
   

حتديث اإجراءات دخول اإمارة اأبوظبي من داخل الدولة 
اعتماد اإلغاء متطلبات فحو�صات كوفيد19- للدخول ابتداء من اليوم

•• اأبوظبي -وام:

جائحة  ع��ن  الناجمة  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  جلنة  اأعلنت 
كورونا يف اإمارة اأبوظبي عن حتديث اإجراءات الدخول اإىل اإمارة اأبوظبي 
كوفيد19-  فحو�صات  متطلبات  اإل��غ��اء  واع��ت��م��دت  ال��دول��ة،  داخ���ل  م��ن 
2021.وياأتي ذلك بعد الإعالن عن  19 �صبتمرب  للدخول، ابتداًء من 
من   0.2% اإىل  كوفيد19-  بفريو�س  الإ���ص��اب��ة  ن�صب  خف�س  حتقيق 
الأخ�صر للدخول  امل��رور  الإم��ارة، وتطبيق نظام  الفحو�صات يف  اإجمايل 
الوبائي،  الو�صع  مراقبة  اللجنة  و�صتوا�صل  العامة.  الأماكن  بع�س  اإىل 
وحتث املواطنني واملقيمني والزوار على اللتزام بالإجراءات الحرتازية 
املكت�صبات  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��اً  املجتمع  اأف����راد  و���ص��الم��ة  �صحة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��اً 

ال�صحية املحققة لتعزيز التعايف امل�صتدام يف الدولة.

من اليوم..وقف ا�صتخدام ال�صوار الإلكرتوين للحجر املنزيل يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

الناجمة عن جائحة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  اعتمدت جلنة 
كورونا يف اإمارة اأبوظبي وقف ا�صتخدام ال�صوار الإلكرتوين للحجر املنزيل 
للقادمني من ال�صفر واملخالطني حلالة اإيجابية، ابتداًء من 19 �صبتمرب 
2021 ..ويقت�صر ا�صتخدام ال�صوار الإلكرتوين على احلالت الإيجابية.

الإمارة.واعتمدت  يف  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات  تعزيز  م��ع  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 
الفحو�صات  واإج����راء  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  بتطبيق  التقيد  ا�صتمرار  اللجنة 
اعتمدت  ..كما  الذاتية  امل�صوؤولية  على  بالعتماد  مواعيدها  يف  املطلوبة 
تفعيل الرقابة من خالل الأنظمة ال�صحية لتعزيز اللتزام بالإجراءات 
املواطنني  اللجنة  العام.وحثت  النائب  اإىل  املخالفني  وحتويل  املعتمدة، 
واملقيمني والزوار على اللتزام بالإجراءات الوقائية ل�صمان حماية �صحة 
و�صالمة اأفراد املجتمع واحلفاظ على املكت�صبات ال�صحية املحققة وتعزيز 

التعايف امل�صتدام يف الدولة.

مقر ال�صفارة الفرن�صية يف ا�صرتاليا   )ا ف ب(

مبر�شوم من حممد بن را�شد
اإلغاء مركز الإمارات للتحكيم البحري وموؤ�ص�صة التحكيم يف مركز دبي 

املايل العاملي ودمج اخت�صا�صاتهما يف مركز دبي للتحكيم الدويل
•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
دبي،  لإم���ارة  ب�صفته حاكما  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
الدويل«  للتحكيم  دب��ي  »مركز  ب�صاأن   2021 ل�صنة   34 رق��م  املر�صوم 
اإل���غ���اء ك��ل م��ن م��رك��ز الإم������ارات للتحكيم البحري  ن�����ّس ع��ل��ى  وال����ذي 
و»موؤ�ص�صة التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي«.        )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد خالل لقائه نيجريفان بارزاين    )وام(

ال�شفري الفرن�شي يغادر العا�شمة كانبريا

فرن�صا: �صفقة الغوا�صات بني اأمريكا وا�صرتاليا خطاأ فادح

وا�شنطن تخ�شى حتول احلدث اإىل م�شّبب لتف�شي الوباء 

قادة 100 دولة يبحثون يف نيويورك الو�صع اخلطري بالعامل

�صبط 20 طنًا من نرتات الأمونيوم يف لبنان

اليمن يتجه ملجل�س الأمن بعد 
هجوم احلوثيني على ميناء املخا

•• عدن-وكاالت:

قالت احلكومة اليمنية، اإن هجوم 
ميلي�صيا احلوثي على ميناء املخا، 
يف حمافظة تعز، و�صط البالد، وقع 
يف الوقت ال��ذي ك��ان وف��د حكومي 

يزور امليناء ملراقبة عملياته.
احلكومة  قدمته  خطاب  يف  وج��اء 
اليمنية اإىل جمل�س الأمن الدويل، 
اأنها تعترب الهجوم جرمية �صنيعة 
احلوثية  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا 

مبهاجمتها ميناء املخا.
احل��ك��وم��ة يف اخلطاب  واأو���ص��ح��ت 
الدائم  اليمن  الذي �صلمه مندوب 
اهلل  ع���ب���د  امل���ت���ح���دة،  الأمم  ل�����دى 
ال�صعدي ملجل�س الأمن اأن الهجوم 
ب��ع��د ف����رتة وجيزة  ن��ف��ذ  احل���وث���ي 
من  املحلية  ال�صلطات  انتهاء  م��ن 
اإعادة تاأهيل مرافق امليناء متهيدا 
الب�صائع  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ل���ص��ت��ئ��ن��اف 
الإن�صانية  وامل�صاعدات  التجارية، 

لتخفيف معاناة اليمنيني.
واأ�صاف اخلطاب، اأن ذلك ما هو اإل 
مثال اآخر على ا�صتمرار امليلي�صيات 
املدنيني  ا���ص��ت��ه��داف  يف  احل��وث��ي��ة 

والبنى التحتية املدنية.

�شعبية احلزب يف تراجع كبري
النتخابات الت�صريعية: احلملة ال�صعبة للخ�صر الأملان

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�صهد  الت�صريعية،  لالنتخابات  ال��راأي  ا�صتطالعات  يف  املقدمة  يف  كان  اأن  بعد 
حزب حماة البيئة تراجع �صعبيته. ويف �صرق البالد، يجد �صعوبة كربى يف اإقناع 

الناخبني امل�صنني الذين ن�صاأوا يف جمهورية اأملانيا الدميقراطية ال�صابقة.
كارين  �صبابها.  اأرا���ص��ي  اإىل  الربلينية  ع��ادت  الأوىل،  النتخابية  حملتها  يف 
بيز، املر�صحة البيئية يف دائرة مي�صن يف �صاك�صونيا، م�صممة على لعب دور يف 
26 �صبتمرب. وهذا يف دائرة انتخابية طاملا  النتخابات الربملانية الأملانية يف 
توما�س  ال�صابق  الداخلية  وزي��ر  مريكل،  لأجنيال  مقرب  �صديق  بها  احتفظ 
اأمام منزل والديها،  دي ميزير )الحتاد امل�صيحي الدميقراطي(. مت تثبيتها 
يف هذه املدينة الواقعة يف �صرق اأملانيا، تعلو من�صتها الدعائية مظلة خ�صراء 
�صوق  من  الزبائن  ج��ذب  املر�صحة  حت��اول  ال��وف��ل:  ب�صكويتات  برائحة  تن�صح 

جماور لل�صلع الرخي�صة وامل�صتعملة.                    )التفا�صيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

ل ي�����زال ال��ت��وت��ر م��ت�����ص��اع��دا بني 
واأ�صرتاليا  ج���ه���ة،  م����ن  ف��رن�����ص��ا 
والوليات املتحدة من جهة اأخرى 

على خلفية �صفقة الغوا�صات.
ف��ف��ي م�����ص��ه��د غ���ري م�����ص��ب��وق من 
احل���ل���ف���اء، و�صف  ب����ني  ال��غ�����ص��ب 
اأ�صرتاليا،  ل����دى  ف��رن�����ص��ا  ���ص��ف��ري 
كانبريا  اإلغاء  تيبولت،  بيري  جان 
امل���ف���اج���ئ ل��ع��ق��د غ���وا����ص���ات كبري 
باخلطاأ  اأمريكية  �صفقة  ل�صالح 

الفادح.
اإقامته  مقر  مغادرته  اأث��ن��اء  وق��ال 
اأم�س  الأ���ص��رتال��ي��ة،  العا�صمة  يف 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�صب  ال�����ص��ب��ت، 
اأ���ص��و���ص��ي��ي��ت��د ب��ر���س ل��ق��د ك���ان هذا 
خطاأً فادًحا، وتعاماًل �صيًئا للغاية 
بني ال�صركاء”، مو�صًحا اأن اتفاقية 
الأ�صلحة بني باري�س وكانبريا كان 
من املفرت�س اأن تقوم على “الثقة 

والتفاهم املتبادل وال�صدق.
ن�صتطيع  ك��ن��ا  ليتنا  اأ����ص���اف:  ك��م��ا 
ن�صل  الزمن، كي ل  اآل��ة  ا�صتعمال 
الأخرق،  احل��ايل  الو�صع  ه��ذا  اإىل 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ي�صل ق���ادة ح���واىل م��ئ��ة دول���ة الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل اإىل 
كوفيد19-  بوباء  املرتبطة  املخاوف  رغم  نيويورك 
املتحدة  ل��الأمم  ال�صنوية  العامة  اجلمعية  حل�صور 
الو�صع  حيال  حتذير  �صرخة  رئي�صها  �صيوجه  التي 

اخلطري جدا يف العامل.
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
لوكالة فران�س بر�س يجب اإعادة الثقة. اإن النق�صام 
ي�صكل  ال��ع��امل  يف  حاليا  املخيم  اجليو-اإ�صرتاتيجي 
عقبة، م�صيفا اأن العامل يف و�صع خطري جدا ويجب 
توجيه �صرخة حتذير توقظ امل�صوؤولني ال�صيا�صيني.

الروؤ�صاء  ح�����ص��وره��ا  اأع���ل���ن���وا  ال���ذي���ن  ال���ق���ادة  وم����ن 
بول�صونارو  جاير  والربازيلي  بايدن  جو  الأم��ريك��ي 
والرتكي رجب طيب اإردوغان والأملاين فرانك فالرت 
وروؤ�صاء  م���ادورو  نيكول�س  والفنزويلي  �صتاينماير 
والإ�صرائيلي  جون�صون  بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء 

نفتايل بينيت.
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  الجتماع  عن  و�صيغيب 

ـــــ 3  ــــى ب ــــرح قـــتـــلـــى وج
اأبـــاد ــارات يف جـــال  ــج ــف ان

•• جالل اأباد-وكاالت:

ذك����رت م�����ص��ادر اأم�������س ال�����ص��ب��ت اأن 
�صخ�صني على الأقل قتال واأ�صيب 
يف  م��ن��ف�����ص��ل��ة  ان���ف���ج���ارت  يف   ،21

وليتني اأفغانيتني.
الك�صف  عدم  وقال م�صدران، طلبا 
انفجارات   3 اإن  ا���ص��م��ي��ه��م��ا  ع����ن 
جالل  م��دي��ن��ة  يف  وق��ع��ت  منف�صلة 
�صرق  قندهار  ولي��ة  عا�صمة  اآب���اد، 

اأفغان�صتان.
وقال م�صدر اإن انفجارا واحدا على 
الأقل ا�صتهدف مركبة �صرطة، كانت 

تقل عددا من مقاتلي طالبان.
وذك����ر م�����ص��در ط��ب��ي ب��ال��ولي��ة اإنه 
مت ن��ق��ل ج��ث��ت��ني ع��ل��ى الأق����ل و19 
اإىل امل�صت�صفى حتى  �صخ�صاً م�صاباً 

الآن.
ع����دد  ال�����ف�����ور  ع����ل����ى  ي���ت�������ص���ح  ومل 

ال�صحايا من املدنني.
وك������ان ���ص��خ�����ص��ان ق����د اأ����ص���ي���ب���ا، يف 
انفجار، وقع يف اجلزء الغربي من 
العا�صمة الأفغانية، كابول، طبقا ملا 
الإعالم  و�صائل  من  العديد  ذكرته 

املحلية اأم�س ال�صبت.
ووقع النفجار، يف منطقة ت�صيطر 
العرقية،  ال���ه���زارة  ج��م��اع��ة  عليها 
طبقاً  ال�13،  ال�����ص��رط��ة  مبنطقة 
روز  اإط���الع���ات  ذك��رت��ه �صحيفة  مل��ا 
التي   ، اليومية  اليوم  اأخبار  وتعنى 

ت�صدر يف كابول.
اأول����ي����ة اإىل  واأ�������ص������ارت م���ع���ل���وم���ات 
قنبلة  ع����ن  ن���اج���م  الن����ف����ج����ار  اأن 
�صيارة  يف  م��ث��ب��ت��ة  م��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة، 

خا�صة.
ومل ي�����ص��در م�����ص��وؤول��و ط��ال��ب��ان اأي 
تعليق ب�صاأن احل��ادث ومل تعلن اأى 

•• بريوت-وكاالت:

نيرتات  م���ادة  م��ن  ط��ن��ا   20 �صبط  م��ن  اللبنانية  الأم����ن  ق���وات  متكنت 
الأمونيوم �صديدة النفجار، يف منطقة بدنايل �صرقي البالد.

�صاحنة  العثور على  بعد  اإنه  ب�صام مولوي،  اللبناين،  الداخلية  قال وزير 
حمملة ب�20 طن من مادة نرتات الأمونيوم اخلطرية، فاإن قوات الأمن 
تدخلت لإبعادها عن املكان، لفتا اإىل اأنه لن يك�صف عن تفا�صيل التحقيق 

اأو اأ�صماء املوقوفني.
وتفقد ب�صام مولوي، يف مفرزة بعلبك يف البقاع �صرقي لبنان، م�صبوطات 
�صاحنة حمملة ب�20 طن من مادة نرتات الأمونيوم، مت �صبطها من قبل 

القوى الأمنية.
اإىل  بعلبك  من  ال�صاحنة  نقلت  بعدما  امل�صبوطات  على  امل��ول��وي  واطلع 

منطقة اآمنة يف �صهل بدنايل، �صرقي لبنان.
و�صبطها،  النرتات  كمية  على  العثور  بعد  ق��ال:  هناك،  تواجده  وخ��الل 
املنا�صبة  ه��ذه  واأن���ا يف  اآخ���ر.  اإىل مكان  لإب��ع��اده��ا  الأمنية  ال��ق��وى  تدخلت 

ح�صرت ملتابعة التحقيق ولي�س لك�صف تفا�صيله.

قيادي بالنه�صة: الغنو�صي فقد 
ال�صيطرة على قواعد احلركة

•• تون�س-وكاالت:

يف  النه�صة  بحركة  القيادي  اأك��د 
را�صد  اأن  ال�صهودي،  تون�س، زبري 
ال��غ��ن��و���ص��ي ف��ق��د ال�����ص��ي��ط��رة على 
عدم  خلفية  على  احلركة  قواعد 
بالنزول  ل��دع��وات��ه  ا���ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا 
الرئي�س  اإق���رار  منذ  ال�صارع  اإىل 
ا�صتثنائية  ت��داب��ري  �صعّيد  قي�س 
ال�صابق  الرئي�س  البالد.وقال  يف 
ت�صريح  يف  ال���غ���ن���و����ص���ي،  مل��ك��ت��ب 
ل�صحيفة حملية اأم�س ال�صبت، اإن 
قواعد النه�صة مل تعد ت�صتجيب 
لرئي�صها، معتربا اأنها باتت جزءاً 
الراف�س  التون�صي  ال�����ص��ارع  م��ن 

للربملان ولرتوؤ�س الغنو�صي له.
كما اأقر باأن احلركة تعي�س حالياً 
ح���ال���ة ع���زل���ة ب��ع��د ق�������رارات 25 
البيانات  ك���ل  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ي��ول��ي��و، 
النه�صة  ع��ن  م���وؤخ���راً  ال�����ص��ادرة 
ت���ع���رب ع����ن م����وق����ف رئ��ي�����ص��ه��ا ل 

موؤ�ص�صاتها.
النه�صة  ح��رك��ة  زع��ي��م  اأن  ي��ذك��ر 
كان حل يف 23 اأغ�صط�س الفائت 
اإعفاء  وق��رر  التنفيذي.  مكتبها 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اأع�������ص���اء  ك���ل 
ل��ل��ح��رك��ة واإع��������ادة ت�����ص��ك��ي��ل��ه مبا 
املرحلة  مل��ق��ت�����ص��ي��ات  ي�����ص��ت��ج��ي��ب 

ويحقق النجاعة املطلوبة.
املكتب  اأع�صاء  الغنو�صي  دعا  كما 
احلاليني ملوا�صلة مهامهم حلني 

ت�صكيل املكتب اجلديد.

وغري املالئم، وغري الأ�صرتايل.
اأتت  ال�صفري  مغادرة  اأن  اإىل  ي�صار 
�صفرييها يف  باري�س  ا�صتدعاء  بعد 
والأ�صرتالية،  الأمركية  العا�صمة 
ي�����وم اجل���م���ع���ة، ل���الح���ت���ج���اج على 
الأربعاء  عنه  اأعلن  ال��ذي  التفاق 
واأ�صرتاليا  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 
كانبريا  ل����ت����زوي����د  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
ثماين  م�����ن  م����ك����ون  ب����اأ�����ص����ط����ول 
النووية،  بالطاقة  تعمل  غوا�صات 

بدل الغوا�صات الفرن�صية.
اخلارجية  وزي�������رة  اأب�������دت  ف��ي��م��ا 

اأ�صفها  باين،  ماري�س  الأ�صرتالية، 
ل�������ص���ح���ب ح��ل��ي��ف��ه��ا مم���ث���ل���ه���ا من 

البالد.
الأمريكية  ال�����ص��ف��ق��ة  اأن  ي���ذك���ر 
اإل��غ��اء عقد  اإىل  اأ���ص��رتال��ي��ا  دف��ع��ت 
اأ�صرتايل  دولر  مليار   90 بقيمة 
مع  اأم���ريك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   66(
التي  الفرن�صية  ن��اف��ال  جمموعة 
اأ�صهمها،  اأغلبية  ال��دول��ة  متتلك 
 12 2016، لبناء  ك��ان وق��ع ع��ام 
بالديزل  تعمل  تقليدية  غوا�صة 

والكهرباء.

احل�صور  اأو�صاطه عدوله عن  ب��ررت  ال��ذي  م��اك��رون 
اآخرين  لقادة  وخالفا  املفرو�صة.  ال�صحية  بالقيود 
�صيتوجهون بكلمة اإىل اجلمعية العامة عرب الفيديو، 
اأوكل ماكرون اإىل وزير خارجيته جان اإيف لودريان 

التحدث با�صم فرن�صا.
الجتماع  ت�صت�صيف  التي  املتحدة  الوليات  وتخ�صى 
وفق  ال��وب��اء،  لتف�صي  م�صّبب  ح��دث  اإىل  يتحول  اأن 
املتحدة  الأمم  ل��دى  الأم��ريك��ي��ة  ال�صفرية  اأف���ادت  م��ا 
اأن  اأو�صح غوتريي�س  فيما  توما�س غرينفيلد،  ليندا 
وا�صنطن ثنت روؤ�صاء دول وحكومات البلدان الأخرى 

عن القدوم لأ�صباب تتعلق بكوفيد.
بالفخر  اأ�صعر   2020 مار�س  اآذار  منذ  اأن��ه  واأ�صاف 
اأبداً  يكن  مل  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم  مقر  لكون 

بوؤرة لن�صر كوفيد واآمل اأن ي�صتمر ذلك.
يف العام املا�صي، عقد هذا امللتقى الدبلوما�صي الكبري 
عرب النرتنت، اإذ امتنع امل�صاركون عن ال�صفر ب�صبب 

احلجر ال�صحي الذي فر�صته الوليات املتحدة.
الأم���ر بل  ت��ك��رار  اأن��ه ل ميكن  دبلوما�صيون  واع��ت��رب 

يجب اأن نثبت اأن الأمم املتحدة موجودة.

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

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�سد للأعمال اخلريية والإن�سانية 
ت�سري طائرة م�ساعدات ثامنة لأفغان�ستان

اأخبار الإمارات

»اليوني�سيف« تدعو طالبان 
لعدم ترك الفتيات دون تعليم

عربي ودويل

قرار بريطاين يتيح �سلح ومينح 
منتخب م�رص دفعة قوية

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون رئي�س 
اجلزائر يف وفاة الرئي�س اجلزائري ال�صابق بوتفليقة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �صاحب 
حفظه اهلل برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س عبداملجيد تبون رئي�س 
وفاة  يف  ال�صقيقة  ال�صعبية  الدميقراطية  اجل��زائ��ري��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
فخامة عبدالعزيز بو تفليقة الرئي�س ال�صابق للجمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�صعبية .
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�صمو  رع��اه اهلل و�صاحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
عبد  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�صلحة  للقوات 

املجيد تبون.

اأنالينا بربوك ، مر�صحة حزب اخل�صر الأملاين للم�صت�صارية

حممد بن زايد يلتقي رئي�س اإقليم كرد�صتان 
العراق على هام�س زيارته اإىل بريطانيا

•• لندن -وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة، معايل نيجريفان بارزاين رئي�س  للقوات 
زيارة  ..وذلك على هام�س  العراق  اإقليم كرد�صتان 

�صموه اإىل اململكة املتحدة.
ب��ارزاين عالقات  وبحث �صموه ومعايل نيجريفان 

ال�صقيق  وال��ع��راق  الإم�����ارات  دول���ة  بي����ن  ال��ت��ع��اون 
خمتلف  يف  ال���ع���راق  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��������������م  خا�ص����ة 
والتنموية  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ج��الت 

والإن�صانية.
ب�صاأن  النظر  وج��ه��ات  ومعاليه  �صموه  ت��ب��ادل  كما 
ال�صرق  منطقة  ت�صهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  جممل 
وال�صتقرار  ال�����ص��الم  حت��ق��ي��ق  وج���ه���ود  الأو�����ص����ط 

والتنمية ل�صعوبها.

املتحدة  واململكة  ـــارات  الإم
لتعزيز  اتــفــاقــيــة  تــوقــعــان 
والبيئي املناخي  الــتــعــاون 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت اأم�س دولة الإمارات واململكة 
التعاون  لتعزيز  اتفاقية  املتحدة 
العمل  ت�صريع  اأج���ل  م��ن  الثنائي 
وت�صمل  البيئة،  وحماية  املناخي 
النطاق  وا�صع  لتعاون  عمل  اإط��ار 
بني الهيئات احلكومية وال�صركات 
وموؤ�ص�صات البحوث دعماً لتحقيق 
املتحدة  الأمم  م���وؤمت���ر  اأه������داف 
للمناخ COP26 الذي ت�صت�صيفه 
غال�صكو  مبدينة  املتحدة  اململكة 

يف نوفمرب املقبل.
وتوؤكد التفاقية التي وقعها معايل 
اجلابر،  اأح��م��د  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي����ر 
امل���ت���ق���دم���ة، وامل����ب����ع����وث اخل���ا����س 
ب��دول��ة الإم����ارات  امل��ن��اخ��ي  للتغري 
وزير  كليفريل،  جيم�س  وم��ع��ايل 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط و�صمال  ���ص��وؤون 
على  امل��ت��ح��دة،  للمملكة  اأف��ري��ق��ي��ا 
دور العمل املناخي بو�صفه حمركاً 
والتنمية  الق���ت�������ص���ادي  ل��ل��ن��م��و 
امل�����ص��ت��دام��ة وخ���ل���ق ف���ر����س عمل 
ج���دي���دة، وت��ت��م��ا���ص��ى م��ع خريطة 
التي  اخلم�صني«  »م��ب��ادئ  ط��ري��ق 
ا�صتعداداً  الإم��ارات  دولة  اأطلقتها 

للخم�صني عاماً املقبلة.
)التفا�صيل �س2(

اأك�����ص��ف الأ���ص��م��اء اأو  اأ���ص��ف��ر عنه التحقيق، ول��ن  واأ����ص���اف: ل��ن اأخ���رب مب��ا 
املوقوفني، والقوى الأمنية تتابع املو�صوع بطريقة جيدة جدا.

ومل تت�صح حتى الآن، ظروف �صبط هذه ال�صاحنة، والوجهة التي كانت 
لبنان،  �صرقي  اللبناين  البقاع  ال�صبت، منطقة  املولوي،  اإليها.وزار  تتجه 
وهي الزيارة الأوىل التي يقوم بها اإىل البقاع منذ توليه وزارة الداخلية 
الداخلي، واطلع  الأمن  ال�صباط يف قوى  كبار  املولوي  اأيام.والتقى  قبل 

منهم على التطورات الأمنية يف املنطقة.
ب�صكل  ا�صمها  ويرتبط  النفجار،  �صديدة  الأمونيوم  نرتات  مادة  وتعترب 
انفجرت  2020، عندما  اأغ�صط�س عام  بانفجار مرفاأ بريوت يف  مبا�صر 

اأطنان من املادة املخزنة يف العنرب رقم 12 يف املرفاأ.
وحتدث تقرير ملكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي FBI، عن اأن الكمية 
التي انفجرت يف العنرب رقم 12 من نرتات الأمونيوم، ُقدرت باأنها اأقل 
املتبقية من  ال�2200 طن  اأين ذهبت كمية  2700 طن، مت�صائال  من 
هذه املادة.وقدر )اإف بي اآي( كمية نرتات الأمونيوم التي انفجرت ب�500 
طن، اأي اأقل بكثري من ال�صحنة ال�صلية التي وجدت وخزنت يف العنرب 

رقم 12.

اجلزائر تعلن احلداد الوطني على بوتفليقة
•• اجلزائر-وكاالت:

رحيل  على  الوطني،  احل��داد  ال�صبت،  اأم�س  تبون،  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اأعلن 
 84 ناهز  عمر  عن  اجلمعة،  ت��ويف  وال��ذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س 

عاما.
وذكرت �صفحة رئا�صة اجلمهورية اجلزائرية على ح�صابها الر�صمي يف 

في�صبوك اأنه تقرر: اإعالن حداد وطني ملدة 3 اأيام مع تنكي�س العلم 
الرئي�س  رحيل  اإث��ر  على  الوطني  ال���رتاب  كامل  ع��رب  ال��وط��ن��ي، 

ال�صابق عبد العزيز بوتفليقة.
اأبريل  ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه يف  20 ع��ام��ا ق��ب��ل  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة اجل���زائ���ر  وح��ك��م 

لفرتة  للرت�صح  خطته  رف�صت  ال�صوارع  يف  مظاهرات  بعد   2019
واأم جزائريني،  لأب   1937 مار�س  الثاين من  ولد يف  اأن��ه  علما  يف خام�صة، 

مب�صاعدة  ملتزمون  التحالف: 
القوات العراقية رغم الن�صحاب

•• بغداد-وكاالت:

اإع�����الن العراق  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
الأمريكي  اجل���ان���ب  م���ع  الت���ف���اق 
الع�صكرية  ال���ق���وات  خ��ف�����س  ع��ل��ى 
البالد،  ال��ق��واع��د يف  م��ن  ع���دد  يف 
م�صرتك  اأم���ن���ي  اج���ت���م���اع  خ����الل 
التحالف  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  اأك�����د 
الدويل واين ماروتور، ال�صبت، اأن 
واإ�صناد  دع��م  يف  م�صتمر  التحالف 
قوات الأمن العراقية والبي�صمركة 

يف املعركة �صد تنظيم داع�س.
ت��غ��ري��دات ع��رب تويرت،  و���ص��دد يف 
على اأن التحالف �صيوا�صل تقدمي 
الدعم والإ�صناد ل�صركائه يف قوات 
يف  والبي�صمركة  العراقية  الأم���ن 

املعركة �صد داع�س.
على  �صتعمل  ق��وات��ه  اأن  اأك���د  ك��م��ا 
العراقية  احلكومة  جهود  متكني 
لتحقيق  ك����رد�����ص����ت����ان  واإق�����ل�����ي�����م 

ال�صتقرار يف املنطقة.

اجلزائر تعلن احلداد الوطني على بوتفليقة
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اأخبـار الإمـارات

ال�صارقة اخلريية حتت�صن 26 األف مكفول بقيمة 25 مليون درهم خال 10 �صنوات
•• ال�شارقة -وام:

احت�صنت جمعية ال�صارقة اخلريية 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري 826 
وفئات  الأي��ت��ام  من  جديدا  مكفول 
الإع���اق���ة  وذوي  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الأ�����ص����ر 
واملعلمني  والأئ���م���ة  ال��ع��ل��م  وط��ل��ب��ة 
الإن�صاين  م�صروعها  �صمن  وذل���ك 
اإجمايل  لي�صل  "الكفالت"  الرائد 
باجلمعية  امل�����ص��م��ول��ني  امل��ك��ف��ول��ني 
نحو  �صنوات  ع�صر  خ��الل  رعايتهم 
لهم  ق���دم���ت  م���ك���ف���ول  األ������ف   26
حممد  واأك����د  دره����م.  م��ل��ي��ون   25
اإدارة امل�صاريع  حمدان الزري مدير 
والكفالت اأن برامج الكفالة حتظى 
ب��دع��م واه��ت��م��ام ك��ب��ريي��ن م��ن قبل 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الراعي الأول مل�صرية العمل اخلريي 
ومتابعة  الإم�������ارة  يف  والإن�������ص���اين 
تعك�س  اإدارة اجلمعية وهي  جمل�س 

الهتمام الذي يحظى به املكفولون 
بكافة فئاتهم من قبل اجلمعية.

تخدم  الكفالة  ب��رام��ج  اأن  واأ���ص��اف 
ت�صم  �صرائح  املكفولني عرب خم�س 
الأيتام يف بيوتهم اإىل جانب الأيتام 
وكذلك  ال��رع��اي��ة  دور  يف  املكفولني 
العلم  وطلبة  املتعففة  الأ���ص��ر  فئة 
الإعاقة  وذوي  واملعلمني  والئ��م��ة 

ل��ه��م �ُصبل  وق����د وف�����رت اجل��م��ع��ي��ة 
تت�صمن  وال��ت��ي  ال�صاملة  ال��رع��اي��ة 
بالر�صوم  وال��ت��ك��ف��ل  ال��ع��الج  ت��وف��ري 
الدرا�صية اإىل جانب اإقامة الندوات 
التي  الهادفة  وامل�صابقات  الثقافية 
�صملتهم  ك��م��ا  ق��درات��ه��م  م��ن  تنمي 
املو�صمية  ح��م��الت��ه��ا  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
ال�صكر  ال������زري  ووج�����ه  ب���ال���ع���ط���اء. 

املتربعني  الكافلني  اإىل  وال��ع��رف��ان 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه وب�����ادروا اإل��ي��ه من 
دوره���م  مثمنا  للمكفولني  رع��اي��ة 
التكافل  حتقيق  يف  وامل��وؤث��ر  ال��ب��ارز 
الج���ت���م���اع���ي ل���ه���ذه ال���ف���ئ���ات وهو 
اجلمعية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  اإح������دى 
ومد  امل�صتحقة  الفئات  كافة  لدعم 

يّد العون لهم.

الإمارات واململكة املتحدة توقعان اتفاقية 
لتعزيز التعاون املناخي والبيئي

•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية  امل��ت��ح��دة  واململكة  الإم����ارات  دول���ة  اأم�����س  وق��ع��ت 
لتعزيز التعاون الثنائي من اأجل ت�صريع العمل املناخي 
وحماية البيئة، وت�صمل اإطار عمل لتعاون وا�صع النطاق 
البحوث  وموؤ�ص�صات  وال�صركات  احلكومية  الهيئات  بني 
للمناخ  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤمت��ر  اأه����داف  لتحقيق  دع��م��اً 
"COP26" الذي ت�صت�صيفه اململكة املتحدة مبدينة 

غال�صكو يف نوفمرب املقبل.
�صلطان  الدكتور  معايل  وقعها  التي  التفاقية  وت��وؤك��د 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد 
وامل��ب��ع��وث اخل���ا����س ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ب���دول���ة الإم������ارات 
الأو�صط  ال�صرق  �صوؤون  وزير  كليفريل،  ومعايل جيم�س 
العمل  دور  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة،  للمملكة  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال 
والتنمية  الق��ت�����ص��ادي  للنمو  حم��رك��اً  بو�صفه  امل��ن��اخ��ي 
امل�����ص��ت��دام��ة وخ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة، وتتما�صى مع 
دولة  اأطلقتها  "مبادئ اخلم�صني" التي  خريطة طريق 
للم�صاهمة  املقبلة  عاماً  للخم�صني  ا�صتعداداً  الإم���ارات 
القت�صادي  ال��ن��م��و  م��ن  ج��دي��د  م��الم��ح ع�صر  ر���ص��م  يف 
املنا�صبة، قال  وب��ه��ذه  الإم�����ارات.  والج��ت��م��اع��ي يف دول���ة 
خم�س  "قبل  اجل��اب��ر:  اأح��م��د  �صلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
للقيادة  ال�صت�صرافية  ال��روؤي��ة  خ��الل  وم��ن  �صنة،  ع�صرة 
ا�صرتاتيجياً  ق����راراً  ات��خ��ذت دول���ة الإم�����ارات  ال��ر���ص��ي��دة، 
ب��ال���ص��ت��ث��م��ار امل��ك��ث��ف وب��ال�����ص��راك��ة م��ع ب��ل��دان اأخ����رى يف 
الطاقة  �صيما  ل  الكربون،  منخف�صة  والطاقة  البتكار 
املتجددة. وكانت دولة الإمارات من اأوائل امل�صتثمرين يف 
اململكة  يف  جتارياً  املجدية  الرياح  طاقة  م�صاريع  كربى 
املتحدة، مثل حمطتي دادجون وم�صفوفة لندن، والتي 
العامل  الأه��م يف  ال�صوق  اأن ت�صبح  �صاعدت بريطانيا يف 

لطاقة الرياح البحرية".
واأ�صاف: "ت�صتند مذكرة التفاهم اإىل �صراكتنا التاريخية 
والعمل  ال�صتثمار  تت�صمن  والتي  املتحدة،  اململكة  مع 

املناخي. ونتطلع اإىل تعزيز تعاوننا يف خمتلف القطاعات 
التي  الطموحة  الأه����داف  وحتقيق  دع��م  يف  للم�صاعدة 

."COP26 و�صعتها اململكة املتحدة ملوؤمتر
الإم����ارات  ال��ت��ف��اه��م، �صتتعاون دول���ة  ومب��وج��ب م��ذك��رة 
واململكة املتحدة لإجناز م�صتهدفات اتفاق باري�س، وذلك 
من خالل خف�س النبعاثات ليبقى الحتبا�س احلراري 
يف حدود 1.5 درجة، وت�صهيل املزيد من الأعمال ب�صاأن 
التكيف مع التغري املناخي، وح�صد التمويل للعمل املناخي 
والتعاون خلف�س النبعاثات، وتعزيز النمو بالتزامن مع 
احلد من تداعيات تغري املناخ. وكانت الإمارات اأول دولة 
يف املنطقة ت�صادق وتوقع على اتفاق باري�س، واأول دولة 
يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا حتدد هدفاً خلف�س 
بحلول  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  الن��ب��ع��اث يف خمتلف 
2030، �صمن م�صاهماتها الثانية املحددة وطنياً.  عام 
ومتتلك دولة الإمارات �صجاًل حافاًل باملبادرات املناخية 
الرئي�صية،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  وال��ن��اج��ح��ة  الفعالة 
اتفاقية  وتركز  وال��زراع��ة.  وال�صناعة  الطاقة  فيها  مبا 
املعلومات  تبادل  ت�صهيل  على  املتحدة  اململكة  مع  ام�س 
حول ال�صيا�صات والربامج والت�صريعات ومناذج الأعمال 
املناخي. كما  العمل  ب�صاأن  امل�صرتكة  التي تدعم اجلهود 
ت�صهم يف متكني البحوث والتطوير وتعزيز ال�صتثمارات 
ون�����ص��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت��دع��م ال��ت��ع��اون مع 
القطاع اخلا�س، اإىل جانب امل�صاعدة يف تن�صيق الأن�صطة 

التنموية والإن�صانية.
يف   COP26 للمناخ  املتحدة  الأمم  موؤمتر  و�صي�صهد 
نوفمرب الإطالق الر�صمي ملبادرة "البتكار الزراعي من 
الإمارات  دول��ة  تاأ�صي�صها  يف  ت�صاركت  التي  املناخ"،  اأج��ل 
اأجل  الزراعي من  البتكار  و�صيكون  املتحدة.  والوليات 
العمل املناخي اأحد جمالت التعاون مع اململكة املتحدة. 
وت�صمل املجالت الأخرى التكيف واملرونة ونزع الكربون 
والتمويل  وال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ك��رب��ون،  منخف�صة  وال��ط��اق��ة 

الأخ�صر والتعاون يف جمال البحوث وعلم املناخ.

الإمارات ترف�س قرار 
الربملان الأوروبي

•• اأبوظبي - وام:

املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأع��رب��ت دول��ة 
ال��ذي مت تبنيه هذا  ال��ق��رار  عن رف�صها 

الأ�صبوع يف الربملان الأوروبي ب�صاأنها.
جاء ذلك يف بيان ل�صعادة �صعيد احلب�صي 
وزارة  يف  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  اإدارة  م��دي��ر 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�������دويل. وق���ال 
الدع���اءات  ب�صدة  نرف�س  نحن  البيان: 
تناولها  مت  وال���ت���ي  ال��ن�����س،  يف  ال������واردة 
ورف�صها �صابقاً باعتبارها غري �صحيحة 
..عالوة على ذلك، يتجاهل القرار ب�صكل 
لدولة  امل��ه��م��ة  الإجن������ازات  جميع  ك��ام��ل 

الإمارات يف جمال حقوق الإن�صان.
قوانينها  دول����ة  ل��ك��ل  ال��ب��ي��ان:  وا����ص���اف 
وموؤ�ص�صاتها القانونية اخلا�صة، ويكر�س 
والت�صريعات  الإم��������ارات  دول����ة  د���ص��ت��ور 
تن�س  التي  الأ�صا�صية  احلقوق  الوطنية 
املواطنني  جلميع  العادلة  املعاملة  على 

واملقيمني.

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ي�صدر وثيقة بي�صاء وي�صارك يف ور�س عمل رفيعة امل�صتوى

الأم�����وال ومت��وي��ل الإره�����اب، وهي 
التوجيهات  اإح����دى  ف��ق��ط  لي�صت 
الرئي�صية التي ن�ّس عليها جمل�س 
املتحدة،  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع  الأم������ن 

العقوبات  اإن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
يف  اأداة  ت��ع��د  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  امل���ال���ي���ة 
مكافحتهم  يف  الأه����م����ي����ة  غ���اي���ة 
غ�صل  ج�����رائ�����م  ����ص���د  امل�������ص���رتك���ة 

•• اأبوظبي-وام:

ملواجهة  التنفيذي  املكتب  اأ���ص��در 
غ�صل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب، 
جهات  مع  بالتعاون  بي�صاء  وثيقة 
الت�صدي  ب��ه��دف  اأخ���رى  حكومية 
للتحديات املتعلقة مبواجهة غ�صل 
الأم��وال ومتويل الإره��اب ب�صفته 
ع�صواً يف اللجنة الفرعية للجهات 

الرقابية يف الدولة.
اأ�صبوع  م��ب��ادرة  يف  املكتب  و���ص��ارك 
املالية  ال��ع��ق��وب��ات  ب�����ص��اأن  ال��ت��وع��ي��ة 
امل�������ص���ت���ه���دف���ة وال�����ت�����ي مت�����ت من 
العمل  ور�����س  م���ن  �صل�صلة  خ���الل 
الأعمال  وق���ط���اع  امل�����ايل  ل��ل��ق��ط��اع 
وذلك  املحددة،  املالية  غري  واملهن 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لرقابة  اخل��ا���ص��ع��ة  ال�����ص��ل��ع  للجنة 
واجلهات  وال��ت�����ص��دي��ر،  ال���ص��ت��رياد 
اللجنة  يف  امل���م���ث���ل���ة  ال����رق����اب����ي����ة 
الفرعية للجهات الرقابية.  وقال 
عام  مدير  الزعابي،  حامد  �صعادة 

لزيادة  ال�����ص��ل��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 
املالية  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق  فاعلية 
للقوانني  ل���ص��ت��ي��ف��اء  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
املحلية واملعايري الدولية.  و�صملت 
العرو�س  ال��ع��م��ل ع���دد م��ن  ور�����س 
واملقدمة  املتخ�ص�صة  التقدميية 
م���ن ق��ب��ل اخل�����رباء وامل�����ص��رف��ني يف 
ال�صلع  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
اخل���ا����ص���ع���ة ل���رق���اب���ة ال����ص���ت���رياد 
الرقابية  واجل���ه���ات  وال��ت�����ص��دي��ر 
ع���ل���ى ال���ق���ط���اع امل������ايل والأع����م����ال 
وامل��ه��ن غ��ري امل��ال��ي��ة امل���ح���ددة، كما 
مت مناق�صة التحديات والت�صاوؤلت 
القطاع  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ن  ال�������واردة 
الكامل  التطبيق  ب�����ص��اأن  اخل��ا���س 
رقم  املوقر  ال���وزراء  جمل�س  لقرار 
74 ل�صنة 2020 ب�صاأن العقوبات 
الإرهاب  قوائم  نظام  ب�صاأن  املالية 
وت��ط��ب��ي��ق ق�����رارات جم��ل�����س الأم���ن 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���ن���ع وق���م���ع الإره�������اب 
الت�صلح  ان��ت�����ص��ار  ووق����ف  ومت��وي��ل��ه 

ومتويله والقرارات ذات ال�صلة.

امل��ايل بل تعترب  العمل  وجمموعة 
لوقف  املثالية  التدابري  من  اأي�صاً 
امل�صروعة يف  الأم����وال غ��ري  ت��دف��ق 
املوؤ�ص�صات املالية املحلية، لفتا اإىل 
اأنه من خالل م�صاركتهم يف ور�س 
رقابية  كجهات  اأ���ص��ب��ح��وا  ال��ع��م��ل، 
جاهزية  مالية  اأكرث  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  م���ع  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
العقوبات  تطبيق  ���ص��روط  ب�����ص��اأن 
امل���ال���ي���ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة، ف�����ص��اًل عن 
ب�صكل  القوانني  اإن��ف��اذ  من  التاأكد 

اأكرث دقة وفاعلية.
را�صد مطر  �صعادة  ق��ال  من جهته 
العقوبات  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي 
باملكتب  امل�������ص���ت���ه���دف���ة  امل�����ال�����ي�����ة 
اخلا�صعة  ال�صلع  للجنة  التنفيذي 
اإن  والت�صدير  ال���ص��ت��رياد  لرقابة 
ال�صلع  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
بال�صراكة مع اجلهات الرقابية يف 
وطنية  خطة  بتنفيذ  ق��ام  ال��دول��ة 
ل��ن�����ص��ر ال���وع���ي وو����ص���ع اإج�������راءات 
ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة م����ع ج���م���ي���ع اجل���ه���ات 

ال�صحة تعلن تقدمي 82,549 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خال الـ 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي -وام:

من  جرعة   82،549 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   19،412،656 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 196.28 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

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

اأجرت 354,614 فح�شا ك�شفت عن 471 اإ�شابة

ال�صحة تعلن �صفاء 604 حالت جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�صاعات  354،614 فح�صا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   471 عن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 732،299 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�صابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،073

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�صابني  ح��الت جديدة   604 �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 723،941 حالة. 

مبر�شوم من حممد بن را�شد 

اإلغاء مركز الإمارات للتحكيم البحري وموؤ�ص�صة التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي ودمج اخت�صا�صاتهما يف مركز دبي للتحكيم الدويل

•• دبي -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأ�����ص����در 
نائب  اآل مكتوم،  را�صد  حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ب�صفته  اهلل"،  "رعاه  ال��������وزراء 
املر�صوم  دب������ي،  لإم���������ارة  ح���اك���م���ا 
ب�صاأن   2021 ل�����ص��ن��ة   34 رق����م 
الدويل"  للتحكيم  دب��ي  "مركز 
وال����ذي ن�����ّس ع��ل��ى اإل���غ���اء ك��ل من 
للتحكيم  الإم�������������ارات  "مركز 
التحكيم يف  البحري" و"موؤ�ص�صة 
العاملي" ودمج  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز 
و�صالحياتهما  اخت�صا�صاتهما 
"مركز دبي للتحكيم الدويل"  يف 
 10 رق��م  املر�صوم  مبوجب  املُن�صاأ 
غري  م��رك��ز  وه���و   ،2004 ل�صنة 
حتقيق  اإىل  ي���ه���دف  ل  ح��ك��وم��ي 
بال�صخ�صية  وي���ت���م���ت���ع  ال�����رب�����ح 
املايل  وال���ص��ت��ق��الل  الع��ت��ب��اري��ة 
من  اع���ت���ب���اراً  وذل�����ك  والإداري، 
اجلريدة  يف  امل��ر���ص��وم  ن�صر  ت��اري��خ 
الذي  امل��ر���ص��وم،  ون�����س  الر�صمية. 
ي���اأت���ي م���واك���ب���اً مل�����ص��ت��ه��دف��ات رفع 

للتحكيم الدويل من جمل�س اإدارة 
املركز، يف حني األزم املر�صوم املركز 
ل  ُمهلة  خ��الل  اأو���ص��اع��ه  بتوفيق 
اأ���ص��ه��ر من  �صتة  ع��ل��ى /6/  ت��زي��د 
ت��اري��خ ال��ع��م��ل ب���ه. وح����ّدد النظام 
للتحكيم  دب����ي  مل���رك���ز  الأ����ص���ا����ص���ي 
اأهداف  باملر�صوم،  املُلحق  ال��دويل، 
وهيكله  واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه  امل���رك���ز 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وال������ذي ي���ت���األ���ف من 
تنظيمية  م�������ص���ت���وي���ات  ث����الث����ة 
وحمكمة  الإدارة،  جم��ل�����س  ه���ي 
وفقاً  ت�صكيلها  ���ص��ي��ت��م  للتحكيم 
ل��ل��ن��ظ��ام اجل����دي����د، اإ����ص���اف���ة اإىل 

اجلهاز الإداري للمركز.
ل النظام الأ�صا�صي الأهداف  وف�صَّ
للتحكيم  دبي  �صيعمل مركز  التي 
الدويل على حتقيقها ومن اأهمها 
عامليا  م��رك��زا  دب��ي  مكانة  تر�صيخ 
م���وث���وق���ا ل��ف�����س املُ����ن����ازع����ات عن 
البديلة عن غري  الو�صائل  طريق 
ال��ق�����ص��اء، وت��ع��زي��ز مكانة  ط��ري��ق 
اخليارات  اأف�����ص��ل  ك���اأح���د  امل���رك���ز 
وفعالّية  بكفاءة  املُ��ن��ازع��ات  لف�س 
املُمار�صات  اأف�����ص��ل  ب��ات��ب��اع  ع��ال��ي��ة 

املُ��ربم��ة بتاريخ  ك��اّف��ة الت��ف��اق��ات 
اإىل  باللجوء  املر�صوم  بهذا  العمل 
التحكيم يف مراكز التحكيم املُلغاة، 
�صحيحة ونافذة ويحّل مركز دبي 
للتحكيم الدويل حمل هذه املراكز 
املنازعات  يف  وال��ف�����ص��ل  ال��ن��ظ��ر  يف 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ع���ن ت��ل��ك الت���ف���اق���ات، 
اأط��راف��ه��ا ع��ل��ى غري  م��ا مل يتفق 
ت�صتمر  اأن  ع��ل��ى  ن�����س  ك��م��ا  ذل����ك، 
املُ�صّكلة  واللجان  التحكيم  هيئات 
لدى  املر�صوم  بهذا  العمل  بتاريخ 
مراكز التحكيم املُلغاة ومركز دبي 
للتحكيم الدويل بالنظر والف�صل 
التحكيمية  ال����دع����اوى  ك���اف���ة  يف 
انقطاع  دون  اأم���ام���ه���ا  امل���ن���ظ���ورة 
ووف����ق����اً ل���ل���ق���واع���د والإج����������راءات 
ما  ال�صاأن،  هذا  يف  لديها  املعتمدة 
على  التحكيم  اأط����راف  يتفق  مل 
ي��ت��وىل مركز  اأن  ذل���ك، على  غ��ري 
وجهازه  ال�����دويل  للتحكيم  دب���ي 
على  الإ�صراف  م�صوؤولية  الإداري 

تلك الدعاوى.
دبي"  "حماكم  م��ن  ك��ل  وت�صتمر 
امل�����ايل  دب�������ي  م����رك����ز  و"حماكم 

كفاءة خمتلف القطاعات احليوية 
وت��ع��زي��ز مقومات  دب���ي  اإم�����ارة  يف 
ملجتمع  ال��داع��م��ة  للبيئة  التميز 
واأن�������ص���ط���ة الأع����م����ال ف��ي��ه��ا، على 
واملنقولت  ال��ع��ق��ارات  ملكّية  نقل 
والأ�صول والأموال العائدة ملراكز 
التحكيم املُلغاة، وكذلك املوظفني 
الذين يتقّرر نقلهم، واملخ�ص�صات 
املالية، وقوائم املُحكِّمني وو�صطاء 
ال��ت��وف��ي��ق واخُل�����رباء املُ��ق��ّي��دي��ن يف 
وكذلك  املُ��ل��غ��اة،  التحكيم  م��راك��ز 
املُنت�ِصبني  الأ���ص��خ��ا���س  ُع�����ص��وّي��ة 
قْيدهم  ي�صتمر  اأن  ع��ل��ى  اإل��ي��ه��ا، 
���روط  وُع�������ص���وّي���ت���ه���م ب������ذات ال�������صُّ
املُعتمدة  ���ص��وم  وال��رُّ والإج������راءات 
لدى تلك املراكز اإىل حني انتهاء 
ُمّدة القْيد اأو الُع�صوّية، واأن ُتطّبق 
ال�صروط  جتديدها  عند  ب�صاأنهم 
والإجراءات والر�صوم املعتمدة من 
اإدارة مركز دبي للتحكيم  جمل�س 
الدويل، على اأن يحّل حمل مراكز 
لهذه  م��ا  ُك���ل  يف  املُ��ل��غ��اة  التحكيم 
من  عليها  وما  حقوق  من  املراكز 
ُتعد  للمر�صوم،  ووفقاً  التزامات. 

ت�صجيع  ع����ن  ف�������ص���اًل  ال���ع���امل���ّي���ة، 
البديلة لت�صوية  اللجوء للو�صائل 
ي���خ���دم جُمتمع  املُ����ن����ازع����ات، مب���ا 
امل��ال والأعمال يف الإم��ارة. وفيما 
املركز  واخت�صا�صات  يتعلق مبهام 
الأ�صا�صي،  ن��ظ��ام��ه  اأورده�����ا  ال��ت��ي 
املُ��ن��ازع��ات عن  ف�����س  ف��ق��د �صملت 
طريق الو�صائل البديلة والتن�صيق 
التفاقّيات  واإب��������رام  وال���ت���ع���اون 
ُموؤ�ّص�صات  مع  التفاُهم  وُم��ذّك��رات 
�صة على  ومراكز التحكيم املُتخ�صِّ
املُ�����ص��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، 
��ن املركز  ع��ل��ى ال��ّن��ح��و ال����ذي مُي��كِّ
اإبرام  اأه��داف��ه، كذلك  من حتقيق 
التفاهم  وم���ذك���رات  الت��ف��اق��ّي��ات 
الإم���ارة  املخت�صة يف  امل��ح��اك��م  م��ع 
املتعلقة  امل�صائل  ح��ول  وخ��ارج��ه��ا 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ الأح������ك������ام وال������ق������رارات 
هيئات  ع��ن  ال�����ص��ادرة  التحكيمية 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���رك���ز،  يف  التحكيم 
ن�صر الوعي حول الو�صائل البديلة 
�صجل  واإن�صاء  املُ��ن��ازع��ات،  لت�صوية 
املركز،  ع�����ص��وي��ة  اإىل  الن��ت�����ص��اب 
وتوفري قواعد التحكيم والتوفيق 

ال�����دع�����اوى  ن����ظ����ر  يف  العاملي" 
املتعلقة  وال���ط���ع���ون  وال���ط���ل���ب���ات 
اإجراءات  اإج��راء من  اأو  ب��اأي حكم 
ع���ن هيئات  ال�������ص���ادرة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
للتحكيم  دب��ي  مركز  يف  التحكيم 
املُلغاة،  التحكيم  ومراكز  ال��دويل 
وف�����ق�����اً ل�������الإج�������راءات وامل���ع���اي���ري 
رقم  املر�صوم  ويحل  بها.  املعمول 
املر�صوم  2021 حمل  ل�صنة   34
باإن�صاء   2004 ل�صنة   10 رق���م 
ال��دويل، كما  مركز دبي للتحكيم 
اآخر  ت�صريع  اأي  يف  ن�س  اأي  ُيلغى 
فيه  ي��ت��ع��ار���س  ال����ذي  امل����دى  اإىل 
..وي�صتمر  امل��ر���ص��وم  ه��ذا  واأح��ك��ام 
العمل بقواعد التحكيم والتوفيق 
التحكيم  املعمول بها لدى مراكز 
املُلغاة وقواعد التحكيم والتوفيق 
امل���ع���م���ول ب���ه���ا ل�����دى م���رك���ز دبي 
للتحكيم الدويل، اإىل املدى الذي 
املر�صوم  واأح��ك��ام  فيه  تتعار�س  ل 
���ظ���ام  وال���نِّ  2021 ل�����ص��ن��ة   34
الأ���ص��ا���ص��ي املُ��ل��ح��ق ب���ه، وذل���ك اإىل 
التحكيم  ق���واع���د  اع���ت���م���اد  ح���ني 
��ة مب��رك��ز دبي  وال��ت��وف��ي��ق اخل��ا���صّ

مة للو�صائل البديلة  واللوائح املُنظِّ
لت�صوية املنازعات بلغات خمتلفة.

ال��ن��ظ��ام الأ����ص���ا����ص���ي ملركز  وح�����ّدد 
قواعد  ال������دويل  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  دب����ي 
ت�صكيل جمل�س اإدارة املركز، ومدة 
حتديد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع�����ص��وي��ة، 
اخت�صا�صات جمل�س الإدارة، واآلية 
النظام  و�صمل  اجتماعاته.  عقد 
ت�صكيل حمكمة  للمركز  الأ�صا�صي 
للتحكيم تتاأّلف من رئي�س ونائب 
ل��ه وع���دد م��ن الأع�����ص��اء م��ن ذوي 
والكفاءات  التحكيمّية  اخل���ربات 
امل�����ص��ه��ود ل��ُه��م حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً ل 
ي��زي��د ع��دده��م ع��ل��ى ث��الث��ة ع�صر 
ع�صواً، مبن فيهم رئي�س املحكمة 
بقرار  ت��ع��ي��ي��ن��ه��م  وي���ت���م  ون���ائ���ب���ه، 
وتكون  امل��رك��ز،  اإدارة  جمل�س  م��ن 
اأربع  املحكمة  يف  ال��ع�����ص��وّي��ة  م���دة 
للتمديد، يف  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ���ص��ن��وات 

اخت�صا�صات  النظام  اأو���ص��ح  حني 
انعقاد  واآل��ي��ة  التحكيم،  حمكمة 
اجتماعاتها، و�صالحيات ت�صكيلها 
اأو  منها  الدائمة  الفرعية  للجان 
املوؤقتة. وت�صّمن النظام الأ�صا�صي 
مل����رك����ز دب������ي ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال������دويل 
اخت�صا�صات  ت��ف�����ص��ي��ل  ك����ذل����ك 
جهازه الإداري، مبا يف ذلك مهام 
التنفيذي،  امل���دي���ر  و���ص��الح��ي��ات 
الإداري  اجل���ه���از  م���ه���ام  وك���ذل���ك 
باإ�صراف  تنفيذها  ي��ت��وىل  وال��ت��ي 
النظام  ل  وف�صّ التنفيذي.  املدير 
للمركز،  امل���ال���ي���ة  امل�������وارد  ك���ذل���ك 
اإىل  اإ�����ص����اف����ة  امل����ال����ي����ة،  و����ص���ن���ت���ه 
اخلتامية  الأح��ك��ام  من  جمموعة 
اأ���ص�����س الن�����ص��م��ام لقوائم  وم��ن��ه��ا 
التوفيق  وو�����ص����ط����اء  ���م���ني  املُ���ح���كِّ
النت�صاب  وا�صرتاطات  واخُل��رباء، 

اإىل ع�صوية املركز.

فيها لاأعمال  الداعمة  للبيئة  التميز  مقومات  وتعزيز  دبي  يف  احليوية  القطاعات  كفاءة  رفع  م�صتهدفات  تواكب  •  اخلطوة 
املُنازعات لف�س  اخليارات  اأف�صل  كاأحد  املركز  مكانة  وتعزيز  للق�صاء,  اللجوء  عن  بعيدًا  املُنازعات  لف�س  موثوقا  عامليا  مركزا  دبي  مكانة  تر�صيخ  •  الهدف: 

 •  ت�صكيل حمكمة للتحكيم تتوىل الإ�صراف على الو�صائل البديلة لت�صوية املنازعات املقدمة من املركز والتاأكد من اإجنازها ب�صرعة وكفاءة عاليتني
الثاثة املراكز  يف  التحكيم  باإجراءات  املتعلقة  والطعون  والطلبات  الدعاوى  نظر  يف  العاملي  املايل  دبي  مركز  وحماكم  دبي  حماكم  •  ا�صتمرار 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات حتدد اأولويات الدورة املقبلة للجمعية العامة لاأمم املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

وال�صبعني للجمعية  ال�صاد�صة  ال��دورة  الإم��ارات يف  دول��ة  ي�صارك وفد 
ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة الأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل، حيث �صيتم ت��ق��دمي حلول 
للتحديات العاملية امللحة، مثل جائحة كوفيد19- والتق�صيم الرقمي، 
وت��غ��ري امل��ن��اخ وال��ت��ف��اوت ب��ني اجلن�صني. و���ص��ت��رتاأ���س م��ع��ايل رمي بنت 
دولة  وف��د  ال���دويل،  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�صمي  اإب��راه��ي��م 
الإمارات الذي �صيعقد اجتماعاته هذا العام ب�صكل �صخ�صي وافرتا�صي 
على حد �صواء ..كما �صي�صتعد الوفد لأعمال العامني القادمني لدولة 

الإمارات يف جمل�س الأمن، والتي �صتبداأ يف يناير 2022.
وقالت �صعادة لنا زكي اأنور ن�صيبة، م�صاعدة وزير اخلارجية والتعاون 

ل��دى الأمم  ل��ل��دول��ة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ال�صيا�صية  ل��ل�����ص��وؤون  ال���دويل 
املتحدة: "مع ال�صغط الهائل الذي ت�صكله جائحة كوفيد19-، تعتقد 
لدعوة  لال�صتجابة  واأ�صا�صية  ف��ارق��ة  حلظة  ه��ذه  اأن  الإم����ارات  دول��ة 
"ب�صفتها  واأ���ص��اف��ت:  اأف�صل".  ب�صكل  البناء  "اإعادة  ل���  ال��ع��ام  الأم���ني 
دولة  �صتعمل  املتحدة،  التابع لالأمم  الأم��ن  ع�صواً جديداً يف جمل�س 
وتعزيز  العاملية،  ال�صحة  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  حت�صني  على  الإم����ارات 
امل�صاواة بني اجلن�صني، وبناء املرونة يف مواجهة تغري املناخ، وت�صخري 

اإمكانات البتكار من اأجل اإحالل ال�صالم".
و�صريكز وفد دولة الإمارات على �صمان التعايف امل�صتدام، مبا يف ذلك 

احل�صول العادل على اللقاحات .
العاملية، و�صمان  الغذاء  اأنظمة  تعزيز  الدولة على  �صيعمل وفد  .كما 

حلول طاقة نظيفة وباأ�صعار معقولة، واإنهاء انت�صار الأ�صلحة النووية 
..و�صيتم تقدمي بيان دولة الإمارات خالل املناق�صة العامة للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 27 �صبتمرب 2021.
املتحدة، حدثاً  العامة لالأمم  للجمعية  امل�صتوى  رفيع  الأ�صبوع  ويعد 
�صنوياً يجمع الروؤ�صاء على م�صتوى العامل، حيث يتم تنظيم عدد من 

الجتماعات التي تتناول التحديات العاملية امللحة.
و�صين�صم اإىل معايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي يف نيويورك، معايل 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
ومعايل  املناخي،  للتغري  الإم��ارات  لدولة  اخلا�س  واملبعوث  املتقدمة 
ال�صيخ �صخبوط بن نهيان اآل نهيان، وزير دولة، ومعايل خليفة �صاهني 

املرر وزير دولة .

.ف��ي��م��ا ���ص��ي��ح�����ص��ر الج���ت���م���اع���ات ب�����ص��ك��ل اف���رتا����ص���ي ك���ل م���ن معايل 
املناخي  التغري  وزي��ر  النعيمي،  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
وال�صباب،  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل  والبيئة، 
ومعايل مرمي بنت حممد �صعيد ح��ارب املهريي وزي��رة دول��ة لالأمن 
للذكاء  دولة  وزير  العلماء  �صلطان  بن  واملائي، ومعايل عمر  الغذائي 
بعد، ومعايل  العمل عن  الرقمي وتطبيقات  والقت�صاد  ال�صطناعي 

اأحمد علي ال�صايغ، وزير دولة.
كما �صي�صارك من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�صكل افرتا�صي، 
املنظمات  ل�صوؤون  ال��وزي��ر  م�صاعد  احلو�صني،  يعقوب  �صعادة  من  كل 
ل�صوؤون  الوزير  م�صاعد  ال�صام�صي،  حممد  �صلطان  و�صعادة  الدولية، 

التنمية الدولية.

CAR T- cell الإمارات تبداأ التجربة الأوىل من نوعها لإنتاج العاج باخلايا املناعية حمليا بتقنية الـ

بعد حماولة والده اإجباره على دخول كلية حمددة

�صرطة دبي ت�صون حق طفل يف التعبري عن راأيه وفقًا للمادة 12 من قانون ودمية

•• اأبوظبي-وام:

للخاليا  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ب�������داأ 
اجل����ذع����ي����ة ������� م���ع���ه���د الأب�����ح�����اث 
املتخ�ص�س يف اأبوظبي �� اأول جتربة 
م����ن ن���وع���ه���ا يف دول������ة الإم���������ارات 
و�صالمة  فعالية  لدرا�صة  واملنطقة 
املعروفة  املناعية  باخلاليا  العالج 
با�صتخدام  ال���ت���ائ���ي���ة  ب���اخل���الي���ا 
امل�صتهدفة  ل��ل��خ��الي��ا  م�صتقبالت 
عالج  يف   "CAR T-cell"
املايلوما  م��ث��ل  ال�����دم  ����ص���رط���ان���ات 
معينة  واأن����واع  الليمفاوي  وال���ورم 

من اللوكيميا.
املناعية  ب��اخل��الي��ا  ال��ع��الج  وُي���ع���ّد 
امل�صتهدفة  امل�صتقبالت  با�صتخدام 
 CAR" ال���������ص����رط����ان  خل����الي����ا 
T-cell" من التقنيات اجلديدة 
للعالجات  ع���امل���ي���اً  ب���ه���ا  امل����ع����رتف 
املناعية، التي توّظف نظام الدفاع 
يف اجل�صم عن طريق اإعادة برجمة 
اخلاليا املناعية والتي تعد عن�صرا 

عاملياً  املتميزة  مكانتها  ال��ت��ج��ارب 
يف جمال البتكار الطبي والبحث 
وال���ت���ط���وي���ر ..وي�������ص���ه���م اأط���ب���اوؤن���ا 
وباحثونا الرائدون عاملياً، بالتعاون 
بيوتيك،  ميلتنيي  يف  �صركائنا  مع 
للعالجات  ال���ط���ري���ق  مت��ه��ي��د  يف 
اأك������رث �صحة  مل��ج��ت��م��ع  امل����ت����ط����ورة 
اأبوظبي  م��وق��ع  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل 
ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 

والبتكار والأبحاث".
الفريو�صية  ال��ن��واق��ل  وُت�����ص��ت��خ��دم 
للخاليا  ال�����وراث�����ي  ال���ت���ع���دي���ل  يف 
ي�صيع  التي  الأدوات  وه��ي  املناعية 
علماء  ق���ب���ل  م�����ن  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا 
املواد  لإي�����ص��ال  اجلزيئية  الأح��ي��اء 
..ومت  اخل���الي���ا  اإىل  وامل���ع���ل���وم���ات 
الفريو�صية  ال���ن���واق���ل  ا���ص��ت��خ��دام 
ال��ع��امل��ي لبع�س  ل��الإن��ت��اج  م���وؤخ���راً 
حتتوي  التي  كوفيد19-  لقاحات 
فريو�س  م��ن  م��ع��دل��ة  ن�صخة  ع��ل��ى 
لتو�صيل  الناقل"  "اأي  خم��ت��ل��ف 
م��ه��م��ة خل��الي��ا ج�صمنا  ت��ع��ل��ي��م��ات 

نلتزم  ال��ع��ل��م��ي،  ل��ل��ب��ح��ث  حم��ل��ي��اً 
اأبوظبي  روؤي���ة  دع��م  يف  بامل�صاهمة 
املعرفة،  اق��ت�����ص��اد  وت��ع��زي��ز  ب��ب��ن��اء 
ون���وا����ص���ل ال���ص��ت��ث��م��ار يف اأح����دث 
ح�صول  ل�صمان  املحلية  الأب��ح��اث 
العامل  دول  و�صائر  ال��دول��ة  �صكان 
�صحية  رع������اي������ة  اأف�����������ص�����ل  ع����ل����ى 

ممكنة".
باخلاليا  ال����ع����الج  ت���ط���وي���ر  ومت 
امل�صتقبالت  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ن��اع��ي��ة 
 "CAR T-cell" امل�صتهدفة 
ب��ال�����ص��راك��ة م���ع ���ص��رك��ة الأب���ح���اث 
"ميلتنيي  احل����ي����وي����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
ا�صتخدام  و���ص��ي�����ص��م��ل  بيوتيك" 
"الف�صادة" وهي عبارة عن عملية 
لف�صل  ب����ال����دم  ل���ل���ت���ربع  ب�����ص��ي��ط��ة 
التحليالت  ب���غ���ر����س  م���ك���ون���ات���ه 
والعالج ..ث��ّم �صيتم اإج��راء تعديل 
جيني ع��ل��ى اخل��الي��ا امل��ن��اع��ي��ة من 
النوع التائي، وهي من اأنواع خاليا 
ال����دم ال��ب��ي�����ص��اء ال��ت��ي ت��ع��د ج����زءاً 
املناعة، ملهاجمة  اأ�صا�صياً من جهاز 

اجل�صم  ا�صتجابة  اآل��ي��ة  يف  اأ�صا�صيا 
للقيام  فتجهزها  الأورام،  ملكافحة 
ال�صرطان  ع����ن  ال���ب���ح���ث  مب����ه����ام 
وال��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه ..ف��ت�����ص��ب��ح هذه 
اخل���الي���ا امل���ربجم���ة مب��ث��اب��ة دواء 
حّي يتنقل عرب اجل�صم وي�صتخدم 
ب��ا���ص��ت��م��رار ملهاجمة  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از 

املر�س.
الكعبي  فاطمة  الدكتورة  وع��رّبت 
م���دي���ر ب���رن���ام���ج ع��م��ل��ي��ات زراع�����ة 
اأب���وظ���ب���ي  ال���ع���ظ���م���ي يف  ال����ن����خ����اع 
وال���ب���اح���ث ال��رئ��ي�����ص��ي امل�������ص���ارك يف 
جتربة اخلاليا املناعية عن فخرها 
ب��ه��ذا الإجن����از الأول م��ن ن��وع��ه يف 
الإم��ارات واملنطقة ..وعلقت  دول��ة 
الرائدة  التجربة  تلك  اأهمية  على 
جهة  اأول  بكوننا  "نفتخر  وقالت: 
وجتري  تنتج  واملنطقة  الدولة  يف 
ه���ذا ال��ن��وع اجل��دي��د وامل��ب��ت��ك��ر من 
لفهم  حمليا  والأبحاث  العالجات 
ال�صرطانية  اخل��الي��ا  على  اآث��اره��ا 
معهداً  ..وب�صفتنا  اأف�����ص��ل  ب�صكل 

لدى  املحددة  ال�صرطانية  اخلاليا 
كل مري�س فقط.

