اأغ�����ش��ط�����ض 
بايدن  ولفت  اأمريكي.  اآلف مواطن  اأربعة  بينهم 
الآن  “اّتخذوا حتى  اأّن مقتلي حركة طالبان  اإىل 
واإن  حّتى  الإج���الء،  عمليات  لت�شهيل  اإجراءات” 

كان “الو�شع ه�شاً«.
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العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14505
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ادري�ض بو�شهر.
نتيجة  دره��م   )106،530.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 INFINITE ( من نوع )  ال�شيارة رقم ) 94638 / خ�شو�شي /10 / ابوظبي
Q30    _  �شالون ( موديل )2019 ( _ لون )RED(  _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14638
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليه : فيناي مانا�شجال لك�شمينارايان مانا�شجال.
نتيجة  دره��م   )42،724.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ن��وع ) تويوتا  ال�شارقة   ( من  ال�شيارة رق��م ) 55082 / خ�شو�شي / ابي�ض  / 
ل��ون )ف�����ش��ي(  _ واملمولة  ك���ورول 1،8   _  ���ش��ال��ون ( م��ودي��ل )2013 ( _ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14499
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليها : بالك ايري�ض تريدينج – م م ح – �شلطه املنطقه احلره بعجمان.
نتيجة  دره��م   )30،913.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 21071 / خ�شو�شي /B / عجمان  ( من نوع )  ني�شان باثفايندر 
_   ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( _ لون )رمادي(  _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14510
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ك�شيان بينغ زهو              .
نتيجة  دره��م   )52،164.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
راجنلر      جيب   ( نوع  من   ) عجمان    /  C/ ال�شيارة رقم ) 9369 / خ�شو�شي
_  ا�شتي�شن و�شط ( موديل )2015 ( _ لون )اخ�شر (  _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14507
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : نايف حمد مبارك حمد اخليلي           .
نتيجة  دره��م   )94،480.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 10808 / خ�شو�شي /5 / اأبوظبي  ( من نوع )  ني�شان باترول   _  
ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون )اأبي�ض( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14641
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليها : �شانيا لتجارة الكيماويات �ض ذ م م.
نتيجة  دره��م   )81،316.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
  _     Z4 دبي   ( من نوع ) بي ام دبليو / J / ال�شيارة رقم ) 71930 / خ�شو�شي
كوبيه ( موديل )2012 ( _ لون )اأبي�ض ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14503
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 
املنذر اإليه : ال�شيد حلمي حممد جابر .

نتيجة  دره��م   )37،538.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 24680 / خ�شو�شي /T / دبي  ( من نوع )  مازدا 3  _  �شالون ( 
موديل )2017( _ لون )ازرق(  _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14508
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : �شاجي زاكارياه باناكال زاكارياه .
نتيجة  دره��م   )39،715.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 49463 / خ�شو�شي /B / عجمان  ( من نوع )  هايونداي تو�شان 
_  ا�شتي�شن ( موديل )2018( _ لون )ف�شي(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14500
ال��ت��ج��اري للتمويل  ���ض م ع)ح��ال��ي��ا( ابوظبي  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  امل��ن��ذر :  بنك 

ال�شالمي )�شابقا( 
املنذر اإليها : دون للمياه املعدنيه .

نتيجة  دره��م   )38،564.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
)  ميت�شوبي�شي  نوع  ( من  ) 82563 / خ�شو�شي /B / عجمان   ال�شيارة رقم 
كانرت    _  �شحن زجاجات ماء ( موديل )2016 ( _ لون )ابي�ض(  _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14502
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : لياندرو هرنيقو دي كارفالهو              .
نتيجة  دره��م   )96،328.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 31895 / خ�شو�شي /9 / اأبوظبي  ( من نوع )  هوندا �شيفيك  
_  �شالون ( موديل )2020( _ لون )WHITE( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14506
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : منذر يون�ض ذياب حبيب            .
نتيجة  دره��م   )48،656.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ميت�شوبي�شي    ( ن��وع  من   ) دب��ي    /  U/ ال�شيارة رق��م ) 67121 / خ�شو�شي
موديل )2015 ( _ ل��ون )ب��ن��ي(   _ واملمولة   ) ا�شتي�شن    _     PAJER

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14617
املنذر :  م�شرف اأبوظبي ال�شالمي �ض.م.ع .

املنذر اإليها : ب�شت ليمو لتاأجري ال�شيارات      .
نتيجة  دره��م   )11،868.42( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
 _ �شورينتو   كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي    /  C الفئة  /خ�شو�شي/   42959( رق��م    
ا�شتي�شن( موديل )2015 ( _ اللون  ) رمادي ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14640
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليه : راجيف راجنان راجونات �شينغ.
نتيجة  دره��م   )43،443.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 79087 / خ�شو�شي / 1  / ال�شارقة   ( من نوع ) هايونداي �شوناتا 
_   �شالون ( موديل )2015 ( _ لون ) اأبي�ض (  _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14509
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ���ض م ع )ح��ال��ي��ا( ابوظبي ال��ت��ج��اري للتمويل  امل��ن��ذر :  بنك 

ال�شالمي )�شابقا(. 
املنذر اإليها : دون للمياه املعدنيه .

نتيجة  دره��م   )36،235.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
)  ميت�شوبي�شي  نوع  ( من  ) 85093 / خ�شو�شي /B / عجمان   ال�شيارة رقم 
كانرت _  �شحن زجاجات ماء ( موديل )2016 ( _ لون )ابي�ض( _ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14846
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : مطعم كا�شتيلو         .
نتيجة  دره��م   )52،302.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم) 66054 / خ�شو�شى/ Q  / دبي ( من نوع ) تويوتا هاي اي�ض   _  
با�ض  ( موديل )2015 ( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/14501
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : جوبني فيليب جو�شيف كاراموفيليل فيليب  جو�شيف            .
نتيجة  دره��م   )24،587.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
�شياز   �شوزوكي    ( نوع  ( من  ال�شيارة رقم ) 38270 / خ�شو�شي /B / عجمان  
_  �شالون ( موديل )2016 ( _ لون )ازرق(   _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/1953

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
6:00 م�صاءا يوم الربعاء 2021/09/1 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده هارمونت 

و بالين )فرع من بالبادي لالزياء )�س.ذ.م.م((  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                       الو�صف  

 147,680                                                     اأزياء رجاليه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/9612

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا يوم الربعاء 2021/09/1 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده 

مطعم �صما �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                       الو�صف  

 7,600                                                 معدات مطعم  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/9902

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�صاعة 6:00 م�صاءا يوم الربعاء 2021/09/1 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده 
ما�صرت هيت للتجارة العامة �س.ذ.م.م + �صركة ما�صرت هيت ل�صناعة ال�صمعات احلرارية ذ.م.م و 

او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                               الو�صف                �صعر التقييم  

                                                 معدات ت�صكيل احلديد               107,120 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

•• طوكيو-وام: 

يخو�ض اأبطال منتخباتنا الوطنية لأ�شحاب الهمم حت�شريات قوية عقب 
الإعالن الر�شمي اأم�ض الأول عن انطالق الن�شخة ال�16 لدورة الألعاب 
والإدارية  الفنية  الأجهزة  حر�شت  حيث   ،"2020 "طوكيو  الباراملبية 
على �شرعة اإدخال الالعبني اأجواء البطولة فور و�شولهم لأر�ض امليدان، 

وفقاً لرنامج تدريبي معتمد من قبل اللجنة الفنية للمنتخبات.
وي�شارك 12 لعباً ولعبة من اأبطالنا يف 4 لعبات هي" الرماية، ورفعات 
القوة، واألعاب القوى، والدراجات"، وهم .. حممد القايد، ونورة الكتبي، 
"األعاب  و���ش��ارة حممد اجلنيبي  ال��زي��ودي،  ن���واد، وم��رمي  واأح��م��د جا�شم 
�شلطان  اهلل  وع��ب��د  الدراجات"،   " املطيوعي  م��ب��ارك  واأح��م��د  القوى"، 
اأمتار  اأم��ت��ار وق��وف، و10   10 4 فئات هي  ال��دول��ة يف  العرياين وميثل 
" وقوف ومرتكز ورقود"، و50 مرتاً رقود  رقود 60 طلقة، و50 مرتاً 
و�شلطان �شيف العرياين يف فئتي 50 مرتاً 3 اأو�شاع ورقود،  طلقة،   60
اأمتار رقود و50 مرتاً رقود، فيما ت�شارك   10 و�شيف النعيمي يف فئتي 
عائ�شة املهريي يف فئة الوقوف 10 اأمتار"اآر 4"، وحممد خمي�ض خلف يف 

وزن "88"، وموزة عبيد علي الزيودي يف وزن "55" "رفعات القوة".
واأ�شاد �شعادة حممد حممد فا�شل الهاملي رئي�ض البعثة بالدور الكبري 
اليابانية  الباراملبية  واللجنة  الدولية  الباراملبية  اللجنة  به  تقوم  ال��ذي 
العامل  التي مير بها  لإجن��اح احل��دث يف ظل الظروف ال�شحية ال�شعبة 
ب�شيطاً  ج��اء  الفتتاح  حفل  اأن  اإىل  م�شرياً  ك��ورون��ا،  جائحة  خلفية  على 

واأنيقاً يف اآن واحد.
الذي  الكبري  ال��دع��م  على  الر�شيدة  قيادتنا  اإىل  ال�شكر  الهاملي  وق��دم 
تقدمه لأ�شحاب الهمم حتى باتت دولة الإمارات حتظى مبكانة مرموقة 

على خريطة الألعاب الباراملبية العاملية.
مبنتهى  التحدي  خو�ض  يف  وبطالتنا  اأبطالنا  يف  كبرية  :" ثقتنا  وق��ال 
القوة والعزمية والإ�شرار وحتقيق الجن��ازات للدولة وهو نهج يحر�ض 

عليه اأ�شحاب الهمم يف الدورات الباراملبية املتعاقبة".
واأثنى على الدور الكبري الذي تقوم به الأندية ال�شريك الأ�شا�شي للجنة 
قادرة  ريا�شية  مبواهب  الوطنية  منتخباتنا  دعم  يف  الوطنية  الباراملبية 

على رفع علم الدولة عالياً خفاقاً يف املحافل كافة.
ال�16  الن�شخة  فعاليات  د�شنت  ق��د  طوكيو  اليابانية  العا�شمة  وك��ان��ت 

لدورة الألعاب الباراملبية "طوكيو 2020"، التي ت�شتمر حتى 5 �شبتمر 
املقبل مب�شاركة 4400 لعب ولعبة ميثلون 162 دولة، يتناف�شون يف 
املتبعة  الحرتازية  لالجراءات  نظراً  للجمهور  غياب  ظل  يف  لعبة،   22

والروتوكول ال�شحي املعتمد من اللجنة املحلية املنظمة.
وحتمل بعثة الإم��ارات اأماًل كبرية يف ح�شد امليداليات واعتالء من�شات 
التتويج عن طريق اأبطالنا املخ�شرمني اأمثال عبد اهلل �شلطان العرياين 
يف الرماية، وحممد خمي�ض خلف يف رفعات القوة، وحممد القايد ونورة 
ال��وج��وه اجلديدة  اإك�شاب  مع  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  ال�شناين يف  و���ش��ارة  الكتبي 
اأمثال اأحمد جا�شم نواد وعائ�شة املهريي واأحمد مبارك املطيوعي خرة 

واحتكاك الألعاب الباراملبية.
الن�شخة احلالية  الذهب يف  اإىل ح�شد  العرياين  ويتطلع بطلنا عبداهلل 
مل�شريته احلافلة بالإجنازات والأرق��ام يف م�شابقات الرماية يف  ا�شتمراراً 
الدورات الباراملبية املتعاقبة، و اآخرها ما حققه يف ن�شخة "ريو دي جانريو 
2016" عندما ح�شد 3 ميداليات ملونة دفعة واحدة وهو اإجناز يحدث 
لأول مرة يف تاريخ الريا�شة الباراملبية الإماراتية، كما �شبق واأن نال ذهبية 
دورة لندن 2012، و�شمن بطلنا العرياين التاأهل لباراملبية طوكيو اإثر 

2018، حيث ح�شل  العامل يف كوريا اجلنوبية  تاألقه الكبري يف بطولة 
على ذهبيتني بها وكان اأول متاأهل على امل�شتوى العربي.

