
   

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ر�شالة خطية �إىل دولة ناريندر� 
بالعالقات  تتعلق  �ل�شديقة  �لهند  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  م��ودي 
�لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها. و�شلم �لر�شالة معايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة، خالل لقائه معايل �لدكتور �شوبر�منيام جاي �شانكار وزير 
�ل�شوؤون �خلارجية يف جمهورية �لهند، يف �إطار �لزيارة �لر�شمية �لتي 

يقوم بها �إىل �لعا�شمة �لهندية نيودلهي.

مقاتلو طالبان يحققون يف �شيارة مدمرة بعد �إطالق �شو�ريخ يف كابول  )� ف ب(

�مل�شاركون يف �جتماع جري�ن ليبيا بالعا�شمة �جلز�ئرية )� ف ب( 

عني �ل�شني على �ملعادن �لنادرة

نبيل �لقروي رئي�س حزب قلب تون�س

منح �سفريي مايل واإ�سبانيا و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل
رئي�س الدولة ي�شدر ق�نون� احت�دي� ب�ش�أن 

اإن�ش�ء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�ش�ن
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل، �لقانون �لحتادي رقم 
�لهيئة  ب�شاأن   2021 ل�شنة   12

�لوطنية حلقوق �لإن�شان.
هيئة  �لقانون  هذ�  مبوجب  وتن�شاأ 
�لوطنية  �لهيئة  ت�شمى  م�شتقلة 
مقرها  ي���ك���ون  �لإن�������ش���ان  حل���ق���وق 
�أبوظبي،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
و�إن�شاء  ف�����روع  ف��ت��ح  ل��ه��ا  وي���ج���وز 

مكاتب يف �لإمار�ت �لأخرى.
�ل�شخ�شية  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  وي������ك������ون 
تتمتع  و  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �لع���ت���ب���اري���ة 
و�لإد�ري  �مل�������ايل  ب���ال����ش���ت���ق���الل 
و�أن�شطتها  م��ه��ام��ه��ا  مم��ار���ش��ة  يف 
تعزيز  �إىل  وتهدف  و�خت�شا�شاتها 
وحرياته،  �لإن�شان  حقوق  وحماية 
و�لقو�نني  �لد�شتور  لأح��ك��ام  وفقا 
�لدولة  يف  �ل�����ش��اري��ة  و�لت�شريعات 
�لتفاقيات  و  �لعهود  و  �ملو�ثيق  و 

�لدولية ذ�ت �ل�شلة.
م���ن���ح �شاحب  �أخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ب���وك���اري ���ش��ي��دي��ب��ي �شفري  ���ش��ع��ادة 
جمهورية مايل لدى �لدولة و�شام 

�ل��ط��ب��ق��ة �لأوىل  �ل���ش��ت��ق��الل م���ن 
لدى  عمله  مهام  �نتهاء  مبنا�شبة 

�لدولة. 
بن  �شخبوط  �ل�شيخ  معايل  وق��ّل��د 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�شيديبي  �ل�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة   ، دول����ة 
�أم�س  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل  �ل���و����ش���ام 
�خلارجية  وز�رة  ع����ام  دي������و�ن  يف 

و�لتعاون �لدويل يف �أبوظبي.
ك��م��ا م��ن��ح ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

�ألفاريز  �شعادة  �لدولة حفظه �هلل، 
�ململكة  �شفري  �أن��ط��ون��ي��و  د.  ب��ارث��ي 
و�شام  �ل����دول����ة  ل����دى  �لإ����ش���ب���ان���ي���ة 
�ل��ط��ب��ق��ة �لأوىل  �ل���ش��ت��ق��الل م���ن 
لدى  عمله  مهام  �نتهاء  مبنا�شبة 
م��ع��ايل رمي بنت  �ل���دول���ة.وق���ّل���دت 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
�ل�شفري   ، �ل��دويل  �لتعاون  ل�شوؤون 
بارثي �لو�شام خالل ��شتقباله �أم�س 

يف موقع �إك�شبو 2020 دبي.
)�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ر��شد �أثناء ت�شلمه �أور�ق �عتماد �ل�شفر�ء �جلدد )و�م(

ت�سلم اأوراق اعتماد ثالثة �سفراء جدد معينني لدى الدولة
حممد بن را�شد: الدبلوم��شية الإم�راتية تقوم على اأ�ش�س 

را�شخة من ن�شر ثق�فة الت�ش�مح والتع�ي�س والحرتام املتب�دل

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ّل��م ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، يف ق�شر �لوطن يف 
�لعا�شمة �أبوظبي �أور�ق �عتماد ثالثة �شفر�ء ُجدد 
لدول �شديقة مت تعيينهم لدى �لدولة، حيث تلّقى 
�شموه �أور�ق �عتماد كل من �أ�شحاب �ل�شعادة �أحمد 
�بيد،  وجابريال  غانا،  جمهورية  �شفري  رم�شان، 

ب��رب��ادو���س، وج��ا���ش��ن ه����اويل، �شفري  �شفري دول���ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ورّح����ب  ون��ي��ف��ي�����س.  كيت�س  ���ش��ان��ت 
�لدول  ب�شفر�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�ل�شديقة مع ت�شلمهم عملهم لدى �لدولة، موؤكد�ً 
�أن حكومة �لإمار�ت لن تدخر جهد�ً يف توفري كافة 
على  ت��اأدي��ة مهامهم  م��ن  �ل��ت��ي متكنهم  �مل��ق��وم��ات 
�لتعاون  رو�ب���ط  تعزيز  �لأك��م��ل مب��ا يخدم  �ل��وج��ه 
�مل�شالح  تخدم  �لتي  �لفر�س  من  �ملزيد  و�كت�شاف 
�مل�شرتكة خالل �ملرحلة �ملقبلة.)�لتفا�شيل �س2(

مو�سكو ترحب باإقامة منطقة اآمنة يف العا�سمة الأفغانية

اإطالق �شواريخ على مط�ر ك�بول ومنظومة دف�عية تعرت�شه�

على وقع التوتر.. الربملان الليبي يوؤجل م�ساءلة احلكومة 

دول جوار ليبي� تتفق على احلل ال�شي��شي وخروج املرتزقة

لل�شحافيني  �ل��ي��وم��ي  ت�شريحه 
ب���ال���ط���ب���ع، يجب  �ل����ه����ات����ف  ع����ر 

مناق�شة هذ� �لقرت�ح.
و�أ���ش��اف م��ن �ملهم ج��د� بحث كل 
�ملنطقة،  ت��ل��ك  م��ث��ل  �إق���ام���ة  �شبل 
�أول  لكن يجب  �لنظام،  مثل هذ� 
فهم م��وق��ف ط��ال��ب��ان ب�����ش��اأن هذه 
�لفرن�شي  �لرئي�س  وك��ان  �لفكرة. 
ل���و جورنال  م���ع  ق���ال يف م��ق��اب��ل��ة 

�إن فرن�شا وبريطانيا  دو دميان�س 
�ملتحدة  �لأمم  يف  ����ش���ت���دع���و�ن 
�لثنني �إىل �لعمل من �أجل �إقامة 

منطقة �آمنة يف كابول.
�لأفغان  �إج��الء  عمليات  وت�شارف 
�ل�����ذي�����ن ي�����ري�����دون �ل�����ف�����ر�ر من 
ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان و�ل��ت��ي ب����د�أت قبل 
���ش��ي��ط��رة طالبان  م���ع  �أ���ش��ب��وع��ني 
على كابول، على نهايتها يف �ملطار 

�لدبيبة  �حل��م��د  ع��ب��د  �ل��وط��ن��ي��ة 
خ����اط����ب م�������ش���اء �أم�����������س �لأح������د 
�ل���ن���و�ب، عقيلة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
تو�شيح  ب�شرورة  مطالبا  �شالح، 
بامل�شاءلة،  �خل��ا���ش��ة  �مل��و����ش��ي��ع 

ليت�شنى جتهيز ردود �حلكومة.
�جتماع  يف  �مل�شاركون  و�شدد  ه��ذ� 
ليبيا،  ج��و�ر  دول  خارجية  وزر�ء 
�أم�س  �جل���ز�ئ���ر،  �أق���ي���م يف  �ل����ذي 

�ل�شيا�شي  �حل���ل  ع��ل��ى  �لث���ن���ني، 
تعزيز  ج���ه���ود  ودع�����م  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف �ل���ب���الد، وخ����روج 
و�مل��رت��زق��ة من  �لأجنبية  �ل��ق��و�ت 

�أر��شيها.
ويف كلمته �لفتتاحية لالجتماع، 
�جلز�ئري،  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�إن حل �لأزمة �لليبية ل ميكن �أن 
�إل عر م�شار ليبي- ليبي  يكون 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أبلغ م�شوؤول �أمريكي رويرتز باأن 
مطار  على  �أطلقت  �شو�ريخ  عدة 
�أن تعرت�شها  �ل��دويل قبل  كابول 
م����ن����ظ����وم����ة دف����������اع ������ش�����اروخ�����ي، 
م�شت�شهد�ً يف ذلك بتقارير �أولية.

وق������ال �مل���������ش����وؤول، �ل������ذي حتدث 
�لك�شف عن هويته،  �شريطة عدم 
�شو�ريخ  خم�شة  �إىل  ي�شل  ما  �إن 
�أن��ه مل يت�شح بعد  �أُط��ل��ق��ت، غ��ري 
�لدفاعية  �ملنظومة  كانت  �إذ�  م��ا 

�أ�شقطتها جميعاً.
�لتقارير  �أن  �مل�������ش���وؤول  و�أ����ش���اف 
�شقوط  �إىل  ت�����ش��ر  مل  �لأول�����ي�����ة 

�شحايا �أمريكيني.
�لإثنني  �ل��ك��رم��ل��ني  ورح����ب  ه���ذ� 
�لفرن�شي  �ل���رئ���ي�������س  ب�����اق�����رت�ح 
منطقة  �إقامة  ماكرون  �إميانويل 
�لأفغانية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �آم����ن����ة 
�لعمليات  م���و�����ش���ل���ة  �أج������ل  م����ن 

�لإن�شانية.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل���ن���اط���ق  وق�����ال 
يف  بي�شكوف  دمي����رتي  �ل��رو���ش��ي��ة 

مع �قرت�ب �ملوعد �لنهائي �ملحدد 
لن�شحاب  �غ�شط�س  �آب   31 يف 

�جلنود �لأمريكيني.
�لتي  �لرو�شية  �ل�شلطات  �عتمدت 
�لأ�شخا�س،  مئات  باإجالء  قامت 
طالبان  ح��ي��ال  ت�شاحليا  م��وق��ف��ا 
دعوتها  مع  بانت�شارها  و�عرتفت 
�لوقت نف�شه �ىل ح��و�ر وطني  يف 
من �أجل ت�شكيل حكومة متثيلية.

تعر رو�شيا عن قلقها حيال �أمن 
�جلمهوريات �ل�شوفياتية �ل�شابقة 
�ملتاخمة  �ل���و����ش���ط���ى  �آ�����ش����ي����ا  يف 

لفغان�شتان.
ب�����ش��ك��ل خا�س  م��و���ش��ك��و  ت��خ�����ش��ى 
يزعزع  �أن  تدفقا لالجئني ميكن 
و�شل  ح���ال  يف  �ملنطقة  ����ش��ت��ق��ر�ر 
جتارة  تز�يد  �أو  جهاديون  بينهم 

�لفيون و�لهريويني.
من جانب �آخر �عتر بي�شكوف �أن 
لئحة  ع��ن  طالبان  �شطب  ف��ك��رة 

�ملنظمات �لإرهابية �شابق لأو�نه.
و�أ�شاف من �ل�شروري معرفة ما 
�لأوىل  �لإج����ر�ء�ت  عليه  �شتكون 

للحكومة �لتي �شت�شكل.

•• اجلزائر-طرابل�س-وكاالت:

تعقد،  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  ك��ان  فيما 
نيابية  ج��ل�����ش��ة  �لث����ن����ني،  �أم�������س 
مل�شاءلة �حلكومة �لليبية من قبل 
�لرملان يف طرق، �أعلن �ملتحدث 
با�شم جمل�س �لنو�ب �أن �حلكومة 
ط���ل���ب���ت ت����اأج����ي����ل �ل�����ش����ت����ج����و�ب، 
ل����ش���ت���ي�������ش���اح ب���ع�������س �ل���ن���ق���اط، 
�أن �جلل�شة ناق�شت فقط  م�شيفا 
�ل�شلطة  �نتخاب  قانون  م�شروع 

�لت�شريعية �جلديدة.
وج�����اء ت���اأج���ي���ل ب��ح��ث ه����ذ� �مللف 
�لعالقة  وت����ر  و�ل������ذي  �ل�����ش��ائ��ك 
بني �لطرفني لأيام، �إىل �جلل�شة 
�لقادمة حتى جتهيز �لت�شاوؤلت.

�أ�شئلة  �مل��ق��ب��ل��ة  �جل��ل�����ش��ة  وت�����ش��م��ل 
وطرق  �حلكومة،  ميز�نية  ح��ول 
م�شاألة  ع����ن  ف�����ش��ال  �ل�������ش���رف، 
�جلي�س  ق�����ي�����ادة  م�����ع  �خل��������الف 
�ملخ�ش�شات  �إر�شال  وعدم  �لليبي 
�شرق  يف  �لع�شكرية  �ل��ق��وى  �إىل 

�لبالد..
�لوحدة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 

بدعم من �ملجتمع �لدويل.
متو��شلة  م�����ش��اع��ي��ن��ا  و�أ�����ش����اف: 
حلل �لأزمة �لليبية، وندعم بقوة 

توحيد �ملوؤ�ش�شات يف �لدولة.
�أن  على  لعمامرة  رم��ط��ان  و�أك���د 
�أم��ن دول �جلو�ر،  �أم��ن ليبيا من 
ت�شعى  دول  وج������ود  �إىل  لف���ت���ا 
لإعادة  �لليبي  �لرت�ب  ل�شتغالل 

ر�شم �لتو�زنات.
�شحب  على  �لعمل  ينبغي  وتابع: 
من  �لأجنبية  و�ل��ق��و�ت  �ملرتزقة 
�ملرحلة  �لآج����ال.  �أق���رب  يف  ليبيا 
�لت�شامن  ت��ق��ت�����ش��ي  �ل����ر�ه����ن����ة 
ل��ت��م��ك��ني �ل�������ش���ع���ب �ل���ل���ي���ب���ي من 

�حلفاظ على �شيادته.
بالت�شديد  ل���ع���م���ام���رة  و�خ���ت���ت���م 
خمرجات  تطبيق  ���ش��رورة  ع��ل��ى 

موؤمتري برلني �ملتعلقة بليبيا.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت وزي��������رة 
�ملنقو�س،  جن��الء  ليبيا  خارجية 
تناق�س  �لتدخالت �خلارجية  �إن 
و��شتمر�ر  �ل���دول���ي���ة،  �لأع�������ر�ف 
وجود �ملرتزقة ي�شكل خطر� على 

ليبيا ودول �جلو�ر.

ت�سّلال خل�سة اإىل اجلزائر:

م�ذا ينتظر رئي�س قلب تون�س و�شقيقه الن�ئب؟

نعمة للحركة املعزولة:

اأفغ�ن�شت�ن: ره�ن ال�شني مع ط�لب�ن!
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت - ترجمة خرية ال�صيباين

كانت �ل�شني من �أو�ئل �لدول �لتي �نفتحت على بناء عالقات دبلوما�شية 
�أفغان�شتان. و�عرت�ف بكني  مع طالبان عندما ��شتعادت �ل�شيطرة على 
�شاهمت  �ل��ذي��ن  ل��ل��م��اليل،  نعمة  �شيكون  �حل��رك��ة  بحكومة  وم��و���ش��ك��و 

عزلتهم �لدولية يف �شقوط عام 2001.
يف 28 يوليو، ��شتقبل وزير �خلارجية وع�شو جمل�س �لدولة �ل�شيني، 
لطالبان  �ل�شيا�شية  �للجنة  رئي�س  برئا�شة  وف��د� من طالبان  يي،  و�ن��غ 
�حلركة  يف  �لثاين  و�لرجل  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  ب���ار�د�ر،  �لغني  عبد  �مل��ال 
�لأ�شولية، يف مدينة تياجنني �ل�شاحلية، على بعد 100 كيلومرت �شرق 
�لدينية  �ل�شوؤون  جمل�س  رئي�س  ا،  �أي�شً �لوفد  ه��ذ�  �شمن  وك��ان  بكني. 

حلركة طالبان.
ثم �أعلن و�نغ يي، �أن �أفغان�شتان هي �أكر جار لل�شني، و�أن هذه �لأخرية، 
�لتدخل  �لبلد، وتنوي عدم  �أر��شي هذ�  ��شتقالل ووحدة  د�ئًما  حترتم 
يف �شوؤونه �لد�خلية مع مر�عاة �شيا�شة �ل�شد�قة جتاه �ل�شعب �لأفغاين 

باأكمله.                         )�لتفا�شيل �س13(

ن�ش�ئية  احتج�جية  وقفة 
ب��ت��ون�����س ل��ل��م��ط���ل��ب��ة 
ال��ق��ر���ش���وي وك���ر  بغلق 

•• الفجر - تون�س:

�أع��ل��ن �حل���زب �ل��د���ش��ت��وري �حلر 
يوم  �شُينّظم  �أّن���ه  �لث��ن��ني  �أم�����س 
3 �شبتمر �لقادم وقفة  �جلمعة 
للمطالبة  ن�شائية  �ح��ت��ج��اج��ي��ة 
علماء  �حت��������اد  ج���م���ع���ي���ة  ب���غ���ل���ق 

�مل�شلمني بتون�س.
وق��ال �حل��زب يف بالغ �شادر عنه 
وقفة  تنظيم  �شيقع  �إّن����ه  �أم�����س 
�شعار  حت��ت  ن�شائية  �حتجاجية 
مقر  قرب  غا�شبات  تون�س  ن�شاء 
�مل�شلمني  ع��ل��م��اء  �حت���اد  جمعية 
�شارع   36 �ل��ك��ائ��ن  ت��ون�����س  ف���رع 
بالعا�شمة  ب��ا���ش��ا  �ل���دي���ن  خ���ري 
�لر�بعة و�لن�شف بعد  بد�ية من 

�لزو�ل بتوقيت تون�س.
�لحتجاجية  �لوقفة  �أن  و�أ�شاف 
بغلق  �مل��ط��ال��ب��ة  �إط������ار  ت���اأت���ي يف 
�لفكر  ين�شر  �ل����ذي  �ل��وك��ر  ه���ذ� 
�لذي  �لأم  لتنظيمه  �لإخ�����و�ين 
�أ����ش�������ش���ه ي���و����ش���ف �ل���ق���ر����ش���اوي 
ويجاهر بتبني فكر حركة طالبان 
�لأفغانية �ملعادية حلقوق �لن�شاء 
من  ويكّفر  حلرياتهن  و�لقامعة 
يحاول �لتخل�س من �لتنظيمات 

�لإخو�نية.

•• الفجر – تون�س:

�أكد ريا�س �لنويوي �لناطق با�شم 
بالق�شرين  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملحكمة 
�ل���ن���ي���اب���ة  �ن  �لث������ن������ني  �أم�������������س 
�ل��ع��م��وم��ي��ة �ذن����ت ب��ف��ت��ح ب��ح��ث يف 
�شخ�س مفت�س عنه وحمكوم �شنة 
�شجنا يف ق�شية ترويج خمدر�ت 
رئي�س  تهريب  يف  تورطه  ب�شبهة 
�لقروي  نبيل  تون�س  قلب  ح��زب 
و�شقيقه غازي �ىل �جلز�ئر عر 
بولية  �حلدودية  �ملناطق  �إحدى 

�لق�شرين.
�ن������ه مت  �ل����ن����وي����وي �ىل  و�������ش�����ار 
�ي���ق���اف �ل�����ش��خ�����س �مل���ذك���ور فجر 
�لثنني من قبل وحد�ت �حلر�س 
�ل���وط���ن���ي مب���دي���ن���ة ت���ال���ة خالل 
عملية مد�همة ملنزله يف منطقة 

بومرد��س �حلدودية.

اأكرث  مقتل  اليمني:  اجلي�س 
م���أرب غ��رب  حوثي�   23 م��ن 

•• عدن-وكاالت:

�لثنني  �ل��ي��م��ن��ي  �أع���ل���ن �جل��ي�����س 
23 عن�شر� من  �أك��ر من  مقتل 
و�شقوط  �حل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ع��دد م��ن �جل��رح��ى ب��ن��ري�ن قو�ت 
�ل�شرعية يف جبهة �لك�شارة، غرب 

حمافظة ماأرب.
للمركز  ع�شكري  م�شدر  و�أو���ش��ح 
�مل�شلحة،  ل���ل���ق���و�ت  �لإع�����الم�����ي 
من  ع��ن�����ش��ر�ً   23 م���ن  �أك�����ر  �أن 
بنري�ن  م�شرعهم  لقو�  �مللي�شيات 
من  ع������دد  ج����ان����ب  �إىل  �جل���ي�������س 
�أن �مل���ع���ارك ل  �جل���رح���ى، م���وؤك���د�ً 

تز�ل م�شتمرة حتى �لآن.
�أن مدفعية �جلي�س  �أ�شار �إىل  كما 
دّمرت ثالث �آليات تابعة للملي�شيا، 
ف��ي��م��ا دّم����ر ط����ري�ن حت��ال��ف دعم 
مدرعة  ع��رب��ات  ث���الث  �ل�شرعية 
وم�����ش��رع ج��م��ي��ع م���ن ك���ان���و� على 

متنها من عنا�شر �مللي�شيا.
�حلوثي  ميلي�شيات  وتو��شل  هذ� 
مناطق  يف  �لتعليم  قطاع  تدمري 
�شيطرتها، فقد �متدت �لنتهاكات 
و��شتهد�ف  �مل�����د�ر������س  ل��ق�����ش��ف 
�ل���ط���ل���ب���ة، ون�������ش���ر �خل������وف خ����ارج 

نطاق �شيطرتها.

ماز�لت  �لب����ح����اث  �ن  و������ش����اف 
عالقته  مل���ع���رف���ة  م���ع���ه  ج�����اري�����ة 

بتهريب �لخوين �لقروي.
�إع��الم جز�ئرية  و�شائل  �ن  يذكر 
وغازي  نبيل  �يقاف  �لحد  �كدت 

�لقروي من قبل �لأمن �جلز�ئري 
بولية تب�شة بعد ت�شللهما خل�شة 
�إىل �لرت�ب �جلز�ئري دون �ملرور 

باملعابر �لقانونية.
)�لتفا�شيل �س15(

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

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات وال�سودان تطلقان �رشاكة 
ا�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي

اأخبار الإمارات

�سحف عربية: قمة بغداد...
عندما يعود العراق اإىل العراق

عربي ودويل

دبي ت�ست�سيف اأول بطولة دولية للكرة 
الطائرة الثلجية يف قارة اآ�سيا وال�رشق الأو�سط

الفجر الريا�سي

تخفي�س وتوحيد �شعر فح�س 
كوفيد- 19 يف املن�ش�آت ال�شحية

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تخفي�س وتوحيد �شعر �لفح�س �ملخري 
�لطبية على م�شتوى �لدولة لي�شبح �شعره 50 درهماً مع  �ملن�شاآت  PCR يف جميع 
�إلز�م جميع �ملر�كز و�ملختر�ت �ل�شحية باإظهار نتائج �لفحو�شات خالل 24 �شاعة 

من �إجر�ء �لفح�س.
��شتمر�رية  و�شمان  �ملجتمع  على  �لفحو�شات  تكاليف  تخفيف  بهدف  ذلك  ياأتي 
�أن يتم تفعيل هذ� �لقر�ر �عتبار�ً من 8-31- دورية �لفحو�شات من �لأفر�د، على 

.2021
كما �أكدت �لوز�رة �أنها �شرت�قب �لتز�م �ملن�شاآت �ل�شحية بهذ� �لقر�ر كما �شتعمل مع 
جميع �جلهات �ل�شحية �ملخت�شة للتاأكد من �أن جميع خدمات �لفح�س تقدم وفقاً 

لل�شو�بط �ملحددة.

ال���وق���ود ي�����ش��ع��ل ���ش��دام��ً� 
لبن�ن ج��ن��وب  يف  ط���ئ��ف��ي��ً� 

•• بريوت - وكاالت:

تنجم  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  �أ�شبحت 
�لبنزين  ن��ق�����س  ع���ن  �لأغ����ل����ب  يف 
�خلدمات  يعطل  �ل���ذي  و�ل���دي���زل، 
لبنان،  يف  يومياً  حدثاً  �لأ�شا�شية، 
مم��ا يثري خم��اوف م��ت��ز�ي��دة ب�شاأن 
بعد عامني  �لفو�شى  �إىل  �لن��زلق 

من �لنهيار �ملايل يف �لبالد.
�ل���������ش����ج����ار�ت،  ه������ذه  �أح���������دث  ويف 
�أف�������اد م�������ش���در �أم����ن����ي ب������اأن ن���ز�ع���اً 
�ل�شحيحة  �ل��وق��ود  �إم�����د�د�ت  ع��ل��ى 
ب���ني قريتني  �أث�����ار ت���وت���ر�ً ط��ائ��ف��ي��اً 
متجاورتني جنوب لبنان، �إحد�هما 
�شكانها  و�لأخ�����رى  �شيعة  يقطنها 
�جلي�س  �أج���ر  م��ا  �مل�شيحيني،  م��ن 

على �لتدخل.
�أن ن��ح��و �شتة  �أ���ش��اف �مل�����ش��در  ك��م��ا 
�أ�شيبو� يف نز�ع بني قرية مغدو�شة 
وعنقون  م�شيحيون،  يقطنها  �لتي 
�لتي يقطنها �ل�شيعة، وفق رويرتز. 
ي�شار �إىل �أن �حلادث وقع حني قدم 
�شكوى  مغدو�شة  قرية  �شكان  �أح��د 
�أُ�شيب  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��رط��ة،  ل����دى 
خالل خالف ب�شاأن �لوقود �جلمعة 
عنقون  �إىل  �ل�������ش���رط���ة  وو����ش���ل���ت 

لإجر�ء حتقيق.

ر�ش�لة من حممد بن زايد لرئي�س وزراء الهند 
تتعلق ب�لعالق�ت الثن�ئية و�شبل تعزيزه�
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 321،470 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

�إج��ر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق     و�شاهم تكثيف 
�إ�شابة  حالة   993 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 717،374 حالة.
�لإ�شابة  تد�عيات  نتيجة  م�شابة  حالة  وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  كما     
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،039 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
1،501 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء    كما 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 703،603 حالت .

اأجرت 321,470 فح�سا ك�سفت عن 993 اإ�سابة

ال�شحة تعلن �شف�ء 1,501 ح�لة جديدة من كورون�

ت�سلم اأوراق اعتماد ثالثة �سفراء جدد معينني لدى الدولة

حممد بن را�شد: الدبلوم��شية الإم�راتية تقوم على اأ�ش�س را�شخة من ن�شر ثق�فة الت�ش�مح والتع�ي�س والحرتام املتب�دل

و�لنماء  �خلري  �أ�شباب  يحمل  �أف�شل 
للجميع. 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أع���������رب 
م���ك���ت���وم عن  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
بالتوفيق  �جل���دد  لل�شفر�ء  �أمنياته 
للعمل على  �إي��اه��م  د�ع��ي��اً  يف عملهم، 

ثقافة �لت�شامح و�لتعاي�س و�لحرت�م 
لإف�شاء  �ل�����دوؤوب  و�ل��ع��م��ل  �مل��ت��ب��ادل، 
و�ل�شعي  رك���ائ���زه،  وت��ر���ش��ي��خ  �ل�����ش��الم 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ن�����ش��ر م���ق���وم���ات �لأم�����ن 
و�ل�شتقر�ر يف خمتلف ربوع �ملنطقة 
�كت�شاف  ع��ل��ى  و�حل���ر����س  و�ل���ع���امل، 

�شتى  يف  و�لتنمية  �لتطوير  �أه���د�ف 
لل�شفر�ء  �شموه  متنى  كما  �ملجالت، 
�لإقامة  طيب  ولعائالتهم  �ملُعينني 
ع��ل��ى �أر������س دول����ة �لإم��������ار�ت �شمن 
و�ل�شالم  �ل��ت��ع��اي�����س  �شمته  جم��ت��م��ع 
جانبهم،  من  و�لأم���ان.  و�لطماأنينة 

ت���خ���دم �مل�������ش���ال���ح �مل�������ش���رتك���ة خالل 
�مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة. و�أك������د ���ش��م��وه �أن 
�لدبلوما�شية �لإمار�تية بقيادة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل، 
ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���ش�����س ر����ش��خ��ة م��ن ن�شر 

و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات  تطوير 
بني بلد�نهم ودول��ة �لإم���ار�ت �شمن 
كافة  وع���ل���ى  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
�مل�شتويات عر ر�شد م�شار�ت جديدة 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا زي�����ادة م�شتوى 
ت���ب���ادل �خل������ر�ت و�ل�������روؤى خلدمة 

جمالت  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ج��دي��دة  دروب 
و�لتطوير  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود  ت���دع���م 
ويعزز  �لوطنية،  �مل�شالح  يخدم  مبا 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل�شعوب  �شالح 
وي���ف���ت���ح �آف�������اق ج����دي����دة ت���ع���ني على 
حتقيق �لتطلعات �مل�شرتكة نحو غد 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شّلم 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
�لوطن  ق�شر  يف  �هلل"،  "رعاه  دب���ي 
�عتماد  �أور�ق  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
ث��الث��ة ���ش��ف��ر�ء ُج���دد ل���دول �شديقة 
�ل����دول����ة، حيث  ل����دى  ت��ع��ي��ي��ن��ه��م  مت 
�أور�ق �ع��ت��م��اد ك��ل من  ���ش��م��وه  ت��ل��ّق��ى 
رم�شان،  �أح��م��د  �ل�����ش��ع��ادة  �أ���ش��ح��اب 
وجابريال  غ��ان��ا،  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��ري 
�بيد، �شفري دولة بربادو�س، وجا�شن 
هاويل، �شفري �شانت كيت�س ونيفي�س. 
ورّحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لدول  ب�شفر�ء  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
عملهم  ت�����ش��ل��م��ه��م  م����ع  �ل�������ش���دي���ق���ة 
حكومة  �أن  م����وؤك����د�ً  �ل����دول����ة،  ل����دى 
�لإم���ار�ت لن تدخر جهد�ً يف توفري 
ك��اف��ة �مل���ق���وم���ات �ل��ت��ي مت��ك��ن��ه��م من 
�لأكمل  �ل��وج��ه  على  مهامهم  ت��اأدي��ة 
�لتعاون  رو�ب�����ط  ت��ع��زي��ز  ي��خ��دم  مب���ا 
و�ك��ت�����ش��اف �مل��زي��د م��ن �ل��ف��ر���س �لتي 

�شاحب  �إىل  �ل��ث��الث��ة  �ل�����ش��ف��ر�ء  نقل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة، حتيات قادة وزعماء دولهم 
ومتنياتهم ل�شموهم مبوفور �ل�شحة 
و�لعافية ولدولة �لإمار�ت مزيد من 
�لتقدم و�لزدهار. ح�شر ت�شّلم �أور�ق 
�ل�شيخ  �شمو  �جل��دد  �ل�شفر�ء  �عتماد 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�شوؤون �لرئا�شة ومعايل �ل�شيخ نهيان 
�لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن 

و�لتعاي�س، وعدد من �لوزر�ء.

مط�عم مركز حممد بن را�شد الع�ملي ل�شت�ش�رات الوقف والهبة مينح عالمة الوقف ل�3 
•• دبي -وام:

منح مركز حممد بن ر��شد �لعاملي 
�لتابع  و�لهبة  �لوقف  ل�شت�شار�ت 
�لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق���اف  ملوؤ�ش�شة 
يف دبي ثالثة مطاعم عالمة دبي 
للوقف مل�شاركتها يف مبادرة "وقف 

طاولة يف مطعم".
وتقوم �ملبادرة على تخ�شي�س ريع 
طاولة و�حدة �أو �أكر يف مطعم �أو 
�ملطعم  ري��ع  م��ن  ن�شبة  تخ�شي�س 
لإن�شاء وقف خريي يخدم �ملجالت 
�ملجتمع.  يف  و�لإن�شان�شة  �خلريية 
�لأمني  �مل��ط��وع  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  وز�ر 
و�شوؤون  �لأوق�����اف  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 
لب"  "�ي�شر�شو  مطاعم  ر  �لق�شّ
و "3 فل�س" و "تريرتي" يف دبي 
عليها  للقائمني  �ل�شكر  لتقدمي 

ومنحهم عالمة دبي للوقف.
وذكر �ملطوع �إن �ملبادرة �نطلقت يف 
حملة  �شمن  �ملا�شي  �أب��ري��ل  �شهر 

�ملجتمع وحتفيز �أ�شحاب �مل�شاريع 
�لن�شاطات  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى 
وتنمية  �ل����ر  و�أع����م����ال  �خل���ريي���ة 

�لأوقاف.
و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �ملطوع  ودعا 
�أوقاف  تخ�شي�س  يف  �مل�شاركة  �إىل 
من �أن�شطتها �لقت�شادية �و ن�شب 
�مل�شروعات  ل��دع��م  ع��و�ئ��ده��ا  م��ن 
ي�شهم يف  �لإم���ارة مبا  �لوقفية يف 

تنمية �لوقف ويخدم �ملجتمع.
زينب  �ل�شيدة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ج��م��ع��ة م���دي���رة م��رك��ز حم��م��د بن 
�لوقف  ل�شت�شار�ت  �لعاملي  ر��شد 
و�لهبة �لتابع للموؤ�ش�شة �إن عالمة 
دب���ي ل��ل��وق��ف ه���ي ت��ق��دي��ر مينحه 
�حلكومية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���رك���ز 
ت��ق��دم م�شاهمات  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
على  مبنية  م�شتد�مة  جمتمعية 

مفهوم �لوقف �ملبتكر.
�ملبتكر هو  �لوقف  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
منوذج حديث �شممه مركز حممد 

تلبية �حلاجات �ملجتمعية �ملختلفة 
ل��الأف��ر�د يف �شتى جم��الت �حلياة 
�ل�شحية  و�ل����رع����اي����ة  ك��ال��ت��ع��ل��ي��م 
�لأبحاث  و�إج���ر�ء  �ل��غ��ذ�ء  وتقدمي 

�لطبية.

�شباب �خلري ولقت تفاعال كبري� 
حيث و�شل عدد �ملطاعم �مل�شاركة 
�إىل  27 مطعما م�شري�  �ىل  فيها 
�أن �لعائد من تخ�شي�س �لطاولت 
�خلريية يف دع��م �أوق��اف ت�شهم يف 

م���ب���ادرة  �أن  �إىل  �مل����ط����وع  ول���ف���ت 
تاأتي  مطعم"  يف  ط��اول��ة  "وقف 
�لهادفة  �مل���رك���ز  م���ب���ادر�ت  ���ش��م��ن 
وتعزيز  �ل���وق���ف  يف  �لإب���ت���ك���ار  �ىل 
ثقافة �لوقف و�لعمل �لإن�شاين يف 

خ���الل �أي ن���وع م��ن �لأ����ش���ول كما 
�ملبتكر  �ل����وق����ف  م���ف���ه���وم  ي���ه���دف 
تنموية  ك�����اأد�ة  �ل��وق��ف  �إب�����ر�ز  �إىل 
�لتقيد  ع��دم  للمجتمع من خ��الل 

بامل�شارف �لتقليدية للوقف.
وذكرت �أن �إجمايل قيمة �مل�شاهمات 

بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف 
و�لهبة بهدف �إتاحة �لوقف جلميع 
مهما  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
ومتو�شطة  "�شغرية  حجمها  كان 
على  �ق��ت�����ش��اره  وع�����دم  وكبرية" 
�أ����ش���ح���اب �ل������رو�ت �ل��ك��ب��رية من 

ل��ل��ح��ا���ش��ل��ني ع���ل���ى ع����الم����ة دب���ي 
بلغت   2020 ع��ام  خ��الل  للوقف 
و184  �أل��ف��ا  و528  مليونا   27
عام  عن  باملائه   54 بزيادة  درهما 
مليونا   17 بلغت  حيث   2019

و874 �ألفا و131 درهما.

ال�شحة تعلن تقدمي 34,328 جرعة من 
لق�ح كوفيد 19 خالل ال� 24 �ش�عة امل��شية 

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   34،328 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،111،163 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 183.12 جرعة لكل 100 �شخ�س.
وياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً 
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف 

تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

رئي�س الدولة ي�شدر ق�نون� احت�دي� ب�ش�أن اإن�ش�ء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�ش�ن
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لحتادي  �لقانون  �هلل"،  "حفظه 
ب�شاأن   2021 ل�شنة   /12  / رق��م 
�لإن�شان"  "�لهيئة �لوطنية حلقوق 
. و تن�شاأ مبوجب هذ� �لقانون هيئة 
�لوطنية  �لهيئة   " ت�شمى  م�شتقلة 
مقرها  ي���ك���ون  �لإن�شان"  حل���ق���وق 
�أبوظبي،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
ويجوز لها فتح فروع و�إن�شاء مكاتب 

يف �لإمار�ت �لأخرى.
و يكون للهيئة �ل�شخ�شية �لعتبارية 
�مل�شتقلة و تتمتع بال�شتقالل �ملايل 
مهامها  مم���ار����ش���ة  يف  �لإد�ري  و 

�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �أن  �إىل  �لإ�شارة 
حل��ق��وق �لإن�����ش��ان �مل��ن�����ش��اأة مبوجب 
مبادئ باري�س تعتر هيئات ر�شمية 
قانونية  ولها ولي��ة  �ل��دول  تن�شئها 
و  �لن�شان.  حقوق  وحماية  لتعزيز 
بال�شتقالل  �ل��ه��ي��ئ��ات  ت��ل��ك  تتمتع 
و�لإد�ري يف ممار�شة مهامها  �ملايل 
و�خت�شا�شاتها،  و�أن�������ش���ط���ت���ه���ا 
مبادئ  ب���روح  عملها  يف  وت�شرت�شد 
باري�س للموؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق 

�لإن�شان لعام 1993.
ي��اأت��ي �إن�����ش��اء دول���ة �لإم�����ار�ت لهذه 
�لآلية �لهامة يف �إطار حر�شها على 
�ملوؤ�ش�شية  بنيتها  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز 
ي�شاهم  �لإن�شان مبا  �ملعنية بحقوق 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل���دول���ة، و�إب�����ر�ز 

�لإن�شان  بحقوق  �ملتعلقة  �لنقا�س 
و�لتو�شيات  �مل��ق��رتح��ات  وت���ق���دمي 
�جلهات  و  �ل�شلطات  �إىل  و�مل�����ش��ورة 
�ملخت�شة يف كل ما من �شاأنه حماية 
و تعزيز حقوق �لإن�شان و متابعتها 
�إىل ج��ان��ب ت��ق��دمي �ق���رت�ح���ات �إىل 
�ل�����ش��ل��ط��ات �مل��خ��ت�����ش��ة ح����ول مدى 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  م���الءم���ة 
و�لتفاقيات  و�ل��ع��ه��ود  ل��ل��م��و�ث��ي��ق 
�لإن�شان  ب��ح��ق��وق  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة 
و�ل���ت���ي ت��ك��ون �ل���دول���ة ط��رف��ا فيها 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع����الوة ع��ل��ى ر���ش��د �أي 
�ن��ت��ه��اك��ات حل���ق من  �أو  جت�������اوز�ت 
حقوق �لإن�شان و�لتاأكد من �شحتها 
�ملخت�شة  �ل�شلطات  �إىل  و�إب��الغ��ه��ا 
�ملحافل  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

تهدف  و  و�خت�شا�شاتها  و�أن�شطتها 
�لإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  �إىل 
�لد�شتور  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  وح��ري��ات��ه، 
�ل�شارية  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  و�ل��ق��و�ن��ني 
يف �ل���دول���ة و �مل��و�ث��ي��ق و �ل��ع��ه��ود و 

�لتفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�شلة.
و�ملهام  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات  تت�شمن  و 
�ملثال  �شبيل  على  بالهيئة  �مل��ن��اط��ة 
�ل�شلطات  م��ع  �مل�شاركة  �حل�شر  ل 
خطة  و�شع  يف  �ملخت�شة  �جلهات  و 
حماية  و  ل���ت���ع���زي���ز  وط���ن���ي���ة  ع���م���ل 
و�قرت�ح  �لدولة  يف  �لإن�شان  حقوق 
ن�شر  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و  تنفيذها  �آل��ي��ة 
وتوعية  �لإن�������ش���ان  ح���ق���وق  ث��ق��اف��ة 
ب��ه��ا مب���ا يف ذلك  �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع 
�ل��ن��دو�ت و�مل��وؤمت��ر�ت وحلقات  عقد 

�لإن�شان  �أدو�ره�����ا يف جم��ال ح��ق��وق 
حر�شت  و  �ل���دويل..  �ل�شعيد  على 
قانون  م�شروع  �إع���د�د  عند  �ل��دول��ة 
�إن�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �لط����الع على 
وجتارب  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 

�لدول �لتي �أن�شات هيئات مماثلة.
�أخذ  على  �أي�شا  �ل��دول��ة  حر�شت  و 
ر�أي وم�����ش��ورة ع���دد م���ن �خل���ر�ت 
�لدولية و �لأممية و�أهمها �لتعاون 
�ل�شامية  �مل���ف���و����ش���ي���ة  م��ك��ت��ب  م����ع 
حلقوق �لإن�شان �لذي قدم م�شكور� 
�مل�شاعدة �لفنية و�مل�شورة �لقانونية 
�لذي  �ل��ق��ان��ون  م�شروع  بخ�شو�س 
باري�س  م��ب��ادئ  م��ع  م���و�ده  تن�شجم 
حلقوق  �ل���وط���ن���ي���ة  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 

�لإن�شان.

بحقوق  �ملعنية  و�لإقليمية  �لدولية 
�لإن�شان.

و ي���ك���ون ل��ل��ه��ي��ئ��ة جم��ل�����س �أم���ن���اء 
مبن  ع�����ش��و�،   /11/ ع���ن  ي��ق��ل  ل 
�أن ل يقل عدد  �لرئي�س على  فيهم 
�مل��ت��ف��رغ��ني ع��ن ن�شف �لأع�����ش��اء و 
حتدد بقر�ر من رئي�س �لدولة �آلية 
يف  وي��ر�ع��ى  �لهيئة  �أع�����ش��اء  �ختيار 
ي��ك��ون��و� م��ن �جلهات  �أن  �خ��ت��ي��اره��م 
�ل�شت�شارية و�لأكادميية وموؤ�ش�شات 
�خل����ر�ت  وذوي  �مل�����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
�لفنية و�ملهنية ب�شفتهم �ل�شخ�شية 
�لع���ت���ب���ار  ب���ع���ني  ي����وؤخ����ذ  �أن  ع���ل���ى 
وتكون  ل��ل��م��ر�أة..  �ملنا�شب  �لتمثيل 
�شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  ع�شوية  م��دة 
قابلة للتجديد ملرة و�ح��دة . جتدر 
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اأخبـار الإمـارات
الإم�رات تدين حم�ولة احلوثيني ا�شتهداف ال�شعودية ب�ش�روخ ب�لي�شتي وط�ئرات مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

�أعربت دولة �لإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
�حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن، ��شتهد�ف �ملدنيني و�لأعيان �ملدنية 
باململكة  وج����از�ن  م�شيط  خمي�س  يف  وم��ت��ع��م��دة  ممنهجة  بطريقة  �أم�����س، 
بدون  وطائر�ت  بالي�شتي  �شاروخ  خالل  من  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية 

طيار مفخخة، �عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
و�أكدت دولة �لإمار�ت يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أن 
�ل�شافر  ��شتمر�ر هذه �لهجمات �لإرهابية جلماعة �حلوثي يعك�س حتديها 

للمجتمع �لدويل و��شتخفافها بجميع �لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.
�أن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما لوقف  �ل��وز�رة �ملجتمع �لدويل على  وحثت 

هذه �لأعمال �ملتكررة �لتي ت�شتهدف �ملن�شاآت �حليوية و�ملدنية و�أمن �ململكة، 
هذه  ��شتمر�ر  �أن  م��وؤك��دة  �لعاملي،  �لقت�شاد  و��شتقر�ر  �لطاقة  و�إم����د�د�ت 
�لهجمات يف �لآونة �لأخرية يعد ت�شعيد� خطري�، ودلياًل جديد�ً على �شعي 

هذه �مليلي�شيات �إىل تقوي�س �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
وجددت �لوز�رة ت�شامن دولة �لإمار�ت �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه �لهجمات 
�لإره��اب��ي��ة، و�ل���وق���وف معها يف ���ش��ف و�ح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال �أمنها 
و��شتقر�رها، ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت حلفظ �أمنها و�شالمة 

مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��شيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�أو خطر يو�جه �ململكة تعتره �لدولة تهديد�ً  �أي تهديد  كل ل يتجز�أ و�أن 

ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.

�شحة توفر فح�س كوفيد19 للطالب جم�ن� يف جميع اإم�رات الدولة
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية "�شحة �أنها �شتوفر فح�س 
م�شحة �لأنف PCR لكوفيد19-جماناً جلميع �لطالب يف جميع 
مر�كزها �ملخ�ش�شة لإجر�ء �لفح�س جماناً يف جميع �إمار�ت �لدولة 

وذلك بالتعاون و�لتن�شيق مع د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي.
�أبنائنا  على  للت�شهيل  تاأتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  "�شحة" �أن  �شركة  و�أك��دت 
�لطلبة وذويهم وتي�شري �إجر�ء فح�س بي �شي �آر يف مر�كز �لفح�س 
من �ملركبة و�ملر�كز �ل�شحية �لتابعة ل�شركة �شحة و�لتي تتوفر فيها 

هذه �لفحو�شات وذلك للعودة �لآمنة ملقاعد �لدر��شة.
يف  "�شحة"  ل�شركة  �لتابعة  �مل��رك��ب��ة  م��ن  �لفح�س  م��ر�ك��ز  وت��ت��وف��ر 
�أب��وظ��ب��ي يف ك��ل م���ن: م��دي��ن��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ب��اه��ي��ة ورب����د�ن 

و�ل�شاخمة و�ملنهل.
ك��ل م��ن: ع�شارج و�ل�����ش��اروج و�لهيلي و�ل��ع��ام��رة ويف  �ل��ع��ني: يف  ويف 

�لظفرة يف كل من: مدينة ز�يد وغياثي و�ملرفاأ وليو� و�ل�شلع ودملا.
�ملجاين يف مر�كز  �لفح�س  يتوفر  �ل�شمالية  و�لم���ار�ت  دب��ي  �أم��ا يف 
"�شحة"يف كل من دبي: �شيتي  �لتابعة ل�شركة  �لفح�س من �ملركبة 
ووك و�خلو�نيج و ميناء ر��شد و�ل�شارقة وعجمان و�أم �لقيوين ور�أ�س 

�خليمة و�لفجرية بالإ�شافة �إىل مركز دبي بارك�س �ند ريزورت�س.
�إىل  �ل�شبت  من  �ملر�جعني  كوفيد  خلدمات  �شحة  مر�كز  وت�شتقبل 
�خلمي�س من �ل�شاعة 8 �شباحاً حتى �ل�شاعة 8 م�شاًء ويوم �جلمعة 

من 10 �شباحاُ حتى 8 م�شاًء.
وميكن للر�غبني يف �إجر�ء �لفح�س من �لطلبة �لتوجه �إىل �أي من 

�ملر�كز �لتابعة ل�شركة �شحة وبدون حجز موعد م�شبق.

�سخاء ال�سيخ زايد وقيادته الذكية وحبه لوطنه و�سعبه كان �سمان ا�ستمرار املجل�س وجناحه

الأر�شيف الوطني ي�شتعر�س دور جمل�س حك�م الإم�رات املت�ش�حلة ودور اأبوظبي الري�دي

�حلكومة  �أ���ش�����ش��ت��ه��ا  ����ش��ت�����ش��اري��ة 
و�شمت   1952 عام  �لريطانية 
فيه حكام �لإمار�ت ملناق�شة �لأمور 
�لتنمية  ب�������ش���وؤون  ت��ت��ع��ل��ق  �ل���ت���ي 
�مل�شاريع  و�إن���������ش����اء  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�ملو�طنني  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم��ي��ة 
�ل��ف��رتة، وق���د ت�شكلت يف  ت��ل��ك  يف 
كلجنة  �للجان  من  ع��دد�ً  �ملجل�س 
�لتعليم، وجلنة �ل�شحة، و�للجنة 
�ل���ش��ت�����ش��اري��ة. وت��ت��ط��ل��ع �أه�����د�ف 

�لتزييف  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�حلكام  �أن  ومنه  بها،  حل��ق  �ل��ذي 
كانو� ملزمني بح�شور �جتماعات 
�ملجل�س، وهذ� بعيد عن �حلقيقة؛ 
�لرغبة  لديهم  كانت  �حلكام  لأن 
ب���ال���ل���ق���اء و�مل���ن���اق�������ش���ة يف ����ش���وؤون 
�أن  �أدرك����و� مبكر�ً  �لإم����ار�ت، وق��د 
م��ث��ل ت��ل��ك �ل���ل���ق���اء�ت ه���ي قاعدة 
و�أفكارهم،  �آر�ئ��ه��م  لتوحد  �إد�ري���ة 
�أبناء  �ن��ط��ل��ق��و� يف خ��دم��ة  وم��ن��ه��ا 

�ل��ت��ط��ور، و�حل���ّد م��ن �آث���ار تدهور 
جتارة �للوؤلوؤ.

جرى  -�ل��ت��ي  �ملحا�شرة  وت��ن��اول��ت 
تقنيات  ع����ر  ب���ع���د(  )ع�����ن  ب��ث��ه��ا 
�ل���ت���و�����ش���ل �ل���ت���ف���اع���ل���ي���ة- �ل�����دور 
�لريادي �لذي �أدته �إمارة �أبوظبي 
ولها  �ل��ك��رى،  �لإم�����ارة  بو�شفها 
و�لقت�شادي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  وزن���ه���ا 
�ملهم ول �شيما بعد ظهور �لنفط، 
ومتثل ذلك �لدور مبا �أد�ه �ل�شيخ 

تطوير �لإمار�ت وتن�شيق �لأعمال 
خطوة  يعّد  ف��اإن��ه  ول��ذل��ك  بينهم، 
ك��ب��رية وم��رح��ل��ة ج���دي���دة مهدت 
لقيام �لحتاد، فاللقاء�ت �ملبا�شرة 
�حلكام  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  ر���ش��خ��ت 

وز�دتها متا�شكاً.
�لعليلي  خولة  �لأ�شتاذة  ونا�شدت 
بتاريخ  و�مل���ه���ت���م���ني  �ل���ب���اح���ث���ني 
�لوثائق  يف  �لنظر  ب��اإع��ادة  �لدولة 
�حلقائق  وت��ث��ب��ي��ت  �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 

جمل�س حكام �لإمار�ت �ملت�شاحلة 
خطط  و����ش���ع  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  �إىل 
�لتحتية  �لبنية  لتاأهيل  تنموية 
وت�شجيع  �ملت�شاحلة،  ل���الإم���ار�ت 
�لإمار�ت �ملت�شاحلة على �لتو��شل 
م�شوؤوليات  وحت���ّم���ل  و�لحت�������اد، 
م�������ش���رتك���ة، وت����ق����دمي �خل���دم���ات 
و�لتعليم،  �ل�شحة  يف  �لأ�شا�شية 
وم����و�ك����ب����ة �لإم������������ار�ت �لأخ�������رى 
يف  و�لكويت(  )�لبحرين  �ملجاورة 

�أن  �إىل  �لعليلي  و�أ���ش��ارت  وطنهم، 
فكرة �ملجل�س كانت مطروحة منذ 
لقاء�ت  �أ���ش��ف��رت  وق��د  1932م، 
معرفتهم  عن  �ملجل�س  يف  �حلكام 
وباأولياء  ب��ب��ع�����ش��ه��م،  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�للقاء�ت  ت��ل��ك  وع����ر  ع���ه���وده���م، 
يف  متكاملة  �إم��ار�ت��ه��م  �أن  �أدرك����و� 

جميع �ملجالت. 
ع��رف��ت �مل��ح��ا���ش��رة جم��ل�����س حكام 
باأنه موؤ�ش�شة  �ملت�شاحلة  �لإمار�ت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لوطني حما�شرة  �لأر�شيف  نظم 
)جمل�س  ب���ع���ن���و�ن:  �ف���رت�����ش���ي���ة 
ودور  �ملت�شاحلة،  �لإم���ار�ت  حكام 
�أب���وظ���ب���ي �ل�����ري�����ادي فيه  �إم��������ارة 
فيها  �أك�����د  1952-1971م( 
�ل�����دور �ل��ق��ي��ادي و�لأب������وي �لذي 
�ل�شيخ  و�ملوؤ�ش�س  �لباين  به  متيز 
�آل نهيان -طيب  ز�يد بن �شلطان 
�لإم����ار�ت  ث���ر�ه- جت��اه �شعب  �هلل 
�إم����ارة  ق��اط��ب��ة؛ م��ن��ذ ت�شلم ح��ك��م 
و�جلهود  1966م،  عام  �أبوظبي 
�ملجل�س يف  ه��ذ�  ع��ر  بذلها  �ل��ت��ي 
وتطوير  �لإم�����ار�ت  تنمية  �شبيل 

�لبنية �لتحتية.
�هلل  عبد  خولة  �لأ�شتاذة  وناق�شت 
�ملُحا�شرة-  قدمت  -�لتي  �لعليلي 
حكام  جم��ل�����س  �أد�ه  �ل����ذي  �ل����دور 
�إمارة  ودور  �ملت�شاحلة،  �لإم���ار�ت 
�ل���ري���ادي ف��ي��ه؛ م�شرية  �أب��وظ��ب��ي 
�لإمار�ت  جمل�س  تاأ�شي�س  �أن  �إىل 
عام  �جتماعاته  وب��دء  �ملت�شاحلة 
1952 كانت نقطة حتّول كبرية 
يف جم��ت��م��ع �لإم��������ار�ت، وق���د كان 
ذلك �ملجل�س بد�ية للقاء�ت دورية 
فيها  بحثو�  �ل�شبعة،  �حلكام  بني 

نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ���ش��خ��ب��وط 
�لكبري  وب����ال����دور  �هلل-  -رح���م���ه 
�آل  �شلطان  بن  ز�يد  لل�شيخ  �ملميز 
و�لذي  ث���ر�ه-  �هلل  -ط��ي��ب  نهيان 
وو�شفته  و�شخائه،  بكرمه  ُع��ِرف 
�ل��وث��ائ��ق �ل��ري��ط��ان��ي��ة ب���اأن���ه كان 
يتمتع بح�شور كبري يف �جتماعات 
�ملجل�س، وكانت لديه �لقدرة على 
�لطرح و�ملناق�شة بذكاء، وقد �شجع 
على �أهمية �ن�شمام �لإم��ار�ت �إىل 

�ملنظمات �لدولية.
�لقائد  �أن  �إىل  �ملحا�شرة  ونوهت 
�خل���ال���د �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ق���د غطى 
ب���������ش����خ����اٍء ن����ف����ق����ات م���������ش����اري����ع يف 
�لإم������ار�ت �مل��ت�����ش��احل��ة، وق���د دفع 
��شتهالك  ع��ن  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل��ف��روق 
�مل���و�ط���ن���ني ل��ل��م��اء و�ل��ك��ه��رب��اء يف 
�لقيوين،  و�أم  وعجمان  �لفجرية 
و�ه����ت����م ب�����اأح�����و�ل �مل����و�ط����ن����ني يف 
�لإم�����ار�ت �لأخ�����رى، وك���ان ي�شهم 
�خلا�س  �ل�����ش��ن��دوق  م��ي��ز�ن��ي��ة  يف 
م�شاهمات  �أن  ح��ت��ى  ب��امل��ج��ل�����س، 
�أبوظبي بلغت %90 من �إجمايل 
�ختتمت  وقد  �ملجل�س،  م�شاهمات 
�لأ�شئلة  م����ن  ب���ع���دد  �مل���ح���ا����ش���رة 
�لتي  و�لنقا�شات  و�ل�شتف�شار�ت 

طرحها �مل�شاركون.    

