
   

جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 
توجه دعوة عامة لكتابة ر�سائل اإىل امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���ارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفال  جلنة  اأعلنت 
املتحدة عن اأحدث مبادراتها، حتت عنوان ر�سائل اإىل امل�ستقبل وذلك 

يف اإطار احتفالت الدولة بعام اخلم�سني.
اإىل  لهم  الإم���ارات وطناً  دول��ة  امل��ب��ادرة كل من يتخذون من  وتدعو 
كتابة ر�سالة اإىل اأنف�سهم يف امل�ستقبل، ير�سمون من خاللها مالمح 
ميكن  ..كما  الإم���ارات  دول��ة  م�ستقبل  يف  رحلتهم  وت�سور  اأحالمهم 
للم�ساركني اإر�سال خطاباتهم ب�سياغات خمتلفة، مكتوبة اأو م�سورًة 
بعام  اخلا�ص  الإل��ك��روين  املوقع  اإىل  فوتوغرافية،  �سور  اأو  فيديو 

اخلم�سني.
باخلم�سني  اخلم�سني  ع��ام  فعاليات  م��ن  املختلفة  امل��راح��ل  وحتتفي 
مقبلة  عاماً  خم�سني  طموحات  فيها  وت�سيغ  للوطن،  الأوىل  عاماً 

ومتد الدروب نحو حتقيق هذه الأحالم.   )التفا�سيل �ص2(

جامعة خليفة الأوىل حمليا والثانية 
عربيا يف ت�سنيف موؤ�سر نيت�سر 2021

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ام�ص عن ح�سولها على 
املركز الأول يف دولة الإمارات والثاين على م�ستوى اجلامعات العربية 
يف جمال ن�سر البحوث �سمن الت�سنيف الأخري ملوؤ�سر نيت�سر 2021 
للبحث العلمي.فقد قدمت اجلامعة 22 ورقة بحثية ون�سبة م�ساركة 
، وبذلك، حتافظ جامعة خليفة على مركزها يف   6.53 اإىل  ت�سل 

مقدمة جميع جامعات الدولة.              )التفا�سيل �ص5(

اأفغان لدى و�سولهم اإىل باك�ستان عرب نقطة العبور احلدودية يف �سامان  )ا ف ب( 

برملان مغلق حتى ا�سعار اخر

ا�ستهداف رتل للتحالف الدويل  )اأر�سيفية(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
خمي�س م�سيط ال�سعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام:

وا�ستنكارها  اإدان���ت���ه���ا  ع���ن  الإم�������ارات  دول����ة  اأع���رب���ت 
الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات  مل��ح��اولت  ال�سديدين 
امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران، ا���س��ت��ه��داف امل��دن��ي��ني والأعيان 
املدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�ص م�سيط 
يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، بطائرة بدون 

طيار مفخخة، اعر�ستها قوات التحالف.
واأك������دت دول����ة الإم�������ارات يف ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل اأن ا�ستمرار هذه الهجمات 
ال�سافر  حتديها  يعك�ص  احلوثي  جلماعة  الإره��اب��ي��ة 
القوانني  بجميع  وا�ستخفافها  ال����دويل  للمجتمع 

والأعراف الدولية.
)التفا�سيل �ص3(

حملة 100 مليون وجبة تقدم الدعم الغذائي للمحتاجني والفئات الأقل دخاًل يف عدد كبري من الدول  )وام(

قدم منوذجًا اإن�سانيًا عامليًا يف العطاء واإغاثة املحتاجني

حملة 100 مليون وجبة تنجز توزيع املائة مليون 
وجبة الأوىل وتوا�سل عملياتها يف 30 دولة

•• دبي-وام: 

اأجنزت حملة 100 مليون وجبة، الأكرب من نوعها 
باملنطقة لإطعام الطعام يف 30 دولة �سمن العامل 
العربي واأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية، 
توزيع 106 ماليني وجبة من اأ�سل 216 مليون 

وج��ب��ة ت�����س��ت��ه��دف ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��ت��اج��ني من 
الأفراد والأ�سر يف املجتمعات الأقل دخاًل يف الدول 
التي تغطيها عرب اأربع قارات، فيما توا�سل العمل 
على توزيع 110 ماليني وجبة متبقية بالتعاون 
واملنظمات  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن  �سركائها  م��ع 

الإقليمية والدولية.           )التفا�سيل �ص03(

طالبان تعني وزير مالية ومدير خمابرات وحاكمًا لكابول ..وتقارير عن اإعدامات ملدنيني 

ال�سحة العاملية حتذر من كارثة باأفغان�ستان
•• عوا�صم-وكاالت:

املتحدة  الأمم  م��ف��و���س��ة  ق���ال���ت 
ال�������س���ام���ي���ة حل����ق����وق الإن���������س����ان 
اإنها  ال��ث��الث��اء  با�سيليت  مي�سيل 
عن  بالثقة  جديرة  تقارير  تلقت 
يد حركة  على  انتهاكات خطرية 
ت�سمل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف  ط��ال��ب��ان 
نطاق  خ�������ارج  م���دن���ي���ني  اإع���������دام 
الق�ساء وقيودا على الن�ساء وعلى 

الحتجاجات على حكم احلركة.
تفا�سيل  ب��ا���س��ي��ل��ي��ت  ت���ذك���ر  ومل 
املذكورة  الإع���دام  عمليات  ب�ساأن 
حقوق  جم��ل�����ص  اأم����ام  كلمتها  يف 
املجل�ص  ح��ث��ت  ل��ك��ن��ه��ا  الإن�������س���ان، 
التابع لالأمم املتحدة على و �سع 
اآل��ي��ة مل��راق��ب��ة اأف��ع��ال ط��ال��ب��ان عن 

كثب.
اإق��ل��ي��م��ي كبري،  وق�����ال م�������س���وؤول 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  اإن  ال���ث���الث���اء، 
اإم���دادات طبية يف  لديها  العاملية 
واحد  لأ�سبوع  تكفي  اأفغان�ستان 
ت�سليم  ت��وق��ف  بعد  وذل���ك  ف��ق��ط، 
امل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة ال���ق���ادم���ة من 
املفرو�سة  القيود  ب�سبب  اخل��ارج 

يف مطار كابل.
واأو�سح م�سوؤولون مبكتب منظمة 
ل�سرق  الإقليمي  العاملية  ال�سحة 

حني  يف  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ���س��ي��ت��وىل 
قائماً  اإب���راه���ي���م  ����س���در  ���س��ي��ك��ون 

باأعمال وزير الداخلية.
وعينت احلركة جنيب اهلل مديراً 
للمخابرات، واملال �سريين حاكماً 
لكابول، وحمد اهلل نعماين رئي�ساً 

لبلدية العا�سمة..
ونقلت �سحيفة وا�سنطن بو�ست، 
عن م�سوؤولني اأمريكيني، حتدثوا 
ب�سرط عدم الك�سف عن هوياتهم، 
قولهم اإن مدير وكالة املخابرات 
برينز  وليام  الأمريكية  املركزية 
ال��ت��ق��ى م���ع اأب�����رز ق��ي��ادي��ي حركة 
طالبان املال عبد الغني برادر يف 

كابل الثنني.
ويدل قرار الرئي�ص الأمريكي جو 
باأنه  املعروف  برينز  اإيفاد  بايدن 
دبلوما�سييه،  ب��ني  حنكة  الأك���ر 
اإىل ك��اب��ل ع��ل��ى ف���داح���ة الأزم����ة 
اإدارت��ه يف مواجهة  التي ت�سهدها 
الفو�سوية  الإج�������الء  ع��م��ل��ي��ات 
لآلف  الأف��غ��ان��ي��ة  العا�سمة  م��ن 

الأمريكيني والأفغان.
واملال عبد الغني برادر، الذي كان 
لطالبان  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص 
يف ق����ط����ر، ه����و ال����رج����ل ال���ق���وي 
ال�������ذي توىل  ل���ل���ن���ظ���ام  اجل����دي����د 

ال�سلطة يف كابل.

التابعة  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  امل��ت��و���س��ط 
اأي�����س��ا من  ل���الأمم امل��ت��ح��دة قلقة 
ال���س��ط��راب��ات احلالية  ت���وؤدي  اأن 
حاد  ارت���ف���اع  اإىل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
�سيما  ل  كوفيد19-  اإ�سابات  يف 
للك�سف  ال��ف��ح��و���ص  ت���راج���ع  م���ع 
باملئة   77 بن�سبة  الفريو�ص  عن 

الأ�سبوع املا�سي.
 95 اأن  امل���������س����وؤول����ون  واأ������س�����اف 

ب��امل��ئ��ة م���ن امل���راف���ق ال�����س��ح��ي��ة يف 
لكن  تعمل،  زال��ت  م��ا  اأفغان�ستان 
بع�ص اأطقم العاملني من الإناث 
مل يعدن لأعمالهن كما اأن بع�ص 
من  خائفات  اأ�سبحن  املري�سات 
منظمة  بيوتهن.وتقول  م��غ��ادرة 
اأكر  ت�سليم  اإن  العاملية  ال�سحة 
م���ن 500 ط���ن م���ن الإم������دادات 
جراحية  معدات  وبينها  الطبية، 

�سوء  بعالج  خا�سة  وم�ستلزمات 
ب�سبب  ت��ع��ط��ل  احل�����اد،  ال��ت��غ��ذي��ة 
القيود يف مطار كابل.هذا وقالت 
الثالثاء،  لالأنباء  بجواك  وكالة 
اإن حركة طالبان الأفغانية عينت 
ومديراً  للمالية،  ج��دي��داً  وزي���راً 
للمخابرات، وقائماً باأعمال وزير 

الداخلية.
اأغ���ا  اإن ج����ول  ال���وك���ال���ة  وق���ال���ت 

�سيتوجه ببيان اإىل ال�سعب التون�سي

�سعيد يقّرر موا�سلة جتميد الربملان حتى اإ�سعار اآخر!

انفجار ي�ستهدف رتاًل للتحالف الدويل يف جنوب العراق

على  لل�سباب  بهجوم  قتلى 
ال�سومال يف  ع�سكرية  قاعدة 

•• بو�صا�صو- رويرتز:

ال�سومال،  قالت م�سادر حملية يف 
ال�سباب  ح��رك��ة  م���ن  م�سلحني  اإن 
و�سيطروا  املناطق  اإح��دى  اجتاحوا 
ع���ل���ى ق����اع����دة ع�����س��ك��ري��ة يف ولي����ة 
لفرة  ال�����ب�����الد،  و����س���ط  ج���ل���م���دج، 
ال�سومايل  ال��ق��ائ��د  ون��ق��ل  وج��ي��زة. 
البارز م�سعود وار�سام، تاأكيد مقتل 
�سخ�ساً، على الأق��ل، يف هجوم   18
�سنه م�سلحون على قاعدة للجي�ص 

مبنطقة عمارة بالولية.
حركة  م��ق��ات��ل��ي  اإن  ����س���ه���ود  وق������ال 
قاعدة  اقتحموا  املت�سددة  ال�سباب 
ال�سومال  و�����س����ط  يف  ع�������س���ك���ري���ة 
على  ال�سيطرة  وا�ستعادوا  الثالثاء 
ب��ل��دة ق��ري��ب��ة ك��ان��ت ق���وات حكومية 
هذا  عليها  ال�سيطرة  ان��ت��زع��ت  ق��د 

ال�سهر.
وق����ال ���س��ك��ان يف م��دي��ن��ة ع���م���ارة يف 
اإق��ل��ي��م ج��ل��م��دج اإن ال��ه��ج��وم ب���داأ يف 
ال�سباح بتفجري انتحاري ا�ستهدف 
القوات اخلا�سة احلكومية  وحدات 
والدراوي�ص.  دن��ب  با�سم  امل��ع��روف��ة 
ال�سومايل  اجل��ي�����ص  ق����وات  وردت 
جوية  ب�سربات  ال��دراوي�����ص  وق���وات 
حركة  ق��������وات  ع����ل����ى  وان����ت���������س����رت 
عدد  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  ال�سباب، 

من امل�سلحني.

تغيري كبري مقارنة مبا كانت عليه قبل 20 عاًما
طالبان وال�سبكات الجتماعية والتكنولوجيا احلديثة!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ولكن  ودبلوما�سيتها،  دعايتها  يف  الجتماعية  ال�سبكات  طالبان  ت�ستخدم 
ا لتعقب اأعدائها... تغيري كبري مقارنة مبا كانت عليه قبل 20 عاًما. اأي�سً

ا.  ميكن لطالبان امتالك �ساعات اأبل اأي�سً
كانت على  لو  توير مفاجئة، حتى  على موقع  املن�سورة  ال�سورة  تبدو  قد 
ولي�ست يف مع�سم  الإ�سالمية  امل�ستوى يف احلركة  رفيعة  �سخ�سية  مع�سم 
جندي ب�سيط. ورغم كل �سيء، فاإن هذه ال�سورة تو�سح التطور الذي حدث 
و�سل  عندما  الت�سعينات،  نهاية  اجلديدة.يف  التقنيات  جتاه  طالبان  داخل 
التلفزيون  اأجهزة  ي�سّغلون  كانوا   ،1998 عام  كابول  اإىل  طالبان  مقاتلو 
ال��ب��اح��ث يف معهد  ب���اك���زاد،  ك���رمي  ي��ذك��ر لالك�سربي�ص  ك��م��ا  رم����زي،  ب�سكل 
هناك  وكانت  اأفغان�ستان.  املتخ�س�ص يف  وال�سراتيجية،  الدولية  البحوث 
ا، وهذا ما  احتفاليات ل�سنق الأ�سرطة. مل تكن الكامريات �سائعة جًدا اأي�سً
اأحد موؤ�س�سي حركة طالبان، معجزة.               املال عمر  العثور على �سورة  يجعل 

)التفا�سيل �ص11

•• الفجر - تون�س

ال��ت��ون�����س��ي قي�ص  ال��رئ��ي�����ص  اأ����س���در 
يق�سي  رئ���ا����س���ي���ا  اأم���������را  ����س���ع���ّي���د، 
ال�ستثنائية  التدابري  يف  بالتمديد 
الرئا�سي  الأم���ر  مبقت�سى  املتخذة 
املتعلق   2021 ل�����س��ن��ة   80 ع����دد 
نواب  جمل�ص  اخت�سا�سات  بتعليق 
الربملانية  احل�سانة  وبرفع  ال�سعب 
ع��ن ك��ل اأع�����س��ائ��ه، وذل���ك اإىل غاية 

اإ�سعار اآخر.
املا�سي  25 يوليو  وعلى عك�ص يوم 
امل���دة ب�سهر ف��ان الأمر  ال���ذي ح��دد 
�سقفا  ي��ح��دد  مل  اجل��دي��د  الرئا�سي 

زمنيا.
ه����ذا، و���س��ي��ت��وّج��ه ���س��ع��ي��د، يف الأي����ام 
القادمة، ببيان اإىل ال�سعب التون�سي.

التون�سي كان قد  الرئي�ص  اأن  يذكر 
اأعلن يوم 25 يوليو املا�سي، خالل 
ع�سكرية  قيادات  ط��ارئ مع  اجتماع 
ق��رط��اج، ع��ن جملة  واأم��ن��ي��ة بق�سر 
م���ن الإج��������راءات ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، يف 

•• بغداد - الكويت - وكاالت:

ق�����ال م�������س���در اأم�����ن�����ي، ال���ث���الث���اء، 
رت���ل دعم  ا���س��ت��ه��دف  ان���ف���ج���اراً  اإن 
حمافظة  ق��رب  ال���دويل  للتحالف 

ذي قار يف جنوب العراق.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة  ���س��ف��ق ن���ي���وز عن 
انفجرت،  نا�سفة  عبوة  اأن  امل�سدر 
لوج�ستي  دع����م  رت����ل  م�����س��ت��ه��دف��ة 
م��روره يف  اثناء  ال��دويل  للتحالف 
اإ�سابات  دون  ق����ار،  ذي  حم��اف��ظ��ة 

تذكر.
���س��ي��ا���س��ي��اً، ت���راأّ����ص رئ��ي�����ص ال����وزراء 
الكويتي ال�سيخ �سباح خالد احلمد 
الوزراء  جمل�ص  ورئي�ص  ال�سباح، 
الكاظمي،  م�����س��ط��ف��ى  ال���ع���راق���ي 
اأم�ص الأحد، املباحثات املو�سعة بني 

الوفدين العراقي والكويتي.
امللفات  الج��ت��م��اع جم��م��ل  وب��ح��ث 
يف  البلدين،  ب��ني  التعاون  لتعزيز 
وال�سحة،  الق���ت�������س���اد،  ق��ط��اع��ات 
والطاقة،  وال�ستثمار،  والتجارة، 

والنقل، وغريها.

حما�س توقف اإطالق البالونات 
م�سر مع  بالتفاق  احل��ارق��ة 

•• القاهرة-وكاالت:

اأفادت م�سادر الثالثاء، اأن حركة 
حما�ص �ستوقف اإطالق البالونات 
احل������ارق������ة ب���ع���د حم������ادث������ات مع 

املخابرات امل�سرية.
الطريان  ���س��ّن  بعدما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
احلربي الإ�سرائيلي منت�سف ليل 
جوية  غ��ارات  الثالثاء   - الثنني 
ع��ل��ى م���واق���ع ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��رك��ة يف 
قطاع غزة، وذلك رّداً على بالونات 
حارقة، اأطلقت من القطاع باجتاه 
ت�سّبب  ح��ي��ث  اإ����س���رائ���ي���ل،  ج��ن��وب 

بع�سها باندلع حرائق.
الإ�سرائيلي  الطريان  نفذ  كذلك 
ع���دة غ�����ارات ج��وي��ة ع��ل��ى مواقع 
مدينة  يف  فل�سطينية  لف�سائل 
غ�������زة وخ���������ان ي����ون���������ص )ج����ن����وب 
)�سمال(  ج��ب��ال��ي��ا  ويف  ال��ق��ط��اع(، 
قطاع  )���س��م��ال  ع�سقالن  وم��وق��ع 
غزة(، مما اأ�سفر عن وقوع اأ�سرار 
مادية من دون الإب��الغ عن وقوع 

اإ�سابات.

80 من  اإط��ار ما ي�سمح به الف�سل 
رئي�ص  اع��ف��اء  يف  تتمثل  ال��د���س��ت��ور، 
وجتميد  امل�سي�سي،  ه�سام  احلكومة 
نواب  جمل�ص  واخ��ت�����س��ا���س��ات  ع��م��ل 
ي����وم����ا، ورف����ع   30 مل�������ّدة  ال�������س���ع���ب 
اأع�ساء  احل�سانة الربملانية عن كّل 

الربملان.
وي�سار اإىل اأن اأحزابا وقوى �سيا�سية 

واأّكد الكاظمي، ا�ستعداد احلكومة 
ال��ع��راق��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون وال��ع��م��ل مع 
ال��ك��وي��ت��ي��ة مب���ا يج�سد  احل��ك��وم��ة 
التاريخية  الأخ����وي����ة  ال���ع���الق���ات 
الحرام  من  ب��روح  البلدين،  بني 
امل���ت���ب���ادل، وال���رغ���ب���ة ال�����س��ادق��ة يف 
املجالت  يف  امل�������س���رك؛  ال���ت���ع���اون 
يحّقق  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا؛  ك���اف���ة 

تطلعات ال�سعبني ال�سقيقني.
واأ����س���اد مب��وق��ف دول���ة ال��ك��وي��ت، يف 

اأقدم عليها  التي  مناوئة للخطوات 
يوليو   25 ي����وم  ���س��ع��ي��د  ال��رئ��ي�����ص 
املا�سي، ومن اأبرزها حركة النه�سة، 
دعت اإىل العدول عن هذه القرارات 
ال��ت��ي و���س��ف��ت��ه��ا ب��ال�����س��ادم��ة وغري 
الحتكام  اىل  والرجوع  الد�ستورية 

اىل موؤ�س�سات الدولة والقانون.
)التفا�سيل �ص13(

احلكومة  ج���ان���ب  اإىل  ال����وق����وف 
حتقيق  يف  وم�ساندتها  العراقية، 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة،  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
تت�سمن تنفيذ الأهداف املن�سو�ص 
عليها يف الورقة البي�ساء، وحتقيق 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  الإ������س�����الح 
واخل�������ا��������ص، وت����ط����وي����ر ال���ق���ط���اع 
الربطني  ع���ن  ف�����س��اًل  امل�������س���ريف، 
الدول  مع  والتجاري  القت�سادي 

املجاورة للعراق.

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

مواقــيت ال�صالة
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الأر�صيف الوطني يرثي املخيمات ال�صيفية 
بفعاليات تعزز التن�صئة الوطنية للأجيال

اأخبار الإمارات

النهيار املايل يُ�رسع 
بلبنان اإىل الفو�صى

عربي ودويل

اجلزيرة يعلن تعاقده مع مهاجم 
�صبورتينج لي�صبونه ملدة عامني

الفجر الريا�صي

يف ا�ستطالع عاملي لإك�سبو 2020 دبي 
العامل بحاجة اإىل الحتاد والتعاون 

اأكرث ملواجهة التحديات الكربى
•• دبي-وام:

دبي اأن اأغلبية كبرية ترى اأن العامل يحتاج  اأظهر ا�ستطالع راأي اأجراه اإك�سبو 2020 
اإىل الحتاد والتعاون ب�سورة اأكرب، فيما اأكد معظم امل�ساركني يف الدرا�سة على �سرورة 
للتحديات  الت�سدي  يف  النجاح  للب�سرية  يت�سنى  لكي  واخل��ربات  البتكارات  م�ساركة 
الأكر اإحلاحا. وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
الدويل، املدير العام ملكتب اإك�سبو 2020 دبي : يف الوقت الذي نحاول فيه اأن نتعلم 
كيف نتعاي�ص مع عامل متغري وُنعيد البناء بعد جائحة كوفيد19-، فاإن هناك اأ�سياء 
ل تتغري، بينها رغبتنا يف التوا�سل بع�سنا مع البع�ص، بني املجتمعات وعرب احلدود، 
من اأجل التقدم عن طريق تبادل املعرفة والأفكار والروؤى .. نتطلع ب�سغف اإىل اأن نرى 
يواجهها  التعامل مع حتديات  منا جميعا  تتطلب  ال��دويل، حقبة  التعاون  حقبة من 

العامل بالفعل يف ظل ال�سعي لتحقيق رخاء م�ستدام لنا جميعا.   )التفا�سيل �ص7(

ترتيبات لعقد موؤمتر دويل ثالث حول ليبيا قريبًا
•• طرابل�س- وكاالت:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدويل 
ل��ع��ق��د موؤمتر  ال��رت��ي��ب  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 

دويل حول ليبيا قريباً.
ب��ي��ان عقب اجتماع  ذل��ك يف  وج���اء 
املنقو�ص  جن��الء  اخلارجية  وزي���رة 
العام  املبعوث اخلا�ص لالأمني  مع 
اإىل ليبيا، رئي�ص بعثة الأمم املتحدة 
وفق  كوبي�ص،  ي��ان  ليبيا  يف  للدعم 

موقع بوابة الو�سط الليبي.
اإن  ب�����ي�����ان:  يف  ال������������وزارة  وق�����ال�����ت 
ليبيا  يف  الأو���س��اع  بحثا  اجلانبني 
وامللمو�سة  الإيجابية  وال��ت��ط��ورات 

التي ت�سهدها.
�سهد  ال���ل���ق���اء  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

ت��رت��ي��ب��ات لعقد  ال��ت��ب��اح��ث ح����ول 
ل��ي��ب��ي��ا خالل  ح���ول  م���وؤمت���ر دويل 

املدة القريبة املقبلة.
املوؤمتر املرتقب  اأن  الوزارة  وذكرت 
ليبيا،  وت��راأ���س��ه  �ستنظمه  ال���ذي 
والدول  امل��ت��ح��دة،  الأمم  مب�ساركة 
الفاعلة يف امللف الليبي، �سيخ�س�ص 
ليبيا،  ا���س��ت��ق��رار  م���ب���ادرة  لتفعيل 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
 ،2 ال���وط���ن���ي���ة يف م����وؤمت����ر ب���رل���ني 
وت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��وده��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
وعملية،  حم������ددة  اآل����ي����ات  و����س���ع 
 ،1 ب��رل��ني  ب��ن��ود م��وؤمت��ري  لتنفيذ 
و2، وق��راري جمل�ص الأم��ن رقمي 
اللقاء  و2571.وتطرق   2570
لالنتخابات  ال����س���ت���ع���دادات  اإىل 
املقبلة، وا�ستعداد املجل�ص الرئا�سي 

وحكومة الوحدة الوطنية لت�سخري 
الوطنية  للمفو�سية  الإم���ك���ان���ات 
هذا  لإجن����اح  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  العليا 

ال�ستحقاق يف موعده املقرر.
اجلزائر  حتت�سن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
لدول جوار ليبيا،  اجتماًعا وزارّي��اً 
)اآب(  اأغ�سط�ص  و31   30 ي��وم��ي 
اجلاري، مل�ساعدة ليبيا على جتاوز 

تعررُّ م�سار الت�سوية ال�سيا�سية.
م�ستوى  على  الجتماع  و�سينعقد 
وم�سر،  اجل��زائ��ر،  خارجية  وزراء 
وت����ون���������ص، وال�����������س�����ودان، وت�������س���اد، 
واملعنية  احل�����دودي�����ة  وال���ن���ي���ج���ر، 
م��ب��ا���س��رة ب��ا���س��ت��ق��رار ل��ي��ب��ي��ا، فيما 
يرجح م�ساركة ممثلني عن الأمني 
ال���ع���ام ل�����الأمم امل���ت���ح���دة والحت�����اد 

الأفريقي.

ال��ق��وات  �سحب  على  ات��ف��اق 
الإثيوبية حلفظ ال�سالم من اأبيي 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�سودانية  اخلارجية  وزارة  اتفقت 
للقرن  املتحدة  الأمم  مبعوث  م��ع 
الإف����ري����ق����ي ع���ل���ى ���س��ح��ب ال���ق���وات 
ال�سالم  الإثيوبية من قوات حفظ 
الأممية مبنطقة اأبيي املتنازع عليها 

بني ال�سودان وجنوب ال�سودان.
ال�سودانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
)����س���ون���ا( ال���ث���الث���اء ع���ق���دت مرمي 
امل��ه��دي وزي���رة اخلارجية  ال�����س��ادق 
افرا�سيا  اجتماعا  الإثنني  م�ساء 
العام  لالأمني  اخلا�ص  املبعوث  مع 
ل��ل��ق��رن الفريقي   امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
حيث مت التفاق على �سحب املكون 
الأثيوبي من القوة املوقتة الأمنية 
يف اأبيي خالل الثالثة اأ�سهر املقبلة 

بناًء على طلب ال�سودان.
ال�����وزي�����رة  اأن  ����س���ون���ا  واأ������س�����اف�����ت 
خروج  ت�سهيل  تعهدت  ال�سودانية 
اأبيي  من  الأثيوبية  للقوات  �سل�ص 
اأخ��رى من الدول  وا�ستقبال ق��وات 

امل�ساهمة.

توظيف التكنولوجيات احلديثة للدعاية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
ال�ساعات  325،118 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�ص يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   990 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 711،428 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�سابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،026

تعازيها  وخال�ص  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة   واأع��رب��ت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،675 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ص  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

حالة. جمموع حالت ال�سفاء 694،260 

اأجرت 325,118 فح�سا ك�سفت عن 990 اإ�سابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1,675 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 63,890 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 
•• اأبوظبي - وام:

من  جرعة   63،890 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،792،856 ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 179.90 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
اإىل  وياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعياً 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات توجه دعوة عامة لكتابة ر�سائل اإىل امل�ستقبل

 2021 و   2010 بني  الإمارات  من  املقدمة  اخلارجية  امل�ساعدات  قيمة  درهم  مليارات   206

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفال  جلنة  اأعلنت 
اإطار  يف  امل�ستقبل" وذل��ك  اإىل  "ر�سائل  عنوان  حتت  مبادراتها،  اأح��دث  عن 

احتفالت الدولة بعام اخلم�سني.
وتدعو املبادرة كل من يتخذون من دولة الإمارات وطناً لهم اإىل كتابة ر�سالة 
وت�سور  اأحالمهم  مالمح  خاللها  من  ير�سمون  امل�ستقبل،  يف  اأنف�سهم  اإىل 

رحلتهم يف م�ستقبل دولة الإمارات ..كما ميكن للم�ساركني اإر�سال خطاباتهم 
اإىل  فوتوغرافية،  �سور  اأو  فيديو  م�سورًة  اأو  مكتوبة  خمتلفة،  ب�سياغات 

املوقع الإلكروين اخلا�ص بعام اخلم�سني.
وحتتفي املراحل املختلفة من فعاليات عام اخلم�سني باخلم�سني عاماً الأوىل 
نحو  ال���دروب  ومت��د  مقبلة  عاماً  خم�سني  طموحات  فيها  وت�سيغ  للوطن، 

حتقيق هذه الأحالم.
ور�سم  م�ستقبلهم  ت�سور  للجميع  يت�سنى  الر�سائل،  هذه  كتابة  خالل  ومن 

عاماً  اخلم�سني  م��دار  على  طموحهم  حتقيق  يف  والزده���ار  النجاح  مالمح 
القادمة وما بعدها ..و�ستكون الدعوة موجهة اإىل اجلمهور لتقدمي ر�سائلهم 
عرب املوقع www.UAEYearOf.ae، حيث �سيجري ن�سرها يف ق�سم 

خا�ص لعر�سها.
كما �ستكون الر�سائل مبثابة كب�سولت زمنية توثق م�سرية احلاملني واإىل اأي 
لهم  تتيح  نوعها،  من  فريدة  جتربة  يف  اأحالمهم  حتقيق  ا�ستطاعوا  م��دى 
الر�سائل،  بتحميل  القيام  ..وعند  والتاأمل يف خططهم وم�ستقبلهم  التفكر 

النموذج  يف  ر�سائلهم  على  حت��ت��وي  اإل��ك��رون��ي��ة  ر�سالة  امل�����س��ارك��ون  �سيتلقى 
الإطار  وف��ق  ه��ذه  باأحالمهم  تذكريهم  خيار  مع  اخلم�سني،  لعام  الر�سمي 
 20 اأو   10 اأو   5 اأن يتم يف غ�سون  ال��ذي يحددونه، وال��ذي ميكن  الزمني 

اأو 50 عاماً.
وتعد "ر�سائل اإىل امل�ستقبل" اأحدث مبادرات جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي 
اإدارة العديد من  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، وهي اللجنة املنوط بها 

املبادرات والأن�سطة والحتفالت على مدار العام.

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها دولة الإمارات خالل الفرة 
درهم  مليون  و34  مليارات   206 نحو   2021 وحتى   2010 م��ن 
اأمريكي، لتوا�سل التزامها بدفع جهود  56.14 مليار دولر  مبا يعادل 
والإن�ساين  التنموي  الدعم  توفري  اإىل جانب  العاملي،  والزده��ار  ال�سالم 
50 من البلدان الأقل  واخل��ريي يف ع��دٍد من ال��دول النامية، من بينها 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  �سادر عن  تقرير  ذل��ك يف  ج��اء  من��واً. 
ارتفاع  الأع���وام على  الإم����ارات حافظت على م��دار تلك  اأن دول��ة  اأو���س��ح 
ن�سبة م�ساعداتها الإمنائية قيا�ساً اإىل دخلها القومي الإجمايل، حمققة 
الأوىل  املرتبة  يف  ح��ّل��ت  اإذ  امل��ان��ح��ة،  اجل��ه��ات  اأع��ل��ى  ب��ني  متقدمة  مرتبة 
لأعلى املانحني الدوليني للم�ساعدات الإمنائية مقارنة بالدخل القومي 
الثانية والرابعة لبع�ص  املرتبتني  الإجمايل لأرب��ع م��رات، كما ج��اءت يف 

ال�سنوات خالل الفرة نف�سها.
واأ�سار التقرير اإىل اأّن امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية تندرج �سمن ثالث 
فئات رئي�سية "تنموية واإن�سانية وخريية"، حيث ت�سري امل�ساعدات التنموية 
اإىل "الربامج التي تهدف اإىل حت�سني م�ستوى الرفاهية القت�سادية اأو 
الجتماعية"، بينما ت�سري امل�ساعدات الإن�سانية اإىل "الأن�سطة التي ت�سهم 
يف اإنقاذ الأرواح، مبا فيها ال�ستجابة حلالت الطوارئ وعمليات الإغاثة"، 

وت�سمل امل�ساعدات اخلريية "امل�ساريع ذات الطابع الديني اأو الثقايف".
اإج���م���ايل املعونات  % م��ن   87.7 ن��ح��و  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��اع��دات  و���س��ّك��ل��ت 
اخلارجية املقدمة، بينما ح�سلت فئتا امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية على 
9.9 % و 2.4 % .. وقدمت نحو 59.1 % من امل�ساعدات اخلارجية 
على �سكل منح، بينما �سّكلت القرو�ص املي�ّسرة للدول النامية دفعة قوية 
اإجمايل  م��ن   %  40.9 بلغت  وبن�سبة  الداخلية  متويالتهم  حلافظة 

مدفوعات املعونات التنموية.

قطاعات  
اأن امل�����س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة �سملت جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من  واأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر 
املعونات  برامج  وتّنوع  �سمولية  يعك�ص  ما  والفرعية،  الرئي�سية  القطاعات 
ال�سريكة، حيث  ال��دول  وا�ستجابتها لحتياجات  الإم��ارات  دول��ة  املقدمة من 
قطاعاً  و131  رئي�سياً  قطاعاً   25 للدعم  املتلقية  القطاعات  قائمة  �سملت 
الفقر  م��ن  ال�سريكة يف احل��د  ال���دول  ف��ر���ص  ل��دع��م  ج���اءت جميعها  ف��رع��ي��اً 

وحت�سني الظروف القت�سادية.

توزيع جغرايف  
وبالن�سبة للتوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف الفرة بني 
ما يقرب من ن�سف  تلقت  اأفريقيا  اأّن  التقرير  اأو�سح   ،2021  -  2010
وح�سلت   ،%  40 ح��وايل  على  الآ�سيوية  ال���دول  ح�سلت  بينما  الإج��م��ايل، 
%، ونالت الربامج متعددة   5 واأوقيانو�سيا على نحو  اأوروب��ا والأمريكيتان 

الدول واملنظمات متعددة الأطراف نحو 5 % من متويالت الدعم.

 التنمية امل�ستدامة العاملية  
اأن الدعم الإماراتي لتحقيق اأهداف خطة التنمية امل�ستدامة  وذكر التقرير 
التي و�سعتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف العام 2015 واملمتدة على 
مدى 15 عاماً بلغ 110 مليارات و467 مليون درهم اأي ما يعادل 30.1 

مليار دولر اأمريكي خالل الفرة ما بني عامي 2016 و 2020.
على  التي ح�سلت  اأه���داف اخلطة  اأه���داف من  اأعلى خم�سة  التقرير  وح��دد 
النمو  "حتقيق  ب�  املتعلق  الثامن  الهدف   : كالتايل  فكانت  الإماراتي،  الدعم 
القت�سادي وتوفري فر�ص العمل الالئق"، والهدف ال�ساد�ص ع�سر املتعلق ب� 
"ت�سجيع اإقامة جمتمعات م�ساملة ل ُيّهم�ص فيها اأحد من اأجل حتقيق التنمية 
امل�ستدامة"، والهدف ال�سابع ع�سر املعني ب� "اإقامة ال�سراكات من اأجل حتقيق 
الهدف  الفقر" واأخ��رياً  على  "الق�ساء  ب�  املتعلق  الأول  والهدف  الأهداف"، 

الثالث "ال�سحة اجليدة والرفاه"، والتي �سّكلت يف جمموعها ما يقرب 75 
املقّدم. الدعم  اإجمايل  % من 

م�ساريع الطاقة النظيفة يف دول املحيط الهادي ومنطقة الكاريبي 
قطاع  دعمت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  التقرير  يقّدمها  التي  البيانات  واأو�سحت 
بلغت  خارجية  مب�ساعدات   2020 و   2010 عامي  بني  املتجددة  الطاقة 
537.7 مليون دولر اأمريكي ..واأ�سار التقرير اإىل اإطالق �سندوقي متويل 
مليون   50 بقيمة  ال��ه��ادي  املحيط  على  املطلة  وال���دول  الكاريبي  ملنطقتي 
�سراكة  ال�سندوقني من خالل  اإن�ساء  �سندوق، حيث مت  لكل  اأمريكي  دولر 
و�سركة  للتنمية  اأبوظبي  و�سندوق  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  بني 

اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل م�سدر.

متكني وحماية الن�ساء والفتيات 
كما اأكد التقرير اأن دولة الإمارات حر�ست على ت�سمني واإدماج الن�ساء من 
�سيا�سة  الدولة  اأطلقت   2018 العام  ففي  الأول��وي��ة،  ذات  القطاعات  خالل 
بحلول العام 2021 �سيتم توجيه  اأنه  على  تن�ص  للمراأة" والتي   100%"
بني  امل�����س��اواة  ق�سايا  ي��دم��ج  اأو  ي�ستهدف  اإم���ا  ب�سكل  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��اع��دات 

اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات �سمن اأن�سطتها.
وبح�سب التقرير، و�سلت قيمة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املقدمة بهدف 
متكني وحماية الن�ساء والفتيات خالل 2016 - 2019 اإىل 1.68 مليار 

دولر اأمريكي بن�سبة 6.2 % من اإجمايل امل�ساعدات اخلارجية.

مواجهة كوفيد- 19
دولة  جهود  على  ال�سوء  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  تقرير  و�سلط   
الآن  امل�ستجد، حيث قدمت حتى  الإم��ارات يف مواجهة فريو�ص كوفيد19- 
واأدوات  التنف�ص  واأجهزة  الطبية  الإم���دادات  من  2250 طناً  على  يزيد  ما 

يف  دول��ة   136 لنحو  ال�سخ�سية  واحلماية  الوقاية  وم�ستلزمات  الفح�ص 
العاملية  املدينة  العاملة يف  الدولية  املنظمات  اأر�سلت  العامل، كما  اأنحاء  �ستى 
ملكافحة  امل�ساعدات  �سحنة من   955 اأك��ر من  دبي  الإن�سانية يف  للخدمات 
اإىل  اأخ��رى  طبية  وم��واد  ال�سخ�سية  الوقاية  م�ستلزمات  �سملت  الفريو�ص، 
117 دولة. كما وفرت دولة الإمارات دعماً ملنظمة ال�سحة العاملية وبرنامج 
الأغذية العاملي من خالل تقدميها نحو 500 األف جمموعة فح�ص للك�سف 
عن الإ�سابة بفريو�ص كوفيد19- با�ستخدام تقنية تفاعل البوليمرز املت�سل�سل 
PCR بقيمة 36 مليوناً و700 األف درهم اإماراتي نحو 10 ماليني دولر 
اأمريكي، اإىل جانب نقل م�ست�سفينينْ ميدانينينْ من الرنويج وبلجيكا اإىل غانا 
واإثيوبيا بتكلفة اأربعة ماليني دولر اأمريكي ل�سالح برنامج الأغذية العاملي، 
بالإ�سافة اإىل دعمها تاأ�سي�ص م�ست�سفيات ميدانية حتمل اإ�سم �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، لدعم جهود عدد من الدول يف مكافحة انت�سار الفريو�ص .. وحتى 
تاريخه يكون قد اكتمل اإن�ساء امل�ست�سفيات امليدانية يف كل من الأردن وغينيا 

كوناكري وال�سودان وموريتانيا ولبنان و�سرياليون.

دعم التعليم 
العاملية  ال�سراكة  اإىل  الإم��ارات  دولة  الذي قدمته  الدعم  اإىل  التقرير  ون��ّوه 
GPE وهي �سندوق متعدد الأط��راف يركز على ح�سول  اأجل التعليم  من 
اجليد"، حيث  "التعليم  على  فقراً  الأك��ر  العامل  بلدان  الأط��ف��ال يف  جميع 
 367 2018 مببلغ  العام  يف  داك��ار  يف  املانحني  موؤمتر  ال��دول��ة يف  تعهدت 
اأمريكي مت دفعها على  100 مليون دولر  يعادل  اإم��ارات��ي ما  دره��م  مليون 
 90 التعليم يف  اأنظمة  2020 دعمت  اإىل   2018 �سنوات من  مدى ثالث 
 100 يعادل  دره��م /م��ا  367 مليون  بتقدمي مبلغ  تعهدت  .. كذلك  دول��ة 
اأخرى لدعم اخلطة ال�سراتيجية اخلا�سة بالتعليم  اأمريكي  مليون دولر 

خالل الفرة 2021 - 2025 .

م�ساركة متميزة لك�سافة الإمارات يف املنتدى الك�سفي العاملي ال�14
•• دبي- وام:

اختتم وفد دولة الإمارات العربية املتحدة ُم�ساركته يف املنتدى الك�سفي العاملي 
اأغ�سط�ص   22 اإىل   18 امل��دة من  افرا�سياً خالل  اأقيم  ال��ذي  الرابع ع�سر 
والذي مت بث فعالياته من اإمارة دبي، مب�ساركة اأكر من 700 من ال�سباب 

من اجلن�سني ميثلون 163 جمعية ك�سفية وطنية حول العامل.
/ذكورا  �سباب  خم�ص  م��ن  م��ك��ون  ب��وف��د  الم����ارات  ك�سافة  جمعية  و���س��ارك��ت 
اجلمعية  م�ساركات  يف  م��رة  لأول  فتيات   3 ال��وف��د  ت�سمن  حيث  واإن���اث���ا/، 
العاملية، وتركزت مو�سوعات املنتدى على البتكار والقيادة وتعليم املواطنة 
العاملية، ومتكني ال�سباب من التوا�سل والتعلم وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات 

التي �ست�سكل الجتاه امل�ستقبلي للحركة الك�سفية يف العامل.
فيها  الركيز  مت  عامليون  �سركاء  فيها  �سارك  عمل  ور���ص  املنتدى  وت�سمن 
البيئي  والعمل  وال�سمول،  والتنوع  وال�سحة  ال�سالم،  اأجل  على احل��وار من 
وامل�ساواة بني اجلن�سني، وم�ساهمة الك�سافة التي يقودها ال�سباب يف اأهداف 
التنمية امل�ستدامة ..كما متت ا�ست�سافة مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة 

والذي  املنتدى  فعاليات  �سمن  ويكراماناياكي،  جاياثما  بال�سباب  املعني 
اإىل  اإ�سافة  التغيري يف جمتمعاتهم،  ليكونوا �سانعي  ال�سباب  قوة  اأكد على 
جمموعة من جل�سات التوا�سل والحتفالت الثقافية واملعار�ص الفرا�سية 

وحتديات الألعاب على من�سة الأحداث الرقمية.
يعك�سون  مر�سًحا   18 من  �سباب  م�ست�سارين  �ستة  انتخاب  املنتدى  وخ��الل 
الك�سفية  اللجنة  يف  ال�سباب  م�ست�سارو  و�سيلعب  الك�سفية،  احل��رك��ة  تنوع 
العاملية دوًرا رئي�سًيا يف اتخاذ قرارات اللجنة، حيث �ستبداأ فرة عملهم بعد 
الثالثية  الفرة  خ��الل  للعمل  والأرب��ع��ني  الثاين  العاملي  الك�سفي  امل��وؤمت��ر 

القادمة 2024-2021.
وكان املنتدى قد مت دعمه من قبل فريق مكون من 400 متطوع وموظف 
عملوا  الذين  العاملية  الك�سفية  باملنظمة  الع�سوية  ذات  ال��دول  جميع  من 
لأ�سهر لهذ احلدث املهم الذي نظم افرا�سياً ب�سبب تاأثري تداعيات جائحة 

كورونا عاملياً.
يذكر اأن جمعية ك�سافة المارات عملت على مدار الأ�سهر الثالثة املا�سية 
ال�سباب  الدولة من  واع��داد وفد  على و�سع وتنفيذ خطة متكاملة لنتقاء 

ق��ادري��ن على  ال��ذي يجعلهم  بال�سكل  اع��داده��م و�سقلهم  وذل��ك من خ��الل 
مقارعة ال�سباب من جميع اأنحاء العامل والتعبري عن جوهر ال�ساب واملواطن 
الماراتي، حيث ت�سمن برنامج العداد تنفيذ منوذج حماكاة كامل ملنتدى 
وور�ص  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  �سل�سلة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي  الك�سفي  ال�سباب 
اجلمعية  قامت  كما  املنتدى،  يف  امل�ساركة  الوفود  من  كبري  عدد  مع  العمل 
باإعداد معر�ص افرا�سي ت�سمن اأهم جهود اجلمعية يف ال�سنوات الخرية 
املتحدة  العربية  بال�سافة لفيديو يتحدث عن رحلة تطور دولة الم��ارات 

من املا�سي للم�ستقبل.
ويذكر اأي�سا اأن دولة المارات العربية املتحدة ت�ست�سيف فريق ادارة املنتدى 
الك�سفي العاملي والذي تبث فعالياته من امارة دبي نظرا ملكانتها التي حتظى 
وتكنولوجية  لوج�ستية  امكانات  من  متتلكه  وما  العاملي  امل�ستوى  على  بها 
جعلتها حتظى بثقة املنظمة العاملية للحركة الك�سفية لبث فعاليات املنتدى 
واملوؤمتر الك�سفي العاملي من امارة دبي، بال�سافة ل�سهولة ال�سفر والتنقل 
ال�سحية يف  ب��الإج��راءات  يتعلق  ال�سحي خا�سة فيما  اليها وج��ودة نظامها 

. COVID19 مواجهة جائحة

تراخي�س تنفذ اأكرث من 5300 حملة 
تفتي�س خالل الن�سف الأول من 2021

•• دبي- وام:

ملوؤ�س�سة  التنظيمية  ال���ذراع  تراخي�ص   ���� والتطوير  التخطيط  دائ���رة  ن��ف��ذت 
تفتي�ص  حملة   5300 اأك��ر من  دب��ي  املوانئ واجل��م��ارك واملنطقة احل��رة يف 
ال��ت��اب��ع��ة لها  ال��ت��ط��وي��ر اخل��ا���س��ة  امل��ج��م��ع��ات ال�سكنية مب��ن��اط��ق  ن��ط��اق  داخ����ل 
 550 واأ���س��ف��رت ع��ن ر���س��د وحت��ري��ر   2021 خ��الل الن�سف الأول م��ن ع��ام 

خم��ال��ف��ة. واأو����س���ح امل��ه��ن��د���ص ع��ب��د اهلل 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ال��ه��ول 
تراخي�ص  وال���ت���ط���وي���ر-  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
بالدائرة  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  اإدارة  اأن 
التفتي�سية  احلمالت  من  ع��دداً  د�سنت 
وفقاً  عليها  ت�����س��رف  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
مل��ع��اي��ري م��ع��ت��م��دة ي��ت��م ات��ب��اع��ه��ا خالل 
اإىل  بالهول  ولفت  التفتي�ص.  عمليات 
اأن حمالت التفتي�ص تهدف اإىل تعزيز 
ال�سكنية ل�سمان  املن�ساآت  الرقابة على 
وللتحقق  فيها  للقاطنني  اآم��ن��ة  بيئة 
من عدم وجود اأي ن�ساط غري قانوين 

فرق  اإىل جهود  ..م�سرياً  الدائرة  عليها  ت�سرف  التي  املجتمعات  نطاق  �سمن 
التفتي�ص للتاأكد من امتثال الأفراد لالإجراءات والتعليمات و�سبط املخالفات 
وحترير الغرامات �سد حالت عدم المتثال بجانب مبا�سرة توعية اجلمهور 
اللتزام  �سوابط  ب�ساأن  "تراخي�ص"  تقرها  التي  الح��رازي��ة  ب��الإج��راءات 
من  اأك��ر  تنفيذ  مت  ب��اأن��ه  لراخي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  و���س��رح  املجتمعي. 
 550 ر�سد  2021 ومت  من  الأول  الن�سف  خ��الل  تفتي�ص  حملة   5300
خمالفة منها 541 خمالفة متعلقة بالتزاحم ال�سكاين و9 خمالفات مرتبطة 
ب�سكن عزاب يف فلل �سكنية خا�سة بالعائالت. و�سدد بالهول على اأهمية تقيد 
�سكان املجتمعات ال�سكنية بالقوانني وال�سراطات ال�سادرة والمتثال للوائح 
التنظيمية لتجنب املخالفات والغرامات موؤكداً اأن عمليات التفتي�ص م�ستمرة 
وذلك ل�سمان التزام مالكي وقاطني وم�ستخدمي املرافق واملجمعات ال�سكنية 
باللوائح والقوانني املتبعة داخل جممعات التطوير اخلا�سة التي ت�سرف عليها 

تراخي�ص.



األربعاء   25  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13323  
Wednesday    25   August   2021   -  Issue No   13323

03

اأخبـار الإمـارات
بلدية اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�ساأن التخل�س من املخلفات بالطرق ال�سليمة

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعوية 
وربدان  �سخبوط  زايد ومدينة  بن  �سكان كل من مدينة حممد  ا�ستهدفت 
اإلقاء  وال�سحية من خالل  ال�سليمة  بالطرق  النفايات  التخل�ص من  ب�ساأن 
املظهر  على  احلفاظ  بهدف  وذل��ك  لها،  املخ�س�سة  احل��اوي��ات  يف  املخلفات 

احل�ساري العام، والبيئة ال�سحية النظيفة، وحماية �سالمة املجتمع.
احلاويات  خ��ارج  املخلفات  رم��ي  بعدم  ال�سكان  توعية  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 
رمي  على  املرتبة  والغرامات  املخالفات  ب�ساأن  واإر�سادهم  لها،  املخ�س�سة 
املخلفات والنفايات ب�سكل ع�سوائي. كما ت�سعى احلملة لإ�سراك املجتمع يف 
دعم جهود بلدية مدينة اأبوظبي للحفاظ على نظافة املدن وحماية املظهر 

العام، واإيجاد حلول لتقليل ن�سبة الآثار ال�سلبية الناجتة عن هذه الظاهرة، 
غري  الأم��اك��ن  يف  املخلفات  رم��ي  مبخاطر  والتوعية  باأ�سرارها  والتعريف 
املخ�س�سة لها مما ينجم عنه تلوث البيئة وانت�سار الأمرا�ص مبا يوؤثر على 
�سحة و�سالمة املجتمع. ومن �سمن اأهداف احلملة احلد من ت�سويه املظهر 
احل�ساري العام ملدينة اأبوظبي وتاأثريه على البيئة وتر�سيخ دعائم جمتمع 

اآمن يف م�سكنه و�سحته و�سالمة اأفراده.
اإىل  املجتمع  اأبوظبي جميع مكونات  بلدية مدينة  الإط��ار دعت  �سمن هذا 
خالل  من  العامة  وال�سحة  احل�ساري  املظهر  حماية  يف  امل�ساهمة  اأهمية 
�سالمة  ي�سمن  مبا  ال�سحيحة  بالطرق  النفايات  من  بالتخل�ص  الل��ت��زام 
واملرافق  للمدن  واحل�����س��اري  اجل��م��ايل  باملظهر  والرت��ق��اء  املجتمع  اأف����راد 

العامة.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط ال�سعودية بطائرة مفخخة
•• اأبوظبي -وام:

ملحاولت  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانتها  عن  الإم��ارات  دولة  اأعربت 
ميلي�سيات احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�ستهداف املدنيني 
م�سيط يف  ومتعمدة يف خمي�ص  بطريقة ممنهجة  املدنية،  والأعيان 
مفخخة،  طيار  دون  بطائرة   ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

اعر�ستها قوات التحالف.
واأك��دت دول��ة الإم��ارات يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل اأن ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�ص 
القوانني  بجميع  وا�ستخفافها  ال���دويل  للمجتمع  ال�سافر  حتديها 

والأعراف الدولية.
وحّثت ال��وزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فورياً وحا�سما 

لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ساآت احليوية واملدنية 
واأمن اململكة، واإمدادات الطاقة وا�ستقرار القت�ساد العاملي، موؤكدة 
اأن ا�ستمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�سعيداً خطرياً، 
الأمن  ت��ق��وي�����ص  اإىل  امليلي�سيات  ه���ذه  ���س��ع��ي  ع��ل��ى  ج���دي���داً  ودل���ي���اًل 

وال�ستقرار يف املنطقة.
وجّددت الوزارة ت�سامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
تهديد  واح��د �سد كل  والوقوف معها يف �سف  الإرهابية،  الهجمات 
اإج���راءات  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  ودعمها  وا�ستقرارها،  اأمنها  يطال 

حلفظ اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
ال�سعودية كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

احلملة الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام م�ستمرة يف تقدمي منوذج اإن�ساين عاملي يف العطاء واإغاثة املحتاجني

حملة 100 مليون وجبة  تنجز توزيع املائة مليون وجبة الأوىل وتوا�سل عملياتها يف 30 دولة

•• دبي-وام: 

اأجنزت "حملة 100 مليون وجبة"، الأكرب من نوعها باملنطقة لإطعام الطعام 
يف 30 دولة �سمن العامل العربي واأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية، 
216 مليون وجبة ت�ستهدف توزيعها  اأ�سل  106 ماليني وجبة من  توزيع 
على املحتاجني من الأف��راد والأ�سر يف املجتمعات الأقل دخاًل يف الدول التي 
تغطيها عرب اأربع قارات، فيما توا�سل العمل على توزيع 110 ماليني وجبة 
الإقليمية  واملنظمات  اخلريية  املوؤ�س�سات  من  �سركائها  مع  بالتعاون  متبقية 

والدولية.
الأقل  والفئات  للمحتاجني  الغذائي  بالدعم  بالو�سول  اأهدافها  ولتحقيق 
مبا�سرًة  وعائالت  اأف��راد  للم�ستفيدين من  الغذائية  الطرود  واإي�سال  دخ��اًل، 
وانعدام  التغذية  و�سوء  للم�ساهمة يف تخفيف وطاأة اجلوع  يتواجدون،  حيث 
را�سد  بن  تعاونت مبادرات حممد  �سريحة ممكنة،  اأك��رب  الغذائي عن  الأم��ن 
العاملي  الأغذية  برنامج  يف  �سركائها  مع  للحملة  املنظمة  العاملية  مكتوم  اآل 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية وال�سبكة  وموؤ�س�سة حممد بن را�سد 
للتخزين  القابلة  الغذائية  الطرود  لتاأمني و�سول  الطعام  لبنوك  الإقليمية 
الدول  م��ن  ع��دد  يف  ال��دع��م  مل�ستحقي  ال��ف��وري��ة  الذكية  ال�سرائية  والق�سائم 

الثالثني التي ت�سملها احلملة.
وتغطي عمليات احلملة كاًل من ال�سودان وال�سومال واليمن وتون�ص والأردن 
وفل�سطني ولبنان وم�سر والعراق و�سرياليون واأنغول وغانا واأوغندا وكينيا 
وقريغيز�ستان  وطاجيك�ستان  وبنني  وبروندي  وتنزانيا  واأثيوبيا  وال�سنغال 
وكو�سوفو  ونيبال  والهند  وباك�ستان  وبنجالدي�ص  واأوزبك�ستان  وكازاخ�ستان 
ماليني   110 ت��وزي��ع  احلملة  موا�سلة  املقبلة  املرحلة  وت�سهد  وال��ربازي��ل. 
مليون   216 تعادل  وجبة،  مليون   216 جمموع  ل�ستكمال  جديدة،  وجبة 
اأن فاق حجم م�ساهمات  بعد  املا�سي  �سهر رم�سان  درهم جمعتها احلملة يف 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  من  الأعمال  وجمتمع  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  وتربعات 

�سعف هدف املائة مليون وجبة الذي و�سعته احلملة لدى انطالقها.

/ منظومة اإن�سانية متكاملة / 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  م��ب��ادرات حممد  اإدارة يف  النعيمي، مدير  ���س��ارة  وق��ال��ت 
 100 حملة  وظفتها  التي  الذكية  والتقنيات  النوعية  ال�سراكات   : العاملية 
مليون وجبة يف كافة مراحلها جت�سد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
"رعاه  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي  را�سد 
اهلل" لتطوير اأدوات العمل الإن�ساين وتو�سيع اإطاره لي�سّكل منظومة متكاملة 
مفتوحة ي�سارك فيها اجلميع مب�ساهمة الأفراد والقطاعات وتعاون املنظمات 
الأر�ص  وامليدانية على  اللوج�ستية  العمليات  وت�سافر اجلهود يف  واملوؤ�س�سات 

للو�سول بالدعم الإن�ساين للمحتاجني اأينما كانوا.
واأكدت النعيمي : حملة 100 مليون وجبة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأربع قارات ت�سكل  30 دولة يف  حممد بن را�سد اآل مكتوم لإطعام الطعام يف 
منوذجاً يحتذى لال�ستجابة الفورية لالحتياجات الإن�سانية امللّحة لل�سعفاء 
واملنكوبني واجلوعى، وتعك�ص الإرث العريق لدولة الإمارات قيادًة وجمتمعاً 
يف العمل الإن�ساين الذي ل يقف عند حدود ويحيل التحديات والأزمات اإىل 
فر�ص متد ج�سور العون والإغاثة للجميع. وقالت : جناح حملة 100 مليون 
وجبة يف توزيع املائة مليون وجبة الأوىل خالل اأربعة اأ�سهر تاأكيد على اأهمية 
واملوؤ�س�سات  والإقليمية واجلهات  الدولية  املنظمات  ال�سركاء من  التعاون مع 
اخلريية املحلية يف الدول التي ت�سملها احلملة، ل�سيما فيما توا�سل احلملة 
يف الفرة املقبلة ا�ستكمال توزيع ما تبقى من 216 مليون وجبة جنحت يف 
جمعها يف ترجمة عملية لقيم العطاء والبذل والت�سامن الإن�ساين الرا�سخة 
اأف��راده وموؤ�س�ساته وجمعياته  الإم��ارات الذي ر�سم مب�ساهمات  لدى جمتمع 
الإن�سان  لأخيه  الإن�سان  مل�ساندة  اأروع �سورة  فيه  الأعمال  اخلريية وجمتمع 

دون متييز اأو ا�ستثناء.

/ �سراكة من اأجل الإن�سان / 
عمليات  تنظيم  يف  حم��وري��اً  دوراً  وج��ب��ة  مليون   100 حملة  ���س��رك��اء  ول��ع��ب 
الأ�سد  والأ���س��ر  الأف���راد  حل��الت  املتكاملة  البيانات  قواعد  وتوفري  التوزيع، 
حاجة، �سواء بتاأمني العمليات اللوج�ستية من توفري ونقل وتو�سيل الطرود 
الغذائية والتموينية للم�ستفيدين يف اأماكن تواجدهم، اأو تزويدهم بق�سائم 

فورية ذكية متكنهم من �سراء املواد الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجونها.
/ حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية / وحققت �سراكة 
اآل مكتوم لالأعمال  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  100 مليون وجبة مع  حملة 
اخلريية والإن�سانية جناحات نوعية بالو�سول اإىل الفئات الأقل دخاًل يف 16 
من الدول الثالثني التي ت�سملها احلملة، وبف�سل التعاون مع موؤ�س�سة حممد 
الآن  حتى  احلملة  وف��رت  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

و�سملت   .. الأردن  املخت�سة يف  الهيئات  وبالتن�سيق مع  املتحدة  التابع لالأمم 
برنامج  فيها  يعمل  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  خميمات  ال��ت��وزي��ع  مناطق 
الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة يف الأردن وهي خميم الزعري وخميم 
الأزرق. وبال�سراكة مع احلملة، توىل برنامج الأغذية العاملي توزيع الوجبات 
ب�سيغة ق�سائم متوينية فورية على م�ستحقي الدعم بح�سب قوائم معتمدة 
العاملي  الأغذية  برنامج  واأت��اح  الأردن،  يف  اللجوء  خميمات  يف  حاجة  لالأ�سد 
للم�ستفيدين فر�سة �سرف الق�سائم يف عدد من املتاجر واملخابز التي يتعاون 
معها �سمن املخيمات، مبا يعود بالفائدة على الباعة اأي�ساً، وي�سمن ح�سول 
امل�ستفيدين على منتجات متنوعة وطازجة ت�سمن لهم نظاماً غذائياً �سحياً 
ب�سهولة  يومياً  يحتاجونها  التي  الأ�سا�سية  ال�سلع  اإىل  بالإ�سافة  ومتوازناً، 

وي�سر.

