
   

طائرات جمهولة ت�ستهدف 
ميلي�سيات اإيرانية يف �سوريا

•• بريوت-وكاالت:

طائرات  اإن  الأربعاء،  اأم�س  الإن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد  قال 
بدون طيار جمهولة الهوية ق�سفت منطقة البوكمال احلدودية 
وجود  عن  معلومات  و�سط  �سواريخ،  ب��اأرب��ع  وال��ع��راق  �سوريا  بني 

قتلى وجرحى.
للميلي�سيات  تابعة  �سيارات  ع��دة  دم��ر  الق�سف  اأن  املر�سد،  واأك��د 
املمرات غري  �سوريا عرب  اإىل  العراق  بعد دخولهما من  الإيرانية 

ال�سرعية.
وكانت انفجارات قد دوت يف ريف دير الزور، نتيجة غارات نفذتها 
طائرات جمهولة ا�ستهدفت البوابة الع�سكرية اخلا�سة بامليلي�سيات 

الإيرانية على احلدود ال�سورية العراقية يف ريف البوكمال.
القوات  اأن  الول  ام�����س  ���س��وري��ة،  اإع���ام  و�سائل  اأف���ادت  ذل���ك،  اإىل 
الأم��ريك��ي��ة ن��ف��ذت اإن������زاًل ج��وي��اً ع��ل��ى اأط�����راف م��دي��ن��ة احل�سكة 

واختطفت على اإثره مدنيني اثنني.
حوامة  ط��ائ��رة  اأن  حملية  م�سادر  ع��ن  نقا  �سانا  وك��ال��ة  واأوردت 
اإنزاًل  املا�سية  ال�ساعات  خ��ال  نفذت  الأم��ريك��ي��ة  للقوات  تابعة 
جوياً مب�ساندة جمموعة من م�سلحي قوات �سوريا الدميقراطية 
عنا�سرها  وداهم  ال�سمالية  احل�سكة  مدينة  اأطراف  "ق�سد" على 
منازل يف املنطقة واختطفوا مدنيني اثنني واقتادوهما اإىل جهة 

جمهولة.
ا�ستقدم  اجل���اري،  �سبتمرب  بداية  منذ  قافلة  ثالث  ويف  اأن��ه  يذكر 
ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل مل��ح��ارب��ة ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ت��ع��زي��زات ع�سكرية 
نا�سطون  ���س��وري��ا.واأف��اد  و���س��رق  ���س��م��ال  م��ن��اط��ق  اإىل  ولوج�ستية 
العراق  كرد�ستان  م��ن  ج��اءت  التعزيزات  قافلة  ب��اأن  ي��وم��ني،  قبل 
حمملة بال�سحنات والعربات الع�سكرية و�سهاريج الوقود اخلا�سة 

بالطائرات.

الد�ستوري احلر ي�ستمر يف احتجاجه على الخوان

خليفة بن زايد ي�سدر قانونني باإن�ساء هيئة 
الرعاية الأ�سرية وهيئة الإعالم الإبداعي 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
»حفظه اهلل«، ب�سفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، قانوناً باإن�ساء هيئة الرعاية 

الأ�سرية، تابعة لدائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي.
من جهة اأخرى اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، ب�سفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، قانوناً باإن�ساء 

هيئة الإعام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خال ا�ستقبال ماكرون له يف ق�سر »فونتينبلو« التاريخي يف العا�سمة الفرن�سية باري�س    )وام(

اأكدا اأهمية تر�سيخ االأمن وال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة من خالل احللول الدبلوما�سية واحلوار الفاعل

حممد بن زايد والرئي�س الفرن�سي يبحثان يف 
باري�س عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

•• باري�س-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة اإميانويل ماكرون رئي�س 

ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  ال�سداقة  عاقات  الفرن�سية  اجلمهورية 
التي جتمع البلدين والفر�س الواعدة لتطويرها وتنميتها يف خمتلف 
من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  للبلدين..  امل�سرتكة  امل�سالح  فيه  مل��ا  اجل��وان��ب 

الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.   )التفا�سيل �س2(

موؤمتر دويل يف بغداد يناق�ش ا�ستعادة املليارات

الكاظمي يالحق الأموال املنهوبة خارج العراق
•• بغداد-وكاالت:

طرح رئي�س احلكومة العراقية، م�سطفى الكاظمي، ملف اأموال العراق 
املنهوبة واملهربة اإىل خارج الباد، عرب موؤمتر دويل يعقد يف العا�سمة 
بغداد، و�سط اآمال بتحقيق تقدم يف هذا امللف، وا�ستعادة مئات املليارات 

من الدولرات العراقية.
اأطلقها الكاظمي، موؤخرا، لتو�سيع  وياأتي املوؤمتر الدويل، �سمن خطة 
التقدم  ب��ع��د  وذل���ك  خ��ارج��ي��ة،  ج��ه��ات  لت�سمل  ال��ف�����س��اد،  اأدوات حم��ارب��ة 
امل��ل��م��و���س ال���ذي حت��ق��ق خ���ال ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، م��ث��ل اع��ت��ق��ال زعامات 
�سيا�سية متورطة مبلفات ف�ساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة املخت�سة، 

يف هذا ال�ساأن.
وخ���ال اف��ت��ت��اح امل��وؤمت��ر ال���دويل يف ب��غ��داد، اأك���د ال��ك��اظ��م��ي، اأن الف�ساد 
والإره��اب وجهان لعملة واح��دة، فيما �سدد على ا�ستعادة اأم��وال العراق 

املنهوبة. 
ي��ب��داأ من  ال��ر���س��ي��دة  ال��دول��ة  اإىل  ال��ط��ري��ق  ال��ك��اظ��م��ي يف كلمته:  وق���ال 
بلد عظيم  تراجع  اإىل  قادت  التي  الأمرا�س  �سعبنا حول  امل�سارحة مع 

مثل العراق. 
�سكلنا  حيث  الف�ساد،  حماربة  هو  الأ�سا�سي  هدفنا  اأن  الكاظمي  وذك��ر 
جلنة خا�سة ملكافحة الف�ساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة واجلهاِت 
الق�سائية ووزارِة العدل والرقابِة املالية. موؤكدا اأنها ك�سفت خال عاٍم 
واحد ملفات ف�ساد مل ُتك�سف طوال 17 عاماً وا�سرتدت اأمواًل منهوبًة 

من اخلارج.

ع��ودة  يقرتحون  نائبًا   70
حمّددة ملدة  التون�سي  الربملان 

•• تون�س-وكاالت:

مببادرة  تون�سيون  برملانيون  تقدم 
تت�سمن  �سعّيد،  قي�س  الرئي�س  اإىل 
وتطرح  املقبلة،  للمرحلة  روؤيتهم 
التي  احل���ال���ي���ة  ل�����اأزم�����ة  ح����ل����ول 
عن  اخل��روج  دون  تون�س،  ت�سهدها 

الإطار الد�ستوري.
ال��رئ��ي�����س قي�س  ق�������رارات  ودخ���ل���ت 
احلكومة  ب��اإق��ال��ة  املتعلقة  ���س��ع��ّي��د، 
وجتميد الربملان وجتريد اأع�سائه 
من احل�سانة، �سهرها الثاين، دون 
القادمة  اخل���ط���وات  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
عمل  لإع��ادة  �سعّيد،  �سيتبعها  التي 

موؤ�س�سات الدولة.
النائب  ك�����س��ف  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
املان�سي،  ح���امت  ب��ال��ربمل��ان  امل��ج��ّم��د 
الكتل  خم��ت��ل��ف  م��ن  ن��ائ��ب��ا   70 اأن 
حزب  كتلتي  با�ستثناء  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الكرامة،  وائتاف  النه�سة  حركة 
طلبوا لقاء مع رئي�س الدولة قي�س 
الأزمة  حلحلة  �سبل  لبحث  �سعّيد 
امل�سهد  ع���ل���ى  ال���غ���م���و����س  واإزال���������ة 

ال�سيا�سي، يف اإطار الد�ستور.

العربية  اجلامعة  رئي�س  ومب�ساركة  الكاظمي  برعاية  امل��وؤمت��ر  وُيعقد 
ال��ع��دل، وروؤ����س���اء جمال�س ق�ساء  ال��غ��ي��ط، وع���دد م��ن وزراء  اأب���و  اأح��م��د 
واأج���ه���زة رق��اب��ي��ة، ف�����س��ًا ع��ن ع���دد م��ن ُم��ث��ل��ي ج��م��ع��ي��ات ومنظمات، 
مبو�سوعة  �سلة  ذات  عربية  واإعامية  واأكادميية  قانونية  و�سخ�سيات 

ُمكافحة الف�ساد.
وياأمل العراق من خال املوؤمتر معاجلة موا�سيع مهمة تتعلق بق�سايا 
الكفيلة  ال�سبل  واإي��ج��اد  املُ��ه��رب��ة،  والأ���س��ول  املنهوبة  الأم���وال  ا���س��رتداد 

بتي�سري عمليات ا�سرتدادها، ومنع توفري البيئات واملاذات الآمنة لها.

لغلق »وكر القر�ساوي« يف تون�ش:

الد�ستوري احلر يلجاأ للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان

وفد اأمريكي رفيع امل�ستوى يزور العا�سمة الليبية 

ا�ستباكات بني اجلي�س الليبي وقوات املعار�سة الت�سادية

ال�سحة العاملية: الو�سع ل يزال 
بعد تنته  مل  واجلائحة  ه�سًا 

•• عوا�صم-وكاالت:

املنظري،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح 
ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  امل��دي��ر 
املتو�سط،  ���س��رق  ب��اإق��ل��ي��م  ال��ع��امل��ي��ة 
اأم�����س الأرب���ع���اء، اأن الإق��ل��ي��م �سهد 
الأ�سابيع  م����دار  ع��ل��ى  ان��خ��ف��ا���س��اً 
القليلة املا�سية، يف العدد الإجمايل 
ولكن  والوفيات،  الإ�سابة  حلالت 
��ا ول ميكن  ي����زال ه�����ًسّ ال��و���س��ع ل 

التنبوؤ به.
ال�سحايف  امل���وؤمت���ر  خ���ال  واأ����س���ار 
كورونا  فريو�س  م�ستجدات  ح��ول 
املتو�سط  �سرق  اإقليم  يف  امل�ستجد 
تف�سي  ب����داي����ة  وم����ن����ذ  اأن�������ه  اإىل 
اجل����ائ����ح����ة، وع����ل����ى ال�����رغ�����م من 
اإقليمنا  �سهده  ال��ذي  النخفا�س 
الأخرية،  الأ�سابيع  خال  موؤخًرا 

فاإن هذه اجلائحة مل تنتِه بعُد.
اإقليم �سرق املتو�سط عن  اأبلغ  كما 
اأكرث من 15 مليون حالة اإ�سابة 
وفاة  ح��ال��ة  األ����ف  و278  م���وؤك���دة 
كوفيد19-،  فريو�س  عن  ناجمة 
حتى 12 اأيلول-�سبتمرب 2021.
ب��ل��دان الإقليم  ب��ني  وق����ال: وم���ن 
ُتبِلغ  ب���ل���ًدا،   22 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
م�سر،  ه��ي:  بلدان،  خم�سة  حالًيّا 
املحتلة،  الفل�سطينية  والأرا���س��ي 
العربية  واجلمهورية  وال�سومال، 
ارتفاعات  ع��ن  واليمن  ال�����س��وري��ة، 
كبرية يف حالت الإ�سابة والوفيات 

الناجمة عن كوفيد19-. 

•• الفجر-تون�س:

اأع���ل���ن احل����زب ال��د���س��ت��وري احلر 
للمفو�سية  �سكاية  ت��ق��دمي��ه  ع��ن 
ال�������س���ام���ي���ة حل�����ق�����وق الإن���������س����ان 
ب��������الأمم امل���ت���ح���دة ع���ل���ى اإث�������ر ما 
ال�سلط  ت��خ��اذل  »بتوا�سل  و�سفه 
الأخطبوط  تفكيك  يف  العمومية 
اجلمعياتي وال�سيا�سي الذي كونه 
ل�سرب   2011 م��ن��ذ  الإخ�������وان 
اأ�س�س النموذج املجتمعي التون�سي 
ال��ظ��ام��ي وتغلغل  ال��ف��ك��ر  ون�����س��ر 
التون�سية  امل��راأة  وتاأليب  الإره���اب 
�����س����د اأح������ك������ام جم����ل����ة الح��������وال 
الوطنية  والت�سريعات  ال�سخ�سية 
ال�سامنة  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات 
للحزب  ب��اغ  يف  حلقوقها«.وجاء 
ال��د���س��ت��وري اأم�������س الرب����ع����اء، ان 
قمع  ا�ستعر�ست»اأحداث  ال�سكاية 

•• طرابل�س-وكاالت:

امل�ستوى يقوم  اأمريكيا رفيع  باأن وفدا  الليبية )وال(  اأفادت وكالة الأنباء 
الوفد ي�سم م�ست�سار  اأن  واأ�سافت  الليبية طرابل�س.  العا�سمة  اإىل  بزيارة 
ال�سفري  اخل��ا���س  واملبعوث  �سوليت،  دي��ري��ك  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
الأمريكي اإىل ليبيا ريت�سارد نورلند. ويلتقي الوفد برئي�س الوزراء الليبي 

عبد احلميد الدبيبة وم�سوؤولني ليبيني اآخرين.
من جهة اأخرى وقعت ا�ستباكات م�سلحة بني املعار�سة الت�سادية وقوة من 

قوات القيادة العامة الليبية مبنطقة تربو جنوب ليبيا.
الت�سادية بق�سف  املعار�سة  ا�ستهداف قوات  الليبية  واأكدت القيادة العامة 
بعد  الليبي، وذلك  اإرهابية يف اجلنوب  جوي، وحتدثت كذلك عن خايا 
اإعان ال�ستباكات من طرف جبهة »الوفاق من اأجل التغيري« الت�سادية، 

وفقاً ملا ذكرته »بوابة الو�سط« الليبية.

الغا�سبات  تون�س  لن�ساء  ال��دول��ة 
الوقفة  يف  امل�ساركة  من  ومنعهن 
املنظمة  الن�سائية  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
اجلاري  �سبتمرب   3 اجلمعة  ي��وم 
قرب مقر »الحتاد العاملي لعلماء 

للمطالبة  تون�س  ف��رع  امل�سلمني« 
بغلق هذا »الوكر اخلطري« وت�سرت 
اجلمعية  ه�����ذه  ع���ل���ى  ال�����س��ل��ط��ة 

الأجنبية.
)التفا�سيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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م�ساريع اخلم�سني تعزز املزايا 
احليوية القت�ساد الدولة

اأخبار االإمارات

اتفاق الوكالة الدولية واإيران... 
تنومي مغناطي�سي للغرب

عربي ودويل

هل فقد بر�سلونة هيبته 
على ال�ساحة االأوروبية؟ 

الفجر الريا�سي

»اأبوظبي للتنمية« ميول م�سروع تطوير ميناء 
تانيت لل�سيد يف موريتانيا بقيمة 24 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

وقع �سندوق اأبوظبي للتنمية ام�س مذكرة تفاهم مع احلكومة املوريتانية لتمويل 
اإىل  اإ�سافة  لل�سيد،  تانيت  ميناء  يف  الأ�سا�سية  واخلدمات  املرافق  تطوير  م�سروع 
اإن�ساء م�سنع للثلج ي�سهم يف حفظ الأ�سماك وتربيدها ورفع القدرة الت�سديرية، 

بقيمة تقارب 24 مليون درهم اإماراتي ما يعادل 6.5 مليون دولر اأمريكي.
 كما ي�ساهم امل�سروع يف رفع كفاءة العمليات الت�سغيلية والرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
املقدمة لل�سيادين يف ميناء ال�سيد املخ�س�س للزوارق ال�سغرية واملتو�سطة، ويوفر 
املجال  واإتاحة  الأ�سماك  ملعاجلة  املطلوبة  واخلدمات  امل��ربدة  التخزينية  امل�ساحات 

لهم لا�ستفادة من الرثوة ال�سمكية التي تتمتع بها �سواحل موريتانيا.
اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  من  كل  املذكرة  وقع   
للتنمية، ومعايل عثمان مامودو كان، وزير ال�سوؤون القت�سادية وترقية القطاعات 

الإنتاجية يف موريتانيا، بح�سور عدد من امل�سوؤولني يف كا اجلانبني.
)التفا�سيل �س30(

•• الفجر–خرية ال�صيباين:

من�سورات  امل�ستقبل«  اأمريكا  هاري�س:  »كمال  كتاب  يف 
نوفو موند، ير�سم جان اإريك برانا �سورة نائب الرئي�س 
التي مل تعتد البقاء يف اخللفية، ولن تر�سى بدور مثل 
يف  وملفات  مبهام  بايدن  جو  اإليها  عهد  لقد  م�ساعد. 
)املحتملة(  م�سوؤوليتها  م�ستوى  اأي يف  ال�سعوبة،  غاية 

م�ستقبا.

املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  متخ�س�س  ب��ران��ا،  اإري����ك  وج���ان 
يف  وباحث  الثانية،  باري�س  اأ�سا�س  جامعة  يف  وحما�سر 
رئي�سة  »ه��ي��اري،  موؤلفاته:  من  ثيو�سيديد�س.  مركز 
يريد جلد  »من   ،)2015 )ايرولز،  املتحدة«  للوليات 
)با�سي،  ت��رام��ب  دون��ال��د  املده�س  احل���زب اجل��م��ه��وري؟ 
املنق�سمة«  لأمريكا  بورتريه  »ترومباند،   ،)2016

)بريفات، 2017(، »1968: عندما تهدر اأمريكا«
)التفا�سيل �س15(

جمرد خطوة:

كمال هاري�س، من الن اأكرث من نائب رئي�س؟

فالون غونغ تخرج من الظل االآن:
حركة باطنية حتاول اإغواء 
املناه�سني لل�سهادة ال�سحية!

•• الفجر–خرية ال�صيباين:

تثري و�سيلة الإع����ام »اإي��ب��وك ت��امي��ز« جم���ددا احل��دي��ث ع��ن ه��ذه احلركة 
الروحية املناه�سة لبكني، والتي ي�ستبه بانتظام يف كونها طائفية، ومنحتها 

الدوائر املناه�سة للتلقيح تفوي�سا.
ما هو النحيف واخلفيف والقابل للطي ويتم توزيعه جماًنا يف و�سط ح�سد 
يتجمع كل يوم �سبت لاحتجاج على ال�سهادة ال�سحية؟ اجلواب: �سحيفة 
اإيبوك تاميز. فهذه الو�سيلة، املوجودة ب�سكل اأ�سا�سي على الإنرتنت، ت�ستفيد 
امل���ادي. يف �سفحتها  امل��ظ��اه��رات  ع��امل  ا يف  اأي�سً لتنت�سر  العاملي  ال��وب��اء  م��ن 

الوىل، غالًبا ما تت�سدر ال�سني والإدارة ال�سحية عناوينها الكربى.
املقالت املن�سورة على املوقع الإلكرتوين لهذا املنرب الإعامي ال�سيني، توؤكد 
ب�سكل حا�سم اأن اأ�سل كوفيد19- جاء من خمترب يف ووهان، يف حني تعرب 
مقالت اأخرى عن القلق ب�ساأن »اإعادة �سبط كربى« -وهي نظرية موؤامرة 
ترى ان اإعادة تعيني كربى ما بعد كوفيد تهدف اإىل اإن�ساء نظام عاملي جديد 

-�ست�سّدر منوذًجا للعدالة الجتماعية على الطريقة ال�سينية.
)التفا�سيل �س13(

وقالت �سعبة الإعام احلربي التابعة للقيادة العامة الليبية، اإن "مقاتات 
تربو،  مبنطقة  الت�سادية  للمعار�سة  م��واق��ع  ا�ستهدفت  اجل��وي  ال�ساح 
اآليات للخايا الإرهابية بعد ر�سد حتركاتها يف  بالإ�سافة اإىل ا�ستهداف 

حميط منطقة تربو جنوب ليبيا.
عمليات  نفذت  زياد  بن  طارق  باللواء  اخلا�سة  املهام  "فرقة  اأن  واأ�سافت، 
ع�سكرية وا�سعة ا�ستهدفت من خالها املرتزقة وعنا�سر املعار�سة الت�سادية 
املتمركزين على الأرا�سي الليبية، موؤكدة ا�ستهداف متركزاتهم يف منطقة 

تربو باحلدود اجلنوبية لليبيا.
واأو�سحت �سعبة الإعام احلربي، التابعة للقيادة العامة، اأن وحدات فرقة 
من  امل�سلحة  املجموعات  ه��ذه  مع  ا�ستباكها  خ��ال  متكنت  اخلا�سة  املهام 
كان  َم��ن  والق�ساء على  لها،  التابعة  وامل��درع��ات  الآل��ي��ات  ع��دد من  تدمري 
داخلها، م�سرية اإىل مقتل اأحد عنا�سر الفرقة خال العمليات الع�سكرية 

التي خا�ستها.

تدمري م�سرية مفخخة اأطلقتها 
احل��وث��ي جت���اه م��ط��ار اأب��ه��ا

•• اليمن-وكاالت:

اأع���ل���ن حت���ال���ف دع����م ال�����س��رع��ي��ة يف 
اجلوية  الدفاعات  اأن  ام�س  اليمن، 
م�سرّية مفخخة  ودّمرت  اعرت�ست 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي 
باجتاه مطار اأبها. وقال التحالف: 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ان���ت���ه���اك���ات 
ج�����س��ي��م��ة ب��ح��ق ال���ق���ان���ون ال����دويل 
مع  ونتعامل  املدنيني،  وا�ستهداف 
ب���ح���زٍم حلماية  ال��ت��ه��دي��د  م�����س��ادر 
امل��دن��ي��ني والأع���ي���ان امل��دن��ي��ة. وكان 
اعرتا�س  الث��ن��ني  اأع��ل��ن  التحالف 
وت��دم��ري ط��ائ��رة م�����س��رية مفخخة 

اأطلقت باجتاه خمي�س م�سيط.

تقوم على كي-كونغ، وهي لعبة �سينية قدمية

عني على احلا�سر واخرى على امل�ستقبل

الكاظمي يوؤكد ت�سكيل جلنة خا�سة ملكافحة الف�ساد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

على  اأم�س  ن�سرتها  فيلمية  م��ادة  خ��ال  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�سحت 
ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي @uae_pp ، الفرق بني انق�ساء 
اجلزائية.  ال��دع��وى  يف  امل��دد  م��ن حيث  العقوبة  و�سقوط  اجل��زائ��ي��ة  ال��دع��وى 
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا لقانون الإجراءات اجلزائية فاإن انق�ساء 
اتخاذ  دون  اجلرمية  وق��وع  على  معينة  م��دة  م�سي  معناه  اجلزائية  ال��دع��وى 
املتهم  الدعوى اجلزائية قبل  اإىل حتريك  ي��وؤدي  اإج��راء  اأي  املخت�سة  ال�سلطة 
، وتنق�سي الدعوى اجلزائية عدا جرائم الق�سا�س والدية واجلنايات املعاقب 

عليها بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد كالآتي : 
�سنة.  20 مبرور  اجلنايات  يف   1-

�سنوات.  5 مبرور  اجلنح  يف   2-
مبرور �سنة واحدة. املخالفات  يف   3-

وذلك من يوم وقوع اجلرمية.
  اأما �سقوط العقوبة فيق�سد به مرور مدة زمنية معينة على �سدور حكم نهائي 
بالعقوبة دون تنفيذه على املحكوم عليه ما يوؤدى اإىل انق�ساء احلق يف تنفيذ 
العقوبة قبله، وت�سقط العقوبة فيما عدا جرائم الق�سا�س والدية واجلنايات 

املحكوم فيها نهائًيا بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد كالآتي :  
�سنة.  30 مبرور  اجلنايات  يف   1-

يف اجلنح مبرور 7 �سنوات.  -  2
�سنتني. مبرور  املخالفات  يف   -  3

وتبداأ املدة من تاريخ �سريورة احلكم نهائًيا اإل اإذا كانت العقوبة حمكوًما بها 
غيابًيا من حمكمة اجلنايات يف جناية فتبداأ املدة من يوم �سدور احلكم.

وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز 
اأفراد املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون،  الثقافة القانونية بني 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

•• باري�س-وام:

نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بحث �ساحب 
اجلمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل  وفخامة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
البلدين  جتمع  التي  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  ال�سداقة  ع��اق��ات  الفرن�سية 
امل�سالح  فيه  مل��ا  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  وتنميتها  لتطويرها  ال��واع��دة  وال��ف��ر���س 
الهتمام  ذات  واملو�سوعات  الق�سايا  من  عدد  اإىل  اإ�سافة   .. للبلدين  امل�سرتكة 

امل�سرتك.
جاء ذلك خال ا�ستقبال فخامة الرئي�س الفرن�سي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
"فونتينبلو" التاريخي يف العا�سمة  اآل نهيان والوفد املرافق يف ق�سر  بن زايد 

الفرن�سية باري�س.
ورحب الرئي�س الفرن�سي بزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
معربا عن �سعادته بهذه الزيارة التي تاأتي يف اإطار التن�سيق والت�ساور بني البلدين 

ب�ساأن العاقات الثنائية وق�سايا املنطقة ذات الهتمام امل�سرتك.
ونقل �سموه اإىل الرئي�س الفرن�سي حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ولبلده  وال�سعادة  ال�سحة  له  ومتنياته  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.
واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن �سعادته بزيارة فرن�سا 
الفرن�سي  الرئي�س  مع  النظر  وجهات  وت��ب��ادل  الت�ساور  ا�ستمرار  اإىل  ..م�سريا 
تعمق من عاقات اجلانبني  املبا�سرة  اللقاءات  واأن هذه  املا�سية  الفرتة  خال 

وجت�سد ما و�سلت اإليه من تطور.
اإليه  و�سلت  ما   .. اللقاء  خال  ماكرون  اإميانويل  والرئي�س  �سموه  وا�ستعر�س 
م�سارات التعاون بني البلدين يف املجالت ال�ستثمارية والقت�سادية والثقافية 
والتنمية  والتطوير  التقدم  تدعم عملية  والتي  املجالت احليوية  وغريها من 

امل�ستدامة التي ي�ستهدفها البلدان.
املبذولة  العاملية  19" واجلهود   �� "كوفيد  م�ستجدات جائحة  اللقاء  تناول  كما 

للتعامل معها على خمتلف امل�ستويات الإن�سانية والقت�سادية والعودة اإىل احلياة 
الطبيعية.

الهتمام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  جممل  اإىل  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  كما 
امل�سرتك .. وتبادل وجهات النظر ب�ساأن امل�ستجدات الإقليمية خا�سة التطورات 

اجلارية يف اأفغان�ستان.
واأعرب فخامة اإميانويل ماكرون يف هذا ال�ساأن عن �سكر اجلمهورية الفرن�سية 
اإج��اء رعايا خمتلف  ال��ذي قدمته دول��ة الإم���ارات يف عملية  وتقديرها للدعم 

الدول من اأفغان�ستان.
وال�ستقرار  وال�سام  الأم��ن  تر�سيخ  باجتاه  اجلهود  دفع  اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
يف املنطقة من خال احللول الدبلوما�سية واحلوار الفاعل مبا يحقق تطلعات 

ال�سعوب اإىل البناء والتنمية والعي�س ب�سام وا�ستقرار.
رافق �سموه وفد ي�سم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�سيخ 
اأبوظبي،  مطارات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد 

لامن  العلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  نائب  ال�سام�سي  حّماد  بن  علي  ومعايل 
ع�سو  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  الوطني 
املجل�س التنفيذي و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي 

و�سعادة هند مانع العتيبة �سفري الدولة لدى اجلمهورية الفرن�سية.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يرافقه الرئي�س الفرن�سي قد 
قام لدى و�سول باري�س بجولة يف مرافق ق�سر "فونتينبلو" واأق�سامه والذي يعد 
الداخلية واخلارجية  واأ�سخمها بت�ساميمه  امللكية يف فرن�سا  الق�سور  اأهم  اأحد 
الو�سطى  الع�سور  خ��ال  �ساد  ال��ذي  الأوروب����ي  املعماري  ال��ط��راز  على  القائمة 
يف  لل�سياح  ا�ستقطابا  وال�سياحية  التاريخية  املعامل  اأك��رث  ومن  النه�سة  وع�سر 
فرن�سا ..كما اطلع على "امل�سرح الإمرباطوري" الذي يعد حتفة معمارية والذي 
تكفل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
عرفاناً  نهيان"  اآل  زاي��د  بن  خليفة  "م�سرح  با�سم  ت�سميته  فاأعيدت  برتميمه 

وتقديراً ملا قدمه لل�سرح التاريخي.

•• اأبوظبي-الفجر:

لاأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ا�ست�ساف 
م���وؤخ���راً ن����دوة اف��رتا���س��ي��ة ب��ع��ن��وان " 
الأمطار  ه��ط��ول  واجت���اه���ات  ���ُس��ُل��وك 
اجلزيرة  و���س��ب��ه  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
العربية" وذلك �سمن �سل�سلة الندوات 
ال�ستمطار"  "من�سة  الف��رتا���س��ي��ة 
التي ينظمها برنامج الإمارات لبحوث 

علوم ال�ستمطار التابع له. 
وق�������ال �����س����ع����ادة ال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
امل��ن��دو���س، م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز الوطني 
الآ�سيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ل��اأر���س��اد 
هذه  "�ست�ساهم  اجل��وي��ة:  ل��اأر���س��اد 
موا�سلة  يف  الف��رتا���س��ي��ة  ال����ن����دوات 
جمال  يف  والعلمية  البحثية  اجلهود 
مهماً  راف��داً  يعترب  ال��ذي  ال�ستمطار 
مل��واج��ه��ة ���س��ّح امل��ي��اه وم��واك��ب��ة الزيادة 
الكبرية يف الطلب عاملياً على هذا املورد 
احليوي، ونحن على ثقة باأن املوا�سيع 
وا�ستعرا�سها  مناق�ستها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
�ستكون  امل�ساركني  اخل���رباء  قبل  م��ن 
بعلوم  املعنيني  ملختلف  مهماً  مرجعاً 

ال���س��ت��م��ط��ار وت���ع���دي���ل ال��ط��ق�����س مبا 
الإمارات  برنامج  اأهداف  يتما�سى مع 
الرامية  ال���س��ت��م��ط��ار  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث 
عاملي  بحثي  علمي  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل 
متكامل معني مبوا�سيع تعزيز هطول 
الأمطار خا�سًة يف املناطق التي تعاين 

من اجلفاف على م�ستوى العامل".
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ربوف��ي�����س��ور ط��ه وردة، 
اأ�ستاذ ورئي�س اأبحاث يف ق�سم علم املناخ 
يف  الكندي  الإح�سائي  الهيدرولوجي 
العلمي خال  للبحث  الوطني  املعهد 

ت���ط���ور ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ات نظام  ال���ن���دوة 
ه��ط��ول الأم���ط���ار يف دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة، والذي مت ر�سده من 
خال تقييم الجتاهات والك�سف عن 
حتليل  على  بالعتماد  التغيري  نقاط 
ال�سنوية  الأم����ط����ار  ك��م��ي��ة  اإج����م����ايل 
واملو�سمية وال�سهرية، واحلد الأق�سى 
واملو�سمية  ال�سنوية  الأمطار  لهطول 
وال�����س��ه��ري��ة، اإ���س��اف��ة اإىل ع���دد الأي���ام 
املمطرة خال ال�سنة واملو�سم وال�سهر، 

وامل�سجلة يف حمطات الأر�ساد اجلوية 
يف دولة الإمارات.

ومن جهتها ا�ستعر�ست الدكتورة ديانا 
فران�سي�س، العاملة الرئي�سية يف خمترب 
واجليوفيزيائية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
واجتاهات  ���ُس��ُل��وك  خ��ل��ي��ف��ة،  ب��ج��ام��ع��ة 
�سبه  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأم�����ط�����ار  ه���ط���ول 
اجلزيرة العربية، حيث بينت اأن هناك 
الطبقات  يف  ف��ع��ال��ة  �سغطية  اأن��ظ��م��ة 
اجلوي  ال��غ��اف  م��ن  والعليا  ال�سفلى 

تكون  يف  م��ه��م  ب���دور  ت�سطلع  وال��ت��ي 
وتعتمد  الأم��ط��ار،  و�سقوط  ال�سحب 
وف���رتة هطولها  الأم��ط��ار  ه��ذه  كمية 
على معطيات وعنا�سر خمتلفة ت�سف 

احلالة اجلوية ال�سائدة يف املنطقة. 
املزروعي،  علياء  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
لبحوث  الإم��������ارات  ب��رن��ام��ج  م���دي���رة 
علوم ال�ستمطار: "ُت�سّكل هذه الندوة 
الف��رتا���س��ي��ة ف��ر���س��ة ج��ي��دة لتمكني 
العاملي  ال��ب��ح��ث��ي  امل��ج��ت��م��ع  اأع�������س���اء 

وتعديل  ال�ستمطار  بعلوم  واملعنيني 
الطق�س واأف��راد املجتمع املهتمني من 
الأمطار  اأمن��اط هطول  التعرف على 
يف دول����ة الإم�������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، حيث 
نهدف من خال ’من�سة ال�ستمطار‘ 
خمتلف  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل 
املتعلقة  والعملية  البحثية  اجل��وان��ب 
بهذا القطاع احليوي، وذلك مب�ساركة 
نخبة من العلماء والباحثني واخلرباء 
والذين  املعنيني  والدوليني  املحليني 
موا�سيع  ن�����دوة  ك���ل  يف  ���س��ي��ن��اق�����س��ون 

خمتلفة ومهمة".
ي�سار اإىل اأن "من�سة ال�ستمطار" التي 
لاأر�ساد  الوطني  املركز  ي�ست�سيفها 
افرتا�سية  من�سة  توفري  اإىل  تهدف 
تفاعلية جتمع حتت مظلتها خمتلف 
البحثي وخ��رباء علوم  املجتمع  اأف��راد 
لتقدمي  الطق�س  وتعديل  ال�ستمطار 
تبادل  يف  ت�سهم  تو�سيحية  ع��رو���س 
وتعريف اجلمهور  املعارف واخل��ربات 
الذي  القطاع  ه��ذا  اأهمية  على  ال��ع��ام 
يعد داعماً وم�ساهماً رئي�سياً يف حتقيق 

الأمن املائي العاملي.

اأكدا اأهمية تر�سيخ االأمن وال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة من خالل احللول الدبلوما�سية واحلوار الفاعل

حممد بن زايد والرئي�س الفرن�سي يبحثان يف باري�س عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

�سمن �سل�سلة ندوات »من�سة اال�ستمطار« 

املركز الوطني لالأر�ساد ي�ست�سيف ندوة افرتا�سية بعنوان �ُسُلوك واجتاهات هطول الأمطار يف دولة الإمارات و�سبه اجلزيرة العربية 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
باإن�ساء هيئة  اأبوظبي، قانوناً  "حفظه اهلل"، ب�سفته حاكماً لإمارة 

الرعاية الأ�سرية، تابعة لدائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي.
و�سمان  الأ�سري  وال�ستقرار  التما�سك  تعزيز  اإىل  الهيئة  وتهدف 
الأ���س��ري��ة، من  احل��الت  لإدارة  اأ�س�س من��وذج حوكمة موحد  و�سع 
املجتمع من  اأف��راد  لكافة  الأ�سرية  الرعاية  تقدمي خدمات  خال 
بيانات  قاعدة  وحتديث  تطوير  عرب  واح��دة،  ات�سال  نقطة  خال 

و�سجل موحد للم�ستفيدين.
كما تعمل الهيئة على حتديد احتياجات الأ�سر وتقدمي اخلدمات 

ال�ستباقية لهم، بهدف رفع جودة حياة اأفرادها.
وتقوم الهيئة باإجراء الأبحاث املتعلقة بالرعاية الأ�سرية واقرتاح 
وتعزيز  حت�سني  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  وت��ط��وي��ر  الت�سريعات 

خدمات الرعاية الأ�سرية.
وتعزز الهيئة التوعية املجتمعية بدور الأ�سرة يف املجتمع بالتن�سيق 
املبادئ  وتر�سيخ  النبيلة  القيم  وغر�س  العاقة،  ذات  اجلهات  مع 

والأخاق احلميدة وتعزيز الهوية الوطنية.

خليفة بن زايد ي�سدر قانونا باإن�ساء هيئة الرعاية 
الأ�سرية وتتبع دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي

النيابة العامة للدولة تو�سح الفرق بني انق�ساء الدعوى 
اجلزائية و�سقوط العقوبة من حيث املدد يف الدعوى اجلزائية 

خليفة بن زايد ي�سدر قانونا باإن�ساء هيئة الإعالم 
الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
لدائرة  تابعة  الإب��داع��ي  الإع��ام  هيئة  باإن�ساء  قانوناً  اأبوظبي،  لإم��ارة  حاكماً  ب�سفته 

الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.
التحتية  البنية  وتوفري  الإم���ارة  يف  الإب��داع��ي  القطاع  منو  تعزيز  اإىل  الهيئة  وتهدف 
الازمة لزدهار املوؤ�س�سات الإبداعية من خال التنظيم والإ�سراف على اأن�سطة الإنتاج 
الإعامي الإبداعي ل�سركات القطاع اخلا�س، وتطوير املبادرات جلذب وحتفيز وتطوير 

املواهب يف املجال الإبداعي بالإ�سافة اإىل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
كما تعمل الهيئة على تطوير �سناعة الألعاب والريا�سات الإلكرتونية، ودعم واإطاق 

اجلوائز التي ت�ساهم يف تطوير الإنتاج الإعامي والإعام التفاعلي يف الإمارة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س كو�ستاريكا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
رئي�س  كي�سادا  ال��ف��ارادو  كارلو�س  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 

جمهورية كو�ستاريكا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة ماثلتني اإىل فخامة رئي�س جمهورية كو�ستاريكا.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 90،205 جرعات من 

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

من  جرعات   90،205 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   19،163،754 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 193.76 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

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

اأجرت 311,171 فح�سا ك�سفت عن 608 اإ�سابات

ال�سحة تعلن �سفاء 706 حالت جديدة من كورونا
••   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 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 311،171 فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  ح��الت   608 الك�سف عن  الدولة يف  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 730،743 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،068 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
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�سامة اجلميع.
مل�سابني بفريو�س  ح��الت جديدة   706 �سفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 722،073 حالة.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية تكرم خريجات الرتبية الريا�سية بجامعة الإمارات

اأ�سا�سياً يف احلياة اليومية  عن�سراً 
اختاف  على  الإم��ارات��ي��ة،  للمراأة 
الأع�����م�����ار واخل���ل���ف���ي���ات واحل����ال����ة 
املراأة  تبني  ي�سمن  مب��ا  ال��ب��دن��ي��ة، 
اأ���س��ل��وب ح��ي��اة �سحيا  الإم���ارات���ي���ة 
ون�����س��ط��ا، ي��ع��زز غ��ر���س ق��ي��م الروح 
ويعلي  العام،  الوعي  يف  الريا�سية 
ب��ي��ئ��ة علمية  ت���وف���ري  اأه���م���ي���ة  م���ن 
را�سخة  تقاليد  اإر���س��اء  على  ق���ادرة 
حقول  خمتلف  يف  العلمي  للبحث 

املعرفة.

ال�سراكات  وتعزيز  التعاون  تطوير 
بينهما  ال��ق��ائ��م��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأج��ل خدمة  لتوحيد اجل��ه��ود م��ن 

الريا�سة الن�سائية.
الأكادميية برعاية كرمية  وت�سعى 
م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���اأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
"اأم الإمارات"، اإىل جعل الريا�سة 

عن  العفيفي  اأم��ل  �سعادة  وع��ربت 
وقالت:  ب���اخل���ري���ج���ات  ���س��ع��ادت��ه��ا 
بالتنظيم  الأك����ادمي����ي����ة  "قامت 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
للطلبة  ت��دري��ب��ي��ة  ب���رام���ج  ب��و���س��ع 
امل����ل����ت����ح����ق����ني ب����ق���������س����م ال����رتب����ي����ة 
منا�سبة  معايري  وف��ق  الريا�سية، 
الطالبات لالتحاق  وقمنا بدعوة 
وح�سور  امل���و����س���وع���ة  ب���ال���ربام���ج 
والتثقيفية  املجتمعية  الفعاليات 
البدنية،  الرتبية  اخلا�سة مبجال 

•• اأبوظبي-وام:

���س��ه��دت ج��ام��ع��ة الإم���������ارات حفل 
الرتبية  ق�����س��م  خ��ري��ج��ات  ت��ك��رمي 
اأكادميية  اأقامته  ال��ذي  الريا�سية 
للريا�سة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

الن�سائية اأم�س الأول.
ج����اء ذل����ك ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة اأم���ل 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
والدكتورة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���س��ة 
كلية  ع���م���ي���د  احل���و����س���ن���ي  جن�����وى 
الحتفاء  ومت  ب��الإن��اب��ة،  ال��رتب��ي��ة 
ب�����اخل�����ري�����ج�����ات م������ن������رية ج�����ال 
الرئي�سي، وموزة حممد احلب�سي، 
واأم�����ل  ع���ل���ي،  اآل  وخ����ل����ود ح�����س��ني 
باعتبارهن  ال���ع���ب���دويل،  خ��م��ي�����س 
من  اخل����ري����ج����ات  دف�����ع�����ات  اأوىل 
املهم،  التخ�س�س  هذا  يف  اجلامعة 
الريا�سية  ال��ك��وادر  م�سرية  لدعم 

التخ�س�سية لفئة ال�سيدات.
اأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة بنت  وك����ان����ت 
م��ب��ارك ق��د وق��ع��ت م��ذك��رة تفاهم 
مع جامعة الإمارات ب�ساأن التعاون 
وتبادل اخلربات العلمية والعملية، 
وامل�����س��اه��م��ة يف زي������ادة ال���وع���ي يف 
ت���خ�������س�������س ال�������س���ح���ة وال���رتب���ي���ة 
ال��ب��دن��ي��ة، رغ��ب��ة م��ن ال��ط��رف��ني يف 

املتفوقات  ال��ط��ال��ب��ات  وا�ستقطاب 
م������ن م������واط������ن������ات ال�������دول�������ة من 
���س��اح��ب��ات ال��ط��م��وح وال���ع���زم على 
التعليمي  م�����س��واره��ن  م��وا���س��ل��ة 
متقدمة،  م��رات��ب  اىل  وال��و���س��ول 
وه��ن��ا ق��م��ن��ا ب��ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود مع 
وفر  الذي  باجلامعة  العمل  فريق 
واملتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات  ج��م��ي��ع 
ال����ازم����ة لإجن������اح امل�������س���روع، كما 
املختربات  بتوفري  اجلامعة  قامت 
الدرا�سية،  وال���ق���اع���ات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�سرورية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل��ن�����س��اآت 
عن  ون��ي��اب��ة  التعليمية،  للعملية 
لهم  بال�سكر  اأت���وج���ه  الأك��ادمي��ي��ة 
على ك��ل م��ا ق��دم��وه ط��وال الفرتة 

املا�سية".
ومن جانبها قالت الدكتورة جنوى 
بتخريج  "نفتخر  احل���و����س���ن���ي: 
تاأهيا  موؤهات  طالبات  وتكرمي 
علميا وميدانيا لبدء رحلة العمل 
واملراكز  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف 
الريا�سية،  واملوؤ�س�سات  التدريبية 
الذي  ال��احم��دود  ال��دع��م  ون�سكر 
ق������دم ل���ه���ن م����ن ق���ب���ل اأك���ادمي���ي���ة 
ما  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  ف��اط��م��ة 
كان له الأث��ر البالغ يف ت�سجيعهن 
على ال�ستمرار يف التميز والنجاح 

خلدمة وطننا احلبيب".

من�سور بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة جهاز الإمارات لال�ستثمار

املجل�س  ون��اق�����س  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة. 
حتديث  م���������س����روع  م�������س���ت���ج���دات 
ا�سرتاتيجية اجلهاز ب�ساأن م�سادر 
التمويل، يف اإطار خطة ال�ستعداد 

من املديرين التنفيذيني.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س ع������دداً من 
جدول  �سمن  املدرجة  املو�سوعات 
مترير  ع���ل���ى  وواف���������ق  اأع�����م�����ال�����ه، 

نتائج  اإىل  ��ل  ال��ت��و���سُّ م��ن  اجل��ه��از 
اقت�سادية  اأرب��اح  وتاأمني  متميزة، 
م�����س��ت��دام��ة ل��دول��ة الإم������ارات على 
امل����دى ال��ب��ع��ي��د، وم�����س��اع��ف��ة حجم 

احل�سيني،  ه���ادي  حممد  و���س��ع��ادة 
و�سعادة كلثم حمد الغفلي، اإ�سافًة 
اإىل معايل مبارك را�سد املن�سوري 
وعدد  للجهاز  التنفيذي  الرئي�س 

���خ مكانة  ُي���ر����سّ ل��ل��خ��م�����س��ني، ومب����ا 
بحلول  العاملية  وريادتها  الإم��ارات 
الدولة.  لتاأ�سي�س  املئوية  الذكرى 
وتهدف ال�سرتاتيجية اإىل متكني 

ملجل�س  ال�سابق  الجتماع  حم�سر 
الجتماعات  وحم��ا���س��ر  الإدارة، 
التنفيذية، وجلنة  للجنة  ال�سابقة 
وجلنة  امل��خ��اط��ر،  واإدارة  التدقيق 

•• اأبوظبي- وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، اأم�س 
جمل�س  اجتماع  ال��وط��ن،  ق�سر  يف 

اإدارة جهاز الإمارات لا�ستثمار.
الجتماع،  خ����ال  ����س���م���وه،  واأك������د 
اأهميَة الدور الذي يوؤديه اجلهاز يف 
تطوير امل�ساريع التنموية واإطاق 
م��زي��د م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات، وتعزيز 
لاقت�ساد  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ق���درات 
توجيهات  ي��ج�����ّس��د  مب���ا  ال��وط��ن��ي، 
ال��ر���س��ي��دة وروؤي����ة الدولة  ال��ق��ي��ادة 
ويخدم  امل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  للخم�سني 
اآفاقا  اأبناء الإم��ارات وي�سمن لهم 

م�ستقبلية واعدة.
املجل�س،  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
الطاير،  حميد  ب��ن  عبيد  م��ع��ايل 
الدرمكي،  م�سعود  ح��ارب  وم��ع��ايل 
ال�سويدي،  حممد  عي�سى  و�سعادة 

اأرب�������ع م������رات خال  ال����س���ت���ث���م���ار 
وذلك  املقبلة،  عاماً  اخلم�سة ع�سر 
من خال تطبيق خطة ا�ستثمارية 
وموازنة  ال��ع��ائ��دات،  زي���ادة  ت�سمن 
قوية تتما�سى مع الأجندة الوطنية 

وتعتمد اأف�سل املعايري العاملية.
واطلع جمل�س الإدارة على اأن�سطة 
لا�ستثمار  الإم����ارات  جهاز  واأداء 
كما   ،2021 ي��ون��ي��و   30 ح��ت��ى 
التابعة  اللجان  اإع��ادة هيكلة  بحث 
التنفيذية،  والإدارة  ل��ل��م��ج��ل�����س 
املنا�سبة ب�ساأنها،  واعتمد القرارات 
تو�سيات  ع���ل���ى  م�������س���ادق���ت���ه  م����ع 
اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق 
ال�سيخ  �سمو  ودعا  املخاطر.  واإدارة 
اأع�ساء  اآل نهيان  زايد  من�سور بن 
واإدارت��������ه  اجل����ه����از  اإدارة  جم��ل�����س 
م���زي���د من  ب����ذل  اإىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اجلهود لتحقيق الأهداف املطلوبة 
التنموية  ال��ن��ج��اح��ات  وم��وا���س��ل��ة 

وتطوير موؤ�سرات ال�ستثمار.

البواردي يلتقي �سفري اإندوني�سيا
•• اأبوظبي- وام: 

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
اأم�����س �سعادة  ل�����س��وؤون ال��دف��اع يف مكتبه ب���وزارة ال��دف��اع 
ح�سني باقي�س �سفري فوق العادة جلمهورية اإندوني�سيا 
لدى الدولة بح�سور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل 
وزارة الدفاع، وعدد من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة 

والوفد املرافق لل�سيف.
الإندوني�سي  بال�سفري  اللقاء  بداية  يف  معاليه  ورح��ب 
واأكد عمق عاقات ال�سداقة بني الإمارات واإندوني�سيا 
يف خمتلف املجالت خا�سة يف املجال الدفاعي والع�سكري 

واأو�سع مبا يحقق  اأرح��ب  اآف��اق  بها نحو  الدفع  واأهمية 
بحث  اللقاء  خال  جرى  للبلدين.  والزده���ار  التنمية 
والع�سكري  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  ت��ط��وي��ر  �سبل 
وتبادل اخلربات مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين، 
ك��م��ا ت���ب���ادل اجل��ان��ب��ان وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد من 

الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
دولة  حققته  مب��ا  اإندوني�سيا  �سفري  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
الإم��ارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد منوذجاً رائداً 
باده  حر�س  ..واأك��د  املنطقة  لدول  بالن�سبة  ومتقدماً 
الإمارات  دول��ة  مع  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  على 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.

بلدية اأبوظبي تنجز مبادرة الأمتتة الروبوتية حلفظ البيانات الثالثية الأبعاد وتقارير فح�س الرتبة

هيئة النقل – عجمان ت�ستقبل   وفدا من طرق دبي لتبادل املعارف واخلربات

•• اأبوظبي-وام:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خال قطاع 
الثاثية  البيانات  الروبوتية حلفظ  الأمتتة  مبادرة  م�سروع  امل��دن،  تخطيط 
اإطار �سعيها املتوا�سل لتوظيف  الأبعاد، وتقارير فح�س الرتبة، وذلك �سمن 
الذكاء ال�سناعي، وا�ستخدام اأحدث التقنيات التي من �ساأنها حتقيق متطلبات 
املتعاملني وال�سركاء، وحت�سني الأداء مبا ي�ساهم يف اإ�سعاد املجتمع واملتعاملني. 
وت�سمنت املبادرة ا�ستكمال التطوير وتطبيق اأمتتة حفظ البيانات با�ستخدام 
ر�سا  وحتقيق  للعملية،  ال�سنوي  التقرير  يف  اإيجابية  نتائج  وح�سد  الروبوت 
20،000 ج�سة حفر موؤمتتة  اإجن��از  %، حيث مت   99،8 بن�سبة  املتعاملني 
من فحو�سات الرتبة دون تدخل ب�سري . وا�ستملت املرحلة الأوىل من امل�سروع 
على تطبيق الأمتتة الروبوتية لعملية حفظ بيانات وتقارير فح�س الرتبة، 
وقيام الروبوت باأمتتة عمليات حفظ نتائج الرتبة الرقمية يف نظام اإلكرتوين 
تقارير  نتائج  لإدخ��ال  للمتعاملني  الإر���س��ادي  الدليل  اإط��اق  وكذلك  خا�س، 
الرتبة يف مناذج موحدة. ومن النتائج الإيجابية لهذه اخلدمة توفري ما يقارب 
1500 �ساعة يف اأقل من عام، حيث يقوم الروبوت باإر�سال تقارير يومية بعدد 
اجل�سات املدخلة وعدد املعامات املنجزة. اأما املرحلة الثانية ف�سملت حتويل 

بيانات وج�سات فح�س الرتبة بطريقة ثاثية الأبعاد يف نظام �سمارت مكاين، 
ومن فوائدها واأهدافها حتقيق روؤية مدينة اأبوظبي جلعلها من املدن ال�سباقة 
الرقمي  التحول  نحو  البلدية  توجه  وجت�سيد  الذكية،  الأنظمة  تطبيق  يف 
الو�سول  �سهولة  وكذلك  باخلدمات،  والرتقاء  العمل  م�سرعات  منطلق  من 
وتطوير  قيا�سية،  ب��اأوق��ات  املناطق  خمتلف  يف  الازمة  الرتبة  معلومات  اإىل 
اإىل توفري  دليل و�سيا�سة الأر�سفة الإلكرتونية املوثقة يف البلدية، بالإ�سافة 
الرتبة  واأمتتة عملية ربط ج�سات فح�س  املعني،  الكادر  والوقت على  اجلهد 
الرتبة ثاثية  كما مت عر�س ج�سات فح�س  الرتبة.  هند�سة  ق�سم  وخدمات 
الأبعاد والبدء بالنمذجة من قبل فريق ق�سم هند�سة الرتبة، ور�سم البيانات 
اجليولوجية دون تدخل ب�سري، ومنذجة بيانات الرتبة وج�سات فح�س الرتبة 
الرتبة  بيانات  بني  والربط  والتفعيل   ،PDF ب�سيغة  التقارير  ق��راءة  مع 
MePS اإىل نظام �سمارت مكاين، وحتويل واأمتتة ج�سات فح�س  من نظام 
الرتبة  فح�س  ج�سات  وحت��وي��ل  الأب��ع��اد،  ثاثية  بطريقة  وعر�سها  ال��رتب��ة 
ثنائية الأبعاد اإىل ثاثية الأبعاد. واأ�سارت البلدية اإىل اأنها تعمل على تاأ�سي�س 
خريطة الرتبة الذكية ملدينة اأبوظبي وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية، الأمر 
تلبي  ذكية  اإلكرتونية  ومرجعية  ومتكاملة،  حديثة  بيانات  قاعدة  وفر  الذي 

كافة املتطلبات وحتقق تطلعات املتعاملني واملخت�سني يف هذا املجال.

