
   

حممد بن زايد يبارك البنيه عبداهلل العرياين وحممد 
القايد اإجنازهما يف دورة االألعاب الباراملبية بطوكيو

•• اأبوظبي-الفجر:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب���ارك 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة البنيه عبد�هلل �لعرياين 
وحممد �لقايد �إجنازهما يف دورة �الألعاب �لبار�ملبية وقال �شموه يف 

تغريدة على ح�شابه �ل�شخ�شي يف )تويرت(:
�أبارك البني عبد�هلل �لعرياين وحممد �لقايد �حلمادي �إجنازهما يف 
دورة �الألعاب �لبار�ملبية يف طوكيو وجميع �لريا�شيني و�أع�شاء بعثة 
�الإمار�ت.. فخورون بعزميتكم وقوة �إر�دتكم... و�أهنئ �ليابان بنجاح 

�لبطولة وح�شن تنظيمها.

بلينكني يتحدث �أثناء جولته مبركز عالج لالجئني �الأفغان بقاعدة �لعديد يف �لدوحة  )رويرتز(

وزير �خلارجية �ل�شيني يدعم �لعالقات مع طالبان

جرمية د�ع�ش خر�شان يف مطار كابول

يوني�صف: مئات �لأطفال غري �مل�صحوبني بذ�يهم مت �إجال�ؤهم 

وا�سنطن تن�سق مع طالبان لت�سهيل االإجالء من اأفغان�ستان
•• عوا�صم-وكاالت:

�الأمريكي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ال 
�لعمل  �إن  ب���ل���ي���ن���ك���ن،  �أن������ت������وين 
ج����ار م���ع ح���رك���ة ط���ال���ب���ان، الأج���ل 
طري�ن  رح���الت  �ن��ط��الق  ت�شهيل 
كابول  م���ن  �إ���ش��اف��ي��ة  م�����ش��ت��اأج��رة 
ملغادرة  ي�شعون  �لذين  لالأ�شخا�ش 
�لقو�ت  م���غ���ادرة  ب��ع��د  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 

و�لدبلوما�شيني �الأمريكيني.
موؤمتر  خ����الل  ب��ل��ي��ن��ك��ن،  و�أ�����ش����ار 
�شحفي بالدوحة، �إىل �أن �لواليات 
�ملتحدة �أجرت �ت�شاالت مع حركة 
من  �الأخ��رية  �ل�شاعات  يف  طالبان 

�أجل تاأكيد �لرتتيبات.
�أع���ط���ت  ط����ال����ب����ان  �أن  و�أو�������ش������ح 
تاأكيد�ت بتوفري ممر �آمن جلميع 
�أفغان�شتان  م��غ��ادرة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
�أن  م��وؤك��د�  منا�شبة،  �شفر  بوثائق 
طالبان  �شتلزم  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

بهذ� �لتعهد.
�أ�شاد  ويف مطلع �شبتمرب �جل��اري، 
�ل���دف���اع �الأم����ريك����ي، لويد  وزي�����ر 
�ل���ذي لعبته دول  ب��ال��دور  �أو���ش��ن 
�خل��ل��ي��ج يف �الإج������الء �ل��ك��ب��ري من 

�أفغان�شتان.
وق�����ال وزي�����ر �ل���دف���اع �الأم���ريك���ي، 
منطقة  �إىل  :���ش��اأ���ش��اف��ر  ح��ي��ن��ه��ا،  
�خل��ل��ي��ج �الأ���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل لتقدمي 
���ش��اع��دون��ا يف عمليات  مل��ن  ���ش��ك��ري 

ظ�������روف ����ش���ادت���ه���ا �ل���ف���و����ش���ى يف 
�أفغان�شتان بعدما ��شتولت طالبان 
�إج�����الء مئات  �ل�����ش��ل��ط��ة ومت  ع��ل��ى 
�الأطفال غري �مل�شحوبني بذويهم. 
�ملتحدة  �المم  م��ن��ظ��م��ة  و�أف�������ادت 
�شّجلت  �أنها  )يوني�شف(  للطفولة 
 300 ن��ح��و  �شركائها  ج��ان��ب  �إىل 
طفل غري م�شحوبني وف�شلو� عن 
ذويهم مت �إجالوؤهم من �أفغان�شتان 

منذ 14 �آب �غ�شط�ش.
وقالت �ملديرة �لتنفيذية ليوني�شف 
باأن  "نتوقع  بيان  يف  فور  هرنييتا 
يرتفع هذ� �لعدد من خالل جهود 
�ملتو��شلة"،  �ل���ه���وي���ات  حت���دي���د 
معربة عن قلقها حيال �شالمتهم. 
�أن �ل��ع��دي��د من  وذك����رت �ل��وك��ال��ة 
ع��ن عائالتهم  ت��ف��ّرق��و�  �الأط���ف���ال 
�آالف  ع���������ش����ر�ت  ت�����دّف�����ق  ع���ن���دم���ا 
�الأ���ش��خ��ا���ش �إىل م��ط��ار ك��اب��ول يف 
حماولة يائ�شة ملغادرة �لبالد قبل 
�كتمال �ن�شحاب �لقو�ت �الأمريكية 

يف نهاية �آب �غ�شط�ش.
ويف �الأيام �الأخرية، �أجلت �لواليات 
�ألف   123 �أك��ر من  �ملتحدة جو� 
بينهم  ك��اب��ول،  مطار  م��ن  �شخ�ش 
ومرتجمون  �أمريكيون  مو�طنون 
وغ��ريه��م م��ن �الأ���ش��خ��ا���ش �لذين 
�لبالد  يف  و�ن�شطن  مهمة  دع��م��و� 
و��شتحقو� �حل�شول على تاأ�شري�ت 

خا�شة للهجرة.

�الإجالء.
�إن  بلينكن  ق���ال  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�ت�شال  على  �الأمريكية  �خلارجية 
�ملوجودين  باالأمريكيني  م�شتمر 
يف �أفغان�شتان ويرغبون يف مغادرة 

�لبالد.
و�أو�����ش����ح �ل����وزي����ر �الأم�����ريك�����ي، يف 
مبقر  ل���ل�������ش���ح���ف���ي���ني  ت���������ش����ري����ح 
معظم  �أن  و����ش��ن��ط��ن،  يف  �ل�����وز�رة 
�جلن�شية  �الأفغان يحملون  �أولئك 

�الأمريكية.
تبذل جهود�  �ل����وز�رة  �أن  و�أ���ش��اف 
�الأمريكي،  �لرئي�ش  و���ش��ول  منذ 
يناير  يف  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  ب����اي����دن،  ج���و 
�لتاأ�شري�ت  �إج��������ر�ء�ت  ل��ت�����ش��ري��ع 
�خل��ا���ش��ة ل��الأف��غ��ان �ل��ذي��ن عملو� 
م����ع �ل����ق����و�ت �الأم����ريك����ي����ة خالل 
عاما،   20 ��شتمرت  �لتي  �حل��رب 
مو�شحا �أن �الآالف منهم ما ز�لو� 

يف �أفغان�شتان.

تو��شل  على  نحن  بلينكن  و�أردف 
�مل��ع��ر���ش��ني للخطر،  �الأف���غ���ان  م��ع 
�الأجانب  �شركائنا  �إىل  باالإ�شافة 
وجود  �إىل  نبه  ثم  �أفغان�شتان.  يف 
�لعديد من �لتحديات �للوج�شتية 
تبقى من  �إخ��ر�ج من  تو�جه  �لتي 

�الأمريكيني يف �أفغان�شتان.
�ملتحدة  �الأمم  �أك�����دت  ذل����ك،  �إىل 
�لثالثاء باأن �لعديد من �الأطفال 
�ف���رتق���و� ع���ن ع��ائ��الت��ه��م يف ظل 

حمافظة على �لغمو�ض �ل�صرت�تيجي:

هل تتخلى الواليات املتحدة عن تايوان مثل اأفغان�ستان؟

مناف�صة �صاخنة مللء �لفر�غ:

من بقي يف اأفغان�ستان االآن بعد رحيل الواليات املتحدة؟

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت 

–ترجمة خرية ال�صيباين 

�ملتحدة عن  �ل��والي��ات  تتخلى  هل 
ما  ه��ذ�  �أفغان�شتان؟  مثل  ت��اي��و�ن 
�أدى  ت�شر عليه بكني. ومع ذل��ك، 
�لتقارب �مللحوظ لل�شني مع نظام 
�ل���ذي ��شتوىل  ط��ال��ب��ان �جل��دي��د، 
�إىل  ك�����اب�����ول،  �ل�����ش��ل��ط��ة يف  ع���ل���ى 
�لدر�ماتيكي  �لت�شديد  من  مزيد 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��ني  للعالقات 

وتايو�ن.
�لرئي�ش  �أو�شح  �أغ�شط�ش،   18 يف 
�الأمريكي جو بايدن هذه �لنقطة. 
وقال م�شتاأجر �لبيت �الأبي�ش، �إنه 
هجوما  �ل�شيني  �جلي�ش  �شن  �إذ� 
على تايو�ن، فاإن �لواليات �ملتحدة 

�شرتد على مثل هذ� �لعدو�ن.
•• الفجر -�صيث �صتيفن�صون 

– ترجمة خرية ال�صيباين

�أغ�شط�ش،   26 �خل���م���ي�������ش،  ي�����وم 
يف  ك���رز�ي  حامد  مطار  على  هجوم 
�أ�شفر عن مقتل  �أفغان�شتان،  كابول، 
�ل��ع�����ش��ر�ت م���ن �مل��دن��ي��ني �الأف���غ���ان، 
�الأمريكيني.  �جل���ن���ود  م���ن  وع�����دد 
�الإ�شالمية  �ل���دول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ب��ن��ى 
�مل�شوؤولية  �ل��ف��ور  على  خ��ر����ش��ان  يف 
ع��ن �ل��ه��ج��وم. �إن���ه ف��رع �أف��غ��اين من 
�ملعروف  �الإ�شالمية  �لدولة  تنظيم 
جيًد� -وهو �لفرع �لذي زرع �لرعب 
�أن  �ل��ع��ر�ق و���ش��وري��ا. �الآن، وب��ع��د  يف 
�ن�شحابها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أكملت 
و�إج���الئ���ه���ا يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، م���ا هي 
�جلماعات �لتي تتناف�ش مللء �لفر�غ؟ 
حالة  م��ر�ق��ب��ة  ب�شدد  نحن  وبينما 

و�ملخرج  نوع �حلل  �لفو�شى، ما هو 
�لذي نتمناه، من موقعنا هذ�؟ 

كولن  �إىل  حت���دث���ت  ذل�����ك،  مل��ع��رف��ة 
و�الأبحاث  �ل�شيا�شات  كالرك، مدير 
لال�شت�شار�ت  ���ش��وف��ان  جمموعة  يف 

ويف مقابلة مع مر��شل )�أي بي �شي 
�شتيفينوبولو�ش،  ف��ي��ج��ورج  ت���ي(، 
�ل�شني  �أن  �إىل  ب��اي��دن  ج��و  �أ���ش��ار 
ورو�شيا �شنتا عملية دعائية و��شعة 
�ملت�شرع  �الن�شحاب  ح��ول  �لنطاق 

للقو�ت �الأمريكية من �أفغان�شتان. 
و�أ�شاف �أن �ل�شني ��شتغلت �ملوقف 
وذهبت  �حل���������دود،  �أق�������ش���ى  �إىل 
�أفغان�شتان  ب��ني  �مل��ق��ارن��ة  ح��د  �إىل 

وتايو�ن.     )�لتفا�شيل �ش11(

عون يرغب يف ت�شكيلة حكومية ال ي�شيطر عليها �أحد �الأطر�ف

تاأجيل ��صتجو�ب �زير �لأ�صغال �ل�صابق يف ملف مرفاأ بري�ت

عون يرف�ض توقيع مرا�سيم اأي حكومة دون �سمانات
•• بريوت-وكاالت:

م�شوؤول  �شيا�شي  م�شدر  �أع��رب 
يف لبنان عن �أمله يف �أن ترتجم 
تاأليف  �شعيد  على  �الإيجابيات 
�إىل  ج��دي��اً،  �للبنانية  �حلكومة 

ت�شكيلها قريباً.
وت�شاءل �مل�شدر ح�شب �شحيفة 
�أم�ش  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
رئي�ش  ت����ر�ج����ع  ه����ل  �ل���ث���الث���اء 
تت�شكل  ح����ت����ى  �جل����م����ه����وري����ة 

�حلكومة بال ثلث معطل؟. 
�أن ع���ون لن  و�أ����ش���اف �مل�����ش��در، 
يوّقع مر��شيم تاأليف �أي حكومة 
�أن  �أو �شمانة  دون كابح يف يده، 
وفاعاًل  حقيقياً  �شريكاً  ي��ك��ون 
�أنه  يف �حل��ك��وم��ة، الأّن����ه م���درك 
م��ن �ل��ل��ح��ظ��ة �ل��ت��ي ي��وق��ع فيها 
�ل�شمانة،  ت��ل��ك  دون  �مل��ر����ش��ي��م 
عهده  م��ن  تبقى  م��ا  �أن  معناها 
�ن��ت��ه��ى حل��ظ��ة �ل��ت��وق��ي��ع، و�أن����ه 
ي�شبح �عتبار�ً من تلك �للحظة 
خل�شومه  ر�أ����ش���ه  ق�����ّدم  وك����اأّن����ه 
�ل�شيا�شيني وهم ُكر، ويتحّينون 

تلك �للحظة لالنتقام منه.
�لق�شاء  �أرج������������اأ  ذل��������ك،  �إىل 
وزير  ��شتجو�ب  �للبناين جل�شة 
يو�شف  �ل�شابق  �لعامة  �الأ�شغال 

فنيانو�ش يف ملف �نفجار مرفاأ 
بريوت، بعد �أن مت�شك حماميه 
مرجعية  �أن  ع��ل��ى  ب���االإ����ش���ر�ر 
�الأعلى  �ملجل�ش  هي  حماكمته، 

ملحاكمة �لروؤ�شاء و�لوزر�ء.
و����ش��ت��دع��ى �مل��ح��ق��ق �ل���ع���ديل يف 
�لقا�شي  �مل���رف���اأ  �ن��ف��ج��ار  م��ل��ف 
طارق �لبيطار 4 وزر�ء �شابقني، 
ه���م ف��ن��ي��ان��و���ش، و�ل����ن����و�ب علي 
ح�����ش��ن خ��ل��ي��ل، وغ�����ازي زعيرت، 
�ل�شرق  ح�شب  �مل�����ش��ن��وق،  ون��ه��اد 
��شتدعاءهم  ل��ك��ن  �الأو�شط"، 
�للبناين  ب��ب��ال��ق��ان��ون  ����ش��ط��دم 
��شتجو�بهم  ي���ف���ر����ش  �ل�������ذي 

ملحاكمة  �الأع��ل��ى  "�ملجل�ش  �أم��ام 
�لروؤ�شاء و�لوزر�ء.

�للبنانية،  �الأنباء  وكالة  وقالت 
 16 �إىل  �أرج�����������اأ  �مل���ح���ق���ق  �إن 
جل�شة  �����ش����ب����ت����م����رب)�أي����ل����ول(، 
��شتجو�ب وزير �الأ�شغال �لعامة 
بعد  فنيانو�ش،  يو�شف  �ل�شابق 
�ملحاميان  وك���ي���اله  ح�����ش��ر  �أن 

وتقدما مبذكرة دفوع �شكلية.
جل�شة  ت����اأج����ي����ل  �أث��������ر  وع����ل����ى 
فنيانو�ش، با�شر �ملحقق �لعديل 
�شامي  عليه  �مل��دع��ى  ��شتجو�ب 
�لعمليات  مدير  مركز  ح�شني، 

�ل�شابق يف �ملرفاأ. 

�الأم��ن��ي��ة و�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة، خالل 
موقع  على  �ل��ب��ودك��ا���ش��ت  م��ن  حلقة 
 30 �شالت كوم بعنو�ن ماذ� بعد يف 

�أغ�شط�ش.    
     )�لتفا�شيل �ش13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي تطلق 
برناجما تنفيذيا مل�صوؤويل القطاعني احلكومي واخلا�ص

اأخبار االإمارات

هل تتحّول اإفريقيا اإىل �صاحة 
�رساع جديدة بني اإيران واإ�رسائيل؟

عربي ودويل

�صتة اأندية مرموقة ت�صت�صيف بطولة 
»البادل تن�ص« للمواطنني �صبتمرب اجلاري

الفجر الريا�صي

�أجرت 314,683 فح�صا ك�صفت عن 952 �إ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,269 
حالة جديدة من كورونا

••  اأبوظبي- وام:

�لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شيا 
يف �لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت �مل�شابة بفريو�ش كورونا �مل�شتجد 
 314،683 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م 

�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�ش �لطبي.
   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�ش يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على 
�إ�شابة جديدة بفريو�ش كورونا �مل�شتجد  952 حالة  م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 725،192 حالة.             )�لتفا�شيل �ش3(

هجمات احلوثي م�ستمرة..130 األف طفل نازح يف ماأرب بال تعليم
•• اليمن-وكاالت:

فيما ت�شتمر هجمات ميلي�شيات �حلوثي على حمافظة 
ماأرب، على �لرغم من �لتحذير�ت �الأممية و�لدولية 
ك�شفت  للخطر،  �لنازحني  �آالف  تعري�ش م�شري  من 
�لوحدة �لتنفيذية الإد�رة خميمات �لنازحني �أن نحو 
خميمات  يف  يعي�شون  ممن  وطفلة  طفل  �ألف   130

�لنزوح لن يتمكنو� هذ� �لعام من مو��شلة تعليمهم.
مد�ر�ش  �أن  �إىل  ذل��ك  يف  �ل�شبب  �مل�����ش��وؤول��ون  وع���زى 
�مل��دي��ن��ة جت����اوزت �ل��ط��اق��ة �ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ه��ا بكثري، 
�لهجمات  م��ن  هربا  �لنازحني  م��ن  �مل��زي��د  تدفق  �إث��ر 
�مل��ح��ل��ي��ة و�إد�رة  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت�����ش��ع��ى  ف��ي��م��ا  �حل��وث��ي��ة. 
خميمات �لنازحني الفتتاح ف�شول در��شية يف �لهو�ء 
�ل��ط��ل��ق، ك���ي ال ي�����ش��ي��ع ع��ل��ى ه�����وؤالء �ل�����ش��غ��ار �لعام 

�لدر��شي �جلديد.

�أن  �لرتبية  وزير  نائب  �لعباب  �أكد علي  �ل�شياق،  ويف 
��شتيعاب  �ملحافظة ممتلئة وغري قادرة على  مد�ر�ش 
�أع��د�د�ً كبرية  �لعدد �لكبري من �لطالب، ولهذ� فاإن 
م���ن �ل��ط��ل��ب��ة يف خم��ي��م��ات �ل���ن���زوح ل���ن ي��ت��م��ك��ن��و� من 
مثنى  �شيف  �أو���ش��ح  جهته،  م��ن  ب��امل��د�ر���ش.  �اللتحاق 
للمخيمات مب��اأرب، بح�شب  �لتنفيذية  �لوحدة  مدير 
ما نقلت و�شائل �إعالم حملية، �أن هناك مد�ر�ش د�خل 
�أعد�د  تز�يد  باالأطفال، مع  لكنها مزدحمة  �ملخيمات 
�لنازحني �لذين و�شلو� �إىل �ملخيمات، ب�شبب ��شتمر�ر 

�ملعارك يف �أطر�ف �ملحافظة.
من   61% ت�شت�شيف  وح��ده��ا  م����اأرب  �أن  �أك����د  ك��م��ا 
�لنازحني �ليمنيني د�خلياً، وفيها �أكرب خميم للنزوح 
 10 يحوي  حيث  �جلفينة  خميم  وه��و  �ملحافظة،  يف 
فرد،  �أل��ف   75 �أك��ر من  �أ���ش��رة، بتعد�د جت��اوز  �آالف 

معظمهم ن�شاء و�أطفال. 

التحالف: داع�ض مل يعد قادرًا على احتالل اأرا�ض بالعراق و�سوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لثالثاء،  د�ع�ش،  تنظيم  ملحاربة  �ل��دويل  �لتحالف  �أعلن 
�أن ع�شابات �لتنظيم غري قادرة على �حتالل �أي �أر�ش يف 
�لعر�ق، م�شري�ً �إىل �أنه مل يلحظ �أي موؤ�شر على عودة هذه 
�لعقيد  �ل��دويل  �لتحالف  با�شم  �لناطق  وقال  �لع�شابات. 
�الإره��اب��ي��ة م�شتمرة يف  د�ع�����ش  �إن ع�شابات  م��ارت��و،  و�ي��ن 
�ال�شتفادة من �لفر�غ �الأمني، كونها تن�شط كحركة مترد 
مب�شتوى متدٍن مقارنة مع تنظيم �لقاعدة �لعام 2010، 

مبيناً �أن د�ع�ش ينفذ هجماته عندما حتني �لفر�شة له.
كما �أ�شاف �أن �لقو�ت �الأمنية �لعر�قية و�لتحالف �لدويل 
خاليا  وت��دم��ري  �ع��رت����ش  على  ��شتباقي  ب�شكل  يعمالن 

د�ع�ش �لنائمة.

برملان ليبيا يوؤجل م�ساءلة احلكومة حل�سورها متاأخرة
•• طرابل�س-وكاالت:

�أجل �لربملان �لليبي جمدد� �لثالثاء جل�شة م�شاءلة 
بتعليق  �لعربية  مر��شل  و�أف���اد  �لغد.  �إىل  �حلكومة 
�حلميد  عبد  �حلكومة  رئي�ش  ح�شور  بعد  �جلل�شة 
�ملحدد  �مل��وع��د  ع��ن  متاأخر  ب�شكل  ووزر�ئ����ه،  �لدبيبة 

م�شبقا.
من  ع��دة،  نيابية  �تهامات  وفريقه  �لدبيبة  وتالحق 
تعهد�ته  تنفيذ  بالف�شل يف  م��رور�  �لعام  �مل��ال  �إه��د�ر 
�ملرتبطة  �ل��ع��ام��ة  �خل���دم���ات  بتح�شني  و�ل��ت��ز�م��ات��ه 
�لبالد  ت���وح���ي���د  �إىل  و�����ش����وال  �مل�����و�ط�����ن،  مب��ع��ي�����ش��ة 
�لثقة  �شحب  خل��ط��ر  يعر�شه  ق��د  م��ا  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا، 

منه.

مراقبون اأوروبيون واأمميون يواكبون االنتخابات العراقية 
•• بغداد-اأ ف ب:

�أعلن �الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة �لثالثاء �نهما �شين�شر�ن مر�قبني 
�أكتوبر  خالل �النتخابات �لت�شريعية �لعر�قية �ملقررة يف ت�شرين �الأول 

ل�شمان م�شد�قيتها و�شرعيتها.
وق���ال وزي���ر خارجية �الحت���اد �الأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل خ��الل موؤمتر 
�شحايف يف بغد�د ن�شعى الإ�شفاء �شرعية على �النتخابات" �ملقرر �إجر�وؤها 
يف �لعا�شر من ت�شرين �الأول �أكتوبر. و��شاف "هذ� هدف بعثة )مر�قبني( 
�لتي �شتكون هنا قبل �شهر من �النتخابات و�شتبقى بعد �شهر من �جر�ئها. 
بدورها، �شتقوم بعثة �الأمم �ملتحدة يف �لعر�ق )يونامي( بن�شر مر�قبني 
خالل  بال�شخارت  جينني  �لبعثة  ممثلة  �أعلنت  ح�شبما  نف�شه،  للهدف 
�ملر�قبني �شيكون �كرب  موؤمتر �شحايف منف�شل ببغد�د. وقالت �ن عدد 
بخم�شة ��شعاف مما كان عليه �لعام 2018" عندما �أجريت �النتخابات 
"عدم  �لت�شريعية �الأخرية يف �لعر�ق. ودعت بال�شخارت �لعر�قيني �إىل 
مقاطعة" �النتخابات �لتي ت�شعى �الأمم �ملتحدة جلعلها ذ�ت م�شد�قية. 
كما دعت �لقوى �ل�شيا�شية و�ملر�شحني لالمتناع عن ترهيب �لناخبني �و 
�ت�شمت  �لذي  �لبلد  �الأ�شو�ت يف  �لعملية �النتخابية عرب �شر�ء  �نتهاك 

فيه �النتخابات غالبا بعمليات تزوير و�حيانا باأعمال عنف.
�النتخابات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ن�شبة  �أن  ع��ر�ق��ي��ة  ر�شمية  �إح�����ش��اء�ت  وذك���رت 
باملئة   44،52 ك��ان��ت   ،2018 ع���ام  ج���رت  �ل��ت��ي  �الأخ����رية  �لت�شريعية 

و�عتربت مبالغا فيها من قبل جهات كثرية.

•• دبي- الفجر:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ش���احب  �أ�ش������اد 
�ل���وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم 
�ل�شمو  �شاحب  حققه  مب��ا  �هلل(  )حفظه  دب��ي  حاكم 
�ل��ط��وي��ل��ة يف خدمة  خ���الل م�شريته  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 

�لوطن .

���ش��م��وه �ل�شخ�شي يف  ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����ش��اب  وق���ال يف 
)تويرت(:

يف  عاماً   ٤٠  .. �لنعيمي  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �أخ��ي 
خدمة �لوطن .. ٤٠ عاماً �شريكاً وموؤ�ش�شاً يف م�شرية 
بناء دول��ة �الإم��ار�ت .. حفر ��شمه يف تاريخ دولتنا .. 
ور�شخ حمبته يف قلوب �شعب �المار�ت .. حفظك �هلل 

يا بوعمار .

حممد بن را�سد: اأخي ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي .. 
٤٠ عامًا يف خدمة الوطن .. حفر ا�سمه يف تاريخ دولتنا 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

�أطلق مكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل �لتابع للمجل�ش �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة 
و�ليافعني  �الأطفال  عودة  مع  بالتز�من  ت�شجيعية  تفاعلية  حملة  بال�شارقة 
�إىل �ملد�ر�ش عرب ح�شابات �ملكتب على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي ت�شتهدف 
�لطالب و�أولياء �الأمور باأن�شطة متنوعة ت�شهم يف �لت�شجيع على �لتكيف مع 
�لدر��شة /عن بعد/ خالل  �ل�شيفية وبعد  �الإج��ازة  �ملد�ر�ش بعد  �إىل  �لعودة 

�لعام �لدر��شي �ملا�شي.
م�شورة  ومقاطع  من�شور�ت  وبث  تفاعلية  م�شابقات  تنظيم  �حلملة  وت�شمل 
�لدر��شة  يف  �الن��ت��ظ��ام  �إىل  �ل��ع��ودة  م��ع  �إيجابياً  �لتفاعل  على  �لطلبة  حت��ث 
وتر�شد �أولياء �الأمور �إىل توفري �أجو�ء عائلية ت�شاعد �أطفالهم على �النتقال 

ب�شال�شة �إىل بيئة �ملدر�شة ويتيح �ملكتب �ملن�شور�ت على ح�شابه �لر�شمي على 
�إطار  @sharjahchildfriendly. ويف  مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 
بعد/  /ع��ن  قر�ئية  جل�شات  للطفل  �شديقة  �ل�شارقة  مكتب  ينظم  �حلملة 
ت�شتند �إىل ثالث ق�ش�ش للكاتبة �شحر جنا حمفوظ مت �ختيارها بالتعاون 
مع د�ر "كلمات" �ملتخ�ش�شة يف ن�شر وتوزيع كتب �الأطفال و�ليافعني باللغة 
�لعربية و�الإجنليزية ولغة بر�يل. وقالت �لدكتورة ح�شة خلفان �لغز�ل �ملدير 
مر�فقة  يف  �ملكتب  من  "�إ�شهاما  للطفل:  �شديقة  �ل�شارقة  ملكتب  �لتنفيذي 
ودعم �الأطفال و�ليافعني وهم يف م�شتهل عامهم �لدر��شي �أطلقنا هذه �حلملة 
و��شتفدنا من خيار�ت مو�قع �لتو��شل �الجتماعي �ملتنوعة من �أجل تقدمي 
ق�ش�ش وعرب متنح �الأطفال �ملتعة و�لفائدة و�أردنا �أن تكون �لق�شة حا�شرة 
يف �حلملة الأنها و�شيلة منا�شبة للتخفيف من �ل�شغوط �لنف�شية و�ملعنوية، 

�أبنائهم على  �أولياء �الأمور يف م�شاعدة  وحتث �الأطفال على �لقر�ءة وتدعم 
�أن يبدوؤو� �ملو�شم �لدر��شي �جلديد ب�شال�شة ومرح". و�أكدت �أن �أن�شطة �ملكتب 
�ل�شارقة كمدينة وبيئة حا�شنة لالأطفال و�ليافعني  ت�شب يف جت�شيد روؤية 
بالت�شارك مع كافة �ملوؤ�ش�شات من خالل تر�شيخ مفهوم �لتعاون �الجتماعي 
و�ملوؤ�ش�شاتي يف رعاية �الأطفال و�ليافعني وتعريف �الأهايل باأهمية �لدمج بني 
�ملعرفية �الأخ��رى يف تن�شئتهم وبناء  �مل�شادر  �لتعليم �الأكادميي و�لتعلم من 
جانب  �إىل  حتقق  �حلملة  �أن  �إىل  �ل��غ��ز�ل  ح�شة  �لدكتورة  و�أ���ش��ارت  قيمهم. 
توفري �لدعم �ملعريف و�ملعنوي لالأطفال �أثناء عودتهم لالنتظام يف �لدر��شة 
بالكتاب  عالقتهم  تعزيز  مقدمتها  ويف  �الأ�شا�شية  �ل��غ��اي��ات  م��ن  جمموعة 
وت�شجيعهم على �لقر�ءة خارج �ملنهاج �الأكادميي وتر�شيخ عالقتهم مع �أولياء 

�الأمور و�ملوؤ�ش�شات �الجتماعية �لتي تعنى بهم.

ال�سارقة �سديقة للطفل يطلق حملة تفاعلية للطلبة واالأهايل

ق�ساء اأبوظبي تختتم الدورة الثانية من 
الربنامج التاأ�سي�سي لتدريب املدربني الق�سائيني

••  اأبوظبي-وام:

 �ختتمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي �لدورة �لثانية من 
�لق�شائيني،  �ملدربني  لتدريب  �لتاأ�شي�شي  �لربنامج 
�لق�شائية  �لهيئة  �أع�شاء  �ل�شادة  من   12 مب�شاركة 
�لر�غبني يف ممار�شة مهام �لتدريب �لق�شائي، بينهم 

�ثنتان من �لعن�شر �لن�شائي �لق�شائي.
�مل���درب���ني؛ تنفيذ�ً  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج  �ع��ت��م��اد   وي���اأت���ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
تر�شيخ مكانة  �أبوظبي، يف  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  رئي�ش   ،
ودويل  �إقليمي  كمركز  �لق�شائية  �أبوظبي  �أكادميية 

للتدريب �لق�شائي و�لقانوين.
�عتمدها  �لتي  �ملتكاملة  �لتدريبية  �إط��ار �خلطة   ويف 

����ش���ع���ادة �مل�����ش��ت�����ش��ار ي���و����ش���ف ���ش��ع��ي��د �ل����ع����ربي وكيل 
�إد�رة  جمل������ش  رئ�����ي�ش  �أب�����وظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة 
�أرقى  وف��ق  م��درب��ني ق�شائيني  الإع����د�د  �الأك��ادمي��ي��ة؛ 

�ملعايري �لعاملية.
 و�أو�شحت �أكادميية �أبوظبي �لق�شائية؛ �أن �لربنامج 
��شتهدف  تدريبية؛  �شاعة   96 تنفيذه عرب  �لذي مت 
بناء جيل من �لكفاء�ت �لوطنية �لقادرة على مو�كبة 
�لتطور�ت �ملعا�شرة، عرب تزويدهم مبهار�ت ت�شميم 
�إ�شافة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة،  و�ل���ور����ش و�حل��ق��ائ��ب  �ل������دور�ت 
�الفرت��شية  �لتدريبية  �جلل�شات  �إد�رة  م��ه��ارة  �إىل 
�لتدريب  مل��م��ار���ش��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة  و����ش��ت��خ��د�م 
�الفرت��شي وبالتايل �مل�شاهمة يف حتقيق �الأكادميية 
على  بعد  ع��ن  �لق�شائي  �لتدريب  جم��ال  يف  للريادة 

�مل�شتويني �لوطني و�لدويل.

اأبوظبي لل�سحة العامة و املكتب االإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ينظمان ندوة افرتا�سية

ال�سعبة الربملانية ت�سارك يف اجلمعية العمومية الـ 13 لالحتاد الك�سفي للربملانيني العرب يف القاهرة

•• اأبوظبي -وام: 

نظم مركز �أبوظبي لل�شحة �لعامة 
�الإقليمي  �مل��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
لل�شرق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
�مل���ت���و����ش���ط �ل�����ن�����دوة �الف���رت�����ش���ي���ة 
بلد�ن  يف  للجو�ئح  "للتاأهب  �الأوىل 
�حلقائق  �مل��ت��و���ش��ط:  ����ش���رق  �إق��ل��ي��م 

و�لفر�شة".
"�لتاأهب  م��و���ش��وع  �ل��ن��دوة  ت��ن��اول��ت 
�شرق  �إق���ل���ي���م  ب���ل���د�ن  يف  ل��ل��ج��و�ئ��ح 
�ملتو�شط: �حلقائق و�لفر�شة " ومت 
بالتعاون  �لبارز  �حل��دث  هذ�  �إقامة 
بالتاأهب  �ملعني  �مل�شتقل  �لفريق  مع 
و�ال�شتجابة للجائحة وجلنة الن�شت 
- �ملعهد �ل�شويدي للتحول �ل�شحي 
يف  �ل�شالم  بتحقيق  �ملعنية  �لعاملي 

�ملجتمعات.
�أبوظبي  م���رك���ز  م�����ش��ارك��ة  وك���ان���ت 
�مل�شاركات  �أه��م  من  �لعامة  لل�شحة 
�ل���ت���ي م��ث��ل��ت �ل���دول���ة ح��ي��ث �شارك 
مدير  �لنعيمي  �شعيد  مطر  �شعادة 
�لعامة  لل�شحة  �أبوظبي  مركز  عام 
�لدوليني  �مل���ت���ح���دث���ني  م����ن  ع������دد� 
عقدت  �ل��ت��ي  �حل���و�ري���ة  �جلل�شة  يف 
�الإطارية  "�التفاقية  ع��ن��و�ن  حت��ت 
و�ال�شتجابة  �لتاأهب  حول  �لدولية 
�شعادته  مد�خلة  وكانت  للجائحة" 
�مل�شتفادة من  �لدرو�ش  "ما هي  عن 
يجب  �ل���ت���ي  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
�خلا�شة  �ملناق�شات  يف  ��شتخد�مها 
ب���االت���ف���اق���ي���ات �الإط�����اري�����ة و�أج���ن���دة 
�أهم  وكذلك  للم�شتقبل  �ال�شتعد�د 
�لوطنية  �ل��ق��در�ت  تطوير  عنا�شر 

لرفع م�شتوى �جلاهزية".
�إر�شاء  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 

ملو�جهة  للتاأهب  ق��وي  دويل  ن��ظ��ام 
�أخ���ط���ار �الأم����ر������ش �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة .. 
م�شري�ً �ىل دور دولة �الإمار�ت حتت 
�الأزمات  �إد�رة  يف  �لر�شيدة  قيادتنا 
و�لتخطيط �مل�شتقبلي حيث و�شعت 
�ل��ف��رد و���ش��ح��ة �ملجتمع يف  ���ش��الم��ة 
�أ�شبحت  وبذلك  �الأولويات  مقدمة 
منوذًجا ��شتثنائياً يحكي ق�شة جناح 

ملهمة.
�لندوة  هذه  " �إن  �شعادته:  و�أ�شاف 
مل����ا حققته  ن���وع���ي���ة  �إ����ش���اف���ة  مت���ث���ل 
�إجن������از�ت يف مو�جهة  م���ن  �ل���دول���ة 
ت�شليط  من  مكنتنا  حيث  �جلائحة 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  على  �ل�شوء 
منذ  �جلائحة  مع  للتعامل  �لثاقبة 
يومنا  �إىل  و�����ش����واًل  �الأول  �ل���ي���وم 

هذ�".
وك����ان����ت ل��������وز�رة �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
�أكد  حيث  فعالة  م�شاركة  �ملجتمع 
�شعادة �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن 
لقطاع  �مل�������ش���اع���د  �ل���وك���ي���ل  �ل����رن����د 
�ل�شحة  وز�رة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 

�للجنة  رئ��ي�����ش  �مل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
�ل�شحية  �للو�ئح  لتطبيق  �لوطنية 
�جلائحات  وم���ك���اف���ح���ة  �ل����دول����ي����ة 
للجهود  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ت��ق��دي��ر 
�مل�شتقلة  �ل���ل���ج���ن���ة  م����ن  �مل����ب����ذول����ة 
يف  ل��ل��وب��اء  و�ال���ش��ت��ج��اب��ة  للجاهزية 
وترحيب  �ل�شامل،  تقريرها  �إع���د�د 
�ل�شادرة  �لتو�شيات  بكافة  �ل��دول��ة 

عن �للجنة.
تبنت  �لدولة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ�شار 
�ملتميزة وهي  �مل��ب��ادر�ت  و�ح���دة م��ن 
ملنظمة  دع��م��اً  كوفاك�ش"  "مبادرة 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �ل�شحة 
مللياري  �ل����ع����ادل  �ل���ت���وزي���ع  ���ش��م��ان 
كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  م���ن  ج���رع���ة 
�شاهمت  حيث  �لنامية  �ل���دول  على 
�لبنية �لتحتية �جلاهزة يف مطار�ت 
للخدمات  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل���دي���ن���ة  دب����ي 
�الإن�����ش��ان��ي��ة يف ت��وزي��ع �ل��ل��ق��اح��ات يف 
باالإ�شافة  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
�الأمل"  "�ئتالف  �أب��وظ��ب��ي  مل��ب��ادرة 
من  �أك����ر  م��ن��ه��ا  �شي�شتفيد  و�ل���ت���ي 

ثلثي �شكان �لعامل حيث تهدف دولة 
حموري  دور  ت���اأدي���ة  �إىل  �الإم������ار�ت 
�لتعايف  ملرحلة  �ل��دخ��ول  ت�شريع  يف 
م����ن �جل���ائ���ح���ة يف �ل����ع����امل وذل����ك 
�حلكيمة  �لقيادة  روؤي��ة  مع  متا�شياً 
لرفاهية  عاملي  حل  �إي��ج��اد  لت�شهيل 

�ملجتمعات.
ولفت �شعادته �إىل �لدعم �الإمار�تي 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع �ل����������دويل م�����ن خ����الل 
�إر���ش��ال م��ا ي��ق��رب م��ن 2062 طناً 
بينها  م��ن  �لطبية  �الإم������د�د�ت  م��ن 
معد�ت  م���ن  ط���ن  م��ل��ي��ون   4.25
�ختبار PCR 2110 جهاز تنف�ش 
����ش��ط��ن��اع��ي ح���ي���ث �����ش���ت���ف���ادت من 
135 دول���ة بينما  �مل�����ش��اع��د�ت  ه��ذه 
117 دول����ة م�����ش��اع��د�ت من  ت��ل��ق��ت 
م�����ش��ت��ودع��ات �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة يف 
�ملدينة �لعاملية للخدمات �الإن�شانية 

يف دبي.
توؤيد  �الإم����������ار�ت  دول������ة  �أن  و�أك�������د 
وتدعو  �مل�شتقلة  �للجنة  تو�شيات 
و�لتوزيع  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت�����ش��ام��ن  �إىل 

�لعادل للقاحات.
من جانبه قال �أحمد �ملنظري مدير 
منظمة �ل�شحة �لعاملية الإقليم �شرق 
�ملتو�شط: " هدفنا �ليوم �أ�شبح جلياً 
ع��ل��ى نحو  �ل���ع���امل  ت���اأه���ب  �أال وه����و 
�أف�شل لال�شتجابة للجائحة �ملقبلة 
و�أه��م��ي��ة ����ش��ت��خ��ال���ش �ل��ع��دي��د من 
�ل��درو���ش و�ل��ع��رب م��ن جت���ارب �لعام 

�ملا�شي.
�لعاملي  �ل��ت�����ش��ام��ن  "بات  و�أ����ش���اف 
م�شى  وق����ت  �أي  م���ن  �أك�����ر  م��ه��م��اً 
�خلدمات  �إت���اح���ة  ت����ز�ل  ال  وب��ي��ن��م��ا 
متكافئة  غ��ري  �ل�شحية  و�مل��ن��ت��ج��ات 
يف �أنحاء �لعامل �أجمع فاإن �جلو�ئح 
�ملمكن  وم����ن  مت��ي��ي��ز  دون  ت��ه��اج��م 
معر�شة  �ل��ب��ل��د�ن  جميع  ت��ك��ون  �أن 
لذلك  نف�شها  ب��ال��درج��ة  للمخاطر 
ك������ان م�����ن �مل����ه����م �إب�����������ر�ز �ل���ف���ائ���دة 
للجو�ئح  �لتاأهب  م��ن  �القت�شادية 
و�لتاأهب  �ال�شتعد�د  تكلفة  �أن  حيث 
ب��ك��ث��ري م���ن نفقات  �أق�����ل  ل��ل��ج��و�ئ��ح 
" نهدف  مو�جهة �لطو�رئ." وقال 
تعزيز  �إىل  �ل�����ن�����دوة  ه�����ذه  خ�����الل 
�الأع�شاء  �ل������دول  مم��ث��ل��ي  ق������در�ت 
ب��اإق��ل��ي��م ���ش��رق �مل��ت��و���ش��ط ع��ل��ى فهم 
�الأولوية  ذ�ت  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
باالإقليم  �ل��ع��الق��ة  وذ�ت  �لق�شوى 
و�إىل حت�شني �لتاأهب للجو�ئح على 
�ل�شعيد �لعامل مبا يف ذلك �لرت�شد 

لها و�لقدرة على �ال�شتجابة "..
م�شاركة مركز  �أن  بالذكر  و�جلدير 
ج��اءت من  �لعامة  لل�شحة  �أبوظبي 
منطلق ق�شة جناح دولة �الإمار�ت يف 
و�شعتها  و�لتي  للجائحة  �لت�شدي 
يتعلق  فيما  �الأمامية  �ل�شفوف  يف 

باملثال �لناجح للدرو�ش �مل�شتفادة.

•• القاهرة - وام :

�شارك �شعادة حمد �أحمد �لرحومي 
�ملجل�ش  ل��رئ��ي�����ش  �الأول  �ل���ن���ائ���ب 
�جتماعات  يف  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�لثالثة  �ل���ع���م���وم���ي���ة  �جل���م���ع���ي���ة 
�لك�شفي  ل��الحت��اد  �ل��ع��ادي��ة  ع�شرة 
�ملنعقدة حاليا  �لعرب،  للربملانيني 
�لقاهرة  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 

وت�شتمر حتى �ليوم.
وقال �شعادة حمد �لرحومي ع�شو 
للربملانيني  �ل��ك�����ش��ف��ي  �الحت��������اد 
�الجتماعات  خ��الل  مت  �إن��ه  �لعرب 
مناق�شة مقرتح �ل�شعبة �لربملانية 
�إق���ام���ة تكرمي  �الإم���ار�ت���ي���ة ح����ول 
����ش���ن���وي ل�����ش��خ�����ش��ي��ة ����ش���اه���م���ت يف 

رئي�ش �الحتاد �لك�شفي للربملانيني 
�لعرب جلهوده �لفاعلة يف �لتنظيم 
كما  �الجتماعات.  لهذه  و�الإع���د�د 
رحب باأع�شاء �الحتاد �ملتو�جدين 
�ملن�شمني  �جل�������دد  و�الأع�����������ش�����اء 

لالحتاد.
يف �شياق مت�شل �أكدت �شعادة �إميان 
�ل�شباب  وز�رة  وك��ي��ل  ع��ب��د�جل��اب��ر 
ح�شرت  �لتي  �مل�شرية  و�لريا�شة 
�لعمومية  �جل���م���ع���ي���ة  �ج����ت����م����اع 
وزير  عن  نيابة  �لك�شفي  لالحتاد 
��شتعد�د  على  و�لريا�شة،  �ل�شباب 
�لك�شفية  �ل��وز�رة لتطوير �حلركة 
يف م�شر ودعم �حلركة �لك�شفية يف 
�لوطن �لعربي، الفتة �إىل �أن هناك 
ال�شت�شافة  م�شر  يف  قائمة  جهود 

لالن�شمام �إىل �جلمعية كما وردت 
�الأع�شاء  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  �مل��ج��ال�����ش  م��ن 
على  و�الط�����������الع  �جل���م���ع���ي���ة،  يف 
�مل��ذك��رة �ل���و�ردة م��ن �الأم���ني �لعام 
ب�شاأن  �لعربي  �ل��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
�ملو�فقة على منح �الحتاد �لك�شفي 
مر�قب  �شفة  �ل��ع��رب  للربملانيني 
�لعربي  �ل�����ربمل�����اين  �الحت��������اد  يف 
على  �ملو�فقة  متت  كما  و�عتماده، 
�لعامة  �الأمانة  من  �ملقدم  �ملقرتح 
ل����الحت����اد ب���ت���ك���رمي م����ن خ���دم���و� 
�حل����رك����ة �ل��ك�����ش��ف��ي��ة �ل���ع���رب���ي���ة يف 
كل  تر�شح  �أن  على  �لعربي  �لوطن 
جمعية ك�شفية من �لدول �لعربية 

�ثنني من �لرو�د لتكرميهم.
و�أ�شاد مبقرتح �لتكرمي �ملقدم من 

�لوطن  يف  �لك�شفية  �حل��رك��ة  دع��م 
�الأمانة  ت�����ش��ع  �أن  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي، 
معايري  �لك�شفي  ل��الحت��اد  �لعامة 
�ل�شخ�شية  �خ��ت��ي��ار  و�����ش���رت�ط���ات 
�لعمومية  وعر�شها على �جلمعية 
�مل�شادقة  مت����ت  ك���م���ا  ل�����الحت�����اد، 
�لثاين  �الج���ت���م���اع  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 
�لتقرير  و�عتماد  للجمعية،  ع�شر 
2020-2021م  ل�شنة  �الإد�ري 
للربملانيني  �ل��ك�����ش��ف��ي  ل����الحت����اد 
�ل���ع���رب، و�ع��ت��م��اد �ل��ت��ق��ري��ر �ملايل 
2020-2021م  �مل��ال��ي��ة  لل�شنة 
�ملنديل �خلا�ش  و�عتماد  لالحتاد، 

باالحتاد.
و�أ��������ش�������اف �أن���������ه مت������ت �مل����و�ف����ق����ة 
�ملر�شحني  �ل����ن����و�ب  �أ����ش���م���اء  ع��ل��ى 

الأهمية  ل��الحت��اد،  �لعامة  �الأم��ان��ة 
وعطاء  ج���ه���ود  وت����ك����رمي  ت���ق���دي���ر 
رو�د �حلركة �لك�شفية، ودورهم يف 
�لعربية  �لك�شفية  �حلركة  خدمة 
�أن������ه مت  �إىل  وق�������ش���اي���اه���ا، الف���ت���ا 
�ملقرتح  دع��م  على  �لتاأكيد  ك��ذل��ك 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  بت�شمية  �خل��ا���ش 
�الأمة �لكويتي معايل مرزوق علي 
ف��خ��ري��ا لالحتاد  رئ��ي�����ش��ا  �ل���غ���امن 

�لك�شفي للربملانيني �لعرب.
�لرحومي  ح��م��د  ����ش���ع���ادة  و�أ�����ش����اد 
من  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ي��اف��ة  بح�شن 
�لقيادة و�ل�شعب �مل�شري، ودعمهم 
معرب�  �لعربية،  �لك�شفية  للحركة 
ل�شعادة  و�م���ت���ن���ان���ه  ت���ق���دي���ره  ع���ن 
�لدكتور عبد�هلل حممد �لطريجي 

�ل�شباب  �إد�رة  مدير  غ�شان  في�شل 
�ل������دول  و�ل����ري����ا�����ش����ة يف ج���ام���ع���ة 
�ل��ع��رب��ي��ة خ����الل �الج���ت���م���اع دعم 

�لعاملية  و�ل���ب���ط���والت  �مل����وؤمت����ر�ت 
للحركة �لك�شفية.

�ل���وزي���ر �ملفو�ش  �أك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 

�ل��ع��رب��ي��ة للحركة  �ل����دول  ج��ام��ع��ة 
�لوطن  يف  و�ل�������ش���ب���اب  �ل��ك�����ش��ف��ي��ة 

�لعربي.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض الربازيل بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة "حفظه 
�هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة جايري بول�شونارو رئي�ش جمهورية �لرب�زيل 

�الحتادية وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده .
رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ش جايري بول�شونارو.

ا�ستعدادات مكثفة النطالق اأكرب معر�ض لل�سيد والفرو�سية يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا
•• اأبوظبي-وام: 

فعالياته خالل  تنطلق  �لذي   - و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  �ملعر�ش  ي�شهد 
�لفرتة من 27 �شبتمرب حتى 3 �أكتوبر يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ش 
و�لعربية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملُ�����ش��ارك��ات  وزي����ادة يف  ت��ط��ور�ً ملحوظاً  �ل��ع��ام  ه��ذ�   -
و�لدولية ب�شكل فاق �لتوقعات، وذلك رغم �لظروف �ل�شحية و�القت�شادية 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  ويقام  �ملا�شي  �لعام  منذ  �لعامل  ي�شهدها  �لتي 
�شقاري  ن��ادي  رئي�ش  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�الإمار�ت.
�حلدث  ُت�شّكل  �لتي   /11/ �ل�  �لقطاعات  يف  متو��شلة  �ملُ�شاركات  ز�ل��ت  وال 
�ل�شركات  من  �ملزيد  حجوز�ت  ��شتقبال  �ملعر�ش  �إد�رة  ُتو��شل  حيث  وُتغنيه 

�ل��ع��ار���ش��ة و�ل���ع���الم���ات �ل��ت��ج��اري��ة �مل��رم��وق��ة و�ل�����ش��اع��دة يف ع���امل �ل�شيد 
و�لفرو�شية من خمتلف قار�ت �لعامل.

�ل�شرق  يف  و�لفرو�شية  لل�شيد  معر�ش  �أك��رب  يعد  �ل��ذي   - �ملعر�ش  و�شهد 
�الأو�شط و�أفريقيا- خالل دور�ته �ملا�شية منو�ً كبري�ً و�كت�شب �شعبية ومكانة 
عد �ملحلية و�لعربية و�لدولية حيث ت�شاعف عدد �مل�شاركني  متميزة على �ل�شُّ

نحو 17 مرة كما تو�شعت م�شاحته �أكر من 8 �أ�شعاف.
�الأمني  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش  �ملن�شوري  علي  ماجد  معايل  و�أع��رب 
جُمّدد�ً  �الحتفاء  مع  �الع��ت��ز�ز  م�شاعر  عن  �الإم���ار�ت  �شقاري  لنادي  �لعام 
تلتقي  �ملنطقة حيث  و�لفرو�شية يف  �ل�شيد  باأجمل مهرجان عرفه جمهور 
ح�شار�ت من خمتلف قار�ت �لعامل �شمن جمموعة من �لفعاليات �لرت�ثية 
و�لثقافية و�لريا�شية و�القت�شادية مبا يعك�ش مدى حر�ش دولة �الإمار�ت 

على �إحياء �لرت�ث �لعربي و�الإن�شاين و�ملحافظة عليه ويوؤكد يف �لوقت ذ�ته 
�ل�شفقات بني  لتبادل �خل��رب�ت وعقد  دولياً  بات حدثاً  �أبوظبي  �أّن معر�ش 
�أ�شبحت  �لتي  و�الإقليمية  �ملحلية  و�ل�شركات  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شركات 

منتجاتها تناف�ش �أف�شل �البتكار�ت �لعاملية.
�أّي��ام وذل��ك تلبية لرغبة كّل من   7 وُيقام �حل��دث للمّرة �الأوىل على مدى 
�لزو�ر و�لعار�شني حيث �أ�شادت �ل�شركات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية بهذه 
�لنقلة �لنوعية �شمن ��شرت�تيجية تطوير �ملعر�ش على مدى خم�ش �شنو�ت 
/2021-2025/ مبا يعك�ش �الإقبال �جلماهريي �ملُتز�يد وُيلّبي طموحات 

ع�ّشاق �ل�شقارة و�ل�شيد و�لفرو�شية و�لرت�ث يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
ويتجّلى غنى �ملعر�ش و�شموليته يف �لقطاعات �ل� 11 �ملُتنوعة �لتي ي�شّمها 
وهي " قطاع �لفنون و�حلرف �ليدوية وقطاع �لفرو�شية و�ل�شقارة وكذلك 

�أ�شلحة  �إىل  �إ�شافة  و�لتخييم  �ل�شيد  وُم��ع��ّد�ت  و�ل�شفاري  �ل�شيد  رح��الت 
�ل�شيد وم�شاريع �حلفاظ على �لبيئة و�لرت�ث �لثقايف و�لرتويج لها وقطاع 
و�خلدمات  �ملنتجات  وك��ذل��ك  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  �لرتفيه  وُم��ع��ّد�ت  مركبات 
�الإعالم  وو�شائل  �لبحرية  و�لريا�شات  �الأ�شماك  �شيد  وُمعّد�ت  �لبيطرية 
ة. وُتقام �لدورة �جلديدة �لتي ُينّظمها نادي �شقاري �الإمار�ت حتت  �ملُخت�شّ
�شعار "��شتد�مة وتر�ث.. بروٍح ُمتجّددة" وحتظى برعاية ر�شمية من هيئة 
�لبيئة – �أبوظبي و�ل�شندوق �لدويل للحفاظ على �حلبارى ومركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�ش ور�عي �لقطاع �شركة "بينونة لتجارة �ملعد�ت �لع�شكرية 
و�ل�شيد"، �إ�شافة لرعاة �لفعاليات كل من �شركة "�شمارت ديز�ين" و�شركة 
 ARB-Emirates و  للفرو�شية  ونادي ظبيان  �لعاملية للخيم  �لفار�ش 

�شريك �لعالمة �لتجارية ل�شناعة �ل�شيار�ت.
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••   اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت �مل�شابة 
بفريو�ش كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 314،683 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�ش �لطبي.

   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�ش يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�إ�شابة  952 حالة  �لك�شف عن  �لدولة يف  م�شتوى  �لفحو�شات على 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت 

جمموع �حلاالت �مل�شجلة 725،192 حالة.
تد�عيات  نتيجة  م�شابتني  ح��ال��ت��ني  وف���اة  ع��ن  �ل�����وز�رة  �أع��ل��ن��ت    كما 
�ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  �الإ���ش��اب��ة بفريو�ش 
عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،050 �لدولة 

�أ�شفها وخال�ش تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء 
�لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�شماناً  �الجتماعي  بالتباعد  و�اللتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

ل�شحة و�شالمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 1،269 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ش 
�ملر�ش  �أعر��ش  �لتام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 715،104 حاالت.

�أجرت 314,683 فح�صا ك�صفت عن 952 �إ�صابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,269 حالة جديدة من كورونا

•• فيينا - وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�ش 
�مل��ج��ل�����ش �ل���وط���ن���ي �الحت��������ادي مع 
رئي�ش  ���ش��وب��وت��ك��ا  ول��ف��غ��ان��غ  م��ع��ايل 
�أم�ش  �لنم�شاوي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ش 
�شبل  �لنم�شا،  بجمهورية  فيينا  يف 
�لربملانية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
عالقات  يو�كب  مبا  �جلانبني،  بني 
�لقائمة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
بني دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل��ن��م�����ش��ا و�ل��ت��ي ت�شهد  وج��م��ه��وري��ة 
تقدما ملحوظا يف خمتلف �ملجاالت 
بف�شل �لدعم �لذي حتظى من قبل 

قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
�ملجل�ش  وف�����د  م����ن  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
�لدكتور  معايل  �الحت���ادي  �لوطني 
علي ر��شد �لنعيمي رئي�ش جمموعة 
�ل�����ش��ع��ب��ة �ل���ربمل���ان���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����ش يف 
�ل������دويل ع�شو  �ل����ربمل����اين  �الحت������اد 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �الحت������اد، 
و�شعادة �شارة فلكناز ع�شو جمموعة 
�ل�شعبة يف �الحتاد �لربملاين �لدويل 
ورئي�شة جمموعة جلنة �ل�شد�قة مع 
و�شعادة  �الأوروب��ي��ة،  �ل��دول  برملانات 
�لعام  �الأم��ني  �لب�شطي  ر��شد  عفر�ء 

�مل�شاعد لالت�شال �لربملاين.
�شبل  مناق�شة  �للقاء  خ��الل  وج��رت 
�لربملانية  بالعالقات  ق��دم��ا  �ل��دف��ع 
وتفعيل  �ل�شديقني،  �ملجل�شني  بني 
و�ل���ت�������ش���اور حيال  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �أط������ر 
�مل�شرتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
للجانبني،  بالن�شبة  �الأول��وي��ة  وذ�ت 
ال�شيما خالل �مل�شاركة يف �لفعاليات 
مناق�شة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة، 
برملانية  �شد�قة  جلنة  �إن�شاء  �أهمية 
وتبادل  �ل���ربمل���اين  �ل��ع��م��ل  مل��اأ���ش�����ش��ة 

�خلرب�ت و�لزيار�ت.
ب��ح��ث ع��الق��ات �لتعاون  ك��م��ا ج���رى 

�الق����ت���������ش����ادي����ة و�ال�����ش����ت����ث����م����اري����ة 
بها  تقوم  �لتي  و�جلهود  و�ل�شياحية 
كورونا  جلائحة  للت�شدي  �ل��ب��ل��د�ن 
خمتلف  يف  تد�عياتها  مع  و�لتعامل 

�لقطاعات.
و�أ���������ش��������اد �جل������ان������ب������ان ب���ال���ع���الق���ة 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
�إىل  و�ن��ت��ق��ال��ه��ا  �الحت���ادي���ة،  �لنم�شا 
و�لعمل  �لتعاون  من  طموح  مرحلة 
�مل�شرتك لتحقيق تطلعات �لبلدين، 
�لر�شمية  �ل�����زي�����ارة  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �الأخ�����رية 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
يوليو  ���ش��ه��ر  يف  ل��ل��ن��م�����ش��ا  �مل�����ش��ل��ح��ة 
لل�شر�كة  �تفاقية  وتوقيع  �مل��ا���ش��ي، 

�ال�شرت�تيجية �ل�شاملة.
وقال معايل �شقر غبا�ش �إن �لعالقة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��ني 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
ومعايل �شبا�شتيان كورت�ش م�شت�شار 
�لنم�شا، �ال�شتثنائية و�ملتميزة عززت 

�لتعامل  �مل�شرتك جتاه  �لتوجه  من 
م���ع �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
�الأو����ش���ط، وه���و ما  �ل�����ش��رق  منطقة 
وتعمل  �الإم������ار�ت  دول����ة  ل��ه  تتطلع 
على تعزيزه وتتفق به مع جمهورية 
�ل���ن���م�������ش���ا ب����ه����دف حت���ق���ي���ق �الأم������ن 

و�ال�شتقر�ر و�ل�شالم.
و�أعرب معايل �شقر غبا�ش عن جزيل 
�ل�شكر ملعايل ولفغانغ �شوبوتكا على 
�لكبري  و�ملجهود  �ال�شتقبال  حفاوة 
وح�شن �لتنظيم �لذي بذل لالإعد�د 
لروؤ�شاء  �خلام�ش  �لعاملي  للموؤمتر 
�لربملانات، و�لقمة �لربملانية �لعاملية 
ملا  �الإره����اب،  مكافحة  ب�شاأن  �الأوىل 
�أهمية  ذ�ت  ق�شايا  من  بحثه  �شيتم 
كبرية لدى �لبلدين وجميع �شعوب 

�لعامل.
و�لتن�شيق  �لتعاون  معاليه  وت��ن��اول 
�لقائم مع �جلمهورية �لنم�شاوية يف 
و�لتطرف  �الإره���اب  جم��ال مكافحة 
من  �لطرفان  يعترب  حيث  �لعنيف، 
�لتحالف  يف  �لرئي�شيني  �ل�����ش��رك��اء 
�لدويل يف مكافحة �الإره��اب، ولهما 

جهود م�شرتكة �شمن �لتحالف.

دولة  �إن  غبا�ش  �شقر  معايل  وق��ال 
وثيقة  م����وؤخ����ر�  �أع���ل���ن���ت  �الإم���������ار�ت 
توؤ�ش�ش  �ل��ت��ي  �خلم�شني"  "مبادئ 
م�شرية  يف  ج�����دي�����دة  الن����ط����الق����ة 
�لقيم  م��ن��ظ��وم��ة  وت���ع���زز  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شلم  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �حل�����ش��اري��ة 
و�لت�شامح  و�حل����������و�ر  و�ل���������ش����الم 
�الإن�شاين،  و�ل��ت�����ش��ام��ن  و�ل��ت��ع��اي�����ش 
م�شيفا �أن من �شمن هذه �الأهد�ف 
�خلارجية  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �أن 
لدولة �الإم���ار�ت ج��زء ال يتجز�أ من 
�الأخالقية  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  م�شريتها 
جتاه �ل�شعوب وال ترتبط م�شاعد�تنا 
عرق  �أو  بدين  �خلارجية  �الإن�شانية 
�ل�شمعة  وتر�شيخ  ثقافة،  �أو  ل��ون  �أو 
�لعاملية لالإمار�ت كوجهة �قت�شادية 
و��شتثمارية  و���ش��ن��اع��ي��ة  و���ش��ي��اح��ي��ة 

وثقافية.
و�أكد معاليه �أن �شيا�شة دولة �الإمار�ت 
�أثبتت كفاءتها يف مرحلة �لتخطيط 
للتعايف من جائحة "كوفيد - 19"، 
وذل�����ك م���ن خ����الل جن����اح �ل���ت���و�زن 
�لقطاعات  ملختلف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�القت�شادي  و�أب������رزه������ا  �حل���ي���وي���ة 

���ش��ي��ا���ش��ات��ه، و�لتي  وت��ن��وع��ه وك���ف���اءة 
�ل�شياحة  ل��ق��ط��اع��ات  �ل��ع��ودة  وف���رت 
و�ل����ن����ق����ل وخم���ت���ل���ف �ل���ق���ط���اع���ات، 
يف  �لتطعيم  ن�شبة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
دولة �الإم��ار�ت تعد من �شمن �أعلى 
م��ع��ايل �شقر  ع��امل��ي��ا. ووج���ه  �لن�شب 
غبا�ش دعوة ملعايل ولفغانغ �شوبوتكا 
�لنم�شاوي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�ش 
لزيارة دولة �الإمار�ت، وثمن م�شاركة 
�إك�شبو  جمهورية �لنم�شا يف معر�ش 
"�لنم�شا  ع���ن���و�ن  حت���ت   ،2020
يج�شد  �ل������ذي  �حلو��ش"  ت���وق���ظ 
�جلمع  �إىل  تهدف  �شمولية  مقاربة 
و�لبيئة،  و�لتكنولوجيا  �لنا�ش  بني 
�ملناخ  ح��م��اي��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  م����وؤك����د� 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ت��ع��م��الن ج��ن��ب��اً �إىل 
جنب وتتكامالن فيما بينهما، �الأمر 
�الهتمامات  م��ن  �أي�����ش��اً  ي��ع��د  �ل���ذي 

�لرئي�شية لدولة �الإمار�ت.
بدوره رحب معايل ولفغانغ �شوبوتكا 
�لنم�شاوي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�ش 
مبعايل �شقر غبا�ش و�لوفد �ملر�فق، 
م��وؤك��د� �أن ه��ذه �ل��زي��ارة دل��ي��ل على 
رغبة �جلانبني يف تطوير �لعالقات 

�لقائمة بينهما خا�شة �أنها �شت�شاهم 
�أوجه  ب�شكل كبري يف تنمية خمتلف 
�لتي  �لربملانية  �ملجاالت  يف  �لتعاون 
تدعم توجهات �لبلدين وقيادتيهما. 
و�أكد ترحيبه بقبول �لدعوة لزيارة 
ل��ت��ع��زي��ز عالقات  �الإم���������ار�ت  دول�����ة 
�ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م��ة بني 
�تفاقية  باأهمية  م�شيد�  �لدولتني، 
�ل�شاملة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �مل��وق��ع��ة 
منها  �مل���ج���االت  �أب����رز  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
و�الأمينة  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شية 

و�لتعليم و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
و�أ�������ش������اد ب����ال����ت����ع����اون �الق���ت�������ش���ادي 
�لبلدين  ب��ني  �لقائم  و�ال�شتثماري 
من  ع�����ق�����ود  �إىل  ي�����رج�����ع  و�ل����������ذي 
�ل���ع���الق���ات، ل��ت��ع��د دول�����ة �الإم�������ار�ت 
�شريك  و�أك��رب  �أه��م  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شرق  منطقة  يف  للنم�شا  جت���اري 
�الأو������ش�����ط و�خل���ل���ي���ج، ح���ي���ث حتتل 
�ل�شركاء  ق��ائ��م��ة  يف  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة 
�لتجاريني للنم�شا، كما تعترب �ملعرب 
وت�شت�شيف  ل�����ش��ادر�ت��ه��ا،  �لرئي�شي 

�أكر من 400 �شركة من�شاوية.