الباراملبي حممد القايد الذي  األعاب القوى على البطل  ويعول منتخب 
يحمل ���ش��ج��اًل ح��اف��اًل يف ري��ا���ش��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م حم��ق��ق��اً ال��ع��دي��د من 
و200  مرت   100 وبرونزية  ف�شية  منها  م�شريته؛  خ��الل  الإجن���ازات 
مرت،   100 ذهبيات  و3  مرت يف دورة الألعاب الباراملبية »لندن 2012« 
وذهبيته   ،»2013 »هولندا  العاملية  الألعاب  مرت  و400  مرت،  و200 

الأوىل يف دورة الألعاب الباراملبية ريو دي جانريو 2016.
بينما جنح بطلنا الباراملبي حممد خمي�ض خلف يف خطف ثالث ميداليات 
 ،2008 2004، وف�شية بكني عام  اأثينا عام  " ذهبية  باراملبية ملونة: 

وذهبية ريو دي جانريو عام "2016"، يف رفعات القوة." .
وحت��م��ل ف��ت��اة الإم�����ارات طموحا ك��ب��رياً يف ح�شد امل��زي��د م��ن الإجن����ازات 
الألعاب  دورة  يف  اجللة  دفع  برونزية  �شاحبة  اجلنيبي  �شارة  طريق  عن 
 ،2016 ج��ان��ريو  دي  ري��و  الرازيلية  باملدينة  اأقيمت  التي  الباراملبية 
"ف�شية  على  احلا�شلة  الكتبي  نورة  القوى  األعاب  يف  الباراملبية  وبطلتنا 

ريو دي جانريو 2016.

•• اأبوظبي-الفجر:

وال�شمعة  ال��رائ��دة  للمكانة  تر�شيخاً 
اأبوظبي  اكت�شبتها  ال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة 
للفنون  ع��امل��ي��ة  ع��ا���ش��م��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
القتالية املختلطة على مدار العامني 
الثقافة  دائ������رة  وق���ع���ت  امل���ا����ش���ي���ني، 
الثالثاء  الأول  اأم�������ض  وال�����ش��ي��اح��ة 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ث��الث��ي��ة م���ع جلنة 
و�شركة  املختلطة  القتالية  الفنون 

باملز الريا�شية.
�شهدت مرا�شم التوقيع الإعالن عن 
ات��ف��اق��ي��ة رع��اي��ة مل���دة 5 ���ش��ن��وات بني 
اأبوظبي  وال�شياحة يف  الثقافة  دائرة 
وب��ط��ولت حم��ارب��ي الإم�����ارات، وهي 
فعاليات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ع����ن  ع����ب����ارة 
الفنون القتالية التي تنظمها �شركة 

باملز.

وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ع��ل��ي ح�شن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال�����ش��ي��ب��ة، 
ال�������ش���ي���اح���ة وال���ت�������ش���وي���ق يف دائ������رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة، وحم���م���د بن 

دملوج الظاهري، رئي�ض جلنة الفنون 
الإمارات  باحتاد  املختلطة  القتالية 
للجوجيت�شو، وفوؤاد دروي�ض، الرئي�ض 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ب����ط����ولت حم����ارب����ي 

الإمارات.
ال�����ش��ي��ب��ة، املدير  وق�����ال ع��ل��ي ح�����ش��ن 
التنفيذي لقطاع ال�شياحة والت�شويق 
يف دائ�������رة ال���ث���ق���اف���ة وال�������ش���ي���اح���ة يف 

ال��ذي نحققه  "اإن الإجن��از  اأبوظبي: 
ي�شّكل  �شركائنا،  مع  بالتعاون  اليوم 
الإماراتية  للعا�شمة  ف��ارق��ة  عالمة 
الريا�شات  وت���ط���وي���ر  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 

الفنون  وريا�شة  عام  ب�شكل  القتالية 
ب�����ش��ك��ٍل خا�ض،  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
و�شعداء بهذه التفاقية التي ت�شاهم 
ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اأب���وظ���ب���ي ال���رائ���دة 

القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ع��امل��ي��ة  ع��ا���ش��م��ة 
لل�شياحة  مف�شلة  ووجهة  املختلطة، 

الريا�شية على م�شتوى العامل".
م��ن ج��ه��ت��ه، اأع����رب حم��م��د ب��ن دملوج 
للدور  البالغ  تقديره  عن  الظاهري 
الذي تقوم به الدائرة يف دعم نظرة 
كواحدة  الإماراتية  للعا�شمة  العامل 
من اأف�شل وجهات اجلذب ال�شياحي 
املف�شلة، م�شرياً اإىل اأن هذه ال�شراكة 
الفنون  ري���ا����ش���ة  م��ن��ح  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
نحو  كبرية  َدفعًة  املختلطة  القتالية 
ري���ادة دول��ة الإم����ارات يف ه��ذا املجال 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً. ب����دوره ق���ال ف���وؤاد 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  دروي�����ض 
اللجنة  ورئ���ي�������ض  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب���امل���ز 
"ل �شك  الإم���ارات:  املنظمة ملحاربي 
واأرقى  باأهم  اقرتن  اأبوظبي  ا�شم  اأن 
والثقافية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ل���ش��ي��م��ا بعد 
القتال  ج��زي��رة  فعاليات  ا�شت�شافة 
ويناير   2020 �شبتمر  و2   1 يف 
 – بطولتنا  اكت�شبت  لقد   .2021
– زخماً  الإم����ارات  بطولة حم��ارب��ي 
ب�شمعة  ت��ت��م��ت��ع  واأ����ش���ب���ح���ت  ق����وي����اً 
اأب�����رز بطولت  ع��امل��ي��ة ك���واح���دًة م���ن 
ال���ف���ن���ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة منذ 
 ،2019 ي��ن��اي��ر  اإط��الق��ه��ا يف  اإع�����ادة 
الالحمدود  ال���دع���م  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك 
ب��ه م��ن جميع اجلهات  ال��ذي حتظى 
الريا�شية  وال����ق����ي����ادات  ال��ر���ش��م��ي��ة 
حم�ض  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  واأود  ب��ال��دول��ة. 
�شبب  اأبوظبي هو  اإم��ارة  تواجدنا يف 
عنا�شر  من  اأ�شا�شي  وعن�شر  رئي�ض 
هذه  واكت�شابها  البطولة  هذه  جناح 
وقت  خالل  العاملية  واملكانة  ال�شمعة 

قيا�شي".

�لهاملي ي�شيد بحفل �فتتاح �لألعاب �لبار�ملبية يف 
طوكيو.. وحت�شري�ت قوية ملنتخباتنا �لوطنية

تت�صمن رعاية باملز الريا�صية وحماربي الإمارات ملدة 5 �صنوات 

�تفاقية ثالثية بني د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة وجلنة �لفنون �لقتالية �ملختلطة وباملز �لريا�شية

لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ض  اإنفانتينو  قال جياين 
القدم )الفيفا( اأم�ض الأربعاء اإنه يجب على روابط 
ال�����دوري يف اإجن���ل���رتا واإ���ش��ب��ان��ي��ا ال�����ش��م��اح لالعبني 
بخو�ض ت�شفيات كاأ�ض العامل ال�شهر املقبل للحفاظ 

وحماية النزاهة الريا�شية.
ورابطة  املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري  رابطة  وقالت 
الدوري الإ�شباين اأم�ض الأول الثالثاء اإنهما تدعمان 
يف  ملنتخباتهم  لعبيها  ت��رك  ترف�ض  التي  الأن��دي��ة 
العائدين  الأ���ش��خ��ا���ض  دخ���ول  ال��ت��ي تتطلب  ال��ب��الد 
منها للحجر ال�شحي وخا�شة يف اأمريكا اجلنوبية. 
من  يقرب  ما  اإن  املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري  وق��ال 

دولة �شمن   26 اإىل  �شفرهم  املقرر  من  60 لعبا 
لفريو�ض  الريطانية  للحكومة  احلمراء  القائمة 
كورونا، بينما قالت رابطة الدوري الإ�شباين اإن 25 
العدد  ه��ذا  و�شيزيد  خمتلفة،  دول��ة   13 من  لعبا 

عندما تعلن الإكوادور وفنزويال ت�شكيلتيهما.
وقال اإنفانتينو يف بيان "اأدعو لإظهار الت�شامن من 
كل احتاد حملي وكل رابطة دوري وناد، لفعل ماهو 

�شحيح وعادل ل�شالح اللعبة عامليا.
يتناف�ض العديد من اأف�شل لعبي العامل يف بطولت 
الدوري يف اإجنلرتا واإ�شبانيا ونعتقد اأن هذه الدول 
نزاهة  م�شوؤولية احلفاظ وحماية  اأي�شا يف  ت�شارك 

امل�شابقات الريا�شية يف جميع اأنحاء العامل.
وت��ت��ط��ل��ب ق���واع���د احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي ال�����ش��ارم��ة يف 
اإجنلرتا خ�شوع الالعبني للعزل ملدة ع�شرة اأيام عند 
و�شولهم للبالد، وقال الدوري املمتاز اإنه ل يوجد 

اأي ا�شتثناء من احلكومة لالعبي كرة القدم.
بوري�ض  اإىل  اأر����ش���ل خ��ط��اب��ا  اإن����ه  اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و  وق����ال 
على  للح�شول  بريطانيا  وزراء  رئي�ض  جون�شون 
تطبيق  يتم  اأن  اقرتحت  "لقد  واأ���ش��اف  م�شاندته. 
يف  الريطانية  احلكومة  اعتمدته  مل��ا  مماثل  نهج 
املراحل النهائية لبطولة اأوروبا 2020 للمباريات 

الدولية املقبلة".

