
   

اليوم الإعالن عن احلزمة الثانية من 
م�صاريع اخلم�صني يف ق�صر الوطن

•• اأبوظبي-وام:

الإعالمية  الفعاليات  ث��اين  الأح���د  ال��ي��وم  الإم�����ارات  حكومة  تعقد 
اخلا�ضة بالإعالن عن حزمة جديدة من م�ضاريع اخلم�ضني بح�ضور 
وزراء وم�ضوؤولني من اجلهات املعنية وم�ضاركة و�ضائل اإعالم حملية 
والتي ينظمها  الثانية  الإعالمية  الفعالية  وتقام  واإقليمية ودولية. 
يف  اخلم�ضني،  م�ضاريع  �ضمن  الإم����ارات  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
ق�ضر الوطن يف اأبوظبي اليوم الأحد 12 �ضبتمرب مب�ضاركة ممثلي 
الذي  احلدث  ملواكبة  والدولية،  والإقليمية  املحلية  الإع��الم  و�ضائل 
اأعلن عن انطالقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
دب��ي رع���اه اهلل،  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب رئي�س 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
اجلاري  �ضبتمرب  �ضهر  مطلع  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املقبلة  عاماً  اخلم�ضني  اأع��ت��اب  على  �ضاملة  تنموية  ل��دورة  ليوؤ�ض�س 

و�ضوًل اإىل مئوية الإمارات 2071.                  )التفا�ضيل �س2(

مراكز تدريب القوات امل�صلحة ت�صتقبل جمندي الدفعة 
الـ16 للخدمة الوطنية اخلا�صة بخريجي الثانوية العامة 

•• اأبوظبي-وام:

جمندي  من  الوطن  �ضباب  امل�ضلحة،  القوات  يف  التدريب  مراكز  ا�ضتقبلت 
الدفعة ال�16للخدمة الوطنية اخلا�ضة بخريجي الثانوية العامة املجموعة 
الأوىل، يف خمتلف املراكز املخ�ض�ضة ل�ضتقبال اخلدمة الوطنية وهي مركز 
و�ضط  واملنامة،  وليوا  و�ضويحان  اللحمة  و�ضيح   ، العني  امل�ضتجدين  تدريب 
اإجراءات وقائية واحرتازية ل�ضمان �ضالمتهم، كما �ضيتم ا�ضتقبال املجموعة 

الثانية من الدفعة 16 يف �ضهر دي�ضمرب القادم.        )التفا�ضيل �س7(

حممد بن را�ضد خالل ح�ضوره تخرج الدفعتني ال�ضابعة والثامنة لطلبة املاج�ضتري يف كلية الإدارة احلكومية 

لقاء �ضيغري املعادلة

هل تك�ضب معركة موؤمتر احلزب وال�ضتفتاء

ارمني ل�ضيت  خالفة مريكل

ج الدفعتني ال�سابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة املاج�ستري يف كلية الإدارة احلكومية �سهد حفل تخرُّ

حممد بن را�صد: لدينا موؤ�ص�صات اأكادميية وطنية بقدرات عاملية
•• دبي- الفجر:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، موا�ضلة دولة الإمارات يف 
اإعداد اأجيال جديدة من قادة الغد كونهم عماد تقّدم الدولة وال�ضمانة 
الأهم لنه�ضتها، وتاأكيد جدارتها كنموذج للدولة الع�ضرية القادرة على 

املناف�ضة عاملياً.
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح�ضور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مكتوم، واإىل جواره الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
ال�ضابعة  الدفعتني  ج  الداخلية، حفل تخرُّ ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة املاج�ضتري يف كلية حممد بن 

را�ضد لالإدارة احلكومية والذي اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي.

وقال �ضاحب ال�ضمو: لدينا موؤ�ض�ضات اأكادميية وطنية بقدرات عاملية.. 
املعرفة  ميتلك  من  ن�ضيب  من  �ضيكون  امل�ضتقبل  يف  والنجاح  والتميز 
اإجن����ازات  اإىل  ��ن م��ن حت��وي��ل الأه�����داف  ال��ت��ي مت��كِّ وامل���ه���ارات والأدوات 
الركيزة الأوىل واجل�ضر الأهم للو�ضول  عملية.. و�ضيبقى العلم دائماً 

اإىل امل�ضتقبل املن�ضود للوطن من تقدم وتطور وازدهار.
)التفا�ضيل �س2(

•• القاهرة-وكاالت:

الإخوان  جماعة  اأن  ال�ضبت،  ال�ضي�ضي،  عبدالفتاح  امل�ضري،  الرئي�س  اأكد 
تنخر يف ج�ضد وعقل ووعي الإن�ضان يف م�ضر منذ 90 عاما.

وقال يف كلمته على هام�س اجلل�ضة النقا�ضية حقوق الإن�ضان.. احلا�ضر 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����الق  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن  وامل�ضتقبل، 
الإن�ضان، اإن اجلماعات التى تنخر يف الدولة موجودة ول تتوقف و�ضكلت 
العام  الفرتة من  الدولة يف  الثقة، مت�ضائال هل  الت�ضكيك وعدم  ثقافة 
اأن تقوم بعمل ا�ضتقرار يف مفهوم  2011 ا�ضتطاعت  1952 اإىل العام 

امل�ضار ال�ضيا�ضي؟
جمال  ال��راح��ل  الرئي�س  عهد  ففي  م���رات،   3 تغري  امل�����ض��ار  اأن  واأ���ض��اف 
كان  امل�ضري  املجتمع  ه��ل  مت�ضائال  ا�ضرتاكيا،  امل�ضار  ك��ان  عبدالنا�ضر 
م�ضتعدا لتقبل ذلك ب�ضهولة؟ وهل القدرة القت�ضادية كانت قادرة على 
تنجحه؟  اأن  ت�ضتطيع  كانت  التحديات  حجم  وه��ل  امل�ضار؟  ه��ذا  تعزيز 

مردفا بالقول اإن هذا مل يحدث.
وذكر ال�ضي�ضي اأنه وبعد وفاة الرئي�س عبد النا�ضر �ضهدت م�ضر م�ضارا 

اآخر يف عهد الرئي�س ال�ضادات وحدث ما حدث خالل 10�ضنوات.
ال�ضعوب  ال��دول، الأم��ر الذي يحول  وحذر الرئي�س امل�ضري من تدمري 
16 مليون لجئ بينهم  اأ�ضبح فيها  اإن هناك دول��ة  اإىل لجئني، قائال 
2 مليون يف الأردن، و2 مليون يف لبنان، و2 مليون يف تركيا ويف داخلها 
الدولة؟  ه��ذه  اأط��ف��ال  هوية  �ضتكون  كيف  وبالتايل  لجئني،  مع�ضكرات 
هدفهم  كان   2010 العام  يف  للدولة  ينظرون  كانوا  من  بالقول  وتابع 
املنطقة ملدة  اأجيال من الإرهابيني واملتطرفني يتولون تخريب  ت�ضكيل 

قادمة. عاما   60 اأو   50
واأ�ضاف اأن عام 2011 كان اإعالن �ضهادة وفاة للدولة امل�ضرية، م�ضرًيا 
الدولة.  لإ�ضقاط  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  جتمعت  العنا�ضر  من  كثرًيا  اأن  اإىل 
وقال ال�ضي�ضي اإن اهلل اأكد اأن اجلميع اأحرار يف املعتقدات، ولكن املجتمع 
املعتقدات  يحرتم  اأن  عليه  اجلميع  اأن  م��وؤك��ًدا  حم��دد،  بفكر  �ضبغه  يتم 

و�ضعائر الآخرين.

•• الفجر- تون�س

دعا اأمني عام الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل، الرئي�س 
التي  والج����راءات  الطريق  تو�ضيح  اىل  �ضعيد  قي�س 
بقي  الذي  ت�ضكيل احلكومة  �ضيتخذها ويف مقدمتها 
العودة  على  غيابها  �ضيوؤثر  وال��ذي  اليوم،  اىل  عالقا 
والتفاقيات  املفاو�ضات  وعلى  والجتماعية  املدر�ضية 
ال�ضابقة ح�ضب  اأم�ضاها الحت��اد مع احلكومات  التي 

قوله.

اأم�س  األقاها  كلمة  يف  الطبوبي  الدين  نور  وا�ضتغرب 
ال�ضبت مبنا�ضبة يوم العلم باملن�ضتري، عدم اتخاذ قي�س 
�ضعيد اأي خطوات جديدة خا�ضة يف عالقة بالربملان 
وت�ضكيل احلكومة، م�ضريا اىل ان بع�س النواب قدموا 
ا�ضتقالتهم لت�ضهيل اتخاذ هذه الجراءات، موؤكدا يف 
 25 يوم  تظاهروا  الذين  التون�ضيني  اأن  ال�ضياق  ذات 
فا�ضت" ومل  "الكاأ�س  ال�ضارع لن  اىل  يوليو خرجوا 

يخرجوا دفاعا ول لفائدة �ضخ�س معني.
)التفا�ضيل �س8(

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:52            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   07:47

األحد  12  سبتمبر   2021  م -  5 صفر  1443 العدد  13338    
Sunday    12   September   2021   -  Issue No   13338

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 03

�ص 09

�ص 16

ال�صيخ زايد، ال�صّقار الأول 
ورائد ُحماة البيئة يف العامل

اأخبار الإمارات

�صحف عربية: املغاربة يدقون اآخر 
م�صمار يف نع�ص الربيع الإخواين

عربي ودويل

منتخبنا يبداأ م�صواره اليوم يف مناف�صات 
البطولة العربية للجودو بالقاهرة

الفجر الريا�صي

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�صتهداف 
خمي�س م�صيط ال�صعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

ميلي�ضيات  مل��ح��اولت  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  الإم����ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
ممنهجة  بطريقة  اليوم،  املدنية  والأعيان  املدنيني  ا�ضتهداف  الإرهابية،  احلوثي 
ال�ضقيقة، بطائرة بدون  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ومتعمدة يف خمي�س م�ضيط يف 

طيار مفخخة، اعرت�ضتها قوات التحالف.
اأن  واأك���دت دول��ة الإم����ارات يف بيان ���ض��ادر ع��ن وزارة اخلارجية وال��ت��ع��اون ال���دويل 
ا�ضتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�ضافر للمجتمع 

الدويل وا�ضتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
هذه  لوقف  وحا�ضما  فورياً  موقفا  يتخذ  اأن  على  ال��دويل  املجتمع  ال���وزارة  وحّثت 
الأعمال املتكررة التي ت�ضتهدف املن�ضاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، واإمدادات 

الطاقة وا�ضتقرار القت�ضاد العامليني.               )التفا�ضيل �س5(

نتقدم 
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات

اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ

حميد بن را�صد النعيمي
ع�سو املجل�س الأعلى- حاكم عجمان

مبنا�سبة مرور 40 عامًا
على تويل �سموه احلكم يف اإمارة عجمان

داعني املوىل عّز وجل اأن يحفظ �سموه ويرعاه 
وميتعه مبوفور ال�سحة وال�سعادة ملوا�سلة م�سرية 
اخلري والعطاء والنه�سة والنماء التي ت�سهدها 

دولتنا الغالية يف ظل قيادتنا الر�سيدة

حميد �سعيد النعيمي
الوحدة للمقاولت - عجمان

عامًا من العطاء
يف خدمة الوطن 40

اعترب عام 2011 كان اإعالن �سهادة وفاة للدولة امل�سرية 

ال�صي�صي: الإخوان عن�صر ينخر يف ج�صد م�صر منذ 90 عاما

عبري مو�سي تلتقي نور الدين الطبوبي

تون�س: احتاد ال�صغل يدعو اىل انتخابات مبكرة!

باملدفعية  تق�صف  ــــران  اإي
وامل�صريات اأربيل �صمايل العراق

•• اأربيل-وكاالت:

اأف��������اد م���������ض����وؤول ع����راق����ي ك����ردي 
الإيرانية  امل��دف��ع��ي��ة  اأن  ال�����ض��ب��ت 
ال����ث����ال����ث على  ل���ل���ي���وم  ت����وا�����ض����ل 
حدودية   ق����ري  ق�����ض��ف  ال����ت����وايل 
مقرات  وج�����ود  ب���ذري���ع���ة  ك���ردي���ة 
الأحزاب  مل�ضلحي  تابعة  وم��واق��ع 
الكردية املعار�ضة لإيران يف اإقليم 

كرد�ضتان العراق.
وق��ال حممد جميد خمتار قرية 
الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  بربزين 
املدفعية  اإن  اأم���������س  )د.ب.اأ(، 
ق�ضف  يف  ت�����ض��ت��م��ر  الإي�����ران�����ي�����ة  
واملرتفعات  حميط قرية بربزين 
املطلة لليوم الثالث على التوايل 
من دون ت�ضجيل اإ�ضابات ب�ضرية.

الذعر  اأث���ار  الق�ضف  اأن  واأو���ض��ح 
وال��ه��ل��ع ب��ني امل��دن��ي��ني م��ن �ضكان 

القرية.
رئي�س  ي���ب���داأ  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
م�ضطفى  ال��ع��راق��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
ال���ك���اظ���م���ي، زي�������ارة ر���ض��م��ي��ة اإىل 
ال��ي��وم الأح���د، على راأ�س  ط��ه��ران 

وفد عراقي كبري.

اأملانيا تنتخب:
ل�صيت، �صولتز، بربوك: من �صي�صبح امل�صت�صار اجلديد؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

تنتظر اأملانيا معرفة هوية م�ضت�ضارها الحتادي التا�ضع، وهي وظيفة موجودة 
املوحدة(. بعد  1990، لأملانيا  الغربية، ومنذ عام  1949 )لأملانيا  منذ عام 
اأربع فرتات و16 عاًما يف ال�ضلطة، ت�ضّلم اأجنيال مريكل، 67 عاًما، ال�ضلطة 
غري  الدميقراطي،  امل�ضيحي  اليمني  مع�ضكرها،  �ضبتمرب.   26 انتخابات  بعد 

متاأكد من الحتفاظ بال�ضلطة.
عدة  طيلة  الت�ضويت  نوايا  من  باملائة   15 من  اأك��ر  اأح��زاب  جمعت ثالثة 
اأ�ضهر، لكن ديناميكيتها كانت خمتلفة للغاية، ويحتفظ زعماوؤها بفر�ضة تويل 
رئا�ضة البالد -البوند�ضتاغ الناجت عن هذه النتخابات هو الذي �ضيقرر -ولكن 
�ضيتم، على الأرجح، املرور مبرحلة من املفاو�ضات بينهم بعد النتخابات، من 

اأجل ت�ضكيل الئتالف احلكومي املقبل.                )التفا�ضيل �س11(

توفرت اأغلب �سروط تنظيم ال�ستفتاء
اململكة املتحدة: هل اقرتبت 

ا�صكتلندا من النف�صال؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

كان يفرت�س اأن يفتتح موؤمتر احلزب الوطني الإ�ضكتلندي، حزب رئي�ضة 
الوزراء الإ�ضكتلندية نيكول �ضتورجون، يوم اجلمعة، يف غال�ضكو يف اأجواء 
الإ�ضكتلندي،  الوطني  احل��زب  رئي�ضة  اأج��رت  ال�ضيف،  خ��الل  ايجابية. 
2014، عملية جتميل من خالل  اإدن��ربة منذ ع��ام  راأ���س حكومة  على 
لها  وي�ضمح  الإ�ضكتلندي.  اخل�ضر  ح��زب  مع  "تعاون"  اتفاقية  توقيع 
هذا التحالف غري امل�ضبوق، باملطالبة بتفوي�س "ل ميكن رّده" لتنظيم 
الربيطاين  ال����وزراء  رئي�س  يرف�ضه  ال�ضتقالل  على  ج��دي��د  ا�ضتفتاء 

بوري�س جون�ضون متاًما.
احلوثيون يق�سفون ميناء املخا يف تعز ب�سواريخ بالي�ستية )التفا�ضيل �س9(

التحالف: تدمري م�صرية مفخخة اأطلقها احلوثي نحو خمي�س م�صيط
•• اليمن-وكاالت:

التابعة  امل�����ض��رتك��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال����ق����وات  اأك������دت 
ميلي�ضيا  اأن  ال�����ض��ب��ت،  ال�����ض��رع��ي��ة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ال�ضاحل  على  املخا  ميناء  ا�ضتهدفت  احل��وث��ي 
وطائرات  بالي�ضتية  ب�ضواريخ  للبالد،  الغربي 

م�ضرية، بعد اأ�ضابيع من اإعادة افتتاحه.
و�ضاح  امل�ضرتكة  ال��ق��وات  با�ضم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

الأملانية   الأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريح  يف  الدبي�س، 
مليناء  التحتية  البنية  ا�ضتهدفت  امللي�ضيا  اإن 
طائرات  و�ضت  بالي�ضتية  �ضواريخ  بثالثة  املخا 
م�ضرية بعد دقائق من زي��ارة وفد حكومي من 
امليناء، وتزامناً  العمل يف  لتد�ضني  النقل  وزارة 

مع ر�ضو باخرة جتارية يف ر�ضيفه.
واأ�ضار اإىل اأن طائرة م�ضرية مفخخة ا�ضتهدفت 
التابعة  والإغاثية  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  خمزن 

الوطنية )القوات  للمقاومة  الإن�ضانية  للخلية 
الرئي�س  �ضقيق  جن��ل  ���ض��ال��ح،  ل��ط��ارق  التابعة 
كبرية  كميات  حت��وي  ك��ان��ت  ال��راح��ل(،  اليمني 
واأو�ضح  والإغ��اث��ي��ة.  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  من 
اأن الهجوم اأدى اإىل خ�ضائر مادية فقط، موؤكداً 
اأن الدفاعات اجلوية للقوات امل�ضرتكة اأ�ضقطت 
احلوثيون  ي�����ض��در  م�����ض��ريت��ني. ومل  ط��ائ��رت��ني 

تعليقا حول هذا الهجوم حتى الآن.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ضاعات  298،919 فح�ضا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�ضيع  الدولة  والفح�س يف  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف    و�ضاهم 
اإ�ضابة  حالة   725 عن  الك�ضف  يف  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 728،266 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�ضابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،062

تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ضاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�ضابني  ج��دي��دة  حالة   945 �ضفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�ضفاء 719،163 حالة. 

اأجرت 298,919 فح�سا ك�سفت عن 725 اإ�سابة

ال�صحة تعلن �صفاء 945 حالة جديدة من كورونا

وفد من وزارة اخلارجية يزور تريندز وي�صيد مب�صتوى ما يقدمه من حمتوى معريف عاملي ر�صني وموثق
املركز على تقدمي خرباته البحثية، 
وال��ت��دري��ب��ي��ة لهذه  وال���ض��ت�����ض��اري��ة، 
اإميانه  منطلق  من  وذل��ك  الهيئات، 
باأهمية  ال��ك��ام��ل  ووع��ي��ه  ب��ر���ض��ال��ت��ه، 
العلمي  البحث  خم��رج��ات  توظيف 
وتنميتها،  امل��ج��ت��م��ع��ات  خ���دم���ة  يف 
وم�ضاعدة �ضانعي القرار يف مواجهة 

والتدريبية  وال�ضت�ضارية،  البحثية، 
"تريندز"،  ع���ل���ي���ه���ا  ي����رك����ز  ال����ت����ي 
يقدمها  اأن  ميكن  التي  واخل��دم��ات 
فيما  خ���ا����ض���ة  امل���ع���ن���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
والبحوث،  ال���دورات،  ب��اإع��داد  يتعلق 
واإج����راء  املتخ�ض�ضة،  وال���درا����ض���ات 
والدرا�ضات  ال������راأي،  ا���ض��ت��ط��الع��ات 

على  ال��وف��د  اأث��ن��ى  كما  امل�ضتقبلية. 
ال�ضباب  وج��ود جمموعة كبرية من 
"تريندز"  ع���م���ل  ف����ري����ق  ����ض���م���ن 
وم�����ض��ت��واه��م ال��ب��ح��ث��ي م�����ض��ي��داً، يف 
اإ�ضدارات  مب�ضتوى  نف�ضه،  ال��وق��ت 
من  والبحثية  العلمية  "تريندز" 
متخ�ض�ضة  علمية  و�ضال�ضل  كتب، 

مع وفد وزارة اخلارجية الذي �ضم 
كل من ال�ضتاذ فهد را�ضد احلب�ضي 
العالمية  العالقات  ق�ضم  رئي�س   -
ال�ضرتاتيجية، والأ�ضتاذ علي جمال 
تطوير  ق�����ض��م  رئ��ي�����س   - ال���ع���م���اري 
والأ�ضتاذة  ال�ضرتاتيجي،  املحتوى 
خ���ل���ود ج���م���ال، ط��ب��ي��ع��ة الأول����وي����ات 

خمتلف التحديات والق�ضايا.
الت�ضال  اإدارة  وف����د  اأب������دى  وق����د 
اخلارجية  وزارة  يف  ال�ضرتاتيجي 
اإعجابه ال�ضديد مب�ضتوى "تريندز" 
وموظفيه وما يقدمه من دور حيوي 
الإقليمية  ال���ت���ط���ورات  م��واك��ب��ة  يف 
م�ضاراتها  وا���ض��ت�����ض��راف  وال��دول��ي��ة، 

امليدانية حول خمتلف الق�ضايا.
واأو�ضح الدكتور العلي اأن "تريندز" 
رغم توجهه العاملي فقد و�ضع على 
راأ�س اأولوياته النفتاح على خمتلف 
وتعزيز  وامل���وؤ����ض�������ض���ات،  ال���ه���ي���ئ���ات، 
ال��ق�����ض��اي��ا ذات  م��ع��ه��ا يف  ال���ت���ع���اون 
اله��ت��م��ام امل�����ض��رتك، م��وؤك��داً حر�س 

•• اأبوظبي-الفجر:

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م����ن  وف������د  ق������ام 
للبحوث  "تريندز  مل���رك���ز  ب����زي����ارة 
التعاون  �ُضبل  وال�ضت�ضارات" لبحث 
رافق  وق��د  الطرفني.  بني  امل�ضرتك 
العلي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
"تريندز"  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الت�ضال  اإدارة  م��ن  ال��وف��د  اأع�����ض��اء 
اخلارجية  ب������وزارة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
اإدارات  �ضملت  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ج��ول��ة  يف 
املختلفة  وق��ط��اع��ات��ه   تريندز"   "
البحثية، والتدريبية، وال�ضت�ضارية. 
كما اطلع اأع�ضاء الوفد على الأن�ضطة 
الإدارات،  لهذه  والعلمية  البحثية 
والتدريبية،  البحثية،  وب��راجم��ه��ا 
ما  تتنوع  التي  العلمية  واإ�ضداراتها 
و�ضال�ضل  بحثية،  واأوراق  كتب،  بني 

علمية متخ�ض�ضة. 
وقد ناق�س يف هذه املنا�ضبة الدكتور 
بح�ضور  ال��ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
م���دي���ري ال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ال�ضباب  الباحثني  املركز، وعدد من 

يف املجالت املختلفة، وذلك ملا تت�ضم 
ومو�ضوعية  علمية،  ر�ضانة  من  به 

يف الطرح وعمق يف امل�ضمون.
للدكتور  ب��ال�����ض��ك��ر  ال���وف���د  وت���ق���دم 
واأ�����ض����رة  ال���ع���ل���ي  حم���م���د ع���ب���د اهلل 
الدورة  يف  التعاون  على  "تريندز" 
املركز  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
حتت  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  مل���وظ���ف���ي 
والتحليل  التقارير  "اإعداد  عنوان: 
ال�ضيا�ضي"، م�ضيداً مب�ضتوى ما ُقدم 
املتدرب،  ُتعني  معرفة  م��ن  خاللها 
واملوظف على جتويد عملة والقيام 
ع��ل��م��ي��ة؛ ويف ختام  ب��اح��رتاف��ي��ة  ب���ه 
التنفيذي  الرئي�س  اأه���دى  ال��زي��ارة 
وال�ضت�ضارات  للبحوث  ل"تريندز 
ن�����ض��خ��اً من  وزارة اخل��ارج��ي��ة  ،وف����د 
اأحدث الإ�ضدارات العلمية ال�ضادرة 
والإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
م���وؤك���داً  امل����رك����ز،  درع  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
التعاون  ا����ض���ت���م���رار  �����ض����رورة  ع��ل��ى 
وب��ن��اء ال�����ض��راك��ات م��ن اأج���ل معرفة 
البحث  باآليات  امل�ضتقبل  ت�ضت�ضرف 

العلمي الر�ضني. 

ال�صحة تعلن تقدمي 59،818 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 59،818 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 18،876،969 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�ضخ�س.  100 لكل  جرعة   190.86
اإىل  وياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�ضعياً 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س كوفيد19-.

ج الدفعتني ال�سابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة املاج�ستري يف كلية الإدارة احلكومية ح�سر حفل تخرُّ

حممد بن را�صد: لدينا موؤ�ص�صات اأكادميية وطنية بقدرات عاملية
•• دبي-الفجر:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، موا�ضلة دولة 
الإم����ارات يف اإع���داد اأج��ي��ال جديدة 
ال��غ��د كونهم ع��م��اد تقّدم  م��ن ق���ادة 
الدولة وال�ضمانة الأهم لنه�ضتها، 
للدولة  كنموذج  ج��دارت��ه��ا  وت��اأك��ي��د 
املناف�ضة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��ع�����ض��ري��ة 

عاملياً.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ض��ور �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
�ضمو  الفريق  ج���واره  واإىل  مكتوم، 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الدفعتني  ج  ت��خ��رُّ حفل  ال��داخ��ل��ي��ة، 
 2020 لعامي  والثامنة  ال�ضابعة 

و2021 لطلبة املاج�ضتري يف كلية 
حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية 
والذي اأقيم يف مركز دبي التجاري 

العاملي.
"لدينا  ال�������ض���م���و:  ����ض���اح���ب  وق������ال 
اأكادميية وطنية بقدرات  موؤ�ض�ضات 
ع����امل����ي����ة.. وال���ت���م���ي���ز وال����ن����ج����اح يف 
من  ن�ضيب  م��ن  �ضيكون  امل�ضتقبل 
والأدوات  وامل��ه��ارات  املعرفة  ميتلك 
��ن م��ن حت��وي��ل الأه����داف  ال��ت��ي مت��كِّ
و�ضيبقى  ع��م��ل��ي��ة..  اإجن�������ازات  اإىل 
العلم دائماً الركيزة الأوىل واجل�ضر 
الأهم للو�ضول اإىل امل�ضتقبل املن�ضود 
للوطن من تقدم وتطور وازدهار". 
 285 ت����خ����ري����ج  و�����ض����ه����د احل����ف����ل 
املاج�ضتري  ب��رام��ج  �ضمن  خ��ري��ج��اً 
الإدارة  ت��خ�����ض�����ض��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
والبتكار وال�ضيا�ضات العامة، منهم 
الداخلية  وزارة  م��ن  خ��ري��ج��اً   86

الإدارة  يف  التنفيذي  "املاج�ضتري 
 180 ب��واق��ع   "EMPA العامة 
اإدارة  يف  و"املاج�ضتري  خ���ري���ج���اً، 
 41 ب����واق����ع   "MIM الب���ت���ك���ار 
الإدارة  يف  وامل��اج�����ض��ت��ري  خ���ري���ج���اً، 
 37 ب�����واق�����ع   "MPA ال����ع����ام����ة 
ال�ضيا�ضات  و"ماج�ضتري  خ��ري��ج��اً، 
 27 ب�����واق�����ع   "MPP ال����ع����ام����ة 
خريجني  الدفعة  و�ضملت  خريجاً. 
من مواطني دولة الإمارات وكذلك 
العربية  اجل���ن�������ض���ي���ات  م�����ن  ع������دد 
مزيجاً  ميثلون  ال��ذي��ن  والأجنبية 
يف  الأك��ادمي��ي��ة  الكلية  جتربة  يعزز 
متميزة  تعليمية  منظومة  تقدمي 
حت���ظ���ى ب���ال���ع���دي���د م����ن اخل�����ربات 
للعديد  ت�����ض��ل��ح  ال���ت���ي  وال���ت���ج���ارب 
والقطاع  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من 
اخلا�س يف دولة الإمارات واملنطقة 

والعامل.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ك��ل��ي��ة، ول��ف��ي��ف من 
من  وع��دد  الداخلية  وزارة  ق��ي��ادات 
م�ضوؤويل الكلية وكادرها الأكادميي. 
وت�ضمل تخ�ض�ضات الدفعة احلالية 

التنفيذي يف  "املاج�ضتري  يف جمال 
وذلك   ،"EMPA العامة  الإدارة 
ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل ع��ل��ي بن 
زاي����د ال��ف��ال���ض��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رئي�س 
جمل�س اأمناء كلية حممد بن را�ضد 
لالإدارة احلكومية، و�ضعادة الدكتور 
الرئي�س  امل�������ري،  ����ض���ب���اع  ب����ن  ع���ل���ي 

�سمن فعالية اإعالمية يح�سرها وزراء وم�سوؤولون من اجلهات املعنية وت�سارك فيها و�سائل اإعالم حملية واإقليمية ودولية:

اليوم الإعالن عن احلزمة الثانية من م�صاريع اخلم�صني يف ق�صر الوطن
•• اأبوظبي-وام:

اخلا�ضة  الإعالمية  الفعاليات  ث��اين  الأح��د  اليوم  الإم���ارات  حكومة  تعقد 
وزراء  بح�ضور  اخلم�ضني"  "م�ضاريع  م��ن  ج��دي��دة  ح��زم��ة  ع��ن  ب���الإع���الن 
واإقليمية  حملية  اإع��الم  و�ضائل  وم�ضاركة  املعنية  اجلهات  من  وم�ضوؤولني 

ودولية.
وتقام الفعالية الإعالمية الثانية والتي ينظمها املكتب الإعالمي حلكومة 
اليوم  اأبوظبي  يف  الوطن  ق�ضر  يف  اخلم�ضني"،  "م�ضاريع  �ضمن  الإم���ارات 
والإقليمية  املحلية  الإع���الم  و�ضائل  ممثلي  مب�ضاركة  �ضبتمرب   12 الأح��د 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  انطالقه  عن  اأعلن  ال��ذي  احل��دث  ملواكبة  والدولية، 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل"، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
�ضبتمرب اجلاري  �ضهر  امل�ضلحة مطلع  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ليوؤ�ض�س لدورة تنموية �ضاملة على اأعتاب اخلم�ضني عاماً املقبلة و�ضوًل اإىل 

مئوية الإمارات 2071.
جديدة  جم��م��وع��ة  اخلم�ضني"  "م�ضاريع  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  احل���زم���ة  وت��ع��ك�����س 
لدعم  الإم��ارات  دولة  و�ضعتها حكومة  التي  الهادفة  املبادرات  متكاملة من 
واقت�ضادها  ملجتمعها  م�ضتدام  م�ضتقبل  وب��ن��اء  الوطنية  ا�ضرتاتيجياتها 

للخم�ضني عاماً املقبلة.
دورة  �ضناعة  يف  لت�ضهم  اخلم�ضني"  "م�ضاريع  من  الثانية  احلزمة  وت��اأت��ي 

التاأ�ضي�س ملرحلة  اإىل  الرامية  الوطنية  امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية  جديدة من 
ج��دي��دة م��ن النمو ل��دول��ة الإم�����ارات، داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً، مب��ا ي��ع��زز مكانتها 
على  الإن�ضان  بتناف�ضية  ويرتقي  القطاعات،  جميع  يف  والعاملية  الإقليمية 
حملياً  املوؤ�ضرات  واأف�ضل  عاملياً  املراتب  اأف�ضل  اإىل  و�ضوًل  الإم���ارات،  اأر���س 

ودولياً.
قفزات  اإجن��از  اخلم�ضني"  "م�ضاريع  من  اخلا�ضة  اجلديدة  احلزمة  وتعزز 
نوعية لالقت�ضاد الوطني، باعتباره اأولوية وطنية ق�ضوى حلكومة الإمارات، 

والعامل الأ�ضا�ضي ل�ضمان احلياة الكرمية ل�ضعبها والأجيال القادمة.
التي يتم الإع��الن عنها تباعاً طيلة �ضهر  "م�ضاريع اخلم�ضني"،  وت�ضتهدف 
العام  والقطاعني  ومقيمني،  مواطنني  من  املجتمع  اأف���راد  كافة  �ضبتمرب، 

واخلا�س، وي�ضمل اأثرها الإيجابي والتنموي للعقود اخلم�ضة املقبلة كل من 
يعي�س على اأر�س الإمارات اأو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

�ضهدت  اخلم�ضني  مب�ضاريع  اخلا�ضة  الأوىل  الإع��الم��ي��ة  الفعالية  وك��ان��ت 
تعزز  واإط��الق مبادرات غري م�ضبوقة  وامل�ضوؤولني  ال��وزراء  ح�ضور عدد من 
وتاأ�ضي�س  وامل��واه��ب  ال�ضتثمارات  ل�ضتقطاب  عاملية  وجهة  الإم���ارات  مكانة 
وتبني  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ض��اد  ف��ر���س  وتفعيل  امل��ت��ط��ورة  ال�ضناعية  امل�����ض��اري��ع 

التكنولوجيا املتقدمة.
اإعالمية  تغطية  اخلم�ضني  مل�ضاريع  الأوىل  الإع��الم��ي��ة  الفعالية  وحققت 
24 �ضاعة فقط من الإعالن  واإقليمية ودولية قيا�ضية و�ضلت بعد  حملية 

عن اأوائل "م�ضاريع اخلم�ضني" اإىل 229 مليون اإن�ضان حول العامل.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

حملت ال�ضنوات املا�ضية من معر�س 
والفرو�ضية  لل�ضيد  الدويل  اأبوظبي 
ذك����ري����ات ج��م��ي��ل��ة ل��ك��اف��ة الأج����ي����ال، 
�ضّقاري  ن������ادي  خ���الل���ه���ا  ا����ض���ت���ط���اع 
ت��ق��دمي ر���ض��ال��ة طّيبة عن  الإم�����ارات 
الإم���ارات،  يف  والبيئة  ال���رتاث  قيمة 
واأ���ض��ب��ح احل�����دث، ال����ذي ت�����ض��ّرف يف 
بزيارة   2003 ال��ع��ام  الأوىل  دورت���ه 
ال�����ض��ي��خ زايد  ب����اإذن اهلل،  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
عاملياً  ُملتقى  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن 
الإن�ضانية،  ال��ث��ق��اف��ة  روائ����ع  ل��ع��ر���س 
ي�����رتدد يف ك���ل مكان  و����ض���ار ����ض���داه 
ال�ضرق  يف  نوعه  من  ح��دث  كاأ�ضخم 

الأو�ضط واأفريقيا.
ُيعترب املعر�س، ق�ضة جناح متوا�ضلة 
ع��ل��ى م���دى م��ا ي��زي��د ع��ن 18 عاماً 
املُ�ضتدام  وال�����ض��ي��د  البيئة  ���ض��ون  يف 
وت�����ق�����دمي ال���������رتاث وت����ع����زي����ز وع���ي 
ال�ضباب والأجيال بالتقاليد والثقافة 
نهج  على  �ضرياً  الأ�ضيلة،  الإماراتية 
ال�ضيخ زاي��د - طّيب اهلل ث��راه - وما 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ض��ق��ارون  زال 
والوفاء  ب��احل��ب  ُمتم�ضكني  ال��ع��امل 
لهذه  الكبري  ولعطائه  زاي��د،  لل�ضيخ 
ال��ري��ا���ض��ة ال��ت��ي ارت��ق��ى ب��ه��ا اإىل فّن 
ت��راث��ي اأ���ض��ي��ل، اأح��ّب��ه واأت��ق��ن��ه وتفّرد 
فيه، واأ�ضفى عليه الكثري من اأياديه 
للطبيعة  امل��ح��ب��ة  وروح����ه  ال��ب��ي�����ض��اء 

واحلياة الربية.
له  املغفور  ب��دا  ج���داً،  ���ض��ّن مبكرة  يف 
 - نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
رحمه اهلل - وكاأنه قادر على فهم لغة 
رف�س  وق��د  الأم،  واحل��ي��اة  الطبيعة 
ا���ض��ت��خ��دام ال��ب��ن��دق��ي��ة ل��ل�����ض��ي��د منذ 
ح���از تقدير  م��ا  وه���ذا   ،1930 ع���ام 
املحافظة  وُدع����اة  ال��ب��دوي  جُمتمعه 

على البيئة يف العامل كافة.
اأه��������م م�����ب�����ادرات�����ه يف جم����ال  وم�������ن 
ال�ضيد  ري���ا����ض���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
العاملي  امل���وؤمت���ر  تنظيم  ب��ال�����ض��ق��ور، 
اأبوظبي  مدينة  يف  لل�ضقارة  الأول 
جمع  والذي  يف اأواخر عام 1976م 
اجلزيرة  �ضقاري  بني  الأوىل  للمرة 
اأمريكا  يف  ون���ظ���رائ���ه���م  ال���ع���رب���ي���ة 
واأوروبا وال�ضرق الأق�ضى.  ال�ضمالية 
حقيقياً  منطلقاً  امل��وؤمت��ر  ك���ان  وق���د 
ال�ضيخ  و�ضعها  التي  لال�ضرتاتيجية 
زايد بهدف ح�ضد ال�ضقارين ليكونوا 
اأ����ض���ح���اب  ال���ن���ا����ض���ط���ني  يف ط��ل��ي��ع��ة 
على  للمحافظة  احلقيقية  امل�ضلحة 

الطبيعة.

زايد وال�سّيد املُ�ستدام
بحلول عام 1995 عمل ال�ضيخ زايد 
ال�ضقور  ا�ضتخدام  من  التحّول  على 
املُ���ك���اث���رة يف  ال�����ض��ق��ور  اإىل  ال���ربي���ة 
الأ�ضر، لُت�ضبح دولة الإمارات بعدها 
ب�ضنوات قليلة البلد الأول يف ال�ضرق 
الأو�����ض����ط ال�����ذي ي��ع��ت��م��د ك��ل��ي��اً على 
ا�ضتخدام ال�ضقور املُكاثرة يف ريا�ضة 

ال�ضيد بال�ضقور.
عن  الإع��������الن  مّت  ال����ع����ام،  ذات  ويف 
ب����رن����ام����ج ال�������ض���ي���خ زاي��������د لإط������الق 
للمحافظة  ي��ه��دف  ال���ذي  ال�����ض��ق��ور، 
من  ال��ربي��ة  يف  ال�ضقور  اأع����داد  على 
خالل اإتاحة الفر�ضة لها للتكاثر يف 
مناطقها الأ�ضلية. فكان ال�ضيخ زايد 
- رحمه اهلل - يتربع �ضنوياً، ب�ضقوره 
ن��ه��اي��ة م��و���ض��م ال�ضيد  ل��ل��ربن��ام��ج يف 
ال�ضنوي، وكان يحّث �ضقاري املنطقة 
وما  اأي�����ض��اً،  ب�ضقورهم  ال��ت��رّبع  على 
كبري  بنجاح  ُم�ضتمّراً  الربنامج  زال 

لغاية اليوم.
اأما برامج اإكثار احلبارى - مع�ضوقة 
ال�����ض��ق��اري��ن - يف الأ����ض���ر، ف��ق��د قام 
ب��اإط��الق��ه��ا ال�����ض��ي��خ زاي����د ق��ب��ل اأكر 
الطائر  ه��ذا  ليبقى  ع��ام��اً،   43 م��ن 
ركيزة  اجلديدة  لالأجيال  الربية  يف 
متّيز  ق�ضة  وه��ي  الأ�ضيل،  لرتاثهم 
التاريخ  ���ض��ّج��ل��ه��ا  اإم���ارات���ي���ة  وجن����اح 

باأحرف من ذهب.
على  امل��ح��اف��ظ��ة  ج���ه���ود  ويف جم����ال 
النقرا�س،  م��ن  و���ض��ون��ه��ا  ال�����ض��ق��ور 
فقد قامت دول��ة الإم��ارات بالتوقيع 

على التفاقيات الدولية ذات ال�ضلة 
واحلياة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف 
وقبل  الأن�������������واع،  و������ض�����ون  ال�����ربي�����ة 
ال�ضقور  اإك��ث��ار  م�ضاريع  ك��ان��ت  ذل��ك 
وبرامج اإطالقها قد با�ضرت اأبحاثها 

واأعمالها يف وقت مبكر.
لقد ج�ّضد املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
لل�ضقار  املثالية  ال�ضورة  ُم��ن��ازع  بال 
حد�ضه  ل�������ض���دق  وذل�������ك  ال����ع����رب����ي، 
مما  بالطبيعة،  الوا�ضعة  ومعرفته 
مّكنه من الفوز باإعجاب وُحّب اأفراد 

جمتمعه البدوي.
يف حياة زايد وحتى بعد وفاته، حباه 
باأ�ضره،  ال��ع��امل  وث��ن��اء  ب��ت��ق��دي��ر  اهلل 
اإجنازاته  وع��ظ��م  ق��ي��ادت��ه  ل��ع��ب��ق��ري��ة 
ومتجان�س  متطور  جمتمع  ب��ن��اء  يف 
ومت�ضامح يف دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
اأن  اإن اأح�ضن ثالث �ضور مُيكن  قيل 
جت��ت��م��ع يف وق���ت واح����د ه���ي: �ضورة 
����ض���ق���ر ع���ل���ى ي����د رج������ل ف������وق ظهر 
فر�ضه اأو ناقته، فكيف اإذا كانت هذه 
ال�ضورة لل�ضيخ زايد - طّيب اهلل ثراه 
البيئة  ُحماة  ورائ��د  الأول  ال�ضّقار   -

يف العامل.

معر�س اأبوظبي لل�سيد
حتت �ضعار "ا�ضتدامة وتراث.. بروح 
ُمتجددة"، تتكثف ال�ضتعدادات اليوم 
لتنظيم الدورة ال� )18( من معر�س 
والفرو�ضية  لل�ضيد  الدويل  اأبوظبي 
ب���رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة رئي�س نادي �ضقاري 
الإم����ارات، وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة من 
يف  اأك��ت��وب��ر   3 ول��غ��اي��ة  �ضبتمرب   27
للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز 
بتنظيم من نادي �ضقاري الإمارات.

ماجد  م��ع��ايل  اأك���د  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
لنادي  العام  الأم��ني  املن�ضوري،  علي 
اللجنة  رئ��ي�����س  الإم�������ارات،  ���ض��ق��اري 
اأّن قيم  ل��ل��م��ع��ر���س،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة ل زال���ت 

را���ض��خ��ة م���ن خ����الل ج���ذوره���ا التي 
كال�ضجر  الأر����س  اأع��م��اق  يف  ت�ضرب 
امل�ضاريع  ت�����ض��ت��م��ر  و����ض���وف  ال��ط��ي��ب، 
الرائدة ل�ضون الرتاث واحلفاظ على 
الوترية  بنف�س   - اهلل  ب��اإذن   - البيئة 
له  املغفور  لذكرى  تخليداً  والنجاح 
ال�ضقارون  و�ضيبقى  زاي����د.  ال�ضيخ 
بال�ضكر  ُمتم�ضكني  الطبيعة  وحماة 
– رحمه اهلل  زاي��د  والتقدير لل�ضيخ 
- عرفاناً باجلميل وتقديراً مل�ضريته 
الربية  ال�ضقور  حماية  يف  الطويلة 
ت��ه��دده��ا واإنقاذ  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م��ن 
ط���ائ���ر احل����ب����ارى م����ن الن���ق���را����س، 
ُم��ت��اب��ع��ني م�����ض��ريت��ه وحت��ق��ي��ق نتائج 
ُم��ث��م��رة مل�����ض��اري��ع��ه ال���رائ���دة، ال��ت��ي ل 

زالت متوا�ضلة بنجاح لغاية اليوم.
لل�ضيد  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  وان��ط��ل��ق 
وال���ف���رو����ض���ي���ة ب���اأب���وظ���ب���ي يف دورت����ه 
ت�ضرف  وق��د   ،2003 ال��ع��ام  الأوىل 
حينها ب��زي��ارة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
حينها  يف  �ضموه  واأم���ر  زاي���د،  ال�ضيخ 
ع��ل��ى م�ضتوى  امل��ع��ر���س  ي���ك���ون  ب�����اأن 
�ضنوياً،  اأبوظبي  م��ن  وينطلق  عاملي 
ح��ي��ث مت ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���س ال����دويل 
اأبوظبي   – وال���ف���رو����ض���ي���ة  ل��ل�����ض��ي��د 
والذي لقى جناحاً واإقباًل   2004
املنظمة  اللجنة  �ضجع  مما  كبريين، 
راع������ي احل������دث �ضمو  وب���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ ح��م��دان 
على  الإم���ارات  �ضقاري  ن��ادي  رئي�س 
ال������دوؤوب لإظهار  ال�����ض��ع��ي  م��وا���ض��ل��ة 
امل�ضتويات،  واأرق��ى  اأف�ضل  املعر�س يف 
ال�ضيد  تر�ضيخ  يف  ج��ه��وده  وت��ع��زي��ز 
املُ�ضتدام ودعم وت�ضجيع ا�ضرتاتيجية 
والتقاليد  ال������رتاث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
والقيم الأ�ضيلة التي تتميز بها دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
وقد مّت اعتماد ثيمة احلدث للدورة 
بروٍح  وت����راث..  "ا�ضتدامة  ال��ق��ادم��ة 
اأبوظبي  جلهود  انعكا�ضاً  ُمتجّددة"، 
البيئة  ا���ض��ت��دام��ة  تعزيز  يف  وال��ع��امل 
الرتاثية  وال���ري���ا����ض���ات  وال�������ض���ي���د 
ال�ضلة،  ذات  ال��ت��ج��اري��ة  والأع����م����ال 
لتطوير  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  وبلورة 

احلدث وابتكار املزيد من الفعاليات 
والأن�ضطة التي ترتكز على جناحات 
ُمتجّددة  ب����روح  امل��ا���ض��ي��ة  ال�������دورات 
ُمبدعة. و�ضهد املعر�س خالل دوراته 
املا�ضية منواً كبرياً، واكت�ضب �ضعبية 
املحلية  عد  ال�ضُّ ومكانة متميزة على 
ت�������ض���اع���ف عدد  وال�����دول�����ي�����ة، ح���ي���ث 
امل�ضاركني نحو 17 مرة، كما تو�ضعت 

م�ضاحته اأكر من 9 اأ�ضعاف.

زايد والقن�س وال�سعر
�ضعراء  م��ن  ب��ارز  �ضاعر  زاي��د  ال�ضيخ 
ال��ت��ق��ل��ي��دي يف �ضبه  ال�����ض��ع��ر  ال��ن��ب��ط، 
وك����ان يحر�س  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل���زي���رة 
على ت�ضجيع اإحياء الرتاث والعادات 
والتقاليد يف الوقت الذي كان ُيدير 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  ع��ج��ل��ة  ف��ي��ه 

واملعا�ضرة.
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  �ضخ�ضية  تت�ضم 
 - نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
الأ�ضيلة  بالبداوة   - ث��راه  اهلل  طّيب 
التي ورثها، وبحكمة وف�ضاحة رجل 
ال��دول��ة امل��ت��م��ر���س، ول��ل��ح��ي��اة الربية 
�ضخ�ضيته  �ضقل  يف  ال��وا���ض��ح  اأث��ره��ا 
وطباعه املتميزة بكونه فار�ضاً مهيباً 

وقنا�ضاً ماهراً ومرتاداً لالإبل.
القن�س،  ه��واي��ات��ه  اأح����ب  م���ن  وك����ان 
بال�ضيد  اه����ت����م����ام����ه  ب��������اب  وم��������ن 
)ريا�ضة  ك���ت���اب  اأ�����ض����در  ب��ال�����ض��ق��ور 
العربية  باللغتني  بال�ضقور(  ال�ضيد 
والإجنليزية حظي باهتمام وا�ضع يف 
الأو�ضاط العلمية. وقد اأكد يف كثري 
املحافظة  اأهمية  على  املنا�ضبات  من 
الأ�ضيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى 

ومنها ريا�ضة ال�ضيد بال�ضقور.
بال�ضعر  زاي����د  ال�����ض��ي��خ  اه��ت��م��ام  ج���اء 
املوؤثرة  والأدب��ي��ة  الإن�ضانية  لقيمته 
واملهمة، وباعتباره عن�ضرا مهما من 

عنا�ضر الهوية الإماراتية.
النبطي،  ال�ضعر  زاي��د  ال�ضيخ  قر�س 
ل���ه ع���دة دواوي������ن �ضعرية  و����ض���درت 
ت�����ض��م ق�������ض���ائ���ده، وق�����د ن���ظ���م على 
خمتلف الأوزان، لكنه اأبدى اهتماماً 
النبطي  ال�����ض��ع��ر  ب��������اأوزان  وا����ض���ح���اً 

وف��ن��ون��ه ال��ت��ي ا���ض��ت��ه��رت ب��ه��ا اإم����ارات 
ال���دول���ة م��ن��ذ ال���ق���دم، خ��ا���ض��ة الونة 

والردحة والتغرودة.
كتب  ال��ت��ي  ال�ضعرية  الأغ���را����س  اأم���ا 
ال�����ض��ي��خ زاي�����د، ف��ه��ي عديدة،  ع��ل��ي��ه��ا 
احلكمة  وق�ضائد  الغزل  بني  وتتنوع 
والجتماعية  الوطنية  والق�ضائد 
قر�ضه  اإىل  اإ�ضافة  ال���رتاث،  و���ض��ون 
ما ُيعرف با�ضم امل�ضاجالت ال�ضعرية.

للتجربة  م���ه���م���ة  م����الم����ح  وث����م����ة 
تتجلى  زاي���د،  ال�ضيخ  عند  ال�ضعرية 
يف تلك القيم الإن�ضانية التي احتوى 
ق�ضائده،  من  قليل  غري  عدد  عليها 
مهمة  بثيمات  القيم  ه��ذه  وترتبط 
ال�ضالم  اإىل  وال��دع��وة  الت�ضامح  مثل 
وتقبل الآخ��ر وت��ب��ادل الح���رتام بني 
ال�ضداقة  واأه��م��ي��ة  والآخ�����ر،  ال��ف��رد 
ممار�ضة  ع��ل��ى  والت�ضجيع  والأخ�����وة 

الهوايات الرتاثية الأ�ضيلة.

اأعادها  �سقر   2000 من  اأكثثر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  للطبيعة 

لإطالق ال�سقور
ب���اإذن اهلل ال�ضيخ  اأط��ل��ق��ه امل��غ��ف��ور ل��ه 
زاي����د ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، طيب 
وُيعترب  1995م،  ع��ام  ث��راه، يف  اهلل 
املُ�ضتدام  ال�ضيد  م�ضاريع  اأه��م  اأح��د 

يف العامل.
اليوم، منذ  الربنامج  ويتوا�ضل هذا 
تاأ�ضي�ضه، بف�ضل رعاية ودعم �ضاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
الإم���ارات حفظه  دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل، 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ح��اك��م اأب��وظ��ب��ي يف 
اإدارة  الظفرة رئي�س جمل�س  منطقة 
ت�ضرف  التي  اأبوظبي   - البيئة  هيئة 
بال�ضرتاك  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى 
الدويل للحفاظ على  ال�ضندوق  مع 

احلبارى.
ال�ضقارة  ل��دع��م  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
اإطالق  اإع���ادة  خ��الل  م��ن  املُ�ضتدامة 

ال�ضقور بعد ا�ضتخدامها يف ال�ضيد، 
تكاثرها  م���واط���ن  يف  ب��ي��ئ��ات��ه��ا  اإىل 
الربنامج  جن���ح  وق����د  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
ل��غ��اي��ة ال���ي���وم يف اإط�����الق اأك����ر من 
احلر،  اأن������واع  م���ن  ���ض��ق��ر،   2000
وال�ضاهني، واجلري. وُتعترب كل من 
كازاخ�ضتان وباك�ضتان وقرغيز�ضتان، 

اأهم دول الإطالق.
كما �ضاهم امل�ضروع يف توفري بيانات 
ُتقدر  ل  م��ه��م��ة  علمية  وم��ع��ل��وم��ات 
ب��ث��م��ن ل��ع��ل��م��اء ال��ط��ي��ور، وذل����ك عن 
لل�ضقور  ال��ف�����ض��ائ��ي  ال��ت��ت��ب��ع  ط��ري��ق 
اإط��الق��ه��ا، ح��ول م�ضارات  يتم  ال��ت��ي 
املف�ضلة  والجت�����اه�����ات  ال����ط����ريان 
ل��الن��ت�����ض��ار م���ن م��ن��اط��ق الإط�����الق، 
على  البقاء  ُمعدلت  اإىل  بالإ�ضافة 

قيد احلياة لل�ضقور.
و�����ض����ج����ع زاي����������د ب�����������ض�����ورة ف���ع���ال���ة 
الأمثل  ال�ضتغالل  على  ال�ضقارين 
واعتمد  الأ���ض��ر  يف  املنتجة  للطيور 
نظاماً م�ضدداً للرتخي�س با�ضتخدام 
ال��ط��ي��ور ال��ربي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة. ورافق ذلك اإ�ضدار 
)جواز �ضفر ال�ضقر( الذي مّت اعتماده 
للنباتات  العاملية  التفاقية  بو�ضاطة 
بالنقرا�س  امل���ه���ددة  واحل���ي���وان���ات 
اأث���ر ب��ال��غ يف  )�ضايت�س( مم��ا ك��ان ل��ه 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اأن�����ض��ط��ة ال�����ض��ي��د غري 

امل�ضروع يف الدول املجاورة والعامل.

بدولة  الأ�سر  يف  ال�سقور  اإكثار 
الإمارات

�ضاحب  وّج������ه   ،1989 ال����ع����ام  يف 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
اأبوظبي، ومبتابعة  نهيان، ويل عهد 
زايد  ال�ضيخ  م��ن  ك��ب��ريي��ن  واه��ت��م��ام 
من  بال�ضتفادة   - ث��راه  اهلل  طّيب   -
اإك���ث���ار ال�����ض��ق��ور يف الأ����ض���ر م��ن اأجل 
وتخفيف  لها  املُ�����ض��ت��دام  ال���ض��ت��خ��دام 
ال�ضغط على ال�ضقور الربية املُهّددة 

بالنقرا�س.
الأ�ضر  يف  ال�ضقور  اإك��ث��ار  م��ّث��ل  وق��د 
ال�ضيد  ري��ا���ض��ة  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ث�����ورة 
واإح���ي���اء  ا����ض���ت���دام���ة  ب��ال�����ض��ق��ور ويف 
ال��ع��ظ��ي��م. ويف منطقة  ال����رتاث  ه���ذا 
ال�ضرق الأو�ضط اأ�ضبح اإكثار ال�ضقور 
الن���ت�������ض���ار يف دول  وا�����ض����ع  امل��ه��ج��ن��ة 
يف  الربنامج  �ضاهم  العربي.  اخلليج 
حت�ضني اأنواع ال�ضقور املُنتجة بحيث 
اأ�ضبحت ذات مناعة اأكر للفطريات 
والأمرا�س. كما �ضاهم يف اإنتاج اأنواع 
يف  املميزة  ب�ضفاتها  مت��ت��از  منتخبة 

ال�ضيد وكذلك ب�ضفاتها اجلمالية.

لل�سقور..  اأبثثوظثثبثثي  م�ست�سفى 
الأكرب من نوعه يف العامل

ال�ضيخ  ق��ام  الثمانينات،  م�ضتهل  يف 
ال�ضقور  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  ب��اإن�����ض��اء  زاي�����د 
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  خ�����ارج  ب���اخل���زن���ة 
اإن�����ض��اء م�ضت�ضفى  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ث��م مت 
1999م،  ع��ام  يف  لل�ضقور  اأبوظبي 

بيطرية  رعاية  اأف�ضل  توفري  بهدف 
لل�ضقور، وتعزيز التوعية والتدريب 
باأمرا�س  ال���وع���ي  م�����ض��ت��وي��ات  ورف����ع 
ال�ضقارين،  جُمتمعات  بني  ال�ضقور 
اإ�ضافة لتطوير الأبحاث والدرا�ضات 

حول رعاية ال�ضقور واأمرا�ضها.
عالج امل�ضت�ضفى ُمنذ افتتاحه ما يزيد 
عن 80 األف �ضقر، وبف�ضل عمليات 
اليوم  ُيعالج  بات  الدائمة،  التطوير 
�ضنوياً، حيث  األف �ضقر   11 حوايل 
فحو�س  على  ال��ط��ي��ور  تلك  حت�ضل 
اع���ت���ي���ادي���ة وخم�����ربي�����ة، وع���الج���ات 
عمليات  اإج����راء  ع��ن  ف�ضال  ط��ارئ��ة، 

جراحية معقدة لها عند احلاجة.
لل�ضقور  اأبوظبي  م�ضت�ضفى  قام  كما 
ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة يف طب  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
الدرا�ضات  ت�ضمل  ال�ضقور،  وجراحة 
املختربية وال�ضقارة واإعادة التاأهيل، 
وذل�����ك مُب�����ض��ارك��ة اأك�����ر م���ن 100 
العام  ُم��ن��ذ  دول����ة   37 م���ن  ُم���ت���درب 

.2007

�سندوق حممد بن زايد للمحافظة 
�سون  اجلثثثارحثثثة..  الثثطثثيثثور  على 

للبيئة وا�ستدامة للرتاث
جمال  يف  رائ����دة  اإم��ارات��ي��ة  موؤ�ض�ضة 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال���ط���ي���ور اجل���ارح���ة 
وموائلها الطبيعية كعنا�ضر اأ�ضا�ضية 
�ضاحب  اأطلقها  البيولوجي،  للتنوع 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة عام 2017، 
على ُخطى املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
البيئة  على  املُحافظة  ب��ه��دف  زاي���د، 
واحلياة الفطرية وا�ضتدامة الرتاث 
املرتبط  وال��ع��امل��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ث��ق��ايف 

بالطيور اجلارحة.
امل�ضاريع  دعم  اإىل  ال�ضندوق،  يهدف 
يف  املُتخ�ض�ضة  وال��ع��ل��م��ي��ة  البحثية 
اجلارحة،  ال��ط��ي��ور  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
اأم ال��دول��ي��ة منها،  ���ض��واء الإم��ارات��ي��ة 
ت�����ض��ج��ي��ع اجل����ه����ات الأخ���������رى على 
لأ�ضحاب  وال���ه���ب���ات  امل���ن���ح  ت���ق���دمي 

امل�ضاريع من اأجل �ضمان ا�ضتدامتها، 
البحوث  اإج��������راء  ع���ل���ى  ال��ت�����ض��ج��ي��ع 
الطيور  ح���ول  وال��ب��ي��ط��ري��ة  العلمية 
اجل������ارح������ة ال�����ربي�����ة وامل�����ك�����اث�����رة يف 
على  املحافظة  م�ضاريع  دعم  الأ�ضر، 
ب�ضورتها  بال�ضقور  ال�ضيد  ريا�ضة 
ال��ت��ي كانت  امل��ن��اط��ق  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
والتوعية  ال��ق��دم،  منذ  فيها  مُت��ار���س 
والتعريف بالرواد واملبادرات الكبرية 
الطيور  على  املحافظة  جم���الت  يف 

اجلارحة.

لثِ  مالية  منحًا  ُتثثقثثّدم  اأبوظبي 
122 م�سروعًا حلماية الكائنات 

احلّية الثمهددة بالنقرا�س
يف غ�ضون ال�ضنوات القليلة املا�ضية، 
اأ����ض���ب���ح ����ض���ن���دوق حم��م��د ب���ن زاي���د 
للمحافظة على الكائنات احلية اأحد 
اجلهات الرائدة على م�ضتوى العامل 
يف تقدمي هذا النوع من املنح املالية 
املهددة  الأن�����واع  ح��م��اي��ة  امل�ضتهدفة 
الثدييات  م���ن  ����ض���واء  ب��الن��ق��را���س، 
والنباتات،  الطيور  اأو  ال��زواح��ف  اأو 

والالفقاريات.
قدمها  ال����ت����ي  امل����ن����ح  ع������دد  وي�������ض���ل 
ال�ضندوق منذ تاأ�ضي�ضه عام 2009 
م�ضروعاً   2275 ع��ن  يزيد  م��ا  اإىل 
���ض��اه��م��ت يف  دول������ة،   180 ن��ح��و  يف 
من  ن���وع���اً   1460 ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
بالنقرا�س  املهددة  احلية  الكائنات 
املعّر�ضة  اأو  الأوىل  ال����درج����ة  م���ن 

لالنقرا�س.
لل�ضندوق،  ال�ضنوية  للتقارير  ووفقاً 
 80% اأك��ر من  فقد مت تخ�ضي�س 
م����ن امل���ن���ح امل���ق���دم���ة ل��ل��م�����ض��اع��دة يف 
املهددة  احلية  الأن���واع  على  احلفاظ 
الأوىل  ال����درج����ة  م���ن  ب���الن���ق���را����س 
لالنقرا�س،  امل��ع��ّر���ض��ة  اأو  وامل���ه���ددة 
القائمة  ت�����ض��ن��ي��ف  ح�������ض���ب  وذل�������ك 
ال��ع��امل��ي ل�ضون  ل���الحت���اد  احل���م���راء 
الطبيعة، وي�ضتقبل ال�ضندوق طلبات 
املحافظة  ن�ضطاء  م��ن  امل��ايل  ال��دع��م 
على الكائنات احلية من جميع اأنحاء 

اأكر من 2000 �سقر اأعادها للطبيعة برنامج ال�سيخ زايد لإطالق ال�سقور

ال�صيخ زايد، ال�صّقار الأول ورائد ُحماة البيئة يف العامل
ا�صتدامة وتراث.. بروح ُمتجددة، �صعار الدورة القادمة من معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد
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•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م الأر����ض���ي���ف ال��وط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز 
حما�ضرة  )ت���دوي���ر(  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
بعنوان:  ُب��ع��د،  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�����ض��ال  ع��رب تقنية 
)ال�ضالمة املهنية يف بيئة العمل( بهدف جت�ضيد 
املهنية؛ واحلفاظ  وال�ضالمة  الوقاية  ثقافة  بناء 
اآم��ن��ة، وت��ع��زي��ز اه��ت��م��ام اجلميع  ع��ل��ى بيئة ع��م��ل 
التي  العاملية  املمار�ضات  واأح��دث  اأف�ضل  بتطبيق 
ت�ضمن ال�ضالمة، واأكد موا�ضلة العمل اجلاد من 
اأجل تعزيز ال�ضلوكيات الإيجابية يف بيئة العمل. 

