
   

بتوجيهات حمدان بن زايد 
جامعة �أبوظبي تخ�ص�ص �أكرث من 50 مليون درهم 

لرب�جمها �لدر��صية و�لإن�صانية للعام �حلايل
•• اأبوظبي -وام:

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
اأبوظبي، توا�شل جامعة  اأمناء جامعة  الظفرة رئي�س جمل�س  منطقة 
اأبوظبي ا�شرتاتيجيتها يف العمل الإن�شاين التي اأ�شبحت ثقافة را�شخة 
ال�شراكات  جانب  اإىل  والإداري�����ة،  التدري�شية  وهيئاتها  طلبتها  ل��دى 
والور�س  ال��ن��وع��ي،  التعليم  ت��وف��ر  خ���ال  م��ن  املجتمع  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة 
والندوات العلمية املجانية ملختلف فئات املجتمع، بالإ�شافة اإىل تقدمي 
العديد من املنح الدرا�شية ل�شمان ح�شول الطلبة على التعليم املتمّيز 
الذي ي�شمن م�شتقبًا م�شرقاً لهم دون اأن تكون اأو�شاعهم املادية عائقاً 

اأمام حتقيق اأحامهم وطموحاتهم.           )التفا�شيل �س3(

�لعليا للأخوة �لإن�صانية تعرب عن خ�صيتها 
من تفاقم �لأزمة �لإن�صانية يف �أفغان�صتان

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت اللجنة العليا لاأخوة الإن�شانية اأنها تتابع الأو�شاع التي متر بها 
اأفغان�شتان، معربة عن اأملها باأن تقوم الأطراف الفاعلة يف اأفغان�شتان 

لتلبية تطلعات ال�شعب الأفغاين من اأجل حياة كرمية.
ودعت اللجنة يف بيان لها اإىل �شرورة �شمان حقوق الإن�شان، واحلريات 
التنوع  واح��رتام  الأفغانية،  امل��راأة  بحقوق  والل��ت��زام  والفردية،  العامة 
اأي من  الأفغاين، وعدم تهمي�س  املجتمع  واللغوي والديني يف  العرقي 

مكوناته، وامل�شاواة بينهم على اأ�شا�س مبداأ املواطنة.)التفا�شيل �س2(

�شاب اأفغاين ي�شلم طفا ر�شيعا جلندي اأمريكي مبطار كابول لإجائه   )ا ف ب(

�شعيد يوا�شل الهجوم

ح��ق��وق  �مل���ت���ح���دة:  �لأمم 
متدهورة �إي��ر�ن  يف  �لإن�صان 

•• نيويورك-وكاالت:

امل���ت���ح���دة  الأمم  م����ق����رر  و�����ش����ف 
اخلا�س املعني بحقوق الإن�شان يف 
اإي���ران ج��اوي��د رح��م��ان، يف تقريره 
الأخ���ر، ح��ال��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 

اإيران باأنها متدهورة.
اإينرتن�شنال  اإي�����ران  م��وق��ع  وذك����ر 
الإيراين اأن جزءاً من التقرير ركز 
الرئا�شية  النتخابات  ق�شية  على 
الإيرانية، التي بلغت ن�شبة امل�شاركة 
فيها 48.8 % وكان نحو 13 % 

من الأ�شوات باطلة.
الر�شمية  ل���اإح�������ش���اءات  ووف����ق����اً 
فقد  الإي��ران��ي��ة،  الداخلية  ل���وزارة 
ج�������اءت الأ��������ش�������وات ال���ب���اط���ل���ة يف 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف   2021 ان��ت��خ��اب��ات 
املرتبة الثانية بعد اأ�شوات اإبراهيم 

رئي�شي.
اأ�شار  خامنئي،  علي  املر�شد  اأن  اإل 
يوم 28 يونيو )حزيران( املا�شي، 
من  ج�����داً  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ن�����ش��ب��ة  اإىل 
النتخابات  يف  الباطلة  الأ���ش��وات 
اإيران،  يف   2021 لعام  الرئا�شية 
لي�شت  الباطلة  الأ�شوات  اأن  وذكر 
النظام،  ع���ن  ان��ف�����ش��ال��ه��م  ب�����ش��ب��ب 

ولكن العك�س هو ال�شحيح.
واأ������ش�����ار امل����ق����رر اخل����ا�����س ل����اأمم 
يف  الإن�شان  بحقوق  املعني  املتحدة 
اإيران اإىل تاأكيد تاأهيل 7 اأ�شخا�س 
الرئا�شية،  ل���ان���ت���خ���اب���ات  ف���ق���ط 

ملك �لأردن ي�صتقبل وفد� 
برئا�صة طحنون بن ز�يد

•• العقبة - وام:

ا�شتقبل �شاحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني عاهل اململكة 
الأردنية الها�شمية ال�شقيقة وفدا برئا�شة �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 

اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني.
بحث اجلانبان - خال اللقاء - العاقات الأخوية و �شبل تعزيز التعاون 
امل�شرتك بينهما خا�شة يف املجالت القت�شادية وفر�س تنويع امل�شاريع 

ال�شتثمارية مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين.
ونقل �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان خال اللقاء اإىل جالته 
.. حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل نهيان ويل عهد  حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.    )التفا�شيل �س5(

نهيان بن مبارك: وطننا ملتزم مببادئ �ل�صيخ ز�يد يف 
�لعطاء �لإن�صاين وعلى دربه ت�صري قيادتنا �لر�صيدة

•• اأبوظبي-وام:

توجه قادة دينيون بالدعاء وال�شاة خال فعالية نظمتها وزارة الت�شامح 
والتعاي�س عن بعد حتت �شعار )الأمل املتجدد( مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل 
الإن�شاين الذي ي�شادف 19 اأغ�شط�س من كل عام. وقاد احلدث الذي جاء 
حتت عنوان )ال�شاة من اأجل الإن�شانية( معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
على  الدينيني  القادة  كافة  مب�شاركة  والتعاي�س،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
اأر�س الدولة والعديد من القيادات وال�شخ�شيات البارزة. وتهدف املبادرة 
اإىل  اجلميع  ليتوجه  الدينية  ال��ط��وائ��ف  ك��اف��ة  اأم���ام  الفر�شة  اإت��اح��ة  اإىل 
اخلالق يف حلظة واحدة بال�شاة والدعاء من اأجل اأن تتخطى الب�شرية يف 
م�شارق الأر�س ومغاربها الأوبئة والتحديات التي تواجهها، واأن يك�شف اهلل 

اجلوائح التي تواجه الإن�شانية يف كل مكان.    )التفا�شيل �س22(

حممد بن ر��صد يعتمد 6 م�صاريع 
جديدة �صمن خطة حتا �لتنموية

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل عددا 
�شياحية  مل�شروعات  الت�شاميم  من 
التنموية  اخلطة  اإط��ار  يف  جديدة 
ال�شاملة لتطوير منطقة حتا التي 

اأطلقها �شموه.
ت�شم امل�شروعات قمة دبي اجلبلية 
وال�شماح  امل�شتدامة  حتا  و�شالت 
ن����زل   200 ب����ب����ن����اء  ح����ت����ا  لأه��������ل 
يزيد  �شنويا  دخ��ا  �شتوفر  عطلة 
لأبناء  دره�����م  م��ل��ي��ون   100 ع���ن 

املنطقة.
مهما  دورا  امل�شاريع  تلك  �شتلعب 
الداخلية  ال�����ش��ي��اح��ة  ت���ع���زي���ز  يف 
للمنطقة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال����ش���ت���دام���ة 
اأهمية  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��ر 
وال�شتفادة  البيئة  على  املحافظة 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  م����ن 
وت���ع���زي���ز ج������ودة احل����ي����اة لأف������راد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  امل���ج���ت���م���ع.واأك���د 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
للمدن  من������وذج  ح���ت���ا  م���دي���ن���ة  اأن 
التي حتولت  املنطقة  ال�شغرة يف 

كرزاي يجتمع مب�سوؤول احلركة لبحث اأمن كابل 

�لحتاد �لأوروبي: مل نعرتف بطالبان ول جنري حمادثات معها
•• عوا�صم-وكاالت:

اأفغان�شتان حالة من الفو�شى بعد  فيما تعي�س 
�شيطرة حركة طالبان على معظم اأرجاء الباد 
وحم��اول��ة ف��رار الآلف ع��ر رح��ات الإجاء، 
اج��ت��م��ع رئ��ي�����س ال��ب��اد ال�����ش��اب��ق ح��ام��د ك���رزاي، 
الوطنية  للم�شاحلة  الأع��ل��ى  املجل�س  ورئي�س 
باأعمال  القائم  مع  عبداهلل،  عبداهلل  الأفغانية 
ح��اك��م ك��اب��ل امل��ع��ني م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان لبحث 

الأمن يف العا�شمة.
الوطنية يف بيان،  امل�شاحلة  وقال مكتب رئي�س 
ال��رح��م��ن من�شور،  م��ع عبد  ك��ان  الج��ت��م��اع  اإن 
اأرواح وممتلكات وكرامة  اأولوية حماية  وناق�شا 

الأفغان يف كابل.
ه���ذا وق��ال��ت اأور����ش���ول ف���ون دي���ر لي���ن رئي�شة 
املفو�شية الأوروبية ال�شبت اإن الحتاد الأوروبي 
مل يعرتف بحركة طالبان ول يجري حمادثات 
�شيطرة  م��ن  اأ���ش��ب��وع  بعد  وذل��ك  معها  �شيا�شية 

طالبان على اأفغان�شتان.
واأكملت حركة طالبان �شيطرتها ال�شريعة على 
كابول  العا�شمة  ودخلت  الأح��د  يوم  اأفغان�شتان 

دون اإطاق ر�شا�شة واحدة.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لاحتاد  ال������ذراع  واأدل������ت رئ��ي�����ش��ة 
يف  ا�شتقبال  مركز  زيارتها  بعد  بالت�شريحات 
تابعة  موؤ�ش�شات  ل��دى  اأف��غ��ان  ملوظفني  م��دري��د 

لاحتاد الأوروبي جرى اإجاوؤهم من كابول.
اأورزول  الأوروب��ي��ة،  املفو�شية  رئي�شة  و���ش��ددت   
ف���ون دي���ر لي���ن، ال�����ش��ب��ت، ع��ل��ى الل���ت���زام بدعم 
املنظمات غر احلكومية العاملة يف اأفغان�شتان.
موؤمتر  يف  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  رئي�شة  وق��ال��ت 
الإن�شانية  امل�شاعدة  زي��ادة  على  نعمل  �شحفي: 

املوجهة اإىل اأفغان�شتان.
لاأو�شاع  لي���ن  دي���ر  ف���ون  اأورزول  وت��ط��رق��ت 
"الن�شاء  ق��ائ��ل��ة:  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والأط�����ف�����ال ه����م الأك�������ر ع���ر����ش���ة ل��ل��خ��ط��ر يف 

اأفغان�شتان.
واأ�شافت امل�شوؤولة الأوروبية: يجب منع الأفغان 

من الوقوع يف اأيدي مهربي الب�شر.
الأفغانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  و���ش��ي��ط��رت 
كابل، موؤخرا، م�شتفيدة من الفراغ الذي خلفه 

الن�شحاب الع�شكري الأمركي.
وتتابع عوا�شم العامل، �شلوك طالبان، عن كثب، 
اإذا كانت احلركة �شتمار�س  يف م�شعى لروؤية ما 
ال�شلطة على نحو معتدل، اأم اإنها �شتعود اإىل ما 
كانت عليه قبل ع�شرين عاما، ل �شيما يف ال�شق 

املتعلق بحقوق الإن�شان.
اأك���د الرئي�س الأم��رك��ي، جو  ���ش��اب��ق،  ويف وق��ت 
بايدن، اأن باده تتوا�شل مع حركة طالبان من 
اإىل مطار  املدنيني  اأجل �شمان �شامة و�شول 

كابل.

قال: اإن �سواريخه يف من�ساتها تنتظر الإ�سارة لإطالقها

�صعّيد: هناك حماولت يائ�صة تفّكر يف �غتيايل!

اليوني�سف حتذر من كارثة جديدة يف لبنان

�لربملان �للبناين يطالب عون بت�صكيل �حلكومة قبل �أي قر�ر�ت
ت�صرف  �لع�صكرية  �للجنة 
ليبيا يف  �أ���ص��رى  ت��ب��ادل  على 

•• طرابل�س-وكاالت:

تبادًل  ال�شبت  اأم�س  ليبيا  �شهدت 
ج��دي��ا ل��اأ���ش��رى ب��اإ���ش��راف اللجنة 
يعرف  ما  اأو  امل�شرتكة  الع�شكرية 

بلجنة 5+5 .
واأو�شحت قناة العربية اأن التبادل 
جرى على الطريق ال�شاحلي، حيث 

مت ت�شليم عدد من املحتجزين.
ب��اأن اللجنة التي  اأف���ادت  اإىل ذل��ك 
ت�شم م�شاركني من طريف ال�شراع 
طالبت باإعادة �شخ املياه يف جمرى 
اأنها  م����وؤك����دة  ال�����ش��ن��اع��ي،  ال��ن��ه��ر 
تتوا�شل مع مغلقي جمرى النهر 
من اأجل فتحه �شريًعا، واإعادة �شخ 
املياه تدريجًيا يف امل�شارين ال�شرقي 
وال�شمايل بعد رفع حالة التهديد 

على العاملني مبنظومة النهر.
اأن الطريق ال�شاحلي يربط  يذكر 
ب����ني م������دن ال�������ش���رق وال�����غ�����رب يف 
اأهمية كبرة  الباد، وهو يكت�شب 
�شطري  النتقال بني  ي�شهل  كونه 
لأ�شهر  اأغ���ل���ق  ق���د  ل���ي���ب���ي���ا.وك���ان 

مديدة �شابقا اإثر ا�شتباكات.

•• الفجر - تون�س

�شهر  ن����ه����اي����ة  م�����������ش�����ارف  ع����ل����ى 
ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة جدد  ال����ت����داب����ر 
�شعّيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س 
ال�شيا�شي،  الإ�شام  على  هجومه 
م��ت��ه��م��ا ب��ع�����س الأط�������راف داخ���ل 
ال���دول���ة ب��ال��ت��اآم��ر، م�����ش��ددا على 
اأنهم �شيتلقون جزاءهم بالقانون 

و�شيقع الت�شّدي لهم.
اع��ت��ادوا العمل  وق��ال: هناك من 

•• بريوت-وكاالت

الأو�شط  ال�����ش��رق  �شحيفة  ذك���رت 
ي�شتجب  مل  اللبناين،  الرملان  اأن 
مي�شال  اجلمهورية  رئي�س  لطلب 
املنا�شب  ال����ق����رار  ب���ات���خ���اذ  ع�����ون، 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة رف������ع ال����دع����م عن 
على  بالرد  حت��داه  بل  املحروقات، 
ر�شالته مبطالبته بت�شكيل حكومة 
جديدة، والإ�شراع بتوزيع البطاقة 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وحت��ري��ر ال�����ش��وق من 

الحتكار.
ال�شحيفة بح�شب م�شادر  واأك��دت 
لدى  اجت��اه��اً  ثمة  اأن  لها  حتدثت 
رئي�س الرملان نبيه بري للتحرك 
الوكالت  مو�شوع  ملواجهة  قريباً 
عن  اأم�س  كامه  بعد  احل�شرية، 

ك�شر الحتكارات.
وقالت م�شادر نيابية اإن حتركاً ما 
طابعاً  �شياأخذ  قريباً  يح�شل  ق��د 
ت�شريعياً ملعاجلة مو�شوع الوكالت 
فيما  لل�شركات  املعطاة  احل�شرية 

خ�س الدواء والنفط وغرهما.

ويبقى املال قّوام الأعمال يف اأفغان�ستان:
هكذ� ميكن للقوى �لعظمى 
ممار�صة �ل�صغط على طالبان

•• الفجر –خرية ال�صيباين

بو�شائل  حتتفظ  الغربية  القوى  اأن  اإل  اأفغان�شتان،  من  جنودها  رحيل  رغم 
ال�شغط على طالبان بف�شل روافعها الدبلوما�شية واملالية.

م�شاء الثاثاء، اتفق الرئي�س الأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء الريطاين 
بوري�س جون�شون على ح�شور قمة افرتا�شية ملجموعة ال�شبع ب�شاأن اأفغان�شتان 
ملناق�شة مقاربة وا�شرتاتيجية م�شرتكة، وفق بيان �شادر عن البلدين. ومنذ 
اأن  ا�شتياء طالبان على كابول، واجهت وزارات اخلارجية الغربية مع�شلة: 
تكون حازمة جتاه اأ�شياد اأفغان�شتان اجلدد، رغم رحيل جيو�شها، مع احل�شول 

على تعهدات من طالبان ب�شاأن قيادتها للبلد.    )التفا�شيل �س14(

حت��ت ج��ن��ح ال��ظ��ام وداأب�����وا على 
اأجنبية  دول  وت���األ���ي���ب  اخل��ي��ان��ة 
والنظام  اجلمهورية  رئي�س  على 
ت��ون�����س وع���ل���ى وط��ن��ه��م، لكن  يف 
احلمد هلل تفهموا يف العديد من 
العوا�شم اأننا ل�شنا على الإطاق 
الذي  من  اأو  الدماء  �شفاكي  من 
يعدون  اأو  املتفجرات  يف  يفكرون 

لزرع القنابل.
روؤو�شنا  ���ش��ت��ب��ق��ى  ���ش��ع��ّي��د  وت���اب���ع 
جباهنا  ك��ان��ت  ل��و  حتى  مرفوعة 

من  ال�12  اجل�����ول�����ة  وت�����ع�����رت 
م����ب����اح����ث����ات ت�������ش���ك���ي���ل احل���ك���وم���ة 
ال���رمل���ان على  اإث����ر رد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الذي  اللقاء  ُيعقد  ع��ون، حيث مل 
كان مقرراً اأم�س، ح�شب ما اأعلنت 
الرئي�س  م��ع  اللبنانية،  الرئا�شة 

املكلف ت�شكيل احلكومة.
هذا وحذرت منظمة الأمم املتحدة 
اليوني�شف  والأم���وم���ة  للطفولة 
ن��ق�����س ح���اد يف املياه  م���ن ح����دوث 
خال الأيام املقبلة يف لبنان، مما 
�شيفاقم من الأزم��ات احلادة التي 

تعاين من الباد.
وقالت اليوني�شف يف بيان، ال�شبت: 
ما مل يتم اتخاذ اإج��راءات عاجلة، 
مايني  اأربعة  من  اأك��ر  �شيواجه 
لبنان،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  �شخ�س 
معظمهم من الأطفال والعائات 
الأكر ه�شا�شة، احتمال تعر�شهم 
اأو انقطاعهم  لنق�س حاد يف املياه 
اإم��دادات املياه ال�شاحلة  التام عن 

لل�شرب يف الأيام املقبلة.
وتابعت: يف ال�شهر املا�شي، حذرت 

تعت�شر  وق��ل��وب��ن��ا  ع��رق��ا  تت�شبب 
اأمل��ا ودم��ا من خيانة كثرين من 
اإن كانت  باعوا �شمائرهم  الذين 
النخا�شة  ���ش��وق  يف  �شمائر  ل��ه��م 

والبّتات التي يعقدونها يوميا.
واأ����ش���اف ل��ي��ت��اأك��د امل��واط��ن��ون اأنه 
ال�����وراء، ول���ن يعود  ع���ودة اىل  ل 
ال��ت��اري��خ اىل م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه ولن 
نرتاجع عما عاهدنا اهلل وال�شعب 

عليه.
)التفا�شيل �س10(

 71 م��ن  اأك��ر  اأن  م��ن  اليوني�شف 
يف امل��ئ��ة م���ن ���ش��ك��ان ل��ب��ن��ان ق���د ل 
يح�شلون على املياه هذا ال�شيف. 
م��ن��ذ ذل����ك احل�����ني، ا���ش��ت��م��ر هذا 
حيث  باملخاطر،  املحفوف  الو�شع 
تعر�شت اخلدمات ال�شرورية مبا 
يف ذل��ك امل��ي��اه وال�����ش��رف ال�شحي 
و����ش���ب���ك���ات ال����ط����اق����ة وال����رع����اي����ة 

ال�شحية ل�شغوط هائلة.
واأ������ش�����اف�����ت: اأ����ش���ب���ح���ت امل����راف����ق 
احليوية مثل امل�شت�شفيات واملراكز 
املياه  م����ن  حم����روم����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
نق�س  ب�شبب  ل��ل�����ش��رب  ال�����ش��احل��ة 
الأرواح  ي��ع��ر���س  مم���ا  ال��ك��ه��رب��اء، 

للخطر.
 واأردف��ت: اإذا اأُجر اأربعة مايني 
م�شادر  اإىل  اللجوء  على  �شخ�س 
على  للح�شول  ومكلفة  اآمنة  غر 
املياه، فذلك �شوف يعر�س ال�شحة 
وقد  للخطر،  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ظ��اف��ة 
الأمرا�س  يف  زي���ادة  لبنان  ي�شهد 
اإىل  بالإ�شافة  املياه،  املنقولة عر 
"كوفيد- ح����الت  ع����دد  يف  زي�����ادة 

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

مواقــيت ال�صالة
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الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يطلق برنامج »ج�سمك 
و�سحته« بال�رشاكة مع »هيلث بال�ص« 

اأخبار الإمارات

بعد مماطلة طهران.. وا�سنطن 
حتذر: كامل التفاق النووي يف خطر

عربي ودويل

اليوم .. منتخب ال�سودان يواجه 
النيجر وديًا على ا�ستاد اآل مكتوم

الفجر الريا�سي

مقتل خبري �إير�ين و9 من 
معاونيه بغارة للتحالف يف ماأرب

•• اليمن-وكاالت:

ك�شف وزير الإعام اليمني معمر الإرياين عن مقتل خبر اإيراين و9 من معاونيه 
مبحافظة  ���ش��رواح  جبهة  يف  احلوثيني  مواقع  على  ال�شرعية  دع��م  لتحالف  بغارة 
ماأرب. وقال الإرياين يف �شل�شلة تغريدات على تويرت فجر ال�شبت، اإن مقتل املدعو 
القحازي  مو�شى  منهم  اآخ��رون،   9 حيدر �شرجان اأحد اخلراء الإيرانيني ومعه 
اإثر غارة جوية لتحالف  اأم�س،  يوم  رتبة عقيد  ينتحلون  الذين  ال�شحاري،  واأحمد 
دعم ال�شرعية على مواقع ميلي�شيا احلوثي يف جبهة �شرواح مبحافظة ماأرب، يوؤكد 

حجم وم�شتوى انخراط اإيران ودورها املزعزع لأمن وا�شتقرار اليمن.
والتاأهيل، تخ�ش�س م�شاة  التدريب  �شرجان  يعمل يف جمال  اأن حيدر  اأ�شاف  كما 
القتالية  التكتيكية  اإع��داد اخلطط  اأن �شرجان خبر يف  اإىل  وم�شاة جبلية. ولفت 
مت  اأن��ه  مو�شحاً   ،2021 يونيو   5 حتى  الغربي  ال�شاحل  جبهات  يف  خبراً  وعمل 
اإر�شاله يوم 7 يونيو اإىل جبهات ماأرب للعمل بدًل من العن�شر القتيل يف حزب اهلل 

اللبناين م�شطفى الغراوي.

يف فرتة ق�شرة اإىل اإحدى اأهم 
الوجهات ال�شياحية يف الإمارة ملا 
حتمله من اأ�شلوب حياة خمتلف 
و�شيكون  ع���ل���ي���ه..  ك���ان���ت  ع���م���ا 
وال�شياحية  التنموية  للم�شاريع 
تعزيز  يف  ك����ب����ر  اأث���������ر  ف���ي���ه���ا 
وتقدمي  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�شياحية 

جتربة �شياحية وثقافية مميزة 
مع  تن�شجم  وامل��ج��ت��م��ع  ل���ل���زوار 
م��ك��ان��ة دب����ي ال�����ش��ي��اح��ي��ة ومن 
امل�شاريع  م��ن  جم��م��وع��ة  خ���ال 
ال���ن���وع���ي���ة م����ع امل���ح���اف���ظ���ة على 

تراث وثقافة املنطقة.
)التفا�شيل �س2(

يا�سا مونك يفكك خلفية الكارثة الأفغانية واأبعادها:
�لأمريكيون �صيحكمون على بايدن بق�صوة بعد �لإذلل �لقومي

•• الفجر -يا�صا مونك –ترجمة خرية ال�صيباين

للعي�س يف ظل  الآن  امل��دع��و  الأف��غ��اين،  ال�شعب  ك��رى على  ك��ارث��ة  اإن��ه��ا 
نظام ثيوقراطي يقمع حرياته الأ�شا�شية، ويعاقب املن�شقني با رحمة، 

وي�شطهد الن�شاء بفخر.
اإنها كارثة كبرة للعديد من البلدان يف املنطقة، والتي �شيتعني عليها 
الآن التعامل مع الآثار املزعزعة لا�شتقرار ب�شدة لأزمة لجئني هائلة 
�شتبدو وعوده  الذي  الغرب،  اإنها كارثة كرى على م�شداقية  جديدة. 
املهددين من قبل مناف�شني �شلطويني، مثل  اأمن احللفاء  بالدفاع عن 

رو�شيا وال�شني، وعودا جوفاء اأكر.                 )التفا�شيل �س12(

ال�شغط املايل والقت�شادي للتاأثر على الحداث
كارثة بكل املقايي�س
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ال�شاعات  301،430 فح�شا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  1،066 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 708،302 حالة.
4 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،018

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

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.
1،633 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 689،277 حالة.

اأجرت 301,430 فح�سا ك�سفت عن 1,066 اإ�سابة

�ل�صحة تعلن �صفاء 1,633 حالة جديدة من كورونا
�ل�صحة تعلن تقدمي 60,942 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خلل �ل� 24 �صاعة �ملا�صية
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 60،942 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 17،683،483 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   178.79
و�شعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفر  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد19-.

�لعليا للأخوة �لإن�صانية تعرب عن خ�صيتها من تفاقم 
�لأزمة �لإن�صانية يف �أفغان�صتان

•• اأبوظبي -وام: 

لاأخوة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأك������دت 
الأو�شاع  ت��ت��اب��ع  اأن��ه��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
معربة  اأفغان�شتان،  بها  متر  التي 
ع���ن اأم��ل��ه��ا ب����اأن ت��ق��وم الأط�����راف 
لتلبية  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ت��ط��ل��ع��ات ال�����ش��ع��ب الأف����غ����اين من 

مبداأ  اأ�شا�س  على  بينهم  وامل�شاواة 
املواطنة.

وط����ال����ب����ت امل���ج���ت���م���ع الأف�����غ�����اين 
عقود  لإن���ه���اء  امل�����ش��رتك  بال�شعي 
من القتتال واحلروب وا�شتنزاف 
املوارد والطاقات، وحثت الأطراف 
على  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
ال�شلمي  ال��ت��ع��اي�����س  ث��ق��اف��ة  ت��ب��ن��ي 

اأجل حياة كرمية.
ودع����ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اإىل 
الإن�شان،  ح��ق��وق  �شمان  ���ش��رورة 
واحل����ري����ات ال���ع���ام���ة وال���ف���ردي���ة، 
واللتزام بحقوق املراأة الأفغانية، 
واللغوي  العرقي  التنوع  واحرتام 
الأفغاين،  امل��ج��ت��م��ع  يف  وال��دي��ن��ي 
مكوناته،  م��ن  اأي  تهمي�س  وع���دم 

الإن�شانية  الأخ��وة  مبادئ  واإع��اء 
ال�شعب  اأب��ن��اء  ك��ل  ب��ني  والت�شامح 

الأفغاين.
لاأخوة  العليا  اللجنة  دع��ت  كما 
اإىل  ال���دويل  املجتمع  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
ال�شعب  م���ع  ال����وق����وف  م��وا���ش��ل��ة 
الأف��������غ��������اين ل�����ت�����ج�����اوز الأزم����������ة 

الإن�شانية.

تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي �سمن خطة حتا التنموية ولتوفري 500 وظيفة لأبناء املنطقة

حممد بن ر��صد يعتمد 6 م�صاريع جديدة �صمن خطة حتا �لتنموية
•• دبي -وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" عددا من الت�شاميم مل�شروعات 
حتا  منطقة  لتطوير  ال�شاملة  التنموية  اخلطة  اإط��ار  يف  جديدة  �شياحية 

التي اأطلقها �شموه.
ت�شم امل�شروعات "قمة دبي اجلبلية" و"�شالت حتا امل�شتدامة" وال�شماح 
 100 ع��ن  يزيد  �شنويا  دخ��ا  �شتوفر  عطلة  ن��زل   200 ببناء  حتا  لأه��ل 

مليون درهم لأبناء املنطقة.
الداخلية وال�شتدامة  ال�شياحة  امل�شاريع دورا مهما يف تعزيز  �شتلعب تلك 
البيئة  على  املحافظة  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  عر  للمنطقة  البيئية 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وت��ع��زي��ز ج���ودة احل��ي��اة لأفراد 

املجتمع.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن مدينة حتا منوذج 
للمدن ال�شغرة يف املنطقة التي حتولت يف فرتة ق�شرة اإىل اإحدى اأهم 
عما  خمتلف  حياة  اأ�شلوب  م��ن  حتمله  مل��ا  الإم���ارة  يف  ال�شياحية  الوجهات 
يف  كبر  اأث��ر  فيها  وال�شياحية  التنموية  للم�شاريع  و�شيكون  عليه..  كانت 
تعزيز ال�شياحية الوطنية، وتقدمي جتربة �شياحية وثقافية مميزة للزوار 
من  جمموعة  خ��ال  وم��ن  ال�شياحية  دب��ي  مكانة  م��ع  تن�شجم  واملجتمع 

امل�شاريع النوعية مع املحافظة على تراث وثقافة املنطقة.
وقد �شاهمت خطة حتا التنموية والتي اأطلقت يف 2016 يف زيادة الإقبال 
املا�شي، فقد منا  العام  15 �شعفا حتى  الزيادة  �شياحيا حيث بلغت  عليها 
ع��دد ال���زوار م��ن 60 األ��ف زائ��ر يف 2016 اإىل اأك��ر م��ن مليون زائ��ر يف 

.2020

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم : "�شمن خطة حتا 
على  اجلبلية  دب��ي  قمة  ..ت�شاميم  جديدة  م�شاريع   6 اعتمدنا  التنموية 
ارتفاع 1300 مرت.. وتلفريك بطول 5.4 كم ..و�شالت حتا امل�شتدامة 
اأم  Hiking و���ش��ول لأع��ل��ى قمة يف دب��ي جبل  وف��ن��دق ع��امل��ي وم�����ش��ارات 

الن�شور 1300 مرت.
200 ن���زل ع��ط��ل��ة ل��دع��م ال�شياحة  واأي�����ش��ا ال�����ش��م��اح لأه����ايل ح��ت��ا ب��ب��ن��اء 

الداخلية".
واأ�شاف �شموه: "منذ بداأنا يف 2016 م�شروعنا التنموي يف حتا ت�شاعف 
كهرباء  هيئة  وم�شاريع   2020 يف  زائر  مليون  اإىل  األفا  ال�شياح من 60 
دبي اجلديدة �شتوفر 500 وظيفة ل�شباب حتا، وبيوت العطات اجلديدة 
�شتوفر دخا �شنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء املنطقة .. و�شتبقى 

احلياة الكرمية ملواطنينا هدفنا من كل م�شاريعنا".
اأبناء  ا�شتفاد  حيث   .. حتا  يف  فريدة  تنموية  جتربة  " لدينا  �شموه  وق��ال 
املنطقة ب�شكل مبا�شر من امل�شاريع .. واملواطن �شيبقى الأولوية الأوىل .. و 
م�شاريعنا التطويرية هدفها اإ�شعاد الإن�شان وخدمة املجتمع .. و التطوير 
�شتوا�شل  ودولتنا   .. العامل  يف  الأجمل  املدينة  بناء  لن�شتكمل  يتوقف  لن 

انطاقتها التنموية".
اللذان  امل�شتدامة"  حتا  و"�شالت  اجلبلية"  دب��ي  "قمة  م�شروع  يهدف 
اإىل  ال�شياحية  امل�شاريع  دبي �شمن عدد من  ومياه  تنفذهما هيئة كهرباء 
كواحدة  مكانتها  وت��ع��زي��ز  حتا  يف  والتنمية  املنطقة  تطوير  خطط  دع��م 
من اأب��رز مناطق اجل��ذب ال�شياحي يف اإم��ارة دبي ودول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، ومن بني امل�شروعات الكرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي 

يف املنطقة والتي �شت�شكل اإ�شافة مهمة لل�شياحة يف اإمارة دبي.
ت�شميم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد  وق��د 
م�شروع قمة دبي اجلبلية، نظرا للعنا�شر املتكاملة التي احتواها الت�شميم 
و التي �شتجعل من امل�شروع مق�شدا �شياحيا عامليا رائدا، عاوة على تناغمه 
مع بيئة حتا ب�شكل عام و املنطقة اجلبلية التي �شينفذ بها امل�شروع ب�شكل 

خا�س.
وكان عدد كبر من املوؤ�ش�شات وبيوت اخلرة الدولية قد �شارك يف امل�شابقة 
العاملية التي مت اإطاقها للت�شميم الهند�شي للم�شروع بهدف اإجنازه وفق 
 "Groupe-6" اأعلى املقايي�س العاملية ووقع الختيار على ت�شميم �شركة
مع  الدقيقة  الهند�شية  التفا�شيل  على  حاليا  ج��ار  وال��ع��م��ل  الفرن�شية 

ا�شت�شاري عاملي اإي دي اإف .
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��ط��اي��ر،  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يف اإطار روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل باأن تكون حتا مركز جذب �شياحيا وا�شتثماريا بامتياز 
الهيئة  تنفذ  اجل��ذاب��ة،  وطبيعتها  العريق  املدينة  ت��راث  على  احلفاظ  مع 
وتلبية  املنطقة  تطوير  اإىل  خالها  من  نهدف  حتا  يف  رائ��دة  م�شروعات 

توفر  اإىل  اإ�شافة  والبيئية،  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  احتياجات 
نحر�س  و  املجتمع..  �شعادة  وتعزيز  املنطقة  ملواطني  مبتكرة  عمل  فر�س 
امل�شتدامة"  ح��ت��ا  و"�شالت  اجلبلية"  دب���ي  "قمة  م�����ش��روع��ي  تنفيذ  يف 
الظروف  لتائم  واأم��ان��ا  تطورا  واأك��ره��ا  التقنيات  اأح��دث  ا�شتخدام  على 
اجليولوجية ملنطقة حتا مع مراعاة اأعلى املعاير البيئية العاملية للحفاظ 
حتا  منطقة  يف  حميطه  مع  امل�شروع  وليتناغم  اجلبلية  حتا  حممية  على 
وي��ق��دم جت��رب��ة ن��وع��ي��ة وف��ري��دة ل�شياح دول���ة الإم������ارات واإظ���ه���ار اجلمال 
امل�شاريع  اأن  الطاير  اأو�شح معايل  بالدولة." و  املناطق اجلبلية  الكائن يف 
200 وظيفة يف املجالت الفنية  التي تنفذها الهيئة يف حتا �شتوفر نحو 
والإدارية والت�شغيلية، واأكر من 300 وظيفة يف مركز الزوار والأن�شطة 

اخلارجية واملرافق ال�شياحية املرتبطة بامل�شروع.
و يت�شمن م�شروع "قمة دبي اجلبلية" اإن�شاء تلفريك بطول 5.4 كيلومرت 
لنقل ال�شياح من منطقة �شد حتا اإىل قمة اأم الن�شور يف منطقة حتا اأعلى 
قمة طبيعية يف اإمارة دبي بارتفاع ي�شل اإىل 1300 مرت عن م�شتوى �شطح 

البحر.
العربية  الإم��ارات  دول��ة  �شياحي مهمة يف  امل�شروع منطقة جذب  و�شي�شكل 
�شد حتا وبحرة  التلفريك ليمر فوق بحرة  اختيار م�شار  املتحدة.. ومت 
ال�شد العلوي مل�شروع املحطة الكهرومائية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه 

دبي يف حتا، مرورا بال�شل�شلة اجلبلية اإىل اأن ي�شل اإىل قمة اأم الن�شور.
التي  امل��غ��ادرة  حمطة  ت�شمل  رئي�شية  حم��ط��ات  ث��اث  امل�����ش��روع  يت�شمن  و 
�شيتم ت�شييدها على من�شة علوية فوق �شد حتا وربطها مبواقف ال�شيارات 
اإحدى و�شائل النقل املتطورة، وحمطة التوقف املتو�شطة التي  با�شتخدام 
�شيتم  فاخر  وفندق  ال�شياح  حتتوي على من�شة م�شاهدة ومرافق خلدمة 
�شت�شم من�شة  التي  القمة  واملعاير، وحمطة  املوا�شفات  اأعلى  وفق  بناوؤه 
فندقية  واأجنحة  ال�شياح  احتياجات  لتلبية  وم��راف��ق  بانورامية  م�شاهدة 

تابعة للفندق الرئي�شي.
كما �شي�شم امل�شروع م�شارات ملمار�شة ريا�شة ال�شر على الأقدام يف اجلبال 
اإىل  بالإ�شافة  ترفيهية  ومرافق  الن�شور  اأم  قمة  اإىل  و�شول   Hiking

خدمات اأخرى توفر بيئة �شياحية على م�شتوى عاملي.
اأما م�شروع "�شالت حتا امل�شتدامة" فيت�شمن ا�شتغال منحدر �شد حتا 
مواقف  مب��ح��اذاة  مياه  جم��رى  وا�شتحداث  طبيعي،  ك�شال  وا�شتخدامه 
ال�شيارات اأ�شفل ال�شد، بحيث ميكن جتميع تلك املياه بنهاية املجرى واإعادة 
تدويرها و�شخها اإىل اجلزء العلوي للمنحدر، اإ�شافة اإىل تربية الأ�شماك 
والعائات، ف�شا عن  ي�شكل عن�شر جذب لاأطفال  املياه مبا  يف جمرى 

تطوير املنطقة لتت�شمن م�شاحات ترفيهية ومطاعم.

 حممد بن را�سد 
�جلبلية" يف حتا على �رتفاع 1300 مرت وتلفريك بطول 5.4 كم وفندق عاملي و"�صللت حتا  دبي  "قمة  ت�صاميم  • �عتماد 

�مل�صتد�مة" و�ل�صماح لأهل حتا ببناء 200 نزل عطلة �صتوفر دخل �صنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء �ملنطقة 

يف حتا ت�صاعف �ل�صياح من 60 �ألفا �إىل مليون ز�ئر يف 2020 وم�صاريع هيئة كهرباء  �لتنموي  م�صروعنا   2016 يف  بد�أنا  • منذ 

لأبناء  درهم  مليون  دبي �جلديدة �صتوفر 500 وظيفة ل�صباب حتا, وبيوت �لعطلت �جلديدة �صتوفر دخل �صنويا يزيد عن 100 

�ملنطقة .. و�صتبقى �حلياة �لكرمية ملو�طنينا هدفنا من كل م�صاريعنا

حيث ��صتفاد �أبناء �ملنطقة ب�صكل مبا�صر من �مل�صاريع .. و�ملو�طن �صيبقى �لأولوية �لأوىل حتا  يف  فريدة  تنموية  جتربة  • لدينا 
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اأخبـار الإمـارات
�لنائب �لعام للدولة  ي�صدر قر�ر� باللئحة �ملحدثة للمخالفات و�جلز�ء�ت �لإد�رية للحد من �نت�صار كورونا

•• اأبوظبي-وام:

قرارا  للدولة  العام  النائب  ال�شام�شي  �شيف  حمد  الدكتور  امل�شت�شار  اأ�شدر 
بتحديث لئحة �شبط املخالفات و اجلزاءات الإدارية و ال�شادرة بالقرار رقم 
انت�شار فرو�س كورونا وت�شمن حتديثات  2020 للحد من  /38/ ل�شنة 

على جدول املخالفات �شملت عددا من البنود.
بتعليمات احلجر  اللت�زام  التحديثات فر�س خمالف�ات على عدم  �شملت  و 
وال��ت��ه��رب من  وال��ت��ح��اي��ل  امل��ن�����ش��اآت اخل��ا���ش��ة باحلجر  امل��ن��زيل ويف  ال�شحي 
ال�شركات  اأو  املن�شاآت  التزام  والتدابر الحرتازية وكذلك عدم  الإج��راءات 
بالإجراءات والتدابر الحرتازية وال�شوابط املحددة التي تقررها اجلهات 

اأو الهروب عند  املعنية و عدم المتثال لأوامر ماأموري ال�شبط الق�شائي 
الوقائية  والتدابر  الإج���راءات  من  التهرب  بغر�س  الت�شلل  اأو  ال�شتيقاف 
ف�شا عن خمالفات على ن�شر اأو اإذاعة اأخبار اأو معلومات اأو اإ�شاعات م�شللة 
اإىل  اإ�شافة  الح��رتازي��ة  التدابر  اأو  الإج���راءات  اأو  ال�شحية  املعلومات  عن 
خمالفات متعلقة بتعليمات الدخول املوؤقت بو�شائل النقل لأغرا�س جتارية. 
واللتزام  الوقائية  بالتعليمات  التقيد  باجلمهور  العامة  النيابة  اأهابت  و 
بالإجراءات والتدابر الحرتازية ال�شادرة من اجلهات املخت�شة للحد من 

انت�شار مر�س /كوفيد 19/، حر�شا على �شحتهم و�شامتهم.
ول���اط���اع ع��ل��ى ال��ائ��ح��ة ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ي��رج��ى زي�����ارة ال���راب���ط ال���ت���ايل:.

.https://bit.ly/3CVhwwZ

�لهوية و�جلن�صية متدد �صاعات عمل مركز �لنهدة بدبي
•• دبي-وام: 

�شاعات  متديد  ع��ن  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
يف  وذل��ك  دب��ي  اإم���ارة  يف  املتعاملني  ل�شعادة  النهدة  مبركز  العمل 
اإطار تعزيز م�شتوى اخلدمات املقدمة وتلبيًة لتطلعات املتعاملني 

واإ�شعادهم.
وذك����رت ال��ه��ي��ئ��ة اأن اأوق�����ات ال��ع��م��ل اجل���دي���دة يف امل��رك��ز ت��ب��داأ من 
ال�شاعة ال�شابعة �شباحاً وحتى ال�شاعة الثامنة م�شاًء اعتباراً من 
اليوم وباإجمايل 13 �شاعة عمل يومياً وهو ما يعزز من اإمكانية 
ا�شتقبال اأفراد اجلمهور يف املركز بقدرة ا�شتيعابية اأكر وبزيادة يف 

الطاقة الإنتاجية بن�شبة 30%.
واأهدافها  ال�شتباقية  الهيئة  خطط  �شوء  يف  التطوير  هذا  ياأتي 
املقدمة جلمهور  ريادة اخلدمات  لتعزيز  الداعمة  ال�شرتاتيجية 
املتعاملني وتر�شيخاً جلوانب الأداء وفق معاير اجلودة والكفاءة 

يف بيئة العمل.
ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����ش��ي��ة حققت مراكز  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  اأن  ي��ذك��ر 
يف  اخلدمة  مراكز  لتقييم  الرابعة  ال��دورة  نتائج  �شمن  متقدمة 
احلكومية  للخدمة  الإم��ارات  برنامج  �شمن  الحتادية  احلكومة 
تقدمي  جم��ال  يف  ال��دول��ة  تناف�شية  رف��ع  ت�شتهدف  التي  املتميزة 

اخلدمات، وحتقيق روؤيتها باأن تكون الأف�شل عاملياً.

بتوجيهات حمد�ن بن ز�يد .. جامعة �أبوظبي تخ�ص�ص �أكرث من 50 مليون درهم لرب�جمها �لدر��صية و�لإن�صانية للعام �حلايل
•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ حمدان بن  بتوجيهات �شمو 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة رئي�س جمل�س اأمناء 
اأب��وظ��ب��ي، ت��وا���ش��ل جامعة  ج��ام��ع��ة 
العمل  يف  ا�شرتاتيجيتها  اأب��وظ��ب��ي 
اأ���ش��ب��ح��ت ثقافة  ال��ت��ي  الإن�������ش���اين 
وهيئاتها  ط��ل��ب��ت��ه��ا  ل����دى  را���ش��خ��ة 
جانب  اإىل  والإداري�����ة،  التدري�شية 
املجتمع  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����ش��راك��ات 
النوعي،  التعليم  توفر  من خال 

الجتماعية  وامل�شوؤولية  الإن�شاين 
وتر�شيخ قيم املودة والرحمة.

ب�شراكتها  اأبوظبي  جامعة  وتفخر 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة امل�������ش���ت���م���رة مع 
الإماراتي وجمعت  الأحمر  الهال 
اجلانبني مبادرات عدة منها تعاون 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  ب����ني  م�������ش���رتك 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  وهيئة 
لإطاق  العاملية  اللولو  وجمموعة 
ال��ع��ل��م بني  "نعمة  م����ب����ادرة   اق�����راأ 
 300 دع���م  اإىل  ال��ه��ادف��ة  يديك" 
طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم 

والور�س والندوات العلمية املجانية 
بالإ�شافة  املجتمع،  ف��ئ��ات  ملختلف 
املنح  م�����ن  ال����ع����دي����د  ت����ق����دمي  اإىل 
الطلبة  ح�شول  ل�شمان  الدرا�شية 
ي�شمن  ال��ذي  املتمّيز  التعليم  على 
م�شتقبًا م�شرقاً لهم دون اأن تكون 
اأو�شاعهم املادية عائقاً اأمام حتقيق 

اأحامهم وطموحاتهم.
عددا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ت�����ش��م��ن  و 
واملجتمعية  العلمية  امل��ب��ادرات  م��ن 
التي  وال���ت���ط���وع���ي���ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف 

ال�شروط لإمتام درا�شاتهم اجلامعية 
اإىل  بالإ�شافة  اأبوظبي،  جامعة  يف 
مبادرة  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  اإط�����اق 
"من اأجلك يا �شودان" بالتعاون مع 
الهال الأحمر الإماراتي وبرعاية 

جمموعة اللولو العاملية.
وق����د ح�����ش��د م����وؤخ����راً ن�����ادي عون 
املركز  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة  اجلامعي 
الأول على م�شتوى جامعات الدولة 
للخدمة  عون  م�شابقة  يف  امل�شاركة 
للعام  الثامنة  دورتها  يف  املجتمعية 
2021 وذلك   - 2020 الدرا�شي 

خ���ال احل��ف��ل الف���رتا����ش���ي الذي 
ن��ظ��م��ت��ه ه���ي���ئ���ة ال����ه����ال الأح����م����ر 
وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  الإم�����ارات�����ي 

الرتبية والتعليم.
ومن اأهم املبادرات امل�شتمرة مبادرة 
جت���م���ع ك����ل م����ن ����ش���ن���دوق ال���زك���اة 
وجامعة اأبوظبي يف اإطاق احلملة 
ال�شنوية امل�شرتكة املتجددة "�شبابنا 
اأمانة، زكاتنا ح�شانة" والتي �شهد 
انطاقتها للعام احلادي ع�شر على 
املواطنني  الطلبة  مل�شاعدة  التوايل 
الأعباء  وتخفيف  ورف��ع  واملقيمني 

و�شاهمت  عنهم.  الدرا�شية  املالية 
ال�شراكة منذ اإطاقها بجمع اأكر 
وقدمت  دره������م  م���ل���ي���ون   68 م����ن 
 3،130 حلوايل  مالية  م�شاعدات 

طالب وطالبة.
كما يتميز نادي "اإح�شان" الطابي 
باإطاق  اأبوظبي  بجامعة  اخلري 
وحمات  جمتمعية  م��ب��ادرات  ع��دة 
تعزيز  ي�شتهدف  م��ا  منها  توعوية 

القراءة واملحافظة على البيئة.
العديد  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  وت���وف���ر 
اأعلنت  ال��درا���ش��ي��ة وق���د  امل��ن��ح  م���ن 

تخ�شي�س  ع���ن  م���وؤخ���راً  اجل��ام��ع��ة 
اأكر من 50 مليون درهم لرامج 
املالية  وامل�شاعدات  الدرا�شية  املنح 
والإع����������ف����������اءات اخل����ا�����ش����ة خ����ال 
 2021-2020 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
املجتمعية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 
واخلرية واأفراد املجتمع وت�شمنت 
جديدة  اإ�شافية  مالية  م�شاعدات 
من  املت�شررين  املتعففني  للطلبة 

جائحة كوفيد19-.
الدرا�شية  امل���ن���ح  ب���رام���ج  و���ش��م��ل��ت 
وامل�������ش���اع���دات امل��ال��ي��ة والإع����ف����اءات 

طالب   14.000 ق��راب��ة  اخلا�شة 
م�شرة  ان���ط���اق���ة  م��ن��ذ  وط���ال���ب���ة 

اجلامعة عام 2003. 