ال�شوؤون الإ�شالمية والأوق�ف توقع مذكرة تف�هم مع اإ�شالمية ال�ش�رقة 
•• اأبوظبي-وام:

و�لأوق���اف،  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  وقعت 
مذكرة  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  ود�ئ��رة 
لتحقيق  و�لتن�شيق  و�لتو��شل  �لتعاون  لتعزيز  تفاهم 
مو�كبة  ع�شرية  باأ�ش�س  �مل�شرتكة  و�لأه����د�ف  �ل����روؤى 
�لتوجهات  �لدولة، يف ظل  ت�شهده  �ل��ذي  �لتطور  ل��روح 
�لثقافة  لن�شر  ودع��م��ه��ا  �ل��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا  �ل�شامية 

�لإ�شالمية �ل�شحيحة.
ج���رى ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة م���ن خ���الل ت��ق��ن��ي��ة �لت�شال 
�ملرئي، حيث وقع عن �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
رئي�س  �لكعبي،  �شامل  مطر  �لدكتورحممد  و�لأوق����اف 
�هلل  �لإ�شالمية، عبد  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  ووق��ع عن  �لهيئة، 
خليفة بن يعروف �ل�شبو�شي، رئي�س �لد�ئرة، وبح�شور 

عدد من �مل�شوؤولني لدى �جلانبني.
و�أكد �لدكتور حممد مطر �شامل �لكعبي، حر�س �لهيئة 
ج�شور  مد  على  و�لوق��اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة 
�مل�شرتكة  �لأه��د�ف  لتحقيق  �ملوؤ�ش�شات  كل  مع  �لتعاون 
�مل��ع��رف��ة و�خلر�ت  �ل��ت��ع��اون �ملثمر وت��ب��ادل  م��ن خ��الل 

و�ل���در�����ش���ات و�له���ت���م���ام ب��رع��اي��ة �مل�����ش��اج��د و�لرت���ق���اء 
و�شبط  �لديني  �خلطاب  مرجعية  وتوحيد  بر�شالتها 
معايريه، �إ�شافة �إىل تنظيم مبادر�ت م�شرتكة يف �لبحث 
�لعلمي و�لبتكاري، و�لتن�شيق �مل�شتمر و�لتو��شل �لبناء 
ثقة  وزي����ادة  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة  �إر���ش��اء  يف  ي�شاهم  �ل���ذي 
وتاأ�شي�س من�شات  و�إ�شعاده،  وتلبية متطلباته  �جلمهور 
�لتطويرية  و�لأف��ك��ار  �ل���روؤى  ودم��ج  م�شرتكة  تفاعلية 
�لتي  وتبادل �خل��ر�ت مبا ي�شاهم يف حتقيق �لأه��د�ف 
وروؤيتها  �لدولة  �شيا�شات  مع  متا�شيا  لتحقيقها  ن�شعى 
�ل�شت�شر�فية يف �لعمل للخم�شني عاما �لقادمة بر�مج 
وم�����ش��اري��ع ن��ه�����ش��وي��ة ر�ئ����دة ت��ل��ب��ي ط��م��وح��ات ورغبات 
للهيئة  �ملتو��شل  �ل��دع��م  �أن  مبينا  �ل��ق��ادم��ة،  �لأج��ي��ال 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق������اف م��ن �لقيادة 
�لر�شيدة، مكنها من تطوير ر�شالتها و�ي�شال خدماتها 
�أكد �شعادة  للجمهور بطرق ع�شرية ذكية. من ناحيته 
عبد �هلل خليفة بن يعروف �ل�شبو�شي على �أهمية تعزيز 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  ب��ني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�لروؤى  وتوحيد  �لتكامل  لتحقيق  �حلكومية  و�لهيئات 

و�ملفاهيم؛ ترجمة لروؤى قيادتنا �لر�شيدة.

رئي�س الدولة مينح �شفري اإ�شب�ني� و�ش�م ال�شتقالل من الطبقة الأوىلرئي�س الدولة مينح �شفري م�يل و�ش�م ال�شتقالل من الطبقة الأوىل
•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
بوكاري  ���ش��ع��ادة  �هلل"،  "حفظه 
مايل  جمهورية  �شفري  �شيديبي 
�ل�شتقالل  و���ش��ام  �ل���دول���ة  ل���دى 
مبنا�شبة  �لأوىل  �ل��ط��ب��ق��ة  م���ن 

�نتهاء مهام عمله لدى �لدولة.
�شخبوط  �ل�شيخ  مع����ايل  وقل����ّد   
�آل نهيان  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
�ل�شفري  ����ش���ع���ادة   ، دول������ة  وزي������ر 
��شتقباله  �لو�شام خالل  �شيديبي 
وز�رة  ع�������ام  دي����������و�ن  يف  �أم�����������س 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل يف 

�أبوظبي.
 - �للقاء  خ��الل   - معاليه  وث��ّم��ن 
ت��ط��ور �ل��ع��الق��ات ب��ني �لإم�����ار�ت 

•• دبي-وام:

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
�ألفاريز  ���ش��ع��ادة  �هلل"،  "حفظه 
�ململكة  �شفري  �أنطونيو  د.  بارثي 
�ل���دول���ة و�شام  ل���دى  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة 
�لأوىل  �لطبقة  م��ن  �ل���ش��ت��ق��الل 
مبنا�شبة �نتهاء مهام عمله لدى 

�لدولة.
بنت  رمي  م��ع�����������������ايل  ّ��دت  وق��ل���������������
دولة  وزي����رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل ، �ل�شفري 
��شتقباله  خ���الل  �ل��و���ش��ام  ب��ارث��ي 
 2020 "�إك�شبو  موقع  يف  �أم�س 

دبي".
�للقاء  خ��الل   - معاليها  وثّمنت 
�لإمار�ت  بني  �لعالقات  تطور   -

 ووجه معاليه �ل�شكر �إىل �شعادته 
�لعالقات  تعزيز  يف  جهوده  على 

�لعربية �ملتحدة وجمهورية مايل 
يف �شتى �ملجالت.

خالل  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني 
فرتة عمله بالدولة.

�ل�شفري  �شعادة  معاليها  و�شكرت 
�لعالقات  تعزيز  يف  جهوده  على 

�ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة و�مل���م���ل���ك���ة 
�لإ�شبانية يف �شتى �ملجالت.

خالل  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني 
فرتة عمله بالدولة.

الختيار عن ُبعد اأو واقعي مع بداية كل ف�سل درا�سي

الم�رات للتعليم املدر�شي توؤكد على اأولي�ء الأمور اللتزام بنوع التعليم املُخت�ر
•• دبي - حم�صن را�صد:

على  "تعليم"،  �مل��در���ش��ي،  للتعليم  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  �أك����دت    
�ل��ذي مت  �لتعليم  بنوع  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة  �لتز�م  �شرورة 
�أمر  ي��ق��وم ويل  بالتغيري،  �ل��رغ��ب��ة  ح���ال  ���ش��اب��ق��اً، ويف  �خ��ت��ي��اره 
�إد�رة �ملدر�شة يف �لأ�شبوع �لأول من  �لطالب بتقدمي طلب �إىل 
كل ف�شل در��شي، ليتم �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب، على �أن ل يتعار�س 

مع نظام �ملدر�شة.
�لتعليم  مبجموعات  �لطلبة  �ل��ت��ز�م  �أه��م��ي��ة  على  و�أك����دت  كما 
�لتي مت ت�شنيفهم فيها من قبل �إد�رة �ملدر�شة، وذلك بناًء على 
معطيات در��شة حتليل �لو�قع، ويف حال رغبتهم �أي�شاً يف تغيري 
25 من كل  �ملجموعة، يقدم ويل �لأمر طلبه بذلك، قبل يوم 
�إد�رة �ملدر�شة بدر��شة �لطلب لتخاذ �لقر�ر  �شهر، وعليه تقوم 

�ملنا�شب على �أن ل يتعار�س مع نظام نظامها.
و�أفادت �ملوؤ�ش�شة، يف حمور ردها على عدد من �لأ�شئلة �ل�شائعة، 
و�لذي   ،2022-2021 �لدر��شي  �ليوم  ت�شميم  دليل  وف��ق 
�ملنهاج  �لتي تطبق  �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة  لكافة  �أر�شلته 
�ل��وز�ري، �أن خيار �لتعلم عن بُعد متاح �أم��ام ويل �لأم��ر لبنه، 
�لو�قعي  �لتعليم  ل�شيناريو  �مل��در���ش��ة  �إد�رة  �خ��ت��ارت  و�إن  حتى 
%100، كونه �ختيار�ً ل يعتر �إلز�مياً جلميع �لطلبة بالدو�م 
�لو�قعي، مع ن�شح ويل �لأمر و�إر�شاده وت�شجيعه على �لتعليم 

�حل�شوري.
و�أ�شارت �إىل �أنه �ختيار ويل �لأمر ملنظومة �لتعلم يف بد�ية �لعام 
�لدر��شي، ل يعني ��شتمر�ريتها لنهاية �لعام، بل يجب على ويل 

�لأمر �ختيار نوع �لتعليم لبنه يف كل ف�شل در��شي.
وتوقعت، يف حال �لتعامل مع �لطلبة �لذين قرر �أولياء �أمورهم 
�شمن  ت�شنيفهم  يتم  �أن  ب��ال��ك��ام��ل،  ب��ُع��د  ع��ن  �لتعليم  �خ��ت��ي��ار 
جمموعة �لتعليم �ملتز�من عن بُعد وذلك بعد توقيع ويل �لأمر 
للتعهد، وين�شح بتنفيذ لقاء�ت توعوية �إر�شادية مع �أولياء �أمور 
�لطلبة للتعرف على �لأ�شباب �حلقيقية لقر�ر �لتعليم عن بُعد 
�لو�قعي،  �لتعلم  على  لت�شجيعهم  لهم  �ل��الزم  �لدعم  وتقدمي 
لتعليم  �مل��ث��ايل  ه��و �خل��ي��ار  �ل��و�ق��ع��ي  �لتعلم  �أن  و�ل��ت��اأك��ي��د على 

لطلبة، مع تو�شيح �أن خيار �لتعليم عن ُبعد متاح للطالب ولكن 
�لختبار�ت �لق�شرية و�ملركزية �شتوؤدى و�قعياً يف �ملدر�شة

�نتهاء  �أو  بدء  وقت  تغيري  �ملدر�شة  لإد�رة  �أن��ه ميكن  و�أو�شحت 
�ليوم �لدر��شي للمجموعة يف حال كانت حاجة لذلك )تن�شيق 
�للتز�م  ب�شرط  �مل��ث��ال(،  �شبيل  على  ج���دول،  تنظيم  ح��اف��الت، 
وفق  �لدر��شية  �حل�شة  وزم��ن  �ليومية  �لتعليم  �شاعات  بعدد 

�خلطة �لدر��شية، مع �لتاأكد من �أخذ مو�فقة مدير �لنطاق.
و�لغياب  �حل�شور  ح��الت  �شتتابع  �ملدر�شة  �إد�رة  �أن  �إىل  ولفتت 
مع  در����ش��ي��ة،  ح�شة  لكل  �ل��ي��وم��ي  �حل�شر  خ��الل  م��ن  للطلبة 
�شرورة ر�شد �ح�شائيات �لغياب يف �ل�شتمارة �خلا�شة بذلك، 
�شتطبق  �شيتم  و�أن����ه  �ل��ط��الب��ي،  �ل�����ش��ل��وك  لئ��ح��ة  تطبيق  م��ع 
�أولياء  مع  تو��شل  من  �ملعتادة  �لطلبة  غياب  متابعة  �إج���ر�ء�ت 
�لأم�����ور وت��ط��ب��ي��ق لئ��ح��ة �ل�����ش��ل��وك، وت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ح بتكثيف 
�لإيجابية  �ل�شلوك  تعزيز  بر�مج  وتو�شيح  �لإر�شادية  �للقاء�ت 

و�حل�شور لكل من �لطلبة و�أولياء �لأمور ب�شورة منتظمة.
�لطلبة  �أن  من  �لتاأكد  ميكنها  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  �أن  �إىل  ونوهت 
يتعلمون عن بُعد، عر عدة طرق هي: فتح �لكامري�ت، ت�شجيل 
�لدخول يف �ملن�شات، �أد�ء �ملهام و�لختبار�ت �أثناء ح�شة �لتعلم 

�ملتز�من، �لتفاعل مع �أن�شطة ح�شة �لتعلم �ملتز�من
�لتعليم  تطبيق  حت��دد  و�شائل  ع��دة  هناك  �أن  �ملوؤ�ش�شة  وذك��رت 

�ملنزل، من  �ل�شفية وجمموعة  �لقاعة  �ملتز�من بني جمموعة 
�لهجني  �لتعليم  و�أدو�ت  �أ�شاليب  على  �ملعلمني  تدريب  خ��الل 
�ملتز�من وتو�جد �جلميع ب�شكل مبا�شر عر من�شة " �لتيمز"، 
�حتياجات  ت��و�ئ��م  تقييم  و�أدو�ت  تعليمية  �أن�شطة  وت�شمني 
�ملجموعتني لتحقيق نو�جت �لتعلم وتوفري �ل�شماعات ومكر�ت 

�ل�شوت �ملحمولة للمعلمني و�لطلبة
و�لإر�شاد  �لنف�شي  �لدعم  تقدمي  وج��وب  على  �ملوؤ�ش�شة  و�أك��دت 
لأولياء �لأمور و�لطلبة وخا�شة من عمر 16 �شنة و�لذين مل 
لتوعيتهم  وذل��ك  �شحية،  �أ�شباب  �أب��د�ء  ب��دون  �لتطعيم  يتلقو� 
ين�شح  �لطبيعية، كما  للحياة  للعودة  �للقاح  تلقي  �أهمية  حول 
بتنفيذ بر�مج وفعاليات حتفيزية للطلبة لت�شجيعهم على �أخذ 

�للقاح
�أكدت  �لأمر��س �حلرجة،  �أ�شحاب  �لطلبة  �لتعامل مع  وحول 
�ل�شحية  للحالة  وحديثة  ر�شمية  تقارير  وج��ود  �أهمية  على 
للطالب مع متابعة تطور حالته �ل�شحية ب�شورة م�شتمرة ويتم 

تقدمي �لتعليم �ملتز�من عن بُعد له.
وفيما يتعلق بكيفية تطبق �ختبار�ت �لطلبة من ذوي �حلالت 
�ل�شحية �حلرجة، ذكر �لدليل �أن �لأمر يتم بناء على �لتقرير 
�ل�شحي للطالب و�للجنة �لطبية يف �ملدر�شة، وعليه تقرر �إد�رة 
�أو  بُعد  عن  �لكرتونياً  يطبق  �لطالب  �ختبار  ك��ان  �إذ�  �ملدر�شة 
و�قعي، ويف حال ت�شمح حالة �لطالب بالختبار �لو�قعي، ميكن 
�لتجمعات  عن  بعيدة  معقمة  وقاعة  خا�س  مدخل  تخ�شي�س 
�أوقات خمتلفة مع  �لطالبية لتنفيذ �لختبار بحيث تطبق يف 
بجميع  و�لل��ت��ز�م  �لدر��شي  �ليوم  ونهاية  بد�ية  �أوق���ات  جتنب 

�لإجر�ء�ت �لحرت�زية.
و�أكدت �ملوؤ�ش�شة على �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة جتاهه �ملعلمني 
�أخذ �للقاح، من قبل ق�شم �ملو�رد �لب�شرية يف  �لذين يرف�شون 
حال عدم وجود مرر طبي معتمد وحديث، وبالن�شبة حلالت 
تقوم  فيها،  �ل�شو�غر  �شد  �شيتم  وكيفية  �ملعلمني  بني  �لإ�شابة 
ي�شتخدم  �أن  ومي��ك��ن  �ح��ت��ي��اط  ح�ش�س  بعمل  �مل��در���ش��ة  �إد�رة 
�لنطاق  �إد�رة  م��ع  �لتن�شيق  م��ع  م��وؤق��ت  كحل  �لهجني  �لتعليم 

و�ملو�رد �لب�شرية يف حالت �إ�شابة �أكر من معلم يف �ملدر�شة.

"املجموعة  الدائمة  املجموعة  الدليل  وعرف 
ج" باأنهم جمموعة الطلبة ذوي الأولوية ممن 
املدر�سة,  يف  يومي  ب�سكل  للتواجد  بحاجة  هم 
لتحديد  حالة  كل  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  يتم 
معايري  عدة  على  بناء   " ج   " املجموعة  طلبة 
الهمم, مع �سمان  امل�ستوى الأكادميي, ذوي  مثل 
اأن يح�سل جميع الطلبة على التعليم الواقعي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �أك��د معايل 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  �أن 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل 
�أبناء  يف  �ل�شتثمار  على  رك��ز  ثر�ه" 
5 عقود وكان  �لإم����ار�ت منذ  وب��ن��ات 
..مو�شحا  ��شتثمار  �أع��ظ��م  �شك  ب��ال 
على  لي�س  مبهرة  ج��اءت  نتائجه  �أن 
�لإم������ار�ت ف��ق��ط و�إمن����ا ع��ل��ى �لعامل 

�أجمع.
وقال معاليه �إن ما حتقق حتى �ليوم 
من  �لر�ئعة  �لنماذج  من  نعتزه  وم��ا 
بنات �لإمار�ت ما هو �إل بع�س غر�س 
�أ�شبحت  �لتي  �لإم����ار�ت  فبنت  ز�ي��د 
و�لبتكار  و�لإب������د�ع  ل���الإجن���از  رم����ز� 
�ملجالت  كافة  يف  �مل�شوؤولية  وحتمل 
عليه من  ن�����ش��اأت  م��ا  ي��وم��ا  تغفل  مل 
�لقلب  ويف  �أ���ش��ي��ل��ة  �إم���ار�ت���ي���ة  ق��ي��م 
و�لخوة  و�لتعاي�س  �لت�شامح  منها 
�لإن�شانية، فحملتها �إىل �لعامل لي�س 
وم��ن من  �لكلمات  خ��الل  م��ن  فقط 

خالل �لأفعال و�ل�شلوك و�ملو�قف.
جاء ذلك خالل �فتتاح معاليه جل�شة 
و�أم  بنت   .. لالأجيال  عابر  "ت�شامح 
وجدة" �لتي نظمتها وز�رة �لت�شامح 
و�لتعاي�س بالتعاون مع وز�رة �لتنمية 
�ملجتمعية وموؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
�أم�������س و���ش��م��ت �أ����ش���ر� �إم���ار�ت���ي���ة من 
و�لفجرية  و�ل�شارقة  ودب��ي  �أبوظبي 
ور�أ�س �خليمة وعجمان و�أم �لقيوين 
يتم  بحيث  و�لظفرة  �لعني  ومدينة 
�لنطاق �جلغر�يف  �لأ�شر على  متثيل 

لكافة بقاع �لدولة.
��شت�شافة  ع��ل��ى  �جل��ل�����ش��ة  وح��ر���ش��ت 
"�جلدة  هن  �أ�شرة  كل  �أجيال من   3
و�لأم و�لبنت" كما �شارك يف �جلل�شة 

يف  �ملتخ�ش�شني  �خل����ر�ء  م��ن  ع���دد 
وز�رة  من  و�أد�ره��ا  �لأ�شرية  �ل�شوؤون 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س ن����ورة حممد 

وروحية باقر.
وت���ن���اول���ت �جل��ل�����ش��ة روؤي������ة �لأج���ي���ال 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ل������دور �مل��������ر�أة �لإم���ارت���ي���ة 
�لت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  غ���ر����س  يف 
�أكدت  حيث  �لأجيال  عر  و�لتعاي�س 
�مل�����ش��ارك��ات �أن �ل��ت�����ش��ام��ح م��ت��ج��ذر يف 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لتقاليد  �لأع����ر�ف 
�لدين يف �ملجتمع �لإمار�تي وحتملة 
�ملر�أة �لإمار�تية �إىل �بنائها جيال بعد 
جيل. وعر معايل �ل�شيخ نهيان بن 
�ملتميزة  بامل�شاركة  مبارك عن فخره 
ل��ك��اف��ة �أج��ي��ال �لأ���ش��ر �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
هذه �جلل�شة �لتي تركز على مو�شوع 
�لإمار�تية  �لقيم  وه��و  للغاية  مهم 
�لأ���ش��ي��ل��ة وك��ي��ف��ي��ة ن��ق��ل��ه��ا م���ن جيل 
�إىل �جليل �لذي يله وروؤية كل جيل 
لأهمية هذه �لقيم ودورها يف حماية 
�ملجتمع و�لأ�شر و�لأفر�د على �ل�شو�ء 
موؤكد� �أن دور �ملر�أة �لإمار�تية متفرد 
يف هذ� �ملجال ..معر� عن �أهمية �أن 
ت�شل ر�شالة هذه �جلل�شة �إىل �جلميع 
و�أن يطرح كل جيل �شو�ء كان �شغري� 
�أو كبري� روؤيته مبو�شوعية، ملا لذلك 
ما  على  �ل�شوء  �إل��ق��اء  يف  �أهمية  من 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  جم��ت��م��ع��ن��ا  ب���ه  ي��ت��م��ي��ز 
وتعاي�س  ت�شامح  م��ن  �ل��غ��ايل  وطننا 
��شكال  كل  ونبذ  لالآخرين  و�ح��رت�م 
بالكرم  و�لتحلي  و�ل��ع��ن��ف  �لتع�شب 
و�حرت�م �لآخرين �يا كان معتقدهم 
�أن  ..م���وؤك���د�  ثقافتهم  �أو  ل��ون��ه��م  �أو 
�مل�������ش���ارك���ات يف �جل��ل�����ش��ة ه���ن من���اذج 
كل  �لإم��ار�ت��ي��ة يف  ل��الأ���ش��رة  متميزة 

مكان على �أر�س �لدولة.
�لتنمية  وز�رة  ب���دور  معاليه  و�أ���ش��اد 
�ملجتمعية وموؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 

وتعاونهما  �جلل�شة،  ه��ذه  تنظيم  يف 
�لوثيق مع وز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س 
مل����ا ف���ي���ه خ����ري �مل��ج��ت��م��ع �لإم�����ار�ت�����ي 
بكافة فئاته، مثمنا �لروؤية �حلكيمة 
�شمو  �ل��ت��ي قادتها  �مل��ق��درة  و�جل��ه��ود 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
رئي�شة  �ل����ع����ام  �ل���ن�������ش���ائ���ي  �لحت�������اد 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
و�لتي  �لإمار�ت"،  "�أم  �لأ����ش���ري���ة 
�أثمرت نتائج نفاخر بها �لعامل �أجمع 
بعدما �أ�شبحت �ملر�أة �لإمار�تية رمز� 
للعطاء و�لتقدم و�لإجناز و�مل�شوؤولية 
�ي�شا. وثمن معاليه عاليا ما تبذله 
�شاحب  يف  ممثلة  �لر�شيدة  قيادتنا 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شمو �ل�شيخ  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
مكانة  لتعزيز  ج��ه��ود  م��ن  �مل�شلحة، 
�مل��ر�أة ومتكينها يف خمتلف �ملجالت، 
تت�شلح  �أن  ع��ل��ى  �لأك���ي���د  وح��ر���ش��ه��م 
�مل���ر�أة بالعلم و�خل���رة و�مل��ع��رف��ة مع 
حر�شهم على �أن تكون بنت �لإمار�ت 
جت�����ش��ي��د� ح���ي���ا ل��ل��ق��ي��م �لإم����ار�ت����ي����ة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ومنها  �ل�شيلة 
�أفعالها  ك���اف���ة  يف  �لآخ�����ر  و�ح������رت�م 

ومو�قفها.
�جلل�شة  يف  �مل�������ش���ارك���ات  وط����رح����ت 
�لعديد من �لأفكار و�لروؤى - و�لتي 
حول   - ج��ي��ل  �إىل  ج��ي��ل  م��ن  تباينت 
�أهمية دور �ملر�أة كاأم وجدة يف �لرتبية 
�لت�شامح، وطرح  قيم  على  و�لتن�شئة 
�لو�قعية  �ل��ق�����ش�����س  م����ن  �ل���ع���دي���د 

�لبنات من  تعلمت من خاللها  �لتي 
�لت�شامح  ق��ي��م  وج��د�ت��ه��ن  �أم��ه��ات��ه��ن 
�إ�شافة �إىل طرح �ل�شورة  و�لتعاي�س، 
�لإمار�تية يف  �ملر�أة  لو�قع  �لإيجابية 
�لتبادل �لثقايف �ملتنوع و�لري لكافة 
فئات �ملجتمع �لإمار�تي، مع �لرتكيز 
و�لتعاي�س،  �ل���ت�������ش���ام���ح  ق���ي���م  ع���ل���ى 
و�ح��رت�م �لآخ��ر، و�حل��و�ر و�لتعارف 
و�لتعاطف  خمتلفة،  جن�شيات  ب��ني 
�جلماعي  و�ل���ع���م���ل  �لآخ�����ري�����ن،  م���ع 
وط��رح ق�ش�س  �أع���ر�ق خمتلفة،  بني 
�لت�شامح  ق��ي��م  ت��وؤك��د وج���ود  و�ق��ع��ي��ة 
منذ  �ملختلفة  �جلن�شيات  و�ح����رت�م 
�لإعالمية  قالت  �لقدم. من جانبها 
�حل���دي���ث عن  �إن  �أب���وب���ك���ر  م��ي�����ش��ون 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة ودوره�����ا �مل��ه��م يف 
�إىل  جليل  م��ن  ونقلها  �لقيم  تعزيز 
يف  �لن�شاء  بقدوة  تبد�أ  �أن  لب��د  جيل 
�لإمار�ت و�لعرب وهي �شمو �ل�شيخة 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل����ع����ام  �ل���ن�������ش���ائ���ي 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
"�أم  �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
�لإمار�ت" �لتي لها �ل��دور �لأك��ر يف 
دفع م�شرية �ملر�أة �لإمار�تية �إىل �آفاق 
ر�ئعة نفاخر بها جميعا ..موؤكدة �أن 
باأهمية  �لإم���ارت���ي���ة  �ل��ق��ي��ادة  �إمي�����ان 
�مل��ر�أة منذ وق��ت مبكر مكنها  متكني 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �لإب��������د�ع  م���ن 
وف��ج��ر ط��اق��ات��ه��ا ل��ت��ك��ون ���ش��ري��ك��ا يف 

نه�شة وطنها و�أمتها.
"�أم  ب���ق���ول  م��ي�����ش��ون  و����ش��ت�����ش��ه��دت 
تقا�س  ل  �لأمم  "عظمة  �لإمار�ت": 
�لعمر�ين  وت��ط��وره��ا  �مل���ادي  بر�ئها 
�لن�شانية  بقيمها  ت��ق��ا���س  م��ا  ب��ق��در 
�لجتماعي  ون�����ش��ي��ج��ه��ا  �ل���ن���ب���ي���ل���ة 
�ملر�أة حققت  �أن  �ملتما�شك" ..موؤكدة 
�لأ�شرة ودعم  بناء  ب��ارزة يف  جناحات 

�إىل جنب مع عملها  جمتمعها جنبا 
�مل����ه����ام و�ل���وظ���ائ���ف  و�إجن������ازه������ا يف 

�ملختلفة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت �جل�����دة مرمي 
�خليمة":  "ر�أ�س  �مل���زروع���ي  �شعيد 
�ل�شيلة  �لعربية  �لقيم  ورثنا  "لقد 
و�لآب���اء  �لأه���ل  م��ن  �لت�شامح  ومنها 
تنتقل  �ل���ق���ي���م  ف���ك���ان���ت  و�جل���������ري�ن، 
بالتلقني،  ولي�س  �ليومي،  بالتعامل 
�لبيئة  يف  ز�ل  وم���ا  ك���ان  فالت�شامح 
ن�شري عليه جميعا،  نهجا  �لإمار�تية 
لالأجيال  ننقله  �أن  ن��ح��اول  م��ا  وه��و 
�جلديدة �لتي �أ�شبحت �أكر �نفتاحا 

على ثقافات و�أفكار خمتلفة".
وبدورها قالت �جلدة موزة �لزعابي 
�لإمار�ت"  "�أم  "�إن  "�لعني":  م��ن 
�مل��ج��ال فقد غر�شت  ق��دوت��ن��ا يف ه��ذ� 
ف��ي��ن��ا ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  من  بدعم  مبارك 
ز�يد �لت�شامح و�لكرم و�لعطاء �شلوكا 
غر�شه  على  نحر�س  ما  وهو  وفعال، 
�أن  م���وؤك���دة  وحفيد�تنا"،  ب��ن��ات��ن��ا  يف 
مدر�شة يف جمعية �لنه�شة �لظبيانية 
و�لأخ���الق  للعلم  بيت  مبثابة  ك��ان��ت 
تعلمناه  م��ا  جانب  �إىل  معا،  و�لقيم 
من جد�تنا و�مهاتنا، فكنا نعي�س مع 
نت�شارك، يف  كاأ�شرة و�ح��دة  �جل��ري�ن 

�لأفر�ح و�لأتر�ح.
�أما �جلدة عائ�شه �شيف حميد �لكعبي 
�أن �ملحافظة  "�لفجرية" فاأكدت  من 
ه����ي وظيفة  �ل���ت�������ش���ام���ح  ق���ي���م  ع���ل���ى 
جانب  �إىل  و�لأم  ل��ل��ج��دة  �أ���ش��ي��ل��ة 
تغر�س  �أن  فيجب  �لط���ف���ال،  رع��اي��ة 
فيهم �لقيم �ل�شيلة مع كل ت�شرف 
تربية  �ن  موؤكدة  ب�شيطا،  ك��ان  مهما 
�لأط���ف���ال ع��ل��ى ه���ذه �ل��ق��ي��م ه��ي �أهم 
على  ت�شاعد  لأن��ه��ا  ل��الأ���ش��رة  وظيفة 
�ملجتمع.  متا�شك  وبالتايل  متا�شكها 

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل���و�ل���دة مرمي 
�لأم  دور  "�إن  "�لعني":  من  �لكعبي 
�ل�شيلة  �لقيم  نقل  يف  ج��د�  ح��ي��وي 
تتعلم  �أنها  م��وؤك��دة  �لت�شامح،  ومنها 
�ل�شيخات  و�أفعال  مو�قف  من  د�ئما 
ر�أ�شهم  وع��ل��ى  �ملختلفة،  �مل��و�ق��ف  يف 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 
نر�شخها  �لقيم  �لإمار�ت" وهذه  "�أم 
موجودة  تظل  حتى  جيل  بعد  جيال 
لأن��ه��ا مت��ي��ز جمتمعنا عن  وف��اع��ل��ة، 
�لم  �ن  و����ش��اف��ت  �آخ���ر.  جمتمع  �أي 
�ملجال  ه���ذ�  يف  �ل��ك��ث��ري  ف��ع��ل  ميكنها 
�لذي  �ل��دور  لي�س مبعزل عن  ولكن 
ي��ق��وم ب��ه �مل��ج��ت��م��ع و�مل��در���ش��ة �ي�شا، 
�نطالقا  �ك���ر  �حل��ال��ي��ة  ف���الأج���ي���ال 
�لتطور  ب�����ش��ب��ب  وم���ع���رف���ة  وث���ق���اف���ة 

�لتكنولوجي �لهائل.
فايز خمي�س من  " م��وزه  "�لأم  �أم��ا 
قيمنا  �أن  فاأو�شحت  �لقيوين"  "�أم 
وت�����ش��احم��ن��ا وع���ط���اءن���ا ي��ن��ط��ل��ق من 
و�شلوك  �حلنيف،  �ل�شالمي  �لدين 
�ل�شحابة ر�شو�ن �هلل عليهم، و�أفعال 
و�أق����و�ل �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن 

ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لإمار�ت" ثم  "�م  وم��و�ق��ف  و�أق���و�ل 
�ملحلية  و�لبيئة  �ملجتمع  دور  ي��اأت��ي 
�ل��ت��ي ه��ي �مل��ك��ان �ل����ذي ي��ت��ح��ول فيه 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ع��ط��اء و�ل��ت��ع��اي�����س �إىل 
ي�شل  �ن  مي���ك���ن  م����ا  وه�����و  �ف�����ع�����ال، 
دور  �ن  موؤكدة  �جلديدة"،  لالأجيال 
�مل���در����ش���ة و�لإع�������الم م��ه��م ج����د� �إىل 

جانب دور �لأم.
�إ�شماعيل  �أروى  قالت  جانبها  وم��ن 
ن�شاأت  �إنها  "�لفجرية"  من  علي  �آل 
�لكبار  ت��رك��ز ع��ل��ى �ح����رت�م  ب��ي��ئ��ة  يف 
من  �أو  �لأه��������ل  م����ن  ك����ان����و�  م���ه���م���ا 
�لكبري  �ح����رت�م  قيمة  لأن  غ��ريه��م، 
و�أمي  جدتي  من  تعلمت  كما  مهمة، 
وقيادته  وقيمه،  بوطني  �أع��ت��ز  كيف 
مت�شاحمة  �أك�����ون  وك��ي��ف  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�شاعدتني  ��شتثناء  بال  �جلميع  مع 
�لأ����ش���رة ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ���ش��د�ق��ات من 
زميالتي من ثقافات خمتلفة ، ولذ� 
يف  تعليمية  بر�مج  �لتحقت  عندما 
مع  وم�شاركة  و�مريكا"  "بريطانيا 
طلبة من خمتلف �جلن�شيات كفرن�شا 

�لقيم  ه��ذه  كانت   ، وتركيا  و�إيطاليا 
هي �حلار�س يل كما كانت عنو�نا يل 
خمتلف  من  زمالئي  بني  كاإمار�تية 
�شعيد  ه��دى  قالت  فيما  �جلن�شيات. 
"تعلمنا  �لقيوين":  "�أم  م��ن  عبيد 
م����ن و�ل���دت���ن���ه���ا ع�����دم �ل���ت���م���ي���ز بني 
�لكلمة  و�أن  و��شود"  "�بي�س  �لنا�س 
�لطيبة توؤلف �لقلوب و�ن �لإن�شانية 
�شمات  �أه��������م  و�أن  ك����ب����رية  ع���ائ���ل���ة 
�لت�شامح  ه���ي  �لإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�أن  و�ج��ب  على  و�ن  و�لعطاء  و�لكرم 
�أح���ف���ظ ه���ذه �ل�����ش��ف��ات و�أن���ف���ذه���ا يف 
�أو�شحت  وب��دوره��ا  ت�شرفاتي".  ك��ل 
ف��اط��م��ة ع��ب��د�ل��رح��ي��م �حل��م��ادي من 
�لد�ئم  و�لدتها  دعم  �أن  "�لظفرة" 
�شاعدتها  �إي��ج��اب��ي��ة  ب��ط��اق��ة  �أم���ده���ا 
بت�شاحمها  م��ت��م��ي��زة  ت��ك��ون  �ن  ع��ل��ى 
تعاي�شها مع جميع  و�خالقها خالل 
�فر�د  وك��اف��ة  ومعلماتها  زم��ي��الت��ه��ا 
�ملختلفة  جن�شياتهم  بجميع  �ملجتمع 
�لتمتع  ول��ع��ل  وث��ق��اف��ات��ه��م،  ودي��ن��ه��م 
�لتميز  ع��و�م��ل  �ه��م  ه��و  �لقيم  بهذه 

و�جلتهاد و�لتفوق �لدر��شي �ي�شا.

•• اأبوظبي - الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي �لتابعة لد�ئرة �لبلديات و�لنقل من خالل قطاع 
�لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلدية م�شروع �إن�شاء مدخل ومنفذ - عبارة عن طريق 
E-20يف �ل�شاخمة وذلك  SH-01 من �لطريق �ل�شريع  �إىل حو�س  ر�بط - 
3 ماليني،  �أكر من  بلغت  وبتكلفة  �لآمنة،  �ملرورية  �لن�شيابية  بهدف حتقيق 

و917 �ألف درهم .
وياأتي هذ� �مل�شروع �شمن خطط تطوير �لبنية �لتحتية يف �لر �لرئي�شي حيث 
و�شهلة  �آم��ن��ة  بطريقة  �ل�شكنية  �لأم��اك��ن  �إىل  ي���وؤدي  �مل�����ش��روع طريقاً  ه��ذ�  وف��ر 

لل�شكان، وتقليل �لزخم �ملروري على ج�شر �لفالح.
1،350 مرت�ً طولياً، و  �أعمال �مل�شروع تنفيذ مدخل وخمرج بطول  و��شتملت 
�إنارة،  عمود   14 تركيب  و  مربع،  مرت   1،000 مب�شاحة  م�شاة  مم��ر�ت  �إن�شاء 

وفر�س �أ�شفلت مب�شاحة 9،200 مرت مربع، وتركيب كريب�شتون 1،400 مرت 
طويل، وتركيب 21 لوحة �إر�شادية، وتركيب حو�جز معدنية بطول 450 مرت�ً 
طولياً. وقد �أ�شهم �إجناز هذ� �لطريق يف �إ�شعاد �ملو�طنني و�ملقيمني يف �أبوظبي 
و�شو�حيها، وحت�شني �ملظهر �لعام مبا يو�كب �لتطور و�لنمو �لعمر�ين، وتعزيز 
معايري جودة �حلياة يف مدينة �أبوظبي، بالإ�شافة �إىل �لرتقاء مب�شتوى �حلركة 

�ملرورية وتعزيز �لبنية �لتحتية �ملتكاملة .

•• اأبوظبي-الفجر:  

�لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  �أب��رم 
جديدة  ت�شغيلية  ع��ق��ود�ً  "تدوير" 
ل��ت��ع��ه��ي��د خ����دم����ات م���ك���اف���ح���ة �آف�����ات 
�ل�شمالية  �ملنطقة  �لعامة يف  �ل�شحة 
مب���دي���ن���ة �ل����ع����ني، ح���ي���ث ت���ع���اق���د مع  
�ملحدودة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ف��ام��ي��د  ���ش��رك��ة 
بقيمة 74 مليوناً و655 �ألف درهم 
ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ش��اد���س، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
للخدمات  �لن�شر  �شركة  مع  �لتعاقد 
�لآفات بقيمة73  �لبيئية و مكافحة 
�ل�شابع،  ل��ل��ق��ط��اع  و569  م��ل��ي��ون��اً 
 148،224 و�شلت  �إجمالية  بقيمة 

مليون درهم.
وت�������خ�������دم �ل�����ع�����ق�����ود �جل��������دي��������دة يف 
وي�شارك  م��ن��ط��ق��ة   74 �ل��ق��ط��اع��ني 
تخ�شي�س  ومت  م��وظ��ف��اً   574 فيها 
من   902 �إىل  �إ�شافة  مركبة   168
�ملعد�ت و�لأدو�ت. وتت�شمن �إجر�ء�ت 
�لتفتي�س و�آلية �ملتابعة و�لرقابة على 
هذه �لعقود �مل�شح �حل�شري، و�لتقارير 
و�لغر�مات  �ل�شهرية،  و�لجتماعات 
جانب  �إىل  �لأد�ء،  وموؤ�شر�ت  �ملالية، 
�لعمل،  ف��رق  على  �مل��ي��د�ين  �لتفتي�س 
ونظام  �مل��رك��ب��ات،  حركة  تتبع  ون��ظ��ام 

�إد�رة قاعدة �لبيانات.
توقيع  مت  �لتي  �ل�شركات  و�شتبا�شر 

�لعقود،  ه��ذه  مبوجب  معها،  �لعقود 
ب���ت���ق���دمي خ����دم����ات م���ك���اف���ح���ة �آف�����ات 
�لعني،  م��دي��ن��ة  �ل��ع��ام��ة يف  �ل�����ش��ح��ة 
عمل  وب��ر�م��ج  �شهرية  خلطط  وف��ق��اً 
جمدولة، مع مر�عاة مو��شم وفرت�ت 
�ل�شيطرة  بهدف  و�لنت�شار  �لتكاثر 
�خل���دم���ات عمليات  وت�����ش��م��ل  ع��ل��ي��ه��ا، 
�مل�شح �مليد�ين و�ل�شتك�شاف �حل�شري 

و�ملعاجلة على مد�ر �لعام.
�لدكتور  �شعادة  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
����ش���امل خ��ل��ف��ان �ل��ك��ع��ب��ي، م���دي���ر عام 
 – �ل��ن��ف��اي��ات  �أب��وظ��ب��ي لإد�رة  م��رك��ز 
�لتعهيد  ع��ق��ود  توقيع  �إن   تدوير:" 
�ل�شحة  �آف������ات  مل��ك��اف��ح��ة  �جل����دي����دة 

�ل��ع��ام��ة ي��ع��ك�����س �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري يف 
�إىل  �مل�شتمرة  �مل��ج��ال، و�حل��اج��ة  ه��ذ� 
�أدو�ت  وت��ط��وي��ر  �لأن�����ش��ط��ة  ت��و���ش��ي��ع 
للخطط  �ملثلى  و�ل�شتجابة  �لعمل، 
�لقيادة  ت�شعها  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�لر�شيدة للحفاظ على �أعلى معدلت 
�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 

عموماً.
�أبوظبي  مركز  ب��اأن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
لإد�رة �لنفايات يحر�س على مو�كبة 
متطلبات �ل�شتد�مة وتعزيز �ل�شحة 
�لعامة عر مكافحة �لآفات �مل�شتمرة 
للحفاظ على �شالمة �ملجتمع، وذلك 
بيوت  �أف�شل  مع  �لتعاقد  خ��الل  من 

�خل��رة يف ه��ذ� �مل��ج��ال، بكل �شفافية 
وح���رف���ي���ة، ل�����ش��م��ان �ل���ش��ت��ف��ادة من 
خ��ر�ت��ه��ا لأق�����ش��ى درج���ة مب��ا يحقق 
�لأهد�ف  وحتقيق  للمجتمع  �ملنفعة 

�ملن�شودة." 
�لعديد  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  وت�شمل 
من �ملناطق و�ملن�شاآت يف مدينة �لعني 
مثل �لطرق �لعامة، �ل�شو�رع و�لأزقة 
�حلكومية،  و�ل����دو�ئ����ر  �ل��ف��ل��ل،  ب���ني 
و�لعياد�ت  و�مل�شت�شفيات  و�مل���د�ر����س، 
�حل���ك���وم���ي���ة، و�مل�������ش���اج���د و�حل���د�ئ���ق 
و�مل��ت��ن��زه��ات �ل��ع��ام��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
و  �مل�شتثمرة  غري  �حلكومية  �مل�شالخ 

�لأ�شو�ق �لعامة.

ك��ذل��ك خز�نات  وت�����ش��م��ن �خل���دم���ات 
و�شبكة  �ل�������ش���ح���ي،  �ل�������ش���رف  م���ي���اه 
ونظام  �ل����ع����ام،  �ل�����ش��ح��ي  �ل�������ش���رف 
�لت�شريف وفتحات �لتفتي�س، و�ملو�قع 
وكذلك  �مل��و�ط��ن��ني،  لفلل  �لإن�شائية 

وحاويات  �ل��ن��ف��اي��ات  جت��م��ي��ع  ن��ق��اط 
�ملناطق  وك����اف����ة  �ل���ق���م���ام���ة،  ج���م���ع 
و�ل�شناعية،  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�حلمامات  و�ملتاحف،  �لأثرية  �ملو�قع 

�لعامة و�لأنفاق و�جل�شور.

ي�شاف �إىل ذلك �أي�شاً �ملز�رع و�لعزب 
�ل���ن���ظ���ام���ي���ة، وح���ظ���ائ���ر �حل���ي���و�ن���ات 
�لعامة ودور �حليو�نات �لأليفة ودور 
كالب �ل�شرطة، و�لرك و�مل�شتنقعات 

و�أي جتمع مائي.

نهي�ن بن مب�رك: ال�شيخ زايد ا�شتثمر يف 
بن�ت الإم�رات والنت�ئج اأبهرت الع�مل

بهدف حتقيق الن�سيابية املرورية الآمنة واإ�سعاد ال�سكان

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز طريقً� رابطً� بني الطريق ال�شريع E-20 اأبوظبي �شويح�ن والأحوا�س ال�شكنية يف مدينة ال�ش�خمة

مركز اأبوظبي لإدارة النف�ي�ت »تدوير« يربم عقودًا 
ت�شغيلية جديدة ملك�فحة اآف�ت ال�شحة الع�مة يف العني

•• اأبوظبي -وام: 

لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  م��ع  وبالتن�شيق  �ل�شير�ين  �لأم���ن  جمل�س  �أع��ل��ن 
�أنه  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  وبالتعاون مع  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ 
�لفرت��شية  �لوقائي" �ل�شير�نية  " �ل��درع  �شل�شلة متارين  تنفيذ  ب�شدد 
حيوية  ق��ط��اع��ات  ع��دة  �شت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �ملقبل  �شبتمر  �شهر  م��ن  ب���دء� 

خمتلفة و�شت�شمل عرو�شا متعددة ملحاكاة �لهجمات �ل�شير�نية �ملتنوعة.
لالأمن  �لوطنية  للتدريبات  جت�شيد�ً  �ل�شير�نية  �لتمارين  �شل�شلة  وتاأتي 
�ل�شير�ين و�شيت�شمن �لتدريب �شيناريوهات حماكاة �شل�شلة من �لهجمات 
�ملختلفة  بيئة مر�قبة مت ت�شميمها بهدف تدريب �جلهات  �ل�شير�نية يف 
�لإلكرتونية  للحو�دث  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  جمالت  يف  �إمكاناتها  وتقييم 

و�إد�رة �لأزمات و�لروؤية �ل�شاملة لالأمن �ل�شير�ين.
وت�شتهدف �شل�شلة �لتمارين دعم �لعمليات �لدفاعية بالدولة �شد �لهجمات 
ف���رق مر�كز  ب���ق���در�ت  و�ل���دف���ع  �ل��ت��و����ش��ل  وت��ع��زي��ز  �ملختلفة  �ل�����ش��ي��ر�ن��ي��ة 
�ل�شتجابة �مل�شاركة يف �لتمرين يف ظل ��شتعد�د �لدولة ل�شت�شافة �حلدث 
تعزيز  يتطلب  و�ل��ذي  �أكتوبر  من  �لأول  يف   2020 �إك�شبو  عامليا  �لأك��ر 
بكفاءة  �لتعامل  خ��الل  �حل��دث من  ب��اإجن��اح  �لكفيلة  و�لإج����ر�ء�ت  �جلهود 

و�حرت�فية عالية مع �ل�شيناريوهات �لطارئة �ملختلفة.
�لقطاعات  خمتلف  دع��م  يف  �لو�قي"  "�لدرع  مت��اري��ن  �شل�شلة  ت�شهم  كما 
�حليوية يف �لدولة ل �شيما قطاعات �لتعليم و�ل�شحة و�لقت�شاد وحمايتها 
�شد �لهجمات �ل�شير�نية �لطارئة عر �شل�شلة من �لإجر�ء�ت �لتي تو�كب 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.

و�أكد �شعادة �لدكتور حممد حمد �لكويتي رئي�س �لأمن �ل�شير�ين حلكومة 
دولة �لإمار�ت �أن �شل�شلة متارين "�لدرع �لوقائي" �ل�شير�نية �لفرت��شية 
�ملختلفة  �جل��ه��ات  و����ش��ت��ع��د�د�ت  �لعالية  �جل��اه��زي��ة  تعزيز  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي 
و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني حلماية �لقطاعات �حليوية يف �لدولة خا�شة مع 
��شت�شافة �لإمار�ت لدول �لعامل باأ�شرها خالل معر�س �إك�شبو2020 مبا 
ي�شهم يف �حلفاظ على �مل�شتوى �لعاملي �لذي تتمتع به �لإم��ار�ت يف جمال 

�لأمن �ل�شير�ين.
و�أ�شاف �أن هذه �لتمارين ت�شهم يف رفع كفاءة جميع فرق �لعمل �مل�شاركة 
�حلو�دث  مع  للتعامل  �ل��دول��ة  يف  �ملختلفة  �جلهات  بني  �لتن�شيق  وتعزيز 
مع  للتعامل  �ملنا�شبة  �ل�شتباقية  �خلطط  وو���ش��ع  �ل��ط��ارئ��ة  �ل�شير�نية 

خمتلف �ل�شيناريوهات و�لتاأكد من جاهزية مر�كز �لعمليات �ل�شير�نية.

وتتمثل �شيناريوهات �لتدريب يف �لك�شف و�لدفاع عن �لرجميات �خلبيثة 
وبر�مج �لفدية وحمالت �ل�شتهد�ف �ل�شير�ين وحتليل �لر�مج �ل�شارة 
و�لهند�شة �لعك�شية و�لتهديد �لد�خلي ما ي�شمله من �لتدريب على تاأمني 

�ل�شبكات و�ملنظومات �ملعلوماتية و�حلو�شبات �ل�شحابية.
�مل�شاركة  و�جل��ه��ات  �ل��ق��ط��اع��ات  م�شاعدة  �إىل  �ملتكامل  �لتمرين  وي��ه��دف 
لتطوير وتنفيذ �خلطو�ت �لعملياتية للر�شد و�لت�شدي ملختلف �لهجمات 
�لتخطيط  لتح�شني  عملية  خ��ط��و�ت  وحت��دي��د  �ل�����ش��ي��ر�ن��ي��ة  و�حل�����و�دث 
وم�شتوى �لأد�ء �إ�شافة �إىل تعزيز �لتعاون بني �لقطاعات و�جلهات �ملختلفة 
وذلك  �ل�شير�نية  �لتهديد�ت  �شد  �مل�شتمرة  �جلماعية  �جلهود  ل�شمان 
وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية مبا يدعم منظومة �أمن �شير�ين م�شتد�مة 

و�آمنة.

جمل�س الأمن ال�شيرباين ب�شدد تنفيذ �شل�شلة مت�رين »الدرع الواقي«

جوائز املراأة العربية تفتتح ب�ب 
الرت�شيح لع�م 2021 لدولة الإم�رات

•• دبي -وام:

لدولة  �أم�����س   2021 ل��ع��ام  �لرت�شيح  ب��اب  �لعربية  �مل���ر�أة  ج��و�ئ��ز  �فتتحت 
�ملكتب  مع  بال�شر�كة  �لإعالمية   ITP �أطلقتها جمموعة  و�لتي  �لإم��ار�ت 
�لإقليمي لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة يف �لدول �لعربية ويغلق باب �لرت�شيح 

يوم �لأحد 12 �شبتمر �ملقبل.
�شيتم �لإعالن عن �أ�شماء �لفائز�ت يوم �لأربعاء 13 �أكتوبر يف حفل توزيع 
باز�ر  تقدمها هاربرز  �لتي  �ملو�شة" 2021  "عامل  فعالية  �جلو�ئز �شمن 
�لعربية بالتعاون مع مول �لإمار�ت �شيتبع هذه �لفعالية حفل خا�س لأع�شاء 
 ITP جلنة �لتحكيم و�لفائز�ت با�شت�شافة �شو هولت �ملدير �لعام ملجموعة
�لإعالمية و�شوز�ن ميخائيل �ملديرة �لإقليمية لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة 

يف �لدول �لعربية.
و�شتقدم ثماين ع�شرة جائزة هذ� �لعام ومن �ملقرر �أن يتم �ختيار �لفائز�ت 
�لنهائيات من قبل �أع�شاء جلنة �لتحكيم جلو�ئز �ملر�أة �لعربية و�لتي ت�شم 
عدد� من �لر�ئد�ت يف جمالتهن ممن ح�شدن �جلائزة �شابقا �أع�شاء جلنة 
�لتحكيم لعام 2021 هم �آلي�شار ن�شر �ملديرة �لأكادميية ملجموعة مد�ر�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقا�شم  و�إلهام   AMSI & ISAS ملو�كب�
ومنال  �ل�شمايل  �لقطب  �إىل  ت�شل  �إمار�تية  �م��ر�أة  و�أول   Digital 14
 81 موؤ�ش�شة  معلوف  ون��ادي��ن  للمتاحف  �ل�شارقة  هيئة  ع��ام  مدير  عطايا 
 .Designs Social Enterprise and Philanthropist
و�لدكتورة  �أم�����ش��ي��ات  ح��ف��الت  ل�شل�شلة  �مل�����ش��ارك  �مل��وؤ���ش�����س  ع�شكري  وب���ول 
/FOCP/ل�شرطان� مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  عام  مدير  �ملا�شي  �شو�شن 

�لدول  للمر�أة يف  �ملتحدة  �لأمم  �لإقليمية لهيئة  �ملديرة  و�شوز�ن ميخائيل 
�لعربية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

�مل�شتمر  �لتعليم  وم��رك��ز  �ل�شارقة،  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  وقعت 
حماية  دبلوم  لطرح  تعاون  �تفاقية  �ل�شارقة،  جامعة  يف  �ملهني  و�لتطوير 
يف  �ملتنوعة  �لأ�شا�شية  و�مل��ه��ار�ت  باملعارف  �مل�شاركني  �إك�شاب  بهدف  �لطفل 
�لعملية  �لق�شايا  م��ع  �لتعامل  وكيفية  �ل��ط��ف��ل،  حماية  جم���الت  خمتلف 

�ملختلفة �لتي تخ�س �لأطفال.
نظام  وف��ق  بينهما  فيما  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
ب�شكل  وتطويرها  �لعالقة  ه��ذه  جن��اح  يكفل  ومب��ا  وفاعل،  متقدم  موؤ�ش�شي 
دبلوم  �لطرفان على طرح  �تفق  �ملجتمع حيث  �شر�ئح  م�شتمر ويخدم كافة 
خالل  م��ن  �ل�شارقة  جامعة  تعمل  ب��اأن  �لتفاقية  وتق�شي  �لطفل.  حماية 

"�لدبلوم  ب��رن��ام��ج  ط��رح  على  �ملهني  و�لتطوير  �مل�شتمر  للتعليم  م��رك��زه��ا 
و�لنف�شيني  �لجتماعيني  �لخت�شا�شيني  ل�شالح  �لطفل"  حلماية  �ملهني 
مدى  وعلى  معتمدة،  �شاعة   30 بو�قع  وذل��ك  �ل��د�ئ��رة  قبل  من  �ملر�شحني 
�إىل ف�شلني در��شيني، وميتد كل ف�شل  �أ�شهر در��شية، وتنق�شم �ملدة  ثمانية 
�ملوفدين  للمر�شحني  �مل��ي��د�ين  �ل��ت��دري��ب  على  وت�����ش��رف  �أ���ش��ب��وع��ا،   16 �إىل 
مل�شتحقيها  معتمدة  تخرج  �شهاد�ت  �خلريجني  ومنح  �لدبلوم،  هذ�  لدر��شة 
�شعادة عفاف  �ل�شارقة  �لتفاقية يف مقر جامعة  وقع  �لرنامج.  نهاية  بعد 
�إبر�هيم �ملري، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية و 
�شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة.. وذلك 
�لد�ئرة، و�لدكتور جا�شم �حلمادي مدير  �مليل مدير  �أحمد  بح�شور �شعادة 
�إد�رة �ملعرفة، و�شمية �حلو�شني مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية، و�أمينة �لرفاعي 

مدير مركز �لطفل و�لأ�شرة، من �لد�ئرة و�لأ�شتاذ �لدكتور ر��شي �لزبيدي، 
مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني يف جامعة �ل�شارقة.

