
   

بال�شراكة مع معر�ض دبي للطريان 2021
 م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ يطلق م�شابقة »اكت�شف 

الكوكب اإك�س« لتحفيز اهتمام ال�شباب بعلوم وتكنولوجيا الف�شاء
•• دبي-وام :

اأطلق م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ م�شبار الأمل، بال�شراكة مع 
وهو  اإك�����س،  الكوكب  اكت�شف  حت��دي   ،2021 للطريان  دب��ي  معر�س 
م�شابقة وطنية جديدة م�شممة لإلهام الطلبة واملواهب لالهتمام بعلوم 
الكوادر  املتقدمة، والتاأ�شي�س جليل جديد من  الف�شاء والتكنولوجيا 
الوطنية املهتمة بالعمل يف قطاعي الف�شاء والطريان مبا ي�شاهم يف 
تنويع القت�شاد الوطني. وتتيح امل�شابقة املتعددة التخ�ش�شات فر�شا 
لل�شباب يف الدولة خلو�س جتربة �شيقة لبناء مهمة لكت�شاف كوكب 
جديد، من خالل م�شابقة مدتها �شهرين خم�ش�شة لت�شميم روبوتات 
وبرجمتها ل�شتك�شاف الف�شاء. وينطلق حتدي اكت�شف الكوكب اإك�س 
من  اأ�شبوع  يليها  اجل���اري،  �شبتمرب  �شهر  يف  امل�شبق  التاأهيل  بجولة 

التدريب يف اأكتوبر املقبل.                )التفا�شيل �س4(

 COP28 جامعة الدول العربية تدعم جهود االإمارات ال�شت�شافة
•• القاهرة -وام:

العربية  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ن  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  اأك��د معايل 
الدورة  اأعمال  ا�شت�شافة  الإم��ارات  دولة  الكامل لطلب  دعم اجلامعة 
/28 ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري 
املناخ  COP28 املقرر عقدها يف عام 2023. واأكد معاليه يف بيان 
على الثقة التامة يف قدرة دولة الإم��ارات على ا�شت�شافة هذا احلدث 
الظروف  لتوفري  اإمكاناتها  كافة  �شت�شخر  واأنها  املهم،  العاملي  املناخي 
اآثار  من  للحد  املقدرة  الإماراتية  باجلهود  م�شيداً  باإجناحه،  الكفيلة 
تغريات املناخ، ومنوهاً بدورها الفعال ب�شفتها الدولة امل�شيفة للوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة اإيرينا.              )التفا�شيل �س3(

الأمن العام لالأمم املتحدة يتحدث خالل موؤمتر جنيف ب�شاأن اأفغان�شتان )ا ف ب( 

ال�شي�شي خالل لقائه رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي يف �شرم ال�شيخ  )ا ف ب(

جنيب ميقاتي خالل تروؤ�شه جمل�س الوزراء اللبناين بق�شر احلكومة يف بريوت  )ا ف ب(

الرئي�س الربازيلي جاير بول�شونارو يحيي اأن�شاره يف �شاو باولو يف 7 �شبتمرب اجلاري

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماعاً ملجل�س الوزراء )وام(

جمل�ض الوزراء برئا�شة �شموه ا�شتعر�ض م�شاريع الربنامج الوطني االحتادي لدعم القطاع اخلا�ض )ناف�ض(

حممد بن را�شد يوجه بااللتزام مببادئ اخلم�شني ويوؤكد اأن االإمارات مقبلة على تطورات واإجنازات كربى
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اأن دول��ة الإم���ارات بقيادة  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  رئي�س جمل�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه 
ت��دخ��ل اخلم�شن  ك��ربى وه��ي  واإجن�����ازات  ت��ط��ورات  اهلل - مقبلة على 
القادمة، مت�شلحة بطاقات اأبنائها وعقولهم والقيم واملبادئ التي ن�شاأت 
املقبلة  للمرحلة  وا�شحا  لها م�شارا  تاأ�شي�شها، حيث حددت  عليها منذ 

يف  للدولة  ال�شرتاتيجي  امل�شار  متثل  وطنية  م��ب��ادئ  ع�شرة  باعتماد 
دورتها التنموية القادمة يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والتنموية 

الداخلية.
ال��وزراء ُعقد يف جممع  جاء ذلك خالل تروؤ�س �شموه اجتماعاً ملجل�س 
ق�شر الوطن باأبوظبي، بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و �شمو ال�شيخ من�شور 
الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حيث اعتمد جمل�س الوزراء عدداً من القرارات واملبادرات الهادفة اإىل 

موا�شلة تطوير منظومة العمل احلكومي مبا ي�شهم يف تعزيز املكانة 
الريادية للدولة.

وق���ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم: تراأ�شت 
بدايته  يف  وجهنا  باأبوظبي..  الوطن  بق�شر  ال���وزراء  ملجل�س  اجتماعاً 
ال��وزارات واملوؤ�ش�شات الحتادية اللتزام مببادئ اخلم�شن التي  جميع 
امل��ب��ادئ خارطة  ال��دول��ة حفظه اهلل..  اإ���ش��دار ق��رار فيها من رئي�س  مت 

طريق.. وم�شار ا�شرتاتيجي جلميع فرق العمل يف الدولة.
)التفا�شيل �س2(

غويرتي�ض يحث على زيادة التمويل مل�شاعدة ال�شعب االأفغاين

االإمارات تتعهد تنفيذ م�شاريع اإن�شانية بـ 184 مليون درهم لدعم اجلهود االإن�شانية يف اأفغان�شتان
•• اأبوظبي -وام-جنيف-وكاالت:

بتنفيذ  الإم�������ارات  دول����ة  ت��ع��ه��دت 
م�����ش��اري��ع اإن�����ش��ان��ي��ة م��ب��ا���ش��رة يف 
مليون   184 بقيمة  اأفغان�شتان 
اأمريكي. دولر  مليون  درهم 50 

م�شاركة  خالل  التعّهد  هذا  وجاء 
ال�شايغ،  ع��ل��ي  ب��ن  اأح��م��د  م��ع��ايل 
الوزاري  دول��ة، يف الجتماع  وزي��ر 
ل����دع����م ال����و�����ش����ع الإن�����������ش�����اين يف 
معايل  تراأ�شه  وال��ذي  اأفغان�شتان، 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ن 

ال�شيد اأنتونيو غوتريي�س.
دولة  التزام  ال�شايغ  معايل  واأك��د 
جانب  اإىل  ووق���وف���ه���ا  الإم��������ارات 
حيث  ال�شقيق،  الأف��غ��اين  ال�شعب 
الو�شع  الإم���������ارات  دول�����ة  ت��ت��اب��ع 
دعمها  وت��وا���ش��ل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
للجهود الدولية الهادفة اإىل بناء 
وا�شتدامة  مرونة  اأك��ر  م�شتقبل 

لل�شعب الأفغاين.
)التفا�شيل �س3(

العام  الأم�������ن  ن���ب���ه  ج��ن��ي��ف  ويف 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ملنظمة 
غوتريي�س، يوم الثنن، اإىل تفاقم 

ما  وه��و  بكارثة،  ينذر  اأفغان�شتان 
يوؤكد �شرورة التحرك الدويل.

تعهدت  اأن طالبان  امل�شوؤول  واأورد 
ب��ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ن ���ش��م��ن فرق 
الإغاثة، كما وعدت اأي�شا مبراعاة 

حقوق املراأة والأقليات.
ال��ع��ام لالأمم  وق��ال وكيل الأم���ن 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��وؤون الإن�����ش��ان��ي��ة، اإن 
العراقيل  ب��اإزال��ة  تعهدت  طالبان 

اأمام امل�شاعدات الإن�شانية.
م���وؤمت���را  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت��ن��ظ��م 
م�شعى  يف  جنيف  يف  للم�شاعدات 
مليون   600 م���ن  اأك�����ر  جل��م��ع 
لأف��غ��ان�����ش��ت��ان، حم���ذرة من  دولر 
الآ�شيوي  البلد  يف  اإن�شانية  اأزم��ة 
على  طالبان  حركة  �شيطرة  بعد 

احلكم.
طالبان  ���ش��ي��ط��رة  ق���ب���ل  وح���ت���ى   
ع��ل��ى ك��اب��ل ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، كان 
مليون   18 اأو   - ال�����ش��ك��ان  ن�شف 
امل�شاعدات.  على  يعتمدون   - فرد 
وحذر م�شوؤولون يف الأمم املتحدة 
العدد  اأن  م��ن  اإغ���اث���ة  وم��ن��ظ��م��ات 
اجلفاف  ب�شبب  ل��ل��زي��ادة  م��ر���ش��ح 

ونق�س ال�شيولة والغذاء.

اأفغان�شتان،  يف  الإن�شاين  الو�شع 
بن  م��ن  واح���دا  اأفغانيا  اإن  قائال 
ل���ن يكون  ال���ب���الد  ث���الث���ة يف  ك���ل 

بو�شعه احل�شول على طعام.
م�شتهل  يف  غ���وت���ريي�������س،  واأك�������د 
موؤمتر جنيف، احلاجة اإىل املزيد 

من التمويل لأجل دعم امل�شاعدات 
املقدمة لل�شعب الأفغاين.

و������ش�����دد الأم���������ن ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
من  العمل  وج���وب  على  امل��ت��ح��دة، 
املراأة  اح��رتام حقوق  �شمان  اأج��ل 
يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، و����ش���ط خم���اوف 

م���ن ت��ب��ع��ات ح��ك��م ط���ال���ب���ان التي 
دخلت العا�شمة كابل، يف 15 من 

اأغ�شط�س املا�شي.
وكيل  ق�������ال  ذل��������ك،  غ���������ش����ون  يف 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ن 
لل�شوؤون الإن�شانية، اإن الو�شع  يف 

ال�شي�شي يلتقي رئي�ض الوزراء االإ�شرائيلي يف �شرم ال�شيخ 

وزير خارجية اإ�شرائيل يقرتح خطة لتنمية غزة

رئي�ض احلكومة اللبنانية: الكثري من التعب ينتظرنا وال جمال الإ�شاعة الوقت

ميقاتي لوزرائه : اللبنانيون ينتظرون منكم االأفعال ولي�س الوعود

االأزمة ال�شيا�شية يف الربازيل:
جاير بول�شونارو ي�شعى اإىل تكري�س توتر دائم!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

املواجهة م�شتمرة بن جاير بول�شونارو واأعلى املوؤ�ش�شات الربازيلية. حتت 
تهديد عدة حتقيقات من قبل املحكمة العليا، ل �شيما لن�شر معلومات كاذبة، 
للقوة.  با�شتعرا�س جديد  الأ�شبوع  الرئي�س )وج��زء من حا�شيته( هذا  رّد 
م�شرية  املتطرف،  اليميني  الزعيم  اأن�شار  من  الآلف  ع�شرات  نظم  حيث 
يف �شوارع برازيليا و�شاو باولو مبنا�شبة يوم ال�شتقالل الوطني الثالثاء. 
وكانت اخلطوة باعرتاف جايري بول�شونارو "اإنذاًرا" حقيقًيا �شد الق�شاة 
الذين يالحقونه، هو الذي يلتفت اأكر من اأي وقت م�شى نحو النتخابات 

الرئا�شية التي �شتجرى يف اأكتوبر 2022. )التفا�شيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي�����س امل�������ش���ري عبد 
رئي�س  م����ع  ال�����ش��ي�����ش��ي،  ال���ف���ت���اح 
نفتاىل  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
�شرم  مدينة  يف  الث��ن��ن،  بينيت، 
تناول  ح��ي��ث  امل�����ش��ري��ة،  ال�����ش��ي��خ 
املو�شوعات،  من  ع��ددا  اجلانبان 
اإحياء  اإع�����ادة  ���ش��ب��ل  ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا 

عملية ال�شالم.
ك��م��ا ت��ن��اول ���ش��ب��ل وج��ه��ود اإع����ادة 
اإحياء عملية ال�شالم، وم�شتجدات 
الأو����������ش���������اع ع����ل����ى ال�������ش���اح���ت���ن 

الإقليمية والدولية.
اإىل ذلك، اقرتح وزير اخلارجّية 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري ل��ب��ي��د خّطة 
يف  املعي�شّية  ال��ظ��روف  لتح�شن 
ال��ت��زام حركة  ق��ط��اع غ���ّزة مقابل 
ح��م��ا���س ال��ت��ه��دئ��ة، وذل���ك بهدف 
اإيجاد حلول جلولت العنف التي 

ل تنتهي اأبداً.
وقال لبيد اإّن اخلّطة التي ت�شمل 
تاأهيل البنى التحتّية، تهدف اإىل 
العنيفة  حما�س  حملة  اأّن  اإظهار 
وراء  ال�شبب  ه��ي  اإ���ش��رائ��ي��ل  ���ش��ّد 
ظروف  يف  الفل�شطينّين  عي�س 
والعنف  وال���������ش����ّح  ال���ف���ق���ر  م�����ن 

•• بريوت-وكاالت

اللبنانية،  احلكومة  رئي�س  ق��ال 
جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي، الث����ن����ن، اإن 
العمل  ينتظر  التعب  من  الكثري 
حاجة  يف  ال��ب��ل��د  لأن  احل��ك��وم��ي، 
من  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  اإج�������راءات  اإىل 
جراء تفاقم الأزمة على خمتلف 

الأ�شعدة.
اأول  م�شتهل  يف  ميقاتي،  و���ش��رح 
�شحيح  ال����وزراء  ملجل�س  اج��ت��م��اع 
�شحرية.  ع�����ش��ا  من��ل��ك  ل  اأن���ن���ا 
ف��ال��و���ش��ع ���ش��ع��ب ل��ل��غ��اي��ة، ولكن 
والت�شميم  ال�����ش��ل��ب��ة  ب���������الإرادة 
ن�شتطيع  وال��ت��خ��ط��ي��ط  وال���ع���زم 
اأن  واح����د،  ع��م��ل  ك��ف��ري��ق  جميعا، 
واملتاأمل  ال�شابر  ل�شعبنا  نحقق 

بع�شا مما ياأمله ويتمناه.
اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  واأ���ش��اف 
اللبنانين.  اآم�������ال  ت��خ��ي��ب��وا  ل 
لتكن اأقوالكم مقرونة بالأعمال. 
الوقت ثمن ول جمال لإ�شاعته. 

جناحكم يف وزاراتكم يعني جناح 
الو�شول  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن  ج��م��ي��ع 
ي��وؤم��ن لهم ح��ي��اة كرمية  م��ا  اإىل 
من  ميقاتي  وطلب  فيها.  ذّل  ل 
الإطاللت  من  التقليل  ال���وزراء 
الإعالمية لأن النا�س تتطلع اإىل 

والبطالة املرتفعة، بدون اأمل.
واأ�شاف على مدى فرتة طويلة، 
ك����ان اخل����ي����اران ال���وح���ي���دان هما 
اأع����م����ال ع���ن���ف ل  اأو  غ�����زو غ������ّزة 
ه��ذي��ن خيارين  ل��ك��ّن  ل��ه��ا.  نهاية 
امل�شّماة  مبادرته  مقّدماً  �شّيئن، 
يف  الأم������ن  م��ق��اب��ل  "القت�شاد 

موؤمتر حول الأمن.
و���ش��ّدد ال��وزي��ر الإ���ش��رائ��ي��ل��ي على 
اأّنه ل يدعو اإىل اإجراء مفاو�شات 
ل  اإ����ش���رائ���ي���ل  لأّن  ح���م���ا����س  م����ع 
اإرهابّية  م��ن��ّظ��م��ات  م��ع  ت��ت��ح��ّدث 

تريد تدمرينا.
اأن يتوىّل  ولبيد الذي من املقّرر 

من�شب رئي�س الوزراء يف غ�شون 
التناوب  اّت��ف��اق  اإط����ار  ع��ام��ن يف 
���ش��م��ن الئ����ت����الف، اع����رتف ب����اأّن 
خّطته ل ت�شّكل حّتى الآن �شيا�شة 
ر�شمّية للحكومة احلالّية املوؤّلفة 
من ثمانية اأحزاب، لكّنه اأ�شار اإىل 
الوزراء  رئي�س  اأّنها حتظى بدعم 

نفتايل بينيت.
وق������ال ل��ب��ي��د خ�����الل م����وؤمت����ر يف 
اأّنه  هرت�شليا  يف  ريخمان  جامعة 
اخلّطة،  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
غّزة  يف  التحتّية  البنية  �شتحظى 
احلاجة  اأم�������ّس  يف  ه���ي  ب��ت��اأه��ي��ل 

اإليه. 

الكالم  يهمها  يعد  ومل  الأف��ع��ال 
بالن�شبة  والأم���������ور  وال�����وع�����ود. 

للنا�س يف خواتيمها.
الدائم  التن�شيق  ميقاتي  واأك����د 
ال��ق�����ش��اي��ا ذات  ال��������وزراء يف  ب���ن 
اأك��ر من  امل�شرتك بن  الهتمام 

ال����وزارات  ب��ن  والتن�شيق  وزارة، 
عند ال�شرورة. 

�شتعمل  احلكومة  اأن  على  و�شدد 
م���ن اأج����ل ك���ل ل��ب��ن��ان وم���ن اأجل 
بن  متيز  ولن  اللبنانين  جميع 

من هو موال اأو معار�س.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:53            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   06:30  
الع�صاء......   07:45
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يف منتدى جمموعة الع�رشين للأديان .. اجلروان 
يدعو اإىل بناء ال�سلم بدالً من الت�سليح واحلروب

اأخبار االإمارات

اجلي�ص ال يزال مهيمنا على 
مقاليد االأمور يف ال�سودان 

عربي ودويل

�سلطان بن خليفة : �سم�ص البطوالت البحرية لن 

تغيب عن االإمارات يف وجود »اأبوظبي للزوارق ال�رشيعة«

الفجر الريا�سي

�شيكون فوزه زلزاال يتجاوز كاليفورنيا:
الري اإلدر، ميني ترامب يريد 

اأن ي�شبح حاكًما...!
•• الفجر -هيلني في�شيري –ترجمة خرية ال�شيباين

لي�س لديه بروفايل املر�شح العادي يف كاليفورنيا. لري اإلدر، ا�شود يبلغ من العمر 
بع�س  تزعج حتى  م��واق��ف  يدعم  �شيا�شية،  اإذاع��ي��ة  ب��رام��ج  وه��و مقدم  ع��اًم��ا،   69
اجلمهورين املعتدلن اإىل حد ما، يف هذه الولية التقدمية. م�شكًكا يف املناخ، يقول 
اإنه �شد الإجها�س، ومناه�س لل�شيطرة على ال�شالح، واحلد الأدنى لالأجور، ويتهم 

حزام المان الجتماعي باأنه �شبب كل العلل يف املجتمع.
حيث  كاليفورنيا،  يف  انتخابه  بفر�شة  يحظى  لن  الراديكالية،  الآراء  ه��ذه  مبثل 
يفوق عدد الدميقراطين عدد املحافظن مرتن تقريًبا. ولكن، بف�شل خ�شو�شية 
النظام النتخابي يف كاليفورنيا، كان من ال�شهل على املع�شكر اجلمهوري اأن يدعو 
اإىل ا�شتفتاء للمطالبة باإقالة، وعزل احلاكم -وبهذا الإجراء �شبق ان انتزع اأرنولد 

�شوارزنيجر هذا املن�شب عام 2003.                             )التفا�شيل �س11(

ــران  اإي حكومة  الطاقة:  وكــالــة 
اجلديدة مت�شددة اإزاء امللف النووي

•• عوا�شم-وكاالت:

للوكالة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  ق�������ال 
الدولية للطاقة الذرية، رافاييل 
احلكومة  اإن  الث��ن��ن،  غرو�شي، 
لها مواقف  اإي����ران  يف  اجل��دي��دة 
النووي،  الربنامج  اإزاء  مت�شددة 
اأي  اأن طهران مل تقدم  مو�شحا 

وعود للموؤ�ش�شة الدولية.
ال�������ذي زار  واأو������ش�����ح غ���رو����ش���ي 
طهران، يوم الأحد، اأن اإيران مل 
تقدم حتى الآن اأي ردود على ما 
الدولية للطاقة  الوكالة  قدمته 

الذرية.
للوكالة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  واأك��������د 
الدولية للطاقة الذرية، احلاجة 
احلكومة  م��ع  وا���ش��ح  نقا�س  اإىل 
املواقع  تفتي�س  ب�شاأن  الإي��ران��ي��ة 

النووية.
وقال غرو�شي منظومة مراقبتنا 
ل��ل��م��واق��ع ال���ن���ووي���ة الإي���ران���ي���ة 
فعالة، مو�شحا عدم التفاق مع 

اإيران ب�شاأن اأي اإطار زمني.

عراقيني  �ــشــبــاط  اعــتــقــال 
�شاركوا يف احلمالت االنتخابية

•• بغداد-بروك�شل-وكاالت:

نزاهة  ل�شمان  ���ش��ارم  اإج����راء  يف 
املقبلة،  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
ولأول مرة، اعتقلت قوات الأمن 
يف  ال�شباط  ع�����ش��رات  ال��ع��راق��ي��ة، 
اجلي�س والقوى الأمنية الأخرى، 
احلمالت  يف  م�شاركتهم  ب�شبب 

الدعائية ملر�شحي النتخابات.
وي����اأت����ي ذل����ك يف ظ���ل اإج�������راءات 
مفو�شية  ت���ت���خ���ذه���ا  ����ش���ري���ع���ة 
ا�شتحقاق  لإجن�����اح  الن��ت��خ��اب��ات 

العا�شر من اأكتوبر.
امل�شرتكة  العمليات  قيادة  وقالت 
العام للقوات  اإن القائد  يف بيان: 
ع��دد من  باحتجاز  وج��ه  امل�شلحة 
التوجيه  ه����ذا  واإن  ال�������ش���ب���اط، 
امل�شار  مرافقة  خلفية  على  ج��اء 
لالنتخابات  للمر�شحن  اإليهم 
مبناطق  الدعائية  حمالتهم  يف 

خمتلفة.
واأ�شارت اإىل اأن هذا الإجراء ياأتي 
املنظومة  و����ش���ع  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب��ع��ي��ًدا ع���ن احل���راك 

ال�شيا�شي الدائر يف البالد.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام: 

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 314،018 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   632 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 729،518 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتن م�شابتن نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،064 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفن، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابن، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفريو�س  مل�شابن  ح��الت جديدة   705 �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 720،653 حالة.

اأجرت 314,018 فح�شا ك�شفت عن 632 اإ�شابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 705 حاالت جديدة من كورونا

ا�شتعرا�ض م�شاريع الربنامج الوطني االحتادي لدعم القطاع اخلا�ض )ناف�ض(

جمل�س الوزراء برئا�شة حممد بن را�شد يعتمد العمل مببادئ اخلم�شني لدولة االإمارات ويوجه كافة اجلهات يف الدولة لال�شتناد بخططها وتوجهاتها وا�شرتاتيجياتها القادمة عليها 

للربامج  ال���ت���م���وي���ل���ي���ة  امل���������ش����ادر 
واملوؤ�ش�شات البحثية بالدولة، ومبا 
اأجندة  وا���ش��ت��دام��ة  تفعيل  ي�شمن 
وحتويلها  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث 
مل�شاريع جتارية، عالوًة على تعزيز 
العوائد من ال�شتثمار يف الأبحاث 
على  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  والتطوير 
اق��ت�����ش��اد ال���دول���ة. وي���ن���درج �شمن 
ال�شراكات  اإطار  بناء  املجل�س  مهام 
املعنية  ال��ق��ط��اع��ات واجل��ه��ات  ب��ن 
امل�شتوى  على  والتطوير  بالبحث 
لرفع  وال��دويل  والإقليمي  املحلي 
م�شتوى امل�شاركة وتبادل اخلربات 
البحث  جم��������الت  يف  وامل����ع����رف����ة 
ومتابعة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ت���ط���وي���ر 
البحث  ب��ي��ئ��ة  وت��ق��ي��ي��م  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

والتطوير بالدولة.