ب������داأت امل���ح���ا����ض���رة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ي��ون�����س �ضهيل 

مركز  يف  و�ضالمة  و�ضحة  بيئة  �ضابط  املر�ضدي 
اأبوظبي لإدارة النفايات بالتاأكيد على اأن اإجراءات 
�ضرورة  ول��ك��ن��ه��ا  ت��رف��اً  لي�ضت  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ض��الم��ة 
حتمية يجب على اجلميع اللتزام بها حتى تكون 
الأ�ضخا�س  �ضعيد  على  اإ�ضابات  بال  العمل  بيئة 
باإجراءات  عالقة  له  ما  وكل  واملمتلكات،  والبيئة 

العمل.
�ضلطت املحا�ضرة ال�ضوء على العديد من املحاور 
ب���ني اخل��ط��ر واخلطورة،  ال���ف���رق  م��ث��ل:  امل��ه��م��ة، 
املخاطر،  ت��ق��ي��ي��م  وخ���ط���وات  امل���خ���اط���ر،  وت��ق��ي��ي��م 
واملخاطر  املخاطر،  وت�ضنيف  املخاطر،  وحتديد 
ال�ضائعة لل�ضالمة وال�ضحة املهنية يف بيئة العمل، 

ومعدات الوقاية ال�ضخ�ضية، والإ�ضعافات الأولية، 
وال��ت��وع��ي��ة والإر������ض�����اد، والإب�������الغ ع���ن احل����وادث 
بالأرجونوميك  املحا�ضرة  وع��رف��ت  وت�ضجيلها، 

واأ�ضباب الهتمام به.
احلماية  م����ع����دات  اأه���م���ي���ة  امل���ح���ا����ض���رة  واأك��������دت 
للوقاية  العاملون  ي�ضتخدمها  التي  ال�ضخ�ضية 
ع��ن مالم�ضة  الناجتني  امل��ر���س  اأو  الإ���ض��اب��ة  م��ن 
والإ�ضعاعية  وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�����واد 
اإىل  واأ�ضارت  وغريها،  وامليكانيكية  والكهربائية، 
التالية،  ب��ال��و���ض��ائ��ل  ال��ت��وع��ي��ة والإر����ض���اد  ���ض��رورة 
التوعوية،  والن�ضرات  الوظيفي،  الإر���ض��اد  مثل: 
واملواد التوعوية املختلفة كالبو�ضرتات واملطويات 

والتدريبية،  التوعوية  واملحا�ضرات  والكتيبات، 
والور�س وامللتقيات والندوات ... وغريها.

وحّث املر�ضدي امل�ضاركني على الإبالغ عن احلوادث 
وت�ضجيلها بوا�ضطة هواتف الطوارئ، وال�ضيانة؛ 
الو�ضيكة  احل��وادث  الإب��الغ عن  اأ�ضاليب  مو�ضحاً 
لالأرجونوميك؛  تو�ضيحياً  �ضرحاً  وقدم  الوقوع، 
حيث  م��ن  ال��ع��ام��ل؛  لينا�ضب  العمل  تعديل  وه��و 

املكاتب اأو الأدوات اأو املعدات. 
التعاريف  ب���اأه���م  ق��ائ��م��ة  امل��ح��ا���ض��ر  وا���ض��ت��ع��ر���س 
وال�ضحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  وامل�����ض��ط��ل��ح��ات 
التدقيق  م���ث���ل:  اأب���وظ���ب���ي،  لإم������ارة  وال�����ض��الم��ة 
التجارية  وال��ن��ف��اي��ات  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة،  وامل��خ��اط��ر 

به  امل����راد  واخل��ط��ر  الت�ضحيحية،  والإج��������راءات 
اأو  �ضرر  ح��دوث  اأو  ل��الأذى  التعر�س  اأو  الإ�ضابة 
خ�ضارة، واخلطورة املراد بها احتمالية تعر�س اأي 
�ضخ�س ل�ضرر ما مع بيان مدى خطورة ال�ضرر.

املخاطر؛  ت��ق��ي��ي��م  اأه���م���ي���ة  امل���ح���ا����ض���رة  واأك��������دت 
نتائج  درا�ضة  فيها  يتم  التي  العملية  بها:  وامل��راد 
واملعايري  الأح��ك��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة  الأخ��ط��ار  حتليل 
لتخاذ  كاأ�ضا�س  تطويرها  مت  التي  وامل��وا���ض��ف��ات 
القرار، ويتم تقييم املخاطر وفق خطوات خم�س 

وه���ي: حت��دي��د امل��خ��اط��ر، ث��م حت��دي��د الأ�ضخا�س 
وتنفيذها،  النتائج  وت�ضجيل  للخطر،  املعر�ضني 
الحتياطات  ب�ضاأن  قرار  واتخاذ  املخاطر  وتقييم 

الالزمة، والتقييم واملراجعة والتحديث.
بالهند�ضية  امل����خ����اط����ر  امل���ح���ا����ض���رة  و����ض���ن���ف���ت 
والبيولوجية،  وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  وال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة، 
اأهم  وا�ضتعر�ضت  الب�ضري،  والعن�ضر  واحلركية 
يف  املهنية  وال�ضحة  لل�ضالمة  ال�ضائعة  املخاطر 

بيئة العمل.

•• دبي- وام: 

اطلعت معايل ح�ضة بنت عي�ضى بوحميد وزيرة تنمية 
املتعلقة  وال��رتت��ي��ب��ات  امل�ضتجدات  اآخ���ر  على  املجتمع 
با�ضت�ضافة جمعية الإمارات ملتالزمة داون للكونغر�س 
العاملي ملتالزمة داون – دبي 2021 الذي يقام عن بعد 
برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
الذي يعقد للمرة الأوىل على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط 
نوفمرب   20-18 من  الفرتة  خالل  اأفريقيا  و�ضمال 

.2021
وخالل اجتماع معاليها مع اللجنة املنظمة للكونغر�س 

2021" ا�ضتمعت اإىل  – "دبي  العاملي ملتالزمة داون 
الدكتورة منال جعرور رئي�س الكونغر�س التي عر�ضت 
اآخر م�ضتجدات ال�ضت�ضافة والرتتيبات التي جتريها 
اللجنة الوطنية املنظمة مع املنظمة الدولية ملتالزمة 
حتقيق  ي�ضمن  مبا  املتحدة  اململكة  يف   /DSi/ داون 
اأف�ضل الإجنازات بتعزيز التجارب واملمار�ضات الناجحة 
يف  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  ومت���ك���ني  دع����م  يف  وامل����وؤث����رة 

الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون "دبي – 2021".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ال���دك���ت���ورة م��ن��ال ج���ع���رور رئي�س 
الإم�����ارات  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ون��غ��ر���س 
العاملي  الكونغر�س  با�ضت�ضافة  الفوز  اأن  ملتالزمة داون 
ال�ضرق  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  داون  مل��ت��الزم��ة 

الأو���ض��ط و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ج��اء نتيجة اجل��ه��ود التي 
النوعية  ب��اخل��دم��ات  الرت���ق���اء  اجل��م��ع��ي��ة يف  ت��ب��ذل��ه��ا 
امل��ق��دم��ة لأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م ومل���ا ت��ول��ي��ه ال��دول��ة ممثلة 

بالقيادة الر�ضيدة من اهتمام باأ�ضحاب الهمم.
من   1200 م���ن  اأك����ر  دب����ي  اإم������ارة  ت�ضت�ضيف  ك��م��ا 
اخل����رباء والأخ�����ض��ائ��ي��ني وال��ب��اح��ث��ني ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
ح�ضة  معايل  وكانت  وعائالتهم.  داون  متالزمة  ذوي 
بنت عي�ضى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع قد ت�ضلمت 
الدورة  انعقاد  اأثناء  العاملي  الكونغر�س  ا�ضت�ضافة  راية 
عام  با�ضكتلندا  جال�ضكو  يف  للكونغر�س  ع�ضرة  الثالثة 

.2018
و�ضيتناول امل�ضاركون يف الكونغر�س جملة من التطورات 

املجالت  من  جمموعة  يف  امل�ضتمر  البحث  و�ضُيرون 
املتعلقة مبتالزمة داون مبا يف ذلك ال�ضحة والتعليم 
الجتماعية  واحلماية  املعي�ضة  وم�ضتويات  والتوظيف 

والقانونية والتكامل الجتماعي والثقايف.
برنامج  جل�ضات  من  ع��دد  تنظيم  املا�ضي  العام  و�ضهد 
املنا�ضرة الذاتية لذوي متالزمة داون الربنامج الأول 
من نوعه على م�ضتوى الدولة والذي نظمته جمعية 
الإمارات ملتالزمة داون بالتن�ضيق مع املنظمة الدولية 
ملتالزمة داون /DSi/ يف اململكة املتحدة والتي جاءت 
للمنا�ضرين  منتظمة  تفاعلية  ت��دري��ب��ي��ة  كجل�ضات 
الذاتيني وذلك يف اإطار منحهم الفر�ضة للتعبري عن 

اأنف�ضهم وتعزيز ثقتهم باأنف�ضهم وبقراراتهم.

•• اأبوظبي- الفجر:

اأعلن جمل�س ال�ضباب العربي للتنمية 
العربية-  ال���دول  جامعة   - املتكاملة 
اأحمد  الأ�ضتاذ  الإم��ارات��ي  تعيني  عن 
للمكتب  ع�����ض��واً  اجلنيبي  �ضليم  ب��ن 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ومم��ث��اًل  التنفيذي 
يف املجل�س، وذلك خالل الجتماعات 
ال���ت���ي ع���ق���ده���ا امل��ج��ل�����س م�����وؤخ�����راً يف 

العا�ضمة امل�ضرية القاهرة.
اأحمد  الأ�ضتاذ  بتكرمي  املجل�س  وق��ام 
بن �ضليم اجلنيبي بجائزة رواد العمل 
العربي وذلك نظري جهوده التي قام 
بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وق��د ج��رى التكرمي خ��الل احتفالية 
العاملي  ب���ال���ي���وم  ال���ع���رب���ي  ال�������ض���ب���اب 
وح�ضور  ال���رع���اي���ة  حت���ت  ل��ل�����ض��ب��اب، 

وزير  �ضبحي  اأ�ضرف  الدكتور  معايل 
ال�ضباب والريا�ضة التي نظمها موؤخراً 
للتنمية  ال���ع���رب���ي  ال�����ض��ب��اب  جم��ل�����س 
ال�ضباب  وزارة  مع  بالتعاون  املتكاملة 
وال��ري��ا���ض��ة، و رع��اي��ة ج��ام��ع��ة الدول 

ال�ضباب  �ضعار"متكني  حت��ت  العربية 
العربي نحو التحرك الإيجابي".

ب���ن �ضليم  اأح���م���د  واأع�������رب الأ����ض���ت���اذ 
اجل��ن��ي��ب��ي يف ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي عن 

ع�����ض��وا يف  بتعيينه  واإع���ت���زازه  ف��خ��ره 
لدولة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ومم���ث���اًل  امل��ك��ت��ب 

اأن  الإم�������ارات يف امل��ج��ل�����س، م��و���ض��ح��اً 
الدعم  ي��ل��ق��ى  الإم������ارات������ي  ال�������ض���ب���اب 
الر�ضيدة  القيادة  قبل  من  والإهتمام 
روح  تعزيز  اإىل  ت�ضعى  حيث  للدولة، 
الب���داع والب��ت��ك��ار يف ك��اف��ة املجالت، 
مم���ا م���ّك���ن ال�����ض��ب��اب الإم�����ارات�����ي من 
تبوء مكانة عالية ورفيعة يف خمتلف 

املنا�ضب والقطاعات واملجالت.
ك��م��ا ت��وج��ه ب��ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اإدارة جمل�س ال�ضباب العربي للتنمية 
ال��غ��ال��ي��ة عرب  ع��ل��ى ثقتهم  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  يف  ع�����ض��وا  تعيينه 
واهتمامه  املجل�س، موؤكداً حر�ضه  يف 
والعربي  الإم��ارات��ي  ال�ضباب  بخدمة 
التفوق  م��ن  م���زي���داً  ل��ه��م  مب��ا يحقق 
وال����ن����ج����اح، وال�����ق�����درة ع���ل���ى الب������داع 

والبتكار ملا فيه اخلري للجميع.

الأر�صيف الوطني يعزز ال�صالمة املهنية يف بيئة 
العمل ويعتربها �صرورة ولي�صت ترفًا

ح�صة بوحميد تطلع على ال�صتعدادات ل�صت�صافة الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي -2021 

تعيني الإماراتي اأحمد بن �صليم اجلنيبي ع�صوًا للمكتب التنفيذي 
وممثاًل لدولة الإمارات يف جمل�س ال�صباب العربي للتنمية املتكاملة

•• الذيد -الفجر:

التي  وال��ربام��ج  الفعاليات  ع��ن��وان  ال��درا���ض��ة  مقاعد  اإىل  اآم��ن��ه  ع���ودة 
والثانوي  الثانية  للحلقة  الأ�ضا�ضي  للتعليم  ال��ربدي  مدر�ضة  نظمتها 
العام  انطالقة  اأ�ضبوع من  اأول  يف  لطالباتها  ا�ضتقبالها  اإط��ار  بنات يف 
الدرا�ضي اجلديد 2021-2022 و�ضط اإجراءات احرتازيه و�ضحية 
اإدارة  ورفعت  و�ضالمة.  باأمن  احل�ضوري  ال��دوام  من  الطالبات  متكن 

اأولياء  من  عدد  ح�ضور  يف  الطالبات  ا�ضتقبال  مع  جاهزيتها  املدر�ضة 
اآمنة  ع��ودة  لتحقيق   »19 »كوفيد  من  وقائية  تدابري  و�ضط  اأم��وره��م 
للف�ضول التعليمية يف اإطار اللتزام ب�ضيا�ضات وزارة الرتبية والتعليم 
ولتكون �ضالمة الطلبة اأولوية ق�ضوى وحمور هذه الإجراءات. وقامت 
�ضيناريوهات ح�ضب خطة  الطالبات  بتق�ضيم  ومعلماتها  املدر�ضة  اإدارة 
العودة التدريجية املعتمدة من موؤ�ض�ضة المارات للتعليم املدر�ضي حيث 
املدر�ضية  الكتب  الدرا�ضية وا�ضتالم  الف�ضول  انتظمت الطالبات داخل 

يف اإطار  فرحة الطالبات بالعودة اإىل الدرا�ضة الواقعية متهيدا للعودة 
للحياة املدر�ضية الطبيعية. وكثفت مدر�ضة الربدي للتعليم الأ�ضا�ضي 
الإج����راءات  تطبيق  يف  جهودها  م��ن  ب��ن��ات  وال��ث��ان��وي  الثانية  للحلقة 
العملية  �ضري  ان�ضيابية  وتعزيز  الطالبات  �ضحة  ل�ضمان  الح��رتازي��ة 
الربامج  ط��رح  مع  ف�ضولهن  يف  الطالبات  انتظام  و�ضمن  التعليمية 
التعليمية  الربامج  التكيف مع  الطالبات من  تعمل على متكني  التي 

واملنا�ضط بعد فرتة انقطاع �ضابقة جتاوزت العام .

مدر�صة الربدي للتعليم الأ�صا�صي للحلقة الثانية والثانوي 
بنات تنظم فعاليات العودة الآمنة ملقاعد الدرا�صة

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  121/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187  

 - التجاري  - اخلليج  دبي  اإم��ارة  �ضكنية يف  �ضقة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اذن  : طلب  التنفيذ  مو�ضوع 
مبلغ  با�ضتالم  والت�ضريح   11 الر����س  رق��م   2302 رق��م  �ضقة   -  23 ال��ط��اب��ق   -  3 هايت�س  اي�ضت  ب��رج 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   2411418.11
5 متفرع من �ضارع  اإم��ارة دبي - �ضارع   : راأ���س اخليمة الوطني )�س ذ م ع( - عنوانه  التنفيذ: بنك  طالب 

دم�ضق - بناية نهال - الق�ضي�س 2 الطابق الر�ضي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : علري�ضا ر�ضا خندانى فر  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج اي�ضت هايت�س 3 - الطابق 23 - �ضقة رقم 2302 رقم 
 ali@newlide-int.com - 0505587596 - 11 الر�س

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�ضوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�ضركة 
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم املبنى : 3  - ا�ضم املبنى : اي�ضت هايت�س 3 - 

رقم العقار 2302 - رقم الطابق 23 - امل�ضاحة : 188.22 مرت مربع - التقييم : 1945351  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  381/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187

مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2015/254 عقاري كلي ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)6340148.86 درهم(، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ / نريه اعظم �ضيد احمد �ضجادي - واأخرون
عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - مر�ضى دبي - �ضارع التار�س املتفرع من �ضارع املر�ضى - مقابل �ضوبر 

ماركت بلو مارت - بناية مارينا �ضكيب تريدينت اأو�ضيانك - الطابق 17 -�ضقة رقم 1704
وميثله / علي حممد عمر العيدرو�س

املطلوب اإعالنه / �ضيفيلد للعقارات )�س د.م.م(. عنوانه : الإمارات اإمارة دبي - دبي - ديرة �ضارع فريج املرر - 
مبنى ال�ضواب للعقارات - �ضقة الثالث - مكتب 308 - ملك �ضعيد حممد على �ضالح املن�ضوري بجانب مبنى 

   Info@sre.ae - 0042831414 - مطعم كنتاكي
مو�ضوع الإعالن :  املنفذ �ضده :  �ضيفيلد للعقارات )�س م ح(  املنفذ �ضده : �ضيفيلد انف�ضتمنت�س ليمتد 

املنفذ �ضده : اورا للتطوير العقاري )�س ذ م م(  املنفذ �ضده : اورا ديفيليوبرز ليمتد 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإم��ارات للمزادات وعلى 
تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها 
ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد 
املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن 
املر�ضوم  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
 2021 ل�����ض��ن��ة   9 رق����م  الأم�������ريي 
الت�ضريفات  دائ�����رة  اإن�������ض���اء  ب�����ض��اأن 

وال�ضيافة يف اإمارة عجمان.
15 مادة  الذي �ضم  املر�ضوم  ون�س 
ب��ع��د ال��ت��ع��ري��ف��ات ب���ان ُت��ن�����ض��اأ دائ���رة 
الت�ضريفات  "دائرة  ُت�ضمى  حكومية 
وال�ضيافة " يف اإمارة عجمان تتمتع 
والأهلية  الع��ت��ب��اري��ة  بال�ضخ�ضية 
جميع  ملبا�ضرة  ال��الزم��ة  القانونية 
متكنها  التي  والت�ضرفات  الأع��م��ال 
باملهام  والقيام  اأهدافها  من حتقيق 
مبوجب  بها  املنوطة  وال�ضالحيات 
لويل  مبا�ضرًة  وتتبع  امل��ر���ض��وم  ه��ذا 
العهد ويكون املقر الرئي�ضي للدائرة 

يف الديوان الأمريي.
حتقيق  اإىل  ال��دائ��رة  ان�ضاء  ويهدف 
اهمها  م�����ن  اأه�����������داف  جم����م����وع����ة 

الت�ضريفات  م�ضتويات  اأرقى  تقدمي 
وويل  باحلاكم  اخلا�ضة  وال�ضيافة 
مبا  احلاكمة  الأ�ضرة  واأف��راد  العهد 
لالإمارة  احل�ضاري  امل��وروث  يعك�س 
املطبقة  للمعايري  ووف��ق��اً  وال��دول��ة 
البيئة  وت����وف����ري  ودول�����ي�����اً  حم���ل���ي���اً 
الراحة  واأق�����ض��ى درج����ات  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ل�ضيوف احلاكم وويل  والطمئنان 
احلاكمة  الأ�����ض����رة  واأف�������راد  ال��ع��ه��د 
الت�ضريفات  م��را���ض��م  ث��ق��اف��ة  ون�����ض��ر 
وال�ضيافة لدى املعنيني يف اجلهات 

احلكومية الأخرى.
وت�������ت�������وىل ال���������دائ���������رة جم���م���وع���ة 
حتقيق  ���ض��ب��ي��ل  يف  اخ���ت�������ض���ا����ض���ات 
كافة  وتنظيم  اإدارة  منها  اأه��داف��ه��ا 
بالت�ضريفات  امل���ت���ع���ل���ق���ة  الأم���������ور 
املعايري  لع���ل���ى  وف���ق���ا  وال�����ض��ي��اف��ة 
والتعاون  ودول���ي���ا  حم��ل��ي��ا  امل��ط��ب��ق��ة 
والتن�ضيق مع دواوين حكام الإمارات 
يتعلق  فيما  العالقة  ذات  واجلهات 
بالزيارات املتبادلة وامل�ضائل الأخرى 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت�����ض��ا���ض��ات ال���دائ���رة 

امل�ضائل  ك���اف���ة  وت���ق���دمي  وت��ن��ظ��ي��م 
وال�ضيافة  بالت�ضريفات  املرتبطة 
العهد  وويل  احل����اك����م  ل�������ض���ي���وف 
وامل�ضوؤولني  الأ����ض���راحل���اك���م���ة  م���ن 
ال�ضخ�ضيات  وك���ب���ار  احل��ك��وم��ي��ني 
ال��ر���ض��م��ي��ة التي  ال��ر���ض��م��ي��ة وغ����ري 
والوفود  ال��دول��ة  اأو  الإم�����ارة  ت���زور 
مع  بالتن�ضيق  وذل���ك  لهم  امل��راف��ق��ة 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة 
واجلهات املخت�ضة الأخرى وتنظيم 
الر�ضمية  وال����ل����ق����اءات  امل���ق���اب���الت 
ل���ل���ح���اك���م ول�������ويل ال���ع���ه���د واأف��������راد 
املنا�ضبات  وتنظيم  احلاكمة  الأ�ضرة 

والفعاليات التي تتم برعايتهم.
كذلك ت�ضمل الخت�ضا�ضات التن�ضيق 
الدولة  داخ���ل  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
مبرا�ضم  يتعلق  ما  كل  يف  وخارجها 
توقيع التفاقيات ومذكرات التفاهم 
العهد  اأو ويل  احلاكم  يرعاها  التي 
واق�����رتاح ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ت��ي تكفل 
الدرا�ضات  واإع���داد  اأهدافها  حتقيق 
باخت�ضا�ضات  املتعلقة  والأب���ح���اث 

الدائرة واأهدافها وتخطيط وتنفيذ 
من  للمعنيني  التدريبية  ال��ربام��ج 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
الأخرى واأي مهام اأخرى تكلف بها 

من قبل احلاكم اأوويل العهد.
على  اي�ضا  الأم��ريي  املر�ضوم  ون�س 
ي�ضدر  عام  مدير  للدائرة  يكون  اأن 
احلاكم  م��ن  اأم���ريي  ق���رار  بتعيينه 
الفنيني  املوظفني  م��ن  ك��اف  وع���دد 
وتنظيم  ت�ضريف  يتم  والإداري�����ني 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وفقا  ����ض���وؤون���ه���م  ك���اف���ة 
ال�ضارية  الب�ضرية  املوارد  لت�ضريعات 

يف حكومة الإمارة.
وخول املر�ضوم املدير العام جمموعة 
مبوجبها  ي����ت����وىل  اخ���ت�������ض���ا����ض���ات 
اأعمال  ع��ل��ى  الإ����ض���راف  م�����ض��وؤول��ي��ة 
ال���دائ���رة وت�����ض��ي��ري ���ض��وؤون��ه��ا ويكون 
م�ضوؤول مبا�ضرة اأمام احلاكم وويل 
للمهام  ت��اأدي��ت��ه��ا  �ضمان  ع��ن  العهد 
مبوجب  بها  املنوطة  وال�ضالحيات 
ال�ضادرة  وال���ق���رارات  امل��ر���ض��وم  ه���ذا 
لل�ضالحيات  ب��الإ���ض��اف��ة  مب��وج��ب��ه 

واملن�ضو�س  ال��ع��ام  للمدير  امل��ق��ررة 
ال�ضارية  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
وج����ه اخل�ضو�س  ع��ل��ى  ل���ه  وي���ك���ون 
و�ضع  وال�ضالحيات  باملهام  القيام 
للدائرة وخططها  العامة  ال�ضيا�ضة 
ال�ضرتاتيجية وبراجمها الت�ضغيلية 
وعر�ضها على ويل العهد للنظر يف 
اع��ت��م��اده��ا وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا بعد 
ع��ل��ى تنفيذ  الع��ت��م��اد والإ�����ض����راف 
املن�ضو�س  لخت�ضا�ضاتها  ال��دائ��رة 
ع��ل��ي��ه��ا يف ه����ذا امل���ر����ض���وم واق�����رتاح 
وبروتوكولت  وقواعد  العمل  اأدل��ة 
تتبعها  التي  وال�ضيافة  الت�ضريفات 
م���ن احلاكم  واع���ت���م���اده���ا  ال����دائ����رة 

وويل العهد.
الخ��ت�����ض��ا���ض��ات كذلك  وت�����ض��م��ن��ت 
ع��ل��ى موظفي  ال��ي��وم��ي  الإ�����ض����راف 
الدائرة ومراقبة اأدائهم لواجباتهم 
املهام  اإجن�����از  ال��وظ��ي��ف��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة 
والأعمال التي يقومون بها واإعداد 
للدائرة  ال�ضنوية  املوازنة  م�ضروعي 
وح�ضابها اخلتامي واقرتاح الهيكل 

التنظيمي للدائرة واعتماده ح�ضب 
الإج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
حكومة الإمارة ومتثيل الدائرة اأمام 
والتفاقيات  العقود  واإب����رام  ال��غ��ري 
ومذكرات التفاهم الالزمة لتحقيق 
مهام  واأي  واخت�ضا�ضاتها  اأهدافها 
اأخرى يكلف بها من قبل احلاكم اأو 

ويل العهد.
ومب��وج��ب امل��ر���ض��وم الأم����ريي يكون 
بها  خا�ضة  �ضنوية  موازنة  للدائرة 
للديوان  ال�����ض��ن��وي��ة  امل���وازن���ة  �ضمن 

الأمريي .
موظفي  ن��ق��ل  اىل  امل���ر����ض���وم  ودع�����ا 
بالديوان  وال�����ض��ي��اف��ة  ال��ت�����ض��ري��ف��ات 
احتفاظهم  م��ع  ل��ل��دائ��رة  الأم����ريي 
يتوىل  ان  على  املكت�ضبة  بحقوقهم 
والإداري�����ة  امل��ال��ي��ة  ال�����ض��وؤون  ت�ضيري 
التنظيمية  ال������وح������دة  ل����ل����دائ����رة 
املالية  ال�����ض��وؤون  بت�ضيري  املخت�ضة 
والإداري��ة بالديوان الأم��ريي وعلى 
جميع الدوائر احلكومية واملجال�س 
وال�������ض���ل���ط���ات والأج�����ه�����زة وامل����راك����ز 

وال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��ام��ة يف 
للدائرة  ال���دع���م  ت���ق���دمي  الم�������ارة 
والتعاون معها وم�ضاندتها يف حتقيق 

اأهدافها وتنفيذ اخت�ضا�ضاتها.
العام  امل��دي��ر  كذلك  املر�ضوم  وخ��ول 
لتنفيذ  الالزمة  ال��ق��رارات  با�ضدار 

اأحكام هذا املر�ضوم.
اأو حكم  ن�س  اأي  املر�ضوم  يلغى هذا 
ورد يف اأي ت�ضريع اآخر يتعار�س مع 
امل��ر���ض��وم على ان يعمل  اأح��ك��ام ه��ذا 
ب��ه��ذا امل��ر���ض��وم م��ن ت��اري��خ �ضدوره 

وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

•• ال�شارقة - الفجر:

اخلالدية  ���ض��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ت�����ض��ل��م 
الأ����ض���غ���ال  دائ��������رة  اأن����ه����ت  اأن  ب���ع���د 
ال�����ض��ارق��ة تنفيذ  ب��ح��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة 
مر�ضى  م�ضروع  من  الثانية  املرحلة 
ب��اخل��ان وج����رى �ضباح  ال�����ض��ي��ادي��ن 
بعد  امل�����ض��روع  ت�ضليم  الأول  اأم�������س 
�ضاحية  جمل�س  اإىل  منه  الن��ت��ه��اء 
اخل�����ال�����دي�����ة وج���م���ع���ي���ة ال�������ض���ارق���ة 

التعاونية ل�ضيادي الأ�ضماك.

جاء ذلك خالل قيام وفد من دائرة 
املرحلة  بت�ضليم  ال��ع��ام��ة  الأ���ض��غ��ال 
ال��ث��ان��ي��ة مب��وق��ع��ه يف م��ر���ض��ى اخلان 
ال���ع���ام مب��دي��ن��ة ال�����ض��ارق��ة ���ض��م كال 
ال�ضاعر   عبيد  را���ض��د  امل��ه��ن��د���س  م��ن 
واملهند�س  رامي اإبراهيم فيما ح�ضر 
كال  اخلالدية  �ضاحية  جمل�س  من 
من �ضعادة خلفان �ضعيد املري  رئي�س 
جمل�س �ضاحية اخلالدية  وحممد 
را�ضد بن جر�س نائب رئي�س املجل�س 
م�ضوؤول  احل��م��ادي  حممد  وع��م��ران 

احل��م��ادي موظف  ح��ام��د  و  املجل�س 
ال�ضارقة  ج��م��ع��ي��ة  وم�����ن  امل��ج��ل�����س 
�ضعادة  الأ�ضماك  ل�ضيادي  التعاونية 
املجل�س  ع�ضو  املهريي  را�ضد  خالد 

البلدي وع�ضو اجلمعية.
تفقد  ال�����ض����ت����الم  خ������الل  وج�������رى 
مر�ضى  ع���ل���ى  والط��������الع  امل�������ض���روع 
اإ�ضافتها  متت  التي  ال�ضيد  ق��وارب 
والتي  امل���ل���ح���ق���ة  امل�����راف�����ق  ب���ج���ان���ب 
العامة بناء  اأجنزتها دائرة الأ�ضغال 
�ضاحية  جم��ل�����س  م����ن  ط���ل���ب  ع���ل���ى 

بهدف  ومتابعة متوا�ضلة  اخلالدية 
ال�ضيد  ل����ق����وارب  م���را����ض���ي  ت���وف���ري 
ل�ضتيعاب كافة ال�ضيادين املقيدين 
واملمار�ضني ملهنة ال�ضيد  متا�ضيا مع 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
ال�����ض��ارق��ة يف  املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م 
توفري بنى حتتية ل�ضتيعاب قوارب 
املوا�ضفات  اأرق����ى  وف���ق  ال�����ض��ي��ادي��ن 
للحفاظ  املقيدين  ال�ضيادين  لكافة 
على مهنة ال�ضيد وارتباط الأهايل 

بها.
اجتماع  عقد  الت�ضليم  قبيل  وج��رى 
م��ق��ر جم��ل�����س �ضاحية  م�����ض��رتك يف 
خلفان  �ضعادة  فيه  رح��ب  اخلالدية 
�ضعيد املري  رئي�س جمل�س �ضاحية 
الأ�ضغال  دائ�����رة  ب��وف��د  اخل���ال���دي���ة  
ال���ع���ام���ة واأ������ض�����اد ب���ج���ه���ود ال����دائ����رة 
وب��ت��وج��ي��ه��ات ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���س علي 
وحر�ضه  ال�������ض���وي���دي  ����ض���اه���ني  ب����ن 
مب��ع��اون��ة ك��اف��ة ك���وادر ال��دائ��رة على 
املتوا�ضل  والهتمام  امل�ضاريع  تنفيذ 

مب�ضروع مر�ضى ال�ضيادين يف اخلان 
.

ال�ضيادين  اعتزاز  املري عن  واأع��رب 
امل��ر���ض��ى وب��ا���ض��ت��الم املرحلة  ب��اإن�����ض��اء 
الثانية من تنفيذه من قبل الدائرة 

اآيات  اأ�ضمى  رافعا  املنفذة  وال�ضركة 
م��ق��ام �ضاحب  اإىل  وال��ث��ن��اء  ال�����ض��ك��ر 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�ضارقة على توجيهات 

���ض��م��وه ال���دائ���م���ة ب��خ��دم��ة الأه�����ايل 
تخدمهم  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع  واإن�������ض���اء 
مواردهم  ا���ض��ت��دام��ة  على  وحت��اف��ظ 
ال�ضيادين  مبر�ضى  �ضموه  واهتمام 

باخلان .

•• دبي-وام:

126 حافلة موا�ضالت عامة حافالت  اأعلنت هيئة الطرق واملوا�ضالت توفري 
اك�ضبو تنقل جماناً زوار معر�س اإك�ضبو 2020 دبي من ت�ضع مواقع موزعه على 
خمتلف مناطق مدينة دبي اإ�ضافة اإىل خطني لنقل الزوار من الفنادق مبا�ضرة 

اإىل موقع احلدث.
بوابات  اإىل  املواقف  من  املعر�س  زوار  لنقل  حافالت  خدمة  توفري  اأعلنت  كما 
املعر�س وك��ذل��ك خ��دم��ة احل��اف��الت لنقل ال���زوار ب��ني ال��ب��واب��ات داخ���ل املعر�س 
و�ضتنفذ احلافالت 1956 رحلة مبا�ضرة يومياً يف الأيام من ال�ضبت اإىل الأربعاء 
تقاطر  بزمن  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  مبا�ضرة  رح��الت   2203 اإىل  ترتفع 

يرتاوح من 3 اإىل 60 دقيقة.
واأك���د م��ع��ايل مطر حممد ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن يف 
و�ضهلة  فريدة  تنقل  خدمة  لتوفري  الهيئة  جاهزية  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة 
ومن  دب��ي  اإم���ارة  مناطق  خمتلف  م��ن   2020 اإك�ضبو  معر�س  ل���زوار  و�ضريعة 
اإك�ضبو  زوار معر�س  لنقل  203 حافالت خم�ض�ضة  الدولة عرب  اإم��ارات  باقي 
من اإمارة دبي ومن خمتلف اإمارات الدولة ومتتاز احلافالت مب�ضتوى عاٍل من 
اخلا�ضة  الأوروبية  للموا�ضفات  وكذلك مطابقتها  واجل��ودة  والرفاهية  الأم��ان 
بالنبعاثات الكربونية املنخف�ضة "يورو 6" الأوىل من نوعها يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ومزودة مبقاعد مريحة ومعايري �ضالمة عالية ..م�ضرياً 
اإىل اأن الهيئة ت�ضعى من خالل توفري حافالت متتاز بجودتها العالية وتغطيتها 
اأن تكون و�ضائل النقل اجلماعي هي اخليار املف�ضل لتنقل  اجلغرافية ال�ضاملة 

زوار املعر�س.
 57 خ�ض�ضت  الهيئة  اأن  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  معايل  واأو�ضح 
2020 من خمتلف مناطق مدينة دبي تنفذ  حافلة لنقل زوار معر�س اإك�ضبو 

الركاب  لنقل  ت�ضع حمطات  الهيئة  وح��ددت  يومياً  رحلة   476 اإىل   455 من 
 6 املعر�س والعك�س الأوىل حمطة نخلة جمريا وخ�ض�ضت لها  املتجهني ملوقع 
حافالت ت�ضرّي 54 رحلة يومياً يف الجتاهني يف الأيام من ال�ضبت اإىل الأربعاء 
و57 رحلة يومياً يف الجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر 15 دقيقة 
واملحطة الثانية هي الرباحة وخ�ض�ضت لها 7 حافالت ت�ضرّي 62 رحلة يومياً 
يف الجتاهني يف الأيام من ال�ضبت اإىل الأربعاء و68 رحلة يومياً يف الجتاهني 
يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر 30 دقيقة واملحطة الثالثة هي الغبيبة 
التي تعد من املحطات التي تتكامل فيها خدمة و�ضائل النقل اجلماعي /مرتو 

 12 دبي واحلافالت وو�ضائل النقل البحري ومركبات الأج��رة/ وخ�ض�ضت لها 
الأربعاء  اإىل  ال�ضبت  الأي��ام من  74 رحلة يومياً يف الجتاهني يف  ت�ضرّي  حافلة 
 15 تقاطر  بزمن  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  الجت��اه��ني  يف  يومياً  رحلة  و76 

دقيقة.
اأما املحطة الرابعة فهي حمطة ات�ضالت املال�ضقة ملحطة مرتو ات�ضالت على 
اخلط الأخ�ضر وخ�ض�ضت لها 8 حافالت تنفذ 70 رحلة يومياً يف الجتاهني 
يف الأيام من ال�ضبت اإىل الأربعاء و72 رحلة يومياً يف الجتاهني يومي اخلمي�س 
واجلمعة وتقع املحطة اخلام�ضة يف القرية العاملية وخ�ض�س لها 3 حافالت تنفذ 

تقاطر 60 دقيقة اأما املحطتان  بزمن  الأ�ضبوع  مدار  على  يومياً  رحالت   10
وتعمل  لل�ضيلكون  دبي  وواح��ة  العاملية  املدينة  حمطة  فهما  وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة 
الأي��ام من  78 رحلة يومياً يف الجتاهني يف  ت�ضرّي  8 حافالت  املحطتني  على 
يومياً يف الجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة  الأربعاء و82 رحلة  اإىل  ال�ضبت 
بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة فيما تقع املحطة الثامنة يف دبي مول وخ�ض�ضت 
اإىل  ال�ضبت  الأي��ام من  يف الجتاهني يف  يومياً  55 رحلة  تنفذ  5 حافالت  لها 
الأربعاء و59 رحلة يومياً يف الجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر 
اأما املحطة التا�ضعة فتقع يف مطار دبي الدويل وخ�ض�ضت الهيئة لها  30 دقيقة 
52 رحلة يومياً يف الجتاهني على مدار اأيام الأ�ضبوع بزمن  ت�ضرّي  8 حافالت 

تقاطر قدره 20 دقيقة.
اإ�ضافيتني  اأي�ضاً خدمتني  توفر  الهيئة  اأن  الطاير  واأو�ضح معايل مطر حممد 
املركبات  الركاب من مواقف  نقل  الأوىل خدمة   2020 اإك�ضبو  ل��زوار معر�س 
وخ�ض�ضت  وال�ضتدامة/  والتنقل  /الفر�س  وه��ي  الثالث  املعر�س  بوابات  اإىل 
الهيئة لهذه اخلدمة 57 حافلة تنفذ 1191 رحلة يومياً يف الأيام من ال�ضبت 
3 اإىل  اإىل الأربعاء و1377 رحلة يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر من 
حافالت نقل الزوار بني البوابات داخل املعر�س  هي  الثانية  واخلدمة  دقائق   7
حافالت تنقل اجلمهوروخ�ض�ضت الهيئة لهذه اخلدمة 15 حافلة ت�ضرّي 310 
الأربعاء و350 رحلة يومي اخلمي�س  اإىل  ال�ضبت  الأي��ام من  رح��الت يومياً يف 

واجلمعة كما خ�ض�ضت الهيئة 12 حافلة احتياط.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن هيئة الطرق واملوا�ضالت اأعلنت �ضابقاً خطتها لنقل زوار 
ت�ضعة  حتديد  وت�ضمنت  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف  م��ن   2020 اإك�ضبو  معر�س 
مواقع موزعة على اأبوظبي ومدينة العني وال�ضارقة والفجرية وعجمان وراأ�س 
77 حافلة بينها �ضبع حافالت احتياط ت�ضرّي 193 رحلة  اخليمة وتخ�ضي�س 

يومياً يف اأيام الأ�ضبوع ترتفع اإىل 213 رحلة يومياً يومي اخلمي�س واجلمعة.

حميد النعيمي ي�صدر مر�صوما باإن�صاء دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف عجمان

بح�سور جمعية ال�سارقة التعاونية ل�سيادي الأ�سماك 

جمل�س �صاحية اخلالدية يت�صلم املرحلة الثانية من م�صروع 
مر�صى ال�صيادين باخلان من دائرة الأ�صغال العامة 

طرق دبي توفر تنقال جمانيا باحلافالت لزوار اإك�صبو2020

�صرطة الفجرية تطلق حملة »�صالمة الطالب م�صوؤولية اجلميع«
•• الفجرية -الفجر:

والدوريات  امل��رور  ب���اإدارة  ممثلة  الفجرية  ل�ضرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
الطالب  )���ض��الم��ة  �ضع�ار  حت��ت  اجل����اري  ل��ل��ع��ام  ال��راب��ع��ة  الف�ضلية  احل��م��ل��ة 
الت�ضغيلية  اإطار احلمالت املحلية للخطة  م�ضوؤولية اجلميع( وذلك �ضمن 
الثقافة املرورية  لإدارة املرور والدوريات واملبادرة اخلا�ضة برت�ضيخ مبادئ 
من خالل برامج التوعية املرورية والتي تاأتي جت�ضيداً لإ�ضرتاتيجية وزارة 

الداخلية و�ضرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكر اأمناً.
تهدف احلملة اإىل تنمية ال�ضلوك اليجابي لدى طلبة املدار�س من خمتلف 
تقيهم خماطر  التي  املرورية  القواعد  اأهم  على  والتعرف  العمرية  الفئات 
الطريق كالعبور الآمن من الأماكن املخ�ض�ضة لعبور امل�ضاة واآداب اجللو�س 

واإك�ضاب  املدر�ضية  احلافالت  �ضعود  واإر�ضادات  للمركبة  اخللفية  املقاعد  يف 
على  حفاظاً  بها  التقيد  على  وحثهم  امل��روري��ة  بالإ�ضارات  املعرفة  الأط��ف��ال 

�ضالمتهم.
واأكد العقيد �ضالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير اإدارة املرور والدوريات 
املدار�س من خالل تكاتف اجلهود  املرورية لطلبة  ال�ضالمة  اأهمية حتقيق 
املبذولة لتوفري اأعلى معايري الأمن وال�ضالمة لطلبة املدار�س وتعزيز دور 

كافة القطاعات احلكومية واخلا�ضة املعنية ب�ضالمة الطلبة.
الوعي  تر�ضيخ  هو  التوعية  برنامج  من  الهدف  اأن  الظنحاين  اأو���ض��ح  كما 
املروري لدى م�ضريف و�ضائقي احلافالت املدر�ضية وتنمية ال�ضلوك يف الوقاية 
من حوادث احلافالت عند الطرق واملدار�س واملنازل مع اللتزام بالإجراءات 

الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا )كوفيد19-(.

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�صتهداف خمي�س م�صيط ال�صعودية بطائرة مفخخة
•• اأبوظبي-وام:

ملحاولت  ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  اإدانتها  عن  الإم��ارات  دولة  اأعربت 
املدنية  والأعيان  املدنيني  ا�ضتهداف  الإرهابية،  احلوثي  ميلي�ضيات 
اململكة  يف  م�ضيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة   ، اأم�����س 
العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعرت�ضتها 

قوات التحالف.
واأك��دت دول��ة الإم��ارات يف بيان �ضادر عن وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل اأن ا�ضتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س 
القوانني  بجميع  وا�ضتخفافها  ال���دويل  للمجتمع  ال�ضافر  حتديها 

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

لوقف هذه الأعمال املتكررة التي ت�ضتهدف املن�ضاآت احليوية واملدنية 
العامليني،  الق��ت�����ض��اد  وا���ض��ت��ق��رار  ال��ط��اق��ة  واإم�����دادات  اململكة،  واأم���ن 
يعد ت�ضعيداً  الأخ��رية  الآون��ة  الهجمات يف  ا�ضتمرار هذه  اأن  موؤكدة 
خطرياً، ودلياًل جديداً على �ضعي هذه امللي�ضيات اإىل تقوي�س الأمن 

وال�ضتقرار يف املنطقة.
وجّددت الوزارة ت�ضامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
تهديد  واح��د �ضد كل  والوقوف معها يف �ضف  الإرهابية،  الهجمات 
اإج���راءات  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  ودعمها  وا�ضتقرارها،  اأمنها  يطال 

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

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�ضتقرار فيها.
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عالياً  تثمن  ال�ضركة  اأن  واأ���ض��اف��ت 
ه���ذا ال��ق��رار احل��ك��ي��م ال��ه��ادف اإىل 
دعم العاملني من ذوي اخلربات يف 
قطاع الرعاية ال�ضحية وا�ضتقطاب 
اأف�ضل املواهب واخلربات ال�ضحية 
م��ن اأرج�����اء ال��ع��امل ..م�����ض��رية اإىل 
اأن اأب��واب دول��ة الإم���ارات مفتوحة 
دوٍر  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  م���ن  ل��ك��ل  دائ���م���اً 
متميز يف تطوير هذا القطاع من 
واملواهب  بالأفكار  امل�ضاركة  خالل 

واجلهود واخلربات.
واأ�ضاد الأطباء العاملون يف من�ضاآت 
منحهم  ب���ق���رار  "�ضحة"  ���ض��رك��ة 
هذه  اأن  واأك���دوا  الذهبية  الإق��ام��ة 
اللَّفتة الكرمية من دولة الإمارات 
كبرية  اي��ج��اب��ي��ة  اآث����ار  ل��ه��ا  �ضيكون 

عليهم وعلى حياتهم الأ�ضرية.
نيرلند  ج��ي��دو  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
رئي�س ق�ضم اجلراحة يف م�ضت�ضفى 
توام اإحدى من�ضاآت �ضركة "�ضحة" 
الت�ضال  تلقيت  "عندما  ل�"وام": 
منحي  مت  باأنه  لإخ��ب��اري  الهاتفي 
الإقامة الذهبية يف دولة الإمارات 
ب�ضعادة  ���ض��ع��رت  ���ض��ن��وات   10 مل���دة 
ب��ال��ف��خ��ر الكبري  غ���ام���رة و���ض��ع��رت 
واأن حكومة دولة الإم��ارات مقدرة 
بذلتها على  التي  لعملي وجهودي 
يف  املا�ضية  ال�ضبع  ال�ضنوات  م��دى 
بالنتماء  و�ضعرت  ت��وام  م�ضت�ضفى 

اإىل هذا الوطن العظيم".
املقيمني  الأطباء  منح  اأن  واأ�ضاف 
يف دولة الإمارات الإقامة الذهبية 
ق��ي��ادة دولة  ك��رمي��ة م��ن  يعد لفتة 
الذين  لالأطباء  الإمارات وتكرمياً 
عملوا بجد خالل ال�ضنوات املا�ضية 

خا�ضة اأثناء جائحة كورونا.
واأ�ضار اإىل اأن هذه املبادرة تبعث يف 
نفو�س املقيمن املزيد من ال�ضتقرار 
لتم�ضية  وتدفعهم  والطماأنينية 
ب��ق��ي��ة ح��ي��ات��ه��م يف دول����ة الإم�����ارات 

اأف��راد عائالتهم  والعي�س فيها مع 
وم��وا���ض��ل��ة ال��ع��ط��اء وال����ض���ه���ام يف 

م�ضرية التطور فيها.
وتقدم الدكتور �ضعيب �ضالح �ضمري 
اأخ�ضائي الطب الباطني يف مركز 
ال�ضويب ال�ضحي التابع للخدمات 
العالجية اخلارجية اإحدى من�ضاآت 
�ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية 
ال�ضكر  اآي������ات  ب��اأ���ض��م��ى  "�ضحة" 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ع��رف��ان 
اإىل  ..م�ضرياً  العطاء  اأجزلت  التي 
اأن احل�ضول على الإقامة الذهبية 
���ض��رف يتقلده  ه���و مب��ث��اب��ة و����ض���ام 
الأطباء على �ضدورهم حمافظني 
دولة  جتاة  وواجبهم  عهدهم  على 

المارات و�ضعبها.
ورخاء  با�ضتقرار  ع��ا���س  اإن���ه  وق���ال 
املمتدة  اإقامته  خالل  وعائلته  هو 
المارات  دول��ة  يف  14 عاماً  لنحو 
مقومات  جميع  ل��ه��م  وف���رت  ال��ت��ي 
�ضبل  وك����اف����ة  ال����ك����رمي����ة  احل����ي����اة 
ومعاين الرفاهية وال�َضعة ..م�ضرياً 
تتوانى  ل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 
يف اح��ت�����ض��ان وت��ب��ن��ي ك���ل م���ن لهم 
والتطور  الزده�����ار  حتقيق  يف  ي��د 
نهج  اإىل  امل��ف��اه��ي��م  ه���ذه  فتحولت 
ال�ضعور  يزيد من  ت�ضري عليه مما 
بامل�ضوؤولية والتفاين لدى الأطباء 
بتقدمي اأف�ضل اخلدمات ال�ضحية 

تناف�س  التي  امل�ضتويات  اأعلى  على 
وبقوة اأف�ضل الأنظمة ال�ضحية يف 

العامل.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ة ع��ل��ى م��ن��ح الإق���ام���ة 
ال��ذه��ب��ي��ة ل���الأط���ب���اء ال��ع��ام��ل��ني يف 
دولة الإمارات قال الدكتور يا�ضني 
رئي�س  ط��وب��ا���ض��ي  ح�����ض��ني  حم��م��د 
ال�ضحية  العمليات  اإدارة  الق�ضم 
اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف 
اإن  "�ضحة"  ل�������ض���رك���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
الذهبية  الإق���ام���ة  ع��ل��ى  ح�����ض��ول��ه 
ح���اف���ز ل����ه ع���ل���ى ب�����ذل امل����زي����د من 
كورونا  جلائحة  للت�ضدي  اجلهود 
�ضعور  م��ن  وزاد  املجتمع،  وحماية 

النتماء والولء لدى الأطباء.
الذهبية  الإق�����ام�����ة  اأن  واأ������ض�����اف 
م�ضريته  يف  به  يعتز  و�ضام  مبثابة 
ب��ال�����ض��ك��ر اجلزيل  وت���ق���دم  امل��ه��ن��ي��ة 

والقيادة  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة 
الإن�ضانية  اللفتة  لهذه  الر�ضيدة 
الأط���ب���اء  ���ض��ع��ور  م���ن  زادت  ال���ت���ي 
ب��ال���ض��ت��ق��رار ..م��ع��رب��اً ع��ن فخره 
باأنه اأحد الأطباء املقيمني يف دولة 

الإمارات.
ال��دك��ت��ور حممد  وم��ن جانبه ق��ال 
اأخ�����ض��ائ��ي جراحة  ���ض��ل��ب��ي  ف���را����س 
زايد  مدينة  م�ضت�ضفيات  يف  عامة 
"�ضحة"  ���ض��رك��ة  م��ن�����ض��اآت  اإح�����دى 
اإن ه���ذه ال��ل��ف��ت��ة ت��اأت��ي ت��ق��دي��راً ملا 
اأب���ط���ال خ��ط ال���دف���اع الأول  ب��ذل��ه 
 "19 "كوفيد  جائحة  تف�ضي  منذ 
الكبرية يف مواجهتها  وم�ضاركتهم 
اأ���ض��ه��م يف دع����م اجل���ه���ود التي  م���ا 
تبذلها احلكومة الر�ضيدة للحفاظ 

على �ضالمة و�ضحة املجتمع.
وق����ال اإن ه���ذه امل��ك��رم��ة حت��م��ل يف 

طياتها الكثري من معاين التفاين 
والوفاء وتاأتي تاأكيداً على اجلهود 
ال��ق��ط��اع ال�ضحي  ل��دع��م  امل��ب��ذول��ة 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  ي���وف���ر  واأف���������راده مم���ا 
املجتمع  اأف�������راد  ل��ك��اف��ة  و���ض��ح��ي��ة 
ويوؤكد وقوف القيادة الر�ضيدة اإىل 
ج��ان��ب اأب��ط��ال خ��ط ال��دف��اع الأول 
وت���ق���دمي ك���ل اأ���ض��ب��اب ال���دع���م لهم 

للقيام بواجبهم على اأكمل وجه.
واأ�ضاف اأن هذه املكرمة تعد ر�ضالة 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  وا����ض���ح���ة 
لي�ضوا  باأنهم  الأول  ال��دف��اع  خل��ط 
وحدهم بل اإن القيادة معهم وتقدر 
مواجهة  يف  وت��دع��م��ه��م  ج��ه��وده��م 
�ضالمة  يحقق  مب��ا  اجلائحة  ه��ذه 

املجتمع يف الإمارات.
اأم���������ا ال�����دك�����ت�����ور ف������را�������س ق������دري 
عامة  ج��راح��ة  اأخ�ضائي  اخلطيب 

اإحدى  زايد  يف م�ضت�ضفيات مدينة 
اإن  ف��ق��ال  "�ضحة"  �ضركة  من�ضاآت 
لالأطباء  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق���ام���ة  م��ن��ح 
وامل�ضتثمرين  امل��واه��ب  واأ���ض��ح��اب 
واملتفوقني يف دول��ة الإم���ارات يعد 
م��ن اأع��ل��ى درج����ات ال��ت��ك��رمي لهذه 
التقدير  على  وي��ع��دم��ث��اًل  ال��ف��ئ��ات 
والحرتام الذي يتمتع به املقيمون 

يف هذا البلد اجلميل.
تعطي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  واأ����ض���اف 
اجل�����م�����ي�����ع ال�����������ض�����ع�����ور ب�������الأم�������ان 
وال�ضتقرار مما يحفز على الإبداع 
الزاهرة  امل�ضرية  يف  قدماً  وامل�ضي 
لهذا البلد الرائع كما تعك�س هذه 
امل���ب���ادرة ح��ك��م��ة وذك����اء ال��ق��ي��ادة يف 
نحو م�ضتقبل م�ضرق  امل�ضي قدماً 

ومزدهر.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة 
اأمرا�س  ا���ض��ت�����ض��اري  واين  �ضليمة 
ال�ضوؤون  رئي�س  والتوليد  الن�ضاء 
الطبي  الرئي�س  الأكادميية ونائب 
الكورني�س  م�ضت�ضفى  يف  بالوكالة 
"�ضحة":  ���ض��رك��ة  م��ن�����ض��اآت  اإح����دى 
"بالن�ضبة يل فاإن الإقامة الذهبية 
الأطباء  منح  مبثابة  هي  لالأطباء 
يف  لعملهم  تقديراً  ذهبية  فر�ضة 
لأف���راد  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
جائحة  خ����الل  خ��ا���ض��ة  امل��ج��ت��م��ع 

كورونا".

وقال الدكتور مايكل جورج اوغلو 
طبيب ا�ضت�ضاري ورئي�س ق�ضم طب 
ال�ضيخ  مدينة  يف  العظام  وجراحة 
من�ضاآت  اإح������دى  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
بالفخر  "اأ�ضعر  "�ضحة":  �ضركة 
الذهبية  الإقامة  ملنحي  والمتنان 

يف بلدي الثاين دولة الإمارات".
تدفع  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اإن  واأ�����ض����اف 
والعي�س  ل���ال����ض���ت���ق���رار  الأط�����ب�����اء 
وال����ض���ت���ث���م���ار يف دول�����ة الإم�������ارات 
العطاء  املزيد من  وت�ضجعهم على 
لتقدمي  اجل����ه����ود  اأق�������ض���ى  وب������ذل 
امل�ضتوى  ع��امل��ي��ة  ���ض��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
لأف����راد امل��ج��ت��م��ع. ك��م��ا اأع����رب عدد 
م��ن الط��ب��اء ال��ع��ام��ل��ني يف مدينة 
لوكالة  باأبوظبي  الطبية  برجيل 
امتنناهم  ع����ن  الم���������ارات  اأن����ب����اء 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرة ال��ك��رمي��ة م���ن قبل 
متنحهم  ح���ي���ث  الم���������ارات  دول������ة 
وعائالتهم اقامة طويلة متتد ملدة 
10 �ضنوات والتي �ضيكون لها اثر 
عائالتهم  وع��ل��ى  عليهم  اي��ج��اب��ي 
كما انها �ضتجعل من دولة المارات 
والدرا�ضة  للعي�س  املف�ضل  امل��ك��ان 
العالية خا�ضة  الكفاءات  لأ�ضحاب 

من الكادر الطبي.
ك��و���ض��ي جورجي  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
واملدير  القلب  ام��را���س  ا�ضت�ضاري 
الطبية  ب��رج��ي��ل  ال��ط��ب��ي مب��دي��ن��ة 

دولة  ك��ان��ت  "لطاملا  اأب��وظ��ب��ي:  يف 
ه����ذه  ب����امل����ق����دم����ة يف  الإم����������������ارات 
والتخطيط  ل��الب��ت��ك��ار  امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي ك��م��ا اأن���ه���ا واح����دة 
من اأكر الدول املف�ضلة يف العامل 

للعي�س والعمل".
منو  مل�ضنا  كاطباء  "اإننا  وا���ض��اف: 
الكبرية  والقفزات  الطبي  القطاع 
املا�ضية  القليلة  العقود  فيه خالل 
ال��دول��ة وج��ه��ة مرغوبة  مب��ا جعل 
للغاية لالأ�ضخا�س الذين ميار�ضون 
على  يح�ضلون  فهم  ال��ط��ب  مهنة 
اأف�����ض��ل م��ا يف ال��ع��امل م��ن ترحيب 

واهتمام".
ا�ضتقرارنا  حت��ق��ق  "لقد  وقال" 
لعائالتنا  وال�����ض��خ�����ض��ي  امل���ه���ن���ي 
القرار  ه��ذا  بف�ضل  مبا�ضر  ب�ضكل 
الدولة  ق���ي���ادة  ق��ب��ل  م���ن  ال����رائ����ع 
الأطباء  اأن جميع  متاأكد من  واأن��ا 
القرار  لهذا  للغاية  ممتنون  مثلي 
الإمارات  دولة  التزام  يعك�س  الذي 
املقابل �ضرنتقي  مبهنتنا ونحن يف 

اإىل هذا امل�ضتوى".
املدير  الدبوين  نبيل  الدكتور  اأم��ا 
للرعاية   VPS ملجموعة  الطبي 
الذهبية  الإقامة  اإن  فقال  الطبية 
ل��الأط��ب��اء ���ض��ت��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه��ا على 
ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي يف ال���دول���ة حيث 
لبذل  للطبيب  ك��ب��ريا  ح��اف��زا  تعد 
ان����ه يف وطنه  ي�����ض��ع��ر  امل���زي���د ف��ه��و 
العظيمة  اجلهود  هذه  ت�ضجع  كما 
الكوادر  من  املزيد  ا�ضتقطاب  على 
اخل����ربات  ذات  امل��ت��م��ي��زة  ال��ط��ب��ي��ة 
الوا�ضعة فيما �ضيحقق ريادة كبريه 

يف القطاع الطبي عامليا.
الكرمية  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اأن  واأك�����د 
تعترب ن��وع��ا م��ن اأن����واع ال��وف��اء ما 
بني القيادة الر�ضيدة وبني املقيمني 
من الأطباء على جهودهم املبذولة 

طيلة اأعوام خدمتهم.