و�أكدت �شعادة عفاف �ملري، �شعي �لد�ئرة �لد�ئم لتعزيز �شر�كتها مع جامعة 
�مل�شرتك  �لعمل  تعزيز  �أج��ل  من  �ل��دول��ة  يف  �ل�شريكة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شارقة 

لتطوير �خلدمات �لتي توؤدي �إىل �لرفاه �لجتماعي و�لعي�س �لكرمي.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه �لتفاقية تاأتي �نطالقاً من ��شرت�تيجية �لد�ئرة، �لتي 
و�لإقليمية،  �حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ل�شر�كة  مبد�أ  على  تقوم 
بهدف تاأهيل وتهيئة �لكو�در �لب�شرية �ملو�طنة �لقادرة على �لقيام بدورها يف 
كل ما يخ�س حماية �لطفل، لفتة �إىل �أن جامعة �ل�شارقة ك�شرح علمي هي 

�لأف�شل لتحقيق هذه �لأهد�ف بال�شورة �ملثلى �لتي تتطلع �إليها �لد�ئرة.
�أن  .. مو�شحا  بالتفاقية  �لنعيمي  �لدكتور حميد جمول  من جانبه رحب 

جامعة �ل�شارقة ت�شتمر يف م�شريتها وتقدمها ونه�شتها منذ ن�شاأتها �لأوىل 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  رئي�شها �شاحب  روؤي��ة  �لآن �شمن  وحتى 
موؤ�ش�شة  تعد  حيث  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�ل��دول��ة ويف  يف  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ر�ئ���دة يف جم��ال  تعليمية 
�إر�شاء  على  ق��ادرة  علمية  بيئة  توفري  �إىل  وتهدف  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة 
يف  ذلك  ويتجلى  �ملعرفة،  حقول  خمتلف  يف  �لعلمي  للبحث  ر��شخة  تقاليد 
�ملحلية  �مل�شتويات  على  م�شتمر  ب�شكل  وحتققها  حققتها  �لتي  �لإجن����از�ت 
وتنمية  تطوير  يف  رئي�شي  ب��دور  �جلامعة  تقوم  كما  و�لعاملية،  و�لإقليمية 
لن�شاطاتها  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ع  د�ئ��م��ة  ���ش��ر�ك��ة  وت�شكيل  �ملحلي  �ملجتمع 
تلك  من  �لق�شوى  �لفائدة  لتحقيق  لطلبتها  �ملانحة  و�جلهات  وبر�جمها، 

�ملبادر�ت ل�شالح �مل�شتهدفني و�مل�شتفيدين منها.

تع�ون بني »اجتم�عية ال�ش�رقة« وج�معة ال�ش�رقة لإطالق الدبلوم املهني يف حم�ية الأطف�ل

•• عجمان- وام: 

�ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  ك��رم 
�لرحمن  فتح  �أول  و�شرطي  عبد�هلل  حممد  ها�شم  �لعريف  من  كال  �لتنفيذي 
�أد�ء مهامهما  �أحمد �ب�شر من �شرطة عجمان وذلك لإخال�شهما وتفانيهما يف 

�ل�شرطية و�لإن�شانية.
�ل�شرطيان مبوقف نبيل يثبت �شدق �لر�شالة �لإن�شانية �لتي حتملها  فقد قام 

�ملر�كز  �أح��د  خ��ارج  تو�جدها  �أث��ن��اء  هندية  �أ���ش��رة  �شاعد�  حيث  �ل�شرطي  مهمة 
لإجر�ء فح�س " كوفيد - 19 " ومع �رتفاع حر�رة �جلو �أعار �ل�شرطيان دورية 

�ملرور لالأ�شرة �لهندية لال�شرت�حة فيها حتى ياأتي دورهم .
و�أثنى �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي - خالل �للقاء - على �ملوقف �لإن�شاين 

لل�شرطيني و�إح�شا�شهما بامل�شوؤولية وتقدميها �مل�شاعدة دون تردد.
�أبنائها  �لإن�شانية من خالل  �لأعمال  �شباقة يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أك��د 
وموظفيها �لذين ل يدخرون �أي جهد لتقدمي �خلدمات و�ملبادر�ت �لتي تنم عن 

دورهم يف �لعمل �لوطني وليثبتو� يوما بعد يوم �أنهم على قدر �مل�شوؤولية .. وقال 
�شموه : " نت�شرف بوجودكم يف �شرطة عجمان �لتي حتر�س و�أفر�دها د�ئما على 
تقدمي �لعون و�مل�شاعدة �لفورية لأفر�د �ملجتمع �شو�ء كانو� مو�طنني �أو مقيمني 
�ملتميزين  تكرمي  على  حتر�س  عجمان  حكومة  �أن  و�أ���ش��اف   ." �شو�ء  حد  على 
من موظفيها حتفيز�ً ملزيد من �لبذل و�لعطاء لتطوير �لعمل وتقدمي �أف�شل 
�خلدمات للمجتم�ع. من جانبهما تقدم �ل�شرطيان �إىل �شمو ويل عهد عجمان 
�حلاكم  ب��دي��و�ن  مكتبه  يف  ل�شتقبالهما  و�لم��ت��ن��ان  و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل 

وتكرميهما .. و�أكد� �أن ما قاما به هو و�جب وطني و�أخالقي جتاه �أفر�د �ملجتمع 
لت�شريف  و�لعطاء  �جلهد  من  مبزيد  �شي�شتمر  مهامهما  �أد�ء  يف  و�جبهما  و�أن 
م�شرية �شرطة عجمان �ملتميزة. ح�شر �للقاء .. �لعميد مبارك �لرزي مدير �إد�رة 
�ملو�رد �لب�شرية يف �شرطة عجمان و�ملقدم �شيف �لفال�شي مدير �إد�رة �لدوريات 
و�ملرور و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار يف ديو�ن �حلاكم و�شعادة �أحمد 
�إبر�هيم �لغمال�شي رئي�س مكتب �شمو ويل �لعهد و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي 

مدير عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

•• ال�صارقة-الفجر:

�إمارة  يف  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  ��شتقبلت 
طالبها  �لأح���������د،  �أم���������س  �ل�������ش���ارق���ة 
نظام  �خ������ت������ارو�  مم����ن  وط���ال���ب���ات���ه���ا 
بانطالق  �إي����ذ�ن����اً  �مل��ب��ا���ش��ر،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د 2021 – 
2022، و�شط جملة من �لإجر�ء�ت 
حددتها  �لتي  �لحرت�زية،  و�لتد�بري 
يف  �خل��ا���س  للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة 
دليلها �لإر���ش��ادي، �ل��ذي وزع��ت��ه على 
�لتحق  �شابقة، كما  ف��رتة  �مل��د�ر���س يف 
�لطلبة �لذين �ختارو� نظامي �لتعليم 

�لهجني وعن بعد بحما�س.
��شتباق  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  وح����ر�����ش����ت 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د بجملة من 
�لحرت�زية،  و�ل��ت��د�ب��ري  �لإج������ر�ء�ت 
تفقدية  وج�����ولت  زي������ار�ت  ت�����ش��م��ن��ت 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  �شملت 
�خل��ا���ش��ة يف �لإم�����ارة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
لقاء�ت  ���ش��م��ل��ت  دوري������ة  �ج���ت���م���اع���ات 
بالكو�در �لفنية و�لإد�رية، و�جتماعات 
م��ع م��دي��ري �مل���د�ر����س، ل��ل��وق��وف على 
�ملدر�شية،  �مل���ر�ف���ق  ج��م��ي��ع  ج��ه��وزي��ة 
بروتوكولت  �لتز�مها  من  و�لتاأكد 

�لدليل �لإر�شادي.
�ل���دك���ت���ورة حمدثة  ����ش���ع���ادة  وه����ن����اأت 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لطلبة  �أب��ن��ائ��ه��ا  �خل���ا����س،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����ش��ي��ة و�لإد�ري������ة يف 
بانطالق  �لأم�����ور  و�أول���ي���اء  �مل���د�ر����س 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د 2021 – 
و�لنجاح  �لتوفيق  متمنية   ،2022
�لعام حافاًل  يكون هذ�  و�أن  للجميع، 
ب��اجل��م��ي��ع �حلفاظ  ب��ال��ت��م��ي��ز م��ه��ي��ب��ة 
�لآخرين  و���ش��الم��ة  ���ش��الم��ت��ه��م  ع��ل��ى 
عر �لتز�مهم و�متثالهم لالإجر�ء�ت 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�شرية  �لح���رت�زي���ة، 
�لبيئة  لتعزيز  حثيثة  ج��ه��ود�ً  ب��ذل��ت 
�لعام  خ���الل  �مل���د�ر����س  يف  �لتعليمية 
جهوزية  ل�شمان  �جل��دي��د،  �ل��در����ش��ي 
�مل������د�ر�������س و�ل����ت����ز�م����ه����ا ب���ال���ت���د�ب���ري 
�لتي  �لح�������رت�زي�������ة  و�لإج����������������ر�ء�ت 

�لدولة،  يف  �لت�شريعات  عليها  تن�س 
و�لكو�در  �لطلبة  �شحة  على  حر�شاً 
�لتعليمية و�لإد�رية �لعاملة يف �مليد�ن 

�لرتبوي.
�لدر��شي  �ل��ع��ام  جن���اح  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ي�شتند  �ملبا�شر،  بالتعليم  يتعلق  فيما 
�ملنظومة  �أط����ر�ف  جميع  �ل��ت��ز�م  �إىل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ت��د�ب��ري و�لإج�������ر�ء�ت 
�لحرت�زية �لتي ين�س عليها �لدليل 
وطرق  �أ�شاليب  وتطبيق  �لإر����ش���ادي، 
����ش��ت��ق��ب��ال �ل��ط��ل��ب��ة، و�حل���ر����س على 
�ملر�فق  تعقيم  م��ع  �لآم�����ن،  �ل��ت��ب��اع��د 
�ملدر�شية، ومر�قبة �حلالت �ل�شحية 
عن كثب و�تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لوقائية 

�لتي  �حل��الت  يف  و�ل�شريعة  �لالزمة 
ل�شمان  �ل���ف���وري،  �ل��ت��دخ��ل  ت��ت��ط��ل��ب 
توفري بيئة مدر�شية مو�تية، متكنهم 
وتو�شيع  م����ع����ارف����ه����م،  ت���ع���زي���ز  م�����ن 
م����د�رك����ه����م، و�ل����ش���ت���ف���ادة م����ن �أي�����ام 
�إجناز  حتقيق  �إىل  و�شوًل  �لتمدر�س، 
على  و�لل��ت��ز�م  بالوعي  يتفوق  �آخ���ر، 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  حت���دي���ات 

كوفيد 19 �مل�شتجد.
علي �حلو�شني  �شعادة  من جهته بني 
�لطلبة  ع������ودة  �أن  �ل���ه���ي���ئ���ة،  م���دي���ر 
�ملدر�شية  بف�شولهم  �لل��ت��ح��اق  �إىل 
ميثل  �جلديد،  �لدر��شي  �لعام  خالل 
�ملنظومة  �أط����ر�ف  جلميع  �آخ���ر  حت��ٍد 

�ل��ه��ي��ئ��ة تثق  �أن  م���وؤك���د�ً  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�ملنظومة  �أط�������ر�ف  وق������درة  وع����ي  يف 
من  �مل��ن��ج��ز�ت،  حتقيق  مو��شلة  على 
�ملوؤ�ش�شات  �أعلنته  مبا  �للتز�م  خالل 
�أورده  وم��ا  ت�شريعات،  م��ن  �لر�شمية 
�لدليل �لإر�شادي، حر�شاً على توفري 

بيئة حتفيزية و�آمنة للجميع.
و�أو�شح �أن �إمارة �ل�شارقة متكنت من 
�جتياز �لتحدي �لذي �أحدثته جائحة 
�مل�شتجد   19 كوفيد  كورونا  فريو�س 
و��شتجابت  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي،  �ل��و���ش��ط  يف 
�مل�شتجد�ت  �إىل  م��ب��ا���ش��رة  ب�������ش���ورة 
عن  �لتعليم  �إىل  �لتحول  خ��الل  م��ن 
�ل�شتجابة  هذه  ثمار  وح�شدت  بعد، 

�ل��ت��ي ���ش��م��ل��ت ع��م��وم �أط�����ر�ف �حلقل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، مم���ا ي���وؤك���د ق���درت���ه على 
�جتياز �لعام �لدر��شي �جلديد، �لذي 
ي�شهد �نتظام معظم طلبة �ملدر��س يف 
ب�شرورة  مذكر�ً  �ملدر�شية،  مقاعدهم 
�لتي  ب���الإج���ر�ء�ت  و�لتقيد  �لل��ت��ز�م 

تعلنها �لهيئة و�إد�ر�ت �ملد�ر�س.
و�أك����د �حل��و���ش��ن��ي �أن �مل���د�ر����س ق���ادرة 
�لعام  يف  �جل��ائ��ح��ة  م��ع  �لتعامل  على 
�جل���دي���د م���ن خ����الل �لل����ت����ز�م �لتام 
بالتعليمات و�لإجر�ء�ت، مثمًن جهود 
�لدولة،  م�شتوى  على  �جل��ه��ات  كافة 
من �أجل توفري بيئة تعليمية �آمنة يف 

خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.

وت�����ش��ع��ى �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ي ب��ذل��ت جهود�ً 
�إىل  �ل�شيفية،  �لعطلة  خ��الل  كبرية 
�مليد�ن  �أط�����ر�ف  مبختلف  �ل��و���ش��ول 
�ل�����رتب�����وي خ�����الل �ل����ع����ام �ل���در�����ش���ي 
�شيما  �لأم��������ان، ل  ب���ر  ن��ح��و  �حل�����ايل 
خا�شة  م��در���ش��ة   122 ��شتقبال  م��ع 
�ملبا�شر،  �لتعليم  �لر�غبني يف  للطلبة 
ح���ي���ث �����ش���رتط���ت �ل��ه��ي��ئ��ة �لل����ت����ز�م 
�لحرت�زية  و�ل�شرت�طات  بالتد�بري 
و�إجر�ء �لفحو�شات �لدورية،  وتقيد 
�أبنائهم  �إح�شار  بعدم  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
�إىل �ملدر�شة يف حالة �لإ�شابة �ملوؤكدة 
مر�شية،  �أعر��س  بوجود  �ل�شتباه  �أو 
مل�شابني،  خم��ال��ط��ت��ه��م  ح����الت  يف  �أو 

و�للتز�م �حلجر �ل�شحي �ملحدد. 
و�لإجر�ء�ت  �خلطو�ت  �أن  �إىل  وي�شار 
�ل����ت����ي �ت���خ���ذت���ه���ا ه���ي���ئ���ة �ل�������ش���ارق���ة 
من�شجمة  ت���اأت���ي  �خل���ا����س،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
مع  ومتناغمة  ��شرت�تيجياتها،  م��ع 
توجهات �لدولة و�أهد�فها �لر�مية �إىل 
�لتعليمي،  باحلقل  �لرتقاء  مو��شلة 
وحتويل �لتحديات �لتي يو�جهها �إىل 
فر�س متاحة، ت�شهم يف تعزيز مكانة 
وتوؤدي  �لدولة،  يف  �لتعليمي  �لقطاع 
تلبي  تعليمية  وخم��رج��ات  نتائج  �إىل 

طموحات و�حتياجات �لدولة.
ع��ل��ى �شرورة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ه����ذ� و����ش���ددت 
�للقاح  على  �لعاملني  ك��اف��ة  ح�شول 
ممن  �لتطعيم  م��ن  �مل�شتثنيني  ع���د� 
ي���ج���رون �ل��ف��ح�����س �لأ����ش���ب���وع���ي، كما 
�أل���زم���ت �ل��ط��ل��ب��ة م���ن ع��م��ر 12 فما 
�لعام  ب��د�ي��ة  ب��اإج��ر�ء م�شحة يف  ف��وق 
�ل����در������ش����ي ل����دخ����ول �مل�����د�ر������س، �أم����ا 
�لدولة  �لقادمني من خارج  �لعاملني 
�لتطعيم،  ع���ل���ى  ح���ا����ش���ل���ني  وغ������ري 
�شهرين  مهلة  �لهيئة  منحتهم  فقد 
�ل��ت��ط��ع��ي��م، لدخول  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
باإجر�ء  ي��ل��ت��زم��و�  �أن  ع��ل��ى  �مل���د�ر����س 
�لفرتة  خ�����الل  �أ����ش���ب���وع���ي���ة  م�����ش��ح��ة 
�حلا�شلني  م��ن��ح��ت  ف��ي��م��ا  �مل����ح����ددة، 
على جرعة و�حدة من �لتطعيم مدة 
مع  �لثانية  �جلرعة  ل�شتكمال  �شهر 

�للتز�م بامل�شحة �لأ�شبوعية.

عم�ر النعيمي يكرم �شرطيني ملوقفهم� الإن�ش�ين

مدار�س ال�ش�رقة اخل��شة ت�شتقبل طلبة الع�م الدرا�شي اجلديد ب�إجراءات وتدابري احرتازية م�شددة

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �أه��������دى 
ب������ن حممد  �����ش����ل����ط����ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
�أحدث  �ل�شارقة، بيت �حلكمة  حاكم 
�شرح ثقايف يف دول��ة �لإم���ار�ت، 12 
و�أثمن  �أندر  و�إ�شد�ر من  كتاب  �ألف 
تاريخ  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �مل��ط��ب��وع��ات 
�لفن و�لعمارة �لعربية و�لإ�شالمية، 
وذلك يف مكرمة جديدة من �شموه 
يف  �ملتوفرة  �ملعرفية  �مل�شادر  لإث��ر�ء 
�ملعلم �لذي يج�شد ح�شول �ل�شارقة 
للكتاب  �لعاملية  �لعا�شمة  لقب  على 
لعام 2019 من قبل منظمة �لأمم 
و�لثقافة  و�ل��ع��ل��م  للرتبية  �مل��ت��ح��دة 

"�ليون�شكو". 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �مل��ك��رم��ة،  ه��ذه  وتعك�س 
�����ش���ت���م���ر�ر�ً ل��ن��ه��ج ���ش��م��وه يف �إه����د�ء 
�ملكتبات  �إىل  و�مل��خ��ط��وط��ات  �ل��ك��ت��ب 
و�ملوؤ�ش�شات يف دولة �لإمار�ت و�لعامل 
�لعربي، حر�س �شاحب �ل�شمو حاكم 
بيت  ح�شور  تعزيز  على  �ل�����ش��ارق��ة، 
�حلكمة بني �لباحثني و�لأكادمييني 
خ�شو�شاً  و�مل��ع��رف��ة،  �لعلم  وحم��ب��ي 

ت�شميمه  يف  يحمل  �ل�شرح  ه��ذ�  �أن 
�شموه،  روؤي������ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه  وج��م��ي��ع 
�لذي  �لثقايف  �مل�شروع  �إىل  وي�شتند 
�أربعني  �أك��ر من  �أر���ش��ى معامله قبل 
�لعمارة  عنا�شر  بني  ويجمع  عاماً، 
بها  تتمّيز  �ل��ت��ي  و�لطبيعة  و�ل��ف��ن 
�ملجموعة  ه����ذه  ومت���ث���ل  �لإم���������ارة. 
�ملكتبة  �لإ�����ش����د�ر�ت،  م��ن  �لنفي�شة 
�لأمريكي  �لأمل��اين  للموؤرخ  �خلا�شة 
�إيتينغهاوزن  ريت�شارد  �لروفي�شور 
وزوج������ت������ه �ل�����دك�����ت�����ورة �إل���ي���ز�ب���ي���ث 
�شاحب  تف�شل  و�لتي  �إيتنغهاوزن، 
باقتنائها  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 
"بيت  وك��ت��ب  م���ر�ج���ع  �إىل  و���ش��م��ه��ا 
ومرجعاً  م�����ش��در�ً  لتكون  �حلكمة" 
�لعرب  عرفها  �لتي  �لفنون  لتاريخ 
و�مل�شلمون عر �لتاريخ، حيث ت�شم 
ب��اأك��ر م��ن 10 ل��غ��ات، منها:  ك��ت��ب��اً 
و�لأملانية،  و�لإجن��ل��ي��زي��ة،  �لعربية، 
و�لأوردو،  و�ل��ي��اب��ان��ي��ة،  و�ل��ف��ار���ش��ي��ة، 
و�لرتكّية،  و�لإ�شبانية،  و�لفرن�شّية، 
وتغطي  و�لإي��ط��ال��ّي��ة.  و�ل��رو���ش��ّي��ة، 
هذه �ملكتبة مر�حل متعددة وبحوثاً 
نادرة حول �لفن يف �ملنطقة �لعربية 
و�إير�ن  تركيا  فيها  مبا  �لإ�شالمية 

ح�شيلة  ج��اءت  �إذ  و�إ�شبانيا،  و�لهند 
�لباحثني  �أك�����ر  م���ن  �ث���ن���ني  ع��م��ل 
و�لفن  �ل��ع��م��ارة  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
�لإ����ش���الم���ي يف �ل���ع���امل، ح��ي��ث عمل 
�لروفي�شور ريت�شارد على �ملجموعة 
�لقي�شر  مل���ت���ح���ف  �لإ������ش�����الم�����ي�����ة 
فريدري�س يف برلني، ودّر�س يف معهد 
نيويورك،  �لفنون �جلميلة بجامعة 
�أ�شتاًذ�  تعيينه  ومت   1938 ع��ام  يف 
كما  مي�شيغان،  جامعة  يف  م�����ش��ارًك��ا 
�ل�شت�شاري  �لرئي�س  من�شب  ت��وىل 
متحف  يف  �لإ������ش�����الم�����ي  ل���ل���ق�������ش���م 
مرتوبوليتان للفنون، وكانت زوجته 

�إيتنغهاوزن متخ�ش�شة يف  �إليز�بيث 
و�لتاريخ  �لإ�شالمي،  �لن�شيج  تاريخ 
�ل�شفهي للفنون يف �ملنطقة �لعربية 

و�لإ�شالمية.

ت���ن���ظ���ي���م م����ع����ر�����س خ���ا����س 
باملقتنيات

يف  �ملتخ�ش�شني  م��ن  فريق  وي��ت��وىل 
"بيت �حلكمة" فرز �لكتب وت�شنيفها 
خا�س  معر�س  تنظيم  على  للعمل 
باملقتنيات يتيح للجمهور من ع�شاق 
�لطالع  و�لقر�ء  و�لباحثني  �لكتب 
�ل��ت��ي ت�شمها  �أب�����رز �لأع���م���ال  ع��ل��ى 

�ملخطوطات،  و�أه��������م  �مل���ق���ت���ن���ي���ات، 
و�ملن�شور�ت من خمتلف �للغات حول 

تاريخ �لفنون �لإ�شالمية.

عطاء  مل�سرية  ا�ستمرار  املكرمة 
ت���زوي���د الأج���ي���ال  ���س��م��وه يف 

بالعلوم واملعارف والآداب
�لعقروبي،  ع��ب��ي��د  م�����روة  وث��م��ن��ت 
مديرة بيت �حلكمة، مكرمة �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�ل�����ش��ارق��ة، و�عترت  �لأع��ل��ى ح��اك��م 
عطاء  مل�شرية  ��شتمر�ر�ً  ت�شكل  �نها 

�ملحلية  �مل���ك���ت���ب���ات  رف�����د  يف  ����ش���م���وه 
بالعلوم  �لأج��ي��ال  وتزويد  و�لعربية 

و�ملعارف و�لآد�ب.
�شموه  �إ���ش��ه��ام��ات  "بف�شل  وق��ال��ت: 
�ل�شارقة  نالت  و�ملعرفية،  �لثقافية 
�لعا�شمة  ل���ق���ب   2019 ع�����ام  يف 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب، يف ت��ق��دي��ر دويل 
ور�شالتها  �لإم����ارة،  ملكانة  م�شتحق 
�لإن�����ش��ان ومتكينه  ب��ن��اء  �ل���ب���ارزة يف 
وغر�س روح �لتعّلم وحب �لقر�ءة يف 
نف�شه، وميثل بيت �حلكمة جت�شيد�ً 
لهذ� �للقب، وتقدير�ً لروؤية �شاحب 
�حلكيمة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 

و�مللهمة".
و�أكدت �لعقروبي �أن �ملقتنيات �شتكون 
����ش���اه���دة ع��ل��ى م���اآث���ر ق���ائ���د مثقف 
وحاكم يقّدر �أهمية �لكتاب، و�شتتاح 
قريباً لزو�ر بيت �حلكمة كي ينهلو� 
من معينها، ويتزودو� من �شفحاتها 
يقر�أون  وهم  ويتذكرو�  و�أدب��اً،  علماً 
للثقافة  �شموه  قدمه  ما  ن�شو�شها، 
�إ����ش���ه���ام���ات جليلة  م���ن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
���ش��ت��ظ��ل و����ش���ام ف��خ��ر ل��ك��ل �إم���ار�ت���ي 
وعربي وجلميع �ملثقفني و�ملوؤ�ش�شات 

�لثقافية حول �لعامل.

اإ�سدارات حمدودة ونادرة 
�ملهد�ة  �لكتب  جمموعة  وتت�شمن 
ت�����ش��ك��ي��ل��ة و����ش��ع��ة م���ن �لإ�����ش����د�ر�ت 
بع�شها  ����ش��د�ر  تاريخ  يعود  �ل��ن��ادرة 
ومنها  ع����ام،   100 م���ن  �أك����ر  �إىل 
 1888 ع��ام  �إىل  تعود  ن���ادرة  طبعة 
و�شايا  م�شتطاب  ك��ت��اب  "هذ�  م��ن 
للوزير   ، �مللك"  ن����ظ����ام  خ����و�ج����ه 
�أب���و ع��ل��ي ح�شن ب��ن علي  �ل��ف��ار���ش��ي 
ب��ا���ش��م نظام  �مل����ع����روف  �ل���ط���و����ش���ي، 
�مللك، ويعتر هذ� �لكتاب و�حد�ً من 
�لعامل  يف  �ل��وح��ي��دت��ني  �لن�شختني 

وهو عبارة عن �أطروحة حول �حلكم 
و�لعلوم �ل�شيا�شية.

ومن بني �ملقتنيات �لنادرة �لأخرى، 
ك��ت��اب ك��ب��ري �حل��ج��م ي��ع��ود �إىل عام 
�لزجاجية  �لأو�ين  ح��ول   1898
و�حللي،  �لإ����ش���الم���ي���ة  و�ل����زخ����ارف 
�شمورنز"؛  "جو�شتاف  ت��األ��ي��ف  م��ن 
ون�شخة �أ�شلية لكتالوج نادر جًد� عن 
�لفن �لإ�شالمي و�لفنون �لزخرفية 
بعنو�ن   1910 ع�����ام  �إىل  ي���ع���ود 
�لإ�شالمي  �ل��ف��ن  رو�ئ����ع  "معر�س 
و�مل�شت�شرق  �مل���وؤرخ  ح��رره  مبيونخ"، 
�لأمل������اين ف��ري��دري�����س ����ش���ار، و�مل�����وؤرخ 
مارتن،  �إف.�آر.  �ل�����ش��وي��دي  �ل��ث��ق��ايف 
وهو من هو�ة جمع �لأعمال �لفنية. 
�إ�شد�ر  على  �ملجموعة  ت�شتمل  كما 
�لبحر  " من  كامل ون��ادر من كتاب 
�خلليج  �إىل  �مل���ت���و����ش���ط  �لأب����ي���������س 
و�ل�شحر�ء  ح����ور�ن  ع��ر  �ل��ع��رب��ي: 
�ل�����ش��وري��ة وب���الد م��ا ب��ني �لنهرين" 
�لذي يعود �إىل عام 1899، للكاتب 
ماك�س فريهر فون �أوبنهامي، ويقدم 
�ل�شرق  ت���اري���خ  ح����ول  ق��ي��م��ة  روؤى 
�لأو�شط، ويت�شمن خر�ئط وو�شف 

مف�شل للمنطقة.

ت�سم مطبوعات باأكرث من 10 لغات عاملية

ح�كم ال�ش�رقة يهدي »بيت احلكمة« 12 األف كت�ب واإ�شدار من اأندر املوؤلف�ت املتخ�ش�شة يف الفنون العربية والإ�شالمية 
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/رياح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شمال لل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1020616 

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارت 

لت�شجيل �ملركبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2931202 

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبكم 

للماأكولت �ل�شعبيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3827859 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لغادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4043394 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شله �خلري

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1197078 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شالح حمد �شالح جمعان �ل�شيعري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شمه ج�شكا روبرت
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �ل�شلوب 

�لرفيع للرجال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1048092 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة جا�شم علي عبد�هلل علي �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف خالد حممد عبد�هلل نا�شر �لبلو�شي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لفلج

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1109872 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة نا�شر حممد ر�شه زيتون �ملهريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شعيد عتيق �شرور حممد �لظاهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مباكت نوتري�شن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للتجارة رخ�شة رقم:4085438 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة وفاء �شامل عو�س حم�شن �لو�حدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عي�شى ح�شن �حمد ح�شن �ل علي

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
للحام  تالنت  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�خلر�طة  رخ�شة رقم:3915632 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �شامل خمي�س زعل �لو�ىل من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل خمي�س زعل �لو�ىل من 100 % �إىل %0

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد حمتاب �لدين حممد نظام �لدين %100

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون برج بني 

يا�س للرجال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1045299 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عمر عبد�هلل حمد عبد�للطيف �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �حمد حاجي بالل جمعه �لفالحي

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
للمو�د  �حلديث  �لنور  و�دي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغذ�ئية و �خل�شار و�لفو�كه
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1130729 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خلف بخيت �شامل �ل�شام�شى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / خلف بخيت �شامل �ل�شام�شى من 100 % �إىل %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لعزيز �ير�جنيكل  %49
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�خل�شار  و  �لغذ�ئية  للمو�د  �حلديث  �لنور  و�دي  موؤ�ش�شة  من/  جتاري  �إ�شم  تعديل 
و�لفو�كه

WADI ALNOOR MODERN FOODSTUFF & FRUIT & VEG TRADING EST
 �إىل / و�دي �لنور �حلديث للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 

WADI ALNOOR MODERN FOODSTUFF L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
لينك  �ل�ش�����ادة/�شيتي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �لزيوت �لنباتية و�حليو�نية غري �لغذ�ئية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1989378 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
حممد ني�شار حممد يا�شني من 49% �ىل %44

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة جايا�شرى هاري�س �شيتى %5

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/هارو�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�نرتنا�شيونال للتجهيز�ت �لطبية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2697190 

تعديل �شركاء 
حذف �ف�شل كونات حممد �شالح

تعديل �شركاء 
�شجله كوتامال تاندو بار�كال

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شالون دل�س للرجال ذ.م.م
حممد  ورثة/ر��شد   - بناية   - �ل�شوق  منطقة   - �ل�شركة:�لعني  عنو�ن 

�لكويتي
CN 1125722 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت   2
�ل�شريبية ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/24 وذلك 

بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/8/30  - كاتب �لعدل بالرقم:2105024310  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بوبولر لل�شفريات ذ.م.م
خمي�س  �شعيد  خمي�س  �ل�شيد  مبنى   0.40 م  �ل�شركة:�مل�شفح  عنو�ن 

و�خرين
CN 2394479 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/22 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/8/30  - بالرقم:2105023928  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ر�س �ملجرة �خل�شر�ء لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
�ملالك/  27 مكتب   -  80 ق   -  9 م  �ل�شناعية  �ل�شركة:م�شفح  عنو�ن 

�حمد ر��شد حممد �ملرر
CN 1059940 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/26 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/8/30  - بالرقم:2150016357  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معر�س �لزعيم لل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1002533 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد غازى في�شل �بوجوهر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد مكتوم حممد �جلابرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*3.4 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ معر�س �لزعيم لل�شيار�ت
AL ZAEEM CAR EXB

�إىل/ معر�س �لزعيم لل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  AL ZAEEM CAR EXB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �ل�شرمي ل�شوي �ل�شماك

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2058311 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ر��شد بخيت مبخوت �شنيه �ملنهاىل من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ر��شد بخيت مبخوت �شنيه �ملنهاىل من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على ر�شدى �لن�شري�ت  %49

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �ل�شرمي ل�شوي �ل�شماك

AL SUPREME FISH GIRILLING RESTAURANT

�إىل/ مطعم �ل�شرمي ل�شوي �ل�شماك ذ.م.م
    AL SUPREME FISH GIRILLING RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يونيك هوم للت�شميم �لد�خلي - �شركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:2651697 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من يونيك هوم للت�شميم �لد�خلي  �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
UNIQUE HOME INTERIOR DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ يونيك هوم للديكور و�لأعمال �خل�شبية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
UNIQUE HOME DECOR AND WOOD WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي مدينة حممد بن ز�يد �شرق 11 ق C 216 متجر 3 198711 
�أبوظبي �مل�شفح م 26 484599 484599 �ل�شيد  �ل�شيد ر��شد خمي�س �شعيد عوي�شة �إىل 

�حمد �شيف �شقر �شامل و �خرين
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة منجرة )ور�س �لنجارة(  1622007

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �ملا�س �فغانى

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2788586 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مهتاب لياقت خان %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حمد حممد على �شعيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف متعب �شعيد على �شعيد �ل�شام�شى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إ�شد�ر �شاحب  جاء 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" �لقانون �لحتادي رقم 12 ل�شنة 
تتويجا  �لإن�شان"  حلقوق  �لوطنية  "�لهيئة  ب�شاأن   2021
مل�شرية طويلة وحافلة بجهود حماية و تعزيز حقوق �لإن�شان 

يف �لإمار�ت طو�ل �لأعو�م �ل�50 �ملا�شية.
�مل�شتقلة  �لعتبارية  �ل�شخ�شية  �لهيئة  على  �لقانون  و�أ�شبغ 
و�ل�شتقالل �ملايل و �لإد�ري يف ممار�شتها مهامها و�أن�شطتها 
�لخت�شا�شات  م��ن  ق��ائ��م��ة  ت�شمنت  �ل��ت��ي  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا 
يف  �لإن�����ش��ان  حقوق  وحماية  بتعزيز  �ملرتبطة  و�ل�شالحيات 

�لدولة.
وت�شرف �لهيئة - وفق مو�د �لقانون - على حمالت �لتوعية 
ون�شر ثقافة حقوق �لإن�شان وتقدمي �قرت�حات �إىل �ل�شلطات 
�ملخت�شة حول مدى مالءمة �لت�شريعات و�لقو�نني للمو�ثيق 
و�لتي  �لإن�شان  بحقوق  �ملعنية  �لدولية  و�لتفاقيات  و�لعهود 

تكون �لدولة طرفا فيها ومتابعتها.
وت��ت��وىل �ل��ه��ي��ئ��ة ر���ش��د �أي جت�����اوز�ت �أو �ن��ت��ه��اك��ات حل��ق من 
حقوق �لإن�شان و �لتاأكد من �شحتها و �إبالغها �إىل �ل�شلطات 
�لدولية و�لإقليمية  �ملحافل  �مل�شاركة يف  �إىل  �إ�شافة  �ملخت�شة 

�ملعنية بحقوق �لإن�شان.
وحتظى �لإمار�ت ب�شجل حافل بالإجناز�ت �لفارقة يف جمال 
تعزيز و حماية حقوق �لإن�شان، مرتكزة على �إرثها �حل�شاري، 
ومنظومتها  للجميع،  �ملدنية  �حلريات  كفل  �لذي  ود�شتورها 
مع  متا�شيا  و�مل�شاو�ة،  �لعد�لة  مبادئ  تعزز  �لتي  �لت�شريعية 

مبادئ �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�شان.
حملي  جمتمع  �إن�����ش��اء  على  تاأ�شي�شها  منذ  �لإم����ار�ت  ود�أب����ت 
�أنا�س  فيه  ويعي�س  �لثقافات  فيه  وت��ت��ع��دد  �لت�شامح  ي�����ش��وده 
�لبع�س،  بان�شجام ووئ��ام مع بع�شهم  �لعامل  �أرج��اء  �شتى  من 
�لت�شريعات  م��ن  متكاملة  منظومة  تاأ�شي�س  يف  جنحت  كما 
و�لإجر�ء�ت �لتنفيذية �لتي كفلت حماية وتعزيز حقوق �ملر�أة 
و�لطفل وكبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم و�لعمال و�ل�شجناء، 
�لإجتار  ظ��اه��رة  مكافحة  يف  �لفاعلة  م�شاهمتها  ع��ن  ف�شال 

بالب�شر على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

الد�ستور.
و كفلت �لإم�����ار�ت �حل��ق��وق و�حل��ري��ات �مل��دن��ي��ة ل��الأف��ر�د من 
خالل د�شتورها �لذي ين�س على �ن جميع �لأفر�د �شو�ء �أمام 
�أو  �لأ���ش��ل،  ب�شبب  �ل��دول��ة  مو�طني  بني  متييز  ول  �لقانون، 
�أو �ملركز �لجتماعي، كما ين�س  �أو �لعقيدة �لدينية،  �ملوطن، 
لكافة  �ل�شخ�شية  للحرية  �ل��ق��ان��ون  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ل��د���ش��ت��ور 
�ملو�طنني، ول يجوز �لقب�س على �أحد �أو تفتي�شه، �أو حجزه، 
�أو حب�شه �إل وفق �أحكام �لقانون، فيما يعد �ملتهم بريئا حتى 

تثبت �إد�نته، ويحظر �إيذ�ءه ج�شمانيا �أو معنويا.
بها  �لتي يتمتع  �لإم����ار�ت �حل��ري��ات و�حل��ق��وق  د�شتور  وح��دد 
�ل��ت��ع��ذي��ب و�لع��ت��ق��ال و�لحتجاز  ، ومي��ن��ع  ك��اف��ة  �مل��و�ط��ن��ني 
�لتع�شفي، ويحظر �ملعاملة �ملهينة للكر�مة مبختلف �أ�شكالها، 
وي�شون �حلريات �ملدنية، مبا فيها حرية �لتعبري و�ل�شحافة 
�ملعتقد�ت  وممار�شة  �جلمعيات،  وتكوين  �ل�شلمي  و�لتجمع 

�لدينية.

الت�سامح والتعاي�س.
و عززت �لإمار�ت قيم �لت�شامح و�لتعاي�س من خالل قانونها 
��شتحد�ثها  مع  و�لكر�هية  �لتمييز  مكافحة  ب�شاأن  �لحت��ادي 
�لوطني  �ل��رن��ام��ج  و�ع��ت��م��اده��ا  و�ل��ت��ع��اي�����س،  للت�شامح  وز�رة 
للت�شامح، و�إقامة �شر�كات دولية لبناء �لقدر�ت، ومنع �لعنف، 
للت�شامح،  �ل��دويل  �ملعهد  مثل  و�جلرمية  �لإره��اب  ومكافحة 

ومركز "هد�ية" ملكافحة �لتطرف �لعنيف، ومركز "�شو�ب".
و��شت�شافت �لمار�ت - يف م�شهد تاريخي تابعه �لعامل كله - 
يف فر�ير من �لعام 2019، �ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �لإن�شانية 
و�لتاآخي بني  �لتعاي�س  ب�شاأن  تفعيل �حل��و�ر  ��شتهدف  و�ل��ذي 
�لب�شر و�شبل تعزيزه عامليا، و�شدر عن �ملوؤمتر "وثيق�ة �لأخ��وة 
�مل�شرتك" ووقع  و�لعي�س  �لعاملي  �ل�شالم  �أجل  �لإن�ش��انية من 
�لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �لأك��ر  �لإم��ام  ف�شيلة  عليها 
�لكني�شة  بابا  �لبابا فر�ن�شي�س  �ل�شريف وقد��شة  �لأزهر  �شيخ 

�لكاثوليكية.
�ملرجعيات  كريات  من   3 �أ�شدرتها  �لتي  �لبيانات  و�أظهرت 
�لدولية �ملتخ�ش�شة يف �لتناف�شية، �إدر�ج دولة �لإمار�ت �شمن 
من   8 يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �لكبار   20 �ل���  �ل���دول  قائمة 
موؤ�شر�ت �لتناف�شية �خلا�شة بالت�شامح و�لتعاي�س خالل �لعام 
2020، و�شملت قائمة تلك �ملرجعيات �لدولية �ملعهد �لدويل 
»�إن�شياد«،  كلية  �إىل  �إ�شافة  ليجامت  �لإد�ري��ة، ومعهد  للتنمية 
وذلك وفقا ملا مت ر�شده من قبل �ملركز �لحتادي للتناف�شية 

و�لإح�شاء.

الق�ساء.
بال�شتقاللية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لق�شائي  �جل��ه��از  ويتمتع 
�ل��ت��ام��ة، ول ي�شمح �ل��د���ش��ت��ور ب���اأي ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون��ه م��ن �أي 
جهة كانت، كما يتمتع كل من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لز�ئرين 
وتتيح  ع��ادل��ة،  حماكمة  على  �حل�شول  يف  ب��احل��ق  �ل��دول��ة  يف 
�إىل قو�نينها و�لطالع  �لو�شول  �إمكانية  �لإم��ار�ت للجمهور 

عليها من خالل �جلريدة �لر�شمية.
�لقانونية  �مل�شاعدة  تقدمي  ب�شرورة  �لإم���ار�ت  دول��ة  وت��وؤم��ن 
�لقانونية،  �لر�شوم  حتمل  ي�شتطيعون  ل  للذين  و�لق�شائية 
ووفقا لد�شتور �لدولة يجب �أن يكون للجميع �حلق و�لقدرة 
ع��ل��ى ت��وك��ي��ل حم���ام مي��ل��ك �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��دف��اع عنهم �أثناء 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لظروف  ت�شكل  ل  حتى  �ملحاكمة 

عائقا مينع �أي �شخ�س من �شهولة �لو�شول �إىل �لعد�لة.

حقوق ال�سجناء.
وحت��ر���س �مل��ن�����ش��اآت �لإ���ش��الح��ي��ة يف �لإم������ار�ت ع��ل��ى �ح���رت�م 
لإعادة  مر�فق  مبثابة  �ملن�شاآت  هذه  وتعتر  �ل�شجناء،  حقوق 
�لتاأهيل وتطبق �لدولة �لقو�عد �لنموذجية ملعاملة �ل�شجناء 
ف�شل  ويتم  �ل��دول��ة،  يف  و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف 

�ملد�نني وفقا لطبيعة جر�ئمهم.
لتاأهيل  خا�شا  برناجما  جانبها  من  �لد�خلية  وز�رة  وتوفر 
�لرنامج  ه��ذ�  وت��دي��ر  �لعمل  ل�شوق  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شجناء 
لهم  يتبقى  �لذين  لل�شجناء  متاح  وهو  �لعليا،  �لتقنية  كليات 
تقدم  فيما   .. عليهم  �ل�شادر  �حلكم  م��دة  �شنتان من  �أو  �شنة 

وز�رة تنمية �ملجتمع م�شاعد�ت مالية لعائالت �ل�شجناء.
و يقوم �شندوق �لفرج �لتابع لوز�رة �لد�خلية بدوره مب�شاعدة 
و�أ�شرهم  �لإ�شالحية  و  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  ون��زلء  �ملع�شرين 
غياب  يف  �حل��ي��اة  متاعب  ي�شارعون  �أنف�شهم  ي��ج��دون  �ل��ذي��ن 

�ملعيل �لأ�شا�شي لهم.

مكافحة الجتار بالب�سر.
و تكافح دولة �لإم��ار�ت جر�ئم �لإجتار بالب�شر باأ�شكاله كافة 
�أ�شا�شية  ركائز  عر  وعامليا  �إقليميا  �لظاهرة  لهذه  وتت�شدى 
ت�شمل �لأطر �لقانونية، و�لوقاية و�ملنع، و�ملالحقة �لق�شائية، 

و�لعقاب، حماية �ل�شحايا، وتعزيز �لتعاون �لدويل.
و تتوىل عدة جهات معنية يف �لدولة تقدم �لرعاية و�لتاأهيل 
ل�شحايا �لإجتار بالب�شر، ومنها مر�كز" �إيو�ء" ، وموؤ�ش�شة دبي 
لرعاية �لن�شاء و�لأطفال /DFWAC/ ، ومركز �أبوظبي 
لالإيو�ء و�لرعاية �لإن�شانية، ومركز حماية �ملر�أة يف �ل�شارقة.

حقوق املراأة.
وحتتل �لمار�ت �ملركز �لأول �إقليميا و �ل�18 عامليا يف موؤ�شر 
�لأمم �ملتحدة للم�شاو�ة بني �جلن�شني، كما حتتل �ملركز �لأول 
على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف تقرير �لبنك 
�لدويل "�ملر�أة و�أن�شطة �لأعمال و�لقانون" 2021، حمققة 
�لعالمة �لكاملة يف خم�شة حماور �شملت حرية �لتنقل، �لعمل، 

�لأجور، ريادة �لأعمال، و�ملعا�س �لتقاعدي.
و�شهدت �لإم��ار�ت خالل عامي 2019 و2020 �إق��ر�ر نحو 
11 قانونا جديد� وتعديال ت�شريعيا حققت من خاللها �ملر�أة 
جمموعة من �ملكت�شبات كامل�شاو�ة مع �لرجل يف �أجور �لعمل يف 
�لقطاع �خلا�س و�لرو�تب و�لأجور يف �جلهات �حلكومية ويف 

�لتمثيل �لرملاين �أي�شا.
و�شملت �لقو�نني �جلديدة و�لتعديالت �لت�شريعية مكت�شبات 
جديدة للمر�أة يف جمال �حلماية فقد �أ�شدرت دولة �لإمار�ت 
قانونا للعنف �لأ�شري يحمي جميع �لأفر�د ذكور� و�إناثا دون 
متييز، كما �أ�شدرت قانونا يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �أو باإحدى 
�لعقوبتني من تعر�س لأنثى على وجه يخد�س حياءها بالقول 

�أو �لفعل يف طريق عام �أو مكان مطروق.
و�أجرت �لإمار�ت يف عام 2020 تعديالت على قانون �لعقوبات 
مت مبوجبه �إلغاء �ملادة �لتي متنح �لعذر �ملخفف فيما ي�شمى 
�ل�شرف" بحيث تعامل جر�ئم �لقتل وفقا للن�شو�س  "جر�ئم 
�لتز�مها  على  تاأكيد�  وذل��ك  �لعقوبات  قانون  يف  بها  �ملعمول 

بحماية حقوق �ملر�أة وتعزيز� ملبد�أ �شيادة �لقانون.
�إلغاء جميع �لقيود �ملفرو�شة  وين�س �لقانون �لإمار�تي على 
�لوظائف  يف  و�لعمل  �لليل  �شاعات  يف  �لعامالت  �لن�شاء  على 
و�لطاقة  و�لت�شنيع  و�لإن�شاء�ت  �لتعدين  كقطاعات  �ل�شاقة 
و�لزر�عة و�لنقل، لإعطائها �حلق يف �لعمل يف هذه �ل�شناعات، 
�ملر�أة  خدمة  ب��اإن��ه��اء  �لعمل  ل�شاحب  �ل��ق��ان��ون  ي�شمح  ل  كما 
�لعاملة �أو �إنذ�رها ب�شبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم 
�لوظائف  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �مل��وظ��ف��ني يف  ب��ني  �لتمييز  �ل��ع��م��ل 
ذ�ت  �لأعمال  �لتمييز بني �جلن�شني يف  و�لرتقي، كما يحظر 

�ملهام �لوظيفية �لو�حدة.
وت��ق��ف دول���ة �لإم�����ار�ت يف م��ق��دم��ة �ل����دول �مل��ن��ا���ش��رة حلقوق 
�مل�شاعد�ت �خلارجية  �لعاملي وبلغت قيمة  �مل�شتوى  �ملر�أة على 
و�لفتيات  �لن�شاء  وحماية  متكني  بهدف  �ملقدمة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
خالل 2016 - 2019 �إىل /1.68/ مليار دولر �أمريكي 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ع��ن  ���ش��ادر  ت��ق��ري��ر  ح�شب  وذل���ك 

�لدويل.

حقوق الطفل.
ون��ق��ل��ت �لإم�����ار�ت ج��ه��ود رع��اي��ة �ل��ط��ف��ل م��ن م��رح��ل��ة �شمان 
�أف�شل  ل��ه  ووف���رت  �لتمكني،  مرحلة  �إىل  �لأ�شا�شية  �حل��ق��وق 
�لأنظمة �ل�شحية و�لتعليمية و�لرتبوية �لتي توؤمن له تن�شئة 
�شليمة و�شحية و�شط ظروف �إن�شانية و�قت�شادية و�جتماعية 

مالئمة.
لالأمومة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لإم��������ار�ت  و�ع���ت���م���دت 
تعزيز  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  و   2021  –  2017 و�ل��ط��ف��ول��ة 
بيئة �شحية  �شاملة �شمن  و�لأم��ه��ات يف رعاية  �لأط��ف��ال  حق 
تعلم  ف��ر���س  يف  و�ليافعني  �لأط��ف��ال  ح��ق  وت��ع��زي��ز  م�شتد�مة 
جيد �لنوعية ينمي �شخ�شياتهم وقدر�تهم �لعقلية و�لبدنية، 
�إ���ش��اف��ة �إىل دع��م �مل�����ش��ارك��ة �لفعالة ل��الأط��ف��ال و�ل��ي��اف��ع��ني يف 
مبنية  لتكون  و�لر�مج  �ل�شيا�شات  وتخطيط  كافة  �ملجالت 

على �أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق �لطفل.
من  للطفل  ممكنة  قانونية  حماية  �أك���ر  �لإم����ار�ت  ووف���رت 
خالل �لقانون �لحتادي رقم 3 ل�شنة 2016 "قانون ودمية" 
�لذي كفل جمبع حقوق �لطفل مثل حقه يف �حلياة و�لبقاء 

و�حلقوق �لأ�شا�شية و�ل�شحية و�لتعليمية و�حلماية �لفكرية.
بدورها �أن�شاأت وز�رة �لد�خلية �للجنة �لعليا حلماية �لطفل يف 
�لعام 2009، ومركز حماية �لطفل يف �لعام 2011، ود�شنت 
�خلط �ل�شاخن لت�شهيل عمليات �لإبالغ عن حالت �لعتد�ء 

على �لأطفال.
و يعك�س /�لرملان �لإمار�تي للطفل/ حقيقة �هتمام �لإمار�ت 
بالن�سء و�أجيال �مل�شتقبل وتنمية وعيهم �ل�شيا�شي للم�شاركة 
لها  �مل�شاحبة  و�لتحولت  و�لبناء  �لتنمية  عملية  يف  �لفاعلة 

وممار�شة دورهم �ملجتمعي باإيجابية وكفاءة.

حقوق اأ�سحاب الهمم.
�لإعاقة/  /ذوي  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت�شمن  و 
�مل�شاو�ة بينهم وبني نظر�ئهم �لأ�شحاء، وعدم �لتمييز �شدهم 
�لت�شريعات،  جميع  يف  وذل���ك  �خل��ا���ش��ة  �حتياجاتهم  ب�شبب 

وبر�مج و�شيا�شات �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية.
�إىل   2006 ل�شنة  رق��م /29/  �لحت����ادي  �ل��ق��ان��ون  وي��ه��دف 
�شمان حقوق �أ�شحاب �لهمم، وتوفري جميع �خلدمات لهم يف 

حدود قدر�تهم و�إمكاناتهم، وتاأمني �ملعي�شة �لكرمية لهم.
ت��ك��ون �لح��ت��ي��اج��ات �خلا�شة  �أن  ي��ج��وز  ل��ل��ق��ان��ون، ل  ووف��ق��ا 
و  �حلقوق  على  �حل�شول  من  �لهمم  �أ�شحاب  حلرمان  �شببا 
�لرعاية و�خلدمات �لجتماعية  �شيما يف جمال  �خلدمات ل 
و�لثقافية  و�مل��ه��ن��ي��ة  و�لتعليمية  و�ل�����ش��ح��ي��ة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 

و�لرتفيهية.
لتمكني  �لوطنية  �ل�شيا�شة  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  �أطلقت  و 
�ملتكافئة  و�لفر�س  �لفاعلة  �مل�شاركة  وحتقيق  �لهمم  �أ�شحاب 
ل��ه��م يف ظ���ل جم��ت��م��ع د�م����ج ي�����ش��م��ن �حل���ي���اة �ل��ك��رمي��ة لهم 

ولأ�شرهم.
و تبذل دولة �لإمار�ت جهود� ملمو�شة لدمج �لطلبة �أ�شحاب 
�لهمم يف �لنظام �لتعليمي ووفقا لذلك ميكن للطلبة من هذه 

�لفئة �لت�شجيل يف �أي مدر�شة دون �أي ��شتثناء.
و يهدف قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 43 ل�شنة 2018 �إىل دعم 
حقوق �أ�شحاب �لهمم يف جمال �لعمل ومتكينهم من �لو�شول 
�إىل �لفر�س �ملتاحة على �لنحو �لذي يكفل ممار�شة حقوقهم 
�لدعم  وت��وف��ري  �لآخ���ري���ن،  م��ع  �مل�����ش��او�ة  ق��دم  �لعمل على  يف 
خمتلف  يف  مت�شاوية  ع��م��ل  ف��ر���س  ع��ن  للبحث  ل��ه��م  �ل����الزم 
خا�س  عمل  تاأ�شي�س  يف  منهم  �ل��ر�غ��ب��ني  ودع���م  �ل��ق��ط��اع��ات، 
ممن هم على ر�أ���س عملهم، �إىل جانب بيان �للتز�مات �لتي 
تقع على �جلهات �ملعنية لإعمال حقوقهم وفقا ملا تن�س عليه 

�لت�شريعات �ملعمول بها يف �لدولة.