•• عجمان -الفجر:

وفقا ملا توليه هيئه النقل – عجمان 
العاقات  ت��وث��ي��ق  يف  اأه���م���ي���ة  م���ن 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا من 
امل������ع������ريف، حيث  ال�����ت�����ب�����ادل  خ�������ال 
ا�ستقبلت هيئة النقل وفداً من هيئة 
الطرق واملوا�سات – دبي، بح�سور 
����س���ارة احلو�سني  الآن�����س��ة  م���ن  ك���ا 
واأنظمة  ال��ت�����س��اري��ح  اإدارة  م���دي���ر 
املوظفني،  من  وع��دد  للهيئة  النقل 
وم����ن ج��ه��ت��ه��م ح�����س��ر ال�����س��ي��د عبد 
ابراهيم اجل�سمي مدير مكتب  اهلل 
احلو�سني  ط��ارق  وال�سيد  التحقيق 

�سابط رئي�سي و ذلك يف مقر الهيئة 
الرئي�سي.

و ا�ستهدف الجتماع تعزيز اخلربات 
امل��ع��ارف م��ن خ��ال مناق�سة عدد  و 
الهيئة،  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الآل�����ي�����ات  م����ن 
�سركات  باأنظمة  التعريف  مت  حيث 
المتياز و مركبات الأج��رة و رقابة 
اجلودة ، و مناق�سه  اآلية العمل على 

اإجراءات ال�سكاوى لدى اجلهتني .
الأ�ساليب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  مت  و  ك��م��ا 
اإدارة  ق�����س��م  ق��ب��ل  امل�����س��ت��خ��دم��ة م���ن 
اآليه  خ�سو�ساً  و  بالهيئة  اجل����ودة 
الطرق  اأه��م  و  املراقبة،  و  التفتي�س 
املتبعة يف حال الإباغ عن املفقودات 

التطرق  مت  الج��ت��م��اع  نهاية  ويف   .
واملركبات  النقل  ت�ساريح  ملخالفات 

حت�����ت ال����ط����ل����ب و م���ن���اق�������س���ه اه����م 
املوؤ�سرات الت�سغيلية لها.

خليفة الرتبوية  : التميز ركيزة انطالق التعليم للخم�سني القادمة
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة 
ور�سالة  دور  اأهمية  على  ال��رتب��وي��ة 
الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي امل��ت��م��ي��ز يف بناء 
ال�سخ�سية الطابية املواكبة للتطور 
الغد  ي�سهده  الذي  والتقني  العلمي 
وطرق  اأدوات  ت��وظ��ي��ف  خ���ال  م���ن 
اآفاق  تفتح  فعالة  تدري�س  واأ�ساليب 
مداركه  وتو�سع  اجلامعي  الطالب 
واملو�سوعي  العلمي  التفكري  نحو 
التي  وامل�سكات  للق�سايا  وال��ن��اق��د 
ت���وظ���ي���ف هذه  ت���واج���ه���ه وك���ي���ف���ي���ة 
النهو�س  يف  التفكري  م��ن  الأمن���اط 

بالإن�سان واحلياة ب�سورة عامة .
واأ�����س����ارت اإىل ح��ر���س��ه��ا ال���دائ���م يف 
ال���دورات على ط��رح جمال  خمتلف 
التعليم العايل على م�ستوى الدولة 
فئة  حتته  وتندرج  العربي  والوطن 
امل��ت��م��ي��ز وذلك  الأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ي 
اإدراك�������اً م���ن اجل���ائ���زة ب��اأه��م��ي��ة هذا 
التدري�س  هيئة  ع�سو  ودور  امل��ج��ال 
مبنظومة  الرت������ق������اء  يف  امل���ت���م���ي���ز 
.. م�سرية  ع��ام��ة  ب�����س��ورة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأ�سا�سية  اإىل اأن التميز يعترب ركيزة 
الرقمي  الع�سر  يف  التعليم  لنه�سة 
املقبلة  اخلم�سني  متطلبات  وتلبية 
ع�سو  ق���ب���ل  م����ن  ال��ت��م��ي��ز  اأن  ك���م���ا 
وا�سعًة  اآف��اق��اً  يفتح  التدري�س  هيئة 
الطابية  امل�����واه�����ب  ل����س���ت���ق���ط���اب 
ورعايتها وتعزيز دورها على طريق 
ذل����ك خ����ال ور�سة  . ج����اء  ال��ت��م��ي��ز 
نظمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��م��ل 
خليفة  جل����ائ����زة  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة 
" جمال  بعنوان  بعد  عن  الرتبوية 

التعليم  �������س���ات  وم���وؤ����سّ اجل���ام���ع���ات 
اأو الوطن العربي  العايل يف الدولة 
�سنوات  خ��م�����س  ع����ن  ت���ق���ل  ل  م�����دة 
راأ���س عمله  ي��زال على  اأكادميية ول 
عند تقّدمه للجائزة وُيقّدم ما ُيثبت 
اأن  وكذلك  التدري�س،  يف  ا�ستمراره 
ي��ك��ون امل��ر���س��ح ح��ا���س��ًا ع��ل��ى ثاثة 
اإدارة  ت��ق��دي��رات ف��ن��ي��ة ����س���ادرة ع���ن 
يكون  بحيث  ر�سمي  ب�سكل  اجلامعة 
بتقدير  �سنوات  اآخر ثاث  متو�سط 
عمله  يف  متميزاً  ي��ك��ون  واأن  امتياز 
نف�سها  امل��ه��ن��ة  ب��اأق��ران��ه يف  م��ق��ارن��ًة 
اأّي دولة يف  اأو  الدولة  على م�ستوى 
تطبيق  نتائج  ُتثبته  العربي  الوطن 
العلمية  الأدوات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وا�سحة  علمية  معايري  على  املبنية 

وموؤ�سرات اأداء حُمّددة.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ط��رق ال��دك��ت��ور اإيهاب 
املجال  ه����ذا  يف  ال���ف���ائ���ز  ال�����س��ع��دين 
جتربته  اإىل  ع�سرة  الرابعة  للدورة 
الرتبوية  خليفة  بجائزة  ال��ف��وز  يف 
املتميز  اجل��ام��ع��ي  الأ���س��ت��اذ  ف��ئ��ة  يف 
للدورة الرابعة ع�سرة .. م�سرياً اإىل 

التعليم العايل " . وتطرق الدكتور 
جمال  حمكم  عجمي  الدين  ع�سام 
جائزة  ح��ر���س  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم 
ط��رح جمال  على  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
التعليم العايل وحتديد فئة الأ�ستاذ 
املبدعني  لتكرمي  املتميز  اجلامعي 
هيئات  اأع�������س���اء  م����ن  وامل���ت���م���ي���زي���ن 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ت��دري�����س 
العايل حملياً وعربياً .. م�سرياً اإىل 
اأن اجلائزة ترى اأن الأ�ستاذ اجلامعي 
هو كّل من يعمل يف جمال التدري�س 
التعليم  العلمي مبوؤ�ّس�سات  والبحث 
العايل املختلفة الر�سمية اأو اخلا�سة 
يف خمتلف التخ�س�سات املُعرتف بها 
من قبل وزارة التعليم العايل داخل 
التعليم  وزارة  اأو  الإم�������ارات  دول����ة 
منها  يتقّدم  التي  الدولة  يف  العايل 
خا�س  جم��ال  وه��و  للجائزة  املر�سح 
ب����الأ�����س����ات����ذة اجل���ام���ع���ي���ني ال���ذي���ن 

يقومون بتدري�س امل�ساقات .
واأو����س���ح اأن اجل���ائ���زة ح����ددت ع���دداً 
املجال  ب��ه��ذا  املرتبطة  املعايري  م��ن 
ومنها : اأن يكون قد عمل يف اإحدى 

جتربته الأكادميية الطويلة وعمله 
ومدير  خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  ك��اأ���س��ت��اذ 
مل��رك��ز ال��ط��اق��ة امل��ت��ق��دم��ة. وق���ال اإن 
اأ�سباب  اتاحت له كل  جامعة خليفة 
التميز من خال بيئة حمفزة على 
والريادة  والإب����داع  العلمي  البحث 
على  عمله  يركز  حيث  التدري�س  يف 
الطاقة  ل��ن��ظ��ام  ال�����س��ل�����س  ال��ت��ك��ام��ل 
واأ�سار   . الكهرباء  املتجددة يف �سبكة 
الرتبوية  خليفة  ج��ائ��زة  جن��اح  اإىل 
التميز  ث��ق��اف��ة  ق���اع���دة  ت��و���س��ي��ع  يف 
ال��ع��ام��ل��ني يف قطاع  ل���دى خم��ت��ل��ف 
اجلامعي  و  ال��ع��ام  ب�سقيه  التعليم 
القوية  الركائز  اأحد  ميثل  فالتميز 
العملية  نه�سة  عليها  ت�ستند  التي 
التدري�س  هيئة  وع�سو  التعليمية 
التميز  لقاطرة  املتميز يعترب قائداً 
الطلبة  م����ن  ك����ث����رياً  حت���م���ل  ال���ت���ي 
ي�سبح  احل��ال��ة  ه���ذه  امل��ب��دع��ني ويف 
التميز متاحاً للجميع ويكون لدينا 
رواف���د ق��وي��ة ك��ل ي��وم ت��دف��ع باأعداد 
املتميزين  والطالبات  الطاب  من 

اإىل منظومة التعليم .
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي ي�ستقبل �سفري باك�ستانعمار النعيمي ي�ستقبل �سفري جورجيا
•• عجمان -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان 
احلاكم اأم�س �سعادة باتا كالندادزه 
���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ج��ورج��ي��ا لدى 
ال���دول���ة ال����ذي ق���دم ل��ل�����س��ام على 

�سموه .
عجمان  ع���ه���د  ويل  ���س��م��و  ورح������ب 
طيب  ل����ه  م��ت��م��ن��ي��ا   .. ب���ال�������س���ف���ري 
اأداء  يف  والنجاح  والتوفيق  الإقامة 
م��ه��ام ع��م��ل��ه ���س��ف��ريا ل���ب���اده لدى 

الدولة .
واأك�������د ����س���م���وه خ�����ال ال���ل���ق���اء مع 
تربطها  الإم����������ارات  اأن  ال�����س��ف��ري 
ع�����اق�����ات �����س����داق����ة م���ت���م���ي���زة مع 
على  وحت��ر���س  جورجيا  جمهورية 
امل�سرتك  التعاون  جم��الت  تطوير 
ل�سيما  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

القطاع ال�ستثماري وال�سياحي .
اآخر  وبحث �سموه و�سفري جورجيا 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
القائمة  الثنائي  التعاون  وعاقات 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا ملا 

•• عجمان-وام: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
�سعادة  اأم�������س  احل���اك���م  دي�����وان  يف 
�سلطان  م����ريزا  اأف�����س��ال حم��م��ود 
حممود �سفري جمهورية باك�ستان 
الإ���س��ام��ي��ة ل���دى ال���دول���ة الذي 
ورحب  �سموه.  على  لل�سام  ق��دم 
بداية  يف  عجمان  عهد  ويل  �سمو 
..متمنيا  ال�سفري  ب�سعادة  اللقاء 
اأداء مهام  والنجاح يف  التوفيق  له 
عمله �سفريا لباده لدى الدولة.

وجرى خال اللقاء بحث عاقات 
التي  وال�سداقة  الثنائية  التعاون 
الإم���ارات وجمهورية  دول��ة  تربط 
ب��اك�����س��ت��ان يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
الودية  الح��ادي��ث  تبادل  مت  ..كما 
ت���ع���زز تلك  ���س��اأن��ه��ا ان  ال���ت���ي م���ن 
وال�سعبني  البلدين  ب��ني  العاقة 
تبادل  ج���ان���ب  اإىل  ال�����س��دي��ق��ني 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ح�����ول ع�����دد من 

ال��ر���س��ي��دة ل��ع��اق��ات ال�����س��داق��ة مع 
على  امل�ستمر  واحل��ر���س  ج��ورج��ي��ا 
املجالت  يف  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ت��ع��زي��زه��ا 
احل�ساري  بالتطور  م�سيدا  كافة.. 
ال��ذي ت�سهده دول��ة الإم��ارات عامة 
 . امليادين  وعجمان خا�سة يف كافة 
عبدالعزيز  ال�سيخ  اللقاء..  ح�سر 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن 

فيه م�سلحة ال�سعبني ال�سديقني.
واأكد ال�سفري اأن العاقات الثنائية 
وجمهورية  الإم��������ارات  دول�����ة  ب���ني 
ج���ورج���ي���ا ت�����س��ه��د من������واً وت����ط����وراً 
ال�سعد..  خمتلف  على  م�ستمرين 
واأن الإمارات اأ�سبحت وجهة مثالية 
للجميع  ف��ي��ه��ا  والإق����ام����ة  ل��ل��ع��ي�����س 
ومتنون للدعم الكبري من القيادة 

�سامل  و���س��ع��ادة  ال�سياحية  التنمية 
�سيف املطرو�سي نائب مدير ديوان 
ابراهيم  اأح���م���د  و����س���ع���ادة  احل���اك���م 
�سمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  ال��غ��م��ا���س��ي 
يو�سف  و���س��ع��ادة  عجمان  عهد  ويل 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد 
من  وع���دد  وال�سيافة  الت�سريفات 

كبار امل�سوؤولني.

..م�سيدا  احل��ك��وم��ت��ني  وت��ط��ل��ع��ات 
ب����ال����ت����ط����ور احل�����������س�����اري ال������ذي 
ت�سهده دولة الإم��ارات يف خمتلف 

امليادين.
ح�سر اللقاء .. ال�سيخ عبدالعزيز 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
�سامل  و�سعادة  ال�سياحية  التنمية 

ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 
الهتمام امل�سرتك.

على  الباك�ستاين  ال�سفري  واأث��ن��ى 
ع���اق���ات ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
القطاعات  وتوطيدها يف  البلدين 
ك���اف���ة مب����ا ي��ت��ف��ق وي��ت��ن��ا���س��ب مع 
روؤية  وي��دع��م  امل�سرتكة  امل�سلحة 

ن���ائ���ب مدير  امل���ط���رو����س���ي  ���س��ي��ف 
اأحمد  و����س���ع���ادة  احل����اك����م  دي�������وان 
مكتب  رئي�س  الغما�سي  ابراهيم 
و�سعادة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �سمو 
يو�سف حممد النعيمي مدير عام 
دائرة الت�سريفات وال�سيافة وعدد 

من كبار امل�سوؤولني.

•• دبي-وام:

ندوة  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  عقدت 
افرتا�سية بعنوان "الكت�سافات الدوائية - مناهج لكت�ساف العاجات 
العلمية  ال��ن��دوات  �سل�سلة  �سمن  ت��اأت��ي  املوجه" وال��ت��ي  ال��ع��اج  املبتكرة 
املو�سوعات  من  ع��دد  على  ال�سوء  ت�سلط  والتي  بعد  عن  تنظمها  التي 
الطبية املهمة. ي�سارك يف هذه الندوات جمموعة من اخلرباء والأطباء 
ال�سابقني بجائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد الطبية  املعروفني الفائزين 
انحاء  جميع  م��ن  م�سارك   300 ح��وايل  ويح�سرها  اخل��ربة  ذوي  م��ن 
العامل والذين �سيح�سلون على �ساعة تعليم طبي م�ستمر واحدة معتمدة 
من جامعة الإمارات. وقدم الندوة الأوىل يف ال�سل�سلة ح الدكتور ماجد 
اأبوغربية املدير املوؤ�س�س ملركز "مولدر" لأبحاث الكت�سافات الدوائية يف 

فيادلفيا بالوليات املتحدة والفائز بجائزة حمدان بن را�سد الطبية 
التي   - ال��ن��دوة  اأب��وغ��رب��ي��ة خ��ال  ون��اق�����س  ال��ك��ربى -2014.2013 
بجامعة  الع�سوية  الطبية  الكيمياء  اأ�ستاذ  التل  طالب  الدكتور  اأدراه��ا 
ا�سرتاتيجيات  من  يتطلبه  وما  الدوائية  الكت�سافات  منهج   - ال�سارقة 
العاج  منهج  م��ن  ك��ل  ط��ري��ق  ع��ن  الكيميائي  اجل����زيء  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
وا�ستعر�س بع�س  الظاهري.  النمط  القائم على  العاج  املوجه ومنهج 
تطوير  مثل  الأك��ادمي��ي  واملجال  ال�سناعي  املجال  من  كل  من  النماذج 
الأدوية امل�سادة لل�سرطان والأدوية امل�سادة للعدوى الفطرية مع تقييم 
الآثار البيولوجية للجزئ املكت�سف حتى الو�سول اإىل اجلزيء الدوائي 
طالبة  ناير  �سوجاتان  اأت���ريا  الطالبة  ال��ن��دوة  يف  �ساركت  كما  الفعال. 
الدرا�سات العليا واحلا�سلة على ماج�ستري يف علوم ال�سيدلة الكيميائية 
ال�سوء  �سلطت  وال��ت��ي  ال�سباب  وال��دار���س��ني  الباحثني  لقطاع  كممثلة 

لتطوير  وتوقعاتهم  اجل��دد  الباحثون  يواجهها  التي  التحديات  على 
املدير  �سوقات  بن  عبداهلل  �سعادة  اأ���س��اد  جانبه  من  املهني.  م�ستقبلهم 
الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جلائزة  التنفيذي 
بال�سكر  ..وتقدم  الندوة  به  حظيت  الذي  وامل�ساركة  الهتمام  مب�ستوى 
اإىل اجلهات الداعمة للحدث وهي هيئة ال�سحة بدبي وجمعية الإمارات 

الطبية ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ودائرة ال�سحة باأبوظبي.
واأكد اأهمية ال�ستمرار يف تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي ت�سهم ب�سكل 
كبري يف الرتقاء بالقطاع ال�سحي يف الدولة منوها باأن اجلائزة حتر�س 
قررت  حيث  الطبي  القطاع  خلدمة  نهجها  جتديد  على  دائما  كعادتها 
الطبية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  والباحثني  للمتخ�س�سني  الفر�سة  منح 
اأفكارهم من خال هذه  اخل��رباء  مل�ساركة  الدولة وخارجها  داخ��ل  من 

الندوات الفرتا�سية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن جائزة حمدان بن را�سد حمدان الطبية تعقد ندوة افرتا�سية حول الكت�سافات الدوائية
دعوة املجال�س البلدية يف الإمارة لالنعقاد 

•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم /34/ ل�سنة 2021م 
ب�ساأن دعوة املجال�س البلدية يف اإمارة ال�سارقة لانعقاد للدور العادي الأول 

من الف�سل ال�سنوي ال�سابع ع�سر.
ال�سارقة  اإمارة  البلدية يف  اأن ُتدعى املجال�س  ون�س املر�سوم الأمريي على 
لانعقاد للدور العادي الأول من الف�سل ال�سنوي ال�سابع ع�سر، يوم الأحد 
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م�ساريع اخلم�سني تعزز املزايا احليوية لقت�ساد الدولة
•• دبي-وام:

مت��ك��ن��ت الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، خ���ال ���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة، م��ن ال��ت��ح��ول اإىل 
وال�سرتاتيجيات  املبادرات  عرب  القت�سادي،  التنويع  �سعيد  على  عاملي،  منوذج 
والإج��راءات التي مت اإطاقها وتبنيها، من اأجل تعزيز م�ساهمة كل القطاعات 
يف الزدهار القت�سادي، اإ�سافة اإىل م�ساهمة النفط، و�سناعاته املختلفة، وذلك 

على اأ�سا�س اأكرب ا�سرتاتيجية وطنية اإماراتية ملرحلة ما بعد النفط.
وركزت دولة الإمارات العربية املتحدة على تطوير �سيا�سات التنويع القت�سادي 
ال��رثوات واملوارد،  اإع��ادة توظيف  اإىل  ق��ادت  امل�ستقبلية  ق��راءة للتحولت  يف ظل 
وتهيئة البيئة لتنمية م�ستدامة، يف ظل اأهداف الإمارات برتقية احلياة، وحتقيق 

الرفاه.
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  وما قاله �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
حني  بقوة،  اليوم  حا�سراً  يبدو  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
النفط،  على  معتمد  غري  الوطني  اقت�سادنا  من   70%" �سنوات   4 قبل  ق��ال 
النفط  على  معتمداً  فيها  يكون  ل  لقت�سادنا  جديدة  معادلة  حتقيق  وهدفنا 
و�سنطور  جديدة،  اقت�سادية  قطاعات  و�سن�سيف  الأ���س��واق،  لتقلبات  مرتهناً  اأو 
كفاءة واإنتاجية القطاعات احلالية، و�سنعد اأجياًل ت�ستطيع قيادة اقت�ساد وطني 

م�ستدام ومتوازن".
املنطقة وبني جميع كبار منتجي  الأك��رث تنوعاً يف  الإم��ارات من  اقت�ساد  ويعد 
الناجت  ثلثي  من  اأك��رث  النفطية  غري  القطاعات  م�ساهمة  بلغت  حيث  النفط، 
املحلي الإجمايل ..وتوؤكد تقارير حملية ودولية اأن الإمارات انتقلت من اقت�ساد 

النفط اإىل اقت�ساد التنوع الإنتاجي يف �ستى املجالت.
من  ب�سل�سلة  اأ�سعاره،  وتقلبات  النفط  قطاع  يف  التحولت  الإم���ارات  وا�ستبقت 
الدولة،  اقت�ساد  يف  القطاعات  بقية  م�ساهمة  تعزيز  اإىل  اأدت  التي  الإج���راءات 
بحيث ت�ساهم هذه القطاعات باأكرث من 70 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل، 
مقابل 30 يف املئة اعتماداً على النفط، هذا على الرغم من اأن الإمارات متتلك 
النفط  العامل على �سعيد  اأكرب احتياطي يف  ثروات نفطية مهمة وتعد �ساد�س 

والغاز.
وتعد الإمارات من اأبرز الدول من حيث موقعها يف قلب قارات العامل، وامتاكها 
�سبكة نقل تعد الأحدث عاملياً، على �سعيد املطارات واملوانئ، حيث اإن 2.4? من 
جتارة احلاويات البحرية متر عرب الإمارات، اإ�سافة اإىل توفر منظومة قانونية 
وت�سريعية حتمي ال�ستثمارات، وروؤية ا�سرتاتيجية للم�ستقبل، والقدرة على دعم 
البتكارات، وا�ستقطاب ال�ستثمارات التي تركز على جمالت م�ستقبلية، وتطوير 
القائم منها، يف ظل مناخ اقت�سادي حيوي يعزز من قيمة كل ال�ستثمارات، ويزيد 

من عوائدها املحتملة يف ظل بيئة فريدة للعي�س والعمل وال�ستثمار والإبداع.
وت�ستعر�س "م�ساريع اخلم�سني" املزايا ال�ستثمارية لكل القطاعات يف الدولة، 
هذه  يف  بال�ستثمار  الأع��م��ال  ورواد  وامل��وه��وب��ني  امل�ستثمرين  رغ��ب��ة  ي��ع��زز  مب��ا 
هذه  م��ردود  وارت��ف��اع  بال�ستقرار،  تت�سم  وحيوية  اآمنة  بيئة  ظل  يف  القطاعات 
اإ�سافة اإىل قدرة الإم��ارات على توفري البيئة  ال�ستثمارات على ال�سعيد املايل، 
احلا�سنة لكل اأمناط ال�ستثمارات اجلديدة، وبالتحديد يف قطاعات واعدة مثل 
�سناعات الف�ساء وما يرتبط بالثورة ال�سناعية الرابعة و�سناعات التكنولوجيا، 

وغري ذلك، يف ا�ست�سراف للم�ستقبل ي�ستبق التحولت يف القت�ساد العاملي.
القت�سادية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ن��وي��ع  ن��ح��و  اجل���اد  ال�سعي  يف  الإم�����ارات  دول���ة  و�سبقت 
اأكرب ا�سرتاتيجية �ساملة  اإطاق  النفط، من خال  وال�ستعداد ملرحلة ما بعد 
النفط  بعد  ما  اقت�ساد  خطة  عرب  قادمة،  �سنة  خلم�سني  ال�ستعداد  ت�ستهدف 
التي تهدف اإىل جتهيز كل قطاعاتها احليوية ملرحلة ما بعد النفط، اإ�سافة اإىل 
مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من اأجل تكري�س 

وتر�سيخ التنوع القت�سادي، مبا يعنيه ذلك على م�ستويات احلياة املختلفة.
مع  ال�ستثمارات  لت�سجيع  اتفاقية   134 من  يقرب  ما  الإم���ارات  توقيع  ويعد 
�سركائها التجاريني، بوابة اأ�سا�سية يف تنويع ال�ستثمارات يف الدولة، حيث ت�ساهم 

هذه التفاقيات يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين يف القطاعات التقليدية اأو امل�ستحدثة، 
التعديات اجلديدة على قانون  اإىل  اإ�سافة  مبا يوؤمن لهم بيئة جاذبة واآمنة، 
ال�سركات التجارية ت�سمح امللكية الأجنبية يف ال�سركات بن�سبة ت�سل اإىل 100?، 

وعدم وجود �سرائب جتارية على ال�سركات، ول �سرائب على الدخل.
الإمارات،  دولة  ت�سنيفات مرتفعة بخ�سو�س  اإىل  الدولية  التقارير  وتوؤ�سر كل 
حيث ت�سنف دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأوىل عربياً واإقليمياً وال� 
كريين للثقة يف ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر للعام اجلاري  موؤ�سر  يف  عاملياً   15
اأربع مراتب مقارنة بالعام املا�سي 2020، ومتفوقة بذلك  متقدمة   ،2021

على عدد من القت�سادات العاملية الكربى.
"الأونكتاد"،   2021 للعام  العاملي  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تقرير  وح�سب 
حيث  من  عاملياً  و15  واإقليمياً  عربياً  الأوىل  املرتبة  يف  الإم���ارات  دول��ة  ج��اءت 
م��راك��ز عن   9 وق��د تقدمت  امل��ب��ا���س��ر.  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار  ق��درت��ه��ا على ج��ذب 
اأجنبية  ا�ستثمارات  الإم����ارات،  جذبت  حيث   ،2020 ال��ع��ام  تقرير  يف  ترتيبها 
اأمريكي بن�سبة  19.9 مليار دولر  اإىل  2020 ت�سل قيمتها  العام  مبا�سرة يف 
منو %11.24 عن العام 2019، لتت�سدر املرتبة الأوىل عربياً م�ستحوذة على 
%49 من اإجمايل ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة املتدفقة اإىل جمموعة الدول 

العربية.
اآ�سيا  غ���رب  م�ستوى منطقة  ع��ل��ى  الأوىل  امل��رت��ب��ة  الم�����ارات  دول���ة  اح��ت��ل��ت  ك��م��ا 
هذه  اإىل  ال���واردة  التدفقات  اإج��م��ايل  من   54.4% ن�سبته  ما  على  م�ستحوذة 

املنطقة البالغة 36.5 مليار دولر.
الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اأي�ساً على م�ستوى  املرتبة الأوىل  الإم��ارات يف  وج��اءت 
اأفريقيا م�ستحوذة على نحو %40.2، من اإجمايل تدفقات ال�ستثمار الأجنبي 

املبا�سر الواردة اإىل هذه املنطقة.
وح�سب ت�سنيف الأونكتاد من خال تقرير ال�ستثمار العاملي ال�سادر يف يونيو 
الإمارات يف  دولة  اىل  الداخل  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفق  اجمايل  بلغ   ،2020
العام 2019 ما جمموعه 13،787 مليار دولر مقارنًة مع 10،385 مليار 

دولر للعام 2018.
منطقة  يف  النا�سئة  الأ���س��واق  م�ستوى  على  الأول  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  نفت  و�سُ
اأفريقيا وال�ساد�س عاملياً يف ن�سبة تدفقات ال�ستثمارات  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
على  الإجمايل  املحلي  ناجتها  متو�سط  اإىل  ا�ستقبلتها  التي  املبا�سرة  الأجنبية 
مدى الأعوام الع�سرة التي �سبقت 2019، وفقاً للبيانات التي اأ�سدرها موؤمتر 
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية »اأونكتاد« ون�سرتها موؤ�س�سة "فيت�س �سوليو�سنز" 

العاملية للدرا�سات القت�سادية.
يف  وج���اءت  مرتفعة  ن�سباً  حققت  التي  ال���دول  "اأونكتاد" ب��اأن  تقرير  اأف���اد  كما 
باآفاق م�ستقبلية جيدة يف ما يتعلق  الإم��ارات، تتمتع  الت�سنيف، ومنها  مقدمة 
اإليها، وبالتايل يف منوها القت�سادي،  املبا�سرة  بتدفقات ال�ستثمارات الأجنبية 
بحكم امل�ساهمة القوية لا�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف ارتفاع الناجت املحلي 
�سريعاً يف تدفقات  التي حققت من��واً  ال���دول  م��ن  الإم����ارات  الإج��م��ايل، وتعترب 

ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف ال�سنوات الأخرية.
وتت�سدر الإمارات املوؤ�سرات العاملية حيث حتتل املرتبة الثانية عاملياً يف الأ�سول 
3 دول فقط لديها اأكرث من  املالية من �سناديق الرثوة ال�سيادية، ومن �سمن 
اإىل جانب ال�سني  ال�سيادية،  الرثوة  �سناديق  عرب  م�ستثمرة  دولر  تريليون   1
والرنويج، واحتلت املركز 11 عاملًيا يف موؤ�سر الأداء اللوج�ستي واملرتبة الوىل 
يف املنطقة، واملركز 12 عاملًيا يف جودة البنية التحتية واملرتبة الوىل يف املنطقة، 
 2020 للعام  ال�سادر  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفق  يف  عاملياً   13 واملرتبة 
16 عاملًيا يف تقرير �سهولة مار�سة الأعمال  واملرتبة الأوىل باملنطقة، واملركز 
ال�سادر عن البنك الدويل لعام 2020، واملرتبة الأوىل يف املنطقة، كما ح�سلت 
موؤ�سراً،  على املركز الأول عاملياً يف 121 موؤ�سراً، واملركز الأول عربياً يف 479 
خارطة  على  البقاء  م��ع  م��وؤ���س��راً،   314 يف  الكبار  الع�سرة  ن��ادي  اإىل  وان�سمت 
التناف�سية  تقرير  يف  عاملًيا   25 واملركز  التناف�سية،  �سعيد  على  ال��دول  اأف�سل 

العاملية ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي واملرتبة الأوىل يف املنطقة.
ومتكنت دولة الإم��ارات من تعزيز القطاعات غري النفطية، كما متكن اقت�ساد 
30 اقت�ساداً يف  اأق��وى  دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة من تر�سيخ مكانته بني 
 1.6/  2020 ال��ع��ام  يف  دولر  مليار   421 بلغ  اإج��م��ايل  ب��ن��اجت حملي  ال��ع��امل 
تريليون درهم اإماراتي/، وقيادة رحلة تنويع اقت�سادي انتقل معها من اقت�ساد 
تتبواأ  كما  والب��ت��ك��ار،  املعرفة  على  قائم  رقمي  اقت�ساد  اإىل  النفط  على  يرتكز 
الإم��ارات املركز 21 عاملياً يف تقرير ال�سعادة العاملي ال�سادر عن الأمم املتحدة، 
وهي الدولة الأوىل يف املنطقة، واملركز العا�سر عاملياً يف كفاءة الرعاية ال�سحية، 

والأوىل يف املنطقة.
اخلم�سني  خال  وت�ساعفت  لاإمارات  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  ومنت 
عاماً املا�سية اأكرث من 1600 مرة، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 
منو  وبن�سبة   2021 ال��ع��ام  م��ن  الول  الن�سف  خ��ال  دره���م  مليار   900 اإىل 
%27 مقارنة مع الن�سف الول من العام 2020 ..كما حققت الدولة بف�سل 
الإجن��ازات القت�سادية مواقع متقدمة على �سعيد التجارة العاملية �سهدت بها 
املنظمات الدولية املتخ�س�سة، وعلى راأ�سها منظمة التجارة العاملية التي �سنفت 
يف اأحدث تقرير لها دولة الإمارات يف املركز ال� 20 عاملياً لقائمة الدول املُ�سدرة 
اإعادة  يف  عاملياً  والثالثة  لل�سلع،  امل�ستوردة  ال��دول  قائمة  يف  ذاته  واملوقع  لل�سلع، 
الت�سدير واملرتبة الأوىل عربياً، لت�سبح الإمارات اأهم �سوق لل�سادرات والواردات 

ال�سلعية على م�ستوى دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والدول العربية.
وبلغت قيمة ال�سادرات ال�سلعية غري النفطية للدولة خال الن�سف الول من 
بن�سبة  170 مليار درهم، والتي حققت منواً  2021 والتي اقرتبت من  العام 
%44 مقارنة مع الن�سف الول من العام 2020، فيما جتاوزت قيمة الواردات 
والتي  درهم،  مليار  ال�سلعية خال الن�سف الول من العام 2021 نحو 482 
كما   .2020 العام  من  الأول  الن�سف  مع  مقارنة   24% بن�سبة  من��واً  حققت 
جاءت الإمارات يف املرتبة ال� 18 عاملياً والأوىل �سرق اأو�سطياً كم�ستورد للخدمات 
بقيمة بلغت 74 مليار دولر خال عام 2019، وبن�سبة منو %2.4 مقابل عام 
2018، اأما يف جانب �سادرات الإمارات من اخلدمات، فبلغت القيمة 73 مليار 

دولر وجاءت يف املركز ال� 17 عاملياً والأوىل �سرق اأو�سطياً.
ال�����س��ن��وات الأخ�����رية با�ستقطاب  ال���دول���ة ج��اذب��ي��ت��ه��ا ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف  ور���س��خ��ت 
ا�ستثمارات �سخمة رفعت بها ر�سيدها الرتاكمي من ال�ستثمارات الأجنبية لنحو 
174 مليار دولر /ما يعادل 639 مليار درهم/، وفقاً لتقديرات موؤمتر الأمم 
وتناف�سيتها  يعك�س مدى جاذبيتها  /الأونكتاد/، ما  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
اأو  الأعمال  ملجتمع  الناظمة  الت�سريعية  البيئة  م�ستوى  على  �سواء  متلكه،  مبا 
البنية التحتية التي حتوزها وتعد الأ�سخم يف املنطقة، حيث من املتوقع ا�ستمرار 
بعدما  خا�سة  القادمة  ال�سنوات  خ��ال  ال��دول��ة  اإىل  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفق 
ال�سركات  امل�ستثمرين مبوجب تعديات قانون  الت�سهيل على  التو�سع يف  جرى 
ك��ان��ت حم��ل ترحيب م��ن قبل جمتمع الأع��م��ال داخ���ل وخارج  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
مثل،  الأجنبي  للم�ستثمر  منحها  التي  الرائدة  واملزايا  احلوافز  ظل  يف  الدولة 
ال�سماح بالتملك الأجنبي احلر بن�سبة %100 يف معظم القطاعات والأن�سطة 
القت�سادية با�ستثناء عدد حمدود من الأن�سطة ذات الأثر ال�سرتاتيجي، حيث 
�سكل عن�سر جذب اإ�سايف ي�ساهم يف زيادة قدرة الدولة على ا�ستقطاب املزيد من 
على  القائمة  غري  ال�ستثمارات  خ�سو�ساً  القادمة،  املرحلة  خال  ال�ستثمارات 
وت��رية نحو  واأ���س��رع  اأك��رب  وب�سورة  الإم���ارات تتجه تدريجياً  النفط، مبا يجعل 
القت�ساد غري النفطي، وفقا لأهداف الدولة، وبراجمها، ومبادراتها، التي مت 

الإعان عنها يف مراحل متعددة.
وت��ع��د ال�����س��ن��اع��ة م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا، م��ن اأج����ل تعزيز 
حيث  الإم��ارات��ي،  القت�ساد  يف  ال�سناعة  م�ساهمة  وزي��ادة  القت�سادي،  التنويع 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الإم����ارات  اأطلقت 
حكومية  كا�سرتاتيجية  مليار"   300 "م�سروع   Operation 300bn
ع�سرية هي الأ�سمل من نوعها، للنهو�س بالقطاع ال�سناعي يف الدولة وتو�سيع 

اأ�سا�سية لاقت�ساد الوطني، �سمن اأهداف ت�سعى  حجمه ونطاقه، ليكون رافعة 
اإىل تعزيز م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف الدولة يف الناجت املحلي الإجمايل من 
الرتكيز  2031، مع  العام  دره��م بحلول  300 مليار  اإىل  دره��م  مليار   133
على ال�سناعات امل�ستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة وحلول الثورة 

ال�سناعية الرابعة، مبا يعمل على متكني القت�ساد، وتعزيز التنمية امل�ستدامة.
ال�سناعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ذات���ي يف  اك��ت��ف��اء  اإىل حتقيق  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ه��دف 
احليوية، وتعزيز القيمة ال�سناعية الوطنية امل�سافة، من خال الرتقاء بجودة 
املنتج ال�سناعي املحلي ودعمه والرتويج له حملياً وعاملياً، وتهيئة بيئة الأعمال 
اجلاذبة واملحفزة لا�ستثمار املحلي والأجنبي، من خال توفري مزايا وت�سهيات 
رائ��د يف  �سناعي  كمركز  الإم���ارات  دول��ة  تكري�س موقع  ي�سهم يف  تناف�سية، مبا 
لجتذاب  خ��ربات  جممع  اإىل  تتحول  بحيث  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
املطورين واملبتكرين واأ�سحاب املواهب، مت�سدرة موؤ�سرات التناف�سية والزدهار 
وال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة، و�سوف ت�سهم ال�سرتاتيجية التي تنفذها وزارة 
واملبادرات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  خ��ال  م��ن  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
13،500 �سركة  تاأ�سي�س  التحفيزية يف تطوير املنظومة ال�سناعية، عرب دعم 
التنويع  اإىل تعزيز  اأي�سا  وموؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة، وهذه الأه��داف �ستوؤدي 

القت�سادي.
القت�سادي  ال��ت��ن��وع  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املهمة  ال��ق��ط��اع��ات  اأح���د  ال�سياحة  ق��ط��اع  وي��ع��د 
للدولة، حيث ي�ساهم بنحو %11.9 بنحو 177 مليار درهم /48 مليار دولر 
اأمريكي/ من الناجت املحلي وهي من الن�سب العالية عامليا مقارنة بدول رائدة 

يف جمال ال�سياحة.
وحازت دولة الإمارات املرتبة الأوىل اإقليمياً، وال� 33 عاملياً يف موؤ�سر التناف�سية 
الفرعية  املوؤ�سرات  العاملية، كما حلت يف مراكز متقدمة يف عدد من  ال�سياحية 
للنقل اجلوي  التحتية  البنية  موؤ�سر  الرابعة يف  املرتبة  الدولة يف  ج��اءت  حيث 
وال�ساد�سة يف موؤ�سر ا�ستدامة تنمية قطاع ال�سياحة وال�سفر، كما حّلت الدولة يف 

املرتبة ال�سابعة عاملياً يف جودة البنية التحتية لل�سياحة.
ال�سياحي  القطاع  باأهمية  الدولة  2020 و يف ظل توجهات قيادة  وخال عام 
ال�سياحي  ال�سعيد  على  الإجن����ازات  م��ن  العديد  حتقق  ان  ال��دول��ة  ا�ستطاعت 
ومنها انتخاب دولة الإمارات رئي�ساً للجنة الإقليمية لل�سرق الأو�سط يف منظمة 
2021 كما مت تر�سيحها  نهاية عام  العاملية /UNWTO/ حتى  ال�سياحة 
الرائدة  املكانة  يوؤكد  ما  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  لع�سوية 
لدولة الإمارات كوجهة �سياحية متميزة، ويعك�س الثقة التي تتمتع بها الدولة 

كمق�سد �سياحي م�ستدام.
كما حققت دولة المارات م�ستويات ا�سغال عالية يف املوؤ�س�سات الفندقية يف عام 
يف العامل يف ن�سبة ا�سغال الفنادق  الثاين  املركز  حتقيق  من  ومتكنت   2020
املتوقع  ومن  كوفيد19-.  جلائحة  للت�سدي  املثالية  التعامل  باليات  مدعومة 
مع  خا�سة  ملحوظا  ارتفاعا   2021 يف  ال��دول��ة  يف  ال�سياحة  حركة  ت�سجل  اأن 
اإيجابا  2020 يف دبي مبا �سينعك�س  اأك�سبو  ا�ست�سافة دولة الم��ارات لفعاليات 
منوها  �ستوا�سل  املحلية  ال�سياحة  حركة  اأن  كما  الدولية.  ال�سفر  حركة  على 
م��ن خال  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  ل��دع��م  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ود  بت�سافر  م��دع��وم��ة 
على  الإم���ارات  وتركز  العامل".  يف  �ستاء  "اأجمل  حملة  مثل  املختلفة  احلمات 
اإىل  بالإ�سافة  ..اإذ  التنويع القت�سادي  اأجل دعم وتعزيز  جمالت جديدة، من 
القطاعات التقليدية املعروفة، بداأ الرتكيز على قطاعات جديدة، ومن اأبرز هذه 
املجالت قطاع الف�ساء، الذي يعد قطاعاً واعداً على م�ستوى اخلربات، واملعارف، 
والعلوم، وال�سناعات. وتعد القدرات املتنامية يف جمالت العلوم والتقنية ركيزة 
اأ�سا�سية تعزز قطاع الف�ساء على خريطة القت�ساد الإماراتي، من ناحية علمية، 
اأن يكون  املتوقع  التنويع القت�سادي، والذي من  ال�سراكة يف تعزيز  ومن حيث 
اإىل  ال�ستثمار  حجم  و�سل  اأن  بعد  خا�سة  امل�ستقبل،  لقت�ساد  رئي�سياً  مكناً 
اأكرث من خم�سة مليارات دولر يف خمتلف اأن�سطة قطاع الف�ساء يف الدولة منذ 

تاأ�سي�س وكالة الإمارات للف�ساء عام 2014.
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اأخبـار الإمـارات
وزير التعليم العايل امل�سري يوؤكد اأهمية التواأمة مع اجلامعات الإماراتية

•• القاهرة-وام:

اأكد معايل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العايل 
قوة  على  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  العلمي  والبحث 
ومتانة العاقات التي جتمع دولة الإمارات وم�سر على 
الرتبية  قطاع  يف  �سيما  ول  كافة،  والأ�سعدة  امل�ستويات 
والتعليم العايل، م�سرًيا اإىل ا�ستعداد م�سر لتقدمي كافة 
الت�سهيات للطاب الإماراتيني للدرا�سة يف م�سر. جاء 
ذلك خال لقاء معاليه بال�سيخ الدكتور عمار بن نا�سر 

املعا امللحق الثقايف لدولة الإمارات لدى م�سر.
وقدم معاليه ال�سكر اإىل املعا على قيامه بدعم مبادرة 

قبل  من  كبري  بدعم  حتظى  التي  م�سر"،  يف  "اأدر�س 
اإمتام  اأهمية  على  م��وؤك��ًدا  م�سر،  يف  ال�سيا�سية  القيادة 
لتعزيز  والإم��ارات��ي��ة  امل�سرية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  ال��ت��واأم��ة 
التعاون العلمي والبحثي وتبادل اخلربات بني الباحثني 

يف كا البلدين.
وا�ستعر�س معاليه الربامج الدرا�سية اجلديدة واحلديثة 
العمل  �سوق  احتياجات  تلبي  التي  امل�سرية،  باجلامعات 
اأه��م��ي��ة ا�ستمرار  امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، م���وؤك���ًدا 
التعاون والتن�سيق بني البلدين يف قطاع التعليم العايل.

العايل  التعليم  ل��وزي��ر  ال��دع��وة  امل��ع��ا  وج��ه  م��ن جانبه، 
للم�ساركة يف " اإك�سبو 2020 دبي"، حيث رحب معاليه 

ب��ال��دع��وة، م��وؤك��دا م�ساركة وف��د م�سري يف ه��ذا احلدث 
اإل��ي��ه دول���ة الإم����ارات م��ن تقدم  ال���ذي يعك�س م��ا و�سلت 

وازدهار.
الثقافية  للملحقية  افتتاح مقر جديد  اإىل  املعا  واأ�سار 
بالقاهرة خال �سهر اأكتوبر املقبل، والتي �ستكون مبثابة 
املقر  اإن�ساء  اأن  ال�سقيقة، مو�سًحا  اإقليمي يف م�سر  مقر 
ال��ط��اب الإماراتيني  اأع���داد  اجل��دي��د ج��اء نتيجة زي���ادة 
الذين يدر�سوا يف م�سر، واأنه �سيتم توقيع اتفاق تنفيذي 
بني الوزارتني للتعاون العلمي والبحثي، وكذلك توقيع 
اإطار  الإماراتيني يف  الطاب  تعاون لبتعاث  بروتوكول 

مبادرة "اأدر�س يف م�سر".

اأعلن عن اإجراءات �سالمة مَعّززة لدخول املوقع

اإك�سبو 2020 دبي يرحب مباليني الزوار من اأنحاء العامل يف اأجواء اآمنة

املجال  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  اخل�������رباء 
الطبي وال�سحي وحتديث اإجراءاتنا 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و امل���ائ���م مب���ا يحفظ 
التزامنا با�ست�سافة حدث ا�ستثنائي 
وتت�سق  وُيلهمه".  ال���ع���امل  ُي��ب��ه��ر 
ال�سرتاتيجيات  م���ع  الإج��������راءات 
الإم����ارات،  الأو���س��ع نطاقا يف دول���ة 
مبا يف ذلك الإج���راءات ذات ال�سلة 
الفح�س  وب����رام����ج  بكوفيد19- 
التي ُتنّفذها مطارات وموانئ دولة 
الإمارات العاملية امل�ستوى ..وبحلول 
بلغ عدد جرعات   ،2021 �سبتمرب 
يف  امل��ع��ط��اة  كوفيد19-  ل��ق��اح��ات 
19 مليون جرعة،  الإم���ارات  دول��ة 

العام  امل����دي����ر  ال��������دويل،  ال����ت����ع����اون 
لإك�سبو 2020 دبي: "ُتوا�سل دولة 
الإمارات قيادة تعايف قطاع ال�سياحة 
يف العامل؛ و�سيكون اإك�سبو 2020 
ال���دويل الوحيد بهذا  دب��ي احل��دث 
بداية  منذ  الثقايف  والتنوع  احلجم 
..وبتحديثنا  كوفيد19-  جائحة 
والفح�س،  ال��ت��ط��ع��ي��م  م��ت��ط��ل��ب��ات 
فاإننا نتيح جلميع الزوار من اأنحاء 
العامل عاملا من فر�س ال�ستك�ساف 
والتعلُّم، لكي مُنّكنهم من ال�ستمتاع 
بتجربة رائعة يف اأجواء اآمنة ت�سمن 
واأ�سافت معاليها:  ال�سامة".  لهم 
ال�سياح  ل�ستقبال  ن�ستعد  "وبينما 

الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ك��ت��ب ال�����دويل 
ل��ل��م��ع��ار���س، اجل��ه��ة امل�����س��ِرف��ة على 
"�سمحت  الدولية:  اإك�سبو  معار�س 
التي  ال���ف���ع���ال���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�����س��ي��ط��رة على  دب����ي يف  ات��ب��ع��ت��ه��ا 
جائحة كوفيد19- مبتابعة العمل 
ب�سا�سة،  اإك�سبو  حت�����س��ريات  على 
التي  املعززة  الإج���راءات  و�ست�سمن 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن 
اليوم حتقيق هدفه يف جمع النا�س 
جديدا  ع��امل��ا  م��ع��ا  لن�سنع  وال����دول 
..ك��ن��ا ع���ازم���ون ع��ل��ى ال��ت�����س��ام��ن يف 
مواجهة اجلائحة وزادنا قوًة اإ�سرار 
الإمارات وامل�ساركني الدوليني على 

لفح�س كورونا خال املدة املحددة 
املوجود  الفح�س  م��رك��ز  ا�ستخدام 
 2020 اإك�سبو  موقع  من  بالقرب 
دب���ي، و���س��ي��ك��ون ذل���ك اأي�����س��ا متاحا 
يف وق���ت لح���ق يف ع���دد م��ن مراكز 
مدينة  اأنحاء  يف  املنت�سرة  الفح�س 
دبي والتي �سيتم الإعان عنها على 
م��وق��ع اإك�����س��ب��و الإل���ك���رتوين، وعند 
دبي   2020 اإك�سبو  تذكرة  تقدمي 
ال�سارية، اأو تذكرة اليوم الواحد اأو 
الفح�س  �سيكون  املتعدد،  ال��دخ��ول 

جمانيا.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ل�سوؤون  دول������ة  وزي�������رة  ال��ه��ا���س��م��ي 

ب��ل��غ��ت ف��ي��ه ن�سبة  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
من  امل��ئ��ة  يف   80 مت��ام��ا  املح�سنني 

تعداد �سكان الدولة.
وي��ت��واف��د ال�����زوار ع��ل��ى دب���ي ب�سكل 
م�سّطرد منذ اأن ا�ستاأنفت ا�ستقبال 
وقد  2020؛  ي��ول��ي��و  يف  ال�������س���ّواح 
مليون   2.85 الإم������ارة  ا�ستقبلت 
زائر يف الن�سف الأول من 2021، 
ومن املتوقع اأن تت�سارع وترية زيادة 
اأع���داد ال���زوار يف الربع الأخ��ري من 
اإك�سبو  ب��ان��ط��اق  م��دع��وم��ة  ال��ع��ام، 
باليوبيل  والحتفال  دب��ي   2020

الذهبي لدولة الإمارات.
كريِكنتز�س  دمييرتي  معايل  وق��ال 

يف دولة الإم��ارات والرتحيب بزّوار 
بحاجة  فاإننا  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
التي  ال��ن��ج��اح��ات  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  اإىل 
كوفيد19-؛  مكافحة  يف  حققناها 
اأعداد  فقد �سهدنا هبوطا كبريا يف 
املئة  يف   84 بلغ  امل�سجلة  الإ�سابات 
على مدار الأ�سهر الثمانية املا�سية 
الزّوار  ب�سحة  التزامنا  ..و�سيبقى 
و�سامتهم  واملوظفني  وامل�ساركني 
..لقد  اأول��وي��ات��ن��ا  مقدمة  يف  دائ��م��ا 
املعززة  الإج���������راءات  ه����ذه  ُو���س��ع��ت 
نتاأهب  ون��ح��ن  ب��ع��ن��اي��ة  وامل�����س��وؤول��ة 
لفتح اأبوابنا اأمام العامل، و�سنوا�سل 
عن  ال�����س��ادرة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  متابعة 

•• دبي-وام:

 2020 اإك�������س���ب���و  م��ن��ظ��م��و  ك�����س��ف 
دب��ي ع��ن اإج����راءات م��ع��ّززة ل�سمان 
جت��رب��ة اآم��ن��ة وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة جلميع 
ا�ستعداد احلدث  م��ع  وذل��ك  ال���زوار 
اأكرب  يف  ال���زوار  مايني  ل�ستقبال 
العامل  ���س��ع��وب  يجمع  دويل  ح���دث 
منذ بداية اجلائحة، يف وقت ي�سهد 
تزايد الطلب على ال�سفر وال�سياحة 

الدولية.
و�سيكون على الزوار الذين تتجاوز 
اإثبات  ت��ق��دمي  18 ع��ام��ا  اأع��م��اره��م 
معتمد  تطعيم  اأي  على  احل�����س��ول 
نتيجة  اأو  ب��ل��دان��ه��م  ح��ك��وم��ات  م��ن 
على  �سلبية،  اآر"  �سي  "بي  اخ��ت��ب��ار 
 72 قبل  اأُج���ري  الفح�س  يكون  اأن 
����س���اع���ة م����ن م���وع���د ال�����زي�����ارة على 
ب��و���س��ع حاملي  الأك����رث ..و���س��ي��ك��ون 
من  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  ت���ذاك���ر 
نني الذين مل يخ�سعوا  غري املح�سّ

اإك�سبو  بتنظيم  ال��ت��زام��ه��م  حتقيق 
دويل اآمن وهادف".