»معا« تطلق �لدورة �خلام�صة من �حلا�صنة �لجتماعية يف �أبوظبي
•• اأبوظبي- وام:

املجتمعية  امل�شاهمات  هيئة  اأعلنت 
"معاً" عن فتح باب امل�شاركة لرواد 
الأعمال الجتماعيني الطموحني 
اخلام�شة  ال���دورة  اإىل  لان�شمام 
الجتماعية،  م���ع���اً  ح��ا���ش��ن��ة  م���ن 
تعزز  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد  بهدف 
املواطنني  ك��ب��ار  ح��ي��اة  ج����ودة  م���ن 

واملقيمني.
اخلام�شة  ال��������دورة  اإط�������اق  ومت 
باليوم  الح���ت���ف���اء  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ُيقام  وال�����ذي  ل��ل��م�����ش��ن��ني،  ال��ع��امل��ي 
لتعميق  اأغ�شط�س   21 يف  �شنوًيا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���وع���ي 
وتو�شيح  ال�شن  كبار  ب��دور  العاملي 
حياتهم  على  توؤثر  التي  الق�شايا 
وتداعياتها  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة  م��ن��ه��ا   ،

ال�شحية والعزلة الجتماعية.
الجتماعية  م��ع��اً  ح��ا���ش��ن��ة  وت��ع��د 
اخلم�س  الرئي�شية  الركائز  اإحدى 
املجتمعية  امل�������ش���اه���م���ات  ل��ه��ي��ئ��ة 
وتندرج يف اإطار جهودها املتوا�شلة 

لكت�شاب اخلرة.
علي  حمد  املهند�س  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
تنمية  دائ������رة  وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري، 
ال����دائ����رة  " ت���وا����ش���ل   : امل��ج��ت��م��ع 
املجتمعية  امل�����ش��اه��م��ات  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
حلا�شنة  ال��دورات  �شل�شلة  "معاً" 
م���ع���اً الج���ت���م���اع���ي���ة ومت���ث���ل هذه 
ال�������دورة ف��ر���ش��ة ل�����ش��ن��اع��ة الأث����ر 
كبار  ف���ئ���ة  ودع��������م  الج����ت����م����اع����ي 
اإيجاد  ع��ر  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني 
حلول اجتماعية مبتكرة تعزز من 
جودة حياتهم للو�شول اإىل روؤيتنا 
بتحقيق حياة كرمية جلميع اأفراد 

املجتمع ".
واأ�شاف اأن برنامج "حا�شنة معاً" 
ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج ك��ب��رة م��ن��ذ اإط����اق 
 ،2019 ع��ام  منه  الأوىل  ال���دورة 
يف  الإي���ج���اب���ي  دوره  يف  جت�����ش��دت 
التو�شل اإىل حلول ناجحة ملختلف 
يف  املُ��ل��ّح��ة  الجتماعية  التحديات 
اإي��ج��اد حلول  اأبوظبي، عر  اإم���ارة 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  لتمكني  مبتكرة 
لأفراد  النف�شية  ال�شحة  وحت�شني 

ال����ي����وم، وال����ت����ي تركز  م����ن  ب�������دءاً 
واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ع��ل��ى 
امل�شاركني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وت��ع��م��ل 
واملنتجات  اخلدمات  حت�شني  على 
جودة  تعزيز  ل�شمان  لهم  املقدمة 

حياتهم يف اإمارة اأبوظبي.
وك���ان���ت دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع - 
اأب����وظ����ب����ي ق����د ح������ددت ف���ئ���ة كبار 
�شمن  وامل����ق����ي����م����ني  امل�����واط�����ن�����ني 
و�شيكون  الجتماعية،  اأول��وي��ات��ه��ا 
مل�������ش���اه���م���ات���ه���م ال����ق����ي����م����ة خ����ال 
الرنامج اأهمية كبرة يف معاجلة 

التحديات التي يواجهونها.
وي������ه������دف ب�����رن�����ام�����ج احل���ا����ش���ن���ة 
لكبار  فر�شة  لتوفر  الجتماعية 
املواطنني واملقيمني ورواد الأعمال 
الج����ت����م����اع����ي����ني م�����ن الإم�����������ارات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
واإيجاد  واملعارف  اخل��رات  لتبادل 
حت�شني  يف  ت�شاهم  مبتكرة  حلول 

اخلدمات املقدمة لهم.
وت�����ش��اه��م احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة على 
امل����واط����ن����ني  ك�����ب�����ار  دور  ت���ف���ع���ي���ل 

ه��ي��ئ��ة امل�����ش��اه��م��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة – 
م��ع��اً، وي��وا���ش��ل ال��رن��ام��ج حتقيق 
ك����ل من  امل���م���ي���زة يف  ال���ن���ج���اح���ات 
الرنامج  انطاقة  ومنذ  دورات��ه، 
الأوىل يف عام 2019، جتاوز عدد 
امل�شتفيدين منه 15 األف �شخ�س.

لكبار  ال��دع��م  تقدمي  اأن  واأ���ش��اف��ت 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني م����ن اأه����م 
الأولويات الجتماعية، فهم اآباوؤنا 
يف  �شاهموا  وبجهودهم  واأم��ه��ات��ن��ا 
ب��ن��اء اأب��وظ��ب��ي وت��ط��وي��ره��ا، ومن 
املجتمع  ت��ق��دي��ر  ن��ع��ك�����س  اأن  امل��ه��م 
التي  ل���ه���ذه اجل���ه���ود وامل�������ش���اع���ب 
لبناء  م�شرتهم  خ��ال  واج��ه��وه��ا 
الأجيال  به  تنعم  اأف�شل  م�شتقبل 

القادمة.
الأعمال  رواد  دور  ع��ل��ى  واأك������دت 
املواطنني  وك���ب���ار  الج��ت��م��اع��ي��ني 
وامل��ق��ي��م��ني يف اإجن����اح ه���ذه ال���دورة 
فتعاونهم  احلا�شنة،  برنامج  من 
املعارف واخلرات  تبادل  معاً عر 
ف���ع���ال يف طرح  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ي�����ش��اه��م 
اإحداث  يف  ت�شاهم  مبتكرة  ح��ل��ول 

اإمارة  لبناء قطاع ثالث مزدهر يف 
الأهلية  باملن�شاآت  متمثل  اأبوظبي 
العام  ال���ن���ف���ع  ذات  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
واملوؤ�ش�شات الجتماعية للم�شاهمة 
متما�شك  متطور  جمتمع  بناء  يف 

ون�شط.
احلا�شنة  ب����رن����ام����ج  وي���ت���م���ا����ش���ى 
روؤية  م��ع  اأه��داف��ه  يف  الجتماعية 
اأب��وظ��ب��ي يف جم���ال ت��و���ش��ي��ع اآف���اق 
الب��ت��ك��ار الج��ت��م��اع��ي م���ن خال 
وم�شتدامة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ط���رح 
الجتماعية،  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
للموؤ�ش�شات  ال���دع���م  ت��وف��ر  ع���ر 
الج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��زي��ز دوره����ا، كما 
ا رائدة ترفد  يوفر الرنامج فر�شً
لإتاحة  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 
املجال للتطوع، مما يعزز التما�شك 
الجتماعي  والن��دم��اج  املجتمعي 
ويفّعل اإن�شاء بيئة كفوؤة للخدمات 

الجتماعية.
الطلبات  ت���ق���دمي  ب����اب  ف��ت��ح  ومت 
اخلام�شة  ال������دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الجتماعية  م���ع���اً  ح��ا���ش��ن��ة  م����ن 

املجتمع وتعزيز التما�شك الأ�شري 
مو�شوع  واآخ����ره����ا  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
ونتطلع يف هذه  البيئة وحمايتها، 
الدورة اإىل اإيجاد حلول م�شتدامة 
كبار  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  وم��ب��ت��ك��رة 
املواطنني واملقيمني وعلى املجتمع 

ككل.
املجتمع  تنمية  اأن  �شعادته،  واأك���د 
م�شرتكة  م�شوؤولية  هي  وتطويره 
من اجلميع، وياأتي دورنا الأ�شا�شي 
وتن�شيق  وت���ن���ظ���ي���م  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
واملوؤ�ش�شات  الأف��������راد  م�����ش��اه��م��ة 
الأهلية  واجل��م��ع��ي��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
حتقيق  يف  اخل���ا����ش���ة  وال�������ش���رك���ات 
هذه الغاية، ونتطلع دائماً اإىل بناء 
اأ�شرة متما�شكة ت�شكل نواة جمتمع 
مت�شامح وحا�شن ل�شتى فئاته من 

املواطنني واملقيمني.
�شامة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
هيئة  ع�������ام  م�����دي�����ر  ال���ع���م���ي���م���ي، 
اإن  – م��ع��اً  املجتمعية  امل�����ش��اه��م��ات 
اأول  تعد  الجتماعية  مًعا  حا�شنة 
مظلة  حت��ت  اإط��اق��ه  يتم  برنامج 

امل���ج���ت���م���ع، وذل����ك  وامل���ق���ي���م���ني يف 
الأن�شطة  يف  امل�شاركة  ط��ري��ق  ع��ن 
اجتماعية  عاقات  وبناء  املختلفة 
مع اأفراده �شمن حلقات اأو�شع، مما 
ي�شمن اندماجهم ومنحهم �شعوًرا 
�شحتهم  وحت�������ش���ني  ب���ال���ت���ق���دي���ر، 
الفر�شة  وت�����وف�����ر  ال���ن���ف�������ش���ي���ة، 
و�شمان  اقت�شادي  دخ��ل  لتحقيق 

ا�شتقرار م�شتقبلهم املايل.
و�شيتم اختيار 10 فرق ممن تلبي 
حلولها املبدئية املعاير املو�شوعة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه����ذه ال�������دورة من 
لرنامج  و���ش��ت��خ�����ش��ع  احل��ا���ش��ن��ة، 
ي��وًم��ا بهدف   90 ت��دري��ب��ي م��دت��ه 
تطوير اأفكارهم املبتكرة وحتويلها 
عائد  ذات  اج��ت��م��اع��ي��ة  مل�������ش���اري���ع 

اقت�شادي.
الع�شرة  ال���ف���رق  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���دع���م 
التمويل  ت���وف���ر  ع����ر  ال����ف����ائ����زة 
ل�شقل  وال����ت����وج����ي����ه  والإر��������ش�������اد 
تاأمني  ع����ن  ف�������ش���ًا  م���ه���ارات���ه���م، 
واإتاحة  للعمل  املكتبية  امل�شاحات 
الفر�شة للتوا�شل مع امل�شتثمرين 

م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  اإي���ج���اب���ي  حت����ول 
اأف�شل لاأجيال القادمة .

للم�شاركة  تطلعهم  ع��ن  واأع��رب��ت 
يتمتعون  اجتماعيني  اأع��م��ال  رواد 
واحلما�س،  البتكار  وروح  باملوهبة 
لإحداث اأثر اإيجابي ملمو�س يدعم 
ك��ب��ار امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني خال 
ال�شنوات القادمة، نتطلع ل�شتقبال 

اأكر عدد من الطلبات".
بطلب  ال�����ت�����ق�����دم  اإىل  ودع�����������ت 
امل���������ش����ارك����ة ع�����ر زي����������ارة امل����وق����ع 
https:// التايل:  الإل��ك��رتوين 
maan .gov .ae/our-
p i l l a r s /i d e a t i o n -
a c c e l e r a t i o n /
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خالل مذكرة تفاهم وقعت بني الطرفني

�ملركز �لثقايف �لربيطاين يعتمد �جلامعة �لقا�صمية كمركز لختبار�ت �للغة �لإجنليزية �لإيلت�ص

�صرطة �ل�صارقة تناق�ص �ملوؤ�صر�ت �ل�صرت�تيجية لإد�رة �ملنطقة �لو�صطى
•• ال�صارقة -وام:

مدير  ن��ائ��ب  العاجل  م�شبح  اإب��راه��ي��م  العميد  ناق�س 
ع���ام ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رط��ي��ة ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
العقيد  الأول مع  قبل  اأم�س  اجتماعه  ال�شارقة خال 
الو�شطى  املنطقة  �شرطة  اإدارة  مدير  اجل��اف  حميد 
املوؤ�شرات  ب���الإدارة  والأق�شام  املراكز  وروؤ���ش��اء  بالإنابة 
الإ�شرتاتيجية لإدارة �شرطة املنطقة الو�شطى للن�شف 

الأول من العام اجلاري.
والتي  الأداء  م��وؤ���ش��رات  على  ال��ع��اج��ل  العميد  واط��ل��ع 
املتعاملني عن اخلدمات املقدمة خال  ت�شمنت ر�شا 
ن�شبة  وال���ذي حقق  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  الأول  الن�شف 
نال  وال��ذي  ال�شري  املت�شوق  تقرير  ونتائج   %  99
اطلع  كما   ،%  92.4 معدل  على  خاله  م��ن  امل��رك��ز 
على نتائج امل�شتهدفات الإ�شرتاتيجية واآليات حتقيقها 
واإنعكا�شها على واقع العمل. كما اأطلع على �شر العمل 

ووقف على امل�شتجدات واملعوقات كافة موؤكداً �شرورة 
العمل  جم���ال  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التح�شني  م�����ش��رة  دع���م 
الأم��ن��ي واخل��دم��ات مب��ا ي��ع��زز الأم���ن والأم����ان ور�شا 
حتقيق  يف  املبذولة  اجلهود  وثمن  املتعاملني،  و�شعادة 
امل�شتهدفات واملوؤ�شرات الإ�شرتاتيجية الطموحة، داعياً 
اإىل م�شاعفة اجلهد يف تنفيذ اخلطط التطويرية مبا 
املتعاملني  ر�شا  مقومات  اأق�شى  حتقيق  على  ي�شاعد 

الذي ت�شعى اإليه وزارة الداخلية.

•• ال�صارقة-الفجر:

نالت اجلامعة القا�شمية العتماد كمركز لعقد اختبارات اللغة الإجنليزية 
توقع  وذل��ك خال  الريطاين  الثقايف  املركز  IELTS.( من  الأيلت�س   (

مذكرة تفاهم يف مقر اجلامعة مبدينة ال�شارقة .
ال�شابقة  ال��ف��رتة  ط��وال  القا�شمية  اجلامعة  �شعت  اأن  بعد  التوقيع  وي��اأت��ي 
مركز  يف  متقدمة  برامج  من  تقدمه  وما  واإمكاناتها  قدراتها  تطوير  اإىل 
اللغات باجلامعة القا�شمية لتعلم اللغة الإجنليزية وتخريج كوكبة متميزة 
�شتعمل على تطوير  والتفاقية   . بها  وكتابة  الطلبة متمكنة حمادثة  من 
الريطاين  واملجل�س  القا�شمية  اجلامعة  بني  والثقايف  التعليمي  التعاون 
الأن�شطة  م��ن  امل�شرتكة يف جمموعة  اجل��ه��ود  ت��اق��ي  اأج���ل  م��ن  وال��ت��ع��اون 
الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  ا�شتقبال  خ��ال  التوقيع  مرا�شم  ج��اء  التعليمية. 
عواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة القا�شمية ملمثلي املركز الثقايف 
وفعال  مثمر  لتعاون  اجلامعة  تطلع  ع��ن  معربا  اأم�����س  �شباح  الريطاين 

يف  باجلامعة  اللغات  ملركز  املنت�شبني  لكافة  والتاأهيل  التدريب  م�شاقات  يف 
جمال اللغة الإجنليزية.

المتحانات  مدير  اأديكاري  ديب  يف  ممثا  الريطاين  الثقايف  املركز  وقع 
عن  وقعها  والتي  القا�شمية  اجلامعة  مع  التفاهم  مذكرة  اخلليج  جنوب 
اجلامعة �شعادة الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
.ح�شر مرا�شم التوقيع التي جرت �شباح اأم�س كا من اجلامعة القا�شمية 
الدكتور حممد عبدالروؤوف ال�شيخ مدير مركز اللغات وعلي النقبي القائم 
وعبداهلل  الريطاين  الثقايف  املركز  ومن  العامة  العاقات  مدير  باأعمال 
وبهذه  الع��م��ال  تنمية  ري��ان مدير  وك��اري��ن  املالية  العاقات  ج��ال مدير 
للت�شجيل  القا�شمية مركزاً معتمداً  اللغات باجلامعة  املذكرة ي�شبح مركز 
مذكرة  �شتعمل  كما   .)  .IELTS )اإيلت�س  الإجنليزية  اللغة  واختبارات 
القا�شمية  اجلامعة  يف  تعليمية   اأو  ثقافية  فعاليات  تنظيم  على  التفاهم 
ت�شمل ندوات واجتماعات دولية ومعار�س تعليمية وموؤمترات وور�س عمل 
املهني  التطوير  دع��م  على  العمل  بجانب  م�شرتكة  ب�شورة  تطويرها  يتم 

للمعلمني واملوظفني و دعم التعلم يف كليات اجلامعة القا�شمية
ومن �شاأن التفاقية اأن تعمل على تعزيز التعاون يف جمال اختبارات الكفاءة 
اختبار  غ��رار  على  تكون  لكي  بغرها  للناطقني  العربية  اللغة  يف  اللغوية 

التويفل واليلت�س.
اخللف  ع��واد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  اأك��د  التوقيع  مرا�شم  انتهاء  وعقب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  موؤ�ش�شها  روؤى  وفق  مت�شي  القا�شمية  اجلامعة  باأن 
ال�شارقة  الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
علوم  من  تقدمه  فيما  اجلامعة  اأرق��ى  من  واح��دة  لتكون  اجلامعة  رئي�س 
ودورات متقدمة م�شرا اإىل اأن اعتماد مركز اللغات باجلامعة ياأتي يف �شياق 
جمالتها  يف  اجلامعة  مكت�شبات  لتعزيز  ال�شرتاتيجية  اخلطط  ا�شتكمال 
الأكادميية وما ت�شعى اإليه لإعداد وتخريج جيل متمكن من خمتلف العلوم 
والدرا�شات ف�شا عن متكنه من تعلم اللغة الإجنليزية لفتا اإىل اأن اجلامعة 
تعي اأهمية متكن خريج اجلامعة القا�شمية واإتقانه للغة الإجنليزية لتكون 

اأداة لتوا�شله مع خمتلف �شعوب العامل .

واأ�شار اخللف ن�شعد باأن ينال مركز اللغات العتماد من قبل املركز الثقايف 
الريطاين يف طرح وا�شتقبال الطلبة والراغبني يف التقدم لختبارات اللغة 
تاأهيل  يف  اجلامعة  روؤي��ة  مع  تتواكب  والتي  وتعلمها  اليلت�س  الإجنليزية 
منت�شبيها بواحدة من لغات الع�شر الهامة األ وهي اللغة الإجنليزية معربا 
عن اأهمية توقيع مذكرة التفاهم بني اجلامعة واملركز الثقايف الريطاين 
بدوره   . امل�شرتك  التن�شيق  وتعزيز  امل�شتقبل  للتعاون  اأف��ق  من  تتيحه  وما 
الثقايف  امل��رك��ز  م��ن  اخلليج  جنوب  المتحانات  مدير  اأدي��ك��اري  دي��ب  اأ���ش��ار 
الريطاين بحر�س املركز على التوا�شل مع اجلامعة القا�شمية والطاع 
على براجمها ومنح العتماد ملركز اللغات يف ظل جناحه الكبر واعتماده 
لأرقى و�شائل التعليم وتوفر الكادر الب�شري املتخ�ش�س والرامج املتطورة 
والتي تعمل على اإتقان اللغة الإجنليزية لكافة املنت�شبني للمركز . واأ�شاف 
اإىل  الو�شول  ال�شارقة لإتاحة  القا�شمية يف  بالتعاون مع اجلامعة  نت�شرف 
اختبار اللغة الإجنليزية IELTS الرائد يف العامل، �شواء لطلبة اجلامعة 

اأو ملختلف اأفراد املجتمع وتنظيم فعاليات وبرامج تعليمية م�شرتكة
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ا�شيان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اروما للتجارة العامة رخ�شة رقم:2851152 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اإعــــــــــالن
امل�شيئه  ال�ش�����ادة/اللم�شه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:3759581 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة هارون عبداهلل احمد �شالح جعيول %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف را�شد عبداهلل ربيع عبيد الطنيجي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية- مكتب تنمية ال�شناعة بان ال�ش�����ادة/كراون باير ميل 

IN قد تقدموا الينا بطلب ليمتد م.م.ح- فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم:1001705 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

Industrial Capital Group LLC اند�شرتيال كابيتال جروب ذ م م من مالك اإىل �شريك 
تعديل ن�شب ال�شركاء

اند�شرتيال كابيتال جروب ذ م م  Industrial Capital Group LLC من 100 % اإىل 99 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Alternative Investments LLC اإ�شافة الرتناتيف لا�شتثمارات ذ م م
تعديل مدير / اإ�شافة عبداهلل ابراهيم اخلطيب

قانوين تعديل نوع / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
  تعديل اإ�شم جتاري من/ كراون باير ميل ليمتد - م.م.ح - فرع اأبوظبي 1

CROWN PAPER MILL LTD - F.Z.E - BRANCH OF ABU DHABI 1 
اإىل/كراون باير ميل ذ.م.م 

CROWN PAPER MILL L.L.C
تعديل راأ�س املال/ اإجمايل راأ�س املال من 74000000 اإىل 300000

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية- مكتب 
تنمية ال�شناعة خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر 

م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بو مقرعة للمقاولت وال�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1101527 
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بومقرعة للمقاولت وال�شيانة العامة

BU MAQIRAA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT
اإىل /موؤ�ش�شة بومقرعة للنقليات واملقاولت العامة 

BU MAQIRAA CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT 
تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010

تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل خملفات البناء والهدم الإ�شمنتية 3811004

تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل مياه ال�شرف ال�شحي 3811002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل النفايات الع�شوية 3811005

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية 0910018
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل النفايات املعدنية 3811003

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نقل املخلفات غر املعدنية 3812006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة لكي تامي للخراطة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2844049 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد ربيع فرحان ن�شيب املهرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد ربيع فرحان ن�شيب املهرى من 51 % اإىل 100 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدال�شام انوار �شراج احلق

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�شعود العامل ممتاز مياه
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة لكى تامي للخراطة ذ.م.م 
LUCKY TIME LATHE WORKSHOP L.L.C

اإىل /ور�شة لكى تامي للخراطة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
LUCKY TIME LATHE WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/جبال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2033126 
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء 

علي را�شد �شعيد علي الهاجري من 25% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف مبارك را�شد �شعيد علي الهاجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرين ايفرت لك�ش�شوارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1816396 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل احمد خمي�س العامري %51
تعديل ن�شب ال�شركاء 

ابو الكام جمر علي من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبدالرحيم رفيق احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نايف عبداهلل احمد خمي�س العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان  القت�شادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
كلفوت  ال�ش�����ادة/�شالون   بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:2968596 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة حممد جم�شيد حممد �شديق %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة جوهر كلفوت �شرور بن مهيله ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جوهر كلفوت �شرور بن مهيله ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الركن  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املا�شي رخ�شة رقم:1056583 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حارب ربيع �شعيد ا�شماعيل احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة عبدالرزاق كونهي بورايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حارب ربيع �شعيد ا�شماعيل احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:عرفات ح�شني لتجارة اأ�شباغ ال�شيارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 2838214 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/5 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150013992 
تاريخ التعديل:2021/8/19

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية- مكتب تنمية ال�شناعة بان ال�ش�����ادة/م�شنع 

IN قد تقدموا الينا بطلب اركيديا للتدوير رخ�شة رقم:1001560 
قانوين تعديل نوع / من موؤ�ش�شة فردية حملية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شنع اركيديا للتدوير
ARCADIA RECYCLING PLANT

اإىل/م�شنع اركيديا للتدوير - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ARCADIA RECYCLING PLANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  ال�شناعة  تنمية  مكتب  القت�شادية- 
ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 22 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13320

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4908/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :  

طالب الإعان : �شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعانهما : 1- باور كواليتي للهند�شة ���س.ذ.م.م 2- عدنان خان حممد خمتار خان - 

�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : 

املدعى  بالزام   2021/8/4 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب 
عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ )73.538.56( درهم ثاثة و�شبعون الف 
بواقع 5% من  القانونية  والفائدة   ، فل�س  و�شتة وخم�شون  درهم  وثمانية وثاثون  وخم�شمائة 
تاريخ:2020/7/20 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. 
 ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        

 860/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهم : 1- �شيفيلد للعقارات �س.ذ.م.م 2- اأبوعلي مالك �شروف 3- ا�شكات �شليام خان  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ماجد عبيد عبداهلل حممد العبيديل 
وميثله : جو�شلني �شبلي خر اهلل 

ا�شرتى  ال��ذي   2015/1/15 امل��وؤرخ  البيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
اأبارمتنت انرتنا�شيونال �شيتي امارة دبي وكذا احلكم بتثبيت  مبوجبه ال�شقة رقم 809 يف برج يونيفر�شال 
ملكية املدعي لل�شقة املذكورة وا�شتحقاقه لها منفردا واحلكم كذلك بوقف اجراءات التنفيذ والبيع يف املزاد 
العلني لبطان اجراءات التنفيذ رقم:2020/252 عقاري لورودها على اأنه عقار غر مملوك للمنفذ �شده 
)املدعي عليه اخلام�س( وبطان كافة ما�شبق من اجراءات يف التنفيذ املذكور وبجميع الحوال الزام املدعي 
عليهم بالر�شوم وامل�شروفات والتعاب  - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2021/8/24 ال�شاعة 09:00 
�شباحا يف مكتب اإدارة الدعوى مبحاكم دبي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�شر        
 4280/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �شركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�شف حنا زهره   

-  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :كور ميتالك لل�شناعات ذ.م.م

وميثله:جو�شلني �شبلي خر اهلل 
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/5 بالزام 
 )128.020.15( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
القانونية  والفائدة  فل�شا  درهما وخم�شة ع�شر  الف وع�شرون  وثمانية وع�شرون  مائة 
بواقع 5% من تاريخ 2021/6/17 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف 

ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املنع من ال�شفر 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        
 3987/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- فادمير اأوخرمينكو   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد بن احمد بن حممد العيد
ان  املعرو�س �شده  بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/6/14  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
األفا و�شبعمائة  ي��وؤدي اىل طالب المر مبلغ وق��دره )36.700( �شتة وثاثون 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى 
متام ال�شداد والزمته امل�شاريف.  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4910/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :  

طالب الإعان : �شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي -  �شفته بالق�شية : وكيل

 - زه��رة  حنا  داين   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية  الفجرة  �شركة   -1  : اإعانهما  املطلوب 
�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : 
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/8/7 بالزام املعرو�س 
وثمانية  ال��ف  وع�شرون  خم�شة  دره��م   )25.078.20( وق��دره  مبلغا  للطالبة  ت��وؤدي  ان  �شدهما 
و�شبعون درهما وع�شرون فل�شا ، م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ 

ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2021/4/18 والزمت املعرو�س �شدهما بامل�شاريف. 
 ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.

رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 4909/2021/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :  
طالب الإعان : �شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي -  �شفته بالق�شية : وكيل
زه��ره -  ���س.ذ.م.م 2- يو�شف حنا  للمقاولت  الوطنية  الفجرة  �شركة   -1 : اإعانهما  املطلوب 

�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :  طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/8/3 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية قيمة ال�شيكات الواردة تفا�شيلها بالطلب 
و�شتون  و�شته  درهما  ع�شر  وخم�شة  و�شبعمائة  الف  و�شتون  خم�شة  دره��م   )65.715.66( مببلغ 
فل�شا والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة يف:2021/7/26 وحتى متام ال�شداد 
وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك 

من طلبات.   ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�ص الق�شم          

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        
 4449/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ع�شام �شامي خليل ابو ع�شيه   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :مهند حممد ادياب حاج ادياب املحت�شب
وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي 

بتاريخ:2021/8/2  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�شت�شدار  طلب 
اول:بانفاذ العقد التجاري املرم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )1.550.000( مليون وخم�شمائة وخم�شون الف درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 2021/6/15 وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت مازاد على ذلك من طلبات  

ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:280/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�شوع الدعوى : املطالبة بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها الثالثة وتعيني م�شفي �شاحب الدور 

للقيام باجراءات الت�شفية قانونا بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:جابر م�شطفى رجا خ�شر - ب�شفته �شريك ب�� اخلط املتقدم للمقاولت �س.ذ.م.م

 -  503 # رقم  - مكتب  الطابق اخلام�س   - بناية مونتانا   - �شارع زعبيل   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
 mousaasdv@eim.ae:هاتف:043963739 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعانهما :  1- اخلط املتقدم للمقاولت �س.ذ.م.م 2- ابراهيم خليل اإبراهيم هللو ب�شفته �شريك 
ب��� اخلط املتقدم للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما

اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ل وت�شفية ال�����ش��رك��ة املدعي  م��و���ش��وع الإع����ان :  ق��د 
الر�شوم  اىل  بال�شافة  قانونا  الت�شفية  باجراءات  للقيام  ال��دور  �شاحب  م�شفي  وتعيني  الثالثة  عليها 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/8/26  ال�شاعة 09.00 
�س يف مكتب ادارة الدعوى، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:225/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�شابعة رقم 136

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )364311.97( درهم ثاثمائة واربعة و�شتون 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  فل�س  وت�شعون  و�شبعة  درهم  ع�شر  واح��دى  وثاثمائة  الف 

القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
املدعي:بنك دبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع ديرة �شيتي �شنرت 
املطلوب اإعانه :  1- �شعيد علي ابراهيم ح�شن البلو�شي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����ان :  ق��د 
فل�س  وت�شعون  و�شبعة  دره��م  ع�شر  واح��دى  وثاثمائة  الف  و�شتون  واربعة  ثاثمائة  دره��م   )364311.97(
التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  القانونية 12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2021/8/31  ال�شاعة 09.30 
�س يف قاعة التقا�شي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل )علما بان املدعي ترك اخل�شومة(
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:947/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شاد�شة رقم 216
رقمي  الوحدتني  ب�شاأن  يف:2019/4/17  املوؤرختني  وال�شراء  البيع  اتفاقيتي  ف�شخ  او  ببطان  الق�شاء   : الدعوى  مو�شوع 
C1- 1106  يف امل�شروع رويال برلز لعدم ت�شجيلهما بال�شجل العقاري لدى دائرة الرا�شي  والوحدة رقم   C1- 313
والماك واخال املدعي عليها بعدم اجنازها الوحدتني او ت�شليمهما يف املوعد املتعاقد عليه مع الزام املدعي عليها ان توؤدي 
اىل املدعية املبلغ املدفوع وقدره )1.014.961.00( درهم ومبلغ وقدره )150.000.00( درهم على �شبيل التعوي�س والر�شوم 

وامل�شاريف والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
املدعي:ليلى لني

عنوانه:امارة دبي اخلليج التجاري باي �شكوير مبنى رقم 13 مكتب 205 
املطلوب اإعانه :  1- اورينتال برلز للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

املوؤرختني  وال�شراء  البيع  اتفاقيتي  ف�شخ  او  ببطان  الق�شاء  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���ان  مو�شوع 
C1- 1106  يف امل�شروع رويال برلز لعدم ت�شجيلهما  يف:2019/4/17 ب�شاأن الوحدتني رقمي C1- 313 والوحدة رقم 
املوعد  ت�شليمهما يف  او  الوحدتني  املدعي عليها بعدم اجنازها  دائ��رة الرا�شي والم��اك واخ��ال  العقاري لدى  بال�شجل 
وقدره  ومبلغ  دره��م   )1.014.961.00( وق��دره  امل��دف��وع  املبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال��زام  مع  عليه  املتعاقد 
)150.000.00( درهم على �شبيل التعوي�س والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. وحددت 
لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2021/8/29  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    



األحد   22  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13320  
Sunday    22   August   2021   -  Issue No   13320

05

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - وام:

تبداأ دائرة الثقافة بال�شارقة خال �شهر �شبتمر املقبل اأن�شطتها 
لتوجيهات  تنفيذاً  العربي  و  املحلي  ال�شعيدين  على  الثقافية 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الن�شاط الثقايف  ال�شارقة مبوا�شلة  ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الثقافة  الإب��داع��ي يف ميادين  ال��دائ��رة اجل��دي��د  ت��واك��ب  ، حيث 

و  املبدعني  بني  الثقايف  التوا�شل  �شرورة  على  احلفاظ  و  كافة 
اجلمهور.

اإن  ال��دائ��رة  رئي�س  العوي�س  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ق��ال  و 
الأدبي  احل��رة  مبجل�س  �شعرية  ب��ق��راءات  �شتنطلق  الفعاليات 
بال�شارقة يف اأول �شبتمر يلي ذلك يف 2 �شبتمر ملتقى ال�شارقة 
للتكرمي الثقايف بدورته ال�شاد�شة حيث تقام فعالياته يف القاهرة 
ق���راءات �شعرية يف بيت  ال��دائ��رة  ذات��ه تنظم  ال�شهر  7 من  و يف 

ال�شرد  ن��دوة حول  تنظم  ال�شهر  13 من  و يف  بال�شارقة  ال�شعر 
يف الإمارات بق�شر الثقافة بال�شارقة ، كما �شيتم تنظيم " دورة 
يف كتابة الرواية" مبجل�س كلباء الأدبي يف الفرتة من 12 حتى 
14 �شبتمر فيما تنظم يف 15 �شبتمر مبجل�س احلرة الأدبي 

ندوة حول ال�شاعر الراحل هادف الدرعي.
اأم�شية  �شبتمر   16 يف  الأدب�����ي  ك��ل��ب��اء  جم��ل�����س  ي�شت�شيف  و 
الأدبي  تقام مبجل�س خورفكان  ، فيما  املنفرد  للعزف  مو�شيقية 

جل�شة حوارية اأدبية يف 20 �شبتمر القادم و تتوا�شل الفعاليات 
خورفكان  جمل�س  ي�شت�شيف  و  ال�شعر  بيت  يف  �شعرية  ب��ق��راءات 
" ال��دورة الثانية  28 �شبتمر  26 حتى  الأدب��ي يف الفرتة من 

يف كتابة الرواية .
يف  لل�شرد  ال�شارقة  مبلتقى  �شبتمر  �شهر  فعاليات  تختتم  و   
الق�شة   " ع��ن��وان  حت��ت  اخل���رط���وم  ت�شت�شيفه  و   17 ن�شخته 

الق�شرة ال�شودانية - ق�شايا و روؤى.

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتي  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  اأط��ل��ق 
و�شحته"  "ج�شمك  ب��رن��ام��ج  اأم�������س 
وعيادات  م��راك��ز  �شبكة  م��ع  بالتعاون 
التابعة  التخ�ش�شية  با�س"  "هيلث 
الطبية  للخدمات  املتحدة  لل�شرقية 
ال�شحية.  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  و���ش��ب��ك��ة 
ي�شتمر  ال�����ذي  ال���رن���ام���ج  وي�����ش��اه��م 
اأب���وظ���ب���ي يف رفع  م��دي��ن��ة  ع���ام���ني يف 
اأ�شحاب  من  الاعبني  وعي  م�شتوى 
معرفتهم  وزي���ادة  وعائاتهم  الهمم 
التي  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ب���دن���ي���ة  ب���احل���ال���ة 
اعتبار  دون  ع��ل��ي��ه��ا،  احل���ف���اظ  ي��ج��ب 
لل�شحة،  الوحيد  املوؤ�شر  اجل�شم  وزن 
عن  اأف�شل  ب�شحة  التمتع  واإمكانية 

طريق التعلم واملعرفة امل�شتمرة.
ب�شكل  يت�شق  ال��ذي  الرنامج  ويهدف 
ال�شاملة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع  ك��ام��ل 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
النظام  متابعة  اإىل   2024-2020
لتمكينهم  الهمم  لأ���ش��ح��اب  ال��غ��ذائ��ي 
اأك��������ر �شحة  ب���ح���ي���اة  ال���ت���م���ت���ع  م�����ن 

املثلى  الكتلة  م��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
لأج�شامهم، من خال خيارات التغذية 
اجليدة واملتابعة الطبية امل�شتمرة. ويف 
مراحله الأوىل ، �شركز الرنامج على 
الأبطال امل�شاركني يف الألعاب العاملية 
اأثبتت  حيث   ،2022 ك��ازان  ال�شتوية 
الإح�شائيات الأخرة التي �شملت كل 
الإماراتي،  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  لعبي 
اإىل   2020 ع���ام  خ���ال  ن�شرها  ومت 
وجود عدد من التحديات ال�شحية، اإذ 
ال�شمنة،  من  منهم   42.5% يواجه 

ال���وزن، و9%  و%37.5 م��ن زي���ادة 
من نق�س الوزن.

وتعليقاً على اإطاق برنامج "ج�شمك 
و�شحته"، قال �شعادة طال الها�شمي، 
ل��اأومل��ب��ي��اد اخلا�س  ال��وط��ن��ي  امل���دي���ر 
الإماراتي: ي�شعدنا التعاون مع �شبكة 
يف  التخ�ش�شية  ب��ا���س  هيلث  م��راك��ز 
اأبوظبي لإطاق هذا الرنامج، حيث 
ت��ع��ت��ر ���ش��ح��ة اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م على 
نقي�س جناحنا  اأولوياتنا، ونحن  راأ�س 
مبدى تطور �شحتهم وتقدمي كل ما 

يلزم لرعايتهم. و�شيكون لكل منت�شب 
دقيقة  ف���ردي���ة  خ��ط��ة  ال���رن���ام���ج  يف 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ف��ح��و���ش��ات واإج��������راءات 
الأطباء  م��ن  ف��ري��ق  �شيوفرها  طبية 
هيلث  مراكز  يف  التغذية  واأخ�شائيي 
با�س، و�شتتم متابعة اأ�شحاب الهمم 
ا�شتمراريتهم  ل�شمان  دوري��ة  ب�شورة 
واحل�����ف�����اظ  ال�������ش���ح���ي���ح  امل�����������ش�����ار  يف 
وعاقاتهم  ق���وي���ة  اأج�����ش��ام��ه��م  ع��ل��ى 
اإكمال  بعد  حتى  الطعام  مع  اإيجابية 
عزمية  يف  ث���ق���ة  ك���ل���ن���ا  ال�����رن�����ام�����ج،و 
اأ�شرهم  ودع�����م  ال���اع���ب���ني  وم���ث���اب���رة 
�شيكون  حيث  لهم،  الرعاية  ومقدمي 
من ال�شهل حتقيق النجاح من خال 
جانبه،  م��ن  جميعاً.  جهودنا  ت�شافر 
عر جمد اأبو زنط الرئي�س التنفيذي 
الطبية  للخدمات  املتحدة  لل�شرقية 
���ش��ب��ك��ة مراكز  ب��ت��ع��اون  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  م��ع  ب��ا���س  هيلث 
"ج�شمك  واإط��اق برنامج  الإم��ارات��ي 
هيلث  �شبكة  �شيمنح  ال��ذي  و�شحته" 
اأف�شل  لتقدمي  مهمة  فر�شة  با�س 
ما لديها من خدمات �شحية متكاملة 

كافة  تلبي  اجل����ودة،  وع��ال��ي��ة  و�شاملة 
الفئة  ل��ه��ذه  ال�����ش��ح��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
م�شراً  اجلميع،  قلوب  على  العزيزة 
اإىل اأن حكومة اأبوظبي قطعت اأ�شواطاً 
كبرة يف متكني ودمج اأ�شحاب الهمم 
اإط��اق طاقاتهم  به��دف   ، املجتمع  يف 
ليكونوا  ال��ك��ام��ل��ة  ق���درات���ه���م  واإب�������راز 

ف��اع��ًا وم�����ش��ارك��اً يف م�شرة  ع��ن�����ش��راً 
النه�شة احل�شارية للدولة.

"ج�شمك  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
حمورين  ع���ل���ى  ����ش���رك���ز  و�شحته" 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  ه��م��ا  رئ��ي�����ش��ي��ني 
اتباع  على  واأ�شرهم  الأبطال  مل�شاعدة 
�شحي  وحياتي  غ��ذائ��ي  نظام  اأ�شلوب 

ي��ح�����ّش��ن م��ن ق��درت��ه��م ع��ل��ى التدريب 
ال����ع����اج وال���ت���اأه���ي���ل  وامل���ن���اف�������ش���ة، و 
الطبي وال��رع��اي��ة امل��ع��ززة، م��ن خال 
والت�شخي�شية  ال��دوري��ة  الفحو�شات 
�شتقدم  التي  الفّعالة  العاج  وخطط 
ب���ط���ل ع���ل���ى ح�����ده وف�����ق حالته  ل���ك���ل 
اأن جميع من�شاآت  اإىل  ال�شحية، لفتاً 

لرعاية  كامل  ب�شكل  مهياأة  املجموعة 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ول����دى ف���رق العمل 
اأ�شحاب  مع  للتعامل  الوافية  اخلرة 
واأن  وزم����اء  وزوار  كمر�شى  ال��ه��م��م 
امل�شوؤولية  م����ن  ك���ج���زء  ي����اأت����ي  ذل�����ك 
وكموؤ�ش�شة  املجتمع  جتاه  الجتماعية 
جهة  كونها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شمولية 
التخ�ش�شات  م��ن  ع���دد  ت�����ش��م  ط��ب��ي��ة 
متخ�ش�شة  طبية  خدمات  تقدم  التي 
الرنامج  و�شركز  الهمم.  لأ�شحاب 
ع��ل��ى م�����دار ع���ام���ني م��ت��ت��ال��ي��ني، على 
اأكر من 60 فرد من اأ�شحاب الهمم 
اأب��وظ��ب��ي ، الأم���ر ال���ذي م��ن �شاأنه  يف 
تعزيز املعرفة وال�شلوكيات ال�شحيحة 
املتعلقة بالنظام الغذائي لبناء اأمناط 
املجتمع.  اأف���راد  ملختلف  �شحية  حياة 
"ج�شمك  ب����رن����ام����ج  وي�����ه�����دف  ه������ذا 
املتعلقة  املعرفة  تعزيز  و�شحته" اإىل 
ب��ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ل��ك��ل م���ن لعبي 
الرعاية  ومقدمي  اخلا�س  الأوملبياد 
ل��ه��م وع��ائ��ات��ه��م، مم���ا ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
جناحهم  تدعم  متمكنة  بيئة  تاأ�شي�س 

يف حتقيق اأهدافهم.

•• دبي -وام:

وقع مركز دبي لاأمن القت�شادي 
غ�شل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  وامل��ك��ت��ب 
الأم�����������وال ومت����وي����ل الإره�����������اب يف 
ت��ف��اه��م بهدف  م���ذك���رة  اأب���وظ���ب���ي 
اجلرائم  م��ك��اف��ح��ة  ن���ظ���ام  ت��ع��زي��ز 

املالية يف دولة المارات .
حتديد  اأهمية  على  املذكرة  وتوؤكد 
الإطار العام للتعاون امل�شرتك بني 
الطرفني يف جمال مكافحة غ�شل 
،بهدف  الإره���اب  الأم���وال ومتويل 
اجلرائم  م��ك��اف��ح��ة  ن���ظ���ام  ت��ع��زي��ز 

املالية يف الإمارات .
وقع مذكرة التفاهم �شعادة في�شل 
بن �شليطني املدير التنفيذي ملركز 
و�شعادة  الق��ت�����ش��ادي  ل��اأم��ن  دب���ي 
العام  املدير  الزعابي  �شيف  حامد 
غ�شل  ملواجهة  التنفيذي  للمكتب 

الأموال ومتويل الإرهاب .
اجلهتني  تعاون  على  املذكرة  توؤكد 
حمددة  قواعد  اإيجاد  على  بالعمل 
تف�شي اإىل تكامل الأدوار يف حماربة 
يف  القت�شادية  واجل��رائ��م  الف�شاد 
انطاقا  توقيعها  وج���اء  ال���دول���ة، 
لأهمية  ال���ط���رف���ني  اإدراك  م����ن 
ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة يف دعم 
ملواجهة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 

والنزاهة  ال�شفافية  مبداأ  وتعزيز 
ومكافحة الف�شاد املايل.

تهدف مذكرة التفاهم اإىل توطيد 
اأوا������ش�����ر ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بني 
غ�شل  مواجهة  جم��ال  يف  اجلهتني 
الأم������وال ومت���وي���ل الإره������اب ، من 
واملعارف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  خ���ال 
يتبعها  التي  واملمار�شات  واخلرات 
مكافحة  جم�������ال  يف  ال�����ط�����رف�����ان 

غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
باخلراء  ال�شتعانة  اإىل  بالإ�شافة 
كل  ل��دى  املتوفرين  وامل�شت�شارين 
من الطرفني يف جمالت مكافحة 
غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
اإ�شافة اإىل تنظيم وتنفيذ الدورات 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
ال�شراكة  ه��ذه  خلف  امل��ب��داأ  ويكمن 

يف ت��ب��ادل اخل���رات وامل��ع��ل��وم��ات يف 
الأم�������وال ومتويل  غ�����ش��ل  ق�����ش��اي��ا 
امل��ال العام  الإره��اب لتعزيز حماية 
املالية  اجل����رائ����م  م����ن  و���ش��ي��ان��ت��ه 
ال�شراكة  ه��ذه  تتو�شع  اأن  ويتوقع 
اإىل  اجلهتني  بني  اجلهود  وتعزيز 
تبادل الدرا�شات التخ�ش�شية ب�شاأن 
الأم��������وال ومتويل  غ�����ش��ل  ج���رائ���م 
والدرا�شات عن  الإرهاب والبحاث 

اأ���ش��ب��اب وق���وع م��ث��ل ه���ذه ال وذلك 
املنا�شبة  الإج����راءات  ات��خ��اذ  بهدف 

���ش��ع��ادة في�شل بن  ب�����ش��اأن��ه��ا. وق���ال 
يف  �شت�شاهم  امل��ذك��رة  اأن  �شليطني 

كل  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ت�شهيل 
من مركز دبي لاأمن القت�شادي 

غ�شل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  وامل��ك��ت��ب 
الأموال ومتويل الإرهاب واأكد على 
بروح  العمل  مب��ب��داأ  العمل  اأهمية 
اأه���داف  لتحقيق  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق 
ملواجهة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
الهادفة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ة 
اجلرائم  مكافحة  نظام  تعزيز  اإىل 
املالية يف دولة الإمارات ومن جانبه 
قال �شعادة حامد �شيف الزعابي اأن 
تكمن يف  امل��ذك��رة  توقيع  اأ÷م��ي��ة 
حت��ق��ي��ق الأه�������داف امل�����ش��رتك��ة بني 
على  الرتكيز  خ��ال  من  اجلهتني 
الو�شائل  بكافة  امل�شرتكة  الرامج 
امل��م��ك��ن��ة مل���ح���ارب���ة ال���ف�������ش���اد امل����ايل 
ومتويل الإرهاب يف الدولة ويتوقع 
تتو�شع  اأن  ال��ق��ري��ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
اإىل  اجلهود  وتعزيز  ال�شراكة  هذه 
وم�شروعات  ع��م��ل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 

تتيح العمل بفاعلية وكفاءة اأكر.
التعاون  ب��رن��ام��ج  ب��اك��ورة  و�شتكون 
ب��ني اجلهتني ح��ول دع��م منظومة 
امل�����ايل ومتويل  ال��ف�����ش��اد  حم���ارب���ة 
الإره�����������اب يف دول�������ة الإم������������ارات ، 
امل��ذك��رة من  اأه���داف  تنفيذ  و�شيتم 
خال خطة عمل وبرامج وا�شحة 
وحم��������ددة ج��م��ي��ع��ه��ا مت���ث���ل روؤي�����ة 
املنظومة  دعم  يف  الر�شيدة  القيادة 

املالية والقت�شادية يف الدولة.

�لأوملبياد �خلا�ص �لإمار�تي يطلق برنامج »ج�صمك و�صحته« بال�صر�كة مع »هيلث بل�ص« 

مركز دبي للأمن �لقت�صادي و�ملكتب �لتنفيذي ملو�جهة غ�صل �لأمو�ل يعزز�ن تعاونهما

»ثقافة �ل�صارقة« تطلق �أن�صطة و فعاليات ثقافية حملية وعربية �صبتمرب �ملقبل

ملك �لأردن ي�صتقبل وفد� برئا�صة طحنون بن ز�يد
•• العقبة - وام:

ا�شتقبل �شاحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني عاهل اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة وفدا برئا�شة 
�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني.

املجالت  يف  خا�شة  بينهما  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  و  الأخ��وي��ة  العاقات   - اللقاء  خ��ال   - اجلانبان  بحث 
القت�شادية وفر�س تنويع امل�شاريع ال�شتثمارية مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين.

ونقل �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان خال اللقاء اإىل جالته .. حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و متنيات �شموهما جلالته دوام ال�شحة وال�شعادة ولاأردن و�شعبه ال�شقيق مزيدا 
من التقدم والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.. فيما حمله جالته حتياته اإىل �شموهما ومتنياته بال�شحة والعافية 

ولدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور والرخاء.
وجرى خال اللقاء تبادل وجهات النظر ب�شاأن عدد من الق�شايا والتطورات الإقليمية ذات الهتمام امل�شرتك.

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:273/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249

مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )87.531.23( الف درهم �شبعة وثمانون الفا وخم�شمائة واحد 
وثاثون درهما و23 فل�شا - والفوائد القانونية امل�شتحقة من تاريخ 2021/4/26 حتى ال�شداد بواقع 9% �شنويا حتى ال�شداد . 