حقوق كبار املواطنني.
�ل�شن  /ك��ب��ار  تغيري م�شمى  �لإم����ار�ت  دول��ة  ق��ررت حكومة  و 
ويف  �خل��رة  يف  كبار�  باعتبارهم  �ملو�طنني/  /كبار  لي�شبح   /

�إخال�شهم وعطائهم �لذي ل ين�شب ل�شالح وطنهم.
 2019 9 ل�شنة  �لقانون �لحت��ادي رقم  و�عتمدت �لإم��ار�ت 
ب�شاأن حقوق كبار �ملو�طنني �لذي ي�شمن حقهم يف �ل�شتقاللية 
�خلا�شة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  ي�شمل حقهم يف  و�خل�شو�شية مبا 
�إقامتهم، وغريها، كما ي�شمن  مبمتلكاتهم و�أمو�لهم ومكان 

حقهم يف �حلماية من �لتعر�س للعنف و�لإ�شاءة و�لإهمال.
ون�س �لقانون على حق كبار �ملو�طنني يف �لبيئة �ملوؤهلة و�ل�شكن 
و�إدماجهم  و�لتعليم و�لعمل، وتعزيز �ل�شتفادة من قدر�تهم 
مع �ملجتمع بجميع فئاته �لعمرية، وحقهم يف �حل�شول على 
يف  و�حل��ق  �ل�شحية  و�لرعاية  �لجتماعية  �خل��دم��ات  �أف�شل 
و�إجناز  �ل�شكن  بطلبات  يتعلق  ما  كل  يف  �لتف�شيلية  �ملعاملة 

�ملعامالت �حلكومية و�حل�شول على �مل�شاعد�ت و�خلدمات.
و �أطلقت �لإمار�ت يف �أكتوبر 2018 �ل�شيا�شة �لوطنية لكبار 
�ملو�طنني و�لتي تهدف �إىل �لرتقاء بجودة حياتهم، و�شمان 

يف  �ملجتمعي  �لن�شيج  �شمن  و�مل�شتمرة  �لفاعلة  م�شاركتهم 
�لدولة، وت�شم �ل�شيا�شة �شبعة حماور هي �لرعاية �ل�شحية، 
�لطاقات  ��شتثمار  �لن�شطة،  و�حل��ي��اة  �ملجتمعي  �ل��ت��و����ش��ل 
�ملايل،  �ل�شتقر�ر  و�لنقل،  �لتحتية  �لبنية  �ملدنية،  و�مل�شاركة 

�لأمن و�ل�شالمة، جودة �حلياة �مل�شتقبلية.

حقوق العمال.
�لدولة  �ل��ع��م��ل يف  ج��و�ن��ب  تقييم  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت  وت���و�ظ���ب 
توفري  حتى  �لتوظيف  وعملية  �ل�شتقد�م  من  �ب��ت��د�ء  كافة، 
�ل�شكن �ملنا�شب وذلك ل�شمان حقوق جميع �لعمالة �لو�فدة، 
وم��ع��ام��ل��ت��ه��م ب���اح���رت�م وم�������ش���او�ة، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن �لإب�����الغ 
�شهولة  بكل  �ملعاملة  �شوء  وح���و�دث  �لعمالية  �ل��ن��ز�ع��ات  ع��ن 

وموثوقية.
�لعمال  ر���ش��وم توظيف على  ف��ر���س  �لإم����ار�ت  دول���ة  و حتظر 
و�ملوظفني �ملحتملني، وت�شع تد�بري �آمنة حلماية �لعمال من 
جو�ز�ت  م�شادرة  حتظر  كما  �لأمينة،  غري  �لتوظيف  مكاتب 
�شفر �لعمال، ول ت�شرتط على �لعمال �حل�شول على �إذن من 

�شاحب �لعمل ملغادرة �لدولة.
ملنظمة  رئي�شية  �تفاقيات   9 على  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شادقت  و 
�لعديد من  �لعمال، و�شنت  ذ�ت �شلة بحقوق  �لدولية  �لعمل 
�لقو�نني حلماية حقوق �لعمال مبا يف ذلك �لقو�نني �خلا�شة 

مبجالت �لتوظيف و�لأجور و�ل�شكن و�ل�شحة.
�لب�شرية و�لتوطني  �مل��و�رد  �أ���ش��درت وز�رة   ،2015 ع��ام  و يف 
765 و766 ت�شمنت   ،764 ب��اأرق��ام  ثالثة ق��ر�ر�ت وز�ري��ة 
�ل��ع��الق��ات بني  �إب����ر�م  �إىل �شمان  ت��ه��دف  �إ���ش��الح��ات عمالية 
على  وبناء  �لإر�دة  ومبح�س  طوعا  �لعمل  و�أ�شحاب  �لعمال 
قانون  مب��وج��ب  فقط  �حل��ك��وم��ة  تر�قبها  �ل��ت��ي  �لعمل  ع��ق��ود 

�لعمل.
2017، ق��ان��ون عمال �خلدمة  �أ���ش��درت �لإم����ار�ت، يف ع��ام  و 
�مل�شاعدة �لذي يقع يف 41 مادة قانونية تناولت كل ما يتعلق 
ب�شروط و�شو�بط ��شتقد�م هذه �لفئة من �لعمال و�شمانات 
�لإن�شانية  و�ملعاملة  �ل��ق��ان��ون  كفلها  �ل��ت��ي  باحلقوق  متتعها 

�لالئقة وعدم تعر�شها لأي �شكل من �أ�شكال �ل�شتغالل.
�أي  �لكاملة من  �لإم���ار�ت باحلماية  �لعمال يف دول��ة  و يتمتع 
متييز عن�شري �أثناء فرتة �إقامتهم يف �لدولة، كما تتميز بيئة 
�لعمل يف �لإمار�ت بامل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف �أماكن �لعمل 
مع مر�عاة منح �ملر�أة فرت�ت �إجازة �لو�شع �أو �إجازة �لأمومة 

مدفوعة �لأجر.
وتطبق �لإمار�ت منذ عام 2009 نظام حماية �لأجور �لذي 
�لعمل وتوفري بيئة  ��شتقر�ر عالقات  �إىل حد كبري يف  �أ�شهم 
عمل �آمنة كونه يكفل �حلماية حلق �لعمال يف �حل�شول على 
�أجورهم دون تاأخري وفقا لعقود عملهم، كما حتظر �لإمار�ت 
يف  �ملك�شوفة  �لأماكن  ويف  �ل�شم�س  �أ�شعة  حتت  �لأعمال  تاأدية 

�لفرتة ما بني 15 يونيو �إىل 15 �شبتمر من كل عام.
وحت���ر����س �لإم�������ار�ت ع��ل��ى ت��وف��ري �ل�����ش��ك��ن �ل��ع��م��ايل �ملالئم 
دوليا،  بها  �ملعمول  �ملعايري  مع  يتو�فق  مبا  للعمال  و�لالئق 
وتتم مر�قبة �ملدن �لعمالية ب�شكل منتظم للتاأكد من ��شتيفاء 
بحق  م�شددة  عقوبات  تفر�س  فيما  و�ل�شرت�طات،  �ملتطلبات 

�ملن�شاآت �ملخالفة.
وهكذ� نظمت دولة �لإمار�ت حزمة من �لقو�نني و�لتعديالت 
�لإن�شان  بحقوق  مزدهرة  بيئة  منها  جعلت  �لتي  �لت�شريعية 
بني  كاملة  م�شاو�ة  ظل  يف  �شاأنه  يعلو  و  كر�مته  فيها  ت�شان 
ولياأتي   .. حمايتها  �شمن  و  �ل��ب��الد  د���ش��ت��ور  كفلها  �جلميع 
"�لهيئة  2021 ب�شاأن  12/ ل�شنة  �لقانون �لحت��ادي رقم / 
�جلهود  م���ن  ع��ام��ا   50 �لإن�شان" ث��م��رة  حل��ق��وق  �ل��وط��ن��ي��ة 
من  بتوجيهات  و�شونها  �لإن�����ش��ان  حقوق  لتعزيز  �ملتو��شلة 

�لقيادة �لر�شيدة.

هيئة حقوق الإن�ش�ن .. تتويج مل�شرية 50 ع�م� من الرع�ية والهتم�م ب�لإن�ش�ن يف الإم�رات

•• الفجرية - وام:

�ل�شرقي ويل  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �أكد �شمو 
ع��ه��د �ل��ف��ج��رية �أه��م��ي��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار يف �إم��ك��ان��ي��ات وخر�ت 
�ل�شباب، وت�شخري طاقاتهم و�إبد�عاتهم يف خمتلف �ملجالت 
�لتوّجه  مع  يتما�شى  مبا  و�لفنية  و�لثقافية  �لقت�شادية 
�مل�شتقبلي حلكومة دولة �لإمار�ت وروؤية قيادتها �حلكيمة. 
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه، يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي 
�ملوؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ن��ظ��ري  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ب��ال��ف��ج��رية، 
يف  لال�شرت�تيجية  �لتنفيذي  و�لرئي�س  لل�شباب  �لحتادية 
لل�شباب.  �لفجرية  جمل�س  و�أع�شاء  �لعربي  �ل�شباب  مركز 

�ل�شرقي  ب��ن حم��م��د  ح��م��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �شمو  ودع���ا 
�ل�شباب �إىل �لتحلي بروح �ملبادرة و�لعمل �جلاد لال�شتفادة 
من مبادر�ت �لتطوير �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �إمارة �لفجرية 
يف �ملجالت كافة، بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية. و�طلع 
�شمو ويل عهد �لفجرية على �لتقارير و�ملبادر�ت �ل�شبابية 
�لتي تنفذها �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب وجمل�س �لفجرية 
�لفجرية،  �إم���ارة  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�س  و�أب���رز  لل�شباب 
لل�شباب  جديدة  تنموية  م�شاريع  �إط��الق  �شيتخللها  و�لتي 
و�لريا�شية  �لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م 
و�لجتماعية و�ل�شياحية بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية كما 

متكني  لدعم  �ل�شبابية  �مل��ب��ادر�ت  من  حزمة  �شموه  �عتمد 
���ش��ب��اب �لإم�����ارة وب��ن��اء ق��در�ت��ه��م و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف طاقاتهم 

كاأولوية لدعم جهود �لتنمية �ل�شاملة.
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  بال�شكرو�لتقدير  �لنظري  �شعيد  وتوجه 
�ملتو��شل  دعمه  على  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 
مل���ب���ادر�ت وم�����ش��اري��ع و�أن�����ش��ط��ة �ل�����ش��ب��اب يف �ل��دول��ة و�إم����ارة 
�لفجرية، وذلك يف �إطار �ل��روؤى و�لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية 
�لق�شوى  �لر�شيدة يف �ل�شتفادة  �إليها قيادتنا  �لتي تطمح 

من طاقات �ل�شباب.
ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل 

عهد �لفجرية.

اخل�رجية تقيم حفل وداع ل�شفريي م�يل وا�شب�ني� 
•• اأبوظبي-وام:

�أم�س  ظهر  �ل���دويل،  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أق��ام��ت 
ل�شعادة  ود�ع  حفل   ، �لم����ار�ت  ق�شر  فندق  يف  �لث��ن��ني 
�لدولة  ل��دى  م��ايل  جمهورية  �شفري  �شيديبي  ب��وك��اري 
�ململكة  ���ش��ف��ري  �أن��ط��ون��ي��و  د.  ب���ارث���ي  �أل���ف���اري���ز  و���ش��ع��ادة 
عملهما  فرتة  �نتهاء  مبنا�شبة  �لدولة،  لدى  �ل�شبانية 

ك�شفريين لبالدهما لدى �لدولة. 
�ملحرزي  حممد  علياء  �شعادة  �ألقت  �حلفل،  بد�ية  ويف 
�خلارجية  وز�رة  يف  �مل��ر����ش��م  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل 
�أث��ن��ت خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �جلهود  �ل����دويل، كلمة  و�ل��ت��ع��اون 
�ملتميزة �لتي بذلها �ل�شفري�ن لتوطيد عالقة بلديهما 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، متمنية لهما �لتوفيق 
يف مهامهما �مل�شتقبلية كما نقلت �شعادتها �شكر وتقدير 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �ل نهيان وزير �خلارجية 
يف  �لتوفيق  لهم  متمنيا  لل�شفريين  �ل���دوىل  و�ل��ت��ع��اون 

مهام عملهما �مل�شتقبلية .
بال�شكر  �ملنا�شبة  بهذه  لهما  كلمة  يف  �ل�شفري�ن  وتقدم 
�حلكيمة  وبال�شيا�شة  �ل��دول��ة  يف  للم�شوؤولني  �جل��زي��ل 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لجناز�ت  باأهم  �ل�شفري�ن  نوه  كما  �هلل  �لدولة حفظه 
�لتى مت حتقيقها بني بلد�نهم ودولة �لم��ار�ت يف كافة 
�مل��ج��الت . و�أ����ش���اد �ل�����ش��ف��ري�ن ب��ال��ت��ط��ور �ل���ذي �شهدته 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ب��ل��دي��ه��م��ا ودول�����ة �لإم������ار�ت، 
ما  على  �ل��دول��ة،  يف  �مل�شوؤولني  �إىل  بال�شكر  متوجهني 
وج����دوه م��ن ت��ع��اون ك���ان ل��ه �لأث����ر �لإي��ج��اب��ي، يف جناح 
�مل��ت��م��ي��زة بني  �ل��ع��الق��ات  ب��ت��ع��زي��ز  ك�����ش��ف��ريي��ن  مهمتهم 
�شلمت  �حل��ف��ل  نهاية  ويف   .. �لم����ار�ت  ودول���ة  بلديهما 
�ملنا�شبة.  بهذه  تذكارية  ه��د�ي��ا  �مل��ح��رزي  علياء  �شعادة 
�لعربي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل�شلك  �أع�����ش��اء  �حل��ف��ل،  ح�شر 
و�لأجنبي �ملعتمدين لدى �لدولة، و�مل�شوؤولون يف وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

ويل عهد الفجرية يلتقي مدير املوؤ�ش�شة الحت�دية وجمل�س الفجرية لل�شب�ب
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لنور و�ل�شرور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1112204 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لرحمن حممد يون�س  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مفلح �شعيد مفلح �شالح �لحبابى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 20000 �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة �لنور و�ل�شرور

AL NOOR & AL SUROOR GROCERY

�إىل / بقالة �لنور و�ل�شرور - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  AL NOOR & AL SUROOR GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تبارك للنقليات �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2841945 
تعديل �إ�شم جتاري من/ تبارك للنقليات �لعامة

TABARAK GENERAL TRANSPORT

�إىل / تبارك للنقليات �لعامة و�ملقاولت
  TABARAK GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية  

  0910018
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ت�س 7 للمز�د

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3938614 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ت�س 7 للمز�د

H7 AUCTION
�إىل/ لبريل روز للعطور

  LA PERLE ROSE PERFUME 
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لعطور - بالتجزئة  4772007

�لتو��شل  مو�قع  خالل  من  �لإلكرتونية  �ملتاجرة  �إ�شافة   / ن�شاط  تعديل   
�لجتماعي  4791019

 تعديل ن�شاط / حذف تنظيم �ملز�د�ت �لعلنية و�د�رتها  8230003 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باد�شاه لتجارة �لبطاريات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3662847 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ��شفاق ميان �شالح �لدين  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شامل على حم�شن �ملحرمى �لعامرى  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف في�شل حممد عبيد �بر�هيم �لزعابى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ باد�شاه لتجارة �لبطاريات
BADSHAH BATTERY TRADING

�إىل/ �ل�شم�س لتجارة �لبطاريات ذ.م.م
  AL SHAMS BATTERY TRADING L L C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت  4530010
تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة بطاريات �ل�شيار�ت  4530008

تعديل ن�شاط / حذف بيع �لبطاريات �جلافة - بالتجزئة – تاجر �أبوظبي )باأمر �لطلب(  4773906.1
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
�لبو�دي  �ل�ش�����ادة/حمم�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�للبنانية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2937875 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 م�شطفى ��شماعيل حممد �لرعى من 24 % �إىل %12

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 �شاكر �لبدر�وى �شاكر عبد�لر�زق من 25 % �إىل %17

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�شاد حممد �ل�شيد بدر %20
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
جو�س  فري�س  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ورلد رخ�شة رقم:1043528 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شاجر تا�شابر�مبيل %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عبد�هلل �شالح على عبد�هلل �ملن�شورى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف �شامل جمعه حممد �لر��شدى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
لت�شليح  كار  �ل�ش�����ادة/جرين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:3816017 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ح�شن �حمد عبيد �حمد من وكيل خدمات �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شن �حمد عبيد �حمد من 0% �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد مر�شد �لعلم بن لت حممد نا�شر �لدين

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

 اإعـــالن �شطب قيد
�ت�س  بي  �م  جي  �ل�شادة/في�شبلي  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملانيا(  )�جلن�شية: 
�ل�شيخه �شنعاء  - مكتب ملك  �لو�شل  )�لعنو�ن:  دبي  �إمارة  يف 
بنت مانع ، �س.ب:213035( و�ملقيدة حتت رقم )1794( يف �شجل 
�ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم 
دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت 
�حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

 اإعـــالن �شطب قيد
�شتول  زيدو�س  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�كت�شينجيزل�شافت )�جلن�شية: �ملانيا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
فرع �ل�شركة يف �إمارة دبي )�لعنو�ن: �س �ل�شيخ ز�يد - مكتب رقم 2404 
ملك كونكورد تور - تيكوم - �س.ب 283122 دبي ، �س.ب:283122( 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  )2298( يف  رقم  و�ملقيدة حتت 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك : �لغرير للحديد و �ل�شتيل ذ.م.م
AGIS :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2021/8/23 �ملودعة بالرقم : 357936  
بيانات �لأولوية :

باإ�شم : �لغرير للحديد و �ل�شتيل ذ.م.م
�ملوطن : 106065 ، هاتف: 026593400 ، �شندوق �لريد: 106065

 bs.shetty@agis.ae: مييل�
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 6
�لو�ح و�شفائح مدنية �شفائح فولذية ��شرطة فولذية ��شرطة فولذية

بحروف لتينية AGIS و�شف �لعالمة : عبارة عن كلمة باللغة �لجنليزية
�ل�شرت�طات :

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 31 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13328

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:روك بير بروجكيت للهد�يا ذ.م.م ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي

CN 2871611 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�كتيف د�يريكتوري للتدقيق - �شركة �ل�شخ�س   2
�لو�حد ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/26 وذلك 

بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/8/30  - كاتب �لعدل بالرقم:2145002052  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مزرعة 

�لزهبية للدو�جن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4115777 

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
رماح  �ل�ش�����ادة/جنم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1183345 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شامل �شالح مبارك علي �مل�شيعى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ز�يد �حمد نا�شر �حمد

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/نك�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جني ��شت�شار�ت �د�رية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3929183 

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ويبكو �لهند�شية 

لد�رة �مل�شاريع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3724767 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة روز كمال ��شماعيل �لكبي�شى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك دوي�س علي �خلييلى

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
�لر�قية  �ل�ش�����ادة/�ليد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لطابوق
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2732124 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد عطوه عطيه �لعدوى %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حممد ي�شلم �شامل وقا�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ي�شلم �شامل وقا�س

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

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

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

اإع����������الن
�لعامة للمقاولت  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1988 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3724525 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد عبد�هلل حمد �شبعان �لريكى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد عبد�هلل حمد �شبعان �لريكى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمد عبد�هلل حمد �شبعان �لريكى %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 250000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ 1988 للمقاولت �لعامة
 1988  GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �شركة 1988 للمقاولت �لعامة ذ.م.م
  GENERAL CONTRACTING1988 COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 31 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13328

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 31 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13328

العدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2158/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )241.500.00(  درهم ومبلغ )20.000( درهم 
على �شبيل �لتعوي�س و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�شد�د �لتام
�ملدعي:�ند�ر�كي�س �دفايزوري �شريفي�شز م.د.م.�س

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - رقة �لبطني  - ديره - دبي - �شارع �ل مكتوم - مبنى �م �م تاورز - �شقة 1203 
�ملطلوب �إعالنه :  1- �م بي �ف لد�رة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �س.ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/6/29 مبثابة �حل�شوري 
�لف  و�ربعون  وو�ح��د  دره��م مائتان  وق��دره )241.500.00(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  �ل��ز�م 
و�لزمتها  �لتام  �ل�شد�د  ت��اري��خ:2021/5/25 وحتى  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - درهم  وخم�شمائة 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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•• دبي- وام:

�أطلقت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �ل�شود�ن �شر�كة ��شرت�تيجية 
يف �لتحديث �حلكومي، �شمن �جلهود �مل�شرتكة بني �لبلدين لتعزيز �لتعاون 
وتبادل �خلر�ت و�ملعارف يف خمتلف �ملجالت، ما يعود باخلري على �لبلدين 

و�شعبيهما �ل�شقيقني.
و�شارك معايل �لدكتور عبد �هلل حمدوك رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�شو�دين يف 
جانب من �لجتماعات �لثنائية، حيث رحب بوفد �لدولة، موؤكد�ً عمق ومتيز 
�لعالقات بني �لبلدين، ومثّمنا وقوف �لإمار�ت مع �ل�شود�ن و�مل�شاهمة بقدر 

كبري يف معاجلة عودة �ل�شود�ن للمجتمع �لدويل وملجتمع �لتنمية �لدويل.
جاء ذلك، �شمن زيارة ر�شمية لوفد من حكومة دولة �لإمار�ت �إىل جمهورية 
للتطوير  �لدولة  وزي��رة  �لرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  برئا�شة  �ل�شود�ن 
عمر  خالد  �ملهند�س  معايل  م��ع  خاللها  �ل��وف��د  بحث  و�مل�شتقبل،  �حلكومي 
يو�شف وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء يف جمهورية �ل�شود�ن، �شبل تعزيز م�شرية 
�ملعرفة  وت��ب��ادل  �لتعاون  د�ئ���رة  تو�شيع  وف��ر���س  �ملتميزة،  �لثنائية  �لعالقات 
�ل�شر�كة  �تفاقية  توقيع  و�شهدت  �حل��ك��وم��ي،  �لعمل  جم��الت  يف  و�خل���ر�ت 
�ل�شرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي، �لتي �شيعمل �جلانبان من خاللها على 

م�شاركة �خلر�ت و�ملعارف لتطوير �لعمل �حلكومي يف جمالت متنوعة.
�شم �لوفد �لإمار�تي كاًل من: �شعادة عبد �هلل نا�شر لوتاه مدير عام مكتب 
رئا�شة جمل�س �ل��وزر�ء يف وز�رة �شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء، و�شعادة �لدكتور عبد 

ل��ل��م��و�رد �لب�شرية  �ل��ع��ور م��دي��ر ع��ام �لهيئة �لحت��ادي��ة  �مل��ن��ان  �ل��رح��م��ن عبد 
للقياد�ت  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �لنقبي  يا�شر  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  �حل��ك��وم��ي��ة، 
ب��وز�رة �شوؤون جمل�س  �ل��وزر�ء  و�ل��ق��در�ت �حلكومية يف مكتب رئا�شة جمل�س 
لدى  �لإم����ار�ت  دول���ة  �شفري  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  و���ش��ع��ادة  �ل����وزر�ء، 

جمهورية �ل�شود�ن.
�مل�شوؤولني يف  كبار  �جتماعات مع  �شل�شلة  �لإم���ار�ت  دول��ة  وف��د حكومة  وعقد 
�حلكومة �ل�شود�نية، مت خاللها ��شتعر��س �آفاق �لتعاون يف جمالت �لتحديث 
�حلكومي، وبحث �لفر�س �مل�شتقبلية لإطالق م�شاريع م�شرتكة، و�شبل تعزيز 
�مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �لثنائي،  �لعمل  �أط��ر 
كل  يف  منتظم  ب�شكل  �لبلدين  بني  �لعالقات  تطور  حمدوك  د.  معايل  و�أك��د 
�ملجالت، معرباً عن متنياته باأن يحقق �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين ما فيه 
خري وم�شلحة �ل�شعبني، وقال "نحن نطمح لعالقة ��شرت�تيجية قائمة على 

ذلك".
وعر رئي�س �ل��وزر�ء �ل�شود�ين عن �إعجابه بتجربة دولة �لم��ار�ت يف جمال 
�أن  �إىل  وم�شري�  منها،  �ل�شتفادة  يف  �ل�شود�ن  رغبة  موؤكد�  �حلكومي،  �لعمل 
مل�شاعدة �حلكومة يف  برنامج  و�شع  �شي�شهم يف  �لبلدين  بني  �لثنائي  �لتفاق 
�لتي  �لنتقال  حتديات  �أك��ر  من  و�ح��د�ً  باعتبارها  �ملدنية  �خلدمة  معاجلة 
�لقيام  ت�شتطيع  حمرتفة  مدنية  خدمة  خلق  يف  ت�شاعد  معاجلات  تتطلب 

بالدور �ملطلوب منها يف تنفيذ �خلطط و�لر�مج ب�شكل علمي منهجي.
بتوجيهات �شاحب  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن حكومة  �ل��روم��ي  و�أك���دت معايل عهود 

�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، تركز على تعزيز �لتعاون �مل�شرتك مع حكومات 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة، يف �إطار �شعيها لرت�شيخ عالقات �شر�كة متميزة 

وبناءة هدفها تعزيز م�شرية �لتنمية.
وقالت عهود �لرومي �إن �ل�شر�كة مع حكومة جمهورية �ل�شود�ن تعك�س عمق 
مر�حل  �إىل  بها  �لو�شول  على  وحر�شهما  �لبلدين،  بني  �لأخ��وي��ة  �لعالقات 
متقدمة من �لعمل �مل�شرتك و�لتعاون �لبناء وتبادل �ملعارف و�خل��ر�ت، مبا 
يخدم م�شالح �لبلدين و�شعبيهما �ل�شقيقني. و�أكد معايل �ملهند�س خالد عمر 
�أن �ل�شود�ن ي�شهد  يو�شف وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء يف جمهورية �ل�شود�ن 
�ملتبادلة مع  �لتجارب  �لعملية يف طريق �لنفتاح ونقل  و�حدة من �خلطو�ت 
�لتي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  وخا�شة مع  �ملنطقة عموماً  �أ�شقائه يف 
متتد �لعالقات معها لعدة عقود، مو�شحاً �أن �لطريق �أ�شبح ممهد�ً من �أجل 
�أجل  �مل�شرتك من  بناء عالقة تقوم على تبادل �خلر�ت و�لتعاون و�لتكامل 

م�شلحة �ل�شعبني.
�أن هذه �ل�شر�كة جاءت نتيجة  �ل��وزر�ء �ل�شود�ين  و�أعلن وزير �شوؤون جمل�س 
ملرحلة طويلة من �لعمل �مل�شرتك بني فريقي �لعمل يف وزر�تي �شوؤون جمل�س 
�لوزر�ء يف �لبلدين، م�شري� �إىل �أن جمالت �لتعاون �شت�شمل تبادل �خلر�ت 
و�ل��ت��ج��ارب و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جم��ال �خل��دم��ات و�مل�����ش��روع��ات �حلكومية 
و�ل�شت�شر�ف  و�لتميز  �حلكومي  و�لأد�ء  �لذكية  و�خل��دم��ات  �لرجمة  مثل 

�ل�شرت�تيجي و�لتخطيط و�لتدريب و�أي جمالت �خرى يتم �لتفاق عليها.

من جهتها، �أكدت معايل تي�شري �لنور�ين وزيرة �لعمل و�لإ�شالح �لإد�ري يف 
جمهورية �ل�شود�ن، �ل�شعي لال�شتفادة من جميع �لتجارب يف جمال �لتطوير 
�لإم��ار�ت، م�شددة على  �ملتميزة يف دولة  �لتجارب �حلكومية  �حلكومي، ومن 
�ملتعلقة  �لوطنية  باملوؤ�شر�ت  �خلا�س  �لأد�ء  �إد�رة  جم��الت  يف  �لتعاون  �أهمية 
�لأولويات  حتقيق  يف  �حلكومة  جهود  وتقييم  �ل��دول��ة  روؤي���ة  حتقيق  مب��دى 
�ملتعلقة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��م��ك��ن��ات  مب��وؤ���ش��ر�ت  �خل��ا���س  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�حلكومة  ��شرت�تيجية  وم��وؤ���ش��ر�ت  و�مل��ال��ي��ة  �لب�شرية  و�مل�����و�رد  باملتعاملني 

�لإلكرتونية و�لذكية.
�لبلدين،  بني  �لتعاون  لتعزيز  ج��د�ً  مهمة  خطوة  متثل  �ل�شر�كة  �أن  و�أك���دت 
و�لر�مج و�خلطط  �لتفاهم  �ملزيد من مذكر�ت  توقيع  �أملها يف  معربة عن 

�لتنفيذية.
وت�شكل خمرجات �لزيارة �لر�شمية �إىل �ل�شود�ن �متد�د�ً للعالقات �لتاريخية 
بني �لبلدين، �لتي �أ�ش�س لها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه 
�هلل، ويو��شل تنميتها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة 
"رعاه �هلل"، و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�لتي  �ملتبادلة  �ل��زي��ار�ت  من  �شل�شلة  خمرجات  على  وتبني  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�شهدت توقيع �تفاقيات ومذكر�ت تفاهم يف �لعديد من �ملجالت �لتنموية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.

•• الفجرية -الفجر:

للخدمات  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
م�شت�شفى  ح�����ش��ول  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لعتماد  �شهادة  على  �لفجرية  دب��ا 
�ل���������دويل م�����ن �ل���ل���ج���ن���ة �ل���دول���ي���ة 
�مل�������ش���رتك���ة لع����ت����م����اد �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل�شحية يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
بتطبيق  جناحه  بعد   JCI �أفريقيا 
�حل�شول  ومتطلبات  ���ش��روط  كافة 
على ه��ذ� �لع��ت��م��اد. وب��ذل��ك يرتفع 
ع���دد �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �حل��ا���ش��ل��ة على 
�لعتماد �لدويل �شمن �شبكة مر�فق 
من  م�شت�شفى   16 �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
 ،94% بلغت  وبن�شبة   17 �إجمايل 
�شد�رة  ليعزز  �لعتماد  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
دولة �لإم��ار�ت على �مل�شتوى �لعاملي 
�حلا�شلة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  ع��دد  يف 

على �لعتماد �لدويل.
وي����وؤك����د ه����ذ� �لإجن�������از ع��ل��ى كفاءة 
وتنفيذ  �عتماد  يف  �ملوؤ�ش�شة  ومرونة 
متكاملة  كمنظومة  عمل  منهجية 
وعلى  للتحديات  �ملتو�زنة  و�إد�رت��ه��ا 
ر�أ�شها جائحة كوفيد19- من خالل 
ل�شمان  �ل���ش��ت��ب��اق��ي،  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وتكامل  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ج���ودة 
و�لهيكلية  �ل�شاملة  �لطبية  �لعناية 
�ملتناغمة،  و�لإد�ري��������ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�لرعاية  ب��روت��وك��ولت  ت��دع��م  �ل��ت��ي 
مبجالتها �ملختلفة من �لت�شخي�س 
و�لعالج، وتطبيق متطلبات �جلودة 
�مل�شت�شفيات  وحوكمة  �لإكلينيكية 
�ملعلومات  ن��ظ��م  �إد�رة  يف  و�لب��ت��ك��ار 
�لبنية  ع���ل���ى  م���رت���ك���زة  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة و�أح����دث 

�لتقنيات �لطبية.

وجاء �لإع��الن عن �إجن��از م�شت�شفى 
دب�����ا �ل���ف���ج���رية ب���ع���د �ن���ت���ه���اء جلنة 
حم���ك���م���ني وخ���������ر�ء دول�����ي�����ني من 
عمليات �لتحقق عن بعد، با�شتخد�م 
�أحدث ما تو�شلت �إليه �لتكنولوجيا 
وتفاعلية  م����رن����ة  ك�����ام�����ري�ت  م����ن 
ملطابقة  متخ�ش�شة،  �شوت  و�أجهزة 
�ملمار�شات  باأف�شل  �مل�شت�شفى  �لتز�م 
�خلدمة  ج���ودة  ناحية  م��ن  �لعاملية 
وكفاءة  �ملر�شى  و�شالمة  �ل�شريرية 
�ل����ك����و�در �ل��ط��ب��ي��ة و�لإد�ري���������ة وفق 
�أف�������ش���ل �مل���ع���اي���ري و�ل���روت���وك���ولت 

�ملعتمدة عاملياً.

خطة عمل ممنهجة ومدرو�سة
وبهذه �ملنا�شبة تقدم �شعادة �لدكتور 
�ل�������ش���رك���ال مدير  ي���و����ش���ف حم���م���د 
للخدمات  �لإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 

�لإد�ري  للكادر  بالتهنئة  �ل�شحية 
�لفجرية،  دبا  م�شت�شفى  يف  و�لطبي 
�ملخل�شة  ج���ه���وده���م  ع���ل���ى  م��ث��ن��ي��اً 
طو�ل فرتة �لإع��د�د �ملكثف ملطابقة 
م��ع��اي��ري �لع��ت��م��اد وف���ق خ��ط��ة عمل 
زمني  وب��اإط��ار  وم��درو���ش��ة  ممنهجة 
متميز  باإجناز  تكللت  و�لتي  حمدد، 
ويب�شر  ج��������د�رة،  ب���ك���ل  وم�����ش��ت��ح��ق 
مب���رح���ل���ة ق����ادم����ة م����ن �لإجن��������از�ت 
مكانة  ����ش���رت����ش���خ  �ل����ت����ي  �ل���ن���وع���ي���ة 
م�شت�شفيات  �أف�شل  ب��ني  �مل�شت�شفى 
�لدولة يف جودة �خلدمات �ل�شحية 
وكفاءة �لكادر �لإد�ري و�لطبي، مبا 
يف  وي�شب  �لإيجابية  �ملناف�شة  يعزز 

م�شلحة �ملر�شى و�ملتعاملني.
�ل�شركال  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  و�أك������د 
ث���ق���ت���ه ب��������اأن ه������ذ� �لإجن����������از �ل�����ذي 
�مل�شت�شفى  يف  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  ح��ق��ق��ه 

�مل�����ش��رتك��ة وم���ن مو�قع  ب��ج��ه��وده��م 
�إد�رة  مع  بالتعاون  �ملختلفة  عملهم 
ي�شكل  ����ش���وف  �مل����رك����زي����ة،  �جل�������ودة 
حافز�ً م�شاعفاً للم�شي بكل عزمية 
�لتطوير  م�����ش��رية  �إط�����ار  يف  و�إر�دة 
تعتمدها  �ل��ت��ي  �مل�شتمر  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
للخدمات  �لإم�������������ار�ت  م���وؤ����ش�������ش���ة 
يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  �ل�شحية، 
�ل�شحية وجودتها  �لرعاية  خدمات 
�ن��ط��الق��ة جديدة  و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا، يف 
ت��ع��زز م�����ش��رية �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف 
�لقيادة  روؤي�����ة  �إط�����ار  يف  �لإم��������ار�ت، 
�ملنظومة  هيكلة  لإع�����ادة  �حل��ك��ي��م��ة 
�ل�شحية يف دولة �لإم��ار�ت وتطوير 
�ل�شحية،  ل��ل��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  �أف�����ش��ل 
وح�شولهم  �ملجتمع  �شحة  ي�شمن 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  خ���دم���ات  ع��ل��ى 
عالية �جلودة ومبعايري عاملية، مبا 

�ل��ت��وج��ه��ات �حلكومية  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
وتطلعات مئوية �لإمار�ت.

اأف�سل املمار�سات املعتمدة
كلثوم  �ل���دك���ت���ورة  �أو����ش���ح���ت  ف��ي��م��ا 
�مل�شت�شفيات  �إد�رة  م��دي��ر  �لبلو�شي 
لالعتماد  �لو�شول  �أن  �ملوؤ�ش�شة  يف 
�ملعايري  �أف�����ش��ل  تطبيق  بعد  حتقق 
خطط  بف�شل  �لدولية،  و�ملمار�شات 
�لرعاية  لتقدمي  �لر�مية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شحية �ل�شاملة و�ملبتكرة و�لرتقاء 
مب���������ش����ت����وى ون�����وع�����ي�����ة �خل�����دم�����ات 
وتطبيق  للمر�شى،  �ملقدمة  �لطبية 
و�لتد�بري  �لح��رت�زي��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
تقنيات  �أح���دث  وتوظيف  �لوقائية 
�شالمة  حلماية  بعد  ع��ن  �لتطبيب 
باأحدث  �مل�شت�شفى  وتزويد  �ملر�شى، 
و�لأنظمة  و�ل���ت���ج���ه���ري�ت  �مل����ع����د�ت 

�ملر�شى  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �ل��ذك��ي��ة 
و�ملتعاملني.

�لتز�م  ك��ل��ث��وم  �ل���دك���ت���ورة  وج������ددت 
�ملعايري  �أع���ل���ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ناحية  م��ن  ع��امل��ي��اً  �ملعتمدة  �لعاملية 
و�شالمة  �ل�شريرية  �خلدمة  ج��ودة 
�لطبية  �ل���ك���و�در  وك���ف���اءة  �مل��ر���ش��ى 
�أن �حل�شول  �إىل  و�لإد�ري���ة. منوهة 
على �لعتماد �لدويل للم�شت�شفيات 
يحكمه  ن���ظ���ام  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ي�����ش��ه��م 
نوعية  نقلة  و�إح����د�ث  �لأد�ء  ج���ودة 
متميزة  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ت��وف��ري  يف 
للمر�شى، لتغدو متما�شية مع �أرقى 

�لروتوكولت �لعاملية.

معايري العتماد الدويل
�لدولية  �للجنة  معايري  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�شحية  �ملن�شاآت  لعتماد  �مل�شرتكة 

رئي�شياً،  معيار�ً   14 ت�شمل   JCI
تف�شيلية  معايري  �إىل  تتفرع  و�لتي 
ج���زئ���ي���ة ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع �خل���دم���ات 
�شالمة  وت���ت�������ش���م���ن؛  �ل�������ش���ح���ي���ة، 
�مل�شت�شفيات  �إىل  و�لو�شول  �ملر�شى 
تقييم  ومعايري  �حل����و�دث،  و�أق�����ش��ام 
�ملر�شى وت�شخي�شهم وو�شع �خلطة 
�لأدوية، بالإ�شافة  و�إد�رة  �لعالجية 
وتثقيفهم،  �مل��ر���ش��ى  ح��ق��وق  ملعايري 
ومعايري �لإد�رة �لعليا وم�شوؤولياتها 
وم����ك����اف����ح����ة �ل�������ع�������دوى و�جل���������ودة 
تت�شمن  ك��م��ا  �مل�شتمر،  و�لتح�شني 
وتقييم  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  م��ع��اي��ري 
�ملوظفني و�شالمة �ملن�شاآت �ل�شحية 
�إد�رة  وم��ع��اي��ري  �لطبية،  و�لأج��ه��زة 

�مللف �لطبي و�ملعلومات �ل�شحية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�آل  حم���م���ود  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  ز�ر 
خاجة، �شفري دولة �لإم��ار�ت لدى 
للبحوث  تريندز  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  دول��ة 
�لأحد،  �لأول  �أم�س  و�ل�شت�شار�ت، 
و�أق�شامه،  �إد�ر�ت�������ه  �إىل  وت���ع���رف 
ع��ل��ى خمرجاته  ���ش��ع��ادت��ه  و�ط���ل���ع 
دعم  م��ث��ّم��ن��اً  و�ل��ع��ل��م��ي��ة،  �لبحثية 
�لعلمي  �لبحث  "تريندز" حلركة 
�إىل جانب دعمه  �لعاملية،  و�ملعريف 

وحتفيزه للباحثني �ل�شباب.
حممد  ���ش��ع��ادة  ��شتقبال  يف  وك���ان 
�آل خاجة �لدكتور حممد عبد�هلل 

�ل���ع���ل���ي �ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل� 
للبحوث و�ل�شت�شار�ت"،  "تريندز 
وذلك يف مقر "تريندز" باأبوظبي، 
�لباحثني،  م���ن  ك��وك��ب��ة  ب��ح�����ش��ور 
�إ�شافة �إىل �أع�شاء جمل�س تريندز 

ل�شباب �لبحث �لعلمي.
وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��ود �آل 
خاجة، �شفري دولة �لإم��ار�ت لدى 
دولة �إ�شر�ئيل، �إن �ملر�كز �لبحثية 
دور�ً  تلعب  �ل��ف��ك��ري��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
حمورياً يف دعم �شناع �لقر�ر، مبا 
تنتجه من در��شات و�أبحاث علمية 
ر�شينة ت�شهم يف �تخاذ �لقر�ر بناء 

على خمرجات علمية دقيقة.

�لإمار�تي  �ل�شفري  �شعادة  ��ن  وث��مَّ
ل����دى دول�����ة �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، يف زي����ارة 
�لبنَّاء  �لدور  "تريندز"،  بها  خ�س 
��ال �ل��ذي يقوم ب��ه �مل��رك��ز يف  و�ل��ف��عَّ
�لعلمي على  �ل��ب��ح��ث  ح��رك��ة  دع���م 
وما  و�لعاملي،  �لإقليمي  �مل�شتويني 
وحما�شر�ت  ن����دو�ت  م��ن  ينظمه 
ثرية تعزز من ن�شر �لفكر �لعلمي 

ودعم حركة �لبحث �لعاملية.
�آل خاجة  ���ش��ع��ادة حم��م��د  و�أ����ش���اد 
�ل�����ر�ئ�����دة  "تريندز"  ب���ت���ج���رب���ة 
و�لفريدة يف دعم �لباحثني �ل�شباب 
و�شقل مهار�تهم وتعزيز قدر�تهم 
�لبحثية و�لعلمية، موؤكد�ً �أن �ملركز 

�أخذ على عاتقه من �لبد�ية �إعد�د 
جيل جديد من �ل�شباب �ملو�طنني 
�لبحث  ل��و�ء  حمل  على  �لقادرين 

�لعلمي و�ملعريف.
ب������دوره، �أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور حممد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  عبد�هلل 
ل� "تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت" 
�أن زيارة �شعادة حممد حممود �آل 
خاجة �شفري دول��ة �لإم���ار�ت لدى 
�لكثري من  �إ�شر�ئيل، حتمل  دول��ة 
�لإيجابية،  و�مل����ع����اين  �ل�������دللت 
وي��اأت��ي ع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا دع���م �شعادته 
و�هتمامه  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  ل���ل���م���ر�ك���ز 
و�ملعرفية  �لعلمية  مب��خ��رج��ات��ه��ا 

�لتي ت�شهم يف دعم �شنَّاع �لقر�ر.
و�أ�شار �لعلي �إىل �أن �لزيارة تناولت 
�شبل تعزيز �لتعاون و�ل�شر�كة بني 
و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  "تريندز 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�مل����ر�ك����ز 
�أن  م�شيفاً  �إ�شر�ئيل،  يف  �لفكرية 
�ل�شر�كات  على  منفتح  "تريندز" 
�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م��ع  �ل��ف��اع��ل��ة 
و�لبحثية  �لأك��ادمي��ي��ة  و�جل���ه���ات 
�شعياً  عاملي،  نطاق  على  و�لعلمية 
منه �إىل ن�شر �لبحوث و�لدر��شات 
ج�شور  بناء  على  �لقادرة  و�ملعرفة 
ثقافة  وزرع  و�ل���ث���ق���ة،  �ل���ت���ع���اون 

�ل�شالم و�لت�شامح بني �ل�شعوب.

�إىل ذل���ك، �أط��ل��ع �ل��دك��ت��ور حممد 
�لإمار�تي  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  �لعلي 
�أجندة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل على  ل��دى دول���ة 
�لإبر�هيمي:  "�لتفاق  م���وؤمت���ر 
و�لت�شامح  �لتعاون  تعزيز  فر�س 
�ل����ذي  �ملنطقة"،  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
للبحوث  تريندز  مركز  �شينظمه 
مركز  مع  بالتعاون  و�ل�شت�شار�ت 

�أبيب،  ت��ل  جامعة  يف  دي��ان  مو�شي 
�ملقبل  �أك����ت����وب����ر   27 يف  وذل�������ك 
ب��ال��ق��اع��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة جل��ام��ع��ة تل 
"تريندز" يعد  �أن  م��وؤك��د�ً  �أب��ي��ب، 
ينظم  �إم���ار�ت���ي  بحثي  م��رك��ز  �أول 
توقيع  م��ن��ذ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  فعالية 

�لتفاق �لإبر�هيمي.
�لدكتور  �أه��دى  �لزيارة،  ويف ختام 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي،  حممد 
ل� "تريندز"، �شعادة حممد حممود 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �شفري  �آل خ��اج��ة، 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، جمموعة  ل���دى دول����ة 
ومو�شوعات  �إ���ش��د�ر�ت  م��ن  قيمة 
�ملركز �ل�شادرة ب� 15 لغة �أجنبية، 
باللغة  منها  �ل�شادرة  وخ�شو�شاً 

�لعرية.

يف اإجناز يعزز ال�سدارة العاملية لالإمارات بعدد املن�ساآت ال�سحية املعتمدة 

موؤ�ش�شة الإم�رات للخدم�ت ال�شحية تعلن عن ح�شول م�شت�شفى 
 JCI دب� الفجرية على �شه�دة العتم�د الدويل

اع القرار اأكد على اأهمية دور املراكز البحثية يف دعم �سنَّ

ال�شفري الإم�راتي لدى اإ�شرائيل يزور »تريندز« ويثّمن 
جهوده ودعمه حلركة البحث العلمي

الإم�رات وال�شودان تطلق�ن �شراكة ا�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي

توا�شل اأعم�ل الطرق الداخلية والبنية التحتية يف حو�س 21 مبدينة زايد
•• الظفرة -الفجر:

تو��شل بلدية منطقة �لظفرة تنفيذ م�شروع �إن�شاء �لطرق �لد�خلية و�لبنية �لتحتية يف حو�س 21 مبدينة ز�يد ويت�شمن 
�إن�شاء �شبكة �لطرق وكافة خدمات �لبنية  �أر�س �شكنية جديدة وت�شمل �لأعمال  185 قطعة  �مل�شروع �لذي يخدم عدد 
�لأمطار،  �لري ونظام ت�شريف مياه  �ل�شحي ونظام  �ملاء و�لكهرباء و�لت�شالت و�ل�شرف  �شبكة  ت�شمل  و�لتي  �لتحتية 

بالإ�شافة �ىل �أر�شفة وممر�ت �مل�شاة و�إنارة �ل�شو�رع.
%87، ومن �ملتوقع �إجن��ازه خالل �لربع �لر�بع من �لعام �حلايل. ويهدف �مل�شروع �إىل  وبلغت ن�شبة �لإجن��از بامل�شروع 
تطوير وحت�شني كافة �خلدمات يف حو�س 21 مبدينة ز�يد خلدمة �ل�شكان، وتعزيز كفاءة �إد�رة �لأ�شول و�لبنى �لتحتية 

و�ملر�فق �لعامة و�حلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية �لإمارة ومنط وجودة �حلياة.
وياأتي �مل�شروع �نطالقاً من روؤية ور�شالة �لبلدية �لر�مية �إىل �أن تكون �أبوظبي �إمارة ذ�ت تطوير عمر�ين ونقل متكامل 
يعزز جودة �حلياة، وتنظيم وتطوير و�إد�رة �لنمو �لعمر�ين و�لنقل ب�شكل متكامل وم�شتد�م من خالل توفري بنية حتتية 

ومر�فق وخدمات ر�ئدة وذكية لرفاهية و�شعادة �ملجتمع.
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عربي ودويل
حم�دث�ت بني الرئي�س الفل�شطيني ووزير الدف�ع الإ�شرائيلي 

•• رام اهلل-اأ ف ب

�لرئي�س  غانت�س  بيني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��دف��اع  وزي��ر  �لتقى 
�أول  يف  �لغربية  �ل�شفة  يف  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني 
و�لفل�شطينيني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ب��ني  ر�شمية  حم��ادث��ات 
م��ن��ذ ت���ويل رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت من�شبه يف 
�ل�شفة  يف  �هلل  ر�م  �إىل  غانت�س  حزير�ن-يونيو.وتوجه 
عبا�س  مع  و�قت�شادية  �أمنية  حمادثات  لإج��ر�ء  �لغربية 
�ملحادثات  م�شوؤولون.و�أتت  �أعلن  ما  على  عاما”،   85“
�لتقى  و��شنطن حيث  بينيت من  ع��ودة  �شاعات على  بعد 

�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن يف �لبيت �لأبي�س.
وقالت وز�رة �لدفاع �لإ�شر�ئيلية يف بيان �إن “وزير �لدفاع 

بيني غانت�س �لتقى رئي�س �ل�شلطة �لفل�شطينية حممود 
عبا�س م�شاء �أم�س �لأول �لأحد  ملناق�شة �ل�شيا�شة �لأمنية 
يدير  �ل��ذي  غانت�س  و�قت�شادية«.وقال  مدنية  وم�شائل 
حزبا و�شطيا ي�شارك يف �حلكومة �لئتالفية �لإ�شر�ئيلية، 
لعبا�س “�إن �إ�شر�ئيل ت�شعى �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت من �شاأنها 

وفق �لبيان. تعزيز �قت�شاد �ل�شلطة �لفل�شطينية”، 
و�لقت�شادية  �لأم��ن��ي��ة  “�لأو�شاع  �إىل  ت��ط��رق��ا  ك��ذل��ك 
يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وغ����زة و�ت��ف��ق��ا ع��ل��ى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
على ما جاء يف �لبيان.و�شم �لجتماع من�شق  �لتو��شل”، 
�لفل�شطينية  �لأر��شي  يف  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  عمليات 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  يف  �لكبري  و�مل�شوؤول  عليان  غ�شان 
ح�شني �ل�شيخ ورئي�س �ملخابر�ت �لفل�شطينية ماجد فرج. 

مكتب  �لجتماع.وقال  ح�شول  تويرت  عر  �ل�شيخ  و�أك��د 
على  “�جتماعا  عقد�  وعبا�س  �ل��دف��اع  وزي��ر  �إن  غانت�س 

حدة” بعد �ملحادثات �ملو�شعة.
وتدهورت �لعالقات بني �إ�شر�ئيل و�ل�شلطة �لفل�شطينية 
حد  �ىل  لها،  م��ق��ر�ً  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  تتخذ  �لتي 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ي��ب��ذل  �لأخ����رية. ومل  �ل�����ش��ن��و�ت  كبري يف 
�ل�شابق بنيامني نتانياهو �لذي حكم بني �لعامني 2009 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي- �ل���ن���ز�ع  ي��ذك��ر حل��ل  ج��ه��د  �أي  و2021، 

يف  �ليهودية  �مل�شتوطنات  بتو�شيع  �شمح  ما  �لفل�شطيني 
�ل�شفة �لغربية �ملحتلة.

دولة  قيام  يعار�س  مت�شدد  قومي  فهو  بينيت  خلفه  �م��ا 
موؤلفة  �شغط  جمموعة  �شابقا  ي��ر�أ���س  وك��ان  فل�شطينية 

من م�شتوطنني يهود.وقالت حكومته �ملوؤلفة من �حز�ب 
تر�وح بني �لي�شار �ملتطرف و�ليمني �لقومي، �إنها ل تنوي 

�خلو�س يف حمادثات �شالم جديدة مع �لفل�شطينيني.
�إل �ن م�شوؤولني �إ�شر�ئيليني �أ�شارو� �إىل �أن حكومته تنوي 
�لتي  �لفل�شطينية يف وجه حركة حما�س  �ل�شلطة  تعزيز 

تدير قطاع غزة.
حربا  �ملا�شي  �أي��ار/م��اي��و  يف  وحما�س  �إ�شر�ئيل  وخا�شت 
فل�شطينيا   260 فيها  ُقتل  يوما،   11 ��شتمرت  خاطفة 
على  �إ�شر�ئيلية  �شربات  ومقاتلون، يف  66 طفال  بينهم 

غزة ح�شب �ل�شلطات �ملحلية.
جمال  يف  نا�شط  مقتل  بعد  �ح��ت��ج��اج��ات  عبا�س  وو�ج���ه 

حقوق �لإن�شان �ثر توقيفه من جانب �لقوى �لأمنية.

•• عوا�صم-وكاالت

عقود،  ل�3  ح��ا���ش��رت��ه  ع���زل���ة  ب��ع��د 
ع���اد �ل���ع���ر�ق �ل����ذي ����ش��ت�����ش��اف قمة 
يومني،  قبل  و�ل�شر�كة”  “�لتعاون 
و�لبّناء يف عالقاته  �ملوؤثر  دوره  �إىل 
مع دول �جلو�ر.ووفق �شحف عربية 
����ش���ادرة  �أم�������س �لث���ن���ني، ف����اإن قمة 
ب��غ��د�د ل��ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة، تعك�س 
م�شاكله  جت�����اوز  يف  �ل���ع���ر�ق  رغ���ب���ة 
�لتي منعت م�شريته نحو  �لد�خلية 
�مل�شاركة  ك���ان���ت  ح���ني  يف  �ل���ت���ع���ايف، 
�أنه  مفادها،  ر�شالة  �ملهمة،  �لدولية 
�ل�شرق  ����ش��ت��م��ر�ر  ���ش��م��ان  ل مي��ك��ن 
�لأو���ش��ط، وج��زء و����ش��ع م��ن �لعامل، 
��شتعادة  م��ن  �ل��ع��ر�ق  يتمكن  مل  �إذ� 

تو�زنه، وي�شتعيد قر�ره و�شيادته.

