
   

رو�سيا متهل راف�سي الت�سوية �ساعات.. وحافالت تنتظر يف درعا
•• دم�شق-وكاالت:

و�سط هدوء حذر يف عموم حمافظة درعا، وذلك يف اليوم الرابع من 
وقف اإطالق النار املنبثق عن االتفاق اجلديد برعاية رو�سية، و�سلت 
22 حافلة لنقل امل�سلحني الراف�سني للت�سوية اإىل ال�سمال ال�سوري.

ال�سرع يف مدخل  اإىل حاجز  احلللافللالت و�سلت  بللاأن  نا�سطون  واأفلللاد 
البلد  درعا  املركزية يف  اللجنة  اأعطت  الرو�سية  القوات  واأن  املدينة، 
مهلة  لرحيل راف�سي الت�سوية والراغبني باخلروج اأو عودة العمليات 
الع�سكرية. وترافق الهدوء احلذر اأم�س ال�سبت يف منطقة درعا البلد، 
مع حتليق لطريان اال�ستطالع الرو�سي يف اأجواء املنطقة، وذلك بعد 
يوم من انهيار املفاو�سات بني اللجان واجلانب الرو�سي، وفق ما اأفاد 

املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.

ميلي�سيا احلوثي توا�سل هجماتها على ماأرب.. وتدفع باأطفال للجبهة
•• اليمن-وكاالت:

مللع ا�للسللتللمللرار الللقللتللال علللللى خمللتلللللف اجلللبللهللات يف حمللافللظللة مللللاأرب، 
تعزيزات  با�ستقدام  امليلي�سيات  بللداأت  احلوثية،  الهجمات  وا�ستمرار 

ب�سرية، ت�سمل اأطفاال مل يتجاوز عمرهم الل 18 عاما.
اليومني  خلللالل  دفللعللت  بلللاأن ملي�سيات احلللوثللي  املللعلللللومللات  واأفلللللادت 
املللا�للسلليللني بللتللعللزيللزات بلل�للسللريللة مللن اأربللللع حمللافللظللات ميللنلليللة تخ�سع 
اأو�سحت م�سادر حملية  اإىل جبهات ماأرب.كما  ل�سيطرتها ونقلتهم 
ا�ستقدموا مقاتلني من حمافظات حجة  اأن احلوثيني  لوكالة خرب 
ت�سهد  الللتللي  املحافظة  جبهات  اإىل  ونقلوهم  واإب،  وذملللار  وعللمللران 
معارك عنيفة، تكبدت خاللها امللي�سيات ع�سرات القتلى واجلرحى.
من  م�سلح   300 من  باأكرث  تقدر  التعزيزات  فللاإن  للم�سادر  وطبقاً 
املجندين موؤخراً، ونقلتهم على منت عربات ع�سكرية، بينهم ع�سرات 

االأطفال ممن مل يتجاوزا �سن الل18 عاما.

الرئي�س امل�سري يتحدث خالل املوؤمتر ال�سحفي 

قائد اجلي�س الليبي ياأمر بوقف اال�شتباكات يف طرابل�س

ال�سي�سي: يجب خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا
•• عوا�شم-وكاالت:

حممد  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  الليبي  للجي�س  االأعلللللى  القائد  اأمللر 
العا�سمة  يف  ا�ستباك  حالة  يف  اأو  ا�ستبكت  التي  القوات  جميع  املنفي، 
بالتوقف الفوري والعودة اإىل مقراتها وثكناتها دون تاأخري مهما كانت 

االأ�سباب.
ووجه املنفي، وفق بيان للمكتب االإعالمي للمجل�س الرئا�سي الليبي، 
التي حدث بينها اال�ستباك  القوات  الفورية حيال  االإجللراءات  باتخاذ 
وممار�سة ما يخوله له القانون من �سالحيات حتقق ال�سيطرة على 

املوقف واالإبالغ عن اي اإجراء يتخذ.

�سحفي  موؤمتر  يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  وقللال  هللذا 
على  يجب  اإنللله  اأنا�ستا�سيادي�س،  نيكو�س  القرب�سي  ونللظللريه  عللقللده 
امل�سري:  الرئي�س  الليبية.واأ�ساف  االأرا�سي  مغادرة  االأجنبية  القوات 
اتفقت مع الرئي�س القرب�سي على �سرورة اإجراء االنتخابات الليبية 
يف موعدها.وبنينّ ال�سي�سي اأن بالده ت�سعى "لتعزيز التعاون مع قرب�س 
واليونان.وتطرق اإىل م�ساألة �سد النه�سة، حيث قال: ن�سعى للتو�سل 

التفاق قانوين ملزم ب�ساأن ملء وت�سغيل ال�سد.
ومن جانبه، قال الرئي�س القرب�سي: ن�سعى لتفعيل اتفاقية نقل الغاز 
مع م�سر، م�سريا اإىل اأنه �سنوقع هذا ال�سهر اتفاقية الربط الكهربائي 

مع م�سر.

االأمم املتحدة: اأفغان�شتان بحاجة مل�شاعدات �شخمة
احتفالت بتقدم طالبان تتحول حمام دم

•• عوا�شم-وكاالت

17 �سخ�سا  اأن ما ال يقل عن  ال�سبت،  اأم�س  اأنباء،  ذكرت وكللاالت 
اأعرية نارية، بينما كانوا يحتفلون يف  لقوا حتفهم ب�سبب اإطالق 
العا�سمة االأفغانية كابول التي �سارت حتت �سيطرة حركة طالبان 

منذ 14 من اأغ�سط�س املا�سي.
وجرت االحتفاالت فيما قالت م�سادر يف حركة طالبان اإن املقاتلني 
ب�سطوا �سيطرتهم على اإقليم بنج�سري الذي ظل �سامدا يف وجه 

احلركة.
مل�ساعدات  االأفغاين بحاجة  ال�سعب  اأن  املتحدة  االأمم  واأكللدت  هذا 
ل�سوؤون  ال�سامي  املتحدة  االأمم  مفو�س  واأكلللد  �سخمة.  اإن�سانية 
الالجئني فيليبو غراندي، اأم�س ال�سبت، اأن االحتياجات االإن�سانية 
ما�سة  حاجة  هناك  اأن  على  مللوؤكللدا  ومتنامية،  �سخمة  البالد  يف 

ملزيد من الدعم الدويل.

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

مواقــيت ال�صالة
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  مركز حممد بن را�شد للف�شاء يك�شف عن موقع 
هبوط امل�شتك�شف )را�شد( على �شطح القمر 

اأخبار الإمارات

�شحف عربية: جولة جديدة من 
ال�رصاع على ال�شلطة يف ليبيا

عربي ودويل

خالد بن زايد يهنئ بعثة منتخباتنا لأ�شحاب 
الهمم يف باراملبية طوكيو باإجنازاتها

الفجر الريا�شي

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي الثالثة 
عامليا يف موؤ�سر اإنفاذ العقود

•• اأبوظبي-وام:

اأحرزت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، املركز الثالث عاملياً يف موؤ�سر اإنفاذ العقود، �سمن 
2021، ف�سال  لعام  الدويل  البنك  ال�سادر عن  االأعمال  اأن�سطة  موؤ�سرات تقرير 
امل�سوؤولة  اأبوظبي  اإمللارة  يف  احلكومية  للدوائر  حملي  ترتيب  اأف�سل  حتقيق  عن 
امل�ستمر  والتطوير  املبذولة  اجلهود  يعك�س حجم  ما  التقرير،  موؤ�سرات  �سائر  عن 
للخدمات املقدمة لرت�سيخ منظومة ق�سائية تدعم التنمية امل�ستدامة وتوفر بيئة 

حمفزة لالأعمال واال�ستثمارات.
وجنحت دائرة الق�ساء يف حتقيق تقدم الأكرث من 60 مركزاً يف اأقل من 10 �سنوات 
2012، وهو ما يعك�س  االأعمال عام  اأن�سطة  امل�ساركة يف تقرير ممار�سة  من بدء 
مقارنة   30% بن�سبة  ارتفعت  التي  الق�سائية  العمليات  جلودة  امللحوظ  التطور 

بنتائج تقرير عام 2019.
)التفا�سيل �س2(

و�شط رف�س وتنديد اأحزاب ومنظمات:
وفد من الكونغر�س الأمريكي يف زيارة اإىل تون�س...!

•• الفجر - تون�س

انطلقت بداية من يوم اأم�س ال�سبت 
زيارة وفد من الكونغر�س االأمريكي 
اإىل تون�س �ست�ستغرق يومني يقوده 
املنتمي  ملللوريف  كللريلل�للس  ال�سيناتور 
للحزب الدميقراطي. وهي الثانية 
امل�ستوى من  رفيع  وفللد  زيلللارة  بعد 
اخلارجية  ووزارة  االأبلليلل�للس  البيت 
التي  اللللللتلللللطلللللورات  خلللللللفللليلللة  علللللللى 
عرفتها البالد منذ اإعالن الرئي�س 
تفعيل  عللن  �سعيد  قي�س  التون�سي 
واتخاذ  الد�ستور  مللن   80 الف�سل 
اال�ستثنائية  الللتللدابللري  مللن  جملة 

منها جتميد ن�ساط الربملان واإقالة 
احل�سانة  ورفللللع  احلللكللومللة  رئلليلل�للس 
عن كل النواب. وكانت هذه الزيارة 
اأحد اأهم حماور اللقاء الذي جمع 

التون�سي  اخلارجية  وزيللر  اجلمعة 
الواليات  ب�سفري  اجلرندي  عثمان 
دونالد  بتون�س  االأمريكية  املتحدة 

بلوم.          )التفا�سيل �س10(

احتجاج يف طهران.. ومتظاهرون 
ي���ط���ال���ب���ون ب���ف���ر����س ع��م��ل

•• طهران-وكاالت:

�لللسلللهلللدت اللللعلللا�لللسلللملللة االإيللللرانلللليللللة، 
للمطالبة  وا�سعاً  جتمعاً  ال�سبت، 
بللالللتللوظلليللف وفلللر�لللس عللمللل. فقد 
الناجحني يف  خرج عدد كبري من 
امتحان التوظيف يف وزارة الرتبية 
بلاأ�سحاب  واملللعللروفللني  والللتللعللللليللم 
ال�سارع  اإىل  االأخللل�لللسلللر  اللل�للسللجللل 
وتوجهوا نحو مبنى وزارة الرتبية 
علللللى عدم  يف طلللهلللران احللتللجللاجللاً 
املتظاهرون  وطللالللب  تللوظلليللفللهللم. 
باإتاحة فر�س العمل لهم يف جمال 
التعليم، بعد جناحهم يف االمتحان 

منذ اأ�سهر طويلة.

عبري  مو�سي ترف�س اللقاء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيللادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  كللورونللا  بفريو�س 
ال�ساعات  335،439 فح�سا جديدا خالل  اإجللراء  الللوزارة عن  اأعلنت 
الل 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإجللراءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   984 عن  الك�سف  يف  الللدولللة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  مللن  امل�ستجد  كللورونللا  بفريو�س  جللديللدة 
يبلغ  وبللذلللك  الللالزمللة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حلللاالت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 722،292 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات االإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،045 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عللن  املجتمع  ووقللايللة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1،475 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت الللوزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 711،134 حالة.

اأجرت 335,439 فح�شا ك�شفت عن 984 اإ�شابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,475 حالة جديدة من كورونا

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال الإنارة التجميلية لنفقي 
امل�ساة »الدانة والكورني�س« يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأبوظبي  مللديللنللة  بلللللديللة  اأجنللللللزت 
والنقل  الللبلللللديللات  لللدائللرة  التابعة 
التحتية  البنية  قللطللاع  خلللالل  مللن 
واأ�لللسلللول الللبلللللديللة اأعلللملللال االإنلللللارة 
امللل�للسللاة )نفق  لللنللفللقللي  الللتللجللملليللللليللة 
الدانة، ونفق الكورني�س( املواقعني 
اأبوظبي،  يف  الكورني�س  �سارع  على 
 LED وذللللللك بللا�للسللتللخللدام اإنللللللارة
ذات   - وامل�ستدامة  للطاقة  املللوفللرة 
للللللالأداء، والعمر  الللعللاللليللة  الللكللفللاءة 

اأبوظبي تعمل وتطبق ا�سرتاتيجية 
جميع  يف  امللللل�للللسللللتللللدامللللة  االإنلللللللللللللارة 
جودة  حت�سني  ل�سمان  م�ساريعها 
الطاقة  تللكللاللليللف  االإنلللللارة وخللفلل�للس 
وتعزيز اال�ستدامة الطويلة االأمد. 
رفع  اال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة  وتللتلل�للسللمللن 
ل�سبكة  الت�سغيلية  والقدرة  الكفاءة 
حتقيق  يف  وامللل�للسللاهللمللة   ، االإنللللللللارة 
التنمية  يف  اأبللوظللبللي  حكومة  روؤيلللة 
اأنللظللمللة �سبكة  امللل�للسللتللدامللة، تللطللويللر 
اإىل  وحتللويلللللهللا  التقليدية  االإنلللللارة 
نظام االإنارة احلديث LED ، كما 

ويف كافة اأنحاء اأبوظبي ب�سكل عام.
ويلللاأتلللي هلللذا امللل�للسللروع �للسللمللن اإطلللار 
اال�سرتاتيجية  االأولللويللات  تطبيق 
ومنها جت�سيد اأولوية )اإمارة تتميز 
اللللعلللام ومللللرافللللق وبنى  مبللظللهللرهللا 

حتتية رائدة تعزز منط احلياة(.
واأ�سارت البلدية اأن ا�ستخدام االإنارة 
التجميلية الأنفاق امل�ساة با�ستخدام 
بعد  وذات  للطاقة  مللوفللرة  تقنيات 
جللمللايل وفللنللي حتللقللق الللعللديللد من 
ومنها  االإيللجللابلليللة  واالآثللللار  النتائج 
جتربة  اإ�سفاء  املللثللال:   �سبيل  على 

االفرتا�سي الطويل مما يوؤدي اإىل 
تخفي�س تكاليف ا�ستهالك الطاقة، 
وتكاليف عمليات ال�سيانة، وتعزيز 
كفاءة اإدارة االأ�سول والبنى التحتية 
واملللللرافللللق الللعللامللة واحللللفلللاظ على 
االإملللارة  جللاذبلليللة  لتعزيز  فعاليتها 
وبالوقت  احلللليلللاة،  وجلللللودة  ومنلللط 
امللل�للسللاة م�سهدية  اأنلللفلللاق  ذاتلللله مللنللح 
جللمللاللليللة وفللنلليللة رائلللعلللة وجلللذابلللة، 
وت�سجيع املواطنني والقاطنني على 
اأنفاق  ا�ستخدام  بتجربة  اال�ستمتاع 
خا�س  ب�سكل  الكورني�س  يف  امل�ساة 

امل�ساة  اأنللفللاق  مل�ستخدمي  م�سوقة 
كونه  اأبوظبي  كورني�س  ومللرتللادي 
ال�سياحية  الللوجللهللات  اأجللمللل  اأحللللد 
اجلمايل  اجلانب  اإظهار  بللاالإمللارة، 
االإنارة  تقنيات  با�ستخدام  لالأنفاق 
التجميلية مما يجعلها اأكرث جمااًل 
العمراين  املظهر  وحلليللويللة،تللعللزيللز 
توفري  اأبللوظللبللي،  ملدينة  واجلللمللايل 
وال�سالمل  امللللللداخلللللل  يف  االإنللللللللللارة 
ال�سالمة  مللتللطلللللبللات  حتللقللق  الللتللي 

مل�ستخدميها.
مدينة  بلدية  اأن  بللالللذكللر  اجلللديللر 

ا�ستهالك  تلللخلللفللليللل�لللس  الللللللطللللللرق، 
�سبكة  ت�ساميم  حت�سني  الكهرباء، 
االإنللللللللللارة، حتلل�للسللني اللللللللللون وجلللللودة 

ترمي من وراء هذه اال�سرتاتيجية 
الفوائد  مللن  الللعللديللد  حتقيق  اإىل 
اإ�ساءة  ملل�للسللتللويللات  خللفلل�للس  مللنللهللا: 

االإ�ساءة يف �سبكة االإنارة ، وحت�سني 
االإنارة،  لنظام  االفرتا�سي  العمر 

وخف�س متطلبات ال�سيانة.

ال�سحةتعلن تقدمي 49,919 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال��24 املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  من  جرعة   49،919 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وبللذلللك  املا�سية   24 الللل  ال�ساعات  خللالل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   18،405،147 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلللرعللات 

توزيع اللقاح 186.09 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  الللوزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س.

املنتدى ال�سنوي لكليات التقنية ي�ستعر�س منوذج التعليم الهجني

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي الثالثة عامليا يف موؤ�سر اإنفاذ العقود

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستعر�س املنتدى االأكادميي ال�سنوي لكليات التقنية العليا والذي ينعقد مع 
مطلع كل عام درا�سي "منوذج التعليم الهجني" وكيفية تطبيقه يف الكليات 
وفق طبيعة التعليم التطبيقي ومتطلباته وحتدياته وعملية اإعادة هند�سة 
اىل  باالإ�سافة  م�ستقبلية  روؤيللة  وفق  النموذج  هذا  اإطللار  يف  بالكليات  املباين 
الكليات  اأ�سبحت  وكيف  النا�سئة"  ال�سركات  "تطوير  برنامج  ا�ستعرا�س 
تلعب دورا جديدا يف دعم التنمية االقت�سادية بتخريج �سركات ورواد اأعمال 

اإماراتيني.
واالدارية  االأكادميية  الهيئتني  الأع�ساء  فعلي  ح�سور  و�سط  املنتدى  وعقد 
بالكلية وح�سور افرتا�سي لنحو 600 اأكادميي على م�ستوى خمتلف فروع 
ومتطلبات  االحرتازية  باالجراءات  االلتزام  �سمن  وذلك  االأخللرى  الكليات 

االأمن وال�سالمة.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  واأكللد 
العليا خالل افتتاح اأعمال املنتدى اأن جتربة كليات التقنية يف تطبيق منوذج 
التعليم الهجني جتربة متميزة كونها خرجت عن اإطار التعامل معه كاأحد 
احللول ال�ستمرار التعليم وقت جائحة كورونا اىل ال�سعي لتطبيقه كنموذج 
وب�سكل  بعد  والتعليم عن  التعليم احل�سوري  تعليمي جديد يجمع ما بني 
منه  كبري  جللزء  يف  يتطلب  اللللذي  التطبيقي  التعليم  ومتطلبات  يتنا�سب 

املمار�سة واحل�سور للحرم اجلامعي.
" التعليم الهجني" يعتمد يف جناحه على وجود روؤيللة وا�سحة  اأن  واأ�ساف 
ب�سكل  النموذج اجلديد  هذا  لال�ستفادة من  التعليمية  املوؤ�س�سة  قيادة  لدى 
االأداء  على  وكذلك  واأ�للسللاتللذة  طلبة  من  اجلميع  على  مبلللردوده  يعود  اأمثل 
املوؤ�س�سي عامة الأن النموذج الهجني فتح فر�ساً جديدة اأمام الطلبة للدرا�سة 

مبرونة ويف اأي وقت ومكان واال�ستثمار االأمثل لقدراتهم.
التعليمية وكوادرها يف  املوؤ�س�سة  لتميز  الهجني" داعم  "التعليم  اأن  واأو�سح 
تقدمي تعليم نوعي باأ�ساليبك واأدوات متطورة ومبتكرة واإعادة هند�سة املباين 
التعليمية لتتالءم مع الرتكيز على اجلوانب التطبيقية وتلبية االحتياجات 
واخلدمات التعليمية املطلوبة م�سرياً اىل اأن هذا النجاح يعتمد ب�سكل كبري 

على اجلاهزية الرقمية للموؤ�س�سة واالأ�ستاذ والطالب على حد �سواء.
للمباين  م�ستقبلية  ال�سام�سريوؤية  اللطيف  عبد  الللدكللتللور  �سعادة  وطلللرح 
االآن  من  عليها  العمل  بللداأ  والتي  الهجني  منللوذج  وفللق  بالكليات  التعليمية 
القاعات  بني  ما  اجلمع  خللالل  من  الرقمي  التحول  ظل  يف  واقللعللاً  لت�سبح 
الللدرا�للسلليللة والللفلل�للسللول االفللرتا�للسلليللة واإعللللادة هند�سة احللللرم اجلللامللعللي بناء 
وم�ساحة  والطالبات  للطلبة  وتوفري خمتربات مفتوحة  ل  التحونّ على هذا 
امل�ساحات  وتعزيز  الال�سفية  واالأن�سطة  والنقا�س  والتوا�سل  للتجمعات 
التي  التطبيقية  واالأن�سطة  االأعمال  وريللادة  واالبتكار  االبللداع  املوجه لدعم 

تزيد من املتعة وال�سغف بالتعلم.

الدكتور  اأكلللد  النا�سئة  اللل�للسللركللات  لتطوير  التقنية  كليات  بللرنللامللج  وحلللول 
االبداعية يف  االقت�سادية  املناطق احلرة  اإطللالق  الكليات منذ  اأن  ال�سام�سي 
نا�سئة  �سركات  اىل  املبتكرة  الطلبة  وم�ساريع  اأفكار  حتويل  بهدف   2019
يف  جنحنا  و  الللربنللامللج  �سمن  وطالبة  طالب   2316 اللليللوم  لديها  اأ�سبح 
ن�ساطهم  26 ح�سلوا على رخ�س ملزاولة  نا�سئة منها  108 �سركة  اإطللالق 
امل�ستقبل  اأن  معترباً  ال�سوق  يف  مواقعها  واأخلللذت  انطلقت   20 و  التجاري 
بدعم  حتظى  التي  النا�سئة  ولل�سركات  االأعللمللال  للللرواد  الللدولللة  يف  مفتوح 

ورعاية وت�سجيع من القيادة.
املطلوب  للتوازن  الكليات  حتقيق  كيفية  املنتدى  خللالل  ال�سام�سي  وطللرح 
عن  والتعليم  احل�سوري  التعليم  وهما  الهجني"  "التعليم  عن�سري  بللني 
بعني  االأخللذ  والللذي مت خالله  التعليمية  املخرجات  ،للو�سول الأف�سل  ُبعد 
م�سريا  املتوفرة  والتكنولوجية  التعليمية  وامل�سادر  الو�سائل  كافة  االعتبار 
60 يف املائة منه تعليم عن بعد وبرنامج  اأن برنامج الدرا�سات العامة  اإىل 
االإعالم التطبيقي 33 يف املائة منه تعليم عن ُبعد وبرنامج الهند�سة 22 يف 
املائة عن بعد واإدارة االأعمال 23 يف املائة عن بعد وبرنامج الرتبية 48 يف 
املائة عن ُبعد والعلوم ال�سحية 35 يف املائة عن بعد اأما تكنولوجيا املعلومات 
الن�سب لي�ست  اأن هذه  اىل  ُبعد م�سرياً  املائة منها درا�سة عن  27 يف  فنجد 

ثابته وهي متغرية بتطور املناهج ومتطلباتها.
لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  زاهافيت�س  األيك�س  الدكتور  حتدث  جانبه  من 

على  الهجني  التعليم  منللوذج  تطبيق  عن  العليا  التقنية  بكليات  االأكادميية 
كيفية حتقيق  ذلك خا�سة يف  واجهت  التي  والتحديات  االأكادميي  امل�ستوى 
التطبيقية مع احلفاظ على  املتطلبات  و  النظري  املحتوى  التوازن ما بني 
التعليم  م�سادر  تنويع  على  العمل  وكللذلللك  العلمي  التح�سيل  يف  اجللللودة 
وال�سفافية  امل�سداقية  ت�سمن  تقييم  وطلللرق  اأ�ساليب  وابللتللكللار  والللتللدريللب 

والعدالة بني جميع الطلبة خالل التعليم عن ُبعد.
وحتدث نيكوال بيتيو املدير التنفيذي للبحوث التطبيقية واالبتكار وريادة 
االأعمال عن الدور الهام الذي يلعبه اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف دعم جناح 
ريادة االأعمال بني الطلبة واأهمية اأن يوجهوا الطلبة وي�سجعوهم على تنفيذ 
اأفكار وم�ساريع تطبيقية وحلول املبتكرة ميكن اأن تكون نواة ل�سركات واعدة 
م�ستقباًل بحيث ميكن تبنيها وتطويرها �سمن برنامج "تطوير ال�سركات " 
اأن جناح الكليات يف تخريج  يف املناطق االقت�سادية احلرة بالكليات معترباً 

ال�سركات النا�سئة يعتمد ب�سكل كبري على العمل بروح الفريق الواحد .
النا�سئة التي مت تبنيها �سمن  اأفكار �سركاتهم  وا�ستعر�س عدد من الطلبة 
لت�سبح  واإعدادها  تطويرها  كيف مت  االقت�سادية احلرة مو�سحني  املناطق 

�سركة نا�سئة.
من  علللددا  ال�سام�سي  عبداللطيف  الللدكللتللور  �سعادة  كللرم  املنتدى  خللتللام  ويف 
اأع�ساء الهيئة االأكادميية املتميزين يف االأداء على م�ستوى خمتلف الربامج 

والتخ�س�سات باالإ�سافة لريادة االأعمال.

•• اأبوظبي-وام:

اأحرزت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، املركز الثالث عاملياً يف موؤ�سر اإنفاذ العقود، 
لعام  اللللدويل  البنك  عللن  ال�سادر  االأعللمللال  اأن�سطة  تقرير  مللوؤ�للسللرات  �سمن 
يف  احلكومية  للدوائر  حملي  ترتيب  اأف�سل  حتقيق  عن  ف�سال   ،2021
اإمارة اأبوظبي امل�سوؤولة عن �سائر موؤ�سرات التقرير، ما يعك�س حجم اجلهود 
ق�سائية  منظومة  لرت�سيخ  املقدمة  للخدمات  امل�ستمر  والتطوير  املبذولة 

تدعم التنمية امل�ستدامة وتوفر بيئة حمفزة لالأعمال واال�ستثمارات.
وجنحت دائرة الق�ساء يف حتقيق تقدم الأكرث من 60 مركزاً يف اأقل من 10 
 ،2012 عام  االأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  تقرير  يف  امل�ساركة  بدء  من  �سنوات 
ارتفعت  التي  الق�سائية  العمليات  جلللودة  امللحوظ  التطور  يعك�س  ما  وهللو 

نوعياً  اإجنلللازا  يعد  مللا   ،2019 عللام  تقرير  بنتائج  مقارنة   30% بن�سبة 
نظراً لتحقيقه خالل فرتة وجيزة اإبان انت�سار جائحة كورونا، كما تفوقت 
اأبوظبي يف حمور فرتة التقا�سي على دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول 
جمل�س التعاون االقت�سادي، فيما �سجل الفارق بني نتيجة اأبوظبي يف جودة 
هذا  يف  نتيجة  اأف�سل  حققت  التي  ال�سني  وجمهورية  الق�سائية  العمليات 

املحور 3 درجات فقط.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي، وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، 
اأن االإجنازات املتالحقة والنجاحات املتوا�سلة التي حتققها دائرة الق�ساء، 
اآل نهيان، رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  تاأتي تنفيذا لروؤية �ساحب 
الدولة، "حفظه اهلل"، ويف ظل الدعم الالحمدود من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان، ويل عهد  اآل  زايللد  بن  حممد 

نائب  نهيان،  اآل  زايللد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  وعماًل  امل�سلحة، 
رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء، بتطوير 
منظومة ق�سائية رائدة عامليا ت�سمن اال�ستدامة وا�ستمرارية االأعمال بجودة 

وكفاءة يف �سوء ا�ست�سراف امل�ستقبل.
واأفاد امل�ست�سار يو�سف العربي، باأن التقدم الذي اأحرزته دائرة الق�ساء وفق 
موؤ�سر اإنفاذ العقود لهذا العام بفارق �سئيل عن �ساحب املركز االأول حماكم 
كوريا اجلنوبية، حيث بلغ املجموع االإجمايل ملحاكم اأبوظبي 81.66 درجة 
84.1 درجللللة، يللربهللن على  بلللللغ جمللمللوع حمللاكللم كللوريللا اجلللنللوبلليللة  بينما 
اأجل تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل  الللدوؤوب واملتوا�سل من  العمل 
الوقت امل�ستغرق �سواء يف اإمتام املعامالت اأو التقا�سي، باعتباره عامال رئي�سيا 
ل�سمان جودة االأداء، مبا ينعك�س على القوة التناف�سية الإمارة اأبوظبي وي�سهم 

يف بناء اقت�ساد م�ستدام. واأ�ساف اأن التقرير ت�سمن تقييم نتائج جمموعة 
من املوؤ�سرات املعنية بها خمتلف اجلهات احلكومية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة ومن �سمنها اإمارة اأبوظبي، وقد اخت�ست دائرة الق�ساء مبوؤ�سر "اإنفاذ 
العقود" الذي يعك�س االأداء الق�سائي واأثره على حركة االقت�ساد يف االإمارة، 
اأداء النظام الق�سائي عرب ثالثة موؤ�سرات فرعية، الزمن  اإىل جانب ر�سد 
امل�ستغرق يف ت�سوية الق�سايا، تكلفة الدعوى، وجودة العمليات الق�سائية يف 
املحكمة التجارية. وي�سار اإىل اأن تقرير اأن�سطة االأعمال ال�سادر عن البنك 
الدويل، يتناول قيا�س اجلودة والكفاءة التنظيمية يف اأكرث من 190 دولة، 
وحماية  التجارية  باالأنظمة  املتعلقة  املوؤ�سرات  من  عللدد  خللالل  من  وذلللك 
حقوق امللكية، واملقارنة بني الدول من حيث االأنظمة والقوانني التي توؤثر 

على جماالت االأعمال التجارية.

•• اأبوظبي- وام:

االإملللارات لالفتاء  رئي�س جمل�س  بيه  بن  ال�سيخ عبداهلل  عقد معايل 
ت�ساوريا  اجتماعا  امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�س 
اأم�س مع معايل ال�سيخ نور احلق قللادري، وزير  و تن�سيقيا افرتا�سيا 
ال�سوؤون الدينية والوئام بني االأديان يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية. 
االإهتمام  ذات  امل�ستجدة  الق�سايا  و  الراهنة  االأو�ساع  تناول االجتماع 
امل�سرتك و اأكد اجلانبان حر�سهما الدائم على تعزيز ال�سلم ون�سر قيم 
العمل والتن�سيق  اتفق الطرفان على موا�سلة  و  العامل.  الت�سامح يف 
امل�ساحلة و احلوار  �ساأنها بث روح  التي من  املبادرات  امل�سرتك لدعم 
يف املنطقة و العامل. ياأتي اللقاء يف اإطار العالقة املتميزة بني منتدى 
ال�سوؤون  وزارة  و  االإمللارات  بدولة  امل�سلمة  املجتمعات  ال�سلم يف  تعزيز 

الدينية والوئام بني االأديان يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية.

مدير �سحة دبي : دور كبري للقطاع اخلا�س يف تطوير املنظومة ال�سحية بالإمارة 
•• دبي-وام:

اأكد �سعادة عو�س �سغري الكتبي املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي اأهمية الدور الكبري الذي يقوم به القطاع ال�سحي 
اخلا�س يف تطوير وحتديث املنظومة ال�سحية على م�ستوى اإمارة دبي واإ�سهاماته الالفتة ودعمه للتحوالت املتوالية 
التي ت�سهدها يف هذا املجال احليوي. و قال اإن الهيئة تعول كثريا على القطاع ال�سحي اخلا�س و اإمكانياته التي من 
�ساأنها تعزيز ثقة ور�سا املتعاملني يف اأنظمة الرعاية ال�سحية، التي تتميز بالتطور ال�سريع يف خمتلف تخ�س�ساتها. 
جاء ذلك خالل افتتاح " الكتبي " عيادة "رال�س" الطبية يف منطقة الق�سي�س بح�سور �سعادة عبد اهلل علي بن زايد 

الفال�سي املدير العام لدائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي وعبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب مالك العيادة.
من  الطبية  من�ساآته  مبختلف  اخلللا�للس،  ال�سحي  القطاع  منللاء  على  حري�سة  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
م�ست�سفيات ومراكز وعيادات موؤكدا اأن هذا النماء من �ساأنه توفري خدمات طبية تناف�سية عالية اجلودة، ومن ثم 

تنويع اخليارات اأمام اأفراد املجتمع للو�سول اإىل ما ينا�سبهم من خدمات.
واأ�ساد خالل تفقده العيادة مب�ستوى التجهيزات والتقنيات املتوفرة يف االأق�سام التخ�س�سية، الفتا اإىل تطلع الهيئة 

لتوفري باقة من اخلدمات التي تفوق توقعات املرتددين على العيادة واملتعاملني معها.

رئي�س منتدى تعزيز ال�سلم يعقد اجتماعا ت�ساوريا مع وزير ال�سوؤون الدينية الباك�ستاين 
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اأخبـار الإمـارات
ح�سة بوحميد: 150 باملائة زيادة بعدد امل�ساركني يف املن�سة املجتمعية »�سيفنا متعايف«

•• دبي - وام:

اأ�سادت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيللرة تنمية املجتمع بجهود 
موؤخرا  اأختتمت  التي  ال�سيفية  املجتمعية  املن�سة  و�سركاء  عمل  فريق 
اأعداد  زيادة م�ساعفة يف  بتحقيق  ال�سيف  لهذا  الثانية  دورتها  فعاليات 
رئي�سية  حمللاور   5 �سمن  م�ساركا   14،031 ا�ستقطبت  اإذ  امل�ساركني 
بللزيللادة قللاربللت 150 بللاملللائلله مللقللارنللة مللع االأعللللداد الللتللي جمعتها خالل 
دورتها االأوىل �سيف العام املا�سي والتي و�سلت اإىل 5،688 م�ساركا يف 

تفاعلية. حماور   6
وال�سركاء  العمل  فريق  تكرمي  حفل  يف  ملعاليها  كلمة  خللالل  ذلللك  جللاء 
الذي  ال�سيفية  املجتمعية  املن�سة  يف  واملتطوعني  واملدربني  والداعمني 
النجاح  واجلللهللات يف حتقيق  الفئات  هللذه  لللدور  تقديرا  اللللوزارة  نظمته 

الالفت لربامج املن�سة ال�سيفية التي اأختتمت فعالياتها اأواخر اأغ�سط�س 
املا�سي.

�سخ�سا   14،031 لل  فاعلة  م�ساركة  حتقيق  يف  معا  :" تفوقنا  قالت  و 
و  متعايف"  "�سيفنا  بعنوان  الللعللام  هللذا  جللاءت  التي  املن�سة  فعاليات  يف 
"املحور  رئي�سية  5 حمللاور  تفاعلية �سمن  ور�سة   37 �ساركوا يف  الذين 
الللزراعللي وحملللور الثقافة والللرتفلليلله وحملللور االأ�للسللرة وحملللور ال�سحة 
التو�ستما�سرتز  برنامج  اإىل  املهني" اإ�سافة  التطوير  والريا�سة وحمور 
 25 جمع  /Toastmasters/ "مهارات العر�س والتقدمي" الذي 
حتقيق  يف  �ساهم  مللا  وهللو  املهني  التطوير  بللرامللج  �سمن  متدربا  طالبا 
زيادة كبرية من حيث ا�ستقطاب الطلبة وال�سباب واالأطفال واالأ�سر على 

نطاق املجتمع وعلى م�ستوى الدولة.
الللذي قدمه �سركاء املن�سة  الللدور  و ثمنت معايل وزيللرة تنمية املجتمع 

واالإجنازات التي حتققت بفعل حتمل اجلميع م�سوؤولية االأبناء جنبا اإىل 
جنب مع االأ�سر عرب توفري التدريب والتعليم والتاأهيل واملتعة واملمار�سة 
وحتقيق الفائدة ب�سكل عام طيلة الفرتة املا�سية من هذا ال�سيف وذلك 
باإ�سرار فريق عمل املن�سة املجتمعية ال�سيفية يف اإطار التعاون امل�سرتك 
الللوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية املحلية والقطاع  الللوزارة وعدد من  بني 
اخلللا�للس انللطللالقللا مللن روؤيلللة الللللوزارة لتوفري �للسللراكللات وا�للسللعللة وهادفة 

وم�ستدامة من اأجل "اأ�سرة م�ستقرة وجمتمع متالحم".
موجهة  ال�سيفية  املجتمعية  املن�سة  مللبللادرات  اأن  اإىل  معاليها  اأ�للسللارت  و 
كبار  و  ال�سباب  و  االأطفال  و  االأمهات  و  االآبللاء  اأفللرادهللا  لالأ�سرة بجميع 
الواقعية  فعالياتها  خللالل  مللن  �للسللواهللم  و  الهمم  واأ�للسللحللاب  املللواطللنللني 
العام يف ظل مرحلة  هللذا  جللاءت  و   .. بعد  االفرتا�سية عن  اأو  امليدانية 
التعايف التي منر بها لتجاوز جائحة "كوفيد 19" فكانت مالذا مفيدا 

و  براجمها  يف  واملتزايدة  الوا�سعة  امل�ساركة  حيث  نف�سه  الوقت  يف  واآمنا 
فراغ  الأوقلللات  ا�ستثمار  اأف�سل  وت�سمن  تعك�س  التي  املتنوعة  حمللاورهللا 
االأبناء خالل فرتة االإجللازة ال�سيفية و جت�سد م�ساركة و اهتمام االأ�سر 
بالربامج والفعاليات املتنوعة التي تنا�سب جميع االأعمار واالهتمامات 
مبا يعزز جهود التنمية االجتماعية القائمة على فكر االإبداع واالبتكار 

واال�ستدامة.
و بلغ عدد امل�ساركني يف املن�سة املجتمعية ال�سيفية يف دورتها الثانية هذا 
العام 14،031 �سخ�سا من عمر 6 اإىل 60 عاما مبا ي�سمل جميع اأفراد 
وفئات املجتمع من الطفولة حتى كبار املواطنني بواقع 3،486 �سخ�سا 
يف  و4،017  والرتفيه  الثقافة  حمور  يف  و2،943  الزراعي  املحور  يف 
واأخريا  الريا�سة  و  ال�سحة  حمور  يف  م�ساركا  و2،442  االأ�سرة  حمور 

بربامج حمور التطوير املهني. التحقوا  �سخ�سا   1،143

مهرجان املالح وال�سيد البحري ينطلق الأربعاء املقبل

تنظم احلوار الثاين �شمن �شل�شلة حوارات االبتكار االجتماعي

دائرة تنمية املجتمع تناق�س دور البتكار الجتماعي يف بناء اأ�سرة وجمتمع متما�سك

•• دبا احل�شن -الفجر:

احل�سن  دبللا  مدينة  بلدية  تنظم 
ال�سارقة  و�سناعة  جتلللارة  وغللرفللة 
وال�سيد  املالح  "مهرجان  فعاليات 
الذي  الثامنة  دورتلله  البحري" يف 
تللنللطلللللق فللعللاللليللاتلله يللللوم االأربللللعللللاء 
املللقللبللل امللللوافلللق الللثللامللن مللن �سهر 
على  وي�ستمر  اجللللللاري،  �سبتمرب 

مدى اأربعة اأيام.
عدداً  املهرجات  فعاليات  وتت�سمن 
الفعاليات  ملللن  ومللتللملليللزاً  كلللبلللرياً 
والرتاثية  الرتفيهية  واالأن�سطة 
والتوعوية والثقافية التي حتتفل 
مب�ساركة  العريقة  املالح  ب�سناعة 
من الدوائر احلكومية يف االإمارة، 
الللبللحللري لل�سعب  املللللوروث  وتلللربز 
املهرجان  يللوفللر  كللمللا  االإمللللاراتللللي، 
العديد من اأنواع املالح، اإىل جانب 
العرو�س  مللللن  اللللعلللديلللد  تلللقلللدمي 
الرتاثية  واالأهللللللازيللللللج  اللللفلللنللليلللة، 
مب�ساركة عدد من الفرق ال�سعبية 

العريقة  الللبللحللريللة  واللل�للسللنللاعللات 
على  االإملللارات  اأبناء  مار�سها  التي 

مدى االأجيال". 
واأ�ساف العو�سي "اإن غرفة جتارة 
دائما  حر�ست  ال�سارقة  و�سناعة 
علللللى تللنللظلليللم هلللذا املللهللرجللان منذ 
انطالقه قبل نحو ت�سع �سنوات من 
منطلق حر�سها على اإبراز املوروث 
العربية  االإملللارات  لدولة  ال�سعبي 
م�سوؤليتها  ملللن  كلللجلللزء  امللللتلللحلللدة 
لل�سناعات  ودعللللمللللاً  املللجللتللمللعلليللة، 
الغذائية يف االإمارة البا�سمة، حيث 
املللالللح واحللللدة من  تعترب �للسللنللاعللة 
اأهم ال�سناعات التقليدية واأكرثها 
عراقة يف املنطقة، و�ساهمت ب�سكل 
الغذائي  االأملللللن  حتللقلليللق  يف  دائللللم 

لل�سعب االإمارتي".
�لللسلللعلللادة طالب  مللللن جلللانلللبللله قلللللال 
اللليللحلليللائللي مللديللر بلدية  عللبللداهلل 
"نحر�س على  مدينة دبا احل�سن 
الغرفة  مللع  املهرجان  هللذا  تنظيم 
يف كل عام بهدف االحتفاء باإحدى 

بالتعاون وال�سراكة اال�سرتاتيجية 
بلليللنللنللا وبلللللني بلللللللديلللة ملللديلللنلللة دبا 
تنظيم  جللللللللاء  وقللللللللد  احلللللل�لللللسلللللن، 
هللللذا امللللهلللرجلللان كلللجلللزء ملللن هذه 

يف املنطقة.
وقلللال �للسللعللادة حمللمللد اأحللمللد اأمني 
جتارة  غرفة  عللام  مدير  العو�سي 
نعتز  "اإننا  الللل�لللسلللارقلللة   و�للسللنللاعللة 

العالقة، وحر�سا منا على تن�سيط 
والتجارية  االقللتلل�للسللاديللة  احلللركللة 
ال�سرقية،  املنطقة  يف  وال�سياحية 
املهن  ب�سل�سلة  لالحتفاء  وكللذلللك 

ال�سكان  كلللافلللة  اللليللحلليللائللي  ودعلللللا 
الفا�سلة  امللللديلللنلللة  يف  واملللقلليللمللني 
وامللللنلللطلللقلللة اللل�للسللرقلليللة والللللدولللللة، 
وكذلك ال�سياح اإىل زيارة املهرجان 
املللللوروث البحري  والللتللعللرف علللللى 
االإملللاراتلللي، وكللل مللا يتعلق بلله من 
وكذلك  و�للسللنللاعللات،  وحلللرف  مهن 
الرتفيهية  بللاالأجللواء  لال�ستمتاع 

مار�سها  التي  العريقة  املهن  اأهللم 
اأبلللنلللاء االإمللللللارات اأبللللاً عللن جللد اإىل 
ال�سنني،  مللئللات  ملللدى  علللللى  حفيد 
على جانب مهم  للحفاظ  وكذلك 
من املوروث ال�سعبي للدولة، حيث 
الفعاليات  اأهم  اأحد  املهرجان  يعد 
لل�للسللة بلل�للسللنللاعللة امللللاللللح يف  املُللتللخلل�للسنّ

منطقة اخلليج العربي ككل".

والللفللنلليللة الللغللنلليللة الللتللي تللقللام على 
هام�سه.

للزوار  اأبلللوابللله  املللهللرجللان  ويفتتح 
�سباحاً  الللتللا�للسللعللة  الللل�لللسلللاعلللة  مللللن 
وحللللتللللى اللللتلللا�لللسلللعلللة مللل�لللسلللاًء طللللوال 
اأيللللام املللهللرجللان، مللع مللراعللاة كافة 
واالحرتازية  ال�سحية  االإجللراءات 

املعمول بها يف الدولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تللنللظللم دائلللللرة تللنللملليللة املللجللتللمللع يف 
اأبوظبي احللقة الثانية من �سل�سلة 
حوارات االبتكار االجتماعي حتت 
اآثار   .. اجتماعية  "حتديات  �سعار 
 8 يف  تنظيمها  واملللزمللع  واقعية"، 
�سبتمرب اجلاري، وتتناول اجلل�سة 
بناء  يف  االجتماعي  االبللتللكللار  دور 
بهدف  متما�سك،  وجمتمع  اأ�سرة 
االبتكار  بللاأهللملليللة  اللللوعلللي  تللعللزيللز 
االجتماعي يف حياة اأفراد املجتمع 
اإيجاد  كيفية  اإىل  بهم  والو�سول 
املوا�سيع  املبتكرة ملختلف  احللول 

والق�سايا االجتماعية.

الللتللمللا�للسللك اال�لللسلللري لللللدى افللللراد 
املجتمع، ويعد ذلك من االأولويات 
الللرئلليلل�للسللة للللللدائللرة للل�للسللمللان بناء 
اأ�سرة متما�سكة ت�سكل نواة جمتمع 
مت�سامح وحا�سن ل�ستى فئاته من 
املواطنني واملقيمني، ولتفعيل دور 
جميع اأفراد املجتمع وتوفري حياة 
�ستنعك�س  والتي  ون�سطة،  �سعيدة 
لللتللجللعللل ملللن املللجللتللمللع قللللادر على 

موا�سلة النجاحات واالإجنازات.
من  الثانية  احللقة  وت�ست�سيف 
حوارات االبتكار االجتماعي التي 
املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  تاأتي 
جمال  هبة  الدكتورة  ُبعد(،  )عللن 
وباحثة  نف�سي  ُمللعللالللج  حلللريلللري، 

يف  االجتماعي  واالبللتللكللار  الر�سد 
دائرة تنمية املجتمع: "اأن حوارات 
االبتكار االجتماعي تعترب مبادرة 
مبتكرة بحد ذاتها حيث اأنها تعترب 
م�ستوى  علللللى  للللللحللوارات  من�سة 
يف  امل�ساهمة  اإىل  تهدف  املنطقة، 
والظواهر  الللتللحللديللات  مللعللاجلللة 
يلل�للسللعللب حلها  اللللتلللي  امللللعلللا�لللسلللرة 
التقليدية،  بللالللطللرق  اجللتللمللاعلليللاً 
وفاعلية  حت�سني  ل�سمان  وذللللك 
عرب  االجتماعي،  القطاع  وكفاءة 
الفكر  رواد  مللن  نخبة  ا�ست�سافة 
واملبتكرين مبختلف التخ�س�سات 
اأ�ساليب  لتقدمي  العامل،  دول  من 
وطللللرق وفللكللر جللديللد ملللن خالل 

مفهوم  علللللللى  احللللللللقلللة  وتلللللركلللللز 
اللللللرتابلللللط االأ�للللللسللللللري وكلللليللللف مت 
االبتكار  ا�ستخدام  يف  اال�ستثمار 
االجللتللمللاعللي كلللللاأداة للللللتللعللزيللز من 
اللللتلللقلللارب االأ�للللسللللري و�للسلليللتللم من 
املعريف  الوعي  رفع  احللقة  خالل 
املتعلق مبراحل منو االأ�سرة ودور 
واحتياجاتها  مرحلة  بكل  االأهلللل 
النف�سية  والتهيئة  ومتطلباتها 
النمو  لها، مبا يعزز من  الالزمة 
ومتا�سكها  لللللالأ�للللسللللرة  الللل�لللسلللحلللي 

وا�ستقرارها.
�سعادة  اأكللللللدت  الللل�لللسلللدد  هللللذا  ويف 
عبدالعزيز  لللليلللللللى  اللللللدكلللللتلللللورة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الهيا�س، 

اإكلللل�للللسللللاب املللل�لللسلللاركلللني يف احللللللوار 
خمتلفة  بللطللرق  للتفكري  فر�سة 
التحديات  مواجهة  على  ت�ساعد 

التي تواجه املجتمع". 
الدائرة  ت�سعى  الهيا�س،  واأ�سافت 
بلل�للسللفللتللهللا اجللللهلللة املللل�لللسلللوؤوللللة عن 
اأجلللنلللدة الللقللطللاع االجللتللمللاعللي يف 
االرتلللقلللاء  اإىل  اأبلللوظلللبلللي،  اإملللللللارة 
بلللللجلللللودة اخللللللدملللللات ملللللن خلللالل 
اإر�ساء جمتمع متكامل ومتما�سك 
يتما�سى  مللللا  وهلللللو  االإمللللللللللارة،  يف 
ملللع حتللقلليللق روؤيللللللة الللللدولللللة بلللاأن 
االبتكار  جملللال  يف  رائللللدة  ت�سبح 
االبتكار  اأن  مو�سحًة  االجتماعي، 
االجتماعي عن�سر مهم يف تعزيز 

مللرحلللللة اللللللزواج، مللللروراً مبرحلة 
انتقال  االأبناء، ثم مرحلة  اإجناب 
االأبناء للمراهقة، وبعدها مرحلة 

ا�ستقاللهم.
ويلللاأتلللي تللنللفلليللذ �للسللللل�للسلللللة حلللللوارات 
االبتكار االجتماعي نظراً الأهمية 
جهات  كافة  م�ساعدة  يف  االبتكار 
دعم  جانب  اإىل  املختلفة  املجتمع 
وغريها  وامللللللدار�لللللس  اجللللاملللعلللات 
و�سائل  و�للسللع  اإىل  الللتللو�للسللل  مللن 
ومبتكرة  نللوعلليللة  وحلللللول  وطللللرق 
ُتللل�لللسلللهلللم يف مللللواجللللهللللة االأزملللللللللات 
والللتلل�للسللدي لللهللا، وخللا�للسللة خالل 
الفرتة التي ن�سهدها وهي جائحة 
االبتكار  اأن  باعتبار  كوفيد19-، 

وع�سو هيئة تدري�س بجامعة جدة 
يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث 
�سُت�سلط ال�سوء على مراحل منو 
االأ�سرة والتحديات التي تواجهها، 
ومناق�سة دور االبتكار االجتماعي 

يف بناء اأ�سرة وجمتمع متما�سك.
اأهمية  احللللللللوار  �للسلليللتللنللاول  كلللملللا 
الللعللالقللات االأ�لللسلللريلللة الللتللي تلعب 
تعزيز  يف  وحمللوريللاً  اأ�سا�سياً  دوراً 
التما�سك االأ�سري وحماية االأ�سرة 
ال�سلبية  ال�سلوكيات  من  واالأبللنللاء 
يواجهونها،  قد  التي  والتحديات 
واأهللللللملللللليللللللة تللل�لللسلللخلللري االبللللتللللكللللار 
الوعي  تلللعلللزيلللز  يف  االجلللتلللملللاعلللي 
من  بللدءاً  االأ�سري  النمو  مبراحل 

االجتماعي ُي�سهم يف حل الق�سايا 
التغلب  يلل�للسللعللب  الللتللي  وامللل�للسللاكللل 

عليها بالو�سائل التقليدية. 
باإمكان  اأنللله  اإىل  االإ�لللسلللارة  وجتلللدر 
بح�سور  وامللللهلللتلللملللني  اللللراغلللبلللني 
احللقة الثانية من �سل�سلة حوارات 
احل�سول  االجللتللمللاعللي،  االبللتللكللار 
علللللللى املللللزيللللد مللللن امللللعلللللللوملللات اأو 
الرقمية  املن�سات  زيارة  الت�سجيل 

للدائرة.

مركز ال�سباب العربي ي�ست�سيف خرباء يف العمل الدبلوما�سي الإقليمي والدويل
•• اأبوظبي-وام: 

العربي  اللل�للسللبللاب  ملللركلللز  يلللوا�لللسلللل 
ومتخ�س�سني  خللللرباء  ا�للسللتلل�للسللافللة 
االإقليمي  الدبلوما�سي  العمل  يف 
برنامج  فللعللاللليللات  �سمن  والللللدويل 
العربية  الللدبلللللومللا�للسلليللة  الللقلليللادات 
لتعزيز  يللنللظللملله  والللللللذي  اللل�للسللابللة 
الدبلوما�سية  اللللكلللفلللاءات  تللوا�للسللل 
منظومة  وتللوفللري  ال�سابة  العربية 
الدبلوما�سي  العمل  لتن�سيق  مرنة 
وحتفيز  امل�سرتك  العربي  ال�سبابي 
جلليللل جللديللد مللن اللل�للسللبللاب العربي 
الدبلوما�سي  الللعللمللل  اخللتلليللار  علللللى 
واللللربوتلللوكلللول واللللتلللعلللاون اللللدويل 
ملل�للسللتللقللبللللليللاً له.   ملللهلللنللليلللاً  ملللل�للللسللللاراً 
وا�للسللتللمللع اأعللل�لللسلللاء اللللربنلللاملللج من 
ال�سلك  يف  الللل�لللسلللابلللة  اللللللكلللللفلللللاءات 
خرباء  اإىل  الللعللربللي  الللدبلللللومللا�للسللي 
يف الللعللمللل الللدبلللللومللا�للسللي الللللدويل 
ال�سابة  الدبلوما�سية  جل�سة  �سمن 
التي  الرقمية"  والللدبلللللومللا�للسلليللة 
قدمتها �سعادة الدكتورة منرية بنت 
خليفة اآل خليفة املديرة التنفيذية 

الأكللادميلليللة حمللمللد بللن مللبللارك اآل 
الدبلوما�سية  للللللدرا�للسللات  خليفة 
وجل�سة "تعزيز العمل الدبلوما�سي 
والقوة الناعمة" التي حتدث فيها 
فوق  ال�سفري  خلللوري  فللايللز  �للسللعللادة 
االأردنية  اململكة  ومللفللو�للس  الللعللادة 
اللللهلللا�لللسلللمللليلللة للللللللدى اجللللملللهلللوريلللة 
ميكننا  "هل  وجللللل�للسللة  االإيللطللاللليللة 
اال�ستغناء عن الدبلوما�سية؟" التي 
فلت�سر  توما�س  الربوف�سور  قدمها 
لدى  ال�سابق  الربيطاين  ال�سفري 

لبنان.
املعاهد  مللع  �للسللراكللاتلله  جللانللب  واإىل 
والدولية  الللعللربلليللة  الدبلوما�سية 
والتعاون  اخللللارجللليلللة  وزارة  ومللللع 
اأنللللور قرقا�س  واأكللادميلليللة  الللللدويل 
الللدبلللللومللا�للسلليللة بلللدوللللة االإملللللللارات 
يتعاون مركز ال�سباب العربي �سمن 
الدبلوما�سية  اللللقللليلللادات  بللرنللامللج 
العربية ال�سابة مع خرباء وباحثني 
ومتمر�سني يف العلوم الدبلوما�سية 

والعمل الدبلوما�سي الدويل.
مدير  النظري  �سعيد  �سعادة  وقللال 
لل�سباب  االحتلللاديلللة  املللوؤ�للسلل�للسللة  علللام 

الدبلوما�سية  للللللدرا�للسللات  خليفة 
الدولية  االأعلللللللراف  يف  والللبللاحللثللة 
على  واحلا�سلة  الوطنية  والهوية 
الدولية  الللعللالقللات  يف  الللدكللتللوراه 
جامعة  مللن  ال�سرقية  والللدرا�للسللات 
م�سوؤولية  تللولللت  والللتللي  اأكلل�للسللفللورد 
اإن�ساء املعهد الدبلوما�سي يف مملكة 
الللبللحللريللن نللبللذة عللن اأ�للسلل�للس العمل 
الللدبلللللومللا�للسللي ومتللثلليللل اللللللدول يف 
الللعللامللليللة.  وقللالللت �سعادة  املللحللافللل 
اللللدكلللتلللورة مللنللرية بللنللت خللللليللفللة اآل 
تزخر  الللعللربلليللة  الللللدول  اإن  خليفة 
بالكفاءات ال�سابة املتمكنة واملتميزة 
الدبلوما�سي  اللللعلللملللل  جملللللال  يف 
يف  امل�ساركة  على  احلللر�للس  مللوؤكللدة 
الدبلوما�سي  العمل  متكني كفاءات 
الللللللعللللللربللللللي وتللللللعللللللزيللللللز تلللللوا�لللللسلللللل 
والتن�سيق  العربي  الدبلوما�سيني 
فيما بينهم اإقليمياً ودولياً انطالقاً 
اأكلللللادميللللليلللللة حممد  ملللللن جتللللربللللة 
للدرا�سات  خليفة  اآل  مللبللارك  بللن 
مركز  مللع  املتعاونة  الدبلوما�سية 
برنامج  �للسللمللن  الللعللربللي  اللل�للسللبللاب 
العربية  الللدبلللللومللا�للسلليللة  الللقلليللادات 

الربامج  توفره  ما  وهللذا  املدرو�سة 
النوعية واملتخ�س�سة".