تخريج �لدفعة �لأ�ىل من برنامج �لقياد�ت �لدبلوما�صية �لعربية �ل�صابة

مركز ال�سباب العربي �سيوا�سل العمل مع االأع�ساء على م�ساريع ومبادرات متكني ال�سباب يف جمال التمثيل الدويل

�سقر غبا�ض يبحث تعزيز عالقات التعاون الربملانية مع رئي�ض املجل�ض الوطني النم�ساوي

ال�سحة تعلن تقدمي 102,868 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي - وام: 

لقاح  من  جرعة   102،868 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي 
مت تقدميها حتى �أم�ش 18،558،216 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 187.64 

جرعة لكل 100 �شخ�ش.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً �إىل �لو�شول 
�إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت 

و�ل�شيطرة على فريو�ش كوفيد19-.

طرق دبي واأوبر تتعاونان لتطوير 
تدريب �سائقي الليموزين

•• دبي - وام:

وقعت هيئة �لطرق و�ملو��شالت �تفاقية تعاون مع �شركة �أوبر �لر�ئدة عاملياً 
�خلا�ش  �لتطوير  نطاق  يف  �لتو�شع  بهدف  �الإل��ك��رتوين  �حلجز  جم��ال  يف 
خالل  م��ن  وذل���ك  للهيئة  �لتابعني  �لليموزين  �شائقي  وت��اأه��ي��ل  ب��ت��دري��ب 
��شتخد�م منهجية �أوبر للحجز �اللكرتوين �لتي تعد �الأوىل عاملياً يف هذ� 

�ملجال من قطاع �لنقل.
"تندرج هذه �ملبادرة يف �إطار حر�ش هيئة �لطرق  و قال �أحمد بهروزيان: 
�شر�ئح  �إىل خمتلف  َمِة  �ملَُقدَّ و�ملو��شالت على �الرتقاء مب�شتوى خدماتها 
�ملجتمع كما تاأتي �شمن �إ�شهام �لهيئة يف تنفيذ توجيهات �حلكومة �لر�شيدة 
لتن�شيق �جلهود وتنفيذ �ال�شرت�تيجيات �ملطلوبة للعمل على حتويل �إمارة 

دبي �إىل �ملدينة �الأذكى و�الأ�شعد عاملياً".
�لذكية  �مل��دن  �أعمدة  �أه��م  �أح��د  يعترب  �لذكي  �لتنقل  �أن  بهروزيان  و�أ�شاف 
..م�شري�ً �إىل �أن �التفاقية مع /�أوبر/ توفر قناة جديدة �شت�شهم يف حتقيق 
�ل�شعادة لل�شكان �لر�غبني يف �لتنقل با�شتخد�م مركبات �الأجرة و�لليموزين 
جتربة  تعزيز  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ل����زّو�ر  لل�شياح  متميزة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
�ملتعاملني وتلبية �حتياجاتهم و�إ�شعادهم ورفع م�شتوى ر�شاهم مبا ي�شهم 

يف حتقيق روؤية �لهيئة يف /�لريادة �لعاملية يف �لتنّقل �ل�شهل و�مل�شتد�م/.
وتابع �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة: "�شيتم مبوجب �التفاقية 
�إن�شاء منهجية ذكية للتدريب عرب بالفيديو و�لتي �َشُتدَمُج �شمن برنامج 
�إىل  ُم  و�َشُتَقدَّ و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة  �لتابع  �لر�شمي  �ل�شائقني  تدريب 
�شت�شاف  �الإم����ارة حيث  و�حل��ال��ي��ني يف  �جل���دد  �ل��ف��اخ��رة  �مل��رك��ب��ات  �شائقي 
باالإ�شافة  لل�شائقني  �ملقدمة  �لتاأ�شي�شية  �لتدريبية  �ل��دور�ت  �إىل  �ملنهجية 
�لتكميلية  �لتدريبية  �ل���دور�ت  يف  ومكثفة  خمت�شرة  منهجية  و�شع  �إىل 

مب�شمى /منهجية �أوبر/.
�أوبر ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط  من جانبه قال �شعد بال �ملدير �لعام ل�شركة 
�لطرق  هيئة  مع  �لعمل  على  حري�شون  "�إننا  وباك�شتان:  �أفريقيا  و�شمال 
�لتنّقل  رو�د  جلميع  �شهولة  �أك���ر  تقنية  خ��دم��ات  لتقدمي  و�مل��و����ش��الت 
باملركبات �لفاخرة يف �الإمارة وجعل حلولنا �البتكارية مالئمًة �أكر ملدينة 
دبي ..ونحن على ثقة تامة يف �جلهود �لتي تبذلها �لهيئة من خالل تدريب 
وتاأهيل �شائقيها للتعامل مع �لتقنيات و�لتنقل �لذكي وذلك بهدف حت�شني 
�شر�كتنا  ..�إن  �لركاب  ور�شا  و�شعادة  ر�حة  على  و�لرتكيز  �خلدمات  جودة 
�لطويلة �الأمد مع هيئة �لطرق و�ملو��شالت دليل على �أهمية �لتعاون بني 
ب�شهولة  يتمّثُل  �أف�شل  م�شتقبل  لتحقيق  و�خلا�شة  �حلكومية  �لكيانات 
لتقدمي خرب�تنا  م�����ش��رورون ج���د�ً  ون��ح��ن  �أم��ان��ا  �أك���ر  �لتنّقل ع��رب ط��رق 
�جلانبني  ب��ني  �مل�شرتكة  �الأه����د�ف  لتحقيق  للهيئة  �مل��ت��ط��ّورة  وتقنياتنا 

مل�شتقبل �أف�شل يف جمال �حلجز �الإلكرتوين للمركبات �لفاخرة".

•• اأبوظبي - وام:

�لعربي  �ل�������ش���ب���اب  م����رك����ز  �خ���ت���ت���م 
ف�����ع�����ال�����ي�����ات ب�����رن�����ام�����ج �ل�����ق�����ي�����اد�ت 
بعد  �ل�شابة،  �لعربية  �لدبلوما�شية 
�لتخ�ش�شية  �جلل�شات  م��ن  �أ���ش��اب��ي��ع 
و�ل���ور����ش �الف��رت����ش��ي��ة م��ع �خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني يف �لعمل �لدبلوما�شي 
�الإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل، ح��ظ��ي خاللها 
م��ن��ت�����ش��ب��وه ب��ف��ر���ش��ة �ل��ت��و����ش��ل فيما 
مرنة  منظومة  ن��و�ة  وتكوين  بينهم 
لتن�شيق �لعمل �لدبلوما�شي �ل�شبابي 
�لعربي �مل�شرتك. �شارك يف �لربنامج 
�لكفاء�ت  م��ن   43 �الأوىل  دورت���ه  يف 
دول  �شت  م��ن  �ل�شابة  �لدبلوما�شية 

عربية .
�لعربي  �ل�������ش���ب���اب  م����رك����ز  وت�����ع�����اون 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ف���ع���ال���ي���ات���ه م����ع ك�����ٍل من 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
و�أكادميية �أنور قرقا�ش �لدبلوما�شية 
�الأمم  وم���ع���ه���د  �الإم�����������ار�ت،  ب����دول����ة 
وعدد  و�ل��ت��دري��ب،  للبحوث  �مل��ت��ح��دة 
�لعربية  �لدبلوما�شية  �مل��ع��اه��د  م��ن 
و�لدولية، لتطوير قدر�ت دبلوما�شية 
�مل�شاركني  �ل�شباب  ل��دى  تخ�ش�شية 
�أم���ام���ه���م لعقد  �ل���ف���ر����ش���ة  و�إت�����اح�����ة 
وتبادل  ت���ع���اون  وع���الق���ات  ����ش���ر�ك���ات 

�ملعارف و�خلرب�ت.
�ل���ربن���ام���ج حزمة  وغ���ط���ى حم���ت���وى 
�مل��و���ش��وع��ات �حليوية  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
�ل��������دويل  �ل����ت����م����ث����ي����ل  جم����������االت  يف 
و�لربوتوكول، وتوجهات �لدبلوما�شية 
�ل�شاعدة، من �لدبلوما�شية �لرقمية، 
ودب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة �ل����ع����م����ل �خل������ريي 
يف  �لعمل  ودبلوما�شية  و�الإن�����ش��اين، 
و�لدبلوما�شية  �ملناخ،  تغري  مو�جهة 

�ل�شابة، وغريها.
�لربنامج مفاهيم  كما طرحت ور�ش 
وتعزيز  وبناء  للدولة  �لناعمة  �لقوة 
�لبعثات  ع���م���ل  و�أدب�����ي�����ات  �ل�����ش��م��ع��ة 
�ملنظمات  يف  و�لتمثيل  �لدبلوما�شية 

�لدولية و�ملحافل �لعاملية.

�لدبلوما�صيون �ل�صباب يحدثون 
�لتغيري �لإيجابي 

قالت  �لربنامج،  خلريجي  كلمة  ويف 
فار�ش  ب��ن  �شهيل  ب��ن��ت  ���ش��م��ا  م��ع��ايل 
�ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب 
�لعربي  �ل�شباب  م��رك��ز  رئي�ش  ن��ائ��ب 
�ل�شباب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ب��اإم��ك��ان   :
�إيجابياً من  �ليوم �أن يحدثو� تغيري�ً 
م��و�ق��ع��ه��م وي�����ش��اه��م��و� يف �إع����ادة فتح 
�لدول  بني  و�لتو��شل  �لتعاون  �آف��اق 
يف عامل ما بعد �جلائحة، باال�شتفادة 
�ل�شاعدة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ف���روع  م��ن 

بقوة مثل �لدبلوما�شية �ل�شابة.
و�أ�شافت معاليها: حظينا يف �لن�شخة 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة ل���ربن���ام���ج �ل���ق���ي���اد�ت 
بدعم  �ل�شابة  �لعربية  �لدبلوما�شية 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ال حم��دود 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل������ذي حر�ش  �ل��������دويل،  و�ل����ت����ع����اون 
نحتاجه  ما  كل  توفري  على  �شخ�شياً 
تو��شل  وحتقيق  �ل��ربن��ام��ج  الإجن���اح 
�لعربية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
�ل�شابة .. و�ل�شكر مو�شول �إىل معايل 
خليفة �شاهني �مل��رر وزي��ر دول��ة، وكل 
من �شاهم يف دعم فعاليات �لربنامج.
نتطلع   : ب��ال��ق��ول  معاليها  وخ��ت��م��ت 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل ل��ف��ت��ح �ل���ب���اب مل���زي���د من 
�ل�شباب �شمن تخ�ش�شات قريبة �إىل 
�لعمل �لدبلوما�شي و�لتمثيل �لدويل 
لالن�شمام �إىل �لربنامج، و�الحتكاك 
وت���و����ش���ي���ع نطاق  �مل�����ج�����ال،  ب����خ����رب�ء 
تاأ�شي�ش  فيه  ملا  و�لتعاون،  �ل�شر�كات 
�شبكة و��شعة من �لعمل �لدبلوما�شي 

�لعربي �ل�شبابي �مل�شرتك.
ر��شي،  خ��ال��د  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
م�شاعد وزير �خلارجية مدير معهد 
بجمهورية  �لدبلوما�شية  �لدر��شات 
م�شر �لعربية : فاعلية �لدبلوما�شي 
ت����ن����ب����ع م������ن ق������درت������ه ع����ل����ى �ت����خ����اذ 

و�مل�شاركة  و�ل��ت��ف��اع��ل  �مل���ب���ادرة  زم����ام 
وجهة  وط��رح  �ملناق�شات  يف  باإيجابية 
ن��ظ��ر وم���وق���ف ب�����الده �����ش���ت���ن���اد�ً �إىل 
بخرب�ت  مت�شلحاً  مو�شوعية  �أ�ش�ش 
تر�كمية �كت�شبها من خالل �ملمار�شة 
..متوجها  �ل���ع���م���ل���ي���ة  و�ل�����ت�����ج�����ارب 
�ل��ت��ق��دي��ر و�ل�����ش��ك��ر ملركز  ب��خ��ال�����ش 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لعربي  �ل�شباب 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
معهد  لتمثيل  دعوته  على  �لرئا�شة، 
�لدر��شات �لدبلوما�شية �لتابع لوز�رة 
�خلارجية �مل�شرية يف �لن�شخة �الأوىل 
�لدبلوما�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  برنامج  م��ن 

�لعربية �ل�شابة.
وقال �شعادة �ل�شفري ن�شار �حلبا�شنة، 
�الأردين  �لدبلوما�شي  �ملعهد  م��دي��ر 

وحا�شرها  �الأمم  ع��م��اد  �ل�����ش��ب��اب   :
وم�شتقبلها وو�شيلة �لتنمية وغايتها، 
فال بد من ت�شلحهم بالعلم و�ملعرفة 
ليكونو� �الأقدر على �لبناء ومو�جهة 
�لثقة  بناء  �الأهمية  ومن  �لتحديات، 
م���ع �ل�����ش��ب��اب وف���ت���ح ق���ن���و�ت �حل����و�ر 
وهمومهم  ق�شاياهم  ع��ن  و�لتعبري 
ليكونو�  �ملجتمع  يف  دوره���م  وتفعيل 

�شو�عد �لبناء و�لنه�شة و�لتقدم.
ب�����دوره ق����ال ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور عادل 
معهد  ع��������ام  م�����دي�����ر  �ل������ع������م������ر�ين، 
للدر��شات  �ل��ف��ي�����ش��ل  ���ش��ع��ود  �الأم����ري 
عقد  �إن   : �مل���ك���ّل���ف  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لتي  و�مللتقيات  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  مثل 
���ش��ب��ان م��ن عدد  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ت�شم 
دور فاعل  ل���ه  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول  م���ن 
�أبناء  ب��ني  �الأخ���وة  مفهوم  تر�شيخ  يف 

�لوقت  ويف   - �لكبري  �لعربي  وطننا 
نف�شه - تاأكيد وحدة �لهدف و�مل�شري 
�مل�شرتك، على نحو يوؤدي - مب�شيئة 
�إىل زي��ادة قوة �لرت�بط  �هلل تعاىل - 
�لعربية  �ل���ب���ل���د�ن  ب���ني  وت���ع���زي���زه���ا 

و�شعوبها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة مرمي 
�مل��ح��م��ود، ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام �أكادميية 
�أنور قرقا�ش �لدبلوما�شية : يحر�ش 
�إي�شال  ع��ل��ى  �ل��ن��اج��ح  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
ر���ش��ال��ة وروؤي����ة وط��ن��ه ب��و���ش��وح، يقدر 
�الإن�شانية  �ملجتمعات  كافة  ويحرتم 
�الأخرى ويبني �جل�شور معها، يتطلع 
يخاطب  وعندما  بتفاوؤل،  للم�شتقبل 
وبطريقة  بلغتهم  يخاطبهم  �لنا�ش، 

قريبة من �جلميع.
برنامج  ق��دم��ه  م��ا  �أن  ثقتها  و�أك����دت 

بكل  يهدف  �ل�شابة  �لعربية  �لقياد�ت 
ت��اأك��ي��د ل��رت���ش��ي��خ ه���ذه �ل��ق��ي��م؛ لدى 
ملو��شلة  �ل�����ش��اب��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  ق��ي��اد�ت��ن��ا 
مبجتمعاتنا  �الرت��ق��اء  نحو  �مل�����ش��رية 
�ل��ع��رب��ي��ة وت��ع��ظ��ي��م �إ���ش��ه��ام��ات��ه��ا يف 
�حل�����ش��ارة �الإن�����ش��ان��ي��ة، ك��م��ا ك��ان��ت يف 
: حققنا يف  وق��ال��ت   .. �ل��زم��ان  �شابق 
�لدبلوما�شية  قرقا�ش  �أنور  �أكادميية 
�لربنامج؛  ه���ذ�  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ع��رب 
خ��ط��وة ج��دي��دة ن��ح��و م��ا ن��ط��م��ح �إىل 
ن�شر  يف  �ل���ت���و����ش���ع  وه������و  حت���ق���ي���ق���ه، 
�مل�شتند  �لدبلوما�شي  �لعمل  ثقافة 
على  و�لتجربة؛  و�لعلم  �ملعرفة  �إىل 

م�شتوى �ملنطقة.
حممود  حممد  �لقا�شي  ق��ال  ب���دوره 
�ل���ع���ام للجنة  �الأم�����ني  ع��ب��د�ل�����ش��الم، 
�الإن�شانية  �الأخ������ّوة  ل��وث��ي��ق��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 

: ك�����ش��اب ع��رب��ي م�����ش��ري �أف��خ��ر باأن 
بالتنمية  م��ه��ت��م  �ل���ع���رب���ي  �ل����ع����امل 
�لدبلوما�شية و�إعد�د قياد�ت مل�شتقبل 
�أجله �شبابا و�عيا ومدربا  نحتاج من 
�أف�شل،  م�شتقبل  ن��ح��و  �الأم����ة  ي��ق��ود 
�ملجال  ي��ع��م��ل يف  م���ن  ك���ل  ي��ح��ت��اج  �إذ 
�الإن�شاين �إىل �لدبلوما�شية �الإن�شانية 
�حلو�جز،  تتخطى  �أن  ت�شتطيع  �لتي 
و�ل����ع����امل �ل���ع���رب���ي غ���ن���ي ب���اخل���رب�ت 

�لدبلوما�شية �لتاريخية.
من جهتها، قالت وفاء ب�شيم، م�شاعد 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري �الأ���ش��ب��ق : 
فكرة  ب��ت��ح��وي��ل  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  ت�شمح 
�مل�����ش��رتك م��ن جمرد  �ل��ع��رب��ي  �لعمل 
و�قعة،  حقيقة  �إىل  وكلمات  �شعار�ت 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  �أن  �شك  وال 
�أمور  وف��ه��م  م��و�ق��ف  تن�شيق  يتطلب 
و�شيا�شية  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ك����ث����رية 
�أك��رب من �حلو�ر  وق��در�  و�قت�شادية، 
بني �لدول �لعربية، ومن �أف�شل من 
�ليوم  �ل�شابة  �لدبلوما�شية  �ل��ك��و�در 
و�لذي  �لدبلوما�شية  دور  تغيري  يف 
مل يعد جمرد ت�شليم ر�شائل �أو جمع 
معلومات، حيث �أ�شبحت هناك �أنو�ع 
من �لدبلوما�شية ت�شمل �أمور� كثرية 

ومتتد �إىل جماالت �حلياة كلها.

كفاء�ت دبلوما�صية موؤهلة
ودعا �شعادة �شعيد �لنظري، مدير عام 
�لرئي�ش  لل�شباب  �الحتادية  �ملوؤ�ش�شة 
ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مبركز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شباب  كلمته  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب 
ل��ي��ك��ون��و� ج����زء� م��ن �ك�شبو  �ل��ع��رب��ي 
2020 و�النخر�ط ب�شناعة �ل�شمعة 
وق���ال:  �ل��ع��رب��ي��ة،  ملنطقتنا  �ل��ط��ي��ب��ة 
برنامج  م��ن  �الأوىل  �ل����دورة  جن��ح��ت 
�لعربية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���ي���اد�ت 
�ل�شابة يف عقد �شر�كات ��شرت�تيجية 
نوعية مع بيوت �خلربة �لدبلوما�شية 
�لعريقة حملياً و�إقليمياً وعاملياً، وهو 
ق��ي��م��ة م�شافة  �ل���ربن���ام���ج  م��ن��ح  م���ا 

الكت�شاب  �لفر�شة  �أع�شاءه  و�أع��ط��ى 
م�����ه�����ار�ت �ح����رت�ف����ي����ة م���ت���ق���دم���ة يف 

تخ�ش�شهم.
و�أ�����ش����اف : ع��ن��ا���ش��ر م�����ش��رتك��ة عدة 
يف  �لعاملة  �ل�شابة  �ل��ك��ف��اء�ت  جتمع 
و�لقطاعات  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل�����ش��ل��ك 
لغة  تغليب  �أب��رزه��ا  لعل  به  �ملرتبطة 
�لدبلوما�شية وتبادل �الأفكار و�حلو�ر 
وهي  �مل��ت��ب��ادل،  �الح���رت�م  �أ�ش�ش  على 
�لتي  �ل���دول  �شمعة  ت��ع��زز  ب��ّن��اءة  قيم 
�لتعاون  ع��الق��ات  وت��ر���ّش��خ  تلتزمها 
�لتعاون  وروح  و�الأمم.  �ل�شعوب  بني 
برنامج  منت�شبي  ل��دى  مل�شناها  ه��ذه 
�لعربية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���ي���اد�ت 

�ل�شابة بقوة يف خمتلف فعالياته.

حمتوى نوعي �متنوع
تدريبية  جل�شات  �ل��ربن��ام��ج  و���ش��م��ل 
توجيهية  وحم��ا���ش��ر�ت  عمل  وور����ش 
�مل��رئ��ي، غطت  �الت�����ش��ال  ع��رب تقنية 
�لدبلوما�شية  مثل  هامة  مو�شوعات 
�لرقمية، و�لعمل �لدبلوما�شي و�لقوة 
يف  �لدبلوما�شية  و�أه��م��ي��ة  �ل��ن��اع��م��ة، 
�ل���ع���الق���ات �ل����دول����ي����ة، �إ����ش���اف���ة �إىل 
و�لتمثيل  �ل��ربوت��وك��ول  م��و���ش��وع��ات 
و�لتوجهات  �ملر��شم،  و�إد�رة  �ل��دويل 
�لعمل  ت���خ�������ش�������ش���ات  �ل���������ش����اع����دة 

�لدبلوما�شي. 

�أهد�ف ��صرت�تيجية 
�ل��ع��رب��ي من  �ل�شباب  م��رك��ز  وي��ه��دف 
�إطالق برنامج �لقياد�ت �لدبلوما�شية 
�لتو��شل  تعزيز  �إىل  �ل�شابة  �لعربية 
�ل�شابة  �لدبلوما�شية  �ل��ك��ف��اء�ت  ب��ني 
فاعلة  �شبكة  وتوفري  ودول��ي��اً،  عربياً 
�ل�شبابي  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي  ل���ل���ع���م���ل 
�مل�شرتك و�شواًل �إىل حتفيز �الأجيال 
�ختيار  ع���ل���ى  و�ل����ن���������شء  �جل�����دي�����دة 
و�لربوتوكول  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل��ع��م��ل 
و�لتعاون �لدويل كتخ�ش�شات مهنية 

للم�شتقبل.
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن �سعود املعال : وثيقة مبادئ اخلم�سني توؤكد 
حر�ض القيادة وال�سعب على موا�سلة امل�سرية التنموية

عبداهلل النعيمي : مبادرات م�ساريع الـ 50 ت�سعى 
لتحقيق التقدم التقني والتنمية االقت�سادية امل�ستدامة

•• اأم القيوين-وام: 

�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن  �أك��د 
ر��شد �ملعال رئي�ش د�ئرة �ملالية يف 
�أم �لقيوين �أن �الإعالن عن وثيقة 
�ل��ت��ي وّجه  م���ب���ادئ �خل��م�����ش��ني - 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بها �شاحب 
�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�عتمدها �شاحب  �هلل"،  "حفظه 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��������وزر�ء حاكم  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
�ل�شمو  "رعاه �هلل" و�شاحب  دبي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

�خلم�شني عاماً �لقادمة من خالل 
�ال�شتثنائية  �الإجن�����از�ت  حتقيق 

للدولة يف �ملجاالت كافة .
و�أ�شاف �ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود 
لتوؤكد  ج���اءت  �لوثيقة  �أن  �مل��ع��ال 
�مل��ك��ت�����ش��ب��ات �لتي  �حل���ف���اظ ع��ل��ى 
�خلم�شني  خ����الل  حت��ق��ي��ق��ه��ا  مت 
ع���ام���اً �مل��ا���ش��ي��ة و �ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
باإجناز�ت  تنموية  مرحلة  �إطالق 
تعزيز  ع���ل���ى  ت���رك���ز  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لطاقات  و����ش��ت��ث��م��ار  �الق��ت�����ش��اد 
�أكر  م�شتقبل  وب���ن���اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل�����ج�����االت  يف  من���������اًء  و  مت������ي������ز�ً 
�الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة و�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

و�لتنموية .

•• عجمان -وام:

ب���ن نا�شر  �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل  �أك�����د 
�لنعيمي مدير �إد�رة تنمية �الأعمال 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  يف 
�لد�ئرة  ح��ر���ش  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف 
لدعم  و�ملتو��شل  �ل��د�ئ��م  و�شعيها 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
�إطالقها  يف  �حل��ك��ي��م��ة  وق��ي��ادت��ه��ا 
و�لتي   50 �ل�����  م�����ش��اري��ع  م���ب���ادرة 
�لتكنولوجيات  مو�كبة  �إىل  تهدف 
وتنمية  و������ش����ت����د�م����ة  �حل����دي����ث����ة 
�ملختلفة  �القت�شادية  �لقطاعات 
�مل�شروعات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ����ش���و�ًء 
�لوطنية �أو يف �ملجاالت �ل�شناعية.

�لتقدم  ولتحقيق  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
�القت�شادية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي 
��شتعد�د  �ىل  م�����ش��ري�  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
لديها  م��ا  ك��ل  تقدمي  �إىل  عجمان 
م����ن م��������و�رد وط�����اق�����ات م����ن �أج����ل 
�لتحول  دعم  بفعالية يف  �مل�شاهمة 
�ل�شناعي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل���رق���م���ي 
�لثورة  تقنيات  تطبيق  خ��الل  من 
�ل�شناعية �لر�بعة. و�شدد �لنعيمي 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  �إي��������الء  ع���ل���ى 
�ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ري�ً م��ن خ���الل و�شع 
و��شرت�تيجية  ت��ن��م��وي��ة  خ���ط���ط 
ب���االق���ت�������ش���اد مب����ا يحقق  ت���رت���ق���ي 

طموحات �لدولة �لتنموية.

يوؤكد   - �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
و�شعباً  ق���ي���ادة  �الإم�������ار�ت  ح��ر���ش 
على مو��شلة �مل�شرية �لتنموية يف 

م���ب���ادر�ت  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أو�����ش����ح 
ت�����ش��ع��ي جلذب   50 �ل�����  م�����ش��اري��ع 
حجم  وزي��������������ادة  �مل���������ش����ت����ث����م����ري����ن 

حاكم اأم القيوين يفتتح م�ست�سفى ال�سيخ حممد بن زايد التخ�س�سي ومركز الفح�ض والتطعيم باالإمارة

يف مهامهم.
�شاحب  ق�����ام  �جل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
بتكرمي  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �ل�شمو 
�جل��ه��ات �ل��ت��ي �أ���ش��رف��ت ع��ل��ى �إجناز 
حممد  �ل�شيخ  م�شت�شفى  م�����ش��روع 
�أم  �إم����ارة  يف  �لتخ�ش�شي  ز�ي���د  ب��ن 

�لقيوين.
�شمن  �مل�شت�شفى  هذ�  �فتتاح  وياأتي 

للم�شت�شفيات  مهمة  �إ�شافة  بذلك 
�لعاملة يف �الإمارة.

و�أبدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
مبنظومة  �إعجابه  �ملعال  ر��شد  بن 
�إعد�دها  مت  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  �لعمل 
كفاءة  م�����ش��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ل��ت��اأك��ي��د 
�شموه  و�أ���ش��اد  �مل�شت�شفى،  يف  �لعمل 
�جلهات  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

�شرير�ً،   232 �مل�شت�شفى  وي�����ش��م 
للعناية  54 �شرير�ً خم�ش�شاً  منها 
للحاالت  ���ش��ري��ر�ً  و178  �مل���رك���زة، 
�مل��ت��و���ش��ط��ة و�خل���ف���ي���ف���ة، ح���ي���ث مت 
طبية  بكو�در  �مل�شت�شفى  هذ�  تزويد 
م��درب��ة و�أح���دث �الأج��ه��زة و�ملعد�ت 

�لعمل  و�إج�������ر�ء�ت  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
بامل�شت�شفى و�طلع على �ال�شتعد�د�ت 
تزويد  �تخاذها من خالل  �لتي مت 
و�الأدو�ت  �ملعد�ت  بجميع  �مل�شت�شفى 
�لطاقم  وجاهزية  �لالزمة  �لطبية 
�ل��ط��ب��ي م���ن �أخ�����ش��ائ��ي��ني و�أط���ب���اء 
ومم��ر���ش��ني ل��ع��الج �حل�����االت �لتي 
�شتتم �إحالتها �ىل �مل�شت�شفى لي�شكل 

�لتخ�ش�شية  �مل�شت�شفيات  من  ع��دد 
�إم��ار�ت �لدولة  �إن�شاوؤها يف  �لتي مت 
قبل  م��ن  تنفيذها  مت  ح��ي��ث  ك��اف��ة، 
�ل�شحية،  للخدمات  طموح  �شركة 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  مع  بالتعاون 
�ملجتمع ود�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي، 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 

�ل�شحية يف �لدولة يف هذ� �ل�شدد، 
من  �لطبية  للكو�در  �ل�شكر  موجهاً 
�أطباء و�أطقم متري�ش وم�شاعدين 
وك���ذل���ك �الإد�ري��������ني وج��م��ي��ع فرق 
�لعمل �مليد�ين، حيث متثل جهودهم 
�لركيزة �الأوىل للنجاح يف �لت�شدي 
لهم  �شموه  متمنياً  �جلائحة،  لهذه 
جميعاً �ل�شالمة و�لتوفيق و�لنجاح 

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ثّمن 
بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�ش �الأعلى 
�لريادي  �ل���دور  �لقيوين  �أم  ح��اك��م 
�لذي يقوم به �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة يف دع�����م ج���ه���ود �ل���دول���ة 
وذلك يف  للت�شدي جلائحة كورونا 
جميع  �شحة  على  �ملحافظة  �إط���ار 
م��و�ط��ن��ني ومقيمني  م���ن  �الأف������ر�د 
�لعاملية  �جل��ه��ود  تعزيز  �أج���ل  وم��ن 

للحد من �نت�شار �لفريو�ش.
�شموه  �ف���ت���ت���اح  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
�لقيوين،  �أم  �إم���ارة  يف  �لتخ�ش�شي 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د بن 
�أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود 

�لقيوين.
وق������ام ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م �أم 
�أم  عهد  ويل  �شمو  ير�فقه  �لقيوين 
�لقيوين و�حل�شور بجولة تفقدية 
و��شتمع  �لتخ�ش�شي  �مل�شت�شفى  يف 
حول  �مل��خ��ت�����ش��ني  م����ن  ����ش���رح  �إىل 

للتعامل مع جائحة كوفيد19.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق����ام  ك��م��ا 
�شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�ش 
ير�فقه  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �الأع��ل��ى 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د ب��ن ���ش��ع��ود بن 
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �مل��ع��ال  ر����ش��د 
و�لتطعيم  �لفح�ش  مركز  بافتتاح 
يف منطقة �أم �لثعوب �ل�شناعية باأم 
مهمة  �إ�شافة  يعد  و�ل��ذي  �لقيوين 
تهدف �إىل رفع �لطاقة �ال�شتيعابية 
وتعزيز  �ليومية  �مل�شوحات  الأع��د�د 
�لتطعيم  ل��ت��ق��دمي  �ل���دول���ة  ج��ه��ود 
و�جلرعات �لتعزيزية الأكرب �شريحة 

ويف فرتة زمنية قيا�شية.
ح�����ش��ر �الف��ت��ت��اح �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
ر��شد �ملعال رئي�ش �لديو�ن �الأمريي 
و�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن ر��شد 
و�شعادة  �ملالية  د�ئ���رة  رئي�ش  �ملعال 
�للو�ء �ل�شيخ ر��شد بن �أحمد �ملعال 
�أم �لقيوين رئي�ش  قائد عام �شرطة 
و�الأزم������ات  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  ف��ري��ق 
�لقيوين  ب�����اأم  �مل��ح��ل��ي  و�ل�����ك�����و�رث 
و�����ش����ع����ادة ن���ا����ش���ر ���ش��ع��ي��د �ل���ت���الي 
مدير �لديو�ن �الأم��ريي وع��دد من 

�مل�شوؤولني.

اأ�سغال ال�سارقة تنجز اأعمال التطوير يف حديقة الطريف  بكلباء
••ال�صارقة-وام:

�أجنزت د�ئرة �الأ�شغال �لعامة بال�شارقة �أعمال �لتطوير 
يف حديقة �لطريف بكلباء �شمن خطة مدرو�شة مل�شاريع 
�الإن�شاء�ت و�لعمر�ن يف �ملدينة �لتي ت�شري وفقاً للخطة 

�لتنموية �خلا�شة بتلبية �حتياجات �ملجال�ش �لبلدية.
وجنحت �لد�ئرة حتى �الآن يف زيادة �حلد�ئق �الأحيائية 
ب�شورة �أكرب حيث قدرت م�شاحة �مل�شطحات �خل�شر�ء يف 
�ملدينة ب� 900 �ألف مرت مربع وت�شم �ملدينة حاليا 12 
و�خلدمية  �الأحيائية  �حلد�ئق  بني  ما  تختلف  حديقة 
و�ل���ع���ام���ة وحتت�شن  و�الأط����ف����ال  ل��ل�����ش��ي��اح  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
خمتلف �أنو�ع �الأ�شجار من نخيل و�أ�شجار معمرة �أخرى 
و�جلهنمي  وفايك�ش  وتبابويا  و�ل�شري�ش  �ل���رول  مثل 
وغ��ريه��ا �ل��ك��ث��ري. وق����ال �مل��ه��ن��د���ش حم��م��د ب��ن يعروف 
مدن  �إح���دى  ه��ي  كلباء  مدينة  �إن  �الأف���رع  �إد�رة  م��دي��ر 
�إمارة �ل�شارقة �لتي تقع على �ل�شاحل �ل�شرقي وتتبعها 
جغر�فياً منطقة و�دي �حللو و�لغيل و�لطريف و�ل�شور 
وم�شاحتها تزيد على 66 كيلومرت� مربعا وعدد �شكانها 
يزيد على 37 �ألف ن�شمة تقريبا وهي تتميز مبقومات 
�شياحية وتاريخية و�أثرية وت�شعى د�ئرة �الأ�شغال �لعامة 

بالتعاون مع بلدية كلباء �إىل تو�شيع م�شاريع �حلد�ئق 
�الأحيائية و��شتكمال م�شاريع �لتخ�شري �شمن منظومة 
على  �لطريف  حديقة  تطوير  �أجن���زت  حيث  م�شتمرة 
عامة  حديقة  وه��ي  مربعا  م��رت�   /11148/ م�شاحة 
و  و�مل�شائية  �ل�شباحية  �لفرتتني  يف  زو�ره���ا  ت�شتقبل 

تخدم جميع فئات �ملجتمع.
كلباء  ف��رع  مدير  �ملن�شوري  ب�شاير  �ملهند�شة  و�أ���ش��ارت 
�أن �الأعمال جارية �أي�شا يف حديقة �لغيل للن�شاء حيث 
بلغت ن�شب �الإجناز فيها 90 باملائة ومتتد على م�شاحة 
تزويدها  ومت  م��رب��ع  م��رت   20.320 �إىل  ت�شل  كلية 
مببان ومر�فق خدمية متنوعة منها م�شلى و كافترييا 
وتركيب  توريد  جانب  �إىل  ونافورة  ��شرت�حة  وجل�شات 
540 م���رت� وعر�ش  ب��ط��ول  م�����ش��م��ار ج���ري م��ط��اط��ي 
�الأطفال  الألعاب  خم�ش�شة  منطقة  و�إن�شاء  �أمتار   3
�ألعاب  وت��رك��ي��ب  ت��وري��د  و  م��رب��ع  م��رت   400 مب�شاحة 
�إىل توريد و تركيب  �ملنطقة باالإ�شافة  لالأطفال لهذه 
�إنارة  عمود   45 وتركيب  �لريا�شية  ل��الأل��ع��اب  �أج��ه��زة 
وعلى  �جل��ل��و���ش  �أم��اك��ن  يف  توزيعها  مت  للطاقة  م��وف��ر 
و�ملمر�ت و�ملم�شى لتخدم مرتادي �حلديقة من �لن�شاء 

و�الأطفال للتنزه بكل �شهولة وي�شر.

�سيف بن را�سد املعال : وثيقة مبادي اخلم�سني 
جت�سد الطموح اال�سرتاتيجي حلكومة االإمارات

•• اأم القيوين-وام:

باأم  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ش  �ملعال  ر��شد  بن  �شيف  �ل�شيخ  ثمن 
�ل�شمو  �شاحب  بها  وّج��ه  �لتي  �خلم�شني  م��ب��ادئ  وثيقة  �إط���الق  �لقيوين 
و�عتمدها  �هلل"،  "حفظه  �لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
"رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�ش 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لتي 
يف  �لتنموي  نهجها  جتديد  يف  للحكومة  �ال�شت�شر�فية  �لروؤية  على  توؤكد 
كافة  ت�شخري  خالل  من  و�الجتماعية  و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  �لقطاعات 
و  م�شتد�م  و�قت�شاد  �لقطاعات  كافة  يف  �زده���ار�ً  �أك��ر  ملجتمع  �المكانيات 

تعزيز للعالقات �لدولية ودعم �أ�ش�ش �ل�شالم يف �لعامل �أجمع .
وقال �ل�شيخ �شيف بن ر��شد �ملعال �ن �لوثيقة جت�شد �لطموح و�لتخطيط 
يف  �ال�شتثمارية  �ل��دول��ة  خارطة  ومتثل  �الإم���ار�ت  حلكومة  �ال�شرت�تيجي 
و  �القت�شادية  �لقطاعات  متكني  على  �لعاملة  �ل��ق��ادم��ة  ع��ام��اً  �خلم�شني 
�إىل  باالإ�شافة   ، �الإم��ار�ت��ني  �الأع��م��ال  ورو�د  �لوطنية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �ل��ك��و�در 

�إطالق �مل�شاريع �لنوعية �جلاذبة للم�شتثمرين .

حماكم راأ�ض اخليمة : وثيقة مبادئ اخلم�سني 
تعك�ض نهج الو�سوح يف الروؤية للقيادة ال�سيا�سية

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�ش  حماكم  د�ئ���رة  رئي�ش  �خل��اط��ري  حممد  �أح��م��د  �مل�شت�شار  �شعادة  �أك��د 
يف  �لو�شوح  نهج  تعك�ش  �خلم�شني  مبادئ  وثيقة  عن  �الإع��الن  �أن  �خليمة 
�لروؤية لدى �لقيادة �ل�شيا�شية بح�شبانها �ل�شمة �الأبرز يف تبنيها للق�شايا 

�لوطنية.
وقال �مل�شت�شار �خلاطري - يف ت�شريح لوكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" - و�شعت 
�لقيادة �لر�شيدة �لتنمية �لب�شرية و�إ�شعاد �الإن�شان على �شلم �أولوياتها وهو 
�الأمر �لذي جعلنا ك�شعب ن�شعر باالنفر�د و�لتميز يف جميع جو�نب �حلياة 
�ملبادئ يت�شح بجالء �شموليتها وجمعها خلري �لوطن  .. وباالطالع على 
تامة  ب�شفافية  �لتنمية  م�شار�ت  حدد  للدولة  موؤ�ش�شي  �إط��اٍر  يف  و�ملو�طن 
عنو�ن  هي  �لوثيقة  �أن  ..م��وؤك��د�  و�لتنا�شق  �الن�شجام  على  ��شتملت  و�لتي 
ملرحلة قادمة �أكر قوة و�شالبة و�إيجابية و��شت�شر�فاً للم�شتقبل وجاهزيه. 
و�أ�شاف رئي�ش د�ئرة حماكم ر�أ�ش �خليمة : خم�شون عاما م�شت من �لبناء 
و�لتطوير وخم�شون عاما قادمة ن�شنع فيها �لتغيري ب�شو�عد �أبناء �الإمار�ت 
مل�شتقبل �أكر �إ�شر�قا و�أكر �إجناز� و�أعلى جناحا وطموحات و�أحالم عاملية 
باآفاق �أو�شع وبتنمية م�شتد�مة حيث �إننا نوؤمن باأننا يف دولة �لالم�شتحيل 
ويف كل يوم لدينا �أفكار متجددة وروؤى متغرية نحو �الأف�شل وهذ� ما عودتنا 
عليه قيادتنا �حلكيمة لن�شري على �لدرب باطمئنان وبعزمية و�إ�شر�ر و�إر�دة 

قوية نحو �لريادة.

اأوقاف دبي تدعم عالج مر�سى العيون
•• دبي -وام:

تقدمي  عن  بدبي  �لق�شر  و�شوؤون  �الأوق��اف  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�حلاالت  من  لعدد  �لعالج  لتوفري  دب��ي  ن��ور  ملوؤ�ش�شة  �لدعم 
�أو من  �لنظر  �الإن�شانية ممن هم بحاحة لعمليات ت�شحيح 

�أ�شحاب �الأمر��ش �لب�شرية.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة وف��د من موؤ�ش�شة �الأوق���اف و�شوؤون 
�لق�شر بدبي برئا�شة �شعادة خالد �آل ثاين نائب �الأمني �لعام 
��شتقبالهم د.  للموؤ�ش�شة �ىل موؤ�ش�شة نور دبي حيث كان يف 

منال ترمي �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة نور دبي.

درهم   112،700 بقيمة  دعما  �الأوق���اف  موؤ�ش�شة  وقدمت 
لعالج �شبعة مر�شى من غري �لقادرين وممن لي�ش لديهم 
وم�شاريف  �لعيون  عمليات  تكاليف  يغطي  �شحي  ت��اأم��ني 

عالج �الأمر��ش �لب�شرية �الأخرى.
وبح�شب �ملوؤ�ش�شة �شيتم �شرف �لدعم من �مل�شرف �ملخ�ش�ش 
ل��ع��م��وم �خل���ري ب��ه��دف �مل�����ش��ارك��ة يف ت��وف��ري �ل��ع��الج ملر�شى 
�ل��ع��ي��ون م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��دخ��ل �مل��ح��دود م��ن �ملقيمني د�خل 
ت�شبب  �لتي  �لعيون  �أمر��ش  �لدعم عالج  ويت�شمن  �لدولة 
�لعني  ح��و�دث  �إ�شابات  �أو  �لنظر  ت�شحيح  وعمليات  �لعمى 
ثاين  �آل  �شعادة خالد  وق��ال  �لعيون.  �أم��ر����ش  م��ن  وغ��ريه��ا 

�لق�شر بدبي:  �الأوق��اف و�شوؤون  ملوؤ�ش�شة  �لعام  نائب �الأمني 
"�إننا ن�شعى من خالل تقدمي �لدعم مل������وؤ�ش�شة ن�������ور دبي �إىل 
�مل�ش�����اهمة يف توفري �لرعاية �لالزمة ملر�شى �لعيون وتقدمي 
فر�ش �لعالج للمحتاجني �لتي من �شاأنها حت�شني م�شتوى 
وتفادي  �لطبيعية  �ل��روؤي��ة  على  قادرين  ليكونو�  معي�شتهم 
�إىل  جم��دد�  �لعودة  فر�شة  ومنحهم  �لب�شر  نعمة  فقد�نهم 
�أن  ث���اين  �آل  و�أ����ش���اف  عائالتهم".  م��ع  �لطبيعية  حياتهم 
�مل�شاهمة باأي مبادرة من �شاأنها  �ملوؤ�ش�شة ال تدخر جهد� يف 
توفري �الحتياجات �ل�شحية �لالزمة لالأفر�د بهدف حتقيق 

�ال�شتقر�ر �الجتماعي لالأفر�د و�الأ�شر يف �ملجتمع.

حممد بن حميد القا�سمي : وثيقة مبادئ اخلم�سني 
جت�سد حر�ض القيادة على االرتقاء مبكانة االإمارات

•• راأ�س اخليمة- وام:

�ملنتدب  �لع�شو  �لقا�شمي  بن حميد  �ل�شيخ حممد  �أك��د 
"ر�كز" �ن  لدى هيئة منطق ر�أ�ش �خليمة �القت�شادية 
�لقيادة  حر�ش  جت�شد  �خلم�شني  مبادئ  وثيقة  �ط��الق 

على �الرتقاء مبكانة دولة �الإمار�ت.
�الإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  حممد  �ل�شيخ  وق��ال 
�لتي وجه  �ط��الق وثيقة مبادئ �خلم�شني  "و�م" ياأتي 
بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
�ل�شيخ  �ل�شمو  "حفظة �هلل" و�عتمدها �شاحب  �لدولة 
رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة جت�شيد� حلر�ش �لقيادة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �لو�شول مبكانة دولة  �لر�شيدة على 

�ملتحدة �إىل �أرقى �ملحافل �لعاملية.

وثيقة  حتدد  �لقا�شمي  حميد  بن  حممد  �ل�شيخ  و��شار 
�الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي نحو  �ل��دول��ة  م�����ش��ار  م��ب��ادئ �خلم�شني 
�لتنمية �ل�شاملة يف �شائر �مليادين و�لقطاعات �حليوية 
مبا يعزز من دورها �ملحوري يف خمتلف جو�نب �حلياة 
�لريادة  لتحقيق  و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية  �الجتماعية 
و�شعبها  �ل��دول��ة  م�شلحة  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �مل��ج��االت  يف 
يعك�ش �شورتها كوجهة  �لذي  بال�شكل  عليها  و�ملقيمني 
مثالية و�آمنة الأ�شحاب �ملهار�ت و�ملو�هب باالإ�شافة �إىل 
على  " نوؤكد  و��شاف  و�ال�شتثمار�ت.  �الأعمال  �أ�شحاب 
دورن���ا يف دع��م ه��ذه �مل��ب��ادئ و�ل��ع��م��ل على و���ش��ع خطط 
��شتثمارية  بيئة  خلق  �إىل  تهدف  قوية  و��شرت�تيجيات 
�لدعم  وت��وف��ري  �الأع��م��ال  ورو�د  للم�شتثمرين  مثالية 
عجلة  دف��ع  يف  لن�شهم  �ل�شناعات  جلميع  �ل��الحم��دود 
وجه  على  �خليمة  ر�أ���ش  �إم���ارة  يف  �القت�شادية  �لتنمية 
�لعموم لبناء  �الإم��ار�ت على وجه  �خل�شو�ش ويف دول��ة 

�قت�شاد متني على درجة عالية من �لتناف�شية".
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

دبا  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�ش  ي�شارك 
"مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  �حل�����ش��ن 
�ملالح و�ل�شيد �لبحري " يف ن�شخته 
مدينة  بلدية  تنظمه  �لذي  �لثامنة 
دبا �حل�شن وغرفة جتارة و�شناعة 
�ليوم يف  �ل�شارقة وتنطلق فعالياته 
جزيرة �حل�شن وي�شتمر �أربعة �أيام.

�مل��ج��ل�����ش يف هذ�  وت����اأت����ي م�����ش��ارك��ة 
م��ن منطلق حر�شه  �ل��ه��ام  �حل���دث 
خمتلف  م��ع  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل  على 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
لبلدية  �ل���ك���ام���ل  ودع����م����ه  �مل���دي���ن���ة 
م��دي��ن��ة دب����ا �حل�����ش��ن �ل���ت���ي تنظم 
ه���ذ� �مل��ه��رج��ان �ل��ف��ري��د م���ن نوعه 
من  ك��ذل��ك  و  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف 
دعم  ع��ل��ى  �ملجل�ش  ح��ر���ش  منطلق 
�ل�����رت�ث �ل�����ش��ع��ب��ي �ل��ع��ري��ق الإم����ارة 

�ل�شارقة .
"�أ�شئلة  بفعالية  �ملجل�ش  وي�����ش��ارك 

يقدمها  �ل��ت��ي  للجمهور"  ي��وم��ي��ة 
وعرب  �ملهرجان  خالل  يومي  ب�شكل 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي �لتابعة 
ل���ه ح��ي��ث ���ش��ي��ق��دم ج���و�ئ���ز جمزية 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن وذل������ك ت�����ش��ج��ي��ع��اً لهم 
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
جماهريي  ب���اإق���ب���ال  ي��ح��ظ��ى  �ل����ذي 

كبري من د�خل وخارج �لدولة.
و�أكد �شعادة �أحمد �شلطان �لظهوري 
نائب رئي�ش �ملجل�ش �لبلدي حر�ش 
�ل�شنوية  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ش 
يف ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان مل��ا يحمل يف 
حتتفي  �شامية  م��ع��اين  م��ن  ط��ي��ات��ه 
�الإمار�تي  �ل�شعب  وت��اري��خ  باأ�شالة 

�ل���ع���ري���ق و �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث 
�ل�����ش��ع��ب��ي م���ن �الن���دث���ار م���ن خالل 
�الحتفاء ب�شل�شلة �ملهن و�ل�شناعات 
�لبحرية �لعريقة �لتي مار�شها �أبناء 

�الإمار�ت.
يقدر  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�ش  �أن  و�أ���ش��اف 
عالياً �جلهود �لكبرية �لتي تقوم بها 

وغرفة  �حل�شن  دب��ا  مدينة  بلدية 
�ل�����ش��ارق��ة وكافة  و���ش��ن��اع��ة  جت�����ارة 
�حلفاظ  جم���ال  يف  بهما  �ل��ع��ام��ل��ني 
على ركائز �لرت�ث و�الهتمام باملهن 
�لذي  �مل�شّرف  �لتنظيم  و  �لتقليدية 
ع��ودت��ن��ا عليه �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��غ��رف��ة يف 
كل عام لالحتفال بهذ� �حلدث ذي 
من  ن�شعى  و�لتي  �ملرموقة  �ل�شمعة 
خاللها للحفاظ على تر�ثنا .. الفتا 
�إىل حر�ش �لبلدية على �تخاذ كافة 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي ت�شمن 
�شحة و�شالمة �جلمهور و�مل�شاركني 

يف �ملهرجان .
�مل�شاركة  �إىل  �ل�����ش��ك��ان  ك��اف��ة  ودع����ا 
و�لتعرف  �مل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�ل�شعبي  �ل���ب���ح���ري  �مل��������وروث  ع���ل���ى 
به من مهن وحرف  يتعلق  ما  وك��ل 
و����ش���ن���اع���ات و �مل�������ش���ارك���ة �أي�������ش���ا يف 
باالأجو�ء  ول��ال���ش��ت��م��ت��اع  �مل�����ش��اب��ق��ات 
�لرتفيهية و�لفنية �لغنية �لتي تقام 

على هام�شه.

•• ال�صارقة-وام:

تر�أ�ش �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�ش �ملجل�ش 
�لثالثاء،  �أم�������ش  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
���ش��امل ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي نائب 
�ملجل�ش  رئي�ش  نائب  �ل�شارقة  حاكم 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي 
�أح��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي نائب 
�ملجل�ش  �ج��ت��م��اع   ، �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لتنفيذي �لذي عقد يف مكتب �شمو 

�حلاكم.
�ملجل�ش خالل �جتماعه عدد�ً  ناق�ش 
بتطوير  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��و���ش��وع��ات  م���ن 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي وت��وف��ري خدمات 
و�لقاطنني  �مل��و�ط��ن��ني  لكافة  ر�ئ���دة 
�إىل  باالإ�شافة  �ل�شارقة،  �أر���ش  على 
تنموية  �الإم������ارة مب�����ش��روع��ات  رف���د 

�ل�شياحية  �ل���ق���ط���اع���ات  ك����اف����ة  يف 
و�الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة و�الج����ت����م����اع����ي����ة 

و�لثقافية.
و�طلع �ملجل�ش على عر�ش مرئي حول 
م�شروع قناة �للية �ملائية و�لذي ياأتي 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اًء 

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
�ل�شارقة، وتهدف �لقناة �إىل حت�شني 
جودة �ملياه يف بحريتي خالد و�خلان 
�عتماد�ً على حركة �لتيار�ت �لبحرية 

�لطبيعية.

�لبيئية  �لدر��شات  �لعر�ش  وت�شمن 
�لتي نفذت لو�شع �أف�شل �ملقرتحات 
�إىل  باالإ�شافة  �ملياه،  جودة  لتح�شني 
ع��ن��ا���ش��ر �مل�����ش��روع �مل��ت��م��ث��ل��ة يف حرم 
و�ملباين  و�جل�������ش���ور  �مل��ائ��ي��ة  �ل��ق��ن��اة 
و�خلدمات �مل�شتقبلية، وكان �شاحب 

�ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ق��د تف�شل 
�الأوىل  �مل���رح���ل���ة  ب��اع��ت��م��اد  م�����ش��ب��ق��اً 
حفر  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �لقناة  مل�شروع 
وتدعيم جمرى �لقناة باالإ�شافة �إىل 
�إن�شاء ثالثة ج�شور، و�شي�شكل م�شروع 
�لعديد  �شي�شم  ه��ام��اً  معلماً  �لقناة 
م��ن �مل���ر�ف���ق و�خل���دم���ات مب��ا يدعم 
و�القت�شادية  �الجتماعية  �حل��رك��ة 

و�ل�شياحية و�لرتفيهية.
و�عتمد �ملجل�ش �لعقد �ملزمع �إبر�مه 
حلكومة  �الإع�����الم�����ي  �مل���ك���ت���ب  ب����ني 
الإجر�ء  �ل�شارقة  وجامعة  �ل�شارقة 
در������ش����ة ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة حول 
��شرت�تيجية تفعيل ممار�شة �الت�شال 
و�لهيئات  �ل�����دو�ئ�����ر  يف  �حل���ك���وم���ي 

�حلكومية يف �إمارة �ل�شارقة.
على  �لتعرف  �إىل  �ل��در����ش��ة  وت��ه��دف 
وت��اأه��ي��ل مم��ار���ش��ي �الت�شال  ت��ك��وي��ن 
و�لهيئات  �ل�����دو�ئ�����ر  يف  �حل���ك���وم���ي 
�حلكومية من خالل حتديد �ل�شمات 

و�ل�شخ�شية،  و�ل��ق��ي��ادي��ة  �الإد�ري�������ة 
�لكتابة  م����ه����ار�ت  ع���ل���ى  و�ل���ت���ع���رف 
وحتديد  لديهم،  �لفعال  و�لتو��شل 
�ملعارف و�ملهار�ت �لتقنية الإد�رة مهام 
وحتديد  رقمياً،  �حلكومي  �الت�شال 
و�لتعرف  �لتدريبية،  �ل��رب�م��ج  �أه��م 
يو�جهونها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 

وكيفية �لتغلب عليها.
�لتفاهم  مذكرة  �ملجل�ش  �عتمد  كما 
�ل�شارقة  �إبر�مها بني جمل�ش  �ملزمع 
�ل��ري��ا���ش��ي ون����ادي �ل�����ش��ارق��ة �لدويل 
ل���ل���ري���ا����ش���ات �ل���ب���ح���ري���ة، و�الحت������اد 
�ل�����������دويل ل����الأن���������ش����ط����ة حت������ت �مل������اء 
�إىل  �مل���ذك���رة  وت���ه���دف  "�شيما�ش"، 
�ملذكرة  �أط���ر�ف  ب��ني  �لتعاون  تعزيز 
و�لبطوالت  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  ع���دد  يف 
منها �أكادمييات �ل�شباب وم�شروعات 
�لبيئة ومناف�شات �لغو�ش و�ل�شباحة 
�ل����ع����امل����ي����ة وغ�����ريه�����ا م�����ن جم�����االت 

�لتعاون.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �ل�شيخ نهيان بن �شيف بن 
حممد �آل نهيان �شفري �لدولة لدى 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �أن معر�ش 
2020 دبي " يعد من�شة  " �إك�شبو 
�ملبدعة  ل��ل��ع��ق��ول  م���ت���ف���ردة  ع��امل��ي��ة 
وي�شهم يف ر�شم خارطة طريق متكن 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  م��ن  �لب�شرية 
�ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 
لعامل  و��شتثنائية  مبتكرة  ف��ر���ش 
�أف�������ش���ل. وق�����ال ���ش��ع��ادت��ه يف ح���و�ر 
"و�م"  �الإم�����������ار�ت  �أن�����ب�����اء  ل���وك���ال���ة 
 2020 �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ش  مبنا�شبة 
�الأول  �أعماله يف  تنطلق  �ل��ذي  دب��ي 
دبي  �إك�شبو  �إن   .. �ملقبل  �أكتوبر  من 
ح����دث ع���امل���ي ط���م���وح ي��ج��م��ع �أك���ر 
190 دول��ة للم�شاركة يف �شنع  من 
�مل�شاركات  م��ن خ���الل  ع���امل ج��دي��د 
�ملبتكرة حول مو�شوعات �ال�شتد�مة 

�شاأنها  و�لتنقل و�لفر�ش و�لتي من 
تاأثري�  وحت�����دث  و�ق���ع���ن���ا  ت��غ��ري  �أن 
�إيجابيا هادفا وملمو�شا نحو حتقيق 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�أجندة  وعن دور �حل��دث يف �شياغة 
ع��م��ل ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر بني 
�لدول ... �أو�شح �شعادته �أن �مل�شاركة 
�ل��ف��اع��ل��ة ل���ه���ذ� �ل���ع���دد �ل��ك��ب��ري من 
�لتظاهرة  هذه  �أهمية  يوؤكد  �ل��دول 
�لعاملية يف ظل �الأو�شاع �لتي يعي�شها 
�لعامل جر�ء "كوفيد - 19" و�لتي 
ت���ت���ط���ل���ب م������زي������د� م������ن �ل����ت����ع����اون 
و�ل�شعوب  �ل�����دول  ب���ني  و�ل��ت��ك��ات��ف 
وتفعيل �لتو��شل �الإيجابي و�ملبا�شر 
و�الأفر�د  و�ل�شركات  �حلكومات  بني 
�لفر�ش  و�كت�شاف  �خل��رب�ت  لتبادل 
�مل�شرتكة  �جل��ه��ود  وتعزيز  �ل��و�ع��دة 
للتحديات  ناجحة  ح��ل��ول  لتطوير 
�لتي تو�جه �لعامل و�شياغة مالمح 

م�شتقبل �أف�شل للجميع.

و�أكد �أن �إك�شبو 2020 دبي يج�شد 
و�ل�شعوب  و�ل�شركات  �ل���دول  رغبة 
كافة  لطبيعتها يف  �حل��ي��اة  ع��ودة  يف 
و�لثقافية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���االت 
و�ل�شياحية و�لرتفيهية ويلعب دور� 
�الأجندة  �شياغة  يف  مهما  حم��وري��ا 
من  �لعاملي  �لتعايف  لرحلة  �لعاملية 

�جلائحة خالل �لفرتة �ملقبلة.
معر�ش  دور  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����ار 
للب�شرية  ج��ام��ع��ة  كمن�شة  �إك�����ش��ب��و 
و�ل�شالم  �مل��ح��ب��ة  م���ن  �أ����ش�������ش  ع��ل��ى 
�ل�شيخ  ���ش��ع��ادة  وق���ال   .. و�ل��ت��ع��اي�����ش 
نهيان بن �شيف بن حممد �آل نهيان 
تاأ�شي�شها  "�إن دولة �الإم��ار�ت منذ   :
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  يد  على 
ثر�ه  �هلل  طيب   - نهيان  �آل  �شلطان 
- حا�شنة لقيم �لت�شامح و�العتد�ل 
وم�شرية  ر��شخ  نهج  وهو  و�لتعاي�ش 
ممتدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 

و�شاحب  �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�ش 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م 

�ملجل�ش �الأعلى حكام �الإمار�ت ".
�لدولة  " �آم��ن��ت   : �شعادته  و�أ���ش��اف 
�ملجتمعات  و�زده�����ار  ����ش��ت��ق��ر�ر  ب����اأن 
ع���ل���ى ك���اف���ة �مل�������ش���ت���وي���ات ي��ك��م��ن يف 
�خلري  ون�����ش��ر  و�ل��ت��ع��اي�����ش  �لت�شامح 
�مل�شرتك  و�ل��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز �حل����و�ر 
و�لثقافات  و�ل�����ش��ع��وب  �ل�����دول  ب���ني 
وبناء  �الإن�������ش���ان���ي���ة  خ���دم���ة  ب���ه���دف 
ويحمل  للجميع  �أف�����ش��ل  م�شتقبل 
"تو��شل  دبي   2020 �إك�شبو  �شعار 
�لعقول و�شنع �مل�شتقبل "ر�شالة �إىل 
جميع �لثقافات و�ل�شعوب للتو��شل 
ملهمة  �إجن��از�ت  لتحقيق  و�لتكاتف 
لغد �أكر ��شر�قا". وعن �لدور �ملهم 
لهذه �لفعالية �لدولية يف �إعد�د قادة 
وحتفيزهم  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  �مل�شتقبل 
�إرث  وتر�شيخ  و�الإب���د�ع  �لتميز  على 
قال   .. �ل��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  م�شتد�م 
دور�  ي��وؤدي  �ل�شباب  " �إن   : �شعادته 
 2020 �إك�شبو  يف  وه��ام��ا  حم��وري��ا 
�أف�شل  م�شتقبل  مالمح  لر�شم  دبي 
يف  �ل�����ش��ب��اب  ���ش��ارك  ح��ي��ث  للب�شرية 
رح��ل��ة �ل��ت��ح�����ش��ري ال���ش��ت�����ش��اف��ة �أول 
�الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �إك�شبو 
و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا". و�أ�شاف �أن 
�إك�شبو2020 من�شة الإلهام ومتكني 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �ملقبلة  �الأجيال 
�لفر�ش  �ق��ت��ن��ا���ش  �ل�����ش��ب��اب  وع��ل��ى 
�ل�شخمة  �ملن�شة  ه��ذه  م��ن  �مللهمة 
و��شتثمار طاقاتهم �لكامنة و�إي�شال 
�لنمو  عجلة  دف��ع  �شبيل  يف  �شوتهم 
و�لعلمي  �الج���ت���م���اع���ي  و�ل���ت���ط���ور 

و�لثقايف.

�لتي  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ق�شية  وع���ن 
ت�شكل حمور� مهما يف �أعمال �إك�شبو 
�لعمل  �إن  ق����ال   .. دب����ي   2020
��شتد�مة  و�شمان  �لبيئة  �أج��ل  م��ن 
وتنوعها  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة  م������و�رده������ا 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي ن��ه��ج ر����ش��خ يف م�شرية 
�أر�شى  �أن  م��ن��ذ  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل���دول���ة 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دعائمها 
ثر�ه  �هلل  طيب   - نهيان  �آل  �شلطان 
- ومت��ت��ل��ك دول����ة �الإم�������ار�ت جميع 
ال�شت�شافة  و�مل��ق��وم��ات  �الإم��ك��ان��ات 
ملوؤمتر  و�لع�شرين  �لثامنة  �ل���دورة 
�الأمم  �تفاقية  �الأط����ر�ف يف  �ل���دول 
�ملناخ  تغري  ب�شاأن  �الإط��اري��ة  �ملتحدة 
2023 خا�شة  COP28 يف عام 
�مل�شتد�مة  �مل���م���ار����ش���ات  ت��ب��ن��ي  و�أن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف  ل��دع��م 
هو   2030 �الأل���ف���ي���ة  و�الأج�����ن�����دة 
م��ن �أول���وي���ات دول���ة �الإم������ار�ت على 

�مل�شتويني �لوطني و�لدويل.
و�أ���ش��ار �إىل �أن ج��ن��اح �ال���ش��ت��د�م��ة يف 
�ملن�شة  ي��ع��د  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�لبيئية  �البتكار�ت  لتحفيز  �ملثالية 
�حليوي  �ل���ت���ن���وع  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ 
�لتقنيات  �أح����دث  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة 
�ال�شتد�مة  يحقق  مب��ا  وتوظيفها 

وي�شمن م�شتقبل �أف�شل للعامل.
�ل�شيخ نهيان بن �شيف  �شعادة  و�أك��د 
��شت�شافة  �إن  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
مع  �شتتز�من  دب��ي   2020 �إك�شبو 
�لذهبي  بيوبيلها  �لدولة  �حتفاالت 
50 عاما م�شت  لتحتفي باإجناز�ت 
وتتو��شل  �ملوؤ�ش�شني  �لقادة  بجهود 
م�����ش��رية �ل��ب��ن��اء و�الزده�������ار يف ظل 
�لر�شيدة  �لدولة  دعم ورعاية قيادة 
�أبنائها  ب�شو�عد  �مل�شرية  ال�شتكمال 
�أر�شها  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني  �ملخل�شني 

وكل من �شارك يف حتقيق نه�شتها.
ياأتي  حدود"  ب��ال  "طموح  وب�شعار 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ج��ن��اح 
دبي"   2020 "�إك�شبو  يف  �ل�شقيقة 

تفتح من  نافذة عمالقة  �شكل  على 
�الأر�ش وترتفع �إىل �ل�شماء و�شتوفر 
و�إط��الل��ة على  ل��ل��زو�ر رحلة غامرة 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة فيما  �مل�����ش��رق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�شعودية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��ت��ظ��ه��ر 
�ل�شاربة  وث���ق���اف���ت���ه���ا  �مل�������ش���ي���اف���ة 

بجذورها يف �أعماق �لتاريخ.
�ملمتد  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ج���ن���اح  وي��ت��م��ي��ز 
مربع  م��رت  �أل���ف   13 م�شاحة  على 
�لذي  �لفريد  �مل��ع��م��اري  بالت�شميم 
و�شط  ب����ارز�  ومعلما  م��ن��ارة  يجعله 
هند�شي  وب�����ش��ك��ل  �مل��ع��ر���ش  منطقة 
باجتاه  �الأر�����ش  ع��ن  ي��رت��ف��ع  مبتكر 
�ململكة  ط��م��وح��ات  ليج�شد  �ل�شماء 
وتطلعها نحو م�شتقبل مزدهر ت�شتند 
وتر�ثها  �لر��شخة  هويتها  على  فيه 
�ملبنى  ت�����ش��م��ي��م  و�ل����ت����زم  �ل���ع���ري���ق. 
�لبيئية  �ال�شتد�مة  معايري  باأعلى 
�لبالتينية يف  �ل�شهادة  وح�شل على 
�لطاقة  ت�شميمات  يف  �لريادة  نظام 
جمل�ش  م��ن   /LEED/ و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�مل����ب����اين �خل���������ش����ر�ء �الأم����ري����ك����ي /
و�حد�  يجعله  مم��ا   /USGBC
يف  ����ش��ت��د�م��ة  �لت�شاميم  �أك���ر  م��ن 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وت�����ش��ت��ن��د  �ل���ع���امل. 
ت�شميم  يف  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
حمتوى جناحها يف "�إك�شبو 2020 
هي  رئي�شية  ركائز  �أرب��ع  دبي" على 
بجذوره،  �ملرتبط  �حليوي  �ملجتمع 
و�لرت�ث �لوطني �لعريق، و�لطبيعة 

�خلالبة، و�لفر�ش �مل�شتقبلية.
�مل�شارك  �ل�شعودي  �جل��ن��اح  وي�شعى 
دبي"   2020 �إك�شبو  "معر�ش  يف 
م���ن خ���الل �مل��ح��ت��وى �مل��ت��ن��وع �لذي 
�إبد�عية  رحلة  تقدمي  �إىل  به  يزخر 
خاللها  من  تنعك�ش  ل��ل��زو�ر  ممتعة 
�لر�هن  للو�قع  �حلقيقية  �ل�شورة 
ظل  يف  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة 
روؤية �ململكة 2030 حيث �العتز�ز 
بالهوية و�لتاريخ و�لرت�ث و�لتنمية 

و�النطالق نحو م�شتقبل مزدهر.