ك�سر قيود
ويف هذ� �ل�شياق، قال موقع “عربية 
بغد�د  “موؤمتر  �إن  �إندبندنت”، 
قبل  عقد  �ل��ذي  و�ل�شر�كة  للتعاون 
و�إقليمي  ع���رب���ي  ب��ح�����ش��ور  ي���وم���ني 
�أن  �ل��ت��اأك��ي��د  ع��ن��ه  مت��خ�����س  ودويل، 
ليعود  وحو�جز  قيود�ً  ك�شر  �لعر�ق 
و�لبّناء يف عالقاته  �ملوؤثر  دوره  �إىل 
مع دول �جلو�ر بعد عزلة حا�شرته 

لثالثة عقود«.
و�أ�شاف �ملوقع “ينبئ �ملوقف �لد�عم 
�لفاعلة  و�مل�شاندة  �مل�شاركة،  للدول 
م�شتويات  ومب���خ���ت���ل���ف  ل����ل����ع����ر�ق، 
�مل�������ش���ارك���ة، مب���وؤ����ش���ر�ت ت���دع���و �إىل 
�إىل  �ل��ت��ف��اوؤل وت�شيع �لأم���ل وت��دع��و 
بالنجاح  �إي��ج��اب��ي��ة و�لإمي�����ان  ن��ظ��رة 
يكن  �إن مل  �لإقليمي،  �مل�شتوى  على 

على �مل�شتوى �لدويل«.
“��شتقطاب  �أن  م���ر�ق���ب���ون  ور�أى 

�ملجاورة،  �ل���دول  م��ع  �حل���و�ر  و�إد�رة 
يوؤ�شر �إىل �إمكانية �لعر�ق يف جمال 
�مل�����ش��ارك��ة و�لن��ف��ت��اح ع��ل��ى حمدد�ت 
و�لأوروب���ي���ة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شيا�شة 
و�لتعاون  �ل���ت���و�زن  �شيا�شة  �أن  ك��م��ا 
�لإي��ج��اب��ي �ل��ت��ي دع��ت �إل��ي��ه��ا �لقمة، 
و�لتي �نطلقت من بغد�د، ما هي �إل 
�ل�شيا�شة �حلالية  �إىل  و��شح  موؤ�شر 
عالقاته  يف  �ل��ع��ر�ق  �عتمدها  �ل��ت��ي 
جتارب  نتيجة  وك��ان��ت  �خل��ارج��ي��ة، 
�شحتها  �لأي�������ام  و�أث���ب���ت���ت  ع���ان���اه���ا، 

وجدو�ها«.

اإعادة العراق اإىل العراق
�لأو�شط”،  “�ل�شرق  �شحيفة  ويف 
����ش���رب���ل يف م���ق���ال له،  ق�����ال غ�������ش���ان 
“�لتعاون  ق���م���ة  يف  “�لعر�ق  �إن 
غري  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ه����و  و�ل�شر�كة” 
�لقمة  ����ش��ت�����ش��اف  �ل������ذي  �ل����ع����ر�ق 
كثرية  �أ���ش��ي��اُء   .2012 يف  �لعربية 

تغريت يف �لعر�ق وحوله ويف �مل�شهد 
�لدويل �أي�شاً«.

“�أبرَز ما تغري يف بغد�د  �أن  و�أ�شاف 
�ن��ط��الق عملية ه��ادئ��ة وجريئة  ه��و 
�إىل  �ل�����ع�����ر�ق  �إع����������ادة  �إىل  ت����ه����دف 
تنعقد  �أن  �ل�شدفة  و�شاءت  �لعر�ق. 
�أمريكا  ت�شابق  بغد�د فيما  �لقمة يف 
�ل��وق��ت ل��ل��خ��روج م��ن ق��ف�����س مطار 
ك��اب��ول، م��ا �أك���َد �حل��اج��ة �إىل تريد 
قائاًل:  �لإقليمي«.وتابع  �لت�شاحن 
من  �لأم��ري��ن  عانى  �ل��ذي  “�لعر�ق 
وخ�شو�شاً  �أر���ش��ه،  على  �ل�شر�عات 
�لأمريكي،  �لإي���ر�ين  �ل�شتباك  من 
ر�ح يحلم باأن يكوَن �أر�َس حو�ر بني 
�لقوى  وب��ني  وبينهم  �لإق��ل��ي��م  �أه���ل 
�ملنطقة.  يف  �حل���ا����ش���رة  �ل����ك����رى 
وهكذ� تبلور ما ي�شبه �ل�شيغة �لتي 
و�لعتد�ل  �لتعاي�س  نهج  على  تقوم 
وموؤ�ش�شاتها  �ل��دول��ة  على  و�ل��ره��ان 
يف �ل��د�خ��ل وع��ل��ى �حل���و�ر و�حرت�م 

�مل�شالح �ملتبادلة يف �خلارج و�لتعامل 
مبنطق  ل  �ل�شيدة  �ل���دول  مبنطق 
�لإمالء و�لإكر�ه. و�أظهر م�شوؤولون 
عر�قيون رغبة �أكيدة يف �أن ي�شب �أي 
تقلي�س لأي نفوذ خارجي يف ر�شيد 
قوى  ر�شيد  يف  ل  �لعر�قية  �لدولة 

�لأمر �لو�قع«.
“�لعر�ق  م�شروع  رحاب  و�أ�شاف، يف 
قمة  ب��غ��د�د  ����ش��ت�����ش��اف��ت  �جلديد” 
�شملت  �لتي  و�ل�شر�كة”  “�لتعاون 
دول �جلو�ر وتعدتهم. متكن �لعر�ق 
و�حد  �شقف  من جمع خ�شوم حتت 
ليكونو�  �ل��ت��ح��اور  على  لت�شجيعهم 
�ملناخ  و�أت�����اح  �أع�����د�ء.  ل  متناف�شني 
ع��رب��ي��ة عربية  ل���ل���ق���اء�ت  �ل��ف��ر���ش��ة 
ق��ب��ل عام”،  ت���ب���دو م���ت���ع���ذرة  ك���ان���ت 
يف  ن��ق��ط��ة  ب��غ��د�د  “�شجلت  م�شيفاً 
�شاعدت  حني  �لت�شهيل  دبلوما�شية 
�شعودية  �ت�������ش���الت  �ن���ع���ق���اد  ع���ل���ى 
�إير�نية و��شت�شافتها. ول مبالغة يف 

�لقمة كانت مهمة مبكان  �إّن  �لقول 
�نعقادها وم�شتوى �مل�شاركة وما د�ر 
على هام�س جل�شاتها. �أما “�خلطاأ” 
�لوزير  �رتكبه  �ل��ذي  �ل��روت��وك��ويل 
من  فهو  �للهيان  عبد  �أم��ري  ح�شني 
�لأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي ت��زي��د �حل��اج��ة �إىل 
ر�شالة  �أم  ك���ان خ��ط��اأ  ���ش��و�ء  �ل��ق��م��ة، 

تغطت بخطاأ«.

موؤمتر دول املتناق�سة
ف�����اروق  ي���ق���ول  �ل�������ش���ي���اق،  ذ�ت  ويف 
�إي�شت  “ميدل  م��وق��ع  يف  ي��و���ش��ف، 
“ميكن �أن يكون �ملوؤمتر  �أونالين”: 
�لعر�قية،  �لعا�شمة  �شهدته  �ل��ذي 
ي���ق���وم عليها  ق��ب��ل ي���وم���ني، ق���اع���دة 
��شم  ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه  جت��م��ع دويل ق��د 

“نادي بغد�د«.
�أن ت�شاهم �لدول يف  “بدل  وي�شيف 
حل م�شاكل �لعر�ق، فاإن �لعر�ق هو 
�ل��ذي يتقدم مب��ب��ادرة حل��ل م�شاكل  

لو  �مل�شاكل  �إن تلك  �شُيقال  �ملنطقة. 
�شُتحل.  �ل��ع��ر�ق  م�شاكل  ف���اإن  ُح��ل��ت 
عر�قيو  يتبناها  �إير�نية  كذبة  تلك 
ما  م��ع  تن�شجم  ن��ظ��ري��ة ل  �حل��ك��م. 
ي��ج��ري ل��ل��ع��ر�ق ومل���ا ي��ن��ط��وي عليه 
م�شريه من حتديات بقدر ما تعر 
يكون  �أن  يف  �إي�����ر�ن  ط��م��وح��ات  ع���ن 
�ق��ل��ي��م��ي ودويل على  �ج��م��اع  ه��ن��اك 

�شرورة وجودها يف �لعر�ق«.
�للغة  يف  و�����ش���ح���اً  “كان  و�أ�����ش����اف 
�لهتمام  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لأنه  �ل�شعودي  �لإي���ر�ين  ب��اخل��الف 
�أ����ش���ا����س �ل���ع���ق���دة �ل���ع���ر�ق���ي���ة. ذلك 
م��ن��ط��ق ل ي�����ش��ت��وي م���ع ح��ق��ي��ق��ة �أن 
ل  �ل��ع��ر�ق  على  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لهيمنة 
ع��الق��ة ل��ه��ا ب��ذل��ك �خل�����الف. ف���اإذ� 
من  َم��ن ميثلها  �إي���ر�ن متلك  كانت 
فاإن  �ل��ع��ر�ق  يف  �مل�شلحة  �مليلي�شيات 
��شتعادة  يف  �إل  تفكر  ل  �ل�شعودية 
وهي  �لعربي.  حميطه  �إىل  �ل��ع��ر�ق 

�أج�����ل ذل����ك لتقدمي  م�����ش��ت��ع��دة م���ن 
ك���ل �أن�������و�ع �ل���دع���م م���ن �أج�����ل قيام 
قر�رها  يف  م�شتقلة  عر�قية  حكومة 
مبد�أ  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 

�ل�شيادة �لوطنية«.
�لتي  “�إير�ن  �أن  ي��ع��ت��ر،  �أن  ق��ب��ل 
�أحز�بها  م��ن خ���الل  �ل���ع���ر�ق  حت��ك��م 
وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه��ا حت��ظ��ى ب���دع���م دول 
�ل�����دول�����ة  ت����ل����ك  �أخ������������رى. ل جت�����د 
�لعر�ق  يتحرر  �أن  يف  لها  م�شلحة 
�أردنا  و�إذ�  �لإي���ر�ين.  من �لح��ت��الل 
�أن  فعلينا  ج��رى  ما  حقيقة  معرفة 

ن�شاأل �مليلي�شيات �لإير�نية«.

مئوية حكم
�إي�����اد  ق�����ال  “�حلرة”،  م���وق���ع  ويف 
�لعنر، �إن “�أنظمة �حلكم يف �لعر�ق 
و�إيديولوجياتها  عناوينها  تغريت 
مل  لكنها  ترفعها،  �لتي  و�شعار�تها 
�ل��ث��ق��ة بينها  ت��ن��ج��ح يف م���د ج�����ش��ور 

وب����ني �ل�����ش��ع��ب، لأن���ه���ا ع��م��ل��ت على 
�ل��ق��ط��ي��ع��ة، وبقيت  ����ش��ت��م��ر�ر ح��ال��ة 
دوره  وتهم�س  �ملجتمع  على  تتعاىل 
يف �حل���ي���اة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ل���ذل���ك مل 
ي��وم��اً يف �رتكاب  ت���رتدد �حل��ك��وم��ات 

�ملجازر و�ملذ�بح بحق مو�طنيها«.
ح�شم  ي��ت��م  مل  “فطاملا  وي�����ش��ي��ف 
بني  �ل��ع��الق��ة  مثل  رئي�شية  ق�شايا 
�لنهائي  و�ل�شكل  و�لأط���ر�ف  �ملركز 
�حلياة  يف  �ل��دي��ن  ودور  للموؤ�ش�شات 
قائماً  �ل�����ش��ر�ُع  �شيظّل  �ل�شيا�شية 
�ملو�قف  �ح���ت���د�م  وي��ظ��ل  وحم��ت��م��اًل 
كبرية.  للتدخل  �لآخ��ري��ن  وفر�شة 
وك��م��ا ي��ق��ول ف��ال��ح ع��ب��د �جل���ب���ار يف 
�لعمامة  ك���ت���اب���ه  م���ق���دم���ة  ن���ه���اي���ة 
على  ق  �مل��م��زَّ “�ملجتمع  و�لأف���ن���دي: 
�لوطنية،  دون  �ل���ه���وي���ات  �أ����ش���ا����س 
دولة،  ينتج  ل��ن  نف�شه  م��ع  �مل��ح��رتب 
�ل���ع���ر�ق بحاجة  وك��م��ا ق��ل��ت م������ر�ر�ً 
�أوًل.  ن��ف�����ش��ه  م���ع  ي��ت�����ش��ال��ح  �أن  �إىل 
بخالفه لن تكون ثّمة دولة«.ويختم 
هي  �لعر�ق  �أزم��ة  “�إن  قائاًل  مقاله 
�جلر�أَة  يحمل  وطني  م�شروع  �أزم��ة 
ب��ن��اء هوية  و�ل��ق��درة �خل��الق��ة على 
ثالوث  على  ترتكز  �لعر�قية  لالأمة 
�لروؤية، و�لقيادة، و�ملوؤ�ش�شات. ودون 
هذ�  ملع�شلة  ميكن  �مل�����ش��روع ل  ه��ذ� 
�لبلد �أن حتل، بل �شتظل تنتج �أزمات 
متتالية و�شر�عاً د�ئماً على �ل�شلطة 
وجماعات  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل��ه��وي��ات  ب��ني 
نفوذها  ف����ر�����س  ت����ري����د  م���ت���ط���رف���ة 
يف  معها  �لتناف�س  �أو  �ل��دول��ة،  على 
ديكتاتورية  �أو  �ل�شيادية.  وظائفها 
�لجتماعي  �حل���ر�ك  جتميد  تعيد 
دورة  ت��ع��ي��د  بولي�شية  دول����ٍة  لإن���ت���اج 
�حلكم �إىل ممار�شات �لعنف �لوح�شي 

�ملفرط �شد �ملجتمع”ِ.

�شحف عربية: قمة بغداد...عندم� يعود العراق اإىل العراق

ولية اأ�شرتالية حتذر من �شغط كبري ملر�شى كوفيد على امل�شت�شفي�ت 
•• كانبريا-رويرتز

ت�شل ولية نيو �شاوث ويلز وهي �لأكر يف �أ�شرت�ليا من حيث تعد�د �ل�شكان 
لذروة �ل�شغط على وحد�ت �لعناية �ملركزة يف �مل�شت�شفيات يف �أكتوبر ت�شرين 
�ل�شلطات  �أعلنت  ح��ني  يف  بكوفيد-19  �لإ���ش��اب��ة  ح���الت  ت��ز�ي��د  م��ع  �لأول 

ت�شجيل زيادة يومية قيا�شية لالإ�شابات �جلديدة �أم�س �لثنني.
و�أعلنت �لولية، وهي مركز �لتف�شي �حلايل لكوفيد-19، ت�شجيل 1290 
�إ�شابة جديدة فيما ت�شارع �لبالد لحتو�ء �شاللة دلتا �شديدة �لعدوى من 

فريو�س كورونا.
�لولية  �إن  ويلز  �شاوث  نيو  حكومة  رئي�شة  برييجيكليان  جالدي�س  وقالت 
تتاأهب لتز�يد عدد �ملر�شى يف �مل�شت�شفيات مع �رتفاع �لإ�شابات قبل �أن تبد�أ 

�لتطعيمات يف تخفيف �ل�شغط.
�أ�شو�أ �شهر و�أ�شو�أ وقت لوحد�ت  “نتوقع  وقالت يف �شيدين عا�شمة �لولية 

�لعناية �ملركزة يف �أكتوبر«.
لأننا يف خ�شم  �لأم��ور على نحو خمتلف  نتعامل مع  �أن  “ينبغي  و�أ�شافت 

جائحة ولكننا �شوف نتكيف«.
وهناك 840 م�شابا بكوفيد-19 يف م�شت�شفيات نيو �شاوث ويلز من بينهم 
لأجهزة  منهم   48 يحتاج  بينما  �ملركزة  �لعناية  وح��د�ت  يف  مري�شا   137

تنف�س �شناعي.
و�أعلنت �لولية عن �أربع حالت وفاة �لثنني لي�شل �إجمايل عدد �لوفيات �إىل 
1003 يف �أ�شرت�ليا، وهي �أحدث ع�شو يف جمموعة �لع�شرين لالقت�شاد�ت 

�لكرى يتجاوز حاجز �لألف.

تف�قم الو�شع الوب�ئي لكورون� 
بليبي�.. وخم�وف من ك�رثة اإن�ش�نية

اأيدا يغرق نيو اأورلي�نز يف الظالم 
و�شط في�ش�ن�ت يف لويزي�ن� 

•• طرابل�س-وكاالت

�ل�شحية  ووح���د�ت���ه���ا  ل��ي��ب��ي��ا  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ت�����ش��ه��د 
�أو�شاعا �شعبة بعد تفاقم �لو�شع �لوبائي لفريو�س 
ك���ورون���ا يف �ل���ب���الد، و�إع�����الن ب��ع�����س م��ر�ك��ز �لعزل 
عزل  مر�كز  بع�س  عنها.و�أعلنت  �لأوك�شجني  نفاد 
�مل�شابني يف غرب ليبيا من عدم توفر �لأوك�شجني 

لديها، لوقف ��شتقبال حالت م�شابة جديدة.
�أعلنت نق�س �لأوك�شجني  و�آخر مر�كز �لعزل �لذي 
لديها ببلدية درج بغرب ليبيا، وقد طالبت �حلكومة 
�لليبية ب�شرعة �لتدخل و�إمد�د �ملركز بالأوك�شجني 
خوفا من وقوع كارثة �إن�شانية، و�نقطاع �لأوك�شجني 
عن غرف �لعناية �لفائقة و�لتي بلغت ن�شبة �لإ�شغال 
فيها ح��ده��ا �لأق�����ش��ى.ك��ذل��ك �أك���د م��رك��ز �ل��ع��زل يف 
��شتقبال �حلالت  �أوقف  �أنه  �أي�شا،  مدينة غد�م�س 
�ل���ت���ي حت���ت���اج لتنف�س  ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا  �مل�����ش��اب��ة 
�شناعي نظر� للنق�س �حلاد يف �لأوك�شجني، حمذر� 
من تفاقم �لو�شع �لوبائي يف �ملدينة، وم�شدد� على 
�شرورة �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية.وقال م�شدر 
بوز�رة �ل�شحة �لليبية ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
مقارنة  عليه  �ل�شيطرة  ميكن  ليبيا  يف  �لو�شع  �إن 
بتنظيم  وذل��ك  �ملحيطة  �ل��دول  بع�س  ملا يحدث يف 
وتوزيعه  م�شال  �أوك�����ش��ج��ني  على  �لتعاقد  عمليات 

ب�شكل عادل على �ملناطق �لتي تعاين من نق�شه.
على  ب��ال��ف��ع��ل  ت��ع��اق��دت  ليبيا  �أن  �مل�����ش��در،  و�أو����ش���ح 
جماورة،  دول  من  �مل�شال  �لأوك�شجني  من  �شحنات 
�ل�شحنات وجاري  بع�س  على  بالفعل ح�شلت  و�أنها 
�ملوجة  مو�عيد  �خ��ت��الف  �أن  �مل��زي��د.و�أك��د  حت�شري 

�ل��ر�ب��ع��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا ���ش��اع��د ك��ث��ري� يف طلب 
�ل��ع��ون م��ن بع�س �ل���دول �ل��ت��ي ت�شهد ����ش��ت��ق��ر�ر� يف 
�حل��ال��ة �ل��وب��ائ��ي��ة.و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ن��اك ت��خ��وف من 
�ل�شتيعابية  �ل��ق��درة  ي��ف��وق  ب�شكل  �لأع�����د�د  زي����ادة 
للم�شت�شفيات، مطالبا ب�شرورة �للتز�م بالإجر�ء�ت 

�لوقائية .
�أحد  �لثليب وه��و  �ل��دك��ت��ور م��ع��اذ  ق��ال  وم��ن جانبه 
�لعاملني يف مركز طبي بالعا�شمة �لليبية طر�بل�س، 
�إن �لعا�شمة هي �أكر �ملدن �لتي ت�شهد حالت كثرية 
تقريبا  �مل�شت�شفيات  جميع  و�أن  بالفريو�س  م�شابة 
��شتهالك  ي��زي��د  �أن  و�لطبيعي  ��شتنفار،  ح��ال��ة  يف 

�لأوك�شجني.
�مل�شت�شفيات من  بع�س  تعاين  �أحيانا  �أنه  �إىل  ولفت 

نق�س حاد يف �لأوك�شجني نتيجة �شوء �لتوزيع.

وبنّي �أن �ملر�كز �ملوجودة على �أطر�ف ليبيا قد تكون 
هي من تو�جه �لأزم��ات ولكن �لأم��ر ل يتعدى عن 

�شوء توزيع وتاأخر يف ��شتالم �ل�شحنات.
�مل�شابني  ع���دد  ف���اإن  ر�شمية  �إح�����ش��ائ��ي��ات  وبح�شب 
و�شل  ليبيا  �جلائحة يف  بدء  منذ  كورونا  بفريو�س 
�لأكر  �لن�شبة  وتتمركز  �آلف م�شابني،   305 �إىل 
م��ن �لإ���ش��اب��ات يف م��دن غ��رب �ل��ب��الد، فيما و�شلت 

حالت �لوفاة �إىل 4200 تقريبا.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه����ذه �لأرق�������ام، ق����ال ع�����ش��و �للجنة 
دغي�س،  �إب��ر�ه��ي��م  �لأم��ر����س  ملكافحة  �ل�شت�شارية 
�إن �خليار �لوحيد لوقف �لأع��د�د �ملتز�يدة يف ليبيا 
جّر�ء �لفريو�س، هو �لتطعيم يف �أ�شرع وقت، م�شري� 
�إىل �أن ليبيا طعّمت �أكر من مليون �شخ�س ولديها 

�أكر من مليون جرعة مل ت�شتغل بعد.

•• نيو اأورليانز-رويرتز

�شرب �لإع�شار �أيد� ولية لويزيانا 
�ل�شاطئ  �ج��ت��اح  �أن  بعد  �لأمريكية 
مناطق  وغ��م��ر  �ملك�شيك  خليج  م��ن 
�شا�شعة بالأمو�ج و�لأمطار �لغزيرة، 
وت�شببت �لرياح �لعاتية �مل�شاحبة له 
كهرباء  وخطوط  �أ�شجار  �قتالع  يف 
�لظالم  يف  �أورليانز  نيو  �أغ��رق  مما 

�لليلة �ملا�شية.
�لأمريكي  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  وق�����ال 
لالأعا�شري �إن من �ملتوقع �أن ت�شتمر 
�أمطار  يف  �ل��ت�����ش��ب��ب  يف  �ل��ع��ا���ش��ف��ة 
�إىل  ت��وؤدي  �أن  �ملحتمل  “من  غزيرة 
على  �حلياة”،  ت��ه��دد  )ف��ي�����ش��ان��ات( 
�إىل حد  ت��ر�ج��ع �شدتها  �ل��رغ��م م��ن 
نحو  �لد�خل  �إىل  تقدمها  كبري مع 
ولية م�شي�شبي غربا يف وقت مبكر 

من �شباح �أم�س �لثنني.
و�أع����ل����ن م��ك��ت��ب ق���ائ���د �ل�����ش��رط��ة يف 
�لليلة  ب��اري�����س  �أ���ش��ي��ن�����ش��ن  م��ق��اط��ع��ة 
وف��اة معروفة يف  �أول حالة  �ملا�شية 
�لإع�شار،  ج���ر�ء  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 
وه���ي ل��رج��ل ي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 60 
ع��ام��ا ف��ق��د ح��ي��ات��ه ع��ن��دم��ا �شقطت 
���ش��ج��رة ع��ل��ى م��ن��زل��ه ب���ال���ق���رب من 

مدينة باتون روج عا�شمة �لولية.
كبري  �إع�شار  �أول  وه��و  �أي���د�،  و�شل 
�لعام،  هذ�  �ملتحدة  �لوليات  يجتاح 
�إىل �لياب�شة ظهر �أم�س �لأول �لأحد 
يف ���ش��ورة �إع�����ش��ار ق���وي م��ن �لفئة 
�لر�بعة �شرب بورت فور�شون، مركز 
�خلليج،  يف  �ل��ب��ح��ري  �لنفط  ق��ط��اع 
�إىل  �شرعتها  ت�شل  ب��ري��اح  حم��م��ال 

240 كيلومرت� يف �ل�شاعة.
16 ع���ام���ا على  ب��ع��د م�����رور  وج�����اء 
�لإع���������ش����ار ك���ات���ري���ن���ا، �أح�������د �أك����ر 
وفتكا  كارثية  �لأمريكية  �لعو��شف 
�شاحل  �ل��ذي �شرب  �لإط���الق،  على 
�خلليج، وبعد مرور حو�يل عام على 
�ل��ف��ئ��ة �لر�بعة  ل���ور� م��ن  �لإع�����ش��ار 

�لذي �جتاح لويزيانا �أي�شا.
و�أعلن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
وقوع كارثة كرى يف �لولية، و�أمر 
جهود  لتعزيز  �لحتادية  بامل�شاعدة 
20 مقاطعة  �أك���ر م��ن  �ل��ت��ع��ايف يف 
�لكامل  �حل���ج���م  وظ�����ل  م���ن���ك���وب���ة. 
لأ�شر�ر �لعا�شفة و��شحا عند طلوع 
�لنهار.و�شل �أيد� �إىل �ل�شاطئ بينما 
عودة  م��ن  بالفعل  ل��وي��زي��ان��ا  ت��ع��اين 
�إىل  �أدت  �ل��ت��ي  كوفيد-19  �نت�شار 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  ن���ظ���ام  �إج����ه����اد 
بامل�شت�شفيات  يوجد  حيث  بالولية 
2450 مري�شا بكوفيد-19، كثري 

منهم يف وحد�ت �لرعاية �لفائقة.
بالولية  �ل�����ش��ح��ة  د�ئ������رة  وق���ال���ت 
�ملولد�ت  طاقة  فقد�ن  �إن  لرويرتز 
مبقاطعة  ت���ي���ب���ودو،  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
جنوب  يف  �لو�قعة  باري�س  لف��ور���س 
�لعاملني  �أجر  �أورليانز،  نيو  غرب 
مر�شى  م�شاعدة  على  بامل�شت�شفى 
على �لتنف�س يدويا �أثناء نقلهم �إىل 

طابق �آخر.
�شاعة من و�شوله   12 ويف غ�شون 
�إىل �لياب�شة، �شعف �أيد� وحتول �إىل 
�إع�شار من �لفئة �لأوىل برياح بلغت 

كيلومرت�   135 �لق�شوى  �شرعتها 
يف �ل�����ش��اع��ة، و�ن���دف���ع مل�����ش��اف��ة نحو 
مدينة  م��ت��ج��اوز�  ك��ي��ل��وم��رت�   160
�أورليانز، كرى مدن لويزيانا،  نيو 

�شباح �ليوم �لثنني.
ط���ري���ق���ه  يف  �لإع�������������ش������ار  وخ�����ل�����ف 
دم�������ار� ح���ي���ث غ���م���ر م��ع��ظ��م �خلط 
�ل�����ش��اح��ل��ي ل��ل��ولي��ة مب��ي��اه �لأم����و�ج 
�لوطني  �مل��رك��ز  م��ن  تقارير  ووردت 
�أنحاء  يف  في�شانات  عن  لالأعا�شري 
ج��ن��وب ���ش��رق �ل��ولي��ة.وج��رى وقف 
تقريبا  �خلليج  يف  �لنفط  �إن��ت��اج  كل 
�ل�شحن  وك���ذل���ك  �ل��ع��ا���ش��ف��ة،  ق��ب��ل 
�متد�د  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  ب���امل���و�ن���ئ 
وم�شي�شبي.�أفادت  لويزيانا  �شو�حل 
لويزيانا  �إن��ت��ريج��ي  �مل��ر�ف��ق  �شركة 
�لأحد  ليلة  �نقطعت  �لكهرباء  ب��اأن 
�حل�شرية  �أورليانز  نيو  منطقة  يف 
خطوط  جميع  تعطل  بعد  باأكملها 
�لنقل �لثمانية �لتي توفر �لكهرباء 
�نقطاع  تتبع  ملوقع  للمدينة.ووفقا 
�نقطعت  �أوت��ي��دج(،  )ب��اور  �لكهرباء 
�لكهرباء �لليلة �ملا�شية عن �أكر من 

مليون منزل و�شركة يف لويزيانا.
�ملناطق  ل�����ش��ك��ان  �أو�م�������ر  و�����ش����درت 

للخطر  عر�شة  �لأك���ر  �ل�شاحلية 
ب����اإخ����الء م��ن��ازل��ه��م ق��ب��ل �أي������ام من 
�ل��ع��ا���ش��ف��ة. و����ش��ت��ع��د �أول��ئ��ك �لذين 
يف  منازلهم  يف  �لعا�شفة  ينتظرون 
نيو �أورل��ي��ان��ز لأق�����ش��ى �خ��ت��ب��ار حتى 
لنظام  �لرئي�شية  للتحديثات  �لآن 
�أعقاب  �ل�شدود �لذي مت ت�شييده يف 
�شاحبت  �لتي  �مل��دم��رة  �لفي�شانات 
�لإع�شار كاترينا �لذي �أودى بحياة 
عام  يف  ���ش��خ�����س   1800 ح������و�يل 
2005.جلاأت جانيت روكر، �ملقيمة 
�ملبيعات  �أورل��ي��ان��ز وم��دي��رة  ن��ي��و  يف 
�ملتقاعدة موؤخر�، �إىل فندق يف و�شط 
وقالت  دي���و����س.  كلبها  م��ع  �مل��دي��ن��ة 
هلع  ن���وب���ة  يف  ن��ف�����ش��ي  �أج�����د  “كدت 
عندما �أعلنت “ن�شر�ت” �لأخبار �أن 
هذه هي �لذكرى �ل�شنوية لالإع�شار 
كاترينا... هذ� لي�س جيد� لأع�شابنا 

وحالتنا �لنف�شية«.
باجلي�س  �مل��ه��ن��د���ش��ني  ���ش��الح  وق����ال 
�أن ت�شمد  �ملتوقع  �إن من  �لأمريكي 
حديثا،  �ملعززة  �أورليانز  نيو  �شدود 
�لفي�شانات  �أن  �أ���ش��اف��و�  �أن��ه��م  غ��ري 
بع�س  �ل�������ش���دود يف  ت���ت���ج���اوز  رمب����ا 

�لأماكن.
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500 من قو�ت  �إن نحو  �أم�س �لثنني  قالت وز�رة �لدفاع �لرو�شية 
�مل�شاة �لآلية �لرو�شية يجرون تدريبات يف جبال طاجيك�شتان و�شط 

حالة عدم �ل�شتقر�ر يف �أفغان�شتان �ملجاورة.
�لع�شكرية  �ملنطقة  ق��ي��ادة  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  �إن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�ملركزية قولها �إن جميع �جلنود �مل�شاركني يف �لتدريبات جاءو� من 

�لقاعدة �لع�شكرية �لرو�شية يف طاجيك�شتان.
و�ملجموعة �حلالية من �لتدريبات هي �لثالثة �لتي جتريها مو�شكو 

بالقرب من �حلدود �لأفغانية هذ� �ل�شهر.
ويف �ل�شهر �ملقبل، �شتجري كتلة �أمنية بقيادة رو�شيا تدريبات �أخرى 

يف قرغيز�شتان �لتي ت�شت�شيف قاعدة جوية ع�شكرية رو�شية.

قال �لكاتب كليف كروك يف موقع بلومرغ �لأمريكي، �إن و�حدة 
م��ن �ل��ظ��و�ه��ر �لأك���ر �إزع���اج���اً يف �ل��ه��ج��وم �لإره���اب���ي على مطار 
كابول، �لإخفاق يف رد �لفعل �لذي كان يجب �أن يثريه، معتر�ً �أن 
هذ� �لعمل �ل�شادم كان يجب �أن يذكر �لأمريكيني باأن ما يجمعهم 

�أكر �أهمية مما يفرقهم. لكن ما ح�شل ل يدل على ذلك.
�ملرء  يتذكر  )�أي��ل��ول(،  �شبتمر   11 ذك��رى هجمات  فيما تقرتب 
ك��ي��ف ت��ع��اط��ى �لأم��ري��ك��ي��ون م��ع ت��ل��ك �ل��ه��ج��م��ات وك��ي��ف توحدو� 
ملو�جهة �ل�شر. ويف حينه، كان �ل�شعور بالوقوف معاً جزء�ً حيوياً 

من �لتعايف �لنف�شي من �ل�شربة �ل�شاحقة.
وباعتباره بريطانياً يعي�س يف لندن، تذكر �لكاتب كيف �أ�شره ذلك 
�ل�شعور. وقال: “ما حدث قبل ع�شرين عاماً كان بالطبع �شادماً 
�أكر بكثري مما حدث يف تفجري كابول. ومع ذلك، كان �ملرء يتوقع 
�لهرب،  �أ�شخا�س يحاولون  �لوح�شي، على  �لهجوم  يوؤدي هذ�  �أن 
وعلى جنود �أمريكيني كانت لديهم �أو�مر بالن�شحاب، �إىل توحيد 
�لنق�شامات  تغذي  م��ادة  �حل��ادث  �شكل  ذل��ك،  عو�س  لكن  �لآر�ء. 

�لتي ل تنتهي يف �لبالد«.
ت��ت��وق��ع��وه من  �أن  ل��ك��م  ق��ل��ن��ا  م��ا  “هذ�  �إن  وي��ق��ول �جل��م��ه��وري��ون 
ليتم  يكن  مل  “�لإن�شحاب  ب��اأن  �لدميوقر�طيون  وي��رد  بايدن”، 
بهذه �ل�شهولة لو مل يقدنا دونالد تر�مب، نحو هذه �ل�شيا�شة”. 
وعند �لأمريكيني �لذين ي�شتثمرون يف �ل�شيا�شة، يبدو �أن �ل�شوؤ�ل 
�لأ�شا�شي، هو ما هي �لتاأثري�ت، �لتي �شترتتب على هذه �ملذبحة 
على �لنتخابات �لن�شفية. وبكالم �آخر، مل يكن ثمة تغيري للحظة 

و�حدة للعمل �لعتيادي.
لت�شهيل  طالبان  مع  �تفاقاً  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  وقع 
�حلكومة  رغ��ب��ات  ع��ن  �لنظر  ب�شرف  ���ش��ري��ع،  �أم��ري��ك��ي  �ن�شحاب 

�لأفغانية و�شركاء �لوليات �ملتحدة يف حلف �لناتو.
ذلك  يف  مبا  �مل�شار،  ه��ذ�  و�لدميوقر�طيون  بايدن  �لرئي�س  و�أي��د 
�أوًل”  “�أمريكا  �لطائ�س  �ل�شعار  من  كبري  وج��زء  �حللفاء  �زدر�ء 

�لذي ر�فقه. 
�لدميقر�طيني  ف��اإن  �ل�شو�ب يف هذ� �خليار،  �أو  كان �خلطاأ  و�أي��اً 
و�جل��م��ه��وري��ني �ت��ف��ق��و� ع��ل �لأم����ر �لأ���ش��ا���ش��ي، وم���ع ذل���ك، ل �أثر 

لالعرت�ف مب�شوؤولية م�شرتكة عن �لعو�قب.

�شري  �إ�شماعيل  ماليزيا  وزر�ء  رئي�س  مكتب  عن  �شادر  بيان  ذك��ر 
خمالطته  بعد  �ل�شحي  للحجر  يخ�شع  �أن��ه  �لثنني  �أم�س  يعقوب 

مل�شاب بكوفيد-19.
رئي�س  لها  �شيخ�شع  �لتي  �ل�شحي  �حلجر  م��دة  �ملكتب  يذكر  ومل 

�لوزر�ء، وما �إذ� كان �أجرى فحو�شا للتاأكد من خلوه من �ملر�س.
ملحيي  خلفاً  �جل���اري  �ل�شهر  ل��ل��وزر�ء  رئي�شاً  �ليمني  �شري  و�أدى 
�لدين يا�شني، �لذي ��شتقال من من�شبه بعدما ف�شل يف �حلفاظ على 

�أغلبية �شئيلة يف �لرملان.

عوا�صم

مو�سكو

كوالملبور

وا�سنطن

نيوزيلندا ت�شجل اأول وف�ة 
مرتبطة بلق�ح ف�يزر 

•• ولنجتون-رويرتز

وفاة  حالة  �أول  �شجلت  نيوزيلند�  �إن  �لث��ن��ني  �أم�����س  �ل�شحة  وز�رة  قالت 
مرتبطة بلقاح فايزر �مل�شاد لفريو�س كورونا، بعد �أن عانت �مر�أة من �أثر 

جانبي نادر �أدى �إىل �إ�شابتها بالتهاب يف ع�شلة �لقلب.
وقعت �لوفاة بينما تكافح نيوزيلند� تف�شيا لل�شاللة دلتا بعد نحو �شتة �أ�شهر 
من خلوها من فريو�س كورونا. و�أعلنت وز�رة �ل�شحة ذلك بعد �أن فح�شت 

جلنة م�شتقلة ملر�قبة �شالمة لقاحات كوفيد-19 مالب�شات وفاة �ملر�أة.
فيها  حت��دث  نيوزيلند�  يف  حالة  �أول  “هذه  بيان  يف  �ل�شحة  وز�رة  وقالت 
تف�شح  ومل  لكوفيد-19”.  ف��اي��زر  بلقاح  �لتطعيم  م��ن  �أي���ام  بعد  �ل��وف��اة 

�لوز�رة يف بيانها عن عمر �ملر�أة.
و�أ�شاف �لبيان �أن �للجنة �مل�شتقلة �أرجعت �أ�شباب �لوفاة �إىل �لتهاب ع�شلة 

�لقلب، وهو �أحد �لآثار �جلانبية �لنادرة �ملعروفة للقاح فايزر.
وميكن �أن يحد �لتهاب ع�شلة �لقلب من قدرته على �شخ �لدم وقد ي�شبب 

��شطر�ب يف �شربات �لقلب.
ع�شلة  يف  �لتهاب  ح��دوث  �حتمال  ت��درك  �إنها  فايزر  قالت  ذل��ك،  على  رد� 

�لقلب بعد �لتطعيمات، لكن مثل هذه �لآثار �جلانبية نادرة جد�.
تكون  �أن  يحتمل  �لتي  �ل�شلبية  �لوقائع  تاأخذ  “فايزر  لرويرتز  و�أ�شافت 

مرتبطة بلقاحنا على حممل �جلد«.
“نحن نر�قب عن كثب جميع هذه �لوقائع وجنمع �ملعلومات ذ�ت  وقالت 

�ل�شلة ونتبادلها مع �ل�شلطات �لتنظيمية يف جميع �أنحاء �لعامل«.
و�أ�شارت �للجنة �مل�شتقلة �أي�شا �إىل وجود م�شكالت طبية �أخرى حتدث يف 

�لوقت نف�شه ورمبا كان لها تاأثري بعد �لتطعيم.
و�أ�شافت “فو�ئد �لتطعيم بلقاح فايزر تفوق ب�شدة خماطر كل من �لإ�شابة 

بكوفيد-19 و�آثار �للقاح �جلانبية، ومنها �لتهاب ع�شلة �لقلب«.
�إ�شاباتها  يرفع جممل  بكورونا، مما  �إ�شابة جديدة   53 �لثنني  و�شجلت 

بالفريو�س يف �لتف�شي �حلايل �إىل 562.

رو�شي� ت�شهد انخف��ش� يف عدد الإ�ش�ب�ت 
والوفي�ت بكورن� خالل يوم واحد

•• مو�صكو -وام:

رو�شيا  يف   ”19  - “كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  و�لوفيات  �لإ�شابات  ح�شيلة  �شهدت 
�نخفا�شا لكال �ملوؤ�شرين خالل �ل�شاعات �ل�24 �ملا�شية.وذكرت �ل�شلطات �ل�شحية �لرو�شية 
�لأخري،  �ل��ي��وم  خ��الل  بالفريو�س  ج��دي��دة  �إ�شابة   18325 ت�شجيل  �ليومي  تقريرها  يف 
مقارنة ب� 19286 �إ�شابة يوم �م�س �لول، لي�شبح �إجمايل عدد �لإ�شابات �لتي مت ت�شجيلها 
24 �شاعة  �آخر  792 حالة وفاة خالل  ، و ر�شد  152��شابة  �ألفا و  �شتة ماليني و901 
مقابل 797 وفاة �أم�س �لأول ، ليبل������غ �إجم�����ايل عدد �لوفي������ات �لناجم��������ة عن �لوب������اء يف 
�لب��������الد �إل������ى 182 �ألف������ا 429حالة وفاة ، بال�شافة �ىل متاثل 14180 �شخ�شا لل�شفاء 

لريتفع جمموع عدد �ملتعافني �إىل �شتة ماليني و162 �ألفا و 430 �شخ�شا.

الق�ئد الأعلى لط�لب�ن 
يف قنده�ر بعيدا عن الأنظ�ر 

•• كابول-اأ ف ب

علنا  كابول  �إىل  دخ��ل  �أفغان�شتان،  يف  �ل�شلطة  على  طالبان  ��شتيالء  منذ 
عدد من قادتها، با�شتثناء �أحدهم ما ز�ل متحفظا وبعيد� عن �لأنظار وهو 

�لقائد �لأعلى للحركة هبة �هلل �أخوند ز�دة.
ز�دة يقيم يف مدينة  �خ��ون��د  ه��ب��ة �هلل  �أن  ب��ا���ش��م �حل��رك��ة  �ل��ن��اط��ق��ون  �أك���د 
يعي�س هناك  “�إنه  ذبيح �هلل جماهد  با�شم طالبان  �ملتحدث  قندهار.وقال 
بينما �أكد م�شاعده �أن �لقائد �لأعلى “�شيظهر علنا يف وقت  منذ �لبد�ية”، 
و�لدينية جمهول  �لق�شائية  �ل�شوؤون  �ملتخ�ش�س يف  �ملال  قريب«.كان هذ� 
�أوج  �لأ���ش��ول��ي��ة يف  ق��ي��ادة �حل��رك��ة  ت��وىل  2016 عندما  �أي��ار/م��اي��و  حتى 
�أيام على مقتل �شلفه �ملال �أخرت من�شور يف  نز�عات د�خلية.وقد عني بعد 
�لرئي�شي  �أمريكية م�شرية يف باك�شتان. وكان �لهدف  �شربة �شنتها طائرة 

لخوند ز�دة �إعادة توحيد طالبان.
كانت �حلركة تعاين من �نق�شام كبري ب�شبب نز�ع عنيف على �ل�شلطة بعد 
مقتل �ملال من�شور و�لك�شف عن �إخفاء وفاة موؤ�ش�س طالبان �ملال حمد عمر 
�لذي  ز�ده  لأخ��ون��د  �ليومية  �ملهام  عن  �لقليل  �شوى  يعرف  ول  ل�شنو�ت. 
خالل  �شنوية  ر�شائل  توجيه  على  كبري  حد  �إىل  �لعلني  ح�شوره  يقت�شر 
�أك��ر منه  رم��زي  دوره  �أن  �ملحللني  �لكثري من  وي��رى  �لإ�شالمية.  �لأعياد 
�شخ�شيا  يظهر  ومل  له  و�ح��دة  �شورة  �شوى  �حلركة  تن�شر  عمالنيا.ومل 
علنا على �لإطالق.كان جنل رجل �لدين �ملتحدر من قندهار قلب �أر��شي 
�لب�شتون يف جنوب �أفغان�شتان ومهد حركة طالبان، يتمتع بنفوذ كبري د�خل 

�حلركة قبل تعيينه قائد� لها. وكان يتوىل �إد�رة نظامها �لق�شائي.
على  عاما   20 بعد  �أي  �أ�شبوعني  قبل  �أفغان�شتان  يف  �ل�شلطة  توليها  منذ 
�إطاحتها من قبل حتالف تقوده �لوليات �ملتحدة ، �لتزمت طالبان �شمتا 
من  ع��دد  ق��ادة  ظهر  �ملقابل،  �لأخ���رية.يف  وحتركاتها  �أن�شطتها  ب�شاأن  تاما 
خمتلف ف�شائل طالبان علنا يف كابول يف �لأيام �لأخرية، وهم يلقون خطبا 
يف �مل�شاجد ويتحدثون مع �شخ�شيات من �ملعار�شة �أو حتى يلتقون مبمثلي 
�إبقاء قائدها  �حتاد ريا�شة �لكريكيت.ومنذ تاأ�شي�شها �عتادت طالبان على 
يف �لظل. فقد كان موؤ�ش�شها �ملال حممد عمر يعي�س يف عزلة ونادر� ما يزور 
�لعا�شمة كابول خالل حكم �حلركة يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي.وكان يف�شل 
�لبقاء خمتبئا يف منزله يف قندهار ويتحفظ �إىل حد كبري يف لقاء �لأعيان 

�لذين يزورونه. 

ترحيب وخم�وف من قرارات الرئي�س التون�شي يف �شيدي بوزيد 

•• جوبا-اأ ف ب

�شرّيت قو�ت �لأمن يف جنوب �ل�شود�ن دوريات يف 
�ملتاجر  �لعديد من  �أغلق  �لعا�شمة جوبا حيث 
�أمنية  �أبو�بها فيما حّذرت �ل�شلطات من حملة 
م�شددة �شت�شتهدف �أي �شخ�س يقرر �مل�شاركة يف 

تظاهرة مرتقبة �شد �حلكومة.
ويعاين �أحدث بلد يف �لعامل من �نعد�م مزمن 
لال�شتقر�ر منذ ��شتقالله يف 2011، بينما دفع 
جمموعات  �ئتالف  �ملتز�يد  �ل�شعبي  �ل�شتياء 
�إىل  �لبالد  ق��ادة  �إىل دع��وة  �مل��دين  من �ملجتمع 

�ل�شتقالة، موؤكد�أ �أنه “طفح �لكيل«.
�أن ت��ن��ّظ��م �ل��ت��ظ��اه��ر�ت تز�منا  ك���ان م��ن �مل��ق��رر 
�لرملان  �أع��م��ال  كري  �شلفا  �لرئي�س  �فتتاح  مع 
�تفاق  يف  �أ�شا�شي  �شرط  وهو  �جلديد،  �لوطني 
للحرب  ح����د�  و����ش���ع  �ل�����ذي  ل��ل�����ش��الم   2018
�ل�شود�ن  جنوب  عا�شها  �لتي  �لطاحنة  �لأهلية 

و�أ�شفرت عن مقتل نحو 400 �ألف �شخ�س.

م���ت�������ش���دد� حيال  ن���ه���ج���ا  �حل����ك����وم����ة  وت���ب���ن���ت 
ودعو�ته  �ملدين”  للعمل  �ل�شعبي  “�لئتالف 
�إىل �نتفا�شة �شعبية �شلمية. وقد �أوقفت ثمانية 
نا�شطني على �لأقل و�عتقلت ثالثة �شحافيني 
وفق  بالتظاهر�ت،  لرتباطهم  �جل��اري  �ل�شهر 

جمموعات حقوقية.
�ل�شكان  و�  �أن منظّمي �لحتجاجات ح�شّ ورغم 
على �خلروج باأعد�د كبرية، �شاد �لهدوء �لثنني 
�إنهم  بر�س  لفر�ن�س  �شكان  ق��ال  حيث  جوبا  يف 

ي�شعرون بالقلق من مغادرة منازلهم.
�إميلد�  ت��دع��ى  متجولة  �أغ��ذي��ة  ب��ائ��ع��ة  وق��ال��ت 
�شو�شو لفر�ن�س بر�س “�شمعنا �أنه ل عمل �ليوم 

ونخ�شى كذلك” ما قد يح�شل خالل �لنهار.
بدوره، 

ن��ط��اق ���ش��ّي��ق ويدعى  ت��اج��ر يعمل ع��ل��ى  ���ش��ّرح 
�إىل  “�شاأتوجه  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  ب��ان��دو  جيمي 
لكن  ط��ب��ي��ع��ي  �ل���و����ش���ع  �أرى  ع��ن��دم��ا  �ل�������ش���وق 
�ملحافظة على �حلياة �أولوية يف �لوقت �حلايل.

�أتوخى  �أن  ع��ل��ي  ل��ذل��ك  ب��اخل��وف  �أ���ش��ع��ر  ن��ع��م   
�حلذر«.

عادة  مكتظة  تكون  �لتي  جوبا  ���ش��و�رع  وج��اب��ت 
�لأمن  ق��وى  م��ن  عنا�شر  متنها  على  مركبات 
�لوطني، و�شط ح�شور كثيف لل�شرطة وتر�جع 
�ل�شلطات  و�شفت  �ل�����ش��ري.  ح��رك��ة  م�شتوى  يف 
وح����ذرت  قانونية”  “غري  ب��اأن��ه��ا  �ل��ت��ظ��اه��رة 
يتحدى  �شخ�س  �أي  بحق  م�شددة  ت��د�ب��ري  م��ن 

�حلظر.
و�أكد وزير �لإعالم مايكل ماكوي لفر�ن�س بر�س 
بالكامل  �شيطرتها  تفر�س  “�حلكومة  �أن  من 
����ش��ت��ئ��ن��اف مهامهم  )...(ول�������ذ� ع��ل��ى �جل��م��ي��ع 

�ملعتادة )...( من دون �أي خوف«.
ون��ف��ى م��ع��ل��وم��ات حت���ّدث���ت ع���ن ت��وق��ف خدمة 
�لإنرتنت بعدما �أ�شار م�شتخدمون �إىل �شعوبات 
يف �لو�شول �إىل �أكر �شبكتني يف �لبالد “زين” 
م�شري� �إىل �أن �ل�شعوبات ناجمة  و”�إم تي �إن”، 

عن م�شكالت تقنية.
من جهتها، طلبت �ل�شفارة �لأمريكية يف جوبا 
م��ن رع��اي��اه��ا جت��ّن��ب �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ق��د يتجّمع 

فيها �ملتظاهرون، د�عية �إىل “توخي �حلذر«.
�ملدين”  للعمل  �ل�شعبي  “�لئتالف  وو���ش��ف 
�لنا�شطني  م��ن  و����ش��ع��ة  جمموعة  ي�شم  �ل���ذي 
و�لأك������ادمي������ي������ني و�مل�����ح�����ام�����ني و�مل���������ش����وؤول����ني 
�حل��ك��وم��ي��ني �ل�����ش��اب��ق��ني، �ل��ن��ظ��ام �حل���ايل باأنه 
“منظومة �شيا�شية مفل�شة باتت خطرية للغاية 

وعّر�شت �شعبنا ملعاناة كبرية«.
ول تز�ل هدنة تعود �إىل 2018 و�تفاق لتقا�شم 
ونائبه  كري  �ل�شابقني  �خل�شمني  بني  �ل�شلطة 
لكنها تخ�شع  ب��امل��ج��م��ل  ���ش��ام��دة  م�����ش��ار  ري���اك 
لختبار �شعب، يف وقت ينخرط �ل�شيا�شيان يف 
مل  بال�شالم  وتعّهد�ت  �ل�شلطة  ب�شاأن  �شجالت 

يتم �لإيفاء بها.

�شلط�ت جنوب ال�شودان ت�شدد التدابري الأمنية وحتّذر من التظ�هر 

�شحف فرن�شية: هل هن�ك من ُيريد اتف�قً� مع اإيران؟
•• باري�س-وكاالت

تقرتب  �إي���ر�ن  �إن  �لأخ���ري،  ع��دده��ا  يف  �لفرن�شية،  بو�ن”  “لو  جملة  قالت 
ب��خ��ط��و�ت حا�شمة م��ن ت��ط��وي��ر ���ش��الح ن����ووي، �لأم����ر �ل���ذي ُي��ق��ل��ق �لحتاد 
�لأوروبي خا�شة بعد رفع ن�شبة �ليور�نيوم �ملخ�شب �إىل %60 وهو ما ُيعد 

�نتهاكاً خطري�ً للتز�مات طهر�ن مبوجب �تفاق فيينا �لنووي.
و�عترت �ملجلة �أن هناك �لعديد من �لدلئل على �أن ما تقوم به �إير�ن هو 
�حتياجات مدنية و��شحة  �أي  �إذ ل توجد لديها  لأغر��س ع�شكرية بحتة، 

من م�شاريع �لطاقة �لنووية.
وقالت �ملجلة �إن “�ل�شدمة كانت عنيفة يف �إير�ن بعد �إق�شاء غالبية �ملر�شحني 
�لإ�شالحيني و�ملعتدلني من �لنتخابات �لرئا�شية يونيو )حزير�ن(�ملا�شي، 

بينما تزد�د �لأمور �شوء�ً بعد �لتخل�س من كل من ل يتفق مع وجهات نظر 
�لنظام �لإير�ين، وهو ما قد ين�شف فر�س �تفاق نووي جديد، مع �لرئي�س 

�ملحافظ«.
�لنووي  على  �تفاقاً  ُيريد  ي��ز�ل  ل  من  هناك  “هل  بو�ن”  “لو  وت�شاءلت 
�لإير�ين؟”، بينما ُتعقد �ملزيد من �ملفاو�شات �ملتعرة مع �لوليات �ملتحدة، 

وتزيد طهر�ن يف �ملقابل ��شتفز�ز�تها.
من جهتها حذرت �شحيفة “لوموند” �أي�شاً من ت�شديد �إير�ن خطابها يف 
�لتي توؤثر على �لقت�شاد �لإير�ين  �ملوؤملة  �لنووية، رغم �لعقوبات  �لق�شية 
�ل�شيا�شية و�لجتماعية  و�لتظاهر�ت  و�أّدت لكثري من �ل�شطر�بات  ب�شدة، 
�إي��ر�ن �لتي تغذي  �لتي ه��ّزت �لد�خل، فيما ت�شتمر �لإ���ش��ار�ت �لقادمة من 

�لت�شاوؤم و�ل�شك يف نهاية �شريعة للق�شية �لنووية.