�إنفانتينو يطالب �إ�شبانيا و�إجنلرت� بال�شماح لالعبني بخو�ض ت�شفيات كاأ�ض �لعامل  �لأ�شرت�لية جريكو تتوج باأول 
ذهبية بطوكيو �لبار�ملبية

ميدالية  ب��اأول  الأرب��ع��اء  اأم�ض  جريكو  بيج  الأ�شرتالية  توجت 
ذهبية يف دورة الألعاب الباراملبية بالعا�شمة اليابانية طوكيو، 
على  ال���دراج���ات  مناف�شات  ع��ر  ع��امل��ي،  قيا�شي  زم��ن  حمققة 
مل�شافة  امل��ط��اردة  ب�شباق  ع��ام��اً(   24( جريكو  ف���ازت  امل�شمار. 
ثالثة األف مرت للفردي على م�شمار اإزو، بزمن قيا�شي عاملي 
بلغ ثالث دقائق. واحتلت ال�شينية وانغ �شياومي املركز الثاين، 
ديني�شي  الأمل��ان��ي��ة  اأح����رزت  بينما  الف�شية،  امل��ي��دال��ي��ة  ل��ت��ح��رز 

�شيندلر امليدالية الرونزية. 
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اإىل  امل�شري  الزمالك  نادي  ي�شعى 
الفوز  بعد  كرى  احتفالية  اإقامة 
ب����درع ال������دوري ل��ل��م��رة ال����� 13 يف 
لالحتفاء  البي�شاء  القلعة  تاريخ 
مب��ج��ه��ود ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم الذي 
مناف�شه  مع  قوية  مناف�شة  خا�ض 

التقليدي النادي الأهلي.
وي��ت��ح��دث حم��م��د الإت���رب���ي، نائب 
لإدارة  امل���وؤق���ت���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
نيوز  "�شكاي  موقع  اإىل  الزمالك 
دائما  "ُنخطط  ق���ائ���ال:  عربية" 
ال���ن���ادي، حاولنا  لإ���ش��ع��اد ج��م��ه��ور 
على  احل�شول  اأج��ل  من  الجتهاد 
اللقب الغايل، حققنا املطلوب وهو 
التتويج بالبطولة والآن جاء وقت 

الحتفال".
و�شيحات  اجلمهور  هتافات  وعلت 
الن���ت�������ش���ار داخ�������ل اأرج���������اء ن����ادي 
عقبة  م��ي��ت  منطقة  يف  ال��زم��ال��ك 
ب��اجل��ي��زة بعد ان��ت��ه��اء امل��ب��اراة التي 
احلربي  ب��الإن��ت��اج  فريقهم  جمعت 
ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ل �شيء  وال���ف���وز 
الأبي�ض  امل������ارد  ب���ذل���ك  ل��ي�����ش��م��ن 

ل�  بعد غياب  ال��دوري  درع  ا�شتعادة 
�شنوات.  6

وي�شيف الإتربي ملوقع "�شكاي نيوز 
قريب  اج��ت��م��اع  "هناك  عربية": 
اللجنة  اأع�شاء  ب��ني  ال��ن��ادي  داخ��ل 
من اأجل التجهيز للفرتة القادمة، 
و�شنعمل على تنفيذ احتفالية تليق 
با�شم الزمالك العريق بعد ا�شتالم 
القادمة  يوم اجلمعة  ال��دوري  درع 

يف مباراة البنك الأهلي".
الزمالك  ب����ني  ال�����ف�����ارق  وات�������ش���ع 
ن��ق��اط يف اجلولة   6 اإىل  والأه��ل��ي 
قبل الأخرية من الدوري امل�شري 
مع  احلمر  ال�شياطني  ت��ع��ادل  بعد 
ن�����ادي اجل���ون���ة ب���� 3 اأه������داف لكل 
ف���ري���ق ل��ي��ح��ت��ل امل����رك����ز ال����ث����اين ب� 
الفريق  يت�شدر  بينما  نقطة   73

الأبي�ض الرتتيب ب� 79 نقطة.
ويف م�شهد غري معتاد يف ال�شنوات 
الأخ�����������رية، خ�������ش���ر الأه�����ل�����ي لقب 
م���رة منذ  امل�����ش��ري لأول  ال����دوري 
ردة  لكن   ،2015-2014 مو�شم 
ال��ف��ع��ل ج����اءت ب��ع��د ���ش��ي��اع اللقب 

بلحظات.
بالتعادل مع اجلونة  الأهلي  تعرث 
على ا�شتاد خالد ب�شارة على �شاحل 
 )3-3( بنتيجة  الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر 
وفاز الزمالك على الإنتاج احلربي 
ب��ث��ن��ائ��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��اد 30 
الأبي�ض  ليتوج  القاهرة،  يف  يونيو 
اخلتامية  اجل���ول���ة  ق��ب��ل  ب��ال��ل��ق��ب 

بفارق 6 نقاط.
رئي�ض  اخل���ط���ي���ب  حم����م����ود  ن������زل 
اأر�����ض ملعب  اإىل  الأه���ل���ي  ال���ن���ادي 
نهاية  �����ش����اف����رة  ع���ق���ب  اجل�����ون�����ة 
الالعبني  م���ع  ل��ي��ج��ت��م��ع  امل����ب����اراة، 
حت���ت الأ�����ش����واء ال��ك��ا���ش��ف��ة واأم�����ام 

الكامريات.
الأهلي  ال��ن��ادي  اأ���ش��ط��ورة  يوبخ  مل 
الالعبني بعد خ�شارة ال��دوري، بل 
وامل�شي  روؤو���ش��ه��م  ب��رف��ع  طالبهم 
البطولت  اإىل  وال���ن���ظ���ر  ق����دم����اً، 

القادمة التي تنتظر الفريق.
اأمام  اأع��ل��ن  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  رئي�ض 
ال��الع��ب��ني غ��ل��ق ���ش��ف��ق��ة ال�����دوري، 
ت��ك��رمي يف موعد  بحفل  ووع��ده��م 

لفوزهم  لح����ق����اً  ي����ح����دد  ق����ري����ب 
للمرة  اإفريقيا  اأبطال  دوري  بلقب 

العا�شرة يف تاريخ النادي.
مناف�شات  خلو�ض  ي�شتعد  الأه��ل��ي 
ال�شوبر املحلي ونظريه الإفريقي، 
وك���اأ����ض م�����ش��ر، ق��ب��ل ب��ط��ول��ة كاأ�ض 
العام  ن���ه���اي���ة  ل����الأن����دي����ة  ال����ع����امل 
اجلاري، وبداية املو�شم اجلديد يف 

الدوري.
قبل اأكرث من عامني، خ�شر الأهلي 
�شنداونز  اأم���ام  نظيفة  بخما�شية 
اإف���ري���ق���ي يف ذه�����اب ربع  اجل���ن���وب 
ويف  اإفريقيا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 
العودة حقق الفوز ب�شعوبة بهدف 

نظيف فقط.
الأهلي رف�شوا اخلروج من  لعبو 
امل��ل��ع��ب ح��ي��ن��ه��ا، واج��ت��م��ع��وا حتت 
احت�شدت  التي  جماهريهم  اأنظار 
ال��ع��رب، ووعدوهم  ب���رج  ا���ش��ت��اد  يف 
باأنهم  والإمي����������اءات  ب����الإ�����ش����ارات 
للفوز  ال���ت���ايل  ال���ع���ام  يف  ع���ائ���دون 

باللقب.
بالفعل   2020 يف  ع����اد  الأه���ل���ي 

الأب�����ط�����ال  دوري  ل���ق���ب  ل���ي���ح���ق���ق 
على  يحافظ  ث��م  التا�شعة،  للمرة 
باللقب  وي���ف���وز   2021 يف  ل��ق��ب��ه 

العا�شر، لكنه فقد لقب الدوري يف 
الطريق.

م�شهد اجتماع اخلطيب بالالعبني 

يف اجل���ون���ة ب��ع��د خ�����ش��ارة ال����دوري 
امل����ري����رة ع��ل��ى ال��ق��ل��ع��ة احل���م���راء، 
اأع��ادت اإىل الأذه��ان م�شهد اجتماع 

جلماهريهم  ووع��ده��م  ال��الع��ب��ني 
خ�شارة  اأك������ر  ع����ن  ب��ال��ت��ع��وي�����ض 

اإفريقية يف تاريخ الأهلي.

•• اأبوظبي-الفجر

و�شلت بعثة منتخبنا الوطني للكيك 
اأم�������ض حم��اف��ظ��ة دهوك  ب��وك�����ش��ي��ن��ج 
ا�شتعدادا  بالعراق  كرد�شتان  باإقليم 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
بوك�شينج  ل��ل��ك��ي��ك  ع�����ش��ر  ال��ث��ان��ي��ة 
للرجال  والأن������دي������ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
وال�شيدات ، التي ت�شت�شيفها مدينة 
بالعراق  ك��رد���ش��ت��ان  ب��اإق��ل��ي��م  ده���وك 
وحتى    25 م����ن  ال����ف����رتة  خ������الل 
وفق  احل����ايل  -اآب  31اأغ�شط�ض 
للكيك  )ال����واك����و(  وق���ان���ون  لئ��ح��ة 

وزنا   12 ت�شمل  وال��ت��ي  بوك�شينج، 
ال�شيد  و����ش���رح   .. ال��ف��ئ��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ط�����ارق 

ل��الحت��اد ب���اأن ت��ل��ك امل�����ش��ارك��ة مهمة 
اأجل تبادل اخلرات  لنا جميعا من 
واك��ت�����ش��اب امل���ه���ارات اجل���دي���دة التي 
واأن   ، امل��ت��ط��ورة  اللعبة  على  ط���راأت 
اأكر  الآن  جميعا  علينا  امل�شوؤولية 
اأن  بعد  وق��ت م�شى، خا�شة  اأي  من 
بوك�شينج  الكيك  ريا�شة  اعتماد  مت 
اع��ت��ب��ارا من  ر���ش��م��ي��ا  اأومل��ب��ي��ة  كلعبة 

اوملبياد باري�ض 2024 القادم.
اأ�شاد  لالعبني  الفني  اجلانب  وع��ن 
اجليدة  ب���ال����ش���ت���ع���دادات  امل����ه����ريي 
للم�شاركة  الالعبني  خا�شها  ال��ت��ي 
وفق  ت�شري  والتي  البطولة  ه��ذه  يف 

الإدارة  قبل  من  املو�شوعة  اخلطط 
الفنية للعبة بالحتاد واإ�شرتاتيجية 
امل�شرق  ال��وج��ه  يعك�ض  مب��ا  الحت���اد 
لريا�شة الإم��ارات التي جتد الدعم 

والهتمام من امل�شوؤولني بالدولة .
م�����ش��ارك��ة لع��ب��ي منتخبنا يف  وع���ن 
مناف�شاتها  تنطلق  ال��ت��ي  البطولة 
اليوم - اأ�شاف املهريي باأنه �شيمثل 
الإم���������ارات يف تلك  م��ن��ت��خ��ب دول�����ة 
البطولة لعبني وهما  جنم املو�شم 
،وزميله  الدين �شامري  املن�شرم نور 
املدير  العزيز، وباإ�شراف  اأحمد عبد 
ال���ف���ن���ي ع���م���ر ال��ن��ع��ي��م��ي ، وامل������درب 

احلكم  ج��ان��ب  اإىل   ، كاليك  مونغن 
اإدارة  يف  وامل�����ش��ارك  للبعثة  امل��راف��ق 
العزيز  ع��ب��د  ال��ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات 

احلمادي..
ويف اخل����ت����ام مت���ن���ى ال�����ش��ي��د ط����ارق 
جلميع  وال��ن��ج��اح  التوفيق  امل��ه��ريي 

العربية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�������ش���ارك���ني 
م�شاركة  ت��ت��وج  ،واأن  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
للكيك  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع��ب��ي 

التتويج  م��ن�����ش��ة  ب��ب��ل��وغ  ب��وك�����ش��ي��ن��ج 
خمتلف  يف  لنت�شاراتهم  موا�شلة 

البطولت الإقليمية ال�شابقة.