وتللللعللللرف الللل�لللسلللبلللاب املللل�لللسلللاركلللون يف 
تدريبية  جل�سة  و�سمن  الربنامج 
ال�سابة  "الدبلوما�سية  بللعللنللوان 
على  الرقمية"  والللدبلللللومللا�للسلليللة 
الفر�س النوعية التي توفرها هذه 
التوجهات ال�ساعدة للدبلوما�سيني 
ب�سكل  اللللللللدول  لللتللمللثلليللل  الللل�لللسلللبلللاب 

احرتايف يف الف�ساء الرقمي.
وقدمت �سعادة الدكتورة منرية بنت 
خليفة اآل خليفة املديرة التنفيذية 
الأكللادميلليللة حمللمللد بللن مللبللارك اآل 

لال�سرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�س 
متكني  اإن  العربي  ال�سباب  مبركز 
التخ�س�سية  بلللامللللهلللارات  اللل�للسللبللاب 
التي  العالقات  بناء  على  وتدريبه 
م�ساراته  تلللطلللويلللر  يف  يللحللتللاجللهللا 
املهنية يتطلب التوا�سل املبا�سر مع 
اخلرباء واملخت�سني القادرين على 
ال�سابة  االأجيال  اإىل  نقل خرباتهم 
االأ�سرع  االجتللاهللات  يف  وتوجيههم 

لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
مع  "نتعاون  �للسللعللادتلله:  واأ�للللسللللاف 
واملوؤ�س�سات  االأفلللللراد  مللن  اخلللللرباء 
للل�للسللمللان حللل�لللسلللول الللل�لللسلللبلللاب على 

التي  النوعية  واخلللللربات  املللهللارات 
على  وت�ساعدهم  وتهمهم  نهم  متكنّ
تطوير الذات وخدمة جمتمعاتهم 
بدورهم  وهللم  االأمللثللل  النحو  على 
املعارف  لتلك  م�سدراً  �سي�سبحون 
الأجللليلللال جديدة  يللنللقلللللونللهللا  اللللتلللي 
واأعلللللللللللداد اأكلللللللرب مللللن الللل�لللسلللبلللاب يف 
 : وتللللابللللع  احليوي".  حملليللطللهللم 
فاعل  بلل�للسللكللل  الللعللربللي  "التمثيل 
وق�ساياه  اللليللوم  علللامل  يف  وملللوؤثلللر 
ة يحتاج اإىل كفاءات دبلوما�سية  امللحنّ
بينها  فيما  تن�سق  مللوؤهلللللة  عللربلليللة 
ال�سابة  الدبلوما�سية  لغة  وتتقن 

بتوفري  االلللتللزام  واأكلللدت  ال�سابة". 
كل الدعم واخلربات وامل�ساندة من 
اأجل متكني الكفاءات الدبلوما�سية 
اللل�للسللبللابلليللة الللعللربلليللة ملللن اأخللللذ كل 
الفر�س التي ت�ستحقها اإ�سافة اإىل 

امل�ساهمة يف ت�سميم وتطوير اأجندة 
الدبلوما�سية  اللللقللليلللادات  بللرنللامللج 
تعاونه  وتللعللزيللز  اللل�للسللابللة  الللعللربلليللة 
العربية  الدبلوما�سية  املعاهد  مع 

والدولية.

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن بالن�شر        

 3177/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- كريت كافيه �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املخبز الفرن�سي �س.ذ.م.م 

توؤدي  بللان  عليها  املدعي  بللالللزام  مالية  مطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد 
للمدعية مبلغ وقدره )397.512.51( درهم ثالثة مائة و�سبعون وت�سعون فا�سل خم�سة 
واحد اثنان درهما وخم�سون فل�سا - باال�سافة للفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 

اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/9/12 املللوافللق  االحللد  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اعالن بالن�شر 
 5810/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  مزون للخدمات امليكانيكية �س.ذ.م.م 2- اإيريكي توال�سي برا�ساد 
ب�سفته املدير املخول بالتوقيع -  جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/املتطورة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة تكييف الهواء ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)183881( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5230/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/5689 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )142284.64( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة الزبري للتجارة العامة

عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع دوار االبريق - مبنى ا�سا�س - �سقة 
504 - م�سرف ال�سارقة اال�سالمي

املطلوب اإعالنهما : 1- جماهري للمقاوالت �للس.ذ.م.م 2- ناجامانى رامي�س - �سفتهما : منفذ 
�سدهما

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )142284.64( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6420/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2344 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )1599884.68( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م

املكاتب -  ا�سا�س - مدخل  بللرج  ال�سارقة اخلللان - كورني�س اخلللان -  امللارة  عللنللوانلله:االمللارات - 
الطابق الثاين - مكتب رقم 205

 - العقارية  للو�ساطة  �سمارت  توب   -2 ابراهيم  ابراهيم حممد  1- حمريا   : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما : منفذ �سدهما

املبلغ  بدفع  والزامكم  اعللاله  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليكم  اأقللام  قد   : االإعلللالن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )1599884.68( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6591/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4452 اأمر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )905233.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : الن�سر الذهبي للمزادات �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - منطقة البيزن�س بي - �سارع االعمال -بناية اكزيكتيف باي - برج 

املكاتب - الطابق 13 - مكتب رقم 1301
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة دورك�س انف�ستمنت - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )905233.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االلللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/�سالون راأف لل�سيدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3963006 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة دالل �سالح عبداهلل غامن النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سريه �سالح عبداهلل غامن النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/املحربة لتجارة انظمة 

CN ال�سمعية والب�سرية الرقمية ذ.م.م رخ�سة رقم:1063458 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
جون مايكل �سمينتو من 16% اىل %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف فيفيان اجناتيو�س بري�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف تريوين باتريك بريي�س البان كالودي بريب�س

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/م�سبغة نا�سر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1820558 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على حممد عبيد جا�سم الزعابى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / على حممد عبيد جا�سم الزعابى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كادافات عبدالقادر %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*5.60 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغه نا�سر 

NASSER LAUNDRY 
اإىل /م�سبغه نا�سر ذ.م.م 

NASSER LAUNDRY L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعــــــــــالن
للخدمات  يوتليزي�سن  و  ال�سلللللادة/جينريي�سن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التقنية ذ.م.م  رخ�سة رقم:1791810 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سيف اهلل حممد ر�سيد ح�سني %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اك�سيلينت واي لتمثيل ال�سركات
excellent way representation of companies 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فامان برميديبان كي بي فامانان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سن عبد اهلل حممد امل�ساوي
تعديل اإ�سم جتاري من/ جينريي�سن و يوتليزي�سن للخدمات التقنية ذ.م

GENERATION & UTILIZATION TECHNICAL SERVICES L.L.C
اإىل /�سني �سوبرمي للمقاوالت ذ.م.م 

SHINE SUPREME CONTRACTING L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية االقت�سادية بان ال�سلللللادة/كراج �سامل عبداهلل الكندي 

CN قد تقدموا الينا بطلب لت�سليح ال�سيارات  رخ�سة رقم:1123455 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد بن حممد بن حميد ال�سوافى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل عبداهلل على الكندى
  تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج �سامل عبداهلل الكندي لت�سليح ال�سيارات

SALEM ABDULLA AL KENDI AUTO REPAIR GARAGE

اإىل /كراج �سم�س افغان لت�سليح ال�سيارات 
SHAMS AFGAN AUTO REPAIR GARAGE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:اأودي�سي�س جادجيت�س اند اأك�سي�سوريز - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي
CN 2655490 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/9/2 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/9/2  - بالرقم:2105025550  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة من م�شرف ابوظبي اال�شالمي با�شم: 

�شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218691  عدد االأ�شهم  
را�شد �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218698  عدد االأ�شهم 151 

احمد �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218692  عدد االأ�شهم 150 
حممد �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218696  عدد االأ�شهم 150 
على �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218697  عدد االأ�شهم 151 
علياء �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218693  عدد االأ�شهم 151 
موزه �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218694  عدد االأ�شهم 151 
رابعه �شيف مبارك حممد البلو�شي رقم ال�شهادة 10218695  عدد االأ�شهم 151 

يرجى ممن يجدها التوا�شل على هاتف رقم  050/6440903

فقدان �شهادات اأ�شهم

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
انذار عديل بالن�شر - رقم )2021/7173(

رقم املحرر 2021/1/145876
  املنذر : القطع الفنية - �س م ح م.  املنذر اإليهم : الكرتو فو�س اليكرتوميكانيكال )�س.ذ.م.م(  2-�سوري�س كومار 
ماروتاماالي مانيان مانيان.  املو�سوع /- اأوال: املنذرة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال القطع ، وتتخذ 
من اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�ساطها التجاري مبوجب الرخ�سة التجارة التي حتمل الرقم )201644( ال�سادرة عن دائرة التنمية 
الكهروميكانيكية  املعدات  جمال  يف  ن�ساطها  تبا�سر  حمللدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  االأوىل  اإليها  املنذر   : ثانياً  دبللي.  يف  االقت�سادية 
مبوجب الرخ�سة التجارية رقم )571077( ال�سادرة عن دائرة التنمية االقت�سادية يف دبي. ثالثاً : اأ�سدر املنذر اليه الثاين من 

ح�ساب املنذر اليها االوىل ال�سيكات التالية ل�سالح املنذرة وامل�سحوبة على بنك ابوظبي التجاري:

تاريخ ال�شيك قيمة ال�شيك بالدرهم رقم ال�شيك 

00085229,609,192020/2/22

00085328,400,692020/2/29

00098519,347,462020/3/12

00095915,829,502020/3/23

00096015,829,512020/3/30

0010087,048,992020/5/18

00111720,610,252020/6/29

مائة و�شتة وثالثون الف و�شتمائة وخم�شة و�شبعون درهم وت�شعة وخم�شون فل�س136,675,59املجموع 

رابعا :وارتدت ال�سيكات دون �سرف لدى عر�سها يف ميعاد ا�ستحقاقها ب�سبب عدم كفاية الر�سيد. وقد طالبت املنذرة املنذر اليهما 
ب�سداد ما بذمتهما من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ي�سدد املنذر اليهما املبلغ كامال حتى تاريخه وتر�سد بذمتها مبلغ وقدره 
فان املنذرة توجه   ، عليه  فل�س(.  وخم�سون  وت�سعة  درهم  و�سبعون  وخم�سة  و�ستمائة  الف  وثالثون  و�ستة  )مائة   136،675،59
هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء بقيمة ال�سيكات �سالفة الذكر وقدره 136،675،59 )مائة و�ستة وثالثون الف و�ستمائة 
االإجراءات  اتخاذ  االإنللذار حتت طائلة  ت�سلمهما هذا  تاريخ  اأيللام من  فل�س( خالل خم�سة  وت�سعة وخم�سون  درهللم  و�سبعون  وخم�سة 

القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 5/ 9/ 2021  Issue No : 13332
Legal Notice by Publication

No. (7172/2021)
The Notifying Party: National Paints Factories LLC
The Notified Party: Jahangir Alam Ali Ahmed, a Bangladesh national, owner of Al Zain Building Tools & 
Hardware Trading 
First: The Notifying Party is a limited liability company operating in the paints manufacturing activity under 
the industrial license No. (3103) issued by the Department of Economic Development of Sharjah. Second: 
The Notified Party is the owner of a sole proprietorship operating in the sale of building tools and hardware 
under the trade license No. (51154) issued by the Department of Economic Development of Ajman. Third: 
From the account of the establishment owned by the Notified Party, he issued the following cheques in 
favor of the Notifying Party:
Cheque Sum Cheque Date  Cheque No  Drawee Bank 
100,000 04/02/2021 000809 Bank of Umm Al Quwain
150,000 04/02/2021 000002 Bank of Umm Al Quwain
50,000 04/02/2021 000257 Bank of Umm Al Quwain
300,000 Total Three Hundred Thousand Arab Emirates Dirhams
The cheques were returned without encashing when they were presented on their due dates due to the 
account's closure.
Fourth: The Notified Party did not pay the whole sum of the abovementioned cheques despite frequent 
amicable claims.
Therefore, The Notifying Party serves this notice to direct the Notified Party to make payment of the 
outstanding amount of the sum of the abovementioned cheque in the amount of AED 279,250.14 (two 
hundred seventy-nine thousand, two hundred fifty Arab Emirates Dirhams and fourteen fils) within five 
days from the receipt of such notice, subject to legal proceedings to claim for such debt, its interests, 
judicial charges and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 9/ 2021  Issue No : 13332
Defendant's Notification by publication

Before Ajman Federal Court - the Federal Civil Court of First Instance
Case No. SHCFICIREA2021/0005335 - Civil (Partial)

To the defendant: Joseph Augustine
Unknown Place of residence: AlAzra Area, Shikh Salem Bin Sultan Alwasmi 
street, Sharjah Taxi Residence Building, mobile No. 0558676388
You are assigned to attend the hearing 12/09/2021 in front of the Case 
Management Office of Ajman Federal Court - the Federal Civil Court of First 
Instance - Office No. (Case Manager Office No. 6) in person or authorized 
agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant. To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount 
of AED 11599.09 (eleven thousand five hundred nighty nine and nine fils) with 
interest equals 12% as of the lawsuit registration date until the full payment, 
provided that it shall not exceed the ruled amount.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim AIHArmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4954/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

وقدره  مبلغ  للطالبه  تلللوؤدي  بللان  �سدها  املطلوب  بللالللزام  االملللر   با�سدار  املطالبة   : الللدعللوى  مو�سوع 
)200.000( درهم مائتي الف درهم قيمة املديونية املرت�سده يف ذمتها ل�سالح الطالبه مع �سمول االمر 

النفاذ املعجل بال كفاله والزام املطلوب �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:موزة �سيف �سلطان را�سد الكتبي

اآل نهيان - بنايه م�سوي املن�سوري - طابق  املللرور - مع�سكر  عنوانه:االمارات - امللارة ابوظبي - �سارع 
13 - �سقة 1301 - وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي

املطلوب اإعالنه :  1- موؤ�س�سة فكرة والوان لت�سميم االعالنات  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/6 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائتي الف درهم والزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
ا�ستئناف االمر  او مقت�سى له .ولكم احلق يف  النفاذ لعدم وجود موجبا  اتعاب املحاماة وبرف�س طلب 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5895/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   1806 رقللم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)139.284.11( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : زهور كاميليا ذ.م.م

املالك  املللرور - �سقة �سرق 25  اأبوظبي - ال نهيان - ابوظبي - �سارع  امللارة  عنوانه:االمارات - 
ال�سيخ من�سور بن زايد ال نهيان

املطلوب اإعالنه : 1- اندرو & اوتدور لتجارة الزهور �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
 ، املحكمة  �سامال لر�سوم  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهللم اىل طالب  وقللدره )139284.11(  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5243/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 1091/2020 عمايل جزئي ، 
ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدرها )94059.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�سروفات.

طالب التنفيذ : وليد مر�سي ح�سن مر�سي
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة املجاز 3 - �سارع كورني�س البحرية - بناية عبدالعزيز املاجد 

M1 الطابق -
املطلوب اإعالنه : 1- كل النجوم للخدمات والتعهدات الريا�سية وميثلها مالكها/يا�سر حممد 

ر�ساد حممد حممود العريان - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )94059.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )5023( 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن بالن�شر 

596/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بيجاي تريدينغ م.د.م.�س -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 
وميثله / حمد عي�سى حممد العي�سى 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1592853.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8066/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4149/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 1112106 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سركة الفال�سي للهند�سة واالن�ساءات �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- م�سطفى حم�سن - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعللالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف امللارة ال�سارقة وهي عبارة عن 
)ح�سة واحدة من ا�سل ح�ستان يف العقار رقم 879 ملك مبنطقة املجاز 1 والعقار مرهون ل�سالح 
بنك دبي التجاري مبوجب العقد رقم 861/2017 بتاريخ:2017/6/8 وح�سة واحدة من ا�سل ح�ستان 
يف العقار رقم 757 ملك مبنطقة بوطينة - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1112106( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7233(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )58،330،00( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 3،486 بللواقلللللع  ال�سليانة  ر�للسلللللوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/17 تللاريلللللخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7224(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )37،777،99( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 2،661،75 بواقلع  ال�سليانة  ر�سلوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/17 تاريلخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7232(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )52،887،99( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 1،650 بللواقلللللع  ال�سليانة  ر�للسلللللوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/17 تللاريلللللخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7229(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )52،497،00( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 1،575 بللواقلللللع  ال�سليانة  ر�للسلللللوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/17 تللاريلللللخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7223(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )59،885،50( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 2،824 بللواقلللللع  ال�سليانة  ر�للسلللللوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/23 تللاريلللللخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7234(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )52،887،99( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
 1،150،00 بواقلع  ال�سليانة  ر�سلوم  اإليهلا  م�سلاف   ،2018/12/17 تاريلخ  وحلتى 
واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك  درهلم، 
القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  االإجلراءات  كافلة  اآ�سلفني التخلاذ  �سلوف ن�سلطلر 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7230(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )45،833،00( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
درهلم،   1،344 بواقلع  ال�سليانة  ر�سلوم  اإليهلا  2019/1/15، م�سلاف  تاريلخ  وحلتى 
�سلوف  واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك 
ن�سلطلر اآ�سلفني التخلاذ كافلة االإجلراءات القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم، 

حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/7235(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : مطعم ام �سريف �س.ذ.م.م 

جئنلا مبوجلب هلذا االإخطلار تخطلركلم فيله بلوجلوب اإللزامكم ب�سلداد القيملة االإيجاريلة 
البلالغ قلدرها )58،721،00( درهلم علن فلرتة االإيجلار ملن تاريلخ 2018/3/15 
وحلتى تاريلخ 2018/12/17، م�سلاف اإليهلا ر�سلوم ال�سليانة بواقلع 5292 درهلم، 
�سلوف  واإال  االإخطلار،  هلذا  ا�سلتالمكم  تاريلخ  ملن  اأيللام   5 اق�سلاها  ملدة  خلالل  وذللك 
ن�سلطلر اآ�سلفني التخلاذ كافلة االإجلراءات القانونيلة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم، 

حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



األحد   5  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13332  
Sunday    5   September   2021   -  Issue No   13332

05

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

احلافالت  �سبكة  تو�سيع  على  الدائم  حر�سها  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  ت  اأكللدنّ
والرتام  كاملرتو  االأخللرى  النقل اجلماعي  و�سائل  تكاملها مع  العامة وحت�سني 
منها  �سيجعل  الو�سائل  هذه  خمتلف  بني  الربط  تطوير  واأن  البحري  والنقل 
اخليار االأف�سل للتنقل يف االإمللارة. وفى هذا االطللار تعمل الهيئة على اطالق 
خط جديد للحافالت العامة يف اإمارة دبي اخلمي�س املقبل يف خطوة تهدف اإىل 
تعزيز ال�سبكة الداخلية للحافالت والتكامل مع و�سائل النقل اجلماعي االأخرى 

يف االإمارة فيما جتري تعديالت على 3 خطوط اأخرى يف التاريخ ذاته.

الذهب  �سوق  SM1 من حمطة حافالت  رقم  م�سار اخلط اجلديد  و�سيكون 
مروراً ب�سارع اخلليج اإىل �سوق املرفا يف جزر ديرة بزمن تقاطر كل 60 دقيقة 
ال�سفا  موقف  من  بالقرب   14 رقللم  احلافالت  خط  م�سار  تعديل  �سيتم  فيما 
لتغطية حمطة حافالت اخلليج التجاري جهة البحر و�سيتم تعديل م�سار اخلط 
F51 بالقرب من حمطة مرتو جممع دبي لال�ستثمار كما �سيتم تعديل م�سار 

اخلط رقم F55 يف منطقة اإعمار اجلنوبية لتغطية مناطق �سكنية اإ�سافية.
و�َستجري موؤ�س�سة املوا�سالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�سالت حت�سينات على 
 C28، DPR1، F12، F27، F46، F51 ، 5 للحافالت وهي خطاً   11

الرحالت. مواعيد  ،لتتنا�سب   X64 ،310 ،88 ،14

طرق دبي تعمل على اإطالق وحت�سني خطوط 
احلافالت بالإمارة لتعزيز ال�سبكة الداخلية

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ستعر�س الدورة العا�سرة من املنتدى 
الللللدويل لللالتلل�للسللال احلللكللومللي، التي 
املا�سي،  "درو�س  �للسللعللار  حتللت  تنظم 
و27   26 امل�ستقبل" يومي  تطلعات 
ال�سارقة،  اإك�سبو  مللركللز  يف  �سبتمرب 
اللللدول وروؤ�ساء  اأبلللرز خللطللابللات قلللادة 
احلكومات حول العامل خالل جائحة 

فايرو�س كورونا "كوفيد 19-".
تاأثري  الللعللام  هللذا  املللنللتللدى  و�سيبحث 
املجتمعات  علللللللى  اخللللطلللابلللات  هلللللذه 
االأعمال  �للسللري  وعلللللى  وا�للسللتللقللرارهللا 
حياتهم،  واأمنلللاط  النا�س  ومعنويات 
وذللللك مللن اأجلللل و�للسللع فللرق واإدارات 
نتائج  اأملللللللام  احللللكلللوملللي  االتلللل�للللسللللال 
وتللعللزيللز جهوزيتها  اخلللطللابللات  هلللذه 
ي�سهدها  قلللللد  الللللتللللي  للللللللملللتلللغلللريات 

امل�ستقبل.

خطابات متنوعة الأزمة واحدة
اخلطابات  من  الكثري  العامل  و�سهد 

الللر�للسللملليللة املللتللنللوعللة واملللخللتلللللفللة من 
وحدتها،  ولهجتها  م�سمونها  حيث 
هذه  على  االأفعال  ردود  اأي�ساً  و�سهد 
املبا�سرة  نتائجها  ومللل�للس  اخلللطللابللات 
وبعيدة االأجل مما يجعلها مادة هامة 
احلكومي  االتللل�لللسلللال  ثللقللافللة  لللبللحللث 

بالعرب  للخروج  املهنية  ومنظومته 
ات�سال  لللبللنللاء  اللللالزملللة  والللللدرو�للللس 

ال ومرن.   حكومي فعنّ
املنتدى  من  العا�سرة  الللدورة  وتوؤكد 
وا�ستعرا�س  بللحللث  مللن  الللغللر�للس  اأن 
وتناول  الر�سمية  العاملية  اخلطابات 

نتائجها ال ياأتي يف �سياق احلكم عليها 
بال�سواب اأو اخلطاأ، بل يف �سياق فهم 
واملوؤ�س�ساتية  الللثللقللافلليللة  دوافلللعلللهلللا 
واالجتماعية من اأجل اإثراء املخزون 

املعريف ملنظومة االت�سال احلكومي. 
اأربعة  واملتابعني  اخلللرباء  ر�سد  وقللد 

خطابات رئي�سية على م�ستوى العامل 
يف بدايات االأزمة ومراحلها املختلفة، 
واخلطاب  اللل�للسللدمللة،  خللطللاب  وهللللي 
الللللتللللحللللفلللليللللزي، وخللللللطللللللاب االإنللللللكللللللار 
مما  االحللتللواء،  وخللطللاب  والت�سويف، 
تثقيفية  يجعل من كل خطاب حالة 

والتحليل  الللبللحللث  يف  تللطللال  كللاملللللة 
خ�سو�سية الظروف التي اأحاطت به، 
باملجتمع  املوؤ�س�سات  عالقة  وطبيعة 
اإىل واقع  بللاالإ�للسللافللة  الللبلللللد،  يف ذلللك 
التي  االتللل�لللسلللال احللللكلللوملللي  جتلللربلللة 

اأنتجت اخلطاب. 

مل�شوؤويل االت�شال  فر�شة ثرية 
واالإعالميني 

لالت�سال  الللللللدويل  املللنللتللدى  ويلللدعلللو 
احللللكلللوملللي مللل�لللسلللوؤويل واأفلللللللللراد فرق 
االتلللل�للللسللللال احلللللكللللومللللي وامللللوؤ�لللسللل�لللسلللي 
واالإعالميني يف الدولة اإىل امل�ساركة يف 

بحث وحتليل اخلطاب الر�سمي واأثره 
املجتمعي واالقت�سادي يف  االأمللن  على 
اأوقات االأزمات، حيث اأن جائحة كورونا 
املعلومات  من  هائلة  موجة  عنها  نتج 
امل�سادر وجعلت من اجلمهور  متعددة 
املختلفة،  االأجندات  الأ�سحاب  عر�سًة 
مللللن اخلطاب  يللجللعللل  الللللللذي  االأمللللللللر 
احلللكللومللي واالإعللللالمللللي الللر�للسللمللي هو 
م�سدر اطالع اجلمهور على املعلومات 
ال�سحيحة والتوجيهات املوثوقة التي 
تلل�للسللاعللدهللا علللللى الللتللعللامللل مللع حياتها 
اليومية يف الظروف غري االعتيادية.  
املنتدى  مللن  العا�سرة  اللللدورة  وت�سكل 
يف  ال�سابقة  للتجارب  واعلليللاً  انعكا�ساً 
خمللتلللللف اللللظلللروف، ممللا يللجللعللل منها 
امل�ساركني  حللليلللث  مللللن  نلللوعللليلللة  دورة 
وانطالقة  امللللطلللروحلللة،  وامللللوا�لللسللليلللع 
االت�سال  فلليلله  يللر�للسللخ  م�ستقبل  نللحللو 
احللللكلللوملللي اللللعلللالقلللات امللللوثلللوقلللة بني 
املجتمع واملوؤ�س�سات ويحقق املزيد من 
النجاحات يف م�ساعيه نحو اال�ستدامة 

االجتماعية واالقت�سادية. 

••   دبي-الفجر:   

كللل�لللسلللف مللللركللللز حملللملللد بلللللن را�لللسلللد 
موقع  اخللتلليللار  عللن  اأملل�للس،  للف�ساء، 
"الكو�س �سومنيوروم" والذي ُيعرف 
كموقع  االأحالم"،  "بحرية  بل  اأي�ساً 
هللبللوط رئلليلل�للسللي مللل�للسللروع االإمللللللارات 
اآمن  موقع  وهو  القمر،  ال�ستك�ساف 
للهبوط، ويقدم قيمة علمية مهمة، 
فيما اأعلن املركز اأي�ساً عن اختيار   3 

مواقع هبوط احتياطية اأخرى  . 
يف  �سومنيوروم"  "الكو�س    ويقع 
اجلللللانللللب الللل�لللسلللملللايل الللل�لللسلللرقلللي من 
بتكوينه  امللللوقلللع  ويللتللملليللز  اللللقلللملللر، 
الفريد، الذي ت�سكل من تدفق حمم 
لوناً  املللوقللع  اأك�سبت  الللتللي  الللبللازلللت، 
االأحلللملللر.   وكانت   جهود  اإىل  ميلليللل 
اخلللتللليلللار ملللوقلللع اللللهلللبلللوط قلللد متت 
"  iSpace  "   والفريق  بني  بتعاون 
العلمي مل�سروع االمارات ال�ستك�ساف 

القمر.  
االإمارات  م�سروع  اأن  بالذكر    جدير 
يلللنلللدرج �سمن  ال�للسللتللكلل�للسللاف الللقللمللر 
"املريخ  ا�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة  ملللللبلللللادرات 

اأول  تهدف اإىل بناء  التي   "2117
م�ستوطنة ب�سرية على �سطح املريخ. 
ويحظى امل�سروع بتمويل مبا�سر من 
االت�ساالت  قللطللاع  تطوير  �للسللنللدوق 

التمويلي  الللذراع  املعلومات  وتقنية 
قطاع  لللتللنللظلليللم  اللللعلللاملللة  للللللهلليللئللة 
الرقمية يف  واحلللكللومللة  االتلل�للسللاالت 

دولة االإمارات  . 

بريد  جملللملللوعلللة  "�سركة  اأعلللللللنلللت 
�سليم  بلللدر  تعيني  عللن  االإمارات"، 
ملجل�س  رئلليلل�للسللاً  الللعلللللمللاء  �للسلللللطللان 
اإدارتها، ليقود بذلك املرحلة املقبلة 
ت�سهدها  التي  التحول  م�سرية  من 
به من  يتمتنّع  ملا  بالنظر  املجموعة، 
ا�ستباقية  وروؤيلللللة  قلليللاديللة  ملللهلللارات 
بهذا  للللللللقللليلللام  ملللتلللنلللوعلللة  وخللللللللربات 
التعيني خطوًة  هللذا  اللللدور. وميثل 
"�سركة  جللللهلللود  ودعللللًمللللا  ايللجللابلليللة 
اإطار  يف  االإمارات"  بريد  جمموعة 
م�ساعيها احلثيثة لتنويع حمفظتها 
الرقمي  واللللتلللحلللول  اال�للسللتللثللمللاريللة 
وتو�سيع عملياتها وتنويع منتجاتها 
مبا ي�ساهم يف دعم وتعزيز عالمتها 
املحلية  االأ�للللسللللواق  علللرب  الللتللجللاريللة 
واالإقليمية والدولية.  وتعقيباً على 
قرار تعيينه، قال العلماء: "ي�سرفني 
واالإدارة  االإدارة  جمل�س  مع  العمل 
املقبلة  املللرحلللللة  لللقلليللادة  التنفيذية 
بريد  جمموعة  "�سركة  م�سرية  يف 

مع  العمل  اإىل  واأتطلع  االإمارات"، 
دعم  يف  للم�ساهمة  املجموعة  فريق 
للقطاع  امل�ستقبلية  النمو  توجهات 
دور  وتكري�س  الربيدية،  اخلللدمللات 
املللجللمللوعللة يف بللنللاء اقللتلل�للسللاد وطني 
املعرفة  على  قائم  ومتنوع  م�ستدام 
دولتنا  روؤيللللة  يحقق  مبللا  واالبللتللكللار 

لل�سنوات اخلم�سني املقبلة". 
"ي�سعدين  الللللعلللللللللمللللاء:  واأ�للللللسللللللاف 

واالزدهلللار  النمو  م�سرية  ا�ستكمال 
حتت  االإدارة  جمل�س  حققها  الللتللي 
حممد  �سعادة  ال�سابق  رئي�سه  قيادة 
�سلطان القا�سي، حيث �ساهم يف دعم 
منو املجموعة وتطوير اأدائها خالل 
العقود املا�سية. ال �سك اأن املجموعة 
�للسللتللوا�للسللل ملل�للسللرية جنلللاحلللهلللا، كما 
�سرتكز  على حتقيق نقلة نوعية يف 
التميز يف  ثقافة  وتر�سيخ  خدماتها 

املرحلة املقبلة."    
ال�سخ�سيات  اأحلللد  العلماء  ويعترب 
تتمتع  اللللتلللي  اللللللبلللللارزة  الللللريللللاديللللة 
باملعرفة واخلرباِت املرتاكمة يف عدة 
جمللاالت، ويتوىل عللدداً من االأدوار 
من  جمموعة  لدى  الُعليا  القيادية 
ي�سغل  حيث  واملوؤ�س�سات،  ال�سركات 
التنفيذي  امللللديلللر  مللنلل�للسللب  حللاللليللاً 
اال�سرتاتيجية  املللجللمللعللات  لللوحللدة 
�للللسللللمللللن قللللللطللللللاع اال�لللللسلللللتلللللثلللللملللللار يف 
"مبادلة  ل�سركة  الللتللابللع  االإملللللارات 
العلماء  يللقللود  كللمللا  لال�ستثمار". 

العاملية  "للقمة  التنظيمية  اللجنة 
من�سة  وهي  والت�سنيع"،  لل�سناعة 
بال�سراكة  تاأ�س�ست  رائلللدة  تعاونية 
بني دولة االإمللارات العربية املتحدة 
للتنمية  املللتللحللدة  االأمم  و"منظمة 

ال�سناعية".  
ويلل�للسللغللل الللعلللللمللاء اأيلل�للسللاً علللدة مهام 
ال�سركات  مللن  جمموعة  يف  اأخلللرى 
الللللللرائللللللدة يف دوللللللة  واملللللوؤ�للللسلللل�للللسللللات 
يلل�للسللغللل  من�سب  االإملللللللللارات، حلليللث 
�سركة  من  كل  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و"جمموعة  للت�سنيع"  "�سرتاتا 
جمل�س  ُع�سوية  جانب  اإىل  �سند"، 
�سات  "الياه  �للسللركللة  مللن  كللللٍّ  اإدارة 
و�سركة  الف�سائية"  لللالتلل�للسللاالت 
ال�سحية"،  للللللللرعلللايلللة  "مبادلة 
و�سركة  كابيتال"  "�سعاع  و�للسللركللة 
وعدٍد  االأمنية"،  للطباعة  "عمالت 
قطاعي  يف  االأخللللرى  ال�سركات  مللن 
الطاقة  وتوليد  ال�سيارات  ت�سنيع 

يف اجلزائر.

تعزيزًا جلهوزية احلكومات ومرونة ا�شرتاتيجيات فرق االت�شال احلكومي

الدويل لالت�سال احلكومي ي�ستعر�س اأبرز خطابات قادة الدول وروؤ�ساء احلكومات خالل جائحة كورونا

كهرباء دبي تد�سن اأول م�سجد يف العامل يح�سل على الت�سنيف البالتيني اخلا�س باملباين اخل�سراء
•• دبي -وام: 

د�سنت هيئة كهرباء ومياه دبي يف منطقة حتا اأول م�سجد يف العامل يح�سل 
الطاقة  – الريادة يف  باملباين اخل�سراء  البالتيني اخلا�س  الت�سنيف  على 
االأمريكي  املجل�س  من   LEED v4 الرابع  االإ�للسللدار  البيئي  والت�سميم 

لالأبنية اخل�سراء حمققاً 83 نقطة.
600 م�سٍل على م�ساحة  اأكرث من  واأن�ساأت الهيئة امل�سجد الذي ي�ستوعب 
معايل  وقال  البيئية.  اال�ستدامة  معايري  اأعلى  وفق  مربعاً  مرتاً   1050
�سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي: "نحر�س يف جميع م�سروعاتنا ومبادراتنا على االلتزام باأعلى معايري 
التي   "2040 احل�سرية  دبللي  "خطة  مللع  ان�سجاماً  والللكللفللاءة  اال�ستدامة 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
تر�سم خريطة متكاملة  والتي  رعللاه اهلل  دبي  الللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
املدينة  دبي  لتكون  امل�ستدامة  التنمية  الرئي�س  العمرانية حمورها  للتنمية 

م�ستدامة  عاملياً  رائللدة  كموؤ�س�سة  الهيئة  وروؤيللة  العامل  يف  للحياة  االأف�سل 
والتي  الطاقة  �سفرية  املباين  مفهوم  تعزيز  على  الهيئة  وتعمل  ومبتكرة. 
داعم  منللوذج  اإطللار  يف  امل�ستدامة  التنمية  ال�سرتاتيجيات  قوياً  رافللداً  متثل 
للنمو االقت�سادي دون االإ�سرار بالبيئة ومواردها." واأ�ساف معايل الطاير: 
البالتيني  الت�سنيف  على  يح�سل  العامل  يف  م�سجد  اأول  تد�سني  "ياأتي 
اخلا�س باملباين اخل�سراء – الريادة يف الطاقة والت�سميم البيئي يف منطقة 
ال�ساملة  التنموية  حتا �سمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم اخلطة 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  احتياجات  وتلبية  حتا  يف  وامل�ستدامة 
ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  حمد  الدكتور  �سعادة  وقللال  املنطقة."  يف  والبيئية 
مدير عام دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي: "تلتزم دائرة 
ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي باحلفاظ على البيئة مبا يدعم 
جهود دولة االإمللارات العربية املتحدة يف مواجهة التغري املناخي حيث يعد 
اأف�سل  اتنّباع  يف  رائللداً  - منوذجاً  العامل  نوعه يف  االأول من  وهللو   - امل�سجد 
املمار�سات لتحقيق اال�ستدامة واحلفاظ على املوارد الطبيعية مل�ستقبل بيئي 

اأف�سل حيث ياأتي ح�سول امل�سجد على الت�سنيف البالتيني اخلا�س باملباين 
حتقيق  خالل  من  الدولية  اال�ستدامة  معايري  تلبية  على  داللللة  اخل�سراء 
الكفاءة باإيجاد بيئات �سحية." واأ�ساف �سعادته: "تعمل الدائرة بر�سالة ذات 
توجه عاملي بن�سر وتعزيز قيم الو�سطية االإ�سالمية وتنمية العمل اخلريي 
امل�سجد  تد�سني  ويللاأتللي  العاملية  املمار�سات  الأف�سل  وفللقللاً  امل�ساجد  وعللمللارة 
امل�ستدامة  للممار�سات  االأولللويللة  تعطي  التي  املللبللادرات  يف  للتميز  انعكا�ساً 
الهمم  الأ�سحاب  خم�س�سة  مرافق  على  امل�سجد  االإن�سان." ي�ستمل  و�سحة 
تر�سيد  يف  ي�ساهم  فيما  الكهربائية  لل�سيارات  اأخ�سر"  "�ساحن  وحمطة 
مواد  الهيئة  وا�ستخدمت  امللليللاه.  من  و55%  الطاقة  من   26.5% نحو 
نظاماً  وت�ستخدم  امل�سجد  بناء  يف  تدويرها  معاد  مللواد  من  م�سنوعة  بناء 
امل�سجد.  داخل  م�ستدامة  �سحية  بيئة  لتوفري  الهواء  لتنقية  الكفاءة  عايل 
كللمللا يللجللري الللعللمللل حللاللليللاً علللللى االنللتللهللاء مللن تللركلليللب االأللللللواح ال�سم�سية 
اإىل وحدة ملعاجلة  اإ�سافة  النظيفة  بالطاقة  امل�سجد  الكهرو�سوئية لتزويد 

املياه واإعادة ا�ستخدامها الأغرا�س الري والتنظيف وغريها.

  مركز حممد بن را�سد للف�ساء يك�سف عن موقع 
هبوط امل�ستك�سف )را�سد( على �سطح القمر 

بدر العلماء رئي�سًا ملجل�س اإدارة �سركة 
جمموعة بريد الإمارات

•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س افتتاح �سبع مدار�س خا�سة جديدة 
و  متفاوتة  ا�ستيعابية  بطاقات  احلللايل  الدرا�سي  العام  خللالل  بللاالإمللارة 
بتنوع يف املناهج التعليمية اجلديدة من �سمنها املنهاج االأ�سرتايل الذي 
وتعزيز  والتعليمي  الللرتبللوي  العمل  منظومة  يف  نوعية  اإ�سافة  ميثل 
ال�سعادة  درب  مللدر�للسللة  اجلللديللدة  املللدار�للس  ت�سمل  املعرفية.  خمللرجللاتلله 
اخلا�سة ومدر�سة فكتوريا الدولية اخلا�سة ومدر�سة مانتينا االأمريكية 
اخلا�سة  ال�سدرة  ومدر�سة  اخلا�سة  الدولية  املدينة  ومدر�سة  اخلا�سة 
واملدر�سة االأمريكية اخلليجية اخلا�سة ومدر�سة "ال�سويفات " �سابي�س 
رئي�س  الها�سمي  حمدثة  الدكتورة  �سعادة  رحبت  و  اخلا�سة.  الدولية 
هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س بان�سمام املدار�س اجلديدة اإىل املنظومة 

التعليمية يف االإمارة نظراً للبيئة املحفزة وامل�سجعة على اإطالق امل�ساري 
الطلبة  التعليمية لدى  الفر�س  تنويع  و  زيادة  ي�سهم يف  التعليمية مبا 
ويقود اإىل حتقيق خمرجات اأكادميية ذات مقايي�س عاملية مثمنة اجلهود 
الفاعلة للهيئات واجلهات املحلية التي تتبنى منهجية قوامها التكامل 
يف العمل خلدمة القطاع التعليمي. و اأ�سافت اإن الهيئة نفذت عدداً من 
الزيارات امليدانية اطلعت خاللها على جاهزية املدار�س ال�ستقبال الطلبة 
الالزمة  واالإجللللراءات  لل�سروط  "وتطبيقها  منها  " اجلللديللدة  �سيما  ال 
اال�ستيعابية  الطاقة  و  عليها  املن�سو�س  العامة  باملعايري  التزامها  و 
اإىل  الرامية  �سمن جهودها  الهيئة  اأقرتها  التي  االحرتازية  والتدابري 
�سمان  و  امل�ستجد   19 كوفيد  كورونا  فريو�س  جائحة  انت�سار  مواجهة 
التعليمية يف  املنظومة  اأطللراف  اآمنة ت�سع �سالمة جميع  تعليمية  بيئة 

مقدمة اأولوياتها.

ال�سارقة ت�سهد افتتاح 7 مدار�س خا�سة جديدة خالل العام الدرا�سي احلايل

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  643/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/83 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )133939.01( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : م�سرف االمارات اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف متحرك 
وميثله   maliklaw@emirates.net.ae:الكرتوين بللريللد   - رقللللللللم:0557016552 
 -2 يعقوب علي  �سيد  علي  امللام   -1  : اإعالنهما  املطلوب    - اأهلي  / حممد عبدامللك م�سطفى 

�ساجبانو امام علي �سيد يعقوب علي - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )133939.01( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1136/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 885/2021 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )384313.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : امل�ست�سفى االمريكي دبي �س.ذ.م.م
فندق  مقابل   - وين�س�سرت  جيم�س  مدر�سة  بجانب   - ميثا  عللود   - بردبي   - دبللي  عللنللوانلله:امللارة 

املوفمبيك - منطقة رقم 319 - �سارع 15 اأ
املطلوب اإعالنهما : 1- جفني نيكوال�س ماريانو ماريانو برييرا 2- هار�سا �ساندرا�سن اوك�سواين 

ك�سواين - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )384313.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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اآراء الكتاب

م�شاحة ن�شتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

عذرًا �شيدتي 
لقد كان �سعيدا قبل زواجه، ولكن بعد الزواج اأ�سبح حزينا، بل �سقي حمروم، 
… اإذ تبدلت االأحلللوال من حال  اأن يتورط  كللان له  يللتللزوج، ومللا  فليته مل 
م�ساهدتها عرب  ورمبا  �سماعها  على  موؤخرا  اعتدنا  عبارات  تلكم  اإىل حال، 
فيديوهات ق�سرية عن العالقة بني الزوجة وزوجها، وقد حتولت العالقة 
واال�ستهزاء  للتندر  جماال  واأ�سحت  احلللاالت،  بع�س  يف  وا�ستهزاء  ل�سخرية 

وما ينبغي اأن يكون ذلك. 
عباراٌت يرددها كثري من ال�سباب، وتلوكها األ�سنة اأ�سباه الرجال، بل ويتهمون 

ويدعون  مزعومة  باتهامات  الزوجة 
كل  بعيدة  وهللي  رجيم،  �سيطان  اأنها 
الللبللعللد علللن تلللللك املللللزاعللللم، فللمللا هي 
ال�سيطان  ذلللك  هللو  واإمنلللا  ب�سيطان، 
�سيئة،  بيئة  يف  وتللرعللرع  نلل�للسللاأ  اللللذي 
ني كثريا روؤية بع�س االأ�سر  وقد اأم�سنّ
اخللق، مقبل  �سيئ  �ساب  لديها  التي 
االأ�سر  هللللذه  وتللبللحللث  اللللللللزواج،  علللللى 
جاهدًة عن زوجة البنها ال�سيئ، على 
يتزوجها،  كللي  خلللللق؛  ذات  تللكللون  اأن 
فال  تللتللورط،  اأن  اإال  لللهللا  اأرادوا  وملللا 
اأ�سرته! ويا له  حبذا االبن وال حبذا 
، وغ�س وخلللداع، وكذب  بللنينّ من ظلم 
ارتكبه هوؤالء جميعهم  وت�سليل، قد 

يف حق تلك الزوجة، التي ابتليت بحياة بائ�سة مع ذلك ال�سقي املاأفون، فما 
موجودة  حللاالت  فهذه  ال�سقي؟؟  بذلك  مرتبًطا  م�سريها  يكون  كي  ذنبها 

بكرثة يف جمتمعاتنا، فاحذروها. 
اأن ما ال يعجبك فيها اأكرث مما  اإن الزوجة رمبا تكون زوجتك، وقد تزعم 
عللدم طاعتها  ت�ستكي  ورمبللا  اأكللرث مما حتبه،  فيها  تكرهه  ما  واأن  يعجبك، 
الزواج،  من  فرتة  بعد  لك  اإهمالها  ت�ستكي  ورمبللا  ب�سهولة  لك  انقيادها  اأو 
حني  ودمللوعللهللا  اأنينها  كللرثة  ت�سكو  ورمبلللا  اأطللفللال،  اإجنلللاب  بعد  وخ�سو�سا 
حياة  فيعي�س  بع�سنا؛  لدى  يطول  قد  واالأمللر  جدالها،  يف  وحتتد  تناق�سها 
ورمبا  تعقيدا،  ويلللزداد  اأحيانا  االأمللر  يتطور  بل  �سعور،  وال  روح  بال  بائ�سة 
ولذلك  املللودة،  وكانت  ال�سكن  فيها  الزوجة  كانت  اآمنة،  بنهاية حياة  ينتهي 
لو عرفنا  الأننا  وهياأها؛  اهلل  كما خلقها  املللراأة  اإىل طبيعة  نتعرف  اأن  علينا 
عليها  واأ�سفقنا  لرحمناها،  بل  الرجل،  من  نطلبه  ما  منها  طلبنا  ملا  ذلللك، 
اأكرث، فهي االأم احلنونة ال�سابرة والزوجة املجاهدة معك ومع اأوالدهللا، يف 
رعايتهم وتربيتهم، وهي االأخت التي ال تدخر جهدا يف م�ساندة اأخيها، وهي 

البنت التي تفي�س حنانا ورقة على والديها.
اأن تكون فيها مثل الرجل، وكذلك الرجل ال  اأمور ال ميكن للمراأة  وهناك 
ميكن اأن يوؤدي دور املراأة يف اأحيان كثرية، لي�س لعيب فيهما، بل هي فطرة 
ب�سكل  احلياة  ت�ستمر  حتى  االآخلللر؛  عن  كليهما  مييز  اأن  اقت�ست  التي  اهلل 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بحديث  اأ�ست�سهد  اأن  اإال  اآثللرت  اأنني  على  طبيعي، 
و�سلم عن املراأة، هذا احلديث الذي ي�ستخدمه البع�س �سد املراأة يف �سياقات 
"وا�ستو�سوا  و�سلم:  عليه  اهلل  – �سلى  قال  اإذ  اخلا�سة،  مل�سلحتهم  خا�سة 
بالن�ساء خريا، فاإنهن خلقن من �سلع اأعوج، واإن اأعوج �سيء يف ال�سلع اأعاله، 
بالن�ساء  فا�ستو�سوا  اأعللوجللاً،  يزل  مل  تركته  واإن  ك�سرته،  تقيُمه  ذهبت  فللاإن 
خريا ". فالر�سول – �سلى اهلل عليه و�سلم يخربنا اأن املراأة خلقت من �سلع 
اأعوج، واإن هذا العوج من طبيعة املراأة وفطرتها، فاإذا اأراد الرجل اأن يقيمه 
اأخفق ومل ينجح مهما فعل، بل ينك�سر ال�سلع. فهكذا اأراد اخلالق – تبارك 
املللراأة، ويتخذ ذلك  وتعاىل، وقد يقول قائل هذا دليل موؤكد على نق�س يف 
ذريعة على ال�سخرية منها اأو اال�ستهزاء بها، ون�سي متاما و�سية الر�سول – 
" فهي و�سية واجبة على  “ا�ستو�سوا بالن�ساء خريا  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اجلميع، فما اأكرمهن اإال كرمي، وما اأهانهن اإال لئيم، لقد اأراد اهلل -�سبحانه 
وتعاىل اكتمال احلياة بني الرجل واملراأة، ففي املراأة نق�س يف جانب، ووفرة 
يف جوانب عدة، وكذلك الرجل لديه نق�س ولديه وفرة، فما ينق�س يف املراأة 
يتوفر يف الرجل، والعك�س �سحيح؛ حتى يتقابال ويكمال بع�سهما، وهكذا، 
ب�سورة  تذكرنا  حديثه،  يف  العظيم  ر�سولنا  اإليها  اأ�سار  التي  العوج  كلمة  اإننّ 
االأم التي تر�سع طفلها، فهل تر�سعه وهي منت�سبة القامة، هل تلب�سه ثيابه 
وهي منت�سبة القامة، وكيف ت�سمه اإىل �سدرها لرتويه طعاما وحنانا، وهي 

منت�سبة القامة!
هذه �سور عديدة ن�ستح�سرها يف اأذهاننا، وننحني اأمامها؛ لندرك اأن املراأة 
اإذا خلت من العوج فاإن هذه ال�سور كلها قد تختفي، فهل تخيلنا ما يحدث، 
اأن  نالحظ  اإننا  الللزوجللة،  به  تقوم  مبا  تقوم  اأن  الرجل  اأيها  ت�ستطيع  وهللل 
منحنية  وهي  بها  تقوم  ابنها،  رعاية  االأم  من  تتطلب  التي  االأعمال  جميع 
القامة، وهذا رمبا يف�سر �سر خلقها من �سلع اأعوج، واهلل اأعلم، واإذا بحثنا يف 
معاجمنا العربية وجدنا اأننّ كلمة العاطفة ترتبط بالعوج، فاأ�سلها "َعَطف" 
ومنها ا�ستق املنعطف، وهو املنحني، ويف ل�سان العرب: عطفت راأ�س اخل�سبة 
والعوج  العاطفة  احلنان حتمل معنى  وكلمة  فانحنى،  اأي حنيته  فانعطف، 

اأي�سا، تقول العرب: ))انحنى العود وحتنى: انعطف((.
 فيا اأيها الزوج النبيل، اعلم باأن الزوجة مثل الطبيعة، فيها الري والنماء 
واخلري، وقد يكون فيها الزالزل والرباكني، كن �سادقا معها، تكت�سب ثقتها 
وحبها، وافهم احتياجاتها، فكما قالوا: مقربة املراأة رجل ال يفهم، ومقربة 
الرجل امراأة ال ترحم. وال تن�س باأن ال�سدق اأ�سا�س لكل الف�سائل االإن�سانية، 
اأن تقلل من �ساأنها، واحرتمها دائما واإن خالفتها يف راأيها، وحينئٍذ  واإيللاك 
�سوف تغدق عليك عطفها وحنانها، واحذر اأن تظلمها اأو اأهلها، عند حدوث 
خالف معها، قم بواجبك دائما، وكن رجال نبيال يف ر�ساك وغ�سبك، وابت�سم 

دوما يف وجهها، وا�سرب اإن مل تعجبك بع�س ت�سرفاتها، اإن عاملتها هكذا، 
فثق باأنها �سوف تكون كما تريد يف ر�ساها وغ�سبها.