�سفري الدولة لدى ال�سعودية لـ »وام« : »اإك�سبو 2020« من�سة عاملية متفردة للعقول املبدعة

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

•• دبي-وام:

مركز  ينظمها  �ل��ت��ي  �لهجن"  "رحلة  ت��دري��ب��ات  �ن��ط��ل��ق��ت 
حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث �شنوياً ��شتعد�د� ال�شتقبال 
مو�قع  ع��رب  م�شبقاً  �الإع�����الن  مت  ح��ي��ث  �ل��ث��ام��ن��ة  ن�شختها 
�لتو��شل �الجتماعي عن فتح باب �لت�شجيل ر�شمياً للتدريب 
على رحلة �لهجن 2021، و�شي�شتمر �لت�شجيل للر�غبني يف 
�الن�شمام �إىل �لتدريبات �ملخ�ش�شة لهذه �لفعالية �لرت�ثية 

بدء  �أعلن عن  �ملركز قد  وك��ان  15�شبتمرب �جل��اري.  لغاية 
�جلد�ول  الإع����د�د  �مل��ا���ش��ي،  م��ار���ش  �شهر  يف  �لطلبات  ق��ب��ول 
�ل��زم��ن��ي��ة وح�����ش��ر ع���دد �ل��ر�غ��ب��ني يف �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ركوب 
�الإجر�ء�ت  مع  متا�شياً  جمموعات،  �إىل  وتق�شيمهم  �لهجن 
و�أك��دت هند بن دميثان،  �الحرت�زية جلائحة كوفيد19-. 
الإحياء  حممد  بن  حمد�ن  مركز  يف  �لفعاليات  �إد�رة  مدير 
�لهجن  رحلة  �إىل  لالن�شمام  �ملنت�شبني  ع��دد  ب��اأن  �ل���رت�ث، 
�لفعالية  �أن  �ىل  م�شرية  ع���ام،  ك��ل  ملحوظة  زي���ادة  ي�شهد 

�شيتم  �ل��ت��ي  للمجموعة  حم���دود�ً  �ل��ع��دد  ي��ك��ون  �أن  تقت�شي 
�ختيارها للرحلة، مع �حلر�ش على قبول كافة �لر�غبني يف 
�لتدريب على ركوب �جلمال من خالل هذ� �لربنامج، ويف 
�لتي جتوب  �لهجن  �الن�شمام لرحلة  يتمكنو� من  حال مل 
���ش��ح��ر�ء �الإم�����ار�ت الأك���ر م��ن 10 �أي����ام، ن��ك��ون ق��د منحنا 
فر�شة للجميع للتعرف على تر�ثنا �ملحلي من خالل هذه 
�لتجربة �لتي قمنا بتنظيمها يف عزبة خم�ش�شة للتدريبات 

�لتي تتم بو��شطة خرب�ء باملجال ويف �أوقات خمتلفة.

•• عجمان -وام:

ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
4 ماليني درهم على  بتوزيع  �الأعلى حاكم عجمان  �ملجل�ش 
�إم���ارة عجمان  يف  �مل��ح��دود  �لدخل  و�أ�شحاب  �ملتعففة  �الأ���ش��ر 
وذلك مبتابعة �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي وب�شفته رئي�شاً ملجل�ش �أمناء 

موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية.
د�أب عليه منذ  �ل��ذي  �لكرمي  �شموه  نهج  ذل��ك �شمن  وي��اأت��ي 
�لدخل  و�أ�شحاب  �ملحتاجني  مل�شاعدة  �الإم��ارة  حكم  توىل  �أن 
�الأوقات  �الأي��ت��ام يف كل  وتكفله مب�شاعدة  و�الأر�م���ل  �مل��ح��دود 

�لعائالت ل�شر�ء ما يلزمهم  ولبث روح �لطماأنينة يف نفو�ش 
�لنعيمي  �هلل  عبد  بنت  عزة  �ل�شيخة  وقالت  �حتياجات.  من 
مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية �إن هذه 
مل�شاعدة  ج���اءت  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �ملكرمة 
�الأ�شر من ذوي �لدخل �ملحدود و�الأ�شر �ملتعففة كما تتز�من 
مع �الحتفال مبرور 4 عقود على تويل �شموه مقاليد �حلكم 

يف �الإمارة.
و�أ�شافت �أنه �شيتم توزيع مبلغ �أربعة ماليني درهم على �ألفي 
درهم  �أل��ف��ي  مبلغ  على  بد�خلها  حت��ت��وي  بطاقة  ك��ل  بطاقة 
عجمان  �أ���ش��و�ق  جمعية  م��ن  �الأ�شا�شية  �الحتياجات  ل�شر�ء 

�لتعاونية.

حميد النعيمي ياأمر ب�سرف 4 ماليني درهم لالأ�سر املتعففة يف عجمان مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث يعلن 
انطالق تدريبات »رحلة الهجن 2021«

املجل�ض البلدي بدبا احل�سن ي�سارك يف »مهرجان املالح وال�سيد البحري«

مبادىء اخلم�سني .. االإن�سان هو الغاية 
على م��دى 5 ع��ق��ود .. ك��ان �الإن�����ش��ان والي����ز�ل غ��اي��ة دول���ة �الإم����ار�ت 
و  �لتنموية  و  �الق��ت�����ش��ادي��ة  و حم���ور خططها  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  و 
�أي��دى �لقائد �ملوؤ�ش�ش  �أغلى ما متلك. فمنذ قيام دولة �الحت��اد على 
و  ثر�ه" ..  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ل��ك��ل قطاعات  رف��اه��ي��ة �الإن�����ش��ان و���ش��ع��ادت��ه مت��ث��ل �الأول���وي���ة �الأوىل 
�لنهج  .. وهو  ت�شريعاتها  و  �لدولة وموؤ�ش�شاتها ومنظومة خدماتها 
�إط��ار م�شرية �لدولة  نف�شه �لذي ت�شري عليه �لقيادة �لر�شيدة . ويف 
و�حتفائها باالإن�شان جاء �إطالق دولة �الإمار�ت ل� "مبادئ �خلم�شني" 
�لتي وجه بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�عتمدها  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي 
�آل نهيان ويل  بن ز�يد  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة لال�شرت�شاد بها يف 
�إعد�د م�شاريع �خلم�شني �ملقبلة لتو��شل �الإمار�ت �شق طريقها نحو 
م�شتقبل �أكر �إ�شر�قا حموره �الإن�شان. ع�شرة مبادئ حددت توجهات 
�القت�شادي  م�شارها  ر��شمة  �ملقبلة  �شنة  للخم�شني  �الإم���ار�ت  دول��ة 
وخلو�ت  ول��ق��اء�ت  �ج��ت��م��اع��ات  ث��م��رة  وج���اءت  و�ل��ت��ن��م��وي  و�ل�شيا�شي 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ه��ا  وج��ه��ت  دوؤوب����ة  وج��ه��ود  م�شتديرة  وط����اوالت 
دولة  تكون  �أن  �إىل  و�لتفاين طاحمة  و�لعمل  �شنو�ت من �جلد  عرب 
�الإمار�ت �لرقم /و�حد/ وفق خطط من�شبطة مدرو�شة و روؤى ثاقبة 
وتطمح  �حلا�شر  على  و�رت��ك��زت  �ملا�شي  م��ن  ��شتفادت  ��شت�شر�فية 
غايتها  �الإم����ار�ت  �إن�شان  م��ن  ذل��ك جعلت  ك��ل  وه��ي يف  �مل�شتقبل  �إىل 
�لع�شرة  �خلم�شني  مبادىء  يف  و�ملتمعن  و�زدهارها.  تقدمها  و�أ�شا�ش 
يدرك من �لوهلة �الأوىل مدى حر�ش �لقيادة �لر�شيدة على توفري 
�أف�شل حياة ل�شعب �الحت��اد وجميع من يقيم يف دولة �الإم��ار�ت و�أن 
يكون �شعب �الإمار�ت هو �الأف�شل و�الأنبل و�الأكر عطاء مع ت�شخري 
جميع �ملو�رد من �أجل جمتمع �أكر �زدهار�. �إذن �الإن�شان هو �لغاية 
ت��ز�ل. ومع تركيزها على  كما ر�شمت �لقيادة منذ قيام �الحت��اد و ال 
�لع�شرة جامعة  �مل��ب��ادىء  �الإم���ار�ت و�شعادته ج��اءت  �الإن�شان يف  رف��اه 
لدولتنا  و�لتفوق  و�الزده��ار  و�لنماء  و�ال�شتقر�ر  �لنجاح  �أ�شباب  لكل 
الأن  �ملجاالت  جميع  يف  �لعاملية  �ملوؤ�شر�ت  ت�شدرها  لتو��شل  �لغالية 
�شبيل  يف  �الإم���ار�ت  وحت�شنت  �الأوىل.  �ملرتبة  يف  تكون  �أن  طموحها 
ذلك كله - �إىل جانب �أخذها باأ�شباب �لتقدم و�أدو�ت��ه و�رتكازها على 
منظومتها �الأخالقية و�لقيمية �لقائمة على �لت�شامح و�لتعاي�ش بني 
�لب�شر - مببادى �خلري و�لعطاء ومد يد �لعون لكل ذي حاجة حول 
�أينما  �آثار عطاء�تها  تركت  �لتي  موؤ�ش�شاتها ومنظماتها  �لعامل عرب 
و�شعادته  �الإم���ار�ت  يف  باالإن�شان  �هتمامها  ك��ان  فكما  وجهك.  وليت 
لالإن�شان عرب  �لبي�شاء  �أياديها  مد  يوما عن  تتوقف  .. مل  والي��ز�ل 
�لعامل بغ�ش �لنظر عن دينه ولونه وعقيدته وعرقه وهو ما ميكن �أن 
نطلق عليه "�قت�شاد �لتعاي�ش و�لت�شامح" و�لذي يقوم على م�شاعدة 
�لغري و�لوقوف �إىل جانبه يف �أزماته �أينما كان من منطلق �أخالقي 
�لفتية  �الحت��اد  دول��ة  �شنني  من  �ملا�شية  �خلم�شون  ج��اءت  ومثلما   .
.. خططت  �الإن�شان  عامرة باخلري و�لعطاء و�لنماء غايتها يف ذلك 
�لقيادة �لر�شيدة �آخذة باالأ�شباب و�الأدو�ت �لالزمة خلم�شني جديدة 
ولت�شبح مثال  �ملر�شومة  �أهد�فها  دولتنا  لتبلغ  ومن��اء  �زده��ار�  �أك��ر 
خالل  م��ن  و�ل��ع��امل  و�إقليمها  منطقتها  يف  �مل��ث��ل  وم�شرب  يحتذى 
مبادىء ع�شرة �أولويتها �لرئي�شية �لكربى تقوية �الحتاد مبوؤ�ش�شاته 
�مل�شتقبلي  �لرئي�شي  و�ملحرك  وميز�نياته  و�شالحياته  وت�شريعاته 
�إىل جانب مبادىء ح�شن �جلو�ر  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���ش  للنمو يف ذلك 
كاأ�شا�ش لال�شتقر�ر وتر�شيخ �ل�شمعة �لعاملية لدولة �الإمار�ت و�لتفوق 
و�ل��ذي �شري�شم حدودها  �الإم��ار�ت  و�لعلمي لدولة  و�لتقني  �لرقمي 
�لتنموية و�القت�شادية عالوة على منظومة �لقيم يف دولة �الإمار�ت 
و�لتي �شتبقى قائمة على �النفتاح و�لت�شامح وحفظ �حلقوق وتر�شيخ 
لدولة  �خلارجية  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تكون  �أن  على  �لعد�لة  دول��ة 
�الأخالقية  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  م�شريتها  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ال  ج���زء�  �الإم������ار�ت 
و�ملفاو�شات  و�ل�شالم  لل�شلم  و�ل��دع��وة   .. حظا  �الأق��ل  �ل�شعوب  جت��اه 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  �الأ�شا�ش  وه��و  �خلالفات  كافة  حلل  و�حل��و�ر 
لدولة �الإمار�ت. �إن �لرهان على �الإن�شان وجعله �لغاية كان و�شيظل 
ل�شعب  فهنيئا  �لر�شيدة.  وقيادتها  �الإم��ار�ت  لدولة  �الأوىل  �الأولوية 

�الإمار�ت �لويف .. قيادته �لر�شيدة.
مقال حتليلي / حممد جالل �لري�صي 
مدير عام �كالة �أنباء �لإمار�ت 

 

 

 
شركة االتحاد للتأمين ( شركة مساهمة عامة )
 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتش����رف مجلس إدارة ش����ركة االتحاد للتأمين (ش.م.ع) دعوة الس����ادة المس����اهمين لحض����ور اجتماع الجمعية بناءاً على طلب أحد كبار المس����اهمين إلنعقاد الجمعية العمومية 
عن بعد / إلكترونياً من خالل اس��تخدام رابط  ، عن طريق اس��تخدام تقنية الحض��ور2021 س��بتمبر 30الموافق  الخميسم ظهراّ من يو 12:00الس��اعة العمومية، وذلك في تمام 

اقشة االجتماع افتراضيًا ومنلحضور االجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد االلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور 
 عمال والتصويت االلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد االجتماع وذلك للنظر في جدول االعمال التالي: جدول األ

كتش��ف أمره اوالذي  2021ل إبري 29عزل مدقق الحس��ابات الخارجي للش��ركة وعدم إبراء ذمته ومقاض��اته علي ما أقترفه من تض��ليل في تقريره الس��نوي الص��ادر في .1
.2021يونيو 08مجلس اإلدارة الجديد المنتخب في 

وتحديد اتعابهم. 2021تعيين مدققي حسابات جديد للسنة المالية .2
سابق واألطراف ذات العالقة وأي شخص طبيعي أومعنوي تثبت ةتفويض مجلس اإلدارة مقاضا.3 يثبث تورطه أو قد  مدقق الحسابات الخارجي ورئيس مجلس اإلدارة ال

)  2021يونيو  8كتش���ف مجلس اإلدارة الجديد ( المنتخب في اوالتي  2020ديس���مبر  31مليون كما في  72.30س���تثمارات العقارية البالغ قيمتها فص���اح عن اإلفي اإل
. 2021يونيو  30شطبها في  ىضطر إلاعدم وجودها باألساس و

دفعها ــ  بدون وجه حق وبالمخالفة للوائح والقوانين ــ مجلس اإلدارة السابق لنفسة ــ  قبل أستقالته ــ والبالغة  تفويض مجلس اإلدارة استرداد البدالت واألتعاب التي.4
.2021مليون درهم والتي دفعت في الربع األول من العام  2.975

هخاص اتقرار:
الش���ركات التجارية بمراعاة أحكام قانون مليون درهم و 50إجمالية ال تتجاوز بقيمة س���ندات الزامية التحويل إلى اس���هم االدارة باص���دار الموافقة علي توص���ية مجلس .5

:ووفقا للشروط التالية ؛موافقات الجهات الرقابية المختصة ىوبعد الحصول علواألنظمة ذات العالقة 
 مليون درهم 50ال تتجاوز  قيمة اإلصدار اإلجمالية:

 مليون سند 50ال تتجاوز  عدد السندات:
 درهم للسند 1 اإلسمية للسند:القيمة 

 درهم للسهم 1القيمة اإلسمية للسهم الناتج عن التحويل: 
 (سند إلي سهم)  1:1: معامل التحويل

 سهملالقيمة األسمية ل أساس تحديد معامل التحويل:
 نعم إلزامية التحويل:

 % 7معدل الفائدة:
 خاص نوع الطرح:

 الماليةتعزيز المالئة استخدامات أموال اإلصدار: 
 سيطرح اإلصدار لمساهمي الشركة بأعمال حق األولوية تخصيص اإلصدار: 

 خالل عام من تاريخ اصدار السند . تاريخ التحويل:
 لن يتم استخدام أموال االصدار في تمويل صفقات مع االطراف المرتبطة .: المرتبطة األطراف مع صفقاتإستخدام أموال اإلصدار في تمويل 

و خالل مدة ال تتجاوز عام من تاريخه؛ و تفويض��ه لتنفيذ إجراءات التحول ألس��هم وإص��دار األس��هم الناتجة  ص��دار وفقا للش��روط أعالهاالدارة لتنفيذ اإلتفويض مجلس .6
اإلص����دار بالجمعية  ويلتزم المجلس بعرض اس����تخدامات أموال موافقة الجهات اإلدارية المختص����ه. يالبيان وبعد الحص����ول عل ةعن التحول بمراعاة الش����روط س����الف

العمومية السنوية و باإلفصاح عن أي تغيير في استخدامات أموال اإلصدار عن المفصح عنه بالجمعية العمومية
:مالحظات
 على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتحبناء على توجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون االجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت .1

.  2021 سبتمبر 30الموافق  الخميسصباحاّ من يوم  11:00إغالق التسجيل في تمام الساعة ويتم  2021 سبتمبر 29الموافق  األربعاءظهراّ من يوم  12:00باب التسجيل اعتباراً من الساعة 
ويجب على حاملي التوكيالت إرس������ال نس������خة من التوكيالت على عنوان البريد اإللكتروني  www.smartagm.aeبالنس������بة للتس������جيل اإللكتروني ، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي : 

registration@smartagm.ae .مع االسم ورقم الهاتف المتحرك إلستالم رسائل نصية للتسجيل
من يختاره من غير أعضاء مجلس االدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة  يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه.2

من رأس مال الشركة، لحضور االجتماع ) خمسة بالمئة %5( وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم ارساله للمساهمين ) ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (
) من 40من المادة رقم ( 2و  1راطات الواردة بالبندين والتص���ويت على قراراته، ويمثل ناقص���ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاص���ر والده أو وليه ( على أن يتم مراعاة اإلش���ت

بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ). 2020/ر.م) لسنة 3قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (
مية للش�������ركة، ويكون للش�������خص المفوض للش�������خص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمو .3

الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض .  
) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية ، وللشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك :1ن أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (يتعي.4

الكاتب العدل. .أ
غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة . .ب
ن للموكل حساب لدى أي منهما.بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكو .ج
أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق. .د

تماعات الحقة ما لم يتم إلغائها ص����راحة من قبل في حال عدم اكتمال النص����اب القانوني في االجتماع االول، تعتبر التوكيالت الص����ادرة لحض����ور االجتماع االول س����ارية المفعول ونافذة ألي اج.5
) على األقل من موعد اإلجتماع الالحق.2وذلك قبل يومين (  eregistration@smartagm.aبإشعار يوجه على البريد اإللكتروني  المساهم المعني 

الجمعية العمومية.م هو صاحب الحق في التصويت في 2021سبتمبر  29الموافق  األربعاءيكون مالك السهم المسجل في يوم .6
) من رأس�مال الش�ركة، فإذا لم يتوافر هذا النص�اب في االجتماع األول فإنه %50ال يكون انعقاد الجمعية العمومية ص�حيحاً إال إذا حض�ره مس�اهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن (.7

ويعتبر االجتماع المؤجل ص�حيحا أيا كان عدد المس�اهمين المس�جلين والحاض�رين، في  2021 اكتوبر 05الموافق  ثاءالثالظهراً يوم  12:00الس�اعة  س�يتم عقد االجتماع الثاني بنفس الطريقة
 .هو صاحب الحق في التسجيل والتصويت في االجتماع الثاني للجمعية العمومية م2021 اكتوبر 04الموافق  اإلثنينحال اإلجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في يوم 

والموقع اإللكتروني لس���وق أبوظبي https://www.unioninsurance.aeيمكن للمس���اهمين االطالع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للش���ركة من خالل الموقع االلكتروني للش���ركة .8
ttps://www.adx.aehلألوراق المالية

:يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي.9
protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority

ة العمومية للشركة المساهمة.القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعي.10

مجلس اإلدارة

بناءً� على طلب �أحد كبار �مل�صاهمني لإنعقاد �جلمعية �لعمومية يت�صرف جمل�ض �إد�رة �صركة �لحتاد للتاأمني )�ض.م.ع( دعوة �ل�صادة �مل�صاهمني حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية, �ذلك يف 
متام �ل�صاعة 12:00 ظهرّ� من يوم �خلمي�ض �ملو�فق 30 �صبتمرب 2021, عن طريق ��صتخد�م تقنية �حل�صور عن بعد / �إلكرت�نيًا من خالل ��صتخد�م ر�بط حل�صور �لجتماع �صيتم �إر�صاله �إىل 
�مل�صاهمني عرب �لر�صائل �لق�صرية �أ� �لربيد �للكرت�ين بعد ت�صجيل ح�صورهم لتمكني �مل�صاهمني من ح�صور �لجتماع �فرت��صًيا �مناق�صة جد�ل �لأعمال ��لت�صويت �للكرت�ين على كل قر�ر 

ب�صكل مبا�صر �أثناء �نعقاد �لجتماع �ذلك للنظر يف جد�ل �لعمال �لتايل: 
�لإد�رة  جمل�ض  �أمره  �كت�صف  ��لذي   2021 �إبريل   29 يف  �ل�صادر  �ل�صنوي  تقريره  يف  ت�صليل  من  �أقرتفه  ما  علي  �مقا�صاته  ذمته  �إبر�ء  �عدم  لل�صركة  �خلارجي  �حل�صابات  مدقق  عزل   .1

�جلديد �ملنتخب يف 08 يونيو2021.
�تعابهم. �حتديد   2021 �ملالية  لل�صنة  جديد  ح�صابات  مدققي  تعيني   .2

�لإف�صاح  يف  تورطه  يثبث  قد  �أ�  تثبت  �أ�معنوي  طبيعي  �صخ�ض  ��أي  �لعالقة  ذ�ت  ��لأطر�ف  �ل�صابق  �لإد�رة  جمل�ض  �رئي�ض  �خلارجي  �حل�صابات  مدقق  مقا�صاة  �لإد�رة  جمل�ض  تفوي�ض   .3
عن �لإ�صتثمار�ت �لعقارية �لبالغ قيمتها 72.30 مليون كما يف 31 دي�صمرب 2020 ��لتي �كت�صف جمل�ض �لإد�رة �جلديد ) �ملنتخب يف 8 يونيو 2021 ( عدم �جودها بالأ�صا�ض ���صطر �إىل 

�صطبها يف 30 يونيو 2021 .
 2.975 ��لبالغة  ــ  �أ�صتقالته  قبل  ــ   لنف�صة  �ل�صابق  �لإد�رة  جمل�ض  ــ  ��لقو�نني  للو�ئح  �باملخالفة  حق  �جه  بد�ن  ــ   دفعها  �لتي  ��لأتعاب  �لبدلت  ��صرتد�د  �لإد�رة  جمل�ض  تفوي�ض   .4

مليون درهم ��لتي دفعت يف �لربع �لأ�ل من �لعام 2021.
خا�صه: • قر�ر�ت 

�ل�صركات �لتجارية ��لأنظمة ذ�ت  �أحكام قانون  50 مليون درهم �مبر�عاة  �إجمالية ل تتجا�ز  ��صهم بقيمة  �إىل  �لز�مية �لتحويل  5. �ملو�فقة علي تو�صية جمل�ض �لد�رة با�صد�ر �صند�ت 
�لعالقة �بعد �حل�صول على مو�فقات �جلهات �لرقابية �ملخت�صة؛ ��فقا لل�صر�ط �لتالية:

قيمة �لإ�صد�ر �لإجمالية: ل تتجا�ز 50 مليون درهم
عدد �ل�صند�ت: ل تتجا�ز 50 مليون �صند

�لقيمة �لإ�صمية لل�صند: 1 درهم لل�صند
�لقيمة �لإ�صمية لل�صهم �لناجت عن �لتحويل: 1 درهم لل�صهم

معامل �لتحويل: 1:1  )�صند �إيل �صهم(
�أ�صا�ض حتديد معامل �لتحويل: �لقيمة �لأ�صمية لل�صهم

�إلز�مية �لتحويل: نعم
معدل �لفائدة:7 %

نوع �لطرح: خا�ض
��صتخد�مات �أمو�ل �لإ�صد�ر: تعزيز �ملالئة �ملالية

تخ�صي�ض �لإ�صد�ر: �صيطرح �لإ�صد�ر مل�صاهمي �ل�صركة باأعمال حق �لأ�لوية 
تاريخ �لتحويل: خالل عام من تاريخ ��صد�ر �ل�صند .

�إ�صتخد�م �أمو�ل �لإ�صد�ر يف متويل �صفقات مع �لأطر�ف �ملرتبطة: لن يتم ��صتخد�م �أمو�ل �ل�صد�ر يف متويل �صفقات مع �لطر�ف �ملرتبطة .
�إجر�ء�ت �لتحول لأ�صهم ��إ�صد�ر �لأ�صهم �لناجتة عن �لتحول  �أعاله � خالل مدة ل تتجا�ز عام من تاريخه؛ � تفوي�صه لتنفيذ  6. تفوي�ض جمل�ض �لد�رة لتنفيذ �لإ�صد�ر �فقا لل�صر�ط 
مبر�عاة �ل�صر�ط �صالفة �لبيان �بعد �حل�صول علي مو�فقة �جلهات �لإد�رية �ملخت�صه. �يلتزم �ملجل�ض بعر�ض ��صتخد�مات �أمو�ل �لإ�صد�ر باجلمعية �لعمومية �ل�صنوية � بالإف�صاح عن �أي 

تغيري يف ��صتخد�مات �أمو�ل �لإ�صد�ر عن �ملف�صح عنه باجلمعية �لعمومية
• مالحظات:

�ملالية ��ل�صلع, على م�صاهمي �ل�صركة �لذين �صيح�صر�ن �لجتماع عن بعد ت�صجيل �حل�صور للتمكن من �لت�صويت على بنود �جلمعية �لعمومية �إلكرت�نيًا  �لأ�ر�ق  هيئة  توجيهات  على  بناء   .1
. يفتح باب �لت�صجيل �عتبارً� من �ل�صاعة 12:00 ظهرّ� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 29 �صبتمرب 2021 �يتم �إغالق �لت�صجيل يف متام �ل�صاعة 11:00 �صباحّا من يوم �خلمي�ض �ملو�فق 30 �صبتمرب 
�إر�صال ن�صخة من �لتوكيالت على عنو�ن �لربيد  www.smartagm.ae �يجب على حاملي �لتوكيالت  , يرجى زيارة �ملوقع �لإلكرت�ين �لتايل :  بالن�صبة للت�صجيل �لإلكرت�ين   .  2021

�لإلكرت�ين registration@smartagm.ae مع �ل�صم �رقم �لهاتف �ملتحرك لإ�صتالم ر�صائل ن�صية للت�صجيل.
2. يجوز ملن له حق ح�صور �جلمعية �لعمومية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�صاء جمل�ض �لد�رة �أ� �لعاملني بال�صركة �أ� �صركة �لو�صاطة �أ� �لعاملني بها مبقت�صى توكيل خا�ض ثابت 
بالكتابة ) �فقًا للنموذج �ملعتمد �لذي مت �ر�صاله للم�صاهمني ( �يجب �أل يكون �لوكيل لعدد من �مل�صاهمني حائز� بهذه �ل�صفة على �أكرث من )%5( خم�صة باملئة من ر�أ�ض مال �ل�صركة, حل�صور 
�لجتماع ��لت�صويت على قر�ر�ته, �ميثل ناق�صي �لأهلية �فاقديها �لنائبون عنهم قانونًا �ميثل �لقا�صر ��لده �أ� �ليه ) على �أن يتم مر�عاة �لإ�صرت�طات �لو�ردة بالبندين 1 � 2 من �ملادة رقم 

)40( من قر�ر رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لهيئة رقم )3/ر.م( ل�صنة 2020 ب�صان �عتماد دليل حوكمة �ل�صركات �مل�صاهمة �لعامة (.
�ملفو�ض  لل�صخ�ض  لل�صركة, �يكون  �لعمومية  ليمثله يف �جلمعية  �أ� من يقوم مقامه,  �د�رته  �د�رته مبوجب قر�ر من جمل�ض  �لقائمني على  �أ�  �أحد ممثليه  �أن يفو�ض  �لإعتباري  لل�صخ�ض   .3

�ل�صالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�ض .  
�مل�صاهم �لو�رد يف �لوكالة �مل�صار �إليها يف �لبند )1( هو �لتوقيع �ملعتمد من / لدى �أحد �جلهات �لتالية , �لل�صركة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة للتحقق من ذلك : توقيع  يكون  �أن  يتعني   .4

�أ. �لكاتب �لعدل.
ب. غرفة جتارة �أ� د�ئرة �إقت�صادية بالد�لة .

ج. بنك �أ� �صركة مرخ�صة بالد�لة �صريطة �أن يكون للموكل ح�صاب لدى �أي منهما.
د. �أي جهة �أخرى مرخ�ض لها �لقيام باأعمال �لتوثيق.

5. يف حال عدم �كتمال �لن�صاب �لقانوين يف �لجتماع �ل�ل, تعترب �لتوكيالت �ل�صادرة حل�صور �لجتماع �ل�ل �صارية �ملفعول �نافذة لأي �جتماعات لحقة ما مل يتم �إلغائها �صر�حة من قبل 
�مل�صاهم �ملعني باإ�صعار يوجه على �لربيد �لإلكرت�ين  registration@smartagm.ae  �ذلك قبل يومني )2( على �لأقل من موعد �لإجتماع �لالحق.

�لعمومية. �جلمعية  يف  �لت�صويت  يف  �حلق  �صاحب  هو  2021م  �صبتمرب   29 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  يف  �مل�صجل  �ل�صهم  مالك  يكون   .6
�لعمومية �صحيحًا �إل �إذ� ح�صره م�صاهمون ميلكون �أ� ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )%50( من ر�أ�صمال �ل�صركة, فاإذ� مل يتو�فر هذ� �لن�صاب يف �لجتماع �لأ�ل  �جلمعية  �نعقاد  يكون  ل   .7
فاإنه �صيتم عقد �لجتماع �لثاين بنف�ض �لطريقة �ل�صاعة 12:00 ظهرً� يوم �لثالثاء �ملو�فق 05 �كتوبر 2021 �يعترب �لجتماع �ملوؤجل �صحيحا �أيا كان عدد �مل�صاهمني �مل�صجلني ��حلا�صرين, 

يف حال �لإجتماع �لثاين يكون مالك �ل�صهم �مل�صجل يف يوم �لإثنني �ملو�فق 04 �كتوبر 2021م هو �صاحب �حلق يف �لت�صجيل ��لت�صويت يف �لجتماع �لثاين للجمعية �لعمومية.
ل�صوق  �لإلكرت�ين  https://www.unioninsurance.ae��ملوقع  لل�صركة  �للكرت�ين  �ملوقع  خالل  من  لل�صركة  �حلوكمة  �تقرير  �ملالية  �لبيانات  على  �لطالع  للم�صاهمني  ميكن   .8

https://www.adx.aeأبوظبي لالأ�ر�ق �ملالية�
�لتايل: �لر�بط  ح�صب  �لر�صمي  �لهيئة  موقع  على  �لرئي�صية  بال�صفحة  ��ملتوفر  �ملالية  �لأ�ر�ق  يف  �مل�صتثمرين  حقوق  دليل  على  �لإطالع  ميكنكم   .9

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
�مل�صاهمة. لل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  يف  �ملمثلة  �لأ�صهم  �أرباع  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  ميلكون  �لذين  �مل�صاهمني  �أ�صو�ت  باأغلبية  �ل�صادر  �لقر�ر  هو   : �خلا�ض  �لقر�ر   .10

جمل�ض �لإد�رة

�صركة �لحتاد للتاأمني ) �صركة م�صاهمة عامة (
دعــــــوة حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية
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اأراد تنتهي من بناء 355 منزال جديدا يف جمتمع اجلادة بقلب ال�سارقة اجلديد
•• ال�صارقة-وام:

يف  355 منزاًل جديد�ً  بت�شليم  �لعقاري  للتطوير  �أر�َد  �شركة  ب��د�أت 
ثالثة مباٍن �شكنية يف �جلادة - م�شروع �ل�شركة �لعمالق و�لذي تبلغ 
قيمة مبيعاته �الإجمالية 24 مليار درهم يف قلب �ل�شارقة �جلديد - 
وبعد ��شتكمال �آخر ثالثة �أبنية �شمن �شقق �أريج و�ملكونة من �شبعة 
مباٍن يكون �ملطّور قد �شّلم حتى �الآن قر�بة 900 وحدة �شكنية خالل 
�ملرحلة  �شمن  تاأتي  �لتي  �أري��ج  �شقق  ت�شليم  وياأتي   .  2021 عام 
�ملبيعات  نتائج  بعد  �جل��ادة  مب�شروع  �لرئي�شي  �ملخطط  من  �الأوىل 
بن�شبة  زي��ادة  عن  �ملطّور  فيها  �أعلن  و�لتي  �أر�َد  ل�شركة  �ال�شتثنائية 
85 % يف قيمة �لعقار�ت �ملباعة حيث بلغت 1.15 مليار درهم يف 
�لن�شف �الأول من �لعام �جلاري و�لتي تاأتي تاأكيد�ً على ��شتقر�ر وقوة 

�شوق �لعقار�ت يف �إمارة �ل�شارقة.
�ل�شكنية  م�شك  مباين  م��ن  ك��اًل  �لالحقة  �لت�شليم  خطط  وت�شمل 
�الأربعة �لفاخرة �إ�شافة �إىل جمتمع فلل �شر�ب وذلك خالل �الأ�شهر 
�جلادة   - �لدولية  �شابي�ش  مدر�شة  ��شتقبلت  فيما  �لقادمة  �لقليلة 
�أغ�شط�ش  نهاية   2022  -  2021 �لدر��شي �جلديد  للعام  طالبها 

�ملا�شي وهي �أول مدر�شة يتم �فتتاحها يف هذ� �مل�شروع �ملبتكر.
ووفقاً لدر��شة حديثة �أجرتها مو�قع "بيوت" و"دوبيزل" �ملتخ�ش�شة 
�أف�شل  �أر�َد  �أطلقته  �ل��ذي  َم�شار  جمتمع  ميّثل  �لعقاري  �ل�شاأن  يف 
�الأ�شهر  خ��الل  �الأد�ء  م��ن حيث  �ل�����ش��ارق��ة  �الإن�����ش��اء يف  قيد  م�����ش��روع 
�ملبدعني  د�شرتكت حي  ن�شيج  يليه  �جل��اري  �لعام  �الأوىل من  �ل�شتة 
ّنفت م�شاكن َن�شَمة �أكر �ملجتمعات رو�جاً  �جلديد يف �جلادة بينما �شُ

لال�شتئجار و�شر�ء �لفلل خالل �لفرتة ذ�تها.

ال�سارقة للوثائق تطلق برنامج الرقابة اال�سرتاتيجية
•• ال�صارقة -وام:

�أطلقت هيئة �ل�شارقة للوثائق و�الأر�شيف برنامج "�لرقابة �الإ�شرت�تيجية" 
�لهادف �إىل تطبيق �أعلى معايري �ملهنية يف تقدمي �أعمالها وتقدمي خدماتها 
مب�����ش��ت��وى ع���اٍل م��ن �جل����ودة و�ل��ك��ف��اءة وذل���ك م��ن خ���الل تطبيق �لرقابة 
�الإ�شرت�تيجية �لتي تعمل على مر�قبة وتقييم �أعمال �إد�ر�تها وفق �الأ�ش�ش 
و�للو�ئح و�ملعايري �ملعتمدة و�شمن �الإطار �لزمني �ملخطط لها ل�شمان �شري 

�الأعمال يف �لهيئة جتاه حتقيق �أهد�فها �الإ�شرت�تيجية.
قيا�ش  ثم  �ملعايري ومن  �أ�شا�شية وهي و�شع  3 مر�حل  �لربنامج  ويت�شمن 
�الإج���ر�ء�ت  �تخاذ  مرحلة  تليها  �الأد�ء  موؤ�شر�ت  متابعة  خ��الل  من  �الأد�ء 
�إطار  ��شتعر��ش  �ملر�حل  هذه  جميع  خالل  ويتم  و�لتطويرية  �لتح�شينية 
للنهج  �الأ�شا�شية  و�ال�شرت�طات  �ملبادئ  يحدد  و�ل��ذي  �لو��شح  �لهيئة  عمل 

جمال  يف  و�أعمالها  مكانتها  لتعزيز  �لهيئة  تتبناه  �ل��ذي  و�ملتميز  �ل�شامل 
�لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر  ب��ورق��ي��ب��ة  ح�شة  و�أو���ش��ح��ت  و�الأر���ش��ي��ف  �ل��وث��ائ��ق 
�ال�شرت�تيجية هو  �لرقابة  �لهدف من  �أن  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ال�شرت�تيجي 
وفعاليات  و�أن�شطة  م��ب��ادر�ت  جميع  على  و�لتدقيق  �ملتابعة  عملية  �إجن���از 
�خلطط  وفق  �لتنظيمية  �لوحد�ت  �شري  من  و�لتاأكد  �شهري  ب�شكل  �لهيئة 

�لت�شغيلية �ملعتمدة لها وتقدمي �لدعم �لالزم جلميع �لوحد�ت �الإد�رية.
و�أ�شارت �إىل �أن �لهيئة خطت خطو�ت و��شعة يف جمال �حلوكمة وذلك �شمن 
و�لتف�شيلية  �لت�شغيلية  �خلطط  �إع��د�د  عرب  و�مل�شوؤولية  �ل�شفافية  مبادئ 
وو�شع �للو�ئح و�ل�شيا�شات �لتي ت�شبط �شري �لعمل يف �لهيئة و�عتماد دليل 
مكماًل  ياأتي  �لرقابة  برنامج  �أن  ..مو�شحة  �إد�رة  بكل  �خلا�ش  �الإج���ر�ء�ت 
وه��و حتقيق  و�ح��د  ه��دف  �لتي ت�شب جميعها نحو  �الأع��م��ال  ه��ذه  جلميع 

�أهد�ف �خلطة �ال�شرت�يتيجية �خلم�شية للهيئة.

للتعريف مبفاهيم �لذكاء �ل�صطناعي ��كت�صاب �ملهار�ت �لعملية �بناء عالقات يف �لقطاع 

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي تطلق برناجما تنفيذيا مل�سوؤويل القطاعني احلكومي واخلا�ض

�لطريق ملجموعة كبرية وجديدة 
و�لتقنيات  �الأع����م����ال  من����اذج  م���ن 
�ملبتكرة. وكلنا ثقة باأن ’�لربنامج 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
�ال�شطناعي‘ �شيعود  للذكاء  ز�يد 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب��امل��ن��ف��ع��ة 
يتما�شى  �أن����ه  ك��م��ا  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
م��ع �ل��ت��ز�م دول���ة �الإم������ار�ت بدفع 
�لوطني  �الق���ت�������ش���اد  من���و  ع��ج��ل��ة 
ملا  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  وتوظيف 
خمتلف  يف  �جلميع  م�شلحة  فيه 

�لبحوث  ج��ان��ب  " �إىل  و�أ����ش���اف: 
يتطلب  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة،  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
مكثفا  تعاونا  �لهدف  هذ�  حتقيق 
من  �ملعنية  �الأط����ر�ف  جميع  ب��ني 
و�لقطاع  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ه���ي���ئ���ات 
و�ملجتمع  و�مل�شتثمرين  �خل��ا���ش 
�ل��ع��ل��م��ي و�جل���م���ه���ور. وم����ن هذ� 
�مل��ن��ط��ل��ق، ي�����ش��ع��دن��ا �إط������الق هذ� 
�مل�شمم  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����ربن����ام����ج 
�مل�شوؤولني  كبار  مل�شاندة  خ�شي�شا 
�لتنفيذيني يف �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�ش بدولة �الإمار�ت، ومتكني 
�شناع �لقر�ر يف خمتلف �لقطاعات 
م��ن �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ز�ي��ا �لذكاء 
م�شتقبل  ل���ب���ن���اء  �ال����ش���ط���ن���اع���ي 
وموؤ�ش�شاتهم".  ل�شركاتهم  ناجح 
�لذكاء  " مي��ث��ل  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
�شمن  �أ�شا�شيا  ركنا  �ال�شطناعي 
لدولة  �القت�شادي  �لنمو  خطط 
يتيح  و�أن�������ه  خ���ا����ش���ة  �الإم������������ار�ت، 
�لقطاعات  لتطوير  رح��ب��ة  �آف��اق��ا 
متهيد  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  �حل����ال����ي����ة، 

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ز�يد 
�جلامعة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
�لعليا  ل����ل����در������ش����ات  �ل���ب���ح���ث���ي���ة 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة ب���ب���ح���وث �ل����ذك����اء 
�ال������ش�����ط�����ن�����اع�����ي، ع�������ن �إط���������الق 
يف  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  "�لربنامج 
ب���ن ز�ي����د للذكاء  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
خ�شي�شا  �مل�شمم  �ال�شطناعي" 
ل�����دع�����م م�����������ش�����وؤويل �ل���ق���ط���اع���ني 
�حل����ك����وم����ي و�خل�����ا������ش يف دول�����ة 
قدر�ت  م��ن  و�ال�شتفادة  �الإم����ار�ت 
ل�شمان  �ال����ش���ط���ن���اع���ي  �ل����ذك����اء 
بكفاءة  و�ل��ع��م��ل  �ل��ذك��ي��ة  �الإد�رة 
ع��ال��ي��ة وت���ع���زي���ز �الإن���ت���اج���ي���ة مبا 
�قت�شادية  ق��ي��م��ة  خ��ل��ق  يف  ي�شهم 
�الجتماعي  �ل��ت��اأث��ري  عجلة  ودف���ع 
هذ�  �لربنامج  ينطلق  �الإي��ج��اب��ي. 
�ل��ع��ام وي��ت��ك��ون م��ن ���ش��ت م�شاقات 
ت���ق���دم���ه���ا ن���خ���ب���ة م�����ن �خل�������رب�ء 
عاملية،  �أك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
�شركات  م���ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وك���ب���ار 
�لهيئة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ر�ئ���دة،  عاملية 

�لتدري�شية يف �جلامعة.
تعزيز  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
و�لتو��شل  �ل��ت��ف��اع��ل  م�����ش��ت��وي��ات 

"�شينوفي�شن  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لذكاء  "معهد  فينت�شرز" ورئي�ش 

لها. �ال�شطناعي" �لتابع 
من جهته، قال �لربوفي�شور �إريك 
زينغ، رئي�ش جامعة حممد بن ز�يد 
تعزيز  "�إن  �ال�شطناعي:  للذكاء 
�لتنفيذيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ع��رف��ة 
�ملدعومة  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  بالتقنيات 
ب��ال��ذك��اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي ي�����ش��ه��م يف 
مكانة  و�إر������ش�����اء  �الأد�ء  ت���ط���وي���ر 
متقدمة يف خمتلف �لقطاعات مبا 
و�لزر�عة  �ل�شحية  �لرعاية  فيها 
�حل�شري  و�ل����ت����ق����دم  و�ل����ط����اق����ة 
و�لنقل و�لدفاع وغريها. ولتعزيز 
بناء  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م�شاهمة 
من  ���ش��ي��ك��ون  �مل�شتقبل،  ق��ط��اع��ات 
يف  �مل�شوؤولون  يبادر  �أن  �ل�شروري 
و�خلا�ش  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�إىل �كت�شاب �ملعارف و�خل��رب�ت يف 
و�أنا  �ال�شطناعي،  �ل��ذك��اء  جم��ال 
على ثقة باأن ’�لربنامج �لتنفيذي 
يف جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 
ه�����وؤالء  ����ش���ي���زود  �ال�شطناعي‘ 
�لتناف�شية  ب��ال��ق��در�ت  �مل�����ش��وؤول��ني 

مل�شاندتهم يف مهامهم".
ومت ت�شميم �لربنامج لدعم كبار 
�مل�شوؤولني يف �لقطاعني �حلكومي 

�حلكومية  �جلهات  بني  و�لنقا�ش 
و�ملجتمع  �خل�����ا������ش  و�ل����ق����ط����اع 
�لذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ح���ول  �ل��ع��ل��م��ي 
�ال�شطناعي للم�شاهمة يف ت�شريع 
تطوير قطاعات �مل�شتقبل يف دولة 
��شرت�تيجيتها  ودع����م  �الإم�������ار�ت 
يف  ري��ادت��ه��ا  �مل��دى لرت�شيخ  بعيدة 

جمال �لذكاء �ال�شطناعي.
�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر �ل�شناعة 
رئي�ش  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بن  حممد  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�ش 
بهذه   - �ال�شطناعي  للذكاء  ز�ي��د 
تاأ�شي�ش  "يج�شد   :  - �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
ب���ن ز�ي����د للذكاء  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
�ال�شطناعي يف عام 2019 تركيز 
تر�شيخ  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة 
�شد�رة  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  مكانة 
�لتي  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�الب���ت���ك���ار�ت 
ت�شهم يف �شياغة مالمح �القت�شاد 
’�لربنامج  �إط��الق  وياأتي  �لعاملي. 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
�ال�شطناعي‘ �ليوم،  للذكاء  ز�ي��د 
ل��ي��وؤك��د جم���دد� ع��ل��ى ه���ذ� �لهدف 
�لثابت فيما حتتفي دولة �الإمار�ت 
وت�شتعد  �خل���م�������ش���ني  ب���ع���ام���ه���ا 

للخم�شني عاما �ملقبلة".

�لربنامج  وي�شمل  �لعامل".  �أنحاء 
للحو�ر  م���ن���ت���دي���ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ومناذج تفاعلية وفر�شا للتو��شل 
وبناء �لعالقات يف �لقطاع، �إ�شافة 
يتيح  كما  تقليدية،  م�شاقات  �إىل 
مع  �لتو��شل  �إمكانية  للم�شاركني 
�أملع �لعقول يف جماالت  نخبة من 
فيهم  مب��ن  �ال�شطناعي،  �ل��ذك��اء 
�ل��ربوف��ي�����ش��ور �إري���ك زي��ن��غ، رئي�ش 
ب���ن ز�ي����د للذكاء  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
و�لربوفي�شور  �ال����ش���ط���ن���اع���ي؛ 
�الأ�شتاذ  ب������ر�دي؛  م��اي��ك��ل  �ل�����ش��ري 
يف  �الأور�م  ت�����ش��وي��ر  يف  �ل��ف��خ��ري 
�أوك�شفورد؛  بجامعة  �الأور�م  ق�شم 
و�ل���ربوف���ي�������ش���ورة د�ن��ي��ي��ال رو�����ش، 
�حلا�شوب  ع��ل��وم  خم��ت��رب  م���دي���رة 
�ال���ش��ط��ن��اع��ي يف معهد  و�ل���ذك���اء 
يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ش 
�الأمريكية؛  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات 
و�ل��ربوف��ي�����ش��ور م��اي��ك��ل ج�����ورد�ن، 
�لهند�شة  ق�������ش���م  يف  �الأ������ش�����ت�����اذ 
�لكمبيوتر  وع���ل���وم  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
جامعة  يف  �الإح�����������ش�����اء  وق���������ش����م 
كاليفورنيا، بريكلي؛ و�لربوف�شيور 
كارنيغي  جامعة  من  ميت�شل  ت��وم 
م���ي���ل���ون؛ و�ل���دك���ت���ور ك����اي ف���ويل، 
و�لرئي�ش  �الإد�رة  جمل�ش  رئي�ش 

�لوز�ر�ت  وك��الء   .. مثل  و�خلا�ش 
و�مل�شوؤولني  �مل�شاعدين،  و�لوكالء 
تكنولوجيا  وق�����ادة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني، 
و�مل�شوؤولني يف خمتلف  �ملعلومات، 
لديهم  و�ملجاالت ممن  �لقطاعات 
مفاهيم  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  ����ش���غ���ف 

و�إمكانات �لذكاء �ال�شطناعي.
من  �الأوىل  �ل���دف���ع���ة  وت��ت�����ش��م��ن 
تنفيذيا  م�����ش��وؤوال   40 �ل��ربن��ام��ج 
�لتدريب  ب��ج��ل�����ش��ات  ���ش��ي��ل��ت��ح��ق��ون 
ت�شتمر  و�ل����ت����ي  �الإن�����رتن�����ت  ع����رب 
عدد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أ���ش��ب��وع��ا،   12
م��ن �ل���ن���دو�ت ح���ول �أب��ع��اد �لذكاء 
�الأعمال  جم��االت  يف  �ال�شطناعي 
�لقر�ر�ت.  و�شناعة  و�الأخالقيات 
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�لربنامج  م�������ش���اق���ات  وت��ت�����ش��م��ن 
�ل����ذك����اء  �إىل  "مدخل  �ل���������ش����ت: 
�لذكاء  و"دور  �ال�شطناعي"؛ 
�ال����ش���ط���ن���اع���ي وت���ع���ل���م �الآل��������ة يف 
و�الإدر�ك  و"�لذكاء  �القت�شاد"؛ 
و�الإدر�ك  و"�لذكاء  �لب�شري"؛ 
�للغوي"؛ و"م�شتقبل �لروبوتات"؛ 
�ال�شطناعي  �لذكاء  و"�أخالقيات 

ور�شم �ل�شيا�شات".

ء االإمارات مكانة رائدة يف هذا املجال عميد جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي: الربنامج التنفيذي �سي�سهم يف تبوُّ
•• اأبوظبي-وام: 

�ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي ركناً  مي��ث��ل 
�لنمو  خ���ط���ط  ����ش���م���ن  �أ����ش���ا����ش���ي���اً 
�القت�شادي لدولة �الإمار�ت خا�شًة 
رح���ب���ة لتطوير  �آف����اق����اً  ي��ت��ي��ح  �أن�����ه 
�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ال��ي��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
كبرية  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ط��ري��ق  متهيد 
وج�����دي�����دة م����ن من�������اذج �الأع����م����ال 
و�لتقنيات �ملبتكرة. ويف هذ� �ل�شدد 
ياأتي �إطالق جامعة حممد بن ز�يد 
"�لربنامج  ل�  �ال�شطناعي  للذكاء 
حممد  ج����ام����ع����ة  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ال�شطناعي"  ل��ل��ذك��اء  ز�ي�����د  ب���ن 
م�شوؤويل  لدعم  خ�شي�شاً  �مل�شمم 
و�خلا�ش  �حل���ك���وم���ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
يف  للم�شاهمة  �الإم������ار�ت  دول����ة  يف 
للدولة  �الأ���ش��م��ى  �ل��ه��دف  حت��ق��ي��ق 
ر�ئ��دة يف  تتبو�أ مكانة عاملية  �أن  يف 

جمال �لذكاء �ال�شطناعي.
و�أج�����رت وك��ال��ة �أن���ب���اء �الإم������ار�ت " 
�لربوفي�شور  م����ع  ح�������و�ر�   " و�م 
جامعة  عميد  ك���ر�ي،  ف��خ��ر�ل��دي��ن 
حممد بن ز�يد للذكاء �ال�شطناعي 
يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  "�لربنامج  ح����ول 
ز�ي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 

يناير �ملقبل.
منهاج  ي���ت�������ش���م���ن���ه  �ل��������ذي  م�����ا   -
و��شع  �لربنامج  منهاج  �لربنامج؟ 
للم�شاركني  ل��ل�����ش��م��اح  ي��ك��ف��ي  مب���ا 
الأ�شا�شيات  ق����وي  ف��ه��م  ب��اك��ت�����ش��اب 
�ل����ذك����اء �ال����ش���ط���ن���اع���ي، ك���م���ا �أن����ه 
لتلبية  �الأم���ث���ل  ب��ال�����ش��ك��ل  م��ك��ر���ش 
�مل�شوؤولني  �حتياجات جمهوره من 

�لتنفيذيني.
�لتدريبية  �مل�������ش���اق���ات  وت���غ���ط���ي 
�ل�������ش���ت���ة ل���ل���ربن���ام���ج �أ����ش���ا����ش���ي���ات 
و�لتاأثري  �ال���ش��ط��ن��اع��ي؛  �ل���ذك���اء 
�ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �الق��ت�����ش��ادي 
�ملتوقع  و�ل��ت��اأث��ري  �الآيل؛  و�لتعلم 
�ال�شطناعي على قطاعات  للذكاء 
و�ملدن  و�لت�شنيع،  �ل��زر�ع��ة،  مثل 
�ل�شحية،  و�ل����رع����اي����ة  �ل����ذك����ي����ة، 
وم�شتقبل  وغ����ريه����ا؛  و�ل�����دف�����اع، 
�أن�شطة �الت�شال �ملدعومة بالذكاء 
بالذكاء  و�مل��دف��وع��ة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�أ�شفنا  وق����د  �ل���ل���غ���وي.  و�الإدر�ك 
م�شاقاً تدريبياً �آخر يتناول �لتفاعل 
باالإ�شافة  و�الآالت،  �ل��ب�����ش��ر  ب���ني 
بخ�شو�ش  �ل��ت�����ش��اوؤالت  بع�ش  �إىل 
�لتكنولوجيا.  ��شتخد�م  �أخالقيات 
- ك��ي��ف ي�����ش��ت��ف��ي��د �مل�����ش��ارك��ون من 

وتعزيز  �القت�شاد،  جماالت  جميع 
�لقطاعني  ب����ني  �ل����ت����ع����اون  �أط�������ر 
و�ملجتمع  و�خل����ا�����ش  �حل���ك���وم���ي 
�لعلمي؛ ي�شاعد �لربنامج �لتنفيذي 
من جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 
�لهدف  حتقيق  على  �ال�شطناعي 
�الأ�شمى لدولة �الإمار�ت يف �أن تتبو�أ 
�لذكاء  ر�ئ��دة مبجال  مكانة عاملية 
هذ�  يثمر  �أن  وناأمل  �ال�شطناعي. 
�القت�شادية،  �ل��ق��ي��م��ة  خ��ل��ق  ع���ن 
للدولة  �لوطنية  �الأول��وي��ات  ودع��م 
�ل�شناعية  �ل����ث����ورة  ع��ج��ل��ة  ودف�����ع 
�لربنامج  ف��اإن  وبالتايل،  �لر�بعة. 
ب��رن��ام��ج تنفيذي  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���و 
م�شوؤويل  لدعم  خ�شي�شاً  م�شمم 
و�خلا�ش  �حل���ك���وم���ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�ال�شتفادة  على  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�ال�شطناعي  �ل���ذك���اء  ق����در�ت  م��ن 
و�لعمل  �ل��ذك��ي��ة  �الإد�رة  ل�����ش��م��ان 
�الإنتاجية  وت��ع��زي��ز  عالية  ب��ك��ف��اءة 
مبا ي�شهم يف خلق قيمة �قت�شادية 
�الجتماعي  �ل��ت��اأث��ري  عجلة  ودف���ع 

�الإيجابي.
�إىل توفري  �ل��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  ك��م��ا 
�لذكاء  جم����ال  يف  ع��م��ل��ي  �أ����ش���ا����ش 
�ال����ش���ط���ن���اع���ي، وزي����������ادة �ل���وع���ي 

و�ل��ربوف��ي�����ش��ور ت����وم م��ي��ت�����ش��ل من 
جامعة كارنيغي ميلون؛ و�لدكتور 
�الإد�رة  جمل�ش  رئي�ش  ف��ويل،  ك��اي 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�ل���رئ���ي�������ش 
فينت�شرز"؛ وغريهم  "�شينوفي�شن 

من �خلرب�ء �الآخرين.
- كيف �شيدعم �لربنامج �لتنفيذي 
دولة  يف  �القت�شادية  �لقيمة  خلق 
ر�ئد  دور  للعب  ن�شعى  �الإم�����ار�ت؟ 
يف دعم جهود دولة �الإم��ار�ت لبناء 
�قت�شاد قائم على �ملعرفة و�لذكاء 
��شتمر�ريته.  �ال�شطناعي و�شمان 
�ملبادر�ت  �لعديد من  �شاهمت  وقد 
على �مل�شتويني �ملحلي و�الحتادي يف 
�لذكاء �ال�شطناعي  تر�شيخ مكانة 
�لنمو.  ل��ع��ج��ل��ة  د�ف����ع����ة  ك��ت��ق��ن��ي��ة 
 300 "م�شروع  م��ن  ك��ل  وي��رت��ك��ز 
�لوطنية  و�ال�شرت�تيجية  مليار" 
دولة  يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  للثورة 
�الإمار�ت، على �لذكاء �ال�شطناعي 
�شياغة  الإع�����ادة  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  كتقنية 
وتعزيز  �ل�شناعي  �لقطاع  مالمح 
�ملحلي  �لناجت  يف  �لقطاع  م�شاهمة 

�الإجمايل للبالد.
وت�شتخدم م�شاريع �ملدن �لذكية يف 
دبي و�أبوظبي �لذكاء �ال�شطناعي 

�ال�شطناعي".
وفيما يلي ن�ش �حلو�ر ..

�لتنفيذي  " �لربنامج  لنا  �شف   -
ز�ي������د  ب������ن  يف ج����ام����ع����ة حم����م����د 
يتمثل  �ال�شطناعي"؟  ل��ل��ذك��اء 
�أح����د �أه��د�ف��ن��ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
ز�ي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
تو�فر  ����ش���م���ان  يف  �ال����ش���ط���ن���اع���ي 
�الأف��ر�د و�ملهار�ت و�مل��و�رد �لالزمة 
�لذكاء  ��شتخد�م  مب��ج��ال  للتفوق 
�حلكومة  قطاعي  يف  �ال�شطناعي 

و�الأعمال.
ويف ح��ني جن��ح��ت دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ال�شطناعي  �ل���ذك���اء  ت��وظ��ي��ف  يف 
حل���ف���ز من���وه���ا �الق���ت�������ش���ادي عرب 
ق����ط����اع����ات ع������دة م���ث���ل �ل���رع���اي���ة 
و�لطاقة،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
و�لنقل، و�لدفاع، وغريها، يتطلب 
�كت�شاف �الإمكانات �لكاملة للذكاء 
�ال���ش��ط��ن��اع��ي �مل���زي���د م���ن خ���رب�ء 
�لذكاء �ال�شطناعي و�شّناع �لقر�ر 
و�خلا�ش  �حلكومي  �لقطاعني  يف 
مم��ن ه��م ع��ل��ى در�ي����ة ت��ام��ة باآفاق 

�لتكنولوجيا �لو��شعة.
و�شول  نطاق  تو�شيع  خ��الل  وم��ن 
يف  �لقادة  �إىل  �ال�شطناعي  �لذكاء 

برناجماً  �شممنا  لقد  �لربنامج؟ 
ع��م��ل��ي��اً خم�����ش�����ش��اً وغ����ام����ر�ً، يتيح 
جمتمع  �إىل  �حل�����ش��ري  �ل��و���ش��ول 
م��ن ك��ب��ار �ل���ق���ادة وخ����رب�ء �لذكاء 
�ملنطقة  د�خ����ل  م���ن  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 

وخارجها.
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ج���ان���ب  و�إىل 
�مل�شوؤولني  ك���ب���ار  م����ن  جم���م���وع���ة 
�الأعمال  ق��ط��اع��ي  يف  �لتنفيذيني 
و�حل����ك����وم����ة يف دول�������ة �الإم���������ار�ت 
�لربنامج  يتيح  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
ل�شّناع �لقر�ر يف جميع �لقطاعات 
�ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن م����ز�ي����ا �ل����ذك����اء 
موؤ�ش�شاتهم  الإجن���اح  �ال�شطناعي 

م�شتقباًل.
�لتدريبية  �مل�شاقات  ت��ق��دمي  وي��ت��م 
ف��ري��ق مدربينا  ق��ب��ل  م���ن  �ل�����ش��ت��ة 
باالإ�شافة  ي�شم  و�ل���ذي  �لعامليني 
مايكل  �ل�����ش��ري  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  �إيّل 
�أك�شفورد؛  ج���ام���ع���ة  م����ن  ب�������ر�دي 
و�ل���ربوف���ي�������ش���ورة د�ن���ي���ي���ال رو�����ش 
ما�شات�شو�شت�ش  م���ع���ه���د  م������ن 
ر�ج  و�لربوفي�شور  للتكنولوجيا؛ 
ريدي من جامعة كارنيجي ميلون؛ 
و�ل���ربوف���ي�������ش���ور م��اي��ك��ل ج�����ورد�ن 
بريكلي؛  كاليفورنيا،  جامعة  من 

ب��ت��اأث��ريه �الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى قطاعي 
�الأع���م���ال و���ش��ن��ع �ل�����ش��ي��ا���ش��ات. كما 
جمتمع  �إىل  �ل��و���ش��ول  �شيتيح  �أن���ه 
�ل��ق��ادة وخرب�ء  ك��ب��ار  م��ن  ح�شري 
د�خل  ���ش��و�ء  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 

�ملنطقة �أو خارجها.
�لربنامج عن  هذ�  يختلف  كيف   -

غريه؟.
�ل��ربن��ام��ج مفاهيم  ه���ذ�  ي��ت��ج��اوز 
�ل����ت����ث����ق����ي����ف �ل����ت����ق����ل����ي����دي����ة ك���ون���ه 
�لتدريبية  �مل�����ش��اق��ات  ب���ني  ي��ج��م��ع 
�لتعليمية  و�ل���وح���د�ت  �لتقليدية 
�ملتميزة،  و�مل��ن��ت��دي��ات  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
�مل�شتوى،  رفيعة  �لتو��شل  وفر�ش 
�لذكاء  ح��ول  �لنقا�شية  و�حللقات 
�الأبعاد  ع��ن  ف�شاًل  �ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
ب�شنع  �ملتعلقة  وت��ل��ك  �الأخ��الق��ي��ة 
�إمكانية  يتيح  �أن��ه  كما  �ل�شيا�شات. 
�لو�شول �إىل كوكبة من �أبرز �أعالم 

�لذكاء �ال�شطناعي.
من  �الأوىل  �ل���دف���ع���ة  و���ش��ت��خ�����ش��ع 
�ل���ربن���ام���ج، و�ل���ت���ي ت�����ش��م ح���و�يل 
�مل�شوؤولني  كبار  من  م�شاركاً   40
�لتنفيذيني، �إىل تدريب عملي يتم 
�الإنرتنت  ع��رب  �أو  �شخ�شي  ب�شكل 
ملدة 12 �أ�شبوعاً، من �أكتوبر وحتى 

ذ�ت  �الأخ���رى  �لتقنيات  جانب  �إىل 
�الأ�شياء،  �إن���رتن���ت  م��ث��ل  �ل�����ش��ل��ة، 
و�ملياه  �لطاقة  �إد�رة  كفاءة  لتعزيز 
م���ن ظو�هر  و�حل�����د  و�ل���ن���ف���اي���ات، 
�ل��ت��ل��وث و�ل�����ش��و���ش��اء و�الزدح������ام 

�ملروري.
�شهدها  �لتي  �لتطور�ت  �أه��م  وم��ن 
�الإمار�ت  دولة  بروز  �ملا�شي  �لعقد 
�لنا�شئة؛  لل�شركات  ر�ئ���د  كمركز 
�ل��ع��دي��د من  �ل���ب���الد  �إذ حت��ت�����ش��ن 
م�������ش���ّرع���ات وح���ا����ش���ن���ات �الأع���م���ال 
و�مل���ر�ك���ز �ل��ت��ق��ن��ي��ة و���ش��رك��ات ر�أ����ش 
�جتمعت  و�ل����ت����ي  �مل���خ���اط���ر  �مل������ال 
تكنولوجية  منظومة  الإر���ش��اء  معاً 
من  �ل��ع��دي��د  وت�شتخدم  م��زده��رة. 
هذه �ل�شركات �لذكاء �ال�شطناعي 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  الإح����د�ث  كو�شيلة 

قطاعات عملها.
وثمة �إمكانية هائلة لت�شريع جميع 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لذكاء  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
�ال�شطناعي، ونتطلع جلعل جامعة 
حممد بن ز�يد للذكاء �ال�شطناعي 
و�لربنامج �لتنفيذي �ملن�شة �ملثلى 
�لتي يق�شدها قادة �لقطاع لتعزيز 
م��ه��ار�ت��ه��م و�ن��خ��ر�ط��ه��م يف جمال 

�لذكاء �ال�شطناعي.