املدعي:بنك دبي التجاري ���س.م.ع  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �شارع بور �شعيد - مبنى نف�س بناية 
البنك - �شقة نف�س بناية البنك - بجوار ديره �شيتي �شنرت 

املطلوب اإعانه : 1- راجي�س فيايودهان كوربكالوت -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/15 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ بنك 
دبي التجاري �س.م.ع ببعد الطاع على الدعوى وما طويت عليه من م�شتندات ومنها اتفاقية املرابحة املذيلة بتوقيع طريف 
التداعي والثابت بها مبلغ املرابحة الجمايل والربح املتفق عليه وتاريخ ا�شتحقاق الق�شاط والق�شط ال�شهري وك�شف ح�شاب 
خمت�شر والبني به تر�شد مبلغ املطالبة بذمة املدعي عليه وملا كان الخر مل يح�شر ومل يدفع الدعوى باأية دع او دفاع من 
�شاأنه ان ينال من �شحتها رغم اعانه قانونا لذا قررت املحكمة مبثابة احل�شوري يف مادة جتارية منهية للخ�شومة الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )87.531.23( درهم �شبعة وثمانون الف وخم�شمائة وواحد وثاثون درهم وثاثة 
وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2021/6/2  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س  وع�شرون 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1960/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
والر�شوم  كلي  جت��اري   2019-1293 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب 
امل�شتاأنف:عبد العليم حممد زوبر

عنوانه:دبي - املنخول - جممع دبي لا�شتثمار الول - بناية البيان بيزن�س �شنرت - مكتب رقم 213 + 
 hlp@hlplawfirm.com:514 ملك �شركة بيان املعتمدة للتجارة العامة �س.ذ.م.م - الريد اللكرتوين

- متحرك 05557302 - وميثله:مره جال اكر جمعه البلو�شي 
املطلوب اإعانهم :  1- رهيف حنا ابراهيم  2- �شوبر ايلمك لاعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 3- ايلمك 

لاعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  -  �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم
اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رق����م:2019/1293 جت��اري كلي. وح��ددت لها  مو�شوع الإع��ان :  قد 
جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/22  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد، وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3800/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم  الف  للمدعية مبلغ )895.725.29(  يوؤديا  بان  بينهما  بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام   : الدعوى  مو�شوع 
ثمامنائة خم�شة وت�شعون الفا و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون درهما و 29 فل�شا - بال�شافة اىل الفوائد القانونية 

امل�شتحقة من تاريخ 2020/1/1 حتى متام ال�شداد بواقع 9% �شنويا 
املدعي:هاو�س اوف لتجارة الذهب �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية �شوق الذهب - �شوق الذهب
وميثله:اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعانهما :  1- جموهرات جي بي �س.ذ.م.م 2- دهنك منوج كومار  -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما
مو�شوع الإعان :طلب ا�شت�شدار اأمر الأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/14 - اول:امرت 
مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  وال��ث��اين  الوىل  عليهما  املدعي  ثانيا:بالزام   - جتارية  م��ادة  يف  املحكمة 
فل�شا  وع�شرون  وت�شعة  درهما  وع�شرون  وخم�شة  و�شبعمائة  الفا  وت�شعون  خم�شة  ثمامنائة  درهم   )895.725.29(
- متبقي قيمة ال�شيكات مع الفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4489/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
ال��ف درهم   ي��وؤدي لها املطلوب �شده مبلغ )20.000( دره��م ع�شرون  ب��اأن  اإ���ش��دار الم��ر   : مو�شوع الدعوى 
ال�شداد مع حتميله  ال�شيك وحتى متام  ا�شتحقاق  تاريخ  بواقع 12% من  املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة 

بالر�شوم وامل�شاريف 
املدعي:اميك�س )ال�شرق الأو�شط( �س.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�شر�س �شابقا(

عنوانه:المارات - امارة دبي - دبي - دبي - مبنى ميديا وان - �شقة 2502
وميثله:اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعانه :  1- ا�شماعيل حممد كونهي حممد مو�شى  -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :طلب ا�شت�شدار اأمر الأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/28 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة ال�شيك الواردة تفا�شيله بالطلب مببلغ )20000( ع�شرون الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 2021/6/30 وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

فتح باب �مل�صاركة يف م�صابقة �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك �لدولية للقر�آن �لكرمي
•• دبي-وام:

اخلام�شة  ال��دورة  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  جائزة  افتتحت 
مل�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي لاإناث 1443 . وقال اإبراهيم 
حممد بوملحه م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم دبي لل�شوؤون الثقافية والإن�شانية رئي�س اللجنة 
املنظمة للجائزة اإن م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية تعتر من الفروع الرئي�شة 
الكرمي  ال��ق��راآن  خدمة  يف  ال��رائ��د  �شموها  ل��دور  وتكرميا  تقديرا  اعتمادها  وج��رى  للجائزة 
داخل  املجالت  الإن�شانية يف جميع  واأعمالها  العامل  اأنحاء  وكفالة حفظته يف جميع  ورعاية 
وخارج الدولة. واأ�شاف اأنه مت تاأجيل موعد اإقامة الدورة اخلام�شة من امل�شابقة ب�شبب جائحة 
ال��دول ولكن ومع بداية هذا العام  كورونا والإج��راءات الحرتازية التي طبقتها الكثر من 
وبعد النجاح الذى حتقق بتنظيم الدورة الرابعة والع�شرين للم�شابقة الدولية للقراآن الكرمي 
ال��دورة اخلام�شة  املنظمة للجائزة تنظيم  اللجنة  املا�شي قررت  �شهر رم�شان  للذكور خال 

مل�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي هذا العام مب�شاركة الإناث.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

املركز  مديرة  النقبي  جواهر  اأك��دت 
التابع  احلكومي،  لات�شال  ال��دويل 
للمكتب الإعامي حلكومة ال�شارقة 
على  القائمة  ال�شفافة  العاقة  اأن 
الثقة وامل�شداقية  اأ�ش�س را�شخة من 
م���ع اجل���م���ه���ور، ب���ات���ت حت����دد ق���درة 
البقاء  على  واحل��ك��وم��ات  املوؤ�ش�شات 
وال�شتمرار يف اأداء وظيفتها، خا�شًة 
اأحدثته  ال��ذي  الكبر  التحول  بعد 
و�شائل التوا�شل والتقنيات احلديثة 
يف �شاحة ال��راأي العام وال��ذي يتمثل 
م�شادر  ب��ت��ع��دد  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب���درج���ة 

املعلومات املتاحة للجمهور. 
ال�����دورة  اأن  اإىل  ال��ن��ق��ب��ي  واأ������ش�����ارت 
ال����ع����ا�����ش����رة م�����ن امل����ن����ت����دى ال������دويل 
�شتعقد  وال��ت��ي  احلكومي  لات�شال 
�شبتمر  م����ن   27 و   26 ي����وم����ي 
مبادئ  ت���ق���ي���ي���م   ���ش��ت��ع��ي��د  ال�����ق�����ادم، 
�شوء  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي  الت���������ش����ال 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��اب��ق��ة، و���ش��ت��دف��ع نحو 
املرنة،  ال�شرتاتيجيات  منهج  تبني 
قرار  ���ش��ن��اع  ا�شت�شافة  ع��ر  وذل���ك 
م��وؤث��ر يف  دور  ل��ه��م  ك���ان  وخمت�شني 

م�شرة الت�شال عاملياً.
عملية  اأن  اإىل  ال��ن��ق��ب��ي  واأو����ش���ح���ت 
الت�����ش��ال ال��ن��اج��ح، وب�����ش��ك��ل خا�س 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، ل��ي�����س جمرد 
احلالة  ت���ف���رزه  م���ا  ع��ل��ى  ف��ع��ل  ردات 
الجتماعية والقت�شادية والثقافية 
اإىل  اأن يتحول  ب��ل يجب  م��ا،  بلد  يف 
ت�شتند  وممنهجة  م��درو���ش��ة  عملية 
وال�شوابط  ال���ق���واع���د  م���ن  جل��م��ل��ة 
ال��ت��ي مت��ن��ح الت�������ش���ال ق���درت���ه على 
اجلمهور،  راأي  يف  الإيجابي  التاأثر 
الإب��داع والبتكار  اأهمية  مع مراعاة 
القواعد  وت��اأث��ر  م��رون��ة  تعزز  التي 

الأ�شا�شية لات�شال.  

تبني املنهجيات والعتماد على 
الدرا�سات 

القواعد  اأوىل  اأن  النقبي،  واعترت 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ات�����ش��ال ال��ن��اج��ح، هي 
وا�شرتاتيجيات،  منهجيات  اعتماد 
مت���ن���ح ع��م��ل��ي��ة الت���������ش����ال ع���وام���ل 
ال���ن���ج���اح ودواف�������ع ال����ش���ت���م���رار، اإىل 
ج��ان��ب ا���ش��ت��خ��دام ال���درا����ش���ات التي 
امل��زاج��ي��ة للجمهور  ت��ت��ن��اول احل��ال��ة 
وم�شتويات  وتطلعاته  واحتياجاته 
الثقافة والتعليم والفئات العمرية يف 
البلد، م�شرة اإىل اأن كل عمل ناجح 
ي�شتند اإىل درا�شات وتوقعات م�شبقة، 
يتعامل  ل  احلكومي  الت�����ش��ال  واأن 
مع فئة اأو حالة اأو حادثة واحدة، بل 
يعد عملية مركبة ومت�شعبة تتناول 
الكثر من الق�شايا املتداخلة يف ذات 
الوقت، ما ي�شتوجب اأن يتم التعامل 
معه كعلم وا�شع ومنظومة متكاملة، 
ولي�س جمرد ممار�شة مهنية عادية. 

تعني  �سليمة  اتــ�ــســال  و�ــســائــل 
ات�سال موؤثر

الت�شال  و����ش���ائ���ل  ت���ع���دد  ظ����ل  ويف 
املعرفة،  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  وم�������ش���ادر 
اأكدت النقبي اأهمية اختيار الو�شيلة 
معينة  فئات  اإىل  للو�شول  ال�شليمة 
فرق  اأن  اإىل  م�������ش���رة  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
الت�شال احلكومي قد تواجه �شعوبة 
ال�شباب  ج��م��ه��ور  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 

امل��ث��ال، عن  وال��ي��اف��ع��ني، ع��ل��ى �شبيل 
طريق البيانات املكتوبة يف ال�شحف 
بالأ�شا�س  يتابعون  كونهم  واملجات 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي مثل 
تويرت وفي�شبوك وان�شتغرام وغرها 
ويهتمون  احل��دي��ث��ة،  امل��ن�����ش��ات  م���ن 
تقدمي  يف  التقليدية  غ��ر  بالطرق 
املعلومات، منوهة يف هذا املجال اإىل 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  تكون  اأن  اأهمية 
حا�شرين  ال��ر���ش��م��ي��ني  وامل��ت��ح��دث��ني 
وب�����ق�����وة ع���ل���ى و�����ش����ائ����ل ال���ت���وا����ش���ل 
الجتماعي �شواء من خال ح�شابات 
اأو م��ن خال  امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

ح�شاباتهم ال�شخ�شية. 
وك�������ش���ف���ت م����دي����رة امل����رك����ز ال�����دويل 
لات�شال احلكومي اأن ثورة التقنيات 
و�شعت العامل اأمام حقائق جديدة ل 
يجوز جتاهلها ويف مقدمتها حقيقة 
اأن و�شائل التوا�شل احلديثة اأنتجت 
الذين  املوؤثرين  بظاهرة  ت�شمى  ما 
مئات  اإىل  ي�شل  بجمهور  يتمتعون 
املتابعني،  م���ن  وامل����اي����ني  الآلف 
الت�����ش��ال احلكومي  ف���رق  م��ن��ا���ش��دة 
على  والعمل  الظاهرة  ه��ذه  مواكبة 
حت���وي���ل امل��ت��ح��دث��ني ال��ر���ش��م��ي��ني يف 
حقيقيني  موؤثرين  اإىل  موؤ�ش�شاتهم 

يف �شاحة الراأي العام. 

اأدوات قيا�س الراأي العام 
تناولتها  التي  الثالثة  القاعدة  اأم��ا 
النقبي فهي �شرورة تبني وا�شتحداث 
العام والتعرف  ال��راأي  اأدوات لقيا�س 
اأن  واعترت  اجلمهور،  اأمزجة  على 
ت��وج��ي��ه اخل���ط���اب ل��ل��ج��م��ه��ور بدون 
ومزاج  ال��ع��ام  ب��ال��راأي  دقيقة  معرفة 
يعد  وت��وق��ع��ات��ه��ا،  امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ة 
مغامرة جمهولة النتائج، فالر�شالة 
املوجهة، بح�شب النقبي قد ل حتدث 
اإذا قدمت بطريقة  اإل  املتوقع  الأثر 
املزاج  تنا�شب  معينة  ول��ه��ج��ة  ول��غ��ة 

العام ال�شائد يف تلك املرحلة. 
القاعدة،  ه���ذه  جت�شيد  اأج����ل  وم���ن 
اأكدت اأهمية اإ�شراك متخ�ش�شني يف 
جمالت العلوم الإن�شانية وال�شلوكية 
والق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة اإىل 
وتبويب  ج���م���ع  يف  خ������راء  ج���ان���ب 
الت�شال  ف��رق  يف  البيانات  وحتليل 
ال�����ذي مينحها  الأم������ر  احل���ك���وم���ي، 
الأدوات الازمة لفهم وحتليل الراأي 
العام وو�شع املنهجيات املنا�شبة لكل 

عملية ات�شال. 

موؤ�س�سات  مــع  ــم  ــدائ ال احلـــوار 
املجتمع

من�شات  خ����ال  م���ن  "العاقة 

ك��ان��ت مدعومة  م��ه��م��ا  ال��ت��وا���ش��ل 
تكفي  ل  والأدوات،  ب���ال���ع���ل���وم 
اجلمهور  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  وح���ده���ا 
وت����ع����زي����ز ال����ع����اق����ة ب���ي���ن���ه وب����ني 
الر�شمية"  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب����ه����ذه ال���ك���ل���م���ات ب���ي���ن���ت ج���واه���ر 
الرابعة  ال��ق��اع��دة  اأه��م��ي��ة  ال��ن��ق��ب��ي 
وهي  الناجح،  احلكومي  لات�شال 
ال��ع��اق��ة امل��ب��ا���ش��رة ال��ق��ائ��م��ة على 
موؤ�ش�شات  م���ع  امل��ت��وا���ش��ل  احل�����وار 
الفئات  جميع  متثل  التي  املجتمع 

بت�شنيفاتها املختلفة. 
واأو�شحت اأن احلوار مع موؤ�ش�شات 
و�شائل  اأب������رز  م���ن  ي��ع��د  امل��ج��ت��م��ع 
يعزز  لأن�������ه  ال����ن����اج����ح  الت���������ش����ال 
ال�����ش��راك��ة الج��ت��م��اع��ّي��ة يف حتقيق 
اأهداف الت�شال احلكومي ويقرب 
امل�����ش��وؤول وجمهوره،  ب��ني  امل�����ش��اف��ة 
الأجنح  الو�شيلة  كونه  جانب  اإىل 
اجلمهور  وج�����دان  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
وخ��ل��ق ان��ط��ب��اع��ات اإي��ج��اب��ي��ة لديه 
حول املمار�شات احلكومية للهيئات 
واملوؤ�ش�شات، فاجلمهور كما و�شفته 
النقبي يف هذا ال�شياق، مييل دوماً 
مبا�شرًة  ال��ت��ع��رف  يف  ال��رغ��ب��ة  اإىل 
على امل�شوؤولني اإىل جانب اأنه يتاأثر 

ب�شكل كبر ب�شماتهم ال�شخ�شية. 

ك�سب  نحو  الطرق  اأق�سر  الثقة 
اجلماهري

واإثباتها،  الثقة  بناء  ال�شعب  "من 
هذه  فقدانها"  ال�����ش��ه��ل  م���ن  ول��ك��ن 
الكثرون  عليها  يتفق  التي  املقولة 
توؤكدها  واحل��ك��م��اء،  الفا�شفة  م��ن 
ج�����واه�����ر ال���ن���ق���ب���ي  ك������واح������دٍة من 
الت�شال  يف  ال���ن���ج���اح  ق���واع���د  اأه�����م 
احلكومي، وا�شارت اإىل اأن بناء الثقة 
بفرق واإدارات الت�شال احلكومي ل 
بناء  م�شاعي  ع��ن  ينف�شل  اأن  يجب 
واملجتمع  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ورة 
ت�شكل  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ك�����ون 
اأح���د اأه���م رك��ائ��زه��م��ا، واأو���ش��ح��ت اأن 
اخل���ل���ل ال�����ذي ق���د ي���ط���راأ ع��ل��ى ثقة 
احلكومي  ب���الت�������ش���ال  اجل���م���ه���ور 
�شلبية  عاقة  اإىل  بالنتيجة  ي���وؤدي 
مما  وجمتمعاتها،  احل��ك��وم��ات  ب��ني 
اإدارة  ق��درة احلكومات على  يوؤثر يف 
الأوق��ات ح�شا�شيًة  اأكر  الإت�شال يف 
وهي اأوقات الأزم��ات. وبينت اأن بناء 
عملية  احل��ك��وم��ي،  بالت�شال  الثقة 
بالتم�شك  ت��ب��داأ  وت��راك��م��ي��ة،  طويلة 
وال�شفافية  ب��امل�����ش��داق��ي��ة  ال����دائ����م 
والنفتاح على الراأي العام، وتتطلب 
الت�شرع  وع����دم  امل�����ش��ب��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واإدارات  ف��رق  م��ن قبل  اأو الرجت���ال 

�شر  اأن  وك�شفت  احلكومي،  الت�شال 
الحتفاظ بثقة اجلمهور هو انحياز 
الدائم مل�شاحله  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 
امل�شلحة  ت�شبح  بحيث  وتطلعاته، 
ال��ع��ام��ة ه���ي ال��ب��و���ش��ل��ة ال��ت��ي تقود 
الت�شال احلكومي يف كافة املحطات 

واملراحل. 

ال�سراكة مع الإعالم
القاعدة  ع����ن  ح��دي��ث��ه��ا  ����ش���ي���اق  يف   
املركز  م���دي���رة  ت��ن��اول��ت  ال�����ش��اد���ش��ة، 
ال�����دويل ل��ات�����ش��ال احل��ك��وم��ي دور 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي يف دعم  الإع�������ام 
التي  احلكومات  وتوجهات  �شيا�شات 
ت���ع���ر ع����ن م�����ش��م��ون��ه��ا م����ن خال 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، و���ش��ددت على 
لبناء  املنا�شبة  ال�شيغ  اإيجاد  اأهمية 
الإعام  م��ع  ا�شرتاتيجية  ع��اق��ات 
هذه  اأن  اإىل  م�شرة  والإع��ام��ي��ني، 
يف  احلكومات  ق��درة  تعزز  العاقات 
الو�شول للجمهور وت�شهم يف تنويع 
معه.ونوهت  ت��وا���ش��ل��ه��ا  م��ن�����ش��ات 
مع  ال�شراكة  تر�شيخ  مهمة  اأن  اإىل 
الإعام اأ�شبحت اأكر اأهمية يف هذه 
املرحلة، فالإعام اإما اأن يكون �شريكاً 
للموؤ�ش�شات  ومناف�شاً  ن��داً  يكون  اأو 
احل��ك��وم��ي��ة، وه���ذه احل��ال��ة الأخرة 

نتيجة  اجل��م��ه��ور  اإرب����اك  يف  تت�شبب 
ت�شارب وتعدد م�شادر ح�شوله على 
امل��ع��رف��ة.  واأو���ش��ح��ت اأن الإع����ام يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ميتاز 
واللتزام  الوطن  مب�شالح  بالوعي 
مكانته  ر�شخ  واأنه  املجتمع  بتطلعات 
�شريكاً تنموياً للموؤ�ش�شات احلكومية 
منذ بدايات م�شرة الدولة، مما دعم 
التوجهات العامة والروؤى امل�شتقبلية 
للعمل  امل�����ش��رتك��ة وج��ع��ل��ه��ا م��وج��ه��اً 
الإعامي ولات�شال احلكومي على 

حد �شواء. 

املنتدى  مــن  الــقــادمــة  ــــدورة  ال
ا�ستثنائية 

املوؤ�ش�شات  اأع�����ش��اء  ال��ن��ق��ب��ي  ودع����ت 
والإعامني  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومي  ب���الت�������ش���ال  وامل���ه���ت���م���ني 
التاريخية  جت���ارب���ه  اأف����رزت����ه  ومب����ا 
لتحقيق  م��ن��ه��ا  ال���ش��ت��ف��ادة  وك��ي��ف��ي��ة 
ح�شور  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ت��ط��ل��ع��ات 
الدورة العا�شرة من املنتدى الدويل 
�شتعقد  وال��ت��ي  احلكومي  لات�شال 
حلكومة  الإع��ام��ي  املكتب  بتنظيم 
ال�شارقة حتت �شعار "درو�س املا�شي، 
 26 ي���وم���ي  امل�شتقبل"  ت���ط���ل���ع���ات 
اأنها  م��وؤك��دة  امل��ق��ب��ل،  �شبتمر  و27 
�شتكون دورة مميزة يف حماورها ويف 
م�شتوى امل�شاركني واأنها �شتقف عند 
اأب����رز حم��ط��ات الت�����ش��ال احلكومي 
العر  منها  لت�شتخل�س  التاريخية 
دوره  وتر�شيخ  الإت�شال  قوة  لتعزيز 
يف ق���ي���ادة م�����ش��رة امل��ج��ت��م��ع��ات نحو 

امل�شتقبل والتنمية امل�شتدامة. 

متهيدًا لنعقاد الدورة العا�سرة من »الدويل لالت�سال احلكومي« 

جو�هر �لنقبي ت�صتعر�ص 6 قو�عد �أ�صا�صية للت�صال �حلكومي �لناجح 

•• ال�صارقة-وام:

بحثت هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف خال ا�شتقبالها موؤخرا 
�شعادة الدكتورة �شفاء العلوي مدير الأر�شيف الوطني يف مركز 
عي�شى الثقايف يف دولة البحرين �شبل التعاون امل�شرتك بني املركز 

والهيئة يف جمال تنظيم اإدارة الوثائق احلكومية.
و ثمنت اأ�شماء نا�شر مدير اإدارة الوثائق والأر�شيف زيارة الوفد 
البحريني موؤكدة اأهمية ت�شافر اجلهود لتعزيز اأوا�شر التعاون 
مع كافة املوؤ�ش�شات واجلهات املعنية بحفظ تاريخ املنطقة خا�شة 
تاريخي  اإرث  يجمعهما  البحرين  ومملكة  الإم����ارات  دول��ة  واأن 

وثقايف غني .

و تطرقت اأ�شماء نا�شر خال اللقاء اإىل اأعمال واأن�شطة الهيئة 
املبادرات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  م�شلطة  والأر���ش��ي��ف  ال��وث��ائ��ق  يف جم���ال 
احلكومية  للجهات  الهيئة  تقدمها  التي  واخل��دم��ات  وامل�شاريع 
والأفراد وخمتلف املوؤ�ش�شات املحلية والعربية والدولية لتحقيق 
روؤيتها باأن تكون مرجًعا لتقدمي مواد وثائقية وخدمات معرفية 

واأر�شيفية م�شتدامة حلفظ ذاكرة اإمارة ال�شارقة.
و ا�شتعر�س ال�شيخ حممد بن فايز القا�شمي مدير اإدارة الدرا�شات 
واخلدمات املعرفية يف الهيئة اجلهود املتوا�شلة حلفظ وتوثيق 
وتنفيذ  ال�شفاهي  التاريخ  مقابات  اإج���راء  عر  الإم���ارة  تاريخ 
املتخ�ش�شة  الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  واإ���ش��دار  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث 
واملتفردة يف توثيق العديد من الأحداث التي �شهدتها املنطقة يف 

خمتلف املجالت كال�شحة والتعليم والتجارة.
لن�شر  الهيئة  ت��ق��وده  ال���ذي  الإع��ام��ي  ال���دور  اللقاء  ت��ن��اول  كما 
وتر�شيخ الوعي باأهمية التوثيق والأر�شفة وتعزيز ثقافة احلفظ 
والتوثيق لدى اأفراد املجتمع وذلك عر اإطاق املبادرات والرامج 
الإعامية وتنظيم الور�س واملحا�شرات احلية والفرتا�شية ذات 

الخت�شا�س.
هيئة  ب��زي��ارة  ع��ن  العلوي  �شفاء  ال��دك��ت��ورة  اأع��رب��ت  م��ن جانبها 
املتميز  العمل  والجتماع مع فريق  والأر�شيف  للوثائق  ال�شارقة 
لبحث �شبل توطيد اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني اجلانبني موؤكدة 
اأن هذا التعاون لي�شت اإل تعزيًزا للعاقات الدولية والتاريخية 

را�شخة بني البلدين.

»�ل�صارقة للوثائق« و �لأر�صيف �لوطني �لبحريني يبحثان �لتعاون �مل�صرتك

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1883/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى العا�شرة رقم 413

املطالبة  مو�شوع  الفواتر  قيمة  للمدعية  ي�شدد  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
 ، فل�شا  وع�شرون  و�شته  درهما  وت�شعون  و�شبع  ومائه  ال��ف  و�شتون  ثاثه  دره��م   )63.197.26( مبقدار 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
املدعي:�شركة جمموعة المارات لات�شالت - جمموعة ات�شالت �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املطار - ابوظبي - �شارع حمدان بن حممد - مبنى مبنى ات�شالت 
الرئي�شي - بجانب مارك�س �شبن�شر - وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي 

املطلوب اإعانه :  1- مورجنال لا�شت�شارات الدارية  -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�شدد للمدعية 
وت�شعون  و�شبع  ومائه  الف  و�شتون  درهم ثاثه   )63.197.26( املطالبة مبقدار  الفواتر مو�شوع  قيمة 
درهما و�شته وع�شرون فل�شا ، والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  
2021/8/26  ال�شاعة 09.00 �س يف مكتب ادارة الدعوى، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2821/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 11
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه موؤ�ش�شة الأركان للمواد العازلة مببلغ وقدره )53.798.38( درهم 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  والر�شوم واتلم�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

بالنفاذ املعجل با كفالة 
املدعي:�شركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - را�س اخلور - بردبي - مبنى م�شتودع رقم 1 ملك �شركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م 
- رقم القطعة 764-613 

املطلوب اإعانه :  1- موؤ�ش�شة الركان للمواد العازلة   -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
للمواد  الأرك��ان  املدعي عليه موؤ�ش�شة  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�شوع 
تاريخ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  واتلم�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )53.798.38( وق���دره  مببلغ  العازلة 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  
اأو من ميثلك قانونيا  2021/8/24  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاث اأيام على القل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 22/ 8/ 2021  Issue No : 13320
In lawsuit No. 164 of 2021 Commercial Banking Partial - Dubai

The defendant: ARABTEC CONSTRUCTION (L.L.C) (Residence Unknown)
We inform you that we have been assigned as an Accounting Expert in the above lawsuit, 
which was filed against you, and another one by EIS ME (FZE) Therefore, you are required 
to attend or whoever represents you legally, to attend the Expert Meeting scheduled to be 
held on Monday corresponding 30/08/2021 at 12:00 pm, and the meeting will be remotely 
using the Zoom program via the following link:
Abdulaziz Alawar Office is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoon Meeting
Time: aug 30, 2021 12:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/99466521921?pwd-U2NzTm5Gci9FaFR1L1NqczBuYjZVQT09
Meeting ID : 994 6652 1921
Passcode : LtiNf7
Please come on time and submit the documents supporting your defense of the above 
lawsuit, provided that the documents are arranged and translated into Arabic and bring the 
originals for review. Note that in the event of non-attendance, the expert will proceed its 
work in accordance with the powers conferred upon it by law.
To contact the expert: phone No. (0504440344)
Accounting Expert
Abdulaziz Abdul Raouf Al Awar

Notification by Publication
before Expert

Date 22/ 8/ 2021  Issue No : 13320
Notification by Publication

In case number 22/2021/94-civil full bench
Viewed in Case Management Department First number 400
Subject of the case - Subject: Case claiming to pay the sum of Thirty Two Million and Six Hundred 
Seventy Two Thousand Dirhams (AED 32.672,000) with the legal interest of 5% annually from the due 
date on 5/2/2021G till the full settlement with the fees, expenses and the lawyer's fees.
Claimant / AYS Property Development
Its address / The chosen address / Sharjah, Al Majaz 3, Al Khan street, Al Ghanem Business Center, 
Tenth floor, Office number 1007, International Rights Office, Advocates and Legal Consultants, 
telephone number 065444515, fax number 065444514
Represented by / Faisal Salem Fairouz Salem
Required to be notified / 1- Sudhir Kumar Sumer Singh. His capacity: Respondent
Subject of notification / The case was raised against you which subject subject: Case claiming to pay the 
sum of Thirty Two Million and Six Hundred Seventy Two Thousand Dirhams (AED 32,672,000) with 
the legal interest of 5% annually from the due date on 5/2/2021G till the full settlement with the fees. 
expenses and the lawyer's fees. We would like to notify you that the abovementioned case was registered 
against you. Therefore, please be informed thereby and attend through the visual communication 
program, BOTIM application, before the Initial Management Department First, on telephone number 
(00971566037085) on 25/8/2021 at 9:00 am. till 12.30 noon, or the visual attendance through the 
authorized services provider center (Al Adheed) to submit your reply to the writ of summon and its 
attachments, and provide proof for settlement's possibility....
- To view the details of the case, the rules and memorandums, and to submit the pleading and requests, 
you have to use the Electronic and Smart Services of Dubai Courts. To subscribe please click the link
Prepared by/Almer Ahmed Abdullah Khamis Almer

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004471 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �شادات اين �شامبا ، العنوان : 9302531
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/08/17 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه ل�شالح  اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: -

اأول : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي اإىل املدعية مبلغ وقدره ) 41.135،96 ( واحد 
واأربعون األفا ً ومائة وخم�شة وثاثون درهم و�شنة وت�شعون فل�شاً والفائدة بواقع %4 
املبلغ املق�شي به  اأ�شل  األ تزيد عن  ال�شداد على  من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
ثانيا : اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات. حكما” قابا لا�شتتناف خال املدة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003307 يف  الدعوى رقم

املحكوم عليه ت�شيبوزي �شوملون نوافور، العنوان: 9268334
املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/08/03 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه ل�شالح اأجرة ال�شارقة ذ.م.م، بالتايل:
حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره خم�شة اآلف 
وخم�شمائة  وثاثة و�شبعون درهما و �شتة ع�شر فل�شا مع الفائدة القانونية بن�شبة 
وحتى متام ال�شداد على األ تزيد عن اأ�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  % من   5

الدين برف�س ما زاد على ذلك.
حكما قابا لا�شتثناف خال املدة القانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 22/ 8/ 2021  Issue No : 13320
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Federal Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA2021/0003307, civil (partial)

To: Chibueze Solomon Nwafor, convicted, address : 9268334
We would like to inform you that on 03/08/2021, this court sentenced you in the 
above mentioned case for Sharjah Taxi LLC as follows :
The court has ruled in the presence of the defendant its following sentence:
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of five thousand 
five hundred and seventy-three dirhams and sixteen fils, in addition to the legal 
interest of 5% from the date of the claim until full payment. The legal interest 
shall not exceed the origin of debt.
Rejected anything more than that.
This judgment is subject to appeal during the statuary period.
Judge
Jamal Alsusani bin Bushty
Sharjah Federal Court
Civil First Instance Court

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Date 22/ 8/ 2021  Issue No : 13320
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Federal Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA2021/0004471, civil (partial)

To: Sadat Nsamba, convicted, address: 9302531
We would like to inform you that on 17/08/2021, this court sentenced you in the 
above mentioned case for Sharjah Taxi LLC as follows: The court has ruled in 
the presence of the defendant its following sentence:
One: The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (41,135.96) 
forty-one thousand one hundred thirty-five dirhams and ninety-six fils, in 
addition to the legal interest of 4% from the date of the claim until full payment. 
The legal interest shall not exceed the origin of debt.
Two: The defendant is obligated to pay fees and expenses.
This judgment is subject to appeal during the statuary period.
Judge
Muhammed Aoed Muhammed Alhamiri
Sharjah Federal Court
Civil First Instance Court

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE
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م�ساحة ن�ستعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

ربوت الهنا 
منذ فجر التاريخ والإن�شان يتوق اإىل التطور امل�شتمر نحو الرفاهية املطلقة 
يف كل العلوم ، ودافعه الدائم اإىل ذلك هو احلاجة ، ثم تتحول اإىل كماليات 
لت�شل يف النهاية اإىل رفاهية ل ميكن ال�شتغناء عنها ، احلاجة كانت هي اأم 
الخرتاع، والإبداع هو اأ�شا�س اخرتاع الكماليات التي مل تكن �شمن احلاجات 
الغ�شيل  واأق��رب مثال على ذلك هو  امللحة كما هي احلاجة بعد اخرتاعها، 
اليدوي مثا للماب�س والذي كان من مهام ربات البيوت يف ال�شابق ، فحاجة 

الإن�شان اإىل ذلك كانت 
الن�شاء  على  مقت�شرة 
الإبداعي  الفكر  اأن  اإل 
اأب�������������������دع ال�����غ�����������ش�����ال�����ة 
وغرها  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
من املبتكرات الإبداعية 
التي اأ�شبحت اليوم من 
الرئي�شية،  الكماليات 
قليا  تفح�شناها  ول��و 
روبوتات  اأن���ه���ا  ل��راأي��ن��ا 
بدائية  روب��وت��ات  ولكن 
بعينها،  م��ه��ام  ل��ت��اأدي��ة 
ع���ل���ى ع���ك�������س وظ���ائ���ف 
ال��ي��وم والتي  روب���وت���ات 
ت��������ط��������ورت مب������راح������ل 
ه����ن����اك  اأن  ل�������درج�������ة 
اأخ������ذت دور  روب����وت����ات 

الب�شر من خال برجميات معقدة و�شار لها  �شانعها م�شتغنية بذلك عن 
خطوط اإنتاج مما زاد من الطلب عليها فاأ�شبحت هي العمالة املوظفة وبينما 

العمالة التقليدية من الب�شر اأ�شبحوا هم البطالة امل�شردة من الب�شر.
 يف طفولتي ق��راأت الكثر عن واقع اليوم الذي كان حينها م�شتقبا يهدد 
حياة الب�شرية بعد �شيطرة الروبوتات من خال الروايات وق�ش�س اخليال 
اأنها  اأو  الق�ش�س مدعومة بنظريات علمية  تلك  اإن كانت  اأدري  العلمي ول 
�شرورة  اإى  ال��ق��راء  ل��دى  النية اجلمعية  ، حتولت يف  كاتب  جم��رد خيالت 
، ك��ن��ت م��غ��رم��ة مب�شاهدة  ب��د م��ن ح��دوث��ه��ا ع��ر ط��اق��ة اجل���ذب  حتمية ل 
الإنتاجات التي ت�شتهدف موا�شيع الروبوتات ك�شل�شلة حرب النجوم وغرها 
من اإنتاجات هوليوود واأنا على ثقة بعد كل هذه امل�شاهدات اأنها لي�شت جمرد 
ترفيه انرتتيمنت كما يزعمون ، ولكنها ممنهجة اإما مبنهاج علمي يراد منه 
الروبوتات وذلك من خال  ي�شبه تطور هذه  امل�شتقبل وهذا ما  ا�شت�شراف 
قيمة  لغر�س  فكريا  ال�شعوب  لتهيئة  ،اأو  ال�شناعي  والبتكار  الإنتاج  ح��روب 
الفكرة لديهم خلو�س معارك اإبداعية من اأجل خلق املزيد من الروبوتات اأو 
ملكافحة فكرة اخللق والت�شنيع وذلك وفق الأجندة املمنهجة واملراد طرحها 
يف عقلية املتلقي وهناك نوعان من املتلقي، نوع ل يرى غر الرتفيه ، ونوع 
يبقى   ، الأج��ن��دات  اأ�شحاب  نوايا  ما ترت�شده  وه��ذا  وم��وؤم��ن  اآخ��ر متفاعل 
التقليد  العلمي ومطرقة  والتطور  البتكار  �شندان  بني  ما  اأ�شراً  الروبوت 
لكونه �شراً مطلقاً ل بد من وقف زحفه امل�شتمر على حقوق الب�شر كل هذا 
احلديث يدور حاليا عن الروبوت ، لقد اأ�شبح الروبوت هو ترند ال�شاعة ، فيا 

ليتني كنت )روبوتاً( لهنئت اأكر مما اأنا عليه الآن.
مريا على /كاتبة

نظريات وحقائق 
يكت�شف العلماء كل يوم نظريات وحقائق رمبا تغر فكر الإن�شانية وتت�شبب 
اإل  هو  ما  بالقراآن  ما جاء  اأن  املن�شودة على  الهداية  نعم  الكثر،  يف هداية 
البينات  الكلمات  تاأتي  اآياته،  دلئل على قدرته وت�شنيف عظمته يف حمكم 
بالتفا�شر  وع��م��ا  اخل��ل��ق  تكوين  يف  ومتعنا  ال��ر���ش��ال��ة  ���ش��دق  على  ب��ره��ان��ا 
املتواترة من العظماء الذين حملوا على عاتقهم تبليغ ما و�شلهم من فكر 
املعرفة  اليقظة جتاه رفعة  وعلم م�شت�شهدين مبا متليه عليهم �شمائرهم 

والعلم.
اأن  نظن  ال�شابق  يف  كنا 
واأ�شعفها  البيوت  اأوهن 
العنكبوت،  ب���ي���وت  ه���ي 
ب��ال��ع��ل��م احلديث  ول��ك��ن 
اأن  ال���ع���ل���م���اء  اك���ت�������ش���ف 
خ������ي������وط ال����ع����ن����ك����ب����وت 
ت�شحب  اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
طائرة اإذا ما مت جدلها، 
ول��ع��ل ه��ول��ي��وود فطنت 
اخلارقة  ال���ق���وة  ل���ه���ذه 
اأفام  يف  فا�شتخدمتها 
احل��������رك��������ة واخل�������ي�������ال 
وا�شتخدمت  ال��ع��ل��م��ي، 
التنقل  يف  اخل�����ي�����وط 
اخلارق لإنقاذ الب�شرية، 

اأنثى  تبداأ من  والوهن،  ال�شعف  اأ�شباب  اأثبات  العلماء من  وبالبحث متكن 
اأن  الذكر لبناء بيتها وما  با�شتدراج  التلقيح  تاأتي يف مو�شم  التى  العنكبوت 
تفرغ منه حتى تنق�س عليه لتلتهمه، وتعي�س يف بيتها حلني خروج البيو�س 
فتتغذى عليها حتى يخرج منها العناكب باأعداد كبرة منها القوي ومنها 
ال�شعف  يكمن  وهنا  يكر،  حتى  ال�شعيف  على  يتغذى  فالقوي  ال�شعيف 
الجتماعي والوهن الأخاقي ، فلو اأننا و�شعنا املفردات على بيت من بيوت 
اأو  حب  ذرة  البيت  ه��ذا  يف  يوجد  فا  املقايي�س،  بكل  غابة  �شنجدها  الب�شر 
حنان، وك��اأن القوة تكمن يف الأخ��اق والثقة والح��ت��واء، فهل بيوتنا حاليا 

قوية ومتينة وتربطها اأوا�شر املحبة والتعاون.
هذا التف�شر ل يقلل مطلقا من التفا�شر التي مالت اإىل �شعفه كبنيان، لأن 
علم الجتماع والعلوم املتعاقبة هي من تطوع التف�شر للزمن الذي نعي�س 
زاد  الأن�س �شارت وا�شحة للعلن، فكلما  البيوت يف مع�شر  فيه، وعن �شعف 

التطور والتكنولوجيا زاد البعد وتقطعت العاقات.

وما  البعو�شة  حلجم  ذهبت  واإمن��ا  العنكبوت  بيت  عند  التفا�شر  تقف  مل 
البعو�شة  ف��وق  اأي  ب��احل��ج��م،  فوقها  على  ي��ره��ن  التف�شر  ف��ج��اء  ف��وق��ه��ا، 
الذباب ومن فوقهما النحل وهكذا، اأما العلم احلديث كان له راأي اآخر حني 
اكت�شف اأن فوق راأ�س البعو�شة ح�شرة اأخرى، وهذا يعني قدرة اهلل وعظمته 
يف ب�شط اخللق ووحدانيته، وعلموا اأي�شا اأن البعو�شة ت�شم معامل لتحليل 
الدم وخمدراً يف الأبرة التى تغر�شها يف اجل�شم فا ي�شعر ال�شخ�س اإل وهي 
خارجة من بني اجللد بعد اأن يزول التخدير، ول نكران للمف�شرين الذين 
لدينا  ما  وقتها  لديهم  يكن  فلم  اأنها احلجم،  على  الآي��ة  واأخ���ذوا  اجتهدوا 
القراآن  اأن  على  ي��دل  وه��ذا  الدقيقة،  والأ���ش��ي��اء  لل�شور  مكرات  من  حاليا 
نزل للعاملني كافة ي�شتفيد منه اجلميع ما دامت احلياة م�شتمرة، و�شياأتي 
من بعدنا علماء للزمن القادم يكت�شفون ما مل نكت�شفه حاليا ليتما�شى مع 
متطلباتهم وتاأكيداً على اأن الآيات حمكمات ومل تنزل يف جيل دون الآخر، 
اأننا ل�شنا بقوم ولكننا اأمة ت�شعى للمعرفة وحتمل يف طياتها علوماً  ويكفي 

كثرة جدا ت�شلح اأن تغر وجه العامل.   
حممد اأ�سامة 

التغيري املناخي 
املئات  و  الطبيعية  الكوارث  الآلف من  العامل  �شهد  القرن  بداية هذا  منذ 
واأثرت على  اأودت بحياة املايني  ماأ�شاوية  ال�شراعات الكرى واأحداثاً  من 
اأكر من ملياري �شخ�س حول العامل ، و مل يقت�شر تاأثر هذه الكوارث على 
الفقر  وزي��ادة  التحتية  البنية  العامل وتدمر  ال�شكان على م�شتوى  ت�شريد 
والأمرا�س بل �شاهمت ب�شكل فعال يف زيادة حدة الفقر ومتزق ن�شيج التنمية 

امل�شتدامة للدول املنكوبة 
واملت�شبب الأول يف كل هذه الكوارث هو الإن�شان مبمار�شاته اخلاطئة ولهثه 

الرفاهية  امتاك  وراء 
مم��ا ع���اد ب��ال�����ش��رر على 
تدهورت  و  كله  الكوكب 
ال���ب���ي���ئ���ة وق����ام����ت ث����ورة 
وتلبدت  ع��ل��ي��ن��ا  امل����ن����اخ 
امل�شانع  بغيوم  ال�شماء 
ثقب  فات�شع  وامل��ل��وث��ات 
اإلينا  ل���ي���اأت���ي  الأوزون 
مب���ا جن��ه��ل��ه م���ن خ���ارج 
وزاد  الأر���ش��ي��ة  الق�شرة 
الح���ت���ب���ا����س احل������راري 
وارت��ف��ع��ت درج���ة حرارة 
معدلتها  ع��ن  الأر������س 
ون���زف���ت   ، ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
البحار حزنا على حالها 
واح���م���رت م��ي��اه��ه��ا وها 

هي متتد تنذر بالفوران والرتفاع ليزداد من�شوبها مرتين فوق الأر�س يف 
الأعوام القليلة املقبلة،  مما ينذر بكارثة قد توؤدي اإىل اختفاء مدن باأكملها ، 
وا�شتعلت احلرائق هنا وهناك وت�شردت احليوانات الرية الناجية من النار 
اجلنوبي  القطب  مياه  ذاب��ت   .. منها  املايني  وفقدنا  جلدها  ان�شلخ  التي 

ب�شبب القرتاب من اأعلى معدلت لرتفاع حرارة الق�شرة الأر�شية.
اإن تغير املناخ خطر قادم اأعظم واأكر من خطر فرو�س كورونا الذي اختلف 
على اأ�شبابة العامل ما بني موؤيد ومعار�س لحتمالية وجود نظرية املوؤامرة 
ب�شلوكياتهم  الب�شر  هو  فيها  الأول  املتهم  اليوم  ق�شيتنا  ولكن  الب�شر،  على 
املعادية للبيئة وتعد كارثة اأ�شواأ من اجلائحة الفرو�شية ، علينا اأن نعرتف 
اأننا نحن من ن�شاهم يف ت�شكيلها على مر ثاثة قرون م�شت منذ بدء الثورة 
ال�شناعية وبالرغم من كم ال�شتغاثات التي تطلقها الدول املتقدمة املت�شبب 
الأول يف تلك الكارثة  للم�شاركة دوليا وعلى م�شتوى احلكومات للحد من 
اأن الغالبية ما زالت غائبة واملمار�شات اخلاطئة ما  اإل  تداعيات تغر املناخ 
زالت عنوان العامل الثالث واملتقدم اأي�شا، فلول م�شانعهم وتلوثها ما و�شلنا 
لهذا املنحنى اخلطر ، مل تنذرهم حرائق الغابات ول الفي�شانات والراكني 
الب�شر  اأن  يبدو  �شلوكيات خاطئة،  ل��اإق��اع عن  احل���رارة  درج��ات  ارت��ف��اع  و 
اعتادوا التعدي على الطبيعة ولن يرتاجعوا اإل بعد كارثة لن يقدروا على 

مواجهاتها.
ول ننكر اجلهود املبذولة موؤخرا و�شرعة انطاق مارثون ال�شعي للت�شدي 
اإليها فقد انعقدت املوؤمترات و�شعت الأمم املتحدة لو�شع برناجما للت�شدي 
العامل  اأنحاء  للبيئة، يف جميع  املتحدة  الأمم  برنامج  املناخ، ويعمل  لتغير 
لا�شتجابة للكوارث الطبيعية واحلوادث ال�شناعية والأزمات التي ي�شببها 
والأقاليم  البلدان  لع�شرات  الدعم  ق��دم   ، املا�شيني  العقدين  ويف  الإن�شان، 
املت�شررة من الأزمات ، مبا يف ذلك اأفغان�شتان وهايتي والعراق و�شراليون. 
واأي�شا ي�شعى الرنامج لتقدمي حلوًل بيئية مبتكرة وفعالة ت�شاعد البلدان 
على ال�شتجابة لاأزمات وال�شتعداد حلالت الطوارئ امل�شتقبلية كما يعمل 
على تقليل الآثار ال�شارة للتدهور البيئي على رفاهية الإن�شان ومن املزمع 
اأغلب  �شت�شارك فيه  املقبل  املتحدة يف نوفمر  اململكة  عقد موؤمتر عاملي يف 
دول العامل ومنهم الإمارات التي تبنت الق�شية وتقف بال�شفوف الأوىل مع 

الدول الكرى لإنقاذ العامل من الت�شحر والتغير املناخي . 
لقد ثار الكوكب علينا وكاد اأن يلفظنا خارجه .. كما يلفظ الرحم اجلنني 
التي  الأر����س  حق  يف  خاطئة  وممار�شات  فكرياً  ت�شوهاً  كفانا  اأم��ا   .. امل�شوه 
حتملنا ، اأم اأننا بانتظار كارثة رمبا اإن حدثت فجاأة لن ي�شعفنا الوقت لإيجاد 

لقاح للت�شدي.
�سحر الألفي /كاتبة

عالقات اإن�سانية 
عاقات  فهناك  ال��ت��ق��ارب،  درج���ات  باختاف  تختلف  الإن�شانية  ال��ع��اق��ات 
التى  اأما اجلاذبة تلك املواقف احل�شنة والإيجابية  جاذبة وعاقات طاردة، 
نراها كمبادرة من رواد امل�شاجد نحو الأطفال الذين يرتددون على امل�شاجد، 
فتجد من يحر�س على احتوائهم واإعطائهم حلوى ب�شيطة كداعم وحمفز 
وثقافته  ال�شخ�س  روؤي��ة  تعك�س  اجل��اذب��ة  النماذج  وه��ذه  باملكان،  لارتباط 
تتح�ش�س  التي  الفئة  هذه  بني  الإيجابية  الطاقة  فن�شر  النف�شي،  وتكوينه 

ما�شة  ح��اج��ة  دي��ن��ه��ا يف 
ويقومها  ي��ر���ش��ده��ا  مل��ن 
ل�����ي�����������س ب����ال����ت����ع����ن����ي����ف 
وال���رتب���ي���ة امل���ب���ا����ش���رة و 
العملي  بالتطبيق  اإمن��ا 
وال���ت���وج���ي���ه ال����رتب����وي 
التنظر  ع�����ن  ب���ع���ي���دا 

وال�شتعاء. 
يحتوي  م�����ن  وه�����ن�����اك 
مراحلها  يف  ال��ت��ام��ي��ذ 
الأوىل،  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
ف���ي���ك���ت�������ش���ف امل���ب���دع���ني 
منهم ويحتوي اجلميع 
فمن  ت������ف������رق������ة،  ب��������ا 
اأن  ي���درك  م��ن  املعلمني 

القدرات  يف  تفاوتاً  هناك 
مع  يتعامل  منهم،  الروؤية  �شاحب  جتد  لذا  الفكري،  وال�شتيعاب  الذهنية 
الف�شل  قبل  م��ن  والت�شفيق  ب��ل  والتحفيز  الت�شجيع  باأ�شلوب  الفئة  ه��ذه 
و���ش��اذج��اً، فهذه  ب�شيطاً  ك��ان  ول��و  ���ش��وؤال حتى  ع��ن  ال��درا���ش��ي عندما يجيب 
الطرق الرتبوية ت�شهم يف خلق جو من العاقات الإن�شانية الطبيعية، حتى 
لهم  يدر�شها  اأج��ل من  علمية من  م��ادة  درا���ش��ة  يحبون  التاميذ  بع�س  اأن 

ومدى عاقتهم به.
التحفيز والت�شجيع يف هذه املرحلة اأهم من تكرار الن�شائح وتقدمي العقاب 
التي  ال�شوية  ال�شخ�شية  لبناء  الطرق  اأق�شر  والت�شامح، لأنها  التعليم  على 
واتخذ من  الأمر مغاير لاإيجابية  فلو  والتطوير،  للتنمية  داعمة  �شتكون 
منظور �شلبي �شوف ت�شنع �شخ�شية مهزوزة مرتددة ل تقدر على بناء ج�شر 
من العاقات ال�شوية، فلو تعامل رواد امل�شجد مع الن�سء ب�شلبية وباأ�شلوب 
الهتمام  ع��دم  اأو  الأخ���رة  لل�شفوف  ال��رج��وع  اأن يطلب منه  ط��ارد مبجرد 
زيارته،  على  يعتاد  ول��ن  املكان  من  ينفر  �شوف  احتوائه  على  واحل��ر���س  به 
التاميذ �شنجد  امل�شتمر  التوجيه والتوبيخ  اإذا مت  املدر�شة  ال�شيء يف  نف�س 

الت�شريب من الدرا�شة يزداد. 
مهم يف هذا الع�شر اأن نبني ج�شراً متيناً مع اجليل اجلديد الذي يتعامل مع 
الأ�شياء املادية اأكر من الروحانيات، والتعليم والحتواء اليوم يختلف عن 
الأم�س، فاليوم نتعامل مع التكنولوجيا والتطور ال�شريع يف جمال املعرفة 
هذا  ي��درك  اأن  املجتمع  فعلى  اجلميع،  بني  الت�شال  �شبكة  توفر  على  بناًء 