/ بنغالدي�ش / 
6.5 مليون وجبة  يعادل  ما  100 مليون وجبة" توزيع  "حملة  وا�ستكملت 
التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون  فورية،  ق�سائم متوينية  ب�سيغة 
لالأمم املتحدة، على الالجئني يف بنغالدي�ص، لتقدمي الدعم الغذائي املبا�سر 
لهم يف خميمات الالجئني الروهينجا املتواجدة يف مدينة "كوك�ص بازار" على 

خليج البنغال، وذلك بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية.

/ دول اإفريقية / 
ومن ق�س�ص النجاح و�سول احلملة اإىل اإفريقيا، وفتح اآفاق خريية واإغاثية 
جديدة يف القارة التي تعاين الكثري من جمتمعاتها من اأزمة اجلوع والفقر، 
حيث مت توزيع 755 األف وجبة يف كٍل من تنزانيا وكينيا وال�سنغال، على من 
هم يف اأم�ص احلاجة اإىل م�ساعدات غذائية اأ�سا�سية، يف اإطار حتقيق اأهدافها 
وتخفيف  الطعام  لإط��ع��ام   2021 رم�سان  �سهر  قبيل  منها  انطلقت  التي 
وطاأة اجلوع والعوز و�سوء التغذية عن املجتمعات الأقل حظاً يف الدول التي 

ت�سملها.

/ دول باآ�سيا الو�سطى / 
الطرود  من  وجبة  األ��ف   600 الو�سطى، وزع��ت احلملة ما يعادل  اآ�سيا  ويف 
الغذائية ب�سرعة وكفاءة يف كل من كازاخ�ستان، وطاجيك�ستان وقرغيز�ستان، 
بالتعاون مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
وبالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية يف تلك الدول .. ومت توزيع الوجبات بواقع 
يف كل من الدول الثالث يف اآ�سيا الو�سطى، وذلك بالتعاون  وجبة  األف   200
املحلية  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 
حاجة  الأ���س��د  والأف���راد  للعائالت  متلكها  التي  البيانات  قواعد  اإىل  ا�ستناداً 
وب�سيغة مواد غذائية ت�سمن �سهولة التخزين، واحلفاظ على املواد الغذائية 

و�سالمتها، من اأجل تلبية احتياجات الفقراء واملحتاجني.

/ اإجناز / 
واأمّتت احلملة حتى الآن عمليات توزيع الوجبات الغذائية يف كٍل من موريتانيا 
بواقع 4.5 مليون وجبة والربازيل بواقع 442 اآلف وجبة وكو�سوفو بواقع 

اآلف وجبة.  604 بواقع  واثيوبيا  وجبة  اآلف   145

/ التوزيع متوا�سل / 
املقبلة يف العديد من الدول  وتوا�سل احلملة توزيع الوجبات خالل الفرة 
22.5 مليون  اأ�سل  3 ماليني وجبة من  تاريخه توزيع  اأجن��زت حتى  حيث 
9 ماليني  وجبة خم�س�سة للتوزيع يف لبنان، و3.3 مليون وجبة من اأ�سل 
وجبة خم�س�سة للتوزيع يف ال�سودان، و6.9 مليون وجبة من اأ�سل 9 ماليني 
مليون   4.5 اأ�سل  من  وجبة  و3 ماليني  غانا،  للتوزيع يف  وجبة خم�س�سة 
وجبة خم�س�سة للتوزيع يف اأوغندا، و3 ماليني وجبة من اأ�سل 4.5 مليون 

وجبة خم�س�سة للتوزيع يف اأنغول.

/ حملة 100 مليون وجبة / 
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  حم��ور  �سمن  وجبة"  مليون   100" حملة  وت��ن��درج 
عمل  مرتكزات  ت�سكل  التي  اخلم�سة  الرئي�سية  املحاور  اأح��د  وه��و  والإغاثية 
توفري  اإىل  احلملة  وتهدف   .. العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
الدعم الغذائي للمحتاجني وتر�سيخ معاين الأخّوة والتعا�سد الإماراتي مع 
وتفاعل  حراك  وخلق  التغذية،  و�سوء  اجلوع  حتديات  ملواجهة  العامل  �سعوب 
الأفراد  الإن�سانية، وتكوين �سبكة دعم وتعاون بتكاتف  التحديات  مبا�سر مع 
على  اأكرب منظومة جمتمعية  الأعمال، خللق  ورج��ال  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
ثقافة  وتكري�ص  املحتاجة،  للفئات  الغذائي  الدعم  لتقدمي  الدولة  م�ستوى 

العطاء والقيم الإن�سانية التي متيز جمتمع الإمارات.

األف م�ستفيد يف العديد من الدول التي   67 من  لأكر  وجبة  مليون   2.8
ت�سملها احلملة.

وباك�ستان  الهند  مثل  دوًل  املوؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  التوزيع  عمليات  و�سملت 
وكينيا وبنغالدي�ص واإثيوبيا وتنزانيا وطاجيك�ستان وقريغيز�ستان وكازاخ�ستان 

والربازيل وبروندي وال�سنغال وكو�سوفو ونيبال وبنني واأوزبك�ستان.

/ معاين اخلري / 
ال�سمو حاكم دبي لل�سوؤون  اإبراهيم بوملحة، م�ست�سار �ساحب  وتوجه �سعادة 
اآل  را�سد  اأمناء موؤ�س�سة حممد بن  نائب رئي�ص جمل�ص  والثقافية  الإن�سانية 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية، بال�سكر اجلزيل ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال��وزراء حاكم  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  حممد بن را�سد 
"100 مليون وجبة" حتت  "رعاه اهلل" على توجيهاته باإطالق مبادرة  دبي 
اهتمامه  جت�سد  ال��ت��ي  العاملية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  مظلة 
اخلري  معاين  ع��ن  وتعرب  املعا�سر  بعاملنا  حتيط  التي  الإن�سانية  بالق�سايا 
والرحمة التي تاأ�س�ست عليها دولة الإمارات العربية املتحدة جتاه املحتاجني 

يف الدول ال�سديقة وال�سقيقة.
قامت  احلملة  لإط��الق  الأوىل  اللحظات  منذ  املوؤ�س�سة  اأن  بوملحة  واأو���س��ح 
املوظفني  م��ن  احل��م��ل��ة  ل��ه��ذه  خ��ا���س��ة  وغ��رف��ة عمليات  ع��م��ل  ف��ري��ق  بت�سكيل 
اخلارجيني  �سركائها  م��ع  وت��وا���س��ل��ت  اإمكانياتها  ك��ل  و���س��خ��رت  وامل��ت��ط��وع��ني 
والإقبال على  التفاعل  وكان  الكرمية  املبادرة  اإجن��اح هذه  اأ�سباب  كل  لتوفري 
وجميع  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  من  احلملة  لدعم  املوؤ�س�سة  تلقته  ال��ذي  التربع 
اإىل الأرق��ام امل�ستهدفة من املبالغ يف زمن وجيز  قطاعات املجتمع والو�سول 
املتاأ�سلة  والعطاء  واخلريي  الإن�ساين  العمل  الرا�سخة حلب  الثقافة  يج�سد 
يف املجتمع الإماراتي من مواطنني ومقيمني، وما تزال هذه احلملة م�ستمرة 

لتحقق اأهدافها النبيلة.

/ ال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام / 
حتى  بالو�سول  الطعام،  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  مع  احلملة  تعاون  واأثمر 
61 مليون وجبة  اأكر من  اآلف م�ستفيد وتوزيع   806 اأكر من  اإىل  الآن 
واأنغول وموريتانيا، فيما  واأوغندا  وال�سودان والأردن وغانا  لبنان وم�سر  يف 
يف  امل�ستفيدين  من  املزيد  اإىل  للو�سول  ال�سبكة  مع  تعاونها  احلملة  توا�سل 

الدول التي ت�سمها ال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام.
وقال معز ال�سهدي، ال�سريك املوؤ�س�ص والرئي�ص التنفيذي لل�سبكة الإقليمية 
لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احلملة  خ��دم��ت   : ال��ط��ع��ام  لبنوك 
الطعام، الأفراد حمدودي الدخل والأقل حظاً، حيث تولت ال�سبكة الإقليمية 
لبنوك الطعام توزيع الوجبات يف 13 دولة من اأ�سل 43 دولة تتواجد فيها 
 806 61 مليون وجبة لفائدة  اأك��ر من  اإىل  الو�سول  وحتقق من خاللها 
املبادرة املميزة �ساعدتنا بال �سك على التخفيف من وطاأة  اإن�سان، هذه  اآلف 
القت�سادي  الأداء  وحت�سني  للمحتاجني  الجتماعي  العون  يد  وم��د  اجل��وع 
لالأ�سواق املحلية واملوردين يف املناطق التي �سملتها يف ظل فرة �سعبة بفعل 

الوباء العاملي.
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  يف  �سركائنا  ن�سكر   : ال�سهدي  واأ���س��اف 
التعاون  اإىل  ونتطلع  امل�سروع،  هذا  لإجن��اح  وتفانيهم  التزامهم  على  العاملية 

امل�ستمر وامل�ستدام خلدمة مزيد من املحتاجني يف الأعوام املقبلة.

/ برنامج الأغذية العاملي / 
و�سكلت ال�سراكة بني حملة 100 مليون وجبة وبرنامج الأغذية العاملي التابع 
ملنظمة الأمم املتحدة جناحاً نوعياً، حيث جنحت احلملة مع برنامج الأغذية 
العاملي بتقدمي ما يعادل 39 مليون وجبة ب�سيغة ق�سائم ذكية ا�ستفاد منها 

فل�سطني وخميمات الالجئني يف الأردن وبنغالدي�ص. يف  اإن�سان  األف   399
وقال جميد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة 

يف دولة الإمارات وممثل الربنامج لدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي : مع 
اإ�سابة جائحة كوفيد19- القت�ساد العاملي بال�سلل على عدة جبهات، عانت 
العديد من الدول، خا�سة اله�سة منها، انعداماً حاداً لالأمن الغذائي، واأ�سبح 
اآل مكتوم  .. وم�ساهمات مبادرات حممد بن را�سد  بع�سها على حافة اجلوع 
العاملية اأتت يف وقتها خالل هذه الأوقات ال�سعبة، و�ساعدت برنامج الأغذية 
األف   399 املعاناة عن حوايل  اله�سة ورفع  الأ�سر  العاملي على موا�سلة دعم 
لجئ وم�ستفيد يف كٍل من بنغالدي�ص، والأردن، وفل�سطني، بتوفري اأكر من 
39 مليون وجبة مغذية .. ون�سكر قادة دولة الإمارات العربية املتحدة على 
والعامل.  املنطقة  يف  الإن�ساين  العمل  لدعم  املتوا�سلة  وجهودهم  التزامهم 
العامل  حول  اله�سة  املجتمعات  خلدمة  �سراكتنا  تعزيز  موا�سلة  اإىل  ونتطلع 

ب�سكل اأف�سل.

/ التقنيات الذكية / 
وا�ستفادت احلملة يف توزيع املائة مليون وجبة الأوىل بهذه ال�سرعة والكفاءة 
الفورية  ال�سرائية  الق�سائم  �سواء  الذكية  التكنولوجيا  تطبيقات  اأح��دث  من 
التي تزود امل�ستفيدين برموز على هواتفهم الذكية ل�سراء ما يحتاجونه من 
معاجلة  ت�سني" وحلول  "بلوك  تقنية  ا�ستخدام  اأو  معتمدة،  ومتاجر  حمال 

البيانات ال�سخمة يف �سمان و�سول الوجبات اإىل م�ستحقيها اأينما كانوا.

/ تعاون دويل وق�س�ش جناح / 
نوعياً يف ت�سهيل عمليات  الدبلوما�سية دوراً  الدولة وبعثاتها  ولعبت �سفارات 
ت�سملها  التي  ال��دول  من  العديد  يف  املحلية  ال�سلطات  مع  بالتعاون  التوزيع 

احلملة.
و�ساهمت كافة املنظمات الدولية والإقليمية واملوؤ�س�سات والهيئات املحلية التي 
تعاونت مع حملة 100 مليون وجبة يف 30 دولة يف حتقيقها ق�س�ص جناح 
�ستكون منوذجاً م�ستقبلياً ناجحاً لكيفية ر�سد كافة املوارد واجلهود امل�سركة 

لتحقيق الو�سول املبا�سر والعاجل بالدعم الغذائي مل�ستحقيه.

/ م�سر / 
النجاح،  ق�س�ص  وم��ن  اأي�سا  لالنتباه  لف��ت��ة  ق�سة  م�سر،  يف  احلملة  وت��ع��د 
حيث نفذت حملة 100 مليون عمليات توزيع طرود غذائية تعادل اأكر من 
32.5 مليون وجبة يف خمتلف حمافظات جمهورية م�سر العربية بالتعاون 
واجلمعيات  املخت�سة  املحلية  والهيئات  الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  مع 
دعم  اختارت  التي  القطاع اخلا�ص  موؤ�س�سات  والإن�سانية وعدد من  اخلريية 
الأقل دخاًل، حيث تولت  للفئات  اأمان غذائي  �سبكة  احلملة وهدفها بتوفري 
ال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام توزيع الطرود الغذائية حلملة 100 مليون 
خريية  جمعية   928 م��ع  بالتعاون  امل�سرية  املحافظات  خمتلف  يف  وج��ب��ة 
وموؤ�س�سة اإن�سانية وبال�ستناد اإىل �سجالتها وقواعد بياناتها املوثقة، ل�سمان 

الو�سول املبا�سر مل�ستحقي الدعم حيثما تواجدوا يف املدن والقرى والنجوع.

/ فل�سطني / 
ويف فل�سطني وزعت احلملة 28 مليون وجبة ب�سيغة ق�سائم فورية يف قطاع 
اأن قدمت احلملة  بعد  الغربية،  ال�سفة  وق��رى  غزة وخمتلف مناطق وم��دن 
دخاًل  الأق��ل  والعائالت  لالأفراد  تخ�سي�سها  مت  غزة  قطاع  يف  اإ�سافياً  دعماً 
مايو  �سهر  يف  ال��ق��ط��اع  �سهدها  ال��ت��ي  الأخ����رية  الأح����داث  م��ن  وللمت�سررين 
اإىل  الو�سول  ل�سمان  العاملي،  الأغذية  برنامج  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  املا�سي، 

اأو�سع �سريحة من الأهايل.

/ الأردن / 
وجبة  مليون   4.7 من  اأك��ر  توزيع  وجبة،  مليون   100 حملة  اأجن��زت  كما 
العاملي  الأغذية  برنامج  مع  بالتعاون  الأردن  يف  املخيمات  يف  الالجئني  على 

• احلملة التي �ساعفت هدفها وتلقت م�ساهمات تعادل 216 مليون وجبة م�ستمرة يف دعم املحتاجني وتوزيع الوجبات يف اأربع قارات - احلملة متوا�سلة يف الفرتة املقبلة لتوزيع 110 ماليني وجبة متبقية
التوزيع تتم بالتعاون مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية وبرنامج الأغذية العاملي وال�سبكة الإقليمية لبنوك الطعام • عمليات 

مليون وجبة حتى الآن و�سلت اإىل 806 اآلف م�ستفيد  61 الطعام  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  وزعت  • احلملة 
احلملة ت�سملها  التي  الدول  يف  م�ستفيد  األف  التوزيع بالتعاون مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية وفرت حتى الآن 2.8 مليون وجبة لأكرث من 67  • عمليات 
وجبة مليون   6.5 بواقع  وبنغالدي�س  وجبة,  مليون  اأمّتت حتى الآن عمليات توزيع الوجبات الغذائية يف عدد من الدول منها : م�سر بواقع 32.5 مليون وجبة, وفل�سطني بواقع 28  • احلملة 
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اأخبـار الإمـارات

باحثو جامعة حممد بن را�سد للطب ي�ساهمون يف جناح دبي يف مواجهة كوفيد- 19م�ست�سفى اجلليلة يطلق برناجما عالجيا تفاعليا بني الأطفال واحليوان 
•• دبي -وام:

اأط�������ل�������ق م�������س���ت�������س���ف���ى اجل���ل���ي���ل���ة 
برناجما  ل��الأط��ف��ال  التخ�س�سي 
ع��الج��ي��ا ف���ري���دا م���ن ن��وع��ه قائم 
بني  التفاعلي  ال��ع��الج  اأ�س�ص  على 
مع  بالتعاون  واحل��ي��وان  الأط��ف��ال 
التابع  دوجز" الربنامج  "ريدينج 
ملنظمة "ذا اأنيمال اآيجن�سي" التي 

تتخذ من الإمارات مقراً لها.
يقدم الربنامج الذي ميتد ثالثة 
بني  تفاعلي  ع��الج  جل�سات  اأ�سهر 
الإن�سان والكالب مع كالب مدربة 
الأطفال  م��ن  ل��ع��دد  خ��ا���ص  ب�سكل 

اخلا�سعني للعالج يف امل�ست�سفى.
اأ�س�ص  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  وي��ع��ت��م��د 
الإن�سان  ب���ني  ال��ت��ف��اع��ل��ي  ال���ع���الج 
اإثبات قدرتها  والتي مت  واحليوان 
والإكتئاب  ال��ت��وت��ر  تخفيف  ع��ل��ى 
املواد  م�ستويات  زي���ادة  خ��الل  م��ن 
امل�ساعر  مت��ن��ح  ال��ت��ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الإيجابية وخا�سة "ال�سريوتونني" 
و"الأوك�سيتو�سني" و"الدوبامني" 
م�ساعر  ت����ع����زي����ز  ع������ن  ف���������س����اًل 
والتعاطف  وال��ث��ق��ة  ال����س���رخ���اء 

واحل�ص القيادي.
العو�سي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
التخ�س�سي  اجل��ل��ي��ل��ة  م�ست�سفى 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را�سد 
ل��ل��ط��ب وال����ع����ل����وم ال�����س��ح��ي��ة عن 
تف�سر  بحثية  درا����س���ات  جم��م��وع��ة 
"كورونا"  ف����ريو�����ص  خ�����س��ائ�����ص 
الدقيق  ال���ر����س���د  ع���رب  امل�����س��ت��ج��د 
الفريو�سي  اجل���ي���ن���وم  ل���ت���غ���ريات 
يف  الباحثني  ف��ري��ق  يوا�سل  حيث 
املحوري  دوره��م  تر�سيخ  اجلامعة 
مواجهة  يف  دب����ي  ج���ه���ود  دع����م  يف 

جائحة "كوفيد19-".
باحثني  اجل��اد مع  التعاون  واأث��م��ر 
ومركز  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
اجلليلة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  اجل��ي��ن��وم 
فهم  ع��ن  ل��الأط��ف��ال  التخ�س�سي 
"كورونا" عند  اآلية حتور فريو�ص 
خالل  لآخ���ر  �سخ�ص  م��ن  انتقاله 
اأ���س��اب��ي��ع واأ���س��ه��ر م��ا ���س��م��ح بك�سف 
للفريو�ص  اجل���ي���ن���ي���ة  ال���ب�������س���م���ة 
وت��ع��ق��ب��ه��ا ل��ك�����س��ف م��ن�����س��ئ��ه وطرق 

العدوى والطفرات املمكنة.
ال���درا����س���ات عاماًل  ه����ذه  و���س��ك��ل��ت 
م�����س��اه��م��اً يف ر���س��م ن��ه��ج ع��م��ل دبي 
الأدل�����ة يف معاجلة  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ن��د 

اجلائحة على ال�سعيد املحلي.
تطوير  يف  الباحثني  فريق  وجن��ح 
التكلفة  حيث  م��ن  فعالة  طريقة 
التغريات  ملراقبة  التو�سع  وقابلية 
بك�سف  لت�سمح  للفريو�ص  اجلينية 
العدوى  ط����رق  ومت��ي��ي��ز  م��ن�����س��ئ��ه 

الفريدة �سمن عدة  الدرا�سة  هذه 
وحمكمة  مرموقة  علمية  دوري��ات 
للمجتمع  ما يجعلها مرجعاً قيماً 
و�ساركت  والأك������ادمي������ي.  ال��ط��ب��ي 
الكامل  اجلينوم  ت�سل�سل  الدرا�سة 
الأو�ساط  م��ع  دب��ي  م��ن  للفريو�ص 
دعماً  ل��ت��ق��دم  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
مواجهة  يف  للعامل  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
بيانات  وت���وف���ر  "كوفيد19-" 
مهمة حول انت�سار الفريو�ص حول 
العامل ب�سكل عام ويف اأوروبا ب�سكل 
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  وق����ال  خ���ا����ص. 
ع��ل��وي ال�����س��ي��خ ع��ل��ي ن��ائ��ب املدير 
رئي�ص  بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام 
يف  العلمية  ال���س��ت�����س��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ملكافحة  وال�سيطرة  التحكم  مركز 
وع�سو  دب��ي  "كورونا" يف  فريو�ص 
الأم��ن��اء يف جامعة حممد  جمل�ص 
ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن 
مرجعاً  ميثل  العلمي  البحث  اإن 

ب��دق��ة ك��ب��رية يف دب����ي والإم�������ارات 
خريطة  الفريق  ر�سم  ع��ن  ف�ساًل 
املبكرة  للمرحلة  مكانية  زم��ان��ي��ة 
"كوفيد19-" اأ�سفرت  من انت�سار 
ب����وؤر جغرافية  ع��ل��ى  ال��ك�����س��ف  ع���ن 

رئي�سية يف بداية اجلائحة.
اجتماع  اأن  ال���درا����س���ة  واأو����س���ح���ت 
ع���وام���ل م��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ري�����ص مثل 
العمر واجلن�ص والأمرا�ص املزمنة 
مع طفرات حمددة من الفريو�ص 
ق�����د ي����زي����د م�����ن �����س����دة الإ�����س����اب����ة 
بالإ�سافة اإىل متكن فريق البحث 
م��ن اكت�ساف من��ط ظ��اه��ري مميز 
امل�سابني  امل��ر���س��ى  يف  ل��ل��ف��ريو���ص 
اإمكانية  يتيح  ما  �سديدة  باأعرا�ص 
ت��وق��ع ح���دة امل���ر����ص ل���دى ه����وؤلء، 
ومي�����ّك�����ن اأخ���������س����ائ����ي����ي ال����رع����اي����ة 
م�ستوى  اخ���ت���ي���ار  م���ن  ال�����س��ح��ي��ة 

املعاجلة الأكر فعالية.
ون�سرت نتائج الأبحاث التي �سكلت 

اأف�سل النتائج .
اجلل�سة  بنجاح  �سعادته  عن  وع��رب 
ا�ستح�سان  لق�����ت  ال���ت���ي  الأوىل 
العمل،  والأه��ايل وطاقم  الأطفال 
امل�ست�سفى  م��وا���س��ل��ة  اإىل  لف���ت���ا 
ال���دع���م ملر�سى  ت��ق��دمي  م��وا���س��ل��ة 
رائدة  ب��رام��ج عالجية  م��ن خ��الل 

و�ساملة .
وقالت كارالني طوم�سون موؤ�س�سة 
و"ريدينج  اآيجن�سي"  اأنيمال  "ذا 

امل�ست�سفى  ف��رق  تعمل  ل��الأط��ف��ال: 
ذات اخلربات العاملية واملوؤلفة من 
الرعاية  اخل����رباء يف جم���ال  اأب����رز 
ال��ط��ب��ي��ة واأط����ب����اء الأط����ف����ال على 
للتميز  ج���دي���دة  م��ع��اي��ري  اإر�����س����اء 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الأط����ف����ال  ط���ب  يف 
امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي ..م�����س��ريا اإىل 
التقنيات  بني  يجمع  امل�ست�سفى  اأن 
تهدف  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  والت�ساميم 
اإىل تعزيز رعاية املر�سى وحتقيق 

الربنامج  ه��ذا  اإط���الق  دوجز" اإن 
مب�ساعدة  ن����وع����ه  م�����ن  ال����ف����ري����د 
م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ك��الب 
لالأطفال  ال��ت��خ�����س�����س��ي  اجل��ل��ي��ل��ة 
ياأتي انطالقاً من التزام امل�ست�سفى 
املبتكرة  ال��رع��اي��ة  و�سائل  بتقدمي 
لدعم  تطلعها  ..مبدية  لالأطفال 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  يف  امل�ست�سفى 
رحلتهم  يف  الأط���ف���ال  وم�����س��اع��دة 

لل�سفاء.

وتوجيه  ب��ت��وع��ي��ة  ���س��اه��م  ث��م��ي��ن��اً 
الإج��راءات التي اعتمدتها دبي يف 

ت�سديها جلائحة "كوفيد19-".
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  اأن  واأ�ساف 
الأك��ادمي��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال���رائ���دة يف 
دب���ي ي��ظ��ه��ر اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل بني 
الرعاية ال�سحية والتعليم الطبي 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ���س��م��ن اإط�����ار 
يف  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سحية  املنظومة 
دعم ريادة دبي يف جمالت التعليم 

الطبي والبحث العلمي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور اأحمد 
اأب���و ط��ي��ون م��دي��ر م��رك��ز اجلينوم 
التخ�س�سي  اجلليلة  م�ست�سفى  يف 
ل���الأط���ف���ال الأ����س���ت���اذ امل�������س���ارك يف 
الوراثة يف جامعة حممد بن  علم 
اإن  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد 
اأهمية الدرا�سة تنبع من تقدميها 
يف  الفريو�ص  اأ�سول  تتبع  اإمكانية 
مبكرة  مرحلة  يف  الإم����ارات  دول���ة 
الأك�����ر خطراً  امل��ن��اط��ق  وحت���دي���د 
ببيانات  ت����زوي����دن����ا  ع����ن  ف�������س���اًل 
ونطاق  و���س��دة  ح��ول حجم  حيوية 

ال�ستجابة لأزمة "كوفيد19-".
واأو�سح اأنه نظراً للموقع اجلغرايف 
وال�������دور امل���ه���م ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه دبي 
ك��ج�����س��ر ب����ني ال�������س���رق وال����غ����رب، 
اأي�ساً  �ساهمت نتائج هذه الدرا�سة 
املتبعة  ال�سراتيجيات  توجيه  يف 
�سد  الأوىل  ال���دف���اع  خ���ط���وط  يف 

بها. "كوفيد19-" والإرتقاء 

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  بتت  اأن��ه��ا  ال�����س��ارق��ة،  يف  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  ك�سفت 
 ،2021 ال��ع��ام  ه��ذا  خ��الل  اجتماعية  م�ساعدة  طلب   2124
انطالقا من م�سوؤوليتها الجتماعية جتاه الأفراد والفئات التي 
اخلدمات،  واأج���ود  اأف�سل  توفري  بهدف  وذل��ك  ب�سوؤونهم،  تعنى 
داعية  وم��ت��ع��اف��ي��ة،  ج��اذب��ة  اجتماعية  بيئة  حتقيق  اإىل  و���س��وًل 
الأفراد الذين ت�سملهم ال�سروط بتقدمي طلباتهم عرب منافذها 

وفروعها على م�ستوى مدن اإمارة ال�سارقة.
الجتماعية،   امل�����س��اع��دات  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  علياء  و�سرحت 

ت��األ��وا جهداً  ب��اأن ه��ذا ال��ق��رار لي�ص بجديد على ال��دائ��رة التي ل 
بل  خدماتها،  م��ن  وامل�ستفيدين  املتعاملني  خدمة  على  بالعمل 
جتويد وتطوير العديد من اخلدمات كي ترقى باأفراد املجتمع، 
ال�سارقة،  بحكومة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بالعمل على ا�ستدامة هذه اخلدمات وتطويرها لتحقيق جمتمع 
ا�سراتيجية  يقع �سمن  الأمر  ملواطنيه، وهذا  بالرفاهية  يتمتع 
الأخ��رية وحتديدا  الفرة  الزعابي، يف  واأ�سافت  الإم��ارات.  دولة 
املجتمع  على  التغريات  الكثري من  ط��راأ  ك��ورون��ا،  خ��الل جائحة 
والقطاعات  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ن  ا�ستوجب  م��ا  واأف����راده  بفئاته 
ب��دائ��ل تتنا�سب  ب��ال�����س��اأن الج��ت��م��اع��ي وغ���ريه م��ن و���س��ع  املعنية 

وبالفعل  احل��ي��اة،  عجلة  ت�ستمر  ك��ي  الح���رازي���ة،  والج�����راءات 
اإداراتها مع اجلائحة  تعاملت دائرة اخلدمات الجتماعية بكافة 
بحر�ص �سديد، وو�سعت خطة طوارئ ل�ستمرارية عملها ولعدم 
الدائرة  عمل  يتوقف  مل  عليه،  وب��ن��اًء  قائلة:  واأردف���ت  توقفها.  
خالل اجلائحة بل اأوجدنا قنوات مالئمة لتقدمي هذه اخلدمات 
مع مراعاة احلفاظ على �سحة امل�ستفيدين من خدمات الدائرة 
الفئات  9377 م�ستفيداً من خمتلف  يبلغ عددهم عن  والذين 
توطيد  على  نف�سه  الوقت  يف  حر�سنا  كما  للم�ساعدة.  امل�ستحقة 
ال�سراكات املجتمعية مع الكثري من املوؤ�س�سات والدوائر بالدولة، 
من خالل منظومة متكاملة لتقدمي بالتن�سيق مع تلك اجلهات. 

بهدف توفري اأف�سل واأجود اخلدمات  وتعزيز الرفاه الجتماعية

اجتماعية ال�سارقة تبت يف 2124 طلب م�ساعدة خالل 2021

الإمارات .. اإجراءات حمكمة ملو�سم درا�سي اآمن

اختتم م�ساركاته يف املخيمات الطالبية ال�سيفية 

الأر�سيف الوطني يرثي املخيمات ال�سيفية بفعاليات تعزز التن�سئة الوطنية لالأجيال

•• اأبوظبي - وام:

ينطلق يوم الأحد املقبل يف دولة الإمارات العام الدرا�سي 2021 - 2022 
يف  لالنتظام  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  األ���ف  و100  مليون  نحو  ع���ودة  ي�سهد  ال���ذي 
التعليم  تطبيق  من  ون�سف  عام  قرابة  بعد  باملدار�ص  احل�سورية  الدرا�سة 

الهجني والتعليم عن بعد ب�سبب جائحة كوفيد19-.
اإىل احلياة الطبيعية، وبعد  ياأتي ذلك متا�سيا مع توجهات الدولة بالعودة 
التن�سيق الكامل بني خمتلف اجلهات املعنية، والأخذ بعني العتبار تطبيق 
كافة الإجراءات الحرازية والوقائية بهدف �سمان العودة الآمنة للطالب 

وكافة الكوادر العاملة يف القطاع التعليمي.
وت�سرط املوؤ�س�سات التعليمية يف الدولة على الطلبة ممن هم يف �سن 16 
امل�ساندة،  واخل��دم��ات  الإداري،  وال��ك��ادر  التعليمي،  وال��ك��ادر  ف��وق،  فما  عاما 
ع��ل��ى تطعيمات كوفيد19-  احل�����س��ول  وغ��ريه��م،  ال��ط��ل��ب��ة،  اأم����ور  واأول���ي���اء 
للح�سور يف املدار�ص، فيما ا�ستثنت احلا�سلني على �سهادة ا�ستثناء من اأخذ 

اللقاح.
فريو�ص  م�ستجدات  ح��ول  الإم���ارات  حلكومة  الإعالمية  الإح��اط��ة  وخ��الل 
الإع���الن عن  اأغ�سط�ص اجل���اري، مت   22 ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
بروتوكول ت�سغيل املن�ساآت التعليمية اأثناء جائحة كوفيد19- والذي يت�سمن 
يف  التعليمية  املن�ساآت  بت�سغيل  املعنية  وال�سوابط  الإر���س��ادات  من  جمموعة 
املدر�سي  والتعليم  الأطفال  رعاية  ومراكز  احل�سانات  ت�سمل  والتي  الدولة 
احلكومي واخلا�ص بالإ�سافة اإىل التعليم العايل احلكومي واخلا�ص ومراكز 

التدريب واملعاهد يف خمتلف مناطق الدولة.
و�سيتم تفعيل الربوتوكول بعد منح مهلة مدتها 30 يوما اعتبارا من اأول 

يوم درا�سي وذلك لإعطاء فر�سة لغري املطعمني جميعا لأخذ اللقاح و�سيتم 
باإجراء  املطعمني  اإل��زام جميع الطالب املطعمني وغري  الفرة  خالل هذه 
يوما   30 مهلة  انق�ساء  وب��ع��د  اأ���س��ب��وع��ني  ك��ل   /PCR/ خم��ربي  فح�ص 
مطعمني  وغ��ري  �سنة   12 عن  اأق��ل  هم  من  الطالب  جميع  على  �سيتوجب 
/ اإج���راء فح�ص خم��ربي  ف��وق  فما  �سنة   12 م��ن عمر  املطعمني  والطلبة 

�سهريا.  /PCR
اأما الطلبة غري املطعمني وهم من عمر 12 فما فوق فيجب عليهم اإجراء 
التعلم عن بعد  .. و�سيكون خيار  اأ�سبوعيا   /PCR/ الفحو�سات املخربية
متاحا لهم وجلميع الفئات العمرية �سواء كانوا مطعمني اأو غري مطعمني، 
اأولياء الأمور تنزيل تطبيق احل�سن لأبنائهم لإثبات حالة  و�سيتطلب من 
التطعيم ونتائج الفحو�سات وذلك من خالل طباعة ال�سهادات واإح�سارها 

للمدر�سة.
البوابات  م��ن  وال��دخ��ول  اخل���روج  عملية  ب����اإدارة  التعليمية  املن�ساأة  وت��ل��ت��زم 
وحتافظ على اتباع الإج��راءات الحرازية ومنع الزدح��ام خالل جتمعهم 
باحل�س�ص الدرا�سية وفرات ال�سراحة .. و�سيتم تطبيق التباعد اجل�سدي 
مل�سافة مر واحد مع و�سع املل�سقات على الأر�ص لتحديد اأماكن الوقوف يف 

جميع املرافق دون ا�ستثناء.
املو�سوعة  ال�سراطات  اأن تخ�س�ص غرفة عزل وفق  املن�ساأة  ويتوجب على 
من قبل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع واتباع اإج��راءات التعامل مع حالت 
كوفيد19- امل�ستبه فيها اأو املوؤكدة، اأما بالن�سبة خلدمات النقل يف املن�ساآت 
التعليمية فقد مت التاأكيد على �سرورة التزامها بجميع ا�سراطات ال�سالمة 
والطاقة ال�ستيعابية ح�سبما مت اعتماده من قبل اجلهات املخت�سة ل�سمان 

�سحة و�سالمة الطلبة يف احلافالت املدر�سية.

كافة  ات��خ��اذ  م��ن  امل��در���س��ي  للتعليم  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  ان��ت��ه��ت  جهتها  م��ن 
ال��ط��ل��ب��ة اإىل م��دار���س��ه��م و�سمان  ل��ع��ودة  امل��ي��دان��ي��ة مت��ه��ي��دا  ال���س��ت��ع��دادات 
حزمة  عرب  والإداري���ة  التدري�سية  ال��ك��وادر  جانب  اإىل  و�سالمتهم  �سحتهم 
من الإجراءات والتدابري الوقائية والحرازية التي من �ساأنها تاأمني هذه 
اإبقاء خيار التعلم عن بعد  ال��دوام احل�سوري مع  العودة دون عوائق �سمن 

قائما لويل الأمر.
املدار�ص والتاأكد من  اإىل تهيئة  امليدانية �سارعت  اأن فرقها  املوؤ�س�سة  واأكدت 
الدولة  م��دار���ص  التعليم احل�سوري يف  ع��ودة  ع��ن  الإع���الن  ف��ور  جاهزيتها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث مت الن��ت��ه��اء م��ن تعقيم ك��اف��ة امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة التي 
خمتلف  يف  مدر�سة   564 عددها  والبالغ  عودتهم  عند  الطلبة  �ست�ستقبل 
مناطق الدولة، اإىل جانب و�سع املخططات وال�سناريوهات املختلفة لتوزيع 
الطلبة يف ال�سف الدرا�سي يف ظل تطبيق اإجراءات التباعد اجل�سدي بح�سب 
قرار اجلهات املخت�سة يف الدولة كما و�سعت املوؤ�س�سة اآليات للدخول الآمن 

للمدار�ص واإدارة حركة الطلبة داخلها.
وعملت املوؤ�س�سة على توفري الزي املدر�سي للطلبة للعام الدرا�سي املقبل يف 
110 منافذ يف خمتلف مناطق الدولة حر�سا منها على توفري  اأكر من 
اأي تغيري على  اإج��راء  اإىل عدم  الأم��ور، منوهة  اأولياء  الوقت واجلهد على 

الزي املدر�سي مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
ويف �سياق مت�سل .. ك�سفت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن ال�سيا�سات 
قبيل  التعليمية  ال�سراكات  ومدار�ص  اخلا�سة  املدار�ص  اإىل  للعودة  املحدثة 
عن  ال�سادرة  القرارات  مع  تن�سجم  والتي  اجلديد،  الدرا�سي  العام  انطالق 
جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا يف اإمارة 

اأبوظبي.

للطلبة  املخ�س�سة  اللعب  مناطق  فتح  اإع���ادة  املحّدثة  ال�سيا�سيات  و�سملت 
اللتزام  م��ع  الال�سفّية  والأن�سطة  الريا�سية  الربية  ب��رام��ج  وا�ستئناف 
با�ستئناف  امل��دار���ص  يف  الطعام  لردهات  وال�سماح  الح��رازي��ة،  ب��الإج��راءات 
نظام  تطبيق  وا�ستمرار  خم�س�سة،  بتدابري  الل��ت��زام  م��ع  الطهي  خ��دم��ات 
املجموعات الكبرية للحد من خماطر انت�سار فريو�ص كوفيد19- وتداعياته 

وتقلي�ص حالت التحّول لنموذج التعليم عن ُبعد.
للمجموعات  ال�ستيعابية  الطاقة  زي���ادة  على  املحدثة  ال�سيا�سات  ون�ست 
ال�سفّية يف املراحل الُدنيا من غري القادرين على اللتزام بتدابري التباعد 

اجل�سدي من 10 اإىل 16 طالب يف كل جمموعة.
و�سيتمّكن الطلبة لدى عودتهم ملقاعد الدرا�سة من ح�سور ح�س�ص الربية 
تطبيق  م��ع  ال�سباحة،  فيها  مب��ا  املختلفة  الأن�����س��ط��ة  ومم��ار���س��ة  الريا�سية 
جمموعة من التدابري الحرازية القائمة على تقييم املخاطر، حيث �سُتلزم 
املدار�ص بتعقيم قاعات ومناطق الأن�سطة الريا�سية واملعدات امل�ستخدمة يف 
الفرة الفا�سلة بني كل ا�ستخدام من خمتلف املجموعات، واإىل جانب ذلك، 
�ست�ستاأنف املدار�ص تنظيم الأن�سطة الال�سفية لطلبة املدر�سة ح�سرياً، مع 

اللتزام بتطبيق اآليات تقييم املخاطر واإجراءات الت�سغيل الآمن.
اأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزم��ات والكوارث يف دبي عن العودة  بدورها.. 
2022 يف   - 2021 التدريجية لنظام التعليم احل�سوري للعام الدرا�سي 
جميع مدار�ص دبي اخلا�سة، حيث يبداأ العام الدرا�سي باإعطاء اأولياء الأمور 
حرية الختيار بني "التعليم احل�سوري" و "التعليم عن بعد"، على اأن يلتزم 
اجلميع بالتعليم احل�سوري التام يف احلرم املدر�سي بدءاً من 3 اأكتوبر املقبل، 
بالإ�سافة اإىل عودة خمتلف الأن�سطة املدر�سية مع التقيد بكافة الإجراءات 

الحرازية كعامل رئي�ص للعودة الآمنة اإىل املدار�ص اخلا�سة يف دبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأنهى الأر�سيف الوطني م�ساركاته يف املخيمات ال�سيفية، واملتمثلة بعدد من ور�ص 
لالأجيال،  الوطنية  التن�سئة  يف  دوره  من  انطالقاً  قدمها  واملحا�سرات  العمل 
وتعزيز الولء والنتماء لدى الطلبة، وغر�ص بذور املواطنة ال�ساحلة يف نفو�ص 
الأجيال؛ ليكونوا قادرين على متابعة امل�سرية يف حمل الأمانة وحماية مكت�سبات 
الوطن يف امل�ستقبل. وقد تنوعت م�ساركات الأر�سيف الوطني وفعالياته التي مت 
تقدميها ب�سكل افرا�سي عرب قنوات التوا�سل التفاعلية، لت�سمل ور�سة قرائية 
والولء والنتماء: قيم  "الهوية  بعنوان:  "ق�سر احل�سن" وحما�سرة  بعنوان: 

وطنية عليا" وحما�سرة بعنوان: "زايد الوالد والقائد"."
اأخ�سائي  ال��زع��اب��ي  هند  ال�سيدة  امل�����س��ارك��ات  ه��ذه  جميع  يف  حا�سرت  وق��د  ه��ذا 
برامج تعليمية يف ق�سم الربامج التعليمية يف الأر�سيف الوطني، وحر�ستنْ على 
الفعاليات  ه��ذه  اأث��رت  اإذ  معاً؛  والفائدة  املتعة  على  فيها  امل�ساركون  يح�سل  اأن 
بالق�س�ص الوطنية امل�ستوحاة من �سرية الباين واملوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان – طيب هلل ثراه- وعززتها بتوجيهات القيادة الر�سيدة لطلبة اليوم؛ 

اأجيال امل�ستقبل.
"يا زين  ال�سيفي  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  ال��وط��ن��ي يف  الأر���س��ي��ف  م�����س��ارك��ات  وج����اءت 
اآل  امل�ستقبل( يف جمعية حممد بن خالد  اأجيال  �سيفنا" الذي نظمته )مكتبة 

الت�سالت  تنظيم  هيئة  خميم  فعاليات  �سمن  كذلك  امل�ستقبل،  لأجيال  نهيان 
واحلكومة الرقمية.    

كما �سارك الأر�سيف الوطني بور�سة قرائية بعنوان: "ق�سر احل�سن" م�ستمدة 
اأهمية القالع  اأبو ظبي" والذي تناول  من كتاب )ق�سر احل�سن.. تاريخ حكام 
واحل�سون، وتاريخ ن�ساأة اأبو ظبي، و�سكل احلياة قدميا، وت�سل�سل حكام اأبو ظبي، 

وت�سييد ق�سر احل�سن واأهميته.
متت  وال��ت��ي  عليا(  وطنية  قيم  والن��ت��م��اء:  وال���ولء  )الهوية  حما�سرة  ورك���زت 
تدعيم  يف  امل�ستقبل  لأج��ي��ال  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  جمعية  م��ع  بالتعاون 
املواطنة  اأ�س�ص  وتر�سيخ  النفو�ص،  يف  للوطن  والن��ت��م��اء  وال��ه��وي��ة  ال���ولء  قيم 

ال�ساحلة، والإ�سهام يف بناء جمتمع متما�سك، واإعداد جيل يتمتع بروح التفاين 
اأهمية قيم النتماء  اإىل الطالع على  والت�سحية يف �سبيل الوطن، كما يهدف 
والولء والهوية، والتعرف على وثيقة و�سلوكيات املواطن الإماراتي والتي جاءت 
بنت  �سّما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  �سمو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  لتوجيهات  تر�سيخا 
حممد بن خالد اآل نهيان اإميانا منها بالدور الفاعل للجمعية يف بناء منظومة 
الوطني  الأر�سيف  بها  �سارك  التي  الفعاليات  اأ�سهمت  فيما  الإيجابية،  املواطنة 
يف  الأ�سالة  على  وحّثهم  املتلقني،  الطلبة  عقول  يف  التاريخي  الوعي  تنمية  يف 
التفكري والتعبري، وا�ستخدام املداخل املبتكرة يف البحث، والت�سجيع على البحث 

يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة وحماية معاملها.



األربعاء   25  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13323  
Wednesday    25   August   2021   -  Issue No   13323

05

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ويف  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص  دع���م 
اإط�����ار ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه ال���رام���ي���ة اإىل 
املجتمع  لوقاية  اجلهود  كافة  تنمية 
م��ن ت��داع��ي��ات ف��ريو���ص ك��ورون��ا دعم 
الأول من خالل  ال��دف��اع  جهود خط 
ك��������وادره ال��ت��م��ري�����س��ي��ة ال���ت���ي جرى 

تاأهيلها خلدمة قطاعات التعليم .
املجل�ص  ت���ع���اون  اإط�����ار  ذل����ك يف  ج����اء 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ع  
الفعاليات  م���ن  ع����دد  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
الفرة  امل��خ��ت��ل��ف��ة ط����وال  وال���ربام���ج 
�سل�سلة  اإط������الق  وج�����رى  امل���ا����س���ي���ة. 
"البطل  برنامج  �سمن  ال��ور���ص  م��ن 
احلكومية  امل��دار���ص  لطلبة  اخلارق" 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ال�������س���ارق���ة 
التابعة  ال�����س��ك��ري   مر�سى  ا���س��دق��اء 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى  للمجل�ص 
املدار�ص  ع����دد  ب��ل��غ  ب��ال�����س��ارق��ةح��ي��ث 
للتعرف  وذلك  39 مدر�سة  امل�ساركة 

على مر�ص ال�سكري والتعاي�ص معه.
امل��ال الأمني  ���س��ع��ادة حممد  واأو���س��ح 
للتعليم  ال�������س���ارق���ة  مل��ج��ل�����ص  ال����ع����ام 
�سعادة  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه  امل��ج��ل�����ص  اأن 
الكعبي  م�����س��ب��ح  ���س��ع��ي��د  ال����دك����ت����ور 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ح��ر���ص ع��ل��ى تاأهيل 
الرعاية  التمري�سية يف ق�سم  ك��وادره 

ب�سكل  وم�ساركته  ال�سحية  ال�سحية 
لفت فى خط الدفاع الول يداً  بيد 
مع وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع من 

بداية اجلائحة و اىل يومنا هذا.
واأو�سح اأن املجل�ص حر�ص على تدريب 
12 من الهيئة التمري�سية و تاأهيلهم 
للعمل بلجنة التق�سي الوبائي التابع 
يهدف  ال�������ذي  و  ال����وق����ائ����ي  ل���ل���ط���ب 
لتق�سي احلالت امل�سابة و املخالطني 
من طلبة و عاملني باملدار�ص و عمل 
املجل�ص يف ذات الإطار و�سمن خطط 
جاهزية  من  التاأكد  على  ال�ستباقية 
الطلبة  ل�ستقبال  التعليمي   امليدان 

و الطفال.
واأك�����د امل���ال اأن����ه مت اع��ت��م��اد اخلطط 

التمري�سية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
و�سملت  ال��درا���س��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة  خ���الل 
اأخالقيات  والح�������س���اء،  ال�����س��ح��ة   (
التمري�ص و مبادوؤها ( و ذلك  مهنة 
ب���ه���دف ال���ت���دري���ب و ال��ت��ط��وي��ر من 
جامعة  م��ن  معتمدين  م��درب��ني  قبل 
ال�سارقة و املعهد الأمريكي للدرا�سات 
ور�سة  عمل  �سيتم  كما   ، الحرافية 
للتغذية  الر�سادي  بالدليل  تعريفية 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  مب��راك��ز  ال�سحية 
احلكومية  ب��احل�����س��ان��ات  ل��ل��ع��ام��ل��ني 

التابعة ملجل�ص ال�سارقة للتعليم.
افتتاح  اع������ادة  وم����ع  مت  اأن�����ه  واأ�����س����ار 
احل�سانات ، �ستقوم ممر�سة احل�سانة 
بتطبيق كافة الجراءات الحرازية 
و ق���ي���ا����ص درج������ة ح��������رارة الط���ف���ال 
باحل�سانة،  ت��واج��ده��م  ف���رة  خ���الل 
باحل�سانة  العاملني  و احلر�ص على 
ب��ات��ب��اع الج�����راءات الح���رازي���ة عند 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الط���ف���ال ف�����س��ال عن 
التطعيم  بداية حملة  ومع   امل�ساركة 
�سد فريو�ص كورونا يف املراكز وخيم 
والقيام  التطعيم  لإع��ط��اء  التطعيم 
29 ممر�سة   بواجب وطني و تطوع 
ب����ال����ت����ع����اون  م����ع دائ��������رة اخل����دم����ات 
التطعيم �سد  الجتماعية فى حملة 
باإمارة  ال�سن  لكبار  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

ال�سارقة باملنازل.

•• اأبوظبي-وام: 

وهجن  ال�سباقات  ���س��وؤون  مركز  اأق��ام 
الرئا�سة بالتعاون مع �سندوق الزكاة، 
امل�����زاد اخل����ريي ل���� "حالل ال���زك���اة " 
زكاة  ع��ن  ع��ب��ارة  مطية   145 ل��ع��دد 
ريعها  ت�����س��ل��ي��م  ومت  ال��رئ��ا���س��ة  ه��ج��ن 
ل�سرفها  ال���زك���اة  ���س��ن��دوق  ل�����س��ال��ح 
امل��زاد اخلريي،  . ح�سر  للم�ستحقني 
ال��ذي يعترب م��ب��ادرة ه��ي الأوىل من 
نوعها حمليا، يف مقر احتاد �سباقات 
اأبوظبي  يف  الوثبة  مبنطقة  الهجن 
املهريي،  عقيدة  ب��ن  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
والدكتور  ال��زك��اة  ع��ام �سندوق  اأم��ني 
اإدارة  البلو�سي مدير  �سليمان  حممد 
والدكتور  ال��زك��اة  م�ستحقي  ���س��وؤون 
عبد الرحمن �سلمان احلمادي مدير 

اإدارة موارد الزكاة والإعالم .
واأع�����رب ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن عقيدة 
امل���ه���ريي ع���ن ���س��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه اإىل 
اأ���س��ح��اب ال�����س��م��و ال�����س��ي��وخ ع��ل��ى هذه 
امل�سبوقة  وغ�����ري  ال��ط��ي��ب��ة  امل�����ب�����ادرة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ب�����اأن تكون 
الزكاة  بحالل  خا�سة  م��زادات  هناك 
..م�سريا اإىل اأن هذه املبادرة وبحكمة 
الأثر  لها  �سيكون  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
امل�ستحقني بدل  الكبري والنافع على 

امل�ستحقني  ت��وزي��ع احل��الل على  م��ن 
حيث  �سخ�سا   145 منها  وي�ستفيد 
اأن����ه م���ع ه���ذا امل�����زاد امل���ب���ارك �سيكون 

امل�ستفيدون اأعدادا م�ساعفة.
ال�سراكة  اأن هذه  عقيدة  ابن  واأو�سح 
����س���وؤون  اإدارة  م����ع  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ه��ج��ن ال��رئ��ا���س��ة ت��اأت��ي ت��رج��م��ة لهذه 
لعملية  وخ����دم����ة  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
التكافل الجتماعي وتوثيقاً للروابط 
بني  والوطنية  واملجتمعية  الإن�سانية 
اأبناء الوطن ..موؤكدا حر�ص �سندوق 
ال����زك����اة ع���ل���ى ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون 
التنموية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����وزارات  م��ع 
والركيز  ال��دول��ة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

على مبداأ التوا�سل الفاعل.

•• دبي-وام:

ب��ن حممد  "جامعة ح��م��دان  اأع��ل��ن��ت 
التقدمي  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  الذكية" 
واملاج�ستري  البكالوريو�ص  ل��ربام��ج 
 ،2022  - 2021 للعام الأكادميي 
واملعتمدة من وزارة الربية والتعليم 
اإدارة  ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  ���س��م��ن 
واإدارة  والتمويل  واجل���ودة  الأع��م��ال 
امل�����وارد  واإدارة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
امل�سروعات وغريها.  واإدارة  الب�سرية 
ا�ستثنائية  فر�سة  اجل��ام��ع��ة  وت��ق��دم 
براجمها  من  لال�ستفادة  للدار�سني 
النوعية املقّدمة وفق منوذج متطّور 
ال�سفوف  ي�����س��م��ل  ال���ذك���ي،  للتعليم 
الدرا�سية املبا�سرة والدرا�سة الذاتية، 

وب���ا����س���ت���خ���دام اأح��������دث الب����ت����ك����ارات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة اع��ت��ب��اراً م��ن خريف 
على  متقدمة  خ��ط��وة  يف   ،2021
بالعلم  م�سّلح  جديد  جيل  بناء  درب 
للقيام  والتميز  والب��ت��ك��ار  وامل��ع��رف��ة 
بدورهم املحوري باعتبارهم مبتكرين 
ورّواد اأعمال و�سّناع قرار وبناة وطن 
ل طلبة وظائف .. وت�ستقبل اجلامعة 
اإىل  لالن�سمام  التقدم  طلبات  اأي�ساً 
برامج التطوير املهني والقائمة على 
جمالت  يف  امل����رن  ال��ت��ع��ّل��م  منهجية 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  الأع���م���ال  اإدارة 

والبيئة والتعليم.
حممد  بن  حمدان  "جامعة  وتتفّرد 
النوعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ت��وف��ري  الذكية" 
املُ���ع���ت���م���د ال������ذي ي���رف���د ال���دار����س���ني 

نهج  وف�������ق  امل�������س���ت���ق���ب���ل  مب������ه������ارات 
املرونة  يتيح  ال��ذي  ال��ذك��ي،  التعليم 
العملية  ا���س��ت��م��راري��ة  ت�سمن  ال��ت��ي 
الزمان  ح��دود  عن  بعيداً  التعليمية 
واملكان. وحتظى الربامج الأكادميية 
بتقدير  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  وب���رام���ج 
ال�سركات  ك��ربى  ت��ويل  حيث  دويل، 
با�ستقطاب  ب��ال��غ��اً  اهتماماً  ال��رائ��دة 
يتمتعون  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ة  خريجي 
باملعرفة والبتكار واملهارات القيادية 
جانب  اإىل  والإب��داع��ي��ة،  والتحليلية 
وقابلية  ُبعد  عن  العمل  على  القدرة 
اجلديدة  التكنولوجيا  م��ع  التكيف 
ع���امل  والأ�����س����ال����ي����ب اجل������دي������دة يف 

الأعمال.
�سّباقة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اجل��ام��ع��ة  وت���ربز 

تتيح  ف��ري��دة  تعليمية  بيئة  خلق  يف 
زمالئهم  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��دار���س��ني 
واأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة عرب 
الفرا�سية"،  املتزامنة  "اجلل�سات 
الدرا�سية  ال�����س��ف��وف  خ���الل  وذل����ك 
للدار�سني  مي��ك��ن  ك��م��ا   .. امل��ب��ا���س��رة 
اأي�ساً ح�سور اجلل�سات غري املتزامنة 
املواد  ك��اف��ة  اإىل  امل��ب��ا���س��ر  وال��و���س��ول 
تامة  و�سال�سة  ب�سهولة  التعليمية 
ال�سفوف  ح�سور  اإىل  احل��اج��ة  دون 
الدرا�سية يف احلرم اجلامعي الواقع 
علماً  الأكادميية"،  دب��ي  "مدينة  يف 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لبع�ص  ب����اأّن الم��ت��ح��ان��ات 
تتطلب  ق���د  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������س���اق���ات 

احل�سور ال�سخ�سي.
وق����ال ف��ه��د ال�����س��ع��دي، ن��ائ��ب رئي�ص 

"جامعة حمدان بن حممد الذكية" 
لتنمية اجلامعة، اإن اجلامعة ترّحب 
بان�سمام دفعة جديدة من الدار�سني 
 - 2021 خ���الل ال��ع��ام الأك���ادمي���ي 
2022 لبناء قدراتهم يف تخ�س�سات 
والتمويل  واجل����ودة  الأع���م���ال  اإدارة 
وامل����وارد  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  واإدارة 
متثل  وال��ت��ي  وامل�����س��روع��ات،  الب�سرية 
لتفعيل  اأ���س��ا���س��ي��ة  دع��ائ��م  مبجملها 
ك�سريك  ال�����س��اب  اجل���ي���ل  م�����س��اه��م��ة 
فاعل يف تعزيز اجلاهزية للخم�سني 
قفزة  �ست�سهد  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ع��ام��اً 
نوعية للو�سول بدولة الإمارات اإىل 

املركز الأول عاملياً.
الأكادميية  ال����ربام����ج  اأن  واأو�����س����ح 
امل����ت����اح����ة، ������س�����واء ال���ب���ك���ال���وري���و����ص 

تفتح  وال�����دك�����ت�����وراه،  وامل���اج�������س���ت���ري 
العقول  يف  لال�ستثمار  جديدة  اآفاقاً 
ل�  املتفرد  النهج  اإىل  ا�ستناداً  املبدعة 
"جامعة حمدان بن حممد الذكية"، 
النوعي  التعليم  والقائم على توفري 
بالعلم  ال�سباب  ي��رف��د  ال���ذي  ال��ذك��ي 
وامل��ع��رف��ة وامل���ه���ارة ال��الزم��ة خلو�ص 
ترجمًة  بقوة،  العاملية  املناف�سة  غمار 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي الرئي�ص الأعلى للجامعة، الذي 
ق�سوى  اأول��وي��ة  التعليم  ج��ودة  جعل 
لبناء كفاءات  الوحيد  ال�سبيل  كونها 
م�سريتنا  ل���دف���ع  م���وؤه���ل���ة  ب�����س��ري��ة 

الطموحة نحو امل�ستقبل.
واأبدى ال�سعدي تطّلعه اإىل ا�ستقبال 

املُبدعة  العقول  م��ن  ج��دي��دة  كوكبة 
واملعرفة  العلم  اإىل نهل  التي تتطلع 
يف  ق��دم��اً  مت�سي  التي  جامعتنا  م��ن 
حت��ق��ي��ق اإجن������ازات غ��ري م�����س��ب��وق��ة يف 
العايل، وفق مبداأ  بالتعليم  الرتقاء 
ل  اأع��م��اٍل  اُد  "ُروَّ تخريج  على  ق��ائ��م 
طاّلُب وظاِئف" .. وقال : ن�سع على 
ال�سامنة  ال�سبل  كافة  توفري  عاتقنا 
ل���ت���ق���دمي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ن���وع���ي ودع����م 
واإث���راء  احل��ي��اة  م��دى  التعلم  ثقافة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، م��ع ال��رك��ي��ز على 
التكنولوجية،  الب��ت��ك��ارات  ت��وظ��ي��ف 
ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  مقدمتها  ويف 
وت�����س��خ��ري م��ب��ادرات��ن��ا ال���رائ���دة مثل 
التعليم  و"نظام  ال�سحابي"  "احلرم 
بالألعاب" EduGame وغريها 

اأن  يف  الطموحة  تطلعاتنا  خدمة  يف 
ن��ك��ون يف ���س��دارة اجل��ام��ع��ات الأكر 
امل�ستقبل،  حت��ّولت  ملواكبة  ا�ستعداداً 
كمنارة  امل���ح���وري  دوره������ا  وت��ر���س��ي��خ 
�سباب  ل��ت��خ��ري��ج  وم��ع��رف��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
والنماء  التقدم  دف��ة  لتوجيه  موؤهل 
بكفاءٍة واقتدار، ان�سجاماً مع الروؤية 

الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ام�ص عن ح�سولها على 
اجلامعات  م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ث��اين  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الأول  امل��رك��ز 
ملوؤ�سر  الأخ���ري  الت�سنيف  �سمن  ال��ب��ح��وث  ن�سر  جم��ال  يف  العربية 
ورقة   22" اجلامعة  العلمي.فقد قدمت  للبحث  "نيت�سر" 2021 
6.53 ، وبذلك، حتافظ جامعة  بحثية" ون�سبة م�ساركة ت�سل اإىل 

خليفة على مركزها يف مقدمة جميع جامعات الدولة.
مراكز   7 خليفة  جامعة  قفزت  العربية،  اجلامعات  م�ستوى  وعلى 

لتحتل املركز الثاين يف الت�سنيف .
الأر�ص  علوم  على  تركز  بحثية  ورق��ة   11 خليفة  جامعة  وق��دم��ت 
الفيزيائية  العلوم  حول  تتمحور  بحثية  اأوراق  و9  البيئية  والعلوم 

و4 يف الكيمياء، وذلك يف الفرة املمتدة ما بني 1 مايو 2020 اإىل 
2021. يف حني قدمت دولة الإمارات ما جمموعه 122  اأبريل   1

ورقة بحثية ممثلة ب� 10 جامعات.
وهو  املوؤ�س�سية  والعالقات  للكتاب  بيانات  قاعدة  هو  ني�سر  وموؤ�سر 
معيار للبحوث عالية اجلودة التي تركز على علوم الفيزياء والعلوم 
الطبيعية والتي ت�سمل الكيمياء وعلوم احلياة وعلوم الأر�ص والعلوم 
الإجنازات  على  نيت�سر  موؤ�سر  ويركز  الفيزيائية.  والعلوم  البيئية 
82 جملة مرموقة  التي يتم ن�سرها يف  البحثية  املقالت  يف جمال 
جمموعة  قبل  م��ن  اختيارها  يتم  الطبيعية  العلوم  يف  متخ�س�سة 
على  الأخ���رية  الت�سنيفات  اعتمدت  حيث   ، الباحثني  م��ن  م�ستقلة 
اأبريل   1 اإىل   2020 مايو   1 ال��ف��رة  "ني�سر" م��ن  موؤ�سر  بيانات 

.2021

جامعة خليفة الأوىل حمليا والثانية عربيا يف ت�سنيف موؤ�سر نيت�سر 2021

•• ال�صارقة-وام:

ت�����راأ������ص ���س��م��و ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان بن 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة رئي�ص 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وب��ح�����س��ور �سمو 
�سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي 
و�سمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
ال�سارقة، �سباح  القا�سمي نائب حاكم 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  اج��ت��م��اع  اأم�������ص، 

لإمارة ال�سارقة.
ناق�ص الجتماع - الذي عقد يف مكتب 

املو�سوعات  من  ع��دداً   - احلاكم  �سمو 
احل��ك��وم��ي��ة ال���ه���ام���ة ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
احلياة  وت���وف���ري  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر 
على  والقاطنني  للمواطنني  الكرمية 

اأر�ص اإمارة ال�سارقة.
موؤ�سرات  تقرير  على  املجل�ص  واطلع 
الأول  للن�سف  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع 
ل�سنة 2021م، وت�سمن الإح�سائيات 
واملقارنات املعيارية مع الن�سف الأول 
من العامني املا�سيني، واأبرز موؤ�سرات 
وت���ط���ور  ال�������س���ن���اع���ي  ال����ق����ط����اع  اأداء 

اخلدمات احلكومية.
الو�سع  ���س��ه��د  ال���ت���ق���ري���ر  وب���ح�������س���ب 
القت�سادي منوا بلغ %29 يف اإ�سدار 

البيئة  يعك�ص  مم��ا  الأع���م���ال  رخ�����ص 
القت�سادية الرائدة لالإمارة والتاأثري 
التي  احلكومية  للمحفزات  الإيجابي 
اأطلقها املجل�ص خالل جائحة كوفيد-

.19
و����س���ه���د ال����ق����ط����اع ال�������س���ن���اع���ي من�����واً 
ملحوظاً يف الإ�سدار اجلديد وجتديد 
التدفقات  وزي������ادة  الأع����م����ال  رخ�����ص 
النقدية املبا�سرة يف خمتلف الأن�سطة 
للم�سروعات  ك����ان  ك��م��ا  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
التنموية وال�سياحية يف الإمارة تاأثرياً 
كافة  الق��ت�����س��ادي يف  النمو  يف  ك��ب��رياً 

املدن واملناطق.
الوطنية  امل�سروعات  موؤ�سرات  يف  اأم��ا 

الإلكرونية  املتاجرة  اأن�سطة  �سهدت 
امل��ن��زل��ي��ة ورخ�ص  ورخ�������ص الع��ت��م��اد 
الإ�سدار  يف  من���واً  الوطنية  الأع��م��ال 
ال�سوق  ق�����درة  ي��ع��ك�����ص  اجل���دي���د مم���ا 
الأعمال وتطور  ا�ستيعاب  املحلي على 
الإلكرونية  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 

التي تقدمها الدائرة.
التنمية  ل��دائ��رة  �سكره  املجل�ص  وق��دم 
تطوير  يف  جهودها  على  القت�سادية 

اخلدمات ودعم القطاع القت�سادي.
ال�سنوي  التقرير  على  املجل�ص  واطلع 
ل�سنة  ال����ع����ام����ة  الأ�����س����غ����ال  ل�����دائ�����رة 
2020م، الذي ت�سمن اأبرز املنجزات 
وا�سراتيجية  روؤي�������ة  حت���ق���ق  ال���ت���ي 

الدائرة.
ن�سبة  ارت���ف���ع���ت  ال���ت���ق���ري���ر  وب��ح�����س��ب 
الإجناز الكلية اإىل 99 % يف املوؤ�سرات 
التي  امل�ساريع  ن�سبة  مثل  املو�سوعة 
ت�سلم يف وقتها، واملباين التي ي�ستخدم 
فيها مواد �سديقة للبيئة، وا�ستخدام 
وكفاءة  ل��ل��ط��اق��ة،  امل���وف���رة  الأج����ه����زة 

ال�سيانة الت�سغيلية، ور�سا ال�سركاء.
للدائرة  امل��ن��ج��زة  امل�����س��روع��ات  وب��ل��غ��ت 
292 م�سروعا منها املباين احلكومية 
والريا�سية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية 
بالإ�سافة  وغريها،  التحتية  والبنية 
خدمة  م�������س���روع   315 اإجن�������از  اإىل 
لالأفراد متثلت يف الت�سويات الرابية. 