�شيا�شة متكني ال�شباب.
�شيا�شة  ال������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
ال���������ش����ب����اب يف احل���ك���وم���ة  مت����ك����ن 
ا�شتكماًل  ت��اأت��ي  الحت��ادي��ة، وال��ت��ي 
ال�شباب  ومت����ك����ن  دع�����م  مل�������ش���رية 
الفر�شة  واإع��ط��ائ��ه��م  ال���دول���ة،  يف 
لإظ����ه����ار اأف�������ش���ل م���ا ل��دي��ه��م من 
لبناء  ف��اع��ل��ة  وط����اق����ات  م����ه����ارات 
ال�����دول�����ة، ومب�����ا يدعم  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
الأه�������������داف وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
ال�شيا�شة  و���ش��ت��ع��م��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
�شاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
اجلهات  ك��اف��ة  على  تطبيقها  يتم 
ومراقبة  تعزيز  بهدف  الحتادية 
تطبيق ممار�شات متكن ال�شباب 
ل���دى اجل��ه��ات الحت���ادي���ة، حيث 
الأوىل من  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  ت��ع��د 
العامل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ن���وع���ه���ا 
مل��اأ���ش�����ش��ة مت��ك��ن ال�����ش��ب��اب، ومبا 
الريادية  الإم���ارات  جتربة  يوثق 
يف و���ش��ع اأ���ش�����س وم��ع��اي��ري متكن 

م�شتهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وب����رن����ام����ج 
األ�����ف م���واط���ن يف  ا���ش��ت��ي��ع��اب 75 
ال�شنوات  اخل��ا���س خ��الل  ال��ق��ط��اع 
األف   15 مبعدل  املقبلة،  اخلم�س 

وظيفة �شنوياً.
الجتماع  خ�����الل  ����ش���م���وه  ووج������ه 
ب���ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وح���ي���د اجل���ه���ود 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
لت�شريع تنفيذ امل�شاريع وترجمتها 
م��ي��دان��ي��اً، ح��ي��ث ق���ال ���ش��م��وه: كما 
اليوم  الجتماع  خالل  ا�شتعر�شنا 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  ع��م��ل  خ��ط��ة 
"ناف�س" الذي وجه رئي�س الدولة 
بتخ�شي�س 24 مليار درهم لدعمه 
األ��ف مواطن   75 ا�شتيعاب  بهدف 
يف القطاع اخلا�س.. الهدف اأن يتم 
التنفيذية  ال��ربام��ج  ك��اف��ة  اإط���الق 

خالل الفرتة القادمة.

�شيا�شة حوكمة البحث والتطوير .
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر اع��ت��م��د جمل�س 
البحث  ح��وك��م��ة  �شيا�شة  ال�����وزراء 
اإر����ش���اء  اإىل  ال���ه���ادف���ة  وال��ت��ط��وي��ر 
منظومة وطنية للبحث والتطوير 
وجهودها  ال��دول��ة  توجهات  توحد 
املعرفة،  على  مبني  اقت�شاد  لبناء 
وذل�����ك ع���رب ر����ش���م خ��ط��ة موحدة 
البحث  مل����ن����ظ����وم����ة  ووا������ش�����ح�����ة 
بالإ�شافة  ال��دول��ة،  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج���ذب اخل���ربات 
وتعزيز  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة،  وامل����واه����ب 
مكانة الدولة كمركز عاملي للعلوم 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب��ن را���ش��د: ك��م��ا اع��ت��م��دن��ا �شيا�شة 
واإن�شاء  والتطوير  البحث  حوكمة 
عبداهلل  اأخ������ي  ب���رئ���ا����ش���ة  جم��ل�����س 
منظومة  ال����ه����دف   .. زاي�������د  ب����ن 
اقت�شادنا  تدعم  للمعرفة  وطنية 

وترفع من م�شتوى التزام الدولة 
الدولية  واملعاهدات  بالتو�شيات 
املجل�س  اعتمد  كما  ال�شلة.  ذات 
اإ�شدار قرار جديد بتنفيذ بع�س 
اأحكام التفاقية الإدارية متعددة 
الأطراف لتبادل املعلومات ب�شكل 
تلقائي، ومبا يدعم اجلهود ب�شاأن 
الدولية  باملعايري  الدولة  التزام 

لل�شفافية وتبادل املعلومات.
قرارات  تعديل  املجل�س  واعتمد 
املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ال��وزراء  جمل�س 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل ذوي 
الهمم"،  "اأ�شحاب  الإع�����اق�����ة 
الأ�شرية  ال���ش��ت�����ش��ارات  وم���راك���ز 
يتوافق  مب����ا  احل���ك���وم���ي���ة  غ����ري 
�شاأن  ال��ق��ان��ون الحت�����ادي يف  م��ع 

ال�شركات التجارية وتعديالته.
ووافق جمل�س الوزراء على اإ�شدار 
مر�شوم احتادي بان�شمام الدولة 
اللقاحات  معهد  اإن�شاء  لتفاقية 
�شاأنها  م���ن  خ���ط���وة  يف  ال������دويل، 
يف  واإ�شهامها  ال��دول��ة  دور  تعزيز 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ح��م��اي��ة  جم���ال 
لتوفري  ال����ع����امل����ي����ة  وال�����ب�����ح�����وث 
ال��ل��ق��اح��ات مل��ك��اف��ح��ة الأم����را�����س 

اخلطرية.

اإن�������ش���اء جم���ال�������ض ت��دع��م 
منظومة العمل احلكومي.

اعتمد  التنظيمية،  ال�شوؤون  ويف 
املجل�س اإعادة ت�شكيل جلنة تنظيم 
بو�شع  تخت�س  وال��ت��ي  املناف�شة، 
لتنظيم  واخل���ط���ط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
امل��ن��اف�����ش��ة يف ال����دول����ة، واق�����رتاح 
والت�شريعات  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة 
بحماية  ال��ك��ف��ي��ل��ة  والإج���������راءات 
ت�شكيل  اإع���ادة  وي�شهم  املناف�شة. 
تعزيز  يف  املناف�شة  تنظيم  جلنة 
دورها يف �شمان تطوير منظومة 
امل��ن��اف�����ش��ة يف ال���دول���ة م���ن خالل 
العادلة  املناف�شة  م��ب��ادئ  اإر����ش���اء 
وت���ط���وي���ره���ا مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
عالوة  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل 

الحت�������ادي�������ة الل�������ت�������زام مب����ب����ادئ 
اإ����ش���دار قرار  اخل��م�����ش��ن ال��ت��ي مت 
ف��ي��ه��ا م���ن رئ��ي�����س ال���دول���ة حفظه 
طريق..  خ���ارط���ة  امل����ب����ادئ  اهلل.. 
فرق  جلميع  ا�شرتاتيجي  وم�شار 

العمل يف الدولة.
وقد اعتمد جمل�س ال��وزراء خالل 
لدول���ة  ال��ع�����ش��رة  امل���ب���ادئ  جل�شته 
املت��حدة  ال��ع��رب��ي��������ة  الإم�����������������ارات 
للخم�شن عاماً القادمة وال�شتناد 
الإم����ارات  ع��م��ل ح��ك��وم��ة  عليها يف 
وخ���ط���ط���ه���ا وب�����راجم�����ه�����ا خ����الل 
املجل�س  املقبلة، فيما وجه  املرحلة 
كافة الوزارات واجلهات احلكومية 
ب���امل���ب���ادئ  ال�����دول�����ة الل������ت������زام  يف 
وال�شرت�شاد بها يف كافة توجهاتها 
تنفيذها  على  والعمل  وق��رارات��ه��ا 

عرب خططها وا�شرتاتيجياتها.
مرجعاً  ال��ع�����ش��رة  امل���ب���ادئ  ومت��ث��ل 
جلميع املوؤ�ش�شات يف دولة الإمارات 
لتعزيز اأركان الحتاد وبناء اقت�شاد 
املوارد  جميع  وت�شخري  م�����ش��ت��دام، 
ازده�������اراً، وتطوير  اأك����ر  مل��ج��ت��م��ع 
لتحقيق  ودولية  اإقليمية  عالقات 
اأ�ش�س  م�شالح الدولة العليا ودعم 

ال�شالم وال�شتقرار يف العامل.

ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي االحت���ادي 
لدعم القطاع اخلا�ض "ناف�ض".

ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تطبيق  اآل�����ي�����ات  ج��ل�����ش��ت��ه  خ������الل 
الربنامج الوطني الحتادي لدعم 
والذي  "ناف�س"  اخل��ا���س  القطاع 
من  الثانية  احل��زم��ة  �شمن  ي��اأت��ي 
اإىل  اخلم�شن" الهادفة  "م�شاريع 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  وت��ع��زي��ز  دع���م 
نوعية  ت��ن��م��وي��ة  ن��ق��ل��ة  وحت���ق���ي���ق 
ح��ي��ث ي�شم  الإم���������ارات،  دول�����ة  يف 
مبادرة   13 ال��وط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج 

ال�������ش���ب���اب. و����ش���ي���ت���م م����ن خ���الل 
م�شتوى  وتقييم  قيا�س  ال�شيا�شة 
دعم ومتكن ال�شباب العاملن يف 
الحتادية، ومن خالل  احلكومة 
تطوير دليل ا�شرت�شادي لتطبيق 
املنظومة واأدوات قيا�س لت�شنيف 
وت��ك��رمي ه��ذه اجل��ه��ات بعد �شنة 

من تطبيق الدليل.
وتهدف ال�شيا�شة اإىل و�شع تعريف 
ملفهوم  ل��ل��ق��ي��ا���س  وق���اب���ل  ع��ل��م��ي 
ال�����ش��ب��اب للمرة  وم���ب���ادئ مت��ك��ن 
و  ال��ع��امل،  م�شتوى  ع��ل��ى  الأوىل 
ت�شجيع ممار�شات متكن ال�شباب 
وتفعيل  احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة  يف 
للقيادة،  وت��اأه��ي��ل��ه��م  م�شاركتهم 
متكن  اأهمية  ع��ن  ال��وع��ي  ون�شر 
ال�شباب لال�شتفادة من طاقاتهم 
واإبداعاتهم كقوة دافعة وحمرك 
رئ���ي�������ش���ي ل���ل���ت���ط���ور احل���ك���وم���ي، 
اجلهات  ت���زوي���د  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأدل���ة  م��ن  متكاملة  مب��ن��ظ��وم��ة 
واملوؤ�شرات  وامل��ب��ادرات  واملقايي�س 
ت��ع��زي��ز متكن  ت�����ش��اه��م يف  ال���ت���ي 
ن�����ش��ج جهات  ال�����ش��ب��اب وق���ي���ا����س 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  العاملة 
وتقدمها يف متكن ودعم ال�شباب 

واإبراز جتارب اجلهات الرائدة.

قرارات وت�شريعات حكومية .
وافق  الت�شريعية،  ال�����ش��وؤون  ويف 
القانون  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
احت����ادي ب�����ش��اأن م��واج��ه��ة جرائم 
متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�شل 
التنظيمات  ومت���وي���ل  الإره�������اب 
غ�����ري امل�����������ش�����روع�����ة، وذل���������ك مبا 
مكافحة  يف  ال��دول��ة  جهود  يدعم 
جرمية غ�شل الأم��وال واجلرائم 
الإره������اب  ال�����ش��ل��ة ومت���وي���ل  ذات 
امل�شروعة  غ����ري  وال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 

دولتنا  مكانة  وتعزز   .. وجمتمعنا 
كمركز عاملي للعلوم والتكنولوجيا 

والبحث والتطوير .
اآلية  اإن�شاء  اإىل  ال�شيا�شة  وتهدف 
لتوحيد  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
والتطوير  البحث  اأن�شطة  بيانات 
اأدائ�����ه�����ا  ال������دول������ة، وم����راق����ب����ة  يف 
القت�شادي  ت���اأث���ريه���ا  وحت���دي���د 
والج��ت��م��اع��ي، وم��ن خ��الل توفري 
البيانات الدقيقة املتعلقة بالبحث 
عملية  وت�������ش���ه���ي���ل  وال����ت����ط����وي����ر 
طريق  عن  وحتليلها  ا�شتق�شائها 
اآلية مركزية حت�شر هذه البيانات، 
وب��ن��اء ال��ق��درات يف جم��ال مراقبة 
والتطوير،  ال��ب��ح��ث  اأن�����ش��ط��ة  اأداء 
ودع��������م ت�����اأث�����ريه�����ا الق����ت���������ش����ادي 

والجتماعي.

جمل�ض االإمارات للبحث والتطوير .
جمل�س  اع��ت��م��د  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
اإن�����ش��اء جمل�س الإم����ارات  ال�����وزراء 
�شمو  برئا�شة  وال��ت��ط��وي��ر  للبحث 
ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان، 
الدويل،  والتعاون  وزير اخلارجية 
تعزيز  اإىل  امل��ج��ل�����س  ي��ه��دف  ح��ي��ث 
والتطوير  البحث  ق��ط��اع  حوكمة 
من خالل اإيجاد مرجعية مركزية 
لتخاذ القرارات، وتوحيد اجلهود 
املواءمة  لتحقيق  الأداء  ومتابعة 
والتن�شيق وال�شراكة الوطنية ب�شاأن 
وال�شيا�شات  والتوجهات  الأولويات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
املجل�س،  ي���ه���دف  ك���م���ا  ال�����دول�����ة. 
تابعة  كمبادرة  تاأ�شي�شه  جاء  الذي 
ل�شيا�شة حوكمة البحث والتطوير، 
القطاع  م�������ش���ارك���ة  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل 
والأكادميي  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي 
يف تطوير وتنفيذ برامج مبادرات 
وتنويع  وجذب  والتطوير،  البحث 

•• اأبوظبي- ام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�شمو  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة - حفظه اهلل - مقبلة 
ع��ل��ى ت���ط���ورات واإجن��������ازات كربى 
القادمة،  اخل��م�����ش��ن  ت��دخ��ل  وه���ي 
مت�شلحة بطاقات اأبنائها وعقولهم 
عليها  ن�شاأت  التي  واملبادئ  والقيم 
لها  ح���ددت  ح��ي��ث  تاأ�شي�شها،  م��ن��ذ 
املقبلة  للمرحلة  وا���ش��ح��ا  م�����ش��ارا 
وطنية  م���ب���ادئ  ع�����ش��رة  ب��اع��ت��م��اد 
امل�شار ال�شرتاتيجي للدولة  متثل 
يف دورت���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ق��ادم��ة يف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت 

والتنموية الداخلية.
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
يف  ُع��ق��د  ال����وزراء  ملجل�س  اجتماعاً 
باأبوظبي،  ال��وط��ن  ق�����ش��ر  جم��م��ع 
بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اعتمد  الرئا�شة حيث  �شوؤون  وزير 
جمل�س الوزراء عدداً من القرارات 
موا�شلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وامل���ب���ادرات 
العمل احلكومي  تطوير منظومة 
مبا ي�شهم يف تعزيز املكانة الريادية 

للدولة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم: تراأ�شت اليوم 
بق�شر  ال�����وزراء  ملجل�س  اج��ت��م��اع��اً 
ال����وط����ن ب���اأب���وظ���ب���ي.. وج���ه���ن���ا يف 
بدايته جميع الوزارات واملوؤ�ش�شات 

املرحلة  حت���دي���ات  م���راع���اة  ع��ل��ى 
احلالية.

ت�شم  ال����ت����ي  ال���ل���ج���ن���ة  وت�����ق�����وم 
ذوي  م������ن  ك�����ب�����رية  جم����م����وع����ة 
اخل�������ربة والخ���ت�������ش���ا����س ب����دور 
فيما  املناف�شة  تنظيم  يف  ح��ي��وي 
املناف�شة  ق��ان��ون  بتطبيق  يتعلق 
وحماية  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي 
ومكافحة  ال����ع����ادل����ة،  امل��ن��اف�����ش��ة 
التي  الح���ت���ك���اري���ة  امل���م���ار����ش���ات 
امل�شروعة،  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر 
على  يحافظ  اأن  �شاأنه  م��ن  ومب��ا 
البيئة التناف�شية لقطاع الأعمال 
امل���ن�������ش���اآت  ال������دول������ة ومي����ك����ن  يف 
بكل  التناف�س  م��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وتتيح  و�شفافية،  وع��دال��ة  ح��رّي��ة 
ال�شتفادة  اإمكانية  للم�شتهلكن 
من هذه املناف�شة من حيث �شعر 
امل��ن��ت��ج. واع��ت��م��د املجل�س  وج����ودة 
التوجيهية  ال���ل���ج���ن���ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
والتي  وامل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
ومراجعة  م��ت��اب��ع��ة  م��ه��ام  ت��ت��وىل 
واعتماد اأعمال وتو�شيات اللجان 
اخلا�شة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  وف����رق 
القيا�شية  امل���وا����ش���ف���ات  ب����اإع����داد 
والأنظمة  الفنية  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
ي�����ش��م��ن تطوير  الإل���زام���ي���ة مب���ا 
املنظومة الت�شريعية للموا�شفات 
الإلزامية،  والأن��ظ��م��ة  القيا�شية 
مع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ك��ام��ل  وذل���ك 
املخت�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 

والقطاع اخلا�س.
من جانب اآخر اطلع املجل�س على 
بقرار  املتعلقة  الإجن���ازات  تقرير 
ال��وط��ن��ي للبحوث  امل��رك��ز  اإن�����ش��اء 
م�شتجدات  واآخ�������ر  ال�������ش���ح���ي���ة، 
ع��م��ل امل���رك���ز ال����ذي مت الإع����الن 
ال�شرتاتيجية  و�شع  بهدف  عنه 
يف  ال�شحية  ل��الأب��ح��اث  الوطنية 
الدولة لتنظيم البحوث، وت�شمل 
ال�شيا�شات  م����ق����رتح  ت����ط����وي����ر 
اأخالقيات  وق���واع���د  والأن���ظ���م���ة 

البحوث ال�شحية املوحدة.

ال�شحة تعلن تقدمي 55،408 جرعات من 
لقاح كوفيد - 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام: 

من  جرعات   55،408 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،997،951 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 192.08 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

حممد بن را�شد: 
الوزراء بق�شر الوطن باأبوظبي.. وجهنا يف بدايته جميع الوزارات واملوؤ�ش�شات االحتادية االلتزام مببادئ اخلم�شني التي مت  ملجل�س  اجتماعًا  • تراأ�شت 

اإ�شدار قرار فيها من رئي�س الدولة حفظه اهلل.. املبادئ خارطة طريق.. وم�شار ا�شرتاتيجي جلميع فرق العمل يف الدولة
الربنامج الوطني )ناف�س( الذي وجه رئي�س الدولة بتخ�شي�س 24 مليار درهم لدعمه بهدف ا�شتيعاب 75 األف  عمل  خطة  االجتماع  خالل  • ا�شتعر�شنا 

مواطن يف القطاع اخلا�س.. الهدف اأن يتم اإطالق كافة الربامج التنفيذية خالل الفرتة القادمة
بن زايد .. الهدف منظومة وطنية للمعرفة تدعم اقت�شادنا وجمتمعنا ..  عبداهلل  اأخي  برئا�شة  جمل�س  واإن�شاء  والتطوير  البحث  حوكمة  �شيا�شة  •اعتمدنا 

وتعزز مكانة دولتنا كمركز عاملي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير 
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة -وام:

اأبو الغيط الأمن العام جلامعة الدول  اأكد معايل اأحمد 
ال��ع��رب��ي��ة دع���م اجل��ام��ع��ة ال��ك��ام��ل ل��ط��ل��ب دول����ة الإم�����ارات 
ا�شت�شافة اأعمال ال��دورة  28 ملوؤمتر ال��دول الأط��راف يف 
 COP28  اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ

املقرر عقدها يف عام 2023.
دولة  ق���درة  يف  ال��ت��ام��ة  الثقة  على  ب��ي��ان  يف  معاليه  واأك���د 
الإمارات على ا�شت�شافة هذا احلدث املناخي العاملي املهم، 
الكفيلة  الظروف  لتوفري  اإمكاناتها  كافة  �شت�شخر  واأنها 
من  للحد  املقدرة  الإماراتية  باجلهود  م�شيداً  باإجناحه، 

اآثار تغريات املناخ، ومنوهاً بدورها الفعال ب�شفتها الدولة 
امل�شيفة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة اإيرينا .

العربية  م�شر  جمهورية  با�شت�شافة  معاليه  رّح��ب  كما 
27 ملوؤمتر ال��دول الأط���راف يف اتفاقية  لأع��م��ال ال���دورة 
املناخ COP27 نهاية العام 2022، داعياً كافة الدول 
عن  معربا  القمة  ه��ذه  يف  بفاعلية  امل�شاركة  اإىل  العربية 
اإمي���ان���ه ب���ق���درة م�����ش��ر وح��ن��ك��ت��ه��ا ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة لإجن���اح 

اأعمالها.
ا�شت�شافة دولتن  اأن توايل  واأ�شار معاليه يف هذا ال�شدد 
عربيتن لدورتي 2022 و2023 نابع من اإدراك عربي 
لتحقيق  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  ال��ت��ي ميثلها  ل��الأه��م��ي��ة  ع��م��ي��ق 

القمتن  اأهمية  اإىل  م�شرياً  امل�شتدام،  والنمو  ال�شتقرار 
الدول  التزام  م�شتوى  تقييم  قواعد  و�شع  �شت�شهدان  اإذ 
�شت�شكالن  باأنهما  م�شيفا  باري�س،  اتفاق  اأج��ن��دة  بتنفيذ 
املنطقة  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  ���ش��ان��ح��ة  ف��ر���ش��ة 
العربية بو�شفها من اأكر املناطق عر�شة ملخاطر التغري 

املناخي.
والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  اأن  اإىل  الإ�شارة   وجتدر 
جلامعة الدول العربية قد اأ�شدر يف دورته الأخرية 108 
2310 املت�شمن دعم  ال��وزاري ق��راره رقم  على امل�شتوى 
طلب ا�شت�شافة دولة الإم��ارات والرتحيب باختيار م�شر 

لعقد قمة املناخ لعام 2022.

 COP28  جامعة الدول العربية تدعم جهود االإمارات ال�شت�شافة

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
التعليم  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������دويل 
املجل�س  اج��ت��م��اع  الب�شرية  وامل����وارد 
الت�شال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ع��ق��د  ال�����ذي 

املرئي عن بعد.
الثانية  اإطالق احلزمة  وتزامنا مع 
اأك���د   ... م���ن م�����ش��اري��ع اخل��م�����ش��ن 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل 
احلكومي  ال����ربن����ام����ج  اأن  ن���ه���ي���ان 
املواطنن  توظيف  لدعم  "ناف�س" 
يف القطاع اخلا�س �شيوؤدي اإىل بناء 
املواطنة  الكفاءات  من  جديد  جيل 
املوهوبة يتميز بتناف�شيته ومرونته 

وتنوع خرباته املهنية.

" ال��ق��ط��اع اخلا�س   : ���ش��م��وه  وق����ال 
وناجته  التنمية  م�شرية  يف  �شريك 
اقت�شاد  م���ن  ك���ب���رية  ح�����ش��ة  مي��ث��ل 
الدولة ومن هنا تكمن اأهمية تعزيز 
م�شاركة املواطنن يف اأعمال ووظائف 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ا ي��ع��ن��ي تعزيز 
وكذلك  الق��ت�����ش��اد  يف  م�شاهمتهم 
وتو�شيع  وم��ه��ارات��ه��م  اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م 

مداركهم العلمية واملعرفية".
خالل  ن�شتطيع  اأن��ن��ا   "  : واأ����ش���اف 
ال�����ش��ن��وات ال���ق���ادم���ة ال���و����ش���ول اإىل 
منوذج تنموي اأكر ديناميكية يلعب 
فيه املواطنون دورا اأ�شا�شيا يف جميع 

القطاعات القت�شادية يف الدولة".
مواكبة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
ي�شهدها  التي  املت�شارعة  التطورات 
اإع���داد  ���ش��وق ال��ع��م��ل وال��ت��ي تتطلب 

م�شتمرة  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل  ب���رام���ج 
م�شممة ح�شب احتياجات القطاعات 
امل�شتقبل  اقت�شاد  يف  الأول��وي��ة  ذات 
والبتكار  التكنولوجيا  على  تعتمد 
وتر�شخ مفهوم التعلم مدى احلياة.

واملوارد  التعليم  جمل�س  وا�شتعر�س 
اأط�����ر و���ش��ي��ا���ش��ات قطاع  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه يف 
اإىل تخريج  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال���دول���ة 
اأجيال من املتخ�ش�شن يف القطاعات 
املهارات  على  واحلا�شلن  احليوية 
من  متكنهم  التي  والعملية  الفنية 
العمل  ���ش��وق  يف  بفاعلية  امل�����ش��ارك��ة 
الأبحاث  وم�شارات  الأعمال  وري��ادة 
مت���ا����ش���ي���ا م�����ع خ���ط���ة ال����ش���ت���ع���داد 
مل�شتهدفات  وحت��ق��ي��ق��ا  ل��ل��خ��م�����ش��ن 

."2071 الإمارات  "مئوية 

وناق�س املجل�س ال�شيا�شات املقرتحة 
ل���ق���ط���اع ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل وال���ت���ي 
تطبقها  وم��ع��اي��ري  اأ���ش�����س  تت�شمن 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  ك���اف���ة 
الدولة  يف  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
للحوكمة  رئي�شية  عنا�شر  فيها  مبا 
الأكادميي  والع��ت��م��اد  والرتخي�س 
والرقابة  وال��ت��ق��ي��ي��م  وال����رباجم����ي 

واإدارة الأداء واملوارد الب�شرية.
التي  املطروحة  ال�شيا�شات  وتهدف 
املعايري  اأع���ل���ى  وف����ق  اإع�����داده�����ا  مت 
التعليم  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���م���ار����ش���ات 
ت�شريعية  ب��ي��ئ��ة  ب���ن���اء  اإىل  ال���ع���ايل 
وتنظيمية مرنة ومتطورة تعزز من 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تناف�شية 
مركز  وت��ك��ون  واخلا�شة  احلكومية 
تعليمية وطلبة من  ملوؤ�ش�شات  جذب 

خمتلف اأنحاء العامل اإىل جانب بناء 
الآليات  وو���ش��ع  العاملية  ال�����ش��راك��ات 
وال���ربام���ج ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تلبية 
ال��ع��م��ل ومتكن  ����ش���وق  اح��ت��ي��اج��ات 

البحث العلمي والتطوير.
م�شتجدات  املجل�س  ا�شتعر�س  كما 
ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ط ع����ودة ال��ط��ل��ب��ة اإىل 
الف�شل  يف  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س 
الدرا�شي الأول من العام الأكادميي 
عك�شت  وال��ت��ي   2022  -  2021
الأدوار  وت�شارك  الإيجابي  التعاون 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بن 
التدري�شية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال�����ش��ح��ي��ة 
والإداري����ة واأول��ي��اء الأم���ور والطلبة 
الدولة  يف  التعليم  منظومة  �شمن 
ا�شتمرارية  على  الكبري  وحر�شهم 
وموا�شلة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

�شمن  للطلبة  العلمي  التح�شيل 
املقاعد الدرا�شية.