عاطف البطل/كاتب

االأذكياء 
من منطلق املقولة ال�سهرية: )اأنا اأعرف اإنني ال اأعرف( نكت�سف اأن االأذكياء 
على  يكونوا  وال  قدراتهم  يف  يت�سككون  ما  غالبا  والتميز  االإبللداع  واأ�سحاب 
ما  كثريا  فهم  اأجنللزوهللا،  التي  اأعمالهم  على  االطمئنان  مللن  كبرية  درجللة 
اأنهم  التجويد واإظهار اجلماليات، حتى  التق�سري يف  اأنف�سهم على  يلومون 
يقوم  اأن  املمكن  به من  قاموا  ما  اأن  ويعتربوا  اأحيانا،  اأعمالهم  يقللون من 
به غريهم واأنهم مل ياأتوا بجديد وال بغري ماألوف، عك�س الذين ي�ستهرون 
بني النا�س بقلة الذكاء، فهم اأكرث النا�س �سياحاً ومدحاً يف اأنف�سهم وت�سويق 

ذاتهم على اأنهم عباقرة ويفعلون ما ال ي�ستطيع غريهم فعله.
راأينا هذه النماذج وا�سحة للعيان يف متاثيل و�سعت يف ميادين، وباملعايري 
الفنية واملهنية ات�سح اأن العمل ال يرتقي لفن النحت مثال اأو الفن الت�سكيلي، 
ولي�س االأمر ح�سراً على فئة املبدعني واإمنا يف �ستى املجاالت جند من ميدح 
نف�سه وعمله ولو كان لغري املتخ�س�سني عمل اأقل ما يقال عنه اأنه بال روح 
وال اتقان، لكن هوؤالء لديهم القدرة على قلب احلقائق واحلياة على اأج�ساد 
املتفوقني، فمهما حاولنا تغيري مفهومهم عن النجاح ومعايريه ال يقتنعون 
اأنهم يتباهون بالعمل ويجودون يف تف�سريه  اأذهانهم، حتى  اإال مبا ر�سخ يف 
ويعلنون باأنهم رقم واحد يف قائمة طويلة من نف�س التخ�س�س، وهذا مناٍف 

جلللدا للللللحللقلليللقللة، لللكللن لللالأ�للسللف هذه 
امللللحلللاوالت وتلللكلللرار االأحلللاديلللث وفرد 
م�ساحات لهم على الف�سائيات يجعل 
من كالمهم ال�سدق وعوام اجلمهور 
االإعالم  يف  داملللوا  مللا  بهم  ي�ست�سهد 
فالغرور  اأقللللواللللله،  ويف  فلليلله  ووثلللقلللوا 
اأحيانا ياأتي بثمار اأف�سل من التوا�سع 
مبنية  اأ�سبحت  احلكم  مقايي�س  الأن 
علللللى املللظللاهللر اخلللارجلليللة واالأقلللللوال 

املزيفة.
ن�سابها،  يف  احلللقللائللق  ن�سع  اأن  البللد 
الأنهم  الظل  ف�سلوا  مبدعني  ونقدر 
اأدركلللللللللوا مللكللانللتللهللم وقلللدرتلللهلللم على 
اللللعلللطلللاء، وا�للسللتللمللدوا �للسللعللادتللهللم من 

بدون  اإبداعه  مكتبه ميار�س  متميز خلف طاولة  فكم من  الب�سرية،  �سعادة 
�سياح وال نواح، عماًل مبا تقدمه ال�سمكة من نتاج يف �سمت وبال حديث وال 
اإظهار الف�سل، بينما ت�سيح الدجاجة وتعلن عن منحها الب�سرية بي�سة ال 
الذكاء  احلكاية،  وتكمن  الق�سية  تكمن  فهنا  جرامات،  ب�سع  وزنها  يتجاوز 
االإن�سانية  اخلريطة  على  موقعه  وحتديد  العامة  للمعرفة  �ساحبه  يجذب 
ال�سماء وتربع  اأنلله و�سل لعنان  ذكللاًء يت�سور  االأقللل  املنوط له، بينما  ودوره 
على عر�س االإبداع والتميز يف مهنته مهما  كانت، والغريب اأنه يتكرب على 
املحرتفني وينقد اأعمالهم وقد ي�سل لت�سفيه اأعمالهم وحتقريها، البد اأن 
نفرق بينهما ومننح االأذكياء دوراً اأكرب على ال�ساحة لكي يعربوا عن اأنف�سهم، 

ون�سجع االأجيال القادمة على فرز ال�سلع اجليدة واقتنائها. 
حممد اأ�شامة

و�شائل حديثة للت�شويق
انت�سرت يف االآونة االأخرية العديد من امل�سطلحات احلديثة يف جمال االإعالم 
، ف�سار هناك ال�سحفي املواطن، واالإعالمي تيوبرز، وكل هذه امل�سطلحات 
ال�ساحة  على  نف�سها  فر�ست  التى  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  مع  ن�ساأت 
واأ�سبحت من الو�سائل امل�سدرة لالأخبار، على اعتبار اأن املواطن ير�سل من 
خالل �سفحته على التوا�سل االجتماعي حاالت وحوادث ومواقف ت�سلح اأن 

تكون تقارير اأخبارية اأو �سبقاً �سحفياً.
اأن  ينبغي  التوا�سل  و�سائل  على  القنوات  واأ�سحاب  املغردون  هللوؤالء  اأن  كما 
تت�سم �سفاتهم بعدة معايري وقواعد مهمة من اأ�سا�سياتها، التحري الدقيق 
عادات  مللراعللاة  يجب  �سفحته،  اأو  قناته  خللالل  مللن  يبثها  التي  للمعلومة 

قيم  باأعلى  والتم�سك  وتقاليده  املجتمع 
اأخللالقلليللة، يللراعللي اأنللله قلللدوة وموؤثر 
احلوار  باأ�سلوب  فريتقي  ال�سباب  يف 
تخد�س  ال  منا�سبة  كلللللمللات  ويللنللتللقللي 
اأ�للسللبللاب النجاح  احللليللاء اللللعلللام، وملللن 
هذا  يف  واال�لللسلللتلللملللراريلللة  امللل�للسللمللونللة 
يقدم  كللان  اإذا  نف�سه  ميثل  اأن  املللجللال 
امل�ستهدف  للللللجللمللهللور  مللفلليللدة  مللللادة 
يلللروج ملنتجاته،  اأعللمللال  كللان رجللل  اأو 
ومللراعللاة اللل�للسللدق واللل�للسللراحللة وعدم 
ي�سنع  بلللاأن  كفيل  احللللوار  يف  التكلف 
قاعدة جماهرية كربى، الأنه يف هذه 
احلالة ان�سبط واتبع خطوات �سليمة 
�سل�سة  بطريقة  معلوماته،  اإلللقللاء  يف  

وباأ�سلوبه بدون تقليد اأو تقم�س ل�سخ�سية م�سهورة.
كللثللرية للمجتمع، فمنهم من  يللقللدمللون خللدمللات  املللجللال  الللعللاملللللون يف هللذا 
منوذجاً  يقدم  من  ومنهم  لها  حتليله  من  ن�ستفيد  �سيا�سية  لفكرة  ي�سوق 
ناجحاً وميدنا بالطاقة االإيجابية، وهناك من يعلمنا ببع�س احلرف واملهن 

واإعادة التدوير وغريها من االأفكار امل�ستنرية واملبدعة، يف ذات ال�سياق جند 
عامل الت�سويق والرتويج لل�سلع ولل�سركات منت�سر اأي�سا، فو�سائل التوا�سل 
االجتماعي لها جمهورها العري�س وتنوع ثقافتهم وميولهم، وهذا ما جعل 

هذه الو�سائل تتفوق وحتجز لها مكانة كبرية ورحبة يف عامل الت�سويق.  
�شحر االألفي /كاتبة

العوامل الروحية الثالثة
اأين موقعك من هذه العوامل يف م�سار رحلتك الروحية، يقول ابن الرومي: 
هناك ن�سمة يف الفجر �ستخربك باأن ال تعود للنوم وعليك اأن تطلب ب�سدق 
الن�سمة  لهذه  يوماً  ا�ستمعنا  فهل  مفتوحة،  االأبلللواب  الأن  اللحظة  هللذه  يف 

الفجرية ؟
يف مللرحلللللة ملللا ملللن ملللراحلللل حياتك 
والتوجه  اللللروحلللي  اللللنلللداء  �ستخترب 
بلل�للسللكللل مفاجئ  الللروحلليللة  لللللل�للسللحللوة 
ودون تدرج يف م�سار الرحلة الروحية 
هذا  يف  وال�سياع  باالرتباك  و�ست�سعر 
امل�سار الأن رحلة الروح لي�ست بالرحلة 
عوامل  ثالثة  بني  بها  تنتقل  ال�سهلة 
العامل  وهي  الروحية  ال�سحوة  اأثناء 
العلوي موطن الروح والعامل االأو�سط 
موطن اجل�سد واالأنا والعامل ال�سفلي 
هو  االأو�للسللط  الللعللامل  االأرواح.  موطن 
حياتنا  وهلللو  االأنلللللا  اأو  اجللل�للسللد  علللامل 

و�سخ�سيتنا  نللعلليلل�للسللهللا  اللللتلللي  اللليللوملليللة 
الب�سرية وجتللاربللنللا وخللرباتللنللا وتللكللون ملل�للسللوؤولللة عللن االأنلللا وملللدى تطورها 
وابتعادها عن املاديات واالأمور ال�سلبية واالرتقاء باأ�سلوب حياتنا وعالقاتنا 
واكت�ساب احلكمة. وهي اأهم مرحلة من مراحل النمو الروحي لكونك تعمل 
�سخ�سية متطورة فيها حب  اأ�سبحت  اأنللك  الداخل ثم تالحظ  عل تطوير 
و�سالم للعامل من حولك وتبداأ هذه ال�سخ�سية بالتفرد وحتويل االأنا الأنا 
معطاءة حمبة للت�سامح قادرة عل ترميم جروحها وجتاوز خماوفها وحمبة 
لذاتها. اأما العامل ال�سفلي فهو عامل غام�س والغر�س منه هو اكت�ساف الروح 
اإذا حا�سرتها   الللروح نورانية لكن  الللروح وهللذه  اأكللرث لتحرير  بالتعمق فيه 
اأمواج  اأ�سبحت مبثابة روح تركب موجة تالطمها  ال�سلبية املظلمة  االأرواح 
املحيط، للنزول لهذا العامل ال�سفلي يجب الدخول للعامل الالوعي لعقولنا 
و�سدماتنا  املقهورة  وم�ساعرنا  املكبوتة  اأرواحنا  فنجد  واأفكارنا  وم�ساعرنا 
وجروحنا و�سدماتنا التي رف�سنا معاجلتها وقمنا بدفنها فنجدها متج�سدة 
يف كياننا ال�سلبي وهي �سخ�سيتنا االأخرى التي ال نراها تكون الرحلة يف هذه 
اإىل قيمتك وروحك احلقيقية  العامل موؤملة لكنها هامة الأنك بعدها ت�سل 
اأن نرى ال�سر لنعرف اخلري لذلك فالنزول لهذا العامل هو  فاأحياناً يجب 

متطلب من متطلبات ارتقائك الروحي.
الغر�س من العامل العلوي هو االت�سال مع الروح والرحلة يف العامل العلوي 
هي رحلة االرتقاء وال�سعود وحتقيق الذات، ويف هذا العامل نقوم مبمار�سة 
العزلة والتاأمل واملوازنة الأنه الفا�سل لتحقيق التوازن بني العامل االأو�سط 
والعامل ال�سفلي وعندما يحدث هذا التوازن نعي�س ب�سخ�سية �سليمة نفهم 
باالأمر  لي�س  الروحية  الرحلة  م�سار  الروحية.  لليقظة  ون�سل  ذاتنا  فيها 
ال�سهل وال ت�ستطيع الغالبية الو�سول للعامل الالواعي وفهم م�ساكل العامل 
االأنا  عن  بالتخلي  الرحلة  هذه  ..تبداأ  االأو�سط  العامل  م�ساكل  اأو  ال�سفلي 
واإدراك وحدانية الكون والتحرر للدخول �سمن دائرة الكل وعامل االإدراك 
نتنقل بني هذه العوامل الثالثة وعندما ن�ستقر يف  والتنوير ونحن جميعاً 
الكمال  مرحلة  وهللي  الروحية  الرحلة  لغاية  و�سلنا  نكون  العلوي  العامل 

وال�سالم الداخلي والتوا�سل مع الروح.
منال احلبال /اإعالمية

خدعة االإدمان 
خدعة االإدمان حقيقة ال بد من ك�سف مالب�ساتها ال �سيما واأنها مت�س جياًل 
ودولة   ،،، مواجهته  يف  نقف  مل  ما  م�ستقبلنا  ت�سادر  املللخللدرات  الأن  باأ�سره 
االإمللارات واحللدة من اأهم الللدول التي تويل مواطنيها اهتمام االأبناء ، فلم 

وقامت  اإال  الإ�سعادهم  و�سيلة  تدخر 
بها ، وهذا ما جعل منها و�سعبها مثار 
الدول  بقية  للللدى  وانللدهللا�للس  حلللرية 
ق�سية  طرحت  وعندما   ، وال�سعوب 
الدولة  �سعت   ، واالإدملللللان  املللخللدرات 
والعقبات  ال�سعاب  كافة  تذليل  نحو 
اإىل  املبادرات الداعية  املعطلة لنجاح 
جادة  من  وانت�سالهم  املدمنني  عالج 
املللر�للس واالإدمللللان اإىل جللادة ال�سحة 
تعد  الق�سية مل  الأن  هللذا  والتعايف.  
وخليل  وفللللار�للللس  مللرتللبللطللة مبلللاجلللد 
وهلليللثللم بللقللدر ملللا هلللي اأ�للسللبللحللت من 
الق�سايا املوؤرقة وامللحة على خارطة 
اإ�سعافها  بهدف  املجتمعية  التنمية 

اأيامنا،  اإىل  تقليدية  و�سائل  عللرب  املنت�سرة  االإدملللان  خدعة  على  والق�ساء 
ومعظم ال�سور النمطية لدى مت�سدري هذا النوع من التوعية االإعالمية 
بهدف احلد من تعاطي املخدرات ، حيث تظهر تلك ال�سور اأ�سخا�سا باأج�ساد 
هزيلة ومرتهلة وبلحى كثة واأ�سنان مهرتئة وم�سو�سة ، وبثور منت�سرة ما 

بني الوجه وبقية اأرجاء اجل�سم وفوقها عبارة االإدمان ال�سهرية : ال للمخدرات 
وقد  ملل�للسللدود(،  ملل�للسللدود  اأخلللرية )جملة طريقك  عللبللارة  اإال  يبق  وكللاأنلله مل   ،
باأنه ال خال�س وال منجى  ت�سرب الالوعي لدى املدمن واإن �سعى للخال�س 
حتديدا  التعاطي  عن�سر  واأق�سد  اأوال  باملادة  متعلقة  املدمن  ا�ستمرارية  اإن   ،
وحتديدا املخدر ، ثم وجود التاجر ، والكتمال وبقية اأركان االإدمان فال بد من 
تهيئة الظروف كاملكان والزمان املهيئ للتعاطي وهي لي�ست مي�سرة ومتاحة 
اإىل وجود االأعراف والعادات والتقاليد  اإ�سافة  ال�ستمرارية مو�سوع االإدمان 
والدين وكلها من معطالت ا�ستمرارية االإدمللان ، مما ير�سخ لقاعدة خاطئة 
، وهللذا مناٍف متاما  وهي �سهولة الدخول يف االإدمللان و�سعوبة اخلللروج منه 
لل�سحة.  اإن الظروف املتاحة للتعايف ال ح�سر لها عرب بوابات مفتوحة اأمام 
اإليها  املدمنني واإحتوائهم وهذه هي احلقيقة ال�سادمة التي ال يتم التطرق 
على االأقل بنف�س الثقل على الرغم اأن جهات وموؤ�س�سات التعايف بكافة ظروفها 
واأماكنها هي متاحة وفق طلب املتعايف باأي وقت.  االإدمان خدعة ولكن التعايف 
حقيقة ، االإدمان لي�س طريقاً م�سدودة ، طاملا اأن التعايف هو بداية امل�سوار لنقلة 
اإىل حياة اأكرث رحابة ال �سيما واأن عن�سر التحدي الذي يدغدغ م�ساعر الب�سر 
هو التعايف الأنه �سراع من اأجل البقاء ولي�س االإدمان وبجميع اأ�سكاله ، فاأهال 

باجلميع يف عامل التعايف وطي �سفحة خدعة االإدمان.
 مريا علي /كاتبة

اأنواع االأفالم الوثائقية
اأهمها مبا  اأنللواع االأفللالم الوثائقية، والتي ميكن اإجمال  يوجد العديد من 
يلي:  الفيلم الوثائقي التو�سيحي: تقوم هذه االأفالم مبخاطبة امل�ساهدين 
خالل  من  اأو  ال�سا�سة،  على  تلفزيوين  معلق  خللالل  من  اإمللا  مبا�سر  ب�سكٍل 

وي�ستخدم  ال�سا�سة،  خارج  من  ال�سرد 
رول،  بللللللي  ولللللقللللطللللات  املللللللقللللللابللللللالت، 

واللقطات االأر�سيفية بحرية. 
مييل  االنطباعي:  الوثائقي  الفيلم 
غنائياً  يلللكلللون  اأن  اإىل  الللللنللللوع  هلللللذا 
و�سعرياً  تعليمياً،  يكون  اأن  من  بللداًل 
وغالباً  جللدللليللاً،  يللكللون  اأن  مللن  بللللداًل 
مللللراراً  نللفلل�للسلله  الللعللنلل�للسللر  يت�سمن  ملللا 
الوعي  اأ�سلوب  عادًة  وي�سمل  وتكراراً، 
الللللذاتللللي، وجللمللاللليللة اأكلللللرث ملللن تلك 

املوجود يف االأفالم التو�سيحية. 
ي�ستخدم  العك�سي:  الوثائقي  الفيلم 
الذاتي،  الللوعللي  اأ�للسلللللوب  الللنللوع  هلللذا 

الللذاتللي والذي  االنللعللكللا�للس  اأ�للسلللللوب  اأو 
املخرج  بللني  العالقة  ت�سمل  مللا  وغللالللبللاً  نف�سها،  التمثيل  عملية  ويخاطب 
واملتفرجني، وبني املخرج واملوا�سيع التي ُتطرح، ومن االأمثلة عليها ال�سرية 
الذاتية، والتي ميكن اأن يظهر املخرج فيها على ال�سا�سة، اأو يتحدث ب�سوته 
والتي  ر�سمية،  االأكللرث  العك�سية  االأفللالم  بع�س  اأن هناك  كما  مع اجلمهور، 
ال  التجريبي:  الوثائقي  الفيلم  والعامل.   ال�سينما  بني  العالقة  على  تركز 
تتنا�سب هذه الفئة ب�سهولة مع اأي من االأنواع االأخرى، والتي ت�سمل اأ�سكال 
الفن املختلفة كالرق�س، والر�سم، والت�سوير الفوتوغرايف، والنحت وغريها 
الفيلم  الق�س�سي.   االأدب  تت�سمن عنا�سر من  اأن  االأ�سكال، كما ميكن  من 
اأحللداث احلياة  بت�سوير  االأفللالم  امل�ساهدة: تقوم هذه  املبني على  الوثائقي 
العفوية واحلرة كما حتدث على اأر�س الواقع، وغالباً ما تعتمد على اللغة 
املكان  ا�ستمرارية  اإظهار  اإىل  تهدف  والتي  الق�س�سية،  لالأفالم  الب�سرية 
املختلفة،  الللكللامللريا  زوايلللا  مثل  تقنيات،  عللدة  با�ستخدام  وذللللك  واللللزملللان، 
وميتاز  وغريها.  املائلة  واللقطات  العك�سية،  واللقطات  املقربة،  واللقطات 
الواقعي بالعديد من اخل�سائ�س التي متينّزه عن االأفالم االأخرى،  الفيلم 
الأنها  الوثائقية،  االأفلللالم  يف  ميزة  اأهللم  امل�سداقية  تعترب  يللاأتللي:  ما  ومنها 
اكللتلل�للسللبللت ثللقللة امللل�للسللاهللديللن قللدميللاً كللونللهللا متللثللل االأو�لللسلللاع الللقللائللمللة ب�سكل 
حقيقي، اأما اليوم فقد اأ�سبح االأ�سخا�س اأكرث �سكاً مبحتوى االأفالم، حتى 
الوثائقية منها، لذا يجب اأن توفر هذه االأفالم معلومات وم�سادر موثوقة 
الواقعية،  االأمللور  الوثائقي  الفيلم  يعك�س  امل�ساهدين.   ثقة  الكت�ساب  دائماً 
ولي�س الدرامية اأو اخليالية، كما اأنه يخو�س يف عامٍل غري خيايل باأحداث، 
وق�سايا، و�سراع، واأ�سخا�س، وعواطف حقيقية، فُيبنى كل حمتوى الفيلم 
املرئي وامل�سموع على الدقة. يت�سمن الفيلم الوثائقي ر�سالة وق�سية هادفة، 
االأفالم  ا�سُتخدمت  فقد  للم�ساهدين،  الر�سالة  هللذه  مترير  اإىل  فيهدف 
التغيري  الأغللرا�للس  امل�ساهدين  على  للتاأثري  كو�سيلة  القدم  منذ  الوثائقية 
االجتماعي اأو الداخلي.  ينطوي الفيلم الوثائقي على قدٍر اأقل من ال�سيطرة 
والتحكم، فعلى عك�س اأفالم الدراما واخليال، يجب اأن يتم ت�سوير االأفالم 
الوثائقية يف العامل احلقيقي، من اأجل االأحداث احلقيقية، وغالباً ال يكون 
املخرج قادراً على ال�سيطرة على احلدث اأو املو�سوع الذي ي�سوره، وال على 
الظروف املحيطة باحلدث، ولكن هذا االرجتال يف االأفالم الوثائقية ي�سيف 
اإليها ميزًة خا�سة.  ميتاز الفيلم الوثائقي باملرونة، فهو على عك�س االأفالم 
التنبوؤ  امل�ستحيل  فمن  ثابت،  ومفاهيمي  ب�سري  دلياًل  يتبع  ال  اخليالية، 
باالأحداث اأو تقرير الطريقة التي �سينتهي بها الفيلم، كما يوجد عدد اأقل 
من القواعد التي يجب اتباعها، وهذا ما يجعله اأكرث حتدياً، ولكن يف نف�س 
الوقت اأكرث اإثارًة. يعترب مو�سوع الفيلم الوثائقي اأمراً بالغ االأهمية، ومبا 
به غري خيالية،  املحيطة  والللظللروف  هو مو�سوع حمللدد،  منها  الغر�س  اأن 
لذا يعترب املو�سوع اجلانب االأكرث اأهمية من االأفالم الوثائقية، مع اإعطاء 

االأولوية له على جوانب اأخرى. 
معاذ الطيب /خمرج

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود

العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
اعالن بالن�شر        

 3150/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- اتالنت�س لل�سرافة  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :زحل للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

املبلغ  للمدعيان  تللدفللع  بللان  عليها  املللدعللي  1-الللللزام  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد 
بدرهم   )1.098.412.50( مبلغ  تعادل  امريكي  درالر   )294.119( وهللو  بذمتها  املرت�سد 
االمارات - مليون وثمانية وت�سعني الف واربعمائة واثني ع�سر درهم وخم�سون فل�س - مع 
الفائدة التجارية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 2- الزام 

املدعي عليها بالر�سووم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/9/12 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لللذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

 اعالن بالن�شر
2312/2021/315 ا�شتئناف عمايل  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

م�ساهمة  )�سركة  انرتنا�سيونال  �سكل  اآنللد  دريللك   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
عامة( - جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / باهر حممد علي عازم 
  - 4055/2021 عمايل جزئي  رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   -
ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2020/9/12  االحللد  يوم  لها جل�سه  وحللددت 
قانونيا  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم  التقا�سي عن  بقاعة 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

 اعالن بالن�شر
1512/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

 - �للللللس.ذ.م.م  املللنلل�للسللوجللات  وجتللللارة  للخياطة  تيمبل   -1/ �للسللده  امللل�للسللتللاأنللف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد بن توفيق بن حمود ال�سريده 
ال�سادر  ا�للسللتللاأنللف/احلللكللم  قللد   - الللريللامللي  م�سلم  �سعيد  حللمللد  وميللثللللله:مللروه 
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النتخابات املبكرة يف كندا تاأتي بنتائج عك�سية ماكرون يلتقي املر�سحني خلالفة مريكل 
•• باري�س-اأ ف ب

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ي�ستقبل 
واأوالف  اأرمللني ال�سيت  ً من  كللالنّ املقبل  االأ�سبوع 
االأملانينّة  امل�ست�سارة  خلالفة  َحني  املر�سنّ �سولت�س 
انتخابات  �سيخو�سان  واللذين  مريكل  اأنغيال 
الرئا�سة  اأعلنت  مللا  على  اأيلول-�سبتمرب،   26

الفرن�سينّة اجلمعة.
احلايل  امللللال  وزيلللر  �سولت�س  مللاكللرون  ويلتقي 
االجتماعي  الدميوقراطي  احلللزب  اإىل  املنتمي 
يلتقي  اأن  اأيلول-�سبتمرب  على   6 االثنني  غللداً 

اد امل�سيحي الدميوقراطي يف  ال�سيت زعيم االحتنّ
الثامن منه.

ح  للل ال�للسلليللت مر�سنّ ُيلل�للسللجنّ وقلللللٍت  ذلللللك يف  يلللاأتلللي 
تراجعاً  االأملانينّة  امل�ست�سارة  بزعامة  املحافظني 

قبل �سهر من االنتخابات الت�سريعينّة.
واأًيا تُكن نتيجة االنتخابات، 

فاإننّ عملية ت�سكيل احلكومة االأملانية املقبلة قد 
تتنّ�سح  مل  �سيغة  مع  التعقيد،  منتهى  يف  تكون 

بعد.
هيمنت  التي  مريكل  �ستتنحى  االقلللرتاع،  وبعد 

على امل�سهد ال�سيا�سي االأملاين ملدة 16 عاًما.

•• مونرتيال-رويرتز

اأظهرت ا�ستطالعات للراأي تقهقر رئي�س الوزراء الكندي الليربايل جا�سنت 
تللوؤدي طريقة  اأن  اأمللل  على  اإجرائها  اإىل  دعللا  انتخابات مبكرة  قبل  تللرودو 
ت�سديه الأزمة كوفيد-19 اإىل الفوز.وكان ترودو قد دعا يف ال�سهر املا�سي 
اإىل اإجراء االنتخابات يف 20 �سبتمرب اأيلول قبل عامني من املوعد املحدد. 
وكان الليرباليون متقدمني يف ذلك الوقت ب�سكل كبري وبدا من املرجح اأن 
املناف�س  2019. وهاجم  التي خ�سروها يف  الربملان  االأغلبية يف  ي�ستعيدوا 
الرئي�سي وزعيم حزب املحافظني اإيرين اأوتول رئي�س الوزراء مرارا لدعوته 

الإجراء االنتخابات اأثناء اجلائحة.
تزايد  مع  الليرباليني  فر�س  تراجع  للراأي  ا�ستطالعات  اأحللدث  واأظهرت 

عام  منذ  ال�سلطة  يتوىل  الللذي  عللامللا(   49( تلللرودو  مللن  الناخبني  ا�ستياء 
2015. وقال اأحد املخططني اال�سرتاتيجيني الليرباليني يوم اجلمعة اإن 
الدعوة اإىل االنتخابات املبكرة جاءت بنتائج عك�سية مع نظر الناخبني اإليها 
على اأنها “خطاأ” و “ج�سع«.ون�سر م�سوؤولو ال�سحة الكنديون يوم اجلمعة 
منوذج حماكاة اأو�سح اإن اإ�سابات كوفيد-19 اجلديدة ميكن اأن تتجاوز ذروة 
املوجة الثالثة خالل ال�سهر ، وحذروا من اأنه اإذا مل يتم تكثيف التطعيمات 

بني ال�سبان فقد يتم جتاوز �سعة امل�ست�سفى يف البالد.
تي  حمطة)�سي  حل�ساب  لالأبحاث  نانو�س  معهد  اأجللراه  ا�ستطالع  واأو�سح 
والليرباليني  العام  الدعم  املئة من  35.7 يف  املحافظني على  يف( ح�سول 
الي�سارية  االجتاهات  ذي  اجلدد  الدميقراطيني  املئة وحزب  على30.7 يف 

على 18.3 يف املئة.

بعد قطع راأ�س جندي عراقي.. ما دللت عودة داع�س لنحر �سحاياه؟
•• بغداد-وكاالت

اأمنية وا�سعة على احلدود مع �سوريا، ملالحقة  مع بدء القوات العراقية عملية 
بقايا تنظيم داع�س االإرهابي وخالياه النائمة، يف تلك املناطق املتاخمة للحدود 

ال�سورية.
الإحدى  و�سعه  عراقي، خالل كمني  اأ�سر جندي  االإرهللابللي من  التنظيم  متكن 
القوات  عللرثت  وبللعللد خطفه  احلللدوديللة،  املنطقة  الللعللراقللي يف  دوريلللات اجلي�س 
العراقية على جثة اجلندي مقطوعة الراأ�س، حيث قتل نحرا على يد عنا�سر 

داع�س، كما اأعلنت قيادة قوات حر�س احلدود العراقية.
االأمر الذي يعده خمت�سون اأمنيون ونف�سيون، داللة على اأن التنظيم االإرهابي 
اإعللادة بث اخلللوف والذعر منه عرب اعتماد  العراقي،  يحاول عرب ذبح اجلندي 

هذه الطريقة الوح�سية يف ت�سفية �سحاياه.
“�سكاي  ملوقع  يحيى، يف حديث  راميار  االأمني  يقول اخلبري  االإطلللار،  هللذا  ويف 
نيوز عربية” :”يبدو اأن داع�س بعد تزايد وترية ن�ساطاته االإرهابية يف خمتلف 

املناطق العراقية، وكذلك يف �سوريا و�سوال الأفغان�ستان، فاإنه يعمل مرة اأخرى 
على ا�ستح�سار اأدواته واأ�ساليبه االإرهابية التي ا�ستهر بها اأيام �سعوده واحتالله 
 2014 االأعللوام من  العراق و�سوريا، خا�سة خالل  مناطق وا�سعة من كل من 
ولغاية 2017«.ويتابع:”الر�سالة وا�سحة وهي اأن داع�س عاد وبكامل وح�سيته 
املعهودة، وهي تهدف لبث الرعب واالرتباك خا�سة يف �سفوف القوات العراقية، 
التي تنهمك يف مالحقة التنظيم وحماربته، وللتاأثري يف معنوياتها وعزميتها 
القتالية، لكنها حماولة يائ�سة ل�سخ الروح يف التنظيم الذي ال م�ستقبل له يف 
مطلق االأحللوال ».من جهته، يقول دكتور قا�سم ح�سني �سالح، موؤ�س�س ورئي�س 
موقع  مللع  حللوار  يف  بللغللداد،  يف  الرئي�سي  ومقرها  العراقية  النف�سية  اجلمعية 
كجماعة  ت�سنف  داعلل�للس  فللاإن  النف�سية  تقييماتنا  يف  عربية”:”  نيوز  “�سكاي 
املتع�سب م�ساب بالدوغماتية فكل نوافذ  اأن  التع�سب  متع�سبة، واأخطر ما يف 
يف  تكمن  االأ�سا�سية  وم�سكلته  خمالف،  اآخللر  راأي  اأي  حيال  متاما،  مغلقة  عقله 
تق�سيمه النا�س اإىل فئتني: هم ونحن، وهم يعتقدون اأنهم يخو�سون حربا مباح 
�سالح  الوح�سية«.ويتابع  وجرائمهم  اإرهابهم  بذلك  ويللربرون  �سيء،  كل  فيها 

اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية وحتليل ال�سخ�سية، يف جامعة �سالح الدين  اأي�سا  وهو 
خطورة  حللول  توعوية،  ون�ساطات  ودورات  مللوؤمتللرات  عقدنا  :”لطاملا  اأربيل  يف 
النف�سية  ال�سحة  على  اخلطرية  النف�سية  وتاأثرياتها  الدموية  داع�س  ارتكابات 
للنا�س يف العراق ويف كل مكان، وهذه احلادثة املوؤ�سفة املتعلقة بقطع راأ�س جندي 
عراقي، من قبل الدواع�س هي مرتبطة مبا�سرة مبا يح�سل يف اأفغان�ستان، مع 
قبل  من  تخويف  كر�سالة  وهي  عليها،  طالبان  و�سيطرة  االأمريكي  االن�سحاب 
داع�س للعراقيني مفادها، اأن ما ح�سل يف اأفغان�ستان �سيح�سل يف العراق، واأنهم 

�سيعودون ليعيثوا يف العراق ف�سادا وقتال وخرابا، كما فعلوا �سابقا«.
وكانت قيادة قوات حر�س احلدود يف العراق، قد اأعلنت الثالثاء، اإطالقها عملية 
3 حماور يف ال�سريط احلللدودي مع �سوريا �سد فلول تنظيم داع�س  اأمنية من 
ويت�سللون  فيها  ين�سطون  ما  عللادة  التي  املناطق احلدودية،  تلك  وجماميعه يف 
�سل�سلة  االأخلللرية  االآونلللة  يف  اأطلللللق  قللد  الللعللراق  وبالعك�س.وكان  ل�سوريا  عللربهللا 
�سنه  على خلفية  املناطق  العديد من  االإرهللابللي، يف  داع�س  تنظيم  عمليات �سد 

هجمات يف البالد، خا�سة تلك التي ا�ستهدفت اأبراج الكهرباء.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأفغان�ستان  يف  عاًما  ع�سرين  بعد     
الواليات  تعيد  االأو�لللسلللط،  واللل�للسللرق 
ا�سرتاتيجيتها.  تللعللريللف  املللتللحللدة 
اأوللللويلللة واحلللللدة: مللواجللهللة ال�سني 

ورو�سيا.
   األقاه الثالثاء، منح اأول خطاب له 
عقب ان�سحاب القوات االأمريكية من 
اأفغان�ستان يف 30 اأغ�سط�س، الرئي�س 
لر�سم  فر�سة  بايدن  جو  االأمريكي 
دولية  لعقيدة  العري�سة  اخلطوط 
املغامرات  من  عقدين  بعد  جديدة. 
الع�سكرية يف اآ�سيا الو�سطى وال�سرق 
در�سني:  اأمللريللكللا  تعلمت  االأو�لللسلللط، 
هدًفا  لي�س  الدميقراطية  ت�سدير 
وان احلرب على  عقالنيا ومعقوال، 
االآن،  حتى  �سنها  مت  كما  االإرهللللاب، 

اأرهقت اأمريكا.
   »�سنتوقف عن �سن عمليات الإعادة 
الرئي�س  اأعلللللن  اأخرى”،  دول  بللنللاء 
ر اأنه خالل عقدين من  قبل اأن يذكنّ
مكافحة  مللهللمللة  “حتولت  اللللزملللن، 
االإرهاب اإىل حرب ملكافحة التمرد”. 
الطموح  اأن  علًنا،  بايدن  ح جو  و�سرنّ
-الذي كان طموح جورج دبليو بو�س 
“ببناء االأمة” )اإعللادة بناء  -للقيام 
بلدان  لللزرع دميقراطيات يف  دولللة( 
اأقل  كللان  دميقراطية  ثقافة  بلللدون 
التكلفة  كلللانلللت  ملللا  بلللقلللدر  واقلللعللليلللة، 

الب�سرية للواليات املتحدة باهظة.
   ومن بني 800 األف اأمريكي مروا 
 ،2001 عللام  منذ  اأفغان�ستان  عللرب 
 .2461 وقللتللل   ،20744 اأ�للسلليللب 
العواقب  فلللللاإن  ذللللللك،  علللللى  علللللالوة 

واملحاربني  املللحللاربللني  قللدامللى  على 
عدد  يبلغ  لها.  ح�سر  ال  ال�سابقني، 
�سحايا اال�سطراب ما بعد ال�سدمة 
ر بايدن اأننّ 18 من  باالآالف. كما ذكنّ
كل  ينتحرون  املحاربني”  “قدماء 

يوم يف الواليات املتحدة!
   وبحزم اأمتعتها، ورغم هزميتها يف 
اأفغان�ستان، فاإن اأمريكا ال تتخلى عن 
حربها �سد االإرهاب. وعلى العك�س، 
�ستقودها بو�سائل اأخرى. “للو�سول 

�سن  اإىل  نحتاج  ال  اجلللهللاديللني،  اإىل 
كما  الرئي�س،  ا�للسللار  برية”،  حللروب 
اأن “ال�سربات اجلراحية” بوا�سطة 
الطائرات  دون طيار لها نف�س القدر 
م�ستقبل  و�سيعتمد  الفعالية.  مللن 
احلللللرب �للسللد االإرهللللللاب علللللى املزيد 
القوات  وتكييف  التكنولوجيا،  مللن 

اخلا�سة مع عمليات الكوماندو�س.

اللل�للسللني تطوًرا  �للسللهللدت  االأثلللنلللاء،  يف 

مده�سا...
قد  العامل  اأن  تفهموا  اأن  »عليكم     
د بايدن يف خطابه الذي  �سدنّ تغري”، 
ا�ستمر �سبع وع�سرين دقيقة. ولهذا 
ال�سبب، يجب على جنود البنتاغون 
اخلارجية،  وزارة  ودبلللللومللا�للسلليللي 
للللف مللللللع حتللللللديللللللات الللللوقللللت  الللللتللللكللللينّ
ال�سني،  ملللع  املللنللافلل�للسللة  احللللا�لللسلللر: 
رو�سيا،  ت�سكلها  الللتللي  والللتللحللديللات 
واالنت�سار  االإلكرتونية،  والهجمات 

من  “االن�سحاب  اإن  الللللللنللللللووي. 
اأفغان�ستان والذي �سياأتي من العراق 
االنت�سار  بللاإعللادة  الأمللريللكللا  �سي�سمح 
يف اأملللاكلللن اأخلللللرى ملللن اللللعلللامل، وال 
الهندي  املحيطني  �سيما يف منطقة 
هيكر  مللللارك  يللالحللظ  والهادئ”، 
للعالقات  الللفللرنلل�للسللي  املللعللهللد  ملللن 
تينينباوم  اإيلي  مع  موؤلف  الدولية، 
علللاًملللا:  اللللعللل�لللسلللريلللن  “حرب  كلللتلللاب 
اجلهاد ومكافحة االإرهاب يف القرن 

احلادي والع�سرين” )جائزة الكتاب 
اجليو�سيا�سي 2021(.

   ولفهم حتديث العقيدة الع�سكرية 
هذا، يجب اأن نقي�س تكلفة املغامرة 
اأجراها  لللدرا�للسللة  وفللًقللا  االأفللغللانلليللة. 
)يف  بلللراون  بجامعة  وات�سون  معهد 
التكلفة  بلغت  اآيلللالنلللد(،  رود  واليلللة 
طالبان  �للسللد  للللللحللرب  االإجللمللاللليللة 
اأفغان�ستان  يف  الدولة”  “بناء  و 
مدار  علللللى  دوالر  مللللليللار   2.313

 300 اإنلللفلللاق  “اي  علل�للسللريللن علللاًملللا. 
مليون دوالر يف اليوم!”، الحنّ بايدن، 

مكرًرا الرقم مرتني.
   »بينما كانت الواليات املتحدة تركز 
والبعيدة،  املكلفة  احلللرب  هللذه  على 
ان�سمت  الللللتللللي  الللل�لللسلللني،  �لللسلللهلللدت 
عام  الللعللامللليللة  الللتللجللارة  منظمة  اإىل 
مده�سا،  اقت�سادًيا  تطوًرا   ،2001
الع�سكرية ب�سكل  وزادت من قدرتها 
هيكر. وخالل  مارك  يتابع  كبري”، 

اأمريكا  حلللافلللظلللت  الللللفللللرتة،  نللفلل�للس 
الع�سكري  قللهللا  تللفللونّ علللللى  بللالللتللاأكلليللد 
انها  اال  الو�سط،  امرباطورية  على 
اأهملت بنيتها التحتية املدنية )وهي 
يف  مناق�ستها  �ستتم  خطة  مو�سوع 
املقبلة(،  االأ�للسللابلليللع  يف  الللكللوجنللر�للس 
وو�سعت ال�سرخ االجتماعي، و�سمحت 
باال�ستقطاب.  اللل�للسلليللا�للسللي  للللللجللدل 
الداخلي  اللل�للسللعللف  هلللللذا  واقلللللللرتن 
بللفللقللدان الللنللفللوذ اللللدويل على وجه 
التحديد ب�سبب حروبها البعيدة يف 
اآ�سيا  ويف  )العراق(  االأو�سط  ال�سرق 

الو�سطى )اأفغان�ستان(.
   وخلللللالل اللللفلللرتة نللفلل�للسللهللا، راقلللب 
رو�سيا  تعزيز  عاجزين  االأمريكيون 
وجلللللودهلللللا علللللللى املللل�لللسلللرح اللللللللدويل، 
للدتلله احلللللروب يف جورجيا  كللمللا جلل�للسنّ
 )2014( واأوكلللرانللليلللا   )2008(
و�سم �سبه جزيرة القرم )2014(. 
بايدن  جو  تدفع  املعطيات  هللذه  كل 
الربامج،  تللغلليللري  اإىل  والللبللنللتللاغللون 
ورو�سيا  ال�سني  مواجهة  اأجلللل  مللن 
على جبهتني: يف اأوروبللا، حيث اأعاد 
االأطل�سي  حلف  تن�سيط  بايدن  جو 
املحيط  ويف  واليللللتلللله،  بلللدايلللة  مللنللذ 
اللللللهلللللادئ حللليلللث تللعللتللمللد الللللواليللللات 
املللتللحللدة علللللى حتللالللف وا�للسللع ي�سم 
ال  وعللدد  واليابان  واأ�سرتاليا  الهند 
يح�سى من البلدان يف جنوب �سرق 
تنوي  ال  القادمة،  ولل�سنوات  اآ�سيا. 
-وخ�سارة  للل  تللدخنّ املتحدة  الللواليللات 
-قواتها يف �سراعات مثل تلك التي 
دارت يف العراق اأو اأفغان�ستان، والتي 
تعترب االآن حروًبا “غري �سرورية” 

لالأمن القومي للواليات املتحدة.

الواليات املتحدة تعيد تعريف ا�شرتاتيجيتها

عقيدة بايدن اجلديدة: اإنهاء احلروب »غري الأ�سا�سية«

وفد حكومي لبناين يلتقي م�سوؤولني يف دم�سق
•• دم�شق-اأ ف ب

يعقد وفد وزاري لبناين لقاء مع م�سوؤولني 
حكومية  ر�للسللملليللة  زيللللارة  اأول  يف  دملل�للسللق  يف 
رفيعة امل�ستوى اإىل �سوريا منذ اندالع النزاع 
والغاز  الطاقة  ا�ستجرار  بحث  بهدف  فيها، 

من م�سر واالأردن عرب �سوريا.
حمروقات  اأزملللة  اأ�سهر  منذ  لبنان  وي�سهد 
من  القطاعات  خمتلف  على  تنعك�س  حللادة 
م�ست�سفيات واأفران وات�ساالت ومواد غذائية، 
متمادية  اقت�سادية  اأزملللة  وقللع  على  وذللللك 
الللدويل من بني  منذ عامني �سننّفها البنك 

االأ�سواأ يف العامل منذ العام 1850.
بدء  عللن  اللل�للسللوري  الر�سمي  االإعللللالم  واأورد 
وزارة  مللقللر  اللللطلللرفلللني يف  بلللني  االجلللتلللملللاع 
اخلارجية ال�سورية يف دم�سق بح�سور وزير 

النفط ب�سام طعمة.
في�سل  ال�سوري  اخلارجية  وزيللر  وا�ستقبل 
املقداد عند معرب جديدة يابو�س احلدودي 
نائبة  مللن  املللوؤلللف  اللبناين  الللوفللد  �سباحاً 
رئلليلل�للس حللكللومللة تلل�للسللريللف االأعلللملللال وزيلللرة 
املالية  ووزيللر  عكر  زينة  واخلارجية  الدفاع 
غللللازي وزين ووزيللللر الللطللاقللة رميللللون غجر 
واملللديللر الللعللام لللالأمللن الللعللام اللللللواء عبا�س 
ال�سورية  االأنلللبلللاء  وكللالللة  ابلللراهللليلللم.واأفلللادت 
�سيبحثون  امل�سوؤولني  اأن  )�سانا(  الر�سمية 
�سيما  وال  البلدين  بللني  الثنائي  “التعاون 
مو�سوع ا�ستجرار الغاز امل�سري اإىل لبنان«.

وكان م�سدر يف وزارة الطاقة اللبنانية قال 
“تندرج يف  الزيارة  اإن  بر�س  لوكالة فران�س 
اإطار التاأكد من قدرة الدولة ال�سورية على 
امل�سري  الللغللاز  ا�ستجرار  مب�سروع”  ال�سري 
اأنلله من  اإىل  واأ�للسللار  �سوريا.  ثم  االأردن  عرب 
يف  موقعة  اتفاقية  اإحياء”  “اإعادة  املتوقع 
امل�سري  الللغللاز  نقل  تت�سمن   2009 الللعللام 

اإىل لبنان عرب �سوريا.
اللبنانية  احلللكللوملليللة  اللللزيلللارة  هلللذه  وُتلللعلللد 
اندالع  مللنللذ  �للسللوريللا  اإىل  االأوىل  الللر�للسللملليللة 
لبنان  اتللبللع  اإذ   ،2011 الللعللام  فيها  الللنللزاع 
و�سط  بالنف�س”  “الناأي  ملللبلللداأ  ر�للسللملليللاً 
انق�سامات كربى بني القوى ال�سيا�سية اإزاء 
حزب  م�ساركة  ثمنّ  ومن  دم�سق  مع  العالقة 
اهلل يف القتال اإىل جانب القوات احلكومية.

دبلوما�سية  عالقات  على  البلدان  وحافظ 
تراجعت  الر�سمية  الللزيللارات  لكن  بينهما، 
مبادرات  علللللى  واقللتلل�للسللرت  كللبللري،  حلللدنّ  اإىل 
فردية من وزراء و�سخ�سيات ميثلون اأحزاباً 
اللبنانية  الرئا�سة  لدم�سق.واأعلنت  حليفة 
وا�سنطن  مللوافللقللة  تبلغها  املللا�للسللي  اللل�للسللهللر 
الطاقة  ا�ستجرار  على  لبنان  م�ساعدة  على 
الكهربائية والغاز من م�سر واالأردن مروراً 
موافقة  عللمللللليللاً  يعني  مللا  فلللللبللنللان،  بلل�للسللوريللا 
العقوبات  من  لبنان  ا�ستثناء  على  وا�سنطن 
�سوريا  على  املفرو�سة  االقت�سادية  الدولية 

جراء النزاع.
ويللتللفللاو�للس لللبللنللان مللنللذ اأكلللرث مللن �سنة مع 

الللقللاهللرة ال�للسللتللجللرار الللطللاقللة واللللغلللاز عرب 
مطلع  م�سدر  كان  ما  وفق  و�سوريا،  االأردن 
على امللف اأفاد فران�س بر�س، لكن العقوبات 
عقبة  دائللمللاً  �سكلت  �سوريا  على  االأمللريكلليللة 
وفق  اأي�ساً،  اخلطة  وتق�سي  االتللفللاق.  اأمللام 
الكهربائية  بالطاقة  لبنان  بامداد  امل�سدر، 
من االأردن عرب �سوريا.وتبلغ لبنان ا�ستعداد 
وا�سنطن مل�ساعدته ال�ستجرار الغاز امل�سري، 

بللعللد وقلللت قلل�للسللري علللللى اإعلللللالن حلللزب اهلل، 
اإيرانية  اأول �سفينة  اأن  املدعوم من طهران، 
لبنان.  اإىل  �ستتجه  بللاملللحللروقللات  حمللملللللة 
البحر  ملليللاه  يف  حللاللليللاً  ال�سفينة  وتللتللواجللد 
تراكر”  “تانكرز  ملللوقلللع  وفللللق  االأحللللمللللر، 

املتخ�س�س يف مراقبة حركة ال�سفن.
و اأبحرت �سفينة ثانية قبل اأيام من ايران.

وجلللراء اأزملللة املللحللروقللات احلللللادة، تراجعت 

توفري  علللللى  لللبللنللان  كللهللربللاء  موؤ�س�سة  قلللدرة 
اأدى اىل رفع  املللنللاطللق، مللا  لللكللافللة  الللتللغللذيللة 
�ساعة   22 للللتلللتلللجلللاوز  اللللتلللقلللنلللني  �لللسلللاعلللات 
يللوملليللاً. ومل تللعللد امللللوللللدات اخلللا�للسللة قادرة 
�ساعات  لتغطية  الللالزم  املللازوت  تاأمني  على 
املواطنون  يللقللف  فلليللمللا  الللكللهللربللاء،  انللقللطللاع 
يومياً ل�ساعات طويلة اأمام املحطات لتعبئة 

�سياراتهم.

رو�سيا حتدد دورها يف اأفغان�ستان اجلديدة
•• مو�شكو-وكاالت

ر  “املي�سنّ دور  �ستلعب  رو�للسلليللا  اأن  كللاليلل�للسللزكلل�للس  يللو  ايللفللان  الللكللاتللب  اعللتللرب 
قوة  اعتربتها  اأن  بعد  اللللدويل،  املجتمع  يف  طالبان  لدمج”  الرباغماتي 
ا�ستقرار يف اأفغان�ستان، ما مُيثنّل اعرتافاً ر�سمياً بالنظام اجلديد يف البالد.

لدرا�سات  املتحدة  للخدمات  امللكي  للمعهد  تقرير  يف  كالي�سزك�س،  وكتب 
الرو�سي  الرئي�س  الللوداع بني  لقاء  خللالل  اأنلله   )RUSI( واالأمللن الدفاع 
ال�سهر  مو�سكو  يف  مريكل  اأنغيال  االأملللانلليللة  وامل�ست�سارة  بوتني  فللالدميللري 
الأول مرة.  ال�سلطة  ا�ستيالء طالبان على  عن  علناً  بوتني  املا�سي، حتدث 
وذكر اأن دول العامل يجب اأن مت�سي قدماً بعالقاتها مع طالبان، انطالقاً 
من حقيقة اأن طالبان اأ�سبحت احلاكم الفعلي يف البالد، ودعا اإىل اأن متتنع 

هذه الدول عن حماولة فر�س قيمها على اأفغان�ستان.
تداخل يف امل�شالح

ال متثل هذه التعليقات خروجاً عن ال�سيا�سة االأو�سع لرو�سيا يف اأفغان�ستان، 
والتي ال تزال تركز على حماية اآ�سيا الو�سطى من حالة “عدم اال�ستقرار” 
الناجتة عن احلرب االأهلية االأفغانية. ومع ذلك، تعترب هذه الت�سريحات 
اأي  دلياًل على الدور الذي �ستلعبه مو�سكو يف املرحلة االأفغانية احلالية- 

ر الرباغماتي لدمج” طالبان. دور “املي�سنّ
بللعللبللارة اأخللللرى، هللنللاك حللالللة مللن الللتللداخللل بللني م�سالح رو�للسلليللا وم�سالح 
على  اال�ستقرار  لتحقيق  طالبان  حكم  على  رو�سيا  تراهن  حيث  طالبان؛ 
ال�سراكة مع رو�سيا  فاإن  اأفغان�ستان. وبالن�سبة لطالبان،  املدى الطويل يف 

�ست�ساعدها على جتنب العزلة الدولية.
انتظار وترّقب دويل

ه. كان رد فعل املجتمع  رو�سيا لي�ست الدولة الوحيدة التي تتبننّى هذا التوجنّ
يف  عليه  كللان  عما  خمتلفاً  ال�سلطة  على  طللالللبللان  ا�ستيالء  على  اللللدويل 
ب،  الت�سعينيات. منذ 15 اأغ�سط�س )اآب(، تبننّى الغرب نهج االنتظار والرتقنّ
خا�سة فيما يتعلق بطريقة حكم طالبان وعالقتها مع ال�سبكات االإرهابية 

العابرة للحدود.
والرباغماتي  الت�ساحلي  نهجها  يللوؤدي  اأن  وتاأمل مو�سكو، من جانبها، يف 
اأن  �ساأنه  من  وهللذا  اجلماعة.  مع  التوا�سل  قنوات  فتح  اإىل  طالبان  جتللاه 

ل مو�سكو اإىل العب رئي�سي يف حل النزاع. ي�ساعد يف حتونّ
عقبات قانونية

الهدف، متتلك مو�سكو و�سائل عديدة، لكنها تواجه بع�س  ولتحقيق هذا 
يف  تلوح  الر�سمي  االعلللرتاف  م�ساألة  فللاإن  بالعقبات،  يتعلق  العقبات.فيما 
االأوىل  الدولة  اأن ال تكون  اأخللرى، حتر�س رو�سيا على  ناحية  االأفللق. من 
التي تعرتف بطالبان، اإذ اأنها ال تزال تعترب التنظيم جماعة اإرهابية من 
الناحية القانونية. عالوة على ذلك، لعبت احلكومة الرو�سية دوراً بارزاً يف 
ع يف االعرتاف بحكم طالبان �سي�سرنّ  احلرب �سد االإرهللاب، لذا فاإن الت�سرنّ

بهذا الدور.
اإ�شفاء ال�شرعية على طالبان

لكن من ناحية اأخرى، حتدث كبار امل�سوؤولني يف رو�سيا عن طالبان ك�سريك 
حتمي لرو�سيا، حتى اأن البع�س اأ�سار اإىل �سرورة “اإ�سفاء ال�سرعية” على 
ن رو�سيا من احل�سول  طالبان.اإن االعرتاف القانوين بحكم طالبان �سُيمكنّ
على نطاق اأو�سع من التوا�سل مع اجلماعة. ومع ذلك، هناك العديد من 
العقبات القانونية اأمام تغيري ت�سنيف اجلماعة، وفقاً للقانون الفيدرايل 
يف عام 2003، املرتبط بالو�سع االإرهابي للجماعات االأخرى، مبا يف ذلك 

بع�س اجلماعات العاملة يف رو�سيا نف�سها. 

حتليل اخباري

- بعد عقدين من املغامرات الع�سكرية يف اآ�سيا 
الو�سطى وال�سرق الأو�سط, تعلمت اأمريكا در�سني

- اقرتن �سعف الوليات املتحدة الداخلي بفقدان 
النفوذ الدويل ب�سبب حروبها البعيدة

ال�سفينة احلربية االأمريكية يو اإ�س اإ�س باري تبحر يف بحر ال�سني اجلنوبي ، بالقرب من منطقة تطالب بها بكنيبايدن..  لقد تغري العامل
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الكوجنر�س  ميللول  اأن  املللرجللح  مللن  اإن  بالكوجنر�س  م�ساعدون  قللال 
تقدم  التي  الوكاالت  من  وغريها  املتحدة  االأمم  وكللاالت  االأمريكي 
م�ساعدات اإن�سانية الأفغان�ستان لكن ال توجد ب�سكل فعلي فر�سة الأن 

ميول ب�سكل مبا�سر حكومة جديدة بقيادة طالبان.
منذ  الأفغان�ستان  الرئي�سيني  املمولني  من  املتحدة  الواليات  وكانت 
بتخ�سي�س  وقللامللت  طالبان  بنظام  لالإطاحة   2001 عللام  غللزوهللا 
واالحتياجات  والتنمية  واحلوكمة  لالأمن  دوالر  مليار   130 نحو 

االإن�سانية.
جمل�سي  على  ي�سيطرون  الللذيللن  للدميقراطيني  م�ساعدون  وقللال 
تقدميهم  مللن  مللتللاأكللدون  امل�سرعني  اإن  وللجمهوريني  الكوجنر�س 
ملل�للسللاعللدات اإنلل�للسللانلليللة للللللنللازحللني االأفلللغلللان والللالجللئللني ولللكللن لي�س 

للحكومة نف�سها على االأقل يف الوقت احلايل.
وقال اأحد كبار م�ساعدي الدميقراطيني يف جمل�س ال�سيوخ “�سيكون 
من ال�سعب اإقناع اأع�ساء الكوجنر�س بفعل اأي �سيء يبدو اأنه يدعم 

حكومة طالبان«.
واتللفللق اأحلللد كللبللار ملل�للسللاعللدي اجلللمللهللوريللني يف جمل�س اللل�للسلليللوخ مع 
يوؤيد اجلمهوريون على  “لن  امل�ساعد اجلمهوري  الللراأي.وقللال  هذا 
االإطالق تقدمي اأموال لطالبان” م�سيفا اأنهم ال يريدون تقدمي اأي 
اأموال حتى يتمكن االأمريكيون واالأفغان الذين عملوا مع الواليات 

املتحدة من مغادرة اأفغان�ستان.
للتعليق  الفور على طلب  على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ترد  ومل 

على ما اإذا كانت �ستطلب اأمواال اإ�سافية الأفغان�ستان.
وقالت م�سادر يف طالبان اإن املال عبد الغني بردار ال�سريك املوؤ�س�س 
للحركة �سيقود حكومة جديدة من املقرر اإعالنها قريبا. وقد تكون 
ودمار  اجلللفللاف  يللواجلله  اقت�ساد  انهيار  تللفللادي  هللي  االأوىل  مهمتها 

احلرب التي ا�ستمرت 20 عاما.

قالت اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سني اأم�س ال�سبت اإن بر ال�سني 
يوم  كللورونللا  بفريو�س  مللوؤكللدة  جللديللدة  اإ�سابة   28 �سجل  الرئي�سي 

اجلمعة، وهو العدد نف�سه الذي مت ت�سجيله يف اليوم ال�سابق.
من  وافلللدة  احللللاالت  جميع  اأن  اليومية  ن�سرتها  يف  اللجنة  وذكلللرت 

اخلارج با�ستثناء حالة واحدة فقط.
الللتللي ال تظهر عليها  اجلللديللدة  االإ�للسللابللات  عللدد  اإن  اللجنة  وقللالللت 
22 وهو العدد نف�سه  الذي مت ت�سجيله قبل يوم. وال  اأعرا�س بلغ 

ت�سنف ال�سني االإ�سابات اخلالية من االأعرا�س حاالت موؤكدة.
ويبلغ االآن اإجمايل عدد االإ�سابات املوؤكدة بكوفيد-19 يف بر ال�سني 
ثابتا عند  الوفيات  94982 حالة، يف حني ال يزال عدد  الرئي�سي 

.4636

اإن  ال�سبت  اأم�س  الفلبينية  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  روك  هللاري  قال 
املفرو�س  احلظر  االثنني  يوم  �سريفع  دوتريتي  رودريجو  الرئي�س 
عمان  �سلطنة  بينها  مللن  دول  ع�سر  مللن  القادمني  امل�سافرين  على 

والهند واإندوني�سيا.
دوال  لي�سمل  تو�سيعه  ثللم مت  ني�سان  اأبللريللل  هللذا احلظر يف  وُفللر�للس 

اأخرى يف يوليو متوز ملنع انت�سار �ساللة دلتا �سديدة العدوى.
وقال روك يف بيان اإنه �سيتعني على امل�سافرين القادمني من �سلطنة 
وتايالند  ونيبال  و�سريالنكا  وبنجالدي�س  وباك�ستان  والهند  عمان 
عند  ال�سحي  احلللجللر  يف  يللومللا  البقاء14  واإنللدونلليلل�للسلليللا  ومللاللليللزيللا 

الو�سول.