•• دبي- الفجر:

 حت����ت����ف����ي دول������������ة الإم�����������������ارات 
باملبدعني  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اأنحاء  وامل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن خم��ت��ل��ف 
ال���ع���امل، وحت��ر���س ع��ل��ى جذبهم 
على  وت�ضجيعهم  وا�ضتقطابهم 
تقدمي حلول م�ضتدامة ومبتكرة 
الإن�ضانية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
م�ضتقبل  ل�����ض��م��ان  وال��ت��ن��م��وي��ة 
جمعاء.  للب�ضرية  اإ���ض��راق��اً  اأك���ر 
تقدمها  ال��ت��ي  اجل���وائ���ز  ومت��ث��ل 
رئي�ضياً  ع��ام��اًل  الإم������ارات  دول����ة 
كمن�ضة  ال��دول��ة  دور  تر�ضيخ  يف 
جاذبة  ووجهة  لالبتكار  حمفزة 
للمبدعني  وحا�ضنة  للمبتكرين 
اأنحاء العامل. وت�ضهم  من جميع 
ه���ذه اجل���وائ���ز ك��ذل��ك يف تقدمي 
لتذليل  فاعلة  وب��رام��ج  م�ضاريع 
التحديات  وت���ط���وي���ع  ال��ع��ق��ب��ات 
الإن�ضانية،  تواجه  التي  امل�ضرتكة 
وت��ق��دم ح��ل��وًل م�����ض��ت��دام��ة متكن 
امل���ج���ت���م���ع���ات ح�����ول ال����ع����امل من 
العبور اإىل م�ضتقبل يحمل فر�س 

النجاح والتقدم.
وي�������ض���ري م���ع���ايل ���ض��ع��ي��د حممد 
الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
دبي، اإىل اأن اجلوائز التي تطلقها 
دول�����ة الإم���������ارات جت�����ض��د ال����دور 
املتنامي للدولة وقيادتها الر�ضيدة 
اإىل فر�س،  التحديات  يف حتويل 
ل�ضاحب  ال�ضت�ضرافية  وال��روؤي��ة 
اآل  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
و�ضاحب  اهلل،  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان، 
امل�ضلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ل�ضتنها�س الهمم وتعزيز جانب 
امل�������ض���وؤول���ي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة لدى 
واملوؤ�ض�ضات،  وال��ه��ي��ئ��ات  الأف�����راد 
وت�����ض��ج��ي��ع م���ب���ادرات الب��ت��ك��ار يف 
البحوث  على  والع��ت��م��اد  ال��ع��امل 
التقنيات  واأح�������دث  وال���ت���ط���وي���ر 
الإح����الل����ي����ة وت���ق���ن���ي���ات ال����ث����ورة 
ل�ضمان  ال����راب����ع����ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
للعامل  ا�ضتدامة  اأك��ر  م�ضتقبل 

باأ�ضره.
واأ�ضاف معايل الطاير: "�ضلطت 
ت����داع����ي����ات ج���ائ���ح���ة )ك���وف���ي���د- 
�����ض����رورة  ع���ل���ى  ال���������ض����وء   )19
ت��ك��ث��ي��ف امل�����ض��اع��ي حل��م��اي��ة وطن 
ع��امل��ي ه��و ك��وك��ب الأر������س، حيث 
وتربز  ال����دول  م�ضائر  تت�ضابك 
لعتماد  اجل��ه��ود  ت�ضافر  اأهمية 
وم�ضتدامة،  خ�����ض��راء  ���ض��ي��ا���ض��ات 
و�����ض����م����ان ال����ض���ت���ث���م���ار ال���ذك���ي 
حلمايتها  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ل��ل��م��وارد 
من ال�ضتنزاف واحلد من الهدر 
والإ������ض�����راف. وق����د ق��ط��ع��ت دولة 
الإم����ارات ���ض��وط��اً ك��ب��رياً وحققت 
القا�ضي  ب���ه���ا  ���ض��ه��د  اإجن����������ازات 
والداين يف م�ضريتها نحو التو�ضع 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م�����ض��اري��ع  يف 
وامل����ت����ج����ددة وزي����������ادة الع���ت���م���اد 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  ع��ل��ى 
وتعزيز  وال���رق���م���ن���ة،  ال����راب����ع����ة 
البنية  يف  عاملياً  رائ��دة  م�ضتويات 
م�ضتويات  اأع���ل���ى  م���ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
العتمادية والكفاءة والتوافرية، 
وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج رائ�����دة يف احلد 
الكربونية.  الن����ب����ع����اث����ات  م����ن 
اأهمية  الإم��������ارات  دول�����ة  وت�����ويل 
امل�ضتدامة  التنمية  لتعزيز  بالغة 
وتاأمني اإمدادات الطاقة يف �ضبيل 
الإمارات  "مئوية  اأهداف  حتقيق 

الإمارات  دولة  جلعل   ،"2071
يف  دول��ة  اأف�ضل  املتحدة  العربية 

العامل."
و���ض��ه��دت دول���ة الإم�����ارات اإطالق 
العديد من اجلوائز العاملية التي 
ت�ضهم ب�ضكٍل كبري يف حتفيز ابتكار 
ح��ل��ول ن��اج��ع��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات التي 
امل�ضتدامة،  التنمية  حتقيق  تعيق 

ومن اأبرز هذه اجلوائز:

جائزة زايد لال�ستدامة
القيادة الر�ضيدة يف دولة  اأطلقت 
الإمارات جائزة زايد لال�ضتدامة، 
 2008 ع��ام  ال��رائ��دة يف  العاملية 
له  املغفور  وروؤي���ة  لإرث  تخليداً 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  اهلل  ب��اإذن 
نهيان  اآل  ����ض���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
اإر���ض��اء ركائز  ث���راه، يف  طيب اهلل 
ال����ض���ت���دام���ة. وت����ك����ّرم اجل���ائ���زة 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات 
واملنظمات غري الربحية واملدار�س 
الثانوية العاملية التي تقدم حلوًل 
على  وق���ادرة  وم�ضتدامة  مبتكرة 
اإح���داث ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي. وكّرمت 
اجل��ائ��زة ع��ل��ى م���دار ث���الث ع�ضر 
عاماً 86 فائزاً، �ضاهمت حلولهم 
املدر�ضية  وم�����ض��اري��ع��ه��م  امل��ب��ت��ك��رة 
املتميزة يف اإحداث تاأثري اإيجابي، 
مبا�ضر،  غ��ري  اأو  م��ب��ا���ض��ر  ب�ضكل 

مليون   352 م��ن  اأك��ر  يف حياة 
�ضخ�س وذلك من خالل تطبيق 
جمتمعات  يف  م�����ض��ت��دام��ة  ح��ل��ول 
وتكرم  ال����ع����امل.  ح����ول  خم��ت��ل��ف��ة 
جائزة زايد لال�ضتدامة املبدعني 
ال�ضحة  ه��ي  ف��ئ��ات  خم�س  �ضمن 
والغذاء والطاقة واملياه واملدار�س 
الثانوية العاملية. و�ضيتم الإعالن 
عن الفائزين يف دورة عام 2022 
خالل حفل توزيع اجلوائز الذي 
اأبوظبي  اأ����ض���ب���وع  خ����الل  ���ض��ي��ق��ام 

لال�ضتدامة يف يناير 2022.

لالقت�ساد  العاملية  القمة 
الأخ�سر

لالقت�ضاد  العاملية  القمة  ت���وؤدي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  الأخ�������ض���ر 
واملنظمة  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
الأخ�ضر،  ل��الق��ت�����ض��اد  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  رع����اي����ة  حت����ت 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
رعاه اهلل، وتعقد هذا العام حتت 
مل�ضتقبل  اجل��ه��ود  "ح�ضد  ���ض��ع��ار 
زيادة  يف  جوهرياً  م�ضتدام" دوراً 
الأخ�ضر  ب��الق��ت�����ض��اد  اله��ت��م��ام 
وت��ع��زي��ز امل�����ض��اري��ع اخل�����ض��راء يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ال��ق��م��ة من�ضة  وامل��ن��ط��ق��ة. وت��ع��د 
التعاون  ل���دع���م  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  ال����دويل 
العاملية وتعزيز التنمية امل�ضتدامة 
وال�ضتثمارات يف جمال القت�ضاد 
الأخ�ضر، وت�ضجيع تبني �ضيا�ضات 
وخطط وم��ب��ادرات فعالة يف هذا 

ال�ضاأن. 
وت�ضهد القمة ح�ضوراً بارزاً لعدد 
ال��روؤ���ض��اء احل��ال��ي��ني والقادة  م��ن 
وال�ضخ�ضيات املوؤثرة على امل�ضتوى 
العاملي، وت�ضتقطب  نخبًة من اأبرز 
اخلرباء واملخت�ضني وقادة الراأي 

القت�ضاد  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
امل�ضتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  الأخ�����ض��ر 
و�ضركاء  تنفيذيني  روؤ����ض���اء  م��ن 
عن  وممثلني  مالية  وموؤ�ض�ضات 
اإىل جانب قادة  الأ�ضواق العاملية، 
الأع��م��ال واخل��رباء العامليني من 
القطاعني العام واخلا�س، ملناق�ضة 
التغري  راأ�ضها  على  ملحة  ق�ضايا 
امل��ن��اخ��ي والح��ت��ب��ا���س احل����راري، 
ومواءمة �ضيا�ضة الطاقة لأهداف 
وحجم  امل�������ض���ت���دام���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لبناء  امل���ط���ل���وب  ال��ك��ب��ري  ال��ع��م��ل 
الآراء  وتبادل  م�ضتدام،  م�ضتقبل 
واأنظمة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  ب�����ض��اأن 
الناجحة،  ال�ضتدامة  و�ضيا�ضات 
وتو�ضيع  تكرارها  اإمكانية  ومدى 
�ضبل مواجهة  ومناق�ضة  نطاقها، 
ال����ت����ح����دي����ات وال�����ض����ت����ف����ادة من 
امل��ت��اح��ة ل��دع��م التحول  ال��ف��ر���س 

نحو القت�ضاد الأخ�ضر. 
وتعقد الدورة ال�ضابعة من القمة 
الأخ�ضر  ل��الق��ت�����ض��اد  ال���ع���امل���ي���ة 
يف   2021 اأكتوبر  و7   6 يومي 
دبي. ومن   2020 اإك�ضبو  موقع 

املتوقع اأن تكون هذه الدورة اأو�ضع 
واأ�ضمل من اأي دورة �ضابقة للقمة 
ت��ن��ظ��ي��م معر�س  م���ع  ل��ت��زام��ن��ه��ا 
يعزز  دب���ي، مم��ا   2020 اإك�����ض��ب��و 
ت��ر���ض��ي��خ مكانة  ال��ق��م��ة يف  جن����اح 
لالقت�ضاد  عاملية  كعا�ضمة  دب��ي 

الأخ�ضر.

جائزة الإمارات للطاقة
حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �ضاحب 
را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اآل مكتوم رعاه اهلل، اأطلق املجل�س 

دب���ي جائزة  ل��ل��ط��اق��ة يف  الأع���ل���ى 
ال��ت��ي ت�ضمل  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�������ارات 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
الأفراد  ت�ضجيع  بهدف  اإفريقيا 
واملوؤ�ض�ضات على تر�ضيد ا�ضتخدام 
الطاقة واملوارد، وت�ضليط ال�ضوء 
والأعمال  املمار�ضات  اأف�ضل  على 
ال��رائ��دة يف جم��ال كفاءة الطاقة 
وال�ضتدامة  النظيفة  وال��ط��اق��ة 
تكّرم  كما  البيئة.  على  واحلفاظ 
اجل���ائ���زة اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة من 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  قبل 
والأف��راد يف جمال كفاءة الطاقة 
التعليم  وت�ضجيع  وم�����ض��اري��ع��ه��ا، 
وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي والأف������ك������ار 
الإب��داع��ي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال. وتقام 
الدورة الرابعة من اجلائزة حتت 
الب���ت���ك���ار لطاقة  »ت��ع��زي��ز  ���ض��ع��ار 
م�ضتدامة«، حيث ت�ضعى اإىل تعزيز 
وتنفيذ  دع���م  يف  دب���ي  اإم�����ارة  دور 
الطاقة  ا�ضتخدام  ا�ضرتاتيجيات 

املتجددة وتقنيات الطاقة.
اأح�����م�����د بطي  �����ض����ع����ادة  واأ��������ض�������ار 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املحريبي 

اأن  اإىل  دب���ي  ل��ل��ط��اق��ة يف  الأع���ل���ى 
اجل���ائ���زة وف��ئ��ات��ه��ا مت��ث��ل من�ضة 
دولية للموؤ�ض�ضات والأفراد كونها 
العاملية  امل�ضاعي  دع��م  على  تركز 
الهادفة اإىل اإيجاد حلول مبتكرة 
التلوث  ل��ق�����ض��اي��ا  وم�������ض���ت���دام���ة 
ال��ب��ي��ئ��ي، والح��ت��ب��ا���س احل����راري، 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����س 

وندرة املوارد الطبيعية.
دائماً  "ن�ضعى  �ضعادته:  واأ���ض��اف 
اإىل تعزيز مكانة جائزة الإمارات 
للطاقة من خالل توظيف جهود 
وابتكارات املتخ�ض�ضني واخلرباء 
اأجل  م��ن  ال�����ض��ل��ة  ذات  واجل���ه���ات 
م�����ض��ارك��ة ك��ل ت��ل��ك اجل��ه��ود على 
الإقليمية  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��م  ن��ط��اق 
وال��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز دور الم����ارات 
حتقيق  يف  ال��������ري��������ادي  ودب����������ي 
اأه����م مراكز  ك���اأح���د  ال���ض��ت��دام��ة 
العامل  وال���ض��ت��دام��ة يف  ال��ط��اق��ة 
خ����ربات  ت����ق����دمي  اإىل  ون���ت���ط���ل���ع 
ومن����اذج ح��دي��ث��ة مت��ث��ل انطالقة 
ج���دي���دة ل��ق��ط��اع��ات ال���ط���اق���ة يف 

املنطقة.

اأطباء: الإقامة الذهبية ..لفتة كرمية ذات اآثار اإيجابية
•• اأبوظبي -وام:

جلميع  �سنوات   10 ملدة  الذهبية  القامة  املتحدة  العربية  المارات  دولة  منح  اعتماد  ياأتي 
الطباء املقيمني على اأر�سها والتي اأعلن عنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اأف�سل املواهب  "رعاه اهلل", ل�ستقطاب  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ار�سها خا�سة  املوجودين على  لدعم جميع  منها  و�سعيا  العامل  اأرجاء  من  ال�سحية  واخلربات 
التي بذلوها خالل مواجهة جائحة كوفيد  الدفاع الول تقديرا جلهودهم  العاملني يف خط 

.19
"وام"  "�سحة" يف حديث مع وكالة اأنباء المارات  واأكدت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
اأهمية مبادرة منح القامة الذهبية لالأطباء والتي اأطلقتها حكومة دولة الإمارات ..وقالت 
الرعاية  منظومة  تعزيز  اإىل  الهادف  ونهجها  الر�سيدة  القيادة  لتطلعات  ا�ستكماًل  تاأتي  اإنها 
الدفاع  خط  اأبطال  جهود  وتقدير  للمجتمع  املقدمة  باخلدمات  والرتقاء  املتكاملة  ال�سحية 
املجتمع  �سالمة  على  للحفاظ  الرامية  الدولة  جلهود  الداعمة  ت�سحياتهم  وتكرمي  الأول 

وا�ستقراره.

دولة الإمارات ت�صهم يف دفع م�صرية البتكار العاملي من خالل موؤمترات وفعاليات عاملية وجوائز تكّرم احللول امل�صتدامة 

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7472(

املنذر :- حمد م�ضعود علي امل�ضلم - ) اإماراتي اجلن�ضية(
املنذر اليه :- �ضهيل احمد خان حممد ايوب خان - ) باك�ضتاين اجلن�ضية( 

املنذر ينبه على املنذر اإليه و يكلفه ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق عليه و املرت�ضد يف ذمته وقدره 
ال�ضيك رقم 000047 املوؤرخ يف  األف درهم( مبوجب  63،000 درهم )ثالثة و�ضتون 
اإىل الفوائد القانونية بواقع  بالإ�ضافة   ، امل�ضرق  بنك  على  امل�ضحوب   10/10/2019
5% من تاريخ الإمتناع عن ال�ضداد احلا�ضل يف �ضهر اأكتوبر 2019 وحتى متام ال�ضداد 
وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ الإنذار و اإل �ضي�ضطر املنذر لإتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �ضد املنذر اليه ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 12/ 9/ 2021  Issue No : 13338
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0002278 Commercial (Partial)
To Defendant: SWEET HOMES HOLDINGS HOMES REAL ESTATE LLC 
represented by its manager Residence unknown : Ajman - Al Falcon Towers 
- Building BI- the whole of Fifth floor - Phone: 067499090 - Fax: 067315978 - 
P.O. Box: 15468- Makani No.: 2563225412 

(In both Arabic and English)
You are required to attend the hearing on 16/09/2021 before the Case 
Management Office, Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance - 
Office No. (Case Manager Office 2- One-Day Circuit) personally or through 
a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above mentioned Lawsuit - in your capacity as a 
Defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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مراكز تدريب القوات امل�صلحة ت�صتقبل جمندي الدفعة الـ16 للخدمة الوطنية اخلا�صة بخريجي الثانوية العامة

•• اأبوظبي-وام:

ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت م����راك����ز ال���ت���دري���ب يف 
القوات امل�ضلحة، �ضباب الوطن من 
ال�16للخدمة  ال��دف��ع��ة  جم��ن��دي 
بخريجي  اخل����ا�����ض����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
الأوىل،  املجموعة  العامة  الثانوية 
املخ�ض�ضة  امل����راك����ز  خم��ت��ل��ف  يف 
وهي  الوطنية  اخلدمة  ل�ضتقبال 
العني،  امل�ضتجدين  ت��دري��ب  مركز 
و���ض��ي��ح ال��ل��ح��م��ة و���ض��وي��ح��ان وليوا 
وامل��ن��ام��ة، و���ض��ط اإج����راءات وقائية 
واحرتازية ل�ضمان �ضالمتهم، كما 
الثانية  املجموعة  ا�ضتقبال  �ضيتم 
دي�ضمرب  �ضهر  16 يف  الدفعة  من 

القادم.
فرتة  خ���الل  امل��ج��ن��دون،  ويخ�ضع 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  اإىل  ال���ت���دري���ب، 
وفقا لأف�ضل  متكامل مت تطويره 

اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
على  والح����ت����ي����اط����ي����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
تطوير  ع����ل����ى  والح�����ت�����ي�����اط�����ي�����ة 
ا�ضرتاتيجياً،  التدريبي  الربنامج 
بكل  التدريب  معايري  تاأخذ  حيث 
حيزاً  اأ�ضاليبه  وخمتلف  ج��وان��ب��ه 
كبرياً من اهتمام الهيئة، وتعد يف 
مقدمة اأولوياتها، يف �ضبيل تطوير 
ب�ضكل  الوطنية  اخل��دم��ة  م�����ض��روع 
م�ضتمر، مع �ضرورة و�ضع الأ�ض�س 

وتعويدهم  وا�ضتخدامه،  ال�ضالح 
الع�ضكري،  وال��رب��ط  ال�ضبط  على 
لياقتهم  م���������ض����ت����وى  وت�����ع�����زي�����ز 
الوطنية  القيم  وتر�ضيخ  البدنية، 
مهاراتهم  و���ض��ق��ل  ن��ف��و���ض��ه��م،  يف 
ال��ق��ي��ادي��ة وت��ط��وي��ره��ا، ل��ت��ب��داأ بعد 
ذلك مرحلة التدريب التخ�ض�ضي، 
التي يتم التدريب فيها على مهن 
وتخ�ض�ضات حمددة تخدم القوات 
امل�������ض���ل���ح���ة، ل��ي��ت��م ت���وزي���ع���ه���م بعد 
القوات  وح����دات  ع��ل��ى  التخ�ض�س 

ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي���د، 
طيب اهلل ثراه.

�ضعادتهم  ع��ن  امل��ج��ن��دون  واأع�����رب 
وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية، 
وقالوا اإنهم ينتظرون هذه اللحظة 
موؤمنني  التدريب،  مراكز  لدخول 
باأن الواجب الذي �ضينالون �ضرف 
تاأديته قد حان بالدخول للمع�ضكر 
اآملني  العملي،  ب�ضكله  التدريبي 
ب�ضرف  امل��رح��ل��ة  تلك  ي��ج��ت��ازوا  اأن 
وع���زة وك��رام��ة، كما ه��ي احل���ال يف 

املمار�ضات العاملية، ما يوؤكد حر�س 
وزارة الدفاع للقوات امل�ضلحة على 
التدريبية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  الرت����ق����اء 
وتعزيزها  وتطويرها  للربنامج، 
ل�ضمان  امل�ضتوى،  عالية  مبناهج 
ال�ضرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 
برنامج  وي���رك���ز  م���ن���ه.  امل���ن�������ض���ودة 
اخلدمة الوطنية يف املرحلة الأوىل 
على حتويل املجندين من ال�ضبغة 
املدنية اإىل ال�ضبغة الع�ضكرية، من 
خالل التدريبات الع�ضكرية وحمل 

املدرو�س  والتخطيط  ال�ضحيحة 
والبعيد،  ال���ق���ري���ب  امل������دى  ع���ل���ى 
قيادتنا  توجهات  م��ع  يتوافق  مب��ا 
الر�ضيدة، والأهداف ال�ضرتاتيجية 
للخدمة الوطنية التي تعمل على 
ت��ن��م��ي��ة ال�����روح ال��وط��ن��ي��ة، واإع�����ادة 
ال�ضباب  �ضخ�ضية  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء 
املواطن، وخلق جيل جديد ميتلك 
ثقة  لديه  جيل  القيادية  املقومات 
بنف�ضه واعتزاز بجذوره التاريخية 
موؤ�ض�س  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  العريقة، 

فعلية  ب�ضورة  ليمار�ضوا  امل�ضلحة، 
بحرفية  والتخ�ض�ضات  املهن  هذه 
عالية جنبا اإىل جنب مع اإخوانهم 
اإىل  امل�ضلحة،  القوات  يف  العاملني 
جانب العديد من املحا�ضرات التي 
مدربني  اأي�����دي  ع��ل��ى  �ضيتلقونها 
القيم  تعزيز  بهدف  متخ�ض�ضني، 
الإ�ضالمية والوطنية، وقيم الولء 

والنتماء للوطن.
واأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�ضيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 

اإىل  واأ���ض��اروا  الع�ضكرية.  اخلدمة 
لدخول  للغاية  متحم�ضون  اأن��ه��م 
حري�ضون  واأنهم  التجنيد،  مراكز 
منذ فرتة على اأن يكونوا جاهزين 
الدورة،  هذه  لجتياز  وم�ضتعدين 
وهم دائما ما يحفزون ال�ضباب على 
ذلك، لأنه �ضرف لكل اأبناء الوطن 
الوطني  ال��ع��ر���س  يف  ي�����ض��ارك��وا  اأن 
الوطنية،  للخدمة  الن��ت�����ض��اب  يف 
وفخرهم  �ضعادتهم  ع��ن  واأع���رب���وا 

ببدء خدمتهم الوطنية .

تعقد بني 13 و16 مار�س 2022 يف اإك�سبو

القمة العاملية ال�صرطية يف دبي تر�صم املالمح امل�صتقبلية للعمل ال�صرطي وال�صالمة العامة
•• دبي الفجر:

ال�ضيخ  ال�ضمو  رعاية �ضاحب  حتت 
نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، تعلن 
دب���ي عن  ال��ع��ام��ة ل�ضرطة  ال��ق��ي��ادة 
اإطالق القمة العاملية ال�ضرطية يف 
دب��ي، امل��وؤمت��ر وامل��ع��ر���س الأول من 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  نوعه 
ال�����ض��رط��ة وجهات  اأج���ه���زة  لإع�����داد 
اإنفاذ القانون للتحديات ال�ضرطية 
النا�ضئة، وذلك بالتعاون مع �ضركة 
وبدعم  اإيفينت�س"،  ج��ي  اإم  "دي 
الرابطة الدولية لروؤ�ضاء ال�ضرطة، 
يف ال��ف��رتة امل��م��ت��دة ب��ني 13 و16 
من مار�س يف مركز دبي للمعار�س 

يف اإك�ضبو 2020 دبي.
رفيعة  من�ضة  مبثابة  القمة  وتعد 
القانون  اإن���ف���اذ  لأج���ه���زة  امل�����ض��ت��وى 
م��ن اأج��ل ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل الأفكار 

 2020 واإك���������ض����ب����و  دب������ي  م���ه���ّم���ة 
و�ضنع  العقول  توا�ضل  يف  املتمثلة 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل ل�����ض��ال��ح اجل��م��ي��ع. كما 
�ضتعزز التعاون الدويل بني اأجهزة 
املحلية  ال��ق��ان��ون  واإن��ف��اذ  ال�ضرطة 
وت�ضّرع  وال���دول���ي���ة  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
اعتماد تقنيات ومنهجّيات ال�ضرطة 
قبل  من  املتقّدمة  القانون  واإن��ف��اذ 
تلك الأجهزة، وذلك يف اإطار �ضعيها 
التهديدات  ع��ل��ى  م��ت��ف��ّوق��ة  للبقاء 
النا�ضئة لالأمن وال�ضالمة العامة.

حماور القمة
اأي����ام، �ضتجمع  اأرب��ع��ة  وع��ل��ى م���دار 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�����ض��رط��ي��ة اأك���ر 
و2000  م���ت���ح���دث   200 م�����ن 
موؤمترات  �ضتة  خ��الل  من  مندوب 
�ضتناق�س  ك���م���ا  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة. 
اأجهزة  اجت��اه��ات  العامة  اجلل�ضات 
ال�ضرطة واإنفاذ القانون الرئي�ضية، 
التي  واأب��رز التحّديات والأول��وي��ات 

وتر�ضخ قدراتها البتكارية ملواجهة 
التحديات يف جمال العمل الأمني، 
ال�ضرطية  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  ومت��ن��ح 
واملعرفة  اخل���ربات  لتبادل  فر�ضة 

والطالع على اآخر امل�ضتجدات.
و�ضتح�ضر القّمة منظمات �ضرطية 
رائ�����������دة، مب�����ا ف���ي���ه���ا الإن������رتب������ول 
الدولية  وال��راب��ط��ة  وال���ي���وروب���ول 
ل���روؤ����ض���اء ال�����ض��رط��ة، اإ����ض���اف���ة اإىل 

املطلوبة  احل����ل����ول  اأح�������دث  ح�����ول 
والأمن  ال��ع��ام��ة  ال�ضالمة  لتعزيز 
املتزايدة  ال��ت��ه��دي��دات  م��واج��ه��ة  يف 
ال�ضبكات  منو  فيها  مبا  وامل��ت��ع��ّددة، 
الإج���رام���ي���ة ال���دول���ي���ة واجل���رائ���م 

الإلكرتونية عرب احلدود.

التقاء النخبة
واأك�������د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة 
فر�ضة  يعد  القّمة  انعقاد  اأن  دب��ي  
ال�ضرطية  القيادات  للتقاء  مهّمة 
ال����ق����ان����ون على  اإن������ف������اذ  وج�����ه�����ات 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن 
احلكومات  مع  للتوا�ضل  وال��دويل 
ومناق�ضة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات،  و���ض��ان��ع��ي 
ت�ضّكل  ال��ت��ي  الرئي�ضية  الأول���وي���ات 
منوها  ال�ضرطة،  اأج��ه��زة  م�ضتقبل 
حدث  اأول  وباعتبارها  القمة  ب��اأن 
من  �ضتعزز  املنطقة،  يف  ن��وع��ه  م��ن 
دبي  ل�ضرطة  ال�ضت�ضرافية  الروؤية 

ممثلني عن قوات ال�ضرطة املحلية 
والإقليمية والدولية واأجهزة اإنفاذ 
القانون، ف�ضاًل عن وزارة الداخلية 

يف الإمارات العربية املتحدة.

دعم م�سرتك
وقالت �ضنتيا رينو، رئي�ضة الرابطة 
ال�ضرطة:  ل�����روؤ������ض�����اء  ال����دول����ي����ة 
املهنّية  الرابطات  اأك��رب  "ب�ضفتنا 
واأكرها  العامل  يف  ال�ضرطة  لقادة 
ال�ضراكة  ب���ه���ذه  ن��ف��ت��خ��ر  ن����ف����وذاً، 
القمة  تنظيم  يف  دب���ي  ���ض��رط��ة  م��ع 
املتمثل  فهدفنا  ال�ضرطية.  العاملية 
اأماناً  اأك���ر  م��ك��ان��اً  ال��ع��امل  يف جعل 
مع  وثيق  ب�ضكل  يتناغم  وح��م��اي��ة، 
وي�ضّرفنا  ال�ضرطية،  العاملية  القمة 

بالتايل دعم زمالئنا يف دبي.

مواجهة التهديدات
وتزامناً مع اختتام اإك�ضبو 2020 
دبي، توؤكد القمة العاملية ال�ضرطية 

فخورون  "نحن  اإي��ف��ي��ن��ت�����س:  ج���ي 
وحكومة  دبي  �ضرطة  مع  بالتعاون 
الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
املرموق،  احل��دث  ه��ذا  تنظيم مثل 
ونحن متحّم�ضون للرتحيب بقادة 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  ال�ضرطة 
يقوم  و�ضوف  �ضيح�ضرونه.  الذين 
الرائدة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ق��ّدم��ي  اأب����رز 
العامل  ح��ول  م��ن  ال�ضرطي  للعمل 
امل��ع��ّدات واخلدمات  اأح��دث  بعر�س 
للزّوار الدوليني يف اإك�ضبو 2020 

وجهاً لوجه."
العاملية  ال��ق��م��ة  وت�����ض��ت�����ض��ي��ف  ه���ذا 
م�ضتديرة  طاولة  اأي�ضاً  ال�ضرطية 
مل����ت����ح����ّدث����ني رف����ي����ع����ي امل�������ض���ت���وى، 
حاملي  على  ح�ضورها  �ضيقت�ضر 
ال�����دع�����وات م����ن ن��خ��ب��ة ال���ق���ي���ادات 

ال�ضرطية العليا.

زخم معريف
موؤمتر  القّمة  حتت�ضن  ذل��ك،  اإىل 

اإ�ضافة  الذكية،  املدن  اإن�ضاء  �ضّكلها 
اإىل حتّديات اجلرائم الإلكرتونية 
ر  والنمو ال�ضكاين ال�ضريع، والتح�ضّ
والتقنيات الرقمية املتطورة وندرة 
املوارد، وتاأثري مرحلة ما بعد الوباء 

على ال�ضالمة العامة والأمن.
ومع وجود اأكر من 250 عار�ضاً 
املعر�س  �ضيوّفر  زائ��ر،  اآلف  و10 
فر�ضة  ال��ق��ّم��ة  ت�ضت�ضيفه  ال����ذي 
ال�ضرطة  ل����ق����وات  ل���ه���ا  م���ث���ي���ل  ل 
واإن����ف����اذ ال���ق���ان���ون ل��ل��ح�����ض��ول على 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���ت���ق���ّدم���ة واخل���دم���ات 
واحل���ل���ول ال���الزم���ة ل�����ض��م��ان عامل 
اأك��ر اأم��ان��اً، مبا يف ذل��ك حتليالت 
والذكاء  ال�ضرعي  والطب  الفيديو 
ال�ضرطي  وال��ع��م��ل  ال���ض��ط��ن��اع��ي 

ومعّدات الت�ضالت.

تقنيات رائدة
كري�ضتوفر  ق�������ال  ج����ه����ت����ه،  م�����ن 
اإم  "دي  ���ض��رك��ة  رئ��ي�����س  ه���د����ض���ون، 

ومعر�س الإم��ارات ال��دويل لالأدلة 
اجلنائية وعلم اجلرمية، ومنتدى 
الذي  ال�ضنوي  ال���دويل  "حماية" 
ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ن��ظ��م��ه 
الأمم  مع  والتعاون  بال�ضراكة  دبي 
الق�ضايا  ملناق�ضة  وذل���ك  امل��ت��ح��دة، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����امل����خ����درات والإدم���������ان 
تنظيم  ����ض���ي���ج���ري  ك���م���ا  ع���ل���ي���ه���ا. 
قبل  من  اآخرين  رئي�ضيني  حدثني 
العاملية  القمة  خ��الل  دب��ي  �ضرطة 
التخريج  ح��ف��ل  وه��م��ا  ال�����ض��رط��ي��ة، 
والتحّدي  دب��ي  �ضرطة  لأك��ادمي��ي��ة 
 UAE( التكتيكية للفرق  العاملي 

.)SWAT Challenge
 www.worldpolicesummit.com

ال�سحي والغذاء  الريا�سة  من  اأ�سهر   3

�صرطة دبي تكرم الفائزين مب�صابقة التقومي الريا�صي
•• دبي- الفجر:

احتفت اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�ضعاد املجتمع يف �ضرطة دبي، 
الريا�ضي"،   "التقومي  الثالثة الأوىل �ضمن م�ضابقة  املراكز  باحلا�ضلني على 
والتي اأطلقتها الإدارة على مدار 3 اأ�ضهر بني موظفي القيادة العامة ل�ضرطة 
الريا�ضية  الثقافة  لرت�ضيخ  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك  واأف����رادا،  �ضباطا  دب��ي، 

وجعلها اأ�ضلوب حياة بني املوظفني.
اإدارة ال�ضوؤون الإدارية  ح�ضر التكرمي، العقيد الدكتور اأحمد ال�ضعدي، مدير 
رئي�س  علي،  اآل  اهلل  عبد  حممد  اأح��م��د  الدكتور  والعقيد  العامة،  الإدارة  يف 
علي،  اآل  يعقوب  يو�ضف  علي  وال��رائ��د  والت�ضامح،  الإ�ضالمية  ال�����ض��وؤون  ق�ضم 
رئي�س ق�ضم التنوع الثقايف بالوكالة، وعدد من ال�ضباط والأف��راد، والفائزين 
تنفيذاَ  ت��اأت��ي  امل�ضابقة  اأن  يو�ضف  علي  ال��رائ��د  واأك���د  الأوىل.  ال��ث��الث  باملراكز 

دبي،  ل�ضرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  لتوجيهات 
ومتابعة العميد خالد �ضهيل، مدير الإدارة العامة لإ�ضعاد املجتمع، بخلق بيئة 
ريا�ضية تناف�ضية على م�ضتوى كافة الإدارات العامة ومراكز ال�ضرطة، وتبني 
امل�ضابقة، ودعوة  انتهاء فرتة  بعد  دائ��م، حتى  كاأ�ضلوب حياة �ضحي  الريا�ضية 
واأو�ضح  البدنية.  واللياقة  ال�ضحة  معايري  باأعلى  لاللتزام  املنت�ضبني  كافة 
الرائد علي يو�ضف، اأن امل�ضابقة تتطلب من امل�ضاركني تخفي�س اأوزانهم خالل 

الفرتة املحددة باتباع نظام غذائي �ضحي وممار�ضة التمارين الريا�ضية، مع 
وحتفيزا  للمناف�ضني  دعما  خمت�ضني  من  �ضحية  واإر�ضادات  توجيهات  تقدمي 
لهم على خ�ضارة اأكرب وزن ممكن. وح�ضد املركز الأول املالزم اأول خالد �ضقر 
علي  املطلب  عبد  اأحمد  ن��ال عريف  كيلوغرام، يف حني   12 بخ�ضارته  احل��اي 
11 كيلوغرام، وح�ضل مدين الدكتور حبيب دروي�س  املركز الثاين بخ�ضارته 

اآل رحمة املركز الثالث بخ�ضارته 8 كيلوغرام.
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عربي ودويل
بايدن يزور اأماكن هجمات 11 �صبتمرب

•• نيويورك -رويرتز

ذك��رى هجمات  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س   يحيي 
11 �ضبتمرب -اأيلول بزيارة مواقع حتطم الطائرات 

املخطوفة يف 2001.
ن���ي���وي���ورك ح��ي��ث �ضيح�ضر  ي��وم��ه يف  ب���اي���دن  وي���ب���داأ 
مرا�ضم يف ال�ضاعة 0830 بتوقيت ال�ضاحل ال�ضرقي 
الأمريكي يف املكان الذي كان به برجا مركز التجارة 
اأدى  باملبنيني مما  ت�ضطدم طائرتني  اأن  قبل  العاملي 
�ضانك�ضفيل  اإىل  ب��ع��ده��ا  ي�����ض��اف��ر  ان��ه��ي��اره��م��ا.ث��م  اإىل 
التابعة   93 ال��رح��ل��ة  حتطمت  ح��ي��ث  بن�ضلفانيا  يف 

للخطوط اجل��وي��ة امل��ت��ح��دة )ي��ون��اي��ت��د اإي��رلي��ن��ز( يف 
حقل بعد تغلب الركاب على اخلاطفني ومنعهم من 

ال�ضطدام بهدف اآخر.
وزارة  ل��زي��ارة  وا�ضنطن  اإىل  بايدن  يعود  النهاية  ويف 
الدفاع، رمز القوة الع�ضكرية الأمريكية والذي تعر�س 
لهجوم بطائرات اأخرى ا�ضتخدمت ك�ضواريخ يف هذا 
وجيزة  فرتة  بعد  الهجمات  ذكرى  اإحياء  اليوم.ياأتي 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  قادتها  التي  احل��رب  انتهاء  من 
20 عاما للق�ضاء  اأفغان�ضتان والتي بداأتها قبل نحو 
على تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات 11 �ضبتمرب.

من  اأي  يف  كلمة  ب��اي��دن  يلقي  اأن  املنتظر  غ��ري  وم��ن 

فيه  عرب  م�ضورا  مقطعا  ن�ضر  لكنه  الثالثة،  املواقع 
عن تعازيه لأ�ضر ال�ضحايا واألقى ال�ضوء على الوحدة 
 11 هجمات  عن  مبدئيا،  ولو  نتجت،  التي  الوطنية 

�ضبتمرب اأيلول.
�ضحايا  عائالت  الكثري من  املا�ضي طلب  ال�ضهر  ويف 
الع�ضرين  الذكرى  اإحياء  اإلغاء  بايدن  من  الهجمات 
ال�ضرية  عنها  ُن��زع��ت  وث��ائ��ق  يعلن  مل  م��ا  للهجمات 

يوؤكدون اأنها تظهر دعم قادة �ضعوديون للهجمات.
ويف الأ�ضبوع املا�ضي اأمر الرئي�س وزارة العدل مبراجعة 
وثائق من حتقيق مكتب التحقيقات الحتادي ب�ضاأن 

الهجمات لنزع ال�ضرية عنها ون�ضرها.

جنوب اأفريقيا توافق على ا�صتخدام 
لقاح فايزر لالأطفال 

•• جوهان�شربج-رويرتز

 وافقت هيئة تنظيم املنتجات ال�ضحية يف جنوب اأفريقيا على ا�ضتخدام لقاح فايزر امل�ضاد 
لتوفري  للحكومة  الطريق  ميهد  مما  عاما،   12 �ضن  من  لالأطفال  كوفيد19-  ملر�س 
ب�ضان  اإن قرارها جاء بعد مراجعة ملعلومات جديدة  الهيئة  اللقاحات للمراهقني.وقالت 
ال�ضالمة والكفاءة مت تقدميها يف مار�س اآذار املا�ضي.وبعد بداية متعرة ت�ضارعت حملة 
اللقاحات  كافية من  اإم���دادات  توفري  مع  املا�ضية  ال�ضهور  يف  اأفريقيا  التطعيم يف جنوب 
وتطعيم اأكر بقليل من 12 باملئة من ال�ضكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليونا.وميثل 

عاما.  15 من  اأقل  باملئة  ال�ضبان ن�ضبة كبرية من �ضكان جنوب اأفريقيا منهم 28 

بلومربغ: حكومة طالبان تثري 
قلق جريان اأفغان�صتان

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�ضرق  ���ض��وؤون  املتخ�ض�س يف  غ��و���س  ب��وب��ي  امل��ع��ّل��ق  ق��ال 
الأو�ضط واأفريقيا يف مقال مبوقع بلومربغ، اإن الأفغان 
جو  الرئي�س  اإدارة  يف  ال�ضاذجني  وامل�ضوؤولني  القلقني، 
ب��اي��دن، ك��ان��وا ق��ب��ل اأ���ض��ب��وع ي��ح��اول��ون ت��ه��دئ��ة اأنف�ضهم 
�ضرياأ�س  ب���ردار  الغني  عبد  امل��ال  اأن  م��ف��اده��ا،  بتقارير 
اأق���ل اخليارات  وك��اأن��ه  ك��اب��ول.ذل��ك  حكومة ط��ال��ب��ان يف 
توىل  للحركة،  ال�ضيا�ضي  اجلناح  زعيم  وب�ضفته  �ضوءاً. 
بردار رئا�ضة وفدها اإىل املفاو�ضات مع الوليات املتحدة 
ما  نوعاً  اعتداًل  اأكر  اآراًء  يعتنق  كاأنه  يف قطر، وظهر 
من معظم القادة الع�ضكريني. ويف مقابالت مع الإعالم، 
متثل كل العرقيات والقبائل  وعد بحكومة “جامعة”، 
يف البالد.لكن كما تبني لحقاً، فاإن بردار كان حمظوظاً 
الثالثاء،  اأُعلن  لأنه وجد مكاناً يف احلكومة. ووفق ما 
الع�ضكري  اجل��ن��اح  اجل���دي���دة  امل��وؤق��ت��ة  الإدارة  ُي��ه��ي��م��ن 

للحركة، مع تويل املت�ضددين منا�ضب رفيعة.
وحل بردار يف املرتبة الثالثة يف هيكلية ال�ضلطة، واحداً 
من نائبني لرئي�س الوزراء. وعليه �ضيكون م�ضوؤوًل اأمام 
رئي�س ال��وزراء املال حممد ح�ضن اأخوند، الذي �ضيكون 

م�ضوؤوًل اأمام القائد الأعلى هيبة اهلل اأخوند زادة.
اأث���ار جت��اه��ل ب���ردار خم���اوف م��ن تبديد ط��ال��ب��ان اآماًل 
اإىل  فبالإ�ضافة  ومرونة،  اعتداًل  اأكر  بحركة  اأفغانية 
اأنها غري جامعة، فاإن احلكومة اجلديدة اقت�ضرت على 
عن  مبمثل  ت��اأِت  ومل  الب�ضتون،  من  وبغالبية  ال��رج��ال، 

الأقلية ال�ضيعة، ما يجعل من ال�ضعوبة مبكان، ت�ضديق 
اأو الت�ضامح  وعود احلركة الأخرى، عن حريات الن�ضاء 
الأفغانية  احلكومة  يف  املت�ضددين  اأب���رز  ال��دي��ن��ي.وم��ن 
���ض��راج ال��دي��ن ح��ق��اين، امل�����ض��ن��ف ع��ل��ى ل��وائ��ح الإره����اب 
العالقات  تاريخاً طوياًل من  والذي ميلك  الأمريكية، 

مع القاعدة، وتنظيمات اإرهابية اأخرى.
ويف اإمكان الأفغان الذين يتحلون بح�س الدعابة املطالبة 
ب�10 ماليني دولر ر�ضدها مكتب التحقيقات  بجائزة 
ال��ف��ي��دي��رايل الأم���ري���ك���ي مل���ن ي���ديل مب��ع��ل��وم��ات ت���وؤدي 

مبا�ضرة اإىل القب�س على وزير داخليتهم اجلديد.
واإذا مل يكن حممد يعقوب ميلك �ضجاًل اإرهابياً م�ضابهاً 
حل��ق��اين، ف��اإن��ه ي��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه م��ن ح��ي��ث ال��ن�����ض��ب، فهو 
الأول  الأعلى  الزعيم  الأكرب للمال حممد عمر،  البن 
الذي  وه��و  لدن،  بن  اأ�ضامة  ا�ضت�ضاف  ال��ذي  لطالبان، 
ال�ضنوات  يف  للحركة  الع�ضكرية  العمليات  على  اأ�ضرف 
املا�ضية، عندما كانت احلركة تعتمد تكتيكات القاعدة، 

مبا فيها التفجريات النتحارية �ضد اأهداف مدنية.
وُيكمل رئي�س الإ�ضتخبارات اجلديد عبد احلق وا�ضيق، 
لعقوبات  اأي�ضاً  خا�ضع  وه��و  الأمنية،  الرتويكا  زعامة 
اإدارات �ضابقة لطالبان، عندما  الأمم املتحدة لدوره يف 
من  الأجانب  املقاتلني  مع  التعامل  عن  “م�ضوؤوًل  كان 

القاعدة وخميمات تدريبهم يف اأفغان�ضتان«.
ول���ن جت��د وا���ض��ن��ط��ن يف ذل���ك ع����زاًء، ل��ك��ن احل��ك��وم��ة يف 
كابول �ضتدق اأي�ضاً جر�س الإنذار يف دول اأخرى مهتمة 

باأفغان�ضتان.

•• الفجر -تون�س

الرئي�س  لل�ضغل،  التون�ضي  ال��ع��ام  ع��ام الحت���اد  اأم��ني  دع��ا     
قي�س �ضعّيد اإىل تو�ضيح الطريق والإجراءات التي �ضيتخذها 
اليوم،  اإىل  الذي بقي عالقا  ت�ضكيل احلكومة  ويف مقدمتها 
والجتماعية  املدر�ضية  ال��ع��ودة  على  غيابها  �ضيوؤثر  وال��ذي 
وع��ل��ى امل��ف��او���ض��ات والت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي اأم�ضاها الحت���اد مع 

احلكومات ال�ضابقة ح�ضب قوله.
   وا�ضتغرب نور الدين الطبوبي يف كلمة األقاها اأم�س ال�ضبت 
�ضعيد  قي�س  ات��خ��اذ  ع���دم  باملن�ضتري،  ال��ع��ل��م  ي���وم  مبنا�ضبة 
وت�ضكيل  ب��ال��ربمل��ان  ع��الق��ة  يف  خا�ضة  ج��دي��دة  خ��ط��وات  اأي 
ا�ضتقالتهم  قدموا  ال��ن��واب  بع�س  اأن  اإىل  م�ضريا  احلكومة، 
اأن  لت�ضهيل اتخاذ هذه الإج���راءات، موؤكدا يف ال�ضياق ذات��ه  
اإىل  خ��رج��وا  يوليو   25 ي��وم  ت��ظ��اه��روا  ال��ذي��ن  التون�ضيني 
ال�ضارع لأن “الكاأ�س فا�ضت” ومل يخرجوا دفاعا ول لفائدة 

�ضخ�س معني.
   وقال نور الدين الطبوبي، “اأ�ضبحنا اليوم نعي�س يف دولة 
هذا  يف  م�ضتاأجرين  “ل�ضنا  م�ضيفا  الفي�ضبوك”،  ي�ضريها 
البلد نحن ماّلك ويهمنا م�ضتقبل البالد ومن حقنا نعرف 

خيارات بالدنا وم�ضتقبل بالدنا«.
   واأكد الطبوبي، اأن من حق املواطنني امل�ضاركة يف ر�ضم اآفاق 
بيا�س  على  �ضكا  نعطي  ول��ن  بيننا  اإله  “ل  قائال  ال��ب��الد، 

لأحد”،
 داعيا قي�س �ضعيد للذهاب اإىل خيار النتخابات الت�ضريعية 
تون�س  �ضتعتمده  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  النظام  على  النقا�س  ث��م 

م�ضتقبال، وفق قوله. 
و�ضعت مقرتحا خلارطة  النقابية  املركزية  اأن  اإىل  ي�ضار     
ال�ضيا�ضية  اجل���وان���ب  تت�ضمن  ي��ول��ي��و   25 ب��ع��د  مل��ا  ط��ري��ق 

والقت�ضادية، ودعا اإىل اأن تكون احلكومة املقبلة م�ضغرة.
   وا�ضرتط الحت��اد ع��دم تقدم ه��ذه احلكومة لالنتخابات 
املقبلة، فبح�ضب املقرتح يجب حتديد مهمة وا�ضحة لهذه 

احلكومة امل�ضغرة ويجب منحها الثقة ملدة حمددة.

لقاء مع الد�ستوري احلر
   وكان اأمني عام الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل نور الدين 
عبري  احلر  الد�ضتوري  احل��زب  رئي�ضة  التقى  قد  الطبوبي، 
مو�ضي، م�ضاء  اأم�س الأول اجلمعة، يف خطوة نوعية �ضيا�ضيا، 
التي اأبلغته ا�ضتعداد نواب كتلتها النيابية تقدمي توقيعاتهم 
اإىل الرئي�س قي�س �ضعيد لتخاذ الإجراءات الالزمة، ح�ضب 
ما يراه منا�ضبا، حلل الربملان والنتقال اإىل انتخابات مبكرة  
دون خمالفة للد�ضتور، وخالفا ملا �ضرح به م�ضت�ضاره وليد 
احلجام خالل اآخر ت�ضريح اإعالمي له يف قناة �ضكاي عربية، 
قائلة:” نحن ل نعار�س حل الربملان. نريد حتقيق ا�ضتجابة 
اإننا  اجلمهورية.  رئي�س  �ضرعية  ت�ضويه  دون  ال�ضعب  لإرادة 
ال��ع��ام التون�ضي  امل��ب��ادرة حت��ت رع��اي��ة الحت���اد  ب��ه��ذه  نتقدم 

لل�ضغل، الذي ل ميكن لأحد اأن ينكر دوره التاريخي ».
اأن  اأنها ل تريد     واأ�ضافت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري احلر 
للدميقراطية  �ضحية  اأن��ه  على  الغنو�ضي  را�ضد  اإىل  ُينظر 
وحاميها. ودعت جميع الأحزاب التقدمية اإىل التخلي عن 
امل�ضلحة  الع��ت��ب��ار  بعني  والأخ���ذ  واختالفاتهم  خالفاتهم 
الوطنية بعيدا عن الإ�ضالم ال�ضيا�ضي الذي دمر البالد على 

مدى العقد املا�ضي.
   وق��ال الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��ام التون�ضي لل�ضغل نور 
احلر  الد�ضتوري  احل��زب  اإن  ال�ضبت  اأم�س  الطبوبي  الدين 
بذلك  رحبت  التي  ال�ضغيلة  باملنظمة  اللقاء  طلب  م��ن  ه��و 

باعتباره حزبا له مكانة يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي. 
   واأك���د ال��ط��ب��وب��ي، اأن ال��ل��ق��اء ال���ذي ي��ن��درج يف اإط���ار جملة 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي يعقدها الحت���اد م��ع خمتلف الأح����زاب، قد 
التي  التحديات  وجملة  ال��راه��ن  ال�ضيا�ضي  للو�ضع  تطرق 
اأفكار متجان�ضة  املواقف وبناء  تن�ضيق  البالد، بهدف  تواجه 

حول م�ضتقبل البالد. 
  وكان الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل قد ك�ضف  اأم�س الأول 
املرحلة  لإدارة  عملي  اإط��ار  لبلورة  اقرتاحاته  عن  اجلمعة 
طريق  ب��خ��ارط��ة  ت�ضميته  ع��ل��ى  ا�ضطلح  م��ا  اأو  الن��ت��ق��ال��ي��ة 

للمرحلة ال�ضتثنائية.

  وت�ضمنت القرتاحات تكوين حكومة م�ضغرة ومن�ضجمة 
بالنتخابات  معنية  غري  وطنية  بكفاءات  الآج���ال  اأق��رب  يف 
القادمة ت�ضبط لها مهمة وا�ضحة مع وجوب منحها الثقة 
ملدة حمدودة وحتديد �ضقف زمني لإنهاء املرحلة ال�ضتثنائية 
وحتيني وتعليل الجراءات ال�ضتثنائية واحل�ضم النهائي يف 
م�ضري جمل�س نواب ال�ضعب الذي مت تعليق ن�ضاطه منذ 25 

يوليو املنق�ضي.
   وك���ان احل���زب ال��د���ض��ت��وري احل��ر ق��د ا�ضتنكر يف ب��ي��ان ل��ه ، 
حول  احلجام  وليد  اجلمهورية  برئا�ضة  امل�ضت�ضار  ت�ضريح 
اع��ت��زام رئي�س ال��دول��ة اخل���روج ع��ن الآل��ي��ات ال��د���ض��ت��وري��ة ، 

و  “خطرية  احل��ج��ام  ول��ي��د  ت�ضريحات  اأن  احل���زب  واع��ت��رب 
م�ضريية “ منددا بك�ضف امل�ضت�ضار عن فحوى خارطة طريق 
رئي�س اجلمهورية التي مل تناق�س بعد داخل تون�س ول علم 
ملكونات املجتمع بها ومل تعر�س على و�ضائل الإعالم الوطنية 
ويدعو  الدولة  �ضيادة  اأرك��ان  من  ركنا  متثل  التي  الر�ضمية 
التون�ضي  ال�ضعب  اح��رتام  اإىل  اجلمهورية  رئا�ضة  موؤ�ض�ضة 

وخماطبته مبا�ضرة داخل الأطر الوطنية.
    واأكد الد�ضتوري احلر يف بيانه رف�ضه املطلق لكل خارطة 
طريق ل حترتم الآليات الد�ضتورية وتوؤدي اإىل امل�ضا�س من 
وا�ضتقاللها  للدولة  ال�ضامن  اجلمهورية  رئي�س  �ضرعية 

الباب  “وتفتح  املجهول:  نحو  بالبالد  وت��زج  وا�ضتمراريتها 
اأمام الفو�ضويني واملرتب�ضني ل�ضرب امل�ضالح العليا للوطن 
ومتنح الفر�ضة لتنظيم الإخوان للعب دور ال�ضلطة ال�ضرعية 

املنقلب عليها ».
    وتتالت املواقف والآراء بعد ت�ضريح م�ضت�ضار الرئي�س قي�س 
والتوجه  احلايل  الد�ضتور  اإلغاء  وليد احلجام حول  �ضعيد، 
اإىل ال�ضتفتاء، فقد عربت عدد من القيادات عن ا�ضتغرابها 
الذي  الرئي�س  ط��رف  من  الدميقراطي  بامل�ضار  وانحرافها 
يبدو اأنه اتخذ القرار ب�ضفة اأحادية ومل ي�ضرك ل اجلمعيات 

ول املنظمات الوطنية ول الأحزاب.

عبري مو�سي تلتقي نور الدين الطبوبي

تون�س: احتاد ال�صغل يدعو اإىل انتخابات مبكرة...!

باملالحقات واملحاكمات.. اأوروبا تتحرك �صد داع�س
•• عوا�شم-وكاالت

���ض��ددت ال���دول الأوروب���ي���ة الإج����راءات 
مل����واج����ه����ة خم����اط����ر ت���ن���ظ���ي���م داع�������س 
حتركات  ر�ضد  مع  خا�ضة  الإره��اب��ي، 
ال�ضورية  امل�������دن  ب���ع�������س  يف  ف���ل���ول���ه 
املا�ضية،  ال���ف���رتة  خ���الل  وال��ع��راق��ي��ة 
الدولية  امل��ط��ال��ب��ات  ا���ض��ت��م��رار  و���ض��ط 
الأجانب  امل��ق��ات��ل��ني  ع����ودة  ب�������ض���رورة 
الذين ان�ضموا ل�ضفوف التنظيم منذ 

عام 2014.
وع��ل��ى م����دار الأي�����ام امل��ا���ض��ي��ة، اأعلنت 
اأوروب��ا على راأ�ضهم فرن�ضا  بع�س دول 
اأمنية ملواجهة  اإجراءات  وال�ضويد عن 
خم���اط���ر م��واط��ن��ي��ه��ا ال��ع��ائ��دي��ن من 
منفذي  وحما�ضبة  و���ض��وري��ا،  ال��ع��راق 
ا�ضتهدفت  التي  الإره��اب��ي��ة  العمليات 

اأوروبا ال�ضنوات املا�ضية.
واع����ت����رب خ����ب����ريان م��ت��خ�����ض�����ض��ان يف 
الأوروبية والإره��اب الدويل،  ال�ضوؤون 
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  حديثهما  خ��الل 
عربية” اأن طبيعة الإج��راءات تعك�س 
روؤية اأوروبا لتحجيم خماطر التنظيم 
وتخوفها من عودة املقاتلني الأجانب 

اإىل اأرا�ضيها يف الوقت الراهن.
و���ض��ه��دت ال�����ض��وي��د واق��ع��ة ه��ي الأوىل 
الأجانب،  ال��ع��ائ��دي��ن  اع��ت��ق��ال  ب�����ض��اأن 

�ضيدتني  هناك  ال�ضلطات  اعتقلت  اإذ 
ي�����ض��ت��ب��ه يف ارت��ك��اب��ه��م��ا ج���رائ���م حرب 
ان�ضمامهن  ف���رتة  خ���الل  ���ض��وري��ا  يف 
لداع�س، بعد ا�ضتجواب مكتب املدعي 
�ضويديات  �ضيدات   3 بال�ضويد  ال��ع��ام 
ع���ائ���دات م���ن خم��ي��م ب�����ض��م��ال �ضرقي 
�ضيدتني  التحقيقات  واتهمت  �ضوريا، 
الإن�ضانية  �ضد  جرائم  بارتكاب  فقط 
�ضراح  اأطلقت  بينما  جماعية  واإب����ادة 

الثالثة.
تاريخية  حماكمة  فرن�ضا  عقدت  كما 
للمتهمني يف هجمات باري�س نوفمرب 
 6 ا���ض��ت��ه��دف��ت  وال���ت���ي   ،2015 ع����ام 
حانات ومطاعم و�ضتادا ريا�ضيا وقاعة 
ب��ات��ك��الن ل��ل��م��و���ض��ي��ق��ى واأ����ض���ف���رت عن 
مقتل 130 �ضخ�ضا، واأقر �ضالح عبد 
ال�ضالم املتهم الوحيد الذي بقي حيا 
ممن نفذوا اعتداءات باري�س، اأنه ترك 

عمله من اأجل الن�ضمام لداع�س.

اإجراءات ا�ستباقية
بهذه  لداع�س”  حت����ذي����ر  »ر�����ض����ال����ة 
املركز  يف  ال���ب���اح���ث  ي��ف�����ض��ر  ال���ع���ب���ارة 
الإرهاب  مكافحة  لدرا�ضات  الأوروب��ي 
�ضعيد،  ح���������ازم  وال������ض�����ت�����خ�����ب�����ارات، 
والفرن�ضية  ال�����ض��وي��دي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
عنا�ضر  ����ض���د  امل����وج����ه����ة  الأخ�����������رية 

اأن ال��ب��ل��دي��ن لن  ال��ت��ن��ظ��ي��م، م��و���ض��ح��ا 
يتهاونا يف اتخاذ التدابري ال�ضتباقية 
اأمنها  حلماية  امل�����ض��ددة  والإج������راءات 

القومي.
ا�ضتقبال  م��ن  باري�س  موقف  وي�ضف 
لداع�س  ان�����ض��م��وا  ال���ذي���ن  رع���اي���اه���ا 
انتقائية” لإعادة رعاياها  ب�”�ضيا�ضية 
من الأطفال كل حالة على حدة، مع 
عودة  من  الراف�س  موقفها  ا�ضتمرار 
التحقوا  ال���ذي���ن  ال��ف��رن�����ض��ي��ني  ب��اق��ي 
ومطالبتها  ب���الده���م،  اإىل  ب��داع�����س 
بوجوب مثول املقاتلني الأجانب اأمام 
اجلهات الق�ضائية للدول التي ارتكبوا 
اأن  اإىل  اإرهابية، م�ضريا  فيها عمليات 
موقفها  حت�ضم  مل  اأوروب���ا  دول  اأغلب 

من عودة املقاتلني الأجانب.
ويجد حازم �ضعيد يف ندرة املالحقات 
للمقاتلني  وامل���ح���اك���م���ات  الأم����ي����ن����ة 
تتعلق  اأ�ضباب  ال�ضويد،  اإىل  العائدين 
بغياب القوانني والت�ضريعات ال�ضويدية 
الذين  املواطنني  مبالحقة  املرتبطة 
اإرهابية مثل  التنظيمات  اإىل  ان�ضموا 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ���ض��وري��ا وال���ع���راق، 
واقت�ضار املالحقات الأمنية للدواع�س 
ال��ع��ائ��دي��ن ب�����ض��ب��ب ت��ه��م ت��ورط��ه��م يف 
ال���ق���ت���ال وارت����ك����اب ج���رائ���م ف��ق��ط ما 
املعلومات  توافر  لعدم  اإثباته  ي�ضعب 

التهامات،  تلك  توؤكد  التي  والدلئل 
منوها اإىل اأن التقارير ال�ضتخباراتية 
 150 ع����ودة  اإىل  ت�����ض��ري  ال�����ض��وي��دي��ة 
مقاتل   300 اأ�����ض����ل  م����ن  ����ض���وي���دي 

�ضويدي يف مناطق ال�ضرعات.