الآمنة  ال����ع����ودة  خ��ط��ط  وق����د مت���ت 
خطوات  وفق  واجلامعات  للمدار�س 
كافة  ب����ن  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م����درو�����ش����ة 
اأعلى  و����ش���م���ن  امل��ع��ن��ي��ة  الأط���������راف 
والوقائية  الح�����رتازي�����ة  امل���ع���اي���ري 
الطلبة  و�شالمة  �شحة  ت�شع  التي 
والكادر التعليمي والإداري واملجتمع 

على راأ�س اأولوياتها.
ح�شن  م��ع��ايل   .. الج��ت��م��اع  ح�شر 
اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية  بن 
حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل  والتعليم 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
م�شبح  ���ش��امل  بنت  جميلة  وم��ع��ايل 
امل�����ه�����ريي وزي���������رة دول��������ة ل�������ش���وؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وم���ع���ايل ن��ا���ش��ر بن 

الب�شرية  املوارد  الهاملي وزير  ثاين 
والتوطن ومعايل ح�شة بنت عي�شى 
و  املجتمع  تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و 
معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
القت�شاد ومعايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل  ع��ب��د 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع 
�شما  وم��ع��ايل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي 
وزي�������رة دول������ة ل�������ش���وؤون ال�������ش���ب���اب و 
امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال���ث���ق���ايف 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة  ال���دول���ة 
معايل  و  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وزيرة  الأم����ريي  يو�شف  بنت  ���ش��ارة 
اأمن  املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة 
���ش��ارة عو�س  م��ع��ايل  و  املجل�س  ع��ام 

التعليم  دائ��رة  رئي�س  م�شلم  عي�شى 
واملعرفة - اأبوظبي و�شعادة الدكتور 
ع���ب���داهلل حم��م��د ال���ك���رم م��دي��ر عام 
الب�شرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
- دب���ي و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة حمدثة 
يحيى الها�شمي رئي�س هيئة التعليم 
حممد  و�شعادة  ال�شارقة   - اخلا�س 
خليفة النعيمي مدير مكتب �شوؤون 
التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• اأبوظبي - وام:

حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  زار 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
موقع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
والتقى  دب�������ي،   2020 اإك�������ش���ب���و 
 2020 لإك�شبو  الوطني  بالفريق 
ا�شتعداداتهم  ع��ل��ى  واط���ل���ع  دب�����ي، 

ال�شتثنائية للحدث العاملي.
ميدانية  جولة  خالل  �شموه  واطلع 
مع معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
 2020 اإك�شبو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
النهائية  ال����ش���ت���ع���دادات  ع��ل��ى  دب���ي 
املوا�شفات  ذات  ومرافقه  للمعر�س 
ي�شمها  ال���ت���ي  وامل���ن���اط���ق  ال��ع��امل��ي��ة، 
مو�شوعاته  ع��ل��ى  وت��رك��ز  امل��ع��ر���س، 
الفر�س،  وه���ي  ال��ث��الث��ة،  ال��ف��رع��ي��ة 

والتنقل، وال�شتدامة.
كما زار �شموه اجلناح الوطني لدولة 
الإم��ارات، الذي ي�شرد ق�شة الدولة 

التي اأ�شبحت موطناً ل�شعوب العامل 
.. والتقى �شموه بفريق عمل اجلناح 
الوطني مع معايل نورة بنت حممد 
وال�شباب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي 
وجاهزيتهم  ج��ه��وده��م  على  واأث��ن��ى 
ل�شتقبال �شيوف الإمارات من كافة 

اأنحاء العامل.
بال�شتعدادات  نفخر   : �شموه  وق��ال 
موقع  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية 
اإك�شبو 2020 دبي مت�شمنة اأجندة 
دور  ونثمن  الدولة،  ل�شيوف  عاملية 
اجل��ن��اح ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات 

الثقايف،  التبادل  تعزيز  يف  الأ�شا�شي 
الرتاثي  الإرث  العامل على  واطالع 

الغني لدولة الإمارات.
الها�شمي  رمي  م����ع����ايل  ورح�����ب�����ت 
�شموه  ح���ر����س  م��ث��م��ن��ة  ب����ال����زي����ارة 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ج��ه��ود ف��ري��ق العمل 

ع��ل��ى جاهزية  وال���وق���وف  ال��وط��ن��ي، 
 .. الإم���ارات  لدولة  الوطني  اجلناح 
وقالت معاليها : م�شتعدون لإقامة 
احلدث  م��ن  م�شبوقة  غ��ري  ن�شخة 
الإمارات  �شيوف  وا�شتقبال  العاملي، 
اأن اجلناح  العامل، موؤكدة  من حول 

الوطني لدولة الإم��ارات يتميز من 
حيث التجربة التي يقدمها للزوار، 
واأ�شالة  وث���ق���اف���ة  ت���اري���خ  ل��ي��ع��ك�����س 

الإمارات و�شعبها.
لدولة  ال���وط���ن���ي  اجل����ن����اح  وي�������روي 
الإمارات ق�ش�شاً عن اأر�س الإمارات 

وطنه،  يعتربها  م��ن  وك���ل  و�شعبها 
وحمتوياته  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه  يف  وي���رّك���ز 
الّطموح  الثقايف  امل�شهد  تعزيز  على 
للمجتمعات  وي�شرد  الفتّية،  للدولة 
اأ�شالة  املحلّية والعاملّية ق�ش�شاً عن 
وج�����ذور  اأج�����داده�����ا  واإرث  ���ش��ع��ب��ه��ا 

تاريخها  عمق  يف  ال�شاربة  ما�شيها 
ال�شوء  اجلناح  ي�شّلط  كما  العريق. 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ول ال����ذي ���ش��ه��دت��ه دولة 
الإمارات وجعل منها موطناً ل�شعوب 
تنتمي لأك��ر من 200 دول��ة حول 
مل��رت��ادي��ه جتربة  .. وي���ق���ّدم  ال��ع��امل 
فّذة تلهم العامل باأ�شره حول املعنى 
املوؤ�ش�س  ال����وال����د  لإرث  احل��ق��ي��ق��ي 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
ث����راه، وتربز  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الأثر الإيجابي للتوا�شل والرتابط 
م�شتقبل  مالمح  وتر�شم  الإن�شاين، 

م�شرق ي�شّم اجلميع.
دبي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  وي�����ش��ارك 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ة  اأك�����رب  ي��ع��د  ال�����ذي 
يف ال��ع��امل واأك����رب ح���دث ع��امل��ي منذ 
دولة   192 ك��ورون��ا،  جائحة  ظهور 
العقول و�شنع  "توا�شل  �شعار  حتت 
ي�شتقطب  اأن  ويتوقع   .. امل�شتقبل" 
املعر�س، الذي ينطلق يف الأول من 
اأكتوبر املقبل، 25 مليون زيارة من 

داخل الدولة وخارجها.

عبداهلل بن زايد: )ناف�س( يبني جيال جديدا من الكفاءات املواطنة املوهوبة بال�شراكة مع القطاع اخلا�س

زار موقع اإك�شبو 2020 دبي واجلناح الوطني للإمارات

خالد بن حممد بن زايد يلتقي بالفريق الوطني الإك�شبو 2020 دبي ويثني على اال�شتعدادات اال�شتثنائية وجهود الفريق ال�شتقبال �شيوف الدولة
 �شموه يوؤكد اأهمية اجلناح الوطني لدولة االإمارات ودوره يف تعزيز التبادل الثقايف واطلع العامل على االإرث الرتاثي الغني للدولة

•• دبي-وام:

ا�شتئناف  اأعلنت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي عن 
ت�شغيل خدمة حافالت اخلط E101 بن اإمارتي دبي 
العاملة عرب  احل��اف��الت  اأح��د خطوط  وه��و  واأبوظبي 
اأبوظبي  النقل يف  دائ��رة  والتن�شيق مع  بالتعاون  املدن 

لنقل الركاب بن الإمارتن.
وتطوير  التخطيط  اإدارة  مدير  �شاكري  ع��ادل  وق��ال 
الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  مبوؤ�ش�شة  الأعمال 
حمطة  م��ن  ينطلق   E101 اخل���ط  اإن  وامل��وا���ش��الت 
اإىل حمطة  ل��ي�����ش��ل  دب����ي  ب��ط��وط��ة يف  اب����ن  ح���اف���الت 
مو�شحا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املركزية  اأبوظبي  حافالت 

النقل  تكامل  يف  وحمورياً  مهماً  دوراً  يلعب  اخلط  اأن 
اجلماعي بن الإمارتن مما يجعل تنقل الركاب �شهاًل 

و�شريعاً.
الإجراءات  جميع  تطبيق  على  ت�شّدد  الهيئة  اأن  واأّك��د 
كورونا  فريو�س  انت�شار  ملواجهة  الالزمة  الح��رتازي��ة 
وتطلب من جميع ركاب احلافالت العامة داخل اإمارة 
بالإجراءات  املدن اللتزام  دبي ورك��اب احلافالت عرب 
ال�شخ�شي  ال��ت��ب��اع��د  وم��ن��ه��ا  امل��ط��ل��وب��ة  الح����رتازي����ة 
انت�شار  ل��ت��ج��ن��ب  ال��ك��م��ام��ات  ارت������داء  واحل���ر����س ع��ل��ى 
الفريو�س للحفاظ على ال�شحة العامة لأفراد املجتمع 
يّتبعوا  اأن  الركاب  يتوّجب على  اإن��ه  وق��ال  الدولة..  يف 

الإجراءات الحرتازية اخلا�شة باإمارة اأبوظبي .

ا�شتئناأف ت�شغيل خط حافالت E101 بني دبي واأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
ووكالة الإمارات للف�شاء جل�شة نقا�شية عن م�شروع م�شبار 
الأم����ل وم�����ش��ت��ج��دات��ه ومت ب��ح��ث ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�شرتك 
اجلل�شة  ح�شر  اجلانبن.  ب��ن  واملعرفة  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
الهيئة  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  احل�شان  را�شد  عبيد  �شعادة 
وال��ك��وارث وع��دد من  ال��ط��وارئ والأزم����ات  الوطنية لإدارة 

موظفي اجلانبن.
جرى خالل اجلل�شة النقا�شية ا�شتعرا�س مكت�شبات م�شروع 
"م�شبار الأمل" ودوره يف دعم  الإم��ارات ل�شتك�شاف املريخ 
املجتمع العلمي مبجال الف�شاء وجت�شيده لكفاءة الدولة يف 
تنفيذ م�شاريعها الوطنية على الوجه الأكمل رغم حتديات 

جائحة "كوفيد - 19".
تعزيز  اأهمية  ال�شام�شي  احل�شان  را�شد  عبيد  �شعادة  واأك��د 
اإبراز  يف  ي�شهم  مب��ا  اجلانبن  ب��ن  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأط��ر 
قدرة الدولة على تنفيذ م�شاريعها الوطنية رغم حتديات 

جائحة "كوفيد 19-".
واأ�شار اإىل اأن فريق م�شروع م�شبار الأمل �شطر اإجنازا بارزا 
لدولة الإمارات بنجاحه يف حتقيق اأهداف م�شروع الإمارات 
اأن  املريخ وذلك رغم حتديات اجلائحة موؤكدا  ل�شتك�شاف 
امل�شي  على  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  ق��درة  يعك�س  الإجن��از  هذا 
قدما يف تنفيذ م�شروعاتها ال�شرتاتيجية رغم هذا التحدي 
العاملي، كما ج�شد التعاون املثمر بن الهيئة وقطاع الف�شاء 

من اأجل �شمان جناح هذا امل�شروع على الوجه الأكمل.
و اأ�شاف �شعادته "اأن الال م�شتحيل بات منهاج عمل واأ�شلوب 

حياة يف دولة الإمارات" معربا عن تطلعه اإىل تعزيز التعاون 
مع وكالة الإمارات للف�شاء من اأجل دعم منظومة الطوارئ 

والأزمات والكوارث يف جمال علوم الف�شاء.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ع��م��ران ���ش��رف م��دي��ر م�����ش��روع الإم�����ارات 
م�شتجدات  عن  عر�شا  الأمل"  "م�شبار  املريخ  ل�شتك�شاف 
امل�شروع وعرب عن تقديره للدور املهم والفاعل الذي تقوم 
والكوارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ب��ه 
ودعمها مل�شروع م�شبار الأمل خالل جميع مراحل تنفيذه 
من اأجل جتاوز حتديات "كوفيد 19-" وهو ما اأثمر حتقيق 

هذا الإجناز البارز لدولة الإمارات يف قطاع الف�شاء.
وقطاع  الهيئة  ب��ن  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اأهمية  اأي�����ش��اً  واأك���د 
للطوارئ  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ري  يف  ودوره  ال��ف�����ش��اء 

والأزمات يف علوم الف�شاء وتعزيز اإجنازات الدولة.

 الطوارئ واالأزمات واالإمارات للف�شاء تبحثان مكت�شبات 
م�شبار االأمل والتعاون امل�شرتك يف قطاع الف�شاء

االإمارات تتعهد تنفيذ م�شاريع اإن�شانية بـ 184 مليون 
درهم لدعم اجلهود االإن�شانية يف اأفغان�شتان

•• اأبوظبي -وام:

تعهدت دولة الإمارات بتنفيذ م�شاريع اإن�شانية مبا�شرة يف 
دولر  مليون   50/ درهم  مليون   184 بقيمة  اأفغان�شتان 

اأمريكي .
ب��ن علي  اأح��م��د  التعّهد خ��الل م�شاركة معايل  ه��ذا  وج��اء 
الو�شع  لدعم  ال���وزاري  الجتماع  دول��ة، يف  وزي��ر  ال�شايغ، 
الإن�شاين يف اأفغان�شتان، والذي تراأ�شه معايل الأمن العام 

لالأمم املتحدة ال�شيد اأنتونيو غوتريي�س.
اإىل  الإم���ارات ووقوفها  ال��ت��زام دول��ة  ال�شايغ  واأك��د معايل 
جانب ال�شعب الأفغاين ال�شقيق، حيث تتابع دولة الإمارات 
الدولية  للجهود  دعمها  وتوا�شل  اأفغان�شتان  يف  الو�شع 
اأكر مرونة وا�شتدامة لل�شعب  اإىل بناء م�شتقبل  الهادفة 

الأفغاين.
كما �شرح معاليه باأن دولة المارات لطاملا قدمت يد العون 
وامل�شاعدة لأفغان�شتان، وكجزء من التزام را�شخ جتاه �شعب 

 1.7 دره��م  مليار   6.2 م��ن  ??اأكر  قدمت  اأفغان�شتان، 
املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  م�شاعدات  اأمريكي  دولر  مليار 
ال���غ���ذاء، واخلدمات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ت��رك��زت 
والتعليم،  والإ�شكان،  ال�شحي،  وال�شرف  واملياه،  ال�شحية، 
ومنذ  والأط��ف��ال.  الن�شاء  على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  م��ع 
بداية �شهر �شبتمرب احلايل مت تقدمي اأكر من 285 طناأ 
ج�شر  تد�شن  عرب  العاجلة  والطبية  الغذائية  امل��واد  من 
لتلبية  12 طائرة  ت�شيري  اليوم  �شهد حتى  ان�شاين  جوي 
الراهنة. كما  الأو�شاع  الأفغانية يف ظل  الأ�شر  احتياجات 
اأكر  باإجالء  املا�شي  ال�شهر  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  قامت 
اإذ  الأج��ان��ب،  الأف��غ��ان والرعايا  األ��ف �شخ�س من   40 من 
ت�شت�شيف مدينة الإمارات الإن�شانية حالياً اآلف العائالت 

الأفغانية موؤقتاً اإىل اأن تنتقل اإىل وجهاتها النهائية.
اأفغان�شتان  اإىل  اأر�شلت  الإم��ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  اجلدير 
امل�شاعدات  م��ن  طناً   30 متنها  على  حتمل  ط��ائ��رة  ال��ي��وم 

الطبية والغذائية والإغاثية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

رئي�شة موؤ�ش�شة فاطمة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت  ال�شيخة فاطمة  اأطلقت 
بنت هزاع الثقافية .. �شندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدرا�شية  من منطلق 

الإميان ب�شرورة متكن املراأة الإماراتية يف التعليم.
ويهدف ال�شندوق اإىل متكن املراأة الإماراتية يف التعليم العايل، بال�شراكة مع 

جامعة »باري�س الثانية - بانتيون اأ�شا�س«.
ويوفر الربنامج حاليا املنح الدرا�شية لعدد ع�شر فتيات اإماراتيات بارزات، من 
والطاقة،  والقت�شاد،  وامل�شارف،  التعليم،  مثل  متنوعة،  مهنية  تخ�ش�شات 
والعالقات الدولية، من اأجل احل�شول على التعليم العايل، يف قانون الأعمال 

الدويل بجامعة »باري�س الثانية- بانتيون اأ�شا�س«.
وقالت ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان ، عن الروؤية التي تقف وراء 
هذه الفر�شة القيمة، اإن التعليم ركيزة اأ�شا�شية يف قوة اأمتنا ومنوها، لفتة اإىل 
اأ�شد  اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، كان من  اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

املوؤيدين للتعليم ومتكن املراأة .
مدينون  فاإننا  احلبيبة،  لدولتنا  اخلم�شن  بالعام  الإحتفال  مع  اأنه  واأ�شافت 

ال�شعي  يف  الن�شائية،  امل��واه��ب  يف  ال�شتثمار  ملوا�شلة  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ب��روؤي��ة 
على  قائم  اقت�شاد  وا�شتدامة  تطوير  على  والعمل  التعليم،  على  للح�شول 

املعرفة.
موا�شلة  على  الإماراتية،  امل��راأة  ت�شجيع  اإىل  الدرا�شية  املنح  �شندوق  ويهدف 
معايري  وتركز  الأكادميية،  اإجنازاتها  يف  والتفوق  العايل،  التعليم  يف  رحلتها 
اختيار امل�شتفيدين من �شندوق املنح الدرا�شية على البتكار والتميز الأكادميي، 
مع احلفاظ على ال�شمولية لت�شمل الن�شاء الإماراتيات من خمتلف اخللفيات 

التعليمية وخربات العمل.
الدرا�شية  للمنح  ه��زاع  بنت  فاطمة  �شندوق  يف  املقبولت  الطالبات  وت�شتفيد 
جامعة  اأوروب���ا،  يف  القانونية  للمعرفة  ال��رائ��دة  للمنارة  ال��رائ��دة  اخل��ربة  من 
ال�شوربون- اآ�شا�س منذ القرن الثالث ع�شر، لفهم قوانن التقنيات يف امل�شتقبل 
بدرجة اأكرب، واأن يتم تزويدهن باأرقى املعارف، حتى ي�شبحن �شمن قادة الغد. 
وعن ال�شراكة مع ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، اأ�شار الربوفي�شور 
امل�شرتكة  ال��روؤي��ة  اأن  اإىل  بانتيون   - الثانية  باري�س  جامعة  رئي�س  ليت  جيوم 
والأهداف ال�شرتاتيجية، تهدف اإىل توفري الو�شول للمعرفة املتميزة. واأكد 
اأنه ي�شعر بالمتنان والتقدير الكبري للدعم الكرمي الذي قدمته  جيوم ليت 

اإىل القادة ال�شباب ال�شاعدين، بدعم تعليم ع�شرة  ال�شيخة فاطمة بنت هزاع 
من اأملع العقول ال�شابة، من خالل �شندوق ال�شيخة فاطمة بنت هزاع، لتمكن 
املراأة الإماراتية يف التعليم، بالو�شول اإىل اأعلى م�شتويات التعليم، لع�شر من 
اأف�شل واأملع الفتيات يف الإمارات، م�شريا اإىل اأن ذلك يعترب م�شدر فخر، وقال 
اأثبتت الإم��ارات وقيادتها مرارا وتكرارا، مدى اأهمية التعليم والتعلم يف بناء 
دولة م�شتدامة والتقدم املطرد للدولة، وهي ت�شتعد لبداية مرحلة متميزة يف 

اخلم�شن عاما املقبلة.
" ممتنون للغاية  اأف�شل هدية على الإط��الق، وقال:  اأن التثقيف هو  واأ�شاف 

لل�شيخة فاطمة بنت هزاع على دعمها ال�شخي".
من ناحية اأخرى، اأبدت امل�شاركات الالتي ح�شلن على منحة ال�شيخة فاطمة 

بنت هزاع لتمكن املراأة الإماراتية، كامل التقدير لهذه الفر�شة.
الأكادميية  ال��وح��دات  من  مزيجا  الربنامج  " يقدم   : الطنيجي  �شما  وقالت 
العايل،  التعليم  اإىل  يتطلع  �شخ�س  لأي  جيدة،  ب�شورة  تعمل  التي  والعملية 
ق��ادرون على  اأن جميع الطالب،  املعرفة واخل��ربة معا، مما ي�شمن  اإن��ه يوفر 
تطبيق جميع الدرو�س امل�شتفادة علي الفور، لأنها مليئة باملحتوى واملعلومات، 
ويتم تقدميها بفعالية وب�شورة �شحيحة مع املجموعة املنا�شبة من املعلمن، 

املجموعة  هذه  اإىل  الن�شمام  من  متكنت  لأنني  للغاية،  وممتنة  �شعيدة  واأن��ا 
املتميزة".

يف  الأوىل  للمرة  درا���ش��ي��ة  منحة  تلقي  " ي�شعدين  احل��م��ادي:  فاطمة  وق��ال��ت 
يل،  بالن�شبة  منا�شبا  كان   »LLM« وبرنامج  لذلك،  للغاية  و�شعيدة  حياتي، 
وجاء يف توقيته رغم اأزمة " كوفيد19-"، واجلمع بن النظرية والتطبيق يف 
الربنامج، جعل  والدولية يف تقدمي  املحلية  اإىل اخلربة  بالإ�شافة  التدري�س، 

الربنامج فريدا من نوعه، وبالتايل فاإنني �شعيدة باأن اأكون جزءا منه".
وتعد ال�شيخة فاطمة بنت هزاع اآل نهيان هي راعية للثقافة والتعليم، وت�شارك 
الثقايف  التعبري  واأ�شكال  والأدب،  الفنون  يف  تقدم  التي  امل��ب��ادرات  يف  بفعالية 
وتخاطبهم،  الثقافية  وال�شباب  اليافعن  احتياجات  من  تنبع  التي  املختلفة 
بنت  فاطمة  موؤ�ش�شة  وكذلك  املختلفة،  القيادية  اأدواره��ا  خالل  من  وتوا�شل 
وتثقيف  الثقايف  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  م�شتمرة  رحلة  يف  الن��ط��الق  الثقافية  ه��زاع 

ال�شباب الإماراتي وامل�شاهمة الإيجابية يف التاأثري الجتماعي.
ورئي�شة  موؤ�ش�شة  هي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  اأن  يذكر 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  ورئي�شة  الثقافية،  ه��زاع  بنت  فاطمة  موؤ�ش�شة 

للريا�شة الن�شائية ورئي�شة نادي فتيات اأبوظبي والعن.