عوا�شم

وا�شنطن

مانيال

بكني

اأ�سرتاليا ت�سجل اإ�سابات يومية 
قيا�سية بكوفيد- 19 

•• ملبورن-رويرتز

�سجلت اأ�سرتاليا 1756 اإ�سابة بكوفيد-19 اأم�س ال�سبت يف رقم قيا�سي 
جديد مع مواجهتها اأ�سواأ موجات املر�س . وحذر امل�سوؤولون من اأن االأ�سواأ 

مل ياأت بعد ، وحثوا النا�س على التطعيم.
اأخللرى يف والية نيو �ساوث ويلز التي تواجه  وكانت معظم االإ�سابات مرة 
تف�سي �ساللة دلتا �سديدة العدوى منذ منت�سف يونيو حزيران. و�سجلت 

الوالية 1533 اإ�سابة جديدة واأربع وفيات اأخرى.
و�سجلت والية فيكتوريا املجاورة 190 اإ�سابة واالإقليم ال�سمايل 32 اإ�سابة 
وكوينزالند اإ�سابة واحدة. وبلغت اأحدث اإ�سابات اليومية �سعف م�ستويات 

اأ�سواأ موجة �سابقة للوباء يف اأ�سرتاليا قبل عام.
التطعيم  ت�سريع عمليات  على  وفيكتوريا  ويلز  �ساوث  نيو  �سلطات  وركللزت 

للحد من انت�سار االإ�سابات.
باملقارنة  فيكتوريا  يف  االإ�سابات  يف  الطفيف  االنخفا�س  من  الرغم  وعلى 
قالت   ، اإ�سابات   208 بلغت  والتي  اجلمعة  يللوم  �سجلت  التي  باالإ�سابات 
التي  الوالية  يف  بعد  ذروتلله  يبلغ  مل  املر�س  تف�سي  اإن  ال�سحية  ال�سلطات 

ت�سهد �ساد�س اإغالق لها.

�شبح الفو�شى واالإرهاب يف االأفق:

لهذا عمل الغرب يف اأفغان�ستان مل ينته بالن�سحاب...!
- من املرجح اأن ُيجرب الغرب على اإقامة عالقات مع احلركة يف حماولة للحد من خطر الإرهاب

•• عوا�شم-وكاالت

الليبية  الللعللا�للسللمللة  عللا�للسللتللهللا  ُملللرعلللبلللة  للليلللللة 
ا�للسللتللبللاكللات عنيفة  �للسللهللدت  اأن  بللعللد  طللرابللللل�للس 
وذللللك بني  واملللتللو�للسللطللة،  بللاالأ�للسلللللحللة اخلفيفة 
ال�سلطة،  علللللى  متناف�سة  م�سلحة  ت�سكيالت 
اأمللام اإعللادة ت�سكيل  مما يفتح الطريق جمللدداً 
التوتر  ارتفاع حدة  بعد  الع�سكرية  التحالفات 
االإداريلللللة بني  التبعية  اخللتللالف  الللتللي عللززهللا 

هلللذه الت�سكيالت.
 ، ال�سبت  اأم�س  �سادرة   عربية  ل�سحف  ووفقاً 
فقد تدخل ليبيا يف جولة جديدة من ال�سراع 
خلارطة  الللتللو�للسللل  مت  اأن  بللعللد  ال�سلطة  علللللى 
الرئا�سية  طريق واالجتاه الإجراء االنتخابات 
االأول  -كللانللون  دي�سمرب  نهاية  يف  والربملانية 

املقبل.

انحرف اللواء 444
اإن  االأو�سط”  “ال�سرق  �للسللحلليللفللة  وقلللاللللت 
�سهد  بقتال  فوجئوا  الدين  �سالح  حي  �سكان 
ا�للسللتللخللدام اأ�للسلللللحللة مللتللو�للسللطللة وخللفلليللفللة، بني 

القوتني امل�سلحتني الرئي�سيتني يف املدينة.
هجوماً  �للسللد  اأنلللله   ”444 “اللواء  واأعلللللللن 
دعم  جهاز  تتبع  قللوة  �سنته  مقره،  على  فجراً 
اخل�سراء  م�ست�سفى  اأعلللللن  بينما  اال�ستقرار، 
بعد  اال�ستنفار  حالة  الطبي  طرابل�س  ومركز 

و�سول عدد كبري من اجلرحى اإليه.
ونقلت ال�سحيفة عن “قوة حماية طرابل�س” 
قوات  ترافقه  واال�ستقرار”  الدعم  “جهاز  اإن 
الع�سكرية يف طرابل�س، �سيطروا على  املنطقة 
اإىل  م�سرية  الرئي�سي،  الللديللن  �للسللالح  طللريللق 

م�سعى الإنهاء االأزمة.
عبد  الع�سكرية  طرابل�س  منطقة  اآملللر  ودعلللا 

باعتباره  الرئا�سي  املجل�س  ملللروان،  البا�سط 
القائد االأعلى للجي�س الليبي، اإىل فتح حتقيق 
يف هذه االأحداث، ونفى عالقة اأي اأجهزة اأمنية 
داخل طرابل�س باال�ستباكات، واعترب ما حدث 
ت�سحيحاً  الع�سكرية  طرابل�س  منطقة  داخللل 

مل�سار “انحراف اللواء 444 – قتال«.
اللللللواء انحرف عن  اأن هللذا  اإىل  ولفت مللروان 
الع�سكرية،  لللالأوامللر  ميتثل  يعد  ومل  م�ساره 
م�سرياً اإىل اأن ممثلي اللواء اأ�سبحوا يح�سرون 
وال  بح�سورها  لهم  م�سموح  غللري  اجتماعات 

عالقة لهم بها من االأ�سا�س.
وبح�سب عملية “بركان الغ�سب” التي ت�سنها 
قلللوات احلللكللومللة، فقد و�للسللل حممد احللللداد، 
الفيتورى  بللرفللقللة  اللللعلللاملللة،  اأركلللانلللهلللا  رئلليلل�للس 
املع�سكر  اإىل  الربية،  اأركانها  رئي�س  غريبيل، 
حيث  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  على  لالطمئنان 

اأثنوا على �سجاعة اللواء يف �سد ما و�سف باأنه 
“موؤامرة الع�سابات املتحالفة«.

واأهلللللللاب املللجللللل�للس اللللرئلللا�لللسلللي بللكللل اللللوحلللدات 
االن�سباط  �للللسللللرورة  واالأملللنللليلللة  الللعلل�للسللكللريللة 
وبالغات  تعليمات  مللن  يلل�للسللدر  مبللا  والللتللقلليللد 
لل�سياق  وفقاً  �سابق  بللاإذن  اإال  التحرك  حتظر 

املعمول به.
رئي�س  الللنللواب  اأع�ساء جمل�س  مللن   42 ودعللا 
والنائب  احلكومة  ورئي�س  الرئا�سي  املجل�س 
العام ووزير الداخلية، للتدخل واإجراء حتقيق 
االإدارية  الرقابة  هيئة  مقر  على  االعللتللداء  يف 
يف  الللنللواب  وا�ستنكر  طللرابللللل�للس.  العا�سمة  يف 
بفتح حتقيق يف  حللدث، وطالبوا  ما  لهم  بيان 
مللالبلل�للسللات الللهللجللوم امللل�للسلللنّللح اللللذي تللعللر�للس له 

املقر.
هذا  اأن  الليبية،   ”218“ �سحيفة  وذكلللرت 
التي  اللل�للسللورة  مراقبني  بح�سب  يك�سر  تطور 
بو�سفه  ت�سديرها  على   444 اللللللواء  حر�س 
الرتاتبية  حتلللرتم  من�سبطة  ع�سكرية  نلللواة 
املنطقة  الأوامللللر  قلليللاداتلله  وتخ�سع  الللقلليللاديللة، 
الع�سكرية طرابل�س منذ نقل تبعيته من وزارة 
اإىل رئا�سة االأركان العامة، وتنفيذه  الداخلية 
وجتار  ُمهربني  ا�ستهدفت  م�سلحة  لعمليات 
ب�سر يف املناطق املمتدة من ترهونة اإىل ن�سمة 
جنوباً، حيث تتمركز قوات اللواء والتي كادت 
ملواجهة  تقود  اأن  ال�سويرف  ملنطقة  اندفاعته 
تعترب  التي  العامة  القيادة  قللوات  مع  م�سلحة 

املنطقة خطاً فا�ساًل لوقف اإطالق النار.

عمق الت�شدع
فيما قالت م�سادر مطلعة ل�سحيفة “العرب” 
اإن “اأمري احلرب عبد الغني )غنيوة( الككلي 
دفع  اال�للسللتللقللرار  دعلللم  ميلي�سيا  يللتللزعللم  اللللذي 
التابع  املع�سكر  مقر  على  لل�سيطرة  بعنا�سره 
حي  يف  والللواقللع  الع�سكرية  طرابل�س  ملنطقة 
�سالح الدين اإىل اجلنوب من الو�سط مب�سافة 
اأغلب  انتقال  10 كلم، م�ستغاًل بذلك فر�سة 

واأحرا�س بني  اأوديللة  اإىل   444 اللواء  عنا�سر 
وليد وترهونة.

واأو�سحت امل�سادر اأن ا�ستباكات طاحنة �سهدتها 
ا�ستعملت  به  املحيطة  واملناطق  املع�سكر  بوابة 
اللواء  واأن  والثقيلة،  املتو�سطة  االأ�سلحة  فيها 
444 ا�ستدعى قواته املوجودة خارج العا�سمة 
خطة  نللفللذت  حلليللث  الللقللتللال  بلل�للسللاحللة  لتلتحق 
التفافية، جنحت من خاللها يف دحر ميلي�سيا 
دعم اال�ستقرار واأ�سر عدد من عنا�سرها ممن 
�سريط فيديو مت  الك�سف عن هوياتهم يف  مت 

ن�سره �سباح اجلمعة.
كما اأكدت امل�سادر اأن املواجهات نتج عنها قتل 
عن�سرين من اللواء 444 واآخر من ميلي�سيا 
بلللاالإ�لللسلللافلللة اإىل عللللدد من  دعللللم اال�لللسلللتلللقلللرار، 

االإ�سابات متفاوتة اخلطورة يف الطرفني.
ويرى املراقبون اأن ا�ستباكات التكبايل ك�سفت 
يف  امليلي�سيات  جبهة  داخللل  الت�سدع  عمق  عن 
طرابل�س وعن ال�سراعات التي تعرفها اجلبهة 
الع�سكرية التابعة للمجل�س الرئا�سي وحكومة 
الوحدة الوطنية، وهو ما تبني من ردود الفعل 
اآخلللرون عن  املللعللركللة، فيما حتللدث  بعد توقف 
عملية مترد حاولت تنفيذها منطقة طرابل�س 
الرئا�سي  بللاملللجللللل�للس  امللللرتلللبلللطلللة  الللعلل�للسللكللريللة 
�للسللد قللللوات قلليللادة االأركلللللان الللتللابللعللة حلكومة 

عبداحلميد الدبيبة.
اإىل وجود  اأو�ساط من داخل طرابل�س  وت�سري 
وال�سيما  امليلي�سيات،  جبهة  داخلللل  ت�سدعات 
الرئا�سي  للللللمللجللللل�للس  الللتللابللعللة  الللكللتللائللب  بلللني 
حدث  مللا  واأن  للحكومة،  املللواللليللة  ونظريتها 
فللجللر اجلللمللعللة يللكلل�للسللف علللن حللجللم اخلالفات 
على  وبللاللل�للسللراع  الللنللفللوذ  مبللراكللز  ال�سلة  ذات 
املزعومة من داخل تكتالت تطغى  ال�سرعيات 
عللللليللهللا الللنللزعللة امللليللللليلل�للسلليللاويللة، حلليللث حاولت 
منطقة طرابل�س الع�سكرية التمرد على رئا�سة 
االأركان، وكلتاهما تتبعان نظريا وزارة الدفاع 
التي ي�سرف عليها رئي�س احلكومة وتخ�سعان 

للقيادة العليا التي ميثلها املجل�س الرئا�سي.

�سحف عربية: جولة جديدة من ال�سراع على ال�سلطة يف ليبيا

اأول وفاة بكوفيد يف نيوزيلندا منذ 6 اأ�سهر 
•• ويلينغتون-اأ ف ب

وفاة  اأول  اجلمعة  االأول  اأم�س  نيوزيلندا   �سجلت 
اأ�سهر،  �ستة  خالل  كورونا  بفريو�س  ارتباط  على 
ال�سبت  اأملل�للس  اأعلنت  ال�سحية  ال�سلطات  اأن  ولللو 
ال�سيطرة على اآخر موجة من الوباء الناجمة عن 

تف�سي املتحورة دلتا.
وتوفيت امراأة يف الت�سعني من العمر كانت تعاين 
اأحد  ال�سبت يف  ليل اجلمعة  اأخللرى  اأمللرا�للس  من 
يعد  مل  بللعللدمللا  )�للسللمللال(  اأوكلللالنلللد  م�ست�سفيات 
يف  معاجلتها  اأو  تنف�س  بجهاز  و�سلها  املمكن  من 

العناية الفائقة.
اأول وفاة جراء كوفيد- وبذلك ت�سجل نيوزيلندا 

19 منذ 16 �سباط/فرباير، ما يرفع احل�سيلة 
االإجمالية للوفيات اإىل 27.

املراأة  عائلة  اأفلللراد  اأحللد  اأن  ال�سلطات  واأو�للسللحللت 

نقل لها الفريو�س يف اأوكالند، كربى مدن البالد 
البالغ عدد �سكانها 1،7 مليون ن�سمة.

اأول  �سجلت  اأن  منذ  للوباء  نيوزيلندا  وتت�سدى 
اآب/ اأ�سهر يف منت�سف  �ستة  اإ�سابة حملية خالل 

اأغ�سط�س، ما اأدى اإىل اإعالن حجر منزيل يف البلد 
البالغ عدد �سكانه خم�سة ماليني ن�سمة.

معظمها  اإ�سابة   782 احلني  ذلك  منذ  و�سجلت 
يف اأوكلللالنلللد حلليللث ال يلللزال احلللجللر بللامللل�للسللتللوى 4 
3 يف باقي  �س اإىل امل�ستوى  االأق�سى، يف حني ُخفنّ

البلد.
اإن هذه  اأرديللرن  وقالت رئي�سة الللوزراء جا�سيندار 
يجعل  الللذي  لل�سبب  موؤ�سف  تذكري  “هي  الوفاة 

التدابري التي نتخذها حاليا يف غاية االأهمية«.
باملقارنة  جللديللدة،  اإ�سابة   20 عن  ال�سبت  واأفلليللد 
االأ�سبوع  نهاية  �سجلت يف  اإ�سابة جديدة   85 مع 

املا�سي يف ذروة املوجة الوبائية االأخرية.

بدء التطعيم �سد كوفيد يف كوبا لالأطفال 
•• هافانا-اأ ف ب

كورونا  فريو�س  �سد  للتطعيم  وطنية  حملة  كوبا  اأطلقت 
خم�س�سة لالأطفال واملراهقني الذين تراوح اأعمارهم بني 
عامني و18 عاما، وهو �سرط و�سعته احلكومة ال�سيوعية 
قبل اإعللادة فتح املللدار�للس.واإذا كانت دول اأخرى مثل ال�سني 
اأعلنت نيتها تطعيم االأطفال، فاإن كوبا التي  وفنزويال قد 
ل من اأقدم  تواجه زيادة يف عدد االإ�سابات بالفريو�س، هي اأونّ

على هذه اخلطوة.
وهذه احلملة التي ُي�ستخَدم فيها اللقاحان الكوبيان “عبد 
املراهقني  اأوىل  مرحلة  يف  �ست�سمل  و”�سوبريانا”،  اهلل” 
الذين تبلغ اأعمارهم 12 عاما وما فوق، على اأن يتم الحقا 
اأيلول-�سبتمرب االأطفال   15 تو�سيعها، لت�سمل اعتبارا من 

الذين تراوح اأعمارهم بني عامني و11 عاما.
ثانوية  اإىل  ح�سرت  التي  عاما(   17( النتيغا  لللورا  وقالت 
الثالث،  اأوىل اجلرعات  لتلقي  يف هافانا  “�ساول ديلغادو” 

�سد  التطعيم”  ي  تلقنّ اأردت  “لطاملا  بر�س،  فران�س  لوكالة 
كوفيد-19. وروت اأن االأطبنّاء يف املكان عملوا على “قيا�س 
ثللم مت  وقللامللوا بفح�سنا، ومللن  ال�سغط ودرجلللة احلللللرارة، 
ملدة  “االنتظار  ذلللك  بعد  للب  تللوجنّ اأنلله  م�سيفة  تطعيمنا”، 
اأنها  على  و�للسللددت  حمتملة.  فعل”  ة  ردنّ اأينّ  ملراقبة  �ساعة 
مارتينيز  رونللالللد  قللال  جانبها،  جلليللدة«.اإىل  “بحالة  ت�سعر 
ن�سعر  جيدة.  جتربة  حقا  “اإنها  عاما   18 ه  لتونّ بلغ  الللذي 
بحياة  جديد  من  التمتع  ميكننا  التطعيم،  خالل  من  باأنه 
اجتماعية«.كما �سيتيح التطعيم العودة اإىل مقاعد الدرا�سة، 
 2020 اآذار-مار�س  اأننّ املدار�س يف البالد مغلقة منذ  ذلك 
يف  اأ�سابيع،  لب�سعة  وجلليللزة،  فللرتة  �سوى  اأبوابها  تفتح  ومل 

نهاية العام، قبل اأن ُيعاد اإغالقها يف كانون الثاين-يناير.
وقررت احلكومة الكوبية عدم اإعادة فتح املدار�س قبل تلقيح 
انتهاء احلملة، تخطط  البالد.ومبجرد  االأطفال يف  جميع 
يف  مراحل،  على  الرتبوية  املوؤ�س�سات  فتح  الإعللادة  احلكومة 

ت�سرين االأول-اأكتوبر وت�سرين الثاين-نوفمرب.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اليوم �سادة دولة    رجال طالبان هم 
عليهم  و�سيتعني  ومنق�سمة.  �سعيفة 
كللبللح جللمللاح مللقللاتلللللي تللنللظلليللم  داع�س  

مما  ميثل تهديًدا لهم والأوروبا.
   غادر اآخر جندي اأمريكي االأرا�سي 
االأفغانية يف 30 اأغ�سط�س، قبل اأربع 
النهائي  املوعد  من  �ساعة  وع�سرين 
اأمريكا  ظلت  النهاية،  وحتى  املقرر. 
الللراأ�للس من  وهللي تن�سحب مللطللاأطللاأة 
انفجاًرا  تللخلل�للسللى  لللهللا،  حلللرب  اأطلللللول 
“مقربة  كلللابلللول.  مللطللار  جلللديلللًدا يف 
االآن  اأ�للسللبللحللت  االإمرباطوريات”، 
نف�س  طلللاللللبلللان،  مللقللاتلللللي  اأيللللللدي  يف 
اأمريكا  طردتهم  الللذيللن  االأ�سخا�س 
على  لهم  عقابا  عللاًمللا  ع�سرين  قبل 

اإيواء منظمي 11 �سبتمرب.
والتمويل  االعللللللللرتاف  غللليلللاب  يف     
البالد  �لللسلللادة  يلل�للسللاعللف  اللللدولللليلللني، 
اجلدد ت�سريحاتهم املهدئة، غري ان 
الغرب والللدول احلدودية وجللزء من 
اأعمال  فري�سة  باتوا  -الذين  االأفغان 
انتقامية –�سيعي�سون االن يف خوف. 
القاتلة  االنتحارية  الهجمات  تثبت 

الفرع  التي تبناها  اأغ�سط�س،   26 يف 
طالبان  اأن  داعلل�للس،  لتنظيم  املللحلللللي 
ال�سيطرة  يف  كبرية  �سعوبة  �ستواجه 
الذي  االإرهلللابلللي  التنظيم  هلللذا  علللللى 
يللكللننّ كللرهللا �للسللديللدا للللللحللركللة ب�سبب 

حوارها مع االأمريكيني.

اإثارة عدم اال�شتقرار والفو�شى
   ويللقللدر اجلللللرال مللاكللنللزي، رئي�س 
الللقلليللادة املللركللزيللة للللللواليللات املتحدة، 
مقاتل   2000 عللن  يقل  ال  “ما  اأن 
مت�سدد” من داع�س -مت اإطالق �سراح 
ال�سجن  مللن  ملللوؤخلللًرا  منهم  الللعللديللد 
-موجودون على االأرا�سي االأفغانية. 
 ” “حتدنّ واأ�ساف امل�سوؤول الكبري، انه 
للقادة. ولعلنّ الكلمة �سعيفة، بالنظر 
هي  داعللل�لللس  “ا�سرتاتيجية  ان  اىل 
والفو�سى”،  اال�للسللتللقللرار  عللدم  اإثللللارة 
يف  املتخ�س�س  بلللاكلللزاد،  كلللرمي  يللوؤكللد 
�سوؤون اأفغان�ستان يف معهد العالقات 
ناهيك  واال�للسللرتاتلليللجلليللة.  الللدوللليللة 
ا  اأي�سً ملتزمة  طالبان  حركة  اأن  عن 
بال�سيطرة على اأرا�سيها على عنا�سر 

القاعدة املقربني منها.
  تللهللديللدات عللديللدة تللواجلله اأوروبلللللا، 

وقنواتها  حمللطللاتللهللا  خلل�للسللرت  الللتللي 
املكان.  علللني  علللللى  اال�للسللتللخللبللاراتلليللة 
ولللتللجللنللب الللفللو�للسللى، �للسلليللتللعللني على 
ت�سكيل  يف  اللللنلللجلللاح  طلللاللللبلللان  قللللللادة 
اإنلل�للسللاء دولة  اللل�للسللروع يف  ثللم  حكومة، 

قوية رغم االختالفات داخل احلركة 
�سياق  ويف  الللعللرقلليللة،  والللتللنللافلل�للسللات 

اقت�سادي كارثي.
   مللن املللرجللح اأن ُيللجللرب الللغللرب على 
يف  اإقامة عالقات مع حركة طالبان 

االإرهللللاب.  مللن خطر  حمللاولللة للحد 
و�سي�سع �سروطاً -ال �سيما فيما يتعلق 
االإنلل�للسللان -ولديهم  بللاحللرتام حللقللوق 
لكن  ذللللك.  لتكري�س  معينة  رافللعللات 
املتطلبات من هذا النوع �ستكون اأكرث 

�سعوبة يف التنفيذ حيث تلقت القوة 
اجلديدة دعم بكني ومو�سكو، اللتني 

اأقل التزاًما بهذه املو�سوعات.
--------------------------

عن الك�شربي�س

•• وا�شنطن,-اأ ف ب

باراك  اإللليلله  اأملللح  �سيا�ستها  يف  منعطفا  املتحدة  الللواليللات  با�سرت 
بايدن هو  الرئي�س جو  اأن  اأوباما وجاهر به دونالد ترامب، غري 
بالتاأكيد من اأعلنه باأو�سح العبارات، اإذ اأكد هذا االأ�سبوع مبنا�سبة 
املللتللحللدة مل  الللواليللات  اأن  اأفغان�ستان  مللن  االأمللريكللي  االنلل�للسللحللاب 
ت�سارلز فرانكلني  العامل.واأو�سح  اأن تلعب دور �سرطي  تعد تريد 
الوقت لو�سع حد لهذه  “حان  االأ�ستاذ يف كلية ماركيت للحقوق 
احلرب التي ال تنتهي... بايدن هو الذي قال ذلك، لكن كان من 

املمكن متاما اأن يكون ترامب قاله«.
غداة  الثالثاء  الرئي�س  األقاه  خطاب  على  بذلك  فرانكلني  وعلق 
بعد  اأفغان�ستان  من  االأمريكيني  الع�سكريني  اآخللر  رحيل  اإعللالن 

بعد  التمويه  اإىل  بايدن  يعمد  عاما.ومل  ع�سرين  ا�ستمرت  حرب 
له  التاأييد  بللرتاجللع  وت�سببت  االن�سحاب  واكللبللت  الللتللي  الفو�سى 
لدى الراأي العام، بل اغتنم الفر�سة ليعر�س بو�سوح تام عقيدته 

الدولية.
حد  و�للسللع  املطلوب  اأفغان�ستان.  على  تقت�سر  ال  “امل�ساألة  وقلللال 
حلقبة من عمليات التدخل الع�سكري الكربى الهادفة اإىل اإعادة 

بناء دول اأخرى«.
وعلق بنجامني حداد من املجل�س االأطل�سي لالأبحاث يف وا�سنطن 
يف تغريدة اأن هذا هو “اأف�سل تعبري عن رف�س االأممية” ال�سادر 

عن رئي�س اأمريكي “منذ عقود«.
لكنه هذه املرة �سرح  “اأمريكا عادت”،  اأن  ويردد بايدن با�ستمرار 

�سروط عودتها. وقال “علينا اأن نتعلم من اأخطائنا«.

وا�سحة  اأهلللداف  ذات  مهمات  الأنف�سنا  نحدد  اأن  “علينا  واأ�للسللاف 
وواقعية، ولي�س اأهدافا لن يكون باإمكاننا حتقيقها اأبدا” و”علينا 

اأن نركز جهودنا بو�سوح على اأمن الواليات املتحدة«.
ثم  اأوال  ك�سيناتور  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  طويلة  خربة  ولبايدن 

كنائب للرئي�س االأ�سبق باراك اأوباما.
للتدخالت  االأمريكية  النزعة  با�سر باحلد من  الذي  واأوباما هو 

اخلارجية، لكن  دون اأن يف�سح عن ذلك بو�سوح مثل بايدن.
اأ�سلحة  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ا�ستخدام  اأن  اأوباما  فاأعلن 
ي�ستوجب  اأحمر”  “خطا  �سيكون  بللالده  يف  احلللرب  يف  كيميائية 
ردا م�سلحا، لكن حني تخطت دم�سق هذا اخلط يف اآب-اأغ�سط�س 
2013، علللدل الللرئلليلل�للس اجلللمللهللوري يف نللهللايللة املللطللاف عللن �سن 

ال�سربات اجلوية التي توعد بها.

واالأنظمة  الدميوقراطية  اللللدول  بللني  ال�سراع  اأن  بللايللدن  ويللرى 
العمليات  االأولوية على  له  تكون  اأن  ال�سني يجب  املت�سلطة مثل 
تثبت  اأن  الدميوقراطية  على  اأن  يعترب  وهو  الكربى.  الع�سكرية 
املناخي  التغري  مثل  الللكللربى  للتحديات  الت�سدي  على  قدرتها 
اأكللللرث فللاعللللليللة مللن الللديللكللتللاتللوريللات، مللع حتقيق  واللللوبلللاء ب�سكل 

االزدهار للطبقات الو�سطى يف الوقت نف�سه.
ويف هذا ال�سباق الكبري، يعول بايدن على التحالفات، يف اختالف 
ال�سياق، ينظم يف اخلريف قمة عرب  هللذا  �سلفه. ويف  جللذري عن 
مل  الدميوقراطية،  البلدان  وحكومات  دول  لللروؤ�للسللاء  االإنللرتنللت 
تك�سف بعد قائمة امل�ساركني فيها.واأو�سح ال�سفري الفرن�سي ال�سابق 
“لطاملا  املتحدة  الللواليللات  اأن  تغريدة  يف  اأرو  جللريار  وا�سنطن  يف 
ترددت بني عزل نف�سها عن خطايا العامل ون�سر ح�سنات منوذجها. 

يف عهد بايدن.. وا�سنطن تتخلى عن دور �سرطي العامل 

حتليل اإخباري

مقاتلو طالبان يحتفلون بانت�سارهم بعد رحيل اآخر جنود 
اأمريكيني يف 31 اأغ�سط�س 2021 يف �سوارع كابول



األحد   5  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13332  
Sunday    5   September   2021   -  Issue No   13332

10

عربي ودويل

•• مك�شيكو-اأ ف ب

بداأت احلكومة الفنزويلينّة واملعار�سة جولة ثانية من املفاو�سات يف مك�سيكو بهدف اإخراج البالد 
من املاأزق ال�سيا�سي واالقت�سادي.

ع  وُيتوقنّ الروج  التي ترعاها  املفاو�سات  لعة على  ، ح�سب م�سادر مطنّ الوفدان اجلمعة  والتقى 
على  براي�س  نيد  للة  االأمللريكللينّ للة  اخلللارجللينّ وزارة  با�سم  ث  املتحدنّ االثللنللني.وقللال  حتنّى  ت�ستمرنّ  اأن 
الدميوقراطينّة  للنتيجة  االأ�س�س  العملينّة  ُتر�سي هذه  اأن  ناأمل  املفاو�سات  ببدء  ب  “نرحنّ تويرت 
اً الإعادة  ها الفنزويلينّون. نحن مت�سامنون مع ال�سعب الفنزويلي الذي يعمل �سلمينّ التي ي�ستحقنّ
ت�سعى  نيكوال�س مادورو، وهي  الرئي�س  ب�سرعينّة  املتحدة  الواليات  الدميوقراطينّة«.وال تعرتف 
11 �سخ�ساً  املك�سيك بوفد من  الفنزويلي يف  الرئي�س  ال�سلطة.ومُيثَّل مع�سكر  اإىل دفعه خارج 

بقيادة رئي�س الربملان خورخي رودريغيز.
ز “على امل�ساألة االقت�سادينّة واالجتماعينّة )...(  ح رودريغيز اخلمي�س باأننّ مقرتحاته �سرتكنّ و�سرنّ

ان«. وعلى اإعادة املوارد التي تعود لفنزويال، من اأجل تلبية احتياجات جميع ال�سكنّ

دت اأولوينّة تتمثنّل يف توفري “�سروط الإجراء انتخابات  ا املعار�سة التي ينق�سم قادتها، فقد حدنّ اأمنّ
يف  املاأ�ساة،  من  للخروج  والدميوقراطينّة،  التحرير  اأجللل  من  ننا�سل  نحن   )...( ونزيهة  ة  حللرنّ

املعار�سة  زعيم  قللال  ما  بح�سب  املك�سيك”،  يف  اأو  ال�سوارع 
خوان غوايدو هذا االأ�سبوع على تويرت.

اأخرى  دولللة  خم�سني  وحللواىل  املتحدة  الواليات  وتعرتف 
بغوايدو رئي�ساً بالوكالة لفنزويال.

والثالثاء، اأعلنت املعار�سة اأننّها �سُت�سارك بانتخابات روؤ�ساء 
الثاين/نوفمرب،  ت�سرين   21 يف  واملحافظني  البلدينّات 
“هذا االقرتاع  اأننّ  اأننّها ُتدرك  دة يف الوقت ذاته على  م�سدنّ

لن يكون من�سفاً«.
ورفع  دويل  اعلللرتاف  على  احل�سول  اإىل  ملللادورو  وي�سعى 
جزئي اإن مل يكن كلنّي للعقوبات املفرو�سة على نظامه، يف 

مقابل تقدمي تنازالت للمعار�سة.

بول�سونارو يوجه »اإنذارا« اإىل املحكمة العليا 
•• برازيليا-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الربازيلي جاير بول�سونارو اأن التظاهرات املقررة يف 7 اأيلول-�سبتمرب 
�ستكون مبثابة “اإنذار” لقا�سيني يف املحكمة العليا يخو�س معهما اختبار قوة منذ 

ب�سعة اأ�سابيع.
و�سي�سارك الرئي�س اليميني املتطرف الثالثاء يف هذه التظاهرات الداعمة حلكومته 
والتي ياأمل اأن تكون حا�سدة واأن تعم جميع اأنحاء البالد مبنا�سبة العيد الوطني، 
يف عر�س قوة و�سط اأزمة موؤ�س�ساتية تعي�سها البالد. وقال بول�سونارو خالل حفل 
اأو  �سخ�س  ي�ستخدم  بللاأن  نقبل  اأن  “ال ميكن  �سرق(  )�سمال  باهيا  ر�سمي يف واليللة 

�سخ�سان �سلطتهما جلرنّ البالد يف اجتاه اآخر«.
املقبل  الثالثاء  ال�سارع  يف  ال�سخ�سني  لهذين  �سترتكونها  التي  “الر�سالة  وتابع 

االجتاه  يف  ت�سريان  اأنكما  وافهما  وحريتنا  الد�ستور  احرتما  لهما.  اإنللذارا  �ستكون 
اخلطاأ«.

وكان بول�سونارو يوجه كالمه اإىل القا�سيني يف املحكمة العليا األك�سندر دي موراي�س 
ولوي�س روبرتو بارو�سو.

وقرر موراي�س فتح حتقيق بحق الرئي�س بتهمة ن�سر معلومات خاطئة واأمر باإجراء 
تظاهرات  متويلهم  اأو  بتنظيمهم  لال�ستباه  اأن�ساره  من  عللدد  لللدى  دهللم  عمليات 

مناه�سة للدميوقراطية.
ويلينغتون  ن  امللللدونّ بحق  توقيف  مذكرة  اأ�للسللدر  اإذ  اجلمعة  اأبعد  موراي�س  وم�سى 
 7 يف  عنيفة  لتظاهرات  يخطط  باأنه  ي�ستبه  والللذي  لبول�سونارو  املللوؤيللد  ما�سيدو 

اأيلول/�سبتمرب، يف عيد ا�ستقالل الربازيل.
اأما لوي�س روبرتو بارو�سو، فهو يرتاأ�س اأي�سا املحكمة االنتخابية العليا، وهو عار�س 

الرئي�س ب�سدة يف م�ساألة نظام الت�سويت االإلكرتوين.
اأدلللة على  اأي  يقدم  اأن  بدون  انتخابية  “تزوير”  بعمليات  بانتظام  الرئي�س  ويندد 
ذلك، معتربا اأنه كان يفرت�س اأن ينتخب منذ الدورة االأوىل عام 2018. وهو نعت 

بارو�سو مرارا بل”االأحمق«.
كما األقى �سكوكا حول اإجراء االنتخابات الرئا�سية عام 2022، فقال مثال يف متوز-
يوليو “اإما اأن جنري انتخابات حقيقية يف الربازيل، اأو لن يكون هناك انتخابات«.

وبعدما اقتحم اأن�سار للرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب مبنى الكونغر�س يف 
“م�سكلة  وا�سنطن يف كانون الثاين-يناير، حذر بول�سونارو باأن الربازيل �ستواجه 
اأ�سواأ من الواليات املتحدة” اإذا م�ست يف ا�ستخدام نظام الت�سويت االإلكرتوين عام 
2022 عندما �ستنتخب البالد الرئي�س وحكام الواليات والنواب وق�سم من اأع�ساء 

جمل�س ال�سيوخ.

•• الفجر -تون�س

   انللطلللللقللت بللدايللة مللن يلللوم اأملل�للس اللل�للسللبللت زيللللارة وفلللد من 
يقوده  يومني  �ست�ستغرق  تون�س  اىل  االأمريكي  الكونغر�س 
ال�سيناتور كري�س موريف املنتمي للحزب الدميقراطي. وهي 
االبي�س  البيت  مللن  امل�ستوى  رفيع  وفللد  زيلللارة  بعد  الثانية 
ووزارة اخلارجية على خلفية التطورات التي عرفتها البالد 
منذ اعالن الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد عن تفعيل الف�سل 
اال�ستثنائية  التدابري  من  جملة  واتخاذ  الد�ستور  من   80
ورفع  احلكومة  رئي�س  واقالة  الربملان  ن�ساط  جتميد  منها 

احل�سانة عن كل النواب.
   وكللانللت هللذه الللزيللارة اأحللد اأهللم حمللاور اللقاء الللذي جمع 
ب�سفري  اجلرندي  عثمان  التون�سي  اخلارجية  وزير  اجلمعة 
ما  وفللق  بلوم  دونللالللد  بتون�س  االمريكية  املتحدة  الللواليللات 
والتون�سيني  والهجرة  ال�سوؤون اخلارجية  وزارة  اإليه  اأ�سارت 
اللقاء  اأن  اأيلل�للسللا  فلليلله  اأكللللدت  بلللالغ �للسللادر عنها  بللاخلللارج يف 

“ُخ�س�س لالإعداد اإىل اال�ستحقاقات القادمة »
   ونقلت الللوزارة عن بلوم تاأكيده “رغبة بالده يف موا�سلة 
التن�سيق والت�ساور مع القيادة التون�سية يف جممل الق�سايا 
ذات االهتمام امل�سرتك وكذلك اال�ستمرار يف دعم تون�س على 
جميع االأ�سعدة من اأجل امتام البناء الدميقراطي وا�ستعادة 

البالد ن�سق النمو االقت�سادي«.
اإىل  تون�س  �سدد من جهته على تطلنّع  الوزير  اأن  واأكللدت     
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  التعاون  اأطللر  تعزيز  مزيد 

دفع  واإعللطللاء  االأطللللراف  ومتعدد  الثنائي  ال�سعيدين  على 
جديد لل�سراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين.

االأو�للسللاع يف  تطور  اإىل  اأي�سا  تطرق  اللقاء  اأن  واأ�للسللافللت     
اأتخذها  التي  الللقللرارات  اأن  على  اأكللد  اجلللرنللدي  واأن  تون�س 
25 يوليو املا�سي تتنزل يف اإطار الد�ستور  قي�س �سعيد يوم 
وت�سحيح امل�سار الدميقراطي وحفاظا على دميومة الدولة 

وموؤ�س�ساتها. 
   واأعلللللن علللدد مللن االأحلللللزاب رفلل�للسلله تلبية دعلللوة ال�سفارة 
االأمريكية حل�سور لقاء مع وفد الكونغر�س االأمريكي كان 

اأولها احلزب الد�ستوري احلر.
�للسللتللوري احلللللر، يف بلليللان للله اأم�س  للللد احلللللزب الللدنّ    فللقللد اأكنّ
االأمريكية،  ال�سفارة  الدعوة من  االأول اجلمعة رف�سه هذه 
اإبللعللاد املعهد الدميقراطي  اأ�للسللرنّ على  بللاأنلله كللان قللد  للرا  مللذكنّ
اأمريكية، تعمل على دعم  الوطني )NDI( وهو )منظمة 
للقادة  العملية  امل�ساعدة  وتوفري  العامل  يف  الدميقراطية 
واملمار�سات  القيم  تنمية  اأجللل  مللن  وال�سيا�سيني،  املدنيني 
واملللوؤ�للسلل�للسللات الللدميللقللراطلليللة(، اإبلللعلللاده عللن اللللربمللللان ووقف 
خللال�للس امللل�للسللاعللديللن الللربملللانلليللني مللن جللهللة اأجللنللبلليللة ووقف 
مبطالب  التوجه  عن  ف�سال  الت�سريعي،  العمل  يف  التدخل 
نفاذ اإىل املعلومة بخ�سو�س هذا املو�سوع، غري اأن برملانيي 

ح�سب ن�س البيان.  احلزب جوبهوا بال�سد والتعتيم”، 
د الد�ستوري احلر على اأنه “ال تفريط يف �سيادة البالد     و�سدنّ

وفر�س التعامل مع الواليات املتحدة االأمريكية بندينّة«.
   واأكد احلزُب اأنه يح�سن قراءة الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل، 

واأن مواقفهم من تدخل الواليات االأمريكية لي�ست جديدة 
ومل تاأت بعد 25 يوليو موؤكدين اأنهم �سيواجهون التدخل 

االأمريكي يف �سيادة تون�س بالثبات نف�سه .
اإميللانلله بحق  ياأتي من منطلق  الرف�س  اأن  واأ�للسللار احلللزب    
ال�سعب التون�سي يف تقرير م�سريه، ويف اإطار احرتام ال�سيادة 
الوطنية التي تقت�سي معاجلة االأزمات ال�سيا�سية الداخلية 

�سلب االأطر التون�سية-التون�سية.
   من جانبه اأكد نور الدين الطبوبي االمني العام لالحتاد 
ال  ال�سغيلة  املنظمة  اأن  ال�سبت  اأم�س  لل�سغل  التون�سي  العام 
دعوة  تلبية  االحتللاد  رف�س  تعليق على  لل�سفارات يف  تتوجه 

ال�سفارة االمريكية للقاء وفد عن الكونغر�س االمريكي.
   واأبرز الطبوبي يف ت�سريح اإذاعي اأن لالحتاد ثوابت ومبادئ 
ي�سري عليها منذ تاأ�سي�سه وانه ال ميكن الأية قيادة ان حتيد 
من  ال�سفراء  من  هناك  ان  على  بالت�سديد  م�ستدركا  عنها 

طلبوا لقاء وباأن املنظمة ا�ستقبلتهم وا�ستمعت اإليهم.
   و�سدد على ان القرار الوطني “ال بيع فيه وال �سراء” وعلى 

ان “كل �سعب اأدرى باإ�سالحاته وبخ�سو�سياته«.
   وكانت حركة ال�سعب والتيار ال�سعبي والتحالف من اأجل 
تون�س وحزب العمال قد اأعلنوا رف�سهم تلبية دعوة ال�سفارة 
ال�سيناتور االمريكي كري�س مللوريف قد  االمريكية.    وكللان 
زيارة  الكونغر�س يف  وفللد من  �سيرتاأ�س  انلله  ايللام  منذ  اأعلن 
اىل تون�س �سمن جولة اىل عدد من البلدان وهي ا�سرائيل 
ولبنان واالردن واليونان م�سريا اىل ان حمور زيارات الوفد 

يتعلق باالأمن والدميقراطية.

و�شط رف�س وتنديد اأحزاب ومنظمات:

وفد من الكونغر�س الأمريكي يف زيارة اإىل تون�س...!

بايدن يزور لويزيانا ملعاينة جولة ثانية من املفاو�سات بني احلكومة الفنزويلية واملعار�سة 
اأ�سرار الإع�سار 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�سر�سة  معركة  بخو�س  للون  اأمللريكللينّ ملل�للسللوؤولللون  طللالللب 
ال�سبب  كللان  للله  اأننّ يف  ُي�ستبه  اللللذي  املناخي  التغرينّ  �للسللدنّ 
رة التي �سهدتها الواليات املتحدة  وراء الفي�سانات املدمنّ

م�ساء االأربعاء املا�سي.
اء الفي�سانات التي خلنّفها  وارتفعت ح�سيلة القتلى جرنّ
و�ساحيتها  نلليللويللورك  منطقة  يف  “اأيدا”  االإعلل�للسللار 
االأربلللعلللاء واخلللملليلل�للس، يف  االأقلللللنّ  علللللى  �سخ�ساً   47 اإىل 
اأرجعه  بالطق�س  مرتبط  م�سبوق”  “غري  حللدث  اإطللار 

امل�سوؤولون اإىل التغرينّ املناخي.
ية  اجلونّ الظاهرة  هللذه  على  �ساعة  وثالثني  �ستنّة  وبعد 
جو  الرئي�س  و�سل  نيويورك،  يف  والتاريخينّة  املفاجئة 
ل والية �سربها اإع�سار  بايدن اإىل لويزيانا )جنوب(، اأونّ

اأيدا االأحد.
وقال الرئي�س خالل اجتماع مع م�سوؤولني حملنّيني يف 
البال�س يف لويزيانا التي زارها لب�سع �ساعات من اأجل 
يف  جلللذري  ب�سكل  تتغرينّ  “االأمور  اإننّ  االأ�لللسلللرار،  تقييم 

جمال البيئة. لقد جتاوزنا بالفعل عتبات معينّنة«.
والطرق  الللطللرقللات  بللنللاء  اإعلللللادة  ميكننا  “ال  واأ�لللسلللاف 
بل  ال�سريعة واجل�سور اأو اأينّ �سيء مثلما كان ِمن قبل”، 

يجب اأن “نعيد البناء ب�سكل اأف�سل«.
واأطلق بايدن برامج ا�ستثمارينّة �سخمة، يقرتب اإجمايل 
كلفتها من 5000 مليار دوالر، وُيفرَت�س اأن ت�ستجيب 
ر اأن يدر�سها  جزئًيا حلالة الطوارئ املناخينّة. ومن املقرنّ

الكونغر�س االأمريكي هذا اخلريف.
رة يف  وُتللعللتللرب االأعلللا�لللسلللري والللعللوا�للسللف ظلللاهلللرة مللتللكللرنّ
درجة  ارتفاع  اأننّ  من  العلماء  ر  وحللذنّ املتحدة.  الللواليللات 
ة العوا�سف،  اإىل زيللادة �سدنّ يللوؤدنّي  حللرارة �سطح املحيط 

ة يف املدن ال�ساحلينّة مثل نيويورك. خا�سنّ
للة نلليللويللورك بلليللل دي بال�سيو  د رئلليلل�للس بلللللدينّ بللللدوره نلللدنّ

بتغرينّ املناخ وقال “هذه العا�سفة يجب اأن توِقظنا. اإننّه 
الذي كننّا نربط فيه  بالوقت  حتدٍّ جديد )...( مقارنة 
منه  اإ�سارة  يف  فقط،  ال�ساحلينّة”  باملناطق  الفي�سانات 

ل-اأكتوبر 2012. اإىل اإع�سار �ساندي يف ت�سرين االأونّ
اأورلينز  نيو  مدينة  اإىل  �سابق  وقللت  يف  بللايللدن  لله  وتللوجنّ
اجلمعة، ملعاينة االأ�سرار التي خلنّفها االإع�سار اأيدا الذي 
�سرب �سواحل خليج املك�سيك قبل اأن يت�سبنّب بعوا�سف 

واأمطار غزيرة اأغرقت نيويورك.
وهذه هي الرحلة االأوىل لبايدن خارج منطقة وا�سنطن 
ات  اأزملللللة االإجللللللالء الللتللي رافلللقلللت انلل�للسللحللاب القونّ مللنللذ 
اأفغان�ستان، والتقى م�سوؤولني  االأمريكينّة والغربينّة من 
د االأ�سرار بوا�سطة  حملنّيني ومن والية لويزيانا وتفقنّ

طائرة مروحينّة.
الق�سايا  على  الللرتكلليللز  اإعللللادة  على  حر�سه  اإطلللار  ويف 
ال�سوء  لت�سليط  الزيارة  هذه  بايدن  ا�ستخدم  املحلنّية، 

اته. على اأزمة التغرينّ املناخي التي تندرج �سمن اأولوينّ
ية التي  وقال اخلمي�س اإننّ االإع�سار اأيدا واحلرائق الربنّ
املتحدة  اللللواليلللات  غلللرب  يف  عليها  ال�سيطرة  ميللكللن  ال 

“تذكري اآخر” بهذه االأزمة.
واأ�ساف يف كلمة يف البيت االأبي�س “اإننّها م�ساألة حياة اأو 

موت وعلينا مواجهتها معا«.
اأيدا، وهو عا�سفة من الفئة الرابعة،  وت�سبنّب االإع�سار 
املتحدة  اللللواليلللات  جللنللوب  يف  عللاتلليللة  وريللللاح  بفي�سانات 

خلنّفت اأ�سراراً مادنّية وب�سرينّة.
و�سرب االإع�سار واليات اأالباما ولويزيانا ومي�سي�سيبي 
نيويورك  اإىل  �لللسلللملللااًل  علللوا�لللسلللفللله  للله  تلللتلللوجنّ اأن  قلللبلللل 
ونيوجريزي وبن�سلفانيا، ما اأدنّى اإىل اإغراق اأنفاق مرتو 

مدينة نيويورك و�سوارعها باملياه.
ويف نيو اأورلينز، حرم نحو مليون �سخ�س من الكهرباء 
ب�سبب االإع�سار، وال تزال اأجزاء من املدينة بدون تينّار 

كهربائي اأو مياه.

لجئون اأفغان يقيمون يف مقر كاأ�س العامل يف قطر 
•• الدوحة-اأ ف ب

ا�ستثمرت قطر الكثري ال�ست�سافة كاأ�س العامل 
ت�ستقبل  وحاليا   ،2022 عللام  الللقللدم  كللرة  يف 
احلدث  لللهللذا  املخ�س�سة  الر�سمية  امللل�للسللاكللن 
الريا�سي فئة من النزالء غري متوقعة واأقل 

حظا: الالجئون االأفغان.
اأحللمللد ويل �سراهدي )28  ويللقللول االأفللغللاين 
عاما( الذي و�سل قبل عدة اأيام وا�ستقر حاليا 
يف مبنى من طابقني “يف بيتنا، ال يوجد مثل 

هذه التجهيزات«.
امل�ساكن  يف  اأفللغللاين  الجللئ   600 نحو  ويقيم 

غالبيتهم من ال�سحافيني.
ويبدو البيت يف قطر املزود باأريكتني وتلفزيون 
مطبخ  و  تكييف  ونللظللام  م�سطحة  �سا�سة  ذي 
يف  منزله  عللن  جللدا  بعيدا  التجهيزات،  كامل 
يعي�س  كللان  حيث  اأفغان�ستان  بجنوب  قندهار 

مع زوجته واأطفاله اخلم�سة قبل اأيام فقط.
ويروي اأحمد الذي كان �سحافيا ق�سة فراره 
من قب�سة طالبان التي عادت لل�سيطرة على 
“عندما  بللر�للس  لفران�س  اأفللغللانلل�للسللتللان.ويللقللول 
�سمعناهم ي�سلون اإىل ال�سارع، كان هناك جدار 
فوقه  قفزت من  بطول مرتين قرب منزيل، 

اإىل اجلانب االآخر” للهرب.

وات�سل اأحمد بزوجته ليخربها اأنه يف طريقه 
الأخذ �سيارة اأجرة للتوجه اإىل كابول، مو�سحا 

“كانت تبكي وقلت لها ال تخربي اأحدا«.
اإىل العا�سمة االأفغانية كابول،  وعند و�سوله 
تللوجلله اأحللمللد للللللمللطللار كللل يلللوم عللنللد ال�ساعة 
ال�سابعة �سباحا ملحاولة احل�سول على مقعد 

على طائرة.
وكلللان اأحللمللد علللللى تللوا�للسللل مللع جلللنللة حماية 
غلللري حكومية  مللنللظللمللة  وهللللي  اللل�للسللحللافلليللني 

اأمريكية قامت مب�ساعدته.
من  اتلللل�للللسللللاال  تلللللللقللليلللت  “بعدها،  ويللللو�للللسللللح 
 13 منذ  عائلتي  مع  اأتوا�سل  مل  القطريني 

هاتفه  اأحمد  املا�سي«.ومي�سك  اآب/اغ�سط�س 
اأ�سابعها  بلللرتت  الللتللي  اللليلل�للسللرى  بلليللده  الللذكللي 
ع�سر  مللن  اأكلللرث  قللبللل  لللطللالللبللان  قنبلة  ب�سبب 
بينها  ومن  عائلته  �سور  في�ستعر�س  �سنوات، 

�سورة لطفلته ال�سغرية وهي تبت�سم.
ويتابع اأنه تلقى دعوة الكمال درا�سته العليا يف 

ال�سحافة يف الهند ولكنه تخلى عن ذلك.
تكافح  والهند  “اأنا بحاجة لدعم مادي  وقال 

الإطعام �سعبها، كيف ميكنها م�ساعدتي؟«.
ويقف اأحمد للحديث مع الجئني اأفغان اآخرين 
يت�سع  اللللذي  فيالز”  فلليللو  “بارك  جمللمللع  يف 
ي�ست�سيف  اأن  املقرر  ومللن  �سخ�س   1500 لل 
الوفود وو�سائل االإعالم وال�سخ�سيات املدعوة 

لكاأ�س العامل 2022.
ت�سرين  مللن   21 مللن  البطولة  قطر  وتنظم 
الثاين/نوفمرب 2022 حتى 18 من كانون 

االأول/دي�سمرب.
حقيبة  �للسللوى  قندهار  مللن  الأحللمللد  يتبق  ومل 
ظللهللر وهللاتللف ذكلللي وكللتللاب وحللا�للسللوب نقال. 
واأوراقه  �سهاداته  فهي  احلقيقية،  ثروته  اأمللا 
الللر�للسللملليللة اللللتلللي يللحللتللفللظ بللهللا داخلللللل مغلف 
بال�ستيكي.ويو�سح “ج�سدي يف الدوحة ولكن 
اأ�سعر  عائلتي.  اأفغان�ستان مع  اأنللا يف  يف عقلي 
بلللاأين ملليللت«.وعلللللى الللرغللم مللن وعلللود طالبان 
ال�سابق، يخ�سى  اأكرث اعتداال من  باتباع خط 
الللعللديللد ملللن االأفللللغللللان تلللكلللرار حللقللبللة حكمها 
طبنّقت  حللني  و2001   1996 بللني  ال�سابقة 
نظاما �سارما وفر�ست روؤيتها املت�سددة للغاية 

لل�سريعة.
كللمللا تلللرد خملللاوف مللن قلليللام طللالللبللان باأعمال 
انتقامية �سد اأولئك الذين عملوا مع اجليو�س 
االأجنبية والبعثات الغربية واحلكومة ال�سابقة 

املدعومة من وا�سنطن.

- الد�ستوري احلر: نرف�س التدخل 
الأمريكي يف ال�سيادة الوطنية

- الطبوبي:  احتاد ال�سغل ل يذهب اإىل 
ال�سفارات والقرار الوطني ل بيع فيه ول �سراء 

لقاء بني اجلرندي وال�سفري االمريكي بتون�س

عبري  مو�سي ترف�س اللقاء
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عربي ودويل

  كللللارثللللة علللا�لللسلللهلللا علللللللى اللللهلللواء 
التلفزيون،  �سا�سات  مبا�سرة عرب 
اأحباءهم  فللقللدوا  الللذيللن  اأولللئللك 
الذين  واأولللئللك  �سبتمرب،   11 يف 
كللانللت قبل  كللمللا  تللعللد حياتهم  مل 
للا، من  ذاك احلللللادث، ولللكللن اأيلل�للسً
جيل  املاأ�ساة،  بعد  ولللد  جيل  قبل 
ب�سكل  التوا�سل  جللدد  اأنلله  اعتقد 
اأ�للسللكللال اللللالملللبلللاالة اىل ان  ملللن 
ا�لللسلللتلللوىل دونللللالللللد تللللرامللللب على 

البيت االأبي�س عام 2016.