وو�شفت �ل�شحيفة �لفرن�شية، �نتخاب �إبر�هيم رئي�شي، بب�شرى �شيئة جد�ً 
للمجتمع �ملدين �لإير�ين ولقت�شاد �لبالد �لذي تفاقمت �أزمته منذ �لعام 

�ملا�شي.
�أ�شعد  حيث  �لأف��غ��ان،  �لأ�شوليني  من  لالقرت�ب  طهر�ن  �شعي  �إىل  ونبهت 
�لإير�نيني،  �مل�شوؤولني  كبار  �أفغان�شتان  يف  للحكم  طالبان  حركة  و�شول 
�إ�شفاء  ب���د�أت  �إي����ر�ن،  �أن  �إىل  ُم�شرية  و��شنطن”،  على  “ن�شر�ً  باعتباره 
 15 يف  ك��اب��ول  �شقوط  م��ن  طويل  وق��ت  قبل  حتى  طالبان  على  �ل�شرعية 

�أغ�شط�س -�آب.
�لإير�ين  �لرئي�س  بتاريخ  بدورها  �أوب�شرفاتور”  “لونوفال  جملة  وذك��رت 
و�لعامل، ف�شاًل عن �حلريات  �ملنطقة  على  باخلطر  �إي��اه  و��شفة  �جلديد، 

وحقوق �لإن�شان يف �لبالد.

•• �صيدي بوزيد-اأ ف ب

رحب عدد من �شكان منطقة �شيدي 
�شر�رة  منها  �نطلقت  �ل��ت��ي  ب��وزي��د 
تويل  ب���ق���ر�ر  �لعربي”،  “�لربيع 
�شعّيد  ق��ي�����س  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�أن  م��ع��ت��ري��ن  �ل���ب���الد،  يف  �ل�شلطة 
�إل �أن عدد�  ذلك “�شّر ل بد منه”، 
�لعودة  م��ن  خ�شية  ع��ن  ع��ّر  منهم 

�إىل زمن �لدكتاتورية.
ففي نهاية متوز/يوليو �لفائت قّرر 
�شعّيد جتميد �أعمال �لرملان و�إقالة 
�ل�شلطة  وت����ويل  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
�لتنفيذية ما �أثار ردود فعل متباينة 

يف �لبالد.
�لعربي”  “�لربيع  ���ش��ر�رة  �نطلقت 
)و�شط- بوزيد  �شيدي  من منطقة 
غ����رب( ح���ني �����ش���رم ب��ائ��ع �خل�شر 
حممد �لبوعزيزي �لنار يف نف�شه يف 
17 كانون �لأول/دي�شمر 2010 
�ل�شلطات  ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا 
�جتماعية  �نتفا�شة  �أث����ار  م��ا  م��ع��ه 
ب�شقوط  �ن��ت��ه��ت  �ل��ب��الد  و����ش��ع��ة يف 
زين  �لر�حل  �لأ�شبق  �لرئي�س  نظام 

�لعابدين بن علي.
�ملا�شية  �ل��ع�����ش��ر  �ل�����ش��ن��و�ت  وخ���الل 
تر�جع من�شوب �لتفاوؤل لدى �شكان 
ك��رمي��ة يف مقابل  ب��ح��ي��اة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�رت���ف���اع �لح�����ش��ا���س ب��ال��غ�����ش��ب على 
طبقة �شيا�شية مل تنجح يف حتقيق 
�لتنمية  �أهمها  �لثورة ومن  �أه��د�ف 

و�لت�شغيل.
“�شغل”  وعادت �شعار�ت �لثورة من 
جديد  م����ن  ل����رتف����ع  و”كر�مة” 
خالل �لحتجاجات �لتي جتددت يف 
�ل�شنو�ت �لأخرية يف �ملنطقة وظهر 

مطلب جديد ينادي بحّل �لرملان.
�ل��ع��وين )36 عاما(  �أح��م��د  ي��ق��ول 
يف  ويجل�س  �لعمل  ع��ن  عاطل  وه��و 
�لأخرية  �ل11  “�ل�شنو�ت  مقهى 
ك��ان��ت �أ���ش��ع��ب م��ن 23 ع��ام��ا حكم 
خ��الل��ه��ا ب��ن ع��ل��ي �أغ��رق��ن��ا �لرملان 
فليذهبو�”.  �ل��ف��ق��ر  يف  و�حل��ك��وم��ة 
“�لتون�شيني  �أن  �ل���ع���وين  وي���وؤك���د 

�ختارو� �شعّيد...لدينا ثقة فيه«.
بوزيد  �شيدي  منطقة  �شكان  ي��اأم��ل 
�لكثري  ظهور  من  بالرغم  �ملهم�شة 
يتمكن  �أن  يف  و�ملتاجر،  �ملن�شاآت  من 
�أو�شاعهم  حت�������ش���ني  م����ن  ����ش���ع���ّي���د 

�ملعي�شية.
يطلب �أحمد من �شعّيد �أن “مي�شي 

قدما” لأن “�ل�شعب معك«.

وي����رى ع��ب��د �حل��ل��ي��م ح��م��دي )47 
ع��ام��ا( وه��و ع��ام��ل يف ق��ط��اع �لبناء 
“هي  �لتاريخ  ماجي�شتري يف  يحمل 
ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة ���ش��روري��ة لوقف 

�لنزيف«.
وي���������ش����ي����ف �مل����ن���������ش����ق ل����ل����ح����رك����ات 
لوكالة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لح��ت��ج��اج��ي��ة 
فر�ن�س بر�س “�شرق �ل�شيا�شيون يف 

�حلكم �أحالمنا و�آمالنا«.
ك����ذل����ك، ي��ع��ت��ر ع���ب���د �حل���م���ي���د �أن 
�لد�شتور “�شيغ على �ملقا�س ليخدم 

�مل�شالح �ل�شّيقة«.
�لعمل  تعليق  �أن  حم��ل��ل��ون  وب��ق��در 
بد�شتور 2014 �لذي لقي ترحيبا 
دوليا، �و تعديلة �أ�شبح “�شروريا«.

بوزيد  ����ش���ي���دي  م���دي���ن���ة  و����ش���ط  يف 

وب��ال��ق��رب م��ن مت��ث��ال �ل��ع��رب��ة حيث 
�خل�شار،  ي��ب��ي��ع  �ل��ب��وع��زي��زي  ك����ان 
“حرية”،  كلمة  عليه  كتبت  �ل���ذي 
عاما(   38( �لعبديل  �شامي  يقف 
���ش��ّر لب��د منه لنقاذ  “هذ�  وي���ردد 
�أن ذل����ك قد  ب��ال��رغ��م م���ن  �ل���ب���الد 

يجرنا نحو نظام �شلطوي«.
عادة ما يتحدث �شكان �شيدي بوزيد 
�مل�شائل  يف  ح��ري��ة  وب��ك��ل  بتلقائية 
�لكثري  لكن  �ل��ب��الد،  يف  �ل�شيا�شية 
ع��ن قر�ر�ت  رف�����س �حل��دي��ث  منهم 
���ش��ع��ّي��د ح��ني ط��ل��ب��ت ف��ر�ن�����س بر�س 
منهم ذلك. وتقول �ملدّونة و�ملن�شقة 
يف مكتب “�ملر�شد �لدويل لالعالم 
يف �شيدي بوزيد  وحقوق �لإن�شان” 
�أن  “نالحظ  �ل��ب��وع��زي��زي  م��ن��رية 

هناك عودة للرقابة �لذ�تية مل يعد 
يف  بحرية  �لتعبري  يف  رغبة  للنا�س 

ما يفكرون فيه«.
�شعّيد  ق��ي�����س  �أن�������ش���ار  �أن  وت��و���ش��ح 
و”ل  “ي�شتخدمون خطابا عنيفا” 
على مو�قع  �لرئي�س”  يقبلون نقد 

�لتو��شل �لجتماعي.
وتوؤكد ي�شرى عمدوين )25 عاما( 
و�ح����د�  ���ش��خ�����ش��ا  �أن  ف���ك���رة  “تثري 
�لتنفيذية، �خلوف  �ل�شلطة  يحتكر 

يف نف�شي«.
�شعّيد  �أن  �لهند�شة  طالبة  وتو�شح 
يقدم  ومل  �لغمو�س  على  “حافظ 

�أي برنامج«.
�لو�شع  �أن  م��ن  “بالرغم  وت��ت��اب��ع 
تر�جع  و�لج��ت��م��اع��ي  �لق��ت�����ش��ادي 

�ل�شيا�شية،  �ل��ط��ب��ق��ة  و�ن��ق�����ش��م��ت 
باحلرية  ن��ن��ع��م  �لأق�������ل  ع���ل���ى  ك���ّن���ا 

و�لدميقر�طية«.
م����ن����ذ �ع���������الن �����ش����ع����ّي����د ق������ر�ر�ت������ه 
�ل�شتثنائية منع �ل�شفر على �لكثري 
من �ل�شيا�شيني ورجال �لأعمال كما 
�أو�مر بالقامة �جلربة يف  �شدرت 
حق �آخرين �شمن حملة “تطهري” 
مل��ق��اوم��ة �ل��ف�����ش��اد، م��ا �أث����ار خماوف 
مك�شب  ت�����ر�ج�����ع  �م���ك���ان���ي���ة  ح������ول 

�حلريات يف تون�س.
�لر�بطة  مكتب  يف  �مل�شوؤول  ويقول 
حقوق  ع����ن  ل����ل����دف����اع  �ل���ت���ون�������ش���ي���ة 
�لن�شان ر�بح �لزعفوري �إن “�شعّيد 
ي��ت��ج��ه ن��ح��و ن���ظ���ام...دك���ت���ات���وري ل 

ي�شمع �شوى �شوته«.
“مل يتخذ �إىل �لآن �شوى  وي�شيف 
و�لتي  وفو�شوية  �شعبوية  ق���ر�ر�ت 
�لدميقر�طي  �مل�����ش��ار  ب��ع��م��ق  ت��ه��دد 

وتوقف �حلياة �ل�شيا�شية«.
�إىل  ب��ال��رج��وع  ن�شمح  “لن  وي��ت��اب��ع 
�لأول-دي�شمر  كانون   17 قبل  ما 
�لثاين-يناير  كانون  و14   2010

.»2011

•• القاهرة-وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن حم��م��د �جل�����رو�ن، رئي�س 
�ملر�فق  و�لوفد  و�ل�شالم  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س 
رئي�س  �ملحر�شاوي  �لدكتور حممد  له مع ف�شيلة 
�ل���ت���ع���اون و�لعمل  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ج��ام��ع��ة �لأزه�������ر 
ملا  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  جم��الت  يف  �مل�شرتك 
وذلك  �ل��ع��امل  ح��ول  و�ل�����ش��الم  �لت�شامح  خ��ري  فيه 
رئي�س �جلامعة  �لذي عقد يف مكتب  �للقاء  خالل 
موؤ�ش�شة  ب��ج��ه��ود  �جل������رو�ن،  و�أ����ش���اد  �ل��ق��اه��رة.  يف 
ف�شيلة  برئا�شة  وجامعًة  جامًعا  �ل�شريف  �لأزه��ر 
�لإمام �لأكر �لدكتور �أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر، 

�ليوم  �لعامل  �أن  مو�شحا  ودوليًّا،  و�إقليميًّا  حمليًّا 
يحتاج �إىل �لت�شامح ونبذ �لعنف.

در��شية  م��ن��ح��ا  ر����ش���د  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار   
وقبول  �ل��ت�����ش��ام��ح  ح���ول  ودكتور�ة”  “ماج�شتري 
�لآخر ونبذ �لعنف و�لتطرف �لفكري على م�شتوى 
�لت�شامح  يف  للماج�شتري  ب��رن��اجم��اً  و�أع���د  �ل��ع��امل، 
�ملعنيني  �لأك��ادمي��ي��ني  م��ن  نخبة  و�شعه  و�ل�����ش��الم 
باملنهج  �ملجل�س  ��شتئنا�س  �إىل  لفًتا   ، �لعامل  حول 
و�شعيه  �ل�شريف،  �لأزه���ر  �شيخ  وبجهود  �لأزه���ري 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة �لأزه�����ر �ل�����ش��ري��ف جامًعا 
وج��ام��ع��ًة؛ مل��ا تتميز ب��ه م��ن ت��اري��خ ع��ري��ق ومنهج 
�ل��ت��اري��خ منذ  ب��ج��ذوره يف  ���ش��ارب  و�شطي معتدل، 

�أو�شح رئي�س  ما يزيد على �لأل��ف ع��ام. من جهته 
�جلامعة - خالل ��شتقباله �جلرو�ن - �أن موؤ�ش�شة 
ف�شيلة  برئا�شة  وجامعًة  جامًعا  �ل�شريف  �لأزه��ر 
�أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر  �لإمام �لأكر �لدكتور 
ت�شعى  �مل�شلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  �ل�شريف، 
�إىل  �لنظر  دون  جمعاء  �لإن�شانية  خلدمة  جاهدة 
نف�شه  �لهدف  وه��و   ، �لعقيدة  �أو  �جلن�س  �أو  �للون 

�لذي ي�شعى له �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم.
�ل�شريف �شاهدة على ذلك  �لأزه��ر  �أن جهود  و�أك��د 
�لعائلة  بينه وبني بيت  �لوثيق  �لتعاون  من خالل 
وبني  بينه  �لوثيق  �لتعاون  �إىل  �إ�شافة  �مل�شرية، 
�ل��ف��ات��ي��ك��ان، و�ل����ذي ن��ت��ج ع��ن��ه ت��وق��ي��ع �أه����م وثيقة 

�لأخ����وة  “وثيقة  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �حل�����ادي  �ل���ق���رن  يف 
�لأكر  �لإم����ام  ف�شيلة  وق��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �لإن�شانية” 
�ل�شريف،  �لأزه����ر  �شيخ  �ل��ط��ي��ب،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
من  �ل��ر�ب��ع  يف  �لفاتيكان،  بابا  فر�ن�شي�س  و�ل��ب��اب��ا 

�شهر فر�ير عام 2019 يف مدينة �أبوظبي.
�أب���و ج��ب��ل، رئي�شة  �ل��دك��ت��ورة ه��اج��ر  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
و�لدكتور  و�ل�شالم،  للت�شامح  �لعمومية  �جلمعية 
للدر��شات  �جلامعة  رئي�س  نائب  �شديق،  حممود 
�لعليا و�لبحوث، �مل�شرف �لعام على �لقو�فل �لطبية 
و�لإغ��اث��ي��ة ب���الأزه���ر �ل�����ش��ري��ف، و�ل��دك��ت��ور يو�شف 
عامر، نائب رئي�س �جلامعة �ل�شابق، رئي�س �للجنة 

�لدينية و�لأوقاف مبجل�س �ل�شيوخ �مل�شري.

ج�معة الأزهر واملجل�س الع�ملي للت�ش�مح وال�شالم يبحث�ن تعزيز التع�ون
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عربي ودويل

   وقال وزير �خلارجية �ل�شيني، �إن 
�لأفغاين،  لل�شعب  ملك  �أفغان�شتان 
يف  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  م�شتقبلها  و�أن 
�أي��دي �شعبها. و����ش��اف و�ن��غ ي��ي، �إن 
�لن�شحاب �ملت�شرع للجي�س �لأمريكي 
و��شنطن  ���ش��ي��ا���ش��ة  �إف���ال����س  ي��و���ش��ح 
جت���اه ه���ذ� �ل��ب��ل��د: ون��ت��ي��ج��ة لذلك، 
�لآن فر�شة  �لأف��غ��اين  �ل�شعب  ل��دى 
�لوطني،  �ل�شتقر�ر  لتحقيق  مهمة 

و”�شمان تنميته �لقت�شادية«.
   و�أو�شح �لوزير، �أن حركة طالبان 
و�شيا�شية مهمة  ع�شكرية  قوة  متثل 
�أن  ينبغي  وب��ال��ت��ايل  �أفغان�شتان،  يف 
�ل�شالم  بناء  يف  مركزًيا  دوًر�  تلعب 

و�مل�شاحلة و�إعادة �إعمار �لبالد.

»�سديق ميكن العتماد عليه«
   »نعرب عن �أملنا يف �أن ت�شع طالبان 
�أولوياتها،  ر�أ�س  م�شالح �لبالد على 
�ل�شالم  حم���ادث���ات  ر�ي���ة  ت��رف��ع  و�أن 
لل�شالم  ه���دًف���ا  ت��ب��ن��ي  و�أن  ع���ال���ي���اً، 
عن  �إيجابية  ���ش��ورة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شيا�شة  �شتتبع  ك��م��ا  مت��اًم��ا  �ل��ب��الد، 
���ش��ام��ل��ة، ���ش��ّدد و�ن���غ ي���ي، وي��ج��ب �أن 
ت��ت��ح��د ك���ل �ل���ت���ي���ار�ت و�لأع��������ر�ق يف 
�أفغان�شتان مًعا لت�شكيل كيان و�حد، 
“�أفغان�شتان  م��ب��د�أ  هدفهم  وي��ك��ون 
يجب  ك��م��ا  �ر��شيها”.  ع��ل��ى  ���ش��ي��دة 
لتحقيق  �ل�����ش��ع��ي  ع��ل��ى  ي���رك���زو�  �أن 
�ل�شالم و�مل�شاحلة �لوطنية، و�إن�شاء 
هياكل �شيا�شية و��شعة ب�شكل م�شتقل 
�لوطنية  �حل���ق���ائ���ق  م����ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 

لأفغان�شتان. »
   و�أ���ش��ر وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �ل�شيني، 
�ل�شرقية  ترك�شتان  ح��رك��ة  �أن  على 
�إرهابية  منظمة  ،ه���ي  �لإ���ش��الم��ي��ة 
من  �لنحو  هذ�  على  م�شّنفة  دولية 
�ل��ت��اب��ع لالأمم  �لأم����ن  ق��ب��ل جمل�س 
“ت�شكل  �حل����رك����ة  ه�����ذه  �مل����ت����ح����دة. 
�لقومي  ل���الأم���ن  م��ب��ا���ش��ر�  ت��ه��دي��د� 
�أر�����ش���ي���ه���ا، و�أن  ل��ل�����ش��ني و����ش���الم���ة 
م�شوؤولية  �حل���رك���ة  ه����ذه  حم���ارب���ة 
�شّدد  �ل����دويل،  للمجتمع  م�شرتكة 
ت���ق���وم حركة  �أن  ون���اأم���ل  ي����ي،  و�ن�����غ 
جميع  مع  �لعالقات  بقطع  طالبان 
�مل��ن��ظ��م��ات �لإره���اب���ي���ة، مب���ا يف ذلك 
تلك �حلركة، و�إز�لة جميع �لعقبات 
�أج����ل  �ل���ت���ي حت�����ول دون ذل�����ك م����ن 
و�ل�شتقر�ر  لالأمن  �لظروف  تهيئة 

و�لتنمية و�لتعاون يف �جلهة. »
   من جانبه، �أع��رب �ملال ب��رد�ر، عن 
�ل�شيني.  �لوزير  ل�شتقبال  �رتياحه 
“كانت  �ل�������ش���ني  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
د�ئ��م��ا ���ش��دي��ق��ا م��وث��وق��ا ب��ه لل�شعب 
�لأفغاين”، م�شيفا �أنه �أ�شاد �شخ�شيا 
�لذي  و�لإيجابي”  �لعادل  “بالدور 
�ل�شالم  ع��ن  �لبحث  يف  بكني  لعبته 

و�مل�شاحلة يف �أفغان�شتان.
   و�شدد على �أن طالبان “لديها هدف 
�شادق للعمل من �أجل �ل�شالم، و�إنها 
�لأطر�ف  م��ع  للعمل  ��شتعد�د  على 
�لأف��غ��ان��ي��ة �لأخ������رى لإن�����ش��اء �إط���ار 
�شيا�شي يف �أفغان�شتان يت�شم بالت�شاع 
قبل  م��ن  مقبول  وي��ك��ون  و�ل�شمول، 
جميع �لأفغان. كما �شتعمل طالبان 
على حماية حقوق �لإن�شان، وخا�شة 
حقوق �لن�شاء و�لأطفال، ولن ت�شمح 
با�شتغالل  ق���وة  لأي  �أب�����ًد�  �حل��رك��ة 

تقرير  يف  دولر  ت��ري��ل��ي��ون  ب��ح��و�يل 
م�����ش��رتك ل���الأمم �مل��ت��ح��دة و�لحت���اد 
ويزخر   .2013 ب��ت��اري��خ  �لأوروب����ي 
�أفغان�شتان باملعادن  باطن �لأر�س يف 
�لتي تعتر بالغة �لأهمية لالنتقال 

�لطاقي و�ملناخي.
فاإن  �لتقدير�ت،  بع�س  وبح�شب      
ه����ذه �ل����ود�ئ����ع مت��ث��ل م��ك��ا���ش��ب غري 
م��ت��وق��ع��ة مل ي��ت��م ����ش��ت��غ��الل��ه��ا حتى 
�أيدي  يف  �لآن  فهي  وبالتايل  �ل��ي��وم، 
�لبالد.  يف  �حل���اك���م  ط��ال��ب��ان  ن��ظ��ام 
من  رو�����ش���ب  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  “متتلك 
و�حلديد  و�ل���ن���ح���ا����س  �ل��ب��وك�����ش��ي��ت 
يقول  �لنادرة”،  و�لأتربة  و�لليثيوم 
�أح������دث ت��ق��ري��ر ���ش��ن��وي ع���ن م����و�رد 
�ل��ت��ع��دي��ن يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، ���ش��در يف 
�لأمريكي  �ملعهد  عن   2021 يناير 

للدر��شات �جليولوجية.
�لعي�س  �ل���ع���امل  ي���ح���اول  وب��ي��ن��م��ا     
�لنفط  �لأح��ف��وري مثل  �لوقود  دون 
و�لغاز، يزد�د �لبحث عن هذه �ملعادن 
وهكذ�  �ل��ك��ه��رب��اء.  تخزين  �أو  لنقل 
�أ�شا�شي  عن�شر  وهو  �لنحا�س،  حطم 
�لكهربائية،  �لأ����ش���الك  ���ش��ن��اع��ة  يف 
�لعام  هذ�  �لتاريخي  �لقيا�شي  رقمه 
تفوق  بتكلفة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لأ����ش���و�ق  يف 
و�لليثيوم،  للطن.  دولر  �آلف   10
�أ�شا�شي لالنتقال �لطاقي،  هو مورد 
ويتم ��شتخد�مه لتخزين �لطاقة يف 
�أو  �ل�شم�شية  �لطاقة  �أو  �لبطاريات 

�لرياح.
�لليثيوم  �ن�����ش��م   ،2020 ع����ام     
من  �مل��ك��ون��ة  �لر�شمية  �لقائمة  �إىل 
“حا�شمة”  ت��ع��ت��ر  خ����ام  م����ادة   30
ل�����ش����ت����ق����الل �لحت����������اد �لأوروب������������ي 
�لكوبالت  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ط����اق����ي، 
و�لتنتالوم  و�ل�شيليكون  و�جلر�فيت 
ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ش���و����س. وق�����درت 
جانبها  من  �لدولية  �لطاقة  وكالة 
�لعاملي  �لطلب  �أن  �مل��ا���ش��ي  م��اي��و  يف 
مبقد�ر  �شيت�شاعف  �لليثيوم  على 
40 بحلول عام 2040. ومع ذلك، 
مبخزون  “حتتفظ  �أفغان�شتان  ف��اإن 
هائل من �لليثيوم، مل يتم ��شتغالله 
حتى �لآن”، ي�شري �ىل وكالة فر�ن�س 
ب��ر���س، غ��ي��وم ب����رتون، م��وؤل��ف كتاب 

حرب �ملعادن �لنادرة )2018(.
   وت��ع��ت��ر �لأت����رب����ة �ل����ن����ادرة، مثل 
�لر��شيودمييوم  �أو  �ل��ن��ي��ودمي��ي��وم 
توجد  و�ل��ت��ي  �ل��دي�����ش��رو���ش��ي��وم،  �أو 
��ا يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، ���ش��روري��ة يف  �أي�����شً
ت�����ش��ن��ي��ع �مل��غ��ن��اط��ي�����س �مل�����ش��ت��خ��دم يف 
�شناعات �مل�شتقبل مثل طاقة �لرياح 
وكانت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  و�ل�������ش���ي���ار�ت 
�لباطنية  ثروتها  تعد  �لتي  �ل��ب��الد، 
�لآن  ح���ت���ى  م���ع���روف���ة  �أ����ش���ط���وري���ة، 
�لكرمية  ب��الأح��ج��ار  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
و�ل���ي���اق���وت  و�ل�����زم�����رد  “�لالزورد 
�أو  وم�شحوق �لتلك،  و�لتورمالني”، 
�لفحم  تنتج  �أنها  كما  �لرخام.  حتى 

و�ملعادن �لتقليدية مثل �حلديد.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 
الآ�سيوية  والتحديات  والهند 
ن�سر   ,2020 ع��ام  الرئي�سية. 
كتاب “الزعامة العاملية حموره, 
والوليات  ال�سني  بني  ال�سدام 

املتحدة” عن من�سورات لوب. 

باأعمال  للقيام  �أفغان�شتان  �أر����ش��ي 
ت�شر بال�شني. »

   وع��ّر �مل��اّل ع��ن �أم��ل��ه يف �أن تطور 
�ل�����ش��ني ع���الق���ات ودي����ة م���ع �ل����دول 
ت�شارك  �أن  “يجب  ل��ه��ا:  �مل���ج���اورة 
�ل�شني ب�شكل �أكر يف عملية �ل�شالم 
و�أن تلعب  �أفغان�شتان،  و�مل�شاحلة يف 
�لتنمية  عملية  يف  �أهمية  �أك��ر  دوًر� 

و�إعادة �لإعمار يف �لبالد. »
   ونحن نعرف �لآن �أن وعود طالبان 
على  و�لن�شاء  بالفتيات  يتعلق  فيما 
خيانتها،  متت  قد  �خل�شو�س،  وجه 
وكذلك تلك �ملتعلقة بانفتاح حكومة 
على  ك��اب��ول  يف  �مل�شتقبلية  ط��ال��ب��ان 

خمتلف �لأطر�ف �ملعنية.

نعمة لطالبان
   مل ترتدد بكني يف و�شف �لن�شحاب 
�مل��ت�����ش��رع ل���ل���ق���و�ت �لأم���ري���ك���ي���ة من 
�أفغان�شتان باأنه “�إفال�س” لل�شيا�شة 
�لن�شحاب  ه���ذ�  ه��ن��اك.  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�مل��ت�����ش��رع، ب��ع��د ع�����ش��ري��ن ع���ام���ا من 
�لأر��شي  ع��ل��ى  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل���وج���ود 
�أك��ر من  �أمريكا  �لأف��غ��ان��ي��ة، وك��ّل��ف 
لطالبان  ���ش��م��ح  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 
غ�شون  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة  �إىل  ب���ال���ع���ودة 
ع�شرة �أيام فقط، هازمة كل توّقعات 
�لرئي�س �لأمريكي. فحتى �أيام قليلة 
م�����ش��ت، ظ���ل ج���و ب���اي���دن ي���وؤك���د �أن 
�جلي�س �لأفغاين �شيكون قادًر� على 

�ل�شمود طيلة عام على �لأقل.
�أك���ر ما     وجت���در �لإ����ش���ارة �إىل �أن 

كبرًي� وورقة ر�بحة لها، يعتر كرمي 
ب���اك���ز�د، �ل��ب��اح��ث �مل�����ش��ارك يف معهد 
و�ل�شرت�تيجية  �لدولية  �لعالقات 
و�إير�ن  �أفغان�شتان  يف  و�ملتخ�ش�س 

و�لعر�ق. 
   وهذه هي �لنقطة �لرئي�شية �لتي 
ت��ل��وح ب��ه��ا ب��ك��ني وم��و���ش��ك��و للحركة. 
وقد ��شار �ملبعوث �لرئا�شي �لرو�شي 
لأف���غ���ان�������ش���ت���ان، ز�م������ري ك���اب���ول���وف، 
�أن  مي���ك���ن  رو�����ش����ي����ا  �إن  م�������وؤخ�������ًر�، 
ت�شرفت  �إذ�  طالبان  بحكم  تعرتف 

“مب�شوؤولية«.
�لرو�شية:  �مل�شالح  �شمان  »يجب     
�لدبلوما�شيني  ح��م��اي��ة  ���ش��م��ان  �أي 
�ل�������رو��������س و�مل������و�ط������ن������ني �ل�����رو������س 
وعدم  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  �مل���وج���ودي���ن 
ت�شكل  �لتي  �ل��دول  ��شتقر�ر  زعزعة 
جزًء من منطقة �لنفوذ �لرو�شي يف 
جرميود  ك��ارول  تالحظ  �ملنطقة”، 
رو�شيا  �أبحاث  مركز  موؤ�ش�شة  بوتر، 
جنيف.  وم��ق��ره  �ل�شرقية،  و�أوروب�����ا 
�ن���ه خ��ط��اب م�����ش��اب��ه خل��ط��اب �جلار 

�ل�شيني.

»خمزون �سخم من الليثيوم, مل 
يتم ا�ستغالله حتى الآن«

�آخ���ر لهتمام     ول��ك��ن ه��ن��اك �شبب 
تربتها  وف���رة  باأفغان�شتان:  �ل�شني 
م����ن �ل���ن���ح���ا����س و�لأت�����رب�����ة �ل����ن����ادرة 
و�ل��ل��ي��ث��ي��وم و�مل���ع���ادن �لأخ������رى. عام 
�لهائلة  �لإم��ك��ان��ات  ُق���ّدرت   ،2013
�مل��و�رد �جلوفية لأفغان�شتان  جلميع 

�رهاب �ل�شالميني هاج�س مو�شكو وبكني نف�س �خلطاب جتاه طالبان

وزير �خلارجية �ل�شيني و�نغ يي – �لو�شط-ي�شتقبل وفد طالبان برئا�شة �ملال عبد �لغني بار�د�ر -ي�شار و�نغ يي-

�ل�شني تتحدث عن �إفال�س لل�شيا�شة �لأمريكية عني �ل�شني على �ملعادن �لنادرة

�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ���ش��ي��ا���ش��ة ق��م��ع��ي��ة جتاه 
�مل�شلمني  م���ن  �لأوي�����غ�����ور  �ل�����ش��ك��ان 
�أكر  �إن  ُي���ق���ال  ���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ:  د�خ����ل 
و�لأقليات  �لأوي��غ��ور  من  مليون  من 
مع�شكر�ت  يف  حمتجزون  �لأخ����رى، 
“مر�كز  �إع��ادة تاأهيل تعترها بكني 
�لعديد من  بح�شب  تدريب مهني” 
برملانات  وت��ب��ّن��ت  �ل��غ��رب��ي��ة.  �مل�����ش��ادر 
وهولند�،  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة  ك��ن��د� 
“�إبادة  بارتكاب  بكني  تتهم  ا  ن�شو�شً

�نت�شار  ي���وؤدي  �أن  ه��و  بكني  تخ�شاه 
��شتقر�ر  زع�����زع�����ة  �إىل  ط����ال����ب����ان 
تعر�شت  �ن  �شبق  �ل��ت��ي  �شينجيانغ، 
 2013 بني  �لهجمات  من  ل�شل�شلة 
طالبان  حافظت  حني  يف  و2014، 
وثيقة  ع����الق����ات  ع���ل���ى  �مل���ا����ش���ي  يف 
�ل�شالمية  �مل��ج��م��وع��ات  ب��ع�����س  م��ع 
يف  �ملنت�شبة  �لويغور  من  �ل�شغرية 

�فغان�شتان.
   منذ عام 2015، �تبعت �حلكومة 

و�ملتخ�ش�س يف �ل�شني.
لطالبان،  ن��ع��م��ة  �ل���ت���ق���ارب  ه����ذ�     
عزلتها  �أن  ج��ي��ًد�  ت���درك  ف��احل��رك��ة 
يف  ب�شقوطها  �لتعجيل  يف  ���ش��اع��دت 
ت�شعى  وه����ي   ،2001 ع����ام  ن��ه��اي��ة 
�ليوم لنيل دعم على �مل�شرح �لعاملي، 
وبحاجة �إىل �عرت�ف دويل لكت�شاب 
�شرعية وتر�شيخ �شلطتها. ول �شك �ن 
�حل�شول على دعم قوتني عظميني 
مثل �ل�شني ورو�شيا، �شيكون ر�شيًد� 

جماعية” يف �شينجيانغ.
منع  ه���ي  �ل�������ش���ني،  �أول����وي����ة  »�إن     
ت�شكيل حركات معادية يف �أفغان�شتان 
�أر����ش��ي��ه��ا. وهذ�  ث��م �لعمل يف  وم��ن 
�إعطاء  يف  رغبتها  ور�ء  �ل�شبب  ه��و 
�ل�شيا�شي  ل��ال���ش��ت��ق��ر�ر  �لأول�����وي�����ة 
جل��ارت��ه��ا، ح��ت��ى ل��و ك���ان ذل���ك يعني 
طالبان”،  م��ع  تفاهم  �إىل  �لتو�شل 
�أكد موؤخًر� �أنطو�ن بوند�ز، �لباحث 
�ل�شرت�تيجية  �لبحوث  موؤ�ش�شة  يف 

- يف تقرير م�شرتك اأممي واأوروبي, تقّدر اإمك�ن�ت جميع املوارد اجلوفية لأفغ�ن�شت�ن بحوايل تريليون دولر 

نعمة للحركة املعزولة:

اأفغ�ن�شت�ن: ره�ن ال�شني مع ط�لب�ن...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�صيباين

على  انفتحت  التي  ال��دول  اأوائ���ل  من  ال�سني  كانت    
ا�ستعادت  عندما  طالبان  مع  دبلوما�سية  عالقات  بناء 

ومو�سكو  بكني  واع��راف  اأفغان�ستان.  على  ال�سيطرة 
بحكومة احلركة �سيكون نعمة للماليل, الذين �ساهمت 

عزلتهم الدولية يف �سقوط عام 2001.
   يف 28 يوليو, ا�ستقبل وزير اخلارجية وع�سو جمل�س 
برئا�سة  طالبان  من  وفدا  يي,  وانغ  ال�سيني,  الدولة 

الغني  عبد  امل��ال  لطالبان  ال�سيا�سية  اللجنة  رئي�س 
احلركة  يف  الثاين  والرجل  املوؤ�س�س  ال�سريك  بارادار, 
بعد  على  ال�ساحلية,  تياجنني  مدينة  يف  الأ�سولية, 
ا,  100 كيلومر �سرق بكني. وكان �سمن هذا الوفد اأي�سً

رئي�س جمل�س ال�سوؤون الدينية حلركة طالبان.

   ثم اأعلن وانغ يي, اأن اأفغان�ستان هي اأكرب جار لل�سني, 
ووحدة  ا�ستقالل  دائ��ًم��ا  حت��رم  الأخ���رية,  ه��ذه  واأن 
�سوؤونه  يف  التدخل  ع��دم  وتنوي  البلد,  ه��ذا  اأرا���س��ي 
ال�سعب  جتاه  ال�سداقة  �سيا�سة  مراعاة  مع  الداخلية 

الأفغاين باأكمله.

- لن ت�شمح ط�لب�ن اأبًدا لأي قوة ب��شتغالل 
اأرا�شي اأفغ�ن�شت�ن للقي�م ب�أعم�ل ت�شر ب�ل�شني

- �شبب اآخر لهتم�م ال�شني ب�أفغ�ن�شت�ن: وفرة تربته� من 
النح��س والأتربة الن�درة والليثيوم واملع�دن الأخرى

- اأكرث م� تخ�ش�ه بكني هو اأن يوؤدي انت�ش�ر 
ط�لب�ن اإىل زعزعة ا�شتقرار �شينجي�نغ

- هذا التق�رب نعمة لط�لب�ن التي تدرك جيًدا اأن عزلته� 
�ش�عدت يف التعجيل ب�شقوطه� يف نه�ية ع�م 2001

حتليل
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•• الفجر – تون�س

�لبتد�ئية  �مل��ح��ك��م��ة  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق  �ل���ن���وي���وي  ري���ا����س  �أك�����د 
بالق�شرين �أم�س �لثنني �ن �لنيابة �لعمومية �ذنت بفتح بحث 
ترويج  ق�شية  يف  �شجنا  �شنة  وحمكوم  عنه  مفت�س  �شخ�س  يف 
تون�س  قلب  ح��زب  رئي�س  تهريب  يف  ت��ورط��ه  ب�شبهة  خم���در�ت 
نبيل �لقروي و�شقيقه غازي �ىل �جلز�ئر عر �حدى �ملناطق 

�حلدودية بولية �لق�شرين.
و�أ�شار �لنويوي �ىل �نه مت �يقاف �ل�شخ�س �ملذكور فجر �لثنني 
تالة خالل عملية  �لوطني مبدينة  وح��د�ت �حلر�س  قبل  من 

مد�همة ملنزله يف منطقة بومرد��س �حلدودية.
و�أ�شاف �أن �لبحاث ماز�لت جارية معه ملعرفة عالقته بتهريب 
�لخوين �لقروي.يذكر �ن و�شائل �إعالم جز�ئرية �كدت �لحد 
�يقاف نبيل وغازي �لقروي من قبل �لأمن �جلز�ئري بولية 
�ملرور  دون  �جل��ز�ئ��ري  �ل��رت�ب  �إىل  خل�شة  ت�شللهما  بعد  تب�شة 

باملعابر �لقانونية.
ب�شقة  عليهما  �لقب�س  م��ن  �جل��ز�ئ��ري  �حل���دود  �أم���ن  ومت��ّك��ن 
�لرملان  يف  ���ش��اب��ق  ع�����ش��و  ل�شقيق  مم��ل��وك��ة  �مل��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف 
�لتي  �جلز�ئري. ويجري �لتحقيق حاليا مع �لقروي و�جلهة 

�أمنت له مكان �لختفاء.
ويف تعليقه، �أكد �أ�شامة �خلليفي �لقيادي يف حزب قلب تون�س، 

�أم�س �لإثنني، �أن �حلزب ينتظر معلومة ر�شمية من �جلانبني 
يف  �ل��ق��روي  نبيل  ب��اإي��ق��اف  يتعلق  فيما  و�لتون�شي  �جل��ز�ئ��ري 

�جلز�ئر.
و�أ�شاف �خلليفي يف ت�شريح �إذ�عي، �أن �لقروي �ختار �لبتعاد 
به منذ  �ت�شال  �ملجال �حل��زب��ي، و�ن �حل��زب مل يكن على  عن 

�أ�شبوع.
وحول و�شعية نبيل �لقروي �لقانونية يف تون�س، �أو�شح �خلليفي 
�أنه يف حالة �شر�ح على ذمة �لق�شية �لتي يو�جهها بحكم من 
حمكمة �لتعقيب ومت رفع حتجري �ل�شفر عنه، م�شري� �إىل �أنه 

غري مطلوب للق�شاء وكان يف �خلارج.
و�أّكد �أ�شامة �خلليفي، �أّن رئي�س حزب قلب تون�س نبيل �لقروي 
منذ دخوله عامل �ل�شيا�شة، ُفتحت �لعديد من �لق�شايا يف �شاأنه 

ة يف �لنتخابات �لرئا�شية 2019.  وخا�شّ
�أم�س  ليحاين،  عثمان  �جل��ز�ئ��ري  �ل�شحفي  �أك���د  جهته،  م��ن 
�لإثنني، �أنه مت �لقب�س على رئي�س قلب تون�س نبيل �لقروي يف 

�شقة بحي �شعبي يف تب�شة رفقة 4 �أ�شخا�س بينهم �شقيقه.
تدخل  عن  تتحدث  تقارير  هناك  �أن  ليحاين،  عثمان  و�أ�شاف 
“�حلي  لكن  �لقروي  م�شاعدة  يف  �شابق  جز�ئري  نائب  �شقيق 
�لذي �أُوقف فيه �لقروي ل يرقى ليكون على ملك نائب �شابق 
مد�خلة  يف  ليحاين  عثمان  تعبريه.وتابع  وف��ق  �شقيقه”،  �أو 
�ذ�عية، �أن �لقروي �شيعر�س على حمكمة تب�شة بتهمة �جتياز 

يتم  �لق�شايا  ه���ذه  م��ث��ل  يف  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�  خل�شة،  �حل����دود 
مبا�شرة �إحالته على �ملحاكمة دون حتديد جل�شات.

و�شدد ليحاين على �أنه عادة يف مثل هذه �لق�شايا يتم �حلكم 
على �ملتهم بال�شجن 3 �أ�شهر غري نافذ، وت�شليط غر�مة مالية 

و�لرتحيل �لفوري �إىل بالده.
�أن هناك تقارير عن تورط �لقروي يف ق�شايا  �إىل  كمال لفت 
تاأجيل  �شيتم  فاإنه  �لق�شايا  هذه  فتح  مت  و�إذ�  �شريبي،  تهرب 

ترحيل �لقروي �إىل تون�س وقد تطول �لق�شية وفق قوله.
فيما �فادت ‘�شحيفة �لطليعة �جلز�ئرية، �لناطقة بالفرن�شية، 
�ن �تفاقا قد يكون ح�شل بني تون�س و�جلز�ئر �شيتم مبقت�شاه 
�ل�شيا�شي  �لالجئ  ت�شليم  مقابل  لتون�س  �لقروي  نبيل  ت�شليم 

�جلز�ئري �شليمان بوحف�س لل�شلطات �جلز�ئرية.
وقد �أكد م�شدر �أمني ت�شليم تون�س للنا�شط �شليمان بوحف�س 
�إىل بالده �جلز�ئر، على خلفية مالحقته بخ�شو�س عالقته 
بحركة ‘�ملاك’ )حركة ��شتقالل منطقة �لقبائل( �لتي ت�شنفها 
�لإرهابية حيث مت  �لتنظيمات  قائمة  �ل�شلطات �جلز�ئرية يف 
�ل�شاعات  يف  �جلز�ئر  �إىل  وت�شليمه  �ملا�شي،  �لأرب��ع��اء  �عتقاله 

�لأوىل من فجر �ل�شبت، ق�شد حماكمته.
ويعد بوحف�س من �لقادة �لبارزين يف حركة ��شتقالل منطقة 
�أوغ�شطني  ���ش��ان  تن�شيقية  رئ��ي�����س  وه���و  �مل��ح��ظ��ورة،  �ل��ق��ب��ائ��ل 

للم�شيحيني يف دولة �جلز�ئر.

ت�سّلال خل�سة اإىل اجلزائر:

م�ذا ينتظر رئي�س قلب تون�س و�شقيقه الن�ئب...؟

كيف ك�نت املن�ظرة بني املر�شحني خلالفة مريكل ؟ 
الحتاد الأوروبي: ما حدث يظهر احلاجة لقوة رد �سريع 

الأمم املتحدة : »اأزمة اإن�ش�نية 
اأكرب بكثري« حتدق ب�أفغ�ن�شت�ن 

•• برلني-اأ ف ب

�أنغيال  �ل���ث���الث���ة خل���الف���ة  ���ح���ون  �مل���ر����شّ ت���و�ج���ه 
مريكل يف �أّول مناظرة تلفزيونّية كرى بينهم، 
يف وقٍت ُي�شّجل �أرمني ل�شيت مر�ّشح �ملحافظني 
بزعامة �مل�شت�شارة �لأملانّية تر�جعاً قبل �شهر من 

�لنتخابات �لت�شريعّية.
وقد �شّن ل�شيت هجوماً كالمّياً خالل �ملناظرة، 
يف حماولة منه لقلب نتيجة ��شتطالعات �لر�أي 
�لتي تتوّقع خ�شارته يف �لنتخابات �لتي جُترى 

نهاية �أيلول/�شبتمر.
ب�شعة  قبل  ت�شري  ت��ز�ل  ل  �لرتجيحات  وك��ان��ت 
�لتي  مريكل  عهد  بعد  �ليمني  ف��وز  �إىل  �أ�شابيع 
 16 ملدة  �لأمل��اين  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  على  هيمنت 

عاًما حاجبة ظهور مر�شحني جادين.
لكن مع عدم متّكن �أّي من �ملر�ّشحني من �لروز، 

�أعيد خلط �لأور�ق.
وج��م��ع��ت �مل��ن��اظ��رة ك���اًل م��ن م��ر���ّش��ح �ملحافظني 

�أرمني ل�شيت �لذي ل يحظى ب�شعبّية، ومر�ّشح 
�حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي �أولف �شولتز 
ذي �ل�شخ�شّية �ل�شارمة، ومر�ّشحة حزب �خل�شر 

�أنالينا بريبوك �لتي تر�جعت مكانتها.
وق���د �أق�����ّر ل���ش��ي��ت ���ش��ر�ح��ًة ب��ال�����ش��ع��وب��ات �لتي 
رئي�شّية  تلفزيونّية  مناظرة  �أول  خالل  و�جهها 
علّي  ي��ت��وّج��ب  ك���ان  م��ا  “د�ئماً  وق����ال  ل��ل��ح��م��ل��ة. 
م�شّدد�ً  ا”،  �أي�شً �ليوم  �ملعاك�شة،  �لرياح  مو�جهة 
ذلك  تخّطي  م��ن  �ل���دو�م  على  يتمّكن  �أّن���ه  على 

بف�شل “حزمه” و”موثوقّيته«.
وغ���ال���ب���اً م���ا ُي���ع���رف ع���ن ل���ش��ي��ت، زع���ي���م ولي���ة 
�أّنه  بال�شّكان،  �لر�ين-و�شتفاليا �لأكر �كتظاظاً 
�أّنه مل يجد �أمامه خالل �ملناظرة  معتدل، غري 
خيار�ً �شوى  “�آر تي �إل”  �لتي ُبّثت عر حمطة 
���ش��ّن ه��ج��وم ك��الم��ي. ف��ه��و مل ي����رتّدد يف �نتقاد 
�لأملانّية  �حل��ك��وم��ة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�حلالّية يف �أفغان�شتان، على �لرغم من �أّن �حلزب 

�لذي ينتمي �إليه هو َمن يقود �حلكومة.

�شمال  لقّو�ت حلف  �ل�شريع  �لن�شحاب  �إّن  وقال 
للغرب،  “كارثة  ي�����ش��ّك��ل  �ل��ب��الد  م��ن  �لأط��ل�����ش��ي 
�لأملانّية، حماوًل  وكذلك للحكومة �لفدر�لّية” 

�لظهور على �أّنه رجل �لتغيري.
- �ل�شرت�كيون �لدميوقر�طيون يف �لطليعة -

ن�شرته  ل�����ل�����ر�أي  ج����دي����د  �����ش���ت���ط���الع  وك�������ش���ف 
�ل�شرت�كي  �حل��زب  �أن  �لأح��د  “بيلد”  �شحيفة 
تقدمه حا�شد�  زي��ادة  �لدميوقر�طي متكن من 
%24 من نو�يا �لت�شويت، مقابل %21 فقط 
للمحافظني، بعدما كانو� يحظون بن�شبة 34% 
قبل �شتة �أ�شهر. �أما �خل�شر، فال تتخطى ن�شبة 

�لتاأييد لهم 17%.
و�أيا تكن نتيجة �لنتخابات، فاإن عملية ت�شكيل 
�لتعقيد،  منتهى  يف  تكون  ق��د  �ملقبلة  �حلكومة 
مع �شيغة مل تت�شح بعد بني �لأح��ز�ب �لثالثة، 
و�حتمال �أن ين�شم �إليها �للير�ليون من �حلزب 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي �حل����ر �ل���ذي���ن ي��ح��ظ��ون بنحو 
دور  م��ا مينحهم  �لأ����ش���و�ت،  ن��و�ي��ا  م��ن   12%

لينكه”  “دي  حزب  �أي�شا  ورمبا  �مللوك،  �شانعي 
�لي�شاري �لر�ديكايل.

ومن �شاأن ذلك �أن ُيحدث عدم ��شتقر�ر يف �حلياة 
�ل�شيا�شية �لوطنية.

�لرتبية  �أكادميية  مديرة  مون�س  �أور�شول  ور�أت 
�ل�شيا�شية يف توتزينغ �أّنه “من �ل�شعب �أن يقاوم 
)�ملر�شحون �لثالثة( �ملقارنة مبريكل” �لتي ل 
“و�إْن مل  �لبالد،  ب�شعبية كبرية يف  تز�ل حتظى 
يكن كّل �شيء على ما ير�م يف ظّل حكم �مل�شت�شارة، 

كما ُتظهر �لأزمة �حلالّية يف �أفغان�شتان«.
ويف ظل هذه �لأو�شاع، يعزز �أولف �شولتز )63 
وخرته،  كفاءته  على  مر�هنا  حظوظه  ع��ام��ا( 
�حلكومة  يف  �مل�شت�شارة  ون��ائ��ب  �مل���ال  وزي���ر  وه��و 
مل  مناف�شيه  �أن  ح��ني  يف  �حل��ال��ي��ة،  �لئ��ت��الف��ي��ة 
�حلكومة  يف  م��ن�����ش��ب  �أي  �لآن  ح��ت��ى  ي�����ش��غ��ال 

�لوطنية.
و�أظهر �آخر حتقيق �أ�شدرته �ل�شبكة �لتلفزيونية 
�لعامة “زد دي �إف” �أن حو�ىل ن�شف �مل�شتطلعني 
����ش���وف ي��خ��ت��ارون��ه م�����ش��ت�����ش��ار�، م��ق��اب��ل 17% 
ينتخبون  و16%  ل���ش��ي��ت،  �أرم�����ني  ي��ف�����ش��ل��ون 
يف  �لت�شويت  باإمكانهم  كان  لو  بريبوك،  �أنالينا 
هو  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أن  غري  مبا�شرة،  �نتخابات 

�لذي ينتخب �مل�شت�شار بح�شب �لنظام �لأملاين.
وما يدعم �شولتز رغم �فتقاره �إىل �لكاريزما، �أنه 
قام حتى �لآن مب�شار خال من �أي �شائبة، يف حني 

�أن خ�شميه �رتكبا �لكثري من �لأخطاء.
و�مل����و�ط����ن����ات  “�ملو�طنون  م�����وؤخ�����ر�  و�أع�����ل�����ن 
م�شتلهما �أحد �ل�شعار�ت �لرئي�شية  يعرفونني”، 
“�أنتم   2013 لن��ت��خ��اب��ات  م��ريك��ل  ح��م��ل��ة  يف 
“�أولف  �أن  ���ش��ب��ي��غ��ل  دي����ر  ت���ع���رف���ون���ن���ي«.ور�أت 
�ل�شتيني  ل�شيت  مريكل«.�أما  ي�شبه  بات  �شولتز 
�ل�شرعي  �ل��وري��ث  ي��ط��رح نف�شه يف م��وق��ع  �ل���ذي 
و�رتكب  مو�قفه  تبديل  �إىل  فعمد  للم�شت�شارة، 
�أو�شاع  لإد�رة  موؤهالته  يف  �شكوكا  بعثت  هفو�ت 
�أو  كوفيد-19  وب��اء  تف�شي  ظل  يف  �شو�ء  �أزم���ة، 
خالل �لفي�شانات.باتت �شدقية ل�شيت يف �أدنى 
مر��شم  خالل  �شاحكاً  ّوَر  �شُ بعدما  م�شتوياتها 
�لفي�شانات،  ج���ر�ء  للمنكوبني  تكرميا  �أقيمت 

و�شِبط مرتكبا �شرقة �أدبية يف كتاب �أ�شدره.

•• جنيف-رويرتز

ل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ق��ال��ت   
�لالجئني  �أم�س �لثنني يف منا�شدة من �أجل تقدمي 
“�أزمة  �إن  �أفغان�شتان  يف  للعمليات  �لدعم  من  �ملزيد 
وب�شكانها  بالبالد  حت��دق  هناك  بد�يتها”  يف  ك��رى 
�لبالغ عددهم 39 مليون ن�شمة بينما من �ملتوقع �أن 
�ليومني  خ��الل  كابول  من  �لإج��الء  عمليات  تتوقف 

�ملقبلني.
ل�شوؤون  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل�����ش��ام��ي  �مل���ف���و����س  وك�����رر 
�ل��الج��ئ��ني فيليبو ج���ر�ن���دي دع����وة لإب���ق���اء �حل���دود 
“تلك  م��ف��ت��وح��ة ومل�����ش��اه��م��ة �مل���زي���د م���ن �ل������دول يف 
�للتان  وباك�شتان  �إي���ر�ن  م��ع  �لإن�شانية”  �مل�شوؤولية 
�أفغاين.  مليون لجئ   2.2 نحو  بالفعل  ت�شت�شيفان 
يفر  �أن  �ملا�شية  توقعت �جلمعة  قد  �ملفو�شية  وكانت 
�لعام  نهاية  بحلول  �أفغاين  �أل��ف   500 �إىل  ي�شل  ما 

من بالدهم.
�لإج���الء  “�شينتهي  ب��ي��ان  ق��ائ��ال يف  وت��اب��ع ج��ر�ن��دي 
�جلوي من كابول يف غ�شون �أيام و�ملاأ�شاة �لتي تك�شفت 
لن تكون ملحوظة مثل �ل�شابق. لكنها �شتكون و�قعا 
�أن ندير  م��ع��ا���ش��ا ي��وم��ي��ا مل��الي��ني �لأف���غ���ان. ل ي��ج��ب 
ز�ل��ت يف  بكثري ما  �أك��ر  �إن�شانية  �أزم��ة  لهم ظهورنا. 

بد�يتها«.
هذ� وقال جوزيب بوريل م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية 
ب���الحت���اد �لأوروب������ي �إن ح��ك��وم��ات �لحت����اد ي��ج��ب �أن 
�أوروبية لتعزز  مت�شي قدما يف ت�شكيل قوة رد �شريع 
�أزمات م�شتقبلية مثل ما حدث  ��شتعد�د�تها ملو�جهة 

يف �أفغان�شتان.
وقال بوريل يف مقابلة ن�شرت مع �شحيفة كوريريي 
يف  �لأمريكية  �لقو�ت  ن�شر  �إن  �لإيطالية  �شري�  دي��ال 
�أفغان�شتان يف وقت ق�شري مع تدهور �لأو�شاع �لأمنية 
هناك يظهر حاجة �لحتاد �لأوروبي لت�شريع جهوده 

لبناء �شيا�شة دفاع م�شرتك.
و�أ�شاف “يجب �ل�شتفادة من درو�س هذه �لتجربة... 
جندي  �آلف  �شتة  �إر�شال  من  كاأوروبيني،  نتمكن،  مل 
متكنت  �ملنطقة.  لتاأمني  كابول  مطار  حول  للتمركز 

�لوليات �ملتحدة من ذلك ومل نتمكن نحن«.
وقال بوريل �إن دول �لحتاد وعددها 27 دولة يجب 
خم�شة  قو�مها  �أولية”  تدخل  “قوة  لديها  يكون  �أن 

�آلف جندي.
�لتدخل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ن��ك��ون  �أن  “نريد  و�أ�����ش����اف   

�ل�شريع«.
ويف مايو �أيار �ملا�شي �قرتحت 14 دولة �أوروبية منها 
�أملانيا وفرن�شا ت�شكيل مثل هذه �لقوة، �لتي ميكن �أن 
تزود بال�شفن و�لطائر�ت، لدعم �حلكومات �لأجنبية 

�لدميقر�طية �لتي قد حتتاج مل�شاعدة عاجلة.
وجرى بحث �لأمر لأول مرة يف 1999 فيما يتعلق 
ي�شم  م�شرتك  نظام  ت�شكيل  وج��رى  كو�شوفو  بحرب 
1500 جندي يف  كل منها  ق��و�م  جمموعات مقاتلة 
عام 2007 لال�شتجابة لالأزمات لكنها مل ت�شتخدم 
�لأوروبي  �لحت��اد  دول  ب�شبب خالفات بني حكومات 

على كيفية ن�شرها ومقت�شيات ذلك.
باملرونة م�شيفا  �لوقت حان للتحلي  �إن  وقال بوريل 

“ميكننا �لعمل بالعديد من �لأ�شكال �ملختلفة«.