خ�سية قائمة
ال���ع���ام اجل������اري، توالت  م��ن��ذ م��ط��ل��ع 
الدويل  املجتمع  جانب  من  ال��ن��داءات 
وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل�����دول الحت����اد 
الأوروب������ي، ب�����ض��رورة ا���ض��ت��ع��ادة جميع 
امل���ق���ات���ل���ني الأج������ان������ب ال���ب���اق���ي���ني يف 
الأرا�ضي  داخ��ل  ومع�ضكرات  خميمات 
ال��ع��راق��ي��ة وال�����ض��وري��ة، حم��ذري��ن من 
خطورة الو�ضع الأمني يف تلك املناطق 

وت�ضاعد وترية العمليات الإرهابية.
ويرى خبري ال�ضوؤون الأوروبية، حممد 
رجائي بركات، اأن الإجراءات احلالية 
ال��دول الأوروب��ي��ة من  دليل على قلق 
اأرا�ضيها يف  اإىل  الإره��اب  ت�ضلل خطر 
ظل التطورات الأخرية التي ت�ضهدها 
اأفغان�ضتان، لذا ي�ضعب اأن تغري اأوروبا 
ملف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ا�ضرتاتيجيها 
امل��ق��ات��ل��ني الأج����ان����ب، واك��ت��ف��ت بع�س 
ن�ضاء  من  قليل  ع��دد  ا�ضتقبال  ال��دول 

داع�س واأطفالهن.
وي�ضري بركات اإىل اأن الطرح الأوروبي 
حلل ق�ضية العائدين الأجانب يقت�ضر 
التي  الأرا�ضي  داخل  على حماكمتهم 
امل�ضتمرة  املنا�ضدات  رغم  فيها  قاتلوا 
بلدانهم  اإىل  اإع����ادت����ه����م  ب���������ض����رورة 
الأ���ض��ل��ي��ة، وه���و الأم����ر ال���ذي ي�ضعب 
حت��ق��ي��ق��ه ل�����ض��ع��وب��ة ت��ن�����ض��ي��ق الأم�����ور 
وتوافر  امل��ح��اك��م  وان��ع��ق��اد  الق�ضائية 
يف  الغر�س  لهذا  املخ�ض�ضة  الأم���وال 

العراق و�ضوريا.
الأمم���ي  ال���دع���م  ي�ضتمر  امل��ق��اب��ل  ويف 
ب�ضكل  داع�س  ا�ضتهدافها  التي  للدول 
مبا�ضر، وعينت الأمم املتحدة، الأملاين 
ك��ري�����ض��ت��ي��ان ري��ت�����ض��ر، رئ��ي�����ض��ي��ا جديد 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف اجل���رائ���م التي  ل��ف��ري��ق 
ارتكبها داع�س يف العراق، وهو معروف 
والتحقيقات  امل��الح��ق��ات  يف  ب��خ��ربت��ه 
بهدف  والوطنية،  الدولية  اجلنائية 

جمع وح��م��اي��ة وت��خ��زي��ن الأدل����ة التي 
لأع�ضاء  ات��ه��ام��ات  توجيه  يف  ت�ضاعد 
واإبادة  بارتكاب جرائم حرب  التنظيم 

جماعية �ضد الأقلية الأيزيدية.

ت�سريعات اأوروبية
ال��ق��وان��ني الأوروب��ي��ة التي ت�ضهم  ع��ن 
جرائم  ملرتكبي  الأمنية  املالحقة  يف 
احلرب، يو�ضح حممد رجائي بركات، 
على  تن�س  الأوروب��ي��ة  الت�ضريعات  اأن 
يف  بهم  امل�ضتبه  مع  التحقيق  ���ض��رورة 
اإره��اب��ي��ة وم��واط��ن��ي��ه��ا الذين  اأع���م���ال 
ثبوت  ح����ال  ويف  ل���داع�������س،  ان�����ض��م��وا 
القانون  اأعمال تخالف  م�ضاركتهم يف 
يقدموا ملحاكمة عادلة ت�ضمن حقهم 
معتربا  اأن���ف�������ض���ه���م،  ع����ن  ال����دف����اع  يف 
تفجريات  يف  امل���ت���ه���م���ني  حم���اك���م���ة 
ا�ضتمرارها  امل��ت��وق��ع   2015 ب��اري�����س 
امل�ضددة  لالإجراءات  منوذج  اأ�ضهر   6
التنظيمات  �ضد  اأوروب���ا  تتبعها  التي 

الإرهابية.
العمليات  اأن  اإىل  �ضعيد  ح��ازم  وي�ضري 
الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا داع�����س �ضد 
اأوروبا دفعتها لت�ضريع قوانني �ضارمة 
ملنع عودة املقاتلني الأجانب ولإدانة اأي 
�ضخ�س ينتمي لتنظيمات اإرهابية، لذا 
جلاأت دول اأوروبية للتعرف عل هوية 
الرقمية،  الأدل��ة  خ��الل  من  املقاتلني 
اجلن�ضية  م���ن  م��واط��ن��ي��ه��ا  وجت���ري���د 
ب���داع�������س، م��ث��ل جتريد  لل��ت��ح��اق��ه��م 
من  بيغوم”  “�ضاميما  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
والدمنارك  اأمل��ان��ي��ا  و���ض��ن  جن�ضيتها، 
املقاتلني  باإلغاء جن�ضية  ي�ضمح  قانون 

البالغني حاملني جن�ضية اأخرى.
�ضرعت  امل��ا���ض��ي��ني،  العاميني  وخ���الل 
فرن�ضا قوانني ملراقبة عمل اجلمعيات 
امل��م��ول��ة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة مع 
ت�ضديد الرقابة على �ضبكات الإنرتنت، 
ويعاقب القانون الأملاين املتورطني يف 
عمليات اإرهابية بال�ضجن مدة ل تقل 
عن 3 �ضنوات وت�ضل اإىل 10 �ضنوات 
ول ي�����ض��م��ح مب��ع��اق��ب��ة ال��ع��ائ��دي��ن من 
�ضوريا والعراق دون اإثبات تورطهم يف 

ق�ضايا اإرهابية.

لقاء �ضيغري املعادلة

- الد�صتوري احلّر ي�صع اإم�صاءات نوابه على ذّمة الرئي�س قي�س �صعّيد
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تويف يا�ضف �ضعدي، اأحد اأبطال الن�ضال من اأجل ا�ضتقالل اجلزائر 
الرئي�ضية يف  اإحدى املحطات  “معركة اجلزائر” التي مثلت  وقائد 
حرب ال�ضتقالل )1954-1962(، م�ضاء اجلمعة عن عمر ناهز 

ر�ضمية. م�ضادر  اأفادت  ما  وفق  عاما،   93
واأ�ضاد وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد ربيقة يف بيان ب�”القائد 
ل  ب���اإرادة  ونازلهم  بجحافل جيو�ضه  امل�ضتعمر  ال��ذي حت��ّدى  الهمام 

تلني ب�ضرب و�ضجاعة وثبات اإىل اأن حتّقق ال�ضتقالل«.
وذكرت وكالة الأنباء اجلزائرية الر�ضمية اأن يا�ضف �ضعدي �ضيدفن 

بعد ظهر ال�ضبت يف مقربة القطار باجلزائر العا�ضمة.
اجلي�س  ح���اول  ع��ن��دم��ا   ،1957 ع���ام  اجلزائر”  “معركة  ووق��ع��ت 
من  ال��ق��دمي��ة  اجل��زائ��ر  مدينة  على  ال�ضيطرة  ا���ض��ت��ع��ادة  الفرن�ضي 
ت�ضرين   14 يف  �ضعدي  يا�ضف  اعتقال  وك��ان  اجلزائريني.  املقاتلني 

الأول-اأكتوبر 1957 مبثابة نهاية هذه املعركة.
خالل  العا�ضمة  باجلزائر”  امل�ضتقلة  املنطقة  “قائد  �ضعدي  وك��ان 
تلك املرحلة من احلرب التي تكّثفت فيها حتركات جبهة التحرير 

الوطني وعمليات القمع الفرن�ضية.

قالت وزارة الدفاع الرو�ضية  اأم�س ال�ضبت اإن رو�ضيا اأر�ضلت 12 عربة 
مدرعة وجمموعة من املعدات الع�ضكرية اإىل طاجيك�ضتان مع تطلع 

مو�ضكو اإىل تعزيز حليفتها يف اآ�ضيا الو�ضطى املجاورة لأفغان�ضتان.
واأجرت مو�ضكو تدريبات ع�ضكرية يف طاجيك�ضتان وزادت من العتاد 
الع�ضكرية هناك، وهي الأكرب خارج رو�ضيا، منذ �ضحب  يف قاعدتها 
الوليات املتحدة لقواتها من اأفغان�ضتان وا�ضتيالء طالبان اخلاطف 

على ال�ضلطة هناك.
املنطقة  على  لذلك  تبعات  ح��دوث  احتمالت  م��ن  رو�ضيا  وتتخوف 
الأو�ضع نطاقا واحتمال ت�ضلل مت�ضددين اإ�ضالميني لو�ضط اآ�ضيا وهي 

منطقة تعتربها مو�ضكو م�ضدا دفاعيا جنوب اأرا�ضيها.
بالقرب  املتزايد  “ نتيجة عدم ال�ضتقرار  الدفاع  ل��وزارة  بيان  وقال 
من احلدود اجلنوبية لطاجيك�ضتان نعمل معا ل�ضمان اأمن بالدنا«.

قتالية  معدات  اأي�ضا  ي�ضمل  ال��ذي   ، املعدات  نقل  اإن  ال���وزارة  وقالت 
الع�ضكرية  ال��ق��درات  وتعزيز  حتديث  اإىل  �ضيوؤدي   ، واقية  وم��ع��دات 

لطاجيك�ضتان ب�ضكل كبري.
ومت��ت��د احل�����دود ب���ني ط��اج��ي��ك�����ض��ت��ان واأف��غ��ان�����ض��ت��ان مل�����ض��اف��ة 1344 

كيلومرتا واأغلبها مناطق جبلية ي�ضعب مراقبتها.

خل�س الكاتب يف �ضحيفة “وا�ضنطن بو�ضت” الأمريكية اإي�ضان ثارور 
اإىل اأن اأمريكا، القوة العظمى، باتت يف تراجع، واأن املرحلة التي تلت 
ذروة  كانت  ونيويورك،  وا�ضنطن  -اأيلول على  �ضبتمرب   11 هجمات 

اللحظة الأمريكية على امل�ضرح العاملي.
الباردة  احل��رب  املنت�ضرة يف  الدولة  بعدها  تعد  اأمريكا مل  اإن  وق��ال 
لتحقيق  م�ضتعدة  ج��ري��ح��ة  “اأحادية”  عظمى  ق���وة  واإمن����ا  ف��ق��ط، 
قوة مناف�ضة مهيمنة،  العدو  يكن  العدالة على م�ضتوى عاملي. ومل 
واإمنا مفهوماً غري متبلور، الإرهاب ربطته القيادة الأمريكية ب�ضبكة 

متطرفني اإ�ضالميني واأنظمة ا�ضتبدادية معادية.
وكانت النتيجة غزوين مكلفني لأفغان�ضتان والعراق، وتو�ضع الدولة 
القوة  فاعلية،  ل  بحدود،  جديداً  عاملياً  ووعياً  الأمريكية،  الأمنية 

الأمريكية.

عوا�شم

اجلزائر

وا�صنطن

مو�صكو

حتقيق يتعار�س مع الرواية 
الأمريكية حول �صربة اأفغان�صتان 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الأمريكي  اجلي�س  رواي��ة  مع  يتعار�س  حتقيقا  تاميز”  “نيويورك  ن�ضرت 
اإن  ال�ضحيفة  قالت  اإذ  اأفغان�ضتان،  يف  نّفذها  التي  الأخ��رية  ال�ضربة  حول 
اأودت بحياة  بل  �ضيارة مفخخة،  داخ��ل  اإىل مقتل جهادي  ت��وؤّد  ال�ضربة مل 

عامل يف منظمة غري حكومية كان يحمل عبوات مياه.
ودمرت الوليات املتحدة يف 29 اآب-اأغ�ضط�س، عرب �ضنها غارة جوية، �ضيارة 
حماولة  بذلك  اأحبطت  اأنها  م��وؤك��دة  متفجرات،  حمملة  كانت  اإنها  قالت 

لتنظيم داع�س لتفجري مطار كابول.
بر�س  فران�س  لوكالة  قالت  اأحمدي،  اإزم��راي  ال�ضيارة،  �ضائق  عائلة  وكانت 

غداة الغارة اجلوية، اإن ع�ضرة اأ�ضخا�س ُقِتلوا جّراءها، معظمهم اأطفال.
وبح�ضب ال�ضحيفة الأمريكية التي ت�ضتند اإىل مقابالت و�ضور التقطتها 
ُنّفذت فيه  اليوم الذي  اأحمدي يف  اإزم��راي  كامريات مراقبة، فاإن تنقالت 
ال�ضربة، وهي تنّقالت اعتربها اجلي�س الأمريكي م�ضبوهة، كانت حتّركات 

يقوم بها خالل يوم عمل عادّي.
كما اأ�ضارت �ضحيفة نيويورك تاميز، ا�ضتناًدا اإىل لقطات كامريات مراقبة، 
اإىل اأن �ضندوق ال�ضيارة كان  دون �ضك مليًئا بعبوات مياه عِمل الرجل على 
نقلها اإىل منزله. و�ضككت ال�ضحيفة اأي�ضا، ا�ضتنادا اإىل مقابالت مع خرباء، 
اأدت  باأن ال�ضربة اجلوية قد تكون  يف رواي��ة اجلي�س الأمريكي التي تفيد 

اأي�ضا اإىل تفجري متفجرات خمزنة يف �ضندوق ال�ضيارة.
وعندما �ضئل عما تو�ضلت اإليه �ضحيفة نيويورك تاميز، قال املتحدث با�ضم 
يوجد  “ل  اأنه  التحقيق م�ضتمر، م�ضددا على  اإن  البنتاغون جون كريبي، 
جي�س يف العامل حري�س “مثل الوليات املتحدة” على جتنب وقوع اإ�ضابات 

بني املدنيني«.
ا�ضتخبارية  معلومات  اإىل  ا�ضتندت  “ال�ضربة  مقت�ضب  بيان  يف  واأ���ض��اف 

جيدة، وما زلنا نعتقد اأنها منعت تهديدا و�ضيكا ملطار” كابول.
وكان ُقتل نحو مئة مدين و13 جنديا اأمريكيا يف تفجري قرب مطار كابول 
يف 26 اآب-اأغ�ضط�س، هو الهجوم الأكر دموية �ضد قوات الوليات املتحدة 
ينفذه  ال��ذي  الأم��ريك��ي  والأك��رب �ضد اجلي�س  اأفغان�ضتان  2011 يف  منذ 

تنظيم داع�س يف اأفغان�ضتان.

توفرت اأغلب �سروط تنظيم ال�ستفتاء

اململكة املتحدة: هل اقرتبت ا�صكتلندا من النف�صال...؟

•• عوا�شم-وكاالت

والتنمية  ال���ع���دال���ة  ح����زب  ه���زمي���ة  ت�����ض��ك��ل 
الت�ضريعية  الن���ت���خ���اب���ات  يف  الإ�����ض����الم����ي 
التي كانت تنطوي على قدر كبري  باملغرب، 
حق  يف  ال�ضعب  م��ار���ض��ه  ال���ذي  الإذلل  م��ن 
احل����زب احل���اك���م، ���ض��ق��وط اآخ����ر م��ع��اق��ل ما 
يف  ال�ضيا�ضي”،  “الإ�ضالم  ب��ت��ي��ارات  ي��ع��رف 

الدول العربية.
ال�ضبت،  اأم�س  ل�ضحف عربية �ضادرة  ووفقاً 
القرتاع  اأوراق  على  املغربي  ال�ضعب  كتب 

يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة، ع��ن��وان��اً ب���ارزاً 
حيث  ال�ضيا�ضي،  عمره  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 
اأغلق املغاربة القو�س على الربيع الإخواين، 
وتغييب  الإدارة  و����ض���وء  ال��ف�����ض��اد  ب�����ض��ب��ب 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ن م��واق��ع الإدارة يف  ال��ك��ف��اءات 
غري  واأع�ضائه  منا�ضريه  ومتكني  ال��دول��ة، 

الأكفاء يف الأغلب الأعم منها.

الربيع الإخواين
ويف �ضياق احلديث عن النتخابات املغربية، 
�ضحيفة  يف  ي��و���ض��ف  ف������اروق  ال���ك���ات���ب  ق����ال 

حزب  ُه��زم  “حني  اإن��ه  اللندنية،  “العرب” 
النتخابات  يف  امل��غ��رب��ي  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
من  ق��در  على  تنطوي  بطريقة  الت�ضريعية 
الإذلل الذي مار�ضه ال�ضعب يف حق احلزب 
احلاكم فاإن القو�س الذي فتحته م�ضر اأغلقه 

املغرب، لقد انتهى “ربيع الإ�ضالميني«. 
جتربة  “كانت  ال��ع��راق��ي  ال��ك��ات��ب  واأ����ض���اف 
فا�ضلة على جميع  املغرب  الإخ���وان يف حكم 
ك��ان �ضارماً  ال��د���ض��ت��ور  اأن  ول���ول  الأ���ض��ع��دة 
الدولة  اأن  ول���ول  ال�ضالحيات  م��راق��ب��ة  يف 
اأن ُتخرتق  اأك��ر �ضالبة من  كانت  املغربية 

فهي  ك��ارث��ي��ة.  الإخ����وان  حكم  نتائج  لكانت 
املرحلة التي هي اأكر ف�ضادا يف تاريخ املغرب 
اأغلقوا  املغاربة  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال�ضيا�ضي”، 

القو�س على الربيع الإخواين. 
جرى  ما  يعني  “األ  بال�ضوؤال  مقاله  وختم 
اأن هزمية الإخوان هي هزمية مل�ضروع غربي 

قدمي؟«.

�سن الر�سد الدميقراطي
ويف ال�ضياق ذاته ، قال الكاتب عبد الرحمن 
اإن  الأو�ضط”،  “ال�ضرق  �ضحيفة  يف  �ضلقم 
“الثامن من �ضهر �ضبتمرب -اأيلول 2021، 
اأوراق  على  امل��غ��رب��ي  ال�ضعب  فيه  كتب  ي��وم 
عنواناً  الت�ضريعية،  النتخابات  يف  الق��رتاع 
ال�ضيا�ضي.  عمره  من  جديدة  ملرحلة  ب���ارزاً 
املواطُن املغربي بنية الأحزاب  زلزال هزَّ به 
ال�ضيا�ضية التي تناف�ضت يف النتخابات، واأعاد 

ت�ضكيل القوى احلزبية باإرادته الفريدة«.
العدالة  ب�”حزب  حل���ق  “ما  اإن  واأ�����ض����اف 
كان �ضربًة  كا�ضحة،  من هزمية  والتنمية” 
للحزب  املغربي  ال�ضعب  من  ثقيلًة  عقابيًة 
ال��ذي ق��اد احلكومة على م��دى عقد كامل. 
اأقدمت  مل��ا  رف�ضهم  ع��ن  امل��غ��ارب��ة  ع��رّب  لقد 
اأ�ضبحت  “لقد  احل���ك���وم���ة«.وت���اب���ع  ع��ل��ي��ه 
اململكة املغربية اليوم دولة د�ضتورية برملانية، 
وتر�ضخت  ال�ضيا�ضية  هويتها  ومت��اأ���ض�����ض��ت 
الدميقراطي  الر�ضد  �ضن  بلغت  اأنَّها  مبعنى 
اإدارة  التداول على  به قواعد  تكر�ضت  الذي 
وت�ضبح  ت�ضريعية،  انتخابات  ع��رب  ال��دول��ة، 
يعمل  ال��ذي  الدولة  اإدارة  جمل�س  احلكومة 
من اأجل حتقيق ما ي�ضبو اإليه الناخب. مل 

يعد احلكم يحتكره حزب واحد اأو جمموعة 
من الأحزاب جتل�س على كر�ضي ال�ضلطة اإىل 
قدراتها  اأج��ل��ه  م��ن  ت�ضتخدم  مفتوح،  م��دى 
املالية وتوظف امل�ضالح الإدارية والزبونية. 
ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة اأك�����دت اأن 
مرحلة ال�ضعارات والآيديولوجيا، قد تهاوت 
يتفاعل  ال��ذي  النتخابي  الربنامج  واأ�ضبح 
م��ع م��ا ي��ري��ده ال��ن��ا���س ه��و ال��ف��ي�����ض��ل الذي 
يحدد َمن يحكم على مدى ال�ضنوات اخلم�س 
اجتاز  “املغرب  اأن  الكاتب  القادمة«.واأو�ضح 
نحو  م�ضريته  يف  حقيقية  امتحان  م��راح��ل 
الدميقراطية، كان امللك حممد ال�ضاد�س هو 
الطريق  الأرج��ام على  الذي و�ضع  املهند�س 
بوعي  ال�ضعب  وتفاعل  الد�ضتور،  بن�ضو�س 
والع�ضائرية،  اجل��ه��وي��ة  جت���اوز  م��و���ض��وع��ي 
وكان ال�ضباب من اجلن�ضني هم الأكر حر�ضاً 
العر�س الدميقراطي،  امل�ضاركة يف هذا  على 
والأجانب  املحليون  املراقبون  اأجمع  ال��ذي 
ع��ل��ى ن��زاه��ت��ه«.وخ��ت��م م��ق��ال��ه ق���ائ���اًل: “بال 
�ضن  بلوغها  اأكدت  املغربية  اململكة  فاإن  �ضك 
ال��ر���ض��د ال��دمي��ق��راط��ي ب��ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج التي 
قال من خاللها املغاربة اإن احل�ضاب ينتظر 
ومراقبة  البالد  ���ض��وؤون  اإدارة  ت��وىل  من  كل 
يخفق  م��ن  ومعاقبة  واإخ��ف��اق��ات��ه  اإجن���ازات���ه 
يف حتقيق الأه��داف الوطنية، واأك��دت نتائج 
هذه اجلولة النتخابية تهافت ال�ضعار بكل 
على  ُيكتب  ما  نحو  النا�س  وتوجه  �ضحناته 
املجالت،  ك���ل  ال��ف��ع��ل يف  ب���ح���روف  الأر�������س 
هو  املغربي  لل�ضعب  الأك���رب  املك�ضب  ويبقى 
تاأكيد بلوغه �ضن الر�ضد ال�ضيا�ضي برت�ضيخ 

الدميقراطية«.

�صحف عربية: املغاربة يدقون اآخر م�صمار يف نع�س الربيع الإخواين

اإ�صرائيل تعتقل 4 من الأ�صرى الفل�صطينيني ال�صتة الفارين 
•• القد�س-اأ ف ب

�ضمال  ال�����ض��ب��ت يف  اإىل  ل��ي��ل اجل��م��ع��ة  ال��ق��ب�����س  األ���ق���ي 
اأ�ضل �ضّتة فل�ضطينّيني لذوا  اأربعة من  اإ�ضرائيل على 
بالفرار من �ضجن اإ�ضرائيلي مطلع الأ�ضبوع يف اإحدى 
جعلت  والتي  البالد  تاريخ  يف  ال��ه��روب  عملّيات  اأك��رب 

منهم “اأبطاًل” يف نظر الفل�ضطينيني.
منذ عملية الفرار الثنني من �ضجن جلبوع )�ضمال( 
اأ�ضفل مغ�ضلة  ذي احلرا�ضة امل�ضّددة عرب نفق اأحدثوه 
ال�ضلطات  تنفذ  ال�ضجن،  خ��ارج  اإىل  ق��اده��م  حمام  يف 
ال�ضرائيلية عملية مطاردة وا�ضعة النطاق يف اإ�ضرائيل 
وال�ضفة الغربية املحتلة، م�ضقط راأ�س الفارين وحيث 

ن�ضر اجلي�س تعزيزات.
واأ�ضارت التحليالت وال�ضائعات اإىل احتمال خروجهم 
من البالد عرب احلدود مع الأردن املجاور، لكن اأربعة 
من الفارين اعتقلوا يف �ضمال اإ�ضرائيل، على بعد نحو 

30 كلم من ال�ضجن.

ال�ضرطة  اأعلنت  اجلمعة،  م�ضاء  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف 
اعتقال �ضجينني ينتميان اإىل حركة اجلهاد الإ�ضالمي 
هما  اإ�ضرائيل،  �ضمال  يف  العربّية  النا�ضرة  مدينة  يف 
يعقوب قادري )48 عاما( وحممود عبد اهلل عار�ضة 

)45 عاما( الذي ق�ضى 25 عاما يف ال�ضجن.
وُتقّدمه  ال�ضّتة،  املعتقلني  اأق��دم  هو  عار�ضة  وحممود 
اأّنه  على  والإقليمية  املحلية  الإع���الم  و�ضائل  بع�س 

املخّطط لعملّية الهروب.
عنا�ضرها  اإّن  بيان،  يف  الإ�ضرائيلّية  ال�ضرطة  وقالت 
لفتة اإىل  ْين “وطاردوهما مبروحّية”،  ر�ضدوا الفارَّ

اأّنه مت اعتقالهما بال مقاومة يف النا�ضرة.
يف  �ضّكاًنا  اأّن  اإىل  اإ�ضرائيلّية  اإع���الم  و�ضائل  واأ���ض��ارت 
النا�ضرة نّبهوا ال�ضرطة اإىل وجود رُجلني يبحثان عن 

طعام يف القمامة.
وُبعيد اإعالن نباأ اعتقال ال�ضجيَنني، الذي نقلته على 
الفور كّل و�ضائل الإعالم الإ�ضرائيلّية، اأفاد اجلي�س باأّن 
على جنوب  غّزة  اأُطِلقت من قطاع  �ضاروخّية  قذيفة 

“القّبة احلديدية”  اأن يعرت�ضها نظام  اإ�ضرائيل قبل 
الإ�ضرائيلي  اجلي�س  نفذ  ذلك  على  وردا  الإ�ضرائيلي. 

غارات ليلية على قطاع غزة.
اآخرين  اثنني  توقيف  اإ�ضرائيل  اأعلنت  ال�ضبت،  �ضباح 
هما زكريا الزبيدي، القائد ال�ضابق يف “كتائب �ضهداء 
خميم  يف  فتح  حل��رك��ة  الع�ضكري  اجل��ن��اح  الأق�ضى” 

جنني
، وحممد عار�ضة، الع�ضو يف اجلهاد ال�ضالمي.

اخلا�ضة  ال��ق��وات  قبل  م��ن  الرجلني  على  القب�س  مت 
بلدة  يف  لل�ضيارات”  م���راآب  يف  يختبئان  كانا  “بينما 
ال�ضبلي ام الغنم، الواقعة على بعد ع�ضرة كيلومرتات 

�ضرق النا�ضرة، بح�ضب ال�ضرطة. 
حتت  ُحفر  نفقاً  تظهر  �ضورا  ال�ضجون  م�ضلحة  بثت 
اإىل  اأدى  ال�ضجن،  يف  الزنزانات  اإح��دى  حمام  ار�ضية 
وقت  يف  واحل��را���س  ال�ضرطة  عنا�ضر  اكت�ضفه  خم��رج 

لحق �ضباح الثنني.
الأخرية  الأّي����ام  يف  الفل�ضطينّية  الأرا����ض���ي  و���ض��ه��دت 

كثرية  اأح��ي��ان  يف  تخّللتها  ال��ف��اّري��ن،  لدعم  تظاهرات 
ا�ضتباكات مع قّوات الأمن الإ�ضرائيلّية.

ال�ضفة  يف  اجلمعة  �ضباح  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  ونّفذ 
طالت  العتقال،  عملّيات  من  مزيًدا  املحتلة  الغربية 

اأقارب الفاّرين ال�ضّتة،
قرب  عرابة  قرية  يف  عار�ضة،  حممود  اأ�ضّقاء  بينهم   

جنني ب�ضمال ال�ضفة الغربّية.
املحتّلة  الغربّية  ال�ضفة  يف  ت��ع��زي��زات  اجلي�س  ون�ضر 
“ملالحقة” الفاّرين ال�ضّتة الذين تقول اإ�ضرائيل اإّنهم 
�ضّد  هجمات  تنفيذ  اأو  بالتح�ضري  لقيامهم  �ُضجنوا 

اإ�ضرائيلّيني.
اإقدام  من  تخ�ضى  اإّنها  الإ�ضرائيلّية  ال�ضلطات  وقالت 

الفاّرين على تنفيذ هجمات من بني اأمور اأخرى.
ويف هذا ال�ضياق من التوّتر املت�ضاعد، حاول فل�ضطيني 
اأن  قبل  ال��ق��دمي��ة،  القد�س  يف  �ضرطي  طعن  اجلمعة 
فرتة  بعد  احلياة  وُي��ف��ارق  ال�ضرطّي  بر�ضا�س  ُي�ضاب 

وجيزة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

م���وؤمت���ر  ي���ف���ت���ت���ح  اأن  ي���ف���رت����س     
حزب  الإ�ضكتلندي،  الوطني  احلزب 
نيكول  الإ�ضكتلندية  ال��وزراء  رئي�ضة 
يف  اجلمعة   الأول  اأم�س  �ضتورجون 
خالل  ايجابية.  اأج���واء  يف  غال�ضكو 
ال�������ض���ي���ف، اأج�������رت رئ��ي�����ض��ة احل����زب 
ال��وط��ن��ي الإ���ض��ك��ت��ل��ن��دي، ع��ل��ى راأ����س 
 ،2014 ع��ام  منذ  اإدن����ربة  حكومة 
ع��م��ل��ي��ة جت��م��ي��ل م���ن خ����الل توقيع 
اتفاقية “تعاون” مع حزب اخل�ضر 
الإ����ض���ك���ت���ل���ن���دي. وي�����ض��م��ح ل��ه��ا هذا 
باملطالبة  امل�����ض��ب��وق،  غ��ري  التحالف 
لتنظيم  رّده”  ميكن  “ل  بتفوي�س 
ال�ضتقالل  ع��ل��ى  ج��دي��د  ا���ض��ت��ف��ت��اء 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  يرف�ضه 

بوري�س جون�ضون متاًما.
يوؤيدون  الذين  اخل�ضر،  وميتلك    
�ضبعة  ل��ن��دن،  ع��ن  النف�ضال  ��ا  اأي�����ضً
وب���ال���ت���ايل  ال������ربمل������ان،  م���ق���اع���د يف 
مينحون نيكول �ضتورجون الأغلبية 
“هناك  اإليها.  تفتقر  التي  املطلقة 
بني  امل�ضرتكة  القوا�ضم  من  الكثري 
اأع�ضاء احلزب الوطني الإ�ضكتلندي 
يعلق  الإ�ضكتلنديني”،  واخل�����ض��ر 

هاينز براندنبورغ، كبري املحا�ضرين 
ومتت  ����ض���رتاث���ك���الي���د.  ج���ام���ع���ة  يف 
ب�ضكل  الت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة 
احلزبني  اأع�����ض��اء  قبل  م��ن  عري�س 

ال�ضيا�ضيني.
  ع��ل��ى ال�����ض��اح��ة ال��دول��ي��ة، ل ميكن 
اأن  اإل  الأوىل  ال�����وزي�����رة  ل�������ض���ورة 
للبيئة يف  ب��دخ��ول وزي���ري���ن  ت��ت��ع��ّزز 
اجلديدة  والل��ت��زام��ات  حكومتها. 
التي تعهدت بها اإدنربة فيما يتعلق 
ب��ال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة، ك��ج��زء م��ن هذا 
التحالف، جاءت يف الوقت املنا�ضب: 
�ضتعقد القمة العاملية حول املناخ يف 

غال�ضكو يف غ�ضون �ضهرين.

ماأزق لندن
   هل �ضت�ضري اأ�ضغال موؤمتر احلزب 
اأي  دون  الإ����ض���ك���ت���ل���ن���دي  ال���وط���ن���ي 
“حتى  ا�ضطراب؟ لي�س بال�ضرورة. 
النف�ضاليني  م��ع��ظ��م  غ������ادر  وان 
ال������ذي������ن ن����ف����د �����ض����ربه����م احل������زب 
لالن�ضمام  ال���ض��ك��ت��ل��ن��دي  ال��وط��ن��ي 
الوزراء  رئي�س  بقيادة  األ��رتا���س  اإىل 
يزال  ف��ال  �ضاملوند،  األيك�س  ال�ضابق 
اأ�ضتاذ  يوؤكد  منهم”،  الكثري  هناك 
العلوم ال�ضيا�ضية هاينز براندنبورغ. 

ا���ض��ت��ف��ت��اء جديد  ت��ن��ظ��ي��م  ي����زال  ول 
للن�ضطاء  املطلقة  الأول���وي���ة  مي��ث��ل 
النف�ضاليني منذ رف�س ال�ضتقالل 

يف �ضناديق القرتاع عام 2014.
   وم������ع ذل�������ك، ورغ�������م اإ�����ض����راره����ا 

ن���ي���ك���ول  ت�����ن�����وي  ل  ����ك����ه����ا،  ومت���������ضّ
املرة  اقرتاع هذه  تنظيم  �ضتورجون 
الربيطاين.  الربملان  بدون موافقة 
قريًبا،  ه���ذا  ي��ح��دث  اأن  وُي�����ض��ت��ب��ع��د 
الربيطاين،  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  لأن 

بوري�س جون�ضون، ل يرى مربرا يف 
على  اأول��وي��ة  الطلب  لهذا  تكون  اأن 
اقت�ضاد  واإن��ع��ا���س  ال���وب���اء  م��ك��اف��ح��ة 

البلد باأكمله.
 هذا امل��اأزق، يفيد نيكول �ضتورجون 

املطالبة  تهيمن  بينما  ويخدمها: 
ب������اإج������راء ا����ض���ت���ف���ت���اء ج����دي����د ح���ول 
ال�ضيا�ضي،  اجل���دل  على  الن��ف�����ض��ال 
ت����ظ����ل امل���������ض����ك����الت امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف 

ا�ضكتلندا يف اخللفية.

•• غوانتانامو-اأ ف ب

حني تكرم الوليات املتحدة ذكرى حوايل ثالثة اآلف �ضخ�س 
املرا�ضم  على  �ضيخيم  اأيلول-�ضبتمرب،   11 اعتداءات  يف  قتلوا 
ظ��ل خ��ال��د �ضيخ حم��م��د، العقل امل��دب��ر ل��الع��ت��داءات ال���ذي مل 
على  عاما  ع�ضرين  م��رور  بعد  بحقه  حكم  ي�ضدر  ومل  ُيحاكم 
الهجمات.وتباهى خالد �ضيخ حممد اأمام املحققني باأنه ت�ضّور 
ودّبر العتداءات الأكر دموية يف التاريخ، فيما يقبع منذ 15 
عاما يف زنزانة يف معتقل غوانتانامو اخلا�ضع لأ�ضّد التدابري 

الأمنية.
كوبا  يف  الأمريكية  البحرية  القاعدة  ه��ذه  يف  املتهم  وينتظر 

اأن ميثل  اإذا كانت املحكمة الع�ضكرية التي يفرت�س  ملعرفة ما 
اأن التعذيب الذي خ�ضع له على  اأو  اأمامها تقبل باعرتافاته، 
اأيدي عنا�ضر من وكالة ال�ضتخبارات املركزية “�ضي اآي اإيه” 
اأثناء �ضجنه يجعل هذه العرتافات غري مقبولة من الق�ضاء.

ويبقى �ضيخ حممد اأبغ�س �ضخ�س على ارتباط باعتداءات 11 
اأيلول-�ضبتمرب بالن�ضبة لالأمريكيني بعد اأ�ضامة بن لدن.

وهو “قاتل” متّيز عن �ضائر اأع�ضاء تنظيم القاعدة مب�ضاريعه 
مكتب  يف  ال�����ض��اب��ق  ال��ع��م��ي��ل  اأو����ض���ح  م���ا  وف���ق  “املجنونة”، 
والرجل  �ضوفان.  علي  اآي”  بي  “اإف  ال��ف��درايل  التحقيقيات 
خالل  من  العامة  ل��دى  معروف  عاما   56 العمر  من  البالغ 
 ،2003 ع��ام  عليه  القب�س  ليلة  ل��ه  التقطت  ال��ت��ي  ال�����ض��ورة 

ويظهر فيها م�ضعث ال�ضعر يرتدي قمي�ضا داخليا اأبي�س.
وبدا هذا ال�ضبوع هزيال حني مثل بلحية طويلة يطغى عليها 
الع�ضكرية يف غوانتانامو  املحكمة  اأمام  زرقاء  وعمامة  ال�ضيب 
حممد،  ���ض��ي��خ  اأن  ���ض��ه��را.وي��ع��ت��ق��د   18 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
�ضن  فكرة  ط��رح  ال��ذي  هو  الكويت،  يف  ن�ضاأ  ال��ذي  الباك�ضتاين 
هجمات �ضدما بطائرات على زعيم تنظيم القاعدة اأ�ضامة بن 
لدن عام 1996. وكان �ضيخ حممد، خريج جامعة اأمريكية، 
يعمل حل�ضاب احلكومة يف قطر يف مطلع الت�ضعينات حني بداأ 
الذي  يو�ضف  رم��زي  �ضقيقته  ابن  مب�ضاعدة  لهجمات  يخطط 
فجر قنبلة يف مركز التجارة العاملي يف نيويورك عام 1993.

التقرير  و�ضفه  بل  القاعدة،  بتنظيم  البداية  يف  يلتحق  ومل 

“مبادر  ب��اأن��ه  اأيلول-�ضبتمرب   11 اع��ت��داءات  ح��ول  الر�ضمي 
للتخطيط لعتداءات  والأفكار  الدوافع  اإرهابي” كان ميتلك 

لكنه يفتقر اإىل التمويل والتنظيم ال�ضروريني لتنفيذها.
التعليمي  امل�ضتوى  ذو  حممد  �ضيخ  “خالد  اأن  التقرير  واأورد 
موظف  مكتب  يف  ب��الرت��ي��اح  ي�ضعر  اأن  مي��ك��ن  وال����ذي  ال��ع��ايل 
حكومي كما يف خمباأ لالإرهابيني، ا�ضتخدم خمّيلته وكفاءاته 
جمموعة  وي��دّب��ر  ليبتكر  ع��الق��ات،  اإق��ام��ة  يف  ومهارته  الفنية 
هائلة من املخططات الإرهابية«.اعتقل يف اآذار-مار�س 2003 
يف روالبندي يف باك�ضتان ونقلته �ضي اآي اإيه اإىل �ضجون �ضرية 
بالغرق  اإيهام  لعمليات  ا�ضتجوابه، فخ�ضع  بولندا حيث مت  يف 

اأ�ضابيع. اأربعة  خالل  مرة   183

العقل املدبر لعتداءات �صبتمرب ما زال ينتظر احلكم 

هل تك�ضب معركة موؤمتر احلزب وال�ضتفتاء

- ل تريد نيكول �صتورجون، تنظيم ا�صتفتاء اآخر على انف�صال بالدها دون موافقة لندن املعادية له ب�صدة
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عربي ودويل
حالة اإعدام بذرائع واهية.. اإيران مبرمى النتقادات الدولية  100

•• نيويورك-وكاالت

انتقد الأمني لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، اأو�ضاع حقوق الإن�ضان 
يف اإيران، وا�ضفا اإياها باملريعة، خا�ضة مع تزايد الإعدامات التي تطال 
لأو�ضاع  املتحدة  الأمم  تقرير  يف  غوتريي�س  انتقاد  الأقليات.وجاء  اأبناء 
حقوق الإن�ضان يف اإيران، الذي �ضريفع اإىل الدورة ال�76 للجمعية العامة 

لالأم املتحدة، التي تعقد يف وقت لحق من �ضبتمرب اجلاري.
واعتمد التقرير على تعاون بني الأمم املتحدة وعدد كبري من املنظمات 
اإي��ران، واإىل جانب الع�ضرات من املقابالت  اأو�ضاع  احلقوقية التي تتابع 

التي اأجرتها املنظمة الدولية مع خمت�ضني بال�ضاأن الإيراين.
التعبري واحل���ق يف  ك��ب��ريا يف ح��ري��ة  ت��راج��ع��ا  ه��ن��اك  اإن  التقرير  وي��ق��ول 

الأو�ضاع  ظ��الل  يف  ال�ضحية  وامل��راف��ق  ال�ضكن  واأح���وال  ال�ضلمي  التجمع 
العامة داخل اإيران.

التقرير ال��دويل ركز على ارتفاع وت��رية ح��الت الإع��دام يف اإي��ران، حتى 
اأنها و�ضلت اإىل 108 حالة اإعدام خالل ال�ضهور ال�ضتة الأوىل من العام 
العربية  الأقليات  اأبناء  ت�ضتهدف  الإعدامات  تلك  اأن  اإىل  اجلاري.ولفت 
والكردية والبلو�ضية يف اإيران، بناًء على ذرائع واهية، واإىل جانب هوؤلء 
فاإن عمليات الإعدام قد طالت اأي�ضاً زعماء الحتجاجات ال�ضعبية، ب�ضبب 

تردي الأو�ضاع القت�ضادية وال�ضحية البالد.
من  الكثري  اإع����دام  لعمليات  ك��ان��ت  التقرير  يف  الأ���ض��د  الن��ت��ق��ادات  لكن 

الأطفال والقا�ضرين.
الوطني  املجل�س  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  امل��ع��ار���ض��ة،  الإي��ران��ي��ة  ال�ضيا�ضية  ال��ق��وى 

الإيراين،  النظام  اأ�ضلوب  على  دامغة  اإ�ضارة  التقرير  اعتربت  للمقاومة، 
ل  حتى  ال��دويل،  الأم��ن  جمل�س  اإىل  كاماًل  التقرير  بتحويل  مطالبني 

يبقى اأ�ضري الأدراج.
منظمة  با�ضتثناء  بال�ضمت،  الإي��ران��ي��ة  ال�ضلطات  التزمت  املقابل،  ويف 
واحدة  ُتعترب  التي  الإيرانية”،  الإن�ضان  حقوق  “منظمة  نف�ضها  ت�ضمي 
من موؤ�ض�ضات الق�ضاء الإيراين، اإذ اتهمت التقرير ب� “الت�ضي�س” والبناء 

على معلومات م�ضللة وتالياً الو�ضول اإىل ا�ضتنتاجات “باطلة«.
كل�س  البالد، حممدي  خ��ارج  املقيم  الإي��راين  احلقوقي  النا�ضط  ويقول 
�ضمتا  الإيرانية  ال�ضلطات  متار�س  “عادة  عربية”:  نيوز  “�ضكاي  ملوقع 
اإزاء مثل تلك التقارير، لأنها ل تريد اأثارة مواقف تف�ضيلية قد تتخذها 
اإيران وبني املنظمة الدولية. وحينما  اأي جدل بني  بع�س الدول، جراء 

ترد اإيران فاإنها تف�ضل اأن يكون ذلك عرب منظمات غري حكومية، توحي 
وكاأنها جهة مدنية م�ضتقلة، لكنها فعلياً جزء من جوهر النظام«.

واأ�ضاف “تلك املنظمات املدنية ترد بنف�س الأ�ضلوب الذي متار�ضه ال�ضلطة 
احلاكمة يف قمع املعار�ضني، عرب اتهامهم بالت�ضي�س والبطالن والتاآمر، 
ع��و���ض��اً ع��ن حم��اول��ة دح�����س ُك��ل تف�ضيل وح��ادث��ة واأم���ر ذك���ره التقرير 

بالوثائق واملقابالت«.
التقرير الدويل الأخري املوجه للجمعية العامة لالأمم املتحدة، هو الثاين 
الذي ترفعه املنظمة الدولية �ضد اإيران خالل ال�ضهرين املا�ضيني، ففي 
يوليو املا�ضي رفع غوتريي�س تقريراً اإىل جمل�س الأمم املتحدة حلقوق 
الإن�ضان، عر�س فيه تفا�ضيل ما يتعر�س له ال�ضجناء ال�ضيا�ضيون واأبناء 

الأقليات العرقية والطائفية يف اإيران.

مقتل 3 بانفجار للغاز يف مبنى �صكني برو�صيا اأطفال اأفغان لجئون يف مهب املجهول 
•• الدوحة-اأ ف ب

على  الأحيان  بع�س  يف  متاما  بريئة  اأ�ضئلة  تتكرر 
رقائق  بع�س  على  احل�ضول  ميكنني  “هل  غ��رار 
اأخرى  اأح��ي��ان  يف  للغاية  واأ�ضا�ضية  البطاط�س؟” 
الأطفال  ال��الج��ئ��ني  ب��ني  �ضنذهب؟”  “اأين  مثل 
و�ضلوا  الذين  بذويهم  امل�ضحوبني  غري  الأف��غ��ان 

اإىل قطر بعد اإجالئهم من كابول.
اإىل  ال�ضن  م��ن �ضغار  اأف��غ��اين   200 وو���ض��ل نحو 
ال���دوح���ة ع��ل��ى م���ن رح�����الت ق���ادم���ة م���ن كابول 
مركز  يف  ا�ضتقبالهم  ويتم  الأخ���رية  الأ�ضابيع  يف 
خّلفتها  �ضدمة  مبواجهة  اأنف�ضهم  يجدون  حيث 
املحنة التي مّروا بها. وباتوا حاليا برعاية “قطر 
على  ت��ع��م��ل  اإن�����ض��ان��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة  وه���ي  اخلريية”، 
الب�ضر.  م��ه��رب��ي  ع��ن  ب��ع��ي��دا  واإب��ق��ائ��ه��م  حمايتهم 
وتبنى الأطفال نظاما يوميا جديدا يف قطر حيث 
يلعبون كرة القدم وميار�ضون الريا�ضة ويقومون 

باأعمال يدوية وفنية.

الأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  يف  اإغ��اث��ة  ع��ام��ل  وق���ال 
للغاية  “ي�ضعب  ه��وي��ت��ه  ع��ن  الك�ضف  ع���دم  ط��ل��ب 
التي مّروا بها. جميعهم يف حالة  تخّيل ال�ضدمة 
�ضدمة، يف و�ضع اأ�ضبه مبا �ضهدناه بني اأطفال يف 
العراق اأو �ضوريا عا�ضوا يف مناطق” كانت خا�ضعة 
طالبان  �ضيطرة  داع�����س.واأث��ارت  تنظيم  ل�ضيطرة 
اإىل  العودة  اأفغان�ضتان، خم��اوف من  على  جم��ددا 
بني  احل��رك��ة  فر�ضته  ال��ذي  املت�ضدد  احلكم  نظام 
تقوم  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  و2001   1996 ال��ع��ام��ني 
باإعدامات علنية واأعمال جلد وبرت اأطراف ملعاقبة 
مرتكبي اجلنح.وفر كر، بينهم �ضغار يف ال�ضن ل 
ميكنهم تذّكر ظروف مغادرتهم املفاجئة لبلدهم، 
اآخرون �ضهادات متناق�ضة عن كيفية  فيما يعطي 
و�ضولهم اإىل قطر.وبح�ضب منظمة الأمم املتحدة 
 300 ن��ح��و  اإج�����الء  مت  “يوني�ضف”،  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
ط��ف��ل غ��ري م�����ض��ح��وب م��ن اأف��غ��ان�����ض��ت��ان اإىل قطر 
واأملانيا ودول اأخرى بعد 14 اآب-اغ�ضط�س. وتدور 
كابول  اإىل مطار  و�ضولهم  كيفية  ب�ضاأن  ت�ضاوؤلت 

اإىل قطر  على من طائرات متوجهة  و�ضعودهم 
طلبا حلياة خمتلفة متاما.

ومل ت��ع��ّل��ق ال�����ض��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة يف ال��دوح��ة على 
تفا�ضيل ق�ضية الأطفال.

عند  متواجدا  ك��ان  فرن�ضي  �ضرطي  روى  ب���دوره، 
“ترمي بياأ�س  اأنه راأى ام��راأة  بوابات مطار كابول 
باجّتاه  ال�ضائكة  الأ���ض��الك  ف��وق  الر�ضيع  طفلها 
الطفل  تلقت  ال��ت��ي  اخل��ا���ض��ة  الفرن�ضية  ال��ق��وات 

و�ضّلمته اإىل كوادر طبية امريكية«.
اإىل  واإج�����الوؤه  الر�ضيع  معاجلة  “متت  واأ���ض��اف 
واختفت  ل��ل��غ��اي��ة.  ���ض��غ��ريا  ك���ان حجمه  ال���دوح���ة. 
على  �ضاهدا  ال�ضرطي  احل�ضود«.وكان  بني  والدته 
البوابة  اإىل  رج���ل  “و�ضل  اأخ����رى.وق����ال  ح����الت 
برفقة ثالث اأطفال عّرف عنهم على اأنهم اأبناوؤه. 
الأرج��ح ليتم فتح  كانوا يتامى وا�ضتخدمهم على 
البوابة اأمامه، لكن مت اإجالوؤهم اأي�ضا”. واأ�ضاف 
الفو�ضى.  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ك��ه��ذه  رواي����ات  “ت�ضّلط 

و�ضتكون جزءا من تاريخ هذه املهزلة«.

•• مو�شكو-رويرتز

ليبت�ضك  منطقة  رئي�س  اأرتامونوف  اإيجور  قال   
من  حتفهم،  لقوا  اأ�ضخا�س  ثالثة  اإن  الرو�ضية 
بينهم طفلة عمرها 11 عاما، بعد انفجار للغاز 
يف مبنى �ضكني من طابقني اأدى اأي�ضا اإىل تهدم 
املبنى الواقع يف قرية رو�ضية يف وقت مبكر �ضباح 
ال�ضبت.واأظهر مقطع م�ضور وقوع اأ�ضرار كبرية 
التي  �ضوليدارنو�ضت  ق��ري��ة  يف  ال��واق��ع  املبنى  يف 
ورجال  مو�ضكو،  جنوبي  كيلومرتا   400 تبعد 

الإنقاذ يف املكان يحاولون رفع الأنقا�س.
الطوارئ  وزارة  مدير  رازم��ون��وف  فا�ضيلي  وق��ال 
املحلية اإن �ضتة اأ�ضيبوا وجرى نقل خم�ضة منهم 
للم�ضت�ضفى.وقال الفرع املحلي للجنة التحقيقات 
املبنى  و���ض��ط  يف  ح��دث  غ��از  انفجار  اإن  الرو�ضية 

واأدى اإىل تهدمه.
اأ�ضا�س  على  حتقيق  فتح  مت  اأن��ه  حمققون  وذك��ر 
اأن اخلدمات املتوفرة مل حتقق معايري ال�ضالمة 

املطلوبة.
قدم  ب�ضبب  رو���ض��ي��ا  يف  ال��غ��از  ان��ف��ج��ارات  وت�ضيع 
املتعلقة  ال�ضالمة  معايري  و�ضوء  التحتية  البنية 

با�ضتخدام الغاز.
وُقتل �ضخ�ضان الأ�ضبوع املا�ضي بعد انفجار للغاز 

يف مبنى �ضكني من ت�ضعة طوابق.

•• بريوت-رويرتز

تفاقم النهيار املايل يف لبنان ب�ضورة 
اإ�ضابة  �ضريعة يف ال�ضهر املا�ضي مع 
نق�س  ب�ضبب  بال�ضلل  البالد  معظم 
الوقود الذي ت�ضبب يف وقوع حوادث 

اأمنية يف جميع اأنحاء لبنان.
لبنان،  يف  ال�����ض��ري��ع  ال��ت��ده��ور  واأدى 
الذي تفاقم ب�ضبب اجلمود ال�ضيا�ضي، 
بع�س  ودق  ال��غ��رب.  قلق  اإث����ارة  اإىل 
ناقو�س  اللبنانيني  امل�ضوؤولني  كبار 
عاما   30 ق�ضى  بلد  ب�ضاأن  اخلطر 
الأهلية  احل��رب  م��ن  ببطء  يتعافى 
التي ا�ضتمرت من عام 1975 حتى 

عام 1990.
واتفق رئي�س الوزراء جنيب ميقاتي 
حكومة  ت�ضكيل  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة  ي���وم 
مي�ضال عون  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ج��دي��دة 
اأن تتخذ الدولة  اآم���ال يف  اأث���ار  مم��ا 
النهيار  ل���وق���ف  اإج��������راءات  اأخ������ريا 
وال��دخ��ول م��ن ج��دي��د يف حمادثات 
م��ع ���ض��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ، على 
الرغم من اإخفاق جميع احلكومات 
الإ�ضالحات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال�����ض��اب��ق��ة 
ال���الزم���ة. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن��ظ��رة عامة 

على اجلوانب املختلفة لالأزمة.

*النهيار القت�سادي
من  امل�����ئ�����ة  يف   78 ن����ح����و  ����ض���ق���ط 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف ب���راث���ن ال��ف��ق��ر على 
مدى عامني. ويقول البنك الدويل 
اإن��ه��ا اإح���دى اأ���ض��د ح��الت الك�ضاد يف 

الع�ضر احلديث.
وتخلف لبنان يف بدايات الأزمة عن 
���ض��داد ال��دي��ن ال��ع��ام ال�ضخم مب��ا يف 
�ضندات  م��ن  دولر  مليار   31 ذل��ك 
م�ضتحقة  ت��زال  ل  التي  اليوروبوند 

للدائنني.
من  اأك��ر  العملة  قيمة  وانخف�ضت 
تدمري  اإىل  اأدى  مم��ا  امل��ئ��ة  يف   90
على  يعتمد  بلد  يف  ال�ضرائية  القوة 

الواردات.
بال�ضلل.  امل�����ض��ريف  ال��ن��ظ��ام  واأ���ض��ي��ب 
م����ن �ضحب  امل�����ودع�����ني  م���ن���ع  وم������ع 
اأو  الأجنبية  بالعمالت  مدخراتهم 
اإجبارهم على �ضحب النقود بالعملة 
يعد حاليا  ف��اإن هذا  املنهارة  املحلية 
مبثابة هبوط فعلي يف قيمة الودائع 

بن�ضبة 80 يف املئة.
وذك����ر ب��رن��ام��ج ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي اأن 
 557 قفزت  الغذائية  امل��واد  اأ�ضعار 
الأول  ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر  منذ  املئة  يف 
2019 كما نكم�س القت�ضاد بن�ضبة 

30 يف املئة منذ 2017.
اإ�ضابة  اإىل  ال���وق���ود  ن��ق�����س  واأدى 
احلياة العادية بال�ضلل مما اأثر على 
اخل���دم���ات الأ���ض��ا���ض��ي��ة مب���ا يف ذلك 

امل�ضت�ضفيات واملخابز.
احليوية.  الأدوي�������ة  اأي�����ض��ا  ون���ف���ذت 
اللبنانيني  م����ن  ك����ث����ريون  وغ�������ادر 
هجرة  يف  البالد  الكفاءات  اأ�ضحاب 

م�ضتمرة للمهارات.

*الأمن
وق�����وع  اإىل  ال�����وق�����ود  ن���ق�������س  اأدى 
البنزين  حم���ط���ات  يف  م���واج���ه���ات 

ال�ضيارات  ���ض��ائ��ق��و  ي�����ض��ط��ر  ح��ي��ث 
وك������ادت  ل�������ض���اع���ات  الن����ت����ظ����ار  اإىل 
خالل  بالأ�ضلحة  مواجهات  حت��دث 

م�ضاجرات على الوقود.
الوقود.  لنقل  ���ض��اح��ن��ات  وُخ��ط��ف��ت   
وحتول اأحد اخلالفات على البنزين 
مواجهة  اإىل  ل���ب���ن���ان  ج����ن����وب  يف 
طائفية بني قرى �ضيعية وم�ضيحية 

جماورة.

على  الدولة  مكانة  تراجع  وي�ضجع 
اخلروج على القانون يف مناطق من 

لبنان. 
الثقيلة  الآلية  البنادق  وا�ضتخدمت 
ال�����ض��اروخ��ي��ة يف معركة  وال��ق��ذائ��ف 
وقعت يف الآونة الأخرية بني ع�ضائر 

�ضنية متناحرة يف �ضمال لبنان.
وي��زي��د ك��ل ه���ذا م��ن ال�����ض��غ��ط على 

قوات الأمن.

 وح���ذرت ق��ي��ادات اأم��ن��ي��ة م��ن تاأثري 
مبا  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  على  الأزم���ة 
يف ذلك اجلي�س مع انخفا�س قيمة 

رواتب اجلنود مع تراجع اللرية.
املدير  اإبراهيم  عبا�س  ال��ل��واء  وح��ث 
اللبناين �ضباطه على  العام لالأمن 
الأزمة  مواجهة  يف  ب��ح��زم  ال��وق��وف 
�ضتنجم  التي  الفو�ضى  من  حم��ذرا 

عن انهيار الدولة.

*امل�سهد ال�سيا�سي
و�ضفة اإ�ضالح الو�ضع معروفة. فقد 
اأموال  م��رارا بتقدمي  املانحون  وعد 
ملعاجلة  اإ�ضالحات  يف  لبنان  ب��داأ  اإذا 
يف  مبا  لالنهيار  اجل��ذري��ة  الأ�ضباب 
ذلك اتخاذ خطوات ملكافحة الف�ضاد 

يف احلكومة.
ل���ك���ن ب������دل م�����ن ال����ق����ي����ام مب�����ا هو 
�ضروري، ظل ال�ضا�ضة الطائفيون يف 
منهم  كثريون  ح��ارب  الذين  لبنان، 
ع��ل��ى خالف  الأه���ل���ي���ة،  يف احل�����رب 
املقاعد يف احلكومة اجلديدة  ب�ضاأن 
لأكر من عام قبل النفراجة التي 

حدثت يوم اجلمعة.
واتهم خ�ضوم الرئي�س مي�ضال عون، 
وهو م�ضيحي ماروين، عون والتيار 
ال��وط��ن��ي احل���ر ال����ذي ي��ن��ت��م��ي اإليه 
العملية من خالل املطالبة  بعرقلة 
ب����اأن ي��ك��ون ل���ه ح���ق ال��ن��ق�����س ب�ضكل 
ونفى  اجل��دي��دة.  احلكومة  يف  فعال 

عون مرارا تقدمي هذا الطلب.
وك����ان ل��ل��خ��الف اأب���ع���اد ط��ائ��ف��ي��ة مع 
اتهام �ضا�ضة �ضنة، مبن فيهم رئي�س 
الوزراء ال�ضابق �ضعد احلريري، عون 
رئي�س  من�ضب  تقوي�س  مب��ح��اول��ة 
وعون  لل�ضنة.  املخ�ض�س  ال�����وزراء 

املدعومة  اهلل  حزب  جلماعة  حليف 
من اإيران واملدججة بال�ضالح.

واأكد ميقاتي يوم اجلمعة للبنانيني 
�ضينحي  ال��������������وزراء  جم���ل�������س  اأن 
ويركز  جانبا  ال�ضيا�ضية  اخل��الف��ات 

على املهمة امللقاة على عاتقه.
وتقول م�ضادر �ضيا�ضية اإن انتخابات 
ميقاتي  تعهد  التي  املقبل،  الربيع 
ي�����وم اجل���م���ع���ة ب���اأن���ه���ا ���ض��ت��ج��رى يف 
العملية،  تعقيد  تزيد من  موعدها، 
م��ع ت��رك��ي��ز الأح�����زاب ع��ل��ى احلفاظ 
تركيزها  م��ن  اأك���ر  مقاعدها  على 

على اإنقاذ لبنان.
با�ضترياد  اهلل  ح���زب  ق���رار  واأ����ض���اف 
ال��وق��ود م��ن اإي����ران ق���درا اأك���رب من 
التعقيد على امل�ضهد ال�ضيا�ضي. وكان 
لت�ضكيل  م����رارا  دع���ا  ق��د  اهلل  ح���زب 

حكومة جديدة.
ويتهم معار�ضو حزب اهلل اجلماعة 
اأكرب  ب�ضكل  ال��دول��ة  ت��ق��و���س  ب��اأن��ه��ا 
فر�س  خل���ط���ر  ل���ب���ن���ان  وت����ع����ر�����س 

الوليات املتحدة عقوبات عليه.
وقال ميقاتي يوم اجلمعة اإن لبنان 
واإن��ه لن  العربي  العامل  اإىل  بحاجة 
الأب���واب مع  اأي فر�س لفتح  ي��رتك 

جريانه العرب.

مع تفاقم النهيار املايل.. ما هو مدى �صوء الأزمة يف لبنان؟ 

اأفغانيات منقبات ينظمن جتّمعا موؤيدا لطالبان  

عودة طالبان حتيي املخاوف حيال م�صري الرتاث الأثري 
•• اإ�شالم اآباد-كابول-اأ ف ب

كان من املقرر النتهاء من ت�ضييد مركز باميان الثقايف يف 
اأفغان�ضتان يف نهاية اآب-اأغ�ضط�س ثم افتتاحه مطلع ت�ضرين 
�ضتنتظر،  والحتفالت  الأحمر  ال�ضجاد  لكن  الأول-اأكتوبر، 

اإذ مت تعليق كل �ضيء منذ عودة طالبان اإىل ال�ضلطة.
يف ت�ضريح لوكالة فران�س بر�س قال امل�ضوؤول عن الربنامج 
الثقايف ملكتب منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليون�ضكو( يف كابول فيليب ديالنغي الذي انتقل موؤقتا اإىل 
تد�ضينه يف  املمكن  يكون من  “لن  اإن��ه  )كازاخ�ضتان(،  اأملاتي 

املوعد املحدد«.
“كل �ضيء معلق”  ف��اإن  العمل  ا�ضتمر  لو  اأن��ه حتى  واأ���ض��اف 

بانتظار قرارات احلكومة اجلديدة.
ك��ان لخ��ت��ي��ار امل��ك��ان وت��اري��خ الف��ت��ت��اح ب��ع��دا رم��زي��ا متمّثال 
باإقامة مركز ثقايف يف نف�س املنطقة حيث مت يف اآذار/مار�س 

باأمر  بالديناميت  لبوذا  �ضخمني  متثالني  تفجري   2001
من طالبان.