•• دبي-وام:

حظوظهم  م��ن  وقريغيز�شتان  واأوزبك�شتان  كازاخ�شتان  مالكمو  ع��زز 
والنا�شئني  لل�شباب  اآ�شيا  لبطولة  النهائية  امل��ب��اري��ات  خلو�ض  بالتاأهل 
باملالكمة املقامة حاليا بفندق لومريديان املطار يف دبي مب�شاركة 350 
قا�شم  عبا�ض  العراقي  املالكم  يعد  فيما  اآ�شيوية،  دولة   17 م�شاركا من 

الوحيد من الدول العربية الذي �شيخو�ض نهائي وزن 46 كلج.
للمالكمة  الإم��ارات  احت��اد  اإدارة  العنتلي ع�شو جمل�ض  وو�شف عبداهلل 
ورئي�ض جلنة الت�شويق يف الحتاد الآ�شيوي املردود الفني والتميز يف الأداء 
الذي قدمه عدد من مالكمي الإمارات يف بطولة اآ�شيا احلالية باأنه يعزز 
من تطلعات اأ�شرة املالكمة الإماراتية نحو م�شتقبل اأف�شل انطالقا من 

الأداء الذي قدموه يف املناف�شات وجماراتهم مالكمي الدول املتقدمة يف 
قارة اآ�شيا، م�شريا اإىل اأن موؤ�شرات قيا�ض الأداء لالعبي منتخب الإمارات 

تعك�ض تطورهم ب�شكل لفت وفقا لالأرقام والنتائج والقوة يف املناف�شة.
اإىل دورة الألعاب  اأن يتاأهل مالكمو الإم��ارات  " طموحنا  وقال العنتلي 
الأوملبية يف باري�ض 2024، وهذا الطموح يرتكز اإىل خطة عمل معتمدة 
"كورونا"  بحائحة  تاأثرت  لكنها  �شنوات  ع��دة  منذ  اح��رتايف  ب�شكل  ت��دار 
العاملية،  املالكمة  مدار�ض  اأف�شل  مع  احلقيقي  الحتكاك  توقف  ب�شبب 
ال�شبلي  م�شبح  حممد  املواطن  الفني  املدير  جهود  لكن  كوبا،  واأب��رزه��ا 
خففت من الآث��ار العك�شية، والذي يوؤكده احل�شور الطيب يف البطولة 

القارية احلالية".
اإعداد لعبي ولعبات املنتخبات الوطنية يدار وفقا لأف�شل  اأن  واأ�شاف 

املوا�شفات الفنية التي تتبع يف بناء الريا�شيني عامليا باإ�شراف من �شعادة 
اأن�ض العتيبة رئي�ض جمل�ض الإدارة، والإع��داد �شي�شتمر ب�شكل ت�شاعدي 
يف  نريد  ما  اإىل  �شن�شل  اأننا  كبرية  وثقتنا  امل��رج��وة،  الأه���داف  لتحقيق 

الوقت املنا�شب".
ويف �شياق مت�شل تد�شن بنات الإمارات م�شاركتهن يف بطولة اآ�شيا لل�شباب 
منتخبنا  وميثل  التتويج،  من�شات  لبلوغ  كبري  بطموح  اليوم  والنا�شئني 
ك��ل��غ، ورح��م��ة املر�شدي   46 اأرب����ع لع��ب��ات ه��ن ج��واه��ر غ��ري��ب يف وزن 
 81 ب��وزن  75 كلغ، وم��رمي ع��ادل  ب��وزن  66 كلغ، و�شهد خمي�ض  ب��وزن 
ال�شبلي  الفني حممد م�شبح  املدير  املنتخب  تدريب  على  وي�شرف  كلغ، 

وي�شاعده املدرب امل�شري عادل الع�شري.
البنات و�شلت ملرحلة طيبة  " مالكمة   : ال�شبلي  ال�شياق يقول  ويف هذا 

النوعية  للنقلة  كبرية  ب�شعادة  ون�شعر  خاللها  من  نتفائل  اأن  ن�شتطيع 
وثقتنا  واع��دا،  م�شتقبال  لعباتنا  جميع  وينتظر  عليها،  اأ�شبحن  التي 
اأن يح�شلن على ميداليات بالرغم من �شعوبة  كبرية يف تلك البطولة 

القرعة التي و�شعتهن يف مواجهات �شعبة " .
اأك���د امل�����ش��ري ع���ادل ال��ع�����ش��ري م���درب منتخب الإن����اث اأن جميع  ب����دوره 
واأنهن  املميزة،  امل��واه��ب  م��ن  املناف�شات  يف  �شي�شاركن  ال��الت��ي  الالعبات 

جميعا من نادي الفجرية للفنون القتالية وعلى اأمت اجلاهزية.
اأجل  امل�شرف فقط، بل من  التمثيل  اأج��ل  ل�شنا من  " نحن هنا   : وق��ال 
الالعبات  وبع�ض  التتويج،  من�شات  و�شعود  بامليداليات  الفوز  حتقيق 
امل�شابقة  هذه  يف  م�شاركتهن  من  ونريد  وتطورن  �شابقة  جت��ارب  خ�شن 

م�شاركة فاعلة وموؤثرة".

�ليوم.. بنات �لإمار�ت يبد�أن م�شاركتهن يف بطولة �آ�شيا للمالكمة

و�صلت بعثته اأم�س 

منتخبنا �لوطني جاهز لتحدي عربية 
�لكيك بوك�شينج بدهوك 

ت��ع��ت��زم ال�����ش��ل��ط��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
"اختبار"  والأرج��ن��ت��ني  ال���رازي���ل 
ت�شفيات  �شمن  املقبلة  امل��ب��اري��ات 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم 
يف  للنظر  اأيلول-�شبتمر،  مطلع 
اإىل  ب��ال��ع��ودة  للجماهري  ال�����ش��م��اح 

املالعب يف ظل جائحة كورونا.
املنتظرة  املباراة  اإقامة  املقّرر  ومن 
اأي�����ل�����ول-  5 يف  امل���ن���ت���خ���ب���ني  ب�����ني 
 12 اأم���ام  ب��اول��و،  �شاو  �شبتمر يف 
اأعلنت  ب��ح�����ش��ب م���ا  األ����ف م��ت��ف��ّرج، 
وزارة الريا�شة يف ولية �شاو باولو 

يف بيان الثالثاء.
مباراة  ���ش��ت��ق��ام  الأرج���ن���ت���ني،  ويف 
اأيلول-  9 يف  بوليفيا  مع  امل�شيف 

�شبتمر اأمام 30 يف املئة من �شعة 
امللعب، اأي نحو 20 األف متفرج يف 
العا�شمة  يف  م��ون��وم��ون��ت��ال  ا���ش��ت��اد 

بوينو�ض اأيري�ض.
ب�"تقييم  التجربة  ه��ذه  و�شت�شمح 
بهدف  الروتوكولت"  ت��ن��ف��ي��ذ 
تنظيم عودة تدريجية اإىل املالعب 

بح�شب  املحلية،  البطولت  خ��الل 
والريا�شة  ال�شياحة  وزير  ت�شريح 
الأرجنتيني ماتيا�ض لمن�ض خالل 
املباريات  وت��ق��ام  ���ش��ح��ايف.  م��وؤمت��ر 

دون جماهري منذ 15 �شهراً.
مواجهة  ع��ل��ى  الأن����ظ����ار  وت���رتك���ز 
ال��رازي��ل والأرج��ن��ت��ني، حيث من 
املقرر اأن يتواجه جنما باري�ض �شان 
وليونيل  نيمار  الفرن�شي  جرمان 

مي�شي.
ُي�شمح  "لن  بيان  ال���وزارة يف  قالت 
���ش��وى اجلماهري  امل��ل��ع��ب  ب��دخ��ول 
احلا�شلة على نتيجة اختبار �شلبية 
املباراة.  �شاعة من بداية   48 قبل 
ومواكبة  تتبع  �شيتم  امل��ب��اراة،  بعد 

كل اجلماهري ملدة 15 يوما".
اأمريكي  كال�شيكو  اأول  و���ش��ي��ك��ون 
الأرج��ن��ت��ني على  ف��وز  جنوبي منذ 
اأب����واب  وراء  -1�شفر  ال����رازي����ل 
اأمريكا  ك��وب��ا  ن��ه��ائ��ي  م��و���ش��دة، يف 
يف متوز-يوليو املا�شي على ملعب 

ماراكانا يف ريو دي جانريو.
بح�شور  م����ب����اراة  اأول  و���ش��ت��ك��ون 
جماهريي يف �شاو باولو منذ �شنة 

ون�شف ال�شنة.
ويحوم �شك كبري حول اإقامة تلك 

املباريات �شمن الت�شفيات.
قّررت الأندية الإنكليزية الثالثاء 

الأجانب  لالعبيها  ال�شماح  ع��دم 
ب��خ��و���ض م���ب���اري���ات دول���ي���ة �شمن 

مدرجة  دول  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن��اف��ذة 
خطر  ذات  احلمراء  الالئحة  على 
حجرهم  لتفادي  املرتفع،  العدوى 
اإىل  بعد عودتهم  اأي��ام  ع�شرة  م��دة 
قرار  بح�شب  الإنكليزية  الأرا�شي 

احلكومة املحلية.
 60 ال��ت��دب��ري بنحو  وي��ت��ع��ّل��ق ه���ذا 
لعباً من 19 نادياً يف برمريليغ، 

�شي�شافرون اإىل 26 دولة.
اأدرجت الرازيل والأرجنتني على 
ال��الئ��ح��ة احل���م���راء امل����ح����ّددة من 
قبل ال�شلطات الريطانية، وتن�ض 
القواعد احلالية على فر�ض عزل 
�شحي على كل العائدين من دولة 
"حمراء" مّدة ع�شرة اأيام يف فندق 
النظر  ب�شرف  احلكومة،  تختاره 

عن تلقيه اللقاح من عدمه.
و����ش���ت���ح���رم ال�����رازي�����ل م����ن اأب�����رز 
جن���وم���ه���ا، ع���ل���ى غ������رار احل���ار����ض 
وروبرتو  وفابينيو  بيكر  األي�شون 
فريمينو )ليفربول(، تياغو �شيلفا 
جيزو�ض  غ���اب���ري���ال  )ت�����ش��ل�����ش��ي(، 

�شيتي(  )مان�ش�شرت  وفرناندينيو 
وري�شارلي�شون )اإيفرتون(.

لعبي  فتفتقد  الأرج���ن���ت���ني،  اأم����ا 
ت���وت���ن���ه���ام ك���ري�������ش���ت���ي���ان روم������ريو 
بالإ�شافة  �شيل�شو،  لو  وجيوفاين 
مارتيني�ض  اإمييليانو  احلار�ض  اإىل 
من  بوينديا  اإمييليانو  وامل��ه��اج��م 

اأ�شتون فيال.
ويف اإ�شبانيا، اأعلنت رابطة الدوري 
الأندية  ���ش��ت��دع��م  اأن���ه���ا  ال���ث���الث���اء 

الراف�شة حترير لعبيها.
مليون   12" ب���اول���و  ����ش���او  وُت���ع���ّد 
ن�شمة" اأكرث املدن الكرى ت�شّرراً 
يف ال��رازي��ل، م��ع اأك��رث م��ن 931 
حالة   36770 م���ن  ح��ال��ة  األ����ف 

وفاة بفريو�ض كورونا.
واأبقت �شلطات املدينة على تنظيم 
واحد  ال��ف��ورم��ول  �شباقات  ج��ائ��زة 
ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ان���رتلغ���و����ض ب���ني 5 
ب�شعة  الثاين-نوفمر  ت�شرين  و7 
األف   60 تتخطى  ل  ج��م��اه��ريي��ة 

متفّرج.