2020 دبي  اإك�سبو  وت�سمل خطط 
ال�ساملة التطعيم الإلزامي جلميع 
امل�ساركني  وم���وظ���ف���ي  م���وظ���ف���ي���ه 
ومقدمي  وامل��ت��ع��ه��دي��ن  ال���دول���ي���ني 
اإك�سبو  ..و���س��ي�����س��ت��م��ر  اخل����دم����ات 
اإج���راءات  تطبيق  يف  دب��ي   2020
ال�����س��ام��ة يف امل��وق��ع، وال��ت��ي ت�سمل 
والإل�����زام  التعقيم  وح����دات  ت��وف��ري 
ب��ارت��داء ال��ك��ّم��ام��ات واحل��ف��اظ على 

م�سافات التباعد الجتماعي.
وُيقام اإك�سبو 2020 دبي يف الفرتة 
 31 اإىل   2021 اأك���ت���وب���ر   1 م���ن 
اجلميع  وي���دع���و   ،2022 م���ار����س 
ال����دويل،  اإىل احل����دث  ل��ان�����س��م��ام 
نع عامل جديد  الذي �سُي�سهم يف �سُ
ال�سعوب  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  وحت��ق��ي��ق 
على مدى �ستة اأ�سهر متثل احتفال 
بالإبداع والبتكار والتقدم الإن�ساين 

والثقافة.

تقدمي اإثبات تطعيم اأو نتيجة فح�س بي �سي اآر �سلبية دبي   2020 اإك�سبو  زوار  من  • ُيطلب 
اأولويات اإك�سبو 2020 دبي مقدمة  يف  واملوظفني  وامل�ساركني  الزّوار  جميع  و�سالمة  • �سحة 

ور�سة افرتا�سية عن التخطيط املايل لالأ�سرة

اجتم��اعية ال�س�����ارقة تعرف املجتمع مبهارات التخطيط املايل ال�سليم
•• ال�صارقة-الفجر:

ن�����ظ�����م�����ت دائ����������������رة اخل�������دم�������ات 
ور�سة  ال�����س��ارق��ة،  يف  الجتماعية 
افرتا�سية عن "التخطيط املايل 
النقبي  لاأ�سرة" قدمتها عائ�سة 
الجتماعي  التثقيف  اإدارة  م��ن 
فرع مليحة. م�سرية يف مقدمتها 
باأن العديد من امل�ساكل الأ�سرية، 
تعود اأ�سبابها اإىل الق�سايا  املالية، 
اعتماد  ع��دم  وه��و  حم��دد  ل�سبب 
لتدير  مالية  خطة  على  الأ���س��رة 
ح�ساباتها وم�سروفها على املدى 

الزمني.  
الدخل  ي���ع���د  ال���ن���ق���ب���ي:  ف���ت���ق���ول 
واإمكانية احل�سول على احلاجات 
ال�����س��روري��ة، م��ن م��اأك��ل وملب�س 
اإقامة  اأ���س��ا���س��ي��ات  م��ن  م�سكن  اأو 
والكثري  وا���س��ت��ق��راره��ا،  الأ����س���رة 

ا�ستقرار الأ�سرة واحلياة ال�سعيدة  
دون م�ساكل، واأي�سا عدم الوقوع 
يف م�����س��اي��ق��ات م���ال���ي���ة، ودي�����ون 

وغريه.. 
مبادئ  مو�سوع  اإىل  وب��الن��ت��ق��ال 
الركائز  اأح���د  كونها  التخطيط 
ال���ه���ام���ة يف ال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����ايل، 
اأق�سام   4 اإىل  املحا�سرة  تق�سمها 
اأ�سا�سية،  اح��ت��ي��اج��ات  رئ��ي�����س��ي��ة، 
التوفري  م���ال���ي���ة،  م�������س���روف���ات 
والإدخار، ومنط حياة. هذا ويتم 
وهو  ث��اب��ت  اإىل  ال���دخ���ل  تق�سيم 
ال���رات���ب ال�����س��ه��ري، وغ���ري ثابت 
مثل اأرب��اح م�سروع جت��اري. ومن 
ثم ت�سنيف امل�سروفات اإىل ثابتة 
مثل اإيجار املنزل الكهرباء رواتب 
وهواتف،  ب���امل���ن���زل،  امل�����س��اع��دي��ن 
وغري ثابتة مثل �سيانة املنزل اأو 

مر�س اأحد اأفراد الأ�سرة. 

اأم�����ا ال����س���ت���ه���اك ال����ع����ادي فهو 
اليومية  احل��اج��ات  على  الن��ف��اق 
هو اإنفاق دائم على امل�سرتيات من 
ماآكل وم�سرب وغ��ريه، يف املقابل 
يوجد الإنفاق غري العادي ويكون 
الأف�����راح  اأو  ب��امل��ن��ا���س��ب��ات  حم����ددا 
متعلقا  ي���ك���ون  وق����د  الأع����ي����اد  اأو 
ي�ستدعي  م��ا  ب��الإ���س��اب��ة مب��ر���س 

الإنفاق  دون �سابق اإنذار.  
التخطيط  اأن  ال��ن��ق��ب��ي،  وت���ق���ول 
ال��ب��ح��ث ع���ن طريقة  امل�����ايل ه���و 
الأم����وال  اإدارة  كيفية  يف  �سهلة 
خال فرتة حمددة، وبالتخطيط 
الدقيق ترى الأحام احلقيقية، 
"بتحديد  اجل��م��ي��ع  ت��ن�����س��ح  ل����ذا 
من  للتمكن  ميزانيتكم  و�سعية 
حت��دي��د ق��درت��ك��م ع��ل��ى الإدخ�����ار، 
من  ن������وع  اأي  حت����دي����د  واأي���������س����ا 
امل�ستثمرين اأنتم وحتديد �سلوككم 

ب�سبب  ت���ن�������س���اأ  اخل�����اف�����ات  م����ن 
م�����س��اك��ل اق���ت�������س���ادي���ة ك�������س���وء يف 
وال���س��ت��ه��اك يف  ال��دخ��ل  تنظيم 
الأ�سر  واجت���اه  الكمالية  الأم����ور 
هو  املايل  والتخطيط  للمظاهر. 
عبارة عن بحث بطريقة حمددة 
زمنية  بفرتة  مرتبطة  ومنا�سبة 
والتي  وامل�سروفات.  الدخل  بني 
ال�ستهاك  ب���ث���ق���اف���ة  ت���رت���ب���ط 
الثقافية  اجل��وان��ب  تعني  وال��ت��ي 
ال�ستهاكية  للعملية  امل�ساحبة 
ودلل�����ة يف  م��ع��ن��ى  تعطيها  ال��ت��ي 
متنوعة،  وه��ي  اليومية،  احل��ي��اة 
املظهري  ال����س���ت���ه���اك  ه����ن����اك 
ال��ي��وم وا�سحاً عند  ي��ربز  وال���ذي 
الكثري م��ن الأف����راد والأ���س��ر اإىل 
املباهاة  بق�سد  �سلبي  ا�ستهاك 
الآخرين  تقليد  ب��اب  م��ن  وذل���ك 

والتناف�س بينهم. 

واحتياجاتكم ورغباتكم.
وباحلديث عن الفرق بني الدخل 
هو  الدخل  اأن  جتد  وامل�سروفات 
ب�سكل  علينا  ي��دخ��ل  ال����ذي  امل����ال 
م�ستمر "راتب- دخل م�سروع" اأو 
" جمعية- ورث-م�ساعدة  موؤقت 
اجتماعية"، وامل�سروف هو اجلزء 
امل��ق��ت��ط��ع م��ن ه���ذا ال��دخ��ل الذي 

ي�سرف على حاجات اأ�سا�سية.
اأم����ا ع���ن امل��ي��زان��ي��ة ف��ه��ي حتديد 
وحتديد  التقدير  يف  الأول���وي���ات 
الفرتة الزمنية وهي خطة مالية 
ب�سيطة ت�ساعد الأفراد على عمل 
ال��دخ��ل وامل�سروف  ب��ني  ال��ت��وازن 
الفوائد  اأم����ا  ع��ل��م��ي��ة.  ب��ط��ري��ق��ة 
�سرف  ت���وازن  على  ت�ساعد  فهي 
الأ�سرة على احلاجات ال�سرورية 
ثم  اأولويات وحاجات مهمة  وفق 
الأق�����ل اأه��م��ي��ة. ه���ذا ي�����س��اع��د  يف 

الثابت  ال���دخ���ل  حت���دي���د  اأول����ه����ا 
وحتديد امل�سروفات الثابة وغري 

وع���������ن خ�������ط�������وات ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ل��ل��م��ي��زان��ي��ة، ف��ت��ت��م ع��رب خطوات 

واأخريا  الأه���داف  حتديد  ثابتة، 
التقييم.

مربط دبي يقيم مزادا للخيول مع انطالق اإك�سبو 2020
•• دبي -وام:

اأعلن مربط دبي للخيول العربية 
باإنتاجه  اإق��ام��ة م���زاد خ��ا���س  ع��ن 
الأوىل من  الأي�����ام  امل��ح��ل��ي خ���ال 
انطاق فعاليات معر�س " اإك�سبو 

املقبل. دبي" ال�سهر   2020
الع�سبي  امل��ي��دان  على  امل��زاد  ويقام 
التا�سع  ال�����س��ب��ت  ي���وم  دب���ي  مل��رب��ط 
موعدا  ليكون  املقبل  اأكتوبر  م��ن 
اإنتاج  جديد  لعر�س  جديدا  عامليا 
املربط من اأجمل اخليول العربية 
بجودتها  ا���س��ت��ه��ر  ال��ت��ي  الأ���س��ي��ل��ة 
جعلت  التي  القيا�سية  واإجنازاتها 
والأكرث  ال��ع��امل  يف  الأف�����س��ل  منه 
اإق��ب��ال يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية من 
التقدم  بف�سل  ال��ع��امل��ي��ة  امل���راب���ط 
دماء  تطوير  يف  لإن��ت��اج��ه  الكبري 
يف  ذهبية  نتائج  وحتقيق  خيولها 

البطولت الدولية.
معاينة  امل����زاد  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 
اخل���ي���ول امل���ع���رو����س���ة اب����ت����داء من 
ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا اإىل 
الواحدة ظهرا ثم انطاق املزايدة 

يف ال�ساعة الثانية.
وي�����ع�����ت�����زم م�����رب�����ط دب�������ي ع���ر����س 
جم����م����وع����ة م������ن اأج�����������ود خ���ي���ول 
اإن���ت���اج���ه اجل����دي����د م����ع ع�����دد من 
النا�سعة  ال�سجات  ذات  اخل��ي��ول 
من  وذل��ك  الدولية  البطولت  يف 
 2020 اإك�سبو  اأجل منح منا�سبة 
ما ت�ستحقه من خ�سو�سية عاملية 
النوعية  ال��ع��ام��ة  مكانة  ت��رتج��م 
�سوقا  بو�سفها  والإم�����ارات  ل��دب��ي 
ومتكني  واجل�����ودة  للتميز  ع��امل��ي��ة 

اأن مربط دبي  اإىل  جتدر الإ���س��ارة 
قد اأطلق مو�سم الت�سبية من فحل 
اإل  اإيه  اإف  املعا�سر  العاملي  الإنتاج 
ر�سيم ومن الفحل العاملي بثنائية 
املتميز  والفحل  ���س��راج  دي  ذهبية 
يعتربها  ف��ر���س��ة  وه���ي  ن��ائ��ل  دي 
لاإ�ستفادة  ���س��ان��ح��ة  امل���ه���ت���م���ون 
الإنتاجية  الأه����رام����ات  ه���ذه  م��ن 
يف ت��ط��وي��ر اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة لدى 

املرابط الوطنية والدولية.
التوحيدي  حممد  املهند�س  واأك��د 
امل�����س��رف ال��ع��ام م��دي��ر ع���ام مربط 
مزاد  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  دب���ي 
العربية  للخيول   2020 اإك�سبو 
مرة  لثاين  ا�ستثنائي  ب�سكل  يقام 
هذا العام بعد املزاد ال�سنوي الذي 
اأقيم يف �سهر مار�س وذلك جتاوبا 
ال��ق�����س��وى للحدث  الأه��م��ي��ة  م���ع 
ال����ذي   2020 اإك�������س���ب���و  ال���ع���امل���ي 

�سينطلق اأكتوبر املقبل.
 2020 اإك�����س��ب��و  م�����زاد  اإن  وق�����ال 
ح��������دث ع�����امل�����ي ك����ب����ري وف����ر�����س����ة 
جدا  معني  دب��ي  ومربط  تاريخية 
اخت�سا�سه  زاوي���ة  م��ن  بامل�ساهمة 
بتطوير  امل��ع��ن��ي��ني  ك���ل  اأن  ون��ع��ل��م 
يف  �سيكونون  ن�ساطاتهم  جم��الت 
باخليل  املهتمني  حق  ومن  املوعد 
العربية الأ�سيلة وتطوير اإنتاجهم 
اجلودة  اإمكانيات  م��ن  الإ���س��ت��ف��ادة 
من  املربط.  يتيحها  التي  العاملية 
جهته اعترب عبد العزيز املرزوقي 
املدير التنفيذي ملربط دبي اأن مزاد 
اإك�سبو 2020 حدثا ي�ستمد قوته 
من عاملني مهمني اأولهما اأهمية 
معر�س  التاريخي  العاملي  احلدث 

العالية يف برامج الرتبية والإنتاج 
لديهم.

مبادرة  دب��ي  مربط  �سجل  ومثلما 
املزاد  يف  امل�ساركني  لفائدة  كرمية 
جمموعة  ب��ت��خ�����س��ي�����س��ه  امل���ا����س���ي 
العاملي  الإن��ت��اج  فحل  �سبوات  م��ن 
اإل ر�سيم والفحل  اإيه  اإف  املعا�سر 
العاملي دي �سراج وذلك من خال 
ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ح��ب ب��ال��ق��رع��ة على 
�سبوة  مت�سمنة  ثاث  جمموعات 
مق�سمة  �سبوات  وث��اث  و�سبوتني 
ح�����س��ب ق��ي��م��ة ال�����س��راء ي��ت��وق��ع اأن 
اإك�سبو  م��زاد  خ��ال  املربط  يجدد 
اعتاده  اأ�سلوب  نف�سها وهو  املبادرة 
ت�سجيعا  م���زادات���ه  ك��ل  يف  امل��رب��ط 
ن�سيبا  تخ�سي�سا  اأو  للم�ساركني 

من ريعها للحاجات الإن�سانية.

مرابط  من  العربي  اخليل  ع�ساق 
ال����ع����امل م����ن ال����ف����ائ����دة امل����رج����وة 
باملنا�سبة كفر�سة �سانحة وجمدية 

وتاريخية.
ويعترب مربط دبي الأقوى اإنتاجا 
كميا  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  عامليا 
اخليل  جمتمع  ب��اع��رتاف  ونوعيا 
العربي يف العامل �سواء تعلق الأمر 
ب��ال��ت��ق��ي��ي��م ال�����س��ادر ع���ن اخل���رباء 
اأو  امل����ج����ال  ه������ذا  يف  وامل���ت���ت���ب���ع���ني 
حتفظها  التي  القيا�سية  بالنتائج 
على  والعاملية  املحلية  ال��ب��ط��ولت 

مدى تاريخها.
النجاح  اأ����س���داء  ت����رتدد  ولت������زال 
يف  امل��رب��ط  حققه  ال���ذي  القيا�سي 
م����زاده الأخ����ري ال���ذي اأق��ي��م داخل 
الثالث ع�سر من  املربط يف  اأ�سوار 

م��ار���س امل��ا���س��ي وه��و جن��اح اأ�سدل 
ال�������س���ت���ار ع����ن جن����اح����ات امل�������زادات 
قيا�سي  رق����م  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��اب��ق��ة 
خيل  اأغلى  �سعر  بلغ  فيما  جديد، 
األ���ف دره���م مع   800 ب��امل��زاد  بيع 
اأيقونة  م��ن  وه��ي  �سفا  دي  امل��ه��رة 

الإنتاج العاملي املعا�سر الفحل اإف 
�سرود  دي  والفر�س  ر�سيم  اإل  اإي��ه 
التناف�س  م�����س��ت��وى  ي��ف�����س��ر  م����ا 
امل�������س���ارك���ني ع���ل���ى �سم  وح����ر�����س 
اإىل مرابطهم  دب��ي  م��رب��ط  اإن��ت��اج 
و���س��خ دم���اء اخل��ي��ول ذات اجلودة 

الأهمية  وثانيهما   2020 اإك�سبو 
البالغة للمزاد نف�سه نظرا للطلب 
املتزايد على الإنتاج املحلي ملربط 
القيا�سي  النجاح  بعد  دبي ل�سيما 
ال�����ذي ���س��ه��ده امل������زاد ال�����س��ن��وي يف 
النتائج  وك���ذل���ك  امل��ا���س��ي  م���ار����س 
اإنتاجنا  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
امل��راب��ط من  ب��ه ع�����س��رات  ومتتعت 

ال�سرق والغرب يف من�سات التتويج 
الدولية يف املوا�سم املا�سية وخال 
ال���ذي ت�ستمر معه  ال��ع��ام اجل���اري 
ب��ت��ف��وق لغ���ب���ار عليه  اإجن���ازات���ه���ا 
الإنتاج  اأي��ق��ون��ة  �سناعته  يت�سدر 
اإيه  اإف  ال��ف��ح��ل  امل��ع��ا���س��ر  ال��ع��امل��ي 
العاملي دي  الفحل  اإل ر�سيم وابنه 

�سراج.
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

ال�سمال للخدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2921663 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

الرتكي للديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1113755 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

للم�ساريع ال�سناعية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2855619 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3778412 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علوي عبداهلل حبيب علوي العطا�س %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعاد حممد ح�سن حمد الهاجري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

المنية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1006861 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خريي احمد خريي مفتاح %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامه نوفل يا�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج النادي ل�سبغ 

و�سمكرة ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1128194 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عي�سى �ساحي فرج مبارك الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف را�سد عبداهلل م�سبح عبداهلل الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كويك �ستار لت�سليح 

كهرباء ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2657930 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة في�سل حاجي حممد ح�سني لرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كا�ست لاأملنيوم امل�سغول ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1196798 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل احمد حمد املطوع الظاهرى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل احمد حمد املطوع الظاهرى من 30 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل احمد حمد املطوع الظاهرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد احمد حمد املطوع الظاهرى

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كا�ست لاأملنيوم امل�سغول ذ.م.م
CAST ALUMINIUM WORKS L.L.C

اإىل/ كا�ست لاملنيوم امل�سغول - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  CAST ALUMINIUM WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعــــــــــالن
واملوا�سي  العامة  للتجارة  ال�س�����ادة/�سواعد اخلري  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلية  رخ�سة رقم:3809227 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سواعد اخلري للتجارة العامة واملوا�سي احلية
SAWAED ALKHAIR GENERAL TRADING & LIVE LIVESTOCK

اإىل / �سواعد اخلري للتجارة العامة واملوا�سي احلية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

 SAWAED ALKHAIR GENERAL TRADING & LIVE LIVESTOCK -

  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دربي املدينة ل�سيانة املعدات - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1038969 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نيكيتان �سارما دار�سان كومار  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد على عبداهلل ا�سماعيل احلو�سنى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فتح خان بن حممد زمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه خمي�س ظبيك زايد احلو�سني
تعديل اإ�سم جتاري من/ دربي املدينة ل�سيانة املعدات - ذ م م

DERBY AL MADENA MACHINERY MAINTENANCE - L L C

اإىل / �سوبر ليفراد لل�سيانة املعدات ذ.م.م
SUPER LEVRAD MACHINERY MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2852498 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بو�س للنقليات

PUSH TRANSPORT 

اإىل/ تاف كول للنقليات واملقاولت العامة
TOUGH CALL TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

ال�سم التجاري:ال�سقف الامع لعمال الباط والبا�سرت ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني املنطقة ال�سناعية - ليتاق ال�سارع الثالث والع�سرين 

- �سقة بناية ال�سيد علي غدير �سعيد لويهي الدرعي/واخرون
CN 2187707 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الدره للمراجعه والتدقيق )�سليمان احمد �سامل(   2
،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/9/13 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/15  - بالرقم:2105026994  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

ال�سم التجاري:جولدن ديونز للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي - النادي ال�سياحي - حو�س 16 - ق 31 

بناية �سعيد احمد �سعيد غبا�س
CN 1064344 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�س   2
الواحد ذ.م.م ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/13 وذلك 

بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/9/15  - كاتب العدل بالرقم:2150011965  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

ال�سم التجاري:ايه اند اأي خلدمات الطاقة ذ.م.م
�سركة  مبنى   -  0.3 الطموح  الرمي   - الرمي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

الطموح لا�ستثمارات ذ.م.م
CN 2387284 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/برميري برينز ملراجعة وتدقيق احل�سابات - فرع   2
اأبوظبي 1 ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/8 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/9/15  -   CN 1859706:العدل بالرقم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1333537 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نا�سر �سعيد نا�سر �سامل بن �سميدع %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عادل احمد حممد بن �سليمان ال مالك
تعديل مدير / حذف �سوكت حممود منظور ح�سني

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

التدريب الطبي ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2141455 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال ال ات�س خلدمات التدريب الطبي ذ.م.م
L L H MEDICAL TRAINING SERVICES L.L.C

اإىل/ مركز هيلث تيك للتدريب ذ.م.م
HEALTH TECH  TRAINING CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:م�ست�سفى  بال�سم   CN رقم:3645928 
ال�سخ�س  �سركة   - الواحد  اليوم  جلراحة  كروان 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الواحد 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

الدعم للتدريب والتطوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2004509 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

مانقوز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2808999 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

للتجارة اللكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3023108 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان 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(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

حتت رعاية وبح�سور �سعادة الأ�ستاذ 
النعيمي  جم����ول  ح��م��ي��د  ال���دك���ت���ور 
م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال�������س���ارق���ة،  نظمت 
والطالبات  ال��ط��اب  ���س��وؤون  عمادتا 
اللقاء الإر�سادي للطلبة امل�ستجدين، 
ال��دك��ت��ور قتيبة  الأ����س���ت���اذ  ب��ح�����س��ور 
ل�سوؤون  اجلامعة  نائب مدير  حميد 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  الطبية  الكليات 
وعميد كلية الطب، والدكتور �ساح 
ط��اه��ر احل����اج ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة 
والأ�ستاذ  املجتمع،  ل�سوؤون  ال�سارقة 
نائب  عجمي  الدين  ع�سام  الدكتور 
الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير 
املرزوقي  اأمينة  والدكتورة  بالإنابة، 
ل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  م�����س��اع��د 
الفروع، والأ�ستاذ الدكتور عيد كنعان 
والدكتورة  ال��ط��اب،  ���س��وؤون  عميد 
�سوؤون  ع��م��ي��دة  ال��رح��وم��ي  ���س��ام��ة 
وروؤ�ساء  الكليات  وعمداء  الطالبات، 
التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  الأق�سام 
باجلامعة،  امل�����س��ت��ج��دي��ن  وال��ط��ل��ب��ة 
لعدد  ح�سورياً  تنظيمه  مت  وال���ذي 
ت��ط��ب��ي��ق كافة  م����ع  ال���ط���ل���ب���ة،  م����ن 

الحرتازية  وال��ت��داب��ري  الإج�����راءات 
الفريو�سي  ال����وب����اء  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 
م��ن خال  وك��ذل��ك   ،)19  � )كوفيد 
التطبيقات  اأح��د  على  املبا�سر  البث 
و�سي�ستمر  املتخ�س�سة،  الإلكرتونية 
اأيام -من الثاثاء  على مدار ثاثة 
حتى يوم غد  اخلمي�س- من خال 
الأن�سطة والفعاليات  عدد كبري من 
للطلبة  ال��ع��م��ادت��ان  تنظمها  وال��ت��ي 
اجلدد لتعريفهم مبرافق العمادتني 
وكيفية  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 

ال�سرتاك يف الأن�سطة املختلفة.
الأ�ستاذ  األ��ق��اه��ا  بكلمة  ال��ل��ق��اء  ب����داأ 
النعيمي  جم����ول  ح��م��ي��د  ال���دك���ت���ور 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ن��ق��ل م���ن خالها 
تهنئة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ورئي�س جامعة ال�سارقة -حفظه اهلل 
امل�ستجدين  للطلبة  ورع���اه-  ت��ع��اىل 
ال�سارقة  جلامعة  ان�سمامهم  على 
والعملي  العلمي  م�ستقبلهم  لبناء 

حتت قبابها العلمية. 
كما رحب بالطلبة بقوله: ي�سعدين 
نف�سي  عن  بالأ�سالة  بكم  اأرح��ب  اأن 

وبالنيابة عن اأع�ساء اأ�سرة اجلامعة 
والإداري����ة  التدري�سية  الهيئات  م��ن 
والفنية مباركا ومهنئا لكم ولأولياء 
املوفق  باختياركم  وذوي��ك��م  اأم��ورك��م 
مب�����س��ي��ئ��ة اهلل ت���ع���اىل ال�����ذي اأدع�����وه 
ما  حتقيق  م��ن  جميعا  ميكنكم  اأن 
تتطلعون اإليه من الأهداف العلمية 
وامل��ع��رف��ي��ة وامل��ه��اري��ة يف ه��ذا الدرب 

املعريف املبارك.
اإن تهنئتي واأع�ساء  واأ�ساف قائا : 
اأ�����س����رة اجل���ام���ع���ة ل��ك��م ل��ي�����س فقط 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  اخ�����رتمت  لأن���ك���م 

لبناء م�ستقبلكم العلمي فح�سب، بل 
اأوجدت  اأن  بعد  اخرتمتوها  ولأنكم 
وعمليا  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  ل��ن��ف�����س��ه��ا 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ���س��م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
املنت�سر  ال��وب��ائ��ي  ال��ف��ريو���س  خلفها 
اأمكنها  حيث   )19  ���� )كوفيد  عامليا 
ال�ستثنائي  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا  و���س��م��ن 
النظري  التعليم  لطلبتها  تتيح  اأن 
وال��ع��م��ل��ي وب��ق��در ك��ب��ري ودق��ي��ق من 
الحرتازية  وال��ت��داب��ري  الإج�����راءات 
الوطنية  ال�����س��ل��ط��ات  ع���ن  ال�������س���ادرة 
امل�سممة  ت��ل��ك  وك���ذل���ك  امل��خ��ت�����س��ة، 
اأي�سا على  لدى اجلامعة والتي هي 
ال��دق��ة والعوامل  درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن 
التعليمية  وال���ن���ظ���م  الح�����رتازي�����ة 
املطورة واملنا�سبة، فنحن نرحب بكم 
اجلامعي  احل���رم  يف  ح�����س��وري��اً  الآن 
ب��ع��د ف���رتة ط��وي��ل��ة م���ن ال��ت��ع��ل��م عن 
العاملية  ال���ظ���روف  اق��ت�����س��ت��ه��ا  ُب���ع���د 

للجائحة.
وا����س���ت���ع���ر����س م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ما 
ح���ق���ق���ت���ه اجل����ام����ع����ة م������وؤخ������را من 
امل�ستويات  ك���اف���ة  ع���ل���ى  اإجن����������ازات 
وفقاً  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 
العاملية  الت�سنيفات  نتائج  لأح���دث 

قد  ال�������س���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  اإن  ف����ق����ال 
 440 " اأف�سل  اإىل  ان�سمت موؤخرا 
طبقا  العامل  م�ستوى  على  "جامعة 
اجلامعات  لتقييم  التاميز  ملوؤ�س�سة 
حققت  حيث  العاملي،   امل�ستوى  على 
من  ب��اأك��رث  تقدماً  ال�سارقة  جامعة 
الت�سنيف  يف هذا  مرتبة   "  200"
وقال  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  بنتائج  م��ق��ارن��ة 
اأن  على  اأي�ساً  ا�ستمل  الت�سنيف  باأن 
 " ال�  املرتبة  احتلت  ال�سارقة  جامعة 
القتبا�سات  عاملياً يف موؤ�سر   "281
ال����ب����ح����وث  يف  وال������س�����ت�����������س�����ه�����ادات 
الر�سينة،  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����س����ات 
و���س��ب��ق ل��ه��ا اأن اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة 19 
م�ساركة  جامعة   155 جمموع  من 
على م�ستوى اجلامعات النا�سطة يف 
الدول العربية طبقا لنتائج ت�سنيف 
العايل  للتعليم  ال��ت��امي��ز  م��وؤ���س�����س��ة 
احتلت  كما   ،2021 ل��ع��ام  ال��دول��ي��ة 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  الت�سنيف  نف�س  يف 
 13 واملرتبة:  الدولة  م�ستوى  على 
م�ساركة  ج��ام��ع��ة   39 جم��م��وع  م��ن 
التعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على 
احتالها  ع���ن  ف�����س��ا  اخل��ل��ي��ج��ي، 
املركز الأول على م�ستوى الدولة يف 

جمال ال�ستدامة.
واأ�سار اإىل اأن جامعة ال�سارقة تطرح 
الآن 112 برناجماً اأكادميياً معتمداً 
منها  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ن 
يف مرحلة الدكتوراه،  برناجما   16
و39 برناجما يف مرحلة املاج�ستري، 
املتخ�س�سة  براجمها  اإىل  بالإ�سافة 
يف مرحلة البكالوريو�س، م�سريا اإىل 
اأن %50 من هذه الربامج معتمد 
لعتماد  تعمل  اجلامعة  واأن  دول��ي��ا، 
دوليا  برامج  من  تطرحه  ما  جميع 
يف املرحلة املقبلة، واأ�سار اإىل املن�ساآت 
اجلديدة يف اجلامعة ومنها املنتديات 
الطابية وردهات املطاعم اجلديدة 

كما  احلديثة،  واملختربات  بالكامل 
قدم العديد من الإر�سادات والن�سائح 
الأبوية  للطلبة امل�ستجدين وحثهم 
على اجلد والجتهاد والعمل الدوؤوب 
للم�ساهمة يف تنمية املجتمع وتطوره 
على  احلر�س  وكذلك  التخرج،  بعد 
امل�ساركة يف كافة الأن�سطة الا�سفية 
املتنوعة والتي تنظمها عمادتا �سوؤون 
الطاب والطالبات، ومنها الأن�سطة 
والجتماعية  والريا�سية  الثقافية 
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  وح���ث  وال��ف��ن��ي��ة. 
على  الطلبة  النعيمي  جمول  حميد 
�سرورة اللتزام باللوائح والقوانني 
بجامعة  التعليمية  للعملية  املنظمة 

القواعد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ارق��ة، 
والإجراءات اخلا�سة بالتواجد داخل 
ح��رم��ه��ا اجل���ام���ع���ي.  وج����رى خال 
اللقاء اأي�ساً تنفيذ عددا من الفقرات 
�سوؤون  بعمادتي  للطلبة  التعريفية 
الطاب والطالبات والأن�سطة التي 
تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  تطرحها 
للطلبة، وكذلك التعريف باخلدمات 
املوجودة باجلامعة وت�سمل  واملرافق 
الريا�سية  وامل���ج���م���ع���ات  امل���ط���اع���م 
وامل���ك���ت���ب���ات وال���ف�������س���ول وال���ق���اع���ات 
ال���درا����س���ي���ة وامل���خ���ت���ربات واإدارات�������ي 
ال���ق���ب���ول ال��ت�����س��ج��ي��ل وغ����ريه����ا من 

اخلدمات املختلفة.

•• ال�صارقة-الفجر:

الأعمال  لريادة  ال�سارقة  مركز  اأعلن 
"حتدي  مبادرة  اإطاق  عن  "�سراع" 
وزارة  مع  بال�سراكة  ال�سارقة"  بوابة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  وال�سباب  الثقافة 
ال�سركات  ل��دع��م  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
بالقطاعات  امل���خ���ت�������س���ة  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
الإبداعية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
مع  بالتزامن  وذلك  افريقيا،  و�سمال 
 2021 ع���ام  امل��ت��ح��دة  الأمم  اع��ت��م��اد 
الإبداعي  الدولية لاقت�ساد  "ال�سنة 
امل�ستدامة".  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج�������ل  م����ن 
وي�����س��ت��ه��دف ال��ت��ح��دي، ال���ذي ينظمه 
ال�������س���رك���اء  م�����ن  ب����دع����م  "�سراع" 
ال�سرتاتيجيني، وهم: هيئة ال�سارقة 
للمتاحف، و�سركة العربية للطريان، 
العاملة  ال�����س��رك��ات  األ���ف،  وجم��م��وع��ة 
والتي  الإبداعية  ال�سناعات  قطاع  يف 
مت��ت��ل��ك م��ن��ت��ج��اً م���ط���وراً ب��ال��ك��ام��ل اأو 
فكرة مبتكرة ت�سيف مفاهيم جديدة 
لثقافة الأعمال، حيث ت�سمل املجالت 
الرتاث  التحدي،  �سمن  تندرج  التي 
وفنون الأداء واملهرجانات الحتفالية 
والفنون ال�سمعية والب�سرية واحلرف 
امل��رئ��ي وامل�سموع  ال��ي��دوي��ة، والإع����ام 
واخلدمات  والت�سميم  وال��ت��ف��اع��ل��ي، 

الإبداعية، و�سناعة الكتاب.

معايري االختيار 
للقائمة  ���س��رك��ات   10 اخ��ت��ي��ار  �سيتم 

جمموعة  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد  ال��ق�����س��رية 
ت��ك��ون �سركة  اأن  امل��ع��اي��ري، وه���ي،  م��ن 
تتبنى  واأن  ك��اف��ي��ة،  ب��ع��وائ��د  م��ن��ت��ج��ة 
تطبيق احللول الناجحة من ابتكارها 
اخلا�س، واأن يعمل املوؤ�س�س يف �سركته 
يف  ال�����س��رك��ة  م��ق��ر  ي��ك��ون  واأن  بنف�سه، 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
اف��ري��ق��ي��ا، و���س��ت��ق��وم ال�����س��رك��ات �سمن 
م�ساريعها  بعر�س  الق�سرية  القائمة 
اأم�����ام جل��ن��ة خم��ت�����س��ة خ���ال ال����دورة 
املقبلة من "مهرجان ال�سارقة لريادة 
ال�سركتني  اخ��ت��ي��ار  ل��ي��ت��م  الأعمال" 
ال�سركتان  و���س��ت��ح�����س��ل  ال��ف��ائ��زت��ني. 
 50 ع��ل��ى ج��ائ��زة قيمتها  ال��ف��ائ��زت��ان 
األف دولر لكل منهما، 15 األف دولر 
يخ�س�س  الباقي  واملبلغ  ن��ق��داً،  منها 
وجتارياً  قانونياً  الأع��م��ال  لت�سجيل 
ال�����س��ارق��ة، وت��وف��ري م�ساحة  اإم����ارة  يف 
ال�ست�سارات  وت���ك���ال���ي���ف  م��ك��ت��ب��ي��ة، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت�����س��وي��ق الإع����ام����ي، 
تنفيذ  فر�سة  ت��وف��ري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سارقة  "هيئة  م���ع  م�����س��اري��ع��ه��م��ا 
 . " لف اأ عة جممو " و " حف للمتا
ال�سركات  ت��ق��دم  ال��ت��ح��دي،  ومب��وج��ب 
الراغبة يف امل�ساركة اأفكارها الريادية 
وم�ساريعها من خال الت�سجيل عرب 
ال�سارقة لريادة  املوقع الر�سمي ملركز 
sheraa.ae/ " الأع��م��ال )���س��راع( 
الطلبات  ا�ستقبال  وي�ستمر   ،"asc
و�سيتم  امل��ق��ب��ل،  اأك���ت���وب���ر   10 ل��غ��اي��ة 
الفائزتني  ال�����س��رك��ت��ني  ع��ن  الإع����ان 

العاملي  "املوؤمتر  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����ال 
الذي  الإبداعي" 2021،  لاقت�ساد 
يف  وال�سباب"  الثقافة  "وزارة  تنظمه 
الفرتة من  2020" يف  دبي  "اإك�سبو 
بدورها   .2021 دي�سمرب   9 اإىل   7
قالت ال�سيخة بدور القا�سمي، رئي�سة 
م���رك���ز ال�������س���ارق���ة ل����ري����ادة الأع����م����ال 
باإطاق هذه  �سعداء  "نحن  )�سراع(: 
املبادرة الريادية التي �ستجذب مزيداً 
واأ�سحاب  املبدعني  الأعمال  رواد  من 
ال�سارقة  اإم���ارة  اإىل  الفريدة  الأف��ك��ار 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ودول�����ة 
الكبرية  النمو  فر�س  من  لا�ستفادة 
الإبداعي،  الق��ت�����س��اد  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
والتناف�سية  ال��ق��وة  ف��ي��ه  ت��ك��ون  ال���ذي 
لاأفكار، وي�سهم يف تن�سيط عدد كبري 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات، م��ن ال����رتاث والفن 
الإع����ام  اإىل  وال��ث��ق��اف��ة وال��ت�����س��م��ي��م 

وال�سينما".  وال��ت�����س��وي��ر  وال��ن�����س��ر 
القا�سمي  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  واأ�����س����ارت 
ال�سارقة"  "بوابة  حت����دي  اأن  اإىل 
ي�����س��ت��ن��د اإىل م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه الإم������ارة 
ت��اري��خ ع��ري��ق وري�����ادة م�ستحقة  م��ن 
وتوفريها  الإب��داع��ي��ة،  القطاعات  يف 
للموهوبني  واملحفزة  الداعمة  البيئة 
وهو  امل���ج���الت،  جميع  يف  وامل��ب��دع��ني 
وتنوع  التناف�سية  قدراتها  يدعم  م��ا 
على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا  اقت�سادها، 
وي���ع���زز مكانة  امل�����س��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدويل  امل�ستوى  الإم���ارات على  دول��ة 
والبتكار،  الإب����داع  م�سرية  ق��ي��ادة  يف 
الأكرث  القت�سادات  �سمن  ومرتبتها 

ا�ستقراراً يف العامل.

تعزيز املرونة االقت�سادية 
ن���ورة بنت  م��ن جانبها، ق��ال��ت م��ع��ايل 

الثقافة  وزي��������رة  ال���ك���ع���ب���ي،  حم���م���د 
امل��ب��ادرة يف  "ت�ساهم ه��ذه  وال�����س��ب��اب: 
حتقيق اأهدافنا الرامية اإىل م�ساعدة 
وال�سركات  ال�����س��ب��اب  الأع���م���ال  رواد 
م�ساريعهم  ل��ف��ت��ح  وح��ث��ه��م  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
الثقافية  ال�������س���ن���اع���ات  جم������الت  يف 
الفر�س  من  وال�ستفادة  والإب��داع��ي��ة 
القطاع،  ه��ذا  يوفرها  ال��ذي  الكبرية 
وم�ساعدتهم يف التغلب على التحديات 
الناجمة عن جائحة كورونا، والعمل 
القت�سادية  امل����رون����ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��دول��ة، وق��درت��ه��ا على 
التي  املت�سارعة  التغريات  مع  التكيف 
واأ�سافت  اليوم".  ال��ع��امل  ي�����س��ه��ده��ا 
الكعبي: "يعزز حتدي بوابة ال�سارقة 
لل�سركات  الإم���������ارات  دول�����ة  ر����س���ال���ة 
على  ال�سباب  الأعمال  ورواد  النا�سئة 
ويعك�س  وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�ستويني 

التنوع يف الفر�س القت�سادية املتوفرة 
خا�سة يف جمال تنمية الأعمال وخلق 
ف���ر����س ع���م���ل ج����دي����دة، ف�������س���ًا عن 
حتقيق التاأثري الجتماعي الإيجابي، 
الجتماعية  التنمية  م�سرية  ل��دع��م 

والقت�سادية امل�ستدامة".

االحتفاء باملواهب ال�سبابية 
قالت جناء املدفع، املدير التنفيذي 
مل���رك���ز ال�������س���ارق���ة ل����ري����ادة الأع����م����ال 
"حتدي بوابة  "جاء اإطاق  )�سراع(: 
ال�سركات  منو  دع��م  ال�سارقة" بهدف 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  النا�سئة 
مبن�سة  وت��زوي��ده��ا  افريقيا،  و�سمال 
اإح���������داث تغيري  ف���ر����س���ة  ل���ه���ا  ت��ت��ي��ح 
اإيجابي لي�س فقط يف جمتمعاتها، بل 
يف  التحدي  وي��اأت��ي  باأ�سره،  العامل  يف 
موؤ�س�سي  جهود  ليكّرم  الثالثة  دورت��ه 
لقيادة  ي����ب����ادرون  ال���ذي���ن  ال�����س��رك��ات 
م�سرية بناء اقت�ساد اإبداعي مزدهر". 
واأ���س��اف��ت: "تتمثل روؤي���ة )���س��راع( يف 
ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة ري�����ادة الأع���م���ال من 
خ���ال رع��اي��ة الأف���ك���ار امل���وؤث���رة ودعم 
املواهب الواعدة ومتكينها من اإحداث 
تغيري م�ستدام، للم�ساهمة يف تكري�س 
الأمثل  املكان  ال�سارقة،  اإم��ارة  ح�سور 
الإبداعي  الق��ت�����س��اد  يف  للمبتكرين 

لانطاق يف رحلتهم الريادّية".

اال�ستثمار يف اأجيال امل�ستقبل
اأك��������دت م����ن����ال ع����ط����اي����ا، م����دي����ر ع���ام 

اللتزام  للمتاحف"،  ال�سارقة  "هيئة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
اأجيال  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة  ح����ول 
لتعزيز  امل�ستدامة  واحللول  امل�ستقبل 
تنمية القطاع الثقايف، م�سرية اإىل اأن 
الهيئة تركز اأعمالها على دعم الإبداع 
واملعرفة والبتكار، وب�سكل خا�س على 

تنمية اإمكانات ال�سباب وقدراتهم.
ال���ذي  ال���ت���ح���دي  دع����م  "اإن  وق����ال����ت: 
لتمكني  )�������س������راع(  م����رك����ز  اأط����ل����ق����ه 
التزام  النا�سئة يتما�سى مع  ال�سركات 
الهيئة بتعزيز ال�سراكات والتعاون مع 
املوؤ�س�سات التي ت�سعى لتعزيز البتكار 
الإم��ارة من�سة عاملية  وتر�سيخ مكانة 

لريادة الأعمال"

دعم ال�سركات املبتكرة 
الرئي�س  ع��ادل علي،  ق��ال  من جانبه، 
التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة �سركة 
اأولينا  "لطاملا  ل��ل��ط��ريان:  ال��ع��رب��ي��ة 
تعزيز الإبداع والبتكار اأهمية كربى 
املختلفة،  وخططنا  ا�سرتاتيجيتنا  يف 
وت�����ه�����دف م������ب������ادرة )حت��������دي ب���واب���ة 
النا�سئة  ال�سركات  اإىل دعم  ال�سارقة( 
اأف�سل،  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل���ب���ن���اء  امل���ب���ت���ك���رة 
ال�سرتاتيجية  �سراكتنا  خ��ال  وم��ن 
للمبادرة، نتطلع اإىل ا�ستقبال الأفكار 
الرائدة من ال�سركات النا�سئة املبتكرة 
�ست�سهم  والتي  القطاعات  خمتلف  يف 

يف بناء م�ستقبل اأف�سل لنا جميعاً".

حتــقــيــق تــطــلــعــات الــ�ــســركــات 
النا�سئة التنموية 

الرئي�س  عطايا،  عي�سى  ق��ال  ب���دوره، 
التنفيذي "ملجموعة األف": "ي�سعدنا 
اأح����د  ن���ك���ون  اأن  األ������ف  جم���م���وع���ة  يف 
مركز  م��ع  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  دع���م  )����س���راع( يف 
الذين  امل��ب��ت��ك��ري��ن  الأع����م����ال  ورّواد 
ميتلكون القدرة على النمو وامل�ساركة 
يف تعزيز منظومة ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف ال�سارقة، ما يعزز مكانة 
الإم��ارة كمركٍز رائ��ٍد ل��رّواد الأعمال. 
التي  ل��ل��م��ب��ادرات  ول��ط��امل��ا ج��اء دعمنا 
ت�ساعد ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
التنموية  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
بامل�سوؤولية  ال��ت��زام��ن��ا  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

املجتمعية املوؤ�س�سية".
"ن�سعى م��ن خال  ع��ط��اي��ا:  واأ���س��اف 
جهود  دع������م  اإىل  ال���������س����راك����ة  ه������ذه 
احل����ك����وم����ة ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بني 
واخلا�س،  العام  القطاعني  موؤ�س�سات 
حيث �سيلعب هذا الدعم دوراً اإيجابياً 
يف ت��ع��زي��ز ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����س��اد الإم������ارة. 
الأعمال  رّواد  احت�سان  ي�سعدنا  كما 
التجارية  م�����س��اري��ع��ن��ا  يف  امل��وه��وب��ني 
ال�سرتاتيجي،  مبوقعها  تتميز  التي 
الواقع  اأر����س  اأف��ك��اره��م على  لإح��ي��اء 
ت���وّج���ه احلكومة  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا 

الر�سيدة".

بال�سراكة مع وزارة الثقافة وال�سباب

»�سراع« يطلق »حتدي بوابة ال�سارقة« لدعم ال�سركات النا�سئة املخت�سة بالقت�ساد الإبداعي

جامعة ال�سارقة ت�ستقبل طلبتها اجلدد بلقاء اإر�سادي

»املعا�سات« تطلق حملة للتوعية بالقيم امل�سافة للتاأمني الجتماعي واأثرها يف حياة امل�ستفيدين

•• دبي - وام: 

املجال  يف  ال�سطناعي  الذكاء  "�سيا�سة  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأطلقت 
املجال  ه����ذا  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ت��ع��د  دبي" وال���ت���ي  يف  ال�����س��ح��ي 
املتخ�س�س على م�ستوى الدولة. جاءت ال�سيا�سة متوافقة مع توجهات 
الدولة وتطلعات اإمارة دبي للذكاء ال�سطناعي يف الرعاية ال�سحية 
الذكاء  ح��ل��ول  ل��ت��وف��ري  التنظيمية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  حت��دي��د  وا���س��ت��ه��دف��ت 
ال�سطناعي يف هذا املجال املهم وحتديد املتطلبات الأخاقية حللول 
الذكاء ال�سطناعي اإىل جانب حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات الرئي�سية 
الذكاء ال�سطناعي  وا�ستخدام  بتطوير  واملعنيني  امل�سلحة  لأ�سحاب 
يف الرعاية ال�سحية. كما تهدف ال�سيا�سة اإىل و�سع الإطار الت�سريعي 
والتنظيمي يف ا�ستخدام حلول الذكاء ال�سطناعي يف املجال ال�سحي 

والأبحاث وتعزيز م�ستوى التفاعل والتوا�سل والتعاون بني اجلهات 
ال�سحية احلكومية والقطاع اخلا�س واملجتمع العلمي حول تطبيقات 
الذكاء ال�سطناعي للم�ساهمة يف ت�سريع تطوير خدمات هذا القطاع 
احليوي يف دولة الإمارات ودعم ا�سرتاتيجيتها بعيدة املدى لرت�سيخ 

ريادتها يف جمال الذكاء ال�سطناعي.
ويت�سع نطاق تطبيق ال�سيا�سة لي�سمل جميع حلول الذكاء ال�سطناعي 
املن�ساآت  قبل  م��ن  امل�ستخدمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ب��خ��دم��ات  املتعلقة 
ال�سحي  التاأمني  و�سركات  الأدوي��ة  وم�سنعي  واملتخ�س�سني  الطبية 
ال�سحة  هيئة  اخت�سا�س  �سمن  والباحثني  العامة  ال�سحة  ومراكز 

اإدارة املعلوماتية وال�سحة  بدبي. وقال الدكتور حممد الر�سا مدير 
الذكية يف هيئة ال�سحة بدبي اإن م�سطلح الذكاء ال�سطناعي ي�سري 
اإىل الأنظمة اأو الأجهزة التي حتاكي الذكاء الب�سري لأداء املهام والتي 

ميكنها اأن حت�سن من نف�سها ا�ستناًدا اإىل املعلومات التي جتمعها.
واأ�ساف: "يتجلى الذكاء ال�سطناعي يف عدد من الأ�سكال منها على 
ال�سطناعي  الذكاء  روب��وت��ات  ا�ستخدام  احل�سر  ولي�س  املثال  �سبيل 
اأكرب  بكفاءة  للجراح  امل�ساعدة  وتقدمي  اأ�سرع  ب�سكل  اجلراحة  لعمل 
وا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي لتحليل املعلومات ال�سحية املهمة من 
�سمن جمموعة كبرية من البيانات. واأو�سح الدكتور الر�سا اأن الذكاء 

ال�سطناعي يتعلق بالقدرة على التفكري الفائق وحتليل البيانات اأكرث 
من تعلقه ب�سكل معني اأو وظيفة معينة واأنه يهدف اإىل تعزيز القدرات 
وامل�ساهمات الب�سرية ب�سكل كبري ما يجعله اأ�سًا ذا قيمة كبرية من 
ميثل  ال�سطناعي  الذكاء  اأن  الر�سا  الدكتور  وذكر  الأعمال.  اأ�سول 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سحي  القطاع  النمو  خطط  �سمن  اأ�سا�سيا  ركنا 
خا�سة واأنه يتيح اآفاقاً رحبة لتطوير القطاعات احلالية اإ�سافة اإىل 
متهيد الطريق ملجموعة كبرية وجديدة من مناذج الأعمال والتقنيات 
املبتكرة ..موؤكدا اأن �سيا�سة الذكاء ال�سطناعي يف املجال ال�سحي على 
ال�سحية  القطاعات  جميع  على  باملنفعة  �ستعود  دب��ي  اإم��ارة  م�ستوى 
التي تعتمد على الذكاء ال�سطناعي حيث تتما�سى مع التزام الهيئة 
بدفع عجلة منو القطاع ال�سحي وتوظيف الذكاء ال�سطناعي ملا فيه 

م�سلحة املر�سى واملجتمع.

•• اأبوظبي -وام:

عن  الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
اإطاق حملة للتوعية بالقيم امل�سافة التي متيز املنافع التاأمينية 
التي يقرها قانون املعا�سات الحتادي للموؤمن عليهم واملتقاعدين 
الأحد  م��ن  وت��ب��داأ  التقاعدي،  للمعا�س  امل�ستحقني  م��ن  واأ���س��ره��م 
تاأتي  التي   - احلملة  تعك�س  اأكتوبر.  نهاية  حتى  وت�ستمر  املقبل 
اجلدوى   - م�سافة"  تاأمينية  لقيم  �سفافة..  روؤي��ة  �سعار"  حتت 
عليه  امل��وؤم��ن  يقوم  التي  ال�سهرية  امل�ساهمة  لقيمة  القت�سادية 
املوؤمن  الهيئة مقابل ما يح�سل عليه  اإىل  وجهة العمل ب�سدادها 
عليه من مزايا عند نهاية اخلدمة وفق نظام التاأمني الجتماعي 
يف ال��دول��ة. واأك���د حممد �سقر احل��م��ادي ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال مدير 

يتميز  الحت���ادي  املعا�سات  ق��ان��ون  اأن  احلكومي  الت�����س��ال  مكتب 
بال�سخاء على م�ستوى املنافع التاأمينية املغطاة مقابل ال�سرتاكات 
املعا�س  مينح  القانون  اأن  المتيازات  هذه  اأب��رز  ومن  امل�ستقطعة، 
ا�سرتاك  رات��ب  من   100% وبن�سبة  الأق�سى  باحلد  التقاعدي 
املوؤمن عليه عند ق�ساء مدة 35 �سنة يف العمل، كما مينح املوؤمن 
 35 ال���  �سنة بعد  ك��ل  ع��ن  املعا�س  ث��اث روات���ب م��ن ح�ساب  عليه 
املعا�س  اأن  التكافلية  التاأمني  ميزات  اأه��م  من  اأن  واأو�سح  عاما. 
ميتد بعد وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س اإىل امل�ستحقني من 
التاأمني  يف  عليه  املوؤمن  ا�سرتاك  مبجرد  اأنه  اإىل  م�سرياً  اأ�سرته، 
ي�سبح موؤمناً عليه �سد خماطر الطبيعية وغري الطبيعية، بحيث 
املعا�س لأ�سرته  راأ���س عمله يوؤمن القانون  اأنه لو توفى وهو على 
حتى لو كانت مدة ا�سرتاكه يوماً واحداً. وقال احلمادي اإن القيم 

امل�سافة للمنافع التاأمينية التي يوفرها قانون املعا�سات للموؤمن 
عليه تتوقف على العديد من الأ�سباب، ومنها زيادة مدة اخلدمة، 
قيمها  وتعددت  املنافع  ارتفعت  زادت مدة اخلدمة  كلما  اأنه  حيث 
القانون  يوفرها  التي  اخلدمات  من  ال�ستفادة  وكذلك  امل�سافة، 
م��ث��ل ���س��م م���دة اخل��دم��ة اأو ���س��راء م���دة اخل��دم��ة الع��ت��ب��اري��ة، اأو 
التي  الأخ���رى  الم��ت��ي��ازات  املعا�س، وغريها من  م��دة خدمة  �سم 
متابعة  للجمهور  ميكن  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت  احل��م��ل��ة.  لها  �ستعر�س 
احلملة من خال الأخبار التي �ستن�سر تباعاً من خال ال�سحف 
الجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  الإذاع���ي���ة،  وامل��داخ��ات  اليومية، 
املوحد  احل�ساب  على  وفي�سبوك  وتويرت  ان�ستجرام  على  للهيئة 
اأي  الهيئة ل�ستقبال  ا�ستعداد  اإىل  .. م�سرياً   GPSSAAE//

اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات تتعلق باحلملة من اأجل اإثرائها.