�ضدارة  اإىل  املت�ضدد  طالبان  بفكر  التمثالني  تدمري  ودف��ع 
اأيلول/�ضبتمرب،   11 اأ�ضهر من هجمات  العاملي قبل  امل�ضهد 

ول يزال يعترب من اأ�ضواأ اجلرائم الأثرية يف التاريخ.
وت��ث��ري ع���ودة احل��رك��ة خم���اوف امل��داف��ع��ني ع��ن ال����رتاث بعد 

ع�ضرين عاما.
اأكدت احلركة يف �ضباط/فرباير رغبتها يف “حماية ومراقبة 
ي�ضم،  ال��ذي  التاريخي  الأف��غ��اين  ال��رتاث  على  واحلفاظ” 
جام  مئذنة  ال��ب��الد،  و�ضط  يف  باميان  وادي  اإىل  بالإ�ضافة 
وبقاياها الأثرية يف اأق�ضى الغرب، اإ�ضافة اإىل املزار البوذي 

مي�س عينك قرب كابول.
ل��ك��ن ط��ال��ب��ان مل ت��ق��دم م��ن��ذ ت��ول��ي��ه��ا ال�����ض��ل��ط��ة م��زي��دا من 
نهائي.  ب�ضكل  ال����رتاث  ع���امل  خم���اوف  لتهدئة  التفا�ضيل 
وراء  بالوقوف  اآب/اأغ�ضط�س  منت�ضف  يف  ال�ضكان  واتهمها 

���ض��اب��ق لأقلية  زع��ي��م  لتمثال  ب��ام��ي��ان  ال��ت��دم��ري اجل��زئ��ي يف 
الت�ضعينيات،  يف  احلركة  ا�ضطهدتها  التي  ال�ضيعية  الهزارة 
دون اأن يتاأكد �ضلوعهم يف احلادثة. قال مدير الوفد الأثري 
“جميعنا  ماركيه  فيليب  )داف���ا(  اأفغان�ضتان  يف  الفرن�ضي 

ننتظر«.
لكنها  نوايا  “اإعالن  �ضباط/فرباير  ت�ضريحات  اأن  واأ�ضاف 
موؤ�ضر جيد. لي�س لدينا ت�ضريحات تقول +�ضنقوم بتدمري 
كل �ضيء اأو حمو كل �ضيء من املا�ضي غري الإ�ضالمي لهذا 

البلد+«.
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  وي��ق��ول  احل���ذر،  اأي�����ض��ا  اليون�ضكو  تلتزم 
التاريخ،  خ��الل  م��ن  نحكم  “نحن  اأوت���ون  اإرن�ضتو  للثقافة 

وقبل 20 عاما كانت هناك نتائج مروعة«.
ل��ك��ن ي��اأم��ل يف اأن ت��ك��ون الأم�����ور ق��د ت��غ��ريت م��ق��ارن��ة بعام 
العديد  اأفغان�ضتان على  توقيع  اإىل  وي�ضري خا�ضة   ،2001
واإىل ت�ضنيف تدمري الرتاث جرمية حرب  من التفاقيات 

منذ عام 2016.
وي�ضود ارتياح لعدم تكرر ال�ضيناريو العراقي - عندما �ُضرقت 
ع�ضرات الآلف من القطع الأثرية يف بغداد بعد �ضقوط نظام 

�ضدام ح�ضني عام 2003 - يف الوقت احلايل على الأقل.
يو�ضح اإرن�ضتو اأوتون اأنه مت اإجراء اأعمال جرد منذ �ضقوط 
بطيئة  “عملية  لكنها   ،2001 عام  يف  الأول  طالبان  نظام 
يف هذه املرحلة، مت اإدراج نحو الثلث فقط من اآلف  جدا”. 

القطع الفنية املوجودة يف املتحف الوطني يف كابول.
على الأر�س، يف�ضل الأفغان العاملون يف جمال الرتاث عدم 
النتقام، وهي عالمة على اخلوف  التحدث عالنية خ�ضية 
البالد بينما  زال��ت تثريه طالبان. وغ��ادر بع�ضهم  ال��ذي ما 

يختبئ اآخرون يف منازلهم.
يف 20 اآب/اأغ�ضط�س، قال مدير املتحف الوطني الذي تعر�س 
ظل  ويف   )1996-1992( الأهلية  احل��رب  خالل  للنهب 
نظام طالبان )1996-2001(، ل�ضحيفة نيويورك تاميز 
اإنه تلقى وعودا باأن يحمي النظام اجلديد املوؤ�ض�ضة. واأ�ضاف 
حممد فهيم رحيمي “لكننا ما نزال ن�ضعر بقلق بالغ حيال 

�ضالمة فريقنا واملجموعة )اأي الآثار(«.

اأما م�ضطفى، املوظف ال�ضابق يف اليون�ضكو يف باميان، فيقول 
من اأملانيا حيث جلاأ اإن ل اأوهام لديه حول نوايا حكام البالد 

اجلدد.
الدولية  ب��الت��ف��اق��ي��ات  ت��وؤم��ن  ل  “طالبان  اأن  اإىل  وي�����ض��ري 
)اخلا�ضة بالرتاث(، ل �ضيما واأن احلكومة ال�ضابقة هي من 
اأميون ومتطرفون، فهم  اأنهم  “مبا  ويتابع  وقعت عليها”. 

فخورون بتدمري اآثار غري امل�ضلمني«.
يتحدث عبد، املوظف يف باميان واملختبئ حاليا يف العا�ضمة 
“اآلت  م�ضاهدته  ع��ن  طالبان،  م��ن  مرتني  ا�ضتجوابه  بعد 
يف  تدمر”  اأو  ت�ضرق  فنية  و”قطعا  مك�ضورة”  مو�ضيقية 

مطلع اآب/اأغ�ضط�س.
وي�ضيف  ويقول “كنت حزينا لكنني مل اأ�ضتطع الحتجاج”، 
“مل يكن لدي اأي �ضمان باأنهم لن يتهموين )...( بالوثنية 

ويوجهون اأ�ضلحتهم نحوي ويقتلوين«.
قطاع  على  يتعني  الأدم���غ���ة،  ه��ذه  ه��ج��رة  اأ�ضعفته  اأن  بعد 
اأم��ر ل ي��زال جمهول،  اأي�ضا التعامل مع  ال��رتاث الأف��غ��اين 
وهو تاريخ ا�ضتئناف امل�ضاعدات الدولية التي مت تعليق ق�ضم 

وا�ضع منها.
ويقول فيليب ماركيه “نحب�س اأنفا�ضنا لكنني اآمل اأن تنف�س 

ال�ضعداء قريبا«.
املنقبات  الأف��غ��ان��ي��ات  م��ن  م��ئ��ات  ب�ضعة  جتمعت  ذل���ك،  اإىل 
لنظام  دعمهن  عن  تعبرياً  ال�ضبت  كابول  بجامعة  م��درج  يف 
طالبان اجلديد الذي تثري �ضيا�ضته جتاه املراأة القلق داخل 

البالد كما خارجها.
ولوحت الن�ضاء اللواتي يبلغ عددهن 300 امراأة، ومعظمهن 
يرتدين نقاباً اأ�ضود اللون يغطي وجوههن بالكامل با�ضتثناء 
اإىل  ي�ضتمعن  وهن  اجلدد  اأفغان�ضتان  حكام  باأعالم  العينني 

متحدثات قدمن للدفاع عن اإجراءات النظام اجلديد.
ارتدى عدد قليل منهن الربقع، الذي كان اإلزامياً اإبان فرتة 
حكم طالبان الأوىل بني الأعوام 1996 و2001، وارتدت 
كثريات قفازات �ضوداء، وفق ما �ضاهد مرا�ضلو وكالة فران�س 

بر�س.
من املتوقع اأن تتغري �ضيا�ضة حركة طالبان التي عادت لت�ضلم 

عقدين  بعد  املا�ضي  اآب/اأغ�ضط�س   15 يف  ال�ضلطة  مقاليد 
من الإطاحة بها، خا�ضة فيما يتعلق بق�ضية حقوق املراأة.

ول يزال ال�ضكان واملجتمع الدويل يتذكرون التطبيق ال�ضارم 
لل�ضريعة الإ�ضالمية عندما و�ضلت احلركة اإىل ال�ضلطة اأول 

مرة، اإذ مل يكن حينها ُي�ضمح للن�ضاء بالدرا�ضة اأو العمل.
م��ن��ذ 15 اآب/اأغ�����ض��ط�����س، وع���دت احل��رك��ة ب��اح��رتام حقوق 
�ضرط  اجلامعات،  يف  الدرا�ضة  ميكنهن  اأن��ه  واأعلنت  الن�ضاء 
ارت�����داء ال��ع��ب��اءة وال��ن��ق��اب وف�����ض��ل ال���ذك���ور ع���ن الإن�����اث يف 

ال�ضفوف الدرا�ضية واإن ب�ضتار.
التعليم  اأخ���رى يف جم��ال  ق��واع��د مت�ضددة  ���ض��دور  وي��ت��وق��ع 
الرجال من تدري�س  العامة، مثل منع  للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة 
ي��ع��اين يف  ال���ذي  اأزم���ة يف البلد  اأم���ر �ضي�ضكل  ال��ن�����ض��اء، وه��و 

الأ�ضا�س من نق�س يف املعّلمات.
تعاقنب  انتقدت متحدثات  رب��اين،  ال�ضهيد  يف مدرج جامعة 
البالد  م���وؤخ���راً يف  ت��ظ��اه��رن  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ض��اء  املن�ضة  ع��ل��ى 

للمطالبة باحرتام حقوقهن.
كما دافعن عن احلكومة اجلديدة التي حظرت التظاهرات - 

اإل بت�ضريح من وزارة العدل.
اجلامعة،  من  عليه  وح�ضلن  الت�ضريح  املتظاهرات  وطلبت 
وزارة  يف  اخلارجية  العالقات  م�ضوؤول  حقاين،  داود  بح�ضب 

التعليم.
اللواتي  الن�ضاء  ه��وؤلء  �ضد  “نحن  املتحدثات  اأوىل  وقالت 
ي���ت���ظ���اه���رن يف ال���������ض����وارع وي���ع���ت���ربن اأن����ه����ن مي��ث��ل��ن امل������راأة 

الأفغانية«.
واأ�ضافت “هل )تكمن( احلرية يف حب احلكومة القدمية؟ 
احلكومة  “اأن  اإىل  م�����ض��رية  احلرية”  ه����ذه  ل��ي�����ض��ت  ل، 
فقط  الن�ضاء  توظيف  مت  الن�ضاء.  ا�ضتغلت  وليتها  املنتهية 

جلمالهن«.
اإنها توؤيد �ضيا�ضة  اأخرى تدعى �ضبانة عمري  وقالت طالبة 

طالبان باأن ترتدي جميع الن�ضاء احلجاب.
اإلينا  ي�ضئن  احل��ج��اب  ي�ضعن  ل  “اللواتي  اأن  واع���ت���ربت 
منذ  حت�ضن  الو�ضع  اأن  جهتها،  من  �ضمية،  وراأت  جميعا”. 

عودة طالبان.
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اأن�صار انف�صال كاتالونيا يتظاهرون ا�صتباقا للحوار مع مدريد 
•• بر�شلونة-اأ ف ب

ي�ضعى اأن�ضار انف�ضال اإقليم كاتالونيا ل�ضتعرا�س 
بر�ضلونة   �ضوارع  تظاهرات يف  تنظيم  قوتهم عرب 
اأم�س ال�ضبت، قبل ا�ضتئناف املفاو�ضات مع مدريد 
من  نكافح  “دعونا  �ضعار  حت��ت  امل��ق��ب��ل.  الأ���ض��ب��وع 
اإىل هذا احلدث  الدعوة  متت  ال�ضتقالل”،  اأجل 
لكاتالونيا  ال��وط��ن��ي(  )ال��ي��وم  “ديادا”  مبنا�ضبة 
للمطالبة  ت�ضهد منذ عقد تظاهرات كبرية  التي 
�ضيبداأ  ع��ام،  ك��ل  يف  احل��ال  ه��و  بال�ضتقالل.وكما 
احلدث يف متام ال�ضاعة 17،14 )15،14 ت غ( 
لإحياء ذكرى �ضيطرة قوات امللك فيليبي اخلام�س 

على بر�ضلونة يف 11 اأيلول-�ضبتمرب 1714.
وي���اأت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا يتح�ضن ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي يف 
كاتالونيا التي كانت بوؤرة موجة جديدة من وباء 
مت  حيث  متوز/يوليو،  يف  اإ�ضبانيا  يف  كوفيد-19 

لأك��ر من  التجمعات  املفرو�س على  رفع احلظر 
بو�ضع  اأو����ض���وا  املنظمني  ل��ك��ن  اأ���ض��خ��ا���س،  ع�����ض��رة 
 1،8 نحو  “ديادا”  فعاليات  الكمامات.وح�ضدت 
انف�ضايل يف بر�ضلونة عام 2014، يف ذروة �ضعود 

احلركة النف�ضالية، بح�ضب ال�ضرطة املحلية.
يرتاأ�س  ال��ذي  كو�ضارت  ج��وردي  ياأمل  العام،  ه��ذا 
اأكرب  اح����دى  كولتورال”،  “اومنيوم  م��وؤ���ض�����ض��ة 
امل��ج��م��وع��ات ال�����ض��ع��ب��ي��ة امل���وؤي���دة ل��ال���ض��ت��ق��الل، يف 
من  ال�ضارع”  اإىل  الأ�ضخا�س  اآلف  “خروج مئات 
اأجل “التاكيد على اأن حركتنا اأكر ن�ضاطاً من اأي 
النف�ضال  حماولة  ف�ضل  منذ  م�ضى«.ولكن  وقت 
عام 2017، اأدت خيبة الأمل والنق�ضامات داخل 
 ،2019 ع��ام  ففي  التعبئة.  ت��راج��ع  اإىل  احل��رك��ة 
األ��ف متظاهر فقط. يف  “ديادا” 600  �ضارك يف 
�ضخ�س  األ��ف   60 �ضوى  يتمكن  مل  املا�ضي،  العام 
ف��ق��ط م���ن ال��ت��ظ��اه��ر ب�����ض��ب��ب ال��وب��اء.ك��م��ا ت�ضبب 

لال�ضتقالل،  املوؤيدين  الت�ضعة  ال��ق��ادة  عن  العفو 
مبن فيهم كو�ضارت، املحكومني بال�ضجن لدورهم 
فقدان  يف   ،2017 ع���ام  الن��ف�����ض��ال  حم��اول��ة  يف 
النف�ضاليني لعن�ضر تعبئة.تعد حماولة انف�ضال 
ال��ت��ي مرت  اأ���ض��واأ الأزم����ات  كاتالونيا واح���دة م��ن 
عام  فرانكو يف  دكتاتورية  انتهاء  اإ�ضبانيا منذ  بها 
 ،2017 الأول-اأك����ت����وب����ر  ت�����ض��ري��ن  1975.ويف 
كارلي�س  برئا�ضة  كاتالونيا  اإقليم  �ضلطات  اأج��رت 
رغم  ال�ضتقالل  على  ا�ضتفتاء  اآن��ذاك  بوت�ضيمون 

حظره من قبل املحكمة الد�ضتورية.
الو�ضاية  حت���ت  امل��ن��ط��ق��ة  ب��و���ض��ع  م���دري���د  ردت 
يفروا  مل  ال��ذي��ن  النف�ضاليني  ال��ق��ادة  واع��ت��ق��ال 
قبل  “ديادا”  بوت�ضيمون.تاأتي  مثل  اخل��ارج  اإىل 
املقبل  الأ�ضبوع  نهاية  يف  املقرر  احل��وار  ا�ضتئناف 
وحكومة  الي�ضارية  �ضان�ضيز  ب��ي��درو  حكومة  ب��ني 
حزبه  يعترب  ال��ذي  اأراغوني�س،  بريي  النف�ضايل 

حليفاً  كاتالونيا”  يف  اجلمهوري  الي�ضار  “حزب 
يف  اأق��ل��ي��ة  ت�ضكل  ال��ت��ي  �ضان�ضيز  حلكومة  رئي�ضياً 
ال��ربمل��ان الإ���ض��ب��اين.ت��ه��دف ه��ذه امل��ح��ادث��ات التي 
اإىل  الوباء  تف�ضي  قبل  واح��دة فقط  م��رة  اأجريت 
طرف  ك��ل  كاتالونيا.لكن  يف  ل��الأزم��ة  ح��ل  اإي��ج��اد 
و�ضع خارطة طريق تتعار�س متاما مع تلك التي 
اإذ رف�ضت مدريد بالفعل  و�ضعها الطرف الآخ��ر، 
التفاق  الرئي�ضيني لالنف�ضاليني وهما  املطلبني 
على تنظيم ا�ضتفتاء لتقرير امل�ضري والعفو التام 
ب�ضبب حماولة  الذين حوكموا  النف�ضاليني  عن 

النف�ضال يف عام 2017.
وتفاقم الو�ضع مع جتدد التوتر هذا الأ�ضبوع عقب 
تو�ضيع  مل�ضروع  تعليقها  املركزية  احلكومة  اإعالن 
“فقدان  ب�ضبب  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري  ب��ر���ض��ل��ون��ة  م��ط��ار 
النف�ضالية.  الإق��ل��ي��م��ي��ة  احل��ك��وم��ة  يف  الثقة” 

وو�ضف اأراغوني�س هذا القرار باأنه “ابتزاز«.

خالفة  �سعوبة  ل�سيت,  اأرمثثني 
مريكل

  العمر: 60
امل�ضيحي  الحت������������اد  احل������������زب:    
يف  املتحالف  لأمل��ان��ي��ا،  الدميقراطي 
هذه احلملة مع “احلزب ال�ضقيق”، 
الحت�����اد امل�����ض��ي��ح��ي الج��ت��م��اع��ي يف 

بافاريا.
  املهام:

• ال��رئ��ي�����س الحت������ادي ل���� الحت����اد 
يناير  منذ  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�ضيحي 

2021
عام  م��ن��ذ  الرئي�س”   - »•الوزير 
ال���راي���ن -  ���ض��م��ال  مل��ن��ط��ق��ة   2017
و���ض��ت��ف��ال��ي��ا، امل��ن��ط��ق��ة الأك����ر كثافة 
���ض��ك��ان��ي��ة والأغ����ن����ى يف ال���ب���الد مع 
الرور  ملنطقة  ال�����ض��ن��اع��ي  احل��و���س 
وم��������دن ك���ول���ون���ي���ا ودو������ض�����ل�����دورف 

ودورمتوند.
   ن����ق����اط ق�����وت�����ه: ي���ن���خ���رط ه���ذا 
املحافظ يف خط مريكل متاًما، هي 
ال��ت��ي اخ��ت��ارت��ه وري��ًث��ا خ��الل م�ضعاه 
امل�ضيحي  الحت�������اد  ح�����زب  ل���ق���ي���ادة 
ميكنه  ل�����ذل�����ك  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي. 
ور�ضيدها،  �ضجلها  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
وكان ياأمل، يف مرحلة ما، اأن حتمله 
الهدف.  لتحقيق  امل�ضت�ضارة  �ضعبية 
ال�ضابق،  ال�����ض��ح��ف��ي  ه����ذا  ا���ض��ت��ه��ر 
�ضبابه،  منذ  ال�ضيا�ضة  يف  املنخرط 
و�ضفاته  اخلفيف  واأ�ضلوبه  مبرحه 

املوحدة.
   نقاط �ضعفه: ينفذ اأرمني ل�ضيت 
حملة كارثية حيث يراكم الأخطاء. 
ال��رج��ل خ��ّط��اء، لكن �ضوء  ق��د يكون 

الوفر  الثالثي  الوحيدة يف  وامل��راأة 
ح���ظ���ا. امل���ح���ام���ي���ة، امل����روج����ة خلط 
هي  البيئة،  اأن�����ض��ار  ب��ني  “واقعي” 
وتنوي  امل��ن��اخ،  يف  متخ�ض�ضة  ا  اأي�ضً
ال��دف��ع��ة اخل�ضراء  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ال�����ض��ن��وات الأخ���رية 
الأوروبية.  البلدان  م��ن  العديد  يف 
وم��ع�����ض��ك��ره��ا، ح��ت��ى ل���و مل ي��ف��ز يف 
باملرتبة  ���ض��ب��ت��م��رب   26 ان��ت��خ��اب��ات 
الوىل، �ضيكون من ال�ضعب جتاوزه 
ائتالف  ت�����ض��ك��ي��ل  يف  ع��ل��ي��ه  وال��ق��ف��ز 

جديد.
   نقاط �ضعفها: مثل اأرمني ل�ضيت، 
واجهت اأنالينا بربوك حملة �ضعبة. 
املثال  �ضبيل  على  الثنني  على  ك��ان 
اخل�ضوع لتهامات بال�ضرقة الأدبية. 
الراأي  ا�ضتطالعات  يف  ب��روزه  وبعد 
مر�ضحته،  ت��ع��ي��ني  اإث����ر  ال��رب��ي��ع  يف 
وبات  اخل�ضر،  ح��زب  ر�ضيد  تراجع 
ع���اج���زا ع��ل��ى ال��ت��ق��دم، م��ن��ت��ق��ال من 
اإىل  الت�ضويت  نوايا  باملائة من   25
ا�ضتطالعات  بع�س  يف  ب��امل��ائ��ة   15
ال�������راأي ال����ي����وم. ل��ق��د ت��ال���ض��ى حلم 
الذي داعبهم لفرتة طويلة  احلزب 
يف روؤية اأول م�ضت�ضار بيئي يف اأملانيا، 
ال�ضتقطاب  لك�ضر  ال��ط��م��وح  وم��ع��ه 
امل�ضيحي  الحت�����اد  ب���ني  ال��ت��اري��خ��ي 
ال�ضرتاكي  واحل���زب  الدميقراطي 
يتناوبان على  اللذين  الدميقراطي 
ا  اأي�ضً بربوك  تواجه  كما  ال�ضلطة. 
ان��ت��ق��ادات ح��ول ن��وع م��ن الهواية اأو 
اأب���ًدا  ق��ل��ة خ��ربت��ه��ا، ف��ه��ي مل ت�ضغل 
على  ذل���ك  يف  مب��ا  تنفيذيا  من�ضبا 

امل�ضتوى الإقليمي.

ارمني ل�ضيت  خالفة مريكل البوند�ضتاغ �ضاحب القرار

اأ�ضغر املر�ضحني وحلم اخل�ضر اأولف �ضولتز... عودة ال�ضرتاكيني

ت��ع��ام��ل��ه م���ع ف��ي�����ض��ان��ات ي��ول��ي��و يف 
منطقته هو الذي كلفه نقاًطا. قائمة 
حزب الحتاد امل�ضيحي الدميقراطي 
-الحتاد امل�ضيحي الجتماعي، التي 
ا�ضتطالعات  ال��ب��داي��ة  يف  ت�����ض��ّدرت 
الراأي يف الربيع، اأدركها قطار قائمة 
اخل�ضر، وتراجعت منذ ذلك احلني، 
ال�ضرتاكي  احل��زب  وراء  الآن  وه��ي 
باملائة   20 ب��ح��وايل  ال��دمي��ق��راط��ي، 
اأرمني  من نوايا الت�ضويت. ويتمتع 
ب�ضعبية،  يحظى  ل  ال���ذي  ل���ض��ي��ت، 
اأ�ضواأ  على  للتوقيع  ج��ي��دة  بفر�ضة 
ال�ضيا�ضية،  عائلته  تاريخ  يف  نتيجة 
ب��ع��د ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ض��ي ال�����ض��اب��ق عام 

منذ 2018
• ع�ضو منذ 2013 يف البوند�ضتاغ 
، جمل�س النواب ، انتخبت عن اإقليم 
ال�ضرقية  اأمل��ان��ي��ا  يف   ، ب��ران��دن��ب��ورغ 

ال�ضابقة
بطلة  جت�������ض���د  ق����وت����ه����ا:  ن����ق����اط     
ال��رتام��ب��ول��ني ال�����ض��اب��ق��ة ���ض��ك��اًل من 
اأ�ضكال التجديد يف احلياة ال�ضيا�ضية 
مقدمة  يف  ظهرت  اأن  بعد  الأملانية. 
امل�ضرح قبل ثالث �ضنوات، وهي تغزو 
قيا�ضي  رق���م  ت�ضجيل  “مع  ح��زب��ه��ا 
الأ������ض�����وات، غري  م���ن  ب���امل���ائ���ة   97
اأ�ضبحت  اخل�ضر”،  ب��ني  م�����ض��ب��وق 
اأ�ضغر املر�ضحني ملن�ضب امل�ضت�ضارية، 

• وزير املالية منذ 2018
ال�ضرتاكي  ي�ضتغل  قوته:  نقاط     
خ�ضومه  اأخ���ط���اء  ال���دمي���وق���راط���ي 
وي��ط��ل��ق ح��م��الت حم���وره���ا جديته 
وق��درت��ه ع��ل��ى احل��ك��م، ف��ه��و الرجل 
اأملانيا  مالّية  وكبري  ملريكل  ال��ث��اين 
اقت�ضادها.  تنع�س  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
اأولف �ضولتز، خطه و�ضطي للغاية، 
اأ�ضكال  من  �ضكاًل  بالتايل،  ويج�ضد 
يطمئن  اأن  ومي��ك��ن  ال���ض��ت��م��راري��ة، 
بع�س الناخبني. حمامي متخ�ض�س 
ال�ضلية،  مهنته  العمل،  ق��ان��ون  يف 
ال�����ض����رتاك����ي  ي���ن�������ض���ط يف احل��������زب 
ك���ان عمره  اأن  م��ن��ذ  ال��دمي��ق��راط��ي 

2017 “32 فا�ضل 9 باملائة فقط 
الف�ضل،  ويف �ضورة  الأ�ضوات”.  من 
يريد  الذي  التقليد  ا  اأي�ضً �ضيحرتم 
ينجح  مل   ،1966 ع����ام  م��ن��ذ  اأن�����ه 
وهو  ال�ضلطة  ت��رك  يف  م�ضت�ضار  اأي 

ي�ضّلمها خلليفته املعني.
على  ال������ره������ان  �����ض����ول����ت����ز،  اأولف 

امل�ضداقية
  العمر: 63

  احل���������زب: احل��������زب ال�����ض����رتاك����ي 
الدميقراطي الأملاين 

  املهام:
• نائب م�ضت�ضار اأملانيا منذ 2018 

“حكومة مريكل الرابعة«

العودة  مع�ضكره  من  ج��زء  فيه  اأراد 
اإىل املعار�ضة، قد ف�ضل يف نهاية عام 
– يف  ال�ضبب  2019 -جزئًيا لهذا 
تويل قيادة حزبه. ول ميكن لزخمه 
النق�ضام  ميحو  اأن  احل���ايل  اجل��ي��د 
يف  الأمل�����اين  للي�ضار  الأي��دي��ول��وج��ي 

وقت ق�ضري.
اأن��ال��ي��ن��ا ب���رب���وك، ب��ح��ًث��ا ع��ن املوجة 

اخل�ضراء
   العمر: 40 �ضنة

-اخل�ضر،   90 حت��ال��ف  احل�����زب:    
حزب البيئة الأملاين

  املهام:
• الرئي�ضة امل�ضاركة حلزب اخل�ضر 

بلدية”  “رئي�س  ويتمتع  عاًما،   17
�ضعبية  ب��ن�����ض��ب��ة  ال�����ض��اب��ق  ه��ام��ب��ورغ 
ال��ف�����ض��ل ب�ضكل  ل���ه  ج���ي���دة. وي���ع���ود 
رئي�ضي يف �ضعود احلزب ال�ضرتاكي 
الدميقراطي يف ا�ضتطالعات الراأي، 

حوايل 25 باملائة حالًيا.
   نقاط �ضعفه: يعترب اأولف �ضولتز 
كاريزمًيا  ولي�س  و�ضارما  متق�ضفا 
ق��������ادًرا  خ���ط���ي���ب���ا  ي���ك���ف���ي، ول  مب�����ا 
ح��ًق��ا ع��ل��ى ���ض��ّد اجل��م��اه��ري وجذب 
انتباههم. كما اأن م�ضريته مل ت�ضلم 
منذ  ج�ضد  فالذي  ال�ضعوبات:  من 
ال�ضرتاكي  احلزب  حتالف   2018
ال��دمي��ق��راط��ي م��ع م��ريك��ل، يف وقت 

- يجب اأن تتيح النتخابات الفيدرالية الأملانية يف 26 �صبتمرب اإمكانية تعيني خليفة لأجنيال مريكل 

اأملانيا تنتخب:

ل�صيت، �صولتز، بربوك: من �صي�صبح امل�صت�صار اجلديد...؟
••الفجر –خرية ال�شيباين

الحتادي  م�ست�سارها  هوية  معرفة  اأملانيا  تنتظر    
 1949 عثثام  منذ  مثثوجثثودة  وظيفة  وهثثي  التا�سع, 
لأملانيا   ,1990 عثثام  ومثثنثثذ  الغربية,  “لأملانيا 

ال�سلطة,  يف  عاًما  و16  فرتات  اأربع  بعد  املوحدة”. 
بعد  ال�سلطة  عثثاًمثثا,   67 مثثريكثثل,  اأجنثثيثثال  ت�سّلم 
امل�سيحي  اليمني  مع�سكرها,  �سبتمرب.   26 انتخابات 

الدميقراطي, غري متاأكد من الحتفاظ بال�سلطة.
من  باملائة   15 من  اأكثثر  اأحثثثزاب  ثالثة  جمعت     

ديناميكيتها  لكن  اأ�سهر,  عدة  طيلة  الت�سويت  نوايا 
بفر�سة  زعماوؤها  ويحتفظ  للغاية,  خمتلفة  كانت 
هذه  عن  الناجت  -البوند�ستاغ  البالد  رئا�سة  تويل 
على  �سيتم,  -ولكن  �سيقرر  الثثذي  هو  النتخابات 
بعد  بينهم  املفاو�سات  من  مبرحلة  املثثرور  الأرجثثح, 

احلكومي  الئتالف  ت�سكيل  اأجثثل  من  النتخابات, 
املقبل.

املر�سحني”  “كبار  عثثن  معرفته  يجب  مثثا  هثثذا     
احلملة  هذه  حترك  التي  القوائم  روؤ�ساء  الثالثة, 

النتخابية. 

جون�صون: هجمات �صبتمرب مل تزعزع الإميان باحلرية
•• لندن-اأ ف ب

بوري�س  ال���ربي���ط���اين  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  اع���ت���رب 
جون�ضون اأن منفذي هجمات 11 اأيلول-�ضبتمرب 
ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن زعزعة  امل��ت��ح��دة مل  ال���ولي���ات  يف 

باحلرية والدميوقراطية”،  “الإميان 
وذلك يف ر�ضالة م�ضجلة ُتعر�س يف حديقة لندن 
ذكرى  لإحياء  خم�ض�ضة  فعالية  خالل  الأوملبية 

املاأ�ضاة.
فر�س  “بينما  ر�ضالته  املحافظ يف  الزعيم  وق��ال 
الإره���اب���ي���ون ع����بء احل����زن وامل���ع���ان���اة، ويف حني 

الآن  ال��ق��ول  ميكننا  ال��ي��وم،  م�ضتمر  التهديد  اأن 
اإمي��ان��ن��ا باحلرية  ي��ن��ج��ح��وا يف زع��زع��ة  اإن��ه��م مل 

والدميوقراطية«.
نيويورك  يف  املولود  الربيطاين  الزعيم  واأ�ضاف 
نتخلى  دولنا ويف جعلنا  تق�ضيم  ينجحوا يف  “مل 

عن قيمنا اأو جعلنا نعي�س يف خوف دائم«.
وتابع حديثه عن الهجمات التي اأودت بحياة 67 
بريطانًيا، قائال اإن “واقع اأننا جنتمع اليوم - يف 
الأمل ولكن اأي�ضا يف الإميان والت�ضميم - ُيظهر 

ف�ضل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا«.
حركة  ع��ودة  اإىل  كلمته  يف  جون�ضون  تطرق  كما 

عاما   20 بعد  ك��اب��ول،  يف  ال�ضلطة  اإىل  ط��ال��ب��ان 
التي  املتحدة  الوليات  جانب  من  اإطاحتها  على 
اتهمتها ب��اإي��واء زع��ي��م ال��ق��اع��دة اأ���ض��ام��ة ب��ن لدن 

الذي ُقتل يف اأيار-مايو 2011 يف باك�ضتان.
ويف وق����ت ����ض���ددت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة على 
اأفعالها،  خ��الل  م��ن  ط��ال��ب��ان  على  �ضتحكم  اأن��ه��ا 
اإن  ماكالوم  كني  الداخلية  املخابرات  رئي�س  قال 
املتطرفني  “�ضجعت”  اأفغان�ضتان  يف  الأح����داث 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا  معنوية”،  “دفعة  وم��ن��ح��ت��ه��م 
اأجهزته تبقى “يقظة” ب�ضكل خا�س يف مواجهة 

التهديد الإرهابي.

غوتريي�س يدعو اإىل اإجراءات عاجلة ملواجهة كوفيد
•• نيويورك-اأ ف ب

حذر الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س من اأن العامل “ي�ضري يف الجتاه اخلطاأ”، داعيا 
املناخي.وقال يف موؤمتر  والتغري  ملكافحة كوفيد-19  اإج��راءات عاجلة  واتخاذ  التحرك  اإىل  ال��دول 
�ضحايف اإن كوفيد-19 ميثل “اإنذارا ونحن نغط يف نوم عميق«.ويف كلمة له قبل اجتماعات اجلمعية 
العامة التي تبداأ يف نيويورك يف 21 اأيلول-�ضبتمرب، اأ�ضف غوتريي�س لأن الدول امل�ضنعة للقاحات مل 
تتمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 باملئة من �ضكان العامل بحلول الن�ضف الأول 
اأجل  ق��رارات م�ضرتكة من  واتخاذ  التعاون  ف�ضلنا اجلماعي يف  الوباء  “اأظهر  2022.واأ�ضاف  من 
ورف�س غوتريي�س دعوات  ال�ضالح العام، حتى يف مواجهة حال طوارئ عاملية فورية تهدد حياتنا”. 
لتاأجيل قمة املناخ الرئي�ضية لالأمم املتحدة املعروفة با�ضم “كوب 26” املقرر عقدها يف ا�ضكتلندا يف 
ت�ضرين الثاين-نوفمرب. كان نا�ضطون يف املجال املناخي دعوا اإىل اإرجاء القمة ب�ضبب غياب الإن�ضاف 

يف توزيع اللقاحات ف�ضال عن تف�ضي وباء كوفيد و�ضعوبات لوج�ضتية تعرت�س تنظيم احلدث.
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العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

النجوم للخدمات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1002261 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نافني كومار لت�ضليح الغطا�ضات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1131228 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ض�����ادة/كيور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3657673 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا 

فلورل ريوق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2883247 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ض�����ادة/اأي�س  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كينج �ضناك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2755103 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ض�����ادة/حفاوة  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

لل�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3726838 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الغدير 

خلدمات لند �ضكيب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2696776 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بال�ضرت 

بو�س لل�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2906408 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ض�����ادة/اأنتيك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للعبايا والأزياء الراقية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2800415 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اوتو برو 20 للعناية بال�ضيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1144486 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة وليد �ضامل �ضعيد خمي�س املعمرى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف في�ضل حمد �ضامل �ضعيد اليحيائى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف نعيم حممد ال�ضالمات

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اوتو برو 20 للعناية بال�ضيارات ذ.م.م
AUTO PRO 20 CAR CARE L.L.C

اإىل/ 911 للهواتف املتحركة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
  911MOBILE PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من العني املنطقة ال�ضناعية �ضعبة ال�ضلم 405006 ال�ضيد عتيق حممد خليفه و اخرين 
اإىل العني و�ضط املدينة حي احلمرية 202101307657 202101307657 �ضعيد حممد عبيد را�ضد

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اإ�ضالح الهواتف املتحركة  9512002
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

تعديل ن�ضاط / حذف تنظيف وتلميع ال�ضيارات  4520017
تعديل ن�ضاط / حذف جتارة زينة واك�ض�ضوارات ال�ضيارات  4530010    

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ن�ضيم الربيع لعمال التكييف املركزي

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:1211249 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ال�ضيد �ضامل حممد  %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عادل ح�ضن عبداهلل ح�ضن احلمودى من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عادل ح�ضن عبداهلل ح�ضن احلمودى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ن�ضيم الربيع لعمال التكييف املركزي
NASEEM AL RABEE CENTRAL AIR CONDITIONING

اإىل/ ن�ضيم الربيع لعمال التكييف املركزي ذ.م.م
NASEEM AL RABEE CENTRAL AIR CONDITIONING L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
مردان  ياقوت  ال�ض�����ادة/�ضالون  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للرجال    رخ�ضة رقم:1059856 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�ضافة عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل حممد احلو�ضنى
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالرحمن �ضيكيتوليكو %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد انور تاجبار
تعديل وكيل خدمات / حذف جمال �ضامل �ضعيد حمد احلجرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
�ضركة   - ومله  �ضفره  ال�ض�����ادة/مطعم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2552599 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم �ضفره ومله - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SOFRAH WELAMAH RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مطعم �ضفره ومله للمندي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
    SOFRAH WELAMAH FOR MANDI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان  القت�ضادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة جبل واعظ لعمال البالط و 

قد تقدموا الينا بطلب  CN تركيب احلجر رخ�ضة رقم:2785760 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة جبل واعظ لعمال البالط و تركيب احلجر

JABAL WAED TILES WORK & STONE INSTALLATION EST

اإىل/ موؤ�ض�ضة جبل واعظ للمقاولت العامة

JABAL WAED GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تركيب احلجر  4330002

تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال بالط الأر�ضفة املت�ضابكة )البا�ضكو والكارب�ضتون( 4330008    

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عمر عبا�س للخدمات الطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2340446 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد عبداهلل ح�ضن عبداهلل الها�ضمى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عمر عبا�س نزر ح�ضني

تعديل وكيل خدمات / حذف فالح حممدر�ضول عبدالرحيم حممدزينل اخلورى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ عمر عبا�س للخدمات الطباعة

UMAR ABBAS TYPING SERVICES

اإىل/ كمر�ضل خلدمات الطباعة

      COMMERCIAL TYPING SERVICES

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية

ال�ضم التجاري:بريوت للتعبئة والتغليف ذ.م.م
حمد  ن�ضيب  مبارك  ال�ضيد  مبنى   -  0.43 م  ال�ضركة:امل�ضفح  عنوان 

لويع واخرين
CN 3811976 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

- تعيني ال�ضادة/القمة حما�ضبون قانونيون ،  كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2021/8/31 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105025234  
- تاريخ التعديل:2021/9/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جبل املوده للخ�ضار 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1110387  رخ�ضة  والفواكه 

بطلب
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة عي�ضى �ضعيد عبداهلل حمود الكعبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعيد عبداهلل حمود الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/رمي املها للمقاولت العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:1174046 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبيد على را�ضد على النعيمى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبيد على را�ضد على النعيمى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد من�ضورعلم نور ال�ضالم  %49

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ رمي املها للمقاولت العامه
REEM ALMAHA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ رمي املها للمقاولت العامه ذ.م.م
REEM ALMAHA GENERAL CONTRACTING L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 11 �شبتمرب 2021 العدد 13338

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 11 �شبتمرب 2021 العدد 13338
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عربي ودويل

»الرجل ال�صاقط«.. ق�صة ال�صورة الأكرث رعبا خالل هجمات 11 �صبتمرب
•• نيويورك-وكاالت

اأحاطت  ال���ت���ي  امل���رع���ب���ة  امل�����ض��اه��د  ب���ني  م���ن 
ب��ه��ج��م��ات 11 ���ض��ب��ت��م��رب، ب����رزت يف الإع����الم 
الأمريكي �ضورة لرجل هوى مل�ضريه، ملقيا 

نف�ضه من اأعلى برج التجارة العاملي.
�ضورة “الرجل ال�ضاقط” اعتربت من اأقوى 
ال�ضور التي انت�ضرت للهجمات، لأنها ج�ضدت 
�ضحايا  عا�ضها  التي  والكارثة  الذعر  حجم 
نف�ضه  لإلقاء  اأحدهم  دفع  وال��ذي  الهجمات، 
هو  بطريقة  حياته  منهيا  ال��ربج،  اأعلى  من 
اختارها، غري جمربا على الح��رتاق واملوت 

البطيء داخل الربج.
ووفقا ملجلة “اإ�ضكواير” فاإن امل�ضور ريت�ضارد 
ذهب  بر�س،  اأ�ضو�ضيتد  مع  يعمل  ال��ذي  درو، 
�ضماعه  ع��ن��د  ال���ربج���ني،  م��وق��ع  اإىل  راك�����ض��ا 
ت���ارك���ا عر�ضا  ب���احل���ادث���ة، وم��ع��ه ك���ام���ريت���ه، 

لالأزياء كان يقوم بت�ضويره يف املدينة.
مئات  بالتقاط  ق��ام  للمكان،  و���ض��ول��ه  وع��ن��د 
ال�ضور، للربجني، قبل اأن يعود ملكتب عمله، 

ويبداأ مبراجعة ال�ضور، ليجد “املفاجاأة«.
“رجال  املكتب، �ضدم درو عندما وجد  داخل 
�ضاقطا” من اأعلى الربج، بطريقة م�ضتقيمة، 

يف اإحدى �ضوره الكثرية.

“ قفزت تلك ال�ضورة من �ضا�ضة  وقال درو: 
ب�ضبب  ك���ان  ق��وت��ه��ا، جمالها  م��ن  احل��ا���ض��وب 

عموديتها وتنا�ضقها. لقد كانت مميزة«.
يف  ال�ضورة  ظهرت  ال��ت��ايل،  اليوم  �ضباح  ويف 
نيويورك  �ضحيفة  م��ن  ال�ضابعة  ال�ضفحة 
تاميز. ثم ظهرت يف مئات ال�ضحف، يف جميع 
اأنحاء البالد، ويف جميع اأنحاء العامل. الرجل 

ال�ضاقط مل يتم التعرف عليه حتى اليوم.
اأ���ض��خ��ا���س ع����دة ب������داأوا يف ال��ق��ف��ز ب��ع��د وقت 
ق�ضري من ا�ضطدام الطائرة الأوىل بالربج 

ال�ضمايل، بعد وقت ق�ضري من بدء احلريق.
القفز  يف  ال�ضحايا  ا�ضتمر  للمجلة،  ووف��ق��ا 

حتى �ضقط الربج. قفزوا من خالل النوافذ 
الدخان  م��ن  ه��رب��ا  ق��ف��زوا  بالفعل،  املك�ضورة 
الأ�ضقف  ���ض��ق��ط��ت  ع��ن��دم��ا  وق���ف���زوا  وال���ن���ار. 
وانهارت الأر�ضيات، قفزوا فقط للتنف�س مرة 

اأخرى قبل وفاتهم.
اأم�����ا م���ئ���ات ال�����ض��ح��ف ال���ت���ي ن�����ض��رت �ضورة 
الأو�ضح  ال�ضورة  وه��ي  ال�ضاقط”،  “الرجل 
فواجهوا  ال��ربج،  من  قفزوا  الذين  لع�ضرات 

م�ضاكل عديدة.
اأنف�ضهم  عن  الدفاع  على  ال�ضحف  واأج��ربت 
���ض��د ات��ه��ام��ات ب��اأن��ه��م ا���ض��ت��غ��ل��وا م���وت رجل، 
وج�����������ردوه م�����ن ك����رام����ت����ه، واع������ت������دوا على 

اإىل م���واد  امل���اأ����ض���اة  خ�����ض��و���ض��ي��ت��ه، وح����ول����وا 
�ضحفية جلذب القراء.

من  ق��ان��ون��ي��ة  لق�ضايا  ال�����ض��ح��ف  وت��ع��ر���ض��ت 
الر�ضائل  م��ئ��ات  ملواجهة  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ق��راء، 
ال�ضورة  تنت�ضر  مل  لذا  وال�ضكاوى،  الغا�ضبة 
بعد الواقعة كثريا، ومل جتراأ �ضحف اأخرى 

على ن�ضرها لحقا.
عديدة،  ا�ضتق�ضائية  حماولت  من  وبالرغم 
جمهولة  ال�ضاقط”  “الرجل  ه��وي��ة  تبقى 
تو�ضل  �ضحفيا  حتقيقا  اأن  اإل  الآن،  ح��ت��ى 
يكون لتيني  وق��د  �ضمراء،  ب�ضرة  ذو  اأن��ه  اإىل 

الأ�ضل.

فقد اجلمهور ثقته يف ال�ضيا�ضيني

مازالت تخيم على عامة النا�س

املوؤامرة...! نظريات  وانت�صار  �صبتمرب   11
••الفجر -فريزر مايرز 

-ترجمة خرية ال�شيباين

  تخيلوا اأنه بعد ق�سف بريل هاربور, اعتقدت ن�سبة كبرية 
من الأمريكيني اأن حكومتهم اأ�سبحت, بطريقة ما, متواطئة 

يف الهجوم. تخيلوا انهم اعتقدوا اأّن امل�سوؤولني احلكوميني اأو 
الرئي�س روزفلت, مل يفعلوا �سيًئا ملنع ال�سربات اجلوية -اأو 
ما هو اأ�سواأ من ذلك, اأنهم قتلوا عمدًا الآلف من مواطنيهم 
بث  الأمر  يتعلق  �سائنة.   ومع ذلك, عندما  اأجل غايات  من 
�سبتمرب, وهو هجوم اأكر فتًكا من هجوم بريل هاربور,   11

فاإن مثل ردود الفعل هذه كانت �سائعة ب�سكل مده�س. ومع 
اقرتاب الذكرى الع�سرين ل�سقوط الربجني, يجدر التفكري 
الكثري من  الذي دفع حينها  الثقة  العميق بعدم  ال�سعور  يف 
الأمريكيني اإىل عدم ت�سديق الرواية الر�سمية لذلك اليوم 

الرهيب. ول يزال الكثري منهم ل ي�سدقون ذلك اليوم.

   اأظ��ه��ر ا���ض��ت��ط��الع ل���ل���راأي اأُج����ري 
الذكرى  ت�����ض��ب��ق  ال���ت���ي  ال���ف���رتة  يف 
من  اأك���ر  اأن  للهجمات،  اخلام�ضة 
اأن  يف  ي�ضتبهون  الأم��ري��ك��ي��ني  ث��ل��ث 
�ضاعدوا  الفيدراليني  “امل�ضوؤولني 
�ضبتمرب  هجمات احل��ادي ع�ضر من 
الإرهابية اأو مل يفعلوا �ضيًئا لوقفها 
حتى ميكن للوليات املتحدة الذهاب 
الأو����ض���ط  ال�������ض���رق  يف  احل�����رب  اإىل 
ال��ذك��رى اخل��ام�����ض��ة ع�ضرة  ب��ع��د   .“
درا�ضة  وج���دت  م��ب��ا���ض��رة،  للهجمات 
من جامعة ت�ضامبان يف كاليفورنيا، 
الأمريكيني  ن�����ض��ف  م���ن  اأك�����ر  اأن 
يعتقدون اأن “احلكومة تت�ضرت على 

حقيقة 11 �ضبتمرب«.
  بالطبع، ل تقول هذه ال�ضتطالعات 
الأمريكيني  م��ن  ك��ب��رية  اأع�����داًدا  اأن 
ي����وؤي����دون اأك����ر ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة 
لكنها  �ضبتمرب،   11 ح���ول  ج��ن��وًن��ا 
ت��ك�����ض��ف ع���ن ق���در ك��ب��ري م���ن ال�ضك 
الر�ضمية  ال���رواي���ة  يف  ال��ث��ق��ة  وع���دم 

لالأحداث.
ال���ي���وم، م���ا زال����ت نظريات     ح��ت��ى 
�ضبتمرب  ع�ضر من  احل��ادي  موؤامرة 
تخيم على عامة النا�س. كان �ضانع 
الأف�������الم ال�����ض��ه��ري ���ض��ب��اي��ك يل قد 
30 دق��ي��ق��ة من  خ��ط��ط ل��ت�����ض��م��ني 
موؤيدي  “تروثر”،  م��ع  امل��ق��اب��الت 
نظرية امل��وؤام��رة ح��ول اأح���داث 11 
من  اخلتامية  احللقة  يف  �ضبتمرب، 
�ضل�ضلة اأفالمه الوثائقية اجلديدة، 
نيويورك بوؤرة الزلزال: 11/9 → 
النقاد،  من  احتجاج  وبعد   .2021
�ضيتم قطع هذا اجل��زء قبل عر�ضه 

اإىل  ميتلكها،  التي  ال�ضامل  ال��دم��ار 
اأننا  اأع���رف  “كنت  الكثريين،  ق��ول 
لقد  حمكومون من قبل كذابني”. 
اأ�ضبحت  ح���د  اأي  اىل  ذل���ك  ك�����ض��ف 
نظريات املوؤامرة متثل اإ�ضكالية -ما 
�ضارًما  ن��ق��ًدا  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ك��ان 
احلربية،  الدعاية  لهذه  وعقالنًيا 
الناحية  م��ن  فيها  ج��دي��د  وال��ت��ي ل 
من  م��زي��د  اإىل  حت��ول��ت  التاريخية، 

نظريات املوؤامرة.
املوؤ�ض�ضات  يف  ال���ث���ق���ة  ع�����دم  اإن     
-احلكومة، و�ضائل الإعالم، اخلرباء 
ب��داأت تتطور يف ذلك الوقت،  -التي 
ل ت���زال م��وج��ودة ح��ت��ى ال��ي��وم. ول 
اأن تنت�ضر العديد من  اإذن يف  عجب 
اأنون  كيو  -م��ن  التاآمرية  احل��رك��ات 
اإىل مناه�ضي التطعيم -اإىل جانب 
“حمرتمة”  م�����وؤام�����رة  ن���ظ���ري���ات 
اأك�����ر ح����ول ���ض��ي��ط��رة رو����ض���ي���ا على 
الت�ضويت  اأو  الأمريكية  النتخابات 
من  والأ����ض���واأ  الربيك�ضيت.  ل�ضالح 
ذلك، لي�س لدى ال�ضلطات اأي فكرة 
ا�ضتعادة  كيفية  ع��ن  الإط����الق  على 

هذه الثقة املفقودة.
   ب��ع��د ع�����ض��ري��ن ع��اًم��ا م��ن احلادي 
ع�ضر من �ضبتمرب، اأ�ضبح عدد مقلق 
ا�ضتعداًدا  اأك����ر  الأم��ري��ك��ي��ني  م���ن 
اأكر من  نظريات حمقاء  لت�ضديق 
يثري  اأن  يجب  حكومتهم.  ت�ضديق 
عملية  ال�ضيا�ضية  النخب  عند  ه��ذا 
اأكرب  وامل���راج���ع���ة  لل�ضمري  ف��ح�����س 

بكثري مما اأجنز حتى الآن.
--------------------------

رئي�س حترير م�ساعد جملة �سبيكد 

تعددت الروايات واخلراب واحد

�ضورة مت التقاطها يف 13 �ضبتمرب 2001، يف باري�س، لل�ضفحات الأوىل ملختلف ال�ضحف واملجالت، بعد يومني من هجمات 11 �ضبتمرب

افتعال الهجوم من اجل تربير احلرب

ق�ض�س كثرية حول هذا امل�ضهد

الفيلم  اإن  م�ضادر،  وتقول  للعموم. 
منح فر�ضة غري م�ضتحقة لن�ضطاء 
“تروثر” الذين يزعمون اأن مركز 
بطريقة  ُه������دم  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���ارة 
التحكم عن بعد. كما اأعرب �ضبايك 
يل عن تعاطفه مع هذه النظرية يف 

بع�س املقابالت.
لي�ضوا اأكر املتاآمرين     »الرتوثر”، 
با. فقد كان �ضيئ الذكر األيك�س  تع�ضّ
ج��ون��ز، م��ن اأوائ�����ل م��ن ح��ّم��ل اإدارة 
الهجمات.  م�ضوؤولية  �ضمنيا  بو�س 
يف الواقع، لقد فعل ذلك قبل وقوع 
ال��ه��ج��م��ات. ق��ب��ل ���ض��ت��ة اأ���ض��اب��ي��ع من 
�ضاعات  عدة  خ�ض�س  �ضبتمرب،   11
لتاريخ  وورز  اإن���ف���و  ب��رن��اجم��ه  م���ن 
هجمات حتت راي��ات زائفة، اىل حد 
بو�س  دبليو  ج��ورج  اأن  التحذير من 
يعتزم ارتكاب عمل اإرهابي. وعندما 
اإن����ه متاأكد  ���ض��ق��ط��ت الأب�������راج، ق���ال 
بن�ضبة “98 باملائة” من م�ضوؤولية 

ا خ�ضبة ب�ضكل  �ضبتمرب قد وفر اأر�ضً
خا�س لهذه الأفكار.

ت��ق��ري��ًب��ا و�ضلت  ال���ف���رتة  ت��ل��ك     يف 
اإىل  ث���ق���ة اجل���م���ه���ور يف احل���ك���وم���ة 
اأدن�����ى م�����ض��ت��وي��ات��ه��ا ع��ل��ى الإط�����الق. 
الوطنية،  النتخابات  درا�ضة  ووف��ق 
11 �ضبتمرب، قال حوايل  يف اأعقاب 
اإنهم  ال��ن��اخ��ب��ني،  م���ن  ب��امل��ائ��ة   60
يثقون يف قيام احلكومة الفيدرالية 
معظم  يف  ال�������ض���ح���ي���ح  ب����ال���������ض����يء 
رئا�ضة  ن��ه��اي��ة  وب��ح��ل��ول  الأوق��������ات. 
اأقل  اإىل  الرقم  انخف�س هذا  بو�س، 
م���ن ال���رب���ع. وق���دم���ت ق���اع���دة عدم 
جاهًزا  جمهوًرا  هذه  الكبرية  الثقة 

لنظريات املوؤامرة.
   ت�ضاعدت نظريات موؤامرة احلادي 
ع�ضر من �ضبتمرب بعد اندلع حرب 
دفعت  وق���د   .2003 ع���ام  ال���ع���راق 
املعلومات امل�ضللة، املتعلقة بعالقات 
واأ�ضلحة  ب��ال��ق��اع��دة  ح�����ض��ني  ���ض��دام 

الهجمات  ت���رك���وا  ق���د  ب���و����س  اإدارة 
حت���دث ع���ن ع��م��د. وّق����ع ال��ب��ي��ان ما 
منهم  ���ض��خ�����س،   200 م���ن  ي���ق���رب 
���ض��خ�����ض��ي��ات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ب������ارزة مثل 
رالف نادر وفان جونز )رغم اأن هذا 
يعك�س  اإن��ه ل  الأخ��ري �ضّرح منذئذ 

اآرائه(.
   م���ع ت��ط��ور ح��رك��ة ت���روث���ر، ظهر 
ان�����ض��ق��اق، جت�����ّض��م ف��ي��م��ن ي����رى انه 
ق�ضد(  ع�����ن  حت������دث  )ت����رك����ه����ا  مت 
وم��ن يعتقد ان��ه مت )فعل ذل��ك عن 
ت���ي���ار، يوؤمن  ك���ل  ق�������ض���د(. وداخ������ل 
الدوافع  من  كاملة  ب�ضل�ضلة  النا�س 
املال،  ك�ضب  ح���روب،  �ضن  للهجوم: 
ت�ضويه �ضمعة امل�ضلمني، اأو حتى بدء 

طقو�س �ضيطانية.
   لقد وجد الرتوثر ب�ضكل جماعي 
تر�ضانة وا�ضعة من التف�ضريات، التي 
ل ت�ضدق، ملا دمر الربجني التواأمني 
“وقود  ال���ب���ن���ت���اغ���ون.  وا����ض���ت���ه���دف 

احلكومة.
الأدب  اإن عمالق  ال��ق��ول،     وميكن 
�ضخ�ضية  اأول  ك����ان  ف����ي����دال،  ج����ور 
ت��ب��ت��ك��ر ن�ضخة  ل��ل��ج��م��ه��ور  م��ع��روف��ة 
من الأح���داث. يف لئحة  “تروثر” 
كلمة،   7000 م���ن  م��وؤل��ف��ة  ات���ه���ام 
عام  الأوب���زرف���ر  ُن�����ض��رت يف �ضحيفة 
“ع�ضابة  ف���ي���دال  ات���ه���م   ،2002
بالرغبة يف خ��داع اجلمهور  بو�س” 
“الب�ضيط التفكري” كذريعة “لغزو 
واحتالل اأفغان�ضتان الذي كنا نفكر 
“. وبح�ضب  ف��ي��ه م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل 
ف��ي��دال، ف���اإن اأ���ض��ام��ة ب��ن لدن “مت 
اخ��ت��ي��اره لأ���ض��ب��اب ج��م��ال��ي��ة ليكون 
ال�ضعار املخيف” للمجهود احلربي.
ب�ضكل  “تروثر”  ح��رك��ة  انطلقت    
جدي عام 2004. اأ�ضدرت منظمة 
11 / 9   احلقيقة، بياًنا دعت فيه 
اإىل اإجراء حتقيق حول اأحداث 11 
اأع�ضاء  بع�س  اأن  زاع��م��ة  �ضبتمرب، 

-«ال���ربج الثالث” -ال���ذي ان��ه��ار يف 
به  ت�ضطدم  اأن  دون  �ضبتمرب   11
ب�ضبب  ال����واق����ع  يف  )دم�����ر  ط����ائ����رة. 
اأدى  املت�ضاقطة، مما  الأب��راج  حطام 
وكانت  ح��ري��ق(.  ن�����ض��وب  اإىل  ��ا  اأي�����ضً
هذه النظرية مبثابة الأ�ضا�س لفيلم 
عر�س  ال���ذي  ف�ضفا�س”،  “تغيري 
وادخلت   ،2005 ع���ام  م���رة  لأول 
التعديالت  م�����ن  ال����ع����دي����د  ع���ل���ي���ه 
وامل��ون��ت��اج م��ن��ذئ��ذ. وو���ض��ف��ت جملة 
الف�ضفا�س”  “التغيري  فانيتي فري 
الإنرتنت”.  على  جن��اح  “اأول  ب��اأن��ه 
وي���ق���در خم���رج���ه، دي�����الن اأف�����ريي، 
�ضخ�س  مليون   100 م��ن  اأك��ر  اأن 

�ضاهدوه.
بنظريات  اله���ت���م���ام  م�����دى  اإن     
موؤامرة احلادي ع�ضر من �ضبتمرب، 
املرجح  م��ن  بالطبع،  للنظر.  لف��ت 
نظريات  ك��ربى  ك��ارث��ة  اأي  تثري  اأن 
م���وؤام���رة، ل��ك��ن م�ضهد م��ا ب��ع��د 11 

اإذاب��ة العوار�س  الطائرات ل ميكنه 
لذا  �ضائع،  اعتقاد  ه��و  الفولذية” 
– اخر يختلف  اإيجاد تف�ضري  يجب 
عن ان الطائرات العمالقة هي التي 
ا�ضطدمت بها -لكي ت�ضقط الأبراج 

كما حدث. 
ال�ضابق  �ضايلر، اجلا�ضو�س  ديفيد     
الربيطاين،  ال�ضتخبارات  جهاز  يف 
واأح���������د ك����ب����ار ق�����ي�����ادات ت�����روث�����ر يف 
اأي  ت�ضارك  اأنه مل  بريطانيا، يدعي 
اأن كل  ال��ه��ج��م��ات، رغ���م  ط���ائ���رة يف 
تقريًبا  الأر�����س  وج��ه  على  �ضخ�س 
لطائرات  ف��ي��دي��و  ل��ق��ط��ات  ���ض��اه��د 
ت�ضرب املباين. التف�ضري الوحيد هو 
ب�ضور  حماطة  �ضواريخ  كانت  اأنها 
جم�����ض��م��ة وم�����ض��م��م��ة ل���ت���ب���دو مثل 

الطائرات، كما يوؤكد عام 2004.
هي  بعد  عن  الهدم  نظرية  تعترب    
القاطع  ���ض��ي��وًع��ا. وال��دل��ي��ل  الأك����ر 
 WTC7 ه����و  ال���ن���ظ���ري���ة  ل����ه����ذه 

- تك�صف ا�صتطالعات الراأي عن قدر كبري من ال�صك 
وعدم الثقة يف الرواية الر�صمية لالأحداث

- ت�صاعدت نظريات موؤامرة احلادي ع�صر من 
�صبتمرب بعد اندلع حرب العراق عام 2003

- كثريون ا�صرتكوا يف نظريات املوؤامرة حول 
م�صوؤولية احلكومة يف هجمات الربجني التواأم

- اهتزت العالقة مع احلكومات ولي�س لدى ال�صلطات 
اأي فكرة عن كيفية ا�صتعادة هذه الثقة املفقودة
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

التعاونيات  اأك���رب  الحت���اد  تعاونية  اأعلنت 
تخ�ضي�ضها  ع��ن  ال��دول��ة  يف  ال�ضتهالكية 
تخفي�ضات  حل��م��ل��ة  دره�����م  م���الي���ني   10
بحملة  ب����داأت  اإذ  اجل�����اري،  �ضبتمرب  ���ض��ه��ر 
اجلاري  ال�����ض��ه��ر  ب��داي��ة  م��ن  التخفي�ضات 
وت�ضتمر لنهايته، بن�ضب خ�ضومات متفاوتة 
اأ�ضناف خمتارة من  %60 على  ال��  فاقت 
خم��ت��ل��ف ال�����ض��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات، وذل����ك �ضمن 

الدائم  وحر�ضها  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها 
تهدف  جمتمعية  م���ب���ادرات  اإط�����الق  ع��ل��ى 
متطلباتهم  وت��ل��ب��ي  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني  لإ���ض��ع��اد 
وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وباأ�ضعار 

تناف�ضية.
ال�ضعادة  اإدارة  م��دي��ر  اأك���د  ال�����ض��دد،  وب��ه��ذا 
الدكتور  الحت����اد  ت��ع��اون��ي��ة  يف  وال��ت�����ض��وي��ق 
�ضهيل الب�ضتكي، اأن التعاونية ت�ضع املتعامل 
وامل�ضتهلك على راأ�س اأولوياتها وت�ضعى اإىل 
تلبية احتياجاته ورغباته من خالل اإطالق 

التخفي�ضات واخل�ضومات بجميع  حمالت 
دبي  اإم���ارة  يف  املنت�ضرة  ومراكزها  فروعها 
على مدار العام وفق خطة ت�ضويقية معدة 
امل�ضتهلكني  لإ���ض��ع��اد  ت��ام��ة  بعناية  م�ضبقاً 
ال��ت��ع��اون��ي��ة حتر�س  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال���ك���رام، 
ال�ضلع  لكافة  تناف�ضية  اأ�ضعار  تقدمي  على 
الأ���ض��ا���ض��ي��ة والأك������ر ا���ض��ت��ه��الك��اً م���ن قبل 
بهدف  وذل��ك  خمف�ضة،  باأ�ضعار  اجلمهور 
توفري العديد من اخليارات ال�ضرائية من 
وجود  اأن  م��وؤك��داً  للم�ضتهلكني،  املنتجات 

يجعل  اجلن�ضيات  خمتلف  من  م�ضتهلكني 
التنوع يف احلمالت الرتويجية اأمراً اإلزامياً 

لتلبية خمتلف الأذواق والحتياجات.
9 حمالت  اإط��الق  التعاونية  اإرت���اأت  وعليه 
فروعها  ج��م��ي��ع  يف  وخم��ت��ل��ف��ة  م��ت��ن��وع��ة 
اأيام  طيلة  الذكي  الإل��ك��رتوين  ومبتجرها 
���ض��ب��ت��م��رب اجل������اري، ح��ي��ث خ�ض�ضت  ���ض��ه��ر 
اأن  اإىل  م�����ض��رياً  دره�����م،  م��الي��ني   10 ل��ه��ا 
اخل�ضومات ت�ضمل 10 اآلف �ضلعة ومنتج، 
املنتجات  على  التخفي�ضات  ن�ضبة  وت�ضل 

الغذائية وغري الغذائية املختارة اأكر من 
ومبا  اجلميع  على  ال��ف��ائ��دة  لتعم   ،60%
ي�ضب يف م�ضلحة امل�ضتهلك، م�ضرياً اإىل اأن 
احلمالت م�ضتمرة وت�ضمل اأ�ضناف خمتارة 
من اخل�ضراوات والفواكه ومنتجات الألبان 
والأرز  وال���ب���ه���ارات  واحل���ل���وي���ات  وال��ل��ح��وم 

والزيت وغريها من املنتجات الأخرى.
الطلب  خيارات  اأتاحت  التعاونية  اأن  وبني 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ع���رب املتجر  جل��م��ي��ع ع���رو����س 
ل��ل��ت��ع��اون��ي��ة �ضمن  ال����ذك����ي  الإل�����ك�����رتوين 

ت���وف���ري خمتلف  ال�����ض��ب��اق��ة يف  م���ب���ادرات���ه���ا 
جتربة  خل��و���س  للم�ضتهلكني  اخل���ي���ارات 
املتجر  ي���ح���ت���وي  اإذ  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ت�������ض���وق 
الإل���ك���رتوين على خ��دم��ات وم��زاي��ا فريدة 
املت�ضوقني،  جت���رب���ة  حت�����ض��ني  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
خدمات  تتيح  التعاونية  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  كما 
فروع  م��ن  وال���ض��ت��الم  ال�����ض��ري��ع  التو�ضيل 
وعرو�ضها،  اجلملة  وم�ضرتيات  التعاونية 
ال��ت��ي ت�ضهل عملية  امل��م��ي��زات  وغ��ريه��ا م��ن 

الت�ضوق الإلكرتوين.