كما ت�سمن التقرير اخلدمات الذكية 
الإلكرونية  وامل���ع���ام���الت  ل���ل���دائ���رة 
وتطوير اآليات العمل والكادر الب�سري 

من خالل �سهادات العتماد والدورات 
والربامج التطويرية.

واأث����ن����ى امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى ج���ه���ود دائ����رة 

اأعمالها  تطوير  يف  ال��ع��ام��ة  الأ���س��غ��ال 
ورفع ن�سب الإجن��از يف كافة اجلوانب 

الإدارية والفنية.

•• اأبوظبي -وام: 

انتظم نحو 23 األف طالب وطالبة مع بدء الدرا�سة يف 
كليات التقنية العليا للعام الأكادميي اجلديد 2021-
فروعها ال16 بالدولة،  م�ستوى  على  وذلك   2022
"الهجني"  التعليم  من���وذج  تطبيق  الكليات  وت��وا���س��ل 
ُب���ع���د والتعليم  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني  م���ا  ي��ج��م��ع  ال�����ذي 
مبا  وذل�����ك  اجل���ام���ع���ي،  احل�����رم  داخ�����ل  "احل�سوري" 
يتما�سى مع احتياجات التعليم التطبيقي وما يتطلبه 
من ح�سور طالبي يف العديد من امل�ساقات وفق طبيعة 

كل تخ�س�ص.
مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك���د 
الكليات  جاهزية  كامل  العليا،  التقنية  كليات  جممع 
كافة  بتطبيق  التزام  و�سط  اجلديد،  الأك��ادمي��ي  للعام 
للتعامل مع  بالدولة  املعتمدة  الح��رازي��ة  الج���راءات 
والبيئة  املباين  بجاهزية  املتعلقة  كوفيد19-  جائحة 
ي�سمن  مبا  للكليات  الدخول  وباآليات  ككل  التعليمية 
بن�سبة  الكليات  تلتزم  حيث  الطلبة،  و�سالمة  �سحة 
اأق�����س��ى على  %70 ك��ح��د  ح�����س��ور ي��وم��ي��ة ت�����س��ل اىل 

م�ستوى كل كلية.
البيئة  التي تدعم �سالمة  اأن��ه من اجلوانب  ون��وه اىل 
اأن ن�سبة احلا�سلني على تطعيم  التعليمية يف الكليات 
التدري�سية  الهيئات  م�ستوى  على  /ج��رع��ت��ني/  كامل 
على   92.5% مقابل   96% اىل  و�سلت  والإداري�����ة 
اأول  حتديثها  يتم  الن�سب  ه��ذه  واأن  الطلبة،  م�ستوى 
وفريق  الكليات  بني  الناجحة  ال�سراكة  اإط��ار  يف  ب��اأول 

تدمج  م��ط��ورة  رقمية  من�سة  "احل�سن" ع��رب  تطبيق 
لكافة  التطعيم  و�سجالت  كوفيد19-  فح�ص  نتائج 

الطلبة واملوظفني.
امل�ستوى  ع���ل���ى  اأن������ه  ال�����س��ام�����س��ي  ال���دك���ت���ور  واأ������س�����اف 
العام يف تطبيق  الكليات م�ستمرة هذا  فاإن  الأكادميي، 
كبرياً  اأث��ب��ت جن��اح��اً  الهجني" ال��ذي  "التعليم  من��وذج 
منوذج  الكليات  حققت  حيث  املا�سي  الأك��ادمي��ي  العام 
ت��ع��ل��ي��م رق��م��ي ح���از اإ�����س����ادات حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة، وال���ذي 
للموؤ�س�سة  هيكلة  اإع����ادة  م��ن  الكليات  خ��الل��ه  متكنت 
الربامج  تقدمي  و  للموارد  الأمثل  ال�ستثمار  عزز  مبا 
والتخ�س�سات وفق النموذج اجلديد بحيث يتم ا�ستثمار 
التطبيقية  الحتياجات  لتلبية  الطلبة  ح�سور  اأوق��ات 
والأن�سطة  الأع����م����ال  ري�����ادة  واأن�����س��ط��ة  والخ���ت���ب���اري���ة 
برامج  م�ستوى  على  خا�سة  التطبيقية  واملحا�سرات 
التوازن  حتقيق  يدعم  مبا  ال�سحية  والعلوم  الهند�سة 
بني املتطلبات الأكادميية والتطبيقية و�سط ا�ستخدام 
فاعل لتقنيات التعليم الرقمي. والتحق 4300 طالب 
وط��ال��ب��ة ب��ال��ك��ل��ي��ات ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى م�����س��ت��وى خمتلف 
بكافة  الطلبة  م��واف��اة  ومت��ت  والتخ�س�سات،  ال��ربام��ج 
ال��ك��ل��ي��ات وفق  مل��ق��ار  ب��دخ��ول��ه��م  املتعلقة  ال���س��راط��ات 
ك��ل تخ�س�ص من  ال��درا���س��ي��ة واح��ت��ي��اج��ات  ج��داول��ه��م 
امل�ساقات التي تتطلب احل�سور ال�سخ�سي اأو تلك التي 
الدخول  اآليات  تو�سيح  اىل  بالإ�سافة  ُبعد،  عن  تقدم 
تطعيم  على  احلا�سلني  الطلبة  ب��دخ��ول  ي�سمح  حيث 
كامل /جرعتني/ واإبراز ذلك عرب تطبيق احل�سن مع 

�سرورة اللتزام باإجراء فح�ص PCR كل اأ�سبوعني.

••  دبي - حم�صن را�صد

يف اإطار ال�ستعدادات للعودة الأمنة للمدار�ص، يوم الأحد املوافق 29 اأغ�سط�ص 
اجلاري، يتم ت�سنف كل مدر�سة "لونياً" وفق ثالثة فئات )اأخ�سر والربتقايل 
والأحمر(، حيث يطبق للمرة الأوىل ويتم اإقرار الت�سنيف وفق تقييم قطاع 

العمليات املدر�سية.
اتخاذ  لدعم  تهدف  جديدة  اآلية  املدر�سة،  ل�سفوف  اللوين  الت�سنيف  ويعد 
القرار لختيار ال�سيناريو املنا�سب للمدر�سة، بناء على معايري قيا�سية تطبق 
على جميع املدار�ص، على اأن يعتمد ت�سنيف املدر�سة يف الفئة من قبل قطاع 
واملرافق  امل��در���س��ي،  املبني  جاهزية  ت�سم  معايري  وف��ق  امل��در���س��ي��ة،  العمليات 
والكثافة  الطلبة،  واحتياجات  واحلافالت،  الب�سرية،  املوارد  وتوفر  املدر�سية، 
الأولوية  ذات  الفئات  يف  الطلبة  ون�سبة  املبنى)،  اإ�سغال  )م��ع��دل  الطالبية 

)اأ�سحاب همم، تاأخر درا�سي(
اأعدته  الذي   ،2022-2021 للعام  الدرا�سي  اليوم  ت�سميم  دليل  وبح�سب 
موؤ�س�سة المارات للتعليم املدر�سي بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم، تعني 
اكت�ساف حالت ول حتتوي على  املدر�سة مل يتم  اأن �سفوف  الفئة اخل�سراء 
اإ�سابات ، اأن �سفوفها متنا�سبة مع 1 مر مربع، وتوفر 90 %من املعلمني، 

وتتبع التعلم الواقعي وفق )ال�سيناريو 1 – ال�سيناريو 1 املعدل(.
اأما الفئة الربتقالية مل يتم فيها حالت بالإ�سابة اأي�سا، ولكنها غري متنا�سبة 
مع 1 مر مربع، كما اأنها توفر اأقل من 70 % من املعلمني، ويطبق فيها 
احلمراء  الفئة  تعني  وق��ت  يف   ،)2 )ال�سيناريو  وف��ق  امل��ت��زام��ن  التعلم  ن��ظ��ام 
ال�سفوف التي مت اكت�ساف فيها حالة اإ�سابة موؤكدة، ول ينطبق عليها امل�سافات 

اأو التباعد، اإذ ينبغي اأن تطبق التعليم عن بعد.
واأفاد الدليل اأنه ميكن للمدر�سة اأن ت�سم اأكر من فئة، حيث ميكن اأن تقع 

كما  احلمراء،  الفئة  يف  وبع�سها  اخل�سراء،  الفئة  يف  املدر�سة  �سفوف  معظم 
الفئة  يف  الآخ��ر  وبع�سها  اخل�سراء  الفئة  يف  ال�سفوف  بع�ص  تقع  اأن  ميكن 

الربتقالية.
م��دي��ر كل  امل��در���س��ة، م��ن خ��الل تقييم  ووف��ق��ا للدليل يتم حت��دي��د  ت�سنيف 
يتم  حيث  املعتمدة،  باملعايري  اخلا�سة  البيانات  على  وبناء  للو�سع،  مدر�سة 
ت�سعيد املقرح اإىل قطاع العمليات املدر�سية،  الذي يعتمد بدوره الت�سنيف 

املنا�سب لكل مدر�سة وفق معطيات وحمتوى تقرير املدير، 
التعليم  يكون  اأن  اأبرزها  املدار�ص،  يف  الطلبة  انتظام  �سوابط  الدليل  ور�سد 
واقعياً منذ بداية الف�سل الدرا�سي الأول، ما مل ت�ستجد ظروف تعيق تطبيق 
التعلم  اأه����داف  ال��درا���س��ي مب��ا يحقق  ال��ي��وم  امل��در���س��ة بتنظيم  وت��ل��ت��زم  ذل���ك، 
الطالب  ويلتزم  املدر�سة،  تواجده يف مقر  اأثناء  الطالب  �ساملة  على  ويحافظ 

بنظام املدر�سة واإجراءات ال�سحة وال�ساملة التي تعتمدها املدر�سة.

وت�سمنت ال�سوابط التزام الطالب بالزي املدر�سي اأثناء جميع اأنواع التعلم، 
وبت�سغيل الكامريا اأثناء جميع اأنواع التعلم، على اأن تلتزم املدر�سة بالإجراءات 
اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة، �سامال نظام فحو�سات وتطعيم طلبة املدر�سة 

واملعلمني والزوار، وفقاً الأطر املعتمدة، 
الق�سرية  والخ��ت��ب��ارات  املركزية  المتحانات  جميع  اداء  اأن  الدليل  واأو���س��ح 
وفق  املدر�سة،  يف  املعتمدة.  الخ��ت��ب��ارات  ج��داول  وف��ق  املدر�سة،  يف  "واقعيا" 
الطلبة  املدار�ص  ت�ستقبل  اأن  على  امل�ستمر،  للتقومي  الداخلية  املدر�سة  خطة 
وال�سحة  الجتماعي  التباعد  ا�سراطات  �سمن  ال�ستيعابية  طاقتها  وف��ق 
وال�سالمة، على اأن يلتزم الطالب مبجموعته املحددة له يف �سيناريو التعليم 
املحدد، وبنوع التعليم الذي مت اختياره �سابقا، ويف حال الرغبة بالتغيري، يقوم 
ويل اأمر الطالب بتقدمي طلب للتغيري اإىل اإدارة املدر�سة يف الأ�سبوع الأول من  

كل ف�سل درا�سي.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

اأكرث من 22 األف طالب وطالبة ينتظمون يف 
كليات التقنية العليا وفق منوذج التعليم الهجني

جمل�س ال�سارقة للتعليم يدعم خط 
الدفاع الأول بكوادره التمري�سية

وفق ت�سنيف لثالث فئات اأخ�سر وبرتقايل واأحمر

اآلية جديدة بدليل مدر�سي لختيار ال�سيناريو املنا�سب للتدري�س بكل مدر�سة ح�سب جاهزيتها

جامعة حمدان بن حممد الذكية تعلن فتح باب القبول للعام الأكادميي 2021 - 2022 

•• ال�صارقة- حم�صن را�صد 

احل�سانات  يف  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���الق  ق��رار  اأن  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ص  اأك��د 
التحديثات  ب�سبب  اتخذ  واأن���ه  موؤقت"،  "ب�سكل  �سيكون  ب��الإم��ارة  احلكومية 
ال�سادر �سابقاً من قبل وزارة الربية والتعليم اخلا�ص بتحديد اأعمار الأطفال 
امل�سجلني يف احل�سانات، )والذي حدد �سن الت�سجيل يف الرو�سة الأوىل، باأن ل 

يقل عمر الطالب عن 4 �سنوات(.
واأو����س���ح امل��ج��ل�����ص، ع��رب ر���س��ال��ة م��وج��ه��ه لأول���ي���اء الأم����ور ن�سرها ع��رب موقعه 
الإلكروين، اأن التحديث الذي مت يف ال�سابق، والذي حدد ب�سن قبول الأطفال 
اجلدد، اأبقى على عدد كبري من الأطفال يف احل�سانات، وهو ما قلل من عدد 

ال�سواغر املتاحة يف احل�سانات احلكومية يف قبول اأطفال جدد.
خالل  اأي�ساً  الت�سجيل  اإغ���الق  ق��رار  اأ�سباب  �سمن  وم��ن  اأن��ه  املجل�ص  واأ���س��اف 

الفرة احلالية، التوجه بتوظيف جميع الغرف ال�سفية يف احل�سانات احلالية 
مت  التي  املجموعات  نظام  وف��ق  احل�سانات  يف  امل�سجلني  الأط��ف��ال  ل�ستيعاب 

اعتمادها من قبل اجلهات املخت�سة على جميع احل�سانات يف الإمارة.
واأ�سار اإىل اأن الغرف ال�سفية قبل جائحة " كوفيد 19"، كانت ت�ستوعب 25 
طفاًل، وبعد تطبيق نظام املجموعات، اأ�سبحت هذه الغرف ت�ستوعب جمموعة 
ا�ستدعى  ما  وه��و  اأط��ف��ال،   10 عن  تزيد  ل  ا�ستيعابية  وبطاقة  فقط،  واح��دة 
ل�ستيعاب نظام  وا���س��ت��ث��م��اره��ا جميعاً  ال��غ��رف  م��ن  ع���دد  اأك���رب  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��م 

املجموعات.
يف  الت�سجيل  ب��اب  لفتح  املجتمع  ح��اج��ة  تفهم  الأم����ور  لأول��ي��اء  املجل�ص  واأك���د 
�سقف  لرفع  املخت�سة  للتوا�سل مع اجلهات  ي�سعى  واأنه  احل�سانات احلكومية 
املجموعات اإىل عدد اأكرب من الأطفال، حتى تتاح املزيد من ال�سواغر وبالتايل 

يتم فتح بابا الت�سجيل من جديد وفقاً لل�سواغر والأولويات املتاحة.

اإغالق باب الت�سجيل يف ح�سانات ال�سارقة احلكومية ب�سكل موؤقت

هجن الرئا�سة يقيم املزاد 
اخلريي حالل الزكاة
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العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قطوف 

CN لتنظيف ال�سيارات  رخ�سة رقم:3993536 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/معهد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأيدو�ساغا لتعليم التدريبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2662733 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اللم�سات 

الخرية لتلميع ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1525090 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزعفران فيلدز للتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2936818 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
ام  ال�س�����ادة/ال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2870629 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غنامي  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN الهمله للتجارة العامة  رخ�سة رقم:3678474 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيولني كافية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243304 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمده احمد على حممد الوهيبى %100
تعديل مدير / اإ�سافة حمده احمد على حممد الوهيبى

تعديل مدير / حذف ا�سماء ح�سني �سالح حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سماء ح�سني �سالح حممد

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN  بال�سم التجاري:ويبكو بروليوم  رقم:2426741 
ملعدات ابار النفط والغاز ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN  بال�سم التجاري:ريفريا العقارية  رقم:1143496 
ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة هيفي ديوتي للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2868697 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ار�ساد خان على حممد جول %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سن عمر �سالح الربيكى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سن عمر �سالح الربيكى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة هيفي ديوتي للنقليات
HEAVY DUTY TRANSPORT EST

اإىل/ هارد وورك لتاأجري معدات واليات الت�سد والبناء ذ.م.م
HARD WORK CONSTRUCTION EQUIPMENT AND MACHINERY RENTAL L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009
 تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة  4923010

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:يونيتي للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
حممد  مطر  ال�سيد  وحدة   -  304 مكتب   -  3 ال�سركة:طابق  عنوان 

بالعفاري ع�سيان واخرين - c60 - جزيرة ابوظبي �سرق 18-2 - ق
CN 1909826 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/18 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/23 بالرقم:2150015273  

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سكيت�ص كافيه مطعم وكافترييا ذ.م.م
حامد  ال�سيد  مبنى   0.1-22 �سرق   - اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

حممد خليفه بن يو�سف
CN 2638254 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/19 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/23 بالرقم:2105023699  

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:نريفاتيك ملعدات حقول النفط ذ.م.م
حكومة  مبنى   4 مكتب   -  14 ق   -  2/32 م  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

اأبوظبي
CN 1954035 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
الداريه  ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/23 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/8/24 العدل بالرقم:2150015805  
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توب فيك�ص للنجارة امل�سلحة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2353238 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خليفه على �سعيد

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ توب فيك�ص للنجارة امل�سلحة

TOP FIX ENFORCED CARPENTRY WORKS
اإىل/ توب �ستايل للمقاولت وال�سيانة العامة �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

TOP STYLE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال النجارة امل�سلحة  4390004

اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رفيق دي�سكفوري لتجارة احليوانات الأليفة ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3686905 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد حميد ال�سغري يروان ال�سام�سى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد حميد ال�سغري يروان ال�سام�سى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فرهاد ال�سالم �سراج ال�سالم

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ رفيق دي�سكفوري لتجارة احليوانات الأليفة ذ.م.م

RAFIQ DISCOVERY PETS TRADING L.L.C L.L.C
اإىل / رفيق دي�سكفوري لتجارة احليوانات الأليفة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

RAFIQ DISCOVERY PETS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -  

اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فايرنور لتجارة املعدات وقطع غيارها ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1173928 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / خليل حممد ح�سني على احلو�سنى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / خليل حممد ح�سني على احلو�سنى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاينور اجنينريينج �ص م ح

FIRENOR ENGINEERING )FZC(

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فايرنور لتجارة املعدات وقطع غيارها ذ.م.م
FIRENOR EQUIPMENTS & SPARE PART L.L.C

اإىل/ فايرنور لتجارة املعدات وقطع غيارها - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
FIRENOR  EQUIPMENTS & SPARE PART- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
واملقاولت  للنقليات  البي�ساء  ال�س�����ادة/ال�سماء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامه رخ�سة رقم:1097461 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد زاهد ح�سني حممد ظفر

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سماء البي�ساء للنقليات واملقاولت العامه

WHITE SKY TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ال�سماء البي�ساء للنقليات واملقاولت العامه - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
WHITE SKY TRANSPORT AND GENERAL CONTRACING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فا�ست لين لتو�سيل الطلبات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1991448 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة واكار احمد خان حممد ا�سفاق  %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زي�سان اجنم ار�سد بيج  %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على ح�سن على ال�سيخ الرميثى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / على ح�سن على ال�سيخ الرميثى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ فا�ست لين لتو�سيل الطلبات

FAST LINE DELIVERY SERVICES
اإىل/ فا�ست لين لتو�سيل الطلبات ذ.م.م

  FAST LINE DELIVERY SERVICES L.L.C
 تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م 2 484332 العني للعقارات ذ.م.م و اخرين اإىل اأبوظبي جزيرة 

ابوظبي �سرق 6 202101098613 202101098613 احمد ال�سيدعبداهلل ال�سيدحممد ال�سيد
اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جي اي اي القاب�سة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2805179 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرت�سى بن احمد بن �سلطان  %4

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممدا�سعد بن امني حممد �سعيد  %4
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلطان بن خالد بن �سامل بن حمفوظ  %4

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بانكاج جوبتا بالكري�سان دا�ص جوبتا  %4
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد را�سد احمد مفتاح النا�سرى  51 %
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سعيد حممد البادى الظاهرى  %4

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على عبداهلل طه اخلوارى  %4
VISION HOLDING LIMITED تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فيجن هولدينجز ليمتد
GII HOLDINGS LIMITED  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جي اي اي هولدينجز ليمتد

M A H HOLDINGS LIMITED  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ام ايه ات�ص هولدينجز ليمتد
AL TAMIMI COMPANY  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة التميمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مر�سانت�ص بريدج هولدينجز ليمتد
MERCHANTS BRIDGE HOLDINGS LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سروق لال�ستثمار �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
SHUROOQ INVESTMENT CO. PER PERSON COMPANY.LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بن من�سور بن مهدى ال ح�سن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بانكاج جوبتا بالكري�سان دا�ص جوبتا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�سد احمد مفتاح النا�سرى

اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماك تريدينج اند 

�سريفي�ص ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1001004 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فاطمه عبداهلل �سديق حممد اخلوري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عي�سى عبداهلل �سديق حممد اخلوري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اإك�سبو  اأج���راه  راأي  ا�ستطالع  اأظ��ه��ر 
ترى  كبرية  اأغلبية  اأن  دبي   2020
اأن العامل يحتاج اإىل الحتاد والتعاون 
اأك������د معظم  اأك�������رب، ف��ي��م��ا  ب�������س���ورة 
�سرورة  على  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركني 
لكي  واخل���ربات  الب��ت��ك��ارات  م�ساركة 
الت�سدي  النجاح يف  للب�سرية  يت�سنى 

للتحديات الأكر اإحلاحا.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
اإك�سبو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال����دويل، 
2020 دبي : يف الوقت الذي نحاول 
فيه اأن نتعلم كيف نتعاي�ص مع عامل 
م��ت��غ��ري وُن��ع��ي��د ال��ب��ن��اء ب��ع��د جائحة 
ل  اأ���س��ي��اء  ه��ن��اك  ف����اإن  كوفيد19-، 
التوا�سل  يف  رغ��ب��ت��ن��ا  ب��ي��ن��ه��ا  ت��ت��غ��ري، 
املجتمعات  ب��ني  البع�ص،  م��ع  بع�سنا 
التقدم  اأج������ل  م����ن  احل��������دود،  وع�����رب 
امل��ع��رف��ة والأفكار  ت��ب��ادل  ع��ن ط��ري��ق 
اأن  اإىل  ب�����س��غ��ف  ن��ت��ط��ل��ع   .. وال������روؤى 
ن����رى ح��ق��ب��ة م���ن ال���ت���ع���اون ال�����دويل، 

التعامل  جميعا  م��ن��ا  تتطلب  حقبة 
بالفعل  العامل  يواجهها  مع حتديات 
يف ظل ال�سعي لتحقيق رخاء م�ستدام 

لنا جميعا.
واأ����س���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا : و���س��ع��ن��ا هذه 
كيف  اأف�سل  ب�سكل  لنفهم  ال��درا���س��ة 
م�ستقبال  ت�سكل  اأن  للب�سرية  ميكن 
هذه  نتائج   .. للجميع  اإ�سراقا  اأك��ر 
الدرا�سة تت�سق مع برنامج الفعاليات 
ال����ذي و���س��ع��ن��اه يف اإك�����س��ب��و، وال����ذي 
اأثر على احلياة  يلتزم ب�سرورة ترك 
اأ�سا�سية،  م��و���س��وع��ات  يف  ال��واق��ع��ي��ة 
ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مثل 
ومتكينهم،  ال�����س��ب��اب  واإل����ه����ام  امل������راأة 
والبتكار  التقنية  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

اأك��ر نظافة  والإب��داع يف ال�سعي لَغٍد 
واأمنا و�سحة.

اأُجري  الذي  ال�ستطالع،  وا�ستك�سف 
ه�����ذا ال����ع����ام و����س���م���ل اأك������ر م����ن 22 
م�ساعر  دول����ة،   24 يف  �سخ�ص  األ���ف 
النا�ص واآراءه��م يف عامل ط��راأت عليه 
تغيريات  كوفيد19-  جائحة  بفعل 
مع  وب���ال���ت���ع���اون   .. ف��ي��ه��ا  رج���ع���ة  ل 
الدرا�سة  ات��ب��ع��ت  ي��وج��وف،  موؤ�س�سة 
ال�ستق�سائية هذه نهج درا�سة �سابقة 
تف�سي  قبل  اأي   ،2019 عام  اأجريت 

اجلائحة.
امل�ستطلعة  م��ن  املتفائلني  ع��دد  وزاد 
يتعلق  ما  يف  م�ستقبلهم  اإزاء  اآرائ��ه��م 
مبو�سوعات اإك�سبو الفرعية، الفر�ص 

والتنقل وال�ستدامة، لت�سل اإىل 65 
ا�ستطالع  باملئة يف   60 باملئة، مقابل 

.2019
وكان من املالحظ قول 86 باملئة من 
التعاون  اإن  ال�ستطالع  يف  امل�ساركني 
ال�������دويل مي���ث���ل اأم�������را ح���ي���وي���ا حلل 
امل�سكالت، مبا فيها اجلائحة ال�سحية 
امل���ث���ال، بينما  ���س��ب��ي��ل  ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى 
م�ساركة  اإن  الن�سف  م��ن  اأك���ر  ق���ال 
بني  والتعاون  والبتكارات،  اخل��ربات 
حيويان  اأم���ران  واملجتمعات  الأف���راد 
الب�سري  اجلن�ص  يتجاوز  لكي  اأي�سا 
وللم�ساعدة  ع��ق��ب��ات  م��ن  ي��واج��ه  م��ا 

على بناء م�ستقبل اأكر رخاء.
ترتيب  ع��ن  امل�ساركني  ���س��وؤال  ول���دى 

زيادة  ج��اءت  للم�ستقبل،  اأول��وي��ات��ه��م 
ال��ف��ر���ص ل��ل�����س��ب��اب يف ال�������س���دارة، ثم 
امل�ساركة الهادفة من النا�ص جميعهم 
وال�سيا�سات  بالقوانني  يتعلق  م��ا  يف 
ثم  البيئية"  "العدالة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

الت�سارك الدويل.
باختالف  متباينة  ج��اءت  الآراء  لكن 
املنطقة  م���ن  ف��امل�����س��ارك��ون  امل��ن��اط��ق، 
و�سعوا  اجلنوبية  واأمريكا  واأفريقيا 
بو�سفها  ل��ل�����س��ب��اب  ال���ف���ر����ص  زي������ادة 
بينما  تقدم؛  لتحقيق  اأهمية  الأك��ر 
للن�ساء  م�ساوية  فر�ص  توفري  احتل 
امل�ساركني  اأولويات  �سدارة  والفتيات 
ال�سمالية؛  واأم��ري��ك��ا  اأ���س��رال��ي��ا  م��ن 
وراأى امل�ساركون من اأوروبا اأن التعاون 

الدويل هو الأكر اأهمية للم�ستقبل.
من  ف���ق���ط  ب���امل���ئ���ة   32 اأن  ورغ��������م 
امل�ساركني متفائلون بقدرة الإن�سانية 
فاإن  امل��ن��اخ��ي،  للتغرّي  الت�سدي  على 
باملئة"   61" خم�سة  ك��ل  م��ن  ث��الث��ة 
امل�ستقبل  ب�ساأن  اإنهم متفائلون  قالوا 

امل�ستدام يف العامل.
ومبقارنة الدول، اأ�سبح التفاوؤل اأكرب 
امل�ستدام يف دول مثل  امل�ستقبل  حيال 
اإندوني�سيا "82 باملئة" والهند "72 
"72 باملئة"  باملئة" ودول��ة الإم��ارات 
"69 باملئة"، مقابل ن�سب  ونيجرييا 
اأقل يف كندا "42 باملئة" واأملانيا "36 
باملئة" وفرن�سا "35 باملئة" واململكة 
 30" باملئة" وال�سويد   30" املتحدة 

باملئة" وهي نتائج قريبة مما جاء يف 
ا�ستطالع 2019.

وبرز التحرك يف ما يتعلق مب�ستقبل 
اأكر ا�ستدامة، عرب تكامل ممار�سات 
�سركات  ودع���م  للبيئة  ���س��داق��ة  اأك���ر 
حملية، بو�سفه من العتبارات املهمة 
ال�ستطالع  يف  للم�ساركني  بالن�سبة 
 54" بولندا  يف  النا�ص  اأن  وتبني   ..
باملئة" وال�سني "49 باملئة" وفرن�سا 
ترجيحا  الأك����ر  ه��م  باملئة"   48"
البال�ستيك  ا�����س����ت����خ����دام  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
على  متفوقا  ال���س��ت��خ��دام،  الأح����ادي 
اإجراءات اأخرى مثل تزويد منازلهم 
بالطاقة املتجددة اأو تبني عادات �سفر 

اأكر مراعاة للبيئة.

جمموعة  ال����س���ت���ط���الع  وي����ت����ن����اول 
اأي�سا  ت�سمل  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات،  م��ن 
ال�سحة والرفاهية، وال�سفر امل�ستدام، 
الفعالة  ال����غ����ذاء  ت���وري���د  و���س��ال���س��ل 
احل�سرية  امل���ج���ت���م���ع���ات  وت����ط����وي����ر 
نقاطا  ���س��ت��ك��ون  وك��ل��ه��ا  وال���ري���ف���ي���ة، 
اإك�سبو  فعاليات  برنامج  يف  للركيز 

.2020
وكوكب  ال���ن���ا����ص  ب���رن���ام���ج  و����س���م���ن 
واملنظمات  ال��دول  �ستتعاون  الأر����ص، 
امل�ساركة يف اإك�سبو 2020، اإىل جانب 
ال�����س��رك��ات وال�������زوار مل��ن��اق�����س��ة حلول 

دائمة لأبرز التحديات العاملية.
اأوىل  م��ن   2020 اإك�����س��ب��و  و���س��ي��ك��ون 
الأح�������داث ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��خ��م��ة التي 
ت��ق��ام م��ن��ذ ت��ف�����س��ي ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
19، و�سينطلق يف 1 اأكتوبر 2021 
 ،2022 م��ار���ص   31 حتى  وي�ستمر 
اأنحاء  ال������زوار م���ن خم��ت��ل��ف  ل��ي��دع��و 
اإىل امل�ساركة لن�سنع معاً عاملاً  العامل 
الب�سر  ب���اإب���داع  اح��ت��ف��ال  ج���دي���داً، يف 
وامل�ستقبل،  وب��ال��ت��ق��دم  واب��ت��ك��ارات��ه��م، 

يدوم �ستة اأ�سهر.

دبي  يف ا�ستطالع عاملي لإك�سبو 2020 

العامل بحاجة اإىل الحتاد والتعاون اأكرث ملواجهة التحديات الكربى

•• دبي -وام:

تنمية  وزارة  تنفذه  "اإعداد" ال��ذي  برنامج  من  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 
على  املقبلني  امل��واط��ن��ني  ال�سباب  لتاأهيل  م�ستدامة  ب�سفة  املجتمع 
بالربنامج  التحقوا  الوطن  و�سابة على م�ستوى  �ساباً   3771 ال��زواج 
يونيو  نهاية  حتى  يناير  من  اجل��اري  العام  من  الأول  الن�سف  خ��الل 
تقدميها  مت  وتثقيفية  تاأهيلية  دورة   12 على  م��وزع��ني   2021
الأجهزة  املبا�سر على  البث  ال��زواج عرب خا�سية  املقبلني على  لل�سباب 
الذكية "عن بعد" مبا ي�سمن اجتياز حماور برنامج "اإعداد" ل�ستيفاء 

متطلبات احل�سول على منحة الزواج.
وك�����س��ف ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر اإ���س��م��اع��ي��ل ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون الرعاية 

الجتماعية بوزارة تنمية املجتمع عن توجه الوزارة لتعميم وت�سهيل 
و�سول برنامج اإعداد مبحا�سراته التثقيفية والهادفة لال�ستفادة منها 
على نطاق املجتمع مبختلف فئاته وموؤ�س�ساته و�سول للطلبة وال�سباب 
ال��ربن��ام��ج لل�سباب  اإل��زام��ي��ة  الإب��ق��اء على  ال��ق��ط��اع��ات م��ع  يف خمتلف 

والفتيات املتقدمني للح�سول على منحة الزواج.
لتاأهيل  اأك��ادمي��ي��ا  ومعتمدة  ه��ادف��ة  تدريبية  م���ادة  ت��وف��ري  اإىل  وا���س��ار 
�ساأنه  من  ما  نوعية  واجتماعية  اأ�سرية  مبحاور  ال��زواج  على  املقبلني 
واإدراكهم  ال�سباب  ل��دى  ال��وع��ي  ن�سبة  زي���ادة  اإىل  اإيجابياً  ينعك�ص  اأن 
قيمة ومفهوم بناء وتكوين الأ�سرة امل�ستقرة واملتما�سكة وتعزيز �سعادة 
الأفراد وجودة حياة الأ�سرة واملجتمع وذلك يف اإطار دعم موؤ�سر زيادة 

ن�سبة زواج املواطنني من املواطنات تقيدا ب�سروط منحة الزواج.

بعد  عن  حما�سرات  تنظيم  اعتمدت  قد  املجتمع  تنمية  وزارة  وكانت 
"اإعداد"  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��ذك��ي��ة  الأج��ه��زة  ع��رب  "مبا�سر"  بخا�سية 
لتاأهيل ال�سباب املواطنني املقبلني على الزواج الإلزامي للم�ستفيدين 
من منحة الزواج ل�ستيفاء �سروط احل�سول على املنحة يف خطوة تاأتي 
بعد  عن  للمتعاملني  اخل��دم��ات  لتقدمي  ال���وزارة  جهود  مع  ان�سجاما 
خالل  املتبعة  الإج���راءات  ظل  يف  الذكية  احلكومة  لتوجهات  حتقيقا 

املرحلة احلالية.
وتطوير  ال���زواج  مبفهوم  الوعي  زي��ادة  اإىل  "اإعداد"  برنامج  ويهدف 
اأمناط  وتعزيز  التحديات  بع�ص  لتجاوز  ال��زواج  على  املقبلني  �سلوك 
ومتما�سكة  م�ستقرة  اإماراتية  اأ�سر  تكوين  ل�سمان  الإيجابية  احلياة 
موؤهلة لإعداد اأجيال قادمة واعية اإ�سافة اإىل دعم وتعزيز ثقة ال�سباب 

تطوير  على  تركز  توعية  برامج  خ��الل  عليه من  والت�سجيع  ب��ال��زواج 
والن�سجام  والتفاهم  الإيجابية  لتحقيق  وحتفزهم  الأزواج  مهارات 
جمتمع  م�ستقرة..  "اأ�سرة  لتج�سيد  ال���وزارة  وم��ب��داأ  روؤي��ة  مع  توافقاً 

متالحم".
جوانب  خمتلف  تغطي  متكاملة  تدريبية  دورة  اإع���داد  برنامج  ويعد 
حيث  والقت�سادية  الأ���س��ري��ة  الجتماعية  النف�سية  الدينية  احل��ي��اة 
والأزواج  ل��الآب��اء  والإ���س��الح��ي  الإي��ج��اب��ي  التغيري  و�سائل  عر�ص  يتم 
والتوافق يف احلياة  الأ�سرية  بالعالقات  وفق جمموعة حماور تت�سل 
الزوجية والتخطيط املايل و�سراكة الزوجني يف تربية الأبناء وتعزيز 
املواطنة والتحديات الأ�سرية وذلك عن طريق حما�سرين وا�ست�ساريني 

اجتماعيني متخ�س�سني يف التوعية الأ�سرية.

الأهمية حلل التحديات العاملية  بالغ  اأمرا  الدويل  التعاون  يرون   10 كل  من   9 •
يف �سدارة قائمة الأولويات لل�سباب  فر�ش  وتوفري  البيئية  والعدالة  • التعاون 

اأكتوبر يف  اإك�سبو  لنطالق  ال�ستعدادات  مع  دولة   24 من  �سخ�ش  األف   22 �سمل  • ال�ستطالع 

�سمن »قمة اأقدر العاملية«

»تريندز للبحوث وال�ست�سارات« ي�سارك بجناح يف »اإك�سبو 2020«

2021 من  الأول  الن�سف  خالل  الزواج  على  املقبلني  لتاأهيل  »اإعداد«  من  م�ستفيدا   3771

•• اأبوظبي-الفجر:

"اإك�سبو  معر�ص  يف  خا�ص  بجناح  وال�ست�سارات"  للبحوث  "تريندز  ي�سارك 
بدبي يف اأكتوبر 2021 وملدة �ستة اأ�سهر. انعقاده  املقرر  2020" الدويل 

وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�ص التنفيذي ل�"تريندز" اإن م�ساركة 
م�ستقل �سمن برنامج خليفة للتمكني "قمة اأقدر العاملية"،  "تريندز" بجناح 
احلدث  هذا  اأهمية  من  انطالقاً  تاأتي   ،2020 اإك�سبو  يف   C19 رقم  يحمل 
اقت�سادياً  العاملية  املن�سات  اأب���رز  اإح���دى  بو�سفه  وطبيعته  ال�سخم  ال���دويل 

ومعرفياً.
عاملياً  والأب����رز  الأك���رب  امل��ع��ر���ص  "تريندز" يف  م�ساركة  اأن  على  العلي  و���س��دد 

العلمي  والبحث  املعرفة  اأهمية  على  "تريندز" للتاأكيد  �سعي  اإط��ار  يف  ج��اءت 
وال�ست�سارات والدرا�سات يف امل�ساعدة على اإيجاد احللول للتحديات والق�سايا 
م�ساركته  خ��الل  �سيعر�ص  "تريندز"  اأن  اىل  م�سرياً  ودول��ي��اً،  اإقليمياً  امللّحة 
العديد من الكتب والإ�سدارات والدرا�سات حول خمتلف الق�سايا، كما �سينظم 
حما�سرات وندوات على هام�ص امل�ساركة، وا�سعاً ن�سب عينيه �سعار "ا�ست�سراف 

امل�ستقبل باملعرفة".
واأو�سح الدكتور حممد العلي اأن هذه امل�ساركة تتما�سى اأي�ساً مع ال�سراتيجية 
والق�سايا،  لالأحداث  روؤيته  توجهه يف  عاملية  وتاأكيد  لتعزيز  العامة لريندز 

ومبا يحقق الريادة والبتكار، ويعزز مفهوم التنمية امل�ستدامة.
يف  فارقة  عالمة  ت�سكل   2020 دب��ي  اإك�سبو  "تريندز" يف  م�ساركة  اأن  واأك��د 

فر�سة  ت�سكل  كما  عاملية،  بحثية  خمرجات  لتقدمي  فريدة  وفر�سة  م�سريته، 
لاللتقاء ب�سناع القرار والباحثني.

واأثنى الدكتور العلي على جهود القائمني على "اإك�سبو" و"قمة اأقدر"؛ الأمر 
الذي ي�سري اإىل اأننا �سن�سهد ن�سخة خا�سة ومتميزة من اإك�سبو توؤكد ريادة دولة 
اإك�سبو  "تريندز" مبعر�ص  اإن م�ساركة  املتحدة عاملياً، وقال  العربية  الإم��ارات 

ت�سكل فر�سة ثمينة لتاأكيد روؤية "تريندز" ال�ساملة لالأحداث والق�سايا.
واأ�ساف اأن اإك�سبو دبي 2020 ي�سكل اأي�ساً منا�سبة هي الأهم لتبادل اخلربات 
وعقد ال�سراكات والتفاهمات مع املوؤ�س�سات واملراكز والهيئات، مبا يحقق تنمية 
معرفية م�ستدامة ت�ساعد يف اإيجاد احللول للتحديات وو�سع خطط ملواجهتها. 
اإىل  تهدف  دولية  من�سة  عن  العاملية" عبارة  اأق��در  "قمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

تكوين جمتمعات م�ستدامة، ومتكني الأفراد، ودعم املبادرات، وبرامج التوعية 
اإىل حتقيق هدفه  احل��دث  ويهدف هذا  املجتمعات،  ت�ستفيد منها  التي  املهمة 

الرئي�سي املتمثل يف "تنمية العقول لزدهار الأوطان".
اإندك�ص  بالتعاون مع  العاملية  اأقدر  "قمة  للتمكني  برنامج خليفة  هذا وينظم 
للموؤمترات واملعار�ص"، وبال�سراكة مع الأمم املتحدة وعدد من الهيئات املحلية 

والإقليمية والدولية.
وي�سار اأي�سا اإىل اأن 192 دولة اأعلنت عن م�ساركتها يف معر�ص اإك�سبو 2020 
املتوقع  وم��ن  الإط���الق  �سموًل على  الأك���ر  ال���دويل  املعر�ص  م��ا يجعله  دب��ي، 
بتغطية   2020 اإك�سبو  معر�ص  ويحظى  زائ��ر،  مليون   25 نحو  يح�سره  اأن 

اإعالمية كبرية ومتابعة وا�سعة على م�ستوى العامل.

•• اأبوظبي-وام: 

م�ساعد  وزارة  وك��ي��ل  امل���ح���رزي  ع��ل��ي��اء  ���س��ع��ادة  ت�سّلمت 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  املرا�سم  ل�سوؤون 
ام�ص بديوان عام الوزارة ن�سخة من اأوراق اعتماد �سعادة 
الكربى  لك�سمبورغ  دوقية  �سفري  لور  مي�سيل  روب��رت 

لدى الدولة.
ل�سفري  املرا�سم  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  ومتّنت 

اأداء  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ال��ك��ربى  لك�سمبورغ  دوق��ي��ة 
مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة 

الإمارات وبالده.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���س��ف��ري دوق��ي��ة ل��ك�����س��م��ب��ورغ الكربى 
اجلديد عن �سعادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات 
ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�سل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال�سيا�سة 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل".

•• اأبوظبي - وام:

م�ساعد  وزارة  وك��ي��ل  امل��ح��رزي  علياء  ���س��ع��ادة  ت�سّلمت 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  املرا�سم  ل�سوؤون 
اعتماد  اأوراق  م��ن  ن�سخة  ال����وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  اأم�����ص 
ال�سويد لدى  اأندر�سون �سفرية مملكة  �سعادة ليزلوت 

الدولة.
ومتّنت وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املرا�سم ل�سفرية 

عملها  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  ال�سويد  مملكة 
مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة الإمارات 

وبالدها.
اجلديدة  ال�سويد  مملكة  �سفرية  اأع��رب��ت  جانبها  من 
ملا  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى  بالدها  بتمثيل  �سعادتها  عن 
حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�سل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال�سيا�سة 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل".

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري لك�سمبورغ 

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري مملكة ال�سويد

اأطفال يتدربون على الكتابة الإبداعية 
يف جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية عن اإقامة دورة خا�سة لالأطفال 
لتدريب  العربية  اللغة  يف  التميز  مركز  ينظمها  �سنوات   10 اإىل   7 عمر  من 
الطالب على الكتابة بطريقة اإبداعية، وذلك انطالقا من حر�ص اجلامعة على 
حتقيق الريادة يف العلوم الن�سانية و�سعيها الدائم لتعزير ودعم اللغة والثقافة 

العربية.
اأ�س�ص  الطالب  اإك�ساب  اإىل  يومني  وت�ستمر  اأم�ص  ب��داأت  التي  ال���دورة  وتهدف 
و�سقل  الكتابة  يف  اإبداعاتهم  عن  الك�سف  خ��الل  من  الق�سرية  الق�سة  كتابة 
مواهب الإبداع الق�س�سي لديهم وتهيئتهم لكتابة ق�س�ص من اإبداعهم ووحي 

خيالهم.
اأهدافها من خالل العمل على حماور  و�ستعمل الدورة التدريبية على تنفيذ 
املوجهة لالأطفال  الق�سرية  الق�سة  اأ�س�ص كتابة  خمتلفة وهي تعليم الطالب 
وتعريفهم على عنا�سر البناء الفني للق�سة من حيث املكان والزمان واحلوار 
الدرامية  الق�سة واحلبكة  وال�سخ�سيات والهدف واملغزى من كتابة  والعنوان 

واخلتام.
كما تعمل الدورة على تعريف الأطفال باأنواع الق�س�ص املختلفة منها اخليالية 
ب�سكل خا�ص  املدربون  و�سيهتم   .. ل�سان احليوانات  والق�س�ص على  والواقعية 
على تعريف الأطفال بكيفية التمييز بني العنا�سر مع بيان احلدود الفا�سلة 
بينها وبني اأنواع الن�ص ومهارات كتابة الق�سة وبناء ال�سخ�سيات "ابتكر بطل 
ق�ستك". ول�سمان تنفيذ الدورة وجناحها باأعلى املعايري .. مت تق�سيم الأطفال 
اإىل جمموعات بحيث تقوم كل جمموعة بقراءة ق�سة متعددة الن�سخ لتحليل 
و�سرد م�سمونها �سرداً �سفهيا موجزا اأمام باقي املجموعات وا�ستخراج عنا�سر 
البناء الفني للق�سة وتو�سيحها، كما تعمل اآلية املحاورة بني الطالب على جعل 
اجلماعي  العمل  هو  التدريب  قيمة  من  يعزز  وم��ا  التخمني  رائ��د  هو  الطفل 

امل�سرك بني الأطفال امل�ساركني.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الربزة للعود والعطور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2507062 

تعديل اإ�سم جتاري من/ الربزة للعود والعطور

AL BARZA OUD AND PERFUMES

اإىل/ موناكو فا�سن وللعطور

 MONACO FASHION AND PERFUMES

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة. 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اإعــــــــــالن
البقاع  ال�س�����ادة/ربيع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة واعمال الطرق
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1179950 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل حامد م�سلم بخيت العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف كثري حامد م�سلم بخيت املحرمي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : رويال فون �سنر

Royal Phone Centre :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ:2021/8/23  املودعة بالرقم : 357931 

باإ�سم : رويال فون �سنر
tamer@remsonuae. com :املوطن : ابوظبي �سارع الدفاع بناية رقم 21 - امييل ،

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
هواتف متحركة ولوازمها كمبيوتر ولوازمه اأجهزة الكرونية ولوازمها الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية 
الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية 
والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف 
ال�سور، حامالت  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو 
بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، اأقرا�ص مدجمة، اأقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط لت�سجيل 
الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، 

؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�سف العالمة : ال�سعار عباره عن ا�سم العالمه التجارية با�ستخدام نوع خط ب�سيط و�سل�ص ومت اإ�سافة دائرة 
يف بداية الت�سميم بداخلها اأول حرف من ا�سم العالمة حرف )R( با�ستخدام اللون الذهبي و اللون الأ�سود 

Phone Centre و الأبي�ص ويف ا�سفل ال�سعار مت اإ�سافه كلمة
 ال�سراطات :

اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على   اإعرا�ص  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�شر        

                        يف  املنازعة رقم:404/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املتنازع:�سركة كي اأ�ص ا�ستي�ص بي تي اإي ليمتد
عنوانه:خارج الدولة ومقرها املختار مكتب موزة اخلظر للمحاماة وال�ست�سارات القانونية والكائن ب���:امارة دبي - 

اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - ابراج رجال العمال - ا�سبكت تاور - مكتب رقم 3401
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 

املطلوب اإعالنه :  1- ايجل �سكوير للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
عليه  املدعي  ال��زام  بندب خبري متخ�س�ص مع  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
2021/9/12  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات    الودية    
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/984 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- غرام احمد ظاهر عالونه  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )697.828( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2021/9/1 ال�ساعة 10 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
يف الدعوى  رقم 2021/252 جتاري م�شارف جزئي 

املدعي عليه : حممد جمعه خمي�ص �ساملني الفال�سي  
من  �سدكم  املقامة  بالدعوى  م�سريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف   : املدعي 
يف   2021/8/29 املوافق  الحد  يوم  واملقرر  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  بح�سور 
بوا�سطة  الإلكرونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا   11.00 ال�ساعة  متام 
برنامج مايكرو�سوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�سور والإت�سال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

حمكمة عجمان الحتادية
اإعالن ح�شور اإجتماع بالت�شال املرئي عن بعد

)AJCFICICOM2021/0002646 ( يف الق�شية رقم
بناء على طلب : املدعي )ة( : منى للعقارات ذ م م

رمز التفوي�ص : oSvASa وعنوانه / عجمان - النعيميه 2
اىل املدعي عليه : ب�سري عالم �سم�سو مياه

KXGhGh رمز التفوي�ص
وعنوانه / عجمان - النعيميه 2 - وهاتف رقم 0557072700

انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم EM00015230 واملقرر بتاريخ 2021/08/29 ، ال�ساعة 09:00 
والذي �سيعقد يف حمكمة عجمان الحتادية دائرة الدائرة التجارية الكلية عن بعد بوا�سطة الت�سال املرئي عرب موقع 
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search العدل   وزارة 
بكامريا  اأدن��اه  املبني  الرمز  قم مب�سح  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�سات  بوابة 
الدعوى  على  اجلوابية  املذكرة  تقدمي  EM00015230 وميكنكم  الإجتماع  رقم   : الإجتماع  بيانات  الهاتف  

وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكروين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني / مرمي جمعه الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6999(

املنذر : الوليد لتاأجري املعدات - �ص ذ م م
بوكالة املحامي / را�سد �سيف 

املنذر اليها : ديفيجني 9 للت�سميم الداخلي )�ص ذ م م( 
�سيغة الإعالن بالن�سر 

درهم   )46،916،47( مبلغ  ب�سداد  وتكلفها  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة 
وارب��ع��ون فل�ص  ال��ف وت�سعمائة و�ستة ع�سر دره��م و�سبعة  وارب��ع��ون  �ستة 
خالل خم�سة ايام حتت طائلة اللجوء للق�ساء واخت�سامها وفقا للطرق 

القانونية للمطالبة باملبلغ مع حفظ كافة حقوق املنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 1049 ل�شنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / مروان يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود - في�سل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/9/6، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
درهم،  ا�سا�سي مقداره )1.250.000.00(  ب�سعر  باإمارة عجمان  الرو�سة )2(  العقار قطعة رقم )1197( مبنطقة 
)مليون ومائتان وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لالإمارات 

http: www.emiratesauction.ae  : للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرا�سه  التقدم  اعرا�ص  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 1049 ل�شنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / مروان يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود - في�سل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/9/6، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
درهم،  ا�سا�سي مقداره )1.250.000.00(  ب�سعر  باإمارة عجمان  الرو�سة )2(  العقار قطعة رقم )1197( مبنطقة 
)مليون ومائتان وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لالإمارات 

http: www.emiratesauction.ae  : للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرا�سه  التقدم  اعرا�ص  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 اإنابة رقم 11 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / ابراهيم احمد ابراهيم علي  

ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات الإ�سالمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الإثنني املوافق 2021/9/6، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل 
: العقار قطعة رقم )0792( مبنطقة الرو�سة )3( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )1،000،000.00( 
درهم، )مليون درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لالإمارات للمزادات 

http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكروين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرا�ص التقدم باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة 

اأيام على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 اإنابة رقم 11 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / ابراهيم احمد ابراهيم علي  

ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات الإ�سالمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الإثنني املوافق 2021/9/6، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل 
: العقار قطعة رقم )0792( مبنطقة الرو�سة )3( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )1،000،000.00( 
درهم، )مليون درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لالإمارات للمزادات 

http: www.emiratesauction.ae :
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكروين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرا�ص التقدم باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة 

اأيام على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002314 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه 1- م�سنع املدار لالإن�ساءات املعدنية ذ.م.م 
عليك  2021/06/29 قد حكمت  بتاريخ  باأنه  علما  - نحيطكم  ابو احل�سن  نبيل  2- هيثم 

هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�سالح الفار�ص لتاأجري املعدات )�ص.ذ.م.م(، بالتايل:

ن�ص احلكم قررت املحكمة: مبثابة احل�سوري/ باإلزام املدعي عليها الأوىل باأن توؤدي لل�سركة 
املدعية مبلغا مقداره 10128.89درهم )ع�سرة الآف ومائة وثمانية وع�سرون درهما وت�سعة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  �سنوية  قانونية  بفائدة  وباإلزامها  فل�سا(  وثمانون 
احلا�سل يف 15/3/2021 وحتى متام ال�سداد وعلى الأ جتاوز اأ�سل املبلغ املحكوم به واألزمتها 
لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  والر�سوم  بامل�ساريف 

خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 811 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / غالم م�سطفى نيزار احمد  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي الإ�سالمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/9/6 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   1 الرا�سدية  مبنطقة   )B( الهورايزون  ابراج   )710( العقارية  الوحدة 
)320،000.00( درهم، )ثالثمائة وع�سرون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع 

http: www.emiratesauction.ae : الإلكروين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرا�سه  التقدم  اعرا�ص  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0015637
املخطر 1- ال�سيد/نى  دا معظم على مري - اجلن�سية : باك�ستان، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784198373959497( 
ب�سفتي )مالك( الرخ�سة امل�سماه )ور�س�ة ن�دا عل�ي لت�سليح ال�سيارات( املرخ�سة م�ن ال�دائرة الإقت�سادية يف ال�سارقة 
برقم )774582( وكيال عنها ال�سيد / موزام علي مري - احلن�سية - الهند - مبوجب وكالة م�سدقة من الكتب العدل 
بالرقم )2019/12782( بتاريخ 26-08-2019 العن�وان : ال�سارقة - �سناعية رقم 17 - خلف �سارع املدائن - 

�سربة قم 2 - هاتف رقم : 0509918180
املخطر اإليه : عبداهلل احمد ح�سن �سامل املرزوقي - اجلن�سية : المارات

العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : 0504996229
مو�سوع الخطار : اإن�سحاب من ال�سركة

الوق�ائ�ع :- حي�ث اأن املخط�ر اإلي�ه وكي��ل خ�دم�ات ف�ي الرخ�س�ة امل�سماه )ور�س�ة ن�دا عل�ي لت�س�ا ال�سيارات( ال�سادرة من 
الدائرة الإقت�سادية يف اإمارة ال�سارقة برقم رخ�سة )774582(  - حي�ث اأن املخط�ر اإلي�ه ميتن�ع ع�ن احل�س�ور للتوقي�ع 
عل�ى الأوراق اخلا�س�ة ب�اخلروج م�ن الرخ�سة لدى الدائرة الإقت�سادية - وعلي�ه ف�اإن املخط�ر يرغ�ب باأخط�ار املخط�ر 
�سن�سطر لأتخاذ  واإل  اأعاله  املذكور  الرخ�سة  الن�سحاب من  للتوقي�ع على  الإقت�س�ادية  ال�دائرة  ل�دى  للح�س�ور  اإل�ي�ه 
الإجراءات القانونية.  لذلك ، ينيب املخطر على املخطر اليه للح�سور لدى الدائرة الإقت�سادية للتوقيع على اإغالق 
القانونية التي تكفل  الإجراءات  اإتخاذ  اإىل  اأ�سفاً  �سي�سطر  والإ  تاريخه  من  اأيام  الرخ�سة رقم)613674( خالل 7 

احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واإحرام.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 890
 : : �سيد من�س�ور م�حم�د �سيد مرت�سى ح�سينى - اجلن�سية  ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
 : ال�سيد  اإل�ى  وذل�ك  الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )%100( 
)�س�وبر  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الإم�����ارات،  اجلن�سية:   - لياق�ت  ح�س�ن  حمم�د  عب�دالرحمن  عل�ى 
ماركت مزرع�ة الفواك�ه( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )778791( ال�س�ادرة 

م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى:
2013 يف  وعمالبن�ص امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 891

يرغ�ب  ب�نغالدي�ص،   : اجلن�سية   - ال�ع�امل  ن�ور  حمم�د   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : احم�د ج�م�ال 
م�حم�د ج�م�ال الزرع�ون�ي - اجلن�سية : الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )ن�ور النه�دة لتج�ارة 
الدوات الكهربائي�ة وال�سحية( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )600946( 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�س�سة فردية(.