�سفري الإمارات يلتقي وزير ال�سياحة 
والريا�سة يف الأرجنتني 

•• بوين�س اآير�س-وام:

ا�ستقبل معايل ماتيا�س ليمون�س، وزير ال�سياحة والريا�سة يف جمهورية الأرجنتني، �سعادة 
�سعيد عبداهلل �سيف جوله القمزي �سفري الدولة لدى جمهورية الأرجنتني.

وبحث اجلانبان عددا من املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك بني البلدين، ومن بينها الرتويج 
ال�سياحي املتبادل.

يف  الت�سغيلية  عملياتها  الإم���ارات  ط��ريان  ا�ستئناف  اأهمية  اإىل  الأرجنتيني  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
الأرجنتني، نظراً للدور الكبري الذي �ست�ساهم به هذه اخلطوة يف الرتويج ال�سياحي.

و حتدث اجلانبان ب�ساأن مقرتح اإقامة مباراة ودية بني فريقني اإماراتي واأرجنتيني، يف حال 
تاأكيد زيارة الرئي�س الأرجنتيني اإىل دولة الإمارات.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�سو املنتدب 
لدى هيئة منطقة راأ�س اخليمة القت�سادية "راكز" 
اأولويات  ي��اأت��ي ع��ل��ى راأ�����س  اأب��ن��اء ال��وط��ن  اأن مت��ك��ني 
م�ساريع  من  الثانية  احلزمة  يف  الوطنية  الأج��ن��دة 

اخلم�سني.
وقال ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي - يف ت�سريح 
خا�س لوكالة اأنباء الإمارات "وام" مبنا�سبة اإطاق 
احلزمة الثانية من "م�ساريع اخلم�سني" - اإن اإطاق 

حكومة دولة الإمارات للحزمة الثانية من املبادرات 
اخلم�سني  م�ساريع  �سمن  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 
يوؤكد على حر�س القيادة الر�سيدة على متكني اأبناء 
وحتفيزهم  والعطاء  البناء  م�سرية  ملوا�سلة  الوطن 
للعمل يف القطاع اخلا�س، والذي يعد قطاعاً حيوياً 
و���س��ري��ك��اً ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً ل��ل��دول��ة يف ت��وج��ه��ات��ه��ا نحو 

الرتقاء باملجتمع والتنمية ال�ساملة.
الر�سيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  نثمن  وق��ال 
�سقل  اإىل  ال���ط���احم���ني  الإم���������ارات  وب���ن���ات  لأب����ن����اء 
مهاراتهم مبا يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل يف 

خمتلف القطاعات للم�ساهمة يف بناء اقت�ساد الوطن 
الأ�سعدة  على  ال��دول��ة  مكانة  يعزز  مب��ا  وتناف�سيته 
واأملها  ال��دول��ة  م�ستقبل  ال�سباب  ميثل  حيث  كافة 

للو�سول اإىل اأعلى املراتب الدولية والعاملية.
واأكد على الدعم امل�ستمر للحكومة يف تنفيذ "م�ساريع 
تلبي  ا�ستثمارية  بيئة  اخلم�سني" والعمل على خلق 
الوطنية  الكوادر  باإمكانات  املتطلبات لاإرتقاء  كافة 
من  العمل  �سوق  يتطلبها  التي  باملهارات  وتزويدهم 
ج��ودة احلياة مبا  باملجتمع وحت�سني  النهو�س  اأج��ل 
يخدم تطلعات دولة الإمارات قيادًة وحكومًة و�سعبا.

حممد بن حميد القا�سمي : احلزمة الثانية من »م�ساريع اخلم�سني« متكن اأبناء الوطن من موا�سلة م�سرية البناء

»�سحة دبي« ت�ستحدث �سيا�سة الذكاء ال�سطناعي يف الرعاية ال�سحية
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املوافق  الثنني  ي��وم  م�ساًء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف  علني  م��زاد   �سينعقد  باأنه  للجميع   الحت��ادي��ة  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
 www.emiratesauction.ae2021/09/20 وذلك لبيع املركبات املبني او�سافها يف املوقع اللكرتوين لاإمارات للمزادات

وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على القل .     

تعلن حمكمة ال�شارقة 
االبتدائية االحتادية

StoreId Brand Vin Emirate PlateCode PlateNumber  case
819830  JTGJX02P5A0031047 Sharjah 2 26328  1363\2018
826262  1N4AL3AP7DC106223 Sharjah 1 41336    1687\2021
820031   SJNBJ01B3BA101309 Dubai D 46661  1512\2020
825994  RKLBC42E9D5312751 Dubai M 93633  1987\2020
670139   JTCFR119347012955 Sharjah 1 67890  1894\2009
670157  MR0EX12G472011715 Sharjah 1 32631     2460\2014
659650 1.8  RKLBC42E4D5309983 Sharjah 2 54384   236\2018
659608  MNTAC2C93G6001905 Sharjah White 45085    2285\2020
670444  JMYSRCS3ACU701614 Sharjah WHITE 51759   1286\2018
670411  JMYSTCY4AGU738011 Sharjah 3 15291   1286\2018
670400  KNAFK4111E5811882 Sharjah 1 13628   1286\2018
671131 470   JT6HT00W3Y0109070 Sharjah 1 68682  2666\2019
819987  5N1AN0N69EN802474 Dubai K 24391  3321\2018
670398  KMHCT41D4GU022451 Sharjah 1 84712  1286\2018
670136  KMHCT41D6GU941383 Sharjah 1 82779  1286\2018
669945 200  MMBENKA50DD026243 Sharjah 2 71098  1286\2018
670138 1.6  RKLBV42E7C4438024 Sharjah White 57253  1286\2018
670414 1.6  RKLBV42EXD4609253 Sharjah 1 94088  1286\2018
670410  KMHCT41C2EU556360 Sharjah 2 31981   1286\2018
659305  540    WBADE61090BU86815 Sharjah 2 39883  160\2019  
824193   1GNDT13S632342726 Dubai U 64077  1111\2018
607104 500  WDD2211711A014143 Sharjah Orange 45793   140\2010
846459  JTFHX02P4G5003870 Dubai S 35475   4636\2020
844226  JL6B7G6P0EK009012 Sharjah 1 20981   3584\2020
843218  JN6AE52S4AX114655 Sharjah 2 81473  4183\2020
840263 CRV JHLRD58844C401609 Ajman B 58434  1059\2021
843488  JN6BE6DS5K9062563 Dubai I 19203  1044\2021
839479  JTDBZ42E299040393 Dubai I 27405  1044\2021
844761   MB1PBEFA2HUDA6683 Dubai J 27229  3466\2020
851290  1J4PN3GK4BW508930 Dubai Q 33608  1676\2020
847505 NV JN6BE6DS9K9061383 Dubai W 43054  1044\2021
837756 QX80 JNRAZ2NYXG9051998 Dubai D 28949   3395\2019
839467  1GYS47KJ6JR337002 Dubai H 6637   2020\3466  
834524  JTGJX02P7E0062953 Dubai O 20172  1044\2021
651157   JN6AE54S1AX022853 Dubai L 39192    69\2017
839772  JTGSX23P9F6158144 Sharjah 1 41135   1743\2021
836556   MB1PBEFA6EE1M7268 Dubai O 53659  1924\2021
830247  JN6BE6DS9G9024437 Sharjah 3 79249   1317\2021
829585   WVGAL27LXAD021385 Dubai T 95232  3730\2020
831035 /  MR0EW12G8D3021270 Sharjah 2 61838  2021\2698  
832238 /  JL7BCE1J45K016835 Sharjah 1 31591   2020/1211 

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

ال�سم التجاري:بحر الكوري لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 9 ق 73 مكتب 110 وحدة خالد �سامل م�سبح 

حميد واخرين
CN 1138819 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/9/15 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105027461  
- تاريخ التعديل:2021/9/15

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1061034 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ابو نا�سر ابو الفائز %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سيف عي�سى عبيد �سعيد املن�سورى

نايره  جاراهلل  على  جاراهلل  حذف   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
املرىفعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة 
دائرة التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا العان 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 13342 بتاريخ 2021/9/16 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2546298 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / بخيت حمد عو�س ناجى املنهاىل من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / بخيت حمد عو�س ناجى املنهاىل من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حمد عو�س ناجى املنهاىل %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ادما كافية

ADMA CAFE
اإىل/ ادما كافية ذ.م.م

  ADMA CAFE L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان 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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 �شبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 �شبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 �شبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 �شبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 16 �شبتمرب 2021 العدد 13342

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  16/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع الدعوى : ا�سدار اأمر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S02 - بلدية رقم 1 - 612 - مبنى رقم 1 - ا�سم 
 641400 املبلغ  العلني نظري  باملزاد  وبيعها  الوىل  ور�سان  م مربع   66 - م�ساحتها   178 رقم  ار���س   -  Q09: املبنى 

درهم والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستام مبلغ البيع بالإ�سافة كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: م�سرف ابوظبي ال�سامي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي  

املطلوب اإعانه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعان :
املنفذ �سده : �سركة بيبون لندن - ذ م م 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري منوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
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�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : حمل - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 
178  - رقم البلدية : 1 -621 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : Q09 - رقم العقار : S02 - رقم الطابق : G - امل�ساحة 

: 66 مرت مربع - التقييم : 385979.75 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  121/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184   
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي .
طالب التنفيذ:امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية )م�ساهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة الرابع 404   
وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  

املطلوب اإعانه : يا�سر منر حممود خواجا  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ذا ريزيدن�سز ات بيزن�س �سنرتل - �سقة رقم 

 0506300980 qmixma@emirates.net.ae - 048886071 - 12A الطابق
مو�سوع الإعان :منفذ �سده:  حامت منر حممود خواجا - �سركة كيه �سي - م م ح 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري منوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 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�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة 
�سكنية- املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 10  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ذا ري�سيدين�سز ات بيزن�س 

�سنرتل - رقم العقار : 12A03 - امل�ساحة : 123،55 مرت مربع - التقييم : 1،115،942/15 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع باملزاد العلني

الإنابة رقم )2016/33( اأم القيـويـن
اعالن باملزاد العلني )ن�شرا(

طالب التنفيذ/ بنك اأبوظبي التجاري. 
املنفذ �سده/ عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي.

البيان
تعلن حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأربعاء املوافق 22/09/2021م، عن طريق 

�سركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقاً لاأو�ساف التالية:
وامل�سماه �سابقاً قطعه رقم 12_11 حو�س 13 بلوك 1، حو�س)13(  خليفه،  منطقة  رقم)0024(،  1-القطعة 

امل�ساحة)19،664.60(مرت مربع، قيمة التثمني )6،347،730 درهم(.
القطعة رقم)254(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/8 حو�س 3 بلوك 6،   -2

امل�ساحة)2،323.56( مرتمربع، قيمة التثمني )625،050.00(.
حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/5 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة  رقم)256(،  القطعة   -3

امل�ساحة)3،487.06( مرت مربع، قيمة التثمني )983،025.00 درهم(.
)257(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/6 حو�س 3 بلوك 6،  رقم  القطعة   -4

امل�ساحة)3،487.06( مرت مربع، قيمة التثمني )983،025.00 درهم(.
حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/4 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة  رقم)258(،  القطعة   -5

امل�ساحة)2،323.56( مرت مربع، قيمة التثمني )700،056.00درهم(.
رقم )259(، منطقة النخيلة، حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/3 حو�س 3 بلوك 6،  القطعة   -6

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع، قيمة التثمني )625،050 درهم(
النخيلة،حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/2 حو�س 3 بلوك 6،  منطقة   ،)260( رقم  القطعة   -7

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع ، قيمة التثمني )625،050 درهم(
حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/1 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة   ،)261( رقم  القطعة   -8

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع ، قيمة التثمني )700،056.00درهم(
القطعة رقم )263(، منطقة النخيلة، حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/9 حو�س 3 بلوك 9،   -9

امل�ساحة )2،745.00( مرت مربع ، قيمة التثمني )738،400(
مكتب التنفيذ               

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع باملزاد العلني

الإنابة رقـم )2016/33( اأم القيـويـن
اعالن املنفذ �شده )ن�شراً(

طالب النتفيذ/ بنك اأبوظبي التجاري
املنفذ �سده/ عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي.

البيان
تعلن حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأربعاء املوافق 22/09/2021م، عن طريق �سركة 

المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقاً لاأو�ساف التالية:
،9 بلوك   3 حو�س   69/2 رقم  قطعه  �سابقاً  امل�سماه  و  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)265(،  القطعة   -1

امل�ساحة)2،745.00( مرت مربع، قيمة التثمني)827،008.00درهم(.
القطعة رقم)266(، منطقة النخيلة، حو�س)03( ( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/12 حو�س 3 بلوك 11،   -2

امل�ساحة)2،592.50 مرتمربع، قيمة التثمني)781،060.00درهم(.
امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/13 حو�س 3 بلوك 11، و  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)267(،  القطعة   -3

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
رقم)268(، منطقة النخيلة،حو�س)03( ( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/14 حو�س 3 بلوك 11، القطعة   -4

امل�ساحة)2،592.02( مرت مربع،قيمة التثمني )697،250.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/12 حو�س 3 بلوك 10،  ) النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)271(،  القطعة   -5

امل�ساحة )2،592.96( مرت مربع، قيمة التثمني )781،060.00درهم(.
رقم)272(، منطقة النخيلة،حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/13 حو�س 3 بلوك 10،  القطعة   -6

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/14 حو�س 3 بلوك 10،  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)273(،  القطعة   -7

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/10 حو�س 3 بلوك 12،  حو�س)03(  النخيلة،  منطقة  رقم)277(،  القطعة   -8

امل�ساحة)3،616.48( مرت مربع، قيمة التثمني )972،825.00 درهم(.
رقم)282(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/4 حو�س 3 بلوك 7،  القطعة   -9

امل�ساحة)2787.70(مرت مربع، قيمة التثمني )839،888.00 درهم(
رقم)283(، منطقة النخيلة،حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 3/65 حو�س 3 بلوك 8،  القطعة   -10

امل�ساحة)2787.70(مرت مربع،قيمة التثمني )839،888.00درهم(
مكتب التنفيذ               

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع باملزاد العلني

الإنابة رقـم )2016/33( اأم القيـويـن
اعالن باملزاد العلني )ن�شراً(

طالب النتفيذ/ بنك اأبوظبي التجاري
املنفذ �سده/ عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي.

البيان
تعلن حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأربعاء املوافق 22/09/2021م، عن طريق �سركة 

المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقاً لاأو�ساف التالية:
،9 بلوك   3 حو�س   69/2 رقم  قطعه  �سابقاً  امل�سماه  و  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)265(،  القطعة   -1

امل�ساحة)2،745.00( مرت مربع، قيمة التثمني)827،008.00درهم(.
القطعة رقم)266(، منطقة النخيلة، حو�س)03( ( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/12 حو�س 3 بلوك 11،   -2

امل�ساحة)2،592.50 مرتمربع، قيمة التثمني)781،060.00درهم(.
امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/13 حو�س 3 بلوك 11، و  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)267(،  القطعة   -3

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
رقم)268(، منطقة النخيلة،حو�س)03( ( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 69/14 حو�س 3 بلوك 11، القطعة   -4

امل�ساحة)2،592.02( مرت مربع،قيمة التثمني )697،250.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/12 حو�س 3 بلوك 10،  ) النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)271(،  القطعة   -5

امل�ساحة )2،592.96( مرت مربع، قيمة التثمني )781،060.00درهم(.
رقم)272(، منطقة النخيلة،حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/13 حو�س 3 بلوك 10،  القطعة   -6

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/14 حو�س 3 بلوك 10،  النخيلة،حو�س)03(  منطقة  رقم)273(،  القطعة   -7

امل�ساحة)2،592.50( مرت مربع، قيمة التثمني )697،375.00 درهم(.
و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/10 حو�س 3 بلوك 12،  حو�س)03(  النخيلة،  منطقة  رقم)277(،  القطعة   -8

امل�ساحة)3،616.48( مرت مربع، قيمة التثمني )972،825.00 درهم(.
رقم)282(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/4 حو�س 3 بلوك 7،  القطعة   -9

امل�ساحة)2787.70(مرت مربع، قيمة التثمني )839،888.00 درهم(
رقم)283(، منطقة النخيلة،حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 3/65 حو�س 3 بلوك 8،  القطعة   -10

امل�ساحة)2787.70(مرت مربع،قيمة التثمني )839،888.00درهم(
مكتب التنفيذ               

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع باملزاد العلني

الإنابة رقم )2016/33( اأم القيـويـن
اعالن املنفذ �شده )ن�شرا(

طالب التنفيذ/ بنك اأبوظبي التجاري. 
املنفذ �سده/ عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي.

البيان
تعلن حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية باأنه �سينعقد مزاد علني يوم الأربعاء املوافق 22/09/2021م، عن طريق 

�سركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقاً لاأو�ساف التالية:
وامل�سماه �سابقاً قطعه رقم 12_11 حو�س 13 بلوك 1، حو�س)13(  خليفه،  منطقة  رقم)0024(،  1-القطعة 

امل�ساحة)19،664.60(مرت مربع، قيمة التثمني )6،347،730 درهم(.
القطعة رقم)254(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/8 حو�س 3 بلوك 6،   -2

امل�ساحة)2،323.56( مرتمربع، قيمة التثمني )625،050.00(.
حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/5 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة  رقم)256(،  القطعة   -3

امل�ساحة)3،487.06( مرت مربع، قيمة التثمني )983،025.00 درهم(.
)257(، منطقة النخيلة، حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/6 حو�س 3 بلوك 6،  رقم  القطعة   -4

امل�ساحة)3،487.06( مرت مربع، قيمة التثمني )983،025.00 درهم(.
حو�س)03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/4 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة  رقم)258(،  القطعة   -5

امل�ساحة)2،323.56( مرت مربع، قيمة التثمني )700،056.00درهم(.
رقم )259(، منطقة النخيلة، حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/3 حو�س 3 بلوك 6،  القطعة   -6

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع، قيمة التثمني )625،050 درهم(
النخيلة،حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/2 حو�س 3 بلوك 6،  منطقة   ،)260( رقم  القطعة   -7

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع ، قيمة التثمني )625،050 درهم(
حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 21/1 حو�س 3 بلوك 6،  النخيلة،  منطقة   ،)261( رقم  القطعة   -8

امل�ساحة )2،323.56( مرت مربع ، قيمة التثمني )700،056.00درهم(
القطعة رقم )263(، منطقة النخيلة، حو�س )03( و امل�سماه �سابقاً قطعه رقم 65/9 حو�س 3 بلوك 9،   -9

امل�ساحة )2،745.00( مرت مربع ، قيمة التثمني )738،400(
مكتب التنفيذ               

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:119/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405

النزاعات 2021/6/17  ت�سوية  امام جلنة  املنتدب  للخبري  م��وؤرخ مت تقدميه  تزوير م�ستند غري  اثبات   : الدعوى  مو�سوع 
معنون ب���� GOODS RETURN FORM ويحمل توقع مقلد ومزور على املوظف املخول بالتوقيع عن ال�سركة 
املدعيه وغري خمتوم او مهور من ال�سركة املدعي عليها كذلك اثبات ان الوقت الذي ادعى فيه املدعي عليه بتوقيع املوظف 
با�ستامه للب�ساعة امل�سرتجعه كان املوظف خارج دولة المارات بدولته بالهند - ثانيا:حتقيق التزوير باجراء امل�ساهاة يف 
حال تقدمي املدعي عليه ل�سل املحرر مو�سوع الدعوى واملبني ب�سحيفتها الفتتاحية واحالة امل�ستندات املقدمة للمخترب 
للمدعي  والت�سريح  وال�ستجواب  ال�سهود  �سهادة  ل�سماع  للتحقيق  الدعوى  باحالة  وبالتحقيق  تزويرها  لثبات  اجلنائي 
باعانهم ويف كل الحوال المر ب�سبط املحرر املزور وحفظه يف حالة امتناع املدعي عليه عن تقدميه - ثالثا:الزام املدعي 

عليه بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق الخرى ايا كانت. 
املدعي:تران�سفرييتا�س لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع ال�سعادة - مبنى بناية ملك كرمي ال�سيد حممود 
عبد - �سقة الطابق 24 - مكتب 2403

املطلوب اإعانه :  1- �سركة �سيليكتف للخدمات البحرية ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اثبات تزوير م�ستند غري موؤرخ مت تقدميه للخبري املنتدب امام  مو�سوع الإع��ان :  قد 
GOODS RETURN FORM ويحمل توقع مقلد ومزور على  جلنة ت�سوية النزاعات 2021/6/17 معنون ب���� 
املوظف املخول بالتوقيع عن ال�سركة املدعيه وغري خمتوم او مهور من ال�سركة املدعي عليها كذلك اثبات ان الوقت الذي 
بالهند  بدولته  الم��ارات  دول��ة  خ��ارج  املوظف  كان  امل�سرتجعه  للب�ساعة  با�ستامه  املوظف  بتوقيع  املدعي عليه  ادع��ى فيه 
ب�سحيفتها  واملبني  الدعوى  مو�سوع  املحرر  ل�سل  عليه  املدعي  تقدمي  حال  يف  امل�ساهاة  باجراء  التزوير  ثانيا:حتقيق   -
الفتتاحية واحالة امل�ستندات املقدمة للمخترب اجلنائي لثبات تزويرها وبالتحقيق باحالة الدعوى للتحقيق ل�سماع �سهادة 
ال�سهود وال�ستجواب والت�سريح للمدعي باعانهم ويف كل الحوال المر ب�سبط املحرر وحفظه يف حالة امتناع املدعي 
عليه عن تقدميه - ثالثا:الزام املدعي عليه بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق الخرى ايا كانت - 
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/9/19  ال�ساعة 09.00 �س يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3145/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
امل��دع��ي عليهما على �سبيل  ث��ان��ي��ا:ال��زام  امل��دع��ي عليهما -  ال��دع��وى واع���ان  ال��دع��وى : اول:ق��ي��د  مو�سوع 
الت�سامن والت�سامم فيما بينهما ان يوؤديا للمدعي مبلغ )1.250.000( درهم مليون ومائتي وخم�سون الف 
درهم - على النحو املبني بائحة الدعوى مع فائدة بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 
مائتي  درهم   )250.000( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ان  والتكافل  الت�سامن  �سبيل  على  ثالثا:الزامهما   - ال�سداد 
وخم�سون الف درهم - تعوي�سا �ساما عن ال�سرار املادية والدبية التي حلقت به من فعلتهما وفائدة 5% من 

تاريخ �سريورة احلكم به نهائيا - رابعا:الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اإم لتجارة خدمات املعادن ذ.م.م  اإيه بي  املدعي:اأندري �سا�سكوف عن نف�سه وب�سفته مدير و�سريك ل�سركة 

ومدير و�سريك ل�سركة اأرورا برامي للتجارة العامة ذ.م.م - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - بردبي

املطلوب اإعانهما :  1- بايرزهان على باييف عن نف�سه وب�سفته �سريك ومدير ل�سركتي باتو للتجارة العامة 
ذ.م.م بيوتكنولوجي العاملية ذ.م.م )املدعي عليها الثانية واخل�سم املدخل( 2- باتو للتجارة العامة �س.ذ.م.م  

-  �سفته : مدعي عليه 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها اول:ق��ي��د ال��دع��وى واع���ان امل��دع��ي عليهما -  م��و���س��وع الإع����ان :  ق��د 
ثانيا:الزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن والت�سامم فيما بينهما ان يوؤديا للمدعي مبلغ )1.250.000( 
درهم مليون ومائتي وخم�سون الف درهم - على النحو املبني بائحة الدعوى مع فائدة بن�سبة 12% من 
يوؤديا  ان  والتكافل  الت�سامن  �سبيل  على  ثالثا:الزامهما   - ال�سداد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
للمدعي مبلغ )250.000( درهم مائتي وخم�سون الف درهم - تعوي�سا �ساما عن ال�سرار املادية والدبية 
عليهما  املدعي  رابعا:الزام   - نهائيا  به  احلكم  تاريخ �سريورة  5% من  وفائدة  فعلتهما  به من  التي حلقت 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2021/9/21  ال�ساعة 
09.30 �س 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• اأبوظبي-وام:

وق���ع���ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
اأنور  واأكادميية  الإن�سانية  للعلوم 
مذكرة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق���رق���ا����س 
الطرفان  مبوجبها  يعمل  تفاهم 
ع��ل��ى اإت����اح����ة امل���ج���ال ل��ك��ل طرف 
بالربامج  م��وظ��ف��ي��ه  اإحل�����اق  ع��ل��ى 
والدورات التدريبية التي يقدمها 
مبجال  واملرتبطة  الآخ��ر  الطرف 
املهارات  وت��ط��وي��ر  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�سعيهما  اإط���ار  يف  وذل���ك  القيادية 
التعاون  وتعزيز  اخل��ربات  لتبادل 

يف املجال الأكادميي.
الطرفني  ب���ني  ال��ت��ع��اون  وي�����س��م��ل 
موظفي  اأم���������ام  امل�����ج�����ال  اإت�����اح�����ة 
اجل���ام���ع���ة ل��ال��ت��ح��اق ب����ال����دورات 
التدريبية والندوات وور�س العمل 
التي توفرها الأكادميية واخلا�سة 
الدبلوما�سية  ب���ال���ربوت���وك���ولت 
وكذلك اإحلاق موظفي الأكادميية 
امل����ت����خ���������س���������س����ني ب�����ال�����ع�����اق�����ات 
يف  ب��ه��ا  املعنيني  اأو  الدبلوما�سية 
التدريبة  وال����������دورات  ال����ربام����ج 
ت��ع��ل��م اللغة  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة وب���رام���ج 
العربية والرو�سية والعربية لغري 
اللغات  اإىل  اإ�سافة  بها  الناطقني 

اجلامعة  تقدمها  ال��ت��ي  الأخ����رى 
الأكادميية  ج��ه��ود  ت��دع��م  ب�����س��ورة 
اإع��داد كفاءات وقيادات متميزة  يف 
وق�����ادرة ع��ل��ى متثيل الإم������ارات يف 
املحافل الدولية وفق اأف�سل �سورة 

مكنة.
وت�سمل الدورات ذات العاقة التي 
الت�سامح  دورة  اجل��ام��ع��ة  تقدمها 
ال����رائ����دة ع��امل��ي��ا واحل��ا���س��ل��ة على 
يف  ودورات  الت�سامح  اأوائ���ل  جائزة 
باحثون  يقدمها  والتي  زاي��د  اإرث 
الفل�سفة  يف  ودورات  خم��ت�����س��ون 
تعريفية  وور����س���ات  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
العربية  احل�سارة  اإجن���ازات  باأبرز 

والإ�سامية.
والدورات  الربامج  هذه  و�ستدعم 
عملهم  يف  ال����دب����ل����وم����ا�����س����ي����ني 
احلوار  بناء ج�سور  وت�ساعدهم يف 
الفكري  وال���ت���اق���ح  احل�������س���اري 
الوطنية  بالهوية  العامل  وتعريف 

والعربية والإ�سامية.
ك����م����ا ي�������س���م���ل ال�����ت�����ع�����اون ت����ب����ادل 
والبحوث  وال��ك��ت��ب  الإ������س�����دارات 
خطاب  تعزيز  موا�سيع  يف  امل��ع��دة 
ال�سلمي  وال���ت���ع���اي�������س  ال��ت�����س��ام��ح 
احل�ساري  التوا�سل  ج�سور  وم��د 
ومب���خ���ت���ل���ف ال���ل���غ���ات ف�����س��ا عن 

واأن�سطة  ون���دوات  فعاليات  اإق��ام��ة 
يف املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك 
دعم  ي�سهم يف  الطرفني م��ا  ب��ني 
حتقيق  يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل 

الرائدة.
مع  اجلامعة  ت��ع��اون  على  وتعليقا 
الدكتور  �سعادة  اأكد   .. الأكادميية 
مدير  ال��ظ��اه��ري  اليبهوين  خالد 
اجلامعة التزام جامعة حممد بن 
الإن�سانية بتوفري كل  زايد للعلوم 
الوطنية  الكفاءات  لدعم  يلزم  ما 
العملية  ب���اخل���ربات  وت���زوي���ده���م 
توؤهلهم  ال��ت��ي  ال��ازم��ة  والعلمية 
لتحقيق النجاح التعليمي واملهني.

اأنور  اأكادميية  على  �سعادته  واأثنى 

ق��رق��ا���س احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي حتظى 
تعنى  ك���ون���ه���ا  م���رم���وق���ة  مب���ك���ان���ة 
اخل��ارج��ي��ة يف جمال  وزارة  ب��دع��م 
والدبلوما�سية  الدولية  العاقات 
ال�سلك  اأع�ساء  تاأهيل  عن  ف�سا 

الدبلوما�سي امل�ستقبليني.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن هذا التعاون 
جديدة  خطوة  هو  ال�سرتاتيجي 
م�سريتها  يف  اجل��ام��ع��ة  ت�سجلها 
ت��ع��اون مثمرة  ب��ن��اء ع��اق��ات  نحو 
العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

والأكادميية يف دولة الإمارات.
برناردينو  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ل��ي��ون م��دي��ر ع���ام اأك��ادمي��ي��ة اأن���ور 
"نحن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة:  ق��رق��ا���س 
ف����خ����ورون ل��ل��غ��اي��ة ب����اإط����اق هذه 
ال�سراكة املميزة بني اأكادميية اأنور 
وجامعة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق��رق��ا���س 
الإن�سانية  للعلوم  زاي��د  بن  حممد 
وهو الأمر الذي ينبثق من التزام 
اأف�سل  بتوفري  الكامل  اأكادمييتنا 
واخلطط  الأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج 
لدبلوما�سيي  الفعالة  التدريبية 

دولة الإمارات امل�ستقبليني".
التعاون  "يعد  ���س��ع��ادت��ه:  واأ���س��اف 
ب��ني اأك��ادمي��ي��ت��ن��ا وج��ام��ع��ة حممد 
خطوة  الإن�سانية  للعلوم  زاي��د  بن 

اإ�سافية تقربنا من حتقيق اأهدافنا 
اإىل  ال����رام����ي����ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
حماور  دع��م  يف  بفعالية  امل�ساهمة 
والدبلوما�سية  ال����دويل  ال��ت��ع��اون 
الإماراتية وذلك من خال اإعداد 
الإماراتية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق����ادة 
تقت�سر  ل��ن  ال��ذي��ن  امل�ستقبليني 
حتقيق  على  امل�ستقبلية  مهامهم 
اأه���������داف ال�������س���ي���ا����س���ة اخل���ارج���ي���ة 
لدولة الإم��ارات فح�سب بل �سوف 
ي�سعون جاهدين لتحقيق الأف�سل 
الإن�سانية".  امل��ج��ت��م��ع��ات  ل��ك��اف��ة 
التفاهم  مذكرة  "�ست�سمح  وتابع: 
لأكادمييتنا واجلامعة بالعمل معا 
منتلك  واأن��ن��ا  خا�سة  وثيق  ب�سكل 
اأهدافا م�سرتكة تتمثل يف تطوير 
ال�سام  ق�����ادة  وم����ه����ارات  م��ع��رف��ة 
�سيوا�سلون  ال��ذي��ن  امل�ستقبليني 
خ����دم����ة ال����ع����م����ل ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 

والإن�ساين".
ال��ط��رف��ان وف���ق مذكرة  وي��ت��ع��اون 
املبذولة  اجلهود  لتعزيز  التفاهم 
ت��دري��ب��ي��ة عالية  ف��ر���س��ة  ل��ت��وف��ري 
لبناء  اأط���������ر  وو�������س������ع  اجل�����������ودة 
والتعليمية  التفافية  ال�����س��راك��ات 
قادة  لي�سبحوا  املواطنني  وتاأهيل 

يف تعزيز احلوار احل�ساري.

•• ال�صارقة-الفجر:

املوؤ�س�سة  الكبري"،  "القلب  اأع��ل��ن��ت 
مب�ساعدة  املعنية  العاملّية  الإن�سانّية 
ال�����اج�����ئ�����ني وامل�����ح�����ت�����اج�����ني ح����ول 
الرت�سيح  ب�����اب  ف���ت���ح  ع����ن  ال����ع����امل، 
ل������ل������دورة ال�������س���اد����س���ة م�����ن ج���ائ���زة 
ال�����س��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���س��رة ودعم 
من  ب��دءاً   ،2022 للعام  الاجئني 
ي����وم اأم�������س 15 ���س��ب��ت��م��رب اجل����اري 
الرت�سيحات  ا�ستقبال  يتم  اأن  على 
ع���رب م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة الإل���ك���رتوين  
h t t p s : / / t b h f . a e /
  nomination/?lang=ar
القادم،  ن��وف��م��رب   15 ل��غ��اي��ة  وذل���ك 
ح��ي��ث ت��ف��ت��ح امل��وؤ���س�����س��ة امل���ج���ال اأم���ام 
امل��وؤ���س�����س��ات والأف�������راد ل��رت���س��ي��ح اأي 
حملية  اإن�سانية  موؤ�س�سة  اأو  منظمة 
الاجئني  ومنا�سرة  دع��م  يف  عاملة 

يف قارتي اآ�سيا واأفريقيا.  
وتقام اجلائزة برعاية ودعم �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
وقرينته  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
لاأطفال  ال��ب��ارزة  املنا�سرة  الكبري، 
ال�سامية  املفو�سية  ل��دى  الاجئني 
الاجئني.  ل�����س��وؤون  املتحدة  ل��اأمم 
وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة اجل���ائ���زة، ال��ت��ي ُتنظم 

بالتعاون   2017 العام  منذ  �سنوياً 
م����ع امل���ف���و����س���ي���ة ال�������س���ام���ي���ة ل����اأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني، 500 
األ��ف دره��م اإم��ارات��ي، وه��ي م�ساهمة 
خا�سة من املوؤ�س�سة، ول يتم احت�ساب 
قيمة اجلائزة من اأي تربعات تقدم 

للموؤ�س�سة.
للمنّظمات  اجل����ائ����زة  وُت��خ�����س�����س 
واأفريقيا  اآ�سيا  يف  املحلية  الإن�سانية 
ا�ستثنائية  خ��دم��ات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
ل��اج��ئ��ني وامل��ه��ّج��ري��ن ق�����س��ري��اً عن 
اإيجابية  اآث��������اراً  وت���رك���ت  ب����اده����م، 
م�ستدامة على حياتهم واحتياجاتهم 
الو�سول  على  وقدرتهم  ع��ام،  ب�سكل 
ال�سحية  وال����رع����اي����ة  ال����غ����ذاء  اإىل 

والنف�سية والتعليم.

معايري امل�ساركة 
وتت�سمن معايري امل�ساركة يف اجلائزة، 
م�سجلة  امل�����س��ارك��ة  املنظمة  ت��ك��ون  اأن 
تعمل  رب��ح��ي��ة  غ��ري  كمنظمة  ر���س��م��ي��اً 
اخلدمات  وتقدم  الإن�ساين،  املجال  يف 
تقل  ل  مل��دة  والجتماعية  الإن�سانية 
الرت�سيح  تاريخ  من  واح��دة  �سنة  عن 
للجائزة، واأن تكون قيمها و�سلوكياتها 
م��ت��واف��ق��ة م���ع ق��ي��م م��وؤ���س�����س��ة القلب 
لاأمم  ال�سامية  وامل��ف��و���س��ي��ة  ال��ك��ب��ري 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني، وميكن 
نف�سها،  لرت�سيح  التقدم  للمنظمات 
اأو  اأف����راد  قبل  م��ن  تر�سيحها  يتم  اأو 

منظمات اأخرى.
املنظمات  تقييم  معايري  ت�سمل  كما 
امل�ساركة مدى تاأثري عمل كل منها يف 

حتقيق فوائد ملمو�سة على املجتمعات 
ع��ل��ى تطبيق  وق���درت���ه���ا  امل�����س��ت��ه��دف��ة، 
اإ�سافة  امل��ن��ف��ذة،  امل�ساريع  يف  الب��ت��ك��ار 
اإىل امل�ساريع واملمار�سات املبتكرة التي 
ال�ستدامة،  لتعزيز  املنظمات  تتبعها 
وم���دى م��راع��ات��ه��ا م��ب��داأ امل�����س��اواة بني 
تلك  وت��ن��ف��ي��ذ  تخطيط  يف  اجل��ن�����س��ني 
قدرة  جانب  اإىل  وامل�ساريع،  ال��ربام��ج 
القائمة  ال��ف��ج��وات  �سد  على  املنظمة 
يف  خا�س  وب�سكل  الإن�ساين  العمل  يف 
ح����الت ال����ط����وارئ.  وت��ر���س��خ معايري 
اجلائزة العديد من املبادئ الأ�سا�سية 
ا�ستمرارية  م��ث��ل  الإن�������س���اين،  للعمل 
ال����ع����م����ل وم���������دى ات�����������س�����اع ن���ط���اق���ه، 
يف  واملو�سوعية  واحل��ي��اد  وال�سفافية 
امل�ستدامة  والنتائج  تقدمي اخلدمات، 

املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  الربامج  من 
اأف�سل  وت��ب��ن��ي  ال��ت��ط��ور  اإىل  وال�����س��ع��ي 
املمار�سات واأكرثها فاعليًة، كما تعمل 
املعايري على  اجلائزة من خال هذه 
دعم وتقدير ثقافة ومار�سات واآليات 
املوؤ�س�سات العاملة يف املجال الإن�ساين 
ال�ساحات  ع���ل���ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط 
الأكرث ت�سرراً والتعرف على اأولويات 
امل��ح��ت��اج��ني ف��ي��ه��ا م����رمي احل���م���ادي، 
الكبري: قدمت  القلب  مدير موؤ�س�سة 
ملنا�سرة  ال���دول���ي���ة  ال�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة 
ال��اج��ئ��ني ل��ل��ع��امل من����اذج م��ل��ه��م��ة يف 
خ�سو�سية  وح���ول  الإن�����س��اين  ال��ع��م��ل 
ال�سارقة  جل��ائ��زة  ال�����س��اد���س��ة  ال�����دورة 
ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���س��رة ال��اج��ئ��ني، قالت 
القلب  م���وؤ����س�������س���ة  م���دي���ر  احل����م����ادي 

اخلم�س  ال�������دورات  "خال  ال��ك��ب��ري: 
ال�سارقة  ج����ائ����زة  ق���دم���ت  امل���ا����س���ي���ة، 
ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���س��رة ال��اج��ئ��ني للعامل 
الإن�ساين،  ال��ع��م��ل  يف  م��ل��ه��م��ة  من����اذج 
وطورت  مار�ساته  مبعايري  وارت��ق��ت 
العمل  �سار  حتى  وغاياته،  اآلياته  يف 
الإن�ساين امل�ستدام، الذي يحدث فرقاً 
جوهرياً يف واقع الاجئني واخلدمات 
ال�سحية والتعليمية املقدمة، غاية كل 
الإن�سان  بكرامة  تهتم  وموؤ�س�سة  فرد 
واأ����س���اف���ت  الطبيعية".  وح���ق���وق���ه 
القليلة  الأع�����وام  "خال  احل���م���ادي: 
املا�سية �سهد العامل ظروفاَ ا�ستثنائية، 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا مبا 
األقته من ظال على واقع الاجئني 
يف  الأ�سعف  تعترب  التي  وجتمعاتهم 

الكتظاظ  ب�سبب  ال��ط��وارئ  مواجهة 
ال���ك���ب���ري و����س���ع���وب���ة احل�������س���ول على 
اجلائحة،  تداعيات  من  للحد  امل���وارد 
كبرية  ا�ستجابة  ن�سهد  اأن  نتوقع  ل��ذا 
امللفات  لهذه الظروف ال�ستثنائية يف 
خا�سًة  ال��ع��ام،  ه��ذا  �سن�ستقبلها  ال��ت��ي 
اإن�ساين  مل�����س��ن��اه م���ن حت����رك  ب��ع��د م���ا 
اإقليمي وعاملي وا�سع لدعم املجتمعات 
ثقافة  يف  كبري  تطور  ومن  املحتاجة، 
ال���ع���م���ل الإن���������س����اين وت����وج����ه����ه نحو 

الربامج وامل�ساريع امل�ستدامة ". 
و�سعت  ق��د  الكبري"  "القلب  وك��ان��ت 
عام  اجل�����غ�����رايف يف  اجل�����ائ�����زة  ن����ط����اق 
والأفراد  املوؤ�س�سات  لت�سمل   2019
كاملًة  اأف��ري��ق��ي��ا  ق�����ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
بعد اأن كانت مقت�سرة على قارة اآ�سيا 

ومنطقة �سمال اأفريقيا، وخ�سو�ساً اأن 
نق�ساً  بلدانها  معظم  تعاين  اأفريقيا 
 26% ن��ح��و  وت�ست�سيف  امل�����وارد،  يف 
والنازحني  ال��اج��ئ��ني  اإج���م���ايل  م���ن 
ح���ول ال���ع���امل ال���ذي���ن جت����اوز عددهم 
70 م���ل���ي���ون لج�����ئ ون������ازح.  ح���اج���ز 
اإج��م��ايل ع��دد الرت�سيحات يف  وو���س��ل 
 2021 )اخل��ام�����س��ة  املا�سية  ال����دورة 
من  م��ل��ف��اً   213 اإىل  اجل���ائ���زة  م��ن   )
واأف���راد  موؤ�س�سات  ت�سم  دول���ة،   41
اأث������روا ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي وم�����س��ت��دام يف 
امللفات  ت�سكل  حيث  الاجئني،  حياة 
الواردة من قارة اأفريقيا 49 % من 
قارة  وم��ن  املر�سحة  امل��ل��ف��ات  اإج��م��ايل 
اآ�سيا 44 %، ومن قارة اأوروبا و بقية 
دول العامل 7 %، يف حني وجاء اأكرب 
عدد من امللفات املر�سحة للجائزة من 
تلتها  م��ل��ف��اً،   42 ب��اإج��م��ايل  نيجرييا 
لبنان ب� 16 ملفاً، ثم كينيا واأوغندا ب� 
ملفاً لكل منهما، وكل من الأردن   14
ب�  وبنغادي�س  ملفاً،   13 ب�  وباك�ستان 
9 ملفات، وكل من فل�سطني والهند ب� 
7 ملفات، واليمن والعراق ب� 6 ملفات 

ملفات. لكل منهما، وال�سومال ب� 5 

ت�ستقبل تر�سيحات املوؤ�س�سات واالأفراد للمنظمات االإن�سانية بني 15 �سبتمرب و15 نوفمرب املقبل 

»القلب الكبري« تفتح باب الرت�سيح للدورة ال�ساد�سة من جائزة ال�سارقة الدولية ملنا�سرة ودعم الالجئني2022    

•• اأبوظبي -وام:

اجلوية،  لاأر�ساد  العربي  اليوم  بذكرى  لاأر�ساد  الوطني  املركز  يحتفي 
والذي يقام هذا العام حتت �سعار "معاً... نواجه الطق�س املتطرف".

ويعترب يوم 15 �سبتمرب من العام 1970 عامة فارقة يف العمل العربي 
امل�سرتك يف جمال الأر�ساد اجلوية، حيث �سهد �سدور قرار جمل�س جامعة 
الدائمة  العربية  اللجنة  ب��اإن�����س��اء  ال����وزاري  امل�ستوى  على  العربية  ال���دول 
العلمي احليوي  املجال  والأه��داف يف هذا  لاأر�ساد، بهدف توحيد اجلهود 
والتي  العربية  ال��دول  كافة  الأر�ساد اجلوية يف  ال��ذي يجمع مرافق  والهام 

بداأت ن�ساطها يف معظم الدول العربية منذ اأكرث من مائة عام.
على  توؤثر  التي  املتطرف  الطق�س  تداعيات  ب�سبب  العام  ه��ذا  �سعار  وياتي 

حياة الفرد اليومية وبالتايل ينعك�س تاأثريها على املجتمع باأثره، ومن هذه 
الأحوال  وتعتمد  واملفاجئة،  العتيادية  غري  اجلوية  الظواهر  التداعيات 
اجلوية املتطرفة على تاريخ الطق�س الذي مت ت�سجيله ملوقع ما ويف اأي ف�سل 
من ف�سول ال�سنة، مثل غزارة هطول الأمطار التي ت�سبب في�سانات عاتية، 
وحدوث الأعا�سري املدارية اأو ندرة هطول الأمطار التي ينجم عنها اجلفاف 
ال�سديدة وحدوث  وال����ربودة  وت��راب��ي��ة وم��وج��ات احل���رارة  وع��وا���س��ف رملية 
الطق�س  من  متزايد  تهديد  وج��ود  اإىل  ال��درا���س��ات  وت�سري  الغابات،  حرائق 
املندو�س، مدير  اأحمد  الدكتور عبد اهلل  �سعادة  واأكد  امل�ستقبل.  املتطرف يف 
عام املركز الوطني لاأر�ساد رئي�س الحتاد الآ�سيوي لاأر�ساد اجلوية على 
يف  اجلوية  ب��الأر���س��اد  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اأهمية 
تقلبات  تداعيات  الفاعلة يف احلد من  وم�ساهمتها  العربية  ال��دول  خمتلف 

املجتمعات  �سامة  ي�سمن  مب��ا  اعتيادية  الغري  والعنيفة  القوية  الطق�س 
فر�سة  اجلوية  لاأر�ساد  العربي  باليوم  الحتفاء  "يعد  وق��ال:  واملمتلكات. 
مهمة لت�سّليط ال�سوء على الدور املحوري الذي ت�سطلع به هيئات ومراكز 
والذي  بينها  امل�سرتك  التن�سيق  واأهمية  العربي،  العامل  الأر�ساد اجلوية يف 
الدائمة لاأر�ساد اجلوية  العربية  باللجنة  العربية مثلًة  توفره اجلامعة 
والتي ت�سكل مظلًة جامعًة ملناق�سة العديد من البنود واملقرتحات التي تعالج 
يف  خ�سو�ساً  العربية  اجلوية  الأر�ساد  مرافق  تواجه  وم�ساكل  معوقات  اأية 

ظل ما يواجه العامل اليوم جراء تف�سي وباء كورونا".
اأن دولة الإم��ارات باتت من خال اجلهود احلثيثة التي  واأ�سار �سعادته اإىل 
يبذلها املركز الوطني لاأر�ساد رافداً ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات الإقليمية 
واأحدث  اخل���ربات  اأف�سل  ي�سم  وم��رك��زاً  الطق�س،  بعلوم  املعنية  وال��دول��ي��ة 

الر�سد  عمليات  تغطي  ال��ت��ي  والأب���ح���اث  العلمي  ال��ب��ح��ث  ودع���م  التقنيات 
مو�سحاً  ال�ستمطار،  وعلوم  املناخ  وحت�سني  والن���ذار  والتحليل  والتنبوؤات 
حر�س املركز الدائم على م�ساركة خرباته ومعرفته مع كافة مرافق الأر�ساد 

يف الدول العربية.
ي�سار اإىل اأن املركز الوطني لاأر�ساد يف دولة الإمارات يعد ع�سواً يف املنظمة 
احلكومي  التن�سيق  وفريق  التنفيذي،  وجمل�سها  اجلوية  لاأر�ساد  العاملية 
الدويل للتحذير من ت�سونامي يف املحيط الهندي و جلنة الأعا�سري املدارية 
للمحيط الهندي التابعني للمنظمة، واملكتب التنفيذي ملجل�س الوزراء العرب 
املعنيني ب�سوؤون الأر�ساد اجلوية واملناخ، واللجنة العربية الدائمة لاأر�ساد 
اجلوية يف جامعة الدول العربية، ورئا�سة الحتاد الأ�سيوي لاأر�ساد اجلوية 

- الإقليم الثاين/اآ�سيا/ لفرتتني من 2017 اإىل 2025.

تعاون م�سرتك بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية واأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية »دبي للمراأة« ت�ستعر�س ا�سرتاتيجية الرتقاء باملراأة 
الإماراتية ورفع ن�سبة م�ساركتها يف جميع القطاعات

•• دبي-وام:

ا�ستعر�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي 
للمراأة عددا من الربامج وامل�ساريع 
التي تعتزم املوؤ�س�سة تنفيذها خال 
بتوجيهات من حرم  املقبلة  الفرتة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة 
م���ن���ال ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س الإم������ارات 
رئي�سة  اجل��ن�����س��ني  ب����ني  ل���ل���ت���وازن 
مع  ومتا�سيا  للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة 
للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
امل��راأة يف املجالني  اإىل دعم  الرامية 
دورها  وتعزيز  واملهني  الجتماعي 
الق����ت���������س����ادي. ج������اء ذل������ك خ���ال 
اج��ت��م��اع��ه ال���ث���ال���ث ل��ل��ع��ام احل���ايل 
اجلديد  الت�سكيل  ب��ع��د  ل��ه  والأول 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن املري 
والع�سو  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
جمل�س  اأع�����س��اء  وم�ساركة  املنتدب 
ال�سيد  ه�����دى  م�����ن:  ك����ل  الإدارة 
حم��م��د ال��ه��ا���س��م��ي م�����س��اع��د وزي���ر 
ل�سوؤون  ال�������وزراء  جم��ل�����س  ����س���وؤون 
عي�سى  وه�������دى  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ب���وح���م���ي���د 

للت�سويق يف "دبي القاب�سة" وخولة 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  را���س��د 
ال�سرتاتيجية  ل��ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����س 
كهرباء  بهيئة  احلكومي  والت�سال 
بو�سمرة  دروي�س  ومنى  دب��ي  ومياه 
ل�سحيفة  امل�سوؤول  التحرير  رئي�س 
البيان وفهيمة عبدالرزاق الب�ستكي 
الرئي�س التنفيذي لتطوير الأعمال 
لاأوراق  اأبوظبي  ب�سوق  واملنتجات 
املالية واجلود اأحمد لوتاه م�سممة 
اأع��م��ال وم���وزة �سعيد املري  ورائ���دة 
مدير الإدارة التنفيذي ملكتب املدير 
يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام 
و�سم�سة  واملوا�سات  الطرق  هيئة 
�سالح ع�سو جمل�س الإدارة واملدير 
للمراأة.  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وق���ال���ت ���س��ع��ادة م��ن��ى امل����ري اإن����ه مت 
ا�سرتاتيجية  م�ستجدات  مناق�سة 
-2022 ل���ل���م���راأة  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
ا�سرتاتيجية  عن  املنبثقة   2026
حكومة دبي وخطة اخلم�سني عاما 
ال���ق���ادم���ة يف ال���دول���ة وت���ه���دف اإىل 
الرت���ق���اء ب���امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ورفع 
ن�سبة م�ساركتها يف جميع القطاعات 
وزيادة متثيلها يف الوظائف القيادية 
ال��ع��ل��ي��ا وم���راك���ز ���س��ن��ع ال���ق���رار مبا 
�سياغة  يف  دوره���ا  تعزيز  يف  ي�سهم 

والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستقبل 
لإم������ارة دب����ي وال����دول����ة ب��وج��ه عام 
�ساحب  وتوجيهات  لروؤية  ترجمًة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اإطاق  �سيتم  اأن���ه  واأع��ل��ن��ت  اهلل" . 
ه�����ذه ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة اجل����دي����دة 
تزامنا  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر  يف 
�سمن  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  م���ع 
هذا  يف  للموؤ�س�سة  اأخ���رى  فعاليات 
احلدث العاملي الكبري لتتواكب مع 
م�ستهدفاتها ال�سرتاتيجية. وثمن 
للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
العليا  اللجنة  م��ع  ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون 
والذي  دب���ي  اإم����ارة  يف  للت�سريعات 
املراأة"  ت�����س��ري��ع��ات  "خمترب  مي��ث��ل 
...م�سيدا  ال��ه��ام��ة  ث���م���اره  اإح�����دى 
بجهود الطرفني يف تطوير واإطاق 
املراأة  لعمل  ال�سرت�سادي  "الدليل 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  بع��د  ع��ن 
املكتب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  واخلا�س" 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي وع���دد من 
بهدف  الإم����ارة  يف  املعنية  ال��دوائ��ر 
العمل  اأنظمة  �سمان ح�سن تطبيق 
عن بعد املعتمدة لدى جهات العمل 
الن�سجام  وحتقيق  املوظفات  على 
ب���ي���ن���ه���ا وب�������ني ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
املعتمدة  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
اأكرث  عمل  بيئ��ة  توفي��ر  حي��ث  م��ن 
م���اءم���ة ل��ت��وظ��ي��ف والإب����ق����اء على 
ال���ك���وادر ال��ن�����س��ائ��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
على  م�ساعدتها  خ��ال  م��ن  العمل 
التزاماته��ا  بي��ن  الت��وازن  حتقي��ق 
حياِتها  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال��وظ��ي��ف��ي��������ة 
ا�ستمرارية  ���س��م��ان  م���ع  الأ����س���ري���ة 
الطارئة ورفع  الأعمال يف احلالت 
بني  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�سعادة  م�ستوى 

املوظفات وتعزيز الإنتاجية.