ت�سمل تخفي�س اأ�سعار 10 اآلف �سلعة لإ�سعاد امل�ستهلكني

تعاونية الحتاد تخ�ص�س 10 ماليني درهم لت�صعة حمالت ترويجية يف �صهر �صبتمرب اجلاري 

اخلطوط اجلوية الباك�صتانية تطلق رحالت جتارية اإىل كابول اعتبارا من غد
•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

اأع���ل���ن ن��اط��ق ب��ا���ض��م اخل���ط���وط اجلوية 
ال�ضركة  اأن  ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
اإ�ضالم  م��ن  رحالتها  ت�ضيري  �ضت�ضتاأنف 
اأباد اإىل كابول الأ�ضبوع املقبل، لتكون اأول 
رحلة جوية جتارية اأجنبية منذ ا�ضتيالء 
اأفغان�ضتان  يف  ال�����ض��ل��ط��ة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان 

ال�ضهر املا�ضي.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���ض��م ال�����ض��رك��ة عبداهلل 
كافة  ع���ل���ى  “ح�ضلنا  خ������ان  ح���ف���ي���ظ 

الرحالت.  لت�ضغيل  التقنية  الرتاخي�س 
طائراتنا  اأوىل  ت��ت��وج��ه  اأن  امل���ق���رر  م���ن 
+اأيربا�س  ط����راز  م���ن  وه����ي  ال��ت��ج��اري��ة 
اإىل كابول يف  اأب��اد  اإ�ضالم  اأيه320+ من 

13 اأيلول �ضبتمرب.
 73 تلقينا  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  “يف  واأ����ض���اف 
بال�ضفر  يرغبون  اأ�ضخا�س  م��ن  طلبا” 
اأن  مو�ضحاً  للغاية”  اأم��ر م�ضجع  “وهو 
ك��ث��ري م��ن ال��ط��ل��ب��ات اأت����ت م��ن منظمات 
اإغاثة و�ضحافيني يرغبون يف ال�ضفر اإىل 

كابول.

اأول رحلة جتارية من نوعها منذ  وهذه 
اأفغان�ضتان  يف  ال�����ض��ل��ط��ة  ط��ال��ب��ان  ت���ويل 
ع��ق��ب خ����روج اآخ����ر ج��ن��دي اأم���ريك���ي من 
اأول  اأغ�ضط�س.اأقلعت  اآب   30 يف  البالد 
رحلة ركاب دولية - ولكن لي�ضت جتارية 
- من كابول اخلمي�س، تلتها رحلة اأخرى 
عرب اخلطوط اجلوية القطرية اجلمعة 
اأمريكيون  ب��ي��ن��ه��م  راك����ب����اً،   158 ت��ق��ل 
وهولنديون  وفرن�ضيون  وكنديون  واأمل��ان 

وبلجيكيون وموريتانيون.
طالبان  �ضيطرة  اأعقبت  ال��ت��ي  الأي���ام  يف 

ع��ل��ى ك���اب���ول، ب���ات امل���ط���ار رم����زا مل�ضاهد 
عودة  من  اخلائفني  الأفغان  بني  الياأ�س 
ال�����ض��ل��ط��ة. وكان  اإىل  امل��ت�����ض��ددة  احل��رك��ة 
يوميا،  بواباته  ح��ول  يحت�ضدون  اللف 
فيما  ب��ط��ائ��رات  ت�ضبثوا  البع�س  اأن  ب��ل 
اأكر  اإج���الء  الن  ت��ق��ل��ع.ومت حتى  كانت 
من  معظمهم  �ضخ�س،  األ���ف   123 م��ن 
الأف����غ����ان، يف اإط�����ار ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة التي 
هجوماً  اآب/اأغ�����ض��ط�����س   26 يف  ���ض��ه��دت 
دامياً اأعلن الفرع املحلي لتنظيم الدولة 

الإ�ضالمية امل�ضوؤولية عنه.

�صركة بالك�صتون الأمريكية تتخلى عن م�صروع لتو�صيع ن�صاطها يف ال�صني 
•• بكني-اأ ف ب(:

الأمريكية  ال���ض��ت��ث��م��ار  ���ض��رك��ة  ت��خ��ل��ت 
على  لال�ضتحواذ  خطة  ع��ن  بالك�ضتون 
�ضركة التطوير العقاري ال�ضينية �ضوهو 

ت�ضاينا مقابل 3 مليارات دولر.
وك��ان��ت بالك�ضتون ت��اأم��ل م��ن خ��الل هذا 
ال�ضني  يف  وج��وده��ا  تو�ضيع  يف  امل�����ض��روع 
حيث متتلك �ضوهو ت�ضاينا اأ�ضول عقارية 
�ضيما يف بكني، وفق ملف قدم  كبرية، ل 

اإىل بور�ضة هونغ كونغ اجلمعة.

�ضلطة  ملوافقة  خا�ضعا  كان  عر�ضها  لكن 
اإىل  املناف�ضة ال�ضينية، وخل�س الطرفان 
امل�ضبقة يف  بال�ضروط  الوفاء  يتم  لن  اأنه 
وفق  امل��ح��ددة،  الزمنية  ال��ف��رتة  غ�ضون 
الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فران�س 
اجلانبان  “اتفق  الوثيقة  بر�س.وبح�ضب 

على عدم تقدمي العر�س«.
ويبلغ عر�س “بالك�ضتون” الذي قدمته 
يف حزيران يونيو، 5 دولر هونغ كونغي 
�ضعر  ع���ن  ب��امل��ئ��ة   30 ب����زي����ادة  ل��ل�����ض��ه��م، 
الإغ����الق يف ذل��ك ال��وق��ت، م��ا ق��در قيمة 

هونغ  دولر  مليار   26 بنحو  املجموعة 
كونغي )3،3 مليار دولر(.

ووفق الوثيقة املقدمة يف حزيران يونيو، 
ذلك  يف  مت��ت��ل��ك  “بالك�ضتون”  ك���ان���ت 
مربع  م��رت  م��الي��ني   6 “حوايل  احل���ني 

من العقارات يف ال�ضني«.
ومل ي���ح���دد ال���ب���ي���ان امل�������ض���رتك الأخ�����ري 
ياأتي  اخل���رب  ال�ضفقة.لكن  ف�ضل  �ضبب 
يف وقت ت�ضن بكني حمالت �ضارمة على 
املمار�ضات الحتكارية يف قطاعات ترتاوح 

من التجارة الإلكرتونية اإىل التعليم.

لت�سليط ال�سوء على عرو�سها الرئي�سية والقيمة امل�سافة التي متنحها للم�ستثمرين

حرة مطار ال�صارقة تن�صم اإىل امل�صاركني
 يف معر�س اخلم�صة الكبار

جافزا ت�صتعر�س قدراتها واإمكاناتها
 يف اخلم�صة الكبار 2021

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة  مل��ط��ار  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة  ُت�����ض��ارك ه��ي��ئ��ة 
الدويل، يف الدورة الثانية والأربعني من معر�س 
ذا بيغ فايف اخلم�ضة الكبار املتخ�ض�س يف قطاع 
البناء والت�ضييد، والذي �ضتنطلق فعالياته اليوم 
�ضبتمرب  م���ن  ال�15  ح��ت��ى  وي�����ض��ت��م��ر  )الأح������د( 

اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
وت�����ض��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف هذا 
احلدث العاملي، اإىل ا�ضتعرا�س خدماتها املتنوعة 
املناطق  اأه���م  م��ن  جعلتها  وال��ت��ي  للم�ضتثمرين 
احل�ضرية  امل��زاي��ا  طريق  عن  املنطقة،  يف  احل��رة 
ل�ضتقطاب  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
امل�ضافة  القيمة  وتوفري  الأجنبية،  ال�ضتثمارات 
التي ي�ضعى اإليها امل�ضتثمرون، ف�ضال عن ت�ضليط 
تقدم  ح��ي��ث  الرئي�ضية،  ع��رو���ض��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
احل�ضرية  العرو�س  من  متنوعة  باقات  املنطقة 
واحدة  عمليات  ون��اف��ذة  الأع���م���ال،  مكاتب  على 
اخلدمات  م��ن  ومنظومة  الأداء،  ك��ف��اءة  لتعزيز 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ق��ط��اع البناء 
والت�ضييد، من بنية حتتية متطورة وم�ضتودعات 
متنوعة  وجمموعة  الأغ��را���س،  متعددة  حديثة 
 2،500 تبداأ م�ضاحتها من  الأرا�ضي  من قطع 

مرت مربع.

تر�سيخ مكانة الإمارة
وق�����ال ����ض���ع���ادة ���ض��ع��ود ����ض���امل امل�����زروع�����ي، مدير 
ال���دويل:  ال�����ض��ارق��ة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  هيئة 
ال��ه��ي��ئ��ة يف ه���ذا احل����دث الأك���رب  “اإن م�����ض��ارك��ة 

وال��ب��ن��اء يف  الت�ضييد  ن��ف��وذا يف جم���ال  والأك�����ر 
ا�ضرتاتيجيتها  يج�ضد  الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة 
الأ�ضواق  اأبرز  اإىل  الو�ضول  �ضبيل  الت�ضويقية يف 
اخلم�ضة  معر�س  يعد  حيث  الرئي�ضية،  الدولية 
الكبار من�ضة هامة بالن�ضبة لنا لتعريف جمتمع 
يف  امل��ت��اح��ة  بالفر�س  وال����دويل  املحلي  الأع��م��ال 
حا�ضنة  مثالية  كبيئة  اليوم  تربز  التي  املنطقة 
روؤو�س  ل�ضتقطاب  رئي�س  وحم��رك  لال�ضتثمار 
الأم��وال، اإىل جانب تعزيز م�ضاهمتنا يف تر�ضيخ 
مكانة اإمارة ال�ضارقة على اخلارطة ال�ضتثمارية، 
م��ن خ���الل ا���ض��ت��ع��را���س م��ا ن��ق��دم��ه م��ن خدمات 
�ضراكات  ل��ع��ق��د  ال���ط���ري���ق  مت���ه���د  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
وا�ضتثمارات جديدة يف الإمارة، من خالل لقاءات 
املعر�س،  يف  من�ضتنا  عرب  �ضنتيحها  التي  العمل 
والتي �ضتلعب دورا بناءا وفعال لتباحث وتدار�س 

اإقامة م�ضاريع جديدة يف هذا القطاع احليوي«.

فر�سة هامة
ال�ضارقة  م��ط��ار  ح���رة  اأن  اإىل  امل���زروع���ي،  ول��ف��ت 
يف  للم�ضتثمرين  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت�ضكل  ال����دويل 
قطاع البناء والت�ضييد، ملا توفره من بنية حتتية 
م��ت��ط��ورة وم���راف���ق ع��امل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، ف�ضال عن 
التي  اللوج�ضتية  واخل��دم��ات  التناف�ضية  امل��زاي��ا 
للح�ضول  ال��ق��ط��اع   ه��ذا  يف  امل�ضتثمرون  يتطلع 
عليها والتي متكنهم من تقدمي خدماتهم بكفاءة 
الكبار”  “اخلم�ضة  معر�س  اأن  اإىل  لفتا  تامة، 
يعد فر�ضة هامة للعاملني يف هذه ال�ضناعة من 
العام دورا  جميع دول العامل، حيث �ضيلعب هذا 
حا�ضما يف دفع النتعا�س القت�ضادي نحو الأمام 

يف حقبة ما بعد “كوفيد-19”،
 خ��ا���ض��ة ب��ع��د ال��ك�����ض��ف ع���ن وج����ود ع��ق��ود بقيمة 
ال�ضرق  يف   2020 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   163
الأو�����ض����ط واأف���ري���ق���ي���ا ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن تاأثري 
دولر  م��ل��ي��ار   1.9 اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اجل���ائ���ح���ة، 
املنطقة  يف  حاليا  التنفيذ  قيد  امل�����ض��اري��ع  قيمة 
 “ وذلك بح�ضب تقرير حديث �ضادر عن �ضركة 
امل�ضاريع  بيانات  “ ال�ضريك يف  بروجيكت�س  ميد 

والذكاء ل�لمعر�س.
ي�ضار اإىل اأن حرة مطار ال�ضارقة الدويل ُت�ضارك يف 
معر�س اخلم�ضة الكبار اإىل جانب  1200 جهة 
عار�ضة ت�ضارك من 50 دولة ت�ضعى اإىل تعريف 
زوار املعر�س على اأحدث منتجات وحلول البناء 
من جميع اأنحاء العامل لت�ضريع منو ال�ضوق بعد 

التغريات اجلذرية من جائحة كورونا.

•• دبي -وام : 

ت�ضارك املنطقة احلرة جلبل علي جافزا التابعة 
ملوانئ دبي العاملية - اإقليم الإم��ارات يف معر�س 
اإىل  خ��الل��ه  م���ن  وت�����ض��ع��ى  الكبار”  “اخلم�ضة 
متهيد الطريق اأمام قطاع مواد البناء والت�ضييد 
الفرتة من  �ضُيعقد يف  ال��ذي  املعر�س  ُيعد  حيث 
دبي  م��رك��ز  يف   2021 �ضبتمرب   15 اإىل   12
التجاري العاملي اأحد اأكرب الفعاليات املتخ�ض�ضة 
يف جمال الإن�ضاءات واملقاولت يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط.
“اخلم�ضة  معر�س  يف  جافزا  م�ضاركة  وتكت�ضب 
�ضتعر�س طيًفا  ا�ضتثنائية حيث  اأهمية  الكبار” 
وا�ضًعا من احللول التي متكن الأطراف املرتبطة 
اأ�ضواق جديدة  املنطقة من دخول  بال�ضناعة يف 

وتنمية اأعمالهم.
جافزا  جن��ح��ت  اللوج�ضتية  ق��درات��ه��ا  وب��ف�����ض��ل 
جمال  يف  ���ض��رك��ة   3،300 م���ن  اأك�����ر  دع����م  يف 
اإجمالية  تداول جتارة  الإن�ضاءات ومتكينها من 
ي�ضكل  م��ا   2020 ع��ام  دره���م  مليار   17 بلغت 
29 يف امل��ائ��ة م��ن اإج��م��ايل ح��ج��م جت���ارة قطاع 

الإن�ضاءات يف اإمارة دبي.
وقال عبداهلل بن دميثان املدير التنفيذي واملدير 
العام ملوانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات وجافزا 
اأهم  اأح��د  يعد  والت�ضييد  البناء  م��واد  قطاع  اإن 
اأبرز حمركات  قطاعات الأعمال يف جافزا ومن 
النمو كما اأنه املوؤ�ضر الرئي�س للتنمية والزدهار 
بالن�ضبة للدول ..ومن املتوقع اأن ت�ضهد �ضناعة 
مواد البناء والت�ضييد يف دولة الإمارات انتعا�ًضا 
ومنًوا بن�ضبة 5.9 يف املائة خالل العام 2021 
عام  حتى  امل��ائ��ة  يف   2.0 ن�ضبته  من��و  مبتو�ضط 

ال��ك��ب��رية م��ن قدرة  ع��ن ثقته  ..م��ع��رب��اً   2025
هذه  زي��ادة  يف  كبري  ب�ضكل  الإ�ضهام  على  جافزا 
�ضركات  لزده��ار  الأف�ضل  البيئة  وخلق  الأرق���ام 
ال�ضرق  التجارية ملنطقة  البوابة  اإذ تعد  القطاع 
الأو����ض���ط و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وم���ا ي��ت��ع��ّداه��ا من 

اأقاليم.
احلدث  ه��ذا  يف  م�ضاركتها  ع��رب  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
لنمو  ج��دي��دة  اآف���اق  بفتح  “جافزا”  تكتفي  ل��ن 
بل  فح�ضب  ال�ضناعة  هذه  يف  العاملة  ال�ضركات 
اأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  من  متكينها  اإىل  �ضت�ضعى 

واأقاليم اأو�ضع.
ويعزز ميناء جبل علي قدرات جافزا يف الو�ضول 
ال�ضرق  منطقة  يف  م�ضتهلك  م��ل��ي��ار   3.5 اإىل 
الأو����ض���ط واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���ض��ي��ا ومي��ك��ن��ه من 
ذلك  يف  مبا  الب�ضائع  اأن��واع  جميع  مع  التعامل 
ال�ضحن  حمطة  خ��الل  م��ن  ال�ضائبة  الب�ضائع 
التي  وم�ضاحته  ر�ضيًفا   27 ت�ضم  ال��ت��ي  ال��ع��ام 

ت��زي��د ع��ل��ى 1.4 م��ل��ي��ون م��رت م��رب��ع ..ك��م��ا اأن 
الربط  يوفر  وال���ذي  علي  جبل  ميناء  اإم��ك��ان��ات 
م��ع م��وان��ئ ال��ع��امل م��ن خ���الل اأك���ر م��ن 180 
خًطا مالحًيا وما يزيد على 80 خدمة مالحية 
لت�ضدير  امل��ث��ال��ي��ة  ال��وج��ه��ة  اأ���ض��ب��وع��ي��ة جت��ع��ل��ه 
وا���ض��ت��رياد م���واد ال��ب��ن��اء وامل����واد اخل���ام الأخ���رى 
امل�ضتخدمة يف الإن�ضاءات ..اإ�ضافة اإىل اأن اأ�ضعار 
العمليات  ومرونة  التناف�ضية  البحري  ال�ضحن 
من  ك��ب��رية  ب�ضبكة  امل��ي��ن��اء  وارت��ب��اط  الت�ضغيلية 
من  العديد  وتوافر  الربية  واخلطوط  الطرق 
ال�ضخمة  امل�ضتودعات  مثل  اللوج�ضتية  املرافق 
املتنوعة  واملخازن  اللوج�ضتية  املناولة  وخدمات 

متنحه ميزة تناف�ضية ا�ضتثنائية.
الكبار  “اخلم�ضة  معر�س  يف  م�ضاركتها  وخ��الل 
التي  امل���زاي���ا  اأب����رز  ج��اف��زا  �ضتعر�س   ”2021
توفرها وجتعل منها دعامة رئي�ضة لقت�ضاد دولة 
الإمارات ..فاملوقع ال�ضرتاتيجي الذي تتمتع به 
واحلوافز التي توفرها مثل اإتاحة امللكية بن�ضبة 
اجلمركي  والتخلي�س  لل�ضركات  املائة  يف   100
داخ��ل امل��وق��ع والإع��ف��اء م��ن ر���ض��وم ال���ض��ت��رياد اأو 
الت�ضدير اأو اإعادة الت�ضدير اإ�ضافة اإىل احللول 
الرقمية لبوابة “دبي التجارية” ت�ضهم جميعها 
املقر  تكون  ك��ي  احل��رة  املنطقة  مكانة  تعزيز  يف 
يف  والعاملية  املحلية  ال�ضركات  ل��ك��ربى  املف�ضل 
قطاع مواد البناء والت�ضييد ومن اأبرزها “دانوب 

ملواد البناء” 
و “كوناري�س” و” الإمارات ريبار املحدودة” و” 
�ضنايدر اإليكرتيك” و”اأر�ضيلور ميتال” و”تاتا 
�ضتيل” و”باو�ضتيل” و”�ضي اإن بي اإم” و” ثري 
جلف”  “ماكيتا  و  “كومات�ضو”  و  جلف”  اإم 

وغريها من ال�ضركات الرائدة.
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املال والأعمال

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون التجاري مع �صفارة كازاخ�صتان بالدولة
•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث ���ض��ع��ادة ع���ب���داهلل حم��م��د امل����زروع����ي رئ��ي�����س جمل�س 
ماديار  لقائه  خ��الل  اأبوظبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
مينيليكوف، �ضفري جمهورية كازاخ�ضتا لدى الدولة يف مقر 
القت�ضاية  الفعاليات  بني  التعاون  تعزيز  جمالت  الغرفة 
والتجارية يف امارة ابوظبي وجمهورية كازاخ�ضتان بح�ضور 
�ضعادة حمد هالل املهريي مدير عام الغرفة.   واأكد �ضعادة 
بني  القت�ضادية  ال��رواب��ط  على  امل��زروع��ي  ع��ب��داهلل حممد 
 كازاخ�ضتان واأبوظبي حتديداً، م�ضرياً اإىل اأن اإمارة اأبوظبي 
الكازاخ�ضتانية  لل�ضركات  جاذبة  اقت�ضادية  وجهة  اأ�ضبحت 

اأن  مو�ضحاً  اأبوظبي،  اأ�ضواق  يف  تواجدها  بتو�ضيع  الراغبة 
وتو�ضيع  التجاري  التبادل  لتعزيز  وا�ضعة  جم��الت  هناك 
جم���ال ال���ض��ت��ث��م��ار وع��ق��د ال�����ض��راك��ات يف ق��ط��اع��ات حيوية 
وجمدية. ولفت املزروعي اإىل �ضعي غرفة اأبوظبي يف �ضبيل 
للتعريف  واأي�ضاً  وال�ضتثماري لالإمارة،  التجاري  الرتويج 
اأمام  واملتاحة  كازاخ�ضتان  املثمرة يف  ال�ضتثمارية  بالفر�س 
اأع�ضاء الغرفة، موؤكداً على ا�ضتعداد غرفة اأبوظبي لتوفري 
جمال  يف  التعاون  مب�ضتويات  ترتقي  التي  اخلدمات  كافة 
دولة  ت��وّج��ه  م��ع  ان�ضجاماً  وذل���ك  النفطية،  غ��ري  ال��ت��ج��ارة 

الإمارات نحو تعزيز جهود تنويع م�ضادر الدخل.
 من جانبه اأكد �ضعادة ماديار مينيليكوف، اأن دولة الإمارات 

تعد �ضريكاً اقت�ضادياً رئي�ضياً لبالده على م�ضتوى املنطقة، 
م�ضيداً بحجم العالقات التجارية املتنامية خالل ال�ضنوات 
املا�ضية، ل�ضيما كم امل�ضاريع واملبادرات امل�ضرتكة بني بالده 
الدور البارز الذي تقوم بهم غرفة  اأبوظبي، مثمناً  واإمارة 
التجاري  التعاون  جم��الت  تعزيز  فر�س  لإت��اح��ة  اأبوظبي 

وال�ضتثماري.
العمل  بتكثيف  رغبته  عن  الكازاخ�ضتاين  ال�ضفري   واأعرب 
الأعمال  جمل�س  وفعاليات  اأن�ضطة  عن  للرتويج  امل�ضرتك 
الإماراتي الكازاخ�ضتاين، كما اأبدى رغبته بالتن�ضيق لعقد 
ل���ق���اءات اق��ت�����ض��ادي��ة ت��ت��ي��ح ف��ر���س ال��ت��ع��ارف ب��ني جمتمعي 

الأعمال لدى اجلانبني.

2021 اأغ�صط�س  �صهر  خالل  دبي  غرفة  اأع�صاء  �صادرات  واإعادة  �صادرات  % منو   43.9 الت�صجيل العقاري حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل 
من منت�صبي برنامج دبلوم اخلبري العقاري

•• ال�شارقة -الفجر:

مقرها  يف  بال�ضارقة  العقاري  الت�ضجيل  دائ��رة  احتفلت 
الرئي�ضي، بالتعاون مع جامعة ال�ضارقة بتخريج الدفعة 
“دبلوم اخلبري العقاري”،  الأوىل من منت�ضبي برنامج 
وتنفيذه  تدري�ضه  على  وي�ضرف  ال��دائ��رة،  ت��رع��اه  ال��ذي 
مركز التعليم امل�ضتمر والتطوير املهني بجامعة ال�ضارقة. 
وح�ضر احلفل �ضعادة عبدالعزيز اأحمد ال�ضام�ضي مدير 
را�ضي  الدكتور  والأ�ضتاذ  العقاري،  الت�ضجيل  دائرة  عام 
امل�ضتمر والتطوير املهني  التعليم  الزبيدي مدير مركز 
امل�ضت�ضار حميد علي العبار  ال�ضارقة، و�ضعادة  يف جامعة 
م�ضت�ضار دائرة الت�ضجيل العقاري.ويتكون الربنامج من 
ويت�ضمن  ي��وم��اً،   16 على  م��وزع��ة  تدريبية  �ضاعة   48
القت�ضاد  وه��ي:  العربية  باللغة  تدر�س  م�ضاقات  اأربعة 
وا�ضرتاجتيات  ال��ع��ق��اري��ة،  الأ����ض���واق  وحت��ل��ي��ل  ال��ع��ق��اري 
التفاو�س وخدمة العمالء يف القطاع العقاري، والإدارة 
العقارية  وال��ه��ن��د���ض��ة  ال��ع��ق��اري��ة،  وال�����ض��رائ��ب  امل��ال��ي��ة 
دفعته  يف  الربنامج  يف  و�ضارك  القانونية.  وت�ضريعاتها 
بعد عرب  ع��ن  ال��ت��دري��ب  م�����ض��ارك��اً، حيث مت   24 الأوىل 
املدربني  م��ن  جمموعة  مب�ضاركة  ال��ب��الك��ب��ورد،  من�ضة 

واخلرباء املوؤهلني يف اجلامعة.
عام  مدير  ال�ضام�ضي  اأحمد  عبدالعزيز  �ضعادة  واأع���رب 
�ضعادته  ع��ن  ال��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  يف  كلمته  �ضمن  ال���دائ���رة 
البالغة بتخريج الدفعة الأوىل من منت�ضبي الربنامج. 
العقاري  القطاع  لدعم  دائماً  ت�ضعى  الدائرة  “اإن  وق��ال 
يف الإمارة ب�ضتى ال�ضبل، باعتباره قطاعاً حمورياً لتقدم 
الدائرة هذا  ابتكرت  ال�ضياق  الإم���ارة، ويف هذا  وازده��ار 
للعاملني  التدريبية  املهارات  اأف�ضل  لتقدمي  الربنامج 
اأحدث  الربنامج على  امل�ضاركني يف  واإط��الع  القطاع،  يف 
ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����ض��وق ال��ع��ق��اري يف 

يف  واملمار�ضات  التجارب  باأف�ضل  وم�ضاركتهم  الإم����ارة، 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ب��ه��دف اإك�����ض��اب��ه��م اخل����ربات الالزمة 
وامل�ضتقبلية  احلالية  ا�ضتثماراتهم  واإدارة  عملهم،  لأداء 
مهاراتهم  وتطوير  ممكنة،  طريقة  باأف�ضل  القطاع  يف 
واملمار�ضات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ض��ل  وف��ق  العمل  اأداء  ل�ضمان 
ال��ع��امل��ي��ة«.م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����ض���اد الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور را�ضي 
امل�ضتمر والتطوير املهني  التعليم  الزبيدي مدير مركز 
من  العديد  تناول  وال��ذي  للربنامج،  املنت�ضبني  بجهود 
ويعمل  العقاري  املجال  يف  العاملني  تهم  التي  الق�ضايا 
على تطوير مهاراتهم يف هذا املجال، ويعد الدبلوم من 
اأن مركز  واأك���د  ال��ع��ق��اري،  امل��ج��ال  املتقدمة يف  ال��ربام��ج 
يعمل  اجل��ام��ع��ة  يف  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  امل�ضتمر  التعليم 
ال���ك���وادر ال��ب�����ض��ري��ة مهنيا يف ال��ع��دي��د من  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 
التخ�ض�ضات التي يحتاجها �ضوق العمل من خالل اإن�ضاء 
املجتمع  قطاعات  م��ع  املنفعة  متبادلة  مهنية  �ضراكات 
علي  حميد  امل�ضت�ضار  �ضعادة  ق��ال  جهته،  املختلفة.من 
العبار م�ضت�ضار دائرة الت�ضجيل العقاري: “اإن الربنامج 
جمال  يف  اخل���ربة  ذوي  م��ن  املتعاملني  ك��اف��ة  ي�ضتهدف 
الأكمل،  الوجه  على  مهامهم  لأداء  واملوؤهلني  العقارات 
والربنامج مفتوح اأي�ضاً لكل من يجد يف نف�ضه الكفاءة 
ابتكار  وراء  كان هدفنا من  املجال، حيث  للعمل يف هذا 
توفري  ه��و  ال��ه��ام  والتعليمي  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
قاعدة معرفية وعلمية �ضاملة للم�ضاركني فيه، تتاأ�ض�س 
على قواعد علمية �ضليمة ت�ضاهم يف رفع كفاءة وفعالية 
املتدربني باملهارات املتعددة يف املجالت املتنوعة املتعلقة 
وظائفهم،  ت��اأدي��ة  م��ن  متكنهم  بحيث  ال��ع��ق��ارات،  ب�ضوق 
واأع��م��ال��ه��م ك���خ���رباء ع��ق��اري��ني يف ال��ق��ط��اع ع��ل��ى اأكمل 
العاملة  الكوادر  تاأهيل  العمل على  اإىل  بالإ�ضافة  وجه، 
خدمات  تقدمي  على  وم�ضاعدتهم  العقاري،  ال�ضوق  يف 

متطورة للمتعاملني يف القطاع العقاري بالإمارة«.

•• دبي-الفجر: 

القت�ضادي  ال��ت��ع��ايف  ع��ل��ى  ج���دي���دة  دلل����ة  يف 
يف دب���ي، وم��رون��ة جت���ارة الإم����ارة يف مواجهة 
كوفيد- بجائحة  املرتبطة  العاملية  التحديات 
�ضادرات  ع���ن من���و  دب���ي  غ��رف��ة  ك�����ض��ف��ت   ،19
اأع�����ض��ائ��ه��ا خ����الل الفرتة  واإع�������ادة �����ض����ادرات 
 21.8% بن�ضبة   2021 يناير-اأغ�ضط�س 
مقارنة  دره��م  مليار   147.3 قيمتها  لتبلغ 
الفرتة  ن��ف�����س  دره����م خ����الل  م��ل��ي��ار   121 ب���� 
اأن  اإىل  ال��غ��رف��ة  2020.ولفتت  ال���ع���ام  م���ن 
����ض���ادرات واإع�����ادة ����ض���ادرات اأع�����ض��ائ��ه��ا خالل 
بن�ضبة  من��واً  �ضجلت   2021 اأغ�ضط�س  �ضهر 
العام  من  اأغ�ضط�س  ب�ضهر  مقارنة   43.9%
املا�ضي، حيث بلغت قيمتها 21.4 مليار درهم 
14.9 مليار  2021  مقارنة ب�  يف اغ�ضط�س 
درهم يف اأغ�ضط�س 2020، يف حني ارتفع عدد 
املا�ضي  اأغ�ضط�س  يف  ال�ضادرة  املن�ضاأ  �ضهادات 
 58،154 ع��دده��ا  ليبلغ   20.8% بن�ضبة 
يف  �ضهادة   48،129 ب�  مقارنًة  من�ضا  �ضهادة 

يوليو 2021.

متانة اقت�ساد دبي
واأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ح��م��د م��ب��ارك ب��وع��م��ي��م، مدير 
عام غرفة دبي اإىل اأن هذه الإح�ضاءات تظهر 
ق���وة وم��ت��ان��ة ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري يف الإم�����ارة، 
التحديات  على  التغلب  على  العالية  وقدرته 
جائحة  ج��راء  العاملي  القت�ضاد  ت��واج��ه  التي 
كوفيد-19، معترباً ان روؤية القيادة الر�ضيدة 
الإمارة  اقت�ضاد  وتنوع  احلكيمة،  وتو�ضياتها 
القطاع  ت���ع���ايف  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  ع���وام���ل  ���ض��ك��ال 

وا�ضتعادته لدوره الريادي العاملي.
جاهداً  تعمل  الغرفة  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
بالتعاون مع �ضبكة �ضركائها العامليني ومكاتبها 
اخلارجية على دعم اأهداف خطة دبي للتجارة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأعلنها  التي  اخلارجية 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي” رعاه اهلل” 
لرفع قيمة جتارة الإمارة اإىل تريليوين درهم 
ال���ق���ادم���ة، معترباً  خ���الل الأع������وام اخل��م�����ض��ة 
للتعريف  م�ضاعفة  ج��ه��وداً  تبذل  الغرفة  اأن 
الأ�ضواق  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ف��ر���س 

عقد  على  الغرفة  اأع�ضاء  وم�ضاعدة  الواعدة، 
القت�ضادي  ال��ت��ن��وع  ت��ع��زز  جت��اري��ة  ���ض��راك��ات 

لالإمارة وتناف�ضيتها يف الأ�ضواق اخلارجية.  
واأ�ضاف بوعميم قائاًل:” جاء النمو يف الأداء 
بعد  على  ونحن  الغرفة  لأع�ضاء  الت�ضديري 
اأقل من �ضهر من انطالق اإك�ضبو 2020 دبي، 
فعاليات  دبي  اإك�ضبو2020  يف  �ضننظم  حيث 
العاملي  املنتدى  غ��رار  على  عاملية  ومنتديات 
الأفريقي لالأعمال واملنتدى العاملي لالأعمال 
ال��ع��امل��ي لالعمال  ل����دول الآ���ض��ي��ان وامل��ن��ت��دى 
التجارة  لتحفيز  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ام��ري��ك��ا  ل����دول 
البينية ل�ضركات دبي، مما يجعل من معر�س 
اإك�ضبو 2020 دبي من�ضة لنا لتعزيز التعاون 

التجاري مع الأ�ضواق النا�ضئة.«

اأ�سواق  جمل�س التعاون اخلليجي يت�سدر 
�سادرات الأع�ساء

واإعادة  �ضادرات  ان  دبي  غرفة  تقرير  وك�ضف 
جمل�س  دول  اإىل  ال��غ��رف��ة  اأع�����ض��اء  ����ض���ادرات 
يناير-  ال���ف���رتة  خ����الل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
اغ�ضط�س 2021 �ضجلت منواً بلغ 16.4%، 
نف�س  دره��م خ��الل  68.4 مليار  من  مرتفعاً 
درهم  مليار   79.6 اإىل   2020 من  الفرتة 
العام  م���ن  الأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة  الأ���ض��ه��ر  خ���الل 
�ضادرات  واإع����ادة  ���ض��ادرات  2021.وارتفعت 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اإىل  الأع�ضاء 
 37% بن�ضبة   2021 اغ�ضط�س  �ضهر  خالل 
لت�ضل اإىل 11.4 مليار درهم، مقارنة ب� 8.3 
وا�ضتحوذت   .2021 يوليو  يف  دره���م  مليار 
على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اأ���ض��واق 
اإجمايل �ضادرات واإع��ادة �ضادرات  %53 من 
الأع�ضاء خالل اغ�ضط�س املا�ضي، حيث احتلت 
اململكة العربية ال�ضعودية املرتبة الأوىل �ضمن 
اأه���م اأ���ض��واق ���ض��ادرات الأع�����ض��اء يف اغ�ضط�س 
�����ض����ادرات  م����ن   42% ع���ل���ى  ب���ا����ض���ت���ح���واذه���ا 

الأع�ضاء يف هذا ال�ضهر.

م�سر تت�سدر اأهم اأ�سواق ال�سادرات خارج 
اأ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي

واإعادة  �ضادرات  اإىل  دبي  غرفة  تقرير  ولفت 
اأ�ضواق   10 اأب��رز  اإىل  الغرفة  اأع�ضاء  �ضادرات 
�ضجلت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  خ��ارج 

منواً خالل الأ�ضهر الثمانية الأوىل من العام 
احلايل بن�ضبة %31.4 لتبلغ قيمتها 44.1 
درهم  مليار   33.6 ب���  م��ق��ارن��ًة  دره���م،  مليار 

خالل نف�س الفرتة من العام 2020.
وخالل �ضهر اغ�ضط�س 2021 فقط، �ضجلت 
اإىل  الغرفة  اأع�ضاء  �ضادرات  واإع��ادة  �ضادرات 
التعاون  اأ���ض��واق خ��ارج دول جمل�س   10 اأب���رز 
اخلليجي منواً بن�ضبة %30.3 لتبلغ قيمتها 
5.1 مليار درهم  ب�  6.6 مليار درهم مقارنة 
يف يوليو 2021. وت�ضدرت م�ضر قائمة هذه 
 27% بن�ضبة  من���واً  �ضجلت  ح��ي��ث  الأ����ض���واق 
واإعادة  اأغ�ضط�س، بقيمة �ضادرات  خالل �ضهر 
ب�  مقارنة  دره���م،  مليار   1.9 بلغت  ���ض��ادرات 

1.5 مليار درهم يف يوليو 2021.

•• مو�شكو-الفجر:

ال�ضارقة  اإم����ارة  اأ���ض��ب��وع  اأع��م��ال  ت��ت��وا���ض��ل 
البعثة  مبنا�ضبة  ي��ق��ام  ال���ذي  رو���ض��ي��ا،  يف 
جمهورية  اإىل  ال�ضارقة  لإم��ارة  التجارية 
رو���ض��ي��ا الحت���ادي���ة ال��ت��ي ت��رتاأ���ض��ه��ا غرفة 
مبركز  ممثلة  ال�����ض��ارق��ة  و�ضناعة  جت���ارة 
ملدينتي  ال���������ض����ادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال�������ض���ارق���ة 
َعقدت  حيث  بطر�ضربغ،  و�ضانت  مو�ضكو 
ال�ضارقة  الأع��م��ال  ملتقى  م��وؤخ��را  البعثة 
التعاون  “فر�س  ع��ن��وان  حت��ت  رو�ضيا   _
ال�ضارقة”،  يف  ال�ضناعية  ال�����ض��رك��ات  م��ع 
ال�ضركات  بني  التعاون  اأطر  تعزيز  بهدف 
الرو�ضية امل�ضدرة مع نظرائهم من اإمارة 

ال�ضارقة.
وح�����ض��ر الج��ت��م��اع ال����ذي ان��ع��ق��د يف مقر 
غ��رف��ة جت����ارة و���ض��ن��اع��ة م��و���ض��ك��و، �ضعادة 
جمل�س  رئي�س  العوي�س  �ضلطان  ع��ب��داهلل 
ال�ضارقة،  و���ض��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
ال��رح��م��ن بوخاطر  ع��ب��د  ول��ي��د  و����ض���ع���ادة 
ال�ضارقة،  غ��رف��ة  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
و�ضعادة �ضريغي غوركوف، رئي�س جمل�س 
الأعمال الإماراتي الرو�ضي، وعبد العزيز 
حممد �ضطاف م�ضاعد مدير عام الغرفة 
ل��ق��ط��اع خ��دم��ات الأع�����ض��اء، م��دي��ر مركز 
�ضورين  ال���������ض����ادرات،  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال�����ض��ارق��ة 
رئي�س  نائب  ف��اردان��ي��ان  اأوغاني�ضوفيت�س 
ل�ضوؤون  مو�ضكو  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
الكتبي  �ضعيد  واأحمد  الدولية،  العالقات 
القت�ضادية  الإدارة  رئي�س  اأول  �ضكرتري 
الدولة لدى رو�ضيا،  �ضفارة  والتجارية يف 
اإدارة  م���دي���ر  ب����وزجن����ال  ���ض��ع��ي��د  وج���م���ال 
الإعالم يف غرفة ال�ضارقة، وجا�ضم املطوع 
الكومنولث  دول  م��ع  العالقات  م�ضت�ضار 
اجل�ضمي  الرحمن  عبد  ومل��ي��اء  امل�ضتقلة، 
الوطنية،  ال�ضناعات  تنمية  اأول  تنفيذي 
تنمية  تنفيذي  علي  اآل  عبداهلل  و�ضلطان 
ال�ضارقة  مب��رك��ز  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ض��ن��اع��ات 
ح�ضور  ج��ان��ب  اإىل  ال�������ض���ادرات،  لتنمية 

التجارية  ال��غ��رف  يف  امل�ضوؤولني  م��ن  ع��دد 
والهيئات الر�ضمية القت�ضادية، وممثلني 
ع���ن ك���ربى ال�����ض��رك��ات ال��رو���ض��ي��ة ورج���ال 
الأعمال الإماراتيني امل�ضاركني يف البعثة.

تعزيز عالقات التعاون
�ضعادة  اأك����د  امل��ل��ت��ق��ى  اأع���م���ال  اف��ت��ت��اح  ويف 
�ضريغي غوركوف، على اأهمية هذه البعثة 
من  وال��ت��ي  ال�ضارقة  غ��رف��ة  تقودها  ال��ت��ي 
�ضاأنها تعزيز عالقات التعاون القت�ضادي 
بني رو�ضيا والإمارات، ل�ضيما واأن هنالك 
جمالت عديدة جاٍر العمل على التن�ضيق 
من اأجلها يف الفرتة ال�ضابقة بني البلدين 
الزراعة  قطاعات  يف  خا�ضة  ال�ضديقني 
والتكنولوجية املتقدمة وال�ضياحة، والتي 
التجاري  التبادل  تعزيز حجم  �ضاأنها  من 
نحو  اإىل  و����ض���ل  ال������ذي  ال���ن���ف���ط���ي  غ����ري 
مليارين ون�ضف املليار دولر يف نهاية عام 
2020، مثنيا على جهود غرفة ال�ضارقة 
فر�ضة  يعد  ال��ذي  امللتقى  ه��ذا  تنظيم  يف 
كالل  من  الأع��م��ال  جمتمع  ملمثلي  هامة 
يف  ت�ضهم  مبا�ضرة  لقاءات  لعقد  البلدين 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى جم����الت وف��ر���س جديدة 
�ضراكات  وب��ن��اء  امل�ضتقبلي،  ال��ت��ع��اون  م��ن 
تعزز  جت��اري��ة  �ضفقات  وعقد  ا�ضتثمارية 
العالقات القت�ضادية مبختلف القطاعات 

احليوية.

حلقة جديدة
واأكد �ضعادة عبد اهلل �ضلطان العوي�س، اأن 
ال�ضارقة،  تقودها غرفة  التي  البعثة  هذه 
�ضل�ضلة  اإىل  ُت�����ض��اف  ج��دي��دة  ح��ل��ق��ة  ت��ع��د 
الر�ضمية  ل���ل���وف���ود  امل��ت��ب��ادل��ة  ال����زي����ارات 
ورو�ضيا،  ال�ضارقة  اإم���ارة  ب��ني  والتجارية 
بتوقيع   2019 ال��ع��ام  يف  ت��ك��ّل��ل��ت  وال��ت��ي 
جمتمعي  ب��ني  واتفاقيات  تفاهم  م��ذك��رة 
ال���ت���ي نظمتها  ال��ب��ع��ث��ة  خ����الل  الأع����م����ال 
بطر�ضبورغ  و�ضانت  مو�ضكو  اإىل  الغرفة 
والتي اأوجدت قنوات توا�ضل جديدة بني 
يف  الأع��م��ال  ورج��ال  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات 
النمو  تعزيز  يف  و�ضاهمت  البلدين،  ك��ال 
اإي���ج���اد فر�س  الق��ت�����ض��ادي وال��ت��و���ض��ع يف 
القطاعات  خمتلف  يف  جديدة  ا�ضتثمارية 
ال�ضارقة  ا�ضت�ضافة  عن  ف�ضال  التنموية، 

الرو�ضي  الإم������ارات������ي  الأع�����م�����ال  مل��ل��ت��ق��ى 
القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  نظمته  ال��ذي 
الطاقة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال�����ض��ارق��ة 
وال�ضناعة يف العام 2020 وغريها الكثري 
الفرتا�ضية  وال���ل���ق���اءات  ال����زي����ارات  م���ن 
ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق ب��ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة اإىل 
م�ضتويات اأرحب من التعاون ال�ضتثماري 

والقت�ضادي امل�ضرتك.

رغبة �سادقة
امللتقى ماهو  اأن هذا  اإىل  العوي�س،  واأ�ضار 
اإل نتاج رغبة �ضادقة للتاأكيد على اأهمية 
والتوا�ضل  امل�����ض��رتك  ال��ع��م��ل  ا���ض��ت��م��رار 
دولة  يف  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني  املبا�ضر 
الإمارات عموما واإمارة ال�ضارقة ورو�ضيا، 
�ضراكات  اإقامة  �ضبل  مناق�ضة  عن  ف�ضال 
جديدة انطالقا من حر�س غرفة جتارة 
جهداً  ت��دخ��ر  ل  ال��ت��ي  ال�����ض��ارق��ة  و�ضناعة 
تلك  ل��دع��م  اإمكانياتها  ك��اف��ة  ت�ضخري  يف 
العالقات عرب دوره��ا يف حتفيز وت�ضجيع 
والتفاعل  امل�����ض��ارك��ة  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
بني  تقام  التي  القت�ضادية  الأح���داث  مع 

ال��ت�����ض��ه��ي��الت لرجال  اجل��ان��ب��ني وت��ق��دمي 
الأعمال  مبجتمع  التعريف  يف  الأع��م��ال 
التبادل  ُي�ضهم يف زيادة حجم  املحلي، مبا 
البلدين  ب���ني  وال���ض��ت��ث��م��اري  ال���ت���ج���اري 

ال�ضديقني.
ووجه رئي�س غرفة ال�ضارقة، دعوة لرجال 
اإم����ارة ال�ضارقة  الأع��م��ال ال��رو���س ل��زي��ارة 
لال�ضتثمار  املتاحة  الفر�س  وا�ضتك�ضاف 
خ�ضائ�س  اإىل  ق��رب  ع��ن  والتعرف  فيها، 
اأن  يف  جنحت  ال��ت��ي  ال�ضتثمارية  البيئة 
تغدو وجهة تناف�ضية يق�ضدها امل�ضتثمرون 
من  ب��ه  تتميز  مل��ا  ال��ع��امل،  دول  �ضتى  م��ن 
ت�ضريعية  وقوانني  متطورة  حتتية  ببنية 
ح��دي��ث��ة وم���رن���ة، حت��م��ي روؤو������س الأم����وال 
وال����ض���ت���ث���م���ارات الق��ت�����ض��ادي��ة، ع����دا عن 
م��وق��ع��ه��ا احل���ي���وي ك��م��رك��ز جت����اري عاملي 
يتيح الو�ضول اإىل كل الأ�ضواق الإقليمية 
ت�ضهده  م���ا  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  وال���ع���امل���ي���ة، 
ح�ضارية  نه�ضة  م��ن  ومناطقها  م��دن��ه��ا 
وم�����ض��اري��ع ���ض��ي��اح��ي��ة ع��امل��ي��ة امل�����ض��ت��وى، يف 
ظل تبني الإمارة �ضيا�ضة تنويع القت�ضاد 
الرابعة  ال�ضناعية  ل��ل��ث��ورة  وال���ض��ت��ع��داد 

وع�ضر الذكاء ال�ضطناعي.

اهتمام خا�س
اأوغاني�ضوفيت�س  �ضورين  اأ�ضاد  جانبه  من 
ال�ضارقة  غ���رف���ة  مب�����ض��اع��ي  ف����اردان����ي����ان، 
ودورها املوؤثر يف تطوير عالقات التعاون 
هذه  مثل  تنظيم  خالل  من  القت�ضادي، 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  الفعاليات 
ال�ضارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل  لفتا  البلدين،  يف 
ب���اه���ت���م���ام خ����ا�����س م����ن جمتمع  حت���ظ���ى 
الوجهات  من  تعد  كما  الرو�ضي،  الأعمال 
اإىل  مو�ضكو  غ��رف��ة  ت�ضعى  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
اأ���ض��واق��ه��ا ب��ق��وة مل��ا تتمتع ب��ه من  دخ����ول 
ما  ج��ان��ب  اإىل  متنوعة  ا�ضتثمارية  بيئة 
ت���زخ���ر ب���ه م���ن م��ق��وم��ات وم���ن���اخ جت���اري 
هذا  اأن  اإىل  منوها  م�ضجع،  واق��ت�����ض��ادي 
بني  امل�ضافات  تق�ضري  يف  �ضي�ضهم  امللتقى 
بالعالقات  وي��دف��ع  ال�ضديقني  البلدين 
ن��ح��و ف�������ض���اءات ج���دي���دة ت���ع���زز جم���الت 
التعاون بني اجلانبني، موؤكدا دعم غرفة 
من  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال  ملجتمع  مو�ضكو 
خالل توفري كافة المكانات والت�ضهيالت 

املتاحة لت�ضجيع وحتفيز رجال الأعمال يف 
اإقامة �ضراكات ثنائية م�ضتقبلية.

مناخ ا�ستثماري
وا�ضتعر�ضت ملياء عبد الرحمن اجل�ضمي، 
يقدمها  ال��ت��ي  وال��ت�����ض��ه��ي��الت  اخل���دم���ات 
م����رك����ز ال�������ض���ارق���ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال���������ض����ادرات 
ت�ضتهدف  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة  وب�����راجم�����ه 
قدمت  كما  امل�ضدرة،  الرو�ضية  ال�ضركات 
مقومات  ع��ن  وتعريفيا  ترويجيا  عر�ضا 
ال���ض��ت��ث��م��ار وامل���زاي���ا ال��ت��ي ت��وف��ره��ا اإم���ارة 
ما  على  ال�ضوء  خالله  �ضلطت  ال�ضارقة 
ت��زخ��ر ب���ه الإم������ارة م���ن م��ق��وم��ات ومناخ 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  وواع�����د،  ا���ض��ت��ث��م��اري م�ضجع 
ع���رو����س ع���ن ال��ف��ر���س ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة ت�����ض��ع��ى ال�����ض��ارق��ة من 
الرو�س  امل�ضتثمرين  مع  التعاون  خاللها 
باإقامة  بال�ضارقة  ال�ضتثمار  يف  الراغبني 
ختام  القطاعات.ويف  تلك  تخدم  م�ضاريع 
امللتقى مت تنظيم لقاءات عمل ثنائية بني 
رجال الأعمال من ال�ضارقة مع نظرائهم 
من اجلانب الرو�ضي تعرفوا خاللها على 
بينهم،  واملمكنة  املتاحة  التعاون  جم��الت 
�ضراكات  واإقامة  التعاون  امكانية  وم��دى 
ا�ضتثمارية م�ضتقبلية، من منطلق العمل 
على ال�ضتفادة من التقنيات املتقدمة لدى 

اجلانبني يف قطاعات الإنتاج الأ�ضا�ضية.
الغرفة عقد جملة  بعثة  اأجندة  و�ضت�ضهد 
الأيام  خ��الل  والجتماعات  اللقاءات  من 
حمطته  يف  ال��وف��د  �ضيعقد  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
الثانية يف مدينة �ضانت بطر�ضربغ ملتقى 
ال�ضارقة  غرفة  خالله  م��ن  �ضت�ضتعر�س 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية الإماراتية و�ضركات 
القطاع اخلا�س امل�ضاركة عرو�ضا تعريفية 
دولة  ب��ه  تزخر  م��ا  على  ال�ضوء  لت�ضليط 
مقومات  م��ن  ال�ضارقة  واإم����ارة  الإم����ارات 
اإ�ضافة  وواع��د،  م�ضجع  ا�ضتثماري  ومناخ 
يف  ال�ضتثمارية  الفر�س  عن  عرو�س  اىل 

قطاعات حيوية متعددة.

�سمن اأجندة بعثة غرفة ال�سارقة اإىل رو�سيا الحتادية يف مو�سكو

اأ�صبوع ال�صارقة يف رو�صيا يوا�صل اأعماله بتنظيم ملتقى ملناق�صة فر�س التعاون بني ال�صركات ال�صناعية
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و�����ض����ع ك���ري�������ض���ت���ال ب����ال�����س ح����ًدا 
توتنهام  ل�ضيفه  املثالية  للبداية 
يف الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة 
يف  -3�ضفر  عليه  ب��ف��وزه  ال��ق��دم، 
ال�ضبت،  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح 
املباراة  ال�����ض��ي��وف  اأك���م���ل  اأن  ب��ع��د 
ال�ضاعة  ن�ضف  يف  لعبني  بع�ضرة 

الخرية.
بقيادة مدربه  املو�ضم  �ضبريز  وبداأ 
اجلديد الربتغايل نونو اإ�ضبرييتو 
توالًيا،  انت�ضارات  بثالثة  �ضانتو 
اللقب  حامل  �ضد  افتتاحي  اأولها 
م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي ت���اله���ا على 
فريقه ال�ضابق ولفرهامبتون ومن 
ثم واتفورد ليكون الفريق الوحيد 

بالعالمة الكاملة.
اإل اأنه تعر للمرة الأوىل ليتجمد 
ر�ضيده عند 9 نقاط وبات مهدًدا 
ب��خ�����ض��ارة ال�������ض���دارة، ف��ي��م��ا حقق 
اجلديد  الفرن�ضي  امل����درب  ف��ري��ق 
باتريك فيريا انت�ضاره الول بعد 

تعادلني وخ�ضارة.
و���ض��ج��ل ال��ع��اج��ي وي��ل��ف��ري��د زاه���ا 
والوافد  ج����زاء(  رك��ل��ة  م��ن   76(
الإ�ضكتلندي،  �ضلتيك  اجلديد من 
الفرن�ضي اأود�ضون اإدوار يف مباراته 
اأه����داف  و3+90(   84( الوىل 
املواجهة  توتنهام  واأك��م��ل  ال��ل��ق��اء. 
ال�ضاعة  ن�ضف  يف  لعبني  بع�ضرة 
ب��ع��د ط���رد ق��ل��ب الدفاع  الخ�����رية 
 58 الدقيقة  يف  تانغانغا  جافيت 
اإث��ر اإن��ذار ث��اٍن. كما افتقد �ضبريز 
خلدمات الكوري اجلنوبي هيونع-

لإ�ضابة  تعر�ضه  ب��ع��د  ���ض��ون  م��ني 
الت�ضفيات  يف  ب���الده  منتخب  م��ع 
الآ�ضيوية املوؤهلة اىل كاأ�س العامل 
2022 يف قطر يف وقت �ضابق من 
بنك�ضة  توتنهام  وم��ن��ي  الأ���ض��ب��وع. 
اإ�ضابة  مع  امل��ب��اراة  بداية  يف  ا  اأي�ضً
قلب الدفاع اإريك داير يف الدقيقة 

رودون. بجو  وا�ضتبداله   12
يف  ���ض��ل��ب��ًي��ا  اأداًءا  ت���وت���ن���ه���ام  ق�����دم 
ول  دون  من  اأن��ه��اه  الول  ال�ضوط 
وهي  الإط���الق،  على  ت�ضديدة  اأي 
امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��دث ذلك 
من  الول  ال�ضوط  يف  الفريق  مع 

امل��م��ت��از منذ  ال������دوري  م���ب���اراة يف 
 2017-2016 م��و���ض��م  ب���داي���ة 
)الخرى امام مان�ض�ضرت �ضيتي يف 

�ضباط/فرباير 2020(.
غالغر  ك��ون��ور  يخطف  اأن  وك���اد 
ال���ت���ق���دم لأ����ض���ح���اب الر�������س قبل 
و�ضلته  اأن  ب���ع���د  ال������ض�����رتاح�����ة، 
عر�ضية من زاها على باب املرمى، 
هوغو  الفرن�ضي  احل��ار���س  اأن  اإل 
الت�ضديدة  ب��رج��ل��ه  اأب��ع��د  ل��وري�����س 
الوحيدة بني اخل�ضبات الثالث يف 

ال�ضوط الول اإىل ركنية )42(.
الثاين  ال�������ض���وط  ت��وت��ن��ه��ام  وب������داأ 

بطريقة اأف�ضل بت�ضديدة اأوىل من 
ل��وك��ا���س م���ورا بي�ضراه  ال��ربازي��ل��ي 
�ضهلة  ا�ضتقرت  املنطقة  خ��ارج  من 
ب����ني ي������دي احل�����ار������س ال����ض���ب���اين 

في�ضينتي غوايتا )48(.
وحت�����ض��ل ت��ان��غ��ان��غ��ا ع��ل��ى الإن�����ذار 
زاه���ا  ب���ق���وة  دف����ع  اأن  ب��ع��د  الأول 
اأوقعه  م��رت��دة  هجمة  يف  املنطلق 
من  ف��ع��ل  ردة  اىل  اأدى  م��ا  ���ا  اأر����ضً
ال��ع��اج��ي وا���ض��ت��ب��اك ب���الأي���ادي بني 
ال��الع��َب��ني وحت�����ض��ل الخ���ري على 
اأن  ق��ب��ل   ،)54( ���ض��ف��راء  ب��ط��اق��ة 
ي��ط��رد الن��ك��ل��ي��زي بعد خ��ط��اأ على 

الغاين جوردان اأيو )58(.
�ضيطر بعدها اأ�ضحاب الر�س على 
جم���ري���ات ال��ل��ق��اء و���ض��غ��ط��وا على 
م��رم��ى اخل�����ض��م واأث���م���ر ذل���ك عن 
ركلة جزاء انربى لها زاها بنجاح 
اإثر مل�ضة يد من البديل بن ديفي�س 

لت�ضديدة جويل وارد )76(.
من  بت�ضديدة  ال��ف��وز  اإدوار  واأك����د 
داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د مت��ري��رة من 
زاها )84( قبل اأن يكمل الثنائية 
بت�ضديدة بي�ضراه اأمام املرمى بعد 
تباطوؤ  متريرة من غالغر و�ضط 

دفاعي للخ�ضم )3+90(.