بدوره قال الدكتور يندري فينتورا 
اأخ�صائي علم املناعة واملدير العام 
اجلذعية  للخاليا  اأبوظبي  ملركز 
التجربة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي  وال��ب��اح��ث 
باخلاليا  ل���ل���ع���الج  ال�������ص���ري���ري���ة 
امل�صتقبالت  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ن��اع��ي��ة 
 :"CAR T-cell" امل�صتهدفة 
اأحد  ال�صرطان  "اإنه ل يزال عالج 
تعقيداً  ال��ط��ب��ي��ة  امل�������ص���ارات  اأك����رث 
العامل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  و���ص��ع��وب��ة 
مم����ا ي����وؤك����د احل����اج����ة امل����ت����زاي����دة 
والعالجية  البحثية  ل��الب��ت��ك��ارات 
املُ����ط����ورة حم��ل��ي��اً ..���ص��ي��ك��ون فهم 
التائية مع  املناعية  تاأثري اخلاليا 
للخاليا  امل�صتهدفة  امل�صتقبالت 
عملية  امل��ر���ص��ى  على  ال�صرطانية 
الوقت  ل��ك��ن��ه��ا يف  و���ص��اق��ة  ط��وي��ل��ة 
ومميز  جديد  لف�صل  متّهد  نف�صه 
ت��اري��خ دول���ة الإم����ارات العربية  يف 
امل����ت����ح����دة ح����ي����ث ����ص���رت����ص���خ ه����ذه 

يف ك���ل م��ري�����س ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال، كي 
توجيهها  يف  امل�صاعدة  م��ن  نتمكن 
و�صع  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ح  امل�����ص��ار  ع��ل��ى 
اخل��م��ود ..وه��ن��ا ت���ربز اأه��م��ي��ة دور 
وال�صراكة  ال��ف��ريو���ص��ي��ة  ال��ن��واق��ل 
..فمن  بيوتيك"  "ميلتنيي  م���ع 
خالل اجلمع بني اأف�صل ممار�صات 
املتطورة  والأب�����ح�����اث  ال��ت�����ص��ن��ي��ع 
اأب���وظ���ب���ي  واخل����������ربات يف م����رك����ز 
للخاليا اجلذعية، نحن على ثقة 
جتارب  حتقيق  على  بقدرتنا  تامة 
�صريرية ناجحة، ويف نهاية املطاف، 
بناء برنامج قوي للعالج باخلاليا 
امل�صتقبالت  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ن��اع��ي��ة 

للعالج  ال�صريرية  التجربة  ..ويف 
باخلاليا املناعية التائية با�صتخدام 
 CAR" امل�صتهدفة  امل�صتقبالت 
T-cell"، يتم اإنتاج هذه النواقل 
مع  بال�صراكة  دول��ي��اً  الفريو�صية 

بيوتيك". "ميلتنيي 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور روبرت 
ه��ان��دغ��ري��ت��ن��غ��ر رئ��ي�����س ق�����ص��م نقل 
خدمات  ورئي�س  بالتبني  اخلاليا 
عمليات  برنامج  يف  الأط��ف��ال  طب 
زراعة النخاع العظمي يف اأبوظبي: 
"اإن مهمتنا التاأكد من اأّن اخلاليا 
بتعديلها  ن���ق���وم  ال���ت���ي  امل���ن���اع���ي���ة 
ال�صرطانية  اخل���الي���ا  ت�����ص��ت��ه��دف 

امل�صتهدفة "CAR T-cell" يف 
اأبوظبي".

اأبوظبي  م���رك���ز  ت��اأ���ص��ي�����س  وج�����اء 
الأول  وه����و  اجل���ذع���ي���ة  ل��ل��خ��الي��ا 
م��ن ن��وع��ه يف دول���ة الإم�����ارات عام 
الطلب  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف   ،2019
امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي امل��ت��زاي��د على 
الطبية  وال���ع���الج���ات  اخل����دم����ات 
الدولة  يف  وابتكاراً  تطوراً  الأك��رث 
..ويركز جهوده على تقدمي اأحدث 
الأبحاث حول اخلاليا اجلذعية يف 
املنطقة وفق اأرقى معايري اجلودة 
واأف�صل م�صتويات ر�صا املر�صى يف 

كل خطوة خالل رحلة الرعاية. 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�صها على تر�صيخ حماية 
متكنت  املجتمع،  يف  الطفل  حقوق 
اإدارة حماية املراأة والطفل يف الإدارة 
�صرطة  يف  الإن�صان  حلقوق  العامة 
دبي، من حل م�صكلة طفل يبلغ من 
اإىل  ووالدته  جلاأ  عاما،   17 العمر 
والده  لإق��ن��اع  الطفل  حماية  ق�صم 
بعدم اإجباره على درا�صة التخ�ص�س 

ذاته الذي يعمل فيه والده.
ال����دك����ت����ور علي  ال�����رائ�����د  واأ�������ص������ار 
حماية  اإدارة  م���دي���ر  امل���ط���رو����ص���ي، 
الطفل  اأن  اإىل  وال���ط���ف���ل،  امل�������راأة 
الإماراتي  الحت��ادي  للقانون  وفقاً 
حيا  ول��د  اإن�صان  كل  هو  "ودمية" 
عمره،  من  ع�صر  الثامنة  يبلغ  ومل 
القانون  م��ن   12 للمادة  وب��ال��ع��ودة 

و�صون  اح��رتام��ه  ووج��وب  للقانون 
حق الطفل املت�صرر.

اأو�صحت الأ�صتاذة ميثاء  وتف�صياًل، 
حماية  ق�����ص��م  رئ���ي�������س  ال���ب���ل���و����ص���ي، 
برفقة  ج����اء  ال��ط��ف��ل  اأن  ال���ط���ف���ل، 
حماية  اإدارة  م���ق���ر  اإىل  وال����دت����ه 
والده  اإقناع  بغر�س  والطفل،  امل��راأة 
ب��ال��ع��دول ع���ن ف��ك��رة اإج���ب���اره على 
اإعادة الثانوية العامة للح�صول على 
ن�صبة توؤهله للدرا�صة يف ذات الكلية 
موؤكداً  وال��ده،  فيها  تخ�ص�س  التي 
جمال  يف  ن��اج��ح  �صخ�س  وال����ده  اأن 
عمله وكان يطمح باأن يحذو حذوه 
يف الدرا�صة والعمل، لكنه مل يتمكن 
من احل�صول على ن�صبة يف الثانوية 
العامة توؤهله لدخول الكلية ذاتها، 
الدرا�صة.  يف  ال��دائ��م  اجتهاده  رغ��م 
الأب  توا�صل مع  الق�صم  اأن  واأك��دت 

راأيه  ع��ن  التعبري  للطفل  "يحق 
ن�صجه  ودرج��ة  ل�صنه  وفقاً  بحرية 
ومب������ا ي���ت���ف���ق م�����ع ال����ن����ظ����ام ال���ع���ام 
ال�صارية  والقوانني  العامة  والآداب 
الطفل  اأن  م����وؤك����داً  الدولة."  يف 
ل���ه احل���ري���ة يف ال��ت��ع��ب��ري ع���ن راأي����ه 
وال���ص��ت��م��اع اإل���ي���ه، وات���خ���اذ ق���رارات 
والآخرين  مت�صه  ل  طاملا  �صخ�صية 

ب�صرر.
واأكد اأن �صرطة دبي تتعامل بجدية 
حماية  اإدارة  اإىل  ت��رد  حالة  كل  مع 
م��ن��وه��ا بحر�صهم  وال��ط��ف��ل،  امل����راأة 
ع��ل��ى ح���ل الإ���ص��ك��ال��ي��ات ب���ودي���ة بني 
كافة الأطراف لأن م�صلحة الطفل 
الأول���وي���ة، فال  ول��ه��ا  الف�صلى  ه��ي 
يتم اتخاذ اإجراءات قانونية اأو فتح 
بالغات اإذا ما متكنا من حل امل�صكلة 
ال�صرر  �صاحب  وتفهم  ودي  ب�صكل 

وحماولة  ع��ن��ه��ا،  وال��ت��ع��ب��ري  اآراءه 
كليهما،  اإىل حلول تر�صي  التو�صل 
وهو ما �صاعد يف النتيجة على حل 
كافة  بتفاهم  العائلية  الإ���ص��ك��ال��ي��ة 
بحقوق  الإخ������الل  دون  الأط�������راف 
ال���ط���ف���ل، وح���اف���ظ ع��ل��ى ال���رواب���ط 

الأ�صرية والحرتام بني الطرفني.

واأو�����ص����ح ل���ه ����ص���رورة اح�����رتام حق 
ابنه يف التعبري عن الراأي، وحتديد 
والعمل،  ال����درا�����ص����ة  يف  م�������ص���ريه 
م�صرية اإىل اأن الأب تفهم هذا احلق 
ا�صتئناف  يف  اب��ن��ه  رغ��ب��ة  واح�����رتم 
وجهنا  كما  لختياره،  وفقا  درا�صته 
والده  اإ���ص��راك  ���ص��رورة  اإىل  الطفل 

تاأكيدًا على ثراء م�شمونها واأهميتها يف تقدمي الُبعد الّتاريخي للدولة

اإ�صدارات الأر�صيف الوطني ت�صل اإىل مكتبة الكوجنر�س 

واملهتمني  وال��ب��اح��ث��ني  امل��ث��ق��ف��ني 
بتاريخ الإمارات وتراثها.

الكوجنر�س  م��ك��ت��ب��ة  اق��ت��ن��اء  وع���ن 
قال  الوطني  الأر�صيف  لإ�صدارات 
�صعادة عبد اهلل ماجد اآل علي املدير 
الوطني:  ل��الأر���ص��ي��ف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأر�صيف  اإ���ص��دارات  حققته  ما  اإن 
كفيل  املهمة  مب�صامينها  الوطني 
باأن يجعل املكتبات الكربى حتر�س 
على اقتنائها، فهي تلبي حاجة رواد 
دولة  تاريخ  يف  والباحثني  املعرفة 
الإم��ارات ومنطقة اخلليج؛ وذلك 
وكونها  علمية،  قيمة  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا 
بجدارة،  الكلمة  م�صوؤولية  حتمل 
التاريخية  امل��ع��ل��وم��ة  وحت��ت�����ص��ن 
اإعجاب  ن���ال���ت  ول���ذل���ك  امل���وث���ق���ة، 
واملهتمني  واملخت�صني  ال��ب��اح��ث��ني 
�صعداء  ون��ح��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  ب��ت��اري��خ 

•• ابوظبي-الفجر:

 ت����ع����ر�����سُ م���ك���ت���ب���ة ال���ك���وجن���ر����س 
الأمريكية، بني جمموعاتها عدداً 
الوطني،  الأر�صيف  اإ���ص��دارات  من 
الكوجنر�س  مكتبة  اهتمام  وي��اأت��ي 
-التي ُتعّد اأكرب مكتبة يف العامل- 
باإ�صدارات الأر�صيف الوطني نظراً 
لرثاء م�صامينها املوثقة حول واقع 
الإمارات قبل قيام الحتاد وبعده، 
وملا تالقيه كتب الأر�صيف الوطني 
يف املكتبات العربية والأجنبية من 
اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل الباحثني 
بتاريخ  امل��ه��ت��م��ني  والأك����ادمي����ي����ني 
الإم��ارات، وملا تقّدمه من الّتوثيق 
الّدقيق لالإرث احل�صاري والّثقايف 
ُمَدّعماً  احت���اده���ا  وق��ي��ام  ل��ل��دول��ة، 

ور واخلرائط والإح�صاءات. بال�صّ
الوطني  الأر�����ص����ي����ف  رّح������ب  وق�����د 
رف���وف  اإىل  اإ�����ص����دارات����ه  ب���و����ص���ول 
الثقايف  امل���ورد  الكوجنر�س  مكتبة 
ب���اأن هذه  ال��ّت��ام��ة  لثقته  ال��ع��امل��ي- 
انت�صارها  التي يتنامى  الإ�صدارات 
الُبعد  للعامل  تقدم  وعاملياً،  عربياً 
الّتاريخي لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، وهو حري�س على ن�صرها 
والإل����ك����رتوين  ال���ورق���ي  ب�صكليها 
يف ك���ل الأو�����ص����اط ال��ث��ق��اف��ي��ة؛ لأن 
حم��ت��وي��ات��ه��ا اجل�����اّدة ت��ل��ب��ي حاجة 

�صدر  وق������د   1971-1947
العربية  باللغتني:  عام2010م 
والإجنليزية(، و)ذكريات الإمارات 
ال�صفاهي:  ال�������ص���رد  خ�����الل  م����ن 
املركز  عقدها  التي  ال��ن��دوة  وقائع 
ال���وط���ن���ي ل��ل��وث��ائ��ق وال���ب���ح���وث يف 
�صدر  وق�����د   )2010 دي�������ص���م���رب 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني: 
ال�صادر  اأم�����ة  ب��ن��ى  رج����ل  و)زاي������د 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني:  2013م  يف 
�صاحب  و)يوميات  والإجنليزية(، 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
الإم����ارات  دول���ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 
-1968 امل�����ت�����ح�����دة:  ال����ع����رب����ي����ة 
عام  يف  ����ص���در  وق�����د  2010م، 
القانونية  و)الت�صوية  2012م(، 
ل��ل��ن��زاع الإم���ارات���ي-الإي���راين على 
حتليلية  الثالث:   درا�صة  اجل����زر 
الوثائق  ���ص��وء  يف  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التاريخية واحكام القانون الدويل 
و)النهر  2013م(،  يف  ال�����ص��ادر 
ال�صرق  يف  النفط  جوانب  الثالث: 
الذي   1979-1887 الأو���ص��ط 
باللغتني:  2014م  ع��ام  يف  �صدر 
العربية والإجنليزية(، و)خم�صون 
ذكريات  ال���ع���ني:  واح�����ة  يف  ع���ام���اً 
ع��ب��د احل��ف��ي��ظ خ����ان ال�������ص���ادر يف 
العربية  باللغة  2015م يف طبعة 
واأخ��������رى ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة(، 

اأ�صخم  و)العاديات:   ،)2003 يف 
مو�صوعة عربية يف اخليول ال�صادر 
اأكرب  و)امل��اأم��ورة:  2005م(،  ة يف 
ال�صادرة  ع��رب��ي��ة  اإب�����ل  م��و���ص��وع��ة 
من  و) ر������ص�����ائ�����ل  2005م(،  يف 
-1836 خليفة:  ب��ن  زاي��د  ع�صر 

2009م(،  يف  ال�����ص��ادر   1909
و)مفاهيم جديدة يف تدوين تاريخ 
ال�صادر  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني:  2009م  يف 
الأ�صود  والإجن��ل��ي��زي��ة(، و)ال��ذه��ب 
فوتوغرافية  ����ص���ور  وال����ب����خ����ور: 
العربية  اجل���زي���رة  ���ص��ب��ه  جل���ن���وب 
التقطها اأوائل املنقبني عن النفط 

الأر�صيف  اإ������ص�����دارات  ت�����ص��ل  ب�����اأن 
الكوجنر�س  مكتبة  اإىل  ال��وط��ن��ي 
ال���ك���ربى، وذل����ك ب��ح��د ذات����ه يزيد 
�صهادة  مبثابة  وهو  انت�صارها،  من 
واأ�صاف:  اإ�صداراتنا.   بحّق  عاملية 
الأر�صيف  اإ����ص���دارات  ت��ن��وع��ت  ل��ق��د 
الوطني؛ فاهتم بع�صها بالدرا�صات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب����الإم����ارات 
اجلزيرة  وب�صبه  املتحدة،  العربية 
الأر�صيفية،  وب��ال��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة، 
ف�صملت  اأ�����ص����ك����ال����ه����ا  وت����ن����وع����ت 
العلمية  وال���رح���الت  امل��و���ص��وع��ات 
املدر�صية، ويوميات ال�صيوخ الكرام 
ق������ادة الإم������������ارات، وج�����وان�����ب من 

واملوؤ�ص�س  للباين  العطرة  ال�صرية 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
وفتحت  ث��������راه-  اهلل  ط���ي���ب   –
احل�صاري  الإرث  م���ن  ���ص��ف��ح��ات 
وال���ث���ق���ايف ال�����ذي ع���رف���ت ب���ه دول���ة 
الإمارات يف تاريخها احلديث، وما 
اأناقة �صكلها وجمال  زادها جاذبية 

ت�صميمها.
والّزائر ملوقع الفهر�س الإلكرتوين 
Catalog. الكوجنر�س  ملكتبة 
الو�صول  ي�صتطيع   loc.gov
اإ��������ص�������دارات  م�����ن  ال����ع����دي����د  اإىل 
الكتب  واأهمها  الوطني،  الأر�صيف 
ال�صادر  زاي���د  )ي��وم��ي��ات  ال��ت��ال��ي��ة: 

الهند  �صركة  امل�صوؤوم:  و)التدخل 
البخارية  للمالحة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
-1862 ال����ع����رب����ي:  اخل���ل���ي���ج  يف 

يف  2018م  يف  ال�����ص��ادر   1982
ط��ب��ع��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واأخ�����رى 
يف  و)ج��ن��دي  الإجنليزية(،  باللغة 
يف  ال�صادر  العربية  اجلزيرة  �صبة 

وغريها.  ... 2018م( 
واجل���دي���ر ب���ال���ّذك���ر، اأّن�����ه يف اإط����ار 
حر�س الأر�صيف الوطني على ن�صر 
اإىل اإطالق  ف��اإّن��ه عمد  اإ���ص��دارات��ه، 
ي�صهل  ل��ك��ي  اإل��ك��رتون��ي��اً  معظمها 

وي��ت��ي��ح فر�صة  اإل���ي���ه���ا،  ال���و����ص���ول 
الهواتف  على  وت�صفحها  اقتنائها 
ال����ذك����ي����ة واأج������ه������زة احل���وا����ص���ي���ب 
ث�����راء  ج����ان����ب  واإىل  ال����ل����وح����ي����ة. 
الّدقيقة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  م�صمونها 
الفوتوغرافية  ��ور  ب��ال�����صّ املُ��دّع��م��ة 
ال�������ّت�������اري�������خ�������ي�������ة، واخل���������رائ���������ط 
والإح�صاءات املُهّمة، فاإن اإ�صدارات 
اأي�صاً  ت��ّت�����ص��م  ال��وط��ن��ي  الأر����ص���ي���ف 
بجمال مظهرها، وجودة اإخراجها 
م���ا ي���زي���ده���ا ج���اذب���ي���ة وُق����رب����اً من 

نفو�س القّراء.

لت�صاعد  جينيا  املناعية  اخلايا  وتعديل  برجمة  اإعادة  �صتتم  واملنطقة  الإمارات  دولة  يف  الأوىل  •  للمرة 
يف حتديد اخلايا ال�صرطانية بتقنية الـCAR T-cell التي �صت�صاعد يف حماربة بع�س اأنواع ال�صرطان 

تعاون م�صرتك بني الطريان املدين 
وجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية

•• اأبوظبي-وام:

للطريان  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
امل����دين وج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
تفاهم  م��ذك��رة  الإن�صانية  للعلوم 
املحا�صرات  جم�����ال  يف  وت����ع����اون 
والبحث  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وال�����ور������س 
الأن�صطة  م���ن  وال��ع��دي��د  ال��ع��ل��م��ي 
التفاهم  م���ذك���رة  وق���ع  الأخ������رى. 
ال�صويدي  حم��م��د  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ادة 
مدير عام الهيئة العامة للطريان 
ال���دك���ت���ور خالد  امل�����دين و����ص���ع���ادة 
الظاهري مدير جامعة  اليبهوين 
الإن�صانية  للعلوم  زاي��د  بن  حممد 

وذلك يف مقر الهيئة باأبوظبي.
التفاهم جمموعة  وت�صمل مذكرة 
م���ن ب���ن���ود ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك يف 

امل����ج����الت وم��ن��ه��ا و�صع  خم��ت��ل��ف 
ب����رام����ج م��ت��خ�����ص�����ص��ة ل��ن�����ص��ر روح 
املوظفني  بني  والتعاي�س  الت�صامح 
جمال  يف  تدرييبة  ور����س  وتنفيذ 
وتوفري  وال���ت���ع���اي�������س  ال���ت�������ص���ام���ح 
وفقا  م�صتقبال  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��ح 
والمكانيات  املطبقة  للت�صريعات 
املتاحة وتبادل الزيارات التعارفية 
الثقافية  الفعاليات  يف  وامل�صاهمة 
التي  وال��ت��ط��وع��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
اأي  اإىل  اإ�صافة  الطرفان  ينفذها 
جمالت تعاون اأخرى يتفق عليها 

الطرفان.
����ص���ي���ف حممد  �����ص����ع����ادة  ورح���������ب 
البناء مع  التعاون  بهذا  ال�صويدي 
زاي����د للعلوم  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
الإن�������ص���ان���ي���ة ال�����رائ�����دة مل����ا ل����ه من 

اأه��م��ي��ة يف ف��ت��ح اآف������اق ج���دي���دة يف 
وتطوير  املوظفني  م��ع��ارف  �صقل 
قيم  وتعزيز  ومهاراتهم  قدراتهم 
الت�صامح الأمر الذي توليه الهيئة 

اأهميًة ق�صوى.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اأهمية  الظاهري  اليبهوين  خالد 
بج�صد حر�س  ال��ذي  التعاون  ه��ذا 
اجلهتني على دعم م�صرية التطوير 
التعاون وتبادل  الدولة وتعزيز  يف 
اخل���ربات يف امل��ج��الت ال��ت��ي تدعم 
اننا نرحب بهذا  واأ�صاف  املجتمع. 
التعاون الذي يتيح لنا اأن ن�صتثمر 
باأف�صل طريقة ممكنة  الأف��راد  يف 
اأن يكون  على  دائماً  حيث نحر�س 
اإيجابي  اأث����ر  وخ��ربات��ن��ا  جل��ه��ودن��ا 

على جمتمعنا والأجيال املقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأك���د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��داهلل خليفة امل���ري ال��ق��ائ��د العام 
ل�صرطة دبي، رئي�س املجل�س الأمني للتح�صري ل�صت�صافة 
تاأمني  يف  امل�����ص��ارك��ة  اجل��ه��ات  اأن  ال����دويل،  اإك�صبو  معر�س 
ل�صتقبال  م�����ص��ت��ع��دة   2020 اإك�����ص��ب��و  ال���ع���امل���ي  احل�����دث 
احلدث وفق اإجراءات اأمنية مرنة و�صل�صة يف ظل فريو�س 
ت�صافر  اأن  اإىل  م�صرياً  "كوفيد19-"،  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
ال�صعوبات  كافة  تذليل  يف  اأ�صهم  اجلهات  خمتلف  جهود 

والتحديات.
الأمني  املجل�س  اجتماع  معاليه  ت��روؤ���س  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

بح�صور  ال���دويل،  اإك�صبو  معر�س  ل�صت�صافة  للتح�صري 
م�����ص��اع��دي ال��ق��ائ��د ال���ع���ام، واأع�������ص���اء امل��ج��ل�����س، وع����دد من 
وال�صركاء  الداخلية  وزارة  الأمنية يف  القطاعات  م�صوؤويل 

ال�صرتاتيجيني، اإىل جانب عدد من ال�صباط.
واطلع معايل الفريق عبداهلل خليفة املري على املو�صوعات 
والقرارات  املا�صية  الجتماعات  يف  مناق�صتها  متت  التي 
م�صيداً  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ق��ي��د  لزال����ت  وال��ت��ي  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
باجلهود املبذولة من خمتلف الفرق، والعمل �صمن فريق 
اجلدول  وف��ق  الأع��م��ال  خمتلف  لإجن���از  ومتكامل  واح���د 

الزمني املعتمد.
والتحديثات  ال�صتعدادات  اآخ��ر  الفرق  روؤ�صاء  وا�صتعر�س 

 ،2020 اإك�صبو  الأم��ن��ي��ة لف��ت��ت��اح  وال��ت��غ��ريات يف اخل��ط��ة 
واآلية تواجد الفرق اخلا�صة بالقطاعات يف موقع اإك�صبو، 
م��وؤك��دي��ن ح��ر���س ال��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى ال��ع��م��ل وف���ق توجهات 

القيادة العليا، لإجناح احلدث.
ونوه معايل الفريق عبداهلل خليفة املري على تعاون فرق 
اإجناز  الأث���ر يف  بالغ  ل��ه  ك��ان  م��ا  وامل�صتمر،  ال��دائ��م  العمل 
وبكفاءة عالية، موؤكداً  قيا�صي  وامل�صاريع يف وقت  اخلطط 
على  ح��ر���ص��ت  احل���دث  يف  امل�����ص��ارك��ة  املختلفة  اجل��ه��ات  اأن 
مرور  وت�صهيل  لتاأمني  الأمنية  الأنظمة  اأرق��ى  ا�صتخدام 
لتوقع  نظراً  اأمنية جديدة  اأنظمة  تطبيق  ال�صيوف، عرب 

ا�صتقبال ماليني الزوار خالل فرتة انعقاده.

عبد اهلل املري يناق�س ال�صتعدادات الأمنية لفتتاح اإك�صبو 2020

خيارات وا�شعة لتجربة املتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية ويف رحالت الرب  

زيادة كبرية يف عدد ال�صركات الإماراتية مبعر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
 •• اأبوظبي-الفجر:

ي�صهد معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية، زيادة ملحوظة يف عدد 
العار�صني املحليني، حيث تتواجد العديد من ال�صركات الإماراتية التي تتوّزع 
على خمتلف القطاعات ال� 11 للمعر�س، وذلك نظراً ملا ي�صهده املعر�س من 
اإقبال جماهريي وا�صع يتزايد كل عام، بالإ�صافة اإىل اأنه ي�صكل فر�صة كبرية 
لتبادل اخلربات وعقد ال�صفقات مع ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة.  وُتقام 
اآل  زاي��د  ال�صيخ حمدان بن  �صمو  املعر�س، حتت رعاية  18 من  ال���  ال��دورة 
نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �صقاري الإمارات، وذلك 
خالل الفرتة من 27 �صبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي 
الإم��ارات. ويحظى احلدث  نادي �صقاري  بتنظيم من  للمعار�س،  الوطني 
برعاية ر�صمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�صندوق الدويل للحفاظ على 
احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وراعي القطاع �صركة "بينونة 
لتجارة املعدات الع�صكرية وال�صيد"، اإ�صافة لرعاة الفعاليات كل من �صركة 
الفار�س العاملية للخيم، نادي ظبيان للفرو�صية، و�صركة "�صمارت ديزاين"، 

و ARB-Emirates �صريك العالمة التجارية ل�صناعة ال�صيارات. 
باإطالق  خا�صاً  �صحافياً  موؤمتراً  للمعر�س  املُنّظمة  الُعليا  اللجنة  وتعقد 
اأيام،   7 م��دى  على  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  متتد  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال����دورة  فعاليات 
وتتزامن مع احتفاء دولة الإمارات العربية املتحدة مبرور خم�صني عاماً من 
الإجنازات والتقّدم يف �صّتى املجالت، وذلك يوم الثنني القادم 20 �صبتمرب 
الكربى،  القناة  اأبوظبي-  كارلتون  ريتز  فندق  يف  �صباحاً(   11 )ال�صاعة 
والداعمني  وال��رع��اة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأع�����ص��اء  م��ن  ع��دد  وبح�صور 
للحدث، حيث �صيتم الك�صف عن فعاليات الدورة القادمة، وتو�صيح تفا�صيل 
اآليات �صراء وبيع اأ�صلحة ال�صيد، وغري ذلك، ف�صاًل عن اجلديد يف )اأبوظبي 

للزوار.  املُرتقبة  املفاجاآت  من  والعديد   )2021
الأمني  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  املن�صوري  علي  ماجد  معايل  واأع��رب 
ال��ع��ام ل��ن��ادي ���ص��ق��اري الإم�����ارات، ع��ن اع��ت��زازه ب��ه��ذه املُ�����ص��ارك��ة الإماراتية 

يف  بقوة  مكانتها  تر�صيخ  يف  جنحت  املحلية  ال�صركات  اأّن  م��وؤك��داً  الوا�صعة، 
جمال تخ�ص�صها، واأ�صبحت منتجاتها وابتكاراتها ت�صاهي وتناف�س اأف�صل 
م�صرتكة  ت�صنيع  عقود  على  احل�صول  من  متكنت  كما  العاملية،  املنتجات 

للعديد من اأبرز العالمات التجارية. 
قطاعاته  جميع  يف  والفرو�صية  لل�صيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  وُي��ق��ّدم 
باأعمالها  لالنطالق  النا�صئة  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  مهمة  فر�صاً 
وال�صتفادة من برامج متخ�ص�صة باإيجاد فر�س عقد ال�صراكات التجارية، 
ال�صنوات  الإم��ارات��ي��ة يف  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتاأ�صي�س  ���ص��اه��م  م��ا  وه���و 

الأخرية. 
اإىل  املعر�س،  املحلية اخلا�صة يف خمتلف قطاعات  ال�صركات  تواجد  وياأتي 
ال�صلة  ذات  والر�صمية  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  جانب 
والريا�صات  للهوايات  وال��رتوي��ج  ال���رتاث،  و���ص��ون  البيئة،  على  باحلفاظ 

الرتاثية الأ�صيلة. 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية لزّواره، خيارات وا�صعة  وُيتيح معر�س 
لتجربة املتعة والإث��ارة فوق الكثبان الرملية ويف رحالت الرب، عرب قطاع 
واأف�صل  اأح��دث  تتوفر  حيث  الطلق،  ال��ه��واء  يف  الرتفيه  وم��ع��دات  مركبات 
اأنواع الدراجات واملركبات املخ�ص�صة لرحالت ال�صحراء ال�صاحرة من اأهم 
واأ�صهر العالمات التجارية العاملية، وذلك اإ�صافة للعديد من �صركات تعديل 

ال�صيارات ذات اخلربة الوا�صعة، حتت �صقف واحد يف القطاع. 
وحتظى �صركة ARB-Emirates )4x4( املتخ�ص�صة يف توفري لوازم 
�صيارات الدفع الرباعي باهتمام كبري يف املعر�س، وهي �صركة رائدة يف جمال 
تعديل املركبات املخ�ص�صة للطرق الوعرة وملحقاتها، مع اأكرث من 40 عام 
من اخلربة.  وُت�صارك بالعديد من لوازم ال�صيارات امل�صتخدمة يف رحالت 
الرب وال�صيد. كما وتوفر ال�صركة و�صائل ومعدات ال�صالمة ل�صيارة الدفع 
الدفع  �صيارات  لإط���ارات  هواء"  و�صاغط  و"منظم  دعاميات  من  الرباعي 
الرباعي، ف�صاًل عن مقتنيات الراحة وو�صائل الرتفيه يف الرحالت الربية، 
ب�صكل  م�صممة  وكرا�صي  ال�صيارة،  بطارية  على  تعمل  التي  املجمدات  منها 

اأنيق لرحالت الرب. 
ت�صارك  الطلق"،  ال��ه��واء  يف  الرتفيه  وم��ع��دات  "مركبات  قطاع  ويف  اأي�صاً، 
"فريدوم اأوفرلند"، وهي �صركة نا�صئة لت�صنيع مركبات املغامرات باأ�صلوب 
اإىل مركبات  ال�صاحنات املخ�ص�صة للتخييم )الكرفانات(  واأنيق، من  فاخر 

الدفع الرباعي املتميزة! 
اأما "�صركة رامي التجارية" يف رائدة يف قطاع مركبات وُمعّدات الرتفيه يف 
الهواء الطلق، انطلقت اأعمالها يف عام 1992، عندما جمع ع�صاق الطرق 
توفر  �صركة  حينها  فاأ�ص�صوا  واملهنة  ال�صغف  بني  ال�صيد  ورح��الت  الوعرة 
وُم�صتلزماتها.  بها  العناية  ومنتجات  الرباعي  الدفع  �صيارات  غيار  قطع 
اأن نكون جزًءا  "لقد كانت دائًما فر�صة رائعة لنا  ويقول م�صوؤولو ال�صركة 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية.. ف�صركة رامي لل�صيارات  من معر�س 
اإىل ما  نتطلع  ون��ح��ن   .2014 ال��ع��ام  ال��ه��ام منذ  احل���دث  ه��ذا  حا�صرة يف 
ينتظرنا يف دورة )اأبوظبي 2021 ( من مفاجاآت �صارة، والتي �صتكون دورة 
الأو�صط  ال�صرق  اأن يتعافى  بالتاأكيد، خا�صة بعد  للغاية  ا�صتثنائية ومهمة 

والعامل من الأزمة ال�صحية. 
اأي�صاً، ويف قطاع مركبات ومعدات الرتفيه يف الهواء الطلق، تتاألق عرو�س 
ال�صركة   ،  Dobinsons Spring & Suspension ���ص��رك��ة 
اأجن��زت ما  والتي  الأو�صط،  وال�صرق  اأ�صرتاليا  ال�صناعة يف  الرائدة يف هذه 
يزيد عن 13000 ت�صميم وبرنامج مبتكر اأعطت نتائج احرتافية دقيقة. 
 ،ADIHEX تقول ال�صركة "لقد �صاركنا على مدى 3 �صنوات يف معر�س
املنظمني.  قبل  من  ُمهماً  وتوجيًها  مم��ت��ازاً  دعًما  وتلقينا  رائ��ع،  ح��دث  اإن��ه 
التنظيم واخلدمات تفوق  اأبوظبي حرفية عالية اجلودة يف  يقدم معر�س 

توقعاتنا". 
�صركة  م��ن  ك��ّل  تتواجد  البحرية،  وال��ري��ا���ص��ات  الأ���ص��م��اك  �صيد  قطاع  ويف 
"�صبارك  و�صركة  البحرية،  والتجهيزات  ال�صمك  �صيد  ملُعّدات  "باراكودا" 
اإيفلو�صن" التي ُتقّدم م�صاركة مميزة يف معر�س اأبوظبي لهذا العام، تتمثل 
باأداء  تتميز  والتي  نوعها،  من  الفريدة   Evo Jet AE زلج��ة  بعر�س 

اإيفلو�صن" بجميع طرازاتها،  "�صبارك  رائ��ع. ومتثل زلج��ات  قوي ومظهر 
م�صتقبل �صباقات الزلجات املائية حول العامل. 

 Lambda Electronics اأي�صاً، ُت�صارك يف القطاع البحري، �صركة 
TR.CO.LLC الرائدة يف توفري حلول الت�صالت الال�صلكية، مقرها 
)اليابان(   ICOM INC ل�صركة  الوحيد  الوكيل  وه��ي  الإم����ارات،  يف 
من  للغاية  واملوثوقة  املتطورة  املنتجات  ت�صنيع  جمال  يف  الرائدة  ال�صركة 
��ا موزع  اأي�����صً ه��ي   Lambda وامل��الح��ة.  الال�صلكية  الت�����ص��الت  م��ع��دات 
 Ocean و   ،KENWOOD ب�صركة  اخلا�صة  الت�صالت  ملنتجات 

 .Signal
ويف املعر�س تربز كذلك م�صاركة جمموعة �صانت فين�صنت للتجارة العامة، 
40 عالمة جتارية، ومنذ  2005 ممثلة لأكرث من  تاأ�ص�صت يف عام  التي 
ذل��ك احل��ني اأ�صبحت اأح���د اأب���رز امل��وزع��ني يف دول���ة الإم����ارات مل��ا ي��زي��د عن 
جمال  يف  وخا�صة  الأليفة،  باحليوانات  العناية  قطاع  يف  منتج   4100
يف  املجموعة  �س  تتخ�صّ حيث  والإك�ص�صوارات،  البيطري  والطب  التغذية 
توفري التغذية بوجبات جافة وجممدة للعديد من اأنواع احليوانات، ف�صال 

عن الو�صفات الطبية املنا�صبة. 
البيطرية  املنتجات واخل��دم��ات  ق��ط��اع  ك��ذل��ك يف  امل��م��ي��زة  امل�����ص��ارك��ات  وم��ن 
الأملانية  املجموعة  الإمارات"  غ��روب-  �صتاندارد  "جريمان  وال�صيدلنية، 
ال�صرق  ���ص��وق  يف  البيطرة  ع��امل  يف  ال��ب��ارزة  ال�صركات  اإح���دى  النموذجية، 
الأو�صط. حيث حازت على �صهرة يف هذا امليدان، نظرا لكونها املوزع احل�صري 
و"اأباك�صي�س"  و"�صورلين"  "اإيكماير"  مثل  معروفة  جت��اري��ة  لعالمات 
اأف�صل اخلدمات والأجهزة يف جمالت اجلراحة  وميني تيوب"، كما تقدم 

والت�صوير الإ�صعاعي والتحاليل املخربية. 
تعمل،  التي  ذ.م.م.  البيطرية  للوازم  الأو���ص��ط  ال�صرق  �صركة  تتواجد  كما 
ال�صقور يف منطقة اخلليج  اأدوي��ة وفيتامينات  من مقرها بدبي، يف جتارة 
ال�صركات  اأك��رب  اإح��دى  وه��ي  "فيتافارم" الأ�صرتالية،  �صركة  مع  بالتعاون 

املتخ�ص�صة باأدوية ال�صقور يف العامل. 

مبنا�شبة يوم التنظيف العاملي

بلدية دبي ودل�صكو وجيم�س للتعليم ينظمون حملة نظافة لل�صواطئ
••  دبي -الفجر: 

تنظيف  حملة  دب��ي  بلدية  نظمت 
دل�صكو  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�����ص��رتك��ة 
�صاطئ  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  وج��ي��م�����س 
�صبتمرب   18 ي����وم  ال���ع���ام  ج��م��ريا 
العاملي،  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اًء 
احلملة  ه���ذه  تنظيم  امل��ق��رر  وم���ن 
خمتلفة  مناطق  ويف  مراحل  على 
ب����اإم����ارة دب�����ي، ح��ي��ث ان�����ص��م اأكرث 
الطالب  م���ن  م��ت��ط��وع��اً   50 م���ن 
وامل��ع��ل��م��ني واأول�����ي�����اء الأم�������ور من 
م��وؤ���ص�����ص��ة ج��ي��م�����س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإىل 
وموظفي  دب����ي  ب��ل��دي��ة  م��وظ��ف��ي 
دل�صكو جلمع النفايات وفرزها مع 
الل��ت��زام ال��ت��ام بجميع الإج���راءات 
بجائحة  اخل���ا����ص���ة  الح�����رتازي�����ة 

ال�صاطئ.  "كوفيد19-" على 
وتعد هذه املبادرة جزءاً من حركة 
�صخ�س  م��ل��ي��ون   20 ت�صم  ع��امل��ي��ة 
180 دول���ة قامت  اأك���رث م��ن  م��ن 
باأن�صطة تنظيف لتخلي�س الكوكب 
م���ن ال��ق��م��ام��ة وت��ن��ظ��ي��ف واإزال������ة 
املواقع  م��ن  العديد  م��ن  النفايات 

حول العامل. 
امل�صاركة  م��ن  دب��ي  بلدية  وت��ه��دف 
اإىل رفع  امل��ب��ادرات   وتنظيم  ه��ذه 
باأهمية  اجل��م��ه��ور  وع���ي  م�����ص��ت��وى 
ال�صواطئ  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
با�صتدامة  اله���ت���م���ام  وب���ال���ت���ايل 
واملرافق  البحرية  البيئة  مكونات 
ت�صليط  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام��ة،  
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
و�صيتم  البيئة،  ه��ذه  لها  تتعر�س 
ت���ن���ظ���ي���م ع�������دد م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 
احلملة  ه�����ذه  خ�����الل  ال���ت���وع���وي���ة 
اأعقاب  م�����ص��اب��ق��ة جل��م��ع  وت��ن��ظ��ي��م 

حملة  خ����الل  وم����ن    ، لالإمارة" 
التنظيف هذه مت ت�صجيع مرتادي 
وم�صاركة  اإدراك  ع��ل��ى  ال�����ص��واط��ئ 
املرافق  ع��ل��ى  م�����ص��وؤول��ي��ة احل��ف��اظ 
للجميع من  واآمنة  العامة نظيفة 
خ���الل ع���دم اإل��ق��اء ال��ن��ف��اي��ات على 
للم�صاهمة  البحر  يف  اأو  ال�صواطئ 
التي  والكائنات  البيئة  حماية  يف 

تعي�س فيها". 
م�صاعدها  اأي�صاً  دل�صكو  قدمت  و 
املتحّرك لإعادة التدوير "بريدي" 
لأول مرة اأمام اجلمهور مبا ي�صهم 
للتوعية  ال�صركة  برنامج  دف��ع  يف 
التعليم  ال��ت��دوي��ر وت��وف��ري  ب��اإع��ادة 
ال��رتف��ي��ه��ي اأث���ن���اء ال��ت��ث��ق��ي��ف حول 
واإع�����ادة  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة  اأه��م��ي��ة 

ال�صخ�صية  وم�����ص��ارك��ة  ال�����ص��ج��ائ��ر 
النظافة  ل���ع���ام���ل  الع����ت����ب����اري����ة 
" نظوف"  مع  دب������ي   ب���ل���دي���ة  يف 
املتعة  روح  لإ����ص���ف���اء  امل��ت��ط��وع��ني 
والتوعية واملرح، هذا وتلتزم بلدية 
دبي بدعم اأجندة ال�صتدامة لدولة 
ومن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
خالل تنظيم هذا الن�صاط يف يوم 
التنظيف العاملي، فاإنها تعمل  على 
يف  املجتمع  اأف���راد  م�صاركة  تعزيز 
الهام،  البيئي  الهدف  هذا  حتقيق 
وخ�صو�صاً طلبة املدار�س وموظفي 
التطوع  روح  لتنمية  ال�����ص��رك��ات، 
امل�صوؤولية  وت��ع��زي��ز  ن��ف��و���ص��ه��م  يف 
على  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
احل�صاري  املظهر  على  املحافظة 

ال����ص���ت���خ���دام، واإع�������ادة ال���ت���دوي���ر ، 
اأ�صا�صياً  داع���م���اً  دل�����ص��ك��و  وت��ع��ت��رب 
مل������ب������ادرات ال�����ص����ت����دام����ة يف دول����ة 
وتدعو  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ت�صهم  التي  باملمار�صات  لالإهتمام 
يف القت�صاد الدائري. وقال ديفيد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���ص��ت��وك��ت��ون، 
التنظيف  حملة  "تعترب  لل�صركة: 
للم�صوؤولية  م��ب��ادرت��ن��ا  م��ن  ج����زءاً 
املجتمعات  لتمكني  الج��ت��م��اع��ي��ة 
م���ن اأن ت�����ص��ب��ح ���ص��ري��ك��اً ف���اع���اًل يف 
بدولة  ال�صتدامة  اأه��داف  حتقيق 
"بريدي"  الإم������ارات. وم���ع وج���ود 
اأهدافنا  حت��ق��ي��ق  يف  مل�����ص��اع��دت��ن��ا 
ال��ت��وع��وي��ة، اأ���ص��ب��ح��ت ل��دي��ن��ا قدرة 
اأكرب على اإي�صال الق�صايا البيئية 

اإىل جمموعة وا�صعة من اجلمهور 
فهمها،  ع��ل��ي��ه��م  ي�����ص��ه��ل  ب��ط��ري��ق��ة 

وخا�صة جيل ال�صباب".
حملة  اإىل  الن�صمام  خ��الل  وم��ن 
للتعليم  جيم�س  �صعت  التنظيف، 
اإىل توفري ن�صاط هادف ملجتمعها 
الأن�صطة  دع�����م  يف  وامل�������ص���اه���م���ة 
والتوعية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�������ص���دي���ق���ة 
امليدانية، التي حر�س متطوعوها، 
من الطالب واملعلمني، على جمع 
ريا�صة  اأث���ن���اء مم��ار���ص��ة  ال��ق��م��ام��ة 
"يعد  اإذ  ال�����ص��اط��ئ  ع��ل��ى  ال��رك�����س 
ال��ن��ف��اي��ات، طريقة  امل�����ص��ي وج��م��ع 
الوعي  ل��ت��ع��زي��ز  ه����ادف����ة  مم����ت����ازة 
البيئي امل�صتدام وممار�صة الن�صاط 

البدين يف نف�س الوقت".

هيئة البيئة - اأبوظبي تعر�س اأربعة من 
اأفامها الوثائقية خال اك�صبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام:

ي�صهم معر�س اك�صبو 2020 دبي الذي ينطلق يف الأول 
من اأكتوبر املقبل يف تعزيز العمل الدويل اجلماعي من 

اأجل �صنع م�صتقبل يف بيئة م�صتدامة.
بجناح  املعر�س  يف  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  و�صت�صارك 
الوثائقية  اأف��الم��ه��ا  م��ن  اأرب��ع��ة  و�صتعر�س  ال���ص��ت��دام��ة 
حلماية  احلثيثة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صلط  ال��ت��ي 
ذلك  يف  مبا  البيولوجي  التنوع  على  واملحافظة  البيئة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن�����واع /حت���دي���داً امل��ه��ا الأف��ري��ق��ي اأبو 
املناخي  التغري  ومكافحة  البحرية  وال�صالحف  ح��راب 
املخزون  وحماية  ال�صمايل  للقطب  زاي��د  فريق  ورحلة 

ال�صمكي يف اأبوظبي.
التعمق  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  جمهور  و�صيتمكن 
اأبوظبي  والربية يف  البحرية  البيئة  علوم وعجائب  يف 
وم�������ص���اه���دة ل��ق��ط��ات رائ���ع���ة وم���ق���اط���ع ي��ت��ح��دث فيها 
بالهيئة  العاملني  والباحثني  اخل���رباء  م��ن  جمموعة 
�صمن �صل�صلة احلياة الفطرية امللهمة يف اأبوظبي ف�صاًل 
للطبيعة واحلياة  وفريدة  لقطات ممتعة  عن م�صاهدة 

الربية تعر�صها اأفالم الهيئة الوثائقية الرائعة.
خالل  ب��امل�����ص��ارك��ة  الهيئة  �صتقوم  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صركاء  م��ع  اجلانبية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  يف  اك�صبو 
خ����الل امل��ع��ر���س وم����ن خ����الل ه����ذه ال�������ص���راك���ات �صيتم 
يواجهها  التي  البيئية  والق�صايا  التحديات  ا�صتعرا�س 
التي  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  و���ص��ي��ت��م  ال���ع���امل 
املحافظة  يف  امل�����ص��اه��م��ة  اإىل  وت��ه��دف  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
واملياه اجلوفية  الهواء  وج��ودة  البيولوجي  التنوع  على 
واملياه البحرية والرتبة بالإ�صافة اإىل اأحدث التقنيات 

امل�صتخدمة يف العديد من مبادراتها الرائدة.
كما �صتعر�س الهيئة من خالل هذا امل�صاركات يف معر�س 
اإك�صبو 2020 خططها الق�صرية واملتو�صطة والطويلة 
يف  تتج�صد  ال��ت��ي  للم�صتقبل  روؤي��ت��ه��ا  ���ص��ي��م��ا  ل  امل����دى 
اأولوياتها ال�صرتاتيجية وبالنظر اإىل امل�صتقبل حتر�س 
الهيئة على مواجهة الآثار املرتتبة على التغري املناخي 
البيئة  على  واحلفاظ  للنفايات  املثلى  الإدارة  وت�صجيع 
التنوع  على  واحلفاظ  الهواء  والبحرية وجودة  الربية 
الأ�صماك  وم�صايد  اجلوفية  املياه  واإدارة  البيولوجي 
وت�صجيع الطاقة النظيفة وتقليل الب�صمة الكربونية - 
وهو الأمر الذي ميكن جلمهور اإك�صبو 2020 التعرف 

عليه خالل امل�صاركة بهذه الفعاليات اجلانبية.
الو�صط  ال�صرق  يف  نوعه  من  الأول  املعر�س  وف��ر  وق��د 
لنحو  ..من�صة  اأهمية  والأك��رث  اأ�صيا  وجنوب  واأفريقيا 
يف  املنظمات  م��ن  كبري  ع��دد  اىل  ا�صافة  دول��ة   192
التي  لبتكاراتها  وال��رتوي��ج  وثقافتها  تاريخها  عر�س 
خا�س  جناح  م�صاركة  دول��ة  لكل  �صيكون  حيث  حققتها 
وتعر�س  بلدانها  متثل  التي  اجلميلة  عمارتها  يعر�س 
وامل�صاركني على  من خالله ثقافتها لتعريف اجلمهور 

كل ماتتفرد به كل دولة من اجنازات.
كل  تنظيمها  يتم  التي  العاملية  اك�صبو  معار�س  و�صكلت 
 170 خم�س �صنوات يف اح��دى مدن العامل لأك��رث من 
واملوؤ�ص�صات  واملنظمات  وللهيئات  للدول  من�صات  عاما 
ال�صعوب  وتعريف  البتكارات  اأهم  ل�صتعرا�س  امل�صاركة 
بثقافاتها. وقالت �صعادة الدكتورة �صيخة �صامل الظاهري 
الأمني العام للهيئة يف ت�صريح لوكالة اأنباء المارات " 
وام" "لطاملا كانت الإم��ارات دولة تنعم بقيادة طموحة 
وذلك  الأف�����ص��ل  ن��ك��ون  لأن  دائ��ًم��ا  ت�صعى  ثاقبة  وروؤي����ة 
ال���ذي ورثته  ال��ث��ق��ايف  اإرث��ه��ا  املحافظة على  م��ن خ��الل 
ولتاأهيل  للم�صتقبل  بعيًدا  دائًما  والنظر  اأجدادها  من 

الأجيال القادمة واإعدادهم لأخذ زمام املبادرة.
الروؤية  ع��ل��ى  م��ث��اًل   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  وي��ع��ت��رب 
الطموحة لدولة الإمارات العربية املتحدة فهو حدث ل 
مثيل له يف العامل حيث �صتعر�س اأكرث من 190 دولة 
يف  امل�صتقبلية  ومفاهيمها  ومبادراتها  ابتكاراتها  اأحدث 
مكان واحد داخل دبي ونحن يف هيئة البيئة - اأبوظبي 
ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى اأن ن��ك��ون ج����زًءا م��ن ه���ذا احل����دث لأننا 
البيئية والروؤية الطموحة لقيادتنا  ملتزمون بريادتنا 
اأن الو�صائط املتعددة  "لأننا نعلم  ". واأ�صافت  الر�صيدة 
 2020 اإك�صبو  يف  �صن�صارك  الع�صر  لغة  هي  واملرئيات 
واأنا  املتميزة  والتعليمية  الوثائقية  اأف��الم��ن��ا  بعر�س 
ف��خ��ورة ج���ًدا ب��ف��ري��ق عملنا ال���ذي اأن��ت��ج ه���ذه الأف���الم 
الوثائقية واأثق اأن جمهورنا �صيقدر هذا اجلهد الرائع 

وي�صتمتع بامل�صاهدة".
ي�صعى برنامج اإك�صبو 2020 لأف�صل املمار�صات العاملية 
اإىل الرتويج مل�صاريع تقدم حلوال ملمو�صة تتوافق مع 
اإك�صبو من خالل  اأهداف التنمية امل�صتدامة كما ي�صعى 
اأهداف الربنامج املتمثلة يف التعاون والبداع والتاأثري 
امل�صتدام والنتقال اإىل تعزيز اإبراز اأف�صل املمار�صات من 

اأجل 2030 اأف�صل .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  يف  ال�صعر  اأك��ادمي��ي��ة  ت�����ص��ارك 
والرتاثية باأبوظبي، مبعر�س العني للكتاب 2021 الذي ينطلق بني الفرتة 

مبدينة العني. املركزية  زايد  مكتبة  يف  احلايل  ال�صهر  من   30 اإىل   21
رقمه(   املعر�س  يف  خا�س  بجناح  م�صاركتها  ع��ن  ال�صعر  اأك��ادمي��ي��ة  وك�صفت 
C08 ) تقدم من خالله اأكرث من 240 اإ�صداراً متنوعاً، من بينها اإ�صدارات 

حديثة مت طرحها العام اجلاري.  ومن تلك الإ�صدارات كتب نقدية وبحثية 
ثانية"  طبعة  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال��غ��اف  معجم  منها:  �صعرية  وجمموعات 
من  النبطي" الأج��زاء  لل�صعر  العلمية  "املو�صوعة  العميمي،  �صلطان  ملوؤلفه 
8_14، ملوؤلفها الدكتور غ�صان احل�صن، "ل على التعيني" جمموعة �صعرية 
ملحمد العمادي، "حكي املعاول" ملحمد حممد عي�صى، "قاب�صة على ال�صوء" 
لهبة الفقي، "يا تاركا للريح قلبي" ملرام الن�صر"، "حروف مهاجرة" حلنني 
الكندي  اأحمد  علي  للموؤلف  متنوعة  اإ���ص��دارات  اإىل  بالإ�صافة  العجارمة. 

منها :"الأ�صماء التاريخية لالأماكن يف اإمارة اأبوظبي"، "الأماكن يف منطقة 
الظفرة"، "ديوان علي اأحمد الكندي املرر". وغريها الع�صرات من العناوين 
والإ����ص���دارات الأدب��ي��ة وال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي اأ���ص��درت��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة يف ال�صنوات 
القليلة املا�صية وحتر�س على اأن تكون متوافرة اأمام اأعني القراء واملهتمني 
على  العام  امل�صرف  امل�صعبي،  عبداهلل  قال  امل�صاركة  هذه  وح��ول  املعر�س.  يف 
م�صاركة اأكادميية ال�صعر يف املعر�س، اإن معر�س العني للكتاب حمطة ثقافية 
هامة تن�صم ملحطات ثقافية كثرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ت�صهم 

يف تن�صيط احلراك الأدبي يف الدولة وت�صجع على القراءة والق��رتاب اأكرث 
من الكتاب كدليل اإىل املعرفة والتقدم وبناء الذات.

واأ�صاف امل�صعبي :" نحن يف اأكادميية ال�صعر حري�صون على التواجد يف هذا 
املعر�س، ومد ج�صور اللقاء مع القراء الأع��زاء يف مدينة العني، ونريد من 
اإ�صهامات  ال���زّوار جمموعة كبرية من  اأم��ام  نعر�س  اأن  املعر�س  ه��ذا  خ��الل 
ال���رتاث وتك�صف عن  ت��ع��زز  مكانة  اأدب��ي��ة متنوعة  الأك��ادمي��ي��ة يف جم���الت 

م�صاحات جديدة يف عوامل الأدب وال�صعر". 

جناح خا�ص ي�شم اأكرث من 240 اإ�شدارًا

اأكادميية ال�صعر ت�صارك يف العني للكتاب 2021

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  عمار  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
قيا�س  اأه��م��ي��ة  التنفيذي  املجل�س 
الذي يعترب موؤ�صرا  املتعامل  ر�صا 
اجلهات  اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  ح��ق��ي��ق��ي��ا 

احلكومية وخدماتها.
وقال �صموه اإننا نتابع با�صتمرار اأداء 
الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات 
يف  التو�صع  اإىل  ونتطلع  وتطورها 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ون��وج��ه ب��ب��ذل كافة 
اجلهود وت�صخري كافة الإمكانيات 
للت�صهيل على املتعاملني وتب�صيط 
ال��ت��ي مي��ك��ن تنفيذها  الإج������راءات 
اللكرتونية  الأنظمة  با�صتخدام 
دون ع��ن��اء الن��ت��ق��ال ح��ف��اظ��اً على 
كفاءة عملية تقدمي  ورف��ع  الوقت 
فاعليتها  وحت�������ص���ني  اخل�����دم�����ات 
لتحقيق م�صتويات مرتفعة لر�صا 

املتعاملني.
جاء ذلك خالل اطالع �صموه على 
عن  املتعاملني  ر�صا  درا���ص��ة  نتائج 
اللكرتونية  احلكومية  اخلدمات 

مركز  نفذها  والتي   2020 لعام 
والتناف�صية  ل��الإح�����ص��اء  ع��ج��م��ان 
ح���ك���وم���ي���ة  ج�����ه�����ة   11 ل������ع������دد 
 100 وم�����ص��ت��ق��ل��ة ولأك��������رث م����ن 
�صعادة  �صموه من  وا�صتمع  خدمة. 
املطرو�صي  �صيف  �صعيد  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الم��ني 
املدير  احلبي�صي  والدكتورة هاجر 
التنفيذي ملركز عجمان لالإح�صاء 
حول  واف  ���ص��رح  اىل  والتناف�صية 
اه��م��ي��ة ه����ذه ال���درا����ص���ة ال��ت��ي قام 

املركز بت�صميمها وتنفيذها لر�صا 
وتكامل  ج������ودة  ع����ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات 
اأه��م��ي��ة احل�صول  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
على التغذية الراجعة ب�صكل دوري، 
لحتياجات  وا���ص��ح��اً  فهماً  لتقدم 
على  وال����ت����ع����رف  امل�������ص���ت���خ���دم���ني، 
التحديات التي حتد من ا�صتخدام 
والعمل  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اخل��دم��ات 
اخل����دم����ات  اأداء  حت�������ص���ني  ع���ل���ى 

احلكومية الإلكرتونية.

الدرا�صة  ان  العر�س  خالل  واأك��دا 
العوامل  على  التعرف  اإىل  تهدف 
امل�����وؤث�����رة ع���ل���ى ج������ودة اخل���دم���ات 
لقيا�س  نتائج  وتوفري  احلكومية، 
جودتها،  ع����ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر����ص���ا 
لتمّكن  ع��م��ي��ق  ب�����ص��ك��ل  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
����ص���ان���ع���ي ال�����ق�����رار امل���ع���ن���ي���ني من 
امل���ج���الت ذات الأول���وي���ة،  حت��دي��د 
املتعاملني  منظور  م��ن  للتح�صني 
نحو حت�صني  اجل��ه��ود  ك��ل  وتركيز 
اإمارة  املقدمة يف  نوعية اخلدمات 

عجمان، واإتاحة تقييم مدى جناح 
ال�صيا�صيات واخلطط واملبادرات يف 
ول��ت��ّك��ون منوذج  اأه��داف��ه��ا،  حتقيق 
جمموعة  م��ن  امل�صتخدم  القيا�س 
املحاور الرئي�صية جلودة اخلدمات 
تت�صمن،  وال����ت����ي  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ومعلومات  والإت�����اح�����ة،  ال���ت���وف���ر 
والثقة  وامل���وث���وق���ي���ة،  اخل����دم����ة، 
العناية  اإىل  اإ�صافة  والطمئنان، 
اخلدمات  وت���ك���ام���ل  واله����ت����م����ام، 
التوقعات  وت���ل���ب���ي���ة  امل�������ص���رتك���ة، 

وتطلعات املتعاملني.
ووج�������ه ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ع����م����ار بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ب���ع���د الط�����الع 
ع��ل��ى خ�����ص��ائ�����س وم���واق���ف وروؤى 
ر�صاهم  وم�����ص��ت��وي��ات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
م������رك������ز ع�����ج�����م�����ان ل����الح���������ص����اء 
لعام  الدرا�صة  باإجراء  والتناف�صية 
يف  جهة  اأف�صل  لتحديد   2021
تقدمي خدماتها وتكرميها ليكون 
ل��ه��م ع��ل��ى التح�صني  ذل���ك ح��اف��زا 
فر�س  ر���ص��د  ومتابعة  والتطوير 

التح�صني من خالل دورية القيا�س 
ال�صنوي.

ر�صا  اأن  ال���درا����ص���ة  ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 
ج����ودة اخلدمات  ع���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
احل��ك��وم��ي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ق��د بلغ 
 87.15% واأن   82.8%
�صاركوا  ال���ذي���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م���ن 
باأمان  ث��ق��ة  ل��دي��ه��م  ال���درا����ص���ة  يف 
الإلكرتونية،  احلكومية  الأنظمة 
املتعاملني  من   80.3% ويرغب 
احلكومية  اخلدمات  ا�صتخدام  يف 

حاجتهم  ع����ن����د  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
للخدمات، كما بينت اأن 90.1% 
من املتعاملني ين�صحون الآخرين 
من   82.9% واأ������ص�����ار  ب����ذل����ك، 
ج����ودة  حت�������ص���ن  اإىل  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
اخلدمات احلكومية الإلكرتونية.

لالإح�صاء  عجمان  مركز  وحر�س 
وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة م��ن��ذ اإن�����ص��ائ��ه على 
وقدراته  اإمكانياته  كافة  توظيف 
لبناء نظام اإح�صائي �صامل لمارة 
وتنفيذه  ت��ب��ن��ي��ه  ع����رب  ع���ج���م���ان 
خططه ال�صرتاتيجية والت�صغيلية 
والتي تهدف  وامل�صتقبلية  احلالية 
ر�صمية  اإح���������ص����اءات  ت���وف���ري  اإىل 
تت�صف باحلداثة والدقة واجلودة 
باعتبارها  واملوثوقية  واملو�صوعية 
ومتطلبات  م��رت��ك��زات  اأه����م  اأح����د 
والتنموية  التخطيطية  العملية 
والعمود  امل�������ص���ت���دام���ة  ال�����ص��ام��ل��ة 
ال�صيا�صات  ل�����ص��ي��اغ��ة  ال���ف���ق���ري 
املعتمدة على احلقائق التي تدعم 
ات��خ��اذ ال��ق��رار ال��ذي م��ن �صاأنه اأن 
روؤية  توجهات  حتقيق  يف  ي�صاهم 

الدولة لعام 2021.

•• ال�شارقة -وام:

ك�صفت هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون اأن ن�صبة م�صاهدة التلفاز وال�صتماع 
اإىل الإذاعة ب�صكل عام يف اإمارة ال�صارقة بلغت 93.2 باملائة مقابل ن�صبة م�صاهدة 
وا�صتماع بلغت 91.7 باملائة على م�صتوى الدولة وحقق تلفزيون ال�صارقة ن�صبة 
ال�صارقة  اإذاعة  امل�صاهدات بينما �صجلت  اإجمايل  64 باملائة من  م�صاهدة فاقت 
ن�صبة ا�صتماع بواقع 60 باملائة وبلغت ن�صبة م�صتمعي اإذاعة "بل�س 95" 41.5 

باملائة فيما �صجلت اإذاعة القراآن الكرمي ن�صبة فاقت 68 باملائة .
جاء ذلك يف ا�صتبيان اأجرته الهيئة بالتعاون مع �صركة اأومني�س ميديا لقيا�س 
الإذاعية  وحمطاتها  الهيئة  قنوات  لربامج  اجلمهور  وا�صتماع  م�صاهدة  حجم 
ع��رب حملة  ال��دول��ة  اإم���ارات  م��ن خمتلف  األ��ف م�صارك   26 ا�صتهدف فيه نحو 
اعتمدت على ر�صائل الربيد الإلكرتوين والإعالنات املوجهة من خالل �صبكات 

التوا�صل الجتماعي لتوزيع ال�صتمارات على اجلمهور امل�صتهدف.
ويف موؤ�صر على اأوقات ذروة امل�صاهدة وال�صتماع وفق تف�صيالت اجلمهور ك�صفت 
نتائج ال�صتبيان الذي يعد الأحدث من نوعه على م�صتوى الدولة اأن 68 باملائة 
الفرتة  خ��الل  التلفاز  م�صاهدة  يف�صلون  ال�صتبيان  يف  امل�صارك  اجلمهور  من 
امل�صائية مقابل 15 باملائة اختاروا فرتة منت�صف الليل وتوزعت الن�صبة املتبقية 
اإىل  على الفرتات الأخ��رى من اليوم وعلى �صعيد الأوق��ات املف�صلة لال�صتماع 
67 باملائة من تف�صيالت امل�صاركني  الإذاعة ا�صتحوذت الفرتة ال�صباحية على 
امل�صائية  للفرتتني  املتبقية  والن�صبة  اليوم  منت�صف  لفرتة  باملائة   27 مقابل 
ومنت�صف الليل. وبينت نتائج ال�صتبيان اأن 56 باملائة من الذين مت ا�صتهدافهم 
ي�صاهدون التلفاز لأقل من 5 �صاعات يوماً و 23 باملائة ي�صتغرقون من 5 اإىل 
يف امل�صاهدة ونحو 9? يق�صون من 10 اإىل 15 �صاعة اأمام  يومياً  �صاعات   10
من  ب��امل��ائ��ة   35 اأن  ال�صتبيان  اأظ��ه��ر  ال��ربام��ج  حم��ت��وى  حيث  وم��ن  ال�صا�صة. 
الربامج  ا�صتحوذت  حني  يف  املو�صيقية  الربامج  يف�صلون  امل�صتهدف  اجلمهور 
احلوارية على ن�صبة 31 باملائة وحازت الربامج الإخبارية على ن�صبة 15 باملائة 
التي  الريا�صية  الربامج  واأخ��رياً  باملائة   11.6 بن�صبة  الدينية  الربامج  تلتها 

اهتم بها 2 باملائة فقط من اإجمايل امل�صاركني.

واأكد �صعادة حممد ح�صن خلف مدير عام هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون اأن 
ال�صتبيان ميثل جزءا من خطط ودرا�صات الهيئة الهادفة اإىل تطوير وحتديث 
الذي يلبي تطلعات وتوجهات جمهور  بال�صكل  الإذاعية والتلفزيونية  الربامج 

امل�صاهدين وامل�صتمعني يف اإمارة ال�صارقة ب�صكل خا�س والدولة ب�صكل عام.
ال�صارقة لالإذاعة  اأن قنوات وحمطات هيئة  اأثبتت  اأن نتائج ال�صتبيان  واأو�صح 
اجلمهور  من  وا�صعة  �صرائح  ل��دى  عالية  م�صاهدة  متابعة  حققت  والتلفزيون 
للظروف  تبعاً  املنازل  يف  البقاء  �صاعات  تزايد  مع  خا�صة  الدولة  م�صتوى  على 
واملتطلبات التي فر�صتها اجلائحة وما اأفرزته من تغريات يف اختيارات اجلمهور 
ملزيد  املحلي يحتاج  ال�صوق  اإن  التلفزيونية. وقال حممد خلف  للقنوات  املتابع 
من املعلومات املتجددة والبيانات الدقيقة حول واقع قطاع الإذاعة والتلفزيون 
اإىل  دفعنا  ال���ذي  الأم���ر  امل��ق��دم  املحتوى  واأه��م��ي��ة  واملتابعة  ال��و���ص��ول  م��ن حيث 
ب�صكل  ال�صتبيانات  هذه  مبثل  القيام  على  اجلديدة  ا�صرتاتيجيتنا  يف  الرتكيز 
امل�صاهدين  وتوجهات  مالحظات  على  التعرف  بهدف  تقدير  اأبعد  على  �صنوي 
على  بناًء  الهادف  املحتوى  تقدمي  من  لنتمكن  واإذاعاتنا  ملحطاتنا  وامل�صتمعني 
اجلن�صيات  كافة  ال�صتبيان  و�صمل  اجلمهور.  �صرائح  كافة  واحتياجات  تطلعات 
�صركة خمت�صة  التعليمية من اجلن�صني واعتمد على  امل�صتويات  و�صم خمتلف 
اأكرث دقة و�صفافية وعلى ال�صعيد  بهذا النوع من ال�صتبيانات للخروج بنتائج 
ن�صبة  بلغت  حيث  دب��ي  واإم���ارة  ال�صارقة  اإم���ارة  ال�صتبيان  غطى  ال��دمي��وغ��رايف 
باملائة  و9  اأبوظبي  اإم��ارة  من  باملائة   21 مقابل  باملائة   32 منهما  امل�صاركني 
من اإمارة عجمان وما ن�صبته 6 باملائة من بقية الإمارات. وبلغت ن�صبة الذكور 
الفئة  وح��ّل��ت  ل��الإن��اث  باملائة   47 مقابل  باملائة   53 ال�صتبيان  يف  امل�صاركني 
العمرية بني 31 – 40 عاماً يف مقدمة فئات امل�صاركني بن�صبة 46 باملائة ثم 
 –  41 من  للفئة  باملائة  و19  باملائة   31 بن�صبة  عاماً   30 –  20 من  الفئة 
عاماً. وجاءت ن�صبة امل�صاركني من فئة   50 فوق  ما  لفئة  باملائة  و4  عاماً   50
املتزوجني 63 باملائة مقابل 37 باملائة لغري املتزوجني وللفئات الأخرى ن�صبة 
معلومات ال�صتبيان موؤ�صرات التح�صيل العلمي للم�صاركني  واأظهرت  باملائة   2
حيث بلغت ن�صبة حملة الدكتوراه 3 باملائة واملاج�صتري 12 باملائة والبكالوريو�س 

العامة وما دونها 19 باملائة . والثانوية  باملائة   66

••ال�شارقة -وام:

امل�صرتكة  اخل��دم��ات  اإدارة  بحثت 
بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة 
خالل اجتماعها مع الدارة العامة 
ل���ل���دف���اع امل�����دين ب��ال�����ص��ارق��ة ع���ددا 
مب�صتجدات  اخلا�صة  امل��ح��اور  م��ن 
ومتطلبات اأنظمة الأمن وال�صالمة 
يف املن�صاآت وتطويرها للحفاظ على 
الأرواح واملمتلكات. تراأ�س الجتماع 
عام  م��دي��ر  النقبي  �صامي  العقيد 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
ومرمي عبيد بن ها�صم مدير اإدارة 

اخلدمات امل�صرتكة بالهيئة.
ب���ن ها�صم  ع��ب��ي��د  م����رمي  واأك�������دت 
اأوجه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س 
ال��ت��ف��اه��م ب��ني اجل��ان��ب��ني وحتقيق 
املثمرة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 
ال��ت��ن��م��وي��ة التي  امل����ب����ادرات  ودع�����م 
ال�صارقة  اإم��������ارة  ق���اط���ن���ي  ت���خ���دم 
ودائمة  ب���ن���اءة  ع���الق���ات  وت��ط��وي��ر 
امل�صرتكة  الأه������������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اإجراءات  تنظيم  على  معاً  والعمل 
و���ص��واب��ط ت��رك��ي��ب اأن��ظ��م��ة الأم���ن 

وال�صالمة واآلية تنفيذها للحفاظ 
على الأرواح واملمتلكات.

واأ�صارت اإىل اأنه مت خالل الجتماع 
ت�صمنت  املحاور  من  عدد  مناق�صة 
م��ي��اه احلريق  م�����ص��خ��ات  ح��م��ول��ة 
اأنظمة  ل���رب���ط  "اأمان"  ون����ظ����ام 
املباين  م���ن احل���ري���ق يف  احل��م��اي��ة 
مع غرفة التحكم يف الدفاع املدين 

�صركات  بالتعاقد مع  املالك  وقيام 
وتثقيف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ����ص���ي���ان���ة 
ب�صرورة  عليهم  والتعميم  امل��الك 
امل�صاريع  يف  خا�صة  النظام  تركيب 
وطفايات  وال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
امل����ن����ازل  وك���ا����ص���ف���ات احل����ري����ق يف 
وفح�س  الإل������ك������رتوين  وال����رب����ط 
املحولت  غرف  يف  احلريق  اأنظمة 

بعد  الكهربائي  التيار  اإع��ادة  واآلية 
ح�صول احلريق ومتطلبات تركيب 
واعتماد  احتياطي  كهربائي  مولد 
اأن��ظ��م��ة احل���ري���ق يف امل��ن��اط��ق غري 
الطبيعي  الغاز  �صبكة  فيها  املتوفر 
تو�صيل  �صالمة  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر 
ال�����غ�����از ال���ط���ب���ي���ع���ي وغ�����ريه�����ا من 

املتطلبات.