 2013 وعمالبن�ص امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  114/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

بالزو  مبنى  اجل��داف،  دب��ي،  يف  الكائنة  )ال�سقة(  عن  عبارة  مرهون  عقار  بيع  اأذن  طلب  الدعوى  مو�سوع 
 156.60 460، امل�ساحة :  1، رقم الأر�ص  2319، الطابق الثالث، رقم املبنى  ، ال�سقة رقم  فري�سات�سي 

مر مربع ، دبي. واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم والتعاب وامل�ساريف
املطلوب اإعالنه / طالب التنفيذ بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي

عنوانه / الإمارات اإمارة دبي بر دبي ، �سارع ال�سيخ زايد، دوان تاون، منطقة برج خليفة، اعمار ا�سكوير برج 
ات�ص ا�ص بي �سي اأحمد ح�سن رم�سان اآل علي وميثله / كاريني �سيكو�سيان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - 
 مدينة : دبي اأبوهيل - ديره بو�سعيد بناية �سيتي افينيو مكتب 203-204 وبوكالة مكتب الغريب وم�ساركوه 

مو�سوع الإعالن : منقذ �سده  ارمن بيرو�سيان
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/9/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكروين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية- املنطقة اجلداف - رقم الر�ص : 460 - 
ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�سي - رقم الطابق 3  - رقم العقار : 2319 - امل�ساحة : 156.60 مر مربع 

- املقدرة ب�� )2،122،911،34( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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ت���ويف ال��رئ��ي�����ص ال��ت�����س��ادي الأ���س��ب��ق ح�سني ح���ربي ع��ن 79 ع��ام��ا يف 
بعد   2016 ع��ام  احلياة  م��دى  بال�سجن  عليه  حكم  حيث  ال�سنغال 
اإدانته بارتكاب جرائم �سد الإن�سانية يف ختام حماكمة غري م�سبوقة، 

كما اأعلن وزير العدل ال�سنغايل مالك �سال الثالثاء.
انتقل اىل  “حربي  اإن  اأم”  اأف  “تي  ل�سبكة  ال�سنغايل  الوزير  وق��ال 
اأن��ه تويف جراء  ال�سنغالية  الإع��الم  اأف��ادت و�سائل  فيما  رحمة اهلل” 

اإ�سابته بكوفيد-19.
وحكم على ح�سني حربي، الذي توىل ال�سلطة يف ت�ساد من 1982 
احلياة  م��دى  بال�سجن   2016 اأي��ار-م��اي��و   30 يف   ،1990 حتى 
�سد  بجرائم  اإدان��ت��ه  بعد  دك���ار  يف  م�سبوقة  غ��ري  حماكمة  خ��ت��ام  يف 
وقدرت  وخطف.  وعبودية  واع��دام��ات  اغت�ساب  وجرائم  الإن�سانية 
اأعمال القمع يف  األف قتيل عدد �سحايا  ب�40  جلنة حتقيق ت�سادية 
1990 اىل  اأطيح به يف  ال��ذي  ظل حكم حربي.جلاأ ح�سني حربي 
واأوقف  حماكمته،  ظ��روف  دولية،  ب�سغوط  توفرت،  حيث  ال�سنغال 
ان�سئت بالتعاون مع  اإليه التهم حمكمة خا�سة  2013 ووجهت  يف 
اأن  حربي  ح�سني  رف�ص  املحاكمة،  فرة  الفريقي.وطوال  الحت��اد 

يتكلم اأو اأن ميثله اأحد امام �سلطة ق�سائية يرف�سها.
ووا�سل اأن�ساره املطالبة بالإفراج عنه فيما كان يف ال�سجن يف دكار.

بهدف  املا�سية  ال�سنة  خ��ا���ص  ب���اإذن  �سهرين  مل��دة  عنه  الإف����راج  ومت 
حمايته من فريو�ص كورونا.

ال�ستخبارات  وك��ال��ة  م��دي��ر  اأن  بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  اأف����ادت 
يف  الثنني  الأول  اأم�ص  �سراً  التقى  برينز  وليام  الأمريكية  املركزية 
كابول الزعيم الفعلي لطالبان عبد الغني ب��ارادار، يف لقاء هو الأرفع 
م�ستوى بني طالبان واإدارة الرئي�ص جو بايدن، منذ ا�ستيالء امل�سلحني 

على العا�سمة الأفغانية، وفقاً مل�سوؤولني اأمريكيني مطلعني.
وياأتي قرار بايدن اإر�سال م�سوؤول بهذا امل�ستوى اإىل كابول، و�سط جهود 
ال��دويل، يف ما  حممومة لإج��الء الأجانب والأفغان من مطار كابول 
يف  اجل��وي  النقل  عمليات  واأ�سعب  اأك��رب  من  “واحد  ب�  بايدن  و�سفه 
التاريخ«.ويواجه بايدن �سغوطاً لتمديد مهمة الإجالء يف اأفغان�ستان 
،حيث حتذر طالبان من ذلك.وامتنعت “�سي اآي اإي” عن التعليق على 
اجتماع طالبان، ولكن من املرجح اأن املناق�سات �سملت املوعد النهائي 
اجل�سر  الأم��ري��ك��ي  اجلي�ص  لإن��ه��اء  )اآب(  اأغ�سط�ص   31 يف  الو�سيك 
بايدن  اإدارة  الأفغان.وتتعر�ص  واحللفاء  الأمريكيني  لإج��الء  اجلوي 
نهاية  بعد  م��ا  اإىل  ال��ب��الد  يف  قواتها  لإب��ق��اء  احللفاء  بع�ص  ل�سغوط 
ال�سهر للم�ساعدة يف اإجالء ع�سرات الآلف من الأمريكيني، والغربيني، 
اأفغان�ستان.وقالت  م��ن  اخل����روج  اإىل  ال�����س��اع��ني  الأف���غ���ان  واحل��ل��ف��اء 
اإن هناك حاجة  املتحدة  اآخ��رون للوليات  بريطانيا، وفرن�سا، وحلفاء 
اإىل مزيد من الوقت لإجالء رعاياها، لكن متحدًثا با�سم طالبان حذر 
من جتاوز الوليات املتحدة”اخلط الأحمر” اإذا اأبقت القوات بعد 31 
اأغ�سط�ص )اآب( اجلاري، متوعداً ب� “عواقب«.بالن�سبة اإىل برادار، قالت 
ال�سحيفة اأنه يبدو اأنه ي�سطلع بدور مماثل ملدير وكالة ال�ستخبارات 
املركزية، بعد 11 عاماً من اعتقاله على يد الوكالة يف عملية م�سركة 

بني بينها وبني باك�ستان، اأدت اإىل �سجنه 8 اأعوام.

�سجلت تركيا 232 وفاة و18 األف و857 اإ�سابة بفريو�ص كورونا، 
خالل ال�ساعات ال� 24 الأخرية.

اختباراً  و528  األ��ف��اً   282 اأج���ري  ال�سحة،  وزارة  بيانات  وح�سب 
للك�سف عن كورونا يف عموم البالد، بح�سب وكالة الأنا�سول الركية 

لالأنباء.
بالفريو�ص،  الإ�سابة  من  و833  األفاً   15 �سفاء  تركيا  �سهدت  كما 

وفقاً لبيانات الوزارة.
باجلرعة  التلقيح  ن�سبة  بلغت  ك��ورون��ا،  �سد  التطعيم  وبخ�سو�ص 
الأوىل للفئة العمرية فوق 18 عاماً %74.62. واجلرعة الثانية 

.57.05%
وو�سل اإجمايل عدد جرعات التطعيم التي مت اإجراوؤها يف تركيا اإىل 

89 مليوناً و651 األفاً و157 �سخ�ساً.

عوا�صم

دكار

اأنقرة

وا�صنطن

مقتل فتى فل�سطيني بر�سا�س 
اجلي�س الإ�سرائيلي

•• نابل�س-اأ ف ب

قتل فتى فل�سطيني اأم�ص الثالثاء بر�سا�ص اجلي�ص ال�سرائيلي يف �سمال 
دخلت  بعدما  اندلعت  م��واج��ه��ات  خ��الل  املحتلة  الغربية  ال�سفة  ال�سفة 

القوات الإ�سرائيلية خميم بالطة قرب مدينة نابل�ص لعتقال �سخ�ص.
خالد  عماد  الطفل  “ا�ست�سهد  بيان  يف  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
م�ست�سفى  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  فجر  اأدخ���ل  بعدما  )15عاما(  ح�سا�ص  �سالح 

رفيديا احلكومي م�سابا بر�سا�سة حية يف الراأ�ص«.
لتوقيف  املخيم  الليل يف  عملية خالل  نفذ  اأن��ه  الإ�سرائيلي  اجلي�ص  واأك��د 

“م�ستبه فيه«
واأو�سح “خالل عملية قام بها اجلي�ص الإ�سرائيلي الليلة املا�سية لعتقال 
مطلوبني يف خميم بالطة لالجئني اأطلقت النريان احلية على اجلنود من 

اأ�سطح املباين. ورد اجلنود باإطالق النار على م�سادر اإطالق النار.«
واو�سح اجلي�ص انه بعد تنفيذ عملية العتقال ح�سلت اأعمال عنف �سملت 
“اإلقاء الطوب واأ�سياء اأخرى من اأ�سطح املباين املجاورة على قوة” اجلي�ص 
اقتحام  الغربية  ال�سفة  الفل�سطينيون يف  الن�سطاء  ويعار�ص  الإ�سرائيلي. 
اجلي�ص ال�سرائيلي ملخيماتهم اأو قراهم فتقع مواجهات وا�ستباكات يف كل 
مرة تنفذ فيها القوات الإ�سرائيلية اعتقالت اأو اقتحامات، بح�سب م�سادر 

اأمنية فل�سطينية.

مع اإطالق الكاظمي عملية ع�سكرية فيها.. ما هي اأهمية الطارمية؟

•• باري�س-وكاالت

يواجه  اهلل  ح���زب  اأّن  فيغارو”  “لو  �سحيفة  اأك����دت 
وخا�سة  لبنان،  يف  متزايدة  و�سعبية  ر�سمية  معار�سة 
ُيحّملونه  ال���ذي���ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  خ�����س��وم��ه  ق��ب��ل  م���ن 
م�سوؤولية انفجار مرفاأ بريوت، بينما ي�سعر اللبنانيون 
مع  �سراعها  لإي��ران يف  رهائن  باتوا  باأنهم  عام  ب�سكل 
طهران  حت��ر���ص  حيث  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات 
على ا�ستغاللهم لتحقيق م�ساحلها وتعزيز نفوذها يف 

املنطقة.
ُم���ت���زاي���داً من  وت����رى ال��ي��وم��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، اأّن ع����دداً 
اللبنانيني بات يعترب حزب اهلل جمرد ميلي�سيا ُت�سيطر 
�سيا�سي  تغيري  عملية  اأّي  بالتايل  وُتعيق  الدولة،  على 
على  وتركيزه  اللبناين  للواقع  جتاهله  تعّمد  ب�سبب 

الق�سايا الإقليمية.
دور احلزب التابع لإي��ران يف  “لو فيغارو”  وا�ستنكرت 
تفاقم الأزمة اللبنانية منذ اأكر من عام، وُمنتقدة يف 
جتاه  اللبنانيني  للقادة  املتوا�سل  ال�سمت  الوقت  ذات 
اأطلقها  التي  والتهديدات  وال�سغوط  ال��دع��وات  كافة 
الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون وزعماء اآخرون يف 

العامل، بهدف ت�سكيل احلكومة اللبنانية.
 واعتربت ال�سحيفة اأّن باري�ص ل ترغب بالبتعاد عن 
لبنان، فهو البلد الوحيد يف ال�سرق الأو�سط الذي ل زال 
ي�سهد ح�سوراً ُمهّماً لفرن�سا، ُمطالبة بفر�ص عقوبات 
اأوروبية على القادة اللبنانيني الذين ُيعار�سون ت�سكيل 

احلكومة وامل�سوؤولني الذين تثبت عليهم ُتهم الف�ساد.
الطبقة  اأّن  بينيون”،  “لو  ي��وم��ي��ة  راأت  جهتها،  م��ن 
على  ق���ادرة  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  يف  ف�سلت  لبنان  يف  ال�سيا�سية 
تقاطع  وج���ود  ب�سبب  واملُحا�س�سة  الطائفية  جت���اوز 
على  ك��ب��رية  ب��درج��ة  تعتمد  وال��ت��ي  بينها،  امل�سالح  يف 
قبل نحو  الأهلية  اأفرزتها احلرب  التي  نف�سها  املبادئ 
3 عقود، حُمّذرة من اأّن لبنان يغرق يف اأزمة اقت�سادية 

واجتماعية ومعي�سية غري م�سبوقة.
الطبقة  ل��ت��ل��ك  اأّن  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال�سحيفة  واع���ت���ربت 
الطائفي  النظام  على  احلفاظ  يف  م�سالح  ال�سيا�سية 
ال�سلطة  يف  ب��ال��ب��ق��اء  ل��ه��ا  ي�سمح  مب��ا  ت��غ��ي��ري،  اأّي  دون 
وبتغذية قاعدتها الجتماعية والنتخابية بحيث تكون 
احُل��ك��م وت��وزي��ع المتيازات  ق���ادرة على ال���س��ت��م��رار يف 
امللمو�سة  النتائج  اأّن  من  الرغم  على  وذلك  واملكا�سب، 
لهذه امل�سالح الطائفية واحلزبية املُتداخلة، هو اإفال�ص 
اأّي  تقدمي  يف  فا�سلة  اأ�سبحت  التي  اللبنانية  ال��دول��ة 
خدمات للمجتمع نتيجة عدم امل�سوؤولية و�سوء الإدارة 

والف�ساد.
“ليربا�سيون”  �سحيفة  حت��ّدث��ت  اآخ����ر،  �سعيٍد  ع��ل��ى 
ال���ي���وم، ع���ن م����ازن الأت������ات ال����ذي ي��ن��ت��ظ��ر رّد جمل�ص 
بقرار  حماميه  طعن  بعد  الفرن�سي،  ال��دول��ة  ���س��ورى 
اهلل  حزب  دعم  بتهمة  الأمريكي  الق�ساء  اإىل  ت�سليمه 

اإجرامية وتبيي�ص  مادياً ولوجي�ستياً، وتكوين ع�سابة 
ع�����س��رات م���الي���ني ال���ي���وروه���ات ال���ع���ائ���دة م���ن ترويج 

املخدرات الكولومبية لقاء عمولت حلزب اهلل.
عموماً،  والأوروب���ي���ة  الفرن�سية،  ال�سحافة  اأّن  ُي��ذك��ر 
باتت تتناول ب�سكل وا�سع اخلطر الذي ُي�سّكله التطّرف 
ال�����س��ي��ع��ي يف دول���ه���ا، ب��ع��د اأن ك��ان��ت حُت����ّذر ���س��اب��ق��اً من 
الذي  املُت�سّدد  ال�سّني  والفكر  ال�سيا�سي  الإ�سالم  نفوذ 
دور  لعدم جتاهل  داعية  رئي�ص،  ب�سكل  الإخ��وان  مُيّثله 
اأوروبا التابعة لطهران  املوؤ�س�سات ال�سيعية املُنت�سرة يف 
وح���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين، يف ال��روي��ج ل���الإره���اب، ف�ساًل 
ع��ن ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي وال�����س��اروخ��ي لإي�����ران. وعلى 
الإع��الم يف فرن�سا  �سعي طهران ل�ستمالة  الرغم من 
عرب ال�سفارة الإيرانية يف باري�ص، اإل اأّن �سحيفة “لو 
املنطقة  يف  الفار�سي  ب��ال��دور  م��وؤخ��راً  ن���ّددت  فيغارو” 

العربية وخطره على دولها.

�سحف فرن�سية: حزب اهلل جعل اللبنانيني »رهائن«

حاجز اإ�سرائيلي جديد على حدود قطاع غزة
•• غزة-وكاالت

قالت هيئية البث الإ�سرائيلي “كان” اإن طواقم هند�سية للجي�ص الإ�سرائيلي، بداأت اإقامة جديد 
على احلدود مع قطاع غزة، ُي�سعب على الفل�سطينيني القراب من اجلنود الإ�سرائيليني، وذلك 

يف اأعقاب اإ�سابة جندي من حر�ص احلدود قبل يومني، بالر�سا�ص.
“امل�ساغبني  ب��ات�����س��ت��ه��داف  للقنا�سة  ال�����س��م��اح  ق���رر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����ص  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة،  ون��ق��ل��ت 
الفل�سطينيني” امل�سلحني من م�سافة اأطول، ومل يعد يطالبهم بقن�سهم قرب احلاجز احلدودي 
وحده.ومن جهة اأخرى نقلت هيئة البث، عن مواقع اإخبارية فل�سطينية، اأن النا�سطني يف غزة 
يخططون لتنظيم م�سرية احتجاجية تنطلق من منطقة خان يون�ص بعد يومني، على غرا التي 

ُنظمت يوم ال�سبت املا�سي، والتي تطورت لحقاً اإىل عنف، واإ�سابة املجند الإ�سرائيلي.

 اأملانيا حتتاج اإىل 400 األف مهاجر �سنويًا ل�سد العجز 
•• برلني-وكاالت

الوكالة الحتادية للتوظيف يف  قال رئي�ص 
ن�سرت   ت�سريحات  يف  �سيل،  ديتليف  اأملانيا، 
اأمل��ان��ي��ا حت��ت��اج اإىل نحو  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص 
لتعوي�ص  �سنويا  ماهر  مهاجر  األ��ف   400

النق�ص يف اليد العاملة.
دويت�سه  “زود  ل�سحيفة  ���س��ي��ل،  واأ����س���اف 
ت�سايتوجن” اليومية اأنه “بالن�سبة يل الأمر 
امل�ستهدفة  بالهجرة  بل  باللجوء  يتعلق  ل 

ل�سد الثغرات يف �سوق العمل«.
ال��رع��اي��ة وتكييف  “من )م��وظ��ف��ي(  وق���ال: 
اللوج�ستيات  اأخ�������س���ائ���ي���ي  اإىل  ال�����ه�����واء 
والأك����ادمي����ي����ني، ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ن��ق�����ص يف 

العمال املهرة يف كل مكان«.
ورف�������ص اإم��ك��ان��ي��ة م��ق��اوم��ة ال��ه��ج��رة كحل 

لق�سايا العمل.
واأ�ساف: “ميكنكم الوقوف والقول، نحن ل 
نريد اأجانب، لكن ذلك لن ينجح. احلقيقة 

هي اأن العمال يف اأملانيا ينفدون«.

وق���������ال ����س���ي���ل اإن���������ه ب�������س���ب���ب ال����ت����ط����ورات 
العمال  ع���دد  �سينخف�ص  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة، 
التقليدى  الح�����راف  ���س��ن  يف  امل��ح��ت��م��ل��ني 
العام،  ه����ذا  ت��ق��ري��ب��اً  األ���ف���اً   150 مب���ق���دار 
و�سيكون الأمر اأكر دراماتيكية يف ال�سنوات 

القليلة املقبلة«.
ق�سية  ب��اأن��ه  ال��ع��م��ال��ة  نق�ص  �سيل  وو���س��ف 
القادمة  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  رئ��ي�����س��ي��ة 
الحت���ادي���ة يف  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  معاجلتها 

اأملانيا ال�سهر القادم.

بكني: الوليات املتحدة ت�ستغل 
القانون »لتعزيز هيمنتها« 

•• بكني-اأ ف ب

ال��ولي��ات املتحدة  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  ال�����س��ني   اتهمت 
على  رد  يف  هيمنتها”  “لتعزيز  القانون  با�ستغالل 
كامال  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائبة  وجهتها  انتقادات 

هاري�ص لبكني خالل زيارة اأجرتها اإىل �سنغافورة.
اآ�سيوية يف وقت  التي تقوم بجولة  واتهمت هاري�ص 
مواجهة  يف  حتالفاتها  تعزيز  اإىل  وا�سنطن  ت�سعى 
على  وال�سغوط  الرهيب  مبمار�سة  بكني  ال�سني، 

الدول الواقعة على بحر ال�سني اجلنوبي.
وقالت يف كلمة حددت الأه��داف الرئي�سية ل�سيا�سة 
ممار�سة  ت���وا����س���ل  “بكني  اآ����س���ي���ا  يف  ب���اي���دن  اإدارة 
بالغالبية  واملطالبة  والرهيب  والإك��راه  ال�سغوط 

العظمى من بحر ال�سني اجلنوبي«.
وقال الناطق با�سم اخلارجية ال�سينية وانغ ويننب 
وتقمع  وت���ذم  ت��ق��دح  اأن  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  “ميكن 

وترهب دول اأخرى من دون اأن تدفع اأي ثمن«.
الوليات  “ت�ستغل  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  واأ���س��اف 
املتحدة على الدوام القانون لتربير انانيتها وتعزيز 

هيمنتها«.
ي�سدقون  زال��وا  ل  الأ�سخا�ص  كم من  “لكن  و�ساأل 
“الذي  اأفغان�ستان  يف  ال��و���س��ع  اإىل  م�سريا  ذلك” 
بالن�سبة  ال���ق���ان���ون  م��ف��ه��وم  م���ا  بو�سوح”  ي��ظ��ه��ر 

للوليات املتحدة.
وت��ط��ال��ب ال�����س��ني ب��ال�����س��ي��ادة ع��ل��ى م��ع��ظ��م م�ساحة 
تريليونات  عربه  متر  وال��ذي  باملوارد  الغني  البحر 

الدولرات من التجارة البحرية �سنوياً.
اآ�سيا هي بروناي  �سرق  اأرب��ع دول من جنوب  ان  اإل 
تايوان  ع��ن  ف�سال  وفيتنام  والفيليبني  وم��ال��ي��زي��ا 

لديها مطالب �سيادية يف املنطقة نف�سها.
وتفاقم التوتر يف الأ�سهر الأخرية بني بكني والدول 

التي تعار�ص مطالباتها يف بحر ال�سني اجلنوبي.

•• بغداد-وكاالت

من  الثانية  هي  ع�سكرية  عملية  يف 
اأي����ام،  ن��وع��ه��ا يف غ�����س��ون ن��ح��و 10 
العراقي،  ال��������وزراء  رئ��ي�����ص  اأع���ل���ن 
الأول  اأم�������ص  ال��ك��اظ��م��ي  م�����س��ط��ف��ى 
اإط����الق عملية ج��دي��دة يف  الث��ن��ني 
بغداد،  ���س��م��ايل  ال��ط��ارم��ي��ة  ق�����س��اء 
لتنظيم  النائمة  اخل��الي��ا  ملالحقة 

داع�ص الإرهابي هناك.
وجاء الإعالن عن انطالق العملية 
ال���ع�������س���ك���ري���ة ه�������ذه خ�������الل زي�������ارة 
بيان  وفق  الطارمية،  اإىل  الكاظمي 

مكتبه الإعالمي.
وكان ق�ساء الطارمية، قد �سهد قبل 
مقر  على  لداع�ص  هجوما  ي��وم��ني، 
مليلي�سيات احل�سد ال�سعبي، ما اأ�سفر 

عن �سقوط 3 قتلى من عنا�سرها.
ه���ذا وك��ان��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة قد 
اأغ�سط�ص  م���ن  ال�14  يف  اأط���ل���ق���ت 
تنظيم  بقايا  �سد  عملية  اجل����اري، 
العا�سمة  �سمايل  الإره��اب��ي،  داع�ص 

العراقية بغداد.
عمليات  قيادة  العملية  يف  و�ساركت 
ب��غ��داد، و���س��ان��دت��ه��ا ال��ق��وات اجلوية 
ملحاربة  ال���دويل  التحالف  وط���ريان 
عنا�سر  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  داع���������ص، 
ال�������س���رط���ة اخل����ا�����س����ة وال�������س���رط���ة 
احل�سد  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات  الحت�����ادي�����ة 
التطورات  جممل  ال�����س��ع��ب��ي.وح��ول 
ق�ساء  يف  امل���ت�������س���ارع���ة  الأم����ن����ي����ة 
والباحث  امل��ح��ل��ل  ق���ال  ال��ط��ارم��ي��ة، 
ال�����س��ي��ا���س��ي ج��ب��ار امل�����س��ه��داين، وهو 
م���ن اأب���ن���اء ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة يف ح���وار 
عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  م��وق��ع  م��ع 
اجلغرايف  الطارمية  موقع  “بفعل 
بغداد  ك��ون��ه��ا خ��ا���س��رة  احل�����س��ا���ص، 
ملحافظات  وحم����اذي����ة  ال�����س��م��ال��ي��ة، 

�سمال  الدين  و�سالح  �سرقا  دي��اىل 
اإحدى  يجعلها  م��ا  غ��رب��ا،  والأن���ب���ار 
ب���واب���ات ب���غ���داد الأ���س��ا���س��ي��ة، ف�سال 
اقت�ساديا،  غنية  منطقة  كونها  عن 
ح��ي��ث امل������زارع وال��ب�����س��ات��ني وم����زارع 
دوما  ي�سعها  ما  وغريها،  الأ�سماك 
الأطماع  وت��ك��ر  العا�سفة  ع��ني  يف 
اتهامها  يتم  م��ا  ك��ث��ريا  حيث  فيها، 
بكونها من الأماكن التي تكر فيها 
النائمة،  الإرهاب وخالياه  حوا�سن 
العمليات  اأن  ال�ستغراب  يثري  وم��ا 
2004، وهي  العام  الع�سكرية منذ 
من  النتيجة  ف��اأي��ن  فيها،  م�ستمرة 
ك��ل ه��ذه احل��م��الت امل��ت��وال��ي��ة وعلى 
م����دى ن��ح��و ع��ق��د ون�������س���ف، وكيف 
البقاء  النائمة  ميكن لتلك اخلاليا 
رغ��م ك��ل ه��ذه احل��م��الت الع�سكرية 

املحمومة،  احل��ك��وم��ي��ة  والأم���ن���ي���ة 
حول  ا�ستفهام  ع��الم��ات  ي��ط��رح  م��ا 
حقيقة دوافع ما يتم يف الطارمية«.

“الق�سية  امل�������س���ه���داين:  واأ�����س����اف 
ولي�ست  احل����ال  واق����ع  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
اأم����ن����ي����ة، وم�����ن اأه�������م الأ�����س����ب����اب ملا 
موقعها  ه��و  الطارمية  ل��ه  تتعر�ص 
تقع  حيث  ال�سراتيجي،  اجلغرايف 
على طريق احلرير الإي��راين الذي 
مير من دياىل فالطارمية فالأنبار 
بغية  ولهذا هي م�ستهدفة  ف�سوريا، 
�سكاين  ت��غ��ي��ري دمي���غ���رايف  اإح������داث 
لت�سل  اآم���ن  ملمر  تتحول  ك��ي  فيها، 
الأبي�ص  البحر  ملوانئ  اإيران عربها 
املتو�سط، وهذا هو الهدف الأ�سا�سي 
“لطاملا  ق��ائ��ال:  املعلن«.وتابع  غ��ري 
يكون  ب���اأن  الطارمية  اأه���ايل  ط��ال��ب 

اأمنها  اأبناء املنطقة هم من يتولون 
ال�سرطة وقوى  �سلك  وحمايتها، يف 
الأ�سف  م���ع  ل��ك��ن  امل��ح��ل��ي��ة،  الأم������ن 
ف����ال����ذي ي�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى الأج����ه����زة 
الطارمية  يف  والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة 
هي األوية احل�سد ال�سعبي وف�سائله 

الغريبة عن املنطقة«.
التي  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  وع�����ن 
اأع��ل��ن��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة ال���ع���راق���ي���ة يف 
“هذه  امل�سهداين:  ق��ال  الطارمية، 
الأوىل  الع�سكرية  العملية  لي�ست 
ولن تكون الأخرية، لكن ال�سوؤال هنا 
ما هي اجلدوى منها؟ حيث نظمت 
قبال حمالت اأكرب واأ�سمل من هذه 
لكنها مل تنجح، كون �سرط النجاح 
وال�ستقرار  الأم��ن  فر�ص  يف  يكمن 
اأبنائها  ت��ويل  ه��و  املنطقة،  تلك  يف 

فهم  فيها،  الأم��ن  �سبط  م�سوؤولية 
ال���غ���رب���اء عنها،  ي��ع��رف��ون  وح���ده���م 
ويعرفون جيدا ت�ساري�ص الطارمية 
املنطقة  لأن  وخمابئها،  ومداخلها 
وعرة و�سعبة ع�سكريا، حيث تنت�سر 
وهي  الكثيفة،  واحل��ق��ول  الب�ساتني 
عن  ف�سال  دج��ل��ة  ن��ه��ر  ع��ل��ى  مطلة 
حمافظات   4 على  مفتوحة  كونها 
احلاجة  اأن  يعني  م��ا  ل��ه��ا،  جم���اورة 
ما�سة لت�سكيل قوات حملية من اأهل 
املنطقة، مل�سك زمام الأمور وتكري�ص 
جانبه  فيها«.ومن  وال�سالم  الأم��ن 
ي����رى م�����س��در ���س��ح��ف��ي م��ق��رب من 
احلكومة العراقية، يف لقاء مع موقع 
“لدى   : اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي 
ومطالب  مظامل  الطارمية  اأه���ايل 
ب��ح��اج��ة لهتمام  حم��ق��ة، وامل��ن��ط��ق��ة 

تعانيه  م����ا  وم���ع���اجل���ة  ب���ه���ا  ج�����دي 
خا�سة على ال�سعيد الأمني، ف�سال 
حيوية  زراع��ي��ة  منطقة  كونها  ع��ن 
ج���دي���رة ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف م���وارده���ا 
وطاقاتها الوفرية، لكن هذا كله ل 
من  لعنا�سر  ت��واج��دا  ثمة  اأن  ينفي 
هو  املطلوب  واأن  املنطقة،  يف  داع�ص 
ت�سافر اجلهود احلكومية والأهلية، 
الإرهابي  التنظيم  منابع  لتجفيف 
التي  ال�سوداء  هناك، وطي �سفحته 
بالذكر  املنطقة«.جدير  �سفو  تعكر 
الإره���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت������رية  اأن 
ل��ب��ق��اي��ا ت��ن��ظ��ي��م داع���������ص وخ���الي���اه 
ب�سكل  ت��ت�����س��اع��د  ب���ات���ت  ال���ن���ائ���م���ة، 
الأ�سهر  خ����الل  ولف������ت،  م��ل��ح��وظ 
اأرجاء  خمتلف  يف  املا�سية  القليلة 
ال���ع���راق، وخ��ا���س��ة يف م��ن��اط��ق رخوة 
ومناطق  ال��ط��ارم��ي��ة  كق�ساء  اأم��ن��ي��ا 
العراقية  ال����ق����وات  ب����ني  ال���ت���م���ا����ص 
حمافظات  يف  ال��ب�����س��م��رك��ة  وق�����وات 
ك���رك���وك ون��ي��ن��وى ودي�����اىل و�سالح 
ا�ستهدافاتها  نطاق  مو�سعة  الدين، 
لتطال ف�سال عن املواقع الع�سكرية 
وامل��دن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة، ح��ق��ول النفط 
واأب���راج نقل  اإن��ت��اج  وال��غ��از، و�سبكات 

الطاقة الكهربائية واملائية.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأرج�����اأت ال�����س��ل��ط��ات الإث��ي��وب��ي��ة م���رة اأخرى 
يف  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الت�سويت  عمليات 
نحو ُخم�ص دوائر البالد، بعد تعذر اإجرائها 
يف حزيران-يونيو ب�سبب م�ساكل لوج�ستية 

اأو اأعمال عنف اإتنية.
وك����ان ح����زب رئ��ي�����ص ال�������وزراء اأب���ي���ي اأحمد 
النتخابات  يف  وا���س��ع��ة  غ��ال��ب��ي��ة  ح��ق��ق  ق���د 
حزيران-يونيو،  يف  جرت  التي  الت�سريعية 
رغم حرب مدمرة يف اإقليم تيغراي )�سمال( 

ال��ذي كان من املناطق التي مل تنظم فيها 
الن��ت��خ��اب��ات.وك��ان م��ن امل��ق��رر اإج����راء دورة 
الدوائر  خم�ص  يف  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ث��ان��ي��ة 
ال�ساد�ص  يف  دائ�����رة،   547 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ 
اإىل  اأرجاأت الآن  اأيلول-�سبتمرب، لكنها  من 
30 اأيلول-�سبتمرب، ح�سبما اأعلنت اللجنة 
الوطنية لالنتخابات يف بيان م�ساء الثنني.

وجاء قرار الإرجاء عقب اجتماع مل�سوؤولني 
�سيا�سيني، اأبلغوا اللجنة اأنه “نظرا للو�سع 
احل���ايل ل��ل��ب��الد، م��ن غ��ري امل��ن��ا���س��ب اإج���راء 
انتخابات حاليا«.وقالت اللجنة اإن القراع 

مناطق  يف  اأيلول/�سبتمرب   30 يف  �سينظم 
اإىل  اجلنوبية،  والأمم  وه���راري  �سومايل 
مقرحات  ح��ول  منف�سل  ا�ستفتاء  ج��ان��ب 

لإقامة منطقة “جنوب غرب” جديدة.
حيث  لتيغراي  موعد  حتديد  يتم  مل  لكن 
اأدت املعارك بني قوات اأبيي اأحمد ومقاتلي 
مقتل  اإىل  تيغراي”  �سعب  حترير  “جبهة 
اإىل  اآلف  مبئات  ودفعت  الأ�سخا�ص  اآلف 

�سفري املجاعة.
ويرا�سق كل طرف التهامات مبنع و�سول 
ق��واف��ل امل�����س��اع��دات ل��ل��م��ح��ت��اج��ني، يف وقت 

اأمهرة  منطقتي  اإىل  ال��ن��زاع  رق��ع��ة  ام��ت��دت 
وعفر.

نوبل  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز  ال����وزراء  رئي�ص  واراد 
على  ي��ح�����س��ل  ان   2019 ال���ع���ام  ل��ل�����س��الم 
اإ�سالحات �سيا�سية  تفوي�ص �سعبي لجراء 
الع�سكرية  العمليات  وقع  على  واقت�سادية، 
احلكومية  ال��ق��وات  تتهم  حيث  تيغراي  يف 
بارتكاب جمازر وانتهاكات حلقوق الن�سان.
ب�  يتزعمه،  ال���ذي  “الزدهار”  ح��زب  وف���از 
ال���ف���درايل من  ال���ربمل���ان  410 م��ق��اع��د يف 

اأ�سل 436 مقعدا.

باك�ستان: 4075 اإ�سابة جديدة ب�»كورونا«
•• اإ�صالم اآباد - وام:

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالة   4075 ت�سجيل  اأم�ص  باك�ستان  اأعلنت 
امل�ستجد خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية، بعد اأن مت اإجراء 59 األفا و943 اختبار 

كورونا يف خمتلف اأنحاء البالد.
91 حالة وفاة  اأي�سا ت�سجيل  اأنه قد مت  الخبارية  “جيو نيوز”  وذك��رت �سبكة 
اأنحاء  مبختلف  املا�سية  ال�24  ال�ساعات  خ��الل  بالفريو�ص  مرتبطة  ج��دي��دة 

البالد، مما يرفع ح�سيلة الوفيات اإىل 25 األفا و94 حالة.
األفا  و131  مليون  اإىل  البالد  يف  الإ�سابة  ح��الت  عدد  اإجمايل  يرتفع  وبذلك 
و659، من بينهم 91 األفا و46 حالة ن�سطة، ومليون و15 األفا و519 حالة 
للقيادة  الوطني  للمركز  وف��اة، طبقا  األفا و94 حالة   25 اإىل  بال�سافة  تعاف، 

والعمليات. 

اإثيوبيا ترجئ مرة اأخرى النتخابات يف بع�س الدوائر 
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•• الفجر –خرية ال�صيباين

   كان اأحد الإعالنات الأوىل حلركة 
ط��ال��ب��ان بعد ع��ودت��ه��ا الأخ����رية اإىل 
ال�سلطة يف اأفغان�ستان، اأنها �ستحرم 
نف�سها من م�سدر دخلها الأ�سا�سي. 
يف الواقع، وفًقا لالأمم املتحدة، جلب 
يف  ي�ستخدم  ال��ذي  اخل�سخا�ص،  بيع 
���س��ن��اع��ة الأف���ي���ون وال���ه���ريوي���ن، ما 
عام  دولر  مليون   460 من  يقرب 

.2020
ع���ق���د يف  ���س��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر     ويف 
جماهد،  اهلل  ذب���ي���ح  اأك������د  ك����اب����ول، 
اجلديدة،  احلكومة  با�سم  املتحدث 
اأننا  ال���دويل،  واملجتمع  “مواطنينا 
لن ننتج اأي خم���درات... وم��ن الآن 
اأح��د يف جتارة  يتورط  لن  ف�ساعدا 
ال���ه���ريوي���ن، ول����ن ي���ت���ورط اأح�����د يف 

تهريب املخدرات ».
   وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك ف��ر���س��ة جيدة 
قائمة  اإىل  ال���وع���د  ه����ذا  لإ����س���اف���ة 
ك�سفتها  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  الأك���اذي���ب 
اإن  ال�سلطة.  توليها  م��ن��ذ  ط��ال��ب��ان 
الإن�سان،  ح��ق��وق  ب��اح��رام  ال��وع��ود 
من  قّو�ست  قد  ال�سحافة،  وحرية 
خالل ال�سهادات على الأر���ص، التي 
تروي قوائم امل�سوؤولني الذين �سيتم 
اعدامات  م��ن  ن��ّف��ذ  وم��ا  اعتقالهم، 

دون حماكمات. 

املتحدة  ال����ولي����ات  ج���ه���ود  رغ����م     
زراعة  ف���اإن  ال��ن��ب��ت��ة،  م��ن  للتخل�ص 
اخل�����س��خ��ا���ص ه���ي واح�����دة م���ن اأهم 
البالد.  يف  القت�سادية  القطاعات 
يك�سبون  املدنيني  من  الآلف  مئات 
ع��ي�����س��ه��م م���ن���ه���ا، وحم����اول����ة اإن���ه���اء 
للمناطق  ا���س��ت��ع��داء  مت��ث��ل  ث��ق��اف��ت��ه 

الريفية يف اأفغان�ستان.

اأداة دبلوما�سية
القوات  ���س��اب��ق يف  ووف����ق ج��ن��دي     
اأ�سبح  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  اخل����ا�����س����ة 
م�ست�ساًرا يف مكافحة املخدرات، فاإن 
التخلي عن اإنتاج املخدرات هو قبل 
كل �سيء رافعة للتفاو�ص مع القوى 
الأجنبية. وهو ما يفر�سه ذبيح اهلل 
املحا�سيل  وق��ف  اإن  ق��ائ��اًل،  جماهد 

يتطلب “م�ساعدة دولية«.
   وق����ال ل��� ف��ي�����ص ن��ي��وز: ان��ه��م “لن 
املجتمع  لهم  يدفع  مل  م��ا  يتوقفوا 
الدويل مقابل ذلك”. يف اأوائل العقد 
الأول من القرن احلادي والع�سرين، 
طالبان،  وافقت  �سبتمرب،   11 قبل 
م��ق��اب��ل م���الي���ني ال���������دولرات، على 
و�سرعان  اخل�سخا�ص،  زراع���ة  حظر 

فرار  يف  اخل��ط��وة  ه���ذه  ت�سببت  م��ا 
هرًبا  باك�ستان  اإىل  الفالحني  اآلف 
من املجاعة.   ولكي توافق طالبان 
على تكرار التجربة، ميكن املراهنة 
�ست�سطر  املتحدة  الوليات  اأن  على 
ي��ده��ا يف ج��ي��ب��ه��ا، وحتى  و���س��ع  اإىل 
مببلغ يفوق ما كانت قد دفعته قبل 

ع�سرين عاًما.

ت�سرتط م�ساعدة دولية لتج�سيمه

هل حقا ت�ستطيع طالبان ال�ستغناء عن جتارة الهريوين...؟

�سحفيو الأقليات يف اإيران يواجهون ظروفًا »ا�ستثنائية« قاهرة

 ال�سجن لقائد ميلي�سيا متطرفة بالوليات املتحدة 

مهاجرا يق�سون غرقا قبالة ال�سواحل الليبية   18

عوا�سم-وكالت
ال�����س��ح��ايف الأح����وازي  اأ���س��ب��وع��ني ي�سكن  م��ن��ذ 
اأق���ارب���ه يف  الإي�����راين “وليد” يف م��ن��زل اأح���د 
العا�سمة الإيرانية طهران، بعدما اعتقل من 
بلدته “كوت �سيد نعيم”، وُنقل ملدينة الأحواز، 
وتعر�ص لتهديد مبا�سر من ق�سم التحقيق يف 
فرع “جهاز الطالعات” الإيراين يف املدينة، 
لو�سائل  اإخبارية  تقارير  بكتابة  تتعلق  بتهم 

اإعالم غربية.
ن���ي���وز ع��رب��ي��ة، ي�سرح  ���س��ك��اي  يف ح��دي��ث��ه م���ع 
الك�سف عن  ال�سحفي الأح��وازي الذي رف�ص 
ا�سم عائلته خ�سية ما يتعر�ص له م�ستقباًل، ما 
جرى معه يف ق�سم التحقيق “مل يتمكنوا من 
اإثبات اأي �سيء ُيثبت كتابتي واإر�سايل لتقارير 
ع��ن ال��ت��ظ��اه��رات ال��ع��ارم��ة يف ع��م��وم مناطق 
الأحواز اإىل ال�سحافة الأجنبية، فاأنا وغريي 
من ال�سحافيني نتخذ خمتلف اأنواع التدابري 

ملنع ك�سف ذلك. لكن املحقق باملقابل، وبالرغم 
التي  واجل�سدية  النف�سية  ال�سغوط  ُك��ل  من 
يتاأكد من عدم  اأي��ام، مل  لعدة  مار�سها �سدي 
ك��ت��اب��ت��ي ل��ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر الإع����الم����ي، لذلك 
اأن م��غ��ادرت��ي ملنطقة  ب��ك��ل ���س��راح��ة  اأخ����ربين 
الأح��واز وع��دم العودة ط��وال �سنتني قادمتني 
على الأقل، هو ال�سرط الوحيد لالإفراج عني. 

وهذا ما حدث«.
م��ن م��ئ��ات ال�سحافيني  ُي��ع��ت��رب ول��ي��د واح����داً 
القومية  الأق���ل���ي���ات  اأب����ن����اء  م���ن  الإي���ران���ي���ني 
والأذر  ال��ع��رب  ال��ب��الد،  يف  الأرب��ع��ة  الرئي�سية 
ال��ذي��ن يتعر�سون  م��ن  وال��ب��ل��و���ص،  والأك������راد 
ُهم  واق��ت�����س��ادي��ة،  واأم��ن��ي��ة  �سيا�سية  ل�سغوط 
املعاناة  نقل  ع��ن  يتوقفوا  حتى  وع��ائ��الت��ه��م، 
النظام  م���ع  وذوي����ه����م  مل��ن��اط��ق��ه��م  امل�����س��اع��ف��ة 
اإي��ران��ي��ني واأبناء  احل��اك��م، ك��ون��ه��م م��واط��ن��ني 
جماعات اأقلية م�ستبعدة من احلياة ال�سيا�سية 
ال��ت��ه��م��ي�����ص و�سوء  م����ن  م��ن��اط��ق��ه��م  وت����ع����اين 

ب����اأدوات  ال�سلطات  فيها  وت��ت�����س��رف  التنمية، 
اأمنية ُمطلقة.

اإيرانية،  ُك���ردي���ة  �سحافية  ج���م���داري  ن����ازيل 
ا�ستهرت يف اأواخر العام 2019، حينما �سارت 
�سنندج  مدينة  تظاهرات  مبا�سر  ب�سكل  تنقل 
ال��ُك��ردي��ة الإي��ران��ي��ة، ع��ن��دم��ا خ��رج��ت املدينة 
ثورة  اأث��ن��اء  اإي���ران  مناطق  باقي  م��ع  ت�سامناً 
الوقود التي اندلعت وقتئذ، حيث كانت تظهر 
جمداري يف بٍث مبا�سر على و�سائل التوا�سل 
امل�ساركني  م��ع  مقابالت  وتن�سر  الجتماعي، 

الأكراد يف تلك التظاهرات.
ت�����س��رح ج���م���داري يف ح��دي��ث م��ع ���س��ك��اي نيوز 
كانت  كامل  “ل�سهر  معها  ج��رى  عما  عربية 
ال���دوري���ات الأم��ن��ي��ة ت��داه��م م��ن��زل��ن��ا ومنازل 
حيث  ع��ن��ي،  بحثاً  العائليني،  الأق����ارب  بع�ص 
اإحدى  ًك��ن��ت وقتئذ م��ت��واري��ة ع��ن الأن��ظ��ار يف 
مريوان  مدينة  من  القريبة  اجلبلية  القرى 
اعتقلوا  املح�سلة  يف  ال��ب��الد.  غ��رب  اأق�سى  يف 

ال�ستني عاماً، فيما  وال��دي الذي كان يتجاوز 
غادرت اإيران مب�ساعدة اأحد الأحزاب الُكردية 
اإقليم  اإىل  اجلبلية  ال��ط��رق  ع��رب  الإي��ران��ي��ة، 

كرد�ستان العراق«.
تتابع جمداري حديثها “بقي والدي معتقاًل 
ملُ���دة ع���ام ك��ام��ل دون حم��اك��م��ة، وُف�����س��ل اأخي 
ال�سحة  مديرية  يف  احلكومية  وظيفته  م��ن 
من  يخ�سون  اأهلي  وجميع  �سنندج،  مدينة  يف 
مكان  يك�سفون  ول  م��ع��ي،  العلني  ال��ت��وا���س��ل 

اإقامتي حتى لأقرب النا�ص«.
ال�سحافيني  لأع���داد  حقيقية  اأرق���ام  توجد  ل 
اأب��ن��اء الأقليات  والإع��الم��ي��ني الإي��ران��ي��ني من 
القومية، فالقانون والأجهزة الأمنية يف اإيران 
متنعهم من تاأ�سي�ص نقابات اأو احتادات توؤطر 
ان�سمامهم  ح��ال  ويف  عنهم،  وت��داف��ع  عملهم 
لالحتاد الإعالمية الر�سمية، فاأنهم ُيجربون 
ال��ع��ام��ة لالإعالم  ب��اخل��ط��وط  ع��ل��ى الل���ت���زام 
الر�سمي، وعلى راأ�سها كتم �سوؤون الأقليات يف 

البالد.
العاملية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الإع������الم  و���س��ائ��ل  ل��ك��ن 
املخت�سة، مثل مرا�سلني بالد حدود والحتاد 
متتالية  تقارير  تن�سر  لل�سحافيني،  ال��دويل 
اأح�����وال �سحفيي الأق��ل��ي��ات يف  ت��ده��ور  ح���ول 
“ال�سحفي  دور  تنامي  م��ع  خ�سو�ساً  اإي���ران، 
الفرد” يف ظالل تنامي دور و�سائل التوا�سل 

الجتماعي والعمل عربها.
يف  املقيم  جمايل،  اهلل  عبد  الإي���راين  الباحث 
حديث  يف  �سرح  لندن،  الربيطانية  العا�سمة 
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ه��واج�����ص ال�سلطات  ���س��ك��اي  م��ع 
ال�سحفيني  م��ن  الطبقة  ه��ذه  م��ن  الإي��ران��ي��ة 
اأن  ال�����س��ل��ط��ة  “ت�سعر  ب���ال���ق���ول:  الإي���ران���ي���ني 
هذه  ت�سعى  م��ا  ي��ن��ق��ل��ون  ال�سحفيني  ه����وؤلء 
يتعلق  ما  كل  ال�ُسبل،  بكل  لإخفائه  ال�سلطات 
ب��احل��ي��اة ال��ع��ام��ة لأب���ن���اء الأق���ل���ي���ات واأح�����وال 
اأن  ال�����س��ل��ط��ة تعتقد  ف����اإن  ك��ذل��ك  م��ن��اط��ق��ه��م. 
بيئاتهم  م���ن  ال�����س��ح��ف��ي��ني حم��م��ي��ون  ه�����وؤلء 
تاأثريهم  م��ن  تخ�سى  ل��ذا  والأه��ل��ي��ة،  املحلية 
العامة، لأن��ه��م يخلقون  واأدواره����م يف احل��ي��اة 
نوعاً من ال�سعور امل�سرك بني ال�سكان. لذلك 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

حكمت حمكمة يف الوليات املّتحدة على قائد ميلي�سيا “براود 
ب�سبب  اأ�سهر  خم�سة  مل��ّدة  بال�سجن  املتطّرفة  اليمينية  بويز” 
ال�سابق  للرئي�ص  م��وؤّي��دة  تظاهرة  خ��الل  وا�سنطن  يف  اإح��راق��ه 
�سعار  عليها  العا�سمة  يف  كني�سة  رفعتها  لفتة  ترامب  دونالد 

“حياة ال�سود مهّمة«.
تاريو  “اإنريكي”  ه��رني  اإّن  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
)37 عاماً(، زعيم احلركة اليمينية املتطّرفة التي لعبت دوراً 
مركزياً يف الهجوم الذي �سّنه اأن�سار امللياردير اجلمهوري على 
اعتقل قبل يومني من  الثاين/يناير،  6 كانون  الكونغر�ص يف 

ذلك الهجوم اإثر اإحراقه الالفتة.

وكانت حمكمة يف وا�سنطن وّجهت اإليه تهمة تدمري ممتلكات 
على  يغلب  التي  امليثودية  يونايتد”  “اأ�سبوري  لكني�سة  تابعة 
الأف��ارق��ة وذل��ك خ��الل تظاهرة ج��رت يف  اأتباعها الأمريكيون 

12 كانون الأول/دي�سمرب وتخّللتها اأعمال عنف.
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ُن�����س��رت  ���س��ورة  اإىل  التهمة  وا���س��ت��ن��دت 

الجتماعي بدا فيها واقفاً وبيده الالفتة وولعة.

•• طرابل�س-اأ ف ب

الغربية  ليبيا  ���س��واح��ل  قبالة  غ��رق��اً  م��ه��اج��راً   18 ق�سى 
مهاجرا   70 نحو  ينقل  م��رك��ب  م��ن  على  ك��ان��وا  عندما 
يحاولون الو�سول اإىل اأوروبا على ما اأفادت م�سادر عدة.
واأفاد م�سدر م�سوؤول يف حر�ص ال�سواحل بالبحرية الليبية 
وكالة فران�ص بر�ص الثالثاء اأن 18 مهاجرا ق�سوا غرقا 
ومتكنت فرقه من “اإنقاذ 51 مهاجرا اأم�ص الأول الثنني 
، بعد العثور على قارب يقلهم يف حالة الغرق” قبالة �ساحل 
“بح�سب  طرابل�ص.وا�ساف،  غرب  الواقعة  الزاوية  مدينة 
اإفادة اأحد الناجني كان القارب املطاطي يقل 70 مهاجراً، 
وح�سب الح�ساء تبني فقدان 18 مهاجراً وغرقهم، فيما 

مت انت�سال جثة واحدة«.

بينهم  مهاجرا   16“ اإن  للهجرة  الدولية  املنظمة  وقالت 
 48 اأم�ص الأح��د  وقد جنا  اأول  اأول  ام��راأة وطفل اختفوا 
بها  اخلا�سة  البيانات  لنظام  ت��ع��داد  ع��ن  نقال  مهاجرا” 

“مي�سينغ مايغرنت�ص بروجيكت«.
املهاجرين  اآلف  لع�سرات  رئي�سية  ليبيا نقطة عبور  وتعّد 
ال�سواحل  اأوروب�����ا ع��رب  ب��ل��وغ  اإىل  ���س��ن��وي��ا  ي�����س��ع��ون  ال��ذي��ن 
�سواحل  300 كيلومر من  تبعد حواىل  التي  اليطالية 

ليبيا.
واأعلنت املنظمة الدولية للهجرة اأنه مّت اعرا�ص اأو اإنقاذ 
العام احل��ايل وحتى مطلع  بداية  20257 مهاجرا منذ 
ه���ذا ال�����س��ه��ر يف ال��ب��ح��ر، م��ا ي��ع��ادل ت��ق��ري��ب��ا ع���دد اإجمايل 
املا�سي  العام  اعرا�سهم  اأو  اإنقاذهم  الذين مت  املهاجرين 

واإعادتهم اىل ليبيا.

مزارعون اأفغان يف حقل اخل�سخا�ص يف مقاطعة جريي�سك

- ميكن اأن يكون التخلي عن بيع املخدرات رافعة للتفاو�س

تنديد دويل باعتقال ال�سلطة الفل�سطينية لن�سطاء 
•• رام اهلل-اأ ف ب

امل��ت��ح��دة والحت����اد الأوروب�����ي ع��ن قلقهما  اأع��رب��ت الأمم 
اأم�ص الثالثاء اإزاء �سل�سلة اعتقالت نفذتها قوات الأمن 
ظل  يف  فل�سطينيني،  ن�سطاء  ا�ستهدفت  الفل�سطينية 
توا�سل الحتجاجات يف ال�سفة الغربية على مقتل نا�سط 

بارز.
يف  العدالة  بتحقيق  فل�سطينيون  متظاهرون  ويطالب 
اأعقاب مقتل نزار بنات يف حزيران/يونيو، وهو معار�ص 
عبا�ص  حم��م��ود  ورئ��ي�����س��ه��ا  الفل�سطينية  لل�سلطة  ب����ارز 
الأم��ن منزله  اأن اقتحمت قوات  )86 عاما(، وذلك بعد 

حلقوق  املتحدة  الأمم  مكتب  ب��ال��ق��وة.واأع��رب  واعتقلته 
الإن�سان يف بيان عن “قلقه العميق اإزاء ا�ستمرار ال�سغط 
حرية  يف  حقوقهم  ملمار�سة  ي�سعون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  على 

التعبري والتجمع يف فل�سطني«.
ا يف رام اهلل يوم ال�سبت  واأ�ساف اأنه مت اعتقال 23 �سخ�سً
لكنه  على اأ�سا�ص اأنهم “كانوا ينظمون احتجاًجا عاًما”، 

اأ�سار اإىل 21 منهم اعتقلوا “قبل بدء اأي احتجاج«.
ما  على  جت��ري  العتقالت  من  “املزيد  اإن  البيان  وق��ال 
املعروفني  الإن�����س��ان  حقوق  “ن�سطاء  وت�ستهدف  يبدو” 
والنا�سطني ال�سيا�سيني” داعيا اإىل “الإفراج الفوري عن 

هوؤلء ال�سخا�ص دون توجيه اتهامات اإليهم«.

الفل�سطينية للتعليق على  بال�سلطة  ومل يت�سن الت�سال 
النتقادات.

كما ندد بيان �سادر عن ممثل الحتاد الأوروبي يف القد�ص 
بالعتقالت التي وقعت يف نهاية الأ�سبوع، م�سريا اىل اأن 
“على خلفية تقارير عن تزايد العتقالت  التنديد جاء 
ال�سلطة  قبل  من  يبدو  ما  على  ال�سيا�سية  ال��دواف��ع  ذات 

الفل�سطينية خالل الأ�سهر القليلة املا�سية«.
امل��داف��ع��ني عن  “العنف �سد  اأن  واأك���د الحت���اد الأوروب����ي 
غري  واملتظاهرين  والن�سطاء  ال�سلميني  الإن�سان  حقوق 

مقبول«.
واأ�سدرت قرابة ع�سرين منظمة وجمعية جمتمع مدين 

“التدهور  م��ن  ف��ي��ه  ح����ذرت  ب��ي��ان��ا  الث��ن��ني  فل�سطينية 
رئي�ص  وحملت  العامة”،  واحلريات  احلقوق  اخلطري يف 
عن  ل�”تقاع�سه  نظرا  امل�سوؤولية  ا�ستية  حممد  ال���وزراء 

حماية حقوق املواطنني«.
انخفا�ص  الفل�سطينية  ال�����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات  وت��ك�����س��ف 
التاأييد لل�سلطة والرئي�ص عبا�ص يف اأو�ساط الفل�سطينيني 

العاديني.
وت�ساعد الغ�سب يف اأعقاب قرار عبا�ص تاأجيل انتخابات 
غري  اأج��ل  اإىل  ومتوز/يوليو  اي��ار/م��اي��و  يف  مقررة  كانت 
انتخابات  اأول  تكون  اأن  يفر�ص  ك��ان  اأن��ه  علما  م�سمى، 

فل�سطينية منذ 15 عاًما.

للفل�سطينيني  ال�سماح  اإ�سرائيل  رف�ص  اإىل  عبا�ص  واأ�سار 
�سمتها  ال��ت��ي  املحتلة  ال�سرقية  ال��ق��د���ص  يف  بالت�سويت 

ويعتربها الفل�سطينيون عا�سمة دولتهم امل�ستقبلية.
القرار  اّتخذ  الرئي�ص  اأن  راأوا  فل�سطينيني  حمللني  لكن 

عندما بدا اأن حركة فتح تتجه نحو الهزمية.
ويبدو اأن مقتل نزار بنات زاد من حدة الغ�سب ال�سعبي. 
لل�سرب على  تعر�ص  باأنه  ت�سريح جلثته  وك�سفت عملية 
راأ�سه و�سدره ورقبته و�ساقيه ويديه، فيما مل متر غري 
باأنه  موته  عائلته  وو�سفت  ووف��ات��ه.  اعتقاله  بني  �ساعة 
ر�سمي  حتقيق  نتائج  �سرف�ص  اإنها  وقالت  “اغتيال”، 

مطالبة بدل من ذلك باإجراء حتقيق دويل.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• تيريي بريولت *

   من خالل دعم البلدان الأفريقية اقت�سادًيا ومالًيا، 
تعمل ال�سني على بناء زبائن من الدول التابعة مما 
�سيا�سية  �سلطة  وممار�سة  �سورتها  ببناء  لها  ي�سمح 
مبا�سر  ب�سكل  ي�ساهم  اإفريقيا  ا�ستغالل  اإن  اك��ي��دة: 
التي ي�سلي من  القوية  ال�سني  اإحياء هذه  اإع��ادة  يف 
القادة ال�سينيون من كل قلوبهم. هل ميكننا  اجلها 

احلديث عن ا�ستعمار ال�سني لأفريقيا؟

حالة ا�ستعمار اأم ل؟
   اإذا كنا نعني بال�ستعمار هيمنة �سيا�سية وع�سكرية 
ما  منطقة  اح��ت��الل  تفر�ص  واقت�سادية  وقانونية 
وتاأطريها باحلديد والنار، فمن الوا�سح اليوم اأنه ل 
ال�سني ول القوى ال�ستعمارية ال�سابقة متار�ص هذا 

النوع من ال�سيطرة على البلدان الأفريقية.
ال��دول الأفريقية، ت�سلط ال�سني     يف عالقاتها مع 
ال�����س��وء ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة اأن���ه���ا، م��ث��ل��ه��ا، ك��ان��ت �سحية 
تفتخر  نف�سه   الوقت  يف  لكنها  الغربي،  لال�ستعمار 
هذا  ه��ل  ال��ع��ار.  ه��ذا  مثل  بنف�سها  ترتكب  ب��اأن��ه��ا مل 
كما  لل�سني،  قدمية  خريطة  اإىل  نظرنا  اإذا  موؤكد؟ 
ال��ث��الث��ي��ن��ات، فاإنها  امل��در���س��ي��ة يف  ال��ك��ت��ب  ُن�����س��رت يف 
ظ��ه��رت يف  ك��م��ا  “حدودها”  ال�����س��ني يف  اإن��ت��اج  تعيد 
املعاهدات  ت��وق��ي��ع  ق��ب��ل  ال��ت��ا���س��ع ع�سر  ال��ق��رن  اأوائ����ل 
منه  عانت  ال��ذي  القومي”  “الإذلل  املتكافئة.  غري 
امل�ستوطنات  ه���ذه  ن��ب��ذ  اإىل  ���س��ي��ق��وده��ا  ك���ان  اآن�����ذاك، 
وتقلي�ص حدودها احلالية. ومع ذلك، فاإنها ل تزال 
الداخلية،  ومنغوليا  و�سينجيانغ،  بالتبت،  حتتفظ 
التي ي�سيطر عليها اجلي�ص بطرق خمتلفة، وتخ�سع 

لعملية “ت�سيني” ق�سرية.