»الوطني لالأر�ساد« يحتفي باليوم العربي لالأر�ساد اجلوية

تقرر عقد االجتماع يوم الثالثاء املوافق:2021/10/5 
ال�ساعة 11 �سباحا عن بعد:

1- الت�سديق على حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق
2- املوافقة على تقرير جمل�س الدارة عن اأعماله يف ال�سنوات املنتهية 
يف 2019/12/31 - 2020/12/31 وبرامج الن�ساط وخطة العمل 

للعام اجلديد 2021.
3- اعتماد م�سروع امليزانية لعام 2021 ومناق�سة احل�ساب اخلتامي 

لل�سنوات املالية املنتهية يف 2019/12/31 - 2020/12/31.
4- اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

5- بحث القرتاحات املقدمة من الأع�ساء.
6- انتخاب جمل�س اإدارة جديد.

7- ماي�ستجد من اأعمال.
الل��ك��رتوين لاع�ساء  الربيد  على  الجتماع  راب��ط  اإر���س��ال  و�سيتم 

falak@falak.ae:امل�سجل باجلمعية. لا�ستف�سار

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

ال�سيد  املدعو / حنان  فقد 
م�سر     ، حم����م����د  ب���خ���ي���ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A19489423( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563739627

فقدان جواز �سفر
روب����ي����ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
بنغادي�س     ، ع���ل���ي  ع���م���ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BE0248924( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0547221518

فقدان جواز �سفر
ف���اط���م���ة   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اث����ي����وب����ي����ة   ، دمي������ن������ي  ف�����ل�����م 
رقم  ���س��ف��ره  ج����واز  اجلن�سية 
)1476392( يرجى من 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
مركز  اق�����رب  او  الث���ي���وب���ي���ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد نعيم كل، 
اف��غ��ان�����س��ت��ان اجل��ن�����س��ي��ة جواز 
)O1672528( سفره رقم� 
ي������������رج������������ى م���������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
او اقرب مركز  الفغان�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

عرفان  حممد  امل��دع��و/  فقد 
حم����م����د ام���������ني، ب���اك�������س���ت���ان  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)CY1986933(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د جميل 
باك�ستان   ���س��دي��ق��ى،  حم��م��د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AX8204352(  يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ حم��م��د قا�سم  ف��ق��د 
باك�ستان   اح����م����د،  م��ق�����س��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AV4858333(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ع����ل����ي ر����س���ا 
ن�������ي�������از ع�������ل�������ي، ب����اك���������س����ت����ان  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)DH9890783(   يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ع������دن������ان 
باك�ستان   اح����م����د،  م��ق�����س��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)BN1400251(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ حم��م��د زي�سان  ف��ق��د 
حممد جاويد اقبال، باك�ستان  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AN5842172(   يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و/ ع����ل����ى ف�����راز 
باك�ستان   اح�����م�����د،  ام����ت����ي����از 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)CF8917302( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  م����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

فرن�سا تت�سدد يف اإجراءات تلقيح العاملني يف القطاع ال�سحي 
•• باري�س-اأ ف ب

القطاع  العاملني يف  اآلف  ع�سرات  ملواجهة مع  الفرن�سية  ت�ستعد احلكومة 

ال�سحي ب�سبب اإجراء جديد يفر�س عليهم تلقي اللقاح �سد كوفيد-19 اأو 
مواجهة تعليقهم عن العمل بدون مدخول.

بدءا من الأربعاء يتعني على موظفي امل�ست�سفيات و�سائقي �سيارات الإ�سعاف 
وعنا�سر  خا�سة  عيادات  يف  العاملني  والأط��ب��اء  التقاعد  دور  يف  والعاملني 
مليون   2،7 اإجمايل  اأي  ال�سن،  بكبار  يهتمون  الذين  والأ�سخا�س  الإطفاء 

�سخ�س اأن يثبتوا اأنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
اأ�سدر الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون هذا التعميم قبل �سهرين لكن 

ع�سرات اآلف العاملني يف القطاع الطبي ل يزالون غري ملقحني.
“كارثة  م��ن  “�سي ج��ي تي”  ال��ع��ام��ة  ن��ق��اب��ات فرن�سا  اأك���رب  اإح���دى  ح���ذرت 
�سحية” يف حال علقت احلكومة اأع��دادا كربى من العاملني الطبيني عن 

العمل وحرمت الأطباء العاملني يف القطاع اخلا�س من مار�سة مهنتهم.
معار�سي  اىل  للتلقيح  ال��راف�����س��ون  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ان�سم 

واملتاحف  واملقاهي  املطاعم  اىل  للدخول  املطلوب  ال�سحي”  “الت�سريح 
اأن��ح��اء فرن�سا يف  ال��ت��ي نظمت يف خمتلف  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات  خ��ال 

ال�سهرين املا�سيني.
وزارة  اأم��ام  نقابية  تظاهرة  يف  للم�ساركة  الأ�سخا�س  مئات  ح�سر  الثاثاء 

ال�سحة يف باري�س.
بر�س  فران�س  لوكالة  عاما(   57( مر�سة  م�ساعدة  وه��ي  فالريي  وقالت 

“�سواء كنا ملقحني اأم ل، نحن نعار�س جعل الأمر اإلزاميا«.
اأفادت حمطة “بي اف ام” الإخبارية الثاثاء اأن احد امل�ست�سفيات يف مدينة 
مونتيليمار بجنوب فرن�سا بداأ اإلغاء ع�سرات العمليات املقررة الأ�سبوع املقبل 

ب�سبب النق�س يف اأطباء التخدير امللقحني.
وقال هرني عثمان مدير اللجنة الطبية يف امل�ست�سفى للمحطة “اأربع غرف 

عمليات لن تكون قادرة على العمل ب�سكل معتاد«.
اأن  اأ�سبوع  قبل  العامة  الوطنية  ال�سحة  وكالة  ن�سرتها  تقديرات  اأظهرت 
حواىل %12 من موظفي امل�ست�سفى وحواىل %6 من الأطباء يف العيادات 

اخلا�سة ل يزال يجب اأن يتلقوا الطعم.

اإعفاء كبري املفاو�سني الإيرانيني من مهامه الوزارية 
•• طهران-اأ ف ب

اأعفت اإيران نائب وزير اخلارجية عبا�س عراقجي وهو اأي�سا كبري املفاو�سني 
يف امللف النووي من مهامه الوزارية كما اأعلنت اخلارجية الإيرانية.

من  املقرب  باقري  علي  تعيني  مت  انه  الثاثاء  م�ساء  اخلارجية  واأو�سحت 
ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د امل��ح��اف��ظ اب��راه��ي��م رئي�سي م�����س��اع��دا ل��ل��وزي��ر، ب���دل من 

عراقجي.
املفاو�س  الفريق  يف  ال�سابق  الع�سو  ب��اق��ري  ك��ان  اذا  م��ا  ال���وزارة  تو�سح  مل 
يف  املفاو�سني  كبري  اأي�سا  اأ�سبح  للغربيني،  ت��ن��ازل  اأي  برف�سه  وامل��ع��روف 

املحادثات حول امللف النووي.
ايران  بني  اليوم  متوقفة  لكنها  فيينا  يف  ني�سان/ابريل  يف  حمادثات  ب��داأت 
حول  ال��دويل  التفاق  على  موقعة  ت��زال  ل  التي  الكربى  اخلم�س  والقوى 
امللف النووي اليراين يف حماولة لف�ساح املجال امام عودة الوليات املتحدة 

اليه.
الغربية  العقوبات  ين�س على تخفيف   2015 اب��رم يف  ال��ذي  التفاق  ه��ذا 

والمية عن طهران مقابل تعهدها بعدم امتاك �ساح ذري واحلد ب�سكل 
لكن  املتحدة.  المم  رقابة  حتت  و�سع  ال��ذي  ال��ن��ووي  برناجمها  من  كبري 
ان�سحاب  بعد  فيه  ال���واردة  التزاماتها  غالبية  عن  تدريجيا  تخلت  طهران 

الوليات املتحدة من التفاق من جانب واحد عام 2018.
ايران  بني  عليه  التفاو�س  اتفاق مت  على  اأي��ام  بعد  ال���وزاري  التعديل  ياأتي 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�ساأن مراقبة من�ساآت ايرانية، ما اأثار اآمال 

با�ستئناف و�سيك للمحادثات يف العا�سمة النم�ساوية.
للجمهورية  الأع��ل��ى  امل��ر���س��د  م��ن  يعترب مقربا  ال���ذي  ع��ام��ا(  ب��اق��ري )53 
الإيرانية اآية اهلل علي خامنئي كان عني يف 2019 م�ساعدا لل�سوؤون الدولية 
يف ال�سلطة الق�سائية التي كانت برئا�سة ابراهيم رئي�سي الذي اأ�سبح يف اآب/

اغ�سط�س رئي�سا.
خلف رئي�سي املعتدل ح�سن روحاين مهند�س التفاق الدويل الذي اأتاح انهاء 

12 �سنة من الأزمة ب�ساأن امل�سالة النووية اليرانية.
انتقد باقري عدة مرات روحاين لأنه وافق على قيود على الربنامج النووي 

للباد ولأنه �سمح “لأجانب” بالو�سول اىل مواقع ايرانية.

رو�سيا تتجاوز حاجز ال� 591 األف حالة 
وفاة بفريو�س »كورونا«

•• مو�صكو -وام:

جتاوزت ح�سيلة الوفيات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا اأم�س، حاجز 
ال� 195 األف حالة وفاة بعد ت�سجيل 792 حالة جديدة خال يوم واحد 
اأم�س الأول لرتتفع ح�سيلة �سحايا الفريو�س  مقابل /781 وفاة / يوم 
اىل 195 األفا و 41حالة وفاة . واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة 
فريو�س كورونا برو�سيا يف تقريرها اليومي وبح�سب وكالة “ انرت فاك�س 
“ لاأنباء عن ارتفاعا ملحوظا يف عدد الإ�سابات اجلديدة خال ال�ساعات 
اليوم  يف   17837 ب�  مقارنة  18841اإ�سابة  بت�سجيلها  املا�سية  ال�24 
األفا و  ال�سابق، ليبلغ بذلك اإجمايل عدد الإ�سابات �سبعة مايني و194 
926 اإ�سابة ، ومتاثل 17039 حالة لل�سفاء خال ال�24 �ساعة املا�سية ، 

. ليبلغ جمموع املتعافني �ستة مايني و 435األفا و 72�سخ�سا 

•• عوا�صم-وكاالت

فادميري  الرو�سي  الرئي�س  يوا�سل 
ب�سار  ال�سوري  لنظريه  دعمه  بوتني 
بني  التعاون  واآخ���ر حمطات  الأ���س��د، 
القريبة  الأي������ام  يف  ك��ان��ت  ال��ب��ل��دي��ن 
التحالف  اأن���ه���ى  ح��ي��ن��م��ا  امل���ا����س���ي���ة، 
الع�سكري بني الطرفني وجود قوات 
ا�ستعادت  ال���ت���ي  درع�����ا  يف  امل��ع��ار���س��ة 
عليها  ال�سيطرة  احلكومية  ال��ق��وات 

بعد عقد اتفاق درعا البلد.
الأربعاء،  �سادر  عربية  �سحف  ووفق 
ف���اإن زي����ارة الأ����س���د امل��ف��اج��ئ��ة ملو�سكو 
ا�ستمرار  كيفية  على  ال�سوء  �سلطت 
ال���ت���ي ت�سعى  ال���ت���ع���اون م���ع م��و���س��ك��و 
م��ن خال  �سوريا  الأ���س��د يف  لتمكني 
خا�سة  الأج���ن���ب���ي���ة  ال�����ق�����وات  دح������ر 

الرتكية.

اإخراج القوات االأجنبية
اللندنية،  “العرب”  �سحيفة  قالت 
ال�سورية  ال����ق����وات  جن�����اح  ب���ع���د  اإن������ه 
ا�ستعادة  يف  رو�سيا  من  مبا�سر  بدعم 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ج��ي��ب درع�����ا كاآخر 
يعتقد  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل��ع��ار���س��ة  معاقل 
م��راق��ب��ون اأن����ه مل ي��ع��د اأم�����ام بوتني 
ال�سغط  �سوى  الأ���س��د  نظام  لتثبيت 
لإخ����راج ال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة، وخا�سة 
تركيا التي ت�سعى لتحويل �سيطرتها 
اأمر  اإىل  ك��ردي��ة  ومناطق  اإدل���ب  على 

واقع.
يريد  بوتني  اأن  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
امللفات  ع��ن  �سوريا  يف  الو�سع  ف�سل 
الأخرى التي يتم فيها تن�سيق تركي 
اأن مو�سكو  رو���س��ي، وه��و ما يعني   –
التي  الرتكية  القوات  بقاء  تقبل  لن 
للتدخل  ال��رئ��ي�����س��ي  ال��ه��دف  ت��ع��رق��ل 
ال��رو���س��ي وه���و الإب���ق���اء ع��ل��ى �سوريا 
ت��رك��ي��ا جنحت  اأن  خ��ا���س��ة  م���وح���دة، 
عنا�سر  م���ن  الآلف  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 

املعار�سة امل�سلحة وحولتهم اإىل ورقة 
املبا�سرة  غري  مفاو�ساتها  يف  �سغط 
م��ع الأ���س��د، ووج���ود ه���وؤلء املقاتلني 
على املدى البعيد قد يحول التق�سيم 

اإىل اأمر واقع.
امل�سوؤولني  خطاب  اإن  اأي�����س��اً،  وق��ال��ت 
فقط  لي�س  ر�سا  ع��دم  يظهر  الرو�س 
ع��ن ال����دور ال��رتك��ي، ف��ه��ن��اك انزعاج 
اأي�ساً من الدور الإيراين الذي يهدد 
واإذا  ال��ب��ع��ي��د  امل����دى  ع��ل��ى  مكا�سبهم 
الأم��ري��ك��ي يف مناطق  ال���وج���ود  ك���ان 
فاإنه  ملو�سكو  مقلقاً  الأك���راد  �سيطرة 
ل��ي�����س ب��ن��ف�����س ال���درج���ة م���ن اخلطر 

ال�سرتاتيجي الرتكي.

مرحلة جديدة
اعترب الكاتب مفتاح �سعيب يف مقال 
اأن  اخلليج”،  “اأخبار  ب�سحيفة  ل��ه 
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  زي��ارة 
ولقاوؤه  م��و���س��ك��و،  اإىل  امل��ع��ل��ن��ة  غ���ري 
نظريه الرو�سي فادميري بوتني مل 
اإن��ه��ا، على  ب��ل  ال��ن��زه��ة؛  تكن بغر�س 
م��ا ي��ب��دو، اأت���ت حت��ت ع��ن��وان مرحلة 

البلدين  ب��ني  التن�سيق  م��ن  ج��دي��دة 
الإقليمية؛  ال����ت����ط����ورات  ����س���وء  يف 
الأم��ري��ك��ي من  الن�سحاب  م��ن  ب���دءاً 
اإحياء  حم�����اولت  اإىل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
مفاو�سات ال�سام بني الفل�سطينيني 
والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، وق��ب��ل ذل���ك العمل 
على اإمتام �سيطرة احلكومة ال�سورية 
ع��ل��ى ك���ل اأرا����س���ي���ه���ا، مب���ا ف��ي��ه��ا تلك 
اأو فلول  اأج��ن��ب��ي��ة  ل��ق��وات  اخل��ا���س��ع��ة 

امل�سلحني.
ي��ع��زز هذا  اأن م���ا  ���س��ع��ي��ب،  واأ�����س����اف 
ال�ستنتاج اأن الرئي�س ال�سوري، ومنذ 
عام  اأهلية  ح��رب  ب��اده  على  ُفر�ست 
اخلارجية  زياراته  اأ�سبحت   ،2011
اإىل  اأغلبها  اأ�سابع اليد، وكانت  بعدد 
اإىل  وح��ي��دة  زي����ارة  با�ستثناء  رو���س��ي��ا 
التي  ال�سابقة  اللقاءات  اأم��ا  طهران. 
عناوين  ف��ك��ان��ت  ب��وت��ني،  م��ع  جمعته 
اأو �سيا�سية، �سواء  لتطورات ع�سكرية 
الدولة،  �سلطة  اإىل  مناطق  ب��اإع��ادة 
الوطنية  ل��ل��م�����س��احل��ة  م����ب����ادرات  اأو 
املكا�سب،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
الت�سوي�س  الرغم من حماولت  على 

اخلارجي والتعتيم الإعامي الغربي 
على كل ما يتعلق بالن�ساط الرو�سي 
يف املنطقة. وقيا�ساً على ما �سبق، فاإن 
على  �ستتجلى  اجلديدة  القمة  نتائج 
يتعلق  م��ا  خ�سو�ساً  ق��ري��ب��اً،  امل��ي��دان 
ب��و���س��ع اإدل����ب ���س��م��ال غ��رب��ي الباد؛ 
جمموعات  املنطقة  ت�ستوطن  حيث 
�سوريني ومن  ت�سم عنا�سر  م�سلحة 
يف  الو�سع  وكذلك  اأجنبية،  جن�سيات 
حيث  ال�����س��رق��ي؛  ب��ال�����س��م��ال  احل�سكة 
تنت�سر قوات اأمريكية تتعلق بها جملة 

من الأ�سئلة عن دورها واأهدافها.

انفراد رو�سي
يقول الباحث ال�سوري حممد العويد 
اإن  الأو�سط”،  “ال�سرق  ل�سحيفة 
الأحداث جنوب �سوريا راحت ل�سالح 
اجل��ان��ب ال��رو���س��ي ال���ذي ب��دا منفرداً 
الطوىل  ال���ي���د  و����س���اح���ب  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ال����دويل  دوره  ل��ت��ع��زي��ز  ب���ق���رارات���ه���ا، 
بامل�ساألة ال�سورية �سواء جنوب �سوريا 
مع  �سرقها، وخ�سو�ساً  اأو  �سمالها  اأو 
ت���غ���ريات امل���ن���اخ ال�����دويل م���ن القوى 

امل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأر��������س واأح������داث 
الأمريكي،  والن�����س��ح��اب  اأفغان�ستان 
فوكاء الدول يف �سوريا بداأوا ي�سعون 
لتعدد احللفاء والقرتاب منهم اأكرث 
اأو  اأم��ري��ك��ي��ة  ان�����س��ح��اب��ات  اأي  خ�سية 
املثال، ومن خال  تركية على �سبيل 
ما حدث جنوب �سوريا وهيمنة رو�سيا 
واملعار�سة  احل��ك��وم��ة  رغ���ب���ات  ع��ل��ى 
والأهايل وحتى اإيران �سيدفع املناطق 
باملخل�س  م��ع��ه��ا  ل��ت��ت��ع��ام��ل  الأخ�����رى 
الثانية.من جهته،  احلليفة  والدولة 
بال�ساأن  وال���ب���اح���ث  ال���ك���ات���ب  ي���ق���ول 
ال�سوري جمال ال�سويف لل�سحيفة، اإن 
التي حدثت جنوب �سوريا ل  املعركة 
وع�سكرية،  �سيا�سية  اأب��ع��اد  من  تخلو 
اإقليمياً  ال�سوري  احل�سور  ع��ودة  من 
اأم��ام الأردن، مع الإع��ان عن توافق 
على خط الغاز العربي لإنارة بريوت، 
ال��رو���س��ي يف امللف  ال�����دور  واإح�������س���ار 
الطريق  ع��ل��ى  ال�سيطرة  خ���ال  م��ن 
البلد، منفردة  املار من درعا  الدويل 
لها على هذا اخلط الدويل احليوي، 
م�����س��ت��ف��ي��دة م���ن رف�����س اأه�����ايل درعا 
وامليلي�سيات  الرابعة  الفرقة  �سيطرة 

الإيرانية عليها،
القوات،   وم��ن ح�سار درع��ا م��ن ذات 
ف��اأن��ه��ت احل��ال��ة ال��ع�����س��وائ��ي��ة يف درعا 
ال�سكلية  اجلزئية  وال�سيطرة  البلد 
قواتها  واأدخ���ل���ت  ال�����س��وري  للجي�س 
ال��ت��ي ت��ري��ده��ا ه��ي اإىل امل��دي��ن��ة التي 
ك��ان��ت ق��د ت��ع��ه��دت ل��ه��ا رو���س��ي��ا بعدم 
دخول اجلي�س وقوات الأمن اإليها يف 
�سيطرتها  واأحكمت   ،2018 ات��ف��اق 
بالت�سارك بني بع�س القوى والأجهزة 
بالولء  اأنها تدين  الأمنية املفرت�س 
والفيلق  ال��ع�����س��ك��ري  )ك����الأم����ن  ل��ه��ا 
املظاهر  من  درعا  واأخلت  اخلام�س(، 
واأبعدت  اجل��ه��ات،  كافة  من  امل�سلحة 
ت�ساركها يف  اأن  ح��اول��ت  ال��ت��ي  ال���دول 

ال�سيطرة عن املنطقة.

�سحف عربية: الدور الرتكي يف �سوريا يخيم على لقاء الأ�سد وبوتني

الحتاد الأوروبي يعلن قمة دفاعية.. وم�ساعدات لأفغان�ستان 
•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب

اأكدت رئي�سة املفو�سية الوروبية اأور�سول فون دير ليني 
اأم�س الأربعاء اأن اأوروبا �ست�سعى لتعزيز قدراتها الع�سكرية 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  من  املدعومة  احلكومة  انهيار  بعد 

اأفغان�ستان، معلنة عقد قمة دفاعية.
ويف خطاب “حالة الحتاد” ال�سنوي يف الربملان الأوروبي، 
قالت فون دير ليني “لقد حان الوقت لتنتقل اأوروبا اإىل 

امل�ستوى التايل«.
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ����س���ح���ت 
�سي�ست�سيف “قمة الدفاع الأوروبي” خال رئا�سة فرن�سا 
ب���دءا من  اأ���س��ه��ر  ال��ت��ي �ست�ستمر �ستة  ل��احت��اد الأوروب����ي 
اأج��ل تطوير  ال�سغوط من  باري�س  وتقود  العام اجلديد. 
الحتاد الأوروبي الذي ي�سم 27 بلدا املزيد من القدرات 
الذي  الغربي  التحالف  ج��ان��ب  اإىل  امل�ستقلة  الع�سكرية 

تقوده الوليات املتحدة.
كذلك، اأدى النهيار ال�سريع للحكومة الأفغانية يف نهاية 
املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  عاما   20 ا�ستمرت  التي  املهمة 
دور  بروك�سل حول  اجل��دل يف  ت�ساعد  اإىل  اأفغان�ستان،  يف 

الحتاد الأوروبي يف املنطقة.
اأع�ساء يف  اأي�سا  ه��ي  الأوروب����ي  الحت���اد  دول  لكّن معظم 
حلف �سمال الأطل�سي، وبع�سها، خ�سو�سا الدول ال�سرقية 
ي��ري��د تقوي�س  ل��ت��ه��دي��دات رو����س���ي���ا، ل  الأك�����رث ع��ر���س��ة 

العاقات مع الوليات املتحدة.
وق���ال���ت ف���ون دي���ر لي���ني “كانت م�����س��اه��دة الأح������داث يف 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان م���وؤمل���ة ج���دا ل��ع��ائ��ات ال��ع�����س��ك��ري��ني القتلى 
واأ�سدقائهم«.

واأ�سافت “علينا التفكري يف الطريقة التي ميكن اأن تنتهي 
من خالها هذه املهمة ب�سكل مفاجئ. هناك اأ�سئلة مقلقة 
�سمال  حلف  داخ��ل  معاجلتها  احللفاء  على  �سيتعني  ج��دا 

الأطل�سي«.
اأمنية  ق�سية  اأي  ه��ن��اك  لي�س  بب�ساطة،  “لكن  وت��اب��ع��ت 

ودفاعية يكون حّلها تعاونا اأقل«.
العام حللف  الأم��ني  العمل مع  دي��ر لي��ني  ف��ون  وتعهدت 
�سمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ من اأجل اإعان م�سرتك 
اأن يقّدم قبل  جديد بني الحت��اد الأوروب��ي واحللف على 

نهاية العام. 
واأظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و خ��ط��اب ف���ون دي���ر لي���ني �سورة 
لرئي�سية املفو�سية وهي مبت�سمة اإىل جانب زعيم احللف، 
ا�سرتاتيجية  ب�ساأن  �سكوكه  ع��ن  اأع���رب  �ستولتنربغ  لكن 

الحتاد الأوروبي امل�ستقلة.
الربيطانية  تليغراف”  “ذي  ل�سحيفة  �ستولتنربغ  وقال 
الأ�سبوع املا�سي “اأي حماولة لإن�ساء هيكليتني متوازيتني 
قدرتنا  ت�سعف  اأن  �ساأنها  القيادة، من  وازدواجية هيكلية 

امل�سرتكة على العمل معا«.
على املدى الق�سري، تعهدت فون دير ليني تقدمي 100 
مليون يورو اإ�سافية كم�ساعدات اإن�سانية لأفغان�ستان فيما 
على  طالبان  ل�ستياء  الفورية  التداعيات  الكتلة  تعاين 

احلكم.
اخلطر  لتجنب  بو�سعنا  م��ا  ك��ل  ن��ب��ذل  اأن  “يجب  وق��ال��ت 

احلقيقي هناك واملتمثل مبجاعة كبرية وكارثة اإن�سانية. 
اأخ����رى امل�ساعدات  ب��و���س��ع��ن��ا و���س��ن��زي��د م���رة  و���س��ن��ف��ع��ل م��ا 
الإن�سانية لأفغان�ستان مبقدار 100 مليون يورو” م�سددة 

على وقوف الكتلة “بجانب ال�سعب الأفغاين«.
وياأتي هذا التعهد اجلديد بعدما زادت املفو�سية الأوروبية 
باأربع مرات  العام  الإن�سانية لأفغان�ستان هذا  م�ساعداتها 
اإىل 200 مليون يورو فيما تكافح الباد لتجنب النهيار 

بعد ا�ستياء طالبان على ال�سلطة.
وقالت بروك�سل اإن اأيا من امل�ساعدات لن يذهب اإىل حكام 
و�سول  �سمان  على  طالبان  وح�ست  اجل��دد،  اأفغان�ستان 

العاملني يف املجال الإن�ساين اإىل الباد.
اأن الحت��اد الأوروب���ي �سيحدد  واأو�سحت ف��ون دي��ر لي��ني 
خال  نطاقا”  اأو����س���ع  ج���دي���دة  اأف��غ��ان��ي��ة  دع����م  “حزمة 

الأ�سابيع املقبلة.
ت��ع��ايف الحتاد  ورك����زت ف���ون دي���ر لي���ني يف خطابها ع��ل��ى 
يف  املبذولة  واجل��ه��ود  كوفيد-19  جائحة  م��ن  الأوروب����ي 

�سبيل تعزيز حمات التح�سني يف كل اأنحاء العامل.
وهي اأعلنت اأن الحتاد الأوروب��ي �سيتربع ب200 مليون 
جرعة اإ�سافية من اللقاحات امل�سادة لكوفيد-19 للبلدان 

املنخف�سة الدخل، اأي اأكرث من �سعف تعهداته احلالية.
واأق���ّرت ف��ون دي��ر لي��ني بالتباين ال��ذي ظهر بني الدول 
امل��ت��ح��دة والبلدان  ال���ولي���ات  اق��ت�����س��ادي��ا م��ث��ل  امل��ت��ق��دم��ة 
�سد  �سكانها  غالبية  الآن  حتى  لّقحت  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة 
للح�سول  تكافح  التي  الفقرية  وال��دول  ك��ورون��ا،  فريو�س 

على لقاحات.

املئة من اجلرعات  اأق��ل من واح��د يف  اإعطاء  “مع  وقالت 
العاملية يف البلدان ذات الدخل املنخف�س، فاإن حجم عدم 

امل�ساواة ومدى الإحلاح وا�سحان«.
وعلى ال�سعيد القت�سادي، �سددت فون دير ليني على اأن 
املالية  الأزم��ة  بعد  ارتكبته  ال��ذي  تكرر اخلطاأ  لن  الكتلة 
يف  م��ف��اج��ئ  تق�سف  ف��ر���س  خ���ال  م��ن   2008-2007

امليزانية مع خروجها من جائحة كوفيد-19.

ومذّكرة باأنه يف املرة الأخرية احتاج الحتاد الأوروبي اإىل 
ثماين �سنوات للعودة اإىل م�ستويات ما قبل الأزمة، قالت 
ال�سنوي عن حالة الحتاد  الأوروب��ي يف خطابها  للربملان 

الأوروبي “لن نكرر هذا اخلطاأ«.
حيث  حتذيرية”  “حكاية  املالية  الأزم���ة  على  واأط��ل��ق��ت 
“اأعلنت اأوروبا الن�سر يف وقت مبكر جدا وقد دفعنا ثمن 

ذلك«.

داع�سية يف �سوريا تتو�سل اإىل لندن ل�ستقبالها 
•• لندن-اأ ف ب

تو�سلت �سميمة بيغوم التي ان�سمت اإىل تنظيم داع�س الإرهابي يف �سوريا 
من اململكة املتحدة يف �سن املراهقة وجردت من جن�سيتها الربيطانية، 
الأربعاء ال�سماح لها بالعودة اإىل بريطانيا موؤكدة انها مل ترتكب جرمية 

�سوى اإثبات “حماقتها«.
مع  املتحدة  اململكة   2015 يف  بيغوم  �سميمة  غ���ادرت  ال�15،  �سن  يف 
�سديقتني، حيث ولدت ون�ساأت اإىل �سوريا. وتزوجت هناك من اإرهابي 

يف تنظيم داع�س من اأ�سل هولندي، يكربها بثماين �سنوات.
وتريد ال�سابة العودة اإىل بلدها لتطلب ا�سرتداد جن�سيتها الربيطانية 
بعد اأن ُجردت منها يف عام 2019 لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي يف بلد 

�سهد �سل�سلة اعتداءات يف 2017 اعلن تنظيم داع�س م�سوؤوليته عنها.
على  “اأنا  يف”:  تي  “اي  لقناة  عاما   22 اليوم  البالغة  ال�سابة  وقالت 
ا�ستعداد للمثول اأمام الق�ساء ومواجهة الأ�سخا�س الذين اأطلقوا هذه 
املزاعم ودح�سها لأنني اأعلم اأين مل اأفعل �سيًئا يف )تنظيم( داع�س �سوى 

اأن اأكون اأماً وزوجة«.
نف�سها  بيغوم  �سميمة  وج��دت  �سوريا،  �سرق  يف  املعارك  من  الفرار  بعد 
2019 حيث اأجنبت  يف خميم لاجئني ال�سوريني يف �سباط/فرباير 
طفلني  اأول  اأي�سا  وت���ويف  ولدت���ه.  م��ن  قليلة  اأ�سابيع  بعد  ت��ويف  ط��ف��ًا 

اأجنبتهما عندما كانت يف �سوريا.
�سعرها  وين�سدل  احل��ج��اب  ت��رت��دي  تكن  مل  التي  بيغوم  �سميمة  قالت 
اإىل تنظيم  العودة  املوت على  “تف�سل  اإنها  املقابلة،  على كتفيها خال 

كنت  اأنني  هي  ارتكبتها  التي  الوحيدة  “اجلرمية  واأ�سافت  داع�س”. 
غبية لان�سمام اإىل تنظيم داع�س ».

“اأعتقد  ال��وزراء بوري�س جون�سون قالت  اإىل رئي�س  ومتوجهة مبا�سرة 
اأنني اأ�ستطيع م�ساعدتك كثرًيا يف املعركة �سد الإرهاب لأنه من الوا�سح 

اأنك ل تعرف ما الذي تفعله«.
اإعام  و�سائل  اإىل  بيغوم  �سميمة  حتدثت   2019 �سباط/فرباير  يف 
بحيث   - ال�سريحة  اأقوالها  وكانت  اأ���س��ود.  حجاًبا  مرتدية  بريطانية 
ا يف اأيار/مايو 2017  و�سفت تفجري مان�س�سرت الذي قتل 22 �سخ�سً
باأنه “انتقام” ل�سربات التحالف الغربي �سد تنظيم داع�س- وقد اأثار 
عدم تعبريها عن الندم �سدمة. وقالت الأربعاء اإنها “مل تكن على علم 

بهجوم مان�س�سرت عندما طرح عليها هذا ال�سوؤال«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي*

    كما نعلم، ملكافحة الوباء ومنع تطور املتغريات، ل 
العامل. وبينما يدر�س  بّد من تطعيم جميع مناطق 
تزال  ل  ثالثة،  جرعة  اإىل  اللجوء  ال��غ��رب  م��ن  ج��زء 
العامل(  �سكان  باملائة من   58( العامل  اأج��زاء  بع�س 

تنتظر احلقنة الأوىل.
   يف الأ�سبوع املا�سي، حتدث جو بايدن عرب الهاتف 
مثلوه  يعري  ل  ال��ذي  بينغ،  جني  �سي  الرئي�س  اإىل 
اهتماما كبريا باملبعوثني الأمريكيني، هذا اإن مل يتم 

جتاهلهم متاًما.
ا على تو�سيح انتظاراته يف �سياق التناف�س     وحر�سً
ا فتح حوار حول  التجاري، اأراد الرئي�س الأمريكي اأي�سً

اإمكانية التعاون يف مكافحة الحتبا�س احلراري.
ال�سعبة، احل��رب �سد  املفاو�سات  اإىل هذه     ت�ساف 
ال�سينية  احل��ك��وم��ة  رف�����س��ت  ول���ئ���ن  كوفيد-19. 
الفريو�س،  اأ���س��ول  ب�ساأن  كاملة  ب�سفافية  التعاطي 
الأمريكي  العماق  على  التغلب  الآن  باإمكانها  فانه 
موجة  يف  ال��ه��زي��ل��ة  م�ساهمته  ب�سبب  ي��ع��ات��ب  ال���ذي 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال���ع���امل���ي.   ق���د ي��ع��د ج���و ب���اي���دن مبايني 
اأن يكون �سي جني بينغ قادًرا  اجلرعات، لكن يرّجح 
على ت�سليم الب�ساعة قبله. فقد اأفاد موقع اأك�سيو�س 
اإنتاجها من  اأن ال�سني تكّثف  اأم�س الثنني  اأول  اأول 
وحيث  وكان�سينو.  و�سينوفاك  �سينوفارم  ل��ق��اح��ات 

كانت امل�ساعدات الأمريكية اأو الغربية منتظرة، فقد 
يكون املنقذ �سينًيا.

ال��غ��رب��ي ل��ه م��ا يربره  اأو  ال��ت��اأخ��ري الأم��ري��ك��ي  اإن     
بتعقيد اإنتاج اللقاح، وخا�سة احلم�س النووي الريبي 
اللقاح  تطوير  يعتمد  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة  املر�سال. 
، وبالتايل  على التعاون مع كربيات �سركات الأدوي��ة 

مع القطاع اخلا�س.
   وحتى لو تفّهمنا، يف البداية، اأن القدرات الإنتاجية 
القيادات احلاكمة  اأو احرتمنا رغبة  كانت حمدودة، 
تطعيم �سكانها اأوًل )�ساهم دافعو ال�سرائب يف اإنتاج 
اإمكانية  م��ع  اأ���س��واأ  ب�سكل  نتفاعل  فاإننا  ال��ل��ق��اح��ات(، 
اأو تقدمي جرعة ثالثة، بينما يتعرث  تطعيم ال�سباب 

او ينعدم التطعيم يف بلدان اخرى.
اأن  ي��ح��ّرك م��ا ميكن  ال��ذي  ال�سباق،  اأن ه��ذا     يبدو 
ال�سني  ل�سالح  هو  اللقاح،  دبلوما�سية  عليه،  نطلق 
يف الوقت احلايل، غري ان التطورات الأخرية مكنت 
يف  التفكري  من  الكوكب،  من  ج��زء  وبالتايل  الغرب، 

توزيع اأف�سل للقاحات.
اأن��ن��ا نعمل على حت�سني  ب�سبب  ذل��ك  ك��ان  و���س��واء     
القدرة الإنتاجية، اأو لأننا نقبل ب�سكل متزايد عمليات 
اأو مودرنا  التكنولوجيا، ف�ستتمكن �سركة فايزر  نقل 
قريًبا من توزيع لقاحاتها خارج املجال الغربي فقط. 
الأ�سخا�س غري  باملائة من   58 ل�  اأخبار جيدة  هذه 

ا اأخبار جيدة لنا. امللقحني، لكنها اأي�سً

دبلوما�سية اللقاح:
ال�سني تتقدم على الوليات املتحدة...؟

ال�سيا�سة  يف  خمت�ش  كندي  �سيا�سي  ومعلق  وحما�سر,  تاريخ,  *اأ�ستاذ 
والتاريخ االأمريكيني

ترجمة خرية ال�سيباين
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عربي ودويل

ب��اإي��داع حممد م��ول��وج، ال�سحايف يف جريدة  اأم��ر قا�س يف اجل��زائ��ر 
اّتهمه  بعدما  الح��ت��ي��اط��ي  احلب�س  بالفرن�سية،  الناطقة  ليربتي 
كاذبة”،  اأخبار  و”ن�سر  اإرهابية”  منظمة  اإىل  ب�”النتماء  خ�سو�ساً 

بح�سب ما اأفادت منظمة حقوقية وحمام.
“اأودع  مولوج  اإّن  املعتقلني  �سراح  لإط��اق  الوطنية  اللجنة  وقالت 
�سيدي  لدى حمكمة  وكيل اجلمهورية  بقرار من  املوؤقت”  احلب�س 
اأحممد يف العا�سمة اجلزائر.من جهته قال املحامي عبد الغني بادي 
يف من�سور على في�سبوك اإّن مولوج ماحق بتهم “امل�سا�س بالوحدة 
كاذبة«.وكانت  اأخبار  ون�سر  اإرهابية  منظمة  اإىل  والنتماء  الوطنية 
ما  بح�سب  بيته،  فّت�ست  بعدما  الأح��د  مولوج  اأوقفت  الأم��ن  اأجهزة 

اأعلنت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان.
�سّتة م�ستبه  فاإّن  املعتقلني  �سراح  الوطنية لإطاق  اللجنة  وبح�سب 
بهم اآخرين اأوقفوا على ذمة الق�سية عينها اأودعوا بدورهم احلب�س 

املوؤقت بعدما مثلوا اأمام قا�سي حتقيق.

بال�ستي من  ���س��اروخ  اإط���اق  بنجاح جتربة  اجلنوبية  ك��وري��ا  ن��ف��ّذت 
غوا�سة الأربعاء لت�سبح بذلك الدولة ال�سابعة يف العامل التي متلك 
هذه التكنولوجيا املتقدمة، ما يزيد من احتمال حدوث �سباق ت�سلح 

اإقليمي.
اأ�سرف عليه الرئي�س م��ون ج���اي-اإن ج��اء بعد  ال��ذي  وه��ذا الختبار 
�ساروخني  ن��ووي��ا  امل�سلحة  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإط����اق  م��ن  ���س��اع��ات 
بال�ستيني باجتاه البحر، وفقا للجي�س الكوري اجلنوبي، فيما يجري 

وزير اخلارجية ال�سيني زيارة ل�سيول.
وتعترب هذه اخلطوة تقدما ا�سرتاتيجيا لكوريا اجلنوبية التي عززت 
قدراتها الع�سكرية يف اإطار �سعيها اإىل مواجهة التهديد الذي متثله 
النووية  اأ�سلحتها  ب�سبب  دولية  لعقوبات  اخلا�سعة  ال�سمالية  كوريا 

وبراجمها لل�سواريخ البال�ستية.
يونيفري�سيتي”  “يون�سي  جامعة  يف  ال�ستاذ  دي��ل��وري،  ج��ون  وق��ال 
الكوريتان  جتري  اأن  ع��ادي  غري  توقيت  “انه  بر�س  فران�س  لوكالة 

جتارب �سواريخ بال�ستية يف اليوم نف�سه«.
ت�سلح يف هذه  �سباق  اأن هناك  اإىل حقيقة  ي�سري  ذل��ك  “اإن  واأ���س��اف 

املنطقة يجب على اجلميع اإياء النتباه اإليه«.

ال�����وزراء الربيطاين  اأن رئ��ي�����س  اأع��ل��ن م�����س��در يف داون��ي��ن��غ ���س��رتي��ت 
بوري�س جون�سون �سيعلن عن تعديل وزاري حلكومته “بهدف ت�سكيل 
وياأتي هذا التعديل احلكومي بعد اأ�سابيع من  فريق قوي موحد”. 

ال�سائعات حول رحيل عدة وزراء.
الرتكيز على  وزراء مع  �سيعني  ال��وزراء  “رئي�س  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 

توحيد الوطن«.
راب  دومينيك  الربيطاين  اخلارجية  وزير  على  الرتكيز  و�سين�سب 
جانب  اإىل  ُي�ساهدا  مل  اللذين  وليام�سون  غ��اف��ني  التعليم  ووزي���ر 
جون�سون يف املقعد الأمامي يف جمل�س العموم يف جل�سته الأ�سبوعية.
املا�سي  ني�سان/اأبريل  يف  جون�سون  نائب  من�سب  ت��وىل  ال��ذي  وراب 
عندما كان يف العناية املركزة يتعالج من كوفيد-19، واجه انتقادات 
م�ستمرة ب�سبب طريقة تعامله مع الأزمة الأفغانية، اإذ اإنه مل يقطع 
كانت  فيما  يونانية  ج��زي��رة  يف  ال�ساطئ  على  مي�سيها  ك��ان  عطلة 
تتقدم طالبان وحتكم قب�ستها على ال�سلطة.من جهة اأخرى، واجه 
املدار�س  اإغ���اق  م��ع  تعامله  ح��ول  ال�سكاوى  م��ن  واب���ا  وليام�سون 
حالة  خ��ال  اجلامعات  يف  القبول  وطلبات  المتحانات  وترتيبات 

الطوارئ التي فر�ستها اجلائحة.
ويتوقع اأن حتل وزيرة التجارة ليز ترو�س التي تو�سطت يف �سل�سلة 
من التفاقات منذ خروج بريطانيا الكامل من الحتاد الأوروبي يف 

كانون الثاين/يناير، مكان راب.

عوا�صم

اجلزائر

لندن

�سيول

الحتاد الأوروبي يتربع ب�200 
مليون جرعة اإ�سافية من اللقاحات 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب

الأربعاء  اأم�س  دير ليني  فون  اأور�سول  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  اأعلنت 
اأن الحتاد الأوروب��ي �سيتربع ب�200 مليون جرعة اإ�سافية من اللقاحات 
�سعف  م��ن  اأك���رث  اأي  ال��دخ��ل،  املنخف�سة  للبلدان  لكوفيد-19  امل�����س��ادة 

تعهداته احلالية.
وت�ساف اجلرعات الإ�سافية التي اأعلنتها فون دير ليني اإىل 250 مليون 
جرعة كان قد وعد الحتاد الأوروبي بتقدميها اإىل بلدان فقرية، خ�سو�سا 

يف اإفريقيا.
اأن  اليوم  اأعلن  اأن  “اأ�ستطيع  ال�سنوي  الحتاد”  “حالة  خطاب  يف  وقالت 
جرعة  مليون   200 يبلغ  جديدا  تربعا  �ست�سيف  )الأوروب��ي��ة(  املفو�سية 
اأي�سا  وه��و  ت�سامني،  ا�ستثمار  ه��ذا  املقبل.  ال��ع��ام  منت�سف  حتى  اإ�سافية 

ا�ستثمار يف ال�سحة العاملية«.
واأقّرت فون دير ليني بالتباين الذي ظهر بني الدول املتقدمة اقت�ساديا 
غالبية  الآن  حتى  لّقحت  التي  الأوروب��ي��ة  والبلدان  املتحدة  الوليات  مثل 
تكافح للح�سول على  التي  الفقرية  وال��دول  �سكانها �سد فريو�س كورونا، 

لقاحات.
وقالت “مع اإعطاء اأقل من واحد يف املئة من اجلرعات العاملية يف البلدان 

ذات الدخل املنخف�س، فاإن حجم عدم امل�ساواة ومدى الإحلاح وا�سحان«.
واأ�سادت فون دير ليني بحملة التح�سني يف الحتاد الأوروب��ي والتي لّقح 

مبوجبها اأكرث من 70 يف املئة من �سكانه البالغني ب�سكل كامل.
اأخ��رى لإر�سال  اأي منطقة  اأك��رث من  اأوروب���ا بذلت جهودا  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
لقاحات اإىل دول اأخرى لفتة اإىل اأن ن�سف اللقاحات املنتجة على اأرا�سيها 

والبالغ عددها 1،4 مليار، مت ت�سديرها اإىل اخلارج.

اتفاق الوكالة الدولية واإيران... تنومي مغناطي�سي للغرب

•• بريوت,-اأ ف ب

م��ن��ظ��م��ات حقوقية  م��ن  145 ج��ه��ة  دع���ت 
لبنانية ودولية وناجني وعائات ال�سحايا 
يف ان��ف��ج��ار م���رف���اأ ب����ريوت جم��ل�����س حقوق 
الأربعاء  اأم�����س  املتحدة  الأمم  يف  الإن�����س��ان 
م�ستقلة  دول��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ب��ع��ث��ة  اإن�����س��اء  اإىل 
وحم����اي����دة، و����س���ط خم�����اوف م���ن �سغوط 

�سيا�سية متزايدة على التحقيق املحلي.
 4 ب��ريوت يف  انفجار �سخم يف مرفاأ  واأدى 

ال�سلطات  ع��زت��ه   ،2020 اآب/اأغ�����س��ط�����س 
نيرتات  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات  ت��خ��زي��ن  اىل 
الأم��ون��ي��وم م��ن دون اج����راءات وق��اي��ة، اىل 
واإ�سابة  الأق���ل  على  �سخ�ساً   214 مقتل 
ب���ج���روح، عدا  اآخ���ري���ن   6500 اأك����رث م���ن 
ع��ن دم���ار وا���س��ع اأحل��ق��ه ب��امل��رف��اأ واأح��ي��اء يف 
اأن م�سوؤولني على  العا�سمة. وتبنّي لحقاً 
وق�سائية  واأمنية  �سيا�سية  ع��دة  م�ستويات 
كانوا على دراية مبخاطر تخزين هذه املادة 

ومل يحركوا �ساكناً.

بينهم  امل��وق��ع��ون  دع��ا  م�سرتكة،  ر���س��ال��ة  يف 
ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������س وم��ن��ظ��م��ة العفو 
دولية  حتقيق  بعثة  “اإن�ساء  اإىل  ال��دول��ي��ة 
م�ستقلة وحمايدة على غرار بعثة لتق�سي 

حقائق ل�سنة واحدة«.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  ل��ب��ن��ان يف  ب��اح��ث��ة  وق���ال���ت 
اإّن ع��ائ��ات ال�سحايا  اآي��ة جم��ذوب  ووت�����س 
جمل�س  جم������دداً  “ينا�سدون  وال���ن���اج���ون 
ح���ق���وق الإن�������س���ان ب�����اأن ي��ن�����س��ئ ع��ل��ى الفور 
اللبنانية  ال��دول��ة  تقاع�س  يف  حتقيق  بعثة 

“بعد  اأّن��ه  وذّك���رت  حقوقهم”.  حماية  عن 
مرور اأكرث من عام على النفجار، ي�ستمر 
التحقيق  عرقلة  يف  اللبنانيون  امل�سوؤولون 

املحلي وتاأخريه وتقوي�سه«.
ومنذ وقوع النفجار، رف�س لبنان الدعوات 
لتحقيق دويل. و�سارك حمققون فرن�سيون 
ب�سكل  الأول��ي��ة  التحقيقات  يف  واأم��ريك��ي��ون 

م�ستقل.
و�سبق ل�115 منظمة ومثلني عن عائات 
حزيران/ يف  وجهوا  اأن  وناجني  ال�سحايا 

يونيو ر�سالة ماثلة.
وي���واج���ه امل��ح��ق��ق ال��ع��ديل ال��ق��ا���س��ي طارق 
التحقيق  ���س��ي��اق  ادع���ائ���ه يف  م��ن��ذ  ب��ي��ط��ار، 
واأمنيني حاليني  �سيا�سيني  على م�سوؤولني 
و�سابقني، اتهامات ب�”الت�سيي�س” من قوى 
اهلل،  ح���زب  راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى  رئي�سية  �سيا�سية 
القوة ال�سيا�سية والع�سكرية الأبرز، وجتّمع 
زعيم  بينهم  ال�سابقني،  احلكومات  روؤ���س��اء 
خ�سو�ساً  احل��ري��ري،  �سعد  امل�ستقبل  ت��ي��ار 
ال�سابق  احلكومة  رئي�س  على  ادع��ائ��ه  بعد 

ح�سان دياب.
رفع  املا�سية  الأ���س��ه��ر  ال��ربمل��ان يف  ورف�����س 
احل�����س��ان��ة ع��ن ث��اث��ة ن���واب ت��ول��وا �سابقاً 
منا�سب وزاري��ة على عاقة مبرفاأ بريوت 
للتحقيق معهم. كما رف�س وزير الداخلية 
ال�سابق منح بيطار الإذن ل�ستجواب املدير 

العام لاأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم.
اآب/اأغ�سط�س   26 يف  ال��ب��ي��ط��ار  و���س��ّط��ر 
امتناعه  بعد  دي���اب،  بحق  اإح�����س��ار  م��ذك��رة 
وكّلف  ا�ستجواب.  جل�سة  اإىل  احل�سور  عن 

ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة اإح�����س��ار دي��اب اإىل دائرته 
يف ق�سر العدل، قبل 24 �ساعة من موعد 
اأيلول/  20 يف  املقبلة  ال�ستجواب  جل�سة 

�سبتمرب.
اإ�����س����دار مذكرة  ال���ث���اث���اء  ب��ي��ط��ار  واأع������اد 
اإح�����س��ار ج��دي��دة ب��ح��ق دي����اب، ل��ك��ن و�سائل 
اإع�����ام حم��ل��ي��ة ن��ق��ل��ت اأن دي����اب غ����ادر اىل 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف زي�����ارة ع��ائ��ل��ي��ة بعد 
ت�سكيل احلكومة اجلديدة، ما قد يعني اأنه 

لن يح�سر جل�سة ال�ستجواب املقبلة.
ال�سغوط  ت��وؤدي  اأن  ويخ�سى مراقبون من 
ما  غ��رار  على  بيطار،  ع��زل  اىل  ال�سيا�سية 
جرى مع �سلفه القا�سي فادي �سوان الذي 
جرت تنحيته بعد ادعائه يف كانون الأول/
�سابقني،  دياب وثاثة وزراء  دي�سمرب على 
ومل  �سيا�سياً،  ام��ت��ع��ا���س��اً  اأث����ارت  خ��ط��وة  يف 

ميثل اأي منهم اأمامه.
القادة  امل�سرتكة مبحاولة  الر�سالة  ون��ّددت 
بيطار  “الت�سكيك يف حيادية”  ال�سيا�سيني 
على  و����س���ّددت  “ُم�سّي�س”.  ب��اأن��ه  وات��ه��ام��ه 
�سمان  ع��ن  املحلي  التحقيق  “تقاُع�س  اأن 
امل��ح��ا���س��ب��ة ُي���ب���نّي ب���و����س���وح ث��ق��اف��ة اإف����ات 
امل�سوؤولني من العقاب التي طاملا ُوجدت يف 

لبنان«.
“عرقلة ال�سلطات املخزية مل�سعى  واأ�سافت 
واإحقاق  احل��ق��ي��ق��ة  م��ع��رف��ة  اإىل  ال�����س��ح��اي��ا 
اإىل حتقيق دويل يف  ُتعزز احلاجة  العدالة 
اللبنانية عن حماية احلق  الدولة  تقاع�س 
الدويل  التحقيق  اأن  م��وؤك��دة  احلياة”،  يف 

“لن يعرقل التحقيق املحلي بل يدعمه«.