•• ال�شارقة-الفجر:

للموانئ  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
احلرة،  واملناطق  واجلمارك  البحرية 
التفتي�س  يف  ت���دري���ب���ي���ا  ب����رن����اجم����ا 
واملعاينة، نظمته على مدار ثالثة اأيام 
يف مركز جمارك منفذ خطم مالحة 
مفت�صا   24 وا���ص��ت��ه��دف  احل������دودي، 
احلدود  ح��ر���س  جمموعة  ق��ي��ادة  م��ن 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
وذل����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق ت��ع��زي��ز جمالت 
ال��ت��ع��اون ال���ص��رتات��ي��ج��ي ال��ق��ائ��م بني 
اجلانبني. و�صارك يف تقدمي الربنامج 
التدريبي، عدد من روؤ�صاء الأق�صام يف 
امل��رك��ز وه���م ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د اهلل 
وعلي  التفتي�س،  ق�صم  رئي�س  الكندي 
الدعم  ق�صم  رئي�س  الزعابي  �صلطان 
ال��ف��ن��ي ب��ال��وك��ال��ة، وا���ص��ت��م��ل��ت حماور 
الربنامج على منهج نظري وتطبيق 
على  امل�����ص��ارك��ون  ت��ع��رف  حيث  عملي، 
الإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���ط���ورة امل����وج����ودة يف 
احلدودية،  وال��ن��ق��اط  امل��ن��اف��ذ  ق��ط��اع 
ا�صتخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ت���درب���وا  ك��م��ا 

وعمليات  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اأج���ه���زة  اأح�����دث 
تفتي�س  وط���رق  واأه���داف���ه،  التفتي�س 
النقل  وو����ص���ائ���ل  والأم���ت���ع���ة  الأف�������راد 
واأ�صاليب الإخفاء، واطلعوا اأي�صا على 
والقوانني  والإج�����راءات  العمل  اآل��ي��ة 
التفتي�س  عمليات  يف  املتبعة  واللوائح 
اليوم  و���ص��ه��د  الت�صريعية،  وامل�����ص��ادر 

اخلتامي تخريج املنت�صبني للربنامج 
�صهادات م�صاركة من قبل  وت�صليمهم 
�صعادة حممد اإبراهيم الرئي�صي مدير 
وال��ن��ق��اط احلدودية،  امل��ن��اف��ذ  ���ص��وؤون 
للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����س 
ال�صارقة،  باإمارة  احلدودية  والنقاط 
واملقدم خمي�س القايدي قائد القطاع 

جمموعة  ب��ق��ي��ادة  ب��الإن��اب��ة  ال�صمايل 
حر�س احلدود.

تطوير الأداء
وقال �صعادة حممد اإبراهيم الرئي�صي: 
اإن تنظيم هذا الربنامج ياأتي يف اإطار 
ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع قيادة 

بالقيادة  احل�����دود  ح��ر���س  جم��م��وع��ة 
انطالقا  امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
م��ن احل��ر���س امل�����ص��رتك ع��ل��ى تطوير 
اأف�صل  لتقدمي  ب��ه  والنهو�س  الأداء 
الت�صهيالت لدخول وخروج الب�صائع 
والنقاط  امل��ن��اف��ذ  ع���رب  وامل�����ص��اف��ري��ن 
وحت�صني  الإم�����������ارة،  يف  احل�����دودي�����ة 

ال���ع���م���ل���ي���ات وت��ب�����ص��ي��ط الإج����������راءات 
وت���ط���وي���ر خ���دم���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني، من 
امل��ف��ت�����ص��ني م���ن قيادة  ت���زوي���د  خ����الل 
مبعلومات  احل���دود  حر�س  جمموعة 
املتطورة  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات  اأح�����دث  ع���ن 
ليكونوا  احلديثة،  التفتي�س  واأج��ه��زة 
حلماية  التاأهيل  م��ن  ع���اٍل  ق���دٍر  على 

القت�صادية  التنمية  وتعزيز  املجتمع 
امل�صتدامة.

اإ�شافة نوعية
الربنامج  اأن  اإىل  ال��رئ��ي�����ص��ي،  ول��ف��ت 
لرفع  نوعية  اإ�صافة  ي�صكل  التدريبي 
كفاءة مفت�صي قيادة جمموعة حر�س 

اأ�صا�صي  ب�صكل  ي�صهم  ك��م��ا  احل�����دود، 
جانب  وتنمية  ق��درات��ه��م،  تطوير  يف 
احل�����س الأم���ن���ي ل��دي��ه��م، م���ن خالل 
املتوفرة  التقنيات  ب��اأح��دث  تزويدهم 
والعمل  واملعاينة  التفتي�س  لأج��ه��زة 
ومتكينهم  خ���ربات���ه���م،  ���ص��ق��ل  ع��ل��ى 
املبتكرة  الأ���ص��ال��ي��ب  م��ع  التعامل  م��ن 
التطور  اأن  حيث  التهريب،  ملحاولت 
التكنولوجي املت�صارع يتطلب مواكبة 
التغيريات ال�صريعة يف جميع مناحي 
احلياة، وذلك يتم من خالل التدريب 
امل��وظ��ف��ني من  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  امل�صتمر 
العملية  بالتطبيقات  اإمل��ام��ه��م  خ��الل 

واحلديثة للتكنولوجيا.
اإط��ار حر�س  وياأتي هذا الربنامج يف 
الهيئة على تطوير مهارات موظفيها 
خمتلف  يف  ����ص���رك���ائ���ه���ا  وم����وظ����ف����ي 
الخ��ت�����ص��ا���ص��ات، ح��ي��ث ي��ع��د واح����دا 
التي  التدريبية  الربامج  �صل�صلة  من 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
لكي  للمتدربني  فنية  مهارات  اإ�صافة 
ي��ق��وم��وا ب������الأدوار امل��ن��وط��ة ب��ه��م على 

اأكمل وجه وبكفاءة عالية.

عمار النعيمي: الإعان عن اأف�صل اجلهات احلكومية تناف�صية وجودة يف تقدمي خدماتها الإلكرتونية نهاية العام

كهرباء ال�صارقة تبحث مع الدفاع املدين ال�صارقة لاإذاعة والتلفزيون ت�صتطلع واقع الإعام لتطوير خطط عملها
م�صتجدات اأنظمة الأمن وال�صامة

امل�شلحة للقوات  العامة  بالقيادة  احلدود  حر�ص  جمموعة  قيادة  من  مفت�شًا  ا�شتهدف 24 

هيئة ال�صارقة للموانئ البحرية واجلمارك واملناطق احلرة تختتم برناجمًا تدريبيًا يف التفتي�س واملعاينة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأط�����ل�����ق م����رك����ز حم���م���د ب�����ن را����ص���د 
لالبتكار احلكومي الن�صخة اجلديدة 
احلكومات  اب���ت���ك���ارات  جت���رب���ة  م���ن 
على  ال�صوء  ت�صلط  ال��ت��ي  اخل��الق��ة، 
واحللول  احلكومية،  البتكارات  اأهم 
احلكومات  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
املجتمعات،  ت��واج��ه  التي  للتحديات 
وت����رك����ز ع���ل���ى اأه���م���ي���ة الب����ت����ك����ار يف 
ع��ل��ى مواكبة  احل��ك��وم��ات  م�����ص��اع��دة 
امل��ت��غ��ريات امل��ت�����ص��ارع��ة ال��ت��ي مي��ر بها 

العامل يف خمتلف املجالت.
احلكومات  ابتكارات  جتربة  وتهدف 
التي  اخلام�صة  دورت��ه��ا  يف  اخل��اّلق��ة 
را�صد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
التعريف  اإىل  احل��ك��وم��ي،  ل��الب��ت��ك��ار 
ال��ف��ك��ر احلديث  اب���ت���ك���ارات  ب���اأح���دث 
تفاعلية  تعليمية  خ��الل جت��ارب  من 
للزائر  مي��ك��ن  دق��ي��ق��ة،   15 م��دت��ه��ا 
اليد  حركات  با�صتخدام  ا�صتعرا�صها 
الب�صيطة، فيما توفر الفر�صة للزوار 
لأهم  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول  ل�صتك�صاف 
ت��واج��ه احلكومات  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

حول العامل.
ومت��ث��ل جت��رب��ة احل��ك��وم��ات اخلالقة 
اأب����راج  يف  دائ���م���ة،  تعليمية  م�����ص��اح��ة 
الإمارات بدبي، مت جتهيزها باأحدث 

جتربة  لتقدمي  الرقمية  التقنيات 
تفاعلية  بيئة  يف  للزائرين  متميزة 
الإبداعي،  التفكري  تعزيز  تركز على 
تقوم  فريدة  تعليمية  جت��ارب  وتقدم 
امل�صتمرين،  والتغيري  التجديد  على 
البيانات  عر�س  ف��ن  على  بالعتماد 
فيما  وال���ع���ل���وم،  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
ين�صجم الت�صميم اجلديد مع املبادئ 
الع�صرة لدولة الإمارات يف اخلم�صني 
اجلديدة، التي توؤكد اأهمية راأ�س املال 
حتقيق  يف  امل��ح��وري  ودوره  الب�صري 
تعزيز  على  وتركز  م�صتقباًل،  النمو 
وتكنولوجيا  رق��م��ي��ا  ال���دول���ة  ري�����ادة 

وعلميا.
"احلكومات  م��ن�����ص��ة  وت�����ص��ت��ع��ر���س 
تركز  رئي�صتني،  اخلالقة" جتربتني 
واأهم  امل�صفرة  العمالت  على  الأوىل 
وعمليات  ت�صاحبها،  التي  التحديات 
تعدين العمالت امل�صفرة، فيما تعرف 
الإم�����ارات يف  ال��ث��ان��ي��ة بتجربة دول���ة 
ن��ق��ل امل����ع����ارف وال���ع���ل���وم م���ن خالل 
املريخ  ل�صتك�صاف  الإم���ارات  م�صروع 

الأمل".  "م�صبار 
وتقدم "احلكومات اخلالقة" يف اإطار 
م�صتدامة  من�صة  لت�صكيل  �صعيها 
واإلهام  اخل��ربات  واكت�صاب  للمعرفة 

تواكب  م��ت��ج��ددة  الأف��������راد، جت�����ارب 
وحلول  ملبادرات  وعرو�صا  التطورات 
م���ب���ت���ك���رة ط���ورت���ه���ا احل����ك����وم����ات يف 

قطاعات خمتلفة.
التكنولوجيا  توظيف  تهلك:  عبري 
اإل����ه����ام  وال����ب����ي����ان����ات يف  امل����ت����ق����دم����ة 

احلكومات وتعزيز البتكار 
واأك�������دت ع��ب��ري ت��ه��ل��ك م���دي���ر مركز 
حممد بن را�صد لالبتكار احلكومي، 
العمل  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز  اأن 
وتوجهات  روؤي�����ة  ي��ع��ك�����س  احل��ك��وم��ي 
تعزيز  الإم��������ارات يف  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
اأفراد  للم�صتقبل، وحتفيز  اجلاهزية 
يف  بفاعلية  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  املجتمع 
اإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، من 
التكنولوجيا  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  خ��الل 
املتقدمة والبيانات التي ت�صكل مورداً 
رئي�صياً وثروة م�صتقبلية للحكومات 
وبناء  التنمية  تعزيز  يف  لتوظيفها 
�صناعة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  جم���ت���م���ع���ات 

م�صتقبل اأف�صل.
اإن مركز حممد  تهلك  وقالت عبري 
يركز  احلكومي  لالبتكار  را���ص��د  ب��ن 
معرفية  م���ن�������ص���ات  ت����وف����ري  ع����ل����ى 
التجارب  اأف�صل  ت�صتقطب  متكاملة، 
ال��ع��امل لو�صع  ح��ك��وم��ات  تلهم  ال��ت��ي 

فر�صاً  ت�����ص��ك��ل  ج����دي����دة  ت�������ص���ورات 
القطاعات  ل��ت��ط��وي��ر  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
عن  معلومات  توفري  عرب  احليوية، 
جمتمعاتهم  م��ع  الأف�����راد  ت��ف��اع��الت 
وتعزيز  بها،  يعي�صون  التي  والبيئة 
حكوماتهم  وب����ني  ب��ي��ن��ه��م  ال��ت��ك��ام��ل 
ابتكار  ب���اأدوات  ومتكينهم  وتوعيتهم 
البيانات  ع���ر����س  ف���ن  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

ب�صورة واقعية.
زي����ارة  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ودع�����ت 
جتربة ابتكارات احلكومات اخلالقة 
يف اأب���راج الإم����ارات ب��دب��ي، لالطالع 
ت�صهم  التي  اجلديدة  التجارب  على 
يف تطوير قطاعات العمل احلكومي، 
وت�����ص��ت��ع��ر���س ق�����ص�����س جن�����اح دول����ة 

الإمارات بطريقة اإبداعية.

عمران �شرف: م�شبار الأمل يعزز 
دور الإمارات يف اإنتاج املعرفة

امل��ه��ن��د���س عمران  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
����ص���رف م���دي���ر م�������ص���روع الإم���������ارات 
الأمل"،  "م�صبار  املريخ  ل�صتك�صاف 
عزز  الأم��������ل  م�������ص���ب���ار  م�������ص���روع  اأن 
منتجًة  دول��ًة  عاملياً  الإم���ارات  مكانة 
للمعرفة، و�صاحبة اإ�صهام يف م�صرية 
خ�صو�صاً  للب�صرية،  العلمي  التقدم 

اأن البيانات وال�صور واملعلومات غري 
امل�صبوقة، التي يقوم امل�صبار بجمعها 
�صتتم م�صاركتها مع املجتمع العلمي 
حول العامل لال�صتفادة منها يف ر�صم 
�صورة كاملة عن مناخ املريخ وغالفه 

اجلوي.
وق����ال ���ص��رف اإن م�����ص��روع الإم�����ارات 
ملهماً  ���ص��ي��ظ��ل  امل���ري���خ  ل���ص��ت��ك�����ص��اف 
يتعلق  م������ا  يف  �������ص������واء  ل�����الأج�����ي�����ال 
العمل  التي متكن فريق  بالتحديات 
التغلب عليها منذ الإع��الن عن  من 
امل�صروع عام 2014، اأو يف ما يخ�س 
ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل امل���ع���رف���ة واخل������ربات، 
م�صرياً اإىل اأن اختيار جتربة "م�صبار 
الن�صخة  ���ص��م��ن  ل��ع��ر���ص��ه��ا  الأمل" 
احلكومات  "ابتكارات  من  اخلام�صة 
اخلالقة"، يعد جناحاً اإ�صافياً �صمن 
�صجل النجاحات التي حققها امل�صروع 

منذ انطالقه.

جتارب  تعزز  رقمية  تكنولوجيا 
الزّوار

احل����ك����وم����ات  "ابتكارات  وت�����ق�����دم 
تعتمد  ا�صتثنائية  ن�صخة  اخلالقة" 
ت�صهم  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث 
ال����زّوار م��ن خالل  يف تعزيز جت��رب��ة 

ع�����ر������س جم����م����وع����ة خم������ت������ارة من 
تواجه  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
وتعريفهم  وامل��ج��ت��م��ع��ات  احل��ك��وم��ات 
باأبرز البتكارات التي يتم اختياراها 
والتجارب  امل��ن��ه��ج��ي��ات  ع���ل���ى  ب����ن����اًء 
احلكومات  تتبناها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ملواكبة املتغريات العاملية، وال�صتفادة 
وتطبيقها  احللول  ا�صتلهام  يف  منها 
على م�صتوى القطاعات التي تالم�س 

حياة الإن�صان.

م�شتقبل العمالت امل�شفرة
وت�صلط التجربة الأوىل ال�صوء على 
التحديات  واأه���م  امل�صفرة  ال��ع��م��الت 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��امل يف ه��ذا املجال، 
من خالل تقدمي معلومات تعريفية 
تطور  وكيف  الرقمية،  العمالت  عن 
ال�صنوات  م����دى  ع��ل��ى  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
توجه  على  املرتتبة  والآث���ار  املا�صية 
العمالت  اع��ت��م��اد  ن��ح��و  احل��ك��وم��ات 
الرئي�صية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  امل�����ص��ف��رة 
وت�����ط�����وي�����ر ع����م����الت����ه����ا اخل����ا�����ص����ة 
بال�صتعانة بتقنيات ال�"بلوك ت�صني" 
يف  ت�صهم  مركزية  ل  بيانات  وقاعدة 

تاأمني وحماية احل�صابات الرقمية.
الرقمية  ال��ع��م��الت  جت��رب��ة  وت���رك���ز 

�صهولة  رئي�صية، هي  4 حم��اور  على 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��م��الت امل�����ص��ف��رة مدى 
والتجارة  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
امل�صاحبة  وال��ت��ح��دي��ات  وال���ص��ت��ث��م��ار 
ل�صتخدامها ومنو �صعبيتها، وحمور 
اجلرمية والأخالق الذي يركز على 
العمالت  ال��ت��داولت يف  اأه��م  معرفة 
حمور  اإىل  اإ�صافة  امل�صفرة،  الرقمية 
ال���ت���اأث���ري ال��ب��ي��ئ��ي ل��ه��ا، ح��ي��ث ترتك 
عملية تعدين العملة الرقمية ب�صمة 
كربونية ت�صاوي يف تاأثريها ما ترتكه 

دولة متو�صطة احلجم.
وت�صتعر�س العرو�س الرقمية �صمن 
جتربة ابتكارات احلكومات اخلالقة 
العمالت  ق��ي��م��ة  ب���ي���ان���ات  حت��ل��ي��الت 
التي ترفع  التداولت  واأهم  امل�صفرة، 
ال�صاعة،  م�����دار  ع��ل��ى  ق��ي��م��ت��ه��ا  م���ن 
حتقق  ال��ت��ي  لها  امل�صاحبة  والأرب����اح 
واحلكومات  للم�صتخدمني  مكا�صب 

على حد �صواء.

ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع 
الكوكب الأحمر

الثانية  ال��ت��ج��رب��ة  ت�����ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الإم����ارات  م�����ص��روع  املريخ"،  "رحلة 
الأمل"  "م�صبار  امل��ري��خ  ل�صتك�صاف 

ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه دول���ة الإم������ارات قبل 
اأول  اإي�����ص��ال  بهدف  ���ص��ن��وات،   7 نحو 
ال��غ��الف اجلوي  اإىل  ع��رب��ي  م�����ص��ب��ار 
للمريخ، حيث يتم التعريف بامل�صروع 
الريادي الذي جعل الإمارات التا�صعة 
على م�صتوى العامل يف الو�صول اإىل 
الكوكب الأحمر ور�صم �صورة وا�صحة 

و�صاملة حول مناخه.
على  املريخ"  "رحلة  جتربة  وترتكز 
الأهداف  ت�صمل  رئي�صية،  حماور   4
الذي  الأمل"  ل�"م�صبار  ال��ع��ل��م��ي��ة 
انطلق يف يوليو 2020، وا�صتغرقت 
م�صاره  اإىل  للدخول  اأ�صهر   7 رحلته 
للمريخ،  اجل�������وي  ال����غ����الف  ح������ول 
الكوكب  ح���ول  رئي�صية  وم��ع��ل��وم��ات 
اإىل  الب�صرية  دع��ت  ال��ت��ي  والأ���ص��ب��اب 
اإر�صال عدة رحالت ل�صتك�صافه، واأهم 
املعلومات التي ميكن ال�صتفادة منها، 
املجتمع  اإىل  تقدميها  ميكن  وك��ي��ف 

العلمي لدرا�صة مناخ املريخ.
على  التعرف  للزوار  التجربة  وتتيح 
يوفرها  التي  العلمية  البيانات  اأه��م 
امل�صبار، مبا ي�صهم يف متكني وت�صجيع 
ال�صباب يف الدول العربية على البحث 
اإىل  للو�صول  اإيجابية  م�صارات  عن 
التحول  يف  وامل�صاهمة  اأف�صل،  حياة 
نهجاً  وتبنيه  امل��ع��ريف  القت�صاد  اإىل 

م�صتداماً للم�صتقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

يعقد  العا�صرة،  دورته  فعاليات  �صمن 
احلكومي  لالت�صال  ال��دويل  املنتدى 
�صبتمرب  و27   26 يومي  يقام  ال��ذي 
املا�صي،  درو����س  �صعار  حت��ت  اجل����اري، 
تطلعات امل�صتقبل، جل�صتني حواريتني، 
الأوىل حتت عنوان "فاعلية الر�صائل 
الت�صالية بني علم ال�صلوك والبيانات 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  وت��ن��اق�����س  ال�صخمة" 
قدرات الت�صال احلكومي يف خماطبة 
اجل����م����ه����ور، وت�������ص���م���ي���م ال���ر����ص���ائ���ل، 
توظيف  ع����رب  امل�����وؤث�����رة  واحل�����م�����الت 
تقنية  واأدوات  ع��ل��م��ي��ة  ت��خ�����ص�����ص��ات 
الثانية  اجلل�صة  وت�صتعر�س  جديدة، 
حتت عنوان "اأدوات الت�صال احلكومي 
اأدوات  هل ل تزال نافعة للغد؟" اأبرز 
الت�صال احلكومي التقليدية، ومدى 
ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف خم��اط��ب��ة اجل��م��ه��ور يف 
توظيف  اإىل  احل���اج���ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل.   
"فاعلية  جل�صة  جتيب  ج��دي��دة  علوم 
الر�صائل الت�صالية بني علم ال�صلوك 
تعقد  ال���ت���ي  ال�صخمة"  وال���ب���ي���ان���ات 
ت�صاوؤلت  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى،  اأي����ام  اأول  يف 

ح���ول ك��ي��ف��ّي��ة ت��وظ��ي��ف ع��ل��وم جديدة 
احلكومي،  الت�����ص��ال  اإدارات  عمل  يف 
ي��ح��دد احتياجات  ع���ام  اإط����ار  واإي���ج���اد 
وامل�صتقبلّية،  الراهنة  الت�صال  اإدارات 
من  وم��وؤث��ر  ف��اع��ل  م�صتوى  لتحقيق 
وال�صتفادة  اجل��م��ه��ور،  م��ع  الت�����ص��ال 
م���ن ت��و���ص��ي��ات اخل������رباء يف جم���الت 
وي�صارك  م��ت��ن��وع��ة.  ورق��م��ّي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
الروائية  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ة  يف 
الب�صر،  بدرية  ال�صعودية  والإعالمية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ه���ل���ربن،  دي��ف��ي��د 
ال���روؤى  ف��ري��ق  اإدارة  جمل�س  وم��دي��ر 
الذي  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال�صلوكّية 

الت�صال  احتياجات  اأب���رز  ي�صتعر�س 
للجمهور  خطابه  لتطوير  احلكومي 
�صعيد  و�صعادة  ال�صلوكي،  املنظور  من 
ال���ع���ط���ر، رئ���ي�������س امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
يعر�س  ال�����ذي  الإم����������ارات،  حل��ك��وم��ة 
التجربة الإماراتية يف مواكبة وتطوير 
ات�صال فعال مع املجتمع، كما يتحدث 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  اجلل�صة  يف 
املغلوث، وكيل وزارة الإعالم للتوا�صل 
– اململكة  للوزارة  الر�صمي  واملتحدث 
اأبرز  ينقل  ال��ذي  ال�صعودية،  العربية 
مالمح واأدوات الت�صال احلكومي يف 
وت�صلط  ال�صعودية.  العربية  اململكة 

التخ�ص�صات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  اجل��ل�����ص��ة 
التحول  اأن���ت���ج���ه���ا  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة 
الرقمي املت�صارع ومدى انعكا�صها على 
عمل فرق الت�صال احلكومي، وكيفية 
ال�صخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وظ��ي��ف حت��ل��ي��ل 
الت�صال  اإدارات  حم���ت���وى  خل���دم���ة 
احل��ك��وم��ي، و���ص��وًل اإىل امل��ح��ور الذي 
ا�صت�صراف  يف  اجل��ام��ع��ات  دور  يناق�س 
وما  احل��ك��وم��ي،  الت�����ص��ال  م�صتقبل 
الواجب  الأكادميية  التخ�ص�صات  هي 
كان  اإذا  وما  اأو تطويرها،  ا�صتحداثها 
على الإعالميني التزود مبهارات علم 
بتخريج  الك��ت��ف��اء  يتم  اأم  الج��ت��م��اع، 

ل��دي��ه��م مهارات  ط��ل��ب��ة ع��ل��م اج��ت��م��اع 
املعا�صر.   الإع������الم  ت���خ���دم  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
للغد  وال�صتعداد  اليوم  اأدوات  تقييم 
ل��ل��م��ن��ت��دى )27  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ويف 
بعنوان،  ج��ل�����ص��ة  ت��ن��ع��ق��د  ���ص��ب��ت��م��رب( 
"اأدوات الت�صال احلكومي هل ل تزال 
يف  املتحدثون  وي�صلط  للغد؟"،  نافعة 
التي  التحولت  على  ال�صوء  اجلل�صة 
يف  احلكومي  الت�صال  اأدوات  �صهدتها 
حمطات تاريخية خمتلفة، منذ ع�صر 
انت�صار الإنرتنت وبداية  التلفاز حتى 
ال�صناعي،  وال��ذك��اء  الرقمية  ال��ث��ورة 
�صالحّية  مدى  حول  ت�صاوؤًل  وتطرح 

القائمة  احل��ك��وم��ي  الت�����ص��ال  اأدوات 
للم�صتقبل، وما هو الثابت واملتغري يف 

تقنيات الت�صال احلكومي.
م����ع����ايل عمر  اجل���ل�������ص���ة  ي���ت���ح���دث يف 
ال�����ع�����ل�����م�����اء، وزي����������ر دول����������ة ل����ل����ذك����اء 
الرقمي  والق���ت�������ص���اد  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
وتطبيقات العمل عن بعد، كما ي�صغل 
القمة  موؤ�ص�صة  مدير  من�صب  اأي�����ص��اً 
ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���ح���ك���وم���ات، ح���ي���ث يرثي 
احل���وار يف اجلل�صة م��ن خ��الل عر�س 
ج���وان���ب م���ن جت��رب��ة دول����ة الإم�����ارات 
ال�صطناعي  الذكاء  ع��امل  مواكبة  يف 
باخلدمات  ال�����ص��ل��ة  ذات  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 

احلكومية التي تعزز الت�صال املبا�صر 
باملجتمع عرب اأحدث الو�صائط.

معايل  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ل�����ص��ة  وجت��م��ع 
�صخر  املهند�س  �صعادة  العلماء،  عمر 
مروان دودين – وزير الدولة ل�صوؤون 
الها�صمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  الإع���الم، 
اإلفي�س،  ه��ن��دري��ك  ت��وم��ا���س  وم��ع��ايل 
ال�صابق  ا���ص��ت��وي��ن��ا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
كرايغ  وال�صري   ،2016-2006((
اأوليفر، حمرر اأخبار بريطاين ومنتج 
تدير  فيما  اإعالمي.  تنفيذي  ومدير 
الإذاعية   ال���ربام���ج  م��ق��دم��ة  اجل��ل�����ص��ة 
�صايل مو�صى.  تنطلق حماور اجلل�صة 

من الت�صاوؤل حول ما اإذا كان اجلمهور 
حكومياً  توا�صاًل  ينتظر  امل�صتقبل  يف 
وما  ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة،  الأدوات  ي�����ص��ت��خ��دم 
الإب���ق���اء عليه يف مقابل  ال���ذي مي��ك��ن 
م���ا ال�����ذي ب����ات غ���ري ���ص��احل��اً لراهن 
وم�����ص��ت��ق��ب��ل الت�����ص��ال احل��ك��وم��ي من 
املمار�صات الرا�صخة، اإ�صافة على بحث 
التغيري،  باجتاه  تدفع  التي  العوامل 
وعي  ب���ال���ت���ح���ولت يف  ت��ت�����ص��ل  وه�����ل 
اجلماهري، اأم بتطور و�صائل التوا�صل 
التحّول  اأن يبداأ  املعا�صر؟ وهل يجب 
عرب املمار�صني لالت�صال احلكومي، اأم 

عرب املنهاج الأكادميي النظري.

خالل جل�شتني متخ�ش�شتني يومي 26 و27 �شبتمرب اجلاري

الدويل لات�صال احلكومي يجيب �صوؤاًل: ماذا نحتاج لتحقيق ات�صال موؤثر؟

فاتف تعتمد مرمي ال�صويدي خبريا دوليا مقيما يف جمال مواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب
•• اأبوظبي -وام:

مرمي  ال��دك��ت��ورة  "فاتف" �صعادة  امل��ايل  العمل  جمموعة  اعتمدت 
بطي ال�صويدي - الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�صلع 
بالإنابة، اأول اإماراتية يتم اختيارها خبريا مَقيِّما معتمدا يف تقييم 
نظم مواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم، 
جمموعة  عن   2013 ع��ام  ال�صادرة  التقييم  منهجية  با�صتخدام 

العمل املايل �صمن اجلولة الثانية.

وبناء على هذا العتماد �صوف ت�صتعني جمموعة "فاتف" بالرئي�س 
التنفيذي للهيئة بالإنابة يف عمليات التقييم املتبادل التي تقوم بها 

املجموعة، �صمن اجلولة الثانية للتقييم.
 وقالت الدكتورة مرمي ال�صويدي: "يعك�س هذا العتماد، اجلهود 
رئي�س جمل�س  قيادة  وال�صلع حتت  املالية  الأوراق  لهيئة  املتوا�صلة 
امل��ري وزي��ر القت�صاد، وحر�صها  اإدارتها معايل عبد اهلل بن طوق 
يف  الإم�����ارات  دول���ة  وم���ب���ادرات  اأن�صطة  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على 
اإط���ار الدور  مواجهة غ�صل الأم����وال ومت��وي��ل الإره����اب، وذل��ك يف 

املنوط بها يف تنفيذ ال�صرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال 
ال��دويل للمكانة  اأن��ه يعك�س تقدير املجتمع  ومتويل الإره��اب، كما 

التي تتمتع بها دولة الإمارات على ال�صعيد العاملي".
 Financial Action امل��ايل  العمل  جمموعة  اأن  اإىل  ي�صار 
منظمة  هي   "  FATF ب�  اخت�صارا  "تعرف   Task Force
وتدر�س  1989م،  ع��ام  تاأ�ص�صت  ب��اري�����س،  مقرها  دول��ي��ة  حكومية 
امل��ج��م��وع��ة اأ���ص��ال��ي��ب غ�����ص��ل الأم�������وال ومت���وي���ل الإره�������اب وتبحث 
الجتاهات والتقنيات ذات ال�صلة بهذه الأن�صطة والتدابري الالزمة 

املتعلقة  ال�صيا�صات  وتطوير  اإع��داد  مهمة  تتوىل  ..كما  ملكافحتها 
مبكافحة اأ�صاليب غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب حملياً ودولياً.

اإىل  ترمي  تدابري  وتنفيذ  اعتماد  على  جهودها  املجموعة  وتركز 
حماية النظام املايل، ومتابعة التقدم الذي اأحرزته الدول الأع�صاء 
الهيئات  مع  وتتعاون  ال�صدد،  بهذا  الالزمة  الإج���راءات  تنفيذ  يف 
الدولية الأخرى املعنية يف جمال مكافحة غ�صل الأموال ومتويل 
املنا�صبة  التدابري  كافة  وتنفيذ  "فاتف" اعتماد  وت�صجع  الإره��اب، 

لتحقيق اأهدافها على ال�صعيد العاملي.

•• دبي-وام:

يف  ام�س  دبي  مطار  ثامنة  اإن�صانية  م�صاعدات  طائرة  غ��ادرت 
رحلة مبا�صرة اإىل مطار مدينة قندهار يف جنوب اأفغان�صتان 
اإن�صانية وطبية للم�صاهمة  13 طنا ت�صمل م�صاعدات  حاملة 
الأفغاين  ال�صعب  التي مير بها  الراهنة  يف تخفيف الظروف 
اأقامته  ال��ذي  اجل��وي  اجل�صر  �صمن  تاأتي  الطائرة  ال�صقيق. 
ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال اخلريية  م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 

والإن�صانية بالتعاون مع اجلناح اجلوي بدبي .
وقال �صعادة اإبراهيم بوملحة م�صت�صار �صمو حاكم دبي لل�صئون 
موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  والثقافية  الإن�صانية 
اإن  اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�صانية  حممد بن را�صد 

اإي�صال هذه  املوؤ�ص�صة للوقوف على  الطائرة رافقها وفد من 
تاأتي  كما  اأفغان�صتان  يف  املوؤ�ص�صة  م�صاريع  وتفقد  امل�صاعدات 
لإي�صال م�صاعداتها يف عدة  ال��دوؤوب  املوؤ�ص�صة  �صعي  اإط��ار  يف 
مناطق من اأفغان�صتان حيث توجهت هذه الطائرة اإىل مدينة 
قندهار ثاين اأكرب املدن يف اأفغان�صتان من حيث عدد ال�صكان.

واأ�صاف بوملحه اأن �صحنة الطائرة اإحتوت على 7 اأطنان من 
املوؤ�ص�صة  راقبت  حيث  واملتنوعة  ال�صرورية  الطبية  الأدوي���ة 
باإهتمام وعن كثب تطورات الأو�صاع ال�صحية هناك وعلمت 
اأن الأدوية مل تدخل ب�صورة منتظمة منذ بداية الأحداث يف 
تزايد  عنه  نتج  فيها  ح��ادا  نق�صا  هناك  اأفغان�صتان مما جعل 
املوؤ�ص�صة على  اإنه حر�صاً من  . وقال  عدد املر�صى املحتاجني 
هذه  اأر���ص��ل��ت  وت��وف��ريه  ال����دواء  يف  النق�س  ���ص��د  يف  امل�صاهمة 

الأدوي�����ة ال��ت��ي �صيتم ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ر���ص��ى امل��ح��ت��اج��ني من 
اأ�صحاب الأمرا�س املزمنة من مر�صى القلب والُكلى وال�صكر 
وال�صغط وغريهم ومن فئات الن�صاء والأطفال وكبار ال�صن 

ودعم املر�صى الأفغان يف امل�صت�صفيات واملنازل.
الأطفال �صغار  لفئة  اإهتمامها  كامل  اأولت  املوؤ�ص�صة  اأن  واأكد 
ال�صن وحديثي الولدة الذين تعر�صوا ب�صبب الظروف الراهنة 
يف اأفغان�صتان للعديد من ال�صعوبات يف التغذية الأ�صا�صية من 
ب�صورة  الإر���ص��اع  على  قدرتهن  فقدن  مم��ن  الأم��ه��ات  حليب 
التغذية وعدم توفر م�صادر  طبيعية ومنتظمة نتيجة ل�صوء 
اأخرى لتغذية الأطفال . واأو�صح اأن املوؤ�ص�صة حر�صت على اأن 
حتتوي �صحنة هذه الطائرة على حليب الأطفال حيث اأر�صلت 

. الأطفال  حليب  من  اأطنان   6

حممد بن را�صد لاأعمال اخلريية والإن�صانية ت�صري طائرة م�صاعدات ثامنة لأفغان�صتان

ت�شلط ال�شوء على احللول املبتكرة بالعتماد على فن عر�ص البيانات

مركز حممد بن را�صد لابتكار احلكومي يطلق ابتكارات احلكومات اخلاقة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

العاملية  ال���ق���م���ة  م���وؤ����ص�������ص���ة  ع����ق����دت 
البعثة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  ال��دائ��م��ة 
املتحدة واملركز الحتادي  لدى الأمم 
اجتماعاً  والإح���������ص����اء،  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
"تعزيز  بعد" بعنوان  "عن  افرتا�صياً 
التنمية  لأه������داف  ال��ع��امل��ي  ال��ت�����ص��ارع 
افتتاح  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل�صتدامة"، 
املتحدة  ل������الأمم  ال���ع���ام���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
و�صهد   .76 ال�  العادية  دورتها  اأعمال 
الثانية  ال�������دورة  اإط������الق  الج���ت���م���اع 
التنمية  لأه���داف  العاملية  للمجال�س 
التي   ،2023  -  2021 امل�صتدامة 
وم�صوؤولون  وزراء  منها  عددا  يرتاأ�س 
يف دول���ة الإم�����ارات، وت��ت��ك��ون م��ن 18 
جمل�صاً تعمل على متابعة ودعم تنفيذ 
 ،2030 امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة 
ودع���م اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة لإع����ادة بناء 

عامل ما بعد جائحة "كوفيد- 19".
�صارك يف الجتماع من دولة الإمارات 
الها�صمي  اإب��راه��ي��م  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل 
وزيرة الدولة ل�صوؤون التعاون الدويل 
رئ��ي�����ص��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة لأه�����داف 
�صهيل  وم��ع��ايل  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية 
املزروعي وزير  بن حممد فرج فار�س 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ومعايل  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
ع��م��ر ���ص��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي���ر الدولة 
والقت�صاد  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
ال����رق����م����ي وت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ع���م���ل عن 
العاملية  ال��ق��م��ة  ب��ع��د م��دي��ر م��وؤ���ص�����ص��ة 
نا�صر  اهلل  عبد  و���ص��ع��ادة  للحكومات، 
لوتاه مدير عام مكتب رئا�صة جمل�س 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب  ال��وزراء 
امل�صتدامة.  وتطرق  التنمية  لأه��داف 
اجلهود  تعزيز  �صبل  اإىل  املجتمعون 
والآليات  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار  ال��دول��ي��ة 
العاملي  ال���ت�������ص���ارع  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
وتر�صيخ  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س  وب���ح���ث���وا 
�صراكات  واإط�����الق  ال��ب��ن��اءة  ال�����ص��راك��ة 
املعنيني  خم���ت���ل���ف  جت���م���ع  ج�����دي�����دة 
باأهداف التنمية امل�صتدامة من الدول 

واملنظمات والأفراد.

متكامل  من���وذج  الها�شمي:  رمي 
وت�شريع  املجال�ص  عمل  ي��دع��م 
تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة

اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م���ع���ايل  واأك�������دت 
الها�صمي، اأن الدورة الثانية للمجال�س 
امل�صتدامة  التنمية  لأه���داف  العاملية 
هدف  على  الرتكيز  من  تنتقل  �صوف 
�صامل  اإىل من��وذج  واح��د لكل جمل�س 
ي��دع��م ع��م��ل املجال�س  وم��ت��ك��ام��ل مب��ا 
الأهداف  تنفيذ  وت�صريع  تعزيز  على 
من خالل ال�صراكات املبتكرة وامل�صاريع 
ال��ت��ي م��ن �صاأنها  امل��ل��ه��م��ة وال��ت��ق��اري��ر 
تعزيز فهمنا لبع�صنا البع�س وكذلك 
املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات 
اإىل  "اأتطلع  واأ���ص��اف��ت:  العاملية".   
الرتحيب باملجال�س العاملية يف اإك�صبو 
2020 دبي يف يناير من العام املقبل، 
الر�صمي  ب���الإط���الق  �صنحتفل  ح��ي��ث 
قبل  ولكن  عملها  وبرامج  للمجال�س 
ال��ك��ث��ري للقيام  ي���زال ه��ن��اك  ذل���ك، ل 
به، فالعامل ي�صاهد وينتظر وعلينا اأن 

ننجح جميعاً".  

التنمية  العلماء:  �شلطان  عمر 
امل�����ش��ت��دام��ة حم����ور ت��وج��ه��ات 
احلكومة ومو�شوع اأجندة القمة 

�صلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د  جهته،  م��ن 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر ال������دول������ة ل���ل���ذك���اء 
الرقمي  والق���ت�������ص���اد  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د مدير 
للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�ص�صة 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  اأن حتقيق 
العاملية ميثل حموراً لتوجهات حكومة 
دائ��م احل�صور  دول��ة الإم���ارات، وملفاً 
العاملية للحكومات  اأجندة القمة  على 
ال���ت���ي ح��ر���ص��ت م��ن��ذ اإط���الق���ه���ا على 
من�صة  وتوفري  الدولية  اجلهود  دعم 
والت�صاور  للتعاون  للجميع  مفتوحة 
الكفيلة  واحل��ل��ول  امل��ب��ادرات  وتطوير 
امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  بتحقيق 
العلماء  �صلطان  عمر  وق��ال  العاملية. 
حتر�س  للحكومات  العاملية  القمة  اإن 
خلري  ال�صاملة  ال�صراكة  تعزيز  على 
اأف�صل  م�صتقبل  و�صناعة  املجتمعات 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال 
التنمية  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  م�����ص��وؤول��ي��ة 

امل�����ص��ت��دام��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق اجلميع، 
ق���ط���اع خا�س  و�����ص����رك����ات  ح���ك���وم���ات 
واأفراد  وجمتمعية  دول��ي��ة  ومنظمات 

جمتمع.

عبد اهلل لوتاه: حكومة الإمارات 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى دع����م اجل��ه��ود 

لتحقيق اأهداف التنمية العاملية
ن��ا���ص��ر لوتاه  ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل  وق����ال 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ك��ت��ب رئ��ا���ص��ة جمل�س 
الوزراء  �صوؤون جمل�س  الوزراء بوزارة 
نائب رئي�س اللجنة الوطنية لأهداف 
الدورة  اإطالق  اإن  امل�صتدامة،  التنمية 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ج��ال�����س م���ن خ���الل هذا 
امللتقى الذي ت�صت�صيفه حكومة دولة 
العاملية  القمة  الإم��ارات وعرب من�صة 
احلكومة  اه��ت��م��ام  ي��وؤك��د  للحكومات، 
وتعزيز  دع��م  على  الوطنية  واللجنة 
الأه����داف  لتحقيق  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 
التنموية، وامل�صاركة الفاعلة يف اإيجاد 
بت�صريع  الكفيلة  والآل���ي���ات  احل��ل��ول 
اأن ح��ك��وم��ة دولة  واأ����ص���اف  اإجن���ازه���ا. 
امل�صاركة  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة  الإم���������ارات 
لإر�صاء  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  يف  الفاعلة 
التنمية  مفاهيم  يبتنى  ع��امل��ي  ن��ظ��ام 
امل�صتقبل،  وبناء  امل�صتدامة يف ت�صميم 
م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى اإجن����ازات 
التنمية  لأه�����داف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
موا�صلة  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  امل�����ص��ت��دام��ة 
امل���������ص����رية ال���ع���امل���ي���ة مل�����ص��ت��ق��ب��ل اأك����رث 

ا�صتدامة.

�شنوات   10 من  اأقل  ن�شيبة:  لنا 
التنمية  اأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

امل�شتدامة
ومن جهتها قالت لنا ن�صيبة م�صاعدة 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال���دويل 
الدائمة  املندوبة  ال�صيا�صية  لل�صوؤون 
من  اأق����ل  "لدينا  الإم��������ارات:  ل���دول���ة 
امل�صتهدفات  لتحقيق  ���ص��ن��وات   10
التي و�صعناها لأنف�صنا �صمن اأهداف 
اأجندة  امل�����ص��ت��دام��ة. ومت��ث��ل  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خمططنا  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف 
للتعايف امل�صتدام من اجلائحة، ونحن 
لتحقيق  اجلميع  تكاتف  اإىل  بحاجة 
باإطالق  "اأرحب  واأ���ص��اف��ت:  ذلك".  
املجال�س  م��ب��ادرة  م��ن  الثانية  ال���دورة 
امل�صتدامة،  التنمية  لأه���داف  العاملية 
وال�����ت�����ي م�����ن خ����الل����ه����ا ت�����ق�����دم ه����ذه 
العملية  احل��ل��ول  بالتاأكيد  املجال�س 
اأهداف  التي نحتاجها لت�صريع تنفيذ 

التنمية امل�صتدامة".

الثانية  جمل�شًا �شمن الدورة   18
ل��ل��م��ج��ال�����ص ال��ع��امل��ي��ة لأه����داف 

التنمية امل�شتدامة
ومت خ���الل الج��ت��م��اع اإع����الن ال���دورة 
لأهداف  العاملية  للمجال�س  الثانية 
التنمية امل�صتدامة 2021 - 2023، 
وزراء  م���ن���ه���ا  ع�������ددا  ي�����رتاأ������س  ال����ت����ي 
وم�صوؤولون يف دولة الإمارات، وتتكون 
متابعة  �صتعمل على  18 جمل�صاً  من 
امل�صتدامة  التنمية  ودعم تنفيذ خطة 
2030 من خالل التقارير واملبادرات 
عامل  بناء  لإع���ادة  املبتكرة  وامل�صاريع 
م�صتدام  ملا بعد جائحة كوفيد- 19.

 10 اجل���دي���دة  الت�صكيلة  وت��ت�����ص��م��ن 
فيما  ال�صابقة،  ال����دورة  جمال�س  م��ن 
جديدة،  عاملية  جمال�س   8 �صتن�صم 
وي���رتاأ����س امل��ج��ال�����س ال��ع��امل��ي��ة لأه���داف 
معايل  م��ن:  ك��ل  امل�صتدامة،  التنمية 
���ص��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د امل����زروع����ي وزي���ر 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ط���اق���ة 
ال�11،   ب���ال���ه���دف  امل���ع���ن���ي  امل���ج���ل�������س 
وزراء  رئي�صة  ك��الرك  هيلني  وم��ع��ايل 
ال�صابقة  املديرة  ال��صابقة،  نيوزيلندا 
الإمن���ائ���ي،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ربن��ام��ج 

ال�16، و�صعادة  رئي�س جمل�س الهدف 
املدير  الدين  الدكتور حممود حميي 
ال��ن��ق��د الدويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��ن��دوق 
و�صعادة  الأول،  الهدف  جمل�س  رئي�س 
منى غامن امل��ّري نائب رئي�س جمل�س 
اجلن�صني  ب����ني  ل���ل���ت���وازن  الإم����������ارات 
بالهدف  امل���ع���ن���ي  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
اخل���ام�������س، و����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور طارق 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ق���رق  حم��م��د 
املعني  املجل�س  ورئي�س  العطاء  لدبي 
التنمية  اأه���داف  م��ن  ال��راب��ع  بالهدف 
امل�صتدامة. كما ت�صم ت�صكيلة جمال�س 
�صعادة  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية  اأه�����داف 
العام  امل��دي��ر  ك��ام��ريا  ل  فران�صي�صكو 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
بالهدف  املعني  العاملي  املجل�س  رئي�س 
علي  حممد  الدكتور  و�صعادة  ال�صابع، 
ب��ات م��دي��ر ق��ط��اع امل��م��ار���ص��ات العاملية 
بالبنك  وال�صكان  والتغذية  لل�صحة 
للمجل�س  امل�����ص��ارك   الرئي�س  ال���دويل 
الدكتورة  ال���ث���ال���ث،  ب��ال��ه��دف  امل��ع��ن��ي 
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  جاكوب�س  ���ص��وزان��ا 
الرئي�س  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
بالهدف  امل��ع��ن��ي  ل��ل��م��ج��ل�����س  امل�������ص���ارك 
ال��ث��ال��ث، وم����اري اإمي����ي ب����وري املدير 
الإيجابي  التاأثري  ذو  للتمويل  ال��ع��ام 
للخدمات  ج���ن���ريال  ���ص��و���ص��ت��ي  ل����دى 
املجل�س  رئي�س  وال�صتثمار  امل�صرفية 
تاتيانا  والدكتورة  امل��ايل،  ال�صت�صاري 
تيبلوفا رئي�صة ق�صم ات�صاق ال�صيا�صات 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  ل�صعبة 
م�صت�صار اأول للتوازن بني اجلن�صني يف 
منظمة التعاون القت�صادي والتنمية، 
ال�17،  بالهدف  املعني  املجل�س  رئي�س 
الرئي�س  الزعبي،  اإبراهيم  وال�صيد   ،
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ال���ص��ت��دام��ة ل���دى �صركة 
رئي�س  ال���ق���اب�������ص���ة  ال���ف���ط���ي���م  م���اج���د 
اأما  ال13.  ب��ال��ه��دف  املعني  املجل�س 
فيقودها  اجل��دي��دة  العاملية  املجال�س 
اإليزابيث  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة  ك��ل م��ن: 
التنفيذي  واملدير  الرئي�س  كو�صين�س 
هناء  و�صعادة  املتحدة،  الأمم  ملوؤ�ص�صة 
الر�صتماين الرئي�س التنفيذي ل�"بنك 
حممد  و����ص���ع���ادة  الأول"،  اأب���وظ���ب���ي 
امل�صت�صار  ن��ائ��ب  ال��ه��ا���ص��م��ي  اإب��راه��ي��م  
دبي  م��وان��ئ  "�صركة  ملجموعة  ال��ع��ام 
ترمي  م���ن���ال  وال���دك���ت���ورة  العاملية"، 
املدير التنفيذي وع�صو جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة "نور دبي"، والدكتورة �صونيا 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  بن جعفر 
وال�صيدة  للتعليم،  ال��غ��ري��ر  اهلل  عبد 
اإي��زاب��ي��ل اأب��و ال��ه��ول امل��دي��ر التنفيذي 
وع�صو جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة الإمارات 
نائب  ل��وك رميونت  وال�صيد  ل���الآداب، 
الدولية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
وال�صيد  اإليكرتيك"،  "�صنايدر  ل��دى 
املنتجات  ب��راون مدير هند�صة  كلينت 

يف "اإيزري".

���ش��ه��ي��ل امل����زروع����ي: ال���ظ���روف 
ال�شتثنائية تتطلب تعاونًا دوليًا 
وثيقًا لتعزيز التنمية امل�شتدامة

ب��ن حم��م��د فرج  واأك����د م��ع��ايل �صهيل 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
ال�صتثنائية  ال��ظ��روف  اأن  التحتية، 
التي مير بها العامل ب�صبب الحتبا�س 
امل��ن��اخ��ي تتطلب  وال��ت��غ��ري  احل������راري 
تعاوناً دولياً وثيقاً ملواجهة التحديات 
امل�صتدامة،  التنمية  وتعزيز  العاملية 
���ص��ي��ا���ص��ات وخطط  ت��ب��ن��ي  وت�����ص��ج��ي��ع 
وم��ب��ادرات فعالة يف ه��ذا ال�����ص��اأن، واأن 
العمل  الإم����ارات ل تتوانى ع��ن  دول��ة 
املحلي  امل�صتوى  على  اجل��اد  اجلماعي 
والإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
م�صتهدفات  وف��ق  وا�صتدامتها  البيئة 
الذي  املن��اخي  للت��غري  باري�س  اتفاق 
ال����دول  اأوائ��������������ل  الإم�����ارات م��ن  ك��ان��ت 

وقال  بنوده".  ع��ل��ى  ���ص�����������ادق��ت  ال��ت��ي 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  اإن  امل��زروع��ي 
م�صرتكة،  م�������ص���وؤول���ي���ة  امل�������ص���ت���دام���ة 
املعنيني  م��ن  وا���ص��ح��اً  ن��ه��ج��اً  تتطلب 
ل���ل���ت���غ���ل���ب ع����ل����ى ال����ت����ح����دي����ات ال���ت���ي 
الب�صرية،  واملجتمعات  امل��دن  تواجهها 
و�صع  على  النهج  ه��ذا  يرتكز  بحيث 
وال�صرتاتيجية  ال�صحيحة  احلوكمة 
وال���������ص����ي����ا�����ص����ات، وت�������ص���خ���ري ق������درات 
واملجتمع  الأع��م��ال  وق��ط��اع  احلكومة 
اأن  مو�صحاً  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
للطاقة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املائي  الأمن  وا�صرتاتيجية   ،2050
دوراً  تلعب   ،2036 الإم���ارات  لدولة 
جوهرياً يف زيادة الهتمام بالقت�صاد 
اخل�صراء،  امل�صاريع  وتعزيز  الأخ�صر 
لدعم  جوهرياً  راف���داً  ي�صكالن  وهما 
احلثيثة  وامل�������ص���اع���ي  ال����دول����ة  ج���ه���ود 
لعتماد حلول خ�صراء مبتكرة تدعم 
وا�صتدامة  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف 

املوارد الطبيعية والبيئية".

تعزيز  ك��ام��ريا:  ل  فران�شي�شكو 
لتحقيق  والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل 

اأهداف التنمية امل�شتدامة
ومن جهته قال فران�صي�صكو ل كامريا 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير 
الطاقة  ق���ط���اع  "ي�صكل  امل���ت���ج���ددة: 
العديد من  اأ�صا�صياً يف حتقيق  عاماًل 
والقت�صادية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
وب����ال����ت����ايل ي���ق���ع يف ���ص��م��ي��م اأج����ن����دة 
"توفر  واأ�صاف:  امل�صتدامة".  التنمية 
التنمية  لأه�����داف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
امل�صتدامة فر�صة ملجموعة وا�صعة من 
العمل  وتن�صيق  للتوا�صل  امل��ن��ظ��م��ات 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  امل�����ص��رتك 
امل�صتدامة، موكداً اأن الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة تقدم دعمها الكامل 
التزامها  وتوؤكد  بالكامل،  للمجال�س 

بتحقيق اأهدافها.

ما�شة  ح��اج��ة  ك����الرك:  هيلني 
للتغيري

رئي�صة  ك��الرك  هيلني  معايل  وق��ال��ت 
العديد  اإن  ال�صابقة  وزراء نيوزيالندا 
م��ن ال���دول اأك���دت ال��ت��زام��ه��ا بتحقيق 
امل�����ص��ت��دام��ة بحلول  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف 
2030، وم��ع ذل��ك، ف��اإن النوايا  ع��ام 
احل�����ص��ن��ة والل���ت���زام ال��ع��ام ل ترتجم 
تلقائًيا اإىل �صيا�صات واإجراءات فعالة، 
والتحديات  للغاية  معقدة  احلقائق 
كوفيد  جائحة  اأو�صحت  لقد  هائلة. 
19- اأن هناك حاجة ما�صة للتغيري. 
ق����ادة  اإىل  ن���ح���ت���اج  ذل������ك،  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
اأك��ف��اء وم��ه��رة يف مقعد ال��ق��ي��ادة، على 
يجب  وال�����دويل.  امل��ح��ل��ي  ال�صعيدين 
موظفني  ق��ب��ل  م���ن  دع��م��ه��م  ي��ت��م  اأن 
وخا�صعني  و�صفافني  فعالني  مدنيني 
مب�صتويات  ي��ت��م��ت��ع��ون  ل��ل��م�����ص��اءل��ة 
�صيناق�صه  النزاهة. هذا ما  عالية من 
حميي  حممد  عليه.  ويعمل  جمل�صنا 
ال�صحيح  ل��ل��م�����ص��ار  ال���ع���ودة  ال���دي���ن: 
التنمية  اأه���������داف  حت���وي���ل  ت��ت��ط��ل��ب 
اإىل اأول���وي���ة وط��ن��ي��ة م��ن ج��ه��ت��ه، قال 
املدير  الدين  حميي  حممد  الدكتور 
الدويل:  النقد  ل�صندوق  التنفيذي 
طرق  م��ف��رتق  ال���ي���وم  ع��امل��ن��ا  "ي�صهد 
���ص��ب��ب��ت ج��ائ��ح��ة كوفيد  ح����رج ح��ي��ث 
حتقيق  ���ص��ب��ي��ل  يف  ك���ب���رية  19عقبة 
امل�����ص��ت��دام��ة، والتي  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف 
كانت متاأخرة عن امل�صار ال�صحيح قبل 
التعايف  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  اإن  اجل��ائ��ح��ة، 
اأي وق����ت م�����ص��ى، نحن  م���ن  اأ���ص��ع��ب 
ن��واج��ه ال��ي��وم حت��دي��ات ح��رج��ة حيث 
ا�صتجابة  املتقدمة  لالقت�صادات  ك��ان 
مقارنة  اجلائحة،  مواجهة  يف  اأف�صل 
والقت�صادات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ب���الأ����ص���واق 

ال��ن��ام��ي��ة وال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ي��دة مالياً. 
لتحقيق  ال�صحيح  للم�صار  العودة  اإن 
يتطلب  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف 
الوطنية  للميزانيات  كاأولوية  و�صعها 
وبناء ال�صراكات الالزمة لتحقيق هذه 

الأهداف.

بني  ال��ت��وازن  تعزيز  امل��ري:  منى 
اجلن�شني اأولوية عاملية

نائبة  امل��ري  غ��امن  �صعادة منى  وقالت 
رئي�صة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 
العاملية  املجال�س  مبادرة  اإن  اجلن�صني 
لأهداف التنمية امل�صتدامة يف دورتها 
ال���ث���ان���ي���ة م����ث����رية ل���اله���ت���م���ام، حيث 
من  اجلن�صني  ب��ني  ال���ت���وازن  �صتدعم 
خ��الل من��وذج عمل ال��رواب��ط، والذي 
املجالت  خمتلف  من  القادة  �صيجمع 
للتعريف بالتحديات املختلفة، م�صرية 
اجلن�صني  بني  ال��ت��وازن  تعزيز  اأن  اإىل 
يجب اأن يكون اأولوية حملية وعاملية، 
وب��ال��ت��اأك��ي��د ف�����اإن ه����ذا ال���ن���م���وذج من 
هادفاً  ع��امل��ي��اً  ع��م��اًل  �صيلهم  ال�����ص��راك��ة 
تعزيز  تيبلوفا:  ت��ات��ي��ان��ا  وم��ت��ك��ام��اًل. 
التنمية  ���ص��ي��ا���ص��ات  مل���واءم���ة  اجل���ه���ود 
امل�صتدامة من جهتها، اأكدت الدكتورة 
ات�صاق  ق�صم  رئي�صة  تيبلوفا  تاتيانا 
التنمية  اأه�����داف  ل�صعبة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
للتوازن  اأول  م�����ص��ت�����ص��ار  امل�����ص��ت��دام��ة 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  والتنمية  الق��ت�����ص��ادي 
اجلهود امل�صرتكة لتحقيق ات�صاق بني 
ال�صيا�صات من اأجل التنمية امل�صتدامة، 
مبا يعزز ت�صريع وتنفيذ املهام ويخلق 
اأثراً اإيجابيا على جهود حتقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة.

لتطوير  التعاون  القرق:  ط��ارق 
حلول م�شتقبل التعليم العاملي

من جهته، قال �صعادة الدكتور طارق 
القرق الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س 
من  اق��رتاب��ن��ا  "مع  العطاء":  "دبي 
للعمل،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��ق��د  ن��ه��اي��ة 
الكثري  ه���ن���اك  ي�����زال  ل  اأن�����ه  ن��ت��ذك��ر 
لتحقيق  به  القيام  علينا  يتعني  الذي 
�صوء  يف  خا�صة  امل�صتدامة،  التنمية 
وباء كوفيد- الناجمة عن  التداعيات 
الكثري  بتقوي�س  ه��ددت  والتي   19
اإح��رازه بالفعل،  من التقدم ال��ذي مت 
جريء  عمل  ه��و  ال��ي��وم  نحتاجه  وم��ا 
والبتكار  لالنفتاح  وح��ا���ص��م  و���ص��ج��اع 
ل��ت��ق��دمي احللول  وذل�����ك  وال���ت���ع���اون، 
التي �صت�صكل م�صتقبل التعليم العاملي، 
ن��ق��ط��ة حت���ول تاريخية  ن��واج��ه  ن��ح��ن 
وف��ر���ص��ة ل��ق��ي��ادة م��وج��ة ج��دي��دة من 
الب��ت��ك��ار والإب�����داع، ح��ان ال��وق��ت الآن 

لتخاذ عمل موحد".
م�����اري اإمي�����ي ب������وري: ت��و���ص��ي��ع نطاق 
الناجح  ال���ن���م���وذج  وت����ك����رار  ال���ت���ع���اون 
اإميي  العاملية وقالت ماري  لل�صراكات 
بوري املدير العام للتمويل ذو التاأثري 
جنريال  ���ص��و���ص��ت��ي  ل����دى  الإي���ج���اب���ي 
وال�صتثمار:  امل�����ص��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�صت�صاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  "كرئي�صة 
ال���دورة  امل�����ص��ارك��ة يف  ت�صعدين  امل���ايل، 
جمموعة  وجمع  امل��ب��ادرة  من  الثانية 
من اخلرباء لنعمل معاً على ت�صميم 
وت��ن��ف��ي��ذ وت��و���ص��ي��ع ن���ط���اق امل����ب����ادرات 
الأخرى  العاملية  باملجال�س  اخلا�صة 
ناأمل  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية  لأه�����داف 
وتكرار  التعاون  نطاق  تو�صيع  اأي�صاً 
عليه  عملنا  ال���ذي  ال��ن��اج��ح  ال��ن��م��وذج 
خالل ال�صنتني املا�صيتني مع املجل�س 
العاملي املعني بالهدف الثالث، والذي 
يديك.  بني  ال�صحة  مبادرة  على  ركز 
اليوم نحن بحاجة من اأي وقت م�صى 
لت�صريع  ال��ت��اأث��ري  على  قائم  نهج  اإىل 
نحو حتقيق  وال�صتثمارات  ال�صراكات 

اأهداف التنمية امل�صتدامة.

ال�شحية  الرعاية  ت��رمي:  منال 
اجل����ي����دة رك����ي����زة ل��رف��اه��ي��ة 

املجتمعات
واأك����دت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ت��رمي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع�������ص���و جم��ل�����س اأم���ن���اء 
موؤ�ص�صة "نور دبي" اأن �صمان احل�صول 
على رعاية �صحية جيدة يعترب ركيزة 
املجتمعات يف  رفاهية  لتعزيز  اأ�صا�صية 
اليومية مب��ا يف  كافة ج��وان��ب احل��ي��اة 

ذلك احل�صول على التعليم.
مع  ال���ع���م���ل  اإىل  "نتطلع  وق����ال����ت: 
التنمية  لأه�����داف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
اجلهود  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  امل�������ص���ت���دام���ة 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  اإىل  الرامية 
نور  موؤ�ص�صة  دعمت  وق��د  امل�صتدامة، 
ب�����ص��ك��ل م�صتمر  دب���ي ه���ذه الأه������داف 
ال�صرتاتيجية  �صراكاتها  خ��الل  م��ن 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ع  وت���ع���اون���ه���ا 
وغري احلكومية بهدف تعزيز الدعم 
املجتمع  يف  والقت�صادي  الجتماعي 
يف �صبيل التغلب على حتديات الإعاقة 
ال��ب�����ص��ري��ة. مت ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء يف 
امل��ت��ح��دة )يوليو  ل���الأمم   75 ال����دورة 
موؤ�ص�صات الرعاية  دور  على   )2021
الب�صر  ب�����ص��ح��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
�صبل  م��ن  ك��واح��دة  بالعيون  والعناية 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
الثالث  الهدف  يخ�س  فيما  ول�صيما 
)ال�صحة اجليدة والرفاهية( والهدف 
الرابع )التعليم اجليد( وب�صكل خا�س 
الآثار الناجمة عن فقدان الب�صر على 
الوفيات وتاأثريه على ال�صحة النف�صية 

لالأ�صخا�س فاقدي الب�صر".

تعزيز  ال���ه���ول:  اأب����و  اإي��زاب��ي��ل 
لتحقيق  التعليمية  امل��م��ار���ش��ات 

التنمية
ال���ه���ول املدير  اأب�����و  اإي���زاب���ي���ل  وق���ال���ت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع�������ص���و جم��ل�����س اأم���ن���اء 
اإن التعليم  موؤ�ص�صة الإم��ارات ل��الآداب 
اجل���ي���د ه����و ح����ق ل���ك���ل ط���ف���ل وميكن 
ال����ق����ي����ام ب���ال���ك���ث���ري ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك. 
م�صروع  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زن���ا  ���ص��ي��ن�����ص��ب 
القراءة من اأجل املتعة، والتاأثري التي 
ميكن اأن حتدثه القراءة على الأطفال 
خ��الل ���ص��ن��وات ال��درا���ص��ة وم��ا بعدها. 
جمل�صنا  �صيعمل  الإط���ار،  ه��ذا  �صمن 
اأي�������ص���اً ع��ل��ى ه���دف���ني اإ���ص��اف��ي��ني من 
امل�صتدامة: احلد من  التنمية  اأهداف 
ال�صراكات  امل�����ص��اواة وعقد  ع��دم  اأوج���ه 
منوذج  لتطوير  الأه������داف،  لتحقيق 
البلدان  يف  كنموذج  ا�صتخدامه  ميكن 
الأخ�������رى.  واأ����ص���اف���ت ل��دي��ن��ا فر�صة 
ل��ت��ع��زي��ز امل���م���ار����ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
خالل اإثبات الفوائد العميقة للقراءة 
املدر�صية.  ال��ك��ت��ب  وخ������ارج  ب��ان��ت��ظ��ام 
الكتب مراآة  بالن�صبة لالأطفال، توفر 
اأنف�صهم  ل��ف��ه��م  ال��ع��امل  ع��ل��ى  ون���اف���ذة 
والآخ��ري��ن من خ��الل تغذية خيالهم 
التعاون  واإبداعهم. �صونيا بن جعفر: 
املبتكرة  احل��ل��ول  م��ن  امل��زي��د  لتطوير 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة
يف �صياق مت�صل، قالت الدكتورة �صونيا 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  بن جعفر 
"ي�صرفني  للتعليم:  الغرير  اهلل  عبد 
العاملية  املجال�س  اأك��ون �صمن قادة  اأن 
لأهداف التنمية امل�صتدامة واأن اأ�صاهم 
يف  املنجز  القيم  العمل  ا�صتمرارية  يف 
الدورة الأوىل من هذه املبادرة، اأتطلع 
اإىل التعلم من هذه ال�صبكة امللهمة من 
والعمل معهم عن قرب. نحن  القادة 
للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�ص�صة  يف 
ال�صباب  دع��م  يف  فعال  ب�صكل  ن�صارك 
لالرتقاء  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  امل���ح���روم���ني 

التعاون  اإىل  اأت��ط��ل��ع  اإن��ن��ي  بحياتهم. 
امل�صرتكة  املزيد من احللول  لق��رتاح 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  وامل��ب��ت��ك��رة 
يف  للم�صاهمة  ممتنة  اأن��ا  امل�صتدامة. 
يجتمع  حيث  العمل،  م��ن  العقد  ه��ذا 
اإك�صبو  معر�س  خ��الل  دب��ي  يف  العامل 
يف  م����ا  اأف�������ص���ل  لك���ت�������ص���اف   2020

الإن�صانية".

املمار�شات  كو�شين�ص:  اإليزابيث 
املبتكرة  امل�شتدامة  ال��زراع��ي��ة 
تدعم تطوير الأنظمة الغذائية

الرئي�س  كو�صين�س  اإليزابيث  واأك���دت 
مل��وؤ���ص�����ص��ة الأمم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
بثلث  ت�����ص��ه��م  ال����زراع����ة  اأن  امل���ت���ح���دة 
العاملية،  الدفيئة  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات 
مل  اإذا  امل���ن���اخ،  ت����اأث����ريات  اأن  ح���ني  يف 
�صيكون  منها،  احل��د  على  العمل  يتم 
الغذاء  اإنتاج  على  متعددة  اأ�صرار  لها 
العاملي. وقالت: "حل�صن احلظ ميكن 
امل�صتدامة  ال���زراع���ي���ة  ل��ل��م��م��ار���ص��ات 
يف  جذرياً  تغيرياً  حتدث  اأن  واملبتكرة 
امل��زي��د من  وخ��ل��ق  ال��غ��ذائ��ي��ة  اأنظمتنا 
م�صتويات  وحت�����ص��ني  ال��ع��م��ل  ف���ر����س 
اأحد  اأت��راأ���س  اأن  وي�صرفني  ال�صحة. 
امل��ج��ال�����س ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���اأه���داف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة، وال������ذي ميثل 
على  ال�صوء  لت�صليط  ف��ري��دة  من�صة 
هذه التحديات واإيجاد موارد جديدة 

للتحولت الزراعية التي نحتاجها".

ل�شمان  فر�شة  رمي��ون��ت:  ل��وك 
ح�شول كل �شخ�ص على الكوكب 

على م�شادر طاقة اآمنة
الرئي�س  ن��ائ��ب  ل���وك رمي��ون��ت  وق����ال 
لدى  ال��دول��ي��ة  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
"�صنايدر اإليكرتيك": "تعد الكهرباء 
اليومية،  حياتنا  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  ج���زءاً 
وطرق توليد الكهرباء وتوزيعها تتغري 
اليوم  ل��دي��ن��ا  ���ص��ري��ع.  ب�صكل  وت��ت��ط��ور 
�صخ�س  ك��ل  ح�صول  ل�صمان  فر�صة 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ك��وك��ب وو���ص��ول��ه مل�صادر 
وم�صتدامة،  وم��وث��وق��ة  اآم���ن���ة  ط��اق��ة 
وذل�������ك ب��ف�����ص��ل ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 
و�صي�صاعدنا هذا  الرقمية.  والتقنيات 
التغيري يف مواجهة اأكرب حتٍد يواجهه 

العامل، وهو تغري املناخ". 
"اأوؤمن باأن املجال�س العاملية  واأ�صاف: 
املوجودة  الآليات  اأف�صل  بني  من  هي 
ملليارات  ح��ق��ي��ق��ي  ت����اأث����ري  لإح��������داث 
الأ�صخا�س يف جميع اأنحاء العامل، واأنا 
ممنت حلكومة دولة الإمارات لإتاحة 
الآخرين  مع  للتعاون  لهذا  الفر�صة 
لإحداث تغيري اإيجابي يف ق�صايا مثل 
الطاقة النظيفة واملتجددة للجميع".

حم��م��د ال��ه��ا���ش��م��ي: ع��ق��د من 
الأهداف  حتقيق  لت�شريع  العمل 

التنموية 
امل�صت�صار  نائب  الها�صمي  واأكد حممد 
دبي  م��وان��ئ  "�صركة  ملجموعة  ال��ع��ام 
بو�صفها  املجموعة  اإمي���ان  العاملية"، 
ممكنا ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، ب��دوره��ا يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
وقال: "ندرك اأن هذا العقد 2020-

2030 هو عقد من العمل، لذا هذه 
ت�����ص��ري��ع حا�صمة  ف����رتة  ه���ي  ال���ف���رتة 
ا�صتدامة  اأك�����رث  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل�����ص��م��ان 
ا�صرتاتيجية  اإن  للجميع.  و�صمولية 
ال����ص���ت���دام���ة اخل���ا����ص���ة مب���وان���ئ دبي 
ل  م�صتقبلنا"  "عاملنا  بعنوان  العاملية 
تتوافق مع اأهداف التنمية امل�صتدامة 
على  ق��ائ��م��اً  ن��ه��ج��اً  تعتمد  ب��ل  ف��ق��ط، 
البيانات وامل�صتهدفات ل�صمان التقدم 
يف  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ق��د  �صنق�صي  امل�����ص��ت��م��ر، 
عملنا،  يف  القوة  نقاط  من  ال�صتفادة 

امل��ع��ن��ي��ني، واإبقاء  وب��ن��اء ���ص��راك��ات م��ع 
للقيام  اأولوياتنا  مقدمة  يف  املجتمع 
ب��ن��اء ع��امل ل يتخلف فيه  ب��دورن��ا يف 

اأحد عن الركب.