حلقة ماأ�شاوية لكن بعيدة
الن�سب  اإىل  الللللذهللللاب  يللجللب     
التذكاري يف جنوب املدينة لفهم 
ل هذا احلدث  يتنزنّ اأي مدى  اإىل 
لل�سعب  اجلللمللاعلليللة  النف�سية  يف 

االمريكي. 
مير الزوار يف م�سريات ويتوقفون 
الن�ساء  ووجللللللللوه  اأ�للللسللللمللللاء  علللنلللد 
قتلوا  الذين  واالأطفال  والرجال 
الغارق  الف�ساء،  اللليللوم.  ذلللك  يف 
يف الظالم، يعطي االنطباع باأننا 
املاأ�ساة  ان  وُنبتلع...  �سُن�ستوعب، 
مللوجللودة، �للسللديللدة، وُمللوجللعللة، ال 

مُتحى، وُمقلقة.
الطالب  دافلللليللللال،  خللو�للسلليلله      
يف جللامللعللة يللليلللل، كللللان يللبلللللغ من 
عندما  العام  ون�سف  عاًما  العمر 
باالأبراج.  الطائرتان  ا�سطدمت 

داللة هذا الهجوم، 
�للسلليللدركللهللا الحللللًقللللا، وقللللد بلللللغ 8 
الوقت،  ذلللك  يف  “ولكن  �سنوات. 
كلللللان االأمللللللللر اأ�لللسلللبللله بللللجللللزء من 

تاريخنا،
اأو     الثانية  العاملية  احلللرب  مثل   
مل  يو�سح،  كما  االأهلية،  احلللرب 
15 عاًما  بلللللغللت  ملللا  �للسللوى  اأفللهللم 
فلللقلللط، كلليللف غللللرينّ هللللذا احللللدث 
النظرة اإىل احلياة جليل والدي، 
اخلارجية  ال�سيا�سة  اأثللرت  وكيف 

على جمتمعنا. 
يف الللواقللع، كل ما حللدث ومللا زال 
يلللحلللدث اللللليللللوم، يللنللبللع مللللن 11 

�سبتمرب«.
   يف هلللذا اللل�للسلليللاق احلللللايل، فاإن 

التهديدات...  تللغللريت  �سبتمرب، 
الدائمة  �للسللبلله  بلللامللللراقلللبلللة  بللللللدًءا 
الهجمات،  اأعقاب  يف  للمواطنني 
كلللملللا تلللو�لللسلللح كلللريللل�لللس غللللولللللون، 
مهتمة  �للسللابللة  وهللللي  علللاملللاً،   28
مب�ساألة احلريات العامة: “حتت 
طعنت  االإرهلللاب،  مكافحة  غطاء 
واعتقد  دميقراطيتنا،  احلكومة 
اجلميع يف ذلك الوقت اأنه يجب 
علينا اأن نرد الفعل، وها ان االأمر 
ادى اإىل ف�سل ذريع يف اأفغان�ستان، 
وما قبله، لذا فاإن جيلنا �سيدفع 
ديللللون هلللذه احللللللروب بلللال نهاية 

التي قادتها اأمريكا. »
لللهللوؤالء ال�سباب،  اآخلللر  تللهللديللد     
العرقي.  الللتللعللايلل�للس  يف  للل  يللتللمللثنّ
عاًما، طالب   22 ملايلز،  بالن�سبة 
“ال  نيويورك،  جامعة  يف  حقوق 
تلللللزال اأحللللللداث 11 �للسللبللتللمللرب يف 
نحن  لنا  بالن�سبة  لكن  اأذهللانللنللا، 
املنهجية  العن�سرية  ال�سود، تظل 
االأول.  اخلللطللر  هلللي  اأملللريلللكلللا  يف 
او  تافهة  لي�ست  االأبلليلل�للس  نللظللرة 
بللريللئللة اأبلللللًدا، خللا�للسللة مللنللذ اأن مت 

حترير الكالم والتعبري”.
التاريخ،  ذاك  بالطبع  هناك  ثم   
 ،2021 يللنللايللر  ملللن  الللل�لللسلللاد�لللس 
معنى.  يعطيهم  الذي  تاريخهم، 
امللتحي  الدن  بلللن  �لللسلللدمي  والأن 
�سدمي  فر�س  فقد  بعيًدا،  اأ�سبح 

اآخر نف�سه،
زاويللللللللة  يف  لللللللا،  وحلللللللينّ حلللقللليلللقلللًيلللا   
املتطرف  اليمني  �سدمي  ال�سارع، 

واملتفوقني البي�س. 
كلللابللليلللتلللول  مللللبللللنللللى  “غزو  اإن 
دافيال،  خو�سيه  يتابع  وا�سنطن، 
التحول  ونقطة  املنعطف  ميثل 

التاريخية يف جيلي.
 اإنلللللللله يلللتلللحلللدث للللنلللا اأكللللللللرث من 
االإ�سالميني  اأو  القاعدة  تهديد 
�سعور  االآخللريللن...  الراديكاليني 
يلللللوح يف  بلللالدي مللع  باحل�سار يف 
ال�سيناريوهات،  اأ�سواأ  ويف  االأفللق، 

حرب اأهلية اأخرى«.

عن لو جورنال دي دميان�س

املخ�س�سة  الللللعللللر�للللس  غلللللرفلللللة 
الدن،  بللن  اأ�للسللامللة  علللللى  للق�ساء 
االإرهابي،  القاعدة  تنظيم  زعيم 
والقناعات،  اليقني  لتزعزع  تاأتي 
“لكن  وللليلل�للسللاأل االأ�لللسلللغلللر �للسللنللا: 
نحزم  اأفلللغلللانللل�لللسلللتلللان  يف  الللليللل�لللس 
حقائبنا، حيث كان يختبئ لفرتة 
هلللذا من  كلللل  اإذن،  اللللوقلللت؟  ملللن 
من  بلم�سة  ن�سعر  ذك؟”.  اأجلللل 
االإحراج يف �سباب ما بعد احلادي 
ع�سر من �سبتمرب، والذين يبدو 
اأنلللهلللم يلللجلللدون �للسللعللوبللة يف فهم 
تلللللك احللللللقللة امللللاأ�لللسلللاويلللة. ولئن 
يللعللون مدى  انللهللم  البع�س  يلل�للسللرنّ 
ا  اأي�سً اآخلللرون  يللعللرتف  اأهميتها، 
انهم ال ي�سعرون بال�سرورة انهم 
ذلللك على  يللوؤثللر  مللا مل  معنيون، 

اجلماعة التي ينتمون اإليه.
   »اإنه اأمل ال يزال حياً، لكنه �سيف 
وجيه  مللرمي  تتنهد  حدين”،  ذو 
اأنا  19 عاًما.  العمر  البالغة من 
ملتزمة  م�سلمة  ولكني  اأمريكية 

ا. اأي�سً
اللل�للسللابللق، خا�سة  مللثللل  �للسلليء   ال 
بالن�سبة لنا، انها عقوبة مزدوجة، 
هللذه الللذكللرى. لقد كللان احلادي 
 2001 �لللسلللبلللتلللملللرب  ملللللن  عللل�لللسلللر 
مبثابة نهاية لالمباالة اجلميع، 
بل  الثقة،  النللعللدام  بداية  ا  واأي�سً

مللرا�للسلللللة احلرب  جلليللوفللاين،  دي 
اأ�للسللبللحللت االآن  اللللتلللي  اللل�للسللابللقللة 
ا�ستاذة يف جامعة ييل وم�ست�سارة 
اخلارجية،  العالقات  جمل�س  يف 
على  ا�للسللال  االأمللريللكلليللون  يعي�س 
بالن�سبة  ولكن  اخلا�س،  كوكبهم 
اللللللذيلللللن وللللللللللدوا بعد  لللللللل�لللسلللبلللاب 
لفًتا  اأكللللرث  االمللللر  �سبتمرب   11

لالنتباه«.  
الللعللوملللة والتوا�سل  فللفللي زملللن     
امللل�للسللط، فللللاإن الللعلل�للسللر، مللع ذلك، 
اأن  ويللبللدو  واالنللغللالق،  لالنكفاء 
ال�سباب االأمريكي مل يعد يرغب 
مثل  الللعللامل  ببقية  االهللتللمللام  يف 

االأجيال ال�سابقة.
 الكثري من الوفيات والكثري من 
“هذا ال  املللال من اأجللل ال �سيء؟ 
ديناميكية  مللن  بال�سرورة  ينبع 
�سيا�سية، من االنتماء اإىل املع�سكر 
اجلمهوري،  اأو  اللللدميلللقلللراطلللي 
جيوفاين،  دي  جلللانلللني  جتللليلللب 
قلًقا  اأ�للسللدنّ  هللم  لكن يف جمملهم، 
على ما يحدث داخل البالد اأكرث 
الذي  ال�سرطي  لللدور  قلقهم  من 

تلعبه اأمريكا.
بينما  اخللللارج  اإىل  يذهبون  ملللاذا   
البيت يحرتق من الداخل، هكذا 

يبدو اأنهم يفكرون«.
   بللالللنلل�للسللبللة جللليللل ملللا بللعللد 11 

الهجوم على الكابيتول منعطف اجليل احلايل احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 بداية رحلة التيه االمريكية

بالورود والدموع واملرا�سم التقليدية لقراءة اأ�سماء ال�سحايا 2973

كارثة االن�سحاب املذل عا�سها على الهواء مبا�سرة كل الذين فقدوا اأحباءهم يف 11 �سبتمرب م�سهد انطبع يف ذاكرة االمريكان

لنا،  بالن�سبة  11 �سبتمرب  ميثله 
التنقل  ال�سعب  مللن  اأ�سبح  لقد 
نف�س  الهويتني”.  هللاتللني  بلللني 
ال�سيء ينطبق على ليلى، البالغة 
اأ�سل  مللن  عللاًمللا،   19 العمر  مللن 
تتذكر  تزال  والتي ال  فل�سطيني، 
اأفلللكلللار زمللالئللهللا يف امللللدر�لللسلللة... 
اأن تكون  “ب�سرعة كبرية، �سعرت 

وحتى النبذ جتاهنا«.
    والدا مرمي من غامبيا. يف �سن 
اخلللاملل�للسللة علل�للسللرة، قلللررت ارتلللداء 
ما  علللامل  اإىل  “دخلت  احلللجللاب. 
اأ�سميه بامل�سلمني املرئيني، تقول، 
اأولئك الذين يتجلى دينهم، وبداأ 
مرتو  يف  اإيل  يللنللظللرون  الللنللا�للس 
ما  هذا  بعدائية.  اأحياًنا  االأنفاق، 

العالقات  اأو  الللللدفللللاع  قلل�للسللايللا 
الدولية توجد يف ت�سنيفهم بني 
هواج�سهم الع�سرة االأوائل. انهار 
هذا الرقم عام 2019: 1 باملائة 
فقط و�سعوا ال�سيا�سة اخلارجية 
باملائة  و2  خماوفهم،  مقدمة  يف 
“يعي�س  االأملللللن.  ملل�للسللاألللة  ذكللللروا 
جانني  تفكك  فقاعة،  يف  ال�سباب 

اأو اأن تبدو عربًيا اأ�سبح تهديًدا«.

لقد تغرّيت التهديدات
   يف درا�سة اأجراها معهد هارفارد 

عام 2005، 
ال�سباب  مللللن  بلللامللللائلللة   43 قلللللال 
االأملللللريلللللكللللليلللللني الللللللذيللللللن تلللزيلللد 
اإن  عللللاًمللللا،   20 عللللن  اأعللللمللللارهللللم 

ا بداية لنعدام الثقة - كان احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 مبثابة نهاية لالمبالة اجلميع, ولكن اأي�سً

اأن تكون يف الع�شرين بعد 11 �شبتمرب:

الوليات املتحدة: جيل بني الذاكرة والتهديدات اجلديدة
•• •• الفجر –خرية ال�شيباين

   يعي�س االأمريكيون رحيلهم من اأفغان�شتان وهم ي�شتعدون 
الإحياء ذكرى هجمات 11 �شبتمرب 2001, والتي اأدت اإىل 

الرد على بن الدن.

يف  التذكاري    9 بن�شب-11  اخلا�س  ال�شور  معر�س  يف     
�شغرية  بو�شوح.  امل�شتدير  ال�شغري  وجهها  يظهر  مانهاتن, 
�شاذة.  حالة  مثل  جـــًدا...  �شحوكة  ــًدا,  ج حلوة  ــًدا,  ج
عمرها,  من  الرابعة  يف  ماكورت  فالنتني  جوليانا  كانت 
مت  لكن  النــد,  ديــزين  اإىل  والدتها  مع  طريقها  يف  وكانت 

على  لتتحطم   175 ايرالينز  يونايتد  طائرة  اختطاف 
جوليانا  تبلغ  لن  العاملي.  التجارة  ملركز  اجلنوبي  الربج 
م�شت  عاما  ع�شرون  اأبًدا...  عمرها  من  الع�شرين  فالنتني 
على الهجمات االإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة على 

االأرا�شي االأمريكية.

�شياق  يف  الإحــيــائــهــا  اأمــريــكــا  ت�شتعد  حزينة  ذكـــرى     
جيو�شيا�شي يرتك االأمريكيني يف حالة من الذعر ال�شديد 
جنودهم  مغادرة  ي�شاهدون  وهم  اأ�شابهم  الذي  والذهول 
اأفغان�شتان فيما ي�شبه الهروب, تكاد تطاردهم طالبان التي 

انتظرت ب�شرب لتويل مقاليد احلكم جمددا يف البالد. 

- ذكرى حزينة ت�ستعد اأمريكا لإحيائها يف �سياق 
جيو�سيا�سي يرتك الأمريكيني يف حالة ذعر وذهول

- الأمريكان ي�سغلهم ما يحدث داخل البالد اأكرث 
من قلقهم عن دور ال�سرطي الذي تلعبه اأمريكا

- يعي�س الأمريكيون على كوكبهم اخلا�س, لكن 
من ولدوا بعد 11 �سبتمرب, اأ�سّد انغالقا

- مل يعد ال�سباب الأمريكي يرغب يف الهتمام 
ببقية العامل مثل الأجيال ال�سابقة
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 املال والأعمال
ات�سالت حت�سد جائزة اأف�سل مزود اإقليمي خلدمات الر�سائل الن�سية الق�سرية

•• اأبوظبي- وام:

مزود  “اأف�سل  جللائللزة  “ات�ساالت”  حلل�للسللدت 
الق�سرية”  الن�سية  الر�سائل  اإقليمي خلدمات 
يف الن�سخة اخلام�سة من حفل جوائز “جلوبال 
كاريري كوميونيتي” التي عقدت اأول اأم�س يف 

العا�سمة االأملانية برلني.
وحتتفي جوائز “جلوبال كاريري كوميونيتي” 
ي�سهدها  التي  واالبتكارات  باالإجنازات  عام  كل 
و�سركاء  ات�ساالت  يف  باجلملة  املبيعات  قطاع 
القطاع يف خمتلف اأنحاء العامل وتخ�سع لهيئة 

حتكيم م�ستقلة ت�سم حمللني وخرباء يف قطاع 
االت�ساالت.

اإقليمي  ملللزود  “اأف�سل  جللائللزة  احلللفللل  وميللنللح 
تكرميا  خلدمات الر�سائل الن�سية الق�سرية” 
املميزة  اخللللدملللة  ذوي  االتللل�لللسلللاالت  مللل�للسللغلللللي 
وملبادراتهم الفعالة يف اإيجاد احللول واخلدمات 
اجلللللديللللدة اللللتلللي حتللللدث االأثللللللر االإيلللجلللابلللي يف 

االأعمال.
اإطللار تعليقه على هذه اجلائزة، قال علي  و يف 
امل�سغلني  خلدمات  التنفيذي  الرئي�س  اأمللريي، 
ات�ساالت”:  “جمموعة  يف  باجلملة  واملبيعات 

اأف�سل  جائزة  على  بح�سولها  ات�ساالت  “تعتز 
الن�سية  الللر�للسللائللل  اإقللللليللمللي خللللدملللات  مللللزود 
الق�سرية، االأمر الذي يعك�س النجاح املتوا�سل 
لل�سركة ومدى متيز خدماتها للهاتف املتحرك 
عرب ما تقدمه من جمموعة حلول متكاملة يف 
الر�سائل الن�سية ومبا يج�سد مكانتها الريادية 
ك�سركة رائدة اإقليميا يف قطاع املبيعات باجلملة 
االإجناز  هللذا  يربهن  كما  الن�سية..  للر�سائل 
لتعزيز  املبتكر  النهج  مبوا�سلة  التام  التزامنا 
املبيعات  يف  الللريللادة  وحتقيق  اخلللدمللات  قيمة 

باجلملة خلدمات االت�ساالت«.

دبي لتنمية ال�ستثمار تدعم م�سروع مراكز بيانات اأمازون ويب �سريف�سز يف الإمارات

بعد حمنة الوباء.. اإيطاليا ت�سعى لتحقيق معجزة اقت�سادية 

اخلطوط الفيليبينة تطلب اإ�سهار اإفال�سها 
•• مانيال-ا ف ب:

اأعلنت اخلطوط اجلوية الفيليبينية ال�سبت اإنها ب�سدد تقدمي طلب اإ�سهار 
اإفال�سها يف الواليات املتحدة �سعيا القتطاع ملياري دوالر من الديون، يف 

وقت ت�سعى لال�ستمرار يف قطاع اأنهكته جائحة كوفيد.
باإعادة  �سي�سمح لها  االإفال�س  اإ�سهار  اإن  الوطنية للفيليبني  الناقلة  وقالت 
هيكلة العقود وخف�س الدين مبلياري دوالر على االأقل، ويف نف�س الوقت 

احل�سول على 655 مليون دوالر من راأ�س املال اجلديد.
و�ستقل�س ال�سركة حجم ا�سطولها بن�سبة 25 باملئة وتعيد التفاو�س على 

عقود خلف�س مبالغ االإيجار.
وقال نائب الرئي�س واملدير التنفيذي املايل لل�سركة نيلو تاديو�س رودريغيز 
كاملعتاد  عملياتها  �ستوا�سل  الفيليبنية  “اخلطوط  اإن  فيديو  ر�سالة  يف 

مبوازاة ا�ستكمال اإعادة هيكلة �سبكتنا واأ�سطولنا وموؤ�س�ستنا«.
واملوؤجرين،  واملقر�سني  املزودين  اإليها مع  التو�سل  اتفاقيات مت  اإطار  ويف 
قال رودريغيز اإن اخلطوط الفيليبينية �ستوؤمن 505 مليون دوالر لتنفيذ 
خطة االإنعا�س. و�سُتحول املبالغ يف وقت الحق اإىل اأ�سهم يف �سركة الطريان 

وديون طويلة االأجل.
بعد  الدين  متويل  مبالغ  من  دوالر  مليون   150 على  اأي�سا  و�ستح�سل 

انتهائها من عملية اإعادة الهيكلة “يف ب�سعة اأ�سهر” وفق رودريغيز.
انهار حجم ال�سفر اجلوي للفيليبني بن�سبة 75 باملئة من قرابة 30 مليون 
راكب يف 2019 اإىل �سبعة ماليني العام املا�سي ب�سبب القيود التي فر�ست 
ملكافحة اجلائحة، ح�سبما اأعلن رئي�س اخلطوط الفيليبينية غيلربت �سانتا 

ماريا يف ت�سجيل الفيديو نف�سه.
األف رحلة ما كبدها خ�سارة ملياري   80 والغت �سركة الطريان اأكرث من 

دوالر من العائدات، وتخلت عن 2300 موظف.
�سيولة  ب�سكل  دوالر  مليون   130 من  اأكللرث  فيها  الرئي�سي  امل�ساهم  و�سخ 

عاجلة، وبيعت اأ�سول غري ا�سرتاتيجية باأكرث من 70 مليون دوالر.
وقال �سانتا ماريا اإن اخلطوط الفيليبينة ت�سغل االآن 21 باملئة من رحالتها 

ما قبل الوباء، اإىل 70 باملئة من حمطاتها املعتادة.

 دبي-الفجر: 
بت موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار، اإحدى موؤ�س�سات  رحنّ
�سريف�سز«  ويب  “اأمازون  �سركة  باإعالن  دبي  اقت�سادية 
)AWS( عن خططها الفتتاح مراكز بيانات يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة خالل الن�سف االأول من العام 
2022، حيث �ستتاألف منطقة “اأمازون ويب �سريف�سز 
“ يف اللل�للسللرق االأو�لللسلللط )االإمللللللارات( مللن ثللالثللة مراكز 

خا�سة مبراكز البيانات.
قطاع  ي�سهده  الللذي  للزخم  ا�ستكمااًل  االإعلللالن  ويللاأتللي 
متكني  عللرب  االأو�لللسلللط  اللل�للسللرق  يف  ال�سحابية  التقنيات 
البيانات  وتخزين  التطبيقات  ا�ستخدام  من  املتعاملني 
حملًيا، اإذ ت�ساهم هذه اخلطوة يف منح املوؤ�س�سات اإمكانية 
املتطورة  ال�سحابية  والتقنيات  اخلدمات  من  اال�ستفادة 
لدعم االبتكار، مبا يف ذلك خا�سيات احلو�سبة والتخزين 
والذكاء  التحليل  واإمكانات  البيانات  وال�سبكات وقواعد 
وخدمات  االأ�سياء  واإنرتنت  االآالت  وتعلنّم  االإ�سطناعي 
بالدعم  اخلطوة  وحتظى  وغللريهللا.  املحمولة  االأجللهللزة 
االبتكار  ت�سجيع  علللللى  االإمللللللارات  دوللللة  تللركلليللز  بف�سل 
التقني، ما يجعلها مركًزا عاملًيا مرموًقا لرواد االأعمال 

واحلكومات االإلكرتونية وال�سركات الدولية.
التنفيذي  املللديللر  الللقللرقللاوي،  قللال فهد  ال�سدد  هللذا  يف 
موقعنا  للل  “ يلل�للسللهنّ اال�للسللتللثللمللار:  لتنمية  دبلللي  ملللوؤ�للسلل�للسللة 
العامل من حيث  الرقمي حول  االت�سال  اال�سرتاتيجي 
ال�سرعة واالمان وجاهزية البنية التحتية. حيث متثل 
خطط اأمازون ويب �سريف�سز للتو�سع يف دولة االإمارات 
على  وقدرتنا  لدينا  االإيللجللابللي  النمو  بيئة  على  �سهادة 
اإطار  يف  وذلللك  اال�سرتاتيجية،  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 
التعاون املثمر وامل�ستمر على مدار �سنوات عديدة. وقد 
تقدمي  علللللى  اال�للسللتللثللمللار   لتنمية  دبلللي  موؤ�س�سة  عملت 
ا�ستثمار  اأول  منذ  �سريف�سز”  ويللب  “اأمازون  لل  الدعم 
اأفريقيا،  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  لها يف مكتبها ملنطقة 
وت�سكل   .2016 دي�سمرب  يف  دبللي  يف  افتتحته  واللللذي 
خطط افتتاح مراكز البيانات اجلديدة يف دولة االإمارات 
لللهللذه الللعللالقللة وبللدايللة مرحلة  اإ�للسللتللمللراراً  الللعللام املقبل 
للز ، والللتللي �للسللهللدت م�سبقاً  جللديللدة يف رحلللللة مللن الللتللمللينّ
افتتاح موقعني للتوا�سل املبا�سر )اأمازون ويب �سريف�سز 
يف  فرونت  كللالود  خلدمات  وموقعني  كونكت(  دايللركللت 

دولة االإمارات«.
واأ�ساف: “توفر منظومة التحول الرقمي التي حتظى 

ال�ستمرار  فعالة  من�سة  احلكيمة  قيادتنا  ودعم  برعاية 
االأمر  االبتكار،  خالل  من  وت�سريعه  االقت�سادي  النمو 
الذي جعل من دبي ودولة االإمللارات وجهة هامة لرواد 

االأعمال واحلكومات وال�سركات على ال�سواء.«  
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  مدير  كري�سنان،  فينود  وقللال   
 ،AWS و�سمال اأفريقيا، لدى اأمازون ويب �سريفي�سز
لللغللرفللة دبلللي لالقت�ساد  املللجللللل�للس اال�للسللتلل�للسللاري  وعلل�للسللو 
التحتية  البنية  اإطلللالق  اإىل  قللدمللاً  “نتطلع  الللرقللمللي: 
يف  املتحدة  العربية  االإملللارات  يف   AWS لل  ال�سحابية 
الن�سف االأول من العام املقبل، لت�ستفيد منها املوؤ�س�سات 
واالإقليمي.  املحلي  امل�ستويني  على  االأحجام  جميع  من 
وتلل�للسللكللل ملللراكلللز الللبلليللانللات اللللقلللادملللة اإ�لللسلللافلللة جديدة 
االإمارات،  دولة  يف  �سريفي�سز  ويب  اأمللازون  ال�ستثمارات 
كما اأنها تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عاملي 
مزدهر لالإبتكار التكنولوجي. ون�سعى اإىل تعزيز تعاوننا 
ال�سركات  لتمكني  اال�ستثمار  لتنمية  دبللي  موؤ�س�سة  مع 
اال�ستفادة  من  احلكومية  واجلهات  واملوؤ�س�سات  النا�سئة 
 AWS من االإمكانات الكاملة التي توفرها تكنولوجيا

ال�سحابية«.
وتوؤكد تو�سعة “اأمازون ويب �سريف�سز” لبنيتها التحتية 
ال�سحابية يف دولة االإمارات املكانة املتميزة للدولة، والتي 
تعدنّ اخليار االأول للم�ستثمرين الراغبني باال�ستثمار يف 
املنطقة والتو�سع جلميع اأنحاء العامل مع �سوق اإقليمي 
دبي  خت  ر�سنّ فقد  العامل،  م�ستهلكي  ثلث  ميثل  مبا�سر 
النا�سئة  لالأ�سواق  وبللوابللة  للم�ستقبل  كمدينة  مكانتها 

باملنطقة ومركز عاملي مرموق للتجارة واال�ستثمار.
ومن اجلدير بالذكر اأن التعديالت التي طبنّقت موؤخًرا 
على القانون االحتادي لل�سركات التجارية، والذي مينح 
الكاملة  امللكية  اإمكانية  واجلللدد  احلاليني  امل�ستثمرين 
لالأعمال  ن�ساط   1،000 مللن  اأكللرث  �سمن  ل�سركاتهم 
اعتباًرا من 1 يونيو 2021، ي�سيف مزيًدا من عوامل 
دولة  اإىل  العامليني  امل�ستثمرين  ت�ستقطب  التي  اجلللذب 

االإمارات ودبي خا�سه.
امل�ستثمرين  بللدعللم  دبللي  “ نلتزم يف  الللقللرقللاوي:  وقلللال 
واال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  على  احلللر�للس  عللرب  اجلللدد 
�للسللال�للسللة االإجلللللللراءات خلللالل مللراحللل تاأ�سي�س  وتلللاأملللني 
املتخ�س�س  الدعم  فيه  نقدم  الذي  الوقت  ال�سركات، يف 

واملتابعة امل�ستمرة للمراحل الالحقة.« 
اأة  كما متكنت دبي �سريًعا من تطوير البنية التحتية املهينّ
للم�ستقبل، لتكون بوابة اإىل �سوق �سخمة قوامها 2.4 

واإفريقيا  االأو�للسللط  ال�سرق  يف  يقيمون  م�ستهلك  مليار 
ر  وت�سخنّ امل�ستقلة.  الدول  ورابطة  الهندية  القارة  و�سبه 
اال�سرتاتيجية  املزايا  من  العديد  نف�سة  الوقت  يف  دبي 
لثالث  موطن  فاملدينة  التمينّز،  لتحقق  بها  تتمتع  التي 
اأكلللرب مللطللار يف الللعللامل لللعللدد امللل�للسللافللريللن وتللا�للسللع اأكرب 
ميناء حاويات يف العامل، باالإ�سافة اإىل واحدة من اأكرب 
واف�سل �سركات الطريان العاملية بف�سل ارتباطها باأكرث 
من 150 وجهة، وامتالكها ل�سبكة فائقة التطور للنقل 

والتوزيع. 
ه اإىل اأن روؤية دبي امل�ستقبلية وجاهزيتها للم�ستقبل  ونونّ
جعلت منها واحدة من اأهم املراكز االقت�سادية املتنامية 
يف العامل، والتي حتظى فيها املواهب والرثوات بالرعاية 

والت�سجيع.
وبو�سفها واحدة من اأكرث االقت�ساديات املواتية الإقامة 
ا�ستثمارية  اأهم ثالث مدن  العامل، واحدى  االأعمال يف 
لة لراأ�س املال االأجنبي ح�سب فاينان�سال  يف العامل مف�سنّ
خا�س  ب�سكل  دبللي  تقود  ماركت�س(،  اآي  دي  )اأف  تاميز 
ودولة االإمارات منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
البنك  عن  ال�سادر  االأعللمللال  ممار�سة  �سهولة  تقرير  يف 

الدويل للعام 2020.
ا�ستثنائًيا  تللدفللًقللا  �للسللجلللللت  دبلللي  ان  بللالللذكللر  واجللللديلللر 
يف  االإمللللارات  اإىل  الللللواردة  املبا�سر  االأجللنللبللي  لال�ستثمار 
ذلك العام، بعدد 455 م�سروًعا جديًدا بقيمة اإجمالية 
قدرها 24.7 مليار درهم اإماراتي يف املدينة، وذلك وفًقا 
ر  لبيانات مر�سد دبي لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ،ويقدنّ
اال�ستثمارات  تلللللك  ا�ستحدثتها  الللتللي  الللوظللائللف  علللدد 
الواردة بحوايل 18،325 وظيفة عام 2020. وبف�سل 
هذا االأداء املميز توا�سل دبي ريادتها العاملية يف م�ساف 
احتلت  حيث  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  وجهات  اأبللرز 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االأول  املللركللز   2020 عللام 
ا�ستقطاب روؤو�لللس  عللاملللًيللا يف  اإفللريللقلليللا واللللرابلللع  و�للسللمللال 
لبيانات  وفًقا  وذلك  املبا�سر،  االأجنبي  اال�ستثمار  اأمللوال 
اأ�لللسلللواق اال�للسللتللثللمللار االأجنبي  فللايللنللانلل�للسللال تللاميللز حلللول 
املبا�سر، والتي تعدنّ امل�سدر العاملي االأبرز للبيانات يف هذا 
املجال. كما �سهدت دولة االإمارات منًوا بن�سبة %44 يف 
تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر عام 2020 لت�سل 
اإماراتي، حيث حتقق هذا  درهم  73 مليار  اإىل  قيمتها 
االقت�ساد  حجم  مل�ساعفة  الدولة  خطط  ظل  يف  االأداء 
ال�سنوات  اإماراتي خالل  3 تريليونات درهم  اإىل  لي�سل 

الع�سرة املقبلة.

•• ت�رشنوبيو-اإيطاليا-اأ ف ب:

تتجاوز اإيطاليا تداعيات كوفيد حمققة انطالقة قوية يف ظل حكومة ماريو 
دراغي اإذ تبدو معنويات ال�سركات االإيطالية عالية و�سط تراجع البطالة رغم 
ل منو اقت�سادي غري م�سبوق يف البالد  رفع احلظر عن الت�سريح، بينما ي�سجنّ
جتاوز اخلم�سة يف املئة.وتنعك�س اأجواء التفاوؤل هذه على امل�سهد يف منتدى 
يف  اال�ست�سارية  فوروم”  “امربو�سيتي  �سركة  تنظمه  الللذي  امل�سغر  دافو�س 
ت�سرينوبيو على �سفاف بحرية كومو والذي يجمع حتى االأحد نخبة قطاع 

ال�سناعة االإيطايل وممثلي موؤ�س�سات التمويل الدولية.
“مل  غرو�س-بييرتو  ماريا  جان  �سانباولو”  “اإنتي�سا  م�سرف  رئي�س  وقال 
واأ�ساف وزير االإدارات  ت�سهد اإيطاليا معدالت منو مماثلة منذ 20 عاما”. 
واالنتعا�س”  التغيري  من  اأجللواء  ن�سهد  العام،  “هذا  برونيتا  ريناتو  العامة 

االقت�سادي.
ال�سابق  الرئي�س  دراغي”،  “تاأثري  اإىل  يعود  الف�سل  اأن  فيه  �سك  ال  وممللا 

للبنك املركزي االأوروبي الذي ين�سب اإليه اإنقاذ منطقة اليورو عام 2012 
يف خ�سم اأزمة الديون والذي نال تعيينه يف �سباط/فرباير على راأ�س حكومة 
ي الرئي�س التنفيذي  الوحدة الوطنية ا�ستح�سان االأ�سواق.واأ�سار جوفاين بو�سنّ
للمجموعة املالية االإيطالية “ت�سريي 106” اإىل اأن “رجال االأعمال يرون 

فيه عن�سرا من عنا�سر اال�ستقرار والكفاءة وامل�سداقية الدولية«.
واأو�سح اأن معنويات رواد االأعمال ترتفع “ما يقودهم اإىل مواجهة امل�ستقبل 

بتفاوؤل واإىل اال�ستثمار، وهو مفتاح النمو االقت�سادي«.
ومن العوامل احلا�سمة االأخرى، اأن اإيطاليا نالت احل�سة االأكرب من خطة 
التحفيز االأوروبية ال�سخمة البالغة 750 مليار يورو، و�ستكون قادرة على 

اإنفاق 191،5 مليار يورو من االموال امل�ستمدة من �سناديق بروك�سل.
اإال اأن ماريو دراغي حتدث بتوا�سع عن ذلك االنت�سار وقال اخلمي�س “ي�ستمر 
االقت�ساد يف النمو اأكرث من املتوقع، لكن يجب اأال نتكل على االجماد. يجب 

اأن ننجح يف احلفاظ على معدل منو اأعلى مما كان عليه قبل الوباء«.
انخفا�س  مع  وحتديدا  القعر  من  �سعودا  طويال  �سوطا  اإيطاليا  وقطعت 

 ،2020 الللعللام  يف  االإجللمللايل  املحلي  ناجتها  املللئللة يف  يف   8،9 بلغ  تللاريللخللي 
تاأثري  الثانية، من حيث جللاء  العاملية  لته منذ احلللرب  اأ�للسللواأ ركللود �سجنّ وهللو 
االنتعا�س.كذلك، تعززت معنويات االإيطاليني بتتويج منتخبهم الوطني يف 
اقت�ساد  على  بالفائدة  يعود  اأن  يجب  اأمللر  وهو  القدم،  لكرة  اليورو  بطولة 
البالد، والفوز يف عدد قيا�سي من امليداليات يف اأوملبياد طوكيو، باالإ�سافة اإىل 

فوز فرقة روك اإيطالية يف م�سابقة االأغنية االأوروبية “يوروفيجن«.
املئة  يف   80 بتلقيح  رهللانللهللا  ك�سب  اإىل  طريقها  يف  اجلللزيللرة  �سبه  اأن  كما 
جديدة  قيود  جتنب  وبالتايل  اأيلول/�سبتمرب،  نهاية  بحلول  ال�سكان  مللن 
رئي�س  بونومي  كارلو  و�سفه  الذي  امل�ستمر  باالنتعا�س  االإ�سرار  �ساأنها  من 
منظمة اأرباب العمل الرئي�سية يف البالد، باأنه “معجزة  “كونفندو�سرتيا”، 
التي  كتلك  اقت�سادية  طفرة  اإيطاليا  �ست�سهد  هل  �سغرية«.لكن  اقت�سادية 
ي على هذا الت�ساوؤل قائال “مل  �سهدتها يف اخلم�سينات وال�ستينات؟يرد بو�سنّ
�سي�ستمر  احلللايل  النمو  كللان معدل  اإن  املرحلة. �سرى  هللذه  اإىل  يعد  ن�سل 
يف عاَمي 2022 و2023«.يف ال�سنوات االأخرية، غالبا ما تخلفت اإيطاليا 

عن الركب يف منطقة اليورو من حيث النمو: بني عاَمي 1999 و2019، 
 %  30،2 مقابل  فقط   %  7،9 بن�سبة  االإجللمللايل  املحلي  ناجتها  ارتللفللع 
العام  واإ�سبانيا.هذا  وفرن�سا  الأملانيا  التوايل  % على  % و43،6  و32،4 
“قد ي�سل االرتفاع يف الناجت املحلي االإجمايل االإيطايل اإىل 6 %، اأي اأكرث 
بكثري مما توقعته احلكومة يف ني�سان/اأبريل )4،5 %(، �سرط عدم فر�س 
فران�س  لوكالة  كوتاريلي  كارلو  االقت�ساد  اأو�سح خبري  كما  قيود جديدة” 
بر�س، متوقعا اأن “يعود الناجت املحلي االإجمايل اإىل م�ستوى ما قبل الوباء 
يف الربع االأول من العام 2022«.لكن هناك “حالة مقلقة من عدم اليقني 
ماريو  �سيبقى  “هل  اأ�ساف  الللذي  كوتاريلي  وفق  ال�سيا�سي”  ال�سعيد  على 
دراغي يف من�سبه لفرتة كافية لبدء االإ�سالحات” املن�سو�س عليها يف خطة 
للجمهورية  رئي�سا  انتخابه  يتم  بللاأن  احتمال  هناك  االقت�سادي؟  االنعا�س 
عندما تنتهي والية �سريجو ماتاريال يف نهاية كانون الثاين/يناير 2022، 
االأمر الذي قد ميهد الطريق اأمام اليمني املتطرف بزعامة ماتيو �سالفيني 

للعودة اإىل ال�سلطة.

•• ال�شارقة-وام:

االقت�سادية  الللتللنللملليللة  دائلللللللرة  اجنللللللزت 
رقمية  مللعللاملللللة   145523 بللاللل�للسللارقللة 
 2021 الللعللام  مللن  االأول  الن�سف  خللالل 
من  بللاملللائللة   104 بن�سبة  منلللواً  حمققة 
املللعللامللالت املنجزة  اإجلللملللايل علللدد  حلليللث 

مقارنة بعام 2020.
واأو�للسللحللت الللدائللرة اأن هللذا االإجنلللاز جاء 
التحول  منظومة  ا�ستكمال  لنجاح  ثمرة 
تقدمها  التي  اخلللدمللات  جلميع  الرقمي 
الللدائللرة والللتللي اأجنللزتللهللا الللدائللرة �سابقاً 
وتطوير  حتللديللث  يف  مللنللهللا  وا�لللسلللتلللملللراراً 
منهجي  بلل�للسللكللل  اللللرقلللمللليلللة  خلللدملللاتلللهلللا 
وملللللدرو�لللللس اأثللللمللللر عللللن حتلللللول كلللبلللري يف 
من  اال�للسللتللفللادة  يف  عللللال  واإقللللبللللال  االأداء 
اأثللمللر التحول  اخللللدملللات الللرقللملليللة كللمللا 
االقت�سادية  الللتللنلليللمللة  للللدائلللرة  الللرقللمللي 
كافة  واإتللاحللة  توفري  يف  ومللرونللة  �سهولًة 
خدماتها الرقمية املقدمة للجمهور عرب 
مع  والللذي جاء متا�سياً  املتعددة  املن�سات 
روؤيلللة الللقلليللادة الللر�للسلليللدة ودعللمللاً للتوجه 
الوطني نحو رقمنة اخلدمات احلكومية 
كاإحدى  ال�سارقة  اإمللارة  ملكانة  وتر�سيخاً 
وفق  اخلدمات  تقدمي  اجلهات يف  اأف�سل 

و�سعادة  ر�سى  املعايري ومبللا يحقق  اأرقللى 
احلياة  جللودة  م�ستوى  ويرفع  املتعاملني 

للمواطنني واملقيمني يف االإمارة.
ن�سبة  الللدائللرة فقد منللت  لبيانات  ووفللقللاً 
اإىل  الللرقللمللي  الللتللحللول  ا�للسللتللخللدام من�سة 
من  االأول  بالن�سف  مقارنة  باملائة   96
العام املا�سي حيث كانت ن�سبة اال�ستخدام 
ال تتجاوز 76 باملائة يف حني ارتفع عدد 
اإجمايل  مللن  الللذكللي  امل�ستثمر  معامالت 
من  االأول  الن�سف  يف  املنجزة  املعامالت 

العام نف�سه بن�سبة 79 باملائة .
بللن هده  اهلل  عللبللد  �سلطان  �للسللعللادة  واأكللللد 
ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية 
يف اللل�للسللارقللة اأن هلللذا الللعللدد الللكللبللري من 
حر�س  مللدى  يعك�س  الرقمية  املعامالت 
خدماتها  م�ستوى  تطوير  على  الللدائللرة 
املقدمة للجمهور وامل�ستثمرين وال�سركاء 
الذي  الرقمي  النمط  اإىل  حتويلها  عرب 
ويحد  الوقت  ويقل�س  االإجلللراءات  ي�سهل 
من هدر املللوارد وذلللك من خالل تقدمي 
خدمات حكومية مبتكرة و�سهلة و�سريعة 
مبلللا يلل�للسللجللع امللللواطلللنلللني واملللقلليللمللني على 
كفاءة  على  يوؤكد  والللذي  منها  اال�ستفادة 
لدائرة  التقنية  الللنللظللم  وجللللودة  ومللتللانللة 
التح�سني  وعمليات  االقت�سادية  التنمية 

امل�ستمر التي تنتهجها الدائرة.
ا�سرتاتيجية  لللديللنللا  �للسللعللادتلله  واأ�لللسلللاف    
وا�سحة لل�سنوات املقبلة تقوم على تنفيذ 
ت�سهم  التي  املبتكرة  امل�ساريع  العديد من 
يف اإجنللاز خمتلف معامالتنا بكل �سهولة 
وي�سر بف�سل التقدم الكبري الذي حققته 
الدائرة طوال ال�سنوات املا�سية يف تطوير 
تقنية  وتللطللبلليللقللات  اأنللظللمللة  وا�لللسلللتلللخلللدام 

متطورة.

واأ�سار اإىل اأن التحول الرقمي يف خدمات 
باملائة   100 ن�سبة  بلغ  واللللذي  الللدائللرة 
املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  وا�ستثمارها 
يف تاأ�سي�س بنية رقمية متطورة �ساهم يف 
واخلدمات  االأعللمللال  �سري  على  احلللفللاظ 
خللللالل اللللفلللرتة املللا�للسلليللة وهللللو ملللا مكن 
الدائرة من اإجناز جميع املعامالت ب�سكل 

رقمي وعرب مراكز اخلدمة.
للدائرة  اال�سرتاتيجي  الللهللدف  اأن  واأكلللد 

تعزز  �ساملة  تطويرية  خطة  حتقيق  هو 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة من خالل 
تللطللويللر اخللللدملللات لللتللتللنللا�للسللب ملللع اأعلى 
�سرعة  العاملية من حيث  اجلللودة  معايري 
االإجناز والو�سول للمتعاملني يف القطاع 
االقللتلل�للسللادي وامللل�للسللتللثللمللريللن يف االإملللللارة 
وال�سعي الإجناز املعامالت ب�سهولة وي�سر.

مدير  نائب  النقبي  علي  اأ�سار  جهته  من 
عدد  اأن  بالدائرة  املعلومات  تقنية  اإدارة 

الزيارات ملن�سات الدائرة الرقمية وا�سلت 
العام  من  االأول  الن�سف  خالل  ارتفاعها 
لت�سل  ال�سابقة  باالأعوام  مقارنة  احلايل 
عدد  وتللقللللل�للس  زيللللارة   4738211 اإىل 
املللعللامللالت احللل�للسللوريللة مللا يللثللبللت ب�سكل 
مللبللا�للسللر مللتللانللة وقللللوة وجلللللودة اخلدمات 

الرقمية التي تقدمها الدائرة.
واأ�سار النقبي اإىل اأن الدائرة وفرت قنوات 
اأعمالها  ال�للسللتللدامللة  ومللتللنللوعللة  مللتللعللددة 
البوابات  على  الرقمية  اخلللدمللات  منها 
جوانب  جميع  لتغطي  الذكية  والهواتف 
للدائرة فال  االإجللرائللي  العمل  وجمللاالت 
يحتاج معها املتعامل لزيارة مقر الدائرة 
باملائة   113 الللنللمللو  نلل�للسللبللة  بلللللغللت  حلليللث 
الن�سف  يف  املنجزة  الرقمية  للمعامالت 
2021 مقارنة بالفرتة  االأول من العام 

نف�سها من العام املا�سي.
رقمياً  املعامالت  تنفيذ  النقبي  واأ�للسللاف 
اأ�لللسلللهلللم يف حتللقلليللق اللللعلللديلللد ملللن االآثلللللار 
اجلوانب  خمتلف  على  املهمة  االإيجابية 
والبيئية  واالجللتللمللاعلليللة  االقللتلل�للسللاديللة 
والت�سغيلية �سواء من خالل حتقيق كفاءة 
عرب  املتعاملني  طلبات  اإجنلللاز  يف  عالية 
على  للح�سول  امل�ستغرق  الللوقللت  خف�س 
اأو من خالل ت�سهيل احل�سول  اخلدمات 

علللللى اخلللدمللة مللا انللعللكلل�للس علللللى م�ستوى 
رفع  الدائرة من  االإنتاجية حيث متكنت 
الرقمية  للمن�سات  اال�للسللتللخللدام  ن�سبة 
الن�سف  خلللالل  بللاملللائللة   96 اإىل  لي�سل 
كما   2021 احلللللايل  اللللعلللام  ملللن  االأول 
وا�للسلللللت الللدائللرة خللالل الللفللرتة املا�سية 
امل�ستخدم  جتللللربللللة  وتلللطلللويلللر  حتللل�لللسلللني 
املتعامل فيما تعمل دائرة  وت�سهيل رحلة 
�سيا�سة  تبني  على  االقت�سادية  التنمية 
حتويل  تقت�سي  الللتللي  اخللل�للسللراء  البيئة 
تعامالت  اإىل  الورقية  التعامالت  جميع 

رقمية.

باملائة  104 بنمو  الأول  الن�سف  خالل  ال�سارقة  لقت�سادية  رقمية  معاملة  األف   145523
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•• دبي- الفجر: 

بللن عبداهلل  اأحللمللد  الللدكللتللور  �سلَّط معايل 
الدولة  وزيلللر  الللفللال�للسللي،  بللالللهللول  حميد 
ال�سغرية  واملللل�لللسلللاريلللع  االأعللللمللللال  لللللريللللادة 
االأعمال  ريلللادة  على  اللل�للسللوء  واملتو�سطة، 
ومتغريات العامل اجلديد، يف كلمة خاطب 
جل�سة  يف  م�ساركته  خللالل  ال�سباب  فيها 
الثقافة  وزارة  نظمتها  تفاعلية  حللواريللة 
ال�سيفي  املخيم  فعاليات  �سمن  وال�سباب 
االأعمال  2021، وحملت عنوان :”ريادة 

ومتغريات العامل اجلديد«.
ال�سباب ودورهم  اأهمية  وركز معاليه على 
املتغريات  امل�ستقبل، و�سرورة فهم  بناء  يف 
والواقع  االأعللمللال،  ريللادة  العاملية يف قطاع 
والتحديات  والفر�س  اجلديد،  االعتيادي 
اإىل ريادة  للللللتللوجلله  اللل�للسللبللاب  اأمللللام  املللاثلللللة 
تللقللدميلله بع�س  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  االأعلللملللال، 
متكني  �ساأنها  من  التي  املهمة  التو�سيات 
اأعلللملللال  رواد  يلللكلللونلللوا  اأن  مللللن  الللل�لللسلللبلللاب 

ناجحني.
ملللن جللهللتللهللا، اأعللللربللللت ملللعلللايل �للسللمللا بنت 
ل�سوؤون  دولللللة  وزيلللللرة  املللللزروعللللي،  �للسللهلليللل 

بللدايللة اجلل�سة  لللهللا يف  كلللللمللة  اللل�للسللبللاب يف 
هذه  مثل  يف  ال�سباب  م�ساركة  اأهمية  عن 
االأنلل�للسللطللة خلل�للسللو�للسللاً االقللتلل�للسللاديللة منها 
واملتعلقة بريادة االأعمال وافتتاح امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة والتي اأ�سبحت متثل 
ال�سباب  بني  اإيجابية  التقاء  نقطة  اليوم 
قطاع  يف  العاملة  االقت�سادية  واملوؤ�س�سات 
اأن  اإىل  معاليها  م�سرية  االأعلللملللال،  ريلللادة 
هللنللاك تللركلليللزاً وا�للسللحللاً مللن قللبللل العديد 
املا�سية  اللللفلللرتات  املللوؤ�للسلل�للسللات خلللالل  مللن 
امل�ساريع  وتللطللويللر  االأعلللملللال  ريلللللادة  علللللى 
بتحقيق  ي�سهم  اأمللللر  وهلللو  االقللتلل�للسللاديللة، 
اإىل  النمو االقللتلل�للسللادي مللن جهة و�للسللواًل 

النمو امل�ستدام وال�سامل.
الكبري  االهللتللمللام  اإىل  معاليها  واأ�لللسلللارت 
اللللذي تللوللليلله الللقلليللادة الللر�للسلليللدة يف و�سع 
ال�سباب  الت�سهيالت والربامج التي متكن 
االقت�سادي،  اللللنلللملللو  يف  امللل�للسللاهللمللة  مللللن 
ومتو�سطة،  �سغرية  مب�ساريع  واالرتللقللاء 
التي متثل هدفاً  االأعللمللال  ريللادة  وحتقيق 
العديد من  لقيادتنا احلكيمة، من خالل 
املناهج  ت�سمني  �سمنها  وملللن  الللو�للسللائللل 
ريادة  حول  متخ�س�سة  درا�سات  الدرا�سية 

العمر  ال�سباب و�سغار  االأعمال مبا يحفز 
وجتارية  اقللتلل�للسللاديللة  ملل�للسللاريللع  الفللتللتللاح 

ريادية.
اأحمد  اللللدكلللتلللور  ملللعلللايل  قللللال  ذللللللك،  اإىل 
مفاهيم  اأملللام  “نحن  الفال�سي:  بالهول 
جلللديلللدة للللعلللامل اللللغلللد اللللللذي بللللللداأت تربز 
مالحمه االأوىل اليوم كما اأننا على عتبات 
واقلللع اعللتلليللادي جللديللد، واقلللع يتطلب منا 
علللللى مقوماته  للللللتللعللرف  بللعللمللق  الللتللفللكللري 
فعالية  اأكللرث  �ستكون  التي  االأدوات  وعلى 

التي  الفر�س  وعلى  قطاعاته،  �سياغة  يف 
�سوف تكون متاحة اأمام ال�سباب«.

املزيد  �سي�سهد  الللعللامل  اأن  مللعللاللليلله  وبلللني 
اللل�للسللنللوات املقبلة،  الللتللغلليللريات خلللالل  مللن 
منوهاً باأن على ال�سباب اليوم معرفة كيف 
ميكنهم التاأقلم مع هذا الواقع مبا يحمله 
يف  قادرين  �سيكونون  وكيف  حتديات،  من 
التي  الفر�س  ا�ستثمار  على  ذاتللله  الللوقللت 
املعرفة  مع  املتغريات،  هللذه  مع  �سترتافق 
يف الوقت ذاته باالأدوات التي على ال�سباب 
والتميز،  الللنللجللاح  لتحقيق  بللهللا  الللتلل�للسلللللح 
واكلللتللل�لللسلللاف اللللفلللر�لللس اللللتلللي تللتللنللا�للسللب مع 
عامل  يف  وخرباتهم  ومهاراتهم  قدراتهم 

الغد. 
واأكد معاليه على اهتمام القيادة الر�سيدة 
لدولة االإمارات بال�سباب واإميانها بدورهم 
يف  املبذولة  واجلهود  امل�ستقبل  �سناعة  يف 
اإىل  “نظًرا  دعلللم ريللللادة االأعلللملللال، وقللللال: 
االأهمية الكبرية لريادة االأعمال، واالإميان 
بال�سباب  الللر�للسلليللدة  الللقلليللادة  مللن  املللطلللللق 
امل�ستقبل،  �للسللنللاعللة  يف  الللفللاعللل  ودورهللللللم 
فقد و�سعت دولللة االإمللارات االأ�س�س لبناء 
ملللنلللظلللوملللات علللملللل حتلللفلللز الللل�لللسلللبلللاب على 

االإمكانات  لللهللم  وتللوفللر  االأعلللملللال،  ريللللادة 
اللللتلللي متللكللنللهللم مللللن حتقيق  واملللللقللللومللللات 
اأعمالهم، ولت�سل  طموحاتهم والنجاح يف 
االأوىل  املرتبة  اإىل  االإمللللارات  دولللة  بذلك 
اإقليمًيا والرابعة عاملًيا على املوؤ�سر العاملي 
متجاوزة  2020؛  للعام  االأعمال  لريادة 
بللذلللك الللعللديللد مللن االقللتلل�للسللادات العاملية 
للموؤ�سر،  الللعللام  الرتتيب  �سمن  الللكللربى 
وكندا  االأمريكية  املتحدة  الللواليللات  مثل 
من  والعديد  واأ�سرتاليا،  املتحدة  واململكة 

االأوروبلللي، وال�سني واليابان  دول االحتللاد 
وكوريا اجلنوبية«. 

“دولة االإمارات بروؤيتها  واأ�ساف معاليه: 
الزمن،  ت�سابق  للم�ستقبل  اال�ست�سرافية 
الداعمة  االإجللللللراءات واخللللطلللوات  وتلل�للسللع 
لقطاع ال�سركات النا�سئة وريادة االأعمال؛ 
للل�للسللنللاعللة ملل�للسللتللقللبللل دوللللللة االإملللللللللارات يف 
ركيزة  كانت  كما  املقبلة،  عللاًمللا  اخلم�سني 
عاًما  اخلللملل�للسللني  يف  االإجنللللللازات  ل�سناعة 

املا�سية«.
االأعمال مفهوم  اأن ريادة  واأو�سح معاليه  
�سبابنا  االإمللللارات، وعلى  متجذر يف دولللة  
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  الرتكيز  اللليللوم 
واغلللتلللنلللام فللر�للسلله امللللهلللملللة، واللللعلللملللل على 
التي  اجلديدة  واملللهللارات  املعارف  اكت�ساب 
امل�ستقبل،  يف  االإمللللارات  دولللة  مكانة  تعزز 
وذللللللك ملللن خللللالل قللللللراءة الللللواقللللع بدقة 
والللتللعللرف علللللى حتللديللاتلله اجللللديلللدة التي 

�ستنعك�س على حياتنا وم�ستقبل اأعمالنا. 
واأ�سار معاليه اإىل اأبرز التوجهات الكربى 
دخول  على  ال�سباب  ت�سجع  التي  ال�سائدة 
الللقللطللاعللات واللل�للسللنللاعللات الللقللائللمللة على 
�سمن  من  اأنلله  معاليه  مو�سحاً  االبتكار، 

للعللْت ملللواجللهللة امل�سكالت  احللللللول الللتللي ُو�للسِ
اأزملللللة كللوفلليللد – 19 ويف  الللتللي خلللللفللتللهللا 
ال�سباب،  بللني  البطالة  م�سكلة  مقدمتها 
هلللو اإطلللللالق الللعللنللان للللريلللادة االأعللللمللللال يف 
مع  االبتكار،  على  تعتمد  التي  القطاعات 
الرتكيز يف الوقت ذاته على اإبراز التوجه 
العاملي نحو تبني احللول الرقمية واالأفكار 

التقنية املبتكرة.
تو�سيات  بتقدمي  كلمته  معاليه  واختتم 
اأن  اأن متكنكم من  �ساأنها  ال�سباب من  اإىل 
ي�سطرون  نللاجللحللني  اأعللمللال  رواد  يللكللونللوا 
فيها:  مبللا  وعاملية،  حملية  جنللاح  ق�س�س 
الرتكيز على اال�ستفادة من الثورة الرقمية 
وتوظيف التحول الرقمي، وقراءة الواقع 
واالأبحاث  الدرا�سات  باالعتماد على  بدقة 
الللدقلليللقللة وامللللوثلللوقلللة، والللتللحلللللي بلللللاالإدارة 
والتعلم  اللل�للسللغللوف  واللل�للسللعللي  والللتلل�للسللملليللم 
املن�سودة،  االأهللداف  لتحقيق  التجارب  من 
الناجح،  اال�لللسلللرتاتللليلللجلللي  والللتللخللطلليللط 
امل�ستجدات  مللع  الللتللكلليلليللف  علللللى  واللللقلللدرة 
والللتللعللامللل مع  اإبللداعلليللة  بللطللرق  والتفكري 
لتطوير  فلللر�لللس  اأنلللهلللا  علللللى  اللللتلللحلللديلللات 

االأعمال وو�سع خطط الإدارة املخاطر. 