التطور ويتعامل معه بحرفية وحر�س �شديدين. 
خالد �سامل 

خاطرة
ونحلق  عاليا  الطران  ن�شتطيع  الأر�شية ل  اأ�شخا�س مثل اجلاذبية  هناك 
لاأ�شفل  ن�شقط  دائماً  لكن  معهم،  نحن  و  ال�شابعة  ال�شماء  فوق  باأحامنا 
بوجودهم لأنهم كالقوة التي ت�شحبنا معها اإىل الأ�شفل، نحن نريد اأ�شخا�شاً 
بجانبنا  اأ���ش��خ��ا���س  احل��ي��اة،  م��ن  امل��ره��ق��ة  اللحظة  تلك  يف  خا�شة  بجانبنا 

ال��ث��ق��ة يف  ع��ن��دم��ا نفقد 
نريد  وق���درات���ه،  عقلنا 
قوة  اأ�شحاب  اأ�شخا�شاً 
من  لتخل�شنا  خ���ارق���ة 
ال�شلبية،  تلك اجلاذبية 
كبالونة  اأ�شخا�شاً  نريد 
بالهيليوم  مم�����ل�����وءى 
عالياً،  م��ع��ه��م  ن���رت���ف���ع 
اأ�����ش����خ����ا�����س ن����ق����وم من 
اأن  ب����اإث����ب����ات  خ���ال���ه���م 
تراودنا  التي  اخليالت 
اإىل  ذه�����اب�����ن�����ا  اأث�������ن�������اء 
ماهي  ل���ي���ًا  ال���ف���را����س 
حقيقة  ح���ق���ي���ق���ة،  اإل 

تنتظرنا اأن نثبتها.
ن�سمة عودة

من املجرة اإىل الذرة
، تتاأمل  الكون خليط من تناغم الأل��وان ، فهو من�شجم مرتابط متما�شك 
يف املجرات والنجوم التي التقطها )هابل( فتجد لوحات فنية جميلة اأخاذة 
�شاحرة تخطف ُلبَّك باألوانها وبهائها } ولقد زينا ال�شماء الدنيا مب�شابيح 
{ . تنزل اإىل كوكب الأر�س فيفتنك جناح فرا�شة ، اأو ذيل طاوو�س ، اأو حلظة 
اأمام  غروب ، تذهب اإىل ال�شحراء القاحلة اجلرداء ورمالها ، فتقف حائراً 
اللون الرتقايل والأ�شفر وهو ير�شم لك اأخاديد الأر�س وتقلبات الزمن يف 
ذرات �شغرة مرتا�شة حتت�شن كل واحدة اأختها ، تغدو اأمام جبل اأ�شم �شامخ 
فتذهلك األوان اأحجاره وتعرجاته ومنحدراته ما بني البني والرمادي والأ�شود 

وال������زرق������ة واخُل���������ش����رة 
وم�����ن   { وال�����ب�����ي�����ا������س 
بي�س  ُج���������دد  اجل�����ب�����ال 
األوانها  خمتلف  وح��م��ر 
وغرابيب �شود { ، تذهب 
اإىل النهر العذب فتحتار 
من ماء �شاٍف ين�شاب يف 
ل����ه ول  ل�����ون  ج���م���ال ل 
تنزل   ، رائ��ح��ة  ول  طعم 
فرتى  ال��ب��ح��ر  ق����اع  اإىل 
ما ل يخطر ببالك ، ول 
ي�����ش��ت��وع��ب��ه ع��ق��ل��ك ، من 
وتناثر  وت�شابك  ج��م��ال 
واإتقان  ب��اإح��ك��ام  األ������وان 

رهيب . تنظر مينة اأو ي�شرة فرتى اأ�شجاراً باألوان متنوعة واأوراق خمتلفة ، 
ومتُيّز كل ثمرة بلون فريد فا جتُد نف�شك اإل ذاهًا م�شدوهاً، تقف حلظة 
وتنظر يف نف�شك فتجد كل األوان الطبيعة يف ذاتك ، �شعرك وعيناك وج�شدك 
واأظفارك وقلبك وكبدك ودمك وكريات دمك البي�شاء واحلمراء واخللية 
 ، تب�شرون {  اأف��ا  اأنف�شكم  والعظمة } ويف  الأ���ش��رار  واألوانها وغرها من 
لو مكثت طيلة عمرك تتاأمل يف تناغم وان�شجام األوان ورقة �شجرة واحدة ، 
اأو ري�شة طائر جميل ملا اأ�شعفك الوقت ، اإننا اأمام خالق جميل ، اأبدع َخلَقه 
، واأودع فيه األوانا �شاحرة تدلنا على جماله ، ن�شتلهم منها احلب والتناغم 

والن�شجام واجلمال والتعاي�س وال�شام.
من�سور جرب

عودة اأبو الفنون 
بداأت احلياة الطبيعة تعود اإىل �شابق عهدنا بها، ولو كانت على ا�شتحياء لكن 
يف العموم اأف�شل من العامني ال�شابقني، فاملرحة املا�شية �شهدت تدنياً فكرياً 
وحراكاً ثقافياً واإن مت تنفيذ البع�س من خال التطبيقات الذكية عن بعد، 
ولكن التاحم والتقارب بالأفكار مهم وياأتي بثماره فوراً، اأما الجتماعات 

عن بعد تفقد الكثر من تقارب الأفكار والروؤى.
عودة احلياة الفنية ب�شكل عام �شيء جميل جداً ورائع خا�شة مع اأبو الفنون 
امل�شرح، الذي نود اأن تزلزل خ�شبة امل�شرح بالن�شو�س والت�شفيق وال�شحكات 
حتى ولو تذرف الدموع ففي النهاية مكونات امل�شرح تاأتي بثمارها، الفنانون 
يوؤدون اأدوارهم اأمام اجلمهور مبا�شرة وهذا بالغ �شعادتهم وقوتهم، لأن ممثل 
الفرق  وال�شينما،  ال��درام��ا  ممثل  عن  تختلف  وخ�شائ�س  �شمات  له  امل�شرح 

ب��ي��ن��ه��م��ا ك���ال���ف���رق بني 
احلوار املبا�شر واحلوار 
امل�شجل، ففي املبا�شر ل 
يتحمل اخلطاأ و�شرعة 
واحل�شور  ال���ب���دي���ه���ة 
ي����ك����ون����ان ح���ا����ش���ري���ن 
ب�شكل وا�شح، ول جمال 
ل������اإع������ادة وال����ت����ك����رار، 
فالتكرار  ال��درام��ا  اأم���ا 
بها  �شائع والعمل  فيها 
اأ�شهل ف�شًا عن قدرة 
على  امل���������ش����رح  مم����ث����ل 
كلمات  ال�������دور  ح���ف���ظ 
ن�شيان  � وتوقع  وحركة 
للن�س ول  اأم��ام��ه  م��ن 
بهذه  اجلمهور  ي�شعرا 

اأو حركة يلقيها  اأو كلمة  الأم��ور، بينما ممثل الدراما يكتفي بحفظ جملة 
اأمام الكامرا، ت�شل اأحياناُ لنظرة اأو ل�شفعة اأو لغلق باب. اأبو الفنون هو اأول 
فن طرح على النا�س و�شاهدوه، فكل الفنانني القدامى خرجوا من امل�شرح، 
اأمثال علي الك�شار وجنيب الريحاين و�شميحة اأيوب واأمينة رزق، وغرهم، 
املوقف  امل�شرح وم���ازال هو �شيد  ال��درام��ا قريبا وك��ان  اأم��ا يف اخلليج ج��اءت 

والفن الذي ميار�شه معظم فناين اخلليج.
�شت�شهد هذه الفرتة رواجاً فنياً جديداً، واأتوقع اأن يحمل يف طياته ق�شايا 
معا�شرة لأن التاريخ ف�شل عند ظهور كورونا وتوقفت عقارب ال�شاعة، ف�شار 
الن�شو�س  �شتكون  كورونا  بعد  فاأما  كورونا،  وبعد  بقبل  اإليه  ي�شار  احل��دث 
حت��اك��ي ال��ظ��رف ال��ق��ائ��م وت��ت��ن��اول��ه اإم���ا ب�شكل ه��زيل واإم���ا ب��ال���ش��ت��ف��ادة منه 
ر�شخت  املا�شية  بالفرتة  فوجودها  احلياة،  ملمار�شة  جديدة  خريطة  وو�شع 
يف النفو�س بع�س ال�شواهد والأ�شياء التي كنا منار�شها وا�شتطعنا ال�شتغناء 
الن�شو�س  كتابة  عند  القادمة  اخلطوة  هي  وتكون  امل�شهد  �شتت�شدر  عنها 

امل�شرحية.
حممد راكان 
مدير م�سرح جمعية عجمان للفنون ال�سعبية

الناي احلزين
الناي من حجز م�شاحة لي�شت بالقليلة يف عامل الآلت املو�شيقية،    متكن 
وذلك ملا يوؤديه من نغم يطرب القلوب ويعر عن الوجدان، فمنذ اأن ا�شتمعت 
اإليه يف �شغري واأنا متيم به، وبداأت اأخطط ملعرفة العزف عليه والبحث عن 
رواده يف اخلليج والدول العربية، ومن هنا وجدت اأن م�شاحبته يف كل مكان 

ونغمه  م��وؤن�����ش��اً  تعتر 
ي���دغ���دغ م�����ش��اع��ر من 

ي�شتمع اإليه.
عليه  العزف  اح��رتاف 
اأخذ وقتاً طويًا مني 
لإت��ق��ان��ه، خ��ا���ش��ة واأن 
جعلوين  مم���ن  رواده 
اأه��ت��م ب��ه ج��ع��ل��وا مني 
ول�شوته  ل���ه  ع��ا���ش��ق��اً 
واأن������ي������ن������ه، ال���ك���ل���م���ات 
م�شحوبة  منه  تخرج 
اهتمت  ل����ذا  ب�����ش��ج��ن، 
العربية  امل���و����ش���ي���ق���ى 
بوجوده �شمن الفرقة 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة مل���ا ل���ه من 
وخدمة  ق��وي  ح�شور 

م�شحوبة  غر  مو�شيقية  مقطوعة  حتى  اأو  املغنى  للن�س  النغم  اإي�شال  يف 
بالكلمات.

الناي ب�شجنه تهفو اإليه الأحا�شي�س ونراه يف الدراما اأيام زمان حني يختلي 
واملراعي  اجلميلة  معزوفته  يعزف  النخيل  حت��ت  ويجل�س  بنف�شه  ال��راع��ي 
باأنغامه، فالناي له وجود يف  من حوله، وامل��ارة ي�شتمتعون بعزفه وي�شدهم 
املوروث الثقايف العربي ممتد و�شيظل له مكانة كبرة ما دمنا اأحياء ن�شتمع 

للطرب الأ�شيل.
خليفة حممد

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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عربي ودويل
�صرطة �أ�صرت�ليا ت�صتبك مع حمتجني ب�صبب كورونا 

•• ملبورن-رويرتز

ال�������ش���رط���ة الأ�����ش����رتال����ي����ة م����ع مئات  ا���ش��ت��ب��ك��ت 
مدينتي  يف  ال��ع��ام  للعزل  الراف�شني  املحتجني 
م��ل��ب��ورن و���ش��ي��دين اأم�������س ال�����ش��ب��ت ف��ي��م��ا اأعلن 
لإ�شابات  يومية  زي��ادة  اأكر  ت�شجيل  امل�شوؤولون 

كوفيد-19.
اجلياد  ميتطون  ال�شرطة  يف  اأف���راد  وا�شتخدم 
اندفعت  الفلفل يف ملبورن لتفريق ح�شود  رذاذ 
كبرة  فرقة  ومنع����ت  ال�شرطة  �شفوف  �شوب 
من عنا�شر �شرطة مكافحة ال�شغب جمموعات 

اأ���ش��غ��������������������������ر م���ن امل��ح��ت��ج��ني م���ن الح���ت�������ش���اد يف 
�شيدين.

ومل ت�����رد حتى الآن معل������وم�����������ات عن اعتق�����الت. 
وتوعدت �شرطة ولية فيكتوريا بفر�س غرامات 
 3600( اأ���ش��رتايل  دولر  اآلف  خم�شة  بقيمة 

دولر( على من تثبت م�شاركته يف الحتجاج.
وتفر�س �شيدين، التي يعي�س فيها ما يربو على 
منذ  �شارما  عاما  ع��زل  ن�شمة،  مايني  خم�شة 
اأكر من �شهرين ومل تنجح اإىل الآن يف احتواء 
انت�شار الفرو�س عر احلدود الداخلية وو�شول 

اإىل نيوزيلندا املجاورة.

جديدة  اإ�شابة   894 اليوم  اأ�شرتاليا  و�شجلت 
مركز  وه��ي  �شيدين  يف  معظمها  بكوفيد-19 

لتف�س يفاقمه انت�شار ال�شالة دلتا.
وق���ال ب���راد ه����ازارد وزي���ر ال�شحة يف ولي���ة نيو 
هنا  للغاية  خطر  و�شع  يف  “نحن  ويلز  �شاوث 

يف نيو �شاوث ويلز”. 
واأ�شاف “ل وقت لاأنانية، حان الوقت للتفكر 

يف املجتمع ككل ويف عائاتكم«.
و����ش���ّرت ال�����ش��رط��ة دوري�����ات يف ����ش���وارع �شيدين 
وم��ن��ع��ت م����رور و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام واخلا�س 
يف  امل�شاركني  ع��دد  من  للحد  املدينة  و�شط  اإىل 

احتجاج دون ت�شريح.
ويف ملبورن، ا�شتطاع ح�شد كبر من املحتجني 
اخلروج يف م�شرة باملدينة وا�شتبك بع�شهم مع 
ال�شرطة بعدما قرر دانيال اآندروز رئي�س وزراء 
ولية فيكتوريا تو�شيع نطاق العزل العام لي�شمل 

الولية باأ�شرها.
اأحد  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ل��ق��واع��د  الم��ت��ث��ال  وك���ان 
جناح  لتف�شر  ُت��ذك��ر  التي  الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب 
الباد  ل��ك��ن  للجائحة  ال��ت�����ش��دي  يف  اأ���ش��رتال��ي��ا 
تواجه ال�شعاب لوقف موجة ثالثة من الإ�شابات 

بداأت يف �شيدين يف منت�شف يونيو حزيران.

تر�مب ينتقل من �لرتحيب باللجئني �لأفغان �إىل �لتحذير من تدفقهم 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الذين  الأفغان  احللفاء  جتاه  بالتعاطف  املفعمة  الت�شريحات  غالبية  وراء 
املت�شدد  اليمني  من  اأ���ش��وات  ترتفع  ب��داأت  طالبان،  من  الفرار  اإىل  ي�شعون 
ويف  الآن  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  الاجئني  تدفق  م��ن  للتحذير  الأم��رك��ي 

مقدمهم الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
اإج��اوؤه��م ب�شكل ط���ارىء الأحد  اأف��غ��اين مت   800 اأك��ر م��ن  لقيت ���ش��ورة 
على  للتو  ا�شتولت  طالبان  كانت  فيما  اأمركية  ع�شكرية  طائرة  يف  املا�شي 
الأمركيني  جانب  من  النطاق  وا�شعة  تعاطف  ر�شائل  كابول،  يف  ال�شلطة 

املتاأثرين بذلك.
وق�����ش��ة ال��ط��اق��م ال����ذي ق���رر الإق����اع 
بالقوة  املدنيني  ه��وؤلء  بدل من طرد 
طاقتها،  ف���وق  املحملة  ال��ط��ائ��رة  م��ن 
اإىل تقليد  اإليهم يرمز  كانت بالن�شبة 
الذي  املتحدة  الوليات  يف  ال�شتقبال 

يفتخر فيه كثرون.
لكن الرئي�س الأمركي ال�شابق اأ�شدر 

بيانا لذعا الأربعاء.
اأن  “هذه ال��ط��ائ��رة ك���ان ي��ج��ب  وق���ال 
اأمركا  ب��الأم��رك��ي��ني.  مليئة  ت��ك��ون 

اأول!«.

البيان.  ذل��ك  من  يومني  قبل  نف�شه  اخلطاب  يعتمد  يكن  مل  ترامب  لكن 
اإجاء  قبل  خ��رج  جي�شنا  اأن  اأح��د  يت�شور  اأن  ميكن  “هل  اآن���ذاك  كتب  فقد 
بال�شعي  لهم  ال�شماح  لبلدنا ويجب  كانوا �شاحلني  املدنيني وغرهم ممن 
موجها انتقادات لذعة اىل الرئي�س جو بايدن ب�شبب �شرعة  اإىل اللجوء؟”، 

الن�شحاب الأمركي والفو�شى التي �شادت عمليات الإجاء.
ومن  املت�شدد  اليمني  م��ن  نافذين  معلقني  اأ���ش��وات  ���ش��درت  البيانني،  ب��ني 
اآلف  امللياردير اجلمهوري للتحذير من و�شول  �شابق مقرب من  م�شت�شار 

الاجئني، مع حتذيرات تنطوي على لهجة معادية لاأجانب.
هذا ما كتبه  »ارفع يدك اإذا كنت تريد اأن تهبط هذه الطائرة يف بادك”. 
تويرت  على  �شاخرا  “نيوزماك�س”  قناة  يف  كورتي�س  �شتيف  الرامج  مقدم 

تعليقا على ال�شورة ال�شهرة لاأفغان على منت الطائرة الأمركية.
“اأوًل  من جهته قال تاكر كارل�شون املقدم ال�شهر على �شبكة فوك�س نيوز 
نحن نغزو، ثم يتم غزونا«.خططت الوليات املتحدة لإجاء حوايل 30 األف 
اأمركي واأفغاين من كابول بينهم مرتجمون و�شائقون ومتعاقدون �شاعدوا 
القوات الدولية على مدى 20 عاما وباتوا يخ�شون تعر�شهم لنتقام يف ظل 
لدونالد  مقربا  م�شت�شارا  كان  ال��ذي  ميلر  ل�شتيفن  طالبان.بالن�شبة  نظام 
الأفغان  احللفاء  اإج��اء  وع��ر  بادين  اإدارة  ف��ان  الأبي�س،  البيت  يف  ترامب 

لديها “هدف �شيا�شي” وا�شح اكر مما هو اإن�شاين.
واأ�شاف الأحد على تويرت وعلى التلفزيون قد يكون اأكر “اإن�شانية” واأقل 
كلفة بالن�شبة للوليات املتحدة اأن ترتكهم يف منطقتهم الأ�شلية، يف جنوب 
اآ�شيا. لكن “الاجئني لديهم و�شول �شريع اإىل املواطنة بالتايل فان اإعادة 

التوطني الأولية �شتوؤدي اإىل موجة هجرة �شخمة متوا�شلة«.
هذا يعني اأن الدميوقراطيني يريدون جمتمعا حجم البي�س فيه اأقل واأكر 

تنوعا ي�شوت ل�شاحلهم يف امل�شتقبل.
وخل�س ت�شاريل كرك وهو مقدم اإذاعي �شاب ذو مواقف راديكالية وداعمة 

بقوة لدونالد ترامب، الأمر ب�شكل اأكر و�شوحا.
األف  بايدن يريد ح��واىل مئتي  روؤي��ة ما يجري هنا؟ جو  “األ ميكن  وق��ال 
الكونغر�س  يف  الدميوقراطية  النائبة  اىل  اإ���ش��ارة  يف  اأخرى”  عمر  اإل��ه��ان 
لتغير  املتحدة  الوليات  اإىل  ياأتوا  “لكي  ال�شومال،  ال�شابقة من  الاجئة 
�شيا�شتها ب�شكل دائم«.واأثرت هذه الأ�شوات على دونالد ترامب هذا الأ�شبوع، 
الكرى  ال�شخ�شيات  كانت  اأقلية يف �شفوف اجلمهوريني حيث  تبقى  لكنه 
حتى املقربة من الرئي�س ال�شابق ل تزال تدافع اجلمعة عن ا�شتقبال اأولئك 

الذين خاطروا بحياتهم مل�شاعدة الأمركيني.
اإىل  الذين قاتلوا  الأفغان  اإجاء  “ي�شرفنا  ال�شناتور ليند�شي غراهام  كتب 
التعليقات  �شل�شلة  �شك  با  يراقب  الأبي�س  البيت  ب�شجاعة«.لكن  جانبنا 
املعادية لاجئني ويف مقدمها مواقف ترامب لنه قد ينتهي به الأمر بان 
يوؤثر على النقا�س العام.يف النتظار، فان التجاذب بني اجلمهوريني يعطي 
�شباح  م��وريف  كري�س  ال�شناتور  كتب  لل�شخرية.فقد  للدميوقراطيني  م��ادة 
اجلمعة �شاخرا “كل اجلمهوريني الذين يقولون اإن لديهم واجبا اأخاقيا 
اأخاقيا  واجبا  لدينا  اإن  يقولون  الذين  الأفغان وكل اجلمهوريني  باإجاء 
ويتناق�شوا  يجتمعوا  اأن  عليهم  �شيكون  ال��ب��اد،  خ���ارج  ال��اج��ئ��ني  ب��اإب��ق��اء 

قريبا«.

•• الفجر -تون�س

  على م�شارف نهاية �شهر التدابر 
ال�شتثنائية جدد الرئي�س التون�شي 
الإ�شام  قي�س �شعّيد هجومه على 
الأطراف  بع�س  متهما  ال�شيا�شي، 
داخل الدولة بالتاآمر، م�شددا على 
بالقانون  جزاءهم  �شيتلقون  اأنهم 

و�شيقع الت�شّدي لهم.
اع����ت����ادوا  م����ن  “هناك  وق������ال      
وداأب���وا  ال��ظ��ام  العمل حت��ت جنح 
اأجنبية  دول  وتاأليب  اخليانة  على 
والنظام  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  على 
لكن  وط���ن���ه���م،  وع���ل���ى  ت���ون�������س  يف 
من  العديد  يف  تفهموا  هلل  احلمد 
الإطاق  على  ل�شنا  اأننا  العوا�شم 
الذي  م��ن  اأو  ال��دم��اء  �شفاكي  م��ن 
يعدون  اأو  امل��ت��ف��ج��رات  ي��ف��ك��رون يف 

لزرع القنابل«.
روؤو�شنا  “�شتبقى  �شعّيد  وت��اب��ع     
ل��و ك��ان��ت جباهنا  م��رف��وع��ة ح��ت��ى 
اأملا  تعت�شر  وقلوبنا  عرقا  تت�شبب 
ودما من خيانة كثرين من الذين 
لهم  ك��ان��ت  اإن  ���ش��م��ائ��ره��م  ب���اع���وا 
والبّتات  النخا�شة  �شوق  �شمائر يف 

التي يعقدونها يوميا«.
   واأ�شاف “ليتاأكد املواطنون اأنه ل 
عودة اىل الوراء، ولن يعود التاريخ 
اىل ما كان عليه ولن نرتاجع عما 

عاهدنا اهلل وال�شعب عليه«.
لديه  اإن  ���ش��ع��ي��د،  ق��ي�����س  وق�����ال     
م��رة اأخ���رى، ���ش��واري��خ يف من�شات 
اإط���اق���ه���ا، ت��ن��ت��ظ��ر اإ����ش���ارة واح���دة 
الأعماق،  اأعماق  يف  “لت�شربهم” 
ال��ت��ي تتحدث  الأط�������راف  حم����ذرا 
لاأعرا�س  وت��ت��ع��ر���س  ن��ه��ارا  ل��ي��ا 

اإن مرجعيتها هي  وت��ق��ول  وت��ك��ذب 
اإىل  النتباه  اإىل  ودعاها  الإ���ش��ام، 

ت�شرفاتها. 
  وقال “اأين هم من الإ�شام ومن 
مقا�شد الإ�شام؟ كيف يتعر�شون 
لأعرا�س النا�س ويكذبون؟ والكذب 
بالن�شبة لهم من اأدوات ال�شيا�شة«.

   وتابع �شعيد “اأعرف ما يدّبرون، 
ولكني ل اأخاف اإل اهلل رب العاملني، 
اليائ�شة  حماولتهم  م��ن  بالرغم 
التخطيط  ح�����د  و����ش���ل���ت  ال����ت����ي 

لاغتيال والقتل والدماء«.
التون�شي عما  الرئي�س     وحت��ّدث 
و�شفه ب� ‘’الفقر الفكري’’ ال�شائد 
يقدم  البع�س  اإّن  قائا  الباد،  يف 
النقا�س،  ي��ق��ب��ل  ل  ف��ق��ي��ه��ا  ن��ف�����ش��ه 
ع��ددا غر قليل ممن يدعون  واأّن 
الفكر هم يف حالة غيبوبة عميقة 

ويعي�شون بفكر ومفاهيم جتاوزها 
عناء  اأنف�شهم  يكلفون  ول  ال��زم��ن 

النقد والتفكر.
حاجة  يف  ه���م  “رمبا  واأ�����ش����اف     
يف  اأم���ل  ل  اأّن  رغ���م  نف�شي  ل��ع��اج 
ب��ل��غ��وا م���ن ال�شن  ع��اج��ه��م وق����د 

عتّيا” ح�شب تعبره.
�شيقف  اأّن����ه  ع��ل��ى  �شعيد  و����ش���ّدد     
يحاول  م��ن  ك��ل  اأم����ام  ���ش��ّدا منيعا 
“لأن هذا  �شرب الدولة التون�شية 
هدفهم... الأموال كثرة وموجودة 
ولكن لاأ�شف التوزيع غر عادل... 
يتحدثون على مايني الدنانر يف 
اإن تون�س  و�شائل الإعام ثّم يقال 

دولة فقرة فكيف ذلك؟«.
“تون�س  �شعّيد  قي�س  وا�شتدرك     
ث�����ري�����ة ب����رج����ال����ه����ا واأح��������راره��������ا 
من  هناك  اأن  وليعلموا  وحرائرها 

يعمل من اأجل الوطن ل من اأجل 
�شيارة اأو م�شكن وظيفي كما يفعل 

البع�س«.
   وقال “�شنوا�شل كما انطلقنا على 
نف�س املبادئ ونف�س املنهج يف اإطار 
للمحافظة  القانون  لنا  يتيحه  ما 
احلكومة  على  ولي�س  الدولة  على 
واحلكومات  ت�شتمر  ال���دول���ة  لأن 

تتعاقب«.
قي�س  التون�شي  ال��رئ��ي�����س  وك���ان     
اخلمي�س،  م�شاء  �شرح  قد  �شعّيد، 
���ش��ي��ت��م الإع������ان ع���ن تركيبة  اإن����ه 
احلكومة اجلديدة يف الأيام القليلة 
ا�شتنكاره  ع���ن  م���ع���ّرا  ال���ق���ادم���ة، 

احلديث عن النقابات.
الرئي�س  ت�شريح  على  وتعليقا     
با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  �شعيد،  قي�س 
العيادي  ف��ت��ح��ي  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 

ال�شبت،  اأم�����س  اإذاع����ي  ت�شريح  يف 
على  ج��اء  من�شغلة مبا  احلركة  اإّن 
حول  �شعّيد  قي�س  الرئي�س  ل�شان 

لغتياله،  والتخطيط  امل���وؤام���رات 
وت���دع���و ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة اإىل 
امل����و�����ش����وع واإن��������ارة  ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 

ملفات  اأن��ه��ا  باعتبار  ال��ع��ام  ال����راأي 
اأمن الباد واأمن رئي�س  ت�شتهدف 

اجلمهورية.

قال اإن �سواريخه يف من�ساتها تنتظر الإ�سارة لإطالقها

�صعّيد: هناك حماولت يائ�صة تفّكر يف �غتيايل وقتلي...!

�لرئي�ص �لرب�زيلي يطلب �لإع�صار غري�ص ي�صرب �لياب�صة يف �ملك�صيك 
�إقالة قا�ص يف �ملحكمة �لعليا 

•• برازيليا-اأ ف ب

جمل�س  م��ن  بول�شونارو  ج��اي��ر  ال��رازي��ل��ي  الرئي�س  طلب 
اأمر  العليا  املحكمة  يف  قا�س  لعزل  اإج���راءات  ب��دء  ال�شيوخ 
يف  ت�شكك  التي  ت�شريحاته  ب�شبب  �شده  حتقيق  ب��اإج��راء 
النتخابات.واأكد رئي�س جمل�س ال�شيوخ رودريغو بات�شيكو 
الق�شاة  اأح��د  دي موراي�س  األك�شندر  لعزل  ت�شلم طلبا  اأن��ه 
الأمر،  “�شيحلل”  اأن��ه  واأو���ش��ح  العليا.  املحكمة  يف  ال�11 
ا�شتخدامها”  ���ش��وء  اأو  تعميم  ع���دم  “يجب  اأن  مو�شحا 
احلكومة  يف  لبول�شونارو  احلليف  ه��ذا  الآل��ي��ة.وق��ال  ه��ذه 
الذي ناأى بنف�شه عنه، اإنه “لن ير�شخ لهجوم يهدف اإىل 
من�شبه  توليه  منذ  الأوىل  امل��رة  هي  ال��رازي��ل«.ه��ذه  �شق 
جاير  فيها  يطلب  التي   2019 الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف 

بول�شونارو اإقالة قا�س املحكمة العليا.
اإن دي م��وراي�����س م��ن��ح��از يف  ب��ول�����ش��ون��ارو يف طلبه  وي��ق��ول 
كاذبة  اأخبار  يف   2019 يف  العليا  املحكمة  فتحته  حتقيق 
وتهديدات لعدد من ق�شاتها، و�شم القا�شي اإليه الرئي�س 
يف الرابع من اآب/اأغ�شط�س.وراأى اأن األك�شندر دي موراي�س 
و”يفر�س  نف�شه”  الوقت  يف  وقا�س  ومتهم  “حمقق  هو 
اآب-اأغ�شط�س  من  الرابع  التعبر«.ويف  حرية  على  رقابة 

اأم����ر دي م��وراي�����س ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق �شد 
كاذبة  معلومات  لن�شره  الدولة  رئي�س 
على  اأدل��ة  وب��ا  امل�شتمرة  بعد هجماته 
النظام النتخابي. واتخذ األك�شندر دي 
موراي�س هذا القرار بطلب من املحكمة 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت اأنها 
�شتفتح حتقيقا �شد رئي�س الدولة بتهمة 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  ا���ش��ت��خ��دام  “�شوء 
على  هجومه  يف   ”...“ والق��ت�����ش��ادي��ة 
نظام الت�شويت الإلكرتوين وال�شرعية 
القا�شي  2022«.وقال  ان��ت��خ��اب��ات 

الذي �شيتوىل رئا�شة املحكمة النتخابية العليا يف القرتاع 
اإن   ،2022 الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  يف  امل��ق��ب��ل  ال��رئ��ا���ش��ي 
حتقيق املحكمة العليا �شيحاول حتديد ما اإذا كان الرئي�س 
وافرتاء«.ويف  وت�شهرا  “اإهانة  ارتكب  املتطرف  اليميني 
بيان مقت�شب، دانت املحكمة العليا مبادرة الرئي�س “�شد 
اأحد اأع�شائها لتخاذ قرارات يف اإطار حتقيق متت املوافقة 

عليه يف جل�شة عامة لها«.
ت�شمح  ل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ق��ان��ون  “دولة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
موؤكدة “ثقتها  بتوجيه التهام اإىل قا�س ب�شبب قراراته”، 

التامة يف ا�شتقالية وحياد دي موراي�س«.
على  ثانية  لولية  �شيرت�شح  ال��ذي  بول�شونارو  يدعو  ول 
بطاقات  ط��ري��ق  ع��ن  الت�شويت  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  الأرج����ح، 
القرتاع الورقية بل اإىل طباعة اإي�شالت بعد كل ت�شويت 
باإعادة فرز الأ�شوات يف حالة  ال�شماح  اأجل  اإلكرتوين من 
الإجراء  العليا  النتخابية  املحكمة  نزاع.ورف�شت  ح��دوث 
واأن  خم��ال��ف��ات  اأي  ي�شهد  مل  احل���ايل  ال��ن��ظ��ام  اأن  م��وؤك��دة 
طباعة الإي�شالت ميكن على العك�س من ذلك، اأن تعر�س 

النتخابات “ملخاطر التاعب الذي �شجل يف املا�شي«.
وت��اأت��ي ه��ج��م��ات ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الن��ت��خ��اب��ي وحتى 
لوي�س  رئي�شها  و���ش��ف  ال��ت��ي  العليا  الن��ت��خ��اب��ي��ة  املحكمة 
بينما  ب”الأحمق”  بارو�شو  روب������رتو 
ن���ظ���را لرتاجع  ���ش��ي��ئ��ا  ي���واج���ه و���ش��ع��ا 
ال�����تي  اإدارت�����������������ه  ب�����ش�����������������ب��ب  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه 
وب��اء  لأزم�������ة  بالك��������ارثية،  و�شف������ت 

كوفيد-19.
وت�شر ا�شتطاعات الراأي منذ اأ�شابيع 
ال����راأي  ا���ش��ت��ط��اع��ات  ت��راج��ع��ه يف  اإىل 
الرئي�س  ال���ل���دود  ع�����دوه  م��واج��ه��ة  يف 
لول  اإينا�شيو  لوي�س  الأ�شبق  الي�شاري 
اإذا قرر   ”2010-2003“ �شيلفا  دا 

الرت�شح لاقرتاع.

•• فرياكرزو-اأ ف ب

يف  الثانية  للمرة  املك�شيك  “غري�س”  اج��ت��اح 
ا�شبح  بعدما  ال�شبت  اأم�س  �شاعة مبكرة من  
بفي�شانات  مهددا  الثالثة،  الفئة  من  اإع�شارا 
خراء  اأع��ل��ن  ح�شبما  وحلية،  و�شيول  ك��ب��رة 
الإع�شار  و����ش���رب  الأم����رك����ي����ون.  الأر�����ش����اد 
بوليو  تيكولوتا  م��ن  مقربة  على  الياب�شة 
 200 �شرعتها  بلغت  رياح  ترافقه  فراكروز، 
الأمركي  الوطني  املركز  وفق  بال�شاعة،  كلم 

ملراقبة الأعا�شر.
اأق��وى درجة لقيا�س  الثالثة هي ثالث  والفئة 
�شافر-�شيمب�شون  �شلم  على  الأعا�شر  �شدة 

املكون من خم�س فئات.
و�شدر حتذير من اإع�شار لل�شاحل املمتد من 

بويرتو فراكروز اإىل كابو روخو.
اأن  امل���ت���وق���ع  “من  الأم����رك����ي  امل���رك���ز  وق�����ال 
توجهه  م��ع  ب�شرعة  “غري�س”  ق��وة  ت��رتاج��ع 
ن��ح��و ال��داخ��ل ف���وق ج��ب��ال و���ش��ط املك�شيك يف 

وقت لحق اليوم«.
وو�شع قرابة ثمانية اآلف عن�شر من الدفاع 
امل����دين واجل��ي�����س وع��م��ال ال��ك��ه��رب��اء يف حالة 
كتب  ح�شبما  العا�شفة،  بعد  ما  ملرحلة  تاأهب 
لوبيز  م��ان��وي��ل  اأن��دري�����س  املك�شيكي  ال��رئ��ي�����س 

اأوبرادور على تويرت.
اأماكن  يف  املقيمني  الأه���ايل  الرئي�س  وح�س 
اإىل  ال��ت��وج��ه  “على  ل��ل��خ��ط��ر  ع��ر���ش��ة  ت��ع��ت��ر 

اأماكن مرتفعة مع اأقارب واإىل ماجئ«.
اأن��ه��ا جّهزت  ف��راك��روز  ولي��ة  �شلطات  اأعلنت 
ال��ع��وا���ش��ف وت��خ��ط��ط لفتح  مئتي م��ل��ج��اأ م��ن 

األفي ملجاأ اآخر يف حال ال�شرورة.
وح���ذر ح��اك��م ف��راك��روز ك��وي��ت��اواك غار�شيا 
و�شيول وحلية  من خماطر حدوث في�شانات 
املنطقة  اأمطار غزيرة على  �شقوط  اأعقاب  يف 

اجلبلية.
ومتت تعبئة عنا�شر القوات امل�شلحة املك�شيكية 
الوطنية  امل��ن�����ش��ق��ة  وف����ق  الأه��������ايل،  حل��م��اي��ة 

للحماية املدنية لورا فيا�شيكيز.
واأغلقت ال�شلطات غالبية الطرق ال�شريعة يف 

فراكروز التي يعرها العديد من الأنهر.
على  عمال  ق��ام  العا�شفة  لو�شول  وا�شتعدادا 
ن���واف���ذ وواجهات  ب��ت��دع��ي��م  ال�����ش��اح��ل  ام���ت���داد 
اإىل  مراكبهم  ال�����ش��ي��ادون  نقل  فيما  امل��ت��اج��ر، 
الغذائية  امل�����واد  الأه������ايل  وخ�����ّزن  ال�����ش��اط��ئ، 
م�شايد  تعاونيات  نقابة  رئي�س  وامل��ي��اه.وق��ال 
با�شرتانا  اإي���زاب���ي���ل  ف���راك���روز  يف  الأ����ش���م���اك 
دون  م��ن  ع��دي��دة  اأي���ام���ا  “�شنم�شي  فا�شكيز 

�شيد، اأ�شبوعا تقريبا«.

اأ�شاف “قرابة 35 األف �شياد �شمك �شيتاأثرون 
الأم���واج  �شتكون  الإب���ح���ار.  م��ن  متكننا  ل��ع��دم 

مرتفعة و�شتت�شاقط الأمطار«.
من  الأعا�شر  ملراقبة  الأمركي  املركز  حذر 
يف  املك�شيك  يف  الغزيرة  الأم��ط��ار  ت�شاقط  اأن 
عارمة  بفي�شانات  “�شيت�شبب  الأ�شبوع  نهاية 

و�شيول وحلية«.
ناجما  خطرا”  ب���ح���ري���ا  “مدا  اإن  وق������ال 
كبرة  “اأمواج  م��ع  ���ش��ي��رتاف��ق  العا�شفة  ع��ن 

ومدمرة” قرب ال�شاطئ.
وكان الإع�شار قد �شرب �شبه جزيرة يوكاتان 
اآلف  �شتة  م��ن  اأك���ر  اأُج��ل��ي  ح��ي��ث  املك�شيكية 
�شائح ومواطن نقلوا اإىل مراكز اإيواء يف وقت 
�شابق هذا الأ�شبوع يف اأنحاء ولية كوينتانا رو 

العا�شفة  واجتاحت  ال�شرق.  بجنوب  الواقعة 
ال�شهرة  تولوم  بلدة  من  قريبة  مناطق  اأول 
غزيرة  اأمطار  بهطول  وت�شببت  املايا،  مبعابد 
على عدد من املنتجعات ال�شاحلية املطلة على 

الكاريبي.
اأن  وعر الإع�شار �شاحل ريفيرا مايا   دون 
كوينتانا  حاكم  وفق  ب�شرية،  بخ�شائر  يت�شبب 
رو ك��ارل��و���س خ��واك��ني. واأك����د ا���ش��ت��ع��ادة �شبكة 
الولية.  اأنحاء  يف  كامل  �شبه  ب�شكل  الكهرباء 
املك�شيك  خليج  نحو  �شره  الإع�شار  ووا���ش��ل 

لت�شتد قوته قبل اأن ي�شرب الياب�شة.
العا�شفة  اأن  م��ن  مك�شيكو  �شلطات  وح���ذرت 
اأم��ط��ار غزيرة  اأن ت��رتاف��ق م��ع ه��ط��ول  ميكن 

على العا�شمة يف نهاية الأ�شبوع.

»مئات طلبات �مل�صاعدة«
 من �إعلميني يف �أفغان�صتان 

•• باري�س-اأ ف ب

بني  ي�����ش��ودان  واخلوف”  “الذعر  اإن  لل�شحافيني  ال���دويل  الحت���اد  ق��ال 
“مئات  تلقى  اأن��ه  اإىل  م�شرا  الن�شاء،  بني  خ�شو�شا  الأفغان  ال�شحافيني 

طلبات امل�شاعدة” من متخ�ش�شني يف جمال الإعام يف اأفغان�شتان.
اأن�شاأت �شندوقا خا�شا مل�شاعدة ه��وؤلء، من  التي  وحذرت املنظمة الدولية 
“مراقبة الحتاد الدويل لل�شحافيني للو�شع على الأر���س، والطلبات  اأن 
الكثرة )للح�شول على( دعم طارئ، تك�شف عن حالة من الذعر واخلوف 

داخل جمتمع الإعام الأفغاين«.
وقال جرميي دير نائب الأمني العام لاحتاد الدويل لل�شحافيني يف بيان 
“تلقينا املئات من طلبات امل�شاعدة اإما لاإجاء واإما مل�شاعدة َمن انتقلوا 

من مقاطعة اأفغانية اإىل اأخرى هربا من التهديدات«.
حلالت  لل�شحافيني  الدويل  الحتاد  ا�شتجابة  تن�شيق  عن  امل�شوؤول  وا�شار 
الذين  ال�شحافيني  العظمى من  الغالبية  اأن  اإىل  اأفغان�شتان،  الطوارئ يف 

يحاولون الفرار من الباد هم من الن�شاء.
الإعام  و�شائل  بع�س  وان  العمل،  من  مُينعن  “ال�شحافيات  اأن  وا���ش��اف 
يفعلون  فهم  عملهم  تاأدية  يحاولون  الذين  اأم��ا  الإغاق”.  اإىل  ا�شطرت 
ميكنهم  م��ا  يف  ب�شدة  مقّيدين  اأنف�شهم  وي��ج��دون  التهديد  ظ��ل  “يف  ذل��ك 

على حد قوله. تغطيته”، 

�شعيد يوا�شل الهجوم

- �لإعلن عن تركيبة �حلكومة �جلديدة يف �لأيام �لقليلة �لقادمة 
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اتهم وزير خارجية تايوان ال�شني اأم�س ال�شبت باأنها تريد “حماكاة” 
حركة طالبان، قائا اإن اجلزيرة التي تدعي بكني اأنها اأر�س �شينية 

ل تريد اخل�شوع لل�شيوعية اأو التعر�س جلرائم �شد الإن�شانية.
الوليات  املدعومة من  الأفغانية  ال�شريع للحكومة  ال�شقوط  واأث��ار 
املتحدة جدل �شديدا يف تايوان حول ما اإذا كان من املمكن اأن يواجه 
قالت  ح��ني  يف  �شيني،  غ��زو  اأي  اأم���ام  امل�شر  نف�س  اجل��زي��رة  �شكان 
و�شائل الإعام احلكومية يف ال�شني اإن م�شر كابول اأظهر لتايوان 

اأنها ل ميكنها اأن تثق يف وا�شنطن.
لوقف  لل�شني  جم��ددا  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  دع��وة  على  وردا 
تايوان جوزيف وو على  ال�شغط على اجلزيرة، كتب وزير خارجية 
تويرت موجها ال�شكر للوليات املتحدة على دعمها لرغبات وم�شالح 

�شعب تايوان.
وال��ت��ح��رر من  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  “ت�شمل  ال��رغ��ب��ات  ه���ذه  اإن  وق���ال وو 

ال�شيوعية وال�شتبداد واجلرائم �شد الإن�شانية«.
مبحاكاة  ال�����ش��ني  “حتلم  ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف  اخل��و���س  دون  وو  واأ����ش���اف 
للدفاع  والو�شائل  الإرادة  لدينا  �شريحا:  اأك��ون  دعني  لكن  طالبان، 

عن اأنف�شنا«.
ومل ي�شدر اأي رد عن ال�شني. ومل يرد مكتب �شوؤون تايوان يف ال�شني 

على ات�شالت لطلب التعليق خارج �شاعات العمل اأم�س ال�شبت.

اإىل  العودة  الر�شميني يف كابول من  منع م�شلحو طالبان املوظفني 
مكاتبهم احلكومية ال�شبت، يف يوم العمل الأول من الأ�شبوع.

اأي��ام، بقيت  �شتة  ال�شلطة قبل  املت�شددة على  ا�شتياء احلركة  ومنذ 
واملدار�س  ال�شفر  ج����وازات  وم��ك��ات��ب  وامل�����ش��ارف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ب��اين 

واجلامعات، مغلقة مبعظمها.
وكانت حفنة من �شركات الت�شالت اخلا�شة تعمل يف الأيام القليلة 
هذا  املكتب  اإىل  ذهبت  حكومي  موظف  وهو  حمداهلل  املا�شية.وقال 
ال�شباح، لكّن م�شلحني من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا اإنهم 

مل يتلقوا اأي اأوامر باإعادة فتح مكاتب حكومية.
واأ�شاف قالوا لنا اأن ن�شاهد التلفزيون اأو ن�شتمع اإىل الراديو ملعرفة 

موعد ا�شتئناف العمل.
على  ا�شتيائها  بعد  حكومة  ت�شكيل  طالبان  على  يتعني  زال  وم��ا 

ال�شلطة ب�شرعة اأذهلت العامل.
وو�شط فو�شى احلكومة املنهارة، يتمثل القلق الأكر لدى الأفغان 

يف ا�شتمرار قب�س الراتب.
وكانت غالبية الطرق يف العا�شمة مهجورة اإىل حد كبر با�شتثناء 

نقاط التفتي�س التابعة لطالبان ومرور دوريات للم�شلحني.

اأن  ياأمل  اإنه  ال�شبت  زيلين�شكي  الأوك��راين فولودمير  الرئي�س  قال 
عن  اأنباء  كييف  اإىل  معها  مركل  اأنغيا  الأملانية  امل�شت�شارة  حتمل 

�شمانات رو�شية ب�شاأن ح�شول باده على ر�شوم عبور الغاز.
تتوجه مركل اإىل كييف الأحد، بعد يومني على اجتماعها بالرئي�س 

الرو�شي فادمير بوتني يف مو�شكو.
بوتني اجلمعة، م�شائل  ناق�شتها مركل مع  التي  الق�شايا  من بني 
 10 تكلفته  البالغة  الأنابيب  2، خط  نورد �شرتمي  تتعلق مب�شروع 

مليارات يورو لنقل الغاز الرو�شي اإىل اأوروبا.
الأوروبي  الحت��اد  يف  اأع�شاء  بع�س  بينهم  من  منتقدون،  ويعار�س 
والوليات املتحدة، امل�شروع لأنه يتجنب املرور يف خطوط الأنابيب 
يف اأوكرانيا، ما يحرمها من قرابة مليار يورو ب�شكل ر�شوم ترانزيت 

�شنويا.

عوا�صم

تايبه

برلني

كابول

تركيا حتذر �لحتاد �لأوروبي 
من موجة مهاجرين 

•• اأنقرة-اأ ف ب

ح�ّس الرئي�س الرتكي رجب طّيب اإردوغ��ان الحّت��اد الأوروب��ي على التزام 
الّتفاقات ال�شابقة املتعّلقة باملهاجرين والاجئني، مع تزايد املخاوف من 

موجة نزوح جماعي من اأفغان�شتان.
ال��ي��ون��ان املجاورة  اإردوغ������ان يف حم��ادث��ة ه��ات��ف��ّي��ة م��ع رئ��ي�����س وزراء  وق���ال 
ميّثل  الأف��غ��ان  امل��ه��اج��ري��ن  اأع����داد  ارت��ف��اع  اإّن  ميت�شوتاكي�س،  ك��ري��اك��و���س 

“حتّدياً خطراً للجميع«.
ي�شلون  ال��ذي��ن  الأف��غ��ان  املهاجرين  ُتعيد  ق��د  اأّن��ه��ا  اأثينا  اأعلنت  اأن  و�شبق 

ل�شواطئها اإىل تركيا التي تعترها دولة “اآمنة” للمهاجرين.
ويف اإ�شارة اإىل اّتفاق يف عام 2016 مُيِكن مبوجبه اإعادة املهاجرين “غر 
ال�شرعّيني” الذين ي�شلون الحّتاد الأوروبي اإىل تركيا مقابل م�شاعدات، 

ح�ّس اإردوغان البلدان املجاورة على “الوفاء بالتزاماتها ب�شدق«.
واّتهمت اأنقرة مراراً عوا�شم الحّتاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماتها يف 

الّتفاق.
وقال اإردوغان اإّن بروك�شل التي تخ�شى زيادة عدد الوافدين الأفغان، ينبغي 
عليها م�شاعدة الدول املجاورة مثل اإيران للتعامل مع اأّي حتّركات جماعّية 

جديدة لاأ�شخا�س.
اأمر  الهجرة  “موجة جديدة من  اأّن  واأ�شاف يف حديثه مع ميت�شوتاكي�س 

حتمي اإذا مل ُتّتخذ الإجراءات الازمة يف اأفغان�شتان واإيران«.
الأمن  ت�شديد  اإي��ران وتعمل على  بالفعل مع  اأّن تركيا حتّدثت  اإىل  واأ�شار 

على حدودها.
دعم  ���ش��رورة  ناق�شا  “الزعيمني  اإّن  ب��ي��ان  يف  اليونانية  احلكومة  وق��ال��ت 
بادهم  من  قريبني  الأفغان  يظّل  حّتى  املبا�شرين،  )اأفغان�شتان(  ج��ران 

قدر الإمكان«.

رو�صيا ت�صجل 797 وفاة و 21 
�ألف �إ�صابة جديدة ب�»كورونا«

•• مو�صكو-وام:

اإ�شابة جديدة  األ��ف   21 و  وف��اة  797 حالة  رو�شيا  �شجلت 
بفرو�س كورونا امل�شتجد خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية.

و اأو�شحت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية -يف تقريرها اليومي 
الوفيات  اإجمايل  ارتفع  بذلك  اأن��ه   - الوبائية  احلالة  ح��ول 
بالفرو�س اإىل 175 األفا و 282 حالة الإ�شابات اإىل �شتة 
حالت  جت��اوزت  فيما   ، اإ�شابة  و523  و726األفا  مايني 
حالة   20647 ت�شجيل  بعد  مايني   6 ال���  حاجز  التعايف 

�شفاء جديدة.