الأكرب  التحدي  ب��راون:  كلينت 
ح��دود  يف  ننمو  كيف  نتعلم  اأن 

اإمكانياتنا
ب�����راون م��دي��ر هند�صة  ك��ل��ي��ن��ت  وق����ال 
املنتجات يف "اإيزري" اإن ا�صتخدام نظم 
اأم���ٌر �صروري  امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 
لبناء م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة. تقريباً 
واأحببناه  وفعلناه  ع��رف��ن��اه  ���ص��يء  ك��ل 
حدث يف مكان ما على كوكب الأر�س، 
الرعاية  فيه  تعلمنا  ال��ذي  امل��ك��ان  اإن��ه 

واحلماية والزدهار. 
ال���ذي  الأك������رب  "التحدي  واأ�����ص����اف: 
نواجهه اليوم، هو اأن نتعلم كيف ننمو 
يف حدود اإمكانياتنا، مع احلفاظ على 
مهمة  اجل��غ��راف��ي��ا  الآن،  يدعمنا.  م��ا 
با�صتخدام  وق��ت م�صى.  اأي  اأك��رث من 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة، لدينا  ن��ظ��م 
القدرة على روؤية الأمناط والعالقات 
الأ�صياء  ترتبط  لنا كيف  تو�صح  التي 
اجلغرايف،  ال��ن��ه��ج  ال��ب��ع�����س.  ببع�صها 
األف   350 ع��م��ل  ب���ني  ي��ج��م��ع  ال����ذي 
يف  جغرافية  معلومات  نظم  موؤ�ص�صة 
مليارات  ينتج  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 

اخلرائط والتطبيقات".  

ه��ن��اء ال��ر���ش��ت��م��اين: خ��ط��وات 
احلقيقي  التغيري  لدفع  حيوية 

واإحداث تاأثري ملمو�ص
الرئي�س  ال��ر���ص��ت��م��اين  ه��ن��اء  وق���ال���ت 
اأبوظبي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يتمثل  م�صرتك  هدف  "لدينا  الأول: 
القوية  ال����ص���ت���دام���ة  روح  ق���ي���ادة  يف 
لتجنب  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  ويف  ال��ع��م��ل  يف 
دف���ع الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ث��م��ن��اً باهظاً 
وباإمكاننا  ال���ع���م���ل.  ع���ن  ل��ت��ق��اع�����ص��ن��ا 
اليوم من خالل اجلمع بني معرفتنا 
املكت�صبة  وخرباتنا  و�صبكتنا  امل�صرتكة 
املختلفة،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
التغيري  لدفع  حيوية  خطوات  اتخاذ 
احلقيقي واإحداث تاأثري ملمو�س نحو 

م�صتقبل اأف�صل للجميع".

اإبراهيم الزعبي: �شنوا�شل ح�شد 
جهودنا وطاقاتنا لإنقاذ كوكبنا

الرئي�س  ال���زع���ب���ي  اإب����راه����ي����م  وق������ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ال���ص��ت��دام��ة ل���دى �صركة 
"ي�صهد  ال��ق��اب�����ص��ة:  ال��ف��ط��ي��م  م��اج��د 
ي����وم ح�����وادث جديدة  ك���ل  ال���ع���امل يف 
تدق ناقو�س اخلطر لتغري املناخ على 
تعاون  اأهمية  جميعاً  ونعلم  حياتنا، 
واملوؤ�ص�صات  وال�����ص��رك��ات  احل��ك��وم��ات 
الأك��ادمي��ي��ة واأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف هذا 
حالة  امل��ن��اخ  اأزم����ة  و�صت�صبح  امل��ج��ال. 
على  نتحرك  مل  اإذا  حقيقية  ط���وارئ 
واأ�صاف:  جماعي".  وب�����ص��ك��ل  ال��ف��ور 
"ي�صرفني ويزيدين اأن اأتراأ�س املجل�س 
اأهداف  13 من  الهدف  ب�صاأن  العاملي 
ح�صد  و�صنوا�صل  امل�صتدامة،  التنمية 

جهودنا وطاقاتنا لإنقاذ كوكبنا".
وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية 
لأهداف التنمية امل�صتدامة للمجال�س 
"اأهداف  م��ل��ت��ق��ى  ع���ق���دت  ال���ع���امل���ي���ة 
التنفيذ" الذي  يف  امل�صتدامة  التنمية 
للحكومات  العاملية  القمة  ا�صت�صافته 
يف دي�صمرب املا�صي، ومت الإع��الن عن 
الثانية  ل���ل���دورة  ال��رت���ص��ي��ح  ب���اب  ف��ت��ح 
العاملية،  املجال�س  وع�صوية  لرئا�صة 
وتو�صيع نطاق الرت�صيح و�صم ممثلني 
ل��ت��ع��زي��ز فر�صهم  ال�����ص��ب��اب،  ع���ن ف��ئ��ة 
جمال  يف  العاملية  اخل���ربات  ك�صب  يف 

اأهداف التنمية امل�صتدامة.

بال�شراكة مع البعثة الدائمة للدولة يف الأمم املتحدة واملركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء 

القمة العاملية للحكومات ت�صت�صيف اجتماعًا دوليًا لت�صريع جهود حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة العاملية

�شعادة عبداهلل لوتاهمعايل رمي الها�شميمعايل �شهيل املزروعيمعايل عمر �شلطان العلماء

•• دبي -وام:

�صبل  دب��ي  يف  اإختتمت  التي  والب��ت��ك��ار  ال�صيرباين  الأم���ن  فعاليات  ناق�صت 
تطوير البنى التحتية املعلوماتية وتو�صيع نطاقها وحت�صينها مب�صاركة وفد 
وم�صوؤولني حكوميني  �صركات  عدة  وروؤ���ص��اء  ال�صيرباين  الأم��ن  من جمل�س 

ونخبة من ممثلي و�صائل العالم الإماراتية والإقليمية.
واأكد الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س جمل�س الأمن ال�صيرباين حلكومة 
الإم��ارات اأن الإم��ارات من �صمن اأهم دول العامل يف اإ�صتقطاب الإ�صتثمارات 
نظراً  البيانات  ومراكز  باأمن  املعنية  العاملية  ال�صركات  واإ�صت�صافة  الرقمية 
اأن  اإىل  للت�صريعات والبنية الرقمية التحتية التي ت�صتهر بها حاليا م�صرياً 
هذه البنية تتمتع باملوثوقية يف ظل التحديات العاملية التي تواجه البيانات 
من القرا�صنة على م�صتوى العامل والتي زادت وتريتها بقوة خالل جائحة 
الإم��ارات على مدار �صنوات طويلة يف  ا�صتثمارات  اإن  وقال  "كوفيد19-". 
الدولرات  من  مليارات  عدة  اإىل  ت�صل  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  قطاع 
ظل  يف  وموثوقة  اآم��ن��ة  رقمية  بيئة  تعزيز  اإىل  ال��دول��ة  ت�صعى  فيما  �صنويا 

التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات ال�صيربانية املواكبة له مبا يف ذلك 
الإلكرتونية  اجلرائم  الإلكرتونية وجمموعات  القر�صنة  ن�صطاء  تهديدات 

املنظمة التي متثل تهديداً على الأمن القومي يف الدولة.
اأعلى املعايري  اأن الإم��ارات لديها قوانني وا�صرتاتيجيات بنيت وفق  واأ�صاف 
تهدف  ال��ت��ي  ال�صيرباين  ل��الأم��ن  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأب��رزه��ا  العاملية 
الدولة  اآمنة و�صلبة ت�صاعد على متكني موؤ�ص�صات  اإىل خلق بيئة �صيربانية 
وال�صركات والأفراد من حتقيق طموحاتهم الرقمية ومن التطور والنمو يف 
بيئة رقمية اآمنة متاماً.  واأو�صح اأن قرا�صنة الإنرتنت على م�صتوى العامل 
قد �صاعفوا من حجم هجماتهم مبئات املرات خالل فرتة جائحة "كوفيد-

اأو  الأم��وال  احل�صول على  لأغرا�س  واحلكومات  ال��دول  وا�صتهدفوا   "19
ومعلومات  العلمية  ال���رباءات  ول�صرقة  ا�صتخبارية  لأغ��را���س  اأو  التخريب 

بفعل  ا�صتطاعت  الإم����ارات  املقابل  لكن يف  الأغ��را���س  م��ن  وغ��ريه��ا  املر�صى 
التن�صيق والتعاون بني كافة اجلهات احلكومية وال�صركات العاملية يف مواجهة 
هذا ال�صيل اجلارف من الهجمات ول تزال توا�صل العمل عن كثب للتنبوؤ بها 
دولة  حلكومة  ال�صيرباين  الأم��ن  رئي�س  و�صدد  با�صتباقية.   معها  والتعامل 
الإمارات على اأن الدولة واكبت التغريات احلا�صلة عاملياً فيما يتعلق بحماية 
اخل�صو�صية وحماية الدولة من اجلرائم اللكرتونية والأ�صخا�س الذين قد 
ي�صكلون تهديدا عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو و�صيلة تقنية معلومات كما 
تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد املجتمع من املواطنني 
واملقيمني من خالل العديد من القوانني التي �صاهمت يف تعزيز جودة احلياة 
ال�صخ�صيات  لأبرز  اجلوائز  بتقدمي  الفعاليات  واختتمت  للجميع.  الرقمية 
املوؤثرة يف بيئة الأمن ال�صيرباين بالدولة حيث فازت هالة الها�صمي الرئي�س 

بجائزة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة  ن��ف��ط  مبوؤ�ص�صة  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  التنفيذي 
العوي�س  �صلطان  وف��از  للعام  ال�صيرباين  الأم��ن  على  تدريب  برنامج  اأف�صل 
الأمن  ال��وزراء بجائزة بطل  �صوؤون جمل�س  ب��وزارة  الرقمية  ال�صوؤون  رئي�س 
املعلومات  اأم��ن  رئي�صة  املالكي  فاطمة  ف��ازت  كما   2021 لعام  ال�صيرباين 
العام يف جمال  �صيدة  راأ���س اخليمة بجائزة  الإلكرتونية يف  بهيئة احلكومة 
الأمن ال�صيرباين كما فاز عادل احلو�صني رئي�س اأمن املعلومات بجمارك دبي 
الدويل  ال�صارقة  ال�صيربانية. وح�صدت هيئة مطار  العام  �صخ�صية  بجائزة 
اإلكرتونية للعام وح�صلت ح�صة املطرو�صي  اأف�صل خطة توعية  على جائزة 
مديرة اأمن املعلومات مبنطقة عجمان احلرة على جائزة اأف�صل بنية حتتية 
لهذا  موؤ�ص�صي  اأم��ان  حل  اأف�صل  جائزة  انفوبلوك�س  ح�صدت  كما  �صيربانية 
التنفيذي  الرئي�س  جائزة  ه��واوي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وت�صلم  العام 
ال�صيرباين  الأم��ن  ليو جياوي وفاز بجائزة مدير  للعام  ال�صيرباين  لالأمن 
للعام الدكتور اأحمد الكتبي هيئة كهرباء ومياه دبي. كما فاز بجائزة اأف�صل 
بنك اإلكرتوين للعام رام �صوين من بنك امل�صرق وفاز �صعادة الدكتور حممد 

الكويتي بجائزة �صخ�صية العام يف جمال الأمن ال�صيرباين.

اختتام فعاليات الأمن ال�صيرباين والبتكار يف دبي 
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العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

البلو�صي لل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1102378 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/تواير  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتبديل وا�صالح الطارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2416936 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صي �صاي كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2682844 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة يو�صف عبداللطيف حممد عبداللطيف املحمود %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صعد بروك �صعيد مرزوق املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ا�صرف اجلديدة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1104209 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرحمن �صعيد را�صد مر�صد املقباىل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حمدان را�صد حمدان را�صد النعيمى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف كارجنال فابوتى احمد

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة ا�صرف اجلديدة 

ASHRAF NEW GROCERY 

اإىل /املرجان للخ�صار والفواكه 

AL MARJAN FRUITS AND VEGETABLES 

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ج�صر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحرين للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1351726 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليتا كافيه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2736314 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة مرمي احمد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف خوله عبداهلل حممد جمعه املرزوقي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
باري�س  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية- باري�س لالقم�صة ذ.م.م- فرع العني
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1014580-2 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نوره عبيد �صعيد اجلابري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صعيد حممد �صعيد بن جملي اجلابري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ايديل لتجارة معدات الطفال ذ.م.م
عنوان ال�صركة:رخ�صة فورية

CN 2900823 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ،  كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/09/15 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/16  - بالرقم:2150018591  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم ذا غول ت�صاكار.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356202        بتاريخ :2021/7/26   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: مطعم ذا غول ت�صاكار.
وعنوانة: بناية الو�صل اآر 13 ، حمل رقم 117 ايه و118 ، �صندوق بريد 31595 ، دبي، الإمارات العربية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
 THE GOLالكلمات ب��داخ��ل��ه  ك��ت��ب��ت  دائ����ري مم��ي��ز  ت�صميم  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
باإطار  الت�صميم  ر�صم  حيث  مميز،  ب�صكل  لتينية  باأحرف   CHAKKAR RESTAURANT
ال�صهام على جانبيه ر�صم لنجمتني كما بال�صورة كما  اآخر ي�صبه ت�صميم لوحة  دائري بداخله ر�صم دائري 

هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم ذا غول ت�صاكار.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356203        بتاريخ :2021/7/26   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: مطعم ذا غول ت�صاكار.
الإم���ارات  دب��ي،   ،  31595 بريد  �صندوق   ، و118  اي��ه   117 رق��م  ، حم��ل   13 اآر  الو�صل  بناية  وع��ن��وان��ة: 

العربية.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة: 43

 THE GOL CHAKKAR ال����ك����ل����م����ات   م�����ن  ت���ت���ك���ون  ال����ع����الم����ة  ال����ع����الم����ة:  و�����ص����ف 
املرفق. بال�صكل  مو�صح  هو  كما  لتينية  باأحرف  RESTAURANTكتبت 

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356350        بتاريخ :2021/7/27   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 64051، ال�صارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 03

العربية مرة  باللغة  ( كتبت   Jelp Clean الكلمات )جيلب نظيف  العالمة تتكون من  و�صف العالمة: 
وباأحرف لتينية مرة اأخرى ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356352        بتاريخ :2021/277    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 64051، ال�صارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 03

 NEW ASTONISH و���ص��ف ال��ع��الم��ة: ال��ع��الم��ة ت��ت��ك��ون م��ن ال��ك��ل��م��ات )ج��دي��د اأ���ص��ت��ون�����س ق���وة
POWER ( كتبت باللغة العربية مرة وباأحرف لتينية مرة اأخرى ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل 

املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك

�س. بروتك م. م. ح.

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 162413               بتاريخ : 2011/09/13     

با�ص��م: �س. بروتك م. م. ح.

���ص��ارع ع��ود ميثا ، حم��ل رق��م 6 ، ���س. ب49697، دبي،   ، وع��ن��وان��ه: وع��ن��وان��ة : ، نا�صر 

الإمارات العربية املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم : )162413(       بتاريخ: 2012/05/21 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/09/13                وحتى تاريخ :  2031/09/13    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�صكايجني للتجارة �س.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352025        بتاريخ :2021/5/29   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صكايجني للتجارة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 117919، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )Tennis Shop.ae( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل 
مميز ويوجد بجانبها ر�صم حلقيبة ت�صوق باللون الأخ�صر فوقها عالمة الختيار باللون الأ�صود كما 

هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ناتوريل )انديا( بي.يف.تي ال.تي.دي.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352211        بتاريخ :2021/6/1    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: ناتوريل )انديا( بي.يف.تي ال.تي.دي.
وعنوانة: الطابق ال�صابع، �صيجما تكنولوجي �صرتيت، هريانانداين جاردنز، بواي، مومباي400076 الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
التابيوكا  الأرز؛  ال�صطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�صاي  القهوة  ال�صوكولتة؛  تغذية؛  )�صرائط(  قوالب 
املثلجة؛  والفطائر واحللويات؛ احللويات  امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز  وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغو؛ 
)التوابل(؛  وال�صل�صات  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�صحوق  اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل 

البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات RiteBite MAX PROTEIN كتبت باأحرف لتينية 
ب�صكل مميز باللون الأبي�س فوق خلفية باللون البني الغامق كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فلريز انرتنا�صيونال للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 354501        بتاريخ :2021/6/30   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: فلريز انرتنا�صيونال للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
وعنوانة: �س.ب 122924، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
النعال؛ �صنادل؛ �صبا�صب )زحافات( اأحذية؛ قبعات.

الواق�عة بالفئة: 25
الكلمات  اأ�صفلها  وكتبت  الفرا�صة  ي�صبه  لر�صم  مميز  ت�صميم  م��ن  تتكون  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
D كما  O و  )FLOPEDS( باأحرف لتينية مع وجود ر�صم ي�صبه القدم ال�صغري داخل احلرفني 

هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

اأو  لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طاولة 

رقم 12 لبيع ال�صماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1105281 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب القبا�س للكتابة والت�صوير 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1039111 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�صورى من مالك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�صورى من 100 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة منري نادوفيل فينيتينتافيدا %100
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

تي كي دي لالأزياء �ص.ذ.م.م
 tkd Lingerie: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2021/3/31 املودعة بالرقم : 348125  
بيانات الأولوية :

باإ�شم : تي كي دي لالأزياء �ص.ذ.م.م
املوطن : تاون �شنرت جمريا, �شارع �شاطئ جمريا, جمريا 1, دبي, الإمارات العربية املتحدة., 

kate@tkdlingerie.com: هاتف: 043856353 - �شندوق الربيد: 215785 - امييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص وال�شيل والعبايات 

و�شف العالمة : كلمة tkd Lingerie بالحرف الالتينية
ال�شرتاطات :

وزارة  التجارية يف  العالمات  مكتوبا لإدارة  به  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ص على  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

جريدة الفجر - العدد )13344( - تاريخ الن�شر:2021/9/19

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ال�صيدة/ �صيخة برابهات�صاندرا جني.
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 356503        بتاريخ :2021/7/28   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: ال�صيدة/ �صيخة برابهات�صاندرا جني.
وعنوانة: الطابق اخلام�س، فات�صاليا، بلوت 43هاتكي�س �صي ات�س ا�س، ان ا�س روود، رقم6، جيه

يف بي دي �صكيم، جوهو، فيل بارل وي�صت مومباي 400056 ، الهند.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  غ�صول)لو�صن(  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي���وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 03

و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات  )MERVE PARFUMS(كتبت باأحرف لتينية ب�صكل 
مميز بحيث كتب كلمة )MERVE( بخط كبري اأعلى الكلمة الثانية، ويوجد اأعالها ت�صميم مميز ي�صبه 

�صكل الزهرة كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344
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م�شاحة ن�شتعر�ص فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

مفهوم ال�شينما 
هنالك الكثري من الأ�صخا�س وبالأخ�س يف العامل العربي ل يعرفون ما هي 
ال�صينما، بالرغم من وجود الكثري من الأكادمييات واملعاهد التي تدر�س هذا 
الفن كمنهج اأ�صا�صي اأو فرعي، لكن ما زال هذا املفهوم غام�صاً على ال�صعيد 
اأدنى  فن  هي  ال�صينما  ان  يعتربون  الأ�صخا�س  من  العديد  ان  حيث  العام، 
بذاته، وهذا لأنه يعتمد على غريه  قائماً  اعتباره فناً  من غريه ول ميكن 
امل�صرح والأدب واعتماده على الرق�س واملو�صيقى  من الفنون واقتبا�صه من 
والعمارة، كما ان هذه الظاهرة اأي�صاً واجهتها ال�صينما الغربية يف الت�صكيك 

هل هي فن اأم لي�صت كذلك.
ك��ان رودل���ف اآرن��ه��امي الأمل���اين يدافع 
ع���ن ال�����ص��ي��ن��م��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا ف���ن بحد 
ذاته، لكن كان ينفي عالقة ال�صينما 
واقعها  ت��خ��ل��ق  اأّن����ه����ا  ب����ل  ب���ال���واق���ع 
الفيلم  ف���ك���رة  اأي������د  وق�����د  اخل����ا�����س، 
ال�����ص��ام��ت و����ص���وره مب��ف��ه��وم جمايل 
اأندريه  ك��ان  املقابل  يف  لكن  خال�س، 
تكون  ال�صينما  اأهمية  اأن  يرى  ب��ازان 
يف جت�����ص��ي��ده��ا ل��ل��واق��ع ل��ذل��ك يربز 
املفهوم  على  الجتماعي  املفهوم  هنا 
اجل��م��ايل، ق��د ك��ان��ت ف��ك��رة الت�صوير 
التاريخ  قبل  م��ا  ع�صور  يف  م��وج��ودة 

حيث اإن الإن�صان حاول ت�صوير بع�س العنا�صر املوجودة يف بيئته على جدران 
الكهوف التي عا�س فيها، بعد ذلك تطور هذا املفهوم على مر ال�صنني لرناه 
ب�صورته احلالية، كما تعترب ال�صينما من اأهم عوامل تكوين الراأي العام حيث 
اإنها لقت قبوًل كبرياً من اجلماهري ملا لها من خ�صائ�س جتذب اجلمهور، 
فهي جتمع بني ال�صورة واحلوار وال�صتعرا�س واملو�صيقى، كما اأّنها تناق�س 

جمموعة من امل�صكالت الجتماعية والثقافية والقت�صادية.
الع�صرين من م�صريتها، حيث  �صنواتها  كبرياً خالل  ال�صينما وعياً   حققت 
باأن  ب���ازان م��وؤم��ن��اً  اإذ ك��ان  ك��ان رو�صيليني وب���ازان هما ق��ائ��دا ه��ذا ال��ت��ط��ور، 
ال�صينما احلديثة كانت حمررة من قيود الأ�صلوب الكال�صيكي، وكان ال�صبب 
الأ�صا�صي وراء هذا التغيري هو املو�صوع اأو املحتوى ملا يعر�س بال�صينما، من 
اأهم وظائف ال�صينما الوظيفة الرتفيهية التي تتمثل يف ال�صتمتاع باأوقات 
الفراغ مب�صاهدة الأفالم وغريها، وتعد هذه الوظيفة هي الأوىل لل�صينما، 
والوظيفة الدعائية، ثم الوظيفة اجلمالية، حيث تعترب ال�صينما من الفنون 
اجلميلة، وهذه من اأهم الوظائف، واأخرياً الوظيفة التعليمية التي تتمثل 

يف عر�س بع�س الدرو�س التعليمية يف خمتلف املجالت.
معاذ الطيب /خمرج 

الإيجابية اأ�شلوب حياة
الإيجابية باخت�صار �صديد هي بناء ج�صر من الأمل والتفاوؤل مع اإلغاء كل 

اأ�صلوب وعادات وكل كلمة �صلبية من قامو�صك باحلياة 
وجودك يف الكون ل�صبب وحكمة من اهلل ميزك عن باقي املخلوقات وقدرك.
اأنت عند اهلل عظيم جدا لذا يجب اأن تعرف قيمتك جيدا حتى تبداأ حياتك 

م������اذا تريد؟  وت����ع����رف  ب���ك���ل ح���م���ا����س 
وماهي اأولوياتك ؟ وما الطرق التي 
الطريق  يف  لت�صتمر  ات��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب 
ال�صحيح.  كن ممتًنا لكل ما حولك 
وان�صر اخلري واملحبة وابت�صم واأجلب 

ال�صعادة  لنف�صك.
ول  الآخ�����ري�����ن  ط�����رق  ت��ب��ح��ث يف  ل 
نف�صك  يف  رك����ز  ول���ك���ن  ���ص��ل��وك��ي��ات��ه��م 
واوج��������د ط���ري���ق ت���خ���رتق ب����ه ذات����ك  
اَي عمل  م��ن  ،ك��ن طموح ول تخجل 
ت��ًق��وم ب��ه م���ادام ���ص��ري��ف��ا.    م��ن املهم 
اأن ت��ب��داأ ي��وم��ك ب��ن�����ص��اط وح��ي��وي��ة و 
تدخل ال��ف��رح وال��ت��ف��اوؤل داخ��ل قلبك 

ال���ري���ا����ص���ة. واحلر�س  م���ع مم���ار����ص���ة  
مت�صك  والأحبة،  ال�صدقاء  مع  والتوا�صل  وتطويرها  هواياتك  اتقان  علي 
بالأ�صخا�س الإيجابيني  وا�صرق عاملك بروحهم املرحة وا�صتمع لأ�صدقائك 
اإن �صاألك اأحدهم يف حل م�صكله ما اأوجد لهم احللول بكل �صدق واأ�صعدهم 
واأ�صعد معهم.  ل ت�صيع وقتك يف التفكري يف احزان املا�صي جتاوزها وا�صتعد 

وخد هدنة اًو اعتربها ا�صرتاحة  حمارب وانطلق باأعلى ما يف طاقتك 
ل ت�صيع وقتك يف النوم والك�صل وتاأجيل خططك بل ابداأ بتنفيذها. 

التي  املفيدة  العادات  اإىل  حياتك  بتحويل  واإب��داأ  ال�صيئة  العادات  عن  ابتعد 
ت�صعدك وجتد نف�صك فيها وتخلق منك اإن�صان متجدد داخلًيا وخارجًيا. 

لأن  يتذمر  من  :)ه��ن��اك  ج��ربان  خليل  ج��ربان  والفيل�صوف  ال�صاعر  يقول 
للورد �صوكاً، و هناك من يتفاءل لأن فوق ال�صوك وردة( 

نهلة خر�شتوفيد�ص /كاتبة

القوة العقلية
ب�صهولة،  ياأتي  ل  فالنجاح  النجاح،  بوابة حتقيق  هو  العقلية  القوة  بناء  اإن 

يعني  العقلية مما  القوة  النجاح يف تطوير  يتمثل جزء كبري من رحلة  بل 
ت�صمح  ان  الو�صول للهدف دون  الرتكيز على  ال�صتمرار يف  ق��ادر على  اأن��ك 
لأية معوقات اأن تقف يف وجه حتقيق حلمك، يرتكز هذا الثبات الذهني على 
التحدي،  الل��ت��زام،  التحكم،  منها  العقلية،  القوة  بناء  عند  اأ�صا�صية  قواعد 

الثقة. 
حيث ي�صري التحكم اإىل مدى �صعورك 
وعلى  ح���ي���ات���ك  ع���ل���ى  ب���ال�������ص���ي���ط���رة 
م�صاعرك، واإىل قدرتك على حتديد 
هدف يف احلياة يحفزك كل يوم، ويف 
توجيه دفة قبادة حياتك.. هل ت�صري 
يحدث  ..اأم  ال�����ص��ح��ي��ح  ال��ط��ري��ق  يف 
م��ع��ك ال��ع��ك�����س مت���ام���اً وت�����ص��ع��ر اأن���ك 
فقدت ال�صيطرة على الأحداث وعلى 
التوقف والنتباه  النتائج فهنا يجب 

لقدرتك على التحكم.
تركيزك  دل���ي���ل  ف��ه��و  الل����ت����زام  اأم�����ا 
اإذا كنت يف م�صتوى  اأي  وموثوقيتك، 
متقدم من حتديد اأهدافك وحتقيقها 

اأو  ب�����ص��ه��ول��ة  ان��ت��ب��اه��ك  ت�����ص��ت��ي��ت  دون 
اأجل حتديد الأولويات وحماول اتخاذ  اأنك مبرحلة مرتاجعة وتكافح من 

خطوات واتباع عادات جديدة للنجاح يف حتقيق اأهدافك.
ويعترب التحدي مقيا�س قدرتك على التكيف واإدارة هذه امل�صكالت بدًل من 
وجتاوزها  حياتك  يف  وامل�صكالت  ال�صعوبات  هذه  حتديد  اأي  فقط.  روؤيتها 
اإذا كان م�صتواك منخف�صاً ترى التحديات تهديداً  للو�صول لهدفك. وهنا 
وامل�صي  لعدم قدرتك على حلها وجتاوزها  الأع��ذار  باختالق  وتبداأ  خميفاً 

قدماً.
ث��م ال��ث��ق��ة ال��ت��ي ه��ي ���ص��ع��ورك ب��الرت��ي��اح يف م�����ص��رية حتقيق اأه���داف���ك. اأنت 
الثقة  وتراجع  ال�صحيح.  الطريق  على  اأنك  وتعلم  تراقب خطوات خطتك 
اأو انعدامها هنا ي�صري اأنك تواجه �صعوبة يف مواجهة النتكا�صات واأن تاأثري 

الآخرين عليك اأكرب من ثقتك بنف�صك وتاأثريك عليهم.
اإن املكا�صب ال�صغرية تدعم القوة العقلية فكم من فر�س فقدتها لأن ر�صائل 
عقلك تخربك "اأنا متعب" اأو"لي�س اليوم، رمبا يوم اآخر"..وكم من ال�صهل 
ال�صتمرار باختالق العذر بعد ذلك وال�صبب عدم تطوير قوتك العقلية من 
الريا�صية  التمارين  ممار�صة  عند  متاماً  يحدث  كما  ق�صرية،  لي�صت  فرتة 
والتكا�صل للبدء بها ثم ال�صتمتاع بنتائجها عند املواظبة عليها. اأنت فقط 

من ي�صتطيع اتخاذ القرار بنف�صك.
جميعنا لدينا اأهداف واأحالم لكن لي�س لدينا جميعاً خطة عمل لتحقيقها، 
يجب و�صع خطوات عملية تتوافق مع معتقداتك وقيمك وتلتزم بتنفيذها 
دون اأن تتنازل عن حتقيق هدفك. خطة العمل هذه هي اأ�صا�س تطوير القوة 
العقلية خا�صة مع ال�صتمتاع بالنجاحات ال�صغرية على طول الطريق حتى 

تتجاوز خط الهاية وحت�صل على ميداليتك الذهبية التي حلمت بها.
اأخطاءك ل حتدد هويتك بل هو خلل موؤقت يف خطتك ميكنك  اأن  وانتبه 
تغيريه واإ�صالحه عندما تكون قوياً عقلياً وعندها �صتكون قادراً على جتاوز 
الن����زلق يف ط��ري��ق ال��ه��زمي��ة وال���ص��ت�����ص��الم. ف��الأم��ر ل يتعلق ب��ع��دد املرات 
التي تف�صل بها بل التي تنه�س وتعود فيها اإذا وا�صلت م�صار تطوير قوتك 
العقلية. ل تن�س اأن العناية الذاتية من اتباع اأ�صلوب حياة �صحي والتوا�صل 
التاأمل  ومم��ار���ص��ة  احلقيقني  والأ���ص��دق��اء  العائلة  وخ��ا���ص��ة  الآخ��ري��ن  م��ع 
وتنمية نوايا احلمد والمتنان هي جميعاُ و�صائل تعزز �صحة قوتك العقلية 
يف  تنغم�س  اأن  دون  اأف�صل  ب�صكل  م�صاعرك  م��وازن��ة  م��ن  عندها  و�صتتمكن 
امل�صاكل العاطفية اأو ت�صبح اإن�صاناً �صلبياً غري مكرتث بل �صتكون مرناً قادراً 
الو�صع كما هو عليه واتخاذ قراراً  ال��وراء وروؤي��ة  اإىل  على الرتاجع خطوة 
متوازناً ب�صبب ثباتك العقلي، فكلما زادت قوتك العقلية كلما ا�صبحت اأقوى 
وزادت قدرتك على حتقيق اأهدافك والعي�س وفقاً لقيمك وجتربة اأكرب قدر 
من ال�صعادة دون اأن تن�صغل بدوائر التكرار بل تعلم من ما�صيك حيث يكمن 
جمال الرحلة اإىل القوة الذهنية ومبرور الوقت انك تعلمت التخلي عن كل 

ما مل يعد يخدمك من هذا املا�صي وك�صره يف مهده على الفور.
منال احلبال /اإعالمية

اجلاذبية
بها  يق�س  التي مل  الأ�صطورية  بالأحداث  م�صتقبل حافل  واقعة يف  حقيقة 
، ت�صاوؤلت عديدة متطر على  اأث��را بعد عني وق�ص�س  انها �صتكون  اأم   ، اأث��ر 

اأر�س ل زالت جدباء مل تزهر م�صيحا 
قبيح  اأع����ور  م�صيخ  ع��ن  تتفجر  ومل 
امل��ظ��ه��ر م��ط��ب��وع ع��ل��ى ج��ب��ي��ن��ه كافر 
ف��ي��ت��ب��ع��ه امل����ري����دون غ���ري م���ا اأف���رزت���ه 
هل  وال�صعوذة  الدجل  رواة  خميالت 
اأح��ادي��ث حوله ب�صحيح  م��ن  م��ا �صح 
اأح���ادي���ث  اأن���ه���ا  ه���و  ال�����ص��ح��ي��ح  اأن  اأو 
�صحيحة عن جمهول لي�س له حقيقة 
التي ما  اأنه من ال�صرار  اأو  �صحيحة 
بدى منها لي�س باأكرث مما ذكر ، هل 
واحدة  وب��ع��ني  قبيحا  ف��ع��ال  ���ص��ي��ك��ون 
من  الرغم  وعلى  جبينه  منت�صف  يف 

لن  الوا�صح  الكفر  اأن  لدرجة  وقوية  حادة  بكاريزما  جذابا  �صيكون  قباحته 
يكون له اي تاأثري على مريديه ومتبعيه وهل �صي�صطف ال�صعراء يف مدحه 
اإليه  املنجذبون  �صيكون  هل  ترى  وعن مدى جاذبيته   ، باأحاديثه  والتباهي 
للن�صاء  �صيكون  وهل  والعقل  ال�صن  كبار  الرا�صدون من  او  ال�صباب  فئة  من 
باأ�صياخ  ال�صاحر  ال�صامخ ن�صيب يف هواه  راأ�صه  املنفردة يف  من جمال عينيه 
اأن الدجال �صيكون على  اأم  اأ�صياخ ،  اأنه جمرد م�صيخ بال  اأم  ال�صوق والوله ، 
نورانيا جاذبا  بهيا  ال�صالم جميال  امل�صيح عليه  ال�صيد  واأق�صد  امل�صيح  هيئة 
بحق وبجمال �صيدنا يو�صف عليه ال�صالم لأنه على الرغم من وجود طبعة 
كافر على جبهته فاإن متبعيه �صيكونون مبلئ الر�س وهذا مبثابة التحدي 
والفتنة احلقيقية للدجال ، وحينها �صيكون املتبعون �صحاياه كن�صوة زوجة 
ن�صاء  بقية  الفاتن  يو�صف  ج��م��ال  م�صاركة  على  اأ���ص��رت  ال��ت��ي  م�صر  ع��زي��ز 
بل و�صلنا يف  ؟  ما هذا  بكلمة  بالنطق  يكتفني  الالئي مل  الق�صور  جمتمع 

تقطيع الفاكهة اإىل اأن قطعنا اأيديهن.
مريا علي /كاتبة  

املراأة 
ل �صك اأن املراأة �صقيقة الرجل يف ن�صاله، ويكفيها �صرف اأن تكون اأما، فذلك 
�صرف ما ي�صاويه �صرف، وهذا يجعلنا ما نتحدث اإل خريا عنها، ويف جميع 
اأحوالها، فهي الأم احلانية والزوجة ال�صابرة، والأخت التي ل تدخر جهدا 
يف م�صاندة اأخيها، وهي البنت التي تفي�س حنانا ورقة على والديها، ل ينكر 

ذلك اإل جاحد اأو متع�صب. 
دورها  "واأهمية  امل�����راأة  " مت��ك��ني  ق�صية  ع��ن  ك��ث��ريا  ون�����ص��م��ع  ن�����ص��اه��د  اإن��ن��ا 
وم�صاركاتها املتنوعة وخ�صو�صا دورها ال�صيا�صي، ول اأريد هنا اأن اأركز على 
بالثقة  وكانت جديرة  تولتها  التي  املنا�صب  ذكر  اأو  للمراأة  ال�صيا�صي  ال��دور 
تكون  وظائف  واأي  الوظائف  فهذه  ذل��ك،  اأم غري  وزي��رة  اأكانت  �صواء  فيها، 
اأف�صلية  للرجل ول  اأف�صلية  ام��راأٍة، فال  اأم  كان  ي�صتحقها رجٍل  جديرًة ملن 

اأْن  ال�صياق  ه��ذا  اأري��د يف  وم��ا  للمراأة. 
اأث��ب��ت ب���اأن امل����راأة ق����ادرة ع��ل��ى العطاء 
والإب������داع، ف��ه��ذا ���ص��اأن وا���ص��ح ق��د دل 

عليه الواقع واأثبتته التجارب.
ول اأت�صور اأن هدف املراأة هو الو�صول 
ل��ك��اف��ة امل��ن��ا���ص��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة فقط 
والتخلي عن بقية اأدوارها اجلوهرية، 
واإن طالبت املراأة بامل�صاواة مع الرجل 
فتكون قد ظلمت نف�صها، واإمنا عليها 
بني  العدالة  بتحقيق  جميعا  وعلينا 

كال اجلن�صني. 
واأعلى من  امل��راأة  الإ�صالم قد كرم  اإن 
���ص��اأن��ه��ا واأو����ص���ى ب��ه��ا خ����ريا، ف��ه��ا هو 

�صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: "ا�صتو�صوا بالن�صاء خريا" فهي 
و�صية واجبة على اجلميع، فما اأكرمهن اإل كرمي، وما اأهانهن اإل لئيم.

لنا  امل��راأة تواجه حتديا نف�صيا خطريا، ولب��د  ب��اأن  اأن ننوه  اأح��ب  اأنني  على 
اأن ننوه له ونقوم بتفنيده، حتديا جنده يف بع�س البيوت ويف نفو�س بع�س 
الرجال، حيث اإين وجدت بع�صهم يف�صرون قول ر�صولنا العظيم - �صلى اهلل 
عليه و�صلم عن الن�صاء “اإنهن خلقن من �صلع اأعوج “وكاأن هذا يعيب املراأة 
ليكون ذلك ذريعة واهية لأف�صلية الرجل عن املراأة، وقد فندت ذلك يف مقال 

�صابق حتت عنوان " عذرا �صيدتي الزوجة".
وما قالوا ذلك اإل لأنهم مل يدركوا طبيعة املراأة كما خلقها اهلل وهياأها؛ لأننا 
لو عرفنا ذلك، ملا طلبنا منها ما نطلبه من الرجل، بل لرحمناها، واأ�صفقنا 
عليها اأكرث، واإذا كان هناك اأمور ل ميكن للمراأة اأن تكون فيها مثل الرجل، 
فاإن الرجل ل ميكن اأن يوؤدي دور املراأة يف اأحيان كثرية، لي�س لعيب فيهما، 
ت�صتمر  حتى  الآخ���ر؛  عن  كليهما  مييز  اأن  اقت�صت  التي  اهلل  فطرة  هي  بل 

احلياة ب�صكل طبيعي.
العالقة  اأبعاد  واأن ندرك  التع�صب،  اأنف�صنا غبار نزعة  اأن ننف�س عن  علينا 
تكون  اأن  اإل  ينبغي  ول  اكتمال  عالقة  فهي  وامل���راأة،  الرجل  بني  احلقيقية 
كذلك، فكالهما يكمل ما يف الآخر من نق�س وعيوب فكل التحية والتقدير 

والحرتام للمراأة يف اأنحاء العامل.
 عاطف البطل /كاتب �شحفي

ر�شالة اعتذار
طوت الورقة على �صكل اإ�صطوانة و�صمت يدها عليها بحر�س، وا�صتمرت يف 
جل�صتها على املقعد املقابل للتلفاز تتابع ن�صرة التا�صعة، لي�س حبا يف الأخبار 
اأو حتى للتليفزيون، فلم يعد النظر ي�صاعدها على الروؤية الكاملة وحتديد 
ال�صخا�س، مل تعد تفرق الرجال من الن�صاء على ال�صا�صة واكتفت بال�صوت، 
وح�صة  م��ن  ليوؤن�صها  ال�����ص��وت  ب�صحبة  امل��ك��ان  ه��ذا  يف  يف  جتل�س  فقط  ه��ى 
اجلدران  بني  معها  يعي�س  كطيف  اأبنها  املتكررة،  النتظار  وك��رثة  ال��وح��دة 

لكنها ت�صتاأن�س برائحته، وترتاح ل�صماع نف�صه.
تنتظره اليوم بالذات لتعتذر له عن �صكب اللنب وحزنه و�صجره منها، بررت 
وجبته  واحلليب  جوعان  فكان  حق  لديه  ب��اأن  ونهرها  �صوته  علو  لنف�صها 
املف�صلة بجوار الطعام الآخر، توؤنب نف�صها على خروجه يف �صيق من �صنعها 
لكنها تعلم بعدم عودته اإل متاأخرا وقد تنام ومل تراه، كتبت لن اعتذار بينت 
فيه حزنها على عدم قدرتها خلدمته ك�صابق عهدها، ف�صارت يدها ترتع�س 

ظهرها  وان  ال��ع��م��ر،  يف  تقدمنا  م��ن 
كثريا  ال��وق��وف  ت�صتطيع  ومل  انحنى 
تقوى  ل  هزيلتني  قدميها  و���ص��ارت 
�صعف  يف  ل��ه  واظ��ه��رت  حملها،  ع��ل��ى 
مدى �صعادتها عند روؤيته، وانها كانت 
�صعيدة يوم مولده، وظلت لليوم تكافح 
رفقائه،  بني  مميزا  �صابا  جتعله  لكي 
وان����ه����ت اع����ت����ذاره����ا ���ص��احم��ن��ي على 
تق�صريي ف�صرت امراأة عجوز حتتاج 
ليد ي�صندين وح�صن يحتويني وكلمة 
توا�صيني وابت�صامة يف وجهي تغنيني، 
لتعطيها  ال��ورق��ة  وام�صكت  �صاحمني 

�صجره  متذكر  ال�صاب  يكن  مل  اإل��ي��ه. 
من اأمه ول حزنه منها ول اتهامها بالتق�صري، فبني رفقائه الدنيا خمتلفة، 
الأ�صواء وال�صحكات والق�ص�س واللعب والنكات، مل يتذكر احلليب امل�صكوب 
ول �صوته العايل على اأمه، الكافية يعج بال�صباب ويف يد كل اأم ر�صالة اعتذر 
يف انتظار تقدميها عند عودتهم للدار، يف نهاية الليلة يفرغ كل منهم جببه 
مبا اعطته له اأمه من نقود �صخية ي�صرفها على املقهى، ويعود منت�صي �صعيدا 
�صاعات  لكنها  متكررة  ليلة  انها  �صحيح  الأ�صدقاء،  مع  جميلة  ليلة  بق�صاء 
حروفها،  �صوى  عنها  يعرف  ل  التى  وامل�صوؤولية  البيت  نطاق  خارج  يق�صيها 
ما  تب�صر  ال�صوء  ت�صعل  اأو  اأم��ه  تتحرك  حني  وال�صجر  النهار  ط��وال  النوم 
�صهرته  من  يعود  البالبل،  اأ�صوات  ازعجته  �صهريار  وكاأنه  ي�صتيقظ  تفعل، 
وكله حيوية ون�صاط، وقبل ان يقرتب من جدران البيت ويلمح ال�صوء يخرج 
احلليب  يتذكر  حلقه.  يف  روح��ه  وتنح�صر  الكاأبة  وجه  يرتدي  النافذة،  من 
امل�صكوب والأم العجوز التى ل ت�صلح ل�صئ، مل تعد قادرة على تلبية رغباته 
واحتياجاته، باتت كخيال ماآته خطواتها بطيئة وكالمها رنينه يف اأذنه مبثابة 
احلزن  يتقم�س  بك�صل  واداره  مو�صعه  يف  املفتاح  و�صع  �صاذ،  ولكن  ان�صودة 
وال�صيق، يفتح الباب وي�صتري بظهره، ويغلق بالباب ب�صيء من الثقل والتعب، 
اأمه مازالت يف مو�صعها مبت�صمة تنتظره، مل يلق عليها التحية وهى مبت�صمة 
تنتظر كلمة، لكنه خلع حذائه وقبل اأن يرتكها تلى مقعدها ويدخل غرفته، 
ملح الورقة يف يدها، فاجته نحوها وظنت اأنه يحملها بني زراعيه وي�صعها يف 
ب��دون كالم  الورقة من يدها  انه �صحب  اإل  ال��وزن،  �صريرها فلم تعد ثقيلة 
ومازالت مبت�صمة، مل تعاك�صه وتقب�س عليها بل تركتها له يف �صالم قراأها، 
ومل تتحرك فيه م�صاعر ليقول لها خففي من لومك لنف�صك، فالأمر جد 
ب�صبط، مل يتلفظ بكلمة واراد اأن يعيد الورقة لها لكنها مل تهتم باأخذها، ومل 
تفتح كفها، وظلت تنظر له وابت�صامتها على �صفتيها، �صجر من عدم اخذها 
للورقة ونهرها بقوة خذي كالمك الذي لي�س له معنى، كررها ثالثاً وباملرة 
اأن  الرابعة �صقطت دمعة من عينيها وهي مبت�صمة، فانده�س لأمرها وقبل 
يغادر جمل�صها وقعت، فاأم�صك بيدها واإذا بيدها باردة لدرجة الثلج، فارقت 

احلياة من بعد كتابة العتذار.
حممد اأ�شامة 

املناخ 
ك��وارث طبيعية يجعل الأن�صان  العام من  لعل ما �صاهده العامل خالل هذا 
اأكرث حر�صا من ذي قبل بالتعامل مع الطبيعة، لكن لالأ�صف كون الإن�صان 
ا�صتق ا�صمه من الن�صيان فال جديد مت اتخاذه للت�صدي ملثل هذه الأحداث 
طويلة  �صنوات  فمنذ  للفناء،  اأخ���رى  وعر�صت  ب��ل��دان  دم��رت  التى  املوؤ�صفة 
هو  ال�صبب  ب��اأن  واأ�صافوا  امل��ن��اخ،  تغري يف  الأن من  زمل��ا يحدث  العامل  نبهت 
ال�صناعي  القطاع  اأن  حيث  �صليم،  ب�صكل  للطبيعة  الب�صر  ا�صتخدام  ع��دم 

وال��ه��دف م��ن حت�صيل الأم���وال عبث 
ن�صبة  من  وقلل  اخل�صراء  البيئة  يف 
الأ�صجار  وتقطيع  الزراعية  الرقعة 
���ص��اه��م يف ع��م��ل��ي��ة اخللل  ال��غ��اب��ات  يف 
يف  ال��ق��رار  متخذي  يهتم  مل  البيئي. 
لو�صع  الكوارث  لهذه  املعر�صة  الدول 
احل���ل���ول وال��ت�����ص��ري��ع امل��ن��ا���ص��ب ل���ردع 
الذين يقطعون الأ�صجار التى ت�صاعد 
و�صن  الطبيعة،  يف  التوازن  عمل  على 
اأ�صحاب  جت��اه  ال�صارمة  الت�صريعات 
وامل�صاعدة  ال��ك��رب��ون  وزي����ادة  امل�����ص��ان��ع 
خميف  ح���راري  احتبا�س  وج���ود  على 
التكنولوجية  وج��ود  فبقد  ال��ك��ون،  يف 

ال�صهور  ح��دث يف  وم��ا  وج��م��ع��ات،  ف���رادا  ال��ك��وارث  ت��اأت��ي  ال�صناعية  والنه�صة 
ب�صببها  الثلوج  اذاب��ت  التى  احل��رار  درج��ات  بارتفاع  ب��دء  �صاهد،  املا�صية خري 
الوروبية  ال��دول  من  الكثري  �صربت  التى  احلرائق  ثم  الفي�صانات  فحدثت 

وكادت تلتهم مدن كربى ما كنا نت�صور انها تقع ا�صرية مثل هذه الكوارث.
لو مل يهتم املجتمع الدويل بالأبحاث وبروؤى العلماء لوجدنا العامل ينح�صر 
يف مكان كله حرائق وفي�صانات، وهذا كله �صيكون نتيجة ملا جننيه من اأفعالنا 
الغري �صوية والعبث مع الطبيعة التى ل ترحم، فاخللل البيئي �صيدمر الكون 
من ثقب اليزون وارتفاع درجات حرارة الأر���س، فالبد اأن ن�صتمر يف تعميم 
الدول  فالكثري من  النظيفة،  بالطاقة  بالعمل  وال�صتدامة  البيئة اخل�صراء 
يحث املجتمع با�صتخدام الطاقة النظيفة من طاقة �صم�صية وال�صيارات التى 

تعمل بالكهرباء، كل هذه الأمور �صوف تقلل كثريا من العبث مع الطبيعة. 
رنده بو�شتة

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود

ال�صارقة للكتاب تبحث التعاون مع احلراك الثقايف الرو�صي
•• ال�شارقة-وام:

ال�صابع  العاملي  امل��وؤمت��ر  يف  م�صاركتها  خ��الل  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  بحثت 
والثالثني للمجل�س الدويل لكتب اليافعني الذي عقد يف مو�صكو موؤخرا .. 

�صبل التعاون والعمل امل�صرتك مع كربى املوؤ�ص�صات الثقافية الرو�صية.
الثقافية  املوؤ�ص�صات  مع  عالقتها  لتعميق  الهيئة  جهود  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي 
الكربى يف العامل وتعزيز الروابط التي جتمع م�صروع ال�صارقة احل�صاري 
والعمل  للتعاون  اأبوابا جديدة  العامل وفتح  والثقايف مع غريه من ثقافات 
امل�صرتك مع احلراك الثقايف الرو�صي حيث نظمت جل�صتني حواريتني بني 

الكّتاب والفنانني الإماراتيني والرو�س.
واأكد �صعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�صارقة للكتاب بذل كافة 
اأو الدويل انطالقاً من روؤية مركزية و�صعها  امل�صتوى املحلي  اجلهود على 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الأعلى حاكم ال�صارقة ك�صف خاللها قيمة الكتاب يف حتقيق نه�صة املجتمعات 

وتاأثريه على متتني العالقات وفتح قنوات احلوار مع ثقافات العامل .

واملتم�صكة  خل�صو�صيتها  املدركة  الناجحة  احل�صارية  امل�صاريع  اأن  واأ�صاف 
اأن حتقق نقالت نوعية يف جتربتها من  مبالمح هويتها الأ�صيلة ل ميكن 
الكربى  احل�صارية  والتجارب  املقابلة  امل�صاريع  مع  الواعي  التوا�صل  دون 
خلدمة  متوا�صلة  جل��ه��ود  ا�صتكماًل  وال��ل��ق��اءات  امل�����ص��ارك��ة  ه��ذه  ت��اأت��ي  ل��ه��ذا 
العربية  الثقافية  العالقات  واأن  ال�صارقة خا�صة  لإم��ارة  امل�صروع احل�صاري 
الرو�صية متجذرة وعميقة وكان لها انعكا�س وا�صح على الأدب والفن والفكر 
لدى اجلانبني . والتقى وفد هيئة ال�صارقة للكتاب برئا�صة �صعادة اأحمد بن 
ركا�س العامري وح�صور خولة املجيني مدير املعار�س واملهرجانات يف هيئة 
ال�صت�صراق  معهد  رئي�س  نعومكني  فيتايل  بالربوفي�صور  للكتاب  ال�صارقة 
لتنظيم  املمكنة  الفر�س  اجلانبان  وا�صتعر�س  الرو�صية  لالأكادميية  التابع 
لتقدمي  التعاون  جم��الت  وتو�صيع  امل�صرتكة  الثقافية  الفعاليات  من  ع��دد 
امل�صروع الثقايف الإماراتي والعربي اإىل امل�صهد الثقايف الرو�صي والتعرف على 
اجلهود الرو�صية املعا�صرة من امل�صتعربني الذين يبحثون يف الرتاث الأدبي 

واملعريف العربي ويحققون مقاربات بينه وبني نظريه العاملي.
واأ�صاد الربوفي�صور نعومكني باجلهود الثقافية التي يقودها �صاحب ال�صمو 

معهد  اإىل  م�صرياً  وال��ع��امل  العربية  املنطقة  م�صتوى  على  ال�صارقة  حاكم 
والذي  الربيطانية  اك�صرت  جلامعة  التابع  والإ�صالمية  العربية  الدرا�صات 
بدعم  وت��ك��رم��ه   2001 ع��ام  باإن�صائه  ك��ام��ل  وب�صكل  �صموه  تكفل  ق��د  ك��ان 
برامج الدرا�صات العربية والإ�صالمية فيه وقال نحن متابعون جلهود حاكم 
ال�صارقة وندرك حجم اهتمام ال�صارقة بالكتاب وال�صتناد عليه يف تو�صيع اأفق 

احلوار مع ح�صارات وثقافات العامل.
اللقاء الربوف�صور فيتايل نعومكني  العامري يف ختام  اأحمد  واأهدى �صعادة 

املوؤلفات امل�صرحية املرتجمة للرو�صية ل�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة.
من جانب اآخر اجتمع وفد الهيئة بفادمي دادا مدير عام مكتبة رو�صيا الوطنية 
بح�صور م�صلح عاي�س الحبابي القائم باأعمال �صفارة الدولة يف جمهورية 
الإعالمية  ال�����ص��وؤون  ق�صم  رئي�صة  امل�صرخ  �صهيل  ونعيمة  الحت��ادي��ة  رو�صيا 
والثقافية يف �صفارة دولة الإمارات مبو�صكو وناتايل �صامويلينكا نائب مدير 

عام مكتبة رو�صيا الوطنية املكلف بالعالقات اخلارجية واملعار�س.
وبحث اجلانبان اجلهود الثقافية امل�صرتكة التي ي�صكل التعاون فيها فر�صة 
لتعزيز العالقات الثقافية بني املكتبات الرو�صية ونظريتها يف ال�صارقة خا�صة 

املجتمعات  يف  الأف��راد  لكافة  املعرفة  مل�صادر  الو�صول  ت�صهيل  م�صتوى  على 
وتو�صيع حجم قواعد البيانات لدى اجلانبني لدعم م�صرية العمل البحثي 

والإنتاج العلمي.
املكتبات  م��وؤمت��ر  يف  الرو�صية  املكتبات  م�صاركة  حجم  اجلانبان  ناق�س  كما 
ال��ق��ادم وبحثا  �صهر نوفمرب  ال�����ص��ارق��ة خ��الل  اإم����ارة  ال���ذي تنظمه  ال���دويل 
العربية  الإ���ص��دارات  تبادل  تدعم  م�صرتكة  جهود  لتن�صيق  املمكنة  املجالت 
اأخرى كما  الرو�صية من جهة  واملوؤلفات والإ�صدارات  والإماراتية من جهة 
ا�صتعر�صا اآليات اإن�صاء ركن خا�س يف مكتبات ال�صارقة العامة للكتب الرو�صية 

باللغتني العربية والرو�صية والعك�س يف مكتبات مو�صكو العامة.
و�صهد اللقاء تنظيم جولة لوفد هيئة ال�صارقة للكتاب يف اأروقة املكتبة حيث 
اطلع الوفد على جمموعة من املخطوطات والكتب القدمية والنادرة باللغة 
العربية والتي يعود تاريخ بع�صها اإىل العام 1100 ميالدي واختتمت اجلولة 
باإهداء اأحمد العامري املوؤلفات امل�صرحية املرتجمة للرو�صية ل�صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة للمكتبة الرو�صية الوطنية لت�صاف اإىل م�صادرها ومراجعها 

بجانب اأمهات الكتب العربية التي جتمعها املكتبة.
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عربي ودويل

اأعلنته  ملا  ال�صتثنائّية  اخلطورة  ُت��رّبره  ال�صتثنائي  القرار  “هذا  واأ�صاف 
اأ�صرتاليا والوليات املتحدة يف 15 اأيلول/�صبتمرب«.

قال  باري�س،  غ�صب  لتهدئة  اخلمي�س  منذ  ُتبذل  التي  اجلهود  اإط��ار  ويف 
عالقتنا  اأّن  ونعتقد  لنا،  حليف  واأق��دم  حيوي  �صريك  “فرن�صا  اإن  براي�س 
قّيمة جّداً«. واأ�صاف اأّن “التحالف عرب الأطل�صي قد عّزز الأمن وال�صتقرار 
والزده����ار يف ك��ّل اأن��ح��اء ال��ع��امل على 
مدى اأكرث من �صبعة عقود، والتزامنا 
بهذه الروابط وتعاوننا ل يتزعزع”، 
“يف  باري�س  مع  ب�”التعاون”  واع���داً 
ملّفات ع��ّدة، مبا يف ذل��ك يف منطقة 

املحيطني الهندي والهادئ«.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة با�صم 
الأمريكي  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  جم��ل�����س 
ات�صال  على  كنا  “لقد  ه��ورن  اإميلي 
الفرن�صيني  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م����ع  وث���ي���ق 
اإىل  ال�صفري  ا�صتدعاء  قرارهم  ب�صاأن 
موقفهم  نتفهم  ل��ل��ت�����ص��اور.  ب��اري�����س 
املقبلة  الأي���ام  يف  ال�صعي  و�صنوا�صل 
اأوقات  يف  فعلنا  كما  خالفاتنا،  حلل 
ال��ط��وي��ل«. يف  اأخ���رى خ��الل حتالفنا 
وقت �صابق اأي�صا، قال م�صوؤول يف البيت الأبي�س م�صرتطاً عدم ك�صف ا�صمه 
“فرن�صا اأقدم حليف لنا واأحد اأقوى �صركائنا، ونت�صارك معها تاريخاً طوياًل 

وقيماً دميوقراطّية والتزاماً بالعمل معاً ملواجهة التحّديات الدولّية«.
املحيطني  منطقة  تبقى  اأن  ب�صمان  امل�صلحة  اأي�صاً  نت�صارك  “كما  وتابع 
الهندي والهادي حّرة ومفتوحة. و�صنوا�صل تعاوننا الوثيق مع حلف �صمال 

الأطل�صي والحّتاد الأوروبي و�صركاء اآخرين يف هذا امل�صعى امل�صرتك«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلن املتحدث با�صم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س اأن بالده “تاأمل” يف اأن 
تتمكن من اإثارة خالفها مع فرن�صا ب�صاأن اأزمة الغوا�صات “الأ�صبوع املقبل” 
وثيق  ات�صال  على  كنا  “لقد  تويرت  على  براي�س  وكتب  املتحدة.  الأمم  يف 

و”ناأمل  الفرن�صيني”  حلفائنا  م��ع 
اأن نتمكن من موا�صلة نقا�صنا حول 
ه���ذا امل��و���ص��وع ع��ل��ى م�صتوى ع���ال يف 
الأيام املقبلة، مبا يف ذلك يف اجلمعية 
الأ�صبوع  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام���ة 

املقبل” يف نيويورك.
موقف”  “يتفهم  اأن�������ه  واأ�������ص������اف 
علما  اأحيط  اأن��ه  موؤكدا  الفرن�صيني، 
ا�صتدعاء  امل�صبوق  غري  باري�س  بقرار 
امل���ت���ح���دة  ال�������ولي�������ات  ����ص���ف���ريه���ا يف 

“للت�صاور«.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��را  و�صيكون 
اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن وال��ف��رن�����ص��ي جان 
ن��ي��وي��ورك الأ�صبوع  ل��ودري��ان يف  اإي��ف 

ال�صنوي  الج��ت��م��اع  حل�����ص��ور  امل��ق��ب��ل 
لالأمم املتحدة. وا�صتدعت فرن�صا اجلمعة �صفرييها لدى الوليات املتحدة 
عقب  تاريخيني،  حليفني  جتاه  م�صبوق  غري  قرار  يف  للت�صاور،  واأ�صرتاليا 
اإلغاء كانبريا عقدا �صخما مع باري�س ل�صراء غوا�صات واإبرامها اآَخر جديداً 

مع وا�صنطن للغر�س نف�صه.
وقال لودريان يف بيان “بناًء على طلب رئي�س اجلمهورية، قّررُت اأن ا�صتدعي 
واأ�صرتاليا«.  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  �صفريينا  للت�صاور  باري�س  اإىل  ف���وراً 

اأمريكيا  ع�صكريا   13 مقتل  اإىل  واأدى  كابول  مطار  قرب  التنظيم  نفذه 
ال�صيارة  �صائق  عائلة  اأعلنت  ال�صربة،  غ��داة  لكن  اأف��غ��اين.  مئة  وح���واىل 
اأن���ه ك��ان يعمل حل�صاب منظمة  اإزم����راي اأح��م��دي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س 
اأطفال.  معظمهم  ال�صربة  يف  قتلوا  اأ�صخا�س  ع�صرة  واأن  حكومية  غري 
“قتل �صقيقي واأولده  اإزمراي لفران�س بر�س  اأحمدي �صقيق  اإميال  وقال 

الأربعة. خ�صرت ابنتي ال�صغرية واأبناء وبنات �صقيقي«.
واأو�صح اجلرنال ماكينزي الذي كان يقود القوات الأمريكية يف اأفغان�صتان 
و�صط  اآب/اأغ�صط�س   29 يف  تلقت  اأجهزته  اأن  البلد،  من  ان�صحابها  قبل 
عمليات اإجالء اآلف املدنيني الأفغان والأجانب من كابول، معلومات تفيد 
عن “خطر و�صيك” على املطار ناجم عن �صيارة تويوتا بي�صاء من طراز 
من  مقربة  على  املوا�صفات  بهذه  �صيارة  توقفت  اليوم  ذلك  ويف  ك��ورول. 
مبنى كان يعترب مقرا لتنظيم داع�س - ولية خرا�صان. وقام الع�صكريون 

ق��ري��ب��ة م��ن ال�����ص��ي��ارة«. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم وزي���ر ال���دف���اع الأم���ريك���ي لويد 
باأحر  “اأتقدم  عن هذا اخلطاأ. وقال يف بيان  “اعتذاره”  اأو�صنت اجلمعة 
الرجل  ب��اأن  مقرا  احلياة”،  قيد  على  بقوا  القتلى ممن  لأق��ارب  التعازي 
قتلوا  الذين  الآخ��ري��ن  الأ�صخا�س  مثل  بريئة،  “�صحية  ك��ان  امل�صتهدف 
ب�صكل ماأ�صوي«. واأ�صاف اأو�صنت “نقدم اعتذارنا، و�صنبذل ق�صارى جهدنا 
ل�صتخال�س العرب من هذا اخلطاأ الفادح” موؤكدا “لي�س ثمة جي�س يبذل 

جهدا كالذي نبذله لتجنب )�صقوط( �صحايا مدنيني«.
غري اأن املدير التنفيدي ملنظمة “هيومن رايت�س ووت�س” كني روث ت�صاءل 
اإن كان البنتاغون �صيقر باخلطاأ لو مل تكن �صحيفة نيويورك تاميز اأجرت 

حتقيقا معمقا يف كابول نق�س رواية اجلي�س للوقائع.
وق��ت��ل اأك���رث م��ن 71 األ���ف م��دين اأف��غ��اين وباك�صتان خ��الل احل���رب التي 
ا�صتمرت ع�صرين عاما يف اأفغان�صتان، واأ�صارت درا�صة ن�صرتها جامعة براون 
 2017 اأن عدد ال�صحايا املدنيني ازداد ب�صدة منذ  اإىل  يف ني�صان/اأبريل 
اأكرث  ا�صتباك  قواعد  ترامب  دونالد  ال�صابق  الرئي�س  اإدارة  اعتمدت  حني 

مرونة �صّهلت على الع�صكريني ا�صتخدام القوة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

“خطاأ ماأ�صاوي”  اأفغان يف  الأمريكي مبقتل ع�صرة مدنيني  اأقر اجلي�س 
ارتكبه عندما �صن �صربة على اآلية ظن اأنها حمملة باملتفجرات يف نهاية 

اآب/اأغ�صط�س، و�صط فو�صى الن�صحاب الأمريكي من كابول.
و�صرح اجلرنال كينيث ماكينزي رئي�س القيادة الو�صطى للجي�س الأمريكي 
لل�صحافيني “قتل ع�صرة مدنيني بينهم ما ي�صل اإىل �صبعة اأطفال، ب�صكل 

ماأ�صاوي يف هذه ال�صربة” بوا�صطة طائرة بدون طيار.
ماأ�صاويا”  خطاأ  كانت  ال�صربة  اأن  اإىل  حتقيقنا  “خل�س  ماكينزي  وق��ال 
تكون  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  “من  واأ���ص��اف  كاملة«.  “امل�صوؤولية  حتمل  م��وؤك��دا 
اأن  او  خرا�صان”،  ولي��ة   - داع�س  بتنظيم  �صلة  على  قتلوا  وم��ن  ال�صيارة 
وكان اجلي�س اأعلن  يكونوا �صكلوا “تهديدا مبا�صرا للقوات الأمريكية”. 
�صيارة  تدمري  اإىل  اأدت  اآب/اأغ�صط�س   29 يف  �صربة  نفذ  اأن��ه  البداية  يف 
اإحباط حماولة لتنظيم داع�س  يف كابول، موؤكدا  باملتفجرات”  “حمملة 
لتنفيذ عملية تفجري يف مطار كابول، وذلك بعد ب�صعة اأيام على اعتداء 

الأمريكيون مبراقبة كل حتركات ال�صيارة عن كثب على مدى اأكرث من 
ال�صناعية،  الأقمار  م�صرّية وعرب  بوا�صطة طائرة مراقبة  �صاعات  ثماين 
وتبني اأنه يف كل مرة كانت ال�صيارة تتنقل كان ي�صعد فيها اأو يخرج منها 
من  ال�صيارة  اقرتبت  حني  الع�صر  وعند  رج��ال.  ثالثة  واأحيانا  رج��الن 
املدرج،  من  كيلومرتات  ثالثة  من  اأق��ل  بعد  على  وتوقفت  كابول  مطار 
م�صمم  “هيلفاير”  ���ص��اروخ  بوا�صطة  تدمريها  الأم��ريك��ي  اجلي�س  ق��رر 
ثان  انفجار  انفجاره  وتلى  هدفه  ال�صاروخ  واأ�صاب  داخلها.  ينفجر  حتى 
حمل الع�صكريني على العتقاد باأن ال�صيارة كانت مفخخة فعال. غري اأن 
الثاين  لالنفجار  املرجح”  “ال�صبب  باأن  اأقر اجلمعة  ماكينزي  اجل��رنال 
كان “قارورة غاز كانت خلف ال�صيارة مبا�صرة«. واإذ اأقر باأن املعلومات حول 
اإطالق �صواريخ يف  اإىل  اأ�صار  بالطبع”،  “خاطئة  كانت  البي�صاء  ال�صيارة 
اأخرى  “ومن مواقع  للتنظيم  الذي يعترب مقرا  املبنى  التايل من  اليوم 

 اجلي�س الأمريكي يقر بارتكاب خطاأ »ماأ�صاوي« يف كابول 

•• كابول-وكاالت

من  م��زي��داً  ُي�صفي  ق��د  تنبيه  يف 
الأفغاين،  امل�صهد  على  التعقيد 
املركزية  املخابرات  وكالة  ذك��رت 
اأنها لحظت   )CIA( الأمريكي
حت������رك������ات ل���وج�������ص���ت���ي���ة ت���وح���ي 
لتجميع  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ب�صعي 
داخل  اأو�صاعه  وترتيب  مقاتليه 
اأف���غ���ان�������ص���ت���ان، ب��ع��د ���ص��ه��ر واح���د 
طالبان  ح����رك����ة  ����ص���ي���ط���رة  م�����ن 
ع��ل��ى ع��م��وم ال��ب��الد. وق���ال نائب 
املركزية  املخابرات  وكالة  ُمدير 
الأم���ريك���ي���ة، دي��ف��ي��د ك���وه���ني، يف 
ال�صتخبارات  قمة  خالل  حديث 
العا�صمة  يف  ال��ق��وم��ي  والأم���ن���ي 
وا�صنطن، اإن وكالته ح�صلت على 
من  العديد  م��ن  متطابقة  اأن��ب��اء 
ال���وك���الت ال��دول��ي��ة املُ��ت��ع��اون��ة، ل 
جماورة  دول  يف  امل��وج��ودة  �صيما 
كلها  ف����اأق����رت  اأف���غ���ان�������ص���ت���ان،  يف 
كوهني  واأ���ص��اف  املُعطيات.  بتلك 
اأوقفت  الأم��ريك��ي��ة،  ال��وك��ال��ة  اأن 
جهودها امليدانية على الأر�س يف 
ال�صفارة  اإغ��الق  بعد  اأفغان�صتان، 
حمطات  و���ص��ب��ك��ات  الأم���ريك���ي���ة 
وك����ال����ة امل����خ����اب����رات الأم���ريك���ي���ة 
اأفغان�صتان،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف 
لكنها م�صتمرة يف احل�صول على 
م��ع��ل��وم��ات ذات م�����ص��داق��ي��ة، عرب 

التعاون مع �صركاء اإقليميني.