يف جل�شة حوارية مع ال�شباب امل�شاركني يف املخيم ال�شيفي

الفال�سي ي�سلِّط ال�سوء على ريادة الأعمال ومتغريات العامل اجلديد

�سريفيو تفوز بعقود خدمات اإدارة املرافق ل� 14 جناحا م�ساركا يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

اأعلنت �سركة “�سريفيو” العاملة يف جمال اإدارة املرافق 
“االحتاد  لللل  التابعة  اللل�للسللركللات  اإحلللدى  االإملللللارات  بللدولللة 
الللعللقللاريللة “ علللن فلللوزرهلللا بللاأربللعللة علل�للسللر عللقللدا لتوفري 
اخلدمات املتكاملة الإدارة املرافق لل 14 جناحا م�ساركا يف 
معر�س “اإك�سبو 2020 دبي” املقرر اإقامته مطلع اأكتوبر 
 18 اأن قيمة العقود تبلغ  “�سريفيو”  اأو�سحت  املقبل.و 
مليون درهم و�ستقوم مبوجبها بتوفري خدماتها الأجنحة 
متتد على م�ساحة اإجمالية تبلغ 30 األف مرت مربع على 
اأر�س معر�س “اإك�سبو دبي 2020” م�ستعينة بفريق عمل 

يت�سمن 300 من اخلرباء والفنيني واملخت�سني وي�سمل 
اإدارة املوارد الب�سرية وتعهيد  نطاق هذه العقود خدمات 
والتوجيه  والتن�سيق  االإدارة  وخللدمللات  العاملة  الللقللوى 
واخلدمات  التنظيف  وخللدمللات  املعنية  االأجللنللحللة  �سمن 
االأمنية واللوج�ستية.و قال �سعادة خليفة ح�سن احلمادي 
ال�سركة  العقارية”  االحتاد  “�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
التابعة  “�سريفيو”  فوز  اإعالن  ي�سرنا  ل�سريفيو”:  االأم 
جديد  مللوؤ�للسللر  يف  الللعللقللود  بللهللذه  العقارية”  “االحتاد  لللل 
اإدارة املرافق ويوؤكد الثقة  يعك�س ريادة ال�سركة يف قطاع 
الفنية والكفاءات التخ�س�سية لفرق  املتنامية باخلربات 
و  ح�سورها  تعزيز  لل�سركة  العقود  هللذه  و�ستتيح  عملنا 

متيزها  واإبللراز  والدولية  املحلية  االأ�للسللواق  يف  تناف�سيتها 
اجلودة  معايري  اأعلللللى  وفللق  املتكاملة  احللللللول  تللوفللري  يف 

والكفاءة يف اإدارة املن�ساآت واملرافق.
العقود وفق  هللذه  تنفيذ  “ �سنم�سي قدما يف   : واأ�للسللاف 
اأف�سل املمار�سات العاملية واأحدث املنهجيات املعمول بها يف 
هذا املجال ومبا يعك�س �سمعتنا املرموقة ومكانتنا املتميزة 
الرائدة  وخرباتنا  اإمكاناتنا  �سن�سخر  و  واإقليميا  حمليا 
لتجاوز توقعات عمالئنا الدوليني امل�ساركني يف “اإك�سبو 
كلنا ثقة بقدرة كوادرنا وكفاءاتنا على  و  2020 دبي” 
اإجناز العمل وفق اأعلى معايري اجلودة و مبا يتنا�سب مع 

م�ستوى هذا احلدث العاملي املرتقب«.

 “ “�سريفيو”:  بدوره قال غاري ريدر مدير عام �سركة 
اأن  وي�سعدنا  �سركتنا  العقود على  فخورون برت�سية هذه 
من  للمزيد  املبتكرة  وحلولنا  خدماتنا  تقدمي  نوا�سل 
ال�سركات و اجلهات و االأجنحة امل�ساركة مبعر�س “اإك�سبو 
امل�سافة  القيمة  حتقيق  على  و�سنعمل  دبي”   2020
لالأجنحة التي �سنزودها بخدماتنا مبوجب هذه العقود 
يف  امل�ساهمة  و  االأجللنللحللة  و�سيوف  زوار  جتربة  تعزيز  و 
يف  م�ساركتهم  خللالل  لعمالئنا  املثلى  اال�ستفادة  حتقيق 
تقنياتنا  على  مرتكزين  العاملية،  املن�سة  هللذه  فعاليات 
التي  الللرائللدة  وخرباتنا  املتكاملة  ومنهجياتنا  احلديثة 

تراكمت على مدى اأكرث من ثالثة عقود.

�سوريا ترحب بطلب لبنان اإمرار الغاز والطاقة 
من م�سر والأردن عرب اأرا�سيها 

فريق جامعة خليفة يفوز بجائزة 
اإجناز الإمارات لل�سركات النا�سئة

•• دم�شق-اأ ف ب:

رحبت دم�سق ال�سبت بطلب” لبنان اإمرار الغاز 
عرب  واالأردن  م�سر  من  الكهربائية  والطاقة 
اأرا�سيها واأبدت ا�ستعداداً “لتلبيته” للتخفيف 
منذ  لبنان  منها  يعاين  اأزمللة طاقة  وطللاأة  من 
زيللارة لوفد وزاري لبناين  اأول  اأ�سهر وذلك يف 
النزاع  انلللدالع  منذ  �سوريا  اإىل  امل�ستوى  رفيع 

فيها قبل ع�سر �سنوات.
املحروقات  يف  �سحاً  اأ�سهر  منذ  لبنان  وي�سهد 
يلللنلللعلللكللل�لللس علللللللللى خملللتلللللللف الللللقللللطللللاعللللات من 
ومواد غذائية،  وات�ساالت  واأفللران  م�ست�سفيات 
منذ  تتفاقم  اقت�سادية  اأزمللة  وقللع  على  وذلللك 
عامني و�سننّفها البنك الدويل من بني االأ�سواأ 

يف العامل منذ العام 1850.
كللمللا تللعللاين �للسللوريللا بلللدورهلللا ملللن اأزملللللة طاقة 
فيها منذ  الدائر  النزاع  جللراء  حللادة  كهربائية 
2011 وفاقمتها العقوبات الدولية املفرو�سة 

عليها.
اللبنانية  الللرئللا�للسللة  اأعلللللنللت  املللا�للسللي،  واللل�للسللهللر 
لبنان  م�ساعدة  على  وا�سنطن  موافقة  تبلغها 
ال�ستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من م�سر 
التعهد  ب�سوريا فلبنان. ويعني  مللروراً  واالأردن 
االأمللللريكللللي عللمللللليللاً، مللوافللقللة وا�للسللنللطللن على 
على  املفرو�سة  العقوبات  مللن  لبنان  ا�ستثناء 
�سوريا والتي حتظر اإجراء اأي تعامالت مالية 

اأو جتارية معها.

وو�لللسلللل اللللوفلللد اللللللبللنللاين املللللوؤلللللف ملللن نائبة 
رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال وزيرة الدفاع 
واخلارجية زينة عكر ووزيللر املللال غللازي وزين 
ووزيلللللر الللطللاقللة رميللللون غللجللر وامللللديلللر العام 
لالأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم، �سباحاً اإىل 
�سوريا. وعقد لقاء يف مقر اخلارجية ال�سورية 
بللحلل�للسللور وزيللللري اخلللارجلليللة والللنللفللط في�سل 

املقداد وب�سام طعمة.
وخالل موؤمتر �سحايف بح�سور املجتمعني قال 
اللبناين-ال�سوري  االأعلللللى  املجل�س  عللام  اأمللني 
الللللذي يلل�للسللم ممللثلللللني علللن الللبلللللديللن، ن�سري 
اإمكانية  اللللللبللنللاين  اجلللانللب  “طالب  خللللوري: 
م�ساعدة �سوريا للبنان يف مترير الغاز امل�سري 
والللكللهللربللاء االردنلليللة عللرب االرا�للسللي ال�سورية، 
ورحب اجلانب ال�سوري بالطلب واأكد ا�ستعداد 

�سوريا لتلبية ذلك«.
واتفق اجلانبان على متابعة االأمور الفنية عرب 

فريق فني م�سرتك.
ويتفاو�س لبنان منذ اأكرث من �سنة مع القاهرة 
ما  وفق  و�سوريا،  االأردن  عرب  الغاز  ال�ستجرار 
كان م�سدر مطلع على امللف اأفاد فران�س بر�س، 
لكن العقوبات االأمريكية على �سوريا، واآخرها 
اأمام  عقبة  اللللدوام  على  �سكلت  قي�سر،  قللانللون 

االتفاق.
با�ستجرار  امللل�للسللدر،  وفلللق  االتلللفلللاق،  ويللقلل�للسللي 
الكهرباء  الإنتاج  لت�سغيل معامل  امل�سري  الغاز 
من  الكهربائية  بالطاقة  وبللاإمللداده  لبنان،  يف 

االأردن الذي ي�ستورد اأي�ساً الغاز امل�سري الإنتاج 
الللطللاقللة الللتللي كللان يلللزود بها �للسللوريللا كللذلللك يف 

املا�سي.
اللبنانية  احللللكلللومللليلللة  اللللللزيلللللارة  هلللللذه  وُتللللعللللد 
الر�سمية االأوىل اإىل �سوريا منذ اندالع النزاع، 
بالنف�س”  “الناأي  مبداأ  ر�سمياً  لبنان  اتبع  اإذ 
عن احلرب، و�سط انق�سامات كربى بني القوى 
ثمنّ  ومللن  دم�سق  مللع  الللعللالقللة  اإزاء  ال�سيا�سية 
م�ساركة حزب اهلل يف القتال اإىل جانب القوات 

احلكومية.
دبلوما�سية  علللالقلللات  علللللى  الللبلللللدان  وحلللافلللظ 
اإىل  تراجعت  الر�سمية  الللزيللارات  لكن  بينهما، 
حلللدنّ كللبللري، واقللتلل�للسللرت علللللى ملللبلللادرات فردية 
حليفة  اأحللزابللاً  ميثلون  و�سخ�سيات  وزراء  من 
راأ�سها حزب اهلل الذي طاملا دعا  لدم�سق، على 
اإىل االنفتاح الر�سمي على �سوريا، االأمر الذي 

ال تزال ترف�سه قوى �سيا�سية اأخرى.
وخالل عامني، فقدت اللرية اللبنانية اأكرث من 
90 يف املئة من قيمتها اأمللام الللدوالر. وقدرت 
االأمم املتحدة اأن 78 يف املئة من ال�سكان باتوا 

يعي�سون يف الفقر.
اأزمة املحروقات احلادة، تراجعت قدرة  وجراء 
لكافة  التغذية  توفري  على  الكهرباء  موؤ�س�سة 
التقنني  �للسللاعللات  رفلللع  اىل  اأدى  ملللا  املللنللاطللق، 
املولدات  تعد  ومل  يومياً.  �ساعة   22 لتتجاوز 
اخلللا�للسللة قلللللادرة علللللى تلللاأملللني املللللللازوت اللللالزم 

لتغطية �ساعات انقطاع الكهرباء.

اأمام  طويلة  ل�ساعات  يومياً  املواطنون  ويقف 
وحذرت  �سياراتهم.  خللزانللات  لتعبئة  املحطات 
املحروقات  نللفللاد  مللن  مللن  مللللراراً  امل�ست�سفيات 

وخماطره على حياة املر�سى.
وتللعللاين �للسللوريللا اأيلل�للسللاً مللن اأزملللة طللاقللة حادة. 
احلكومة  �سيطرة  مناطق  ت�سهد  �سنوات  ومنذ 
�ساعات تقنني طويلة ب�سبب عدم توفر الفيول 
التوليد.  حمطات  لت�سغيل  الللالزمللني  والللغللاز 
و�سول  دون  االقللتلل�للسللاديللة  الللعللقللوبللات  وحتللللول 

باخرات النفط ب�سكل منتظم اإليها.
وتفاقمت اأزمة الكهرباء يف االأ�سهر املا�سية، مع 
و�سول �ساعات التقنني اإىل نحو ع�سرين �ساعة 
يومياً، بعدما ا�ستنزفت �سنوات احلرب قطاعي 
الطاقة والكهرباء مع خروج اأبرز حقول النفط 
ر  وت�سرنّ جهة  مللن  دم�سق  �سيطرة  عللن  والللغللاز 

حمطات التوليد يف املعارك من جهة اأخرى.
وخلللالل زيللللارة اإىل بلللريوت لللوفللد مللن جمل�س 
اللل�للسلليللوخ االأملللريكلللي، قلللال اللل�للسلليللنللاتللور كري�س 
�سوريا قد يكون  اأي وقللود مير عرب  اإن  مللوريف 
على  نعمل  فاإننا  “لذلك،  للعقوبات،  عر�سة 
حتديد ما اإذا كان باإمكاننا ت�سهيل النقل )اإىل 

لبنان( من دون تطبيق العقوبات االأمريكية«.
لالعتماد  يحتاج  لبنان  اأن  نعتقد  “ال  واأ�ساف 
على نللاقللالت الللوقللود االإيللرانلليللة مللن اأجلللل حل 
وا�سنطن  ا�لللسلللتلللعلللداد  لللبللنللان  االأزمللللة«.وتللللبلللللللللغ 
وقت  بعد  امل�سري،  الغاز  ال�ستجرار  م�ساعدته 
قلل�للسللري مللن اإعللللالن االأمللللني الللعللام حللللزب اهلل 
حمملة  اأوىل”  “�سفينة  اأن  نلل�للسللراهلل  ح�سن 
اإيران،  مللن  لبنان  اإىل  �ستتوجه  امللللازوت  مبللادة 
عليها  تفر�س  والتي  اهلل  حلزب  االأول  الداعم 

وا�سنطن عقوبات اقت�سادية.
االإيللرانلليللة قبل نحو  املللوانللئ  ال�سفينة  وغلللادرت 
االأحمر،  البحر  ملليللاه  تلللزال يف  وال  اأ�للسللبللوعللني، 
يف  املتخ�س�س  تراكر”  “تانكرز  مللوقللع  وفلللق 

مراقبة حركة ال�سفن.
�سوريا  اإىل  ال�سفينة  تتوجه  اأن  املللتللوقللع  ومللن 
لبنان،  اإىل  بلللراً  نقلها  قبل  حمولتها  لتفريغ 
فيما مل ي�سدر اأي ت�سريح ر�سمي لبناين حول 
ال�سحنات االإيرانية، التي اثارت جداًل �سيا�سياً.

اإعللالن وا�سنطن، وعد ن�سراهلل ب�سحنات  واإثللر 
�سفينة  اأبحرت  وقد  اإيللران.  اإ�سافية من  وقللود 

ثانية قبل اأيام.
اإر�سال �سفن ايرانية حمملة باملحروقات  واأثار 
تعر�ست  بعدما  خ�سو�ساً  خمللاوف  لبنان  اإىل 
يف  لهجمات  واإ�سرائيل  بللاإيللران  مرتبطة  �سفن 
االأ�سهر املا�سية، اتهم كل طرف االآخر بالوقوف 

خلف بع�سها اأقله.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ام�س فوز فريق 
مكون من خم�سة اأع�ساء من خريجي الهند�سة الكيميائية 
2021 على نطاق اجلامعات  اأف�سل �سركة للعام  بجائزة 
اأطلق عليها  عن فكرة م�سروع �سركة ل�سناديق اال�سرتاك 
ال�سركات  برنامج  اإطللار  يف  وذلللك  “علبتي”  ا�سم  الفريق 
اجلائزة  االإمللارات«.تللعللتللرب  “اإجناز  تنظمه  الللذي  الللرائللدة 
ال�سركات  بللرنللامللج  مللل�للسللابللقللة   12 اللللل  الللنلل�للسللخللة  جللللزءا مللن 
روحهم  اال�ستفادة من  على  الطلبة  ي�سجع  الللذي  الوطني 
اجلائزة  يف  .�للسللارك  النا�سئة  ال�سركات  اإن�ساء  يف  الريادية 
خم�س  مللن  وطالبة  طالب   200 يللقللارب  مللا  االفرتا�سية 
مدار�س و اأربع جامعات من جميع اأنحاء الدولة ليتناف�سوا 
يف العديد من فئات امل�سابقة.�سم فريق جامعة خليفة رمي 
ال�سيعري  ومها  �سعد  وب�سارة  الزعابي  وفاطمة  امل�سكري 
“علبتي”  اللواتي فزن بجائزة عن م�سروع  اأحمد  ومرمي 

الذي يعرب عن فكرة �سركة �سندوق اال�سرتاك.
االأطفال  فئة  ي�ستهدف  الللذي  “علبتي”  م�سروع  يحتوي 
و  االإجنلللازات  تللدور حللول  التي  االأن�سطة  العديد من  على 
اقتطاع  يتم  حيث  االإ�سالمية  القيم  و  االإماراتية  الثقافة 
من  الطفل  يت�سلمه  �سندوق  كللل  قيمة  مللن  املللائللة  يف   10
لدعم  االإملللاراتلللي  االأحلللملللر  للللللهللالل  كللتللربعللات  “علبتي” 

الطلبة يف خمتلف اأنحاء العامل.
و قال الدكتور اأحمد ال�سعيبي نائب الرئي�س االأول لل�سوؤون 
للعلوم  خليفة  جللامللعللة  يف  الللطلللللبللة  و�لللسلللوؤون  االأكلللادميللليلللة 
والتكنولوجيا: “اإن فوز جامعة خليفة بربنامج ال�سركات 
الذي تنظمه “اإجناز االإمارات” يوؤكد متيز طلبة جامعتنا 
لي�س فقط يف االكت�سافات البحثية والعلمية واإمنا اأي�سا يف 
مبادرات ريادة االأعمال التي تهدف اإىل خدمة املجتمع عن 

طريق املوؤ�س�سات اخلريية.
اإىل مدى  ت�سري  “علبتي”  “ اإن فكرة م�سروع   : واأ�للسللاف 
والعطاء  امل�ساركة  روح  على  خليفة  جامعة  طلبة  حر�س 
للمجتمع وهو ما ين�سجم مع حر�س اجلامعة على تكوين 
املتنوعة  اخلللدمللات  مللن  بللالللعللديللد  يتمتع  طللمللوح  جمتمع 
وتهتم  ت�سجع  بيئة  اإيللجللاد  خللالل  املتميزين من  واالأفلللراد 
بللاالأ�للسللئلللللة الللتللي حتللفللز االبللتللكللار والللتللفللكللري الللبللنللاء والقيم 

االإن�سانية«.و اأكد اأن هذه اجلائزة �ست�سهم يف ت�سجيع املزيد 
من الطلبة على الك�سف عن ريادة االأعمال كو�سيلة ترتجم 
املجتمع  رفللد  على  قلللادرة  جتللاريللة  م�ساريع  اإىل  معارفهم 
باملنتجات واخلدمات .. معربا عن فخره بالروح االإبداعية 

والتجارية التي يحظى بها طلبة جامعة خليفة .
التنفيذية  الللرئلليلل�للسللة  امللل�للسللكللري  رمي  قللالللت  جللانللبللهللا  ملللن 
�سندوق  اإيلللجلللاد  اإىل  امللل�للسللروع  “ي�سعى  علللللبللتللي:  مللل�للسللروع 
الدرو�س  خلللالل  مللن  ب�سكل ممللتللع  اللل�للسللهللري  لللال�للسللرتاك 
املتنوعة  املو�سوعات  مللن  العديد  يف  والرتفيهية  املفيدة 
التي ت�ساهم يف تعزيز ال�سغف للتعلم لدى االأطفال اإ�سافة 
كبريا  اهتماما  م�ستدام  ب�سكل  التقدم  م�ساألة  اإيلللالء  اإىل 
الثقافة  ت�سمل  خمتلفة  جوانب  على  الرتكيز  خللالل  من 
م�سروع  فللكللرة  “جاءت  اأ�للسللافللت:  ».و  والبيئة  واالقللتلل�للسللاد 
علبتي ب�سبب تداعيات جائحة كورونا حيث الحظنا خالل 
كثرية  الأوقلللات  ال�سغار  اأ�سقائنا  ق�ساء  االإغللالقللات  فللرتة 
على ال�سا�سات بدال من قيامهم باأن�سطة ذات فائدة ميكن 
قررنا  لذلك  لديهم  املعرفة  وم�ستوى  مهاراتهم  تعزز  اأن 
اإن�ساء هذا ال�سندوق املليء باخلربات الفريدة من نوعها 
مدى  حت�سن  التي  واالأن�سطة  املو�سوعات  من  العديد  يف 

ا�ستفادة االأطفال من وقتهم بطريقة ترفيهية وم�سلية ».
التنفيذية الإجناز  الرئي�سة  ب�سيتي  رزان  قالت  من جهتها 
بللقللدرات و كللفللاءات م�ساركينا  “نفخر كل عللام  االإملللارات : 
وي�سعدنا اأن نوفر لهم هذه املن�سة التي متكنهم من اإظهار 

قدراتهم واالنتقال باأفكارهم اإىل واقع احلياة«.
اأ�سافت اإن الدور الذي قامت به جامعة خليفة ين�سجم  و 
“اإجناز”  لها  التي تدعو  االأ�سا�سية  القيم  ب�سكل كبري مع 
اأ�سا�سية  و ي�سعدنا م�ساهدة تلك القيم التي ت�سكل دعامة 
وا�سحة يف م�سروع الطلبة اإىل جانب طموحاتهم واإبداعهم 

والتزامهم الذي نفخر به يف جمال اإفادة جمتمعهم.
يللهللدف “ بللرنللامللج اللل�للسللركللات الللوطللنلليللة “ اللللذي �سممته 
اأت�سيفمنت  “جونيور  موؤ�س�سة  يف  الع�سو  االإملللارات  اإجنللاز 
التعليمية  املنظمات  اأكللرب  من  واحللدة  تعد  التي  العاملية” 
التعلم للطلبة  اإثللراء خللربات  اإىل  غري الربحية يف العامل 
امل�ساركني فيه عرب نقل اأفكارهم االإبداعية اإىل الواقع من 
تاأ�سي�س  من  متكنهم  التي  العملية  اخلطوات  تعلم  خالل 

�سركاتهم اخلا�سة يف ريادة االأعمال.

املبتكرة م�شاريعهم  تاأ�شي�س  من  املواهب  ومتكني  االأعمال  وريادة  النا�شئة  ال�شركات  لدعم  املمكنات  جميع  توفر  • االإمارات 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

معر�س  ي�ست�سيفه  الللذي  الهام  املللوؤمتللر  حمللاور  اأحللد  ال�سقارة"،  يف  "املراأة 
"ُم�ستقبل  حللول  الللقللادمللة،  دورتللله  يف  والفرو�سية  لل�سيد  اللللدويل  اأبللوظللبللي 
ريا�سة ال�سيد بال�سقور" بالتعاون مع منظمة اليون�سكو، وبتنظيم كلنّ من 
الطيور  واملحافظة على  لل�سقارة  العاملي  واالحتللاد  االإمللارات  نللادي �سقاري 
110 نادياً وموؤ�س�سة معنية  IAF( الذي ي�سم يف ع�سويته  اجلارحة )الل 
األف �سقار   75 90 دولة ت�سم يف جمموعها ما يزيد عن  بال�سقارة مُتثنّل 

حول العامل. 
ممثل  نهيان،  اآل  زايللد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  املعر�س  وُيللقللام 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري االإمارات، وذلك خالل الفرتة 
للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأكتوبر   3 ولغاية  �سبتمرب   27 من 
ر�سمية من  برعاية  احلللدث  االإملللارات. ويحظى  نللادي �سقاري  بتنظيم من 
للحفاظ على احلبارى، ومركز  الللدويل  ال�سندوق  اأبوظبي،   - البيئة  هيئة 

اأبوظبي الوطني للمعار�س. 
االإمللارات على مدار  دولة  ُتنظمها  التي  بال�سقور  ال�سيد  عت فعاليات  و�سجنّ
الللعللام يف الللعللقللديللن االأخلللرييلللن، الللفللتلليللات علللللى تللعلللنّللم فللنللون وملللهلللارات وعلم 
ال�سقارة وال�سيد والقن�س، مما فتح الباب مل�ساركتهن يف م�سابقات ال�سقارة، 

كما حدث يف جمال اخليل وريا�سات تراثية اأخرى. 
احتفت يف  ال�سحراء،  وفرا�سة  لل�سقارة  زايد  بن  اأننّ مدر�سة حممد  وُيذكر 
بتخريج  اأبوظبي،  باإمارة  العني  مبنطقة  تالل  ومنتجع  رماح  يف   ،2018
اإتقان  يف  جنحن  اأن  بعد  للارات،  اللل�للسللقنّ مللن  الللعللامل  م�ستوى  على  دفللعللة  اأول 
ال�سقارة العربية واأخالقياتها وقواعدها وفنونها العريقة. و�سهدت املدر�سة 
اإقبااًل وا�سعاً على تعلنّم فن ال�سقارة العربية وتقاليد العي�س يف ال�سحراء، 
منهم  اجلن�سني،  من  طالباً   2021 اليوم  لغاية  ت�ستقطب  اأن  وا�ستطاعت 

االإناث.  من  و858  الذكور،  من   1163
نللادي �سقاري  ه  الللذي نظمنّ للبيزرة،  الللدويل  ال�سداقة  كما و�سهد مهرجان 
االإمارات اأعوام 2011 و2014 و2017 يف اإمارة اأبوظبي، اإ�سافة جلميع 
دورات معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، ُم�ساركة عدد كبري من 
الباحثات من  اأنحاء العامل، ف�ساًل عن العديد من  ارات من خُمتلف  ال�سقنّ

اأوروبا والواليات املتحدة واليابان. 
واحتفت اأن�سطة وفعاليات اأبوظبي الرتاثية بح�سور ن�سائي اأوروبي ياباين 

من �سقارات خم�سرمات وواعللدات، وعلى م�ستوى املراأة االإماراتية �ساركت 
�سحراء  يف  بال�سقارة  املخت�سة  الللبلليللزرة  مللهللرجللان  م�سابقات  يف  للارات  �للسللقنّ

"رماح". 
اأبوظبي  العليا املنظمة ملعر�س  معايل ماجد علي املن�سوري، رئي�س اللجنة 
لل�سيد، االأملللني الللعللام لللنللادي �للسللقللاري االإملللللارات، ورئلليلل�للس االحتلللاد العاملي 
اأننّ املراأة االإماراتية �سديدة  اأكد  لل�سقارة واملحافظة على الطيور اجلارحة، 
احلر�س على خ�سو�سية هويتها الوطنية وعادات وتقاليد جمتمعها، والتي 
ُتعترب ال�سقارة اأحد اأهم ركائزها، وهي تتقدم وتقتحم كافة املجاالت بثقة 

وقوة. 
متلك  االأ�سر  من  الكثري  حيث  االإماراتية،  االأ�سرة  ريا�سة  ال�سقارة  وغللدت 
الرجل  بلله  يللخللرج  كللان  االأ�للسللر، حيث  ُيعيل  يللوم  ذات  ال�سقر  وكلللان  طلليللوراً. 
فللاإن هناك عالقة وطيدة  لذا  رزقللا الأوالده،  للقن�س واملجيء مبا ي�سطاده 
تاريخية بني ال�سقر واالأ�سرة االإماراتية، ومن ثم مل يكن هناك كثري عناء يف 
اإحياء هذا الرتاث االأ�سيل، خا�سة واأن االأ�سر االإماراتية حتر�س على زيارة 
فعاليات ال�سقارة والتمتع بعرو�سها يف الطبيعة، كما حتر�س االأمهات على 

التقاط �سور الأوالدهن مع ال�سقارين وال�سقور. 
ويوجد يف االإمارات اليوم �سقارات ُيدرنّبن ويعلمن ويربني الطيور، وبع�سهن 
متخ�س�سات يف تطبيب ال�سقور، وكما حدثت طفرة يف ال�سنوات املا�سية يف 
جمال دخول املراأة االإماراتية لعامل الفرو�سية واخليول، فلي�س من املُ�ستبعد 
يف املُ�ستقبل القريب بروز املئات من ال�سقارات اخلبريات، على الرغم من اأننّ 

ال�سقارة ريا�سة �ساقة وفيها عناء. 
واليوم توا�سل الطفلة االإماراتية عو�سة خليفة املن�سوري )8 �سنوات( تاألقها 
رة م�سرية حافلة باالإجنازات.  يف خمتلف املهرجانات واملعار�س بثبات، ُم�سطنّ
وقد ملع جنمها منذ كان عمرها نحو 4 �سنوات، حني �ساركت يف كاأ�س رئي�س 
الدويل  اأبوظبي  �ساركت يف معر�س  كما  بال�سقور،  ال�سيد  لريا�سة  الدولة 
لل�سيد والفرو�سية ومهرجان ال�سداقة الدويل الرابع للبيزرة عام 2017 
ارات يف  اأ�سغر ال�سقنّ اإحدى  بتنظيم من نادي �سقاري االإمللارات، هي ُتعترب 

العامل، اإن مل تكن االأ�سغر. 
 

الريا�سة الوحيدة التي كانت ن�ساء القرون الو�سطى ت�ستطيع املُ�ساركة بها.. 
ظلت ال�سقارة على مدى قرون وحتى عهد قريب ريا�سة النخب احلاكمة 
ال�سلة  بنية اجتماعية و�سيا�سية وثيقة  العامل، ومع  يف عدد كبري من دول 

الذي  ال�سغف  كثريا  املُده�س  من  فلي�س  ال�سقارة،  فن  وممار�سات  بقواعد 
متلنّك العديد من ال�سخ�سيات الن�سائية البارزة بال�سقارة على مرنّ الع�سور، اإذ 
مار�سنها بتقدير كبري وم�ستوى رفيع، وقد كر�ست ماري ملكة االأ�سكتلنديني 

ُجلنّ وقتها يف ممار�سة هذه الريا�سة. 
وكان على الن�ساء اأن يخرتن دائما ُمتابعة ممار�ستهن لل�سقارة املنا�سبة لهننّ 
كي تن�سجم مع حياتهن املرتفة والباذخة، لكننا حني ننظر عن كثب �سوب 
االأجيال املعا�سرة من الن�ساء، فمن الوا�سح ومنذ احلرب العاملية الثانية اأن 
اأوروبللا واآ�سيا وال�سرق االأو�سط، تنطوي على م�ساركة  ثمة طفرة حديثة يف 

الن�ساء يف ال�سقارة اأكرث من اأي وقت م�سى يف التاريخ. 
ومن املعروف اأننّ ال�سقارة دخلت اإىل اأوروبا عرب ال�سرق العربي، وفيما �سبق 
القرون  ن�ساء  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  الريا�سة  هو  بال�سقور  ال�سيد  كللان 
الو�سطى امل�ساركة بها. كما و�سلت ال�سقارة اإىل اليابان منذ حوايل 2000 
االمرباطور  ومنحه  اجلن�سية،  كللوري  اليابان  يف  االأول  ال�سقار  وكللان  عللام، 
ا�ستخدام  زوجللتلله  فتعلمت  الللبللقللاء،  على  ُي�سجعه  كللي  يابانية  زوجللة  اآنلللذاك 
ال�سقور يف ال�سيد، فكان اأول �سقار ياباين امللراأة، وتلتها امللراأة اأخللرى، ثم 

انتقل فن ال�سقارة اإىل عدد كبري من الرجال يف اليابان. 
التقنيات  خللالل  مللن  القدمية  والن�سو�س  واحلللفللريللات  ال�سجالت  واأثبتت 
اجلديدة يف التنقيب االأثري اأن ال�سقارة انت�سرت يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
وبالذات يف منطقة اخلليج العربي قبل 10000 عام، ثم انت�سرت فيما بعد 
معظم  يف  مور�ست  كما  ال�سرقية،  اآ�سيا  تخوم  يف  ُعرفت  حيث  االأمم،  لبقية 

اأوروبا واأمريكا ال�سمالية. 
اأبريل  ُن�سرت يف  اآثار من جامعة كاليفورنيا، يف درا�سة لهم  وا�ستنتج علماء 
2021 مبجلة نا�سيونال جيوغرافيك ال�سادرة بالفرن�سية، اأننّ ما بني 30 
- 50 % من �سيادي الطرائد الكبرية يف الع�سور القدمية، كانوا من الن�ساء، 
التاريخ  قبل  ما  ع�سور  يف  الرجال  اأننّ  ال�سائد  االعتقاد  خطاأ  يوؤكد  ما  وهو 

كانوا ي�سطادون بينما كانت الن�ساء جتمع النباتات وتعتني باالأطفال. 
للحياة  الللدوللليللون  "امل�ست�سارون  جمعية  مللن  دورملللان-واللللرتز  ديللانللا  تقول 
عايل  طللريا  كللان  جيد  ب�سكل  امللللدرب  ال�سقر  اإننّ  املتحدة"،  اململكة  الللربيللة- 
القيمة، وهو اأفخر هدية كان مُيكن تقدميها يف الع�سور الو�سطى، اإىل رجل 
من طبقة النبالء اأو حتى اإىل امللك نف�سه، من قبل اأينّ �سخ�س كتعبري عن 

العرفان. 
من جهتها، اأ�سارت الباحثة الربيطانية ليزا جارفي�س، اإىل اأننّ جائزة ال�سقارة 

هيئة  واأقللرتللهللا   2006 عللام  منذ  انطلقت  املللتللحللدة  اململكة  يف  للمبتدئني 
ال�سقارين  لدى  ومزاوجتها  اجلارحة  الطيور  رعاية  على  ز  وُتركنّ ال�سقارة، 
لتقييم  اجلائزة  و�سممت  املحرتفني.  ال�سقارين  اإىل  باالإ�سافة  املبتدئني 
قدرة املتدربني على االحتفاظ بطري يف ظروف اآمنة و�سحية عرب املمار�سة 
 2011 واأ�سيف للجائزة يف مايو  ال�سرورية.  املعرفية  العملية واخللفيات 

مكون جديد مو�سوعه تكييف طائر جارح حر وتطيريه. 
الع�سور  للان  اإبنّ لدينا  كان  لله  اإننّ �ستابرت، فتقول  توال  الهولندية  ال�سقارة  اأمللا 
الو�سطى يف هولندا ف�ساء كاف، لكن ورغم اأن الف�ساء مل يكن ميثل م�سكلة، 
فقد مور�ست ال�سقارة على نطاق �سيق فقط. ومل يكن يف هولندا اأي بالط 
بتقنية  اأوروبللا. ولكن يف اجلنوب، قام مزارعو فولكنزوارد  بقية  ملكي مثل 
واأ�سبحت  هجراتها.  طريق  على  ال�ساهني  �سقور  ل�سيد  نوعها  من  فريدة 
طريقتهم يف ال�سيد والتجارة ذائعة ال�سيت وجعلت من هولندا جزءا مهما 

من تاريخ ال�سقارة. 
وتو�سح: لدينا اليوم بلد يطغى عليه املدنّ احل�سري مع ف�ساء حمدود ملمار�سة 
ال�سقارة. وال ت�ستطيع ال�سواهني التحليق باأ�سلوبها الراقي الذي كان �سائدا 
اأيام نادي لو لل�سقارة. واأ�سبح الباز معروفا اأكرث فاأكرث. وال ي�سمح القانون 
اإال بهذين النوعني من اجلللوارح يف ممار�سة ال�سقارة مع نطاق  الهولندي 
بني  باملوازنة  مرهونا  ال�سقارة  وجللود  وُيعترب  للفرائ�س.  حمللدود  جغرايف 
ممار�سة  املمكن  من  يللزال  ال  لكن  الهولندي،  الثقايف  والللرتاث  الت�سريعات 

ال�سقارة ب�سكل جيد جدا. 
وتوؤكد توال: ما نريده هو ف�ساء اأو�سع و�سقارة �سرعية ومزيد من فرائ�س 
ال�سيد من اأجل احلفاظ على ال�سقارة باقية يف امل�ستقبل. و�سنظل نحلم على 

الدوام بطريان حر. 
�سعيد زرقاين اأحد موؤ�س�سي جمعية ال�سقارين العراقيني، والذي �سارك يف 
 82 ل حمده ح�سني  والدته  اإن  قال  البيزرة، يف  �سابقة من مهرجان  دورات 
عاماً ل كانت تقن�س معه ومع والده على مدار 28 عاما، وكانت �سقارة ت�سيد 

ال�سقور وتدربها، "فاأنا من اأ�سرة ورثت ال�سقارة جيال بعد جيل". 
اإحللراجللاً يف ت�سجيل  اأن هناك �سقارات عراقيات ولكن ما زلن يجدن  واأكللد 
ال�سقارين  جمعية  اأننّ  من  الرغم  على  ال�سقارة،  جمعيات  �سمن  اأنف�سهن 
"هوية"، لكن  اأدنى م�سكلة يف ت�سجيلهن واإعطائهن  العراقيني لي�س لديها 
العادات والتقاليد رمبا تقف حائال �سدنّ ظهورهن للعلن، وهذه م�سكلة يف 

العراق واأغلب الدول اخلليجية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 ا�ستعدادا النطالق مهرجان الظفرة 
ال�سيخ  ال�سمو  �للسللاحللب  رعللايللة  حتللت 
نهيان، ويل عهد  اآل  زايللد  بن  حممد 
اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات 
ع�سرة،  اخلام�سة  دورتللله  يف  امل�سلحة، 
والللتللي تللقللام بللالللتللزامللن مللع االحتفاء 
بعام اخلم�سني، �سمن مو�سم مزاينات 
اأكتوبر   28 مللللن  بلللللللدءاً  اأبللللوظللللبللللي، 
املزاينة  اإبل  مالك  يوا�سل   ،2021
الللعللربلليللة وجمل�س  بللدولللة االإمللللللارات 
العربية،  اخلللللللليلللج  لللللللدول  اللللتلللعلللاون 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  حت�سرياتهم 
اأ�لللسلللواط ملل�للسللابللقللة مللزايللنللة االإبلللللل يف 
هذا  تو�سعت  والتي  الظفرة  مهرجان 
يف  اأبللوظللبللي  مللزايللنللات  لت�سمل  املو�سم 
كل من "�سويحان، رزين، مدينة زايد، 

ومزاينة مهرجان الظفرة."
املوروث  االإبللل وع�ساق  ويجمع مالك 
امللللللهللم ل�ساحب  الللللدور  تللقللديللر  علللللى 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بلللن زايللللد اآل 
ورعايته  الكبري  �سموه  ودعللم  نهيان، 
الكرمية ملهرجانات املزاينة، موؤكدين 
اأنه لي�س غريبا على �سموه هذا الدعم 
خالل  من  موروثنا  حلفظ  وال�سخاء 
ا�ستمرار هذه  باالإبل و�سمان  العناية 
الثقافة االإماراتية العريقة من جيل 

اإىل جيل.
وتاأتي حت�سريات م�ساركة كبار مالك 
مبعايري  دقيقا  التزاماً  لتعك�س  االإبل 
املللزايللنللات وجللهللوزيللة عللاللليللة خلو�س 
املللنللافلل�للسللات الللتللي تلل�للسللل جللوائللزهللا الل 

�سوطاً   311 على  واملوزعة   2937
حيث  درهللللللللم،  مللللاليللللني   110 اإىل 
الكبرية  ا�للسللتللعللداداتللهللم  يلللوا�لللسلللللللون 
لتاأهيل  اخلا�سة  عزبهم  وحت�سريات 
احللللللالل واال�لللسلللتلللعلللداد علللرب حت�سني 
البيع  بعمليات  م�ساركتهم  �للسللروط 
تعزيز  علللللى  منهم  حللر�للسللا  واللل�للسللراء 
وتاأهيل  االإبلللل  نخبة  مللن  مقتنياتهم 
االأجمل منها للدفع بها اإىل املناف�سات 
واجلللملليللع يللحللدوه االأمللللل يف حتقيق 
من�سات  واعللللتللللالء  االأوىل  املللللراكللللز 
الكربى،  بللاجلللوائللز  والللفللوز  التتويج 
و�سعادتهم  ارتلليللاحللهللم  عللن  مللعللربللني 
النوعية  والللنللقلللللة  الللكللبللري  للللللتللطللور 
تو�سيع  من  املو�سم  هذا  �سهدها  التي 
اجلوائز  قيمة  ورفللع  امل�ساركة  دائلللرة 
يتيح  ما  جديدة  اأ�للسللواط  وا�ستحداث 
للم�ساركة  اجلللملليللع  اأملللللام  الللفللر�للسللة 
اإجنلللازات  واإ�للسللافللة  الللفللائللدة  وحتقيق 
ومعنوية  ملللاديلللة  وجللللوائللللز  جلللديلللدة 

كبرية.
وقللللال �للسللعللادة فلللرج علللللي بلللن حموده 
الظاهري  اإن التطور الكبري ملهرجان 
وا�ستحداث  املللو�للسللم  هلللذا  يف  الللظللفللرة 
عللدد اإ�للسللايف مللن املللزايللنللات الأول مرة 
)�سويحان  ملللزايلللنلللات  اأربلللللع  لللتلل�للسللمللل 
ورزين ومدينة زايد وختاما مهرجان 
القيادة  حلللر�لللس  يللللوؤكللللد  الللللظللللفللللرة(، 
ال�سمو  �للسللاحللب  وجلللهلللود  الللر�للسلليللدة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، على 
للمحافظة  وتوثيقه  امللللوروث  حفظ 
موروثنا  مللن  مهم  كجزء  االإبلللل  على 
ال�سيخ  بتوجيهات  اأ�ساد  كما  العريق، 

حمللمللد بلللن زايللللد بللللاأن تللكللون مزاينة 
املهرجانات  جلنة  مظلة  حتللت  رزيلللن 
كانت  اأن  بللعللد  الللثللقللافلليللة،  واللللرباملللج 
تقوم على جهود اأفراد، واأكد اأن زيادة 
قيمة  ورفع  واالأ�سواط  املزاينات  عدد 
كبريا  حللافللزا  ي�سكل  �للسللوف  اجلللوائللز 
بلللاالإبلللل ويرفع  لللالهللتللمللام  للللللمللالك 
البيع  وعللمللللليللات  املناف�سة  ن�سبة  مللن 
ا�ستحداث  اأن  اإىل  اأ�سار  كما  وال�سراء، 
اأ�سواط خا�سة بفئة الو�سح الأول مرة 
ويتيح  اأكللرب  زخللمللاً  املللهللرجللان  �سيمنح 
املالك  من  كبرية  ل�سريحة  الفر�سة 
للم�ساركة وحتقيق الفائدة، وبالتايل 
حتقيق م�ساركة نوعية بعد اأن توفرت 
الفر�سة جلميع املالك للتناف�س على 
حفظ  يف  وامل�ساهمة  املهرجان  جوائز 
ة من  الرتاث وحتقيق االأهداف املرجونّ

هذه الفعاليات الرتاثية الكبرية. 
املن�سوري  الللل�لللسلللدي  خللملليلل�للس  وثلللملللن 
ال�سمو  �ساحب  مللن  ال�سخي  بالدعم 
نهيان،  اآل  زايللللد  بلللن  حمللمللد  اللل�للسلليللخ 

�سوف  الكرمي  الدعم  هذا  اأن  معترباً 
يرفع من ن�سبة امل�ساركة وقوة املناف�سة 
ونوعية احلالل، ما ي�ساهم يف تعزيز 
"اإن  وقلللال:  املنطقة،  يف  االإبلللل  ثقافة 
الكبري يف مهرجان الظفرة  التطوير 
واملللللفللللاجللللاآت الللل�لللسلللارة اللللتلللي جللللاء بها 
�سدور  اأثلجت  الللدورة  املهرجان هذه 
املللللالك ومللنللحللتللهللم احلللمللا�للس الكبري 
االإبل  من  ميلكون  ما  باأجمل  للدفع 
ما  وهللو  الللفللائللدة  وحتقيق  للمناف�سة 
الرثوة  وتنمية  تطوير  على  ينعك�س 
الفائدة  ويحقق  االإبلللل  مللن  الوطنية 
املللللالك  اأن  واأكللللللللد  املللللللللالك،  جللللمللليلللع 
اأ�سبحوا م�ستعدين للم�ساركة وخو�س 
عملوا  اأن  بعد  املو�سم  لهذا  املناف�سات 
علللللى تللعللزيللز عللزبللهللم وو�للسللع اخلطط 

املنا�سبة للم�ساركة يف االأ�سواط".
بن  �للسللامل  ال�سيد  لله  تللوجنّ ومللن جهته، 
يف  امل�ساركني  اأبللرز  املن�سوري،   �سقر 
النوامي�س  واأ�سحاب  االإبللل  مزاينات 
والتقدير  بال�سكر  االأوىل،  واملللراكللز 

اللل�للسلليللخ حممد  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  اإىل 
نللهلليللان، ملل�للسلليللدا بجهود  اآل  زايلللد  بللن 
وجلان  للللللمللهللرجللان  املنظمة  اللجنة 
التطور  "اإن  وقللال:  والفرز،  التحكيم 
الكبري الذي �سهده مهرجان الظفرة 
مزاينات  اإ�لللسلللافلللة  ملللع  الللللللدورة  هللللذه 
املللالك على بدء  جديدة �سجع جميع 
للم�ساركة  واال�ستعداد  التح�سريات 
اللللوا�لللسلللعلللة مللللن خلللللالل اللللعلللديلللد من 
وتاأهيل  والللل�لللسلللراء  الللبلليللع  عللمللللليللات 
مقتنياتهم من نخبة االإبل االأ�سايل، 
البريق  اإطللالق جائزة  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
عامل  يف  ملللرة  الأول  رائلللللدة  كللمللبللادرة 
الكثري  املالك  �سيمنح  االإبللل  مزاينات 
مللللن احللللملللا�لللس واملللل�لللسلللاركلللة بلللقلللوة يف 
بالنامو�س  للفوز  املللزايللنللات  اأ�للسللواط 

واجلوائز الكربى".
عللبللدالللعللزيللز حممد  ال�سيد  واأو�لللسلللح  
لهذا  اال�لللسلللتلللعلللدادات  اأن  الللقللحللطللاين 
املللو�للسللم   خمتلفة بللعللد االإعللللالن عن 
التطور الكبري الذي حققه مهرجان 

امل�ساركة  االإبللل  فئات  لناحية  الظفرة 
وعلللللدد االأ�للللسللللواط وقلليللمللة اجللللوائلللز، 
املللزايللنللات اجلديدة  اإطللللالق  وكللذلللك 
يف �للسللويللحللان ورزيلللللن ومللديللنللة زايلللد، 
واأ�سار اإىل اأن جميع املالك متفائلون 
اال�ستعداد  اأمت  املو�سم وهم على  بهذا 
املزاينات،  اأ�سواط  يف  بقوة  للم�ساركة 
"اإن جلللائلللزة اللللبلللريق الللتللي مت  وقللللال 
اطالقها يف هذه الدورة �ستمنح املالك 
احلافز الكبري للم�ساركة ب�سكل اأو�سع 
االأوىل  املراكز  عللدد من  اأكللرب  حل�سد 
اللللكلللربى وهللللو ملللا يب�سر  واجلللللوائللللز 
مبو�سم خمتلف لناحية امل�ساركة حيث 
الدفع  على  املللالك  جميع  �سيحر�س 
املزاينة  ملليللاديللن  اإىل  املللطللايللا  بللاأجللمللل 

ل�سمان الفوز وحتقيق النوامي�س".
واأكللللللد حمللمللد بلللن را�لللسلللد بلللن جهيم 
املللللللري، اأحلللللد اأبللللللرز مللللالك االإبللللللل يف 
اململكة العربية ال�سعودية، اأنه ي�ستعد 
مل�ساركته اخلام�سة ع�سرة على التوايل 
يف مللهللرجللان الللظللفللرة، واللللذي يعترب 

حمطة �سنوية على اأجندة م�ساركاته، 
موؤكدا حر�سه على امل�ساركة يف جميع 
دوراته، معرباً عن اأمله باأن تزول غمة 
هناك  تكون  ال  لكي  كورونا"  "وباء 
اأي عوائق بينه وبني امل�ساركة يف هذه 
الدورة املميزة التي ت�سهدها اأبوظبي، 
م�سرياً اإىل اأن مهرجان الظفرة يقدم 
يف كللل عللام مللفللاجللاآت كللبللرية وفريدة، 
النوعية  النقلة  اإبللل  كُمالك  ونلم�س 
ُيحدث  دورة  كلللل  فللفللي  للللللمللهللرجللان، 
ت�سبقها،  اللللتلللي  اللللللللدورة  علللن  تلللطلللور 
الظفرة  مللهللرجللان  علللللى  غلللرابلللة  وال 
من  يقدمونه  فيما  عليه  والقائمني 
وتطلعات  طللمللوحللات  تلبي  اإ�للسللافللات 

اأهل االإبل.
واأ�سار عبد املجيد بن ن�سيب الرواحي 
من �سلطنة ُعمان يف مهرجان الظفرة 
�سنوياً، اإىل اأن اال�ستعدادات للم�ساركة 
يف مهرجان الظفرة ومو�سم مزاينات 
اأبللوظللبللي قللد بللللداأت عللنللد كللبللار مالك 
االإبل ب�سلطنة ُعمان منذ وقت مبكر، 

قائال اإن املهرجان يعد اأهم املهرجانات 
الللتللي حتللر�للس علللللى ا�للسللتللدامللة �سون 
عليه  واملللحللافللظللة  اخلليجي  الللللرتاث 

لي�ستمر من جيل من جيل.
لللن حللمللد بلللللداح اللللهلللاجلللري، من  وثلللمنّ
مللالك االإبلللل يف  دولللة قطر، اجلهود 
على  القائمون  يبذلها  التي  الكبرية 
امللللهلللرجلللان، واأنللللله للليلل�للس بللغللريللب على 
قيادة دولة االإمارات ما يقدمونه من 
لكافة م�ساريع �سون  دعم ال حمدود 
اإىل  واملحافظة عليه، م�سرياً  الللرتاث 
ت�سهدها  التي  واالإ�سافات  التو�سع  اأن 
هذه الللدورة كان لها االأثللر الكبري يف 
حتريك �سوق االإبل وخ�سو�ساً �سوط 
بللللريق االإملللللللارات الللللذي يللعللتللمللد على 
النقاط، وقد بداأ مالك االإبل عمليات 
البيع وال�سراء ا�ستعداداً لذلك، حيث 
بالنفع  تللعللود  االأفلللكلللار  هلللذه  مللثللل  اإن 
الكبري على اأ�سحاب االإبل وتزيد من 

املناف�سة يف مزاينات املهرجان. 
الللللظللللفللللرة منذ  مللللهللللرجللللان  وميللللثللللل 
امللتقى   2007 الللعللام  يف  انطالقته 
وجوائزها  االإبللللللل  مللللزايلللنلللات  االأبلللللللرز 
وجلللملللهلللورهلللا، يف اإطللللللار روؤيللللللة اإملللللارة 
وما  اللللرتاث  على  للحفاظ  اأبللوظللبللي 
عللادات واحلفاظ على  به من  يرتبط 
ي�سعى  كما  االأ�سيلة،  االإبلللل  �للسللالالت 
تطوير  يف  امللل�للسللاهللمللة  اإىل  املللهللرجللان 
والثقافية،  الللللرتاثلللليللللة  الللل�لللسللليلللاحلللة 
اللللزائلللريلللن ملللن جميع  وا�للسللتللقللطللاب 
الفعاليات  حللل�للسللور  اللللعلللامل  اأنلللحلللاء 
والتعرف واالطالع على مدن منطقة 

الظفرة.

ريا�شة لالأ�شرة االإماراتية.. 

معر�س اأبوظبي لل�سيد ُي�سّلط ال�سوء على دور الن�ساء يف ال�سقارة 

يف اإطار ا�شتعداداتهم للم�شاركة يف مو�شم مزاينات اأبوظبي ومهرجان الظفرة

مالك الإبل يف الإمارات ودول جمل�س التعاون يوؤكدون التزامهم مبعايري املزاينات وجهوزيتهم العالية للمناف�سات
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•• طوكيو-وام:

اآل  زايللد  ال�سيخ خالد بن  هناأ �سمو 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
بعثة  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زايللد 
الأ�سحاب  الللوطللنلليللة  مللنللتللخللبللاتللنللا 
اهلل  عبد  بطلينا  بللاإجنللازات  الهمم 
القايد  وحممد  العرياين  �سلطان 
التي   2020 طوكيو  باراملبية  يف 
تختتم اليوم االأحد وقال اإن اأبطالنا 
وبطالتنا كانوا على قدر امل�سوؤولية 
امللللللقللاة علللللى عللاتللقللهللم وجنلللحلللوا يف 
ورفعوا  الللتللتللويللج  من�سات  اعللتللالء 
علم الدولة عاليا يف �سماء طوكيو.