ل, ولكن بالن�سبة لل�سني, باك�ش �سينيكا
   رغ��م ك��ل ���س��يء، اخل��ط��اب ال�سيني ُيعّلم ال��ي��وم اأنه 
خالل  من  لأن��ه  بال�ستعمار،  ال�سني  اتهام  ميكن  ل 
ت���ن���اول امل��ق��ول��ة ال��ل��ي��ن��ي��ن��ي��ة ال���ق���دمي���ة، مي��ك��ن فقط 
مثل  ب��ارت��ك��اب  مذنبة  ت��ك��ون  اأن  الراأ�سمالية  ل��ل��دول 
الدامية يف ميدان تيان  الأح��داث  هذا اخلطاأ. وبعد 
اأتاحت العقوبات الغربية   ،1989 اآن مني يف يونيو 
الإذلل  ن�سيان  “عدم  �سعار  لإط��الق  لل�سني  فر�سة 

اإلهام كبري  الواقع، م�سدر  ك��ان، يف  ال��ذي  الوطني” 
للبلدان  ال�����س��ني ودخ��ول��ه��ا  ت���دوي���ل  ل���س��رات��ي��ج��ي��ة 

النامية، ومنها البلدان الأفريقية. 
  وهكذا يدعو الأمني العام للحزب ال�سيوعي ال�سيني، 
خالل  من  �سينيكا،  باك�ص  قيام  اإىل  بينغ،  جني  �سي 
تو�سيع الف�ساء “حتت ال�سماء” -الذي ت�سيطر عليه 
ال�سني تقليدًيا -اإىل الكوكب باأ�سره، حيث “�ستقدم 
ال�سني حكمتها وحّلها حتى تت�سّكل جمموعة م�سري 
األقاها  التي  بتلك  تليق  كلمة  الب�سري”...  اجلن�ص 
“اأ�س�ص  ح���ول   1885 ي��ول��ي��و   28 يف  ف���ريي  ج���ول 

ال�سيا�سة ال�ستعمارية«.

اأ�سكال جديدة من اخل�سوع متر عرب املوؤ�س�سة
   يف الواقع، يف اإفريقيا، حّل املهند�ص ال�سيني حمّل 
امل��ب�����ّس��ر ال��غ��رب��ي، ل��ك��ن ك��اله��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى اعتماد 
الفاعلني  ل�����س��ال��ح  ال��ف�����س��اء  ت�سكيل  ت��ع��ي��د  م��ع��اي��ري 
ال�ستقالل،  م��ن��ذ  ال��ل��ذي��ن مي��ث��الن.  الق��ت�����س��ادي��ني 
ظ��ه��رت اأ���س��ك��ال ج��دي��دة م��ن ال��ق��ه��ر الق��ت�����س��ادي يف 
اإف��ري��ق��ي��ا، ق��ه��ر مل ي��ع��د مي��ار���ص م��ن خ���الل ال���دول، 
ولكن من خالل �سركات مثل �سركات النفط -توتال 
اأو �سينوبك. وهذه الأخرية، وهي �سينية، “موؤ�س�سة 
للحكومة  املبا�سر  الإ���س��راف  حت��ت  مركزية”  ع��ام��ة 
جمموعة  الآن  هي  الفرن�سية  اأن  حني  يف  ال�سينية، 
خا�سة مل يعد للدولة الفرن�سية اأي ح�سة فيها، على 
عك�ص -ومن املفارقات – الدولة ال�سينية، امل�ساهمة 
اإدارة  ع��ن  م�سوؤول  �سيادي  �سندوق  خ��الل  م��ن  فيها 

احتياطيات ال�سني من النقد الأجنبي.

عن املعنى اجلديد لال�ستعمار اجلديد
التدخل  اجل����دي����د  ب��ال���س��ت��ع��م��ار  ن��ع��ن��ي  ك���ن���ا  اإذا     
-ال�سينية  الكبرية  الأجنبية  لل�سركات  القت�سادي 
اخلام  امل��واد  وت�سّدر  ت�ستغل  -التي  ال�سينية  غري  اأو 
والئتمانات  امل�����س��اع��دات  م��ن��ح  وك��ذل��ك  الأف��ري��ق��ي��ة، 
اخلا�سعة ل�سراء ال�سلع واخلدمات التي ينتجها البلد 
الوجود الأجنبي الذي ميثله  اإذن، نعم،  “املح�سن”، 
“قرن  ميندي،  تيبور  تعبري  با�ستخدام  ال�سينيون، 
اأفريقية  دول  تدخل  اأن  خالله  من  ميكن  احذية” 
معينة حالة من الرتهان والعتماد على قوة اأجنبية 

جديدة، ويف هذه احلالة ال�سني.

باك�ش �سينيكا: 
هذا ما تريد ال�سني اأن تفعله )حًقا( باأفريقيا...!

* مدير اأبحاث ممّيز يف املركز القومي للبحث العلمي - مدر�سة الدرا�سات العليا يف العلوم 
الجتماعية ويف مركز درا�سات ال�سني احلديثة واملعا�سرة.

ترجمة خرية ال�سيباين
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عربي ودويل

الغربية  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  ه����ذه  ك���ل     
ا�ستح�سان  تنل  مل  اأ�سا�سي،  ب�سكل 
ال�سارمة  امل��ج��م��وع��ة  م��وؤ���س�����س��ي 
ل���ل���غ���اي���ة... وق�����د ت���غ���رّي ال���زم���ن. 
الأوىل  ال�����س��ور  ظ��ه��رت  “عندما 
الرئا�سي  الق�سر  داخ���ل  لطالبان 
الذي مت ال�ستيالء عليه يف كابول، 
كان هناك عدد من اأع�ساء طالبان 
الفيديو  ب����ك����ام����ريات  م�����س��ل��ح��ني 
اأولئك  م��ث��ل  ال��ذك��ي��ة،  وال���ه���وات���ف 
خّل�ص  البنادق”،  يحملون  الذين 
الأو���س��ط كبري  ال�سرق  اخل��ب��ري يف 
للتطرف  العاملية  لل�سبكة  تانيجا، 
اىل  و�سلوا  كيف  والتكنولوجيا... 

هنا؟

اأدوات  الجتماعية,  ال�سبكات 
للدعاية احلربية

   ل اأحد ي�ستطيع اأن يتنباأ مبا كان 
الأمريكي.  التدخل  لول  �سيحدث 
اأفغان�ستان  اأ�سبحت  يكن،  ومهما 
ب�سكل  ال�����س��ن��ني م��رت��ب��ط��ة  مب����رور 
متزايد، واإن كان ذلك بوترية اأبطاأ 
البنك  ق����ّدر  اآخ�����ر.  م��ك��ان  اأي  م���ن 
الدويل، عام 2000، اأنه ل يوجد 
ات�سال  لديه  تقريًبا(  )اأو  اأفغاين 
ب��الإن��رن��ت يف ذل��ك ال��ع��ام. وكانوا 
 .2010 ع�����ام  ف���ق���ط  ب���امل���ائ���ة   4
 11 اىل  ب�سعوبة  امل��ع��دل  وارت��ف��ع 
2017. ويف  باملائة عام   4 فا�سل 
من  اأك����ر  ���س��ي��ك��ون   ،2021 ع���ام 
ن�����س��ًط��ا على  اأف����غ����اين  8 م���الي���ني 
الدرا�سات  وف��ًق��ا لآخ��ر  الإن��رن��ت، 
اجتماعيون  “نحن  اأج��رت��ه��ا  التي 
 22 ح������وايل  اأو  وهووت�سوت”، 
اأكر  ويبحر  ال�سكان.  م��ن  باملائة 
من ن�سفهم عرب �سبكات التوا�سل 
وتوير،  ف��ي�����س��ب��وك  الج��ت��م��اع��ي، 
من  انهم  ويفر�ص  ال�����س��دارة.  يف 

ال�سباب.
   بداأ التحول الرقمي لطالبان يف 
 ،2006-2005 بني  ما  الفرة 
“المارة”،  موقعها،  اإط���الق  م��ع 
والبا�ستو،  الدارية  باللغات  املتوفر 
الإجنليزية.  باللغة  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن 
ث��م ���س��رع��ان م���ا   اه��ت��م��ت احلركة 

بال�سبكات الجتماعية النا�سئة.
الر�سميون  املتحدثون  ان��خ��رط     
ويبثون  ت���وي���ر،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ون 
ب�سكل حمموم على �سبكة الإنرنت 
وال��ي��وم، يجمع   .2011 ع��ام  منذ 
األ���ف   350 جم���اه���د،  اهلل  ذب���ي���ح 
نعيم،  حممد  والدكتور  م�سرك، 
و�سهيل  “متابع”،  األ�����ف   230
ما  م�سرك،  األ���ف   383 �ساهني، 
يتابع  �سخ�ص  م��ل��ي��ون  م��ن  ي��ق��رب 
وهي  وح���ده���ا،  ال�سبكة  ه���ذه  ع��ل��ى 
ال�سبكات متابعة  اأك��ر  واح��دة من 
اأن ترى  دون  ال��ك��وك��ب.  ه���ذا  ع��ل��ى 
دور�سي،  اأ�س�سها جاك  التي  املن�سة 
الوقت  يف  رئي�سًيا  عيًبا  متثل  اأنها 

احلايل.
   يف ذلك الوقت، ركزت الت�سالت 
الأوىل ب�سكل اأ�سا�سي على الدعاية 
العلوم  اأ�ستاذ  حللها  كما  احلربية، 
ديفيد  الأم���ري���ك���ي،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
دري�سيل، يف مقال اأكادميي ُن�سر عام 
2014.   “ين�سر ن�سطاء طالبان 

طالبان واأدواتهم الرقمية اجلديدة 
اإىل ال�سوؤال الأب��دي: هل  يعود بنا 
باأنف�سهم؟”،  يقولون  كما  تغريوا، 
يبدو ل.  ما  يوا�سل اخلبري. على 
فقد دعت منظمة حقوقية الأفغان 
اإىل حذف تاريخهم على الإنرنت 
و����س���وره���م. وحتى  وم��و���س��ي��ق��اه��م 
اإن.  لينكد  على  ال��ذات��ي��ة  �سريتهم 
ا�ستخدام  اأن��ه ميكن  الوا�سح  ومن 
املعار�سني  ل���ت���ع���ّق���ب  الإن�����رن�����ت 
عني  على  م�سادر  وقالت  حقيقة. 
املكان، اإن “قائمة اأولّية” و�سعتها 

حركة طالبان.
الرئي�سية  ال�سبكات الجتماعية     
املا�سي،  الأ����س���ب���وع  ويف  ت��ت��ف��اع��ل. 
التي  ف���ي�������س���ب���وك،  ����س���رك���ة  ق����ال����ت 
حظرت ح�سابات طالبان الرئي�سية، 
اأمنية  اإج���������راءات  اأ����س���اف���ت  اإن���ه���ا 
اإخفاء  منها  الأفغان،  مل�ستخدميها 
ق��وائ��م اأ���س��دق��ائ��ه��م. وق���ام تطبيق 
ك���ل���وب ه���او����ص ب��ت��ق��ل��ي��ده واإخ���ف���اء 
امللف  و�سور  التقدميية  العرو�ص 

ال�سخ�سي.
    قد ل يكون هذا كافيا للحد من 
ل��ق��د ذك���رت �سحيفة  ال���س��ط��ه��اد. 
اأن حركة  الأربعاء،  يوم  اإنر�سبت، 
����ا على  اأي���������سً ا����س���ت���ول���ت  ط���ال���ب���ان 
ع�سكرية  بيومرية  قيا�ص  اأجهزة 
ا�ستخدامها  مي��ك��ن��ه��ا  اأم���ري���ك���ي���ة 
�ساعدوا  ال��ذي��ن  الأف��غ��ان  لتحديد 

قوات التحالف.
ع������اًم������ا من  ع���������س����ري����ن  »ب�����ع�����د     
ال�سلطة،  على  الأخ��ري  ا�ستيالئها 
لئن مل تتغرّي يف النقاط الأ�سا�سية 
لأيديولوجيتها، فقد تعلمت حركة 
اأن�����ه اإىل ج���ان���ب احل���رب  ط��ال��ب��ان 
و�سائل  ه���ن���اك  امل�����س��ل��ح،  وال���ك���ف���اح 
اأخ����رى. وه���ذه ه��ي الأ���س��ب��اب التي 
دفعتها اإىل اعتماد و�سائل الت�سال 
احل����دي����ث����ة ه�������ذه، وت���خ���ل���ي���ه���ا عن 
رف�سها للتكنولوجيات اجلديدة”، 

يقول كرمي باكزاد.
ال�سبكات  ف��������اإن  ذل��������ك،  وم������ع     
الجتماعية، على وجه اخل�سو�ص، 
اجلديد  النظام  �سهد  حدين.  ذات 
الذكرى  خ����الل  الأ�����س����ب����وع،  ه����ذا 
موجة  ال��ب��الد،  ل���س��ت��ق��الل   102
من ال�سور تظهر مئات املعار�سني 
الذين ي�ستبدلون العلم الإ�سالمي 
)اأحمر،  ال��ث��الث��ة  الأل�������وان  ب��ع��ل��م 

اأ�سود، اأخ�سر(. 
الن�ساء  ا، �سور قلة من  اأي�سً ولكن 
اإىل ال�سوارع للدفاع  اللواتي نزلن 
تتعر�ص  ال����ت����ي  ح���ق���وق���ه���ن  ع�����ن 
لتهديد طالبان، �سور مت تداولها 

يف جميع اأنحاء العامل.
الدبلوما�سية  وق���ت  ينتهي  ق��د     
ب�سبكة  اأوؤم����������ن  “ل  ق�����ري�����ًب�����ا... 
اأفغان�ستان،  يف  للجميع  الإن��رن��ت 
فقط...  ط��ال��ب��ان  يخ�ص  ل  وه���ذا 
ال�سلطوية  وال����دول  الأن��ظ��م��ة  ك��ل 
اإىل  الو�سول  بتقييد  دائًما  تنتهي 
يقول  كبري”،  ب�����س��ك��ل  الإن���رن���ت 

كرمي باكزاد... 
ال��ن��ه��اي��ة عن  يف  يختلف  اإغ����واء ل 

بع�ص الدول الغربية.
-------------------------

عن لك�سربي�ش متابعة كبرية لقيادات احلركة على الإنرنت.

توظيف التكنولوجيات احلديثة للدعاية

عنا�سر طالبان يغردون على توير

املتحدث با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد يف اأول موؤمتر �سحفي لهم يف كابول

التطبيع مع التقنيات احلديثة�سعي اىل تغيري ال�سورة ولكن...

حتديثات  بانتظام  الإل��ك��رون��ي��ون 
على توير تنقل ادعاءات وتقارير 
وتفاخر  خ���ط���اأ  ت���ك���ون  م���ا  غ���ال���ًب���ا 
مب����زاع����م ����س���ن ه���ج���م���ات حم����ددة 
 .)...( الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات  ���س��د 
وكثرياً ما لوحظت تغريدات تعلن 
العبوات  هجمات  عن  م�سوؤوليتها 
النا�سفة وهجمات القنا�سة ون�سب 
كمائن للقنابل اليدوية �سد قوات 
التحالف واجلي�ص الأفغاين”. كما 
ا�ستنكرت حركة طالبان ما ت�سميه 
الأمريكية،  احلرب”  “جرائم 
ت�سيب  ال�������س���رب���ات  اأن  خ���ا����س���ة 

املدنيني.
   وكجزء من هذه الدعاية احلربية، 
حت���������اول احل�����رك�����ة الإ�����س����الم����ي����ة 
ا  اأي�سً ولكن  اأوًل،  ج�سدًيا  التاأثري، 
النتخابات  على  الإن���رن���ت،  ع��رب 

واملعار�سني ب�سكل جيد اي�سا.
  وب��امل��ث��ل، حت���اول ق��اع��دة احلركة 
�سلطة  خ��الل  من  �سورتها  تغيري 
اجلنود  الآن  “نرى  ال�����س��ب��ك��ات. 
ي�����س��ت��م��ت��ع��ون ب���ل���ع���ب ال�������س���ي���ارات 
اللكرونية، واخذ �سور ال�سلفي. 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  يف  ه���ذا  وي��ت��ن��زل 
الف�سام  يف  ا  اأي�سً ولكن  التطبيع، 
التام لهذا التيار، الذي يرف�ص مع 
الرفيهية  الأن�سطة  جميع  ذل��ك 
يعطي  ه����ذا  ان  ي��ب��ق��ى  ال���غ���رب���ي���ة. 
يفكك  وجًها اأكر قبوًل للنظام”، 
بو�سوا،  �سيبا�ستيان  لالك�سربي�ص 
دكتور يف العلوم ال�سيا�سية وباحث 

يف العالقات الأوروبية العربية.

�سغوط ومراقبة وا�سطهاد
   »ل��ك��ن يف ال��ع��م��ق، احل���دي���ث عن 

قادة  م��ن  ر���س��ال��ة  ك��ل  ت�سخيم  مت 
طالبان من خالل �سبكة توير.

ال����دب����ل����وم����ا�����س����ي����ة وال�����������س�����ي�����ارات 
اللكرونية... اإىل متى؟

   اأخ����رًيا، م��ن خ��الل “حمدودية 
طالبان  ف������اإن  ن�سبًيا”،  امل��������وارد 
من  امل�����زي�����د  وت���������س����ارك  “تن�سر 
التكرار والكم  املعلومات من حيث 
مقارنة باحلكومة”، يرى يف مقال 
 ،2020 ���س��ب��ت��م��رب  ُن�����س��ر يف  اآخ����ر 
باحث متخ�س�ص  بحر،  م.  ه��زرات 

يف الت�سالت ومقره يف �سنغهاي.
   ورغم كل �سيء، حدث تغيري منذ 
عدة �سنوات. رمبا ب�سبب ال�سروط 
ل�ستخدام  امل���ت���زاي���دة  ال�����س��ارم��ة 
ومعظمها  الجتماعية،  ال�سبكات 
ح��رك��ة طالبان  اأم��ري��ك��ي��ة، جل����اأت 

ك�سف  عامني،  قبل  اأفغان�ستان.  يف 
ال�سرعي  ال��ط��ب  اأب���ح���اث  خم��ت��رب 
اأتالنتيك،  ملجل�ص  التابع  الرقمي 
متخ�س�سة  اأمريكية  منظمة  وهو 
يف مكافحة املعلومات امل�سللة، عن 
م�سروع �سغري لزعزعة ال�ستقرار 
ع��ل��ى ت���وي���ر، ب��ق��ي��ادة ن��ح��و �ستني 
م��ن خ��الل دفع  ل��ط��ال��ب��ان،  ح�سابا 
#الفتح، لتمجيد هجمات  ها�ستاغ 
ال���ق���وات احلكومية  ع��ل��ى  احل��رك��ة 
ال�سكان،  على  ال�سغط  ي��زي��د  مب��ا 
الذهاب  ع����دم  ع��ل��ى  ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
الإ�سالميون  يزال  ول  للت�سويت. 
حتى  نف�سها   املمار�سات  ميار�سون 
يومنا هذا. واأظهر خمترب اأبحاث 
اأثناء  ال��رق��م��ي،  ال�����س��رع��ي  ال��ط��ب 
املقاطعات  م���دن  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء 
وكذلك كابول، هذا ال�سيف، كيف 

من  �سل�سلة  و���س��ع  ومت  ال�����س��ك��ان، 
ال�سكاوى،  جل��م��ع  وات�����س��اب  اأرق�����ام 

على وجه اخل�سو�ص، يف كابول.
   واأك����د ذب��ي��ح اهلل جم��اه��د، دائما 
اأن��ه مت  ال�سبت،  على موقع توير، 
ت�سكيل جلنة من ثالثة اأع�ساء يف 
كابول “لطماأنة و�سائل الإعالم”: 
ع�سو من اللجنة الثقافية، وع�سو 
واملوؤ�س�سات  ال�سحفيني  احتاد  من 
قيادة  م���ن  وع�����س��و  الإع����الم����ي����ة، 
�سرطة كابول، و�سيتناولون ق�سايا 

الإعالم يف كابول«.
   لكن ه��ذه الإمي����اءات املهدئة ل 
ترك اأحداً ينخدع، ول�سبب وجيه: 
لقد وردت اأنباء عن تعر�ص العديد 
ال�سحفيني لال�سطهاد، وعن  من 
اأمل�����اين، كما  مل��را���س��ل  ق��ري��ب  مقتل 
املدنيني  ���س��د  ال��ع��ن��ف  ت��وث��ي��ق  مت 

“دبلوما�سية”  اأكر  ا�ستخدام  اإىل 
“اإنها هي  الرقمية.  الأدوات  لهذه 
قنواتها،  خ��الل  م��ن  ق��دم��ت،  التي 
باأ�سره  ل��ل��ع��امل  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ع�����ص 
بالطبع  مب��ه��ارة  ت�سفيتها  -مت��ت 
- ح���ول امل��ف��او���س��ات اجل���اري���ة مع 
ا�ستخدمت  ك���م���ا  الأم����ري����ك����ي����ني. 
قادتها  رح��الت  لتوثيق  الإن��رن��ت 
ال�سني،  اأو  مو�سكو،  اإىل  الر�سمية 
كرمي  ي�سرح  املثال”،  �سبيل  على 

باكزاد.
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اجلديدة     ه���ذه 
رغم  ذروت����ه����ا،  اإىل  ح���ال���ًي���ا  ت�����س��ل 
ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة. هذا 
ق��ادة طالبان عرب  الأ�سبوع، ح��اول 
وتقاريرهم،  الإخ��ب��اري��ة  مواقعهم 
توير  م���ن�������س���ات  ع�����رب  وك�����ذل�����ك 
طماأنة  ووات���������س����اب،  وف���ي�������س���ب���وك 

- ب�سبب ال�سروط ال�سارمة, جلاأت حركة طالبان اإىل ا�ستخدام اأكرث »دبلوما�سية« لهذه الأدوات الرقمية

- حتاول قاعدة احلركة تغيري �سورتها 
من خالل �سلطة ال�سبكات

- احلديث عن طالبان واأدواتها الرقمية اجلديدة يعود 
بنا اإىل ال�سوؤال الأبدي: هل تغريت, كما يقول قادتها؟

- قد ينتهي وقت الدبلوما�سية قريًبا, وينتهي 
زمن �سبكة الإنرتنت للجميع يف اأفغان�ستان

- تعّلمت حركة طالبان اأنه اإىل جانب 
احلرب والكفاح امل�سلح, هناك و�سائل اأخرى

تغيري كبري مقارنة مبا كانت عليه قبل 20 عاًما

طالبان.. وال�سبكات الجتماعية والتكنولوجيا احلديثة  ...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

ولكن  ودبلوما�سيتها,  دعايتها  يف  الجتماعية  ال�سبكات  طالبان  ت�ستخدم     
ا لتعقب اأعدائها... تغيري كبري مقارنة مبا كانت عليه قبل 20 عاًما. اأي�سً

ا. قد تبدو ال�سورة املن�سورة على       ميكن لطالبان امتالك �ساعات اأبل اأي�سً

موقع تويرت مفاجئة, حتى لو كانت على مع�سم �سخ�سية رفيعة امل�ستوى يف 
احلركة الإ�سالمية ولي�ست يف مع�سم جندي ب�سيط. 

ورغم كل �سيء, فاإن هذه ال�سورة تو�سح التطور الذي حدث داخل طالبان 
جتاه التقنيات اجلديدة.

   »يف نهاية الت�سعينات, عندما و�سل مقاتلو طالبان اإىل كابول عام 1998, 

كانوا ي�سّغلون اأجهزة التلفزيون ب�سكل رمزي, كما يذكر لالك�سربي�ش كرمي 
يف  املتخ�س�ش  وال�سرتاتيجية,  الدولية  البحوث  معهد  يف  الباحث  باكزاد, 
ل�سنق الأ�سرطة”. مل تكن الكامريات  ‘اأفغان�ستان. وكانت هناك احتفاليات 
ا, وهذا ما يجعل العثور على �سورة املال عمر اأحد موؤ�س�سي  �سائعة جًدا اأي�سً

حركة طالبان, معجزة.
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•• كابول-اأ ف ب

اإرجاء  لأي  معار�ستها  ع��ن  ب�سدة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ع��ربت 
اأفغان�ستان فيما تعقد قمة  لرحيل القوات الأمريكية عن 
عمليات  و���س��ع  ل�ستعرا�ص  ال�سبع  ملجموعة  اف��را���س��ي��ة 

الإجالء ودر�ص عقوبات حمتملة.
وفرن�سا  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  وك��ن��دا  اأمل��ان��ي��ا  ق���ادة  يجتمع 
واإيطاليا واليابان وبريطانيا وكذلك الأمني العام لالأمم 
افرا�سيا  الأطل�سي  �سمال  حللف  العام  والأم��ني  املتحدة 
التي تراأ�ص حاليا  ب�سكل طارئ لندن  اليها  يف قمة دعت 

جمموعة ال�سبع.
وقال رئي�ص الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�سون الثنني 
“من ال�سروري اأن نتوّحد �سوّياً كمجتمع دويل” من اأجل 
“التفاق على مقاربة م�سركة طويلة الأجل” فيما يبقى 
الو�سع ح�سا�سا يف مطار كابول حيث ل يزال يحت�سد اآلف 

الأ�سخا�ص الراغبني يف مغادرة البالد، يف ظروف رهيبة.
�سنوا�سل  وح��ل��ف��ائ��ن��ا،  �سركائنا  “مع  ج��ون�����س��ون  واأ����س���اف 
حلماية  والدبلوما�سية  الإن�سانية  الو�سائل  كّل  ا�ستخدام 
العقدين  م��ك��ت�����س��ب��ات  ع��ل��ى  الإن�������س���ان واحل����ف����اظ  ح���ق���وق 

املا�سيني” يف اأفغان�ستان.
ترودو  جا�سن  الكندي  ال���وزراء  رئي�ص  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن 

الثنني اأنه يوؤيد فر�ص “عقوبات” على حركة طالبان.

وقال اإن “طالبان تعترب اأ�سا�سا كيانا ارهابيا يف كندا، لكننا 
�سنجري مباحثات مع نظرائنا يف جمموعة ال�سبع ملعرفة 
ما هي اخلطوات املقبلة«.واأ�ساف “يف حمادثاتنا مع القادة 
بذل  ميكن  كيف  �سنبحث  ال�سبع،  جمموعة  يف  الآخ��ري��ن 
اأفغان�ستان.اأقر وزير  يف  النا�ص”  اأجل م�ساعدة  املزيد من 
“ل يزال خطرا”  باأن الو�سع  اأملانيا هايكو ما�ص  خارجية 
املطار  يف  املا�سية  ال�ساعات  يف  متزايد  ب�سكل  و”فو�سويا 
الرحيل  يف  الراغبني  ب�سدة  ون�سح  كابول  يف  وحميطه” 

بالتوجه اىل املطار بو�سائلهم اخلا�سة.
تبادل  اآخ���رون خ��الل  واأ�سيب ثالثة  اأف��غ��اين  قتل ح��ار���ص 
لط����الق ال��ن��ار ���س��ب��اح الث��ن��ني م��ع م��ه��اج��م��ني مل تعرف 

هوياتهم.
ل ت���زال اآلف ال��ع��ائ��الت اخل��ائ��ف��ة م��ن ع���ودة ط��ال��ب��ان اىل 
تتو�سل  حيث  كابول  مطار  اأب��واب  على  حمت�سدة  ال�سلطة 

الغربيني نقلهم يف طائراتهم.
مت اإجالء نحو 11 األف �سخ�ص من اأفغان�ستان عرب مطار 
كابول يف ال�ساعات ال�12 املا�سية كما اأعلن البيت البي�ص 

الثنني.
نقلوا  الذين  الأ�سخا�ص  ع��دد  األفا   53 اىل  يرتفع  بذلك 
من اأفغان�ستان منذ متوز/يوليو بينهم 48 األفا منذ تكثف 
ع�سية  اآب/اغ�����س��ط�����ص،   14 يف  اجل��وي��ة  الج����الء  عمليات 

ا�ستيالء طالبان على كابول بح�سب م�سوؤول.

الذي  اآب/اغ�����س��ط�����ص   31 م��وع��د  اإىل  تتجه  الأن��ظ��ار  لكن 
حدده الرئي�ص الأمريكي جو بايدن لالن�سحاب الع�سكري 
الكامل من اأفغان�ستان بدون اأن تبدي حركة طالبان حتى 

الآن اأي ا�ستعداد للتنازل يف هذه امل�ساألة.
اأحمر،  خطر  “هذا  �ساهني  �سهيل  با�سمها  الناطق  وق��ال 
الرئي�ص بايدن اأعلن ان “الوليات املتحدة” �ست�سحب كل 

مددت  اإذا  بالتايل  اآب/اغ�سط�ص.   31 يف  امل�سلحة  قواتها 
حمذرا  ان��ه��ا مت���دد الحتالل”  ي��ع��ن��ي  ف��ه��ذا  )وج���وده���ا( 

الغربيني من “عواقب” يف هذه احلالة.
واأفاد م�سدران من النظام اجلديد وكالة فران�ص بر�ص باأن 
حركة طالبان لن تعلن ت�سكيل حكومة طاملا ل يزال هناك 

جنود اأمريكيون يف اأفغان�ستان.

هاري�س تندد ب�سلوك بكني يف بحر ال�سني اجلنوبي 
•• �صنغافورة-اأ ف ب

بكني  الثالثاء  اأم�ص  هاري�ص   كامال  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائبة  اّتهمت 
ال�سني  بحر  يف  ج��ريان��ه��ا  ح��ي��ال  ترهيبي  �سلوك  باعتماد  ب��ال���س��ت��م��رار 
اجلنوبي، يف وقت ت�سعى فيه وا�سنطن لر�ّص �سفوف حلفائها يف مواجهة 
ال�سني.وتريد الوليات املتحدة كذلك طماأنة �سركائها على خلفية القلق 
من  الأمريكية  للقوات  الفو�سوي  الن�سحاب  اأث��اره  اأمريكي  انكفاء  من 
اأفغان�ستان.وقالت هاري�ص يف اليوم الثاين لزيارتها �سنغافورة اإّن “بكني 
بالغالبية  واملطالبة  وال��ره��ي��ب  والإك����راه  ال�سغوط  ممار�سة  توا�سل 

العظمى من بحر ال�سني اجلنوبي«.
واأ�سافت “ت�سرفات ال�سني ت�ستمر يف تقوي�ص النظام العاملي امل�ستند اإىل 

القانون ويف تهديد �سيادة الدول«.وعر�ست هاري�ص يف خطابها بالتف�سيل 
نائبة  اآ���س��ي��ا.واأك��دت  الأم��ريك��ي��ة يف  ل���الإدارة  ال�سيا�سة اخلارجية  اأه���داف 
الرئي�ص الأمريكي “الوليات املتحدة متحدة يف وحدة �سف مع حلفائها 
معظم  على  بال�سيادة  ال�سني  التحديات«.وتطالب  هذه  اأم��ام  و�سركائها 
الدولرات  باملوارد والذي تعرب خالله تريليونات  الغني  البحر  م�ساحة 
اآ�سيا هي  اأرب��ع دول من جنوب �سرق  ان  من التجارة البحرية �سنوياً.اإل 
بروناي وماليزيا والفيليبني وتايوان وفيتنام لديها مطالب �سيادية يف 
بينها  من  املنطقة  يف  ع�سكري  عتاد  بن�سر  بكني  نف�سها.واتهمت  املنطقة 
 2016 دول��ي��ة يف  ���س��ادر ع��ن حمكمة  ق��رار  ق��اذف��ات �سواريخ وبتجاهل 
الأخرية  الأ�سهر  التوتر يف  ال�سني.وتفاقم  ا�سا�ص ملطالبات  اأن ل  اعترب 
اجلنوبي. ال�سني  بحر  يف  مطالباتها  تعار�ص  التي  وال���دول  بكني  ب��ني 

يف  ال�سينية  ال�سفن  مئات  ر���س��دت  بعدما  غ�سبها  ع��ن  مانيال  وع��ربت 
ماليزيا  ن�����س��رت  ح��ني  يف  اخل��ال�����س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  الفيليبينية  املنطقة 
طائرات مطاردة لتعقب طائرات ع�سكرية �سينية توغلت قرب �سواحلها.
اإىل تهدئة املخاوف من ان التوتر املت�ساعد  و�سعت امل�سوؤولة الأمريكية 
بني ال�سني والوليات املتحدة �سريغم الدول املرتبطة ارتباطا وثيقا مع 

واحد من البلدين، على اختيار مع�سكر معني.
الهند-املحيط  ومنطقة  اآ�سيا  �سرق  “التزامنا يف جنوب  هاري�ص  واأك��دت 
الهادئ غري موجه �سد اأي دولة كانت ول يهدف اإىل اإرغام اأي كان على 
بعد جولة  للمنطقة  هاري�ص  كامال  زي��ارة  ال��دول«.وت��اأت��ي  بني  الختيار 
لوزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�سن الذي انتقد ب�سدة املطالب ال�سينية 
يف املنطقة املتنازع عليها.اإل اأن الأزمة يف اأفغان�ستان عززت ال�سكوك حول 

زيارة  على  بظاللها  واأل��ق��ت  وا�سنطن  ل�سركاء  الأم��ريك��ي  الدعم  متانة 
جو  ق��رار  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائبة  اآ���س��ي��ا.وب��ررت  �سرق  جلنوب  هاري�ص 
بايدن �سحب القوات الأمريكية من اأفغان�ستان معتربة اأنه قرار “�سجاع 
و�سددت على اأن الأمريكيني يعطون الأولوية لعمليات اإجالء  و�سائب”. 
حيث  كابول  مطار  الفو�سى  كابول.وتعم  مطار  يف  والأف��غ��ان  الأج��ان��ب 
حتاول ح�سود من الأفغان الفرار من حركة طالبان اإذ اأن ذكرى جتاوزات 
حكم احلركة املت�سددة ال�سابق بني 1996 و2001 ل تزال را�سخة يف 
الأذهان.ووعدت هار�ص الثنني ب�”التزام دائم” للوليات املتحدة يف اآ�سيا.
�سنغافورية  �سركات  يف  م�سوؤولني  الثالثاء  الأمريكية  امل�سوؤولة  وتلتقي 
للبحث يف النق�ص يف انتاج املعاجلات ال�سغرية ما يوؤثر �سلبا على قطاع 

�سناعة ال�سيارات. وتنتقل نائبة الرئي�ص الأمريكي م�ساء اإىل فيتنام.

جمموعة ال�سبع تبحث الأزمة يف اأفغان�ستان 

•• بريوت-وكاالت

ي��دف��ع الن��ه��ي��ار امل����ايل ل��ب��ن��ان نحو 
الفو�سى بوترية مت�سارعة، ما ي�سع 
قادته املتناف�سني اأمام خيار التحرك 
مزيد  مواجهة  اأو  الأزم����ة،  ملعاجلة 

من الفو�سى، وانعدام الأمن.
وت����خ����ول الن����ه����ي����ار امل��������ايل، ال����ذي 
للبنانيني  متزايدة  م�ساعب  �سبب 
ع��ل��ى م���دى ع��ام��ني، اإىل اأزم����ة هذا 
ال�سهر مع نق�ص الوقود، الذي �سل 
على  وت�سكلت  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات 
اأث�����ره ط���واب���ري ط��وي��ل��ة يف حمطات 
من  القليل  على  للح�سول  ال��وق��ود 
البنزين الذي اأ�سبح احل�سول عليه 

�سبه م�ستحيل.
ع���ل���ى حمطات  ال����ت����زاح����م  واأط�����ل�����ق 
فو�سوية  م�����س��اه��د  ����س���رارة  ال���وق���ود 
وا���س��ت��ب��اك��ات عملت ق���وى الأم����ن يف 
الدولة املفل�سة على احتوائها، وعمد 
اجلي�ص يف بع�ص الأحيان اإىل اإطالق 

نار للحفاظ على النظام.
ويف وقت تنفد فيه الأدوية ال�سرورية 
اأزمة  وحتذر فيه الأمم املتحدة من 
ت���زال النخبة احل��اك��م��ة يف  م��ي��اه، ل 
الوزارية  احل��ق��ائ��ب  على  م��ن��او���س��ات 

ج���دي���دة.واك���ت�������س���ب���ت  ح���ك���وم���ة  يف 
الأزم��ة بعداً جديداً بعد قرار حزب 
الوقود  ا���س��ت��رياد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اهلل 

الإيراين.
وه�����و ج�����زء من  ح�����زب اهلل،  ي���ق���ول 
فرة  منذ  لبنان  يف  احلاكم  النظام 
ط��وي��ل��ة، اإن���ه ي��ري��د ب��ق��راره تخفيف 
احلزب  وميلك  الوقود.  نق�ص  حدة 
تر�سانة كبرية من الأ�سلحة وت�سنفه 

الوليات املتحدة جماعة اإرهابية.
اخلطوة  اإن  ق��ال��وا  منتقدين  ل��ك��ن 
اجلماعة  ن��ف��وذ  تو�سيع  اإىل  ت��ه��دف 
على ح�ساب الدولة، وجر لبنان اإىل 
اأمام  الطريق  يعقد  ما  اإي���ران،  فلك 
دولة تاأمل احل�سول على م�ساعدات 
غ���رب���ي���ة وي�����وج�����ه ����س���رب���ة اأخ������رى 

ل�سلطتها الآخذة يف الت�ساوؤل.
الف�ساد  ع��ن  الناجم  الن��ه��ي��ار  ودف��ع 
ال���دول���ة م��ن��ذ عقود  امل�����س��ت�����س��ري يف 
امل�ستدامة  غ��ري  متويلها  وط��ري��ق��ة 
البالغ  لبنان  �سكان  ن�سف  اأكر من 
عددهم 6 ماليني ن�سمة اإىل براثن 
اأكر  املحلية  العملة  واأف��ق��د  الفقر 

من 90 % من قيمتها.
وبلغت اأزمة الوقود املتفاقمة ذروتها 
انقطاع  اأجرب  املا�سي حني  الأ�سبوع 

التيار الكهربائي بع�ص امل�ست�سفيات، 
واخلدمات  وال�����س��رك��ات،  وامل��خ��اب��ز، 
تقلي�ص  ع��ل��ى  الأخ�����رى  الأ���س��ا���س��ي��ة 

العمل، اأو اإغالق اأبوابها.
ويف 11 اأغ�سط�ص )اآب( مرت الأزمة 
مبنعطف خطري عندما اأعلن البنك 
املركزي اأنه مل يعد قادراً على متويل 
ال�سرف  ب��اأ���س��ع��ار  ال���وق���ود  واردات 
احتياطياته من  نفاد  بعد  املدعومة 

الدولر.
الوقود  اأزم��ة  لتخفيف  ويف حماولة 
الأعمال  ت�����س��ري��ف  ح��ك��وم��ة  ق����ررت 
يوم ال�سبت رفع الأ�سعار. لكن حتى 
ت��زال متدنية  اجل��دي��دة، ل  الأ�سعار 
ل��ل��غ��اي��ة م��ق��ارن��ة ب�����س��ع��ر ال�����س��وق، اإذ 
البنك  م��ن  اق��را���ص ج��دي��د  ي�سمح 

املركزي بتعوي�ص الفارق.
ل���ك���ن الق���ت�������س���ادي���ني ي���ق���ول���ون اإن 
ال��ق��رار ال��ذي م��ن امل��ق��رر اأن ي�ستمر 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ���س��ب��ت��م��رب )اأي����ل����ول( ل 
كبرياً  جم����اًل  وي����رك  ح���اًل  ي�سكل 
والبيع  وال����ت����خ����زي����ن،  ل���ل���ت���ه���ري���ب، 

بال�سوق ال�سوداء.
وبات رفع الدعم الكلي حتمياً فيما 
ال����دولر. يف غ�سون  نفاد  م��ع  يبدو 
ذلك ازدهرت ال�سوق ال�سوداء، حيث 

البنزين يف قوارير بال�ستيكية  يباع 
باأ�سعار مرتفعة.

ومنها  الأمنية،  احل���وادث  واأ�سحت 
حدثاً  ال�����وق�����ود،  ����س���ه���اري���ج  خ���ط���ف 
ي��وم��ي��اً. وق��ت��ل م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 28 
�سخ�ساً يف الأ�سبوع املا�سي يف �سمال 
ل��ب��ن��ان ع��ن��دم��ا ان��ف��ج��ر خ�����زان بعد 

تدافع للح�سول على البنزين.
اأمني حتدث �سريطة  وقال م�سوؤول 
من  الكثري  “هناك  هويته:  حجب 
�سارت  ال��ت��ي  ال�سغرية  امل��ج��م��وع��ات 
اأي  ت�����س��ادر  اأن  ت�ستطيع  اأن��ه��ا  تعلم 
بالقوة”  ال���ط���ري���ق  ع��ل��ى  ���س��ه��ري��ج 
ثمانية  ع����ن  ي���ق���ل  ل  م����ا  وي�����س��ج��ل 
حمطات  ع���ن���د  ال����ي����وم  يف  ح��������وادث 

الوقود اأو ا�ستهداف �سهاريج.
ت�سم  دولية،  دع��م  جمموعة  وقالت 
ف��رن�����س��ا، وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، يوم 
اجلمعة: “التفاقم املت�سارع لالأزمة 
لت�سكيل  امل��ل��ح��ة  ال�������س���رورة  ي����ربز 
حكومة ق��ادرة على و�سع الأم��ور يف 

ن�سابها«.
كان  بينما  ال��دي��ن  وق��ال جهاد فخر 
�ساعات  �سبع  منذ  ط��اب��ور  يف  ينتظر 
للح�سول على غاز: “�سو بدو ي�سري 
اأك��ر من هيك. نحن ن�سلي واأكر 

من هيك ما فينا نعمل الآن«.

ت�سكيل احلكومة
وجت�سد ف�سل الدولة يف خالف علني 
والبنك  ع��ون  مي�سال  الرئي�ص  ب��ني 
اأعلن  اإذ  ال��وق��ود،  دع��م  املركزي على 
ل  اأن��ه  �سالمة  ري��ا���ص  البنك  حاكم 
العديد  اأحد يدير لبنان، حيث كان 
ال��ي��وم زع��م��اء ف�سائل يف  �سا�سة  م��ن 
دارت رحاها  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة  احل���رب 

بني 1975 و1990.
وهو  ع���ون،  يتو�سل  مل  الن  وح��ت��ى 
الوزراء  ورئي�ص  م���اروين،  م�سيحي 
اإىل  ميقاتي  جن��ي��ب  امل��ك��ل��ف  ال�سني 
ات��ف��اق ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ل��ت��ح��ل حمل 
ال��ت��ي ا���س��ت��ق��ال��ت ب��ع��د ان��ف��ج��ار مرفاأ 

بريوت قبل عام.
اإن اخلالف  وتقول م�سادر �سيا�سية 
كاف  اأك��ر من  اأ�سماء  ب�سعة  ب�سبب 
لف�سل الت�سكيل يف ظل نظام ُتعر�ص 
التفاقات  ال��ف��ئ��وي��ة  امل�����س��ال��ح  ف��ي��ه 

الوزارية للف�سل.
يف  ال��ب��ارز  الع�سو  ع���ون  اآلن  وق���ال 
�سقيقة  واب��ن  احل��ر،  الوطني  التيار 
ال���رئ���ي�������ص ع�������ون، اإن�������ه ي��ع��ت��ق��د اأن 

احلكومة �ستت�سكل قريباً.

الف�سل،  “ثمن  ل����روي����رز:  وق�����ال 
ال�����س��ري��ع اإىل م��زي��د من  الن���ح���دار 

الفو�سى، باهظ للغاية.«
فاإن  بالفعل  احلكومة  ت�سكلت  واإذا 
املفاو�سات  ا�ستئناف  يعتزم  ميقاتي 
م��ع ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل الذي 
اإ����س���الح���ات منها  روؤي�����ة  ي���رغ���ب يف 
ت��ن��ظ��ي��م امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة، واإع�������ادة 
ت���اأه���ي���ل ال���ن���ظ���ام امل�������س���ريف، واإع������ادة 
النخبة  العام.وتعتقد  الدين  هيكلة 
احلاكمة اأن ما قيمته 860 مليون 
اجلديدة  الح��ت��ي��اط��ي��ات  م��ن  دولر 
ت�سكل  ال�������دويل  ال���ن���ق���د  ل�������س���ن���دوق 
متنف�ساً للبنانيني.لكن الإ�سالحات 
قدرة  يف  البع�ص  وي�سك  ���س��روري��ة، 
فيما  ال��ن��ج��اح  على  ج��دي��دة  حكومة 

ف�سلت فيه حكومة ت�سريف الأعمال.
النتخابات  اإج��������راء  امل����ق����رر  وم�����ن 
على  امل��ق��ب��ل  ال��رب��ي��ع  يف  الت�سريعية 
كاملة من  تعقبها جولة جديدة  اأن 

مفاو�سات ت�سكيل احلكومة.
ق����ال ن��ا���س��ر ���س��ع��ي��دي، وه����و وزي���ر 
هناك  �ستكون  “هل  �سابق:  اقت�ساد 
ال�سجاعة للقيام بهذه الإ�سالحات؟ 
ال�سيا�سيني  اأن  يبدو  ذل��ك.  اأ�سك يف 
م��ه��ت��م��ون ب��امل��م��اط��ل��ة وب��ل��ع��ب��ة ك�سب 
العام  ال��وق��ت ح��ت��ى الن��ت��خ��اب��ات يف 

املقبل«.
ال�����س��اب��ق حلاكم  ال���ن���ائ���ب  واأ�����س����اف 
يف  “الأمور  املركزي  لبنان  م�سرف 
واإىل  ف��وري��ة،  اإ�سالحات  اإىل  حاجة 

املعاجلة بال�سدمة لإعادة الثقة«.

غ�سون  يف  اهلل،  ح���زب  ت��ك��م��ن  واإذا 
اإم���دادات م�ستمرة  ذل��ك، من توفري 
م��ن ال��وق��ود الإي����راين ف���اإن الو�سع 
ويقول  ت���ع���ق���ي���داً.  اأك������ر  ���س��ي�����س��ب��ح 
لبنان  يعر�ص  قد  ذلك  اإن  منتقدوه 

لعقوبات اأمريكية.
رئي�ص  نائب  غ�سان حا�سباين  وقال 
الوزراء ال�سابق وع�سو حزب القوات 
اللبنانية امل�سيحية: “يف حني اأن ما 
هذه  م��ع  رم����زي  ه��و  الآن  يفعلونه 
الباخرة املحملة باملازوت، اإل اأنها قد 

تكون نقطة انطالق ل�سيء اأكرب«.
واأ�ساف لرويرز “اإذا ا�ستمر الأمر 
وا�ستطاعوا ال�ستمرار يف ذلك على 
نطاق اأو�سع ف�سن�سهد بداية حماولة 

تفتيت البالد«.

النخبة احلاكمة يف مناو�سات على احلقائب الوزارية         

النهيار املايل ُي�سرع بلبنان اإىل الفو�سى

بينيت ي�سعى اإىل دفع جديد 
•• القد�س-اأ ف ب

نفتايل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�ص  ت��وج��ه 
بينيت اإىل وا�سنطن  اأم�ص الثالثاء لإجراء 
حمادثات مع الرئي�ص الأمريكي جو بايدن ، 
بهدف “اإعادة العالقات اىل �سابق عهدها” 
وللتو�سل  العربية  الدولة  اأقرب حلفاء  مع 
اللدود  ع��دوه��ا  ب�ساأن  م�سرك  م��وق��ف  اإىل 

اإيران.
ل��ه منذ  دول���ة  زي����ارة  اأول  بينيت يف  ي��ح��اول 
اإ�سالح  حزيران/يونيو،  يف  من�سبه  توليه 
ال��ع��الق��ات م��ع ال��رئ��ي�����ص ال��دمي��ق��راط��ي جو 
ي��ج��م��ع��ه��م��ا اخلمي�ص،  ل��ق��اء  خ����الل  ب���اي���دن 
بعدما كانت العالقة متوترة يف عهد رئي�ص 

املعروف  نتانياهو  بنيامني  ال�سابق  ال��وزراء 
عنه تف�سيله احلزب اجلمهوري عالنية.

م�ست�ساري  كبري  ل�سين�سكي  �سكوت  وق���ال 
ل�سوؤون  اأوب����ام����ا  ب�����اراك  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ص 
“العملية  اإن  بر�ص  لوكالة فران�ص  اإ�سرائيل 
ال��ك��ربى احل��ا���س��ل��ة الآن ب��ني ال��ب��ل��دي��ن هي 
جتديد العالقات الثنائية واإعادة �سبطها«.

من  الدميقراطيني  الزعماء  نتانياهو  نفّر 
ال��ع��ل��ن��ي��ة لالتفاق  ان��ت��ق��ادات��ه  ت��ك��رار  خ���الل 
اإي����ران  ال���ن���ووي امل����ربم ال���ع���ام 2015 ب���ني 
والقوى العظمى الذي تفاو�ست عليه اإدارة 
كان  ح��ني   ، اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سبق  الرئي�ص 

بايدن نائب للرئي�ص.
ال�سابق  الرئي�ص  ملواقف  نتانياهو  تبني  اأدى 
اجل��م��ه��وري دون���ال���د ت��رام��ب ال����ذي و�سفه 
�سديق”  “اأف�سل  ب���اأن���ه  وت����ك����راًرا  م�������راًرا 
اإث���ارة  لإ���س��رائ��ي��ل يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص ، اإىل 

غ�سب حزب بايدن الدميقراطي.
اأملح وزير اخلارجية الإ�سرائيلي يائري لبيد 
اأنتوين  ن��ظ��ريه الأم���ريك���ي  ال��ت��ق��ى  ع��ن��دم��ا 
بلينكني، يف حزيران/يونيو اإىل نهج جديد.

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  “يف  لبيد  وق���ال 
ا�سرائيل  مكانة  ت�����س��ررت  اأخ��ط��اء.  ارت��ك��ب��ت 
�سن�سلح  )الأم���ريك���ي���ني(،  احل���زب���ني  ح��ي��ال 
ي�سعى  بينيت  اأن  م��ع��ا.«وم��ع  الأخ��ط��اء  ه��ذه 
رمبا اإىل حت�سني العالقات الدبلوما�سية مع 
وا�سنطن، اإل انه يبقى من �سقور ال�سيا�سة 
اإيران  اتفاق  ب�سدة  تعار�ص  التي  اخلارجية 

ال���ذي رف��ع ع��ق��وب��ات ع��ن ط��ه��ران يف مقابل 
فر�ص قيود على برناجمها النووي.

النووي  ب��رن��اجم��ه��ا  اأن  ع��ل��ى  اإي������ران  ت�����س��ر 
�سلمي لكنها ان�سحبت تدريجاً من التزامات 
رئي�سية فيه مبا يف ذلك تخ�سيب اليورانيوم، 
رداً على ان�سحاب الوليات املتحدة الأحادي 
اجلانب من التفاق يف عهد الرئي�ص دونالد 
اأع����اد فر�ص  ال���ذي   ،2018 ال��ع��ام  ت��رام��ب 

عقوبات اأمريكية.
وقال رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي بينت )49 
اأن  ب��اي��دن  ال��رئ��ي�����ص  “�ساأبلغ  الأح����د  ع��اًم��ا( 
... ولي�ص  الإيرانيني  الوقت قد حان للجم 
اىل  ال��رج��وع  �سكل  على  جن��اة  حبل  ملنحهم 

اتفاق نووي منتهي ال�سالحية«.
)78عاما(  بايدن  مع  بينيت  اجتماع  ياأتي 
فيينا  توقف حم��ادث��ات يف  �سهرين من  بعد 
ب�ساأن اإحياء التفاق النووي انتهت من دون 

اأي تقدم ملحوظ.
انت�سار  يف  اخلبرية  رابينوفيت�ص  اأور  وقالت 
الأمريكية  وال��ع��الق��ات  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
لوكالة  ال��ع��ربي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  الإ�سرائيلية 
“الق�سية  اأن  ت����رى  اإن���ه���ا  ب���ر����ص  ف���ران�������ص 
يف  الأعمال”  ج���دول  �ستت�سدر  الإي��ران��ي��ة 

الجتماع املرتقب.
لغة  و���س��ع  ت��ري��د  “اإ�سرائيل  اأن  واأو���س��ح��ت 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ع  ت��ف��اه��م  اأو  جديدة” 
اأن ميثل جت���اوزا م��ن قبل  ب�����س��اأن م��ا ميكن 
�سالح  بناء  طريق  على  معينة  لعتبة  اإي��ران 

نووي.
واق�����رح ب��ي��ن��ي��ت ه����ذا ال��ن��ه��ج الأح�����د قائال 
يف  و����س���ع���ن���اه���ا  م��ن��ظ��م��ة  خ���ط���ة  “�سنقدم 
ال�سهرين املا�سيني لكبح جماح الإيرانيني”. 

ومل يقدم اأي تفا�سيل عنها.
الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف وا�سنطن  امل�����س��وؤول  وي��ح��ط 
ب�����س��اأن احتمالت  و���س��ط خم���اوف م��ت��زاي��دة 

اإحياء التفاق النووي الإيراين.
املحافظ  الإي���راين  الرئي�ص  اأدى  اي��ران  ويف 
الد�ستورية  اليمني  اإبراهيم رئي�سي  املت�سدد 
النتخابات  ف��وزه يف  بعد   ، ال�سهر  يف مطلع 

الرئا�سية يف حزيران/يونيو.
اأح����زاب  ي��ق��ود بينيت ائ��ت��الًف��ا م��ن ث��م��ان��ي��ة 
اأح���زاب  م��ن  م��ك��ون��ة  اأي��دي��ول��وج��ًي��ا  متباينة 
ب��ني الع��ت��دال والت�سدد وه��و ينتمي  ت���راوح 

اإىل الفئة الأخرية.
الق�سية  يف  اخل���و����ص  ب��ي��ن��ي��ت  جت��ن��ب  وق����د 
اإجماع  عليها  ق�سايا  ل�سالح  الفل�سطينية 

مثل ال�سحة والقت�ساد.
درا�سات  معهد  م��ن  اإي���ف���رون  ���س��ريا  وق��ال��ت 
الأمن القومي يف تل اأبيب “ اإن اإدارة بايدن 
ل��دي��ه��ا ط��م��وح��ات م��ت��وا���س��ع��ة، ت��رك��ز ب�سكل 
حتركات  بع�ص  ع��ن  ال��راج��ع  على  اأ�سا�سي 

ترامب ل�سالح اإ�سرائيل.
ائتالف  اأن هذا  بايدن تدرك  “اإدارة  وقالت 
�سيدفع  بايدن  اأن  اأظ��ن  “ل  ه�ص”.م�سيفة 
مفاو�سات  ا�ستئناف  ملحاولة  بينيت  نفتايل 

ال�سالم” بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني.

وتوقع املحلل ال�سيا�سي علي اجلرباوي من 
املحتلة  الغربية  بال�سفة  ب��ريزي��ت  جامعة 
“�سيئاً”  وبايدن  بينيت  حمادثات  تعني  األ 
“الف�سل  من  يعانون  الذين  للفل�سطينيني 

العن�سري” الإ�سرائيلي.
وت��رف�����ص اإ���س��رائ��ي��ل ب�����س��دة الت��ه��ام��ات باأن 
حد  اإىل  ت�����س��ل  للفل�سطينيني  م��ع��ام��ل��ت��ه��ا 

الف�سل العن�سري.
ال�سراع،  يحل  لن  “بايدن  وق��ال اجلرباوي 
ف�سوف  الفل�سطينيني  ع���ن  حت���دث���وا  واإذا 
الفل�سطينيني  حياة  حت�سني  عن  يتحدثون 
ما  �ستكون على  ل��ذا فهي  الح��ت��الل،  حت��ت 
لتخ�س�ص  بايدن  اإدارة  عليه«.وعادت  كانت 
بعدما  للفل�سطينيني  ال�����دولرات  م��الي��ني 
اأوقف ترامب امل�ساعدات مبا يف ذلك لوكالة 
الالجئني  وت�سغيل  ل��غ��وث  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الفل�سطينيني )اأونروا(.
و����س���ت���ك���ون ن���ق���ط���ة اخل�������الف امل���ت���وق���ع���ة يف 
فتح  اإع�����ادة  ب���اي���دن  اإدارة  ت��ع��ه��د  امل���ح���ادث���ات 
القد�ص  يف  ال��ع��ام��ة  الم��ريك��ي��ة  القن�سلية 
الأمريكية  ال�سوؤون  عن  امل�سوؤولة  ال�سرقية 

الفل�سطينية.
 2019 العام  يف  البعثة  تلك  ترامب  اأغلق 
بعدما نقل ال�سفارة الأمريكية من تل اأبيب 
اإىل القد�ص، ما عزز مطالبة اإ�سرائيل بفر�ص 
�سيادتها على القد�ص ال�سرقية املحتلة التي 
يطالب بها الفل�سطينيون عا�سمة لدولتهم 

امل�ستقبلية.

مهاجر عربوا املان�س   800
يف ح�سيلة قيا�سية 

•• لندن-اأ ف ب

ال�سبت  املتحدة  اململكة  اإىل  املان�ص و�سوًل  الأق��ل  828 مهاجرا على  عرب 
املا�سي وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الربيطانية م�ساء اأم�ص الأول الثنني، 
يف ح�سيلة يومية قيا�سية ما يرفع اإىل اأكر من 12 األف عدد من جازفوا 

بهذه الرحلة املحفوفة باملخاطر هذا العام.
ب�سكل  اآب/اأغ�سط�ص  يف  م�سجلة  قيا�سية  ح�سيلة  اآخ��ر  جت��اوز  بذلك  ومت 
ال����وزارة للح�سيلة  592 م��ه��اج��راً.ويف ظ��ل ع��دم ك�سف  ك��ب��ري، ح��ني ع��رب 
اأكر  العام عبور  الأنباء الربيطانية منذ بداية  الجمالية، اح�ست وكالة 
العامل، على  يف  ازدح��ام��اً  املناطق  اأك��ر  القناة وهي من  12400 �سخ�ص 
من قوارب �سغرية، اأي اأكر بكثري من ح�سيلة جممل العام املا�سي )اأكر 
من 8 اآلف(.واأ�سارت وزارة الداخلية اإىل اأنها قامت، بالتعاون مع ال�سلطات 
الفرن�سية، مبنع اأكر من 10 اآلف حماولة عبور هذا العام واأوقفت نحو 
 193 اع��را���ص  مت  ال�سبت،   .2020 مت��وز/ي��ول��ي��و  منذ  �سخ�ص   300

�سخ�ساً قبل ان يتمكنوا من العبور، بح�سب لندن.
اإنقاذ  مت  اأن��ه  اإىل  ال�سبت  املان�ص  لقناة  البحرية  الإدارة  اأ���س��ارت  فرن�سا،  يف 
الو�سول  حماولتهم  اأث��ن��اء  كاليه  �سواحل  قبالة  البحر  يف  مهاجر   102
اإىل بريطانيا.ت�سكل هذه الق�سية م�سدر خالف بني لندن وباري�ص، لكن 
يورو  مليون   62،7 بدفع  متوز/يوليو  نهاية  يف  تعهدت  املتحدة  اململكة 
الفرن�سية  الأم��ن  تعزيز وجود قوات  لتمويل   2022-2021 لفرن�سا يف 
لإ�سالح  قانون  م�سروع  بتمرير  الربيطاين  الربملان  ال�سواحل.�سرع  على 
للت�سديد  تنفيذاً  باتيل،  بريتي  الداخلية  وزي��رة  به  تقدمت  اللجوء  نظام 
الداخلية  وزي��رة  و�سفته  الذي  امل�سروع  بريك�ست.ويهدف  مبوجب  املوعود 
بريتي باتيل باأنه “عادل لكن حازم” اإىل احلد من الهجرة غري القانونية 
ومعاملة طالبي اللجوء ب�سكل خمتلف بح�سب طريقة و�سولهم اإىل البالد، 
ب�سكل قانوين اأو غري قانوين.ي�سدد القانون عقوبة ال�سجن بحق املهاجرين 
اأربع  اأ�سهر اإىل  الذين ي�سعون لدخول البالد ب�سكل غري قانوين من �ستة 
املوؤبد  ال�سجن  املهربني  على  املفرو�سة  الق�سوى  العقوبة  ويجعل  �سنوات، 

مقابل ال�سجن ملدة 14 عاما يف الوقت احلايل.