دعوات ملجل�س حقوق الإن�سان للتحقيق يف انفجار بريوت 

افتتاح الدورة العتيادية ال� 76 املعتقلون الفل�سطينيني يرتاجعون عن الإ�سراب 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة •• رام اهلل -اأ ف ب

ال�سجون  يف  فل�سطيني  معتقل   1400 ن��ح��و  ت��راج��ع 
الطعام  ع��ن  الإ���س��راب  ع��ن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  الإ�سرائيلية 
ال����ذي ك���ان���وا ي���ن���وون ال���ب���دء ب���ه اجل��م��ع��ة ب��ع��دم��ا وافقت 
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية على مطالبهم، ح�سب ما 

اأفاد نادي الأ�سري الفل�سطيني.
قدري  الفل�سطينيني  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  وك��ان 
اأبو بكر اأعلن الثاثاء “انخراط 1380 اأ�سرًيا موزعني 
على ثمانية �سجون يف الإ�سراب” بدءا من يوم اجلمعة 
احتجاجا على تردي اأو�ساعهم بعد فرار �ستة منهم من 

�سجن جلبوع الأ�سبوع املا�سي.
وو�سف اأبو بكر الو�سع باأنه “�سيء جدا داخل ال�سجون”. 
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني، وهو هيئة تعنى مبتابعة 
�سوؤون ال�سرى يف ال�سجون ال�سرائيلية، يف بيانه “قررت 
خطوة  تعليق  ومتناغم  موحد  وب�سكل  الأ�سرية  احلركة 
الإ�سراب اجلماعي عن الطعام، بعد ال�ستجابة ملطالبها«.
بعدما  ال�سرائيلية  ال�سجون  يف  التوتر  ح��دة  وارتفعت 

جنح �ستة معتقلني يف الفرار من �سجن جلبوع املح�سن 
الإ�سرائيلية  الأمنية  الأجهزة  املا�سي.ومتكنت  الثنني 
و�سط  اي���ام،  بعد خم�سة  اأرب��ع��ة منهم  اعتقال  اع���ادة  م��ن 
حالة من القلق �سادت او�ساط الفل�سطينيني حول م�سري 
الربعة، بعدما منعت ا�سرائيل يف البداية حماميهم من 
املعتقلني  زي��ارة  من  املحامني  من  ع��دد  زيارتهم.ومتكن 
لو�سائل  واك���دوا  متباعد،  ب�سكل  الرب��ع��اء  فجر  الرب��ع��ة 
اأن حالتهم ال�سحية جيدة ويخ�سعون لتحقيق  العام 

متوا�سل من قبل الجهزة المنية ال�سرائيلية.
ومن اأبرز املطالب التي كان الأ�سرى يرفعونها على حد 
امل�ساعفة  اجلماعية  العقوبات  الأ�سري”وقف  نادي  قول 

عقب العملية  التي نفذها ال�ستة من النفق ».
اإنه  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  با�سم  متحدث  وقال 
ح��ت��ى اأم�����س الأرب���ع���اء مل ي��ك��ن ه��ن��اك م��ا ي�سري اإىل بدء 
اأعلنه  م��ا  التعليق على  ��ا  “ راف�����سً ال��ط��ع��ام  ع��ن  اإ���س��راب 
اإ�سرائيل  الفل�سطينيون ب�ساأن مطالب الأ�سرى. وتعتقل 
 200 بينهم  فل�سطينيا،   4650 ح���وايل  �سجونها  يف 

طفل وقا�سر.

•• نيويورك-وام:

اأم�س  م�ساء  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  افتتحت 
دورتها  اأع���م���ال  ن���ي���وي���ورك،  ب��ت��وق��ي��ت  ال��ث��اث��اء  الأول  

العتيادية ال�ساد�سة وال�سبعني.
ويف م�����س��ت��ه��ل ج��ل�����س��ة الف���ت���ت���اح، ت�����س��ل��م رئ��ي�����س ال����دورة 
من  �ساهد  اهلل  عبد  ال�سيد  العامة،  للجمعية  اجلديدة 

جزر مالديف، املطرقة من �سلفة فولكان بوزكري.
املتحدة  لاأمم  العام  الأم��ني  اأنطونيو غوتريي�س  وهناأ 
انتخابه  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة،  للجمعية  اجل��دي��د  ال��رئ��ي�����س   ،
وع��رب عن  ال��ع��ام��ة،  للجمعية  اجل��دي��دة  ل��ل��دورة  رئي�سا 
خدمة  اأج��ل  من  معه،  الوثيق  والعمل  للتعاون  تطلعه 
والإمكانيات  الكبرية  بالوعود  والوفاء   ، البلدان  ودعم 
للنظام متعدد الأطراف. واأثنى على اجلهود التي بذلها 
ال�سابقة  ل��ل��دورة  قيادته  خ��ال  ب��وزك��ري،  فولكان  �سلفه 

والتي و�سفها باأنها كانت حيوية ومثلت مرحلة �سعبة 
وتاريخية.

املتحدة،  العامة لاأمم  اأن اجلمعية  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
امل�����س��ت��وى للدورة  ال��ع��ام��ة رف��ي��ع��ة  ع���ق���دت م��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
اأم�س  ي��وم  من  اعتبارا  وال�سبعني  ال�ساد�سة  العتيادية 
 27 املوافق  الثنني  يوم  حتى  وت�ستمر  الثاثاء  الأول 

�سبتمرب اجلاري.
كما �سُيعقد على هام�س هذه املناق�سة العامة، اجتماعني 
امل�ستوى  ال��رف��ي��ع  الج��ت��م��اع  الأول  امل�����س��ت��وى،  رف��ي��ع��ي 
لاحتفال بالذكرى ال�سنوية الع�سرين لعتماد اإعان 
 22 املوافق  الأرب��ع��اء  وذل��ك يوم  وبرنامج عمل ديربان 
الرفيع  ال���ع���ام  الج��ت��م��اع  وال���ث���اين  اجل�����اري،  �سبتمرب 
الكاملة  ل��اإزال��ة  ال���دويل  ب��ال��ي��وم  لاحتفال  امل�ستوى 
الثاثاء،  ي��وم  وذل��ك  ل��ه  وال��رتوي��ج  النووية  لاأ�سلحة 

املوافق 28 �سبتمرب اجلاري.

•• القد�س-وكاالت

ك���ت���ب ي�����ون�����اه ج����ريمي����ي ب������وب يف 
بو�ست”  “جريوزاليم  ���س��ح��ي��ف��ة 
بني  الإت����ف����اق  اأن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
الأحد  وط��ه��ران  غرو�سي  راف��اي��ي��ل 
املراقبة  بكامريات  العمل  لتمديد 
اأعاد  الإيرانية  النووية  املن�ساآت  يف 
ال��ت��ه��دي��د ال���ن���ووي الإي�������راين اإىل 
املفاو�سات  م����ن  ال����ق����دمي  من���ط���ه 
طويلة الأمد، مع الأمل يف التو�سل 

اإىل اإتفاق.
اأرادت  ال���ت���ي  ال���ر����س���ال���ة  ه���ي  ه����ذه 
اإي�سالها  الوكالة الدولية وطهران 
الأح��د، وكل طرف منهما لأ�سبابه 

اخلا�سة.
ال����زي����ارة  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
للوكالة  ال���ع���ام  ل��ل��م��دي��ر  ال��ط��ارئ��ة 
لطهران،  الذرية  للطاقة  الدولية 
بددت مرة اأخرى اأزمة نووية كانت 
و���س��ي��ك��ة، ع��ل��ى اأم����ل ت��ن��ومي الغرب 
م����ن طريق  وذل������ك  م��غ��ن��اط��ي�����س��ي��اً 
ال��ع��ودة اإىل ال�����س��ع��ور ب��ال��ر���س��ا عن 

النف�س.
يحظى غرو�سي باإحرتام وا�سع من 
م�سوؤويل الإ�ستخبارات الإ�سرائيلية 
ك�����واح�����د م�����ن اأك��������رث امل�������س���وؤول���ني 
الدوليني اجلديني يف التعامل مع 

امل�سكلة النووية.
ولذلك، يقول الكاتب اإنه كان موؤملاً 
م�ساهدته وهو يقوم بقفزات فكرية 

حم���اوًل تقدمي جن���اٍح، معرتفاً يف 
الوقت نف�سه باأنه مل يحقق اأياً من 

اأهدافه العميقة.
اإدان�����ة  ت���ف���ادي  اإىل  اإي�������ران  ت�����س��ع��ى 
ق���ب���ل جم���ل�������س حكام  ع��ل��ن��ي��ة م����ن 
اإحالة  ال��دول��ي��ة، وجت��ن��ب  ال��وك��ال��ة 
ع��ل��ى جم��ل�����س الأم����ن يف م��ا يتعلق 

بربناجمها لاأ�سلحة النووية.
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ا����س���ار  ك��م��ا  ل��ك��ن 
الع�سكرية  الإ���س��ت��خ��ب��ارات  جل��ه��از 
اأهارون زئيفي فرك�س  الإ�سرائيلية 
خال موؤمتر الأح��د، ف��اإن طهران 

واإ�سرتاتيجية  روؤي���ة  دائ��م��اً  متلك 
بعيدتي املدى اأكرث من خ�سومها.

ال��ت�����س��دد حيال  اإي�������ران  وم���ار����س���ت 
العاملية  والقوى  املتحدة  ال��ولي��ات 
بالتزاماتها  يتعلق  ما  الأخ��رى، يف 
ال�ساملة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  مب���وج���ب 
امل�سرتكة لعام 2015. ومع ذلك، 
ما اأن تقدم طهران على اأي اإنفتاح 
يتم  حتى  الدولية،  الوكالة  حيال 

التغا�سي عن الأ�سا�سيات.
اإيران مل تقدم �سيئاً

وبعد ثاثة اأعوام من ك�سف املو�ساد 

الت�سلح  لربنامج  الكاملة  الأعماق 
النووي الإيراين، وبعد عامني من 
من  ال�سغط  الدولية  الوكالة  بدء 
اأج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى اأج���وب���ة، فاإن 

اإيران مل تقدم �سيئاً.
ع��ن تخ�سيب  اإي�����ران  ت��ت��وق��ف  ومل 
اإىل  نقاوة ت�سل  بن�سبة  الأوران��ي��وم 
60 يف املئة، اأي باأ�سعاف م�ساعفة 
التي  امل��ئ��ة،  يف  اخلم�سة  ن�سبة  ع��ن 
امل�سرتكة  العمل  خطة  بها  ت�سمح 
ال�������س���ام���ل���ة.وت���ع���ر����س���ت ك���ام���ريات 
اأو  الوكالة للتك�سري ب�سكل غام�س 

ملدة  �ساحلة  ت��ك��ون  ول��ن  حتطمت، 
اأ�سهر. وي�ساأل الكاتب: “ماذا ميكن 
خال  جميعاً  ف��ات��ن��ا  ق��د  ي��ك��ون  اأن 
ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن م��اي��و )اأي����ار(

تكون  اأن  ميكن  وق��ت  ال��ي��وم،  حتى 
م�ساكل  ت��ع��اين  اأخ�����رى  ك���ام���ريات 
بعد  اإ�ستبدالها،  يتم  مل  لأن��ه  فنية 
ث��اث��ة اأ���س��ه��ر م���ن ت��رك��ي��ب��ه��ا، كما 
يفرت�س، واإمنا مت ذلك بعد �سبعة 
اأ�سهر؟«.واعرتف غرو�سي ب�سفافية 
اإن  لكنه قال  اأجوبة،  باأنه ل ميلك 
الأمر الأ�سا�سي هو اأن “الت�سال” 

الإيرانية  م��ع احل��ك��وم��ة  اأق��ي��م  ق��د 
قرارات  �سيتيح  هذا  واأن  اجلديدة، 
ي�سكل  ق���د  احل��ق��ي��ق��ة،  اأو������س�����ع.ويف 
ت���وؤدي يف نهاية  ذل��ك نقطة حت��ول 
املطاف اإىل عودة الوليات املتحدة 
ال�ساملة  العمل  خطة  اإىل  واإي���ران 

امل�سرتكة.
الرئي�س  اإدارة  ت��ن��ظ��ر  وع���ن���دم���ا 
الهاوية  اإىل  بايدن  جو  الأمريكي 
تبنت  اإذا  فيها  نف�سها  �ستجد  التي 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ���س��ي��ا���س��ة 
ال�سيا�سة  اإىل  اأو  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال��ت��ي ت��رغ��ب ب��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل حيال 
تكون  اأن  املحتمل  فاإنه من  اإي���ران، 
التنازلت  بع�س  لتقدمي  م�ستعدة 
�سعيد  ع��ل��ى  لإي�������ران  الإ����س���اف���ي���ة 
املتطورة  امل���رك���زي  ال��ط��رد  اأج���ه���زة 
اأخ���رى. بق�سايا  يت�سل  م��ا  يف  اأو 
الوكالة  املت�سرعة من  لكن الرغبة 
والبدء  للت�سامح  والغرب  الدولية 
بر�سالة  �سيبعث  الأول،  املربع  من 
وا�سحة للرئي�س الإيراين اجلديد 
اإبراهيم رئي�سي، مفادها اأن �سيا�سة 

حافة الهاوية قد جنحت.
ملعرفة  �سباق  هناك  �سيكون  والآن، 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  ���س��ي��ت��م  ك����ان  اإذا  م���ا 
كل  م��ن  رغ��م  حقيقي-على  ات��ف��اق 
اأن  قبل  تعرتيه،  قد  التي  الثغرات 
تبداأ اإ�سرائيل بال�سعور، باأن طهران 
النووية،  العتبة  م��ن  ج���داً،  قريبة 
وباأن عليها ا�ستخدام القوة، لو�سع 

حد لهذه امل�سرية.

•• الفجر -تون�س:

�سكاية  تقدميه  ع��ن  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  اأع��ل��ن 
للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة 
ال�سلطات  ت��خ��اذل  “بتوا�سل  و���س��ف��ه  م��ا  اإث����ر  ع��ل��ى 
اجلمعياتي  الأخ����ط����ب����وط  ت��ف��ك��ي��ك  يف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
وال�سيا�سي الذي كونه الإخوان منذ 2011 ل�سرب 
الفكر  ون�����س��ر  ال��ت��ون�����س��ي  املجتمعي  ال��ن��م��وذج  اأ���س�����س 
التون�سية  امل��راأة  وتاأليب  الإره��اب  وتغلغل  الظامي 

والت�سريعات  ال�سخ�سية  الح��وال  جملة  اأحكام  �سد 
الوطنية والتفاقيات الدولية ال�سامنة حلقوقها«.

اإن   ، اأم�س الأربعاء  وجاء يف باغ للحزب الد�ستوري 
لن�ساء  ال��دول��ة  قمع  “اأحداث  ا�ستعر�ست  ال�سكاية 
الوقفة  يف  امل�ساركة  من  ومنعهن  الغا�سبات  تون�س 
الح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ي���وم اجل��م��ع��ة 3 
لعلماء  العاملي  “الحتاد  �سبتمرب اجلاري قرب مقر 
“الوكر  هذا  بغلق  للمطالبة  تون�س  فرع  امل�سلمني” 
اجلمعية  ه����ذه  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ة  وت�����س��رت  اخلطري” 

الأجنبية.   وا�ساف احلزب ان “الحتاد العاملي لعلماء 
انخراطه  عن  ر�سمية  بيانات  �سلب  ّعرب  امل�سلمني” 
املطلقة  وم�����س��ان��دت��ه  اخلافة”  “دولة  م�����س��روع  يف 
حلركة طالبان يف اأفغان�ستان وحكومتها املتكونة من 
اأ�سخا�س مدرجني بقائمة العقوبات مبجل�س الأمن.   
كما جاء يف الباغ اأن احلزب الد�ستوري احلر �سيتابع 
الت�سعيد  يف  بحقه  ويحتفظ  جدية  بكل  امللف  ه��ذا 
ط��ب��ق ال�سبل ال��ق��ان��ون��ي��ة امل�����س��م��وح ب��ه��ا لإخ����راج هذه 
التنظيمات امل�سبوهة من تون�س وجتميد متوياتها 

احلزب  وك���ان  وم�����س��ريي��ه��ا.    موؤ�س�سيها  وحم��ا���س��ب��ة 
اعت�ساما   2021 م��ار���س  يف  نفذ  احل��ر  الد�ستوري 
بتون�س  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  الحت��اد  مقر  اأم��ام 
للمطالبة بغلق مقره الذي اعتربه غري قانوين كما 
ال�سرفاء من  “كل  دعت رئي�سة احلزب عبري مو�سي 
الوطنية  وال�سخ�سيات  واأح��زاب  وجمعيات  منظمات 
اإىل التجند من اأجل تون�س واملحافظة على املكا�سب 
واملراأة  الرجل  بني  وامل�ساواة  امل��راأة  كحقوق  الوطنية 

وعلى مدنية الدولة.

لغلق »وكر القر�ساوي« يف تون�ش:

الد�ستوري احلر يلجاأ للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان

الد�ستوري احلر ي�ستمر يف احتجاجه على الخوان



اخلميس   16  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13342  
Thursday    16   September   2021   -  Issue No   1334212

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16



اخلميس   16  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13342  
Thursday    16   September   2021   -  Issue No   13342

13

عربي ودويل

ي���ج���د ه�����ذا اخل����ط����اب حمطة     
تلغرام،  حلقات  بع�س  يف  ت��روي��ج 
الفوري  ل��ل��رتا���س��ل  تطبيق  وه���و 
م�سفر ُيتهم بانتظام بعدم املراقبة 
اأيديولوجية  خل��ط��اب  ال��ك��اف��ي��ة 
اأف�سل ثاثة  املوؤامرة. ومن بني 
م����واق����ع ج��ل��ب��ت اأك������رب ع�����دد من 
اإي���ب���وك ت��امي��ز يف  ال����زي����ارات اإىل 
اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي، وف���ًق���ا ملوقع 
تلغرام،  م��ن��ط��ق��ّي��ا  جن���د  م���اث���ل، 
لإيديولوجية  موقع  ا  اأي�سً ولكن 
املوؤامرة “النظام العاملي اجلديد. 

�سي �سي«. 
الختيارات  ه��ذه  انتقاد  ي���زداد     
املعاجلة  وه��������ذه  ال���ت���ح���ري���ري���ة 
مزيد  مع  خا�س  ب�سكل  لاأخبار 
تاميز”.  “اإيبوك  وح�سور  ب��روز 
وي�����س��ت��ح�����س��ر ه���ذا امل���وق���ف حالة 
التي  اليوم،  رو�سيا  اأخ��رى: حالة 
اأثناء  زي��ادة جمهورها  جنحت يف 
ال�سفراء”.  “ال�سرتات  تعبئة 
و�سفت  امل���ا����س���ي،  ي���ون���ي���و  ف���ف���ي 
املنرب  ه��ذا  حم��ت��وى  ليربا�سيون 
باأنه  الأ�سل،  ال�سيني  الإعامي 
واتهمته  م�سللة”،  “معلومات 
القومي.   اليمني  قريب من  باأنه 
انتقاد  املتحدة، يتم  ويف الوليات 
هذه الو�سيلة الإعامية بانتظام 

ب�سبب خطابها املوؤيد لرتامب.
اإيزابيل ماير،     هجمات تنكرها 
املديرة العامة للن�سخة الفرن�سية 
�سلة  “ل  تاميز”:  اإيبوك  من” 
لليمني  الكراهية  باأطروحات  لنا 
اإل���خ. ومن  امل��ت��ط��رف، كيو ان���ون، 
نتحدث  اأننا  حقيقة  اأن  الوا�سح 
“الوطن”،  اأو  “التقاليد”  ع��ن 
يعتمدون  ال��زم��اء  بع�س  جتعل 
لئن  ل��ك��ن،  الذهني”.  الخ��ت��زال 
اإي����زاب����ي����ل م���اي���ر هذه  جت���اه���ل���ت 
الروابط  توؤكد  فاإنها  التهامات، 
بني موؤ�س�سي جريدتها واحلركة 

ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ك��ان��ت قلقة 
اأدوات  اأنها ت�ستعيد  ب�ساأن حقيقة 
التي  ال�����س��ك��ان  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

طورها النظام ال�سيني ».
فالون  ح���رك���ة  وج�����دت  ول���ئ���ن     
مدفوعة  نف�سها  املتكتمة  غ��ون��غ 
اإىل دائ���رة ال�سوء، ف��ان يف  ف��ج��اأة 
النتهازية.  ب��ع�����س  ��ا  اأي�����سً ذل���ك 
�سخ�س  اأن����ك  ت��ع��ت��ق��د  ك��ن��ت  “اإذا 
 / �سيا�سية  لأ���س��ب��اب  ه���رب  ج��ي��د 
الأمر  بك  وانتهى  جيو�سيا�سية، 
الإغراء  ف��اإن  �سهيًدا،  ت�سبح  ب��اأن 
امل�سوؤولني:  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  ك��ب��ري 
�سيطنتك”،  تولوا  الذين  اأولئك 
ي�����رى ال���ب���اح���ث دي���ف���ي���د اأون����ب����ي. 
وملّ���ا ك���ان خ��ط��اب دون��ال��د ترامب 
لل�سني،  خ��ا���س  ب�����س��ك��ل  م���ع���ادًي���ا 
فقد تقاطعت الأجندة ال�سيا�سية 
للرئي�س ال�سابق للوليات املتحدة 

واحلركة ال�سينية.
   ولكن، اإذا اأثارت حركة الفالون 
غ���ون���غ اله���ت���م���ام م�����رة اأخ������رى، 
التوفيق  ه���ذا  لأن  ��ا  اأي�����سً ف��ذل��ك 
ب�����ني امل����ع����ت����ق����دات ي����ت����واف����ق مع 
دوراند،  با�سكال  ت�سرح  الع�سر. 
ال��وط��ن��ي جلمعيات  م��ن الحت����اد 
ال���دف���اع ع���ن الأ�����س����رة والأف�������راد، 
الروؤية اجلديدة من خال  هذه 
الأ�سا�س العقائدي لفالون غونغ. 
ت�سبه هذه الخرية اإىل حد كبري 
الباطنية يف الع�سر اجلديد اأكرث 
التقليدي،  ال�سيني  ال��ط��ب  م��ن 
بحركات  ج��زئ��ًي��ا  ت��ل��ت�����س��ق  ف��ه��ي 
عدم الثقة �سد الإدارة ال�سحية، 
وال����ت����ي ت���رك���ز ب�������س���دة ع���ل���ى فكر 
و”طاقاته”.  اجل���دي���د  ال��ع�����س��ر 
واخ��ت��ت��م��ت ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ة: “ل 
يخرج  غ���ون���غ  ف���ال���ون  اأن  ع��ج��ب 
حركتان  اإن��ه��م��ا  الآن،  ال��ظ��ل  م��ن 

تفهمان بع�سهما البع�س«.
عن �سالت اف ار

الغام�سة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���روح���ي���ة 
الأجندة  و�ساحبة  خا�س  ب�سكل 

املحددة: فالون غونغ.

�سبهة الطائفية
الفالون غ��ون��غ، ه��و توفيق بني    
اأ�ّس�سها  وم���ار����س���ات  م��ع��ت��ق��دات 
ال�������س���ي���ن���ي يل ه����ون����غ ت�������س���ي يف 
العقيدة  ه��ذه  تقوم  الت�سعينات. 
وهي  ك��ي-ك��ون��غ،  ع��ل��ى  الباطنية 
قدمية،  ���س��ي��ن��ي��ة  ج��م��ب��از  ل��ع��ب��ة 
يف  �سائعة  اأ�سبحت  م��ا  و���س��رع��ان 
تقرر  اأن  قبل  ال�سيوعية،  ال�سني 
ح��ظ��ر مار�سة  ال���ب���اد  ���س��ل��ط��ات 
اأتباعها.  وق��م��ع  غ��ون��غ  ال��ف��ال��ون 
واليوم، تخو�س احلركة والدولة 
اىل  م��ب��ا���س��رة،  م��ع��رك��ة  ال�سينية 
الأ����س���خ���ا����س  ن���ف�������س  اأن  درج�������ة 
اإي���ب���وك تاميز  ي���وزع���ون  ال���ذي���ن 
ا  اأي�سً ي��وزع��ون  الحتجاجات،  يف 
“اإنهاء  ر�سني:  بعنوان  من�سوًرا 
على  -الق�ساء  ال�سيوعي  احل��زب 
ال�سيوعي  احل��زب  ال�سر:  م�سدر 

ال�سيني ».
ديفيد  ال�سينيات  ع��امل  ي��ق��ول     
التوفيق،  در�س هذا  الذي  اأونبي، 
غونغ  ال���ف���ال���ون  م��ار���س��و  “كان 
يكن  ومل  الأ�����س����ل،  يف  وط��ن��ي��ني 
انتمائهم  يف  ����س���يء  اأي  ه���ن���اك 
للحركة، ي�سري اىل ادانة او اتهام 
ال ان الدولة  الدولة ال�سينية”. 
وبعد  امل��ط��اف،  نهاية  يف  خانتهم 
املدافعون  خذلهم  وج��ي��زة،  ف��رتة 
خا�سة  ��ا،  اأي�����سً عنهم  ال��غ��رب��ي��ون 
بالنف�س  الت�سحية  ح��ادث��ة  ب��ع��د 
اأوائ����ل  يف م���ي���دان ت��ي��ان��امن��ني يف 
هذا،  لكل  ونتيجة   .2001 ع��ام 
حتى  كانت  التي  املجموعة،  ف��اإن 

تقوم على كي-كونغ، وهي لعبة �سينية قدمية ال�سيني يل هونغ ت�سي موؤ�س�س الفالون غونغ يف الت�سعينات

عري�سة �سد احلزب ال�سيوعي ال�سيني من احلركة

مار�س الفالون غونغ يف مظاهرة يف ليون يف 25 مار�س 2014، مبنا�سبة زيارة الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ مظاهرة �سد ال�سهادة ال�سحية يف باري�س

   ت�����س��م��ح ه���ذه ال��ه��ي��اك��ل حلركة 
حظرها  رغ������م  غ�����ون�����غ،  ف�����ال�����ون 
مبمار�سة  الأ����س���ل���ي،  ب��ل��ده��ا  يف 
الناعمة  ال��ق��وة  اأ�سكال  م��ن  �سكل 
الدولية. مت اإن�ساوؤها يف ال�سنوات 
اللفني، فهي ت�سهد الآن �سحوة 
اإي���زاب���ي���ل ماير  ج���دي���دة. وت����رى 
جريدتها:  ت��ن��ّوع  جن���اح  ه����ذا،  يف 
ج���ًدا  ح�����س��ا���س��ة  ل��ك��ون��ه��ا  “نظًرا 
فاإن  ال��ف��ردي��ة،  احل��ري��ات  مل�سائل 
مع  ت��ت��ع��ام��ل  تاميز”  “اإيبوك 
وفيما  مو�ّسعة،  بطريقة  الأخبار 
يتعلق مب�ساألة ال�سهادة ال�سحية، 

لكنها  ط��ائ��ف��ي��ة،  ت���ك���ون  اأن  اإىل 
تعرتف، مع ذلك، باأنها مل تتلقى 
النقطة يف  ه��ذه  ع��ن  ت��ق��اري��ر  اأي 
الحتاد الوطني جلمعيات الدفاع 
“ما يزعج  عن الأ�سرة والأف��راد. 
لديهم  امل���ظ���ل���م...  ج��ان��ب��ه��م  ه���و 
النظر  رئي�سيان ب�سرف  ن�ساطان 
“اإيبوك  كي-غونغ،  جل�سات  عن 
انت�سارها  يتو�سع  التي  تاميز”، 
وعرو�س  اأملانيا،  يف  خا�س  ب�سكل 
ال���رق�������س ���س��ني ي�����ون. ول ت���زال 
الن�ساطني  ه��ذي��ن  ب��ني  ال��رواب��ط 
وا�سحة  غ����ري  غ����ون����غ  وف�����ال�����ون 

ذلك احلني، على الأقل يف اأمريكا 
بداأت  ال�سمالية، منفتحة وودّي��ة، 

يف النغاق ».
   هذا النكفاء على الذات، وجانب 
ال� “غورو” يف �سخ�سية يل هونغ 
اأن�����ه يتمتع  ي���زع���م  ال�����ذي  ت�����س��ي، 
ال�سكوك  يثريان  خارقة،  بقدرات 
غونغ.   ف����ال����ون  ط���ائ���ف���ي���ة  ح�����ول 
الحتاد  رئي�سة  دوران���د،  با�سكال 
ال��وط��ن��ي جل��م��ع��ي��ات ال���دف���اع عن 
ال��ع��ائ��ات والأف�����راد، ن��ظ��رت قبل 
ب�سع �سنوات يف ن�سو�س موؤ�س�س 
اأن اجلماعة متيل  وتوؤكد  التيار، 

الفرن�سيني،  امل�������س���غ���ل���ني  م�����ن 
البهلوانية  العرو�س  على  ا  واأي�سً
ج����ًدا ل�����س��ني ي����ون، وال���ت���ي ميكن 
امليرتو  اإعانات  عليها يف  العثور 
تناولت   ،2019 عام  الباري�سية. 
ل���وم���ون���د على  ق����ن����اة ���س��ح��ي��ف��ة 
ي��وت��ي��وب، اجل���ان���ب ال�����س��ف��ل��ي من 
هذه  وراء  النتيجة:  ي���ون.  �سني 
فالون  حركة  حتاول  التمثيات، 
موجه  خطاب  ن�سر  بتكتم  غونغ 
���س��د ال�����س��ني ال�����س��ي��وع��ي��ة، وهو 
خ���ط���اب مي��ك��ن ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه يف 

و�سائل اإعامها.

للغاية«.
و�سائل الإعام والباليه: وجهان 

لقوة فالون غونغ الناعمة
   بتهمة نقل خطاب �سد ال�سني 
التي  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ال�����س��ي��وع��ي��ة، 
ت���غ���ازل اي��دي��ول��وج��ي��ة امل����وؤام����رة، 
لي�ست  تاميز”  “اإيبوك  ف�����اإن 
امل����ن����ف����ذ الإع��������ام��������ي ال����وح����ي����د 
امل��ق��رب م��ن ف��ال��ون غ��ون��غ. ميكن 
يف  امل��ح��ظ��ورة  الباطنية  للحركة 
���ا على  ال�������س���ني، الع���ت���م���اد اأي�������سً
تانغ  “اأ�سرة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  ق��ن��اة 
العديد  يبثها  ال��ت��ي  اجلديدة”، 

- احلركة املناه�سة لل�سهادة ال�سحية وفالون غونغ يتقاطعان 

فالون غونغ تخرج من الظل االآن:

حركة باطنية حتاول اإغواء املناه�سني لل�سهادة ال�سحية...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

احلديث  تاميز” جمددا  “اإيبوك  االإعــالم  و�سيلة  تثري    
عن هذه احلركة الروحية املناه�سة لبكني, والتي ي�ستبه 
املناه�سة  الدوائر  ومنحتها  طائفية,  كونها  يف  بانتظام 

للتلقيح تفوي�سا.
توزيعه  ويتم  للطي  والقابل  واخلفيف  النحيف  هو  ما    
جماًنا يف و�سط ح�سد يتجمع كل يوم �سبت لالحتجاج على 
ال�سهادة ال�سحية؟ اجلواب: �سحيفة اإيبوك تاميز. فهذه 
الو�سيلة, املوجودة ب�سكل اأ�سا�سي على االإنرتنت, ت�ستفيد 

ا يف عامل املظاهرات املادي.  من الوباء العاملي لتنت�سر اأي�سً
واالإدارة  ال�سني  تت�سدر  ما  غالًبا  االأوىل,  �سفحتها  يف 

ال�سحية عناوينها الكربى.
املنرب  لهذا  االإلكرتوين  املوقع  على  املن�سورة  املقاالت     
كوفيد- اأ�سل  اأن  حا�سم  ب�سكل  توؤكد  ال�سيني,  االإعالمي 

19 جاء من خمترب يف ووهان, يف حني تعرب مقاالت اأخرى 
نظرية  -وهــي  كربى”  �سبط  “اإعادة  ب�ساأن  القلق  عن 
موؤامرة ترى ان اإعادة تعيني كربى ما بعد كوفيد تهدف 
للعدالة  منوذًجا  -�ست�سّدر  جديد  عاملي  نظام  اإن�ساء  اإىل 

االجتماعية على الطريقة ال�سينية.

- تقاطعت الأجندة ال�سيا�سية للرئي�س ال�سابق 
للوليات املتحدة دونالد ترامب واحلركة ال�سينية

- متار�س حركة الفالون غونغ، رغم حظرها يف بلدها 
الأ�سلي، �سكال من اأ�سكال القوة الناعمة الدولية

- هذه العقيدة الباطنية تقوم على كي-كونغ، 
وهي لعبة جمباز �سينية قدمية

- حتاول احلركة بتكتم ن�سر خطاب 
موجه �سد ال�سني ال�سيوعية
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عربي ودويل

 * ن�سرمت “كمال هاري�س: اأمريكا 
امل�ستقبل” من�سورات نوفو موند. 
اأّن  كثرًيا  قيل  باطل،  اأو  حق  عن 
الدميقراطيني  ال�سرتاتيجيني 
اخ���ت���اروا ك��ام��ال ه��اري�����س يف افق 
املحتملة  ب���اي���دن  ج���و  ا���س��ت��ق��ال��ة 
اأثار  ال�سحية. وقد  ب�سبب حالته 
ت�ساوؤلت  جم���ددا  ك��اب��ول  �سقوط 
لرئي�س  ال��ع��ق��ل��ي��ة  احل���ال���ة  ح����ول 
امل���ت���ح���دة، ح��ت��ى داخل  ال����ولي����ات 
الدميقراطية،  الإدارة  ���س��ف��وف 
لتويل  م�ستعدة  ك��ام��ال  حقا  ه��ل 

امل�سوؤولية؟
ال�ستعداد  م�ساألة  اأن  يبدو    -    
ويعيدنا  ب���ال���ك���ف���اءة.  م��رت��ب��ط��ة 
ه���ذا اإىل ج���دل ق���دمي ح���ول حق 
الق�����رتاع وال��ت��م��ث��ي��ل ال���ع���ام: هل 
“بالقناة  املرور  بال�سرورة  يتعني 
القيادة؟  ل��ت�����س��ّل��م  ال�سحيحة” 
ف������رتة دون�����ال�����د ت�����رام�����ب، ال����ذي 
للرئا�سة  ُي��ن��ت��خ��ب  ان  م��ن  مت��ك��ن 
انتخابه  يتم  اأن  دون  الفيدرالية 
اآخ��ر من قبل، هي  اأي من�سب  يف 

دح�س قوي لهذا التاأكيد.
ا عن �سبب     ميكن اأن نت�ساءل اأي�سً
ال�����س��وؤال عندما يتعلق  ط��رح ه��ذا 
الأمر باملراأة هذه املرة. مل تطرح 
اأو ديك  اأدن��ى �سعوبة جلو بايدن 
ت�سيني اأو اآل جور اأو دان كويل اأو 

جورج بو�س اأو غريهم ...
اأولئك  ك���ل  م��ث��ل  ال����واق����ع،  يف     
القائمة،  ه�����ذه  يف  امل����وج����ودي����ن 
قوية  ال�سيا�سية  م�سريتها  ف���اإن 
اأكرث من  للغاية، ورمبا  ومنظمة 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات التي 

�سبقتها يف هذا املن�سب.
   ومع ذلك، �سحيح اأنها ل تزال 
ال������دويل؛  ال�������ُس���م���ك  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر 

فيها  تكون  التي  للغاية  اخلا�سة 
يف  املع�سكرين  ب��ني  تامة  امل�����س��اواة 
ال�سيوخ. وهذا هو احلال  جمل�س 
ال��ي��وم، وع��ل��ى ك��ام��ال ه��اري�����س اأن 
تقلب املوازين، كما يقت�سي لقبها 
الذي  الأع��ل��ى  للمجل�س  كرئي�سة 

يكمل دورها كنائب للرئي�س.
6 فرباير     وق���د راأي���ن���ا ذل���ك يف 
حزمة  اأق������رت  ع��ن��دم��ا   ،2021
 1.9 البالغة  اجل��دي��دة  التحفيز 
اأطلقت  وال��ت��ي  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 
ف�����رتة ولي������ة ج����و ب����اي����دن. وقد 
للقوانني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ه���ذا  ي��ت��ك��رر 
ال����ك����ربى ال���ت���ي ����س���ت���اأت���ي: خطة 
مليار   1200 ل�  التحتية  البنية 

اأخرى، 
مليار   3500 البالغة  وامليزانية 
النتخابي،  وال����ق����ان����ون  دولر، 
وق����ان����ون ت�����س��وي��ة احل����امل����ني، ثم 
ال�سرعيني،  غ����ري  امل���ه���اج���ري���ن 

والعديد من القوانني الخرى.
  املعار�سة، بالطبع، �سرتكز عليها 
اأك���رث ف��اأك��رث م��ع اق����رتاب موعد 
الدميقراطيني  لأن  النتخابات. 
الرئي�س  ن��ائ��ب  دائ���ًم���ا  ي��ر���س��ح��ون 
احلايل. ولذا فهم يعرفون مبكرا 
م����ن ���س��ي��ق��ات��ل��ون، وه���دف���ه���م هو 

اإ�سعافها قدر الإمكان.
ال�سخ�س  ا���س��م  ن���رى  اأن  يبقى     
���س��ي��واج��ه��ه��ا، لأن���ه �سيكون  ال���ذي 
فقط:  خ����ي����اران  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
النظر يف مراآة  القتال من خال 
اأمريكا  ن��ح��و  اخل��ل��ف��ي��ة،  ال���روؤي���ة 
اأنف�سهم  بناء  حماولة  اأو  املا�سي، 
لأمريكا امل�ستقبل وتقدمي مر�سح، 
اأو على الأرجح مر�سحة، �ستقرتح 
م�سروًعا بديًا عن اقرتاح التنوع 
كامال  جت�سده  ال���ذي  وال�����س��م��ول 

هاري�س مبجرد وجودها.
------------------------

عن اأتالنتيكو

خال  لها  ابنتها  تقوله  كانت  ما 
وطلبت  التظاهرات  ه��ذه  اإح���دى 
 »Libe>té« منها تكرار، اأجابت
الوا�سح  م����ن  ط����ف����ويل.  ب��ن��ط��ق 
كان  اجل��م��اع��ي  الن�سال  وع��ي  اأن 
م��ت��ج��ذًرا يف وق���ت م��ب��ك��ر ج����ًدا يف 

هذه الفتاة ال�سغرية.
   على هذه الرتبة، منى التزامها 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ع������اوة ع���ل���ى ذل����ك، 
ب��ريك��ل��ي، معبد الح��ت��ج��اج يف  يف 
ال�����س��ت��ي��ن��ات... وب���ال���ت���ايل، ميكن 
اعتبار اأنها مو�سع جذب واعجاب 

للكثريين.
هاري�س  ك��ام��ال  �سعود  *يعترب    
ويفتح  ع��دي��دة  لأ���س��ب��اب  تاريخًيا 
اآفاًقا جديدة لل�سيا�سة الأمريكية. 
من�سبها  ه��اري�����س  ك��ام��ال  ت��ول��ت 
الأمريكيون يف  فيه  ك��ان  وق��ت  يف 
ويت�سدون  العن�سرية  مع  �سراع 
�سيء  ك��ل  كوفيد-19.  جلائحة 
الآن ي�سري اإىل اأن كامال هاري�س 
ل��ن ت��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا احل���د. هل 
قوي  م��وق��ع  هاري�س يف  ك��م��ال  ان 
تطلعات  وم���ن���ا����س���رة  ل���رتج���م���ة 
جميع الأقليات، وكل الأمريكيني، 
م�سري  امل�ستقبل؟  اأم��ري��ك��ا  وب��ن��اء 
اإىل جانب  �سُيبنى  كامال هاري�س 
جو بايدن، ودعم خياراته واأفعاله 
�ستكون  ه����ل  ل�����ه.  واإخ����ا�����س����ه����ا 
التي  الفخاخ  اإح��ب��اط  على  ق���ادرة 

�ستن�سبها املعار�سة؟
ال��رئ��ي�����س��ي��ة هي     - ���س��ع��وب��ت��ه��ا 
يعطي  وق��د  امل��ق��ود.  ع��دم م�سكها 
باأنها  الن����ط����ب����اع  امل�����وق�����ع  ه������ذا 
غ��ري ���س��روري��ة، وه����ذا ه��و امل����اأزق 
الرئي�سي. ومع ذلك، فاإن الد�ستور 
يعطي نائب الرئي�س و�سيلة اأخرى 
الفرتات  يف  الأق���ل  على  ليتمّيز، 

غاف الكتاب

عني على احلا�سر واخرى على امل�ستقبل بايدن �سلم هاري�س ملفات كربى

الباحث جان اإريك براناكامال هاري�س تنحت بدلة دولية
ل���ك���ن دع����ون����ا ن��ط��م��ئ��ن: اإن����ه����ا يف 
ط��ور احل�����س��ول عليه. ع���ّرف جو 
باأنه  احلملة  خ��ال  نف�سه  بايدن 
املا�سي  اأم���ري���ك���ا  ب���ني  “ج�سر” 
عهد  ول��ه��ذا،  امل�ستقبل،  واأم��ري��ك��ا 
اإىل نائبه مبهمات وملفات �سعبة 
للغاية، لكنها يف م�ستوى مهمتها 

)املحتملة( يف امل�ستقبل.
   *ذكر البع�س اأن كامال هاري�س 
رئي�سًيا  م�ساهًما  الواقع  يف  كانت 
يف قرار الن�سحاب من اأفغان�ستان 
لأنها متثل تياًرا �سيا�سًيا اأمريكًيا 
ما  ت���دخ���ًا.  واأق����ل  �سلمية  اأك����رث 
حقيقة تاأثريها ال�سيا�سي يف اإدارة 
بايدن؟ وما هي املامح ال�سيا�سية 
عليه  ح�سلت  ال��ذي  م��ا  ل�سّمها؟ 
�سيا�سي  ت��راج��ع  ع���دم  اأو  ك��وع��ود 

ملمو�س يتجاوز من�سبها؟
اأك���رث من  ك��ان��ت ه��ي نف�سها   -   
اأك�����د ذل�����ك، ح��ي��ث غ�����ردت لتذكر 
القاعة  يف  م��ن  “اآخر  ك��ان��ت  اأن��ه��ا 
بحزم  بالوقوف  الرئي�س  لتن�سح 

بخ�سو�س قرار الن�سحاب هذا«.
امل��ع��ل��وم��ة م��ه��م��ة ب�سكل     وه����ذه 
اأهمية  اأن  لنا  ت��وؤك��د  لأن��ه��ا  خا�س 
با�ستمرار.  تتزايد  الرئي�س  نائب 
ك���ان ه���ذا اجت���اًه���ا اأ���س��ا���س��ًي��ا منذ 
اأن  ك���ارت���ر. وجت����در الإ����س���ارة اىل 
ي��ل��ع��ب على  ال���رئ���ي�������س ل  ن���ائ���ب 
الإطاق اأي دور فاعل يف ال�سلطة 
ال  ال��د���س��ت��ور،  ح�سب  التنفيذية 
احلالت  يف  ال��ي��ه  ال��ل��ج��وء  مت  اإذا 
اأو  الإقالة  اأو  ال�ستقالة  الثاث: 

وفاة الرئي�س.
   يف الع�سر احلديث، وبناًء على 

ال�سيا�سي  العامل  ومت��زق  للغاية، 
الأمريكي.

ت��ق��ول الأ���س��ه��ر الت�سعة     *م����اذا 
الأوىل من اإدارة بايدن عن كمال 
كنائب  ن�����وع  اي  م����ن  ه���اري�������س؟ 
ال��رئ��ي�����س، وم���ا ال����ذي جت��ّل��ى من 
احلقيقية  ال�سيا�سية  �سخ�سيتها 
التي  ه����ي   2021 ي���ن���اي���ر  م���ن���ذ 
خ��ا���س��ت ح��م��ل��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة بحذر 

�سديد؟
   - تختلف كامال هاري�س ب�سكل 
حيث  م��ن  �سابقيها  ع��ن  ملحوظ 
الرئي�س  ق��ي��ادة  حت��ت  تعمل  اأن��ه��ا 
ال���ذي ت�سبب تقدمه  ب��اي��دن،  ج��و 
ال��ع��دي��د من  ت�����س��اوؤل  ال�سن يف  يف 
الدميقراطيني ب�سكل خا�س، عما 
لإعادة  للرت�سح  م�ستعًدا  ك��ان  اإذا 
اأو حتى ما   ،2024 انتخابه عام 
اإذا كان �سُينهي وليته. مل ي�سبق 
الوليات  واج��ه��ت  اأن  ال��ت��اري��خ  يف 
لرئي�س  ال���و����س���ع  ه�����ذا  امل���ت���ح���دة 
م��ن��ت��خ��ب ح���دي���ًث���ا. وه�����ذا يعطي 
ت�سرفها ديناميكية خا�سة، جتمع 
��ا احلذر  ب��ني ال��ف��ع��ل، ول��ك��ن اأي�����سً
�سيء  اأي  ت���اأوي���ل  مي��ك��ن  ل  ح��ت��ى 
على اأنه نيل من الرئي�س احلايل. 
وه�����ذا ����س���يء ت��ت��ق��ن��ه مت���اًم���ا، لأن 
خدمة  يف  دائ��م��ا  ك��ان��ت  م�سريتها 
من�سب  ك���ل  يف  اأق�����وي�����اء:  رج�����ال 
ا على  اأي�سً دائًما  �سغلته، حافظت 
ال��ت��وازن ب��ني ال���ولء امل��ت��وق��ع من 
ق��ب��ل اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ع��ي��ن��وه��ا او 
حقيقية  وا�ستقالية  �ساندوها، 
يف الفكر والعمل، ما مكنها من 
لقناعاتها  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  ب��ن��اء 

اأ�سبح  احلاليني،  ال��روؤ���س��اء  اإرادة 
“�سوبر  م��ن  ن��وًع��ا  الرئي�س  نائب 
ديك  اأهمية  راأينا  وهكذا  وزير”. 
بو�س،  ج���ورج  ج��ان��ب  اإىل  ت�سيني 
واأه���م���ي���ة ج���و ب���اي���دن م���ع ب����اراك 
اأوباما، وماذا كانت �ستكون ولية 

دونالد ترامب لول مايك بن�س؟
   نعم، متثل كامال هاري�س قطيعة 
عن التيار ال�سائد يف العقد الأول 
والع�سرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن 
املحافظني  ���س��ع��ود  �سهد  وال����ذي 
اأن�سار احلرب. ومع ذلك،  اجلدد 
للمجتمع  ان��ع��ك��ا���س  جم���رد  ف��ه��ي 
املعا�سر، الذي مل يعد  الأمريكي 
ي��رغ��ب يف ه��ذه احل����روب، ويريد 
الرفاهية  على  مثلوه  يركز  اأن 

الداخلية.
  ك��ام��ال ه��اري�����س ب��دوره��ا كّلفت 
وظيفتها  جتعل  حم��ددة  بق�سايا 
فقط؟  بروتوكولية  �سرفية  غري 
رئي�سيتني  مهمتني  حت��دي��د  ومت 
اخلا�س  ل��ل��ع��م��ل  ا���س��ت��م��راري��ة  يف 
ال���ذي ق���ام ب��ه ج��و ب��اي��دن عندما 
كّلفت كامال  الرئي�س:  نائب  كان 
مو�سوع  مب�������س���وؤول���ي���ة  ه���اري�������س 
تعترب  وال���ذي  ال�سعب،  ال��ه��ج��رة 
تعقيداته يف نف�س الوقت اإن�سانية 
واقت�سادية، وخ�سو�سا، �سيا�سية. 
وتعتزم املعار�سة الرتكيز على هذه 
امل�ساألة وجعلها معركتها الرئي�سية 
لعام 2022. بالإ�سافة اإىل هذه 
ا  امل�ساألة، عهد اإليه جو بايدن اأي�سً
بامل�ساألة ال�سائكة املتمثلة يف اإعادة 
ال���ت���وزي���ع الن��ت��خ��اب��ي واحل�����ق يف 
ح�سا�سة  ق�سية  وه��ي  الت�سويت، 

جذب لهذا اجليل من التقدميني 
اجل���دد. م��اذا نعرف ع��ن نظرتها 
لهذه املعارك الثقافية وال�سيا�سية 

اجلديدة؟
   - ال� “ووك” هي كلمة جديدة 
ل�سيء قدمي: مكافحة العن�سرية 
اأ����س���ا����س اجلن�س  ع��ل��ى  وال��ت��م��ي��ي��ز 
حديث  فهم  يف  بالطبع،  والقمع. 
على  ال��رتك��ي��ز  يتم  حيث  للغاية، 
ح���رك���ة ح���ي���اة ال�������س���ود م��ه��م��ة، اأو 
اأجل حقوق املثليني،  الن�سال من 
اأو الن�سوية اجلديدة، مبا يف ذلك 

حركة مي تو.
ب��ال��ن�����س��ب��ة لكامال  ذل����ك،     وم���ع 
جديًدا:  �سيًئا  لي�س  هذا  هاري�س، 
كانت  هندية،  مهاجرة  وال��دت��ه��ا، 
م��ن��خ��رط��ة ج����ًدا يف ال��ن�����س��ال من 
امل���دن���ي���ة، وجميع  احل���ق���وق  اأج����ل 
�سد  بالتمييز  املتعلقة  الق�سايا 
اأفريقي،  اأ���س��ل  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 
وم��ك��ان��ة ال��ن�����س��اء يف امل��ج��ت��م��ع، ل 
والدها،  املهني.  الو�سط  يف  �سيما 
نّظر  م���ه���اج���ر ج���ام���اي���ك���ي،  وه�����و 
حياته  ورك���ز  امل��ارك�����س��ي،  للن�سال 
الطبقات  ����س���د  ال���ن�������س���ال  ع���ل���ى 
الجتماعية، بهدف اإعادة التوازن 

بني الأغنياء والفقراء.
اأك�����رث ح����دث م����ت����داول عن     ان 
ك��ام��ال ه��اري�����س ه��و ه���ذه الأب����وة، 
وهذا طبيعي. لقد ولدت من حّب 
للغاية،  ملتزمني  نا�سطني  ب��ني 
واأم�ست الكثري من الوقت خال 
مظاهرات  يف  الأوىل  ���س��ن��وات��ه��ا 
على  رًدا  وم���ت���ن���وع���ة:  خم��ت��ل��ف��ة 
�سوؤال من والدتها التي مل تفهم 

والتزامها جتاه ال�سعفاء.
الكثري  ف���اإن  نتخّيل،  ق��د  وك��م��ا     
لقاء  ي��ت�����س��م��ن  وظ��ي��ف��ت��ه��ا  م����ن 
ن�سطاء ورجال اأعمال واأع�ساء يف 
فريقها  ي�سميه  فيما  الكونغر�س، 
“املحادثات الحتفالية”.  �سل�سلة 
لكنها  للوظيفة،  ���س��روري��ة  اإن��ه��ا 
ب�����س��ك��ل خا�س:  الأه���م���ي���ة  ب��ال��غ��ة 
وقوية،  متينة  �سبكة  تبني  فهي 
اخلطوة  بت�سّلق  ل��ه��ا  ي�سمح  م��ا 

الأخرية عندما يحني الوقت.
   امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��اق�����س يف 
هذه الجتماعات تغطي احلقيبة 
اإبطاء  هاري�س:  لكامال  الكاملة 
املثلث  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  ال����ه����ج����رة 
الو�سطى  اأم���ري���ك���ا  يف  ال�����س��م��ايل 
للوليات  اجلنوبية  احل���دود  اإىل 
امل������ت������ح������دة، م�����ع�����ار������س�����ة ج����ه����ود 
اجلمهوريني لتقييد الو�سول اإىل 
الأمريكيني  وت�سجيع  الت�سويت، 
ع���ل���ى ال���ت���ط���ع���ي���م ����س���د ف���ريو����س 
امل���راأة  دور  وت��ع��زي��ز  كوفيد-19، 
يف �سوق العمل. وبينما يكون جو 
بايدن م�سغول يف البيت الأبي�س، 
تلتقي  املختلفة،  الأزم����ات  تثقله 
ك���ام���ال ه��اري�����س ب��ال��ع�����س��رات من 
الكونغر�س  واأع�ساء  الأدي��ان  قادة 
وامل��داف��ع��ني ع��ن احل��ق��وق املدنية 
الن�سائية، ما يجعلها  والقيادات 
نوًعا من املنظمة املجتمعية رفيعة 

امل�ستوى ل� برنامج الرئي�س.
   * ترتنح اأمريكا اأكرث فاأكرث حتت 
باإيديولوجية  ي�سمى  ما  هجمات 
كامال  خلفية  اأن  ونتخيل  ووك، 
هاري�س واأ�سولها جتعلها مو�سوع 

- اأهمية نائب الرئي�س تتزايد با�ستمرار، وكان هذا اجتاًها اأ�سا�سًيا منذ كارتر

- راأينا اأهمية ت�سيني اإىل جانب بو�س، واأهمية بايدن مع اأوباما، وماذا كانت �ستكون ولية ترامب لول بن�س؟

- �ست�ساعف املعار�سة تركيزها عليها مع اقرتاب موعد النتخابات

جمرد خطوة:

كمال هاري�س، من الآن اأكرث من نائب رئي�س...؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

امل�ستقبل” من�سورات  اأمريكا  “كماال هاري�ش:     يف كتاب 
الرئي�ش  نائب  �سورة  برانا  اإريك  جان  ير�سم  موند,  نوفو 
التي مل تعتد البقاء يف اخللفية, ولن تر�سى بدور ممثل 

يف  وملفات  مبهام  بــايــدن  جــو  اإليها  عهد  لقد  م�ساعد. 
)املحتملة(  م�سوؤوليتها  م�ستوى  يف  اأي  ال�سعوبة,  غاية 

م�ستقبال.
املتحدة,  الــواليــات  يف  متخ�س�ش  برانا,  ــك  اإري وجــان     
يف  وباحث  الثانية,  باري�ش  اأ�سا�ش  جامعة  يف  وحما�سر 

رئي�سة  “هيالري,  موؤلفاته:  من  ثيو�سيديد�ش.  مركز 
جلد  يريد  “من   ,)2015 )ايرولز,  املتحدة”  للواليات 
)با�سي,  ترامب”  دونالد  املده�ش  اجلمهوري؟  احلــزب 
املنق�سمة”  الأمريكا  بورتريه  “ترومبالند,   ,)2016
اأمريكا”  تهدر  عندما   :1968“  ,)2017 )بريفات, 

)بريفات, 2018(, “ماذا لو فاز مرة اأخرى؟” )من�سورات 
لباراك  الثالثة  الوالية  بايدن:  »جو   ,)VA, 2018
اأوباما )من�سورات VA, 2019( و�سرية جو بايدن )نوفو 
موند, 2020(. واأحدث كتاب له: “كماال هاري�ش, اأمريكا 

امل�ستقبل”, ن�سرته نوفو موند )�سبتمرب 2021(.