موارد ال�سارقة ت�سرح متغريات الالئحة التنفيذية لـ 140 موظفًا من دوائر حكومة ال�سارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

�لب�شرية  �مل��������و�رد  د�ئ�������رة  ن���ف���ذت 
�شمن  تعريفية  ور���ش��ة  بال�شارقة 
�شل�شلة برناجمها �لتعريفي ل�شرح 
�لتنفيذية  �ل���الئ���ح���ة  م���ت���غ���ري�ت 
�ل�شارقة  الإم��ارة  �لب�شرية  للمو�رد 
�الإد�ري  �ل�����وع�����ي  ن�������ش���ر  ب����ه����دف 
ومو�كبة �الأنظمة �الإد�رية بتقدمي 

جميع �مل�شتجد�ت خاللها. 
وعقدت �لور�شة بنظام �لتدريب عن 
 Microsoft  بعد عرب برنامج
موظفي  م�شتهدفة   .Teams
حكومة  ودو�ئ��ر  وموؤ�ش�شات  جهات 
�ل�شارقة ، حيث بلغ عدد �حل�شور 

) 140 ( موظفاً وموظفة . 
�ل�شويدي  ع��ب��د�هلل  �لور�شة  وق��دم 
باحث قانوين باإد�رة �أنظمة �ملو�رد 
�لب�شرية بالد�ئرة . و�شرح خاللها 
�لتي  و�لتعديالت  �مل��ت��غ��ري�ت  �أه��م 
�لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  ط����ر�أت 
للمو�رد �لب�شرية ، و�لتعريف باأبرز 
قانون  ب��ه��ا  يتميز  �ل��ت��ي  �ل�����ش��م��ات 

�ملو�رد �لب�شرية و�أهم تطبيقاته .

وب�����دوره�����ا ت��ت��خ��ذ د�ئ�������رة �مل������و�رد 
خطو�ت  ب���ال�������ش���ارق���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة 
لتو�شيح  م�������ش���ت���م���رة  ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
�لالئحة  ���ش��و�ب��ط  تطبيق  �آل��ي��ات 
�ملو�رد  �إد�رة  معايري  جت�شد  �لتي 
�ل���ب�������ش���ري���ة ب���ت���و����ش���ي���ح �حل���ق���وق 
تنظيم  ي�شهم  حيث   . و�ل��و�ج��ب��ات 
�لتعريفية  �ل����رب�م����ج  ه����ذه  م��ث��ل 
حقوقهم  ���ش��م��ان  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
وي�شهل   . و�ج���ب���ات���ه���م  وحت����دي����د 
معلوماته  وتو�شيح  �لقانون  �شرح 

 . تطبيقه  ���ش��الم��ة  م���ن  و�ل���ت���اأك���د 
ك��م��ا مت��ث��ل ف��ر���ش��ة ل��ت��ب��ادل �الآر�ء 
حول  و�ملناق�شات  و�ال�شتف�شار�ت 

�الأمور �ملتعلقة بالالئحة.
بالالئحة  �لتعريف  ور���ش  وت�شهد 
موظفي  م����ن  م�����ش��ت��م��ر�ً  �إق�����ب�����ااًل 
�حلكومة ، وذلك ملا لها من دور يف 
كافة  و�إي�شاح  �الإج���ر�ء�ت  تب�شيط 
وتطبيقاتها  �ل��الئ��ح��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
ت���ط���ر�أ عليها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ث��ات 

ب�شكل دوري . 

�سرطة راأ�ض اخليمة تكرم املتميزين يف دعم التطوير ال�سرطي واالأمن ال�سامل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية ريا�سية عن ُبعد حتت عنوان الريا�سة اأ�سلوب حياة

•• راأ�س اخليمة-وام:

كرم �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 
ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة، ع����دد�ً م��ن ف���رق �ل��ع��م��ل و�ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل�شرطية 
و�ملدنية من �أفر�د �جلمهور باالإمارة، �لد�عمني و�مل�شاهمني يف 
دعم عملية �لتطوير �ل�شرطي و�الأمن �ل�شامل، وذلك تقدير�ً 
جلهودهم �ملتميزة. جاء ذلك بح�شور �لعميد عبد �هلل خمي�ش 
�حلديدي نائب قائد عام �شرطة ر�أ�ش �خليمة، و�لعميد جمال 

�أحمد �لطري مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة، وعدد من 
كبار �ل�شباط. و�أ�شاد �للو�ء علي بن علو�ن، بجهود �ملكرمني، 
مثمناً تعاونهم �ملثمر و�ملتميز يف �لتعزيز �مل�شتمر لدعم عملية 
�ل�شرطي  �ملوؤ�ش�شي  بالعمل  �لنهو�ش  بغية  �ل�شامل،  �لتطوير 
معايري  �أف�شل  �إىل  به  �الرت��ق��اء  عرب  ��شتد�مته  يف  و�مل�شاهمة 
�جلودة و�لتميز على م�شتوى وز�رة �لد�خلية، كما ثمن �شعادته 
�أف��ر�د �جلمهور من �ملدنيني �ملتعاونني يف حفظ �الأمن  جهود 
و�لثناء  �ل�شكر  �خليمة  ر�أ����ش  �شرطة  ق��ائ��د  ووج���ه  و�حل��ق��وق. 

منهج  هو  �لتكرمي  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملكرمني،  جميع  �إىل  و�لتقدير 
ودوره  باأهميته  منها  �إمي��ان��اً  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����ش  �شرطة  يف  ث��اب��ت 
�لفاعل يف رفع �ملعنويات وحتفيز �لقدر�ت ون�شر روح �لتناف�ش 
�ملكرمون،  ثمن  جانبهم  م��ن  �لفاعلة.  �مل��ب��ادر�ت  روح  و�إذك����اء 
وز�رة  �إىل  �جلزيل  �ل�شكر  عن  معربني  �لكرمية،  �للفتة  تلك 
�لد�خلية، و�لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�ش �خليمة، نظري �لدعم 
�لالحمدود للمتميزين يف دعم �ملو�طنة �الإيجابية و�لتطوير 

و�الأمن �ل�شامل يف �الإمارة.

 •• اأبوطبي - الفجر :

لد�ئرة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
�لبلديات و�لنقل، من خالل مركز بلدية م�شفح 
"�لريا�شة  فعالية ريا�شية عن ُبعد حتت عنو�ن 
�أ�شلوب حياة" �شمن مبادرة "ريا�شة بال حدود"، 
�لنطاق  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د  ك���اف���ة  ����ش��ت��ه��دف��ت 
�جلغر�يف للمركز، وذلك بالتعاون مع م�شت�شفى 
اليف كري، بهدف ت�شجيع �جلمهور على ممار�شة 
�لفرد.  ل�شحة  باأهميتها  و�ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
ُبعد  ع��ن  حما�شرة  تنظيم  �لفعالية  وت�شمنت 
�لريا�شية  �الأن�شطة  ممار�شة  باأهمية  للتعريف 
�ملنا�شبة للج�شم، وكيفية �ال�شتفادة منها بال�شكل 

�لريا�شي  �ل��ن�����ش��اط  �خ��ت��ي��ار  �الأم���ث���ل، و����ش���رورة 
تكون  ك��ي  �شخ�ش،  ك��ل  ج�شم  لطبيعة  �ملنا�شب 

�لنتائج �إيجابية.
مدينة  بلدية  دور  �إىل  �ملحا�شرة  تطرقت  كما 
ت�شجيع  يف  م�����ش��ف��ح  ب��ل��دي��ة  وم���رك���ز  �أب���وظ���ب���ي 
�جل��م��ه��ور ع��ل��ى مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة، ���ش��و�ء من 
�أو  خالل تنظيم �ملحا�شر�ت و�لور�ش �لتوعوية، 
عرب �إن�شاء م�شار�ت ريا�شية يف خمتلف �ملناطق، 
تتيح لكافة �أفر�د �ملجتمع ممار�شة ريا�شات �مل�شي 
وركوب �لدرجات �لهو�ئية، باالإ�شافة �إىل �لعديد 
�أج���ه���زة ريا�شية  �ل��ت��ي مت ت��رك��ي��ب  �مل��ن��اط��ق  م��ن 
م��ت��ن��وع��ة ف��ي��ه��ا مت��ك��ن �جل��م��ه��ور م���ن ممار�شة 

�لعديد من �لتمارين �لريا�شية ب�شكل �آمن.

06

اأخبـار الإمـارات



األربعاء   8  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13335  
Wednesday    8   September   2021   -  Issue No   13335

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر 

�إحدى  �لكورني�ش،  م�شت�شفى  �أج���رى 
للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت 
رعاية  �شبكة  �أكرب  "�شحة"،  �ل�شحية 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  يف  ���ش��ح��ي��ة 
جر�حية  عملية   300 نحو  �ملتحدة، 
�لعامني  خ������الل  �ل���ت���وغ���ل  ط��ف��ي��ف��ة 
حالة   130 ن��ح��و  م��ن��ه��ا  �مل��ا���ش��ي��ني، 
لن�شاء عانني من مر�ش �نتباذ بطانة 

�لرحم.
رئي�ش  ه������او،  ج���ي���د  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د 
م�شت�شفى  يف  �ل��ن�����ش��اء  �أم���ر�����ش  ق�شم 
على  �مل�شت�شفى  ح��ر���ش  �ل��ك��ورن��ي�����ش، 
للن�شاء  متميزة  رعاية �شحية  تقدمي 
�إذ يتميز  يف دول��ة �الإم��ار�ت و�ملنطقة، 
جميع  وع���الج  بت�شخي�ش  �مل�شت�شفى 
�ل��ب��ط��اين �لرحمي  �الن��ت��ب��اذ  م��ر�ح��ل 
تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ع��ال��ي��ة،  بحرفية 
متطورة على �أيدي فريق من �خلرب�ء 

عايل �لتاأهيل وعميق �خلرب�ت.
م�شت�شفى  �ع���ت���م���اد  مت  �إن�������ه  وق�������ال 
مركز  م��وؤخ��ر�ً،  باأبوظبي  �لكورني�ش 
�لتوغل،  طفيفة  �جل��ر�ح��ة  يف  �إمتياز 
ب��االإ���ش��اف��ة الع��ت��م��اد �ل��دك��ت��ور جورج 
�لن�شاء،  �أم��ر����ش  ��شت�شاري  بطر�ش، 
�لن�شاء  �أم����ر������ش  يف  رئ��ي�����ش��ي  ج�����ر�ح 

طفيفة �لتوغل. 
و�أ�����ش����اف �أن�����ه مت ع����الج �ل��ك��ث��ري من 
باالنتباذ  مل�����ش��اب��ات  �مل��ع��ق��دة  �حل����االت 
�ملري�شات  وع��ادت  �لرحمي،  �لباطني 

ملمار�شة حياتهن �لطبيعية.
وم�����ن ج���ان���ب���ه �أك������د �ل���دك���ت���ور ج����ورج 
�لن�شاء يف  �أمر��ش  �إ�شت�شاري  بطر�ش، 
م�شت�شفى �لكورني�ش، �أهمية ��شت�شارة 
حال  يف  �ملخت�ش  للطبيب  �ملري�شات 

كان لديهن �أي من �الأعر��ش �لتي قد 
ت�شري �إىل �النتباذ �لبطاين �لرحمي، 
�ملفتاح  ه���و  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش  الأن 
ت���ط���ور ح���ال���ة بطانة  ل��ت��ق��ل��ي��ل خ��ط��ر 
�إد�رة  �إىل  ي��وؤدي  وقد  �ملهاجرة  �لرحم 
�أف�����ش��ل ل��الأع��ر����ش، وت��ق��دمي �لعالج 

�ملنا�شب يف �لوقت �ملنا�شب. 
�شدة  يف  �لتباين  ب�شبب  �أن���ه  و�أ���ش��اف 
�لبطاين  �الن��ت��ب��اذ  �أع���ر�����ش  وطبيعة 
�أنها  �مل�����ر�أة  ت��ع��رف  ق���د ال   ، �ل��رح��م��ي 
م�شابة باملر�ش وميكن �أحياناً �خللط 
بني �النتباذ �لبطاين �لرحمي وحاالت 
�أخرى ميكن �أن ت�شبب �أملاً يف �حلو�ش، 
�ل��ن�����ش��اء ما  �الأم����ر م��ن  وق���د ي�شتغرق 
وقت  من  عاماً   11 �إىل  متو�شطه 3 
ت�شخي�شها،  يتم  �الأع��ر����ش حتى  ب��دء 
�لبطاين  �النتباذ  ت�شخي�ش  وُي��ق��رتح 
�الأعر��ش  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ع����ادًة  �ل��رح��م��ي 

�الأولية.
يجريها  �لتي  �لفحو�شات  �أن  و�أو�شح 
فحو�شات  م��ث��ل  �مل��خ��ت�����ش،  �ل��ط��ب��ي��ب 
و�لت�شوير  �ل�����ش��وت��ي��ة  ف���وق  �مل���وج���ات 
بالرنني �ملغناطي�شي ت�شاعد على تاأكيد 
�لت�شخي�ش �الأول للمر�ش، لكن �ملعيار 

�الأ�شا�شي لت�شخي�ش �النتباذ �لباطني 
�لتنظريية،  �جل��ر�ح��ة  ه��و  �ل��رح��م��ي، 
طفيفة �لتوغل �لتي ت�شمح بعمل �شق 
�شغري يف �جللد و�لو�شول �إليه د�خل 
�النتباذ  ن��ت��ووؤ�ت  ُت��رى  حيث  �حلو�ش 
بو��شطة  وُت�����ز�ل  �ل��رح��م��ي  �ل��ب��ط��اين 

�ملنظار . 
�لبطاين  �الن���ت���ب���اذ  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�إذ  �ل��ع��ق��م،  �إىل  ي�����وؤدي  ق���د  �ل��رح��م��ي 
من   30% �أن  �ل���در�����ش���ات  �أ�����ش����ارت 
�أعر��ش  م��ن  يعانني  �للو�تي  �لن�شاء 
مت�شابهة ويو�جهن �شعوبة يف �حلمل 
�لرحمي،  �لبطاين  باالنتباذ  م�شابات 
ع������الج �الن���ت���ب���اذ  ف�������اإن  وب���ح���م���د �هلل 
�ل��ب��ط��اين �ل��رح��م��ي ب��و����ش��ط��ة منظار 
�لبطن حت�شن ب�شكل كبري من فر�ش 

�حلمل �لتلقائي.
ومن جانبها قالت �ل�شيدة  �أنو �شافيو 
�لتلطيفية  �ل��رع��اي��ة  م��درب��ة   ، ث��ي��ل��ي 
�إنها  35 ع���ام���اً،  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن 
منذ  �ل��رح��م  بطانة  بالتهاب  �أ�شيبت 
�الأمل  �لر�بعة ع�شرة، وعانت من  �شن 
ت�شخي�ش  يتم  �أن  قبل  �شنو�ت   6 مل��دة 
حالتها باالنتباذ �لبطاين �لرحمي يف 
�شن �لع�شرين، ومنذ ذلك �حلني وهي 
�ل�شعود  ح����االت  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ت��ع��اين 
و�ل��ه��ب��وط وت��ت��ل��ق��ى �مل�����ش��ك��ن��ات لالأمل 
و�لهرمونات �لتي �شاعدت يف يف تهدئة 

�الأمل لبع�ش �لوقت.

و�أ�شافت �أنه يف �الآونة �الأخرية ، �أ�شبح 
�لتنف�ش  ت�شتطع  ومل  يطاق،  ال  �الأمل 

�أو �الأكل تقريباً، وفقدت �لوزن وكانت 
ت�شعر باالنتفاخ طو�ل �لوقت، و�أحياناً 
ت�شعر باالإغماء من �الأمل، �إىل ر�جعت 
�أبوظبي،  يف  �ل��ك��ورن��ي�����ش  م�شت�شفى 
�ل���دك���ت���ور بطر�ش  �أج�����رى ل��ه��ا  ح��ي��ث 
جر�حة بو��شطة �ملنظار و�أز�ل �النتباذ 
ملمار�شة  وع����ادت  �ل��رح��م��ي،  �ل��ب��ط��اين 

حياتها �لطبيعية.
و�شكرها  �م���ت���ن���ان���ه���ا  ع����ن  و�أع�����رب�����ت 
�ملمتازة  للرعاية  �لكورني�ش  مل�شت�شفى 
�شعور  �أن���ه  �إىل  م�����ش��رية  تلقتها  �ل��ت��ي 

ر�ئع �أن تتخل�ش من �الأمل.
�لبطاين  �النتباذ  �أن  بالذكر  �جلدير 
�ل���رح���م���ي، ه���و �����ش���ط���ر�ب م�����وؤمل يف 
ن��ت��ي��ج��ة من���و ن�شيج  �أغ���ل���ب �الأح����ي����ان 
�لرحم،  خارج  �لرحم،  لبطانة  م�شابه 
�ملباي�ش  ع��ل��ى  �ل��غ��ال��ب  يف  وي��ن��ط��وي 
�ملبطنة  و�الأن�����ش��ج��ة  ف��ال��وب  وق��ن��ات��ي 
�الأن�شجة  تنت�شر  ما  ون���ادر�ً  للحو�ش، 
�أع�شاء  �إىل  �لرحم  ببطانة  �ل�شبيهة 
بعيدة خارج منطقة �حلو�ش،  �أخ��رى 
ت�شمى  بطانة  للرحم  يكون  ما  وع��ادة 
بطانة �لرحم تخرج وتتجدد كل �شهر 

خالل �لدورة �ل�شهرية.
�لرحمي  �ل��ب��ط��اين  �الن��ت��ب��اذ  وي�شيب 
نحو 170 مليون �مر�أة حول �لعامل، 
ومبعدل 1  من كل 7 ن�شاء قد يعانني 
�ملر�ش خ��الل �شن �الإجناب،  ه��ذ�  من 
�لبطاين  �الن��ت��ب��اذ  �أع���ر�����ش  وت�����ش��م��ل 
�أثناء  خا�شة  �حل��و���ش،  �آالم  �لرحمي 
فرت�ت �حلي�ش، وعدم �نتظام �لدورة 
�لعالقة  �أث����ن����اء  و�الأمل  �ل�����ش��ه��ري��ة، 
�الأمعاء  حركة  م��ع  و�الأمل  �ل��زوج��ي��ة، 
�لن�شاء  ع��ن��د  ي��ح��دث  و�ل��ت��ب��ول، وق���د 
�شن  �لبلوغ حتى  �شن  �أي وقت من  يف 

�لياأ�ش.

مراكز التنمية االأ�سرية تطلق مبادرة توعوية بهدف تعزيز ال�سحة النف�سية للمراهقني
•• ال�صارقة -وام:

�الأعلى  �ملجل�ش  موؤ�ش�شات  �إح���دى  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  م��ر�ك��ز  �إد�رة  �أطلقت 
"�شاور  �إد�رة �الإر�شاد �الأ�شري مبادرة  �ل�شارقة ممثلة يف  ل�شوؤون �الأ�شرة يف 
�أ�شحاب �ل�شاأن" �لتوعوية وذلك بهدف تعزيز �ل�شحة �لنف�شية للمر�هقني 
قد  �لتي  و�ل�شلوكية  و�لنف�شية  �الجتماعية  �مل�شكالت  حتديد  خ��الل  من 
تطر�أ على �ملر�هق يف هذه �ملرحلة �لعمرية و�قرت�ح �حللول لها باالإ�شافة 

�إىل �إك�شاب �لو�لدين مهار�ت �لتعامل �الإيجابي مع �أبنائهم.
ق�شايا  در����ش��ة  نتائج  �إىل  باال�شتناد  �إط��الق��ه��ا  ج��اء  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  وت�شعى 
وعي  زي���ادة  �إىل  �الأ���ش��ري  �الإر���ش��اد  �إد�رة  �أجرتها  �لتي  و�مل��ر�ه��ق��ني  �ل�شباب 
�لو�لدين  تعامل  كيفية  ب�شكل خا�ش يف  و�الأ�شر  عام  ب�شكل  �ملجتمع  �أف��ر�د 

�لتعامل  و�أ�شاليب  ونف�شيته  �ملر�هق  طبيعة  تفهم  و�شرورة  �ملر�هقني  مع 
مع �شلوكياته و�أخطائه ب�شكل �إيجابي و �إك�شاب �الآباء �ملعارف �لعامة حول 
تاأثري �الأ�شدقاء عليه و�أهمية متابعته با�شتمر�ر ومعرفة طبيعة �ل�شر�عات 

�لنف�شية وكيفية �لتعامل مع مرحلة �ملر�هقة ب�شكل عام.
�إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�شرية بال�شارقة  �أميمة �لعاين م�شت�شار يف  و�أ�شارت 
�شورى  من  جمموعة  مع  مفتوحة  مقابلة  �إع��د�د  تت�شمن  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل 
ودور  �ملر�هقة  مرحلة  يف  تقابلهم  �لتي  �مل�شكالت  ملعرفة  �ل�شارقة  �شباب 
�شيتم  حيث  �مل�شكالت  ه��ذه  م��و�ج��ه��ة  على  ق��در�ت��ه��م  تعزيز  يف  �ل��و�ل��دي��ن 
�إعد�د ��شتبيان حل�شر م�شكالت �ملر�هقني مع �آبائهم وذلك بهدف �لوقوف 
�أق�شى درج��ات �لدعم  �أب��رز هذه �مل�شكالت و�لعمل على حلها وتوفري  على 
�لبناء  تعزيز  يف  ي�شاهم  م��ا  �لعمرية  �لفئة  لهذه  �الجتماعية  و�ل��رع��اي��ة 

نف�شياً  و�الإ���ش��ه��ام يف متكينها  �الأ���ش��رة  بو�قع  و�الرت��ق��اء  �ملتما�شك  �الأ���ش��ري 
و�جتماعياً.

من جانبها �أو�شحت ريهام �ل�شبت مدير �إد�رة �لدر��شات و�ملعرفة �أن فريق 
�إد�رة �لدر��شات و�ملعرفة بالتنمية �الأ�شرية قام بتحكيم وتطبيق �ال�شتبيانات 
�شورى  �الإع��د�د جلل�شة  بدورها يف  ت�شهم  �لتي  �لنتائج  و�إح�شائها وعر�ش 
�شباب �ل�شارقة ملناق�شة م�شكالت �ملر�هقة و�قرت�ح حلول لها بح�شور �شباب 

مر�هقني وبع�ش من �الآباء و�الأمهات و�ملتخ�ش�شني يف �جلانب �لرتبوي.
و�أكدت �لدكتورة �آمال �لنمر �خت�شا�شية �إر�شاد نف�شي و�أ�شري باإد�رة مر�كز 
�لتنمية �الأ�شرية حر�ش �الإد�رة على تعاملها مع كافة �لق�شايا �الأ�شرية �لتي 
ترد ب�شورة م�شتمرة �إىل �إد�رة �الإر�شاد �الأ�شري من خالل فريق متخ�ش�ش 
يعمل على تفعيل وظيفة "�لوقاية" كثالث وظيفة من وظائف علم �لنف�ش 

�أن��ه يف  �إىل  "�لتنمية" ..م�شرية  "�لعالج" ووظيفة  �الإر���ش��ادي بعد وظيفة 
�لفرتة �الأخرية ورد ل��الإد�رة عدد من �مل�شكالت �الأ�شرية �خلا�شة باالأبناء 
�أ�شباب مثل  ملناق�شة  �ق��رت�ح مبادرة  وبناًء عليه مت  – �ملر�هقات  �ملر�هقني 
ذلك  يف  �ل�شاأن  �أ�شحاب  باعتبارهم  �الأبناء  نظر  وجهة  من  �مل�شكالت  هذه 
لذ� مت �قرت�ح تطبيق �لفكرة يف جمل�ش �شورى �ل�شباب بال�شارقة كنموذج 

لالأبناء للت�شاور معهم يف �أ�شباب م�شكالت �ملر�هق د�خل �الأ�شرة.
�شمن  حو�رية  جل�شات   5 من  �أك��ر  نفذت  �الأ�شرية  �لتنمية  �أن  �إىل  ي�شار 
بر�مج حملة �لوطن �أ�شرة خالل �أغ�شط�ش �ملا�شي تناولت عدد�ً من �ملو��شيع 
�لتي تعنى بال�شباب من �لناحية �لثقافية و�الأ�شرية و�لعالقات �الإن�شانية 
�ملخت�شني  م��ن  ع���دد  فيها  ���ش��ارك  �مل�شتقبلية  و�ل��ت��ط��ل��ع��ات  و�ل��ط��م��وح��ات 

و�لرتبويني بح�شور نخبة من �ل�شباب و�أولياء �الأمور و�ملهتمني.

•• عجمان-وام:

�ملجل�ش  �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�ش  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو  �أكد 
�أن حكومة عجمان وبتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد  �لتنفيذي 
بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم عجمان حتر�ش على �الهتمام 
باإعد�د �لكو�در �لوطنية �ل�شابة �لتي ميكنها مو�كبة �لع�شر مبعرفة علمية 
وطموح بال حدود من �أجل �شمان ��شتمر�ر رفد �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
بالقياد�ت �جلديدة من خالل �لطاقات �لو�عدة ووفق منهج فكري يرنو �إىل 
�ال�شتثمار يف �ل�شو�عد �لوطنية �لتي باتت تت�شابق للم�شاركة بفعالية لر�شم 

مالمح �لوطن يف �مل�شتقبل.
»برنامج  من  �لثالثة  �لدفعة  تخريج  حفل  �شموه  ح�شور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �ل��ذي تنظمه وت�شرف عليه د�ئ��رة  �ل��ق��ادة«  عجمان الإع��د�د 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان يف �ل���دي���و�ن �الأم�����ريي و���ش��م��ت 20 خ��ري��ج��اً م��ن �لفئة 

�الإ�شر�فية يف حكومة عجمان.

د�ئرة  رئي�ش  �لنعيمي  حميد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �لتخريج  حفل  ح�شر 
�لبلدية  د�ئ��رة  رئي�ش  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية 
و�لتخطيط و�شعادة خلفان بالهول �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
ور��شد عبد �لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي مدير عام د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف 

عجمان وعدد من كبار �مل�شوؤولني .
توج  �لثالثة  دورت��ه  �لقادة يف  الإع��د�د  برنامج عجمان  �أن  �إىل  �شموه  �أ�شار  و 
وفق  للم�شتقبل  و�لتطلع  �لتحدي  على  ق��ادرة  �أنها  �أثبتت  قياد�ت  بتخريج 
�لتحديات �لعاملية �جلديدة و�مل�شي نحو ��شتثمار �ملنجز�ت �لوطنية لدولة 
�الإمار�ت بكو�درها �لب�شرية لرت�شم بذلك ف�شاًل جديد�ً من ف�شول م�شرية 
�لتنمية وحتقيق م�شتهدفات " مئوية �الإمار�ت 2071 " �لتي تت�شافر كافة 

�جلهود �لوطنية لتحقيقها.
�ل��ق��ادة خ��الل دور�ت���ه �لثالث �شاهم يف  �أن برنامج عجمان الإع���د�د  و�أو���ش��ح 
�أبناء �إمارة عجمان وخلق جيال و�عيا بتحديات  تطوير كفاءة �لقيادة لدى 
�حل��ا���ش��ر و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ق����ادر� ع��ل��ى �إد�رة �ل��ت��غ��ي��ري ب��ك��ف��اءة ت��ن��ب��ع م��ن تفكري 

��شرت�تيجي وتنفيذ عملي.
و ثمن �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي جهود د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف 
عجمان على ما حققته من خالل برنامج عجمان الإع��د�د �لقادة من جناح 
كبري يف �لدور�ت �ل�شابقة ومنح �لكو�در �لقيادية �لطموحة من�شة متميزة 

لتطوير مهار�تهم وتو�شيع �آفاقهم على �أدو�ت �لقيادة �لع�شرية.
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أم��ام  �لتنفيذية  م�شاريعها  �لثالثة  �لدفعة  وقدمت 
حميد �لنعيمي �لذي �أثنى على �الأفكار و�جلهود �ملقدمة و�لتي �شت�شاهم يف 
�ال�شرت�تيجية حلكومة  و �خلطط  �ل�شيا�شات  لتنفيذ  �لر�مية  رفد �جلهود 

عجمان وتطلعاتها �مل�شتقبلية حتقيقاً لروؤية �الإمارة �ال�شرت�تيجية.
عجمان  الإم��ارة  �الإعالمي  �ملكتب  م�شروع  وهي  م�شروعات  �أربعة  وت�شمنت 
وم�شروع  عاملية  ذكية  �شحية  مدينة  �إىل  عجمان  �إم���ارة  حتويل  وم�����ش��روع 
حتفيز �لقطاع �خلا�ش لال�شتفادة من �إعادة �لتدوير وم�شروع �إعد�د وتاأهيل 

موظفي حكومة عجمان.
وقال �شعادة ر��شد عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي �إن �لد�ئرة حتر�ش على 

دعم �لكو�در �لوطنية من خالل برنامج عجمان الإعد�د �لقادة �لذي يعمل 
�ملتطورة وعرب خطو�ت  �لعاملية  �الإد�رة  �لكو�در وفق نظم  تلك  على تدريب 
ثابتة لتعزيز جهود �لدولة �لتي حتر�ش على مو�كبة �لتوجهات �لعاملية يف 

�لعمل �حلكومي وحتقيق روؤية وم�شتهدفات �إمارة عجمان.
�لتي  �لقيادية  �لكفاء�ت  من  �لعديد  �ليوم  متتلك  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  و�أك��د 
جنحت يف دخول عامل �ملعرفة و�البتكار بكل ما تتطلبه من �شروط ومهار�ت 
�أبناء  لكافة  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ت��وف��ره  �ل���ذي  �لكبري  �ل��دع��م  بف�شل  عاملية 

�لدولة.
�لثالثة  �ل���دورة  نفذتها  �لتي  �ملحطات  �أه��م  ��شتعر��ش  �حلفل  خ��الل  مت  و 
رئي�شية �شممت  ت�شعة حم��اور  ت�شمنت  �لقادة  الإع��د�د  برنامج عجمان  من 
لنموذج  مو�كبًة  و  �حلكومية  ل���الإد�رة  ر��شد  بن  حممد  كلية  مع  بالتعاون 

�الإمار�ت للقيادة �حلكومية.
وكرم �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي يف ختام �حلفل خريجي �لدفعة 

�لثالثة من برنامج عجمان الإعد�د �لقادة.

جناح معاجلة حالت بطانة �لرحم �ملهاجرة 

م�ست�سفى الكورني�ض يف اأبوظبي يجري 300 عملية جراحية خالل العامني 
املا�سيني, منها 130 حالة لن�ساء عانني من مر�ض انتباذ بطانة الرحم

عمار النعيمي : برامج اإعداد القادة تخرج قيادات قادرة على التحدي والتطلع للم�ستقبل 

•• اأبوظبي- وام:

�أو�شحت �لنيابة �لعامة للدولة من خالل تغريدة ن�شرتها 
على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل �الجتماعي حق �لطفل 
يف �لتعليم وعقوبة عدم �إحلاقه باإحدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 

وفقا لقانون حقوق �لطفل "ودمية".
و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 31 ِمن قانون 
حقوق �لطفل " ودمية " فاإن لكل طفل �حلق يف �لتعليم، 
كما تعمل �لدولة على حتقيق ت�شاوي �لفر�ش �ملتاحة بني 

جميع �الأطفال وفقاً للقو�نني �ل�شارية.
35 م��ن ذ�ت  ل��ل��م��ادة  �أن���ه طبقا  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  و�أ���ش��اف��ت 

تعري�شه  �لطفل  رعاية  على  �لقائم  على  ُيحظر  �لقانون 
رقابة  دون  تركه  �عتياد  �أو  �الإه��م��ال  �أو  �لت�شرد  �أو  للنبذ 
�لقيام  �أو عدم  �إر�شاده وتوجيهه  �لتخلي عن  �أو  �أو متابعة 
على �شوؤونه �أو عدم �إحلاقه باإحدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �أو 
ب��دون موجب خالل  �لتعليم  عن  �نقطاعه  حالة  تركه يف 
مرحلة �لتعليم �الإلز�مي. ويعاقب من يخالف ذلك طبقا 
خم�شة  عن  تقل  ال  �لتي  �لغر�مة  �أو  باحلب�ش   60 للمادة 
�إط���ار حملة  �مل��ع��ل��وم��ات يف  �آالف دره���م. وي��اأت��ي ن�شر ه��ذه 
�لنيابة �لعامة للدولة �مل�شتمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية 
بني �أفر�د �ملجتمع، ورفع م�شتوى وعي �جلمهور بالقانون، 

وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

•• دبي -وام:

وزير  �مل��زروع��ي  فار�ش  ف��رج  �شهيل بن حممد  �أ�شاد معايل 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية بدور �ملتقاعدين و�أ�شحاب �خلدمة 
�ل���وز�رة يف قطاعات  �لتي حققتها  �الإجن���از�ت  �لطويلة يف 
يف  �شاهم  م��ا  و�لنقل  و�الإ���ش��ك��ان  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
وت�شدرها   2021 �الإم������ار�ت  روؤي����ة  م�شتهدفات  تنفيذ 
�شيما  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لعاملية  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت 

�ملرتبطة بعمل �لوز�رة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �حلفل �ل��ذي نظمته �ل���وز�رة مبقرها يف 
�ملتقاعدين  من  �ملوظفني  من  �الأول  �لرعيل  لتكرمي  دبي 
و�أ���ش��ح��اب �خل��دم��ة �ل��ط��وي��ل��ة وذل����ك ت��ق��دي��ر�ً جلهودهم 
�شهيل  وق��ال معايل   . و�مل��و�ط��ن  �لوطن  �ملتميزة يف خدمة 
�ملرئي  �الإت�����ش��ال  تقنية  ع��رب  وجهها  كلمة  يف   - �مل��زروع��ي 
خالل �حلفل �لذي ح�شره عدد من م�شوؤويل �لوز�رة - �إن 
رفعتم  �لتي  �ملتميز  �لعمل  ملنظومة  تكرمي  هو  تكرميكم 
ر�يتها وحملتم �أمانتها ل�شنو�ت طويلة وال �شك �أن �مل�شتقبل 

�أ���ش��اف��ت لتلك  ب���اإذن �هلل و�ع���د مب��ا حققتموه م��ن ج��ه��ود 
و�الإ�شكان  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  م�شرية  يف  �الجن��از�ت 
و�ل��ن��ق��ل ب��ال��دول��ة و�ل��ت��ي ج���اءت ك��ث��م��رة خ���رب�ت تر�كمية 
�شعار�ً  كانت  �لتي  �مل�شوؤولية  ب��روح  تت�شم  عالية  وك��ف��اء�ت 
وممار�شة لكم. و�أعرب معاليه خالل �لتكرمي عن تقديره 
�لتي بذلها �لرعيل �الأول خالل م�شرية عمله يف  للجهود 
�ل���دوؤوب طو�ل  �ملتميز وعملهم  دوره���م  ..م��وؤك��د�ً  �ل���وز�رة 
�الإجناز�ت  يف  حقيقيون  �شركاء  و�أن��ه��م  وظائفهم  �شنو�ت 
�ملتميزة �لتي حققتها �لدولة خالل م�شريتها . و�أ�شاف : 
�أر�ش �الإمار�ت �شفاً  �ليوم يقف �ملو�طنون و�ملقيمون على 
�لدولة  �شبيل رفعة  كفريق و�ح��د يف  ويعملون معاً  و�ح��د�ً 
و�شوال لتحقيق م�شتهدفات �خلم�شني عاماً �ملقبلة وملئوية 
وزير  معايل  ولفت  �لعاملية.  وري��ادت��ه��ا   2071 �الإم����ار�ت 
حري�شة  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
على �أن تقدم لكل �شاحب �إجناز �لتقدير و�المتنان تثمينا 
لدوره �لكبري يف تر�شيخ مكانة �الإم��ار�ت �لتي باتت �ليوم 

�إحدى �أكر دول �لعامل منو�ً وتطور�ً و�زدهار�.

•• اأبوظبي-وام:

عقد �أ�شحاب �ل�شعادة وكالء وز�ر�ت �لعدل بدول جمل�ش 
عرب  و�لع�شرين،  �لثالث  �جتماعهم  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
�لقا�شي  �شعادة  تر��شه  و�ل���ذى  �مل��رئ��ي،  �الت�����ش��ال  تقنية 
و�ل�شئون  �لعدل  وز�ره  وكيل  �ملناعي  �حمد  �شامي  عي�شى 

�ال�شالمية يف مملكة �لبحرين.
�شارك فى �الجتماع وفد �المار�ت برئا�شة �شعادة �مل�شت�شار 
وكيل  باأعمال  �لقائم  �لنقبي  بحبوح  �شعيد علي  �لدكتور 
�لبلو�شي  �لرحمن  عبد  �لقا�شي  وم�شاركة  �لعدل  وز�رة 

مدير �إد�رة �لتعاون �لدويل يف �لوز�رة.
�ملو�شوعات  م��ن  ع��دد  مناق�شة  �الج��ت��م��اع  خ��الل  وج���رى 
�د�ر�ت  م�شوؤويل  جلنة  �جتماعات  تقرير  مناق�شة  �أهمها 
�لعدل،  وز�ر�ت  يف  �لدولية  و�ل��ع��الق��ات  �ل���دويل  �لتعاون 

�لقو�نني  يف  �ل�����و�ردة  �لت�شريعية  �مل��ب��ادئ  و����ش��ت��خ��ال���ش 
و�الأنظمة، و��شتعر��ش �تفاقية ت�شليم �ملتهمني و�ملحكوم 
خم�ش�شات  ومو�شوع  �لتعاون،  جمل�ش  دول  بني  عليهم 
ق�شاة �لهيئة �لق�شائية �القت�شادية ملجل�ش �لتعاون لدول 
�ملر�كز  وروؤ�شاء  م��در�ء  جلنة  �عمال  و��شتعر��ش  �خلليج، 
و�ملعاهد �لتدريبية و�لقانونية و�لق�شائية بدول �ملجل�ش.

ك��م��ا ب��ح��ث ت��ط��وي��ر �ت��ف��اق��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ �الح���ك���ام و�النابات 
عدد  �إىل  باالإ�شافة  جمل�ش  بدول  �لق�شائية  و�العالنات 
ختام  ويف  �مل�شرتك.  �الهتمام  ذ�ت  �الأخ���رى  �ملو�شوعات 
���ش��ارك فيه ع��ن �الأم��ان��ة �لعامة ملجل�ش  �ل��ذى  �الج��ت��م��اع 
�الأمني  �لفا�شل  علي  بن  خليفة  �لدكتور  �شعادة  �لتعاون 
�أ�شحاب  �أ�شدر  و�لقانونية  �لت�شريعية  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
�ل�شعادة وكالء �لعدل عدة تو�شيات �شرتفع �إىل �الجتماع 

�لقادم الأ�شحاب �ملعايل وزر�ء �لعدل بدول �ملجل�ش.

•• دبي-وام:

4 ط��الب م��ن جامعة دب��ي يف �جن��از ت�شميم مبتكر  جن��ح 
مل���و�ق���ف و����ش���اح���ات �ن��ت��ظ��ار �ل�����ش��ي��ار�ت و�مل���رك���ب���ات بهدف 
�ل�شخمة  �ملو�قف  �شاحات  ومتابعة  تنظيم  عملية  ت�شهيل 
�ل�شيار�ت  تخزين  و�شاحات  �ل�شيار�ت  حجز  �شاحات  مثل 
�أكر  �ملو�نئ �لتي حتتوي على  و�ملركبات لدى �لوكالء يف 
م��ن �أل���ف ���ش��ي��ارة ك��م��ا مي��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م��ه �أي�����ش��ا الأغر��ش 

جتارية لكن ب�شرط �أن تكون مو�قف خارجية مفتوحة.
�لهند�شة  كلية  ط��الب  م��ن  �أرب��ع��ة  �مل�����ش��روع  بت�شميم  ق��ام 
بن  حممد  ح��م��د�ن  ه��م  دب��ي  جامعة  يف  �ملعلومات  وتقنية 
�لري�ش  ور����ش��د حممد  ث��اين  ب��ن  وع��ب��د�هلل عي�شى  دمل���وك 

�لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  و�أ�شاد  �لرحومي.  حمد  وحممد 
رئي�ش جامعة دبي بحر�ش فريق �لعمل من طلبة �جلامعة 
على �البتكار و�إجن��از م�شروع متميز ميكن �ال�شتفادة منه 
�ملجال  فتحت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  م�شري�  �لتجاري  �مل��ج��ال  يف 
و�أن  باملناطق �حلرة يف �جلامعات  �العمال  لريادة  للطلبة 
وقال  �حل��رة.  �ملنطقة  خ��الل  �جلامعة من  ماتطبقه  ه��ذ� 
وتقنية  �لهند�شة  بكلية  �الأ�شتاذ  �ملنياوي  �شامي  �لدكتور 
�ملعلومات يف �جلامعة �لذى �أ�شرف على ت�شميم �مل�شروع �إن 
�آفاق ومميز�ت  �مل�شروع وله  �ملز�يا لهذ�  �لعديد من  هناك 
جتارية متعددة ميكن �أن ت�شاهم يف تنظيم مو�قف �ل�شيار�ت 
بطريقة �أ�شهل و�أ�شرع ومن �ملمكن لهذه �لفكرة �أن تتطور 

وتو�كب �لزيادة �لهائلة يف عدد �ملركبات و�ل�شيار�ت.

النيابة العامة للدولة تو�سح حق الطفل يف التعليم 
وعقوبة عدم اإحلاقه باإحدى املوؤ�س�سات التعليمية

�سهيل املزروعي ي�سيد بدور املتقاعدين 
يف اإجنازات الطاقة والبنية التحتية

وكالء وزارات العدل بدول جمل�ض التعاون 
اخلليجي يعقدون اجتماعهم فى اأبوظبي

طالب من جامعة دبي يبتكرون نظاما 
ذكيا لتنظيم مواقف ال�سيارات Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335

 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15581/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Alrams Foodstuff Trading, located at Umm Al Quwain, Falaj Al Maala Building, Arab 
House, Road 79, Villa No 01 - Mobile No 055-778 8313

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 35,518
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 35,518; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

74397 Umm Al Quwain A Toyota Hi Ace White 2017

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شاكالن�ش

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3846026 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شماح حممد ن�شار حممد %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف كرمي عبد�خلالق عبد�لرحيم عبد�خلالق
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�لطائف  �ل�ش�����ادة/ريف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1980310 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شليم ح�شن �حمد �ملزروعي %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف خليفه �شامل عبد�هلل �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ش �لرخ�شة 
�لتجاري:تيلي  باال�شم   CN رقم:1174834 
بيتز� ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شيل �ل�شرق �الو�شط ل�شيانة �ملولد�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لدور 12 مكتب 1235 وحدة �شركة م�شماك �لعقارية 

ق  5 غرب  �لكورني�ش  �شارع   - �أبوظبي   C17
CN 1843040 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/31 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/9/6  - بالرقم:2105025204  

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:حممود فتحي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح �ل�شناعية م 10 ق�شيمة رقم 14 - مكتب رقم 6 

وحدة �ملالك/ثامر جمعة خمي�ش �لظريف �ل�شام�شي
CN 1294066 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/5 وذلك بناء على قر�ر 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/9/6  - بالرقم:2105025802  
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبلبل للخر�طة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1124346 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد 

مر�د �لبلو�شي للوجبات �خلفيفة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2822677 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كال�شيك ماجيك للديكور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1381869 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�م  �ل�ش�����ادة/�أي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جي للمقاوالت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2886925 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�جو�ء  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1467175 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إنتجري�تيد 

�شوليو�شن للت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �الأيل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4074165 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تدبري للطباعه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3914596 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فور �ب 

للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3821827 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون موجب للرجال ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1088923 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / يو�شف خالد مبارك �شعيد �لكثريى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / يو�شف خالد مبارك �شعيد �لكثريى من 51 % �إىل %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عاملجري حاجى كبري �حمد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�لر�شول هازى كبري �حمد
تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون موجب للرجال ذ م م

POSITIVE GENTS SALOON-L L C
�إىل/ �شالون موجب للرجال - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

  POSITIVE GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هيلثتيك

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2799423 
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ هيلثتيك

HEALTHTECH

�إىل/ هيلثتيك - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
    HEAL THTECH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�نيتيك حللول �لربجميات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1980087 
تعديل ر�أ�ش �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ تر�نيتيك حللول �لربجميات
TRANETECH SOFTWARE SOLUTIONS

�إىل/ تر�نيتيك حللول �لربجميات - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
    TRANETECH SOFTWARE SOLUTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية - مكتب تنمية �ل�شناعة باأن / �ل�شادة :م�شنع 

�لفنون للحجر �ل�شناعي
قد تقدمو� �لينا بطلب  IN  رخ�شة رقم:1001276 

قانوين تعديل نوع / من موؤ�ش�شة فردية حملية �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شنع �لفنون للحجر �ل�شناعي

ARTS INDUSTRIAL STONE FACTORY

�إىل/ م�شنع �لفنون للحجر �ل�شناعي - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م
    ARTS INDUSTRIAL STONE FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية- مكتب تنمية �ل�شناعة خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
 / باأن  �ل�شناعة  تنمية  مكتب   - �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شادة :باك �أند �شتاك لالخ�شاب ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  IN  رخ�شة رقم:2003002 

تعديل ر�أ�ش �ملال/ �إجمايل ر�أ�ش �ملال من 235٠٠٠٠٠ �إىل 3٠٠٠٠٠
تعديل ر�أ�ش �ملال/جملة �ال�شتثمار )بالدرهم ( من 235٠٠٠٠٠ �إىل 

    3٠٠٠٠٠
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�شادية- مكتب تنمية �ل�شناعة خالل �أربعة ع�شر يوماً 
من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق 
�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبو�بة �لر�بعة للمقاوالت �لعامة ذ م م   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1178096 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد ح�شن �مل�شرى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد ح�شن �مل�شرى من ٤9 % �إىل %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �شهيل حممد ن�شيب �لعفارى

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لبو�بة �لر�بعة للمقاوالت �لعامة ذ م م
FOURTH GATE GENERAL CONTRACTING L L C

�إىل/ �لبو�بة �لر�بعة للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
    FOURTH 1 GATE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�تا �شرتيت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2650597 
تعديل �إ�شم جتاري من/ بر�تا �شرتيت

PARATTA STREET

�إىل/ مطعم بر�تا �شرتيت
  PARATTA STREET REASTURANT 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطعم  561٠٠٠1
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  561٠٠٠3    

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�الأوروبية  �لعدل  حمكمة  من  �لثالثاء  �الوروب��ي��ة  �ملفو�شية  طلبت 
ف��ر���ش غ���ر�م���ات ي��وم��ي��ة ع��ل��ى ب��ول��ن��د� ح��ت��ى �ل��ت��ز�م��ه��ا ق����ر�ر تعليق 

�إ�شالحات تعتربها بروك�شل م�شيئة ال�شتقالل �لق�شاء.
بيان  �أور�شوال فون دير اليني يف  �الأوروبية  �ملفو�شية  وقالت رئي�شة 
“�الأنظمة  �إن  �الإن��ف��اذ  �إج���ر�ء�ت  متابعة  �ملفو�شية  ق��ر�ر  فيه  �أعلنت 
�لق�شائية يف �أنحاء �الحتاد �الأوروبي يجب �أن تكون م�شتقلة ونزيهة«.

يف متوز يوليو طلبت حمكمة يف �الحت��اد �الأوروب��ي من بولند�، ويف 
بينها  للق�شاة،  �جلديدة  �لتاأديبية  �إجر�ء�تها  تعليق  موقت،  �إج��ر�ء 

حمكمة ت�شرف على عمل �لق�شاة.
بروك�شل  مع  نز�عا  تخو�ش  و�لتي  بولند�،  يف  �ملحافظة  و�حلكومة 
حول عدد من �لق�شايا �الأخ��رى �ملتعلقة ب�شيادة �لقانون، ردت على 
متعهدة  �أغ�شط�ش  �آب   20 بتاريخ  ر�شالة  يف  �الأوروب���ي���ة  �ملفو�شية 
�الإجر�ء�ت  ��شتمر�ر  �لثالثاء  �كدو�  �الحتاد  م�شوؤويل  �لتحرك.لكن 
�لتاأديبية �ملثرية للجدل، و�لتي يعتربون �أنها ت�شكل �شغوطا �شيا�شية 

على �لق�شاء.

�عتقال  �لثالثاء  �لدبيبة  �حلميد  عبد  �لليبي  �ل��وزر�ء  رئي�ش  �أعلن 
قيادي بارز يف تنظيم د�ع�ش �الإرهابي خالل عملية �أمنية يف مدينة 

بني وليد �لتي تبعد 170 كلم جنوب غرب �لعا�شمة طر�بل�ش.
�خلازمي  �إم��ب��ارك  على  �لقب�ش  “عملية  تويرت  عرب  �لدبيبة  وق��ال 
�أحد قادة تنظيم د�ع�ش، جناح كبري لقو�تنا �الأمنية بقوة �لعمليات 

�مل�شرتكة«.
كان  �أينما  �الإره���اب  مكافحة  يف  “�شت�شتمر  �ل��ق��وة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف 
�إىل  ���ش��ي��وؤدي  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أن جن��اح  �إىل  �أر����ش وطننا”، م�شري�  يف 
قوة  وكانت  د�ع�ش”.  عن  حيوية  ��شتخبار�تية  معلومات  “�كت�شاف 
�لدفاع  ل���وز�رت���ي  ت��اب��ع��ني  عنا�شر  ت�شم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة  �لعمليات 
و�لد�خلية �أعلنت يف وقت �شابق �لثالثاء �لقب�ش على و�حد من �أكرب 

قادة تنظيم د�ع�ش هو �إمبارك �خلازمي.
كان  وليد  بني  مدينة  يف  مهجورة  مزرعة  ده��م  بعد  �لعملية  ومت��ت 
و���ش��در بحقه  �ل��ع��ام  �لنائب  م��ن  و�الخ���ري مطلوب  فيها.  �خل��ازم��ي 
�أمر قب�ش وجلب عام 2017. ومنذ �لق�شاء على تنظيم د�ع�ش يف 
2016، ظلت فلول له تتنقل وتن�شط يف �ملناطق  مدينة �شرت عام 

�ل�شحر�وية و�جلبال �لنائية يف جنوب غرب ليبيا.

ي�شتبه  �شخ�شني  على  �لقب�ش  �ألقت  �إنها  �لفرن�شية  �ل�شرطة  قالت 
للمجوهر�ت يف ميد�ن  �شطو م�شلح على متجر  بعملية  يف �شلتهما 

فاندوم بو�شط باري�ش �لثالثاء.
وذكرت و�شائل �إعالم حملية �أن �ل�شرطة تالحق عدد� من �مل�شاركني 

يف �جلرمية.
ب��و���ش��ط باري�ش،  �أم����ام متجر ب��وجل��اري  �ل�����ش��ارع  �ل�����ش��رط��ة  وط��وق��ت 
و�شوهد عدد من �أفر�د �ل�شرطة يدخلون �ملتجر بعد قليل من حادث 

�ل�شطو.
و�متنعت �ل�شرطة عن تاأكيد ما �إذ� كان متجر بوجلاري هدف عملية 
�ل�شطو. ومل يت�شن ملمثل للمتجر �ململوك ملجموعة )�إل.يف.�إم.�ت�ش( 
�ل�شطو على  �لفور. ووقعت �شل�شلة من حو�دث  �الإدالء بتعليق على 
متاجر جموهر�ت يف باري�ش يف �الأ�شهر �لقليلة �ملا�شية. ومن �ملرجح 
�أن تت�شدر ق�شايا �الأمن و�جلرمية �هتمامات �لناخبني يف �نتخابات 

�لرئا�شة �ملقررة �لعام �ملقبل.
�شوميه  متجر  على  ه��ج��وم  يف  ل�شو�ش  ����ش��ت��وىل  مت���وز،  يوليو  ويف 
قيمتها  تبلغ  منقوالت  على  �ل�شانزليزيه،  �شارع  ق��رب  للمجوهر�ت 
��شتعادة  مت��ت  �أن���ه  غ��ري  دوالر(،  مليون   2.4( ي���ورو  مليوين  نحو 

�مل�شروقات الحقا و�ألقت �ل�شرطة �لقب�ش على �مل�شتبه بهم.

عوا�صم

بروك�صل

باري�ص

طرابل�ص

اليابان تطلب 150 مليون 
جرعة من لقاح نوفافاك�ض 

•• طوكيو-اأ ف ب

و�فقت �ليابان على �شر�ء 150 مليون جرعة من لقاح نوفافاك�ش �الأمريكي 
�مل�شاد لكوفيد-19، كما �أعلنت �شركة تاكيد� �ليابانية �لتي �شتبد�أ ت�شنيع 

هذ� �للقاح وتوزيعه يف �لبالد �لعام �ملقبل.
�أنها ح�شلت من نوفافاك�ش   2020 �آب-�أغ�شط�ش  �أعلنت يف  �لتي  وتاكيد� 
�ليابان، تقوم  �لتجريبي و�إنتاجه وت�شويقه يف  على حقوق تطوير لقاحها 
باال�شتعد�د�ت �لالزمة لتكون قادرة على بدء �لتوزيع يف �ليابان �عتبار� من 

�أو�ئل �لعام 2022 كما �أعلنت �ملجموعة يف بيان.
و�أكدت �شركة نوفافاك�ش �الأمريكية لالأدوية يف حزير�ن-يونيو �أن لقاحها 
فعال بن�شبة تزيد عن 90 يف �ملئة، مبا يف ذلك �شد �ملتحور�ت بعد در��شة 

�أجريت على قر�بة 30 �ألف �شخ�ش يف �لواليات �ملتحدة و�ملك�شيك.
وهذ� �للقاح �لذي يطلق عليه ر�شميا “�إن يف �إك�ش-كوف 2372” ي�شتخدم 
تقنية خمتلفة عن تلك �مل�شتخدمة يف �للقاحات �ملعتمدة على نطاق و��شع 
يف �لعامل. فهو “وحدة فرعية” يعتمد على �لربوتينات �لتي تثري ��شتجابة 

مناعية، بدون �لفريو�ش.
�ل�شركة  و�شت�شعى  �ليابان،  يف  �ل�شريرية  بالتجارب  تاكيد�  �شركة  و�شتقوم 

�أي�شا للح�شول على مو�فقة وز�رة �ل�شحة �ليابانية ال�شتخد�مه.
�أ�شد  وه��ي  �ل��وب��اء  من  خام�شة  موجة  �ل�شيف  بد�ية  منذ  �ليابان  وت�شهد 
موجة حتى �الآن يف �لبالد دفعت �حلكومة �إىل �إعادة فر�ش �لقيود �ل�شحية 
�لبالد.  �إىل غالبية  �آب-�أغ�شط�ش  �متدت يف  يف منت�شف متوز-يوليو وقد 
نهاية  حتى  �الإج����ر�ء�ت  متديد  يفرت�ش  حملية،  �إع���الم  و�شائل  وبح�شب 

�أيلول-�شبتمرب.
مع  و�أ�شرت�زينيكا  وم��ودي��رن��ا  فايزر-بايونتيك  لقاحات  �ليابان  و�أج���ازت 

�قت�شار هذ� �الأخري على �الأ�شخا�ش �لذين تزيد �أعمارهم عن 40 عاما.

هل تتحّول اإفريقيا اإىل �ساحة �سراع جديدة بني اإيران واإ�سرائيل؟

•• طرابل�س-وكاالت

�أظ��ه��رت �ل�����ش��رب��ات �ل��ت��ي وج��ه��ه��ا �جلي�ش 
هذ�  �ل��ب��الد،  جنوبي  ل��الإره��اب��ي��ني  �لليبي 
�لتي  �حل�شار”،  “�شيا�شة  جناح  �الأ�شبوع، 
�تبعها، عرب قطع طرق �الإمد�د من �شالح 

ومو�د لوج�شتية �إىل �ملناطق �لتي ين�شطون 
فيها.

وك�شف م�شدر �أمني ل�”�شكاي نيوز عربية” 
عن تنفيذ �إحدى �شر�يا لو�ء طارق بن زياد 
ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة ج���دي���دة يف م��دي��ن��ة مرزق 
�أ�شفرت عن ت�شفية عدة �إرهابيني و�إ�شابة 

يحمل  �أح���ده���م  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �آخ���ري���ن، 
�جلن�شية �لت�شادية.

من  قليلة  �أي���ام  بعد  �لعملية  تلك  وت��اأت��ي 
باللو�ء  �خل���ا����ش���ة  �مل����ه����ام  وح������دة  ���ش��ب��ط 
�لعجيلي  علي  �لعجيلي  ل��الإره��اب��ي  نف�شه 
“د�ع�ش”  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ت��اب��ع  �حل�������ش���ن���اوي، 

�الإره������اب������ي، ج���ن���وب غ���رب���ي �ل����ب����الد، هذ� 
�إث������ر ر����ش���د حت���رك���ات���ه وجمع  �الأ�����ش����ب����وع، 

�ملعلومات حول ن�شاطه.
�للو�ء  �لليبي،  با�شم �جلي�ش  �لناطق  وقال 
�أح��م��د �مل�����ش��م��اري، ح��ي��ن��ه��ا، �إن����ه ُع���ر على 
و�أجهزة  وذخ��ائ��ر  �الأن����و�ع  متعددة  �أ�شلحة 

ع�شكرية.
طلحة  �أب��و  ب��االإره��اب��ي  مرتبط  و�لعجيلي 
�لذي  �حل�����ش��ن��اوي،  �مل��ن��ع��م  ع��ب��د  �أو  �لليبي 
�لتكفريية  �لتنظيمات  ق��ادة  �أب��رز  من  يعد 
ن��وع��ي��ة على  وُق��ت��ل يف عملية  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
يد �جلي�ش يف يناير 2019، كما يعد من 
�ل�شاطئ  ب���ر�ك  “مذبحة”  يف  �مل��ت��ورط��ني 
�شحيتها  ور�ح   ،2017 مايو  وقعت  �لتي 

148 �شخ�شا من �ملدنيني و�لع�شكريني.

 قطع �صريان �لإمد�د�ت
وع���ن ت��اأث��ري �حل�����ش��ار ع��ل��ى ق��ط��ع �شريان 
ل��ف��ت��ت م�شادر  ل��الإره��اب��ي��ني،  �الإم��������د�د�ت 
ل�”�شكاي نيوز عربية” �إىل �أن �ملعمل �لذي 
عر عليه يف مكان �ختباء �لعجيلي �حتوى 
�لبلجيكية  �ل���ق���ذ�ئ���ف  ب��ع�����ش  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
و�لبلغارية �ل�شنع، ذ�ت �لقدرة �لتدمريية 
�ملحدودة، �إ�شافة �إىل كتيب ل�شناعة �الألغام 
و�ملتفجر�ت من �ملو�د �لبد�ئية؛ ما يعني �أنه 

مل يعد هناك �إمد�د كبري ي�شل �إليهم.

�ال�شرت�تيجي  �خل��ب��ري  ي�شيد  ذل����ك،  ويف 
بخطط  �لرجباين  حممد  �لعميد  �لليبي 
�جل��ي�����ش �ل��ل��ي��ب��ي يف �جل����ن����وب، ق���ائ���ال �إن 
عمليات �لتم�شيط �حلثيثة لقو�ت �جلي�ش 
�أ���ش��ه��م��ت يف �ل��ق��ب�����ش ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
وتاأمني �حل��دود خ�شو�شا يف  �الإره��اب��ي��ني، 

مناطق �جلنوب �لغربي.

�إحباط توطني �ملهاجرين
�لعمليات  ت��ل��ك  �أن  �إىل  �ل��رج��ب��اين  ول��ف��ت 
تلك  على  �ل�شيادة  ��شتعادة  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي 
�لبقعة �حليوية من �لبالد، و�إع��ادة �الأمن 
“خمططات توطني  �إح��ب��اط  و�أي�����ش��ا  ل��ه��ا، 
ت�شعى  �لذي  �ل�شرعيني”،  �ملهاجرين غري 

دول �أجنبية �إىل متريره.
معت�شم  �لليبي  �لع�شكري  �ملحلل  ويتفق 
�لتحركات  �أهمية  �حلو�ز مع �لرجباين يف 
�ملنظمات  منعت  �لتي  �الأخ��رية،  �لع�شكرية 
باأريحية  ن�شاطها  ممار�شة  من  �الإره��اب��ي��ة 

على عك�ش ما كانت يف �ل�شابق.
�جلنوب  يف  �الأخ���ط���ر  �ل��ب��ق��ع��ة  �أن  و�ع���ت���رب 
دولتي  م��ع  للحدود  �مل��ح��ازي��ة  �ملنطقة  ه��ي 
�خلاليا  فيها  تن�شط  �إذ  وت�����ش��اد؛  �جل��ز�ئ��ر 
من  باملزيد  طالب  ول��ذ�  بكرة؛  �ملتطرفة 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أف���رع  كافة  ب��ني  �لتن�شيق 

الإنهاء هذه �خلاليا.

بـ»�سيا�سة احل�سار« اجلي�ض الليبي يقطع �سريان االإرهابيني جنوبا

الجئون �سوريون تعر�سوا للتعذيب بعد عودتهم اإىل وطنهم 
•• بريوت-رويرتز

�ل�شوريني  �لالجئني  بع�ش  �إن  �لثالثاء  �أم�ش  �لدولية  �لعفو  قالت منظمة 
�لق�شري  و�الإخ��ف��اء  و�العتقال  للتعذيب  تعر�شو�  وطنهم  �إىل  ع��ادو�  �لذين 
على يد قو�ت �الأمن، وحثت �حلكومات على حمايتهم من �لرتحيل و�الإجبار 

على �لعودة.
�ملد�فعة  �ملنظمة  وثقت  �ملوت”  �إىل  ذ�ه��ب  “�أنت  عنو�ن  يحمل  تقرير  ويف 
عن حقوق �الإن�شان، و�لتي تتخذ من لندن مقر�، �نتهاكات �رتكبها �شباط 
وفاة  �إىل  �أ�شارت  كما  13 طفال.  بينهم  �لعائدين  66 من  باملخابر�ت �شد 

خم�شة يف �حلجز بعد عودتهم.
بع�ش  يف  �ل�شوريني  �لالجئني  على  �ل�شغوط  تز�يد  ظل  يف  �لتقرير  ياأتي 

�لبلد�ن �لغربية مثل �لدمنرك من �أجل �لعودة �إىل بالدهم.
وقال �لتقرير “�أي حكومة تزعم �أن �شوريا �أ�شبحت �الآن بلد� �آمنا تتجاهل 
�أخرى  �لالجئني مرة  �لو�قع، وترتك  �أر���ش  �لرهيبة على  �الأو�شاع  عامدة 

نهبا للخوف على �أرو�حهم«.
�لرئي�ش  وق��ال  و�الن��ت��ق��ام،  �لتعذيب  يو�جهون  �لالجئني  �أن  �شوريا  وتنفي 

ب�شار �الأ�شد �إن ماليني �لالجئني يجربون على �لبقاء يف �لبلد�ن �مل�شيفة 
“بال�شغط �أو �لرتهيب”، م�شيفا �أن هذه �لبلد�ن تقدم لهم �إغر�ء�ت مالية 

وت�شتفيد يف �لوقت نف�شه من �مل�شاعد�ت �لدولية �ملقدمة لهم.
وجنح �الأ�شد يف �لق�شاء تقريبا على �ملعار�شة �مل�شلحة له و��شتعاد �ل�شيطرة 

على 70 باملئة من �لبالد.
�إنها  �أي��ار قال �لغرب  �أجريت يف مايو  وف��از بفرتة والي��ة ر�بعة يف �نتخابات 
�شهدت تالعبا، يف حني تقول �حلكومة �إنها �أظهرت �أن �الأمور مت�شي على 
نحو طبيعي يف �لبالد على �لرغم من �حلرب �مل�شتمرة منذ �أكر من ع�شرة 
�أعو�م.وحثت منظمة �لعفو �حلكومات �الأوروبية وتركيا و�الأردن ولبنان على 

منع �أي ممار�شات جترب �لالجئني على �لعودة.
وقالت يف تقريرها “قد تكون �الأعمال �لع�شكرية �لعد�ئية قد خفت حدتها 
حلقوق  ب�شعة  �نتهاكات  الرتكاب  �ل�شورية  �حلكومة  ن��زوع  ولكن  �شوريا،  يف 

�الإن�شان م�شتمر«.
و�أ�شدر �ملجل�ش �الأوروبي و�لربملان �الأوروبي �إعالنني قاال فيهما �إن �لظروف 

غري مو�تية لعودة �لالجئني �ل�شوريني على نحو �آمن وطوعي.
وباملثل دعت مفو�شية �الأمم �ملتحدة �ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني �لدول �إىل 

�أي مكان يف بالدهم، حتى  �إجبار �ملو�طنني �ل�شوريني على �لعودة �إىل  عدم 
�ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرة �حلكومة مثل �لعا�شمة دم�شق وما حولها.

�شلمية �شد حكم  باحتجاجات   2011 �ل�شورية يف  �الأهلية  �حل��رب  وب��د�أت 
�الأ�شد ثم حتولت �إىل �شر�ع متعدد �الأطر�ف �أ�شفر عن مقتل مئات �الآالف 

وت�شريد �ملاليني.

•• وا�صنطن-وكاالت

�إيبان  “�أبا  معهد  يف  �لباحث  �عترب 
للدبلوما�شية �لدولية” يف �إ�شر�ئيل 
�خلالف  �أن  �شيرتينوفيت�ش،  د�ين 
�الأخ��ري بني �ملغرب و�جل��ز�ئ��ر لي�ش 
يعك�ش  ب��ل  فح�شب،  حملية  م�شاألة 
نحو  نطاقاً  �أو���ش��ع  �جت��اه��اً  بو�شوح 
بني  حمتملة  دبلوما�شية  مو�جهة 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�إي������ر�ن ع��ل��ى �ل��ن��ف��وذ يف 

�إفريقيا.
ملوقع  ����ش���ي���رتي���ن���وف���ي���ت�������ش،  وك����ت����ب 
�جلز�ئر،  ق����ر�ر  �أن  “�ملونيتور”، 
رمطان  �خلارجية  وزي��ر  ل�شان  على 
-�آب  �أغ�����ش��ط�����ش   24 يف  ل��ع��م��ام��رة 
�ملا�شي، قطع �لعالقات �لدبلوما�شية 
م��ع �مل��غ��رب ي��ب��دو، ل��ل��وه��ل��ة �الأوىل، 
م�شتقاًلً ونتيجًة مبا�شرة للعالقات 
�ل�شائكة �لتي تدهورت بني �لبلدين 

على مر �ل�شنني.
ول��ك��ن �ل��ع��م��ام��رة ن��ف�����ش��ه ه���و �لذي 
قّدم �شياقاً �أو�شع �تهم فيه �إ�شر�ئيل 
ج��زئ��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون م���ع �مل���غ���رب �شد 

�جلز�ئر.