�أقليات �إثيوبية تفر �إىل �ل�صود�ن ب�صبب �ملعارك يف تيغر�ي 

•• وا�صنطن-وكاالت

جديد  م��وع��د  اأي  اإي����ران  حُت���دد  مل  بينما 
ال���ن���ووي���ة، ومل  امل���ف���او����ش���ات  اإىل  ل���ل���ع���ودة 
التي  ال�شعبة”  “الأ�شئلة  ع��ل��ى  جت���اوب 
توقفت عندها املفاو�شات، ويف ظل تاحق 
ُت�����ش��ر اإىل نهم  ال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 
اإيران يف تخ�شيب املواد الداخلة يف �شناعة 
للغاية،  عالية  وبن�شب  ال��ن��ووي��ة  القنابل 

التفاق  كامل  اإن  املُتحدة  الوليات  اأعلنت 
النووي بني اإيران ودول املجموعة الدولية 

قد يكون يف خطر.
اإيران  ب�����ش��وؤون  املكلف  الأم��ري��ك��ي  املبعوث 
يف  ق��ال  “روبرت مايل”،  ال��ن��ووي  وملفها 
مقابلة خا�شة مع موقع “نات�شيك ديلي” 
ت�����دور حول  ُك�����رى  ا���ش��ت��ف��ه��ام  اإ�����ش����ارة  اإن 
العام  خ��ال  توقيعها  مت  ال��ت��ي  التفاقية 
2015، وذلك لأن اإيران ت�شعى ل�شتمرار 

املفاو�شات اإىل ما ل نهاية، دون اأية اإجابات 
ا�شتمرت  واإذ  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  الأ���ش��ئ��ل��ة  ح���ول 
اإيران يف اتخاذ خطوات نووية ا�شتفزازية، 
الإقليمية،  واأف��ع��اه��ا  تطلعاتها  غ��ر  ه��ذا 
حيث اأن ُكل �شيء يدفع للقول اإن التفاق 

النووي مل يعد له من معنى.
ا�شتثنائي  ب�شكل  ك�شف  الأمريكي  املبعوث 
عليها  ُتقدم  اأن  مُيكن  التي  اخلطوات  عن 
التفاق  تو�شل  ح��ال  يف  املُتحدة  ال��ولي��ات 

املُتحدة  ف��ال��ولي��ات  م�����ش��دود.  ج����دار  اإىل 
مع  ُمنف�شل  اأت��ف��اق  على  ُت��ق��دم  اأن  مُي��ك��ن 
الذي  اإي��ران يف تلك احلالة، ذلك التفاق 
يت�شمنه  ع��م��ا  مت���ام���اً  خم��ت��ل��ف��اً  ���ش��ي��ك��ون 

التفاق النووي احلايل.
 وامل�شتوى الآخر ح�شب املبعوث الأمريكي 
التي  العقابية  ال���ردود  من  بحزمة  تتعلق 
مع  �شُيتفق عرها  التي  اإي���ران،  تطال  قد 
نوعية  حتديد  راف�شاً  الأوربيني،  احُللفاء 

تلك العقوبات.
واملجموعة  اإي��ران  بني  النووية  املفاو�شات 
فيينا،  النم�شاوية  العا�شمة  يف  ال��دول��ي��ة 
وال����ت����ي ك���ان���ت ت�������ش���ارك ف��ي��ه��ا ال����ولي����ات 
املُتحدة ب�شكل غر مبا�شر، توقفت خال 
ال�شهرين املا�شيني لثاثة اأ�شباب؛ فاإيران 
ترف�س مناق�شة اأية موا�شيع ا�شرتاتيجية 
مثل  م��ب��ا���ش��رة  ال���ن���ووي  مبلفها  تتعلق  ل 
و�شرائها  البالي�شتية  لل�شواريخ  براجمها 

ملواد قد تكون ثنائية ال�شتخدام.
 ك����ذل����ك �����ش����ادف����ت امل����ف����او�����ش����ات اإج�������راء 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة الإي���ران���ي���ة، التي 
رئي�شي،  اإبراهيم  املت�شدد  الرئي�س  اأو�شلت 
باإمكانية  لل�شك  املراقبني  يدفع  م��ا  وه��و 
م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ات��ف��اق ن���ووي ج��دي��د، مما 
ُيظهره كمتهاون يف ملفات الأمن القومي 

اخلا�شة بالباد.
 اأما امل�شاألة الثالثة فتتعلق بتعقد الأو�شاع 
التظاهرات  م��ث��ل  الإي���ران���ي���ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
منها  يعاين  التي  القت�شادية  وال�شغوط 

النظام الإيراين داخلياً.

الإي���ران���ي���ة رحمي  ال�������ش���وؤون  امل��خ��ت�����س يف 
�شكاي  م����ع  ح���دي���ث  يف  ����ش���رح  ب����ران����ب����ارد، 
تتعر�س  ق��د  التي  ال�شغوط  عربية  نيوز 
النووي  امل��ل��ف  يف  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  ل��ه��ا 

الإيراين. 
من  امل��زي��د  خلق  اأفغان�شتان  يف  ج��رى  فما 
التهامات لهذه الإدارة وم�شوؤوليتها جتاه 
ان�شار الفو�شى وم�س الأمن القومي  منع 

الأمريكي. 
ويف حال تهاونها اأو توقيعها لتفاق نووي 
مبثابة  �شيكون  اإي����ران،  م��ع  فيه  م�شكوك 
اخل�شوم  م��واج��ه��ة  يف  �شيا�شي(  )ان��ت��ح��ار 
وهو  الأمريكية،  املُتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل 
الإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  اأن  مت��ام��اً  ُي�شتبعد  اأم���ر 

الأمريكية.
وحول اإمكانية اإلغاء التفاق النووي ب�شكل 
املُ��ت��ح��دة، �شرح  ال��ولي��ات  ِق��ب��ل  نهائي م��ن 
الباحث يف مركز ال�شرق الأو�شط للدرا�شات 
اإبراهيم يف حديث مع �شكاي نيوز  عمران 
م�شتبعداً  ذل���ك  ي��ب��دو  “�شيا�شياً  ع��رب��ي��ة 
متاماً، لأنه لي�س من توافق باحلد الأدنى 
بني القوى الدولية، حتى بني قوى حلف 
لإلغاء  التايل  اليوم  لوحدها، حول  الناتو 
التفاق، وكيف مواجهة اأي ت�شعيد اإيراين 
م�شتقطب متاماً، اأو حتى اإمكانية حتقيق 
عقوبات اقت�شادية ومالية باحلد الأق�شى 

لأهداف املجموعة الدولية.
 ل��ك��ن م��ع ذل����ك، ف����اإن دف���ع اإي�����ران للقوى 
الدولية بهذا الجتاه، يغدو مبثابة امل�شي 

على حافة الهاوية«.

بعد مماطلة طهر�ن.. و��صنطن حتذر: كامل �لتفاق �لنووي يف خطر

ت�صجيل �أول �إ�صابتني بكورونا يف �أرخبيل بالو 
•• كورور-اأ ف ب

اأعلن اأرخبيل بالو يف املحيط الهادئ اأنه �شجل  اأم�س ال�شبت اأول 
النادرة كدولة خالية  اإ�شابتني بفرو�س كورونا وخ�شر مكانته 
من كوفيد-19.وفر�س على م�شافَرين قدما من جزيرة غوام 
مع  ال�شحي  احلجر  بالفرو�س،  اإ�شابتهما  الفحو�س  واأثبتت 
اأن  بعد  بيان  ب��الو يف  ال�شحة يف  وزارة  لهما.وقالت  املخالطني 

تخلت عن فر�س اإغاق “نطلب من اجلميع التزام الهدوء«.
البالغ  ال�شكان  م��ن  باملئة  ثمانني  م��ن  اأك��ر  تطعيم  مت  وبينما 
ويب�س  �شوراجنيل  الرئي�س  اأك��د  كامل،  ب�شكل  ن�شمة  األ��ف   18

املمكن  اأن��ه من  واأ�شاف  “اآمنة”.  زال��ت  ما  الدولة اجلزيرة  اأن 
“الأمر  لكن  كامل  لقاح  على  ح�شل  ال��ذي  ال�شخ�س  ي�شاب  اأن 

�شيكون مثل الإنفلونزا اأو لن تظهر عليه اأي اأعرا�س«.
ال��ع��امل مل  14 دول��ة يف  ب��الو واح���دة م��ن  وحتى ال�شبت كانت 
ال�شحة  منظمة  ح�شب  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة  اأي  ت�شجل 
مت  ال��ذي��ن  املخالطني  ع��دد  ال�شحة  وزارة  حت��دد  ال��ع��امل��ي��ة.ومل 
اإن��ه مل  بر�س  فران�س  لوكالة  قال  ر�شميا  لكن متحدثا  عزلهم، 

يكن هناك عدوى داخل املجتمع.
ك���ان امل�����ش��اف��ران امل�����ش��اب��ان ق���د خ�����ش��ع��ا ل��ف��ح��و���س اأث��ب��ت��ت عدم 
اإ�شابتهما بالفرو�س قبل 72 �شاعة من مغادرتهما، لكن نتيجة 

الختبارات جاءت معاك�شة بعد خم�شة اأيام من و�شولهما. خال 
الكمامات وجتنب  ال��زوار اجل��دد و�شع  الفرتة يجب على  ه��ذه 

الزدحام.
وكان الأرخبيل الواقع على بعد األف كيلومرت �شرقي الفيليبني 
ق���د اأغ���ل���ق ح�����دوده يف ب���داي���ة ان��ت�����ش��ار ال���وب���اء ع��ل��ى ال���رغ���م من 
النعكا�شات اخلطرة على اقت�شاده الذي يعتمد اإىل حد كبر 
ني�شان/ يف  تايبيه  مع  لل�شفر  خطا  بالو  ال�شياحة.فتحت  على 
اأبريل واأغلقته بعد �شهر ب�شبب تف�شي الوباء يف تايوان. واأعيد 
عند  امللقحني  غر  ال�شياح  تطعيم  مع  املا�شي  الأ�شبوع  فتحه 

و�شولهم.

•• با�صنقا-اأ ف ب

اأقلية  م����ن  اإث���ي���وب���ي���ون  ي���ج���د  مل 
ال��ك��وم��ن��ت م��ن خ��ي��ار اأم��ام��ه��م بعد 
اندلع نزاع يف اإقليم تيغراي، �شوى 
وذلك  املجاور  ال�شودان  اإىل  الفرار 
يف دليل قامت اآخر على ات�شاع رقعة 

�شراع عرقي.
يف بلدة با�شنقا ال�شودانية احلدودية 
مع اإثيوبيا، تقول الاجئة اإميبيت 
�شواها  اآلف  م��ث��ل  ال���ت���ي،  دمي�����وز 
املا�شي،  ال�شهر  قريتها  م��ن  ف��رت 
اأ�شخا�س  وُق��ت��ل  م��ن��ازل  “اأُحرقت 
مل  “بل  وت�����ش��ي��ف  بال�شواطر”. 

نتمكن من اأخذ اجلثث ودفنها«.
منذ  الأ�����ش����خ����ا�����س  اآلف  وُق�����ت�����ل 
الثاين/ ت�شرين  يف  ال��ن��زاع  ان���دلع 

رئي�س  اأر������ش�����ل  ع���ن���دم���ا  ن���وف���م���ر 
اأحمد  اأب���ي���ي  الإث���ي���وب���ي  ال��������وزراء 
حترير  ب”جبهة  لاإطاحة  ق��وات 
احلزب احلاكم يف  �شعب تيغراي”، 
الإقليم، يف خطوة قال اإنها رد على 

هجمات �شنها مقاتلو اجلبهة.
العنف  اأع������م������ال  يف  واأُق������ح������م������ت 
جم��م��وع��ات اأخ�����رى ت��ق��ات��ل��ت على 
ام����ت����دت من  م����ع����ارك  اأرا����������س يف 
املجاورة،  اأمهرة  اإىل ولية  تيغراي 
وطن �شعب الأمهرة، وكذلك اأقلية 
مقاتلو  ويدعم  العرقية.  الكومنت 
اأحمد  اأب��ي��ي  ق���وات  اأم��ه��رة  منطقة 
ت�شوية  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  حم��اول��ة  يف 
على  عقود  منذ  امل�شتمر  لنزاعهم 
تيغراي  جبهة  اإن  ي��ق��ول��ون  اأرا�����س 
حكمها  خ�����ال  ع��ل��ي��ه��ا  ا����ش���ت���ول���ت 
ثاثة  قرابة  ا�شتمر  ال��ذي  للباد 
يف  ال�شلطة  اأب��ي��ي  ت��ويل  قبل  عقود 

.2018
الكومنت  اأق��ل��ي��ة  ���ش��ع��رت  ول��ط��امل��ا 
الثقايف  ال���ت���اأث���ر  م���ن  ب���الن���زع���اج 
والج���ت���م���اع���ي ل�����ش��ع��ب الأم����ه����رة 

القليلة  ال�����ش��ن��وات  ويف  امل��ه��ي��م��ن، 
املا�شية طالبت بحكم ذاتي.

حول  ا�شتفتاء  انتهى   ،2017 يف 
اإقامة منطقة حكم ذاتي للكومنت 
باأحقاد، واأدى اخلاف الناجم عن 
ذلك اإىل ا�شتباكات تزايدت وترتها 

بني املجموعتني.
عاما   20 البالغة  اإميبيت  وتقول 
امل���دع���وم���ون  الأم�����ه�����رة  “مقاتلو 
من  اإخراجنا  اأرادوا  احلكومة  من 
يقتلوننا  “هم  وت�شيف  اأر�شنا”. 

لأننا اأقلية عرقية«.
غر اأن املتحدث با�شم ولية اأمهرة 
يف  �شراحة  نفى  مولونه  غيزات�شو 
ت�شريحات لوكالة فران�س بر�س اأن 
تكون جمموعة الكومنت العرقية، 

عر�شة لا�شتهداف.
اإن م�شاعي  الأم��ه��رة  ق���ادة  وي��ق��ول 
ال���ك���وم���ن���ت لإق�����ام�����ة ح���ك���م ذات�����ي 

متمردو  ك��ب��ر  ح���د  اإىل  اأج���ج���ه���ا 
اإنهم  قادتهم  يقول  الذين  تيغراي 
يخو�شون حربا بالوكالة عن طريق 
غيزات�شو  وق����ال  امل��ج��م��وع��ة.  دع���م 
بالاجئني  ي��و���ش��ف��ون  ال���ذي���ن  اإن 
�شعب  حت���ري���ر  جل��ب��ه��ة  “موالون 
جبهة  وخلقتهم  الإرهابية  تيغراي 
حترير تيغراي بهدف �شرف انتباه 

اإثيوبيا واأمهرة«.
حوايل  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ق��در 
����ّردوا من  �����شُ ���ش��خ�����س  األ����ف   200
حيث  اأم��ه��رة  منطقة  يف  منازلهم 
تو�شيع  يف  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  ت�����ش��ه��م 
اخلافات بني اجلماعات العرقية.

بالتا  الكومنتي  ال��اج��ئ  وي��ق��ول 
غو�شي “اأراد الأمهرة مّنا الوقوف 
�شد  ال���������ش����راع  يف  ج���ان���ب���ه���م  اإىل 
تيغراي”، متابعا “رف�شنا النحياز 

اإىل اأي طرف .. فقاتلونا«.

الأمهرة  بني  ال�شتباكات  واأج��رت 
على  الأ���ش��خ��ا���س  اآلف  والكومنت 
الفرار يف ني�شان/اأبريل هذا العام، 
بح�شب وكالة الأمم املتحدة ل�شوؤون 

الاجئني.
وي��ق��ول ن�����ش��ط��اء م��ن ال��ك��وم��ن��ت اإن 
وط��ن��ه��م ال��ت��اري��خ��ي ي�����ش��م��ل قرى 

حماذية لل�شودان.
اتهامات  اإىل  اأي�شا  اأدى  ذل��ك  لكن 
ب�����اأن ال��ك��وم��ن��ت ت��ل��ق��وا دع���م���ا من 
ال�������ش���ودان امل��ن��خ��رط يف ن����زاع على 
يف  وخ�شو�شا  اإثيوييا،  م��ع  اأرا����س 

مناطق قريبة من اأمهرة.
ب��ني اخلرطوم  ال��ع��اق��ات  وت����ردت 
���ش��د النه�شة  ب�����ش��اأن  اأب��اب��ا  واأدي�������س 
والذي  الأزرق،  ال��ن��ي��ل  ع��ل��ى  امل��ق��ام 
م�شر  امل���������ش����ب  دول������ت������ا  ت���خ�������ش���ى 
التي  امل���ي���اه  ي��ه��دد  اأن  وال�������ش���ودان، 

تعتمد عليها الدولتان.

يف  العالقني  للمدنيني  وبالن�شبة 
اأعمال  ف��اإن  اإميبيت،  مثل  الو�شط 
�شوى  لهم خيارا  ت��رتك  العنف مل 

الرحيل.
من  لج������ئ  اآلف  ث����اث����ة  وع������ر 
منذ  ال�����������ش�����ودان  اإىل  ال���ك���وم���ن���ت 
م�شوؤولني  بح�شب  املا�شي،  ال�شهر 

�شودانيني.
 60 اأك��ر م��ن  ال�����ش��ودان  وي�شتقبل 
األ����ف لج���ئ م��ن ت��ي��غ��راي، بح�شب 
اآخر اإح�شاءات الأمم املتحدة، وهو 
ما ي�شكل عبئا على بلد يعاين من 
اأزم�����ة اق��ت�����ش��ادي��ة ح�����ادة. ووج���دت 
اإميبيت ملجاأ يف بلدة با�شنقا حيث 
خميم  يف  اآخ��ري��ن  اآلف  م��ع  تقيم 
ال�شابق  يف  ك���ان  م��ك��ت��ظ  ع�����ش��وائ��ي 

مدر�شة واأ�شبح ي�شم األف لجئ.
وفيما تتوفر مواد غذائية اأ�شا�شية، 
اأغطية  حت��ت  ت��ن��ام  اإميبيت  اأن  اإل 

تذكر  حماية  توؤمن  ل  با�شتيكية 
الأمطار  اأو  ال�شديدة  احل��رارة  من 

الغزيرة.
باأمان”.  “على الأقل نحن  وتقول 
ويعتر لجئون من الكومنت اأنهم 

�شحايا �شراع عرقي قدمي.
وي��ق��ول اأم���ان ف����ارادا، ال��اج��ئ من 
اإثيوبيا  ب�����ش��م��ال  غ���ون���دار  م��دي��ن��ة 
ويبلغ 26 عاما، “التوترات تتفاقم 

بالفعل منذ �شنوات«.
كانت  ال�����ب�����داي�����ة  “يف  وي�������ش���ي���ف 
الآن  اأم��������ا  ع����رق����ي����ة،  اخل������اف������ات 

فاحلكومة تقاتلنا«.
الأمهرة  اأن  اأب��اي��ي  ك�����ش��وا  ويعتقد 
ا�شتغلوا النزاع يف تيغراي “ذريعة” 
ل��ت��و���ش��ي��ع ���ش��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى اأرا�����س 

اأخرى.
ويقول عامل البناء البالغ 50 عاما 
لهم،  باأ�شرها  املنطقة  “يعترون 
اأيا منا )الكومنت(  لذا ل يريدون 

اأو التيغرانيني هناك«.
وبعد اأ�شابيع من القتال، اأعلن اأبيي 
لل�شام عام  ن��وب��ل  - ح��ائ��ز ج��ائ��زة 
ا�شتولت  اأن  بعد  الن�شر   -  2019
اإقليم تيغراي،  قواته على عا�شمة 

ميكيلي.
ا�شتعاد  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،  يف  ل��ك��ن 
ال�شيطرة  ت��ي��غ��راي  جبهة  مقاتلو 
على ج��زء كبر م��ن الإق��ل��ي��م، مبا 
�شرقا  وتقدموا  العا�شمة،  ذلك  يف 
وج���ن���وب���ا ن���ح���و م��ن��ط��ق��ت��ي اأم���ه���رة 
اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ق��ول  وع��ف��ر. 
خ��ط��ر امل��ج��اع��ة ي��ه��دد ن��ح��و 400 
ب�شبب  ت��ي��غ��راي  يف  ���ش��خ�����س  األ�����ف 

النزاع حيث املعارك م�شتمرة.
ول يرى لجئو الكومنت احتمالت 
وقت  يف  اإثيوبيا  اإىل  للعودة  تذكر 
ميكننا  “ل  اإميبيت  قريب.وتقول 
العودة.. كيف ميكن اأن نعود وهذه 

احلكومة ل تزال قائمة؟«.

•• كابول-رويرتز:

ن�شحت الوليات املتحدة رعاياها يف اأفغان�شتان بعدم الذهاب 
الفرار  اإىل  الآلف  اأم�س وذل��ك مع �شعي  اإىل مطار كابول 
طالبان  حركة  �شيطرة  من  تقريبا  اأ�شبوع  بعد  الباد  من 
على الباد.جاء التحذير بعد و�شول املا عبد الغني برادر 
رئي�س املكتب ال�شيا�شي للحركة اإىل كابول لإجراء حمادثات 
مع قادة اآخرين بهدف ت�شكيل حكومة اأفغانية جديدة بعد 

تقدم طالبان ال�شريع باأنحاء اأفغان�شتان.
كانت عدة �شور قد انت�شرت عر مواقع التوا�شل الجتماعي 
املا�شي لأفغان يرك�شون حول طائرة نقل  الأ�شبوع  خال 

واأظهر  �شي-17 ويت�شبثون بجانبيها.  اأمريكية من طراز 
يبدو من  فيما  ي�شقطان  �شخ�شني  فيديو منف�شل  مقطع 

طائرة ع�شكرية بعد اإقاعها من مطار كابول.
امل��ط��ار بينما حث  ت��زاي��دت احل�شود يف  ذل��ك احل��ني،  ومنذ 
على  �شفر  وث��ائ��ق  م��ن ل ميلكون  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م�شلحو 
العودة اإىل ديارهم. وقال م�شوؤولون بحلف �شمال الأطل�شي 
املطار  ُق��ت��ل��وا يف  �شخ�شا   12 ع��ن  يقل  م��ا ل  اإن  وط��ال��ب��ان 
اأ�شدرته  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  ي��وم الأح���د.وج���اء يف  وح��ول��ه منذ 
حمتملة  اأمنية  تهديدات  “ب�شبب  اأن��ه  الأمريكية  ال�شفارة 
خارج بوابات مطار كابول، نن�شح الرعايا الأمريكيني بعدم 
الذهاب اإىل املطار وحتا�شي بوابات املطار يف الفرتة احلالية 

ما مل تتلقوا تعليمات �شخ�شية بذلك من ممثل للحكومة 
الأمريكية«.وقال م�شوؤول من طالبان لرويرتز اإن الفو�شى 
حول مطار كابول لي�شت م�شوؤولية طالبان. واأ�شاف “كان 

ميكن للغرب اأن تكون لديه خطة اأف�شل لاإجاء«.
اإن  ال�����ش��ب��ت  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ام�����س  وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
�شوي�شرا اأرجاأت رحلة طران عار�س من كابول ب�شبب هذه 

الفو�شى.
واأ�شافت الوزارة يف بيان “تدهور الو�شع الأمني   حول مطار 
كابول ب�شكل كبر خال ال�شاعات املا�شية. هناك عدد كبر 
من الأ�شخا�س اأمام املطار واأحيانا تعوق املواجهات العنيفة 

الو�شول اإىل املطار يف كابول«.

تزامنا مع  الباد  ال�شريعة على  �شيطرتها  واأمتت طالبان 
ان�شحاب قوات تقودها الوليات املتحدة. وو�شفت امل�شت�شارة 
“انهيار ب�شرعة  ب��اأن��ه  اأجن��ي��ا م��رك��ل م��ا ح��دث  الأمل��ان��ي��ة 

�شديدة” للجي�س الأفغاين.
منوذج  لإع��داد  تخطط  احلركة  اإن  طالبان  م�شوؤول  وق��ال 
جديد حلكم اأفغان�شتان خال الأ�شابيع القليلة املقبلة، واإن 

فرقا اأخرى �شتتعامل مع امل�شائل الأمنية واملالية.
ال�شابقة لإدارة  “�شيتم دعوة خراء من احلكومة  واأ�شاف 
الأزم���ة«.وق���ال اإن الإط���ار اجل��دي��د حلكم ال��ب��اد ل��ن يكون 
حقوق  “�شيحمي  ل��ك��ن��ه  ال��غ��رب��ي  ب��ال��ت��ع��ري��ف  دمي��ق��راط��ي��ا 

اجلميع«.

�أمريكا تن�صح رعاياها بالبتعاد عن مطار كابول مع تز�يد فو�صى �حل�صود حوله 
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كان  الأخ���������رة،  ال�������ش���ن���وات  يف     
الاعبون الرئي�شيون يف وا�شنطن 
انتقادات  ن���ط���اق  ب�������ش���اأن  ق��ل��ق��ني 
اأمريكا  لنخراط  ترامب  دونالد 
يف اخلارج -مبا يف ذلك وجودها يف 
اأفغان�شتان -وقد ت�شوروا “�شيا�شة 
خارجية للطبقة الو�شطى”. ومن 
اأجل اأن يدعم الراأي العام فكرة اأن 
تكون اأمريكا هي ال�شامن للنظام 
الدويل الليرايل، وملواجهة عودة 
ال�����ش��ع��ب��وي��ني ال�����ش��ل��ط��وي��ني، مثل 
ال�شلطة،  اإىل  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
اأب�����رز م���وؤي���دو ه���ذه امل��ق��ارب��ة باأن 
املهام  تتخلى عن  اأن  الباد يجب 
تلك  ب�شعبية مثل  التي ل حتظى 
والرتكيز  اأفغان�شتان  يف  اجلارية 
دخل  تزيد  التي  الإج����راءات  على 
الأم��ري��ك��ي��ني ال��ع��ادي��ني. غ��ر ان 
ال�شيا�شة  ل��ه��ذه  الأول  التطبيق 
عودة  ي��ج��ع��ل  ان  وع���و����س  ف�����ش��ل، 
ت����رام����ب اأق�������ل اح���ت���م���ال���ي���ة، ف����اإن 
اأفغان�شتان  م��ن  ال��ق��وات  ان�شحاب 
باأن  الن��ط��ب��اع  خطر  ب�شكل  ع��زز 
الباد  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ن���خ���ب 
�شعيفة للغاية وغر كفوؤة بحيث 

ل ميكن تكليفها بال�شلطة.
ترامب  �شيا�شة  كانت  بالتاأكيد     
فو�شى  ع����ن  ع����ب����ارة  اخل���ارج���ي���ة 
عام  حملة  خ��ال  متما�شكة.  غر 
2016، ندد الرئي�س اجلمهوري 
بينغ،  ج��ني  ب�شي  م�����راًرا  ال�����ش��اب��ق 
وح��ّذر م��راًرا وت��ك��راًرا من اخلطر 
قابل  ث��م  ال�����ش��ني.  ت�شكله  ال����ذي 
التوقف  ي�شتطع  مل  وف��ج��اأة  �شي، 
ع����ن م����دح����ه. ق�����ال ت����رام����ب عام 

اآخر يف هذا املنطق. من املمكن اأن 
يزعم الأمريكيون، يف ا�شتطاعات 
�شيا�شة  ي��ف�����ش��ل��ون  اأن���ه���م  ال������راأي، 
خارجية ل�شالح امل�شالح الوطنية 
م�شتوى  ع��ل��ى حت�����ش��ني  وت�����ش��اع��د 
م��ع��ي�����ش��ت��ه��م، ل��ك��ن��ه��م مي��ي��ل��ون اإىل 
احل��ك��م ع��ل��ى ق��ادت��ه��م ب��ق�����ش��وة اإذا 
ب�شكل  ل��ل��ب��اد  اأف��ع��ال��ه��م  اأ�����ش����اءت 
كبر، اأو ف�شلت يف توفر احلماية 
هو  م��ا  اأن  وات�شح  ل��ه��م.  املنا�شبة 
املزالق،  ه��ذه  كل  لتفادي  مطلوب 
العديد  يعتره  م��ا  بال�شبط  ه��و 
م��ن ال��ن��اخ��ب��ني ب��ع��ي��ًدا مت��اًم��ا عن 

الدفاع عن م�شاحلهم املبا�شرة.
القادة  ع��ل��ى  اأّن  ي��ع��ن��ي  ل  ه����ذا     
العام  ال���راأي  جتاهل  الأمريكيني 
اأو النخراط يف مغامرة ع�شكرية 
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي اأ���ش��ع��ف��ت موقف 
الأخ���������رة.  ال����ع����ق����ود  ال�����ب�����اد يف 
ل��ك��ن م���ن ح���ق ال��ن��اخ��ب��ني معرفة 
احل���ق���ي���ق���ة... واحل��ق��ي��ق��ة ه���ي اأن 
الذاتية لأمريكا تتطلب  امل�شلحة 
ا اأن ُتظهر الدولة ولًء كبًرا  اأي�شً
قرارات  غالًبا  وتتخذ  حللفائها، 
اأخطر  خمططات  لإحباط  موؤملة 
القوى يف العامل، من خال القيام 
مبا هو �شروري، على �شبيل املثال، 
على  �شيطرة طالبان  عدم  �شمان 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وق���ت���ل ال���ع���دي���د من 

اأقوى الوفياء لأمريكا.
الدراماتيكية  ال�شور     حتى بعد 
من  العديد  �شي�شتمر  كابول،  من 
جتاهل  يف  الأمريكيني  الناخبني 

هذا الرتباط.
 لكنه در�س يجب اأن يتذكره قادة 
اأمريكا اإذا اأرادوا جتنب املزيد من 
على  خطورة  ميثل  ال��ذي  الإذلل 

امل�شتقبل.
-------------------------

يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
ــز هــوبــكــنــز يف  ــون جــامــعــة ج
كتاب  موؤلفاته  من  بالتيمور. 
“ال�سعب �سد الدميقراطية« 

تدريب  مناطق  باإن�شاء  الإرهابية 
اأو اللجوء اإىل البلد الذي ت�شيطر 

عليه الآن.
اأو   2022 ع��ام     بحلول خريف 
يكون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن   ،2024
ن�شوا  الأمريكيني قد  العديد من 
كل �شيء عن ال�شعب الأفغاين. لكن 
الكفاءة  وعدم  بال�شعف  النطباع 
اأن  املرجح  من  بايدن،  اإدارة  ل��دى 
مثل  ل�شعبوي  وبالن�شبة  ي�شتمر. 
ترامب، الذي طاملا خا�س حملته 
اأ���ش��ا���س قدرته  الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى 
على ا�شتعادة القوة الأمريكية اىل 
جانب الوعد بتقلي�س اللتزامات 
اخلارجية للباد، فاإن ذلك يفتح 

ثغرة كبرة.
اأن ُيظهر  امل��ف��رت���س  ك���ان م��ن      
من  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ان�شحاب 
قد  ب��اي��دن  اإدارة  اأّن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الناخبني.  خم��اوف  اإىل  ا�شتمعت 
وب�����دًل م���ن ذل�����ك، ه���ا ه���و يغّذي 
ي�شنع  التي  النخب  اإفا�س  فكرة 
منها الرجال ال�شعبويون القوياء 

ع�شلهم. 
الطبقة  اإج���م���اع  اأن  ي��ع��ّل��م��ن��ا  ك��م��ا 
على  ال��رد  كيفية  على  ال�شيا�شية 
انتهى اىل ف�شل  ما ميثله ترامب 

ذريع.
لي�شت  اخلارجية  ال�شيا�شة  ل،      
اأجور  لرفع  فعالية  الأك��ر  الأداة 
اأو  ع��م��ال ال�����ش��ل��ب يف م��ي�����ش��ي��غ��ان 
كانت  ج���ورج���ي���ا.  يف  امل���م���ر����ش���ات 
احلكومة  ب�����اأن  ال��ق��ائ��ل��ة  ال���ف���ك���رة 
من  ي��ك��ف��ي  م���ا  ت�شتمد  اأن  مي��ك��ن 
اأو  الثماين  جمموعة  مفاو�شات 
رفاهية  لتح�شني  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ق�شد  ال��ع��ادي  الأمريكي  امل��واط��ن 
ت��غ��ي��ر ت�����ش��وي��ت��ه��م، جم����رد حلم 

بعيد املنال.
   لكن �شقوط كابول يو�شح عيًبا 

بايدن اخطا العنوان

هزمية امريكية اخاقية كارثة بكل املقايي�س

مقاربة دبلوما�شية اثبتت ف�شلهايف العجلة طالبان والندامة
مدى  رئي�س  الآن  “اإنه   :2018
�شهد  كما  رائع”.  وه���ذا  احل��ي��اة، 
الدولة  ل���رج���ال  ت���رام���ب  ت��ق��دي��ر 
بنف�س  �شديدة  تقلبات  الآخ��ري��ن، 
ال���ق���در، وم���ن ال��وا���ش��ح اأن��ه��ا تدل 
على �شدة الإطراء الذي يتلقاه يف 

املقابل من هوؤلء القادة.
   لكن �شيكون من اخلطاأ التوقف 
ت���رام���ب، دون روؤي����ة  ت��ق��ل��ب  ع��ن��د 
الأ�شا�شية  م��ع��ت��ق��دات��ه  ك��ان��ت  م���ا 
ع��ن ال��ع��امل م��ن الت�����ش��اق البارد. 
لل�شيا�شة  نظرته  ف��اإن  ع��ام،  ب�شكل 
اخلارجية، مثله مثل العديد من 
ت�شرت�شد  الآخ��ري��ن،  ال�شعبويني 
بثاثة مبادئ ب�شيطة: اأوًل، يعتقد 
اأنه يجب على القادة ال�شيا�شيني يف 
جميع الأوقات اأن ي�شعوا امل�شلحة 
املبا�شرة لبلدهم فوق كل  الذاتية 
العتبارات الأخرى. ثانياً، يعتقد 
الأمريكية  الوطنية  امل�شلحة  اأن 
نادراً ما تخدمها ارتباطات مكلفة 
اأو طويلة يف دول اأجنبية. وثالًثا، 
يرى اأن ال�شعي وراء تلك امل�شلحة 
ال���ذات���ي���ة غ��ال��ًب��ا م���ا ي��ت��ط��ل��ب من 
القواعد  ك�شر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الر�شمية وغر الر�شمية لل�شيا�شة 

الدولية.
   وي��ع��ت��ر م��وق��ف ت���رام���ب جتاه 
هذه  على  م��ث��ال  خ��ر  اأفغان�شتان 
الروؤية. خال حملته النتخابية 
املهمة  ان��ت��ق��د  م���ا  ك��ث��را  الأوىل، 
ف���اإن جهود  راي���ه،  ه��ن��اك. وح�شب 

-منهم  بايدن  اإدارة  يف  اخلارجية 
بلينكني  اأنطوين  اخلارجية  وزير 
جيك  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  وم�شت�شار 
اإجابة  ع��ل��ى  ���ش��ول��ي��ف��ان -اج��م��ع��وا 
خ��ا���ش��ة ع��ل��ى ه���ذا ال�������ش���وؤال. لقد 
باأن  قناعة  على  الناخبون  اأ�شبح 
للوليات  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
خدمة  يف  ف�����ش��ل��ت  ق����د  امل���ت���ح���دة 
امل�شلحة الوطنية لاأمة. وخل�شوا 
اإىل اأنه للتناف�س مع ترامب، يجب 
على الدميقراطيني اإنهاء الوجود 
اخلارج،  يف  للقوات  ال�شعبي  غ��ر 
اللتزامات  يف  ال��ت��ف��ك��ر  واإع������ادة 
امل�شالح  خلدمة  للباد  الدولية 

القت�شادية للناخبني.
   ابعد ما تكون عن كونها جمرد 
“ال�شيا�شة  ف���ك���رة  ف������اإن  ����ش���ع���ار، 
الو�شطى”،  للطبقة  اخل��ارج��ي��ة 
اخلارجية  ال�شيا�شة  بعمق  �شكلت 
ال���ت���ي ات��ب��ع��ه��ا ج���و ب���اي���دن خال 
من  الأوىل  ال�����ش��ب��ع��ة  الأ�����ش����ه����ر 

رئا�شته، 
الدولية  ال��ن��ج��اح��ات  اىل  واأدت 
�شل�شلة  م���ث���ل  لإدارت����������ه،  الوىل 
التفاقيات التي ت�شمن حًدا اأدنى 
العاملية  ملعدل ال�شريبة لل�شركات 
الكرى، وتف�ّشر بع�س الإجراءات 
ال����ت����ي ق����د ت����ب����دو م����رب����ك����ة، مثل 
دفع  الأخ�����رة  الإدارة  حم����اولت 
اإنتاج  من  ح�ش�شها  لزيادة  اأوب��ك 
ا،  اأي�شً تف�شر  اإن��ه��ا  ن��ع��م،  ال��ن��ف��ط. 
ب��اي��دن على اخل���روج من  ت�شميم 

من  للغاية  مكلفة  كانت  احللفاء 
كما  والم����������وال.  الأرواح  ح���ي���ث 
مغادرة  “علينا  ت��غ��ري��دة  يف  ق���ال 
اإعادة   ... ال��ف��ور  على  اأفغان�شتان 
اأوًل”.  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب���ن���اء 
حنث  من�شبه،  ت��وىل  اأن  )مبجرد 
ت��رام��ب ب��وع��ده. ورغ��م اأن��ه حّرك 
اأمريكا  ان�����ش��ح��اب  ال���ي���ات  ب��ع�����س 
جمموعة  اأن  اإل  اأفغان�شتان،  من 
�����ش����غ����رة، ول���ك���ن���ه���ا م���ه���م���ة، من 
القوات الأمريكية ظلت يف مكانها 

طوال فرتة وليته(.
�شعود  م����ن  ب�������ش���دة  م��ن��زع��ج��ا     
ال�شتبل�شمنت  ا�شتجاب  ت��رام��ب، 
تدريجياً  وا�شنطن  يف  التقليدي 
كانت  ول��ط��امل��ا  ان��ت��ق��ادات��ه.  لبع�س 
ب�شاأن  قلقة  ال��ف��ك��ري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال����دويل  “النظام  ���ش��ع��ب��ي��ة  ع����دم 
ال����دع����م  ون����ق���������س  الليرايل” 
يف  الأمريكي  لانخراط  ال�شعبي 
اأن جن��اح ترامب  اخل���ارج. وي��ب��دو 
يثبت اأن الطرق القدمية اأ�شبحت 
غر م�شتدامة... فما العمل اذن؟
   �شعر كبار امل�شوؤولني يف ال�شيا�شة 
اخلارجية اأن ال�شوؤال الذي فر�شه 
ت��رام��ب ه��و كيفية احل��ف��اظ على 
التي  الأ�شا�شية  الدولية  القواعد 
ت�شمن ازدهار اأمريكا دون تاأجيج 
يهدد  ع��ن��ي��ف  ���ش��ع��ب��وي  ف���ع���ل  رد 
ب��ت��دم��ر حت��ال��ف��ات ال��ب��اد وبقاء 

موؤ�ش�شاتها على حد ال�شواء.
ال�شيا�شة  م�شوؤويل  م��ن  العديد    

يختلفون مع هذا الت�شخي�س.
اأن �شقوط كابول     على ثقة من 
ل���ن ي��ك��ل��ف��ه��م ث��م��ن��اً ب���اه���ظ���اً، قال 
بايدن  اإدارة  يف  ك��ب��ار  م�����ش��وؤول��ون 
اإن  امل��ا���ش��ي  الأح�����د   لل�شحفيني 
ع����ودة  ي�����وؤي�����دون  “الأمريكيني 
معظم  ك���ان  اإذا  ل��ك��ن  القوات”. 
امل���واط���ن���ني ي����وؤي����دون ف��ع��ا عودة 
ال��ق��وات اإىل اأوط��ان��ه��م، ف��ان ذلك 
اأن ي��درك��وا م���دى �شوء  ك���ان ق��ب��ل 
املرجح  وم��ن  ال�شيا�شة،  ه��ذه  مثل 
بايدن  ع���ل���ى  ���ش��ي��ح��ك��م��ون  اأن����ه����م 
الوطني  الإذلل  مل�شاهد  بق�شوة 
ال���ت���ي ي��ت��م ت��ن��اق��ل��ه��ا ح��ال��ي��ا على 
التلفزيون، وعلى و�شائل التوا�شل 

الجتماعي.
انتقاد  ي���ج���د  مل  الآن،  ح���ت���ى     
ع��دم ك��ف��اءة ب��اي��دن، ���ش��دى خارج 
و���ش��ائ��ل الإع�����ام ال��ي��م��ي��ن��ي��ة، ومل 
وجيه  �شبب  الناخبني  ل��دى  يكن 
لاعتقاد باأنه غر قادر على حكم 
الفيديو من  لكن مقاطع  الباد، 
اأفغان�شتان تقدم الآن خط هجوم 
الأ�شهر  يف  ي�شتد  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

القادمة.
  وميكن اأن ت�شبح هذه النتقادات 
الأجنبي  الإره����اب  ع��اد  اإذا  اأق���وى 
وبح�شب  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  اإىل 
اأطلقت  ف��ق��د  الأول���ي���ة،  ال��ت��ق��اري��ر 
ط���ال���ب���ان �����ش����راح ع�����دد ك���ب���ر من 
عنا�شر القاعدة. وميكن للجماعة 
للخايا  اأخ�����رى  م���رة  ت�����ش��م��ح  ان 

اأفغان�شتان ب�شرعة غر م�شوؤولة.
ال���راأي، �شاندت     يف ا�شتطاعات 
الأمريكيني  من  وا�شحة  اأغلبية 
دائ�������ًم�������ا �����ش����ح����ب ال�������ق�������وات من 
اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، وم����ن وج���ه���ة نظر 
للطبقة  اخل��ارج��ي��ة  “ال�شيا�شة 
منوذجا  ه����ذا  ك����ان  الو�شطى”، 
حل��ال��ة ���ش��ه��ل��ة. م��ن خ���ال �شحب 
بايدن  ل��ل�����ش��ي��د  مي���ك���ن  ال�����ق�����وات، 
لاإذعان  م�شتعد  اأن����ه  ي��ث��ب��ت  اأن 
ال�شيا�شة  م�شائل  يف  العام  ل��ل��راأي 
اخل���ارج���ي���ة، واأن�����ه ل���ن ي���ت���ورط يف 
واأنه  مكلفة،  خ��ارج��ي��ة  م��غ��ام��رات 
اأمريكا  ج���ه���ود  ت���رك���ي���ز  ���ش��ي��ع��ي��د 
فوائد  جتلب  التي  امل��ب��ادرات  على 

ملمو�شة لاأمريكيني العاديني.
   غر ان هذا الن�شحاب املت�شّرع، 
اإىل جانب كونه كارثة اإن�شانية، ل 
عودة  �شيجعل  فهو  الهدف:  يلبي 

ال�شعبويني اأكر احتمال.
�شور  ت��ظ��ل  اأن  امل���رج���ح  وم����ن     
تنقذ  ال��ت��ي  الهليكوبرت  ط��ائ��رات 
دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني اأم���ري���ك���ي���ني من 
�شفارة كابول، و�شور اأفغان معلقة 
الأمريكية  النقل  ط��ائ��رات  خ���ارج 
يف حم��اول��ة ي��ائ�����ش��ة ل��ل��ه��روب من 
الأب����د.  اإىل  ال���ذاك���رة  ط��ال��ب��ان يف 
جديدة  ح��ق��ب��ة  اإىل  ت���رم���ز  اإن���ه���ا 
و�شتوؤثر  لأم��ري��ك��ا،  ال�شعف  م��ن 
ال�شيا�شة  ب�شكل كبر على ح�شاد 
اخل���ارج���ي���ة ل���ب���اي���دن. وي���ب���دو اأن 
الدميقراطيني  م�����ن  ال����ع����دي����د 

- تنفيذ »�صيا�صة خارجية يف خدمة �لطبقة �لو�صطى �لأمريكية« هو �لذي دفع بايدن ل�صتعجال �لن�صحاب

- هذ� �لن�صحاب �ملت�صرع, �صيجعل عودة �ل�صعبويني �إىل �حلكم �أكرث �حتمال

- ميكن �أن ت�صبح �لنتقاد�ت �أقوى �إذ� عاد �لإرهاب �لأجنبي �إىل �لوليات �ملتحدة

يا�سا مونك يفكك خلفية الكارثة الأفغانية واأبعادها:

�لأمريكيون �صيحكمون على بايدن بق�صوة بعد �لإذلل �لقومي
الفجر -يا�صا مونك 

–ترجمة خرية ال�صيباين

املدعو  الأفغاين,  ال�سعب  على  كربى  كارثة  اإنها      
الآن للعي�س يف ظل نظام ثيوقراطي يقمع حرياته 

وي�سطهد  رحمة,  بال  املن�سقني  ويعاقب  الأ�سا�سية, 
الن�ساء بفخر.

   اإنها كارثة كبرية للعديد من البلدان يف املنطقة, 
الآثـــار  مــع  التعامل  الآن  عليها  �سيتعني  والــتــي 
هائلة  لجئني  لأزمة  ب�سدة  لال�ستقرار  املزعزعة 

جديدة.
الذي  الغرب,  م�سداقية  على  كربى  كارثة  اإنها     
املهددين  احللفاء  اأمن  عن  بالدفاع  وعوده  �ستبدو 
وال�سني,  رو�سيا  مثل  �سلطويني,  مناف�سني  قبل  من 

وعودا جوفاء اأكرث.

   وهذه كارثة كربى للوليات املتحدة, التي �ستكون 
اأطلقت طالبان �سراح  اأن  اأماًنا بكثري الآن بعد  اأقل 
عدد كبري من عمالء القاعدة. لكن الف�سل الذريع 
ا دح�س لذع لنظرية  لأمريكا يف اأفغان�ستان هو اأي�سً

تقع يف �سميم �سيا�سة جو بايدن اخلارجية.

- �ن�صحاب �لقو�ت من �أفغان�صتان عزز ب�صكل خطري 
�لنطباع باأن �لنخب �لتقليدية يف �لبلد �صعيفة وغري كفوؤة 

ا دح�ص لذع  - �لف�صل �لذريع لأمريكا هو �أي�صً
لنظرية تقع يف �صميم �صيا�صة جو بايدن �خلارجية
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عربي ودويل
خرب�ء: تهديد�ت »�لقاعدة« �صد �أمريكا يف �أعلى م�صتوياتها

•• وا�صنطن-وكاالت

القاعدة  ي�شكلها تنظيم  التي  التهديدات  حذر خراء من ت�شاعد 
الإرهابي �شد الوليات املتحدة اإىل اأعلى م�شتوى لها منذ نحو 20 
الأمركية، عن خراء قولهم  “فوك�س نيوز”  �شبكة  عاما.ونقلت 
حركة  وا�شتياء  اأفغان�شتان  من  ال�شريع  الأمركي  الن�شحاب  اإن 
طالبان على ال�شلطة، اأدى اإىل زيادة خطر وقوع هجمات الإرهاب 
ال�شتخبارات  عنا�شر  غياب  ظل  يف  اأن��ه  اخل��راء  العاملي.واأو�شح 
الذي  ذلك  مثل  للقاعدة  هجوما  ف��اإن  اأفغان�شتان،  عن  الأمركية 

حدث يف 11 �شبمتر عام 2001 رمبا يكون و�شيكا.
اأفغان�شتان لن  اأن  الأخ��رة عن  الأي��ام  م��رارا يف  وحتدثت طالبان 

تكون منطلقا لتهديد دول العامل، لكن ال�شتخبارات الأمركية ل 
تزال ت�شك بوجود �شلة بني احلركة والقاعدة.

الإرهابية  وال��ه��ج��م��ات  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  ����ش���وؤون  اخل��ب��ر يف  وي����رى 
اجلماعية، توم كوباند، اأن الن�شحاب الأمركي الكامل للوليات 
املتحدة من اأفغان�شتان قد ينذر بهجوم اإرهابي اآخر على الأرا�شي 

الأمركية، مثل ذلك الذي حدث قبل 20 عاما.
القاعدة  �شيعطي  اآم����ن،  ك��م��اذ  ك��ام��ل��ة  دول���ة  وج���ود  اأن  واأ����ش���اف 
للتخطيط  هيكلها  ب��ن��اء  واإع����ادة  فيها  ال���روح  لبث  اأو���ش��ع  م�شاحة 
الكاملة  طالبان  �شيطرة  م��ع  اأن��ه  وب��نّي  “لذلك  ك��رى.  لهجمات 
على اأفغان�شتان، فمن املتوقع اأن تن�شاأ القاعدة مركزا لها وت�شت�اأنف 
عملياتها بالكامل، مما يجعل خطر الهجمات الإرهابية م�شدر قلق 

دائم لاأمن القومي يف الغرب.ولفت كوباند اإىل اأنه للمرة الأوىل 
منذ 20 عاما، اأ�شبحت الوليات املتحدة “عمياء” يف اأفغان�شتان، 

مع اإقفال ال�شفارة وان�شحاب القوات واملخابرات من هناك.
اأن  املوؤرخ الع�شكري الأمركي، فيكتور هان�شون،  ومن جانبه يرى 

احتمال �شن القاعدة هجوما جديدا على اأمركا واقعي للغاية.
من  اأخطر  �شتكون  املقبلة  والن�شف  الثاث  ال�شنوات  اأن  واعتر 

خم�شينيات القرن املا�شي، اإبان احلرب الباردة.
�شجل  له  اآم��ن،  مب��اذ  اليوم  “يتمتعون  الإرهابيني  اأن  اإىل  ولفت 
مما  ابتهاجا  اأك��ر  وطالبان  الغرب،  �شد  اإرهابية  هجمات  �شن  يف 
�شبق، نظرا جلو الهزمية التي حلقت باأمركا والناتو، مما يعني 

اأن هوؤلء ي�شعرون باأن الردع الأمريكي قد تبخر«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دخ���ول طالبان  ع��ل��ى  اأي����ام  �شتة  ب��ع��د 
الثاين  ال���رج���ل  و���ش��ل  ك���اب���ول،  اإىل 
يف احل��رك��ة امل���ا ع��ب��د ال��غ��ن��ي برادر 
لت�شكيل  الأف��غ��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل 
زال  م���ا  ب��ي��ن��م��ا  �شاملة”  “حكومة 
اإىل  ي�شعون  الأف��غ��ان  اآلف  ع�شرات 
بلدهم عر ج�شر جوي  ال��ف��رار من 
“�شعب” اعرتف الرئي�س الأمركي 
جو بايدن باأنه ل ي�شمن “نتائجه«.