الأمم املتحدة لطالبان:
 معاملة الن�ساء خط اأحمر

•• جنيف-اأ ف ب

الثالثاء  اأم�����ص  الإن�����س��ان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سة  ح��ددت 
امل��راأة يف افغان�ستان  لطالبان، وحثتهم على احرام حقوق  اأحمر”  “خطا 

وخ�سو�سا احل�سول على تعليم ذي نوعية عالية.
ودعت مي�سيل با�سليه، يف افتتاح اجتماع خا�ص ملجل�ص حقوق الن�سان حول 
بحقوق  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  بتعهداتها  الوفاء  اإىل  طالبان  اأفغان�ستان، 
معاملة  “طريقة  اأن  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  واو�سحت  امل��راأة. 
التنقل  وح��ري��ة  ب��احل��ري��ة  حقوقهن  واح����رام  وال��ف��ت��ي��ات  للن�ساء  ط��ال��ب��ان 
حقوق  �سعيد  على  ال��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ا  والعمل  والتعبري  والتعليم 

الن�سان، �ست�سكل خطا اأحمر«.
ثانوي ذي نوعية عالية  تعليم  الفتيات على  “�سمان ح�سول  اأن  واأ�سافت 
�سي�سكل موؤ�سرا اأ�سا�سيا للتزام” طالبان احرام حقوق الن�سان، داعية اإىل 

حكومة “�ساملة” ت�سمن متثياًل ن�سائياً هاماً.
ب�سفتها  باك�ستان  م��ن  بطلب  اأفغان�ستان  ح��ول  اخلا�سة  اجلل�سات  تعقد 
من�سقة ملنظمة التعاون الإ�سالمي حول حقوق الإن�سان وامل�سائل الن�سانية، 
عينته  ال��ذي  اندي�سا  اأحمد  نا�سر  بالدبلوما�سي  املمثلة  اأفغان�ستان  وم��ن 
احلكومة ال�سابقة وبدعم من حوايل مئة دولة من بينها فرن�سا والوليات 

املتحدة.
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عربي ودويل

وي�سار اىل ان اأحزابا وقوى �سيا�سية 
عليها  اأق��دم  التي  للخطوات  مناوئة 
يوليو   25 ي�����وم  ���س��ع��ي��د  ال���رئ���ي�������ص 
املا�سي، ومن اأبرزها حركة النه�سة، 
دعت اإىل العدول عن هذه القرارات 
وغري  ب�”ال�سادمة  و�سفتها  ال��ت��ي 
الد�ستورية” والرجوع اىل الحتكام 

اىل موؤ�س�سات الدولة والقانون
اأكر  اأك��د يف  اأن الرئي�ص �سعيد  غري 
للعودة  “ل جم��ال  اأن��ه  منا�سبة  م��ن 
مع  احل�����وار  ورف�������ص  الوراء”،  اإىل 
خ�������س���وم���ه ال�������س���ي���ا����س���ي���ني، واع���ت���رب 
تدابري  م����ن  ات�����خ�����اذه  مت  “ما  اأن 
ا�ستثنائية يهدف اإىل حماية الدولة 
التون�سية من النهيار، يف ظل التاأزم 
حد  وو�سع  لالأو�ساع،  امل�سبوق  غري 
وفقرا  بوؤ�سا  ال�سعب  زادت  خل��ي��ارات 
وفق  وموارده”،  ق��وت��ه  وا���س��ت��ب��اح��ت 
تعبريه.ومل يعني الرئي�ص التون�سي 
للحكومة،  رئ��ي�����س��ا  الآن  ح���د  اإىل 
اإع��ف��اء رئي�ص  رغ��م م��رور �سهر على 
احلكومة امل�سي�سي وعدد من الوزراء 
التنفيذية  ال�سلطة  مقاليد  وتوليه 
ك��ام��ل��ة، واك��ت��ف��ى ب��ال��ق��ول اإن الأي����ام 
حكومة  ت��ك��وي��ن  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة 

جديدة. 

القراءة تعود ح�سرا للرئي�ش
وللعودة على هذا القرار، تدّخل اأ�ستاذ 
اخلرايفي  رابح  الد�ستوري    القانون 
يف ب��رن��ام��ج اذاع�����ي ل��ت��ق��دمي ق����راءة 

ال�سلطات وحّل  لتنظيم  ن�ّص موؤقت 
م�سروع  ت��ق��دمي  ح��ني  اإىل  ال���ربمل���ان 
د���س��ت��ور ج��دي��د ت�����س��وغ��ه جل��ن��ة يتّم 
اأن يكون هذا  ت�سكيلها للغر�ص على 
الد�ستور من�سجما ومقت�سبا خالفا 
لد�ستور يناير2014   الذي يت�سّمن 
قوله.واأ�سار  وفق  ونقي�سها،  الفكرة 
حمفوظ اإىل طرح م�سروع الد�ستور 
ال�ستفتاء.واعترب  ع��ل��ى  اجل���دي���د 
اأّن يجب القطع متاما مع  حمفوظ 
الد�ستور الذي مل يفرز اّل الأزمات، 
د�ستور  نحو  والذهاب  تقديره،  وفق 
ويحفظ  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ي���ك���ّر����ص 

احلقوق واحلريات. 
اإّنه  اأخ���رى، ق��ال حمفوظ  م��ن جهة 
حان الوقت ان يعلن الرئي�ص �سعيد 
يف  التون�سيني  لطماأنة  ت�سّوره  عن 

الداخل واأ�سدقاء تون�ص يف اخلارج.

امل�ساألة مفتوحة
وب���ع���ي���دا ع���ن ق������راءة امل��خ��ت�����س��ني يف 
حمللون  ي��رى  الد�ستوري،  القانون 
اإن  ت���ون�������ص،  ال�����س��ي��ا���س��ي يف  ل��ل�����س��اأن 
ال�ستثنائية  الإج���راءات  يف  التمديد 
�سعيد  قي�ص  الرئي�ص  اتخذها  التي 

مل يكن قرارا مفاجئا. 
باغت  ال��ذي  العن�سر  اأن  ويعتقدون 
“اإىل  �سيغة  ه��و  ال��ق��رار  يف  البع�ص 
الرئي�ص  ان  ذل����ك  اآخر”،  ا����س���ع���ار 
مفتوحة،  امل�����س��األ��ة  ت���رك  ال��ت��ون�����س��ي 
وميكن اأن تظل الإجراءات ملدة �سهر 
اأ���س��ه��ر وف���ق تعبري   6 اأو ح��ت��ى  اآخ���ر 
ح�سب  الآن،  ُيخ�سى  “وما  بع�سهم. 
ال�ستثناء  ي�����س��ب��ح  ان  ه���و  اخ���ري���ن، 
قاعدة، وهو ما يعني اأن قي�ص �سعيد 
 25 اإىل م���ا ق��ب��ل  ال���ع���ودة  ي��ن��وي  ل 
واأنه  الربملانية،  احلياة  واإىل  يوليو 
لن يكون هناك د�ستور باملعنى الذي 

انبثق عنه يف 2014«.
الد�ستور  اأن  عمليا،  ه���ذا  وت��رج��م��ة 
تعديالت  ي��ع��ّدل  او  ُيلغى  اأن  ميكن 
ج��وه��ري��ة، ول��ن ي��ك��ون ه��ن��اك رئي�ص 
قوية،  ب�����س��الح��ي��ات  يتمتع  ح��ك��وم��ة 
واإمنا وزير اأول يقوم مبتابعة ال�ساأن 
اليومي حتت ا�سراف رئي�ص الدولة، 

اي اأن يكون هناك نظام رئا�سي«.

برملان مغلق حتى ا�سعار اخر

نواب من الد�ستوري احلر امام التحقيق

قي�ص �سعيد يوا�سل الت�سويق

اأ�ستاذ القانون الد�ستوري اأمني حمفوظ اأ�ستاذة القانون الد�ستوري، منى كرمي الدريدي

د�ستورية يف هذا القرار الرئا�سي يف 
غياب املحكمة الد�ستورية.

واأّكد اأّن الأمر الرئا�سي كان منتظرا 
اأجلها  التي من  الأ�سباب  اأن  باعتبار 
ات����خ����ذ ق���ي�������ص ����س���ع���ّي���د الإج����������راءات 
ح�سب  قائمة  م��ازال��ت  ال�ستثنائية 
املحكمة  غ����ي����اب  ظ�����ّل  يف  ت���ق���دي���ره 
“وبالتايل  احل��ك��م،  دور  تلعب  ال��ت��ي 
ح�سرا  ت���ع���ود  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����ق�����راءة 
لرئي�ص اجلمهورية وهو الذي يقدر 
مبفرده واقعة وجود اخلطر الداهم 

ح�سب تعبريه.  وا�ستمراره”، 
اأن  ق���ّدر  �سعّيد  اإّن  اخل��راي��ف��ي  وق���ال 
جم��ل�����ص ن�����واب ال�����س��ع��ب حت�����ّول من 
داهم  خطر  اإىل  د�ستورية  موؤ�س�سة 
جعله  ما  البالد،  �سري  ح�سن  يعّطل 
ن�ساطه  ت��ع��ل��ي��ق  يف  ال��ت��م��دي��د  ي��ق��رر 
اإ���س��ع��ار جديد  اإىل  ورف���ع احل�����س��ان��ة 

معتربا  �سعار “ل عودة اىل الوراء”، 
ل��ي�����ص جتميدا  ي��ع��ن��ي  ان ذل���ك رمب���ا 
انتظار  يف  للربملان  �سمنيا  ح��ال  ب��ل 
احل����ل ال�����س��ري��ح.و���س��دد ال���زك���راوي 
حكومة  رئي�ص  تعيني  ���س��رورة  على 
ال���ع���م���ل طبق  ل���ت���ب���داأ احل���ك���وم���ة يف 
تنظيم موؤقت لل�سلط باعتبار الزمة 
القت�سادية والجتماعية وال�سحية 
والتزامات  ال���ب���الد  يف  امل�����س��ت��ف��ح��ل��ة 
املانحة،  واجلهات  الدول  ازاء  تون�ص 
اكر  ال�����س��ورة  تتو�سح  ان  م��رج��ح��ا 

بالإعالن عن هذا التعيني.

فر�سة �سانحة
القانون  اأ����س���ت���اذ  ق�����ال  امل���ق���اب���ل،  يف 
اإّن  اأم������ني حم����ف����وظ،  ال���د����س���ت���وري 
العمل  لإن����ه����اء  ���س��ان��ح��ة  ال��ف��ر���س��ة 
وو�سع   2014 يناير   27 بد�ستور 

تو�سيح الروؤية
القانون  اأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
الدريدي،  ك��رمي  منى  ال��د���س��ت��وري، 
رئي�ص  مت���دي���د  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  يف 
الإج�������������������راءات  يف  اجل������م������ه������وري������ة 
ال�ستثنائية، اإنه قد “مت اخلروج من 

دائرة القانون اإىل الأمر الواقع«.
اأم�ص  اإذاع�����ي  ت�����س��ري��ح  واأ���س��اف��ت يف 
الف�سل  اأن��ه قد مت جت��اوز  الثالثاء، 
غياب  يف  خا�سة  الد�ستور،  من   80
لها  خ��ّول  التي  الد�ستورية  املحكمة 
القانون النظر يف ا�ستمرارية احلالة 

ال�ستثنائية من عدمه«.
“رئي�ص  اأن  ال������دري������دي  وت����اب����ع����ت 
���ب ن��ف�����س��ه حمل  اجل���م���ه���وري���ة ن�������سّ
امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة، وال���ت���ي اأّث����ر 
غ��ي��اب��ه��ا ع��ل��ى ���س��ري دوال���ي���ب الدولة 

نزع  ال����ذي  اجل���دي���د  امل��ع��ط��ى  “وهو 
م�ساألة الآجال من ذهن ال�سيا�سيني 
وال���ق���ان���ون���ي���ني واحل���ق���وق���ي���ني لن 
رئي�ص  فيه  يتحرك  ال���ذي  ال���س��ا���ص 
وللرئي�ص  الطوارئ  اأم��ر  هو  الدولة 

�سند قانوين و�سند د�ستوري«. 
ال�سياق،  ذات  يف  اخلرايفي  واأ���س��اف 
“قانونيا”  ال��رئ��ي�����ص  ب���اإم���ك���ان  ان����ه 
التحرك يف اإط��ار هذه الآج��ال نظرا 
لكن  ق��ائ��م��ة،  قانونية  ح��ال��ة  ل��وج��ود 
ت��خ��ل��ف تخوفا  اخ����ر  ا����س���ع���ار  ك��ل��م��ة 
لدى البع�ص ح�سب تعبريه: “وهنا 
من��ي��ز ب���ني امل�����زاج ال���ع���ام ال����ذي عرّب 
ع���ن ارت���ي���اح���ه خ��ا���س��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
باإجراءات مكافحة الف�ساد وتخوفات 
ت�سادم  هناك  واملنظمات،  الح���زاب 

بني املزاج العام والحزاب ».

�سخ�ص رئي�ص اجلمهورية«.
“اىل  ع���ب���ارة  ان  ال�����زك�����راوي،  واك�����د 
البالغ  يف  ال��������واردة  اخر”  ا����س���ع���ار 
الرئا�سي، تعني ان الآجال مفتوحة، 
ال�ستثناء  حالة  ت�ستمر  ان  مرجحا 
ا�سبابها،  ت��زول  ريثما  اخ��رى  لأ�سهر 
ان��ه��ا م���ازال���ت قائمة،  م�����س��ددا ع��ل��ى 
تقديرية  �سلطة  للرئي�ص  ان  وعلى 
يف هذا املجال. ورّجح ان يبنّي قي�ص 
�سعيد يف كلمته املنتظرة اىل ال�سعب، 
املوؤقت  التنظيم  او  الطريق  خارطة 
ا�سبحت  امل�ساألة  ان  لل�سلط، معتربا 
يطرح  ق��د  �سعيد  ان  ملحة.وا�ساف 
اي�سا اجندة لنتخابات ت�سريعية او 
موا�سلة  بخ�سو�ص  الغمو�ص  يزيل 
م�سددا  تعليقه،  او  بالد�ستور  العمل 
ع��ل��ى ����س���رورة ان ُت���ق���راأ الج�����راءات 
املنتظرة لرئي�ص اجلمهورية يف ظل 

يف  وو���ّس��ع  الخت�سا�سات  ومم��ار���س��ة 
�سالحيات رئي�ص الدولة«.

واأ���س��ارت اإىل اأن��ه لب��د م��ن اأن يكون 
الإج�����������راءات  يف  “التمديد  ه������ذا 
ال�ستثنائية م�سفوعا بقرارات مهمة 
ل���ت���ف���ادي ال�����س��ب��اب��ي��ة وال���ع���م���ل على 
ال�سري  اإىل  والعودة  تركيز احلكومة 

العادي لدواليب الدولة«.

قرار منتظر
الزكراوي،  ال�سغري  اعترب  ح��ني  يف 
رئ��ي�����ص ق�����س��م ال��ق��ان��ون ال��ع��ام بكلية 
الثالثاء،  اأم�����ص  ب��ت��ون�����ص،  احل��ق��وق 
التدابري  يف  �سعيد  قي�ص  متديد  ان 
ال�ستثنائية، اي حالة ال�ستثناء، كان 
اعالنها  ا���س��ب��اب  ان  بحكم  منتظرا 
م���ازال���ت ق��ائ��م��ة، م���وؤك���دا ان���ه “رمبا 
برزت تهديدات جديدة امنية تطال 

- منى كرمي: خرجنا من دائرة القانون اإىل الأمر الواقع

- حمفوظ: الفر�سة �سانحة لإنهاء العمل بالد�ستور و�سياغة اآخر تكون ف�سوله من�سجمة

- اخلرايفي: الأ�سا�س الذي يتحرك فيه �سعيد هو اأمر 
الطوارئ, وللرئي�س �سند قانوين و�سند د�ستوري

- الزكراوي: �سعيد قد يطرح اأجندة لنتخابات ت�سريعية, 
وُيزيل الغمو�س حول موا�سلة العمل بالد�ستور اأو تعليقه 

�سيتوجه ببيان اإىل ال�سعب التون�سي

�سعيد يقّرر موا�سلة جتميد الربملان حتى اإ�سعار اآخر...!
•• الفجر –تون�س

رئا�سيا  اأمرا  �سعّيد,  قي�ش  التون�سي  الرئي�ش  اأ�سدر 
املتخذة  ال�ستثنائية  التدابري  يف  بالتمديد  يق�سي 
 2021 ل�سنة   80 عــدد  الرئا�سي  الأمــر  مبقت�سى 

ال�سعب  نــواب  جمل�ش  اخت�سا�سات  بتعليق  املتعلق 
اأع�سائه, وذلك  الربملانية عن كل  وبرفع احل�سانة 

اإىل غاية اإ�سعار اآخر.
وعلى عك�ش يوم 25 يوليو املا�سي الذي حدد املدة 
�سقفا  يحدد  مل  اجلديد  الرئا�سي  المر  فان  ب�سهر 

القادمة,  الأيــام  يف  �سعيد,  و�سيتوّجه  زمنيا.هذا, 
الرئي�ش  اأن  التون�سي.يذكر  ال�سعب  اإىل  ببيان 
التون�سي كان قد اأعلن يوم 25 يوليو املا�سي, خالل 
بق�سر  واأمنية  ع�سكرية  قيادات  مع  طارئ  اجتماع 
قرطاج, عن جملة من الإجراءات ال�ستثنائية, يف 

تتمثل  الد�ستور,  من   80 الف�سل  به  ي�سمح  ما  اإطار 
يف اعفاء رئي�ش احلكومة ه�سام امل�سي�سي, وجتميد 
 30 ملــّدة  ال�سعب  نــواب  جمل�ش  واخت�سا�سات  عمل 
اأع�ساء  كــّل  عن  الربملانية  احل�سانة  ورفــع  يوما, 

الربملان.

طبق رزنامة متتد على 5 اأيام متتالية

ا�ستدعاء 10 من نواب الد�ستوري احلّر للتحقيق
•• الفجر – تون�س

يف مقطع فيديو لها، اأعلنت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري 
مو�سي، اأنه متت اثارة �سكاية عمدا �سد كتلة احلزب الد�ستوري 
�سيتم  اأن��ه  وتابعت  احل�سانة،  ا�سقاط  فر�سة  وا�ستغالل  احل��ّر، 
الوطني  للحر�ص  الأبحاث  فرقة  اأم��ام  التحقيقات  النطالق يف 
بالعوينة طبق رزنامة متتد على 5 اأيام متتالية بداية من 24 
جل�سات  تعطيل  ب�سبب  الكتلة،  من  ن��واب  ع�سرة  �سد  اأغ�سط�ص 

جمل�ص النواب.
اأو  ال�سلطة  ع��ن  ال�سالميني  اب��ع��اد  ت��ر  مل  اأن��ه��ا  مو�سي  واأك����دت 

25 يوليو، مذكرة  حما�سبتهم اأو حما�سبة را�سد الغنو�سي بعد 
اأنه مل يتم فتح ق�سايا الغتيالت والرهاب واجلمعيات امل�سبوهة 
التي قدمها  الطريق  الدولة مل يتفاعل مع خارطة  واأن رئي�ص 

احلزب فيما يتعّلق بالأمن القومي.
للحر�ص  الأب��ح��اث  فرقة  م��ن  ا�ستدعاء  حمتوى  مو�سي  وق���راأت 
ا�ستدعاءات دفعة واحدة وبهذه   10 الوطني، م�ستغربة و�سول 
را�سد  وه��و  ال�سكاية  وراء  من  جيدا  تعلم  اأنها  معلنة  ال�سرعة، 
ال��غ��ن��و���س��ي ب��ع��د اع��ت�����س��ام احل����زب الأخ�����ري ال����ذي ت��ع��ر���س��ت فيه 
اتفاقية مقرة بني احلكومة و�سندوق  احتجاجا على  للتعنيف، 
قطر للتنمية. وا�سافت مو�سي اأن هناك ق�سية رفعها جمموعة 

من املحامني لدى القطب الق�سائي ملكافحة الإرهاب من اأجل 
الأ�سا�سية  بالبنية  اأو  اخلا�سة  اأو  العامة  باملمتلكات  ال���س��رار 
الد�ستوري  كتلة  اعت�سام  وذلك على خلفية  العمومية  للمرافق 
احلر بالربملان ملنع اجلل�سة العامة من النعقاد من اأجل انتخاب 
اأع�����س��اء امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة، م��ن��ت��ق��دة ع���دم حت��ري��ك النيابة 
العمومية �ساكنا يف ق�سية التعنيف وحتركها ب�سرعة يف ق�سايا 

اأخرى.
وعلقت مو�سي “تهمتنا اننا نرف�ص الإرهاب ول نقبل بداعميه 
يف  الإف���راط  تهمتنا  ال�سيا�سي...  امل�سهد  يف  واأذرع���ه  واأ�سدقائه 

املحافظة على ال�سيادة الوطنية.«
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 163833
با�س��م: ا�سان جيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيوم �سريكيتي

 ، اإيزيك  ايز مريكيزي ان او: 92 ك��ات:6، 34420  وعنوانه: تري�ساين كادي�سي 
كاراكوي/ ا�سطنبول، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )163833(  بتاريخ: 2015/09/03
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/10/16 وحتى تاريخ : 2031/10/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167831
با�س��م: اوت فت 7 ليمتد

لندن،  �سريت،  فينت�سر�ص   149-143 هاو�ص،  �ساكفيل  فلور  فري�ست  وعنوانه: 
اإجنلرا، اي �سي 3 ام 6 بي ان

وامل�سجلة حتت رقم : )167831(  بتاريخ: 2013/04/14
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/01/12 وحتى تاريخ : 2032/01/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352869        بتاريخ :2021/6/9    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 113713، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النب و ال�ساي و الكاكاو و ال�سكر و الأرز و النب الإ�سطناعي، الدقيق و امل�ستح�سرات، امل�سنوعة من احلبوب و 

اخلبز والفطائر واحللويات و احللويات املثلجة، اخلمرية، البهارات يف الفئة 30.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة : ن�ص عالمة جتارية اأبو �سنان مكتوب باللغة الإجنليزية واللغة العربية، اللغة الإجنليزية 
اأعلى اجلزء الأزرق من العالمة التجارية بالكامل.  بحروف �سوداء مع خط حميط �سيق باللون الأبي�ص 
والن�ص العربية مكتوب بخط مميز باللون الأ�سود مع خط حميطي اأبي�ص �سيق يف اجلزء الأو�سط الرمادي 
وهناك جزء منحني اأزرق يف الأ�سفل. وبني املنحنى الأزرق ال�سفلي واجلزء الرمادي الأو�سط هناك ر�سم مميز 

ل�سبي يحمل اإناء اأحمر م�ستندا على ج�سم م�ستطيل اأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 354040        بتاريخ :2021/6/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 113713، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، يف الفئة 35
الواق�عة بالفئة: 35

الالتينية  باللغة  مكتوبة   Best Price.Best Care الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
هو  كما  باأ�سلوب  مكتوبة  �سياغة عالمة جتارية خا�سة  اإنها  �سعر،  اأف�سل  بعد  نقطة  هناك  اأ�سود.  وباللون 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352870        بتاريخ : 09/06/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 113713، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، يف الفئة 35
الواق�عة بالفئة: 35

مميز،  هند�سي  ر�سم  يعلوها  و   "AEROBRIDGE" الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
جميعهم ب�سكل مميز باللون ذهبي على خلفية مربعة ال�سكل باللون الأ�سود  كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323  

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 354017        بتاريخ :2021/6/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 113713، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، يف الفئة 35
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية BESTO مكتوبة باللغة الالتينية وباللون اأحمر. عالمة 
بال�سكل  مو�سح  هو  كما  كبري  بحجم  مكتوبة  والأخ���رية  الأوىل  احل��روف  خا�ص.  باأ�سلوب  مكتوبة  جتارية 

املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 354020        بتاريخ :2021/6/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: �ص.ب 113713، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 

والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، يف الفئة 35
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية YESMOBILE مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود 
عالمة جتارية من كلمة واحدة مكتوبة باأحرف كبرية كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 163834
با�س��م: ا�سان جيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيوم �سريكيتي

 ، اإيزيك  ايز مريكيزي ان او: 92 ك��ات:6، 34420  وعنوانه: تري�ساين كادي�سي 
كاراكوي/ ا�سطنبول، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )163834(  بتاريخ: 2015/09/03
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/10/16 وحتى تاريخ : 2031/10/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167842
با�س��م: اوت فت 7 ليمتد

لندن،  �سريت،  فينت�سر�ص   149-143 هاو�ص،  �ساكفيل  فلور  فري�ست  وعنوانه: 
اإجنلرا، اي �سي 3 ام 6 بي ان

وامل�سجلة حتت رقم : )167842(  بتاريخ: 2013/04/30
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/01/12 وحتى تاريخ : 2032/01/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 161527
با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، �سارع الربعني احلي ال�سمايل، مع�سمية ال�سام، ريف 
دم�سق، �سوريا

وامل�سجلة حتت رقم : )161527(  بتاريخ: 2012/06/24
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/08/21 وحتى تاريخ : 2031/08/21
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 43821
با�س��م: ايرث كوربوري�سن

طوكيو،  كو،   - ت�سيودا  ت�سومي،   -  2 ت�سوكا�ساما�سي   - كاندا   1  -12 وعنوانه: 
اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )34672(  بتاريخ: 2002/11/27
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/08/13 وحتى تاريخ : 2031/08/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167830
با�س��م: اوت فت 7 ليمتد

لندن،  �سريت،  فينت�سر�ص   149-143 هاو�ص،  �ساكفيل  فلور  فري�ست  وعنوانه: 
اإجنلرا، اي �سي 3 ام 6 بي ان

وامل�سجلة حتت رقم : )167830(  بتاريخ: 2013/06/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/01/12 وحتى تاريخ : 2032/01/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 47970
با�س��م: �سنغهاي جاهوا يونايتد كو.، ليمتد

وعنوانه: 527 باو دجن رود �سنغهاي - ال�سني
وامل�سجلة حتت رقم : )38569(  بتاريخ: 2003/04/27

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2022/06/08 وحتى تاريخ : 2032/06/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 25 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13323

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25
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املال والأعمال
�سمن مبادراتها الرامية اإىل ت�سهيل مزاولة الأعمال

اقت�سادية دبي والأن�ساري لل�سرافة يتعاونان لت�سهيل عمليات دفع ر�سوم معامالت الت�سجيل والرتخي�س التجاري
•• دبي-الفجر: 

ال�سركة املتخ�س�سة يف توفري خدمات  وّقعت اقت�سادية دبي اتفاقية تعاون مع “الأن�ساري لل�سرافة”، 
عمليات  لت�سهيل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأجنبية  العمالت  و�سرف  املالية  التحويالت 
دفع ر�سوم الت�سجيل والرخي�ص التجاري لل�سركات امل�سجلة يف اإمارة دبي وفق اأعلى معايري ال�سرعة 
وال�سهولة والراحة والأمان، وذلك عرب فروع �سركة “الأن�ساري لل�سرافة” املنت�سرة يف دولة الإمارات.

ر�سوم  و���س��داد  دف��ع  خدمة  بتوفري  فروعها  عرب  لل�سرافة”  “الأن�ساري  �ستقوم  ال�سراكة،  ومبوجب 
جانب  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة،  وال�����س��ه��ادات  الرخ�ص  وجت��دي��د  وتعديل  واإل��غ��اء  الراخي�ص  اإ���س��دار  معامالت 

الت�ساريح التجارية واإ�سدار ال�سم التجاري والرخي�ص الفوري وغريها من اخلدمات.

وبهذه املنا�سبة، قال جا�سم العو�سي، خبري يف قطاع الت�سجيل والرخي�ص التجاري باقت�سادية دبي: 
“توا�سل اقت�سادية دبي تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة من خالل تطوير خدمات اإ�سدار وجتديد الرخ�ص 
العمل والنطالق من  التي ترغب يف  ال�سركات  الأعمال وتاأ�سي�ص  التجارية، مبا ي�سهم يف عملية بدء 
دبي. ويعمل قطاع الت�سجيل والرخي�ص التجاري يف اقت�سادية دبي با�ستمرار على جعل عملية ت�سجيل 
ال�سركات اجلديدة واإ�سدار الرخ�ص التجارية �سهلة و�سريعة الأمر الذي ينعك�ص اإيجاباً على تناف�سية 
دبي عاملياً باعتبارها املن�سة املثالية للتو�سع وا�ستدامة ال�سركات الإقليمية والعاملية«.واأ�ساف العو�سي: 
“ي�سعدنا التعاون مع �سركة ’الأن�ساري لل�سرافة‘ كونها من اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال خدمات 
حتويل الأموال و�سرف العمالت الأجنبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة يدعمها فريق عمل متميز 
وم�ستوى  نوعية  وحت�سني  تطوير  على  والعمل  للعمالء،  اخلدمة  من  م�ستوى  اأف�سل  تقدمي  هدفه 

اخلدمات ب�سكل م�ستمر. وياأتي التعاون معهم يف اإطار تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص يف خمتلف 
اأعمالهم دون  اإطالق وتو�سيع  ال�سركات يف  اأ�سحاب  مل�ساعدة  اقت�سادية دبي  روؤية  مع  املجالت متا�سياً 
التنفيذي  الرئي�ص  الأن�ساري،  علي  را�سد   قال  واإج��راءات مطولة«.ومن جانبه،  اإىل عمليات  احلاجة 
“ي�سرنا التعاون مع دائرة التنمية القت�سادية يف دبي لت�سهيل عملية  ل�سركة “الأن�ساري لل�سرافة”: 
فروعنا  من  اأي  يف  وموثوق  مريح  ب�سكل  وتاأمينها  دبي  اإم��ارة  يف  امل�سجلة  ال�سركات  على  الر�سوم  دفع 
مدار  على  واملطولة  املرنة  العمل  �ساعات  من  وال�ستفادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املنت�سرة 
واخلا�ص،  احلكومي  القطاعني  بني  ال�سراتيجية  ال�سراكات  من  التعاون  ه��ذا  يعزز  كما  الأ���س��ب��وع. 
وير�سخ املكانة الريادية لل�سركة يف قطاع ال�سرافة والتحويالت املالية وموقعها ك�سريك ا�سراتيجي 

للموؤ�س�سات احلكومية املختلفة يف الدولة«.

اختتام فعاليات الدورة اخلام�سة ملعر�س ال�سني والدول العربية ت�سرفات  درهم  مليار   1.2
عقارات دبي اأم�س 

•• دبي - وام:

اأكر  اأم�ص  بدبي  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
بقيمة  282 مبايعة  ت�سجيل  الدائرة  �سهدت  دره��م حيث  1.2 مليار  من 
 366.47 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   49 منها  دره��م  مليون   944.48
مليون   578.01 بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�سقق  مبايعة  و233  دره���م  مليون 

درهم.
دره���م يف منطقة  م��الي��ني   103 بقيمة  الأرا���س��ي  مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
دره��م يف  14 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  حدائق 
منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم 

يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد .
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وت�����س��درت 
�سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ 
حممد بن را�سد بت�سجيلها 16 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم وثالثة يف 

نخلة جمريا بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون 
تلتها مبايعة  املبايعات  كاأهم  الأول  دبي لالإ�ستثمار  درهم مبنطقة جممع 
بقيمة 51 مليون درهم يف منطقة وادي ال�سفا 2 واأخ��ريا مبايعة بقيمة 

19 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا .
وت�سدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اخلليج  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   83 بقيمة  مبايعة   31 �سجلت  اإذ 
برج  يف  وثالثة  دره��م  مليون   24 بقيمة  مبايعة   22 بت�سجيلها  التجاري 

خليفة بت�سجيلها 17 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم .
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 203.67 مليون درهم منها 16 رهن اأرا�ص 
بقيمة 30.97 مليون درهم و 44 رهن فلل و�سقق بقيمة 172.7 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة جممع دبي لالإ�ستثمار الأول بقيمة 77 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة منخول بقيمة 35 مليون درهم .
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 25 هبة بقيمة 98.72 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة احلبية الأوىل بقيمة 47 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم .

الطاولة الذكية .. ابتكار نوعي عاملي يحفظ 
خ�سو�سية امل�سافرين عند تفتي�س اأمتعتهم يف دبي

•• دبي - وام:

امل�سافرين من  تفتي�ص حقائب  يعد 
م��ه��ام وم�����س��وؤول��ي��ات دائ����رة جمارك 
دبي يف مطارات الإمارة حيث عملت 
واإن�سيابية  ال��ت�����س��ه��ي��ل  ���س��ب��ي��ل  يف   -
ال��ع��م��ل وامل��ح��اف��ظ��ة يف ال��وق��ت ذاته 
ع��ل��ى خ�����س��و���س��ي��ة امل�����س��اف��ري��ن ومع 
القادمني  اأع������داد  ب���زي���ادة  ت��وق��ع��ات 
ل��دب��ي اأث���ن���اء ف���رة اإن��ع��ق��اد احلدث 
على   - دب��ي   2020 اإك�سبو  العاملي 
الذكية”  “الطاولة  اإبتكار  تطوير 

لتفتي�ص حقائب امل�سافرين.
ياأتي ذلك يف اإطار ا�ستعداد جمارك 
دبي كغريها من املوؤ�س�سات واجلهات 
اإمارة دبي لإ�ست�سافة  احلكومية يف 
احلدث العاملي اإك�سبو 2020 املقرر 
حني  يف  املقبل  اأكتوبر  يف  انطالقه 
ت��ق��دمي خدمات  وت����رية  ت�����س��اع��دت 
ذكية يف مدينة دبي ب�سكل متوا�سل 
و�سريع على مدى ال�سنوات املا�سية 

.
اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ردان  وق���ال ح�سني 
دب������ي - يف  ج�����م�����ارك  الإب�����ت�����ك�����ار يف 
ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
التفتي�ص  “طاولة  اإن   - “وام” 
من  الأول  الإخ����������راع  الذكية” 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل الذي 
ابتكرته جمارك دبي جاء نتاج فكرة 
الإجتماعات  اأحد  للغاية يف  ب�سيطة 
لإيجاد حل لتحدي يواجهه مفت�سو 
اجلمارك يتمثل يف عدم رغبة بع�ص 
امل�����س��اف��ري��ن ل��ف��ت��ح ح��ق��ائ��ب��ه��م اأم����ام 
عند  تظهر  م�سكلة  وه��ي  الآخ��ري��ن 

املفت�سني ب�سكل م�ستمر .
واأ�ساف اأنه لدى البحث عن طريقة 
وو�سيلة لتفتي�ص حقائب امل�سافرين 
دون اإزعاجهم ويف الوقت ذاته اإجراء 
واإحرافية  بدقة  التفتي�ص  عملية 
اأحد  اإق����راح م��ن  اإىل  ال��ت��و���س��ل  مت 
امل��وظ��ف��ني حل���ل ه���ذا ال��ت��ح��دي من 
تفتي�ص فيها  باإبتكار طاولة  جذوره 

احلقيبة  و����س���ع  ع��ن��د  خ�����س��و���س��ي��ة 
و�سقف  حاجزين  خ��الل  م��ن  عليها 
الآخرين  امل�����س��اف��ري��ن  ع��ن  ي��ح��ج��ب 
نف�ص  ويف  احلقيبة  حمتويات  روؤي��ة 
الوقت حتتوي الطاولة على كامريا 
وف���ي���ه���ا جميع  ����س���وت���ي  وت�����س��ج��ي��ل 

املعلومات عن م�سدر احلقيبة .
ال��ب��داي��ة تنفيذ  اأن���ه مت يف  واأو����س���ح 
باخل�سو�سية عرب  الذكية  الطاولة 
ت�سم  وحاليا  وال�سقف  احل��اج��زي��ن 
واإ�ستخباراتيا  جمركيا  جهازا   36
م�سدر  معرفة  من  جميعها  تتمكن 
احل��ق��ي��ب��ة وم����ن اأي�����ن ق���ادم���ة واأي����ن 
ت�سجيل  عن  ف�سال  تفتي�سها  يجب 
بال�سوت وال�سورة بحيث ل يتعدى 
خ�����س��و���س��ي��ة حقيبة  ع��ل��ى  امل��ف��ت�����ص 
امل�����س��اف��ر على  امل�����س��اف��ر ول ي��ت��ع��دى 

املفت�ص.
اأن ال��ط��اول��ة ال��ذك��ي��ة حتافظ  واأك���د 
اخل�سو�سية  ع���ل���ى  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
حيث  التفتي�ص  عملية  يف  للم�سافر 

اأي مطار على م�ستوى  ل يوجد يف 
التفتي�ص  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  ال���ع���امل 
ال���ذك���ي وه���ن���اك ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا من 
..م�سريا  اخلليج  دول  ومن  ال�سني 
الذكية  ال���ط���اول���ة  اط�����الق  اأن  اإىل 
2017 واأج���ري عليها  ك��ان يف ع��ام 
 2021 ال��ع��ام  ت��ع��دي��الت ويف  ع���دة 
لها  ال�����س��اد���س��ة  الن�سخة  اإط����الق  مت 
وه����ن����اك اإح����ت����م����ال لإط����الق����ه����ا يف 

جيتك�ص املقبل.
وقال الفردان اإن جمارك دبي طورت 
الطاولة الذكية �ست مرات متتالية 
للعامل  ت��خ��رج  لأن  اإ����س���راره���ا  م���ع 
% م�سنع   100 جمركيا  منوذجا 
يف دولة الإمارات لتتفوق بها عامليا.

الذكية  الطاولة  اأن  ال��ف��ردان  واأك���د 
مكان  اأي  اإىل  نقلها  ب�سهولة  تتميز 
ملناطق  اإ����س���ت���خ���دام���ه���ا  واإم���ك���ان���ي���ة 
والأح����داث  امل��وؤمت��رات  يف  التفتي�ص 
العاملية التي تتطلب اإجراءات اأمنية 

دقيقة.

•• دبي-الفجر:

ال��دورة اخلام�ص ملعر�ص ال�سني والدول  اختتمت فعاليات 
نينغ�سيا  مبنقطة  ينت�سوان  مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي  العربية 

بال�سني. 
وتعميق  ال�����س��داق��ة  “توارث  ب��ه��دف  امل��ع��ر���ص  اأق��ي��م  ح��ي��ث 
عنوان  وحتت  التنمية”  وتعزيز  املتبادلة  واملنفعة  التعاون 
امل�سرك  والبناء  والتجاري  القت�سادي  التعاون  “تعميق 
موؤمتر  عقد  العام  ه��ذا  دورة  و�سهدت  والطريق”  للحزام 
موؤمترات   8 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��الأع��م��ال  وق��م��ة  اف��ت��ت��اح��ي 
ومنتديات خمتلفة و6 معار�ص، و�ساركت الإمارات العربية 
املتحدة واملغرب ك�سيفي �سرف يف ن�سخة هذا العام، و�سهد 
اإجمالية  ات��ف��اق��ي��ة مب��ب��ال��غ   277 ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  امل��ع��ر���ص 
مليار   156.67 بلغت  لها  خمطط  وجت��اري��ة  ا�ستثمارية 
يوان )24 مليار دولر اأمريكي(، مما فتح جمالت جديدة 
ودفع  ال��ع��رب��ي  ال�سيني  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 

اأعلى. و�سملت  اإىل م�ستوى  بقوة  العربي  ال�سيني  التعاون 
اجلديدة،  والطاقة  التحتية  البنية  هذه  التعاون  جمالت 
اجلديدة،  وامل����واد  امل��ع��دات،  و�سناعة  احل��دي��ث��ة،  وال���زراع���ة 

والتعاون يف القدرة الإنتاجية
العام  هذا  دورة  اأن  املعر�ص  من  ال�سادرة  البيانات  .وتفيد 
العامل،  �سركة يف   500 اأق��وى  �سركة من بني   90 جذبت 
�سركة يف   500 اأق���وى  ب��ني  م��ن  �سركة   100 م��ن  واأك���ر 
ال�سني واأقيم املعر�ص ب�سكل ميداين وافرا�سي يف منطقة 
نينغ�سيا التي يبلغ عدد �سكانها 7 مليون ن�سمة، بالإ�سافة 
اإىل م�ساركة من مقاطعات ومدن �سينية اأخرى مثل بكني، 
تياجنني، خهبي، ت�سهجيانغ، هونان، قوانغدونغ، و�سان�سي.

 
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية

�سرح  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  ل�����وزارة  �سحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
اأن  بني  ون  وان��غ  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث 
معر�ص ال�سني والدول العربية يعد من�سة مهمة لل�سني 

والدول العربية لبناء “احلزام والطريق” ب�سكل م�سرك. 
وقد ا�ستمر املعر�ص احلايل 4 اأيام، وتلقى ر�سالة تهنئة من 
الرئي�ص �سي جني بينغ، كما األقى 50 �سيًفا اأجنبًيا كلمات 

عرب الفيديو اأو عرب الإنرنت.
 من بينهم الدكتور �سعد الدين العثماين رئي�ص احلكومة 
الدولة  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأحمد  بن  ث��اين  والدكتور  املغربية 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ب���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
امل�سرية،  وال�سناعة  التجارة  وزي��رة  جامع  نفني  وال�سيدة 
وال�سيد عثمان اجلرندي وزير ال�سوؤون اخلارجية والهجرة 
الأمني  علي  ح�سن  ك��م��ال  وال�سيد  ب��اخل��ارج،  والتون�سيني 
العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية بالإ�سافة اإىل ممثلني 

عن دول اأخرى ورجال اأعمال.
مع  تعاون  اتفاقيات  الآن  حتى  وقعت  ال�سني  اأن  م�سيفا   
19 دولة عربية بالإ�سافة اإىل جامعة الدول العربية لبناء 
العام  ب�سكل م�سرك. ويف يوليو من  “احلزام والطريق” 

املا�سي اتفق اجلانبان على عقد اأول قمة �سينية عربية.

 التقرير ال�سنوي لعام 2020 حول تطوير العالقات 
القت�سادية والتجارية بني ال�سني والدول العربية
و�سدر على هام�ص الدورة اخلام�سة ملعر�ص ال�سني والدول 
2020 ح���ول تطوير  ل��ع��ام  ال�����س��ن��وي  ال��ع��رب��ي��ة »ال��ت��ق��ري��ر 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال�����س��ني وال���دول 
العربية«، الذي اأكد على امليزة التكاملية القوية بني ال�سني 
والدول العربية وتقاطع يف امل�سالح بني اجلانبني. واأظهر 
التقرير اأن حجم التجارة بني ال�سني والدول العربية بلغ 
239.8 مليار دولر اأمريكي يف عام 2020، منها �سادرات 
من ال�سني اإىل الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولر 
تاأثري  %2.2 رغم  اأمريكي، حيث حققت ن�سبة منو بلغة 
�سريك  اأك��رب  هي  الآن  ال�سني  اأن  التقرير  واأ�ساف  الوباء، 
جتاري للدول العربية، اأما الدول العربية فهي اأكرب مورد 
اأمكانيات  هناك  اأن  م�سيفا  ال�سني،  اإىل  النفط  خل��ام��ات 
والدول  ال�سني  بني  والقت�سادي  التجاري  للتعاون  هائلة 

العربية يف امل�ستقبل.

•• اأبوظبي-وام:

اأدنوك لالإمداد واخلدمات،  اأعلنت �سركة 
البحرية  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ات  ال�����س��ح��ن  ذراع 
الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ب��������رول  ل�������س���رك���ة 
“اأدنوك” اأم�ص عن ال�ستحواذ على �ستة 
البحرية  اخلدمات  لتوفري  اإر�ساء  ق��وارب 
املهمة عرب املوانئ البرولية يف اأبوظبي. 
ال�ستة،  ال��ق��وارب  �سراء  على  التعاقد  ومت 
 Damen Stan Tug وهي من نوع
1606، ب�سكل مبا�سر من �سركة البواردي 
دامن من مقرها يف اإمارة ال�سارقة، وذلك 
اأدن���وك بتعزيز  ال��ت��زام جمموعة  اإط���ار  يف 

القيمة املحلية امل�سافة عرب عملياتها.
امل�سعبي،  ع��ب��دال��ك��رمي  ال��ق��ب��ط��ان  وق����ال 
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اأدنوك لالإمداد 
هذه  على  ال�ستحواذ  “ياأتي  واخل��دم��ات: 
ال���ق���وارب احل��دي��ث��ة م��ن ال���ب���واردي دامن 
اأ�سطول  لتو�سيع  ا�سراتيجيتنا  اإط��ار  يف 
ل����الإم����داد واخل����دم����ات، ومتكني  اأدن������وك 
ال�سركة من تقدمي خدمات بحرية عالية 
املوانئ  عمليات  ذل��ك  يف  مب��ا  التخ�س�ص، 
ال�ساملة للعمالء يف دولة الإمارات وحول 
وتو�سيع  بتعزيز  ملتزمون  ونحن  العامل 
يف  امل�����س��اه��م��ة  ذات����ه  ال��وق��ت  ويف  عملياتنا 
ال�سفن  و���س��ي��ان��ة  ب���ن���اء  ق������درات  ت��ط��وي��ر 

املتطورة داخل دولة الإمارات«.

الإمارات تر�سيخ  “توا�سل دولة  واأ�ساف: 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ع��م��ل��ي��ات النقل 
البحري وال�سحن، ونحن ن�ساهم يف تعزيز 
ال�سحن والقطاعات  بيئة الأعمال لقطاع 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه م��ن خ���الل ه���ذا ال��ن��وع من 

ال�ستثمارات«.
ل���الإم���داد واخلدمات  اأدن�����وك  وت�����س��ت��خ��دم 
ق�����وارب الإر�����س����اء م��ت��ع��ددة الأغ����را�����ص يف 
املتكاملة  والبحرية  اللوج�ستية  عملياتها 
والتي ت�سمل عمليات ربط واإر�ساء ال�سفن 

هذه  ت�سغيل  ..ويتم  البرولية  املوانئ  يف 
بوا�سطة  ال�سلب،  من  امل�سنوعة  القوارب 
يوفران  اللذين  كاتربيلر  م��ن  حم��رك��ني 
القدرة على �سحب ما يقرب من 16 طًنا 
هذه  مُتكن  املتقن،  ت�سميمها  ..وبف�سل 

ال��ق��وارب اأدن��وك ل��الإم��داد واخل��دم��ات من 
لهيئة  وف��ع��ال��ة  م��وث��وق��ة  عمليات  ت��ق��دمي 
اأب��وظ��ب��ي ..و�سوف  ال��ب��رول��ي��ة يف  امل��وان��ئ 
يدعم هذا ال�ستحواذ اتفاقية مدتها 25 
واخلدمات  لالإمداد  اأدن��وك  وقعتها  عاًما 

البرولية  املوانئ  هيئة  مع  املا�سي  العام 
ب��ح��ري��ة متخ�س�سة يف  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

جميع املوانئ البرولية يف اأبوظبي.
�سلينجرلند،  ب��ا���س��ك��ال  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال�سرق  يف  الإق���ل���ي���م���ي  امل���ب���ي���ع���ات  م���دي���ر 

“نحن  دام��ن:  البواردي  ل�سركة  الأو�سط 
جتمعنا  التي  الوطيدة  للعالقة  ممتنون 
مبجموعة اأدنوك ..لقد ا�ستثمرنا بكثافة 
يف قاعدتنا يف دول��ة الإم����ارات م��ن خالل 
ل��ب��ن��اء و���س��ي��ان��ة ال�سفن،  م��راف��ق ج��دي��دة 
كاملة  جمموعة  تقدمي  من  نتمكن  حتى 
من الإ�سالحات واملتطلبات الفنية لل�سفن 
وي�سمل ذلك بناء قوارب جديدة وحو�ص 
اإىل فريق خدمات يقدم  بالإ�سافة  جاف، 

خدمات متخ�س�سة للقطاع البحري«.
ال��ب��واردي دام��ن قد ف��ازت بعقد  اأن  يذكر 
العام  م��ن  يوليو  يف  ال�ستة  ال��ق��وارب  بناء 
ق���وارب  اأرب���ع���ة  ت�سليم  ح��ي��ث مت  امل��ا���س��ي، 
يف م��اي��و م��ن ه���ذا ال��ع��ام، واث��ن��ني اآخرين 
فقد  ..وب����الإج����م����ال،   2021 ي��ون��ي��و  يف 
بت�سليم  الآن  دام��ن حتى  قامت جمموعة 
التابعة  ال�سركات  جميع  اإىل  �سفينة   33
ملجموعة اأدنوك ..وتعترب �سركة البواردي 
دامن اإحدى �سركات جمموعة دامن، وهي 
�سركة عاملية لبناء ال�سفن وخدمات الدفاع 

والهند�سة ومقرها هولندا.
واخلدمات  لالإمداد  اأدن��وك  �سركة  وتنفذ 
تو�ّسعيا،  ا���س��رات��ي��ج��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ح��ال��ي��اً 
وذلك لتقدمي خدمة اأو�سع لعمالئها اإىل 
جانب دعم ومتكني منو ال�سعة الإنتاجية 
يف  عملياتها  وت��و���س��ي��ع  اأدن�����وك  مل��ج��م��وع��ة 

جمال التكرير والبروكيماويات.

»اأدنوك لالإمداد واخلدمات« ت�ستحوذ على �ستة قوارب اإر�ساء جديدة

فقد املدعو/ رفيق ال�سالم 
بنغالدي�ص   ب�����س��ار،  اب������وال 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BT0349223( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507628995

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ �سومونا بجوم 
مد كمال الدين،  بنغالدي�ص  
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BL0530530( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554819304

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/توحيد ال�سالم 
بنغالدي�ص   ، ع��ب��دال�����س��الم 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BR0756912( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554684940

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل������دع������و/حم������م������د 
حبيب  ه���و����س���ني  دي����������الوار 
اجلن�سية  بنغالدي�ص   ، اهلل 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BW0385106(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0567819897

فقدان جواز �سفر

Date 25/ 8/ 2021  Issue No : 13323
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0004291)

To : The Defendant / Mr. Khalid Nawaz Muhammad Nawaz, 
Address: 9298327  We would like to inform you that on 19/08/2021, 
this court decided its ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah 
Taxi LLC as follows:
The ruling text: The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of 
Thirty-seven thousand nineteen dirhams and ninety fils, with interest 
equals 4% as of the lawsuit registration date until the full payment, 
provided that it shall not exceed the ruled amount.
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Federal Court Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 25/ 8/ 2021  Issue No : 13323
Notification by Publication

Case No. 16/2021/3024 - Commercial Partial
Considered by Case Subject : 4th Commercial Partial Circuit No. 14
Case Subject : Seeking to keep the Defendant under obligation to pay an amount of AED 
323,281.94 (three hundred twenty three thousand, two hundred eighty one UAE Dirhams and 
ninety four fils only) along with legal interest at the rate of 9% from the date of the claim until the 
payment is made in full, charges, expenses and the attorneys fees.
Plaintiff : Produce exchange Australia PTY. LTD.
Address : Chosen Address: United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Deira - Riqqa Al Buteen - Al 
Maktoum Street - MM Towers Building - Office # 1203 - Makani No. 3988197711
Notified Party : 1- Select star vegetables and fruit trading LLC - Capacity : Defendant
Notification Subject : kindly be informed that the above stated Plaintiff has filed the said Case 
against you «the Notified Party - Defendant» seeking to keep the Defendant under obligation to 
pay an amount of AED 323,281.94 (three hundred twenty three thousand, two hundred eighty 
one UAE Dirhams and ninety four fils only) along with legal interest at the rate of 9% from the 
date of the claim until the payment is made in full, charges, expenses and the attorneys fees. The 
Case is scheduled for consideration in the session that will be held on Tuesday, corresponding to 
31/08/2021, at 09:30 Am in the Remote Litigation Room «BUILDING_DESC&.” THEREFORE, 
you or your legal representative are required to appear before the Court and submit any memoranda 
or documents to the Court at least three days prior to the session date. - To view the details of the 
case, statements, memoranda, and to submit the defense and requests, it is necessary to use the 
electronic and smart services of the Dubai Courts.
Prepared by : Mohamed Youssef Al Benna

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

وهي  “اإنرتك”،  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال��رائ��دة يف توفري  ال�سركات  اإح��دى 
املتكاملة  اجل������ودة   ���س��م��ان  ح���ل���ول 
العامل،  ح���ول  ال��ق��ط��اع��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
عن منح مركز دبي التجاري العاملي 
�سهادة الآيزو 22000 لنظام اإدارة 

�سالمة الأغذية اخلا�ص باملركز.
مبنح مركز  “اإنرتك”  وقد قامت 
دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ���س��ه��ادة اآيزو 
من  �سل�سلة  اإج����راء  بعد   22000
عمليات التدقيق ال�ساملة ا�ستغرقت 

�ستة اأ�سهر.
 22000 اآي��������زو  م���ع���ي���ار  ي����ح����دد  
اإدارة  ل��ن��ظ��م  ال����الزم����ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
���س��الم��ة ال��غ��ذاء وي��وف��ر اإط����ار عمل 
لتعهدات الإدارة والتوا�سل التفاعلي 
امل�سبقة  املتطلبات  برامج  ولتطبيق 

والتح�سني امل�ستمر للنظام.
ومت��ن��ح ه����ذه ال�����س��ه��ادة م��رك��ز دبي 
نظامياً  م��ن��ه��ج��اً  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
جم����ال  يف  اأع�����م�����ال�����ه  اأن  ي�������س���م���ن 
ال�سيافة لديها القدرة على التحكم 
يف خم���اط���ر ����س���الم���ة الأغ�����ذي�����ة يف 
تعزز  ك��م��ا  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  ع��م��وم 
ه��ذه ال�����س��ه��ادة ال��ت��زام امل��رك��ز بر�سا 

العمالء.
و����س���رح حم��م��د اجل����م����ريي، نائب 
املعار�ص  ق���اع���ات  اإدارة  ال��رئ��ي�����ص، 
وامل��وؤمت��رات يف مركز دب��ي التجاري 
ال�سهادة من  “ت�ساهم هذه  العاملي: 
’اإنرتك‘ يف تزويد قطاع ال�سيافة 

باإطار  العاملي  التجاري  دبي  مبركز 
عمل فعال يتيح لنا تعزيز وحت�سني 
معايرينا يف جمال �سالمة ونظافة 
توريد  عمليات  ع��م��وم  يف  الأغ���ذي���ة 
�سهادة  وتعك�ص  املركز.  يف  امل��اأك��ولت 
باأعلى  ال��ت��زام��ن��ا   22000 اآي�����زو 
اأنها  كما  الأغ��ذي��ة  �سالمة  معايري 
ُتبنّي الأهمية التي يوليها مركز دبي 
التجاري العاملي للتوا�سل الفعال مع 
واهتمامنا  الأغ��ذي��ة  توريد  �سل�سلة 
ومنتجاتنا  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  ب��ت��ح�����س��ني 
م�ستمر.«وعلق  ب�سكل  وخ��دم��ات��ن��ا 
الإقليمي  امل����دي����ر  اأح����م����د،  ���س��م��ري 
للمنتجات والت�سويق يف “اإنرتك” 

اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
بتعاوننا  �سعداء  “نحن  وباك�ستان: 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  م���ع 
 22000 اآي������زو  ����س���ه���ادة  ومب��ن��ح��ه 
الأغ����ذي����ة.  ����س���الم���ة  اإدارة  ل���ن���ظ���ام 
املتطلبات  من  املعيار  ه��ذا  ب��ات  لقد 
التي  امل��وؤ���س�����س��ات  لكافة  ال�����س��روري��ة 
تتعامل مع �سال�سل توريد الأغذية 
ون��ح��ن ن��وا���س��ل دع���م ع��م��الئ��ن��ا من 
خالل موارد رائدة تتمثل يف حلولنا 
املرتكزة  املتكاملة  اجل���ودة  ل�سمان 
اآيزو  ومعيار  املخاطر.  تقييم  على 
تنظيم  ع���ل���ى  ي�������س���اع���د   22000
ع���م���ل���ي���ات ����س���الم���ة الأغ������ذي������ة من 

خالل توفري التن�سيق والتطابق يف 
الأغذية  �سالمة  خماطر  اكت�ساف 
املخاطر كما يوفر  واحل��د من تلك 
التحكم  كيفية  يف  ال��ك��ف��اءة  امل��ع��ي��ار 
امل��خ��اط��ر واإدارت����ه����ا. فبعد  يف ه���ذه 
العام  ظهور جائحة كوفيد-19 يف 
املا�سي، ت�ستمر �سلوكيات امل�ستهلكني 
الأغذية  �سالمة  جم��ال  يف  بالتغري 
اأكرب  ب�سكل  ت��درك  ال�سركات  وباتت 
اأهمية التاأكد من اأن �سال�سل توريد 
تواكب  معها  تتعامل  التي  الأغذية 
تبني  خ��الل  م��ن  الع�سر  متطلبات 
ممار�سات واإج��راءات رائدة للتعامل 

مع الأغذية.«

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ�����رة  ح����ذرت 
املالية،  واملوؤ�س�سات  البنوك  منح  من 
ال�����ق�����رو������ص امل���������س����رف����ي����ة ل������الأف������راد 
وال�سركات  دون وجود �سمانات كافية 
ال�سامن  اأو  امل��ق��ر���ص  م��ق��درة  ع��ل��ى 
مبثابة  ذل��ك  يعد  اإذ  ال�سداد،  على  له 
اإخالل باملتطلبات وال�سوابط املنظمة 
مل��ن��ح ال���ق���رو����ص، وه���و م���ا ق���د يرتب 
عليه عدم قبول الدعاوى املقامة من 
وياأتي  اأبوظبي.  اأم��ام حماكم  البنوك 
ذلك يف ظل الزيادة امللحوظة لأعداد 
امل���ن���ازع���ات وال�����دع�����اوى امل���ق���ي���دة من 
والتي  و���س��رك��ات،  اأف���راد  �سد  البنوك 
تبني من خالل نظر عدد كبري منها، 
اأو يتنا�سب مع  اأن ال�سمان ل ي�ساوي 
القر�ص، وهناك ثمة تفاوت كبري بني 
قيمة ال�سمان ومقدار القر�ص، بل اأنه 
يف بع�ص احلالت يتم �سرف الأموال 
ال�سخ�سي.  ال�����س��م��ان  جم���رد  م��ق��اب��ل 
اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ����رة  ون��ب��ه��ت 

منح  مبتطلبات  اللتزام  �سرورة  اإىل 
ع��ل��ى �سمانات  ال��ق��رو���ص واحل�����س��ول 
اأكيدة باأن املقر�سني ميلكون القدرة 
بالأنظمة  ع��م��اًل  لت�سديدها،  امل��ال��ي��ة 
والتدقيق  للرقابة  واخلا�سعة  املقررة 
من قبل اجلهات الرقابية يف الدولة، 

اأمام  ال��دع��اوى  ق��ب��ول  وذل���ك ل�سمان 
حماكم اأبوظبي وتنفيذ الأحكام التي 

ت�سدر على املدينني.
واأ�سارت اإىل حتمل البنوك واملوؤ�س�سات 
املالية الأخ��رى على م�ستوى الدولة، 
امل�سوؤولية القانونية حال عدم تاأكدها 

قبل تقدميها القرو�ص، باأن ال�سخ�ص 
الطالب للقر�ص قادرا على ت�سديده، 
الو�سائل  ج��م��ي��ع  ب��ا���س��ت��خ��دام  وذل����ك 
وال�����س��ب��ل امل���ت���اح���ة ل��ال���س��ت��ع��الم، مع 
الت�سهيالت مع  تنا�سب حجم  مراعاة 

الدخل.