خلفيات قطع �لعالقات؟
�ال�شتخبار�ت  ����ش���اب���ط  و�أو������ش�����ح 
�ل�شابق �أن لعمامرة كان غا�شباً، من 
ت�شريح وزير �خلارجية �الإ�شر�ئيلي 
للمغرب  زيارته  خ��الل  لبيد،  يائري 
يف 12 �أغ�شط�ش -�آب، �لذي قال فيه 
نا�شر  �مل��غ��رب��ي  ن��ظ��ريه  ي�شاطر  �إن���ه 
دور  م���ن  �ل��ق��ل��ق  “بع�ش  ب���وري���ط���ة 
تتقارب  �ل��ت��ي  �ملنطقة،  يف  �جل��ز�ئ��ر 
�شد  حملة  حالياً  وت�شن  �إي���ر�ن  م��ع 
�الحت�����اد  �إىل  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �ن�������ش���م���ام 

�الإفريقي، ب�شفة مر�قب«.
لقطع  �إن  �ل���ق���ول  مي��ك��ن  ول����ذل����ك، 

ور�ء مثلث  �لعالقات خلفيات متتد 
�إ�شر�ئيل، و�ملغرب، و�جلز�ئر.

�لقارة  يف  �إي�������ر�ن  ت����رى  ت��ق��ل��ي��دي��اً، 
�الأفريقية �شاحة حيوية يف ن�شالها 
�ل���ع���امل���ي م����ن �أج������ل �ل���ن���ف���وذ، حيث 
�ل�����ش��ع��ودي��ة و�لغرب  ت��ت��ن��اف�����ش  م���ع 
�ملناه�شة  �مل�شاعر  م�شتغلة  �أي�����ش��اً، 

لال�شتعمار يف �لقارة �ل�شمر�ء.
و���ش��ع��ي��اً م��ن��ه��ا ل��ب�����ش��ط ن���ف���وذه���ا يف 
�إف��ري��ق��ي��ا، �أن�����ش��اأت �إي������ر�ن، ع��ل��ى مر 
م�شاجد  م��ن  حتتية  بنية  �ل�شنني، 
وم���ر�ك���ز ث��ق��اف��ي��ة و���ش��ب��ك��ات خريية 
يف  وتوظفها  تعليمية،  وموؤ�ش�شات 
�أنحاء  جميع  يف  �لثورية  �ل��روح  بث 

�لقارة.

�لوحدة 400 �لإير�نية
الخرت�ق  �الإير�نية  �جلهود  وت�شمل 

�إذ  �أخ����رى،  عنا�شر  �أي�����ش��اً  �أف��ري��ق��ي��ا 
�إي��ر�ن ووكالَءها  يعتقد �خل��رب�ء �أن 
تهريب  ���ش��ب��ك��ات  ب���ن���اء  يف  جن���ح���و� 
�لهياكل  ب���ا����ش���ت���غ���الل  وج�����رمي�����ة 
�لبلد�ن  بع�ش  يف  �له�شة  �ل�شيا�شية 
�الأفريقية،  ورمبا بدعم من �ل�شتات 
�للبناين. ومن خالل هذه �ل�شبكات، 
يقال �إن �إير�ن جتند عمالء حمليني 
�لق�شية  �إىل  ذل���ك  ب��ع��د  ي��ن�����ش��م��ون 

�لدينية �الإير�نية.
�إليه  ي�شري  مب��ا  �لكاتب  وي�شت�شهد 
�خل��رب�ء من �أدل��ة عن تدريب فيلق 
�لقد�ش �الإير�ين بعر �لوحدة 400، 
�نف�شالية عدة يف  وت�شليح جماعات 
بينها  �شيعية،  وجلماعات  �أفريقيا، 
�لنيجريية.  �الإ���ش��الم��ي��ة  �حل���رك���ة 
مع  ع��الق��ات��ه��ا  �إي�����ر�ن  ��شتغلت  ك��م��ا 
لتجاوز  �الأف��ري��ق��ي��ة  �ل�����دول  ب��ع�����ش 

�لعقوبات �القت�شادية �لتي فر�شتها 
و��شنطن.

�صباق حمموم
حافظت �إير�ن على عالقات جيدة مع 
�جلز�ئر لعقود من �لزمن، وت�شتمر 
�إعطاء �الأولوية للعالقات معها،  يف 
�لبلد�ن حماولة جبهة  يدعم  حيث 
حكم  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �لبولي�شاريو 
ذ�تي يف �ل�شحر�ء �لغربية، ما يوؤدي 

�إىل خالف بينهما مع �ملغرب.
يف  �الإير�نية  �جلهود  مع  وبالتو�زي 
عالقاتها  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  عمقت  �ل��ق��ارة، 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة و�الق����ت���������ش����ادي����ة 
يف  �إفريقيا  يف  و�الأمنية  و�لتعاونية 
�ل�شنو�ت �ملا�شية. ففي �لعام �ملا�شي، 
�إ�شر�ئيل  عملت  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
على تطبيع �لعالقات مع �ل�شود�ن. 

ويف 23 يوليو -متوز، و�فق �الحتاد 
�إ�شر�ئيل  �ن�����ش��م��ام  ع��ل��ى  �الإف��ري��ق��ي 

�إليه ع�شو�ً “مر�قباً«.
وج��اءت �خلطوة �الأخ���رية، كما ذكر 
�جلز�ئرية  �جل���ه���ود  رغ����م  الب���ي���د، 
�إفريقيا،  ج��ن��وب  و�ن�����ش��م��ت  ملنعها. 
تن�شط  �للتان  �لدولتان  ونيجرييا، 
فيهما �إير�ن، �إىل �حلملة، �شد قبول 

�إ�شر�ئيل ع�شو�ً مر�قباً.

ت�صدير �لثورة �لإير�نية
���ش��ل��ف��ه ح�شن  ل�����ش��ي��ا���ش��ات  وخ����الف����اً 
يركز  �أن  �مل����رج����ح  م����ن  روح���������اين، 
رئي�شي  �بر�هيم  �الإي���ر�ين  �لرئي�ش 
ج�����ه�����وده ع����ل����ى ت�������ش���دي���ر �ل����ث����ورة 
�الإير�نية �إىل �إفريقيا �إذ قال �أخري�ً، 
�جلديدة  �الإي��ر�ن��ي��ة  “�حلكومة  �إن 
لتعميق  ق����در�ت����ه����ا  ك����ل  ���ش��ت��ك��ر���ش 

�لتعاون مع �لدول �الإفريقية«.
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��رت��ب��ط وزير 
�خلارجية �الإي��ر�ين �جلديد ح�شني 
وثيقاً  �رت��ب��اط��اً  �للهيان،  عبد  �أم��ري 
�أن  �مل��رج��ح  �ل��ث��وري، وم��ن  باحلر�ش 
ي��دع��م �أن�����ش��ط��ة �حل��ر���ش �ل��ث��وري يف 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط، 
يعني  “ما  ذل����ك  م���ن  �أب���ع���د  وح���ت���ى 
و�إير�ن  �إ�شر�ئيل  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  �أن 
تتفاقم”،  �أن  ميكن  �إفريقيا  ب�شبب 

ح�شب �شيرتينوفيت�ش.

��ـــــصـــــر�ئـــــيـــــل ��ملــــ�ــــصــــاعــــد 
�ل�صتخبار�تية

�إ�شر�ئيل  ��ز  ت��ركِّ �حل����ال،  وب��ط��ب��ي��ع��ة 
على  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت���ي���ة  ج����ه����وده����ا 
�ل�شرق  يف  �الإي����ر�ن����ي����ة  �الأن�������ش���ط���ة 

�الأو�شط. 
ولكن ملو�جهة نو�يا �لتمدد �الإير�ين 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل �تخاذ  �إف��ري��ق��ي��ا، ع��ل��ى  يف 

�إجر�ء�ت �إ�شافية.
تزيد  �أن  عليها  ذل���ك،  م��ن  و�الأه�����م 
�لتي  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت���ي���ة  �مل�������ش���اع���دة 
�ل��������دول  خم���ت���ل���ف  �إىل  ت����ق����دم����ه����ا 
�الإفريقية �لتي تدرك �أي�شاً �لتهديد 

�الإير�ين يف �ملنطقة.
للجهود  مي��ك��ن  �ل�������ش���دد،  ه����ذ�  ويف 
تركز،  �أن  �الإف��ري��ق��ي��ة  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ل��ي�����ش ف��ق��ط ع��ل��ى حت��دي��د �خلاليا 
يف  ومالحقتها  �ملحتملة  �الإره��اب��ي��ة 
�أي�شاً  ول��ك��ن  �ل���ق���ارة،  �أن��ح��اء  جميع 
�الأيديولوجية  �لتحتية  �لبنية  على 
من  �إفريقيا،  يف  �لعاملة  �الإي��ر�ن��ي��ة 

جامعات، وم�شاجد، ومر�كز دينية.
خا�ش،  ب�شكل  �ل��رتك��ي��ز،  ميكن  كما 
ع��ل��ى ���ش��ن ح��م��ل��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة �شد 
�للبناين  �إي����ر�ن وح���زب �هلل  �أ���ش��ول 

يف �لقارة.

•• ا�صطنبول-اأ ف ب

ت�شاو�ش  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د 
�أوغلو �أن “ال حاجة للم�شارعة” يف �العرت�ف 
بحكم طالبان يف �أفغان�شتان، م�شيفا �أن �أنقرة 
ت�شغيل مطار  ب�شاأن  تز�ل جتري حمادثات  ال 
ك��اب��ول �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي.ويف م��ق��اب��ل��ة تطرقت 
مل�����ش��ائ��ل ع����دة، �أب�����دى ت�����ش��او���ش �أوغ���ل���و حذره 
حيال م�شتقبل �لعالقات بني تركيا و�حلركة 
�أفغان�شتان  حكومة  على  �إن  �مل��ت��ط��رف��ة.وق��ال 
منوها  “�شاملة للجميع”،  �أن تكون  �جلديدة 

�إىل �شرورة منح �لن�شاء وعدد� من �ملجموعات 
�لعرقية منا�شب وز�رية.

�لكاملة  �شيطرتها  �الث��ن��ني  طالبان  و�أع��ل��ن��ت 
ع��ل��ى �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، م���وؤك���دة �أن��ه��ا �ن��ت�����ش��رت يف 
بان�شري،  و�دي  لل�شيطرة على  رئي�شية  معركة 
ل��ل��م��ق��اوم��ة �ملعار�شة  �آخ����ر م��ع��ق��ل  �ل����ذي ك���ان 
على  �أن  ذك��ر  �أوغ��ل��و  ت�شاو�ش  ولكن  للحركة. 
�الع���رت�ف  ق��ب��ل  ي��رتّي��ث  �أن  �ل����دويل  �ملجتمع 
�لذي  بذ�ك  �أ�شبه  بحكم طالبان، وهو موقف 
تبناه �الحتاد �الأوروبي خالل �جتماع �جلمعة 
“ال ح��اج��ة ل��ل��م�����ش��ارع��ة. هذه  �مل���ا����ش���ي.و�أف���اد 

ن�شيحتنا للعامل باأ�شره. علينا �لتحّرك ب�شكل 
م�شرتك مع �ملجتمع �لدويل«.

و�أجرت تركيا حمادثات مع طالبان يف كابول، 
دبلوما�شي،  ح�����ش��ور  ل��دي��ه��ا  ز�ل  م���ا  ح��ي��ث 
مبوجبها  الأنقرة  ميكن  �لتي  �ل�شروط  ب�شاأن 
�مل�شاعدة يف ت�شغيل مطار �لعا�شمة �الأفغانية. 
يعودو�  مل  �أنهم  �أمريكيون  م�شوؤولون  ويوؤكد 
�أفغان�شتان  يف  �جل��وي  �ملجال  على  ي�شيطرون 
�شيطر  �لذي  كابول،  �لرئي�شي يف  �ملطار  فيما 
�آب-�غ�شط�ش  يف  �الأم���ريك���ي  �جل��ي�����ش  ع��ل��ي��ه 

الإمتام عمليات �الإجالء، يف و�شع �شيء.

و�أفاد ت�شاو�ش �أوغلو �أن تركيا تعمل مع قطر 
و�لواليات �ملتحدة على �ل�شروط �لتي �شيكون 
ب��االإم��ك��ان مب��وج��ب��ه��ا �إع�����ادة ف��ت��ح �مل��ط��ار �أمام 
�إي�شال  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���دوري���ة  �ل���رح���الت 
�مل�شاعد�ت �الإن�شانية و�إجالء �ملدنيني �لعالقني 

و�إعادة �لبعثات �لدبلوما�شية �إىل كابول.
لكنه لفت �إىل �أن �الأمن يبقى �لنقطة �لعالقة 
�الأب�����رز، م�����ش��دد� ع��ل��ى �أن����ه ل��ن ي��ك��ون باإمكان 
�أن  �لرحالت �لتجارية ��شتئناف حركتها قبل 
ت�شعر �شركات �لطري�ن و�لتاأمني باأن �لظروف 

�آمنة مبا يكفي.

منظمة تدعو اإىل تاأجيل موؤمتر املناختركيا: »ال حاجة للم�سارعة« يف االعرتاف بطالبان   1500
•• باري�س-اأ ف ب

يف مو�جهة �شعف �لتطعيم �شد كوفيد-19 يف �لبلد�ن �لفقرية 
دعت �ملنظمات غري �حلكومية �ملعنية باملناخ �أم�ش �لثالثاء �إىل 
�أنه  معتربة   )26 )ك��وب  للمناخ  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  تاأجيل 
غال�شكو  يف  و�شامل”  “عادل  �جتماع  عقد  �مل�شتحيل”  “من 

)��شكتلند�( يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب.
وكتبت “�شبكة �لعمل �ملناخي” )كالمييت �ك�شن نيتوورك( �لتي 
“مع بقاء �شهرين  1500 منظمة غري حكومية  ت�شم حو�يل 
فقط، من �لو��شح �أن موؤمتر� عامليا �آمنا و�شامال وعادال للمناخ 
�آالف  و�شول  دع��م  يف  ب”�الإخفاق  ذل��ك  م�شتحيل«.وبررت  �أم��ر 
تكاليف  و�رت��ف��اع  �للقاحات  �إىل  �لفقرية  �ل��دول  يف  �الأ�شخا�ش 

�ل�شفر و�الإقامة وعدم �ليقني ب�شاأن تطور وباء كوفيد-19«.
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية تطلق اأول �ساروخ بال�ستي اأر�ض-بحر 

•• �صيول-اأ ف ب

�أجرت كوريا �جلنوبية جتربة �إطالق �شاروخ بال�شتي 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي )�م ������ش ب���ي ������ش( م���ن ���ش��ن��ع��ه��ا، من 
غو��شة، كما �أعلنت وكالة �الأنباء �لكورية �جلنوبية  
�أم�ش �لثالثاء موؤكدة ��شتعد�د �شيول لتعزيز دفاعها 

�شد كوريا �ل�شمالية �لتي تتمتع بقوة نووية.
و�أجرت �لوكالة �مل�شوؤولة عن تطوير �لدفاع يف كوريا 
�شاروخ  الإط��الق  �ختبار�  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �جلنوبية 
بال�شتي من غو��شة مطورة حمليا تزن ثالثة �آالف 
�أن��اب��ي��ب �إط����الق ع��م��ودي��ة، كما  ط��ن وجم��ه��زة ب�شتة 

�أفادت وكالة يونهاب نقال عن م�شادر ع�شكرية.
�شيكون خمتلفا  �ل�شاروخ  �أن هذ�  �لوكالة  و�أو�شحت 
عن �ل�شاروخ �لبال�شتي �لكوري �جلنوبي “هيومنو-2 
بي”، مبدى ي�شل �إىل 500 كيلومرت، و�شيتم �إنتاجه 
�أخ���رى م��ن �الخ��ت��ب��ار�ت. بكميات ك��ب��رية بعد ج��ول��ة 

وت�����ش��ع��ى ب��ي��ون��غ ي��ان��غ �أي�����ش��ا م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة �إىل 
تطوير تقنية �إطالق �شو�ريخ بال�شتية من غو��شات 
وقد عر�شت �أربعة �شو�ريخ من هذ� �لنوع يف عر�ش 
�لثاين/ كانون  يف  �أون  جونغ  كيم  بح�شور  ع�شكري 
�لر�شمية  �ملركزية  �الأنباء  يناير حني حتدثت وكالة 
�لتابعة للدولة عن “�أقوى �الأ�شلحة يف �لعامل«.لكن 

عندما ن�شرت بيونغ يانغ �شور� الإطالق �شو�ريخ من 
حتت �ملياه، ر�أى �ملر�قبون عمليات �إطالق من من�شة 

ثابتة وبارجة غاط�شة عو�شا عن غو��شة.
ومع �ختبار �الأ�شبوع �ملا�شي، تن�شم كوريا �جلنوبية 
�إىل قائمة �لبلد�ن �لتي متلك تقنية �إطالق �شو�ريخ 
�شيول  خ�ش�شت  غ��و����ش��ات.و�الث��ن��ني،  م��ن  بال�شتية 
نحو 1،5 تريليون وون )1،1 مليار دوالر �أمريكي( 
�ل��ع�����ش��ك��ري يف م�����ش��روع قانون  ل��ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر 

ميز�نية 2022 �لذي مت �إر�شاله �إىل �لربملان.
من  �مل��ئ��ة  يف   76 بن�شبة  زي����ادة  ف�شيمثل  �أق����ر،  و�إذ� 
و�لتي  �ل����دف����اع  ب���رن���ام���ج  الإد�رة  �ل��ب��ح��ث  م��ي��ز�ن��ي��ة 

وم�شتقبلية  متطورة  تقنيات  “لتطوير  �شت�شتخدم 
ب�شكل ن�شط” وفقا لبيان �شحايف. كما �أن بيونغ يانغ 

تتطلع �إىل تعزيز قوتها حتت �ملياه.
�أمام  �أون  جونغ  كيم  �أعلن  �لثاين/يناير،  كانون  يف 
�أكملت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أن  �ل��ع��م��ال  ح���زب  م��وؤمت��ر 

خططها لتطوير غو��شة تعمل بالطاقة �لنووية.
�إدخ�������ال ه����ذ� �جل���ه���از ق��ي��د �خلدمة  و���ش��ي�����ش��ت��غ��رق 
خطوة  �شيكون  �أن��ه  يعتقدون  �خل���رب�ء  لكن  �شنو�ت 
��شرت�تيجية لتغيري قو�عد �للعب، ما ي�شمح لبيونغ 
ل��و مت  �ل��ب��ح��ر، حتى  ي��ان��غ ب�شن ه��ج��وم مفاجئ م��ن 

تدمري قو�تها �لربية.

م�سوؤول ا�ستخبارات �سابق: 4 اأ�سئلة على اإدارة بايدن االإجابة عنها
•• وا�صنطن-وكاالت

�ال�شتخبار�ت  وك���ال���ة  يف  �ل�����ش��اب��ق  �مل�������ش���وؤول  ي����رى 
م������ارك  �أي،  �آي  �����ش����ي  �مل�����رك�����زي�����ة  �الأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
بوليمريوبولو�ش �أن م�شاءلة �مل�شوؤولني �حلكوميني، 
�ملطاف  نهاية  ب�شمة دميوقر�طية، فهم يعملون يف 
�إىل خدمته يف  وبالنظر  �الأمريكي.  �ل�شعب  خلدمة 
ورئي�ش  عمليات  �شابط  ع��دة،  ل�شنو�ت  ن��ز�ع  بيئات 
ق��اع��دة يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، ط���رح ب��ول��ي��م��ريوب��ول��و���ش يف 
�شحيفة “ذ� هيل” �أ�شئلة عن �الإجالء غري �لقتايل 

من مطار حامد كرز�ي �لدويل.
لكن  للعمليات،  �لعظيم  �لنجاح  بايدن  �إد�رة  �دع��ت 
�لكاتب يعتقد �أنه قبل �لتقييم �لنهائي، على �الإد�رة 
�الأ���ش��ئ��ل��ة يف م��ن��ت��دى منا�شب  ع��ل��ى ه���ذه  �أن جت��ي��ب 
ومر�جعات  �ل��ك��ون��غ��ر���ش  م���ن  حت��ق��ي��ق��ات  ي��ت�����ش��م��ن 
و�خلارجية،  �لدفاع  وز�رت��ي  من  لالن�شحاب  الحقة 

حتمل  �لو�جب  من  ف�شيكون  �الأخطاء  �رتكبت  و�إذ� 
�شحيحة  �ل��ق��ر�ر�ت  كانت  �إذ�  �أم��ا  عنها.  �مل�شوؤولية 
فيجب در��شتها و��شتنتاج درو�ش تاريخية للم�شوؤولني 

يف �مل�شتقبل عن �شوؤون �الأمن �لقومي.

ملاذ� ُتركت �لبو�بة مفتوحة؟
ح�شب خربة �لكاتب، وعند توقع حدث حت�شل من 
توؤ�شر  ��شتخبار�ت  معلومات  على  و��شنطن  خالله 
�أمريكية،  ديبلوما�شية  ملن�شاأة  و�شيك  تهديد  على 
�أي و�شول  م��ت�����ش��ددة مت��ن��ع  ح��م��اي��ة  �إج�����ر�ء�ت  تنفذ 

للغرباء.
ويلمح مقال يف جملة بوليتيكو �إىل �أن �لربيطانيني 
كانو� م�شوؤولني بطريقة ما عن طلب �إبقاء �لبو�بة 
�إن  �إج����الًء ق��ري��ب��اً.  مفتوحة الأن��ه��م ك��ان��و� ي��ن��ف��ذون 
حتويل حليف �إىل كب�ش فد�ء ال يعفي قادة �جلي�ش 
�الأمريكي يف �مليد�ن و�لذين علمو� بالتهديد �لبارز 

ومل ينفذو� �الإجر�ء�ت �الأمنية �ملطلوبة.
�شغط  ه��ن��اك  ك��ان  �إذ�  بوليمريوبولو�ش  وي��ت�����ش��اءل 
���ش��ي��ا���ش��ي م���ن و����ش��ن��ط��ن، �أث����ر ع��ل��ى ق����ر�ره����م. �أين 
د�ع�شياً  �نتحارياً  �لتي قتلت  �لكامل للغارة  �لفيديو 

لكن �أي�شاً 10
�أفغان مدنيني؟

يف �لعادة، و�أثناء �حل�شابات �لتي ت�شبق �لغارة، يقي�ش 
�الإ�شابة  �ل�شالح، وهام�ش �خلطاأ يف  �لطيارون دقة 

و�الأ�شر�ر �جلانبية �ملحتملة بعد �النفجار.
هذ�  ف�شيوؤخذ  متفجر�ت  يحمل  �الإره��اب��ي  كان  و�إذ� 
وز�رة  قالت  �لبد�ية،  يف  �أي�شاً.  �حل�شبان  يف  �لعامل 
�لدفاع �إن عن�شرين من د�ع�ش ُقتال، و�أن �نفجار�ت 

ثانوية كانت و��شحة.
قتلت  �ل����غ����ارة  �أن  ل��ت�����ش��ب��ح  �الآن  �ل����رو�ي����ة  ت���غ���ريت 
هيئة  رئ��ي�����ش  ق���ال  و�أخ������ري�ً،  “م�شهاًل”  ل��د�ع�����ش، 
�الأركان �الأمريكية �جلرن�ل مارك ميلي �إنه كان من 

“�ملنطقي” تقييم وجود �نفجار�ت ثانوية.
�الأمريكي  �ل�شعب  يحتاج  تتطور.  �لق�شة  �أن  يبدو 
ل����روؤي����ة ك���ام���ل �ل��ف��ي��دي��و ل����ي����درك، مب�����ش��اع��دة من 
�ملعلومات �ال�شتخبارية �لتي جمعت بعد �ل�شربة، �إذ� 
كانت �الأخ��رية ناجحة �أم ال. �إن قتل �لغارة مدنيني 
�ل�شبب يجب تقدمي تقرير كامل  �أمر مقلق ولهذ� 

عما حدث.

مغادرة �أفغان�صتان 
طالبان  على  ن��ف��وذ�ً  �متالكها  ت��ك��ر�ر�ً  �الإد�رة  �دع��ت 
قائلًة، �إن تاريخ 31 �أغ�شط�ش )�آب( هو مهلة نهائية 
مقبولة لالن�شحاب، مبا �أن �حلركة قدمت �شمانات 

الأمريكا بامل�شاعدة بعد �إعالنها �لرحيل.
�ملجتمع  م���ن  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل�����ش��ك  ج��ان��ب  و�إىل  ل��ك��ن 
�ال�شتخباري �الأمريكي يف حركة طالبان، هل ن�شرت 
�شي �آي �أي، ووكاالت �أخرى فكرة �لنفوذ هذه يف بيان 

ر�شمي؟
يعتقد �لكاتب �أن ما جرى هو تاأثري �شخ�شي ملوفد 
و��شنطن �خلا�ش �إىل �أفغان�شتان �ل�شفري زملاي خليل 

ز�د �لذي قال �إن طالبان تغريت.
وي�شيف بوليمريوبولو�ش �أنه مع زمالئه �ملتقاعدين 
�أن  �الأفغاين، ال يعتقدون  �مللف  �أ�شرفو� على  �لذين 
بالنفوذ  �شتتمتع  و��شنطن  �أن  �أو  ت��غ��ريت،  طالبان 

لتدفعها �إىل ذلك.

من هم �لذين �أجلتهم �أمريكا �ما عددهم؟
حياته  يف  ي��َر  مل  �أن���ه  �إىل  بوليمريوبولو�ش  ي�شري 
غ���م���و����ش���اً مم����اث����اًل ي���ل���ف ق�����ش��ي��ة خ����ارج����ي����ة، على 
�الأم��ري��ك��ي��ني م�����ش��وؤول��ي��ة �أخ��الق��ي��ة الإج����الء جميع 

مو�طنيهم �إىل جانب �حللفاء �الأفغان.
�الأب��ي�����ش ووز�رة  �ل��ب��ي��ت  ف��ري��ق م��وظ��ف��ي  �أن  ي��ب��دو 
ذلك،  مع  �شاعة.  كل  جديدة  �أرق��ام��اً  يلقيان  �لدفاع 

�شبتمرب   1 يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  م�����ش��وؤول  ق���ال 
)�أيلول( �جلاري �إن غالبية كبرية من حلفائنا، من 
�شمنهم �ملتقدمون بطلبات �لهجرة �خلا�شة، ُتركو� 
�أفغان�شتان. وهذه كارثة غري معذورة. ويت�شاءل  يف 
�لكاتب �إذ� كان ذلك �شيغري رو�ية “�لنجاح �لعظيم” 

�لتي رددتها �الإد�رة.

بني �لإ�صادة ��مل�صاءلة
�لتي  �جلبارة  �جلهود  على  بوليمريوبولو�ش  يثني 
و�خلارجية  �ل���دف���اع  وز�رت�����ي  يف  �مل��وظ��ف��ون  ب��ذل��ه��ا 
و�ملجتمع �ال�شتخباري خالل �الإجالء �لذي كان يف 

ظروف �شبه م�شتحيلة.
ويجد �لكاتب يف كلمات �أحد طياري �شي-17 �إلهاماً 
 100 �أكر من  �إىل  “بالن�شبة  �لقائل:  كبري�ً، وهو 
�ألف �شخ�ش يف �أفغان�شتان، �أ�شبحت �شي-17 طائرة 

�أمل وحرية«.

•• وا�صنطن-وكاالت

و�شايق  �شيه،  ج��ريي  �لكتاب  الح��ظ 
ح�����ش��ني، وح����ق ن����و�ز خ����ان يف مقال 
بو�شت”  “و��شنطن  ب�����ش��ح��ي��ف��ة 
�الأمريكية �أنه منذ �ن�شحاب �لقو�ت 
و�شيطرة  �أفغان�شتان  من  �الأمريكية 
�أظهرت �لقوى  طالبان على كابول، 
�تفاقاً  ع��ادة،  �ملتناحرة  �لباك�شتانية 

على �أمر نادر: �لوحدة.
ورح��ب رئي�ش �ل���وزر�ء ع��م��ر�ن خان 
بك�شر �الأفغان “�شال�شل �لعبودية”. 
طالبان  �ل�شيا�شيون  خ�شومه  وهناأ 
�لتاريخي”  “�نت�شارها  ع���ل���ى 
ع���ل���ى �الم����ربي����ال����ي����ة �الأم���ري���ك���ي���ة. 
باك�شتانيني  ج��رن�الت  �شتة  و�حتفل 
ع���ل���ن���اً. وه���ك���ذ� فعلت  م��ت��ق��اع��دي��ن 
�جلماعات �ملتطرفة �لتي تكن عد�ًء 

جلرن�الت باك�شتان وحكومتها.
لكن خلف مظاهر �البتهاج �لو��شعة، 
ح�شاباتها  ت��ع��ي��د  ب��اك�����ش��ت��ان  ب������د�أت 
يجتاح  �ل��ذي  �ال�شطر�ب  لتاأثري�ت 
�نت�شار  يوؤد  �الأفغانية. ومل  �حلدود 
لطالبان فقط �إىل حتفيز �جلماعات 
�الإرهابية د�خل باك�شتان، و�إمنا عزز 
�ملت�شددة  �ل��دي��ن��ي��ة  �الأح�����ز�ب  م��وق��ع 
ت�شكيل  �إع��������ادة  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل���ت���ي 
�أكر  �إ�شالمية  باك�شتان على �شورة 

ت�شدد�ً.

جتدد �ملاأزق
و�لنتيجة، يقول حمللون وم�شوؤولون 

و�شابقون،  ح��ال��ي��ون  ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون 
جتدد ماأزق �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لتي 
�إىل  �ل�شبعينات  �أو�خ���ر  منذ  ت�شعى 
على  ولكن  �إ�شرت�تيجي،  �إ�شتخد�م 
�لديني  للن�شاط  �الح��ت��و�ء،  ق��اع��دة 

�لقابل لال�شتعال يف �لبالد.
مرت�مية  ج��ن��وب��ي��ة  م���دي���ن���ة  وم�����ن 
�الأطر�ف �إىل حلقة در��شية معروفة 
�ملت�شددة،  �ملجموعات  مع  بعالقاتها 
حمافظون،  دي���ن���ي���ون  ق�����ادة  �أب������دى 

و�شيا�شيون تفاوؤاًل بعودة طالبان.
ويف حديقة بكر�ت�شي، تطرق �لزعيم 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �مل��ع��ار���ش م��والن��ا ف�شل 
لكنه  �لذي يدعم طالبان  �لرحمن، 
باك�شتان،  يف  �لعنيف  �ل��ك��ف��اح  ينبذ 

�إىل �نت�شار طالبان، د�عياً يف �لوقت 
بعمر�ن  تطيح  “ثورة”  �إىل  نف�شه 

خان.
و�خلمي�ش، �أبلغ موالنا حامد �حلق، 
�لذي  حم��اف��ظ��ة،  �الأك���ر  �ل�شيا�شي 
باأن  �أت��ب��اع��ه  طالبان”  “�أبو  يكنى 
و�أم��ن��اً ال  “�أر�شت ���ش��الم��اً  �حل��رك��ة  
و�أثبتت  �فغان�شتان”  لهما يف  نظري 
ع��ي��وب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، وي��ج��ب �أن 
من  مم���اث���اًل  ق���وي���اً  “كفاحاً  ت��ل��ه��م 
�أج������ل ن���ظ���ام �إ����ش���الم���ي ح��ق��ي��ق��ي يف 
وفق ما جاء يف من�شور  �أفغان�شتان”، 

وزعته �جلماعة �لتي يرت�أ�شها.

د�ر �لدين

وي���ق���ول حم��م��د �أم�����ري ر�ن�����ا، مدير 
للدر��شات  �ل���ب���اك�������ش���ت���اين  �مل���ع���ه���د 
طالبان  �شيطرة  �إن  �الإ�شرت�تيجية، 
على �أفغان�شتان �ملجاورة بد�أت فعاًل 
ب��اك�����ش��ت��ان بطرق  ع��ل��ى  �ل���ت���اأث���ري  يف 

بعيدة �ملدى.
طالبان،  ���ش��ي��ط��رة  “مع  وي�����ش��ي��ف 
�ملعادية  ف���اإن �جل��م��اع��ات �الإره��اب��ي��ة 
ينتهي  ول���ن  �شتت�شجع،  لباك�شتان 
�الأمر هنا، �إذ من �ملمكن بروز ق�ش�ش 
ج��دي��دة ع��ن �حل���رب يف �ل��ب��الد، من 
حالياً  �لد�ئر  �جل��دل  حتويل  �شاأنها 
ح���ول �ل���دول���ة، و�مل��ج��ت��م��ع، و�ل����دور 

�لذي ي�شطلع به �لدين«.
و�أردف �أنه حتى �جلماعات �ملت�شددة 

�أنه  “�شتفكر  �أي�����ش��اً  �لعنيفة  غ��ري 
ع��ل��ى ُحكم  ق����ادر�ً  ك���ان �الإ����ش���الم  �إذ� 
ذلك  يح�شل  ال  فلماذ�  �أفغان�شتان، 

هنا«.
�إن  �لباك�شتانيون  �مل�شوؤولون  ويقول 
هاج�شهم �الأكرب يف �لوقت �حلا�شر، 
جمموعات  م����ن  �إئ�����ت�����الف  �إح�����ي�����اء 
م��ت�����ش��ددة ي��ع��رف ب��ح��رك��ة “حتريك 
مع  �ملتحالفة  باك�شتان”،  ط��ال��ب��ان 
لها  �شبق  و�لتي  �أفغان�شتان،  طالبان 
�أن نفذت 1800 هجوم �شد �لدولة 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة، و�أه������د�ف م��دن��ي��ة يف 

�لعقد �ملا�شي.
باك�شتان  ط��ال��ب��ان  �أ����ش���ادت  وب��ع��دم��ا 
�أفغان�شتان،  يف  �ملبارك”  “بالن�شر 
�شنت هجوماً  �أن��ه��ا  �حل��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�آخر يف �الأ�شبوع �ملا�شي عندما �جتاز 
�أفغان�شتان،  م��ن  �حل���دود  م�شلحون 
�لقبلية  �ملنطقة  يف  جنديني  وقتلو� 

ب�شمال باك�شتان.

مقاتل �آلف   6
�الأم����ن يف  ت��ق��ري��ر ملجل�ش  وج����اء يف 
ي�شل  ما  �أن  �ملا�شي،  يوليو )مت��وز( 
ينتمون  م��درب  مقاتل  �آالف   6 �إىل 
موجودون  ب��اك�����ش��ت��ان،  ط��ال��ب��ان  �إىل 

على �جلانب �الأفغاين من �حلدود.
)حزير�ن(  يونيو  يف  تقرير  و�أف����اد 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان حتافظ  ب����اأن ط��ال��ب��ان 
باك�شتان.  ب��ط��ال��ب��ان  عالقتها  ع��ل��ى 
وعندما �جتاحت طالبان �أفغان�شتان 
�حلركة  �أطلقت  �ملا�شي،  �ل�شهر  يف 

�ملئات من قادة طالبان باك�شتان.
وق��������ال رئ���ي�������ش جل���ن���ة �ل������دف������اع يف 
جمل�ش �ل�شيوخ �لباك�شتاين م�شاهد 
ر�شمت  �أب��اد  �إ�شالم  �شيد،�إ�أن  ح�شني 
طالبان  �أم����ام  حمر�ء”  “خطوطاً 
�أف���غ���ان�������ش���ت���ان حت����ذره����ا م����ن �إي������و�ء 

“حتريك-طالبان باك�شتان«.
و�أ�شاف “جاء �لتحذير الأن لطالبان 
خ�شوم  �إي���و�ء  يف  �شجل  �أفغان�شتان، 
باك�شتان، وبينهم طالبان باك�شتان«.

طالبان  يف  ���ش��اب��ق  م�������ش���وؤول  و�أف������اد 
�أب��اد طلبت من  �إ�شالم  ب��اأن  باك�شتان 
مقاتلي  �إرغ���ام  �أفغان�شتان  طالبان 
ت�شليم  ع���ل���ى  ب���اك�������ش���ت���ان،  ط���ال���ب���ان 
�أ�شلحتهم مقابل ح�شولهم على عفو.
و��شتناد�ً �إىل م�شوؤولني باك�شتانيني، 
فاإن رئي�ش �ال�شتخبار�ت �لباك�شتانية 
�للفتنانت جرن�ل فايز حميد، توجه 
�إىل كابول �ل�شبت، ليناق�ش مع قادة 

طالبان م�شائل �الأمن، و�لتجارة.
�ملتقاعد  �لباك�شتاين  و�أق��ر �جل��رن�ل 
ب��ال��ه��و�ج�����ش �لتي  ط��ل��ع��ت م�����ش��ع��ود 
�حلكومة  م����ن  ب���اك�������ش���ت���ان  ت���ن���ت���اب 
�إىل  ك���اب���ول، م�����ش��ري�ً  �جل���دي���دة يف 
�ملجتمع  “طلبنة”  �ح�����ت�����م�����ال 

�لباك�شتاين.
�ملخاوف  ه��ذه  مثل  �أن  �أ���ش��اف  لكنه 
باك�شتان  �أن  ب�شيط،  ل�شبب  ُت�شخم 
على  �����ش����غ����وط����اً  دوم����������اً  م����ار�����ش����ت 
�أفغان�شتان. ولفت �إىل �أن “�حلقيقة، 
�أن �لنفوذ ال ي�شري يف �جتاهني...�إنه 

ذو �جتاه و�حد«.

وا�سنطن بو�ست: �سيطرة طالبان حتيي اجلدل يف باك�ستان حول دور الدين

طالبان تطلق النار يف الهواء لتفريق تظاهرة يف كابول احلكومة واملعار�سة الفنزويليتان تتو�سالن اإىل تقلي�ض اخلالفات 
•• مك�صيكو-اأ ف ب

وج���دت �حل��ك��وم��ة و�مل��ع��ار���ش��ة يف ف��ن��زوي��ال �أر���ش��ي��ة م�شرتكة على 
كوفيد-19 يف خطوة  لوباء  �لبالد  ت�شدي  ذلك  جبهتني مبا يف 

ت�شكل حماولة على طريق �إنهاء �أزمة �شيا�شية طويلة.
�لرئي�ش نيكوال�ش  �أن عقد ممثلو  بعد  “�تفاقان جزئيان”  ووقع 
�أربعة  ��شتمرت  حمادثات  غو�يدو  خو�ن  �ملعار�شة  وزعيم  م��ادورو 
�أي�شا على  �أيام يف مك�شيكو بو�شاطة من �لرنوج. و�تفق �جلانبان 
�أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب يف   27 ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات ج��دي��دة م��ن 24 �إىل 
�ملفرو�شة  و�لعقوبات  �نتخابات  تنظيم  ح��ول  تتمحور  مك�شيكو، 
مت  �أن��ه  �لرنوجي  �لوفد  ن�شره  م�شرتك  بيان  فنزويال.وذكر  على 
�آليات  “و�شع  �أج���ل  م��ن  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �أول  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل 

ال�شتعادة و�شمان �ملو�رد �لتي تلبي �حتياجات �ل�شكان، مع �لرتكيز 
تلك  ذل���ك  ج��ائ��ح��ة كوفيد-19، مب��ا يف  �آث����ار  ع��ل��ى  خ��ا���ش  ب�شكل 
للجمهورية  يحق  �لتي  �الأط���ر�ف  متعددة  �ملنظمات  من  �لقادمة 

�حل�شول عليها«.
ذلك  �إن  رودري��غ��ي��ز  خ��ورخ��ي  �حلكوميني  �ملفاو�شني  كبري  وق���ال 

ي�شمل �شحب �أمو�ل من �شندوق �لنقد �لدويل.
ث��الث��ة ممثلني  “تعيني  و�ت��ف��ق وف���د� �حل��ك��وم��ة و�مل��ع��ار���ش��ة على 
جماالت  ملعاجلة  �الجتماعية  للرعاية  وط��ن��ي  جمل�ش  لت�شكيل 
ح�شب �لبيان �مل�شرتك. وقال �لنائب جري�ردو  �ل�شحة و�لغذ�ء”، 
�أننا  جميعا  لنا  �ملهم  “من  �إن��ه  �ملعار�شة  وف��د  يقود  �ل��ذي  باليد 
هذه  ك��ل  على  ل��الت��ف��اق  م�شّي�شة  ت��ك��ون  �أال  ن��اأم��ل  م�شاحة  حققنا 
و�أ�شاف “�شنفعل ما يف و�شعنا، كل  �الإجر�ء�ت يف ق�شايا �إن�شانية”. 

من �لطرفني، للح�شول على �أمو�ل للق�شايا �الإن�شانية«.
“�شيادة فنزويال على غويانا  ب�  �لثاين باالعرت�ف  يتعلق �التفاق 
�حلدود  بني  �لو�قعة  غويانا  من  �لغربي  �جلزء  �أي  �إي�شيكويبا”، 
منطقة  و�أي�شيكويبا  �إي�شيكويبو.  ونهر  �لبلدين  بني  بها  �ملعرتف 
باملو�رد  وغ��ن��ي��ة  م��رب��ع  ك��ل��م  و500  �أل��ف��ا   159 م�شاحتها  تبلغ 

�لطبيعية. وتطالب بها فنزويال منذ 1897.
و�أكد رئي�ش وفد �ملعار�شة �أن “�إي�شيكويبو ملك للفنزويليني، وال 

ميكن �أن يكون هناك خالف حول �لدفاع عن �أر��شينا و�شيادتنا«.
غو�يدو  قبل  م��ن  �ت��ه��م��و�  �لفنزويليون  �ل��ع��ام��ون  �مل��دع��ون  وك���ان 
متعددة  ���ش��رك��ات  �إىل  �إي�����ش��ي��ك��وي��ب��و  لت�شليم  و�ل��ت��اآم��ر  ب��اخل��ي��ان��ة 
�جلن�شيات.وكان �لرئي�ش نيكوال�ش مادورو حذر �الأحد من �أن هذه 
�ملفاو�شات لن توؤدي �إىل “�الإفالت من �لعقاب” وهو ما ف�شر على 
نف�شه  �أعلن  �ل��ذي  للربملان  �ل�شابق  �لرئي�ش  لغو�يدو  حتذير  �أن��ه 

رئي�شا �نتقاليا يف 2019 ويو�جه �تهامات عدة يف فنزويال.
من  �الأول  يومنا  �أن  ه��و  ب��اخل��ري  يب�شر  “ما  �إن  رودري��غ��ي��ز  وق���ال 

�ملناق�شات �لر�شمية قادنا �إىل توقيع �تفاقني بهذه �الأهمية«.
و�أ�شاف “مع �أن �الأمر كان �شعبا وكانت لدينا مو�جهة بني �الأفكار 
�أنه كان تعبري�  كما يحدث يف �أي دميوقر�طية، وعلى �لرغم من 
ب��ذل��ك يف ج��و من  ب��ه ك��ل م��ن��ا، متكنا م��ن �لقيام  ق��وي��ا عما يفكر 

�لتعاطف وحتى من �لود ومتكنا �أي�شا من �لعمل معا«.
و�عرتف جري�ردو باليد باأن “عملية” �ملفاو�شات هذه “�شتكون 

طويلة و�شعبة«.
ورح������ب م��������ادورو ب��ن��ت��ائ��ج �مل����ح����ادث����ات وو����ش���ف���ه���ا ب���اأن���ه���ا “جناح 
�الإن�شاين  �ملجال  �لتقدم يف  �إن  بينما قال غو�يدو  للفنزويليني”، 
يف  و��شحون  “نحن  تويرت  على  وكتب  �أرو�ح.  �إنقاذ  يف  �شي�شاعد 
تاأكيدنا �أن �ملاأ�شاة يف بالدنا ال تتطلب �هتماما عاجال فح�شب بل 

تتطلب �أي�شا حلوال �أ�شا�شية نكافح من �أجلها«.
يتمتع  �ل��ذي  �لفنزويلي  �لربملان  رئي�ش  رودريغيز  خورخي  وق��ال 
و�ل�شبت   24 �جلمعة  “موعدنا  م��ادورو  نيكوال�ش  �لرئي�ش  بثقة 
�لنقاط  ملناق�شة  مك�شيكو  يف  هنا   27 و�الثنني   26 و�الأح��د   25

�الأخرى �لتي حددت«.

•• كابول-اأ ف ب

�لهو�ء  يف  �ل��ن��ار  �لثالثاء  �أم�����ش  طالبان  عنا�شر  �أط��ل��ق 
م�شري�ت  عدة  نّظمو�  �لذين  �الأ�شخا�ش  مئات  لتفريق 
يف كابول، يف موؤ�شر جديد على حتدي �الأفغان للحركة 

�لتي و�شلت �إىل �ل�شلطة �ل�شهر �ملا�شي.
لكن  بعد،  �حلكومية  ت�شكيلتها  عن  طالبان  تعلن  ومل 
�إع��ادة �حلركة فر�ش  يتخّوف كثريون يف �لعا�شمة من 
ن��ظ��ام ح��ك��م��ه��ا �ل�����ش��اب��ق �ل����ذي �ت�����ش��م ب��ال��ق��م��ع م���ن عام 
على  م�شري�ت  ث��الث  ونّظمت   .2001 حتى   1996
�ملعار�شة  ك��اب��ول، يف خطوة تعبري عن  �أن��ح��اء  �الأق��ل يف 
ما كان ميكن تخيلها يف عهد طالبان �الأول، عندما كان 

يجري �إعد�م �لنا�ش علنا وقطع �أيدي �لل�شو�ش.
وقالت �ملتظاهرة �شاره فهيم )25 عاما( لفر�ن�ش بر�ش 
�لتي �شاركت مع �أكر من 70 �شخ�شا معظمهم ن�شاء يف 
�أحد �لتجّمعات خارج مقر �ل�شفارة �لباك�شتانية “تريد 
�لن�شاء باأن تكون بلدهن حرة. يردن باأن يعاد �إعمارها. 

تعبنا«.
حياة  �شعبنا  �أب��ن��اء  جميع  يعي�ش  ي��اأن  “نريد  و�أ���ش��اف��ت 

طبيعية. �إىل متى �شنعي�ش يف هذ� �لو�شع؟«.
ورف���ع �حل�����ش��د الف��ت��ات وه��ت��ف��و� ب�����ش��ع��ار�ت للتعبري عن 
بال�شماح  وللمطالبة  �الأم��ن��ي  �لو�شع  م��ن  �متعا�شهم 
نظر�  بالتدخل،  باك�شتان  �ّتهمو�  فيما  بحرية  بال�شفر 

للعالقات �لتاريخية �لوثيقة �لتي تربطها بطالبان.
�عرتفت  فقط  دول  ث��الث  من  و�ح��دة  باك�شتان  وكانت 
بحكومة طالبان �الأخرية، ولطاملا �تُّهمت بتوفري مالذ 
�لغزو �لذي قادته  �أطاح بهم  �آمن لقادة �حلركة بعدما 

و��شنطن عام 2001.
حميد  ف��اي��ز  �لباك�شتانية  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  رئ��ي�����ش  وز�ر 
�إيجاز من �شفري  �الأ�شبوع، للح�شول على  نهاية  كابول 
بالده ح�شب و�شائل �إعالم، لكن يرّجح �أنه �لتقى �أي�شا 

م�شوؤولني من طالبان.
و�أظ���ه���رت ت�����ش��ج��ي��الت م�����ش��ّورة �ن��ت�����ش��رت ع��ل��ى و�شائل 
�أكر  فيها  �شارك  �أخ��رى  م�شرية  �الجتماعي  �لتو��شل 
م�شّلحني  �أنظار  حتت  �ل�شو�رع  جابو�  �شخ�ش  مئة  من 
م��ن ط��ال��ب��ان. وق��ال��ت م��ت��ظ��اه��رة �أخ����رى ت��دع��ى زهرة 
ب��اأن ت�شبح  “نريد  حم��م��دي، وه��ي طبيبة م��ن ك��اب��ول، 

�أفغان�شتان حرة. نريد �حلرية«.
خالل  �أ�شغر  م��دن  يف  متفّرقة  تظاهر�ت  خرجت  كما 
�ل�شريف  �ملا�شية، مب��ا يف ذل��ك يف ه��ر�ت وم���ز�ر  �الأي���ام 
حيث طالبت �لن�شاء بدور يف �حلكومة �جلديدة. وقال 
م�شوؤول يف طالبان يتوىل �الإ�شر�ف على �أمن �لعا�شمة 
وي��دع��ى �جل����رن�ل م��ب��ني ل��ف��ر�ن�����ش ب��ر���ش �إن ح��ر����ش��ا يف 
“�لن�شاء يحدثن  �إن  �ملكان قائال  �إىل  ��شتدعوه  طالبان 

��شطر�بات«.
تاآمر  بناء فقط على  �ملتظاهرون  ه��وؤالء  “جتّمع  وق��ال 

خمابر�ت خارجية«.
و�أفاد �شحايف �أفغاين كان يغطي �ملظاهرة فر�ن�ش بر�ش 
باأن طالبان �شادرت بطاقة هويته �الإعالمية و�لكامري� 

�لتي كانت بحوزته.
وقال “تعّر�شت للركل وطلب مني �ملغادرة«.

يف �الأث���ن���اء، �أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم���ريك���ي �أنتوين 
لالأفغان  �ل�شماح  تعّهدها  ك���ررت  طالبان  ب���اأن  بلينكن 

مبغادرة �لبالد بحرية.
وقال يف موؤمتر �شحايف يف �لدوحة حيث �لتقى ووزير 
طالبان  �إن  �لقطريني  نظرييهما  �أو�شن  لويد  �لدفاع 
لالأ�شخا�ش  �شت�شمح  “باأنها  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �أك���دت 

�حلاملني لوثائق �شفر باملغادرة بحرية«.
�شغوطا  بايدن  جو  �الأم��ريك��ي  �لرئي�ش  يو�جه  ب���دوره، 
�أن��ه مت منع مئات  ع��ن  تقارير  متز�يدة يف ظ��ل حت��ّدث 
�الأ���ش��خ��ا���ش، بينهم �أم��ريك��ي��ون، م��ن م��غ��ادرة م��ط��ار يف 

�شمال �أفغان�شتان على مدى �أ�شبوع.

ملاذا انهار اجلي�ض االأفغاين.. 
املدعوم واملدرب ؟ 

•• باري�س-اأ ف ب

�لعا�شمة  على  و�شيطرت  �ملا�شي  �ل�شهر  كابول  طالبان  �جتاحت  عندما 
�جلي�ش  خاللها  �نهيار  �لتي  �لهائلة  �ل�شرعة  �أذهلت  قتال،  دون  �الأفغانية 

�ملدعوم و�ملدّرب من �لغرب، �لعامل.
فر�ن�ش  لوكالة  قالو�  �ل�شابقة  �الأفغانية  �الإد�رة  بارزين يف  م�شوؤولني  لكّن 
بر�ش �إن �النت�شار �ل�شاعق مل يكن غري متوقع متاما، وكان نتيجة �إخفاقات 
و”خيانة”  �لبارعة  طالبان  ودعاية  �مل�شت�شري  و�لف�شاد  للقيادة  �أ�شا�شية 

�لقو�ت �لتي تقودها �لواليات �ملتحدة بان�شحابها �ملت�شرع.
�إن��ه قبل يومني فقط من  �ل�شلطة،  وق��ال م�شوؤول كبري مقرب من مركز 
دخول م�شّلحي طالبان كابول يف 15 �آب-�أغ�شط�ش، كان حا�شر� حيث عقد 
�لرئي�ش �ل�شابق �أ�شرف غني �جتماعا طارئا مع كبار وزر�ئه وقادة �جلي�ش 

و�أجهزة �ال�شتخبار�ت.
و�أ�شاف �مل�شوؤول “قيل �إن لدينا �أ�شلحة وذخرية ومو�رد مالية كافية للدفاع 
عن كابول ملدة عامني” م�شري� �إىل �أن 100 مليون دوالر نقد� كانت متاحة 

ل�شمان تاأمني كابول. وتابع “مل تتمكن من حماية �ملدينة ليومني«.
وقال �مل�شوؤول �لذي مل يرغب يف ك�شف هويته خوفا من �النتقام، على غر�ر 
�ملو�شوع،  هذ�  عن  بر�ش  فر�ن�ش  وكالة  �إليها  حتدثت  �لتي  �مل�شادر  معظم 
�إنه مل يفاجاأ باال�شت�شالم.و�أو�شح “كان وزر�ء يكذبون على غني ويقولون 
ي���ر�م ح��ت��ى يتمكنو� م��ن �الح��ت��ف��اظ بوظائفهم  ���ش��يء ع��ل��ى م��ا  ك��ل  �إن  ل��ه 
و�متياز�تهم«.وفيما كانت حركة طالبان تعيث ف�شاد� يف �أنحاء �لبالد، كانت 

�لد�ئرة �لد�خلية تناق�ش �إ�شالحات �شيا�شة.
و�أ�شاف “مل نحدد �أولوياتنا بال�شكل �ل�شحيح مع �شقوط �ملدن �الأفغانية 
و�حدة تلو �الأخ��رى، �جتمع جمل�ش �الأمن �لقومي للتحدث عن �لتجنيد 
غ�شون  يف  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  طالبان  ق��و�ت  موؤ�ش�شية«.�جتاحت  و�إ���ش��الح��ات 
�أ�شبوعني فقط، و��شتولت على عو��شم �لواليات يف كثري من �الأحيان دون 

�إطالق ر�شا�شة و�حدة.
�لهرم مل يظهر  �أح��د� يف قمة  �إن  �آخ��ر  �شابق كبري  وق��ال م�شوؤول حكومي 
�لقيادة م�شيفا “مل يتحدث �أي منهم �إىل و�شائل �الإعالم لطماأنة رجالنا. 
ولفت هذ� �مل�شت�شار �ملقرب من �لرئي�ش  مل يذهب �أي منهم �إىل �مليد�ن”. 

�ل�شابق �إىل �أن غني �رتكب �أي�شا �أخطاء �إ�شرت�تيجية �أ�شا�شية.
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عربي ودويل

غرب اأفريقيا.. توترات اأمنية و�سيا�سية »عر�ض م�ستمر«!
•• عوا�صم-وكاالت

�ال�شطر�بات  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ن��ام��ي��اً  �أف��ري��ق��ي��ا  غ���رب  ي�����ش��ه��د 

�لد�خلية وحالة عدم �ال�شتقر�ر، و�شط �شيناريوهات �شبابية 
�لتحديد،  وج��ه  على  �ملنطقة  لتلك  �لقريب  �مل�شتقبل  تلف 
و�ملهددة بات�شاع رقعة �لفو�شى و�لتهديد�ت، ال �شيما يف �شوء 
�لر�شيد يف عدد  �لطاحنة، وغياب �حلكم  �ل�شيا�شية  �الأزم��ات 
من دول �الإقليم، مع تاآكل �أو �هرت�ء �ملوؤ�ش�شات �لدميقر�طية، 
ما كان عاماًل لتكر�ر �النقالبات �لع�شكرية، و�لتي كان �آخرها 

�النقالب يف غينيا كوناكري.
وع��ل��ى وق���ع ت��ل��ك �مل��ع��ط��ي��ات مل ي��ك��ن م��ن �ل��غ��ري��ب �أن ت�شهد 
منطقة غ���رب �أف��ري��ق��ي��ا خ���الل �أق���ل م��ن ع���ام و�ح���د ف��ق��ط 4 
حم����اوالت �ن���ق���الب، ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ت�����ش��ه��ده م��ن ت��ن��اٍم و��شع 
جلماعات �لعنف و�لتطرف �لتي ت�شتغل تاأزم �الأو�شاع وغياب 
�لبنية �لدميقر�طية و�حلكم �لر�شيد و�لتنمية، لالنت�شار يف 
بيئة مو�تية وجاذبة لالإرهاب و�لعنف. بينما يف �الأخري يدفع 
باهظاً  ثمناً  �ل�شمر�ء  �لقارة  دول غرب  �ل�شكان يف عديد من 

لذلك �مل�شهد “�ملاأ�شاوي” �شديد �لتعقيد.

�نقالبات متكررة
ي��ق��ول خ��ب��ري �ل�����ش��وؤون �الإف��ري��ق��ي��ة و�الأم����ن �ل��ق��وم��ي، �للو�ء 

عدد�ً  �شهد  �أفريقيا  غ��رب  “�إقليم  �إن  �ل��و�ح��د،  عبد  حممد 
مُيكن  �نقالبات  وه��ي  �جل���اري،  �لعام  خ��الل  �النقالبات  من 
�أن تتو��شل خالل �لفرتة �ملقبلة، ال �شيما مع غياب �الأنظمة 
�لدميقر�طية يف عدد من �لبلد�ن، مبا يجعل من �النقالبات 
بهذ� �ل�شكل و�شيلة للح�شول على �ل�شلطة، ماد�م �أنه ال توجد 
�ل�شعبي،  �لتعاطف  بع�ش  تك�شب  ثم  وم��ن  حقيقية،  �شرعية 

وهو ما حدث �أخري�ً يف غينيا كوناكري«.
ويو�شح يف ت�شريحات خا�شة ملوقع “�شكاي نيوز عربية” �أن 
ملا وق��ع يف غينيا ع��ادة ما حت��دث يف قارة  �ملماثلة  �النقالبات 
�أفريقيا، باعتبار �أن �أنظمة �حلكم مت�شابهة يف كثري من دول 
بعيد،  حد  �إىل  مت�شابهة  كافة  و�لتحديات  و�لظروف  �لقارة، 
الفتاً �إىل �أن “دول �لقارة منذ �ال�شتقالل وحتى �الآن �شهدت 
100 �نقالب جنح  �أكر من  200 �نقالب، منهم  �ل�  قر�بة 
�الأ�شلوب،  وبنف�ش  �ل�شلطة  �إىل  �لو�شول  يف  عليه  �لقائمون 
�أحكام  ت��وج��د  وال  حقيقية  تغيري  عملية  ه��ن��اك  لي�ش  ط��امل��ا 
وهي  �مللغومة  �لد�شتورية  ب��امل��ادة  �لعبث  دون  حت��ول  �شديدة 

�ملادة �ملرتبطة مبدة بقاء �لرئي�ش و��شتمر�ره«.
 ما حدث يف غينيا موؤخر�ً هو -بح�شب عبد �لو�حد- منوذج 
ت��ك��رر يف موريتانيا  �ل�����ش��اح��ل، فقد  دول  م��ن  ع��دي��د  ت��ك��رر يف 
و�لنيجر وحماولة �النقالب يف ت�شاد. وي�شري �إىل �أن “�لر�بط 
�مل�شرتك يف �النقالبات باملنطقة هو فرن�شا؛ على �عتبار �أن كل 
هذه �لدول كانت و�قعة حتت �الحتالل �لفرن�شي ولها عالقة 

بباري�ش )..(«.
يت�شل  فيما  “�لقَبلية”  تلعبه  �ل���ذي  �ل���دور  �إىل  ي�شري  كما 
ي��ح��دث يف  �ل��ق��ارة، م�شتداًل مب��ا  �ل��ت��ي ت�شهدها  ب��االن��ق��الب��ات 
غينيا، بقوله: �إن هذ� �لبلد �ل�شغري ميتلك ثرو�ت هائلة -على 
رغم فقره- منها �ملا�ش و�لبوك�شيت )غينيا من �أكرب �ملوردين 
للبوك�شيت كمادة خام ت�شتخدم يف �شناعة �الألومنيوم(، وهناك 
�أط��رف خارجية قد ي�شب ذلك �النقالب يف م�شلحتها، من 
�أ�شل قبائل �لفوالين �لذين  �أطر�ف بدول �جلو�ر من  بينها 
ينت�شرون يف تلك �لدول، كما ميثلون ن�شبة ت�شل من 35 �إىل 

40 باملئة يف غينيا لكنهم ال ميتلكون �ل�شلطة«.
باأن  نف�شه  �ل��وق��ت  �الأف��ري��ق��ي��ة يف  ب��ال�����ش��وؤون  �خل��ب��ري  ويعتقد 
“تطبيق �لدميقر�طية هو �ل�شبيل حلماية دول غرب �لقارة 
�الأفريقية، ال �شيما من خالل حماية �ملادة �لد�شتورية �ملرتبطة 
مو�شحاً يف �لوقت نف�شه �أن �النقالب  مبدة فرتة �لرئا�شة”، 
�لذي وقع يف غينيا كوناكري �إذ� مل يتم �إنهاوؤه ب�شرعة وفر�ش 
تدخل يف  �أن  �ملمكن  �لدولة فمن  د�خ��ل  �ال�شتقر�ر  حالة من 
�شر�ع �أو�شع، بالنظر العتبار�ت �لرتكيبة �لقبلية، ف�شاًل عن 
�الأو�شاع �القت�شادية، وكذلك �لتدخالت �خلارجية، ال �شيما 

من قبل �لقوى �لر�ف�شة للتو�جد �لرو�شي يف �ملنطقة.
�لقارة  �لبنية �لدميقر�طية يف عديد من دول  تنعك�ش غياب 
تلك  من  عديد  من  وجتعل  �الأمنية،  �الأو�شاع  على  بالتبعية 
�لدولة لقمة �شائغة �أمام جماعات �لعنف و�لتطرف. وتك�شف 

بتلك  �لر�شمية  للبيانات  ر���ش��ٍد  على  -�ملبنية  �الإح�����ش��اء�ت 
�ملدمرة  و�آث��اره��ا  �الإره��اب��ي��ة  �لعمليات  ت�شاعد  ع��ن  �ل����دول- 
�جلاري  �لعام  من  �الأول  �أ�شهر  �ل�شتة  ويف  �الآخ���ر.  تلو  عاماً 
ما  �أفريقيا  يف  �لد�مية  �لهجمات  ع��دد  �إج��م��ايل  بلغ   2021
5236 قتيال،  315 هجوما، خّلف ما يزيد عن  يزيد على 
بخالف �مل�شابني و�ملختطفني، جاء �إقليم غرب �لقارة �شمن 
�أكر �الأقاليم ت�شرر�ً جلهة عدد �لعمليات و�ل�شحايا، طبقاً 
لتقرير �شادر عن منظمة ماعت �حلقوقية بالقاهرة موؤخر�ً.

��صطر�بات �أمنية
وب��دوره، يتحدث �خلبري يف �شوؤون �حلركات �ملتطرفة، منري 
�أديب، عن �نعكا�ش تاآكل و�هرت�ء �ملوؤ�ش�شات �لدميقر�طية يف 
عدٍد من �لبلد�ن �الأفريقية، وب�شكل خا�ش �إقليم غرب �لقارة، 
على �لو�شع �الأمني وت�شاعد فر�ش �لتنظيمات �الإرهابية يف 
�لنمو و�النت�شار يف بيئات مو�تية لذلك، م�شدد�ً على �أن “ثمة 
رمبا  �أفريقيا،  غ��رب  يف  �الإره���اب  النت�شار  �أدت  عديدة  �أ�شباب 
�أو  �الأ�شباب عدم وجود موؤ�ش�شات دميقر�طية  �أبرز هذه  �أحد 

حكومات قوية«.
ويلفت يف ت�شريحات خا�شة ملوقع “�شكاي نيوز عربية” �إىل 
�أن “�ملوؤ�ش�شات �لقوية �لتي نعنيها هي موؤ�ش�شات دميقر�طية 
منتخبة، ولها روؤية �قت�شادية وتنموية.. وجود تنمية حقيقية 
دميقر�طي  ب�شكل  �ل���دول  وت���د�ر  �شرعية  منتخبة  وحكومة 

وموؤ�ش�شي، يع�شم تلك �لدولة من فكرة �النقالبات، ومينحها 
�لد�خلية و�خلارجية، ومن بينها  �لتحديات  قوة يف مو�جهة 

مو�جهة جماعات �لعنف و�لتطرف«.
د�خل  م���وج���ودة  و�ل��ت��ط��رف  �ل��ع��ن��ف  “جماعات  �أن  وي��و���ش��ح 
�أفريقيا ب�شكل خا�ش، لعدة  �إقليم غرب  �أفريقيا عموماً، ويف 
عو�مل خمتلفة، من بينها �ال�شطر�بات �ل�شيا�شية �لد�خلية، 
ف�شاًل عن عدم وجود رقابة حقيقية على حدود �أغلب �لدول 
على  و�شعيفة  ه�شة  �ل��ق��ارة  ب��ه��ذه  خمتلفة  دول  �الأف��ري��ق��ي��ة 
�مل�شتوى �لدميقر�طي، وفكرة �النقالبات هي هو�ش متتاز به 
ينتقل  قد  كوناكري  غينيا  ما حدث يف  ف��اإن  ولذلك  �أفريقيا 

�شريعاً �إىل دولة �أخرى«.
عموماً  �أفريقيا  يف  تكون  �النقالبات  “�أكر  �إن  �أدي��ب  ويقول 
فقر  من  �لقارة  هذه  تعانيه  ما  مع  جمتمعة،  �الأ�شباب  لهذه 
و�لتطرف  �لعنف  و�نت�شار جماعات  �لتنمية  م�شتوى  و�شعف 
�إذ� �أردنا مو�جهة حقيقية لالإرهاب فمن �ل�شرورة مبكان �أن 
فيها  وجت��رى  دميقر�طية  و�شرعية  قوية  دول��ة  هناك  تكون 
�النتخابات ب�شكل متتابع«.ويلفت �خلبري يف �شوؤون �حلركات 
�ملتطرفة �إىل مع�شلة مو�زية تو�جهها بع�ش �لدول، و�ملمثلة 
يف ت���ع���اون ر�أ������ش �ل���دول���ة -�ل�����ذي ج���اء م���ن خ���الل �النقالب 
�لعنف  جماعات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  للتن�شيق  �ل��ب��ل��د�ن-  بع�ش  يف 
و�لطرف، حلماية ��شتمر�ره هذ� �لتماهي مع تلك �جلماعات 

ذ� تاأثري�ت �شديدة �خلطورة �أي�شاً«.