•• دبي-وام :

ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  اأط��ل��ق 
املريخ "م�شبار الأمل"، بال�شراكة مع 
 ،"2021 للطريان  دب��ي  "معر�س 
حتدي "اكت�شف الكوكب اإك�س"، وهو 
م�شممة  ج���دي���دة  وط��ن��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ة 
لالهتمام  وامل��واه��ب  الطلبة  لإل��ه��ام 
والتكنولوجيا  ال���ف�������ش���اء  ب���ع���ل���وم 
امل��ت��ق��دم��ة، وال��ت��اأ���ش��ي�����س جل��ي��ل جديد 
بالعمل  املهتمة  الوطنية  الكوادر  من 
يف ق��ط��اع��ي ال��ف�����ش��اء وال���ط���ريان مبا 

ي�شاهم يف تنويع القت�شاد الوطني.
التخ�ش�شات  املتعددة  امل�شابقة  وتتيح 
ف��ر���ش��ا ل��ل�����ش��ب��اب يف ال���دول���ة خلو�س 
لكت�شاف  مهمة  لبناء  �شيقة  جتربة 
م���ن خ���الل م�شابقة  ك��وك��ب ج���دي���د، 
لت�شميم  خم�ش�شة  �شهرين  مدتها 
ل�شتك�شاف  وب��رجم��ت��ه��ا  روب����وت����ات 

الف�شاء.
الكوكب  "اكت�شف  حت���دي  وي��ن��ط��ل��ق 
اإك�س" بجولة التاأهيل امل�شبق يف �شهر 
من  اأ���ش��ب��وع  يليها  اجل����اري،  �شبتمرب 

التدريب يف اأكتوبر املقبل. و و�شيقام 
التحدي الرئي�س خالل "معر�س دبي 
للطريان 2021"، الذي ي�شتمر من 
حيث  املقبل،  نوفمرب   18 اإىل   14
�شيكون على طالب املدار�س الثانوية 
اأر�شية  روبوتات  ت�شميم  واجلامعات 
تتوىل  جوية  طيار  غري  من  وطائرة 
مهمة ال�شتطالع على الكوكب اإك�س 
و�شيح�شل   .. خ�شائ�شه  لك��ت�����ش��اف 
ج��ائ��زة قيمتها  ال��ف��ائ��ز على  ال��ف��ري��ق 

درهم.  50000
���ش��رف مدير  ع��م��ران  املهند�س  واأك���د 
املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع 
ال�شباب  متكن  اأن  الأمل"  "م�شبار 
مهم  ج���زء  العلمية  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء 

لتعزيز  الإم��������ارات  دول�����ة  روؤي�����ة  م���ن 
مكانتها عامليًّا يف كل املجالت املت�شلة 
اكت�شف  "حتدي  اإن  وق��ال  بالف�شاء. 
الكوكب اإك�س"، بال�شراكة مع معر�س 
اإىل  ي��ه��دف   ،2021 ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
قدراتهم  وحت��ف��ي��ز  ال�����ش��ب��اب  اإل����ه����ام 
والهند�شة  ال��ع��ل��وم  يف  وم���ه���ارات���ه���م 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ري��ا���ش��ي��ات، من 
خالل ت�شميم الروبوتات وبرجمتها 
معقدة  ا�شتطالعية  مهمات  لتنفيذ 
اإلهام  ن��ري��د   .. ب��ن��ج��اح  امل���ري���خ  ع��ل��ى 
النجوم  اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال�������ش���ب���اب 
ال���ت���ق���دم  م���������ش����رية  وامل���������ش����اه����م����ة يف 
الف�شاء  جم��ايل  يف  ل��ل��دول��ة  العلمي 

والطريان.

من جهته، قال تيموثي هاوز، املدير 
ال�شركة   ،Tarsus F&E ع����ام 
للطريان  دب������ي  مل���ع���ر����س  امل���ن���ظ���م���ة 
منذ اإطالقه، كان معر�س   :  2021
لدعم  من�شة  مبثابة  للطريان  دب��ي 
الأجيال  واإل���ه���ام  اجل���دي���دة  امل���واه���ب 
�شناعة  م��ن  ج���زءاً  ليكونوا  ال��ق��ادم��ة 
الطريان العاملية .. وي�شعدنا اأن ندعم 
اكت�شف  حت��دي  مثل  مهمة  م��ب��ادرات 
للطالب  يوفر  والذي  اإك�س،  الكوكب 
واكت�شاب  م��ه��ارات��ه��م،  اإب�����راز  ف��ر���ش��ة 
اخل��ربات واملعارف من كبار اخلرباء 
اأمامهم  يف القطاع، ومتهيد الطريق 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل يف جمال  ال���ع���م���ل  ن���ح���و 
الف�شاء. وبح�شب �شروط ال�شرتاك 

على  الكوكب"،  اكت�شف  "حتدي  يف 
التاأهيل  حت���دي  اإ���ش��ت��ك��م��ال  ال��ط��ل��ب��ة 
امل�����ش��ب��ق امل���ف���ت���وح، وف���ي���ه ُي��ط��ل��ب من 
غري  م��ن  ط��ائ��رة  ت�شميم  املتقدمن 
على  تنفيذ مهمات  على  ق��ادرة  طيار 
الكوكب اإك�س، وتقدمي تفا�شيل فنية 
وكذلك  عملها،  تنفيذ  كيفية  ح��ول 
املبا�شر  التناف�س يف حتدي الربجمة 

الذي �شيقام يف �شبتمرب اجلاري.
الذين   40 ال�����  ال���ط���الب  و���ش��ُي��دع��ى 
التدريب  ل��ت��ل��ق��ي  ال�������ش���دارة  اح��ت��ل��وا 
املهند�شن  ق���ب���ل  م����ن  وال���ت���وج���ي���ه 
كيفية  و���ش��ي��ت��ع��ل��م��ون   .. وال��ت��ق��ن��ي��ن 
واملركبات  الروبوتات  اأح��دث  ت�شميم 
وط������ائ������رات واإن����ت����اج����ه����ا م����ن خ���الل 

و�شيقام  الأب����ع����اد.  ث��الث��ي��ة  ط��اب��ع��ات 
خالل  نوفمرب  يف  الرئي�س  التحدي 
 ..  2021 ل��ل��ط��ريان  دب���ي  م��ع��ر���س 
�شيتعن  ب��ن��ج��اح،  مهمتهم  ولإمت�����ام 
حتّدين:  م���واج���ه���ة  ال���ط���الب  ع��ل��ى 
اأوًل، بناء مركبة اأر�شية غري ماأهولة 
لدرا�شة �شطح الكوكب اإك�س والبحث 
با�شتخدام  العينات  جلمع  موقع  عن 
 Lego Mindstorms
م�شتويات  هناك  و�شتكون   ..  EV3
املدار�س  برجمة خمتلفة بن طالب 
ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات .. ك��م��ا يجب 
ال���روب���وت���ات على  اأن حت��ت��وي ج��م��ي��ع 
اأج���ه���زة ا���ش��ت�����ش��ع��ار وحم���رك���ات، على 
دقائق  خم�س  ال��ف��رق  اأم���ام  ي��ك��ون  اأن 

لإمت���ام مهمة حم��اك��اة جتريبية من 
و�شي�شمل  م�شاعدة.  اأو  دع��م  اأي  دون 
مركبة  ت�����ش��م��ي��م  ال���ث���اين  ال���ت���ح���دي 
ج��وي��ة ب����دون ط��ي��ار ل��ت��ق��وم مبهمات 
الطالب  من  و�شُيطلب   .. ا�شتطالع 
 CAD منوذجي  برنامج  ا�شتخدام 
Fusion 360، لت�شميم الطائرة 
الأبعاد،  ثالثية  بطريقة  وطباعتها 
تقني  ع��ر���س  م�����ش��ارك��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 

حول ت�شميمها.
وامل�شاركة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ول��ل��م��زي��د 
ي��رج��ى ار���ش��ال ب��ري��د اإل���ك���رتوين اإىل 
 Emm.edu@mbrsc.ae
ويعد "حتدي اكت�شف الكوكب اإك�س" 
لإلهام  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  م��ن  ج���زًءا 

النخراط  �شبيل  يف  املقبلة  الأج��ي��ال 
جم����الت  يف  خم��ت�����ش��ة  وظ����ائ����ف  يف 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
املهمة،  م��ن  وك��ج��زء   .. والريا�شيات 
ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  يعمل 
حتفيز  على  الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ 
البتكار وبناء القدرات العلمية وخلق 

فر�س جديدة جليل ال�شباب.
الإم��������ارات  م�������ش���روع  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
ي�����ش��ت��ه��دف - م���ن ب���ن ع����دة اأه����داف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اأخ����رى - ب��ن��اء م���وارد 
الكفاءة  ع��ال��ي��ة  اإم����ارات����ي����ة  ب�����ش��ري��ة 
الف�شاء،  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  جم������ال  يف 
العلمية  والأب��ح��اث  املعرفة  وتطوير 
تعود  ال��ت��ي  الف�شائية  والتطبيقات 
والتاأ�شي�س  ال��ب�����ش��ري��ة،  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
املعرفة  لقت�شاد م�شتدام مبني على 
البتكار،  وت�شجيع  التنويع  وتعزيز 
والرت��ق��اء مبكانة دول��ة الإم����ارات يف 
�شباق الف�شاء لتو�شيع نطاق الفوائد، 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود الإم�������ارات يف جمال 

الكت�شافات العلمية.

اإطالق �شندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدرا�شية لتمكني املراأة االإماراتية يف التعليم العايل

بال�شراكة مع معر�ض دبي للطريان 2021

م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ يطلق م�شابقة )اكت�شف الكوكب اإك�س( لتحفيز اهتمام ال�شباب بعلوم وتكنولوجيا الف�شاء

•• دبي -وام:

اأر�شلت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
الغذائية  امل��واد  من  طنا   60 نقلت  طائرات   4 والإن�شانية 
الإحتياجات  لتوفري  كابول  الأفغانية  العا�شمة  مطار  اإىل 
الغذائية ال�شرورية لل�شعب الأفغاين ال�شقيق بالتعاون مع 

اجلناح اجلوي بدبي.
دبي  حاكم  �شمو  م�شت�شار  ملحه  ب��و  اإب��راه��ي��م  �شعادة  وق��ال 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  والثقافية  الإن�شانية  لل�شئون 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة 
اأقامته  ال����ذي  الإن�����ش��اين  اإن اجل�����ش��ر اجل����وي  والإن�����ش��ان��ي��ة 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  لتنفيذ  اإ�شتكمال  ياأتي  املوؤ�ش�شة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

للتن�شيق  اهلل" وتتويجا  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
القائم بن املوؤ�ش�شة واجلناح اجلوي بدبي يف العمل الإغاثي 
والإن�شاين لتقدمي امل�شاعدات العاجلة وا�شتمرارها لل�شعب 

الأفغاين لتجاوز الأزمة الراهنة وتخفيف املعاناة عنهم.
واأ�شاف اإن كمية املواد التي نقلتها الطائرات حتى الآن بلغت 
ال�شعب  الأ�شا�شية حيث يعاين  الغذائية  املواد  60 طنا من 
لنقل  م�شتمر  اجل�شر  اأن  م��وؤك��دا  فيها  �شح  م��ن  الأف��غ��اين 
اأخرى من املواد الغذائية والطبية ال�شرورية التي  كميات 

وفرتها املوؤ�ش�شة اىل كابول.
واأع�����رب ع���دد م���ن امل�����ش��ئ��ول��ن الأف���غ���ان ع���ن ب��ال��غ �شكرهم 
املقدمة  الإن�شانية وامل�شاعدات  الإم��ارات  وتقديرهم جلهود 
امل�شاعدات  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  الأف���غ���اين  لل�شعب 
اأفغان�شتان  جتتاح  التي  الأزم���ة  لتجاوز  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 

حاليا.
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
امل�شاريع  من  العديد  لديها  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال 
قرية  ت�شييد  ت�شمل  اأفغان�شتان  يف  واخل��ريي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
للمعاقن مكونة من 200 منزل واأربعة م�شاجد ومدر�شتن 
ت��دري��ب مهني و دار  وم��رك��ز ت�شوق وع��ي��ادة �شحية وم��رك��ز 
اإعتمادها كمدر�شة  التي مت  زاي��د لالأيتام يف ولي��ة قندهار 
ث��ان��وي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 7 ف�����ش��ول درا���ش��ي��ة و���ش��ك��ن للطالب 
�شناعة  على  الأي��ت��ام  لتدريب  و�شالة  وم�شجد  امل��راف��ق  مع 
الأرتوازية  الآب��ار  املوؤ�ش�شة بحفر عدد من  .وقامت  ال�شجاد 
الالزمة  وال��ت��م��دي��دات  بامل�شخات  وجتهيزها  ال�شرب  ملياه 
اإ�شتفادت منها عدة  الزراعية  امل�شاحات  اأحوا�س لري  وبناء 

مناطق.و بلغ احلفر يف بع�س الآبار اإىل عمق 100 مرت.

خريية حممد بن را�شد تر�شل 60 طنا من امل�شاعدات الأفغان�شتان

•• اأبوظبي-وام:

تقديراً  الفجرية،  قناة  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  كّرمت 
جلهودها املبذولة يف دعم ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة واإ�شهاماتها 
واإبراز  النبيلة  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  ن�شر  يف  املُتمّيزة 

دورها املجتمعي والإن�شاين.
و ثّمن هاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق 

 - ال��ق��ن��اة  ال���ذي عقد يف مبنى  ال��ت��ك��رمي  اأمنية" - خ��الل 
اجلهود الكبرية لقناة الفجرية، وعملها املتوا�شل يف دعم 
املوؤ�ش�شة اإعالمياً على م�شتوى الإمارات، عرب ن�شر ر�شالتها 
الإن�شانية النبيلة واإي�شال �شوتها اإىل اأكرب �شريحة مُمكنة 
من اجلمهور، والتي اأ�شهمت يف حتقيق املزيد من اأمنيات 
مع  بال�شراكة  اعتزازه  اإىل  لفتاً  املر�شى،  املوؤ�ش�شة  اأطفال 
هيئة الفجرية للثقافة والإعالم التي حتمل �شجاّلً ُمتمّيزاً 

حافاًل باملبادرات الإن�شانية والعطاء املتوا�شل.
"ماب"  �شركة  ع��ام  مدير  با�شيل  عماد   .. الزبيدي  و�شلم 
التقدير  و�شهادة  التذكاري  ال��درع  الفجرية  لقناة  امل�شغل 
النبيلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق��ن��اة  ُم�شاهمات  على  �شكر  كلم�شة 
بال�شعادة  وم��ّده��م  امل��ر���ش��ى،  الأط��ف��ال  اأم��ن��ي��ات  يف حتقيق 
وجتديد الأمل لديهم ملوا�شلة م�شرية العالج، بالإ�شافة 

اإىل تعزيز الروح املعنوية لدى عائالتهم.

حتقيق اأمنية تكرم قناة الفجرية على دعمها 
االإعالمي واالإن�شاين

• حتدي اكت�شف الكوكب اإك�ض يهدف اإىل اإلهام اجليل اجلديد وحتفيزه للهتمام بعلوم الف�شاء والتكنولوجيا املتقدمة 
ا يف القطاع الف�شائي • عمران �شرف : متكني ال�شباب وبناء قدراتهم العلمية جزء مهم من روؤية االإمارات لتعزيز مكانتها عامليًّ
• تيموثي هاوز : حتدي اكت�شف الكوكب اإك�ض يوفر للطلب فر�شة الكت�شاب اخلربات واملعارف وميهد الطريق اأمامهم للعمل م�شتقبًل يف جمال الف�شاء

امل��دع��و / ج��وي��ل مياه  فقد 
بنغالدي�س     ، م����ي����اه  ن������ور 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )bg0618062( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0551587999

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  ع���������امل  ج����ه����ان����ك����ري 
عبدول غنى ميا ، بنغالدي�س 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BY0598706(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0551587999    

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / حممد احمد 
م�شر     ، اح����م����د  ر������ش�����وان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A15131217( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0522666386

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ل��ي��ت حم��م��د مو�شى  زاه����د 
اجلن�شية  ب��ن��غ��الدي�����ش��ي     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)BP0117517( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0504910799

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف��ق��د حم��م��د ع���ب���داهلل علي 
واحمد  �شهم   100 الكعبي 
 500 الكعبي  علي  ع��ب��داهلل 
القوات  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  ���ش��ه��م 
الرجاء  ظ��ب��ي.   اب��و  امل�شلحة 
ت�شليمها للجمعية او الت�شال 
0528888444 م�شكورا

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فقدت ندى عبدالواحد حممد 
نور احمد �شهادة اأ�شهم �شادرة 
القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من 
�س م ع )اأ�شماك( - عدد الأ�شهم 
الأ�شهم  �شهادة  ورقم   2400
 ASMAK1717680
عليها  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الإت�شال  او  لل�شركة   ت�شليمها 

على 0557488400

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فقدت هدى عبدالواحد حممد 
نور احمد �شهادة اأ�شهم �شادرة 
القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من 
�س م ع )اأ�شماك( - عدد الأ�شهم 
الأ�شهم  �شهادة  ورقم   2400
 ASMAK1717679
عليها  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الإت�شال  او  لل�شركة   ت�شليمها 

على 0557488400

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فقدت كلثم عبدالواحد حممد 
نور احمد �شهادة اأ�شهم �شادرة 
القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من 
�س م ع )اأ�شماك( - عدد الأ�شهم 
الأ�شهم  �شهادة  ورقم   2400
 ASMAK1717678
عليها  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الإت�شال  او  لل�شركة   ت�شليمها 

على 0557488400

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
حممود  اأح��م��د  فاطمة  ف��ق��دت 
����ش���ه���ادة اأ����ش���ه���م ������ش�����ادرة من 
�س  القاب�شة  العاملية  ال�شركة 
الأ�شهم  )اأ���ش��م��اك( - ع��دد  م ع 
الأ�شهم  �شهادة  ورقم   2400
 ASMAK1717677
عليها  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الإت�شال  او  لل�شركة   ت�شليمها 

على 0557488400

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فقد عبدالواحد حممد نور 
�شادرة  اأ�شهم  �شهادة  احمد 
من �شركة دار التمويل - عدد 
�شهادة  ورق��م   679 الأ�شهم 
الأ�شهم FH1601 يرجى 
ت�شليمها  عليها  يعر  مم��ن 
على  الإت�����ش��ال  او  لل�شركة  

0557488400

فقد�ن جــــــــــــو�ز �سفر 
فقد املدعو / ابهيناف جيل ماجنيت �شينغ جيل ، الهند  

 )T3917951( اجلن�شية - جواز �شفره رقم
و فقد املدعو / اهانا ابهيناف جيل ، الهند  اجلن�شية - 

جواز �شفره رقم )S0808545( من يجدهما عليهما 
الت�شال بتليفون رقم  0506418720

Date 14/ 9/ 2021  Issue No : 13340

Announcement
The Department of Economic Development 
announces that ACACIA Pharmacy, License No. 
CN-1114607 applied to us for:
The cancellation of the license
Whoever has any right or objection to this 
announcement must approach the Department of 
Economic Development within one week of the 
publication of this announcement; failing which, 
the Department of Economic Development will 
not be liable for any right or action following 
the expiry of this period, after which all required 
procedures will be finalized.

Commercial Affairs Sector - Abu Dhabi

Department Of 
Economic Development
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي ي�شتقبل ال�شفري التون�شي

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان احلاكم اأم�س.. �شعادة املعز بن 
عبد ال�شتار بنميم �شفري اجلمهورية التون�شية لدى الدولة.

ورحب �شموه بال�شفري التون�شي .. موؤكدا على تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرتك بن البلدين ال�شقيقن 
بن  القائمة  الثنائية  التعاون  ع��الق��ات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى  امل�شتويات.  خمتلف  على 
اجلانبن وتبادل الأحاديث التي من �شاأنها تقوية تلك العالقة بن ال�شعبن ال�شقيقن يف العديد 
من القطاعات و�شبل توطيدها. واأ�شاد �شعادة ال�شفري التون�شي مبكانة وعمق العالقات الثنائية ومبا 

ت�شهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�شة من نه�شة ح�شارية يف امليادين كافة.
ح�شر اللقاء ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو لل�شوؤون الإدارية واملالية و�شعادة 
عام  النعيمي مدير  يو�شف  و�شعادة  �شمو ويل عهد عجمان  رئي�س مكتب  الغمال�شي  اإبراهيم  اأحمد 

دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولن.

حاكم عجمان ي�شدر قرارا بتعيني يو�شف النعيمي 
مديرا عاما لدائرة الت�شريفات وال�شيافة

•• عجمان-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان ام�س قرارا بتعين مدير عام لدائرة الت�شريفات وال�شيافة يف 
اإمارة عجمان. ون�س القرار الأمريي على تعين �شعادة يو�شف حممد علي 
حممد النعيمي مديرا عاما لدائرة الت�شريفات وال�شيافة يف اإمارة عجمان 
اأمام حاكم الإمارة وويل العهد عن مبا�شرته ل�شالحياته  ليكون م�شوؤول 

وممار�شته اخت�شا�شاته املحددة له .
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به من تاريخ �شدوره ويعمم 

على اجلهات املعنية للعمل مبقت�شاه كل فيما يخ�شه.

عمار النعيمي ي�شتقبل �شفري اجلزائر
•• عجمان-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
الكرمي  عبد  �شعادة  اأم�����س..  احلاكم  دي��وان  يف  عجمان 
الدميقراطية  �شفري اجلمهورية اجلزائرية  طواهرية 

ال�شعبية لدى الدولة.
وب��ح��ث ���ش��م��وه وال�����ش��ف��ري اجل���زائ���ري خ���الل ال��ل��ق��اء .. 
و�شبل  البلدين  بن  القائمة  الثنائي  التعاون  عالقات 

تطويرها ملا فيه م�شلحة ال�شعبن ال�شقيقن.

واأث���ن���ى ال�����ش��ف��ري اجل����زائ����ري ع��ل��ى ال���ت���ع���اون امل�شرتك 
بالتطور  م�شيدا   .. ك��اف��ة  القطاعات  يف  البلدين  ب��ن 
الإم�����ارات يف خمتلف  دول���ة  ت�شهده  ال���ذي  احل�����ش��اري 

امليادين.
النعيمي ممثل  ال�شيخ احمد بن حميد  اللقاء..  ح�شر 
�شاحب ال�شمو لل�شوؤون الدارية واملالية و�شعادة اأحمد 
ابراهيم الغمال�شي رئي�س مكتب �شمو ويل عهد عجمان 
الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي  يو�شف  و�شعادة 

وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولن.

لتعزيز نظم املعلومات ال�شحية وتطوير التكنولوجيا املنا�شبة الإدارة �شحة ال�شكان

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعتمد حلول تقنية متقدمة جلمع بيانات الرعاية ال�شحية وترميزها �شمن نظام »رعايتي«
•• دبي- الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
حلول  اع��ت��م��اد  ع��ن  اأم�����س  املجتمع 
ومواءمة  لتوحيد  متقدمة  تقنية 
البيانات  حم��ت��وى  ج��م��ع  ع��م��ل��ي��ات 
وتنظيم �شجالت الرعاية ال�شحية 
عرب  الإم�����ارات  دول���ة  يف  للمر�شى 
م�شطلحات واحدة م�شرتكة �شمن 
ي�شهم  وال�����ذي  "رعايتي".  ن��ظ��ام 
بالتوطيد امل�شتدام للنظم الرقمية 
يف  ال�شريرية  املعلومات  وت�شمن 
الإلكرتونية  ال�شحية  ال�شجالت 
ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة رم�������وز. وت����ع����زز هذه 
ال��������وزارة يف ربط  احل���ل���ول ج���ه���ود 
وتدعيم  ال�شحية  الرعاية  من�شاآت 
جانب  اإىل  بينها،  فيما  ال��ت��وا���ش��ل 
الرعاية  معلومات  ت��ب��ادل  ت�شهيل 
اإط����ار منوذج  ال�����ش��ح��ي��ة، وذل����ك يف 
م�شطلحات  ي�����ش��ت��خ��دم  م�����ش��رتك 

طبية معتمدة عاملياً. 
اأحد  تي"،  �شي  "�شنوميد  ويعترب 
الأكر  الطبية  امل�شطلحات  حلول 

الطبية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وث��ي��ق  من����اذج 
وب��ي��ان��ات ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة، كما 
من�شة  بفاعلية  الرت��ق��اء  يف  ي�شهم 
ال�شحي  الوطني  امللف  "رعايتي"، 
ال�شكانية،  ال�شحة  واإدارة  امل��وح��د 
الرعاية  ملقدمي  بالن�شبة  خا�شة 
ت�شهيل  اإىل  �شيوؤدي  كما  ال�شحية. 
ال�شريرية  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  ت������داول 
واعتماد لغة موحدة، نظراً لأن كاًل 
من ال�شجالت الطبية اللكرتونية 
ت���ب���ادل  وع���م���ل���ي���ات   )EMRs(
 )HIE( ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 

تعتمدان لغة موحدة. 
اأن نظام  ال��زرع��وين  الدكتور  واأك��د 
امل�شاريع ذات  "رعايتي" يعترب من 
الأول���وي���ة ال��ت��ي ي��ت��م ال��ع��م��ل عليها 
وت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ومت��ك��ن قطاع 
الرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات، 
رقمية  �شحية  من�شة  خ���الل  م��ن 
ل�شجالت  حمدثة  بيانات  تعر�س 
يف  مبتكرة  حلوًل  وتقدم  املر�شى، 
البيانات  واإدارة  الأمت���ت���ة  جم���ال 
ال�شحية لتح�شن الكفاءة واجلودة 

"ناب�س"  ونظام  الوطني،  امل�شتوى 
ونظام  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  ل���دى 
يربط بن مقدمي  "ملفي" الذي 
القطاعن  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

العام واخلا�س باأبوظبي". 
التف�شيلية  "البيانات  اأن  واأ���ش��اف 
اإلكرتونياً  املخزنة  النظام  ه��ذا  يف 
و�شول  ف��ر���س  زي���ادة  على  �شتعمل 
امل�شت�شفيات والعيادات وال�شيدليات 
عرب دولة الإم��ارات اإىل ال�شجالت 
 )EHRs( ال�شحية الإلكرتونية
الإلكرتونية  الطبية  وال�شجالت 
�شت�شاعد  ك����م����ا   .)EMRs(
عملية  ت�شريع  ع��ل��ى  امل�شت�شفيات 
ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات ال�����ش��ري��ري��ة يف 
ومعاجلة  املر�شى  رع��اي��ة  جم��الت 
اإتاحة  م���ع  ال���ت���اأم���ن،  م��ط��ال��ب��ات 
نف�س  يف  واإح�شائية  �شاملة  بيانات 
الطبية  ال��ت��ح��ال��ي��ل  ح����ول  ال���وق���ت 
و���ش��ح��ة ال�����ش��ك��ان، اإىل ج��ان��ب دعم 
الرعاية  ج�������ودة  ور�����ش����د  ق���ي���ا����س 

وا�شتخدام املوارد". 
املعّزز  النظام  ه��ذا  ي�شاعد  و���ش��وف 

لغة  ي��وف��ر  اإذ  ال���ع���امل،  يف  ���ش��م��وًل 
البيانات  على  للح�شول  م�شرتكة 
وجت���م���ي���ع���ه���ا وم���������ش����ارك����ت����ه����ا بن 
موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية ب�شورة 
ت�شجيل  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  م��ت�����ش��ق��ة. 
معلومات  وت����خ����زي����ن  وف���ه���ر����ش���ة 
امل��ر���ش��ى وال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ري��ري��ة يف 
ا�شرتجاعه  مي��ك��ن  م�����ش��ّن��ف  من��ط 
اإليه  احل���اج���ة  ع��ن��د  م�����ش��ارك��ت��ه  اأو 
وتعترب  ال�����ش��ري��ري��ة.  ل���الأغ���را����س 
ال�شاملة  امل��رج��ع��ي��ة  م�شطلحاته 
���ش��م��ن قطاع  ع���امل���ي���اً  وامل���ع���ت���م���دة 
الرعاية ال�شحية يف اأكر من 60 

دولة. 