»اإنرتتك« متنح مركز دبي التجاري العاملي 
�سهادة اآيزو 22000 ل�سالمة الأغذية 

»ق�ساء اأبوظبي« حتذر من منح القرو�س 
امل�سرفية بال �سمانات كافية

جمارك اأبوظبي: 21 % ن�سبة التخلي�س امل�سبق للمعامالت قبل الو�سول للمنافذ اجلمركية
•• اأبوظبي - وام: 

ن�سبة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأع��ل��ن��ت 
التخلي�ص امل�سبق للمعامالت اجلمركية قبل و�سول 
 %  21 اإىل  و�سلت  اجلمركية  املنافذ  اإىل  الب�سائع 
قفزة  ميثل  ما  اجل��اري  العام  من  يوليو  نهاية  حتى 
نوعية مهمة على م�ستوى تبني اخلدمات الرقمية يف 
عمليات تخلي�ص املعامالت والذي من �ساأنه اأن ي�سهم 
يف ت�سهيل حركة التجارة ودعم �سال�سل الإمداد ب�سكل 

مالئم.
وتوجيهات  الطموحة  ال��روؤي��ة  الإجن���از  ه��ذا  ويعك�ص 

ت�سهيل  يف  التكنولوجيا  بتوظيف  احلكيمة  القيادة 
حركة التجارة وتعزيز البيئة ال�ستثمارية يف الإمارة 
اأف�سل  وف��ق  اجل��م��رك��ي  العمل  مبنظومة  والرت���ق���اء 
ا�سراتيجيات  ����س���واب  ظ���ل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
حركة  تعزيز  يف  ودوره����ا  ال�سامل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
ال��ب�����س��ائ��ع وت���وف���ري امل���زي���د م���ن ال��ت�����س��ه��ي��الت لقطاع 

املتعاملني وامل�ستثمرين.
واأ�سهم التحول الرقمي جلميع خدمات الإدارة العامة 
املنظومة  مب�ستوى  الرت���ق���اء  يف  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 
اجلمركية وحتقيق ر�سا و�سعادة املتعاملني من خالل 
تقدمي اأكر من 40 خدمة رئي�سية متكاملة جت�سد 

الت�سغيلية  وامل��رون��ة  املتطورة  التحتية  البنية  متانة 
جمركية  خ��دم��ات  ظ��ل  يف  الإدارة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي 
ذكية ومبتكرة اأ�سهمت يف تعزيز مكانة الإدارة العامة 

جلمارك اأبوظبي عامليا.
خدمة  اأب���وظ���ب���ي  جل���م���ارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وت��ت��ي��ح 
و�سول  ق��ب��ل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ق��ط��اع  امل�����س��ب��ق  التخلي�ص 
ع��دد من  خ��الل  املراكز اجلمركية من  اإىل  الب�سائع 
اجلهد  ت��وف��ري  ب��ه��دف  الرقمية  اجلمركية  الأن��ظ��م��ة 
والوقت على املتعاملني مبا يعزز مكانة اإمارة اأبوظبي 
يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية ومنها موؤ�سر التجارة 

عرب احلدود.

تتلخ�ص  امل�سبق  التخلي�ص  عملية  اأن  بالذكر  جدير 
يف قيام امل�ستورد اأو من ينوب عنه بت�سجيل معلومات 
و�سول  قبل  للجمارك  وتقدميها  اجلمركي  البيان 
املجال  يتيح  وه���ذا  اجل��م��رك��ي  امل��ن��ف��ذ  اإىل  ال��ب�����س��ائ��ع 
الر�سوم  ودف�����ع  الإج����������راءات  لإن����ه����اء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
متطلبات  ا�ستيفاء  اإىل  بالإ�سافة  م�سبقاً  اجلمركية 
اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ع��ن��د ال�����س��رورة ل���س��ت��ك��م��ال �سري 
يف  ي�سهم  مبا  عنها  ال��ف��وري  الف�سح  واإج���راء  املعاملة 
اخت�سار الوقت الالزم لتخلي�ص ال�سحنات وي�سهم يف 
تقليل التكاليف وزيادة فر�ص املناف�سة بني القطاعات 

املختلفة.

�سهم غازبروم الرو�سية ي�سعد فوق 
300 روبل لأول مرة منذ 13 عاما

•• مو�صكو - وام:

خالل تعامالت  “غازبروم”،  �سجل �سهم �سركة الغاز الرو�سية 
اأم�ص، ولأول مرة اأعلى م�ستوى له يف 13 عاما، حيث �سعد فوق 

م�ستوى 300 روبل.
بور�سة  م��وؤ���س��رات  وح�����س��ب  “غازبروم”  ���س��رك��ة  �سهم  وارت��ف��ع 

مو�سكو بن�سبة %0.85 لي�سل اإىل 300.23 روبل.
“ال�سيل  م�سروع  باإطالق  توقعات  ظل  يف  ال�سهم  ارتفاع  وياأتي 
 6 ق��راب��ة  �سخ  يتم  اأن  يتوقع  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�سمايل-2” 
مليارات مر مكعب من الغاز الطبيعي عرب اأنبوبي امل�سروع اإىل 

اأوروبا.

جمموعة مراكز الت�سوق بدبي تقدم عرو�سا
 مميزة مع اقرتاب بدء العام الدرا�سي

ديوا تنتهي من تنفيذ حمطة �سخ املياه يف جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية 

طرق دبي تبحث مع وفد كوري جمالت م�ستقبل النقل واأنظمة التحكم
•• دبي - وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د ال��ط��اي��ر املدير 
الطرق  املديرين هيئة  ورئي�ص جمل�ص  العام 
ت�سو  ت�سن  اأجن  �سعادة  مع  بدبي  واملوا�سالت 
والنقل  التحتية  البنية  جلنة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
تعزيز  �سبل  اجلنوبية،  ك��وري��ا  جمهورية  يف 
الطرق  هيئة  بني  اخل��ربات  وت��ب��ادل  التعاون 
جمهورية  يف  ن��ظ��ريت��ه��ا  وب���ني  وامل���وا����س���الت 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف جم����الت ال��ت��ن��ق��ل ذاتي 
الطالع  جانب  اإىل  التحكم  واأنظمة  القيادة 

على خطة الهيئة لتطوير هذه املجالت.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��ل��ق��اء ال�����ذي ج����رى بني 
اجلانبني بح�سور �سعادة هن �سوجن يل نائب 
و�سعادة  والنقل  التحتية  البنية  جلنة  رئي�ص 

م���ون ب��ي��وجن ج���ون ال��ق��ن�����س��ل ال��ع��ام الكوري 
اجلنوبي يف دبي.

ورحب معايل مطر حممد الطاير يف م�ستهل 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ..م�سيدا  ب��ال��وف��د  ال��ل��ق��اء 
بعالقات ال�سراكة والتعاون التي تربط هيئة 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق 
الكورية العامة يف جمال املوا�سالت واأنظمة 

التنقل.
ال����ك����وري اجلنوبي  ل��ل��وف��د  م��ع��ال��ي��ه  و����س���رح 
التي  القيادة  ذات��ي  للتنقل  دبي  ا�سراتيجية 
تهدف اإىل حتويل %25 من اإجمايل رحالت 
التنقل يف دبي اإىل رحالت ذكية وذاتية القيادة 
2030 حيث تقوم الهيئة با�ستكمال  يف عام 
القيادة  ذاتي  اجلوي  التاك�سي  على  التجارب 
وت�سغيل مركبات اأجرة ذاتية القيادة ودرا�سة 

تطوير اأنظمة النقل املعلقة.
كما اطلع الوفد الكوري على خطة الهيئة يف 
تعزيز ا�ستدامة النقل وت�سمل تنفيذ عدد من 
ال�سديق  النقل  لتعزيز  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع 
الأجرة  اأهمها حتويل جميع مركبات  للبيئة 
يف دبي اإىل مركبات �سديقة للبيئة /هجينة 
2027 وجتربة  ع���ام  ب��ح��ل��ول  وك��ه��رب��ائ��ي��ة/ 
يف  هيدروجينية  اأج���رة  مركبة  اأول  ت�سغيل 
الت�سغيل  وتد�سني  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
العامة  امل���وا����س���الت  حل���اف���الت  ال��ت��ج��ري��ب��ي 

الكهربائية .
وا�ستمع الوفد ل�سرح عن مركز دبي لالأنظمة 
املرورية الذكية الذي يعد اأحد اأكرب واأحدث 
حيث  من  العامل  يف  امل���روري  التحكم  مراكز 
احلركة  واإدارة  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف 

يف  امل�ستمر  النمو  متطلبات  وتلبية  امل��روري��ة 
العاملية مثل  وا�ست�سافة الحداث  دبي  اإمارة 

معر�ص اإك�سبو 2020.
الهيئة  جهود  ا�ستعر�ص  اإىل  اللقاء  وتطرق 
اإك�سبو  ملعر�ص  ال���زوار  تنقل  حركة  لت�سهيل 
2020 حيث و�سعت خطة متكاملة حلركة 
لنقل  خ��ط��وط  ت��وف��ري  ت�سمل  ال�����زوار  ت��ن��ق��ل 
ال��زوار من نقاط جتمع رئي�سة يف اإم��ارة دبي 
املعر�ص  م��وق��ع  اإىل  ال��دول��ة  اإم�����ارات  وب��اق��ي 
الذي  دب��ي  مل��رو   /2020 /م�سار  وت�سغيل 
ميتد من حمطة جبل علي اإىل موقع املعر�ص 
حمطات  �سبع  وي�سم  كيلومراً   15 بطول 
وتقدر الطاقة ال�ستيعابية للم�سار بنحو 46 
اإ�سافة  ال�ساعة يف الجت��اه��ني  األ��ف راك��ب يف 
اإىل توفري مركبات الأجرة املطلوبة خلدمة 
زوار املعر�ص وتوفري املواقف ال�سرورية لها 

وتنظيم حركتها.
من جانبه اأ�ساد �سعادة اأجن ت�سن ت�سو بعالقة 
ال�سراكة املتميزة مع هيئة الطرق واملوا�سالت 
ونظريتها الكورية، معرباً عن تطلعه لتعزيز 
التعاون وتبادل اخلربات والتجارب مبا يخدم 

م�سالح اجلانبني.
يون�ص  اإب��راه��ي��م  املح�سن  عبد  اللقاء  ح�سر 
واأحمد  القطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
بهروزيان املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املوا�سالت 
التنفيذي  الإدارة  املري مدير  وم��وزة  العامة 
ملكتب املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين يف 

الهيئة وعدد من املديرين يف الهيئة.

•• دبي - وام:

اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة م���راك���ز ال��ت�����س��وق يف دب���ي ال��ع��دي��د من 
الأمور مبنا�سبة اقراب  واأولياء  املميزة للطلبة  العرو�ص 
العام الدرا�سي اجلديد من خالل توفري كافة امل�ستلزمات 
الدرا�سية والأجهزة اللوحية وغريها وذلك �سمن عرو�ص 
اأغ�سط�ص   29 حتى  ت�ستمر  التي  املدر�سة”  اإىل  “العودة 

اجلاري وتعد اإحدى اأبرز “فعاليات مفاجاآت �سيف دبي«.
وميكن للمت�سوقني الذين يزورون وجهات البيع بالتجزئة 
والبالغ  دب��ي  يف  الت�سوق  مراكز  ملجموعة  التابعة  ال��رائ��دة 
ع��دده��ا 18 م��رك��زاً الإ���س��ت��ف��ادة م��ن جمموعة ك��ب��رية من 
التخفي�سات على املنتجات الأ�سا�سية والتي ت�سمل الأزياء 
الإل��ك��رون��ي��ة والأدوات  واأح����دث الأج���ه���زة  وال��ق��رط��ا���س��ي��ة 
املنزلية حيث ت�سل ن�سبة التخفي�سات اإىل 75 % خالل 
الأمور  اأول��ي��اء  م�ساعدة  ب��ه��دف  دبي”  �سيف  “مفاجاآت 

والطلبة على ال�ستعداد للعام الدرا�سي اجلديد.

وتلتزم جميع املتاجر ومراكز الت�سوق امل�ساركة يف “مفاجاآت 
�سيف دبي” ومو�سم “العودة اإىل املدر�سة” - التي تنظمها 
م��وؤ���س�����س��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة ال��ت��اب��ع��ة لدائرة 
اإج���راءات  بجميع   - ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة 
ال�سحة وال�سالمة املهمة مبا يف ذلك التباعد الإجتماعي 

وارتداء الكمامات يف جميع الأوقات.
مع  بال�سراكة  ال��ع��ام  ه��ذا  دبي”  �سيف  “مفاجاآت  وت��ق��ام 
راأ�ص  بنك  من  كارد”  “ما�سر  بطاقة  الرئي�سي  ال��راع��ي 
ال��وط��ن��ي وال�������س���رك���اء ال���س��رات��ي��ج��ي��ني ومنهم  اخل��ي��م��ة 
���س��ي��ت��ي م���ول ودبي  ف�����س��ت��ي��ف��ال  “دبي  ال��ف��ط��ي��م  جم��م��وع��ة 
مريكاتو  “مركز  الزرعوين  وجمموعة  بالزا”  ف�ستيفال 
ودبي  ال��ر���س��ت��م��اين  ع��ب��دال��واح��د  وجم��م��وع��ة  للت�سوق” 
القاب�سة وطريان الإمارات و”اإينوك” وات�سالت و�سركة 
ومردف  �سنر  و�سيتي  الإم�����ارات  “مول  الفطيم  م��اج��د 
بطوطة  “ابن  ونخيل  و”مريك�ص”  ديرة”  �سنر  �سيتي 

مول ونخيل مول و�سريكل مول«.

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” النتهاء من 
حممد  جممع  يف  املياه  �سخ  حمطة  م�سروع  تنفيذ 
 7.5 بقدرة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
م��الي��ني ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه امل��ح��الة ي��وم��ي��اً بتكلفة 
درهم.وقال  األف  و100  23 مليون  بلغت  اإجمالية 
معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ص 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن املحطة تعتمد 
يف  ب��ال��ك��ف��اءة  تتميز  ال��ت��ي  العاملية  التقنيات  اأح���دث 
ا�ستهالك الطاقة موؤكداً اأن الهيئة تعمل على تطوير 
اأنحاء دبي من خالل م�ساريع  �سبكة املياه يف جميع 
اإنتاج ونقل وتوزيع املياه وفق اأعلى معايري التوافرية 
والعتمادية والكفاءة لتلبية النمو املت�سارع ومواكبة 
.من  الإم���ارة  مناطق  خمتلف  يف  املياه  على  الطلب 
ج��ان��ب��ه اأو���س��ح امل��ه��ن��د���ص ع��ب��داهلل ع��ب��ي��داهلل النائب 

املدنية  والهند�سة  املياه  لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي 
املياه  �سخ  حمطة  اأن  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف 
تهدف اإىل تلبية احتياجات خمتلف من�ساآت ومرافق 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
وذل��ك يف ظل  املياه،  باملجمع من  املحيطة  واملنطقة 
وميكن  املجمع  من  النظيفة  بالطاقة  املحطة  عمل 
والتحكم  الإ���س��راف  نظام  عرب  بعد  عن  بها  التحكم 

وجمع البيانات للمياه �سكادا.

لك�سمانودو  امل��دع��و/  ف��ق��د 
ت��������ادى ����س���ري���رام���ام���ورت���ى 
اجلن�سية  ال���ه���ن���د    ، ت�����ادى 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)K2293045(م����������������������ن 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0508834602

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
�����س����اي����ف����ول ا�������س������الم رف���ي���ق 
ال����������س���������الم، ب���ن���غ���الدي�������ص  
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )BT0211507(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0507628995

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و / حم��م��د في�سل  ف��ق��د 
ال�����س����الم حم���م���د ج��م�����س��ي��د ، 
ب��ن��غ��الدي�����ص  اجل��ن�����س��ي��ة جواز 
 )eg0147652( سفره رقم�
ي����ع����ر  مم�����������ن  ي����������رج����������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�سية 

�سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

Date 25/ 8/ 2021  Issue No : 13323
Legal notice

NO. (6498/1/2021)
Notifier : Youssef Muhammad, South African nationality,
Identity No (784-1988-0848195-0).
Address : Deira District - Al Khor Tower - 9th Floor - Office No. 28 - 
Email : Saidh90h@gmail.com - Dubai - United Arab Emirates - (971-
55-3282126) Addressee : Diamond Star Real Estate Development 
LLC, license number, 718692 - Address: Dubai - District: Burj 
Khalifa - Street: Trade Center - building: malk Sheikh Ahmed Al 
Maktoum - P.O. Box: 123187 TEL: 040000000 - FAX: 040000000
The Notifier shall notify the addressee of the necessity of paying the 
amounts owed by him within five days from the date of publishing 
the notice, otherwise if failing to pay, the notifier will have to resort 
to Dubai Courts, file a case against you, and take all legal procedures 
followed in this regard, and you will bear fees, expenses and fees.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 893
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / رمزي هايل احل�سني ن�سر ، اجلن�سية : �سوريا يرغب يف البيع 
 : ، اجلن�سية  ا�ستى  �سالح  �سفيق  ال�سيد/  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  واملعجنات(  الفطائر  لتجهيز  الريان  )جبل  امل�سماه  بالرخ�سة  �سوريا 

مبوجب رخ�سة رقم )707868( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه.
 ( اإىل  واملعجنات(  الفطائر  لتجهيز  الريان  )جبل  من  التجاري  ال�سم  تغيري  اخرى:-  تعديالت 
الفطائر  )جتهيز  اىل  واملعجنات(  الفطائر  )جتهيز  من  ن�ساط  ا�سافة   - وزعر(  خبز  كافترييا 

واملعجنات، بيع الوجبات اخلفيفة  كافترييا((
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 892

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عبدالعزيز را�سد �سامل بن ثابت القايدي ، اجلن�سية : 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ 
كافيه(  )ماجان  امل�سماه  بالرخ�سة  المارات   : اجلن�سية   ، القايدي  حمود  �سامل  �سيخه 
تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )776415( ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية بال�سارقه. تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

م�سرف  عن  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدت 
عبد  �سليمان  با�سم  الإ�سالمي  اأبوظبي 
ال�سهادة  رقم  البلو�سي  عبداهلل  الكرمي 
107586 وعدد ال�سهم 163 فمن يعر 
عليها ت�سليمها مل�سرف ابوظبي الإ�سالمي 

اأو الإت�سال على 0506430055

فقدان �شهادة ا�شهم
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

اآل  را���س��د  ب��ن  "جائزة حم��م��د  ه��ن��اأت 
اإحدى  الريا�سي"  ل���الإب���داع  م��ك��ت��وم 
را�سد اآل مكتوم  بن  "مبادرات حممد 
اأ�سحاب  م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ني  العاملية" 
الهمم بافتتاح دورة الألعاب الباراملبية 
ال���دول���ي���ة  وامل���������س����ارك����ة  يف ط���وك���ي���و 
الريا�سي  احل���دث  ه���ذا  ال��وا���س��ع��ة يف 
 5 ي���وم  ال����ذي ي�ستمر ح��ت��ى  ال����دويل 
من  الآلف  مب�ساركة  املقبل  �سبتمرب 
الهمم  اأ�سحاب  فئة  من  الريا�سيني 
للتناف�ص يف املالعب وامل�سامري التي 

مناف�سات  قليلة  اأي��ام  قبل  ا�ست�سافت 
يف  ال�سيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة 

طوكيو.
را�سد  ب����ن  حم���م���د  "جائزة  وح���ث���ت 
الريا�سي"  ل�����الإب�����داع  م���ك���ت���وم  اآل 
والعرب  الإم���ارات���ي���ني  ال��ري��ا���س��ي��ني 
على التاألق يف مناف�سات الدورة ورفع 
الفوز  من�سات  على  اأوطانهم  اأع��الم 
وحتقيق  التفوق  مبيداليات  والعودة 
حقق  مل��ا  م�����س��اب��ه��ة  ق��ي��ا���س��ي��ة  ح�سيلة 
الريا�سيني العرب يف اأوملبياد طوكيو 
قيا�سية  ح�����س��ي��ل��ة  ح�������س���دوا  ال���ذي���ن 
للعرب يف الدورات الأوملبية ال�سيفية 

ب��ل��غ��ت 18 م��ي��دال��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا 5 
واأن  ���س��ي��م��ا  ف�����س��ي��ات،  و5  ذه���ب���ي���ات 
�سهدت  ال�سابقة  الباراملبية  ال���دورات 
اإجنازات عديدة لالأبطال الإماراتيني 
وال��ع��رب م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، حيث 
ي�سارك يف الدورة الباراملبية احلالية 
امل���ئ���ات م���ن ال��ري��ا���س��ي��ني ال���ع���رب من 
ال��ف��ائ��زي��ن بفئات  ب��ي��ن��ه��م ع����دد م���ن 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  "جائزة 
يتقدمهم  الريا�سي"  ل������الإب������داع 
خمي�ص  حممد  الإماراتيون  الأبطال 
والرامي  ال��ق��وة  رف��ع��ات  مناف�سات  يف 
ال��ع��ري��اين وبطل  ���س��ل��ط��ان  ع��ب��د اهلل 

األ��ع��اب ال��ق��وى حم��م��د ال��ق��اي��د الذي 
الفتتاح  حفل  يف  ال��دول��ة  علم  حمل 
واأحمد مبارك املطيوعي يف مناف�سات 
الدراجات الهوائية، والبطل امل�سري 
اإب��راه��ي��م ح��م��دت��و يف م��ن��اف�����س��ات كرة 

الطاولة، وغريهم.     
 وكان جمل�ص اأمناء اجلائزة قد اأعلن 
ال��ر���س��ح للدورة  ع���ن مت��دي��د ف���رة 
ليلة  منت�سف  حتى  ع�سرة  احل��ادي��ة 
منح  ب���ه���دف  امل��ق��ب��ل  ���س��ب��ت��م��رب   15
الإجنازات  اأ�سحاب  من  الريا�سيني 
الأوملبية  لالألعاب  طوكيو  دورت��ي  يف 
الباراملبية  والأل������ع������اب  ال�����س��ي��ف��ي��ة 

والفوز  للر�سح  الفر�سة  ال�سيفية 
باجلائزة الأكرب على م�ستوى فقيمة 
مكافاآتها ويف عدد فئاتها �سواء كانت 

ال���ف���ردي���ة واجل���م���اع���ي���ة ال���ت���ي متنح 
اأو  الإجن���از  م�ستوى  ح�سب  جوائزها 
اختيار   �سيتم  التي  املوؤ�س�سية  الفئة 

التناف�ص  حم��ور  ح�سب  فيها  الفائز 
وامل�ساريع  وال��ربام��ج  "املبادرات  وه��و 
الإب���داع���ي���ة ال��ت��ي ت��ه��دف اىل متكني 

الريا�سة،  خ����الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ات 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  و���س��اه��م��ت 

العاملية يف املجال الريا�سي".

•• طوكيو-وام:

ي���رف���ع اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م اأب���ط���ال 
وب��ط��الت الإم������ارات امل�����س��ارك��ني يف 
الباراملبية  الألعاب  دورة  مناف�سات 
بالعا�سمة  اأم�������ص  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
اليابانية طوكيو مب�ساركة 4400 
دول�����ة،   162 مي���ث���ل���ون  ري���ا����س���ي 
املقبل،  �سبتمرب   5 حتى  وت�ستمر 
وبلوغ  وال��ت��ح��دي  "التفوق  ���س��ع��ار 
من�سات التتويج"، ومقارعة نخبة 
من جنوم وجنمات العامل، يف هذا 

املحفل التناف�سي الكبري.
لتد�سني  اأب����ط����ال����ن����ا  وي�������س���ت���ع���د 
"طوكيو"  يف  الفعلية  م�ساركتهم 
بعد غٍد اجلمعة من  انطالقاً من 
خالل رفعات القوة واألعاب القوى 
ع���ن ط��ري��ق م����وزة ال���زي���ودي التي 
تلعب يف فئة فوق وزن 55 كغم، و 

نورة الكتبي يف نهائي ال�سوجلان.
ت�سجيل  احلالية  الن�سخة  وت�سهد 
الأول  ح�����س��وره��ا  اأ����س���م���اء  ث���الث���ة 
الباراملبية  ال������دورات  يف  ت��اري��خ��ي��اً 
القوى،  األعاب  ن��واد يف  اأحمد  وه��م 
ال���رم���اي���ة  امل����ه����ريي يف  وع���ائ�������س���ة 
من  م�����س��ارك��ة  اأول  وه���و  الن�سائية 
الإم��������ارات يف لعبة  ل��ف��ت��اة  ن��وع��ه��ا 
الباراملبية،  الأل���ع���اب  يف  ال��رم��اي��ة 
وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ع��رب اأحمد 

املطيوعي.
فا�سل  حم��م��د  حم��م��د  واط����م����اأن 
ال���ب���ع���ث���ة على  ال���ه���ام���ل���ي رئ���ي�������ص 
ال���الع���ب���ني والأج�����ه�����زة الإداري��������ة 
تدريبات  ���س��ري  وت���اب���ع  وال���ف���ن���ي���ة، 
الالعبني الذين بداأوا حت�سرياتهم 

امليدان  اأر���ص  ودرا���س��ة  للمناف�سات 
وحفز  اليابان،  اإىل  و�سولهم  ف��ور 
ال��ه��ام��ل��ي ال��الع��ب��ني خ���الل لقائه 
ع��ل��ى ث��ق��ت��ه الكبرية  ب��ه��م، م���وؤك���داً 
الفرة  يف  اجل��ه��د  مل�ساعفة  فيهم 
م�سرفة  ����س���ورة  وت���ق���دمي  امل��ق��ب��ل��ة 
لريا�سة اأ�سحاب الهمم الإماراتية، 
امللقاة  امل�سوؤولية  ق��در  على  واأن��ه��م 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م م��ن اأج����ل رف���ع علم 

الدولة يف �سماء "طوكيو".
الع�سيمي  ماجد  اأك��د  ناحيته  من 
رئي�ص اللجنة الباراملبية الآ�سيوية 
اأن الن�سخة احلالية ا�ستثنائية بكل 
جائحة  ل��ظ��روف  ن��ظ��راً  املقايي�ص 
كورونا "كوفيد19-" التي اأ�سرت 
توقع  ال�������س���ع���ب  وم�����ن  ب���اجل���م���ي���ع 
اأن��ه ل يوجد  اإىل  نتائجها، م�سرياً 
م�����س��ت��ح��ي��ل ع��ل��ى اأب����ن����اء الإم�������ارات 
الإم���ارات���ي���ة  الأن����دي����ة   : وق�����ال   ..
�سبيل  يف  ط��ي��ب��ة  ج�����ه�����وداً  ب���ذل���ت 
الدعم  وا�ستغلت  الالعبني،  اإع��داد 
الر�سيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  غ���ريامل���ح���دود 
الدولة  وج��ه��ود  الهمم،  لأ���س��ح��اب 

التي وف��رت لهم كل الدعم وذللت 
ال��ع��ق��ب��ات، وكذلك  اأم��ام��ه��م ك��اف��ة 
الأول يف عودة  ال��دف��اع  جهود خط 
الذي  الأم���ر  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 
اأعطى دافعاً لأندية اأ�سحاب الهمم 
التدريبية  ب��راجم��ه��م  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
ونعول  ال��دورة،  لهذه  التح�سريية 
عليهم وهم دائما على قدر الثقة، 
امليداليات  حل�سد  فر�سا  وه��ن��اك 
���س��واء يف ال��رم��اي��ة واأل��ع��اب القوى 
ورفعات القوة بالرغم من الظروف 
ال�ستثنائية التي متر بها الن�سخة 

احلالية.
بالتواجد  ال���ع�������س���ي���م���ي  واأ�������س������اد 
الإم����������ارات �سمن  ل���ف���ت���اة  ال����رائ����ع 
الوطنية،  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  ����س���ف���وف 
الأول  الإم��ارات��ي  التواجد  وكذلك 
ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ع���ن طريق 
اإىل اأن  اأح��م��د امل��ط��ي��وع��ي، م�����س��رياً 
واعتزاز  م��ث��ار فخر  ال��ت��واج��د  ه��ذا 
اجلهود  ه��ذه  تكلل  واأن  للجميع، 
برفع  ثمارها  توؤتي  واأن  بالنجاح، 

علم الدولة عالياً يف "طوكيو".

الباراملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  وق����ال 
م��ن مهمة  اأك��ر  ل��دي   : الآ�سيوية 
اإىل جانب متابعة ودعم منتخبات 
لقاءات  الإم���ارات، وتتمثل يف عقد 
والدويل  الآ�سيوي  امل�ستويني  على 
مع روؤ�ساء الوفود والحتادات على 
هام�ص الدورة، لفتاً اإىل اأن اللجنة 
حالياً  جتري  الآ�سيوية  الباراملبية 
عدداً من اللقاءات مع روؤ�ساء وفود 
ال����دول م��ن خ���ارج ق���ارة اآ���س��ي��ا، من 
واأمريكا  واأف��ري��ق��ي��ة  اأوروب��ي��ة  دول 

اللجنة  مب��ق��ر  وذل����ك  اجل��ن��وب��ي��ة، 
الباراملبية الآ�سيوية يف طوكيو.

واأ�ساف الع�سيمي : نعمل على دعم 
لعبي القارة ال�سفراء وت�سجيعهم 
خ�سو�ساً يف ظل الظروف احلالية 
جائحة  ب�سبب  التوا�سل  و�سعوبة 
اإي�سال  اإىل  �سن�سعى  لكننا  كورونا 
ب���اأن���ن���ا ن���ق���ف معهم  ���س��وت��ن��ا ل���ه���م 
الباراملبية  اللجنة  با�سم  وندعمهم 

الآ�سيوية.
بالقول  حديثه  الع�سيمي  واختتم 

���س��ك��ر لب���د م��ن توجيهها  ك��ل��م��ة   :
بذلت  ال��ت��ي  املنظمة،  اللجنة  اإىل 
وت����ب����ذل ج�����ه�����وداً ك���ب���رية لإجن�����اح 
احلدث يف ظل هذه اجلائحة التي 
ال���ذي  الأم������ر  م�����رة،  حت����دث لأول 
اإج�������راءات جديدة  ي��ت��ط��ل��ب و���س��ع 
وجود  لعدم  نظراً  م�سبوقة  وغ��ري 
اإجراءات اأو �سيا�سات متبعة �سابقا، 
ويح�سب  بالهني،  لي�ص  اأم��ر  وه��ذا 
وللجنة  الدولية  الباراملبية  للجنة 
النجاح  ه���ذا  ط��وك��ي��و  يف  امل��ن��ظ��م��ة 

والتميز يف التنظيم، و�ستبقى هذه 
اجل���ه���ود وه����ذا ال��ن��ج��اح ع��ال��ق��اً يف 
ال��ع��امل ودر����ص ي�ستفاد منه  ذاك���رة 

لكل الأحداث القادمة.
امل�سرف  ب��ول��ي��ل��ة  ���س��ف��ي��ان  واأك�������د 
الوطنية  منتخباتنا  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي 
ل����ب����ارامل����ب����ي����ة  ال����ت����ح���������س����ري  اأن 
منذ  م��ب��ك��راً  ب���داأ  طوكيو2020، 
حيث   ،2019 ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
جنح اأبطالنا طوال هذه الفرة يف 
املبا�سر  والتاأهل  مقعداً   12 حجز 

يف  امل�����س��ارك��ة  ت��اله��ا  "طوكيو"،  ل��� 
العديد من البطولت واملع�سكرات 
نتائج جيدة  بق�سد احل�سول على 
وحجز  الالعبني  م�ستوى  وتطور 
م��ق��اع��د اإ���س��اف��ي��ة يف ال���رم���اي���ة يف 
ث��م��ار هذا  ال����دورة، و�سنجني  ه��ذه 
واحلمد  ق��ري��ب��اً،  املبكر  التح�سري 
هلل حققنا اأرقاما جيدة وم�ستويات 
التاأهل  وا�ستطعنا  لالعبني  طيبة 
ب�12 لعباً ولعبة، ولدينا خم�سة 
واأربعة  ال��ق��وى  األ��ع��اب  لع��ب��ني يف 
رفعات  يف  واث����ن����ان  ال����رم����اي����ة،  يف 
ال��ق��وة ولع��ب واح��د يف الدراجات 
الهوائية ونتطلع اإىل حتقيق نتائج 
وعن  طوكيو.  باراملبية  يف  م�سرفة 
الوجوه ال�سابة التي ت�سارك للمرة 
قال  الباراملبية،  الألعاب  يف  الأوىل 
تطعيم  اإىل  دائماً  ن�سعى   : بوليلة 
منتخباتنا الوطنية بالعبني جدد 
لك�سب اخلربة والحتكاك، ومثلت 
بالدولة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ات 
الالعبني  ل���ه���وؤلء  ج��ي��دة  ف��ر���س��ة 
ال�����س��ب��اب لك��ت�����س��اب اخل���ربة وعلى 
باختيار  الحتكاك قمنا  �سوء هذا 
ونعمل  ال�����س��ب��اب  ال��الع��ب��ني  بع�ص 
الالعبني  ق����اع����دة  ت��و���س��ي��ع  ع���ل���ى 
ح��ت��ى ي��ك��ون ل��دي��ن��ا اأك���رب ع���دد من 
هناك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ن��اف�����س��ني، 
بعد  الباراملبية  اللجنة  لدى  خطة 
الالعبني  ف���ئ���ات  ل���زي���ادة  ط��وك��ي��و 
وهناك بطولت مثل بطولة العامل 
التي �ستقام كذلك باليابان وغريها 
لكت�ساف  ج��ي��دة  ف��ر���س��ة  ���س��ت��ك��ون 
امل��زي��د م��ن امل��واه��ب و���س��م عنا�سر 

جديدة ملنتخباتنا الوطنية.

•• دبي-الفجر:

فاز جمل�ص دبي الريا�سي بامليدالية الربونزية يف فئتني من فئات 
اجلائزة  وهي   ،Best in Biz 2021 جوائز الأعمال الدولية
العاملية امل�ستقلة الوحيدة التي يقوم بتحكيم امللفات فيها واختيار 
الفائزين بجوائز الأعمال يف كل عام حمررين ومرا�سلني بارزين 

من موؤ�س�سات ن�سر رفيعة امل�ستوى من جميع اأنحاء العامل.
للعمل  بيئة  اأف�����س��ل  فئة  يف  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية  املجل�ص  وف���از 
واأنظمة  لوائح  توفرها  التي  املتميزة  البيئة  بف�سل  والتي منحت 
على  لتطويرهم  املبذولة  واجلهود  املجل�ص  يف  للموظفني  العمل 
حي  يف  العمل  مقر  متيز  جانب  اإىل  وا�سعادهم،  املهني  امل�ستوى 
فئة  يف  ال��ربون��زي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة  املجل�ص  ف���از  ك��م��ا  للت�سميم.  دب���ي 
)نب�ص  جلهاز  منحت  والتي  العام  لهذا  ابتكاًرا  الأف�سل  اخلدمة 
الريا�سي من  دبي  ونفذه جمل�ص  الذي �سممه  الب�سرية(  امل��وارد 
خالل كوادره الوطنية وهو يقدم 43 خدمة ذكية ملوظفي املجل�ص 
ت�ساهم يف اخت�سار الوقت وتوفري املوارد واإمكانية احل�سول على 

الوثائق يف اأي وقت على مدار اليوم وطوال اأيام الأ�سبوع.
على  حت�سل  عربية  موؤ�س�سة  اأول  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�ص  وي��ع��د 
تاأ�س�ست يف  ال��ت��ي  العاملية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ال��ربون��زي��ة يف  امل��ي��دال��ي��ة 
اأمريكا ال�سمالية من قبل جلنة اخلرباء امل�ستقلني �سنة 2011، 

واجلهات  املوؤ�س�سات  من   80 من  اأك��ر  مع  املجل�ص  تناف�ص  حيث 
احلكومية واخلا�سة من خمتلف دول العامل.

واأعلنت ال�سركة املنظمة للجائزة يف بيان �سحفي "مع التداعيات 
امل�ستوى  ع��ل��ى   19 ك��وف��ي��د-  جل��ائ��ح��ة  امل�سبوقة  وغ���ري  امل�ستمرة 
بالتحديات  مليًئا  ع��اًم��ا  ك��ون��ه  يف   2021 ع���ام  ا�ستمر  ال��ع��امل��ي، 
والعقبات للعديد من ال�سناعات وال�سركات، ورغم ذلك فقد �سهد 
هذا العام، كما هو احلال يف كل عام، تطبيق اللجنة املنظمة جلوائز 
Best in Biz نف�ص املعايري ال�سارمة للتناف�ص للمحافظة على 
مت  وق���د  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  للم�ساركني  اجل����ودة  م�ستوى 
اختيار عدد اأقل من الفائزين يف جميع الفئات، مما جعل اإجنازات 

الفائزين هذا العام ت�ستحق الثناء".
بناًء على  التا�سع  ال�سنوي  الربنامج  الفائزين يف  وقد مت حتديد 
وا�سعة  جمموعة  اإىل  ينتمون  احلكام  من  م�ستقلة  جلنة  درج��ات 
امل�ستوى  رفيعة  العاملية  والقت�سادية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  من 
من 10 دول من بينها الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا وكندا 
والهند  وال��ربازي��ل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  وبريطانيا 
واإ�سرائيل حيث يعمل املحررون والكتاب وامل�ساهمون يف من�سورات 
فقط،  والتكنولوجية  والتجارية  واملالية  وامل�ستهلكني  الأع��م��ال 
 Best ف�ساًل عن منافذ البث و�سركات املحللني، كق�ساة يف جوائز

.in Biz

وقد مت تقدمي جوائز Best in Biz Awards لعام 2021 
اإب��داًع��ا يف  الأك��ر  ال�سركة  ذل��ك  الفئات، مبا يف  يف جمموعة من 
العام، واإدارة خدمة العمالء للعام، واإدارة العمليات للعام، واملدير 
ابتكاًرا  الأك���ر  وامل��ن��ت��ج  ل��ل��ع��ام،  الأع��م��ال  ل��ل��ع��ام، ورائ���د  التنفيذي 

واأف�سل ا�ستجابة لالأزمات للعام.
التي  امل��ب��ادرات  اأه��م  الب�سرية" م��ن  امل���وارد  "نب�ص  جهاز  ويعترب 
اأطلقها املجل�ص ملتابعة نهج البتكار حلكومة دبي ، وتقدمي حلول 
عن  ف�ساًل   ، وخدمتهم  امل��وظ��ف��ني  لإ���س��ع��اد  العمل  بيئة  يف  ذك��ي��ة 
لتوفري جميع  ذك��ي م�سمم  وه��و جهاز  وامل����وارد،  ال��وق��ت  حت�سني 
موظفي  ل�سالح  الب�سرية  ب��امل��وارد  املتعلقة  والعمليات  اخل��دم��ات 
بعد،  اليوم  ويقدم خدمات عن  �ساعة يف   24 م��دار  املجل�ص على 
وهو  تفاعلي"،  "ابتكار  و  افرا�سي"  "موظف  مبثابة  ويعمل 
43 خ��دم��ة تنجز ك��ل منها خ��الل )30( ثانية  اأك���ر م��ن  ي��وف��ر 
يف  ي�ساعد  مم��ا  ال��ذك��ي  اجل��ه��از  على  اللم�ص  �سا�سة  با�ستخدام   ،
اأي  اإىل  الو�سول  للم�ستخدم  ميكن  حيث  والوقت،  اجلهد  توفري 
م�ستندات دون الرجوع اإىل اإدارة املوارد الب�سرية وقد مت ت�سميم 
الك�سك لتلبية احتياجات اأ�سحاب الهمم وفق املعايري العاملية مع 
�سا�سة منخف�سة ونظام مكرب �سوت، وقد اأعلن "مركز حممد بن 
را�سد لالبتكار احلكومي" يف عام 2020 اأن م�سروع نب�ص املوارد 

نف �سمن اأف�سل 25 ابتكاًرا من اأ�سل 550. الب�سرية �سُ

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي 
حتّفز الريا�سيني العرب للتاألق يف الألعاب الباراملبية

التحدي �سعار اأ�سحاب الهمم يف باراملبية طوكيو

الع�سيمي : اأبناء الإمارات ل يعرفون امل�ستحيل
�سفيان بوليلة : �سنجني ثمار التح�سري املبكر قريبا

جائزتان ملجل�س دبي الريا�سي يف »الأعمال الدولية 2021«

•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  نائب رئي�ص جمل�ص  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  اعتمد 
وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، 
برنامج بطولت وم�سابقات عرو�ص جمال اخليل العربية يف الدولة ملو�سم 

.2022  -  2021
يت�سمن  ال��ذي  الربنامج  على  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  وُت�سرف 
اأكتوبر   14 6 بطولت دولية، ابتداًء من  بطولة ومناف�سة، من بينها   13
2022. واأعرب ال�سيخ زايد بن حمد بن حمدان  25 مار�ص  2021 حتى 
اإدارة جمعية الإم��ارات للخيول العربية عن  اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص 
�سموه  دع��م  على  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  وتقديره  �سكره 

م�سيداً  الدولة،  يف  الفرو�سية  وريا�سة  الأ�سيلة  العربية  للخيول  املتوا�سل 
مبا  العربية،  للخيول  الإم����ارات  جمعية  لأن�سطة  �سموه  ومتابعة  برعاية 

ميّكنها من حتقيق اأهدافها وتعزيز اإجنازاتها.
اأكتوبر   29 اإىل   26 الوطنية" من  الإم��ارات  "بطولة  اأبوظبي  وت�ست�سيف 
للجواد العربي  ال�سارقة  "مهرجان  من   18 الن�سخة  ُتقام  بينما   ،2021
اإىل  العرو�ص  تنتقل  ثم  املقبل،  نوفمرب  و6  و5   4 املحلي" اأي��ام  الإن��ت��اج   -
"مهرجان  م��ن  الثالثة  الن�سخة  حيث  كلباء،  وحت��دي��دا  ال�سرقية،  املنطقة 

ال�سارقة – كلباء لالإنتاج املحلي"، يف الفرة من 18 اإىل 20 نوفمرب.
دي�سمرب  و18   15 العربية" بني  اخليل  جلمال  الفجرية  "بطولة  م  وُتنَظّ
 8 6 حتى  ب�"بطولة عجمان" من  اجلديدة  ال�سنة  تنطلق  بينما   ،2021
الن�سخة  الظفرة عرب  العرو�ص لحقا نحو منطقة  لتنتقل   ،2022 يناير 

يناير  19 و22  العربية" بني  الظفرة جلمال اخليل  "بطولة  الثانية من 
.2022

وُتقام "بطولة اأبوظبي الدولية" يف الفرة من 10 اإىل 12 فرباير، تعقبها 
تدور  التي  امل�ستحدثة،  الوطنية"  الإم����ارات  "بطولة  م��ن  الأوىل  الن�سخة 
مناف�ساتها بني 24 و26 فرباير 2022، فيما ت�سهد اأيام 3 و4 و5 مار�ص 
الن�سخة 23 من "مهرجان ال�سارقة للجواد العربي"، واأيام 17 و18 و19 

مار�ص "بطولة دبي الدولية للجواد العربي".
اأ�سحاب  تعني  التي  العربية"،  اخليول  ملُرّبي  الإم���ارات  "بطولة  م  ُتنَظّ كما 
بالن�سخة  املو�سم  اختتام  ويتم  م��ار���ص،  و23   21 يومينْ  اخلا�سة،  امل��راب��ط 
للُماّلك  �سة  املُخ�سّ العربية"،  اخل��ي��ول  ملُ��رّب��ي  ال��ع��رب  "بطولة  م��ن  الأوىل 

واملُرّبني العرب، يف الفرة من 24 اإىل 25 مار�ص 2022.

من�سور بن زايد يعتمد برنامج بطولت جمال اخليل العربية ملو�سم 2021 - 2022
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عبداملح�سن الدو�سري: ريا�ستنا جنحت يف التعبري عن نه�سة الإمارات خالل الـ 50 عامًا املا�سية

تخ�سي�س وزارة لل�سباب والريا�سة يف اأول حكومة احتادية حقق نقلة نوعية يف خمتلف الألعاب

الربازيلي دي اأوليفريا ي�ستعر�س اأف�سل اأ�ساليب تطوير م�ستوى لعبي اجلوجيت�سو
•• اأبوظبي-وام: 

لعب الربازيلي �سيد جا�سينثو دي اأوليفريا جونيور، اأحد خرباء التدريب 
بالدولة،  اللعبة  تطوير  يف  حم��وري��اً  دوراً  للجوجيت�سو،  الإم���ارات  باحتاد 
وا�ستطاع من خالل خربته الطويلة التي متتد اإىل اأكر من 14 عاماً يف 
التدريب بالإمارات، الرتقاء مب�ستوى عدد كبري من الالعبني الإماراتيني 
وو�سعهم على امل�سار ال�سحيح لتحقيق اأبرز النجاحات على ب�ساط النزال.

العاملية ملحريف  اأبوظبي  13 من بطولة  ال�  الن�سخة  اق��راب موعد  ومع 
العاملية  الفعاليات  اأج��ن��دة  على  واأهمها  الفعاليات  اأ�سخم  اجلوجيت�سو، 
ب�ساط  اإىل  بالتوافد  العامليون  الريا�سيون  ي��ب��داأ  اجلوجيت�سو،  لريا�سة 
�سالة جوجيت�سو اأرينا بني 15 و19 نوفمرب املقبل للم�ساركة يف مناف�سات 

البطولة الكربى على مدى خم�سة اأيام.
وقال دي اأوليفيريا : ل بد من و�سع برنامج تدريبي مدرو�ص يقوم على 

موعد  اق��راب  مع  بالتزامن  تدريجياً  التدريبية  اجلل�سات  فعالية  زي��ادة 
فردي  ب�سكل  الالعبني  اأداء  مراقبة  اأن  اإىل  ..م�سريا  املناف�سات  انطالق 
يف  عاماًل مهماً  تعد  لكل منهم  تدريبية خم�س�سة  برامج  بالعتماد على 
التدريب، اإذ ت�سمح لنا مبتابعة تطورهم و�سمان و�سول ُكّل منهم اإىل اأعلى 

م�ستوى ممكن بحلول موعد البطولة.
واأ�ساف : لبد من حتليل العديد من النقاط الأخ��رى، مثل القدرة على 
والعمل  الذهني،  والركيز  الفنية  والإمكانات  البدنية،  والقوة  التحمل 
على تطويرها خالل فرة ال�ستعداد التي ت�سبق البطولت الُكربى؛ كما 
اإعداد  ل�سمان  رئي�سياً  عاماًل  املنا�سبة  التناف�سية  الطريقة  حتديد  ُيعد 

الريا�سيني وتهيئتهم خلو�ص اأ�سخم املناف�سات.
الحتاد  مظلة  حت��ت  للجوجيت�سو  ال��ع��امل  بطولة  تتيح  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
العاملية  اأبوظبي  اأ�سبوعني من موعد بطولة  �ستنطلق قبل  والتي  الدويل 
ل�سقل  الإم��ارات��ي��ني  للريا�سيني  مثاليًة  من�سًة  اجلوجيت�سو،  مل��ح��ريف 

 .. للمحرفني  اأبوظبي  عاملية  يف  ملناف�ساتهم  ا�ستعداداً  الفنية  مهاراتهم 
اجل�سم  احتياجات  مراعاة  اأهمية  على  اأوليفريا  دي  اأك��د  ال�سدد  هذه  ويف 
املختلفة اأي�ساً، من خالل �سمان احل�سول على م�ستويات الراحة والغذاء 

املنا�سبة له.
وقال : من املهم اأن ُي�سارك الريا�سيون يف الفعاليتني اللتني �ستنطلقان يف 
نف�ص ال�سهر، مع �سمان احل�سول على ق�سط من الراحة بينهما، وبالرغم 
اأنه  اأن قلة املناف�سات توؤثر �سلباً على م�ستويات تطور الريا�سيني، اإل  من 
الراحة  على  واحل�سول  اجل�سم  يحتاجه  ال��ذي  التوازن  بد من حتقيق  ل 

ال�سرورية للتعايف من اآثار املناف�سات.
واأ�ساف : ل بد من اإدراك اأهمية الراحة للريا�سيني، وفهم الآثار ال�سلبية 
ع��وام��ل مثل  تت�سم  ال��ت��دري��ب.. كما  الإف���راط يف  ع��ن  تنتج  اأن  التي ميكن 
اأهمية  بنف�ص  ال�سحيحة  التغذية  وم�ستويات  املنا�سب  ال��غ��ذائ��ي  النظام 
التدريب واملناف�سة، بل وتتجاوزها اأحياناً .. وكجزء من مهمتنا يف الفريق 

الفني، جنتمع معاً يف بداية كل عام لو�سع خطة املناف�سات التي ل بد من 
امل�ساركة بها والأوقات التي مُيكن للريا�سيني اأن يرتاحوا فيها على مدار 

العام كله.
واأ�سار اإىل اأنه يف �سوء انطالق اثنتني من اأ�سخم فعاليات هذه الريا�سة يف 
ال�سهر ذاته، من ال�سروري اأن ُيركز الالعبون يف فريقي على تقدمي اأف�سل 
م�ستويات الأداء خالل امل�سابقة الأوىل .. منوها اإىل اأنه بغ�ص النظر عن 
الرئي�سي  تركيزنا  �سيتمحور  للجوجيت�سو،  العامل  نتائج مناف�سات بطولة 
التعايف  على  وم�ساعدتهم  للريا�سيني  الراحة  درج��ات  اأق�سى  توفري  على 

قبل التخطيط للبطولة التالية.
وقال دي اأوليفريا : �سنحافظ يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو على اخلطط 
التدريبية ال�ساملة التي يف�سلها الالعبني، بعد حتديد الالعبني واملدربني 
التي  التقييم الفردية  ال�سخ�سيني لالأهداف واخلطط وبرامج  واملدربني 

�ستوفر لكل ريا�سي اأف�سل م�ستويات الأداء البدين على ب�ساط املناف�سة.

•• اأبوظبي-وام:

الدو�سري  عبداملح�سن  ���س��ع��ادة  اأك���د 
العامة  للهيئة  امل�ساعد  العام  الأم��ني 
للريا�سة، واأحد اأهم اأقطاب الريا�سة 
يف الدولة يف اخلم�سني عاما املا�سية 
دعم  وب��ف�����س��ل  ال��ري��ا���س��ة  ق���ط���اع  اأن 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ح��ق��ق ال��ك��ث��ري من 
الإجن���������ازات ل�����الإم�����ارات ع��ل��ى م���دار 
اإىل  م�سريا  املا�سية،  عاما  اخلم�سني 
التقليدية  الريا�سات  من  العديد  اأن 
التي كانت موجودة مع تاأ�سي�ص دولة 
الريا�سات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الحت����اد، 
يف  وتو�سعت  انت�سرت  التي  احلديثة 
اأبطال  اأف����رزت  الأخ��ريي��ن  العقدين 
الكثري  ال���دول���ة يف  ���س��رف��وا  وجن��وم��ا 
من�سات  و�����س����ع����دوا  امل����ح����اف����ل،  م����ن 
التتويج، وعزف لهم الن�سيد الوطني 
والقارية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 

والعاملية والأوملبية.
اأب���رز ال�سهود  واأك���د ال��دو���س��ري اأح���د 
العيان على تاأ�سي�ص وتطور الريا�سة 
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ب��ال��دول��ة يف ح����وار 
ع���ام  مب���ن���ا����س���ب���ة  "وام"  الإم�������������ارات 
م��ا حتقق يف  وب��رغ��م  اأن���ه  اخلم�سني، 
اأنه  اإل  والفردية،  اجلماعية  الألعاب 
الإجن���ازات  تلك  م�ساعفة  ب��الإم��ك��ان 
ل�سيما  امل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��ا  اخلم�سني  يف 
والأ�س�ص  ال��ق��واع��د  و���س��ع  مت  اأن  بعد 
الريا�سة  ب��ق��ط��اع  ل��ل��ن��ه��و���ص  امل��ت��ي��ن��ة 
يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وك��ذل��ك بعد 
النه�سة ال�ساملة يف املن�ساآت واملرافق، 
وال����س���ت���ع���ان���ة ب���اأف�������س���ل اخل�������رباء يف 
امل���واه���ب يف �سن  جم����الت اك��ت�����س��اف 
املعايري  مبكرة، و�سقلها وفقا لأعلى 
عن  ف�سال  عليها،  املتعارف  الدولية 
لنت�سار  امل��م��ار���س��ة  ق���اع���دة  ت��و���س��ي��ع 

ما  ب��الإم��ارات  اأ�سبح  حتى  الريا�سة، 
يقرب من 30 احتادا ريا�سيا.

وع����ن م�����س��ريت��ه ال��ط��وي��ل��ة يف جمال 
فيها  اح��ت��ل  ال��ت��ي  الريا�سية  الإدارة 
م��ن��ا���س��ب م��ه��م��ة يف اخل��م�����س��ني عاما 
اأحد  اإدارة  جمل�ص  يف  ���س��واء  املا�سية 
اإدارة  جمل�ص  ع�����س��وي��ة  اأو  الأن���دي���ة، 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  اأو  ال���ك���رة،  احت����اد 
للريا�سة  العامة  الهيئة  اأو  الوطنية، 
على  اأط����ل  "بداأت  ال���دو����س���ري:  ق���ال 
امل�����س��ه��د ال��ري��ا���س��ي ب��ال��دول��ة يف �سن 
م��ب��ك��رة، ح��ي��ث ك��ن��ت ع�����س��وا مبجل�ص 
حتول  ال������ذي  الأه����ل����ي  ن������ادي  اإدارة 
اأ�سبح  ث��م  الإم����ارات  ن��ادي  اإىل  ا�سمه 
الحتاد،  دول��ة  تاأ�سي�ص  قبل  الوحدة، 
وكان ذلك يف مرحلة ال�ستينات ..ويف 
ب��اأب��وظ��ب��ي ك��ان��ت هناك  تلك امل��رح��ل��ة 
اأندية كرة قدم مثل الأهلي والحتاد 
والفالح والعني والت�سامن والبطني، 
قبل  بينهم  مناف�سات  ه��ن��اك  وك��ان��ت 

قيام دولة الحتاد يف عام 1971.
الحتاد  دول���ة  تاأ�سي�ص  "مع  وت��اب��ع: 
ب��������داأت ع���م���ل���ي���ات دم�����ج الأن�����دي�����ة يف 
ال�سلة  اأبوظبي، ودخلت ريا�سات كرة 
القوى  واأل��ع��اب  وال�سباحة  والطائرة 
الريا�سية  الربية  مدر�سي  بف�سل 
يف امل�����دار������ص، وق���ب���ل ت��اأ���س��ي�����ص دول���ة 
الحتاد كان لدينا يف اأبوظبي الحتاد 
له  امل��غ��ف��ور  برئا�سة  ال��ع��ام  ال��ري��ا���س��ي 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  ال�سيخ 
"طيب اهلل ثراه"، وكان هناك احتاد 

ك���رة يف دب����ي، وب��ع��د ع���ام 1971 مت 
دولة  ح��ك��وم��ة  يف  وزارة  ت��خ�����س��ي�����ص 
الإم��ارات لل�سباب والريا�سة يتولها 
ال�سام�سي  ح��م��ي��د  ب��ن  را���س��د  م��ع��ايل 
لل�سباب  وزي��������را  اأول  ك������ان  ال�������ذي 
احتاد  اأول  تاأ�سي�ص  ومت  وال��ري��ا���س��ة، 
الأن��دي��ة يف  ي�سرف على  ال��ق��دم  لكرة 
املغفور  برئا�سة  ال��دول��ة  اإم����ارات  ك��ل 
ل����ه ال�����س��ي��خ م����ب����ارك ب����ن حم���م���د اآل 
لدوري  مناف�سات  اأجريت  ثم  نهيان، 
ت�سنيف يف اأبوظبي لت�سعيد فريقني 
الإمارات،  دوري  يف  اأبوظبي  ميثالن 
وبالفعل متت الت�سفية و�سعد العني 
والإمارات الذي اأ�سبح الوحدة حاليا 
للم�ساركة يف دوري الإمارات" واأو�سح 
اأن���ه م��ع ان��ط��الق دوري الإم�����ارات مت 
ت�سكيل اأول منتخب كرة قدم لتمثيل 
بطولة  �سارك يف  ال��ذي  وهو  الدولة، 
بالريا�ص،  ال��ث��ان��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����ص 

وحقق فيها املركز الثالث.
على  و�ساهدا  م��وج��ودا  "كنت  وق���ال: 
هذه الظروف ومتابعا لها بدقة، ويف 
الكثري من الأحيان كنت جزءا منها، 
واأت�سرف بح�سوري مراحل التاأ�سي�ص 
والتطوير من البدايات، حتى ات�سعت 
اجلماعية  األ��ع��اب��ه��ا  وزادت  رق��ع��ت��ه��ا 
والبحرية،  وال��ق��ت��ال��ي��ة  وال���ف���ردي���ة، 
وري��ا���س��ات ال��ف��رو���س��ي��ة وال��ه��ج��ن اإىل 
اآخ�����ره، ومت الع��ت��م��اد يف الحت����ادات 
والآ�سيوية  وال���ع���رب���ي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

والدولية".