هل ��شاء بايدن �لتعبري بخ�شو�ش تايو�ن؟

حمافظة على »�لغمو�ض �ل�صرت�تيجي«:

هل تتخلى الواليات املتحدة عن تايوان مثل اأفغان�ستان؟
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت

 –ترجمة خرية ال�صيباين 

تايو�ن  عن  �ملتحدة  �لوليات  تتخلى  هل    
بكني.  عليه  ت�صر  ما  هذ�  �أفغان�صتان؟  مثل 

مع  لل�صني  �مللحوظ  �لتقارب  �أدى  ذلك,  �مع 
على  ��صتوىل  �لذي  �جلديد,  طالبان  نظام 
�لت�صديد  من  مزيد  �إىل  كابول,  يف  �ل�صلطة 
�لدر�ماتيكي للعالقات بني �لوليات �ملتحدة 

�تايو�ن.

   يف 18 �أغ�صط�ض, �أ��صح �لرئي�ض �لأمريكي 
م�صتاأجر  �قــال  �لنقطة.  هــذه  بايدن  جو 
�لبيت �لأبي�ض, �إنه �إذ� �صن �جلي�ض �ل�صيني 
�ملتحدة  �لوليات  فاإن  تايو�ن,  على  هجوما 

�لعد��ن. هذ�  مثل  “�صرتد” على 

بي  “�أي  م��ر����ش��ل  م��ع     ويف مقابلة 
فيجورج �شتيفينوبولو�ش،  �شي تي”، 
�ل�شني  �أن  �إىل  ب���اي���دن  ج���و  �أ�����ش����ار 
و��شعة  دعائية  عملية  �شنتا  ورو�شيا 
�ملت�شرع  �الن�����ش��ح��اب  ح���ول  �ل��ن��ط��اق 
�أفغان�شتان.  من  �الأمريكية  للقو�ت 
�ملوقف  ��شتغلت  �ل�شني  �أن  و�أ���ش��اف 
وذه����ب����ت  �حل������������دود،  �أق���������ش����ى  �إىل 
�أفغان�شتان  ب���ني  �مل���ق���ارن���ة  ح���د  �إىل 
�ل�شني  ت���رى  �أن  “ميكن  وت���اي���و�ن. 
ميكنكم  ال  ‘�أر�أيتم؟  لتايو�ن،  تقول 
ملاذ�  �الأمريكيني’...  على  �العتماد 
ت���ق���ول �ل�������ش���ني ه������ذ�؟ يف �ل����و�ق����ع، 
�أر�د  جوهري”،  �خ���ت���الف  ه���ن���اك 
ج���و ب���اي���دن �ل���ت���اأك���ي���د،  ب���ني موقف 
منهم  وحلفائها،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
ت���اي���و�ن وك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة وحلف 
نحن  م�شيًفا:”  �الأط��ل�����ش��ي،  �شمال 
�أبرمنا  يف و�شع حيث نو�جه كيانات 
�إىل حرب  ت�شتند  �تفاقيات، ال  معها 
�أو يف كوريا  �أهلية يف ه��ذه �جل��زي��رة 
�جل��ن��وب��ي��ة، ول��ك��ن �ت��ف��اق��ي��ة م��ع دول 

تتمتع بحكومة«.
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����ش  ي�����ش��ر  ومل     
�أقرها  �ل���ت���ي  �خل��ام�����ش��ة  �مل������ادة  �إىل 
 ،1979 عام  �الأمريكي  �لكوجنر�ش 
و�لتي تعهد فيها �الأمريكيون بتزويد 
�لالزمة  ب��االأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ت��اي��و�ن��ي��ني 
�عتد�ء  �أي  �أنف�شهم �شد  للدفاع عن 
خارجي. وقد مت مترير هذ� �لقانون 
و��شنطن  �ع�����رت�ف  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
وجاء  �ل�شعبية.  �ل�شني  بجمهورية 
�ملتحدة  “�لواليات  �أن  �ل��ن�����ش  يف 
ملتزمة بتزويد تايو�ن بكل �الأ�شلحة 
وب���ك���م���ي���ات ك���اف���ي���ة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا من 
ت�شمن  ع�شكرية  بقدر�ت  �الحتفاظ 

لها �لدفاع عن نف�شها«.

“�لغمو�ض  عـــلـــى  �حلــــفــــاظ 
�ل�صرت�تيجي«

جو  ��شت�شهد  �أخ����رى،  ناحية  م��ن     
�لتي  �لناتو،  حللف   5 باملادة  بايدن 
�أي  �أن  ع���ل���ى  �حل���ل���ف  ف��ي��ه��ا  ي��ن�����ش 
�ملنظمة  يف  ع�شو  دول���ة  على  ه��ج��وم 
�لدول  جميع  على  هجوًما  �شيعترب 
�لتعهد،  هذ�  كتبنا  لقد  �الأع�شاء”. 

�ل�شيطرة  �الخ����رية  ه���ذه  ����ش��ت��ع��ادت 
�ع�����رت�ف  و�إن  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان.  ع���ل���ى 
وكذلك  �حل����رك����ة،  ب��ح��ك��وم��ة  ب��ك��ني 
للماليل،  ن��ع��م��ة  ���ش��ي��ك��ون  م��و���ش��ك��و، 
يف  �لدولية  عزلتهم  �شاهمت  �لذين 

�شقوطهم عام 2001.
وزي����ر  ����ش��ت��ق��ب��ل  ي���ول���ي���و،   28    يف 
باأبهة  ي��ي،  و�ن��غ  �ل�شيني  �خلارجية 
كبرية، وفًد� من طالبان برئا�شة �أحد 
�لثاين  و�ل��رج��ل  �حل��رك��ة  موؤ�ش�شي 
فيها، �ملال عبد �لغني بر�د�ر، ير�فقه 
يف  �لدينية،  �ل�شوؤون  جمل�ش  رئي�ش 
مدينة تياجنني �ل�شاحلية، على بعد 

100 كيلومرت �شرق بكني.
  و�أعلن و�نغ يي حينها، �أن �أفغان�شتان 
هي �أكرب جار لل�شني، وقد �حرتمت 
هذه �الأخرية د�ئًما ��شتقالل ووحدة 
�أر������ش����ي ه����ذ� �ل���ب���ل���د، وت���ن���وي عدم 
�ل��ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة مع 
جتاه  �ل�����ش��د�ق��ة  ب�شيا�شة  �الل���ت���ز�م 

�ل�شعب �الأفغاين باأكمله. 
   وقال وزير �خلارجية �ل�شيني، �إن 
�الأفغاين،  لل�شعب  ملك  �أفغان�شتان 
ملك  يكون  �أن  يجب  م�شتقبلها  و�أن 

�شعبها.
    و��شار و�نغ يي، �ىل �إن �الن�شحاب 
يو�شح  �الأم��ري��ك��ي،  للجي�ش  �ملت�شرع 
تلك  جتاه  و��شنطن  �شيا�شة  �إفال�ش 
�أ�شبح لدى  �لدولة. ونتيجة لذلك، 
�الآن فر�شة مهمة  �الأفغاين  �ل�شعب 
لتحقيق �ال�شتقر�ر �لوطني و�شمان 

تنميته �القت�شادية.
    و�أو�شح �لوزير �أن حركة طالبان 
و�شيا�شية مهمة  ع�شكرية  قوة  متثل 
�أن  ينبغي  وبالتايل،  �أفغان�شتان،  يف 
�ل�شالم  بناء  يف  مركزًيا  دوًر�  تلعب 

و�مل�شاحلة و�إعادة �إعمار �لبالد.
--------------------------

ع�صر  خم�صة  حـــو�يل  ــف  ــوؤل م
كتاًبا خم�ص�صة لل�صني ��ليابان 
��لتحديات  ��لــهــنــد  ��لــتــبــت 
�لــرئــيــ�ــصــيــة. عام  ــيــويــة  �لآ�ــص
“�لزعامة  كتاب  ن�صر   ,0202
بني  �لــ�ــصــد�م  حمـــوره,  �لعاملية 
عن  �ملتحدة”  �ل�صني ��لوليات 

من�صور�ت لوب. 

بارد�ر �لرجل �لثاين يف �حلركة ز�ر �ل�شني وزير �خلارجية �ل�شيني يدعم �لعالقات مع طالبان

�لواليات �ملتحدة وتايو�ن  عالقات خا�شةوزير خارجية تايو�ن: لن نخ�شع ون�شت�شلم
�أر�د  �إذ�  باأنه  مقد�ًشا  تعهًد�  وقطعنا 
�إجر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �ل��غ��زو  �شخ�ش  �أي 
�إنه  ف�شرند.  �لناتو،  يف  حلفائنا  �شد 
ن��ف�����ش �ل�����ش��يء م���ع �ل���ي���اب���ان، ونف�ش 
ومرة  �جلنوبية،  ك��وري��ا  م��ع  �ل�شيء 
�ل���و�ق���ع،  يف  تايو�ن”.  م���ع  �أخ������رى 
مع  دف��اع  معاهدة  �ملتحدة  للواليات 
�ليابان وكوريا �جلنوبية، ومع ذلك، 
ي�شت�شهد  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هذه هي 
يف  بتايو�ن  �الأمريكي  �لرئي�ش  فيها 

هذ� �ل�شياق.
�أدىل بها  �ل��ت��ي  �مل��الح��ظ��ات  ه���ذه     
ج����و ب����اي����دن، ك�����ان م����ن �مل���م���ك���ن �أن 
ت�شري �إىل تغيري جوهري يف �شيا�شة 
�ل��والي��ات �ملتحدة جت��اه ت��اي��و�ن، الأن 
ا  “غمو�شً بعناية  �عتمدت  و��شنطن 
كانت  �إذ�  م���ا  ح���ول  ��شرت�تيجًيا” 

ع��م��ل��ي��ات �ل��رته��ي��ب �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 
ت��اي��و�ن، ق��ال ج��وزي��ف وو على  �شد 
ت���اي���و�ن  �إن  ت����وي����رت،  ع���ل���ى  ح�����ش��اب��ه 
�شكرت �لواليات �ملتحدة على دعمها، 
موؤكًد� �أن هذ� �لدعم يخدم �مل�شالح 

�لف�شلى لل�شعب �لتايو�ين.
قيم  “توؤيد  ت��اي��ب��ي��ه  �أن  و�أ����ش���اف     
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�حل��ري��ة يف مقابل 
�ل�شيوعية و�ال�شتبد�د و�جلر�ئم �شد 
�لنظام  �إىل  �ملن�شوبة  �الإن�شانية”، 
�ل�����ش��ني مبحاكاة  �ل�����ش��ي��ن��ي. حت��ل��م 
مبا�شر�  �أك��ون  دع��وين  لكن  طالبان، 
و�لو�شائل  �الإر�دة  لدينا  و�شريحا: 

للدفاع عن �أنف�شنا. »
   ك��ان��ت �ل�����ش��ني م��ن �أو�ئ�����ل �ل���دول 
�ل��ت��ي �ن��ف��ت��ح��ت ع��ل��ى رب���ط عالقات 
دبلوما�شية مع حركة طالبان عندما 

�أث���ار ت�شريح �لرئي�ش     وم��ع ذل��ك، 
“ربط  بكني.  غ�شب  هذ�  �الأمريكي 
بتايو�ن؟  �لناتو  ميثاق  من   5 �مل��ادة 
م�شوؤول  �أي  ي���ج���روؤ  مل  ���ش��يء  ه����ذ� 
هذ�  يومنا  حتى  فعله  على  �أمريكي 
�ل��ت��ايل �شحيفة  �ل��ي��وم  ق��ال��ت يف   ،“
جلوبال تاميز �لناطقة باالإجنليزية، 
�ليومية،  �ل�شعب  ل�شحيفة  �لتابعة 
�ل�شيوعي  �حل�����زب  م���ن  ف����رع  وه����ي 

�ل�شيني.
   و�أ���ش��اف��ت ج��ل��وب��ال ت��امي��ز، �أن جو 
بيانه  �ل���و�ق���ع، يف  ح����اول يف  ب���اي���دن 
�الآثار  على  �لت�شرت  ت��اي��و�ن،  ب�����ش��اأن 
يف  �ملتحدة  �لواليات  لكارثة  �ملدمرة 
فقد  �لكارثة،  هذه  فمع  �أفغان�شتان. 
�لوجه”،  “ماء  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش 
ح�شب تقدير�ت �ل�شحيفة، “ ويجد 

�أمريكا �شتتدخل ع�شكرًيا �أم ال ل�شد 
حماولة غ��زو �جل��زي��رة. ولكن، منذ 
رفيع  م�شوؤول  �أعلن  �أغ�شط�ش،   20
�مل�شتوى يف �إد�رة بايدن �أنه ال ينبغي 
�أنها  على  �لرئي�ش  تعليقات  ق���ر�ءة 
تايو�ن.  جت���اه  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ت��غ��ي��ري 
�لواليات  �شيا�شة  تتغري  “مل  وق��ال: 
�ملتحدة ب�شاأن هذ� �ملو�شوع”، م�شرًي� 

�إىل �أن جو بايدن “�أ�شاء �لتعبري«.
�لتايو�نية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ����ش���ارع���ت     
على  ب����اي����دن  و����ش���ك���رت  �ل�������رد،  �إىل 
�شرورة  �أ�شافت  لكنها  ت�شريحاته، 
�لتز�م �ليقظة يف حال �أخطاأ �لرئي�ش 

�الأمريكي �لتعبري.

يف  �لوجه  ماء  فقد  بايدن  »جو 
هذه �لكارثة«

�أن���ه ال بايدن  �حل��ق��ي��ق��ة �ل���ي���وم، ه��ي 
�الآن  حتى  �الأمريكية  �حلكومة  وال 
ل��دي��ه��م��ا �مل�����ش��د�ق��ي��ة الإق���ن���اع �لعامل 
باالإر�دة  يحتفظان  باأنهما  �خلارجي 
و�لقدرة على �النخر�ط يف مو�جهة 

مع �ل�شني يف م�شيق تايو�ن«.

»�ل�صني حتلم بتقليد طالبان«
وزي����ر  ق�����ال  �أغ�������ش���ط�������ش،   21 يف     
�إن  �لتايو�ين جوزيف وو،  �خلارجية 
�ل�شني تريد “تقليد” طالبان. و�ن 
ال  بكني،  بها  تطالب  �لتي  �جل��زي��رة 
تعتزم �خل�شوع “جلر�ئم �ل�شيوعية 
�الن�شانية”،  �شد  �جل��ر�ئ��م  وك��ذل��ك 

��شاف وزير �خلارجية.
   ورد� على دعوة �أعربت عنها وز�رة 
الإنهاء  لبكني  �الأمريكية  �خلارجية 

حما�شًر�  �ل��ي��وم  نف�شه  ب��اي��دن  ج��و 
بانتقاد�ت من �لر�أي �لعام �الأمريكي 
وح���ل���ف���اء �ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة. هذه 
�أ�شعب حلظة بالن�شبة له منذ توليه 
�الأمر  يتعلق  ال  �لو�قع،  يف  �ملن�شب. 
وبتاأييده  �ل�شخ�شية  ب�شمعته  هنا 
من قبل �لر�أي �الأمريكي، بل يتعلق 
على  �لق�شية  ل��ه��ذه  �ملبا�شر  ب��االأث��ر 
�نتخابات  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل���زب 
�لعام  �مل��ن��ت��ظ��رة  �لن�شفي  �ل��ت��ج��دي��د 

�ملقبل«.
�أ���ش��ب��اب بايدن  ك��ان��ت  »ل��ك��ن مهما     
تتابع  �لت�شريحات،  ب��ه��ذه  ل����الإدالء 
ج��ل��وب��ال ت��امي��ز، يجب �الإ����ش���ارة �إىل 
حتديد  دون  ف������ارغ،  ك����الم  ه����ذ�  �أن 
ودون  ح����ق����ي����ق����ي،  ������ش����رت�ت����ي����ج����ي 
حقيقية.  ع�����ش��ك��ري��ة  �����ش���ت���ع���د�د�ت 

- عندما تقرتب بكني من طالبان, تعزز وا�سنطن وتايبيه عالقاتهما
- ربط بايدن املادة 5 من ميثاق 
الناتو بتايوان, اأثار غ�سب بكني

- وزير خارجية تايوان, يوؤكد اأن ال�سني 
تريد “تقليد” طالبان بخ�سو�ض اجلزيرة

حتليل
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العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
للمجوهر�ت  �ل�ش�����ادة/برن�ش�ش  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شاعات ذ م م   رخ�شة رقم:1151602 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �نطو�ن بوجنا %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان �لعاملية �لقاب�شة  ذ م م 
SULTAN INTERNATIONAL HOLDING-L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيخ خليفه بن �شلطان بن حمد�ن بن حممد �ل نهيان

تعديل �شكل قانوين 
من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
�لبيئة  خلدمات  �ل�ش�����ادة/�ورين  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لنقليات ذ.م.م رخ�شة رقم:1057911 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�هلل ��شماعيل �شامل حممد �حلو�شنى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يو�شف عبد�جلليل 5.%2٤

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل عبد�جلليل 5.%2٤
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�هلل ��شماعيل �شامل حممد �حلو�شنى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف عبد�جلليل

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
للنظافة  �ملازد  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:4110670 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شومان �شودهورى عبد�لغفور ٤9%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جهري �ال�شالم جوين �لعابدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شومان �شودهورى عبد�لغفور

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وكافيه مز�ج تامي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2721937 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شعيد حممد ر��شد �لالغ�ش �لظنحاين %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مرمي جمعه حممد رودين زهى �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعني �شيتي �شنرت ذ.م.م- 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب فرع رخ�شة رقم:1120862-1 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عادل �حمد مو�شى �شنقور ٤٠%

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ملايا �نرتنا�شيونال ليمتد )�ش.م.م.ح( - من 6٠ % �إىل ٤2 %
تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد عي�شى حممد �ل�شمت من ٤% �إىل 11 %
تعديل ن�شب �ل�شركاء / و��شانى كمل و��شانى �شوندير من 5% �إىل 1 %

تعديل ن�شب �ل�شركاء / ديباك ال�شمند��ش باجر�نى من 5% �إىل 2 %
تعديل ن�شب �ل�شركاء / كو�شيال ال�شمند��ش باجر�نى من 5% �إىل 2 %

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ر��شد �حمد مفتاح �لنا�شرى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل حممد عبد�لكرمي �ل�شام�شى

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�إعــــــــــالن
لالأ�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/مورغان  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:1078291 
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عامر ح�شن رو�شه حممد �ل�شحى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامى مورغان من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامى مورغان من ٤9 % �إىل 1٠٠ %
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شمريه حممود معتوق

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل �إ�شم جتاري من/  مورغان لالأ�شت�شار�ت �لهند�شية - ذ م م 

�إىل مورغان لال�شت�شار�ت �لهند�شيه 
 MORGAN CONSULTING ENGINEERS 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5788

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت �بناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
مز�د علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae �ذلك يف متام �ل�صاعة 
�صده  للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/09/13 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00

يوني�صيف لخت�صا�ض حماية �حلريق )�ض.ذ.م.م( � ���صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                          �لو�صف  

 200,000                                      طفايات جريق �معد�تها  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �� ب�صيك �صمان �للمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9851

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت �بناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  �ذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
�ل�صاعة 6:00 م�صاء� يوم �لثنني 2021/09/13 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �صده 
مطعم يال �صاج �ض.ذ.م.م )فرع( + يا�صر حممد عبد�ملنعم حممد عزقول � ���صاف �ملحجوز�ت 

على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                            �لو�صف  

 19,050                                                      معد�ت مطعم 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �� ب�صيك �صمان �للمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9351

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت �بناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
مز�د علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae �ذلك يف متام �ل�صاعة 
6:00 م�صاء� يوم �لثنني 2021/09/13 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �صده يو�صف 

عبد�هلل ل�صناعة �لتكييف )�ض ذ م م()فرع(  � ���صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                                   �لو�صف  

 30,000                                                                  مكائن 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �� ب�صيك �صمان �للمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�مل�شري  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للتجارة �لعامة رخ�شة رقم:2377063 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بينيفت 

CN لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم:4069366 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نرفانا  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم:4040447 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

�لغاء �عالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ش �لرخ�شة 
وطني  �شركة  �لتجاري  باال�شم   CN رقم:1712765 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لديناميكية  �العمال  لتطبيقات 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�ليقني �لدولية الد�رة �ملن�شاأت �لتعليمية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:مكتب 3 وحدة �ملالك ر��شد عبد�هلل ر��شد �شعيد �لظاهري 

M م�شفح حممد بن ز�يد ق 85 �ش 9
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1764683 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/فوك�ش لتدقيق �حل�شابات- �لها�شمي،  كم�شفي قانوين 
بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/05/24  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2121000641  

 تاريخ �لتعديل:2021/09/07

�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:هوك تكنولوجي ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لطابق 13 بناية خلف �حمد خلف �لعتيبة

 E4_1-C11a جزيرة �بوظبي �شارع �لكرت� وحدة
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1229273 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون،  كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/09/02  لل�شركة 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150017126 
تاريخ �لتعديل:2021/09/06

�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4833/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ :  

�ل لوج�شتيك �الم���ار�ت )�ن��ك��ور�ج( ذ.م.م -  �شفته بالق�شية :  �الإع��الن : كي جي  طالب 
طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ي يف ��ش للتجارة �ش.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�أو خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ  �ملنفذ به وقدره )15335( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5902/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 12٤2/2٠21 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٤3195( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : �لقرق للت�شغيل �اليل و�لتحكم �ش.ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �شارع �م هرير - مبنى �ملخاوي - �شقة 

215 - مقابل نادي �لن�شر
�ملطلوب �إعالنه : 1- هيل �ند فورت لتجميل �حلد�ئق ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

�ملبلغ �ملنفذ  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �الإع��الن : قد 
به وقدره )٤3195( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �شاملة لر�شوم �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15582/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Anayatullah Abdur-Raouf Jobo, Pakistani national, residing at Abu Dhabi, Electra 
Building, Flat No 508 - Mobile No 050-645 5308

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 39,418
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 39,418; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

68374 Abu Dhabi 14 Kia Rio Silver 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/15580( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي
وميثله �ل�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ش �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ش بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه  : طاهر جنيد بت �حمد ت�شيم بت - باك�شتاين �جلن�شية - عنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - بناية �ملا�ش - 

�شقة رقم 303 - متحرك رقم 0502300388 
�ملو�شوع/�إخطار عديل ب�شرورة �شد�د مبلغ )66843( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )66843( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�صنة �ل�صنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�ضرقم �ملركبة

2019�بي�ضن�صيان كيك�ض 7�بوظبي97941
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�شاها ��شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذ� �الخطار و�ال �شن�شطر 
��شفني �ىل ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/15577( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي
وميثله �ل�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ش �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ش بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه : �شوغى �رتني - �رمينيا �جلن�شية - عنو�نه �إمارة �أبوظبي - منطقة �بوظبي - بناية 4 - �شقة رقم 502 - متحرك 

رقم 0505559937 
�ملو�شوع/�إخطار عديل ب�شرورة �شد�د مبلغ )55513( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )55513( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�صنة �ل�صنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�ضرقم �ملركبة

2016�بي�ض فورد فوجن 10�بوظبي32316
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�شاها ��شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذ� �الخطار و�ال �شن�شطر 
��شفني �ىل ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/15582( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي
وميثله �ل�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ش �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ش بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه : عنايت �هلل عبد�لروؤوف جويو - باك�شتاين �جلن�شةي - عنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - بناية �لكرت� - 

�شقة رقم 508 - متحرك رقم 0506455308 
�ملو�شوع/�إخطار عديل ب�شرورة �شد�د مبلغ )39418( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )39418( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�صنة �ل�صنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�ضرقم �ملركبة

2015ف�صي كيا ريو14�بوظبي 68374
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�شاها ��شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذ� �الخطار و�ال �شن�شطر 
��شفني �ىل ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/15581( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�شالمي
وميثله �ل�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ش �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ش بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه : �لر�م�ش لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - وعنو�نه �إمارة �أم �لقيوين - بناية فلج �ملعال - بيت عربي - �شارع رقم 79 - فيال 

رقم 01 - متحرك رقم 0557788313 
�ملو�شوع/�إخطار عديل ب�شرورة �شد�د مبلغ )35518( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )35518( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�صنة �ل�صنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�ضرقم �ملركبة

2017�بي�ض تويوتا هاي�ض A�م �لقيوين74397
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�شاها ��شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذ� �الخطار و�ال �شن�شطر 
��شفني �ىل ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

   - ك��ول��ني ك���الرك: �أ���ش��ك ح��ًق��ا يف 
�لبالد.  �إد�رة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ق���درة 
وب�شر�حة، �أعتقد �أن هذ� ما تعّول 
عليه �إد�رة بايدن. �أعتقد �أنها تاأمل 
�أن جُترب طالبان، لهذ� �ل�شبب، على 
جمموعات  مع  و�لعمل  �لتنازل  �أن 
�إىل نوع  �الأم��ر  و�أن ينتهي  �أخ���رى، 
من تقا�شم �ل�شلطة يف �أفغان�شتان. 
جماعة  طالبان  �أن  �أ�شعر  ال  لكني 

م�شتعدة لتقا�شم �ل�شلطة.
�شيطرة طالبان  م��دى     *ح��ال��ًي��ا، 
على �أفغان�شتان لي�ش و��شًحا متاًما. 
وهو  خ��ر����ش��ان،  يف  د�ع�����ش  تنظيم 
طالبان،  م��ن  ت��ط��رف��اً  �أك���ر  خ�شم 
على  �مل�شممة  �جلماعات  ب��ني  م��ن 
����ش��ت��غ��الل ح���ال���ة �الرت����ب����اك هذه. 
كانت  بينما  �جلماعة  هذه  ت�شكلت 
د�ع�������ش �الأ���ش��ل��ي��ة ُت��ق��ط��ع ي��ده��ا يف 

�لعر�ق و�شوريا.
   - ك����رد ف��ع��ل ع��ل��ى �الإج��������ر�ء�ت 
�لتي  �الإره����اب  ملكافحة  �لعدو�نية 
ي����ق����وم ب���ه���ا �ل�����غ�����رب، ق����ام����ت هذه 
�لالمركزية،  باإ�شفاء  �جل��م��اع��ات 
وخففت بع�ش �ل�شغط على نو�تها 
�الأماكن  �إىل  نظرنا  و�إذ�  �ل�شلبة. 
د�ع�ش  تنظيم  فيها  ين�شط  �ل��ت��ي 
نتحدث  فاإننا  فيها،  ين�شط  كان  �أو 
عن ليبيا وغرب �إفريقيا و�ل�شاحل 
و�لفلبني، وال �شك يف �أن �أفغان�شتان 
هي نو�ة �أخرى لهذه �ل�شبكة. لقد 
�أر��شيه  �آخ��ر  د�ع�����ش  تنظيم  خ�شر 
وقد   ،2019 ع��ام  ربيع  �شوريا  يف 
من  كو�حد  خر�شان  د�ع�ش  عّرفت 
وكجماعة  د�ع���������ش،  ف�����روع  �أق������وى 
ل��دي��ه��ا �أ���ش��ب��اب ق��وي��ة ج����ًد� الإث����ارة 

قلقنا ب�شاأنها.
تنظيم  ع���ن  ن��ت��ح��دث     *ع���ن���دم���ا 
د�ع�������ش  يف خ���ر�����ش���ان، م���ا �حلجم 
�لذي نتحدث عنه؟ ومن �أين ياأتي 

مقاتلوه؟
�أن هناك  �ملتحدة  �الأمم  تقدر   -    
مقاتل.  و2200   1500 بني  ما 
وه������م جم���م���وع���ة م����ن �مل���ح���ارب���ني 
�ملخ�شرمني، بع�شهم من ت�شكيالت 
وهم  باك�شتان،  �أخ��رى يف  متطرفة 
قلقي  ل��ل��غ��اي��ة.  متع�شبون  ��ا  �أي�����شً

�لن�شور  �شلوك  للبع�ش  �أن  �أعتقد 
ح��ول جيفة،  د�ئ���رة  �لتي تطري يف 
للو�شول  ي�شعون  بحًثا عن وليمة، 
يعملون  �إنهم  �ملعدنية.  �مل��و�رد  �إىل 
على تطوير قوى و�شيطة حمتملة 
ق��������ادرة ع���ل���ى �ل���ع���م���ل ك����������اأدو�ت يف 
���ش��ي��اق ن���ز�ع���ات �أخ������رى. م����اذ� عن 
تنظر  عندما  ترى  م��اذ�  باك�شتان؟ 
�إمكانية  �إنها ترى  �أفغان�شتان؟  �إىل 
�الإرهابية  �جل���م���اع���ات  ����ش��ت��خ��د�م 
م���ن �جلهات  وغ���ريه���ا  و�مل���ت���م���ردة 
�حلكومية  غ��ري  �لعنيفة  �لفاعلة 
ك�شمري...  يف  �لهند  �شد  ي��وم  ذ�ت 
��شرت�تيجيتها  ت��ل��ك  ك���ان���ت  ل��ق��د 

د�ئما. 
نعم، و�شع  �لطويل،  �مل��دى     على 
�ن  �ىل  ج���ان���ًب���ا  �ل�����رج�����ال  ه��������وؤالء 
يعتمدون  �ل�شينيون  نحتاجهم... 
لل�شينيني  وي��ظ��ل  �ال���ش��ل��وب.  ه���ذ� 
�قت�شادية.  دو�ف����ع  ���ش��يء  ك��ل  ق��ب��ل 
يخافو� عو�قب  �أن  للرو�ش  وميكن 
�أتوقعه هو  ف��اإن ما  ل��ذ�،  �شي�شانية. 
م�شتقرة  وغ����ري  ف��و���ش��وي��ة  ح���ال���ة 
�لفاعلني  ع��دد  ز�د  وكلما  للغاية. 
�أه���ل���ي���ة، ح��ك��وم��ي��ة وغري  يف ح����رب 
�أم���د �حلرب  ح��ك��وم��ي��ة، كلما ط���ال 

�الأهلية.
�مل��رب��ع �الأول يف     *ه��ل ع��دن��ا �إىل 
�أفغان�شتان -حيث كنا قبل ع�شرين 
�ليوم  ف���رًق���ا  ه��ن��اك  �أن  -�أم  ع���اًم���ا 

مقارنة بالو�شع �آنذ�ك؟
   - ال، �أع��ت��ق��د �أن���ه ل��ن ي��ك��ون من 
�ملربع  �إىل  عدنا  �إننا  �لقول  �لعدل 
للقاعدة  ع���الق���ة  ال  الأن�����ه  �الأول 
�لوقت.  ذل���ك  ع��ل��ي��ه يف  ك��ان��ت  مب���ا 
نزع  يف  عاًما  ع�شرين  �أم�شينا  لقد 
�أح�����ش��اء ه���ذه �مل��ن��ظ��م��ة. وم���ع ذلك، 
�الآن،  �لتجدد  على  �ل��ق��درة  لديها 
خطورتها  من  قريبة  لي�شت  لكنها 
�ل�شابقة، و�أ�شبحت قدر�تنا �أف�شل 

بكثري.
 لذ� نحن ل�شنا �مام نف�ش �ل�شيء، 
ما  للرئي�ش.  ب��ذل��ك  �أع����رتف  و�أن����ا 
ه��ذ� يف  �شيتغري  ه��ل  ه��و:  ي�شغلني 
نعم،  �جل���و�ب  ك��ان  و�إذ�  �مل�شتقبل؟ 

باأي ن�شق و�شرعة؟

�لرئي�شي، هو �أن حدًثا مثل �حلدث 
-هجوم  �مل���ط���ار  يف  ر�أي����ن����اه  �ل�����ذي 
�مل�����ش��ت��وى -يهدف  رف��ي��ع  �إره����اب����ي 
بروح:  ج���دد،  جمندين  ج��ذب  �إىل 
“�نظرو�، نحن من يحكم قب�شته 

هنا... تعالو� �إىل مع�شكرنا«.
   *�إىل جانب بنائه وجتنيده، ما هو 
�لهدف �الكرب ل� “تنظيم د�ع�ش  يف 

خر��شان” �الآن؟
   - يف ر�أي����ي، ه��ن��اك ع��دة �أه���د�ف. 
د�ع�����������ش  يف  ت���ن���ظ���ي���م  �أن  �أع����ت����ق����د 
طالبان  �إح������ر�ج  ي��ري��د  خ���ر�����ش���ان، 
للمدنيني  و�إظ�����ه�����ار  و�إذالل�������ه�������ا، 
كانت  رمب����ا  ط��ال��ب��ان  �أن  �الأف����غ����ان 
لكنها عاجزة  فعالة كقوة متمردة، 
على حكم �ل��ب��الد. ه��ذ� �ل��ن��وع من 
�ل�شلبة يف  �لنو�ة  �ملجموعات، مثل 
�قتطاع  �شيحاول  و�شوريا،  �لعر�ق 
قطعة من �الأر�ش وقيادتها. لكنني 
ال �أع��ت��ق��د �أن��ن��ا ���ش��رنى �أب�����ًد� �شكل 
�لعر�ق  يف  ر�أي���ن���اه  �ل����ذي  �ل��و���ش��ع 
�ألف   40 و�شوريا، حيث كان هناك 
خمتلفة،  دول  م��ن  �أج��ن��ب��ي  مقاتل 
منطقة  ع��ل��ى  ت�شيطر  وجم��م��وع��ة 
بحجم بريطانيا. عالوة على ذلك، 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، طالبان  د�خ����ل  ح��ت��ى 
و�شتمتلك  �لقيادة.  يتوىل  من  هي 
�لو�شائل  وح����ل����ف����اوؤه����ا  ط���ال���ب���ان 
د�ع�ش،  على  لل�شيطرة  �لع�شكرية 

دون  ُيتخذ  �أن  ميكن  ال  �أفغان�شتان 
حل و�شط. وكما ر�أينا خالل �الأيام 
�لتنازالت  �ملا�شية، فاإن بع�ش هذه 

موؤملة للغاية.
لي�ش  م���ث���ايل.  ي���وج���د ح���ل     - ال 
�الأمر كما لو �أن هناك ��شرت�تيجية 
وبب�شاطة  وو��شحة،  ر�بحة  جيدة 
يكن  مل  و�أهملها.  �لرئي�ش  �أغفلها 
لدينا ��شرت�تيجية قط، وقد تكون 
من  �شمعتها  مبتذلة  ع��ب��ارة  ه���ذه 
طيلة  حرًبا  نخ�ش  مل  لكننا  قبل، 
لقد  �أفغان�شتان:  يف  عاًما  ع�شرين 

خ�شنا ع�شرين حرًبا يف عام.
  *ه��ن��اك ب��ع�����ش �مل��خ��اط��ر، ونحن 
نغادر �أفغان�شتان، ال تهم �أفغان�شتان 
�أخرى  بلد�نا  تهم  ما  بقدر  نف�شها 
�أكر -خ�شومنا، يف بع�ش �حلاالت 
��شتغالل  �إىل  ���ش��ت�����ش��ع��ى  -و�ل����ت����ي 

ه�شا�شة هذ� �لو�شع ل�شاحلها.
   - �الآن بعد رحيل �لواليات �ملتحدة، 
و�لرو�ش  �الإي��ر�ن��ي��ون  �شي�شتخدم 
و�لباك�شتانيون  و�ل�������ش���ي���ن���ي���ون 
و�شطاءهم،  و�ل���ه���ن���ود  و�الأت��������ر�ك 
يف  نفوذهم  ممار�شة  و�شيحاولون 
�ملتحدة  للواليات  �شيكون  �ل��ب��الد. 

وزن �شغري جد�.
   *ما هو تاأثري هذ� �لهجوم على 
ر�أي �لدول �الأخرى يف �أفغان�شتان؟

ك���ل بلد.  ي���ت���وّق���ف ع��ل��ى     - ه����ذ� 

جرمية د�ع�ش خر�شان يف مطار كابول تنظيم �لقاعدة فقد بريقه وفاعليته

�شورة جوية ملطار كابول �لدويل يف 31 �أغ�شط�ش 2021، يف �ليوم �الأخري الن�شحاب �لقو�ت �الأمريكية من �أفغان�شتان

طالبان �ملنت�شرة  �ىل متى؟ على مدرج مطار كابول ، ي�شتعد �جلنود �الأمريكيون ملغادرة �أفغان�شتان يف 30 �أغ�شط�ش

و�لقاعدة  ط��ال��ب��ان  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
ود�ع�������ش  و�جل��م��اع��ات �الأخ����رى يف 

�أفغان�شتان؟
   - �إن حركة طالبان متحالفة حقا، 
�لقاعدة،  ج��ًد� مع  ج��ًد�  وم�شطفة 
�لقاعدة  ن�������و�ة  م����ع  ف���ق���ط  ل���ي�������ش 
وب��اك�����ش��ت��ان، ولكن  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
�لقارة  �شبه  مثل  ف���روع  م��ع  ��ا  �أي�����شً

يف  �الأف�شلية  لديهم  ون��وع��ا،  وكّما 
ه���ذ� �مل���ج���ال. ل��ذل��ك ال �أع��ت��ق��د �أن 
لن  لكنها  طالبان،  �شتطرد  د�ع�ش 

تن�شحب دون قتال.
عناوين  د�ع�ش  تت�شدر  *حاليا،     
�ل���������ش����ح����ف ب���������ش����ب����ب �ل�����ه�����ج�����وم. 
ت�شكل  �ل���ق���اع���دة  �إن  ق��ل��ت  ل��ك��ن��ك 
���ا ت���ه���دي���ًد� ����ش���اع���د�. م���ا هي  �أي�������شً

لها  “�ملجاهدين”.  م��ن  وت��ت��األ��ف 
�أفغان�شتان، ومتلك  يف  هائل  تاأثري 
وم�شوؤولة  عالية،  ق���در�ت  �ل�شبكة 
عن �لكثري من �لهجمات يف كابول. 
يف �شفوفها “جهاديون” قاتلو� يف 
عدة مع�شكر�ت من هذ� �ل�شر�ع يف 

�أوقات خمتلفة.
من  �الن���������ش����ح����اب  ق��������ر�ر  *�إن     

�ملع�شكر،  �لهندية... كلهم يف نف�ش 
�الآخر.  �ملع�شكر  د�ع�ش يف  ووحدها 
�إذ� كان هناك �أي ن�شيج �شام، ر�بط 
بني هذه �ملجموعات، فمن �ملحتمل 

�أنه �شبكة حقاين.
   �شبكة حقاين جزء من طالبان. 
�إنها جماعة م�شلحة تعود �إىل �شنو�ت 
�أفغان�شتان،  يف  الدن  ب���ن  �أ���ش��ام��ة 

- يراهن االأمريكان على نوع من تقا�سم ال�سلطة يف اأفغان�ستان, لكن طالبان جماعة غري م�ستعدة لتقا�سمها 

مناف�صة �صاخنة مللء �لفر�غ:

من بقي يف اأفغان�ستان االآن بعد رحيل الواليات املتحدة؟
••الفجر -�صيث �صتيفن�صون

 –ترجمة خرية ال�صيباين

  يوم �خلمي�ض, 26 �أغ�صط�ض, هجوم على مطار حامد كرز�ي يف 
كابول, �أفغان�صتان, �أ�صفر عن مقتل �لع�صر�ت من �ملدنيني �لأفغان, 

�عدد من �جلنود �لأمريكيني. تبنى تنظيم د�ع�ض يف خر��صان 
�أفغاين من تنظيم  �إنه فرع  �لهجوم.  �مل�صوؤ�لية عن  �لفور  على 
د�ع�ض  �ملعر�ف جيًد� -�هو �لفرع �لذي زرع �لرعب يف �لعر�ق 
�ن�صحابها  �ملتحدة  �لوليات  �أكملت  �أن  �بعد  �لآن,  ��صوريا.    
مللء  تتناف�ض  �لتي  �جلماعات  هي  ما  �أفغان�صتان,  يف  ��إجالئها 

�لفر�غ؟ �بينما نحن ب�صدد مر�قبة حالة �لفو�صى, ما هو نوع 
�حلل ��ملخرج �لذي نتمناه, من موقعنا هذ�؟

�ل�صيا�صات  مدير  كــالرك,  كولن  �إىل  حتدثت  ذلــك,  ملعرفة     
�لأمنية  لــال�ــصــتــ�ــصــار�ت  �ــصــوفــان  جمــمــوعــة  يف  ـــاث  ـــح ��لأب
��ل�صتخبار�تية, خالل حلقة من �لبودكا�صت على موقع �صالت 

كوم بعنو�ن “ماذ� بعد” يف 30 �أغ�صط�ض. مت حترير �ملحادثة 
مبجرد  �صتيفن�صون:  *�صيث  �لــقــر�ءة.    لت�صيري  ��خت�صارها 
�نتهاء �لن�صحاب �لأمريكي هذ� �ل�صيف, عربت طالبان �لبالد 
��ندفعت لال�صتيالء على �ل�صلطة. �ل�صوؤ�ل �لآن: كيف �صتحكم 

حركة طالبان؟ �هل هي قادرة على ذلك؟

- حتالف طالبان والقاعدة وثيق يف اأفغان�ستان 
وباك�ستان و�سبه القارة الهندية

- خلطة نارية على االأر�ض االأفغانية: طالبان 
وداع�ض- خرا�سان و�سبكة حقاين والقاعدة

- كلما زاد عدد الفاعلني يف حرب اأهلية, 
حكومية وغري حكومية, كلما طال اأمدها 

- هناك خماطر ال تهم اأفغان�ستان نف�سها بقدر ما تهم بلدانا 
اأخرى �ست�سعى اإىل ا�ستغالل ه�سا�سة الو�سع ل�ساحلها
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٠3 مار�ش 2٠21   �ملودعة حتت رقم:  3٤616٠ 
با�ش��م:  �شانيل ��ش �يه �ر �ل 

وعنو�نه: كاي دي جرن�ل-جوي�شن 2٤، 12٠٤ جنيف، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها؛ �ملجوهر�ت؛ �الأحجار �لكرمية؛ �أدو�ت قيا�ش �لوقت و�أدو�ت قيا�ش �لوقت �لدقيقة؛ عقيق؛ �شاعات 
ذرية  �شاعات  و�ليد(؛  �جليب  و�شاعات  �حلائط  �شاعات  )ل�شناعة  مثبتات  )جموهر�ت(؛  متائم  نفي�شة؛  معادن  من  �شبائك  منبهة؛ 
)متناهية �لدقة(؛ نيا�شني و�أو�شمة من معادن نفي�شة؛ �أجز�ء �أ�شطو�نية ل�شناعة �شاعات �حلائط و�شاعات �جليب و�ليد؛ خرز ل�شناعة 
نفي�شة؛  معادن  من  جذعية  هياكل  )جم��وه��ر�ت(؛  �لزينة  دبابي�ش  )جم��وه��ر�ت(؛  �أ���ش��اور  نفي�شة؛  معادن  من  �شناديق  �ملجوهر�ت؛ 
�أحجار كرمية م�شقولة ل�شناعة �ملجوهر�ت؛ قالئد �شل�شلية )جموهر�ت(؛ حلي �شغرية )جموهر�ت(؛  حلي �شغرية )جموهر�ت(؛ 
كرونوغر�فات )موؤقتات م�شجلة( )�شاعات(؛ كرونومرت�ت )موقتات دقيقة(؛ �أدو�ت قيا�ش �لوقت �لدقيقة؛ كرونو�شكوبات )موؤقتات 
�لكرتونية �ل�شبط(؛ م�شابك للمجوهر�ت؛ عقارب �شاعة؛ علب �ل�شاعات؛ �شاعات حائط؛ �شاعات حائط و�شاعات جيب ويد كهربائية؛ 
�آليات �ل�شاعات؛ جموهر�ت جمتزعة؛ قطع معدنية؛ �شاعات �شبط )�شاعات رئي�شية( / �شاعات رئي�شية؛ م�شكوكات نحا�شية؛ زمامات 
�أق��ر�ط؛ متاثيل  ما�ش؛  و�ليد(؛  �جليب  و�شاعات  �حلائط  �شاعات  )ل�شناعة  �ل�شاعة(  )قر�ش  �مل��درج  �ل�شاعة  وجه  �أكمام؛  )مر�بط( 
خيوط  )م�شفح(؛  مطروق  �أو  م�شغول  غري  ذهب  نفي�شة؛  معادن  من  �شغرية  جم�شمات   / نفي�شة  معادن  من  �شغرية  )جم�شمات( 
كهرمان  )جم��وه��ر�ت(؛  عاج  �إيريديوم؛  نفي�شة؛  معادن  من  ت�شكيل  �شباك  نفي�شة؛  معادن  من  للقبعات  حلي  )جم��وه��ر�ت(؛  ذهبية 
�ملجوهر�ت؛  ل���و�زم  �مل��ج��وه��ر�ت؛  �شناديق  �الأ���ش��ف��ر؛ جم��وه��ر�ت؛  �لكهرمان  م��ن  م�شغول؛ جم��وه��ر�ت  ن�شف  �أو  م�شغول  غ��ري  �أ���ش��ود 
�أو �شال�شل �شغرية(؛  للمفاتيح )حلي �شغرية  �أو �شال�شل �شغرية( / �شال�شل  للمفاتيح )حلي �شغرية  �ملجوهر�ت؛ حلقات  جز�دين 
قالئد )جموهر�ت(؛ ميد�ليات؛ �آالت ل�شاعات �حلائط و�شاعات �جليب و�ليد؛ قالئد )جموهر�ت(؛ فلز زيتزين )�أحجار كرمية(؛ 
دبابي�ش زينة؛ حلي من �لكهرمان �الأ�شود؛ حلي )جموهر�ت(؛ جموهر�ت مقلدة؛ الآلئ من �لكهرمان �مل�شغوط؛ الآلئ )جموهر�ت(؛ 
م�شغولة  غ��ري  نفي�شة  م��ع��ادن  )ف��ل��ز(؛  بالتني  )جم��وه��ر�ت(؛  دبابي�ش  و�ل��ي��د(؛  �جليب  و�شاعات  �حل��ائ��ط  �شاعات  )ل�شناعة  ب��ن��دول 
ل��الإه��د�ء؛ رودي���وم؛ خ��و�مت )جم��وه��ر�ت(؛ روثينيوم؛  ل��الإه��د�ء؛ علب جم��وه��ر�ت  �شاعات  �أح��ج��ار كرمية؛ علب  �أو ن�شف م�شغولة؛ 
�أو مطروقة )م�شفحة(؛ بلخ�ش )�شبينل(  �أحذية من معادن نفي�شة؛ خيوط ف�شية؛ ف�شة غري م�شغولة  �أحجار �شبه كرمية؛ حلي 
 / نفي�شة )جموهر�ت(  �شم�شية؛ خيوط من معادن  �شاعات  توقيت؛  �شاعات  للمفاتيح؛  نفي�شة  )�أحجار كرمية(؛ حلقات من معادن 
�أ�شالك من معادن نفي�شة )جموهر�ت(؛ م�شابك ربطات �لعنق؛ دبابي�ش ربطات �لعنق؛ �شو�ر �شاعات / �شيور ل�شاعات �ليد / �شيور 
�ل�شاعات(؛  من  )�أج��ز�ء  �شاعات  علب  لل�شاعات؛  بلور   / لل�شاعات  �لزجاجية  �الأغطية  لل�شاعات؛  نو�ب�ش  �شاعات؛  �شال�شل  �شاعات؛ 

 عقارب �ل�شاعات؛ �شاعات؛ �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة؛ �شاعات يد.  
�لو�ق�عة بالفئة:  1٤

تتكون �لعالمة من �شكل ثالثي �الأبعاد لقطعة جموهر�ت على �شكل رقم خم�شة. على �لوجه �الأمامي، �لقطعة  و�شف �لعالمة:  
تظهرعدد من �الأحجار �لكرمية �لبارزة. ويف و�شط �لرقم خم�شة يوجد حجر كرمي د�ئري كبري.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية�مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 8 �شبتمرب 2021 العدد 13335

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   1 �أغ�شط�ش 2٠21   �ملودعة حتت رقم:  3567٠9 
با�ش��م:  �شاهني �نوفي�شني هولدينج ليمتد

وعنو�نه: �ش.ب. 35665، �لطابق 3٤ و 35، برج �ملقام، مربعة �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�شتخدمة ال�شتن�شاق  و�لكهربائية  �الإلكرتونية  �مل��رذ�ذ�ت  م��رذ�ذ�ت؛  �لنيكوتني؛  �مل�شتخدمة  ال�شتن�شاق  �مل��رذ�ذ�ت 
�لنيكوتني  ال�شتن�شاق  �مل�شتخدمة  �مل����رذ�ذ�ت  �لنيكوتني؛  ال�شتن�شاق  �مل�شتخدمة  �ملحمولة  �مل����رذ�ذ�ت  �لنيكوتني؛ 
�مل�شتخدمة  و�مل��رذ�ذ�ت  �لفموية  �ملباخر  �لكيميائية؛  �لنكهات  ال�شتن�شاق  �مل�شتخدمة  �مل��رذ�ذ�ت  �لنيكوتني؛  وبد�ئل 
�مل�شتخدمة  �ل�شخ�شية  �مل���رذ�ذ�ت  �شخ�شية؛  مباخر  �لكهرو�شغطية؛  باملحوالت  ت��د�ر  �لتي  �لنيكوتني  ال�شتن�شاق 
�لنيكوتني؛  ال�شتن�شاق  �مل�شتخدمة  و�مل���رذ�ذ�ت  �لفموية  للمباخر  �الإلكرتونية  �ل�شو�ئل  �لنيكوتني؛  ال�شتن�شاق  يف 
�شو�ئل  �لنيكوتني؛  ال�شتن�شاق  �مل�شتخدمة  و�مل����رذ�ذ�ت  �لفموية  للمباخر  وخر�طي�ش  وزج��اج��ات  وق��و�ري��ر  �شو�ئل 
�إعادة �لتعبئة و�خلر�طي�ش �لتي ت�شتخدم مع �ملباخر �لفموية و�ملرذ�ذ�ت �مل�شتخدمة ال�شتن�شاق �لنيكوتني؛ �ملباخر 
�لفموية و�ملرذ�ذ�ت �مل�شتخدمة ال�شتن�شاق �لنيكوتني؛ بخاخات ت�شتخدم مع �ملباخر �لفموية و�ملرذ�ذ�ت �لكهربائية 
و�الإلكرتونية �مل�شتخدمة ال�شتن�شاق �لنيكوتني؛ �أجهزة �إرذ�ذ للنيكوتني وبد�ئل �لنيكوتني؛ �لنكهات �لكيميائية �لتي 
ت�شتخدم مع �ملباخر �لفموية و�ملرذ�ذ�ت �مل�شتخدمة ال�شتن�شاق �لنيكوتني؛ خر�طي�ش و�أمبوالت تباع فارغة �أو معباأة 
بنكهات كيميائية يف �شكل �شائل؛ حماليل �لنيكوتني �ل�شائل �لتي ت�شتخدم مع �ملباخر �لفموية و�مل��رذ�ذ�ت؛ �شو�ئل 
�أ�شا�شها �لنيكوتني ت�شتخدم الإعادة تعبئة �ملباخر �لفموية و�ملرذ�ذ�ت؛ علب حمل وحاويات مهياأة خ�شي�شا للمنتجات 

�ملذكورة �أعاله؛ �أجز�ء وقطع غيار للمنتجات �ملذكورة �أعاله.  �لو�ق�عة بالفئة:  3٤
كتبت عبارة  " NEB MIST " باأحرف التينية و�شف �لعالمة:  

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 

�مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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عربي ودويل

يوم من التظاهرات املوؤيدة لبول�سونارو يف الربازيل 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

تنظم تظاهر�ت تاأييد جلاير بول�شونارو مبنا�شبة 
يف  كبرية  خطورة  على  تنطوي  �لوطني،  �لعيد 
مئات �ملدن يف �لرب�زيل حيث دعت �ملعار�شة �لتي 
ت�شعى �إىل �إحباط �لرئي�ش، �إىل جتمعات لعر�ش 

قوتها �أي�شا.
يوم  �الأح���������د�ث يف  �ل���ت���ن���ب���وؤ مب�������ش���ار  وال مي���ك���ن 
�لرئي�ش  وع����د  ف��ق��د  �ل����ع����ام.  ه����ذ�  �ال����ش���ت���ق���الل 
�ل���ذي ي��دف��ع��ه ت��ر�ج��ع��ه يف ����ش��ت��ط��الع��ات �ل���ر�أي 
ح�شود  تتجمع  ب���اأن  ق��اع��دت��ه،  تعبئة  �إع����ادة  �إىل 
�شيخرجون  معار�شيه  لدعمه.لكن  “�شخمة” 
�أي�شا �إىل �ل�شو�رع ليهتفو� “فور� بول�شونارو!” 
بالقلق  ي�شعرون  بينما  �خرج!”(،  )“بول�شونارو 
�لدميوقر�طية  ت��و�ج��ه��ه  �ل����ذي  �ل��ت��ه��دي��د  م���ن 
�أزمة  فتح  �ل��ذي  �ملتطرف  �ليميني  �لرئي�ش  يف 
�ملحكمة  على  �حل��رب  باإعالن  خطرية  موؤ�ش�شية 
�ملدن  يف  و��شعة  �أمنية  ت��د�ب��ري  �لعليا.و�تخذت 
�لكربى وال �شيما يف بر�زيليا و�شاو باولو لتجنب 
�ملتظاهرون  يلتقي  �أال  وي��ف��رت���ش  ف��ل��ت��ان.  �أي 
�مل����وؤي����دون ل��ب��ول�����ش��ون��ارو م���ع �مل��ع��ار���ش��ني خالل 

�مل�شري�ت.وع�شية يوم �لتظاهر، �أعلنت �ل�شلطات 
بول�شونارو  �أن�����ش��ار  م��ن  م��ئ��ات  �أن  �ل��رب�زي��ل��ي��ة 
جنحو� يف جتاوز حاجز لل�شرطة و�لو�شول �إىل 

و�شط بر�زيليا ليل �الثنني �لثالثاء.
وق��ال��ت �إن �أن�����ش��ار رئ��ي�����ش �ل��دول��ة و���ش��ل��و� على 
و”ك�شرو� حو�جز  �أخ��رى  و�آل��ي��ات  �شاحنات  من 
�إىل  �مل�����وؤدي  �ل��ط��ري��ق  �إىل  ودخ���ل���و�  �الحتو�ء” 
�أن  �ل�شرطة  وذك���رت  �لعليا.  و�ملحكمة  �ل��ربمل��ان 

هذه �جلادة كانت مغلقة الأ�شباب �أمنية.
“الإعادة  �ملكان  �أنها منت�شرة يف  �ل�شرطة  و�أك��دت 
�لو�شع” �إىل طبيعته. وذكرت �شبكة “�شي �إن �إن 
�لرب�زيل” �أن �ل�شرطة ت�شيطر على �لو�شع عل 
ما يبدو.دعا �ملظلي �ل�شابق موؤيديه يف بر�زيليا 
و�شاو باولو �إىل �لتعبئة �جلماعية و�لتعبري عن 
لبول�شونارو  �ملنا�شرة  �ملو�قع  و�أطلقت  �آر�ئ��ه��م. 
�لبول�شونية  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  على 
�أن تتدفق مئات �حلافالت على  �لدعة. ويتوقع 
للقاء  ذلك  بعد  يتوجه  �أن  باولو.ويفرت�ش  �شاو 
يف  �ل����وز�ر�ت  �لباحة  يف  �ملجتمعني  �ملتظاهرين 

بر�زيليا �لتي ترتدي طابعا رمزيا كبري�.
ويف نهاية هذه �لباحة تقع �شاحة �ل�شلطات �لثالث 

حيث �لربملان و�ملحكمة �لعليا. و�شتغلق بالكامل 
مل��ن��ع �أع���م���ال ت��خ��ري��ب م��ث��ل ت��ل��ك �ل��ت��ي �شهدتها 
�ل�شابق  للرئي�ش  موؤيدين  �جتياح  يوم  و��شنطن 
دونالد تر�مب مبنى �لكونغر�ش )�لكابيتول( يف 
كانون �لثاين/يناير �ملا�شي.مع ذلك ويف مقاطع 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  ن�شرت  فيديو 
قافلة  تظهر  �ملحلية،  �الإع��الم  و�شائل  وتناقلتها 
�شاحة  �إىل  و�شولها  عند  �الآل��ي��ات  م��ن  �شغرية 
�لوز�ر�ت، ويرحب بها متظاهرون جتمعو� �شري� 
بر�زيلية. ب��اأع��الم  ي��ل��وح��ون  وه��م  �الأق����د�م  على 

ويهتف �أحد �ملتظاهرين “دخلنا للتو! مل تتمكن 
�ملحكمة  �شنغزو  غد�  �ل�شعب!  كبح  �ل�شرطة من 
�لعليا«.وياأمل بول�شونارو يف جمع �أكرب عدد من 
موؤيديه بعد �لظهر يف �شاو باول �أكرب مدينة يف 
�لرب�زيل. و �أعلن �أن لديه “مليوين �شخ�ش” يف 
خطابا  يلقي  �أن  يفرت�ش  حيث  باولي�شتا  �شارع 
ينطلق  �أن  فيفرت�ش  �مل��ع��ار���ش��ون،  حما�شيا.�أما 
موكبهم من فايل دو �ناغاباو �ملوقع �لذي يبعد 

ثالثة كيلومرت�ت.
ومل يرتدد رئي�ش �لدولة من �لتاأكيد �جلمعة �أن 
نهائيا”  “�إنذ�ر�  �شي�شكل  �لتعبئة  �ليوم من  هذ� 

من  �أب��ع��د  �إىل  �ل�شبت  وذه���ب  �لعليا.  للمحكمة 
“�نهيار”  �ح��ت��م��ال ح����دوث  �أث�����ار  ع��ن��دم��ا  ذل���ك 
موؤ�ش�شي.ود�ن �أكر من 150 مفكر� و�شخ�شية 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ش  بينهم  دول���ة   26 م��ن  �شيا�شية 
ثاباتريو  ل��وي�����ش  خ��و���ش��ي��ه  �الأ����ش���ب���ق  �الإ����ش���ب���اين 
�أو جان  ت�شوم�شكي  نعوم  �الأمريكي  و�لفيل�شوف 
�الإثنني  �ملتمردة،  فرن�شا  زعيم  ميلين�شون  لوك 
و�شيكا  “تهديد�  ر�شالة مفتوحة  �عتربوه يف  ما 

للدميوقر�طية �لرب�زيلية«.
يف �لرب�زيل يخ�شى خرب�ء �الأمن خ�شو�شا وجود 

�ل�شرطة �لع�شكرية �مل�شلحة �أثناء �لتظاهر�ت.
“�أو  �شحيفة  ن�شرته  ل��ل��ر�أي  ��شتطالع  وك�شف 
�شباط  م��ن  ب��امل��ئ��ة  ث��الث��ني  �أن  �الأح����د  غلوبو” 
�ل�شرطة يعتزمون �لنزول �إىل �ل�شو�رع �لثالثاء 
و�إن ك����ان �ل���ق���ان���ون مي��ن��ع��ه��م م���ن �مل�����ش��ارك��ة يف 

�لتظاهر�ت �ل�شيا�شية ما يف ذلك �أيام �إجازتهم.
و�نتقد بول�شونارو �الأ�شبوع �ملا�شي ب�شدة �لق�شاة 
وحكام �لواليات �لذين يخططون ملعاقبة �شباط 
�ل�شابع  م�شري�ت  �شي�شاركون يف  �لذين  �ل�شرطة 
من �أيلول-�شبتمرب. وقال �إن منع رجال �ل�شرطة 

من �لتظاهر “جرمية تليق بديكتاتوري«.

•• بغداد-وكاالت

����ش���ّي���ق���ت م���ف���و����ش���ي���ة �الن���ت���خ���اب���ات 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، �خل���ن���اق ع��ل��ى �مل���زوري���ن، 
ب���ات���خ���اذه���ا �إج���������ر�ء�ت ����ش���ارم���ة ملنع 
فيما   ،2018 ع���ام  �شيناريو  ت��ك��ر�ر 
130 خبري�  قالت �الأمم �ملتحدة �إن 
ومر�قبا �شي�شاركون يف �شمان نز�هة 

تلك �النتخابات.
�ل����ع����ر�ق،  ي����ج����ري  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�لعا�شر  يف  مبكرة،  نيابية  �نتخابات 
م��ن �أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل، يف وق��ت �أطلقت 
�ل���ك���ت���ل و�الأح�����������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
جلذب  �لدعائية،  ماكيناتها  �لبالد، 
خمتلف  با�شتخد�م  وذل��ك  �جلمهور، 

�أ�شاليب �لرتويج.
و�ل�شائعات،  �الأح���ادي���ث  و��شمحلت 
�الن���ت���خ���اب���ات، فيما  ت���اأج���ي���ل  ب�������ش���اأن 
من  �ل�شيا�شي،  �ل��ت��و�ف��ق  خطاب  ب��رز 
قبل ق��ادة �الأح���ز�ب على �إج��ر�ئ��ه��ا يف 
تر�جع  بعد  خا�شة  �ملحدد،  موعدها 
مقتدى  �ل���������ش����دري  �ل���ت���ي���ار  زع����ي����م 
�ملثري  �الن�شحاب  ق���ر�ر  ع��ن  �ل�����ش��در، 

للجدل.
تعهدت  �الأج������������و�ء  ه������ذه  ظ�����ل  ويف 
مفو�شية �النتخابات، ب�شمان نز�هة 
�ل�����ش��ب��اق �الن���ت���خ���اب���ي، ع���رب خمتلف 
�الأمم  بعثة  �أعلنت  فيما  �الإج���ر�ء�ت، 
�مل��ت��ح��دة يف �ل���ب���الد م�����ش��ارك��ة 130 

مر�قبا.
جينني  �الأمم�����ي�����ة  �مل���م���ث���ل���ة  وق����ال����ت 
�لثالثاء   �أم�����ش  بال�شخارت  هيني�ش 
�ملتحدة  �الأمم  م��وظ��ف��ي  “عدد  �إن 
عليه يف  ك��ان��ت  ع��م��ا  �أ���ش��ع��اف  خم�شة 
�إىل  م�شرية  �ل�شابقة”،  �النتخابات 
من  �أك��ر  لديها  �ملتحدة  “�الأمم  �أن 
�لعر�ق  يف  م����وج����ود�  خ���ب���ري�   130

�النتخابية  و�مل�������ش���اع���دة  ل��ل��م��ر�ق��ب��ة 
�إجر�ئية  ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ  ع��ن  ف�شال 

لعدم تزوير �النتخابات«.
�أن “�حلكومة جادة يف �إجر�ء  و�أكدت 
�النتخابات يف موعدها”، م�شرية �إىل 
�أ�شابيع  خم�شة  بعد  على  “�لبالد  �أن 
هذه  ويف  �الن���ت���خ���اب���ات  �إج�������ر�ء  م���ن 
�النتخابات،  تاأجيل  �ملرحلة ال ميكن 
ونحن  �مل�����وع�����د،  ع����ن  �ل�����رت�ج�����ع  �أو 
�النتخابات  تكون  �أن  على  م�شممون 
 2018 �ل��ع��ام  يف  ح�شل  وم��ا  قائمة 

�شبب �لكثري من �مل�شاكل«.
“خرجت  �الأممية  �ملمثلة  و�أو�شحت، 
وكانت  �حتجاجات   2019 �لعام  يف 
�نتخابات  ه��ي  �الأ�شا�شية،  مطالبهم 
م��ب��ك��رة، ل��ك��ن �الن��ت��خ��اب��ات ه���ذه �ملرة 
�شتكون خمتلفة، وال �أحد يريد تكر�ر 
�ن��ت��خ��اب��ات نزيهة  ن��ري��د  �الأح�������د�ث. 

معرتف بها«.
“�النتخابات  �أن  ع���ل���ى  و������ش�����ددت 

ت�شكيل  بعدها  و�الأه��م  هامة،  خطوة 
“�ملفو�شية  �أن  مبينة  �حلكومة”، 
جتري عمليات وجهود من �أجل �حلد 
هناك  كانت  �أن��ه  ونعلم  �لتزوير،  من 
�أ�شبوعني،  ق��ب��ل  وحم���اك���ات  مت��اري��ن 
ورمب�����ا ت���ك���ون ه���ن���اك ث���غ���ر�ت ولكن 
�أن �المور جتري ب�شكل جيد،  نعتقد 
تر�قب  �أخ���رى  ج��ه��ات  ه��ن��اك  �أن  كما 
�الن����ت����خ����اب����ات ول���ي�������ش ف���ق���ط �المم 

�ملتحدة«.
�آالف   3 �الن���ت���خ���اب���ات  يف  وي�������ش���ارك 
44 حتالفا  و523 مر�شحا ميثلون 
جانب  �إىل  ح���زب���ا،  و267  �ن��ت��خ��اب��ا 
�مل�����ش��ت��ق��ل��ني، ل��ل��ت��ن��اف�����ش ع��ل��ى 329 

مقعد� يف �لربملان �لعر�قي.
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ق���ال���ت  وب�����دوره�����ا، 
�لعر�قية،  �الن���ت���خ���اب���ات  م��ف��و���ش��ي��ة 
جمانة �لغالي، �إن “�ملفو�شية عملت 
على تعزيز ثقة �لناخب باالنتخابات 
�ملقبلة، حيث �شخرت جميع طاقاتها 

و�عتمدت  الإجن����اح����ه����ا،  وم�����و�رده�����ا 
ون�شرت  �ل�شفافية يف عملها،  معايري 
�أكر من 500 �ألف موظف يف عموم 

�لبالد«.
ملوقع  ت�شريح  يف  �ل��غ��الي  و�أ���ش��اف��ت 
“�شكاي نيوز عربية” �أن “�ملفو�شية 
�أجرت حماكاتني لالنتخابات، �أجريت 
 1079 ب����و�ق����ع  �ل����ع����ر�ق  ع���م���وم  يف 
�لعام  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  �ق�������رت�ع  حم���ط���ة 
“�ملفو�شية  �أن  م��وؤك��دة  و�خلا�ش”، 
�لفنية  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت  جميع  �أك��م��ل��ت 
و�الإد�ري��ة بدعم وم�شورة  و�لقانونية 
للم�شاعدة  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  ف���ري���ق 
�إجر�ء  من  متّكنها  و�لتي  �النتخابية 

�لعملية �النتخابية �ملقبلة«.