البيانات  توحيد مناذج توثيق 
الطبية

اأ�شار الدكتور عبد  وبهذه املنا�شبة، 
ال��ع��زي��ز ال���زرع���وين وك��ي��ل ال����وزارة 
امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد 
بالإنابة، اإىل اأن تبني هذه احللول 
التقنية يحقق نقلة نوعية للوزارة 
يف ظل جهودها الرامية اإىل توحيد 

ا�شرتاتيجية  م��ع  متا�شياً  والأداء، 
املعلومات  ن��ظ��م  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����وزارة 
عاملية  معايري  وتطبيق  ال�شحية 
اإدارة البنية التحتية يف املن�شاآت  يف 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  ال�����ش��ح��ي��ة 
املنا�شبة لنظام اإدارة �شحة ال�شكان، 
يف اإطار اجلهود احلكومية لرت�شيخ 
م��ك��ان��ة دول����ة الإم�������ارات ب���ن رواد 
ال�شحة الإلكرتونية على م�شتوى 

العامل.

بني  التن�شيق  ج���ودة  زي����ادة 
املن�شاآت ال�شحية

العجمي مدير  علي  ق��ال  وب���دوره، 
وزارة  يف  ال��رق��م��ي��ة،  ال�شحة  اإدارة 
ال�شحة ووقاية املجتمع: "�شي�شاهم 
�شي  "�شنوميد  وا���ش��ت��خ��دام  ظ��ه��ور 
تي" اأي�شاً يف زيادة جودة الت�شغيل 
الرعاية  م��ن�����ش��اآت  ب��ن  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شحية املتنوعة، اإىل جانب تعزيز 
عمليات تبادل البيانات التنظيمية، 
املطالبات  خ����دم����ة  م���ك���ت���ب  م���ث���ل 
اللكرتونية التابع ل�"رعايتي" على 

متكاملة،  ونظرة  وا�شحة  ببيانات 
الرعاية  تقدمي  ت�شميم نظم  على 
حت�شن  ج����ان����ب  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ة، 
والإداري  وامل��ايل  ال�شريري  الأداء 
كذلك  ال�شحية.  الرعاية  ملن�شاآت 
على  امل��خ��زن��ة  ال��ب��ي��ان��ات  �شت�شاهم 
عمليات  اأي  عن  الك�شف  يف  املن�شة 
ال�شحة  وت���ت���ب���ع  م���الئ���م���ة،  غ����ري 
دعم  جانب  اإىل  واملخاطر،  العامة 
ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  اإدارة 
املتعلقة  البيانات  وت�شهيل م�شاركة 
ب���ال���ت���ك���ال���ي���ف ون���ت���ائ���ج اخل����ي����ارات 

العالجية للمر�شى. 

م�شاريع اخلم�شني..روؤية 
ا�شرتاتيجية هدفها االإن�شان

الإم���ارات  دول���ة  اإط���الق حكومة  ..ج���اء  اأ�شبوعن  م��ن  اأق���ل  يف غ�شون 
..لت�شع  اأوىل  "م�شاريع اخلم�شن" عقب حزمة  الثانية من  للحزمة 
خارطة طريق لربنامج وطني يف رحلة اخلم�شن عاماً القادمة هدفها 
متكن الإن�شان واإطالق طاقاته الإبداعية وخلق بيئة اقت�شادية اأكر 

تناف�شية وجاذبية.
توؤكد م�شاريع اخلم�شن يف فل�شفتها عامة على الدفع بالقت�شاد الكلي 
ت�شع  �شاملة  تنموية  ل��دورة  والتاأ�شي�س  تقليدية  غري  جديدة  ب��اأدوات 

الأجيال القادمة يف القلب منها .
اختلفت يف  واإن  الأه���داف  الأوىل يف  منف�شلة عن  لي�شت  ثانية  حزمة 
القت�شاد  م�شلحة  يف  املطاف  نهاية  يف  ي�شبان  اأنهما  غري  التوجهات 
ال��ك��ل��ي وع��ج��ل��ة الن��ت��اج ودع���م ال��ت��وظ��ي��ف وت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة الكفاءات 
اأف�����ش��ل ال��ف��ر���س ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م ومتكينهم لخذ  امل��واط��ن��ة وت��وف��ري 

مواقعهم الوظيفية يف �شوق العمل .
روؤية ا�شرتاتيجية بعيدة املدى تركز على القطاعن احلكومي واخلا�س 
�شريكي التنمية تهدف اإىل اإطالق الطاقات الإبداعية يف �شتى املجالت 
ال�شرتاتيجية  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ن  الثانية  احل��زم��ة  اإط���الق  اإن 
ل�شتيعاب 75 األف مواطن يف القطاع اخلا�س خالل 5 �شنوات قادمة 
من �شاأنها اأن ترتقي بالقطاع اخلا�س وال�شتفادة من طاقات وابتكارات 

ال�شباب وت�شجيعهم على دخول �شوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.
والأثر الأكرب هو التاأ�شي�س لدورة جديدة من امل�شاريع ال�شرتاتيجية 

الوطنية الرامية اإىل بدء مرحلة جديدة للقطاع اخلا�س بالدولة .
متتلكها  قوية  اقت�شادية  قاعدة  من  الثانية  احلزمة  م�شاريع  تنطلق 
دولة الإمارات يف القطاعات واملحاور كافة وتوؤكد الدعم املتوا�شل من 
حكومة الإمارات لتحفيز املواطنن ال�شباب للدخول للعمل يف القطاع 
روؤية  خ��الل  من  للجميع،  م�شتقرة  ا�شتثمارية  بيئة  وتوفري  اخلا�س 

وا�شحة للم�شتقبل.
ل�شتقطاب  الداعمة  املبادرات  حزمة  من  منتظرة  كثرية  اآثاراإيجابية 
الكوادر الوطنية يف القطاع اخلا�س خا�شة على �شعيد �شوق العمل و 
القطاع  و�شالبة  قوة  يدعمها  املواطنة  العاملة  القوى  قاعدة  تو�شيع 

اخلا�س يف الدولة ومنوه امل�شطرد وتنوع وظائفه .
" وث��ي��ق��ة اخلم�شن" توؤكد  ح���زم  وب��اق��ي  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ف��احل��زم��ة 
وهو  الأ�شا�شية  وركيزتها  التنمية  الإن�شان هو حمور  اأن  على  جميعها 

النهج الثابت للدولة منذ انطالق م�شرية الحتاد.
حممد جلل الري�شي
 مدير عام وكالة اأنباء االإمارات

مذكرة تفاهم بني هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية وموؤ�ش�شة االإمارات للخدمات ال�شحية يف �شاأن ملف املواطن ال�شامل 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد اللواء الركن طيار ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س 
حممد  ب��ن  الرحمن  عبد  وم��ع��ايل  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة 
العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع توقيع مذكرة تفاهم بن وزارة الدفاع 
- ممثلة بهيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية و موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات 
ال�شحية يف �شاأن ملف املواطن ال�شامل" اكتمال البيانات اإلكرتونياً -ال�شحية، 
والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  ومر�شحي  اجلنائية-ملنت�شبي  التعليمية، 

للفئة العمرية من  17-24 بن�شبة 100%".
وقع مذكرة التفاهم عن هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية العميد ركن 
املوؤ�ش�شي،  والت�شال  الإع��الم  مديرية  مدير  ب�شفته  املن�شوري  علي  عبيد 
ومن موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية، اإمارة دبي، �شعادة الدكتور يو�شف 

حممد ال�شركال ، ب�شفته املدير العام.
ملنت�شبي  الطبي  الفح�س  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  ت��ه��دف 
تقدمي  جم��ال  يف  التعاون  اإىل  تهدف  كما  والحتياطية،  الوطنية  اخلدمة 
اإجراءات اكتمال امللف الإلكرتوين ال�شامل للمواطنن من  الدعم وت�شهيل 

الفئات العمرية املطلوبة للخدمة الوطنية.  17-24 �شنة .
ومن جانبه اأ�شاد اللواء الركن طيار ال�شيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س 
هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية مبذكرة التفاهم التي اأبرمت بن الهيئة 
وموؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية، اإمارة دبي،يف جمال الفح�س الطبي 
للمواطنن امل�شمولن بقانون اخلدمة الوطنية انطالقاً من الغر�س العام 
لهذا والذي يتناول واحداً من اأهم متطلبات واإجراءات التجنيد وهو الفح�س 
الطبي لغايات اللتحاق بالربنامج موؤكداً ثقته الكبرية بالإمكانيات العالية 
التي  واملوؤهلة  املتخ�ش�شة  الطبية  الكوادر  و  الوا�شعة  الرتاكمية  واخل��ربات 
متتلكها موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية مبا ي�شمن اإجراء الفحو�شات 

الطبية املقررة للمجندين ب�شرعة وكفاءة وجودة عالية.
يف  واملوؤ�ش�شة  الهيئة  بن  امل�شرتك  التعاون  تدعم  املذكرة  ه��ذه  اأّن  اأك��د  كما 
جمال امللف الإلكرتوين ال�شامل للمواطنن ولفت اإىل اأن كافة الفحو�شات 
�شتخ�شع  للموؤ�ش�شة  التابعة  الطبية  املراكز  اإجراوؤها يف  �شيتم  التي  الطبية 
التي حددتها  الوطنية  للمعايري وال�شرتاطات اخلا�شة مبنت�شبي اخلدمة 
مع  تف�شياًل  بها  املوؤ�ش�شة  تزويد  ومت  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة 
هذا  يف  الطرفن  ب��ن  امل��ت��داول��ة  واملعلومات  البيانات  �شرية  على  احل��ف��اظ 

ال�شاأن . واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية 
املجتمع اأن مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة اخلدمة الوطنية 
العمل  منظومة  يف  الخت�شا�شات  متعدد  تعاون  اإط��ار  متثل  والحتياطية، 
احلكومي امل�شرتك والتكاملي وفقاً لأعلى م�شتويات الأداء واأف�شل املمار�شات 
احلكومية. كما ت�شب يف �شلب الروؤية احلكومية نحو جت�شيد التعاون بن 
من  تعزز  فاعلة  وطنية  �شراكة  وتر�شيخ  مثايل  ب�شكل  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية.
اأكد احلر�س على �شمان م�شتوى اجلاهزية ال�شحية ملجندي اخلدمة  كما 
كٌل  الوطن  خلدمة  والطاقات  الإمكانات  وت�شخري  والحتياطية  الوطنية 
يف جماله، وفقاً لروؤية القيادة احلكيمة وبهدف �شمان حتقيق امل�شتهدفات 
ال��وط��ن��ي��ة وف���ق اأف�����ش��ل الآل���ي���ات وال��و���ش��ائ��ل وت��ر���ش��ي��خ م��ب��داأ ت��ك��ام��ل العمل 

احلكومي.
وتخريج  اإع����داد  يف  الوطنية  اخل��دم��ة  لهيئة  املتميز  ال���دور  معاليه  وث��ّم��ن 
مناذج ملهمة للعطاء والإخال�س والت�شحية واحلر�س على الوطن و�شون 
ليكونوا  باخلدمة  امللتحقن  كفاءة  واإجنازاته، من خالل �شمان  مكت�شباته 
واأم��ن وا�شتقرار دولة و�شعب  اأهبة ال�شتعداد يف احلفاظ على �شالمة  على 

الإمارات.
ومن جانبه اأكد �شعادة الدكتور يو�شف حممد ال�شركال ، ب�شفته املدير العام. 
موؤ�ش�شة الإمارات للخدمات ال�شحية، على اأهمية مذكرة التفاهم مع هيئة 
التعاون والتن�شيق وحتقيق تكامل  اإطار  اخلدمة الوطنية والحتياطية، يف 
اإمكاناتها  باأف�شل  تعمل  مرنة  حكومية  منظومة  �شمن  املبذولة  اجلهود 
تنفيذاً  وذلك  احليوية،  القطاعات  خمتلف  بن  التناغم  لتحقيق  وقدراتها 
كافة  بن  واملتطور  الدائم  التكامل  تر�شيخ  يف  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات 
متثل  والتي  الإم���ارات  حتققها  التي  النجاحات  ظل  يف  احلكومية،  اجلهات 
اأر�شية �شلبة نحو مزيد من العمل الدوؤوب للحفاظ على املكت�شبات وحماية 
للموؤ�ش�شة  التامة  اجل��اه��زي��ة  اإىل  ال�شركال  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأ���ش��ار  امل���وارد 
وا�شتعدادها لت�شخري قدراتها وخرباتها يف توفري متطلبات الفح�س الطبي 
ملنت�شبي اخلدمة الوطنية والحتياطية وفق ال�شرتاطات واملعايري املعتمدة، 
ي��دع��م برنامج اخلدمة  امل��وؤه��ل��ة وامل��درب��ة، مب��ا  ال��ك��وادر الطبية  م��ن خ��الل 
بنخبة من  املوؤ�ش�شة  وذل��ك يف ظل متيز  العامة،  امل�شلحة  ويحقق  الوطنية 
وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة  ال�شحية  الح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  املحلية  اخل���ربات 

جلميع فئات املجتمع.

حممد بن ركا�س : م�شاريع اخلم�شني 
رحلة �شباب الوطن نحو امل�شتقبل

االإمارات واإ�شتونيا تبحثان فر�س التعاون 
يف ال�شناعة والتكنولوجيا احليوية

•• العني -وام:

اأك������د ال�������ش���ي���خ حم���م���د ح���م���د بن 
املجل�س  ع�شو  ال��ع��ام��ري  رك��ا���س 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال�شت�شاري 
اخلم�شن"  "م�شاريع  ح���زم���ة 
تنفيذا  ع��ن��ه��ا  الإع�����الن  ال��ت��ي مت 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واعتمدها  "حفظه اهلل"،  الدولة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شعادة  ك���ل  ل��ل��م��واط��ن��ن  ت��وف��ر 
�شباب  خا�شة  ال��ك��رمي��ة  واحل��ي��اة 

عامل  اإىل  بيدهم  وت��اأخ��ذ  الوطن 
رحلة  يف  ب��ه��م  وتنطلق  الأع���م���ال 
هي الأف�شل نحو امل�شتقبل القادم 

يف وطننا ال�شامخ.
وق�����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ح��م��د بن 
ركا�س العامري يف ت�شريح له اإن 
بازدهار  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 
الكرمية  احلياة  وتوفري  الوطن 
للمواطن هو مبعث فخر واعتزاز 
اإليه  و����ش���ل���ت  وم�����ا  الأمم  ب����ن 
يف  وم�شاريع  اأفكار  من  الإم���ارات 
ق��وًل وفعاًل مدعاة  امل��ج��الت  كل 
على  امل��واط��ن��ن  نحن  لنا  للفخر 
هذه الأر���س الطيبة التي نعي�س 
فيها كل �شبل الراحة من ا�شتقرار 

واأمان وحياة �شعيدة.
الوطن  اأب���ن���اء  اأح�����الم  اأن  واأك�����د 
�شتبقى كبرية بالعزمية والنجاح 
احلكيمة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  ب��ف�����ش��ل 

تهيئة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ل��ل��ق��ي��ادة 
للتميز  اأم���ام���ه���م  ال����ظ����روف  ك���ل 
م�شريا  التغيري،  و�شنع  وامل��ب��ادرة 
اإىل اأن الربنامج احلكومي لدعم 
يعزز  ����ش���وف  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 
هذا  الوطنية يف  ال��ك��وادر  ح�شور 
ي�شكل  ال�����ذي  احل���ي���وي  ال��ق��ط��اع 
واأ�شاد  ال��وط��ن��ي.  لالقت�شاد  ق��وة 
باإن�شاء "جمل�س تناف�شية الكوادر 
ال�شيخ  �شمو  الإماراتية" برئا�شة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
م�شوؤول  �شيكون  ال��ذي  الرئا�شة 
احلكومي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  ع��ن 
ل���دع���م ا���ش��ت��ي��ع��اب امل���واط���ن���ن يف 
القطاع اخلا�س وتاأهيل الكفاءات 
وتقدمي  الإم����ارات����ي����ة  وال����ك����وادر 
يف  املواطنن  وتوظيف  امل��ب��ادرات 

القطاع اخلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ��������ش�������ارة  م������ع������ايل  ب����ح����ث����ت 
ي��و���ش��ف الأم�������ريي وزي������رة دول���ة 
امل��ت��ق��دم��ة خالل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شوت  اأن��������درو  م���ع���ايل   ، ل��ق��ائ��ه��ا 
وتكنولوجيا  الأعمال  ريادة  وزير 
اإ�شتونيا،  جمهورية  يف  املعلومات 
والوفد املرافق له، فر�س التعاون 
ال�شناعة  جم����الت  يف  امل�����ش��رتك 
والتكنولوجيا  ال��ذك��ي��ة  وامل�����دن 

احليوية.
وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت م���ع���ال���ي���ه���ا اأم������ام 
ال��وف��د ال���ش��ت��وين ، جت��رب��ة دولة 
بجهود  الرت����ق����اء  يف  الإم���������ارات 
لتلبية  وال����ت����ط����وي����ر  ال����ب����ح����ث 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات 
التكنولوجيا  اع���ت���م���اد  وت���ع���زي���ز 
م�شرية  ال�شناعة..  يف  املتقدمة 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل 
لل�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

"م�شروع 300 مليار"، واأهميتها 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  تهيئة  ح��ي��ث  م��ن 
للم�شتثمرين،  واجلاذبة  املنا�شبة 
الوطنية  ال�����ش��ن��اع��ة  من���و  ودع����م 
وحتفيز  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا،  وت���ع���زي���ز 
التكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  الب���ت���ك���ار 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

وغريه من القطاعات احليوية.
وقالت معاليها اإن دولة الإمارات 
ت���رب���ط���ه���ا ع����الق����ات وث���ي���ق���ة مع 
التعاون  وي�����ش��ع��دن��ا  اإ����ش���ت���ون���ي���ا، 
وتعزيز  امل�����ش��رتك��ة  امل���ج���الت  يف 
وتبادل  معهم  الثنائية  العالقات 
ال���دول���ت���ن فيما  ب���ن  اخل������ربات 
املتقدمة  بالتكنولوجيا  يتعلق 
و�شناعات  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ب��ح��ث 
اللقاء  خ��الل  مت  كما  امل�شتقبل. 
مناق�شة موا�شيع متعلقة بقطاع 
والتكنولوجيا  ال���ه���ي���دروج���ن 
احل����ي����وي����ة وال����ف���������ش����اء والأم�������ن 
اللقاحات،  وتطوير  ال�شيرباين 

وت���ع���زي���ز ا����ش���ت���خ���دام���ات ال���ث���ورة 
القطاع  يف  ال��راب��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

ال�شناعي ونقل املعرفة.
جانب  اإىل  الج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
ال�شناعة  وزارة  م���ن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
حممد  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
تبني  اإدارة  م����دي����ر  ال���ق���ا����ش���م، 
والدكتور  التكنولوجيا،  وتطوير 
امل����ه����ري، مدير  ع���ب���داهلل غ�����ازي 
وال���ش��ت��ث��م��ار يف  ال�����ش��راك��ات  اإدارة 
الوزارة، ومن اجلانب الإ�شتوين، 
�شفري  ري���ن���ه���ول���د  ج�����ان  ����ش���ع���ادة 
وبريجيت  الدولة  ل��دى  اإ�شتونيا 
للتعليم،  املتجولة  ال�شفرية  لو، 
وزارة  م�شت�شارة يف   ، فا�شك  واآن��و 
ال�شوؤون القت�شادية والت�شالت، 
م�شت�شار   ، ك��اجل��وران��د  ري�شتو  و 
وتكنولوجيا  الأعمال  ريادة  وزير 
 ، ب��ي��ن��و  ل��ي�����س  واأودي  امل��ع��ل��وم��ات، 
ال�شفارة  يف  البعثة  رئي�س  نائبة 

الإ�شتونية.

ارحمه القا�شمي : »ناف�س« 
خارطة عمل فاعلة لدعم 
التوطني يف القطاع اخلا�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

الإعالمي  الق�شم  مدير  القا�شمي  خالد  بن  �شعود  بن  ارحمه  ال�شيخ  اأك��د 
ملكتب �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة اأن اإطالق احلزمة الثانية من م�شاريع 
تعزيز  اإىل  يهدف  اخلا�س  القطاع  يف  املواطنن  توظيف  لدعم  اخلم�شن 
اآثار  م�شاركة الكفاءات املواطنة يف هذا القطاع احليوي والتي �شيكون لها 
العاملة  ال��ق��وى  ق��اع��دة  تو�شيع  و  العمل  �شوق  �شعيد  على  ب���ارزة  اإيجابية 

املواطنة.
"ناف�س"  ب��رن��ام��ج  اإن  اأم�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي يف ت�����ش��ري��ح  ال�����ش��ي��خ ارح��م��ه  وق���ال 
اأفراد  وجميع  ل�شعبها  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  روؤي��ة  يج�شد  احلكومي 
رفع  لدعم  فاعلة  عمل  وخارطة  منهجية  مبثابة  �شيكون  وال��ذي  املجتمع، 
مبا  امل��واط��ن  العن�شر  فر�شة  وتعزيز  اخلا�س  القطاع  يف  التوطن  ن�شبة 
ي�شمن حتقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خالل تاأهيلهم 
احليوي.  القطاع  ب��ه��ذا  العمل  يف  وكفاءتهم  ق��درات��ه��م  واإب����راز  وتدريبهم 
املواطنن يف  توظيف  لدعم  الوطني  الربنامج  هذا  اإط��الق  مع   : واأ�شاف 
القطاع اخلا�س فاإن دولة الإمارات تنطلق يف رحلة اخلم�شن عاما القادمة 
وهي واثقة من نف�شها .. داعمة ل�شعبها .. وا�شعة متكن الإن�شان ومتكن 

القت�شاد كاأولويات خللق البيئة القت�شادية الأف�شل والأكر تناف�شية.
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•• ال�شارقة -الفجر:

ك�شفت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة عن متكنها من تقدمي 
جهات  من  واردة   ، واإلكرتونية  قانونية  ا�شت�شارة   )  1766  (
ال�����ش��ارق��ة وموظفيها  ودوائ�����ر وم��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات ح��ك��وم��ة 
واجلمهور. منذ مطلع العام 2021م وحتى الربع الثالث منه 
، حول اأنظمة و�شيا�شات وت�شريعات املوارد الب�شرية املطبقة يف 

حكومة ال�شارقة. 
اأنظمة  اإدارة  مدير  القحطاين  هيثم  اأو���ش��ح  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
بالدائرة  املخت�شة  العمل  فرق  اأن   ، بالدائرة  الب�شرية  امل��وارد 
العام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  وحتى  2015م  ال��ع��ام  منذ  تعاملت 

قانونية.  ا���ش��ت�����ش��ارة   )  12366  ( م���ع   2021م  اجل�����اري 
ب�شكل  والأ�شئلة  ال�شتف�شارات  كافة  على  ال��رد  على  وحر�شت 
يومي �شعياً لتثقيف جمهورها املعني بالآراء وامل�شائل القانونية 

واإجراءات العمل . 
اأن الدائرة حتر�س با�شتمرار على تقدمي الدعم الالزم  واأكد 
للجهات والدوائر واملوظفن يف كل ما يخت�س باأنظمة املوارد 
الب�شرية ، وتطبيقات القوانن وتو�شيح احلقوق والواجبات . 
وت�شهل اآليات التوا�شل معها ، لتمكن كافة اجلهات واملوظفن 
واجلمهور الراغبن باحل�شول على ال�شت�شارات القانوية من 
الربيد  عرب  الفرتا�شي  التوا�شل  تتيح  كما  امل��رن.  التوا�شل 

الإلكرتوين ، والت�شالت الهاتفية . 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وت��و���ش��ي��ح حيثيات  ت��ق��دمي ال���ش��ت�����ش��ارات  اأن  وب���ن 
اإدارة املوارد الب�شرية وي�شمن �شالمة  الأنظمة يحقق معايري 
بالدائرة  املخت�س  العمل  فريق  اأن  واأو���ش��ح  القانون.  تطبيق 
 ، القانونية  ال�شت�شارات  ع��رب  ال����واردة  ال�شتف�شارات  ير�شد 
دقيقة  قانونية  اآراء  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  بدرا�شتها  ويقوم 
تدعم  قانونية  ثقافة  وتعزيز   . املعرو�شة  امل�شائل  خمتلف  يف 

تطبيق �شيا�شات واأنظمة املوارد الب�شرية.
الراهنة  ال�شت�شارات  املطروحة يف  الق�شايا  درا�شة  اأن  واأ�شاف 
الدائرة  م��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ت��دع��ي��م  يف  ت�شهم 
الأداء  . وبالتايل رفع موؤ�شرات  واإ�شعادهم  وحتقيق تطلعاتهم 

والرتقاء مبخرجات املوارد الب�شرية. 