•• كابول-اأ ف ب

اإىل  بالعودة  للفتيان  فقط  �ُصمح 
والثانوية يف  الإع��دادي��ة  امل��دار���س 
اأفغان�صتان ال�صبت يف اإجراء اأعربت 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 
)ال��ي��ون��ي�����ص��ي��ف( ع���ن اأ���ص��ف��ه��ا له 
وح��ث��ت ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان ع��ل��ى عدم 

ترك الفتيات دون تعليم.
الو�صع  زال  م��ا  الأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
�صخ�صان  ُق��ت��ل  اإذ  مقلًقا  الأم��ن��ي 
واأ���ص��ي��ب 19 اآخ�����رون ال�����ص��ب��ت يف 
مدينة  يف  الأق���ل  على  تفجريين 
ج����الل اأب�������اد، ك����ربى م����دن �صرق 

اأفغان�صتان.
الأقل  على  قنبلتان  فا�صتهدفت 
التابعة  الأم�����ن  ل���ق���وات  ����ص���ي���ارات 
م�صادر  بح�صب  ط��ال��ب��ان،  حل��رك��ة 
منذ  دام  هجوم  اأول  يف  متطابقة، 
ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ط���ال���ب���ان يف 7 
اأيام  ع�صرة  وبعد  اأيلول/�صبتمرب. 
من اإعادة فتح اجلامعات اخلا�صة 
املعنية  ال���وزارة  اأعلنت  ال��ب��الد،  يف 
“جميع  اأن  اجل��م��ع��ة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
املعلمني الذكور والطلبة الذكور” 
اأي  دون  مدار�صهم  اإىل  �صيعودون 
اأو لفتيات املدار�س  ذكر للمعلمات 

الإعدادية والثانوية.
الغمو�س  ه��ذا  ي��وؤج��ج  اأن  يخ�صى 
واملجتمع  الأف��غ��ان  م��ن  قلق ج��زء 
ال�����دويل خ�����ص��ي��ة ت���ك���رار م���ا حدث 
املتزمتة  احل���رك���ة  ت��ول��ت  ع��ن��دم��ا 

ت�صريحات امل�صوؤول ال�صتخباراتي 
اإذا كان  الأم��ريك��ي، مل ت��ذك��ر م��ا 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة ي��ت��ح��رك عرب 
ال��ت��ع��اون م���ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان اأو 
ين�صط  اإن���ه  اأم  منها،  نظر  بغ�س 
الذي  ال��ق��ائ��م  للو�صع  كانعكا�س 
دخ���ل���ت ف��ي��ه اأف��غ��ان�����ص��ت��ان خالل 
ت�صود  ح��ي��ث  الأخ��������رية،  ال���ف���رتة 
عارمة  و�صيا�صية  اأمنية  فو�صى 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال����ب����الد، ل 
طالبان  حركة  اإخ��الء  بعد  �صيما 
الع�صية،  اجل��ب��ل��ي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ُم�صلحة قريبة  وظهور تنظيمات 

من داع�س )داع�س خر�صان(.
ل��ك��ن ال��ت��ق��اري��ر الأم��ريك��ي��ة تاأتي 
�صيا�صيون  ف��ي��ه  ي��ط��ال��ب  وق���ت  يف 
وم�صرعون اأمريكيون، وخ�صو�صا 
من احلزب اجلمهوري الأمريكي، 
كتنظيم  طالبان  حركة  بت�صنيف 

اإرهابي.
ووجه العديد من اأع�صاء جمل�س 
ال�����ص��ي��وخ الأم���ريك���ي ر���ص��ال��ة اإىل 
ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج��و بايدن، 
ي��ذك��رون��ه ف��ي��ه��ا ب��امل��خ��اط��ر التي 
ت�صكلها حركة طالبان على الأمن 
مذكرين  الأم����ريك����ي،  ال���ق���وم���ي 
ومنذ  ط����ال����ب����ان،  ح���رك���ة  “باأن 
اأفغان�صتان،  على  �صيطرتها  اإعادة 

 1996 ع����ام����ي  ب�����ني  ال�������ص���ل���ط���ة 
و2001.

�صيا�صة  حينها  احل��رك��ة  اتبعت  و 
الن�صاء  جتاه  خا�س  ب�صكل  قا�صية 
اأو  اللواتي مل ُي�صمح لهن بالعمل 
اأو  الريا�صة  ممار�صة  اأو  الدرا�صة 

اخلروج مبفردهن اإىل ال�صارع.
ب��ع��د رح��ي��ل ط��ال��ب��ان اإث����ر تدخل 
ال���ولي���ات  ب��ق��ي��ادة  حت���ال���ف دويل 
تدريجياً  الن�صاء  متكنت  املتحدة، 
الأ�صا�صية  حقوقهن  ا�صتعادة  من 
كانت  ال����ت����ي  ال����وظ����ائ����ف  و����ص���غ���ل 
م��ث��ل من�صب  ع��ل��ي��ه��ن  حم���ظ���ورة 
قائدة  اأو  ب���رمل���ان���ي���ة  اأو  ق��ا���ص��ي��ة 
عقبت  اجل���م���ع���ة  ي������وم  ط������ائ������رة. 
للوكالة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  امل�����دي�����رة 
اإن  بقولها  ف��ور  هرنييتا  الأمم��ي��ة 
فتح  ب��اإع��ادة  ت��رح��ب  “اليوني�صف 
اأفغان�صتان،  يف  الثانوية  امل��دار���س 
اأن����ه ل ينبغي  ت���وؤك���د ع��ل��ى  ل��ك��ن��ه��ا 
العملية  م��ن  الفتيات”  ا�صتبعاد 
يف  اليوني�صف  واأك��دت  التعليمية. 
تتمكن  اأن  “�صرورة  ع��ل��ى  ب��ي��ان 
ج��م��ي��ع ال��ف��ت��ي��ات وال���ن�������ص���اء، مبن 
ا�صتئناف  م��ن  �صًنا،  الأك���رب  فيهن 
تعليمهن دون مزيد من التاأخري، 
من  ��ا  اأي�����صً امل��ع��ل��م��ات  تتمكن  واأن 

�صبكة  م������ن  �����ص����ت����ت   ،2001
اعتقاد  ثمة  كان  فبينما  متركزه، 
وا�صع اأن اإيران حتولت اإىل مركز 
اأ�صا�صي له، اإل اأن عددا من الدول 
الأخ��������رى ت���ع���اون���ت ب�����ص��ك��ل غري 
ذلك  لكن  التنظيم.  م��ع  مبا�صر 
ب��دون ثمن، حيث خ�صع  مل يكن 
الدول  لأج���ن���دات  التنظيم  ه���ذه 
يتطلع  وه��و  لديها،  ا�صتقر  التي 
تلك  م��ن  للتخل�س  ودائ��م��اً  اأوًل 
و�صاية  دون  والعمل  الأج��ن��دات، 
منط  لتغيري  اأو  ط���رف،  اأي  م��ن 
والأجهزة  ال���دول���ة  م��ع  ال��ع��الق��ة 

ال�صتخباراتية املتعاونة معه«.
ي�صيف اأمروز يف حديثه “ثمة ما 
لطالبان  بالن�صبة  تراجيدي  هو 
تنظيم  ا�صتقبال  اإع��ادة  واإمكانية 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان. فمن  ال���ق���اع���دة يف 
جهة ثمة و�صائج قوية، حتى واإن 
طالبان  ب��ني  معلنة،  غ��ري  ك��ان��ت 
تاريخ  م���ن  م��ت��اأت��ي��ة  وال���ق���اع���دة، 
م�������ص���رتك ب��ي��ن��ه��م��ا م���ن���ذ اأوائ������ل 
الت�صكيل  قبل  حتى  الثمانينات، 
اأواخ��ر ذلك  الر�صمي للتنظيم يف 

العقد«.
مقاتلي  “اأجيال  الباحث  واأردف 
معا.  تن�صئتهم  مت��ت  ال��ط��رف��ني 
نف�صي  اأث�������ر  ذو  الأم���������ر  وه�������ذا 

األف مدين اأفغاين وباك�صتاين.

ا�شتقالة ثانية يف هولندا
الدفاع  وزي���رة  اأعلنت  هولندا،  يف 
الهولندية اأنك بيليفلد ا�صتقالتها 
على خلفية الفو�صى التي ات�صمت 
بها عملية الإجالء من اأفغان�صتان. 
وزيرة  ذل���ك  اإىل  �صبقتها  وك��ان��ت 

اخلارجية �صيغريد كاغ.
ج���اءت ه���ذه ال���ص��ت��ق��ال��ة يف اليوم 
تنتقد  ب��رمل��ان��ي��ة  مل���ذك���رة  ال���ت���ايل 
احل����ك����وم����ة ل���ف�������ص���ل���ه���ا، م�����ن بني 
اأم���ور اأخ���رى، يف اإج���الء ع��دد من 

الأفغان.
اأعرب  على ال�صعيد الدبلوما�صي، 
الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني 
ت��ف��ر���س منظمة  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن 
مو�صكو  بقيادة  للتعاون،  �صنغهاي 
لطالبان  ك�صريك  نف�صها  وبكني، 
مبحاربة  ب���وع���وده���ا  ت���ف���ي  ح���ت���ى 

“الإرهاب«.
املفو�س  دع�����ا  ب���اك�������ص���ت���ان،  وم�����ن 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�صامي 
ال����الج����ئ����ني ف���ي���ل���ي���ب���و غ����ران����دي 
جمدًدا  ال���دويل  املجتمع  اجلمعة 
اأزمة  م��ن  ال��ت��ح��رك، حم����ذًرا  اإىل 

لجئني.
و����ص���ت���ك���ون اأف���غ���ان�������ص���ت���ان حم���ور 
اجلمعية  يف  م��ت��ع��ددة  م��ن��اق�����ص��ات 
الأ�صبوع  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة 
املقبل، فيما مل حت�صم بعد م�صاألة 

من �صيتحدث با�صم كابول.

الإجرامية  ع���ادات���ه���ا  ا���ص��ت��اأن��ف��ت 
متار�صها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  والقمعية 
قبل و�صول القوات الأمريكية يف 

عام 2000«.
من ناحيته، اأو�صح وزير اخلارجية 
الأمريكي، اأنتوين بلينكني، خالل 
النواب  جم��ل�����س  اأم����ام  مناق�صته 

املرتبطة  ال��ت��ع��ق��ي��دات  عربية”، 
القاعدة  تنظيم  باإمكانية حتويل 
“اآمن”  م���الذ  اإىل  لأف��غ��ان�����ص��ت��ان 

لها خالل امل�صتقبل املنظور.
اأن  امل���ع���روف  “من  اأم�����روز  وق����ال 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، وب��ع��د هزمية 
ح����رك����ة ط����ال����ب����ان خ������الل ال���ع���ام 

طالبان  ح���رك���ة  اأن  الأم�����ريك�����ي 
اأكدت التزامها بعدم ال�صماح لأي 
اأخرى،  اأية دولة  �صخ�س بتهديد 
انطالقاً من الأرا�صي الأفغانية، 
لكنه اأ�صاف اأن الإدارة الأمريكية 
التعهد  ذل������ك  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  ل 
جهد  ع��ل��ى  “�صنحافظ  فح�صب 

التهديدات،  مراقبة حادة لر�صد 
وقدرات قوية ملكافحة الإرهاب يف 
املنطقة، لتحييد تلك التهديدات 

اإذا لزم الأمر«.
وي�������ص���رح ال���ب���اح���ث امل���خ���ت�������س يف 
ر�صيدي  الأم�����ن�����ي�����ة،  ال�����������ص�����وؤون 
نيوز  ل�”�صكاي  اأم��روز، يف حديث 

احلكومة  يف  ام���راأة  اأي  ُتعني  ومل 
امل���وؤق���ت���ة ال���ت���ي ���ُص��ك��ل��ت يف اأوائ�����ل 

اأيلول/�صبتمرب.
ال�صابقة  امل����راأة  ���ص��وؤون  وزارة  اأم���ا 
ال�صتعا�صة  مت����ت  اأن������ه  ف���ي���ب���دو 
الأمر  وزارة  حملها  لتحل  عنها 
التي  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ب�صبب  اجل���ان���ب  م��ره��وب��ة  ك���ان���ت 
�صيطرة  م��ن  �صهر  بعد  ت�صددها. 
طالبان على كابول، ما زالت ماثلة 
يف الأذهان تبعات عمليات الإجالء 

التي ات�صمت بالفو�صى.
اجلي�س  اع������رتف  وا����ص���ن���ط���ن،  يف 
ع�صرة  بقتل  اجل��م��ع��ة  الأم���ريك���ي 
مدنيني اأفغان اأبرياء يف ما ُو�صف 
بعد  “ماأ�صاوي”  ف��ادح  خطاأ  باأنه 
ظًنا  �صيارة  باخلطاأ  ا�صتهدف  اأن 

اأنها حتتوي على متفجرات.
يف اليوم التايل للغارة التي ُنفذت 
اأ�صرة  قالت  اآب/اأغ�صط�س   29 يف 
اأحمدي  اإزم����راي  ال�����ص��ي��ارة  �صائق 
اإن��ه ك��ان يعمل ل��دى منظمة غري 
اأ�صخا�س  ع�����ص��رة  واإن  ح��ك��وم��ي��ة 
ُقتلوا  الأط����ف����ال  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م 

جراءها.
وعلى مدار 20 عاًما من احلرب 
 71 اأكرث من  اأفغان�صتان، قتل  يف 

م�صريًة  التدري�س”،  م��وا���ص��ل��ة 
ال��ذي حتقق  الكبري  “التقدم  اإىل 
العقدين  م����دى  ع��ل��ى  ال���ب���الد  يف 
ع�صرين  غ�����ص��ون  يف  امل��ا���ص��ي��ني«. 
عاًما، ت�صاعف عدد املدار�س ثالث 
مرات وزاد عدد الأطفال امللتحقني 
 9،5 اإىل  م��ل��ي��ون  م���ن  ب���امل���دار����س 

ماليني، وفًقا لليوني�صف.

النهي عن املنكر 
منذ عودتها اإىل ال�صلطة، حاولت 
الدويل  املجتمع  ط��م��اأن��ة  ط��ال��ب��ان 
�صت�صمن  اأنها  اإعالنها  من خالل 
احرتام حقوق املراأة، من بني اأمور 

اأخرى.
ل���ك���ن ه������ذه امل�����زاع�����م ���ص��ع��ف��ت يف 
ب�صبب  الأخ��ي��������������������رة  الأ���ص�����������������اب��ي��ع 

التي  ال�������ق�������رارات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
الأفغانية  احل���ك���وم���ة  ات��خ��ذت��ه��ا 

اجلديدة.
ففي حني �ُصمح للن�صاء بالدرا�صة 
ارتداء  عليهن  فر�س  اجلامعة  يف 
اأن يتم  ع��ل��ى  ال��ع��ب��اءة واحل���ج���اب 
الف�صل قدر الإمكان بني اجلن�صني 

يف قاعات املحا�صرات.

و���ص��ي��ا���ص��ي وع��ق��ائ��دي ع��ل��ى قادة 
طالبان. ومن جهة اأخرى تتلهف 
ال�صرعية  احلركة للح�صول على 
وهي  ال����دول����ي����ني،  والع����������رتاف 
التنظيم  ق��ادة  يتفهم  لأن  تتطلع 
حالتهم هذه، ولو ب�صكل موؤقت«.

ال����ذي ُيعرف  ال��ق��اع��دة  وت��ن��ظ��ي��م 
عمليات  ي���ق���ود  ع���امل���ي  ك��ت��ن��ظ��ي��م 
م�صتوى  على  اإره��اب��ي��ة  ع�صكرية 
اأواخر  يف  تاأ�ص�س  قد  كان  العامل، 
ُبعيد  اأفغان�صتان،  يف  الثمانينات 
ال�صوفياتي  الغزو  مرحلة  انتهاء 

لأفغان�صتان.
ال�صتخباراتية  الأج��ه��زة  وك��ان��ت 
وج������ود �صالت  ت����وؤك����د  ال���ع���امل���ي���ة 
وتنظيمية  و�صيا�صية  �صخ�صية 
طالبان  ح��رك��ة  ب���ني  وع�����ص��ك��ري��ة 
وت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة ع��ل��ى ال����دوام، 
ال�  ب��اأح��داث  مبا يف ذل��ك الت�صبب 
 ،2001 للعام  �صبتمرب  11 من 
والتي كانت ال�صبب الرئي�س وراء 

الغزو الأمريكي لأفغان�صتان.
وق�����د ك�����ان اأمي�������ن ال����ظ����واه����ري، 
زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة ال����ذي 
بن  اأ�صامة  املوؤ�ص�س  الزعيم  خلف 
لدن، قد ظهر من خالل �صريط 
طالبان  ح���رك���ة  وه����ن����اأ  م�������ص���ور 
وه��و ما  “الجناز”،  اأ���ص��م��اه  مب��ا 
اإ�صافياً  دل��ي��اًل  متابعون  اع��ت��ربه 
ع���ل���ى ال�������ص���الت امل��ح��ت��م��ل��ة بني 

الطرفني.

 عقوبات اأوكرانية على 
منظمي النتخابات الرو�صية 

•• كييف-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ك��ي��ي��ف ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
تنظيم  يف  م����ت����ورط����ني  اأ�����ص����خ����ا�����س 
النتخابات الربملانية الرو�صية يف �صبه 
مو�صكو  �صمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
النف�صايل  الأوك������راين  ال�����ص��رق  ويف 
الت�صويت  وا���ص��ف��ة  ل��رو���ص��ي��ا،  امل����وايل 

باأنه “مهزلة«.
ووزع��������ت رو����ص���ي���ا اأك�������رث م����ن 600 
اأوكرانيا  ���ص��رق  يف  ���ص��ف��ر  ج����واز  األ����ف 
القرم  مو�صكو  وتعترب  الن��ف�����ص��ايل. 

جزًءا ل يتجزاأ من اأرا�صيها.
وم��ن امل��ق��رر اإن�����ص��اء م��راك��ز اق���رتاع يف 
�صبه جزيرة القرم يف اإطار النتخابات 
الت�صريعية التي جتري يف رو�صيا من 
ل�صكان  ومي��ك��ن  الأح����د.  اإىل  اجلمعة 
الت�صويت  الن���ف�������ص���ال���ي���ة  امل���ن���اط���ق 
يف  للت�صويت  ال��ذه��اب  اأو  اإل��ك��رتون��ًي��ا 
املتاخمة  الرو�صية  رو�صتوف  منطقة 
لأوك���ران���ي���ا. وق����ال ���ص��ك��رت��ري جمل�س 
دانيلوف  اأول��ي��ك�����ص��ي  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 
تنظيم  يف  احل�����ق  ل���رو����ص���ي���ا  “لي�س 
ان��ت��خ��اب��ات يف ه���ذه الأرا����ص���ي، ولهذا 
يف  امل�صاركني”  ج��م��ي��ع  ف����اإن  ال�����ص��ب��ب 
“اأع�صاء  ���ص��ي��م��ا  ول  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه���ذه 
و”املراقبون”  النتخابية”  اللجان 
مبوجب  “لعقوبات”  �صيتعر�صون 

مر�صوم رئا�صي �صين�صر “قريباً«.
كما حذر الأجانب من مغبة زيارة هذه 
املناطق ب�صفة مراقبني لالنتخابات.

�صبح القاعدة يطل جمددا يف اأفغان�صتان.. ودور طالبان حتت املجهر

الفتيان فقط يعودون اإىل مدار�شهم بعد اإعادة فتحها يف اأفغان�شتان 

»اليوني�صيف« تدعو طالبان لعدم ترك الفتيات دون تعليم

اأمريكا تعلن عن اأولوياتها الدبلوما�صية يف الدورة 67 للجمعية العامة لاأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

ليندا  ال�صفرية  املتحدة  الأمم  ل��دى  الدائمة  الأمريكية  املندوبة  اأعلنت 
الوفد  اإىل  �صين�صم  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اأن  غرينفيلد،  توما�س 
الأمريكي امل�صارك يف الأ�صبوع رفيع امل�صتوى للدورة 76 للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف نيويورك.
وي�صم الوفد الأمريكي وزير اخلارجية بلينكني، واملبعوث 
اخلا�س كريي وعددا من كبار م�صوؤويل وزارة اخلارجية.

ال�صفرية  ع��ق��دت��ه  م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
غرينفيلد يف مقر الأمم املتحدة، اإ�صتعر�صت فيه اأولويات 
العامة  للجمعية   76 الدورة  الأمريكية يف  الدبلوما�صية 
لالأمم املتحدة. وقالت “�صرنكز خالل م�صاركتنا يف اأعمال 
امل��ق��ب��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة تهديدات  الأ���ص��ب��وع  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�صالم والأمن ، وال�صراعات والأزمات الن�صطة يف جميع 
اإىل  اليمن  اإىل  �صوريا  اإىل  اأفغان�صتان  ، من  العامل  اأنحاء 

بورما«.
بايدن  الرئي�س  خطاب  �صيت�صمنه  ما  اأب��رز  عن  وك�صفت 
اأمام اجلل�صة رفيع امل�صتوى ال�صاد�س للدورة 76 للجمعية 
 ،  COVID-19 اإن���ه���اء ج��ائ��ح��ة  ال��ع��ام��ة، وه���ي م�����ص��األ��ة 

امل��ن��اخ، وال��دف��اع ع��ن حقوق  امل��ن��اخ، واأزم���ة  ومكافحة تغري 
تعد  الأم��ور  هذه  ب��اأن  مو�صحة  ال��دويل،  والنظام  والدميقراطية  الإن�صان 

حتديات ممتدة عرب احلدود وتواجه كل دولة .
غرينفيلد  ال�صفرية  اأك��دت   ،  COVID-19 جائحة  اإن��ه��اء  م�صاألة  وح��ول 
الوليات  و�صركاء  حلفاء  مع  والتن�صيق  بالقيادة  ملتزم  بايدن  الرئي�س  اأن 
حتالًف  بناء  ذلك  يف  مبا  اجلائحة،  لوقف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املتحدة 
لتو�صيع  امل��دين  واملجتمع  الدولية  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  احلكومات  من 

اإنتاج اللقاحات، وت�صريع الو�صول اإىل اللقاحات والعالجات املنقذة للحياة، 
وتعزيز الأنظمة ال�صحية يف جميع اأنحاء العامل. ونوهت اإىل اأن الوليات 
املتحدة عملت مع الأمم املتحدة ومركز ال�صيطرة على الأمرا�س ومدينة 
نيويورك للتاأكيد على جميع وفود الأمم املتحدة على اأهمية بروتوكولت 
لأنها حتدد امل�صاركة يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذا   COVID
العام . وقالت “وقف انت�صار كوفيد هو اأولويتنا الق�صوى 

هنا الأ�صبوع املقبل ويف كل مكان ويف امل�صتقبل.
وب�صاأن م�صاألة تغري املناخ، ذكرت ال�صفرية غرينفيل اأنها 
البلدان  للعديد من  وب�صكل خا�س  كبرًيا  تهديًدا  ت�صكل 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  ون��وه��ت  ال���ع���امل،  يف  ال��ن��ام��ي��ة 
�صت�صارك يف جمموعة متنوعة من الجتماعات التي تركز 
امل�صتوى  رفيع  الأ�صبوع  خ��الل  املناخ  اأزم��ة  مكافحة  على 
وطوال الدورة 76 للجمعية العامة لالأمم املتحدة ، مبا 
يف ذلك يف املناق�صة التي �صيجريها جمل�س الأمن الدويل 

حول املناخ والأمن يوم اخلمي�س املقبل.
كما تطرقت ال�صفرية غرينفيل اإىل م�صاألتي الدميقراطية 
وحقوق الإن�صان، لفته اإىل وجود م�صتبدين حول العامل 
ال���وب���اء ك��ذري��ع��ة لن��ت��ه��اك ح��ق��وق الإن�صان  ا���ص��ت��خ��دم��وا 
وت�صديد قب�صتهم، و�صددت على دور جمل�س الأمن ب�صاأن 
تعار�س بني حقوق  امل�صاألة، موؤكدة على عدم وج��ود  هذه 

ال�صيادة وحقوق الإن�صان.
ولفتت اإىل عزم الوليات املتحدة الرت�صح ملقعد يف جمل�س حقوق الإن�صان 
دي�صمرب  يف  الدميقراطية  قمة  اإ�صت�صافة  عزمها  واأي�صا  املقبل،  ال�صهر 
القادم، لو�صع جدول اأعمال اإيجابي للتجديد الدميقراطي ، وتعزيز حقوق 
�صلب  يف  هي  الإن�صان  حقوق  اأن  على  موؤكدة  الف�صاد،  وحماربة   ، الإن�صان 

ال�صيا�صية اخلارجية لبالدها كما هم يف �صميم م�صروع الأمم املتحدة.

وا�صنطن »تاأمل« يف اإثارة خافها مع باري�س يف الأمم املتحدة
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عربي ودويل

طلبت مدينة �صيامن يف جنوب �صرق ال�صني والتي تعاين من زيادة 
الإ�صابات مبر�س كوفيد-19 من ال�صكان البقاء يف املنازل واأغلقت 

عدة اأماكن بعد اأن اأ�صبحت اأحدث بوؤرة لتف�صي الفريو�س بالبالد.
جاء ذلك قبيل عطلة مو�صمية ت�صهد اإقبال على ال�صفر.

واأ�صدرت حكومة �صيامن �صل�صلة اإخطارات تطالب فيها ال�صكان بعدم 
مغادرة املنازل اإل لل�صرورة، واأغلقت املتنزهات واملواقع ال�صياحية ذات 
الطبيعة اخلالبة وال�صاحات الريا�صية واأوقفت الأن�صطة اجلماعية 

التي ت�صمل اجلولت واملعار�س والعرو�س.
ومدينة �صيامن، التي يقطنها خم�صة ماليني ن�صمة وتتميز باملناظر 
اأحدث  اإقليم فوجيان،  اأربع مدن يف  الطبيعية اخلالبة، واحدة من 
بوؤرة لتف�صي فريو�س كورونا يف ال�صني. ومنذ العا�صر من �صبتمرب 

اأيلول �صجل اإقليم فوجيان 292 اإ�صابة حملية بالفريو�س.
الأول  يف  تبداأ  التي  الوطني  العيد  عطلة  قبيل  املر�س  تف�صي  ياأتي 
من اأكتوبر ت�صرين الأول وت�صتمر اأ�صبوعا، وهو مو�صم �صياحي ي�صهد 

اإقبال �صياحيا اأكرب من مهرجان منت�صف اخلريف.
 

قمة  يف  للم�صاركة  اجلمعة  مك�صيكو  اإىل  م����ادورو  نيكول�س  و���ص��ل 
ر�صمية  رحلة  اأول  يف  املك�صيكية،  احلكومة  اأعلنت  ما  وف��ق  اإقليمية، 
اإىل اخلارج منذ مالحقته ق�صائيا يف  الفنزويلي  الرئي�س  يقوم بها 

الوليات املتحدة.
اخلارجية  وزي���ر  اأن  تغريدة  يف  املك�صيكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأعلنت 

املك�صيكي مار�صيلو اإبرارد كان يف ا�صتقبال مادورو يف املطار.
من جهته كتب الرئي�س الفنزويلي يف تغريدة عند و�صوله “و�صلنا 
وبوليفار  فنزويال  عن  احلقيقة  حاملني  جئنا   )...( املك�صيك!  اإىل 
و�صافيز واملحررين. ان الحتاد ي�صمو على اخلالفات. نحن جميعا 

من اأجل الحتاد، ل �صيء �صوى الحتاد!«.
الرئي�س  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  اتهمت   ،2020 اآذار/م���ار����س  يف 
املخدرات  وت��ه��ري��ب  باملخدرات”  امل��رت��ب��ط  ب�”الإرهاب  الفنزويلي 
15 مليون  اأن ت�صل اىل  اأ�صلحة، كما عر�صت مكافاأة ميكن  وحيازة 

دولر لقاء اأي معلومات تتيح اعتقاله.
اإىل  زيارته  وتعد  ب��الده.  م��ادورو منذ ذلك احلني مغادرة  ويتجنب 

املك�صيك اأول رحلة ر�صمية له منذ توجيه التهمة اإليه ر�صميا.
البحر  ومنطقة  الالتينية  اأم��ريك��ا  قمة  يف  م�صاركته  تاأكيد  وج��اء 

الكاريبي يف اللحظة الأخرية، قبل �صاعات فقط من انعقادها.
هداأت العالقات التي �صابها التوتر �صابقاً بني فنزويال واملك�صيك، منذ 
تويل الرئي�س الي�صاري اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور ال�صلطة يف 
املك�صيك عام 2018. رف�صت املك�صيك، على عك�س الوليات املتحدة 
كرئي�س  غ��واي��دو  خ���وان  املعار�صة  بزعيم  الع����رتاف  اأخ����رى،  ودول 

�صرعي لفنزويال.
 
 

اإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر  ال�صحة  اأّي��د خ��رباء يف جم��ال   
للمعر�صني  اأو  عاما   65 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  ال��ذي��ن  لالأمريكيني 
ُيعترب  م��ا  وه��و  الأم��ريك��ي��ني،  لي�س جلميع  ول��ك��ن  لأخ��ط��ار �صحية 
نك�صة للرئي�س جو بايدن الذي كان ي�صعى اإىل اإطالق حملة جرعات 

معززة.
وب��ع��د ي���وم م��ن امل��ن��اق�����ص��ات، ات��خ��ذت ال��ل��ج��ن��ة ال���ص��ت�����ص��اري��ة لوكالة 
اأوبئة  املكونة من باحثني وعلماء  اإي��ه(  )اإف دي  الأمريكية  الأدوي��ة 
هوؤلء  اأج��م��ع  فقد  ق��راري��ن.  امل��ع��دي��ة،  الأم���را����س  يف  ومتخ�ص�صني 
 65 اللقاح ملن هم يف �صن  اخل��رباء على احلاجة جلرعة ثالثة من 
وما فوق، وكذلك لالأ�صخا�س املعر�صني خلطر الإ�صابة ب�صكل حاد 
من املر�س، بعد �صتة اأ�صهر على اجلرعة الثانية. وهم يعتقدون اأنه 
ينبغي اأن يتم �صمل مقدمي الرعاية �صمن فئة الأ�صخا�س املعر�صني 

ل�”خماطر �صحية عالية«.
ب�����ص��اأن الآثار  ��ا ع��ن خم��اوف��ه��ا  اأي�����صً اأع��رب��ت  لكن جمموعة اخل���رباء 
اإذا  اللقاح  م��ن  ثالثة  جرعة  ع��ن  تنتج  ق��د  التي  املحتملة  اجلانبية 
فهي  وبالتايل  �صًنا.  لالأ�صغر  وخا�صة  ال�صكان،  اإعطاوؤها جلميع  مت 
التي حتدثت  امل��ع��ززة  ال��واق��ع حملة اجل��رع��ات  الأم��ر  تعار�س بحكم 
ب�صاأن  خماوفهم  اإىل  خا�س  ب�صكل  العلماء  اأ�صار  بايدن.  اإدارة  عنها 

خماطر التهاب ع�صلة القلب لدى املراهقني الذكور والبالغني.

عوا�شم

بكني

مك�سيكو

وا�سنطن

 تر�صيد الرعاية ال�صحية يف 
اأمريكا ب�صبب كوفيد-19 

•• وا�شنطن-رويرتز

ال��ع��دي��د م��ن الوليات  ك��ورون��ا يف  ب��ف��ريو���س  اأدى الرت���ف���اع يف الإ���ص��اب��ات 
اإىل  املوظفني والأج��ه��زة  اإىل ج��ان��ب نق�س  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�صغط ب�صكل متزايد على امل�صت�صفيات والعاملني فيها، حتى مع انح�صار 
البالد،  اأن��ح��اء  امل�صت�صفيات يف جميع  اإىل  اجل��دي��دة  ال��دخ��ول  ح��الت  ع��دد 
مما اأدى اإىل حتذيرات يف بع�س امل�صت�صفيات من اأنه �صيتم تر�صيد تقدمي 

الرعاية املنقذة للحياة.
وذكر اأحدث تقرير اأ�صدرته املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�س والوقاية 
منها يف 14 �صبتمرب اأيلول اأن وليات مونتانا واأل�صكا واأوهايو ووي�صكون�صن 
من  للعالج  امل�صت�صفيات  دخ���ول  ح���الت  يف  ارت��ف��اع  اأك���رب  �صهدت  وكنتاكي 
اأيلول مقارنة  �صبتمرب  العا�صر من  املنتهي يف  الأ�صبوع  كوفيد-19 خالل 
بالأ�صبوع ال�صابق مع ارتفاع عدد حالت الدخول اجلديدة للم�صت�صفيات يف 

مونتانا بن�صبة 26 يف املئة.
ويف األ�صكا ، كان التدفق كثيفا للغاية اإىل حد اأن اأكرب م�صت�صفى يف الولية 
مل يعد قادرا على توفري الرعاية املنقذة للحياة لكل مري�س يحتاج اإليها 
وذلك   ، بكوفيد-19  للم�صابني  امل�صت�صفيات  دخ��ول  ح��الت  تدفق  ب�صبب 
طبقا لر�صالة مفتوحة من اللجنة التنفيذية الطبية يف مركز بروفيدن�س 

األ�صكا الطبي الأ�صبوع املا�صي.

العراقيون و�صناديق القرتاع.. اأزمة ثقة يف الطقو�س ال�صلطوية!

�صحف عربية: هزمية اإخوان املغرب ت�صّرع نهاية »الإ�صام ال�صيا�صي«

ال�صني تن�صىء حمطة دولية للحجر ال�صحي بدل من الفنادقم�صوؤول: رئي�س غينيا ما زال حمتجزا 
•• بكني-وام:

اإن اأول حمطة �صحية دولية عمالقة يف ال�صني تقدم خدمات احلجر ال�صحي  قالت و�صائل اإعالم �صينية 
يف  ال���ص��ت��خ��دام  حيز  ت��دخ��ل  اأن  املتوقع  م��ن  ال�صني  اإىل  ال��واف��دي��ن  امل�صافرين  جلميع  الطبية  واخل��دم��ات 
قوانغت�صو مبقاطعة قوانغدونغ بجنوب ال�صني يف اأواخر �صبتمرب اجلاري، مما قد يقلل من خماطر العدوى 
اأثناء احلجر ال�صحي ويحل حمل فنادق احلجر ال�صحي. مت النتهاء من بناء املرحلة الأوىل من املحطة 
اأم�س الول. املحطة التي تبلغ م�صاحتها  184 من الكوادر الطبية العمل فيها  وب��داأت الدفعة الأوىل من 
250 األف مرت مربع وت�صم 5074 غرفة ..هي اأول حمطة �صحية دولية يف ال�صني �صتحل حمل فنادق 
اأجهزة الذكاء ال�صطناعي لتقليل  احلجر ال�صحي. و�صتعمل الدفعة الأوىل من الطاقم الطبي مب�صاعدة 
درجة  فح�س  اإج���راء  يف  امل�صافرين  الذكية  امل��ع��دات  ت�صاعد  اأن  ميكن  ال�����ص��روري.  غ��ري  الب�صري  الت�����ص��ال 
املوجودة يف غرفة احلجر  لل�صا�صة  بينما ميكن  واخل��روج،  الدخول  وت�صجيل  الوبائي،  والتحقيق  احل��رارة، 
ال�صحي حتميل املعلومات ال�صحية تلقائًيا واإجراء فحو�صات درجة احلرارة، مع توفري الروبوتات للطعام 

وال�صروريات اليومية الأخرى للم�صافرين.

الفيلق  يف  �صابق  و�صابط  اخلا�صة  القوات  قائد 
لكوناكري  زيارتهما  خالل  الفرن�صي،  الأجنبي 

اإطالق �صراح كوندي.
�صاحل  رئي�س  امل�صاألة  هذه  “اأثار  امل�صوؤول  وق��ال 

العاج«.
الأقاليم  اأح���د  حكومة  يف  كبري  م�����ص��وؤول  وق���ال 
ل��روي��رتز اإن وات���ارا ك��ان ي��اأم��ل يف م��غ��ادرة غينيا 

وبرفقته كوندي.
الجتماع  بعد  ل��روي��رتز  الغيني  امل�����ص��وؤول  وق��ال 

“نعم، ما زال معتقال«.
ميثالن  ال����ل����ذان  اأدو،  واأك����وف����و  وات�������ارا  وع���ق���د 
املجموعة القت�صادية لغرب اأفريقيا )اإيكوا�س( 

اجتماعا  دول���ة،   15 اأع�صائها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي 
منف�صال مع كوندي يف ق�صر حممد ال�صاد�س يف 

كوناكري لكنهما غادرا البالد خاليي الوفا�س.
وقال امل�صوؤول الغيني الكبري و�صاهد اإن كوندي 

مل ي�صتقل اأيا من طائرتي الرئي�صني.
الر�صمي يف  العاج  �صاحل  لتلفزيون  وات��ارا  وقال 
مطار كوناكري “اجتمعت مع اأخي األفا كوندي، 

وهو بخري. �صنظل على ات�صال«.
وقال اأكوفو اأدو لراديو وتلفزيون غينيا “عقدنا 
دومبويا  م��ع  للغاية  واأخ��وي��ا  �صريحا  اجتماعا 
�صت�صالن  وغينيا  اإيكوا�س  اأن  اأعتقد  ومعاونيه. 

اإىل الطريق الأمثل للم�صي قدما معا«.

•• كوناكري-رويرتز

اث��ن��ني م��ن زعماء  اإن  م�����ص��وؤول غيني كبري  ق��ال 
دول غرب اأفريقيا اجتمعا مع املجل�س الع�صكري 
�صراح  لإط����الق  حم��اول��ة  يف  غينيا  يف  اجل��دي��د 
به  الإط��اح��ة  منذ  املعتقل  كوندي  األفا  الرئي�س 
كوندي  ل��ك��ن  اأي��ل��ول  �صبتمرب  م��ن  اخل��ام�����س  يف 
ظل حمتجزا بعد زيارتهما التي ا�صتغرقت يوما 

واحدا.
�صاحل  رئي�س  اإن  الكبري  الغيني  امل�صوؤول  وق��ال 
العاج احل�صن واتارا ورئي�س غانا نانا اأكوفو اأدو 
نا�صدا ق��ائ��د الن��ق��الب م��ام��ادي دوم��ب��وي��ا، وهو 

•• بغداد-وكاالت

مع اقرتاب موعد اجراء النتخابات 
�صهر  امل��ب��ك��رة يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
املوؤ�صرات  ت��ت��زاي��د  ال����ق����ادم،  اأك���ت���وب���ر 
ف��ي��ه��ا قد  امل�������ص���ارك���ة  ن�����ص��ب  اأن  ع��ل��ى 
مراقبون  ي���رى  ك��م��ا  �صعيفة،  ت��ك��ون 
الناخب  ل��دى  ال��ق��ن��وط  ت��راك��م  بفعل 
اأن تقود  العراقي، وفقدانه الأم��ل يف 
النتخابات لتغيري اإيجابي يف اأو�صاع 
�صيا�صيا  واملاأزومة،  امل�صطربة  البالد 

واأمنيا واقت�صاديا.
بع�س  اأظ����ه����رت  امل�������ص���م���ار  ه�����ذا  ويف 
ا�صتطالعات الراأي احلديثة، اأن ن�صب 
امل�صاركة بالنتخابات �صتكون اأقل من 
30 يف املئة، ما ي�صكل موؤ�صرا لعزوف 
بح�صب  ال���ت�������ص���وي���ت،  ع����ن  م���ل���ح���وظ 

خرباء يف املجال النتخابي.
النك�صات  اأن  اخل���رباء  ه���وؤلء  وي���رى 
مدى  على  بها،  امل�صوتون  مني  التي 
الدورات النتخابية املتتالية، اأفقدت 
للعملية  احلما�صة  العراقي  الناخب 
ب���ات���ت يف نظره  ال���ت���ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
 4 ك��ل  يتكرر  �صلطوي  جم��رد طق�س 

الواقفة  والقوى  الوجوه  نف�س  معه  ولتتكرر  �صنوات، 
خلفها.

اإح�صان ال�صمري رئي�س  ويف هذا الإطار يقول الدكتور 
بغداد  العراقية  العا�صمة  يف  ال�صيا�صي  التفكري  مركز 
:”حلد هذه  عربية”  نيوز  “�صكاي  لقاء مع موقع  يف 
اللحظة تبدو الإح�صاءات التي تتحدث عن عزوف كبري 
خالل  املقبلة  النتخابات  يف  وامل�صاركة  الت�صويت  عن 
اأ�صابيع قليلة، قريبة للواقع ومنطقية، كون الناخبني 
العراقيني قد فقدوا الثقة متاما بالأحزاب ال�صيا�صية 
ب��اأن هذه القوى  اإمي��ان عميق  وبراجمها، وب��ات لديهم 
التقليدية �صتعود مرة اأخرى، عرب ا�صتخدام عدة طرق 
وا�صرتاتيجيات خمتلفة، متكنها من الإم�صاك جمددا 
العراقي  ال�صيا�صي  امل�صهد  على  والهيمنة  بال�صلطة، 

ومقدرات البالد«.
يوؤثر  منفلت  �صالح  لوجود  “اإ�صافة  ال�صمري:  ويتابع 

•• عوا�شم-وكاالت

ت�صهد ال�صاحة ال�صيا�صية العربية يوماً بعد يوم تهاوي 
منها  القلب  ويف  واأح��زاب��ه،  ال�صيا�صي”  “الإ�صالم  تيار 
النيابية  النتخابات  ك�صفت  بعدما  الإخ����وان،  جماعة 
ومن  والتنمية،  العدالة  حزب  �صعبية  انهيار  املغرب  يف 
قبله غ�صب �صعبي يف تون�س ومواجهة حركة النه�صة 
الربملان  جتميد  اإىل  النهاية  يف  اأدت  التي  الإخ��وان��ي��ة، 

وحل احلكومة.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�س ال�صبت، بعثت هزمية 
الإخوان يف املغرب ر�صائل ودلئل وا�صحة مفادها اأن ل 
مكان للمتاأ�صلمني ووكالء الفو�صى يف املنطقة، يف حني 
ك�صفت م�صادر اأن تنظيم الإخوان بات مير مبرحلة ما 

قبل النهيار الكامل.

�شقوط الإ�شالم ال�شيا�شي
يف �صحيفة العرب اللندنية، قال اإدري�س الكنبوري “مل 
الذي  امل��غ��رب��ي،  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  �صقوط  يكن 
لتنظيم  �صقوطاً  الإ�صالمية،  مبرجعيته  يتحجج  ظل 
من  كاملة  لع�صرية  النا�س  و�صغل  الدنيا  م��الأ  �صيا�صي 
التاريخ احلزبي احلديث يف املغرب، بقدر ما كان انهياراً 

لنموذج بكامله، هو منوذج الإ�صالم ال�صيا�صي«.
واأ�صاف اأن “الواقع اأن 10 �صنوات بعد م�صي ما ي�صمى 
لديه  لي�صت  النموذج  هذا  اأن  اأظهرت  العربي  بالربيع 
القابلية للحياة على املدى الطويل، كما كان الكثريون 
الذي  العربي  املارك�صي  النموذج  ومثله مثل  يعتقدون، 
الإ�صالم  من���وذج  ف�صل  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  باد”،  ث��م  ���ص��اد 
اإىل  اآيلة  الأيديولوجية  النزعات  اأن  اأظهر  ال�صيا�صي 
ت�صخم  م��ه��م��ا  الأي���دي���ول���وج���ي  احل����زب  واأن  ال�������زوال، 

التقليدية  وال��ق��وى  الأح���زاب  تاأهيل  ث��م  وم��ن  املنغلق، 
ال�صيا�صية،  العلوم  اأ�صتاذ  اجلنابي  مهند  اأما  املهيمنة«. 
“ثمة  فيقول يف حوار مع موقع “�صكاي نيوز عربية”: 
ال��ع��زوف عن  ظ��اه��رة  وراء  ومو�صوعية  ذات��ي��ة  اأ���ص��ب��اب 
م�صكلة  ثمة  فمثال  ال��ع��راق،  يف  بالنتخابات  امل�صاركة 
عوي�صة تتعلق ب�صعف الوعي النتخابي لدى الناخب، 
ي�صريون  املقاطعة،  معتزمي  من  كبرية  فئات  اأن  حيث 
اإىل اأن النتخابات لن تاأتي بوجوه جديدة، وهناك طبعا 

انعدام ثقة بالعملية ال�صيا�صية وبالنتخابات تاليا«.
الفنية  ب���اجل���وان���ب  اإمل������ام  ع����دم  ه���ن���اك  “ثم  وي������ردف: 
اجلديد  النتخابي  ال��ق��ان��ون  وبتفا�صيل  النتخابية، 
ل�����دى ال���ن���ا����س، ح���ي���ث ال���ك���ث���ري م����ن امل���واط���ن���ني ومن 
يروجون  �صيا�صية،  لأغرا�س  املقاطعة  من  امل�صتفيدين 
�صابقه،  عن  يختلف  ل  احل��ايل  النتخابي  القانون  اأن 
ثمة  حيث  خمتلف،  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  مو�صوعيا  لكن 
عن  ف�صال  امل��ت��ع��ددة،  النتخابية  ال��دوائ��ر  ن��ظ��ام  مثال 

وين�صف  بل  ويزعزع  وتوجهاتهم،  الناخبني  على  �صلبا 
الأمن النتخابي، ف�صال عن توظيف موارد الدولة من 
انتخابيا،  خلدمتها  احلاكمة  التقليدية  الأح��زاب  قبل 
اتخاذ  ع��ل��ى  ل����الآن،  املفو�صية  ق���درة  ع���دم  ع��ل��ى  ع���الوة 
ف�صال  ال�����ص��الح،  وردع  ال��ت��زوي��ر  مبنع  كفيلة  اج����راءات 
الناخب،  طماأنة  �صاأنها  م��ن  �صمانات  ت��وف��ر  ع��دم  ع��ن 
اآليات �صارمة  به وفق  التالعب  اأن �صوته لن يتم  من 
وهذه  الفنية،  الآل��ي��ات  حتديدا  نق�صد  وهنا  ووا�صحة 
من  ح��ال  تخلق  مثبطة،  ع��وام��ل  احل��ال  بطبيعة  كلها 
الإح���ب���اط وال��الم��ب��الة، مب��ا يقلل ب��ال��ت��ايل م��ن ن�صب 

امل�صاركة ال�صعبية يف النتخابات«.
ويتابع الأ�صتاذ يف جامعة بغداد: “وهذا بالطبع �صيرتك 
التي  التقليدية  للقوى  ف��ارغ��ة،  ال�صاحة  الأ���ص��ف  وم��ع 
تهدف اأ�صا�صا، لزرع الإحباط والقنوط لدى ما ي�صمى 
باجلمهور املرتدد انتخابيا، وبالتايل دفعه للعزوف عن 
باجتاه �صعود اجلمهور احلزبي  �صيدفع  ما  النتخاب، 

واأن  احل��ك��م،  خ���ارج  وه��و  ق��وت��ه  ع�صب  ت�صكالن  اللتني 
الدميقراطية كفيلة بتقزمي حجمه لأن املمار�صة ت�صعه 

وجهاً لوجه مع مطالب النا�س وطموحاتهم اليومية.

�شقوط اأم اإخفاق
اللبنانية  النهار  اأدي��ب يف �صحيفة  ق��ال منري  وب���دوره، 
اإن “اخل�صارة التي طاولت الإخوان يف املغرب هي جزء 
اأن  من تراجع التنظيم يف املنطقة العربية، واحلقيقة 
التنظيم مير مبرحلة ما قبل النهيار الكامل واإن كان 
ه��و ج��زء مما  امل��غ��رب  يعي�س تداعياتها، وم��ا ح��دث يف 

فلمر�س فيه ل لعافية لديه.
الإ�صالم  لتيارات  م��ا ح�صل  ب��اأن  ال��ق��ول  “ميكن  وت��اب��ع 
مر�صحاً  ب��ات  العربية،  البلدان  م��ن  ع��دد  يف  ال�صيا�صي 
تف�صريية  ومفاهيم  ج��دي��دة  مناهج  على  ي�صجع  لكي 
مغايرة لتلك التي هيمنت على حقل درا�صات الإ�صالم 
ال�صيا�صي يف العامل العربي منذ ال�صتينات اإىل ما قبل 

10 �صنوات«.
يف  ال�صيا�صي  الإ�صالم  مع  التجربة  اأن  الكاتب  واأو�صح 
تنزع  ميدانياً  ال�صيا�صية  املمار�صة  اأن  اأظ��ه��رت  امل��غ��رب 
والطهرانية  ال��ع��ذري��ة  ت��ل��ك  الإ���ص��الم��ي  ال��ف��اع��ل  م��ن 

العليا  للمفو�صية  الفنية  الإج��راءات 
ل�صمان  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  امل�����ص��ت��ق��ل��ة 
وتقاريرها  وبياناتها  العملية  نزاهة 
التحقق  واأج�������ه�������زة  الأ�����ص����ب����وع����ي����ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة، وغ��ريه��ا م��ن الآليات 
�صرورة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  التقنية، 
واإعالنها،  النتائج  ف��رز  يف  الإ���ص��راع 
يجهلها  اإيجابية،  نقاط  كلها  فهذه 
الكثري من الناخبني، ممن يعتزمون 

مقاطعة النتخابات«.
“امل�صاركة  اجل����ن����اب����ي:  وي�������ص���ي���ف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ����ص���روري���ة ج����دا، وثمة 
انتخابي  وق�����ان�����ون  دول����ي����ة  رق����اب����ة 
وفنية  اإداري�������ة  واإج���������راءات  ج���دي���د، 
والكثري  املفو�صية،  قبل  م��ن  ج��ي��دة 
م�����ص��ت��ق��ل��ون بحاجة  امل��ر���ص��ح��ني  م���ن 
التقليدية،  التيارات  وج��ه  يف  للدعم 
ف����ال����ع����زوف خ���ي���ار ���ص��ل��ب��ي، وه�����و ما 
القدمية،  ال���وج���وه  ل��ت��ك��رار  ���ص��ي��ق��ود 
وامليلي�صيات  الأح�����زاب  ج��م��ه��ور  لأن 
���ص��ي�����ص��وت ك���ون���ه ج��م��ه��ور م����وؤدل����ج«. 
النتخابات  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت���در 
العامة املبكرة يف العراق، تقررت على 
العارمة  ال�صعبية  الحتجاجات  وق��ع 
البالد،  اإدارة  ل�صوء  الراف�صة   ،2019 ال��ع��ام  اأواخ����ر 
وارتهانها لدول اإقليمية ومليلي�صياتها امل�صلحة، وتف�صي 
الف�صاد والبطالة، وتردي الواقع املعي�صي واخلدمي، يف 

بلد ثري ي�صبح على بحار من الرثوات الطبيعية.
العام  يونيو من  �صهر  بداية، يف  تنظيمها  وك��ان مقررا 
اجلاري، لكن لعتبارات فنية ولوج�صتية متعلقة بعامل 
الوقت، وتف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد، وطبيعة املناخ 
ال�صيفي ال�صديد احلرارة يف العراق خالل �صهر يونيو، 
قررت احلكومة العراقية تاأجيلها، بطلب من املفو�صية 
العليا امل�صتقلة لالنتخابات، لتتم يف اليوم العا�صر من 
�صهر اأكتوبر املقبل. وكانت ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات 
2018، الأقل منذ  العامة العراقية الأخرية يف العام 
اإجراء اأول انتخابات تعددية يف العراق يف عام 2005 
ب��ع��د ���ص��ق��وط ن��ظ��ام ���ص��دام ح�����ص��ني، ح��ي��ث بلغت ن�صبة 

امل�صاركة فيها 44،50 يف املئة.

حدث لالإخوان يف عدد من البلدان العربية”، لفتاً اإىل 
اأنه من ال�صعوبة و�صف هذا النهيار مبجرد اخل�صارة 
اأو ح�صر ما مير به التنظيم مبجرد الرتاجع اأو حتى 

الإخفاق.
جزء  ه���و  امل���غ���رب  يف  الإخ�������وان  “تراجع  اأن  واأ�����ص����اف 
م��ن ت��راج��ع ال��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��وم��اً؛ ه���ذا ال���رتاج���ع فكري 
هي  �صيا�صية  خ�صارة  واأي  الأول،  املقام  يف  اإيديولوجي 
بداأنا  والذي  التنظيم،  م�صروع  انعكا�س لنهيار  جمرد 
نلحظة يف منطقة ال�صرق الأو�صط التي �صعد فيها اإىل 

ال�صلطة«.
هو  امل��غ��رب  “اإخوان”  �صقوط  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ���ص��ار 
امتداد ل�صقوط م�صروع الإخوان، والذي بداأ مب�صر ثم 
اإىل  اأن و�صلت  اإىل  اأحجار الدومينو بعد ذلك  حتركت 

املغرب مروراً بال�صودان وتون�س.
الإخوان  �صقوط  اخ��ت��زال  ال�صديد  اخلطاأ  “من  وتابع 
اإخفاق للحزب ال�صيا�صي الذي ميثل  يف املغرب مبجرد 
يكن  ومل  �صيا�صياً  �صقوطاً  يكن  مل  ح��دث  ما  التنظيم، 
ولكنه  �صورته،  يف  كذلك  ك��ان  واإن  تراجعاً،  اأو  اإخفاقاً 
جمرد  ال�صيا�صي  وال�صقوط  ال�صقوط،  حلالة  اإم��ت��داد 

اإنعكا�س للحالة التي نرى التنظيم عليها الآن«.
واأردف قائاًل “�صقوط الإخوان �صياأخذ وقتاً، فالتنظيم 
80 دول����ة، وه��ن��ا ن���رى اأن هذا  اأك����رث م��ن  ي��ت��واج��د يف 
اإذ ي��ت��ه��اوى اجل�صد  ال�����ص��ق��وط ي��ت��م ب�����ص��ورة م��ت��درج��ة، 
واحدة  م��رة  اجل�صد  ه��ذا  ي�صقط  ل��ن  وامل��م��ت��د؛  الكبري 
ولكنه يفقد اأج��زاءه واحداً تلو الآخر حتى يتم اإعالن 
كتب  �صطر يف  في�صبح جم���رد  ك��ام��ل��ة،  ب�����ص��ورة  وف��ات��ه 
اأفكار كانت حت�س على الكراهية  التاريخ حتكي �صرية 
اأر�س  لها وج��ود حقيقي على  يعد  والقتل جلماعة مل 

الواقع«.

اليونان تفتح اأول خميم »مغلق« لطالبي اللجوء  •• �شامو�س-اأ ف ب

اليونانية  احل���ك���وم���ة  اف���ت���ت���ح���ت 
ج����زي����رة  ل����الج����ئ����ني يف  خم����ي����م����اً 
حماطاً  لرتكيا،  املقابلة  �صامو�س 
وكامريات  ال�����ص��ائ��ك��ة  ب���الأ����ص���الك 
يو�صف  خم��ي��م  اأول  ه��و  امل��راق��ب��ة، 
للمراقبة”،  وخا�صع  “مغلق  باأنه 
وه���و ت��ع��ب��ري ي��ق��ل��ق امل��داف��ع��ني عن 

حقوق الإن�صان.
�صيكون دخول املخيم اجلديد املزود 
بالأ�صعة  تعمل  �صوئية  مبا�صحات 
مغناطي�صية،  وب���اأب���واب  ال�صينية 
اللجوء  لطالبي  فقط  خم�ص�صاً 
ال����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون ب���ط���اق���ات ذات 
الليل،  ويف  اإل���ك���رتون���ي���ة.  ���ص��رائ��ح 

يحظر متاما الدخول واخلروج.
ت���ع���ه���دت امل���ف���و����ص���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 
يورو  م��ل��ي��ون   276 بتخ�صي�س 
جديدة  خميمات  خم�صة  لتمويل 

ت�صتقبل  التي  اإي��ج��ه  بحر  ج��زر  يف 
ال��ق��ادم��ني من  امل��ه��اج��ري��ن  معظم 
ال�صواحل الرتكية املجاورة. اأو�صح 
نوتي�س  ال��ي��ون��اين  ال��ه��ج��رة  وزي����ر 
“�صيتم  ال�����ص��ي��ف  ه���ذا  م��ي��ت��اراخ��ي 
امل��راك��ز اخلا�صعة  اع��ت��م��اد من���وذج 
للمراقبة تدريجياً يف جميع اجلزر 

ويف الرب الرئي�صي لليونان«.
وم�����ن امل����ق����رر الن���ت���ه���اء م����ن بناء 
خم��ي��م مم���اث���ل ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل يف 
بعد  العمل  يبداأ  لريو�س، فيما مل 
احلريق  دم��ر  حيث  لي�صبو�س،  يف 

خميم موريا العام املا�صي.
هذه  اأن  اليونانية  احلكومة  توؤكد 
املراكز �صت�صتويف املعايري الأوروبية، 
ومياه  اأف�����ص��ل  م�صاكن  ت��اأم��ني  م��ع 
خم�ص�صة  واأق���������ص����ام  وح���م���ام���ات 

اأماناً.  اأك���رث  و�صتكون  ل��ل��ع��ائ��الت، 
ولطاملا تعر�صت اليونان لنتقادات 
البائ�صة  املعي�صية  الظروف  ب�صبب 

يف خميماتها يف جزر بحر اإيجه.
ال�صتقبال  �صامو�س، كان مركز  يف 
اإخ������الوؤه  ي��ت��ع��ني  ال�����ذي  “فاثي” 
ب��ال��ك��ام��ل ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول/
�صبتمرب، ياأوي نحو 7 اآلف طالب 
جلوء بني عامي 2015 و 2016، 
رغم اأن طاقته ال�صتيعابية الأولية 

تبلغ 680 �صخ�صاً.
يقيمون  ���ص��خ�����س   600 وي��ع��ي�����س 
يف  الفئران  و�صط  املخيم  يف  حاليا 
اأكواخ خ�صبية بدون تدفئة وتفتقر 

اإىل املراحي�س واحلمامات.
ومن املقرر نقل القاطنني تدريجياً 
اع��ت��ب��ارا م��ن الث��ن��ني ح��ت��ى نهاية 

ال�صهر اإىل خميم جديد على بعد 
حوايل 5 كيلومرتات.

بتفكيك  ذلك  بعد  اجلي�س  �صيقوم 
خم��ي��م ف���اث���ي واإزال��������ة احل���اوي���ات 
ي�صلمها  اأن  قبل  املنطقة  وتطهري 

اإىل البلدية.
واأكد ميتاراخي اأن ذلك هو “وعد 
رداً  املحلي”  للمجتمع  ق��ط��ع��ن��اه 
على غ�صب �صكان اجلزيرة الذين 
ي�صهدون منذ �صنوات تو�صع املخيم 
ع��ل��ى اأط�������راف ف���اث���ي، اأب������رز مدن 
يعار�صون  ال�صكان  لكن  اجل��زي��رة. 
واإن كان  امل��خ��ي��م اجل���دي���د،  اإق���ام���ة 
اأكرث عزلة، ويطالبون بنقل جميع 

املهاجرين اإىل الرب الرئي�صي.
اأعرب املدافعون عن حقوق الإن�صان 
ع���ن ق��ل��ق��ه��م م���ن اح��ت��ج��از طالبي 

اللجوء يف املخيم اجلديد.
منظمة  خم�صني  ح���وايل  ان��ت��ق��دت 
منظمة  ب��ي��ن��ه��ا  ح���ك���وم���ي���ة،  غ����ري 
املراكز  اإقامة هذه  الدولية،  العفو 
حتديد  “�صتمنع  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
ب�صكل  �صعفاً  الأك����رث  الأ���ص��خ��ا���س 
و�����ص����ول  م�����ن  “حتد  و  فعال” 
اخلدمات”  اإىل  ال��ل��ج��وء  ط��ال��ب��ي 
ال�صار  الأث����ر  ح���دة  م��ن  “تزيد  و 
العقلية  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى  ل���الإغ���الق 

لالأ�صخا�س«.
ج�������ريار، ممثلة  م������رياي  واق�������رت 
امل���ف���و����ص���ي���ة ال�������ص���ام���ي���ة ل�������ص���وؤون 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الالجئني 
موجودة  �صتكون  التي  اليونان،  يف 
النقل  عمليات  خ��الل  �صامو�س  يف 
املهاجرين على  اإطالع  للتاأكد من 

كلمة  ت����رتدد  م���ا  “غالباً  ال��و���ص��ع 
+مغلق+ وهذا اأمر يثري القلق«.

وق��ال��ت ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
“املفو�صية تعترب اأن طالب اللجوء 
لي�س  ف��ه��و  احل��م��اي��ة،  اإىل  ي��ح��ت��اج 
خطراً  مي��ث��ل  �صخ�صاً  اأو  جم��رم��اً 
يحتاج  �صخ�س  اإن��ه  املجتمع،  على 
املخيمات  اأن  نعتقد  امل�صاعدة.  اإىل 
يجب اأن تكون مفتوحة، وقد اأكدت 

لنا احلكومة اأنها �صتكون كذلك«.
وت���ق���ول اأث���ي���ن���ا اإن���ه���ا مت��ك��ن��ت من 
املخيمات  يف  الك��ت��ظ��اظ  تخفيف 
اقامتها يف اجل��زر وتخفي�س  التي 
ع����دد ال���واف���دي���ن ب��ن�����ص��ب��ة 90% 

تقريباً منذ عام 2019.
لكن املنظمات غري احلكومية تعزو 
الطرد  عمليات  اإىل  الرتاجع  ه��ذا 
غري القانونية لطالبي اللجوء اإىل 
اليونانية  احلكومة  وتنفي  تركيا. 

املحافظة قيامها بذلك.
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عربي ودويل

  ما اإن غادر تاكي�شي 
قناة  مبنى  كيتانو 
ت��ي ب��ي ا�����ص, حيث 
اأحد  يف  ي�شارك  كان 
ال����ربام����ج, ع��ن��دم��ا 
يتعرث  متع�شًبا  راأى 
ل���ي���ح���ط���م زج������اج 
���ش��ي��ارت��ه الأم���ام���ي 
اخلوف  ك��ان  بفاأ�ص. 
اأك�����رث م���ن ال�����ش��رر 
للمخرج  بالن�شبة 
وم����ق����دم ال���ربام���ج 

ال�شهري.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�صيوعي الياباين احلزب الوحيد الذي مل 
يهنئ احلزب ال�صيوعي ال�صيني يف الذكرى املئوية 

 يف ال�شتينات, انف�شل ال�شيوعيون اليابانيون 
عن الأحزاب »ال�شقيقة« ال�شينية وال�شوفياتية

 تعر�س املخرج تاكي�صي كيتانو للهجوم بعد اأن اأ�صار 
اإىل اإمكانية ت�صويته ل�صالح حزب اأق�صى الي�صار 

موؤ�ص�صة الدفاع عن الدميقراطيات: حكومة لبنان اجلديدة هي حكومة حزب اهلل
الوزراء  روؤ�صاء  ا�صتمر عاماً بني اثنني من  واأنهت دعوة حزب اهلل خالفاً 
والرئي�س  جهة،  م��ن  ميقاتي  وجنيب  احل��ري��ري  �صعد  املكلفني  ال�صنيني 
اأخ��رى. كما �صّلط  امل��اروين مي�صال عون و�صهره جربان با�صيل من جهة 
ال�صلل الذي طال اأمده ال�صوء على عدم اأهمية كال اجلانبني، على عك�س 

موقف حزب اهلل كحكم نهائي.
ل ي�صيطر حزب اهلل على احلكومة اجلديدة فقط، كما فعل مع احلكومات 
ال�صابقة يف لبنان، بل ميتلك هو وحلفاوؤه املبا�صرون اأي�صاً ثلثي احلقائب 
احلاكمة. والأمر يظهر يف الوزارات التي قرر حزب اهلل الحتفاظ بها، اإما 

ب�صكل مبا�صر اأو من خالل حليفه ال�صيعي “حركة اأمل«.
على  وبا�صيل  ع��ون  م��ع  اختلفا  وميقاتي  احل��ري��ري  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الرئي�صية  املنا�صب  ال���وزارات لأك��رث من ع��ام، فقد ح�صل ح��زب اهلل على 
اللبنانيون  كان  وبينما  ع��ام،  قبل  البداية.  منذ  احلكومة  يف  اأراده��ا  التي 

•• بريوت-وكاالت

اأن  ب��دران  طوين  “الدفاع عن الدميقراطيات”  الباحث يف موؤ�ص�صة  راأى 
حزب اهلل ي�صيطر على احلكومة اجلديدة التي ر�صم من خاللها اخلطوط 

الأ�صا�صية خلطته.
وكتب بدران اأنه بعد عام من امل�صاحنات ال�صيا�صية بني الزعماء الطائفيني 
يف لبنان، قّرر حزب اهلل اأن الوقت قد حان لت�صكيل حكومة جديدة. والآن، 
يجب اأن يكون وا�صحاً جلميع املراقبني اأن اجلماعة الإرهابية تدير النظام 
ال�صيا�صي اللبناين. ومن خالل هذه احلكومة اجلديدة، �صيقود حزب اهلل 

عالقات لبنان مع العامل اخلارجي.
العام  امل��دي��ر  اهلل،  ح��زب  مبعوث  قبل  م��ن  املبا�صر  التدخل  اأن  اإىل  ولفت 
احلكومة.  بت�صكيل  عّجل  ال��ذي  هو  اإبراهيم،  عبا�س  اللواء  العام  لالأمن 

و  “م�صتقلة”  حكومة  ع��ن  باحلديث  ي�صتمتعون  اخلارجية  والأط����راف 
و�صع حزب اهلل �صروطه التي ت�صّمنت اإبقاء وزارة املالية  “تكنوقراطية”، 
بيد مر�ّصح �صيعي مت اختياره بالتن�صيق مع حليفه رئي�س جمل�س النواب 
يف  ال�صابق  املالية  العمليات  مدير  خليل  يو�صف  ب��ري  وع��نّي  ب��ري.  نبيه 
م�صرف لبنان. و�صرعان ما وافق الرئي�س املاروين ورئي�س الوزراء ال�صني 
اإىل اخلطة. من  اأي�صاً مثل فرن�صا  الأط��راف اخلارجية  املعني. واجن��ّرت 
املعروف اأن الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون اأطلق مبادرة العام املا�صي 
لل�صغط من اأجل حكومة لبنانية جديدة. لكن ماكرون كان ينظر دائماً 
الذي  النفجار  بعد  لبنان.  الأ�صا�صي يف  اأن��ه حم��اوره  اإىل ح��زب اهلل على 
وقع يف مرفاأ بريوت يف اأغ�صط�س )اآب( 2020، زار ماكرون لبنان والتقى 
ماكرون  ع��ر���س  الفرن�صية،  لل�صحافة  ووف��ق��اً  اهلل.  ح��زب  يف  م�صوؤولني 
الدخول يف �صراكة مع حزب اهلل يف لبنان، حيث قال لنائب من احلزب: 

التحدث مع حزب  اإىل  بالإ�صافة  لبنان”.  لتغيري  اأعمل معك  اأن  “اأريد 
اهلل، توا�صل ماكرون �صخ�صياً مع رعاة احلزب الإيرانيني.

ل اإىل نتيجة مفادها اأنه نظراً لأن حزب اهلل،  ويبدو اأن ماكرون قد تو�صّ
واإيران من ورائه، هما الالعبان املهيمنان يف لبنان، فاإن ال�صراكة معهما 
اأ�صا�صياً لتعزيز امل�صالح الفرن�صية - اجليو�صيا�صية والتجارية  تعد �صرطاً 
على حد �صواء. فبالإ�صافة اإىل ا�صتثماراتها احلالية يف التنقيب عن الغاز 
�صبتمرب  يف  اأخ��رى.  م�صاريع  اإىل  اأي�صاً  فرن�صا  تتطلع  لبنان،  يف  البحري 
�صعادة،  رودول��ف  ماكرون  راف��ق  لبريوت،  زيارته  اأثناء   ،2020 )اأي��ل��ول( 
 CMA CGM« ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
Group« الفرن�صية ل�صحن احلاويات. وت�صعى » CMA CGM«، وهي 
�صركة تدير حمطة حاويات الالذقية منذ عام 2009، لإعادة بناء ميناء 

بريوت.

ال��رج��ل من  ا�صتاء ه��ذا     ر�صمًيا، 
عندما  “جتاهله”  لأن���ه  ك��ي��ت��ان��و 
كان يبحث عن وظيفة على �صا�صة 
ال�صبكات  على  انه  ال  التلفزيون، 
العديد  ي��ع��ت��ق��د  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
م�����ن م�������ص���ت���خ���دم���ي الإن������رتن������ت، 
عمل  ���ص��ح��ي��ة  ك������ان  امل����خ����رج  اأن 
اإىل  اأ�صار  ال�صو،  فخالل  �صيا�صي. 
يذهب  اأن  “ميكن  ت�����ص��وي��ت��ه  اأن 
ال�صيوعي”الياباين  احل���زب  اإىل 
الت�صريعية  الن���ت���خ���اب���ات  خ����الل 
ه���ذا اخل����ري����ف.    ك���ان الإع�����الن، 
كيتانو  اأراد  اإذ  م��زح��ة،  ذل���ك،  م��ع 

احلزب  اإىل  ي�صري  اأن  خ�صو�صا، 
)اليمني  الدميقراطي  الليربايل 
اأع��ل��ن زعيمه،  ال����ذي  امل��ح��اف��ظ(، 
رئي�س الوزراء يو�صيهيدي �صوجا، 
واإىل  ال�صلطة،  عام يف  بعد  رحيله 
الدميقراطي،  الد�صتوري  احلزب 
م�صوؤوًل  كان  الذي  الو�صط،  ي�صار 
مل  اأنهما  و2012،   2009 بني 

يقوما بعمل جيد.