اأفغان�شتان  اإىل  ب��رادر عاد  وكان املا 
اأم�س ال�شبت بعد يومني على اإحكام 
طالبان �شيطرتها على البلد، قادما 

م���ن ق��ط��ر ح��ي��ث ك����ان ي���ق���ود املكتب 
ل��ل��ح��رك��ة. وق����ال قيادي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ط��ال��ب��ان  يف  ك��ب��ر 
كابول  اإىل  “ح�شر  ب���رادر  اإن  ب��ر���س 
للقاء قادة ع�شكريني و�شيا�شيني من 

اأجل ت�شكيل حكومة �شاملة«.
واأع����ل����ن ال���رئ���ي�������س الأم�����رك�����ي جو 
الكثيفة  الإج��اء  عمليات  اأن  بايدن 
الأ�شعب  “من  هي  كابول  مطار  يف 
�شمان  مي���ك���ن  ول  التاريخ”  يف 
يف وقت ي�شعى  “نتيجتها النهائية”، 
اآلف املدنيني الأمركيني والأفغان 
للفرار من البلد بعد اإحكام طالبان 

�شيطرتها عليه.

وعلقت عمليات الإجاء عدة �شاعات 
ب�شبب  الأفغانية  العا�شمة  مطار  يف 
اك���ت���ظ���اظ ال���ق���واع���د الأم���رك���ي���ة يف 
اإىل حيث  �شيما يف قطر  اخلليج ول 
مت نقل الأ���ش��خ��ا���س اخل��ارج��ني من 
ما  على  اأوىل،  اأفغان�شتان يف مرحلة 

اأقر م�شوؤول يف البنتاغون اجلمعة.
البيت  يف  خ���ط���اب  يف  ب���اي���دن  وق�����ال 
الأبي�س اإن هذا اجل�شر اجلوي “من 
التاريخ”  يف  والأ����ش���ع���ب  الأ���ش��خ��م 
امل��ت��ح��دة هي  ال����ولي����ات  اأن  م���وؤك���دا 
“البلد الوحيد القادر” على تنظيم 

مثل هذه العمليات.
اأجلى  الأم��رك��ي  اأن اجلي�س  واأع��ل��ن 

13 الف �شخ�س من افغان�شتان منذ 
ال��ف��ا منذ  و18  اآب/اغ�����ش��ط�����س   14
مت��وز/ي��ول��ي��و، ي�����ش��اف ال��ي��ه��م اآلف 
“نظمتها  غ��ادروا يف رح��ات خا�شة 

احلكومة المركية«.
البيت  يف  كلمة  يف  ب��اي��دن  واع����رتف 
الأبي�س كانت ثاين خطاب متلفز له 
“ل ا�شتطيع  باأنه  اأي��ام  خال ب�شعة 
النتيجة  عليه  �شتكون  مب��ا  اأع���د  اأن 
هناك  يكون  لن  باأنه  ول  النهائية” 
ب�شرية،  خ�شائر”  وق���وع  “خماطر 
موؤكدا يف الوقت ذاته اأن “حلفاءنا يف 
م�شداقيتنا”  يف  ي�شككون  ل  العامل 
م�شاهد  رغ������م  ال���ع���م���ل���ي���ة  ه������ذه  يف 
العا�شمة  الفو�شى موؤخرا يف مطار 

الأفغانية.
واأعلن البنتاغون اجلمعة اأن اجلي�س 
ثاث  ن�شر  اأفغان�شتان  يف  الأمركي 
حميط  خ����ارج  ع�شكرية  م��روح��ي��ات 
قريب  ف���ن���دق  اإىل  الآم�������ن  امل����ط����ار 
يتمكنوا  مل  اأمركًيا   169 لإج��اء 

من الو�شول اإليه.
رعايا  اإجاوؤهم  يتم  الذين  ومعظم 
طالبان  ل��ه��م  ���ش��م��ح��ت  اأم���رك���ي���ون 
ال��ع��دي��د م��ن الأفغان  ل��ك��ن  ب���امل���رور. 
حل�شاب  ع���م���ل���وا  مم����ن  وخ�����ش��و���ش��ا 
الوليات املتحدة ويحملون تاأ�شرات 
هجرة خا�شة )ا�س اآي يف( لأنف�شهم 
الو�شول  ي�شتطيعون  ل  ولأق��ارب��ه��م 
�شمان  ي���ت���وىل  ال�����ذي  امل��ج��م��ع  اإىل 
جندي  اآلف  خم�شة  من  اأك��ر  اأمنه 

اأمركي.

الأفغان  امل��دن��ي��ون  ه����وؤلء  وي��خ�����ش��ى 
ال��ت��ع��ر���س لأع����م����ال ان��ت��ق��ام��ي��ة من 
اأن احل���رك���ة وع���دت  ط���ال���ب���ان رغ����م 
بالعفو عن الذين تعاملوا مع القوات 
الأجنبية. كما تعتر فئات اأخرى من 
وال�شيا�شيني  احلقوقيني  النا�شطني 
لأعمال  “معر�شة”  وال�شحافيني 

انتقامية من الإ�شاميني.
يكونوا  ي��ك��ادوا  “اإنهم  ب��اي��دن  واأك����د 
املواطنني  م��ث��ل  ذاتها”  ب��الأه��م��ي��ة 
على  “نحن  م�����ش��ي��ف��ا  الأم���رك���ي���ني 
ل�شمان  طالبان”  مع  دائ��م  توا�شل 
اإىل  اآم���ن  ب�شكل  امل��دن��ي��ني  “و�شول 

املطار«.
موجة  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  وت��واج��ه 
لتدفق  ا���ش��ت��ع��داده��ا  لقلة  ان��ت��ق��ادات 
اأث�����ار م�شاهد  م���ا  ال���ل���ج���وء،  ط��ال��ب��ي 
ك��اب��ول وحميطه  ف��و���ش��ى يف م��ط��ار 
الثنني  ب���اي���دن  الأح�����د.وق�����ام  م��ن��ذ 
مقت�شبة  اأوىل  تلفزيونية  مبداخلة 
دافع فيها “بحزم” عن قراره �شحب 
اآب/  31 بحلول  الأمركية  القوات 
اأغ�شط�س من افغان�شتان حيث تقاتل 

منذ ع�شرين عاما.
بعمليات  بايدن  اإدارة  وبعدما وعدت 
اإجاء �شل�شة ومنظمة، اأثارت م�شاهد 
اأمام  يحت�شدون  مذعورين  مدنيني 
بوابات الدخول اأو يحاولون التم�شك 
بطائرات على و�شك الإقاع، �شدمة 
ل���دى ال�����راأي ال��ع��ام الأم���رك���ي رغم 

تاييده الوا�شع لان�شحاب.
“كل الأمركيني  ب��اأن  ب��اي��دن  ووع��د 

البلد  اإىل  ال���ع���ودة  ي���ري���دون  ال��ذي��ن 
اأن  ب�����دون  البلد”  اإىل  ���ش��ي��ع��ودون 
ق���وات يف  �شيبقي  ك���ان  اإذا  م��ا  ي��وؤك��د 
اآب/اأغ�������ش���ط�������س.  31 ب���ع���د  ك����اب����ول 

اجلمهوري  �شلفه  �شرح  جهته،  من 
بيان  اجل��م��ع��ة يف  ت���رام���ب  دون����ال����د 
هو  حلتفهم  اأم��رك��ي��ني  “ترك  اأن 
�شيبقى  يغتفر،  ل  بالواجب  اإخ��ال 
داعيا  بايدن،  يف �شجل  و�شمة عار” 
خلفه مرة جديدة اإىل “ال�شتقالة«.

الذي  ه���و  ت���رام���ب  اأن  ال���واق���ع  ل��ك��ن 
الن�شحاب  ق����رار  ب��الأ���ش��ا���س  ات��خ��ذ 
اأق�شر  اأفغان�شتان، حمددا مهلة  من 
لتحقيق ذلك.كذلك ارتفعت اأ�شوات 
الدميوقراطيني  ����ش���ف���وف  داخ������ل 
ا�شتباقها  ل���ع���دم  الإدارة  م��ن��ت��ق��دة 
النظام  وان��ه��ي��ار  الن�شحاب  ع��واق��ب 
اأي���ام فقط. الف��غ��اين خ��ال ع�شرة 

غر اأن بايدن دافع جمددا عن قرار 
اأفغان�شتان  اأن  مو�شحا  الن�شحاب، 
“للم�شلحة  تهديدا  ت�شكل  تعد  مل 

القومية” الأمركية.
بهدف  اأفغان�شتان  اإىل  “ذهبنا  وقال 
القاعدة  م��ن  التخل�س  ه��و  ���ش��ري��ح 
والنيل من اأ�شامة بن لدن، وحققنا 
ذلك«.واأفاد البيت الأبي�س بعد كلمة 
اأجلى  الأم��رك��ي  اجلي�س  اأن  ب��اي��دن 
 24 5700 �شخ�س خ��ال  ح��وايل 

�شاعة.
األ���ف �شخ�س  وغ���ادر ب��الإج��م��ال 18 
اأمركية  طائرات  يف  اأفغان�شتان  من 

منذ نهاية متوز-يوليو.

�أزمة �ملحروقات يف لبنان.. 
طو�بري ل تنتهي و�صقوط جرحى

•• بريوت-وكاالت

تتوا�شل اأزمة املحروقات يف لبنان ب�شكل غر م�شبوق، حيث حتولت الباد 
املازوت  ملادتي  انقطاع  �شبه  و�شط  ال�شيارات،  من  طويلة  “طوابر”  اإىل 

والبنزين.
و�شجلت يف ال�شاعات املا�شية اإ�شكالت عدة يف طرابل�س �شمال واخليام جنوبا 

وبروت، على حمطات وقود، اأدت اإىل �شقوط جرحى.
الدائرة  الت�شالت  ال�شيا�شية  الأو�شاط  تنتظر  احلكومي،  ال�شعيد  وعلى 
بعدما  العقبات  لتذليل  اللبناين،  والرئي�س  املكلف  احلكومة  رئي�س  بني 

ُفرملت كل الإيجابيات التي توقعت ت�شكيل حكومة.
وتقول م�شادر اإن �شغطا فرن�شيا مور�س على كل من مي�شال عون وجنيب 

ميقاتي، لا�شتمرار يف امل�شاورات احلكومية.
وم��ن جهة اأخ����رى، اأك���دت جمموعة ال��دع��م ال��دول��ي��ة م��ن اأج���ل ل��ب��ن��ان، اأن 
التفاقم املت�شارع لاأزمة يف الباد “يرز ال�شرورة امللحة لت�شكيل حكومة 
لل�شعب  العاجلة  الحتياجات  وتلبية  ن�شابها،  الأم��ور يف  و�شع  على  ق��ادرة 
اللبناين، وال�شروع يف الإ�شاحات التي حتتاجها الباد، ومتهيد الطريق 

للدعم الدويل«.
بلوغ هذه  اأج��ل  العمل من  اإىل  الأط���راف  “جميع  الدعم  ودع��ت جمموعة 

الغاية دون مزيد من التاأخر«.

بايدن يدافع عن عمليات الإجالء ال�ساقة من اأفغان�ستان 

بر�در يف كابول لت�صكيل حكومة و�صط فو�صى عارمة 

  ا�شتغل اجلمهوريون، الذين يقومون ب�شقل زاوية هجومهم لانتخابات 
الرئي�س  كفاءة  لنتقاد عدم  الفور  على  الفر�شة  املقبل،  العام  الت�شريعية 
قال مايكل ماكول، نائب  بايدن. “اإنها كارثة كاملة، ذات اأبعاد ملحمية”، 
واأ�شاف كيفن  اأن يديه �شتلّطخ بالدماء”.  اأعتقد  جمهوري من تك�شا�س، 
“افتقاره اإىل الزعامة يف  مكارثي، الزعيم اجلمهوري يف جمل�س النواب، 
هذا الوقت احلا�شم اأمر خمز، لقد اأدى ذلك فقط اإىل التخلي عن حلفائنا 

وت�شجيع خ�شومنا«. 
لاإرهابيني.  وك����ًرا  اأخ����رى  م���رة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ت�شبح  اأن  اآخ�����رون  ت��وق��ع    
على  حمراء  قنابل  جانبه  من  ترامب  دون��ال��د  اأطلق  الثغرة،  وم�شت�شعًرا 
الرجل الذي هزمه العام املا�شي. واتهمه ب� “ال�شت�شام” لطالبان، ودعا 

اإىل ا�شتقالته.
 واأ�شار امللياردير اىل انه لو كان ل يزال يف ال�شلطة، لكان الو�شع “خمتلًفا 
ا�شتقروا  التي  ال�شقور اجلمهوريون خرجوا من احلفرة  وحتى  متاًما”. 
فيها منذ �شنوات ترامب، لدعوة الوليات املتحدة اىل موا�شلة هذه احلرب 

التي ل تنتهي. 
   كما ندد عدد من الدميقراطيني بالإجاء املتاأخر والكارثي لآلف الأفغان، 
بينما يفرت�س اأن ت�شتعد الوليات املتحدة لأ�شهر وتوزع التاأ�شرات. وقال 
رايان كروكر، �شفر اأفغان�شتان يف عهد باراك اأوباما، “اإنها و�شمة عار لن 
وقارنت  واأدان “الفتقار التام للتخطيط املن�شق”.  متحى على رئا�شته”، 

ممثلة مي�شيغان ديبي دينجيل امل�شاهد ب�شقوط �شايغون عام 1975.

التاريخ،  بايدن  ال�شيد  “�شيدخل  تاميز،  نيويورك  �شحيفة  خل�شت  وكما 
عن حق اأو خطاأ، باعتباره ال�شخ�س الذي اأ�شرف على الفعل الأخر املهني 

للتجربة الأمريكية يف اأفغان�شتان«.
ال�شيا�شة  م��راًرا وتكراًرا على جتربته يف  �شّلط ال�شواء  الذي  بايدن،  جو 
اخلارجية، قلل ب�شكل خطر من خطر طالبان. خرج عن �شمته، الثنني 
القوات،  ب�شحب  ق��راره  ب�شدة عن  داف��ع  لاأمة،  اأغ�شط�س، يف خطاب   16
م�شددا على اأنه ل �شبب للوليات املتحدة حتى توا�شل احلرب التي تكلف 

الأرواح والدولرات، وهو ما “ل ي�شب يف م�شلحتنا الوطنية«.
على  “دليل  هو  للنظام  ال�شريع  النهيار  اإن  المريكي،  الرئي�س  واعتر 
املمكن  يكون من  لن  الع�شكري،  ال�شتباك  م�شتوى  النظر عن  بغ�س  اأن��ه 
واعرتف باأن تقدم طالبان  حتقيق اأفغان�شتان م�شتقرة وموحدة واآمنة”. 
لكنه األقى باللوم على القوات الأفغانية، القادة  �شار “اأ�شرع مما توقعنا”، 
غر القادرين على اإدارة الباد، وكذلك على �شلفه دونالد ترامب. وكان 
هذا الأخر قد اأبرم اتفاًقا مع طالبان عام 2020، عزز موقف احلركة 

وعّقد مهّمته.

»اإنها كارثة كاملة«

كيف �سيكون رد فعل الراأي العام؟
   يبقى ال�شوؤال الكبر هو معرفة كيف �شيكون رد فعل الراأي العام. ل يزال 
من ال�شابق لأوان��ه معرفة ذلك. يف الوقت احل��ايل، هناك مظاهرات �شد 

ارتداء الكمامات يف املدار�س اأكر من املظاهرات �شد التخلي عن كابول. 
  يف ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و، وب��ح�����ش��ب ا���ش��ت��ط��اع ل���ل���راأي، ي��واف��ق 55 ب��امل��ائ��ة من 
الأمريكيني على الن�شحاب الذي نفذه جو بايدن، ال ان ال�شور املروعة 
يف  العنف  يف  املحتملة  والزيادة  الطائرات،  من  ي�شقطون  الذين  لاأفغان 
التي  بايدن،  �شعبية  ن�شبة  على  �شلبي  تاأثر  لها  يكون  قد  املقبلة،  الأي��ام 
كانت ترتاجع ب�شبب ارتفاع الت�شخم، اأو ال�شعوبات املرتبطة بوباء كوفيد 

...19-
   �شتظل الأزمة الأفغانية حتتل عناوين الأخبار لفرتة كافية. ومع ذلك، 
اإىل  اإىل املا�شي، فاإن الق�شايا الدولية يف الوليات املتحدة متيل  بالعودة 
اأذهلني  �شيء  “هناك  املحلية.  للمخاوف  مكانها  لترتك  ب�شرعة،  الغروب 
انه  املو�شوع رغم  ب�شاأن هذا  ناخبّي  اأح��د من  بي  اأن��ه مل يت�شل  حًقا وهو 
يوجد يف دائرتي النتخابية عدد كبر من قدماء املحاربني، غّرد النائب 

الدميقراطي روبن جاليغو، على تويرت.
عن لك�سربي�س

كيفن مكارثي..  اجلمهوريون يف هجوم كا�شح كارثة �شت�شجل يف تاريخ بايدن

- يف نهاية يوليو, وبح�صب ��صتطلع للر�أي, ي�صاند 55 
باملائة من �لأمريكيني �لن�صحاب �لذي نفذه بايدن

- هناك مظاهر�ت �صد �رتد�ء �لكمامات يف 
�ملد�ر�ص �أكرث من �ملظاهر�ت �صد �لتخلي عن كابول

- �لق�صايا �لدولية يف �لوليات �ملتحدة, 
�صرعان ما ترتك مكانها للمخاوف �ملحلية

يتعّر�س للهجوم من جميع اجلهات:

هل يخرج جو بايدن من �أزمة �أفغان�صتان �صاملا...؟
••الفجر –خرية ال�صيباين

جميع  من  للهجوم  الدميقراطي  الرئي�س  يتعّر�س 
من  الكارثي  الأمريكي  الن�سحاب  ب�سبب  اجلهات 
الأمريكان  �سيظل  اإذا  ما  نرى  اأن  ويبقى  اأفغان�ستان, 

ال�سلطة,  يف  اأ�سهر  �سبعة  بعد  طويلة.    لفرتة  �سده 
لفو�سى  حًدا  و�سع  باأنه  بايدن  جو  يتباهى  اأن  ميكن 
وحقق  بل  الــبــالد,  على  ال�سيطرة  وا�ستعاد  �سلفه, 
 70 مــن  اأكــرث  تطعيم  مت  النجاحات:  مــن  العديد 
يف  اآخــذ  والقت�ساد  البالغني,  ال�سكان  من  باملائة 

برناجمه  مير  اأن  املرجح  ومن  اأخرى,  مرة  النتعا�س 
الرئي�سي لتحديث البنية التحتية ... لكن النت�سار 
الأمريكية,  ال�سلطات  فاجاأ  الذي  لطالبان,  اخلاطف 
والف�سل الذريع يف اإخالء كابول, وّجها �سربة قا�سية 

ل�سورة الرئي�س. 
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العرتاف الدويل كرافعة
ال����دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ي�����زال     »ل 
و�شائل �شغط، يقول كرمي باكزاد، 
الباحث يف معهد العاقات الدولية 
واملتخ�ش�س  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
لو  م��ع  مقابلة  يف  اأفغان�شتان،  يف 
حركة  دمي���ان�������س،  دي  ج����ورن����ال 
التي  ت��ل��ك  لي�شت  ال��ي��وم  ط��ال��ب��ان 
كانت بالأم�س، فهي تظهر رغبتها 
وت�شعى  حًقا،  اأفغان�شتان  حكم  يف 
دويل”.  اع���رتاف  على  للح�شول 
التي،  العوامل  العديد من  هناك 
تكون  اأن  مي���ك���ن  ق����ول����ه،  ح�����ش��ب 
الغربية  ل��ل��ق��وى  راف��ع��ات  مب��ث��اب��ة 
األ  رئي�شيني:  مطلبني  لتحقيق 
ت��ن��خ��رط ط��ال��ب��ان يف ق��م��ع دموي 
ت�شبح  واأل  امل���دن���ي���ني،  ل��ل�����ش��ك��ان 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان م���رة اأخ����رى، قاعدة 

خلفية لاإرهاب الدويل.
   وق��ال��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يوم 
الثنني، اإنها لن تعرتف بحكومة 
احرتمت  اإذا  اإل  ط��ال��ب��ان  ب��ق��ي��ادة 
امل�����راأة ورف�شت  الأخ�����رة ح��ق��وق 

الإرهابيني. 
خارجية  وزي�����ر  و����ش���ع  وب���امل���ث���ل، 
فرن�شا جان اإيف لودريان، �شروطه 
لاإبقاء على التمثيل الدبلوما�شي 
معتًرا  اأفغان�شتان،  يف  الفرن�شي 
لطالبان  م�������رتوك  الأم���������ر  اأن 
اجلديد.  �شلوكياتها  “لإظهار” 
هذه  م��ن  ف��ق��ط  “نريد  واأ����ش���اف 
اأنها  تظهر  اأن  اجلديدة  ال�شلطة 
ترف�س  اأن��ه��ا  اأي   ،”...“ ت��غ��ّرت 
بالقاعدة”،  ترحب  ول  الإره���اب، 
��ا اإىل ���ش��رورة “ اأن  م�����ش��ًرا اأي�����شً

على  احل�����ش��ول  ت��ري��د  ك��ان��ت  اإذا 
الغرب.  اقت�شادية من  م�شاعدات 
قوله،  ح�شب  ال�شني،  اأن  خا�شة 
“عاقات  امل�شتعدة للحفاظ على 
حتل  ل����ن  ط���ال���ب���ان،  م����ع  ودية” 
“اإن  الغربية مالياً.  ال��دول  حمل 
ال�شينيني جتار للغاية، ومييلون 
بالبلدان  اأك�����ر  اله���ت���م���ام  اإىل 
جيدة،  اأع��م��ال  ببيئة  تتمتع  التي 
بناء  فيها  ميكنهم  التي  والبلدان 

طرقهم احلريرية اجلديدة.«
ق���ادرة على     ول��ن تكون طالبان 
احتياطيات  ع��ل��ى  اأي��دي��ه��ا  و���ش��ع 
ال�����ب�����اد ال����ت����ي ت���ب���ل���غ م���ل���ي���ارات 
الدولرات، واملخّزنة اإىل حد كبر 
يف اخل��ارج. وقد �شرح م�شوؤول يف 
ادارة بايدن لوكالة فران�س بر�س، 
البنك  “ار�شدة  ان  الث����ن����ني، 
احلكومة  متتلكها  التي  امل��رك��زي 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  الف��غ��ان��ي��ة 
وبلغ اإجمايل  لن تتاح لطالبان”. 
للبنك  الإجمالية  الحتياطيات 
مليار   9.4 الأف����غ����اين  امل���رك���زي 

دولر يف نهاية اأبريل.
الدويل  النقد  ل�شندوق  ميكن     
تن�شيط  ��ا  اأي�����شً ال����دويل  وال��ب��ن��ك 

اأدوات روافع قوية. 
 105.6 ب��ع��د  الأول  ي���دف���ع  مل 
خطة  م���ن  ك���ج���زء  دولر  م��ل��ي��ون 
م�����ش��اع��دات مت��ت امل��واف��ق��ة عليها 
حني  يف   ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
تنموية  م�شاريع  ع��دة  للثاين  اأن 
ج��اري��ة يف ال��ب��اد وق���دم ل��ه��ا اىل 
ب�شكل  دولر،  م��ل��ي��ار   5.3 الن 

اأ�شا�شي على �شكل منح.

و�شع جان اإيف لودريان �شروط الإبقاء على التمثيل الدبلوما�شي الفرن�شي

بوري�س جون�شون.. قمة ال�شبع لتخاذ موقف

حقوق املراأة مطلب غربي ا�شا�شي ال�شغط املايل والقت�شادي للتاأثر على الحداث

حت���رتم ه���ذه احل��ك��وم��ة احلقوق، 
ول �شيما حقوق املراأة«.

   بعد يومني من توليها ال�شلطة، 
اأول  ط����ال����ب����ان  ح�����رك�����ة  ع�����ق�����دت 
كابول،  يف  ل��ه��ا  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر 
عملية  ي�شبه  فيما  الثاثاء،  ي��وم 

عاقات عامة. 
واأك����د اأح����د املتح�����دثني با�شمه������ا 
املوج������ودين  ك������ل  العف������و على   “
امل��ق�����������������������اب��ل من  امل��ع�����ش��ك��������������������ر  يف 
ل  ن���ح���ن  ال������ي������اء...  اإىل  الأل��������ف 
اأن  زع��م  كما  لانتقام”.  ن�شع���ى 

اخلارجية  وزي�����ر  اأ�����ش����ار  ك��م��ا   •
الريطاين ، دومينيك راب ، اإىل 
وجود “روافع” مالية ، م�شت�شهداً 
من بني العقوبات املحتملة جتميد 
الر�شمية”  الإمنائية  “امل�شاعدة 
وحكومة  “اإ�شاحات  انتظار  يف 

اأكر متثيا ت�شمل اجلميع«.
كوب�شان،  ل��ت�����ش��ارل��ز  بالن�شبة      
العاقات  جم��ل�����س  يف  اخل���ب���ر 
اخلارجية، نقًا عن وكالة فران�س 
بر�س، فاإن من “م�شلحة” حركة 
جميلة  �����ش����ورة  اب�������راز  ط���ال���ب���ان 

ــات القــتــ�ــســاديــة  ــدي ــح ــت ال
واملالية

   يف غ��ي��اب ق����وات ع��ل��ى الأر�����س، 
ال�شغط  و�شائل  اأن  ال��غ��رب  ي��رى 
ي���ده  ان  غ����ر  ت���ق���ل�������ش���ت،  ل����دي����ه 
اأخرى:  ثمينة  راف��ع��ة  على  ت��ظ��ّل 
“اأفغان�شتان  الدولية.  امل�شاعدات 
ياحظ  خ�������راب،  ح���ال���ة  يف  ب���ل���د 
ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  ب����اك����زاد،  ك����رمي 
ب��دد م��ل��ي��ارات ال�����دولرات، ولي�س 
اقت�شاد حقيقي،  هناك عمل، ول 
طالبان  ح����رك����ة  ���ش��ت��ح��ت��اج  ل�����ذا 

ادارتهم  من  تعلموا  الإ�شاميني 
 1996 “بني  لل�شلطة  الأوىل 

و2001” 
“اختافات  ه��ن��اك  �شتكون  واأن���ه 
التي  ال����ط����ري����ق����ة  يف  كثرة” 
�شيحكمون بها، حتى لو كان، من 
حيث الأيديولوجيا، “لي�س هناك 

فرق”. 
الأربعاء  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س  ورد 
يف  للرملان  خا�شة  جل�شة  خ��ال 
على  �شيحكم  ال���غ���رب  اأن  ل���ن���دن، 

“الأفعال ولي�س على الأقوال«.

جمموعه  ما  تدفع  اأن  املقرر  من 
430 مليون يورو هذا العام منها 

250 مليونا للتنمية.
• اأ�شارت فرن�شا اأي�شا اإىل توقف 
الأمر  “بحكم  التنمية  م�شاريع 
احلايل  الو�شع  ب�شبب  الواقع” 
وا�شتحالة التنقل يف جميع اأنحاء 
التنمية  وكالة  خ�ش�شت  ال��ب��اد. 
الفرن�شية 155 مليون يورو منذ 
جمالت  يف  خا�شة   ،2004 ع��ام 
وكهرباء  ال�شرب  وم��ي��اه  ال�شحة 

الريف.

بال�شرورة اإىل املال لكي حتكم”. 
املحلي  ال��ن��اجت  بلغ   ،2020 ع��ام 
 19.81 لأفغان�شتان  الإج��م��ايل 
مليار دولر بينما �شكلت تدفقات 
باملائة   9 فا�شل   42 امل�شاعدات 
من الناجت املحلي الإجمايل، وفًقا 

لبيانات البنك الدويل.
   ويف ال�شاعات الأخ���رة، جّمدت 

عدة دول املدفوعات فعا:
• اأع��ل��ن��ت اأمل��ان��ي��ا ، وه���ي اإح���دى 
اأكر ع�شرة مانحني لأفغان�شتان ، 
تعليق م�شاعداتها التنموية. وكان 

- �لغرب يريد: ل للقمع �لدموي للمدنيني, و�أل تعود �أفغان�صتان قاعدة خلفية للإرهاب �لدويل من جديد
- بوري�ص جون�صون يوؤكد, �أن �لغرب 
�صيحكم على »�لأفعال ولي�ص �لأقو�ل«

- يرى �لغرب �أن و�صائل �صغطه تقل�صت, لكن تظل 
يده على ر�فعة ثمينة �أخرى: �مل�صاعد�ت �لدولية

- �أر�صدة �لبنك �ملركزي �لتي متتلكها �حلكومة 
�لأفغانية يف �لوليات �ملتحدة لن تتاح لطالبان

ويبقى املال قّوام الأعمال يف اأفغان�ستان:

هكذ� ميكن للقوى �لعظمى ممار�صة �ل�صغط على طالبان
•• الفجر –خرية ال�صيباين

  رغم رحيل جنودها من اأفغان�ستان, اإل اأن القوى الغربية حتتفظ 
بو�سائل ال�سغط على طالبان بف�سل روافعها الدبلوما�سية واملالية.

  م�ساء الثالثاء, اتفق الرئي�س الأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء 
الربيطاين بوري�س جون�سون على ح�سور قمة افرتا�سية ملجموعة 

ال�سبع ب�ساأن اأفغان�ستان “ملناق�سة مقاربة وا�سرتاتيجية م�سرتكة”, 
وفق بيان �سادر عن البلدين.

اخلارجية  وزارات  واجهت  كابول,  على  طالبان  ا�ستيالء  ومنذ   
اأفغان�ستان اجلدد,  اأ�سياد  اأن تكون حازمة جتاه  الغربية مع�سلة: 
رغم رحيل جيو�سها, مع احل�سول على تعهدات من حركة طالبان 

ب�ساأن قيادتها للبلد يف الأ�سهر املقبلة.

و�صول مئة �أفغاين �إىل مدريد على منت طائرة �إ�صبانية 
•• مدريد-اأ ف ب

و�شل اأكر من مئة اأفغاين اإىل مدريد بعد ظهر اأم�س الأول 
اجلمعة على منت رحلة اإجاء هي الثانية التي تنظمها اإ�شبانيا 

منذ ا�شتياء طالبان على كابول، على ما اأعلنت احلكومة.
توريخون  ق��اع��دة  اإىل  “و�شلت  تويرت  على  احلكومة  وكتبت 
اجلوية ثاين طائرة للقوات امل�شلحة تقوم بعمليات الإعادة من 

اأفغان�شتان«.
وغادر الأفغان ال�110 كابول مرورا بدبي ثم نزلوا يف قاعدة 
حيث  م��دري��د  �شرق  �شمال  يف  الع�شكرية  اأردوز  دي  توريخون 
الحتاد  ل�شالح  عملوا  الذين  لاأفغان  ا�شتقبال  مركز  يوجد 

الأوروبي.
اإحدى  اإن  روبل�س  مارغريتا  الإ�شبانية  ال��دف��اع  وزي��رة  وقالت 
العائات التي و�شلت اإىل اإ�شبانيا يف اليومني املا�شيني فقدت 
الفو�شى  اإىل  موؤ�شر  يف  ك��اب��ول،  مطار  مدخل  عند  ابنتها  اأث��ر 
الوطنية  ل��اإذاع��ة  ت�شريحات  يف  واأ�شافت  هناك.  ت�شود  التي 
الطائرة  ا�شتقلوا  الذين  الأ�شخا�س  “اأحد  اجلمعة  الإ�شبانية 
يف  وبقيت  التدافع  خ��ال  بناته  اإح��دى  فَقد   )...( اأ�شرته  مع 

كابول«.
الأ�شخا�س  ا�شتيعاب مزيد من  اإمكانية  “عدم  اأّن  اإىل  واأ�شارت 
على منت الطائرات )...( مرّده اإىل اأن الو�شع يف مطار كابول 

هو بب�شاطة ماأ�شوي«.

اإ�شبان  خم�شة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأف��غ��ان��ي��ا  خم�شني  ح���واىل  وك���ان 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  اأول  �شباح  و�شلوا  قد  كابول،  يف  يعي�شون 
ع��ل��ى م��نت اأول ط��ائ��رة اإج����اء اأر���ش��ل��ت��ه��ا اإ���ش��ب��ان��ي��ا، وه���م الآن 

موجودون يف توريخون دي اأردوز.
ونقلت طائرة من باري�س، اإىل هذه القاعدة نف�شها، بعد ظهر 
الأوروبي  الحت��اد  ل�شالح  يعملون  كانوا  اأفغانيا   38 اجلمعة 

وعائاتهم.
�شارل  الأوروب���ي  الحت��اد  زعيما  القاعدة  اإىل  ال�شبت  ويح�شر 
مي�شال واأور�شول فون دير ليني رفقة رئي�س الوزراء الإ�شباين 
الأوروب�����ي جوزيب  الحت����اد  خ��ارج��ي��ة  ووزي����ر  �شان�شيز  ب��ي��درو 

بوريل.

•• برلني-اأ ف ب

قبل خم�شة اأ�شابيع من النتخابات الت�شريعية الأملانية، ت�شارك امل�شت�شارة 
اأم�س ال�شبت وللمرة الأوىل يف احلملة النتخابية دعما  اأنغيا مركل  
للمر�شح خلافاتها املحافظ اأرمني ل�شيت الذي يواجه �شعوبات كبرة.

و�شت�شارك مركل )67 عاما( التي ت�شتعد لان�شحاب من احلياة ال�شيا�شية 
حزب  زعيم  حملة  �شمن  الظهر  قبيل  جتمع  يف  ال�شلطة،  يف  عاما   16 بعد 

الحتاد الدميوقراطي امل�شيحي )ميني الو�شط( املر�شح للم�شت�شارية.
وبعدما لزمت احلياد اإىل حد كبر قبل القرتاع لتطلق يد املر�شح خلافتها، 
يواجهها  التي  لل�شعوبات  نظرا  موقفها  تغير  يبدو  ما  على  مركل  ق��ررت 

مع�شكرها.
�شت�شكل هذه املنا�شبة فر�شة للم�شت�شارة التي خا�شت اأربع حمات انتخابية 
ناجحة لإلقاء واحد من خطبها النتخابية الأخرة بعد 31 عاما من العمل 

ال�شيا�شي وبينما ما زالت تتمتع ب�شعبية لدى الراأي العام الأملاين.
وهدفها وا�شح وهو اأن حتاول ك�شب نقاط للمحافظني بف�شل التاأييد القيا�شي 
الذي ل تزال حتظى به، بينما يتقل�س حجم تقدمهم يف ا�شتطاعات الراأي 

من اأ�شبوع اإىل اآخر.
بالذكرى  لاحتفال  ج��دي��دة  م��رة  ل�شيت  اأرم���ني  الإث��ن��ني  مركل  و�شتلتقي 
اخلام�شة وال�شبعني لتاأ�شي�س ولية �شمال الراين في�شتفاليا التي ت�شم اأكر 

عدد من ال�شكان وحكمها ل�شيت اأربع �شنوات.
وتراجعت ن�شبة التاأييد للمع�شكر املحافظ )الحتاد الدميوقراطي امل�شيحي 
وحليفه البافاري الحتاد الجتماعي امل�شيحي( يف نوايا الت�شويت اإىل ما بني 

22 و23 باملئة اليوم مقابل حواىل ثاثني باملئة قبل ب�شعة اأ�شابيع.
ومنذ بداية العام عندما كانت ن�شبة التاأييد له تبلغ 36 باملئة، �شجل تراجعا 
الدميوقراطي. فبقيادة  ال�شرتاكي  املحافظني حاليا احلزب  بعد  حادا.ياأتي 
وزير املالية اأولف �شولتز حقق هذا احلزب الذي يتمتع بوجود قوي يف احلياة 
نوايا  من  باملئة   21 على  بح�شوله  مفاجئا  حت�شنا  احل��رب،  بعد  ال�شيا�شية 

الت�شويت ح�شب ا�شتطاعات الراأي الأخرة.
وتفيد بع�س ال�شتطاعات باأنه يتقدم حتى على حزب اخل�شر.

البيئة  دعاة حماية  الت�شويت، مير  نوايا  باملئة من   17 ومع ح�شولهم على 
اأعقبت  ال��ت��ي  احلما�شة  ع��ن  بعيدا  ال�شيف  ب��داي��ة  منذ  ط��وي��ل  رك���ود  بحالة 
يف  اخل�شر  حزب  جنح  حني  ني�شان/اإبريل،  يف  بربوك  اأنالينا  تر�شيح  اإع��ان 
افتقاره  رغ��م  �شولتز  ال��راأي.ومت��ك��ن  ا�شتطاعات  يف  املحافظني  على  التفوق 
اإىل ح�شور قوي واإىل قدرات خطابية، من تطوير �شورة توؤكد كفاءة احلزب 
لدى الناخبني، فيما �شاعف اأرمني ل�شيت واأنالينا بربوك الخطاء الفادحة 
وا�شطرا للدفاع عن نف�شيهما من تهم �شرقة تاأليف ويف التاأليف.كما اأدى �شوء 
الإدارة ال�شيا�شية لأزمة الفي�شانات املدمرة يف متوز/يوليو يف غرب الباد من 
اإىل  الكارثة،  اللتني ت�شررتا من  اإحدى املنطقتني  اأرمني ل�شيت رئي�س  قبل 

ت�شريع �شقوطه و�شعود احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي.
وكان ل�شور ظهر فيها ي�شحك خلف الرئي�س فرانك فالرت �شتاينماير و�شط 

في�شان، تاأثر كارثي على رجل مل يلق يوما اإجماعا يف حزبه ال�شيا�شي.
اأوروب��ا نتائجه،  اأ�شابيع من موعد الق��رتاع الذي �شرتاقب كل  وقبل خم�شة 

تت�شاعد املعار�شة داخل حزبه حيث يطالب البع�س ب�شحب تر�شيحه.
امل�شيحي  الدميوقراطي  راأ�س الحتاد  وانتخب ل�شيت )60 عاما( على 
الو�شطي �شعوبات جمة يف  وواج��ه هذا  املا�شي.  الثاين/يناير  كانون  يف 
فر�س نف�شه يف مواجهة مناف�شه البافاري ماركو�س �شودر لقيادة قائمة 

الحتاد الدميوقراطي امل�شيحي والحتاد 
الجتماعي الدميوقراطي.

واأط��ل��ق م��ارك��و���س ���ش��ودر حت��ذي��را هذا 
“�شعب”،  الو�شع  اأن  معترا  الأ�شبوع 
اجتماع  خ��ال  بها  اأدىل  ت�شريحات  يف 
حزبه  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
دويت�شه  “�شود  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ش��رت��ه��ا 

ت�شايتونغ«.
وحت��دث الرجل ال��ذي ل يبدي حما�شا 
واقعي  “احتمال  ع���ن  ل���ش��ي��ت  ل��دع��م 
احلزبني  بني  الحتاد”  دون  حلكومة  

املحافظني.

�إندوني�صيا تنقل بعثتها �لدبلوما�صية 
باأفغان�صتان لباك�صتان 

•• جاكرتا-رويرتز

قالت ريتنو مر�شودي وزيرة خارجية اإندوني�شيا  اأم�س ال�شبت اإن بادها نقلت بعثتها الدبلوما�شية 
يف اأفغان�شتان من كابول اإىل باك�شتان بعد اأن اأجلت قواتها اجلوية الع�شرات يف اأعقاب ا�شتياء حركة 
جاكرتا  يف  الع�شكري  حليم  مطار  يف  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  ريتنو  ال�شلطة.وقالت  على  طالبان 

“البعثة الدبلوما�شية يف كابول �شتقوم مبهامها موؤقتا من اإ�شام اباد«.
وكانت اخلطة املبدئية تق�شي “مبوا�شلة بعثتنا الدبلوما�شية يف كابول بفريق �شغر” لكنها تغرت 
ب�شبب “تطور جديد” مل حتدده.وعمت الفو�شى مطار كابول يف الأيام الأخرة مع حماولة اآلف 
الأفغان الذين كانوا يحاولون با�شتماتة الفرار يف الوقت الذي كان ي�شعى فيه اأي�شا اأ�شخا�س من دول 

اأخرى اإىل املغادرة بعد ان�شحاب القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى.

مريكل حتاول �إنقاذ حملة حزبها قبل �لنتخابات 
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الفجر الريا�ضي

اخ��ت��ار ن���زار حم��رو���س امل��دي��ر الفني 
القدم  ب��ك��رة  الأول  ���ش��وري��ا  ملنتخب 
للمع�شكر  لع���ب���اً   43 م���ن  ق��ائ��م��ة 
ي��ب��داأ غداً  ال���ذي  ال��ت��دري��ب��ي يف قطر 
الث��ن��ني ا���ش��ت��ع��داداً مل��اق��اة اإي����ران يف 
طهران يف الثاين من اأيلول-�شبتمر 
املقبل �شمن اجلولة الأوىل ملناف�شات 
املجموعة الآ�شيوية الأوىل من الدور 
ملونديال  امل���وؤه���ل  احل��ا���ش��م  ال��ث��ال��ث 

.2022
مباراة  ال��ق��ط��ري  املع�شكر  وي��ت��خ��ل��ل 
ودي�����ة م���ع م��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ر الذي 

�شيلعب باعبيه املحليني.
ق���ال حم���رو����س خ���ال ل��ق��اء م�شور 
الر�شمية  ال�شفحة  بث اجلمعة على 
لحتاد الكرة انه "بعد معاناة طويلة 
الحتاد  مع  بالتوا�شل  احتادنا  جنح 
قطر  يف  مع�شكر  لإق���ام���ة  ال��ق��ط��ري 
تتخلله مباراة مع منتخب اجلزائر. 
ملتابعة  امل����ب����اراة  ل���ه���ذه  ب��ح��اج��ة  ك��ن��ا 
اأن  بعد  الواقع  اأر���س  الاعبني على 
عانينا من عدم توفر اأي مباراة ودية 
ال���ك���رة مبخاطبة  رغ���م ق��ي��ام احت����اد 
دون  واأجنبية  عربية  احت����ادات  ع��دة 

جدوى".
و���ش��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ث��اث��ة حمرتفني 
جدد وهم خليل اليا�س )لعب و�شط 
وعبد  الأرجنتيني(  ك��رو���س  غ���ودوي 
كريت  اويف  )م��داف��ع  وي�س  الرحمن 
ال��ي��ون��اين( وال��ي��ا���س ه��داي��ا )حار�س 

مرمى كري�شتيان�شوند الرنوجي(.
م�شاركة  اأن  حم����رو�����س  واأ������ش�����اف 
موؤكدة  "غر  اليا�س  خليل  الاعب 
لرتباطه مع فريقه مبباراة الدوري 
اأغ�شط�س  )اآب(   29 يف  الأرجنتيني 

اجلاري".
وع�����ن ارت����ف����اع ع�����دد امل�������ش���اب���ني من 

امل���ن���ت���خ���ب واآخ������ره������م عمر  لع����ب����ي 
ال�شعودي،  اله��ل��ي  مهاجم  ال�شوما 
قال حمرو�س "خ�شارة كبرة اإ�شابة 
واطماأننت  م��ع��ه  ت��وا���ش��ل��ت  ال�����ش��وم��ا 
الإ�شابة  ت���ك���ون  اأن  وامت���ن���ى  ع��ل��ي��ه 

خفيفة ويتواجد معنا".
جهود  خ�شر  ���ش��وري��ا  منتخب  وك���ان 
امثال  ال�شابة  بداعي  لعبني  ع��دة 
العربي  مهاجم  م��ردك��ي��ان  م��اردي��ك 
الكويتي الذي اأ�شيب خال تدريبات 
ف���ري���ق���ه، ك��م��ا اأ����ش���ي���ب لع����ب و�شط 
مباراة  خال  مبي�س  خالد  الوحدة 

فريقه مع جبلة يف الدوري املحلي.
حمرو�س  يخف  مل  ثانية،  جهة  م��ن 
ق��ل��ق��ه م���ن امل�����ش��اع��ب ال��ت��ي واجهت 

املنتخب  "ميّر  املنتخب  ا�شتعدادات 
الفرتة  وب�����ش��راح��ة  �شعبة  مب��رح��ل��ة 
���ش��ي��ق��ة ج����دا وع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل مع 
الواقع ال��ذي فر�س علينا ورغ��م كل 
�شيء  تقدمي  على  عازمون  ال�شعاب 

جيد مب�شاندة اجلميع".
يذكر اأن حمرو�س ت�شلم مهمة قيادة 
�شهر  من  ال�شابع  يف  �شوريا  منتخب 
للمدرب  خلقا  املا�شي  متوز/يوليو 

التون�شي امل�شتقيل نبيل معلول.
و19  24 حمرتفا  القائمة  و�شمت 

لعباً حمليا وهم:
وكامل  ب�شماين  وع��ل��ي  ك��واي��ة  ك��ام��ل 
حمي�شة ون�شوح نكديل وعبد الرزاق 
حمّمد )ت�شرين( وطه مو�شى واأن�س 

بلحو�س وخالد مبي�س ويو�شف قلفا 
)ال��وح��دة( و���ش��ادي ح��م��وي وحمّمد 
وتامر  ج��ن��ي��ات  وع���م���رو  ���ش��ه��ي��وين 
)ال����ك����رام����ة( وعبد  احل������اج حم���ّم���د 
باعور  وج���ه���اد  ال��ن��ع�����ش��ان  ال��ل��ط��ي��ف 
)الوثبة(  اأح��م��د  و���ش��ع��د  )اجل��ي�����س( 
واإبراهيم عاملة )جبلة( ويزن عرابي 
)ال��ف��ت��وة(، وم��وؤي��د خ��ويل )حطني(، 
الماراتي(  )ال��وح��دة  خربني  وعمر 
ال�شعودي(  )الأه��ل��ي  ال�شوما  وعمر 
اليو�شف  وف���ه���د  م���وا����س  وحم���م���ود 
)ال�شرطة العراقي( وحمّمد مرمور 
القطري(  )م�شيمر  دعبول  وماهر 
البحر  وحم����م����ود  ع���ج���ان  وم�����وؤي�����د 
البحريني(  )ال���رف���اع  ع��ن��ز  وحم��ّم��د 

الأ�شقر  واأح���م���د  اأوم������ري  واأ����ش���ام���ة 
حاق  وحم��ّم��د  البحريني(  )احل���د 
البحريني(  )املنامة  ال�شامة  وورد 
البحريني(  )احلالة  وا�شراء حموية 
الكويتي(  )ال��ع��رب��ي  ال����دايل  وع���اء 
اليوناين(  )يونيكو�س  عثمان  واي��از 
وعمرو ميداين )الحتاد ال�شكندري 
امل�����ش��ري( وي��و���ش��ف حم��ّم��د )الأهلي 
)نفط  كردغلي  وخ��ال��د  البحريني( 
اليا�س  وخ��ل��ي��ل  ال���ع���راق���ي(  ال��و���ش��ط 
)غ��ودوي كرو�س الرجنتيني( وعبد 
الرحمن وي�س )اويف كريت اليوناين( 
)كري�شتيان�شوند  ه���داي���ا  وال��ي��ا���س 
الرنوجي( وحمّمد عثمان )دون ناد 

حاليا(.