�لأرجنتني و�لرب�زيل لختبار عودة �جلماهري 

الأهلي ي�صتح�صر روح 2019 للرد على خ�صارة الدوري امل�صري

�حتفالية كربى ل� »�ملارد �لأبي�ض« عقب �لتتويج باللقب
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الفجر الريا�ضي

اأوروب���ا ذراعيها  اأف�شل لع��ب ك��رة ق��دم يف  ق��د تفتح ج��ائ��زة 
اأمام "جندي جمهول" بحال تتويج الإيطايل جورجينيو اأو 
البلجيكي  اليوم اخلمي�ض يناف�شهما  الفرن�شي نغولو كانتي 

كيفن دي بروين.
متثياًل  الأو���ش��ع  الإنكليزي  ت�شل�شي  يكون  اأن  الطبيعي  من 
بني املر�شحني، بعد تتويجه بلقب دوري اأبطال اأوروبا نهاية 

املو�شم املا�شي، ثم الكاأ�ض ال�شوبر مطلع املو�شم احلايل.
و�شيتم توزيع اجلوائز اخلمي�ض خالل حفل ا�شطنبول، على 

هام�ض �شحب قرعة دور املجموعات يف دوري اأبطال اأوروبا.
و�شّم الفريق الأزرق خم�شة من بني ال�12 املر�شحني لدى 
الرجال، بواقع ثالثة يف كل مركز )حرا�شة املرمى، الدفاع، 

الو�شط والهجوم(.
بطل  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  ي�شم  ال�����ش��ي��دات،  ول���دى 

املر�شحات:  م����ن  ث���الث���ة  اأوروب����������ا، 
هرمو�شو  ج��ن��ي��ف��ر  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 

امل�شابقة  يف  ه���داف���ة  اأف�������ش���ل 
القارية بال�شرتاك مع لعبة 
مر�شحة  ت���ب���دو  وه����ي  ث��ان��ي��ة، 
ق������وي������ة خل�����ط�����ف اجل�������ائ�������زة، 
بالإ�شافة اإىل الهولندية ليكي 

مارتن�ض والإ�شبانية األيك�شيا بوتيا�ض.
ولدى الرجال، تبدو املناف�شة قوية بني املر�شحني الثالثة يف 

الالئحة النهائية.
ابن  تتويج  بعد  اأف�شلية،  جورجينيو  الو�شط  لع��ب  ميلك 
ثم  كانتي،  جانب  اإىل  الأب��ط��ال  ب��دوري  والع�شرين  التا�شعة 
اإيطاليا  منتخب  باحراز  �شاهم  حيث  اأوروب��ا  كاأ�ض  يف  تاألقه 

اللقب للمرة الثانية يف تاريخه.
ويقوم جورجينيو بعمل دوؤوب يف الو�شط بعيدا عن الأ�شواء، 
وكان الالعب الذي يناديه زمالوؤه بلقب ال�"اأ�شتاذ" عن�شرا 
رئي�شا والأكرث م�شاركة يف ت�شكيلة املدرب روبرتو مان�شيني.

يف املقابل، مل ينجح كانتي ب�شحب تاألقه اإىل املنتخب الفرن�شي 
يف البطولة القارية، اإذ وّدعت من الدور ثمن النهائي.

لكن دوره مع ت�شل�شي كان خارقا خالل م�شوار اللقب القاري 
هذا املو�شم.

ومت اختياره اأف�شل لعب يف املباراة النهائية �شد مان�ش�شرت 
�شيتي )-1�شفر(.

خ��رج مع  اإذ  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  لقب  اأي  نيله  ع��دم  وب��رغ��م 
ب���الده م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ض اأوروب�����ا وب��ل��غ ن��ه��ائ��ي دوري 
مان�ش�شرت  مع  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  ملع  الأبطال، 
�شيتي الإنكليزي يف طريقه لحراز لقب الدوري املحلي 

بالإ�شافة اإىل كاأ�ض الرابطة.
املهاجم  وراء  املا�شي  املو�شم  ثانيا  البلجيكي  وح��ّل 

البولندي روبرت ليفاندوف�شكي.
م���درب لدى  اأف�����ش��ل  ت��ك��رمي  �شيتم  كما 

فريق الرجال وال�شيدات اخلمي�ض.
�شيتي  ب������ني  ج������دي������دة  م�����واج�����ه�����ة 
الإ�شباين  املدربني  جتمع  وت�شل�شي، 

توما�ض  والأمل����اين  غ��واردي��ول  بيب 
توخل.

لكن الإيطايل روبرتو مان�شيني 
حتت  م��ن  الب�شاط  ي�شحب  ق��د 

اأقدامهما، بحال تكرمي م�شواره مع "�شكوادرا اأتزورا" حيث 
بنى نه�شة لفتة بعد خيبات ال�شنوات الأخرية وف�شل التاأهل 
الإيطايل  امل��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق   .2018 رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال  اإىل 
باللقب  وت��ّوج  الأخ���رية،  القارية  البطولة  يف  طيبا  م�شوارا 
الإ�شباين  يبدو  ال�شيدات،  ول��دى  تاريخه.  يف  الثانية  للمرة 
لوي�ض كورتي�ض مدرب �شيدات بر�شلونة، مر�شحا قويا لنيل 
اجلائزة. ترك من�شبه يف حزيران/يونيو بعد احراز ثالثية 
لفتة يف دوري البطال، بطولة وكاأ�ض اإ�شبانيا. يتواجه مع 
هايز  اإميا  والريطانية  بيرت غريهارد�شون  ال�شويد  مدرب 
 24 ال��رج��ال،  ل��دى  احل��ك��م  جلنة  وت�شم  ت�شل�شي.  م��درب��ة 
مدربا للمنتخبات امل�شاركة يف كاأ�ض اأوروبا، 80 مدربا لدى 
الأب��ط��ال وي��وروب��ا ليغ،  ل���دوري  الأن��دي��ة يف دور املجموعات 
ولدى  �شحافياً.   55 اإىل  بالإ�شافة 
اللجنة  ت�����ش��م  ال�������ش���ي���دات، 
م��درب��ي الأن��دي��ة يف ثمن 
الأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
12 منتخبا يف  واأف�شل 
مع  ال��ع��امل��ي،  الت�شنيف 
20 �شحافيا متخ�ش�شا 

يف كرة ال�شيدات.

م��ن ب��ني ك��ث��ريي��ن، ���ش��ي��ع��رف جنوم 
فريق باري�ض �شان جرمان الفرن�شي 
املجموعات  ملرحلة  رحالتهم  خطة 
اخلمي�ض،  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  من 
اإىل  م�شعاهم  يف  الن��ط��الق  نقطة 
مدججني  ت��اري��خ��ه��م،  يف  اأول  ل��ق��ب 
الأرجنتيني  اجل���دي���د:  ب�شالحهم 

ليونيل مي�شي.
التي  ال����ق����رع����ة  ل����وائ����ح  وب���ح�������ش���ب 
اخلمي�ض،  ال���ي���وم  م�����ش��اء  ���ش��ت��ج��ري 
فاإن مي�شي، قد �شمن جتّنب فريقه 
ال�شابق بر�شلونة الإ�شباين اإذ اأنهما 
يقبعان يف الوعاء الثاين نف�شه، على 
الرتغايل  التقليدي  غرميه  غ��رار 
يوفنتو�ض  مع  رون��ال��دو  كري�شتيانو 

الإيطايل.
مواجهة  ف����ع����اًل  ي����ري����د  م����ن  ل���ك���ن 
الفريق الآن الذي بات م�شّلحاً باأبرز 
النجوم، اإىل جانب الرازيلي نيمار 
يف  امل��درج  مبابي  كيليان  والفرن�شي 

لوائح ر�شد ريال مدريد.
مدريد  ري����ال  ن��ف�����ش��ه،  ال���وع���اء  ويف 
مان�ش�شرت  الإ���ش��ب��ان��ي��ني،  واإ�شبيلية 

الإنكليزيني،  ول��ي��ف��رب��ول  ي��ون��اي��ت��د 
وبورو�شيا دورمتوند الأملاين.

ك��اّلً من  الأول، في�شّم  ال��وع��اء  اأم��ا 
اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  ل��ق��ب دوري  ح��ام��ل 
الدوري  وبطل  الإنكليزي،  ت�شل�شي 
فياريال  ل��ي��غ(  )ي���وروب���ا  الأوروب������ي 
الإ�����ش����ب����اين، واأب�����ط�����ال ال�����دوري�����ات 
�شيتي،  م��ان�����ش�����ش��رت  الإن����ك����ل����ي����زي 
الإ�شباين اأتلتيكو مدريد، الإيطايل 
ميونيخ،  ب����اي����رن  الأمل��������اين  اإن�������رت، 
والفرن�شي  �شبورتينغ،  ال��رت��غ��ايل 

ليل.
واإذ اأن قوانني الحتاد الأوروبي لكرة 
القدم )ويفا( متنع تواجد فريقني 
جمموعة  يف  ن��ف�����ش��ه  ال�������دوري  م���ن 
�شيناريوهات  ف���ه���ن���اك  واح����������دة، 
ي�شّمى  ما  عنه  ينتج  قد  ملا  متعددة 

ب�"جمموعة املوت".
ق�����د ت�شم  امل�����ث�����ال،  ����ش���ب���ي���ل  ف���ع���ل���ى 
جرمان  و����ش���ان  ���ش��ي��ت��ي  جم��م��وع��ة 
واأي�����اك�����������ض ال����ه����ول����ن����دي وم����ي����الن 
الإي������ط������ايل، ف���ي���م���ا جت���م���ع اأخ�����رى 
بايرن وليفربول وبورتو الرتغايل 

تاأهله،  ح��ال  يف  الفرن�شي  وموناكو 
وبر�شلونة  ت�����ش��ل�����ش��ي  ي���ق���ع  وق������د 
الإي����ط����ايل  اأت����الن����ت����ا  ج����ان����ب  اإىل 

وفولفو�شرغ الأملاين.
و�شيكون ناديا ميالن وبورتو مبثابة 

وح�شني متعط�شني لهذه البطولة.
ف��ال��ن��ادي الإي���ط���ايل ح��ام��ل اللقب 
البطولة  اإىل  ي���ع���ود  م�����رات،  ���ش��ب��ع 
العريقة بعد غياب لثماين  القارية 
���ش��ن��وات ب��ع��دم��ا ح���ّل و���ش��ي��ف��اً لبطل 

الدوري املو�شم املا�شي.
 1987 ن�شختي  ب��ط��ل  ب��ورت��و  اأم���ا 
و2004، ف�شيك�شر عن اأنيابه حتماً 
ع��ل��ى غ����رار امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي حينما 
يف  مرّو�شاً  النهائي  رب��ع  اإىل  و�شل 

طريقه يوفنتو�ض واأياك�ض على حد 
�شواء.

اأما باقي الفرق يف الوعاءين الثالث 
ليبزيغ  اأي�������ش���اً  ف��ه��ن��اك  وال����راب����ع، 
���ش��ان بطر�شرغ  وزي��ن��ي��ت  الأمل�����اين، 

الرتكي،  وب�����ش��ي��ك��ت��ا���ض  ال���رو����ش���ي، 
ودينامو كييف الأوكراين.

ك���م���ا ت����اأه����ل اأي���������ش����اً ك����ل����وب ب����روج 
ال�شوي�شري،  بويز  يونغ  البلجيكي، 
اإىل جانب بنفيكا  ال�شويدي،  وماملو 

الرتغايل.
وق����������ال ق�����ائ�����د ب���ن���ف���ي���ك���ا امل�����داف�����ع 
اأوتامندي اإن  الأرجنتيني نيكول�ض 
بلوغ دور املجموعات يف دوري اأبطال 
"هدفاً"  ك���ان  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأوروب������ا 
اللقب م��رت��ني، وذل���ك بعد  حل��ام��ل 
اأر�ض  ع��ل��ى  ال��ث��الث��اء  �شلبي  ت��ع��ادل 
امللحق  الهولندي �شمن  اأيندهوفن 

املوؤهل.
على  ذه��اب��اً  ال��ف��ائ��ز  بنفيكا،  واأك��م��ل 
بع�شرة لعبني  املباراة   ،1-2 اأر�شه 
منذ الدقيقة 32 بعد طرد مدافعه 

الرازيلي لوكا�ض فريي�شيمو.
اأوتامندي ال��ذي داف��ع فريقه  وق��ال 
"يف  فريي�شيمو  ط���رد  ب��ع��د  بب�شالة 
يف  الفر�ض  بع�ض  واجهنا  ال��واق��ع، 
ب���داي���ة الأم������ر، ث���م اأ���ش��ب��ح��ن��ا اأكرث 
مان�ش�شرت  لع���ب  ت��اب��ع  �شالبة". 