موارد ال�شارقة تقدم )1766( ا�شت�شارة قانونية حتى الربع الثالث من العام 2021م

عرب من�شة )ابتكر( لبناء قدرات موظفي اجلهات احلكومية يف الدول العربية

مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي يطلق م�شاق اأدوات االبتكار
•• دبي- الفجر: 

را�شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأط����ل����ق 
"اأدوات  م�شاق  احلكومي  لالبتكار 
امل�شاقات  �شل�شلة  �شمن  البتكار"، 
التي  ال���ع���ل���م���ي���ة،  الإل����ك����رتون����ي����ة 
"ابتكر"،  م��ن�����ش��ة  ع���رب  ي��ق��دم��ه��ا 
بهدف تقدمي منهج علمي مب�شط 
و�شهل ملوظفي اجلهات احلكومية 
يف دولة الإمارات والعامل، ميّكنهم 
جديدة  م�����ب�����ادرات  ت���ط���وي���ر  م����ن 
مبا  الب���ت���ك���ار،  اأدوات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الثقافة  ه����ذه  ت��ع��م��ي��م  يف  ي�����ش��ه��م 

منهجا وثقافة عمل.
ويهدف امل�شاق اإىل ت�شليط ال�شوء 
وتعزيز  الأول������وي������ات،  اأه�����م  ع��ل��ى 
احلكومية  ال��ق��درات  وبناء  الوعي 
تغيري  حت����ق����ي����ق  ي���������ش����م����ن  مب�������ا 
م�شتدام، ويعك�س توجهات حكومة 

احلكومي،  ال��ع��م��ل  ك���ف���اءة  ورف�����ع 
وم������دى ان��ع��ك��ا���ش��ه��ا اإي���ج���اب���ا على 

القت�شاد والبيئة واملجتمع.
البتكار  اأدوات  امل�شاق  وي�شتعر�س 
خطوات  تت�شمن  التي  الرئي�شية 
ع��م��ل وا����ش���ح���ة ل��ت��ول��ي��د الأف���ك���ار 
وت���ط���وي���ره���ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، وط���رق 
ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ت���ط���وي���ر امل����ب����ادرات 
احل��ك��وم��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�شهم 
وحتويله  الب���ت���ك���ار  ا���ش��ت��دام��ة  يف 
ي��وم��ي��ة، م��ن خالل  اإىل مم��ار���ش��ة 
الرتكيز على التحديات والق�شايا 
الرئي�شية، والأولويات احلكومية.

اأدوات   8 ع��ل��ى  امل�����ش��اق  ي��رك��ز  ك��م��ا 
ت���ع���زز ث���ق���اف���ة الب����ت����ك����ار وت���ب���ادل 
منهجيات  وت������دع������م  اخل�����������ربات 
ومم���ار����ش���ات الب���ت���ك���ار م���ن خالل 
ت��ط��ب��ي��ق اأف���ك���ار ج���دي���دة ت�����ش��ه��م يف 
ت��ط��وي��ر م�����ش��روع��ات ري���ادي���ة، هي: 

التغيري الإيجابي.

االبتكار اأولوية وطنية وحمور 
حكومة  يف  للتطوير  رئي�شي 

االإمارات
م��دي��ر مركز  ع��ب��ري تهلك  واأك����دت 
حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي 
تعمل  اأول���وي���ة  الب��ت��ك��ار مي��ث��ل  اأن 
حكومة دولة الإمارات على تبنيها 
وتر�شيخها  ي��وم��ي��ة،  ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
حموراً للتطوير، من خالل توفري 
للموظفن  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل  اآل���ي���ة 
العربية  ال������دول  يف  احل��ك��وم��ي��ن 
متّكنهم من تعزيز مهاراتهم ورفع 
ب�شكل  لي�شهموا  قدراتهم  م�شتوى 
العمل احلكومي  فاعل يف حت�شن 
ورفع كفاءة اأداء اجلهات والرتقاء 

مب�شتويات العمل.
البتكار"  "اأدوات  اإن م�شاق  وقالت 

ال�شتثمار  لتعزيز  الإم���ارات  دول��ة 
يف راأ�س املال الب�شري وبناء قدرات 

الكوادر والكفاءات.
الأوىل  امل��ن�����ش��ة  "ابتكر"  وت���وّف���ر 
اإىل  التي تهدف  من نوعها عربياً 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار يف العمل  ت��ع��زي��ز 
احل���ك���وم���ي ال���ع���رب���ي م����ن خ���الل 
والنماذج  ال��ت��ج��ارب  وتعميم  ن�شر 
احلكومي،  الب��ت��ك��ار  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
العلمية  امل�����ش��اق��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
عاملية  م��ن��ه��ج��ي��ات  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي 
يف  ت�����ش��ه��م  ج���دي���دة  ع��م��ل  واأدوات 
البتكار يف اجلهات  تر�شيخ ثقافة 
املوظفن  وم�����ش��اع��دة  احل��ك��وم��ي��ة، 
احللول  اإي����ج����اد  يف  احل��ك��وم��ي��ن 
يواجهونها  ال����ت����ي  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
مب����ا ي�����ش��م��ن ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
ورف���ع ال��ك��ف��اءة، م��ن خ��الل تعزيز 
وحتفيز  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  اجل���اه���زي���ة 

ميّثل اإ�شافة جلهود املركز الهادفة 
ل���ت���ع���زي���ز ال���ت���ف���ك���ري الب����ت����ك����اري، 
وتعميم ثقافة البتكار يف ت�شميم 
للتطبيق،  ق��اب��ل��ة  ج���دي���دة  ح��ل��ول 
املعرفية  املن�شات  من  وال�شتفادة 
يف م�������ش���ارك���ة اأف�������ش���ل ال���ت���ج���ارب، 
النجاح  املبتكرة وق�ش�س  والنماذج 
اجلاهزية  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 

وال�شتعداد للم�شتقبل.

ابتكار  اأط��ر  حت��دد  اأدوات   8
احللول للتحديات احلكومية

البتكار"  "اأدوات  م�����ش��اق  وي��رك��ز 
ع��ل��ى اأ���ش��ئ��ل��ة رئ��ي�����ش��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
لإيجاد  وا���ش��ح  عمل  اإط���ار  حتديد 
احللول لتحديات العمل احلكومي 
عرب تر�شيخ ثقافة البتكار، ور�شد 
احللول  اأث���ر  تقي�س  ال��ت��ي  النتائج 
املبتكرة يف حت�شن جودة اخلدمات 

اأه������م  ع�����ر������س  اإىل  التحدي" 
درا�شتها،  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
وف��ه��م اأب���ع���اده���ا م���ن خ���الل و�شع 
اإط��ار عمل منظم لإي��ج��اد احللول 
"القتداء  اأداة  وت���رك���ز  امل��ب��ت��ك��رة، 
وج���ود  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  باخلربات" 
التعلم  و���ش��رورة  العمل  خ��رباء يف 
يعملون  التي  البيئة  وفهم  منهم 
اأهم  بها م��ن خ��الل الط���الع على 
التفا�شيل يف م�شاريعهم واأعمالهم 

اليومية.
الأف�������راد  "خارطة  اأداة  وت����ق����دم 
وفاعلة  �شهلة  و�شيلة  والعالقات" 
مت���ّك���ن امل��ن��ت�����ش��ب��ن ل��ل��م�����ش��اق من 
بامل�شروع  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ت�����ش��ور 
واملبادرة اجلديدة، فيما متّكن اأداة 
لالأفكار" فريق  ال�شريع  "البتكار 
العمل من اإيجاد حلول للتحديات 
الفر�س  وحت����دي����د  امل���������ش����روع،  يف 

وخمطط  الن�����ش��ي��اب��ي،  امل��خ��ط��ط 
وتعريف  ال��ت��ج��اري،  العمل  من��وذج 
باخلربات،  والق���ت���داء  ال��ت��ح��دي، 
واأداة  الأفراد والعالقات،  وخارطة 
وخطة  لالأفكار،  ال�شريع  البتكار 
اختبار النماذج الأولية، اإ�شافة اإىل 

خطة العمل.
"املخطط  الأوىل  الأداة  وت���وّف���ر 
ملراحل  �شاملة  نظرة  الن�شيابي" 
والأه�����داف،  ومتطلباته  الب��ت��ك��ار 
مبا ي�شمن و�شع خمطط متكامل 
ل��ك��ل مبادرة  ل��ل��م��وارد وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
خمطط  يركز  فيما  م�شروع،  اأول 
املهام  على  التجاري  العمل  منوذج 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة اإجن���ازه���ا من 
ا�شرتاتيجي  ب�شل  اإدارت���ه���ا  خ��الل 
الرئي�شية،  ال���ت���ح���دي���ات  وو�����ش����ع 

وحتديد الفر�س املتاحة.
"تعريف  ال��ث��ال��ث��ة  الأداة  وت��ه��دف 

اإب��داء وجهات  املختلفة من خ��الل 
لبتكار  ال���ف���ري���ق  اأع���������ش����اء  ن���ظ���ر 
منهجيات  واختبار  ج��دي��دة  اأف��ك��ار 

خمتلفة.
"خطة  ال�����ش��اب��ع��ة  الأداة  وت���رك���ز 
اختبار النماذج الأولية على تقدمي 
وجود  م��ن  للتاأكد  منظمة  و�شيلة 
ومنا�شبة  فعالة  ومنهجيات  حلول 
ت��دع��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ 
املبادرات، وامل�شروعات ب�شكل كامل، 
و�شفاً  العمل"  "خطة  تقدم  فيما 
متكاماًل بكيفية تنفيذ امل�شروعات، 
واأه�������م ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي حت����اول 

اجلهات وفرق العمل معاجلتها.

من جامعات ال�شارقة وعجمان ودبي.. بحد اأق�شى 120 �شاعة تدريبية

اجتماعية ال�شارقة متكن دفعة جديدة من الطلبة اجلامعيني من التدريب املهني
•• ال�شارقة- الفجر:

ا�����ش����ت����ك����م����ل����ت دائ�������������رة اخل������دم������ات 
جديدة  دف��ع��ة  ت��دري��ب  الجتماعية 
يف  وذل���ك  اجلامعين،  الطلبة  م��ن 
الداخلي  للتدريب  براجمها  اإط���ار 
اجلامعين  ل���ل���ط���ل���ب���ة  وامل����ت����اح����ة 
اجلامعات  م����ن  ل���ع���دد  وامل���ن���ت���م���ن 
واملدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية على 
ال�شارقة  اإم����ارة  ج��ام��ع��ات  م�شتوى 

وعجمان ودبي.
2020-2021؛  ال���ع���ام  وخ����الل 
تدريباتهم  الطلبة  م��ن  ع��دد  اأك��م��ل 
املجالت  منها  متنوعة  جم��الت  يف 

ال�شرورية مل�شتقبلهم املهني.
لطلبة  امل����ج����ال  ال�����دائ�����رة  وت���ت���ي���ح 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات التدريب ، يف 
والأفرع  بالدائرة  الرئي�شي  مقرها 

التابعة لها يف اإمارة ال�شارقة 
اإتاحتها  وتهدف الدائرة من خالل 
ا�شتثمار  ال���ت���دري���ب���ي  ال����ربن����ام����ج 
ال��ف��ر���س وا���ش��ت��ث��م��ار اأوق������ات ف���راغ 
الطلبة يف اأعمال مفيدة من خالل 
تدريبهم على الإنتاجية، واإك�شابهم 
وتاأهيلهم  عملية،  وخ��ربات  مهارات 
العمل  ����ش���وق  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اإكمال  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  م�شتقبال، 

واجبهم التدريبي اجلامعي.

حري�شة  ال��دائ��رة  اأن  املعرفة،  اإدارة 
التدريبية  ال���ف���ر����س  اإت����اح����ة  ع��ل��ى 
وذلك  وامل��دار���س  اجلامعات  لطلبة 
وثقافتها  ق��ي��م��ه��ا  م����ن  ان���ط���الق���اً 
وال��ت��زام��ات��ه��ا، م��ن��وه��اً ب��اأه��م��ي��ة هذا 
النوع من التدريب ل�شمان تطوير 
ال�شابة،  الوطنية  املهنية  الكفاءات 
التعليمية  امل�����ش��ت��ه��دف��ات  وحت��ق��ي��ق 
م��ه��ن��ي��اً واأك����ادمي����ي����اً، ول ���ش��ي��م��ا يف 
ال����وق����ت ال�������ذي ي����ه����دف ف���ي���ه ه���ذا 
كمتطلب  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ال���ت���دري���ب 
جامعي للتخرج، اإىل اإعداد وتاأهيل 
اخلريج لالنخراط يف �شوق العمل، 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��ام��ل م��ع املوظفن 

الجتماعية والدارية واملالية 
 وب����ل����غ ع�����دد ال����ط����الب امل���ت���درب���ن 
برنامج  2021  يف  احل���ايل  ال��ع��ام 
ال���ت���دري���ب ال�����ذي ت��ت��ي��ح��ه ال���دائ���رة 
56 طالبا،  لطلبة اجلامعات، نحو 
التخ�ش�شات  يف  طالبا   43 منهم 
الج��ت��م��اع��ي��ة، مب���ا ي�����ش��ك��ل 77% 
من العدد الإجمايل، فيما بلغ عدد 
املجالت  يف  تدربوا  الذين  الطالب 

الخرى بواقع 13 طالباً.

التدريبية  ال��ف��ر���ض  اإت��اح��ة 
لطلبة اجلامعات واملدار�ض 

واأكد الدكتور جا�شم احلمادي مدير 

�شري  اإىل  وال���ت���ع���رف  وامل���راج���ع���ن، 
ك�����اًل يف جمال  امل�����ي�����داين،  ال���ع���م���ل 
تخ�ش�شه يذكر اأن برنامج التدريب 
الداخلي يف الدائرة ميتد اإىل120 
ا�شتقبلت  وق����د  ت���دري���ب���ي���ة،  ���ش��اع��ة 
ال�شنوات  ام����ت����داد  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة 
املتدربن  م��ن  دف��ع��ات  ع��دة  املا�شية 
واملدار�س  اجلامعين  الطلبة  م��ن 
امل�شجلن يف جمموعة من املوؤ�ش�شات 
واملدار�س،  واجل��ام��ع��ات  التعليمية 
الفر�شة  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  وي��ت��ي��ح 
اأم����ام ال��ف��ئ��ة ال�����ش��اب��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
بيئة ومتطلبات العمل، كما يزودهم 
املهنية  اخل���������ربات  م�����ن  ب���ال���ك���ث���ري 

ي�شتمر فتح باب تلقي اللوحات امل�شاركة حتى 2 اأكتوبر 2021

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم م�شابقة اأجمل ر�شمة ل�شواطئ اأبوظبي ت�شجيعًا للقدرات واملواهب االإبداعية

حرية  وللمت�شابق  ال��ع��ام،  البطن 
لتي  الر�شم  وم��واد  اأدوات  ا�شتخدام 
يف�شلها، مثل )الر�شم بالر�شا�س/ 
بالألوان الزيتية/ بالألوان املائية/ 
وب��اأي حجم  ال��خ(  بالفحم..  الر�شم 

للوحة يراه املت�شابق منا�شباً.
العمل  تنفيذ  للمت�شابق  ميكن  كما 

و�شعت  حيث   ،2021 اأكتوبر   2
ال�شروط  املنظمة عدداً من  اللجنة 
اللوحات  يف  ت����واف����ره����ا  ال�����واج�����ب 
مو�شوع  يكون  اأن  وه��ي:  امل�شاركة، 
كورني�س  ���ش��اط��ئ  ع����ن:  ال��ر���ش��م��ة 
املرحلة  اأو  الأوىل  املرحلة  اأبوظبي، 
الثانية اأو �شاطئ ع البحر، اأو �شاطئ 

يختارها،  اإب���داع���ي���ة  ط��ري��ق��ة  ب���اأي���ة 
مثل املوزاييك اأو الأعواد اأو غريها، 
طاملا كان العمل الفني دائماً وميكن 
الحتفاظ به، حيث ل تقبل الأعمال 
غ����ري ال���ث���اب���ت���ة م���ث���ل ال���ر����ش���م على 
الرمل، وكذلك ي�شمح ال�شرتاك يف 
امل�شابقة بعمل اأو اثنن كحد اأق�شى 

 •• اأبوظبي – الفجر:

تنظم بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة 
ل����دائ����رة ال���ب���ل���دي���ات وال���ن���ق���ل، من 
املدينة م�شابقة  بلدية  مركز  خالل 
اأبوظبي"،  ل�شواطئ  ر�شمة  "اأجمل 
والهواة  امل��ب��دع��ن  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
واملحرتفن للر�شم ليقدموا اأف�شل 
التي تعك�س متّيز �شواطئ  اأعمالهم 
اأب����وظ����ب����ي اجل���م���ي���ل���ة وم���راف���ق���ه���ا 

الع�شرية.
قدرات  تنمية  اإىل  امل�شابقة  وتهدف 
امل���واه���ب الإب���داع���ي���ة، ورف���ع الوعي 
اإمارة  مبرافق  والتعريف  املجتمعي 
جمالية  وتعزيز  املتميزة،  اأبوظبي 
اجلمهور،  ل���دى  ال��ب��ل��دي��ة  امل���راف���ق 
الإمارة  به  تتميز  ما  اإب���راز  وكذلك 
ومرافق  ع��ام،  ح�شاري  مظهر  م��ن 
معايري  ت��ع��زز  رائ����دة  وب��ن��ي��ه حتتية 

جودة احلياة.
ومت فتح باب تلقي امل�شاركات بتاريخ 
وينتهي   ،2021 اأغ�����ش��ط�����س   28
ا�شتقبال امل�شاركات واللوحات بتاريخ 

اإىل  بالإ�شافة  ال��واح��د،  للمت�شابق 
على  التواجد  للمت�شابق  ميكن  اأن��ه 
مع  مبا�شر،  ب�شكل  للر�شم  ال�شاطئ 
وكافة  اجل�����ش��دي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق 
ال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة وال�������ش���روط 

الحرتازية من فريو�س كورونا.
وع��ق��ب الن��ت��ه��اء م��ن ر���ش��م اللوحة 
مي����ك����ن ل���ل���م���ت�������ش���اب���ق و����ش���ع���ه���ا يف 
ورقم  ال�شم  عليه  مظروف مكتوب 
هاتف للتوا�شل، وتقدميه يف مكتب 
�شاطئ  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
ال��ب��ط��ن ال���ع���ام خ���الل ال���ف���رتة من 
اأكتوبر   2 وح��ت��ى  اأغ�����ش��ط�����س   28
قبول  يتم  لن  باأنه  علماً   ،2021

اأية م�شاركات بعد التاريخ املحدد.
وتتوىل جلنة خمت�شة فتح املظاريف 
وتقييم اللوحات امل�شاركة لالإعالن 
ع���ن ال��ف��ائ��زي��ن خ���الل ال���ف���رتة من 
10 اإىل 14 اأكتوبر 2021، حيث 
�شيتم تقدمي هدايا قيمة للفائزين 
الثالثة الأوائ��ل، عبارة عن هواتف 
اإلكرتونية  واأج���ه���زة  ح��دي��ث��ة  ذك��ي��ة 

لوحية.