•• ال�صارقة - وام: 

الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأع��ل��ن 
"اأنديتنا  م�������ش���روع  اإط�������اق  ع����ن 
اأندية  ي�����ش��ت��ه��دف  وال�����ذي  اآمنة" 
اإ�شرتاتيجياته  ���ش��م��ن  الإم�������ارة 
لتميز اأنديته والعمل على تطبيق 
نظام اجلودة . ويق�شم امل�شروع اإىل 
موؤخرا  النتهاء  مت  مراحل  ثاث 
من املرحلة الأوىل والتي ت�شمنت 
امل��خ��اط��ر وحتديد  ���ش��ج��ل  جت��ه��ي��ز 
اإطاق  ليتم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ال��ن��ق��اط 
املرحلة الثانية بالتن�شيق والتعاون 
مع ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني وهم 
والدفاع  وال�شامة  الوقاية  هيئة 
والدورات  ال��ور���س  لتقدمي  امل��دين 
للم�شوؤولني  والتوعوية  التدريبية 

وجتهيز  ب��ال�����ش��ي��ان��ة  وامل���ع���ن���ي���ني 
الأن��دي��ة ومبا  الإخ����اء يف  خطط 
ي��ت��ط��اب��ق م��ع م��ع��اي��ر امل�����ش��روع يف 
القطاع الريا�شي. ويف هذا ال�شدد 
الرئي�س  مب���ق���ره  امل��ج��ل�����س  ���ش��ه��د 
انطاق مبادرة "حافلة �شامتك" 
اأغ�شط�س  م��ن  ع�شر  ال�����ش��اد���س  يف 
اجلاري بالتعاون مع هيئة الوقاية 
وال�شامة بال�شارقة وت�شتمر حتى 

اأكتوبر املقبل.
ي��ذك��ر اأن امل���ب���ادرة ه��ي ع��ب��ارة عن 
عر  للهيئة  متنقل  ثقايف  م�شروع 
التو�شع  ل���دع���م  جم���ه���زة  ح��اف��ل��ة 
ال���وق���اي���ة  ال����ث����ق����ايف يف جم��������الت 
وال�شامة، يتم من خالها عر�س 
التوعوية  الأف������ام  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
يف  الأوردو  ول��غ��ة  العربية  باللغة 

حرا�س  وت�شتهدف  الإم���ارة  اأن��دي��ة 
امل���ب���اين وال��ع��م��ال��ة امل�����ش��ان��دة من 
الإن�شائية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
ال�شحة  ب����ج����وان����ب  وامل����ع����ن����ي����ون 
املبادرة  اإط��اق  �شهد   . وال�شامة 
احلزامي  ه����ال  ع��ي�����ش��ى  ����ش���ع���ادة 
الإدارات  وم����دراء  املجل�س  رئي�س 

وعدد من املوظفني.
واأ�������ش������ار �����ش����ع����ادة ع���ي�������ش���ى ه���ال 
امل���ب���ادرة  ه����ذه  اأن  اإىل  احل����زام����ي 
ت���اأت���ي ���ش��م��ن ال���ت���ع���اون م���ع هيئة 
الوقاية وال�شامة كاأحد املبادرات 
الت�شجيعية على اأهمية اتباع طرق 
يف  ت�شهم  التي  وال�شامة  الوقاية 
تنفيذاً  امل�شتهدفة  الفئات  �شامة 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ل��روؤى 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�������ش���ارق���ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو  ح���اك���م 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
لهيئة  بال�شكر  وتقدم  التنفيذي. 
التعاون  على  وال�شامة  ال��وق��اي��ة 
املبادرات  مثل هذه  املجل�س يف  مع 
التي تعزز املفاهيم امل�شرتكة والتي 
ي�شعى املجل�س اإىل تر�شيخها �شواء 
الريا�شية  الأن��دي��ة  م�شتوى  على 
على  اأو  ومن�شاآتها  والتخ�ش�شية 
م�����ش��ت��وى الإم������ارة ك��ك��ل م���ن اأجل 
حتقيق الأهداف امل�شرتكة. بدوره، 
اأ�شار عبداهلل ح�شني اآل علي مدير 
اأن  اإىل  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  اإدارة 
يويل  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 

اهتماماً  اآمنة"  "اأنديتنا  م�شروع 
جميع  تنفيذ  يت�شمن  اإذ  ك��ب��راً، 
امل��ع��اي��ر اخل��ا���ش��ة ب���ج���ودة ومتيز 
واملايل  الإداري  والتكامل  الأندية 
اأمن  اإىل  بالإ�شافة  واللوج�شتي، 

املن�شاآت وال�شامة العامة وتفادي 
املخاطر من خال خطة متكاملة 
على مدار ال�شنوات اخلم�س املقبلة 
وا�شحة.  وخم����رج����ات  ب����اأه����داف 
ولفت اإىل اأنه مت التن�شيق يف هذه 

املبادرة وعقد اإجتماعات �شابقة مع 
والدفاع  وال�شامة  الوقاية  هيئة 
اأف�شل  ع���ل���ى  ل�����اإط�����اع  امل�������دين 
الأمن  وال�����ش��واب��ط يف  امل��م��ار���ش��ات 
التعاون  �شبل  وب��ح��ث  وال�����ش��ام��ة 

للو�شول لاأهداف املن�شودة واآلية 
جتهيز خطط اإخاء الأندية حتى 
املطلوبة  الإ�شرتاطات  مع  تتوافر 
واآلية التعاون ب�شكل عام ويف حملة 

خا�س. اآمنة" ب�شكل  "اأنديتنا 

�ل�صارقة �لريا�صي يطلق 
م�صروع )�أنديتنا �آمنة( 

لفتة �إن�صانية من لعب ت�صل�صي.. يتربع 
بحذ�ئه وقمي�صه ل�صبب نبيل

���ش��ي��ع��ر���س الأمل�����اين ك���اي ه��اف��رت�����س، م��ه��اج��م نادي 
خال  �شرتديه  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ي  ح���ذاءه  ت�شل�شي، 
املمتاز  الإنكليزي  الدوري  اأر�شنال الأحد يف  مواجهة 
لكرة القدم، يف مزاد علني يعود ريعه ل�شالح ال�شليب 
التي  الفي�شانات  من  واملت�شررين  الأمل���اين  الأح��م��ر 

اجتاحت الباد هذا ال�شيف.
كما �شيعر�س الاعب ال�شاب البالغ 22 عاما قمي�شه 
يف املباراة �شمن املرحلة الثانية من الرميرليغ يف 

املزاد العلني.
بفي�شانات  املا�شي  يوليو  يف  غزيرة  اأمطار  وت�شّببت 
معظمهم  الأقل،  على  �شخ�شاً   190 اأدت اإىل مقتل 
يف ولي��ت��ي راي��ن��ان��د-ب��الت��ي��ن��ات و���ش��م��ال ال��راي��ن-

و�شتفاليا التي ينحدر منها هافرت�س.
"بي  وك��ال��ة  نقلتها  ت�شريحات  يف  هافرت�س  وق���ال 
دمت عندما �شاهدت اللقطات  ايه" الريطانية: "�شُ
هوؤلء  يعي�شه  ما  تخّيل  ال�شعب  من  الأوىل،  للمرة 

النا�س راهنا، لكن تعنّي علّي القيام ب�شيء ما".
األف   200 مببلغ  �شيترع  ال���ذي  هافرت�س  وت��اب��ع 
واآم��ل يف  للغاية  "اأنا يف موقع مميز  للمنظمة  ي��ورو 
م�شاعدة ال�شليب الأحمر الأملاين من خال اإطاق 

هذه احلملة عر حتفيز الآخرين على امل�شاركة".
على  للبيع  الاعب  وقمي�س  احل��ذاء  عر�س  و�شيتم 
و27  م��وق��ع ال�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر الأمل������اين ب���ني 22 

اأغ�شط�س اجلاري، ح�شبما ذكرت "فران�س بر�س".

حمرو�ص يختار 43 لعبا ملع�صكر 
�صوريا يف قطر 

تلقى  اأن���ه  األ��ي��غ��ري  ما�شيميليانو  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  م���درب  اأع��ل��ن 
تاأكيدات من جنم الفريق، الرتغايل كري�شتيانو رونالدو، عن بقائه يف 

�شفوف ال�شيدة العجوز، يف خ�شم ال�شائعات املتوا�شلة حيال انتقاله.
اأ�شئلة عدة حيال جاهزية  على  لاإجابة  ا�شطر  ال��ذي  األيغري  وق��ال 
يف  "بيانكونري"  م��ب��اري��ات  اأوىل  ع�شية  الذهنية  وح��ال��ت��ه  رون��ال��دو 
الدوري اإنه "بالن�شبة يل، رونالدو اأخرين اأنه باق، لذا دعونا نو�شح 

هذه النقطة".
دائ��م��اً. قراأت  ي��ت��درب ب�شكل جيد وك���ان م��ت��اح��اً  دائ��م��اً  "كان  واأ���ش��اف 
ملغادرة  رغبة من جانبه  اأي  يكن هناك  لكن مل  ال�شحف،  �شائعات يف 

يوفنتو�س".

وقد غاب الرتغايل هداف املو�شم املا�شي يف اإيطاليا )29 هدفاً( عن 
"متاح" ل�شتئناف  لكنه  الفريق،  �شباب  اأم��ام  حت�شرية  مباراة  اآخ��ر 

الدوري.
الأ���ش��ب��وع احل���ايل ينفي فيها  ر���ش��ال��ة ط��وي��ل��ة  ون�����ش��ر رون���ال���دو نف�شه 
احتمالية عودته اإىل ريال مدريد الإ�شباين، بعدما ذكرت بع�س و�شائل 
لل�شنة  يوفنتو�س  يف  بقائه  �شراحة  يوؤكد  اأن  دون  من  ذل��ك،  الإع��ام 

الرابعة والأخرة من عقده.
وك���ان رون���ال���دو داف���ع ع��ن األ����وان ال��ن��ادي امل���دري���دي خ���ال 9 موا�شم 
)2009-2018(، حقق خالها لقب "ل ليغا" مرتني ودوري ابطال 
اأوروبا 4 مرات من بني عدة األقاب. وبرزت �شائعات رحيل رونالدو عن 

بعد خروجه يف  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  الأخ��ر يف  ف�شل  يوفنتو�س منذ 
اآذار/مار�س املا�شي من دور ال�16، على غرار املو�شم الأ�شبق.

خلفاً  عامني  بعد  العجوز  ال�شيدة  تدريب  اإىل  العائد  األيغري  وق��ال 
على  خ�شر  يوفنتو�س  مع  فا�شلة  جتربة  خا�س  ال��ذي  برلو  لأن��دري��ا 
ككل  "يوفنتو�س  اإن   ،2120 منذ  الأوىل  للمرة  ال��دوري  لقب  اإثرها 

عام يلعب للفوز بكل امل�شابقات".
واأ�شاف الفائز مع يوفنتو�س بال�شكوديتو خم�س مرات )2015 حتى 
الفوز باملباراة  ونحاول  تدريجياً،  الأ�شياء  نفعل  "دعونا  اأن   )2019
الأوىل يف اأودينيزي. �شتكون بطولة متوازنة، وكي تفوز يجب األ يكون 

لديك م�شتوى متذبذب".

�أليغري يوؤكد بقاء رونالدو يف يوفنتو�ص 
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•• دبي-الفجر

و�شلت اإىل اأر�س الدولة فجر اأم�س 
الوطني  ال�������ش���ودان  م��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة 
لكرة القدم لإقامة مع�شكر تدريبي 
لكرة  الإم������ارات  احت����اد  ي�شت�شيفه 
ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  القدم 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
الذي  املع�شكر  وي�شتمر  ال��رئ��ا���ش��ة، 
اأغ�شط�س   29 اإىل   دب���ي  يف  ي��ق��ام 
وديتان  م��ب��ارات��ان  وتخلله  اجل���اري، 
22 و26  النيجر يف  اأم��ام منتخب 
م��ن ال�����ش��ه��ر احل����ايل، وذل���ك �شمن 
اإطار حت�شرات "�شقور اجلديان" 
الإفريقية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  خل���و����س 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 

.2022
ال��ب��ع��ث��ة يف مطار  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف 
ال���دويل حممد ع��ب��داهلل هزام  دب��ي 
ال���ظ���اه���ري الأم������ني ال���ع���ام لحت���اد 

اأحمد  واملعتز  القدم  لكرة  الإم��ارات 
جمهورية  ���ش��ف��ر  ن��ائ��ب  اإب���راه���ي���م 
ال�����ش��ودان ب��دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة واأحمد عبدالرحمن حممد 
جلمهورية  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����ش��ل  ع��ل��ي 

ال�شودان بالدولة.
ال�شوداين  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة  ت���راأ����س 
عبداهلل  حم���م���د  ح�����ش��ن  ال���دك���ت���ور 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ب��رق��و 
رئي�س  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  ال���������ش����وداين 
و�شمت  الوطنية،  املنتخبات  جلنة 
امل����درب ال��ف��رن�����ش��ي هوبرت  ق��ائ��م��ة 
بالذكر  اجل��دي��ر  لع��ًب��ا.   25 فيلود 
�شيبدوؤون  اجلديان"  "�شقور  اأن 
املونديال  ت�����ش��ف��ي��ات  يف  رح��ل��ت��ه��م 
ال�شقيق  املغربي  املنتخب  مبواجهة 
ت�شم  ب���ي���ن���م���ا  ����ش���ب���ت���م���ر،   2 يف 
غينيا  منتخبي  ك��ذل��ك  جمموعته 

وغينيا بي�شاو.
الوطني  ال�شودان  منتخب  وي�شتهل 
يف  التدريبي  مع�شكره  ال��ق��دم  لكرة 

الإمارات مبواجهة منتخب النيجر 
م�شاء  من  الثامنة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
اليوم الأحد با�شتاد اآل مكتوم بنادي 
ال��ن�����ش��ر، ح��ي��ث ي�����ش��ت�����ش��ي��ف احت���اد 
الإمارات لكرة القدم مع�شكر �شقور 
�شمو  م����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات  اجل�����دي�����ان 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

�شوؤون الرئا�شة، 
من  اجلديان"  "�شقور  وي�����ش��ت��ع��د 
اإىل  ي�شتمر  ال���ذي  املع�شكر  خ���ال 
لبداية  اأغ�شط�س اجل��اري  من   29

املوؤهلة  الإفريقية  الت�شفيات  رحلة 
 ،2022 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
ال�شودان  م��ن��ت��خ��ب  ي����واج����ه  ح���ي���ث 
�شقيقه املغربي يف الرباط يف الثاين 
من �شبتمر ثم ي�شت�شيف منتخب 
اأي���ام  ب��اأرب��ع��ة  ب��ع��ده��ا  ب��ي�����ش��او  غينيا 

املجموعة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  يف 
منتخب  ا  اأي�شً ت�شم  التي  التا�شعة 
غينيا. وكان منتخب ال�شودان بقيادة 
تاأهل  قد  فيلود  هوبرت  الفرن�شي 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
يف  ال���ك���ام���رون  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
يناير 2022 وذلك لأول مرة منذ 
العام 2012، حيث اأوقعته القرعة 
امل�شري بجانب  يف مواجهة �شقيقه 
بي�شاو،  وغينيا  نيجريا  منتخبي 
العرب  كاأ�س  اإىل نهائيات  تاأهل  كما 
2021 بتفوقه على املنتخب الليبي 
يف امللحق املوؤهل للبطولة التي تقام 
ال���ق���ادم وي���واج���ه فيها  يف دي�����ش��م��ر 

منتخبات م�شر واجلزائر ولبنان.
ال�شوداين  املنتخب  قائمة  و�شمت 

للمع�شكر 25 لعًبا هم:
اإبراهيم  اأح��م��د  اأب��وع�����ش��ري��ن،  ع��ل��ي 
و�شاح، حممد اأحمد اأرنق، ال�شموؤال 
م���رغ���ن���ي، ف���ار����س ع����ب����داهلل، عمر 
ال�شغيل،  ن�����ش��رال��دي��ن  امل�������ش���ري، 

اأب��وع��اق��ل��ة عبداهلل،  ع����ادل،  ���ش��اح 
عبدالرحمن،  حممد  مزمل،  يا�شر 
)ال�����ه�����ال(، منجد  ب��خ��ي��ت  ول���ي���د 
ال��ن��ي��ل، اأم���ر ك��م��ال، ���ش��ي��اء الدين 
رم�شان  الر�شيد،  حممد  حمجوب، 
ع���ج���ب، اجل������زويل ن����وح )امل����ري����خ(، 
����ش���ن���دي(،  )الأه�����ل�����ي  اآدم  ا����ش���ح���ق 
عبدالرحيم  معاذ  اإبراهيم،  ح�شني 
ال��وط��ن��ي(، وليد ح�شن  )اخل��رط��وم 
�شرف  الليبي(،  امل�شراتي  )الحت��اد 
ق�شنطينة  )���ش��ب��اب  �شيبوب  ال��دي��ن 
اجل���������زائ���������ري(، اأط������ه������ر ال���ط���اه���ر 
حامد  يا�شني  امل�����ش��ري(،  )�شموحة 

)�شبارتاكو�س املجري(.

"�سقور  ا�ست�سافة  هـــزام:  بــن 
للعالقة  جت�سيد  اجلديان" 
الــــوطــــيــــدة بــــني الإمــــــــارات 

وال�سودان
اأكد حممد عبداهلل هزام الظاهري 
الأمني العام لحتاد الإم��ارات لكرة 

ال��ق��دم ح��ر���س الحت���اد على توفر 
كافة عنا�شر جناح مع�شكر املنتخب 
ال�شوداين املقام يف الإمارات تنفيًذا 
ال�شيخ من�شور بن  �شمو  لتوجيهات 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الرئا�شة، جاء  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
منتخب  بعثة  ا�شتقباله  ل��دى  ذل��ك 
ال�����ش��ودان ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإىل اأر����س 

الدولة �شباح اأم�س ال�شبت.
ورحب بن هزام بالأ�شقاء يف وطنهم 
الثاين ،موؤكدا اأن ا�شت�شافة الإمارات 
العاقة  تاأتي تعبًرا عن  للمع�شكر 
البلدين  جت���م���ع  ال���ت���ي  ال���وط���ي���دة 
ال�����ش��ق��ي��ق��ني يف ك����اف����ة امل�����ج�����الت ، 
ا املجال الريا�شي، والتاريخ  خ�شو�شً
ال�شودانيني  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  ال��ك��ب��ر 
ع���ل���ى جتهيز  ����ا  ،وح����ر�����شً ب���ال���دول���ة 
لا�شتحقاقات  ال�����ش��ق��ي��ق  امل��ن��ت��خ��ب 
كاأ�س  ب��ت�����ش��ف��ي��ات  ب���داي���ة  ال���ق���ادم���ة 
يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي   2022 ال���ع���امل 

�شبتمر القادم.

الوفود امل�ساركة  كافة  من  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  يف  عالية  دقة   : • الزعابي 
اجلميع  لها  ي�سهد  البطولت  ا�ست�سافة  يف  الإمارات  جناحات   : • �سيما 

بعثة منتخب ال�سودان ت�سل اإىل اأر�س الدولة

�ليوم .. منتخب �ل�صود�ن يو�جه �لنيجر ودًيا على ��صتاد �آل مكتوم

•• اأبوظبي -وام:

الإمارات  احتاد  اإدارة  اعتمد جمل�س 
اجتماعه  يف  واجل�����ودو  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
الفيديو  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ر  الأول  اأم�������س 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
الأع�شاء  ك��اف��ة  وم�شاركة  ال��درع��ي، 
اخلطة اخلم�شية لاحتاد للمرحلة 
التي   ،2026  2021- ال��ق��ادم��ة 
الأ�شبال  ف��ئ��ت��ي  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا  ي���رك���ز 

والنا�شئني للجودو من اأجل اإعدادهم 
ب�شكل مكثف ملوا�شلة م�شرة التميز 
خال الفرتة املا�شية، والتي عززتها 
املتوالية  والإجن���������ازات  ال��ن��ج��اح��ات 
والعربية  اخلليجية  امل�شتويات  على 
ت�شعيد  مت  �شوئها  وعلى  والقارية، 

عدد منهم لفئة ال�شباب.
برنامج  اعتماد  الجتماع  يف  وتقرر 
والنا�شئني  ل��ل�����ش��ب��اب  خ��ا���س  اإع�����داد 
الوطنية  اخلدمة  من  النتهاء  بعد 

، ح��ي��ث ي��ه��دف الحت�����اد م���ن خال 
تدريجيا  ت�شعيدهم  الرنامج  ه��ذا 
للو�شول  الأج���ي���ال  ت��وا���ش��ل  ب��ه��دف 
املرحلة  خ��ال  امل��رج��وة  للطموحات 

القادمة .
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  واأك�������د 
اأن انطاقة  الدرعي رئي�س الحت��اد 
اجلديد  التناف�شي  الريا�شي  املو�شم 
التقارير الفنية  �شتتحدد على �شوء 
بالتن�شيق مع الأندية الأع�شاء، مبا 

والفني  التنظيمي  ال��ن��ج��اح  ي�شمن 
ومبا  اجل��دي��د،  للمو�شم  واملجتمعي 
وتطوير  لتاأهيل  بيئة  اأف�شل  يوفر 
ال����اع����ب����ني ال���������ش����اع����دي����ن ل���دع���م 

املنتخبات الوطنية .
واأ�شار رئي�س الحتاد اإىل اأن الأ�شبوع 
املقبل �شي�شهد مع�شكرا داخليا لفئتي 
وذلك  للجودو،  والنا�شئني  الأ�شبال 
للفنون  ال��ف��ج��رة  ن���ادي  �شيافة  يف 
لاعبني  ل�شقل  ي��ه��دف  ال��ق��ت��ال��ي��ة، 

املع�شكر  خ��ال  اختيارهم  مت  الذين 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  ب���اإ����ش���راف  امل��ا���ش��ي 
وال����ي����اب����اين اأ����ش���ي���دو ك������ودي م����درب 
ال�����ش��ن��ي��ة لفئات  امل���راح���ل  م��ن��ت��خ��ب��ات 

ال�شباب والنا�شئني والأ�شبال.
�شي�شتعد كذلك  املنتخب  ان  واأ�شاف 
خ��ت��ام��ي خارجي  م��ع�����ش��ك��ر  لإق����ام����ة 
بجمهورية  باملعادي  الوملبي  باملركز 
 1 الفرتة من  العربية خال  م�شر 
اإىل 8 �شبتمر املقبل قبل امل�شاركة يف 

العا�شرة  املفتوحة  العربية  البطولة 
والثامنة  وال��ن��ا���ش��ئ��ات،  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني 

التي  لل�شابات،  وال�شاد�شة  لل�شباب 
القاهرة  العربي يف  ينظمها الحت��اد 

 16 اإىل   8 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������ال 
�شبتمر املقبل .

•• دبي-وام:

تقام  والتي  للماكمة  وال�شباب  للنا�شئني  اآ�شيا  بطولة  مناف�شات  تتوا�شل 
الإماراتي للماكمة  املطار يف دبي وينظمها الحتاد  يف فندق لومريديان 
 17 350 ماكما وماكمة من  الآ�شيوي مب�شاركة  الحت��اد  بالتعاون مع 

دولة.
و�شهد اليوم الأول من املناف�شات اأداء قويا ملاكمي الإمارات و�شوريا والكويت 
والعراق  اأوزبك�شتان  ماكمي  ج��ان��ب  اإىل  م��ال��ت  الكفة  اأن  اإل  وال��ب��ح��ري��ن، 

وكازاخ�شتان والهند ب�شكل ملفت للنظر يف النتائج.
اللجنة  اأن  الزعابي  بوعتابة  عبداهلل  للبطولة  الر�شمي  املتحدث  واأو���ش��ح 

بخ�شو�س  الإم���ارات  �شيوف  كافة  من  اإيجابية  اأف��ع��ال  ردود  تلقت  املنظمة 
ب���الإج���راءات  ال��ت��ق��ي��د  ع��ن  ال��ف��ن��ي، ف�شا  وامل�����ش��ت��وى  الح�����رتايف،  التنظيم 
الحرتازية الدقيقة، مما طماأن اجلميع باأن البطولة �شتخرج ب�شكل مميز 
من جميع اجلوانب، م�شرا اإىل اأن اليوم الأول مل ي�شهد اأي اعرتا�شات يف 

اجلانب التحكيمي.
ويف �شياق مت�شل اتفق امل�شاركون يف البطولة وروؤ�شاء البعثات الدولية على 
اأن دق��ة الإج����راءات الح��رتازي��ة رف��ع م��ن ال���روح الإيجابية، وع��زز تطلعات 

املاكمني وقدموا �شكرهم لاإمارات على النجاح التنظيمي املبكر.
وقال الروماين �شيما نائب رئي�س وفد الحتاد الدويل للماكمة وامل�شرف 
دولة  اأن  الكاملة  والقناعة  ال���راأي  ال��وف��ود  ك��ل  ي�شارك  اإن��ه  املناف�شات  على 

والإج����راءات  وال�شت�شافة  التنظيم  يف  ا�شتثنائيا  من��وذج��ا  تقدم  الإم����ارات 
اأهدافها  كل  �شتحقق  البطولة  باأن  ثقته  عن  معربا  والوقائية،  الحرتازية 

وتخرج ب�شكل رائع".
وعن امل�شتوى الفني للبطولة قال �شيما : " نحن للتو عائدون من اأوملبياد 
طوكيو 2020، وقد �شاهدنا هنالك م�شتويات فنية قوية، وناأمل اأن ترتقي 
اأبطال  الكثر من  اإىل م�شتوى مماثل لأن  اآ�شيا لل�شباب والنا�شئني  بطولة 
اأكر من لعب متميز يف  اآ�شيا، ونحن على ثقة باأن  الأوملبياد هم من قارة 
هذه البطولة �شيكون له �شاأن يف الأوملبياد املقبل بباري�س اأو الذي يليه بلو�س 

اأجنلو�س ".
بدوره قال عمر اجلابري رئي�س اللجنة الفنية للبطولة وع�شو اللجنة الفنية 

التحكيمي  اجلانب  يف  ممتاز  ب�شكل  ت�شر  " البطولة   : الآ�شيوي  بالحتاد 
العرتا�شات،  من  خلت  فقد  وبالتايل  واحليادية،  ال�شفافية  هو  وعنوانها 
اأن  خا�شة  التوقعات  كل  ف��اق  مبا  الفني  اجلانب  من  امل�شتوى  عالية  وب��دت 
املاكمني امل�شاركني من النا�شئني وال�شباب، وهذه املخرجات اأكر دليل على 

تطور املاكمة الآ�شيوية".
والهند  وكازاخ�شتان  اأوزبك�شتان  مثل  قوية  منتخبات  " م�شاركة   : واأ�شاف 
اليوم  يف  ممتعا  فنيا  طابعا  املناف�شات  اأعطى  العربية  املنتخبات  اإىل  اإ�شافة 
فرق  بجهود  م�شيدا  اخلتامي،  اليوم  حتى  ذل��ك  ي�شتمر  اأن  ونتطلع  الأول، 
اإيجابية  ب��روح  للتناف�س  بيئة  اأف�شل  توفر  ي�شهم يف  ما  التنظيم  العمل يف 

عالية، مع احلفاظ على ال�شحة وال�شامة العامة ".

مع�صكر يف �لفجرية لأ�صبال ونا�صئي �جلودو 
��صتعد�د� للبطولة �لعربية مب�صر

مناف�صات قوية يف �ليوم �لأول من بطولة �آ�صيا للملكمة بدبي
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الفجر الريا�ضي

ت�شارع الأيام نحو اإغاق �شوق النتقالت ال�شيفية، وما زال مان�ش�شرت 
�شيتي غر قادر على اإقناع اإدارة توتنهام ببيع جنم الفريق هاري كني 

على وجه ال�شرعة.
يف  توتنهام  اأم��ام  نظيف  بهدف  �شيتي  مان�ش�شرت  بخ�شارة  املو�شم  ب��داأ 
غياب هاري كني يف لندن، وظهر افتقاد فريق بيب غوارديول ب�شدة 

ملهاجم مثل الهداف الإجنليزي.
احلديث  ع��ن  اليومية  تقاريرها  يف  تتوقف  ل  الإجنليزية  ال�شحف 
حول انتقال هاري كني املحتمل اإىل مان�ش�شرت �شيتي، ورف�س توتنهام 
الذهبي  احل��ذاء  ب�شاحب  للفوز  ال�شماوي  النادي  عرو�س  الآن  حتى 

الإجنليزي املو�شم املا�شي.
ي���رى اإي�����ان ت�����ش��ي��زم��ان ال����ذي ي��ع��م��ل يف م��ن��ظ��وم��ة م��ان�����ش�����ش��رت �شيتي 
بطل  م��ع  باملقامرة  اأ�شبه  ب�شيء  يقوم  توتنهام  ن��ادي  اأن  الإع��ام��ي��ة 

الدوري الإجنليزي.
وقال اإيان يف حديث ملوقع �شكاي نيوز عربية: "اأعتقد اأن �شفقة هاري 
يلعب  توتنهام  لكن  �شيتي،  ملان�ش�شرت  بالن�شبة  ممكنة  زال��ت  م��ا  ك��ني 
البوكر ويقامر لزيادة مكا�شبه، ويف النهاية �شيح�شل ال�شيتي على ما 

يريد".
واأ�شارت تقارير اإجنليزية اإىل رفع مان�ش�شرت �شيتي عر�شه اإىل 125 

مليون جنيه اإ�شرتليني ل�شم هاري كني خال ال�شيف اجلاري، لكن 
اإدارة توتنهام مل توافق حتى الآن.

فتح ال�شيتي يف بداية املفاو�شات مع توتنهام باب تبادل الاعبني، باأن 
ينتقل لعب اأو اأكر من الفريق ال�شماوي اإىل توتنهام �شمن �شفقة 

هاري كني لتخفيف املقابل املادي ال�شخم.
ال�����ش��ع��ادة عند بع�س  ع��دم  م��ن  ت�شبب يف ح��ال��ة  الأم���ر  اأن  ي��ب��دو  لكن 
:"ل  اإي���ان  يعلق  غ���واردي���ول، حيث  بيب  امل���درب  قائمة  ال��اع��ب��ني يف 
اأعرف اإذا ما كان بيب فقد ال�شيطرة على الفريق اأم ل، لكن احلقيقة 

الوا�شحة اأن هناك اأكر من لعب غر �شعيد يف الفريق".

الآن،  ال�شيتي  يف  بال�شعادة  ي�شعر  ل  �شرتلينج  :"رحيم  اإي��ان  واأ�شاف 
املدافع  م��وق��ف  نف�س  وه���و  ال��رح��ي��ل  ي��ري��د  �شيلفا  ب���رن���اردو  وك��ذل��ك 

الفرن�شي اإميريك لبورت".
�شيلفا  وب���رن���اردو  �شرتلينج  رح��ي��م  ت�شمني  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  واأ����ش���ارت 
وغابريل جي�شو�س وريا�س حمرز �شمن �شفقة هاري كني، وهو الأمر 

الذي اأغ�شب بع�س الاعبني.
اآخر  اأم��ر  حول  اأت�شاءل  يجعلني  يحدث  :"ما  قائًا  ت�شيزمان  واأنهى 
بعيداً عن �شفقة هاري كني، هل عدم �شعادة الاعبني هو نوع من لوم 

املدرب غوارديول على خ�شارة نهائي دوري اأبطال اأوروبا؟".

هل يلعب توتنهام »�لبوكر« مع مان�ص�صرت �صيتي يف �صفقة كني؟

اأمّت الظهر الدويل الإيطايل األي�شاندرو فلورنت�شي عملية انتقاله من روما 
"رو�شونري"  اإىل ميان على �شبيل الإعارة ملو�شم واحد، بح�شب ما اأعلن 

يف بيان .
وق���ال م��ي��ان و�شيف بطل ال����دوري الإي��ط��ايل امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي يف ب��ي��ان اإن 
الاعب البالغ 30 عاماً "�شين�شم اإىل نادي رو�شونري حتى 30 حزيران-

يونيو 2022".
وقدرت و�شائل اإعام اإيطالية تكلفة �شفقة النتقال مبليون يورو، مع خيار 

ال�شراء بعد عام بنحو 4.5 مليون يورو.
كاأ�س  لقب  اأح��رزت  التي  الإيطايل  املنتخب  ت�شكيلة  فلورنت�شي �شمن  وكان 

اأوروبا 2020، ولعب 45 مباراة دولية مع الأتزوري.

�شبيل  على  الاعب  فيها  ينتقل  التي  التوايل  على  الثالثة  امل��رة  وه��ذه هي 
الفرن�شي،  جرمان  �شان  باري�س  مع  املا�شي  املو�شم  اأم�شى  بعدما  الإع���ارة، 

وقبلها مع فالن�شيا الإ�شباين معاراً من روما اأي�شاً.
اأوروبا  اأبطال  دوري  م�شابقة  احلايل غمار  املو�شم  نادي ميان  و�شيخو�س 
اأتلتيكو  يد  على   2014 ال�16 مبو�شم  دور  اإق�شائه يف  منذ  الأوىل  للمرة 

مدريد الإ�شباين.
م�شاف  اإىل  و�شل  بعدما  البطولة،  يف  كبرة  بخرة  فلورنت�شي  ويتمتع 

الفريق الأول لروما يف العام 2012.
وقد لعب 280 مباراة مع ناديه املحلي، و�شارك معه اأربع مرات يف البطولة 

الأوروبية العريقة، وو�شل اإىل الدور ن�شف النهائي يف العام 2018.

فلورنت�صي �إىل ميلن معارً� من روما 

دانييل  والرو�شي  عاملًيا  اأوىل  امل�شنفة  بارتي  اآ�شلي  الأ�شرتالية  عرت 
ن�شف  ال���دور  اإىل  ب�شهولة  اجلمعة  الأول  اأم�����س  ال��ث��اين   مدفيديف 
ال�شيدات  ل��دى  الأل��ف  دورات  اإح��دى  �شين�شيناتي،  دورة  من  النهائي 

واملا�شرتز لدى الرجال.
الدور  اإىل  الرجال  ال��دورة لدى  الأوائ��ل يف  الأربعة  امل�شنفون  وتاأهل 

ن�شف النهائي.
 ،2-6 العا�شرة  كرايت�شيكوفا  باربورا  الت�شيكية  على  بارتي  وتفّوقت 
كارينيو بو�شتا الثاين  بابلو  الإ�شباين  مدفيديف  اكت�شح  فيما   ،4-6

ع�شر 1-6، 1-6.
وهذا هو الفوز الثاين لبارتي على كرايت�شيكوفا يف اأقل من �شهرين، 
اإذ �شبق لاأ�شرتالية اأن تفّوقت على بطلة رولن غارو�س لهذا العام يف 
الدور ال�16 من بطولة وميبلدون ال�شهر املا�شي، يف طريقها اإىل ثاين 

األقابها يف البطولت الكرى بعد فرن�شا املفتوحة 2019.
قالت بعد الفوز "اأ�شعر وكاأين قمت بعمل جيد على اإر�شايل. 

اأحكمت  اأين  ���ش��ع��رت  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء واح�����د،  اإر����ش���ايل  اأ����ش���واط  يف ج��م��ي��ع 
�شيطرتي".

وتلتقي بارتي )25 عاًما( يف دور الأربعة مع الأملانية اأجنليك كربر 
التي تاأهلت على ح�شاب الت�شيكية برتا كفيتوفا بعد ان�شحاب الخرة 

عندما كانت متاأخرة 6-4، 3-3 ب�شبب اآلم يف املعدة.
وو�شلت بارتي اىل �شين�شيناتي بعد خروج خميب من الدور الأول يف 
اأن  قبل  بالذهبية،  للفوز  املر�شحات  اأب��رز  كانت  حيث  طوكيو  اأوملبياد 
تعّو�س برونزية الزوجي املختلط، فيما حققت كرايت�شيكوفا ذهبية 

زوجي ال�شيدات.
املتحدة  ال��ولي��ات  لبطولة  طريقة  باأف�شل  ت�شتعد  اأن  ب��ارت��ي  وت��اأم��ل 

املفتوحة التي تنطلق اأواخر ال�شهر احلايل.
اأق�شت ال�شرتالية كربر من ن�شف نهائي وميبلدون هذا العام لتعادل 

املواجهات املبا�شرة بينهما 3-3.

قالت عنها بعد الفوز "حتى يف الأيام التي ل تقدم اأف�شل م�شتوياتها، 
ومتنح  امل��ب��اري��ات  يف  للبقاء  وتكافح  امل���اأزق  م��ن  للخروج  طريًقا  جت��د 

نف�شها فر�شة الفوز.
 اأجني هي اإحدى اأف�شل املناف�شات يف العامل.

 تعلم كيفية خو�س الدورات والبطولت املهمة".
اإر�شالها يف ال�شوط  بعد فوز �شهل يف املجموعة الأوىل، خ�شرت بارتي 
العا�شر  يف  ذل��ك  وجت���دد  الثامن  يف  ت��رد  اأن  قبل  الثانية  م��ن  الثالث 

حا�شمة املباراة يف �شاعة و11 دقيقة.
وا�شتمرت الق�شة اخليالية لل�شوي�شرية جيل تايخمان امل�شاركة ببطاقة 
دعوة، بفوزها على البطلة الأوملبية مواطنتها بليندا بنت�شيت�س 3-6 

و2-6.
يرام،  ما  على  �شارت  الأم���ور  "كل  عاما   24 البالغة  الفائزة  قالت 

�شعرت بالراحة منذ البداية".
تواجه يف النهائي الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا امل�شنفة خام�شة التي 
اأوقفت م�شوار الإ�شبانية باول بادو�شا 7-5 و-2�شفر قبل ان�شحابها 

ل�شابة بكتفها الأمين.
كارينيو-بو�شتا  بابلو  الإ���ش��ب��اين  م��ن  مدفديف  ث���اأر  ال��رج��ال،  ول���دى 
امل�شنف �شابعا الذي اأق�شاه من الدور ربع النهائي يف اأوملبياد طوكيو 

قبل اأن يحقق الرونزية، منهًيا املواجهة يف غ�شون 54 دقيقة.
وه���ذا الن��ت�����ش��ار ال��راب��ع ل��ل��رو���ش��ي ع��ل��ى ح�����ش��اب الإ���ش��ب��اين يف �شاد�س 

مواجهة بينهما.
قال الرو�شي "كان �شعوري رائعا خال املباراة.

 يف هكذا ظروف، حتاول اأن تفوز يف اأ�شرع وقت ممكن، خ�شو�شا �شد 
كارينيو بو�شتا القادر على العودة يف اأي حلظة وجذبك اإىل الراليات 

الطويلة".
اأ�شغط  اأن  "حاولت  تواليا  الثامن  ف��وزه  حقق  ال��ذي  مدفيديف  تابع 

عليه با�شتمرار واأنا �شعيد لتحقيق ذلك".
للما�شرتز  تورونتو  ب��دورة  الفائت  الأ�شبوع  املتوج  مدفيديف  و�شرب 
تاأهل  ال��ذي  عاملًيا  �شابًعا  امل�شنف  روبليف  اأن��دري  مواطنه  مع  موعًدا 

.3-6  ،6-3 على ح�شاب الفرن�شي بنوا بر )50( 2-6، 
كان بر يخو�س الدور ربع النهائي يف دورة ما�شرتز للمرة الوىل منذ 

روما 2013 بعد.
ربع  بينها  روبليف،  الآن �شد  الأرب��ع حتى  وف��از مدفيديف مببارياته 

نهائي هذه الدورة يف 2019 عندما اأحرز الرو�شي اللقب.
لأن��ه حتد جميل يل لأرى ما  اأم��ام��ه،  للعب  �شعيد  "اأنا  الرو�شي  عّلق 

يجب حت�شينه".
ثاث  اإىل  ثانيا  امل�شنف  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  اليوناين  واح��ت��اج 
و7-5   2-6 اأوجيه-األيا�شيم  فيليك�س  الكندي  لتخطي  جمموعات 

و6-1، ليبلغ تا�شع ن�شف نهائي هذا املو�شم.
قال "�شعبت علي الأمور يف املجموعة الثانية وتعنّي علي ايجاد حلول 

خمتلفة. 
رفعت من ن�شبة �شرا�شتي يف الثالثة".

تابع "�شرت كثرا حل�شد النقاط يف الثالثة. لكن كنت م�شمما ومل 
اأكن مت�شاها".

وخرج الرنوجي كا�شر رود، بطل 3 دورات هذا ال�شيف على الرتاب يف 
غ�شون ثاثة اأ�شابيع، اأمام الأملاين األك�شندر زفريف املتوج يف اأوملبياد 

طوكيو الأخر 6-1 و3-6.

بارتي ومدفيديف وروبليف 
�إىل ن�صف نهائي �صين�صيناتي 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 

يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الأربعاء املوافق 25 اأغ�شط�س 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2014 4  4748/2021   54102 U 25000     
2019  4627/2021   81523 T 24000          

2015  4629/2021   73516 P 13000    
BF106 2009 4628/2021   19612 E 3000           

2018  4630/2021   15798 O 48000     
2011  4631/2021   98140 T 40000    
2017  4533/2021   18376 17 17000   
S 500 2015 4540/2021   69766 N 120000   
2016  4535/2021   85697 6 28000    
2016  4534/2021   48958 16 18000    
2016  4669/2021   96359 2 13000   
2017  4670/2021   36027 3 22000   

2015  4664/2021   67512 15 38000    
2015  4663/2021   59357 2 32000    
2013  4661/2021   53626 3 16000     

2016  4666/2021   62765  13000   
2017  4667/2021   36024 3 22000   

2016  4658/2021   48632 B 55000    
2015  4662/2021   81435 13 18000   
2015  4659/2021   84879 2 13000    
ES 350 2018 4668/2021   22690 L 75000        
2016  4665/2021   62835  13000   

2015  4660/2021   11489 1 45000       
2015  4675/2021   69465 1 18000   

2018  4678/2021   6068 C 82000   

2014  4679/2021   18139 14 21000  
2016  4696/2021   51789 B 28000    
2016  4698/2021   65617 2 20000    
2016 3 4697/2021   10942 3 21000      

I 2015 520   4701/2021   31711 2 32000        
2015 2400 4699/2021   71574  20000     

2016  4706/2021   12554  C 15000      
2015  4705/2021   82259  A 28000      

2015  4704/2021   42564  13000   
2015  4707/2021   45637  C 19000    
2015  4053/2021   52913 2 17000   

2016  4731/2021   47597 B 15000   
2015   4723/2021   91531 P 16000   
2014  4733/2021   56640  24000      
GLE 43 2017 4729/2021   56518 17 170000     
2019  4730/2021   34024 3 22000      
2016  4726/2021   70236 T 135000 .  
2015  4732/2021   19012 2 18000     
2015  4722/2021   97531 P 13000      

X6 2011   4725/2021   37719 11 25000 .  
2014  4724/2021   93857 P 21000      
2014  4718/2021   79002 L 12000     
2012  4713/2021   31215 2 7000    
2013  4712/2021   89112 M 14000     
2013  4711/2021   85977 M 11000   
2013  4710/2021   32658 2 32000 .  
2011  4721/2021   93042 J 38000   
2013  4717/2021   45734 O 8000     

2014  XV 4719/2021   85395 14 18000   
2012   4716/2021   53014 2 14000    
2013  4720/2021   55377 H 20000   

2014  4715/2021   84904 I 13000      
2015  4714/2021   73016 P 15000    
2015  4728/2021   80484 Q 22000    
Q50 2018 4740/2021   40361 U 60000 .  
Q3 2015 4743/2021   67155 V 32000   
2018  4741/2021   97958 F 78000   
2015  4742/2021   84457 9 28000   
2018  4746/2021   20739 K 38000        

L 200 2016 4745/2021   74829 K 18000        

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:94/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم 400

املو�شوع:دعوى مطالبة مببلغ قدره )اثنان وثاثون مليونا و�شتمائة واثنان  مو�شوع الدعوى : 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )32.672.000( دره��م��ا  ال��ف  و�شبعون 

ال�شتحقاق يف 2021/2/5 وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:ايه واي ا�س للتطوير العقاري

ع��ن��وان��ه:ال��ع��ن��وان امل��خ��ت��ار/ال�����ش��ارق��ة - امل��ج��از 3- ���ش��ارع اخل���ان - م��رك��ز ال��غ��امن ل��اع��م��ال - الدور 
هاتف   - قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  الدولية  احلقوق  مكتب   -  1007 رق��م  مكتب   - العا�شر 

رقم:065444515 - فاك�س رقم:065444514 
وميثله:في�شل �شامل فروز �شامل

املطلوب اإعانه :  1- �شودهر كومار �شومر �شينغ   -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املو�شوع:دعوى مطالبة مببلغ قدره )اثنان 
وثاثون مليونا و�شتمائة واثنان و�شبعون الف درهما )32.672.000( درهم مع الفائدة القانونية 
بواقع 5% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2021/2/5 وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة نود اعامكم انه قد مت ت�شجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاه �شدكم لذا 
يرجى التكرم بالعلم واحل�شور عر برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى 
البتدائية الوىل على هاتف رقم 00971566037085 يوم 2021/8/25 وذلك من ال�شاعة 9:00 �س 
الع�شيد  املعتمد  اخلدمة  تقدمي  مركز  طريق  عن  املرئي  احل�شور  او  ظ   12:30 ال�شاعة  ولغاية 

لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    



األحد   22  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13320  
Sunday    22   August   2021   -  Issue No   13320الفجر الريا�ضي

1818

ق��ال ي��ورغ��ن ك��ل��وب، م��درب ليفربول 
املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز 
لكرة القدم، اإن النادي بداأ التفاو�س 
م��ع امل��ه��اج��م امل�����ش��ري حم��م��د �شاح 

ب�شاأن توقيع عقد جديد.
وُي���ع���د ال������دويل امل�����ش��ري اأح�����د اأب����رز 
ت�����ش��ك��ي��ل��ة ك���ل���وب، وقد  ال��اع��ب��ني يف 
�شجل 126 هدفا يف كافة امل�شابقات، 
و���ش��اه��م يف ف����وز ال��ف��ري��ق ب���ال���دوري 

املمتاز ودوري اأبطال اأوروبا.
واأب���ل���غ ك��ل��وب م��وق��ع ل��ي��ف��رب��ول على 
"اأنا منخرط يف كل �شيء  الإنرتنت: 
تقريبا يف النادي. رمبا حتدث بع�س 
امل��ف��او���ش��ات ب���دوين، ه��ذا م��ن املمكن 
حدوثه، لكن ب�شرف النظر عن ذلك 

اأعرف كل ما يتم يف هذا ال�شاأن".
�شاح  اأن  ال��وا���ش��ح  "من  واأ����ش���اف: 
م�شرته  يف  حقا  جيدة  بلحظة  مي��ر 
املزاجية.  واحل��ال��ة  الأداء  حيث  م��ن 
فهي  مفاو�شات  هناك  تكون  عندما 
هناك  يكون  وعندما  بالفعل،  قائمة 
امل�����درب  واأو������ش�����ح  �شنعلنه".  ق������رار 

الأملاين "حتى ذلك احلني، من املهم 
ف��ق��ط ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل ك��اف��ة الأط�����راف 
م���ع ب��ع�����ش��ه��ا ال��ب��ع�����س يف م��ث��ل هذه 
الأ�شياء. مع تبقي عامني على نهاية 
توجد  اأن��ه  تتخيل  اأن  ميكنك  عقده، 
ح�شبما  �شيء"،  كل  هذا  مفاو�شات.. 
ليفربول  وج����دد  "رويرتز".  ن��ق��ل��ت 

فابينيو  الو�شط  لعب  عقود  موؤخرا 
واملدافعني  األي�شون،  املرمى  وحار�س 
فرغيل فان دايك وترينت األك�شندر-

ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، بينما قال  اأرن��ول��د 
القائد  اإن  امل��ا���ش��ي  الأ����ش���ب���وع  ك��ل��وب 
ج����وردان ه��ن��در���ش��ون م��ن امل��رج��ح اأن 

ميدد عقده احلايل.

مع و�شول جنوم كرة القدم، خا�شة املهاجمني اإىل �شن ال�30، فاإن ذلك 
يعني القرتاب من الف�شل الأخر مب�شرتهم داخل امل�شتطيل الأخ�شر، 
وحتاول اجلماهر ال�شتمتاع باأدائهم قدر الإمكان قبل اإعان اعتزالهم.

فيما يلي قائمة باأغلى 10 لعبني يف العامل جتاوزت اأعمارهم 30 عاما، 
وفقا ملوقع "تران�شفر ماركت":

البلجيكي، البالغ من العمر  امليدان  و�شط  لعب  بروين:  دي  كيفني   .1
�شيتي، ويعتره كثر من النقاد  30 عاما، يدافع عن قمي�س مان�ش�شرت 
قيمته  اأن  علما  األ��ع��اب(،  )�شانع  العامل  يف  مبركزه  الأف�شل  الريا�شيني 

الت�شويقية تبلغ 100 مليون جنيه اإ�شرتليني )136 مليون دولر(.
يف العام 2015، تعاقد مان�ش�شرت �شتي مع دي بروين، وبداأت 

بقمي�س  �شجل  اإذ  النفجار،  يف  البلجيكي  موهبة 
ثاين  ليكون   ،107 و�شنع  ه��دف��ا،   67 ال��ن��ادي 

الإجنليزي  ال���ن���ادي  ت���اري���خ  يف  لع����ب  اأك����ر 
ديفيد  الإ���ش��ب��اين  خلف  ل��اأه��داف  �شناعة 

�شيلفا.
مي�شي  ليونيل  ي��اأت��ي  مي�شي:  ليونيل   .2
 109 تبلغ  ت�شويقية  بقيمة  ع��ام��ا(   34(

مليون دولر يف املرتبة الثانية.
واأن���ه���ى م��ي�����ش��ي رح��ل��ت��ه م���ع ب��ر���ش��ل��ون��ة التي 
دام���ت لأك���ر م��ن 20 ع��ام��ا، ح��ق��ق خالها 

"الرغوث" كل �شيء ممكن مع "البلوغرانا".
اأثر الأزمة املالية التي يعاين منها النادي  وعلى 

�شفوف  اإىل  "ليو"  ان��ت��ق��ل  ال��ك��ت��ال��وين، 
�شان جرمان، بحثا عن  باري�س 

الأول  ال��ق��اري  اللقب 

يف تاريخ النادي الفرن�شي.
81 مليون دولر، ويعقد  اأنطوان غريزمان: قيمته الت�شويقية تبلغ   .3
عاما   30 العمر  البالغ من  الاعب  اآم��ال كبرة على  بر�شلونة  جمهور 
ليونيل  رحيل  بعد  الفريق  جن��م  ليكون  احل���ايل،  ال��ك��روي  املو�شم  خ��ال 

مي�شي.
عام  ال��ك��ت��ال��وين  ال��ن��ادي  �شفوف  اإىل  الفرن�شي  ال��اع��ب  ان�شمام  وم��ن��ذ 

اآخرين.  17 و�شناعة  هدفا   35 ت�شجيل  يف  جنح   ،2019
اأتلتيكو  ن��ادي  مع  الكروية  م�شرته  من  كبرا  ج��زءا  غريزمان  وخا�س 
مدريد )خم�س �شنوات(، و�شجل بقمي�س النادي 133 هدفا و�شنع 50.

ليفاندوف�شكي  روب��رت  البولندي  املهاجم  ليفاندوف�شكي:  روب��رت   .4  
الت�شويقية  ال��ق��ي��م��ة  بنف�س  ب��ال��ق��ائ��م��ة،  راب��ع��ا  ي��ح��ل  ع����ام(   32(

لغريزمان )81 مليون دولر(.
يف العام 2014، تعاقد بايرن ميونخ مع ليفاندوف�شكي قادما 
البولندي  لينجح  دورمتوند،  بورو�شيا  الغرمي  �شفوف  من 
النادي  اأ�شاطر  �شمن  ذه��ب  م��ن  ب��ح��روف  ا�شمه  كتابة  يف 

البافاري.
�شجل "ليفا" بقمي�س بايرن ميونخ 297 هدفا، ليحتل 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ق��ائ��م��ة ال��ه��داف��ني ال��ت��اري��خ��ي��ني لنادي 
الأملاين، خلف الأ�شطورة جرد مولر، الذي رحل عن عاملنا 

هذا الأ�شبوع عن عمر يناهز 75 عاما.
كما اأن ليفاندوف�شكي هو الهداف التاريخي ملنتخب باده 

بر�شيد 69 هدفا.
كانتي: يف املركز اخلام�س،  نغولو   .5
الفرن�شي،  امل���ي���دان  و���ش��ط  ي��اأت��ي 
نغولو كانتي )30 عاما(، 
اأداءا  ي����ق����دم  ال�������ذي 
منتخب  م���ع  ق���وي���ا 
وت�شل�شي  ب�����اده 

الإجنليزي خال ال�شنوات الأخرة، وتبلغ قيمته الت�شويقية )74 مليون 
دولر(.