"نبني  ال�����ش��اب��ق  الإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي 
ت�����ش��ك��ي��ل��ة ���ش��ل��ب��ة ���ش��ن��ح��ت��اج��ه��ا يف 

خمتلف امل�شابقات".
�شرنتاح  ه��دف،  اأول  "حققنا  اأ�شاف 

الآن ونكون جاهزين للم�شابقة".
امل�شابقة  اإىل  ب���وي���ز  ي���ون���غ  وت���اأه���ل 
ف���وزه على  ب��ت��ك��رار  الأوىل  ال��ق��اري��ة 

فريينت�شفارو�ض بطل املجر 2-3.
ماملو  امل���ج���م���وع���ات  دور  ب���ل���غ  ك���م���ا 
ال�شويدي برغم خ�شارته على اأر�ض 
لودغوريت�ض البلغاري 1-2، وذلك 

لفوزه ذهابا -2�شفر.
ولن يكتمل الن�شاب حتى م�شاء اأم�ض 
الأربعاء، اإذ يبدو �شريف تريا�شبول 
املولدايف قريباً من التاأهل اإىل دور 
املجموعات للمرة الأوىل يف تاريخه، 
بعد فوزه ذهاباً على دينامو زغرب 

الكرواتي -3�شفر.
بهدف  الفرن�شي  موناكو  ويتخلف 
الأوكراين  دانييت�شك  �شاختار  اأم��ام 
بول  ري����د  ت��غ��ل��ب  ف��ي��م��ا  �شفر1-، 
بروندبي  على  النم�شوي  �شالزبورغ 

الدمناركي 1-2.

قرعة �أبطال �أوروبا.. من يريد مو�جهة �شان جرمان  

اأّكد مهاجم توتنهام الإنكليزي هاري كاين  اأم�ض الأربعاء بقاءه مع فريقه 
اللندين هذا املو�شم، لي�شع حد لتكهنات رحيله يف ظل رغبة مان�ش�شرت 

�شيتي بطل الدوري باحل�شول على خدماته.
توتنهام  يف  "�شاأبقى  تويرت  على  ح�شابه  يف  اإنكلرتا  منتخب  قائد  غ��ّرد 
لتحقيق  الفريق  م�شاعدة  على   100% مرّكزا  و�شاأكون  ال�شيف  هذا 

النجاح".
وكان كاين قد اأو�شح رغبته يف ترك نادي طفولته يف م�شعاه لإنهاء طول 

انتظاره حلمل لقب اأول يف م�شريته.

جماهري  من  حاراً  ترحيباً  عاماً   28 البالغ  ورغم ذلك، تلقى الالعب 
فيها  فاز  التي  املباراة  كبديل  املو�شم  هذا  الأوىل  م�شاركته  عند  توتنهام 

فريقه -1�شفر على ولفرهامبتون الأ�شبوع املا�شي.
الأحد  ي��وم  توتنهام  جماهري  ا�شتقبال  روؤي��ة  مذهاًل  "كان  كاين  وكتب 

وقراءة بع�ض ر�شائل الدعم التي تلقيتها يف الأ�شابيع القليلة املا�شية".
 2011 ع��ام  ب��داأ م�شريته معه يف  توتنهام حيث  كاين يف �شفوف  ون�شاأ 

وخا�ض 335 مباراة.
هدفاً،   221 بر�شيد  توتنهام  تاريخ  يف  ه��داف  اأف�شل  ث��اين  هو  وكاين 

وبفارق 45 هدفاً عن الرقم القيا�شي الذي �شجله جيمي غريفز.
ورغم ذلك، مل يتمكن مع �شجله الغزير من الأه��داف من اإنهاء جفاف 

الألقاب املتوا�شل يف توتنهام منذ 13 عاماً.
وبالتايل، ل يزال اأمامه ثالث �شنوات من عقد املمتد ل�شت �شنوات والذي 
2018. ولذلك، فاإن رئي�ض النادي دانيال ليفي يطالب  وقعه يف العام 

مببلغ 150 مليون جنيه )208 ماليني دولر( للتخلي عن هدافه.
وياأمل ليفي يف اأن ي�شاعد بقاء كاين توتنهام يف الو�شول اإىل دوري اأبطال 

اأوروبا املو�شم املقبل، بعدما غاب عنه يف العامني املا�شيني.

هاري كاين يعلن بقاءه مع توتنهام 

جورجينيو وكانتي لتتويج »جندي جمهول« 
على عر�ض �أوروبا 

قّدم نادي ريال مدريد الإ�شباين عر�شاً مبدئياً بقيمة 
160 مليون يورو اإىل باري�ض �شان جرمان الفرن�شي 
ينتهي  ال��ذي  مبابي،  كيليان  ال�شاب  مهاجمه  ل�شّم 
عقده مع نادي العا�شمة يف 2022، بح�شب ما اأفادت 

و�شائل اإعالم فرن�شية واإ�شبانية .
�شفحتها  يف  الريا�شية  "ليكيب"  �شحيفة  وكتبت 
"املذهل  املبلغ  اإىل  يهاجم" م�شرية  "ريال  اأن  الأوىل 

جداً" للعر�ض املدريدي.
الثالثاء  م�شاء  اأع��ل��ن��ت  �شي"  اأم  "اأر  ق��ن��اة  وك��ان��ت 

الإ�شباين.  ال��ن��ادي  م��ن  امل��ق��ّدم  العر�ض 
اأ�شارت  باريزيان"  "لو  �شحيفة  لكن 
�شان  اأن  اإىل  "ليكيب"،  غ���رار  ع��ل��ى 

جرمان رف�ض العر�ض.
"ماركا"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وع����ن����ون����ت 
من  ع��ر���ض  "هناك  الإ�شبانية": 
160 مليوناً"، يف ان�شجام  ريال: 

التي  "اآ�ض"  زم��ي��ل��ت��ه��ا  م����ع 
مفاو�شات  ت��ت��وق��ع 

"�شعبة".
زادت ح���ّدة ال��ت��ك��ه��ن��ات ح���ول اإم��ك��ان��ي��ة ان�����ش��م��ام جنم 
اإنتقال  ع��ق��ب  امل��ريي��ن��غ��ي  ���ش��ان ج��رم��ان اىل  ب��اري�����ض 
نادي  اىل  بر�شلونة  م��ن  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
العا�شمة الفرن�شية، اإذ اإنه معلوُم باأّن عقد مبابي مع 

�شان جرمان ينتهي العام املقبل.
مبابي )22 عاماً( الذي ان�شم اىل �شان جرمان عام 
عقده  يجّدد  مل  يورو،  مليون   180 مقابل   2017
امل��ق��ب��ل، ذل���ك على  ال���ذي ينتهي يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
مّدد عقده  الذي  نيمار  الرازيلي  زميله  خالف 
العام  ح��ت��ى  الفرن�شية  العا�شمة  يف  للبقاء 

.2025
ال���ق���ط���ري نا�شر  ال����ن����ادي،  وك�����ان رئ��ي�����ض 
اخلليفي قال يف 11 اآب-اأغ�شط�ض اأن "ل 
اآخ��ر غري  ب�شيء  للقيام  مبابي  ل��دى  ع��ذر 

البقاء" بعد و�شول مي�شي.

ريال مدريد يعر�ض 160 
مليون يورو ل�شم مبابي



تفا�شيل مروعة بق�شية مقتل عرو�ض �لب�شاتني
التحقيقات  يف  جديد  تطور  ع��ن  م�شرية،  اإع���الم  و�شائل  ك�شفت 
عرو�ض  "م�شرع  ب��ا���ش��م  اإع��الم��ي��ا  امل��ع��روف��ة  بالق�شية  امل��رت��ب��ط��ة 
20 يوما على مقتلها، وتوجيه  من  اأكرث  مرور  وبعد  الب�شاتني". 
اخلام�ض،  الطابق  من  واإلقائها  بقتلها،  وخالها  لوالدتها  التهام 
يف  جنائية  �شبهه  ب��وج��ود  ال�شحة  وزارة  مفت�ض  ب��الغ  بعد  وذل��ك 
اعرتافهما  دون  التحقيق  ذم���ة  ع��ل��ى  امل��ت��ه��م��ني  وح��ب�����ض  ال���وف���اة، 
تطورا  الب�شاتني"  "عرو�ض  ق�شية  حتقيقات  �شهدت  باجلرمية، 
تقدم  فقد  امل�شرية،  "الوطن"  �شحيفة  ذك��رت  وح�شبما  جديدا. 
الفتاة  �شقوط  قبل  اإن��ه  فيها،  ق��ال  ب�شهادة  ال�شحية  ج��ريان  اأح��د 
ت�شرخ:  وه��ي  �شوتها  �شمع  �شباحا،  الثانية  ال�شاعة  يف  وحتديدا 

تاين". تكهربوين  عايزين  اإنتوا  "هو 
ووفق ال�شاهد، فقد ظلت ال�شحية ت�شرخ لقرابة ن�شف �شاعة، ومل 
يتدخل اأحد خوفا من خالها. واأو�شح اأنه وبعد مرور ن�شف �شاعة 
تركوها، فذهب  اأهلها  اأن  واعتقد  الفتاة،  وا�شتغاثة  انقطع �شراخ 
اإىل النوم ويف ال�شاعة ال�شابعة والن�شف �شباحا �شمع �شوت �شراخ، 
الأر�ض  على  ملقاة  وجدها  ال�شرفة  من  الأم��ر  ا�شتطالعه  وعند 
الق�شية  بدايات  وتعود  ووالدتها.  خالها  وبجانبها  العقار،  اأ�شفل 
اإىل اخلام�ض من ال�شهر اجلاري، عندما خال ال�شحية لها عري�شا 
ثريا للزواج منها، لكنه يعاين من اإعاقة ذهنية، مما دفع الفتاة اإىل 
بالعري�ض الرثي وحاولت  الأم مت�شكت  اأن  اإل  ال��زواج منه،  رف�ض 

مب�شاعدة �شقيقها اأن جتر الفتاة على الزواج رغما عنها.

مطاردة مثرية ل�شبط �شائق متهور
يظهر  فيديو  م�شر  يف  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  ت��داول 
�شيارته  ي��ق��ود  متهور  ل�شائق  امل�����ش��ري،  ال�شرطة  م��ط��اردة  حلظة 
اأعلى  ك��ب��ري  ح���ادث  يف  ويت�شبب  الجت����اه  عك�ض  جنونية  ب�شرعة 
الأمنية يف م�شر من �شبط  الأجهزة  الدائري. ومتكنت  الطريق 
ال�شركات ل يحمل رخ�شة  تابعة لإح��دى  ربع نقل  ال�شيارة  �شائق 
حمملة  ال�شيارة  وكانت  ال�شرطة.  رج��ال  من  مطاردة  عقب  قيادة 
اأعلى  الجت��اه  ال�شيارة عك�ض  قيادته  ح��ال  وذل��ك  دقيق،  اأج��ول��ة  ب� 
غلق  مت  حيث  املعادي،  منطقة  اجت��اه  الرئي�شي  الدائري  الطريق 

الطريق واإيقاف ال�شيارة حر�شاً على حياة املواطنني.