•• القاهرة - وام:

مناف�ضات  الأول  اأم�����س  ان��ط��ل��ق��ت 
ال����ب����ط����ول����ة ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ج���ودو 
لفئات  والأن������دي������ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
ال��ن��ا���ض��ئ��ني وال�����ض��ب��اب وال���رباع���م 
واملكفوفني للبنني والبنات مبجمع 
القاهرة  با�ضتاد  املغطاة  ال�ضالت 
من   16 ح��ت��ى  وت�ضتمر  ال����دويل، 
�ضبتمرب اجلاري مب�ضاركة منتخب 
والنا�ضئني  ل��ل�����ض��ب��اب  الإم���������ارات 
ن���ادي الفجرية  ل��ل��ج��ودو، وف��ري��ق 
للفنون القتالية، وفرق من 9 دول 
عربية هي م�ضر �� الدولة املنظمة 
�� والإمارات، وال�ضعودية، والكويت، 
وقطر، واملغرب،والعراق، والأردن، 
ب���اإج���م���ايل ع����دد لعبني  وال��ي��م��ن 
لعب   600 اإىل  ي�ضل  ولع��ب��ات 

ولعبة.
لالعبي  الأول  ال��ظ��ه��ور  و�ضيكون 
منتخب الإمارات ونادي الفجرية 

اليوم  ال��ن��ا���ض��ئ��ني  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
الأح�������د ع���ل���ى ����ض���وء ق���رع���ة تلك 
اأم�س قبل الأول  الفئة التي جرت 
و���ض��ه��دت م�����ض��ارك��ة 32 ن��ادي��ا من 

م�ضر.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 
اأم�س  القاهرة  و�ضلت  قد  للجودو 
ال�ضجواين  جا�ضم  حممد  برئا�ضة 
اأم����ني ال�����ض��ر امل�����ض��اع��د، وم��ع��ه كل 
اأحمد  املرافق  ال��دويل  احلكم  من 
الفني  واملدير  البلو�ضي،  �ضليمان 
ال�ضيد،  ���ض��ع��ب��ان  اإداري������اً  ل��الحت��اد 
و8  اأ�ضيد كوكي  الياباين  وامل��درب 
لع���ب���ني ه���م م���ان���ع ج��م��ع��ة م����راد، 
ومن�ضور  �ضريف،  حممد  ورا���ض��د 
ج���م���ع���ة ع���ب���د ال����رح����م����ن /ن������ادي 
ال�ضارقة الريا�ضي/ وحميد �ضعيد 
النقبي  في�ضل  وزاي���د  ال�ضام�ضي، 
�ضالح  وح���م���د  ك���ل���ب���اء/،  /احت������اد 
/ النقبي  را�ضد  ومايد  الها�ضمي، 

خورفكان/ و�ضيف �ضامل احلمادي 

/الفجرية للفنون القتالية/.
وتلقت البعثة فور و�ضولها ات�ضال 
هاتفيا من �ضعادة حممد بن ثعلوب 
ال����درع����ي رئ���ي�������س جم��ل�����س احت����اد 
لالطمئنان  واجل�����ودو  امل�����ض��ارع��ة 
ال���و����ض���ول، وحثهم  ���ض��الم��ة  ع��ل��ى 
على بذل اجلهد مبا يعك�س الوجه 
امل�ضرق للريا�ضة الإماراتية ب�ضكل 
عام واجلودو على وجه اخل�ضو�س 

وامل�ضاهمة يف اإجناح البطولة.

املكتب  ع���ق���د  اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
التنفيذي لالحتاد العربي للجودو 
نعمان  املهند�س  برئا�ضة  اجتماعا 
و�ضارك فيه حممد جا�ضم  �ضاهر، 
امل�ضاعد  ال�����ض��ر  اأم���ني  ال�����ض��ج��واين 
وتقرر  ال���ع���رب���ي،  الحت������اد  ع�����ض��و 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  ع��ق��د  خ���الل���ه 
النتخابية  ال���ع���ادي���ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
هام�س  ع��ل��ى   2022 م���ار����س  يف 
يف  للمنتخبات  العربية  البطولة 

الأردن.
ك��م��ا ت��ق��ر خ���الل الج��ت��م��اع اإقامة 
املراحل  لأندية  العربية  البطولة 
ال�������ض���ن���ي���ة ال������ث������الث /ال������رباع������م 
تون�س  يف  والنا�ضئني/  والأ���ض��ب��ال 
ويت�ضمن   ،2022 ���ض��ب��ت��م��رب  يف 
للجودو  العربي  الحت���اد  برنامج 
وتاأهيل  ����ض���ق���ل  دورات  اإق�����ام�����ة 
للتنظيم والإدارة باملغرب، واحلكام 
يف الأردن واملدربني يف تون�س على 
هام�س البطولت العربية املقررة.

•• اأبوظبي-وام:

اأوىل حمطات ملتقى ك��رة ال�ضلة  اأم�����س  ب��داأ الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الإم��ارات��ي 
ويتم  ال�ضلة،  لكرة  الريا�ضية  ج��ام  اأكادميية  مع  بال�ضراكة  ينظمه  وال��ذي 
يوم  باأبوظبي  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  رئي�ضية يف  مراحل  ثالث  على  تنظيمه 
11 �ضبتمرب اجلاري، وال�ضارقة 18 �ضبتمرب، ودبي 25 من ال�ضهر نف�ضه 
ويت�ضمن خطة لتطوير كرة ال�ضلة 3X3، وذلك ا�ضتعداداً لالألعاب العاملية 
 100 يقرب من  ما  الثالث  امللتقى مبراحله  وي�ضارك يف   .2023 برلني 
الدولة  الهمم يف  اأ�ضحاب  اأندية ومراكز  25 مدربا، من  و  لعب ولعبة، 
ال�ضحي،  الك�ضف  لربنامج  التابعون  املتطوعون  الأطباء  مدراء  ..و�ضيعمل 

على تقدمي فحو�ضات جمانية على الأ�ضنان جلميع لعبي امللتقى.
اخلا�س  لأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�ض�ضة  الوطني  امل��دي��ر  الها�ضمي،  ط��الل  �ضعادة  واأك���د 
الإماراتي: "اإن الهدف الأ�ضا�ضي من اإقامة هذا امللتقى هو ا�ضتغالل طاقات 

الالعبني، والعمل على العودة اإىل املناف�ضات تدريجياً مع التطبيق الكامل 
الإيجابية  الأف��ع��ال  ب���ردود  �ضعادته  ع��ن  معربا  الح���رتازي���ة،  ل���الإج���راءات 
اجلميع  يتوق  حيث  لهم،  الداعمة  الفنية  الأطقم  اأو  الالعبني  من  �ضواًء 
للعودة اإىل امللعب وامل�ضاركة يف املباريات، لأنها توفر فر�ضة رائعة ي�ضتطيع 
الالعبون من خاللها اإظهار ما يتمتعون به من مهارات. واأعرب عن �ضكره 
لأكادميية جام الريا�ضية لكرة ال�ضلة لتقدميهم الدعم الفني، واإ�ضهاماتهم 
يف النواحي التنظيمية للملتقى مما �ضاهم يف تكثيف امل�ضاركة وجناح امللتقى 
..كما اأعرب عن �ضكره لل�ضركاء يف موؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم على 
ا�ضت�ضافتهم لهذا امللتقى ودورهم املحوري يف دعم م�ضرية الأوملبياد اخلا�س 

الإماراتي.
عن  الريا�ضية  ج��ام  لأك��ادمي��ي��ة  التنفيذي  الرئي�س  �ضليمان  اأح��م��د  وع��رب 
اخلا�س  الوملبياد  مع  ال�ضرتاتيجية  وال�ضراكة  الفني  بالتعاون  �ضعادته 
الأن�ضطة  الإيجابية واملحفزة للم�ضاركة يف  اأ�ضاد بالأجواء  الإماراتي، حيث 

الريا�ضية لأ�ضحاب الهمم من الوملبياد اخلا�س.
والربامج  امل�����ض��اري��ع  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ضتعمل  ج���ام  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  واأو����ض���ح 
القادمة  الفرتة  بالتعاون مع الوملبياد اخلا�س خالل  امل�ضرتكة  الريا�ضية 
لتاأهيل الالعبني نحو العودة الآمنة للن�ضاط الريا�ضي، وتطوير م�ضتوى 
القليمي  امل�ضتويني  على  املقبلة  ال�ضتحقاقات  يف  للم�ضاركة  الريا�ضيني 
اأن ريا�ضة كرة ال�ضلة واح��دة من حزمة برامج ريا�ضية  وال��دويل. واأ�ضاف 
اأخرى  �ضتقدمها الكادميية بالتعاون مع الوملبياد اخلا�س بجانب برامج 
متخ�ض�ضة فى جمال كرة اليد، وكرة الطاولة، والتن�س الأر�ضي، ..موؤكدا 
اللتزام الكامل بدعم احلركة الريا�ضية لأ�ضحاب الهمم بالأوملبياد اخلا�س 
مكانة  تعزيز  على  يوؤكد  الذى  املتميز  والريا�ضي  املجتمعي  بالدور  م�ضيداً 
قدرات   /  3X3/ ال�ضلة  كرة  ريا�ضة  وتالئم  باملجتمعات.  الهمم  اأ�ضحاب 
كبرية  ب�ضعبية  ال��ري��ا���ض��ة  وتتمتع  كبري  ب�ضكل  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  لع��ب��ي 
حول العامل، ومتار�س على مالعب كرة ال�ضلة التقليدية، ولكن ب�ضلة واحدة 

امللعب  داخل  3 لعبني  الفريقني، ويتكون كل فريق من  ي�ضدد عليها كال 
ولعبني احتياط بناء على قواعد الوملبياد اخلا�س الدويل.

اأملانيا، ومن  2023 لأول مرة يف  ال�ضيفية برلني  العاملية  الألعاب  وتنظم 
2023، حيث �ضي�ضارك  24 يونيو  17 اإىل  اإقامتها يف الفرتة من  املزمع 
الآلف من الالعبني من اأ�ضحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية من حول 

العامل يف 26 ريا�ضة ون�ضاطا موحدا.
يذكر اأنه مت الإعالن موؤخراً عن تاأجيل الألعاب العاملية ال�ضتوية لالأوملبياد 
2023 وذلك ب�ضبب القلق  اإىل يناير   ،2022 – ك��ازان  اخلا�س القادمة 
اإزاء موجة جديدة من الإ�ضابات مبر�س كوفيد19- التي نتجت عن انت�ضار 
العاملية  الأل��ع��اب  ..ويف  ال��ع��امل  دول  م��ن  الكثري  يف  دلتا  املتحورة  ال�ضاللة 
من  موحد  ريا�ضي  و�ضريك  ريا�ضي   2،000 �ضيجتمع  القادمة  ال�ضتوية 
108 دول و3،000 متطوع من جميع اأنحاء العامل يف كازان للتاأكيد على 

قيم القبول والندماج من خالل ممار�ضة الريا�ضة.

بال�س ي�صقط املت�صدر توتنهام 
ويف�صد بدايته املثالية 

منتخبنا يبداأ م�صواره اليوم يف مناف�صات البطولة العربية للجودو بالقاهرة

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يطلق ملتقى كرة ال�صلة ا�صتعدادا لربلني 2023

نادي بر�ضلونة جوان لبورتا على دعمه ملدرب  اأكد رئي�س 
الفريق الأول رونالد كومان، وقال: نحن يد واحدة.

بر�ضلونة،  مدينة  يف  ال�ضبت،  اأم�س  بها  �ضارك  فعالية  ويف 
اأبرز لبورتا اأن كومان "متحم�س جداً لأنه يعلم اأن النادي 

مينحه كل الدعم ويحظى بكامل احرتامنا".
مواجهة  ب�ضدد  لأن��ن��ا  ل��الأم��ام  ننظر  اأن  "علينا  واأ���ض��اف: 
�ضيء  ك��ل  اأن  م��ن  متيقن  واإن��ن��ي  للغاية،  معقدة  م��ب��اري��ات 
�ضي�ضري على ما يرام لأننا يد واحدة، �ضواء يف الفريق اأو يف 
العالقة بني املدربني وجمل�س الإدارة، كلنا ن�ضري يف نف�س 

الجتاه ومتحم�ضني للغاية".
ال��ت��ي �ضجلها لعب  الأخ�����رية  ال��ث��الث��ة  الأه������داف  وح����ول 
بر�ضلونة ال�ضابق ليونيل مي�ضي مع منتخب الأرجنتني يف 
�ضباك بوليفيا، والتي جعلته اأكرب هداف يف تاريخ منتخبات 
الربازيلي  على  متفوقاً  ه��دف��اً،  ب�79  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا 
"�ضعيد من  اأن النادي  اأبدى رئي�س الرب�ضا  بيليه بهدفني، 

اأجله".
لليو  الفردية  والنجاحات  له  كبري  اأب��دي  "امتنان  وق��ال: 

مي�ضي نعتربها لنا".

�ضريتدي لعبو نادي روما خالل مباراتهم يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل 
عن  تعبرياً  خمتلفة  قم�ضاناً  الأح���د،  اليوم  �ضا�ضولو  مواجهة  يف  القدم  لكرة 
دعمهم لل�ضعب الأفغاين على اأن يتم بيع هذه القم�ضان لحقاً يف مزاد جلمع 

تربعات مل�ضاعدة لجئي هذه البالد.
و�ضتحمل هذه القم�ضان �ضعار املفو�ضية العليا لالجئني التابعة لالأمم املتحدة 

وهي وكالة معنية مب�ضاعدة وحماية الالجئني حول العامل.
وقال النادي الإيطايل عرب موقعه الر�ضمي اإن الأزمة الإن�ضانية يف اأفغان�ضتان 
النازحني  اإجمايل  ع��دد  لي�ضل  العام  ه��ذا  األ��ف �ضخ�س   570 ن��زوح  ت�ضببت يف 
الن�ضاء  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  م��ن   80% واإن  �ضخ�س  مليون   3.5 اإىل  ال��ب��الد  يف 

والأطفال.
اإيطاليا  يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�ضية  ممثلة  وق��ال��ت 
للغاية  ال�ضعبة  ال��ظ��روف  "رغم  كاردوليتي:  كيارا  مارينو  و�ضان  والفاتيكان 
قررت املفو�ضية العليا لالجئني البقاء يف اأفغان�ضتان التي نعمل فيها منذ اأكر 

من 40 عاماً من اأجل تقدمي امل�ضاعدة واإنقاذ الأرواح".
م�ضاعدات  قدمنا  وح��ده  احل��ايل  ال��ع��ام  "خالل  ال��دول��ي��ة:  امل�ضوؤولة  واأ���ض��اف��ت 
اأ�ضا�ضية لأكر من 240 األف �ضخ�س لكن احلاجة لهذه امل�ضاعدات تتزايد يف 
كل �ضاعة يف ظل تدين التمويل املتوفر ب�ضورة �ضارخة، ويف مثل هذه الأوقات 

تكون اأقل امل�ضاهمات موؤثرة للغاية".

لبورتا يوؤكد على دعمه لكومان نادي روما يجمع تربعات مل�صاعدة اأفغان�صتان

اأك����د م��داف��ع ف��ري��ق اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، اأن����ه "جاهز" 
�ضمن  اإ�ضبانيول  �ضد  املقبل،  الأح��د  مباراة  خلو�س 
الأوىل  ال���درج���ة  دوري  م���ن   4 اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ض��ات 
اإ�ضابة يف كاحله،  الإ�ضباين "الليغا" بعد تعافيه من 
اأفراحاً  "�ضيجلب  غريزمان  اأنطوان  اأن  اإىل  م�ضرياً 

كثرية اإىل اجلمهور والفريق" هذا املو�ضم.
بان�ضمام  ل��ل��غ��اي��ة  ���ض��ع��داء  "نحن  �ضافيت�س:  وق���ال 
البع�س،  بع�ضنا  ن��ع��رف  ن��ح��ن  غ��ري��زم��ان،  اأن���ط���وان 
عرفته منذ اليوم الأول هنا، اإنه فتى متوا�ضع، يريد 
اأظهر هذا يف حقبته  لقد  الفريق،  العمل وم�ضاعدة 
الأوىل هنا، واأنا متاأكد من اأنه �ضيجلب اأفراحاً كثرية 

اإىل جمهور اأتلتيكو مدريد واإلينا كفريق".
وتابع �ضافيت�س: "بان�ضمام اأنطوان غريزمان �ضيكون 
لدينا مزيد من اخليارات يف اخلط الأمامي، بالطبع 
فيليك�س  وج���واو  �ضواريز  ولوي�س  لغريزمان  ميكن 

اللعب معاً، ميكننا تغيري طريقة لعب الفريق".

كما اأفاد �ضافيت�س اأنه "جاهز" للعب يف مباراة الأحد، 
التي  ال�ضباحية  التدريبية  احل�ضة  يف  اأظ��ه��ر  كما 

اأجراها اأتلتيكو مدريد اأم�س اجلمعة.
مر�ضحاً  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  وب�����ض��وؤال��ه 
باللقب  "توجنا  ف��اأ���ض��اف:  الليغا  بلقب  لالحتفاظ 
املو�ضم املا�ضي، ولكننا بداأنا مو�ضماً جديداً ول يزال 
لعبنا  لأن��ن��ا  املر�ضحني  ع��ن  للحديث  مبكراً  ال��وق��ت 
ثالث مباريات فقط، بعد خو�س 25 اأو 30 مباراة 
مي��ك��ن احل��دي��ث ع��م��ن ه��و م��ر���ض��ح وم���ن ل للتتويج 

باللقب لأنه ل يزال هناك الكثري".
"هذا هو  ت�����ض��ري��ح��ات��ه ق���ائ���اًل:  ���ض��اف��ي��ت�����س  واخ��ت��ت��م 
الذي  والوقت  بعمري  اأتلتيكو،  مع  ال�ضابع  مو�ضمي 
ق�ضيته هنا اأ�ضعر اأنني مهم مع الفريق، ومن يحمل 
اأننا جميعاً  الأه��م هو  اأهمية،  اأقل  اأمر  القيادة  �ضارة 
ال��ذي يجمعنا  م��ع��اً، واأن��ن��ا ل نحيد ع��ن خ��ط عملنا 

حتى الآن".

التزم حكام كرة القدم املحرتفني يف الإكوادور بوعدهم 
رابطة  تدفع  اأن  اإىل  امل��ح��ددة  املباريات  اإدارة  ورف�ضوا 
اأجورهم  بعقوبات،  ه��ددت  التي  واأنديتها،  املحرتفني 

املتاأخرة لل�ضهور بني مايو -اأيار واأغ�ضط�س -اآب.
ب�ضاأن تهديدات احلكام حيث  وكان هناك حالة ترقب 
كان املقرر اأن ُت�ضتاأنف امل�ضابقة اأم�س، بعد فرتة التوقف 
ملونديال  املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  ت�ضفيات  اأج��ل  من 
اأونيبري�ضيتاريو  تيكنيكو  ب���ني  مب���ب���اراة   ،2022

ومانتا.
في�ضتا،  بيا  ملعب  اأر����س  على  الفريقني  لعبو  ون��زل 

غياب  ب�ضبب  ل��ك��ن  اأن��ي��ب��ري���ض��ي��ت��اري��و،  تيكنيكو  معقل 
احلكام ان�ضحبوا منه مرة اأخرى.

وبح�ضب احلكام، مل يتم الوفاء عدة مرات بوعود �ضداد 
ال�ضبب طالبوا ب�ضداد كامل للمبالغ  املتاأخرات، ولهذا 

امل�ضتحقة التي تقرتب قيمتها من املليون دولر.
واأ�ضارت م�ضادر مقربة من احلكام اإىل اأنه مبجرد اأن 
ت�ضدد الرابطة املبالغ امل�ضتحقة، �ضيعودون مرة اأخرى 
على الفور لإدارة املباريات التي مت جدولتها، لذلك فاإن 
اإذا مت الدفع يف ال�ضاعات القليلة املقبلة، ف�ضيح�ضرون 

يف املالعب ملواجهات ال�ضبت واليوم الأحد.

�صافيت�س: غريزمان �صيجلب 
اأفراحًا كثرية لأتلتيكو مدريد

 احلكام يرف�صون اإدارة 
املباريات يف الإكوادور!

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

اجلنوبية  اأم����ريك����ا  لع���ب���و  ُم���ن���ح 
ال�ضوء  اإن���ك���ل���رتا  يف  امل���ح���رتف���ني 
اأنديتهم  م��ع  للمناف�ضة  الأخ�����ض��ر 
اأن  يف نهاية الأ�ضبوع احل��ايل، بعد 
اأ�ضقطت احتادات بالدهم واملك�ضيك 
ال�ضكاوى ب�ضاأن تقدمي بيانات خطاأ 
الأخرية،  الدولية  النافذة  خ��الل 
وفق ما اأعلن الحتاد الدويل لكرة 

القدم فيفا اأم�س ال�ضبت.
ليفربول،  مان�ض�ضرت،  رف�س قطبا 
حترير  ي��ون��اي��ت��د  ول��ي��دز  ت�ضل�ضي 
الت�ضفيات  يف  للمناف�ضة  لعبيهم 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  اىل  املوؤهلة 
دول  اإىل  ال�ضفر  ب�ضبب  ق��ط��ر،  يف 
"احلمراء"، الأمر  تقع يف املنطقة 
احلجر  اإىل  ����ض���ي���وؤدي  ك����ان  ال�����ذي 
اأي��ام يف فندق  مل��دة ع�ضرة  ال�ضحي 
اإىل  العودة  عند  املطار  من  قريب 
مكافحة  ق��واع��د  ب�ضبب  بريطانيا 
"كوفيد19-". وا�ضتندت احتادات 
واملك�ضيك  وت�����ض��ي��ل��ي  ال�����ربازي�����ل 
ق��اع��دة مدرجة  اإىل  وال��ب��اراغ��واي 
�ضتمنع  ك���ان���ت  ف��ي��ف��ا  ق����وان����ني  يف 
املناف�ضة  م��ن  الالعبني  مبوجبها 
اأي��ام، لكن  ملدة خم�ضة  الأندية  مع 
الحت��اد ال��دويل ق��ال اإن��ه راأى "اأن 
نظًرا  حيلة  بيدهم  م��ا  ال��الع��ب��ني 
عن  ال��ن��اج��م��ة  ال�ضعبة  ل��ل��ظ��روف 

اجلائحة".
الدولية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
النية  ح�������ض���ن  ع����ل����ى  "كدليل 
وال����ت����ع����اون، ات����خ����ذت الحت�������ادات 
وت�ضيلي  ال������ربازي������ل  الأع���������ض����اء 
بالت�ضاور  والباراغواي،  واملك�ضيك 
ال��وث��ي��ق م��ع ف��ي��ف��ا، ق�����راًرا ب�ضحب 
بالالعبني  يتعلق  فيما  ���ض��ك��واه��ا 
املقيمني يف اإنكلرتا". واأ�ضاف فيفا 
اأن����ه ك���ان ع��ل��ى ات�����ض��ال م��ع رابطة 
الدوري املمتاز والحتاد النكليزي 
الربيطانية  واحل���ك���وم���ة  ل��ل��ع��ب��ة 
ل��ت��ج��ن��ب ت����ك����رار ال�������ض���ي���ن���اري���و يف 

النافذة الدولية املقبلة يف ت�ضرين 
الأول-اأكتوبر. قال الأملاين يورغن 
ل��ي��ف��رب��ول اجلمعة  م����درب  ك��ل��وب 
اإنه ل يزال غري متاأكد ما اإذا كان 
األي�ضون  احلار�س  اإ�ضراك  باإمكانه 
فابينيو  ال��و���ض��ط  لع���ب  اأو  ب��ي��ك��ر 
ملواجهة ليدز الأحد. انتقد كلوب، 
للروزنامة  �ضريح  م��ع��ار���س  وه��و 
كرة  �ضلطات  امل��زدح��م��ة،  ال��دول��ي��ة 
القدم يف اأمريكا اجلنوبية لف�ضلها 
وا���ض��ح��ة و�ضط  روؤي�����ة  ت��ك��وي��ن  يف 
وطغت   .-19 ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة 
اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ت�ضفيات  ع��ل��ى 

و�ضيفتها  الربازيل  مباراة  حادثة 
�ضوريايل  م�ضهد  ففي  الرجنتني. 
الأحد، اقتحم م�ضوؤولون �ضحيون 
امل��ل��ع��ب يف �ضاو  اأر�����س  ب��رازي��ل��ي��ون 
باولو بعد �ضبع دقائق من انطالق 
ب�ضبب  ال��غ��رمي��ني  ب���ني  امل���واج���ه���ة 
كوفيد- ل��ربوت��وك��ولت  انتهاكات 

19 من�ضوبة لالعبني يف منتخب 
مكوثهم  عن  ي�ضرحوا  مل  التانغو 
الأربعة  خ��الل  املتحدة  اململكة  يف 
ع�ضر يوًما ال�ضابقة لو�ضولهم، ما 
وا�ضتباك  امل��ب��اراة  ت��وق��ف  اإىل  اأدى 

بني امل�ضوؤولني والالعبني.

اإىل  "38 عاماً" رف�س احل�ضور  األفي�س  اأن لعبه داين  باولو  �ضاو  ن��ادي  اأعلن 
التدريبات وا�ضرتط ح�ضوله على دين مليوين ناجت عن التاأخري يف دفع رواتبه 

لكي ي�ضتمر مع الفريق.
وقال مدير كرة القدم بنادي �ضاو باولو كارلو�س بيلمونت: "اأبلغنا داين األفي�س 
املايل  الدين  ت�ضوية  قبل  ال��ن��ادي  اإىل  يعود  لن  اأن��ه  اأعماله،  وك��الء  طريق  عن 
الذي يدين به �ضاو باولو اإىل الالعب"، كما اعرتف اأن مدرب الفريق هرينان 

كري�ضبو، تلقى اإ�ضعاراً باأن الالعب "لن يكون متاحاً لديه بعد الآن".
التوقف  ف��رتة  ال��ربازي��ل خ��الل  ي�ضاركان مع منتخب  األفي�س وم��ريان��دا،  وك��ان 

الدويل املا�ضية التي اأُقيمت يف الفرتة من 2 اإىل 9 �ضبتمرب "اأيلول" اجلاري.
اليوم، ولكن  اإىل تدريبات �ضاو باولو  وكان يجب على كال الالعبني الن�ضمام 
"ان�ضم م��ريان��دا وتدرب  بيلمونت:  ق��ال  ان�ضم وح���ده، حيث  م��ن  ه��و  م��ريان��دا 

ب�ضورة طبيعية، على عك�س األفي�س".
بر�ضلونة  لالعب  مليوين  مببلغ  تدين  اأن��ه��ا  ب��اول��و  �ضاو  ن��ادي  اإدارة  واع��رتف��ت 

"نحو  11 مليون رياًل برازيلياً  ال�ضابق تبلغ قيمته، بح�ضب تقارير �ضحافية، 
2.2 مليون دولر".

واأ�ضاف بيلمونت اأن اإدارة النادي الربازيلي قدمت مقرتحاً ل�ضداد املبلغ، ولكن 
وكالء اأعمال األفي�س رف�ضوا هذا املقرتح.

ودون الإدلء مبزيد من التفا�ضيل، اأبلغت الإدارة املدرب الأرجنتيني كري�ضبو اأن 
الفريق". يف  للعمل  الآن  بعد  متاحاً  يكون  لن  األفي�س  "داين 

و�ضرح بيلمونت: "من املهم تذكر اأن �ضاو باولو اأهم منا جميعاً، ل اأحد منا اأكرب 
من �ضاو باولو".

واأ�ضاف مدير الكرة بالنادي اأن اإداراته الق�ضائية واملالية �ضتوا�ضل مفاو�ضاتها 
مع وكالء األفي�س ل�ضداد الدين.

ُيذكر اأن األفي�س، الذي ُيعد اأحد اأكر الالعبني تتويجاً باألقاب يف العامل، ان�ضم 
اإىل �ضاو باولو يف �ضيف عام 2019، ولعب معه 95 مباراة �ضجل خاللها 10 

اأهداف وُتوج بكاأ�س بطولة باولي�ضتا هذا العام. 

القدم  ك�����رة  اأ�����ض����ط����ورة  ي������زال  ل 
الربازيلي بيليه يف العناية املرّكزة 
بعد  م��ر���س  ب�ضكل  ي��ت��ع��اف��ى  ل��ك��ن��ه 
ل�ضئت�ضال  جل���راح���ة  خ�����ض��وع��ه 
قال  مبا  بح�ضب  القولون،  يف  ورم 
اأطباوؤه اأم�س الأول اجلمعة. وقال 
م�ضت�ضفى  يف  الطبي  بيليه  فريق 
اأين�ضتاين يف �ضاو باولو انه  األربت 
بن�ضاط ويظهر عالمات  "يتحّدث 

حيوية �ضمن نطاق طبيعي".
العمر  ال���ب���ال���غ م���ن  ب��ي��ل��ي��ه  وق�����ال 
ان�ضتغرام  م��وق��ع  على  ع��ام��ا   80
"اأ�ضدقائي،  الجتماعي  للتوا�ضل 
بتح�ّضن  اأ�ضعر  ي��وم  ك��ل  م���رور  م��ع 
جمددا،  اللعب  اإىل  اأتطلع  قليل. 
اأيام  لب�ضعة  اأتعافى  زلت  ما  لكني 

اأخرى".
ا�ضتغل  هنا،  تواجدي  "اأثناء  تابع 
ال���ف���ر����ض���ة ل���ل���ح���دي���ث ك����ث����رياً مع 
عائلتي وللراحة. �ضكرا مرة اأخرى 
على كل ر�ضائل التعاطف. �ضنكون 

�ضوياً جمدداً".
خ����الل  ال������������ورم  اك����ت���������ض����اف  ومت 
للقلب  ال���روت���ي���ن���ي���ة  ال���ف���ح���و����س 
والفحو�س  ال��دم��وي��ة  والأوع����ي����ة 
بيليه،  اأج����راه����ا  ال���ت���ي  امل���خ���ربي���ة 
جراحية  ل��ع��م��ل��ي��ة  ف�����ورا  ف��خ�����ض��ع 
وتدهورت  املا�ضي.  ال�ضبت  لزالته 
احلقيقي  وا���ض��م��ه  ب��ي��ل��ي��ه،  ���ض��ح��ة 
نا�ضيمينتو،  دو  اأران��ت��ي�����س  اإد���ض��ون 
يف ال�������ض���ن���وات الأخ���������رية، واأدخ������ل 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، كان  اإىل  ع���دة  م����رات 

 2019 ني�ضان-اأبريل  يف  اآخ��ره��ا 
ح��اد يف  التهاب  ب�ضبب  ب��اري�����س،  يف 
اإىل  امل�ضالك البولية. لدى عودته 
الربازيل، متت اإزالة ح�ضوات من 
ت�ضرين  يف  بيليه  وع��ان��ى  ال��ك��ل��ى. 
من   2014 ال����ث����اين-ن����وف����م����رب 
البولية،  امل�ضالك  يف  ح��اد  التهاب 
العناية  غ��رف��ة  ل��دخ��ول  ا���ض��ط��ره 
الكلى،  ل��غ�����ض��ي��ل  وخ�����ض��ع  امل���رك���زة 
العامل من  ح��ول  قلق كبري  و�ضط 
ال���ذي يعد  ال��الع��ب  احتمال وف���اة 

من الأبرز على مر التاريخ.
ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ 
اإحدى  ك�ضر  وت�ضبب  لع��ب��اً.  ك��ان 
املباريات  اح����دى  اأث���ن���اء  ال�����ض��ل��وع 
ب�ضرر يف كليته اليمنى والتي متت 

اإزالتها يف النهاية.
املقرر  ك��ان م��ن   ،2016 ال��ع��ام  يف 
دورة  ���ض��ع��ل��ة  ب��ي��ل��ي��ه  ي�������ض���يء  اأن 
التي  ال�ضيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا م���دي���ن���ة ري������و دي 
عن  للغياب  ا�ضطر  لكنه  جانريو، 

احلفل لظروف �ضحية اأي�ضا.
ك��م��ا اأن�����ه ي���ع���اين م���ن م�����ض��اك��ل يف 
�����ض����ب����اط-ف����رباي����ر  يف  ال�����ف�����خ�����ذ. 
معجبيه  بيليه  ط��م��اأن   ،2020
ال���ع���ق���ل���ي���ة، بعد  ب���������ض����اأن ���ض��ح��ت��ه 
اإدينيو قال فيها  ت�ضريحات جنله 
اإنه "منعزل" ويعاين "نوًعا معيًنا 

من الكتئاب".
يف  الوحيد  الالعب  بيليه،  و�ضجل 
ال��ت��اري��خ ال���ذي ف���از ب��ك��اأ���س العامل 

و1962   1958( م���رات  ث���الث 
 92 يف  ه���دف���ا   77 و1970(، 
قبل  "�ضيلي�ضاو"  بقمي�س  م��ب��اراة 

اختري  وه��و   .1977 يف  اع��ت��زال��ه 
اللجنة  ق���ب���ل  م�����ن   1999 يف 
اأف�ضل  الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة، ك��اأح��د 

ريا�ضيي القرن الع�ضرين، وبعدها 
بعام كاأف�ضل لعب يف القرن نف�ضه 
م���ن ق��ب��ل الحت������اد ال������دويل لكرة 

الكثريون  القدم )فيفا(. ويعتربه 
اأع����ظ����م لع������ب ك������رة ق������دم يف كل 

الع�ضور.

بيليه يتعافى رغم بقائه 
يف العناية املرّكزة 

انتقد احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة 
حم����اولت  "كومنيبول"  ال���ق���دم 
اإقامة  )ف���ي���ف���ا(  ال������دويل  الحت������اد 
معترباً  �ضنتني،  ك��ّل  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
اجلمعة اأنه "ل مرّبر من الناحية 
الفرتة  ل��ت��ق�����ض��ري  الريا�ضية" 

الفا�ضلة بني البطولت الكربى.
م�ضابه  ال��ل��ه��ج��ة  ���ض��دي��د  ب��ي��ان  ويف 
ل��رف�����س الحت����اد الأوروب�����ي للعبة 
)وي������ف������ا( ه�������ذا الق��������������رتاح، ق����ال 
العامل  كاأ�س  تنظيم  اإن  كومنيبول 
نوعية  �ضيقّل�س  �ضنتني  ك��ل  م���رة 
ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ام��ة راه���ن���اً م���رة كل 

اأربع �ضنوات.
مرة  ال��ع��امل  "كاأ�س  ب��ي��ان��ه  يف  ق���ال 

اأهم  ت�����ض��ّوه  اأن  مي��ك��ن  �ضنتني  ك��ل 
م�����ض��اب��ق��ة ك�����رة ق�����دم يف ال����ع����امل، 
تقّل�س نوعيتها، تقّو�س ح�ضريتها 

ومعايريها ال�ضعبة راهناً".
ي�ضعب  ع��ب��ئ��اً  "�ضت�ضّكل  اأ����ض���اف 
اإدارت��ه يف روزنامة  ي�ضتحيل عملياً 
الظروف  يف  ال��دول��ي��ة..  امل�ضابقات 
تن�ضيق  ال�����ض��ع��ب  م����ن  احل���ال���ي���ة، 
اللوج�ضتيات  ال��ربام��ج،  الأوق�����ات، 
للمعدات  امل��ن��ا���ض��ب  وال��ت��ح�����ض��ري 

واللتزامات".
مع  �ضعبا  ال��و���ض��ع  "�ضيكون  ت��اب��ع 
التغيري املقرتح. قد يعّر�س نوعية 
الأخ��رى، على �ضعيدي  البطولت 
للخطر..  وامل��ن��ت��خ��ب��ات،  الأن����دي����ة 

الريا�ضية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  م���رّبر  ل 
ل��ت��ق��ل��ي�����س ال����ف����رتة ب����ني ك����وؤو�����س 

العامل".
واأو���ض��ح الحت���اد ال��ق��اري ان��ه فيما 
لإقامة  ال�����ض��اب��ق  يف  منفتحا  ك���ان 
ك���اأ����س ال���ع���امل ب�����ض��ك��ل م���ت���ك���ّرر، اإل 
ان  اأظ����ه����ر  ال���ف���ن���ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ان 
للتطبيق  قابلة  "غري  امل��ق��رتح��ات 

اإىل حّد كبري".
الظروف  ظ���ل  يف  "لذلك،  ت���اب���ع 
احلالية، ي�ضادق على دعم النموذج 
ب�ضروطه  ال���ع���امل،  ل��ك��اأ���س  احل���ايل 
واآل�����ي�����ات ت�����ض��ن��ي��ف��ه، م���ع���ت���ربا انه 
ي��ت��م��ا���ض��ى م��ع روح م��وؤ���ّض�����ض��ي هذه 

امل�ضابقة".

ال�ضوي�ضري  ف��ي��ف��ا  رئ��ي�����س  ووع�����د 
�ضيتخذ  ق��راراً  اإن  اإنفانتينو  جاين 
ال�ضنة،  ن���ه���اي���ة  يف  ال�������ض���اأن  ب���ه���ذا 
ل  ك��ث��رية  "مباريات  ع��ن  للتخلي 

معنى لها".
ل����ك����ن اق��������رتاح��������ات ف���ي���ف���ا لق����ت 
ك��ث��رية، خ�ضو�ضا من  اع��رتا���ض��ات 
رئ��ي�����س الحت����اد الأوروب�����ي )ويفا( 
ت�ضيفريين  األك�ضندر  ال�ضلوفيني 
معترباً ان هذه اخلطة "�ضت�ضعف" 
منتدى  اعترب  فيما  ال��ع��امل،  كاأ�س 
"�ضتقّو�س"  الدوريات العاملية انها 

رفاهية الالعبني.
العامل  ك��اأ���س  تنظيم  فكرة  وطفت 
مرة كل �ضنتني والتي ظهرت دون 

اأوائل  يف  الت�ضعينيات،  يف  ج���دوى 
اآذار-مار�س املا�ضي من قبل املدرب 
ال�ضابق لأر�ضنال النكليزي ومدير 
الفرن�ضي  حاليا  فيفا  يف  التطوير 
هذا  ب��ق��وة  وب����رزت  فينغر،  اأر���ض��ني 

الأ�ضبوع الأطراف املعار�ضة لها.
جدوى"  "درا�ضة  ف��ي��ف��ا  واأط����ل����ق 
ال�ضعودي للعبة،  اقرتحها الحتاد 

املقّرب من اإنفانتينو.
وفًقا لفينغر، �ضتكون الفكرة باإقامة 
ان��ط��الق��ا من  ن��ه��ائ��ي��ات ك��ل �ضيف 
مو�ضم 2025-2026، بالتناوب 
ب����ني ك����اأ�����س ال����ع����امل وال���ب���ط���ولت 
ال��ق��اري��ة م��ث��ل ك��اأ���س اأوروب�����ا وكوبا 
يف  الت�ضفيات  اأم��ريك��ا، مع جتميع 

�ضهر واحد: ت�ضرين الأول-اأكتوبر، 
الأول-اأكتوبر  ت�ضرين  �ضهرين:  اأو 
فينغر  وت����ف����ادى  واآذار-م�������ار��������س. 

خماطر اإرهاق الالعبني الدوليني 
�ضيخو�ضون  لأن��ه��م  ق��ل��ي��اًل،  اأك���ر 
ع��دًدا اأق��ل من ال��رح��الت الطويلة 

و�ضي�ضتفيدون من "25 يوًما على 
الأقل" من الراحة بعد مناف�ضاتهم 

ال�ضيفية مع منتخبات ببالدهم.

»كومنيبول« ينتقد حماولت اإقامة 
املونديال كل عامني

األفي�س يتمرد على ناديه �صاو باولو

ال�صماح لالعبي اأمريكا اجلنوبية 
بامل�صاركة مع اأنديتهم  خ�ضع الدويل الربازيلي ال�ضابق روماريو بطل العامل 1994، لعملية 

امل��رارة يف ريو دي جانريو، بح�ضب بيان ُن�ضر على  جراحية ل�ضتئ�ضال 
اإن�ضتغرام املهاجم ال�ضابق البالغ من العمر 55 عاماً.

وذكر البيان اأن لعب بر�ضلونة الإ�ضباين ال�ضابق خ�ضع لعملية اخلمي�س 
"من دون م�ضاعفات"، يف م�ضت�ضفى كوبا �ضتار يف كوباكابانا، م�ضيفاً اأن 
يف  امل�ضت�ضفى  من  يخرج  اأن  املتوقع  ومن  الغرفة  "يف  يتواجد  روماريو 

الأيام املقبلة".
وح�ضل روماريو على لقب اأف�ضل لعب يف نهائيات كاأ�س العامل 1994 
على  وعمل  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  معرتك  دخ��ل  ث��م  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
ق�ضايا حماربة الف�ضاد وم�ضالح الريا�ضة والأ�ضخا�س ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة.
2010 م��ع احل���زب ال���ض��رتاك��ي الربازيلي،  ال��ع��ام  ن��ائ��ب��اً يف  وان��ت��خ��ب 
اأن  2018 يف  وف�ضل يف   2014 ال�ضيوخ يف  واأ�ضبح ع�ضواً يف جمل�س 

ينتخب حاكماً لولية ريو دي جانريو.

الربازيلي روماريو يخ�صع جلراحة يف ريو

نادال يتعافى من م�صكلة بالقدم بعد 
العالج يف بر�صلونة

الحتاد ال�صكندري امل�صري 
يتعاقد مع الغاين بواتينغ

اأعلن نادي الحتاد ال�ضكندري امل�ضري لكرة القدم، عن تعاقده مع الغاين 
بنجامني بواتينغ.

النادي  اإدارة  اأن جمل�س  بوك،  في�س  الر�ضمي لالحتاد على  وذكر احل�ضاب 
برئا�ضة حممد م�ضليحي تعاقد مع بواتينغ "21 عاماً"، بعقد ملدة ثالثة 
موا�ضم. واأ�ضاف اأن الإعالن عن ال�ضفقة جاء عقب اإنهاء كافة التفا�ضيل 

املالية بني الحتاد ونادي امليناء الغاين وهو الفريق ال�ضابق لبواتينغ.
يذكر اأن الحتاد اأنهى املو�ضم املا�ضي من الدوري امل�ضري يف املركز ال�ضابع 

بر�ضيد 48 نقطة.

تلقيه  بعد  يتعافى يف منزله  اإن��ه  ن��ادال  رفائيل  الإ�ضباين  التن�س  قال جنم 
عالجاً يف بر�ضلونة ب�ضبب م�ضكلة يف القدم ا�ضطرته اإىل اإنهاء م�ضريته يف 

مو�ضم 2021 مبكراً.
وع��ان��ى ن���ادال احل��ا���ض��ل على 20 لقباً يف ال��ب��ط��ولت الأرب����ع ال��ك��ربى من 
بطولة  من  ب�ضببها  ان�ضحب  احل��ايل  املو�ضم  بداية  يف  الظهر  يف  م�ضكالت 

وميبلدون واأوملبياد طوكيو ال�ضيفي.

اأنه لن  واأعلن نادال )35 عاماً( امل�ضنف اخلام�س عاملياً يف ال�ضهر املا�ضي 
تاأثريات  ب�ضبب  احل��ايل  املو�ضم  من  تبقى  ما  خ��الل  بطولة  اأي  يف  ي�ضارك 

اإ�ضابة قدمية يف القدم.
اإىل منزله للراحة  واإن��ه عاد  اأكتمل  اإن عالجه  ن��ادال  اإن�ضتغرام، قال  وعلى 
ال��ذي ي�ضتخدم  اإن الالعب  ن��ادال  والتعايف. وق��ال م�ضدر قريب من فريق 

اليد الي�ضرى يف اللعب مل يخ�ضع لعملية جراحية.

مع  بر�ضلونة  اإىل  توجهت  اإنني  القول  "ميكنني  املخ�ضرم:  الالعب  وق��ال 
فريقي والطاقم الطبي للخ�ضوع لعالج يف قدمي و�ضاأحتاج نتيجة لذلك 
للراحة لأيام قليلة ولالبتعاد عن املالعب لب�ضعة اأ�ضابيع". واأ�ضاف نادال: 
ملتاعب  ن��ادال تعر�س  وكان  التعايف".  اأجل  من  املنزل  اإىل  عدت  "بالفعل 
اأم���اًل يف  اإن��ه يخ�ضع لعالج خمتلف ه��ذه امل��رة  يف ال��ق��دم يف 2005 وق��ال 

التخل�س من امل�ضكالت وال�ضتمرار يف املالعب لب�ضع �ضنوات قادمة.
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الأربع  البطولت  اح��راز  من  واح��دة  م��ب��اراة  بعد  على  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�ضربي  اأ�ضبح 
الكربى يف كرة امل�ضرب يف �ضنة واح��دة، بعد بلوغه نهائي فال�ضينغ ميدوز الأمريكية حيث 

يلتقي الرو�ضي دانييل مدفيديف يف قمة نارية.
وتغلب امل�ضنف الأول عاملياً على الأملاين األك�ضندر زفرييف الرابع وو�ضيف بطل املو�ضم املا�ضي 
اأوملبياد  يف  اأمامه  خل�ضارته  ثائراً  و2-6،  و6-4  و4-6  و2-6   6-4 جمموعات  خم�س  يف 

طوكيو الأخري.
قال ديوكوفيت�س البالغ 34 عاماً "�ضاأتعامل مع املباراة التالية وكاأنها الأخرية يف م�ضريتي".

"دجوكر" اأن ي�ضبح ثالث لعب يحقق البطولت الربع الكربى يف عام واحد بعد  ويطمح 
الأمريكي دون بادج يف 1938 والأ�ضرتايل رود ليفر عامي 1962 و1969.

و�ضبق لديوكوفيت�س اأن اأحرز اأربعة األقاب كربى على التوايل لكن لي�س يف عام واحد، وكان 
الذي  الوحيد  �ضالم  الغراند   ،2016 ع��ام  املفتوحة  فرن�ضا  بطولة  بلقب  ُت��وج  عندما  ذل��ك 
واأ�ضرتاليا   2015 لقبي وميبلدون وفال�ضينغ ميدوز  لي�ضيفه اىل  كان غائًبا عن خزائنه، 
املفتوحة 2016. اآنذاك حقق 27 فوزاً متتالياً، وهو رقم يبتعد عنه راهناً بثالثة انت�ضارات. 
كما اأ�ضبح على بعد فوز واحد من النفراد بعدد األقاب البطولت الكربى، حيث يتعادل راهنا 

رافايل  والإ�ضباين  فيدرر  روجيه  ال�ضوي�ضري  مع  لقبا  بع�ضرين 
نادال.

اأ�ضرتاليا  بطولة  بلقب  ديوكوفيت�س  ف��از  م�ضريته،  خ��الل 
امل��ف��ت��وح��ة ت�����ض��ع م�����رات، ومي��ب��ل��دون ���ض��ت م����رات وفرن�ضا 

مرات  امل��ف��ت��وح��ة م��رت��ني وب��ط��ول��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 3 
.)2018 ،2015 ،2011(

اللحظات.  هذه  لأج��ل  "نعي�س  ال�ضربي  قال 
هذه فر�س نادرة نحلم بها عندما نتطّلع 

للتحفيز".
الأ�ضرتايل ليفر )83 عاماً(  وكان 
ثاأر  عملية  م��ت��اب��ع��اً  امل��ت��ف��رج��ني  ب��ني 

عاماً(   24( زف��ريي��ف  م��ن  ال�ضربي 
الذي هزمه يف ن�ضف نهائي الألعاب 
الأومل��ب��ي��ة وح��ارم��اً اإي���اه م��ن الغولدن 

�ضالم.
�ضتكون  انها  "عرفت  اأ�ضاف ديوكوفيت�س 

اأقّدره  األك�ضندر بطل كبري.  معركة عظيمة. 
داخل وخارج امللعب".

نهائي  يبلغ  لع��ب  اأك��رب  ديوكوفيت�س  واأ�ضبح 
ف��ال���ض��ي��ن��غ م���ي���دوز م��ن��ذ الأم����ريك����ي اأن���دري���ه 
ي�ضبح  وقد   ،2005 عام  عاماً(   35( اأغا�ضي 
اأكرب متّوج باللقب منذ الأ�ضرتايل كن روزوال 

)35( عام 1970.
ديوكوفيت�س  ع�����ادل  زف����ريي����ف،  ع��ل��ى  وب����ف����وزه 

نهائي  يف  الظهور  م���ّرات  يف  ف��ي��درر  ال�ضوي�ضري 
مرة   20 ف��از  )31(، حيث  ال��ك��ربى  ال��ب��ط��ولت 

وخ�ضر 10 مرات.
انت�ضارات زفرييف عند  �ضل�ضلة  املقابل، توقفت  يف 

�ضفر4-،  فيها  تخلف  خام�ضة  جمموعة  بعد   ،16
ليح�ضم ال�ضربي املباراة بعد 3 �ضاعات و34 دقيقة.

خطف زفرييف الأوىل يف 36 دقيقة بعد خطاأ مزدوج 
اأوىل للمرة  اأهدر جمموعة  على ار�ضال خ�ضمه الذي 

جمموعتني،  اح��راز  الالعبان  وتبادل  توالياً.  الرابعة 
قبل اأن يبت�ضم احلظ لل�ضربي يف احلا�ضمة.

ثانًيا  امل�ضنف  دانييل مدفيديف  الرو�ضي  بلغ  املقابل،  يف 
البطولت  يف  ال��ث��ال��ث  النهائي   2019 وو���ض��ي��ف  ع��امل��ًي��ا 

اأوجيه-األيا�ضيم  الكربى، بعد فوزه على الكندي فيليك�س 

اخلام�س ع�ضر 4-6، 5-7، 2-6.
يف  كندا  دورة  بعد  بينهما  لقاء  ث��اين  يف  الكندي  على  ف��وزه  ع��اًم��ا(   25( الرو�ضي  وج���ّدد 

املا�ضرتز عام 2018.
اأن )املباراة(  الثانية عندما ظن اجلميع  "كانت مباراة غريبة يف املجموعة  الفوز  وقال بعد 

�ضتتعادل 1-1، اأنقذت نقطة املجموعة و�ضكل ذلك فارًقا".
وتابع "ل اعتقد اأنني لعبت اف�ضل تن�س اليوم ولكني �ضعيد اأنني يف نهائي الحد".

الإ�ضباين  اأمام  ال�ضلبة  وكان مدفيديف �ضقط يف نهائي العام 2019 على مالعب نيويورك 
رافايل نادال يف مباراة ماراثونية عادل فيها النتيجة 2-2 بعد تاأخره مبجموعتني قبل اأن 
يخ�ضر اخلام�ضة احلا�ضمة، وعّلق "املرة الخرية كانت مباراة جنونية، اإذا �ضتكون ذاتها الحد، 

اآمل ان اأفوز هذه املرة".
املفتوحة  اأ�ضرتاليا  بطولة  نهائي  خ�ضر  الكربى،  األقابه  اأول  عن  الباحث  مدفيديف،  وك��ان 
مطلع هذا العام اأمام ديوكوفيت�س بثالث جمموعات ويتخلف عنه 5-3 يف املواجهات املبا�ضرة 

بينهما.
للرو�ضي حل�ضمها  كافًيا  الأوىل  املجموعة  ال�ضابع من  ال�ضوط  ك�ضٌر واحد لالإر�ضال يف  وكان 

ل�ضاحله.
وبدا مدفيديف يف طريقه خل�ضارة الثانية بعد اأن تقدم الكندي 5-2، اإل اأن الرو�ضي فاز 

بخم�ضة اأ�ضواط متتالية كا�ضًرا اإر�ضال مناف�ضه مرتني ليح�ضمها 7-5.
اأوجيه-األيا�ضيم �ضاحب  اإر�ضال  حمل معه هذا الزخم اىل املجموعة الثالثة كا�ضًرا 

الع�ضرين عاًما مرتني لينهيها ب�ضهولة 2-6.
من  اأف�ضل  وحتى  م�ضتوياتي  اأف�ضل  تقدمي  علي  "تعني  اأوجيه-األيا�ضيم  وق��ال 
اأرغ��ب بالفوز. مل ي�ضتمر الأم��ر كثرياً. ب�ضكل ع��ام، ك��ان دانييل  ذل��ك، لو كنت 
الجناز  ديوكوفيت�س من حتقيق  اإمكانية حرمان  وعن  الأف�ضل".  الالعب 
التاريخ  كتب  رمبا  �ضاأدخل  بذلك،  جنحت  "اإذا  الرو�ضي  قال  التاريخي، 
حلرمانه ذلك. لكن يف الواقع ل اأهتم بذلك كثرياً. اأعتقد ان الأمر 

يتعلق به �ضخ�ضياً".
تابع "�ضاأقّدم كل �ضيء ولن اأفكر بالغراند �ضالم اأو اأي 

�ضيء اآخر".

ميالن  جنم  اإبراهيموفيت�س  زلت��ان  ال�ضويدي  اأب��دى 
الإي��ط��ايل اع��ت��ق��اده اأن ج��ائ��زة ال��ك��رة الذهبية ه��ي من 
ال�ضراع  ثنائي  اأن  اإىل  م�ضريا  العك�س،  ولي�س  تفتقده 
لي�س  رون���ال���دو  وك��ري�����ض��ت��ي��ان��و  مي�ضي  ل��ي��ون��ي��ل  الأب�����رز 
لديهما اأكر مما ميلك فيما عدا الألقاب. جاء ذلك يف 
فوزه  ب�ضاأن عدم  فوتبول"،  "فران�س  ملجلة  ت�ضريحاته 
بها  فاز  والتي  م�ضريته،  ط��وال  الذهبية  الكرة  بجائزة 
مي�ضي 6 مرات وفاز بها رونالدو 5 مرات. وب�ضوؤاله عما 
الذهبية  الكرة  "ل،  ق��ال:  يفتقد هذه اجلائزة  كان  اإذا 
هي من تفتقدين". و�ضيطر مي�ضي ورونالدو على هذه 
وحيد  با�ضتثناء  ال��ي��وم  وح��ت��ى   2008 منذ  اجل��ائ��زة 

لوكا  ال����ك����روات����ي  ه����و 

يف  اجل����ائ����زة  األ���غ���ي���ت  ك���م���ا   ،2018 يف  م���ودري���ت�������س 
.2020

وعما ي�ضكل فارقا بينه وبني الثنائي قال اإبراهيموفيت�س: 
"اإذا كنا نتحدث عن اجلودة احلقيقية، فلي�س لديهما اأي 
�ضيء اأكر مني. اإذا كنا نتحدث عن الألقاب، فالإجابة 

نعم، اأنا مل اأفز بدوري اأبطال اأوروبا".
"اأنا ل اأعرف معايري اختيار الفائز باجلائزة،  واأ�ضاف 
لأين ل�ضت مهوو�ضا بها. حني تعمل املجموعة، ي�ضتفيد 
الفرد حتما من ذلك. الفرد ل ميكنه اللعب ب�ضكل جيد 

اإن مل يكن الفريق �ضلبا".
واختتم "يف اأعماقي، اأعتقد اأين الأف�ضل يف العامل".

مع  اجل��دي��د  مو�ضمه  لبدء  ال�ضويدي  النجم  وي�ضتعد 
ميالن مبواجهة لت�ضيو القادمة، وذلك بعد غيابه عن 
يورو 2020 املوؤجلة من ال�ضيف املا�ضي ب�ضبب اإ�ضابة 
يف الركبة. يذكر اأن اإبراهيموفيت�س الذي �ضيكمل عامه 
17 هدفا و�ضنع  الأربعني يف ال�ضهر القادم، قد �ضجل 
املو�ضم  27 م�ضاركة مع ميالن  3 يف 
املركز  اإىل  ل��ي��ق��وده  امل��ا���ض��ي، 
الثاين والعودة اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا.

"خطف" مان�ض�ضرت  عن  اأنباء  بعد 
كري�ضتيانو  ل��ل��ربت��غ��ايل  ي��ون��اي��ت��د 
مان�ض�ضرت  غ��رمي��ه  م��ن  رون���ال���دو، 
الن�����ت�����ق�����الت،  �����ض����وق  ����ض���ي���ت���ي، يف 
غونار  اأويل  ال��ف��ري��ق  م���درب  ك�ضف 

�ضول�ضكاير عن راأيه بالق�ضة.
غ���ون���ار  اأويل  ال����رنوي����ج����ي  واأك��������د 
مان�ض�ضرت  م������درب  ���ض��ول�����ض��ك��اي��ر 
يعتقد  ل  اأن��ه  الإجنليزي،  يونايتد 
الربتغايل  ال���ن���ج���م  ان�������ض���م���ام  اأن 
الغرمي  اىل  رون���ال���دو  كري�ضتيانو 
���ض��ي��ت��ي كان  ال�����ل�����دود م��ان�����ض�����ض��رت 
�ضوق  خ�����الل  م�����وج�����ودا،  اح���ت���م���ال 

النتقالت ال�ضيفية.
بعد  ي��ون��اي��ت��د  اإىل  رون���ال���دو  وع����اد 
الفريق  م��غ��ادرت��ه  م���ن  ع��ام��ا   12
اإىل ريال مدريد الإ�ضباين يف العام 
ي�ضجل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن   ،2009
ظهوره الأول �ضد نيوكا�ضل ال�ضبت 
اأولد  م��ل��ع��ب  ال��ث��ان��ي��ة يف  ف��رتت��ه  يف 

ترافورد.
اإىل  ط���ري���ق���ه  يف  ال�"دون"  وب������دا 
الإع��الن عن  بعد  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

يوفنتو�س  ع��ن  ال��رح��ي��ل  رغ��ب��ت��ه يف 
الإيطايل، قبل اأن يدخل مان�ض�ضرت 
ي��ون��اي��ت��د ع��ل��ى خ��ط امل��ف��او���ض��ات يف 

من  ويخطفه  الأخ����رية  ال��ل��ح��ظ��ات 
جاره بطل اإجنلرتا.

على  ردا  اأك����د  ���ض��ول�����ض��ك��اي��ر  اأن  اإل 

ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  خ����الل  ����ض���وؤال 
على هام�س املباراة: "اإىل اأي مدى 
ك���ان اح��ت��م��ال ذه����اب رون���ال���دو اإىل 

مان�ض�ضرت �ضيتي خميفا؟" باأنه "ل 
احتمال  اأي  ه��ن��اك  ك��ان  اأن���ه  اأعتقد 
"على  لذلك"، وا�ضتطرد ال�ضحفي 

"ل  ال��رنوج��ي  الإطالق؟" ف��اأج��اب 
اأعتقد ذلك".

ع��ودة رونالدو،  الإع��الن عن  ومنذ 
ب�������ض���اأن هوية  ال���ت���ك���ه���ن���ات  اأث�������ريت 
ال����الع����ب ال�������ذي ���ض��ي��ن��ف��ذ رك����الت 
اإن مواطنه  اإذ  ال��ف��ري��ق،  اجل���زاء يف 
املنفذ  ه�����و  ف���رن���ان���دي�������س  ب�����رون�����و 
الرئي�ضي يف الفريق منذ و�ضوله يف 
يناير 2020، يف حني كان رونالدو 
مدريد  ري�����ال  يف  ال����دائ����م  امل�������ض���دد 

ويوفنتو�س ومنتخب بالده.
ورد �ضول�ضكاير بالقول "توقعت اأن 
وبالطبع  ال�����ض��وؤال  ه��ذا  علي  يطرح 
لعبان  لدينا  كليهما.  مع  حتدثت 
اأثق بهما لأق�ضى الدرجات لت�ضديد 

الركالت وهذا اأمر رائع".
وتابع: "يعلمان من خالل احلديث 
ال����ذي اأج��ري��ن��اه والأح����ادي����ث التي 
���ض��ن��ق��وم ب��ه��ا ق��ب��ل امل���ب���اري���ات، كيف 
ق��راري حيال  ذل��ك، �ضيكون  �ضنحل 
�ضيقومان  وك��اله��م��ا  �ضيح�ضل  م��ا 
به عادة عندما ُيطلب  مبا يقومان 

منهما تنفيذ ركالت اجلزاء".