�لد�شتوري �حلر يف حركة �حتجاجية �خرى

�لنائب �ملجمدة ع�شويته غازي �لقروي نبيل �لقروي رئي�س حزب قلب تون�س

- فتح بحث يف �شخ�س مفت�س عنه وحمكوم �شنة �شجن� يف ق�شية 
ترويج خمدرات ب�شبهة تورطه يف تهريب الأخوين

- هل هن�ك اتف�ق بني تون�س و اجلزائر لت�شلم 
نبيل القروي مق�بل �شليم�ن بوحف�س ؟

حتت �سعار )ن�ساء تون�س غا�سبات(

وقفة احتج�جية ن�ش�ئية للمط�لبة بغلق وكر القر�ش�وي
•• الفجر - تون�س

�أعلن �حلزب �لد�شتوري �حلر �أم�س �لثنني �أّنه �شُينّظم يوم �جلمعة 3 
�شبتمر �لقادم وقفة �حتجاجية ن�شائية للمطالبة بغلق جمعية �حتاد 

علماء �مل�شلمني بتون�س.
وقال �حلزب يف بالغ �شادر عنه �أم�س �إّنه �شيقع تنظيم وقفة �حتجاجية 
ن�شائية حتت �شعار “ن�شاء تون�س غا�شبات” قرب مقر جمعية “�حتاد 
با�شا  �ل��دي��ن  خ��ري  ���ش��ارع   36 �ل��ك��ائ��ن  تون�س”  ف��رع  �مل�شلمني  علماء 

بالعا�شمة بد�ية من �لر�بعة و�لن�شف بعد �لزو�ل بتوقيت تون�س.

“غلق هذ�  ب�  �ملطالبة  �إط��ار  تاأتي يف  �لحتجاجية  �لوقفة  �أن  و�أ�شاف 
�أ�ش�شه يو�شف  �لوكر �لذي ين�شر �لفكر �لإخ��و�ين لتنظيمه �لأم �لذي 
�ملعادية  �لأف��غ��ان��ي��ة  بتبني فكر ح��رك��ة ط��ال��ب��ان  وي��ج��اه��ر  �ل��ق��ر���ش��اوي 
�لتخل�س  ي��ح��اول  م��ن  وي��ك��ّف��ر  حلرياتهن  و�ل��ق��ام��ع��ة  �لن�شاء  حل��ق��وق 
يف  �ي�شا  ت��ن��درج  �ل��وق��ف��ة  �أّن  �ىل  �لإخ��و�ن��ي��ة«.و�أ���ش��ار  �لتنظيمات  م��ن 
�لتي  �مل�شبوهة  �جلمعية  ه��ذه  ن�شاط  تو��شل  على  “�لحتجاج  �إط��ار 
تعليم ت�شرب وحدة  �مل��و�زي وتعتمد مناهج وبر�مج  بالتدري�س  تقوم 
�لتون�شية  �ل�شخ�شية  �لأح���و�ل  جملة  وتناه�س  �لرتبوية  �ملنظومة 
وتهدد �حلقوق �ملكت�شبة للمر�أة ».وذّكر �حلزب باأّنه �شبق له �أن ر��شل 

ل�  تون�س  مبحافظة  �جلهوية  �ل�شلطة  وممثل  �شعيد  قي�س  �لرئي�س 
“�طالعهما على مناذج من �لمتحانات �لتي جتريها هذه �جلمعية يف 
�أحكاما خمالفة متاما للقانون  مادة �لزو�ج و�لطالق و�لتي تت�شمن 
�لكامل  �إط��ار �لح��رت�م  “�شتنتظم يف  �لوقفة  �أن  �إىل  �لتون�شي«.ولفت 
2021 و�لذي ين�س على  �أغ�شط�س   18 للقر�ر �لرئا�شي �ل�شادر يف 
كوفيد- �شد  �لتلقيح  عملية  ��شتكملو�  �لذين  لالأ�شخا�س  “�ل�شماح 

و�لعامة  و�خل��ا���ش��ة  �لعائلية  و�لتجمعات  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  بح�شور   19
�ل�شحية  �ل��روت��وك��ولت  تطبيق  ���ش��رورة  م��ع  �ملفتوحة  بالف�شاء�ت 

�لقطاعية �مل�شادق عليها«.

نافذة 
م�سرعة

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

•• لويك تا�صيه*

جمل�س  زعيم  دع��ا  �لأفغانية،  �لفو�شى  �أع��ق��اب  يف     
�ل�شيوخ �جلمهوري ميت�س ماكونيل �إىل ��شتقالة جزء 

من حكومة جو بايدن... �إل ن �ل�شرر �أعمق.
�إىل  �لأمريكية  للقو�ت  �لكارثي  �لن�شحاب  ي�شري     
�ل�شيا�شة  �لأمريكية يف  للنخب  �ملروعة  �لكفاءة  عدم 
ت��اري��خ��ه��ا �إىل عدة  ي���ع���ود  �خل���ارج���ي���ة، ع����دم ك���ف���اءة 
�أع��م��اق مرعبة حيث  �إىل  �مل���رة  ه��ذه  ع��ق��ود، وو�شلت 
باأ�شماء  ن�شر قو�ئم  �إىل حد  �لأمريكي  ذهب �جلي�س 
وع��ن��اوي��ن �مل��ت��ع��اون��ني �لأف���غ���ان ... م��ع ط��ال��ب��ان! �إن 
�خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف  �لأمريكية  �لنخب  �إف��ال���س 
يعتمدو�  �أن  يجب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء  �أن  يعني 
على �أنف�شهم �أكر، مع �لتكاليف �لهائلة �لتي ينطوي 

عليها هذ� �للتز�م.

يف  الأمريكية  الكفاءة  عدم  اأمثلة  هي  -ما   1
ال�سيا�سة اخلارجية؟

   من بني �أ�شو�أ �أخطاء �حلكومات �لأمريكية، ميكننا 
هذه  مّكن  �ل��ذي  �ل�شني،  مع  بالتقارب  ن�شت�شهد  �أن 
�لتكنولوجيا  �ك��ت�����ش��اب  م���ن   1972 ع���ام  �لخ�����رية 
�ليوم  لل�شني  يت�شّنى  �لتقنيات،  وب��ه��ذه  �مل��ت��ق��دم��ة. 
�لتخلي  ويف�شر  �ل��ع��امل.  على  �ل�شيطرة  يف  تاأمل  �أن 
خطة  م��ن  ت�شتفيد  �أن  ينبغي  ك��ان  �لتي  رو�شيا،  ع��ن 
م��ار���ش��ال ب��ع��د ���ش��ق��وط �لحت����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، جزئًيا 
�شعود ف��الدمي��ري ب��وت��ني وت��ق��ارب��ه م��ع �ل�����ش��ني. و�إن 
غزو �لعر�ق وعو�قبه على �شعود �لأ�شولية �لدينية 
�أو �حلفاظ على �لنظام �ل�شمويل �لإير�ين، هو مثال 
�آخر على خطاأ تاريخي. وكل هذه �لأخطاء، قّو�شت 

�لهيمنة �لأمريكية و�لغربية يف �لعامل.

هي اأ�سباب هذا الإفال�س؟ -ما   2
�ل�شيا�شة  �ل��ن��خ��ب �لأم��ري��ك��ي��ة يف  �إف��ال���س  �أ���ش��ب��اب     
�لأ�شلحة  �لنفط وم�شنعي  �خلارجية متعددة: لوبي 
وم��ا �إىل ذل��ك، ي�شرحون ج��زًء م��ن �لأخ��ط��اء. ولكن 
يف �أغلب �لأحيان، ويف نهاية �لتحليل، تغّلب �مل�شاعر 
مهوو�ًشا  نيك�شون  ريت�شارد  كان  وهكذ�،  �لعقل.  على 

�لدعم  نق�س  �أن  وي��ب��دو  �ل��ت��اري��خ،  �شنع  يف  بالرغبة 
�لبالد  لتلك  �لأم���د  ط��وي��ل  ك��ره  يف  متجذر  لرو�شيا 
�لعر�ق  غ��زو  وك��ان  �لع�شكريني،  �مل�شوؤولني  كبار  بني 
�لتي  �حل��رب  �إن��ه��اء  يف  �لب��ن  بو�س  لرغبة  ��شتجابة 

بد�أها و�لده.

اأفغان�ستان؟ يف  اجلوهري  اخلطاأ  هو  -ما   3
   كانت �حلرب على �أفغان�شتان مررة، غري �أن ق�شفا 
مكثفا �شد قو�ت طالبان كان �شيفي بالغر�س، ومن 
�لأفغاين قد طرد طالبان  �ل�شعب  يكون  �أن  �ملحتمل 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  على  ك��ان  ل،  لكن  �ل�شلطة.  م��ن 
�أن تنت�شر يف �لبالد، رغم �شابقة �لقو�ت �لريطانية 
و�ل�شوفياتية، ورغم �لهزمية �لأمريكية يف فيتنام... 
بالنف�س،  و�عتز�زهم  �لأمريكيني  �لقادة  تخمني  �إن 

يف�شر جزئياً هذ� �لختيار �ل�شيئ.

هي الأ�سباب الأخرى؟ -ما   4
�أخ��رى تف�شر �لأخطاء �جل�شيمة �لتي  �أ�شباب     عدة 
�خلارجية.  �ل�شيا�شة  يف  �لأمريكية  �لنخب  �رتكبتها 
وت�شمل هذه، �ملعتقد�ت �لدينية بجميع �أنو�عها �لتي 
وت�شجن  �لإ���ش��الم��وي��ة،  �شد  �لفعالة  �ملكافحة  متنع 
�لقادة يف �لعتبار�ت �لأخالقية حيث تكون �لو�قعية 
�لق�شور  �أوج��ه  فاإن  وباملثل،  �ملطلوبة.  �ل�شيا�شية هي 
ل���دى �ل��ع��دي��د م��ن �ل���ق���ادة يف �ل��ل��غ��ات �لأج��ن��ب��ي��ة ويف 

�ل�شيا�شة �لدولية، ت�شاهمان يف هذ� �لإفال�س.

الدرو�س لكندا؟ هي  -ما   5
   ت��و���ش��ح ���ش��ع��وب��ة �إج�����الء �ل��رع��اي��ا �ل��ك��ن��دي��ني من 
�أمريكية نقاط �شعف كند�  �أفغان�شتان دون م�شاعدة 

يف �خلارج.
و�أن  ق��وة،  �أك��ر  �لكندي  يكون �جلي�س  �أن  و�ملطلوب   
�مل��و�رد. خالف ذلك، �شتكون كند�  �ملزيد من  ميتلك 
حت��ت رح��م��ة �ل��ب��ل��د�ن �لأخ����رى ب�شكل م��ت��ز�ي��د. كما 
للوليات  ك��ن��د�  و�رت���ه���ان  �ع��ت��م��اد  يتقل�س  �أن  ي��ج��ب 
�إىل  كند�  هناك، حتتاج  �إىل  للو�شول  ولكن  �ملتحدة. 
قادة يفكرون مبفرد�ت �مل�شالح، ولي�س قادة يروجون 

لأخالق مباء �لورد.

اأفغ�ن�شت�ن واإفال�س النخب احل�كمة...!

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�س�س يف ال�سني واآ�سيا -جامعة مونريال كندا
ترجمة خرية ال�سيباين
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  �أك������د 
�ل����درع����ي رئ���ي�������س جم��ل�����س �حت����اد 
�لإم��������ار�ت ل��ل��م�����ش��ارع��ة و�جل�����ودو 
�لأ�شبال  م��ن��ت��خ��ب  م�������ش���ارك���ة  �أن 
�لبطولة  يف  ل��ل��ج��ودو  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
من  �لتا�شع  يف  بالقاهرة  �لعربية 
خطة  �شمن  ت��اأت��ي  �ملقبل  �شبتمر 
 –  2021 �خل��م�����ش��ي��ة  �لحت��������اد 

�هتماما  ت���ويل  و�ل��ت��ي   ،  2026
�ل�شغرية،  �ل�شنية  باملر�حل  كبري� 
مب����ا ي�����ش��م��ن ت���و�����ش���ل �لأج����ي����ال 

و��شتد�مة حتقيق �لإجناز�ت.
و�أع�����رب ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ب����اأن يحقق 
�شينطلق  �ل��ذي  �لفجرية  مع�شكر 
�ل���ي���وم �أه����د�ف����ه ق��ب��ل �ل�����ش��ف��ر �إىل 
م�شر، ل�شيما �أن �لبطولة �لعربية 
�شوف حتظى مب�شاركة و��شعة من 
�أكر من 300 لعب ولعبة من 

خمتلف �لدول �ل�شقيقة.
غد�  "�لأمل"  منتخب  و�شينتظم 
�خلتامي  �ل���د�خ���ل���ي  م��ع�����ش��ك��ره  يف 
للبطولة،  ����ش��ت��ع��د�د�  ب��ال��ف��ج��رية 
حيث تقيم �لبعثة بفندق كونكورد 
و�شتكون تدريباته �ليومية ب�شالة 
�لقتالية  للفنون  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي 
ح��ت��ى م��وع��د �ل�����ش��ف��ر ل��ل��ق��اه��رة يف 

�لثامن من �شبتمر �ملقبل.
و�شمت قائمة �لالعبني �ملختارين 

للمع�شكر /10/ لعبني هم حميد 
���ش��ع��ي��د �ل�����ش��ام�����ش��ي، و���ش��ي��ف �شامل 
�حل����م����ادي، وم���ان���ع ج��م��ع��ة م����ر�د، 
وز�يد في�شل �لنقبي، وحمد �شالح 
�شريف،  حممد  ور����ش��د  �لها�شمي، 
ومن�شور  �ل��ن��ق��ب��ي،  ر�����ش���د  وم���اي���د 
�ل���رح���م���ن، وحممد  ع���ب���د  ج��م��ع��ة 

�لبلو�شي وعمر �حلو�شني.
�ملنتخب  ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  وي�����ش��رف 
كوكي،  �أ����ش���ي���د  �ل���ي���اب���اين  �مل�������درب 

�لفني  �مل����دي����ر  �ل�����ش��ي��د  و����ش���ع���ب���ان 
�شري�أ�س  ف��ي��م��ا  �إد�ري��������ا،  ل���الحت���اد 

م�����ش��ر حم��م��د جا�شم  �إىل  �ل��ب��ع��ث��ة 
وير�فقها  �مل�����ش��اع��د،  �ل�����ش��ر  �أم����ني 

�شليمان  �أح���م���د  �ل������دويل  �حل���ك���م 
�لبلو�شي.

•• دبي-وام:

�أول بطولة  دبي ل�شت�شافة  ت�شتعد 
�لطائرة  "�لكرة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لثلجية" 
�آ�شيا،  وق��������ارة  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق 
�لحتاد  �إ�شر�ف  حتت  �شُتقام  و�لتي 
وبالتعاون  �لطائرة  للكرة  �ل���دويل 
و"�شكي  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  مع 
�ل���ث���اين من  �ل��ن�����ش��ف  دبي" خ���الل 
�شهر �أكتوبر 2021 وت�شتمر �أربعة 
دبي  مكانة  على  تاأكيد�ً  وذل��ك  �أي��ام 
كوجهة مثالية ل�شت�شافة وتنظيم 
كرى �لبطولت �لعاملية مبا متتلكه 
وجتهيز�ت  عاملية  حتتية  بنية  م��ن 
وعماًل  �مل�شتوى،  رفيعة  و�إم��ك��ان��ات 
بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  بتوجيهات 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
با�شتقطاب  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
�لعاملية،  �لريا�شية  �لفعاليات  �أب��رز 
مبختلف  ب��ال��ري��ا���ش��ات  و�له���ت���م���ام 

�لتي  �ل��ب��ط��ول��ة -  وت��ع��د  �أ���ش��ك��ال��ه��ا 
 - "��شبرييا"  �أك���ادمي���ي���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
قائمة  على  ج��دي��دة  نوعية  �إ���ش��اف��ة 
�ملتميزة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�شمن �أجندة جمل�س دبي �لريا�شي 
ت�شكل  �أن  �ملنتظر  م��ن  �إذ  �ل�شنوية، 
�إحدى �أبرز �لبطولت �لدولية �لتي 
��شتقطابها  توقع  مع  دب��ي،  يف  تقام 
�مل�شاركة يف  �شو�ء على  كبرًي�  �إقباًل 
فعالياتها.  متابعة  �أو  مناف�شاتها 
�لثلجية  �ل���ط���ائ���رة  �ل���ك���رة  وت�����ش��ب��ه 
�لطائرة  "�لكرة  ك���ب���ري  ح����د  �إىل 
�ملبار�ة  يف  يناف�س  �ل�شاطئية" حيث 
منهما  ك��ل  ي�شم  فريقان  �ل��و�ح��دة 
�ملباريات  ُتقام  فيما  لعبني،  ثالثة 

على �أر�س ثلجية.
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  وي��و����ش��ل 
�لثلجية  �ل��ري��ا���ش��ات  �ن��ت�����ش��ار  دع���م 
�ل��ن��م��و و�ل��ت��ط��ور لها  وت��وف��ري �شبل 
�لتو�شع  على  حر�شه  من  �نطالًقا 
يف �ل��ت��ن��وع �ل��ري��ا���ش��ي �ل����ذي مينح 

�لزو�ر  وكذلك  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
فر�شة ممار�شة ريا�شاتهم �ملف�شلة، 

ن��ظ��م جم��ل�����س دبي  �أن  ���ش��ب��ق  ح��ي��ث 
من  �ل��ع��دي��د  دب��ي  و�شكي  �لريا�شي 

�لتي  �لثلجية  �لريا�شية  �لفعاليات 
�شهدت م�شاركة و��شعة من خمتلف 

�أبرزها  وم��ن  و�لأع��م��ار،  �جلن�شيات 
�شباق دبي للجري �لثلجي، وحتدي 
�لثلج، و"جامب �أند فريز"، وبطولة 
�ملنحدر�ت  ع��ل��ى  للتزلج  �لإم������ار�ت 
لل�شكي  �لإم��ار�ت  وبطولة  �لثلجية، 
�آ�شيا  كاأ�س  وبطولة  �حل��ّر،  و�لتزلج 
�لثلج لأ�شحاب  �لتزلج على  لأل��و�ح 
�لهمم، وبطولة كاأ�س �لعامل لألو�ح 
�لتزلج على �لثلج لأ�شحاب �لهمم، 
و�مل�شابقات �لعاملية لتزلج �ملنحدر�ت 
�إ�شافة  �لهمم،  لأ���ش��ح��اب  �لثلجية 
على  ل���ل���ت���زل���ج  �آ�����ش����ي����ا  ك�����اأ������س  �إىل 

�ملنحدر�ت �لثلجية.
وتوؤكد ��شت�شافة هذه �لبطولة على 
متطور  ريا�شي  كمركز  دب��ي  مكانة 
�لثلجية،  للريا�شات  دولية  ووجهة 
��شت�شافة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  وت������رز 
وت���ن���ظ���ي���م �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���دول���ي���ة 
�لقاعات  د�خ��ل  �لثلجية  للريا�شات 
و�أعلى  �أف�شل  وفق  �مل�شممة  �ملغلقة 
�ملعايري �لدولية، �شو�ء يف �ل�شالت 

�لتزلج  �أو  �جلليدية  �لأر���ش��ي��ة  ذ�ت 
"�شكي  يف  �ل���ث���ل���ج  ع���ل���ى  �مل����ن����ح����در 
من  �ل��ع��دي��د  ��شت�شافة  م��ع  دبي"، 

�لبطولت �ملحلية و�لدولية.
وت��ت��م��ت��ع دب���ي مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
و�لر�عية  �ل��د�ع��م��ة  �مل����دن  ����ش���د�رة 
�ملنطقة،  يف  �ل��ث��ل��ج��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ذ�ت  من�شاآت  م��ن  ذل��ك  يتطلبه  مب��ا 
طبيعة خا�شة تتنا�شب مع متطلبات 
وت�شت�شيف  �ل����ري����ا�����ش����ات،  ت���ل���ك 
�لفرق  م��ن  �لعديد  �شنوياً  �لإم����ارة 
و�ملع�شكر�ت �لدولية �لتي تاأتي �إليها 
�ملن�شاآت  م��ن  لال�شتفادة  ا  خ�شي�شً
�مل�����ش��م��م��ة ع��ل��ى �أح�����دث �ل���ط���رز، يف 
�أكادمييات   6 دب���ي  حتت�شن  ح��ني 
�لثلج  ري����ا�����ش����ات  ع���ل���ى  ل���ل���ت���دري���ب 
و�ل��ت��زل��ج مب��خ��ت��ل��ف �أ���ش��ك��ال��ه��ا. ويف 
�إطار �مل�شاعي �لر�مية لن�شر ريا�شة 
�لثلجية" ويف ظل  �لطائرة  "�لكرة 
ت���وف���ر م��ن�����ش��اأة ف���ري���دة م���ن نوعها 
مزودة باأحدث �لتجهيز�ت ويديرها 

فتح  �ملحرتفني، فقد مت  فريق من 
�لتدريب  يف  �لر�غبني  �أم���ام  �مل��ج��ال 
�إىل  لالن�شمام  �لريا�شة  هذه  على 
دبي" يف  "�شكي  يف  ت��ق��ام  ت��دري��ب��ات 
م���ول �لإم������ار�ت خ���الل �ل��ف��رتة من 
�شبتمر   3 ح��ت��ى  �أغ�����ش��ط�����س   31
2021، بو�قع فرتتني تدريبيتني 
دقيقة   45 �ل���و�ح���دة  م���دة  ي��وم��ي��اً 
�شباًحا   7:30 �ل�شاعة  من  �عتر�ً 
و�شي�شمح  ���ش��ب��اًح��ا.   9:30 ح��ت��ى 
�أ����ش���خ���ا����س بحد  مب�������ش���ارك���ة ���ش��ت��ة 
�أق�شى يف كل فرتة تدريبية، وميكن 
�لتدريبات  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل 
م���ن خ����الل م��وق��ع ���ش��ك��ي دب����ي عر 
https://www. �ل����ر�ب����ط: 
skidxb .com/snow-
p a r k /v i e w /s n o w -
volley-ball <https://
www .skidxb .com /
s n o w -p a r k /v i e w /

. <snow-volley-ball

مع جمل�س دبي الريا�سي و »�سكي دبي«  وبالتعاون  الدويل  الحتاد  اإ�سراف  حتت  تقام  • البطولة 
• احلدث يوؤكد مكانة دبي كمركز ريا�سي متطور و�سدارتها للمدن الداعمة والراعية للريا�سات الثلجية يف املنطقة مبا متلكه من اإمكانات فريدة وبنية حتتية عاملية

ابن ثعلوب: الهتم�م ب�ملراحل ال�شنية 
ي�شمن ا�شتدامة اإجن�زات اجلودو

عماًل بتوجيهات من�سور بن حممد با�ستقطاب الفعاليات الريا�سية النوعية

دبي ت�شت�شيف اأول بطولة دولية للكرة الط�ئرة الثلجية يف ق�رة اآ�شي� وال�شرق الأو�شط

•• دبي -وام

ُيجري �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم يف متام �ل�شاعة �خلام�شة من م�شاء 
�ملوؤهلة  �لتمهيدية  �لت�شفيات  قرعة  بدبي  مقره  يف  �لثالثاء  �ليوم 
�لأوىل  �لدرجة  لأندية  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  لبطولة 
و�أنهى  فريقاً.   16 مب�شاركة   2022-2021 �لريا�شي  للمو�شم 
�حتاد �لكرة كافة �ل�شتعد�د�ت �خلا�شة مبر��شم �لقرعة �لتي �شيقت�شر 
عر  �لأن��دي��ة  ممثلو  يح�شرها  فيما  فقط،  �ملنظمني  على  ح�شورها 

نظام �لت�شال �ملرئي تنفيذ�ً لالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �ملُتبعة 
، و�شُتبث عر �لقنو�ت �لريا�شية. ووفقاً لآلية �لقرعة �شيتم تق�شيم 
�أربع جمموعات، بحيث تتكون كل جمموعة من  �لفرق �مل�شاركة �إىل 
�أربعة فرق مت تق�شيمها �إىل �أربعة م�شتويات وفقاً لرتتيبها يف �ملو�شم 
�لريا�شي 2020-2021 ، وي�شم كل م�شتوى �أربعة فرق على �لنحو 
�لتايل : �مل�شتوى �لأول : �لفجرية – حتا – �لبطائح - دبا، �مل�شتوى 
�لثاين : دبا �حل�شن – �لعربي – �حلمرية - �لتعاون ، �مل�شتوى �لثالث 
: م�شفوت – م�شايف – �لذيد – �جلزيرة �حلمر�ء ،�مل�شتوى �لر�بع : 

�لرم�س – ر�أ�س �خليمة – غلف هريوز – �شيتي . يذكر �أن �لت�شفيات 
يوم  م��ن  �ب��ت��د�ًء  �شتنطلق  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  لبطولة  �لتمهيدية 
�ملجموعات  �شتقام مباريات  �ملقبل حيث  10�شبتمر  �ملو�فق  �جلمعة 
�لأربع بنظام �لدوري من مرحلة و�حدة على مالعب �لأندية �ملذكورة 
�أوًل يف جدول �ملباريات، ويتاأهل �لفريق �حلا�شل على �ملركز �لأول يف 
�لفائز�ن من  �لفريقان  يتاأهل  ثم  �لنهائي،  للدور قبل  كل جمموعة 
مبار�تي �لدور قبل �لنهائي من �لت�شفيات للم�شاركة يف بطولة كاأ�س 

. رئي�س �لدولة بدء�ً من دور �ل� 16 

اليوم .. احت�د الكرة يجري قرعة الت�شفي�ت 
التمهيدية ل� »بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة«

احت�د الكرة يوفر فحو�ش�ت جم�نية 
للجم�هري قبل مب�راة املنتخب مع لبن�ن

•• دبي- وام: 

توفريه  ع��ن  �ل�شحية  للرعاية  طموح  �شركة  م��ع  بالتعاون  �ل��ق��دم  لكرة  �لإم����ار�ت  �حت��اد  �أع��ل��ن 
فحو�شات / PCR / جمانية للجماهري �لتي �شتح�شر مبار�ة منتخبنا �لوطني مع لبنان يوم 
�خلمي�س �ملقبل با�شتاد زعبيل �شمن �لت�شفيات �لآ�شيوية �ملوؤهلة �إىل مونديال 2022 حل�شاب 
�ملجموعة �لأوىل. و�شتجرى �لفحو�شات يومي �لثالثاء و�لأربعاء يف مقر �حتاد �لإمار�ت لكرة 
�لقدم مبنطقة �خلو�نيج بدبي، ومقر �حتاد �لكرة يف �لعا�شمة �أبوظبي وحتديد�ً مبدينة ز�يد 
على  ويتعني  م�شاء.   8 �إىل   4 �ل�شاعة  من  �لعني  مدينة  يف  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  و��شتاد  �لريا�شية، 

�جلماهري �لر�غبة يف �إجر�ء �لفحو�شات �ملجانية �إبر�ز تذكرة �ملبار�ة و�أ�شل �لهوية.

•• دبي -وام:

وقع �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �أم�س �تفاقية تعاون مع نظريه �لإندوني�شي 
بهدف تعزيز �لتعاون �مل�شرتك وتبادل �خلر�ت يف خمتلف �ملجالت بني 

�لحتادين مبا يخدم تطوير �للعبة يف كل من �لإمار�ت و�إندوني�شيا.
���� ع��ر تقنية �لت�����ش��ال �مل��رئ��ي ���� حم��م��د ع��ب��د�هلل هز�م  وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة 
�لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لكرة، ويون�س نو�شي �لأمني �لعام لالحتاد 

�لإندوني�شي، وماييكي �ر� بو�شبيتا نائب �لأمني �لعام لالحتاد �لإندوني�شي 
لكرة �لقدم.

�لتعاون  م��د ج�شور  على  �ل��ك��رة  �حت��اد  �إط���ار حر�س  يف  �لتفاقية  وت��اأت��ي 
مع �لحت��اد�ت �لوطنية، من خالل تبادل �خل��ر�ت يف خمتلف �ملجالت، 
ومنها تطوير قطاع �لتدريب و�ملنتخبات �لوطنية و�لأكادمييات �لكروية 
وكرة �ل�شالت و�لكرة �لن�شائية و�ل�شاطئية �إىل جانب �لأمور �لإعالمية 

و�لت�شويقية وتنظيم �لفعاليات �لكروية �ملختلفة.

احت�د الكرة يوقع اتف�قية تع�ون مع 
نظريه الإندوني�شي
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•• طوكيو-وام:

و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  هناأ 
�لألعاب  ب��دورة  �مل�شاركة  �لهمم  �لوطنية لأ�شحاب  بعثة منتخباتنا  �أف��ر�د 
 4400 مب�شاركة  باليابان  حالياً  �ملقامة   ،  2020 طوكيو  �لبار�ملبية 
�لبار�ملبي حممد  بطلنا  �ل��ذي حققه  ب��الإجن��از  دول��ة،   163 ريا�شي من 
100م  "برونزية  باأول ميد�لية لالإمار�ت يف دورة طوكيو  �لقايد وفوزه 
�لإمار�تية  �لبار�ملبية  �للجنة  بجهود  م�شيد�ً  �ملتحركة"،  �لكر��شي  على 
�لهمم  �أ�شحاب  ريا�شة  تطور  يف  �لهاملي  فا�شل  حممد  حممد  برئا�شة 
بار�ملبية  يف  وبطالتنا  لأبطالنا  �لتوفيق  م��ن  �مل��زي��د  ومتمنياً  ب��ال��دول��ة، 

طوكيو.
و�أه�����دى ب��ط��ل��ن��ا �ل��ب��ار�مل��ب��ي حم��م��د �ل��ق��اي��د دول����ة �لإم�������ار�ت �م�����س �أوىل 
100 م  2020، حيث حلق برونزية �شباق  ميد�لياتها يف دورة طوكيو 
عن  ف�شله  ب�شيط  زمني  وبفارق   ،"34 "تي  فئة  �ملتحركة  �لكر��شي  على 
�ملركز �لأول حمققاً زمناً قدره 15.66 ثانية، ليحلق باملركز �لثالث بعد 
مناف�شة �شر�شة مع �لتون�شي وليد كتيلة و�ل�شرت�يل �آر ماكر�كن، م�شيفاً 
لندن  وبرونزية  بعد ف�شية  �لر�بعة  �لبار�ملبية  �مليد�لية  بذلك لإجناز�ته 

" ريو دي جانريو 2016". وذهبية   ،2012
ب��زم��ن قدره  �ل��ث��ام��ن  �مل��رك��ز  ن���و�د يف  �أح��م��د جا�شم  �ل�شاعد  بطلنا  وح��ل 

مع نخبة من �لأبطال �لعامليني. قوية  مناف�شة  بعد  ثانية،   15.99
ومن ناحيته �أهدى بطلنا حممد �لقايد �لإجناز �إىل �لقيادة �لر�شيدة و�إىل 
�شعب �لإمار�ت، م�شري�ً �إىل �أن دعم �لقيادة �لر�شيدة لأ�شحاب �لهمم كان 

خري د�فع لهم مل�شاعفة �جلهد وبلوغ من�شات �لتتويج.
وقال �لقايد:" مل تكن �مل�شابقة �شهلة نظر�ً جلائحة كورونا وفرتة �لإعد�د 
�ملا�شية،  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  �عتدت عليه يف  �لذي  �ملتحرك  �لكر�شي  وتغيري 
و�شاأعمل على م�شاعفة �جلهد يف �ل�شباقات �ملتبقية يف ن�شخة طوكيو لرفع 

علم �لدولة عالياً يف �شماء �ليابان.
منها:" ف�شية  ب��الإجن��از�ت  حافاًل  �شجاًل  �لقايد  حممد  بطلنا  وميتلك 

وبرونزية بار�ملبية لندن 2012، ثم 3 ذهبيات يف �لألعاب �لعاملية لالإعاقة 
�حلركية و�لبرت بهولند� عام 2013 ، وخم�س ذهبيات دفعة و�حدة يف عام 
ب�4 ذهبيات يف بطولة �آ�شيا �أوقيانو�شيا لألعاب �لقوى  2016، حيث توج 
لذوي �لإعاقة »دبي«، وذهبيته �لأوىل يف دورة �لألعاب �لبار�ملبية ريو دي 
جانريو. وكانت �آخر �إجناز�ت بطلنا �لبار�ملبي حممد �لقايد 3 ميد�ليات 

يف بطولة �لعامل لألعاب �لقوى 2019 »ذهبية وف�شية وبرونزية".
من جانبه هناأ حممد حممد فا�شل �لهاملي رئي�س �لبعثة �لقيادة �لر�شيدة 
�آل نهيان  على �لجن��از. وقدم �ل�شكر �إىل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

على  وحر�شه  �ليابان  يف  �لبعثة  مع  لتو��شله  و�لتعاي�س،  �لت�شامح  وزي��ر 
تهنئتهم باإجناز حممد �لقايد، م�شري�ً �إىل �أن معاليه د�ئم �حلر�س على 
لي�شت  �للفتة  و�أن هذه  لهم،  �لدعم  �لهمم وتقدمي  �أ�شحاب  �لوقوف مع 
بغريبه على معاليه يف �إطار �شعيه �لد�ئم ل�شحذ همم �أبطالنا وبطالتنا يف 

دورة �لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 2020.
و�أ�شار �لهاملي �إىل �أن �لإجناز�ت �لتي حتققت ثمرة دعم �لقيادة �لر�شيدة 
�ملحافل  يف  م�شريتهم  على  �لإيجابي  �مل��رود  له  ك��ان  ما  �لهمم  لأ�شحاب 
�لقارية و�لدولية ب�شعود من�شات �لتتويج، و�ملحافظة على �ملكت�شبات �لتي 

حتققت خالل �ملرحلة �ملا�شية.
يف  ل���الإم���ار�ت  �لأوىل  وبامليد�لية  �لإجن����از  ب��ه��ذ�  ف��خ��ورون  وقال:" نحن 
على  �لقادمة  �لأي���ام  يف  �لإجن����از�ت  ت��ت��و�ىل  �أن  ونتمنى  طوكيو،  بار�ملبية 
�أيدي �أبطالنا وبطالتنا، خ�شو�شاً و�أنهم بذلو� جهد� كبري� طو�ل �لفرتة 

�ملا�شية..
و�أ�شاف:" لقد عودنا بطلنا حممد �لقايد و�أبنائنا من �أ�شحاب �لهمم على 

�لفرحة وعلى �عتالء من�شات �لتتويج يف �ملحافل �لدولية.
وعر �شعادة �شهاب �أحمد �لفهيم �شفري �لدولة لدى �ليابان عن �شعادته 
بفوز حممد �لقايد باأوىل ميد�ليات �لإمار�ت يف دورة طوكيو، م�شري�ً �إىل 

�أنه �شعد باحل�شور للملعب �لأوملبي من �أجل موؤ�زرة �أبطالنا.
�إىل  �لقايد ونتطلع  �لذي حققه حممد  بالإجناز  وقال:" نحن فخورون 
�ملزيد يف �لأيام �ملقبلة، وجمرد و�شول �أبطالنا وتاأهلهم للدورة �لبار�ملبية 

يعد جناحاً يف حد ذ�ته.
وه��ن��اأ ذي��ب��ان �مل��ه��ريي م��دي��ر �ل��ب��ع��ث��ة �لإجن�����از �شعب �لإم������ار�ت بالإجناز 
�لبار�ملبي �لول، م�شري�ً �إىل �أن �أ�شحاب �لهمم �شيكونون على �ملوعد كما 
و�أنهم يتطلعون �إىل م�شاعفة �جلهد يف �لفرتة �ملقبلة من  عودونا د�ئماً 
بذلوه يف فرتة  �ل��ذي  للجهد  تتويجاً  �لإجن���از�ت  �ملزيد من  �أج��ل حتقيق 

�لتح�شري لدورة طوكيو.
�شلطان  �هلل  عبد  �لبار�ملبي  بطلنا  �حل��ظ  يحالف  مل  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
�أن كان  بعد  " �آر4"،  بندقية هو�ئي  10 مرت وق��وف  �لعرياين يف رماية 
قاب قو�س �أو �أدنى من �لتاأهل للنهائي، لكنه على موعد �آخر يوم غٍد، يف 
فئة " �آر 3"، و�شجلت فتاة �لإم��ار�ت ظهورها �لأول يف لعبة �لرماية عن 
10 مرت وقوف  �ملهريي يف رماية بندقية هو�ئي  طريقة بطلتنا عائ�شة 
خمتلط " �آر 4"، حيث �كت�شبت �خلرة و�لحتكاك يف �أول م�شاركة لها يف 

�لدور�ت �لبار�ملبية.
ويد�شن بطلنا �أحمد �ملطيوعي م�شاركته �ليوم كاأول �إمار�تي من �أ�شحاب 
�لهمم ي�شارك يف لعبة �لدر�جات �لهو�ئية "بار��شيكل" يف �لألعاب �لبار�ملبية، 

عندما يقارع نخبة من �لأبطال �لعامليني يف "�شباق �شد �ل�شاعة".

�أم�����س �لث��ن��ني م��ن ر�ب��ط��ت��ي حمرتيف  �ل�����ش��ادر   مل ي�شهد �لت�شنيف �جل��دي��د 
وحم��رتف��ات ك��رة �مل�����ش��رب ���ش��وى تغيري وح��ي��د يف ن���ادي �لع�شرين �لأو�ئ����ل يف 
�ملركز  �ىل  �شفيتولينا  �إيلينا  �لأوكر�نية  ب�شعود  �ل�شيد�ت  عند  وك��ان  �لفئتني، 

�خلام�س.
و�شعدت �شفيتولينا مركز�ً و�جد�ً على ح�شاب �لأمريكية �شوفيا كينني تز�مناً 
�لكرى، وذلك  �لأرب��ع  �لبطولت  �آخر  �ملفتوحة،  �لوليات  �نطالق بطولة  مع 
نتيجة �حر�زها �ل�شبت لقب دورة �شيكاغو �لأمريكية بفوزها يف �لنهائي على 
 2021 ل��ع��ام  �لأول  لقبها  حم���رزة  و4-6،   5-7 كورنيه  �أل��ي��زي��ه  �لفرن�شية 

و�ل�شاد�س ع�شر يف م�شريتها.
لكنها ل  و�ل�شتني،  وباتت �خلام�شة  �أما و�شيفتها كورنيه، ف�شعدت 12 مركز�ً 

تز�ل بعيدة جد�ً عن �أف�شل ت�شنيف لها )11 عام 2009(.
كليفالند  دورة  بلقب  كونتافيت  �أنيت  �لإ�شتونية  تتويج  �أي�شاً  �ل�شبت  و�شهد 
فيما  و�لع�شرين،  �لثامنة  لت�شبح  مركزين  بال�شعود  لها  �شمح  ما  �لأمريكية، 

�شعدت و�شيفتها �لرومانية �إرينا بيغو 11 مركز�ً لت�شبح �لثالثة و�ل�شتني.
�أمام  نقطة(   10185( ب��ارت��ي  �آ�شلي  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  ل�شالح  �ل�����ش��د�رة  وبقيت 
�لبيالرو�شية �أرينا �شابالينكا �لتي �أز�حت يف ت�شنيف �لأ�شبوع �ملا�شي �ليابانية 
نقطة  و6666  ل�����الأوىل  ن��ق��اط   7010( �ل��و���ش��اف��ة  ع���ن  �أو����ش���اك���ا  ن���اوم���ي 

للثانية(.
�نح�شار  تغيري يف ظل  �أي  �لأو�ئ��ل  �لع�شرين  ترتيب  ي�شهد  �لرجال، مل  وعند 
�لأمريكية،  وين�شتون-�شامل  وك��ان��ت  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  و�ح���دة  ب���دورة  �ملناف�شة 
�إمير  ميكايل  �ل�شويدي  ح�شاب  على  باللقب  �إيفا�شكا  �إيليا  �لبلغاري  فاز  حيث 
)-6�شفر و6-2(، ما �شمح له بال�شعود 10 مر�كز لي�شبح �لثالث و�خلم�شني، 
فيما �شعد و�شيفه 18 مركز�ً لي�شبح �لثاين و�ل�شبعني يف �أف�شل ت�شنيف له.

�أول لعب يتوج بجميع �لألقاب �لأربعة  وقبل �شاعات من بدء م�شعاه لي�شبح 
�لكرى يف مو�شم و�حد منذ 1969، يرتبع �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س على 
�ل�شد�رة ب�11113 نقطة وذلك لالأ�شبوع �ل�336 )معزز�ً �لرقم �لقيا�شي(، 

�أمام �لرو�شي د�نييل مدفيديف )9980( و�ليوناين �شتيفانو�س ت�شيت�شيبا�س 
مناف�شيه  يعترون  �لذين   )8240( زفرييف  �ألك�شندر  و�لأمل���اين   )8350(
�لأ�شا�شيني على لقب فال�شينغ ميدوز يف ظل غياب غرمييه �لإ�شباين ر�فايل 

ناد�ل و�ل�شوي�شري روجيه فيدرر.
ت�شنيف �لالعبني �لع�شرة �لو�ئل:

�ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س 11113 نقطة  1-
9980 ميدفيديف  د�نييل  �لرو�شي   2-

8350 ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  �ليوناين   3-
8240 زفرييف  �ألك�شندر  �لأملاين   4-

7815 ناد�ل  ر�فايل  �لإ�شباين   5-
6995 تيم  دومينيك  �لنم�شوي   6-
6400 روبليف  �أندري  �لرو�شي   7-

5533 برييتيني  ماتيو  �لإيطايل   8-
4125 فيدرر  روجيه  �ل�شوي�شري   9-

358 �شابوفالوف  ديني�س  �لكندي   10-
- ت�شنيف �لالعبات �لع�شر �لأوليات:

نقطة  10185 بارتي  �آ�شلي  �لأ�شرت�لية   1-
7010 �شابالينكا  �أرينا  �لبيالرو�شية   2-

6666 �أو�شاكا  ناومي  �ليابانية   3-
5530 بلي�شكوفا  كارولينا  �لت�شيكية   4-
5210 �شفيتولينا  �إيلينا  �لأوكر�نية   5-

5030 كينن  �شوفيا  �لأمريكية   6-
4537 �أندريي�شكو  بيانكا  �لكندية   7-
4461 �شفيونتيك  �إيغا  �لبولندية   8-

4273 كر�يت�شيكوفا  باربور�  �لت�شيكية   9-
4210 موغورو�شا  غاربينيي  �لإ�شبانية   10-

الق�يد يهدي الإم�رات اأوىل ميدالي�ته� يف ب�راملبية طوكيو

فوز مزدوج لفريق الإم�رات للدراج�ت يف جولتي اأمل�ني� واإ�شب�ني�
•• مدريد - بريلني-وام:

�شجل فريق �لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية فوزين جديدين ي�شافان �إىل �شجله 
�حلافل بالإجناز�ت يف �ملو�شم �حلايل، حيث فاز �لدر�ج �لبولندي ر�فال مايكا 
يف �ملرحلة �خلام�شة ع�شرة من جولة �إ�شبانيا �أم�س �لأول، وذلك بعد �أد�ء مذهل 
يف �ل�شباق �لذي �متد على م�شافة 197.5كم �نطالقاً من نافال مور�ل دي ل 
ماتا و�شوًل �إىل بار�كو، وت�شمن م�شافتي ت�شلق من �لت�شنيف �لأول، وم�شافة 

ت�شلق من �لت�شنيف �لثاين، وم�شافة ت�شلق من �لت�شنيف �لثالث.
�ملرحلة  يف  �ل��ف��وز  حتقيق  م��ن  كري�شتوف  �ألك�شندر  متكن  �أمل��ان��ي��ا،  جولة  ويف 
156.3كم  بطول  م�شار  على  �أقيمت  و�لتي  �جلولة،  من  و�لأخ��رية  �لر�بعة 

بعد فوزه يف  وذلك  �أي�شا،  �أم�س  نورمرغ  �إىل  �إيرلنغر و�شوًل  من  �نطالقاً 
�ملرحلة �لثانية من �جلولة بف�شل �أد�ئه �لقوي على �ملنحدر �لأخري.

نيك�شت  كييبك  /فريق  �آرو  فابيو  مناف�شه  جت��اوز  من  متكن  قد  مايكا  وك��ان 
درجات  متحماًل  �لنهاية  خط  من  90كم  قبل  منفرد�ً  �نطلق  حتى  ها�س/ 
�حلر�رة �ملرتفعة، ليتمكن من �حلفاظ على طاقته ف�شاًل عن �حلفاظ على 
على  ثانية  و27  دقيقة  بنحو  متقدماً  �ل�شباق  �أن��ه��ى  حيث  �ملتقدم،  م��رك��زه 
�ملركز  �لذي حل يف  �شتيفن كروي�شفيك من فريق /جامبو-فيزما/  مناف�شه 

�لثاين.
كما قدم ديفيد دي ل كروز �أد�ء طيباً يف �ملرحلة، حيث �أنهى �لإ�شباين �ل�شباق 
�ملركز  يف  ليحل  �ل��ع��ام،  �لت�شنيف  على  �ملتناف�شة  �لرئي�شية  �ملجموعة  �شمن 

�لتا�شع بفارق دقيقتني و57 ثانية عن �ملركز �لأول، كما متكن من �حلفاظ 
ع�شر  �خلام�س  �ملركز  يف  حل  حيث  للجولة،  �لعام  �لت�شنيف  يف  مركزه  على 
بفارق 7 دقائق و11 ثانية عن مناف�شه �آيكينج يف �ملركز �لأول. وتعليقاً على 
�أد�ء هجومي منفرد �لكثري  " يتطلب �لنطالق يف  �لفوز، قال ر�فال مايكا: 
من �لطاقة و�لقوة، وغالباً ما ت�شعف قوى �لدر�جني �شريعاً وي�شعب عليهم 
�حلفاظ على تقدمهم، �إل �أنني متكنت من حتقيق ذلك. كنت �أ�شع �لفوز هدفاً 
يل منذ حلظة �نطالقي يف �لأد�ء �لهجومي، �أنا �شعيد بهذ� �لفوز، وي�شرين �أن 

�أمتكن من �لحتفال به بعد مو�شم �شعب حافل بالتحديات ".
وكان كري�شتوف قد �نطلق من �لبد�ية يف �أد�ء هجومي جتاوز فيه مناف�شيه 
با�شكال �أكرمان /بور�-هانزغروي/ ولوكا موتز�تو /فريق بي �أند بي هوتيلز/. 

�ملو�شم، ف�شاًل  �لإم��ار�ت لهذ�  و�لع�شرين لفريق  �ل�شابع  �لفوز  وبذلك �شجل 
عن تقدمه �إىل �ملركز �لثالث يف �لت�شنيف �لعام جلولة �أملانيا �لتي فاز بلقبها 

�لدر�ج نيلز بوليت /بور�-هانزغروي/.
وتعليقاً على �لإجناز، قال �ألك�شندر كري�شتوف: " كان �لأ�شبوع مثمر�ً بالن�شبة 
لنا يف �لفريق، حيث متكنت من �عتالء من�شة �لتتويج يف مرحلتني من �جلولة، 
�لعام. كانت �جلولة مثالية، ومل  �لت�شنيف  تتويج  �عتالء من�شة  ف�شاًل عن 
�أكن �أتوقع حتقيق هذه �لنتائج �ملذهلة. كما قدم �لفريق �أد�ء مميز�ً ، ول�شيما 
يف �جلزء �لأخري من �ل�شباق، حيث بذل زمالئي �أق�شى جهودهم لدعمي على 
�لرغم من �شعوبة �ل�شباق، ما مّكنني من �للحاق مبناف�شي �أكرمان وجتاوزه 

لنتز�ع �لفوز يف �للحظة �ملنا�شبة قبيل خط �لنهاية".

•• اأبوظبي-وام:

�شالم  ج��ر�ن��د  �أبوظبي  جولة  لق��ام��ة  و�لرتتيب  �لإع���د�د  مرحلة  دخلت 
�ملقبل  �شبتمر   12 يف  م��و���ش��ك��و  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  للجوجيت�شو 
�ت�شال مفتوحة بني  �حلالية خطوط  �لأي��ام  وت�شهد  �لخ��رية،  مر�حلها 
ملتابعة  رو�شيا  يف  �ملنظم  و�ل�شريك  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة 
كل �لتجهيز�ت �أول باأول، مع �قرت�ب �غالق باب �لت�شجيل يف 7 �شبتمر 
�ملقبل، يف ظل وجود موؤ�شر�ت باإمكانية �إغالقه يف تاريخ مبكر عن ذلك �إذ� 

و�شل �لت�شجيل للعدد �مل�شتهدف قبل �ل�شابع من �شبتمر.
�أن  �م�س  �ل�شادر  بيانها  يف  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة  و�أك��دت 
�لبطولة مفتوحة للم�شاركة من كل �جلن�شيات، و�أن �لأيام �لأخرية �شهدت 
كلما  �ملقبلة،  �لأي��ام  �لقبال يف  يتز�يد  �ن  �ملتوقع  و�أن��ه من  �قبال كبري�، 
�قرتب موعد �غالق باب �لت�شجيل، �إل �أنه من �لو�رد �أن يتم �لغالق يف 

موعد قبل �ل�شابع من �شبتمر �إذ� مت �لو�شول للعدد �ملطلوب مبكر�.
�أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�شو ومدير  ر�بطة  �لبحري مدير  و�أك��د طارق 
�أي فئة من  ب��امل��رك��ز �لأول يف  �ل��ف��ائ��ز  �أن  ���ش��الم  �أب��وظ��ب��ي ج��ر�ن��د  ج���ولت 
مناف�شات جولة مو�شكو �شيح�شل على 2000 نقطة يف �لت�شنيف �ل�شنوي 
�لعاملي، و�ن �جلو�ئز �ملالية �لإجمالية للبطولة 225 �ألف دولر لأ�شحاب 
�ملر�كز �لأوىل يف كل �لفئات، و�أن �ملناف�شات �شوف تقام و�شط �لتز�م كامل 
�للجنة  �ملعتمد من  �لطبي  �ملتبعة و�لروتوكول  بالجر�ء�ت �لحرت�زية 
جولت  تنظيم  يف  �لنجاح  و�أن  رو���ش��ي��ا،  يف  �ل�شحية  و�ل�شلطات  �ملنظمة 
وكذلك  �ملا�شي،  �ملو�شم  يف  عاملية  عو��شم  ع��دة  يف  �شالم  جر�ند  �أبوظبي 
�ملو�شم �حلايل يف ظل جائحة كورونا، عزز من مكانة �لبطولة �لدولية، 
و�أعطى �لفر�شة لكل حمبي �للعبة حول �لعامل للم�شاركة و�حلفاظ على 

م�شتوياتهم، برغم �جلائحة.

هي  مو�شكو  ج��ول��ة  يف  للم�شاركة  �مل��ع��ت��م��دة  "�لأحزمة  �ل��ب��ح��ري:  وق���ال 
و�لأ�شود  و�لبني  قبله،  وما   2005 مو�ليد  للمحرتفني من  �لبنف�شجي 
و�لأ�شود  �لبني  ولالأ�شاتذة  قبله،  وم��ا   2003 مو�ليد  من  للمحرتلني 
من مو�ليد 1991 وما قبله ..�أما بالن�شبة لل�شيد�ت فاإن �مل�شاركة �شوف 
تقت�شر على فئتني فقط هما �ملحرتفات يف �حلز�م �لبنف�شجي من مو�ليد 
�لبني �و �لأ�شود من مو�ليد  2005 وما قبله، و�ملحرتفات يف �حلز�مني 

قبله". وما   2003
من ناحية �أخرى �ختتمت �أم�س ب�شالة "�لق�شر �لريا�شي" يف كولومبيا 
مناف�شات �لدوري �لعاملي لر�بطة �أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�شو مب�شاركة 

15 دولة. من  ولعبة  لعب   263
وتكت�شب جولة كولومبيا قيمة كرى يف �لت�شنيف �خلا�س بالر�بطة حيث 
و�أكرهم  �لالتينية  �لقارة  يف  �لالعبني  لأف�شل  خا�س  بت�شنيف  حتظى 

جمعاً للنقاط مع نهاية �ملو�شم.
و�شهدت �لبطولة نز�لت حما�شية بني عدد كبري من �لالعبني �مل�شنفني 
71 ميد�لية ذهبية على �لفائزين باملر�كز �لأوىل،  يف �لعامل ومت توزيع 
و67 ميد�لية ف�شية لأ�شحاب �ملركز �لثاين، بالإ�شافة �إىل 42 ميد�لية 
"رينزو جر�ي�شي  �أكادميية  برونزية لأ�شحاب �ملركز �لثالث، فيما توجت 

مك�شيكو" بجائزة �لأف�شل خالل هذه �جلولة.
مناف�شات  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة  نظمت  �ليوم  نف�س  ويف 
�لدوري �لعاملي يف كرو�تيا على �شالة "هول جريبي" مب�شاركة و��شعة من 
�لالعبني �لذين و�شل عددهم �إىل 319 م�شاركا، تناف�شو� بقوة، و�أ�شفرت 
�لنز�لت عن تتويج 61 لعبا ولعبة بالذهبية، و 59 بالف�شية، و 39 
دي" �لكرو�تية  بي  "مالدو�شت  �أكادميية  فوز  �إىل  بالإ�شافة  بالرونزية 
بجائزة �لأف�شل كونها جمعت �أكر قدر من �لنقاط باإجمايل 16200 

نقطة.