��صتعد�د�ت �أمنية
�لقو�ت  �أط��ل��ق��ت  �مل���ا����ش���ي،  و�ل�����ش��ه��ر 
و��شعة،  ح��م��ل��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �الأم��ن��ي��ة 
على  �شتمتد  �إذ  �النتخابات،  لتاأمني 

وت�شتهدف  �شهرين،  من  �أك��ر  م��د�ر 
�ملناطق  تق�شيم  �الأوىل،  مر�حلها  يف 
كامال  وم�����ش��ح��ا  خ���ط���ورت���ه���ا،  وف�����ق 
للتهديد�ت �ملحتملة، وو�شع �خلطط 
�جلهود  وتكثيف  ملو�جهتها،  �لالزمة 
�ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت���ي���ة، و�ل����ت����ع����اون مع 
�ملر�شودة،  �ملناطق  يف  جدد  خمربين 
ف�شال عن ملف �الأم��ن �الإلكرتوين، 

وما ميثله من �أهمية كبرية.
�الأوروب���ي،  �الحت��اد  �أعلن  من جهته، 
ملتابعة  م��ر�ق��ب��ني  ب��ن�����ش��ر  م�����ش��ارك��ت��ه 
�الن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة، م��ع��ت��رب� �أن 
مل�شرية  م��ه��م��ة  خ���ط���وة  �الن���ت���خ���اب���ات 
�أم�ش  ب��غ��د�د  �لعا�شمة  �ل���ع���ر�ق.وز�ر 
�الحت��������اد  مم����ث����ل  �الث������ن������ني  �الأول 
�الأوروب�������������ي ل����ل���������ش����وؤون �خل���ارج���ي���ة 
بوريل،  جوزيب  �الأمنية،  و�ل�شيا�شة 
خاللها  ب���ح���ث  ر����ش���م���ي���ة،  زي�������ارة  يف 
م��ع وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ع��ر�ق��ي فوؤ�د 
ح�شني عدة ملفات.وعقب �الجتماع، 
ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل���ع���ر�ق���ي، يف 
ممثل  م��ع  م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�النتخابات  �إىل  “تطرقنا  �الحت���اد: 
و�لالجئني يف  �لهجرة  �ملقبلة وملف 
�الأمم  من  “طلبنا  موؤكد�  �خلارج”، 
�ملتحدة دعم �لعملية �النتخابية، وقد 
مل�شنا دعما قويا من �الحتاد �الأوروبي 

الإجر�ء �النتخابات يف موعدها«.
�الأوروبي،  �الحت��اد  �أك��د ممثل  كذلك 
�شيقوم  “�الحتاد  �أن  �مل��وؤمت��ر،  خ��الل 
وتقدمي  �ل��دول��ي��ني  �مل��ر�ق��ب��ني  بن�شر 
�النتخابات  �إج��������ر�ء  يف  �مل�������ش���اع���دة 
�إىل  الفتا  �أمنها ونز�هتها”،  و�شمان 
مهمة  خ��ط��وة  تعد  “�النتخابات  �أن 
ن�شعى  ونحن  �ملقبلة،  �لعر�ق  مل�شرية 
و�شحيحة  ع��ادل��ة  �نتخابات  الإج���ر�ء 

يف �لعر�ق«.

ملنع التزوير.. هكذا يخطط العراق النتخابات نيابية نزيهة

»نعي�ض يف اخلوف«: حال املهاجرين يف تركيا مع تزايد النقمة �سدهم 
••ا�صطنبول-اأ ف ب

كان غوث �لدين مبارز يق�شي �أ�شا�شا لياليه وهو قلق من 
�أتر�ك  �أفغان�شتان حني بد�أ م�شجعون  �إعادته �ىل  �حتمال 
�إىل  �ملهاجرين  تدعو  هتافات  ت��ردي��د  ق��دم  ك��رة  ملعب  يف 

�لعودة �إىل بالدهم.
�ل�شاب �لبالغ من �لعمر 20 عاما �شعر با�شتقبال جيد عند 
و�شوله �ىل تركيا قبل عامني بعدما فر من مدينة قندوز 
ب�شمال �شرق �أفغان�شتان يف ختام رحلة حمفوفة باملخاطر 
و�ير�ن.متكن  باك�شتان  ع��رب  �أ���ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة  ��شتغرقت 
يف  �ل�شريعة  للوجبات  مطعم  يف  �شريعا  عمل  �إي��ج��اد  م��ن 
��شطنبول، وكان ير�شل ن�شف ر�تبه �ىل �أهله يف �أفغان�شتان 
مل�شاعدتهم يف مو�جهة �لفقر و�حلرب يف بالده �لتي كانت 

تبدو  دون نهاية.
�الأفغان  جمع  �ل�شرطة  ب���د�أت  ح��ني  تغري  ���ش��يء  ك��ل  لكن 
رد  وه��و  ل��ط��رده��م،  �ح��ت��ج��از متهيد�  م��ر�ك��ز  وو�شعهم يف 
حيال  �ل�شعب  ل��دى  �ملتز�يد  �لغ�شب  على  �ل�شلطات  من 
�أ�شرت بقدرته  �قت�شادية  �أزمة  �أججته  و�لذي  �ملهاجرين 

�ل�شر�ئية.
ي��ق��ول م��ب��ارز ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ش ب��ر���ش وه���و ي��ق��دم �لطعام 

�الأمر  ك��ان  تركيا،  �ىل  و�شلت  “حني  �ملطعم  يف  للزبائن 
�شهال«.

ذهبنا،  �أينما  �ليوم.  بكثري  �شعوبة  �أك��ر  “�الأمر  و�أ�شاف 
�ىل  و�إع��ادت��ن��ا  توقيفنا  يتم  �أن  نخ�شى  �خل���وف،  يف  نعي�ش 

�أفغان�شتان نظر� لو�شعنا غري �لقانوين«.
جتمعات  �أك���رب  �إح���دى  تركيا  ت���وؤوي   ،2016 �ل��ع��ام  منذ 
�ملهاجرين يف �لعامل �ثر �تفاق �برمته مع �الحتاد �الأوروبي 
�شوريا خ�شو�شا يف  �لو�فدين من  �أزم��ة �لالجئني  خالل 

.2016-2015
�أعلن �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب �ردوغان �أن بالده �لتي 
تعد 84 مليون ن�شمة باتت ت�شتقبل حاليا خم�شة ماليني 
مهاجر والجىء بينهم حو�يل 3،7 مليونا من �شوريا وما 

ي�شل �ىل 420 �ألف �أفغاين.
لكن عدم �ال�شتقر�ر �القت�شادي �لذي فاقمه وباء كوفيد-
�ل�شلطات و�ل�����ش��ع��ب ح��ي��ال��ه��م، �ىل  �رت��ي��اب��ا م��ن  �أث����ار   19

م�شتويات قلما �شجلت �شابقا.
بح�شب در��شة �أعدها معهد ��شتطالعات �لر�أي “�أك�شوي” 
�آر�وؤه����م  ��شتطلعت  �ل��ذي��ن  �الأ���ش��خ��ا���ش  م��ن   85% ف���ان 
�أف���غ���ان م��ن��ذ ع����ودة ط��ال��ب��ان �ىل  م���ن و����ش���ول  “قلقون” 

�ل�شلطة بعد 20 عاما من طرد �حلركة من �حلكم.

�شبق �أن حذر �لرئي�ش �لرتكي �لدول �لغربية، �لقلقة هي 
�أي�شا من موجة هجرة جديدة حمتملة، من �ن تركيا ال 

تعتزم �أن ت�شبح “خمزنا لالجئني«.
�ل�شعبي �ىل �لعلن وعلى �شا�شات  ظهرت م�شاعر �لغ�شب 
�آالف من  ب��د�أ  �الأخ���رية ح��ني  �الآون���ة  �لوطنية يف  �لتلفزة 
“ال نريد الجئني يف بالدنا”  �لقدم ترديد  م�شجعي كرة 
خالل مبار�ة �شمن �لت�شفيات لكاأ�ش �لعامل. مبارز لديه 

�أي�شا �أ�شباب وجيهة لكي يقلق.
ف��م��ك��ت��ب حم��اف��ظ ����ش��ط��ن��ب��ول ي��ع��ل��ن ع���ن ت��وق��ي��ف��ات �شبه 
يومية الأفغان ومهاجرين �آخرين يف �أو�شاع غري قانونية 

وو�شعهم يف مر�كز �عتقال.
�جلمهوري”  �ل�����ش��ع��ب  “حزب  �مل��ع��ار���ش��ة  ح����زب  �ن  ك��م��ا 
مثل  م��دن  على  ي�شيطر  و�ل���ذي  للهجرة  ب�شدة  �ملناه�ش 
�ملباين  بع�ش  على  الفتات  �أي�شا  علق  و�ن��ق��رة،  ��شطنبول 
“�حلدود  عبارة  مع  �أوغلو  كيلت�شد�ر  كمال  زعيمه  تظهر 

هي �شرفنا«.
ي�����ش��ع��ر ح��ب��ي��ب �وزب�����ك وه���و ���ش��اح��ب حم���ل ���ش��غ��ري بهذ� 
�ل�شغط، رغم �نه �أ�شبح مو�طنا تركيا يف 1993. يقول 
علينا  يدلون  �لنا�ش  �ل�شارع،  يف  �أو  حافلة  يف  كنا  “�شو�ء 
يوؤكد مبارز ذلك قائال  باالأ�شابع قائلني “�الأفغان هنا”. 

�إنه ي�شمع �الأمر نف�شه.
وقال “ينتابني �أرق يف �لليل و�نا �أفكر مبا �شاأفعله �ذ� مت 
و�أ�شاف “لقد �أخذت طالبان كل ما  توقيفي ثم طردي”. 

كنا منلكه، نحن بائ�شون«.

هذ� �خلوف دفع بالعديد من �لالجئني �الأفغان �ىل �لبقاء 
بعيد� عن �الأنظار قدر �الإمكان. �الأر�ش �لتي كان بع�شهم 
�لباك�شتانيني  جري�نهم  �شد  �لكريكت  للعب  فيها  يلتقي 

�أيام �الأحد، بقيت غري م�شتخدمة منذ �أ�شهر.

بلينكن: طالبان تعهدت ال�سماح لالأفغان »باملغادرة بحرية« 
•• الدوحة-اأ ف ب

�أكد وزير �خلارجية �الأمريكي �نتوين بلينكن �أن طالبان تعهدت جمدد� بال�شماح لالأفغان 
تقارير  ب�شبب  متز�يدة  �شغوطا  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ش  بحرية.ويو�جه  باملغادرة 
تفيد بوجود مئات �لعالقني من بينهم �أمريكيون، منعو� من �ل�شفر خارج مطار يف �شمال 
�أفغان�شتان. و�أعربت قطر عن �أملها باإعادة فتح مطار كابول يف وقت قريب.وقال بلينكن 
يف موؤمتر �شحايف يف �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة �إن طالبان �أبلغت �لواليات �ملتحدة “باأنها 
�شت�شمح لالأ�شخا�ش �حلاملني لوثائق �شفر باملغادرة بحرية” م�شري� �إىل �أن بالده �شتعمل 

على �لتاأكد من �إيفاء �حلركة بتعهدها.
و�أو�شح بلينكن “�ملجتمع �لدويل باأكمله ينظر �إىل طالبان لاللتز�م بهذ� �لتعهد«.

وو�شل بلينكن �إىل �لدوحة م�شاء �الثنني و�أجرى حمادثات مع �أمري قطر �ل�شيخ متيم 

بن حمد �آل ثاين.وبلينكن �لذي ير�فقه يف زيارته �إىل �لدوحة وزير �لدفاع لويد �أو�شن 
�ل�شلطة يف  على  �ملفاجئة  �شيطرة طالبان  منذ  �ملنطقة  ي��زور  �أمريكي  م�شوؤول  �أرف��ع  هو 
�لبالد.وخالل  م��ن  �الأم��ريك��ي  �الن�شحاب  و��شتكمال  �آب/�أغ�شط�ش   15 يف  �أفغان�شتان 
“�لدعم  لقائه مع �أمري قطر �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين، �شكر بلينكن م�شيفه على 
�ال�شتثنائي �لذي قّدمته قطر يف ت�شهيل �لعبور �الآمن ملو�طني �لواليات �ملتحدة و�شركائنا 
نّظمها �جلي�ش  �لتي  �الإج��الء  خالل عمليات  للخطر”  �ملعّر�شني  �الأفغان  وغريهم من 
�الأمريكي  �جلي�ش  عارمة.و�أقام  فو�شى  و�شادتها  كابول  على عجل من مطار  �الأمريكي 
�ألف   123 نحو  ب��اإج��الء  �شمح  �آب/�أغ�����ش��ط�����ش،  منت�شف  ك��اب��ول  يف  �شخما  جويا  ج�شر� 
من   80% �إىل   75 �إن  و��شنطن  وقالت  �أفغان�شتان،  من  �ن�شحابه  تاريخ  حتى  �شخ�ش 
�ألفا من   55 �أك��ر من  م��ّر  �الإج��م��ال،  يف  كانو� معر�شني للخطر”.  “�أفغان  ه��وؤالء هم 
�الإمارة  �الإج��الء.وت��وؤّدي  لعملية  �لرئي�شية  �لقاعدة  �لدوحة،  �إج��الوؤه��م، عرب  �لذين مت 

لو��شنطن  �الأولوّية �حلالية  يف  رئي�شاً  دور�ً  بف�شل قربها من طالبان  �لرّية  �خلليجّية 
وعدد من �لدول �لغربية، و�ملتمّثلة يف �إخر�ج مو�طنني لهذه �لدول ما ز�لو� حما�شرين 
يف �أفغان�شتان �إىل جانب كر من �الأفغان �لر�غبني يف �لفر�ر.وكان م�شوؤول �أمريكي كبري 
�أعلن �الثنني قبل و�شول بلينكن �إىل �لدوحة �ن �أربعة �أمريكيني غادرو� �فغان�شتان بر� 
�أن  �إطار عمليات رحيل رتبتها �لواليات �ملتحدة للمرة �الأوىل منذ �ن�شحابها.و�أ�شاف  يف 
حركة طالبان كانت على علم بذلك “ومل متنعهم” من �ملغادرة،  دون �أن يذكر �أي دولة 
�آخرين قد  �أمريكيني  �إن  �أمريكيون  حدودية دخلها هوؤالء �الأمريكيون.يقول م�شوؤولون 
�آب/ نهاية  يف  �فغان�شتان  من  �ن�شحابها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �نهت  �أن  منذ  غ��ادرو�  يكونو� 

�غ�شط�ش، لكن عرب و�شائلهم �خلا�شة. وي�شريون �ىل �أن �أكر من مئة �أمريكي معظمهم 
يحملون �جلن�شيتني، ال يز�لون يف �أفغان�شتان بعد �جل�شر �جلوي �لذي �أتاح �إجالء ع�شر�ت 

�آالف �الأ�شخا�ش يف �الأيام �ملا�شية.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا �لكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• ت�صارلز فيليب ديفيد*

    بعد ع�شرين ع��ام��ا، م��ا ه��ي �ل��درو���ش �ل��ت��ي ميكن 
11 �شبتمرب؟ هل حًقا تغرّي  �أن نتعلمها من �أحد�ث 
�ل��ع��امل، وم���ا ه��و ت��اأث��ري ه���ذ� �حل���دث ع��ل��ى �لواليات 

�ملتحدة؟

�لتهديد�ت �لعابرة للحد�د “ل تز�ل” مو�صع 
��صتخفاف

   ل��ق��د ق��ل��ل ���ش��ان��ع��و �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �الأم��ري��ك��ي��ون ع�شية 
�ل�����ذي ي�شكله  �ل��ت��ه��دي��د �الإره����اب����ي  �ل��ه��ج��م��ات م���ن 
وك�شفت  �الأمريكية،  �الأر����ش��ي  �شد  �لقاعدة  تنظيم 
�ملروعة  �لثغر�ت �حلكومية  �لعديدة عن  �لتحقيقات 
يف فهم �لهجمات. وبالتايل، كان من �ملمكن �العتقاد 
جتربتهم.  من  �شيتعلمون  كانو�  �لقر�ر  �شانعي  ب��اأّن 
ومع ذلك، ب�شرف �لنظر عن �شبح �الإرهاب �جلهادي 
�لذي ركزو� عليه جميع جهودهم ب�شكل كبري، مل يتم 
و�شع �لتهديد�ت �لعابرة للحدود على ر�أ�ش �لقائمة. 
و�أف�شل مثال على ذلك هو �ملعاجلة �الأولية �لبائ�شة، 
حتذير�ت  رغ��م  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  -خا�شة  للوباء 
“ونر�هن  �أن نخ�شى  �ل�شحية. فهل يجب  �ل�شلطات 
من �الآن” �أنه يف مو�جهة �لهجمات �الإلكرتونية، �أو 
حتى �أزمة �ملناخ، �شيحدث نف�ش �شيناريو عدم �لكفاءة 
�الأثناء،  يف  �ملتوقعة”؟  غري  بالكو�رث  ي�شمى  “ما  و 
�ملناف�شة  يف  ك��ب��رية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ج��ه��ود  ُت�����ش��ت��ث��م��ر 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��ني  �لعظمى، خا�شة  �ل��ق��وى  ب��ني 
و�ل�شني: ومع ذلك، يجب �أن تتعاون �لقوتان الإد�رة 
تكتفيا  و�أال  �لوطنية،  للحدود  �ل��ع��اب��رة  �لتهديد�ت 

بتغذية روؤية �أحدهما �شد �الآخر. كلما تغري…

عندما ل يتم �حرت�م خطة �للعب
�ل�شيا�شة  ���ش��ان��ع��و  �رت��ك��ب��ه  �أك�����رب خ���ط���اأ  ه���و  ه����ذ�     
�الأمريكيون. يف �أكتوبر 2001، مع �الإطاحة بنظام 
�ل�شعبي لبو�ش.  �رتفع �لدعم  �أفغان�شتان،  طالبان يف 
هذ�  ت�شاءل   ،2003 �أكتوبر  يف  بعامني،  ذل��ك  بعد 
�لدعم ب�شكل كبري ب�شبب �لقر�ر �حلا�شم بغزو �لعر�ق 

قبل عام.
    وال �شك �أن ه��ذ� ك��ان �أخ��ط��ر خطاأ ف��ادح يف تاريخ 

�ل�شيا�شة �خلارجية �الأمريكية.
ب�شكل  �شُيكتب  �لتاريخ  لكان  �ل��غ��زو،  ه��ذ�     يف غياب 
خمتلف، وال �شيما تاريخ �أفغان�شتان. كانت �شتتاح لهذ� 
با�شتثناء  �شعادة،  �أك��ر  نتيجة  لتجربة  فر�شة  �لبلد 
�أك��ر من  �إه��د�ر  ع��ودة طالبان �إىل �ل�شلطة. لقد مت 
5 تريليون دوالر لي�ش يف مهمة و�حدة، بل مهمتني 
يف  �ل�شرورية  غ��ري  �خل�شائر  ع��ن  ناهيك  فا�شلتني. 

�الأرو�ح �لب�شرية.

�لإرهاق من �حلرب هو عد� �ل�صالم

�شبتمرب،   11 الأح���د�ث  �لرئي�شية  �لنتيجة  كانت     
غري  ب�شكل  “و�لغرب  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إ���ش��ر�ك  هي 
�ملالحظات  تاريخها.  يف  حربني  �أط���ول  يف  مبا�شر” 
�لتي �شنحتفظ بها قوية: ُي�شتبعد �الآن �العتقاد باأنه 
ميكننا “ت�شدير” �لدميقر�طية، و�أنه ميكننا “بناء” 
يف  �ملطبقة  �لو�شائل  تكون  ال  عندما  خا�شة  �ل���دول، 
تغري  �للذ�ن  و�أفغان�شتان،  �لعر�ق  �أنهى  لقد  �ملوعد. 
م�شريهما ب�شكل غري قابل لالإ�شالح بحلول �حلادي 
�ل��دويل يف تقدمي  �ملجتمع  �آم��ال  ع�شر من �شبتمرب، 
“م�شوؤولية  و�شمان  �ل�شالم،  لبناء  مفيدة  م�شاعدة 
�لدول  ه��ذه  و�شُترتك  �له�شة.  �ل���دول  يف  �حلماية” 
�أكر فاأكر لتدّبر �أمورها بنف�شها، �شحايا خيبة �أمل 
�لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  وّلدتها  جماعية،  و��شتقالة  عميقة، 
�تخذت يف �أعقاب �أحد�ث 11 �شبتمرب. ومن �لو��شح 

�أن �ملجتمع �لدويل مل يعد موجوًد�.

ل تعاي�ض بني �لع�صكرة ��لأمن �حقوق �لإن�صان 
   م���اذ� بقي م��ن �ل��ق��ان��ون �ل���دويل �ل���ذي ت�شرر بعد 
�لهجمات قبل 20 عاما؟ من �ملوؤ�شر�ت �جليدة على 
تاآكل ما كان موجود� من هذ� �لقانون، هو بقاء �شجن 
�لرئي�شني  جهود  رغ��م  ه��ذ�  يومنا  حتى  غو�نتانامو 
ب���ار�ك �أوب��ام��ا وج��و ب��اي��دن الإغ��الق��ه. وت�شهد حقوق 
�الإن�شان �نح�شار� حاًد� يف جميع �أنحاء �لعامل، نتيجة 
يف  �الأمني  �لبعد  يف  و�ملبالغة  �لع�شكرة،  يف  �الإف���ر�ط 
�لتي  و�لالجئني”  �لهجرة  “مثل  �ل��ره��ان��ات  بع�ش 
�أن �شعود  �أكر ت�شافًر�. كما  ت�شتحق ردود� �شيا�شية 
�ل�شعبوية لي�ش غريبا عن هذ� �لتطور. فهذه �الأخرية 
�ل��ق��وم��ي��ة ورد  ب��ال��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى م��ذب��ح  ت�شحي 
�لفعل �الأمني. �نها �جتاه خطري للغاية �إذ� ��شتمرت 

يف تغذية “�النكفاء على �لذ�ت” عند �لدول.

حتّول �حلياة �ل�صيا�صية �لأمريكية
ك��ان ه��دف بن الدن تغيري �ملجتمع �الأمريكي  �إذ�      
ملا  �الأو�شط”،  �ل�شرق  تغيري  هو  �ملعلن  هدفه  “كان 
�شبتمرب”  من  ع�شر  �حل��ادي  “تاأثري  �شيت�شور  ك��ان 
ب�شكل �أف�����ش��ل. ل���وال �ل��ه��ج��م��ات، رمب���ا م��ا ك���ان بو�ش 
�أوباما مر�شًحا، ولظل  �لعر�ق، ورمبا مل يكن  ليغزو 
تر�مب �شجني �شناعة �لفنادق ... لقد غذت �أحد�ث 
يف  �ل�شديد  �ال�شتقطاب  �شبتمرب  م��ن  ع�شر  �حل���ادي 
غزو  ب�شبب  ت��ف��اق��م  ��شتقطاب  �الأم��ري��ك��ي،  �ملجتمع 
�لروؤية  ه��ذه  �إىل  باالإ�شافة  �حل��رب،  و�إره���اق  �لعر�ق 
�لتي ترت�شخ ب�شكل متز�يد، الأمريكا مت�شّلحة جّيد� 
-من �لد�خل و�خلارج -و�لتي تتجاهل كل ما لي�ش يف 
�إن هذين �الإرثني  �لقول  �لوطنية. ميكن  م�شلحتها 
�شبتمرب:   11 �أح����د�ث  م��ن  ع��اًم��ا   20 بعد  �الأع��ظ��م 
�لدميقر�طية  ف��ي��ه��ا  ع��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �خل��ط��رية  �ل��ه��وة 
�إد�رة  يف  �ملتحدة  �لواليات  زعامة  ونهاية  �الأمريكية، 

�لعالقات �لدولية.

الدرو�ض اخلم�سة الكربى من 11 �سبتمرب...!

�لعلوم  ��أ�صتاذ  د�ند�ر�ند  ر��ؤ�ل  كر�صي  موؤ�ص�ض  �ملتحدة,  �لوليات  مر�صد  رئي�ض   *
�ل�صيا�صية يف جامعة كوينزلند �لأمريكية.

ترجمة خرية �ل�صيباين
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Notarial Notice by Publication
No. 7178/2021

The Notifier: AL DANUBE BUILDING MATERIALS TRADING CO. L.L.C
Notified Parties: 1- ATELIER INNOVATION INTERIOR DECORATION LLC
2- JARINA ROSIA MOHAMED SHALIAH - Indian, as the signatory of the cheque
Firstly: The Notifier is a limited liability company that conducts the activity of Building Materials Trading, 
and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial activity under trade License No. (520860) 
issued by the Dubai Economic Development Department.
Secondly: The 1st Notified Party is a limited liability company that conducts its activities in the field 
of carpentry works, flooring installation, tiling floors and walls, installation of false ceilings and light 
partitions, repair of electrical and sanitary installations, water supply, wallpaper installation, concrete 
restoration works, and implementation of Interior design and building maintenance, and it is based in the 
Emirate of Dubai, performing its commercial activity under trade license No. (596394) issued by the Dubai 
Department of Economic Development 
Thirdly: 1. On 30-11-2019, The 2nd Notified Party issued cheque No. (001093) from the account of The 
1st Notified Party with Emirates Islamic Bank amounting AED 119,182.38 (one hundred and nineteen 
thousand one hundred and eighty-two dirhams and thirty-eight fils). 2. On 28-02-2020, The 2nd Notified 
Party issued cheque No. (001136) from the account of The 1st Notified Party with Emirates Islamic Bank 
amounting AED 39,182.38 (Thirty-nine thousand one hundred and eighty-two dirhams and thirty eight 
fils). 3. On 10-02-2021, The 2nd Notified Party issued cheque No. (001303) from the account of The 1st 
Notified Party with Emirates Islamic Bank amounting AED 15,000 (fifteen thousand dirhams). 4. On 10-
03-2021, The 2nd Notified Party issued cheque No. (001304) from the account of The 1st Notified Party 
with Emirates Islamic Bank amounting AED 15,000 (fifteen thousand dirhams).  5. On 10-04-2021, The 2nd 
Notified Party issued cheque No. (001305) from the account of The 1st Notified Party with Emirates Islamic 
Bank amounting AED 15,000 (fifteen thousand dirhams). 6. On 10-05-2021, The 2nd Notified Party issued 
cheque No. (001306) from the account of The 1st Notified Party with Emirates Islamic Bank amounting 
AED 15,000 (fifteen thousand dirhams).
Fourth: Upon being presented on their due date, cheques were bounced unpaid due to insufficient funds.
Therefore, The Notifier hereby requests the notified parties to pay the debt amount payable by them 
for the aforementioned cheques amounting AED 218,364.76 (two hundred and eighteen thousand three 
hundred and sixty-four dirhams and seventy-six fils) within five days as from date of receiving this notice, 
otherwise, legal procedures will be taken against you to claim this debt along with its interest, court fees, 
and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

ف��ق��د �مل���دع���و / رح��ي��م خان 
جمايل �شهبت خان ، باك�شتان 
�شفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)cy8200612(  رق����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0566666530

فقدان جواز �سفر

�ف�شل   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لهند   ، ب��ار�م��ب��ي��ل  ك��ان��ي��ام 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )L4980866( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �سفر
ج��������و�ن   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�لفلبني   ، ب���ي���ول  ب�����ش��ي��ج��ان 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A1452862P(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت �ل�������ش���ي���دة/ ���ش��م�����ش��ه زيد 
�أ���ش��ه��م ���ش��ادرة عن  �شعيد ���ش��ه��ادة 
)�ش.م.ع(  لال�شتثمار  دبي  �شركة 
 )40280( رق�������م  ل���ل�������ش���ه���ادة 
�شهما،   )1274( ع���دد  وحت��م��ل 
يرجى ممن يعر عليها �الإت�شال 
 0506566633 �لهاتف  على 
�لرقم  بال�شركة على  �الإت�شال  �أو 

�ملبا�شر )8122305 - 04( 

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7178(

�ملنذر : �شركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء �ش.ذ.م.م
�ملنذر �إليهم : 1- �تيلري �نفي�شن العمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي �ش.ذ.م.م

رو�شيا حممد �شالياه - هندية �جلن�شية ب�شفتها �ملوقعة على �ل�شيكات.  جارينا   -  2
�وال : �ملنذرة هي �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مو�د �لبناء ، وتتخذ من �إمارة دبي مقر� ملز�ولة ن�شاطها 

�لتجاري بالرخ�شة �لتجارية رقم )520860( �شادرة عن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي.
�لنجارة و تركيب �الر�شيات و �عمال  �إليها �الأوىل هي �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال �عمال  �ملنذر  ثانياً: 
�ل�شحية  و  �لكهربائية  �لرتكيبات  متديد�ت  و��شالح  �خلفيفة  �لقو�طع  و  �ملعلقة  �ال�شقف  تركيب  و  �حلو�ئط  و  �الر�شيات  تبليط 
�إمارة  و متديد�ت �ملياه و تركيب ورق �جلدر�ن و �عمال ترميم �خلر�شانة و تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي و �شيانة �ملباين، وتتخذ من 
 .1 دبي مقر� ملز�ولة ن�شاطها �لتجاري بالرخ�شة �لتجارية رقم )596394( �شادرة عن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية دبي. ثالثاً:- 
رقم  �شيك  �ال�شالمي  �الم��ار�ت  م�شرف  لدى  �الوىل  �ليها  �ملنذر  ح�شاب  من  �لثانية  �ليها  �ملنذر  ح��ررت   2019-11-30 بتاريخ 
119،182،38 در هم )مائة و ت�شعة ع�شر �لف و مائة و�ثنان و ثمانون درهم و ثمانية و ثالثون فل�ش (.  )001093( مببلغ 
�ليها �الوىل لدى م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �شيك رقم  �ملنذر  ح�شاب  من  �لثانية  �ليها  �ملنذر  حررت   2020/2/28 بتاريخ   .2
)001136( مببلغ 39،182،38 درهم )ت�شعة وثالثون �لف و مائة و �ثنان و ثمانون درهم و ثمانية و ثالثون فل�ش(. 3. بتاريخ 
2021/2/10 حررت �ملنذر �ليها �لثانية من ح�شاب �ملنذر �ليها �الوىل لدى م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �شيك رقم )001303( 
�ليها  �ملنذر  �لثانية من ح�شاب  �ليها  �ملنذر  2021/3/10 حررت  4.بتاريخ  �لف دره��م(.   15،000 در هم )خم�شة ع�شر  مببلغ 
5. بتاريخ  15،000 در هم )خم�شة ع�شر �لف دره��م(.  �الوىل لدى م�شرف �الم��ار�ت �ال�شالمي �شيك رقم )001304( مببلغ 
2021/4/10 حررت �ملنذر �ليها �لثانية من ح�شاب �ملنذر �ليها �الوىل لدى م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �شيك رقم )001305( 
مببلغ 15،000 در هم )خم�شة ع�شر �لف درهم(. 6، بتاريخ 2021/5/10 حررت �ملنذر �ليها �لثانية من ح�شاب �ملنذر �ليها �الوىل 
لدى م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �شيك رقم )001306( مببلغ 15،000 در هم )خم�شة ع�شر �لف درهم(. ر�بعاً: �رتدت �ل�شبكات 
دون �شرف لدى عر�شها يف ميعاد ��شتحقاقها ودون �لوفاء بقيمتها ب�شبب عدم كفاية �لر�شيد. عليه، فاإن �ملن�ذرة توج�ه ه�ذ� �الإنذ�ر 
لتكلي�ف �ملن�ذر �ل�ي�هم بالوف�اء ب�املبلغ �ملرت�ش�د ب�ذمتهم ع�ن �ل�ش�يك�ات �ش�الفة �لذكر و �لب�الغ جمم�وع قيمتها 218،364.76 دره�م 
)مئت�ان وثماني�ة ع�ش�ر �ل�ف وثالثمائة و �ربع�ة و �شتون دره�م و �شتة و �شبعون فل��ش( خ�الل خم�ش�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ ت�شلمهم لهذ� 

�الإن�ذ�ر ت�ح�ت طائل�ة �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانوني�ة للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�شوم �لق�شائية و�مل�شاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

ت�شت�شيف �شتة من �الأندية �ملرموقة 
"�لبادل تن�ش" يف �الإمار�ت  يف لعبة 
للمو�طنني،  نوعها  �أول بطولة من 
خالل �لفرتة ما بني 5 – 22 من 

�شبتمرب �جلاري. 
وت��ت�����ش��م��ن �الأن�����دي�����ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ل��ب��ط��ول��ة ك��ال م��ن »ب����ادل بوينت«، 
»ل��ي��ت�����ش ب������ادل �أك������ادمي������ي«، »ب�����ادل 
ك���ورن���ر«، »ب�����ادل ���ش��ب��ي�����ش«، و»ب����ادل 
�ملو�قع  وت�شت�شيف  ر�ك«.  بيت�ش 
�لتابعة لهذه �الأندية �ل�شتة يف كافة 
�أنحاء �لدولة مباريات كافة مر�حل 
�الأدو�ر  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل���ب���ط���ول���ة، 
و�لدورين   ،16 �ل��  دور  �لتاأهيلية، 
رب������ع ون�������ش���ف �ل����ن����ه����ائ����ي. وت���ق���ام 
بني  ما  �لتاأهيلية  �الأدو�ر  م�شابقات 

�جلاري. �شبتمرب  من   9 –  5
�ملناف�شات  ق��رع��ة  �شحب  و�شيجري 
�ل�شبت  ي���وم  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
فيما  �شبتمرب،  م��ن   18 �ل��  �مل��و�ف��ق 
من �ملُقرر �إقامة �ملناف�شات �لنهائية 
�شبتمرب  من   22 �ل��  ي��وم  للبطولة 
ن��ادي »ب���ادل بوينت«  �جل���اري مبقر 

بال�شارقة.
�ملوؤ�ش�ش  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  خ��ال��د  وق����ال 
»بادل  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ش 
�لرئي�شي  �ل����ه����دف  �أن  ب����وي����ن����ت« 

م���ن ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة �ل���ب���ادل تن�ش 
للبادل  �ل���رتوي���ج  ه��و  ل��ل��م��و�ط��ن��ني، 
يف  �الأوىل  �مل�������ش���رب  ك��ل��ع��ب��ة  ت��ن�����ش 
بناء  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف  �الإم�������ار�ت، 
جم����ت����م����ع ق��������وي م������ن �ل����الع����ب����ني 
مبثابة  �لبطولة  وتعد  و�مل�شجعني. 
للعبة  �ملتحم�شني  ل��الأف��ر�د  فر�شة 
و�مل�شاركة  ل��ل��ت��و����ش��ل  وم�شجعيها 
تناف�شية،  ب��ي��ئ��ة  يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

ولكنها �أي�شاً تعاونية.
بطولة  �أن  �ل�شام�شي:"  و�أ����ش���اف 
تاأتي  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  ت��ن�����ش  �ل����ب����ادل 

�لتي  �لر�شيدة  لروؤية قيادتنا  نتاجاً 
ومتنحها  �لريا�شات  كافة  ت�شجيع 
�ل���دع���م ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �الإم�������ار�ت 

كمركز عاملي للتميز �لريا�شي".
ت�������وؤدي  »ال  �ل�������ش���ام�������ش���ي:  وق���������ال 
�شريفة  م��ن��اف�����ش��ة  �إىل  �ل���ري���ا����ش���ة 
ف��ح�����ش��ب، ب���ل ت�����ش��اع��د �ي�������ش���اً على 
وتعزيز  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل��������روح  ب����ث 
�الإي��ج��اب��ي��ة و�ل�����ش��ع��ادة ب��ني �الأف����ر�د 
وت�شاهم  �مل��ج��ت��م��ع.  �أع�����ش��اء  وك��اف��ة 
�لو�شول  �ل��ب��ط��والت يف  ه���ذه  م��ث��ل 
فخر�ً  �أك�����ر  �أ����ش���ع���د،  جم��ت��م��ع  �إىل 

قوة  با�شتخد�م  بعنا�شره،  و�رتباطاً 
�لريا�شة كمن�شة ال�شتلهام �لتغيري 

�الإيجابي".
تن�ش  �ل������ب������ادل  ب����ط����ول����ة  وت������اأت������ي 
�شركة  تنظمها  �ل��ت��ي  ل��ل��م��و�ط��ن��ني، 
»مات�ش �شبوت«، كجزء من بطوالت 
عديدة ُنٍظمت يف �لدولة بعد �إعالن 
ل��ل��ب��ادل تن�ش عن  �حت���اد �الإم������ار�ت 
�ل�شنوية  ل��ل��ب��ط��والت  ج��دي��د  هيكل 
لتعزيز �شعبية �للعبة د�خل �لدولة. 
وي�����ش��م��ن �ل��ه��ي��ك��ل �جل���دي���د �ل���ذي 
بن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  �أعلنه 

رئ��ي�����ش �حت���اد  م���ك���ت���وم،  �آل  ج��م��ع��ة 
توجيها  ت��ن�����ش،  ل��ل��ب��ادل  �الإم��������ار�ت 
�أي�شاً  ي��ح��دد  ك��م��ا  ل��ل��ع��ب��ة،  م��الئ��م��ا 
هدفاً موحد�ً وم�شرتكاً حيال نو�فذ 
ُت�شرف  �أن  �ملتوقع  من  �لتي  �للعب، 
م�شتوى  على  خا�شة  �للعبة،  على 

�لقاعدة �ل�شعبية �لعري�شة.
للبطوالت  �جلديد  �لهيكل  وي��وؤك��د 
�ل�����ش��ن��وي��ة ع���ل���ى �ل���ت���ز�م���ه ب���زي���ادة 
�لتجارية  و�ل����ف����ر�����ش  �مل���ن���اف�������ش���ة 
وجم�����االت �مل�����ش��ارك��ة، ب��ي��ن��م��ا يرفع 
م�شتوى  م�����ن  ن���ف�������ش���ه  �ل�����وق�����ت  يف 

�لتناف�شية يف لعبة �لبادل تن�ش عن 
طريق �لتو�شع يف رزنامة �ملناف�شات 
�لت�شل�شل  ي�����ش��ج��ع  ك��م��ا  �مل��و���ش��م��ي��ة، 
م�شاركة  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ط��والت  �مل��ن��ت��ظ��م 

�الأندية و�لالعبني �ملحليني.
�ل��ب��ط��ول��ة ك���ل م���ن �شركة  وت���رع���ى 
»�ب�شوليوت  ب��ادل��رز«،  »ذ�  »�شيمبل«، 
و�شيح�شل  �إت«  و»ب�������ادل  زي�������رو«، 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى كاأ�ش  �ل��ف��ائ��زون يف 
نقدية،  ك��ج��و�ئ��ز  دره����م  و5000 
�ملر�كز  �أ����ش���ح���اب  ���ش��ي��ح�����ش��ل  ف��ي��م��ا 
ومبالغ  م��ي��د�ل��ي��ات  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة 

نقدية قيمتها 2500 درهم.
من  ُلعبة  تن�ش  �ل��ب��ادل  لعبة  وُت��ع��د 
فرق  عادة  مُتار�شها  �مل�شرب،  �ألعاب 
ُم�������ش���ًوَرة تبلغ  زوج���ي���ة يف م��الع��ب 
م�شاحة �مللعب �لو�حد منها حو�يل 
�لعادي.  �لتن�ش  ثلث م�شاحة ملعب 
�لتن�ش  م��ع  تن�ش  �ل��ب��ادل  وتت�شابه 
�لكر�ت،  نف�ش  وت�����ش��ت��خ��دم  �ل���ع���ادي 
كثافة.  �أق�����ل  �ل����ب����ادل  ك����رة  �أن  �إال 
بني  �لرئي�شي  �الخ��ت��الف  ويتمثل 
�للعبتني يف �أن ملعب �لبادل حُماط 
ب���ج���در�ن ومي��ك��ن ���ش��رب �ل���ُك���رة يف 

هذه �جل��در�ن »كما يحدث يف لعبة 
�لتن�ش  عك�ش  وع��ل��ى  �ال���ش��ك��و����ش«. 
م�شارب  �ل��ب��ادل  ت�شتخدم  �ل��ع��ادي، 
يجب  كما  خ��ي��وط،  دون  م��ن  �شلبة 
ع��ن رمي  �ل��ك��رة  �رت��ف��اع  �أال يتجاوز 
وتتكون  �خل�شر.  م�شتوى  �الإر�شال 
م�����ب�����ار�ة �ل�����ب�����ادل ت��ن�����ش ع������ادة من 
و�حد،  فريق  بهما  ف��از  �إذ�  �شوطني 
�آخ���ر حا�شم  ل�����ش��وط  �أن��ه��ا مت��ت��د  �إال 
وتت�شابه  ب�شوط.  فريق  كل  ف��از  �إذ� 
غالبية �لقو�عد �حلاكمة للبادل مع 

�لقو�عد �حلاكمة للتن�ش �لعادي.

يف  االإمارات  جودو  ميثلون  العبني   8
البطولة العربية بالقاهرة

•• اأبوظبي-وام: 

ت���ت���وج���ه ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب �الإم��������ار�ت 
و�لنا�شئني  �الأ�شبال  لفئتي  للجودو 
غد�ً �خلمي�ش �إىل �لعا�شمة �مل�شرية 
�لبطولة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���ق���اه���رة 
للمنتخبات  �مل���ف���ت���وح���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و�الأن����دي����ة، �ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �الحت����اد 
�ل��ع��رب��ي خ���الل �ل���ف���رتة م���ن 9 �إىل 
بعثة  وت�شم  �حل��ايل.  �شبتمرب   14
برئا�شة حممد  ف��رد�   12 �الإم����ار�ت 
ج��ا���ش��م �أم���ني �ل�����ش��ر �مل�����ش��اع��د، ومعه 

كل من �حلكم �لدويل �ملر�فق �أحمد 
�شعبان  و�لكابن  �لبلو�شي،  �شليمان 
�إد�ريا،  لالحتاد  �لفني  �ملدير  �ل�شيد 
و�لياباين �أ�شيد كوكي مدرب �ملر�حل 
�ل�شنية، باالإ�شافة �إىل 8 العبني مت 
�لعمرية  �ملر�حل  ملختلف  �ختيارهم 
�ختتم  �لذي  �لد�خلي  �ملع�شكر  عقب 
�أم�ش يف �لفجرية وهم: مانع جمعة 
مر�د، ور��شد حممد �شريف، ومن�شور 
�ل�شارقة  �لرحمن"نادي  عبد  جمعة 
�لريا�شي " وحميد �شعيد �ل�شام�شي، 
�لنقبي" �حتاد كلباء"  وز�يد في�شل 

�ل��ه��ا���ش��م��ي، ومايد  ���ش��ال��ح  ، وح��م��د 
خورفكان"  "نادي  �ل��ن��ق��ب��ي  ر�����ش���د 
�حلمادي"�لفجرية  ���ش��امل  و���ش��ي��ف 

للفنون �لقتالية".
وكان منتخب �الأمل للجودو قد �أقام 
بالفجرية  �ل��ت��ح�����ش��ريي  م��ع�����ش��ك��ره 
��شتعد�د�  الع���ب���ني   10 مب�����ش��ارك��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ق���ب���ل���ة، وقد 
مع  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ت��دري��ب��ات  ��شتملت 
فرق نادي �لفجرية للفنون �لقتالية 
�ل�����ش��ب��اح��ي��ة و�مل�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��ي جرت 
ع��ل��ى جرعات  ب��ال��ف��ج��رية  ب�����ش��ال��ت��ه 

جاهزية  �أظ��ه��رت  خمتلفة  تدريبية 
�لعربية  للبطولة  �مل��خ��ت��ار  �ملنتخب 

�ملقبلة.
�لبعثة  رئي�ش  جا�شم  حممد  ون��ق��ل 
حت��ي��ات و�أم��ن��ي��ات ���ش��ع��ادة حممد بن 
رئ���ي�������ش جمل�ش  �ل�����درع�����ي  ث���ع���ل���وب 
و�جل�����ودو  �مل�������ش���ارع���ة  �حت�����اد  �إد�رة 
يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  لالعبني،متمنيا 
باأف�شل  �الإم���ار�ت  ومتثيل  �مل�شاركة، 

�شورة.
للجودو  �ل��ع��رب��ي  �الحت����اد  �أن  ي��ذك��ر 
حدد غد�ً �خلمي�ش موعد� لت�شجيل 

�ملنتخبات �مل�شاركة، وحتددت �ل�شاعة 
�ل�����ش��اد���ش��ة م���ن م�����ش��اء �ل���ي���وم نف�شه 

و�مليز�ن  �ل��ف��ن��ي  ل��الج��ت��م��اع  م��وع��د� 
ظهر  �لبطولة  النطالقة  ��شتعد�د� 

ي����وم �ل�����ش��ب��ت �ل����ق����ادم �مل����و�ف����ق 11 
�شبتمرب .

تنظمها »مات�ض �صبوت« مب�صاركة 100 فريق

�ستة اأندية مرموقة ت�ست�سيف بطولة »البادل تن�ض« للمواطنني �سبتمرب اجلاري

•• الفجرية-وام: 

�ل�شرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ويل عهد �لفجرية، مبكتبه بالديو�ن �الأم��ريي، العبي فريق 
يف  �لفائزين  �لقتالية  للفنون  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي  م��ن  �مل��الك��م��ة 
بطولة �آ�شيا لل�شباب و�لنا�شئني للمالكمة �لتي �أقيمت يف دبي 

�أغ�شط�ش �ملا�شي.
بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على  �شموه  و�أك���د 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �لفجرية بتقدمي 
كل �أ�شكال �لدعم لل�شباب يف خمتلف �أنو�ع �لريا�شات للخروج 

باأف�شل �لنتائج.

وهّناأ �شموه �لالعبني �لفائزين وفريق نادي �لفجرية للفنون 
�لقتالية على �الإجناز �مل�شّرف و�لنتائج �الإيجابية �لتي حققوها 
يف �لبطولة، كما حّث �شموه �لالعبني على مو��شلة �لتدريب 
�لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �ملناف�شات  يف  �مل�شاركة  يف  و�ال�شتمر�ر 
ت�شيف جناحات جديدة ل�شجل �لالعبني و�الأندية �لريا�شية 

يف �إمارة �لفجرية.
على  للمالكمة  �الإم����ار�ت  منتخب  �شمن  �ل��الع��ب��ون  وح�شل 
بامليد�لية  ف��ازت  �لتي  �ملر�شدي  رحمة  وه��م  ميد�ليات  خم�ش 
�ل��ف�����ش��ي��ة ل����وزن 66 ك��ي��ل��وج��ر�م��ا، وم����رمي ع����ادل وق���د فازت 
خمي�ش  و���ش��ه��د  ك��ي��ل��وج��ر�م��ا،   81 ب���وزن  �لف�شية  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
كيلوجر�ما، وحممد �حلفيتي   71 وزن  �لفائزة بربونزية يف 

كيلوجر�ما، وجو�هر غريب   +91 وزن  بالربونزية يف  �لفائز 
�لفائزة بربونزية يف وزن 46 كيلوغر�ما.

عن  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  ل�شمو  �لبطولة  يف  �ل��ف��ائ��زون  وع���رّب 
�شكرهم وتقديرهم لدعم �شموه ومتابعته �لد�ئمة للريا�شيني 
�لفنون  ريا�شات  يف  �ملوهوبني  وت�شجيع  �لفجرية،  �أب��ن��اء  من 
�لقتالية على بذل �ملزيد من �جلهود لتحقيق �إجناز�ت جديدة 
�ملجال  يف  �الإم������ار�ت  م��ك��ان��ة  ورف����ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  م�شريتهم  يف 

�لريا�شي �لعاملي.
�شمو  م��دي��ر مكتب  �ل��زح��م��ي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ح�شر �الج��ت��م��اع 
ن��ادي �لفجرية للفنون  �إد�رّي���ي  ويل عهد �لفجرية وع��دد من 

�لقتالية.

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل الفائزين يف بطولة اآ�سيا لل�سباب والنا�سئني للمالكمة

•• اأبوظبي – الفجر

لالألعاب  �ل�����دويل  �الحت�����اد  �أث���ن���ى 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة ع��ل��ى جتربة 
�الإم������������ار�ت وجن�������اح �أب����وظ����ب����ي يف 
ن�����ش��ر وت��ط��وي��ر �ل��ل��ع��ب��ة م��ن خالل 
"حماربي  ب�������ط�������والت  ت����ن����ظ����ي����م 
�لن�شختني  �الإمار�ت"وال�شيما 
نخبة  مب�شاركة  و�لدولية  �لعربية 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة يف  �ل��ف��ن��ون  م��ن مقاتلي 

�ملنطقة �لعربية و�لعامل. 
وج����������اء ذل��������ك خ��������الل ح���������ش����وره 
بطولة  م���ن  )و22(  �ل��ن�����ش��خ��ت��ني 
حماربي �الإمار�ت �لن�شخة �لعربية 

و�لدولية.
ب��������ر�و�ن رئي�ش  ك���ريي���ث  �أو������ش�����ح  
�ل��دويل لالألعاب �لقتالية  �الحت��اد 
�لفنون  جلنة  �إ�شهار  �أن  �ملختلطة، 

�ل����ق����ت����ال����ي����ة �مل���خ���ت���ل���ط���ة ب����احت����اد 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و ����ش���وف ي�����ش��اه��م يف 
�للعبة  �أب��وظ��ب��ي يف  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
تكوين  �إن  وق����ال:  وع��امل��ي��ا  حم��ل��ي��ا 
فر�ش  من  يعزز  �جلديدة  �للجنة 
�نت�شار وتطور �للعبة يف �الإمار�ت، 
وال�شيما �أنها عازمة على ��شتن�شاخ 
�ل��ت��ج��رب��ة �الإم���ار�ت���ي���ة �ل���ر�ئ���دة يف 
�لفائز  �لرباعي  و�أن  �جلوجيت�شو، 
يف �لبطولة يعد نو�ة جيدة و�شوف 
�لقائمني  ت�شهيل مهمة  ي�شاهم يف 

على �أم�ش �للعبة يف �أبوظبي. 
وع������رب رئ���ي�������ش �الحت��������اد �ل������دويل 
عن  �ملختلطة  �لقتالية  ل��الأل��ع��اب 
بطولة  يف  ����ش���اه���ده  مب���ا  ���ش��ع��ادت��ه 
و�لتنظيم  �الإمار�ت"  "حماربي 
�ل����ر�ئ����ع ل��ل��ح��دث �ل�����ذي �أق���ي���م يف 
و�شهد  يومني  م��د�ر  على  �أبوظبي 

ن�����ز�الت ق��وي��ة ب���ني جم��م��وع��ة من 
�ل�شر�كة  مثمناً  �ملقاتلني،  �أف�شل 
لالألعاب  �ل�������دويل  �الحت�������اد  ب����ني 

�لقتالية �ملختلطة و�حتاد �الإمار�ت 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و و�ل���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ش��ة و�ل��ت��ع��ري��ف بها 

على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل. 
�شحافية:"  ت�شريحات  يف  وق���ال 
�مل��ت��ط��ور �لذي  ب��امل�����ش��ت��وى  ���ش��ع��ي��د 

����ش���اه���دت���ه خ�����الل �حل�������دث، وهي 
لي�شت �لزيارة �الأوىل يل للعا�شمة 
�لتطور  تابعت  وبالتايل  �أبوظبي، 
�لذي حدث خالل �لفرتة �الأخرية، 
�ل��ف��ر���ش��ة هذ�  �أت��ي��ح��ت يل  �أن  ب��ع��د 

�لتطور يف �مل�شتوى". 
يف  ن�����ش��ع��ى  ب���ال���ط���ب���ع  و�أ�شاف:" 
�ل��دويل لالألعاب �لقتالية  �الحت��اد 
�ملختلطة للح�شول على �العرت�ف 
�الحتاد�ت،  من  �لكثري  يف  باللعبة 
�الأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�الأمر  ه��ذ�  على  ونعمل  �ل��دول��ي��ة، 
بالتاأكيد  وي��ه��م��ن��ا  م��ك��ث��ف،  ب�شكل 
و�لن�شخة  �لعربي  �ملقاتلني  تطور 
�مل�شتوى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل��ع��رب��ي��ة 
�الأول يف �لفنون �لقتالية �ملختلطة، 
�لدول  �شر�كاتنا مع  و�أن  خ�شو�شاً 
باملقاتلني  فقط  تتعلق  ال  �ملختلفة 

و�إمنا بكل عنا�شر �ملنظومة". 
و�لعا�شمة  �الإم��ار�ت  بنجاح  و�أ�شاد 
�خل�شو�ش  وج����ه  ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�أجل  �ل�شعوبات من  و�لتغلب على 
�أك����ر م���ن ح���دث للفنون  ت��ن��ظ��ي��م 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �ملختلطة،  �لقتالية 

�أ���ش��ب��ح��ت وج��ه��ة مثالية  �أب��وظ��ب��ي 
لتلك �لريا�شة يف �ملنطقة و�لعامل، 
�الإمار�ت  �إىل �حتاد  �ل�شكر  موجهاً 
�لقتالية  و�ل��ف��ن��ون  للجوجيت�شو 
�ملنعم  ع���ب���د  ب���رئ���ا����ش���ة  �مل��خ��ت��ل��ط��ة 
على  �لريا�شية  وب��امل��ز  �لها�شمي، 
�لتعاون �ملثمر مع �الحتاد �لدويل.

كرييث براون : »حماربي االإمارات« مميزة, واأبوظبي 
وجهة مثالية لالألعاب القتالية  
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االأبي�ض االأوملبي يهزم العراق 
بهدفني يف ختام مع�سكر الفجرية

•• دبي-وام:

يتنا�شب مع  و���ش��ع��اره �جل��دي��دي��ن مب��ا  للرجبي هويته  �الإم����ار�ت  �حت���اد  �أط��ل��ق 
باليوبيل  �لدولة  �حتفاالت  مع  وبالتز�من  �ملقبلة  �ملرحلة  وتطلعات  متطلبات 

�لذهبي.
وت�شهم �لهوية �جلديدة يف حتقيق قفز�ت نوعية للعبة على �ل�شعيدين �ملحلي 
و�لقاري وحتقيق مزيد من �الإجن��از�ت و�عتالء من�شات �لتتويج، حيث تدخل 
�للعبة عامها �خلام�ش ع�شر باأقد�م ثابتة وطموحات عالية ب�شو�عد العبيها من 

�أبناء �لوطن من �لرجال و�ل�شيد�ت.
ومت �لك�شف عن �لهوية �جلديدة و�شعار �حتاد �للعبة يف �حتفالية �أقيمت يف دبي 
م�شاء �أم�ش �الأول و�شهدها قي�ش �لظالعي رئي�ش �الحتادين �الآ�شيوي و�لعربي 
رئي�ش جمل�ش  نائب  �لزرعوين  وفي�شل  للرجبي،  �الإم��ار�ت  �حتاد  رئي�ش  نائب 
جمل�ش  ع�شو  �شاكر  وحممد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل��زع��اب��ي  �شلطان  حممد  �الإد�رة، 
�الإد�رة م�شرف عام �ملنتخبات و باولو برليني مدرب منتخب �المار�ت للرجبي.

وقال قي�ش �لظالعي �إن �لهوية و�ل�شعار �جلديدين يعك�شان رغبة �حتاد �لرجبي 
�ملكانة  يتبو�أ  �أن  �للعبة  �أ�شرة  وحر�ش  عام  ب�شكل  �لريا�شي  �لتطور  مو�كبة  يف 
يف  �الآ�شيوي  �الحت��اد  جلهود  ودعما  و�ل��ق��اري  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لالئقة 
�الرتقاء باللعبة وظهورها �ملتميز يف خمتلف �لبطوالت، ووجه �لتهنئة الحتاد 
�أو  �إد�ري  �شو�ء  �لدعم  كل  وتقدمي  باللعبة  �الرتقاء  يف  جهودهم  على  �لرجبي 

لوج�شتي ملو�كبة �لتطلعات �لدولية لالرتقاء بكافة �الأن�شطة يف �لدولة.
�آل  �ل�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة  ونقل في�شل �لزرعوين حتيات وتقدير 
وم�شتوي  باللعبة  �لر�مية لالرتقاء  على �جلهود  �لرجبي  �حتاد  رئي�ش  مكتوم 
العبيها من �لرجال و�ل�شيد�ت .. وقال �إن �ل�شعار و�لهوية �جلديدين يعك�شان 
مب�شتوي  و�الرت��ق��اء  �ملقبلة،  �ملرحلة  متطلبات  مو�كبة  يف  �الحت��اد  �إد�رة  رغبة 
�للعبة وتبو�أها مكانة الئقة بعدما ر�شخت �أقد�مها و�شط �لعديد من �لريا�شات 

�الأوملبية.
�لهوية  ع��ن  �لتفا�شيل  م��ن  �مل��زي��د  �ل��زع��اب��ي  �شلطان  حممد  ك�شف  جهته  م��ن 
مع  خا�شة  �ل��ك��ربى  �ملناف�شات  م�شاف  يف  �لرجبي  لعبة  ت�شع  �لتي  �جل��دي��دة 

قرب م�شاركة منتخب �الإمار�ت �شمن بطولة �ل�شباعي للكبار يف ت�شفيات كاأ�ش 
�لعامل .. الفتا �إىل �أنه بعد 12 عاما من �ل�شعار �لقدمي �أ�شبحت هناك �شرورة 
للتغيري ملو�كبة  �لتطور و�حلد�ثة  و�لب�شاطة يف �ل�شعار�ت  و�النطالق من هوية 
حتقيق  و  �ل��ق��ادم��ة  �شنو�ت  للع�شر  �لرجبي  لريا�شة  م�شرق  مل�شتقبل  ج��دي��دة 

�الأهد�ف �لتي ر�شمها �الحتاد.
و تطوير  �لب�شاطة  و  و�لعر�قة  �الأ�شالة  �ل�شعار �جلديد ميزج بني  �أن  و�أو�شح 
�للعبة ويرمز �إىل �لرغبة �لقوية يف �إحد�ث طفرة يف جمال �للعبة حيث ير�شم 
�ل�شعار �جلديد طرق �مل�شتقبل بخطوط ر�شا�شية �للون و��شم �الإمار�ت باللغة 
�الإجنليزية وباللون �الأ�شود �إ�شارة �إىل ر�شوخ �ال�شم يف قلب ووجد�ن كل منت�شبي 
�ل�شعار ليكون ملهما لبذل  �الإم��ار�ت يف قلب  �لدولة، مع و�شع علم  �للعبة يف 
و�لبطوالت،  �مل��ج��االت  كافة  يف  د�ئ��م��ا  رفعه  �أج��ل  م��ن  و�لت�شحية  جهد  �أق�شي 

وتذيل �ل�شعار بكرة �لرجبي �ل�شهرية.
وقال �أمني عام �حتاد �لرجبي �إن �ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد �مل�شاركة يف �لعديد من 
�لبطوالت �شو�ء على �ل�شعيد �الآ�شيوي مثل غرب �آ�شيا وبطولة �آ�شيا لل�شيد�ت 

�للعبة  �حتاد  يعتزم  حيث  �لعامل  كاأ�ش  وت�شفيات  �لعربية  و�لبطولة  و�لرجال 
�ملناف�شة على �ألقاب تلك �لبطوالت.

و يف تفا�شيل عن م�شاركات �ملنتخب .. قال �لزعابي  �شتكون لدينا ��شتحقاقات 
كثرية بعد �إطالق �لهوية �جلديدة و �للب�ش �جلديد لالعبي �ملنتخب و لنادي 
�إد�رة �حتاد  �لذي ي�شم العبني مو�طنني ومو�طنات حتت  �ملها  ون��ادي  �شاهني 
�الإمار�ت للرجبي حيث �شنبد�أها من بطولة �أوزبك�شتان حتت 18 �شنة �الأوملبية 
و قريغيز�شتان  كاز�خ�شتان  و  �الإم��ار�ت  فيها  م�شاركة مبا  5 منتخبات  وت�شم 
و  رج��ال  قطر  يف  �آ�شيا  غ��رب  بطولة  يف  للم�شاركة  �إ�شافة  و�لهند  و�أوزبك�شتان 

�شيد�ت .
�ملنتخب  الإع���د�د  �لتح�شري�ت  لتبد�أ  بالبطولة  �لظفر  على  �شنعمل  و�أ���ش��اف 
لت�شفيات لكاأ�ش �لعامل 2022 يف جنوب �أفريقيا مبع�شكر يف كاز�خ�شتان ملنتخب 
�لرجال �ل�شباعي ثم يتم ��شت�شافة منتخب رو�شيا وهو ر�بع �أقوى منتخب يف 
لكاأ�ش  �ملوؤهلة  �لنهائية  للت�شفيات  4 مباريات حت�شريية  للعب  دبي  �أوروب��ا يف 

�لعامل 2022 و ت�شم 8 منتخبات مبا فيها �الإمار�ت.

•• اأبوظبي – الفجر

 نقلت �الحتاد للطري�ن �أبطال منتخب �الإمار�ت من �لعا�شمة �ليابانية 
�ملنتخب  وك�����ش��ب   .2020 ب��ار�مل��ب��ي��ة ط��وك��ي��و  �إجن��از�ت��ه��م يف  �أع��ق��اب  يف 
يف  مناف�شاتهم  خالل  من  وبرونزية  وف�شية  ذهبية  ميد�ليات  �لوطني 

�ألعاب �لقوى، �لرماية، رفعات �لقوة و�لدر�جات.
وغ��ادرت رحلة  �الحتادEY 0871 من مطار ناريتا من طوكيو يوم 

�الأحد 5 �شبتمرب يف متام �ل�شاعة 9 م�شاء بالتوقيت �ملحلي، وعلى متنها 
�أبطال �لدولة و�أع�شاء �للجنة من مدربني و�إد�ريني �إىل جانب �لطو�قم 
�الحتاد  ط��اق��م   ��شتقبل  �حتفالية،  �أج����و�ء  ويف  و�الإع��الم��ي��ة.  �لطبية 
تبادل  مع  �لرحلة  من  على  م�شغر  بحفل  �الأبطال  �جلوية،  لل�شيافة 

�لتهاين بهذ� �الإجناز �مل�شرف. 
�الأبطال  ��شتقبال  يف  ك��ان  �ل���دويل،  �أبوظبي  مطار  �إىل  �لو�شول  وعند 
لالألعاب  �الإم����ار�ت  جلنة  �إدر�ة  رئي�ش  �لهاملي،  فا�شل  حممد  �شعادة 

�لبار�ملبية، و�أع�شاء من �للجنة �لوطنية للريا�شة وممثلني من �الحتاد 
للطري�ن.

�لعالمة  ل�����ش��وؤون  �لرئي�ش  ن��ائ��ب  ط��اه��ر،  �أم��ي��ن��ة  �شرحت  جهتها  وم��ن 
�لتجارية و�لت�شويق و�لرعايات لدى �الحتاد للطري�ن: "ب�شفتنا �لناقل 
�الإمار�ت  منتخب  �أب��ط��ال  با�شت�شافة  نفخر  �الإم���ار�ت،  لدولة  �لوطني 
�لبار�ملبي على من رحالتنا. وعلى مد�ر �الأعو�م، حلقت �الحتاد باأبطال 
بح�شولنا  ونفخر  عاملية،  �أل��ع��اب  يف  للم�شاركة  �لريا�شات  خمتلف  من 

على �شرف هذه �لفر�شة من جديد، وب�شفتنا �لناقل �لر�شمي ملنتخب 
�الإمارت �لبار�ملبي، نر�شل �أحّر �لتهاين الأبطالنا مبنا�شبة فوزهم." 

يف 22 �أغ�شط�ش 2021، ��شت�شافت �الحتاد للطري�ن 32 ع�شو�ً من 
�للجنة �لبار�ملبية يف طريقهم �إىل �ملناف�شة. وعلى مد�ر �الأ�شابيع �ملا�شية، 
�شاركت دولة �الإمار�ت يف �ألعاب طوكيو �لبار�ملبية بفريق مكون من 12 
ريا�شي، حتت �شعار "�لعزمية و�الإ�شر�ر" و �أبطال �لدولة يف �أربع لعبات 

هي �ألعاب �لقوى، �لرماية، رفعات �لقوة و�لدر�جات.