- م�سريتها ال�سيا�سية قوية ومنظمة جدا، ورمبا اأكرث 
من العديد من ال�سخ�سيات التي �سبقتها يف هذا املن�سب

- متثل كامال هاري�س قطيعة مع التيار ال�سائد يف 
العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اجلولة  م��ن��اف�����س��ات  ال��ي��وم  تنطلق 
اأدن����������وك  دوري  م������ن  ال�����راب�����ع�����ة 
وتقام  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  للمحرتفني 
لقاءاتها على مدار 3 اأيام، و�سيكون 
ع�ساق الكرة خالها على موعد مع 
مواجهات مثرية وحما�سية، خال 
ال�سهر  م��ن  و18  و17   16 اأي����ام 
اجل��اري، فكل فريق ي�سعى حل�سد 
النقاط الثاث، اإما للحفاظ على 
لاأمام،  خطوة  للتقدم  اأو  موقعه، 
اإخ���ف���اق���ات يف  ل��ل��ت��ع��وي�����س ع���ن  اأو 

اجلولت املا�سية.
يا�س  وبني  الظفرة  مباراة  وتق�س 
الأول،  ال���ي���وم  م��واج��ه��ات  ���س��ري��ط 
حمدان  ا���س��ت��اد  على  ال��ي��وم،  م�ساء 
املباراة  الظفرة  ..ويدخل  زاي��د  بن 
ويف ر�سيده 3 نقاط، بعد احت�ساب 
 ،0-3 مواجهة الإم��ارات ل�ساحله 
بناًء على قرار جلنة الن�سباط يف 

احتاد الكرة، فيما ي�سعى بني يا�س 
امل���ب���اراة الثاث،  ب��ن��ق��اط  ل��ل��خ��روج 
املو�سم،  ه��ذا  ل��ه  ف��وز  اأول  لتحقيق 
بعد اخل�سارة يف مباراتني والتعادل 

يف واحدة.
وتقام يف اليوم نف�سه، مباراة الن�سر 
اآل  �ستاد  مع �سيفه خورفكان على 
الفوز  عن  الن�سر  ويبحث  مكتوم، 
اجلولة  خ�سارة  لتعوي�س  ال��ث��اين، 
وللتقدم  اجل��زي��رة،  اأم���ام  ال�سابقة 
مت�سلحاً  امل����ق����دم����ة،  ن���ح���و  اأك������رث 
يف  ال�سيوف  اأم��ام  الفوز  باأف�سلية 
�سابقة مقابل خ�سارة  3 مواجهات 
وحيدة، يف املقابل ي�سعى خورفكان 
هذا  ل��ه  الأول  الن��ت�����س��ار  لتحقيق 
مباراتني  يف  التعادل  بعد  املو�سم، 

واخل�سارة يف واحدة.
ال����ث����اين /اجل���م���ع���ة/،  ال����ي����وم  ويف 
�ستقام 3 مباريات، حيث ي�ست�سيف 
اجل����زي����رة ف���ري���ق الإم���������ارات على 
ا�ستاد حممد بن زايد، يف مواجهة 

بعد  خا�سة  ال�سيوف،  على  �سعبة 
الأخرية  الظفرة  مباراة  خ�سارتهم 
فيما  الن�سباط،  جلنة  من  بقرار 
وعينه  امل����ب����اراة  اجل����زي����رة  ي���دخ���ل 

ل��ل��دخ��ول يف معرتك  ال��ف��وز؛  على 
ال�سدارة، وميتلك اأ�سحاب الأر�س 
���س��ج��ل ع���ري�������س م����ن ال����ف����وز على 
ال�����س��ي��وف يف 12 م���رة م��ق��اب��ل 3 

خ�سائر وفقا لاأرقام والإح�ساءات 
ال�سادرة عن رابطة ا 

�سي�ست�سيف  ال����وق����ت  ن��ف�����س  ويف 
ال����ع����روب����ة، على  ع���ج���م���ان ف����ري����ق 

ويتواجه  �سعيد،  ب��ن  را���س��د  ���س��ت��اد 
دوري  يف  الأوىل  للمرة  الفريقان 
للعروبة  الفوز  وميثل  املحرتفني، 
موؤخرة  م��ن  ل��ل��خ��روج  مهما  اأم����راً 
ج���دول ال��رتت��ي��ب، وه��و ذات الأمر 
ا�ستغال  ع���ن  ال��ب��اح��ث  ل��ع��ج��م��ان 
للخروج  واجلمهور  الأر���س  عامل 
ب��ث��اث ن��ق��اط م��ه��م��ة ت�����س��ع��ه بني 

فرق املقدمة.
ال�سهرة مباريات اليوم  وُتختتم يف 
ال��ع��ني و�سيفه  ال��ث��اين، مب��واج��ه��ة 
ه���زاع بن  �ستاد  ك��ل��ب��اء، على  احت���اد 
املواجهة  العني  زاي��د، حيث يدخل 
الرتتيب  ج������دول  م��ت�����س��در  وه�����و 
بالعامة الكاملة، بعد الفوز يف 3 
الأر�س  اأ�سحاب  وُيعول  مباريات، 
كودجو،  لب��ا  املتاألق  ال��ه��ّداف  على 
امل��ت��خ�����س�����س يف زي�����ارة ال�����س��ب��اك يف 
الفرتة الأخرية، وياأمل احتاد كلباء 
هوايته  اإىل  مابا  بينيل  ع��ودة  يف 
املناف�سني؛  �سباك  ه��ز  يف  املحببة 

ال�3  يف  التهديف  عن  �سيامه  بعد 
مواجهات ال�سابقة.

وُتختتم مواجهات اجلولة الرابعة 
مبواجهتني،  ال�����س��ب��ت  ي���وم  م�����س��اء 
مع  الو�سل  مب��ب��اراة  البداية  تاأتي 
�سيفه الوحدة على �ستاد زعبيل، يف 
مواجهة قوية ومثرية، وقد تقا�سم 
الفريقان عدد مرات الفوز يف 10 
منا�سبات خال ال�24 مباراة التي 
 4 وخ���رج���ت  ق��ب��ل،  م���ن  جمعتهما 
مواجهات بينهما بالتعادل، وين�سد 
الغائب  ال���ف���وز  ال���و����س���ل  حت��ق��ي��ق 
خا�سة  الأوىل،  اجل��ول��ة  م��ن  ع��ن��ه 
اأمام  امل��ا���س��ي��ة  خ�����س��ارة اجل��ول��ة  اأن 
ال�����س��ارق��ة يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ����رية، 
الأر�س  اأ�سحاب  اإ���س��رار  من  تزيد 

على التعوي�س اأمام ال�سيوف.
ول����ن ت���ك���ون امل����ب����اراة ���س��ه��ل��ة اأم����ام 
اللعب خارج  يجيد  ال��ذي  ال��وح��دة 
م��ي��دان��ه، ح��ي��ث ح��ق��ق ال��ف��وز يف 4 
م��ب��اري��ات م���ن 11 ف��ي��م��ا خ���رج 7 

الوحدة  وي��دخ��ل  ب��ال��ت��ع��ادل،  منها 
فوزه  بعد  عالية  املباراة مبعنويات 
الآ�سيوي على ال�سارقة وتاأهله اإىل 

ربع نهائي دوري الأبطال.
الأهلي  �سباب  كا�سيكو  ويختتم 
ذات اجلولة،  ال�سارقة مواجهات  و 
�ستاد  على  متعة  كروية  �سهرة  يف 
الفريقني  مواجهات  كعادة  را�سد، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان يف 
فيها  ال��غ��ل��ب��ة  ك��ان��ت  م���ب���اراة   22
مقابل  ف��وزاً،  ب�12  الأهلي  ل�سباب 
 7 اآخ����ر  اأن����ه يف  اإل  ل��ل�����س��ارق��ة،   4
م���واج���ه���ات ت���ف���وق ال�������س���ارق���ة ب�3 
م���ب���اري���ات م��ق��اب��ل م���ب���اراة واح����دة 
ال�سيوف  ..ويعول  الأهلي  ل�سباب 
الفرتة  امل��ت��األ��ق يف  ه��داف��ه��م  ع��ل��ى 
ب��ن م��الجن��و لهز �سباك  الأخ����رية 
الذي  ال��وق��ت  الأر����س، يف  اأ�سحاب 
ي��ب��ح��ث ف���ي���ه ����س���ب���اب الأه����ل����ي عن 
ال���ع���ودة ل��ل��ف��وز م����رة اأخ������رى، بعد 

التعادل الأخرية اأمام العروبة.

•• اأبوظبي-وام:

 6 اإىل  بالقاهرة  العربية  البطولة  يف  الإم����ارات  ج��ودو  ح�سيلة  ارتفعت 
ميداليات بعد اإ�سافة ميداليتني يف اليوم اخلتامي اأم�س الأول من خال 

مناف�سات الفرق.
وفاز �سعيد النقبي لعب نادي الفجرية للفنون القتالية بف�سية وزن حتت 
73 لفئة النا�سئني، كما فاز زميله الاعب الواعد يزن مر�سد بامليدالية 

الربونزية يف وزن حتت 50 كجم لفئة ال�سباب.
وثمن �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للم�سارعة 
اأجراه برئي�س البعثة حممد  واجلودو اإجناز الوفد خال ات�سال هاتفي 
املكتب  ع�سو  الإم�����ارات  لحت���اد  امل�ساعد  ال�سر  اأم���ني  ال�����س��ج��واين  جا�سم 

اأن ما حتقق من نتائج على  اأك��د فيه  التنفيذي لاحتاد العربي، وال��ذي 
م�ستوى منتخب الأمل للجودو ونادي الفجرية للفنون القتالية مك�سب 
كبري جدير بالحتفاء والتقدير والهتمام، لأنه ي�ساهم يف و�سع ا�سم جودو 
الإمارات يف قائمة ال�سرف العربية بالرغم من الإعداد املتاأخر الناجم عن 

توقف الن�ساط لفرتة لي�ست بالق�سرية ب�سبب جائحة كورونا.
نعمان  املهند�س  برئا�سة  للجودو  العربي  الحت��اد  بجهود  الدرعي  واأ�ساد 
�ساهر مل�ساهمته يف دفع م�سرية اللعبة، موؤكدا باأن اجلودو الإماراتي على 
القادمة  الثاثة  البطولت  يف  حا�سرا  �سيكون  العمرية  الفئات  م�ستوى 
والتي  بالقاهرة،  الأخ���ري  اجتماعه  يف  التنفيذي  املكتب  اعتمدها  التي 
�ستقام يف عام 2022 بالأردن وتون�س واملغرب، بجانب امل�ساركات الآ�سيوية 

للفئات العمرية لتوفري املزيد من فر�س الحتكاك وال�سقل.

•• دبي-الفجر:

�سركة  تنظمه  املدينة" ال��ذي  م��اراث��ون  ن�سف  دب��ي  "ماي  �سباق  ينطلق 
جمل�س دبي الريا�سي،  مع  الريا�سي" بالتعاون  للت�سويق  "برومو�سفن 
العاملي،  املايل  2021" يف منطقة مركز دبي  اأكتوبر   15" يوم اجلمعة 
موفراً للريا�سيني من العدائني وع�ساق اللياقة البدنية فر�سة للمناف�سة 
كا�سيكياً  م�ساراً  ي�سمان  اإ�سافيني  خيارين  مع  كيلومرًتا،   21 مل�سافة 

مل�سافة 5 كلم واآخر �سريع مل�سافة 10 كلم، مبا ينا�سب قدرة كل م�سارك.
16 عاًما وما فوق  امل�ساركة من عمر  اأم��ام الراغبني يف  ويتاح الت�سجيل 
https://www. ب��روم��و���س��ف��ن:   ل�سركة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
promosevensports.com/race/mai-dubai-

املقبل،  اأكتوبر   10 يوم  حتى  الت�سجيل  وي�ستمر   ،/registration
الثانية من لقاح كوفيد  امل�ساركني قد تلقوا اجلرعة  اأن يكون  وي�سرتط 
�سحة  حماية  ل�سمان  مبتكرة  و�سائل  تطبيق  الفعالية  و�ست�سهد   ،19

واأمن و�سامة جميع امل�ساركني.
ل�سمان  الفعاليات  يف  املتبعة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  و�سيتم 
التام  اللتزام  تت�سمن  والتي  املت�سابقني،  ل�سامة جميع  املثلى  التدابري 
وقيا�س  الكمامات،  بلب�س  اجلميع  واإل���زام  الجتماعي،  التباعد  مبعايري 
�سيتم  كما  تام�س،  ودون  وبعده  ال�سباق  قبل  امل�ساركني  ح��رارة  درج��ات 
توفري مرافق للتعقيم وتوزيع املياه تلقائًيا على م�سار اجلري مع تعزيز 
عمليات التنظيم والتعقيم يف املناطق الأ�سا�سية، و�سيتم تق�سيم انطاقة 
اآمنة  اأوقات متعددة ل�سمان �سامتهم، ولتوفري جتربة  املت�سابقني على 

جلميع العدائني.
"يعود  دب��ي:  ل�سركة ماي  التنفيذي  الرئي�س  ري��ت،  فانت  األك�سندر  وق��ال 
على  الثالث  للعام  الواجهة  اإىل  املدينة  م��اراث��ون  ن�سف  دب��ي  م��اي  �سباق 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  املحرتفني يف  العدائني  ليوفر ملجتمع  ال��ت��وايل، 
املتحدة وجميع الذين يتبنون اأ�سلوب حياة �سحي وريا�سي، جتربة رك�س 
اآمنة يف الهواء الطلق، وكان ال�سباق بن�سخته الأوىل لعام 2019 قد �سهد 
م�ساركة حوايل 2500 عداء من الإناث والذكور، �سمن فئات خمتلفة. 
كلنا  ال�سابقتني،  الدورتني  ال�سباق من جناح يف  ملا حققه  واليوم، ونظراً 
امل�ساركة،  ارتفاع ملحوظ بن�سبة  العام من  ثقة مبا �ست�سهده ن�سخة هذا 
واأ�سلوباً  �سحي  حياة  نظام  لتبني  اليوم  الأف���راد  من  املزيد  ي�سعى  حيث 

ريا�سياً متكاما ومدرو�س."

املايل  دب��ي  مركز  "البوابة" يف  مبنى  اأم��ام  من  ال�سباق  مناف�سات  وت��ب��داأ 
املعامل  العديد من  اأم��ام  امل�ساركني  املكان و�سيعرب  العاملي وتنتهي يف ذات 
ال�سياحّية يف الإمارة، ما �سيتيح لهم ال�ستمتاع بتجربة فريدة للرك�س 
ويف  واحليوية،  بالن�ساط  الناب�سة  دبي  و�سط مدينة  م�سار ع�سري  على 
مب�ساهدة  �سي�ستمتعون  كما  ال��ع��امل،  يف  املالية  الأح��ي��اء  اأ�سهر  من  واح��د 

املعامل املعمارية ال�سهرية يف دبي اأثناء ال�سباق.
مع  بال�سراكة  املدينة" يقام  م��اراث��ون  ن�سف  دب��ي  "ماي  �سباق  اأن  يذكر 
للمكان؛ وموقع  ر�سمي  ال��ع��امل��ي، ك�سريك  امل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  دب��ي،  م��اي 
الإلكرتونية؛  للتجارة  الر�سمي  الراعي  ب�سفة   )parachute.ae(
بوا�سطة  تنظيمه  يتم  كما  الر�سمي،  اللوج�ستي  ال�سريك  الليث،  و�سركة 

برومو�سفن للت�سويق والإعان. 

قمة �سباب الأهلي وال�سارقة اأبرز لقاءات اجلولة الرابعة من دوري اأدنوك للمحرتفني

بالتعاون مع جمل�ش دبي الريا�سي

»ن�سف ماراثون املدينة« يقام يف دبي للعام الثالث »15 اأكتوبر«

•• دبي -وام:

نادي  الإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  رابطة  رئي�س  اجلنيبي،  نا�سر  عبداهلل  �سعادة  هناأ 
 ،2021 ملو�سم  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  مل�سابقة  النهائي  رب��ع  ال��دور  لبلوغه  ال��وح��دة 

ومتنى له موا�سلة حتقيق النجاحات، وامل�سي قدماً يف م�سواره القاري.
الفريقان  ���س��رف  م��ب��اراة  يف  ج��اء  ال�سارقة  على  ال��وح��دة  ف��وز  اأن  اجلنيبي  واأك���د 
خالها الكرة الإماراتية؛ بالأداء الفني القوي، والروح الريا�سية العالية، وح�سن 

التنظيم يف املباراة التي اأقيمت على اأر�س الوطن، لتكتمل كل عنا�سر النجاح، التي 
ي�ستهدفها دوري اأدنوك للمحرتفني، وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية للرابطة.

منذ  اإدارت���ه  بذلتها  التي  للجهود  ترجمًة  ج��اء  ال��وح��دة  اجلنيبي:" ت��اأه��ل  وق��ال 
اأبريل  �سهر  البطولة يف  م�سوارها يف  الإم���ارات  ف��رق  ب��داأت  املا�سي، حيث  املو�سم 
املا�سي، وتوا�سلت التح�سريات، مع انطاق املو�سم احلايل، برتكيز كبري وهدف 
وا�سح، وكلنا ثقة اأن يوا�سل الفريق م�سريته الناجحة حل�سد املزيد من النتائج 
الإيجابية يف املباريات املقبلة." كما اعترب اجلنيبي اأن خروج ال�سارقة ل يقلل من 

جهود النادي واأدائه املميز الذي قدمه يف البطولة القارية، حيث كان خري �سفري 
للكرة الإماراتية خال املباريات التي خا�سها بقوة وعزمية، واأن الفريق قادر على 

امل�سي قدماً يف بطولت املحرتفني هذا املو�سم.
يف  ال��وط��ن  �سفراء  لكافة  لدعمها  الرابطة  جتديد  على  م��وؤك��دا  اجلنيبي  وختم 
البطولت اخلارجية، واأنها �ستوا�سل ت�سخري كافة جهودها للوقوف مع الوحدة 
اأخ��رى بدوري  الإماراتية مرة  التتويج  اأمل تكرار فرحة  املقبلة، على  املرحلة  يف 

الأبطال.

رئي�س رابطة املحرتفني: اأداء الوحدة وال�سارقة يف
 القمة الآ�سيوية ي�سرف كرة الإمارات  

جودو الإمارات يرفع ر�سيده اإىل
 6 ميداليات يف البطولة العربية
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ت��ن��ط��ل��ق ع��ج��ل��ة م�����س��اب��ق��ة ال������دوري 
القدم  ليغ" لكرة  "يوروبا  الوروب���ي 
بحلتها اجلديدة على وقع ا�ستحداث 
بطولة رديفة اأخرى هي "كونفرن�س 
اجلولة  م���ب���اري���ات  اأب�����رز  ويف  ليغ"، 
ي�ستقبل  املجموعات  دور  من  الوىل 
مناف�سه  الن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  لي�سرت 
مناف�سات  �سمن  الإي���ط���ايل  ن��اب��ويل 

املجموعة الثالثة اخلمي�س.
ويق�ّس �سمن املجموعة ذاتها فريقا 
وليغيا  ال��رو���س��ي  مو�سكو  ���س��ب��ارت��اك 
املباريات  �سريط  ال��ب��ول��ن��دي  وار���س��و 

الأربعاء.
قبل  املجموعات  دور  مباريات  تفتتح 
يوم من املوعد العتيادي على خلفية 
العا�سمة  م����ن  ف���ري���ق���ني  م�������س���ارك���ة 
الأوروب��ي��ة، فاإىل  امل�سابقة  مو�سكو يف 
جانب �سبارتاك ي�سارك لوكوموتيف 
الفرن�سي  مر�سيليا  ي�ست�سيف  ال��ذي 
املجموعة  م��ن��اف�����س��ات  يف  اخل��م��ي�����س 

اخلام�سة.
جهود  ي�ستعيد  اأن  يف  نابويل  وي��اأم��ل 
فيكتور  ال�����ك�����ام�����ريوين  م���ه���اج���م���ه 
يف  ل�سابة  تعر�س  ال��ذي  اأو�سيمهن 

 1-2 يوفنتو�س  على  ال��ف��وز  م��ب��اراة 
يف امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال������دوري 

الإيطايل.
مهاجمه  اأن  املتو�سطي  النادي  واأك��د 
يتمّرن  ع���ام���اً   22 ال�����  اب����ن  ال�����س��اب 
املنتظرة  للمباراة  حت�سرًيا  مبفرده 

على ملعب "كينغ باور �ستاديوم".
بيتانيا  اأن��دري��ا  ن��اب��ويل  مهاجم  ق��ال 
���س��اح��ب ه����دف ال���ف���وز اأم�����ام جنوى 
"�سيكون  الثانية  املرحلة  يف   1-2
اأم�����ام ل��ي�����س��رت، لكنها  الأم�����ر ���س��ع��ًب��ا 
تختلف مرحلة  ج��ًدا.  م��ب��اراة كبرية 
امل��ج��م��وع��ات يف ال������دوري الأوروب������ي 
فقط  الأول  الفريق  لأن  ال��ع��ام،  ه��ذا 
دور  اإىل  )مبا�سرة  يتاأهل  ال��ذي  ه��و 
نظام  تبدل  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال�16("، 

امل�سابقة هذا املو�سم.
النقاط  اإىل  بحاجة  "نحن  واأ���س��اف 
علينا  ول��ك��ن  ق���وّي  لي�سرت  ال��ث��اث. 
اأق��دام��ن��ا على  ونبقي  ب��ق��وة  ن��ب��داأ  اأن 

الأر�س ولكن مع معنويات عالية".
وي���واج���ه ن���اب���ويل ث��ال��ث ال���� "�سريي 
نقاط   9 مع  الكاملة  بالعامة  اأ" 
املت�سدر وو�سيفه  روما  مع  مت�ساوياً 

م����ي����ان، م���ن���اف�������س���ه ل��ي�����س��رت ال����ذي 
اللقب  اأم��ام حامل  عانى من خ�سارة 
مان�س�سرت �سيتي �سفر1- يف املرحلة 
الرابعة يف الدوري املحلي، ويقبع يف 
املركز التا�سع مع 6 نقاط من فوزين 

وهزميتني.
وي�����س��ع��ى ن��اب��ويل ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب هذه 
م�سمى  حت��ت  ك��ان��ت  عندما  امل�سابقة 
ك��اأ���س الحت���اد الوروب����ي يف 1989 
بقيادة ال�سطورة الراحل الأرجنتيني 
للت�سالح  م���ارادون���ا  اأرم���ان���دو  دييغو 
جم���دداً م��ع امل��ج��د الوروب����ي بقيادة 
�سباليتي  لوت�سانو  اجل��دي��د  م��درب��ه 
)62 عاماً( الذي خلف يف اأيار/مايو 

جينارو غاتوزو.
يف امل����ق����اب����ل، ي����اأم����ل رج�������ال امل�����درب 
الإيرلندي ال�سمايل براندن رودجرز 
حيث  التهديفية  جناعتهم  ا�ستعادة 
على  ك������رات   6 ����س���وى  ي���������س����ّددوا  مل 
الرغم  ع��ل��ى  "�سيتيزن�س"،  م��رم��ى 
مباراة  يف  ه���دف���ني  ت�����س��ج��ي��ل��ه��م  م���ن 
الفوز اأمام نوريت�س �سيتي 2-1 قبل 

النافذة الدولية.
وي��ع��ت��رب ل��ي�����س��رت ب��ط��ل ان��ك��ل��رتا عام 

يف  خ���ام�������س���ا  ح����ل  ال������ذي   ،2016
اأحد  املا�سي  املو�سم  املحلي  ال���دوري 
ابرز املر�سحني لحراز اللقب بقيادة 
ه����داف����ه امل���خ�������س���رم ج��ي��م��ي ف�����اردي 
واحلار�س اخلبري الدمناركي كا�سرب 
البلجيكي  الل��ع��اب  و�سانع  �سمايكل 

يوري تيليمان�س.
الحتاد  ك��اأ���س  م�سابقتي  دم��ج  وب��ع��د 
الكوؤو�س يف  وكاأ�س حاملي  الأوروب��ي 
عام 1999، �سعى الحتاد الوروبي 
الأندية  اإر����س���اء  اإىل  "ويفا"  للعبة 
ع��رب ا����س���راك ف���رق اأك����رث م��ن خال 

اعتماد م�سابقة يوروبا ليغ.
امل�سابقة  نادياً   213 خا�س  وبعدما 
معينة،  م��رح��ل��ة  يف  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام 
 58 اإىل  امل��و���س��م  ه��ذا  ال��ع��دد  تقل�س 
ع��ق��ب ت��ق��ل��ي�����س ث����اث ج�����ولت من 
الأوروبي،  للدوري  التمهيدي  الدور 
من  يتكون  املجموعات  دور  ب��ات  كما 
32 نادًيا مقابل 48 فريًقا يف املو�سم 

املا�سي.
ليغ"  "يوروبا  حجم  تقلي�س  وج���اء 
القارية  امل�����س��اب��ق��ة  اط�����اق  م��ق��اب��ل 
التي  ليغ"  "كونفرن�س  اجل���دي���دة 

هذا  الوىل  ن�سختها  يف  ا�ستقطبت 
املو�سم 181 نادياً.

ط����راأت ت��ع��دي��ات ك��ث��رية ع��ل��ى نظام 
امل�سابقة  من  ال�16  دور  اإىل  التاأهل 
امل�ساركة  الفرق  كانت  حيث  القارية، 
 12 ع��ل��ى  ت�����وزع  ليغ"  "يوروبا  يف 
وزعت  بينما  ال�����س��اب��ق،  يف  جم��م��وع��ة 
ث��م��اين جمموعات  امل����رة ع��ل��ى  ه���ذه 
اىل  جمموعة  بكل  الفائز  و�سيتاأهل 
الفرق  تخو�س  ح��ني  يف  ال�16،  دور 
ال���ت���ي حت���ت���ل امل����رك����ز ال����ث����اين يف كل 
�ساحبة  الفرق  مع  امللحق  جمموعة 
املركز الثالث يف املجموعات الثماين 
اوروب�����ا  اب���ط���ال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  يف 

لكمال عقد دور ال�16.
الثالث  املركز  التي حتتل  الفرق  اأم��ا 
ملواجهة  ف��ت��ن��ت��ق��ل  جم��م��وع��ات��ه��ا،  يف 
م�سابقة  يف  ثانية  حلت  التي  ال��ف��رق 

ليغ". "كونفرن�س 
للبطولة  اجل��دي��دة  ال�سيغة  وت�سع 
اأن���دي���ة الأوزان  ب��ع�����س  ���س��غ��ًط��ا ع��ل��ى 
رينجرز  ي�����س��ت��ه��ل  ح���ي���ث  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
املناف�سات  اأر���س��ه  على  ال�سكتلندي 
املجموعة  ال��ف��رن�����س��ي يف  ل��ي��ون  اأم����ام 

ا �سبارتا براغ  اأي�سً الوىل التي ت�سم 
الت�سيكي وبروندبي الدمناركي.

ليون  م���درب  ي��دف��ع  اأن  املمكن  وم��ن 
اجلديد الهولندي بيرت بو�س خليفة 
الربازيليني  غار�سيا، باعبيه  رودي 
باكيتا،  ول��وك��ا���س  غيماري�س  ب��رون��و 
لكن لن يكون بامكانه العتماد على 
ال�سوي�سري  اجل��دي��د  ال��واف��د  ج��ه��ود 

جريدان �ساكريي.
حامت ال�سكوم حول امكانية م�ساركة 
باده  من  العائد  الربازيلي  الثنائي 
اجلمعة، حيث تعترب الربازيل �سمن 
الدول املدرجة على القائمة احلمراء 
ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا، وب��ال��ت��ايل يوجب 
احلجر ال�سحي لفرتة 10 اأيام وفقاً 
اإل  ال�سكتلندية،  ال�سلطات  لقوانني 

اأن ليون ح�سل على اإعفاء م�سبق.
من  �ساكريي  يتمكن  ل��ن  املقابل،  يف 
ب�����س��ب��ب ع����دم تلقيه  ال��ل��ق��اء  خ���و����س 
امل�ساد  ال��ل��ق��اح  م��ن  الثانية  اجل��رع��ة 
لكورونا بعد توقيعه مع ليون يف 23 

اآب/اأغ�سط�س املا�سي.
وت�����ع�����ت�����رب امل�����ج�����م�����وع�����ة ال�������س���اب���ع���ة 
"جمموعة املوت" حيث ت�سم ثاثة 
اأن  الرفيع، على  ال��ط��راز  م��ن  اأن��دي��ة 
تفتتح املناف�سات على وقع ا�ست�سافة 
مناف�سه  الأمل������اين  ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر 
و�سلتيك  امل���ج���ري  ف��رن��ت�����س��ف��ارو���س 
بيتي�س  ري���ال  مناف�سه  ال�سكتلندي 

ال�سباين.
يف املجموعة الثامنة، يعود و�ست هام 
دام  اأوروب��ا بعد غياب  اإىل  النكليزي 

دينامو  اإىل  زي��ارة  يف  موا�سم  خم�سة 
الخري  الكرواتي يف حماولة  زغ��رب 
جتنب التعامل مع الدوري الأوروبي 
لاآمال،  خم��ي��ب��ة  ت��ر���س��ي��ة  ك��ج��ائ��زة 
اجلولة  يف  ال��ك��ب��ري  ���س��ق��وط��ه  ع��ق��ب 
اأبطال  دوري  ت�سفيات  من  الأخ���رية 

اأوروبا اأمام �سريف مولدوفا.
ي�ست�سيف  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
اأي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي ال����ذي خرج 
اأبطال  دوري  ت�����س��ف��ي��ات  م���ن  اأي�����س��اً 
ال�سباين،  �سو�سييداد  ري���ال  اأوروب����ا 
املجموعة  ���س��م��ن  ي�ست�سيف  ف��ي��م��ا 
ف�سل  ال��ذي  الفرن�سي  موناكو  ذاتها 
ح��ج��ز م��ق��ع��ده ل����دور امل��ج��م��وع��ات يف 
غرات�س  ����س���ت���ورم  الب����ط����ال،  دوري 

النم�سوي.

•• اأبوظبي-الفجر

ه������ن������اأ ال�������ي�������ون�������اين ب�����ان�����اي�����وت�����و������س 
ت���ي���ودوروب���ول���ي�������س رئ���ي�������س الحت������اد 
الدويل للجوجيت�سو �سعادة عبداملنعم 
الإماراتي  الها�سمي رئي�س الحتادين 
لرئي�س  الأول  ال���ن���ائ���ب  والآ����س���ي���وي 
الكبري  النجاح  على  ال���دويل  الحت���اد 
الآ�سيوية  ال��ب��ط��ول��ة  حت��ق��ق��ه  ال�����ذي 
اأبوظبي  يف  حاليا  امل��ق��ام��ة  اخلام�سة 
مب�ساركة اأكرث من 400 لعبا ولعبة 

ما يقرب من 20 دولة يف اآ�سيا.
تاأ�سي�س  م��ن��ذ  بانايوتو�س:"  وق����ال 
احتاد الإمارات للجوجيت�سو وجتربته 
الحت����ادات يف  ك��ل  تلهم  الريا�سة  م��ع 
جمال  يف  ���س��واء  منها  للتعلم  ال��ع��امل 
،اأو  ال��اع��ب��ني  �سقل  اأو  اللعبة،  ن�سر 
�سناعة الأبطال، اأو تنظيم البطولت، 
عا�سمة  ه��ي  اأب��وظ��ب��ي  اأ�سبحت  حتى 
ت�ستحق  وهي  العامل،  يف  اجلوجيت�سو 
اأن ت��ك��ون م��ق��را ل��احت��ادي��ن ال���دويل 

والآ�سيوي".
الدويل:" من  الحت���اد  رئي�س  وت��اب��ع 
امل���ك���ا����س���ب اأي�������س���ا ظ���ه���ور ع�����دد كبري 
م���ن ال������دول الآ����س���ي���وي���ة ال����واع����دة يف 
وكازاخ�ستان  ت��اي��ان��د  م��ث��ل  ال��ل��ع��ب��ة، 
العربية  واململكة  والهند  واأوزبك�ستان 
الكثري  ظهور  ع��ن  ف�سا  ال�سعودية، 
من الوجوه اجلديدة من الأبطال يف 
الإرادة  يعك�س  ما  وهو  البطولة،  تلك 
و�سناعة  اللعبة،  تطوير  يف  الآ�سيوية 
الأب����ط����ال، وي���رتج���م ج���ه���ود الحت����اد 
عبداملنعم  ���س��ع��ادة  ب��ق��ي��ادة  الآ���س��ي��وي 

الها�سمي يف ن�سر اللعبة وتطويرها يف 
خمتلف دول القارة.

وت�سدره  الإم��ارات  اأداء منتخب  وعن 
ال�سدارة  على  وحفاظه  للمناف�سات 
الآ�سيوية يقول بانايوتو�س:" الحتاد 
ب����رام����ج ميزة  ي��ت��ب��ن��ى  الإم�������ارات�������ي 
اأف�سل  مع  يتعاقد  و  اللعبة،  لتطوير 
لاعبيه،  الدعم  كل  ويوفر  املدربني، 
الدويل  الحتكاك  ذلك فر�س  مبا يف 
واملع�سكرات اخلارجية، وبناء عليه فاإن 
النتائج التي يحققها اأبطال الإمارات 
ط��ب��ي��ع��ي��ة وم�����س��ت��ح��ق��ة، خ�����س��و���س��ا يف 
ظ��ل ظ��ه��ور ع��دد كبري م��ن الاعبني 
والكفاءات،  امل��ه��ارات  اأ���س��ح��اب  اجل���دد 
العاملية،  م��وا���س��ف��ات  مي��ل��ك��ون  وه����م 
ولكن املوؤكد اأن الذي يجب اأن يدركه 

خال  بو�سوح  ظهر  وال���ذي  اجلميع 
الآ�سيوية  املناف�سة  اأن  البطولة  تلك 
ا���س��ت��ع��ل��ت اأك�����رث ب���ني ع����دد ك��ب��ري من 
الدول، واأن امل�ستقبل ينبئ باأنها �سوف 

تكون اأقوى".  
الآ�سيوي  الإجن�����از  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
لأبطال املنتخب الوطني يقول مبارك 
الفنية  م���دي���رالإدارة  امل��ن��ه��ايل  �سالح 
للجوجيت�سو:"  الإم�������ارات  احت����اد  يف 
يدعو  اأم��ر  فهو  لآ�سيا  تكون بطا  اأن 
لقب  على  حت��اف��ظ  اأن  ول��ك��ن  للفخر، 

البطولة مع م�ساعفة عدد امليداليات 
ف��ه��ذا م��وؤ���س��ر على عمل كبري  امل��ل��ون��ة 
يقوم به امل�سوؤولون يف احتاد الإمارات 
من  حم����دود  ل  ب��دع��م  للجوجيت�سو 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 

للقوات امل�سلحة.
املنتخب  اأداء  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأ�����س����اف 
وال�سيدات  ال���رج���ال  بفئتي  ال��وط��ن��ي 
���رف���ا،  خ�������ال ال����ب����ط����ول����ة ك�������ان م�������سّ

املكا�سب  من  ع��دد  حتقيق  يف  وجنحنا 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى ���س��ع��ي��د دعم 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ب���وج���وه ودم����اء 
جديدة قادرة على موا�سلة الإجنازات 

ومراكمة النجاحات.
اآ�سيا  بطولة  اأن  على  املنهايل  و���س��ّدد 
تعتمد  ل  الأوزان  ب��ن��ظ��ام  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
على لون احلزام، وبالتايل قد تفر�س 
الأزرق  احل�����زام�����ني  ب�����ني  م����واج����ه����ة 
والأ�سود، اأو بني الأزرق والبني، وهذه 
تعني  قد  لغة اجلوجيت�سو  املعادلة يف 

اأن ف���ارق الإم��ك��ان��ات ق��د ي��ك��ون كبريا 
ب��ني ال��اع��ب��ني امل��ت��ن��اف�����س��ني، وه���و ما 
الاعبني  اأم��ام  حقيقيا  حتديا  ي�سكل 
اأ���س��ح��اب الأح��زم��ة الأدن����ى وفر�سهم 

لتحقيق الفوز.
اجلهاز  خ��ط��ة  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأ�����س����اف 
مل  جديدة  مبواهب  الدفع  ت�ستهدف 
القارية  ال��ب��ط��ولت  اأج����واء  يف  تخترب 
فر�سة  مل���ن���ح���ه���ا  وذل��������ك  ال������ك������ربى، 
الح��ت��ك��اك م��ع م��ن ه��م اأ���س��ب��ق واأكرث 
خربة يف ميادين اجلوجيت�سو، ونحن 

فخورون بامل�ستوى الذي قدمه اأبنائنا 
ال��ب�����س��اط، ف��ق��د كانوا  وب��ن��ات��ن��ا ع��ل��ى 
كبريين  وتركيز  ب��اإ���س��رار  مت�سلحني 
م����ع احل����ر�����س ع���ل���ى ال����س���ت���ف���ادة من 
التحديات املتمثلة يف مواجهة خ�سوم 

اأقوياء اأكرث منهم خربة".
عام  منغوليا  يف  اأن��ه  بالذكر  اجلدير   
الإم��ارات على  دولة  تربعت   ،2019
بن�سختها  الآ���س��ي��وي��ة  البطولة  ع��ر���س 
جمموع  و�����س����ل  اأن  ب���ع���د  ال����راب����ع����ة 
ميدالياتها اإىل 11 ميدالية بواقع 4 
ذهبيات وف�سية واحدة، و6 برونزيات، 
اأبطال  ظهور  البطولة  تلك  و�سهدت 
 62 وزن حتت  الف�سلي يف  مثل عمر 
ال��ك��ث��ريي يف وزن حتت  ك��ج��م، وزاي����د 
وزن  يف  العامري  وم��رمي  كجم،   56

فوق 70 كجم.
وبعد   2021 اخلام�سة  الن�سخة  ويف 
ع��ام��ني م��ن ب��ط��ول��ة م��ن��غ��ول��ي��ا، توؤكد 
الآ�سيوية  جدارتها  جم��ددا  الإم���ارات 
وتربعها على قمة القارة ال�سفراء من 

خال حتقيق لقب املركز الأول  
ح��ي��ث ت��ف��وق امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي على 
18 ميدالية  اإح���راز  نف�سه، وجن��ح يف 
و10  ف�سيات  و4  ذه��ب��ي��ات   4 ب��واق��ع 

برونزيات.
اأبطال  مياد  الن�سخة  تلك  و�سهدت 
ج�����دد م���ث���ل خ���ال���د ال�������س���ح���ي، وذي�����اب 

النعيمي، وحمده ال�سكيلي.
ذهبية  �ساحب  النعيمي  ذي��اب  ويقول 
الرئي�سي  ال�سبب  كجم:"    62 وزن 
ال�ستعداد  هو  الإماراتية  ال�سدارة  يف 
اجل����ي����د ل���ل���ب���ط���ول���ة، وال�����رتك�����ي�����ز يف 
دولة  يف  التناف�سية  والبيئة  النزالت، 
حمظوظون  اأن���ن���ا  ح��ي��ث  الإم����������ارات، 
بدعم الحتاد الذي مل يدخر اأي جهد 
وال�سحية  الأم���ن���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف 
اأ�سعب  يف  ح���ت���ى  لع���ب���ي���ه  ل���ت���دري���ب 
حتدى  م����ن  اأول  وك�������ان  ال�����ظ�����روف، 
ع��ل��ي��ه��ا يف عدة  وان���ت�������س���ر  اجل���ائ���ح���ة 
وا�ستطاع بذلك  مع�سكرات وبطولت، 
اأن يحافظ على م�ستوى لعبيه، واأن 
ي��ط��ور ه����ذا امل�����س��ت��وى ل��ل��و���س��ول اإىل 
الحتاد  اأ�سكر  واأن��ا  متطورة،  معدلت 
واأهدي  زمائي،  وكل  الفني  واجلهاز 
لأنهم  جميعا  اإليهم  الذهبي  اإجن��ازي 
اأي  اأدخ���ر  امل�����س��وار، ول��ن  �سركاء يل يف 
باأف�سل �سورة  جهد يف متثيل بادي 

يف البطولت املقبلة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم��ارات��ي��ة اأ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن بجوائز 
�سهر  ع���ن  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  اأدن�����وك  ال�����س��ه��ري��ة، يف دوري  الأف�����س��ل 
العني،  مهاجم  ك��ودج��و،  لب��ا  التوجويل  بفوز  املا�سي،  اأغ�سط�س 
بجائزة اأف�سل لعب، والبلغاري �سريجي ريبريوف، مدرب العني، 
اأف�����س��ل م���درب، وع��ل��ي خ�سيف، ق��ائ��د اجل��زي��رة، بجائزة  ب��ج��ائ��زة 

اأف�سل حار�س مرمى.

وجاء فوز الثاثي يف ختام الت�سويت، الذي ا�ستمر على مدار ال� 
الر�سمي  والتطبيق  الإلكرتوين  املوقع  عرب  املا�سية،  �ساعة   48

لرابطة املحرتفني الإماراتية، و�سط اإقبال كبري من اجلماهري.
وجاء فوز لبا كودجو بعدما انطلق بقوة يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي، 
و�ساهم يف فوز فريقه يف اأول مباراتني يف ذلك ال�سهر، حيث �سجل 
له دور بارز مع الفريق، ليتفوق على مناف�سيه  وكان  اأه��داف،   3
يف قائمة املر�سحني التي ت�سم ماجد ح�سن لعب �سباب الأهلي، 
وال��ربازي��ل��ي ج��واو ب��ي��درو لع��ب ال��وح��دة، وب��ن��در الأح��ب��اب��ي لعب 

العني، وتولين �سرييرو لعب اجلزيرة.
اأول  يف  �سباكه  نظافة  على  احل��ف��اظ  يف  فنجح  خ�سيف،  علي  اأم��ا 
اجلزيرة،  اللقب  حلامل  اإيجابية  انطاقة  يف  لي�ساهم  مباراتني، 
حار�س  احلو�سني  ع��ادل  وه��م  الرت�سيح  يف  مناف�سيه  على  وتفوق 

ال�سارقة، وماجد نا�سر حار�س �سباب الأهلي.
وت��ف��وق امل���درب �سريجي ري��ب��ريوف، ال���ذي ق��اد ال��ع��ني لنطاقة 
مثالية، على مناف�سيه يف القائمة التي ت�سمل مهدي علي مدرب 

�سباب الأهلي، وعبدالعزيز العنربي مدرب ال�سارقة.

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين بجوائز االأف�سل يف اأغ�سط�ش

لبا كودجو اأف�سل لعب و �سريجي ريبريوف اأف�سل مدرب وعلي خ�سيف اأف�سل حار�س مرمى

بانايوتو�ش يهنئ االإمارات بالنجاح التنظيمي و�سدارة البطولة االآ�سيوية للجوجيت�سو

 رئي�س الحتاد الدويل: بروز كازاخ�ستان وتايالند والهند وال�سعودية من مكا�سب الن�سخة اخلام�سة

اليوم.. »هيئة الريا�سة« تعلن اآخر م�ستجدات 
الإعداد للم�ساركة يف احتفالت عام اخلم�سني

•• دبي -وام:

تعقد الهيئة العامة للريا�سة موؤمترا �سحفيا اليوم  اخلمي�س ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا بقاعة بني يا�س 
يف فندق جراند حياة دبي ، لاإعان عن اآخر م�ستجدات ا�ستعداداتها للم�ساركة يف احتفالت الدولة بعام 

اخلم�سني، من خال معر�س" ريا�سة الإمارات يف 50 عاما".
و�ستك�سف الهيئة عن تعاونها مع الأر�سيف الوطني يف التجهيز لفتتاح اأجنحة قيمة باملعر�س الذي �سيقام 

يف مركز دبي العاملي تزامنا مع احتفالت الدولة بيومها الوطني.
و�سعادة  الوطني،  الأر�سيف  الري�سي مدير عام  الدكتور عبداهلل حممد  �سعادة  املوؤمتر كل من  و�سيح�سر 
القيادات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  للريا�سة،  العامة  للهيئة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  املدفع  عي�سى  حالد 

الريا�سية و�سناع القرار الريا�سي بالدولة.

واحلفاظ عليها اأ�سعب   .. �سعب  اآ�سيا  قمة  اإىل  ال�سعود  املنهايل:  • مبارك 
االإجناز وراء  اجليد  واال�ستعداد  بالذهب  فخور  النعيمي:  • ذياب 

قد  الإنكليزي  توتنهام  فريقه  م��ع  كاين  ه��اري  القائد  م�ستقبل  ك��ان  اإذا 
ي��ت��ح��ّدد م�ستقبل ح��ار���س مرماه  ال�����س��ي��ف، ق��د  ال��ع��ن��اوي��ن ه���ذا  ا���س��ت��ح��وذ 
الفرن�سي هوغو لوري�س قريباً، بعد مكوثه نحو ع�سر �سنوات مع "�سبريز" 
اجلديدة  امل�سابقة  ن�سخ  ب��اك��ورة  يف  اخلمي�س  الفرن�سي  ري��ن  يلتقي  ال��ذي 

ليغ". "كونفرن�س 
م��رم��ى منتخب فرن�سا بطل  ي���زال ح��ار���س  وال��ث��اث��ني، ل  ال��راب��ع��ة  بعمر 

العامل، يقّدم م�ستوى مرموقاً ول موؤ�سرات حول تراجعه يف وقت قريب.
يقول الأمريكي براد فريدل الذي �سبقه يف حرا�سة مرمى توتنهام "ثباته 
رائع. اآمل اأن يحافظ على �سحة جّيدة كي ل ي�سطر توتنهام للبحث عن 

حار�س اآخر يف غ�سون اأربع اأو خم�س اأو �ست �سنوات".
تاأخّرت   ،2022 ع��ق��ده يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ان��ت��ه��اء  م��ن  اأ���س��ه��ر  لكن قبل 
بيار لويجي  الإي��ط��ايل  ق��دوم احلار�س  اأث��ار  وق��ت  التمديد، يف  مفاو�سات 
اأق��دم لعب يف  اأ�سبح لوري�س ثاين  التكهنات.  اأتالنتا  غوليني معاراً من 

توتنهام يف  للمباريات مع  اأك��رث لعب خو�ساً  اأخ��رياً،  كاين،  بعد  توتنهام 
الربميريليغ )302(.

العا�سمة لندن، عرف لوري�س كل �سيئ مع  خال ع�سر �سنوات يف �سمال 
توتنهام... با�ستثناء ح�سد الألقاب. لكنه عّو�س مع منتخب باده حمرزاً 
لقب كاأ�س العامل 2018، خافاً للهداف كاين الذي خ�سر نهائي الن�سخة 

الخرية من كاأ�س اأمم اأوروبا اأمام اإيطاليا.
اأندريه فيا�س- اإ�سراف املدرب الربتغايل  عند و�سوله، كان الفريق حتت 

يورو من  بوا�س الذي رف�س منحه مركزاً اأ�سا�سياً برغم انفاق 14 مليون 
اأجل �سمه من ليون عام 2012.

كان توتنهام اآنذاك فريقاً طموحاً يعاين ملناف�سة الكبار على اللقب اأو حتى 
�سمان مركز موؤهل لدوري اأبطال اأوروبا.

لكن كل �سيء تغرّي مع قدوم الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو عام 2014، 
فمنح �سارة القائد للوري�س، على ح�ساب كاين، بدءاً من العام 2015.

 2015 بني  ا�ستثنائية  موا�سم  ثاثة  حار�سه-القائد  مع  ال��ن��ادي  عا�س 
و2018. اأنهى الدوري بني الثاثة الأوائل وكان دفاعه الأقوى مرتني 
يف الدوري، كما خا�س نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف العام التايل )2019( 

حيث خ�سر اأمام مواطنه ليفربول.
يف تلك الفرتة، ح�سد لوري�س لقب املونديال مع باده، لي�سبح بني اأبرز 

احلرا�س العامليني.
يعتقد لعب �سبريز ال�سابق دارين اأندرتون اأن لوري�س "لي�س مقّدراً كفاية 

وهذا حمبط".
تابع اأندرتون "كان رائعاً يف بع�س الفرتات حتت ا�سراف بوكيتينو. كانت 
�سداته  م��ّرت  النجوم.  وباقي  )اآيل(  وديلي  كاين  كثرياً  فيها  تاألق  ف��رتة 

واألقابه كاف�سل لعب يف املباريات مرور الكرام".
لكن بع�س هفواته، وخ�سو�ساً يف املباريات الكربى، اأثرت على �سمعته يف 

اإنكلرتا.

اإ�سابته القوية يف كوعه الي�سر يف ت�سرين الأول/اأكتوبر 2019 بالإ�سافة 
الربتغايل جوزيه  ا�سراف  بوكيتينو حتت  بعد رحيل  توتنهام  تراجع  اإىل 
م�ستوياته  ثبات  برغم  انتهت،  ق��د  الذهبية  اأي��ام��ه  ب��اأن  اأوح���ى  مورينيو، 

مقارنة مع زمائه يف الفريق الأبي�س.
قبل  انت�سارات  املحلي مع ثاثة  ال��دوري  يف  املو�سم  هذا  انطاقة جيدة 
اجلديد  امل��درب  ا���س��راف  حتت  �سفر3-،  بال�س  كري�ستال  اأم��ام  ال�سقوط 
الربتغايل نونو اإ�سبرييتو �سانتو، قد تعطي انطاقة جديدة حلار�س ني�س 

وليون ال�سابق مع ناٍد بقي وفياً له برغم العرو�س.
املو�سم احلديث عن متديد حمتمل  امل��دّرب الربتغايل رف�س مطلع  لكن 

للوري�س.
خ�سو�سية �سوق النتقالت لدى حرا�س املرمى، قد تدفع لوري�س لتخاذ 
اأو�سع من  توتنهام قد متنحه مروحة  تاأدية جيدة مع  لكن  �سريع،  ق��رار 

اخليارات.

نابويل-لي�سرت الأبرز يف انطالقة 
خمتلفة بيوروبا ليغ 

كونفرن�س ليغ: لوري�س اأمام مفرتق طرق مع توتنهام 
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الفجر الريا�ضي

اأحلق بايرن ميونيخ خ�سارة قا�سية مب�سيفه بر�سلونة بعدما هزمه بثاثية 
ال�سوي�سري فرحة  اأف�سد يونغ بويز  "كامب نو"، فيما  نظيفة يف عقر داره 
جنم مان�س�سرت يونايتد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو بافتتاحه الت�سجيل 
بفوزه عليه 2-1. وا�ستهل ت�سل�سي النكليزي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 
من  الوىل  اجل��ول��ة  �سمن  ال��رو���س��ي  بطر�سبورغ  ���س��ان  زينيت  �سيفه  على 

مناف�سات دوري اأبطال اأوروبا .
يف املجموعة اخلام�سة، من معقل بر�سلونة يف "كامب نو" ويف قمة مباريات 
بفوز كبري  بايرن ميونيخ  الأم عاد  القارية  للم�سابقة  الفتتاحية  الأم�سية 

-3�سفر.
قال مدافع بر�سلونة جريار بيكيه بعد اخل�سارة "لقد راأينا اّن الفريق انهى 
املباراة بعدد من الاعبني يبلغون 18 عاًما، هكذا كانت احلال يف املباراة... 

اأعرف اّن المر �سيكون معقدا فهم كانوا اليوم متفوقني".
بامكانهم  لعبني  عدة  �سفوفنا  عن  غاب  فقد  وا�سحاً  الفارق  "كان  وتابع 
تقدمي الإ�سافة كاأن�سو فاتي و)الفرن�سي( عثمان دميبيليه و)الأرجنتيني( 

�سريخيو اأغويرو".
ارتدت املباراة طابًعا ثاأرًيا بالن�سبة لرب�سلونة بعد خ�سارته بنتيجة قيا�سية 
امام بايرن ميونيخ 2-8 يف الدور ربع النهائي للم�سابقة ذاتها يف 14 اآب/
اأغ�سط�س 2020 على ملعب النور يف الربتغال )األغي اآنذاك نظام الذهاب 

والإياب ب�سبب جائحة كوفيد19-(.
وخا�س النادي الكاتالوين دوري الأبطال للمرة الوىل منذ 17 عاًما 

من دون جنمه التاريخي الرجنتيني ليونيل مي�سي املنتقل ب�سفقة 
مثرية للجدل اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي هذا ال�سيف.