منار االإميان تدعم 4 اآالف طالب 
•• عجمان-ام:

ل���ق���ت م���وؤ����ش�������ش���ة م����ن����ار الإمي�������ان 
العلم"  "طالب  ح��م��ل��ة  اخل���ريي���ة 
بهدف دعم الطلبة املحتاجن من 
املتعففة ذوي  الأ�شر  واأبناء  الأيتام 
الدخل املحدود ممن حتول ظروف 
اأولياء اأمورهم دون حتمل تكاليف 
م�������ش���اري���ف درا����ش���ت���ه���م ح���ي���ث مت 
ت�شجيل 4000 طالب وطالبة يف 

العام الدرا�شي احلايل . واأكد �شعادة 
ن��ا���ش��ر ب���ن ع��ل��ي اجل��ن��ي��ب��ي املدير 
التنفيذي للموؤ�ش�شة حر�شها على 
توفري فر�س التعليم اجليد لأبناء 
وتلبية  وال��ف��ق��رية  املتعففة  الأ���ش��ر 
العلم  لطالب  التعليم  متطلبات 
يف مدار�س منار الإمي��ان اخلريية 
م�شريا اىل اأن امل�شاريع واحلمالت 
اخلريية املتعلقة بالتعليم تاأتي يف 

قمة اأولويات املوؤ�ش�شة .
الكرمية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  وق�����ال 
بن  حممد  ال�شيخ  م��ن  وامل�شتمرة 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ب���ن را����ش���د  ع��ل��ي 
منار  م���وؤ����ش�������ش���ة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س 
ت����وؤك����د على  الإمي����������ان اخل����ريي����ة 
اأبناء  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ����ش���رورة 

الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة والأي����ت����ام وذوي 
ل��ت��ع��زي��ز م�شرية  امل���ح���دود  ال��دخ��ل 
منار  م����دار�����س  يف  ال���ع���ل���م  ط���ال���ب 
الإمي�����������ان اخل�����ريي�����ة م�����ن خ���الل 
الدرا�شية  امل�شتلزمات  كافة  توفري 
جلميع الطلبة وا�شتقطاب الكوادر 

التعليمية املوؤهلة.
ت�شري  الح�شائيات  اأن  اإىل  ولفت 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   42،738 ب�����اأن 
ا����ش���ت���ف���ادوا من  37 ج��ن�����ش��ي��ة  م���ن 
العملية التعليمية يف مدار�س منار 
 4000 الإمي���ان اخل��ريي��ة، منهم 
العام  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��م  مت  ط���ال���ب 
تعليماً  يتلقون  احل���ايل  ال��درا���ش��ي 
املح�شنن  بف�شل عطاءات  جمانياً 

واأ�شحاب اخلري. Date 14/ 9/ 2021  Issue No : 13340
An executed declaration against him by publication

Fujairah Federal Court of First Instance - Civil Enforcement Court
Pay Notice in Case No. FUCEXCIPTO2021/0000779 - Execution of an Order on Petition

To the convicts: 1- TRADERS S.A FAIRDEAL, 2- TRADERS S.A FAIRDEAL
3- Fair Dream ship reference number -8014758 (IMO) Owned and registered company 
-Dreamland Maritime SA - Residence unknown
Where on 06/28/2021 the attached judgment was issued against you in favor of the claimant / 
rasmala fund for trade finance. In the case referred to above. - And since the Judgment issued 
to him has applied for the execution of the said judgment, and paid the specified fee for that, 
and since the judgment which required to be implemented is as follows:To Cancel the decision 
appealed for the first executed against him, second and fourth, and by placing the appellant's 
hand on the collateral described in the mortgage contract on 03.14.2018 and supplement of 
04.06.2020 and implementation by a law wherever they may be and ordered the appellant 
against expenses and the amount of thousand dirhams attorneys' fees and support otherwise. 
Therefore, you are entrusted with executing what was stated in the executive document referred 
to above within 15 days from the date of your announcement of this notification. 
In the  event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
established by law.
The judge Essam Atwa Al-Assili
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 9/ 2021  Issue No : 13340
Advertisement for the defendant to publish

The Federal Court of Sharjah has the Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIREQJC2021/0006054 / Request for omission

To: Manish Kumar - Unknown place of residence: Dubai International City
We inform you that the plaintiff/Sharjah Taxi Address / Residence: Department of State Cases 
Sharjah Section 5024174 has filed the above-mentioned lawsuit to claim: The State Cases 
Department, on behalf of the plaintiff, requests the esteemed panel of the court: 1. Returning the 
case to pleading, setting a hearing and notifying the defendant of it. 2. Obligating the defendant to 
pay an amount of (17,023.36 dirhams) seventeen thousand twenty-three dirhams and 36 fils only. 
3- Obligating the defendant to pay the legal interest at the rate of 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment. 4. The defendant, Manish Kumar, an Indian national, was 
prevented from traveling and depositing his passport, which bears the number (L3917301), in the 
court's treasury, and circulating this to all outlets of the state, in order to guarantee the payment 
of the debt owed by him in favor of the plaintiff, amounting to (17,023.36 dirhams) seventeen 
thousand and twenty-three dirhams and 36 fils. 5. Obligating the defendant to pay fees, expenses 
and attorney's fees. Therefore, you must appear in front of the Civil and Commercial Department 
of the First Partial Sharjah Federal Court on ------------ 20/09/2021 at 08:30 to present your defense 
and documents, and in the event that you do not attend or send an authorized representative on your 
behalf, the court will initiate legal procedures in your absence.
Judicial Services Office Ali Yousef Al Hammadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 9/ 2021  Issue No : 13340
Court Notice

Case Publication Notification
To defendant for executing the verdict 

in commercial execution case in 6086/2021
Requested by the executer: Khalid Hasan Ahmad Ziq Defendant: 
Excellence luxury Transport by Motor LLC
The execution applicant or executer filed an execution case 
against you and obligated you to pay the executed amount of 
863735 dirhams to the execution applic ant (executer) or to the 
court. In addition of 5% as a legal interest from the filing date of 
the case, until full payment and obligated you to pay the court 
fees, expenses and attorney fees. Accordingly, the court will 
initiate executive procedures against you in the event of non-
compliance or respond with the aforementioned decision within 
15 days from the date of publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

ف�����ق�����د امل��������دع��������و /م�����وؤم�����ن�����ه 
اثيوبيا   ، ج��ي��ل�����ش��و  ج��ي��ن��ي��ب��و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP5662249( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ �����ش����وده����ي���������س 
 ك���������الم���������ودي���������ب���������ي���������ل ف������ا�������ش������و 
كالموديبيل، الهند اجلن�شية جواز 
  )K3065218( رق���م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  عليه  يعر  مم��ن  يرجى 
او اقرب مركز  الهندية  بال�شفارة 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

06

اأخبـار الإمـارات



الثالثاء   14  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13340  
Tuesday    14   September   2021   -  Issue No   13340

07

اأخبـار الإمـارات
ميدام 2021 ينطلق يف دبي �شبتمرب اجلاري

•• دبي-ام:

ال�شاد�س  التجميل  وط��ب  اجل��ل��دي��ة  الأم��را���س  م��وؤمت��ر  دب��ي  �شت�شيف 
جائزة حمدان بن را�شد للعلوم الطبية  رعاية  2021" حتت  "ميدام 
�شبتمرب اجل���اري بح�شور  �شهر  م��ن   25 23 اىل  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال�شحة  هيئة  من  "بدعم  العامل  حول  دولة   41 من  طبيب   1500

بدبي ووزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ودائرة ال�شحة باأبوظبي .
متحدثون  بينهم  ودوليا  اإقليميا  حما�شرا   164 املوؤمتر  يف  وي�شارك 
وعيادة  متوازية  علمية  برامج   6 العاملية وي�شم  ال�شحة  من منظمة 
عمليات  فيها  ���ش��ت��ج��رى  ب��دب��ي  ال�شحية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  م��رخ�����ش��ة 
املوؤمتر  اأي����ام  طيلة  ي��وم��ي��ا  التجميلية  الإج������راءات  م��ن  وع���دد  احل��ق��ن 
ل�����ش��رك��اء علمين مثل  6 ور����س ع��م��ل وور�����س وب��رام��ج علمية  مب��ع��دل 

واجلمعية  والتجميل  اجللدية  الم��را���س  لطب  ال�شعودية  اجلمعية 
النعيمي  الدكتور خالد  . وقال  اإقليمية وعاملية  الباك�شتانية وجمعيات 
رئي�س املوؤمتر اإن اأهم ما مييز احلدث هذا العام ح�شور منظمة ال�شحة 
ال�شامية ل�شوؤون الالجئن ك�شريك  العاملية ك�شريك علمي واملفو�شية 
املفو�شية  ل��دع��م  امل��وؤمت��ر  م��ن دخ��ل  اإن�����ش��اين حيث مت تخ�شي�س ج��زء 
املوؤمتر  اأن  واأ���ش��اف   . العربية  ال��دول  بع�س  يف  الإن�شانية  براحمها  يف 
التجميل  بالأمرا�س اجللدية وطب  املتعلقة  امل�شتجدات  اآخر  �شيناق�س 
بعد مرحلة "كورونا" والعالجات اجلديدة لأمرا�س اجللد امل�شتع�شية 
املتعلقة بطب  الليزر والأجهزة  اأجهزة  ال�شدفية والبهاق واأحدث  مثل 
اإنه �شيعقد على هام�س  النعيمي  . واأو�شح الدكتور  وجراحة التجميل 
املوؤمتر اإجتماع مل�شوؤويل برامج التدريب يف دول جمل�س التعاون وور�شة 
الآراء  لتبادل  العربية  ال��دول  خمتلف  من  الأط��ب��اء  مع  تفاعلية  عمل 

الكافية وتنمية قدراتهم من قبل  املهارات  واإك�شاب الأطباء  واخلربات 
الطرق  اأف�شل  الأم��را���س اجللدية ح��ول  واأط��ب��اء خمت�شن يف  خ��رباء 

العاملية امل�شتخدمة يف عمليات التجميل وعالج الأمرا�س اجللدية .
من جهته قال �شعادة عبد اهلل بن �شوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�شيخ 
منذ  حر�شت  اجل��ائ��زة  اإن  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
اإطالقها بروؤية من املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم على 
دعم املوؤمترات الطبية اجلادة والهادفة لإك�شاب اأطباء الدولة والدول 
العربية اخلربات العملية من الأطباء العاملين من خالل تبادل الآراء 
لفتا  بتخ�ش�شاتهم  املتعلقة  الطبية  امل�شتجدات  اآخر  حول  والنقا�شات 
اىل اأن اجلائزة تقوم �شنويا بدعم العديد من املوؤمترات الطبية وتوفري 
املجتمع  ال�شارية يف  الطبية  الأبحاث  �شنوية خم�ش�شة لدعم  ميزانية 

الإماراتي .

ا�شتقطب 15 األف طالب خلل 3 دورات �شيفية

الربنامج الوطني للذكاء اال�شطناعي يختتم الدورة الثالثة من املخيم ال�شيفي للذكاء اال�شطناعي
•• دبي-الفجر: 

ال�شيفي  الإم���ارات  خمّيم  ا�شتقطب 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي 
للذكاء ال�شطناعي الهادف لتمكن 
ال�����ش��اب��ة مب��ه��ارات الذكاء  ال��ط��اق��ات 
ال�شطناعي والتكنولوجيا املتقدمة 
 15 اأك���ر م��ن  3 دورات  على م��دى 
التعليمية  امل���راح���ل  يف  ط��ال��ب  األ����ف 
خمتلف  من  واجلامعات  املدار�س  يف 

الأعمار والتخ�ش�شات.
املخيم  م��ن  الثالثة  ال���دورة  وه��دف��ت 
ال�����ش��ي��ف��ي، ال���ت���ي ع���ق���دت م����وؤخ����راً، 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شباب  ت�شجيع  اإىل  للمربجمن، 
على تطوير حلول مبتكرة لتحديات 
اخلربات  م��ن  بال�شتفادة  امل�شتقبل 
التي اكت�شبوها خالل م�شاركتهم يف 
واجلل�شات  الفرتا�شية  الفعاليات 

احلوارية وور�س العمل التفاعلية.
و����ش���ه���د امل���خ���ي���م اإق�����ب�����اًل م���ت���زاي���داً 
وم�����ش��ارك��ة ط��الب��ي��ة وا���ش��ع��ة، واأكر 
15 �شراكة ا�شرتاتيجية �شمت  من 
الوطنية،  اجل���ه���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وكربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة 
ال�شطناعي،  وال��ذك��اء  الربجمة  يف 
ل���ت���ط���وي���ر حم����ت����وى رق����م����ي ميكن 
اإل��ي��ه يف خمتلف  ل��ل��ط��الب ال���رج���وع 

القطاعات.

حكومة  العلماء:  �شلطان  عمر 
االإم��ك��ان��ات  ت�شّخر  االإم�����ارات 

لبناء الكفاءات امل�شتقبلية
العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل  واأك���د 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��دول��ة  وزي���ر 
والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل 
الذكاء  ق���ط���اع  ب���ع���د، حم���وري���ة  ع���ن 
التغيري  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
لت�شميم  اجل���ه���ود  ودع����م  امل�����ش��ت��دام 
للمجتمعات،  اأف�شل  م�شتقبل  وبناء 

قدراتها وو�شع حلول واأفكار مبتكرة 
مبا ي�شمن تعزيز القت�شاد الرقمي 

الوطني.

طارق حممد: املخيم من�شة وطنية 
للح�شول على املعارف واخلربات

واأكد طارق حممد رئي�س ق�شم جرائم 
العامة  القيادة  يف  الرقمية  الأ�شول 
ل�����ش��رط��ة دب���ي، اأن خم��ّي��م الإم�����ارات 
يعند  ال�شطناعي  للذكاء  ال�شيفي 
ال�����ش��ب��اب من  من�شة وط��ن��ي��ة مت��ّك��ن 
احل�����ش��ول ع��ل��ى امل���ع���ارف واخل����ربات 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  لتطوير 
بال�شراكة  "نفخر  وق���ال:  املختلفة، 
للذكاء  ال���وط���ن���ي  ال����ربن����ام����ج  م����ع 
العمل  ال�شطناعي يف تقدمي ور�س 
يف  اأ�شهمت  التي  املختلفة  والربامج 
تزويد الطالب باملهارات الالزمة يف 
املجالت الرقمية، ونتطلع اإىل عقد 
م��زي��د م��ن ال�����ش��راك��ات ال��ت��ي تنعك�س 

اإيجاباً على املجتمعات".

تطبيق  ت�شريع  العزاوي:  علي 
تكنولوجيا الذكاء اال�شطناعي 

وتعزيز جودة احلياة الرقمية
م�شت�شار  ال����ع����زاوي  ع��ل��ي  د.  واأك������د 
جتربة املدينة يف هيئة دبي الرقمية، 
اأن الهيئة تعمل على تنفيذ اخلطط 
ال�شرتاتيجية التي و�شعتها حكومة 
دبي مبا يرتجم م�شتهدفات "مئوية 
ت�شبح  ب������اأن   "2071 الإم����������ارات 
ال����دول����ة الأف�������ش���ل يف ال����ع����امل، من 
تكنولوجيا  تطبيق  ت�شريع  خ���الل 
خمتلف  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
مبا  ال��دول��ة،  يف  احليوية  القطاعات 
اإيجاباً حياة الأفراد  ي�شمن ينعك�س 

ويعزز جودة حياتهم الرقمية.
يف  ب����امل���������ش����ارك����ة  "نفخر  وق�����������ال: 
ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ي��م ال�����ش��ي��ف��ي ال���ذي 
للذكاء  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  ينظمه 

وهيئة دبي الرقمية، ومركز حممد 
ب����ن را�����ش����د ل���ل���ف�������ش���اء، وخم���ت���ربات 
دب�����ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، وحم���م���ّي���ة دبي 
ال�������ش���ح���راوي���ة، ك���م���ا ����ش���ارك���ت عدة 
موؤ�ش�شات رائدة من القطاع اخلا�س 
بينها:  م����ن  امل���خ���ي���م،  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
و"مايكرو�شوفت"  "في�شبوك" 
و"كرمي"  واجن"  و"لو  و"هواوي" 
ال�شركات. من  وغريها   ،"SAP"و

جياوي ليو: الذكاء اال�شطناعي 
لتطوير  ج��دي��دة  اآف��اق��ًا  يفتح 

تكنولوجيا م�شتقبلية
واأكد جياوي ليو الرئي�س التنفيذي 
اأن  الإم������ارات  يف  "هواوي"  ل�شركة 
اآفاقاً  ي��ف��ت��ح  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
جديدة للطالب وخمتلف ال�شركات 
م�شتقبلية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ت��ط��وي��ر 
اإي����ج����اب����اً على  ت��ن��ع��ك�����س  م���ت���ق���دم���ة 
قيمة  وحتمل  احل��ي��وي��ة،  القطاعات 
ق��ط��اع��ات جديدة  ل��ت��ط��وي��ر  ن��وع��ي��ة 
وت����دف����ع جهود  امل���ج���ت���م���ع���ات  ت���ق���ود 

التحول ال�شناعي.
العاملية  "هواوي"  �شركة  اإن  وق���ال 
املتعددة  وم��وارده��ا  خرباتها  ت�شّخر 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اء  ن��ظ��ام  ل��ب��ن��اء 
واملهارات  القدرات  بناء  يف  وت�شتثمر 
هذه  اإدارة  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال�����ش��اب��ة 
جهود  تعزيز  ي�شمن  مب��ا  الأن��ظ��م��ة، 
ال��ع��امل��ي، ويدعم  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
الوطنية  امل�������ش���ت���ه���دف���ات  حت���ق���ي���ق 
لتعزيز مكانة دولة الإم��ارات مركزاً 
امل���واه���ب ون�����ش��ر ثقافة  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
للتكنولوجيا  امل�����ش��وؤول  ال���ش��ت��خ��دام 

واأدوات الذكاء ال�شطناعي.

حاجة  البيانات  اأندريه:  اأميت 
اأ�شا�شية الإطلق مبادرات حتقق 

اأهداف دولة االإمارات
اأندريه  اأم���ي���ت  د.  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

بقيادة  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  واأن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اإمكاناتها  ت�����ش��ّخ��ر  اهلل"،  "رعاه 
لتعزيز  وم����ب����ادرات����ه����ا  وب����راجم����ه����ا 
ال�شابة  ال���ك���ف���اءات  وب���ن���اء  ال���ق���درات 

القادرة على ت�شميم امل�شتقبل.
وق������ال ع���م���ر ���ش��ل��ط��ان ال���ع���ل���م���اء اإن 
املخّيم ال�شيفي للذكاء ال�شطناعي 
يكت�شب اأهمية كبرية يف دعم ال�شباب 
اأ�شا�شيات  ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي والط������الع 
املعرفة  واكت�شاب  ا�شتخداماته  على 
واخل�����ربات وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ق�ش�س 
اإع�����ادة ت�شكيل  ال��ن��ج��اح، م��ن خ���الل 
بيئة التعلم والأعمال التي حتت�شن 
متمكنة  متكاملة  رقمية  جمتمعات 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف  م���ن 

ال�شطناعي.
مرجعاً  اأ���ش��ب��ح  امل��خ��ّي��م  اأن  واأ����ش���اف 
الذكاء  لتقنيات  معتمداً  تكنولوجياً 
حمتوى  ت��وف��ري  ع��رب  ال�شطناعي، 
ت�����ش��ارك يف تطويره  م��ف��ت��وح،  ع��امل��ي 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة امل���ت���م���ي���زة يف 
التكنولوجية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��دول��ة، 
"في�شبوك" وهواوي"  مثل  العاملية، 
دعم  ي�شمن  مب��ا  ومايكرو�شوفت" 
ال�شباب املبدع وتعزيز ال�شتفادة من 
املخيم،  يف  اكت�شبوها  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة 
الذين  امل���ع���رف���ة  ب�������ش���رك���اء  م�����ش��ي��دا 
باملهارات  اأ�شهموا يف تزويد الطالب 
امل�شتقبلية، واهتمام ال�شباب بالعلوم 

املتقدمة.

يف  وعاملية  حكومية  �شراكات 
تطبيقات الذكاء اال�شطناعي

و�شهدت الدورة الثالثة عقد �شراكات 
ن��وع��ي��ة م���ع ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة، من 
دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  بينها: 

"داتا  ملختربات  التنفيذي  الرئي�س 
فعاليات  ���ش��م��ن  امل�����ش��ارك��ة  اإن  تك" 
للذكاء  ال�����ش��ي��ف��ي  الإم������ارات  خم��ي��م 
ريادية  جت��رب��ة  ت��ع��د  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
امل�شاركن  اأن  وخ�شو�شاً  ومتميزة، 
م��ن ال��ط��الب مت��ّك��ن��وا م��ن توظيف 
تطوير  يف  اكت�شبوها  ال��ت��ي  امل��ع��ارف 
وتعرفوا  بهم،  خا�شة  جديدة  اأفكار 
على تكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي 
عليها  ت��ع��ت��م��د  ال����ت����ي  وجم����الت����ه����ا 
خم���ت���ل���ف ال����ق����ط����اع����ات احل����ي����وي����ة، 
املعلومات  اأن احل�شول على  م�شيفا ً
لإطالق  اأ�شا�شية  ح��اج��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
الربامج واملبادرات املبتكرة والأفكار 
وامل�شاركن  ال���ط���الب  مت���ّك���ن  ال���ت���ي 
وحتقيق  م�شتدام  م�شتقبل  بناء  من 
الإم���������ارات  "مئوية  م�����ش��ت��ه��دف��ات 

."2071

الكوادر  تدريب  مارجو�ض:  �شارلوت 
الوطنية على اأ�شا�شيات التكنولوجيا 

وتاأهيلهم البتكار احللول
���ش��ارل��وت م��ارج��و���س املدير  وق���ال���ت 
ال�شرق  "لو واجن" يف  العام ل�شركة 
ت��ع��م��ل على  ال�����ش��رك��ة  اإن  الأو�����ش����ط، 
الواعدة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��دري��ب 
على اأ�شا�شيات التكنولوجيا النا�شئة، 
وت���ب���ن���ي ال����ت����اأث����ري الإي����ج����اب����ي على 
�شعادة  ع��ن  معربة  املهنية،  حياتهم 
واجن" بال�شراكة مع الربنامج  "لو 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
تعزيز قدرات  اأ���ش��ه��م يف  م��ا  امل��خ��ي��م، 
وتزويدهم  م�����ش��ارك،  طالب   200
باملهارات التي توؤهلهم لبتكار حلول 
التي  اأن اجلل�شات  واأ�شافت  جديدة. 
�شاركت يف تقدميها "لو واجن" ركزت 
على �شرورة تعلم مهارات الربجمة 
وعلوم البيانات وزيادة الطلب عليها 
يف دول��ة الإم���ارات، واأهمية موا�شلة 
تطوير  وامل�����واه�����ب  ال�����ك�����وادر  ه�����ذه 

واملحا�شرات  والتطبيقية  النظرية 
الف��رتا���ش��ي��ة، ُط����رح خ��الل��ه��ا اأكر 
اأ�شهم  م��ع��رف��ي��اً  م��و���ش��وع��اً   20 م��ن 
امل��ه��ارات يف  باأهم  الطالب  تزويد  يف 
قطاع التكنولوجيا وعلوم الربجمة، 
ال�����ذك�����اء  وب������الأخ�������������س يف جم��������ال 

ال�شطناعي.
ورك����زت ور����س ال��ع��م��ل ع��ل��ى جمالت 
التعلم  ت�شمل  خمتلفة  تكنولوجية 
ال��ت��ع��ل��م الآيل،  ال��ع��م��ي��ق، وجم�����الت 
والأمن  "بايثون"،  ال��ربجم��ة  ولغة 
ال�������ش���ي���رباين، واأه������م ال���ت���ط���ورات يف 
امل�شفرة،  الرقمية  ال��ع��م��الت  جم��ال 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ف��ي��م��ا 
ل�شرطة دبي التقنيات احلديثة التي 
مكافحة  جم����الت  يف  ب��ه��ا  ت�شتعن 
واحلفاظ  الل��ك��رتون��ي��ة،  اجل���رائ���م 

على الأمن ال�شيرباين.
 G42" وا���������ش��������ت��������ع��������ر���������ش��������ت 
الذكاء  تطبيق   "Healthcare
ودرا�شة  ال�����ش��ح��ة  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اجلينوم الإماراتي، وتعّرف الطالب 
تكنولوجيا  ا����ش���ت���خ���دام���ات  ع���ل���ى 
يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
مركز  بها  ي�شتعن  التي  ال�شت�شعار 
حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل��ل��ف�����ش��اء، كما 
ا�شتعر�شت حممية دبي ال�شحراوية 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ش��ت��خ��دام��ات 
الف�شائل  اكت�شاف  يف  ال�شطناعي 
التي  الربية  احليوانات  من  النادرة 
تعي�س على اأر�س الدولة، وتطبيقات 
ال���روؤي���ة احل��و���ش��ب��ي��ة يف امل��ح��م��ي��ة يف 

اإعادة اكت�شاف الطبيعة.

5000 طالب اطلعوا على التقنيات 
النا�شئة يف املجاالت امل�شتقبلية

للذكاء  الإم�����������ارات  خم���ي���م  واأت���������اح 
طالب  ل�5000  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
اأبرز  على  الط���الع  فر�شة  م�شارك 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ن���ا����ش���ئ���ة يف امل���ج���الت 

ويوّفر  �شنوي،  ب�شكل  ال�شطناعي 
يتعرفون  وط��ن��ي��ة  من�شة  ل��ل��ط��الب 
ا�شتخدامات  اأه��م  على  خاللها  م��ن 
التي  وامل���ج���الت  التكنولوجيا  ه���ذه 
مي��ك��ن��ه��م امل�����ش��اه��م��ة ب��ه��ا ل��دع��م منو 

القت�شاد الرقمي.

حم����م����د خ���م���ي�������ض: ال����ذك����اء 
اال�شطناعي اأداة رئي�شية لت�شميم 

االأعمال وتوفري اخلدمات
وق��ال حممد خمي�س مدير مبيعات 
الأو�شط  ال�����ش��رق  "زووم"  �شركة  يف 
تطبيقات  يتبنى  زووم  "برنامج  اإن 
ت�شميم  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
الأعمال وتوفري اخلدمات الرقمية، 
ت�شهم  "التكنولوجيا  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
ب�شكل كبري يف اإيجاد احللول ملختلف 
وبالفعل  نواجهها،  التي  التحديات 
اأث����ب����ت����ت ت���ط���ب���ي���ق���ات الج���ت���م���اع���ات 
امل�شاعدة  وب����رام����ج  الف���رتا����ش���ي���ة 
ال�����ش��وت��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��رف على 
الجتماعات  بيانات  وحتليل  الوجه 

اأهميتها يف حياتنا اليومية".
بعقد  زووم  يف  "نفخر  وت�����اب�����ع 
الربنامج  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����ش��راك��ات 
ال�شطناعي،  ل���ل���ذك���اء  ال���وط���ن���ي 
وت���ق���دمي خ���دم���ات حم�����ّش��ن��ة متّكن 
ال����ط����الب م����ن ا����ش���ت���خ���دام اأح������دث 
وتعزيز  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���و����ش���ائ���ل 
على  احل�����ش��ول  يف  منها  ال���ش��ت��ف��ادة 
والتفاعل  قدراتهم  وبناء  املعلومات 
مع زمالئهم من خمتلف املجتمعات 
لتعزيز معرفتهم بتكنولوجيا الذكاء 

ال�شطناعي".