هاتفي  ات�سال  خالل  �سموه  واأ�ساد 
الهاملي  فا�سل  حممد  حممد  مع 
رئي�س اللجنة الباراملبية االإماراتية 
اللجنة برئا�سته يف تطوير  بجهود 
اأ�للسللحللاب الللهللمللم وحتقيق  ريللا�للسللة 
املحافل  يف  االآخللللللر  تلللللو  االإجنلللللللاز 
املزيد  متمنيا  والللدوللليللة،  الللقللاريللة 
من التوفيق ملنتخباتنا الوطنية يف 

املرحلة املقبلة.
فيما هناأ معايل حممد بن عبداهلل 
اللللقلللرقلللاوي وزيللللر �لللسلللوؤون جمل�س 
اأ�سحاب  بللاإجنللازات  البعثة  اللللوزراء 
الهمم يف طوكيو، م�سريا اإىل اأنهم 
رفعوا الروؤو�س وكانوا م�سدر فخر 
للدولة عندما ارتفع علم االإمارات 
عاليا خفاقا يف �سماء اليابان ومتنى 

لهم املزيد من التوفيق.
و اأ�للسللاد مللعللايل الللدكللتللور اأحللمللد بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزير دولة لريادة االأعمال وامل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة رئي�س الهيئة 
بعثة  بلللاإجنلللازات  للريا�سة  الللعللامللة 
الأ�سحاب  الللوطللنلليللة  مللنللتللخللبللاتللنللا 
الل16  الن�سخة  يف  امل�ساركة  الهمم 
طوكيو  الباراملبية  االألللعللاب  لللدورة 

.2020

وقال معاليه يف ات�سال هاتفي مع 
اللجنة  رئلليلل�للس  الع�سيمي  مللاجللد 
الوفد  ع�سو  االآ�سيوية  الباراملبية 
لكل  ونلللبلللارك  نللهللنللئ  االإماراتي:" 
الوطنية  منتخباتنا  بللعللثللة  اأفلللللراد 
بللاراملللبلليللة طوكيو  حللقللقللوه يف  مبلللا 
ملونة  ميداليات  بثالث  بالتحليق 
عن طريق اأبطالنا عبد اهلل �سلطان 
م�سريا  القايد،  وحممد  العرياين 
اإىل اأن اأ�سحاب الهمم م�سدر فخر 
للدولة مبا يقدموه من ميداليات 

وبطوالت.
الللبللاراملللبللي حممد  بطلنا  وا�للسللل  و 
القايد تاألقه يف دورة طوكيو بعدما 
اإهللللداء  " ال�سبت" يف  الللليلللوم  جنلللح 
االإمارات ف�سية �سباق 800 م على 
 ،"34 "تي  املتحركة فئة  الكرا�سي 
ثانية  و45  دقلليللقللة  قللللدره  بللزمللن 
بفارق  الللثللانلليللة،  ملللن  جللللزءا  و59 
الثانية"،  مللن  اأجلللللزاء   9" �سئيل 
كتيلة  وليد  التون�سي  مناف�سه  عن 
بينما  االأول،  املللركللز  يف  حللل  اللللذي 
املركز  يللواجن يف  وان  ال�سيني  جللاء 
الإجنازاته  بذلك  م�سيفا  الثالث، 
بعد  اخلام�سة  الباراملبية  امليدالية 

 ،2012 لللنللدن  وبللرونللزيللة  ف�سية 
وذهبية " ريو دي جانريو 2016، 

وبرونزية طوكيو 2020".
ر�سيد  بلللذللللك  "القايد"  رفللللع  و 
 3 اإىل  الللللللللللللدورة  يف  االإمللللللللللللللللارات 
ميداليات ملونة:" ذهبية، ف�سية، 
اأفراد  ال�سعادة  وغمرت  برونزية". 
امل�ساركة  الوطنية  منتخباتنا  بعثة 

يف الدورة.
حممد  حممد  اأهلللدى  ناحيته  مللن 
البعثة  رئلليلل�للس  الللهللاملللللي  فللا�للسللل 
الدولية  الباراملبية  اللجنة  ع�سو 
الر�سيدة  اللللقللليلللادة  اإىل  االإجنلللللللاز 
و�للسللعللب االإملللللللارات، ملل�للسلليللدا بتميز 
الباراملبي  بطلنا  واإجتهاد  واإ�للسللرار 
اأهدى الدولة  حممد القايد الذي 

البطولة،  يف  الللثللالللثللة  ملليللداللليللتللهللا 
التي  ال�سعبة  اللللظلللروف  مللتللحللديللا 
ب�سبب  احلللاللليللة  الن�سخة  بها  متللر 

جائحة كورونا.
�سمو  اإىل  ال�سكر  الللهللاملللللي  قلللدم  و 
نهيان  اآل  زايللللد  بللن  اللل�للسلليللخ خللالللد 
اأخبار  متابعة  على  �سموه  حلر�س 
اأبطالنا  باإجنازات  وتهنئتها  البعثة 
الذي  الكبري  الللدعللم  و  طوكيو  يف 
يقدمه الأبطال وبطالت منتخباتنا 
م�سريا  الهمم،  الأ�سحاب  الوطنية 
واطمئنانه  �للسللمللوه  كلللللمللات  اأن  اإىل 
اللل�للسللعللادة يف قلوب  اأدخلللللل  عللللليللهللم 

اجلميع.
كما قدم الهاملي ال�سكر اإىل معايل 
القرقاوي  اهلل  عللبللد  بلللن  حمللمللد 

اأبطالنا  تللهللنللئللة  علللللللى  حللللر�لللسللله 
بللللاعللللتللللالء ملللنللل�لللسلللات اللللتلللتلللويلللج .. 
اأبللطللالللنللا جنللحللوا يف بلوغ  اإن  وقلللال 
يف  الثالثة  للمرة  التتويج  من�سات 
قيادتنا  دعلللم  بف�سل  الللللدورة  هلللذه 
النجاح  عللوامللل  وتهيئة  الللر�للسلليللدة 
ما  اأمامهم  كافة  ال�سعاب  وتذليل 

فتح اأبواب املجد يف طوكيو.
مثال  القايد  حممد  واأ�ساف:" اإن 
للللللبللطللل اللللنلللاجلللح املللجللتللهللد الللللذي 
�سبيل حتقيق  كبريا يف  بذل جهدا 
االإجنللازات للدولة، حيث �سارك يف 
حرم  وداخلية،  خارجية  مع�سكرات 
يقرب  ملا  اأ�سرته  روؤيللة  من  خاللها 
�سبعة اأ�سهر، يف �سبيل حتقيق هدفه 
عاليا  الللدولللة  علم  رفللع  يف  املتمثل 

يف بللاراملللبلليللة طللوكلليللو، وهللللذا جهد 
الالعب  �سخ�سية  ونللحللرتم  مقدر 
املحرتف الذي ينظم وقته ويحدد 
من�سات  اإىل  للللللللو�لللسلللول  هللللدفلللله 
التتويج واإهداء االإجنازات للدولة، 
ال�سارقة  جمللللل�للس  كللذلللك  ونلل�للسللكللر 
ودعمه  جلللهلللوده  علللللى  اللللريلللا�لللسلللي 
ونتمنى  اللللقلللايلللد،  حمللمللد  لللبللطلللللنللا 
العرياين  لبطلنا عبد هلل  التوفيق 
ليح�سد  غلللدا  الللرمللايللة  �للسللبللاق  يف 
مزيدا من امليداليات للدولة. وقال 
اللجنة  رئلليلل�للس  الع�سيمي  مللاجللد 
اإحراز  اإن  االآ�سيوية:"  الباراملبية 
ثالثة  مليدالية  الوطنية  منتخباتنا 
يف باراملبية طوكيو عن طريق بطلنا 
حممد القايد اأعاد االإمارات ملكانها 

الباراملبية"  اللللدورات  يف  الطبيعي 
طموحات  لديه  بطلنا  اإن  واأ�للسللاف 
�سعبة  ملللواجلللهلللة  وخلللا�لللس  كلللبلللرية 
كتيلة  وليد  التون�سي  الثنائي  مللع 
والبطل ال�سيني الذي يظهر الأول 
النهائيات  الللنللوع مللن  مللرة يف هللذا 
الذهبية  امللليللداللليللة  عللن  وف�سلتنا 
اأجزاء من الثانية ما يدل على قوة 
بطلنا  فيها  �للسللارك  اللللذي  ال�سباق 

القايد.
و اأ�ساد الع�سيمي بجهود القايد يف 
فرتة التح�سري للبطولة التي بذل 
مل�ساعفة  والللعللرق  اجلللهللد  خاللها 
على  وللحفاظ  للدولة  االإجنلللازات 
اأ�سحاب  حققها  الللتللي  املكت�سبات 
على  اجلميع  عللودوا  الذين  الهمم 
اعلللتلللالء مللنلل�للسللات الللتللتللويللج ورفلللع 
علللللم اللللدوللللة عللاللليللا خللفللاقللا يف كل 
�ساركوا  الللتللي  الباراملبية  الللللدورات 
املهريي  ذيبان  جهود  و�سمن  فيها 
مدير البعثة على تفانيه يف تذليل 
اأبطالنا واأمام  اأمام  جميع ال�سعاب 
الوطنية يف  بعثة منتخباتنا  اأفللراد 

طوكيو.
اأكللللد ذيلللبلللان املهريي  ملللن نللاحلليللتلله 

الللبللطللل حممد  اأن  الللبللعللثللة  مللديللر 
من�سات  اعلللتلللالء  يف  جنلللح  الللقللايللد 
الللثللانلليللة يف دورة  للللللمللرة  الللتللتللويللج 
عليه  بللجللديللد  لي�س  وهلللو  طللوكلليللو، 
املحافل  يف  االإجنلللللازات  يح�سد  اأن 
الللكللربى، وميللثللل الدولة  الللدوللليللة 
التوفيق  متمنيا   ، �للسللورة  باأف�سل 
لبطلنا عبد اهلل العرياين يف �سباق 
االألعاب  دورة  بختام  غللدا  الرماية 

الباراملبية طوكيو 2020.
مللللن جلللانلللبللله اأكلللللللد بللطلللللنللا حممد 
الر�سيدة  الللقلليللادة  دعللم  اأن  الللقللايللد 
الأ�للسللحللاب الللهللمللم كلللان خلللري دافع 
لهم مل�ساعفة اجلهد وبلوغ من�سات 
اأن ح�سوله على  التتويج، مو�سحا 
ميداليتني يف باراملبية طوكيو نتاج 
عمل �ساق و�سرب وجهد يف الفرتة 
اأتت  اجللللهلللود  هللللذه  واأن  املللا�للسلليللة، 

ثمارها .
بللظللروف �سعبة  " مللررنللا   : وقللللال 
ب�سبب جائحة كورونا التي اأوقفتنا 
اأن تغيري  اأ�للسللهللر كللمللا  �للسللتللة  قللرابللة 
اعتدت  الللللذي  املللتللحللرك  الللكللر�للسللي 
املا�سية،  االأربلللع  ال�سنوات  يف  عليه 
اأنني  اإال  اأيللل�لللسلللا،  تلللاأثلللريه  لللله  كللللان 
يف  ميداليتني  انللتللزاع  مللن  متكنت 

دورة طوكيو".
وميتلك بطلنا حممد القايد �سجال 
منها:" ف�سية  بللاالإجنللازات  حافال 
 ،2012 لندن  باراملبية  وبرونزية 
العاملية  االأللللعلللاب  يف  ذهللبلليللات   3 و 
بهولندا  والبرت  احلركية  لالإعاقة 
عام  يف  ذهبيات   5 و   ،2013 عللام 
ذهبيات يف بطولة   4" و   ،2016
القوى،  الألللعللاب  اأوقيانو�سيا  اآ�سيا 
الباراملبية  االألللللعللللاب  يف  وذهلللبللليلللة 
ميداليات   3 و  جانريو"،  دي  ريللو 
الللعللامل الألللعللاب القوى  بللطللولللة  يف 
وف�سية  بواقع"ذهبية   2019

وبرونزية".

•• اأبوظبي-ام:

حت�سن م�سمار ايفزهامي الع�سبي يف 
مدينة بادن بادن االأملانية اليوم االأحد   
ل�سل�سلة  ال�سابعة  املحطة  مناف�سات 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كللاأ�للس  �سباقات 
االأ�سيلة  الللعللربلليللة  للللللخلليللول  اللللدوللللة 
بن�سختها الثامنة والع�سرين يف واحدة 
من اأكرب املواجهات واأهم ال�سباقات يف 

امل�سامري االأوروبية.
و يللقللام احللللدث حتللت رعللايللة �ساحب 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ خللللليللفللة بلللن زايللللد اآل 
"حفظه اهلل"  الللدولللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبدعم 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، 
ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اخليل  لرفعة  الرئا�سة  �للسللوؤون  وزيلللر 
الللعللربللي واإعلللللالء �للسللاأنلله ودعلللم املالك 
العاملية  امللل�للسللامللري  بجميع  وامللللربلللني 
اخليل  اإنللتللاج  زيلللادة  على  وت�سجيعهم 
ال�سيخ  له  املغفور  لنهج  دعما  العربي 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايللد 

ثراه، وذلك حتت مظلة اللجنة العليا 
�سهيل  مطر  �سعادة  برئا�سة  املنظمة 
�سعادة  مللن  عللام  وبللاإ�للسللراف  اليبهوين، 
التن�سيق  ظللل  يف  الللرحللمللاين،  في�سل 
والتعاون امل�سرتك مع االحتاد االأملاين 

للخيل العربي.
وي�سهد �سباق الكاأ�س الغالية الذي يقام 
للعام الثالث على التوايل م�ساركة 12 
خيال متثل النخبة من اأف�سل مرابط 
اخليل يف اأملانيا واأوروبا، وتتميز بتنوع 
املللجللمللوعللة بللني املللهللور اللللواعلللدة التي 
يف  ح�سورها  وفر�ست  قوتها  برهنت 
اللل�للسللبللاقللات االأوروبلللليللللة ملللوؤخلللرا وبني 
اأ�للسللحللاب االإجنلللللازات الكبرية  اجللليللاد 
من�سات  م�سهد  يف  الللبللارز  واحللل�للسللور 
اللل�للسللبللاق مل�سافة  يللقللام  الللتللتللويللج، كللمللا 
الثانية  الللفللئللة  �سمن  مللرت   1600
�للسللنللوات فما  اأربللللع  للخيول مللن عللمللر 

فوق.
و ت�سم قائمة اخليول امل�ساركة ثالثي 
املقدمة يف �سباق اجلولة االأملانية للعام 
"فريدي  اجلللواد  البطل  وهللم  املا�سي 
"تي  املللهللر  ن�سل  مللن  املللنللحللدر  باي" 
وامللللدرب  للمالك  تك�سا�س"  فللريللد  ام 

–نيدرالند"  زوتلليللللليللف  "جريارد 
فري�س،  دي  اأدري  الللفللار�للس  وبللقلليللادة 
"مي�سي  اجللللواد  الو�سيف  جانب  اإىل 
للمالك  يللعللود  اللللذي  داحلل�للس  ابلللن   "
وامللللللدرب كللري�للسللملليللكللرز تلليللمللو ،وحتت 
اإ�سافة   ، الفار�س وليام موجنل  قيادة 
للجواد "م�سهور اخلالدية" الذي حل 
وينحدر  املا�سي،  العام  �سباق  يف  ثالثا 
"جلنار اخلالدية والفر�س اأمرية  من 
لل�سباقات  لعذبه  والعائد  اخلالدية" 
للللالأملللري عللبللدالللعللزيللز بلللن اأحلللملللد بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
و من املتوقع اأن ي�سهد ال�سباق �سراعا 
مللثللريا بلللني اخلللليلللول املللر�للسللحللة ومن 
التي  ريلل�للسلليللنللغ  اللل�للسللقللب  خلليللول  بينها 
تلل�للسللارك بللقللوة يف اللل�للسللبللاق علللرب املهر 
"م�سرت  ن�سل  مللن  املنحدر  "املفجر" 
جينو × الظبي" واملتوج موؤخرا بلقب 
"بري  �ستاليونز  الوثبة  كللاأ�للس  �سباق 

الت�ست  مب�سمار  اأقلليللم  واللللذي  اأركا"، 
مهرجان  برعاية  الفرن�سي،  بو�س  دو 
�سباقات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
العربية  للللللخلليللول  الللعللاملللي  نللهلليللان  اآل 
يف  "املفجر"  على  وي�سرف  االأ�سيلة، 
�للسللبللاق الللكللاأ�للس الللغللاللليللة املللللدرب فراو 
الفار�س  وقيادة  برنارد  فران�سوا  جان 
امل�ساركة  جانب  اإىل  ديلوزير،  لوكا�س 
ال�سام"  "منجرد  اجللللواد  مللن  الثانية 
املنحدر من ن�سل "اأزادي × املتوكلة" 
باإ�سراف املدرب توما�س فور�سي وحتت 

قيادة الفار�س جريوم كابر .
املر�سحني  قللائللمللة  يف  يلللتلللواجلللد  كللمللا 
الفر�س "ملت �سمل" املنحدرة من ن�سل 
" اإيه اإف البحر × فالوتا خان هول" 
للللللمللالللك ولللليلللد بللللن زايللللللد واإ�للللسللللراف 
املدرب جون دو ميول وقيادة الفار�س 
اأوللليللفلليلليلله دونللديللنلليلليلله، بللجللانللب املهر 
ن�سل  من  املنحدر  اخلالدية"  "ميار 

"ن�سوان اخلالدية× اأ�سماء اخلالدية" 
واللللعلللائلللد الإ�للسللطللبللالت اخللللاللللديلللة يف 
املللدرب مي�سال  باإ�سراف  وذلك  بولندا 
ماركو  الللفللار�للس  وقلليللادة  بوركوو�سكي 

كا�سامنتو.
كال  اأيلل�للسللا  امللل�للسللاركللني  قائمة  ت�سم  و 
واملللللللدرب  للللللمللالللك  "الزرقاء"  مللللن 
الفار�س  وبقيادة  فري�سرتينب  يوهان 
و"ماي�سرتو"  هللللايللللدنلللل�للللس،  روبللللللللن 
اإنفي�ست  اإكوي�سرتيان  للمالك جوناي 
ناكونيت�سني  بلللرتو  املللللدرب  واإ�لللسلللراف 
و"كون�سيتا"  علييف،  الفار�س  وقيادة 
وحتت  ديللكللرز  بيرت  واملللللدرب  للمالك 
قيادة الفار�س فراو ترو�ست، و "عنوه 
وحتت  اكليب�س  ال�سطبالت  دميلي" 
اإ�سراف املدرب فراو ريجني فاي�سماير 
�سيدل،  مللللارتللللن  الللللفللللار�للللس  وقللللليلللللادة 
و"جرال ليدي للمالك" ال�سطبالت 
اإ�لللسلللراف املدرب  واو .ا�للللس. بللي وحتلللت 

الفار�س  وقيادة  اأولكوف�سكي  فويت�سخ 
اإدواردو بيدروزا.

�سهيل  مطر  �سعادة  اأعلللرب  جهته  مللن 
العليا  اللللللللجلللنلللة  رئللليللل�لللس  الللليلللبلللهلللوين 
املنظمة ل�سل�سلة �سباقات كاأ�س �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
علللن فللخللره مبلللا يللحللقللقلله احلللللدث من 
امل�سامري  يف  ملللتلللوا�لللسلللللللة  جنللللاحللللات 
جمرد  اأن  اإىل  ملل�للسللريا   .. االأوروبللليلللة 
ال�سابعة  االأملللانلليللة  للمحطة  الو�سول 
دليل جديد على ا�ستمرارية ال�سباقات 
للكاأ�س  مللهللمللة  واأ�للللسللللداء  بللنللجللاحللات 

الغالية يف امل�سامري االأوروبية.
االأملللانلليللة متثل  اجلللولللة  "اإن  قللللال:  و 
التي  �للسللبللاقللاتللنللا  رئلليلل�للسلليللة يف  حمللطللة 
التاأكيد  علللللى  خللاللللهللا  ملللن  نللحللر�للس 
للحدث  اجللللوهلللريلللة  الللر�للسللالللة  علللللى 
الللغللايل لدعم املللالك واملللربللني ورفعة 
اخليل العربي " واأ�ساف : " اإن تنظيم 

�سباق الكاأ�س الغالية للعام الثالث على 
التوايل يف بادن بادن جت�سيد حقيقي 
ال�سداقة  وعالقات  القوية  للروابط 
واللل�للسللراكللة الللتللي جتمع االإملللللارات مع 
اأملللانلليللا وميللثللل اأحلللد ثللمللار وخمرجات 
وال�سمعة  املميزة  الللدوللليللة  الللعللالقللات 

املرموقة لدولتنا احلبيبة".
في�سل  �للللسللللعللللادة  اأكللللللللد  جللللانللللبلللله  ملللللن 
الرحماين م�سرف عام �سل�سلة �سباقات 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س 
قفزة  �سهد  االأملانية  املحطة  �سباق  اأن 
نوعية ونقلة كبرية على مدار 3 اأعوام 
بات  اأملللانلليللا  �سباق  اأن  مو�سحا  فللقللط، 
االأوروبية  ال�سباقات  اأهلللم  مللن  اللليللوم 
يف االأجندة ال�سنوية نتيجة للم�ساركة 
وا�سطبالت  مرابط  لنخبة  القيا�سية 
املهور  بنخبة  والللدفللع  العربي  اخليل 
احل�سور  و�ساحبة  الللواعللدة  واجللليللاد 
االأقللللللللللوى يف مللل�لللسلللهلللد االنللللتلللل�للللسللللارات 

للم�ساركة يف الكاأ�س الغالية.
�سمو  " بللللروؤيللللة  الللللرحللللمللللاين:  وقللللللال 
نهيان  اآل  زايللللد  بلللن  مللنلل�للسللور  اللل�للسلليللخ 
يف  �سباقاتها  الغالية  الللكللاأ�للس  توا�سل 
ظلللل حتلللديلللات كللبللرية ا�للسللتللطللاعللت اأن 

اأهدافها  حتقيق  اأجلللل  مللن  تتخطاها 
اللل�للسللاملليللة ومللكللانللتللهللا الللتللاريللخلليللة يف 
امل�سامري االأوروبية وااللتزام بدعمها 
اخليل  ومللربللي  مللالك  مل�سرية  الكبري 

العربي يف دول العامل كافة " .
و اأعلللرب الللرحللمللاين عللن فللخللره بهذه 
النجاحات التي توؤكد االهتمام الكبري 
واحللللر�لللس غللري امللل�للسللبللوق مللن املالك 
واملربني من اأجل احل�سور الفاعل يف 
امل�سامري  بكافة  الغالية  الكاأ�س  �سباق 
ومكانته  لعراقته  تاأكيدا  االأوروبلليللة، 
منوها  التناف�سية،  وقوته  التاريخية 
باأهمية ودور �سباق املحطة ال�سابعة يف 
ال�سباقات  يعترب من  الذي  بادن  بادن 
العربي  اخللللليللللل  علللللامل  يف  اللللكلللبلللرية 
واأو�سح اأن امل�ساركة الكبرية داللة على 

قيمة ومكانة ال�سباق عامليا.

»باراملبية طوكيو«  يف  املتحركة  الكرا�شي  ف�شية  االإمارات  يهدي  • القايد 
االإجنازات من  املزيد  لهم  ونتمنى  الروؤو�س  رفعوا  اأبطالنا  • القرقاوي: 

• بالهول الفال�شي: اأ�شحاب الهمم م�شدر فخر للدولة ملا ح�شدوه من ميداليات
الناجح املحرتف  للبطل  مثال  خري  القايد  حممد  • الهاملي: 

• اليبهوين: املحطة االأملانية تاأكيد مهم على ر�شالة الكاأ�س الغالية ودعمها لرفعة اخليل العربي 
اإىل مزيد من النجاحات تقودنا  زايد  بن  من�شور  روؤية  • الرحماين: 

خالد بن زايد يهنئ بعثة منتخباتنا لأ�سحاب الهمم يف باراملبية طوكيو باإجنازاتها

اليوم ...12 خيال تتناف�س على لقب كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف اأملانيا
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للجودو  االإملللارات  منتخب  يوا�سل 
للللفلللئلللتلللي االأ�لللللسلللللبلللللال واللللنلللا�لللسلللئلللني 
امل�سرتكة  الللليلللومللليلللة  تلللدريلللبلللاتللله 
بالفجرية مع فريق نادي الفجرية 
للمراحل العمرية للفنون القتالية 
ا�لللسلللتلللعلللدادات  نللللطللللاق  للللللللجلللودو يف 
البطولة  يف  للم�ساركة  الفريقني 
للمنتخبات  امللللفلللتلللوحلللة  اللللعلللربللليلللة 
الل10 للنا�سئني  واالأندية للجودو، 
والل6  لل�سباب  والل8  والللنللا�للسللئللات، 
لل�سابات واالأ�سبال والرباعم ، التي 
للجودو  الللعللربللي  االحتلللاد  ينظمها 
يف الللقللاهللرة خلللالل الللفللرتة مللن 9 
احلايل،وتتوا�سل  �سبتمرب   16  -
نادي  ب�سالة  امل�سرتكة  التدريبات 

الللفللجللرية للللللفللنللون الللقللتللاللليللة حتى 
طريق  عن  للقاهرة  ال�سفر  موعد 
يوم  ع�سر  الللدويل  ال�سارقة  مطار 
�سبتمرب احلايل   8 املقبل  االأربللعللاء 
حاليا  منتخبنا  بعثة  تقيم  ،فيما 

بفندق كونكورد بالفجرية.
وت�سم بعثة منتخب االأمل للجودو 
الللل�لللسللليلللد حممد  يللللراأ�للللسللللهللللا  الللللتللللي 
احلكم  امل�ساعد  ال�سر  اأمللني  جا�سم 
�سليمان  اأحلللملللد  املللللرافللللق  الللللللدويل 
املدير  ال�سيد  و�للسللعللبللان  الللبلللللو�للسللي  
الللفللنللي للللالحتلللاد اإداريلللللللاً ، وملللدرب 
الياباين  املراحل العمرية باالحتاد 
اأ�للسلليللد كللوكللي و10 العللبللني خالل 
املع�سكر احلايل وهم: حميد �سعيد 
احلمادي،  �سامل  �سيف  ال�سام�سي، 
ملللانلللع جللمللعللة ملللللراد، زايلللللد في�سل 

الها�سمي،  �للسللالللح  حللمللد  الللنللقللبللي، 
را�سد  مللايللد  �سريف،  حممد  را�للسللد 
اللللنلللقلللبلللي، ملللنللل�لللسلللور جلللملللعلللة عبد 
وعمر  البلو�سي،  حممد  الرحمن، 

احلو�سني.
بلللن ثعلوب  �لللسلللعلللادة حمللمللد  وحللللث 

اللللللدرعلللللي رئللليللل�لللس جمللللللل�لللس احتللللاد 
امل�سارعة واجلللودو، بعثتي منتخب 

للفنون  الللفللجللرية  ونللللللادي  االأمللللللل 
اجلهد  بللذل  �سرورة  على  القتالية 

التي  اللللعلللربللليلللة  اللللبلللطلللوللللة  خلللللالل 
حتلل�للسللنللهللا مللل�لللسلللر اللل�للسللقلليللقللة مبا 

للجودو  املللل�لللسلللرق  الللللوجلللله  يللعللكلل�للس 
االإماراتي الذي بداأ مرحلة جديدة 

اإدارة االحتاد  ،�سمن خطة جمل�س 
 ،2026  2021- اخللللملللا�لللسللليلللة 
الفئات  علللللللى  فللليلللهلللا  ركلللللز  والللللتللللي 
اللل�للسللغللرى، مبلللا ي�سمن  الللعللمللريللة 
املراحل  ملختلف  االأجلليللال  تللوا�للسللل 
اللل�للسللنلليللة للللللعللبللة. ملللن جلللانلللب اآخلللر 
الللعللربللي للجودو  حلللدد االحتللللاد   –
امل�ساركة  والفرق  املنتخبات  و�سول 
اخلمي�س  يللللللوم  حلللتلللى  للللللللقلللاهلللرة 
املحدد  امللللوعلللد  وهللللو  املقبل9-9 
البطولة  يف  امللل�للسللاركللني  لت�سجيل 
،وحتلللللددت اللل�للسللاعللة اللل�للسللاد�للسللة من 
موعدا  املقبل  اجلمعة  يللوم  م�ساء 
ا�ستعدادا  الفني وامليزان  لالجتماع 
النطالقة البطولة املفتوحة للفرق 
واالأندية والرباعم وذلك ظهر يوم 

ال�سبت 9-11 .

••  دبي-الفجر

اأمام �سقيقه منتخب الكويت   2003 خ�سر منتخبنا الوطني لل�سباب مواليد 
بهدفني لهدف يف املباراة الودية االأوىل التي جرت م�ساء اأم�س االأول اجلمعة 
اإطار  يف  الكرة  باحتاد  الداخلي  مع�سكره  بدبي �سمن  عوانة  ذيللاب  ملعب  على 
اآ�سيا ملنتخبات ال�سباب مبدينة الب�سرة  ا�ستعداداته للم�ساركة يف بطولة غرب 
العراقية نوفمرب املقبل. �سجل هدف منتخبنا الوطني الالعب �سالح احلو�سني 
�سعيد  �سمت  بت�سكيلة  املللبللاراة  الوطني  منتخبنا  خا�س    .46 الدقيقة  يف 
املقدامي يف حرا�سة املرمى ، وخمي�س املن�سوري ، حميد املهري ، حممد �سعبان 
املنهايل ، حممد  ، من�سور  اأحمد  ، مبارك  ، �سالح احلو�سني  اليماحي  ، حمد 
مطر ، �سلطان عادل ، �ساري فهد. وحر�س اجلهاز الفني للمنتخب حتت قيادة 
املدرب االإ�سباين فرانك اأورتيغا على م�ساركة غالبية الالعبني خالل �سوطي 
على  الثانية  الودية  املباراة  يف  االأحللد  اليوم  املنتخبان جمللدداً  ويلتقي  املباراة. 
امللعب ذاته.  �سهد املباراة عمر يربودي االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية ، 
وعبداهلل �سلطان ع�سو جلنة املنتخبات الوطنية وال�سوؤون الفنية ، ورا�سد عامر 

مدير اإدارة املنتخبات وال�سوؤون الفنية باالحتاد.

منتخبنا لل�سباب يخ�سر جتربته الودية الأوىل اأمام الكويت بهدفني لهدف

خالل مع�شكر م�شرتك

منتخب اجلودو والفجرية للفنون القتالية ي�ستعدان لعربية القاهرة

•• اأبوظبي - وام:

اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  هناأ 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية 
الللر�للسلليللدة و�سعب  الللقلليللادة  الللريللا�للسللي  اأبللوظللبللي  رئلليلل�للس جمل�س 
االإمللارات باالإجناز الذهبي الذي حققه بطل االإمللارات عبداهلل 
البندقية  رماية  الذهبية يف  بامليدالية  بفوزه  العرياين  �سلطان 
"طوكيو  الباراملبية  االألعاب  دورة  50 مرتا يف  مل�سافة  الهوائية 

."2020
واأكد �سموه بهذه املنا�سبة اأن جناحات اأبطالنا فر�سان االإرادة يف 
املحافل االأوملبية و العاملية، متثل مفخرة اإماراتية مبهرة وتدل 
على عزميتهم القوية وطموحاتهم الكبرية الإعالء راية الوطن 
وجت�سيد اأبهى �سور التناف�س من اأجل معانقة الذهب و ح�ساد 
املراتب املتقدمة مبا يتنا�سب مع املكانة املرموقة للدولة عامليا.. 
واأ�ساد بجهود واإرادة البطل الذهبي العرياين وما ي�سطره من 

اإجنازات ثرية يف جميع م�ساركاته الريا�سية الدولية.

على  ح�سوله  و  الللقللايللد  حممد  البطل  بللفللوز  �سموه  اأ�للسللاد  كما 
مرت،   800 املللتللحللركللة  الللكللرا�للسللي  �للسللبللاق  يف  ف�سية  ميداليتني 
الل100 مرت �سمن مناف�سات دورة االألعاب  وبرونزية يف �سباق 

الباراملبية "طوكيو2020".
و قال �سموه: "نفخر باالإجنازات اال�ستثنائية الأبطالنا يف املحفل 
الر�سيدة  القيادة  اأن  لهم  ونللوؤكللد  جناحاتهم  نبارك  و  االأوملللبللي 
حري�سة على دعم م�سريتكم املميزة ملوا�سلة تاألقكم يف خمتلف 

املحافل العاملية ورفد ريا�سة االإمارات مبزيد من االإجنازات".

نهيان بن زايد: اإجنازات فر�سان الإرادة يف املحفل 
الأوملبي م�سدر فخر لالإمارات 

•• ال�شارقة-وام:

اأعرب جمل�س ال�سارقة الريا�سي عن �سكره ل�ساحب ال�سمو 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى حاكم ال�سارقة على رعايته لطواف ال�سارقة الدويل 
للللللدراجللات اللللذي يللقللام بللدايللة الللعللام املللقللبللل وذللللك يف اإطار 
الوجه  يعك�س  مللا  الريا�سية  لللالأحللداث  االإمللللارة  ا�ست�سافة 

امل�سرق لريا�سة ال�سارقة على امل�ستوى العاملي.
اإدارة جمل�س  ملجل�س  الللللدوري  االجللتللمللاع  خلللالل  ذللللك  جلللاء 

خورفكان  مبدينة  ال�سحب  با�سرتاحة  الريا�سي  ال�سارقة 
برئا�سة �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س املجل�س و ح�سور 

االأع�ساء ملناق�سة عدد من امل�ساريع واملبادرات املهمة.
واللللللجللان خالل  االأعلل�للسللاء  واأثللنللى عي�سى هللالل على جهود 
خالل  التميز  مللوا�للسلللللة  علللللى  حر�سهم  و  املللا�للسلليللة  الللفللرتة 
خمتلف  يف  االأداء  كللفللاءة  رفلللع  اإىل  �سعيا  الللقللادمللة  الللفللرتة 
الريا�سة  رايللة  رفللع  �سالح  يف  ي�سب  مبا  واللجان  االإدارات 

واأداء املجل�س مل�سوؤولياته املختلفة على اأكمل وجه.
لالألعاب  كلللللبللاء  بللطللولللة  اأعلل�للسللاء  ت�سكيل  املجل�س  اعللتللمللد  و 

ال�ساطئية التي �ستقام خالل �سهر نوفمرب املقبل وت�سمل �سبع 
األعاب هي كرة القدم ال�ساطئية و كرة الطائرة ال�ساطئية و 
 10 مل�سافة  ال�ساطئ  على  اجلللري  و  ال�ساطئية  ال�سلة  كللرة 
وذلك  والللرتايللثلللللون  املفتوحة  وال�سباحة  والللتللجللديللف  كلم 
الريا�سة  مفهوم  لتعزيز  الريا�سية  املجل�س  مبادرات  �سمن 

املجتمعية واإبراز ال�سورة احل�سارية ملختلف مدن االإمارة .
و عر�س �سعادة عبد امللك جاين نائب الرئي�س رئي�س جلنة 
االألعاب الفردية التقرير اخلا�س بال�سارقة مدينة ريا�سية 

اأوملبية .

»ال�سارقة الريا�سي« ي�سكر �سلطان القا�سمي لرعايته الطواف الدويل 

مدير اآر�سنال يدافع عن ا�سرتاتيجية النادي يف التعاقدات
دافع مدير اآر�سنال االإجنليزي اإيدو، عن ا�سرتاتيجية النادي اللندين اخلا�سة بالتعاقدات رغم اأنه اأنفق 

اأكرث من اأي فريق اآخر يف البطولة بينما يبقى يف ذيل الرتتيب.
التعاقد مع العبني  اإ�سرتليني )208 ماليني دوالر( على  150 مليون جنيه  اأكرث من  اآر�سنال  واأنفق 
اأ�س�س  النادي يرغب يف و�سع  اأن  اإيللدو  قال  بينما  رام�سديل  واآرون  اأوديغارد  وايت ومارتن  بن  �سبان مثل 
"علينا  اإيدو قوله:  التلفزيونية عن  ال�سفقات. ونقلت �سبكة �سكاي �سبورت�س  للم�ستقبل من خالل هذه 
النظر لل�سورة االأ�سمل ولي�س النظر فقط اإىل االأمللوال، تعاقدنا مع �ستة العبني تقل اأعمارهم عن 23 

عاماً، وهذا يعني الكثري بالن�سبة للتخطيط" م�سيفاً اأن 21 العباً غادروا النادي يف العام االأخري.
�ساغراً،  21 مكاناً  "هذا كثري وهو ي�سل مل�ستوى الثورة تقريباً، لكن كيف ميكن تعوي�س  اإيدو:  واأ�ساف 
حتتاج للوقت وال ميكن القيام بذلك دفعة واحدة". وغاب اآر�سنال عن البطوالت االأوروبية الأول مرة منذ 
الثامن يف نهاية املو�سم املا�سي وحالياً هو يف ذيل الرتتيب بعد خ�سارته يف  املركز  احتل  اأن  بعد  عاماً   25

اأول ثالث جوالت من املو�سم وف�سله يف هز ال�سباك ودخول ت�سعة اأهداف �سباكه.
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مهمات مماثلة للجزائر واملغرب وتون�س  

�سالح يعزز تر�سانة م�سر يف رحلتها ال�سعبة اإىل الغابون 
•• القاهرة- وام:

العاملي  الللللللللللدوري  فلللعلللالللليلللات  االأول  اأملللل�للللس  انلللطلللللللقلللت 
بجمهورية  الللقللاهللرة  ا�للسللتللاد  �سالة  لل"الكاراتيه1"على 
م�سر العربية ال�سقيقة وت�ستمر مناف�ساته ثالثة اأيام، يف 
"الربميريليج كاراتيه  جولة جديدة من جوالت بطولة 
50 دولة ميثلون  247 العباً والعبة من  1" مب�ساركة 
�سفوة العبي الكاراتيه يف العامل. ميثل منتخب االإمارات 
يف هذا التحدي العاملي مروان املازمي يف م�سابقة الكاتا، 
 67 وزن  الكوميتيه  م�سابقة  يف  با�سليب  �سامل  واأحللمللد 
كجم فيما ي�سارك احلكم الدويل جابر الزعابي يف حتكيم 
االإ�سباين  مللن  كللل  الللبللطللولللة  الللبللطللولللة. يح�سر  نللللزاالت 
اأنطونيو �سبينو�س رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه ونائبه 
االأول اللواء نا�سر عبد الرزاق الرزوقي رئي�س االحتادين 
االحتاد  رئي�س  الدهراوي  وحممد  واالآ�سيوي،  االإماراتي 
االحتاد  رئي�س  نائب  ال�سريف  وب�سري  للكاراتيه،  امل�سري 
والدكتور  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  رئي�س احتاد  الدويل 
املكتب  ع�سو  العربي  االحتلللاد  رئي�س  القنا�س  اإبللراهلليللم 
�سام�س،  حميد  واملهند�س  الللللدويل،  لللالحتللاد  التنفيذي 

امل�ساعد  ال�سر  ، االأملللني  الللعللربللي  لللالحتللاد  الللعللام  االأملللني 
رئي�س  نائب  عجور  ح�سام  و  للكاراتيه  االملللارات  الحتللاد 
املناف�سات  الللبللطللولللة. وحتللظللى  امللل�للسللري مللديللر  االحتللللاد 
و م�سر  االإملللللللللارات  جلللانلللب  اإىل  قللللوي  علللربلللي  بللحلل�للسللور 
امل�ست�سيفة و العبني و العبات من امل�سنفني من االأردن 
واجلزائر وال�سعودية والكويت. و عقد اأنطونيو �سبينو�س 
ونائبه االأول اللواء نا�سر عبد الرزاق الرزوقي اجتماعا 
للكاراتيه  امل�سري  االحتللاد  رئي�س  الللدهللراوي  حممد  مع 
وح�سام عجور نائب رئي�س االحتاد امل�سري مدير البطولة 
. و اأعللللرب رئلليلل�للس االحتللللاد الللللدويل عللن �للسللكللره وتقديره 
لالحتاد امل�سري للكاراتيه على اال�ست�سافة واأ�ساد بح�سن 
ا�سناد  اإمكانية  حللول  مناق�سات  ودارت  البطولة  تنظيم 
و  2024 مل�سر.  ال�سباب عام  و  للنا�سئني  العامل  بطولة 
ا�ستهل جنوم منتخب االإمللارات م�سوار التحدي يف اليوم 
االأول مب�ساركة الالعب اأحمد �سامل با�سليب يف م�سابقة 
خ�سر  قللوي  اأداء  بعد  و  كجم   67 حتللت  وزن  الكوميتيه 
التعادل مع البطل امل�سري  مباراته بقرار الرتجيح بعد 
مروان  الللالعللب  ي�سارك  فيما  للت�سويت  احلللكللام  وجلللوء 

املازمي يف م�سابقة الكاتا.

بعد ثالثة اأيام من تاأكيد اعتزاله يف نهاية املو�سم احلايل، 
املخ�سرم  الفنلندي  ال�سائق  اإ�للسللابللة  ال�سبت  اأملل�للس  اأُعلللللن 
واحد،  للفورموال  ال�سابق  الللعللامل  بطل  رايللكللونللن،  كيمي 

بفريو�س كورونا، بح�سب فريقه األفا روميو.
املقررة  الللكللربى  هللولللنللدا  جللائللزة  عللن  رايللكللونللن  و�سيغيب 
االأحد ويحل بدال منه البولندي روبرت كوبيت�سا ال�سائق 

االحتياطي يف األفا روميو.
د فللريللق األللفللا روملليللو علللللى مللوقللع تللويللرت "ال يعاين  وغللللرنّ
كيمي من اأية عوار�س وهو بنف�سية جيدة. لقد دخل فورا 
�سفاء  الفريق  للله  يتمنى  فندقه.  يف  ال�سحي  الللعللزل  اإىل 

عاجاًل".
�س حلللادث قوي يف  الللذي تعرنّ وعن كوبيت�سا )36 عاما( 
الفورموال  يف  وحيد  فللوز  و�ساحب   2011 اأنلللدورا  رايل 
"كان  2008 يف كندا، قللال الفريق االإيللطللايل  واحللد عللام 
 ،2020 مو�سم  بداية  منذ  االحتياطي..  ال�سائق  روبللرت 

وقاد �سيارة �سي 41 يف ثالث جتارب هذه ال�سنة".
واحد  الللفللورمللوال  بللر�للسلليللده يف  �للسللبللاقللاً   97 "مع  وتللابللع 
للمناف�سة  جللاهللزاً  �سيكون   ،2021 �سيارة  على  وجتللربللة 

لتقدمي االف�سل لفريقنا".
له  ال�سماح  قبل  �سلبية  لنتيجة  رايللكللونللن  يحتاج  وفيما 
بالعودة، �ستكون م�ساركته يف جائزة اإيطاليا الكربى على 

حلبة مونت�سا االأ�سبوع املقبل مو�سع �سك.
ويعود اللقب العاملي الوحيد لرايكونن اىل العام 2007 
عللنللدمللا كلللان يللقللود �للسلليللارة فللللرياري، مللتللفللوقللاً اآنللللذاك على 
�سائقي مر�سيد�س اال�سباين فرناندو األون�سو والربيطاين 

لوي�س هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

ويللحللمللل رايللكللونللن )41 علللاملللاً( اللللرقلللم الللقلليللا�للسللي بعدد 
كما  �سباًقا،   344 بل   ،1 الفورموال  �سباقات  يف  امل�ساركات 
فاز بل 21 منها، باالإ�سافة اىل انطالقه من املركز االول 

و�سعوده 103 مرات على من�سة التتويج. مرة   18
وقال "الرجل اجلليدي" ع�سية جتارب اجلائزة الهولندية 
الثالثني لكن  �سن  بلوغي  قبل  اأتوقف  اأن  خطتي  "كانت 
مرات  عللدة  اقرتبت  لقد  الطريقة!  بهذه  يجِر  االأمللر مل 
اإن كان يف منت�سف املو�سم  على مر ال�سنني من االعتزال 
اأو يف اأي وقت خالل االأ�سبوع )قالها �ساحكاً(. اأخرًيا، اإنه 
اليوم املنتظر متاأخًرا قلياًل عما كنت اأخطط له، لكن �سبق 
يل اأن هجرت الفورموال واحد لثالثة اأعوام )بني 2009 

و2011 مع فريق �سيرتوين للنا�سئني(".
وخا�س رايكونن مو�سمه االول يف عامل الفورموال واحد 
يحقق جناحات  ان  قبل   ،2001 عللام  �للسللاوبللر  فللريللق  مللع 
كللبللرية مللع مللاكللالريللن مللللدة خم�س �للسللنللوات، فللفللاز بت�سعة 
�سباقات، �سبعة منها جاءت عام 2005 عندما احتل املركز 

الثاين يف ترتيب ال�سائقني خلف األون�سو.
وغللللللادر رايلللكلللونلللن عللللامل اللللفلللورملللوال لللعللامللني )2010 
العامل  وبطولة  النا�سكار  �سباقات  اىل  منتقال  و2011( 
للراليات، غري انه عاد عام 2012 ليقود مل�سلحة لوتو�س، 

قبل ان ين�سم جمدًدا اىل فرياري بعدها بعامني.
تعود اآخر انت�ساراته اىل جائزة الواليات املتحدة الكربى 
املو�سم م�سريته مع  ذاك  نهاية  ليطوي مع   ،2018 عام 

فرياري بانتقاله اىل األفا روميو.
وعانى الفنلندي االمَرين خالل الفرتة االخرية فاكتفى 

بتحقيق �ست نقاط فقط منذ بداية العام املا�سي.

املازمي و �سامل ميثالن الإمارات يف 
»الربمييريليج كاراتيه1« بالقاهرة

 اإ�سابة ال�سائق الفنلندي رايكونن بكورونا 

وليفربول  جنمه  بالتحاق  هائلة  دفعة  امل�سري  املنتخب  تلقى 
االنكليزي حممد �سالح ب�سفوفه يف ليربوفيل خلو�س املواجهة 
الثانية من مناف�سات  الغابون يف اجلولة  اأمللام م�سيفته  القوية 
املجموعة ال�ساد�سة، �سمن الدور الثاين من الت�سفيات االفريقية 

املوؤهلة لنهائيات كا�س العامل يف كرة القدم 2022 يف قطر.
الفراعنة  "29 عاماً" اإىل قيادة  بلللللعلللللدملللللا ويعود �سالح 

اأنغوال  اأملللام  االأوىل  املللبللاراة  عللن  غللاب 
عانى  والللتللي  بالقاهرة  االأربللعللاء 

للفوز  اللللفلللراعلللنلللة  فلليللهللا 
ركلة  من  وحيد  بهدف 
ملللحللمللد جمدي  جللللللزاء 
ب�سبب  وذلللك  "اأف�سة"، 
ال�سحي  احلللجللر  قلليللود 
اخللللللللا�لللللللس بللللفللللريو�للللس 
تفر�سها  الللتللي  كللوورنللا 

بريطانيا على الوافدين 
من دول املنطقة احلمراء 

ومن بينها م�سر.
اأم�س  فجر  �سالح  ون�سر 

اللللل�للللسللللبللللت �للللللسللللللورة له 

بقمي�س الفراعنة على �سفحاته يف مواقع التوا�سل االجتماعي، 
اإىل  اإ�للسللارة  يف   ،" العدنّ زال  ومللا  �سنوات   10" قائال  عليها  وعلنّق 

الفرتة التي ق�ساها مع املنتخب امل�سري حتى االآن.
كون  امل�سري  للمنتخب  بالن�سبة  كبرية  اأهمية  املباراة  وتكت�سي 
املنتخب الغابوين اأبرز مناف�سيه على بطاقة املجموعة اإىل الدور 
التاأهل خ�سو�سا واأن  ز حظوظه يف  احلا�سم وفللوزه االأحللد �سيعزنّ

الغابون خ�سرت املباراة االأوىل امام م�سيفتها ليبيا 2-1.
البدري  ح�سام  م�سر  ملنتخب  الفني  املللديللر  يجري  اأن  وينتظر 
الباهت  الظهور  اال�سا�سية، بعد  الت�سكيلة  التغيريات على  بع�س 
اأن  ويتوقع  اأنغوال،  مواجهة  يف  اأغلبهم  اأداء  وتراجع  لالعبيه 
يدفع مبهاجم غلطة �سراي الرتكي م�سطفى حممد الذي 
غاب اأي�سا عن املباراة االوىل ب�سبب ان�سغاله ب�سفقة انتقاله 
على �سبيل االإعارة اإىل �سفوف بوردو الفرن�سي والتي ف�سلت 

يف اللحظات االأخرية.
فللقللط خلللالل مواجهة  الللفللوز  عللن  "نبحث  اللللبلللدري  وقللللال 
االأوىل،  املرحلة  يف  ليبيا  اأمللام  مباراتهم  و�ساهدنا  الغابون، 
ووقفنا على نقاط القوة وال�سعف"، م�سرياً اإيل اأن "املناف�س 
خ�سارته  لتعوي�س  وي�سعى  املتميزة  العنا�سر  بع�س  ميتلك 
لكني  قللويللة،  املللواجللهللة  �ستكون  ولللذلللك  االفتتاحية  املللبللاراة  يف 
الثانية يف  املحطة  على تخطي  قللدرات العبي م�سر  اثللق يف 

الت�سفيات".
الفرن�سي  للغابون  ملنتخب  الفني  املللديللر  اأكلللد  املقابل  يف 
بطاقة  على  املناف�سة  ي�ستطيع  منتخبه  اأن  نوفو  باتري�س 
على  "وقادرون  ليبيا  املللام  اخللل�للسللارة  وتعوي�س  الللتللاأهللل 

حتقيق الفوز امام الفراعنة".
وا�ساف نوفو الذي يعرف الكرة امل�سرية جيداً بحكم 
و�سموحة  اال�سماعيلي  فريقي  تللدريللب  على  ا�للسللرافلله 
منلك  ولكننا  �سعبة،  مواجهة  اأمامنا  "بالفعل  �سابقا 
العبني حمرتفني لديهم خربة التعامل مع املباريات 
الكبرية، يتقدمهم )مهاجم اأر�سنال االإنكليزي( القائد 

بيار اإميرييك اأوباميانغ".
وعلللن ملل�للسللاركللة �للسللالح يف امللللبلللاراة قلللال نللوفللو "�سالح 
العب مهم للفراعنة كونه هداف املنتخب يف الفرتة 
اأوباميانغ  لدينا  ولكن  الفارق،  وي�سنع  االخللرية 

العب وهداف ار�سنال.
ليبيا  حتلللللنّ  ذاتلللهلللا،  املللجللمللوعللة  ويف 
منت�سية  اأنللللغللللوال  علللللللى  �للسلليللفللة 
الغابون  على  القاتل  بفوزها 
عندما  االوىل،  اجلللولللة  يف 
لة  حمونّ اللللطلللاوللللة  قلللللبللت 
فوز  اىل  بلللهلللدف  تللخلللللفللهللا 

ثمني 1-2.
املنتخبات  تكون مهمات  ولن 
قواعدها  خللارج  �سهلة  العربية 
خللل�لللسلللو�لللسلللا اجلللللللزائللللللر واملللللغللللرب 
�سيفة  االأوىل  حتلللنّ  حيث  وتون�س، 
علللللللى بلللوركللليلللنلللا فلللا�لللسلللو يف امللللغلللرب، 
كوناكري،  يف  غينيا  على  والثانية 

والثالثة على زامبيا يف لو�ساكا.

و�سربت اجلزائر بقوة يف اجلولة االوىل باإكرامها وفادة جيبوتي 
بثمانية اأهداف نظيفة �سمن املجموعة االأوىل كان ن�سف غلتها 

من ن�سيب املهاجم اإ�سالم �سليماين.
للمباراة  وتابع منتخب اجلزائر م�سريته اخلالية من اخل�سارة 
كان  اإفريقي  قيا�سي  رقم  وهو  التوايل،  على  والع�سرين  الثامنة 
بال  مللبللاراة   26 بر�سيد  الللعللاج  �ساحل  منتخب  �سابقاً  يحمله 

هزمية بني عامي 2011 حتى 2013.
فا�سو قائال  بوركينا  بلما�سي من  مللدرب اجلزائر جمال  ر  وحللذنّ
دوما،  اإليه  ن�سعى  ما  وهذا  اإيجابية،  بنتيجة  الت�سفيات  "بداأنا 
التي  فا�سو  بوركينا  اأمللام  املقبلة  للمواجهة  االإعلللداد  يف  �سن�سرع 
ا�سم  كللان  مهما  الللفللوز  اىل  يطمح  اأنلله  م�سيفا  �سعبة"،  �ستكون 

املناف�س".
الثمني  بفوزها  عالية  مبعنويات  املللبللاراة  فا�سو  بوركينا  وتدخل 
املغرب  اخللتللارت  وهللي  نظيفة،  بثنائية  النيجر  م�سيفتها  على 
ملعايري  مالعبها  مطابقة  لعدم  اجلزائر  اأمللام  البيتية  ملباراتها 

االحتاد الدويل للعب )فيفا(.
بتحقيق  النف�س  املغربي  املنتخب  ميني  التا�سعة،  املجموعة  ويف 
عندما  )-2�سفر(  ال�سودان  على  االأول  بعد  تواليا  الثاين  فوزه 
غينيا  م�سيفتها  مع  بالتعادل  املتعرثة  غينيا  على  �سيفا  يحلنّ 

بي�ساو 1-1.
ومل يعان "اأ�سود االأطل�س" للفوز على ال�سودان ولكن دون تقدمي 
وحيد  البو�سني  مدربه  اأكللده  ما  وهو  جماهريهم،  يطمئن  اأداء 
فوز،  واأول  الثاين  الللدور  ت�سفيات  مباراة يف  "اأول  خليلودزيت�س 
هذا �سيء مهم، مع االأ�سف مل ن�ستغل جيدا الفر�س التي اأتيحت 

لنا، لكننا قمنا بعمليات فنية جيدة".
االنكليزي  ت�سل�سي  جنللم  ا�ستبعد  الللذي  خليلودزيت�س  وا�للسللاف 
للمباراة  بللهللدوء  "�سن�ستعد  ان�سباطية  الأ�للسللبللاب  زيللا�للس  حكيم 
املقبلة بكل متطلباتها، �ستكون من دون �سك، مواجهة خمتلفة 
لدينا  لللكللن  اللللبلللدين،  اجلللانللب  علللللى  يعتمد  منتخبا  و�للسللنللواجلله 

االإمكانيات للوقوف اأمام كل ال�سعوبات".
امام  عرثته  تعوي�س  اإىل  ال�سودان  ي�سعى  ذاتها،  املجموعة  ويف 
املغرب عندما ي�ست�سيف غينيا بي�ساو على اأمل ت�سحيح االأو�ساع 

قبل فوات االأوان.
وال تختلف حال تون�س عن جارتيها اجلزائر واملغرب عندما حتل 
يف   1-2 موريتانيا  على  ثمني  بفوز  العائدة  زامبيا  على  �سيفة 

نواك�سوط �سمن املجموعة الثانية.
وحققت تون�س فوزا كبريا على غينيا اال�ستوائية بثالثية نظيفة 

لكنه ال يعك�س جمريات املباراة ومعاناة "ن�سور قرطاج".
"يف ال�سوط االأول مل يظهر املنتخب  املللدرب منذر الكبري  وقال 
ال�سوط  "يف  م�سيفا  بحقيقة اإمكانياته، وكان �سوطا للن�سيان"، 
الثاين ظهرنا بوجه خمتلف، وهو ما مكننا من فر�س �سيطرة 
3 اأهداف وكان باالإمكان اأن نحرز  مطلقة على اللعب، ف�سجلنا 

خما�سية، لكننا اأ�سعنا على االأقل 3 فر�س �سانحة للتهديف".
غينيا  م�سيفتها  علللللى  بللالللفللوز  مللطللالللبللة  مللوريللتللانلليللا  و�للسللتللكللون 
اال�للسللتللوائلليللة لللالبللقللاء علللللى امللالللهللا يف الللنللافلل�للسللة علللللى بطاقة 

املجموعة.
املجموعة  يف  االأوىل  �ساخنتني،  قمتني  الثانية  اجلولة  وت�سهد 
املجموعة  والثانية يف  والللكللامللريون،  الللعللاج  �ساحل  بللني  الللرابللعللة 

ال�سابعة بني جنوب اإفريقيا وغانا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وا�سل اأبطال االإمارات التاألق الالفت، وجنح حممد يحيى يف حتقيق اأول األقاب 
القتالية  للفنون  الن�سخة العربية )4( من بطولة "حماربي االإمارات" )21( 
بالعا�سمة  اأرينا"  "جوجيت�سو  ب�سالة  االأول  اأملل�للس  اأقيمت  الللتللي  املختلطة، 
اأبوظبي، و�سهدت 11 نزااًل مثرياً ، تفوق فيها اأبطال االإمارات بفوز الثالثي، 
عبداهلل الدبل، ورا�سد داوود، وهادي عمر احل�سيني اإ�سافة لبطل العرب املتوج 
حممد يحيى.  توج عبداملنعم الها�سمي، رئي�س االحتادين االآ�سيوي واالإماراتي 
رئي�س   ، اللللدويل  االحتلللاد  لرئي�س  االأول  النائب   ،mma واللللل  للجوجيت�سو 
اللجنة العليا للبطولة، البطل ، وح�سر البطولة و�سارك يف تتويج الفائزين 
العميد حممد بن دملوج الظاهري رئي�س جلنة الفنون القتالية املختلطة، فوؤاد 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  نللادر  اأبللي  و�سام  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  دروي�س 

االحتاد الدويل للفنون القتالية املختلطة ممثل اآ�سيا.  
تغلبه على  بعد  للعرب  الللوزن اخلفيف  االإمللاراتللي  يحيى لقب  البطل  خطف 
اجلزائري يزيد �سي�ساين بال�سربة الفنية القا�سية يف اجلولة الثانية ، اأظهر  
االأف�سل وجنح  وكان  ب�سكل الفت،  مناف�سه  بتفوقه على  رائعاً  م�ستوى  يحيى 
اللقاء  اإنهاء احلكم  اإىل  اأدت  التي  اللكمات،  وت�سديد عدد من  اأر�ساً  يف طرحه 
بال�سربة الفنية القا�سية.   وتفوق عبداهلل الدبل على نظريه امل�سري حممد 

العبودي باالإخ�ساع، كما فاز  را�سد داوود على االأردين ليث كيالين بالنقاط 
حمافظاً على �سجله بال هزمية ، وفاز املغربي بدرالدين دياين على الكويتي 
اإميان  الكويتية  تغلبت  كما   ، املتو�سط  وزن  لقب  حمققاً  البو�سهري   عبداهلل 

امل�ساف على املغربية ح�سناء جابر يف وزن الري�سة.  