ويف مباراة هيمن عليها البايرن ب�سكل مطلق، اهدى توما�س مولر 
فريقه الهدف الول بعد ان �سّدد كرة قوية ارتدت من ظهر لعب 
نحو  وتتجه  �ستيغن  تري  احلار�س  لتخدع  غار�سيا  اإيريك  بر�سلونة 

اجلهة الخرى من املرمى )33(.
ومل ينتظر بايرن طويًا مل�ساعفة النتيجة مع انطاق ال�سوط 

ليفاندوف�سكي  روب��رت  البولندي  هّدافه  عرب  الثاين، 
الذي و�سلت اليه الكرة اإثر ت�سديدة من زميله 

وا�سكنها  العار�سة  من  ارتدت  مو�سيال 

دوري  اآخر خم�س مباريات خا�سها يف  ال�ساد�س يف  ال�سباك، م�سجا هدفه 
البطال )56(.

الفريق  دف��اع��ات  يف  كبرية  م�ساحات  و�سط  املطلقة  هيمنته  ب��اي��رن  وا���س��ل 
ال�سخ�سي  هدفه  لي�سّجل  جديد  من  ليفاندوف�سكي  ا�ستغلها  الكاتالوين 
اإثر ت�سديدة  القائم  اليه من  الكرة  ارتدت  الثاين والثالث للبايرن بعد ان 

زميله �سريغي غنابري )85(.
اأم����ام بنفيكا  و���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا، ت��ع��ادل دي��ن��ام��و كييف الوك�����راين 

الربتغايل من دون اهداف يف العا�سمة كييف.
يونغ  اأ�سقط  برن  "وانكدورف" يف  ملعب  وعلى  ال�ساد�سة،  املجموعة  �سمن 
بويز �سيفه مان�س�سرت يونايتد بهدف قاتل عرب البديل املهاجم الأمريكي 
ليفوز  ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  اخلام�سة  الدقيقة  يف  �سيبات�سو  ج���وردان 
2-1، ويف�سد فرحة العائد النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي كان 

افتتح الت�سجيل.
بع�سرة  الثاين  ال�سوط  بعدما خا�س  الأر���س  اأ�سحاب  اأم��ام  يونايتد  وعانى 

لعبني اثر طرد مدافعه اآرون وان-بي�ساكا يف الدقيقة 35.
الأّول  م���روره  م��ن  ع��ام��اً   12 بعد  يونايتد  اإىل  اآر7" العائد  "�سي  و�سجل 
177 يف  ال�  13 يف مباراته  الدقيقة  التقدم يف  )2003-2009( هدف 
ال�سباين  احلار�س  مع  مت�ساوياً  البطال،  دوري 
ال�سابق لريال مدريد ال�سباين اإيكر كا�سيا�س 
كاأكرث الاعبني خو�ساً للمباريات يف امل�سابقة 

القارية الأم.
اأف�����س��د ف��رح��ة رونالدو  ب��وي��ز  ي��ون��غ  اأن  غ��ري 
الكامريوين  عرب  التعادل  بادراكه  ويونايتد 
اأن  66، قبل  الدقيقة  نغاماليو يف  نيكول�س 

خطاأً  لينغارد  جي�سي  احلمر"  "ال�سياطني  لفريق  البديل  املدافع  يرتكب 
قاتًا عندما حاول ارجاع الكرة اإىل حار�سه ال�سباين دافيد دي خيا فقطعها 

�سيبات�سو و�سددها �سهلة يف ال�سباك.
وعّلق مدرب يونايتد الرنوجي اأويل غونار �سول�ساير "رك�سنا كثريا �سواء يف 
مباراة ال�سبت او اليوم، وقد احتجنا خلربة )ال�سربي( نيمانيا ماتيت�س مع 

الكرة، وقدرات جي�سي لينغارد البدنية".
وتابع عن "�سي اآر7" "ل�ست متفاجئا من رونالدو. �سّجل هدفا وكان يجب 
اأن يح�سل على ركلة جزاء. هو لعب اإ�ستثنائي، لكن علينا اأي�ساً اأن نحافظ 

عليه، وكانت اللحظة منا�سبة ل�ستبداله يف حينها".
و�سمن املجموعة ذاتها، ا�ستهل فياريال ال�سباين عودته اإىل دوري البطال 
للمرة الوىل منذ 10 اأعوام بتعادله مع م�سيفه اأتالنتا اليطايل 2-2 يف 

اأّول لقاء يجمع بينهما يف م�سابقة اأوروبية.
ويف املجموعة الثامنة على ملعبه يف �ستامفورد بريدج، ا�ستهل ت�سل�سي حملة 

الدفاع عن لقبه بفوزه على زينيت �سان بطر�سبورغ -1�سفر.
اىل  العائد  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  املهاجم  لت�سل�سي  الفوز  هدف  �سّجل 

البلوز من اإنرت ميان اليطايل)69(.
وعانى ال� "بلوز" لت�سجيل هدفه الول وتعنّي عليه الإنتظار حتى الدقيقة 

الول فر�سا حقيقية من اجلانبني. ال�سوط  ي�سهد  مل  اإذ   ،69
يف ال�سوط الثاين مال ت�سل�سي اىل الهجوم، وحتّرك خّطه المامي بوجود 

لوكاكو وماي�سون ماونت.
ويف املباراة الثانية من املجموعة ذاتها، فاز يوفنتو�س اليطايل على م�سيفه 

ماملو ال�سويدي بنتيجة -3�سفر يف "ماملو �ستاديون".
 )33( �ساندرو  األيك�س  الربازيلي  اهدافه  العجوز  ال�سيدة  لفريق  �سّجل 
ال��ف��ارو موراتا  وال���س��ب��اين  ج���زاء(  ركلة  دي��ب��ال )45  ب��اول��و  والرجنتيني 

.)1+45(
وجاء الفوز مهًما من الناحية املعنوية لليويف الذي يعاين يف بداية املو�سم 
بعد ان وجد نف�سه متاأخرا يف املركز 15 من الدوري اليطايل بعد تعادل 

وخ�سارتني يف اجلولت الثاث الوىل كان اآخرها خ�سارة امام نابويل 
بنتيجة 1-2 ال�سبت املا�سي.

�سان�سي�س  "رامون  ملعب  على  ال�سابعة،  املجموعة  يف 
�سيفه  م���ع  ال���س��ب��اين  اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة  بيخوان" ت���ع���ادل 

 4 �سهدت  م��ب��اراة  يف   1-1 النم�سوي  �سالزبورغ 
ركات جزاء وحالة طرد.

دق���ي���ق���ة، وهو   45 ج�����زاء يف  رك�����ات   4 وب���ع���د 
رق��م قيا�سي يف دوري الب��ط��ال الوروب���ي منذ 

"اأوبتا"  بح�سب   2004-2003 م��و���س��م 
لاح�ساءات، منها 3 لل�سيف، خرج اإ�سبيلية 

باأعجوبة متعادًل من ال�سوط الأّول، فيما 

تاأ�سف �سالزبورغ على اهداره للعديد من الفر�س وركلتي جزاء.
ا�ستهل �سالزبورغ املباراة مهاجماً، فتح�سل على ركلة جزاء بعد عودة حكم 
املدافع  من  خطاأ  اآر" لحت�ساب  اآي��ه  "يف  امل�ساعد  احلكم  تقنية  اإىل  امل��ب��اراة 
الربازيلي دييغو كارلو�س على املهاجم الملاين كرمي اأدييمي الذي �سددها 

بنف�سه واأهدرها اإىل جانب القائم )9(.
اأدييمي  ذات��ه  الاعب  وعلى  الخ��ط��اء  �سحية  اإ�سبيلية  وق��ع  جديدة  وم��رة 
الذي تعر�س هذه املرة لعرقلة من خي�سو�س نافا�س داخل منطقة اجلزاء، 
اإىل ي�سار احلار�س الدويل  فت�سدى لها الكرواتي لوكا �سو�سيت�س و�سددها 

املغربي يا�سني بونو )21(.
وكان اأدييمي م�سدر اخلطر لفريقه اذ حت�سل للمرة الثالثة على ركلة جزاء 
بعدما عرقله احلار�س بونو، ف�سدد �سو�سيت�س ولكن من دون اأن يكون النجاح 

حليفه اذ ت�سدى القائم الأمين لت�سديدته بقدمه الي�سرى )37(.
اآيه اآر" لحت�ساب ركلة جزاء  "يف  واحتكم احلكم مرة جديدة اإىل تقنية ال� 
املدافع ماك�سيميليان  بعد خطاأ من  لوبيتيغي  املدرب خولن  ل�سالح رجال 
فوبر على املهاجم الدويل املغربي يو�سف الن�سريي، فتقدم الكرواتي اإيفان 
كون  فيليب  احلار�س  ي�سار  اإىل  خادعة  اليمنى  بالقدم  وحولها  راكيتيت�س 

.)42(
مع بداية ال�سوط الثاين، تلقى اإ�سبيلية 
اإث�����ر ط����رد احلكم  ���س��رب��ة م��وج��ع��ة 
م��ه��اج��م��ه ال��ن�����س��ريي ال�����ذي ح���اول 
خ���داع���ه ب��ع��دم��ا رم����ى ن��ف�����س��ه داخ���ل 
منطقة اجلزاء، ليح�سل على بطاقة 
اإىل حمراء  ث��ان��ي��ة حت��ول��ت  ���س��ف��راء 

.)50(
ليل  ت��ع��ادل  ذات��ه��ا،  املجموعة  و�سمن 
فولف�سبورغ  �سيفه  مع  �سلباً  الفرن�سي 

الملاين.

الأمل���اين �سفعة  ب��اي��رن ميونيخ  وّج��ه 
بر�سلونة  ل��غ��رمي��ه  ج��دي��دة  م��وج��ع��ة 
داره  ع��ق��ر  ف��ا���س��ق��ط��ه يف  الإ����س���ب���اين 
اجلولة  اف��ت��ت��اح  يف  نظيفة  ب��ث��اث��ي��ة 
املجموعة  م��ن��اف�����س��ات  م����ن  الأوىل 
اأوروب��ا لكرة  اأبطال  اخلام�سة لدوري 
نك�سة اخل�سارة  م��ن  ع��ام  بعد  ال��ق��دم، 
2-8 يف الدور ربع النهائي للم�سابقة 

القارية الأعرق.
من دون اأبرز جنومه، واأمام جماهري 
حتت  ال����رازح  بفريقها  الثقة  ف��ق��دت 
دي����ون ه��ائ��ل��ة، ه���ل مي��ك��ن ال���ق���ول اأن 
ب��ر���س��ل��ون��ة ال������ذي ك�����ان ي��ع��ت��رب اأه����م 
ال�سابة  امل��واه��ب  لتخريج  اأك��ادمي��ي��ة 
والكرة  العجوز  القارة  على  واملهيمن 
العاملية يف اللفية الثالثة، فقد هيبته 

على ال�ساحة الأوروبية؟
نف�سه  ال���ك���ات���ال���وين  ال��ع��م��اق  وج����د 
ال�سطوري  جن��م��ه  دون  م���ن  ي��ت��ي��م��اً 
الأرجنتيني ليونيل مي�سي املغادر اإىل 
هذا  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  باري�س 
ال�سيف، وتعاي�س مع واقع األيم يعك�س 
تخبطه حيث مل يفز ب��اأي م��ب��اراة يف 
الب��ط��ال الوروب���ي منذ تغلبه  دوري 
 2020 الأول/دي�سمرب  كانون   2 يف 
فرنت�سفارو�س  على  نظيفة  بثاثية 

املجري املتوا�سع.
م��ن��ي��ع��اً، بات  ���س��اب��ق��اً ح�سناً  ك���ان  وم���ا 

اأر�����س����اً  ال����ي����وم  نو"  "كامب  م��ل��ع��ب 
كبار  ي�سعر  يعد  مل  حيث  م�ستباحة 
الأندية الوروبية باخلوف من اللعب 

يف كاتالونيا.
الثاث  م��ب��اري��ات��ه  ب��ر���س��ل��ون��ة  خ�����س��ر 
ال��ق��اري��ة الأم  امل�����س��اب��ق��ة  الأخ�����رية يف 
مرات،   10 �سباكه  خالها  واه��ت��زت 
ي�����ع�����رف ط�����ري�����ق م���رم���ى  ف���ي���م���ا مل 
م��ن��اف�����س��ي��ه ���س��وى م���رة واح������دة! كما 
نظيفة  ب��ث��اث��ي��ة  اخل�������س���ارة  اأك�������دت 
الملاين  ال���دوري  بطل  اأم��ام  الثاثاء 
عام  بعد  املا�سية،  الت�سعة  املوا�سم  يف 
2-8 يف ربع نهائي  من مباراة ال��ذل 
2019-2020، ما  ل�سبونة مو�سم 
كان يخ�ساه ُكرث وما كان يتم تداوله 

يف الكوالي�س.
مل  بر�سلونة  اأن  اإىل  الأرق���ام  وت�سري 
يف  بخ�سارة  الأوروبية  حملته  ي�ستهل 
عقر داره منذ عام 1997، وال�سقوط 
يونايتدالنكليزي  ن��ي��وك��ا���س��ل  اأم����ام 
املرة  وهي  عاماً.   24 منذ  اأي   ،3-2
الأبطال  دوري  يف  تاريخه  يف  الأوىل 
من  مبارياته  اح��دى  بر�سلونة  ينهي 
اخل�سبات  بني  كرة  اأي  ي�سدد  اأن  دون 

الثاث ملناف�سه.
الثاثاء  هزمية  زل���زال  �سدى  ت���رّدد 
والكاتالونية  املدريدية  ال�سحافة  يف 
الكرث  "ماركا"  �سحيفة  ف��ع��ن��ون��ت 

الأربعاء  �سباح  ا�سبانيا  يف  ان��ت�����س��اراً 
كتبت  ف��ي��م��ا  امل�سكني"،  "بر�سلونة 
على  الريا�سية  كاتالونيا  �سحيفة 

خلفية �سوداء "حقيقة حزينة".
وح���������ذت ال�������س���ح���ي���ف���ة ال���ري���ا����س���ي���ة 
حذو  "ا�سبورتيو"  ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة 

نظريتها فعنوت "بعيد، بعيد جًدا".
بر�سلونة  واأي���ق���ون���ة  م���داف���ع  حت����ّدث 

ج���ريار بيكيه ع��ن ع��ج��ز ف��ري��ق��ه عن 
م���ق���ارع���ة ال���ع���م���اق ال����ب����اف����اري مع 
"المر  قائًا  امل��ب��اراة،  نهاية  �سافرة 
هكذا، ونحن ما نحن عليه. يف الوقت 
معقدة.  الم���ور  اأن  �سحيح  احل���ايل، 
ال���ي���وم، ه��ن��اك ف����ارق وا����س���ح، الأم����ر 
اأك���ون �سريحاً،  اأن  اأج���ل  ظ��اه��ر. م��ن 
املر�سحني"  اأبرز  ل�سنا من بني  اليوم 

دوري  م�سابقة  لقب  على  للمناف�سة 
البطال.

كاتالونية،  اإع����ام  و���س��ائ��ل  وبح�سب 
لبورتا  ج��وان  بر�سلونة  رئي�س  عقد 
وامل��ق��رب��ني م��ن��ه اج��ت��م��اع��اً ط���ارئ���اً يف 
وقت  يف  نو"  "كامب  ملعب  م��ك��ات��ب 
متاأخر من ليل الثاثاء، بعد املباراة، 
اأن يتم  للتباحث مبا ح�سل من دون 

الوقت  يف  ق������رار  اأي  ع����ن  الإع��������ان 
احلا�سر.

ل�سحيفة  ال��ف��خ��ري  الرئي�س  ه��اج��م 
تفر�س  التي  ال�سوات  واأحد  "اآ�س" 
ال�سبانية  ال��ق��دم  ك���رة  يف  الح�����رتام 
األفريدو ريانيو يف مقاله ال�سبوعي 
اأكدت  "املباراة  اأن  معترباً  بر�سلونة، 
ال�سعور باخلراب الذي �ساد بر�سلونة 

م���ب���اراة طويلة  الأخ������رية.  الأي�����ام  يف 
وغ���ري جم��دي��ة ل��رب���س��ل��ون��ة، ن���وع من 
النهاية  ويف  بالإعدام  عليهم  املحكوم 
مل يكن هناك اأمل اآخر غري الهزمية. 
�سيء  اأي  يف  ي��اأم��ل  اأن  ميكن  اأح���د  ل 

اآخر".
بر�سلونة  ن��دف��ن  اأن  علينا  يجب  ه��ل 
بارقة  ننتظر  اأن  املمكن  م��ن  اأو  ح��ي��اً 
اأمل؟ رمبا بامكاننا القول اأن النادي 
ال�سيئ  ورق��ة احلظ  لعب  الكاتالوين 
قبل مواجهته الأوروبية اأمام بايرن.

العيار  م��ن  جن��م��ني  ب��ر���س��ل��ون��ة  خ�سر 
ال���ث���ق���ي���ل خ�����ال �����س����وق الن���ت���ق���الت 
رحيل  م���ع  "مريكاتو"،  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
اإىل  م��ي�����س��ي  ال�����س��غ��ري  "الربغوث" 
املهاجم  وع��ودة  الباري�سية  العا�سمة 
ال��ف��رن�����س��ي اأن����ط����وان غ���ري���زم���ان اإىل 
ليغا"  "ل  ب���ط���ل  ال�������س���اب���ق  ف���ري���ق���ه 
الإعارة.  �سبيل  على  مدريد  اأتلتيكو 
بامل�سابني  الفريق  عيادة  اكتظت  كما 
عثمان  والفرن�سي  فاتي  اأن�سو  اأمثال 
�سريخيو  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  دمي��ب��ي��ل��ي��ه 
اأغ�������وي�������رو وال������دمن������ارك������ي م����ارت����ن 

برايثوايت...
القدمي  احل���ر����س  ب���ام���ك���ان  ي��ع��د  مل 
األبا ال��ذي خا�س  على غ��رار ج��وردي 
مري�ساً  ميونيخ  ب��اي��رن  اأم���ام  اللقاء 
بو�سكيت�س  و�سريجيو  لحًقا  واأ�سيب 

ال��ذي خرج  روبرتو  و�سريجي  املنهك 
ال�ستهجان  �سافرات  واب��ل من  حتت 
على  مب��ف��رده��م  ال��ف��ري��ق  يحملوا  اأن 

كاهلهم.
يف وقت، ما زال اجليل اجلديد يحتاج 
للوقت لتحمل العبء على غرار اإريك 
غار�سيا الذي ا�سطلع بدور يف هدف 
توما�س مولر، وريكي بوت�س واأو�سكار 
منهما(  ل��ك��ل  ع��ام��اً   22( مينغي�سا 
"غايف" )17(  وبابلو مارتن غافريا 
والنم�سوي  بالدي  واأليك�س  وبيدري 
لكل منهم(  يو�سف دمري )18 عاماً 
 )20( دي�ست  �سريجينو  والمريكي 
اأروخو  رونالد  الورغ��وي��اين  حّتى  اأو 
زالت  ما  ال�سماء  ه��ذه  كل   ...)22(
من  وللمزيد  مواهبها  ل�سقل  حتتاج 
اخلربة داخل امل�ستطيل الأخ�سر من 
اأجل مقارعة كبار اأوروبا واللعب على 

اأعلى امل�ستويات.
قال بيكيه م�ساء الثاثاء "مع لعبينا 
ال�سغار �سينتهي بنا المر مناف�سني. 
�سيكت�سبون اخلربة، ويف نهاية املو�سم 
�سرتون...". غري اأن هذه الكلمات، ل 
امللعب  داخ��ل  اأن جتد طريقها  ميكن 
�سمن مناف�سات املجموعة اخلام�سة، 
ترف  ميلك  بر�سلونة  يعد  مل  حيث 
ارتكاب اأي دع�سة ناق�سة اأمام بنفيكا 
الربتغايل ودينامو كييف الأوكراين.

هل فقد بر�سلونة هيبته على ال�ساحة الأوروبية؟ 

•• اأبوظبي -الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية، عن ت�سمية اجلولة الرابعة من دوري 
دولة  اإع���ان  مبنا�سبة  اخلم�سني"،  "م�ساريع  جولة  للمحرتفني،  اأدن���وك 
امل�سروع  "مبادئ اخلم�سني"،  وثيقة  اإط��اق  املتحدة عن  العربية  الإم��ارات 
�ساحب  بها  وج��ه  التي  الوثيقة  وه��ي  اخلم�سني"،  "م�ساريع  �سمن  الأول 
اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س ال���دول���ة، ح��ف��ظ��ه اهلل،  ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة ب��ن زاي����د 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واعتمدها 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان، ويل عهد  اآل  زايد  بن  حممد 

لدولة  ال�سرتاتيجي  امل�سار  تر�سم  اأن  �ساأنها  من  الوثيقة  وه��ذه  امل�سلحة، 
وال�سيا�سية  القت�سادية  امل��ج��الت  يف  اجل��دي��دة؛  دورت��ه��ا  خ��ال  الإم����ارات، 

والتنموية والداخلية.
املاعب  �سا�سات  عرب  اخلم�سني"،  ب�"م�ساريع  الحتفاء  ا�ستعرا�س  و�سيتم   
التي ت�ساهم يف ر�سم م�ستقبل  الوثيقة،  اأهمية ودور هذه  الرئي�سية، لإبراز 
م�سرق خال اخلم�سني عاماً القادمة، �سرياً على خطى الإجنازات العماقة، 
التي حققتها الدولة خال اخلم�سني عاماً الأوىل من تاأ�سي�سها، وفق روؤية 
اأهداف  اإىل  للو�سول  لها،  اإمكانات ل حدود  ت�سخر  التي  الر�سيدة،  القيادة 
وغايات، تخدم اأبناء الوطن باملقام الأول، وتعزز موقع دولتنا يف م�ساف اأبرز 

الدول على م�ستوى العامل؛ بالنه�سة والتطور يف جميع املجالت.

اأكمل الفريقان الكوريان اجلنوبيان بوهانغ �ستيلرز حامل اللقب ثاث 
النهائي من دوري  الدور ربع  مرات وت�سونبوك هيونداي موتورز عقد 
الياباين  اأو���س��اك��ا  �سرييزو  على  توالًيا  الأرب��ع��اء  بفوزهما  اآ�سيا،  اأب��ط��ال 
-1�سفر وبي جي باتوم يونايتد التايلندي بركات الرتجيح 4-2، بعد 
املتوج  �ستيلرز،  1-1. ويدين بوهانغ  الوقتني ال�سلي والإ�سايف  انتهاء 
اأخرًيا يف العام 2009، بتاأهله على ح�ساب م�سيفه يف ملعب ناغاي يف 
الدقيقة  الوحيد يف  اللقاء  الذي �سجل هدف  �سونغ-مو  اإىل يل  اأو�ساكا 
25، ليبلغ الفريق يف م�ساركته الثامنة يف البطولة القارية دور الثمانية 
للمرة الثالثة. اأما �سرييزو الذي و�سل اىل الدور ربع النهائي يف العام 

البطال. دوري  يف  فقط  الرابعة  م�ساركته  يخو�س  فكان   ،2011
واأقيم الدور ثمن النهائي بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة.

 14 بر�سيد  العا�سرة  جمموعته  ترتيب  ت�سدر  اأو�ساكا  �سرييزو  وك��ان 
�ستيلرز و�سيًفا  انت�سارات وتعادلني، فيما حل بوهانغ  اأربعة  نقطة من 
11 نقطة من ثاثة انت�سارات، تعادلني وخ�سارة.  يف ال�سابعة بر�سيد 
م��ب��اري��ات يف  ا�ست�ساف  ال���ذي  ملعب جيوجنو  على  الخ���رى  امل��ب��اراة  يف 
اللقب  حامل  موتورز  هيونداي  ت�سونبوك  تقدم   ،2002 العامل  كاأ�س 
ال�سوط  نهاية  م��ع  غو�ستافو  ال��ربازي��ل��ي  ع��رب  و2016   2006 عامي 
الول )45+2(. اإل اأن ال�سيوف ردوا عرب تريا�سيل دانغدا يف الدقيقة 
الفريقان اىل �سوطني اإ�سافيني مل يثمرا عن هدف رغم  ليحتكم   76
وتعملق  الرتجيح.  اىل ركات  الر���س، قبل جلوئهما  اأ�سحاب  �سيطرة 
فيما  والرابعة  الثالثة  للركلتني  الت�سدي  بيوم-كون يف  �سونغ  احلار�س 

�سجل اأ�سحاب الر�س الركات الربع جميعها.

بوهانغ وت�سونبوك بربع نهائي  اأبطال اآ�سيا»م�ساريع اخلم�سني« �سعار اجلولة الرابعة من دورينا

يونغ بويز يف�سد ليلة رونالدو وفوز ت�سل�سي حامل اللقب  

 ثالثية لبايرن يف بر�سلونة بدوري اأبطال اوروبا  



خافوا من كورونا.. فقتلوها ب� ال�سرطان
متاأثرة  عاما"،   27" ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  بريطانية  ���س��ي��دة  ت��وف��ي��ت 
تفاديه،  املمكن  م��ن  ك��ان  مر�س  وه��و  الكبد،  ب�سرطان  باإ�سابتها 
لول اإ�سرار الأطباء على عدم اإجراء فح�س مبكر ب�سبب خماوف 
كورونا. وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأم�س الأربعاء اأن 
جي�سيكا برادي من مقاطعة هارتفورد�سري �سرقي اإجنلرتا، توفيت 
يف دي�سمرب املا�سي، بعد �سل�سلة من املواعيد الفرتا�سية على مدار 
اأ�سهر ف�سلت يف اكت�ساف ورمها. وت�ساعدت ق�سة جي�سيكا  خم�سة 
اأخريا، اإذ حتدثت والدتها للربملان الربيطاين عن الإهمال الذي 
حلق بابنتها واأدى اإىل وفاتها. وقال والدتها يف جل�سة برملانية اإنه 
اأمام ابنتها للنجاة من املر�س، يف حال عرثت  كانت هناك فر�سة 
عندما  الق�سة  وب��داأت  لوجه.  وجها  حالتها  ي�سخ�س  طبيب  على 
�سارت جي�سيكا ت�ستكي يف �سيف 2020 من اآلم يف البطن. وكان 
الأطباء يعتمدون يف ت�سخي�س حالة ال�سيدة الراحلة على لقاءات 
افرتا�سية، خوفا من عدوى كورونا، ومل يكلف واحد منهم نف�سه 
لقاء املري�سة وجها لوجه، كما تقول الأم. وا�ستمرت تلك اللقاءات 
اأ�سهر، ويف الأثناء كان الورم ال�سرطان قد متدد يف ج�سد   5 مدة 

جي�سيكا ومل يعد بالإمكان عاجه.

كذبة كورونا تقود �ساحبها لل�سجن
يف الرابعة فجرا، حيث يغط اجلميع يف النوم، ير�سل موظف ر�سالة 
ن�سية اإىل مديره يف العمل يبلغه فيها اأنه م�ساب بفريو�س كورونا. 
�سببا وجيها لكي ل  اأن تكون  الكذبة،  الغاية من وراء هذه  وكانت 
يذهب املوظف اإىل عمله، اإل اأن الأمر انقلب عليه، ويواجه حاليا 
�سحيفة  اأوردت  ما  وف��ق  �سنوات،   5 اإىل  ت�سل  مل��دة  بال�سجن  حكما 
التفا�سيل، فقدت وقعت الق�سة يف  ويف  الربيطانية".  ميل  "ديل 
اأ�سرتاليا،  �سرقي  جنوب  ويلز،  نيو�ساوث  بولية  املا�سي  اأغ�سط�س 
عندما اأر�سل جيمي بيتمان )23 عاما( متهم باإر�سال ر�سالة ن�سية 
نتيجة  اأن  دقيقة فجرا، مدعيا  الرابعة و15  ال�ساعة  ملديره عنده 
اإىل  ال��ع��ودة  ميكنه  ل  وبالتايل  اإيجاببية،  ك��ورون��ا  فريو�س  فح�س 
العمل. واأدت هذه احلادثة اإىل وقوع ت�سوي�س عمل ال�سركة، حيث مت 
وقف العمل يف العديد من امل�ساريع، عاوة على و�سع 25 عاما يف 
احلجر ال�سحي. يف وقت لحق من ذلك اليوم، تراجع عن الكذبة، 
ووجه ر�سالة جديدة اإىل رئي�سه يقول فيها اإنه قد ح�سل الآن على 
نتيجة �سلبية. لكن م�سوؤويل ال�سحة يف نيو �ساوث ويلز ك�سفوا اأنه 
لي�س لديهم اأي �سجل عن اختبار الرجل على الإطاق، لت�ستدعيه 
نقل  تهمة  حاليا  الأ���س��رتايل  ال�ساب  وي��واج��ه  ذل��ك.  بعد  ال�سرطة 

معلومات كاذبة، وتعري�س اأ�سخا�س ومتلكات للخطر.

خرب حمزن ل� بريتني �سبريز واجلمهور خائف عليها
فوجئ رواد مواقع التوا�سل الجتماعي بحذف احل�ساب ال�سخ�سي 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  م��ن  �سبريز   الأم��ريك��ي��ة  بريتني  للفنانة 
على  خطوبتها  اإع���ان  على  قليلة  اأي���ام  بعد  وذل���ك  الج��ت��م��اع��ي، 
الإي��راين �سام الأ�سغري. وكانت قد ن�سرت بريتني مقطع فيديو 
مايوه  ت��رت��دي  وه��ي  فيه  ظهرت  ح�سابها  ح��ذف  قبل  لها  ج��ريء 
باللون البنف�سجي. وكانت قد اأعلنت بريتني �سبريز خطوبتها على  

�سام اأ�سغري  العار�س الإيراين الأ�سل، فن�سرت مقطع فيديو عرب 
�سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي، وهي ترتدي 
الأمر  هذا  اأن  اأ�سدق  :"ل  قالئة  �سبريز  وعلقت  اخلطوبة.  خامت 
ب�سدة،  متفاجئة  �سبريز ظهرت  اأن  الفيديو،  يف  الافت  يحدث". 
اأ�سغري،  م��ن  ب��ال��ق��رب  ب��ح��رك��ات طريفة وه��ي  ت��ق��وم  ك��ان��ت  حيث 

م�ستعر�سة خامتها املا�سي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأول رحلة �سياحية اإىل الف�ساء تتهياأ لالإقالع
يربز حتدي �سباي�س اإك�س التي من املقرر اأن تنطلق اأوىل رحاتها ال�سياحية اإىل الف�ساء يف جعل اأربعة اأ�سخا�س مل 
ي�سبق لهم اأن ارتادوا املدار من قبل مي�سون ثاثة اأيام مبفردهم يف الدوران حول الأر�س، بعد اأن خ�سعوا للتدريب 
ملدة اأ�سهر فقط. ُتعد املهمة التي اأطلق عليها ا�سم اإن�سبريي�سن4 اأول رحلة يف التاريخ ي�ستقلها مبتدوؤون اإىل املدار 

لي�س بينهم اأي رائد ف�ساء حمرتف.
اأن يتم الإق��اع  يف مركز كينيدي التابع لنا�سا يف فلوريدا، وامامهم خم�س �ساعات لجناز الق��اع يف  من املقرر 
ظل طق�س مائم يف الوقت احلايل. �سينطلق �ساروخ فالكون 9 الذي يحمل يف قمته كب�سولة دراغون من من�سة 

الإطاق الأ�سطورية 39A يف مركز كينيدي التابع لنا�سا يف فلوريدا من حيث انطلقت رحات اأبولو اإىل القمر.
ومن املقرر اأن يحلق الأمريكيون الأربعة املوجودون على منت املركبة اإىل م�سافة اأبعد من حمطة الف�ساء الدولية، 
م�ستهدفة مداراً يبلغ 575 كيلومرتاً. و�سيطوفون حول العامل حوايل 15 مرة يومياً. يف نهاية رحلتهم، �سيبدوؤون 

العودة نحو الأر�س لتهبط املركبة قبالة �سواحل فلوريدا و�ستقوم مظات بتخفيف �سرعتها الهائلة.
38 عاًما  اأمريكي يبلغ من العمر  اإيزاكمان وهو  اإك�س امللياردير جاريد  اأ�سهر ال�سياح على مركبة �سباي�س  �سيكون 
ويراأ�س �سركة خدمات مالية وطيار متمر�س. لكنه مل يوؤ�س�س ال�سركة التي �ستنقله يف هذه الرحلة واإمنا بب�ساطة 
مقاعد  ثاثة  منح  وق��رر  ال���دولرات.  من  املايني  بع�سرات  يقدر  ولكن  عنه  ُيك�سف  مل  ب�سعر  خدماتها  ي�ستاأجر 

لأ�سخا�س غري معروفني.
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الفال�سة الغنائية.. قرار غريب من نقابة املو�سيقيني مب�سر
اأثار قرار نقابة املهن املو�سيقية امل�سرية، مبنع ا�ستعانة الفنانني ب�"فا�سة" 
اأي حفل غنائي، جدل وا�سعا عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، وو�سف  يف 

كثريون القرار باملت�سرع وغري املدرو�س، بينما اأيد اآخرون القرار.
ع��دي��د من  ب��ني  ���س��ائ��ع  "فا�سة" اأم���ر  ع��ل��ى  امل�سجلة  الأغ����اين  وا���س��ت��خ��دام 
وحتريك  امليكروفون  عرب  اأغانيهم  ت�سغيل  اإىل  يلجوؤون  الذين  املطربني 
�سمي�س،  حممد  الفني  الناقد  واأب��دى  "مبا�سرة".  يغنون  وكاأنهم  �سفاههم 
يف ت�سريحات خا�سة ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اندها�سه من قرار النقابة 
مبنع الغناء ب�"الفا�سة"، موؤكدا اأن هذا لي�س من اخت�سا�سها، ويحيط به 
عديد من عامات ال�ستفهام. واأو�سح اأن دور النقابة يكمن يف ت�سهيل اأمور 
الفنانني وتوفري ظروف الإبداع املنا�سبة لهم، وكذلك توفري ظروف العمل 
املنا�سبة لهم، فالفنان عندما ُيحيي منا�سبة اأو حفل زفاف يحتاج اإىل فريق 
من العازفني، ومهند�سي ال�سوت، وغريهم من يتقا�سون اأجورا مرتفعة. 
واأكمل �سمي�س اأن هناك اأنواع من املو�سيقى ل ُتلعب عن طريق الآلت، فذلك 
يحرم الفنان واجلمهور من ال�ستماع لنمط معني من الأغاين. وا�سرت�سل 
مو�سحا اأن قرار النقابة يتعار�س مع التطور والتغيري، م�سيًفا اأن كثري من 
مطربي ال��راب، ب��داأوا بالفعل يف اأخذ الفر�س واأحياء احلفات يف خمتلف 

الأماكن، م�سريا اإىل هذه الفئة اأي�سا ل ُتلعب عن طريق الآلت. 

خطاأ فادح  يف كتاب مدر�سي يثري غ�سب املثقفني
وقعت وزارة الرتبية والتعليم امل�سرية يف خطاأ فادح يف كتاب مدر�سي من 
الكتاب  م��واد  �سمن  الده�سان  حامد  وحيد  لل�ساعر  ق�سيدة  ن�سر  خ��ال 
اأّنها  على   ،2022-2021 ال��ع��ام  لهذا  الب��ت��دائ��ي  ال��راب��ع  لل�سف  امل��در���س��ي 

ق�سيدة لأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي.
واأ�ستاذ  ال�سوي�س  الآداب جامعة  لكلية  ال�سابق  العميد  تعيلب،  اأمين  ون�سر 
عليها،  وعّلق  ال�سعراء،  لأم��ري  املن�سوبة  للق�سيدة  �سورة  احلديث،  النقد 

وتوا�سلت "�سكاي نيوز عربية" مع "تعليب" للتعليق على الأمر.
ابنته يف  مع  ال��درو���س  اأث��ن��اء مراجعة  اإّن��ه  الواقعة،  مكت�سف  تعيلب،  وق��ال 
�ساح  كتاب  من   45 ال�سفحة  يف  ق�سيدة  وج��د  البتدائي،  ال��راب��ع  ال�سف 
بال�سف  الطاب  على  املقرر  العربية  اللغة  كتاب   2022-2021 التلميذ 
عربية"  نيوز  ل�"�سكاي  خا�سة  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف  الب��ت��دائ��ي.   الرابع 
ومكتوب اأ�سفلها اإنها لأمري ال�سعراء  ُر،  ِم�سْ يا  عنوانها  بالكتاب  "ق�سيدة 
اأحمد �سوقي، واأول ما قراأت اأول بيت يف الق�سيدة اأيقنت متاًما اأنها لي�ست 
وجمال  تخ�س�سي  بحكم  �سوقي  اأح��م��د  �سعر  يف  متمر�س  لأن��ن��ي  ل�سوقي 
عملي وبحكم حبي ال�سديد ل�سوقي ب�سفته اأكرب عقلية �سعرية كا�سيكية 
وتعّجبت  م�سر،  حب  ويف  كبرية  "الق�سيدة  وتابع:  الع�سرين".  القرن  يف 
وا�ستغربت لأن �سوقي مل يكتب اأبًدا ق�سائد يف وقته يحب م�سر، لأن النا�س 

كانت حتب م�سر بجد ومل يكن هناك من يريد اأن يتكلم يف ذلك".

اأ�سهر ال�ستعرا�سات 
املو�سيقية تعود اإىل برودواي 
"الأ�سد  اإىل  ه���ام���ي���ل���ت���ون  م�����ن 
تعود  "�سيكاغو"،  ب�  امللك" م��رورا 
ال�سهرية  املو�سيقية  ال�ستعرا�سات 
جديد  م��وؤ���ّس��ر  يف  ب�������رودواي،  اإىل 
املعهودة  اإىل حياة قريبة من تلك 
التوّقف  من  �سهرا   18 بعد  �سابقا 

ب�سبب وباء كوفيد19-.
تقف جيني ميانو�سكي الآتية مع 
ابنتها من بو�سطن، يف ال�سف منذ 
اأما  �سباحا  والن�سف  اخلام�سة 
يف ���س��راء ب��ط��اق��ة مل�����س��اه��دة عر�س 
ريت�سارد  م�سرح  يف  "هاميلتون" 

روجرز قرب �ساحة تاميز �سكوير.
بر�س  فران�س  لوكالة  ت��ق��ول  وه��ي 
"اأع�سق هذا العر�س. لقد �ساهدته 
11 مرة. �سن�سهد اليوم على طاقة 
برودواي  م�سارح  وتعيد  مذهلة". 
مطلع  منذ  ت��دري��ج��ا  اأب��واب��ه��ا  فتح 
م�سرحيات  ل��ك��ّن  اجل����اري،  ال�سهر 
�سعبية  الأك������رث  ب���ني  م���ن  ك���ث���رية 
ا�ستاأنفت عرو�سها الثاثاء. وقال 
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ن��ي��وي��ورك ب��ي��ل دي 
على  عظيمة  ليلة  "هذه  ب��ازي��و 
نيويورك"،  م��دي��ن��ة  ع���ودة  ط��ري��ق 
"ميت غال"  احتفال  غ��داة  وذل��ك 
امل�ساهري  م��ئ��ات  ا�ستقطبت  ال���ذي 
واملوؤثرين للمرة الأوىل منذ اأيار-
تاميز  ���س��اح��ة  ويف   .2019 م��اي��و 
تبا�سري عودة  اأمكن ر�سد  �سكوير، 
برودواي الثاثاء اأي�سا من خال 
اإعادة فتح ك�سك يتيح �سراء تذاكر 
الأمل  م��ع  نف�سه  ال��ي��وم  ل��ع��رو���س 
التخفي�سات  ب��ع�����س  اق��ت��ن��ا���س  يف 
�سعر  يتخطى  ال��ت��ي  ال��ت��ذاك��ر  على 
امل����ع����دل مئة  م��ن��ه��ا يف  ال�����واح�����دة 

دولر.

الق�ساء على 
دلفني   1400

دافعت حكومة جزر فارو عن قتلها 
دل��ف��ني يف يوم   1400 م��ن  اأك���رث 
رغم  تقليدي،  �سيد  خ��ال  واح��د 
املجزرة  ه��ذه  اأث��ارت��ه  ال��ذي  التاأثر 
يف  حتى  بحجمها  العتيادية  غري 

هذا الأرخبيل ال�سكندينايف.
وقال ناطق با�سم حكومة تور�سافن 
لوكالة فران�س بر�س "ل �سك البتة 
اأن �سيد احليتان يف ج��زر فارو  يف 
لاأ�سخا�س  درام��ات��ي��ك��ي  م�����س��ه��د 
غري املعتادين على ال�سيد وجمازر 
الثدييات. لكن عمليات ال�سيد هذه 
تخ�سع لتنظيم جيد واأطر قانونية 
ال�سيد هذا  تقليد  كاملة". ويقوم 
الدمناركية  ف��ارو  املتوارث يف جزر 
با�سم  ال�����س��م��ال،امل��ع��روف  ب��ح��ر  يف 
على  "غريندادراب"  اأو  "غريند" 
بوا�سطة  �سغرية  حيتان  تطويق 
���س��ف��ن ع��ن��د خ��ل��ي��ج م��ائ��ي لت�سقط 
يبقون  �سيادين  اأي��دي  بني  بعدها 
عليها  يق�سون  الياب�سة حيث  على 
بال�سكاكني. وعادة ما تطاول هذه 
غري  الطيارة،  احليتان  املمار�سات 
دلفينا   1423 الأح��د  طاولت  اأنها 
نوع  وه��و  اجل��ان��ب،  اأبي�س  اأطل�سيا 
ب�����س��ي��ده، يف ف���ي���ورد قرب  ُي�����س��م��ح 
واأظهرت  الأرخبيل.  و�سط  �سكال 
���س��ور اأك���رث م��ن األ���ف ح��ي��وان من 
هذه الف�سيلة م�سرج بدمائه على 

�ساطئ، ما اأثار انتقادات كثرية.
"كي يف  قناة  ال�سحايف يف  واأو���س��ح 
اف" العامة هالور اأف رانا اأن "ما 
وا�ستغرق  م��ت��ط��رف��ا  ي��ب��دو  ح�����س��ل 
هذا  ك��ل  على  للق�ساء  وقتا  الأم���ر 
العدد فيما يح�سل الأمر يف العادة 

ب�سرعة".

تاأجيل املهرجان الدويل للفيلم مبراك�س 
اأُّج���ل امل��ه��رج��ان ال���دويل للفيلم مب��راك�����س، وه��و اإح���دى اأبرز 
"موعد  اإىل  الإف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة  يف  ال�سينمائية  الفعاليات 
على  الثانية  لل�سنة  وذل��ك  كوفيد19-،  وب��اء  ب�سبب  لحق" 

التوايل، وفق ما اأعلن منّظموه.
وك����ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ت��ق��ام ال�����دورة ال��ت��ا���س��ع��ة ع�����س��رة من 
29 ت�سرين الثاين/نوفمرب و7 كانون الأول/ املهرجان بني 
دي�سمرب يف املدينة الواقعة جنوب املغرب. وقد األغيت ن�سخة 

العام 2020 ب�سبب الأزمة ال�سحية.
غري اأن "ور�سات الأطل�س"، وهو برنامج لدعم ال�سينمائيني 
موعدها  على  �ستبقى  الأو�سط،  وال�سرق  اإفريقيا  يف  ال�سباب 
ما  بح�سب  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�سرين  و25   22 ب��ني  وت��ق��ام 
املغرب  وك��ال��ة  ن�سرته  بيان  يف  امل��ه��رج��ان  على  القّيمون  اأف���اد 
من  املدعومة  الفعاليات  ه��ذه  خ��ال  وم��ن  لاأنباء.  العربي 
مبراك�س  للفيلم  ال��دويل  املهرجان  "يوا�سل  "نتفليك�س"، 
يف  اجل��دي��دة  ال�سينمائية  امل��واه��ب  لكت�ساف  جتاربه  تطوير 

اإفريقيا والعامل العربي"، وفق ما جاء يف البيان.
ون����ال امل��خ��رج امل�����س��ري ع��م��ر ال���زه���ريي ال����ذي ك���ان م��ن بني 
لأ�سبوع  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  الأطل�س"  "ور�سات  يف  الفائزين 

النقاد يف مهرجان كان يف متوز/يوليو عن فيلمه "ري�س".

يحاول تهريب 200 �سحلية
قالت �سرطة منطقة اأر�س ال�سومال، اإنها األقت القب�س 
على رجل يف مطار اأثناء حماولته تهريب 200 "�سحلية" 
يف  الربية  احلياة  و�سلطات  ال�سرطة  وقالت  م�سر.  اإىل 
اإنه مل يت�سح بعد ملاذا حاول امل�ستبه به ت�سدير  املنطقة 

تلك الزواحف ب�سكل غري قانوين.
اأر�س  وقال جيلي ح�سن، وهو م�سوؤول ات�سالت ب�سرطة 
ال�سومال "من غري القانوين ت�سدير احلياة الربية يف 

اأر�س ال�سومال لأنها )ميكن( اأن تنقر�س".
وق��ال��ت ال�����س��رط��ة اإن الع��ت��ق��ال مت يف م��ط��ار اإي���ج���ال يف 
البيئة  وزارة  اأن  واأ���س��اف��ت  املنطقة.  عا�سمة  هرجي�سة 
وخمباأة  مباب�س  ملفوفة  كانت  التي  الزواحف  ت�سلمت 
الذيل  ذات  اأجاما  نوع  ال�سحايل من  اأن  وب��دا  اأكيا�س.  يف 
 500 ال��واح��دة منها مقابل  تباع  اأن  امل��درع، والتي ميكن 
دولر على مواقع احليوانات الأليفة، لكن امل�سوؤولني مل 

يتمكنوا اإل من تاأكيد ا�سمها ال�سومايل.
�سبط  عمليات  اإن  ال�سومال  اأر����س  يف  م�سوؤولون  وق��ال 
�سابقة لاجتار غري امل�سروع باحلياة الربية �سملت طيورا، 

م�سيفني اأن هذه هي اأول ق�سية تتعلق بالزواحف.

مفاجاأة مرعبة يف اأح�ساء مت�ساح عمالق
�سانتتاماين يف ولية  �سرطة مقاطعة  قائد  اأعلن مكتب 
ل��وي��زي��ان��ا الأم���ريك���ي���ة، الإم�������س���اك ب��ت��م�����س��اح وزن����ه 230 
كيلوغراما تقريبا ويف جوفه بقايا ب�سرية، بعدما التهم 
ب�سبب  فا�ست  مياه  عاما يف   71 يبدو رجا عمره  فيما 
اأي���دا. واأن��ه��ى الإم�����س��اك بالتم�ساح ال��ذي يزيد  الإع�����س��ار 
ا�ستمرت  بحث  امل��رت، عملية  ون�سف  اأمتار   3 على  طوله 
�سوهد  ال��ذي  �ساترييل،  تيموثي  العجوز  عن  اأ�سبوعني 
العا�سفة  اأ�سرار  يتفقد  وهو  اأغ�سط�س   30 يف  مرة  اآخ��ر 
55 كيلومرتا  خ��ارج منزله يف �سليديل على بعد ح��وايل 
مكتب  با�سم  املتحدث  وق��ال  اأورليانز.  نيو  �سرقي  �سمال 
�ساهدت  �ساترييل  زوج��ة  اإن  فيرت،  لن�س  ال�سرطة  قائد 
بيتهما  م��ن  خ��رج  بعدما  زوج��ه��ا  يهاجم  ك��ب��ريا  مت�ساحا 

لتفقد الأحوال، ثم اختفى الرجل واحليوان يف املاء.
اأي��دا ولية  الإع�سار  اجتياح  بعد يوم من  الهجوم  ووق��ع 
لويزيانا، ما ت�سبب يف في�سانات مدمرة ببع�س املناطق. 
وقال مكتب قائد ال�سرطة: "عند فح�س التم�ساح، وجد 
اأن بداخله بقايا ب�سرية على ما يبدو. �سيعمل املحققون 
م���ع م��ك��ت��ب ال��ط��ب ال�����س��رع��ي مب��ق��اط��ع��ة ���س��ان��ت تاماين 

للتحقق من اأن هذه البقايا تعود اإىل �ساترييل".

تتحدى معايري املو�سة العاملية بت�سميمات خا�سة
اإن��ت��اج ماب�س  ب��دء خ��ط  اأزي���اء م�سرية  ق���ررت م�سممة 
مقا�س  على  قطعة  كل  بت�سميم  تقوم  حيث  بها،  خا�س 
يف  املف�سل  واأ���س��ل��وب��ه��ا  اجل�سم  وح��ج��م  و�سكلها  العميلة 
29 عاماً  العمر  البالغة من  ن��ورا جال  اأطلقت  اللب�س. 
 ،2015 "رافية" وب��داأت يف  ا�سم  التجارية  على عامتها 
وكان هدفها الرئي�سي منح املراأة امل�سرية �سعورا باجلمال 
والراحة يف املاب�س التي ترتديها وتتحكم يف ت�سميمها 
التي  املختلفة  للعقبات  اإ���س��ارة  يف  ن���ورا  ق��ال��ت  بنف�سها. 
تواجهها املراأة "هدفنا اإن رافية ت�ساعد املراأة امل�سرية اأن 

ت�سعر بجمالها دون احلاجة لتغيري �سكلها وج�سمها.

اآبل تقدم هواتفها اجلديدة و�سط م�ساكل متعددة
من  ج����دي����دة  جم���م���وع���ة  "اآبل"  ق����ّدم����ت 
املنتجات، من هواتف ذكية واأجهزة لوحية 
النتقادات  ل��ك��ن  ال��ت��ط��ّور،  ف��ائ��ق��ة  و���س��اع��ة 
جمال  يف  املجموعة  تطاول  التي  الكثرية 
املعلوماتي  والأمن  واخل�سو�سية  املناف�سة 
م��ا زال����ت ت��رخ��ي ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى مبادرات 

عماق التكنولوجيا.
"اآبل" يف خ��ت��ام ه��ذا احلدث  وق���ال م��دي��ر 
ب�سبب  الن��رتن��ت  على  ُب��ّث  ال��ذي  ال�سنوي 

الوباء "يا لها من اإعانات مذهلة!".
اعُتمدت  املا�سي عندما  للعام  لكن، خافا 
تقنية اجليل اخلام�س )5 جي(، مل ت�سمل 
ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي اأدخ���ل���ت على 
تعديات  اأّي  الأجهزة  اجليل اجلديد من 
مانت�سر  ج���ني  امل���ح���ّل���ل  وغ������ّرد  اأ���س��ا���س��ي��ة. 
فاندز"  "لوب  ال�ستثمارات  �سندوق  م��ن 
دون  لتحديثات   اآخ���ر  �سنوي  "حدث  اإن���ه 

مفاجاآت كثرية".
وك�سفت املجموعة التي تّتخذ يف كاليفورنيا 
مقّرا لها عن �سل�سلة هواتف "اآيفون 13" 
ن�سخة  م��ن  من����اذج،  اأرب���ع���ة  تت�سّمن  ال��ت��ي 
اعتبارا  ���س��ت��ب��اع  ال��ت��ي  امل�����س��ّغ��رة  "ميني" 
تطّورا  الأك����رث  ت��ل��ك  اإىل  دولر   700 م��ن 
13 برو ماك�س" التي يبداأ �سعرها  "اآيفون 
م�سابهة  اأ���س��ع��ار  وه��ي  دولر.  وم��ئ��ة  ب��األ��ف 
عند   "12 "اآيفون  لهواتف  املعتمدة  لتلك 

اإطاقها �سنة 2020.
وك�����ام�����ريات ه�����ذه ال���ن�������س���خ���ات اجل����دي����دة 
املزمع  وم��ن  تطّورا  اأك��رث  هي  وبّطارياتها 
لت�سمل  جي"   5" ت��ق��ن��ي��ة  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع 
60 بلدا  اأكرث من مئتي م�سّغل هواتف يف 
ما  بح�سب  ال��ع��ام،  نهاية  بحلول  ومنطقة 
املعاونة  ال��رئ��ي�����س��ة  دران�������س  ك���اي���ان  اأف�����ادت 

املكّلفة بهواتف "اآيفون".

املمثلة ماجي جيلنهال تتاألق مع جائزتها الأف�سل �سيناريو خالل مهرجان البندقية ال�سينمائي الثامن وال�سبعون. رويرتز

تعرف على ق�سر الأحالم 
لكالب باري�س هيلتون 

على  ينفقوها  اأن  �سخمة  اأم���واًل  ميتلكون  الذين  النجوم  عن  غريباً  لي�س 
اأمور �سخيفة اأو غريبة األ اأن جنمة تلفزيون الواقع و�سيدة  الأعمال   باري�س 
هيلتون  قد تفوقت على اجلميع ببنائها ق�سرا لت�سكن فيه كابها وقد دفعت 

ح�سب ال�سحف العاملية حوايل 350 األف دولر للح�سول عليه.
الق�سر لي�س �سغريا وميكن لأي �سخ�س اأن يدخل اإليه اإل اأنها خ�س�سته 

حليواناتها الأليفة لكي ت�ستطيع الرتياح بعيدا عنها.
اأمريكي  دولر  مليون   300 ال�  تفوق  هيلتون  باري�س  ث��روة  اأن  يذكر 

فهي الوريثة الوحيدة ل�سركات وفنادق هيلتون.