�أفعى تقتحم �مل�شت�شفى 
اأظهر مقطع فيديو متداول على من�شات التوا�شل الجتماعي يف 
م�شت�شفيات مدينة  اأحد  اإىل  رقطاء  اأفعى  دخول  موؤخرا،  العراق، 
اأح���دث �شدمة و�شط  ال��ع��راق، وه��و م��ا  اأق�����ش��ى جنوبي  ال��ب�����ش��رة، 

مرتادي امل�شت�شفى.
فحاولوا  الأف��ع��ى،  ب��دخ��ول  امل�شت�شفى  وم��رت��ادو  املر�شى  وف��وج��ئ 
الرتباك  م��ن  ح��ال��ة  و���ش��ط  باأحذيتهم،  �شربها  ع��ر  يقتلوها  اأن 

واخلوف.
وقال املعلقون على الفيديو، اإن دخول الأفعى يك�شف مدى الت�شيب 
بات  حيث  العراقية،  امل�شت�شفيات  يف  اخل��دم��ات  و���ش��وء  والإه��م��ال 
النا�ض يخ�شون على حياتهم من دخول هذه امل�شت�شفيات، اأكرث مما 

يخافون الأمرا�ض التي تلم بهم.
ودخول هذه الأفعى لي�ض احلادث الوحيد، اإذ ثمة ق�ش�ض وحوادث 
م�شابهة  يف م�شت�شفى مدينة الب�شرة، الأمر الذي يك�شف �شعف 

معايري ال�شالمة يف م�شت�شفيات البالد.
النا�ض، هو ما مت تداوله على ل�شان  اأك��رث بني  ال�شخط  اأث��ار  وم��ا 
م�شادر من داخل امل�شت�شفى، حول اعتبارها ما حدث اأمرا طبيعيا 

ل ي�شتوجب التهويل .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أم ل�5 �أبناء.. �أكرب طالبة ثانوية عامة 
قرب الواحدة ظهًرا كانت اأ�شرة هناء مو�شى، الطالبة الأكر يف الثانوية العامة، تنتظر النتيجة على اأحّر من اجلمر، 

حليفها. النجاح  يكون  واأن  حللمها،  الو�شول  الطرق  ب�شتى  فيهم  حتاول  الأربعينية  الطالبة  ق�شتهم  �شنوات   3
رّنت فرحة كبرية يف الأرجاء، فالأم خلم�شة اأبناء اأكرهم اجتاز الثانوية العامة العام املا�شي جنحت، و�شار الأمل 

واقًعا ملمو�ًشا، وح�شلت على جمموع اإجمايل 61 باملئة.
التي كان  الثانوي  اأع��وام، عندما كانت تذاكر مع جنلها الأك��ر م��واد ال�شف الأول   4 بداية حلم مو�شى كان قبل 
يدر�شها يف تلك املرحلة، راأت اأن الأمور �شهلة ول يوجد اأي �شعوبة يف املنهج الدرا�شي، لتقرر اللتحاق يف العام التايل 

بالثانوية العامة من املنزل، وتبداأ "الرحلة ال�شاقة"، كما و�شفتها.
تقول الطالبة الأكر يف الثانوية العامة امل�شرية يف حديثها مع موقع "�شكاي نيوز عربية": "�شعيدة للغاية مبا 
حققته ومبجموعي، فقد جاء بعد تعب وجهد كبري للغاية �شواء على م�شتوى املذاكرة ونظام الثانوية اجلديد، اأو 

عن طريق الهتمام مبنزيل وبواجباتي، كي ل اأكون مق�شرة يف اأّي منهم".
ح�شلت �شاحبة ال�41 عاًما على الدبلوم ال�شناعي وتوقفت عن اإكمال م�شارها التعليمي، لتتزوج وتنجب 5 اأبناء، 

لتقرر بعد اأكرث من 20 عاًما تقدمي اأوراقها يف الثانوية العامة لتحقيق حلم التعليم اجلامعي
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تكت�شف �إ�شابتها بال�شرطان بعدما �أهملت �شامة غريبة
ب�شرطان  اإ�شابتها  ت�شخي�ض  بعد  جتربتها  ع��ن  اأمريكية  ام���راأة  حتدثت 
لتحذير  وذل��ك  �شنوات،   3 مل��دة  غريبة  ل�شامة  اإهمالها  اأع��ق��اب  يف  اجل��ل��د، 
بري�شون  كا�شيدي  كانت  ووثقت   . نف�شه   اخلطاأ  يف  الوقوع  من  الآخ��ري��ن 
)27 عاماً( من ولية ميني�شوتا، معركتها �شد �شرطان اجللد يف �شل�شلة 
من مقاطع الفيديو على تيك توك، حيث ك�شفت باكية اللحظة التي علمت 
فيها اأن ال�شرطان قد و�شل اإىل مراحله الأخرية وانت�شر اإىل دماغها، قبل 

اأن ت�شارك �شورة ال�شامة التي كانت اأول عالمة للمر�ض.
ال�شامة''،  عليه  ب��دت  م��ا  "هذا  حديث  فيديو  مقطع  يف  كا�شيدي  وق��ال��ت 
�شاقها،  من  الداخلي  اجل��زء  على  الداكنة  الكبرية  ال�شامة  �شورة  وك�شفت 
كانت يف  عندما  م��رة  لأول  التغيريات  ب���داأت يف مالحظة  اأن��ه��ا  واأو���ش��ح��ت 

الثامنة ع�شرة من عمرها".
اأكر من ممحاة قلم ر�شا�ض، كانت تثري احلكة، وكانت  " كانت  واأ�شافت 
جافة، وتنزف عندما كانت م�شحوبة باحلكة، وكانت حتمل كل الأعرا�ض، 
لقد تغري لونها، لقد غريت �شكلها با�شتمرار". ومع ذلك، يف ذلك الوقت، 
وكانت  �شرطان اجللد،  اأعرا�ض  كلها  ب��اأن هذه  علم  كا�شيدي على  تكن  مل 
ال�شامة دون  ا حاماًل بابنها ولي�ض لديها تاأمني �شحي، لذلك تركت  اأي�شً

عاما. فح�ض لعدة �شنوات، قبل اأن تزور طبيًبا بعمر 21 

�شرطة نيويورك تخرّي �أفر�دها: �لتطعيم �أو �لكمامة 
وجد نحو 36 األفاً من اأفراد ال�شرطة يف مدينة نيويورك اأنف�شهم اأمام خيار 
وا�شح، اإما احل�شول على اللقاح الواقي من كورونا اأو و�شع الكمامة طوال 

الوقت اأثناء العمل.
اإن  نيويورك  �شرطة  اإدارة  با�شم  املتحدث  ريلي،  اإدوارد  ال�شارجنت  وق��ال 

الإدارة اأ�شدرت ن�شرة بهذا املعنى يف وقت �شابق من هذا الأ�شبوع.
نيويورك  �شرطة  رج��ال  التطعيم بني  ت��دين م�شتوى  على  رداً  الأم��ر  ج��اء 
"دلتا"  ال�شاللة  تف�شي  بفعل  بكورونا  الإ�شابة  تتزايد فيه حالت  يف وقت 

وتزايد اأعداد من يتم نقلهم اإىل امل�شت�شفيات للعالج يف اأنحاء البالد.
ن�شبة  ل�"رويرتز" اإن  اأ�شئلة  على  الإل��ك��رتوين  بالريد  رد  يف  ريلي  وق��ال 

التطعيمات بني اأفراد �شرطة نيويورك تبلغ 47%.
وطبقاً لبيانات املدينة فاإن هذه الن�شبة تقل كثرياً عن ن�شبة احلا�شلني على 

التطعيمات بالكامل بني البالغني من اأبناء نيويورك والتي تبلغ 68%.
موظفينا  ن�شجع  فاإننا  متاحاً  اأ�شبح  التطعيم  لأن  "نظراً  ري��ل��ي:  وق���ال 

وخا�شة اأولئك الذين يتعاملون مع اجلمهور على اأخذ اللقاح".

�شيارة �لإ�شعاف �أجرة 
خا�شة لالأطباء

حالة من اجلدل والغ�شب اأثارها 
ب��ج��زي��رة كابري  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
الإيطالية ل�6 اأ�شخا�ض يف �شيارة 
مر�شى،  لأن���ه���م  ل��ي�����ض  اإ����ش���ع���اف 
ال�شيارة  ا���ش��ت��خ��دم��وا  لأن��ه��م  ب��ل 

كو�شيلة موا�شالت خا�شة.
امل�شهد لفت اأنظار عدد كبري من 
الواقعة  ك���اب���ري  ج���زي���رة  ���ش��ك��ان 
م���ن خليج  ال���ت���رياين  ال��ب��ح��ر  يف 
بجنوبي  كمبانيا  باإقليم  نابويل، 
بكامريات  ر���ش��ده  ومت  اإي��ط��ال��ي��ا، 
ال�شكان  اأح����د  ون�����ش��ره  امل���وب���اي���ل، 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  املحليني 

الجتماعي.
املحلي،  ال�����ش��اك��ن  ق����ول  وح�����ش��ب 
نف�شه  الوقت  يف  امل�شهد  "يتكرر 
فيتوريا  ����ش���اح���ة  يف  ����ش���ب���اح  ك����ل 
اأو  يف م��ي��ن��اء م��اري��ن��ا ج����ران����دى، 
القارب  اإن�������زال  ع��ن��د  ب����الأح����رى 
العّبارة"،  من  نابويل  من  املحلق 
ديال  "كوريرى  ل�شحيفة  وف��ق��اً 

�شريا" الإيطالية.
نزول  الفيديو  مقاطع  يف  يظهر 
القارب املحلق  بع�ض الركاب من 
ي���ح���م���ل���ون ح���ق���ائ���ب ظهر  وه������م 
وع����رب����ات حقائب  ي���د  وح���ق���ائ���ب 
ياأخذون  ث���م  م��دن��ي��ة،  مب��الب�����ض 
اإ�����ش����ع����اف واح�������دة تلو  �����ش����ي����ارات 
كابيلوبي،  اإىل  للو�شول  الأخ��رى 

امل�شت�شفى الوحيد يف اجلزيرة.

�لثلوج تك�شو ولية 
جز�ئرية يف عز �ل�شيف

تداول م�شتخدمو مواقع التوا�شل 
�شورا  اجل����زائ����ر،  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ت���زع���م اأن���ه���ا ل��ت�����ش��اق��ط ال��ث��ل��وج يف 
كلم   250 امل�������ش���ي���ل���ة،  حم���اف���ظ���ة 
ج��ن��وب��ي ال��ع��ا���ش��م��ة، وه���و م���ا اأث���ار 
بروح  املمزوجة  الده�شة  حالة من 
ما  حول  ت�شاوؤلت  و�شط  الدعابة، 
اإذا كانت تلك املنطقة القريبة من 
ال�شحراء قد اكت�شت فعال بالثلوج 

يف عز اأغ�شط�ض.
والبداية كانت عندما اأعلنت ن�شرة 
الأح��وال اجلوية لإح��دى القنوات 
احتمال  عن  املحلية،  التلفزيونية 

ت�شاقط الثلوج يف مدينة امل�شيلة.
الن�شرة حلديث  وقد حتول عاجل 
موجة  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  ال�شاعة 
بعدما  وال���ن���ك���ت  ال�����ش��خ��ري��ة  م����ن 
اأن اخل���ر غري  اك��ت�����ش��ف اجل��م��ي��ع 
تدواله  ي��ت��م  مل���ا  ���ش��ح��ة  ول  دق��ي��ق 

حول ت�شاقط الثلوج يف اجلزائر.
خيمت  التي  احل�شرة  حالة  ورغ��م 
مل  التي  املدينة  �شكان  بع�ض  على 
تعرف ظاهرة مماثلة، اإل الإ�شاعة 
منحت اجلزائريني قليال من روح 
الدعابة وخففت من حجم الأخبار 
الفرتة  يف  انت�شرت  ال��ت��ي  ال�شيئة 
الأخرية ب�شبب حرارة الطق�ض وما 
رافقها من حرائق للغابات يف عدة 

مدن.
وقال املنتج ال�شينمائي حممد وايل 
وهو اأحد اأبناء مدينة امل�شيلة، ملوقع 
"امل�شيلة  عربية":  ن��ي��وز  "�شكاي 
كولية حتي يف عز ال�شتاء وتهاطل 
ال��ث��ل��وج يف امل��ن��اط��ق امل����ج����اورة، مل 
اأب��دا، فكيف  تعرف ت�شاقط للثلوج 

يف ال�شيف!؟".