ال�شتعدادات لبطولة اأبوظبي جراند �شالم 
للجوجيت�شو يف مو�شكو تدخل مراحله� الأخرية

تغيري وحيد يف ت�شنيف 
حمرتيف التن�س
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الفجر الريا�ضي

ل��ف��ري��ق توتنهام،  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  �أك���د 
تو�جد  �أن  ���ش��ان��ت��و،  �إ���ش��ب��ريي��ت��و  ن��ون��و 
فريقه على قمة جدول ترتيب �أندية 
�ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي ل��ك��رة �ل��ق��دم ل 

يعني �أي �شيء.
�لريطانية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  ذك�����رت 
حقق  ت��وت��ن��ه��ام  �أن  ب���ي.�ي���ه.م���ي���دي���ا، 
�لعالمة �لكاملة بفوزه يف �أول ثالث 
ل��ق��اء�ت ب��ال��دوري، وذل��ك عقب فوزه 
على و�تفورد 1-0، لي�شبح نونو �أول 
ب��اأول ثالث  مدير فني للفريق يفوز 
مباريات، منذ �أن فعل ذلك �آرثر روي 

يف 1949.
باملباريات  �ل���ف���وز  ت��وت��ن��ه��ام  وح���ق���ق 
هي  و�ح���دة  بنتيجة  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة 
ب���اأن  م��ب��ك��ر  ت����ف����اوؤل  وه���ن���اك   ،0-1
�حتالل  على  �ملناف�شة  �لفريق ميكنه 

�أحد �ملر�كز �لأربعة �لأوىل.
ت����وىل  �ل���������ذي  ن�����ون�����و  ي����ن����ج����رف  ول 
ت���دري���ب ت��وت��ن��ه��ام ع��ق��ب رح��ي��ل��ه عن 
وولفرهامبتون بنهاية �ملو�شم �ملا�شي 

بهذ� �لأمر.
على  ���ش��ي��ئ��اً  ي��ع��ن��ي  ل  "هذ�  وق������ال: 
لي�س  �جل����م����ي����ع،  �أدع��������و  �لإط�����������الق، 
�جلماهري  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  �ل��الع��ب��ني 

�أي�شاً، باأل يهتمو� بهذ�".
�لعمل،  ن��و����ش��ل  "دعونا  و�أ�����ش����اف: 
وهناك  ط����وي����اًل،  �ل���ط���ري���ق  م�������از�ل 
�أن  يجب  �لتي  �جل��و�ن��ب  من  �لعديد 

نطورها".
عن  بالفعل  و��شحة  تطور�ت  وهناك 
�ل�شعيف  ف��ال��دف��اع  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م 
�إىل دف��اع ق��وي يكتب �لتاريخ،  حت��ول 
يتمكن  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  �أن��ه��ا  حيث 

ب�شباكه  �لحتفاظ  من  توتنهام  فيها 
نظيفة يف �أول ثالث مباريات.

����ش���يء،  ك����ل  ب����د�ي����ة  "هذه  وت�����اب�����ع: 
و�لتنظيم،  �ل�����ش��ك��ل،  �أن  د�ئ���م���اً  ق��ل��ت 
مطلوبني،  و�لن����دم����اج  و�ل�����ش��الب��ة، 

لأننا لدينا �ملوهبة".
و�أ�شاف: "�أن نبقى متما�شكني هو ما 
�أن ن�شتمر يف هذ�  نركز عليه، ويجب 

�لأمر".

ب�شكل  �لعمق  "�شيطرنا على  و�أردف: 
جيد، بكل و�شوح كان و�تفورد يحاول 
خلف  ل��ي��ل��ع��ب  ن�����ش��غ��ط  ي��ج��ع��ل��ن��ا  �أن 

مد�فعينا".
و�أكد: "حتكم �لرباعي �لدفاعي ب�شكل 
نف�شه،  �لوقت  يف  ولكن  للغاية،  جيد 
نتوقعها  �أن  ي��ج��ب  �مل���رت���دة،  �ل���ك���ر�ت 
و�أن تكون جزء�ً من طريقة لعبنا، هو 

�شيء يجب علينا �أن نطوره".

�لفرن�شي  للنجم  بالن�شبة  �لثالثاء  ليل  منت�شف  وحتى  �لآن  من  �لأم��ور  �إليه  �شتوؤول  ما  بانتظار 
�ل�شاب كيليان مبابي �لر�غب برتك باري�س �شان جرمان لاللتحاق بريال مدريد �لإ�شباين، خطف 
لاللتحاق  بر�شلونة  ع�شقه  عن  �لنف�شال  بعد  �ل�شيف  هذ�  �لأ���ش��و�ء  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني 

بنادي �لعا�شمة �لفرن�شية.
�ألو�نه طيلة  �أن يتز�من �لفر�ق بني مي�شي و�لفريق �لذي د�فع عن  و�شاءت �ل�شدف هذ� �ل�شيف 
�لألقاب �ملمكنة يف �أكر من منا�شبة، مع رحيل غرميه �ل�شابق �لنجم  معه جميع  و�أحرز  عاماً   21
�لرتغايل كري�شتيانو رونالدو عن يوفنتو�س �لإيطايل للعودة �ىل فريقه �ل�شابق مان�ش�شرت يونايتد 

�لإنكليزي �لذي غادره عام 2008 لاللتحاق بريال مدريد.
خ�شارة �بن �ل�36 عاماً �ملتوج بالكرة �لذهبية لأف�شل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت، مل تكن �ل�شربة 
�لوحيدة للدوري �لإيطايل، �إذ تر�فق رحيل هد�ف �ملو�شم �ملا�شي )29 عاماً( مع �نتقال �لبلجيكي 

روميلو لوكاكو من �إنرت �لبطل �ىل فريقه �ل�شابق �أي�شاً ت�شل�شي �لإنكليزي.
�لنجم  عن  �أي�شاً  �إنرت  �ل�شينيون، تخلى  �لنادي ومالكوه  يعاين منها  �لتي  �ملالية  �لأزم��ة  وب�شبب 
�ملو�شم  �للدود ميالن و�شيف بطل  �شان جرمان، فيما خ�شر جاره  �أ�شرف حكيمي ل�شالح  �ملغربي 

�لفرن�شية  �لعا�شمة  ن��ادي  ل�شالح  دون��اروم��ا  جانلويجي  حار�شه  �ملا�شي 
�أي�شاً.

�ملالية  وحت���اول �لأن��دي��ة �لإي��ط��ال��ي��ة �لتعامل م��ع �لأزم���ة 
ت��د�ع��ي��ات فريو�س  �ل��ن��اج��م��ة ب�شكل خ��ا���س ع��ن  �خل��ان��ق��ة 
ك��ورون��ا م��ن خ��الل �لع��ت��م��اد على ن��ظ��ام �لإع����ارة لتعزيز 
�شفوفها، على غر�ر ما فعل يوفنتو�س يف تعاقده مع جنم 
و�شط �شا�شوولو مانويل لوكاتيلي، على �أن ي�شمه نهائياً 
��شتعادة  �شفقة  يف  �أي�����ش��اً  �شيفعل  كما  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شيف 

مهاجمه �ل�����ش��اب م��وي��ز ك��ني �ل���ذي د�ف���ع ع��ن �أل����و�ن �شان 
بقمي�س  فا�شلة  جتربة  بعد  �ملا�شي  �ملو�شم  جرمان 

�إيفرتون �لإنكليزي.
مليون   115 تقا�شى  وبعدما 

لوكاكو  �شفقة  يف  ي���ورو 
و60 م��ل��ي��ون ي���ورو يف 

حكيمي،  ����ش���ف���ق���ة 

حاول �إنرت �ل�شتثمار بع�س �ل�شيء ب�شمه �لأرجنتيني خو�كني كوريا من لت�شيو مقابل 30 مليون 
ي��ورو، لكنه كان موفقاً يف  12،5 مليون  �أيندهوفن مقابل  ي��ورو، و�لهولندي دنزل دمفري�س من 
�نتهاء  بعد  مقابل  دون  من  دجيكو  �إدي��ن  و�لبو�شني  �أوغلو  جلهان  هاكان  �لرتكي  خدمات  خطف 

عقديهما مع ميالن وروما تو�لياً.
وكان �جلار ميالن متق�شفاً يف �شوق �لنتقالت ب�شمه �ملهاجم �لفرن�شي �ملخ�شرم �أوليفييه جريو 
ومو�طنه �حلار�س مايك مانيان، فيما خرج روما عن تقليده وغامر بالتعاقد مع �ملدرب �لرتغايل 
�لفذ جوزيه مورينيو �لذي قاد �إنرت للثالثية �لتاريخية عام 2010، و�شم مهاجم ت�شل�شي تامي 

يورو. مليون  �إبر�هام مقابل 40 
يف �إ�شبانيا �لتي تنتظر بفارغ �ل�شر ما �شتوؤول �ليه �لأمور بالن�شبة ل�شفقة �نتقال مبابي �ىل ريال 
مدريد، كان �لرحيل عنو�ن هذ� �ل�شيف مع خ�شارة جنوم كبار مثل �شريخيو ر�مو�س و�لرنوجي 
�مل��درب زين �لدين زي��د�ن، و�لأه��م من هوؤلء  �أودي��غ��ارد و�لفرن�شي ر�فايل ف��ار�ن ومو�طنه  مارتن 

جميعاً ليونيل مي�شي.
لكن �لأندية �لإ�شبانية مل تقف مكتوفة �لأيدي، بل �أجرت تعاقد�ت هامة و�أبرزها يف بر�شلونة �لذي 
�إيريك  �أغويرو و�لهولندي ممفي�س ديباي، ودفاعه بال�شابني  عزز هجومه بالأرجنتيني �شريخيو 

غار�شيا و�لر�زيلي �إمير�شون.
�لو�شط  بالعب  �شفوفه  ع��زز  بعدما  �ل��دوري  بلقب  �لحتفاظ  على  عازماً  مدريد  �أتلتيكو  ويبدو 
�لأرجنتيني رودريغو دي بول من �أودينيزي �لإيطايل، �ملهاجم �لر�زيلي ماتيو�س كونيا من هرتا 
برلني �لأملاين، و�حلار�س �لفرن�شي بنجامان لوكومت على �شبيل �لإعارة من موناكو من �أجل �أن 

يكون يوؤمن �مل�شاندة للحار�س �لأ�شا�شي �ل�شلوفيني يان �أوبالك.
من جهة �جلار �للدود ريال مدريد وبانتظار حتقيق مر�ده ب�شم مبابي من �لفريق �لذي خطف 
�لنم�شوي  و�لظهري  �أن�شيلوتي  كارلو  �لإي��ط��ايل  �لعائد  �مل��درب  ك��ان  ر�م��و���س،  قائده  خدمات  منه 

د�فيد �ألبا �ل�شفقتني �لوحيدتني، �ىل جانب ��شتعادة �لويلزي غاريث بايل بعد �نتهاء فرتة �عارته 
لفريقه �ل�شابق توتنهام �لإنكليزي.

وكانت هناك بع�س �ل�شفقات �لهامة يف �لأندية �لإ�شبانية �لأخرى، �إذ عو�س ريال �شو�شييد�د 
رحيل �أوديغارد �ىل �أر�شنال �لإنكليزي ب�شم �لرنوجي �لآخر �ألك�شندر �شورلوث، 

ف��ي��م��ا ع���زز ف��ي��اري��ال ب��ق��ي��ادة م��درب��ه �أون�����اي �إمي����ري �ل����ذي م��ن��ح فريق 
�لأول باإحر�ز  �لقاري  لقبه  �ملا�شي  �ل�شفر�ء" �ملو�شم  "�لغو��شة 
�ل�شنغايل بولي ديا من رين�س  "يوروبا ليغ"، هجومه ب�شم 
�ل��ف��رن�����ش��ي و�ل��ه��ول��ن��دي �أرن������اوت د�جن���وم���ا م���ن بورمنوث 

�لإنكليزي مل�شاندة جري�ر مورينو يف �خلط �لأمامي.
من  لوبيتيغي  خ��ول��ن  �مل���درب  ب��ق��ي��ادة  �إ�شبيلية  وك���ان 

�لنتقالت  �شوق  يف  ن�شاطاً  �لفرق  �أك��ر  �شك  دون 
�أبرزهم  لع��ب��ني،  ب�شتة  �شفوفه  ع���زز  ب��ع��دم��ا 
)توتنهام(  لم��ي��ال  �إي��ري��ك  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ان 
باليت(  )ري����ف����ر  م��ون��ت��ي��ي��ل  وغ����ون����ز�ل����و 
لودفيغ  �ل�������ش���وي���دي  �لأي�������ش���ر  و�ل���ظ���ه���ري 

�أوغو�شتين�شون )فريدر برمين �لأملاين(.
معولة على عودة �جلماهري �ل�شغوفة باأعد�د 

كبرية �ىل �ملالعب بعدما غابت لفرتة طويلة 
ب�شبب تد�عيات فريو�س كورونا، ن�شطت �لأندية 

�لإنكليزية يف �شوق �لنتقالت وكان جنماها قطبا 
تعاقد  �لذي  يونايتد  �ىل  رونالدو  عودة  مان�ش�شرت مع 

مع فار�ن )36 مليون يورو( وجايدون �شان�شو )85 مليون 
يورو من دورمتوند �لأملاين(، وح�شول �شيتي حامل �للقب على جاك 

غريلي�س من �أ�شتون فيال )105 ماليني يورو(.
�أما ت�شل�شي بطل دوري �لأبطال، فا�شتعاد لوكاكو مقابل 115 مليون يورو، فيما 

ركز ليفربول جهوده على �لتمديد لنجومه �حلاليني )�حلار�س �لر�زيلي �ألي�شون بيكر، �ملد�فعون 
ولعب  �ألك�شندر-�أرنولد  وترينت  روبرت�شون  �أن��دي  و�ل�شكتلندي  د�ي��ك  فان  فريجيل  �لهولندي 
�إبر�هيما كوناتيه من ليبزيغ �لأملاين مقابل  �لو�شط �لر�زيلي فابينيو(، وعزز دفاعه بالفرن�شي 
مقابل  دون  فينالدوم  جورجينيو  �لهولندي  �لو�شط  لعب  جهود  خ�شر  بينما  ي��ورو،  مليون   36

ل�شالح �شان جرمان، و�ل�شوي�شري �شريد�ن �شاكريي ل�شالح ليون �لفرن�شي.
بن  �أب��رزه��م  �لالعبني  �لعديدمن  ب�شمه  �لنتقالت  �شوق  يف  ن�شاطاً  �لأك��ر  �أر�شنال  ك��ان  ع��ددي��ا، 
و�يت )من بر�يتون مقابل 50 مليون جنيه(، �أوديغارد )من ريال مقابل 36 مليون جنيه( و�آرون 
�أقله  25،2 مليون جنيه(، لكن هذه �لتعاقد�ت مل تعط ثمارها  ر�م�شد�يل )من �شيفيليد مقابل 

حتى �لآن، �إذ يقبع �لفريق يف �ملركز �لأخري من دون نقاط بعد ثالث مر�حل.
و�شهدت �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية قدوم �ملهاجم �لكوري �جلنوبي هي-ت�شان هو�نغ من ليبزيغ �ىل 
ولفرهامبتون �لذي خ�شر جهود مدربه �لرتغايل نونو �إ�شبرييتو �شانتو ل�شالح توتنهام �ملتم�شك 

مبهاجمه �لقائد هاري كاين ملو�شم �إ�شايف.
ويف �أبرز �ل�شفقات �لأخرى، تخلى ت�شل�شي عن قلب دفاعه �لفرن�شي كورت زوما ل�شالح جاره و�شت 

هام مقابل 29،8 مليون جنيه.
�لأملاين  �ل���دوري  عن  �لثقيل  �لعيار  �شفقات  تغيب  د�ئ��م��اً،  �حل��ال  كما 
وحتى �إن وجدت، فتكون حم�شومة قبل فتح باب �لنتقالت، على 
د�يو  �لفرن�شي  ب�شم  �للقب  حامل  ميونيخ  بايرن  فعل  ما  غ��ر�ر 
�وباميكانو من مناف�شه �ملحلي ليبزيغ مقابل 43 مليون يورو، 

يف حني خ�شر مد�فعني موؤثرين هما �ألبا وجريوم بو�تنغ.
بع�س  ب��دوره  فخ�شر  دورمتوند،  بورو�شيا  لغرميه  بالن�شبة  �أما 
بهد�فه  �لتم�شك  م��ن  �لآن  حتى  متكن  �أن��ه  �لأه���م  لكن  لعبيه 
�أوروبية كرى  �أندية  �إرلينغ هالند �لذي ت�شعى  �لرنوجي �ل�شاب 

للتعاقد معه.
ف�شلت  ح��ال  يف  �إل  �ل��ف��ري��ق  �شفوف  يف  ه��الن��د  و�شيبقى 
�شفقة �نتقال مبابي �ىل ريال مدريد، ما �شيدفع 
�لأخ�������ري �ىل حم����اول����ة ����ش���م �ل���رنوج���ي 
و�إغ������ر�ء دورمت���ون���د ب�����ش��ف��ق��ة قد 

تكون خيالية.

مليار   41،1( دولر  مليار   48،5 �إن��ف��اق  �لنتقالت  �شوق  �شهد 
تقرير  بح�شب  و2020   2011 ع��ام��ي  ب��ني  �ل��ف��رتة  يف  ي����ورو( 
ا �إىل  �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( �شدر �لثنني و�أ�شار �أي�شً

تز�يد ح�شة وكالء �لالعبني.
�لتي مت حتليلها خالل  �ل�شخمة  �لتقرير وفقا للبيانات  و�أو�شح 
)مطابقة  �أ�س"  �أم  "تي  نظام  بف�شل   ،2020-2011 �ل��ف��رتة 
�لنتقالت �لدولية( �لذي و�شعه �لحتاد �لدويل يف ت�شرين �لأول/

حتى  ملحوظا  منًو�  �شهدت  �لنتقالت  فرتة  �أن   ،2010 �أكتوبر 
عام 2019، قبل �أن تتاأثر باأزمة "كوفيد19-" �لعام �ملا�شي.

و��شاف �أن قيمة �لإنفاق �رتفعت من 2،85 مليار دولر )2،41 
 ،)2011( �لنظام  ه��ذ�  و�شع  من  �لأوىل  �ل�شنة  يف  ي��ورو(  مليار 

�أن  قبل   ،2019 عام  يف  يورو(  مليار  �إىل 7،35 مليار )6،22 
 4،77 دولر،  مليار   5،63(  2020 يف  تنخف�س بن�شبة 23% 

مليار يورو( ب�شبب وباء فريو�س كورونا.
وبح�شب هذه �لدر��شة، فاإن �لأندية �ل�30 �لأكر �إنفاًقا جميعها 
�لإن��ك��ل��ي��زي، وخم�شة من  �ل����دوري  ن��ادي��ا م��ن   12 �أوروب��ي��ة بينها 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا، ومثلها م��ن �إي��ط��ال��ي��ا، وث��الث��ة م��ن �أمل��ان��ي��ا، و�ث��ن��ان من 
�أن  �إىل  رو�شيا، م�شرية  �لرتغال، وو�ح��د من  فرن�شا، ومثلها من 
هذه �لأندية �ل�30 متثل وحدها %47 من �إجمايل �لإنفاق على 

�لنتقالت يف جميع �أنحاء �لعامل خالل هذه �لفرتة.
�لعقد ه��و مان�ش�شرت  �إن��ف��اق��ا يف ه��ذ�  �لأك���ر  �ل��ن��ادي  �أن  وت��اب��ع��ت 
على  متقدًما  �أرق����ام(،  �أي  �لتقرير  ي��ذك��ر  )مل  �لإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي 

مو�طنه ت�شل�شي وبر�شلونة �لإ�شباين. ويحتل باري�س �شان جرمان 
�أن  �لدر��شة  �أو�شحت  �لآخ��ر،  �لجت��اه  �لر�بع. يف  �ملركز  �لفرن�شي 
�لناديني �لأكر ح�شول على �لأمو�ل من �شوق �لنتقالت خالل 
وجاء  �لرتغاليان.  ل�شبونة  و�شبورتنغ  بنفيكا  هما  �لفرتة  ه��ذه 
موناكو، �أول ناٍد فرن�شي يف ت�شنيف �لأندية �لأكر بيعا لالعبني، 
يف �ملركز �لثامن، متقدما على ليون )14( وليل )16( وباري�س 
�شان جرمان )18(. وتطرق �لتقرير �إىل �لرتفاع �لهائل لعمولت 
وكالء �لالعبني حيث �أ�شار �إىل �أن �إجمايل �ملبلغ �ملدفوع للو�شطاء 
ي��ورو( يف عام  131،1 مليون دولر )111،1 مليون  �نتقل من 
2011، �إىل 640،5 مليون دولر )542،8 مليون يورو( يف عام 

للفيفا. وفًقا  "مذهلة"،  زيادة  وهي   ،2019

و2020    2011 بني  النتق�لت  على  اأنفقت  دولر  ملي�ر   48,5

�شيف للت�ريخ.. مي�شي يف �ش�ن جريم�ن ورون�لدو يعود ليون�يتد 

نونو �ش�نتو: �شدارة توتنه�م
 ل� »الربميريليغ« ل تعني اأي �شيء

 اأتلتيكو مدريد يك�شف تف��شيل اإ�ش�بة �شواريز
بعد  �شو�ريز،  لوي�س  �لأوروغ��وي��اين  �لفريق،  مهاجم  �إ�شابة  �لإ�شباين،  مدريد  �أتلتيكو  ن��ادي  �أعلن 

م�شاركته يف مبار�ة فياريال، �شمن مناف�شات "�لليغا".
�قتن�س �أتلتيكو مدريد نقطة غالية من فياريال، بعدما �شجل �ملد�فع مندي هدف �لتعادل ل�شالح 

مرماه. فى  باخلطاأ  �لأخرية  �لدقائق  "�لروخيبالنكو�س" يف 
وقال �أتلتيكو مدريد يف بيانه �لر�شمي، �لذى �أ�شدره عر موقعه �لإلكرتوين، "عانى �شو�ريز من �آلم 

قوية، و�نزعاج �شديد يف �جلزء �خللفي من �شاقه �لي�شرى".
و�أ�شاف �لبيان: "�شو�ريز �شيخ�شع ملزيد من �لفحو�شات �لطبية يف �ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة، للك�شف 

عن مدى هذه �لآلم و�لنزعاجات".
وغادر �شو�ريز مبار�ة فياريال دون ��شتكمالها يف �لدقيقة 70 من عمر �للقاء، بعدما جنح يف �إحر�ز 

�لهدف �لأول ل�شالح فريقه.

�لإ���ش��ب��اين من  �ل���دويل  �ملهاجم  حقق 
بد�ية  كو�شتا  دي��ي��غ��و  ب��ر�زي��ل��ي  �أ���ش��ل 
�أتلتيكو  �جل��دي��د  فريقه  م��ع  مثالية 
م���ي���ن���ريو، وذل������ك ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه هدف 
 1-1 بر�غانتينو  �أر���س  �لتعادل على 

يف �لدوري �لر�زيلي لكرة �لقدم.
ه���دف  ع����ام����اً  �ل�32  �ب������ن  و����ش���ج���ل 
�ملبار�ة  من   85 �لدقيقة  �لتعادل يف 
 59 �لدقيقة  يف  ب��دي��اًل  دخ��ول��ه  بعد 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي جيفر�شون  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
�أقيم  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �شافارينو 

�شمن �ملرحلة �لثامنة ع�شرة.
مينريو  �أتلتيكو  �ىل  كو�شتا  و�ن�شم 
كالعب  �حل���ايل  �ل�شهر  منت�شف  يف 
�لثانية  م��غ��ام��رت��ه  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  ح����ٍر 
�لدوري  بطل  مدريد  �أتلتيكو  باألو�ن 
�لإ���ش��ب��اين �ل��ذي ���ش��ارك معه يف �شبع 
�ملا�شي و�شجل  �ملو�شم  مباريات فقط 

هدفني.
وت���ع���ود �آخ�����ر م�����ش��ارك��ة ل��ك��و���ش��ت��ا �ىل 
 ،2020 �لأول-دي�شمر  كانون   22
لالأوروغوياين  ب���دي���اًل  ح���ل  ع��ن��دم��ا 
87 من  لوي�س �شو�ري�س يف �لدقيقة 
�ملبار�ة �لتي فاز فيها فريق �لعا�شمة 
يف  �شو�شييد�د  ري���ال  على  -2�شفر 

�لدوري �ملحلي.
مدريد  �أت��ل��ت��ي��ك��و  �ىل  كو�شتا  وو���ش��ل 
من  ق���ادم���اً   2007 ع���ام  م���رة  لأول 

يد�فع عن  لكنه مل  �لرتغايل  بر�غا 
مبار�ة،  �أي  يف  �لعا�شمة  ن��ادي  �أل���و�ن 
ثم  �ل�شابق،  لفريقه  م��ع��ار�ً  �أب��ق��اه  �إذ 
و�ألبا�شيتي  ف��ي��غ��و  ���ش��ل��ت��ا  �إىل  �ن��ت��ق��ل 
يوقع  �أن  قبل  �أي�����ش��اً،  �لإع����ارة  بنظام 

عام 2009 مع بلد �لوليد.
�إىل   2010 يف  ع��اد  ما  �شرعان  لكنه 
�أت��ل��ت��ي��ك��و وب���ق���ي م��ع��ه ح��ت��ى 2014 
فايكانو  ل��ر�ي��و   2012 ع���ام  )�أع����ري 
�أن يحل يف  خالل هذه �لفرتة(، قبل 
�لدوري �لإنكليزي �ملمتاز عام 2014 

ل���ل���دف���اع ع���ن �أل�������و�ن ت�����ش��ل�����ش��ي حيث 
�ل�����دوري م��رت��ني وبكاأ�س  ب��ل��ق��ب  ت���وج 
�ل��ر�ب��ط��ة م��رة و�ح����دة، م��ا دف��ع نادي 
�لعا�شمة �ىل �لتعاقد معه جمدد�ً يف 

كانون �لثاين/يناير 2018.
مع  وديتني  مبار�تني  كو�شتا  وخا�س 
�لأ�شلي،  موطنه  �ل��ر�زي��ل،  منتخب 
 24 وي��ل��ع��ب  جن�شيته  ي��غ��ري  �أن  ق��ب��ل 

مبار�ة مع �إ�شبانيا.
بقي  �لأح��د،  مبار�ة  يف  �لتعادل  وبعد 
�أتلتيكو مينريو �لذي ي�شم يف �شفوفه 

هولك و�لت�شيلي �إدو�ردو فارغا�س، يف 
�شد�رة ترتيب �لدوري �ملحلي بفارق 

�أربع نقاط عن باملري��س.
�لدور  م��ي��ن��ريو �ىل  �أت��ل��ت��ي��ك��و  وو���ش��ل 
ن�������ش���ف �ل����ن����ه����ائ����ي مل�������ش���اب���ق���ة ك���وب���ا 
ل����ي����رت����ادوري���������س �مل������و�زي������ة ل������دوري 
�إق�شائه  ب��ع��د  �أوروب��������ا،  يف  �لأب����ط����ال 
بالفوز  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب���الي���ت  ري���ف���ر 
قو�عده  خ���ارج  -1�شفر  ذه��اب��اً  عليه 
دور  يف  �شيلتقي  وهو  و�إياباً -3�شفر، 

�لأربعة باملري��س بالذ�ت.

كو�شت� ي�شجل يف مب�راته الأوىل مع اأتلتيكو مينريو 



�شتيني يبيع املخدرات من دار العجزة
�مل��خ��در�ت م��ن د�ر  ب��اع  �أ���ش��رت�يل  وّج��ه �لت��ه��ام ر�شميا �إىل �شتيني 
�لعجزة �لتي توؤويه يف �شاحية �شيدين، بح�شب ما ك�شفت �ل�شرطة 
�لعثور  بعد  �أوقفته �خلمي�س  �ل�شرطة قد  �إع��الم. وكانت  وو�شائل 

على قنب هندي وميثامفيتامني يف �شيارته.
وخالل عملية تفتي�س لد�ر �لعجزة حيث يقيم يف �شاحية �شيدين، 
عرت �ل�شرطة على خمدر�ت "�ل ��س دي" وقنب هندي وهر�وة، 
وفق ما �أو�شحت �ل�شرطة يف بيانها. وقد بد�أ �لتحقيق يف عمليات 

�لجتار باملخدر�ت هذه يف حزير�ن-يونيو.
و�أفادت �شحيفة "ديلي تيلغر�ف" يف �شيدين �أن �لتحقيق قد ُفتح 
�إثر ��شتكاء نزلء ماأوى �لعجزة من �ل�شلوك �مل�شبوه للرجل �لبالغ 

من �لعمر 62 �شنة ولالأ�شخا�س �لذين يزورونه.
وك�شفت �ل�شحيفة �أن �لرجل كان يبيع �ملخدر�ت من د�ر �مل�شنني، 

وهي معلومة �أّكدتها �ل�شرطة لوكالة فر�ن�س بر�س.
و�لجتار  م�شروعة  بحيازة خم��ّدر�ت غري  �لتهام  �إليه  وّج��ه  وقد 
بها وحيازة �شالح بال رخ�شة و�نتهاك �لقو�عد �ل�شحية �ملعتمدة 
�أمام  �ملتهم  ميثل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  كوفيد19-.  �نت�شار  ملكافحة 

�لق�شاء يف �لثامن من �أيلول-�شبتمر.

مب�درة بريط�نية ب�ملاليني.. والهدف العلكة
�شيمولون  �لعلكة،  منتجي  كبار  �أن  �لريطانية،  �حلكومة  �أعلنت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، وردع  ���ش��و�رع  م��ب��ادرة مب��الي��ني �جل��ن��ي��ه��ات، لتنظيف 
�ملو�طنني عن رمي �لقمامة. وح�شبما ذكرت �شحيفة "�إندبندنت" 
�لريطانية يف �ل�شركات �ملنتجة للعلكة، وقعت على مبادرة يخ�ش�س 
مبوجبها 10 ماليني �إ�شرتليني على مدى خم�س �شنو�ت، للحد 
يف  �شرفه  �شيبد�أ  �ل��ذي  �ملبلغ  و�شيخ�ش�س  �لعلكة.  ف�شالت  م��ن 
وت�شجيع  �لعلكة،  من  مو�قع  لتنظيف  �لعام،  هذ�  من  لحق  وقت 
�ل�شو�رع،  يف  منها  بالتخل�س  يتعلق  فيما  �ل�شحيحة  �ل�شلوكيات 
�ل�شحيفة  ونقلت  �لريفية.  و�ل�شوؤون  و�لغذ�ء  �لبيئة  لوز�رة  وفقا 
�لعلكة  "بقع  قولها:  ب��او،  ريبيكا  �لبيئة  وزي���رة  ع��ن  �لريطانية 
وتف�شد  مبجتمعاتنا،  �ل�شرر  تلحق  �آف��ة  هي  �لطرقات  يف  �ملرماة 
�شو�رعنا، وتهدر ماليني �جلنيهات من �أمو�ل د�فعي �ل�شر�ئب". 
و�أ�شافت باو: "�خلطة �جلديدة ل جتعل منتجي �لعلكة ي�شاعدون 
يف تنظيف �لبلد�ت و�ملدن فقط، و�إمنا ي�شاركون يف فر�س �إجر�ء�ت 
جتعل  "�ل�شرت�تيجية  وتابعت:  حازمة ملنع �لنا�س من �إلقائها". 
�أ�شا�شي من خطتنا  �أك��ر جاذبية، وه��و ج��زء  �أم��اك��ن  �مل��دن  مر�كز 

طويلة �لأجل لبث حياة جديدة يف جمتمعاتنا".

قرية م�شرية تفقد 11 من اأبن�ئه� برحلة م�شوؤومة
�لدقهلية  مبحافظة  تلبانة  قرية  د�خ��ل  �حل��زن  م��ن  حالة  ���ش��ادت 
�ملنطقة، من جر�ء غرق  �أبناء  11 �شابا من  يف م�شر، بعد فقد�ن 
قاربهم يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط خالل رحلة هجرة غري �شرعية 
�بنه  على  يعر  مل  �ل���ذي  �ل�����ش��الم��وين،  ر���ش��ا  ويعي�س  ليبيا.  �إىل 
�ملفقود حتى �لآن، يف عذ�ب منذ علم بغرق �ملركب قبل و�شوله �إىل 
�شو�حل ليبيا. ويقول عن ذلك ملوقع "�شكاي نيوز عربية": "نري�ن 
هناك  �لآن،  �بني حتى  �أع���رف م�شري  ل  ت��ه��د�أ،  ل  قلبي  �لقلق يف 
ر�شائل تاأتي من ليبيا تتحدث عن وفاته و�أخرى توؤكد خروجه من 
�لبحر على قيد �حلياة". و�ألقت قو�ت �لأمن �مل�شرية �لقب�س على 
�ل�شباب  �لع�شر�ت من  �شفر  ت�شهيل  بتهمة  تلبانة  �شائق من قرية 
��شتالم مبالغ مالية من كل  �إىل ليبيا بطريقة غري �شرعية بعد 
�شخ�س ت�شل �إىل 30 �ألف جنيه، حيث �أفادت �لتحقيقات باأن �ملتهم 

�شقيق �شم�شار م�شري موجود يف ليبيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

احلوت.. ق�شة بطل م�شري يتحدى تقّلب الظروف
�ل�شعبة،  عليهم، رغم حتقيقهم لإجن��از�ت يف ظل ظروفهم  �ل�شوء  ت�شليط  يتم  �أبطال كثريون يف جمتمعنا، مل 
"�حلوت" و�حد من �شمن هوؤلء، �ل�شاب �لذي يعي�س دون قدم و��شتطاع حتقيق لقب "بطل م�شر" يف رفع �لأثقال 
فقط قرر �أل ي�شت�شلم؛ فحدد هدفه، وعمل لي�شل �إليه، فاأثبت �أن �لأحالم قد توؤجل لكنها  لأنه  متتالية،  مر�ت   4

بالطبع ل ت�شقط بالتقادم.
�أبو كبري مبحافظة �ل�شرقية، بدلتا م�شر، كان  عادل م�شدق �حلوت، �شاب ع�شريني، من ذوي �لهمم، �بن مدينة 
ا طبيعًيا يدر�س يف �جلامعة، �إىل �أن تعر�س حلادث ب�شع فقد على �أثره قدميه �لثنتني، فاأ�شبح يعي�س بال  �شخ�شً

قدمني، وعا�س بعد �حلادثة فرتة �شعبة للغاية.
�حلادثة، �شعرت �أن �حلياة توقفت"، هكذ� بد�أ �حلوت حديثه ل�موقع "�شكاي نيوز عربية"، مو�شًحا  وقعت  "عندما 
�أنه عا�س �أياًما �شعبة بعد �حلادثة، فقد �نقلبت حياته ر�أ�ًشا على عقب، مو�شًحا: "مل �أدر وقتها ماذ� �أفعل؟ كيف 

�شاأو�جه �ملجتمع؟ ماذ� �شاأفعل يف در��شتي؟ وكيف �شاأكمل حياتي؟، �أ�شئلة كثرية د�رت يف ذهني وقتها".
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ك�ندمي�ن يت�شدر �شب�ك التذاكر يف اأمريك� ال�شم�لية 
��شتوديوهات  �ن���ت���اج  م���ن  "كاندميان"  �جل���دي���د  �ل���رع���ب  ف��ي��ل��م  ت�����ش��ّدر 
�لتذ�كر يف �أمريكا �ل�شمالية، حا�شد� يف �لأيام �لأوىل  "يونيفر�شال" �شباك 
من عر�شه 22،4 مليون دولر، �أي ما يو�زي تقريبا ميز�نية �إنتاجه، بح�شب 

ريالي�شنز". "�إكزيبرت 
وقد تخّطى هذ� �ملبلغ �ملجّمع يف خالل ثالثة �أيام توّقعات �ملحللني لفيلم 
�أّثر  بعدما  خ�شو�شا  كوفيد19-،  زمن  يف  �لبالغني  على  ح�شوره  يقت�شر 
�لوليات  يف  �ل�شينمائية  �ل�شالت  على  �لإقبال  ن�شبة  "�إيد�" على  �إع�شار 
ه جورد�ن بيل و�أّدى بطولته يحيى  �جلنوبية. وكّلف �لفيلم �لذي كتب ن�شّ

عبد �ملتني �لثاين 25 مليون دولر، بح�شب "هوليوود ريبورتر".
"فري غاي"  "كاندميان" بفيلم  �أف��الم  �شل�شلة  �لعمل �جلديد من  و�أط��اح 
من �ل�شد�رة �إىل �ملرتبة �لثانية. وحّقق هذ� �لفيلم �لكوميدي �لعائلي من 

بطولة ر�ين رينولدز 13،6 مليون دولر.
باترول:  "باو  �ملتحركة  �لر�شوم  فيلم  و�ح��دة  مرتبة  برت�جع  ثالثا  وح��ّل 
يروي ق�شة  �لذي  �لفيلم  "بار�ماونت". وح�شد  ذي مويف" ل�شتوديوهات 
�شبي يدعى ر�يدر وجمموعة جر�ء �شجاعة ت�شاعده يف �إنقاذ �شكان مدينة 

�أدفنت�شر �شيتي من رئي�س بلديتها �ل�شرير 6،6 ماليني دولر.
و�أتى يف �ملرتبة �لر�بعة فيلم �ملغامر�ت �لعائلي "جانغل كروز" ل�شتوديوهات 

5 ماليني دولر من �لعائد�ت. "ديزين" مع 

وف�ة املمثل الأمريكي اإيد اآزنر 
تويف �ملمثل �لتلفزيوين �لأمريكي �إيد �آزنز �حلائز �شبع جو�ئز "�إميي" عن 

91 عاما، على ما �أعلنت عائلته �أم�س �لأول �لأحد.
رّب  وف��اة  لكم  نعلن  �أن  "يوؤ�شفنا  "تويرت"،  يف  ح�شابه  على  عائلته  وكتبت 
عائلتنا �لعزيز هذ� �ل�شباح هانئا. وتعجز �لكلمات عن و�شف �حلزن �لذي 

يعرتينا". و�أو�شح وكيل �أعمال �ملمثل �أن �لأخري تويّف وفاة طبيعية.
وحّقق �آزنر �ل�شهرة بف�شل دور لو غر�نت، مدير قاعة حترير ن�شرة �إخبارية، 
يف "ذي ماري تايلر مور �شو"، وهو م�شل�شل ُعر�س من 1970 �إىل 1977 

قبل �أن يعر�س لحقا عمل م�شتّق منه يتمحور على �شخ�شية غر�نت.
"�إميي" �ل�شبع �لتي ح��ازه��ا، ع��ن دوره ه��ذ�. وهو  ون��ال ث��الث م��ن ج��و�ئ��ز 
يف  ممثل  لأف�شل  "�إميي"  جائزتي  ح�شد�  �للذين  �لثنني  �ملمثلني  �أح��د 
عملني  يف  عينه  �ل���دور  ع��ن  كوميدي  عمل  يف  ممثل  و�أف�شل  در�م���ي  عمل 
م�شاركته  بف�شل  �ملعجبني  من  جديد�  جيال  �آزن��ر  و��شتقطب  خمتلفني. 
"�أو�شكار" �أف�شل  �لذي ر�ّشح جلائزة   2009 "�آب" �شنة  �لتحريك  يف فيلم 
فيلم ر�شوم متحركة. وهو �أّدى فيه دور رجل قا�س لكن طّيب �لقلب، معري� 
�شوته لالأرمل كارل �لذي يربط �آلف �لبالونات حول بيته ويطري به �إىل 

جنوب �أمريكا، تلبية لرغبة زوجته �لر�حلة.

وف�ة يل »�شكرات�س« بريي 
منتج اأعم�ل بوب م�ريل

بريي  »�شكر�ت�س«  يل  �ملنتج  ت���ويّف 
مو�شيقى  رو�ج  يف  ���ش��اه��م  �ل�����ذي 
�أجمع  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  �ل��ري��غ��ي يف 
ب��ف�����ش��ل ت��ع��اون��ه م���ع ب���وب م���اريل، 
عاماً،   85 عن  �لأح��د  �لأول  �أم�س 
على ما �أعلن رئي�س وزر�ء جامايكا 

�أندرو هولن�س.
وجاء يف بيان ن�شره رئي�س �لوزر�ء 
»يل  �أن  »ت��وي��رت«:  يف  ح�شابه  على 
»�شكر�ت�س« بريي تويّف هذ� �ل�شباح 
 85 ن��وي��ل ه��ومل��ز ع��ن  يف م�شت�شفى 

عاماً«.
وك��ث��رية ه��ي �لأل��ق��اب �لتي منحت 
�لبارزة يف جمال  �ل�شخ�شية  لهذه 
�ملو�شيقى، ومنها »م�شعوذ �لريغي« 
�ملغيظ(  )�أي  �آب�������ش���ي���رت«  و»ذي 
)و�لد�ب  �لد�ب«  د�يل  و»�شالفادور 
ه����و ن�����وع م��و���ش��ي��ق��ي م���ت���ف���ّرع من 

�لريغي(.
و�شمح بريي لبوب ماريل باإطالق 
ما  �ل���ش��ت��ودي��و،  يف  ملوهبته  �لعنان 
ح���ّق���ق ل���ه جن��وم��ي��ة ع��امل��ي��ة. ترك 
�ملولود  ب��ريي  ر�ي��ن��ف��ورد هيو »يل« 
 ،1936 �شنة  جامايكا  يف  كندل  يف 
مقاعد �لدر��شة يف �خلام�شة ع�شرة 
كينغ�شتون  �إىل  و�نتقل  �لعمر  من 

يف �ل�شتينيات.
بها  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق������ال 
�ل����روك  جم���ّل���ة  �إىل   1984 ���ش��ن��ة 
ميوزيكامل  »ن���ي���و  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
»و�لدي  �إي(:  �إم  )�إن  �إك�����ش��ر���س« 
ك����ان ي��ع��م��ل يف �ل�������ش���ارع و�أّم�������ي يف 
�حلقل. وكّنا جّد فقر�ء. ومل �أتعّلم 
تعّلمته  ما  وك��ّل  �ملدر�شة.  يف  �شيئاً 

جاء من �ل�شارع«.

»دون« ي�شعى اإىل اإنه�ء اللعنة 
ال�شينم�ئية للرواية ال�شهرية 

�ل��ك��ن��دي دوين  �مل��خ��رج  �شيغرق  ه��ل 
يتوقع  �أر�ك��ي�����س؟  رم��ال  فيلنوف يف 
�ل��ن�����ش��خ��ة �جل���دي���دة من  ت�����ش��ّك��ل  �أن 
"دون" حدثاً يف مهرجان �لبندقية 
�شعبية  رو�ي�����ة  وه����ي  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي، 
قر�أها �ملاليني لكنها يف �لوقت كانت 
�لذين  ل��ل��م��خ��رج��ني  ل��ع��ن��ة  مب��ث��اب��ة 

جتروؤو� على �قتبا�شها.
ع�شرنا  م���ن  �ل�����ش��ن��ني  �آلف  ب��ع��د 
و�ل�شلطة  �ل��ن��ف��وذ  ذوو  ي��ت��ن��اف�����س   ،
�لتو�بل،  على  لل�شيطرة  و�لقبائل 
�لعمر  وهي عبارة عن مزيج يطيل 
 . �مل�شتقبل  توقع  على  ق��درة  ويوفر 
حُت�شد هذه �لتو�بل على كوكب من 
بالديد�ن  م��وب��وء  �مللتهبة،  �ل��رم��ال 
ت��ط��ل��ق عليه  �ل���ه���ائ���ل���ة،  �ل��ع��م��الق��ة 

ت�شمية "�أر�كي�س" �أو "دون".
�ل�شتة  �لأج��������ز�ء  �أول  خ����الل  م���ن 
فر�نك  و�شع   ، "دون"  �شل�شلة  م��ن 
"�أوبر�  �أ�ش�س   1965 �لعام  هربرت 
عماًل  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل���ت���ي  �لف�شاء" 
�لعلمي  �خل��ي��ال  جم���ال  يف  رئي�شياً 
يف  وخ�شو�شاً  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  ك��ان 
وورز" "حرب  "�شتار  �أف��الم  �شل�شلة 
�لأمري  ق�����ش��ة  �ج��ت��ذب��ت  �لنجوم". 
�أ�شبح  �لذي  �أتر�يدي�س  بول  �ل�شاب 
�شعب  وه������م  �ل�"فرمين"،  ن���ب���ي 
قارئ  مليون   20 نحو  "�أر�كي�س"، 
�لتي  �لعلمي  رو�ي��ة �خليال  ��شرتو� 
و�لأك���ر  مبيعاً  "�لأكر  �أ���ش��ب��ح��ت 
�أكر  وك��ذل��ك   ، �ل��ع��امل  قر�ءة" يف 
�أو  ع���ن���ه���ا  "ُكتَب  ع��ل��م��ي��ة  رو�ي��������ة 
�لعمل  �إط���ار  يف  وخ�شو�شاً  ُدِر���َش��ت 
لوكالة  �أو�شح  ما  على  �جلامعي"، 
�ملركر  �ل��ب��اح��ث يف  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�لوطني للبحوث �لعلمية يف فرن�شا 

هل ينف�شل رون�لدو عن 
جورجين� بطلب من اجلمهور؟

�لتي  �مل���ب���ار�ة  خ���الل  يوفنتو�س  م�شجعي  �أح���د  �أق����دم 
كرة  لالعب  �ل�شابق  و�لنادي  �إمبويل،  بفريق  جمعته 
لفتة  رف��ع  على  رونالدو ،  �لعاملي  كري�شتيانو  �ل��ق��دم 
مطالباً فيها ببقاء عار�شة �لأزياء  جورجينا رودريغز  
يف �إيطاليا ، حتى لو �نتقل رونالدو �إىل �شفوف فريق 

مان�شي�شرت يونايتد �لإنكليزي.
ويف ترجمة للعبارة �ملذكورة كتب :"على �لأقل �تركو� 

لنا جورجينا".
وقد لقيت �ل�شورة �إعجابا من متابعي رودريغز، حيث 

�أ�شادو� بفكرة بقائها يف �إيطاليا بعيد�ً عن رونالدو.
�جلدير بالذكر، �أن رونالدو �شبق ولعب يف مان�ش�شرت 
بثمانية  معه  وف��از  و2009،   2003 ب��ني  م��ا  يونايتد 
�ألقاب كرى، م�شجال 118 هدفا يف 292 مبار�ة، وفاز 

معه بثمانية �ألقاب كرى بني 2003 و2009.

ترتك وظيفته� للعمل يف منجم فتتحول اإىل مليونرية
مليونرية،  �إىل  حت��ول��ت  كيف  �أ���ش��رت�ل��ي��ة،  �م����ر�أة  ك�شفت 
خا�شة،  �شركة  يف  �إد�ري���ة  كم�شاعدة  عملها  تركت  بعدما 

وبد�أت بالعمل يف �أحد مناجم �لذهب.
بريث  م��دي��ن��ة  م���ن  ع����ام����اً(،   45( وود  م���ي���الين  ك���ان���ت 
�لأ�شرت�لية، تعمل يف وظيفة روتينية، مل حتقق لها �أياً من 
قر�ر�ً  فاتخذت  بتحقيقها،  حلمت  طاملا  �لتي  طموحاتها 
�شعباً بال�شتقالة من وظيفتها وبد�أت بالعمل يف منجم 
�أ�شرت�ليا:  ميل  ديلي  ل�شحيفة  وقالت ميالين  للذهب. 
�شعرت باأين عالقة يف مكاين، ول �أحرز �أي تقدم،  " لقد 
�شيئاً  �أفعل  �أن  و�أردت  و�لتغيري  �ملغامرة  ه��و�ة  من  وكنت 
مميز�ً. عندما ُعر�شت علّي وظيفة يف حقول �لذهب يف 
غرب �أ�شرت�ليا، على بعد 10 �شاعات من منزيل، مل �أتردد 
يف قبولها" و�أ�شافت: " تركت وظيفتي و�نتقلت �إىل بلدة 
نائية تبعد 900 كيلو مرت عن مدينتي، و�عتقد �جلميع 
باأنني جمنونة لأين تركت حياتي �ملريحة و�لعمل �لآمن، 

من �أجل �لعمل يف موقع بعيد ويف ظروف �شعبة
يف �أول يوم لها يف �لعمل، �شعرت ميالين ب�شعوبة �لعمل، 
وذل��ك لأن��ه عمل يهيمن عليه �لذكور، ومع ذل��ك، قررت 

�مل�شي قدماً وحتدي جميع �ل�شعوبات.

يكت�شف اإ�ش�بته مبر�س خطري ب�شبب ر�ش�لة 
�لعا�شق  �بنها  �أن  علمت  كيف  بريطانية  �شيدة  ك�شفت 
يف  خطرية  حالة  م��ن  يعاين  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  لفنون 
من  �إن�شتغر�م  على  ر�شالة  تلقيها  بعد  �لفقري  �لعمود 
�م����ر�أة غ��ري��ب��ة. روب���ن دوج��ريت��ي �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 10 
�ل��ع��امل �شت م���ر�ت يف �جل��ي��و جيت�شو  ���ش��ن��و�ت، ه��و بطل 
يتناف�س  وه��و  له  �شور  حتميل  ويتم  بوك�شينغ،  و�لكيك 
ويتدرب على �شفحته على �إن�شتغر�م �لتي تديرها و�لدته 
لور� ديكن�شون. وقالت لور� )40 عاماً( �إنها تلقت يف �أحد 
�لأيام ر�شالة من �مر�أة تعتقد �أن روبن قد يكون م�شاًبا 
باجلنف، ورغم �أنها مل تاأخذ �لر�شالة على حممل �جلد يف 
�لبد�ية، �إل �أنها قررت �أن تعر�س �بنها على طبيب عظام، 
حيث مت ت�شخي�س �إ�شابة روبن بعد ذلك باجلنف، وهي 

حالة يلتف فيها �لعمود �لفقري وينحني �إىل �جلانب.
وق���ال���ت ل����ور� �إن���ه���ا ك��ان��ت ق��ل��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة ع��ن��دم��ا �شمعت 
يف  فقط  �أف��ك��ر  "كنت  و�أ���ش��اف��ت  م���رة،  لأول  �لت�شخي�س 
�أ�شو�أ �ل�شيناريوهات، مثل �أنه لن يكون قادًر� على �مل�شي، 
و�شيخ�شع لعملية جر�حية، ولن يكون قادًر� على ممار�شة 

�لريا�شة مرة �أخرى".

فيديو يوثق خطف طفل.. وال�شلط�ت تبحث عن اجلن�ة
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي يف م�شر مقطع  ت����د�ول م��و�ق��ع 
وهم  ملثمني  �أ�شخا�شا  يظهر  ثانية،   27 مدته  فيديو 
ي�شتقلون �شيارة ثم ينزلون منها يف حماولة خلطف طفل 
و�لدته مبحافظة  �أح�شان  �ملحالت، من  �أح��د  د�خ��ل  من 

�لغربية، �شمال م�شر.
و�شرح م�شدر �أمني رفيع �أنه مت حتديد �ل�شيارة ومن بها 

بعد فح�س �لفيديو.
عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ت�شريح  يف  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
�جلناة،  ل�شبط  جهودها  من  تكثف  �لأمنية  �لأجهزة  �أن 

م�شري� �أن عملية �شبطهم م�شاألة وقت.

وف�ة ر�شيعة ن�شيته� والدته� 
يف ال�شي�رة 

ر�شيعة  طفلة  ب��وف��اة  �لأردين  �ل�����ش��ارع  �شدم 
و�لتحقت  م��رك��ب��ة،  د�خ����ل  و�ل��دت��ه��ا  ن�شيتها 
�لعا�شمة  جنوب  �ل��زرق��اء  مدينة  يف  بعملها 
 4 �أك��ر من  �لأردن��ي��ة ع��ّم��ان، لتتذكرها بعد 

�شاعات، وجتدها قد فارقت �حلياة.
وح�شب م�شدر �أمني فاإن بالغا ورد لالأجهزة 

�لأمنية عن حالة �ختناق لطفلة.
وفور و�شول �لقو�ت �لأمنية للمكان تبني �أن 
�أ�شهر، قد توفيت   4 �لعمر  ر�شيعة تبلغ من 
�مل��ت��وق��ف��ة يف �شاحة  د�خ����ل م��رك��ب��ة و�ل��دت��ه��ا 
خم�ش�شة لركن �ملركبات مبنطقة �لر�شيفة 

قرب مدينة �لزرقاء.
وب��ع��د �أم���ر �مل��دع��ي �ل��ع��ام ج��رى ت�شريح جثة 

�لطفلة يف ق�شم �لطب �ل�شرعي يف م�شت�شفى 
�شبب  �أن  وت��ب��ني  ب���ال���زرق���اء،  في�شل  �لأم����ري 
�لوفاة �رجتاع و��شتفر�غ ما ت�شبب باختناقها، 
�إج���ر�ء�ت  لإمت���ام  لذويها  �جلثة  ت�شليم  ومت 

�لدفن.
هي  �لطفلة  و�ل��دة  ف��اإن  �لتحقيقات،  وح�شب 
موظفة يف د�ئرة حكومية يف �لزرقاء، هي �أم 
لطفلني �آخرين وكانت �شابقا ترتك �لطفلة 
ل���دى خ��ال��ت��ه��ا �ل��ت��ي وج����دت ع��م��ال، فقامت 
�لذي  عملها  مكان  �إىل  طفلتها  با�شطحاب 
�أطفال  لرعاية  خم�ش�شة  ح�شانة  به  يوجد 
�ملوظفني يف �ملوؤ�ش�شة، �إل �أنها ن�شيت �لطفلة 

يف �ملقعد �خللفي د�خل �ملركبة.

املمثلة الفرن�سية ليتيتيا اإيدو خالل جل�سة ت�سوير لفيلم  L'homme de la cave خالل مهرجان الفيلم 
الفرانكفوين الأنغويل الرابع ع�سر يف اأنغوليم , غرب فرن�سا - ا ف ب

�شورة ن�درة ل� مي عز 
الدين من دون مكي�ج 

ن��ادرة لها على ح�شابها  �لدين  �شورة  �مل�شرية  مي عز  �ملمثلة  ن�شرت 
و  �لتو��شل �لجتماعي ظهرت فيها دون مكياج  �خلا�س على موقع 
دون عد�شات ل�شقة. وتعد هذه من �ملر�ت �لنادرة �لتي تن�شر فيها مي 
�شورة كهذه خ�شو�شا �أنها �شبق و�شرحت �أنها حتب كثري� �أن تظهر 
بعينني زرقاوين �أو خ�شر�وتني لأنها ولدت �شقر�ء وذ�ت عينني ملونة 

وترى �أنها تظهر �أجمل عندما ت�شع �لعد�شات �لال�شقة.
لكن �ملتابعني �أ�شادو� بجمال مي �لطبيعي خ�شو�شا �أنها من �لفنانات 
ببع�س  و�ك��ت��ف��ت  ك��ب��رية  جتميلية  لتعديالت  يخ�شعن  مل  �ل��ل��و�ت��ي 

�لتغيري�ت �لطفيفة.