بن دملوك الظاهري : �شباب االإمارات قادر على التميز  
باالإجناز،  يحيى  حممد  البطل  الظاهري  دملللوك  بللن  حممد  هللنللاأ   جانبه  مللن 
على  كان  اأن يحيى  موؤكدا   ، واحل�سيني  وداوود  الدبل  للثالثي  الفوز  وبللارك  

الوعد ، واأنه كان على قدر التحدي، واأهدى االإمارات اللقب االأول.  
واأ�سار الظاهري باأن هذا الفوز االإماراتي يوؤكد على اأن �سباب االإمارات قادرون 
على التميز واالإبللداع متما وجد الدعم والرعاية وهذا ما �ستعمل عليه جلنة 
للفنون  جديدة  كعا�سمة  اأبوظبي  مكانة  لتعزيز  اجلللديللدة   القتالية  الفنون 
القيادة  ودعللم  روؤيللة  بف�سل  اجلوجيت�سو  يف  جناحات  من  حللدث  كما  القتالية 

الر�سيدة وجهود رئي�س االإحتاد �سعادة عبداملنعم الها�سمي.  
وك�سف الظاهري عن بع�س خطط جلنة الفنون القتالية املختلطة، مو�سحاً 
ان اللجنة اأقامت دورة تدريبية ناجحة للمدربني واحلكام بنجاح ، مو�سحاً اأن 
من  �سمن خططها امل�ستقبلية ا�سراك الكوادر املحلية يف التدريب والتحكيم.   
واأ�ساد الظاهري بنجاح الن�سخة العربية من بطولة حماربي االإمارات موؤكداً 

اأن البطولة ت�سري يف  العالية تدل على  الفنية  الرائع وامل�ستويات  التنظيم  اأن 
طريق تطور مذهل.  

دروي�س: ن�شخة منف�شلة للعربية   
من جانبه اأ�ساد فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة املنظمة بالفوز الرباعي االإماراتي 
فللللوزاً  مبهراً  حللقللق  يللحلليللى   اأن  اإىل  ملل�للسللرياً  باللقب  وبللتللتللويللج حمللمللد يحيى 
يف  اتبعها  التي  اال�سرتاتيجية  ظل  يف  عالية  وباإمكانيات   ثقة  بكل  وم�ستحقا 

النزال القوي. 
النجاحات  ح�سد  يف  االإملللارات  حماربي  ا�ستمرار  عزمهم  اإىل  درويلل�للس  واأ�للسللار 
والللتللطللور واإعللطللاء الفر�سة لللالأبللطللال الللعللرب مللن املللواهللب الإبلللراز مقدراتها 
اخلام�سة  الن�سخة  يف  منف�سلة  عربية  بطولة  اإقامة  يف  تفكريهم  عن  وك�سف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  لتوجيهات  وفقا  واحد  بحزام 
باملز الريا�سية من املتوقع اأن تكون يف دي�سمرب، واأن الن�سخة الدولية يف نهاية 

اأكتوبر املقبل. 

البطل يهدي االإجناز لالإمارات  
اأهدى البطل حممد يحيى اللقب لدولة االإمارات معرباً عن فخره و�سعادته 
اأن اللقب  اإىل  اأول بطل يف البطولة العربية ملحاربي االإمللارات ، م�سرياً  كونه 

حتقق نتيجة ا�ستعدادته اجليدة مبينا اأنه ركز على اللعب بهدوء والتعامل مع  
اخل�سم يف اجلوالت االأربعة االأوىل لالنق�سا�س عليه يف اجلولة االأخرية ، غري 
اأنه وجد الفر�سة مواتية  يف اجلولة الثانية فح�سم النزال بالقا�سية الفنية.  

واأ�ساد البطل ببطولة حماربي االإمارات والتطور الالفت ووجه �سكره ل�سعادة 
عبداملنعم الها�سمي رئي�س اللجنة العليا للبطولة وفوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة 
امل�سرفة على البطولة واأهدى اللقب اإىل والده ووالدته و�سكرهما على دعمهم 

له.  
واأ�سار يحيى اإىل اأن الفوز باللقب االأول يزيده حما�ساً ورغبة  ويحفزه للعودة 
فوراً  للتدريبات حت�سرياً للبطوالت  املقبلة ويعد اجلميع باأن القادم اأف�سل.  

احل�شيني   
من جانبه اأعرب االإماراتي هادي احل�سيني عن �سعادته بتحقيق فوزه الثاين 
والدته   واإىل  االإملللارات واىل كل من دعمه  اإىل  االنت�سار  واأهللدى  البطولة  يف 

الغالية التي غاب عنها ل�سهرين خ�س�سهما للتح�سري  للبطولة .  
ال�سعب  النزال  يف  للجوجيت�سو  ممار�سته  من  ا�ستفاد  اأنلله  احل�سيني  واأو�للسللح 
الذي خا�سه اأمام مناف�سه امل�سري ووجه ال�سكر اإىل �سعادة عبداملنعم الها�سمي 
بالعا�سمة  املختلطة  القتالية  للفنون  اإقامة من�سة عاملية  وفللوؤاد دروي�س على 

اأبوظبي. 

الها�سمي يتوج الإماراتي يحيى بلقب حماربي الإمارات العربية 
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جمتمع االمارات
مفاجاآت �سيف دبي تقدم للمت�سوقني فر�سة 

اقتناء اأحدث �سيحات املو�سة 
 تعد دبي واحدة من عوا�سم االأزياء يف العامل، وحتر�س على تعزيز مكانتها كعا�سمة االأزياء يف املنطقة، حيث يعي�س 

فيها ويزورها الكثري من امل�سممني وم�ساهري وخرباء املو�سة واالأزياء على م�ستوى املنطقة والعامل.
العالمات  اأبللرز  �سملت  التي  الرائعة  الرتويجية  العرو�س  من  جمموعة  العام  لهذا  دبي  �سيف  مفاجاآت  وقدمت 
التجارية واأهم اإبداعات امل�سممني، وهو ما اأ�سعد �سكان دبي وزوارها الذين ي�سعون للح�سول على اأحدث املنتجات 

التي تواكب املو�سة.
وت�سهم مفاجاآت �سيف دبي التي تنظمها موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة، يف تعزيز مكانة دبي كوجهة ممتعة 
امل�ساركة  الت�سوق  اأنحاء العامل، حيث تلتزم الوجهات واملتاجر ومراكز  الزوار من خمتلف  واآمنة ومرحبة بجميع 

بجميع االإجراءات االحرتازية، والتي ت�سمل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات يف جميع االأوقات.  

مروان فا�شل مدير عام فندق �شانت ريجي�س دبي -النخلة يوؤكد:

بدء ال�ستعدادات ل�ستقبال �سيوف وزوار معر�س اك�سبو 2020 من اأنحاء العامل
•• دبي-الفجر: 

قال مروان فا�سل مدير عام فندق 
اإن  دبلللي -الللنللخلللللة   �للسللانللت ريجي�س 
جتري  الفندق  داخللل  اال�ستعدادات 
و�ساق، ال�ستقبال �سيوف  على قدم 
 2020 اكلل�للسللبللو  ملللعلللر�لللس  وزوار 
الللعللامل ،  اأنللحللاء  بدبي مللن خمتلف 
حيث متنّ تدريب فريق عمل خا�س 
لهذه  املُتكامل  التح�سري  اإطلللار  يف 

اال�ست�سافة.
اأن  �لللسلللحلللايف  تللل�لللسلللريلللح  يف  وذكللللللللر 
جميع  ملللنللح  االآن  تللرتكللز  جللهللودنللا 
�سيوف املعر�س االأ�سخم يف العامل 

ة واللللتلللداعللليلللات الللتللي قد  امللل�للسللتللجللدنّ
لللي فلللريو�لللس  تللللطللللراأ نللتلليللجللة تلللفللل�لللسنّ
 ، كوفيد19-  امللل�للسللتللجللد   كلللورونلللا 

االإمارات  وخللارج  داخللل  وزواره من 
اإقللامللة اآمللنللة وخللاللليللة مللن املتاعب. 
اللللوعلللي بني  اإىل خلللللق  بللاالإ�للسللافللة 
امللللوظلللفلللني وجلللمللليلللع اللللعلللاملللللللني يف 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الفندق 
اللللتلللي تللتللنللا�للسللب مللللع هلللللذا احلللللدث 

العاملي املُمينّز.
هنا  اأودنّ   : فللا�للسللل  اللل�للسلليللد  وقلللللال 
االإ�سارة اإىل اأن فندق �سانت ريجي�س 
دبي- النخلة ُيطبنّق وب�سرامة كافة 
الوقائية  االحلللرتازيلللة  االإجلللللراءات 
ملنع انت�سار فريو�س كورونا حلماية 
النزالء والعاملني يف جميع مرافق 
رات  اللللفلللنلللدق، وملللواجلللهلللة اللللتلللطلللونّ

وذلك ان�سجاماً مع توجيهات هيئة 
االأزمات والطوارئ.

معدالت  حللللول  �للللسللللوؤال  علللللى  وردا 
االإ�سغال يف الفندق قال املدير العام 
بلللللغللت حجوزات  فللقللد  اللللواقلللع  : يف 
دة لفرتة  االإقامة طويلة املدى املوؤكنّ
امللللعلللر�لللس اللللتلللي متلللتلللدنّ علللللى ملللدار 
 2021 اأكللتللوبللر   1 مللن  اأ�للسللهللر   6
من   ،2022 مللار�للس   30 وحللتللى 
ن�سبة  والللل�لللسلللركلللات  اللللللللدول  وفللللللود 
باقات  االآن، خا�سة مع  جيدة حتى 
االإقامة الفندقية املُغرية التي ُقمنا 
بت�سميمها لتتنا�سب مع تف�سيالت 
اللللللللللللللزوار والللللل�لللللسللللليلللللوف، وتللللالئللللم 

احتياجاتهم الفردية. 
فندق  اأن  ُي�سعدنا   : يقول  وم�سي 
�سانت ريجي�س النخلة- دبي اأ�سبح، 
ومنذ افتتاحه موؤخراً، حمطنّ اأنظار 
من  وال�سيوف  اللللزوار  مللن  الكثري 
للل موقع  كللافللة اجلللنلل�للسلليللات. وُيلل�للسللكنّ
النخلة  جللزيللرة  �للسللاق  على  الفندق 
ريجي�س  �سانت  وعالمة  ال�ساحرة، 
بخدماتها  الللل�لللسلللهلللرية  اللللعلللاملللليلللة 
ل اأبرز العالمات  املُمينّزة، والتي ُت�سكنّ
التجارية الفاخرة �سمن جمموعة  
التي   Marriott Bonvoy
مميزة،  جتارية  عالمة   30 ت�سم 

نقاط جذب ال ُتقاوم للكثريين. 

بارك حياة اأبوظبي ُيعني مديرًا جديدًا للمبيعات والت�سويق
بللللللارك حياة  اأعلللللللللن فلللنلللدق وفلللللللل 
ال�سيد علي  تللعلليللني   اأبللوظللبللي عللن 
للمبيعات  جللديللداً  مللديللراً  غللفللران 

والت�سويق.
وتللعللللليللقللاً علللللى هلللذا الللتللعلليللني، قال 
اإىل  االن�سمام  فني  ُي�سرنّ غللفللران:  
اأبوظبي،  حياة  بللارك  وفلل  فندق 
لللة على  الللعللالمللة الللتللجللاريللة اللللدالنّ
والوجهة  واللللفلللخلللاملللة،  لللز  اللللتلللملللينّ
العامل  ل�سحر  بدجمها  ال�سهرية 
الع�سر  ثللللقللللافللللة  مللللللع  الللللللقللللللدمي 

اجلديد.
بريطاين  غللفللران،  ال�سيد  التحق 
وفلل  فندق  مع  بالعمل  اجلن�سية، 
نه  بللللارك حلليللاة اأبللوظللبللي بللعللد متكنّ
ملللن قللليلللادة الللفللريللق اللللتلللجلللاري يف 
فللنللدق الللريللتللز كللارلللتللون - كانكون 

اإيجابية،  قيا�سية  نتائج  لتحقيق 
كما  ال�سوقية.  بح�سته  واالرتللقللاء 
اأي�ساً خالل تلك الفرتة يف  �ساهم 
ح�سد الفندق للقب  اأف�سل فندق 
فاخر يف منطقة الكاريبي واأمريكا 

الالتينية  لعام 2018.
للن غللفللران مللن حلليللازة اأكرث  ومتللكنّ
العملية  اخللللربة  مللن  عقدين  مللن 
�سناعة  يف  لللزة  امللللتلللملللينّ واللللعلللاملللليلللة 
املتوا�سل  عللمللللله  علللرب  اللل�للسلليللافللة 
يف اآ�للسلليللا، اأوروبلللللا واأملللريكلللا. حيث 
بلللللداأ علللللي حلليللاتلله املللهللنلليللة يف عام 
يف �سركة ماريوت  بالعمل   2001
ثم  املتحدة،  الللواليللات  يف  الدولية 
املنا�سب  من  العديد  بعدها  �سغل 
الللقلليللاديللة �للسللمللن جمللمللوعللة بلللارزة 
الفاخرة  التجارية  العالمات  من 

ومنتجعات  فلللنلللادق  ذلللللك  يف  مبلللا 
فريمونت  وفنادق  ريجي�س،  �سانت 
اللللدولللليلللة، وعلللالملللة فنادق  رافلللللللز 
و�سركة  تلللاج،  وقلل�للسللور  ومنتجعات 

فنادق الريتز كارلتون.

القرية العاملية ت�ست�سيف العر�س العاملي ال�سهري  برين ذا فلور لأول مرة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
الثقافية  املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  اأعلنت   
والت�سوق  للثقافة  االأوىل  العائلية  والوجهة  العامل  يف 
برين  لعر�س   ا�ست�سافتها  عن  املنطقة،  يف  والرتفيه 
�سهرة يف  اال�ستعرا�سية  االأعللمللال  اأكللرث  اأحللد   ، فلور  ذا 
االإعالن  هللذا  ويعترب  الللقللادم.  خللالل مو�سمها  العامل، 
االأحدث للقرية العاملية، �سمن �سل�سلة االإعالنات التي 
االأخبار  اآخللر  على  ال�سوء  لت�سليط  الوجهة  ت�سدرها 
ال�سيوف  �سي�ستمتع  الللتللي  والتح�سينات  والللعللرو�للس 
اإىل  اجلديد  العر�س  وي�ساف   .26 املو�سم  خالل  بها 
اال�ستثنائية  الرتفيهية  والللربامللج  الللعللرو�للس  الئللحللة 
الرتفيهية يف  ال�سيوف  اإثللراء جتللارب  ت�ساهم يف  التي 
املنتزه. و�ستنطلق عرو�س  برين ذا فلور  على امل�سرح 
 ،2022 مللار�للس  �سهر  يف  الللعللامللليللة  للقرية  الللرئلليلل�للسللي 
وهي املرة االأوىل التي ت�ست�سيف فيها منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا هذا العر�س امل�سرحي املذهل، 
املليء بعرو�س الرق�س التفاعلية والعرو�س املو�سيقية 

اإدارة  �سون كورنيل، مدير  وقال  اال�ستعرا�سية احلينّة. 
عر�س  باإن�سمام  �سعداء  العاملية:   القرية  يف  الرتفيه 
الغنينّة  الرتفيهية  العرو�س  اأجندة  اإىل  فلور  ذا  برين 
�سياغة  اأعلللاد  اأن  بعد  والع�سرين،  اللل�للسللاد�للس  للمو�سم 
 130 مللن  اأكلللرث  يف  الراق�سة  االإ�للسللتللعللرا�للسللات  مفهوم 
اإبهار جميع احل�سور يف العديد من  مدينة، وتاألنّق يف 
كل  يف  العاملية  القرية  يف  نلتزم  الللعللامل.  حللول  امل�سارح 
لل�سيوف  ا�ستثنائية  ترفيهية  جتربة  بتوفري  مو�سم 
العرو�س  واأقلللوى  اأروع  وبتقدمي  االأعللمللار،  جميع  مللن 
العاملية التي من املمكن اأن ال يحظوا بفر�سة ح�سورها 
ا�ست�سافتنا  ينعك�س من خالل  االأخللرى، ما  الللدول  يف 
لفرقة برين ذا فلور ال�سهرية عاملياً مع انطالق ف�سل 
اللم�سات  و�سع  على  حالياً  نعمل  كما  الللقللادم.  الربيع 
اخلا�سة  الرتفيهية  الللعللرو�للس  اأجللنللدة  على  االأخللللرية 
املفاجاآت  بالعديد من  �ستزخم  والتي  باملو�سم اجلديد 
اأروع  اللل�للسلليللوف  ملللع  �للسللتللرتك  الللتللي  الللعللرو�للس  واأروع 

الذكريات والتجارب اال�ستثنائية .

جزيرة يا�س ت�ست�سيف حفاًل مو�سيقيًا لنجم 
بوليوود اأريجيت �سينغ يف الحتاد اأرينا 

اأبوظبي، بالتعاون مع  ك�سفت جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي و�سركة بورتفوليو لتنظيم الفعاليات  بي 
اإم اإي ، عن ا�ست�سافة حفٍل مو�سيقي يحييه مغني بوليود ال�سهري اأريجيت 

�سينغ، وذلك يف االحتاد اأرينا، يوم ال�سبت املوافق لل 19 نوفمرب املقبل. 
وتتيح الوجهة لع�ساق النجم البوليودي  اأريجيت �سينغ  الفر�سة لتمديد 
اإقللامللتللهللم علللللى اجللللزيلللرة عللنللد �للسللراء بللاقللة االإقلللاملللة املللتللوفللرة علللللى املوقع 
االإلكرتوين yasisland.ae، ليحظوا بتجربة ا�ستثنائية، وعطلة نهاية 
اإقامة يف اأحد فنادق جزيرة يا�س الرائدة،  اأ�سبوع مميزة، من خالل حجز 
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بنك اأم القيوين الوطني يعلن عن الفائز الثاين يف ال�سحب 
الرتويجي لعطلة ال�سيف مببلغ 25,000 درهم

الرتويجي  ال�سحب  الثاين يف  الفائز  الوطني عن  القيوين  اأم  بنك  يعلن   
لعطلة ال�سيف، و الذي مت يوم االأحد املوافق 18 اأغ�سط�س. 

نادية �سعيد الفال�سي ،  اإماراتية اجلن�سية والفائز مببلغ 25000 درهم 
بعد امل�ساركة يف العر�س الرتويجي للبنك. كان العر�س متاحاً لعمالء بنك 
اأم القيوين اجلدد واحلاليني يف جميع فروع بنك اأم القيوين االثني ع�سر 
املنت�سرة يف اأرجاء دولة االإمارات العربية املتحدة. بداأت حملة  اربح اإجازة 
و�سهدت فوز  يونيو  اإمللاراتللي  يف  درهللم   25000 لعائلتك مقابل  �سيفية 

اثنني من الفائزين باجلائزة اخلا�سة يف يوليو واأغ�سط�س 2021.

مل�سة وفاء خ�سها جمل�س �ساحية ال�سبيحية يف خورفكان وهو اأحد املجال�س 
التابعة لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة يف تكرمي اإحدى 
االأمهات من كبار املواطنات تقديرا لدورها يف تربية االأجيال وحر�سها على 

تن�سئة اأبنائها واأحفادها ليكونوا يف خدمة الوطن.
ياأتي التكرمي يف �سياق االحتفاالت التي ت�سدها الدولة بيوم املراأة االماراتية 
ملا  النقبي  را�سد حمدان  فاطمة  املواطنة  التكرمي الأم حممد وهي  ليكون 
نالته من اإ�سادة جمتمعية على توا�سلها الدائم وت�سحيتها يف �سبيل تربية 

اأبنائها وتن�سئتهم على الوطنية واالعتماد على الذات والنجاح.
وقام �سعادة حممد اأحمد الغاوي النقبي رئي�س جمل�س �ساحية ال�سبيحية 
وعدد  ال�ساحية  جمل�س  رئي�س  نائب  النقبي  �سالح  خلفان  �سعادة  يرافقه 
اأع�ساء ال�ساحية يف ح�سور اللجنة الن�سائية واللجنة االجتماعية يف  من 
التفاين  املواطنات  كبار  من  وطني  كنموذج  حممد  اأم  بتكرمي  ال�ساحية 

والعطاء .
اال�للسللرتاطللات الالزمة  ملل�للسللاء  يف منا�سبة روعلليللت فيها  الللتللكللرمي  وجلللرى 
للوقاية العامة وذلك يف مقر ال�ساحية مبدينة خورفكان وتخلل التكرمي 
االإ�سادة بدورة املراأة االإماراتية يف كافة امليادين وما قدمته يف �سجل �سفحات 
االإمارات اخلالدة من عطاء وت�سحية لرتبية اأبنائها ال�سيما كبار املواطنات 

و�سعيهن املتوا�سل للتوا�سل املجتمعي .

جمل�س �ساحية ال�سبيحية يكرم »اأم حممد«  فاطمة 
را�سد حمدان النقبي لدورها يف تربية الأجيال 

ال�سارقة للفنون تقدم خمتارات من مقتنياتها يف معر�سني

�سبتمرب فعاليات  �سوق العودة اإىل املدار�س يف  �سوق التنني ت�ستمر حتى 11 

تقدم موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون �سمن برناجمها 
�سيكون  امللللطلللر  ملللعلللر�لللسلللي    ،2021 للل�للسلليللف 
اأحد  ال  اأحلل�للسللي  عندما  و   ، االأبلللد  اإىل  ر�سا�سا 
بنت  حللور  ال�سيخة  تقينّمهما  اللللللذيللن  اأنلللت   اإال 
ويعر�سان  املوؤ�س�سة،  رئي�س  القا�سمي  �سلطان 
يف املللبللاين الللفللنلليللة يف �للسللاحللة املللريللجللة لللغللايللة 1 
اأكتوبر- ت�سرين االأول املقبل. يت�سمن املعر�سان 
املوؤ�س�سة  تعر�سها  حديثة  مقتنيات  جمموعة 
خمتارة  اأعللمللال  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  االأوىل،  للمرة 
ال�سارقة  بيناليات  مللن  اأو  �سابقة  معار�س  مللن 
املوؤ�س�سة، حيث تو�سعت  اأخللرى يف  اأو من برامج 
هذه املجموعة ومنت لت�سبح من اأبرز املقتنيات 
بني  جتمع  والللتللي  االأو�للسللط،  ال�سرق  منطقة  يف 
املا�سي  القرن  ع�سرينيات  من  الفنية  احلركات 

 ، Dragon Mart الللتللنللني    �للسللوق  اأعلللللللن  
اأكرب مركز جتاري يف العامل للمنتجات ال�سينية 
 ، الللرب ال�سيني الرئي�سي وتللديللره  نخيل  خللارج 

املدار�س  يوا�سل فعالياته  اإىل  العودة  اأن  �سوق 
يومياً حتى 11 �سبتمرب املقبل يف  �سوق التنني  
ال�ساعة  ولغاية  الظهر  بعد  من   2 ال�ساعة  من 

اأمام  الللوقللت  مللن  املللزيللد  يتيح  وهللو  للليللاًل،   10
اجلميع ل�سراء م�ستلزماتهم املدر�سية. 

وا�سعة  جمموعة  بعر�سه  التنني  �سوق  ويتميز 
من املنتجات التي ت�سم فئات خمتلفة وباأ�سعار 
على  وت�ستمل  امل�ستويات  جميع  تالئم  معقولة 
اإىل املعدات  املللنللزيل و�للسللواًل  املللالبلل�للس واالأثللللاث 
فاإن  املنطلق،  االإلكرتونية. ومن هذا  واالأجهزة 
�للسللوق الللتللنللني  يللرحللب با�ستقبال الللعللائللالت من 
املتحدة  العربية  االإملللارات  دولللة  اأنحاء  خمتلف 
التي  املللدر�للسلليللة  واالأدوات  امللل�للسللتلللللزمللات  للل�للسللراء 
االأعمار.  خمتلف  مللن  الللطللالب  جميع  تنا�سب 
املللنللا�للسللبللة، التمتع  الللعللائللالت يف هلللذه  وبللاإمللكللان 
اإنفاق  مقابل  والت�سلية  االألعاب  اأك�ساك  بدخول 
اإمكانية  مللع  ملل�للسللرتيللاتللهللا  علللللى  درهللللم   200

احل�سول على فر�سة الفوز بجوائز فورية.     

بادر نادي الذيد الريا�سي يف مل�سة تقديرية 
املللللللراأة بللاالحللتللفللاء بتكرمي  جلللهللود وعلللطلللاء 
�ساهمت  والللتللي  الن�سائية  الطبية  اللللكلللوادر 
خالل  االأول  الللدفللاع  خللط  �سمن  بجهودها 
جللائللحللة كلللورونلللا . وقللللام نللللادي الللذيللد بوفد 
حممد  �سامل  �سعادة  برئا�سة  �سكله  ريا�سي 
بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
الدكتور حمود خلف  الذيد يرافقه كاًل من 
�سامل املدير التنفيذي للنادي و�سامل اجلاري 
املدير االإداري للنادي بزيارة اإىل مركز الذيد 
الللوقللائللي بالذيد  الللطللب  اللل�للسللحللي وملللركلللز 

وذلك م�ساء لتكرمي الكادر الطبي الن�سائي . 
وحملت الزيارة معاٍن من التقدير من االأ�سرة 
لت�سحيات  الذيد  نللادي  يف  الريا�سية ممثلة 
الن�ساء يف املجال الطبي والتمري�سي وجرى 
تقدمي الهدايا والورود على الكوادر الطبية  
وتقدمي  ال�سحي  الذيد  مركز  يف  الن�سائية 
الللللورود للللللمللديللرة هلللدى حمللمللد مع�سد بن 
مركز  زيللارة  مت  واي�ساَ  املركز  مدير  هويدن 
الللطللب الللوقللائللي وتللقللدمي اللللورود للعامالت 
الدفاع  خللط  تعترب  الللتللي  الطبية  واللللكلللوادر 

االأول.

نادي الذيد الريا�سي يبادر بتكرمي الكوادر الطبية الن�سائية يف خط الدفاع الأول 



العثور على خامت مفقود منذ 25 عاما 
األللربتللا بكندا،  اأحلللد االأنللابلليللب مبللنللزل زوجلللني يف  انللفللجللار  ت�سبب 
بالعثور على خامت مفقود منذ 25 عاما. وبينما كان روب و�سانون 
مبقاطعة  هللات  ميد�سني  حللي  اإىل  انتقلوا  اأقللللارب  يللللزوران  بللابللي، 
فاإنه  االأنابيب. ووفللق روب  اأحللد  ت�سريب يف  األربتا، الحظا وجللود 
تفح�س برفقة �ساحب املنزل �سبب الت�سرب، اإال اأن انفجارا باأحد 
االأنابيب حدث فجاأة. ونقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء عن روب 
مبفك  اأم�سكت  خامتا.  ف�ساهدت  االأنللبللوب  لداخل  "نظرت  قوله: 
 10 عيار  الذهب  من  عليه  العثور  متنّ  الللذي  واخلللامت  والتقطه". 
فيه قبل  يقيم  كللان  والللذي  املنزل،  ويعود حلفيد مالكي  قللرياط، 
ف اأ�سحاب املنزل على اخلامت املفقود، اإذ �سبق لزوجة  �سنوات. وتعرنّ
حفيدهما اأن اأ�ساعته بعد خطوبتها، ون�سرت �سورا له يف جمموعة 

العائلة. باأفراد  "وات�ساب" خا�سة 

�سرنقة �سائكة تكاد تقتل طفاًل 
التي  املخاطر  واالأمللهللات، من  االآبللاء  في�سبوك،  حللذر من�سور على 
اأثناء اللعب، بعدما مت نقل طفل  اأطفالهم  اأن يتعر�س لها  ميكن 
�سغري اإىل امل�ست�سفى جراء مالم�سته ل�سرنقة �سائكة حتتوي على 
عثة بي�ساء بداخلها. بينما كان الطفل االأ�سرتايل "دار�سي" يقفز 
مما  �سائكة،  �سرنقة  اخلطاأ  طريق  عن  الم�س  الرتامبولني،  على 
اأدى اإىل غر�س اآالف من االأ�سواك املوؤملة يف يده ال�سغرية، ونتيجة 

لذلك اأجريت له عملية جراحية عاجلة لنزع هذه االأ�سواك.
علللللى �سفحة  املللروعللة  الللطللفللل  نلليللكللي، ق�سة  امل�سعف  �للسللارك  وقلللد 
من  االآبلللاء  لتحذير  في�سبوك،  على  اإديوكي�سن"  هللارت  "تايني 
اخلطر الكامن يف الفناء اخللفي للمنازل، وخا�سة حول �سناديق 
الللربيللد، وعلى جللذوع االأ�للسللجللار واحلللطللب ومللعللدات اللعب، وحث 
االأباء واالأمهات على التحقق من املنطقة التي يلعب فيها االأطفال 
على  املوجودة  الق�سرية  االأ�سواك  فاإن  امل�سعف،  وبح�سب  ال�سغار. 
اجلزء اخلارجي من ال�سرنقة، حادة وه�سة، مما يعني اأنها ميكن اأن 
تتك�سر وت�ستقر يف اجللد. كما اأنها حتمل مادة �سامة ت�سبب االأمل، 

وقد توؤدي اإىل االإ�سابة بت�سمم اجل�سم.

تدعي اأنها مل تنم منذ 40 عامًا
التي  اخليالية  على  االأحلليللان  بع�س  يف  الواقعية  الق�س�س  تتفوق 
ق�سة  ال�سينية  االإعللللالم  و�للسللائللل  ن�سرت  اإذ  املجتمعات،  تتناقلها 
اأغرب من اخليال المراأة �سينية تزعم اأنها مل تنم منذ 40 عاماً، 
ولي�س هذا فح�سب، بل قالت اإنها مل ت�سعر اأبداً بالتعب اأو النعا�س 
ده�سة  زانيينغ،  ال�سينية يل  واأثللارت حالة  االأربعة.  العقود  خالل 
اأن  اإىل  م�سرية  ال�سينية،  خللنللان  مبقاطعة  جللريانللهللا  وا�للسللتللغللراب 
اآخر مرة ح�سلت فيها على ق�سط من النوم كانت يف اخلام�سة اأو 
ال�ساد�سة من العمر، واالآن هي يف منت�سف االأربعينيات من عمرها، 

والنوم ال ُي�سكل بالن�سبة لها �سوى ذكرى قدمية تتمناها.
وحاول بع�س اجلريان التاأكد من ادعائها، من خالل لعب الورق 
�سدها يف ال�سارع طوال الليل، وتناوبوا فيما بينهم، اإال اأنه يف نهاية 
املطاف �سعر اجلميع بالتعب وذهبوا للنوم، وظلت هي م�ستيقظة 
مبفردها دون اأن تغفو، ح�سب ما ورد يف موقع "اأوديتي �سنرتال" 
للغرائب. كما اأكد زوج يل، اأن زوجته ال يبدو عليها مالمح التعب 
اأو ال�سعور بالنعا�س اأو النوم على االإطالق منذ اأن تزوجا، والحظ 
الليل  املنزل طوال  اأعمال  تللوؤدي  نهاراً،  لياًل  اأنها تظل م�ستيقظة 
لذا  �سديد،  اأرق  من  تعاين  اأنها  االأمللر  بداية  يف  واعتقد  والنهار، 
ا�سطر اإىل �سراء حبوب مهدئة ومنومة لها، لكن دون جدوى، مل 

ينجح االأمر معها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بو�سيدونيا.. كنز بيئي ورئة الأر�س الغارقة يف الأعماق
تتكاثر يف عمق البحر االأبي�س املتو�سط نبتة خ�سراء ي�سميها العلماء "بو�سيدونيا"، تيمنا با�سم اإله البحر اليوناين 
املاء لها منافع م�سابهة لتلك التي تعود بها الغابات املدارية على م�ستقبل كوكب  حتت  غابات  ل  وت�سكنّ "بو�سيدون"، 
االأر�س. وتنت�سر هذه النبتة على امتداد اأكرث من مليون هكتار من قعر البحر، من قرب�س و�سوال اإىل اإ�سبانيا، 
وفق �سبكة البحر املتو�سط للبو�سيدونيا التي ت�سم علماء و�سلطات حملية ودعاة حفاظ على البيئة وممثلني لقطاع 

�سناعة اليخوت من خمتلف البلدان.
وترجح ال�سبكة اأن تكون م�ساحة انت�سار النبتة اأكرب بكثري من الرقم املعلن عنه نظرا اإىل عدم توافر بيانات لدى 

عدد من دول ال�ساحلني ال�سرقي واجلنوبي للبحر املتو�سط.
ويرى ع�سرة علماء من فرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا يف مقال ن�سرته �سحيفة "لوموند" الفرن�سية اأن البو�سيدونيا تقدم 

خدمة بالغة االأهمية لل"الب�سر اأجمعني"، ولو كان البع�س يعترب اأنها جمرد ع�سبة ال نفع منها يف قعر البحر.
ويو�سح العلماء اأن "االأع�ساب البحرية ت�سكل بالن�سبة اإىل اأنواع االأ�سماك التي ترتدد على �سواحل )هذه الدول(، 

�سواء اأكانت عادية اأو نادرة، ماأوى وحا�سنة ومنطقة ت�سع فيها بيو�سها".
ل غذاء الأ�سماك ي�سعى  وتعي�س داخل البو�سيدونيا جمموعة من احليوانات اأبرزها الالفقاريات ال�سغرية التي ت�سكنّ
يف  الللربامللج  مدير  املناخي" بح�سب  االحلللرتار  مكافحة  يف  مهم  "حليف  اأي�سا  وهللي  احلرفيون.  ال�سيادون  اإليها 

ال�سندوق العاملي للطبيعة يف فرن�سا اآرنو غوفييه.
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لوحة بانك�سي املتلفة ذاتيًا تطرح للبيع جمددًا 
قت ذاتياً بجزء منها  من املرتقب اأن تطرح لوحة لفنان ال�سارع بانك�سي متزنّ
"ت�سرين  اأكتوبر   14 يف  ر  مللقللرنّ مللزاد  يف  داً  2018 جملللدنّ �سنة  بيعها  خللالل 

"�سوذبيز". دار  اأعلنت  ما  وفق  لندن،  االأول" يف 
التي كانت  املهمالت"(  �سلنّة  اإن ذي ِبن" )"احلبنّ يف  اإز  "لوف  �سعر  ر  ويقدنّ
بني  مبا  البالون"(  مع  "غريل ويذ بالون")"الفتاة  معروفة �سابقا با�سم 
4 و6 ماليني جنيه ا�سرتليني )بني 5،4 و8،3 ماليني دوالر(، بح�سب ما 

جاء يف بيان لدار املزادات.
وال�سعر املرتقب الذي ال ُي�ستبعد اأن يفوق التوقعات هو اأعلى باأربع اإىل �ستنّ 
ات من ال�سعر االأ�سلي الذي بيعت به اللوحة لهاوية جمع مل ُتك�سف عن  مرنّ

هويتها ت�ستعدنّ الإجناز �سفقة مربحة جداً.
الفنان  للوحة  اجلللزئللي  الللذاتللي  التلف  بفعل  ة  ب�سدنّ الفن  عللامل  اهتز  وقللد 
مزاد  يف  بيعها  بعيد   2018 االأول"  "ت�سرين  اأكللتللوبللر   5 يف  الللربيللطللاين 
جنيه  مليون   1،042 مقابل  اأوروبية" يف  جمع  "�سوذبيز" لل"هاوية  لللدار 

ا�سرتليني "1،356 مليون دوالر".
احلدث الفني االأكرث ذهواًل

ففور انتهاء املزاد وو�سط ذهول كبري من احلا�سرين، تراجع الر�سم الذي 
يظهر فتاة �سغرية حاملة بالونا اأحمر على �سكل قلب، اإىل اجلزء ال�سفلي 
من اللوحة وبداأ يتقطع تلقائيا بفعل اآلة �سحق خباأها بانك�سي بنف�سه. وقد 

اأ�سفرت هذه اخلطوة عن تقطيع ما يقرب من ن�سف اللوحة.

خوارزمية على في�سبوك تخلط بني اأ�سخا�س �سود والقرود 
�ساألت خوارزمية على "في�سبوك" عدداً من امل�ستخدمني اإن كانوا يرغبون يف 
ن�سرته  �سريط فيديو  القردة حتت  الفيديو عن  املزيد من مقاطع  م�ساهدة 
�سحيفة �سعبية بريطانية يظهر فيه اأ�سخا�س �سود، على ما ك�سفت �سحيفة 
ويحمل مقطع الفيديو  اجلمعة.  االأول  اأم�س  تاميز" االأمريكية  "نيويورك 
اأبي�س  "رجل  اأكللرث من عام عنوان  "ديلي ميل" قبل  اأوردتلله �سحيفة  الللذي 
ي�ستنجد بعنا�سر ال�سرطة �سد رجال �سود يف املارينا"، وال يظهر فيه �سوى 
عن  الفيديو  مقاطع  مللن  املللزيللد  "م�ساهدة  �للسللوؤال  لكننّ  قلللردة.  ال  اأ�سخا�س، 
الفيديو،  مقطع  حتت  امل�ستخدمني  بع�س  �سا�سات  على  الرئي�سيات؟" ظهر 
هم بني املوافقة والرف�س، بح�سب لقطة �سا�سة ن�سرتها على "تويرت"  وخرينّ
امل�سممة ال�سابقة لدى �سبكة التوا�سل االجتماعي العمالقة دار�سي غروفز. 
يف  ال�سابقني  زمللالءهللا  م�سني" داعلليللة  اأمللر  "اإنه  تعليقها  يف  غللروفللز  وكتبت 
ت�سريح  "في�سبوك" يف  با�سم  ناطقة  وقالت  الق�سية.  اإثارة  "في�سبوك" اإىل 
لوكالة فران�س بر�س "من الوا�سح اأن هذا خطاأ غري مقبول"، م�سيفًة "نعتذر 
"في�سبوك"  اأن  واأو�للسللحللت  املهينة".  الللتللو�للسلليللات  هلللذه  علللللى  اطلللللع  مللن  لللكللل 
�سارعت اإىل اإلغاء تفعيل اأداة التو�سية يف �ساأن هذا املو�سوع "مبجرد اكت�سافها 

ما ح�سل، من اأجل التحقيق يف اأ�سباب امل�سكلة ومنع تكرارها".

تلميذ يحرج بوتن.. 
والرئي�س ي�سيد بذكائه

التوا�سل  ملللواقلللع  رواد  تللللللداول 
االجتماعي فيديو لتلميذ ي�سحح 
فالدميري  اللللرو�لللسلللي  للللللرئلليلل�للس 

بوتن، معلومة تاريخية.
واأظهر الفيديو الرئي�س الرو�سي 
وهللللو يتحدث  بلللوتلللن  فلللالدميلللري 
ملجموعة من الطالب يف مدر�سة 
الواقعة  فالديفو�ستوك،  مبدينة 
الرو�سي،  االأقللل�لللسلللى  الللل�لللسلللرق  يف 
الدرا�سي  اللللعلللام  بللللدء  مبللنللا�للسللبللة 

اجلديد.
وخالل حديثه، اأ�سار بوتن اإىل اأن 
القي�سر الرو�سي بطر�س االأكرب، 
قاتل يف حرب ال�سنوات ال�سبع، اإال 
الفتا  الت�سحيح  طلب  تلميذا  اأن 
اإىل اأن القي�سر مل يقاتل يف تلك 
ال�سمال  بللحللرب  واإمنلللللا  احللللللرب، 

العظمى، التي دامت 21 عاما.
"مو�سكو  مللوقللع  ذكللللر  وحلل�للسللبللمللا 
بال�ساأن  املللتللخلل�للسلل�للس  تاميز" 
الللطللالللب نيكانور  فلللاإن  الللرو�للسللي، 
�سحح  اللللللللذي  هلللللو  تلللولللل�لللسلللتللليلللك 

املعلومة للرئي�س الرو�سي.
اأن  فاإن بوتن رف�س  املوقع  ووفق 
ووجه  توبيخ،  اأي  للطالب  يوجه 
عللقللوبللة من  يللتللعللر�للس الأي  بلللللاأال 
واأنلله فخور  املدر�سة،  اإدارة  جانب 
تاريخ  يلللعلللرفلللون  �للسللبللاب  بلللوجلللود 

وطنهم جيدا.

درا�سة: اإقبال على 
اأخبار في�سبوك الزائفة

االأخبار  اأن  جديدة  درا�للسللة  ك�سفت 
فلليلل�للسللبللوك ح�سدت  الللزائللفللة علللللى 
زيللارات اأكللرب ب�ست مللرات من تلك 

الزيارات لالأخبار احلقيقية.
الللتللي راجعها  الللدرا�للسللة،  ووجللللدت 
نللليلللويلللورك  بلللاحلللثلللون يف جلللاملللعلللة 
فرن�سا،  األب يف  وجامعة غرونوبل 
ت�سكل منزال  امل�سللة  املعلومات  اأن 
على  منخرطا،  وجمهورا  مريحا، 

في�سبوك.
واأو�لللللسلللللح اللللقلللائلللملللون علللللللى هلللذه 
اإليها  تللطللرقللت  اللللتلللي  الللللدرا�للللسللللة، 
�لللسلللحللليلللفلللة وا�لللللسلللللنلللللطلللللن بلللو�لللسلللت 
االأملللللريكللللليلللللة، اأنللللهللللا واحللللللللدة من 
املحاوالت ال�ساملة القليلة لقيا�س 
تلللاأثلللري امللللعلللللللوملللات امللل�للسللللللللة عرب 
النا�سرين  مللن  وا�للسللعللة  جمللمللوعللة 

على في�سبوك.
الدرا�سة  تللدعللم  اأن  املللرجللح  وملللن 
على  امل�ستخدم  ل�سلوك  اجلللديللدة 
فلليلل�للسللبللوك حلللللول انلللتلللخلللابلللات عام 
االأمد  طويلة  النقاد  حجج   2020
بللللاأن خلللوارزمللليلللات اللل�للسللركللة تغذي 
انللتلل�للسللار املللعلللللومللات امللل�للسللللللللة على 

م�سادر اأكرث موثوقية.
واأجللريللت الللدرا�للسللة يف الللفللرتة من 
اأغ�سط�س 2020 اإىل يناير 2021، 
االأخللللبللللار  نلللا�لللسلللري  اأن  واأظلللللهلللللرت 
معلومات  بلللتلللقلللدمي  املللللعللللروفللللني 
اأ�سعاف   6 علللللى  ح�سلوا  م�سللة 
عللللللدد االإعلللللجلللللابلللللات واملللل�لللسلللاركلللات 
في�سبوك  من�سة  على  والتفاعالت 
م�سادر  عليه  ح�سلت  مبا  مقارنة 
اإخبارية جديرة بالثقة، مثل �سبكة 
ال�سحة  منظمة  اأو  اإن"  اإن  "�سي 

العاملية.

اأمرية موناكو يف و�سع م�ستقر
امل�ست�سفى  اإىل  نقلت  التي  اأمرية موناكو  �سارلني  باتت 
�سها  اإثللللر تعرنّ اإفللريللقلليللا اجلللنللوبلليللة  يف حلللال طللارئللة يف 
موؤ�س�ستها  بح�سب   " "م�ستقرنّ و�سع  يف  �سحية  لوعكة 
زوجة  وكانت  االأملللريي.  الللديللوان  و"مطمئن" بح�سب 
األبري اأمري موناكو البالغة 43 عاما واأ�سلها من جنوب 
م�ست�سفيات  اأحلللد  اإىل  االأربلللعلللاء  م�ساء  ُنقلت  اإفللريللقلليللا 
دوربن يف حمافظة كوازولو-ناتال )ال�سرق( حتت ا�سم 
الللدارة حيث تقيم منذ  اأغمي عليها يف  م�ستعار بعدما 

اأ�سهر. وهي خرجت من امل�ست�سفى اجلمعة.
ا�سمها  حتمل  التي  املوؤ�س�سة  عللن  �للسللادر  بيان  يف  وجللاء 
وتعنى مب�ساريع تعليمية اأن "�ساحبة ال�سمونّ االأمريي 
�للسللارلللني اأملللللرية مللونللاكللو نللقلللللت يف حللالللة طلللارئلللة اإىل 
من  للرة  مللتللاأخنّ �للسللاعللة  يف  اإ�للسللعللاف  �للسلليللارة  يف  امل�ست�سفى 
اإثر  الللوعللي  فللقللدت  بعدما  اخلمي�س  اإىل  االأربللعللاء  ليل 
واالأنف  االأذن  يف  خطر  التهاب  عن  ناجمة  م�ساعفات 

واحلنجرة التقطت عدواه يف اأيار-مايو".
ا  واأو�سحت املوؤ�س�سة التي تتنّخذ يف جنوب اإفريقيا مقرنّ
راهنا،  حالتها  يتابع  لالأمرية  الطبي  "الطاقم  اأن  لها 

." د اأن و�سعها م�ستقرنّ لكننّه اأكنّ

كوالي�س ماأ�ساوية عن مقتل �سيدة اأكتوبر اأمام اأطفالها
بطريقة  زوجته  حياة  زوج  اأهللي  عاما،   20 دام  زواج  بعد 
ماأ�ساوية بعد اأن قام برطم راأ�سها يف احلائط عدة مرات، 
اأطفالها  اأملللام  الللوعللي  فقدت  حتى  كالمها  كللرثة  ب�سبب 

الثالث يف منطقة اكتوبر يف حمافظة اجليزة مب�سر.
اأمللللللام جهات  اعلللللرتف  الللللللزوج  اإن  اأملللنلللي  وقلللللال ملل�للسللدر 
التحقيقات خالل ا�ستجوابه، اأنه قام بقتلها ب�سبب كرثة 

كالمها "�ست زنانة" على حد تعبريه.
"�سكاي نيوز عربية،"  لل  واأ�سار امل�سدر يف ت�سريح خا�س 
اأن املتهم اعتاد �سرب زوجته، و�سبها و�ستمها اأمام اأبنائها 
احلوار  ي�ستد  اأن  �سنوات، مبجرد   )6  ،11  ،17( الثالثة 
االأ�سرية،  واخلللالفللات  املعي�سية  الللظللروف  ب�سبب  بينهما 
دون اأن يعلم اأنه �سوف ياأتي اليوم وتنتهي حياتها بعدما 

قام باالعتداء عليها بال�سرب، اأمام �سغارها.
وتللابللع اأنلللله يلللوم احلللللادث حلللدث ملل�للسللادة كللالملليللة ب�سبب 
اال�ستنجاد  اإىل  اللللزوجلللة  دفلللع  ملللا  امللللنلللزل،  ملل�للسللروفللات 
ب�سقيقها لينجح االأخري يف ال�سلح بينهما، قبل مغادرته 

م�سكنهما مبدينة 6 اأكتوبر.
اأنه �سرعان ما جتددت اخلالفات  وك�سف امل�سدر االأمني 
واأثناء ت�ساجرهما، قام  الباكر،  ال�سباح  الزوجني يف  بني 
الزوج برطم راأ�سها باحلائط مرات عديدة، ما دفع االأبناء 
اإن  الثالث للتدخل لكن كانت االأم فقدت الوعي . وقال 
الزوج اخلم�سيني بدل مالب�سه ليتوجه اإىل عمله، تارًكا 
زوجته واأبناءه، ومن ثم بداأ االأبناء الثالث يف االطمئنان 
�سغط"   - "�سكري  مري�سة  واأنها  خا�سة  والدتهم  على 

ليجدوها فاقدة الوعي، حماولني اإفاقتها دون جدوى.

�ساعقة برق .. 12 �سربة يف ثوان معدودة!
من  مللوؤخللرا،  اللل�للسللني،  يف  مللتللداول  فيديو  مقطع  متكن 
اإنلللارة يف  عللمللود  قللويللة وهللي ت�سرب  بللرق  توثيق �ساعقة 
اللل�للسللارع، ملللرة تلللللو االأخلللللرى، حللتللى و�للسللل اإجلللملللايل عدد 

ال�سربات اإىل 12 يف غ�سون ثوان قليلة.
اأحد  فللاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
�سكان مدينة كينغداو، يف حمافظة �ساندونغ، متكن من 
ت�سجيل مقطع الفيديو من مقر العمل املوجود يف احلي 

نف�سه.
وفوجئ الرجل ال�سيني باأثر �ساعقة الربق، يف احلادي 
واأخذ  هاتفه  ف�سحب  املا�سي،  اأغ�سط�س  من  والثالثني 
وحظي  الفيديو.   طريق  عن  املتوالية  ال�سربات  ي�سجل 
عمود  اإن  �ساخرون  فقال  وا�للسللع،  بتفاعل  فيديو  مقطع 
االإنارة "لي�س حمظوظا على االإطالق الأنه تلقى ال�سربة 

تلو االأخرى".
�سكل  على  تظهر  ب�سرية  طبيعية  ظللاهللرة  الللربق  ويعد 
وعنيف يف  مباغت  تفريغ  تنجم عن  و  كهربائية،  �سرارة 
مناطق الغالف اجلوي امل�سحونة، وغالبا ما ين�ساأ الربق 
ب�سبب العوا�سف الرعدية. ويو�سي اخلرباء باتباع جملة 
مللن االإر�لللسلللادات، يف حللال كللان امللللرء بللاخلللارج، ثللم باغتته 
اأذى كبريا  عا�سفة برق، الأن هذه الظاهرة قد تلحق به 
االأماكن  تفادي  اخلللرباء،  ن�سائح  املللوت. ومن  اإىل  ي�سل 
ف�سال  واجلبال،  اله�ساب  قمم  مثل  اخلللارج  يف  املرتفعة 

عن جتنب االختباء حتت �سجرة معزولة.

قرية يتحدث فيها الرجال والن�ساء لغتني خمتلفتني
عن  نيجرييا  يف  �سغري  ريفي  جمتمع  يتميز 
غلللريه ملللن اللللقلللرى يف اللللبلللالد مبلليللزة فريدة 
حلليللث يتحدث   ، نللفلل�للسلله  اللللوقلللت  وغللريللبللة يف 

الرجال لغة خمتلفة عن الن�ساء.
والن�ساء  اللللرجلللال  اأن  تلل�للسللديللق  اللل�للسللعللب  مللن 
، ميكن  املجتمع نف�سه  الذين يكربون مًعا يف 
بلغات  الللتللحللدث  اإىل  االأملللللر  بللهللم  يللنللتللهللي  اأن 
�سكان  للللدى  هللو احللللال  هلللذا  ولللكللن  خمتلفة، 
الوا�سح  من  ولي�س  النيجريية.  اأوبانغ  قرية 
كل  لغتي  يف  املختلفة  الكلمات  ن�سبة  متللاًمللا 
من الرجال والن�ساء، ولكن هناك اأمثلة كافية 
جلعل اجُلمل تبدو خمتلفة عند نطق اجلن�س 

االآخر لها.
وقالت عاملة االأنرثوبولوجيا ت�سي ت�سي اأوندي 
قامو�سني  تقريًبا  ي�سبه  "االأمر  �سي  بي  لبي 
التي  الكلمات  مللن  الكثري  "هناك  خمتلفني 
يلل�للسللرتك فلليللهللا اللللرجلللال والللنلل�للسللاء، ثللم هناك 

كلمات اأخرى خمتلفة متاًما ح�سب اجلن�س".
اأن كللال مللن الرجال  املللثللري لللالهللتللمللام،  وملللن 
البع�س  بع�سهم  فهم  على  قلللادرون  والن�ساء 
االأوالد  يكرب  حيث  اأوبلللانلللغ،  يف  مللثللايل  ب�سكل 
اللغتني،  ويتعلمون  والللديللهللم  حللول  والللبللنللات 
ولللكللن بللحلللللول �للسللن الللعللا�للسللرة مللن املللتللوقللع اأن 
يتحدث االأوالد بلغة الذكور واالإناث بلغتهن.

وال اأحد يعرف حًقا كيف وملاذا بداأ تقليد اللغة 
املزدوجة الأوبانغ، وتعتقد عاملة االأنرثوبولوجيا 
اللللللغللتللني هللمللا نتيجة  اأن  اأونلللللدي  تلل�للسللي  تلل�للسللي 
الرجال  يعمل  املزدوج" حيث  اجلن�س  "ثقافة 
يف  ويعي�سون  منف�سلني،  جمالني  يف  والن�ساء 
عاملني منف�سلني نادًرا ما يجتمعان مًعا. ومع 
بللاأن هذه نظرية �سعيفة،  ذلللك، فهي تعرتف 
يف  مللوجللودة  املللللزدوج  اجلن�س  ثقافة  اإن  حيث 
توجد ظاهرة  اإفريقيا، وال  اأجللزاء كثرية من 

اللغات املختلفة للرجال والن�ساء.

كري�شتني �شتيوارت لدى و�شولها حل�شور مهرجان البندقية ال�شينمائي وعر�س فيلم »�شبن�شر« يف املناف�شة.رويرتز

جويل تك�سف الوجه الآخر لبيت
يف لقاء جديد، ك�سفت املمثلة االأمريكية اأجنلينا جويل "وجها اآخر" للنجم براد بيت، 
الذي  ال تزال بينهما ق�سايا ب�ساأن الطالق وح�سانة االأطفال، قائلة اإنها خ�سيت على 

عالقتهما. باأكملها" اأثناء  عائلتها  "�سالمة 
وكانت اأجنلينا جويل قد اتهمت براد بيت يف ال�سابق باأنه "اأ�ساء" الأطفالهما، وذلك يف 
ق�سية احل�سانة التي ال تزال قائمة بينهما يف املحكمة، لكنها هذه املرة ذكرت تفا�سيل 

تر�سم �سورة اأخرى للنجم املحبوب.
وقالت املمثلة البالغة من العمر 46 �سنة، اإن جتربتها اأثناء عالقتها ببيت "57 عاما"، 
جعلتها تدرك اأهمية حقوق االأطفال، وعندما ُطلب منها املزيد من التفا�سيل، قالت 
واملتعلقة  اجلللاريللة،  احل�سانة  ق�سية  ب�سبب  الو�سع"  عن  التحدث  ت�ستطيع  "ال  اإنها 

باأبنائهما ال�ستة.
لكن خالل مقابلة مع جملة "غارديانز ويكند"، اأوماأت النجمة براأ�سها لتوؤكد اأنها كانت 

تلمح اإىل طالقها ومزاعم العنف املنزيل التي ارتكبها بيت.