»انهاء �شنوات حكم 
اآبي ويو�شيهيدي«

   ب��������دوره، اأث�������ار ه�����ذا الع����ت����داء 

ال�صكان من خالل معار�صة اإقامة 
الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، اأو م��ن خالل 
الدعوة اإىل مكافحة الفقر، الذي 
ت�����ص��اع��د ب�����ص��ك��ل ح���اد م��ن��ذ بداية 

الوباء.
الياباين  كان احلزب  وللمفارقة،   
ي��ه��ن��ئ احلزب  ال����ذي مل  ال��وح��ي��د 
الذكرى  يف  ال�����ص��ي��ن��ي  ال�����ص��ي��وع��ي 
املئوية لتاأ�صي�صه يف يوليو املا�صي. 
اأن  اإىل  وتطرق زعيمه، كازو �صي، 
وجنوب  ���ص��رق  يف  بكني  “اأن�صطة 
هيمنتها  ل��ت��و���ص��ي��ع  ال�����ص��ني  ب��ح��ر 
حقوق  وان���ت���ه���اك���ات  الإق���ل���ي���م���ي���ة 

بال�صيوعيني،  م��ت��ج��دًدا  اه��ت��م��اًم��ا 
من  األ����ًف����ا   270 ي���ري���د  ال����ذي����ن 
اأع�������ص���ائ���ه���م ن��ت��ي��ج��ة اأف�������ص���ل يف 
ن�صبة  من  الت�صريعية  النتخابات 
ال� 8 باملائة التي ح�صلوا عليها يف 
اقرتاع 2017. وقد وافق احلزب 
اأحزاب  ثالثة  م��ع  التحالف  على 

اأخرى من املعار�صة.
العام  اأم��ي��ن��ه  ب��ح�����ص��ب  وال����ه����دف، 
الكاريزمي كازو �صيي: “الإطاحة” 
�صنوات  ت�صع  “اإنهاء  و  اليمني  ب��� 
اآبي  ���ص��ي��ن��زو  ح��ك��وم��ة  �صلطة  م��ن 
املو�صوفة  �صوجا”،  ويو�صيهيدي 

ال�صينية  “ال�صقيقة”  الأح����زاب 
وال�����ص��وف��ي��ات��ي��ة، م��ن��ت��ق��دي��ن غزو 
 ،1968 ع���ام  ت�����ص��ي��ك��و���ص��ل��وف��اك��ي��ا 
 ،1979 اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ع���ام  وغ���زو 
بانهيار  اب���ت���ه���ج���وا  اأن����ه����م  ح���ت���ى 
الحتاد ال�صوفياتي، وراأوا يف ذلك 
والبريوقراطية  للهيمنة  “ف�صاًل 
 ،2004 وع�����ام  وال�صتبداد”. 
ال�صرتاكية”  “الثورة  عن  تخلوا 
“الإ�صالحات  ل�������������ص������ال������ح 

الدميقراطية«.
ال�����ع�����ام، ع�����زز احل����زب     يف ه�����ذا 
ال�����ص��ي��وع��ي ال���ي���اب���اين ق���رب���ه من 

الدميقراطية  على  “الكارثية  ب��� 
واحلياة اليومية«.

وفًقا  ال���ت���ق���ارب،  ه����ذا  ي��ك�����ص��ف     
العلوم  اأ���ص��ت��اذ  ن��اك��ان��و،  لكويت�صي 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ���ص��وف��ي��ا يف 
م��ن جانب  “تغيري  ع��ن  ط��وك��ي��و، 
ال�����ص��ي��وع��ي��ني، ال��ذي��ن اأدرك�����وا اأنه 
بات �صروريا التخلي عن لعب دور 
يكونوا  واأن  اجلماهري’  ‘مر�صد 
لي�س يف  واحل��زب  ان�صاتاً”.  اأك��رث 

اأول حتّول له.
   مت ح��ظ��ره م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه عام 
�صد  ال���ظ���ل  يف  ك���اف���ح   ،1922

الإمرباطورية،  ال��ي��اب��ان  ح����روب 
داعما حركات ال�صتقالل يف اآ�صيا. 
واأك�صبته ن�صالته جناًحا انتخابًيا 
رغ��م ماليني  بعد احل��رب،  كبرًيا 
وكالة  �صختها  ال��ت��ي  ال������دولرات 
خزائن  يف  امل���رك���زي���ة  امل���خ���اب���رات 
البالد ح�صًنا  اليمني لتجعل من 

�صد ال�صيوعية.

خطاب نقدي حاد �شد 
احلزب ال�شيوعي ال�شيني

ان���ف�������ص���ل  ال���������ص����ت����ي����ن����ات،  يف     
ال�������ص���ي���وع���ي���ون ال���ي���اب���ان���ي���ون عن 

ك���ون���غ و�صد  ه���ون���غ  الإن�������ص���ان يف 
اأق���ل���ي���ة الأوي����غ����ور ل ع���الق���ة لها 

بال�صرتاكية«.
   ورغ�����م ذل�����ك، ل ي�����زال احل���زب 
ال�����ص��ي��وع��ي ال���ي���اب���اين، ال�����ذي ما 
اأنه  على  ت�صنفه  ال�صرطة  زال���ت 
ال�صكوك.  ي��ث��ري  ث���وري���ة،  منظمة 
وي���رتدد ���ص��رك��اوؤه يف امل��ع��ار���ص��ة يف 
خوًفا  جانبه،  اإىل  الظهور  تكثيف 
املع�صكر  اإىل  احل��ج��ج  ت��ق��دمي  م��ن 
و�صائل  ع��ل��ى  امل��ه��ي��م��ن  امل���ح���اف���ظ 

الإعالم.
عن لك�شربي�ص

بايدن اأ�صر ب�صمعة اأمريكا.. لكن اأفغان�صتان ح�صمت �صابتها
•• وا�شنطن-وكاالت

ي��وؤك��د امل��ح��ل��الن ال���ب���ارزان يف معهد 
ومايكل  اآلن  ج������ون  ب���روك���ي���ن���غ���ز 
اأفغان�صتان  يف  احل��رب  اأن  اأوه��ان��ل��ون 
التي  الت�صحية  ك��ل  ت�صتحق  ك��ان��ت 

ُبذلت من اأجلها.
ببقاء  فقط  ال��ت��اأك��ي��د  ه��ذا  يتعلق  ل 
طوال  ن�صبياً  اآمنة  املتحدة  الوليات 
والكرم  بالوطنية  ول  ال��ف��رتة  تلك 
ب��ذل��ه��م��ا اجلنود  ال��ل��ذي��ن  ال��ن��ب��ي��ل��ني 
ثمة  خ���دم���ت���ه���م.  يف  الأم����ري����ك����ي����ون 
اأ����ص���ب���اب ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����ربر تلك 
الكاتبني  مل���ق���ال  وف���ق���اً  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
“ذا  الأم��ري��ك��ي��ة  ال����راأي  موؤ�ص�صة  يف 

نا�صونال اإنرت�صت«.
يعار�س اآلن واأوهانلون قرار الرئي�س 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن اإن��ه��اء املهمة 
والأطل�صية يف  الأمريكية  الع�صكرية 
العديد  حتقيق  مت  لقد  اأفغان�صتان. 
م��ن امل��ك��ا���ص��ب م��ن خ���الل وم���ن اأجل 
العقدين  خ���الل  الأف���غ���اين  ال�صعب 
معر�صة  الآن  وه����ي  امل��ن�����ص��رم��ني، 
خلطر حاد. بالتوازي، خ�صرت جهود 
وا�صنطن ملكافحة الإرهاب يف جنوب 
اآ�صيا من�صتها الأ�صا�صية. عالوة على 
ذلك، اإن “مكافحة الإرهاب مما وراء 

الأفق” هي اأقرب اإىل متناق�صني.

حزم هائل
لقد كان العبء الع�صكري الأمريكي 
يف اأفغان�صتان اأقل من 5 اآلف جندي 
– وهو  ب��اي��دن من�صبه  ا�صتلم  ح��ني 
 – بعيد  ح��د  اإىل  م�صتدام  م�صتوى 
غري  الن�صحاب  ك��ان  ال�صبب،  ولهذا 
الأمريكية  ال��ق��وات  ل��ك��ن  ����ص���روري. 
وا�صنطن  وق����درة  ق��درت��ه��ا  اأظ���ه���رت 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال�������ص���ع���اب. لقد 
اأ�صعف قرار بايدن �صدقية الوليات 
اخلدمة  م��ن  عقدين  لكن  املتحدة. 
ال�صجاعة يف اأفغان�صتان والتي اأبداها 
وعمال  وال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ون  اجل��ن��ود 
الإغ��اث��ة واآخ���رون برهنا ع��ن احلزم 

اجل�����دي�����دة ب���ال�������ص���الم وال���ع���ف���و عن 
انتقمت  ولو  حتى  الآخرين  الأفغان 
منذ  ال�صابقني  اأعدائها  من  اأحياناً 
وبالطبع،  ال�����ص��ل��ط��ة.  اإىل  و���ص��ول��ه��ا 
حولت تعهدها ببناء حكومة �صاملة 
اإىل جمرد  الأفغاين  ال�صعب  ل�صالح 
م���ه���زل���ة. ل���ك���ن ق������ادة ط���ال���ب���ان هم 
ن���اج���ون ول���ق���د ب��ره��ن��وا ع��ل��ى اأر�����س 
الع�صرين  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  امل��ي��دان 
املا�صية اأنهم يعرفون كيف يقومون 
بح�صابات ذكية حول ا�صتالم ال�صلطة 

والحتفاظ بها.

ما اأظهرته ال�شور
التي  ال���ره���ي���ب���ة  ال�������ص���ور  ت���ل���ك  اإن 
ان���ت�������ص���رت اأوا������ص�����ط اأغ�����ص��ط�����س عن 
دخولها  ع���ق���ب  ط���ال���ب���ان  اح���ت���ف���ال 
اأذهان  يف  حمفورة  الرئا�صي  الق�صر 
للهزمية  رمز  اأنها  على  الأمريكيني 
اأن  اأي�����ص��اً  ت��ق��رتح  لكنها  الع�صكرية. 
واأبهته  احلكم  ق��وة  يف  جت��د  طالبان 
الأمريكيون  ي��درك  جاذبية.  م�صدر 
م��ك��ان ه���ذه الأب��ن��ي��ة ول��ه��ذا ال�صبب 
هم قادرون على ا�صتهدافها بفاعلية 
فتاكة اإذا اقت�صت احلاجة، وطالبان 
ت����درك ذل����ك. وي��ع��ل��م ق����ادة احلركة 
م�صتعدون  الأم��ري��ك��ي��ني  اأن  اأي�����ص��اً 
يدافعوا  ك��ي  ب�صدة  وللقتال  للقتال 
اأن  الكاتبان  يقرتح  ل  اأنف�صهم.  عن 
�صيكون عبارة  حكم طالبان اجلديد 
عما رغب به حقاً 
اأو  الأم���ري���ك���ي���ون 
الأفغان خ�صو�صاً 
والفتيات  الن�صاء 
والأق���������ل���������ي���������ات. 
اأي�صاً  وي���دع���وان 
جتاهل  ع��دم  اإىل 
تكون  اأن  خماطر 
بايدن  ���ص��دق��ي��ة 
ق����د ت�������ص���ررت يف 
م���������ص����ارح اأخ������رى 
م�������ث�������ل ك�������وري�������ا 
وال������ب������ل������ط������ي������ق 

الأم���ري���ك���ي ال���ه���ائ���ل. ف��ب�����ص��ب��ب هذا 
تدفع  اأ�صباب كثرية  ال�صجل، هنالك 
املراقبني لالعتقاد باأن قادة طالبان 
مدركون جيداً لأهمية عدم ا�صتفزاز 

الوليات املتحدة.

خطوات طالبان ال�شتيعابية
الأمريكيني  ط���ال���ب���ان  ت���رك���ت  ل��ق��د 
يجرون الإجالء على مدى اأ�صبوعني 
ح��ت��ى ب��ع��دم��ا ���ص��ي��ط��رت ب��ن��ج��اح على 
العا�صمة الأفغانية. ويف الواقع، لقد 
�صاعدت احلركة الوليات املتحدة يف 
الرتدد  بالرغم من  الإج��الء  عملية 
وعدم مثالية تلك امل�صاعدة. اختارت 
اأو التدخل  احلركة عدم العرتا�س 
���ص��ك��ل م����ن الأ�����ص����ك����ال يف قتل  ب������اأي 
داع�س- تنظيم  من  لأه���داف  بايدن 

رداً  الأف��غ��اين  ال��رتاب  خرا�صان على 
على التفجري الرهيب الذي وقع يف 
اأغ�صط�س )اآب(. وعلى  اأواخر  كابول 
ما يبدو، ل تهدد طالبان الأمريكيني 
اأفغان�صتان على  الذين ل يزالون يف 
الرغم من عدم وجود قوات اأمريكية 
يف البالد. يفهم قادة احلركة اأهمية 

عدم اإغ�صاب الوليات املتحدة.

عن اإجراء ح�شابات ذكية
ل يوؤيد املحلالن ت�صديق احلركة يف 
ترامب  اتفاق  ت�صمن  اإذ  اأقوالها  كل 
مع طالبان اأن تقطع الأخرية جميع 

رواب��������ط��������ه��������ا م���ع 
اأمر  وهو  القاعدة 
مل يح�صل. وثمة 
اإذا  ع���م���ا  ������ص�����وؤال 
اأفغان�صتان  ك��ان��ت 
مرجاًل  �صت�صبح 
لنت�صار  خ���ط���رياً 
ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ات 
اجل������������ه������������ادي������������ة 
اإىل  ال���������ص����اع����ي����ة 
هناك.  ال���ت���و����ص���ع 
يف ه����ذه الأث���ن���اء، 
احلكومة  وع����دت 

اأن  ب����اي����دن  اإدارة  ع���ل���ى  وغ�����ريه�����ا. 
العاملي  ال�صرر  على  حالياً  ت�صيطر 

الذي حلق بها.

مل ت�شدق توقعات بن لدن
ع���ل���ى م�����ص��ت��وى امل���ق���ارب���ة الأو�����ص����ع، 
امل��ت��ح��دة �صالبتها  ال��ولي��ات  اأث��ب��ت��ت 
ط����وال ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن بف�صل 
واأوهانلون.  لألن  وف��ق��اً  ج��ن��وده��ا، 
لدن  ب��ن  اأ�صامة  ق��ال   ،1998 �صنة 
اإن  ميلر  ج��ون  الأمريكي  لل�صحايف 
املتحدة هي منر من ورق.  الوليات 
اأمكن بن لدن اأن ي�صمي الن�صحابات 
ب���ريوت )1983(  الأم��ري��ك��ي��ة م��ن 
رد  وع������دم   )1993( وم��ق��دي�����ص��و 
وا���ص��ن��ط��ن ع��ل��ى ال���ص��ت��ه��داف الأول 
 )1994( ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��ارة  مل��رك��ز 
الذي  الهجوم  على  ال�صعيف  وال��رد 
اأفريقيا.  يف  وا�صنطن  �صفارتي  طال 
يف تلك الأوقات، مل يكن الأمريكيون 
واثقني حتى من القدرة على القتال 
مبا�صر.  ب�صكل  اأنف�صهم  عن  للدفاع 
اأم�����ا ال����ي����وم، ق��ل��ة ت�����ص��ت��ط��ي��ع اإج�����راء 
الوليات  ح��ي��ال  نف�صها  احل�����ص��اب��ات 
اأ���ص��ع��ف بايدن  امل��ت��ح��دة ح��ت��ى ول����و 
اإىل حد ما مع  ال�صدقية اجلماعية 

قراره بالرحيل.

م�شاهمة �شخمة
ع����رب ال���ق���ت���ال ل��ع�����ص��ري��ن ع����ام����اً يف 
ذات م�صار غري موؤكد  ق�صية �صعبة 
احلقيقي،  النت�صار  ي�صبه  م��ا  نحو 
اأظ��ه��رت ال��ب��الد ح��زم��ه��ا. مهما كان 
اأفغان�صتان،  ب�صاأن  الع�صكري  احلكم 
املك�صب  ه��ذا  يوا�صل  اأن  املرجح  من 
طالبان  ردع  يف  م�صاعدته  ال��وا���ص��ع 
املتحدة  ال��ولي��ات  حماية  وب��ال��ت��ايل 
م�صاهمة  ه�����ذه  م��ق��ب��ل��ة.  ل�������ص���ن���وات 
خدموا  من  جميع  قبل  من  �صخمة 
م�صاهمة  وه�����ي  احل�������رب،  ت���ل���ك  يف 
كما  بها  فخورين  يكونوا  اأن  عليهم 
اأن يكونوا ممتنني  الأمريكيني  على 

جداً لها بح�صب الكاتبني.

•• كابول-وكاالت

اأ�صبح التغيري الذي �صوف ت�صهده 
حركة  �صيطرة  ب��ع��د  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
اأ�صا�صياً  حم����وراً  عليها  ط��ال��ب��ان 
بالن�صبة  تداعياته  لبحث وتخيل 
�صك  ول  الأف����غ����اين،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
تعاين  �صوف  الأفغانية  امل���راأة  اأن 

كثرياً يف ظل حكم طالبان.
قا�صية  حياة  بالفعل  عا�صت  فقد 
و���ص��ع��ب��ة م����ن ق���ب���ل اأث����ن����اء حكم 
عامي  بني  ما  الفرتة  يف  طالبان 
1996 و2001، وكان من اأول 
الإجراءات التي اتخذتها طالبان 
بعدما تولت مقاليد ال�صلطة منذ 
الأفغانيات  معظم  اإرغ�����ام  �صهر 
ت���رك وظائفهن  ع��ل��ى  ال��ع��ام��الت 

والتزام بيوتهن.
ب������ولرد،  روث  ال���ك���ات���ب���ة  وق����ال����ت 
والكاتب ديفيد فيكلينغ يف تقرير 
لالأنباء  بلومربغ  وك��ال��ة  ت�صرته 
يزيد  ���ص��وف  الإج������راء  “هذا  اإن 
تواجهه  الذي  املجاعة  من خطر 
البالد بعد �صنوات من عدم جني 
حما�صيل كافية وانهيار حم�صول 

القمح العام اجلاري«.
اق���ت�������ص���اد  “يف  اأن���������ه  واأ������ص�����اف�����ا 
ويواجه  امل�����ص��اع��دات  على  يعتمد 
ا�����ص����ط����راب����ات �����ص����دي����دة، ي������وؤدي 
لع�صرات  امل���ف���اج���ئ  ال����ص���ت���ب���ع���اد 
الالتي  ال���ع���ام���الت  م���ن  الآلف 
حت�صلن على اأجور وتقمن باإعالة 
اأ����ص���ر ك��ب��رية مم���ت���دة، اإىل زي���ادة 
الأعداد التي تواجه اجلوع يف بلد 
يعي�س %47.3 من �صكانه حتت 

خط الفقر«.
“ما  اإن  وب����ولرد  فيكلينغ  وق���ال 
يحدث خارج املدن ميكن اأن يكون 
ي�صكلن  فالن�صاء  ت��دم��رياً،  اأك���رث 
ق���راب���ة ث��ل��ث ال���ق���وة ال��ع��ام��ل��ة يف 

الريف، وبدونهن �صوف تت�صاعف 
م�صاكل بلد ي�صتطيع بالكاد توفري 
الغذاء ل�صكانه«. وقالت هيرث بار 
املراأة يف  امل�صاعدة حلقوق  املديرة 
ري��ت�����س ووت�س  م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن 
ينتاب  ال���ذي  الأول  “اخلوف  اإن 
حرمانها  ه���و  الأف��غ��ان��ي��ة  امل������راأة 
م��ن العمل، واخل���وف ال��ث��اين هو 
ح���رم���ان���ه���ا م����ن احل�������ص���ول على 
التعليم«. ونظراً ملقتل الكثري من 
الرجال يف ال�صراع اأو فرارهم من 
اأ�صبح عدد كبري من  اأفغان�صتان، 
م�صوؤولية  يتحملن  الأف��غ��ان��ي��ات 
اأ�صبحن  ك��م��ا  اأ����ص���ره���ن،  رع���اي���ة 
ه��ن ال��ع��ام��الت وح��ده��ن لتوفري 
وغريهم  لأب��ائ��ه��ن  العي�س  لقمة 
م��ن الأق������ارب، وح��ت��ى ق��ب��ل اأزمة 
هذا العام، كان الفقر متف�صياً يف 
مدمر  جفاف  ب�صبب  اأفغان�صتان 

يف عامي 2018 و2019.

اأن  وب�����������ولرد  ف��ي��ك��ل��ي��ن��غ  وذك��������ر 
ال�صلطة  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ي��الء ط��ال��ب��ان 
اأكرث  امل�صاكل  ه��ذه  يجعل  ���ص��وف 
قوياً  ارت���ب���اط���اً  ه��ن��اك  لأن  ح���دة 
وعدم  التغذية  و�صوء  الفقر  بني 

امل�صاواة بني اجلن�صني.
الن�صاء  م��ي��ل  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
اأك����رث قدرة  ي��ك��ن  وال��ف��ت��ي��ات لأن 
على حتمل �صوء التغذية، فاإنهن 
متنح  ايل  الأب��وي��ة  املجتمعات  يف 
اأي�صاً  ت��ع��ان��ني  ل��ل��رج��ل  الأول���وي���ة 
م����ن اأ������ص�����واأ ح����رم����ان وت����اأث����ريات 
يتم  حيث  امل��دى،  طويلة  جانبية 
الغذاء  اأك��رب من  ق��در  تخ�صي�س 

للذكور يف الأ�صرة.
على  ال��ع��ي�����س  ي���ك���ون  اأن  ومي���ك���ن 
هام�س اجلوع �صبباً ونتيجة لو�صع 
التمكني  وي���ب���داأ  امل���ت���دين،  امل�����راأة 
على  بالتحكم  ع��ادة  القت�صادي 
الأقل يف جزء من ماليات الأ�صرة، 

وح���ت���ى يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأب����وي����ة 
حتكم  اإن��ه��اء  اأن  على  دليل  هناك 
يوؤدي  اأن  امل��ال ميكن  ال��رج��ال يف 
لزيادة  وق��وي��ة  ف��ع��ال��ة  دورة  اإىل 
والرفاهية  وال���دخ���ول  امل�������ص���اواة 

الجتماعية.
التاأثريات  ه��ذه  تكون  اأن  وميكن 
م���ه���م���ة: ف�������ص���وء ال���ت���غ���ذي���ة بني 
 43% بنحو  ينخف�س  الأطفال 
عندما تتحكم الن�صاء يف اأي زيادة 
التح�صني  وي���ك���ون  ال����دخ����ول،  يف 
لديهن  تتوفر  عندما  اأك��رب  حتى 
ف��ر���ص��ة اأف�����ص��ل ل��ل��ح�����ص��ول على 

التعليم.
يجب  التقدم،  ه��ذا  يحدث  ولكي 
فائ�س،  دخ����ل  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن 
باإنهاء  ق��ي��ام ط��ال��ب��ان  ول��ك��ن م��ع 
قدرة الن�صاء على ك�صب املال ويف 
ظل ارتفاع ا�صعار الغذاء، تت�صاءل 

ب�صرعة فر�س حتقيق ذلك.

كازو �صي زعيم احلزب ال�صيوعي الياباين

اقرتاب اكرث من ال�صكان

ف�شيل ي�شتع�شي على النقرا�ص:

اليابان: ال�صيوعيون ي�صرقون الأ�صواء من جديد...!
حتالف احلزب مع ثالثة اأحزاب من املعار�شة لالإطاحة باليمني 

اجلوع التهديد الأكرث اإحلاحا لاأفغانيات
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اأقل من 02 باملائة
 من نوايا الت�شويت

اأب��������واب     راأي�����ن�����اه�����م ع���ل���ى 
�صيف  ل���ك���ن  امل�����ص��ت�����ص��اري��ة، 
ال��������ظ��������واه��������ر امل�����ت�����ط�����رف�����ة 
)ف���ي�������ص���ان���ات، ح����رائ����ق( مل 
يخدم حزب اخل�صر الأملاين، 
اأق�����ل  اإىل  ت�����راج�����ع  ال���������ذي 
نوايا  م���ن  02 ب��امل��ائ��ة  م���ن 

الت�صويت.
وبينما بدا منذ فرتة طويلة 
اأن����ه م���ن غ���ري امل��ع��ق��ول بناء 
فاإن  دع��م��ه��م،  ب���دون  اأغلبية 
املرحلة الأخرية من احلملة 
ترتك جماًل لئتالفات دون 

م�صاركتهم.
للغاية،  متقارب  �صباق  يف     
اإىل  ال�����ن�����اخ�����ب�����ون  ي�������ص���ع���ى 
ويتجهون  املفيد،  الت�صويت 
واحلزب  �صولتز  اأولف  نحو 
الدميقراطي.  ال���ص��رتاك��ي 
وي���ك���ت�������ص���ف اخل�������ص���ر اأن���ه���م 
اإىل  ف����ئ����وي����ني  زال������������وا  م������ا 
اأن  م���ع���ه���ا  ي�������ص���ع���ب  درج��������ة 
ي�صبحوا، بداي������ة من ه������ذه 

النتخابات..
“فولك�س  ي��ح��ل��م��ون،  وك��م��ا   
)“احلزب  ج��دي��د  بارتي” 
اللعبة،  قلب  يف  ال�صعبي”(، 
او  جت���اه���ل���ه���م  مي����ك����ن  ول 
ال��ق��ف��������������������������������������ز ع��ل��ي��ه�����������������م يف 

امل�صتقبل. 
ف���ف���ي ال���������ص����رق، غ����ال����ًب����ا ما 
يكونون حتى “العدو اللدود 
اجلديد”، كما ي�صري �صتيفان 
ن��ائ��ب مدير  ���ص��اي��دن��دورف، 
الفرن�صي  الأب���ح���اث  م��رك��ز 
الأملاين، الذي ينتج بودكا�صت 

حول النتخابات.
بربوك،  اأن���ال���ي���ن���ا  ت��ك��اف��ح     
اخل�صر  قائمة  ت��راأ���س  ال��ت��ي 
ب���ران���دن���ب���ورغ، ح��ي��ث هي  يف 
معروفة جيًدا، من اأجل قلب 
عر�صته  ف��ي��دي��و  اآخ����ر  امل����د. 
املر�صحة ملن�صب امل�صت�صارية، 

اهتمامات الناخبني.
الربوفي�صور  ي���وا����ص���ل     
“منذ  ف���ك���رت���ه:  ن��ي��وج��ب��اور 
 1.9 غ��ادر  التوحيد،  اإع���ادة 
م��ل��ي��ون اأمل������اين ���ص��رق��ي اإىل 
امل������دن ال����ك����ربى يف ال���غ���رب، 
وغالًبا من ال�صباب املوؤهلني. 
الباقني  الأ���ص��خ��ا���س  معظم 
ه��م م��ن ك��ب��ار ال�����ص��ن، تلقوا 
�صيا�صًيا يف ظل نظام  تعليًما 
توفري  م�����ع  دي�����ك�����ت�����ات�����وري، 
وتقاعد  و����ص���ك���ن  وظ�����ائ�����ف 
م�������وؤّم�������ن. ان����ه����م ي����ري����دون 
“مبا  التمتع  يف  ال���ص��ت��م��رار 
الأجانب  يف  وي���رون  لهم”، 
الوطنية  لهويتهم  ت��ه��دي��ًدا 
ب��ي��ن��م��ا ه����م مي���ث���ل���ون احل����ّل 
م�صاكلهم  م���ن  ك��ب��ري  جل���زء 
اإ�صكان  لإع�����ادة  اأو  امل��ح��ل��ي��ة، 
دفع  اأو  امل���ه���ج���ورة،  امل��ن��اط��ق 
م��ع��ا���ص��ات��ه��م ال��ت��ق��اع��دي��ة. يف 
لليمني  بالت�صويت  ال��واق��ع، 
املتطرف، يطلق هوؤلء النار 

على اأقدامهم ».
املر�صحة  توؤمن  بتفاوؤلها،     
انق�صام  ب��وج��ود  ب��ي��ز  ك��اري��ن 
بني املدن واملناطق الريفية. 
وتتذكر اأن �صاحية دري�صدن 
�صوتت  ان  ����ص���ب���ق  ال����رثي����ة 
ل�صالح  ب��امل��ائ��ة   40 بن�صبة 
ا�صتنفر  وقد  اخل�صر.  حزب 
���ح���ه���ا جم���م���وع���ة من  ت���ر����صّ
امل�����ت�����ط�����وع�����ني، ال������ذي������ن مل 
ق����ب����ل على  م�����ن  ي�������ج�������روؤوا 
اخل����روج م��ن ال��غ��اب��ة، منهم 
�صبعينية تدير ح�صابها على 
النتخابات  “يف  في�صبوك: 
 ،2017 ع��������ام  الأخ�������������رية 
من  ب��امل��ائ��ة   4 ع��ل��ى  ح�صلنا 
اأح�صل  اأن  اآم���ل  الأ����ص���وات، 
اأو  باملائة   6 ب��امل��ائ��ة،   5 على 
مَل ل 8 باملائة، �صيكون ذلك 

رائًعا!«.
عن لو جورنال
 دي دميان�ص

هارت�س  يف  ت�������ص���وي���ره  مت 
ما�صيف )�صاك�صونيا اأنهالت(، 
غابة  و�صط  وحيدة  يظهرها 
ال�صماء  م���ن  ت�����ص��وي��ره��ا  مت 
مري�صة  اأ���ص��ج��اره��ا  -معظم 
اأو ميتة. “هناك العديد من 
عام  بعد  املحبطني  ال�صكان 
“خاب  ال��ذي��ن  م��ن   ،1990
التوحيد”،  اإعادة  اأملهم من 
وا�صطروا اإىل اإجراء الكثري 
حت���اول  التغيريات”،  م���ن 
البيئية  املر�صحة  بيز  كارين 

من مي�صن التو�صيح.
   »نحن احل��زب ال��ذي يقول 
اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اأن  ل��ه��م 
م��زي��د م��ن ال��ت��غ��ي��ريات، لأن 
الناجم  ال�����واق�����ع  ه����و  ه������ذا 
والنا�س  امل����ن����اخ!  ت��غ��ري  ع���ن 
متعبون”. عندما ل يكونون 
يغري  عدوانيني،  اأو  معادين 
املاّرة اأمام من�صتها الدعائية 
يف مي�صن، بو�صوح الأر�صفة، 

ويلقون نظرة جانبية. 
الأر�����س،  ع��ل��ى  يب�صق  رج���ل 
لي�صت  “هذه  ي��ق��ول:  واآخ���ر 
اإىل  اإ���ص��ارة  اأملانيا!” رمب��ا يف 
ب��رن��ام��ج ح���زب ال��ب��دي��ل من 
اأجل اأملانيا اليميني املتطرف 
اإىل  ب����ال����ع����ودة  ي���ع���د  ال�������ذي 

“اأملانيا لكن طبيعية«.

»ا�شنقوا اخل�شر!«
    ومع ذل��ك، ف��اإن لالأحزاب 
املتطرفة  واليمينية  البيئية 
متاًما،  م��ت�����ص��اب��ه��ة  اأه����داًف����ا 
الطبيعة  وهي احلفاظ على 
لأحدهما، ول�صالح “الوطن 

الأم” لالآخر.

مكتب املدعي العام اأي �صبب 
للت�صرف، ويف الأخري اأجربه 
الإقليمي  امل����دع����ي  م��ك��ت��ب 
)ع���ا����ص���م���ة  دري�����������ص�����دن  يف 
�صاك�صونيا( على فتح حتقيق، 
باإنزال  ال��ه��وي��ة  ات��ب��اع  واأم����ر 

مل�صقاتهم.
يفكك     »اإنه �صدام ثقايف”، 
نيوجباور،  ج���ريو  ال��دك��ت��ور 
اأ������ص�����ت�����اذ ع����ل����م الج����ت����م����اع 
برلني  جامعة  يف  ال�صيا�صي 

احلرة.
مقابل  الديزل  للتلخي�س:   
ت����ورب����ي����ن����ات ال�������ري�������اح. ان����ه 
حت���ّول  “كولتوركامبف” 
يف  املتطرف  اليمني  ل�صالح 
يعادل  فبينما  املناطق.  هذه 
ع��دد اأع�����ص��اء ح��زب اخل�صر 
وحدها  ب���رل���ني  م���دي���ن���ة  يف 
اأع�����ص��ائ��ه يف خم�س  اإج��م��ايل 
جمهورية  م���ن  م��ق��اط��ع��ات 
اأمل������ان������ي������ا ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
البديل  ح��زب  ف��اإن  ال�صابقة، 
من اأجل اأملانيا يحقق اأف�صل 
نتائجه يف �صرق البالد )بني 
باملائة  و27  ب���امل���ائ���ة   18
الإقليمية  الن���ت���خ���اب���ات  يف 

املا�صية(.
املعلن  ال�����رتاج�����ع  وم������ع     
ل�����������الحت�����������اد امل�����������ص�����ي�����ح�����ي 
معاقله  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
البديل  ال�صابقة، فاإن حلزب 
ف����ر�����ص����ة ج����ي����دة لح����ت����الل 
اأجراه  مل�صح  وفًقا  ال�صدارة، 
التلفزيون الإقليمي “ام دي 
ار” ال�صهر املا�صي، ول �صيما 
حيث  �صاك�صونيا،  ولي���ة  يف 
مقدمة  يف  ال���ه���ج���رة  ت���اأت���ي 

البديل املتطرف ي�صتفيد من خيبة الوحدة اأنالينا بربوك ، مر�صحة حزب اخل�صر الأملاين للم�صت�صارية

اخل�صر يف و�صع �صعب

جمموعة النازيني اجلدد الطريق الثالث و�صعت مل�صقات مناه�صة للخ�صر الت�صويت املفيد ي�صرق من اخل�صر ل�صالح اأولف �صولتز واحلزب ال�صرتاكي الدميقراطي

لكننا  �صايدندورف،  �صتيفان 
ونهاجم  ل���و،  ك��م��ا  ن��ت�����ص��رف 
ب�صكل مبا�صر النموذج الذي 
اقرتحه اخل�صر، والذي يتم 
ر�صمه كاريكاتوريا على �صبيل 
التزامهم  خ���الل  م��ن  امل��ث��ال 

بالكتابة ال�صاملة”.
 ويف بع�س البلديات، الو�صع 
م��ت��وت��ر ب�����ص��ك��ل خ���ا����س، مع 

الأه����داف لتحقيق  ان   غ��ري 
ذل������ك م���ت���ع���ار����ص���ة مت����اًم����ا: 
ت����ت����ع����ار�����س ف�����ك�����رة اأمل����ان����ي����ا 
الالجئني،  ع��ل��ى  امل��ن��ف��ت��ح��ة 
ومعار�صة التمييز العن�صري 
اأملانيا  ف��ك��رة  واجل��ن�����ص��ي، م��ع 

الأبدية املفرت�صة. 
“اإنها دولة خيالية، مل تكن 
يعلق  ال����واق����ع،  يف  م���وج���ودة 

عنوانا  حت���م���ل  امل�������دن  م����ن 
اخل�صر!”.  “ا�صنقوا  كبريا 
اتخذت  ميونيخ،  يف  وبينما 
دون  ال���ب���ل���دي���ة،  ال�������ص���رط���ة 
ت�������اأخ�������ري، زم����������ام امل������ب������ادرة 
النيابة  وب�������داأت  ل��ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا 
للتحري�س  دع����وى  ال��ع��ام��ة 
ال��ع��ام ع��ل��ى اجل���رمي���ة، ففي 
ير  مل  �صاك�صونيا،  ت�صفيكاو، 

دعوات مفتوحة للكراهية.
ب���داي���ة الأ����ص���ب���وع، قام      يف 
ح��������زب ال�����ط�����ري�����ق ال���ث���ال���ث 
للنازيني اجلدد )الذي يقدم 
قوائم يف �صاك�صونيا وبافاريا 
“�صّوت  ����ص���ع���ار  م����ع  ف���ق���ط، 
من  �صريع  بعمل  لأملانيا”( 
خ����الل ت��ع��ل��ي��ق لف���ت���ات على 
اأعمدة الإن���ارة يف ع��دد قليل 

�شعبية احلزب يف تراجع كبري

النتخابات الت�صريعية: احلملة ال�صعبة للخ�صر الأملان

اخل�شر هو احلزب الذي يطالب مبزيد التغيريات من �شعب تعب

وقفوا على باب امل�صت�صارية, لكن �صيف الظواهر املناخية املتطرفة مل يفد حزب اخل�صر الأملاين

لاأحزاب البيئية واليمينية املتطرفة اأهداف مت�صابهة متاًما, لكن اأدوات حتقيقها متعار�صة بالكامل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأن كان يف املقدمة يف ا�شتطالعات الراأي لالنتخابات     بعد 
ويف  �شعبيته.  تراجع  البيئة  حماة  حزب  �شهد  الت�شريعية, 
امل�شنني  الناخبني  اإقناع  البالد, يجد �شعوبة كربى يف  �شرق 

الذين ن�شاأوا يف جمهورية اأملانيا الدميقراطية ال�شابقة.

   يف حملتها النتخابية الأوىل, عادت الربلينية اإىل اأرا�شي 
يف  مي�شن  دائ��رة  يف  البيئية  املر�شحة  بيز,  كارين  �شبابها. 
الربملانية  النتخابات  يف  دور  لعب  على  م�شممة  �شاك�شونيا, 
طاملا  انتخابية  دائ��رة  يف  وه��ذا  �شبتمرب.   26 يف  الأملانية 
الداخلية  وزير  مريكل,  لأجنيال  مقرب  �شديق  بها  احتفظ 
ال�شابق توما�ص دي ميزير “الحتاد امل�شيحي الدميقراطي«.

   مت تثبيتها اأمام منزل والديها, يف هذه املدينة الواقعة يف 
تن�شح  خ�شراء  مظلة  الدعائية  من�شتها  تعلو  اأملانيا,  �شرق 
الزبائن  جذب  املر�شحة  حتاول  الوفل:  ب�شكويتات  برائحة 

من �شوق جماور لل�شلع الرخي�شة وامل�شتعملة. 
  ن�شرة اإعالنية يف اليد, تتلقى الأربعينية يف بع�ص الأحيان 
اأو  الزدراء  الغالب  يف  ولكن  والت�شجيعات,  البت�شامات 

التهديدات. وتتذكر كارين بيز, بابت�شامة ع�شبية, لقاءاتها 
ال�شيئة يف ذلك اليوم: “اأخربين رجل اأنه ل بد من اإر�شال كل 
و�شدمها حوار �شّم اآخر: “اأخربتني  اخل�شر اإىل املق�شلة”. 
امراأة اأننا يف الواقع �شيوعيون! اأجبتها: اآه, ل �شيدتي, نحن 
حزب اخل�شر”, “لكن ل, اأنتم �شيوعيون!” �شرخت ال�شيدة... 

هناك الكثري من الأخبار الزائفة التي يتم تداولها ».
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املال والأعمال
مالية عجمان:زيادة 55 يف املئة يف عدد املوردين

•• عجمان-وام: 

ق���ال ���ص��ع��ادة م����روان اأح��م��د اآل ع��ل��ي م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان اإن 
امل�صرتيات  نظ�������ام  يف  جمان��������اً  مناق�ص������ة   44 وث��������ائ����ق  طرح����ت  ال��دائ��رة 

الإلكرتوين..
اأبريل  525 م��ورداً يف نظام �صجل املوردين يف الفرتة من   وج��ددت ت�صجيل 
اإىل اأغ�صط�س 2021 مقارنة ب�  337 مورداً ً خالل الفرتة نف�صها من العام 

املا�صي بن�صبة زيادة اأكرث من 55 يف املئة.
و اأو�صح اآل علي اأن حكومة عجمان حر�صت على اإطالق مبادرات وت�صهيالت 
بيئة  الإماراتية وتوفري  ال�صركات  بتعزيز منو  ب�صكل م�صتمر وتهتم  متنوعة 
روؤية  م��ع  يتما�صى  مب��ا  القت�صادي  النمو  عجلة  دف��ع  يف  للم�صاهمة  اأع��م��ال 

وتوجيهات قيادتنا الر�صيدة.

دبي ت�صت�صيف موؤمترين للمتداولني يف الأ�صواق املالية 

ال�صتثمار  عاملياً، خا�صة يف جمال 
اأهم  اأح����د  ي�صكل  ال����ذي  ال��ع��ق��اري 
امل�صتهدفات ال�صرتاتيجية لدائرة 

البلديات والنقل.

•• اأبوظبي-وام: 

اع��ت��م��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة،  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
باأبوظبي،  ال��ق�����ص��اء  دائ����رة  رئ��ي�����س 
امل�صلحني  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة 
م���راك���ز  ل���ل���ع���م���ل يف  ال����ع����ق����اري����ني 
ت�صوية املنازعات العقارية يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي يف ك��ل م��ن م��ق��ار بلديات 
والعني ومنطقة  اأبوظبي  مدينتي 
اإط����ار جهود  ال��ظ��ف��رة ..وذل�����ك يف 
حكومة اأبوظبي نحو تعزيز املكانة 
يف  العقاري  لال�صتثمار  التناف�صية 
الإمارة. وكان 14 م�صلحاً عقارياً 
اليمني  اأدوا  ق��د  �صيدات   4 بينهم 
اأم�����ام �صعادة  ب��ع��د  ال��ق��ان��ون��ي��ة ع���ن 
العربي  �صعيد  ي��و���ص��ف  امل�����ص��ت�����ص��ار 
اأبوظبي  ال��ق�����ص��اء يف  دائ����رة  وك��ي��ل 
ال�صاهي  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  بح�صور 

وكيل دائرة البلديات والنقل.

والتقييم  وال��ت��وف��ي��ق  وال��و���ص��اط��ة 
اأط��راف النزاع  املبكر واملحايد بني 
ودية  ت�صوية  اإىل  و�صوًل  العقاري 
ناجزة وفاعلة للمنازعات العقارية 
امل�صروعية  اإط�������ار  يف  وال���ب���ل���دي���ة 
�صعادة  اأك��د  جهته  م��ن  القانونية. 
اأه���م���ي���ة مركز  ال�����ص��اه��ي  ع���ب���داهلل 
ت�����ص��وي��ة امل���ن���ازع���ات ال���ع���ق���اري���ة يف 
وفقا  التعاقدية  ال��ع��الق��ة  تنظيم 
ل�صمان  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  للمنظومة 
وت�صهيل  الأط������راف  ك��اف��ة  ح��ق��وق 
حل النزاعات الناجمة عن التعاقد 
ب�صرعة وفاعلية بعيداً عن �صاحات 
ع��ل��ى حر�س  امل���ح���اك���م ..م���������ص����دداً 
دائرة البلديات والنقل على تهيئة 
القطاع  يف  للم�صتثمرين  الظروف 
العقاري وال�صكان، لتحقيق اأف�صل 
اإ�صافة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة،  ال���ع���وائ���د 
ال�صوق  م�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  اإىل 
العقاري والتحديات التي ميكن اأن 
تواجهه، وو�صع اخلطط والآليات 

اأمام  ال�صتثمارات  حلماية  امل��رن��ة 
الح����ت����م����الت، مب����ا يحقق  ك���اف���ة 
تعزيز  يف  الر�صيدة  قيادتنا  روؤي���ة 
اأبوظبي  لإم��ارة  التناف�صية  املكانة 

ويف ختام مرا�صم اليمني القانونية، 
هناأ كل من �صعادة امل�صت�صار يو�صف 
ال�صاهي  عبداهلل  و�صعادة  العربي، 
الثقة  على  املعتمدين  امل�صلحني 
التي اأولها لهم �صمو رئي�س الدائرة 
..م�صددين على اأهمية بذل اجلهد 
املخل�س يف حل النزاعات العقارية 
الوقت  توفري  يف  ي�صهم  مم��ا  ودي���اً 
واجلهد، اإ�صافة اإىل ت�صريع حركة 
تدفق  وتخفيف  الأم�����وال  روؤو�����س 
املحاكم.  ���ص��اح��ات  اإىل  ال��ق�����ص��اي��ا 
اأن  العربي  امل�صت�صار  �صعادة  واأك��د 
العقارية  املنازعات  ت�صوية  مراكز 
يف اإمارة اأبوظبي ا�صتطاعت خالل 
اأهدافها  حتقيق  املا�صية  ال��ف��رتة 
الثقة  تر�صيخ  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
العقاري  ال��ق��ط��اع  يف  وال���ص��ت��ق��رار 
اللجوء  وتعزيز  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة 
حل  يف  ال���ب���دي���ل���ة  احل�����ل�����ول  اإىل 
النزاعات العقارية مبا يتوافق مع 
واحلكومية  الق�صائية  امل�صرعات 

للعدالة  ج��دي��دة  نظم  ا���ص��ت��ح��داث 
ال���ب���دي���ل���ة ل���ل���ت���ق���ا����ص���ي. واأو�����ص����ح 
املعتمدين  امل�صلحني  اأن  ال��ع��ربي 
كانوا قد اجتازوا برنامج التكوين 
والت�صوية  للم�صلحني  الأ���ص��ا���ص��ي 

اإىل  ..م�����ص��رياً  امل�صتدامة  للتنمية 
ري����ادة اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي اإق��ل��ي��م��ي��اً يف 
ا�صتحداث اآلية امل�صاحلة العقارية، 
لكفاءة  واقعياً  موؤ�صراً  يعترب  وهو 
ن��ظ��ام��ه��ا ال��ق�����ص��ائ��ي وق���درت���ه على 

الذي  العقارية  للنزاعات  ال��ودي��ة 
اأبوظبي  اأك���ادمي���ي���ة  ا���ص��ت��ح��دث��ت��ه 
تزويدهم  مت  ح��ي��ث  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة، 
وال�صلوكيات  والجتاهات  باملعارف 
للتفاو�س  ال����الزم����ة  وال�����ق�����درات 

من�صور بن زايد يعتمد الدفعة الثانية من امل�صلحني العقاريني يف اأبوظبي

القرار  ل�صانعي  فر�صة  امل��وؤمت��ر  اإن  املالية  الأ���ص��واق  يف  للمتداولني 
الو�صع  ملناق�صة  والدولية  والعربية  القليمية  املالية  املوؤ�ص�صات  يف 
القت�صادي احلايل وامل�صتقبلي يف ظل املتغريات اجلديدة التي عرفها 
العامل منذ مار�س العام املا�صي نتيجة فريو�س كوفيد 19 وتاأثريه 
على الإقت�صاد العاملي ومنطقة ال�صرق الو�صط والدعم النقدي غري 

امل�صبوق الذي قدمته البنوك املركزية خالل اأزمة الفريو�س.
منوذج  خلق  اإىل  ملحة  حاجة  يفر�س  احل��ايل  الو�صع  اأن  واأ���ص��اف 
اأزمة  عن  الناجتة  اجلديدة  املتغريات  مع  يتوافق  جديد  اقت�صادي 
القت�صادية  لالن�صطة  التقليدية  النماذج  عن  الإبتعاد  مع  كوفيد 
الو�صع  حول  الأج��ل  طويلة  بدرا�صات  القيام  �صرورة  موؤكدا  اله�صة 
القت�صادي ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا مع الرتكيز على 

اأن ي�صرع  بها  �صاأن الهتمام  التي من  الفر�س والتحديات اجلديدة 
املوؤمتر  اأن  واأو�صح  اجلديد.  التنمية  النموذج  نحو  التحول  عملية 
�صيناق�س الإ�صالحات الكرث اإحلاحاً التي ينبغي تنفيذها �صريعاً مع 
حتديد القطاعات اخلالقة لفر�س العمل على املدى الطويل ودرا�صة 
القت�صاديات غري اخلليجية التي ميكن اأن تكون منوذجا يحتدى به 
الدميوغرافية  اخللفية  من  الإ�صتفادة  كيفية  جانب  اىل  م�صتقباًل 

والعمالية الفريدة .
ال�صتثمار يف  واق��ع  على  �صرتكز  املوؤمتر  اإن جل�صات  الها�صمي  وق��ال 
قطاعات  ت�صمل  الفر�س  من  العديد  توفر  التي  النا�صئة  الأ���ص��واق 
عديدة مثل القطاع امل�صريف والبنية التحتية م�صريا اىل اأن املناق�صات 

�صتتطرق مل�صتقبل الهيدروكربونات يف بيئة خ�صراء م�صتدامة.

•• دبي -وام:

ال�59  ال�صنوي  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  الإم���ارات  دول��ة  ت�صت�صيف 
ال�45  ال�صنوي  ال��ع��رب��ي  وامل��وؤمت��ر  امل��ال��ي��ة  الأ����ص���واق  يف  للمتداولني 
نوفمرب   20 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الأ���ص��واق  للمتداولني يف 

.2021
 800 و  العامل  دول  خمتلف  من  دول��ة   60 املوؤمترين  يف  وي�صارك 
العامل  يف  والقت�صادية  املالية  ال�صيا�صات  �صناع  كبار  م��ن  �صخ�س 
التي  املالية  التحديات  ومناق�صة  ال�صتثمار  فر�س  لبحث  واملنطقة 

تواجه عامل بفعل التحديات اجلديدة التي فر�صتها اجلائحة.
اإدارة ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات  وق����ال حم��م��د ال��ه��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات »تدوير« يفتتح منجمًا لإعادة التدوير يف مدينة الروي�س مبنطقة الظفرة
وحماية  الرقابة  اأط��ر  وتطوير  ال�صريبية،  املعلومات 

اأمن البيانات ال�صريبية.
خالل  له  كلمة  يف  الب�صتاين  خالد  �صعادة  وا�صتعر�س 
امل��ن��ت��دى جت��رب��ة دول����ة الإم��������ارات، وخ��ط��ط التطوير 
لالرتقاء  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  بها  تقوم  التي 
وت�صهيل  ال�صفافية  وحتقيق  �صريبي،  بالنظام  امل�صتمر 

الإجراءات.
واأ�صار �صعادته اإىل اإجنازات الهيئة خ�صو�صاً فيما يتعلق 
بالكامل  الإل���ك���رتوين  لنظامها  امل��ت��وا���ص��ل  بالتطوير 
خدمات  وي��وف��ر  عملها،  جم���الت  جميع  ي�صمل  ال���ذي 
متطورة لت�صهيل عمليات الت�صجيل وتقدمي الإقرارات 
يتيح  مبا  امل�صجلني،  على  امل�صتحقة  ال�صرائب  و�صداد 
للخا�صعني لل�صريبة اأو من ميثلونهم اإمتام الإجراءات 
دون التعامل ال�صخ�صي اأو الورقي مع الإدارات املخت�صة 
مما ي�صاهم يف املحافظة على ال�صحة العامة والتباعد 

الجتماعي.
امل�صتمر مع  التفاعل  الهيئة على  اإىل حر�س  اأ�صار  كما 
ا�صتف�صاراتهم  على  وال��رد  ال�صريبي،  بالنظام  املعنيني 
واإم����داده����م ب��امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��وب��ة م���ن خ����الل مركز 
الت�����ص��ال ال����ذي ي��ق��وم ب��ال��رد ع��ل��ى م��ئ��ات الآلف من 
خالل  م��ن  اأو  الهاتفية،  امل��ك��امل��ات  ع��رب  ال���ص��ت��ف�����ص��ارات 

الربيد الإلكرتوين.
الهيئة الحتادية لل�صرائب خالل م�صاركتها  واطلعت 
ال�صريبية  الإدارات  ب��ني  للتعاون  ال��ث��اين  امل��ن��ت��دى  يف 
ملبادرة احلزام والطريق واملعر�س الفرتا�صي امل�صاحب 
العديد من  ُطِرَحت من جانب  التي  التجارب  على  له 

الدول الأع�صاء يف املنتدى.
الدول  ال�صرائب بني  اإدارة  التعاون يف  اآلية  اأن  واأك��دت 
امل�صاركة يف املبادرة ت�صاهم يف تبادل اخلربات واملعلومات 
اجلهود  وتوحيد  وال�صتثمار،  التجارة  حركة  لت�صهيل 
لإن�صاء اآلية طويلة الأجل للتعاون ال�صريبي بني بلدان 
ومناطق “احلزام والطريق” كخطوة حمورية لتعزيز 

الروابط امل�صرتكة بينها.

•• اأبوظبي-وام:

بني  التعاون  منتدى  لرئي�س  نائبا  الم���ارات  انُتِخَبت 
للدورة  والطريق  احل���زام  مل��ب��ادرة  ال�صريبية  الدارات 
املنتدى  اجتماعات  خالل  وذل��ك  التوايل،  على  الثانية 
الثاين التي عقدت مب�صاركة 57 دولة من جميع اأنحاء 

العامل.
على  الإ�صرايف  املجل�س  اجتماع  يف  الدولة  وفد  و�صارك 
املبادرة، ومت خالله انتخاب رئي�س ونّواب املنتدى، حيث 
مت انتخاب �صعادة خالد علي الب�صتاين مدير عام الهيئة 
اأن  بعد  امل��ن��ت��دى،  لرئي�س  نائباً  لل�صرائب  الحت��ادي��ة 
انُتِخَبت الإمارات نائباً لرئي�س املنتدى خالل الجتماع 
الأول للمجل�س الإ�صرايف للمبادرة الذي عقد يف ال�صني 

يف �صهر اأبريل عام 2019 مب�صاركة الدولة.
وبحث املنتدى الثاين للتعاون بني الإدارات ال�صريبية 
واملعر�س  ع��ق��د  ال�����ذي   - وال���ط���ري���ق  احل������زام  مل����ب����ادرة 
املرئي  الت�صال  تقنيات  له عرب  امل�صاحب  الفرتا�صي 
عن ُبعد - تعزيز التعاون ال�صريبي بني دول ومناطق 
خ�صو�صاً فيما يتعلق بال�صتفادة  “احلزام والطريق”، 
من الفر�س املتاحة يف املجال الرقمي لتطوير القطاع 
ال�����ص��ري��ب��ي م�����ص��ت��ق��ب��اًل وحت�����ص��ني اأن��ظ��م��ت��ه م���ن خالل 

التو�صع يف التحول الرقمي.
ك��م��ا مت خ����الل امل���ن���ت���دى ال�����ذي ا���ص��ت��م��ر ث���الث���ة اأي����ام 
يف  التو�صع  و�صبل  ال��رق��م��ي،  الق��ت�����ص��اد  اآف���اق  مناق�صة 
بالعتماد  ال�����ص��ري��ب��ي،  ال��ق��ط��اع  ال��رق��م��ي يف  ال��ت��ح��ول 
اخلدمات  وت��ع��زي��ز  الرقمية،  ال�صريبية  الإدارة  على 
التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  ومناق�صة  ال��رق��م��ي��ة،  ال�صريبية 
تقنية  بينها  وم��ن  ال�صريبية،  املعامالت  يف  احلديثة 
من  وال�صتفادة  ت�صني”  “بلوك  الرقمية  التعامالت 
اإجراءات  لت�صهيل  ال�صخمة  البيانات  تقنيات  مميزات 
الم��ت��ث��ال ال�����ص��ري��ب��ي، وزي�����ادة الع��ت��م��اد ع��ل��ى تقنيات 
بالإ�صافة  ال�صريبي،  القطاع  يف  ال�صطناعي  الذكاء 
وتبادل  ال�صريبية،  البيانات  اإدارة  و�صائل  حتديث  غرفة اأبوظبي تبحث فر�س التعاون القت�صادي مع اأ�صتونيااإىل 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  و�صناعة  عام غرفة جتارة  املهريي مدير  �صعادة حممد هالل  بحث 
اأ�صتونيا  جمهورية  �صفري  رينهولد  ج��ان  ���ص��ع��ادة  م��ع  ال��غ��رف��ة  مقر  يف  اأم�����س 
واإ�صتغالل  الإقت�صادي  التعاون  جم��الت  وتطوير  تنمية  �صبل  ال��دول��ة  ل��دى 
الأعمال  جمتمعي  بني  التوا�صل  اآليات  وتعزيز  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س 
يف اجلانبني. وناق�س املهريي عدداً من املو�صوعات القت�صادية ذات الهتمام 
امل�صرتك التي ت�صهم يف دفع عالقات التعاون التجاري وال�صتثماري وال�صناعي 
بني اإمارة اأبوظبي وجمهورية اأ�صتونيا اإىل مراحل متقدمة مبا يحقق تطلعات 
قطاع الأعمال لكال اجلانبني والإ�صتفادة من اخلربات الأ�صتونية يف جمالت 
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت خا�صة التحول الرقمي والأمن ال�صيرباين 
ق�صم  رئي�س  �صيال�صكوفا  جانا  ال�صيدة  اللقاء  ح�صر  الإ�صطناعي.  وال��ذك��اء 
والوفد  والت�صالت  املعلومات  ل�تكنولوجيا  الأ�صتونية  الرابطة  يف  التدويل 

الدبلوما�صي املرافق.

•• اأبوظبي-الفجر: 
لإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اف���ت���ت���ح 
مع  بالتعاون  تدوير”  النفايات” 
للبرتول  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 
“اأدنوك”، منجماً ملعاجلة النفايات 
ال��ق��اب��ل��ة لإع����ادة ال��ت��دوي��ر مبدينة 

الروي�س يف منطقة الظفرة.
ت��اأت��ي تلك اخل��ط��وة يف اإط���ار �صعي 
النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
املجتمع  اأف���راد  واإ���ص��راك  لت�صجيع 
يف  امل�صاهمة  على  فئاته  مبختلف 

ف�صل النفايات من امل�صدر.
وتعترب تلك الغاية واحدة من اأهم 
 2021 اأه��داف الأجندة الوطنية 
من  النفايات  ف�صل  تت�صمن  التي 
بطرق  منها  وال��ت��خ��ل�����س  امل�����ص��در، 
الأ�صاليب  ع���ن  ب���ع���ي���داً  م��ب��ت��ك��رة، 
اإل����ق����اء  امل���ت���م���ث���ل���ة يف  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
وحتويلها  املكبات،  داخ��ل  النفايات 
دعم  م��ن��ه��ا يف  ي�����ص��ت��ف��اد  م����واد  اإىل 

�صناعات اإعادة التدوير.
وجتهيز  ب��ت��ث��ب��ي��ت  امل����رك����ز  وق�������ام 
القابلة  النفايات  ل�صتقبال  منجم 

خمتلفة من املواد القابلة للتدوير، 
م�صاعيه  يف  امل���رك���ز  ج��ه��ود  ودع����م 

لال�صتفادة من تلك النفايات.
واأكد �صعادته اأن افتتاح هذا امل�صروع 
احليوي ميثل التزام املركز الدائم 
اأف�����ص��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات التي  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
املّطردة  ال�صكانية  ال��زي��ادة  تواكب 
يف الإم��ارة، وحتر�س على مواكبة 
وتعزيز  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة  ج���ه���ود 
ال�صتدامة وال�صحة وال�صالمة يف 

اإمارة اأبوظبي.«

ين�صجم  مب���ا  امل��ح��ل��ي،  الق��ت�����ص��اد 
التي  الوطنية  ال�صرتاتيجية  مع 
و�صعتها القيادة الر�صيدة وينفذها 

املركز بكل كفاءة وريادة.
واأ�صاف �صعادته يعترب توفري مثل 
ه���ذه امل��ن��اج��م ب��اع��ت��ب��اره��ا وح���دات 
واملناطق  الأح��ي��اء  ف��رز م�صغرة يف 
يوفر  م�����ص��اع��داً  ع��ام��اًل  ال�صكنية، 
النفايات  ف��رز  اإمكانية  للجمهور 
ال�صليم  وال��ت��خ��ل�����س  امل�����ص��در  م���ن 
م��ن��ه��ا، ومي��ك��ن��ه��م م��ن ج��ل��ب اأن����واع 

خلفان  �صامل  الدكتور  �صعادة  ق��ال 
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  الكعبي 
لإدارة النفايات- تدوير:”اإن افتتاح 
القابلة  النفايات  معاجلة  منجم 
الروي�س  مبدينة  التدوير  لإع���ادة 
يف منطقة الظفرة  يعترب ترجمة 
والرامية  املبذولة  للجهود  فعلية 
ل��ت��و���ص��ي��ع دائ������رة ال����ص���ت���ف���ادة من 
النفايات بالقدر املمكن والطريقة 
الأم��ث��ل م��ن اأج���ل اإف����راز منتجات 
على  بالنفع  تعود  للبيئة  �صديقة 

الروي�س  جم���م���ع  يف  ل���ل���ت���دوي���ر، 
ال�صكني يف منطقة الظفرة، بهدف 
ال��ق��اط��ن��ني ه���ن���اك بطرق  ت��وع��ي��ة 
النفايات  م��ن  ال�����ص��ل��ي��م  ال��ت��خ��ل�����س 

املنزلية املفرزة يوميا.
لإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م���رك���ز  و����ص���ّل���م 
املنجم  ت�����ص��غ��ي��ل  اإدارة  ال��ن��ف��اي��ات، 
التابع  اخل���دم���ة  مل�����زود  ب��ال��ك��ام��ل 
عن  امل�����ص��وؤول  “اأدنوك”،  ل�صركة 
ت��ق��دمي خ���دم���ات ال��ن��ظ��اف��ة ملجمع 
املنا�صبة،  وبهذه  ال�صكني.  الروي�س 

% مقارنًة مع العام املا�شي بنمو وقدره 54 

اقت�صادية دبي: 5,885 رخ�صة جديدة يف دبي خال �صهر اأغ�صط�س 2021 
•• دبي-الفجر: 

الت�صجيل  ق��ط��اع  ع��ن  ال�����ص��ادر  الأع��م��ال  ح��رك��ة  تقرير  ك�صف 
 5،885 اإ�صدار  دبي عن  اقت�صادية  التجاري يف  والرتخي�س 
بنمو   ،2021 عام  اأغ�صط�س من  �صهر  رخ�صة جديدة خالل 
2020، حيث مت  لعام  الفرتة  بنف�س  %54 مقارنًة  وق��دره 
املتعلقة  الت�صهيالت  الأرقام  3،829 رخ�صة. وتعك�س  اإ�صدار 
مبزاولة الأعمال، وتب�صيط ا�صرتاطات واإجراءات بدء الأعمال 
يف دبي الأمر الذي ي�صاهم يف الرتقاء بتناف�صية بيئة الأعمال 
اإىل م�صتويات رائدة عاملياً وتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عاملية 

والوجهة الأف�صل للعي�س والعمل يف العامل.
واأظهر التقرير اأن الرخ�س اجلديدة التي مت اإ�صدارها خالل 
2021 توزعت على ح�صب فئة الرخ�صة  �صهر اأغ�صط�س عام 
تبعتها   ،59% بن�صبة   )3،473( املهنية  مقدمتها  يف  ج��اء 
بن�صبة  ال�صناعية  ث��م   ،40% بن�صبة   )2،378( التجارية 
الأرق��ام جهود اقت�صادية دبي يف جمال ت�صهيل  وتوؤكد   .1%
وحر�س  دب��ي،  يف  التجارية  والرتاخي�س  املعامالت  اإج���راءات 

قطاع الت�صجيل والرتخي�س التجاري على مواكبة كل ما هو 
ذات قيمة م�صافة  لتطوير وتوفري خدمات ومبادرات  جديد 
للمتعاملني �صمن معايري عالية اجلودة للو�صول اإىل الهدف 
الأ�صا�صي وهو تربع اإمارة دبي �صدارة املدن الذكية على امل�صتوى 
العاملي، بالإ�صافة اإىل ما توليه اقت�صادية دبي من اأهمية دعم 
ا�صتقطاب  يف  وقدرتها  دب��ي  تناف�صية  وتعزيز  الأع��م��ال  قطاع 
ال�صركات ورجال الأعمال الراغبني يف النمو امل�صتدام وتو�صيع 

اأعمالهم يف خمتلف القطاعات القت�صادية.
و�صلط التقرير ال�صوء على توزيع الرخ�س اجلديدة ال�صادرة 
يف  الرئي�صية  املناطق  ح�صب   2021 اأغ�صط�س  �صهر  خ��الل 
باإجمايل  دب��ي  بر  ملنطقة  الكربى  وكانت احل�صة  دب��ي،  اإم���ارة 
 1577 دي���رة مب��ج��م��وع  ث��م منطقة  وم���ن  رخ�����ص��ة،   4299
رخ�صة، واأخرياً منطقة حتا بواقع 9 رخ�س جتارية جديدة. 
امل�صرية  وت��ع��زي��ز  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة  الأرق����ام اجل��ه��ود  وتعك�س 
التنموية الطموحة لقت�صاد دبي نحو التميز، وتر�صيخ موقع 
الإمارة على اخلارطة القت�صادية كمركز للمال والأعمال على 

م�صتوى املنطقة والعامل.

ال�صادرة  اجل��دي��دة  للرخ�س  ال��ق��ان��وين  لل�صكل  بالن�صبة  اأم���ا 
خالل �صهر اأغ�صط�س عام 2021، ف�صكلت املوؤ�ص�صات الفردية 
نحو %38 من الإجمايل، يف حني ا�صتحوذت الأعمال املدنية 
وال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة على ن�صبة %23.5 لكال 
منهما. و�صمت باقي قائمة الأ�صكال القانونية كل من �صركات 
فروع  )ذ.م.م.(؛  الواحد  ال�صخ�س   - حم��دودة  م�صوؤولية  ذات 
موؤ�ص�صات  �صركات/  ف��روع  اأخ���رى؛  اإم���ارة  يف  مقرها  ل�صركات 

مقرها منطقة حرة؛ فروع ل�صركات اأجنبية.
مي��ك��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى خ��دم��ات ال��رتاخ��ي�����س ال��ت��ج��اري��ة وبدء 
الأع��م��ال يف الإم����ارة خ��الل دق��ائ��ق م��ع��دودة، وب��اأ���ص��ل��وب �صهل 
“ا�صتثمر يف  وذل��ك من خ��الل  واجل��ه��د،  الوقت  يوفر  و�صل�س 
املن�صة الرقمية املوّحدة لتاأ�صي�س الأعمال دون مراجعة  دبي”، 
اأي مركز خدمة. وتتوفر على املن�صة خدمات املوافقة املبدئية، 
الفورية، رخ�س موؤ�ص�صة  الرخ�س  اإ�صدار  ا�صم جت��اري،  حجز 
واملتو�صطة،  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
التاأ�صي�س  اإىل عقود  بالإ�صافة  تاجر،  انطالق، رخ�صة  رخ�س 

الإلكرتونية، وخدمة جتديد الرخ�س التجارية. 

الإمارات نائبا لرئي�س منتدى التعاون بني 
الإدارات ال�صريبية ملبادرة »احلزام والطريق« 
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املال والأعمال

�صركة »ماجد الفطيم« تعلن عن ا�صتقطاب وتوظيف 3 اآلف مواطن دعما لربنامج »ناف�س«
على املدى البعيد، �صتقوم �صركة “ماجد الفطيم” با�صتحداث وتطوير 
يف  الراغبني  الإماراتيني  للمواطنني  جديدة  وظيفية  فر�صة  اآلف   3
بناء م�صارهم املهني يف القطاع اخلا�صة، وذلك خالل ال�صنوات اخلم�س 
بهدف تذليل  “ماجد الفطيم”  املقبلة. وتاأتي هذه املبادرة من �صركة 
القطاع  يف  العمل  على  ال��دول��ة  مواطني  م��ن  امل��زي��د  وحتفيز  العقبات 
اخلا�س، كما تعد ال�صراكة مع برنامج “ناف�س” خطوة حا�صمة ملوؤ�ص�صات 
على  “م�صاريع اخلم�صني”  القطاع اخلا�س لتعزيز م�صاهمتها يف دعم 
م�صتوى دول���ة الإم������ارات، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ك��اف��ة امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني يف 
املخ�ص�س  الإل��ك��رتوين  املوقع  يف  طلباتهم  تقدمي  لل�صركة  الن�صمام 
https://www.majidalfuttaim.com/ar/ للمبادرة 
حجم القوى   explore-jobs#nafis-programme 3%
الإماراتية امللتحقة بال�صركة. متثل القوى العاملة الإماراتية حالًيا يف 

مت اإطالقه موؤخراً يف جذب اأكرب عدد من ال�صباب الإماراتي – والذين 
معدلت  ورف���ع   – م�صتدام  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  م�صاهماتهم  على  ن��ع��ّول 
التوطني يف موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س من خالل متكني هوؤلء ال�صباب 
يف  املهمة  ه��ذه  ب��دع��م  ملتزمون  ون��ح��ن  عملهم،  اأم��اك��ن  يف  التميز  م��ن 
ال�صنوات اخلم�س القادمة.” واأ�صاف بجاين: “يحظى برنامج التوطني 
وجزًءا  تناف�صية  ميزة  ونعتربه  كبرية،  باأولوية  الفطيم”  “ماجد  يف 
روؤية  بدعم  نعتز  اإذ  ونحن  الطويل،  امل��دى  على  جناحنا  من  يتجزاأ  ل 
حكومة دولة الإمارات لتحقيق اأعلى م�صتويات التناف�صية يف املنطقة.” 
دولة  يف  املحلية  املواهب  لتطوير  الفطيم”  “ماجد  التزام  اأثمر  وق��د 
الإمارات عن تعيني جمموعة من اأف�صل املواهب الإماراتية يف العديد 
من املواقع القيادية �صمن مراكز الت�صوق التابعة لها يف دولة الإمارات 

والبالغ عددها 18 مركًزا.