»االإمارات للرجبي« يطلق هويته و�سعاره اجلديدين 

�لحتاد للطري�ن حتلق باأبطال �لإمار�ت لالألعاب �لبار�ملبية �إىل �أر�ض �لوطن

الناقل الوطني لدولة االإمارات, ناقل ر�سمي ملنتخب االإمارات الباراملبي

•• الفجرية-وام: 

تغلب منتخبنا �لوطني �الأوملبي لكرة �لقدم على �شقيقه �لعر�قي بهدفني 
نادي  �شتاد  �الأول على  �أم�ش  �لتي جرت  �لثانية  �لودية  �ملبار�ة  لهدف يف 
�الإع��د�ده للم�شاركة  �لد�خلي، �شمن برنامج  �لفجرية يف ختام مع�شكره 
�ملقررة يف  عاماً   23 �آ�شيا حتت  كاأ�ش  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  يف 
�ملقبل  �أك��ت��وب��ر  �شهر  يف  مبارياتها  �شتلعب  و�ل��ت��ي   ،2022 �أوزب��ك�����ش��ت��ان 
بالدولة، حيث يلعب منتخبنا يف �ملجموعة �خلام�شة �إىل جانب منتخبات 

ُعمان و�لهند وقريغيز�شتان.
جز�ء،  ركلة  م��ن   9 �لدقيقة  يف  �لبلو�شي  خالد  منتخبنا  ه��ديف  و�شجل 

وعبد�هلل �لنقبي يف �لدقيقة 44.
�نتهت  �ملا�شي قد  �ل�شبت  ي��وم  �لتي ج��رت  �الأوىل  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة  وكانت 
�أهد�ف  �شجل  ه���دف،  مقابل  �أه���د�ف  ب��اأرب��ع��ة  �الأومل��ب��ي  �الأب��ي�����ش  ل�شالح 

�ملنتخب �شعيد �لكعبي وماجد ر��شد ومرو�ن فهد وعبد�هلل �لنقبي.
ور�كان  خريي  و�شامل  �لهوتي  عي�شى  هم  العباً   25 �لتجمع  يف  و�شارك 
�شلطان  وعبد�هلل  حممود  و�أحمد  �لنوبي  وخلفان  �لبلو�شي  ور�ئ��د  وليد 
وم��رو�ن فهد  �شعيد  �شامل وعمر  ور��شد  �إدري�ش  ف��وزي وعبد�هلل  و�أحمد 
وعبد�هلل �لنقبي و�شعيد عبيد وماجد ر��شد وعيد خمي�ش و�شعيد �شليمان 
ومانع  �أن���ور  وع��ب��د�هلل  مهدي  وح�شني  �لبلو�شي  وخ��ال��د  عبا�ش  وحممد 

عاي�ش ومن�شور �حلربي ويو�شف �ملهريي وفار�ش خليل.

•• دبي -وام:

�كتمل فجر �أم�ش عرب مطار دبي �لدويل عقد �لعائدين �إىل �أر��شي �لوطن، 
قادمني من �ليابان بعد �مل�شاركة �ملتميزة يف دورة �الألعاب �لبار�ملبية طوكيو 
هذ� �لوفد �الأخري كانت عودة �لبطل حممد �لقايد �حلمادي،  ويف   .2020
�شباق  يف  ف�شية  و�الأخ���رى  برونزية  �إحد�هما  �أوملبيتني  مبيد�ليتني  �لفائز 

�لكر��شي �ملتحركة .
وو�شل �حلمادي ب�شحبة مدربه عبيد �لزعابي و�ل��ذي كان له دور كبري يف 

حتقيق �الإجناز و�شعود من�شة �لتتويج.
وعلى ر�أ�ش �لفوج �الأخري �لعائد من طوكيو و�شل ماجد عبد�هلل �لع�شيمي 
رئي�ش �للجنة �لبار�ملبية �الآ�شيوية ب�شحبة مدير �لبعثة �الأمني �لعام للجنة 
�لبار�ملبية �الإمار�تية ذيبان �شامل �ملهريي، وطارق �ل�شويعي �مل�شت�شار �لفني 
�ل�شيد  �ل��ق��وى  الأل��ع��اب  �ل���دويل  �حل��ك��م  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �لبار�ملبية  باللجنة 

عبد�لنا�شر بر�هيميه.
�ملدفع �الأمني  �شعادة خالد  �مل�شتقبلني للفوج يف مطار دبي  ر�أ���ش  وكان على 

بن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  و�شعادة  للريا�شة،  �لعامة  للهيئة  �مل�شاعد  �لعام 
�ملدير  دروي�����ش  بن  وحممد  �لوطنية،  �لبار�ملبية  �للجنة  رئي�ش  نائب  خ��ادم 
�الأمني  ر�شيد  بن  و�لدكتور عبد�لرز�ق  �لوطنية،  �الأوملبية  للجنة  �لتنفيذي 
�للجنة  رئي�ش  �لفال�شي  ح�شن  وعبد�هلل  �لوطنية،  �لبار�ملبية  للجنة  �مل��ايل 
�ملهلبي  عبيد  وحممد  �ملظلوم  �شامل  وحمد  �ملنتخبات،  ل�شوؤون  �لريا�شية 
�أع�شاء �للجنة �لبار�ملبية �لوطنية، وح�شن �لرم�شي م�شئول �لعالقات �لعامة 

للهيئة �لعامة للريا�شة.
�لبار�ملبية  �لبعثة  ل��ه  و�شلت  م��ا  �أن  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  و�أك���د 

باحتاللها �ملركز �الأول خليجياً و�لر�بع عربياً هو �إجناز مميز ..م�شري� �إىل 
�أن رفع علم �الإمار�ت يف طوكيو يبعث على �لفخر و�العتز�ز.

�أ�شحاب �لهمم من  �إعد�د  �أهميتها يف  وثّمن �بن خادم دور �الأندية ..موؤكد� 
خالل حر�شهم على �مل�شاركة يف كل �لبطوالت �ملحلية.

وتوجه ماجد عبد �هلل �لع�شيمي رئي�ش �للجنة �لبار�ملبية �الآ�شيوية بال�شكر 
�أ�شحاب �لهمم بد�أت  �إجن��از�ت  �إن  ��شتقبال �لبعثة، وقال  لكل من تو�جد يف 
لر�ية  �رتفاع  �أول  ك��ان  حيث   2000 �شيدين  �لبار�ملبية  �الأل��ع��اب  دورة  منذ 
علم  ي�شهد  مل  �ل��ت��اري��خ  ه��ذ�  منذ  و�أن���ه   .. �لتتويج  من�شات  على  �الإم����ار�ت 

�إال �ملزيد من �عتالء �ملن�شات م�شحوباً بعزف �ل�شالم �الإمار�تي  �الإم��ار�ت 
على م�شامع �لعامل .. و�أن ر�شيد �الإمار�ت و�شل حاليا �إىل 22 ميد�لية يف 

تاريخ �مل�شاركات يف �لدور�ت �لبار�ملبية.
�مل��وع��د برغم  ك��ان��و� على  �الإم����ار�ت  م��ن  �لهمم  �أ�شحاب   : �لع�شيمي  وق��ال 
�لبطوالت  �أ�شعب  من  طوكيو  دورة  تعد  حيث  و�جهتهم،  �لتي  �لتحديات 
من حيث �شعوبة �الإجر�ء�ت و�الحرت�ز�ت �ل�شحية �لدقيقة، �إال �أن �أبطال 

�الإمار�ت ال يعرفون �ملن�شتحيل.
�أن �حتالل  �الإمار�تية  �لبار�ملبية  �لعام للجنة  �الأم��ني  �ملهريي  و�أك��د ذيبان 
�الإمار�ت �ملركز 54 من 163 دولة م�شاركة و�لت�شنيف �لر�بع عربيا حمل 

فخر.
�لف�شية  �مليد�ليتني  �شاحب  �حل��م��ادي  �لقايد  حممد  �لبطل  �شعور  وع��ن 
و�لربونزية فقد �أكد �نه يفتخر بحمل علم �لدولة يف خفلي �الفتتاح و�خلتام، 
و�أن هذ� �الأمر كان ميثل له م�شوؤولية كبرية، فر�شت عليه �لرتكيز لتحقيق 
�إجناز ي�شعد به على من�شات �لتتويج .. وقال �إن �الإجناز �لذي حتقق د�فع 

لكل ريا�شي �إمار�تي �شو�ء �أومليبي �أو بار�ملبي.

اكتمال عودة بعثة االإمارات الباراملبية .. والورود 
تطوق عنق البطل حممد القايد احلمادي



األربعاء   8  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13335  
Wednesday    8   September   2021   -  Issue No   13335

19191919

الفجر الريا�ضي

�لت�شفيات  �أوروبا" يف  "كبار  مو�جهات  �إىل  �الأرب��ع��اء  �ليوم  م�شاء  �الأن��ظ��ار  تتجه 
�ملوؤهلة �إىل كاأ�ش �لعامل 2022 يف قطر، خ�شو�شاً و�أّن �خلطاأ ممنوع بالن�شبة 
للبع�ش كاملنتخب �الإ�شباين �ملطالب بالفوز �أمام م�شيفه كو�شوفو، فيما تتطلع 
عندما  ت��ع��ادل��ني،  بعد  �الن��ت�����ش��ار�ت  نغمة  ��شتعادة  �إىل  �أوروب����ا  بطلة  �إيطاليا 

ت�شت�شيف ليتو�نيا.
من جهته، يطمح �ملنتخب �الأملاين �إىل مو��شلة جناعته 
�لوقت  يف  �أي�شلند�،  على  �شيفاً  يحّل  عندما  �لهجومية 
�لذي ت�شعى فيه �نكلرت� �إىل �ملحافظة على �شجلها �خلايل 

من �لهز�ئم يف �ختبار جدي على �الأر��شي �لبولندية.
تتطلع �إ�شبانيا �إىل �لبناء على فوزها �لعري�ش على ح�شاب 
بزيارة  �ل��ع��امل  ك��اأ���ش  ت�شفيات  يف  مبارياتها  ت�شتاأنف  عندما  جورجيا 

كو�شوفو.
�ل�شويد،  من  موجعة  خ�شارة  بعد  تو�زنه  روخا"  "ال  منتخب  ��شتعاد 
و�شياأمل باإنهاء �لنافذة �حلالية بثالث نقاط مهمة، لكن �شيكون عليه 

مو�جهة منتخب طامح مل يخ�شر يف �آخر مبار�تني.
�إذ مت��ك��ن��ت ك��و���ش��وف��و م��ن حت��ق��ي��ق ت��ع��ادل الف���ت �أم����ام �ل��ي��ون��ان بطلة 
�أوروب��ا 2004، 1-1، بعدما كانت قد هزمت جورجيا يف عقر د�رها 

-1�شفر.
�لفوز خ�شو�شاً  �أّن ال مفر من حتقيق  �إنريكي  لوي�ش  �مل��درب  وي��درك 
��شتهل  بعدما  مباريات   5 من  نقاط   10 ميلك  �الإ�شباين  �ملنتخب  �أّن 

�لت�شفيات بتعادل �أمام �ليونان.
بينما ميلك �ملنتخب �ل�شويدي �لذي يو�جه �ليونان يف �أر�شها، 9 نقاط 
من ثالث مباريات فقط يف �ملركز �لثاين وقد توؤول �إليه �ل�شد�رة يف 

�أي حلظة، ما يحرم بطل �لعامل 2010 من بطاقة �لتاأهل �ملبا�شر.
الت�شيو  مهاجم  غ��ر�ر  على  �ملهمة  "�ملفاتيح"  بع�ش  كو�شوفو  ومتلك 
�إ�شافة �ىل  دولية،  32 مبار�ة  17 هدفا يف  �ل�  فيد�ت موريكي �شاحب 
�أمري  ن��اب��ويل  وم��د�ف��ع  �الإنكليزي  �شيتي  نوريت�ش  الع��ب  ر��شيكا  ميلوت 

رحماين.
بالفوز  للخروج  �الإ�شبان  م�شلحة  يف  ي�شب  �أن��ه  �شك  ال  �الأ�شماء  ف��ارق  لكن 

بقيادة جوردي �ألبا و�ألفارو مور�تا وبابلو �شار�بيا وغريهم.
 2020 �أوروب��ا  بكاأ�ش  �ملناف�شة عقب فوزه  �ملنتخب �اليطايل �ىل  جاءت عودة 
1-1 و�شوي�شر� �شفر-�شفر  بلغاريا  �أم��ام  �لتعادل  �إذ �شقط يف فخ  غري مثالية، 

تو�لياً، لكن مو�جهته �ملقبلة �شهلة منطقياً �أمام ليتو�نيا.
ويدرك �ملنتخب �اليطايل �ن �خلطاأ ممنوع يف ظل مطاردة �شر�شة من �شوي�شر� 
�لتي تتاألق يف �الآونة �الأخرية، ومتلك يف ر�شيدها 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 

من 5 مباريات. الإيطاليا  نقطة   11
ذلك يعني �أّن �الأف�شلية �حل�شابية هي للمنتخب �ل�شوي�شري �لذي �شيو�جه �إيرلند� 

�ل�شمالية يف مبار�ة مهمة له.
وخرج �ملنتخب �الإيطايل من مو�جهة �شوي�شر� �الأخرية، �لتي �أ�شاع فيها العبه �لنجم 
�ل�شاد�شة و�لثالثني تو�لياً من دون هزمية، لينفرد  جورجينيو ركلة جز�ء، مببار�ته 
رجال �ملدرب روبرتو مان�شيني بالرقم �لقيا�شي لعدد �ملباريات �ملتتالية من دون خ�شارة 
�ل�شابقة،  1-1 يف �جلولة  بلغاريا  �لتعادل مع  بعد  يت�شاركه منذ �خلمي�ش  و�ل��ذي كان 
 1993 عامي  )بني  و�لرب�زيلي  و2009(   2007 عامي  )بني  �الإ�شباين  �ملنتخبني  مع 

و1996(.
�أن  خ�شو�شا  �أوروب��ا،  الأبطال  بالن�شبة  �ليد  متناول  يف  �ملبار�ة  تكون  �أن  وُيتوقع 
يف  نقطة  �أي  يحققو�  ومل  �حلالية  �لت�شفيات  يف  يعانون  �لليتو�نيني 
�شيناريو خو�ش  مان�شيني من  روبرتو  �ملدرب  ويخ�شى  �أربع مباريات. 

�مللحق �ملربك، بعد �لتعادلني �الأخريين خ�شو�شاً �أّن �شاحب �ملركز �الأول لكل 
�لو�شيف مباريات  يلعب  فيما  �إىل مونديال قطر  يتاأهل مبا�شرة  جمموعة 

�مللحق.
�ملنتخب  عاندت  "�لكرة  �أّن  �إىل  �الأخ��رية  �مل��ب��ار�ة  بعد  �أ�شار  مان�شيني  وك��ان 

�أن ت��دخ��ل. ح�شلنا ع��ل��ى ف��ر���ش ع���دة ك��ي ن��ف��وز بهذه  �الإي���ط���ايل ورف�����ش��ت 
�ملبار�ة".

�ملو�جهة  خ��الل  و�ح���د  بحجر  ع�شفورين  �الأمل����اين  �ملنتخب  ���ش��رب 
-6�شفر،  �للقاء  فاكت�شح  �أرمينيا  �أم���ام  �أر���ش��ه  على  �الأخ���رية 

و�شيتعني  �الأرمني،  �ملنتخب  �ملجموعة من  و��شتعاد �شد�رة 
تاليف �أي دع�شة ناق�شة �إذ� ما �أر�د عدم �اللتفات �ىل �لور�ء 

عندما يزور نظريه �الأي�شلندي.
�ملان�شافت قوته حتت قيادة مدربه �جلديد  و��شتعر�ش 
لي�شتن�شتاين  ع��ل��ى  خ��ج��ول  ف���وز  ب��ع��د  ف��ل��ي��ك،  ه��ان��زي 

وماركو  غ��ن��اب��ري  ���ش��ريج  م��ن  ك��ل  فتمكن  -2�شفر، 
�ل�شباك، وتاأكيد رغبة  روي�ش وتيمو فرينر من هّز 

�الأملان مبحو خيبة كاأ�ش �أوروبا عندما خرجو� من 
باإق�شاء  �لعامل  كاأ�ش  كارثة  عقبة  �ل��ث��اين،  �ل��دور 

حامل �للقب حينها من �لدور �الأول.
تلك �لنك�شات �ملتتالية ��شتدعت تغيري�ً فنياً من خالل 

��شتالم فليك مهام �لتدريب بداًل من يو�كيم لوف.
بر�شيد  �لعا�شرة  �ملجموعة  ���ش��د�رة  �الأمل���اين  �ملنتخب  ويحتل 
نقطة �أمام �أرمينيا �لثانية بع�شر نقاط ورومانيا �لثالثة   12

بت�شع.
�لبولندي  نظريه  على  ثقياًل  �شيفاً  �الإنكليزي  �ملنتخب  يحّل 
�أمام �ملهاجم  يف �ختبار جدي لرجال �ملدرب غاريث �شاوثغيت 

�لهّد�ف روبرت ليفاندوف�شكي ورفاقه يف عقر د�رهم.
وتكت�شي �ملبار�ة �أهمية كبرية للجانبني �ملتناف�شني على �شد�رة 

�ل��ذي مل  �أوروب��ا  �أف�شلية �شريحة لو�شيف بطل  �ملجموعة رغم 
يفرط باأي نقطة وحّقق 15 نقطة من 5 مباريات. وتاأتي بولند� 

ثانية بع�شر نقاط من 5 مباريات.
وف��ي��م��ا ي��دخ��ل �الإن��ك��ل��ي��ز �ل��ل��ق��اء �إث���ر ف��وزه��م �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى �أن����دور� 
 1-7 �شّجل �لبولنديون فوز�ً �شاحقاً على �شان مارينو  -4�شفر، 
�الأمل��اين ليفاندوف�شكي  بايرن ميونيخ  �شّجل فيها جنم  يف مبار�ة 

هدفني و�آدم بو�شكا ثالثية.
ويتطلع منتخب "�الأ�شود �لثالثة" �إىل مو��شلة عرو�شه �مل�شتقرة 

بحثاً عن تاأهل �شبه حم�شوم يف حال �لفوز.
وعن �ملبار�ة �ملرتقبة قال �شاوثغيت "�شيكون حافز�ً كبري�ً لنا �أن 
على  متاماً  �شن�شيطر  عندها  �لفوز،  ونحقق  و�ر�شو  �إىل  نذهب 

�ملجموعة".
يف  �أك���ر  لالبتعاد  �إ�شافية  فر�شة  �لبلجيكي  �ملنتخب  ميلك 

�شد�رة �ملجموعة �خلام�شة عندما يحل �شيفاً على بيالرو�ش.
 13 حمققة  �لت�شفيات  ه��ذه  يف  بعد  بلجيكا  تخ�شر  مل  و�إذ 
5 مباريات )4 �نت�شار�ت وتعادل(، �كتفى �ملنتخب  نقطة من 
�لبيالرو�شي بثالث نقاط من 4 مباريات. ورغم غياب جنمه 

"�ل�شياطني  ي��و�ج��ه  مل  �مل�����ش��اب،  ب��روي��ن  دي  كيفن  �الأب����رز 
�حلمر" م�شكلة يف حتقيق فوز �شريح على ت�شيكيا -3�شفر، 

بعد �كت�شاح �إ�شتونيا 2-5.

•• ال�صارقة -وام:

�لعربية  �الأن��دي��ة  بطولة  �الأول  �أم�ش  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  يف  �ختتمت 
ناديا،   12 مب�شاركة  للمعاقني  �لثقة  ن��ادي  �شالة  يف  �أقيمت  �لتي  للمبارزة 
مظلة  حتت  �لدولية  تيما  �شركة  مع  بالتعاون  �الإم��ار�ت��ي  �الحت��اد  ونظمها 

�الحتاد �لعربي للمبارزة.
وجنحت �أندية �الإمار�ت يف ح�شد 11 ميد�لية ملونة يف �ليوم �الأخري من 
مناف�شات �لبطولة �لذي مت تخ�شي�شه للفرق عمومي للرجال و�ل�شيد�ت، 
�أندية  ر�شيد  لي�شبح  م�شابقات،   6 ب��و�ق��ع  و�لبنات  للبنني  �ل�شباب  وف��رق 
�الإم��ار�ت 50 ميد�لية، وهو رقم قيا�شي يتحقق الأول مرة ملبارزة �الإمار�ت 

يف بطولة عربية.
ح�شر مناف�شات �ليوم �خلتامي و�شارك يف تتويج �لفائزين �ملهند�ش �ل�شيخ 
و�شعادة  و�لعربي،  �الإم��ار�ت��ي  �الحتادين  رئي�ش  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
عي�شى هالل �حلز�مي رئي�ش جمل�ش �ل�شارقة �لريا�شي، و�ملهند�ش �شليمان 
�ل�شارقة، و�لدكتورة هدى  بنادي  �مل�شاحبة  �الألعاب  �لهاجري رئي�ش �شركة 
�ملطرو�شي �أمني عام �الحتاد �الإمار�تي للمبارزة، وعمر عبد�لرحمن مدير 
�لتنفيذي  �ملدير  خالد  و�بر�هيم  للريا�شة،  �لعامة  بالهيئة  �لريا�شة  �إد�رة 
�الألعاب  �شركة  �إد�رة  جمل�ش  ع�شو  �ملليحي  وعبد�لرحمن  �مل��ب��ارزة،  الحت��اد 

بنادي �ل�شارقة، و�لدكتور ح�شام �ل�شربيني رئي�ش جمل�ش �إد�رة �شركة تيما.
وعرب �ملهند�ش �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي عن �شعادته بنجاح �لبطولة، 
وبامل�شتوى �لفني �لعايل للفرق �مل�شاركة، وباال�شتفادة �لكربى �لتي حققها 
�لالعبون و�لالعبات يف ظل �اللتز�م �لكامل بتطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
�ملعتمدة، م�شري� �إىل �أن �القبال �لكبري على �مل�شاركة فاق �لتوقعات، و�أن عودة 
�لبطولة �لعربية لالأندية بعد 5 �شنو�ت ت�شكل مك�شبا كبري� لريا�شة �ملبارزة 

على �مل�شتوى �لعربي.

وقال: "�أهنئ العبي والعبات �أندية �الإمار�ت على �الإجناز�ت �لقيا�شية �لتي 
كل  كذلك  ..و�أه��ن��ئ  ميد�لية   50 رقم  �إىل  و�لو�شول  �لبطولة  حققوها يف 
دولة  �أن  و�أوؤك���د  بها،  ف��ازت  �لتي  �مليد�ليات  على  �مل�شاركة  �لعربية  �الأن��دي��ة 
�لريا�شي  �مل�شهد  وقيادة  �لكربى،  �الأح���د�ث  ��شت�شافة  يف  �شباقة  �الإم���ار�ت 
للتعايف من �جلائحة، ملا متلكه من مر�فق ريا�شية على �أعلى م�شتوى، وكو�در 
حمرتفة يف �لتنظيم وبروتوكول طبي دقيق لوقاية �لاللعبني و�ملنظمني، 
و�شهاد�ت �لوفود من خمتلف �لدول �لعربية بجودة �لتنظيم ت�شعدنا، كما �ن 
�شعادتنا �كتملت بظهور عدد كبري من �ملو�هب �ل�شاعدة من �أندية �الإمار�ت 

و�الأندية �لعربية يف تلك �لبطولة".
�لنتائج تف�شيال، ففي م�شابقة �شالح �الإيبيه عمومي فرق رجاال فاز  وعن 
بني  ن��ادي  �ملبار�ة �خلتامية على  تغلبه يف  بعد  �الول  باملركز  �ل�شارقة  ن��ادي 
يا�ش بنتيجة 34/45 وحل فريق �الت�شاالت �لعر�قي يف �ملركز �لثالث ..ويف 
بعد  �الول  باملركز  �أي�شا  �ل�شارقة  ن��ادي  فاز  رج��اال  �لفلوريه  �شالح  م�شابقة 
44/45، يف مبار�ة حما�شية ر�ئعة قدم  تغلبه على نادي بني يا�ش بنتيجة 
فيها جنم نادي �ل�شارقة �لبطل �الوملبي عالء �بو �لقا�شم ملحات فنية ر�ئعة 
نادي  ليفوز  �الخري  �ملبار�ة  �شوط  متتالية يف  نقطة   16 ت�شجيل  و��شتطاع 
�ل�شارقة  فريق  حل  فيما  و�شيفا،  يا�ش  وبني  �لبطولة،  بكاأ�ش  /�أ/  �ل�شارقة 
/ب/ يف �ملركز �لثالث، حيث �شارك نادي �ل�شارقة بفريقني بالبطولة �المر 
�لذي ي�شري �ىل تو�فر عدد كبري من �لالعبيان ��شحاب �خلرب�ت بالنادي 
باملركز  �لعر�قي  �الت�شاالت  ن��ادي  ف��از  رج��اال  �ل�شابر  �شالح  م�شابقة  ..ويف 
�الول بعد تغلبه على �ل�شارقة بنتيجة 35/45 ، فيما جاء نادي بني يا�ش 

يف �ملركز �لثالث.
ويف مناف�شات �ل�شيد�ت مل�شابقة �شالح �اليبيه فاز فريق موؤ�ش�شة �ملر�أة بال�شارقة 
باملركز �الول بعد تغلبه على نادي �ل�شرطة �ل�شوري بنتيجة 37/45 ، وحل 
فريق �شباب �الهلي دبي باملركز �لثالث ..ويف م�شابقة �شالح �لفلوريه فتيات 

فاز فريق فتيات نادي بني يا�ش باملركز �الول بعد تغلبه على �شباب �الهلي 
بنتيجة 37/45 وحل فريق �لفجرية باملركز �لثالث ..ويف م�شابقة �شالح /

�ل�شابر/ �شيد�ت فاز نادي بني يا�ش باملركز �الول بعد تغلبه على �لفجرية 
بنتيجة 29/45 وحل نادي �الت�شاالت �لعر�قي باملركز �لثالث.

الندية  كاملة  �شيطرة  للبنني  �شنة   20 حت��ت  �ل�شباب  م�شابقات  و�شهدت 
�المار�ت على �ألقاب م�شابقات �ل�شباب بتحقيق �لعالمة �لكاملة / 6 �ألقاب/ 
للم�شابقات �ل 6. ويف م�شابقة �شالح �اليبيه حتت 20 �شنة لل�شباب فاز نادي 
بني يا�ش باملركز �الول بعد تغلبه يف �ملبار�ة �خلتامية على �لفجرية بنتيجة 

. �لثالث  باملركز  �ل�شارقة  نادي  فريق  وحل   30/45
ويف م�شابقة �شالح �لفلوريه حتت 20 �شنة لل�شباب فاز نادي �ل�شارقة باملركز 
�الول بعد تغلبه يف �ملبار�ة �خلتامية على نادي بني يا�ش بنتيجة 32/45 
، وحل فريق �لفجرية باملركز �لثالث ..ويف م�شابقة �شالح �ل�شابر حتت 20 
�ملبار�ة  يف  تغلبه  بعد  �الول  باملركز  �أي�شا  �ل�شارقة  ن��ادي  ف��از  لل�شباب  �شنة 
يا�ش يف  بني  ، وحل فريق   27/45 بنتيجة  �لفجرية  ن��ادي  �خلتامية على 

�ملركز �لثالث.
ويف م�شابقة �شالح �اليبيه للفتيات حتت 20 �شنة فازت �كادميية "�إم كي �إف 
�يه" بدبي باملركز �الول، بعد تغلبها يف �ملبار�ة �خلتامية على فريق موؤ�ش�شة 
باملركز  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي  فتيات  وح��ل��ت   ،35/45 بنتيجة  بال�شارقة  �مل����ر�أة 

�لثالث.
ويف م�شابقة �شالح �لفلوريه حتت 20 �شنة للفتيات فاز فريق �شباب �الهلي 
بدبي باملركز �الول بعد تغلبه يف �ملبار�ة �خلتامية على فريق �لفجرية بنتيجة 

�لثالث. باملركز  يا�ش  بني  نادي  فتيات  وحلت   ،  39/45
ويف �مل�شابقة �الأخرية �شالح �ل�شابر حتت 20 �شنة للفتيات فاز نادي �لفجرية 
باملركز �الول بعد تغلبه يف �ملبار�ة �خلتامية على فريق موؤ�ش�شة �ملر�أة بال�شارقة 

بنتيجة 29/45، وحلت فتيات نادي �شباب �الهلي باملركز �لثالث.

رقم قيا�سي غري م�سبوق .. اأندية االإمارات تختتم م�ساركتها 
يف البطولة العربية للمبارزة بـ 50 ميدالية ملونة

الربيطاين را�سل زمياًل 
لهاميلتون يف مر�سيد�ض 

�ل�شائقني  فئتي  يف  و�ح��د  للفورموال  �ل��ع��امل  بطل  مر�شيد�ش،  فريق  �أك��د 
ملو�طنه  �جلديد  �لزميل  �شيكون  ر��شل  ج��ورج  �لربيطاين  �أن  و�ل�شانعني، 
لوي�ش هاميلتون للمو�شم �ملقبل بعد �نتقال �لفنلندي فالتريي بوتا�ش �إىل 

�ألفا روميو.
و�نتقل �لربيطاين �لو�عد �لبالغ 23 عاماً �إىل �ل�شانع �الأملاين بعد ثالثة 
مو��شم مع فريق وليام�ش، ال �شّيما �أنه قاد ل�شالح مر�شيد�ش �ملو�شم �ملا�شي 
بفريو�ش  هاميلتون  �إ�شابة  نتيجة  �لبحرين  يف  �ل�شخري  جائزة  �شباق  يف 

كورونا.
�شخ�شياً  يل  بالن�شبة  مميز  ي��وم  "�إنه  مر�شيد�ش  من  بيان  يف  ر��شل  وق��ال 

ومهنياً".
و�أ�شاف "�شاأكذب �إن قلت �إنني مل �أكن مليئاً باحلما�شة. �إنها فر�شة كبرية 

و�أريد �أن �أمت�شك بها".
�شيكون  �ل��ت��ح��دي.  يتعلق بحجم  م��ا  �أوه���ام يف  �أي  ل��دي  لي�ش  "لكن  وت��اب��ع 

منحنى تعليمياً حاد�ً".
وكان فريق مر�شيد�ش �أعلن �الثنني �أن بوتا�ش �شينتقل �عتبار�ً من 2022 

�إىل �ألفا روميو بعقد الأعو�م عدة.
2017 وقد  �أل��و�ن مر�شيد�ش منذ  عن  �ل�32 عاماً  �بن  �لفنلندي  ود�ف��ع 
لعب دور�ً حا�شماً يف �حتكار �لفريق �الأملاين للقب �ل�شانعني �لذي توج به 
يف �ملو��شم �ل�شبعة �ملا�شية، لكنه �كتفى بلعب دور �مل�شاند لهاميلتون �لذي 
�شبعة  �إىل  ر�شيده  ر�فعاً  �ملا�شية،  �الأربعة  �ملو��شم  يف  �ل�شائقني  بلقب  توج 
�ألقاب ما �شمح له مبعادلة �لرقم �لقيا�شي �مل�شجل با�شم �الأ�شطورة �الأملانية 

ميكايل �شوماخر.
�إل��ي��ه من  ج��اء  �ل��ذي  �الأمل���اين  �لفريق  م��ع  �شباقات  بت�شعة  �لفنلندي  وف��از 
وليام�ش �أي�شاً، و�شعد �إىل من�شة �لتتويج يف 54 منا�شبة، فيما �نطلق من 

مرة. �ملركز �الأول 17 

منتخب كولومبيا اخلطاأ ممنوع الإ�سبانيا واإيطاليا واأملانيا.. واختبار جدي الإنكلرتا 
يتوجه اإىل بارانكيا 

بعد حل اأزمة الطائرة
ت��وج��ه �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ك��ول��وم��ب��ي �إىل 
ب��ار�ن��ك��ي��ا ب��ع��د �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أزم���ة 
�شي�شتقلها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة 
�ل��ك��اري��ب��ي��ة من  �مل��دي��ن��ة  ت��ل��ك  �إىل 
�أ�شون�شيون،  ب���ار�غ���و�ي،  عا�شمة 
ي��وم غ��ٍد �خلمي�ش   خلو�ش م��ب��ار�ة 
�إطار  يف  �أر���ش��ه  على  ت�شيلي  �أم���ام 
�لعامل  لكاأ�ش  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�شفيات 

.2022
ون�����ش��ر �الحت����اد �ل��ك��ول��وم��ب��ي لكرة 
�ل���ق���دم ر���ش��ال��ة ع��ل��ى ت��وي��رت �أم�ش 
�لثالثاء: "يف هذه �ل�شاعة، ي�شتقل 
�لكولومبي  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
�إىل  ل���ل���رج���ال �ل���ط���ائ���رة م��ت��ج��ه��اً 
ي��وم غٍد  بار�نكيا خل��و���ش م��ب��ار�ة  

�خلمي�ش �أمام ت�شيلي".
وكان من �ملخطط �أن يعود �ملنتخب 
�الثنني  ظ��ه��ر  ب��ع��د  �ل��ك��ول��وم��ب��ي 
لال�شتعد�د ملبار�ة �خلمي�ش، �إال �أن 
حدوث عطل يف �لطائرة ت�شبب يف 

تاأخر �شفر �لفريق لعدة �شاعات.
ن�شر  قد  �لكولومبي  وكان �الحتاد 
يف  ت��اأخ��ري�ً  "هناك  �أن  تويرت  على 
رحلة �ملنتخب �لوطني �لكولومبي 
�ملتجهة �إىل بار�نكيا ب�شبب فح�ش 

�لطائرة �لتي �شتقل �لفريق".
وت����ع����ادل م��ن��ت��خ��ب ك��ول��وم��ب��ي��ا مع 
م�����ش��ي��ف��ه ب����ار�غ����و�ي ب���ه���دف لكل 
�ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  �إط���ار  يف  منهما 
�جلنوبية  �أم��ري��ك��ا  ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن 

�ملوؤهلة ملونديال 2022.
للمنتخب  �لفني  �مل��دي��ر  و��شتبعد 
�لكولومبي، رينالدو رويد�، �ملد�فع 
�لقائمة  م��ن  �شان�شيز،  د�فين�شون 
�لالعبني �لذين �شيخو�شون لقاء 
�لبطاقات  ت��ر�ك��م  ب�شبب  ت�شيلي 
�إىل  بالفعل  "عاد  �ل��ذي  �ل�شفر�ء، 
ناديه  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام  �إجن���ل���رت� 

توتنهام" وفقاً لالحتاد.
�خلام�ش  �ملربع  كولومبيا  وحتتل 
حتتل  بينما  ن��ق��اط،   10 بر�شيد 
 7 بر�شيد  �لثامن  �مل��رك��ز  ت�شيلي 
ن��ق��اط، و�ل���رب�زي���ل يف �ل�����ش��د�رة ب� 
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•• اأبوظبي-وام:

ر�شح �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم �ملدرب �الإمار�تي عبد�لعزيز �لعنربي �ملدير 
"مرحلة  �لتمهيدية  �الأدو�ر  يف  �مل��درب��ني  �أف�شل  �شمن  �ل�شارقة  لنادي  �لفني 
�ملجموعات" من دوري �أبطال �آ�شيا، ممن جنحو� يف قيادة فرقهم لبلوغ �الأدو�ر 
�الإق�شائية. ون�شر �ملوقع �لر�شمي لالحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم تقرير� مو�شعا 
عن هوؤالء �ملدربني وهم عبد�لعزيز �لعنربي "�ل�شارقة"، ويحيي جول حممدي 
�أرغا�شيف  وموزبني  �الإير�ين"،  "�ال�شتقالل  جميدي  وفرهاد  "بري�شبولي�ش"، 
"�ال�شتقالل �لطاجيكي"، وتورو �أونيكي "كاو�ز�كي فرونتال �لياباين"، وهوجن 
هيوند�ي"،  "جيونبوك  �شيك  ���ش��اجن  وك��ي��م  هيوند�ي"،  "�أول�شان  م��ي��وجن-ب��و 

و�أوروليو فيدمار"باثوم يونايتد".
و�أتاح �ملوقع �لر�شمي لالحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم �لفر�شة �أمام جماهري �لكرة 
يف �آ�شيا �لت�شويت الختيار �الأف�شل من بينهم حتى �ل�شاعة �خلام�شة من م�شاء  

غٍد �خلمي�ش بتوقيت كو�ال ملبور.
من  ��شتفاد  �أن��ه  �لعنربي  عن  تقريره  يف  �لقدم  لكرة  �الآ�شيوي  �الحت��اد  و�أورد 
، لوال   16 �ل�  �إىل دور  �لتاأهل  جتربة فريقه يف �ملو�شم �ملا�شي مع �قرت�به من 
�خل�����ش��ارة �ملفاجئة يف �جل��ول��ة �الأخ���رية م��ن دور �مل��ج��م��وع��ات، و�أن���ه ق��اد فريقه 
و�أن معدل �هد�ف  �ملنا�شب،  �لوقت  �الأدو�ر �الق�شائية يف  �إىل  �لتاأهل  �إىل ح�شم 
فريقه يف مباريات �لدور �لتمهيدي 1.5 هدف يف كل مبار�ة، ومعدل ��شتقباله 

لالأهد�ف هدف و�حد لكل مبار�ة.

»االآ�سيوي« ير�سح العنربي �سمن اأف�سل مدربي دوري االأبطال

•• كواالملبور-وام:

من  �لنهائي  �ل��دور  مبار�ة  �أن  �لقدم  لكرة  �الآ�شيوي  �الحت��اد  �أعلن 
�لت�شفيات �الآ�شيوية - �لطريق �إىل مونديال 2022، �لتي جتمع 
�أكتوبر   7 بني �ل�شني وفيتنام �شمن �ملجموعة �لثانية و�ملقرر لها 
نادي  يف  �لبي�شاوي  �مللعب  على  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �شتقام  �ملقبل، 
�أر�ش  على  �ملبار�ة  باإقامة  �الآ�شيوي  �الحت��اد  ق��ر�ر  جاء  و  �ل�شارقة. 

حمايدة نتيجة للتحديات �لتي تفر�شها جائحة "كوفيد19- "على 
�الحتاد �ل�شيني لكرة �لقدم يف �إقامة مباريات على �أر�شه. كما �أعلن 
�الحتاد �الآ�شيوي �أن مبار�ة �شوريا مع لبنان �ملقرر لها 12 �أكتوبر 
�شتقام على �أر�ش حمايدة، وذلك على �شتاد �مللك عبد�هلل �لثاين يف 
�لعا�شمة �الأردنية عمان. ومل يتم حتديد مالعب �ملباريات �الأخرى 
�الحتاد  و�أك���د   ، �مل��ون��دي��ال  �إىل  �لطريق   - �الآ�شيوية  �لت�شفيات  يف 

�الآ�شيوي يف بيانه �أنه �شيتم �العالن عنها يف �لوقت �ملنا�شب.

ال�سارقة ت�ست�سيف مباراة ال�سني وفيتنام 
يف ت�سفيات مونديال 2022



ق�سة فتاة تهز بريطانيا: ال�سرطة ت�سببت باغت�سابي 15 مرة
له  تعر�شت  ظلم  ع��ن  م��روع��ة،  تفا�شيل  بريطانية  ف��ت��اة  ك�شفت 
�أدى لتعر�شها لالغت�شاب مر�ر�  �ل�شلطات �لربيطانية،  من قبل 
وتكر�ر�. وهزت �شهاد�ت لفتاة ك�شفتها يف مقال مطول يف �شحيفة 
قبل  م��ن  كبري  �إه��م��ال  ع��ن  ك�شفها  ب�شبب  بريطانيا،  "مريور"، 

�ل�شلطات، وت�شببها بتعر�شها لالغت�شاب، بعمر 12 عاما.
15 عاما، عندما كانت �لفتاة �لربيطانية  وتعود �لق�شة �إىل قبل 
�عتد�ء  حل��ادث  تعر�شت  وقتها  فقط،  عاما   12 �لعمر  م��ن  تبلغ 

جن�شي يف مكان عام.
وعند ذهابها الإبالغ مركز �ل�شرطة، �تهمها �ل�شرطي �لذي يعمل 
�لتوقف عن  �لوقت"، وطلب منها  "باإ�شاعة  �ال�شتقبال  يف خدمة 
�لكالم. وطلب منها �ل�شرطي بعدها �لعودة للمنزل، وركوب �شيارة 

رجلني يف �ملركز، كانا قد عر�شا عليها �إعادتها للمنزل.
�لرجلني،  مع  �ل�شيارة  وركوبها  �ل�شلطات،  لطلب  �إطاعتها  وعند 

تعر�شت لالغت�شاب على يديهما يف �ل�شيارة.
�أن  �ملختطفني، قبل  �أحد  ��شتمرت عملية �الغت�شاب يف منزل  ثم 

ير�شلوها ملنزل رجل �آخر، �أقدم على �غت�شابها مع �أ�شدقائه.
وقالت �لفتاة �أنها تعر�شت ل�15 حالة �غت�شاب، وهي طفلة، ب�شبب 

�إهمال تام من �شرطة مدينة �أولدهام �لربيطانية.

عقوبة قا�سية على �ساب.. وال�سبب كورونا
ق�شت حمكمة يف فيتنام على �شاب بال�شجن خم�ش �شنو�ت، النتهاكه 
قو�عد �حلجر �ل�شحي �ملعمول بها يف �لبلد، ونقله عدوى كوفيد-
19 �إىل عدة �أ�شخا�ش. و�أدين يل فان تري )28 عاما( "لنقله �أمر��شا 
معدية خطرة �إىل �أ�شخا�ش �آخرين" بعد ذهابه يف يوليو �إىل م�شقط 
�الأزمة  �أوج  ر�أ�شه يف كا ماو )�جلنوب( من مدينة هو ت�شي منه يف 
�لوبائية، وفق ما جاء يف قر�ر ُعّمم على �ملوقع �الإلكرتوين ملحكمة 
حملية. و�تهم �لرجل بعدم �اللتز�م باحلجر �الإلز�مي يف �ملنزل ملدة 
ن�شبيا من  �شلمت  م��او، وهي منطقة  كا  �إىل  21 يوما عند و�شوله 
�شّر �لوباء، علما �أنه قد �شخ�شت �إ�شابته بكوفيد19- يف �ل�شابع من 
"�نتهاك تري لقو�عد �حلجر  يوليو. وقالت �ملحكمة يف قر�رها �إن 
ووفاة  بكوفيد19-  �أ�شخا�ش  ع��دة  باإ�شابة  ت�شبب  �ملنزيل  �ل�شحي 
�إعالم  و�شائل  و�أف���ادت   ."2021 �أغ�شط�ش  �ل�شابع  يف  ه��وؤالء  �أح��د 
حكومية �أن ثمانية �أ�شخا�ش �لتقطو� �لعدوى ب�شببه، ح�شبما نقلت 
�أ�شو�أ موجة من وباء كوفيد19-،  فيتنام  وتو�جه  بر�ش".  "فر�ن�ش 
من  �أك��ر  �لبلد  و�شهد  �ملا�شي،  �لعام  �الإ�شابات  عدد  �حتو�ئها  بعد 

540 �ألف �إ�شابة ومن 13 �ألف وفاة.

متثال المراأة حمّل ن�سب كولومبو�ض 
لكري�شتوفر  مت��ث��ال  حم���ّل  ت�شع  �أن  �ملك�شيكية  �ل�شلطات  ت��ن��وي 
�الأ�شليني،  �ل�شكان  �آخر الم��ر�أة من  كولومبو�ش يف قلب مك�شيكو 
و�شينقل  �لبلد.  ال�شتقالل  �ملئتني  �ل��ذك��رى  م��ن  �أّي���ام  قبل  وذل��ك 
�لعام  �أزي��ل من ج��ادة ريفورما  �ل��ذي  �الإي��ط��ايل  �مل�شتك�شف  متثال 
�ملا�شي �إثر تعّهد متظاهرين باإ�شقاطه �إىل مكان "�آمن يليق به"، 

بح�شب ما ك�شف �ملعهد �لوطني لالأنرتوبولوجا و�لتاريخ.
من  �الأ�شليني  �أومل���ك  �شكان  م��ن  الم���ر�أة  منحوتة  حمّله  و�شتحّل 
�شنع �لفنان �ملك�شيكي بيدرو ريي�ش، وفق ما �شّرحت رئي�شة بلدية 
مك�شيكو كلوديا �شاينباوم. وهي قالت "لعّل ن�شاء �ل�شكان �الأ�شليني 
هّن بالذ�ت من حتّملن �أثقل عبء يف تاريخ �ملك�شيك وحظني باأدنى 
"للعد�لة  جت�شيد�  �أي�شا  �لقر�ر  هذ�  وياأتي  �لتقدير".  م�شتويات 
�ل�شكان  "مقاومة  م��ن  �شنة  خلم�شمئة  وت��ق��دي��ر�  �الجتماعية" 

�الأ�شليني" منذ �لغزو �الإ�شباين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا توؤكد اأخذ عينة �سخرية من املريخ 
�أّول عّينة �شخر من  "بر�شيفرن�ش" جنح يف ��شتخر�ج  "نا�شا" �أن روبوتها �جلّو�ل  �أّكدت وكالة �لف�شاء �الأمريكية 

كوكب �ملريخ.
ون�شرت �لوكالة �شورة للعّينة على "تويرت" �أرفقتها بتعليق "ح�شلنا عليها".

وكانت "نا�شا" قد رّجحت �الأ�شبوع �ملا�شي �أن يكون روبوتها ��شتخرج هذه �لعّينة، غري �أن �ل�شور �مللتقطة مل تكن 
و��شحة مبا فيه �لكفاية ب�شبب �شوء �الإنارة ومل ت�شمح لها من ثّم بتاأكيد �الأمر ب�شكل قاطع. و�أخذ "بر�شيفرن�ش" 

�شور� جديدة �شمحت بقطع �ل�شّك باليقني.
�لتي  �ل�شخرية  �لعّينة  �أن  ت��رو�  �أن  ميكنكم  �جلمع،  �أن��ب��وب  لقاع  �أف�شل  �إن���ارة  "بف�شل  �لوكالة  تغريدة  يف  وج��اء 

��شتخرجُتها ما ز�لت موجودة".
للم�شتند�ت  حمفظة  بحجم  �شخرة  من  �لعّينة  و�أخ��ذت  وتخزينه.  �الأنبوب  �إغ��الق  باإعادة  �لتالية  �ملهّمة  وتق�شي 

حتمل ��شم "رو�شيت".
وكان �لروبوت �جلّو�ل "بر�شيفرن�ش" ف�شل يف �آب/�أغ�شط�ش �ملا�شي يف حماولته الأخذ قطعة �شخرية من �ملريخ، هي 

�الأوىل من حو�ىل 30 عّينة من �ملقّرر �إعادتها �إىل �الأر�ش خالل �شنو�ت لتحليلها.
وترمي هذه �خلطوة �إىل �لبحث عن عالمات حلياة قدمية، مثل �آثار حياة جرثومية متحجرة يف �ل�شخور، و�أي�شا 

لفهم جيولوجيا �ملريخ ب�شكل �أف�شل.
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هل يق�سي الذكاء اال�سطناعي على الزهامير يف امل�ستقبل؟
قد يكون �لذكاء �ال�شطناعي وتقنيات �لتعلم �لعميق، قادرة يف �مل�شتقبل على 

�كت�شاف مر�ش �لزهامير يف مر�حل مبكرة مبعدل دقة مرتفع.
وتو�شل فريق من جامعة "كاونا�ش للتكنولوجيا" يف ليتو�نيا، لطريقة حتليل 
يعتقدون �أنها قادرة على �كت�شاف عالمات �لزهامير �ملبكرة، بدقة ت�شل ل�99 
يف �ملئة، �الأمر �لذي ميّكن �الأطباء من �لتدخل �ل�شريع للحيلولة دون تدهور 
�جلامعة،  يف  �لباحث  وحت��دث  �مل�شتقبل.  يف  حمتمل  ع��الج  و�خ���رت�ع  �لو�شع، 
ريت�ش ما�شكيلن�ش عن �لنتائج �لتي تو�شلو� �إليها قائال: "يحاول �الأطباء يف 
�أنحاء �لعامل رفع م�شتوى �لوعي بالت�شخي�ش �ملبكر ملر�ش �لزهامير،  جميع 
مما يوفر للم�شابني فر�شة �أف�شل لال�شتفادة من �لعالج". و�أ�شاف �أن "دقة 
كيفية حت�شني  �لبيانات حول  �ملزيد من  و�شنعمل جلمع  و�ع��دة،  �خلو�رزمية 
قائال:  وت��اب��ع  �لربيطانية.  ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  نظامنا"، 
يف  حقيقي  �أد�ء  على  موؤ�شر�  لي�شت  �لكبرية  �الأرق���ام  ه��ذه  �أن  �لو��شح  "من 
�ملوؤ�ش�شات �لطبية للح�شول على مزيد من  �لو�قعية، لكننا نعمل مع  �حلياة 
�لبيانات. �إننا بحاجة �إىل �ال�شتفادة �لق�شوى من �لبيانات، ولهذ� �ل�شبب تركز 
الأي  ميكن  بحيث  �الأوروبية،  �ملفتوحة  �لعلوم  مبد�أ  على  �لبحثية  جمموعتنا 

�شخ�ش ��شتخد�م معرفتنا وتطويرها ب�شكل �أكرب".

كيف تنقل بيانات وات�ساب من اآيفون لهاتف �سام�سونغ؟
�أو  "�آي  �لت�شغيل  بنظام  �لعاملة  �آي��ف��ون  هو�تف  م�شتخدمي  مبقدور  ب��ات 
"و�ت�شاب" لالأجهزة �لعاملة بنظام  �إ�ش"، نقل �لبيانات �خلا�شة بهم على 
معلومات  نقلها،  ميكن  �لتي  �الأ�شياء  ومن  ب�شيطة.  بخطو�ت  "�آندرويد" 
و�شجل  و�جلماعية  �لفردية  و�ملحادثات  �مللف  و�شورة  �ل�شخ�شي  �حل�شاب 

�لدرد�شة و�لو�شائط �ملتعددة و�الإعد�د�ت.
"و�ت�شاب"  فاإن  �لتقنية،  باالأخبار  وح�شبما ذكر موقع "تي 3" �ملتخ�ش�ش 
�أنها  �إال  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  يف  "�شام�شونغ" فقط  لهو�تف  �مل��ي��زة  ه��ذه  يتيح 

�شتتوفر الحقا لباقي �الأجهزة �لعاملة بنظام �لت�شغيل "�آندرويد".
لهاتف  "�آيفون"  م��ن  "و�ت�شاب"  على  بياناتك  لنقل  �شيلزمك  �ل���ذي  م��ا 

"�آندرويد"؟
"�شام�شونغ"،  من   SmartSwitch �شويت�ش"  "�شمارت  تطبيق  تنزيل   -

�الإ�شد�ر 3.7.22.1 �أو �الأحدث منه، على �لهاتف �جلديد.
- �الإ�شد�ر2.21.160.17 من "و�ت�شاب" لنظام "�آي �أو �إ�ش" �أو �الأحدث منه، 

على �جلهاز �لقدمي.
�لهاتف  ع��ل��ى  ل�"و�ت�شاب"  م��ن��ه  �الأح�����دث  �أو   2.21.16.20 �الإ����ش���د�ر   -

�جلديد.
"�أبل". - كابل "يو �إ�ش بي- �شي" وكابل "اليتنينغ Lightning" من 

- ��شتخد�م نف�ش رقم �لهاتف على �لهاتف �جلديد.
- يجب �أن يكون هاتف "�آندرويد" �جلديد يف و�شعية �إعد�د�ت �مل�شنع.

�سلمى حايك تنعى فردًا 
من عائلتها بكلمات موؤثرة

نعت �لنجمة  �شلمى حايك  �لبالغة 
من �لعمر 55 عاماً �شقيقة زوجها 
بكلمات  بينولت  روجيه  فلور�ن�ش 

موؤثرة.
ف������ن�������������ش������رت ������ش�����ل�����م�����ى ��������ش�������ورة 
وكتبت  ب����ف����ل����ور�ن���������ش  جت���م���ع���ه���ا 
و�شقيقة  تعليقاً:"�شديقتي 
�ل���ي���وم تطريين  �ل���ع���زي���زة  زوج����ي 
�أب��ًد� من  �أمتكن  �ملجهول ولن  �إىل 
معانقتك مرة �أخرى. لكن �ل�شعور 
وحما�شك   ، وق����وت����ك   ، ب��ل��ط��ف��ك 
�الأبدي  �ل�شوء  وك��ذل��ك   ، للحياة 
للنجوم �ل�شاطعة يف عينيك و�أكر 
�شتبقى   ، �شحكتك  �شدى  كل  من 
يف قلبي �إىل �الأبد. �رقدي ب�شالم"

من  م���ت���زوج���ة  ���ش��ل��م��ى  �أن  ي���ذك���ر 
عام  منذ  بينولت  ه��رني  فر�ن�شو� 
فالنتينا  هي  �بنة  ولديهما   2009
�حلايل  �ل�شهر  ن��ه��اري��ة  يف  �شتبلغ 

عمرها �ل�14.

مريفت اأمني تك�سف تفا�سيل 
حريق البناية التي تقطنها

مريفت  �مل�شرية  �لفنانة  ك�شفت 
�أم���ني م��ا ح��دث يف ح��ري��ق �لبناية 
�لتي تقطنها ب�شاحية �ملهند�شني، 
�أنها  مب��ح��اف��ظ��ة �جل���ي���زة، م���وؤك���دة 

بخري، ومل مي�شها �شوء.
وقالت مريفت �أمني ملوقع "�شكاي 
ن��ي��وز عربية" �إن �حل��ري��ق وق��ع يف 
هذه  ويف  �الأوىل،  �ل�شباح  �شاعات 
�الأثناء بقيت يف �شقتها، ومل ت�شعد 

�إىل �شطح �لبناية كما �أ�شيع.
و�أو����ش���ح���ت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����ش��ري��ة �أن 
�حل����ري����ق ح�����دث يف م���ق���ر �إح�����دى 
�ل�����ش��رك��ات ب��ال��ط��اب��ق �ل�����ش��اد���ش، يف 
�لر�بع،  �لطابق  �شقتها يف  �أن  حني 
وه���و م��ا ي�����ش��ري �إىل �ب��ت��ع��اده��ا عن 

�ملخاطر.
طماأنة  ب���ر����ش���ال���ة  �أم������ني  وب���ع���ث���ت 
�أنها  موؤكدة  وحمبيها،  جلمهورها 
�أم��ان، و�أن �شبب غيابها �لفرتة  يف 
�لتي  �حلزن  حلالة  يرجع  �ملا�شية 
دالل  �لفنانة  رح��ي��ل  بعد  تعي�شها 

عبد �لعزيز.
م�شدر  ك�����ش��ف  �ل�����ش��ي��اق،  ذ�ت  ويف 
�أمني تفا�شيل �حل��ادث، حيث قال 
�ل���ن���ري�ن متا�ش  �ن����دالع  ���ش��ب��ب  �إن 
كهربائي، م�شرًي� �إىل �أنه مت �إخماد 

�حلريق يف حو�يل 45 دقيقة.
و�أ�شاف �مل�شدر ملوقع "�شكاي نيوز 
�ندلع  �ل����ذي  �ل��ع��ق��ار  �أن  عربية" 
�لفنانة  م�شكن  ه��و  �حل��ري��ق  ف��ي��ه 
م��ريف��ت �أم�����ني، م��و���ش��ح��ا �أن���ه���ا يف 

حالة جيدة.

حفل زفاف نادر.. 
عر�ض التوائم

غ��ري��ب من  زف���اف  م��وؤخ��ر�، حفل  تركيا  �شهدت 
نوعه ونادر �حلدوث، حيث تزوج �أخو�ن تو�أم يف 

�ليوم نف�شه  من �أختني تو�أم.
"زمان" �لرتكية،  ذكر موقع �شحيفة  وح�شبما 
والية  يف  مت  "�لغريب"،  �ل���زف���اف  ح��ف��ل  ف����اإن 

�أديامان.
و�أ�شار �ملوقع �إىل �أن �لعري�شان هما �لتو�أم �أبوزر 
نورغول  �لتو�أم  من  وتزوجا  ك��وب��ار�ل،  وجفاري 

ونور�شل تيبي.
وح�شر حفل �لزفاف، حمافظ وعمدة �أديامان، 
و�لذي قال �إن هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يح�شر 

فيها مثل هذ� �حلفل �جلميل.
و�ل���د  ك����وب����ار�ل  ج���ف���اري  "زمان" ع���ن  ون��ق��ل��ت 
خالل  م��ن  "�لتقينا  ق��ول��ه:  �ل���ت���و�أم،  �ل�����ش��اب��ان 
�إنه  ت��و�أم��ني،  لتو�أمنا  و�مل��ع��ارف. وجدنا  �الأ���ش��رة 

�لقدر".

ي�سرق من زبونة بطاقة حّك فائزة بـ500 األف يورو 
�أوق������ف ���ش��اح��ب حم����ّل ت��ب��غ �إي����ط����ايل يف م���ط���ار روم����ا-

�إ�شبانيا  �إىل  �ل�شفر  و�شك  على  ك��ان  فيما  فيوميت�شينو 
 500 بقيمة  ف��ائ��زة  ح��ّك  زب��ون��ة بطاقة  م��ن  �شرق  بعدما 
�ألف يورو، وفق ما �أعلنت �ل�شرطة. وكانت هذه �حلادثة 
بعد  �أّي���ام  ع��ّدة  منذ  �إيطاليا  �الأخ��ب��ار يف  عناوين  تت�شّدر 
ل�شّيدة  �لتابعة  �لفائزة  �لتذكرة  �لرجل ويف جعبته  فر�ر 
فوزها.  من  للتاأّكد  نابويل  يف  متجره  ق�شدت  �شبعينية 
وك�شف �ملّحققون �أن �لتاجر ذهب �إىل مدينة التينا، بني 
نابويل وروما، ليودع �لتذكرة يف م�شرف ويت�شّلم �ملبلغ يف 
وقت الحق عندما تهد�أ �الأمور. و�أوقفته �شرطة �حلدود 

يف مطار روما ويف حوزته تذكرة �شفر �إىل جزر �لكناري.
�لبطاقة  على  وحجزت  رخ�شته  �لعامة  �لنيابة  وعّلقت 
بتهمة  حتقيق  فتح  �أو  �ل��ت��اج��ر  مالحقة  دون  �ل��ف��ائ��زة،  

�ل�شرقة يف ظروف م�شّددة للعقوبة.

اأختان تديران عماًل جتاريًا ناجحًا اأثناء عالجهما من ال�سرطان
ومارجريت  �أي�شلينج  �الأ���ش��رت�ل��ي��ت��ان،  �الأخ���ت���ان  �أط��ل��ق��ت 
"لوال" ل��ل��ع��ي��ن��ني. وقد  ب��ري�����ش��ب��ان ق��ن��اع  ك��ان��ي��ن��غ��ه��ام م��ن 
�أن  جاءت فكرة �إطالق عالمتهما �لتجارية �خلا�شة بعد 
ب�شهولة  �لعني  �أقنعة  توفر  ع��دم  ع��ن  مارجريت  �شمعت 
�ل���ذي �زده���ر كثري�ً  �ل��ب��دء بعملهما  �أ���ش��رت�ل��ي��ا. ول��ك��ن  يف 
يف وق���ت الح����ق، مل ي��ك��ن ���ش��ه��اًل ع��ل��ى �الإط�����الق ف��ق��د مت 
ت�شخي�ش �الأختني ب�شرطان �لثدي بفارق �شتة �أ�شابيع بني 
و��شلت  �لرغم من مر�شهما،  وعلى  و�الأخ��رى.  �لو�حدة 
�الأختان �لعمل على عالمتهما �لتجارية طو�ل معركتهما 
�لعمليات  �لعديد من  �لتي ت�شمنت  �ملر�ش  �مل�شرتكة مع 
�لكيميائية،  للعالجات  لكل منهما، و�خل�شوع  �جلر�حية 
و��شحة.  �لتجاري بطريقة  تباطوؤ عملهما  �إىل  �أدى  مما 
وتابعتا  ت�شت�شلما  مل  �الأختان  �أن  �إال  �لتباطوؤ،  هذ�  ورغم 
�ملرحلة  يف  مر�دهما.  حققتا  حتى  حثيث  ب�شكل  عملهما 
�الأوىل وخالل ع�شرين دقيقة مت بيع �أكر من 6000 زوج 
�لعيون  تهدئ  �أنها  �الأختان  تقول  �لتي  �لعني  �أقنعة  من 

�جلافة �أو �ملتعبة، و�ل�شد�ع وتوفر نوًما جيًد� يف �لليل.

ت�سبح اأمًا رغم اأنها ُولدت بال رحم
رحبت �شيدة بريطانية باأول طفلة لها على �لرغم من �أن 
�الأطباء �أخربوها وهي بعمر 16 عاماً �أنها ولدت بال رحم. 
ومت ت�شخي�ش �إ�شابة نريمي �آالن )29 عاماً( مبتالزمة 
عندما   Mayer Rokitansky Küster Hauser
�إجر�ء فح�ش بالرنني �ملغناطي�شي،  �أ�شرت و�لدتها على 

بعد �ال�شتباه بوجود م�شكلة ما لديها.
و�شلت  �أنها  النارك�شاير،  �شمال  من  نيومي،  و�أو�شحت 
�إىل �شن �لبلوغ لكن دون �أن تظهر دورتها �ل�شهرية، على 
�لدورة  ت��ب��د�أ  م��ا  ع��ادة  عائلتها  �لن�شاء يف  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 

�ل�شهرية لديهن بعمر مبكر.
�إىل  �أن هناك م�شكلة ما، و�أخذتها  و�أدرت و�لدتها كارول 
�إج���اب���ات ح���ول ح��ال��ت��ه��ا، وكان  ع��ل��ى  �أخ�����ش��ائ��ي للح�شول 

�لت�شخي�ش مفاجاأة جلميع �أفر�د �الأ�شرة.
MRKH فقط على �م��ر�أة و�ح��دة من  وتوؤثر متالزمة 
لديها  يتطور  �ملري�شة  �أن،  وتعني  �م���ر�أة،   5000 كل  بني 
�ملبي�ش و�لبوي�شات، ولكن لي�ش لديها عنق رحم �أو رحم، 

مما يعني �أنها غري قادة على �حلمل.

الك�سف عن اآثار خطرية 
لكورونا على ع�سو مهم باجل�سم

ك�شفت در��شة طبية حديثة، �أن �الإ�شابة بفريو�ش 
كورونا �مل�شتجد، قد ينجم عنه تلف يف ع�شو مهم 

بج�شم �الإن�شان.
جملة  يف  نتائجها  ن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  ووف���ق 
�جل��م��ع��ي��ة �الأم���ريك���ي���ة الأم����ر������ش �ل���ك���ل���ى، ف���اإن 
ج���ّر�ء  �مل�شت�شفى  ي��دخ��ل��ون  �ل��ذي��ن  �الأ���ش��خ��ا���ش 
�لذين  �أول���ئ���ك  وح��ت��ى  بكوفيد19-،  �إ���ش��اب��ت��ه��م 
يو�جهون  قد  �أق��ل خطورة،  �أع��ر����ش  يعانون من 

خطر �لتلف �لد�ئم يف �لكلى.
وح��ل��ل��ت �ل��در����ش��ة �جل���دي���دة، �ل��ت��ي ����ش��ت��ن��دت �إىل 
�شجالت �ملر�شى يف �لنظام �ل�شحي لوز�رة �شوؤون 
مليون   1.7 م���ن  ب��ي��ان��ات  �ل���ق���د�م���ى،  �مل��ح��ارب��ني 

�شخ�ش ثبتت �إ�شابتهم بالفريو�ش.
ووج���د �ل��ب��اح��ث��ون �أن���ه ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن �الإ�شابة 

�أكر  كوفيد19-  م���ن  �ل��ن��اج��ون  ك���ان  �الأول����ي����ة، 
ع��ر���ش��ة خل��ط��ر �الإ����ش���اب���ة ب����اأن����و�ع خم��ت��ل��ف��ة من 
�لف�شل  وحتى  �لكلى  وظائف  )�شعف  �لكلى  تلف 

�لكلوي �ملتقدم(.
وك���ان �الأ���ش��خ��ا���ش �ل��ذي��ن ك��ان��و� يف �أ���ش��د حاالت 
وحدة  رع��اي��ة  �إىل  يحتاجون  �ل��ذي��ن  �أي  �مل��ر���ش، 
�لكلى  تلف  �أك��ر عر�شة خلطر  �مل��رك��زة،  �لعناية 
على �ملدى �لطويل. وتعليقا على نتائج �لدر��شة، 
قال كبري �لباحثني �لدكتور زياد �لعلي، �الأ�شتاذ 
�مل�شاعد يف كلية �لطب بجامعة و��شنطن يف �شانت 
"كانت هناك خماطر و�إن كانت �أقل بني  لوي�ش: 
هوؤالء �ملر�شى �لذين مل يو�جهو� م�شاكل كبرية 
نقلت  ح�شبما  بكورونا"،  م�شابني  ك��ان��و�  عندما 

وكالة "يو بي �آي" لالأنباء.

ملكة جمال �إيطاليا 2020 مارتينا �صامبو�صيني لدى ح�صورها عر�ض فيلم »�ل�صند�ق« خالل مهرجان �لبندقية �ل�صينمائي �لثامن ��ل�صبعني. � ف ب

هاندا اأرت�سيل ب�سورة نادرة باحلجاب
�لرتكية  هاند�  للممثلة  ن��ادرة  �شورة  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  رو�د  ت��د�ول 
�أرت�شيل  وهي ترتدي �حلجاب، وهذ� ما طرح �لعديد من �لت�شاوؤالت خا�شة من 

قبل متابعيها.
ر�شالة  �أنه  �ملو�شوع على  �لعديد من متابعي هاند�  تناول  للتعليقات،  ويف ر�شد 

بابتعادها عن �الأ�شو�ء خالل �لفرتة �لقادمة، �أو �عتز�لها �لتمثيل نهائياً.
�لعديد من �لتكهنات طرحت، حتى طال بع�شها �ملمثلة �مل�شرية حال �شيحة �لتي 

كانت قد �رتدت �حلجاب موؤخر�ً ، و�أعربت عن ندمها من 
بالفنان  �ل��ذي جمعها  و�آخ��ره��ا  �لتي قدمتها  �الأف���الم 

تامر ح�شني.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، مت��ن��ى م��ت��اب��ع��ي ه��ان��د� �أن تكون 

ر���ش��ائ��ل، م�شددين  �أي  ع��ف��وي��ة وال حت��م��ل  �ل�����ش��ورة 
على حبهم �لكبري لها والأد�ئها �لتمثيلي يف معظم 

�أعمالها.