ل�������وزارة  "كان  ال�����دو������س�����ري:  وذك�������ر 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة وم���ن ب��ع��د ذلك 
والريا�سة  لل�سباب  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ثم وزارة الربية وال�سباب والريا�سة 
ثم الهيئة العامة لل�سباب والريا�سة 
وتاأ�سي�ص  اإ�����س����ه����ار  يف  ك���ب���ري  دور 
الحتادات الريا�سية وو�سع اخلطط 
وال�سراتيجيات لتطويرها وتاأ�سي�ص 
املالعب وال�سالت، وبداأنا ن�سارك يف 
كافة امل�سابقات والبطولت، ومن هنا 
بداأت تاأخذ الريا�سة موقعها يف تعزيز 
مكانة دول��ة الإم����ارات خ��ارج احلدود 
خالل  م��ن  الناعمة  قوتها  وتر�سيخ 

التواجد املوؤثر يف كل املحافل".
البنية  يف  ال���ت���ط���ور  م�������س���رية  وع�����ن 
الدو�سري:  ق��ال  الريا�سية  التحتية 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  وزارة  "بداأت 
اأندية  اإن�����س��اء  يف  الأ���س��غ��ال  وزارة  م��ع 
منوذجية يف اأبوظبي ودبي وال�سارقة، 
وب��اق��ي اإم����ارات ال��دول��ة، وم��ن ث��م مت 
الكبرية  ال�ستادات  تاأ�سي�ص  يف  البدء 
بدعم من احلكومات املحلية يف كافة 
وبتوجيهات  اأب��وظ��ب��ي  ويف  الإم����ارات، 
م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
لعهد  ولياً  كان  الذي  اهلل"  "حفظه 
يف اأبوظبي يف تلك الفرة مت تاأ�سي�ص 
والوحدة  العني  لأندية  ا�ستادات   4
اأ�سرف  دبي  واأبوظبي، ويف  واجلزيرة 
املغفور له ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
لأندية  ا�ستادات   4 بناء  على  مكتوم 

وال�سباب،  والأه��ل��ي  والو�سل  الن�سر 
وكانت مالعب ترتان، ثم ا�ستاد نادي 
ال�سارقة  ون���ادي  ب��ال�����س��ارق��ة،  ال�سعب 
اأر���س��ي��ت��ه جنيلة  ن���اد  اأول  ك���ان  ال���ذي 
ط��ب��ي��ع��ي��ة، ث���م ت���وال���ت ال����س���ت���ادات يف 
والفجرية،  اخل��ي��م��ة  وراأ�����ص  ع��ج��م��ان 
ويف نف�ص الوقت مت تاأ�سي�ص ال�سالت 
الريا�سية يف خمتلف اإمارات الدولة، 
مبن�ساآتها  ت��ه��ت��م  ب�����داأت  اإم������ارة  وك���ل 
وت��ط��وره��ا، وا���س��ت��ح��وذت ك���رة القدم 
ال�����س��اب��ق��ة وحتى  ال���ف���رات  اأغ��ل��ب  يف 
الدعم  م��ن  الأ���س��د  ن�سيب  على  الآن 
ء ال�ستعداد  واملن�ساآت، خ�سو�سا مع بدنْ
ل�ست�سافة كاأ�ص اخلليج لكرة القدم، 
ثم كاأ�ص اآ�سيا، وكاأ�ص العامل لل�سباب، 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني وكاأ�ص  ال���ع���امل  ك���اأ����ص  ث���م 

العامل لالأندية".
وع����ن ت��ق��ي��ي��م��ه ل��ن��ت��ائ��ج الإم�������ارات يف 
ا�ستحوذت  اأن����ه����ا  مب����ا  ال����ق����دم  ك�����رة 
قال  ال��دع��م  م��ن  الأ���س��د  على ن�سيب 
جيدة،  نتائجنا  "اإجمال  الدو�سري: 
 ،1990 ال��ع��امل  لكاأ�ص  تاأهلنا  لأن��ن��ا 
 ،2012 ل���ن���دن  لأومل���ب���ي���اد  وت��اأه��ل��ن��ا 
والثالث  ال���ث���اين  ب��امل��رك��زي��ن  وف���زن���ا 
و2015،   1996 اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 
اأبطال  ن��ادي العني بلقب دوري  وف��از 
يف  الو�سيف  ومب��رك��ز   2003 اآ���س��ي��ا 
م��ون��دي��ال الأن���دي���ة، وح��ق��ق املنتخب 
الوطني كاأ�ص اخلليج مرتني 2007 
بالعديد  اأنديتنا  وف���ازت   ،2013 و 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة، وحقق  الأل�����ق�����اب  م����ن 

متقدما  م���رك���زا  ل��ل�����س��ب��اب  منتخبنا 
بالإمارات  لل�سباب  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  يف 
اآ�سيا  كاأ�ص  بلقب  وفزنا   ،2003 عام 
بطولت  بنجاح  وا�ست�سفنا  لل�سباب 
ك���اأ����ص اخل��ل��ي��ج وك���اأ����ص اآ���س��ي��ا مرتني 
ن�سخ،   4 ل���الأن���دي���ة  ال���ع���امل  وك����اأ�����ص 
ثم  لل�سباب،  العامل  كاأ�ص  عن  ف�سال 
كاأ�ص العامل للنا�سئني، ومع كل هذه 
اإن���ه ك��ان بالإمكان  اأق���ول  الإجن�����ازات 
امل�ستقبل  واإن  ك������ان،  مم����ا  اأف�������س���ل 
���س��ي��ك��ون اأف�����س��ل واأك�����ر اإ����س���راق���ا اإذا 
يف  ال�سحيح  الح�����راف  تطبيق  مت 
الأخرى،  الأل��ع��اب  وباقي  القدم  ك��رة 
يخت�سر  اأن  ميكنه  التوجه  ه��ذا  لأن 
جنوما  لعبينا  من  وي�سنع  ال��زم��ن، 
ك��ب��ار مي��ك��ن��ه��م الح������راف يف اأق���وى 
ال���دوري���ات، ول��ن اأن�����س��ى ال��ت��اأك��ي��د هنا 
يف  اخل��ا���ص  القطاع  دور  اأهمية  على 
امل�ستقبل للدخول بقوة ودعم الأندية 

واملنتخبات والأبطال".
وبالن�سبة لالألعاب الأخرى قال: "يف 
اخلم�سني عاما املا�سية حققنا الكثري 
من الإجنازات يف خمتلف الريا�سات، 
لل�سيخ  اأثينا  اأومل��ب��ي��اد  ذهبية  اأب��رزه��ا 
احمد بن ح�سر، وبرونزية اجلودو يف 
ريو دي جانريو، والكثري من امليداليات 
اجلوجيت�سو  يف  والآ���س��ي��وي��ة  العاملية 
الإم���ارات  اإن  واأق���ول  حداثتها  برغم 
الألعاب  يف  ك��ب��ريا  م�ستقبال  مت��ل��ك 
اجلوجيت�سو،  مقدمتها  ويف  القتالية 
الأخرى  الريا�سات  لباقي  وبالن�سبة 

الحراف،  تطبيق  اإىل  حتتاج  فاإنها 
والح���������راف ي��ت��ط��ل��ب ال���ت���ف���رغ من 
ال���الع���ب���ني والإداري�����������ني وامل����درب����ني 
بنية  اإىل  ك��ذل��ك  واحل���ك���ام، وحت���ت���اج 
دقيقة  وا�سراتيجية  احتادية  حتتية 
اأكرب،  املدر�سية، وميزانيات  للريا�سة 
كما اأننا يجب اأن نهتم اأكر بريا�سة 
الطرق  اأ�سهل  من  لأنها  اأي�سا  امل���راأة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���ي���دال���ي���ات والإجن��������ازات، 
الأندية  على  كذلك  نركز  اأن  ويجب 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 
الريا�سة  ق��ي��م��ة  وح�����ول  الدولة". 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ا���س��ه��ام��ه��ا  وم�����دى 
عنا�سر  من  "الريا�سة  ق��ال:  الدولة 
الدولة  اأن  مب��ع��ن��ى  ال�����دول،  حت�����س��ر 
املتطورة ريا�سيا لها مكانة مرموقة 
الإم����ارات  ف���اإن  لنا  وبالن�سبة  ع��امل��ي��ا، 
الريا�سية،  لالأحداث  قبلة  اأ�سبحت 
وم��وط��ن ل��ع��دد م��ن ال��ري��ا���س��ات مثل 
والفورمول  الفرو�سية واجلوجيت�سو 
ف�سال  ال�����دراج�����ات،  وري���ا����س���ات   1
نن�سى  ان  ال��ق��دم، ول يجب  ك��رة  ع��ن 
احتلها ول  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب 
اأب��ن��اء الإم����ارات يحتلونها على  ي��زال 
امل�ستويات القارية والعاملية، ومن هنا 
فاإنها كقطاع حيوي قامت بدورها يف 
الإمارات،  لدولة  والرويج  الدعاية 
وعربت عن نه�ستها بطريقة مثالية 

يف الكثري من املنا�سبات".
وفيما يتعلق بذكرياته عن اأبرز اإجناز 
املا�سية  ع��ام��ا  اخلم�سني  يف  ري��ا���س��ي 

لكاأ�ص  "التاأهل  ال����دو�����س����ري:  ق����ال 
العامل ومونديال 1990 كان فرحة 
تن�سى، ع�سناها يف  ذك��ري��ات ل  وط��ن، 
اإيطاليا واأقمنا معر�سا تراثيا ثقافيا 
عن الإم��ارات يف مدينة بولونيا على 
موجودا  ك��ن��ت  امل����ون����دي����ال،  ه��ام�����ص 
الكثري من  وا�ست�سفنا  الوفد،  �سمن 
الوفود امل�ساركة يف كاأ�ص العامل، كانت 
التاأهل  جم���رد  لأن  ت��اري��خ��ي��ة،  اأي��ام��ا 
يتكرر  اأن  ونتمنى  اإجن��از،  للمونديال 
ه����ذا الإجن�������از، ون��ح��ن ن�����س��ت��ط��ي��ع اأن 
ب�سرط  املقبلة،  الت�سفيات  يف  نتاأهل 
اأن نثق بقدراتنا، ونتم�سك بحظوظنا، 
ونلعب كل مباراة وكاأنها نهائي كاأ�ص، 
اإمكانات  الهدف،  اأن ن�سر على  يجب 
متفائلون  ون���ح���ن  ج���ي���دة،  ف��ري��ق��ن��ا 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ را�����س����د  ب����وج����ود 
هذه  يف  الحت���اد  راأ����ص  على  النعيمي 
اأن  جميعا  ن��درك  اأن  ويجب  املرحلة، 
ال�سباب  ت�ستثمر يف  الر�سيدة  القيادة 
وت��وف��ر ل��ه��م ك��ل الإم��ك��ان��ات والدعم 
وعليهم ان يرجموا هذا الدعم اإىل 

اإجنازات".
وع����ن م����دى اإم��ك��ان��ي��ة ت���ك���رار اإجن����از 
الرماية يف الأوملبياد قال عبداملح�سن 
اأقرب  الفردية  "الألعاب  الدو�سري: 
الأوملبية،  امليداليات  حل�سد  الطرق 
والرماية تبقى اأمال دائما لالإمارات 
على �سوء اأرقامنا الدولية فيها، كما 
ان الألعاب الفردية القتالية ميكننا اأن 
وعاملية،  اأوملبية  اإجن��ازات  فيها  نحقق 
اأن  امل��راأة، ول يجب  ريا�سات  وكذلك 
نبداأ من ال�سفر يف هذا الجتاه لأننا 
ل��دي��ن��ا ر���س��ي��د ج��ي��د وق���اع���دة مميزة 
ميكن البناء عليها، كما اأننا ميكن ان 
التي  الدولية  التجارب  من  ن�ستفيد 

�سبقتنا يف تلك املجالت".

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ي�سارك يف دورة 
التاأهيل الفرتا�سية العربية للجمباز

••اأبوظبي-وام:

للجمباز  التدريبية  ال��دورة  انطلقت 
املن�سة  ع���ل���ى  والإي����ق����اع����ي  ال���ف���ن���ي 
تقنية  ب���ا����س���ت���خ���دام  الف���را����س���ي���ة 
دعت  والتي  »زووم«  املرئي  الت�سال 
لالأوملبياد  الإقليمية  ال��رئ��ا���س��ة  لها 
الأو�سط  ل��ل�����س��رق  ال����دويل  اخل��ا���ص 
برامج  خمتلف  يف  اأفريقيا  و�سمال 
العربية،  بالدول  اخلا�ص  الأوملبياد 
امل�سري  اخلا�ص  الأوملبياد  ونظمها 
يف اإط�������ار ب����رام����ج الع��������داد ل�����دورة 
لالأوملبياد  ال�سيفية  العاملية  اللعاب 

اخلا�ص باأملانيا 2023 .
اخلطة  ا�ستكمال  ال��دورة  وت�ستهدف 
من  كورونا  جائحة  رغ��م  التدريبية 
اأجل بناء قاعدة من املدربني املوؤهلني 

للعمل فى الوملبياد اخلا�ص.
درا�سات  ال�����دورة  ب��رام��ج  وي��ت�����س��م��ن 

لتاأهيل  ال���س��ا���س��ي��ة  ال��ق��واع��د  ح���ول 
متقدمة،  دورات  ثم  الفنية،  الكوادر 
وذلك  امل���درب���ني،  ل��ك��ب��ريي  ودورات 
المارات  م��ن  م��درب��ا   45 مب�ساركة 
وم���������س����ر وال�����������س�����ع�����ودي�����ة، وق����ط����ر، 
والكويت، وال�سودان، وتون�ص، وميثل 
املدربون  ال����دورة  ه���ذه  الإم�����ارات يف 
احمد جمال ح�سني ابراهيم، وهاين 
وحممد  خ�سر،  عبدالوهاب  رم��زي 
نا�سر حممد ح�سني، وحمدي جمعة 

املتويل، واأحمد وحيد فريد.
ويلقى املحا�سرة التدريبية الأ�سا�سية 
رئي�ص  ب�����س��ي��وين  ح�����س��ني  ال���دك���ت���ور 
الإيروبيك  للجمباز  الفنية  اللجنة 
املدير  للجمباز،  امل�����س��ري  ب��الحت��اد 
الأندية  للعديد من  للجمباز  الفني 
املعتمد  واملدرب  الريا�سة،  والهيئات 

من الأوملبياد اخلا�ص الدويل.
ال��دك��ت��ور ع��م��اد حميي الدين  واأك���د 

والتدريب  ال���ري���ا����س���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
لالأوملبياد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��رئ��ا���س��ة 
الأو�سط  ال�����س��رق  مبنطقة  اخل��ا���ص 
اأمين  املهند�ص  اأن  افريقيا  و�سمال 
القليمي  ال���رئ���ي�������ص  ع���ب���دال���وه���اب 
ا�ستكمال  على  حر�سه  منطلق  ومن 
بداأتها  ال��ت��ي  ال��ت��درب��ي��ب��ة  ال������دورات 
ال���رئ���ا����س���ة م���ن���ذ ����س���ن���وات، ����س���رورة 
املن�سة  ع����رب  ال�����ن�����دوات  ت���ل���ك  ع���ق���د 
عام   2020 ع��ام  وان  الفرا�سية، 
50 حدثا  اق���ام���ة  ���س��ه��د  اجل��ائ��ح��ة 
ومدربة  م���درب  ال��ف   15 مب�ساركة 
م���ن خم��ت��ل��ف ب���رام���ج امل��ن��ط��ق��ة، واأن 
زيادة عدد الدول التي متار�ص ريا�سة 
القليمية  ال��رئ��ا���س��ة  دف���ع  اجل��م��ب��از، 
اخلا�ص  الومل���ب���ي���اد  م���ع  ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق 
امل�����س��ري ع��ل��ى اق��ام��ة ه���ذه ال����دورة، 
احلالية  ال��������دورة  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
الأوملبياد  عن  مقدمة  تتناول  �سوف 

التق�سيم  ع��ن  اخل��ا���ص، وحم��ا���س��رة 
بالأوملبياد اخلا�ص، وحما�سرة حول 
مبادئ تدريب اجلمباز، واأخرى عن 
امل�سابقات الر�سمية وطرق تنظيمها.

جتمع  اجلمباز  ريا�سة  اأن  واأ���س��اف 
ب��ني ال��ق��وة وامل��رون��ة، وب��راع��ة الأداء 
اخلا�سة  امل�����س��اب��ق��ات  واأن  اجل��م��ايل، 

اجلمباز  تنح�سر يف جمال  بالذكور 
ال��ف��ن��ي، ب��ي��ن��م��ا ت��ت��واف��ر ل���الإن���اث يف 

جمايل الفني والإيقاعي.
���س��ري��ف الفوىل  وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
وامل�سابقات  الل����ع����اب  ع�����ام  م���دي���ر 
الألعاب  اإن  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��رئ��ا���س��ة 
اأقيمت  ال���ت���ي  امل��ا���س��ي��ة  الق��ل��ي��م��ي��ة 

م�ساركة  �سهدت   2018 باأبوظبي 
اأن  كما  احلمياز،  يف  عربية  دول   7
احل�سور العربي كان كبريا يف دورة 
الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت فى 

اأبوظبي 2019.
اجلمباز  اإدراج  مت  اأن������ه  واأ������س�����اف 
عام  ر�سمية  كريا�سة  الأوىل  للمرة 

1972، وكان ذلك يف اإطار الألعاب 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ف��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
 11 فيها  وت�سابق  اجنلو�ص،  بلو�ص 
ال���رام���ب���ول���ني  لع����ب����ا يف ح����رك����ات 
الألعاب  بحلول  احل���رة،  والتمارين 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ف��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
عدد  وبلغ   ،1999 كارولينا  بنورث 

 43 مثلوا  لعبا   280 املت�سابقني 
دول���ة ح���ول ال��ع��امل، وق���د ت�سابق يف 
باأيرلندا  ال�سيفية  العاملية  الألعاب 
283 لعبا من  ع��دد   ،2003 ع��ام 
43 دولة، فيما يبلغ عدد املت�سابقني 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ري���ا����س���ة،  ه����ذه  يف 
املنطقة، حاليا  الأوملبياد اخلا�ص يف 

يثقوا باأنف�سهم  اأن  الالعبني  وعلى   2022 ملونديال  التاأهل  على  قادر  • منتخبنا 
اأوملبية اإجنازات  لتحقيق  الطرق  اأقرب  والفردية  القتالية  والألعاب  • الرماية 
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الفجر الريا�ضي

اأ�سارت تقارير فرن�سية اإىل اأن نادي باري�ص �سان جرمان 
ريال  اإىل  مبابي  كيليان  جنمه  رح��ي��ل  على  ي��واف��ق  ق��د 

مدريد الإ�سباين، خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
ول ي���زال ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي ي��رف�����ص مت��دي��د ت��ع��اق��ده مع 
باري�ص �سان جرمان، قبل اأقل من عام على انتهاء عقده 

ال�ساري.
مونت  "راديو  حمطة  عن  "اآ�ص"  �سحيفة  ونقلت 

كل  رف�����ص  م��ب��اب��ي  اأن  كارلو" ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
له  املقدمة  التعاقد  مت��دي��د  ع��رو���ص 
واآخرها  الباري�سي،  النادي  قبل  من 

اإ�سافة  اإمكانية  مع  �سنوات   5 مل��دة 
اإىل  اأرجعته  اآخر، وهو ما  مو�سم 
رغبة الالعب يف الرحيل واللعب 

يف �سفوف فريق ريال مدريد.
الفرن�سي  ال��الع��ب  رف�����ص  ودف���ع 

بيعه  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  الإدارة  ال�����س��اب 
وال����س���ت���ف���ادة امل���ادي���ة م��ن��ه ب����دل من 

رحيله جمانا بنهاية املو�سم 

التجديد  م��ف��او���س��ات  و�سلت  اأن  بعد  خا�سة  اجل����اري، 
ت��ق��اري��ر املحطة  اأك��دت��ه  اإىل ط��ري��ق م�����س��دود، ح�سب م��ا 

الفرن�سية.
وق���ال���ت امل��ح��ط��ة اإن ب��اري�����ص ���س��ان ج���رم���ان ح����دد ا�سم 
الإجنليزي  اإيفرتون  مهاجم  ريت�سالي�سون  الربازيلي 
الأم��ر برحيل مبابي قبل  انتهى  ح��ال  ملبابي يف  كبديل 
مت  ال��ذي  ال��الع��ب  وه��و  ال�سيفي،  املريكاتو  نهاية 
تر�سيحه من قبل جنم الفريق نيمار دا �سيلفا، 
الألعاب  دورة  مناف�سات  يف  ت��األ��ق��ه  بعد 
الأومل��ب��ي��ة الأخ���رية وال��ت��ي اأقيمت يف 

طوكيو.
واأك�������دت ال���ت���ق���اري���ر ال��ف��رن�����س��ي��ة، اأن 
جرمان  ����س���ان  ب��اري�����ص  ن�����ادي  اإدارة 
من  ر�سمي  ع��ر���ص  اأي  بعد  تتلق  مل 
الفرن�سي  النجم  ل�سم  مدريد  ري��ال 
الواحد  ال�ساب، واأن العر�ص الر�سمي 
الذي مت اإر�ساله كان من اأحد اأندية 

الدوري الإجنليزي.

ا�ستب�سر ع�ساق اأر�سنال مب�ستقبل الفريق حتت اإ�سراف املدرب الإ�سباين ميكيل اأرتيتا، غري اّن 
نتائج "املدفعجية" يف م�ستهل املو�سم بداأت يف طرح عالمات ا�ستفهام وذلك بعدما خ�سر اأول 

مباراتني يف الدوري الإنكليزي املمتاز يف اأ�سواأ بداية للنادي منذ تاأ�سي�سه.
و�سّبت جماهري النادي جام غ�سبها على اأرتيتا، مبا فيهم رئي�ص رواندا )تعترب 

املالك  بقيادة  الإدارة  الكثريون  وانتقد  ال��ن��ادي(،  رع��اة  روان��دا من بني 
المريكي �ستان كرونكي.

و�سهدت املباراة الخرية التي خ�سرها الفريق اأمام اجلار اللندين 
ت�سل�سي �سفر2- �سافرات ا�ستهجان من قبل اأن�سار النادي، لكن 
يبدو اأّن اأرتيتا كان ال�سخ�ص الوحيد الذي مل ي�سمعهم م�سّرحاً 
بعد نهاية اللقاء "اأرى العديد من الإيجابيات من قبل اجلمهور 

والفريق اليوم".
اأ���س��واأ عندما يحل  وت��ب��دو الم���ور م��ه��ّددة بالذهاب م��ن �سيئ اىل 

الدور  الأربعاء يف  اليوم  املتاألق  بروميت�ص  و�ست  على  �سيفاً  اأر�سنال 
الثاين مل�سابقة كاأ�ص الرابطة، قبل اأن يواجه مان�س�سر �سيتي حامل 

"�ستاد  على  امل��م��ت��از  ال����دوري  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�سبت  اللقب 
الحتاد".

ومع اّن كرونكي مل ي�سّيق اخلناق على اأر�سنال يف �سوق 
اىل  التاأهل  يف  الفريق  ف�سل  عقب  الن��ت��ق��الت 

اأنفق  املو�سم، بل  اأوروبية هذا  اأي م�سابقة 
النادي 130 مليون جنيه ا�سرليني، 
بعد  الوفا�ص  �سجلهم اخل��ايل  اّن  بيد 

ينذر  "برميريليغ"  من  مرحلتني 
بالأ�سواأ ويجعل اجلماهري يف قلق 

هذا  ينتظرهم  م��ا  ح��ول  عميق 
املو�سم.

جماهري  غ�����س��ب  اّن  وي����ب����دو 
�سيكون  اأرت���ي���ت���ا  م���ن  اأر����س���ن���ال 
م�ساعفا على اعتبار اّن الخري 
�سفوف  يف  ����س���اب���ق  لع�����ب  ه����و 

ال�سابق  امل��درب  ال��ن��ادي، بخالف 
ال�سباين اأوناي اإميري.

ال�سخ�ص  اّن��ه  اأرتيتا  اعُترب  لطاملا 
الفريق  دف�����ة  ل���ق���ي���ادة  امل���ن���ا����س���ب 

قيادة  حت��ت  لعب  ان  بعد  اللندين 
الفرن�سي اأر�سني فينغر بني العامني 

ي�سغل  ان  ق��ب��ل  و2016،   2011
م��ن�����س��ب م�����س��اع��د م�����درب مل��واط��ن��ه بيب 

غوارديول يف مان�س�سر �سيتي.
عام  لفينغر  خلفا  تعيينه  اىل  اأر�سنال  و�سعى 

ا�سطر اىل النتظار حتى كانون  لكنه   ،2018
لإميري  خلفا  املهام  يتوىل  كي  الول/دي�سمرب 

الذي مل ينجح يف ترك ب�سمته.
حّقق اأرتيتا بداية واعدة بعد الفوز بكاأ�ص انكلرا 
لكّن  ومي��ب��ل��ي  يف  ت�سل�سي  ح�����س��اب  ع��ل��ى   2020

النتائج الالحقة مل تكن م�سابهة اأبداً.
لخفاقات  ال���س��ب��اب  بع�ص  الإ���س��ب��اين  ي�سع  ق��د 
امل��و���س��م وم��ن��ه��ا خ�����س��ارة الفرن�سي  ال��ف��ري��ق ه���ذا 

األك�سندر لكازيت والوافد اجلديد بن وايت ب�سبب ا�سابتهما بكوفيد19-. وكتب بول كاغامي 
رئي�ص رواندا "علينا األ نقبل بامل�ستوى املتوا�سع اأو نرّبره. ل بد اأن يكون الفريق قادراً على 

حتقيق الفوز".
قم�سان  رواندا" على  "زوروا  عبارة  تظهر  لذلك  ونتيجة  اأر�سنال  رع��اة  اأح��د  هي  وروان���دا 

الفريق اللندين.
العر�ص  من  بو�سوح  ممتع�ساً  راي��ت  اإي��ان  اللندين  للنادي  ال�سابق  املهاجم  ك��ان 
الخري املخيب الذي قدمه اأر�سنال �سد ت�سل�سي، والتي تلقى فيها "املدفعجية" 
قيادة  حتت  مباراة   60 اأ�سل  من  الإنكليزي  ال��دوري  يف  الع�سرين  اخل�سارة 

اأرتيتا.
وقال رايت لقناة "بي بي �سي" "عندما تنظر اىل الطريقة التي لعب فيها 
لت�سل�سي  اجل��دي��د-ال��ق��دمي  )امل��ه��اج��م  فيها  اأّدى  ال��ت��ي  والطريقة  ت�سل�سي 
البلجيكي روميلو( لوكاكو، فاإما اأّن لعبي اأر�سنال لي�سوا م�ستعدين، او انهم 

ل ي�ستمعون، او انهم ل ي�ستطيعون تاأدية ما يطلبه منهم اأرتيتا".
وتابع "ل اعرف ما هي التكتيكات. بالن�سبة ايل فاإّن المور خميفة جداً".

اإنكلرا مرتني حتت قيادة  املمتاز وكاأ�ص  الفائز بالدوري  ب��دوره، قال �سول كامبل 
ا�ستثمر وقتا وجهدا كبريين  النادي  لأّن  اللحظة،  اأم��ان حتى  اأرتيتا يف  اإن  فينغر، 
ل�ستقدامه. اإل اّن املدافع ال�سابق كامبل ل يخفي خ�سيته من نق�ص ال�سالبة يف 

الدفاع والو�سط، المر الذي ا�ستغله ت�سل�سي على اأكمل وجه.
�سبورت�ص"  "�سكاي  لقناة  ال�سابق  اإنكلرا  منتخب  مدافع  و�سّرح 
الريا�سية "ُبني اأر�سنال على اأ�سا�ص هذا النوع من كرة القدم، 

اأي املهاري وال�سلب".
�سخ�سية  اأرى  اأن  ذل��ك،  املزيد من  اأرى  اأن  "اأريد  وتابع 

اأقوى".
واأ�ساف "�سعى اأر�سنال ملدة طويلة وطويلة جدا من 
�سيحققه  ما  �سينتظرون  اأّنهم  اعتقد  اأرتيتا.  اج��ل 
دائما  ال��زم��ن��ي��ة  امل��ه��ل��ة  اّن  ���س��ك  ل��ك��ن ل  ال���رج���ل، 

حمدودة".
وي�سع جنم مان�س�سر يونايتد ال�سابق الإيرلندي 
روي كني، املعروف ب�سربه القليل اإن كان خالل 
مهمته  يف  ح��ت��ى  اأو  م����درب  اأو  ك���الع���ب،  اأي���ام���ه 
احل��ال��ي��ة ك��ن��اق��د ف��ن��ي، ال���ل���وم ع��ل��ى الالعبني 
اأرتيتا  "اأمنح  وق���ال  ال��ف��ري��ق.  يف  املخ�سرمني 
امل��درب وقتاً  اأن متنح  املزيد من الوقت، يجب 

اأطول".
واأ�ساف "ميلك اأر�سنال العديد من الالعبني 
ال�����س��ب��ان ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون اإم��ك��ان��ي��ات، لكنهم 
مل  اأنهم  اأي  وح�سب"،  اإمكانيات  ي��زال��ون  ل 
امللعب.  اأر���ص  الإمكانيات يف  يرجموا هذه 
واأ�سار كني اىل اأّن "اأر�سنال ل ميلك لعبني 
خم�سرمني بارزين ومهاريني ي�ستطيعون 
وم�ساعدة  ج���ي���د  ن���ح���و  ع���ل���ى  ال���ت�������س���رف 

الالعبني ال�سبان".
وتابع "هناك لعبون يف اأر�سنال برواتب 
كما  ا�ستخدامهم  ت�ستطيع  ول  �سخمة 
اأر�سنال  عن  الرحيل  يريدون  ل  يجب. 
لنهم متاأقلمون يف لندن، ولديهم حياة 

مريحة".

•• اأبوظبي -وام:

اأكمل نادي اجلزيرة اإجراءات التعاقد مع املهاجم املايل عبداهلل ديابي القادم 
من فريق �سبورتنج ل�سبونة الربتغايل بعقد ميتد اإىل العام 2023، لين�سم 
مبا�سرة اإىل ت�سكيلة املدرب مار�سيل كايزر الذي �سبق له العمل مع الالعب 
بكاأ�ص  معه  وت���وج   2019  -  2018 مو�سم  خ��الل  ال��ربت��غ��ايل  الفريق  يف 

الربتغال وكاأ�ص الدوري الربتغايل يف ذات املو�سم.
ومثل ديابي البالغ من العمر 30 عاما واملولود يف مدينة نانتريي الفرن�سية 

اأه���داف، ومثل   5 17 مباراة دولية �سجل خاللها  م��ايل يف  ب��الده  منتخب 
ال��ع��دي��د م��ن الأن���دي���ة الأورب���ي���ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ك���ان اأب���رزه���ا ل��ي��ل الفرن�سي 
ديابي  معه  ف��از  ال��ذي  البلجيكي  ب��روج  لكلوب  اإ�سافة  ال��رك��ي،  وب�سكتا�ص 
ل�سبونة  و�سبورتنغ  اأي�سا،  مرتني  ال�سوبر  وك��اأ���ص  مرتني  ال���دوري  ببطولة 
الربتغايل الذي توج فيه الالعب بكاأ�ص الربتغال وكاأ�ص الدوري الربتغايل 
كايزر لتحقيق  قادها مار�سيل  التي  الت�سكيلة  عندما كان عن�سرا موؤثرا يف 
ال��دوري الأورب��ي يف مو�سم  هذه الإجن��ازات وللمركز الثالث املوؤهل مل�سابقة 
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 : اجل��زي��رة  ن���ادي  ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��م��ادي  يو�سف  علي  وق���ال 
للمجموعة  الكبرية  الإ�سافة  يحقق  لعب  مع  التعاقد  على  حري�سني  كنا 
اأكرب من امل�سابقات  احلالية يف الفريق الأول، لأن اجلزيرة �سيخو�ص عددا 
يف هذا املو�سم و�سي�سعى كالعادة لتقدمي اأف�سل امل�ستويات و�سيخو�ص جميع 
املباريات بنية الفوز امل�سحوب بالأداء اجلماعي القوي، ولهذه الأ�سباب كان 
املطلوبة ولأنه  الفنية  املوؤهالت  الأن�سب لأنه ميتلك  ديابي اخليار  عبداهلل 
اأف�سل ما  اأن ي�ستخرج  ا�ستطاع  الذي  املدرب مار�سيل كايزر  �سابقا مع  لعب 
�سيتكرر جم��ددا يف  الأم���ر  اأن  واث��ق��ون  اإمكانيات، ونحن  ال��الع��ب م��ن  ل��دى 

اجلزيرة و�سيقدم ديابي الأداء املاأمول مبعاونة زمالئه يف الفريق.
اأك��د دي��اب��ي اأن ت��واج��د ك��اي��زر على راأ����ص اجل��ه��از الفني للجزيرة  م��ن جهته 
اأع��رف كايزر ب�سكل   : ال�سبب الوحيد وراء ان�سمامه للنادي، وقال  مل يكن 
لكن  بالألقاب،  معه  وف��زت  مميزة  م�ستويات  قيادته  حتت  وقدمت  �سخ�سي 
هذا لي�ص ال�سبب الوحيد لإن�سمامي للنادي، فاجلزيرة يتمتع ب�سمعة طيبة 
اأنه ا�ستهر  اأوروبا لأن العديد من النجوم العامليني لعبوا له، اإ�سافة اإىل  يف 
الأ�سطورة جورج ويا والنجوم  الأفارقة مثل  اأف�سل الالعبني  بالتعاقد مع 

الدوليني اأمثال جوناثان بيرويبا ومبارك بو�سوفة و ثولين �سرييرو.

اجلزيرة يعلن تعاقده مع مهاجم �سبورتينج لي�سبونه ملدة عامني

اأبرمت الأندية الإجنليزية عدة �سفقات كربى خالل ال�سيف اجلاري، 
يف الوقت الذي تعاين خالله اأندية اأوروبا العظمى ول ت�ستطيع الإنفاق 

مثل كبار الربميريليغ.
 100 مقابل  فيال  اأ�ستون  من  غريلي�ص  جاك  �سيتي  مان�س�سر  و�سم 
هوت�سبري  توتنهام  م��ن  ك��ني  ه���اري  �سم  وي��ح��اول  اإ�سرليني،  مليون 
ب�سفقة تراوح بني 120 اإىل 150 مليون اإ�سرليني، وجنح ت�سيل�سي 

يف �سم روميلو لوكاكو بنحو 100 مليون اإ�سرليني.
وجنح مان�س�سر يونايتد يف �سم جايدن �سان�سو من بورو�سيا دورمتوند 
اإ�سرليني بالإ�سافة اإىل �سفقة رافائيل فاران من  75 مليون  مقابل 

ريال مدريد باأكر من 45 مليون اإ�سرليني.
ميونيخ  ب��اي��رن  م���درب  ناغلزمان  يوليان  ي��ق��ول  الأخ���رى  اجل��ه��ة  على 
وهو  الطريقة"،  ب��ه��ذه  الإن��ف��اق  ميكننا  ل  ال��ربمي��ريل��ي��غ،  يف  :"ل�سنا 
يف  اإجنلرا  اأندية  تفوق  اأ�سباب  حول  الت�ساوؤلت  اأث��ار  ال��ذي  الت�سريح 

النتقالت.
يرى مارتن زيغلر رئي�ص الق�سم الريا�سي ب�سحيفة "تاميز" الإجنليزية 
اأن اأ�سباب تفوق اأندية بالده يعود اإىل عدة اأ�سباب اأهمها احلماية التي 

متتعت بها خالل فرة الوباء.
وقال زيغلر: "هناك جوانب خمتلفة لهذا الأمر، من بينها اأن الدوري 

الإجنليزي حممي من الآث��ار ال�سلبية على امل�ستوى املايل من جائحة 
كورونا".

ويو�سح زيغلر: "�سفقة البث التلفزيوين اأمنت مبالغ مت�ساوية لأندية 
اأخرى،  مناطق  ع��دة  البث يف  خ��الل  زيادتها من  الربميريليغ، ومت��ت 
وهو ما منح الأندية القدرة على الإنفاق يف ظل الركود العاملي يف �سوق 

النتقالت".
ال�سابق،  كما  يعد  مل  ك��ورون��ا  جائحة  بعد  الأن��دي��ة  اإن��ف��اق  على  القيود 
وعن هذا يقول زيغلر: "ما منح اأندية اإجنلرا قوة اإ�سافية اأن الإنفاق 
لي�ص مقيدا الآن بقواعد اللعب املايل النظيف بعد �سماح ويفا بتجميد 

اللوائح بعد اجلائحة".
"الحتاد الأوروب��ي يبحث الآن عن بديل لقواعد اللعب  وقال مارتن: 
املايل النظيف، باأن ي�سع حدا اأق�سى للرواتب، اأو ن�سبة من الإيرادات، 
وقد يفر�ص �سرائب ت�سل اإىل 70 باملئة لالأندية التي تخرق القواعد 

اجلديدة".
الإنفاق  ملحاربة  املقرحة  الأوروب����ي  الحت���اد  "قواعد  زيغلر:  واأن��ه��ى 
النظيف  املايل  اللعب  قواعد  من  اأف�سل  ولكنها  مثالية،  لي�ست  الزائد 
الأندية  اأم��ام تلك  فاإنها لن تكون عقبة  التفكري، ومع ذلك،  وت�ستحق 

التي ل يعر�ص املال طريقها".

ملاذا تفوقت اأندية اإجنلرتا يف �سوق النتقالت ال�سيفية؟

اأرتيتا حتت ال�سغط لإخراج اأر�سنال 
من النفق املظلم 

رحيل قريب ملبابي عن 
�سان جرمان



�سركة ت�سنع احلليب من البطاط�س
من  منتجاتها  اأح���دث  ع��ن  النقاب  �سويدية  األ��ب��ان  �سركة  ك�سفت 
من  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  وال��ت��ي  للنباتيني  ال�سديقة  الأل���ب���ان  منتجات 
ال��ب��ط��اط�����ص. وك�����س��ف��ت ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��وي��دي��ة Dug اأن 
حليبها النباتي اجلديد، اخلايل من م�سببات احل�سا�سية ال�سائعة 
ملنتجات  املثايل  البديل  كان  واملك�سرات،  والغلوتني  الالكتوز  مثل 
الألبان الأخرى. كما اأن امل�سروب اخلايل من الألبان يحتوي على 
ن�سبة منخف�سة من ال�سكر والدهون امل�سبعة، ومليء بالكال�سيوم 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  الفوليك.  12 وحم�ص  ب  وفيتامني  د  وفيتامني 
والألياف  وامل���ع���ادن  بالفيتامينات  م��ل��يء  اأن���ه  ي��زع��م  ال���ذي  امل��ن��ت��ج 
ا، حيث تبلغ تكلفة عبوة  والربوتينات والكربوهيدرات لي�ص رخي�سً
�سعة 6 لرات 12.50 جنيًها اإ�سرلينًيا )16.5 دولر(، اأي حوايل 
�سعفي �سعر حليب البقر العادي. ووفًقا لل�سركة ال�سويدية، فاإن 
بينما  البطاط�ص،  م��ن  م�سنوع  احلليب  بديل  م��ن  امل��ائ��ة  يف  �ستة 
واألياف  اللفت  ب��ذور  زيت  املنتج على  الأخ��رى يف  املكونات  ت�ستمل 

الهندباء والفركتوز وبروتني البازلء.

هل �سنتحول اإىل اأملا�س بعد اآلف ال�سنني؟
خل�ست درا�سة علمية حديثة اإىل اأن الأملا�ص تكّون عرب ال�سنني يف 

باطن الأر�ص، نتيجة كائنات حية �سابقة.
وقالت الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية "تقارير علمية" اأنه مت اإعادة 
كيلومر   400 على  يزيد  عمق  على  احلية  الكائنات  تلك  تدوير 
الواقعة  ب�"و�ساح الأر�ص"،  حتت �سطح الأر���ص، يف منطقة تعرف 

بني لب الكوكب والق�سرة اخلارجية. 
وما  امليحطية  ال�سخور  يف  موجود  الأمل��ا���ص  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
يعرف بالأملا�ص القاري العميق ي�سرك يف اأ�سل واحد هو الكربون 

الع�سوي املعاد تدويره يف اأعماق الأر�ص.
واأ�ساف املوؤلف الرئي�سي يف الدرا�سة، لوك دو�سيت، اأن نتائج الدرا�سة 
قدمت نظرة رائعة حول اأغلى الأحجار الكرمية يف العامل. وقال 
اأملا�ص،  اإىل  الع�سوي  الكربون  يحول  الأر���ص  حمرك  الدرا�سة  اإن 

على عمق ي�سل مئات الكيلومرات حتت �سطح الأر�ص.
وت���خ���رج ه����ذه الأح����ج����ار ال���ك���رمي���ة ف����وق ���س��ط��ح الأر��������ص نتيجة 

النفجارات الربكانية، حيث تظهر بال�سكل الذي نعرفه.
واأ�ساف دو�سيت اأنه بينما اأ�سبحت اإعادة التدوير �سرورة يف الع�سر 
احلديث من اأجل ا�ستدامة بقائنا، فقد فوجئنا، من خالل البحث، 

باأن الطبيعة الأم كانت تعيد التدوير منذ مليارات ال�سنوات".

�سخرة ف�سائية تدخل مدار الأر�س 
ك�سفت �سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية، اأن كويكبا �سخما يعادل 
الأر�ص  م���دار  �سيدخل  ال�سهرية،  بن"  "بيغ  �ساعة  حجم  �سعف 

الأ�سبوع القادم.
"ال�سخرة  "نا�سا" تتعقب  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�ستنطلق  والتي   ،PT  2021 ا�سم  عليها  يطلق  التي  الف�سائية"، 

من الف�ساء يوم الأحد، 29 اأغ�سط�ص.
110 و240 مرا، بينما ي�سل طول  ويراوح قطر ال�سخرة بني 

�ساعة "بيغ بني" 69 مرا فقط.
وتتحرك ال�سخرة ب�سرعة تزيد عن 25 األف كيلومر يف ال�ساعة، 
لكنها �ستمر عرب الأر�ص على م�سافة اآمنة تزيد عن ثالثة ماليني 

ميل، الثالثاء القادم.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وفاة اأطول رجل عن 38 عاما 
اعتالل يف  اإثر  الر�سمية،  القيا�سات  بح�سب  �سنتيمراً  و35  املتحدة، بطول مرين  الوليات  اأط��ول رجل يف  تويّف 

القلب عن 38 عاما يف ولية ميني�سوتا، وفق ما اأعلنت والدته على "في�سبوك".
باإفراز  اإيغور فوفكوفين�سكي ي�سارع املر�ص طوال حياته ب�سبب ورم ت�سبب له  اأوك��راين  اأ�سل  وكان الأمريكي من 

مفرط لهرمونات النمّو.
ولهذا ال�سبب حتديدا، انتقلت عائلته عندما كان طفال للعي�ص يف روت�س�سر، وهي مدينة يف �سمال الوليات املتحدة 

معروفة بخدماتها ال�سحية.
وما انفّك اإيغور يزداد طول بالرغم من كّل العالجات املقّدمة له اإىل اأن بلغ م�ستوى قيا�سيا يف الطول للوليات 
من  والع�سرين  ال�سابعة  يف  كان  عندما  القيا�سية  "غيني�ص" لالأرقام  مو�سوعة  يف  مفّو�سون  عليه  �سّدق  املتحدة 

العمر.
وخالل ن�سخة العام 2013 من م�سابقة "يوروفيجن"، حمل اإيغور على امل�سرح املغنية التي كانت متثل اأوكرانيا.

وهو كان اأي�سا قد لفت نظر الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما عندما �سّلم عليه خالل جتّمع �سيا�سي �سنة 2009 كان 
يرتدي خالله قمي�سا ُكتب عليه "اأكرب موؤّيد لأوباما يف العامل".

وورد يف مو�سوعة "غيني�ص" اأن اأطول رجل يف العامل راهنا هو الركي �سلطان كو�سن )مرين و51 �سنتيمراً(.
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القب�س على رجل اأعمال مطلوب يف 600 ق�سية
األقت اأجهزة الأمن يف القاهرة القب�ص على رجل اأعمال مطلوب فيما يقرب 
عاما،   130 تقارب  مل��دة  باحلب�ص  عليه  وحمكوم  متنوعة  ق�سية   600 من 
بح�سب م�سدر اأمني. وقال امل�سدر الأمني ملوقع �سكاي نيوز عربية اإن املتهم 
ميلك �سركة للتنمية والتجارة ومقيم بدائرة ق�سم املعادي جنوبي القاهرة 
ومطلوب للتنفيذ عليه يف عدد 577 حكما ق�سائيا متنوعا يف ق�سايا تبديد 
�سنة حب�ص   126 عقوبات  باإجمايل  كهربائي  تيار  و�سرقة  ومباين  و�سرب 
وكفالت تقرب من 60 األف جنيه. واأو�سح امل�سدر اأن معلومات وحتريات 
حتى  اإقامته  حمل  بتغيري  ق��ام  املتهم  اأن  اإىل  تو�سلت  العام  الأم��ن  قطاع 
�سرطة  ق�سم  دائ��رة  اإىل  الإق��ام��ة  نقل  يتم �سبطه حيث  الأم��ن ول  ي�سلل 

التجمع اخلام�ص بالقاهرة اجلديدة.
واأكد امل�سدر اأنه عقب تقنني الإج��راءات مت ا�ستهداف املتهم بالتن�سيق مع 
الإدارة العامة ملباحث القاهرة و�سبطه، واإحالته للنيابة العامة التي اأمرت 

باإحالته للمحكمة املخت�سة للتنفيذ عليه يف الق�سايا املدان فيها.
اأجهزة الأم��ن يف القاهرة، من �سبط  ياأتي ذلك بعد يوم واح��د من متكن 
�سخ�ص حمكوم عليه بقرابة 150 �سنة �سجن، يف نحو 100 ق�سية ن�سب، 
من  ق��رو���ص  على  وا�ستيالئه  �سكني  جممع  بتاأ�سي�ص  قيامه  خلفية  على 

البنوك، وا�ستمراره يف الن�سب على املواطنني.

انفجار معوي.. عملية جراحية عاجلة لفنان م�سري
الجتماعي  التوا�سل  رواد  حديث  ال�سافعي  ن�سال  امل�سري  الفنان  ت�سدر 
فور ن�سره ل�سورته بعد اإجرائه لعملية جراحية ب�سكل مفاجئ، و�سط حالة 
من القلق �سيطرت على جمهوره. وك�سفت الفنانة امل�سرية منة ف�سايل – 
املعروف بعالقاتها الإن�سانية القوية التي جتمعها بال�سافعي كاأ�سدقاء، عن 
يف  حجز  قد  ال�سافعي  ن�سال  الفنان  "اأن  قائلة:  ال�سحية  حالته  تفا�سيل 
اأحد امل�ست�سفيات بالقاهرة بعد تعر�سه ل�سغط ع�سبي �سديد ب�سبب العمل 
واأثناء ت�سوير الفيلم ال�سينمائي"ميني بار"، وترتب على ذلك انفجار يف 
القولون واإجرائه لعملية جراحية �سديدة اخلطورة ا�ستمرت لأكر من 4 
نيوز عربية" اأن  ملوقع"�سكاي  ت�سريحاتها  واأو�سحت ف�سايل يف   . �ساعات 
امل�ست�سفى  يف  �سيظل  لكنه  كبري،  ب�سكل  تتح�سن  ال�سحية  حالته  ال�سافعي 
بعد  امل�ست�سفى  �سيخرج من  ثم  يتعايف متاماً  الطبية حتي  الرعاية  وحتت 
امل�سرية منة ف�سايل من�سورا عرب  الفنانة  ن�سرت  وكانت قد  اأ�سبوع.  نحو 
�سفحتها ال�سخ�سية علي موقع التوا�سل الجتماعي"في�ص بوك" قائلة: 
فهو �سديق وفنان ملتزم كثريا وهناك  اأخ  جمرد  ول  زميل  لي�ص  " ن�سال 
بع�ص الأ�سخا�ص ي�ستغلون ذلك، والذي حدث معه نتيجة انفعال ع�سبي 
يقوم  اأن  ل��ه  الع�سبي،ادعو  ال��ق��ول��ون  يف  ك��ب��رية  لعملية  واأدي  ل��ه  تعر�ص 

اإح�ساء وا�سع 
للدببة يف رومانيا 

اإح�ساًء غري م�سبوق  ُتطلق رومانيا 
يق�سي  ال��ك��ارب��ات  ج��ب��ال  يف  للدببة 
لكل من هذه  وراثية  ب�سمة  باإن�ساء 
احليوانات، وهو ما تخ�سى املنظمات 
غري احلكومية اأن يوؤدي اإىل جعلها 
هدفاً �سهاًل لل�سيادين، فيما يحتدم 
اجل����دل ح���ول ���س��ل��وك��ه��ا ال���ع���دواين. 
تانكزو�ص  ب��ارن��ا  البيئة  وزي���ر  وق���ال 
 400" اإن  ب���ر����ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
ميدانياً  �سيعملون  ومتطوع  خبري 
عينات"  لأخ����ذ  امل��ق��ب��ل��ة  الأ���س��ه��ر  يف 
م���ن ال������رباز وال����وب����ر ب��غ��ي��ة اإج�����راء 
واأو�سح  ال��ن��ووي.  للحم�ص  حتاليل 
امل�������س���روع ذي  ال���ه���دف م���ن ه����ذا  اأن 
"احلجم غري امل�سبوق" واملمول من 
الحتاد الأوروبي بتكلفة 11 مليون 
يورو يتمثل يف و�سع "تقديرات لعدد 
الدببة". وت�سري تقديرات تعود اإىل 
اأن  اإىل  ال��ف��ائ��ت  ال���ق���رن  ت�����س��ع��ي��ن��ات 
البلد  القدمية جداً يف هذا  الغابات 
هي موطن لنحو �ستة اآلف دب بني، 
اأك��رب عدد من هذه احليوانات  وهو 
ويف  رو�سيا".  "با�ستثناء  اأوروب����ا  يف 
وقت تعترب ال�سلطات اأن هذا الرقم 
يقّل عن العدد الفعلي، تكر حالت 
دخ��ول ه��ذه احل��ي��وان��ات الأخم�سية 
)و�سط  تران�سيلفانيا  ق��رى  ال�سري 
وا�ستد  الطعام.  عن  بحثاً  رومانيا( 
ال��غ�����س��ب ج������ّراء ت��ك��اث��ر اع����ت����داءات 
اإذ اأح�������س���ي ن��ح��و م��ئ��ة يف  ال���دب���ب���ة، 
ال�����س��ن��وات ال���ث���الث الأخ������رية. ففي 
اأ�سيب  ن��ه��اي��ة مت��وز/ي��ول��ي��و م��ث��اًل، 
راع بجروح خطرية، بينما ُعر على 
300 مر  بعد  على  ميتاً  اآخ��ر  راٍع 
بعدما جنح يف الهرب، وظهرت عليه 

اآثار ع�سات وخمالب.

مبادرة لغر�س 1.5 مليون 
�سجرة لإعادة رئة اجلزائر 

احلرائق  اإخ���م���اد  يف  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د 
حمافظات  ع��دة  يف  ا�ستعلت  ال��ت��ي 
البالد  وو���س��ط  �سرق  يف  باجلزائر 
اجلاري،  واأغ�سط�ص  يوليو  �سهري 
����س���ب���اب وج���م���ع���ي���ات خريية  ����س���رع 
اإط��الق مبادرات تهدف  حملية يف 
امل�ساحات  تلك  ت�سجري  اإع���ادة  اإىل 
النباتي  ال��غ��ط��اء  واإرج�����اع  ال��غ��اب��ي��ة 

للمناطق املت�سررة من النريان.
ومن بني ال�سباب اجلزائري الذين 
الت�سجري  اإع����ادة  ره���ان  يخو�سون 
واإرج��������اع ال��ب�����س��م��ة ل�����س��اك��ن��ة تلك 
م��ن احلرائق،  امل��ت�����س��ررة  امل��ن��اط��ق 
ت���ي���زي  خ����ا�����س����ة يف حم�����اف�����ظ�����ات 
وخن�سلة  و���س��ط��ي��ف  وب��ج��اي��ة  وزو 
وغريها، ال�ساب عبد الوهاب فلوح، 
ال����ذي جت��م��ع��ه ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة عالقة 

وجدانية.
ال�ساب  ه����ذا  اأط���ل���ق  ذل����ك  ولأج�����ل 
ال�سهيد"،  "�سجرة  �سماها  مبادرة 
وغر�ص  ج��م��ع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
املناطق  يف  �ُسجرية  ون�سف  مليون 
الأخ���رية،  احل��رائ��ق  م��ن  املت�سررة 
من  بدعم  امل�سعى  ه��ذا  يف  وانطلق 
واملزارعني  املت�سامنني  املواطنني 

واأ�سحاب امل�ساتل.
الذي  ف��ل��وح،  ال��وه��اب  عبد  وك�سف 
مبديرية  ف��الح��ي��ا  م��ن��دوب��ا  يعمل 
مبحافظة  ال���ف���الح���ي���ة  امل�������س���ال���ح 
عربية،  نيوز  �سكاي  ل�موقع  �سلف، 
ال�سهيد"  "�سجرة  م���ب���ادرة  ف��ك��رة 
ورهان جمع مليون ون�سف مليون 
للمناطق  وت���ق���دمي���ه���ا  ����س���ج���رية 
املت�سررة من موجة احلرائق التي 
حمافظات  بعدة  موؤخرا،  ا�ستعرت 

يف �سمال اجلزائر.

هكذا هّناأت جنوى كرم نوال 
الزغبي على »عليه ابت�سامه«

الفنانة  كرم   اللبنانية  جنوى  الفنانة  هّناأت 
اللبنانية  نوال الزغبي  على اإ�سدارها اأغنيتها 
على  ابت�سامة"  "عليه  اجل��دي��دة  اخلليجية 

يوتيوب.
الكليب  م��ن  ف��ي��دي��و  ون�����س��رت جن���وى مقطع 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ص  ح�����س��اب��ه��ا  يف 
يا  م������ربوك  "األف  وع���ل���ق���ت:  الج���ت���م���اع���ي، 
اهلل  جديدك  ناطرين  كلنا  الذهبية  جنمتنا 

يوفقك".
ن��وال ت�سر ما كتبته جن��وى، ورّدت:  ف��اأع��ادت 
�سكرا  والخ���الق  واجل��م��ال  ال���ذوق  "جنوى 

حبيبة قلبي وكلنا ناطرين جديدك".
ك��ل��م��ات حممد  م���ن  الأغ��ن��ي��ة  اأن  اإىل  ن�����س��ري 
القا�سمي، اأحلان اأدهم وتوزيع مو�سيقي مهند 
خ�سر، وكانت �سورتها على طريقة الفيديو 

كليب بتوقيع املخرج فادي حداد.

وزير اأفغاين يعمل بتو�سيل الطعام يف اأملانيا
ال��ط��ع��ام على  بتو�سيل  ي��ق��وم  �سابق  اأف��غ��اين  وزي���ر  ���س��ورة 
كافية  كانت  اأملانيا،  �سرقي  دراجة هوائية، مبدينة ليبزغ 
العاملية،  الإع��الم  و�سائل  حديث  حمل  الرجل  ي�سبح  لأن 
مع الهتمام املتزايد باأفغان�ستان، منذ اأن ب�سطت طالبان 
�سيطرتها على البالد. والتقط ال�سورة ال�سحفي الأملاين 
ح�سابه  على  ت��دوي��ن��ة  ع��رب  ون�سرها  �سليغل،  مانيا  ج���وزا 
ال�����س��خ�����س��ي مب��وق��ع ت���وي���ر، ق��ب��ل اأن ي�����س��رد ق�����س��ة وزير 
الت�سالت الأفغاين ال�سابق، عرب موقع "فولك�سزيتونغ". 
اأح��م��د �ساه  اإىل �سيد  ن��ي��وز ع��رب��ي��ة حت���دث  ���س��ك��اي  م��وق��ع 
�سادات، وزير الت�سالت الأفغاين ال�سابق، الذي اأكد بدوره 
حقيقة الق�سة املتداولة، وك�سف مزيد من التفا�سيل عن 
املتداولة،  الق�سة  وبح�سب  امل�ستقبلية.  وخططه  حياته، 
 ،2020 ع��ام  دي�سمرب  يف  ليبزغ  مدينة  اإىل  �سادات  انتقل 
التي  اأفغان�ستان،  يف  ال���وزاري���ة  احلقيبة  ع��ن  تخليه  بعد 
ت��وله��ا ب��الإن��اب��ة مل���دة ع��ام��ني، ث��م ع��م��ل مب��ه��ن��ة تو�سيل 
نفدت  اأن  بعد  الأملانية،  ليفراندو  �سركة  ل�سالح  الطعام 
املنا�سب احلكومية هي  اأن  "اأعتقد  �سادات:  يقول  نقوده. 
الأمانة العامة، ويجب تنفيذها باأمانة وبذل اأق�سى جهد، 
ال�سخ�ص مواطنا  اأن يعود  ومبجرد ترك الوظيفة، يجب 
طبيعيا وميار�ص احلياة اليومية املعتادة. وي�سيف : "لهذا 
ركوب  باإمكانه  الغرب  اأن ترى اجلميع يف  ال�سبب ميكنك 
الدراجات ولكن يف اآ�سيا والعامل العربي ل ُي�سمح للوزراء 

اأو ل ميكنهم ركوب الدراجات اأو تويل وظائف اأقل".

طفلة تلهم الآخرين للتغلب على التنمر
من  غريها  لت�سجيع  ملهمة  ر�سالة  �سجاعة  فتاة  اأر�سلت 

الأطفال الذين يعانون من م�ساكل نف�سية وعقلية.
وكانت اآيفا ليلي �سرلند، �سحية تنمر دام ملدة عامني، 
اأن يتم ت�سخي�ص حالتها مبر�ص الكتئاب، وهي ل  قبل 
الأمريكي،  "تايال"  ملوقع  ووفًقا  ال�سابعة.  �سن  يف  ت��زال 
���س��ول��ي��ه��ال، غ���رب م��ي��دلن��دز يف  ب��ل��دة  "اآيفا" يف  ن�����س��اأت 
اإجنلرا، وحاولت النتحار يف �سن الثامنة، لأنها ظنت اأن 
العامل �سي�سبح اأف�سل بدونها. و�سعى والدي اآيفا للبحث 
عن طبيب نف�سي لعالجها، حيث مت ت�سخي�سها بالإ�سابة 
ال�  عمر  بلوغها  مع  والآن،  ال�سدمة،  بعد  ما  با�سطراب 
10 �سنوات، حتاول الطفلة ت�سجيع ذويها على احلديث 

لأخ�سائي حمرف اإذ كانوا يعانون من م�ساكل نف�سية.
للتوعية  فيديو  ن�سر  ق��ررت  "اآيفا"  اإن  والدتها،  وقالت 
ال��ن��ف�����س��ي��ة مل�����س��اع��دة الآخ����ري����ن، لأن���ه���ا ف��ق��دت ج����زءا من 
ل  لذلك  الأوان،  قبل  ون�سجت  ت�ستعيده  ل��ن  طفولتها 

ترغب يف م�ساهدة الآخرين ميرون بنف�ص التجربة.

برت مت�ساح اإ�سبعني من قدمه
بينما كان لريوي دايل مي�سي فرة ما بعد الظهرية مع 
الإقليم  داروي��ن يف  دايل، جنوب  نهر  اأ�سرته على �سفاف 
يتوقعه  يكن  مل  حل��ادث  تعر�ص  اأ�سراليا،  من  ال�سمايل 
حيث دا�ص عن طريق اخلطاأ على فم مت�ساح معتقداً باأنه 
قطعة خ�سب. وكان لريوي ميار�ص هواية �سيد الطيور، 
عندما دا�ص على فك التم�ساح الذي ت�سبث بقدمه وحاول 
جره اإىل املاء ليفر�سه. وبعد معركة �سر�سة، متكن لريوي 
من تخلي�ص نف�سه من التم�ساح، ولكن ل�سوء احلظ متكن 

التم�ساح من بر اإ�سبعني من اأ�سابع قدم ال�ساب.

اأدلة مهجورة تك�سف احتمالية 
وجود املاء على املريخ

ك�سفت درا�سة علمية جديدة، عن اكت�ساف "مثري" 
ق��د ي��دل على وج���ود امل���اء ف��وق �سطح امل��ري��خ، مما 

يجعله �ساحلا للحياة الب�سرية.
يتم  مل  اأثرية"،  "اأحجار  بف�سل  ج��اء  الكت�ساف 
درا�ستها ملئات الأع��وام، وهي ال�سخور املوجودة يف 

معهد �سميث�سونيان منذ القرن التا�سع ع�سر.
فح�ص  بن�سلفانيا  ولي��ة  جامعة  يف  العلماء  واأع��اد 
مادة الهيدرومياتيت، التي تكون ال�سخور الأثرية، 
لعتقادهم اليوم باأنها نف�ص ال�سخور التي توجد 

على �سطح املريخ.
املادة  ت�سري لحتفاظ  لأدل��ة  الآن  العلماء  وتو�سل 

باملاء داخل ال�سخور، وفقا ملوقع ديلي ميل.
وي��ت��وق��ع ال��ع��ل��م��اء اأن ت��ك��ون ال�����س��خ��ور ال��ت��ي ت�سبه 
باحلقيقة  هي  املريخ،  �سطح  الزرق" على  "التوت 

ن��ف�����ص ال�سخور  ال��ه��ي��درومي��ات��ي��ت،  م����ادة  ���س��خ��ور 
املوجودة يف معهد �سميث�سونيان.

ولكنه  احل��دي��د،  خفيف  الهيدرومياتيت  ويعترب 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى جم��م��وع��ة ال��ه��ي��دروك�����س��ي��ل، وهي 
التي ترجم  الهيدروجني والأك�سجني،  جمموعة 
اإىل املياه املخزنة يف ال�سخور. واكت�سف ما ي�سمى 
مركبة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ري��خ  ع��ل��ى  الأزرق"  ب�"التوت 
كيوريو�سيتي يف عام 2004، لكن مل تت�سح مكونات 
التكنولوجيا  وج���ود  عجم  ب�سبب  ال�سخور  تلك 

الكافية وقتها.
وقال بير جيه هيني، اأ�ستاذ علوم الأر�ص يف ولية 
بن�سلفانيا، يف بيان: " يبدو يل من املرجح جدا اأن 
على  الأزرق"  "التوت  ت�سبه  التي  ال�سخور  تكون 

املريخ، هي نف�سها �سخور  الهيدرومياتيت".

املمثلة جوان هارت�ستون ت�سارك يف بروفة »الفتاة التي قفزت من لفتة هوليوود« يف م�سرح بيكهاو�ش يف اأدياليد , اأ�سرتاليا. رويرتز

اأريانا غراندي تثري �سجة 
بت�سرفها جتاه �سيلينا غوميز

النجمة  العاملية  اأريانا غراندي  مبعاودة متابعة  النجمة  يف خطوة لفتة، قامت 
العاملية  �سيلينا غوميز  عرب �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، 
وذلك بعد قيام الأخرية مبتابعتها، و�سّكل هذا الأمر �سجة كبرية بني املتابعني 

الذين اأ�سادوا بهما.
اأريانا  اأن   "Fortnite" للعبة  املطّورة   "Epic games" �سركة  اأعلنت  وكانت 
غراندي �ستظهر يف الفرة املقبلة يف اللعبة كاإحدى ال�سور الرمزية وهي توؤدي 

بع�ص اأغانيها.
وخالل مواعيد خم�سة تغطي خمتلف املناطق الزمنية، �سيتمكن الالعبون من 
ن�سف  �سخ�سية  �سكل  على  �ستظهر  التي  اأري��ان��ا  مع  اإفرا�سية  مغامرة  اختبار 

ب�سرية ون�سف خيالية ترتدي زياً ق�سرياً.