•• دبي-وام:

ال�صركة املتخ�ص�صة يف جمال مراكز الت�صوق  “ماجد الفطيم”  اأعلنت 
ال�صرق  منطقة  يف  وال��رتف��ي��ه  التجزئة  وجت���ارة  املتكاملة  واملجتمعات 
الأو�صط واأفريقيا واآ�صيا اأم�س اعتزامها تو�صيع نطاق برناجمها لتنمية 
وا�صتقطاب املواهب الإماراتية بهدف توفري املزيد من الفر�س املهنية 

ملواطني الدولة عرب قطاعاتها املتعددة يف دولة الإمارات وخارجها.
دولة  اأطلقته حكومة  ال��ذي  “ناف�س”  برنامج  اإط��ار م�صاهمتها يف  ويف 
من  �صل�صلة  تنفيذ  يف  وم�صاركتها  التزامها  ال�صركة  اأعلنت  الإم����ارات، 
املبادرات التي تركز على تطوير التقدم املهني للكوادر الوطنية. ومتا�صياً 
العام  القطاعني  موؤ�ص�صات  يدعو  ال��ذي  “ناف�س”  برنامج  اأه��داف  مع 
واخلا�س اإىل امل�صاهمة عملياً يف تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية 

�صركة “ماجد الفطيم” نحو 3 يف املائة من اإجمايل 13700 موظف 
تابع لها يف دولة الإمارات، مبا يواكب خطط وبرامج التوطني يف دولة 
اأه��داف برنامج  ال�صركة �صمن م�صاعيها لتنفيذ  الإم��ارات ويعزز ريادة 

“ناف�س” خالل ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
الفطيم  “ماجد  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ب���ج���اين،  اآلن  وق����ال 
ال�صباب  م��ن  بجيل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  “تزخر  القاب�صة”: 
مهارات  وتنمية  دعم  م�صوؤولية  واإن  املجالت،  كافة  يف  الطموح  الواعد 
هذا اجليل من بناة امل�صتقبل تقع على عاتقنا جميعاً، خا�صة موؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�س حيث تتعدد فر�س النمو وتبادل اخلربات. مما ل�صك 
فيه اأن مبادرات التوطني التي تهدف اإىل زيادة انخراط القوى العاملة 
نتائج رائعة على مدار  العام واخلا�س حققت  القطاعني  الإماراتية يف 
الذي  “ناف�س”  ال�صنوات الأخ��رية، و�صوف ي�صاهم الربنامج احلكومي 

لبحث �شبل تطوير عالقات التعاون القت�شادي وتعزيز ال�شتثمار امل�شرتك مع اإمارة ال�شارقة

»غرفة ال�صارقة« ت�صتقبل �صفراء جمهوريات اإ�صتونيا واأوزبك�صتان وكازاخ�صتان لدى الدولة

اأبرمتها  »واحة دبي لل�شيليكون« مع »�شركة جون�شون كونرتولز«

�صراكة لتوفري احللول الذكية وامل�صتدامة جلامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا يف دبي

متثل  ال�صارقة،  غرفة  يف  ال��دول��ة 
العالقات  لتطوير  ه��ام��ة  فر�صة 
ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة ب������ني اإم���������ارة 
ال�������ص���ارق���ة م����ع خم��ت��ل��ف ال������دول، 
التعاون  م���ن  مل��زي��د  ي��وؤ���ص�����س  مب���ا 
املتبادل  وال���ص��ت��ث��م��ار  الإي���ج���اب���ي 
م�����ص��ال��ح جمتمع  ي���خ���دم  ال������ذي 
الأع���م���ال يف الإم������ارة، م��ن خالل 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
ورجال  للم�صتثمرين  اجل���دي���دة 
الرتويج  ع���ن  ف�����ص��ال  الأع����م����ال، 
ل��ل��م��ن��اخ ال���ص��ت��ث��م��اري يف الإم����ارة 
واإقامة عالقات اقت�صادية را�صخة 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ت��دف��ق  ت��دع��م 
وال���ت���ع���اون الق��ت�����ص��ادي م���ع هذه 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صديقة،  ال��دول 
املعار�س  يف  للم�صاركة  دع��وت��ه��م 
التي  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صارقة  وتنظمها  ت�صت�صيفها 
على مدار العام، للتعرف عن كثب 
واكت�صاف  الأع��م��ال  جمتمع  على 
القطاعات  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ر���س 
القت�صادية املتنوعة والت�صهيالت 

املمنوحة للم�صتثمرين الأجانب.

اإك�شبو دبي 2020
ال�����ص��ارق��ة و�صفراء  واأك����دت غ��رف��ة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال���زائ���ري���ن  ال������دول 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
م�صتوى  ل����زي����ادة   2020 دب�����ي 
ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك، ف�����ص��ال عن 
امل�صاركة  ل��ل��وف��ود  زي����ارات  تنظيم 
يف احل��دث وال��ق��ادم��ة م��ن دولهم، 
م�صرتكة  ل��ق��اءات  عقد  و���ص��رورة 
والتجار  امل�صتثمرين  وب��ني  بينها 
ل��الط��الع على  ال�صارقة  اإم���ارة  يف 
اأب����رز ال��ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، مع 
لر�صدها  البيانات  ت��ب��ادل  اأهمية 

بال�صكل الأف�صل.
 ك���م���ا ج�����ال ال�������ص���ف���راء يف اأروق������ة 
للمنتجات  ال������دائ������م  امل����ع����ر�����س 
�صمن  ال��واق��ع  املحلية  ال�صناعية 
اط��ل��ع��وا على  ال��غ��رف��ة، حيث  مقر 
من  اأك��رث  تعر�صها  التي  املنتجات 
180 من�صاأة تعمل يف ال�صارقة يف 

نحو 191 من�صة عر�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب��ح��ث��ت 
ر�صمية  وف��ود  ثالثة  مع  ال�صارقة 
م��ن جمهوريات  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
اإ�صتونيا واأوزبك�صتان وكازاخ�صتان، 
وت���ق���وي���ة عالقات  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ل 
والتبادل  الق��ت�����ص��ادي  ال���ت���ع���اون 
ال�صتثمار  وت���ع���زي���ز  ال����ت����ج����اري 
ال�صارقة  اإم��������ارة  م����ع  امل�������ص���رتك 
وجم���ت���م���ع الأع�����م�����ال الإم�����ارات�����ي 

اخلا�س.
ح���ي���ث ال���ت���ق���ى ����ص���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
جمل�س  رئي�س  العوي�س  �صلطان 
و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اإدارة 
رينهولد  يان  �صعادة  ال�صارقة، مع 
لدى  اإ���ص��ت��ون��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  �صفري 
حممد  ���ص��ع��ادة  بح�صور  ال���دول���ة، 
م��دي��ر عام  العو�صي  اأم���ني  اأح��م��د 
ال�صارقة،  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
امل���ق���رب مديرة  وف��اط��م��ة خ��ل��ي��ف��ة 
بغرفة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإدارة 
اجلانبان  وا���ص��ت��ع��ر���س  ال�����ص��ارق��ة، 
اآفاق التعاون وال�صراكة مبا ُي�صهم 
القت�صادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف 
وال��ت��ج��اري��ة وال���ص��ت��ث��م��اري��ة بني 
ناق�صوا  كما  ال�صديقني،  البلدين 
الفر�س  م���ن  ال����ص���ت���ف���ادة  اآل���ي���ات 
خمتلف  يف  امل��ت��اح��ة  ال�صتثمارية 
الت�صهيالت  وت���ق���دمي  امل���ج���الت، 
الأعمال  وق���ط���اع  للم�صتثمرين 
ال�������ص���ارق���ة  اإم������������ارة  يف ك�����ل م�����ن 
خالل  ومت  اإ�صتونيا،  وجمهورية 
اللقاء مناق�صة تنظيم يوم لزيارة 
الأ�صتونية  القيادة  من  م�صوؤولني 
املناخ  ع���ل���ى  ل����الط����الع  ل�����الإم�����ارة 
عمل  ملتقيات  وعقد  ال�صتثماري 

بني جمتمعي الأعمال.
رينهولد  ي�����ان  ����ص���ع���ادة  واأع��������رب 
���ص��ف��ري ج��م��ه��وري��ة اإ���ص��ت��ون��ي��ا، عن 
بني  ال���رواب���ط  بتفعيل  اه��ت��م��ام��ه 
قطاع الأعمال اخلا�س يف اإ�صتونيا 
واإم����ارة ال�����ص��ارق��ة، م��وؤك��دا حر�س 
ب�������الده ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 
ال���ت���ج���اري���ة وال����ص���ت���ث���م���اري���ة مع 
اأف�صل  اإىل  ودف���ع���ه���ا  ال�������ص���ارق���ة 

اأه��������م ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل����ع����ار�����س، 
وناق�صوا عددا من املو�صوعات ذات 
الهتمام امل�صرتك، التي ت�صهم يف 
التجاري  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  دف���ع 
وال���ص��ت��ث��م��اري وال�����ص��ن��اع��ي بني 
مراحل  اإىل  واأوزبك�صتان  ال�صارقة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  تطلعات  حت��ق��ق 
ل����دى ك���ل ج���ان���ب، ووج�����ه �صفري 
ال�صارقة  لغرفة  دع��وة  اأوزبك�صتان 
اليوم  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
الوطني الأوزبكي الذي �صيقام يف 
اأوزبك�صتان  من�صة  يف  دي�صمرب   8
�صيقوم  2020، كما  باإك�صبو دبي 
وف��د م��ن اأوزب��ك�����ص��ت��ان ب��زي��ارة اإىل 
مناخها  على  ل��الط��الع   ال�صارقة 
ال�صتثماري وبحث مدى اإمكانية 
عقد �صراكات جديدة مع جمتمع 

الأعمال يف الإمارة.

تعاون اإيجابي
�صلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
اللقاءات  ه����ذه  “اإن  ال���ع���وي�������س: 
اإ�صتونيا  ���ص��ف��راء  م���ع  مت���ت  ال��ت��ي 
وك��ازاخ�����ص��ت��ان واأوزب��ك�����ص��ت��ان لدى 

امل�صتويات، داعيا الغرفة للم�صاركة 
اإ�صتونيا  ال�صويد  يف ملتقى لتفيا 
�صينعقد يف  الذي  الأعمال  لريادة 
الرغبة  اأكتوبر، مبديا  ال�19 من 
جمل�س  تاأ�صي�س  ن��ح��و  ال�صعي  يف 
اأعمال اإ�صتوين يف ال�صارقة لتمثيل 
جم��ت��م��ع الأع���م���ال وامل�����ص��اه��م��ة يف 
ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك بني 

البلدين ال�صديقني.

كازاخ�شتان 
�صلطان  عبداهلل  �صعادة  بحث  كما 
ال���ع���وي�������س، م����ع ����ص���ع���ادة  م���ادي���ار 
جمهورية  ���ص��ف��ري  م��ي��ن��ي��ل��ي��ك��وف 
ك����ازاخ���������ص����ت����ان ل�������دى ال������دول������ة، 
التعاون  ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ل 
ال�صتثمارات  وتعزيز  القت�صادي 
البعثات  وت����ب���������ادل  امل�����ص�����������رتك��ة 
ال����ت����ج����اري����ة وب�����ن�����اء ال�������ص���راك���ات 
ب�������ني جم����ت����م����ع����ي الأع���������م���������ال يف 
وجمهوري��������ة  ال�صارقة  اإم���������ارة 
العوي�س  اأك��د  حيث  كازاخ�ص������تان، 
امل��ت��ي��ن��ة بني  ال���ع���الق���ات  اأن  ع��ل��ى 
على  وك���ازاخ�������ص���ت���ان  الإم������������ارات 

اأوزب��ك�����ص��ت��ان ل���دى ال���دول���ة، حيث 
املقومات  اأه���م  ال��ل��ق��اء  ا�صتعر�س 
التي  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
متتلكها اإمارة ال�صارقة، كما تناول 
ال���ط���رف���ان �����ص����رورة ال���ت���ع���اون يف 
وال�صناعية  ال�صياحية  القطاعات 
ا�صتعرا�س  جانب  اإىل  والزراعيو، 

بال�صارقة،  الأعمال  قطاعات  على 
واإر�صال  تنظيم  اإىل  الغرفة  داعيا 
البعثات التجارية اإىل كازاخ�صتان، 
الفر�س  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن  للتعرف 
به  تت�صم  وم��ا  فيها  ال�صتثمارية 
ووفرة  متميز  تنموي  من��وذج  من 

يف الطاقة الرخي�صة.

خم��ت��ل��ف ال�����ص��ع��د، ت�����ص��ك��ل عامال 
بن���اء  ن���ح���و  م�������ص���اع���دا  اإي���ج���اب���ي���ا 
م��زي��د م��ن ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك على 
ال�صعيدين القت�صادي والتجاري 

بني ال�صارقة وكازاخ�صتان..
عن  الكازاخي  ال�صفري  اأع��رب  كما 
رغبة بالده بالنفتاح القت�صادي 

اأوزبك�شتان
تعزيز  ����ص���ب���ل  ال���غ���رف���ة  وب���ح���ث���ت 
التعاون القت�صادي مع جمهورية 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
�صلطان  اهلل  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  ج��م��ع 
بيختيار  ����ص���ع���ادة  م����ع  ال���ع���وي�������س 
جمهورية  ���ص��ف��ري  اإب���راه���ي���م���وف 

•• دبي-الفجر:

اأع�����ل�����ن�����ت ج����ون���������ص����ون ك����ون����رتول����ز 
)Johnson Controls( )املدرجة 
جون�صون  ن���ي���وي���ورك:  ب���ور����ص���ة  يف 
العاملية  ال�����ص��رك��ة  اإن����ك(،  ك��ون��رتول��ز 
الذكية  امل���ب���اين  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 

وال�صحية وامل�صتدامة، اأم�س عن �صراكتها مع �صلطة واحة دبي لل�صيليكون، 
التكنولوجية  احل��رة  املدينة  لل�صيليكون،  دب��ي  ل��واح��ة  التنظيمية  الهيئة 
اأول  لتقدمي  وذل���ك  دب��ي  يف  للتكنولوجيا  روت�ص�صرت  وج��ام��ع��ة  املتكاملة، 
كاتي  وقالت  املنطقة.   يف  نوعه  من  وم�صتدام  و�صحي  ذك��ي  جامعي  ح��رم 
والتنظيمية  احلكومية  ال�����ص��وؤون  وم�����ص��وؤول��ة  الرئي�س  ن��ائ��ب  ماكجينتي، 
كونرتولز  جون�صون  :”تقدم  كونرتولز  جون�صون  يف  ال�صتدامة  وعمليات 
يف جميع اأنحاء العامل يد العون لل�صركات واحلكومات واملوؤ�ص�صات العاملية 
مل�صاعدتهم يف حتقيق اأهداف ال�صتدامة الطموحة. وُتعد الرقمنة عاماًل 
املتجددة  الطاقة  اأه��داف  لتحقيق  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  رئي�صًيا  م�صاعًدا 
املنا�صبة  واملواهب  التكنولوجيا  ا�صتخدام  ُيعد  كما  الكربون،  واخلالية من 

من اأهم العوامل امل�صاهمة يف حتقيق النجاح.«.
 واأ�صافت :”ي�صعدنا امل�صاهمة يف اإعداد اجليل القادم من قادة البتكار من 
ملن�صة  بالكامل  املفتوحة  البنية  من  للتعلم  الفر�صة  الطالب  منح  خالل 
العمل  مًعا  كونرتولز. ميكننا  بجون�صون  اخلا�صة  الرقمية   OpenBlue

تتميز  البيئية.  الآث��ار  من  واحل��د  الت�صغيلية  التكاليف  وتقليل  اجلامعي، 
وخدماتها  كونرتولز  بجون�صون  اخلا�صة  الرقمية   OpenBlue من�صة 
التي ت�صتهدف حت�صني املباين على النحو الأمثل بقدرتها على حتقيق ما 
ي�صل اإىل 50% واأكرث يف جمال حت�صني كفاءة الطاقة واحلد من انبعاثات 
املتمثل يف جذب  الأه����داف م��ع ط��م��وح اجل��ام��ع��ة  ال��ك��رب��ون. تتما�صى ه��ذه 
اجلميع  يخدم  اقت�صاد  ببناء  امللتزمني  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطالب 
عمليات  متكني  عن  ف�صاًل  الكربوين  احلياد  وحتقيق  ال��ت��وازن  على  قائم 
التدري�س والتعلم يف بيئة تعمل بذكاء وكفاءة ومتميزة من حيث الإجراءات 
يف  للتكنولوجيا  روت�ص�صرت  جامعة  اأن  بالذكر  واجلدير  واجل��ودة.  املي�صرة 
1،000 طالب و100 ع�صو هيئة تدري�س. كما �صرح  دبي ت�صم حوايل 
احللول  تقدمي  وم�صوؤول  العام،  واملدير  الرئي�س  نائب  فورلوجن،  رولن��دو 
“لطاملا كانت  ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، يف جون�صون كونرتولز، قائاًل  يف 
لأكرث  والتكنولوجيا  البتكار  جمال  يف  رائ��دة  كونرتولز  جون�صون  �صركة 
واأ�صاف “نحن فخورون ب�صراكتنا مع �صلطة واحة دبي  من 135 عاًما”، 
دبي لدفع م�صتوى جديد  للتكنولوجيا يف  روت�ص�صرت  لل�صيليكون وجامعة 

لدعم عمليات التخل�س من الكربون من املباين، التي متثل حوايل %40 
من النبعاثات العاملية، ويعترب ذلك مك�صًبا جلميع الأطراف املعنية، حيث 

ا.« اإن خف�س هدر الطاقة والنبعاثات يقلل من تكاليف الطاقة اأي�صً
لل�صيليكون  دب��ي  واح���ة  �صلطة  ج��ه��ود  ب��دع��م  ك��ون��رتول��ز  جون�صون  وتلتزم 
من�صة  خ��الل  من  الكربون  وخف�س  ال�صتدامة  عمليات  لتعزيز  املبذولة 
OpenBlue الرقمية اخلا�صة بها. وبدورها �صتعمل ال�صركة على توظيف 
الإدارة املوؤ�ص�صية اخلا�صة مبن�صة OpenBlue جمموعة حلول الإدارة 
OpenBlue )OBEM( يف احلرم اجلامعي  املوؤ�ص�صية اخلا�صة مبن�صة 
الفريد من نوعه جلامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا يف دبي، وذلك با�صتخدام 
مبن�صة  اخلا�صة  املوؤ�ص�صية  الإدارة  و�صُتمكن  املتطور.  ال�صطناعي  الذكاء 
امليدانية  البيانات  حتليل  م��ن  اجلامعي  احل���رم  م�����ص��وؤويل   OpenBlue
كما  وحت�صينها.  الطاقة  بكفاءة  املتعلقة  التحديات  جمابهة  يف  للم�صاعدة 
�صتعمل املن�صة على متكني جامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا يف دبي من اإجراء 
وحتليل  عليها  والطلب  الطاقة  ا�صتهالك  وقيا�س  الآنية  املراقبة  عمليات 
احلرم  يف  وفّعالة  حقيقية  ا�صتدامة  حلول  وتقدمي  ال�صلة،  ذات  البيانات 

تنفيذ  م��ت��م��ث��ل يف  ال����ص���ت���دام���ة  م���ن 
لالأبنية   OpenBlue ح���ل���ول 
خالل  من  الأداء  لتح�صني  ال�صحية 
التابع  اجل���ام���ع���ي  احل������رم  حت���وي���ل 
اإىل  جلامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا 
البيانات  وحت��وي��ل  رقمية،  موؤ�ص�صة 
اإىل  ال��������روؤى  وحت����وي����ل  روؤى،  اإىل 
عمليات فعلية ت�صاهم يف النهاية يف حتقيق اأهداف ال�صتدامة يف املنطقة. 
�صت�صاعد حلول OpenBlue لالأبنية ال�صحية اخلا�صة بنا يف اإن�صاء حرم 
جامعي حديث ومتطور لتح�صني بيئات التعلم واإعداد الطالب لي�صبحوا 
قادة البتكار يف امل�صتقبل.« بدوره، اأكد املهند�س معمر خالد الكثريي، نائب 
الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون الهند�صية واملدينة الذكية يف �صلطة واحة دبي 
املدن  حل��ل��ول  ع��امل��ي  خمترب  ه��ي  لل�صيليكون  دب��ي  “واحة  اأن  لل�صيليكون، 
الذكية، وهي يف مقدمة املناطق احلرة املتكاملة التي تتبنى اأحدث الأفكار 
احللول  ن�صجع  دائًما  ونحن  املتقدمة.  التكنولوجية  والتطبيقات  املبتكرة 
املبتكرة ملنطقتنا ونعززها.” وا�صتكمل مو�صًحا :”نقّدر عالياً �صراكتنا مع 
�صركة جون�صون كونرتولز ونت�صارك نف�س القيم حول ال�صتدامة والبتكار. 
ويتميز احلرم اجلامعي التابع جلامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا �صمن واحة 
دور  اإىل  ونتطلع  املتكاملة،  التقنيات  ب��اأح��دث  م��زود  باأنه  لل�صيليكون  دب��ي 
�صركة جون�صون كونرتولز يف تقدمي حلول اإدارة املرافق الذكية لهذا احلرم 

اجلامعي با�صتخدام تقنيات احلو�صبة ال�صحابية والذكاء ال�صطناعي.«

�صما املزروعي تلتقي مبر�صحي الدولة يف برنامج املحرتفني ال�صباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية
••اأبوظبي- وام:

ب��ن��ت �صهيل  ���ص��م��ا  ال��ت��ق��ت م���ع���ايل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�صوؤون ال�صباب نائب رئي�س مركز 
ال�����ص��ب��اب ال���ع���رب���ي، و����ص���ع���ادة عمر 
ال�����ص��وي��دي، وك��ي��ل وزارة  ���ص��وي��ن��ع 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املر�صحني الأربعة لدولة الإمارات 
ال�صباب  امل��ح��رتف��ني  “برنامج  يف 
الدولية  الكهروتقنية  للمنظمة 
تر�صيحهم من  الذين مت   ،»IEC
دولة  لتمثيل  وطنية  ج��ه��ات  اأرب���ع 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  يف  الإم���������ارات 
املقررة  للمنظمة  ال�85  العمومية 
التي تنظم  املقبل بدبي  اأكتوبر  يف 

للمرة الأوىل يف املنطقة.
اللقاء،  بداية  يف  معاليها  ورحبت 
الت�صال  تقنية  ع��رب  ع��ق��د  ال���ذي 
امل���رئ���ي، ب��ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة من 
املحرتفني  “برنامج  م��ن��ت�����ص��ب��ي 

�صناعات  يف  ال���ت���ط���ورات  اأح������دث 
الكهربائية  والتقنيات  امل�صتقبل 
وتكنولوجيا  والإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 

املعلومات والت�صالت.
الإمارات  �صباب  م�صاركة  و�صتكون 
ال�صباب  املحرتفني  برنامج  �صمن 
الدولية  الكهروتقنية  للمنظمة 
جل�صات  يف   ،/IEC YPP/
واللجان  املنظمة  قادة  حوارية مع 
الفنية واأنظمة املطابقة، وم�صاركة 
اأفكارهم من خالل ور�س تفاعلية، 
اجتماع  ح�صور  م��ن  و�صيتمكنون 
اجلمعية العمومية واللجان الفنية 
اإجرائهم  ع��ن  ف�صاًل  ك��م��راق��ب��ني، 
امليدانية  ال���زي���ارات  م��ن  ملجموعة 
الدولة،  يف  �صناعية  م��واق��ع  اإىل 
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حيث يناف�س �صباب الإم��ارات على 
مقعد اآ�صيوي �صمن �صفراء برنامج 

املحرتفني ال�صباب.

الإ�صرتاتيجية  دع���م  اأه�����داف  م��ع 
والتكنولوجيا  لل�صناعة  الوطنية 
مليار”،   300 “م�صروع  املتقدمة 
القيمة  برنامج  دع��م  يف  خ�صو�صاً 
الوطنية امل�صافة من خالل توفري 
فر�س تدريبية عاملية للمهند�صني 
بناء  يف  وال����ص���ت���ث���م���ار  ال�������ص���ب���اب 
وا�صتهدافهم  وكفاءاتهم  قدراتهم 
م���ن ق��ب��ل ال���ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ي يف 

الدولة.
الدولة  �صباب  م�صاركة  اأن  واأ�صاف 
�صاأنها  العاملي، من  يف هذا احلدث 
ال�صباب  دور  تفعيل  يف  ت�صهم  اأن 
م�صاركتهم  وت��ع��زي��ز  الإم���ارات���ي���ني 
التقيي�س  اأع�����م�����ال  يف  ال����دول����ي����ة 
امل�صتويني  على  املطابقة  وتقييم 
الدويل والوطني، خ�صو�صاً يف ظل 
لل�صباب  الإم���ارات  اإط��الق جمل�س 
على  لل�صباب  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ج��ال�����س 
ذلك  و�صيمكنهم  الدولة،  م�صتوى 
م��ن ال��ت��وا���ص��ل م��ع اخل����رباء حول 

الإم���ارات، ومواكبة تطلعات  دول��ة 
الجتماعية  التنمية  وط��م��وح��ات 
والقت�صادية، والذي يج�صد ق�صة 
ل�صباب  م��ل��ه��م��ة  اإم���ارات���ي���ة  جن����اح 

املنطقة والعامل«.
الأربعة  املر�صحني  معاليها  وحثت 
متثيلهم  خ�������الل  ال���ت���م���ي���ز  اإىل 
“اجتماعات  يف  لوطنهم  ك�صفراء 
الدولية”  الكهروتقنية  املنظمة 
ت�صت�صيفه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
دول��ة الإم���ارات لأول م��رة، ومتنت 
ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف ال��ت��ن��اف�����س على 
املنظمة  لتمثيل  الآ���ص��ي��وي  املقعد 
املحافل  يف  ال�صباب  واإل��ه��ام  عاملياً، 
ال��ع��امل��ي��ة.  م��ن ج��ه��ت��ه، ه��ن��اأ �صعادة 
عمر �صوينع ال�صويدي، املر�صحني 
ال�����ص��ب��اب الأرب�����ع�����ة، م��ت��م��ن��ي��اً لهم 
متثياًل م�صرفاً. واأ�صار �صعادته اإىل 
املحرتفني  برنامج  ا�صت�صافة  اأن 
اجتماع  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال�����ص��ب��اب 
ين�صجم  ال���ع���م���وم���ي���ة،  اجل��م��ع��ي��ة 

تنظيمه  �صيتم  وال���ذي  ال�صباب”؛ 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  م����ع  ت����زام����ن����اً 
معاليها  واأ������ص�����ادت  ال���ع���م���وم���ي���ة. 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا �صباب  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
رعاية  ظ����ل  يف  الإم�����������ارات  دول������ة 
وتوجيهات القيادة الر�صيدة، حيث 
اأ���ص��ب��ح��ت دول����ة الإم������ارات من�صة 
ال�صباب وا�صتقطاب  عاملية لتمكني 
الكفاءات وا�صتك�صاف املواهب وهي 
وطنية  روؤى  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د  ن��ت��ائ��ج 
الوطن  ل�����ص��ب��اب  داع���م���ة  واأف����ك����ار 
يف  ل��ل��ري��ادة  دولتنا  م�صاعي  �صمن 
ك��اف��ة امل���ج���الت، وت��اأه��ي��ل ومتكني 
اأج���ي���ال م��ب��دع��ة ق�����ادرة ع��ل��ى دعم 
واأ�صافت  وتفوقه.  جمتمعها  منو 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
ت����وا�����ص����ل دع����م����ه����ا ال�����الحم�����دود 
لرت�صيخ قيم ال�صتثمار يف قدرات 
ال�����ص��ب��اب وط��اق��ات��ه��م اإمي���ان���اً منها 
باإمكانياتهم الواعدة على التوا�صل 
والبتكار وتعزيز تناف�صية ومكانة 

بحرية،  وكهروتقنية  واإلكرتونية، 
املعلومات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���ص��ب��ك��ات 
وعلوم احلا�صوب، وهند�صة مدنية، 
الإمارات  دول��ة  �صباب  يتميز  حيث 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، ف��ي��م��ا يوفر  ب��ت��ن��وع 
ال�صناعة  وزارة  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
�صبل  ك��ل  املتقدمة  والتكنولوجيا 
وين�صق  ل��ل�����ص��ب��اب،  امل��م��ك��ن  ال���دع���م 
ور�����س ع��م��ل حت�����ص��ريي��ة، يف اإط���ار 

ال�صتعداد للمناف�صة والفوز.

ح�صن، مهند�س فيزيائي �صحة يف 
الهيئة  الإ�صعاعي، يف  الأم��ان  اإدارة 

الحتادية للرقابة النووية.
وج������اء اخ���ت���ي���اره���م م����ن ب����ني 17 
القطاعات  يف  ي��ع��م��ل��ون  م��ر���ص��ح��اً 
والطاقة  ال��غ��از،  والنفط  الأمنية، 
والت�صالت،  وال�صناعة،  النووية، 
املتجددة،  وال��ط��اق��ة  واخل���دم���ات، 
معمارية،  هند�صية  تخ�ص�صات  يف 
ونووية،  وكهربائية،  وميكانيكية، 

وال�������ص���ب���اب الإم������ارات������ي������ون ه����م : 
مهند�س  الزعابي،  علياء  املهند�صة 
ب����رتول  ����ص���رك���ة  يف  ك���ه���رب���اء  اأول 
“اأدنوك”،  ال���وط���ن���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
مهند�س  املعيني،  لبنى  واملهند�صة 
دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  اأول 
واملهند�صة رمي الفال�صي، مهند�س 
الأ�صياء  اإن��رتن��ت  وتطوير  ب��ح��وث 
لالت�صالت  الإم�������ارات  ���ص��رك��ة  يف 
حممد  واملهند�س  “دو”،  املتكاملة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

بعثة  الأول  اأم�������س  ل��ل��ب��الد  ع����ادت 
م��ن��ت��خ��ب الأم������ل ل���ل���ج���ودو ون����ادي 
القتالية  ل���ل���ف���ن���ون  ال����ف����ج����رية 
امل�صاركة  بعد  القاهرة  م��ن  ق��ادم��ة 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
والأندية  للفرق  للجودو  العربية 
�صيافة  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ل��ة 
خالل  القاهرة  امل�صرية  العا�صمة 
16 من  11 وح��ت��ى  ال���ف���رتة م���ن 
 625 مب�صاركة  اجل��اري  �صبتمرب 
10 دول عربية  لعبا ولعبة من 
للجودو  العربي  الحتاد  وباإ�صراف 
. وهناأ �صعادة العميد اأحمد حمدان 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زي��ودي 
ال��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة بعثة 
التي  ل���ل���ج���ودو  الإم���������ارات  ���ص��ب��اب 
فعاليات  خ����الل  ب��ن��ج��اح  ����ص���ارك���ت 
ال��ت��ي اختتمت  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
اأم���ل  ب����ان  م����وؤك����دا   ، الأول  اأم�������س 

الإمارات للجودو ا�صتحقوا الإ�صادة 
والتهنئة لتاألقهم يف عربية القاهرة 
،م�����ص��ي��دا ب���ال���دور ال��ف��اع��ل لحتاد 
�صعادة  برئا�صة  واجل��ودو  امل�صارعة 
وكافة  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
والأجهزة  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء 
�صاهم  وال���ذي  والتنفيذية  الفنية 
قاعدتها  وات�صاع  اللعبة  تطور  يف 
ب���ف�������ص���ل ج����ه����وده����م امل���ت���وا����ص���ل���ة 
خمتلف  على  اع��ت��م��ادا  لتطويرها 
بالنتائج  م�صيدا   ، العمرية  الفئات 

التي حتققت خالل البطولة.
الإم���ارات  �صباب  بالتهنئة  وخ�س   
الذين ح�صدوا 6 ميداليات ملونة 
ورفعوا  ال��ت��ت��وي��ج  من�صة  واع��ت��ل��وا 
،بف�صل  خفاقا  عاليا  دولتهم  علم 
ل��ك��اف��ة الالعبني  ال��الف��ت  ال��ت��األ��ق 
من  نوعا  عك�صوا  الذين  امل�صاركني 
م�صتوى اجلودو الإماراتي بالرغم 
م��ن ح��ال��ة ال��ت��وق��ف ال��ت��ي �صهدتها 
التناف�صي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب��ة 

ترجمه   ، امل��ا���ص��ي��ني  امل��و���ص��م��ني  يف 
لتوجيهات اجلهات العليا ب�صرورة 
التباعد الجتماعي ب�صبب جائحة 
ال���ك���ورون���ا.. م���وؤك���دا ح��ر���س نادي 
ال��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة على 
احتاد  مع  وامل�صتمر  اجلاد  التعاون 
ب���ن���اء على  امل�������ص���ارع���ة واجل���������ودو 
ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادة ال���ن���ادي ال��ع��ل��ي��ا ، 
املا�صية  ال���ف���رتات  ���ص��ه��دت  ب��ع��دم��ا 
التي  امل�صرتكة  املع�صكرات  اإق��ام��ة 

الفني  امل�صتوى  ارت��ف��اع  يف  اأ�صهمت 
لالعبني ال�صاعدين .

وي����ذك����ر ب�������اأن اأب�����ط�����ال الإم���������ارات 
القتالية  للفنون  الفجرية  ون��ادي 
م�صتويات  يقدموا  اأن  ا�صتطاعوا 
مم�����ت�����ازة ب����ال����رغ����م م�����ن ظ�����روف 
ال��ت��وق��ف والإع������داد ال��ق��ل��ي��ل الذي 
���ص��ب��ق ال��ب��ط��ول��ة مم���ا م��ك��ن��ه��م من 
6 م���ي���دال���ي���ات ك���ان���ت من  ح�����ص��د 
ن�����ص��ي��ب  ال�����ص��اع��د اأح���م���د اجلاك 

�صعيد  والواعد   ، بالذهبية  الفائز 
النقبي الفائز بالف�صية ، والالعب 

املتميز يزن مر�صد الفائز بامليدالية 
والف�صية  ل��ل�����ص��ب��اب  ال���ربون���زي���ة 

حممد  ال��رح��م��ن  وع��ب��د  للنا�صئني 
،و  الف�صية  امليدالية  على  احل��ائ��ز 

على  الرحمن  عبد  جمعة  من�صور 
امليدالية الربونزية .

ات�����ه�����م وك�����ي�����ل اأع�������م�������ال امل�������درب 
الهولندي رونالدو كومان رئي�س 
بر�صلونة الإ�صباين جوان لبورتا 
زعم  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  ب�"النفاق"، 
"اأ�صدقاء"  الرجلني  ب��اأن  الأخ��ري 
ا�صتمرار  ع�����ن  اع�����الن�����ه  خ������الل 
ال�صابق يف مهامه  املدافع الدويل 

مع النادي الكاتالوين.
هولندا  يف  ع��ر���س  وث��ائ��ق��ي  ويف 
حتت ا�صم "فور�صا كومان"، ك�صف 
اأعماله  ووكيل  الهولندي  امل��درب 
روب يان�صن ما ح�صل يف حزيران/

يونيو داخل اأروقة "كامب نو".
ب��اأن بقاء كومان يف  واأف��اد يان�صن 
ب��ر���ص��ل��ون��ة ه���ذا ال�����ص��ي��ف مل يكن 
الفريق  اكتفى  بعدما  حم�صوماً 
باإنهاء الدوري املحلي ثالثاً املو�صم 
املا�صي، كا�صفاً باأن لبورتا قال له 
الوقت  اىل  "بحاجة  اأن��ه  وملوكله 
يجد  مل  واإذا  م��درب  ع��ن  للبحث 

واحداً، فباإمكان رونالد البقاء".
وب��دوره، قال كومان يف الوثائقي 
"لطاملا كنا على عالقة جيدة، ثم 
جاء الرئي�س وقال يل: +ال�صكوك 
م���ا زال�����ت ت�������راودين. ن��ح��ت��اج اىل 
امل��زي��د م��ن ال��وق��ت و���ص��ن��ب��ح��ث يف 
خ��ي��ارات اأخ���رى ب�صاأن امل���درب. ل 

ميكننا تو�صيح اأي �صيء اآخر".
الفنية  الإدارة  وو�صل كومان اىل 
اآب/اأغ�������ص���ط�������س  يف  ل���رب����ص���ل���ون���ة 

�صيتيني،  لكيكي  خ��ل��ف��اً   2020
كان  واح���د  بلقب  اك��ت��ف��ى  اأن���ه  اإل 
فيما  املحلية،  الكاأ�س  م�صابقة  يف 
بحلوله  ال�����دوري  م��ع��رك��ة  خ�����ص��ر 
اأتلتيكو  ال��ع��ا���ص��م��ة  قطبي  خ��ل��ف 
وري���ال م��دي��د ت��وال��ي��اً، وخ���رج من 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن 
����ص���ان جرمان  ب���اري�������س  ي���د  ع��ل��ى 

الفرن�صي.
واأفاد يان�صن اأن "لبورتا قال اإنه 
ثالثة  اأو  اأ���ص��ب��وع��ني  اىل  بحاجة 
ملن�صب  ج���دي���د  م��ر���ص��ح  لي���ج���اد 
ذلك  يف  ي��ن��ج��ح  مل  واإذا  امل������درب، 

�صيوا�صل رونالد مهامه".
جمنوناً  ق����������راراً  "كان  وت�����اب�����ع 
ي�صتند  ب���دي���ل(، ل  ع��ن  )ال��ب��ح��ث 
وح�صب  ي�صتند  ����ص���يء.  اأي  ع��ل��ى 
ج��ن��وين... مل  اأم��ر  امل�صاعر،  على 
اأحت�����دث م���ع لب���ورت���ا ب��ع��د ذلك. 
النا�س  لكن احل�صن احلظ متكن 
الذين يحيطون به من امل�صاهمة 

ببقاء كومان".
ووا�����ص����ل ي��ان�����ص��ن ه��ج��وم��ه على 
ال��رئ��ي�����س يف  "ثم خ����رج  لب���ورت���ا 
اإنهما  ل��ي��ق��ول  ���ص��ح��ايف  م���وؤمت���ر 
اإنهما  م��ع��اً،  ال��ع��م��ل  ���ص��ي��وا���ص��الن 
اأعلى  ه��ذا نفاق على  اأ���ص��دق��اء... 

م�صتويات الريا�صة".
ال�صغط  ازداد  الذي  وكان كومان 
اجلديد  املو�صم  م�صتهل  يف  عليه 

الأرجنتيني  ال��ن��ج��م  رح��ي��ل  ب��ع��د 
�صان  ب��اري�����س  اىل  مي�صي  ليونيل 
واخل�صارة  ال��ف��رن�����ص��ي  ج����رم����ان 
دوري  م�����ص��وار  م�صتهل  يف  امل��ذل��ة 
اأبطال اأوروبا اأمام بايرن ميونيخ 
"كامب نو"،  الأمل��اين �صفر3- يف 
يان�صن  م���ن  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  اأك�����رث 
معترباً اأن "الرئي�س هو الرئي�س، 

وهو موجود لتخاذ القرارات".

اإذا  ُيعِلُمني  باأن  له  "قلت  ووا�صل 
ك���ان ي���راين لي�س ج��ي��داً مب��ا فيه 
الكفاية كي اأدرب الفريق، وحينها 
الق�صة"،  ن��ن��ه��ي  اأن  ب���اإم���ك���ان���ن���ا 
الأمر  +ع��ال��ج  ل��ه  "قلت  م�صيفاً 
ذلك.  افعل  ت��ري��دين.  ل  كنت  اإذا 
ت��رتك��ن��ي يف ه���ذه احلالة  ل��ك��ن ل 
من عدم اليقني والكتفاء بالقول 

اإنك تبحث عن خيارات اأخرى".

عودة بعثة �شباب اجلودو املتاألقة من القاهرة

الزيودي ي�صيد باإجنازات اأبطال الإمارات ويثمن جهود الدرعي

اتفاقية تعاون بني الحتادين وكيل كومان يتهم لبورتا بـ »النفاق« 
الإماراتي والأوزبكي للرجبي

•• ط�شقند - وام:

لتعزيز  اتفاقية  الأوزب���ك���ي  ون��ظ��ريه  للرجبي  الم���ارات���ي  الحت���اد  وق��ع 
التعاون الثنائي ملا فيه م�صلحة اللعبة.

وجاء توقيع التفاقية خالل زيارة اإىل مقر اللجنة الوملبية الوزبكية 
ال�صيخ حممد بن مكتوم  قام بها وفد احت��اد الم��ارات للرجبي برئا�صة 
الحتاد  رئي�س  الظالعي  ع��ب��داهلل  قي�س  ي��راف��ق��ه  م��ك��ت��وم،  اآل  جمعه  ب��ن 
المارات  دول��ة  �صفري  القمزي  مطر  �صعيد  و�صعادة  للرجبي  الآ�صيوي 
لدى جمهورية اوزبك�صتان، وحممد �صلطان الزعابي المني العام لحتاد 

الم��ارات للرجبي، و فوزيه حممد فريدون ع�صوة جمل�س ادارة احتاد 
اللجنة  رئي�س  رخمانوف  �صاه  ر�صتم  التقوا  ..حيث  للرجبي  الم���ارات 
الوملبية الوزبكية، و �صديق �صوفايف رئي�س احتاد اوزبك�صتان للرجبي.

ونقل ال�صيخ حممد بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم حتيات �صمو ال�صيخ 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد 

الماراتية لنظريه الوزبكي.
وقام الوفد الماراتي بجولة تفقدية يف مقر اللجنة الوملبية الوزبكية 
العام للجنة الوملبية الوزبكية. ومت  ل�صرح من المني  ا�صتمع خاللها 

توجيه الدعوة لالحتاد الوزبكي للرجبي لزيارة الحتاد الإماراتي.

•• اأبوظبي-وام:

توجهت بعثة فريق نادي اأبوظبي لل�صيدات لكرة الطائرة، اأم�س اإىل ال�صارقة، 
تدريب  خ��الل��ه  يتم  �صبتمرب،   23 حتى  ي�صتمر  تدريبي  مع�صكر  لإق��ام��ة 
التكتيكات  اأح���دث  ليكت�صنب  وم�صائية،  �صباحية  فرتتني  على  ال��الع��ب��ات 
العامري،  فاطمة  الفريق  على  وي�صرف  الطائرة.  الكرة  لعبة  يف  واملهارات 
ممثلة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية اجلهة املنظمة لهذا 
املع�صكر حيث ي�صتهدف تطوير مواهب الفريق، وتعزيز مهارات وتكتيكات 
حديث  فريق  اإىل  ال�صاعدة  املواهب  من  عدد  ان�صمام  ويعترب   . الالعبات 

ثمرة من ثمار الهتمام واملتابعة امل�صتمرة ملجل�س اإدارة الأكادميية للريا�صات 
املختلفة. وتقيم اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية هذا املع�صكر 
يف اإطار �صعيها الدائم لإعداد وجتهيز لعبات على م�صتوى عال من اللياقة 
البدنية والفنية، وت�صجيعهن على ممار�صة الريا�صة ب�صكل احرتايف. و كانت 
وتهدف  لل�صيدات.  اأبوظبي  نادي  ومنتظم يف  دوري  ب�صكل  تقام  التدريبات 
الأكادميية من وراء تنظيم مبادراتها اإىل تقدمي الدعم ب�صكل مبا�صر جلعل 
الريا�صة عن�صراً اأ�صا�صياً يف احلياة اليومية للمراأة الإماراتية، ماي�صمن لها 
تبني اأ�صلوب حياة �صحي ون�صط ويعزز غر�س قيم الروح الريا�صية يف الوعي 
العام، بدعم من ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�صة جمل�س 

اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة الن�صائية ورئي�صة نادي اأبوظبي 
فاطمة  اأكادميية  ممثلة  العامري،  فاطمة  لل�صيدات.واأكدت  العني  ون��ادي 
املجموعة من  على هذه  وقع  الختيار  اأن  الن�صائية،  للريا�صة  مبارك  بنت 
به من موهبةو�صغف وعزمية  تتمتع  ملا  املع�صكر،  اإىل  الالعبات لالن�صمام 
خالل فرتة التدريب والإعداد ال�صابقة، وكذلك نظرا للموا�صفات البدنية 
الالعبات  م��ن  متميزة  جم��م��وع��ة  ي�صم  ال��ف��ري��ق  اأن  واأ���ص��اف��ت،  وال��ف��ن��ي��ة. 
املقبلة،  ال��دوري  اأن يقدمن م��ردوداً جيداً خالل بطولة  املنتظر  الواعدات 
م�صرية اإىل اأن الباب �صيظل مفتوحا اأمام جميع املوهوبات يف كرة الطائرة 

لالن�صمام لفريق نادي اأبوظبي لل�صيدات يف املراحل القادمة.

فاتي يعود للماعب يف اأكادميية فاطمة بنت مبارك تقيم مع�صكرها التدريبي الأول للكرة الطائرة يف ال�صارقة
مباراة بر�صلونة وليفانتي

العودة  م��ن  ف��ات��ي،  اأن�����ص��و  ال�����ص��اع��د،  بر�صلونة  م��ه��اج��م  اق���رتب 
يف  وم�صاركته  اإ�صابته  م��ن  تعافيه  بعد  ال��ف��ري��ق،  �صفوف  اإىل 
الرب�صا  مباراة  خالل  يظهر  اأن  يتوقع  زمالئه.  مع  التدريبات 
وليفانتي مبلعب كامب نو يف 26 �صبتمرب )اأيلول(، يف اجلولة 
فاتي  ي��خ��و���س  اأن  وينتظر  الإ���ص��ب��اين.  ال����دوري  م��ن  ال�����ص��اب��ع��ة 
مواجهة ليفانتي، حيث ا�صتبعد من لقاء غرناطة الإثنني املقبل 
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تعلن موؤ�ص�صة الن�صر للخدمات البيئيه ومكافحة الفات 
عن حجز حيوانات �صائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

لال�شتف�شار : يرجى الت�شال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�شيتم بيعها يف املزاد العلني ح�شب نظام عقود حجز احليوانات ال�شائبة مع مركز اأبو ظبي لإدارة النفايات – تدوير 
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نوع احليوان : جمال عدد املحتجز: 1 تاريخ احلجز: 2021/09/16 

مكان العثور على احليوان :العجبان  – ابو ظبي – )عدد 1 جمال( اللون : لون بني  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 �شبتمرب 2021 العدد 13344

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
براون ايجل لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 358289        بتاريخ :2021/8/28  
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: براون ايجل لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م.
وعنوانة: مكتب رقم 25 ملك بدرية عبد الرحيم، حممد – ديرة – نايف، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�صات  وال�صيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�صكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�صاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )AMEE( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل مميز داخل ت�صميم 
ل�صكل مربع باللون البني داخله �صكل دائري باللون الذهبي يحتوي �صكل دائري م�صنن باللون البني، ويوجد 

اأ�صفل الكلمات نقو�س مميزة كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية
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وعنوانة: مكتب رقم 25 ملك بدرية عبد الرحيم، حممد – ديرة – نايف، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30
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بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

ت�صهيالت  اإجرائها  عن  الربيطانية،  احلكومة  اأعلنت 
8 دول  رف��ع  ال���دويل، ومنها  ال�صفر  ق��واع��د  ك��ب��رية يف 
م���ن ق��ائ��م��ت��ه��ا احل���م���راء اخل��ا���ص��ة ب��ف��ريو���س كورونا 
اإتاحة  يعني  ال��ذي  الأم��ر  بينها م�صر،  وم��ن  امل�صتجد، 

ل�صالح  للعب  �صالح  حممد  النجم 
منتخبها.

النقل  وزي�����ر  وق�����ال  ف��ق��د 
ال����ربي����ط����اين، غ���ران���ت 

ال�����دول  اإن  ����ص���اب�������س، 
ال�����ث�����م�����ان�����ي�����ة ال����ت����ي 
��������ص�������رتت�������ق�������ي م����ن 
ال���ق���ائ���م���ة احل����م����راء 

هي  ال��ربت��ق��ال��ي��ة  اإىل 
و���ص��ل��ط��ن��ة عمان  م�����ص��ر 

وت��رك��ي��ا وب��اك�����ص��ت��ان وجزر 

املالديف و�صريالنكا وبنغالدي�س وكينيا، وذلك اعتبارا 
بر�س"  "اأ�صو�صيتد  وكالة  بح�صب  املقبل،  الأرب��ع��اء  من 

لالأنباء.
ومينح القرار الربيطاين دفعة قوية للمنتخب امل�صري 
املوؤهلة  القارية  الت�صفيات  القدم، يف م�صواره يف  لكرة 

لكاأ�س العامل لكرة القدم 2022.
ومن �صاأن هذا القرار اأن يتيح النجمني امل�صريني 
النني،  ليفربول، وحممد  حممد �صالح، لعب 
املنتخب  مباريات  يف  للم�صاركة  اأر�صنال،  لعب 
امل�صرية  العا�صمة  يف  �صتجري  التي  امل�صري 

القاهرة.
وك�����ان ����ص���الح م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول غ����اب عن 
املباراة الأوىل اأمام اأنغول يف وقت �صابق من 
فيها  عانى  والتي  القاهرة  يف  احل��ايل  ال�صهر 
ب�صبب  وذل��ك  وحيد،  بهدف  للفوز  الفراعنة 
قيود احلجر ال�صحي اخلا�س بفريو�س كوورنا 
من  الوافدين  على  بريطانيا  تفر�صها  التي 
م�صر،  بينها  وم���ن  احل��م��راء  املنطقة  دول 

بح�صب ما ذكرت فران�س بر�س.
والتحق �صالح ب�صفوف منتخب الفراعنة 
يف ليربوفيل خلو�س املواجهة القوية اأمام 
انتهت  التي  الثانية  اجلولة  يف  الغابون 

بالتعادل 1-1.
امل�صري  املنتخب  يلعب  اأن  املقرر  وم��ن 
اأكتوبر  اأوائ��ل  اأم��ام ليبيا يف  اأر�صه  على 
ت��ك��ون م��ب��اراة اجلولة  اأن  امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى 

الرابعة بعد اأيام يف ليبيا.
وحتتل م�صر املركز الثاين يف املجموعة 
ال�صاد�صة بر�صيد 4 نقاط خلف ليبيا 
املنتخب  يحتل  بينما  نقاط(،   6(
الثالث  امل����رك����ز  ال����غ����اب����وين 
فيما  واح���دة،  بنقطة 
تتذيل اأنغول بدون 

ر�صيد.
و�صيكمل املنتخب 
امل�صري م�صواره 
بقيادة الربتغايل 
كريو�س  ك��ارل��و���س 
حل�صام  خلفا  امل��ع��ني 
ال��ب��دري امل��ق��ال عقب 
التعادل مع الغابون.

م�صوؤويل  ط��ال��ت  ق��وي��ة  ان���ت���ق���ادات 
القدم  ل���ك���رة  الآ����ص���ي���وي  الحت������اد 
تنظيمية  ق�������رارات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
الأب����ط����ال  دوري  ب���ط���ول���ة  خ�����ص��ت 
و�����ص����ط ت�����������ص�����اوؤلت ك����ث����رية ح���ول 
والعدالة  امل��ت��ع��ة  ع��ن�����ص��ري  غ��ي��اب 
القارة  يف  الأك������رب  امل�����ص��اب��ق��ة  ع���ن 

ال�صفراء.
اأخبار ذات �صلة

الحت���اد الآ���ص��ي��وي ك��ان ق��د اأق���ر يف 
ال�����ص��ن��وات الأخ������رية ع���دة ق����رارات 
اجلارية  الن�صخة  على  تفعيلها  مت 
ولكنها  اأ�صيا  اأبطال  دوري  لبطولة 
اأث����ارت ج���دل وا���ص��ع��ا ب��ني الأندية 
العربية  ال��ف��رق  �صيما  ل  الأه��ل��ي��ة، 
ال��ت��ي تبحث ع��ن ال��ت��ق��دم اأك���رث يف 

امل�صابقة القارية.
ق���رارات الحت���اد الآ���ص��ي��وي املثرية 
ل��ل��ج��دل مت��ث��ل��ت يف ال��ف�����ص��ل بني 
اأن����دي����ة ����ص���رق وغ�����رب اآ����ص���ي���ا حتى 
القارية،  للبطولة  النهائية  املباراة 
بقيد  املحلية  ل��الأن��دي��ة  وال�����ص��م��اح 
بينهم  ف��ق��ط  اأج���ان���ب  لع��ب��ني   4
واح�����د اآ����ص���ي���وي، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
يف  الفيديو  تقنية  ا�صتخدام  ع��دم 
غياب  وك���ذل���ك  امل���ج���م���وع���ات،  دور 
احل�صور اجلماهريي عن مباريات 

ثمن النهائي.
وي�صلط موقع "�صكاي نيوز عربية" 

ال�������ص���وء ع���ل���ى ق���������رارات الحت�����اد 
ب�صاأن  ل��ل��ج��دل  امل���ث���رية  الآ����ص���ي���وي 
بطولة دوري اأبطال اآ�صيا يف حديث 
ال�صعودي  الإع���الم���ي  م���ع  خ��ا���س 

عاطف الأحمدي.
ي��ق��ول الأح��م��دي: " ق���رار الحتاد 
الآ�������ص������ي������وي ب����غ����ي����اب احل���������ص����ور 
اأن  اأرى  ن���ظ���ري  يف  اجل���م���اه���ريي 
ع��ن غرب  الحت���اد يعمل يف معزل 
اإىل جنوب  ينظر  م��ا  دائ��م��ا  اآ���ص��ي��ا، 
تغيب  اأن  الطبيعي  اآ���ص��ي��ا،  و���ص��رق 
اجلماهري عن مباريات �صرق اآ�صيا 
فاجلائحة هناك يف ت�صاعد، هناك 
يف  الأهلية  الحت���ادات  م��ن  الكثري 
غرب اآ�صيا بداأت يف عملية احل�صور 
نحن  ال�صعودية  مثل  اجلماهريي 
ن��ت��ح��دث ع���ن ح�����ص��ور و����ص���ل اإىل 
%60 من �صعة املدرجات مع عدة 
ا���ص��رتاط��ات م��ن��ه��ا احل�����ص��ول على 

جرعتني من اللقاح".
ال�صعودي:  الإع�����الم�����ي  وي���ك���م���ل 
"اأعتقد اأن الحتاد ال�صعودي طبق 
ه���ذا ال���ق���رار م���ن م��ن��ظ��ور حتقيق 
القارة،  دول  على  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ 
ولكن غياب احل�صور اجلماهريي 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ات ك���رة القدم، 
الدوري  مباريات  ذل��ك  على  مثال 
واإبهار  متعة  زادت  التي  ال�صعودي 
ب��ح�����ص��ور اجل��م��اه��ري يف اجل���ولت 

املا�صية".
ويعلق الأحمدي على قرار الف�صل 
بني اأندية ال�صرق والغرب بالقول: 
�صنوات،  م��ن��ذ  م��وج��ود  ق����رار  "هو 
التناف�صية  ل��زي��ادة  ال��دم��ج  اأف�����ص��ل 

ال�����ق�����ارة، ول���ك���ن هناك  ب����ني ف�����رق 
ع��وام��ل اأخ����رى حت��ك��م ه���ذا الأم���ر 
امل�صافات الطويلة بني الدول  مثل 
اإفريقيا  ق��ارات  اآ�صيا على عك�س  يف 
واأوروبا، لذا اأرى اأن هذا القرار اإىل 

اإرهاق  لتجنب  �صائبا  ك��ان  ما  حد 
الالعبني بال�صفر بني دول واأخرى 

مل�صافات طويلة و�صاعات كثرية".
وع���ن ق���رار ع���دم ا���ص��ت��خ��دام تقنية 
يعلق:  املجموعات  دور  يف  الفيديو 

�صلبيا  كان  القرار  هذا  اأن  "اأعتقد 
للغاية بالن�صبة لالحتاد الآ�صيوي، 
يقولها  ال����ت����ي  امل������������ربرات  ح����ت����ى 
م�صوؤولو الحتاد ب�صاأن عدم وجود 
متخ�ص�صني لإدارة املباريات كحكام 

كثري  فهناك  مقنعة،  غ��ري  فيديو 
من الدول ت�صتخدم تقنية الفيديو 
ال��دوري وعندها كثري  يف مباريات 
يجيدون  مم��ن  النخبة  ح��ك��ام  م��ن 

هذا الأمر".
الحتاد  على  "يجب  وي�صرت�صل: 
هذا  لتغيري  ي�صعى  اأن  الآ���ص��ي��وي 
املقبلة،  ال����ف����رتة  خ�����الل  ال����ق����رار 
م��ن غ��ري امل��ق��ب��ول اأن ت��ك��ون هناك 
اأ�صيا  اأب��ط��ال  دوري  بقيمة  بطولة 
الفيديو  تقنية  لها  ت�صتخدم  ول 
الرغم  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ات،  دور  يف 
هذه  ي�صتخدم  كله  ال��ع��امل  اأن  م��ن 

التقنية".
عن  حديثه  الأح��م��دي  وي�صتطرد 
قرار ت�صجيل اأربعة لعبني اأجانب 
معيار  اأن���ه  "اأعتقد  معلًقا:  فقط 
ومقبول  م��ن��ط��ق��ي  م����ا  ح����د  اإىل 
اأ�صيا ت�صمح  هناك بع�س ال��دول يف 
بت�صجيل �صبعة لعبني اأجانب، لذا 
التوازن  عملية  خ��ل��ق  ي��ج��ب  ف��ك��ان 
اإلزام  بعد  �صيما  ل  الأم���ر  ه��ذا  يف 
اأ�صيوي  لع���ب  بت�صجيل  الأن���دي���ة 

�صمن الأربعة الأجانب".
ويو�صح الإعالمي ال�صعودي وجهة 
الحتاد  على  م��اأخ��وذة  �صلبية  نظر 
"الحتاد  ب����ال����ق����ول:  الآ�����ص����ي����وي 
الآ�صيوي ل يواكب عمليات التطور 
يف ك��رة ال��ق��دم ح��ول ال��ع��امل، نحن 

الفيديو  تقنية  تطور  عن  نتحدث 
حتى املربرات التي �صردها م�صوؤولو 
ال�صاأن  ه���ذا  الآ���ص��ي��وي يف  الحت����اد 
عليهم  يجب  منطقية،  غري  كانت 
مراجعة الكثري من الأمور خا�صة 
اأ�صبحت  ال���ق���اري���ة  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
من  لكثري  وه���دف  ه��ام��ة  م�صابقة 
و�صرق  غ��رب  م��ن  امل�صاركة  ال��ف��رق 

اآ�صيا".
ت�صريحاته:  الأح�����م�����دي  وي���ت���م 
عليه  الآ�صيوي  اأن الحتاد  "اأعتقد 
الفرتات  دور كبري وعمل كبري يف 
نرى  املناف�صة،  لتطوير  ال��ق��ادم��ة 
الكثري من الدول ت�صرف ماليني 
ال���������دولرات ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى حق 
اأبطال  دوري  م�صابقة  هذه  تنظيم 
الأندية  م��ن  الكثري  ك��ذل��ك  اآ���ص��ي��ا، 
العربية تقوم باإبرام �صفقات قوية 
وعاملية لتحقيق تلك البطولة لذا 
اأمر  القاري  احل��دث  ه��ذا  فتطوير 

هام للغاية بامل�صتقبل".
م�صابقة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
ُتلعب مب�صارين  اآ�صيا  اأبطال  دوري 
�صرق  ف��رق  تلعب  حيث  خمتلفني، 
اأ�صيا مًعا حتى ي�صعد فريق واحد 
منها للنهائي، ونف�س الأمر ينطبق 
تقام  بينما  اآ�صيا،  غرب  اأندية  على 
املنطقتني  ب��ني  النهائية  املواجهة 

يف ختام امل�صابقة القارية.

هل يقتل الحتاد القاري متعة كرة القدم باآ�صيا؟

يخو�س باري�س �صان جرمان الفرن�صي مباراة ودية يف كرة القدم مع 
جنوم ناديي الهالل والن�صر ال�صعوديني يف كانون الثاين/يناير املقبل 
يف الريا�س، بح�صب ما اأعلنت الهيئة العامة للرتفيه ال�صعودية ونادي 

العا�صمة الفرن�صية.
ويف بيان لها على موقعها الر�صمي، كتبت هيئة الرتفيه "ي�صعد مو�صم 
مو�صم  كاأ�س  يف  جرمان  �صان  باري�س  م�صاركة  عن  الإع���الن  الريا�س 
املرموقة  الت�صكيلة  واح���دة،  م��ب��اراة  من  البطولة  �صتجمع  الريا�س. 
كرة  اأك��رب فريقي  والن�صر،  الهالل  اأم��ام جنوم  �صان جرمان  لباري�س 

قدم يف املنطقة...".
اأ�صافت ان املباراة �صتقام يف الأ�صبوع الثالث من كانون الثاين/يناير 

.2022
راهناً، وقد عّزز  العاملية  الأندية  اأبرز  �صان جرمان، من  باري�س  وُيعّد 
لعب  اأف�����ص��ل  مي�صي،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  بالنجم  �صفوفه  اأخ���ريا 
نيمار  الربازيلي  النجمني  جانب  اإىل  لي�صارك  م��رات،  �صت  العامل  يف 

والفرن�صي كيليان مبابي يف خط هجوم فريق العا�صمة.
وغّرد رئي�س الهيئة تركي اآل ال�صيخ "مباراة من العيار الثقيل جتمع 

اأق��وى ف��رق العامل نادي  اأم��ام  جن��وم الهالل والن�صر يف فريق واح��د 
باري�س �صان جريمان بكامل جنومه يف كاأ�س مو�صم الريا�س".

وت�صعى ال�صعودية يف الآونة الأخرية لحت�صان العديد من الأحداث 
الريا�صية العاملية، على غرار بطولة العامل للفورمول واحد، نزالت 
امل��الك��م��ة ال��ع��امل��ي��ة وال��ك��اأ���ص��ني ال�����ص��وب��ر الإي���ط���ايل والإ���ص��ب��اين يف كرة 

القدم...
بدوره، اأعلن �صان جرمان انه �صيواجه "فريقا يتكون من لعبي اثنني 

من اأف�صل الأندية ال�صعودية: نادي الهالل ونادي الن�صر".

اأ�صاف ان الفريق "�صيعود للمرة الأوىل منذ عام 2019 اإىل العا�صمة 
الفرتة  التقليدية يف  ال�صتوية  اإطار جولة قطر  الدوحة يف  القطرية 
�صيقومون  الأول  الفريق  2022. جميع لعبي  يناير   20-16 من 
�صمن  بري�صت  اأم��ام  البيتية  املباراة  بعد  �صتبداأ  والتي  الرحلة،  بهذه 

اجلولة احلادية والع�صرين من الدوري الفرن�صي لكرة القدم".
اأ�صباير  اأك��ادمي��ي��ة  يف  للتمارين  ال��دوح��ة  يف  ج��رم��ان  �صان  و�صيخ�صع 
هذا  يف  للبالد  املثالية  املناخية  "الظروف  من  م�صتفيدا  الريا�صية، 

الوقت من العام".

�صان جرمان يلتقي جنوم الهال والن�صر وديا 

ك�صفت تقارير �صحافية فرن�صية، عن املكا�صب املالية 
ليونيل  الأرجنتيني  امل��ه��اج��م  عليها  �صيح�صل  ال��ت��ي 
بني  �صمه  ال��ذي  ج��ريم��ان،  �صان  باري�س  م��ن  مي�صي، 

�صفوفه هذا ال�صيف من بر�صلونة.
بح�صب �صحيفة ليكيب، فاإن مي�صي �صيتقا�صى 110 
املن�صو�س  الثالثة  امل��وا���ص��م  اأك��م��ل  اإذا  ي���ورو  م��الي��ني 
اأنه  العلم  الباري�صي، مع  النادي  عليها يف عقده مع 
التمديد  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  م��دت��ه مو�صمني،  ع��ق��داً  وق��ع 

ملو�صم ثالث.
"الربغوث"  اأن  الفرن�صية،  ال�صحيفة  واأو�صحت 
�صيح�صل على 30 مليون يورو عن املو�صم اجلاري، 
بينما �صيزيد هذا املبلغ مبقدار 10 ماليني يورو 
يف املو�صمني الثاين والثالث من عقده، حتت بند 

الولء، لي�صبح 40 مليون يورو.
زميله  يتق�صاه  ملا  تقريبا  املبالغ م�صاوية  وتعد هذه 

ال��ذي ج��دد م��وؤخ��راً عقده مع  دا �صيلفا  نيمار 
عام  حتى  الفرن�صية  العا�صمة  ن��ادي 

عقد  اأن  اإ�صتثناء  م��ع   ،2025
امل����ه����اج����م ال�����ربازي�����ل�����ي ل 

�صيقل  بالعك�س،  بل  ال�صنوات،  م��رور  زي��ادة مع  ي�صمل 
على مدار الأعوام.

ول ت�صمل املبالغ التي يتقا�صاها مي�صي املكافاآت التي 
�صيح�صل عليها نظري الأهداف اجلماعية اأو الفردية، 
يحققها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
والفريق  ال����الع����ب 
الآن وحتى  من 

نهاية املو�صم.
اإىل  ي���������������ص�������ار 
ال��������������دويل  اأن 
الأرج����ن����ت����ي����ن����ي 
اإىل  ان�������������ص������م 
ال�������������������ن�������������������ادي 
الفرن�صي يف �صفقة 
ف�صل  بعد  ح��ر،  انتقال 
جتديد عقده مع 

بر�صلونة.

قرار بريطاين يتيح �صاح 
ومينح منتخب م�صر دفعة قوية

مي�صي يتقا�صى 110 مايني 
يورو من �صان جريمان

 عودة وجيزة لبيليه 
اإىل العناية املرّكزة 

عاد اأ�صطورة كرة القدم الربازيلية بيليه البالغ 80 عاماً لفرتة وجيزة 
يف  �صعوبات  من  معاناته  بعد  املركزة  العناية  اإىل  اجلمعة  الأول  اأم�س 
التنف�س، بح�صب ما اأعلن م�صت�صفى اأين�صتاين يف �صاو باولو حيث خ�صع 

جلراحة مطلع ال�صهر اجلاري.
كاجراء  "نقله  مّت  التنف�س،  يف  �صعوبات  بعد  بيان  يف  امل�صت�صفى  اأع��ل��ن 
وقائي اإىل وحدة العناية املركزة، وبعد ا�صتقرار حالته، مت و�صع املري�س 
يف العناية �صبه املركزة". واأ�صاف "هو يف حالة م�صتقرة راهناً من ناحية 

القلب والأوعية الدموية والتنف�س".
اأيلول/�صبتمرب اجلاري يف امل�صت�صفى عينه،   4 وكان بيليه قد خ�صع يف 

جلراحة لإزالة ورم يف القولون، مت اكت�صافه خالل فحو�س روتينية.
اإىل غرفة  اأيلول/�صبتمرب قبل نقله   14 املركزة حتى  العناية  وبقي يف 

عادية.
وبعد البيان ال�صادر عن امل�صت�صفى، طماأن بيليه حمبيه يف ر�صالة على 
و�صائل التوا�صل الجتماعي قال فيها "اأ�صدقائي، ما زلت اأتعافى ب�صكل 

جيد. اليوم تلقيت زيارات من عائلتي وما زلت اأبت�صم كل يوم".
يف  وال��ده��ا  ب��ج��وار  لها  ���ص��ورة  نا�صيمنتو،  كيلي  بيليه،  ابنة  ن�صرت  كما 

امل�صت�صفى �صمن م�صعاها لطماأنة املحبني.
�صيناريو  ه��و  "هذا  ال�صورة  ب��ج��وار  اإن�صتاغرام  على  نا�صيمنتو  وكتبت 
تخطو  اأح��ي��ان��اً  ك��ه��ذه،  ب��ع��د عملية  ���ص��ن��ه.  ل��رج��ل يف  الطبيعي  ال�����ص��ف��اء 

خطوتني لالأمام وخطوة اىل اخللف".
واأ�صافت "بالأم�س، كان مرهقاً وتراجع خطوة اىل اخللف. اليوم قطع 
ب�صكل جيد يف ظ��روف عادية!  اإن��ه يتعافى  اأق�ُصُم  الأم��ام.  خطوتني اىل 
هناك الكثري من القلق يف العامل هذه الأيام ول نريد اأن ن�صيف املزيد 

منه".
اإىل  ع��دة  م��رات  واأدخ���ل  الأخ���رية،  ال�صنوات  بيليه، يف  وت��ده��ورت �صحة 
امل�صت�صفى، كان اآخرها يف ني�صان/اأبريل 2019 يف باري�س، ب�صبب التهاب 
حاد يف امل�صالك البولية. لدى عودته اإىل الربازيل، متت اإزالة ح�صوات 

من الكلى.
يف  ح��اد  التهاب  م��ن   2014 الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  بيليه  وع��ان��ى 
امل�صالك البولية، ا�صطره لدخول غرفة العناية املركزة وخ�صع لغ�صيل 
الكلى، و�صط قلق كبري حول العامل من احتمال وفاة الالعب الذي يعد 

من الأبرز على مر التاريخ.
اإحدى  ك�صر  وت�صبب  لع��ب��اً.  ك��ان  منذ  فقط  واح���دة  كلية  بيليه  ول��دى 
ال�صلوع اأثناء احدى املباريات ب�صرر يف كليته اليمنى والتي متت اإزالتها 

يف النهاية.
و�صجل بيليه، الالعب الوحيد يف التاريخ الذي فاز بكاأ�س العامل ثالث 
مرات )1958 و1962 و1970(، 77 هدفا يف 92 مباراة بقمي�س 
اختري يف 1999 من قبل  وهو   .1977 يف  اعتزاله  "�صيلي�صاو" قبل 
اللجنة الأوملبية الدولية، كاأحد اأف�صل ريا�صيي القرن الع�صرين، وبعدها 
بعام كاأف�صل لعب يف القرن نف�صه من قبل الحتاد الدويل لكرة القدم 

)فيفا(.
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يحوم ال�صك حول م�صاركة كيليان مبابي يف مباراة الأحد 
املرتقبة بني باري�س �صان جرمان و�صيفه ليون يف املرحلة 
ال�صاد�صة من الدوري الفرن�صي لكرة القدم، وذلك ب�صبب 
الأرجنتيني  م��درب��ه  اأف����اد  م��ا  بح�صب  ال��ق��دم  يف  اإ���ص��اب��ة 

ماوري�صيو بوكيتينو.
النادي  مت��اري��ن  م��رك��ز  م��ن  اجل��م��ع��ة  بوكتينيو  وك�����ص��ف 
الباري�صي يف �صان-جرمان-اأون-لي اأن مبابي "مترن مع 
املجموعة )�صباح ال�صبت( مع اتخاذ بع�س الحتياطات".

وتابع "نحن �صعداء بالتطور احلا�صل" يف الإ�صابة التي 

تعر�س لها الأربعاء اأمام كلوب بروج البلجيكي )1-1( يف 
دوري اأبطال اأوروبا، م�صيفاً "�صرنى )الأحد( اإذا �صيكون 

�صمن املجموعة اأم ل".
اأه��داف حتى  اأربعة  ال��ذي �صجل  ال�22 عاماً  ابن  ويعاين 
ال��ت��واء طفيف يف  م��ن  امل��و���ص��م اجل��دي��د،  الآن يف م�صتهل 
املخيب  التعادل  بعد  بوكيتينو  ك�صف  ما  بح�صب  الكاحل 

الأربعاء يف بروج.
وهذه لي�صت املرة الأوىل التي يواجه فيها مبابي م�صاكل 
بدنية منذ انطالق املو�صم اجلديد، اإذ غاب عن املباراتني 

الأخ���ريت���ني مل��ن��ت��خ��ب ف��رن�����ص��ا اأوائ������ل ال�����ص��ه��ر احل����ايل يف 
�صاقه  ربلة  يف  اأوج��اع  ب�صبب   2022 مونديال  ت�صفيات 

اليمنى.
الفائز  ال��ب��اري�����ص��ي،  ال��ن��ادي  ب��ني  الأح���د  م��ب��اراة  و�صتكون 
وليون  امل��ح��ل��ي،  ال����دوري  الأوىل يف  اخل��م�����س  مب��ب��اري��ات��ه 
الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل مي�صي يف "بارك 
الفرن�صية  العا�صمة  نادي  برين�س" منذ و�صوله اىل  دي 
بر�صلونة  عن  النف�صال  ق��رار  بعد  حر  انتقال  �صفقة  يف 

الإ�صباين.