فاز كانتي مع فرن�شا بكاأ�س العامل عام 2018، وكان اأحد جنوم منتخب 
الكبر. الإجناز  ذلك  لتحقيق  رحلته  "الديوك" خال 

اأوروبا"،  "اأبطال  الإجن���ل���ي���زي،  ال�����دوري  ب��األ��ق��اب:  ف���از  ت�شل�شي،  وم���ع 
وكاأ�س الحتاد الإجنليزي. الأوروبي"،  "ال�شوبر  "اليوروليغ"، 

داي��ك )30  فان  فرجيل  الهولندي،  املدافع  داي��ك:  فان  فرجيل   .6
دولر(. مليون  عاما(، يحل �شاد�شا بالقائمة، بقيمة ت�شويقية تبلغ )74 

وتاأثرت القيمة الت�شويقية لاعب الهولندي بغيابه عن ليفربول خال 
اأغلب فرتات املو�شم املا�شي ب�شبب الإ�شابة )قطع يف الرباط ال�شليبي(.

قيا�شية  �شفقة  يف   2018 ع��ام  ليفربول  �شفوف  اإىل  داي��ك  ف��ان  انتقل 
اأحد الأعمدة الأ�شا�شية لفريق  114 مليون دولر، ليكون  بلغت قيمتها 
الإجنليزي  ال���دوري  لقبي  على  ح�شوله  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  "الريدز" 

و"اأبطال اأوروبا".
الإيطايل،  نابويل  قائد  ياأتي  ال�شابع،  املركز  يف  اإن�شيني:  لورينزو   .7
مليو  مليون   65 تبلغ  ت�شويقية  بقيمة  عاما(،   30( اإين�شيني  لورينزو 

دولر. 
ان�شم اإن�شيني اإىل �شفوف نابويل عام 2012، وقدم معه م�شتوى رائع، 
للنادي  التاريخيني  ال��ه��داف��ني  بقائمة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اح��ت��ال  اإىل  ق��اده 
الإيطايل بر�شيد 109 هدفا، وثالث لعبيه من حيث �شناعة الأهداف 

بر�شيد 85 متريرة حا�شمة.
وكان اإن�شيني �شمن كتيبة "الآزوري" التي متكنت من ح�شد لقب "يورو 

."2020
كوليبايل  خاليدو  ال�شنغايل،  امل��داف��ع  كوليبايل:  خاليدو   .8
 62 تبلغ  ت�شويقية  بقيمة  بالقائمة،  ثامنا  يحل  ع��ام��ا(   30(

مليون دولر.
يف العام 2014، انتقل كوليبايل اإىل �شفوف نادي نابويل، وقدم 
الأوروبية  الأندية  اأك��ر  رادار  على  جعلته  كبرة  م�شتويات  معه 

خال ال�شنوات الأخرة.
اأن باري�س �شان  اأ�شارت عدد من التقارير الإعامية اإىل  وموؤخرا 

احلايل  الن��ت��ق��الت  مو�شم  خ��ال  �شي�شعى  ج��رم��ان 
النادي  خلطة  ا�شتكمال  كوليبايل،  مع  للتعاقد 

الفرن�شي لتكوين "فريق الأحام".
اأك����ر لع��ب��ي هذه  رون����ال����دو:  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و   .9

القائمة �شنا )36 عاما(، وتبلغ قيمته الت�شويقية 
دولر. مليون   61

قطاعا  جعل  الأخ�شر،  امل�شتطيل  داخ��ل  رون��ال��دو  قدمه  ما 
اأف�شل  يعترونه  الريا�شيني  والنقاد  اجلمهور  من  كبرا 

قائمة  الأق��ل �شمن  على  اأو  التاريخ،  الكرة عر  مل�س  من 
امل�شتديرة. ال�شاحرة  تاريخ  يف  لعبني  اأف�شل 10 

اأداء  ماديرا"  "�شاروخ  ق��دم  العمر،  يف  التقدم  ورغ���م 
املا�شي، حيث احتل �شدارة هدايف  املو�شم  لفتا خال 

الدوري الإيطايل مع يوفنتو�س، و�شدارة ترتيب هدايف 
"اليورو" مع الرتغال.

رونالدو  انتقال  اأنباء حول  انت�شرت  الأخ��رة،  الفرتة  وخ��ال 
ري��ال مدريد، خلو�س حتٍد جديد قد  اأو  �شان جرمان  باري�س  اإىل 
يكون الأخر يف م�شرته الكروية، لكن الاعب الرتغايل اأعرب، 

التي  الأخبار  ال�شديد من  ا�شتيائه  ال�شخ�شية، عن  عر �شفحته 
تتوقع م�شتقبله داخل املاعب.

ن�شيب  من  بالقائمة،  الوحيد  العربي  احل�شور  حم��رز:  ريا�س   .10
�شيتي،  ع��ام��ا(، لع��ب مان�ش�شرت  ري��ا���س حم��رز )30  اجل��زائ��ري  النجم 

وتبلغ قيمته الت�شويقية 57 مليون دولر.
 2015- �شيتي"، خال مو�شم  لي�شرت  "معجزة  اأح��د جنوم  كان حمرز 
خاله النادي الأزرق مفاجاأة بح�شد لقب الدوري  فجر  الذي   ،2016
ب�  اأف�����ش��ل لع��ب  ال��ك��ب��ار، وح�شد حم��رز ج��ائ��زة  الإجن��ل��ي��زي على ح�شاب 

نف�شه . العام  "الرميرليغ" يف 
بعد الأداء الكبر مع "لي�شرت"، انتقل حمرز اإىل �شفوف نادي مان�ش�شرت 
�شيتي، الذي ي�شعى معه لكتابة التاريخ، وح�شد اأول لقب قاري يف تاريخ 

النادي ال�شماوي.
اجلزائري  ال���اع���ب  و���ش��ج��ل 
 39 "ال�شيتي"  بقمي�س 
 ،37 و�����ش����ن����ع  ه������دف������ا، 
وه������و اأح�������د ال���ه���داف���ني 
ملنتخب  ال����ت����اري����خ����ي����ني 
ال�شحراء"  "حماربي 
بر�شيد 21 هدفا، وعلى 
الأهداف  �شناعة  م�شتوى 
مت�����ري�����رة   33 ب�����ر������ش�����ي�����د 

حا�شمة.

الفرن�شي،  امل���ه���اج���م  ج����دد  ب��ع��دم��ا 
اجل��زائ��ري الأ���ش��ل، ك��رمي بنزمية، 
ع��ق��ده م��ع ري���ال م��دري��د الإ�شباين 
و���ش��م��ن ب��ق��اءه ه��ن��اك مل���دة عامني، 
والع�شر  ال����ب����داي����ات  ع����ن  حت�����دث 

الذهبي مع النادي.
وك��ان ري��ال م��دري��د ق��د اأع��ل��ن اأم�س 
 33( ب��ن��زمي��ة  اأن  اجل��م��ع��ة  الأول 
���ش��ف��وف��ه حتى  ���ش��ي��ظ��ل يف  ع����ام����ا( 

.2023
الاعب  ا�شتفا�س  املنا�شبة،  وبهذه 
النادي  ملوقع  احلديث  يف  الفرن�شي 
الإن���رتن���ت، بح�شب ما  امل��ل��ك��ي ع��ل��ى 
"ماركا" الريا�شية  اأوردت �شحيفة 

الإ�شبانية.
وقال بنزميا اإنه يعتر نف�شه جزءا 
من الع�شر الذهبي يف النادي امللكي 
بعدما فاز معه بدوري اأبطال اأوروبا 
و2016   2014 اأع��وام  م��رات   4

و2017 و2018.
�شيظل  م���دري���د  "ريال  واأ�����ش����اف: 

اأف�شل فريق يف العامل، لكنني اأعتقد 
اأنه فيما يت�شل بدوري اأبطال اأوروبا 
كنا فريقا ل اأ�شتطيع اأن اأقول اإنه ل 
اأربع  البطولة  يف  الفوز  لكن  يهزم، 

مرات هو اأمر مميز".

واح��دة �شعب  م��رة  "الفوز  واأردف: 
للغاية وقد فعلنا ذلك ثاث مرات 

على التوايل".
وع����ن ال���ب���داي���ات م���ع ال����ري����ال، قال 
اإىل ريال مدريد  اإنه ان�شم  بنزمية 

اأوملبيك  م��ن  ق��ادم��ا   ،2009 ع���ام 
مليون   46 مقابل  الفرن�شي  ليون 
اهتمام  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  دولر، 
ال���ع���دي���د م���ن الأن����دي����ة الأوروب����ي����ة 

ب�شمه.

"لقد م�شى وق��ت طويل،  واأو���ش��ح: 
ات�شل  بالطبع.  ذل��ك  اأتذكر  لكنني 
اأن  ليخروين  ووكيلي  وال���داي  بي 
اأرغ��ب يف ذلك  اأع��ود اإىل املنزل. مل 
هناك،  اإىل  و���ش��ل��ت  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 

راأيت فلورنتينو بريز".
وتابع قائا: "هذا الرجل )بريز( 
ج��ل��ب ك��ا م��ن زي���زو )زي���ن الدين 
اإليه  اأنظر  زي��دان( ورون��ال��دو. كنت 
�شاألني  لقد  �شفة.  ببنت  اأنب�س  ومل 
مع  اللعب  يف  اأرغ���ب  كنت  اإن  فقط 
عندما  بنعم.  فاأجبت  مدريد،  ريال 
انظر اإىل ما اأجنزت يف ريال مدريد 

الآن، اأ�شعر بالفخر".
امللكي،  ال��ن��ادي  م��ع  امل�شتقبل  وع��ن 
اإن�����ه م���ت���ف���اوؤل بعودة  ب��ن��زمي��ة  ق����ال 
اأن�شيلوتي،  كارلو  الإيطايل  امل��درب 
الذي لعب حتت اإ�شرافه بني عامي 
معه  و���ش��ج��ل  و2014،   2013
مدرب  "اإنه  م�شيفا:  ه��دف��ا،   48

رائع. ل اأحد ي�شك يف ذلك".

بنزمية يتحدث عن »�للقاء �لأول« .. و »�لع�صر �لذهبي« للملكي

بينهم مي�صي ورونالدو .. �أغلى 10 لعبني فوق �صن �لثلثني

كلوب يك�صف »كو�لي�ص« مفاو�صات 
جتديد عقد �صلح مع ليفربول

••  دبي-الفجر

عينت جلنة احلكام باحتاد الإم��ارات لكرة القدم احلكم الدويل يحيى 
مع  ال�شودان  منتخب  جتمع  التي  ال��ودي��ة  الدولية  امل��ب��اراة  لإدارة  امل��ا 
اآل مكتوم بنادي الن�شر ال�شاعة  منتخب النيجر اليوم الأحد يف ا�شتاد 
الثامنة م�شاء . وُيعاون املا كل من م�شعود ح�شن " م�شاعد اأول " جمعة 

املخيني " م�شاعد ثان " حميد خلفان " حكماً رابعاً " .

�لدويل يحيى �ملل ُيدير مبار�ة 
�ل�صود�ن و�لنيجر �لدولية �لودية

برقو ي�صكر �لإمار�ت على ��صت�صافة �صقور �جلديان
عّر الدكتور ح�شن حممد عبداهلل برقو ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد ال�شوداين لكرة القدم، رئي�س 
جلنة املنتخبات الوطنية عن عميق �شكره ووافر امتنانه وتقديره لدولة الإمارات العربية املتحدة 
على دعم الكرة ال�شودانية، وتقدم بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، واإىل احتاد الإمارات لكرة القدم برئا�شة ال�شيخ را�شد بن 
حميد النعيمي لتكفلهم با�شت�شافة مع�شكر "�شقور اجلديان"، م�شيًفا اأن الإمكانيات واملرافق 
اأن  اأكمل وجه، م�شيًفا  املقبلة على  للمباريات  الاعبني  اأن جتهز  �شاأنها  التي مت توفرها من 
لاإمارات �شجل حافل يف ا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية ال�شودانية، واآخرها لقاء القمة ال�شودانية 

بني الهال واملريخ والذي اأقيم على ا�شتاد حممد بن زايد يف العا�شمة اأبوظبي.
ودعا برقو اجلالية ال�شودانية بالإمارات لدعم املنتخب عر احل�شور  ملباراتي املنتخب الوديتني 

. ال�شحي  بالروتوكول  اللتزام  مع  اأغ�شط�س،  و26  اأمام منتخب النيجر يف 22 
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جمتمع االمارات

فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي ُيعني 
مديرً� جديدً� للماأكولت و�مل�صروبات

باجتيت  اإدري�س  ال�شيد  تعيني  عن  اأبوظبي  حياة  ب��ارك  وفلل  فندق  اأعلن   
مبن�شب مدير املاأكولت وامل�شروبات يف الفندق. و�شين�شّم اإدري�س اإىل فريق 

العمل املُحرتف حُمّمًا بخرة 
القطاع  بهذا  لارتقاء  عريقة 
يف الفندق الفاخر الذي يحتّل 
جزيرة  يف  ُم���ت���م���ّي���زاً  م���وق���ع���اً 

ال�شعديات اأبوظبي.
اإدري�س  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
الن�شمام  ُي�شعدين  باجتيت:  
وفلل  ف���ن���دق  ع��م��ل  ف���ري���ق  اإىل 
املُحرتف.  اأبوظبي  حياة  ب��ارك 
ب��ال��ت��اأك��ي��د خال  و����ش���اأح���ر����س 
�شمان  ع��ل��ى  املُ��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 
عمليات �شل�شة يف جميع منافذ 
امل���اأك���ولت وامل�����ش��روب��ات يف هذا 
ب�شهرة  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال��ف��ن��دق 

اإدري�س معه خرة متتّد  وا�شعة يف قطاع ال�شيافة العاملية. ويحمل ال�شيد 
ذات  التجارية  والعامات  الدولية  الأ���ش��واق  عر  عاماً   14 اأك��ر من  اإىل 
املتحدة.  العربية  والإم��ارات  واملغرب  وال�شني  اإ�شبانيا  يف  الرائدة  ال�شمعة 
وتت�شّمن م�شوؤوليات باجتيت يف املن�شب اجلديد البحث عن فر�س جديدة 
لتنمية الأعمال، والرتقاء بان�شيابية املوارد لتحقيق اأق�شى قدر من الأداء 
�شة  اإن�شاء مفاهيم خُم�شّ على  اأي�شاً  �شيتّم الرتكيز  ومعاير اجلودة. كما 

لاأطعمة وامل�شروبات ليتّم طرحها يف جميع اأنحاء املنتجع.

 قرية �صند  باملدينة �مل�صتد�مة تنظُم 
يومًا مفتوحًا للزو�ر و�لأهايل 

يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  وتعليم  لتاأهيل  مركز  واأك���ر  اأول  �شند،  قرية  نظمت 
العامل، يوماً مفتوحاً للزوار يوم اأم�س ال�شبت 21 اأغ�شط�س.

يهدف تنظيم هذا احلدث اإىل زيادة م�شتوى الوعي حول ا�شطرابات طيف 
لقاء  فر�شة  للمدعوين  �شيتيح  كما  اأو�شع،  ب�شورة  بها  والتعريف  التوحد 
اإىل الباقات اجل��دي��دة، والط���اع على  امل��ج��ال، والتعرف  اخل��راء يف ه��ذا 
املرافق واخلدمات اخلا�شة يف  قرية �شند ، اإ�شافًة اإىل اإمكان ح�شول الأهايل 
ذلك،  على  ع���اوًة  املخت�شني.  قبل  م��ن  جمانية  ا�شت�شارات  على  وال���زوار 
�شيقدم اخلراء للزوار واحل�شور نظرًة عامة تك�شف لهم النهج ال�شمويل 
امل�شاركة  على  وم�شاعدتهم  الهمم  اأ�شحاب  تاأهيل  يف  املركز  يعتمده  الذي 
عائلياً  اآخ��ر، �شي�شكل هذا احل��دث يوماً  والن��دم��اج يف املجتمع. من جانب 
وترفيهياً بامتياز، اإذ �شيت�شمن اأن�شطة ترفيهية م�شلية ت�شفي اأجواء املرح؛ 
مثل بالونات املياه، وركوب املُُهر، وقاع القفز، وتزيني الكعك، والر�شم على 
ا�شطرابات طيف  �شامًا ومتكامًا جتاه  نهًجا  �شند  تقدم قرية  الوجوه. 
النف�س  على  العتماد  على  الهمم  اأ�شحاب  مل�شاعدة   ،   ASD التوحد 
املدينة  قلب  يف  �شند  ق��ري��ة  وج���ود  ي�شكل  كما   . املجتمع  م��ع  والن���خ���راط 
يف  مبا  املوجودة  املرافق  خمتلف  من  لا�شتفادة  فر�شة  دبي  يف  امل�شتدامة 

ذلك حممية احليوانات، املزرعة، مرافق للفرو�شية ، واملناطق اخل�شراء.

واملميزة  ال�شتثنائية  اخل��ي��ارات  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ووت���روورل���د  ي��ا���س  تعد 
اأنحاء  خمتلف  من  املائية  املغامرات  ع�شاق  من  والأ�شدقاء  للعائات 
ال��ع��امل ل��ا���ش��ت��م��ت��اع ب��ب��اق��ة م��ن الأل���ع���اب وامل��ن��زل��ق��ات امل��ائ��ي��ة واملرافق 
الرتفيهية والعديد من التجارب والفعاليات املف�شلة. وميكن لل�شيوف 
ال�شتماع باثنتني من الفعاليات املو�شمية املميزة التي ت�شت�شيفها يا�س 

ووتروورلد اأبوظبي هذه الأيام: 
املنزلقات  مع  والرتفيه  باملرح  مفعمة  اأوق��ات  ق�شاء  لل�شيدات  وميكن 
فعالية  خ��ال  الرتفيهية  الن�شاطات  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��ائ��ي��ة  والأل���ع���اب 
يوم  كل  اأبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  ت�شت�شيفها  التي  ال�شيدات  مو�شم 
خمي�س، والتي تتيح لل�شيدات واأ�شدقائهن من جميع الأعمار الفر�شة 
لعبة ومنزلقة   45 اأك��ر من  ترفيهية فريدة مع  بتجارب  لا�شتمتاع 

ا�شتخدام  التي مينع خالها  التامة  اأج��واء من اخل�شو�شية  مائية يف 
من  بالكامل  يتكون  عمل  فريق  وباإ�شراف  باتاً،  منعاً  النقالة  الهواتف 

الن�شاء. 
ووتروورلد  ي��ا���س  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  الأ����ش���واء،  ل��ي��ايل  فعالية  وت��ق��دم 
اأبوظبي كل يوم جمعة، ل�شيوفها من ع�شاق املغامرات والألعاب املائية 
يا�س  تتحول  التي  املبهرة  والأ���ش��واء  الرتفيهية  الأن�شطة  من  مزيجاً 
املنت�شرة  بالأ�شواء  تتاألق  فنية  لوحة  اإىل  خالها  اأبوظبي  ووتروورلد 
امل�شيئة  العوامات  على  ال�شرتخاء  اإىل جانب جتربة  املكان،  اأرج��اء  يف 
يف نهر النيون الوحيد من نوعه يف دولة الإمارات، وامل�شاركة يف الألعاب 
والأن�شطة الرتفيهية التي تقدمها فرقة  �شبا�س �شكواد  عند  بحرة 

اأمواج  وامل�شتوحاة من هذه الأم�شية املميزة.

فعاليات حافلة باملرح و�لرتفيه لنهاية �أ�صبوع مميزة يف يا�ص ووتروورلد �أبوظبي

جتربة معززة لع�صاق �ل�صوق �لعائم يف �لقرية �لعاملية وعرو�ص جديدة للنافورة �لنارية

والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأك��ر  اأح��د  العاملية،  القرية  ك�شفت 
ال�����ش��ت��ار عن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����ش��وق  للثقافة  الأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
مو�شمها  بداية  مع  العائم" ال�شهر  "ال�شوق  �شي�شهدها  التي  التح�شينات 
تذوق  لع�شاق  لة  مف�شّ وجهة  العائم  ال�شوق  ويعتر  والع�شرين.  ال��شاد�س 
املاأكولت منذ تاأ�شي�شه يف 2018، يّقدم لهم قائمة متنوعة من الوجبات 
بزيارة  ال�شتمتاع  م��ن  ال�شيوف  و�شيتمكن  الغنية.  الآ�شيوية  والنكهات 
لنافورة  رائعة  اأكر وخلفية  العائم يف موقعه اجلديد مع م�شاحة  ال�شوق 
جديدة  ن��اري��ة  ع��رو���س  ب��دوره��ا  �شت�شهد  ال��ت��ي  ال�شهرة،  العاملية  القرية 
وم�شرح مميز للعرو�س الرتفيهية احلية. وقال مهند اإ�شحاق، مدير اأول 
– عاقات ال�شيوف يف القرية العاملية:  ن�شعى دائماً يف القرية العاملية اإىل 
ال�شوق  تاألق  تقدمي جتارب جديدة وفريدة ل�شيوفنا يف كل مو�شم. وبعد 
مف�شلة  وجهة  ليغدو  الأ�شا�شي،  املوقع  يف  ال�شابقة  املوا�شم  خ��ال  العائم 
ل�شيوفنا من ع�شاق التلذذ بالنكهات العاملية، ي�شعدنا الإعان عن موقعه 

اجلديد يف قلب القرية العاملية لي�شتمتع ال�شيوف مب�شاحة اأكر وجتارب 
جديدة رائعة. كما حر�شنا اأي�شاً على تعزيز جتربة النافورة الراق�شة يف 
لتقدمي  جديد  وم�شرح  مميز  ن��اري  عر�س  لت�شم  العاملية  القرية  بحرة 
على  الإ���ش��اف��ات  اأح���دث  الإع���ان  ه��ذا  ويعتر  الرتفيهية.  العرو�س  اأروع 
التحتية  البنية  التجارب اجلديدة والتح�شينات على  الكبرة من  القائمة 
التي يعمل الفريق عليها لانطاق باملو�شم ال�شاد�س والع�شرين يف اأكتوبر 
املقبل.  و�شيتم نقل ال�شوق العائم اإىل موقعه اجلديد على �شفاف البحرة 
نارية  ع��رو���ش��اً  اأي�����ش��اً  �شت�شهد  وال��ت��ي  العاملية،  القرية  قلب  يف  املتمركزة 
جديدة واإ�شافة جم�ّشم لتّنني عماق ي�شم م�شرح متميز لتقدمي عرو�س 
ترفيهية حية وذكريات ل تن�شى لل�شيوف. و�شتتوفر يف املوقع مقاعد اأكر 
عر م�شاحة اأكر لتعزيز راحة ال�شيوف احلا�شرين يف املكان، وال�شتمتاع 
والنارية  امل��ائ��ي��ة  ال��ع��رو���س  م��ن  ب��اق��ة  م�����ش��اه��دة  م��ع  املف�شلة،  بوجباتهم 

والرتفيهية يف البحرة. 

مفاجاآت �صيف دبي تقدم �لكثري من �ملرح للمت�صوقني و�لعائلت يف عطلة نهاية �لأ�صبوع 
تقدم الدورة احلالية من مفاجاآت 
�شيف دبي، والتي تختتم فعالياتها 
اأ�شبوعني  ب��ع��د  اأي  �شبتمر   4 يف 
ف���ق���ط، ل�����ش��ك��ان امل���دي���ن���ة وزواره������ا 
العرو�س  م���ن  ك���ب���رة  جم��م��وع��ة 
والتخفي�شات  ال����رتوي����ج����ي����ة، 
يف  العائلية  والأن�����ش��ط��ة  ال��ك��رى، 

خمتلف اأنحاء املدينة.
ويتوا�شل املرح خال عطلة نهاية 
الأ�����ش����ب����وع احل�������ايل، ح���ي���ث ميكن 
ا�شتك�شاف  واملت�شوقني  للجمهور 
املتاجر،  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س 
الرائعة،  ب��امل��اأك��ولت  وال���ش��ت��م��ت��اع 
املو�شيقية  ال����ع����رو�����س  وك����ذل����ك 

املبا�شرة وغرها الكثر.  
التي  دبي،  �شيف  مفاجاآت  وت�شهم 
تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 
والتجزئة، يف تعزيز مكانة املدينة 
ومنفتحة  ممتعة  �شياحية  كوجهة 
واآم����ن����ة ت���رح���ب ب��اجل��م��ي��ع، حيث 
واملتاجر  ال��وج��ه��ات  ج��م��ي��ع  ت��ل��ت��زم 
ومراكز الت�شوق امل�شاركة باإجراءات 
يف  مبا  املهمة،  وال�شامة  ال�شحة 
وارتداء  التباعد الجتماعي،  ذلك 

الكمامات يف جميع الأوقات. 
وت�شلط موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 
وال��ت��ج��زئ��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى ع���دد من 
وال�شفقات  الأن�������ش���ط���ة  اأف�������ش���ل 
والعرو�س الرتويجية والفعاليات 
عطلة  يف  املدينة  ت�شت�شيفها  التي 

نهاية هذا الأ�شبوع.  

فاكتوري  لف��رت  ذا  فعالية  وت��ع��ود 
يف ن��ه��اي��ة الأ����ش���ب���وع احل�����ايل من 
خ���ال ع��ر���ش��ني رائ��ع��ني يف فندق 
موفنبيك جمرا بيت�س ريزيدن�س 
اأغ�شط�س.  و20   19 ي��وم��ي  دب��ي 
الكوميدي  امل���م���ث���ل  و���ش��ي�����ش��ع��د 
امل�شرح  خ�����ش��ب��ة  اإىل  غ����وي����را  ن����ك 
م���ع ج��ي��م��ي فالون  ب��ع��د ظ���ه���وره 
و�شتاند  ���ش��و،  ت��ون��اي��ت  ب��رن��ام��ج  يف 
كوميدي  م���ن  ري��ف��ول��ي��و���ش��ن  اأب 
الكوميديان  وي���ق���دم  ����ش���ن���رتال. 
جاك جونيور املعروف لدى نوادي 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ك��وم��ي��دي��ا 
ك������اري، التي  الأم���ري���ك���ي���ة، ول���ي���زا 
تاأخذ اجلمهور يف رحلة ممتعة من 
اخلا�شة  ال�شفر  م��غ��ام��رات  خ��ال 
م�شوقا.  ك��وم��ي��دي��اً  ع��ر���ش��اً  ب���ه���ا، 
www. ع��ل��ى  ال���ت���ذاك���ر  ت��ت��وف��ر 
thelaughterfactory.
com. ويقدم النجم الأملاين دي 

جيه ب��ول ف��ان دي��ك ع��ر���س �شاين 
اإيبيزا يف كوكاكول اأرينا بدبي يوم 
اأغ�شط�س، والذي يعد جتربًة   19
الراق�شة  املو�شيقى  ملحبي  ممتعة 
يف اإحدى اأكر الفعاليات املو�شيقية 
ال��ت��ذاك��ر على  ال��ع��ام. تتوفر  ل��ه��ذا 

.visitdubai.com
وي���رح���ب م�����ش��رح م����ول الإم�������ارات 
�شايز  ب���اي���ت  ���ش��ن��دري��ا:  ب��ع��ر���س 
اإن���ت���اج م��و���ش��ك��و �شيتي  ب��ال��ي��ه م���ن 
اأغ�شط�س.  و21   19 يومي  باليه 
ويت�شمن العر�س الذي يعد مبثابة 
من  وف��ري��دة  رائعة  عائلية  جتربة 
للملحن  غامرة  مو�شيقى  نوعها، 
بروكفييف،  �شرجي  الأ���ش��ط��وري 
لفيكتور  ال���رق�������ش���ات  وت�����ش��م��ي��م 
تتوفر  �شمرنوف-جولوفانوف. 
ت���ذاك���ر ه���ذا ال��ع��ر���س امل��م��ت��ع على 

  .visitdubai.com
ومي�����ك�����ن ل����ع���������ش����اق ال���ك���وم���ي���دي���ا 

كوميدية  ب��اأم�����ش��ي��ة  ال���ش��ت��م��ت��اع 
عربية من الدرجة الأوىل يف دبي 
اأوبرا يوم 20 اأغ�شط�س يف عر�س 
ذا �شو وب�س. ومن خال جمموعة 
امل�شورة،  ال��ق�����ش�����س  م���ن  رائ���ع���ة 

ميكن لل�شيوف ال�شتمتاع بالنكت 
الرائعة من ه�شام ح��داد وج��اد بو 
ك��رم واأم���ل ط��ال��ب واإي��ل��ي �شمايل، 
ال�شرف  ���ش��ي��ف  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
التذاكر  تتوفر  اأب��و ج���ودة.  ط��وين 

حملة  »عي�ص �إجازتك �صح« يف جزيرة يا�ص  حتقق 16 مليون م�صاهدة عرب �لإنرتنت 

م�صت�صفى  قرقا�ص  يحتفل مبرور عامني على تاأ�صي�صه نخيل  تفتتح  �صوق �ملرفاأ  يف  جزر ديرة 

الوجهة  ي����ا�����س،  ج����زي����رة  ح��ق��ق��ت 
اأبوظبي،  يف  ال���رائ���دة  الرتفيهية 
جن����اح����اً ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���اً م����ن خ���ال 
ح��م��ل��ت��ه��ا ال���رتوي���ج���ي���ة الأ����ش���ه���ر، 
ب���ع���ن���وان  ع��ي�����س اإج����ازت����ك ���ش��ح يف 
ا�شتعر�شت  وال��ت��ي   ، ي��ا���س  ج��زي��رة 
يف فيديو من دقيقة واحدة، ثاثة 
اأ�شدقاء ب�شخ�شيات م�شتوحاة من 
وهم  الريطانية  جيز   بي  فرقة  
يق�شون اإجازًة مميزة على جزيرة 
يا�س، لتح�شد 16 مليون م�شاهدة 
عر الإنرتنت وت�شبح اأجنح حملة 
ت��روي��ج��ي��ة يف ت��اري��خ ال��وج��ه��ة من 

حيث تفاعل اجلمهور.
وح����ق����ق ال���ف���ي���دي���و ال����رتوي����ج����ي، 
امل�����ش��ت��وح��ى م��ن اأغ��ن��ي��ة ف��رق��ة  بي 
  Stayin ال���ري���ط���ان���ي���ة   ج���ي���ز  
Alive ، التي نالت �شهرة وا�شعة 
ا�شتثنائياً،  جناحاً  ال�شبعينات،  يف 

املو�شيقي  ال���ف���ي���دي���و  ل���ق���ي  ح���ي���ث 
ت��ف��اع��ًا قوياً  ال��ق��دمي  ال��ط��راز  ذو 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عر 
اأكر  وح�شد  الرقمية،  واملن�شات 
من 3 مايني م�شاهدة على من�شة 
بالوجهة  اخل���ا����ش���ة  ان�������ش���ت���اغ���رام 
1.4  مليون م�شاهدة  واأك��ر من 
الأ�شبوع  يف  ي��وت��ي��وب  من�شة  على 

احلملة  لتحظى  ن�شره،  من  الأول 
الزوار  ا�شتقطاب  يف  كبر  بنجاٍح 
ال��راغ��ب��ني ب��ق�����ش��اء اإج�����ازة مميزة 
م�شاركة  مت��ت  ك��م��ا  الإم�������ارات.  يف 
مرة   21000 م��ن  اأك���ر  احلملة 
التوا�شل الجتماعي،  على و�شائل 
مما يجعلها احلملة الأكر انت�شاراً 

يف تاريخ الوجهة.

ال��رائ��دة عاملياً يف   ،  افتتحت  نخيل 
الأربعاء  العقاري،  التطوير  جم��ال 
امل��ا���ش��ي  امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن  �شوق 
اجلديدة  البحرية  الواجهة   ، املرفاأ 
يف دبي، والتي تت�شمن 400 متجر 

من خمتلف الفئات.
املكّيف  املركزي  ال�شوق  هذا  ويحتل 
كيلومرت   1.9 ب��ط��ول  ميتد  ال���ذي 
موقعاً  ال��ب��ح��ري��ة،  ال���واج���ه���ة  ع��ل��ى 
ا�شرتاتيجياً يف  جزر ديرة  الواقعة 
على �شاطئ دبي. وقد اأ�شبح باإمكان 
جمموعة  ت�����ش��ّوق  وال����زوار  املقيمني 
م����ت����ن����وع����ة م������ن امل����ن����ت����ج����ات حتت 
ال�شجاد  م��ث��ل  ف��ق��ط،  واح����د  ���ش��ق��ف 
والتوابل  الإ�����ش����اءة  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 
والإل����ك����رتون����ي����ات وغر  والأزي����������اء 
بال�شوق  وال�شتمتاع  ال��ك��ث��ر،  ذل��ك 
التقليدي  ال��ط��اب��ع  ذات  التايلندي 
التايلندية  امل���اأك���ولت  ي��ق��دم  ال���ذي 
احلرفية  وامل�����ش��غ��ولت  وال�����ش��ع��ب��ي��ة 
املرفاأ  ���ش��وق  وي��ت�����ش��م��ن  وامل��اب�����س. 
اأي�����ش��اً ���ش��وب��رم��ارك��ت  حم��ي الدين  
م���ن مطاعم  م��ت��ن��وع��ة  وجم��م��وع��ة 

الوجبات ال�شريعة. 
ل��ي��ك��ون مكاناً  ال�����ش��وق  ه����ذا  ��م��م  ���شُ

حملية  م�شاريع  ي�شم  وه��و  مغلقاً، 
وع��امل��ي��ة اج��ت��م��ع��ت حت���ت ���ش��ق��ف��ه يف 
و�شالت  وم��ت��اج��ر  �شغرة  اأك�����ش��اك 
ع�����ر������س وم�����ط�����اع�����م ل����ل����م����اأك����ولت 
بيع  م��رك��ز  اأول  يف  وذل���ك  ال�شعبية، 

بالتجزئة يف جزر ديرة.
وقال عمر خوري، الرئي�س التنفيذي 
مل�شاريع ال�شيافة واإدارة الأ�شول يف  
هو  امل��رف��اأ  �شوق  افتتاح  اإن    : نخيل 
ل���اإم���ارات العربية  خ��ط��وة ج��دي��دة 
وعامة  ون���خ���ي���ل،  ودب�����ي  امل���ت���ح���دة 
ف�����ارق�����ة ب����ه����دف مت����ك����ني ال���ت���دف���ق 
التجاري وتر�شيخ مكانة دبي كثالث 
اأكر �شركة اإعادة ت�شدير يف العامل. 

املرفاأ فر�س منّو ممكن  يوفر �شوق 
الباد،  يف  للتجار  التكلفة  وق��ل��ي��ل 
وال�شتراد  ال�شحن  يف  وت�شهيات 
مبا�شرة من واإىل املتاجر والأجنحة، 
بتجربة  زّواره  املرفاأ  �شوق  يعد  كما 
النطاق.  ووا���ش��ع��ة  م��ت��ن��وع��ة  ت�����ش��وق 
املرحلة  املقبلة، ويف  الأ�شابيع  خال 
ت�شغيل  �شيتم  الفتتاح،  من  الأوىل 
1000 متجر، مع خطة  اأك��ر من 
مع  ال��ث��ان��ي��ة  للمرحلة  اأك���ر  ت��و���ش��ع 
نهاية ال�شنة. وبعد افتتاحه بالكامل، 
�شيكون �شوق املرفاأ اأكر �شوق جملة 
وواجهة بحرية يف الإمارات العربية 

املتحدة .

 احتفل م�شت�شفى قرقا�س -وهو اأول م�شت�شفى متعدد 
دولة  يف  اإم��ارات��ي��ة  اأع��م��ال  �شيدة  متلكه  التخ�ش�شات 
اخلمي�س  اأم�����س   اأول  اأول  املتحدة-  العربية  الإم���ارات 
تاأ�شي�شه.  على  عامني  مبرور  اجلاري   اأغ�شط�س   19
واأعلن امل�شت�شفى خال احلفل عن خططه املميزة لعام 
ح�شنية  والدكتورة  �شرف  �شيوف  بح�شور    2022
�شواملة،  وغ��ادة  امل��رك��ز،  يف  وامل�شاهمة  املوؤ�ش�شة  قرقا�س 
جمل�س  يف  اآخ��ري��ن  كبار  واأع�����ش��اء  التنفيذي  الرئي�س 

الإدارة وفريق الإدارة.
وامل�شاهمة  املوؤ�ش�شة  قرقا�س،  ح�شنية  الدكتورة  وقالت 
يف م�شت�شفى  قرقا�س : نحن فخورون بتقدمي رعاية 
خال  الإم����ارات����ي  للمجتمع  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة 
ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني م���ن ع��م��ل��ي��ات��ن��ا، وج��م��ي��ع امل�����دراء 
التي  للثقة  ج��داً  ممتنون  لدينا  واملوظفني  والأط��ب��اء 
منحنا اإياها اأع�شاء املجتمع واحت�شانهم لنا، فقد منا 

امل�شت�شفى ا�شتجابًة لحتياجات املجتمع.

 توفري خدمات نقل جمانية من
 و�إىل  نخيل مول  و ذي بوينت 

 اأطلقت  نخيل ، الرائدة عاملياً يف جمال التطوير العقاري، خدمة ت�شير 
رحات حافات جمانية منتظمة عر  نخلة جمرا  واملناطق املحيطة بها 

يف اجتاه  نخيل مول  و ذي بوينت .
فقد اأ�شبح با�شتطاعة املقيمني وال�شياح ال�شتمتاع بخدمات النقل املجانية 
توفر خدمات  م��ع  ج��م��را   نخلة  املف�شلة يف   اجل��ذب  بع�س مناطق  اإىل 
ويف  اجل��زي��رة  يف  وامل�شاكن  الفنادق  ع�شرات  م��ن  انطاقاً  متعددة  يومية 

منطقة الر�شاء، ال�شفوح  وم�شاكن �شاطئ جمرا.
فقد مت اإطاق خدمة النقل املنتظمة يف الجتاهني متا�شياً مع التزام  نخيل  
ال�شيارات  ا�شتخدام  خف�س  بهدف  العام  النقل  و�شائل  ا�شتخدام  بت�شجيع 
وتقليل تلوث الهواء، مع تنظيم ثاث رحات يف اليوم خال اأيام الأ�شبوع، 
من ال�شاعة 10 �شباحاً وحتى 8:30 ليًا، مع رحات اإ�شافية بدءاً من 

ال�شاعة 7:30 �شباحاً حتى العا�شرة ليًا يف عطات نهاية الأ�شبوع.
الوجهة  يا�س،  اأ�شاءت جزيرة   
الرتفيهية الرائدة يف اأبوظبي، 
معاملها ال�شياحية باألوان العلم 
بالذكرى  اح���ت���ف���اًء  ال���ه���ن���دي 
اخلام�شة وال�شبعني ل�شتقال 
ال���ه���ن���د ال�������ذي ي�������ش���ادف 15 

اأغ�شط�س 2021.
معاملها  اجل����زي����رة  واأ������ش�����اءت 
ب��األ��وان العلم ال��ه��ن��دي مب��ا يف 
اأري���ن���ا، وفندق  ذل����ك، الحت����اد 

دبليو اأبوظبي - جزيرة يا�س.

جزيرة يا�ص ت�صيء معاملها باألو�ن �لعلم �لهندي 



    
قم�صان �أمريكية ت�صخر من �صحايا طائرة كابل

رغم ال�شدمة الوا�شعة التي اأحدثها �شقوط مواطنني اأفغان، كانوا 
مطار  من  اأقلعت  �شخمة،  اأمركية  ع�شكرية  بطائرة  ت�شبثوا  قد 
فاإن  الباد،  على  طالبان  حركة  �شيطرة  بدء  مع  كابل،  العا�شمة 

تاجرا اأمركيا اأقدم على خطوة ُو�شفت بالفظيعة.
هول امل�شهد املاأ�شاوي مل مينع متجر بيع اإلكرتوين اأمركي، من 
الذين  الأف��غ��ان  باملواطنني  ي�شتهزئ  للبيع  جديد  قمي�س  عر�س 
�شقطوا من الطائرة الأمركية، عندما تعلقوا بها من اخلارج، يف 

حماولة م�شتميتة منهم للهروب من كابل الواقعة بيد طالبان.
ومت الإعان عن القم�شان التي و�شفت ب�"املثرة لا�شمئزاز"، يف 
اأيام قليلة فقط  من�شات التوا�شل الجتماعي حول العامل، بعيد 
"م�شيئة  القم�شان  اإن  منتقدون  وق��ال  املوؤملة.  احلادثة  وق��وع  من 
عبارة  ت�شع  اأنها  �شيما  ل  اأفغان�شتان"،  �شكان  مبعاناة  ومتاجرة 
)نادي كابل للقفز باملظات( وحتتها ر�شم الطائرة العماقة فيما 

يظهر باأ�شفلها تطاير ال�شحايا الأفغان املت�شاقطني منها.
وقد اأثار ت�شميم هذه القم�شان وطرحها للبيع، عا�شفة انتقادات 
حادة و�شخط وا�شع يف خمتلف من�شات التوا�شل الجتماعي حول 
التداول  من  القم�شان  هذه  ل�شحب  الدعوة  حلد  و�شلت  العامل، 

ومقا�شاة �شانعيها ومروجيها، احرتاما لأرواح اأولئك ال�شحايا.

طلب م�صريون يخرتعون قاربا �صديقا للبيئة
و�شديقا  ال�شم�شية  بالطاقة  يعمل  ق��ارب��ا  م�شريون  ط��اب  ابتكر 
م�شروع  هو  ال��ق��ارب  ب�شهولة.  بعد  عن  فيه  التحكم  ميكن  للبيئة، 
التنقية واملهنية يف جممع خدمة  الدرا�شات  تخرج لطاب مبعهد 
ال�شناعة بالأكادميية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري التابعة 
جلامعة الدول العربية يف اأبوقر بالإ�شكندرية، ويعد نقلة نوعية يف 

جمال البتكارات التي تعمل بالطاقة النظيفة يف م�شر.
ويف حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اأو�شح ح�شن �شامل اأحد اأفراد 
الفريق الذي تو�شل لهذا البتكار، اأن فكرته تقوم على عمل �شيء 
ويهدف  الوقود،  على  العتماد  وتقليل  املتجددة  بالطاقة  مرتبط 
اأي�شا لتقليل النبعاثات الكربونية، خا�شة واأن هناك �شعوبة يف نقل 
الوقود للمراكب التي تعمل يف النيل، واأحيانا يحدث ت�شريب خال 

النقل، بينما يعتمد القارب على طاقة نظيفة ل توؤذي البيئة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ل�صني ت�صمح ملو�طنيها باإجناب طفل ثالث
على  وين�س  اأطفال،   3 باإجناب  للزوجني  ي�شمح  قانونيا  تعديا  اجلمعة،  الأول  اأم�س  ال�شينيون  امل�شرعون  مرر 

تطبيق اإجراءات داعمة لل�شيا�شة اجلديدة.
ومت مترير تعديل قانون ال�شكان وتنظيم الأ�شرة، يف جل�شة للجنة الدائمة للمجل�س الوطني لنواب ال�شعب ال�شيني. 
ويلغي هذا التعديل اإجراءات تقييدية ذات �شلة، من بينها فر�س غرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون عن 

طريق اإجناب اأطفال اأكر من العدد امل�شموح به.
كما ين�س التعديل على اتخاذ اإجراءات داعمة لتحول ال�شيا�شة الإجنابية يف ال�شني، من بينها اإعطاء اإجازة اأبوة 
وتاأ�شي�س املزيد من ح�شانات الأطفال يف الأماكن العامة واأماكن العمل، وفق ما ذكرت وكالة "�شينخوا" ال�شينية.

والإ�شكان  والتعليم  والتاأمني  وال�شرائب  التمويل  ناحية  من  الداعمة  الإج����راءات  من  املزيد  الباد  و�شتطبق 
والتوظيف، لتخفيف العبء عن الأ�شر من ناحية الإجناب ورعاية الأطفال والتعليم، وفقا للتعديل.

ب�شاأن  تفا�شيل  يك�شف  يونيو،  نهاية  قرارا يف  الدولة،  ال�شيني وجمل�س  ال�شيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  وتبنت 
�شيا�شة الطفل الثالث واإجراءات داعمة ت�شجع على الإجناب. ومت تعديل هذا القانون لتطبيق املبادئ التي اأقرتها 
لوثيقة  وفقا  القرار،  ال�شيني ومتطلبات هذا  ال�شيوعي  للحزب  ال�19  املركزية  للجنة  الكاملة اخلام�شة  اجلل�شة 

تو�شيحية.
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يعي�ص على �خلبز �لأبي�ص و�لزبادي 10 �أعو�م   
اأ�شتون في�شر، �شبي بريطاين يف ال� 12 عاًما، ق�شى اأكر 
من عقد، ل ياأكل غر فقط نوع معني من اخلبز الأبي�س 

وزبادي الفاكهة، قبل ت�شخي�س اإ�شابته برهاب الطعام.
اآ���ش��ت��ون، يخاف  ك��ان  الثانية م��ن ع��م��ره،  ك��ان يف  اأن  منذ 
الأبي�س  اخلبز  �شرائح  غ��ر  �شيئاً  حم��اول��ة  عند  ويبكي 
والزبادي، بالفراولة، واملوز.  وقالت والدته: "كنا قلقني 
التي  الغذائية  العنا�شر  على  يح�شل  لأن��ه ل  عليه  ج��ًدا 
يحتاجها، لكنه مل يكن قادراً على تناول �شيء اآخر لأنه 
كان يعاين نوبات هلع مروعة". واأثر رهاب الطفل على 
اأو يف  املدر�شة  يف  اأب��داً  ياأكل  لأن��ه مل  حياته الجتماعية، 
ح��ف��ات ع��ي��د م��ي��اد زم���ائ���ه، م���ا دف���ع وال���دي���ه لطلب 
امل�شاعدة من خراء التغذية. ويف يوليو )متوز( املا�شي 
النتقائية،  الأك����ل  ا���ش��ط��راب��ات  يف  املتخ�ش�س  �شخ�س 
فيليك�س اإيكونوماكي�س،  اإ�شابته با�شطراب جتنب تناول 
بتجربة  اإق��ن��اع��ه  م��ن  ومت��ك��ن   .ARFID املقيد  الطعام 
اأطعمة جديدة. وبداأ اأ�شتون يتناول بع�س �شطائر اللحم، 
البطاط�س  و�شرائح  ماكدونالدز،  دجاج  وقطع  وامل�شاوي 
الأ�شهر  يف  حالته  تتح�شن  اأن  املتوقع  وم��ن  املقرم�شة. 

املقبلة، وفق موقع "اأوديتي �شنرتال".

تي�صل ت�صمم روبوت ب�صريًا
اأعلن رئي�س تي�شا اإيلون ما�شك  اأول اأول اأم�س اخلمي�س 
مهام  ت��اأدي��ة  على  ق���ادراً  ب�شري،  معدين  روب���وت  م�شروع 
يف  امل�شتخدمة  نف�شها  بالتكنولوجيا  و�شيعمل  متكررة 

املركبات �شبه امل�شتقلة التي تنتجها ال�شركة.
"تي�شا  اأويل من  يكون منوذج  باأن  الأعمال  ووعد رجل 
يديه  م��ن  لكل  و�شتكون  املقبلة،  ال�شنة  يف  بوت" ج��اه��زاً 
خم�شة اأ�شابع، فيما �شيكون ج�شمه اأبي�شاً واأ�شوداً، وغر 
الإنرتنت  ن�شاط عر  حمدد اجلن�س. واعتر ما�شك يف 
ال��ذك��اء ال�شطناعي  اإجن���ازات جمموعته يف جم��ال  ع��ن 
العامل،  يف  روب��وت��ات  �شركة  اأه��م  "تي�شا" "بالتاأكيد  اأن 
لأن ال�شيارات عبارة عن روبوتات �شبه واعية ت�شر على 

عجات، مزودة بجهاز كمبيوتر للقيادة الذاتية".

خبري �لفنون �لقتالية 
�لياباين ت�صيبا يخ�صر 
معركته �أمام كورونا

ت����ويف خ��ب��ر ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة وجنم 
الذي  ت�شيبا  �شوين  اليابانية  ال�شينما 
للمخرج  بيل"  "كيل  ف��ي��ل��م  يف  ب�����رز 
ك��وي��ن��نت ت���اران���ت���ي���ن���و، ع���ن ع��م��ر ناهز 
اإ�شابته  م�شاعفات  ب�شبب  عاما   82
اأف���اد مدير  م��ا  على  ك��ورون��ا،  بفرو�س 

اأعماله.
"فران�س  لوكالة  بيل  تيموثي  واأو���ش��ح 
املا�شي  الأربعاء  تويف  �شوين  بر�س" اأن 
باأنه  اإي��اه  وا�شفا   ،-19 كوفيد  ب�شبب 
رائع، وهو رجل  "�شديق عظيم وزبون 

�شديد التوا�شع والود".
الأ�شلي  وا���ش��م��ه  ت�شيبا،  ���ش��وين  وك���ان 
���ش��اداه��و م��اي��دا، امل��ول��ود ال��ع��ام 1939 
اليابان(،  غ����رب  )ج���ن���وب  ف��وك��وك��ا  يف 
���ش��ت��ي��ن��ي��ات القرن  ن��ف�����ش��ه يف  ق���د ك���ّر����س 
الفنون  م����ن  ك���ب���ر  ل���ع���دد  ال��ع�����ش��ري��ن 
الكاراتيه  يف  خبرا  واأ�شبح  القتالية، 

التي كانت ريا�شته املف�شلة.
واأ����ش���ب���ح ����ش���وين ب��ف�����ش��ل اإت���ق���ان���ه هذه 
الفنون ممثا غزير الإنتاج يف الأفام 
نحو  يف  ف�شارك  اليابانية،  وامل�شل�شات 
ا�شتوديوهات  اإن��ت��اج  م��ن  عما   125
اإىل  �شمته  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��رة  "تويل" 
م�شابقة  يف  اكت�شفته  بعدما  �شفوفها 

للمواهب اجلديدة.

اآنا كامب خالل ح�سورها 
عر�سًا خا�سًا لفيلم 

اأمازون الأ�سلي »اأنيت«  يف 
هوليوود. )ا ف ب(

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره  
يتقدم عبيد حميد �ملزروعي

 و �أ�صرة جريدة �لفجر  
بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل الزميل 

 �أحمد علوي �أحمد �لها�صمي 
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

خالته
�أم فهد/ بنت �صالح نا�صر بلبحيث �لنعماين 

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون 