مها �مل�شري بتغري مفاجئ ب�شكلها
التي  الأخ���رية  ال�شورة  اجلمهور  ي�شدق  مل 
امل�شري ،  ال�شورية  مها  للممثلة  تداولها  مت 
تركيا،  اإىل  رحلتها  من  لها  �شورة  فانت�شرت 
ومالمح  ج����داً،  غ��ري��ب  ب�شكل  ف��ي��ه��ا  ظ��ه��رت 
والتي  ال�شفاه  منطقة  خا�شًة  م��األ��وف��ة  غ��ري 
وبالطبع  غريبة  بطريقة  حمقونة  اأن��ه  ب��دا 
ت��ع��ل��ي��ق��ات اجلمهور  ب���ني  خ���ط���اأ، وك�����ان م���ن 
يك�شر  "اهلل  امل�شري  ور مها  املتداولة على �شُ
"امل�شاهري  اآخ����ر  وت��اب��ع  الدكتور"..  اي��دي��ن 
قارن  ح��ني  نف�شهم"..يف  ي�شوهون  وه��م  ملتى 
ورها القدمية باجلديدة وعلق "يا  البع�ض �شُ

حوينتك كانت جميلة".
يذكر اأن مها امل�شري وبناتها ُكن قد تعر�شن 
��ورة جتمعهن، وكان  ���شُ ت����داول  ب��ع��د  ل��ه��ج��وم 
ال��ه��ج��وم الأك�����ر ع��ل��ى م��ه��ا امل�����ش��ري ب�شبب 
التجميل  عمليات  نتيجة  وجهها  يف  التغري 

وبالتحديد منطقة ال�شفاه.

ت�شجل �آخر حلظاتها قبل �جتياح �لفي�شانات
واقعة ماأ�شاوية �شهدتها ولية تيني�شي الأمريكية، عندما 
�شاهد م�شتخدمون ملوقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك، 
امراأة م�شنة، وهي ت�شجل كلماتها الأخرية قبل اأن جتتاح 
الفي�شانات منزلها.  وكانت ليندا اأملوند، قد بداأت بتوثيق 
ما يحدث حولها، من خالل "في�شبوك ليف"، يف ال�شاعة 
10.15 من �شباح ال�شبت، لتظهر الو�شع اخلطري الذي 
يحيط بها وبابنها يف املنزل الذي يعي�شان فيه، يف ويفريل 
بولية تيني�شي. وقالت اأملوند يف الفيديو: "ح�شنا، اإذا كان 
اأي �شخ�ض ي�شاهدين على في�شبوك ليف، فنحن نغرق 

الآن يف ويفريل تيني�شي. اإنه اأمر خميف حقا".
وخ����الل ال��ت�����ش��وي��ر، اأع���رب���ت ع��ن ده�����ش��ت��ه��ا م��ن الو�شع، 
)ابنها(  لُي�شمع �شوت رجل يف اخللفية  ب�شوت يرجتف، 
املنزل"،  ج��ان��ب  ���ش��دم  م��ا  �شيئا  اأن  "اأعتقد  ي��ق��ول:  وه��و 
"هذا  اأملوند:  املكان. ثم قالت  املياه جتتاح  بينما ل تزال 
املياه املتدفقة،  اأ�شوات  ُت�شمع  اأن  اأمر خميف حقا"، قبل 
لت�شيف: "يا اإلهي"، وينتهي الفيديو. وقد متكنت املراأة 
اإىل �شطح املنزل عندما بداأت  امل�شنة وابنها من ال�شعود 
مياه الفي�شانات يف الرتفاع، ومع ذلك، فقد مت جرفهما 

 .WKRN بعيدا عندما انهار ال�شقف، وفقا لتقارير

حالق يقتل �شقيقه ويقطع جثته 
اأقدم "حالق" م�شري على قتل �شقيقه الأكر وتقطيع 
القمامة  يف  واإلقائها  اأكيا�ض  يف  وو�شعها  لأج���زاء  جثته 
نيوز  �شكاي  ملوقع  اأمني  م�شدر  وق��ال  �شرقته.  اأج��ل  من 
اجليزة  اأم���ن  مب��دي��ري��ة  اإم��ب��اب��ة  �شرطة  ق�شم  اإن  عربية 
اللون  اأ���ش��ود  بال�شتيك  كي�ض  على  بالعثور  بالغا  تلقى 
مبتورين  لذكر  �شاقني  عن  عبارة  اآدمية  اأج��زاء  بداخله 
فريق  جهود  واأ�شفرت  الق�شم.  بدائرة  الركبة  اأ�شفل  من 
البحث املُ�شكل برئا�شة قطاع الأمن العام مب�شاركة الإدارة 
العامة ملباحث اجليزة اأن وراء ارتكاب الواقعة حالقا له 
تقنني  وعقب  املنطقة،  ب��ذات  ومقيما  جنائية  معلومات 

الإجراءات مت ا�شتهدافه و�شبطه، وفق تاأكيد امل�شدر.
ومبواجهة املتهم اعرتف باأنه من قام باإلقاء الكي�ض امل�شار 
ل�شقيقه  عليها  املعثور  الآدم��ي��ة  الأج����زاء  تلك  واأن  اإل��ي��ه 
املتهم  واأن  العنوان،  ب��ذات  ويقيم  حالقا،  ويعمل  الأك��ر 
وطلب  عليه،  املجني  ل�شقيقه  فلجاأ  مالية  ب�شائقة  مير 
م�شاعدته اإل اأنه رف�ض، الأمر الذي اأثار حفيظته لعلمه 

اأنه مي�شور احلال ويحتفظ مببالغ مالية مبحل عمله.

مز�د على مقتنيات �أ�شهر زعيم ع�شابات 
اأ�شهر  اأح���د  ك��اب��وين،  اآل  تخ�ض  ن��اري��ة  اأ���ش��ل��ح��ة  �شتكون 
يف  قريبا  للبيع  معرو�شة  ال��ع��امل،  يف  الع�شابات  زع��م��اء 
مزاد علني يف كاليفورنيا، تطرحها فيه حفيدتاه. ومن 
م�شد�ض  للمزايدة،  �شتعر�ض  التي  ال�174  املقتنيات  بني 
كابوين،  لآل  املف�شلة  القطعة  كان  ال��ذي   "45 "كولت 
من  جنله  اإىل  كتبها  ور���ش��ال��ة  عائلية  ���ش��ور  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
زنزانته يف �شجن األكاتراز و�شرير كان يت�شاركه مع زوجته 
يف الفيال الفخمة التي كانا ميلكانها يف فلوريدا. وتتوىل 
يف  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر   8 يف  امل����زاد  تنظيم  "ويذيرلز"  دار 
�شاكرامنتو وي�شم جمموعة خمتارة مما تركه اآل كابوين 
بدورها  اأورثتها  التي  كابوين  م��اي  لأرملته   1947 ع��ام 

لنجلهما الوحيد �شوين، ح�شبما ذكرت "فران�ض بر�ض".

�ل�شمنة و�لفقر من �أ�شباب �رتفاع �شغط �لدم 
قالت منظمة ال�شحة العاملية اإن قرابة 1.3 مليار 
ارتفاع  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ع��امل  م�شتوى  على  �شخ�ض 
يرجع  ال���ذي  ال�شامت  ال��ق��ات��ل  وه��و  ال���دم،  �شغط 
���ش��ب��ب��ه يف الأغ���ل���ب ل��ل�����ش��م��ن��ة وي���زي���د م���ن خماطر 
الدماغية  وال�����ش��ك��ت��ة  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض  الإ����ش���اب���ة 

واأمرا�ض الكلى.
اإمريال  وجامعة  العاملية  ال�شحة  منظمة  وقالت 
دورية  ُن�شرت يف  درا�شة م�شرتكة  لندن يف  كوليدج 
ت�شخي�شه  ميكن  ال���دم  �شغط  ارت��ف��اع  اإن  لن�شيت 
وعالجه  ال��دم  �شغط  مراقبة  طريق  عن  ب�شهولة 
امل�شابني  ن�شف  لكن  التكلفة،  منخف�شة  ب��اأدوي��ة 
عدم  يعني  م��ا  وه��و  حالتهم  ع��ن  �شيئا  يعرفون  ل 

ح�شولهم على عالج.
الإ�شابة  معدلت  اأن  حني  يف  اإن��ه  الدرا�شة  وقالت 
خالل  قليال  �شوى  تتغري  مل  ال��دم  �شغط  بارتفاع 
30 ع��ام��ا، ف��ق��د حت���ول ع���بء زي����ادة احل����الت اإىل 

الدول ذات الدخل املنخف�ض بعد اأن متكنت الدول 
الغنية من ال�شيطرة على الأمر اإىل حد كبري.

وقال ماجد عزاتي اأ�شتاذ ال�شحة البيئية العاملية يف 
اإمريال كوليدج لندن خالل اإفادة �شحفية "الأمر 
بعيد كل البعد عن كونه حالة مر�شية ناجتة عن 
كبري  حد  اإىل  مرتبطة  مر�شية  حالة  بل  ال���رثاء، 

بالفقر".
جنوب  اأف���ري���ق���ي���ا  م���ن  ك���ث���رية  "اأجزاء  اإن  وق�����ال 
الدول  وبع�ض  اآ�شيا  واأج��زاء من جنوب  ال�شحراء، 
الواقعة يف جزر املحيط الهادي ل حت�شل حتى الآن 

على ما يلزم من العالج".
ووفقا ملنظمة ال�شحة العاملية ، تويف حوايل 17.9 
مليون �شخ�ض يف عام 2019 ب�شبب اأمرا�ض القلب 
والأوعية الدموية، وهو ما ميثل حالة وفاة واحدة 
م��ن ك��ل ث��الث وف��ي��ات على م�شتوى ال��ع��امل، وكان 
ارتفاع �شغط الدم عامال رئي�شيا يف هذه الوفيات.

اإلي�صا دونوفان تقف يف فعالية تقدمي فيلم "Clueless" يف ليلة افتتاح مو�صم ليايل ال�صينما2021 يف مدينة نيويورك.   ا ف ب

منة ف�شايل ُتقلق �جلمهور 
وتطلب �لدعاء

طلبت املمثلة امل�شرية منة ف�شايل الدعاء من اجلمهور، اإذ ن�شرت �شورة 
ليدها على �شفحتها اخلا�شة، كا�شفة اأنه ت�شتعد لإجراء عملية، دون اأن 

تك�شف عن تفا�شيل اأخرى.
وقد عّلقت  منة ف�شايل  بالقول: "عملية خفيفة ادعويل".

التوا�شل  ة على موقع  وكانت ن�شرت منة ف�شايل عر �شفحتها اخلا�شّ
الجتماعي موؤخرا، �شورة للممثل امل�شري ن�شال ال�شافعي بعد تعر�شه 
لوعكة �شحّية اأدخل على اإثرها اإىل امل�شت�شفى واإ�شتغلتها ملهاجمة الو�شط 
وبحبه  بجد  و���ش��اح��ب  اأخ  ل،  زم��ي��ل  ب�ض  م�ض  "ن�شال  وك��ت��ب��ت:  ال��ف��ن��ي، 

وبحرتمه جدا وكل النا�ض بتحبه وبتحرتمه".