ال�صك يحوم حول م�صاركة مبابي اأمام ليون 

بر�صلونة مهتم باحل�صول على 
خدمات �صتريلينغ 

�صحيفة "�صبورت" الكاتالونية اأم�س ال�صبت باأن بر�صلونة ي�صعى للح�صول 
على خدمات اجلناح الدويل الإنكليزي رحيم �صتريلينغ من مان�ص�صرت �صيتي 

خالل فرتة النتقالت ال�صتوية اأوائل 2022.
واأ�صارت ال�صحيفة اىل اأن بر�صلونة اأراد �صم �صتريلينغ هذا ال�صيف وحتى اأن 
مدير عمليات الكرة يف النادي الإ�صباين ماتيو األيماين �صافر اىل مان�ص�صرت 
املهاجم  التخلي عن  اأو حتى  الإع��ارة  ت�صمنت  التي  ال�صفقة  وح��اول ح�صم 
الإ�صباين اأنطوان غريزمان الذي عاد اىل فريقه ال�صابق اأتلتيكو مدريد، اأو 

مواطنه عثمان دميبيلي اأو �صريجيو روبرتو لبطل الدوري املمتاز.
وزعمت "�صبورت" اأن الطرفني مل يتو�صال اىل اتفاق، اإل اأن ذلك لن يثني 
بر�صلونة عن املحاولة جمدداً يف فرتة النتقالت ال�صتوية رغم الأزمة املالية 
اخلانقة التي مير بها والتي اأدت هذا ال�صيف اىل رحيل النجم الأرجنتيني 

ليونيل مي�صي اىل باري�س �صان جرمان الفرن�صي.
تكون  لن  �صتريلينغ  على  احل�صول  باأن مهمة  الكاتالونية  ال�صحيفة  وراأت 
احلايل  �صيتي  م���درب  م��ن  مب�صاعدة  النف�س  ميني  بر�صلونة  لكن  �صهلة، 

ومدربه ولعبه ال�صابق بيب غوارديول من اأجل جعل هذه ال�صفقة ممكنة 
قبل  اليه  و�صل  الحتاد" ال��ذي  "ا�صتاد  برتك  الإنكليزي  للدويل  وال�صماح 

�صبعة اأعوام.
وما يعزز اإمكانية التو�صل اىل اتفاق بح�صب "�صبورت"، اأن �صتريلينغ وجد 
نف�صه مهم�صاً يف م�صتهل املو�صم اجلديد من الدوري املمتاز يف ظل ان�صمام 
جاك غريلي�س من اأ�صتون فيال ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، 
اجل��زائ��ري ري��ا���س حم���رز، الإ���ص��ب��اين ف���ريان ت��وري�����س، ال��ربازي��ل��ي غابريال 
املراحل  يف  كاملة  م��ب��اراة  اأي  �صتريلينغ  يخ�س  ومل  ف��ودن.  وفيل  جيزو�س 
املباراة  م��رة واح���دة يف  اأ�صا�صياً  ول��ع��ب  امل��م��ت��از،  ال���دوري  الأوىل م��ن  الأرب���ع 
الدقيقة  يف  وخ��رج  �صفر1-  توتنهام  �صد  فريقه  خ�صرها  التي  الفتتاحية 
رجال  بها  فاز  التي  الأخرى  الثالث  املباريات  يف  بدياًل  �صارك  فيما   ،70

غوارديول.
كما لعب بدياًل يف مباراة دوري الأبطال يف منت�صف الأ�صبوع والتي فاز بها 

�صيتي على �صيفه ليبزيغ الأملاين 6-3، ودخل يف الدقيقة 71.

اأكد مدرب و�صت هام، ديفيد مويز، اأن لعب الو�صط الإجنليزي الدويل، 
جي�صي لينغارد، مل يعد اإىل و�صت هام بعد انتهاء اإعارته، لأن اأويل جونار 

�صول�صار مل يكن يرغب يف بيعه.
اإليه  اإع��ارت��ه  ه��ام، خ��الل  اأداءاً لفتاً يف و�صت  ع��ام��اً(  ق��دم لينغارد )28 
16 م��ب��اراة، وحتدثت بع�س  اأه���داف( يف  واأح��رز )9  املا�صي،  املو�صم  يف 
ب��ن��اء ع��ل��ى ع��ق��د دائ���م هذا  ال��ل��ن��دين  ال��ن��ادي  التكهنات ع��ن ع��ودت��ه اإىل 

املو�صم.

اأنه يريد  اأويل يل بو�صوح يف بداية فرتة النتقالت  "اأكد  وقال مويز: 
�صي�صتمر يف  اأن��ه  اأعلم مبكراً  كنت  فاإنني  ولهذا  لينغارد يف فريقه،  بقاء 

�صفوف مان�ص�صرت يونايتد".
اأويل،  مع  مبا�صرة  حتدثت  لكني  التكهنات،  هذه  كل  "�صمعت  واأ���ص��اف: 

الذي اأو�صح يل اأن لينغارد �صي�صتمر يف يونايتد".
ويلتقي و�صت هام �صاحب املركز الثامن بني فرق الدوري الإجنليزي، مع 

مان�ص�صرت يونايتد، اليوم الأحد.

 تاأجيل ماراثون طوكيو واإلغاء 
ن�صخة 2022 ب�صبب كورونا 

قال القائمون على تنظيم ماراثون طوكيو اإنهم قرروا تاأجيل ال�صباق حتى مار�س اآذار املقبل واإلغاء ن�صخة ال�صباق يف 
2022 ب�صبب حالة الطواريء ال�صحية املطبقة يف العا�صمة اليابانية يف ظل ا�صتمرار تف�صي العدوى بفريو�س كورونا. 
املقرر  الذي كان من  ال�صباق  اإن  اأم�س اجلمعة  الر�صمي على النرتنت  وقالت موؤ�ص�صة ماراثون طوكيو عرب موقعها 

اإقامته يف 17 اأكتوبر ت�صرين الأول املقبل تاأجل اإىل ال�صاد�س من مار�س اآذار 2022.
فقط  لي�س  العتذار  �صدق  وبكل  "اأود  قوله  ال�صباق  مدير  هايانو  تاداكي  عن  لالأنباء  اليابانية  كيودو  وكالة  ونقلت 

للعدائني واملتطوعني لكن لكل من كان ينتظر احلدث".
وللعام الثاين على التوايل يتاأثر ماراثون طوكيو با�صتمرار جائحة كوفيد19- بعد اأن اقت�صر ال�صباق يف العام املا�صي 

على عدائي ال�صفوة.

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 4797/2021/60 امر اداء  
املنظورة يف : اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  

مو�صوع الدعوى : املطالبة باإ�صدار امر اداء مببلغ وقدره )2،817،295.00 درهم فقط مليونان وثمامنائة و�صبعة 
ع�صر الفا ومائتان وخم�صة وت�صعون درهما( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام.  املدعى : بنك راأ�س اخليمة الوطني )���س.م.ع( فرع - عنوانه :  دبي- واحة دبي لل�صيلكون - بناية بنك 
 / رق��م  - مكاين   15131  : ب  ���س   -  042281312 رق��م  فاك�س   -  042130000 رق��م  هاتف   - راأ����س اخليمة 
لالأعمال  لندن  جمموعة   -1 اإعالنهم  املطلوب   - ال�صالمي  جابر  حممد  را�صد  احمد   : وميثله   .8025639814
)�س.ذ.م.م(  - �صفته : مدعى عليه ، 2- حممد فليح ح�صن ال�صامراين - �صفته مدعي عليه ، 3- جاري ارنولد - �صفتهم 
: مدعي عليهم. مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/7/26 
بالزام املعرو�س �صدهم بالت�صامن فيما بينهم ان يوؤدوا اىل طالب المر مبلغ وقدره 2،817،295.00 درهم فقط 
مليونان وثمامنائة و�صبعة ع�صر الفا ومائتان وخم�صة وت�صعون درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق 
ال�صيك وحتى متام ال�صداد والزمتهم امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اعالن بالن�شر 
يف املنازعة رقم 7/2021/239 منازعة مو�شوعية التنفيذ العمايل 

املنظورة يف : دائرة امل�صتعجل والتظلم وال�صكال العمالية رقم 108  
القرار  2019/2760 تنفيذ عمايل والغاء  بالتنفيذ رقم  املو�صوعية  املنازعة  : املطالبة باحلكم يف  املنازعة  مو�صوع 
والر�صوم  ال�����ص��ادرة يف مواجهته  الوام���ر  وال��غ��اء جميع  ب��ه  لن��ع��دام �صلته  التنفيذ  م��ن  امل��ت��ن��ازع  واخ���راج  امل��ت��ن��ازع منه 
وامل�صاريف.  املتنازع : حممد اأ�صعيد عبد اأمني يحيى - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي -  دبي - �صارع 

ام هرير - مبنى بناية الزمرده - �صقة B53/5 - خمترب دبي املركزي  وميثله : دانة �صباح حممد  
املطلوب اإعالنه :1- مطعم ومقهى ماميكونيان - �صفته : متنازع �صده

امل��و���ص��وع��ي��ة بالتنفيذ رقم  امل��ن��ازع��ة  ب��احل��ك��م يف  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك���  م��و���ص��وع الإع����الن : ق��د 
والغاء جميع  به  التنفيذ لنعدام �صلته  املتنازع من  واخراج  املتنازع منه  القرار  والغاء  تنفيذ عمايل   2019/2760
ال�صاعة   2021/9/21 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم  مواجهة  يف  ال�صادرة  الوام��ر 
8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

 اعالن بالن�شر
للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

يف الإ�شتئناف رقم  2021/1469 مدين 
بناء علي طلب امل�صتاأنف : كمال حممد علي ها�صم.

اىل امل�صتاأنف �صدهما : 1 - احمد يحيى حممد اأحمد الكمايل
فردية( )موؤ�ص�صة  البناء  ملقاولت  حلة   -  2

اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�صتئناف  انت مكلف باحل�صور امام مكتب 
جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  ب��وا���ص��ط��ة  او  �صخ�صيا   - ال�����ص��ارق��ة 
ع��ل��ى ال��دع��وى م��رف��ق��ا ب��ه��ا ك��اف��ة امل�����ص��ت��ن��دات وذل���ك يف ي���وم الإث��ن��ني املوافق 

�صده. م�صتاأنف  بو�صفك   - اأعاله  رقمها  املذكورة  يف   2021/9/27
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اعالن بالن�شر 
706/2021/204 تنفيذ �شرعي  يف التنفيذ رقم 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صرعي الزوجية رقم 218  
2003/2019 احوال نف�س م�صلمني ، ب�صداد  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 

املبلغ املنفذ به وقدره )45،974.50 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق 
طالب التنفيذ : نعيمه حممد علي باتنالينغال موي الدين كوتي حممد علي  

عنوانه : اإمارة دبي / منطقة اخلليج التجاري / �صارع ال�صيخ زايد / برج برزم / بجانب برج اومنيات/ خلف 
الإمارات للعطالت/ الطابق رقم 29 / مكتب رقم )2906( / الكبان وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات 

القانونية / بوكالة
املطلوب اإعالنه : 1- اف�صر علي يار باليات علي يار - �صفته : منفذ �صده.    

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2003/2019 
احوال نف�س م�صلمني ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )45،974.50 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف من 

تاريخ ال�صتحقاق.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
اعالن بالن�شر        

 13/2021/7406 عمايل جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ت�صاينا نيوكلري اندا�صرتي 22 كون�صرتاك�صن كومباين ليمتد )فرع 
دبي( - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : ابجيت دوتا �صودري - وميثله : اأحمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي  
 275،320( وق��دره  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
املحاماة  اتعاب  درهم( و�صامل تذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. رقم ال�صكوى 
 2021/9/30 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وحددت   .MB206114062AE
اأو  11.00 ���ص��ب��اح��ا يف ق��اع��ة ال��ت��ق��ا���ص��ي ع��ن ب��ع��د ل���ذا ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����ص��ور  ال�����ص��اع��ة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0002157

املخط�رة : جمعية مالك برج البهيهاين ومتثلها / جمعية احتاد مالك – برج البهبهاين وميثلها ال�صيد / على م�صطفى مدنى احمد 
ب�صفته رئي�س اجلمعية العمومية يف جمل�س اإدارة اجلمعية مبوجب �صهادة قيد وت�صجيل جمعية احتاد مالك رقم  اجلن�صية  – �صوداين 
املرجع )2794( �صادرة بتاريخ 2020/08/20 وميثلها بالوكالة ال�صيدة / اميان عمر على عبد اجلواد – م�صرية اجل�صية وحتمل 
بطاقة هوية )784196993953163( مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم )796/2020( �صادرة 

بتاريخ 2020/02/06 - العن�وان : ال�صارقة - النباعة - مقابل مركز ال�صرطة - بناية البهبهاين
هاتف رق�م : 971506321470 - 971504090646

املخطر اإليه : جا�صم حممد عبد اهلل عبد الرحمن الكندري - كويتي احلن�صية - العن�وان : ال�صارقة – النباعة – مقابل مركر ال�صرطة 
- بناية البهبهاين - �صقة 205 - هاتف رق�م : 0504227111 - 0096551464002

مو�صوع الإخطار : �صداد ر�صوم اخلدمات وال�صيانة ال�صنوية عن برج البهبهاين. الوقائع :- حيث ان املخطر يعلن املخطر اليه ب�صرورة 
دفع كافة الر�صوم امل�صتحقة للمخطرة وذلك عن ر�صوم خدمات �صنوية عن ال�صنوات ال�صابقة اإن وجدت واحلالية للمخطر اليه عن ال�صقة 
رقم 205 الكائنة يف اإمارة ال�صارقة - برج البهبهاين – النباعة، - وحيث اأن املخطر اليه مل يتمم �صداد املبالغ امل�صتحقة عليه خالل 
ال�صنوات ال�صابقة والتي تقدر بقيمة )28،813( درهم )ثمانية و ع�صرون الف وثمامنائة وثالثة ع�صرة درهم( - وعليه يعلن املخطرة 
املخطر اليه ب�صرورة دفع كافة الر�صوم امل�صتحقة خالل ا�صبوع من تاريخ الإخطار ويف حال عدم الإلتزام بالدفع �صوف ي�صطر املخطر 
اأ�صفا باإتخاذ الجراءات القانونية مبا فيها احلجز التنفيذي �صدكم لتح�صيل املبالغ امل�صتحقة بال�صافة اىل حتميل املخطر اليه كافة 
امل�صاريف، و ما ي�صتجد من ر�صوم و م�صاريف عمال باحكام القانون رقم 4 ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم ملكية الأبنية املوؤلفة من عدة 

طوابق او �صقق. - وعليه تلتم�س املخطرة من �صعادة الكاتب العدل اإخطار كم بهذا ر�صمياً،
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0007607
املخط�رة : جمعية مالك برج البهيهاين ومتثلها / جمعية احتاد مالك – برج البهبهاين وميثلها ال�صيد / على م�صطفى مدنى احمد 
ب�صفته رئي�س اجلمعية العمومية يف جمل�س اإدارة اجلمعية مبوجب �صهادة قيد وت�صجيل جمعية احتاد مالك رقم  اجلن�صية  – �صوداين 
املرجع )2794( �صادرة بتاريخ 2020/08/20 وميثلها بالوكالة ال�صيدة / اميان عمر على عبد اجلواد – م�صرية اجل�صية وحتمل 
بطاقة هوية )784196993953163( مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم )796/2020( �صادرة 

بتاريخ 2020/02/06 - العن�وان : ال�صارقة - النباعة - مقابل مركز ال�صرطة - بناية البهبهاين
هاتف رق�م : 971506321470 - 971504090646

املخطر اإليه / يو�صف عبد اهلل على عبد اهلل احلمادي - اإماراتي اجلن�صية
العن�وان : ال�صارقة - النباعة - مقابل مركز ال�صرطة - بناية البهبهاين - �صقة 506 - هاتف رق�م : 0508019555

مو�صوع الإخطار : �صداد ر�صوم اخلدمات وال�صيانة ال�صنوية عن برج البهبهاين
عن  �صنوية  خدمات  ر�صوم  عن  وذلك  للمخطرة  امل�صتحقة  الر�صوم  كافة  دفع  ب�صرورة  اليه  املخطر  يعلن  املخطر  ان  حيث   -: الوقائع 
ال�صنوات ال�صابقة اإن وجدت واحلالية للمخطر اليه عن ال�صقة رقم 506 الكائنة يف اإمارة ال�صارقة - برج البهبهايل النباعة، - وحيث 
اأن املخطر اليه مل يتمم �صداد املبالغ امل�صتحقة عليه خالل ال�صنوات ال�صابقة والتي تقدر بقيمة )27،970( درهم )�صبعة وع�صرون الف 
وت�صعمائة و�صبعون درهم( - وعليه يعلن املخطرة املخطر اليه ب�صرورة دفع كافة الر�صوم امل�صتحقة خالل ا�صبوع من تاريخ الخطار ويف 
اأ�صفا باتخاذ الجراءات القانونية مبا فيها احلجز التنفيذي �صدكم لتح�صيل املبالغ  حال عدم الإلتزام بالدفع �صوف ي�صطر املخطر 
امل�صتحقة بالإ�صافة اىل حتميل املخطر اليه كافة امل�صاريف، وما ي�صتجد من ر�صوم و م�صاريف عمال باأحكام القانون رقم 4 ل�صنة 1980 

ب�صال تنظيم ملكية الأبنية املولفة من عدة طوابق اأو �صقق، - وعليه تلتم�س املحطرة من �صعادة الكاتب العدل اإخطار كم بهذا ر�صميا،  
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
ب� مدينة  4053( والكائنة   : ���س.م.ح. منطقة حره )رخ�صة رقم  �صركة / ديجي هاب 
دبي املنطقة احلرة ملطار دبي - دبي – المارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة 
املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت 
اإتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف اجتماعة الذي عقد بتاريخ 2021/09/05 ب�صاأن 

اإغالق ال�صركة وحل ال�صركة .  
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالمر ولدية اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن عن طرق الربيد 

امل�صجل اأو الت�صال ب� : ال�صادة /�صفيان الغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون
�س ب/ 8540 – دبي ، 

دبي – المارات العربية املتحدة 
هاتف رقم /97142955248 + 

aghaauditor@yahoo.com : الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحدد ب� 14 يوما .

اإ�شعار ت�شفية

العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 2161/2020/11 مدين جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

ذ  �س  الفنية  للخدمات  كاتل�س  2-ب��رامي  كاري�صريى   كونهريامان  ادييودان  فيجايان   -1 عليه  اإىل حمكوم 
م م 3-�صركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي 4-بينات خلدمات المن وال�صالمة - �س ذ م م - 

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : كبري الدين عبداللطيف 

ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/1/4 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
: احل�صوري  مبثابة  املحكمة  PARTY_NAME& بحكمت 

- اأول : بالزام املدعي ب�صداد ر�صوم الدعوى 
- ثانيا : بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي بالت�صامن مبلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم( تعوي�صات 
�صامال لكافة ال�صرار املادية والدبية مع الفائدة بواقع 5% �صنويا تبداأ من �صريورة هذا احلكم نهائيا وحتى 
متام  ال�صداد والزمته املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 620/2021/18 عقاري جزئي

املنظورة يف : دائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92 
مو�صوع الدعوى : اإحالة الق�صية رقم 66/2021 اإ�صتئناف عقاري من حمكمة الإ�صتئناف اىل حمكمة اول درجة بناء على حكم 

حمكمة الإ�صتئناف ال�صادر بتاريخ 2021/4/29
املدعي  : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

اإم��ارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم  عنوانه : 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552

املطلوب اإعالنه : حميد ر�صا ابو القا�صم اجنامي - �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/8/31 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح / بنك 
الإمارات دبي الوطني - �س م ع - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 2،362،180.19 درهم )مليونان 
وثالثمائة واثنان و�صتون الفا ومائة وثمانون درهما وت�صعة ع�صر فل�صا( والفائدة القانونية بواقع %5 �صنويا على املبلغ املق�صى 
به من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 19/ 9/ 2021  Issue No : 13344
Payment Order Notification by Publication

Execution No. 207/2021/6026 Commercial Execution
Heard before Third Execution Circuit No. 185
Subject of Execution To execute the judgment issued in case no. 2021/888 
payment order, to pay the adjudged amount of AED 1,665,091 including 
fees and expenses.
The claimant  RAK MIX LLC
Address UAE - Dubai - Business Bay - Sheikh Zayed Road.
The Notified party:

TAIF AL MADINA CONTRACTING LLC (Respondent)
Notification Subject : The notifier has filed the above execution case 
against you requesting to pay the adjudged amount of AED 1,665,091 
to the claimant or the court treasury. Therefore, the court will initiate 
the execution procedures againt you in the event of not complying with 
the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification. 
Prepared by : Khawla Abad Muslih

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 9/ 2021  Issue No : 13344
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
in the Case No. SHCFICIREA2021/0001446, Civil (Partial)

To: The convicted person: Brendan Ikechukwu Onah, 
Address: 9235989
On 15/08/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with 
the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: 
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 1,500.00 (One thousand 
five hundred dirhams)
Rejected what was more than that.
And keeping the costs of the lawsuit in the Country treasury.
The award not eligible for subject to appeal within the legal term.
Judge
Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed)
Sharjah Federal Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

كلوب: األكانتارا �صيعود للتاألق بعد 
الإ�صابة واملر�س

مويز: �صول�صار مل يرغب
 يف بيع لينغارد

اأن��ه يتوقع ع��ودة لعب و�صط فريقه  اأك��د م��درب ليفربول، يورغن كلوب، 
الركبة  يف  لإ�صابة  تعر�صه  بعد  ج��دي��د،  م��ن  التاألق  اإىل  األكانتارا  تياغو 

ومعاناته، ب�صبب العدوى بفريو�س كورونا امل�صتجد.
قبل عام بالتمام والكمال، ان�صم الإ�صباين الدويل األكانتارا اإىل ليفربول 
قادماً من بايرن ميونخ، يف �صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 20 مليون 
34 مباراة يف جميع  اإ�صرتليني )27.5 مليون دولر(، و�صارك يف  جنيه 

املناف�صات من بينها 24 مباراة يف الدوري يف املو�صم املا�صي.
"ان�صم  الإل��ك��رتوين:  الر�صمي  ليفربول  كلوب عرب موقع  الأمل��اين  وق��ال 
هذا  الركبة،  يف  لالإ�صابة  وتعر�س   ،"19 ب�"كوفيد  واأ�صيب  فريقنا  اإىل 

جوهره  حقيقة  ع��ن  ك�صف  لكنه  �صعوبة،  اأك���رث  الأم����ور  يجعل  بالتاأكيد 
كالعب وما ميكن اأن يقدمه لنا، لهذا فاإننا ننتظر الكثري منه م�صتقبال 

بكل تاأكيد".
واأ�صاف: "هو بالفعل �صخ�س جيد، و�صاحب �صخ�صية متميزة، وبالتاأكيد 

هو لعب من الطراز العاملي".
واأ�صار كلوب اإىل اأن تياغو )30 عاماً( تاأقلم مع اأ�صلوب اللعب يف ليفربول، 
واأ�صاد بقدرات ومهارات الالعب قائاًل اإنه ي�صبه لعبي الغولف يف التعامل 

بدقة مع الكرة.
واأردف: "اأحب اأ�صلوبه يف اللعب".
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جمتمع االمارات

 م�صاريع �صامل اأحمد املو�صى  تنظم احتفالية لتكرمي 
للتدريب الداخلي  برناجمها  من  م�صتفيدًا   15

اأب���رز جمموعات  اإح���دى   ، املو�صى  اأح��م��د  �صامل  م�صاريع  م��وؤخ��راً   اختتمت 
للتدريب  برناجمها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الرائدة  الأعمال 
الداخلي بتنظيم احتفالية لتكرمي امل�صتفيدين من هذا الربنامج من الفئة 
تنفذها  التي  املبادرات  اإح��دى  الداخلي  التدريب  برنامج  ويعترب  ال�صابة.  
هذا  ن�صخة  و�صهدت  املجتمعية،  مب�صوؤوليتها  التزامها  اإط��ار  يف  املجموعة 
التخ�ص�صات، مبا  15 طالباً �صمن عدٍد من  العام من الربنامج م�صاركة 

فيها تكنولوجيا املعلومات؛ والت�صويق؛ واملحا�صبة؛ واإدارة اجلودة.  

نت  �صركة الحتاد العقارية �س.م.ع  املطور العقاري الرائد يف اإمارة  د�صَّ
دبي بالتعاون مع �صركة املقاولت العريقة Airolink الأعمال الإن�صائية 
التمهيدية مل�صروعها العقاري الأحدث  موتور �صيتي فيوز  والذي �صبق 
الإعالن عنه يف وقت �صابق من �صهر اأغ�صط�س املا�صي، وجاء ذلك خالل 
�صيتي باحل�صيبة  املوتور  امل�صروع مبنطقة  بالأم�س يف موقع  اأقيم  حفل 
مدير  ال��ر���ص��ت��م��اين،  ع��ب��داهلل   : ال�صيد  مب�صاركة  دب��ي  اإم����ارة  يف  الثانية 
كال  يف  التنفيذيني  امل�صوؤولني  جانب  اإىل  العقارية  الحت��اد  �صركة  ع��ام 
بناء  بالإ�صراف على  �صيقومون  الذين  املهند�صني  ال�صركتني ونخبة من 

امل�صروع.
 ويقع امل�صروع اجلديد يف قلب منطقة  املوتور �صيتي  ويتكون من ثالثة 
مباين ي�صم كل منها 7 طوابق ويحتوي على م�صاحات جتارية ملحالت 
التجزئة واملطاعم ومراكز الت�صوق و�صقق �صكنية يبلغ عددها 880 �صقة 
واحدة  ن��وم  غرفة  من  مكونة  �ص��قة  و427  ا�ص��توديو   313 بني  تتنوع 

و133 �ص��قة مكونة من غرفتني نوم و7 �ص��قق مكونة من ثالث غرف.
 وتعليقاً على تد�صني امل�صروع قال �صعادة : خليفة ح�صن احلمادي، رئي�س 
جمل�س اإدارة �صركة الحتاد العقارية �س.م.ع نفتخر اليوم بالتعاون مع 
مل�صروع   موتور  الأ�صا�س  ن�صع حجز  ب��اأن    Airolink �صركة  املقاول 
�صيتي فيوز  والذي ميثل عودة حقيقية ل�صركة الحتاد العقارية كمطور 

�صركة  فريزلندكامبينا  التعاونية مل�صتقات
 الألبان حتتفل مبرور 150 عامًا  على تاأ�صي�صها

يف  الأل��ب��ان  م�صتقات  تعاونيات  اأك���رب  اإح���دى   ، فريزلندكامبينا  حتتفل  
العامل، مبرور 150 عاماً على انطالقتها، ولإحياء هذه املنا�صبة املهمة، مت 
رفع علم الذكرى ال�صنوية ل�صركة  فريزلندكامبينا  يف خمتلف من�صاآتها 

الإنتاجية يف العامل يوم 8 �صبتمرب.

 الدورة الثالثة ملهرجان دبي للمفرو�صات 
تنطلق يف الفرتة ما بني 19 - 30 �صبتمرب 

يعود مهرجان دبي للمفرو�صات يف دورته الثالثة لريّكز على اأهمية توفري 
والتخفي�صات  الأن�صطة  م��ن  جمموعًة  وي��ق��ّدم  امل��ن��زل،  يف  مريحة  اأج���واء 
واملفرو�صات  التجهيزات  جمال  يف  الكثري  وغريها  الرتويجية  والعرو�س 

املنزلية.
 ويتيح املهرجان ال�صنوي، الذي تتوىل تنظيمه موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات 
والتجزئة، الفر�صة للمقيمني لإعادة جتديد منازلهم اأو فللهم، حيث يقّدم 
جمموعًة من الأفكار املبتكرة والعرو�س املتنوعة على اأحدث قطع الأثاث 
والتجهيزات املنزلية من خالل فعالياته التي ت�صتمر من 19 وحتى 30 
�صبتمرب يف جمموعة من مراكز الت�صوق واملتاجر املنت�صرة يف خمتلف اأنحاء 

دبي.
 ويقّدم املهرجان للمت�صوقني اأحدث ت�صكيالت املفرو�صات التي حتمل توقيع 
اأفكاراً متجددة  املحلية  املتاجر  ت�صتعر�س  واأي�صا  العاملية،  العالمات  اأ�صهر 
من املنتجات املميزة. كما اأنه يعد اأف�صل توقيت للعمالء الراغبني باإعادة 
اأو  املنزلية  احلدائق  اأو  املطابخ  اأو  املعي�صة  اأو  النوم  غرف  اإطاللة  جتديد 

اإ�صافة مل�صات من التجديد على املنازل باأكملها.
 

بيرت رابيت يتاألق مبغامراته الرائعة 
يف املو�صم القادم للقرية العاملية

املنتزهات  اأك����رب  اأح����د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
الأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة  ال��ع��امل  يف  الثقافية 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ت�����ص��وق وال��رتف��ي��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، عن 
للمغامرات   راب����ي����ت  ب���ي���رت  وج���ه���ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  
اجلديدة، لتعزيز جتارب املرح لالأطفال يف عامل 
من الروائع خالل املو�صم 26، والذي ينطلق يف 

26 اأكتوبر 2021. 
متنوعة  جمموعة  اإىل  الفريدة  الوجهة  وتن�صم 
الرتفيهية  وال���ربام���ج  ال��وج��ه��ات  م���ن  ومم��ت��ع��ة 
ال�صغار  وم��ه��ارات  اإث���راء جت��ارب  يف  ت�صاهم  التي 
م�صرح  من  ب��دءاً  العاملية،  للقرية  زيارتهم  اأث��ن��اء 
ال�صغار ال�صهري، و�صوًل اإىل الوجهات الرتفيهية 
ال�صغار  رك�����ن  وح���ت���ى  امل����ت����ع����ددة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
كرنفال.  منطقة  يف  لهم  املخ�ص�صة  واجل����ولت 
رّح���ب���ت ب�صخ�صية  ق���د  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  وك���ان���ت 
ال��ك��رت��ون��ي��ة واأ���ص��دق��ائ��ه يف املو�صم  ب��ي��رت راب��ي��ت 
�صيوفها،  م��ع  ب��ه  واحتفت  والع�صرين،  اخلام�س 
العائلية  وال��ربام��ج  العرو�س  من  جمموعة  عرب 

املميزة.

تريدلنغ تعنّي اأحمد معّو�س رئي�صًا تنفيذيًا
 ل�صوؤون التكنولوجيا لدعم عجلة البتكار

يف  ال�صركات  بني  للتجارة  ال��رائ��دة  الإلكرتونية  ال�صوق  تريدلنغ،  اأعلنت 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، عن تعيني اأحمد معّو�س، رئي�صاً 

التكنولوجيا.   ل�صوؤون  تنفيذياً 
وان�������ص���ّم م���ع���ّو����س اخل���ب���ري يف 
اإىل  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  جم�������ال 
مطلع  تاأ�صي�صها  منذ  تريدلنغ 
منا�صب  و�صغل   ،2020 العام 
ب�صكل  و���ص��اه��م  رف��ي��ع��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
فّعال يف جناحها خالل مراحلها 
الأوىل، حيث لعب دوراً رئي�صياً 
العليا  امل�����ص��ت��وي��ات  ت�صميم  يف 
���ة، ما  ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة ن���ظ���ام امل���ن�������صّ
اأ���ص��ه��م يف ج��ع��ل��ه��ا واح������دة من 

اأ���ص��رع الأ����ص���واق ال��رق��م��ي��ة منواً 
على م�صتوى املنطقة. ويتمتع معّو�س بخربة وا�صعة يف جمالت الهند�صة 
خالل  تريدلنغ  �صتدعم  وال��ت��ي  ال��ربجم��ي��ات،  وهند�صة  التحتية  والبنية 

املرحلة املقبلة من النمو. 

املوظفون اأبرز امل�صتفيدين…
اأول ناد عاملي لادخار

املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأوىل  للمرة 
تعزيز  اإىل  ل��الدخ��ار، يهدف  ن��اٍد عاملي  اأ�صبح هناك 
الدولة،  يف  والأف����راد  املوؤ�ص�صات  ب��ني  الثقافة  ه��ذه 
وذلك بعد اتفاقية وقعتها �صركة  ال�صكوك الوطنية  

و جمموعة دبي للجودة . ولكن ال�صوؤال الذي �صيطرح نف�صه، يتمثل يف كيفية ا�صتفادة املوظف من 
اإن�صاء ناٍد كهذا؟ هذا النادي العاملي الذي يعترب اأول من�صة اإماراتية لالدخار، ل ي�صبه اأي ناٍد موجود 
يف الإمارات، اإذ �صيعزز من ثقافة الدخار بني موؤ�ص�صات القطاع احلكومي واخلا�س يف الدولة، ويثقف 
املوظفني باأهمية حتقيق ال�صحة املالية، والتخطيط املايل ال�صليم، وكيفية حتقيقه، ملا له من فوائد 
املنتظم  ال�صليم والدخ��ار  التخطيط  املايل من خالل  ال�صتقالل  واأهمية حتقيق  املجالت،  يف كافة 

الذي ينمي املدخرات ب�صكل ثابت على امل�صتوى ال�صخ�صي والعملي.

بقيمة تبلغ 800 مليون درهم.. و�صع حجر الأ�صا�س مل�صروع  موتور �صيتي فيوز 

فر�صتكم الأخرية لتجربة �صينما الثلج من  ڤوك�س �صينما  يف �صكي دبي
اأيام قليلة تف�صلنا عن نهاية املو�صم ال�صيفي يف  �صينما الثلج  من  ڤوك�س �صينما ، حيث �صتتوقف هذه التجربة الفريدة من نوعها يف 1 اأكتوبر املقبل. وقد نالت ال�صينما الثلجية 
الوحيدة يف املنطقة، املقامة يف  �صكي دبي ، �صعبية وا�صعة واإقباًل كبرياً من الزّوار الراغبني بالهروب من حر ال�صيف، وبيعت اأكرث من 10،000 تذكرة منذ اإعادة افتتاحها يف �صهر 

مايو املا�صي.
اأروع الأج��واء، حماطني بالثلوج احلقيقية على منحدرات  �صكي دبي ، كما  اأروع الأف��الم يف  Liv ، ال�صتمتاع مب�صاهدة  ، املقامة بال�صراكة مع  ليف    وباإمكان زّوار  �صينما الثلج 

ي�صتطيعون طلب وجباتهم اخلفيفة املف�صلة من قائمة املاأكولت املتنوعة، وتو�صيلها مبا�صرة اإىل مقاعدهم.
 Adventures  وتقّدم هذه التجربة ال�صينمائية الفريدة عدة عرو�س يومياً، وتعر�س حالياً جمموعة متنوعة من الأفالم العائلية، مثل  ادفنت�صرز اوف روف�س - ذا فانت�صتك بيت
of Rufus: The Fantastic Pet والأفالم التي تت�صدر �صبابيك التذاكر عاملياً  جنغل كروز   Jungle Cruise  و فري غاي   Free Guy  و �صانغ - �صاي: ذا ليجند اوف ذا تني 

.Shangi-Chi and the Legend of Ten Rings   رينغز
تبداأ اأ�صعار التذاكر من 100 درهم لل�صخ�س الواحد، وت�صمل تذكرة ال�صينما وباقة املاأكولت وامل�صروبات املوؤلفة من ال�صوكولتة ال�صاخنة املعروفة من  ميزرام  Mizram  والف�صار  
املالح اأو بالكراميل . وي�صتطيع الزوار الراغبني بتجربة اأكرث رقياً حجز تذكرة يف �صاليهات كبار ال�صخ�صيات  VIP ، والتي يت�صع كل منها لأربعة اأ�صخا�س، وتت�صمن التذكرة وجبة 
من طبقني من مطعم  نورث 28 ، وجهازاً لتدفئة اليدين، وقفازات ممتازة، وال�صوكولتة ال�صاخنة املعروفة من  ميزرام  والف�صار  املالح اأو بالكراميل  لكل �صخ�س. كما ي�صتطيع 
كافة زوار هذه ال�صينما ا�صتئجار مالب�س دافئة ت�صمل املعاطف وال�صراويل والقبعات ال�صوفية والقفازات املبطنة واجلوارب واجلزمات، والبطانيات وال�صماعات الال�صلكية، كما تتوفر 

لكل ال�صيوف خزانات ملقتنياتهم ال�صخ�صية.
ومتّكن  �صينما الثلج ، املقدمة بال�صراكة مع  ليف ، الأ�صدقاء والعائالت من ال�صتمتاع بالرتفيه امللتزم بالتباعد الجتماعي واأ�صد اإجراءات ال�صحة وال�صالمة، ل�صمان ا�صتمتاع 

كافة الزوار بتجربة ا�صتثنائية ومريحة.

  الريا�صات املائية يف ق�صر 
الإمارات جتذب ع�صاق املغامرة 

يرحب  فندق ق�صر الإمارات ب�صيوفه من ُع�ّصاق الريا�صات املائية لالنغما�س يف 
الرائع يف  وامل�صبح  املُثرية  املائية  الأن�صطة  ال��ذي يجمع بني  املائي  امل��رح  عامل من 
اأجواء حافلة باملغامرة والتحّدي. نظراً لحت�صانه لأطول �صاطئ بحري خا�س يف 
اأبوظبي، جنباً اإىل جنب مع برك ال�صباحة و�صط احلدائق الغّناء، تتوافر يف ق�صر 
ال�صباحة  ريا�صة  ممار�صة  ومنها  املثرية  املائية  الريا�صيات  من  العديد  الإم��ارات 
واجل�صم،  القلب  ع�صالت  لتقوية  كتمرين  ال��رائ��ع��ة  ال�صباحة  اأح��وا���س  اأح���د  يف 
الإبحار  اأو  الأم��واج  رك��وب  تعّلم  الرئا�صي،  الق�صر  حول  الكاياك  بقوارب  الإبحار 
مع ال�صتمتاع بن�صائم امل�صاء العليلة، كما ميكنك اكت�صاب مهارة التوازن من خالل 
التجذيف اأثناء الوقوف على الألواح، اأو ال�صتمتاع بحما�صة التزلج على املياه على 

األواح التزلج التي ت�صحبها القوارب ذات املحرك.  

العديد من املنزلقات بالإ�صافة اإىل 
�صاحٍة للعب وجمموعة من الأن�صطة 
كما  لل�صغار.  املخ�ص�صة  الرتفيهية 
ميكن لالأطفال الأكرب �صناً امل�صاركة 
للنا�صئني   ال��ت��دري��ب��ي  امل��ع�����ص��ك��ر  يف  
وال�صتمتاع بهذه املغامرة التفاعلية 
ا�صتك�صاف  ف��ر���ص��ة  ل��الأط��ف��ال  تتيح 
ع���امل ف����رياري اأب��وظ��ب��ي م��ن خالل 

املنع�صة  املائية  واملغامرات  اأبوظبي، 
ولقاء  اأبوظبي،  يا�س ووتروورلد  يف 
يف  املف�صلة  الأنيمي�صن  �صخ�صيات 
ع���امل وارن����ر ب����راذرز اأب��وظ��ب��ي.  هل 
باملتعة  ح��اف��ل  ي��وم  لق�صاء  تخطط 
ي��ا���س؟ فيما يلي  وامل����رح يف ج��زي��رة 
بع�س التجارب والألعاب املف�صلة يف 
مدن يا�س الرتفيهية والتي تنا�صب 

جميع اأفراد العائلة: 
اأبوظبي   ف������رياري  ع����امل  حت��ت�����ص��ن 
منطقة العائلة  التي �صممت لتمنح 
وال�صغار  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ال�����ص��ي��وف 
اأوق��ات��اً حافلة ب��امل��رح وال��رتف��ي��ه مع 
العائلية  والأن�����ص��ط��ة  الأل��ع��اب  اأروع 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م م���ن خ��و���س جتارب 
ترفيهية حافلة بالت�صويق واملغامرة، 

وال�صقوط  والقفز  الت�صلق  اأن�صطة 
احلر من رافعات واأبراج ملونة. كما 
ميكن لالأطفال من ع�صاق احلما�س 
امل�صاركة يف  �صباق جراند  وال�صرعة 
ب��ري��ك�����س ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني  ل��ل��ت�����ص��اب��ق يف 
رة  �صيارات فرياري فورمول 1امل�صغَّ
واأنفاق  داخ��ل حلبة حت��وي ط��رق��ات 

وم�صارات متعرجة. 

توا�صل مدن يا�س الرتفيهية تقدمي 
امل��ج��اين لالأطفال  ال��دخ��ول  ع��ر���س 
وال�����ذي يوفر  ���ص��ب��ت��م��رب،   30 ح��ت��ى 
دخوًل جمانياً لالأطفال ممن هم يف 
عمر 12 �صنة اأو اأقل مع كل تذكرة 
لال�صتمتاع  للبالغني  ���ص��راوؤه��ا  يتم 
ب�����اأج�����م�����ل الأل��������ع��������اب وال�����ت�����ج�����ارب 
الرتفيهية العائلية يف عامل فرياري 

ن�صخ  اأرب��ع  املنطقة  ه��ذه  تت�صمن  اإذ 
م�����ص��غ��رة م���ن اأب�����رز الأل����ع����اب التي 
حتت�صنها املدينة، مبا يف ذلك  �صباق 
ال�صرعة ، و برج التريبو ، و اأجنحة 
الأبطال ، و فورمول رو�صا جونيور 
. كما �صيتمكن ال�صيوف من ق�صاء 
اأر�����س مغامرات  ف��ري��دة يف   اأوق����ات 
اآمنة ت�صم  نيّلو  وهي منطقة لعب 

مدن يا�س الرتفيهية توا�صل تقدمي عر�س الدخول املجاين لاأطفال حتى نهاية �صبتمرب اجلاري

عقاري رائد ذي �صمعة متميزة متتد لأكرث من ثالثة عقود ونواة مل�صاريع 
م�صتقبلية قادمة، واأ�صاف �صعادة : خليفة ح�صن احلمادي اأن جمل�س اإدارة 
ال�صركة عمل جاهداً من اأجل اإعادة ال�صركة اإىل م�صاف �صركات التطوير 

العقاري الرائدة يف اإمارة دبي.



يزعم اأن الف�صائيني دمروا زواجه وعمله
دم��روا حياته من خالل  الف�صائيني قد  اأن  اأمريكي،  يدعي رجل 
اإدخ�����ال رق��اق��ة ن��ان��وي��ة يف ذراع�����ه، مم��ا اأدى اإىل ت���رك زوج��ت��ه له 

وفقدانه وظيفته.
ادعى �صتيف كولبرين، اأنه قد مت اختطافه على منت ج�صم غام�س 

رمادي. لون  ذات  ف�صائية  كائنات  قبل  املرات" من  "مئات 
ا يحوم  بداأ عندما وجد ج�صًما غام�صً احل��ادث  اأن  �صتيف  واأو�صح 
فوق �صجرة الأفوكادو اخلا�صة به، قبل اأن يتم �صحبه اإىل �صفينة 

الف�صاء بوا�صطة �صعاع ال�صوء الأخ�صر.
ال�صتلقاء،  منه  وُط��ل��ب  طبية  حمطة  اإىل  اق��ت��ي��اده  مت  ذل��ك،  بعد 
يعتقد  لذلك  حاله،  على  �صيء  يكن  مل  الأر����س  اإىل  ع��اد  وعندما 

�صتيف اأن الف�صائيني غر�صوا رقاقة يف ج�صمه، غريت حياته.
انتهاء  " مبجرد  الربيطانية:  �صتار  ديلي  ل�صحيفة  �صتيف  وق��ال 
عملية الختطاف الأوىل، تغريت نظرتي للحياة، واأ�صبح التعاي�س 
مع احلياة على الأر�س اأكرث �صعوبة بالن�صبة يل.. اأحياناً اأ�صعر باأن 

الأ�صياء التي يفعلها الب�صر ل تهمني”

رجل اليابان اليقظ.. ل ينام �صوى دقائق 
12 عاما املا�صية، �صوى  باأنه مل ينم لأكرث من  زعم �صاب ياباين 

30 دقيقة فقط يف كل ليلة.
ويقول داي�صوكي هوري، البالغ من العمر 36 عاما، اإنه درب عقله 
وج�صده على العمل باأقل قدر ممكن من النوم، وذلك دون اأن ي�صعر 
بالتعب. وح�صبما نقلت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية عن هوري، 

فاإنه ل يعاين من اأي اآثار جانبية من احلرمان من النوم.
وحتدث هوري يف مقابلة تلفزيونية قائال اإنه كان ي�صعر باأن ق�صاء 
8 �صاعات يف النوم، �صيجعل النهار مقت�صرا على 16 �صاعة فقط، 

وهي مدة غري كافية لإجناز الأعمال اليومية.
وادعى اأنه متكن من تقليل وقت نومه من 8 �صاعات اإىل 30 دقيقة 

بينما كان ل يزال يتمتع ب�صحة جيدة ون�صاط كبري.
جتربته  يوثق  اأن  تلفزيوين  برنامج  قرر  ادعائه،  �صحة  ولإثبات 

وذلك بالبقاء معه ملدة ثالثة اأيام، وت�صوير مدة نومه الق�صرية.
وبالفعل فقد نام هوري 30 دقيقة اأو اأقل من ذلك يف بع�س الليايل، 

طيلة هذه املدة الزمنية والبالغة ثالثة اأيام.
ومل توؤثر مدة النوم الق�صرية لهوري بالن�صاطات التي كان يقوم 

بها يوميا، والريا�صات التي كان ميار�صها.

هامور عماق يلتهم وح�س البحار املرعب
متّكن �صياد من ت�صوير فيديو مثري يظهر التهام �صمكة عمالقة 
ل��ق��ر���س يف ف��ل��وري��دا. وبينما ك���ان ال�����ص��ي��اد ج���ون ب��رو���ص��ارد يبحر 
�صمكة قر�س،  ب�صنارته  التقط  فلوريدا،  لل�صيد قرب غودلند يف 
اإل اأنه تفاجئ بالتهامها من قبل �صمكة عمالقة من نوع "الهامور 
الأطل�صي". وح�صبما ذكرت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية والتي 
ن�صرت الفيديو، فاإن جون �صدم مما حدث، حيث كان ي�صطاد يف 

املنطقة التي تتواجد فيها اأ�صماك القر�س.
وظهر جون يف الفيديو مذهول مما حدث وهو ي�صرخ: "�صيء ل 

ي�صدق. �صمكة كبرية التهمت �صمكة القر�س التي ا�صطنادها".
�صنارته،  خ��ي��ط  ق��ط��ع  م��ن  "الهامور" ق��د مت��ك��ن  اأن  ج���ون  واأك����د 
املعدة ل�صطياد اأ�صماك باأوزان كبرية. وقّدر ال�صياد اأن يكون وزن 
200 كيلوغرام، لفتا اإىل اأنه �صيعيد  حوايل  حدود  "الهامور" يف 
التفكري جمددا باللقب الذي يطلقه كثريون على اأ�صماك القر�س 

على اأنها "وحو�س البحار املرعبة" بعدما وّثق هذه احلادثة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قطعتان بـ300 األف جنيه.. �صّبار نادر يف مزرعة 
�صّنه  ال�صاد�صة من عمره، وبحكم  اأن كان يف  ال�صّبار، منذ  زراع��ي، حياته تدور حول هواية  اأحمد هالل، مهند�س 

ال�صغري؛ فقد كان �صغوًفا ملعرفة كيف ميكن زراعة ال�صّبار.
ة به. يعترب اأحمد نف�صه ووالده من اأوائل الأ�صخا�س زراعة لل�صّبار يف م�صر؛ وكان والده ميتلك مزرعة خا�صّ

يف اأوائل الت�صعينات مل يكن الإنرتنت متوفًرا؛ ولأّنه كان ميار�س ريا�صة الرماية �صمن املنتخب امل�صري، فاإّن �صفره 
اأنواعها، و�صار  ال��دول، عالوة على البحث يف الكتب عن  الكثري للخارج كان يجعله يجلب بذور ال�صّبار من تلك 

يتعّمق فيها اأكرث واأكرث.
يقول مازًحا: "حني ي�صافر الأ�صخا�س ميالأون حقائبهم بالهدايا؛ اإل اأنني كنُت اأمالأها بالزرع.

واأ�صار يف ت�صريحات خا�صة ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإىل اأّنه بداأ يعلم الأ�صخا�س كيفية الهتمام بال�صّبار.
للمجهود  اإ�صافة  ال�صعبة،  البيئية  والظروف  املياه،  وقلة  العالية،  احل��رارة  درج��ات  يتحمل  ال�صّبار  نبات  اأنَّ  واأّك��د 

والرعاية الأقل.
وعن اأنواع ال�صّبار التي ميتلكها "هالل" يف مزرعته؛ ا�صتطرد قائاًل: "حول العامل يوجد ما بني 10 ل� 12 األف نوع، 

بينما يف م�صر نحن منتلك من 5 ل� 6 اآلف نوع"، مو�صًحا اأّنه جّمعهم على مدار 38 عاًما.
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مزرعة اأبقار عائمة فوق املاء 
يف  روت���ردام  ميناء  يف  احل��اوي��ات  و�صفن  الرافعات  �صريايل  م�صهٌد  يتو�صط 
"فريدة من نوعها يف العامل" ت�صم  هولندا، هو عبارة عن مزرعة عائمة 
تتاألف من ثالث طبقات  التي  العائمة  املزرعة  وه��ذه  الأبقار.  من  قطيعاً 
وامل�صنوعة من فولذ وزجاج، متّثل "م�صتقبل تربية احليوانات" يف هولندا 
املكتّظة �صّكانًيا واملعّر�صة لرتفاع م�صتويات �صطح البحر، مما جعل الأرا�صي 

الزراعية �صلعة نادرة يف البلد الأوروبي.
حتتها  التي  الطبقة  اأم��ا  لالأبقار،  املزرعة  من  الثالثة  الطبقة  وخ�ص�صت 
اأي  الأول،  ال��دور  اأم��ا  وزب��دة.  واألباناً  اأجباناً  احلليب  لتحويل  فمخ�ص�س 

الأقرب اإىل �صطح املاء، فهو مكان ان�صاج اجلنب.
فران�س  لوكالة  عاًما(   60( وينغردن  ف��ان  مينكي  املزرعة  �صاحبة  وتقول 
بر�س اإن "العامل حتت �صغط". وكانت مينكي زوجها بيرت وراء هذا امل�صروع 

الذي ي�صفانه باأنه "اأّول مزرعة عائمة يف العامل".
وُت�صيف "نريد اأن تكون املزرعة م�صتدامة ومكتفية ذاتًيا قدر الإمكان".

ال�صخمة  ال�صفن  مع  �صارًخا  ا  تناق�صً الأربعني  بابقارها  احلظرية  وتثري 
والدخان املنبعث من املداخن املجاورة يف مرفاأ روتردام، اأكرب موانئ اأوروبا، 

وامل�صوؤول عن %13،5 من انبعاثات الكربون يف هولندا.
و�صاءت فان وينغردن اأن تاأتي وزوجها "بالريف اإىل املدينة"، واأرادت تعزيز 

وعي امل�صتهلك واإقامة م�صاحات زراعية.

ن�صخة من الد�صتور الأمريكي بـ20 مليون دولر 
تطرح عّما قريب ن�صخة اأ�صلية نادرة جّدا من الد�صتور الأمريكي املوّقع يف 
فيالدلفيا يف 17 اأيلول/�صبتمرب 1787 يف مزاد يف نيويورك بقيمة مقّدرة 

بني 15 و20 مليون دولر، بح�صب ما اأعلنت دار "�صوذبيز".
"�صوذبيز" حّتى الأحد جمموعة خا�صة من الوثائق الد�صتورية  وتعر�س 
الأمريكية تعود للحقبة الثورية، ما بني 1776 و1789، من بينها امليثاق 
املوؤ�ص�صني" للوليات  "الآباء  من  فيالدلفيا  يف  املوّقع  ال�صهري  الد�صتوري 
املتحدة الأمريكية، ومن بينهم جورج وا�صنطن وبنجمن فرانكلني وجيم�س 

مادي�صون.
�س يف املخطوطات والكتب القدمية لدى  واأّكد �صيلبي كيفر املوؤّرخ املتخ�صّ
املتحدة  الوليات  "اأوىل مطبوعة رائعة من د�صتور  "�صوذبيز" اأنها ن�صخة 

ُطبعت على الأرجح م�صاء 16 اأيلول/�صبتمرب" 1787.
ن�صخة معروفة"، يف   11" �صوى  يبق منه  اإذ مل  "نادر جّدا"،  وهو م�صتند 
كيفر  اأو���ص��ح  م��ا  بح�صب  الأرج�����ح،  ع��ل��ى  ن�صخة  "خم�صمئة"  طبعت  ح��ني 

مبنا�صبة مرور 234 عاما على توقيع الد�صتور الأمريكي.
وقّدرت "�صوذبيز" �صعر هذه الوثيقة التي �صتطرح يف مزاد �صيقام يف اأواخر 

ت�صرين الثاين/نوفمرب ما بني 15 و20 مليون دولر.

وفاة اأب واأبنائه 
الثاثة �صعقا بالكهرباء 
م�صرية،  اإع�����الم  و���ص��ائ��ل  ك�����ص��ف��ت 
واأبنائه  اأب  وف���اة  ح��ادث��ة  تفا�صيل 
الثالثة اأم�س الأول اجلمعة �صعقا 
داخ�����ل م�����ص��ن��ع يف حم��اف��ظ��ة بني 

�صويف.
وك��ان��ت م��دي��رة اأم���ن ب��ن��ي �صويف، 
عمليات  غرفة  م��ن  اإخ��ط��ارا  تلقت 
ال��ن��ج��دة مب��دي��ري��ة الأم�����ن، يفيد 
داخل  اأب��ن��ائ��ه،  م��ن  و3  اأب  مب�صرع 
م�صنع لت�صنيع املخلالت باملنطقة 
ب�صرق  ال��ع��رب  ببيا�س  ال�صناعية 

النيل.
وح�صبما ذكرت �صحيفة "الوطن" 
مديرية  وج���ه���ت  ف��ق��د  امل�����ص��ري��ة، 
الأمن 4 �صيارات اإ�صعاف اإىل مكان 
ن��ق��ل اجلثامني  احل���ادث���ة، وج���رى 
الأربعة اإىل م�صرحة م�صت�صفى بني 
�صويف التخ�ص�صي، بعد اأن اأ�صفرت 
وجود  للحادث،  الأولية  التحريات 
م���ا����س ك��ه��رب��ائ��ي ب���اأح���د اأح���وا����س 
بوفاة  ت�صبب  املخلل،  تخزين  مياه 

الأ�صخا�س.
الأولية  واملعاينة  التحريات  ووفق 
للحادث، فقد تعر�س الأب �صاحب 
الثالثة،  واأب��ن��ائ��ه  امل��خ��ل��ل  م�صنع 
اأثناء  م��وت��ور،  م��ن  كهربائي  مل��ا���س 
املخلل،  تخزين  حلو�س  تنظيفهم 
ال�����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ي���اه داخ���ل 

امل�صنع اخلا�س بهم.
وذكرت ال�صحيفة امل�صرية تفا�صيل 
عقب  ت���وج���ه  الأب  ب�����اأن  احل����ادث����ة 
اأ�صبوعيا،  كعادته  اجلمعة،  �صالة 
3 من  الأرب��ع��ة  اأب��ن��اءه  واأ�صطحب 
عامها  تتخطى  مل  وبنتا  ال��ذك��ور 

ال�صاد�س، اإىل م�صنع للمخلالت.

و�صية الأمري فيليب 
طي الكتمان لـ90 عاما 
فيليب،  الأم�����ري  و���ص��ّي��ة  ���ص��ت��ب��ق��ى 
الثانية  اإل���ي���زاب���ي���ث  امل���ل���ك���ة  زوج 
طّي  ني�صان-اأبريل  يف  ت��ويّف  ال��ذي 
���ص��ن��ة حفاظا   90 ط��ي��ل��ة  ال��ك��ت��م��ان 
ما جاء  وفق  "كرامة" امللكة،  على 
يف ح��ك��م ق�����ص��ائ��ي. وق���د ت���ويّف دوق 
اإدن������ربه يف ال��ت��ا���ص��ع م���ن ن��ي�����ص��ان/

اأبريل عن 99 عاما.
وع��م��ال ب��ت��ق��ل��ي��د ي��ع��ود لأك����رث من 
مئة عام، ُيقّدم، بعد وفاة فرد بارز 
الربيطانية،  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  يف 
ال�صوؤون  ق�صم  رئي�س  اإىل  التما�س 
العليا  العدل  حمكمة  يف  العائلية 
الفقيد  و�صّية  تبقى  ك��ي  لندن  يف 

حمفوظة بختم.
اأم�س  اأول  اأول  ����ص���در  ق�����رار  ويف 
اخل��م��ي�����س، اأم�����ر ال��ق��ا���ص��ي اأن�����درو 
و�صّية  ت��ب��ق��ى  ب�����اأن  م���اك���ف���ارلي���ن 
الأمري فيليب حمفوظة بختم ملّدة 
90 عاما. ولن يت�صّنى �صوى لأفراد 
العائلة الطالع عليها بعد انق�صاء 

هذه املهلة.
وكتب القا�صي "بالنظر اإىل املن�صب 
اأن من  ارتاأيت  للملكة،  الد�صتوري 
خا�صة  ممار�صة  اعتماد  ال�صائب 
امللكية"،  ب��ال��و���ص��اي��ا  يتعّلق  م��ا  يف 
تعزيز  ال�صروري  "من  اأن  معتربا 
املجموعة  هذه  خ�صو�صية  حماية 
امل��ح��دودة م��ن الأ���ص��خ��ا���س حفاظا 
العائلة  واأع�صاء  امللكة  على كرامة 

املقّربني منها".

اإ�صابة 6 اأ�صود و3 منور بكورونا 
حديقة  يف  منور  وثالثة  اأ�صود  �صتة  اإ�صابة  �ُصّخ�صت 
ح���ي���وان���ات وا���ص��ن��ط��ن ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا، ع��ل��ى ما 
ي��ت��وّل��ون عالج  ال��ذي��ن  املوؤ�ص�صة  على  ال��ق��ّي��م��ون  اأف���اد 

ال�صّنوريات.
اأن »احل��ّرا���س لحظوا يف عطلة نهاية  وج��اء يف بيان 
الأ�صبوع املا�صي انخفا�صا يف ال�صهية و�صعال وعطا�صا 
وخ��م��ول« عند الأ���ص��ود الأف��ري��ق��ي��ة ال�صتة ومن��ر من 
�صّخ�صت  �صيبرييا  منور  من  واثنني  �صومطرة  منور 

اإ�صابتها بكوفيد- 19 خالل فحو�س اأّولية.
وي��رت��ق��ب ���ص��دور ن��ت��ائ��ج ف��ح��و���س ال��ت��اأك��ي��د يف الأّي����ام 
املقبلة. وتعالج احليوانات امل�صابة بوا�صطة م�صادات 
الغثيان، ف�صال عن م�صادات  واأدوي��ة �صّد  لاللتهاب 

حيوية حتميها من خطر اللتهاب الرئوي.
واأو�صح القّيمون على احلديقة اأن اجلمهور لي�س يف 
ال�صّنوريات  القائمة بني موئل  للم�صافة  خطر نظرا 
اأعلنت عّدة  الإ�صابات يف وقت  والزّوار.و�ُصّجلت هذه 
وا�صنطن،  حديقة  بينها  اأمريكية،  حيوانات  حدائق 
عن اإطالق حملة تلقيح للحيوانات املعّر�صة لالإ�صابة 

بكوفيد- 19 يف هذه املواقع.

ا�صتاأجر قاتا لغتياله يف �صبيل ثراء ابنه
بتهمة  حم��ام  على  القب�س  الأم��ريك��ي��ة  ال�صلطات  األ��ق��ت 
التاأمني،  �صركات  اإحدى  على  احتيال  لعملية  التخطيط 
للح�صول على 10 ماليني دولر. واعتقل األيك�س موردو 
ابنه  ا�صتئجار قاتل ماأجور لقتله، وذلك ليح�صل  بتهمة 
التاأمني  بولي�صة  قيمة  دولر،  م��الي��ني   10 مبلغ  على 
على حياته. ووفق ما ذكر �صحيفة "تاميز" الربيطانية، 
تاأمني،  �صركة  على  الحتيال  تهم  لأليك�س  وجهت  فقد 
ال�صحيفة  وبح�صب  قتل.  جرمية  لرت��ك��اب  والتخطيط 
املاأجور  القاتل  على  اأي�صا  التعرف  مت  فقد  الربيطانية، 
النار عليه من  باإطالق  لقتله  األيك�س  ال��ذي خطط معه 
�صيارة عابرة. ووجهت للقاتل املاأجور اأي�صا تهمة التاآمر 
النتحار،  وامل�صاعدة على  لتاأمني،  �صركة  لالحتيال على 
�صاوث  ال�صرطة يف ولي��ة  تك�صف  امل��خ��درات. ومل  وحيازة 
كارولينا عن كيفية معرفتها بخطة موردو، اإل اأنها ذكرت 
اأن حمامي املتهم تقدم بطلب لالإفراج عنه بكفالة قدرها 
20 األف دولر، وذلك ليخ�صع لعالج من اإدمان املخدرات 

بعد تاأكيد تعاطيه لها لفرتة طويلة.

قتلوا الأب واألقوه بالقمامة واأحرقوه 
جرمية ب�صعة �صهدتها منطقة حي الهرم باجليزة جنوبي 
ق��ام��ت زوج���ة بذبح  ال��ق��اه��رة، ح��ي��ث  امل�����ص��ري��ة  العا�صمة 
واألقوا  وخطيبها،  ابنتها  مب�صاعدة  نومه  اأث��ن��اء  زوج��ه��ا 

اجلثة يف القمامة واأ�صعلوا فيها النريان.
اأحد  ال�صباح وخ���الل م���رور  ف��ج��را، ويف  اجل��رمي��ة مت��ت 
للذهاب  بالهرم  الدائري  الطريق  اأ�صفل  من  الأ�صخا�س 
اإىل عمله، فوجئ بوجود جثة متفحمة يف القمامة. على 
الرعب  واأ�صابتهم حالة من  املنطقة  اأهايل  الفور جتمع 
ح�صرت  التي  ال�صرطة  اإب��الغ  ومت  املنظر،  ب�صاعة  ب�صبب 
الطب  ا�صتدعاء  ومت  اجلثة،  ح��ول  اأمنيا  طوقا  وفر�صت 
اأن اجلثة لرجل م�صن. وبح�صب ما  ال�صرعي الذي حدد 
اجلرمية،  موقع  من  عربية"  نيوز  "�صكاي  موقع  ر�صد 
املكان.  املثبتة يف  املراقبة  كامريات  ك�صفت خيوطها  فقد 
جمع  مهنة  يف  ويعمل  العيان،  ال�صهود  اأح��د  �صيد،  ر�صاد 
امل�صهد  ه��ذا  تفا�صيل  ي�صرتجع  املكان  يف  وق��ف  القمامة، 
املاأ�صاوي، ويرويها ملوقع "�صكاي نيوز عربية". قال �صيد 
اإنه ا�صتيقظ يف ال�صباح وفوجئ برجال ال�صرطة ميلوؤون 
ع��ن جثة  وي��ت��ح��رون  ف��ي��ه��ا،  وي��ق��ي��م  يعمل  ال��ت��ي  املنطقة 
اإىل  الهوية، م�صريا  لرجل خم�صيني متفحمة، جمهولة 
اأن اأهايل املنطقة اأ�صيبوا بحالة من الرعب بعد �صماعهم 
عن جرمية كهذه، ووجود جثة متفحمة و�صط القمامة.

تتوفى بكورونا قبل اأيام من زفافها 
بفريو�س  اإ�صابتها  ب�صبب  احلياة  اأمريكية  �صابة  فارقت 
ب�صبب  اللقاح  امتنعت عن احل�صول على  بعدما  كورونا، 
اأن  تتمثل يف  العمل  زم��الوؤه��ا يف  لها  روج  �صائعة خاطئة 
اللقاح ي�صبب العقم للن�صاء. توفيت �صامانثا ويندل، 29 
عاًما، من ولية كنتاكي الأمريكية، بعد اأن قررت تاأجيل 
من  م�صللة  م��ع��ل��وم��ات  نتيجة  ال��ل��ق��اح،  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

زمالئها يف العمل تتمثل يف اأن اللقاح ي�صبب العقم.
اأربعة  اإىل  ث��الث��ة  اإجن���اب  يف  ال�����ص��دي��دة  رغبتها  وب�صبب 
اأخذ  بعد  بالعقم  الإ���ص��اب��ة  م��ن  وي��ن��دل  خ�صيت  اأط��ف��ال، 

اللقاح، مما دفعها لالمتناع عن تلقيه.

احلمام النتحاري.. هل ينجح يف وقف خطر طائرات الدرون؟
اإمكانية  درا�صة  اأمريكيون على  باحثون  يعكف 
طائرات  مواجهة  يف  احل��م��ام  طائر  ا�صتخدام 
من  جمهزة  تكون  والتي  امل�صرّية،  "الدرون" 
اأهدافا  ت�����ص��ت��ه��دف  ب��اأ���ص��ل��ح��ة  اإره���اب���ي���ني  ق��ب��ل 
امل�صرّية  الطائرات  ومتثل  وع�صكرية.  مدنية 
قلق متزايد  "الدرون" م�صدر  اأو  ب��دون طيار 
وذلك  العامل،  حول  الأمنيني  امل�صوؤولني  لدى 
لتنامي قدراتها، و�صهولها اقتنائها وتوجيهها 

ل�صرب اأهداف مدنية من جانب اإرهابيني.
�صتار"  "ديلي  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ري���ر  واأ������ص�����ار 
تدر�س  اأم��ريك��ي��ة  ���ص��رك��ة  اأن  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
مهاجمة  على  احل��م��ام  طيور  ت��دري��ب  اإمكانية 
اأو  متفجرات  حتمل  التي  "الدرون"،  طائرات 
الت�صادم  خ��الل  من  باإبطالها  لتقوم  اأ�صلحة، 

بها، والت�صحية بنف�صها من خالل تفجريها.
اأخرى  تفا�صيل  ع��ن  ال�صحيفة  تك�صف  ومل 
التي  التجارب  وطبيعة  ال�صركة،  با�صم  تتعلق 
العاملني  حتقيق  اإىل  اأ�صارت  ولكنها  جتريها، 
يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  لنتائج متباينة،  ذل��ك  على 

���ص��رورة اإج���راء امل��زي��د م��ن الخ��ت��ب��ارات ملعرفة 
كيفية توجيه �صلوك الطائر.

�صعوبة  يف  "الدرون"  ط��ائ��رات  خطر  ويكمن 
اكت�صافها من قبل الرادارات التقليدية، خا�صة 
الطائرات امل�صرية احلديثة التي تتمتع بقدرات 

على التخفي.
للت�صدي  اأن��ظ��م��ة  ع���دة  ت�صتخدم  وع�����ص��ك��ري��ا، 
اجلوي  ال��دف��اع  كاأنظمة  امل�����ص��رية،  ل��ل��ط��ائ��رات 
لكن  غريهما،  اأو   ،"400 "اإ�س  "باترويت" اأو 
الأ���ص��ل��وب مكلف ج���دا، فكلفة  ا���ص��ت��خ��دام ه���ذا 
دولر،  م��ل��ي��ون  اإىل  ت�����ص��ل  ب��ات��روي��ت  ����ص���اروخ 
م��ق��ارن��ة ب��ط��ائ��رة ل ت��ك��ل��ف اأح��ي��ان��ا اأك����رث من 
500 دولر. كما ميكن اإ�صقاط هذه الطائرات 
امل�����ص��رية ب��ا���ص��ت��خ��دام ال�����ص��واري��خ املُ��ط��ل��ق��ة من 
مروحيات حربية ومن طائرات مقاتلة، اإل اأن 
اأحيانا، ومكلف  بالغر�س  الأ�صلوب ل يف  هذا 
اأي�����ص��ا. ول��ه��ذه الأ���ص��ب��اب، تعمل ال����دول حول 
للت�صدي  دف��اع  منظومات  تطوير  على  العامل 

للطائرات امل�صرّية.

املغنية الأملانية كيم بيرتا�ص خالل ح�شورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون والأزياء يف نيويورك.  ا ف ب 

�صيلينا غوميز تت�صبب 
ببكاء هايلي بالدوين

اأفادت و�صائل اإعالم عاملية اأن عار�صة الأزياء  هايلي بالدوين  زوجة النجم 
العاملية  النجمة  هتافات  �صمعت  عندما  بكت  قد  بيرب،  جا�صتني  العاملي 
حبيبة  ه��ي  �صيلينا  لإن  اإذ   ،  Met Gala ال���  يف  وذل���ك  غ��وم��ي��ز،  �صيلينا 

جا�صتني ال�صابقة.
وكان دعا جا�صنت بيرب زوجته عار�صة الأزياء الأمريكية هايلي بيرب، على 
ع�صاء رومان�صي يف بيفريل هيلز، ليك�صف اأخرياً عن �صيارته الفارهة، التي 

ا�صتغرق ت�صنيعها 3 �صنوات.
ال�صيارة باللون الف�صي، بت�صميم غريب ولفت من حيث العجالت التي 
على  حت��وم  وكاأنها  تبدو  ال�صيارة  جتعل  باأغطية  ومغطاة  ظاهرة  لي�صت 

العجالت يف ال�صارع.