رونالدو اأم فرينانديز.. �صول�صكاير يك�صف منفذ ركالت اجلزاء

اأم�����ازون دوت ك���وم لت��ف��اق م��ع القناة  ت��و���ض��ل��ت ���ض��رك��ة 
ال��راب��ع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ب��ث ب��ط��ول��ة ال���ولي���ات املتحدة 
املفتوحة للتن�س على القناة جماناً، وكذلك على خدمة 
البث التدفقي اأمازون برامي، ما يجعل من ال�ضهل الآن 

متابعة لعبة التن�س الربيطانية اإميا رادوكانو.
وذك����رت وك��ال��ة ب��ل��وم��ربغ ل��الأن��ب��اء اأن رادوك���ان���و "18 
"غراند  ب��ط��ولت  اإح���دى  يف  ت�ضارك  لعبة  عاماً" اأول 
�ضالم" الأربع الكربى عرب الت�ضفيات وت�ضل اإىل الدور 
فرينانديز  ليلى  الكندية  تقابل  �ضوف  حيث  النهائي، 

عاماً".  19"
"غراند  اأول م�ضاركة لها يف بطولت  و�ضجلت رادوكانو 
�ضالم" يف وقت �ضابق من املو�ضم اجلاري، حيث و�ضلت 
اإىل الدور الرابع من بطولة وميبلدون، لكنها ان�ضحبت 

ب�ضبب �ضعوبة يف التنف�س.
اإيان كاتز، عرب  وقال مدير الربامج يف القناة الرابعة، 
بتوقيت  م�ضاء  الثامنة  تبداأ  �ضوف  التغطية  اإن  تويرت 
اململكة املتحدة اأي قبل �ضاعات من بدء املباراة، تو�ضلت 
البطولة،  نهائي  لبث  الآلف  مبئات  اتفاق  اإىل  القناة 

بح�ضب �ضحيفة تاميز.
بناء قطاعها  اأم����ازون يف  ي�ضاعد  اأن  الت��ف��اق  ���ض��اأن  م��ن 
قالته مينال مودها من موؤ�ض�ضة  الريا�ضي، بح�ضب ما 
قبل  اأنالي�ضي�س  اإمباير  بلندن  الإعالمية  ال�ضت�ضارات 

اإبرام التفاق.
ك����ان ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ن�����س اأحد 
بث  ب���داأت  منذ  ب��رامي  لأم����ازون  الأ�ضا�ضية  اخل�ضائ�س 
امل��ب��اري��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى ال��ه��واء م��ب��ا���ض��رة يف اململكة 

املتحدة يف 2018.

اتفاق اأمازون وقناة بريطانية لبث نهائي بطولة اأمريكا املفتوحة

ديوكوفيت�س على بعد خطوة من غراند�صالم تاريخي  اإبراهيموفيت�س: اأنا الأف�صل 
والكرة الذهبية تفتقدين

ريال مدريد يكرم 
رئي�صه الراحل لورينزو 

�صانز يف البرينابيو
يوماً   560 ملدة  مغلقاً  ظل  ال��ذي  برينابيو،  �ضانتياغو  ملعب  �ضي�ضهد 
بعد  اأر�ضه  على  مباراة  اأول  التحديث،  واأع��م��ال  كورونا  جائحة  ب�ضبب 
وقبلها  فيغو،  و�ضيلتا  مدريد  ري��ال  بني  الأح���د،  اليوم  افتتاحه،  اإع���ادة 
�ضيكون هناك تكرمي للرئي�س ال�ضابق للنادي، لورينزو �ضانز الذي تويف 

يف 21 مار�س -اآذار  2020.
وهي  و2000،   1995 ع��ام��ي  "امللكي" ب��ني  ال��ن��ادي  ���ض��ان��ز  وت���راأ����س 
اأبطال  دوري  بينها بطولة  األ��ق��اب، من  ب�ضبعة  ال��ري��ال  فيها  ت��وج  ف��رتة 
اأوروب��ا مرتني، ال�ضابعة يف تاريخ "املريينغي" بعد غياب 32 عاماً، ثم 

الثامنة.
وبذلك يويف النادي بوعده، حيث كان قد اأعلن بالفعل يف اليوم التايل 
اأقرب وقت ممكن،  "ريال مدريد �ضيمنحه، يف  اأن  لوفاة رئي�ضه ال�ضابق 

التقدير الذي ي�ضتحقه".
املنية  وافتهم  الذين  ال�ضخا�س  لكافة  تكرمياً  اأي�ضاً  الفعالية  و�ضت�ضهد 
كانوا  الذين  اأول��ئ��ك  وخا�ضة  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  اأث��ن��اء 

اأع�ضاء بالنادي.
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جزيرة يا�س ت�صتعد ل�صتقبال زوارها القادمني من دول جمل�س التعاون اخلليجي جمددًا 
الرائدة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ي��ا���س،  ج��زي��رة  ك�ضفت 
يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ن ا���ض��ت��ع��داده��ا ل���ض��ت��ق��ب��ال زواره����ا من 
الإعالن  بعد  جم��دداً  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
للم�ضافرين  ال�ضحي  احل��ج��ر  اإج����راءات  تخفيف  ع��ن 
القادمني اإىل دولة الإمارات ممن تلقوا لقاح كوفيد-

 .19
واأطلقت جزيرة يا�س حملة اإعالنية جديدة كجزء من 
التعاون  جمل�س  دول  من  القادمني  بزوارها  ترحيبها 
�ضال  املحتوى فهد  فيها �ضانع  والتي ظهر  اخلليجي، 
اخلليج  دول  يف  العطالت  ق�ضاء  ملحبي  دع��وة  موجهاً 
ال��ع��رب��ي ل��الحت��اد م��ع��اً والم��ت��ن��اع ع��ن اأخ���ذ العطالت 

الق�ضرية واململة، وا�ضتك�ضاف جزيرة يا�س لعي�س رحلة 
مفعمة باملرح وق�ضاء عطلة ل مثيل لها يف الوجهة. 

 20% ال��زوار على خ�ضم يبداأ من  وكذلك، �ضيحظى 
يا�س،  الر�ضمي جلزيرة  املوقع  عند احلجز عن طريق 
والعرو�س  الباقات  من  �ضل�ضلة  يا�س  جزيرة  و�ضتطلق 
جمل�س  دول  من  القادمني  للزوار  ا  خ�ضي�ضً امل�ضممة 

التعاون اخلليجي.
عن  يا�س  ج��زي��رة  اأعلنت  الفعاليات،  مو�ضم  ب��دء  وم��ع 
والأح���داث  احلية  املو�ضيقية  العرو�س  م��ن  جمموعة 
مدار  على  �ضتقام  التي  احلية  والفعاليات  الريا�ضية 
مثل  �ضيقة  ب��ع��رو���س  ال����زوار  �ضي�ضتمتع  ح��ي��ث  ال��ع��ام، 

ع��ر���س دي���زين ع��ل��ى اجل��ل��ي��د ال���ذي ي�ضتمر ح��ت��ى 11 
�ضبتمرب 2021، واأم�ضية الرتفيه وال�ضحك املنتظرة 
جزيرة  اإىل  بيرتز  را���ض��ل  العاملي  الكوميديا  جن��م  م��ع 
وبطولة  �ضبتمرب،   17 اجل��م��ع��ة  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  ي��ا���س 
تقام  التي  للتحدي  اأبوظبي  اأ�ضبوع  �ضمن  �ضي  اإف  يو 
املقرر  ومن   .2021 اأكتوبر  و31   30 فعالياتها يف 
مغني  يحييه  مو�ضيقياً  حفاًل  اجلزيرة  ت�ضت�ضيف  اأن 
نوفمرب   19 يف  �ضينغ  اأري��ج��ي��ت  ال�ضهري  ال��ب��ول��ي��وود 
املقبل، اإىل جانب �ضل�ضلة من الحتفالت مبا يف ذلك 
دي���وايل وم��و���ض��م الأع���ي���اد، واح��ت��ف��الت ال��ي��وم الوطني 
الإمارات  لدولة  الوطني  اليوم  وفعاليات  ال�ضعودي، 

جمتمع االمارات

بقيمة 250,000 درهم �سمن منحة مده�س الدرا�سية

مفاجاآت �صيف دبي تقّدم جوائز نقدية لع�صرة فائزين 
الدرا�ضي  ال���ع���ام  ب����دء  مب��ن��ا���ض��ب��ة    
اجل���دي���د، ق���ّدم���ت م��ف��اج��اآت �ضيف 
دبي جوائز نقدية بقيمة 250 األف 
ل��ع�����ض��رة ط���الب حمظوظني  دره����م 
وع��ائ��الت��ه��م ���ض��م��ن ع��ر���س منحة 

مده�س الدرا�ضية. 
مده�س  م���ن���ح���ة  ع�����ر������س  وق����������ّدم 
ال����درا�����ض����ي����ة، امل����ت����اح ل���ل���ط���الب من 
الثانية  دورت����ه  يف  الأع���م���ار،  جميع 
على التوايل جائزة بقيمة 25 األف 
دره����م ل��ع�����ض��رة ف��ائ��زي��ن وذل����ك من 
اأقيم  اأ�ضبوعي  �ضحب  اإج��راء  خ��الل 
اإىل  للعودة  ال�ضنوي  املو�ضم  خ��الل 
مفاجاآت  فعاليات  �ضمن  امل��دار���س 
املت�ضوقون ممن  ودخل  دبي.  �ضيف 
200 درهم يف ابن بطوطة  اأنفقوا 
مول اأو نخيل مول اأو �ضريِكل مول 
يف ال�ضحب تلقائياً بعد م�ضح فواتري 
ال�ضراء اخلا�ضة بهم يف مكتب خدمة 
للفائزين  مي��ك��ن  ف��ي��م��ا  ال���ع���م���الء. 
ا�ضتخدام اجلائزة النقدية لت�ضديد 

الر�ضوم الدرا�ضية �ضواء يف املدار�س 
اأو اجلامعات اأو حتى تغطية تكاليف 

الدرا�ضة عن بعد.
قال  امل��و���ض��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً   
التنفيذي  امل��دي��ر  اخل���اج���ة،  اأح��م��د 
مل����وؤ�����ض���������ض����ة دب��������ي ل���ل���م���ه���رج���ان���ات 
وال���ت���ج���زئ���ة:  ���ض��ّك��ل ع��ر���س منحة 
واأ�ضهر  اأبرز  اأحد  الدرا�ضية  مده�س 
اإىل  العودة  مو�ضم  خالل  العرو�س 

مفاجاآت  فعاليات  �ضمن  امل��دار���س 
�ضيف دبي هذا العام. حيث اأنه قّدم 
اأف��راد املجتمع،  فر�ضًة للتفاعل مع 
من  الفائزين  اأم��ام  الفر�ضة  واأت���اح 
الطالب وعائالتهم لت�ضديد ر�ضوم 
الدرا�ضي  ال��ع��ام  ب���دء  ال��درا���ض��ة م��ع 
الأعباء  تخفيف  وبالتايل  اجلديد. 
امل��ال��ي��ة ع��ل��ي��ه��م. ل��ذل��ك ت��ع��د منحة 
ال��درا���ض��ي��ة ع��ر���ض��اً مميزاً  م��ده�����س 
يعك�س �ضخ�ضية مده�س بحبه للكرم 
تعود عليه اجلميع من  ما  ويواكب 
مفاجاآت �ضيف دبي بتقدمي جوائز 
يف  وت�ضاهم  الفائزين،  ت�ضعد  قّيمة 

تغيري حياتهم لالأف�ضل.
 وم��������ن ج����ه����ت����ه����ا، ع��������ربت ح���ن���ان 
باملنحة  الفائزات  اإحدى  نورالدين، 
قائلة:   ف��رح��ت��ه��ا  ع���ن  ل��ب��ن��ان،  م���ن 
�ضعرت بالده�ضة عندما علمت باأنني 
اإحدى الفائزات باملنحة، فهذه املرة 
بالرغم  ف��ي��ه��ا  اأف�����وز  ال��ت��ي  الأوىل 
هذه  مبثل  امل�ضتمرة  م�ضاركتي  من 

بالإ�ضافة  امل��م��ت��ع��ة،  ال�����ض��ح��وب��ات 
مع  الت�ضوق  يف  رائعاً  وقتاً  لق�ضائي 
طفلي يف ابن بطوطة مول. واأتوجه 
ب��ال�����ض��ك��ر اجل���زي���ل ل��ل��ق��ائ��م��ني على 
مولز  ولنخيل  دبي  �ضيف  مفاجاآت 
يل  وم�ضاعدتهم  املنحة  ه��ذه  على 

بت�ضديد الر�ضوم الدرا�ضية.  
 وبدورها، قالت �ضتاي�ضي بينتو من 
بح�ضويل  ج��داً  �ضعيدة  اأن��ا  الهند:  

مفاجاآت  م����ن  امل���ن���ح���ة  ه�����ذه  ع���ل���ى 
م���ول. فهذه  و���ض��ريِك��ل  دب���ي  �ضيف 
مبثل  فيها  اأف���وز  التي  الأوىل  امل��رة 
ه���ذه اجل���ائ���زة ال��ق��ّي��م��ة. وك��ن��ت قد 
ح�ضلت ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ���ض��ه��ادة يف 
اأ�ضتثمر  و�ضوف  الإداري���ة،  املحا�ضبة 
تعليمي  لإك�����م�����ال  اجل�����ائ�����زة  ه�����ذه 
ودعم الآخرين ممن ل ت�ضمح لهم 

ظروفهم بذلك.  

فندق �صانت ريجي�س دبي، النخلة يعلن عن تعيينات جديدة يف اإدارة املاأكولت وامل�صروبات

�صروق تختتم فعالياتها الرتفيهية ال�صيفية ب�صحوبات على جوائز قّيمة

اأعلن فندق �ضانت ريجي�س دبي، النخلة، الوجهة 
ن��خ��ل��ة اجلمريا  ال��ف��اخ��رة الأح�����دث يف ج���زي���رة 
بتعيني  املحرتف  عمله  فريق  تعزيز  ال�ضاحرة، 
املاأكولت  لق�ضم  م���دي���ًرا  ق��ا���ض��م  اأح��م��د  ال�����ض��ي��د 
بينداروف�ضكي  ت��وم��ا���س  وال�����ض��ي��د  وامل�����ض��روب��ات، 

�ضيًفا تنفيذًيا جديًدا.
ورحب ال�ضيد مروان فا�ضل، املدير العام لفندق 
التعيينات  ب��ه��ذه  النخلة  دب���ي،  ريجي�س  �ضانت 
املهارات  ه���ذه  ان�����ض��م��ام  ان    : ق��ائ��اًل  اجل���دي���دة 
ال�ضتثنائية الفريدة اإىل فريق العمل املحرتف 
لهم  فاعلة  م�ضاهمة  ي�ضيف  ���ض��وف  ب��ال��ف��ن��دق، 
لالرتقاء بالتجارب الذوقية املقدمة يف املطاعم 
م�ضتويات  اأع���ل���ى  وت���ق���دمي  ال���راق���ي���ة  وامل���ق���اه���ي 
الفخامة التي ت�ضتهر بها عالمة �ضانت ريجي�س 
املهنية  قا�ضم  اأحمد  م�ضرية  وحتفل  التجارية. 
ب����الإجن����ازات امل��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ت��ف��وق خ��ربت��ه يف 
جمال ال�ضيافة ال� 12 عاًما، عمل خاللها لدى 
امل�ضتوى،  رفيعة  العاملية  ال��ف��ن��ادق  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأك�ضبه مهاراٍت ا�ضتثنائية يف جمال  الأمر الذي 
ما  وك��ل  والفنادق،  وامل�ضروبات،  امل��اأك��ولت  اإدارة 
لفريق  ين�ضم  اليوم  بال�ضيافة.  وها هو  يتعلق 
كلل  اأن  بعد  النخلة،  دب��ي،  ريجي�س  �ضانت  عمل 
ال�ضابقة كمديٍر للماأكولت وامل�ضروبات  جتربته 

ل���دى ف��ن��دق ري��ت��ز ك���ارل���ت���ون، ���ض��ح��راء ال����وادي 
مبجال  و�ضغفه  الوا�ضع  اطالعه  مثبًتا  بالنجاح 
جتارب العمالء.  ويتمتع توما�س بينداروف�ضكي 
جمال  يف  ع��اًم��ا   16 اإىل  ت�ضل  وا���ض��ع��ة  ب��خ��ربة 
الطهي الحرتايف، وين�ضم ل�ضانت ريجي�س دبي، 
النخلة ويف جعبته ثروة معرفية كبرية وخربة 
والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني  عملية مثبتة على 

يف هذا املجال. حيث بداأ رحلته يف جمال الطهي 
لفندق  التنفيذي  ال�ضيف  ب�ضفته  م��اري��وت  يف 
ماريوت بريد�ضال بريوري يف اململكة املتحدة، ثم 
ومنها  ال�ضيافة  من�ضاآت  من  العديد  بني  تنقل 
فندق �ضوفيتيل جمريا بيت�س، و�ضانت ريجي�س، 
اأب��وظ��ب��ي، وف��ن��دق ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون، ج���دة، وعمل 

موؤخراً لدى فندق ريتز كارلتون، الدوحة.

وزارة الطاقة والبنية التحتية تكرم الرعيل الأول من املوظفني
الرعيل  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  كرمت 
واأ�ضحاب  املتقاعدين  من  املوظفني  من  الأول 
اخل��دم��ة ال��ط��وي��ل��ة ، وذل���ك ت��ق��دي��راً جلهودهم 
امل��ت��م��ي��زة يف خ��دم��ة ال��وط��ن وامل���واط���ن ودوره���م 
الفاعل يف  الإجن��ازات التي حتققت يف قطاعات 
والنقل،  والإ���ض��ك��ان  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
الإمارات  روؤي��ة  م�ضتهدفات  تنفيذ  يف  �ضاهم  ما 
2021، وت�ضدرها موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية 
بعمل  املرتبطة  �ضيما  ل  القطاعات،  خمتلف  يف 

الوزارة.
وزير  امل��زروع��ي  �ضهيل  معايل  وجهها  كلمة  ويف 

الت�ضال  تقنية  عرب  التحتية  والبنية  الطاقة 
ال�����ذي ح�����ض��ره �ضعادة  امل���رئ���ي، خ����الل احل���ف���ل 
اإن تكرميكم  ق��ال:   ال��وزارة،  الوكالء وم�ضوؤولو 
رفعتم  التي  املتميز  العمل  ملنظومة  تكرمي  هو 
ول  ط��وي��ل��ة،  ل�ضنوات  اأم��ان��ت��ه��ا  وحملتم  راي��ت��ه��ا 
اأن امل�ضتقبل باإذن اهلل واعد، مبا حققتموه  �ضك 
م�ضرية  يف  الجن���ازات  لتلك  اأ�ضافت  جهود  من 
والنقل  والإ����ض���ك���ان  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
تراكمية  خ��ربات  كثمرة  ج��اءت  والتي  بالدولة، 
وكفاءات عالية تت�ضم بروح امل�ضوؤولية التي كانت 

�ضعاراً وممار�ضة لكم .

واأع�����رب م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال��ت��ك��رمي ع��ن تقديره 
للجهود التي بذلها الرعيل الأول خالل م�ضرية 
عمله يف ال��وزارة، موؤكداً دورهم املتميز وعملهم 
�ضركاء  واأنهم  �ضنوات وظائفهم،  ال��دوؤوب طوال 
حققتها  التي  املتميزة  الإجن���ازات  يف  حقيقيون 
ال��ي��وم يقف  وق����ال:   ال��دول��ة خ���الل م�ضريتها، 
الإم��ارات �ضفاً  اأر���س  واملقيمون على  املواطنون 
�ضبيل  يف  واح���د،  كفريق  م��ع��اً  ويعملون  واح����داً، 
م�ضتهدفات  لتحقيق  و����ض���ول  ال���دول���ة،  رف��ع��ة 
اخل��م�����ض��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة، ومل���ئ���وي���ة الإم�������ارات 

. العاملية  وريادتها   ،2071

عجمان �صراي، اأحد منتجعات لك�صري كولك�صن، يعلن تعيني 
ال�صيف كاران تالبيد  م�صاعدا تنفيذيا لرئي�س الطهاة

 ي�ضر منتجع عجمان �ضراي، اأول منتجع �ضاطئي تابع 
ملجموعة لك�ضري كولك�ضن يف ال�ضرق الأو�ضط، الإعالن 
تنفيذي  م�ضاعد  مبن�ضب  تالبيد  ك����اران  تعيني  ع��ن 

لرئي�س الطهاة يف الفندق الراقي.
خربة  ك��اران  ال�ضيف  يجلب  املنتجع،  اإىل  وبان�ضمامه 
وا�ضعة يف جمال الطهي بف�ضل ما يتملكه من مهارات 
متنوعة يف الإدارة والقيادة، واخلربة العملية يف اإعداد 
اأفخم الأطباق وابتكار املفاهيم الفريدة. توىل ال�ضيف 
ف��ن��دق ريتز  ال��ط��ه��اة يف  ك��ب��رية  ���ض��اب��ًق��ا من�ضب  ك����اران 
كارلتون دبي، حيث اأدار عمليات الطهي يف ل باي لوجن 

وبامل جريل بينما اأ�ضرف على فريق ي�ضم 14 طاهًيا، 
ليتفوق يف اإعداد الأطباق الع�ضرية املميزة. 

 وقبل ذلك، عمل ك��اران يف عدد من الفنادق املرموقة 
بفندق  الطهاة  رئي�س  مبن�ضب  عمله  ومنها  باملنطقة، 
ماريوت ماركيز �ضيتي �ضنرت الدوحة ملدة عامني، توىل 
املطبخ  عمليات  م��ن  العديد  اإدارة  م�ضوؤولية  خاللها 
الوجبات  ك��اف��ة  ي��ق��دم  مطعم  اإدارة  وم��ن��ه��ا  وال��ط��ه��ي، 
وال�ضالت التنفيذية بالفندق. كما متتد خربة كاران يف 
اآ�ضيا، اإذ توىل عدًدا من امل�ضوؤوليات التنفيذية يف فندق 

فراجنيباين ترايدنت نارميان بوينت يف مومباي. 

والتطوير   لال�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  اختتمت 
على  ب�ضحوبات  ال�ضيف  مو�ضم  عرو�س  �ضروق 
جوائز نقدية قّيمة وعلى �ضيارة فاخرة. وجرى 
ت�ضليم اجل���ائ���زة ال���ك���ربى، وه���ي ���ض��ي��ارة  ب��ي اإم 
دبليو  موديل  اإك�س 2  2022 يف واجهة املجاز 
املائية، للفائزة الطفلة ح�ضة املرزوقي ووالدها 
ب��ح�����ض��ور حم��م��د احل��و���ض��ن��ي، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 

واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة، وُق���دم���ت ك��ذل��ك جوائز 
للفائزين ال�ضتة بال�ضحوبات النقدية والتي فاز 
املغيزوي،  النعيمي، وحممد  بها كل من مبارك 
وحممد اجلمل، وموزة ال�ضحي، وعائ�ضة اأحمد، 

واأمل يو�ضف.  
وت��ع��اون��ت  ���ض��روق  م��ع وك��ال��ة  ب��ي اإم دب��ل��ي��و  يف 
ال��ت��ي جاءت  ال�ضيف  ف��ع��ال��ي��ات  م��و���ض��م  ع��رو���س 

حتت �ضعار  اأنفق ، وام�ضح، واربح  وا�ضتمرت من 
اأغ�ضط�س يف خمتلف وجهات    28 اإىل  8 يوليو 
املنتزه،  وحدائق  املائية،  املجاز  واجهة   : �ضروق 
وج��زي��رة ال��ن��ور، وال��ق�����ض��ب��اء، وح���اف���الت  جولة 
و�ضاطئ  ال�ضارقة،  وقلب   ، ال�ضارقة  يف  �ضياحية 
وجزيرة  ال�ضارقة،  وق��وارب  ومليحة،  خورفكان، 

العلم.

لعب اجلولف الهندي جيف ميلكا يح�صل على الإقامة الذهبية
للريا�ضني  اأبوابها  الإم��ارات  تفتح 
بالفعل  وت��ق��در  العاملية،  وامل��واه��ب 
بداخلهم من عزمية  يحملونه  ما 
واإ����ض���رار، ل���ذا ك��ان��ت امل��ك��اف��اأة لهم 
هدية  لهم  تقدمها  ذهبية  اإق��ام��ة 

على كل ما يقدمونه.
الهندي  وا���ض��ب��ح لع���ب اجل��ول��ف 
اآخ�����ر الذين  ���ض��ي��ن��غ  ج��ي��ف م��ي��ل��ك��ا 
احلا�ضلني  ق��ائ��م��ة  اإىل  ان�����ض��م��وا 
على الإقامة الذهبية، والتي تت�ضع 

يومياً منذ اإطالقها يف 2019.
لعبة  ���ض��ف��ري  ���ض��ي��ن��غ،  ت���ك���رمي  ومت 
اجل����ول����ف ال���ه���ن���دي���ة، لإجن����ازات����ه 
الإقامة  اللعبة ومنحه  املتميزة يف 
اأول  لي�ضبح   - املرموقة  الذهبية 
لع��ب جولف حم��رتف مُينح هذا 

ال�ضرف.
العمر  م����ن  ال���ب���ال���غ  ���ض��ي��ن��غ  ك�����ان 
طويلة  ع��الق��ة  ع��ل��ى  ع���اًم���ا   49
العديد  يف  ����ض���ارك  ح��ي��ث  ب���دب���ي، 
من  العديد  وك���ّون  البطولت  م��ن 

العالقات يف املدينة.
األقاب  باأربعة  الفائز  �ضينغ،  ح�ضل 

يف اجلولة الأوروبية، واأربعة األقاب 
يف جولة اليابان للجولف و�ضتة يف 
الإقامة  الآ���ض��ي��وي��ة، على   اجل��ول��ة 
���ض��ن��وات كونه   10 مل���دة  ال��ذه��ب��ي��ة 

ريا�ضًيا حمرتًفا من النخبة.
جائزة   ع��ل��ى  احل��ائ��ز  �ضينغ،  وق���ال 
اأع���ل���ى جائزة  ب���ادم���ا ����ض���ري، راب����ع 

م��دن��ي��ة م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة الهند 
مل���واط���ن���ي���ه���ا:  ه�����ذا ����ض���رف كبري. 
اأت��ي��ت اإىل دب��ي لأول  اأن��ن��ي  اأع��ت��ق��د 
1993، وق��د اأحببت  م��رة يف ع��ام 
كل حلظة من اإقامتي هنا واأعجبت 
الرائعة  املدينة  بطاقة هذه  كثرًيا 

الناب�ضة باحلياة. 

ال�ضعودي   الفيلم الكوميدي  اأبوظبي، عمليات ت�ضوير  اإمارة  انطلقت يف 
بكل �ضرور ، للمخرج  رائد التميمي  ومن اإنتاج �ضركة الأ�ضمل ، و�ضيعر�س 

قريباً يف دور ال�ضينما ال�ضعودية.
العربي،  عاملنا  يف  كثرياً  منت�ضرة  اجتماعية  �ضريحة  الفيلم  وي�ضتهدف 
دون  املعلومات  ل�ضتقاء  م�ضدراً  ميدياً  ال�ضو�ضيال  من  اأف��راده��ا  يتخذ 
التاأكد من دقتها. واأكد خمرج العمل  رائد التميمي  اأهمية الفيلم من 
اأبرز ما  الفكرة  التي طرحت فيها  اأن الطريقة  النواحي، معترباً  جميع 
ب�ضكل  العمل  يتحدث  خا�ضة:   ت�ضريحات  يف  وق��ال  العمل.  ه��ذا  مييز 
ظهرت  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  م��ن  معينة  فئة  معاناة  ع��ن  خفيف  كوميدي 

موؤخراً، وانت�ضرت ب�ضكل وا�ضع للغاية .

انطالق ت�صوير الفيلم ال�صعودي »بكل �صرور« يف اإمارة اأبو ظبي 

الفطيم،  م��اج��د  �ضركة  اأعلنت 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  ال�������ض���رك���ة 
الت�ضوق،  مراكز  واإدارة  تطوير 
ومن�ضاآت  امل���ت���ك���ام���ل���ة  وامل��������دن 
على  وال�����رتف�����ي�����ه  ال����ت����ج����زئ����ة 
م�������ض���ت���وى ال���������ض����رق الأو�����ض����ط 
واإفريقيا واآ�ضيا، يف قطاع البيع 
كارفور  اإط���الق  ع��ن  بالتجزئة 
من  خ���ال  متجر  اأول  ���ض��ي��ت��ي+، 
املنطقة.  يف  ال���دف���ع  ���ض��ن��ادي��ق 
اجلديد  ال����ف����رع  ه�����ذا  وي����وف����ر 
افتتاحه يف  ال���ذي مت  وامل��ري��ح، 
�ضريعة  الإم���ارات، جتربة  مول 
التوا�ضل  من  وخالية  و�ضل�ضة 
ال��ب�����ض��ري، ب��ا���ض��ت��خ��دام اأح����دث 
ال�ضطناعي.  ال��ذك��اء  تقنيات 
هواتفهم  العمالء   وي�ضتخدم 
املتجر،  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ال��ذك��ي��ة 
ال�ضلع  ا�����ض����اف����ة  ي���ت���م  ب���ي���ن���م���ا 
ب�ضكل  امل����خ����ت����ارة  وامل���ن���ت���ج���ات 
تلقائي اإىل �ضلتهم الفرتا�ضية 
ع����ن����د اخ����ت����ي����اره����ا وامل������غ������ادرة 

ب�ضهولة،  دون احلاجة للوقوف 
عند  الن����ت����ظ����ار  ����ض���ف���وف  يف 
افتتاح  ومت  ال���دف���ع.  ���ض��ن��ادي��ق 
كارفور �ضيتي+، بح�ضور معايل 
عمر بن �ضلطان العلماء، وزير 
ال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال���دول���ة 
وتطبيقات  الرقمي  والقت�ضاد 
العمل عن بعد، اإىل جانب اآلن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب���ج���اين، 
ل���������ض����رك����ة م������اج������د ال���ف���ط���ي���م 
ال����ق����اب���������ض����ة، وه���������اين وي���������س، 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

ماجد الفطيم للتجزئة.

وميكن للعمالء ال�ضتفادة من 
الدفع  وو�ضائل  اجلديد  املتجر 
اخلا�ضة به عرب تطبيق كارفور 
MAF Carrefour، حيث 
يختارها  �ضلعة  اأي  اإ�ضافة  تتم 
�ضيتي+  ك����ارف����ور  يف  ال���ع���م���الء 
ب�ضكل تلقائي اإىل �ضلة الت�ضوق 
لي�ضتكملوا  الإف����رتا�����ض����ي����ة، 
ال�ضراء مبجرد اخلروج  عملية 
من املتجر. وتتيح هذه اخلدمة 
���ض��ري��ع��ة خالية  ت�����ض��وق  جت��رب��ة 
متاماً من اأي توا�ضل مع فريق 

عمل كارفور.

�صيزرز بال�س دبي يقدم ل�صيوفه فر�صة ال�صتمتاع 
باإطاللت خالبة من خالل زيارة عجلة  عني دبي  الرتفيهية
والوجهة  الفاخر  املنتجع  دبي،  بال�س  �ضيزرز  يقدم 
فر�ضًة  ل�ضيوفه  الأع��م��ار،  جلميع  املنا�ضبة  الأنيقة 
يعي�ضون  الذين  الأ�ضخا�س  اأوائ��ل  بني  ليكونوا من 

جتربة عجلة عني دبي الرائعة. 
اأرب���ع دق��ائ��ق فقط �ضرياً  وت��ق��ع ع��ني دب��ي على بعد 
على الأق��دام من املنتجع، وهي اأكرب واأط��ول عجلة 
ترفيهية يف العامل واأحدث معلم يتم افتتاحه على 
ج��زي��رة ب��ل��ووات��رز، ح��ي��ث ت��ق��دم ل���زواره���ا اإط���اللت 
اأف�����ق دب����ي وم���ي���اه اخل��ل��ي��ج العربي  ����ض���اح���رة ع��ل��ى 

املتالألئة. 
لي�ضتمتعوا  ���ض��ي��وف��ه  دب���ي  ب��ال���س  ���ض��ي��زرز  وي��دع��و 
بفر�ضة ح�ضرية وخم�ض�ضة لتجربة عني دبي على 
اإم��ك��ان��ي��ة الدخول  ال����زوار م��ن خ��الل  ك��ب��ار  طريقة 
اإىل ال�ضالة الفاخرة املطلة على البحر، واإطاللت 
بزاوية 360 درجة على مدينة دبي، واأف�ضل موقع 
املدينة  على  ال�ضاحر  ال�ضم�س  ب��غ��روب  لال�ضتمتاع 
نوعها.  م��ن  ف��ري��دة  نقطة  م��ن  اخل���الب  و�ضاحلها 
وتعد عجلة عني دبي التي يبلغ ارتفاعها اأكر من 
على  يجب  مذهاًل  هند�ضياً  اإجن���ازاً  م��رتاً،   250

اجلميع زيارته.  

ماجد الفطيم تطلق اأول متجر بدون �صندوق دفع يعمل بالذكاء ال�صطناعي



�صاب يدفع حياته ب�صبب ال�صهامة
كانت ال�ضهامة عنوان حياته، كما مماته. اإنه ال�ضاب امل�ضري اأحمد 
اإنقاذ  حماولته  اأث��ن��اء  �ضكني،  ع��ق��ار  انهيار  يف  ق�ضى  ال���ذي  ع��وف 
حتى  الآخ��ري��ن  خدمة  يف  الكبري  تفانيه  وب�ضبب  فيه.  القاطنني 
الرمق الأخري من حياته اأطلق عليه �ضكان حي غرب �ضربا اخليمة 

مبحافظة القليوبية �ضمايل القاهرة لقب "�ضهيد ال�ضهامة".
اإث��ر انهيار مبنى يف احل��ي، قبل  اآخ��ري��ن   3 ولقي ع��وف حتفه مع 
يعرفها  اأن  ت�ضتحق  العيان،  �ضهود  بح�ضب  اأحمد  وق�ضة  يومني.  
اإىل  العقار، ولكنه هرع  �ضكان هذا  لأن��ه مل يكن من  النا�س نظرا 
هناك مل�ضاعدة الناجني حتت الأنقا�س، وبالفعل �ضاعد الكثريين 

يف اخلروج �ضاملني ولكنه اأ�ضبح رقم 4 بني �ضحايا العقار.
اأهايل �ضربا اخليمة جثمان اأحمد يف جنازة مهيبة تقديرا  و�ضيع 
ل�ضهامته، التي مل تكن يف حادث انهيار العقار فقط بل هناك نهجا 

عاما يف حياة ال�ضاب الراحل، كما يقول الأهايل.
نيوز  "�ضكاي  ملوقع  روى  ال��راح��ل  ال�ضاب  خ��ال  ال�ضربيني،  حممد 
جمال  اأح��م��د  "ا�ضمه  ق��ائ��ال:  ال�����ض��ه��ام��ة،  م��ع  ق�ضته  عربية" 
1995، حا�ضل على  اأحمد عوف، مواليد  اإبراهيم عوف و�ضهرته 
اأدى اخلدمة الع�ضكرية، مل  بكالوريو�س نظم ومعلومات، وبعدما 
يركن للوظيفة رغم عالقات عمه التي كانت كفيلة بتوفري اأكر 
من وظيفة مبرتب كبري فى القطاع اخلا�س، ولكنه اختار اأن يكون 
هو مدير نف�ضه واأقام م�ضروعا خا�ضا به للتجارة عرب الإنرتنت".

جراحة متكن زوجني من روؤية بع�صهما لأول مرة 
ال�ضبعينيات  زوج��ان يف  العينني، متكن  بف�ضل عملية جراحية يف 
لأول مرة  ب�ضكل �ضحيح  البع�س  بع�ضهما  روؤي��ة  من عمرها، من 
ال�ضابعة  �ضن  يف  وهما  �ضميث،  وبريندا  ت��ريي  ت��زوج  �ضنوات.  منذ 
ع�ضرة، وعا�ضا �ضوية لأكر من خم�س عقود من الزمن، ولديهما 
الآن ابنتان واأربعة اأحفاد، وثالثة من اأبناء الأحفاد. لكن اختبارات 
العني الروتينية يف وقت �ضابق من هذا العام دفعت الزوجني اإىل 
ب�ضعف  الث��ن��ان  اأ�ضيب  اأن  بعد  جراحية،  عملية  لإج���راء  احلجز 

�ضديد يف الب�ضر نتيجة اإعتام عد�ضة العني.
من  الثالثينيات  منذ  ن��ظ��ارات  ت��رت��دي  كانت  التي  بريندا،  كانت 
كل  لروؤية  دمت  و�ضُ مار�س   31 يف  العالج  تلقى  من  اأول  عمرها، 
"بعد  وقالت متحدثة عن جتربتها:  التف�ضيل.  �ضيء مبزيد من 
عمليتي، مل اأ�ضدق ما كنت اأراه. قلت لتريي، اأنت ل حتلق ذقنك 
ب�ضكل �ضحيح.” وباملثل، تفاجاأ تريي، الذي اأجرى اجلراحة بعد 
�ضهر من بريندا مبظهر زوجته بعد اجلراحة، وقال: "لقد لحظت 
ب�ضباغته.  قامت  اأنها  اأعلم  والتي  زوجتي،  �ضعر  لون  مثل  اأ�ضياء 
ا. الأ�ضياء التي اعتقدت اأنها ذات لون معني  تغري لون املالب�س اأي�ضً
ال��ذي كنت  ال��واق��ي من املطر  كانت خمتلفة مت��اًم��ا. ه��ذا املعطف 

اأعتقد اأنه كان رمادًيا كان يف الواقع اأخ�ضر اللون”.

اكت�صف اأهله اأنه حي بعد �صنوات من اإعالن وفاته
بعد فقدانه اإثر خروجه من املنزل قبل نحو 3 اأعوام ون�ضف، ظن 
ذوو رجل من ريف حماة و�ضط �ضوريا اأنه تويف واأقاموا له العزاء، 
حلب  يف  م�ضت�ضفى  معهم  ت��وا���ض��ل  الطويلة  امل���دة  ه��ذه  بعد  لكن 
لإبالغهم اأنه حي يرزق، واأنه كان يتلقى عالجا نف�ضيا طيلة هذه 

ال�ضنوات.
وقال مدير عام م�ضت�ضفى ابن خلدون لالأمرا�س العقلية والنف�ضية 
نف�ضية  حالة  كان يف  الأربعيني  "الرجل  اإن  ب�ضام حايك،  يف حلب 

غري م�ضتقرة واأدخل اإىل امل�ضت�ضفى".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملاذا ل يجب فتح �صرتة النجاة على منت الطائرة؟
ك�ضفت م�ضيفة للطريان ال�ضبب الذي يدفع اإىل مطالبة الركاب بعدم فتح �ضرتة النجاة اخلا�ضة بهم، يف حال وقوع 

حادث ما، اإل عند مغادرة الطائرة.
اإل عند  وخالل الإيجاز الذي تقدمه كل طائرة، قبل الإق��الع، يتم الت�ضديد على �ضرورة عدم فتح �ضرتة النجاة 

مغادرة الطائرة، حتى لو مت ال�ضطدام باملاء.
وي�ضري خرباء اإىل اأن جتاهل قواعد ال�ضالمة ون�ضائح امل�ضيفني على من الطائرات، قد يعر�س حياة امل�ضافرين 

للخطر.
وكتبت م�ضيفة طريان على موقع "ريديت": "ل تنفخ �ضرتة النجاة يف حال وقوع حادث حتى تغادر الطائرة".

واأ�ضافت "اإذا ا�ضطدمت الطائرة باملاء وقمت بت�ضخيمها ف�ضوف تغرق قبل اخلروج".
واأو�ضحت "غالبا ما ي�ضعر النا�س بالذعر، وبدون تفكري يفتحونها مبجرد ارتدائها، لكن الأمر قد يعر�س حياتهم 

للخطر".
كما اأبرز طيار �ضابق اأنه "اإذا تعر�ضت املق�ضورة للتلف بعد ال�ضطدام، ف�ضتكون �ضرتتك اأكر عر�ضة للتمزق".

وقال �ضخ�س اآخر ردا على من�ضور م�ضيفة الطريان: "لقد عملت لدى ُم�ضِنّع هذه ال�ضرتات، واأ�ضيف اأنه عندما 
تنتفخ �ضرتات النجاة، فاإنها ت�ضبح �ضديدة ال�ضالبة وتقيد رقبتك يف و�ضع موجه لالأعلى. وهذا مينعك من الغرق، 

اإذا فقدت الوعي".

األحد   12  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13338  
Sunday    12   September   2021   -  Issue No   13338

ر�صد جرمية قتل غادرة يف نيويورك
عن �ضبق اإ�ضرار وتر�ضد، وبطريقة �ضبه حمكمة، وقعت جرمية قتل مروعة 

يف اأحد �ضوارع مدينة نيويورك الأمريكية.
ور�ضدت كامريات املراقبة جرمية القتل، التي نفذها �ضخ�س، على دراية 

بوجود هذه الكامريات، فاتخذ اإجراءات لإخفاء هويته.
اأزمة كورونا  وا�ضتفادة من  اأ�ضود طويال وقبعة،  القاتل يرتدي ثوبا  وكان 

اأي�ضا، فو�ضع قناعا طبيا، مما اأخفى هويته متاما.
على جانب  ركنها  التي  �ضيارته  اأم��ام  وقوفه  اأثناء  القاتل  الفيديو  ويظهر 
الطريق، حيث تظاهر بوجود خلل فيها فرفع غطاء مقدمة ال�ضيارة، حتى 
ل يثري ال�ضبهات.  وعندما اقرتب ال�ضحية من املكان وهم بركوب �ضيارته 
التي كانت مركونة على اجلانب الآخر، �ضارع القاتل اإليه مطلق عليه عدة 
اأعرية نارية على راأ�س ال�ضحية مما اأدى اإىل مقتله على الفور، قبل اأن يعود 

اإىل �ضيارته ويغلق غطاء مقدمتها ويلوذ بالفرار.
وقالت �ضرطة مدينة نيويورك، وفق ما اأوردت وكالة "رويرتز" اأن اجلرمية 
ال��ق��ري��ب م��ن م��ط��ار جون  امل��ا���ض��ي يف ح��ي كوينز  وق��ع��ت �ضبيحة الث��ن��ني 
كينيدي. لكن ال�ضرطة ا�ضطرت اإىل ن�ضر الفيديو اأم�س الأول اجلمعة على 
اأن ال�ضحية هو  اأن ي�ضاعدها يف العثور على القاتل. وذكرت ال�ضرطة  اأمل 

جريمي ديك�ضون )46 عاما( من ولية جورجيا.

التنني الطائر  كان يجوب جنوب الأر�س و�صمالها 
يعرف  مل��ا  اأح��ف��وري��ة  بقايا  ت�ضيلي  يف  اأت��اك��ام��ا  �ضحراء  يف  العلماء  اكت�ضف 
الع�ضر اجلورا�ضي كان معروفا عنه  دينا�ضور من  وهو  الطائر"،  "بالتنني 

يف ال�ضابق وجوده يف ن�ضف الكرة ال�ضمايل فقط.
ينتمي احليوان، وهو من الزواحف الطائرة، اإىل جمموعة من دينا�ضورات 
التريو�ضور الأوىل التي كانت موجودة على الأر�س قبل 160 مليون �ضنة. 

وكان له ذيل طويل مدبب واأجنحة واأ�ضنان حادة بارزة.
الطبيعي  للتاريخ  اأتاكاما  �ضحراء  متحف  مدير  روخ��ا���س،  اأوزف��ال��دو  ك��ان 
درا�ضتها  قبل  الكائن  لهذا  الأحفورية  البقايا  اكت�ضف  الذي  هو  والثقافة، 
اأيدي علماء يف جامعة ت�ضيلي. والكت�ضاف هو الأول من نوعه الذي  على 

يربط هذه املخلوقات بن�ضف الكرة الأر�ضية اجلنوبي.
وقال جوناثان األركون، اأحد العلماء يف جامعة ت�ضيلي والذي قاد الدرا�ضة 
اإن "هذا يظهر اأن انت�ضار الكائنات من هذه املجموعة "على الأر�س" اأو�ضع 

مما كان معروفا عنها قبل الآن".
واأ�ضاف "هناك تريو�ضورات من هذه املجموعة اأي�ضا يف كوبا، والتي تبدو 
بني  ما  تهاجر  كانت  اأنها  ب�ضدة  املرجح  فمن  ل��ذا  �ضاحلية،  حيوانات  اأنها 

ال�ضمال واجلنوب، ورمبا جاءت مرة واحدة وا�ضتقرت. ل نعلم".

كورتني كاردا�صيان 
ب�صورة مثرية للجدل

التوا�ضل  م���واق���ع  جن��م��ة  ن�����ض��رت 
الأم��ريك��ي��ة  كورتني  الج��ت��م��اع��ي 
مثرية  �ضور  جمموعة  كاردا�ضيان  
ل��ه��ا ع��ل��ى ح�����ض��اب��ه��ا اخل���ا����س على 
موقع التوا�ضل الجتماعي ظهرت 
باللون   top ت���رت���دي  وه���ي  ف��ي��ه��ا 
الأح��م��ر وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �ضرائط 

واأثارت كورتني اجلدل بذلك .
املتابعني  كورتني  �ضدمت  وك��ان��ت 
لها  ج�����دي�����دة  �������ض������وراً  ف���ن�������ض���رت 
ب��ال��ب��ي��ك��ي��ن��ي ب������دون ف���ي���ل���رت، عرب 

�ضفحتها .
منزل  يف  ال�ضور  التقطت  كورتني 
باملز  يف  ج���ي���رن  ك���ري�������س  وال���دت���ه���ا 

�ضربينغ.
�ضكروا  امل��ت��اب��ع��ني  م���ن  وال���ع���دي���د 
ك��ورت��ن��ي ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 42 
ال�ضور  ه�����ذه  ن�����ض��ر  ع���ل���ى  ع����ام����اً، 
ع���ل���ى تخطي  اجل���م���ي���ع  ل��ت�����ض��اع��د 
اخلجل اأج�ضامهم، كما اأ�ضاد العديد 
لت�ضاحلها  بكورتني  املتابعني  من 
مع نف�ضها ومع طبيعتها بعيداً عن 

الفيلرت والت�ضنع.

�صمكة تق�صم ذراع 
غوا�س

ذكرت و�ضائل اإعالم م�ضرية اأم�س 
الغوا�ضني  اأح��د  اأن  اجلمعة  الأول 
املطل  ال�ضمايل  ال�ضاحل  م��ي��اه  يف 
تعر�س  ق��د  املتو�ضط  البحر  على 

لهجوم من �ضمكة قر�س.
اأن غوا�ضا يدعى طارق  واأو�ضحت 
خلف )58 عاما(، و�ضل م�ضت�ضفى 
ال��ع��ل��م��ني ال��ن��م��وذج��ي اإث�����ر ادع����اء 
هجوم �ضمكة قر�س خالل ال�ضباحة 
على  ال�ضمايل،  ال�ضاحل  اإح��دى  يف 
3 ك��ي��ل��وم��رتات يف املياه  ب��ع��د ن��ح��و 
وهو يعمل غوا�ضا، وبالك�ضف عليه 
ت��ب��ني اإ���ض��اب��ت��ه ب��ج��رح م��ت��ه��ت��ك يف 

الذراع الي�ضرى.
جراحية  لعملية  امل�����ض��اب  وخ�ضع 
التهتكي يف  كبرية خلياطة اجلرح 
طوله  يبلغ  وال���ذي  الي�ضرى،  ي��ده 
20 �ضم بعر�س 5 �ضم، وتظهر من 
م�ضت�ضفى  يف  ال��ي��د  ع��ظ��ام  خ��الل��ه 
البيئة  وزارة  واأ���ض��درت  العلمني. 
حقيقة  فيه  ك�ضف  بيانا  امل�ضرية 
املعلومات  اأن  مو�ضحة  احل��ادث��ة، 
امل��وؤك��دة ح��ول احل���ادث تفيد بعدم 
�ضمكة  لهجمة  ال��غ��وا���س  ت��ع��ر���س 
املكلفني  الأط��ب��اء  ق��ام  ق��ر���س، كما 
الإ�ضابة  بفح�س  امل�����ض��اب  ب��ع��الج 
واأفادوا اأنها ناجتة عن جرح قطعي 
ب���اآل���ة ح�����ادة ول��ي�����س ب�����ض��ب��ب كائن 
"خرباء  اأن  ال��ب��ي��ان  ب��ح��ري. وذك���ر 
وزارة البيئة قاموا بفح�س اجلرح 
تتطابق  ع���دم  اإىل  ان��ت��ه��ى  وال����ذي 
���ض��ك��ل الإ�����ض����اب����ة ق��ط��ع��ي��ا م����ع ما 
ه��و ث��اب��ت وم��وث��ق ع��امل��ي��ا لطبيعة 
ع��ن هجوم  تنتج  ال��ت��ي  الإ���ض��اب��ات 

اأ�ضماك القر�س على الب�ضر".

ديزين تقدم اأفالمها يف �صالت ال�صينما اأوًل
يف  عر�ضها  تنوي  التي  الأف���الم  ك��ّل  "ديزين" اأن  ك�ضفت 
ال�ضينما،  �ضالت  يف  بداية  �ضتقّدم  ال�ضنة  نهاية  غ�ضون 
قاطعة ال�ضّك باليقني بالن�ضبة اإىل القّيمني على قاعات 

العر�س ال�ضاعني اإىل ا�ضتقطاب اجلمهور من جديد.
"اإنكانتو" اإىل  ال��ت��ح��ري��ك  فيلم  ي��خ��رج  اأن  امل��زم��ع  وم���ن 
ال�ضالت يف الرابع والع�ضرين من ت�ضرين الثاين-نوفمرب 
ة الفيديو عند الطلب "ديزين+"  ولن ُيعر�س على من�ضّ

قبل الرابع والع�ضرين من كانون الأّول-دي�ضمرب.
"ذي ل�ضت  امل��رت��ق��ب��ة، م��ن قبيل  الأخ����رى  الأف����الم  اأم���ا 
ل�ضتوديوهات  و"اإيترينلز"  ���ض��ك��وت  ل���ري���ديل  دويل" 
�ضبيلربغ،  ل�ضتيفن  �ضتوري"  �ضايد  و"وي�ضت  "مارفل" 
يوما   45 مل��ّدة  ال�ضينما  �ضتعر�س ح�ضرا يف �ضالت  فهي 
متتاليا على الأقّل. وكان هذا القرار �ضديد الرتّقب لأن 
�ضل�ضلة من  العمالقة طرحت منذ فرتة  ال�ضتوديوهات 
"بالك ويدو" و"جانغل كروز"  الإنتاجات الكبرية، مثل 
دور  ويف  "ديزين+"  ع��ل��ى  م��ت��زام��ن  ب�ضكل  و"كرويال"، 

ال�ضينما، ما حرم هذه الأخرية من جزء من الإيرادات.
جوهان�ضون،  �ضكارليت  املمثلة  اّدع��ت  ال��ق��رار،  ه��ذا  واإث��ر 
بطلة "بالك ويدو"، على "ديزين" اأمام الق�ضاء، مّتهمة 

اإّياها بف�ضخ عقد كّلفها ماليني الدولرات.

مدر�صة ترف�س طفال ب�صبب ت�صوه خلقي
قرر مواطن اأردين التوجه اإىل الق�ضاء بعد تعر�س ابنه 
للتنمر ورف�س ت�ضجيله يف اإحدى املدار�س اخلا�ضة ب�ضبب 

ت�ضوه خلقي يف يده.
اأعوام  حممد ال�ضطناوي والد الطفل كرمي ذو الثمانية 
العام  وال��راأي  التوا�ضل الجتماعي  �ضغلت ق�ضته مواقع 
خالل الأيام املا�ضية بعد وقوعه �ضحية للتنمر من قبل 
معلمته  ق��ي��ام  اإىل  الأم���ر  وو���ض��ل  الأط��ف��ال يف مدر�ضته، 

بعزله عن الطالب.
وحاول والده حل امل�ضكلة بنقل ابنه ملدر�ضة خا�ضة، اإل اأن 
الأخرية رف�ضت ت�ضجيله. وح�ضب ذويه فاإن الرف�س جاء 

ب�ضبب الت�ضوه اخللقي يف يده.
يتميز  الذي  بالطفل كرمي  عربية" التقت  نيوز  "�ضكاي 
اإن���ه ع��ان��ى من  ب��ج��ده واج��ت��ه��اده وح��ب��ه للمدر�ضة، وق���ال 
الطالب يف املدر�ضة احلكومية حيث كان يتعر�س للتنمر 
املدر�ضة  يف  الت�ضجيل  ي�ضتطع  مل  اأن��ه  كما  كبري،  ب�ضكل 

اخلا�ضة ب�ضبب الت�ضوه اخللقي يف يده.
والد الطفل قال ل�"�ضكاي نيوز عربية" اإن طفله تعر�س 
وامل��ع��ل��م��ني على  ال��ط��الب  ق��ب��ل  م��ن  تقبل  وع���دم  للتنمر 
النف�ضي  اجل��ان��ب  على  بتهيئته  عائلته  قيام  م��ن  ال��رغ��م 
التوجه  ق��رر  اأن��ه  م��ربزا  معها،  ويتعاي�س  اإعاقته  ليتقبل 

للق�ضاء لإن�ضاف ابنه.
باإحدى  بت�ضجيله  "قامت  العائلة  اأن  ك��رمي  وال��د  وذك��ر 
للتنمر وحرم من  املدار�س احلكومية لكنه كان يتعر�س 

اجللو�س على مقعد اإ�ضوة ببقية زمالئه".

ورم مزيف يجعل ج�صمها يقلد اأعرا�س ال�صرطان
ج�ضدها  تدفع  ن���ادرة  حالة  م��ن  بريطانية  ام���راأة  تعاين 
للت�ضرف كما لو كانت م�ضابة بورم يف املخ، مما يت�ضبب 
يف فقدان ب�ضرها ببطء والبقاء مقيدة يف الفرا�س معظم 

الأيام ب�ضبب الإرهاق.
مت ت�ضخي�س كيم �ضالتر، 30 عاًما، من بري�ضتول، بارتفاع 
�ضغط الدم داخل اجلمجمة جمهول ال�ضبب يف دي�ضمرب 
البداية،  الأع��را���س. يف  بدء  اأ�ضهر من  �ضتة  بعد   ،2019
كان طبيبها العام حمتاراً ب�ضبب الأعرا�س الكثرية التي 
ال�ضبب  ع��ن  ك�ضفت  املقطعية  الأ�ضعة  لكن  منها،  تعاين 
احلقيقي. حتدث احلالة عندما يت�ضبب ارتفاع ال�ضغط 
حول الدماغ يف ظهور اأعرا�س ت�ضبه ال��ورم، مبا يف ذلك 

تغريات يف الروؤية و�ضداع.
مت  “عندما  جت���رب���ت���ه���ا:  ع����ن  م���ت���ح���دث���ة  ك���ي���م  وق����ال����ت 
اأعاين من �ضداع  اأ�ضواأ حالتي، كنت  ت�ضخي�ضي، كنت يف 
ي�ضبه ال�ضداع الن�ضفي كل يوم مما جعلني اأ�ضعر بالدوار 
والغثيان وال�ضتنزاف العاطفي. كان الأمل مرهًقا وغالًبا 
�ضحيح  ب�ضكل  التحدث  اأ�ضتطيع  ول  مرتبكة،  كنت  م��ا 

واأن�ضى الأ�ضياء ب�ضبب �ضبابية الدماغ”
واأ�ضافت:" انتقلت �ضديقتي للعي�س معي، وكانت تعمل 
التنظيف، وحتى  اإىل  الطهي  م��ن  اأج��ل��ي،  م��ن  ���ض��يء  ك��ل 
م�ضاعدتي يف احلمام يف الأيام التي كانت الأعرا�س ت�ضتد 

فيها.”

ماذا يعني اأن حتلم ب�صخ�س ما؟
وعقليا،  ج�ضديا  ج��ي��دة،  ب�ضحة  ت��ك��ون  حتى 
ع��ل��ي��ك  اخل���ل���ود اإىل ال���ن���وم ب��ع��دد ك����اف من 
النوم  من  رئي�ضي  ج��زء  والأح���الم  ال�ضاعات، 

�ضواء تذكرتها اأم ل.
خارج  لي�ضت  علمية،  مواقع  وف��ق  والأح���الم، 
ال�ضياق متاما، فهي تعطيك نظرة ثاقبة عن 
معاجلة  على  ت�ضاعدك  اأن  وميكنها  حياتك، 

امل�ضاعر ال�ضعبة.
هناك  اإن   "yourtango" م��وق��ع  وي��ق��ول 
نظريات خمتلفة حول املعنى وراء اأحالمك، 
فبع�ضها يوؤكد اأن الرموز يف الأحالم م�ضرتكة 
بني الب�ضر، فعلى �ضبيل املثال، احللم بت�ضاقط 
الأ�ضنان �ضائع كثريا، وي�ضري اإىل القلق الذي 

ي�ضيطر على الإن�ضان.
لكن ال�ضوؤال الذي يطرحه كثريون هو: ماذا 
اإنه ل يعني  اأحلم ب�ضخ�س ما؟  يعني عندما 
�ضرتاه  اأن��ك  اأو  فيك  يفكر  ال�ضخ�س  ه��ذا  اأن 

قريبا.
ويف ت��ف�����ض��ري ذل����ك، ف���الأح���الم ل ت��ن�����ض��اأ عن 

حدث خارجي، بل هي تعبري عن احتياجاتك 
فاإن  امل��وق��ع  وبح�ضب  ال��الواع��ي��ة،  ورغ��ب��ات��ك 
جديدة  روؤي����ة  مينحك  ب���الأح���الم  اله��ت��م��ام 

حلياتك، ب�ضرف النظر عما حتلم به.
واأ�ضاف اأنه بفح�س ما يعنيه احللم ب�ضخ�س 
التي  امل�ضاعر  حت��دي��د  لل�ضخ�س  ميكن  مب��ا، 
مليئة  وجت��ع��ل��ه��ا  ح��ي��ات��ك  ت���دع���م  اأن  مي��ك��ن 

بالبهجة.
اأن حتلم ب�ضخ�س ما؟ �ضواء  اإذن، م��اذا يعني 
كان هذا ال�ضخ�س فردا من العائلة اأو رئي�ضا 
اأو حبيبا �ضابقا، فاإن الأمر يتعلق  اأو �ضديقا 
بك اأك��ر مما يت�ضل ب��ه. اإن الأه��م من ذلك 
هو ما ت�ضعر به جتاه الأ�ضخا�س يف اأحالمك 

وما ميثلونه لك.
وبنى بع�س مرتجمي الأحالم منوذجا يظهر 
اأن كل �ضخ�س يف احللم هو ن�ضخة منك، ويف 
الأ�ضخا�س  جتاه  به  ت�ضعر  فما  احلالة،  هذه 
يف اأحالمك وما يعنونه لك �ضيمنحك فكرة 

عميقة حول معنى احللم.

عار�سة اأزياء تقدم اإبداًعا يف معر�س اأ�سبوع املو�سة يف كري�ستيان كوان يف نيويورك يف مانهاتن , مدينة نيويورك. رويرتز

كايلي جيرن ت�صتعر�س حملها 
ا�ضتعر�ضت جنمة تلفزيون الواقع  كايلي جيرن  حملها بف�ضتان �ضفاف، اإذ ن�ضرت �ضورتني 

جديدتني لها على �ضفحتها على موقع التوا�ضل الجتماعي.
�ضوداء فوق  ال�ضورتني وهي ت�ضع يديها على بطنها مرتديًة �ضرتة  وتظهر كايلي يف 

الف�ضتان.
وكانت كايلي قد اأكدت حملها بطفلها الثاين من زوجها املغني  ترافي�س �ضكوت ، وذلك 
الجتماعي.  التوا�ضل  موقع  على  اخل��ا���س  ح�ضابها  ع��رب  فيديو  مقطع  ن�ضرها  ع��رب 
تعر�ضه  ثم  الإيجابي يف منزلها،  اختبار احلمل  بالفيديو وهي حتمل  كايلي  وظهرت 
وقال  املنتفخ،  بطنها  ا�ضتعر�ضت  كما  جيرن ،  اأمها  كري�س  على  وبعدها  ترافي�س،  على 
�ضكوت باأحد امل�ضاهد: "�ضتورمي �ضيكون لدينا طفل! هذا اأحد اأ�ضعد اأيام حياتي"، كما 

ظهرت �ضتورمي، ابنة كايلي، يف نهاية الفيديو وهي تقبل بطن والدتها.