معرفيًا يف الذكاء  مو�شوعًا   20
اال�شطناعي والربجمة

ال�شيفي،  املخيم  فعاليات  وتنوعت 
ح���ي���ث ���ش��ه��د ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
العمل  امل��ع��رف��ي��ة وور������س  اجل��ل�����ش��ات 

امل�شتقبلية، واكت�شاب مهارات عديدة 
جمال  يف  م�شريتهم  ل��ب��دء  تهيئهم 
اأهم  اليوم من  تعد  والتي  الربجمة 
الأعمال  وامل��ه��ارات يف جم��ال  اللغات 

امل�شتقبلية.
خمًيماً  في�شبوك  �شركة  نّظمت  كما 
ا�شتقطب  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
ال���ف���رتة من  خ����الل  م�����ش��ارك��اً   50
مت  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�س   26  -  15
م�شاركة   700 ب��ن  م��ن  اختيارهم 
الإل���ك���رتوين، وت�شمن  امل��وق��ع  ع��رب 
امل��خ��ي��م جم��م��وع��ة م��ن ور����س العمل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة واجل��ل�����ش��ات احل���واري���ة 
لتعريف الطالب على اأحدث تقنيات 
احلا�شوبية،  وال���روؤي���ة  الآل����ة،  تعلم 
اأهمية  وت��ن��اول��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وت��ع��زي��ز 
ري������ادة  ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي يف 
الأع��م��ال وت��ط��وي��ر امل�����ش��روع��ات عرب 
ا�شتعرا�س ق�ش�س جناح �شركات مت 

اإطالقها من الدولة.
ال�شيفي  املخيم  اأن  بالذكر،  اجلدير 
العام  انطلق يف  للذكاء ال�شطناعي 
الأوىل  دورتيه  مدى  وعلى   2018
 ،)2019( وال���ث���ان���ي���ة   )2018(
ا�شتقطب اأكر من 10 الف طالب 
امل���دار����س واجل���ام���ع���ات يف دولة  م���ن 
الإمارات، ومّكنهم بالأدوات واملهارات 
بالتكنولوجيا  امل��رت��ب��ط��ة  امل���ع���ارف 
وتعلم  ال�شطناعي،  الذكاء  وحلول 
دورهم  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  الآل����ة، 
توجهات  ���ش��ي��اغ��ة  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
امل�شتقبل وابتكار احللول ال�شتباقية 

لتحديات القطاعات احليوية.
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 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بالن�سر 
 6086/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  اك�شيلن�س لك�شرى لنقل الركاب بال�شيارات الفخمة �س.ذ.م.م 

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/خالد ح�شن اأحمد الزيق 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)863735( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل الفائدة القانونية  

5% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بالن�سر 
 5811/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 
  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/امتو�شت للت�شنيع - فرع امتو�شت ملواد البناء ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1554405.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 

اىل مبلغ )  ( ر�شوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5100/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1978 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )279327.65( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور �شعيد - مبنى مبنى بنك دبي 

التجاري الرئي�شي - �شقة G09 - مقابل ديرة �شتي �شنرت
املطلوب اإعالنه : 1- ا�شرف �شليمان جمعة ب�شري الطاهري - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )279327.65( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5823/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3496 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )21061627.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : زينايدا بيتاليفا

عنوانه:حمله املختار - امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - �شنجيل بيزن�س تاور - 
الطابق 39 - مكتب رقم 3902 - هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923

املطلوب اإعالنه : 1- خالد حممد تعظيم - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21061627.50( وق��دره  به 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بالن�سر        
 2752/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل االإعلن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- الريامي لأعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اإلدز ميدل اإي�شت م.م.ح 

اول:بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/4/24  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب 
العقد التجاري املربم بن الطرفن - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)178.884.70( درهم مائة وثمانية و�شبعون الف وثمامنائة واربعة وثمانون درهم و�شبعون فل�س 
ال�شداد  وحتى   2017/4/19 احلا�شل يف  ال�شتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة   -
من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام 

طلبات ،  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بالن�سر        
 3094/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل االإعلن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد ابديرات   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك مياب �س.م.ل )بنك ال�شرق الو�شط وافريقيا �س.م.ل ( �شابقا 
وميثله:علي �شلطان علي احلداد

الزام  بتاريخ:2021/5/5  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�شت�شدار  طلب 
اثنن وع�شرون مليون  وق��دره )22.000.000(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  باأن  املدعي عليه 
درهم - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�شتئناف 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3873/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�شتدعي �شدهما بان يوؤديا اىل امل�شتدعية مبلغ وقدره )850.854.38( درهم 
ال�شفة  ب��ذات  �شدهما  امل�شتدعي  بالزام  ال�شداد  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:ام دي اك�س �شوليو�شنز م.م.ح )حاليا( - فوجي�شتو تكنولوجي �شولو�شنز يو ايه اي ذ.م.م - �شابقا

عنوانه:المارات - امارة اأبوظبي - الوحدة - ابوظبي - عنوانها املختار بي ا�س ايه - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - املركز 
املايل العاملي - بوابة رقم 3 الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680

وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم
اأ�شيت اهوجا كري�شنالل اهوجا - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شرييرا ميدا اي�شت  املطلوب اإعالنهما :  1- 

�س.م.ح ، 2- �شريبرا ميدل اي�شت �س.م.ح  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/27 - بالزام املدعي 
وثمانية  درهم  وخم�شن  واربعة  وثمامنائة  الف  وخم�شن  ثمامنائة  مبلغ  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما 
وثالثن فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/5/29 وحتى متام ال�شداد 
وبالزامهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
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�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/يوما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بريو لتجارة النب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3744758 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ترتيب 

لغ�شيل ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2966268 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حلويات 

هيل وزعفران
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2898400 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الورقة 

ال�شاطعة للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2647279 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الأناقة 

للمطابخ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2879207 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلودة 

والتميز للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2099786 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/داما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

روز للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3898003 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

جنيد للحالقة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1121959 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات ال�شفينة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1034837 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد حممد ح�شن حممد العبدويل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جا�شم علي عبداهلل علي الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر اك�شرب�س ملواد 

البناء ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3969070 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة جمعه علي خلفان بالقيزى الفال�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد علي ا�شلم مرعي الكثريي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
للهواتف  ال�ش�����ادة/اكزوتيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة واللكرتونيات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1727067 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شليم حمد �شامل اجلديدي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
فالرييا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجميل
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3957272 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة غدير �شالح م�شلم م�شلم الرا�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف خ�شره مبخوت �شعيد القاحلي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نوب�شي اويل اند قاز الهند�شية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4137045 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد ان�شاد ح�شن �شاه �شيد حمرم �شاه  %25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد بدر ان�شاد �شيد ان�شاد ح�شن �شاه  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شامل مهران املرى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شامل مهران املرى من 100 % اإىل %51

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ نوب�شي اويل اند قاز الهند�شية
NUBSI OIL AND GAS ENGINEERING

اإىل/ نوب�شي اويل اند قاز الهند�شية ذ.م.م
NUBSI OIL AND GAS ENGINEERING L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوق دي برايت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4017548 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شورج رفيندران مادهافان رفيندران من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شورج رفيندران مادهافان رفيندران من 24 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جمعه مطر احلو�شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شوجيث رافيندران
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوق دي برايت ذ.م.م
THE BRITE MARKET L.L.C

اإىل/ �شوق دي برايت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
THE BRITE MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
للمقاولت  الخ�شر  الب�شاط  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:1115785 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مفتاح خمي�س �شعيد ال�شام�شى  %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مفتاح خمي�س �شعيد ال�شام�شى  %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خمي�س �شعيد ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مفتاح خمي�س �شعيد ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك خمي�س �شعيد خمي�س ال�شام�شى

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
للمقاولت  اليان�س  ال�ش�����ادة/يونايتد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:2796026 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شام بابى دانيل بابى كوتى %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بدر حممد احمد را�شد احلو�شنى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد احمد را�شد احلو�شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف روى زهانغ

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم نريبيلى ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3003849 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شومون انور حممود حممد �شبدر رحمن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مانيك راج بيهارى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم نريبيلى ذ.م.م
NIRIBILLI RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم نريبيلى - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NIRIBILI RESTAURANT - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دا�س لتح�شيل الديون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3904472 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ها�شل �شعيد ها�شل حممد املن�شورى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ها�شل �شعيد ها�شل حممد املن�شورى من 100 % اإىل %10
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد �شعيد ها�شل حممد املن�شورى %90

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ دا�س لتح�شيل الديون
DAS FOR DEBTS COLLECTION

اإىل/ دا�س لتح�شيل الديون ذ.م.م
  DAS FOR DEBTS COLLECTION L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شريع لتجميل الرا�شي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1095678 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 2*5 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شريع لتجميل الرا�شي
INSTANT LANDSCAPING

اإىل/ ال�شريع لتجميل الرا�شي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
INSTANT LANDSCAPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
العامة   للتجارة  ال�ش�����ادة/التالوي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1024291 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شامل حممد حمد بن بداح العامرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف حممد �شعيد ح�شن العامرى

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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•• اأبوظبي -وام:

ملواجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  وق����ع 
غ�شل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
�شوق  اأكادميية  مع  تفاهم  مذكرة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، لإن�����ش��اء مركز 
امتياز متخ�ش�س يف اإدارة املخاطر 

املالية والمتثال.
تعزيز  ع���ل���ى  امل����رك����ز  ���ش��ي��ع��م��ل  و 
املعني  فعالية امتثال فريق العمل 
 FATF امل���ال���ي���ة  ب�������الإج�������راءات 
ُن��ظ��م مكافحة  ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع  مب���ا 
غ�شل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره����اب 
ال���ع���رب���ي���ة  الإم���������������ارات  دول���������ة  يف 
توفري  املذكرة  وتت�شمن  املتحدة. 
ع���م���ق���اً خلدمة  اأك������ر  ت����دري����ب����ات 
اأج���ن���دة ال��ت��وظ��ي��ف ال��وط��ن��ي��ة من 
وتوظيف  وت��دري��ب  تطوير  خ��الل 
الإم���ارات���ي���ن يف قطاع  امل��واط��ن��ن 

املخاطر املالية والمتثال.

وقال �شعادة حامد الزعابي، مدير 
عام املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل 
الأموال ومتويل الإرهاب اإن توقيع 
هذه املذكرة مبثابة خطوة جديدة 
نحو ا�شطالع دولة الإمارات بدور 
غ�شل  مكافحة  يف  حم��وري��ة  اأك���ر 

الأم������وال ومت���وي���ل الإره������اب على 
���ش��ع��ي��د امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل. ومن 
بالتن�شيق  ال��وث��ي��ق  ال��ع��م��ل  خ���الل 
مع اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي، 
م�شتوى  ت���ع���زي���ز  م����ن  ���ش��ن��ت��م��ك��ن 
جميع  يف  املجال  ه��ذا  يف  العاملن 

اأنحاء الدولة، و�شن�شتمر يف تعديل 
وم���واءم���ة ط���رق ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام الأم����وال 

بطرق غري م�شروعة .
واأك����د ح��م��د امل���زروع���ي، م��دي��ر عام 
العاملي،  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  اأك��ادمي��ي��ة 

اأن���ه م��ن خ��الل عملهم م��ع املكتب 
الأموال  غ�شل  ملواجهة  التنفيذي 
�شتكون  الإره�����������������اب،  ومت������وي������ل 
ل��دي��ه��م ال��ق��درة ع��ل��ى ���ش��د الفجوة 
والتنفيذ..  املعرفة  ب��ن  امل��وج��ودة 
المتياز  مل��رك��ز  وق��ال:ب��ت��اأ���ش��ي�����ش��ن��ا 
امل���������ش����رتك، ���ش��ن��ت��م��ك��ن م����ن دع���م 
الذين  املحللن  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل 
ال�شتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون��ون 
الأن�شطة  كافة  لك�شف  واجلاهزية 
غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
تعزيز �ُشمعة دولة الإمارات كمركز 

اأعمال اأكر تنظيماً و�شفافيًة.
املرحلة  يف  ال����ط����رف����ان  ي����ق����وم  و 
ب���ت���ك���وي���ن ف����ري����ق عمل  ال����ق����ادم����ة 
ل��ت��ح��دي��د الأع����م����ال التي  ر���ش��م��ي 
�شيتم اإجنازها بو�شوح، اإ�شافًة اإىل 
الإطار الزمني املتوقع لتنفيذه، مع 
لدعم منو  ر�شمي  برنامج  �شياغة 

قطاع املخاطر املالية والمتثال.

•• بولونيا -وام:

العاملي للت�شامح وال�شالم  اأحمد بن حممد اجل��روان رئي�س املجل�س  دعا معايل 
ثقافة  لتعزيز  العاملي  امل�شتوى  على  جديدة  واأ�شاليب  ا�شرتاتيجيات  اتخاذ  اإىل 
احرتام الآخر وت�شجيع احلوار ، وحماية املعتقدات والدفاع عن العدالة ، ورفع 

قيم الت�شامح والأخوة الإن�شانية بهدف الو�شول لعامل اأكر اأمنا و�شالماً.
وقال اجلروان - يف كلمة خالل اجلل�شة الفتتاحية ملنتدى جمموعة الع�شرين 
حلوار الأديان املقام يف مدينة بولونيا الإيطالية - : اإن عاملنا �شهد موؤخرا تزايداً 
يف التمييز والتطرف والعنف والإره��اب ، وارتفاع ن�شب الف�شاد وعدم امل�شاواة ، 

الأمر الذي يحتم علينا اأن نوحد جهودنا ، ونعتز بال�شالم ونعمل لأجله ، حيث 
حان الوقت لتخاذ ا�شرتاتيجيات واأ�شاليب جديدة على امل�شتوى العاملي من اأجل 
والدفاع عن  املعتقدات  ، وت�شجيع احل��وار وحماية  الآخ��ر  اح��رتام  تعزيز ثقافة 
العدالة ، ورفع قيم الت�شامح والأخوة الإن�شانية بهدف الو�شول لعامل اأكر اأمنا 
 ، الت�شامح وال�شالم  اإىل دعم حوار الأدي��ان وتعزيز  املنتدى  ". ويهدف  و�شالماً 
جمموعة  دع��وة  ع��رب  تنظيمه  يف  وال�����ش��الم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  وي�����ش��ارك 
، لعقد ندوة برملانية عالية  الوطنية والإقليمية  من روؤ�شاء واأع�شاء الربملانات 

امل�شتوى بعنوان "دور الربملانين يف دعم حوار الأديان والت�شامح وال�شالم".
واأ�شاف اجل��روان : " اأن العامل ليزال يتعافى من تبعات جائحة كورونا ، وما 

لها من تاأثري �شلبي على عقلنا وروحنا وجمتمعاتنا ، وقد اأثبت لنا هذا الوباء 
اأهمية العمل امل�شرتك ، بن خمتلف املجتمعات والدول ، و�شرورة التوحد يف ما 
اأهمية الإع��داد ملواجهة  ، والأخ��ذ يف العتبار  بينها ملواجهة التحديات املختلفة 
الأخطار ، التي قد تواجه الب�شرية جمعاء ، وت�شخري املوارد حلماية الإن�شان ، 

وبناء ال�شالم ، بدل من الت�شليح واحلرب ".
، داعياً لأن  البيئة حفاظا على �شالم واأمن املجتمعات  اأهمية حماية  واأكد على 
، وتقدم م�شاريع  املناخ  تناق�س حلول تغري   ، تكون هناك لقاءات برملانية دولية 
باأحقية  يوؤمن  املجل�س  اأن  اإىل  لفتا   .. بها  اللتزام  يتم  البيئة  قوانن حلماية 
تطورات  بقلق  ويراقب  والتنمية  وال�شتقرار  الأم��ن  حتقيق  يف   ، العامل  �شعوب 

الأو�شاع يف اأفغان�شتان ، و ياأمل اأن ينعم ال�شعب الأفغاين و�شائر �شعوب العامل 
بالأمن وال�شتقرار وال�شالم .

كما دعا لو�شع حلول جذرية للهجرة غري ال�شرعية عرب عمل دويل م�شرتك ، 
من اأجل دعم وتنمية املناطق امل�شدرة للمهاجرين .

رئي�س   ، ب��اه��ور  ب���وروت  فخامة  اجلل�شة  هام�س  على  اجل���روان  التقى  ذل��ك  اإىل 
جمهورية �شلوفينيا حيث اأطلعه على اأهداف واإجنازات املجل�س العاملي للت�شامح 

وال�شالم .
ونوه الرئي�س ال�شلوفيني بدور املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يف دعم وتعزيز 

ثقافة الت�شامح ودعم ال�شالم حول العامل .

•• اأبوظبي-وام:

املركز   - للتاأهيل  الوطني  وامل��رك��ز  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وقعت 
يف  جهودهما  لتعزيز  تفاهم  مذكرة   - العاملية  ال�شحة  منظمة  مع  املتعاون 
الإدمان،  من  والوقاية  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرات  مب�شار  التوعية  جمال 
وتبني برامج م�شرتكة لإعادة تاأهيل مر�شى الإدمان املتعافن وم�شاعدتهم 
الهيئة  متطوعي  تدريب  اإىل  اإ�شافة  جديد،  من  املجتمع  يف  الن��دم��اج  على 
وتاأهيلهم من الناحية العلمية واملعرفية للم�شاهمة يف برامج التوعية التي 
ينفذها املركز الوطني للتاأهيل من خالل املحا�شرات التي تقدم يف املدار�س 

واجلامعات واملوؤ�ش�شات احلكومية وغريها من الأن�شطة.
الدكتور  �شعادة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  جانب  من  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
�شعادة  للتاأهيل  الوطني  املركز  وم��ن  ال��ع��ام،  الأم��ن  الفالحي  عتيق  حممد 
الدكتور حمد عبداهلل الغافري املدير العام، بح�شور عدد من امل�شوؤولن يف 

الهيئة واملركز.

الإن�شاين،  املجال  يف  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  اآف��اق  اجلانبان  وا�شتعر�س 
املختلفة،  اأن�شطته  ودع��م  املركز  لأه��داف  ال�شراكة خدمة  تعزيز  على  واتفقا 
والدور الذي ميكن اأن ت�شطلع به الهيئة يف م�شاندة جهود املركز التاأهيلية 
امل�شوؤولون  واطلع  املجتمع،  يف  خدماته  من  امل�شتفيدين  اإدم��اج  يف  وخططه 
لالرتقاء  املبذولة  واجلهود  املركز  واأه���داف  واأن�شطة  برامج  على  الهيئة  يف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  املدمنن  تاأهيل  يف  ن�شاطه  وتو�شيع  بخدماته 
املنا�شبة لهم واإعادة تاأهيلهم وم�شاعدتهم على الندماج يف املجتمع، وجعلهم 

قوة فاعلة ومفيدة لأ�شرهم وجمتمعهم.
املركز  ال��دور الذي ي�شطلع به  اأهمية  الدكتور حممد عتيق الفالحي  واأك��د 
املدمنن ودجمهم يف املجتمع وجعلهم قوة منتجة ت�شاهم  تاأهيل وعالج  يف 
العقلية  املوؤثرات  اإن تعاطي  الدولة، وقال  ت�شهدها  التي  التنمية  يف عمليات 
العلمية  بالو�شائل  وحما�شرتها  مكافحتها  يجب  التي  الدخيلة  الآف��ات  من 
�شرورة  على  م�شددا  انت�شارها،  من  حتد  التي  الناجعة  واخلطط  املدرو�شة 
املركز  ب��ن  ال�شراكة  وتعزيز  احلية  وق���واه  املجتمع  قطاعات  جميع  تكاتف 

بن  خا�شة  انت�شارها  م��ن  واحل��د  الإدم���ان  اآف��ة  ملكافحة  املخت�شة  واجل��ه��ات 
ال�شباب.

وقال اإن هيئة الهالل الأحمر لن تدخر و�شعا يف دعم جهود املركز وم�شاندته 
املتعافن  ودم���ج  ال��ت��اأه��ي��ل  خ��ا���ش��ة يف ج��وان��ب  وت��ط��ل��ع��ات��ه  اأه���داف���ه  لتحقيق 
الإدمان  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��رام��ج  الوطنية  هيئتنا  ت��ويل   : واأ���ش��اف  املجتمع،  يف 
اإىل  م�شريا  ال�شدد،  ه��ذا  يف  خلططها  كبرية  م�شاحة  وتفرد  كبريا  اهتماما 
الدائمة  الرئي�شية  ال��ربام��ج  م��ن  الإدم����ان  م��ن  للوقاية  ال��ه��الل  برنامج  اأن 
الأحمر  ال�شليب  جلمعيات  ال��دويل  لالحتاد  الع�شرية  لال�شرتاتيجية  وفقا 
والهالل الأحمر. واأو�شح الفالحي اأن برامج الهيئة يف هذا ال�شدد تهدف اإىل 
اإعداد كوادر تطوعية موؤهلة ت�شطلع بن�شر مبادئ الهالل الأحمر والتعريف 
واق من  �شياج  واإقامة  الإق��الع عنها،  املتعاطن على  املخدرات وحث  مب�شار 
القيم واملثل التي حتمي اأ�شحابها من النزلق يف هذه املتاهات التي ل حتمد 

عقباها.
من جانبه اأكد �شعادة الدكتور حمد الغافري اأن مذكرة التفاهم تهدف اإىل 

حتقيق ال�شتفادة املثلى من جهود املتطوعن يف جمال التوعية والوقاية من 
الإدمان، للنهو�س باملجتمع املحلي ووقايته من اآفة املخدرات، خا�شة يف ظل 
التزام املركز باإيجاد برامج الدعم املجتمعي واملادي واملعنوي لبع�س املتعافن 

من الإدمان واأ�شرهم كجزء من حماور امل�شوؤولية املجتمعية.
واأ�شاف الغافري : نفخر بال�شراكة التي تربط املركز الوطني للتاأهيل بهيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي، ب�شورة متكننا من تن�شيق براجمنا الهادفة للتعامل 
اإ�شافة نوعية  ال�شراكة  الق�شايا املجتمعية والإن�شانية، حيث متثل هذه  مع 

ل�شبكة العالقات وال�شراكات التي تربط املركز حمليا واإقليميا وعامليا.
وقال مدير املركز الوطني للتاأهيل اإن هذه ال�شراكة �شتوفر لنا فر�شة لزيادة 
على  ال��ق��ادرة  الوطنية  ال��ق��درات  وب��ن��اء  تطوير  اإىل  الرامية  مبادراتنا  زخ��م 
التعامل مع مر�س الإدمان، وموا�شلة تلبية احتياجات جميع فئات املجتمع 
واخل�شو�شية،  لل�شرية  �شارم  اإط��ار  �شمن  الأ�شيلة،  قيمنا  تراعي  ب�شورة 
ون�شر ثقافة التطوع بن املر�شى املتعافن، وامل�شاهمة يف حماية املجتمع من 

اآفة املخدرات.

يف منتدى جمموعة الع�شرين لالأديان .. اجلروان يدعو اإىل بناء ال�شالم بداًل من الت�شليح واحلروب

تت�شمن اإعادة تاأهيل املتعافني ودجمهم يف املجتمع

الهالل االأحمر واملركز الوطني للتاأهيل يوقعان مذكرة تفاهم ملكافحة االإدمان

•• الظفرة - الفجر:

ال��ظ��ف��رة ال��ربن��ام��ج التوعوي  ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة  اأجن�����زت 
" والذي  اآمنة  �شناعية  " مناطق  �شعار  حتت  ال�شيفي 
وا�شتمر  ال�شيف  ف�شل  خالل  الأوىل  ن�شخته  يف  انطلق 
ملدة ثالثة اأ�شهر بدءاً من �شهر يونيو وحتى نهاية �شهر 

اأغ�شط�س من العام اجلاري.
وا�شتهدفت حماور الربنامج تغطية 9 مناطق �شناعية 
تنظيم  خ��الل��ه��ا  مت  ال��ظ��ف��رة  منطقة  م���دن  خمتلف  يف 
زيارات توعوية والتفتي�س على اأكر من 1200 من�شاأة 
امل����الك والعاملن  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  ���ش��ن��اع��ي��ة وجت���اري���ة 

 4200 عددهم  جت��اوز  والذين  املن�شاآت  تلك  ومرتادي 
خماطر  ���ش��رح  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �شخ�شاً 
املناطق  ل��ل��ع��ام��ل��ن يف  احل������راري  الج���ه���اد  وم�����ش��ب��ب��ات 
ال�شناعية. وم�شببات احلرائق يف تلك املن�شاآت والور�س 
بالإ�شافة اىل التوعية بالإجراءات الحرتازية ملكافحة 
من  املجتمع  وفئات  ال�شركات  ملوظفي  كورونا  فايرو�س 

مرتادي هذه املناطق.
باملخالفات  ال���ربن���ام���ج  خ����الل  م���ن  ال��ت��ع��ري��ف  مت  ك��م��ا 
املنظمة  باللوائح  اللتزام  عدم  عن  الناجتة  والغرامات 
لقانون مظهر املدينة ولوائح ال�شحة العامة وادلة العمل 
اأب��وظ��ب��ي لل�شحة ال��ع��ام��ة. وتخلل  ال�����ش��ادرة م��ن م��رك��ز 

مل�شتخدمي  ع��م��ل  ت��وع��وي��ة  ور����س  ع���دة  تنظيم  ب��رن��ام��ج 
ال�شكنات العمالية ون�شر الكتيبات التوعوية اللكرتونية 
منطقة  لبلدية  املجتمعي  التوا�شل  ق��ن��وات  ك��اف��ة  على 
ال��ظ��ف��رة. وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل ت��ع��ري��ف ال��ع��ام��ل��ن يف 
املن�شاآت ال�شناعية مبخاطر الإ�شابة بالإنهاك احلراري 
م��ن��ه مب��ا ي�شمن احلفاظ  ال��وق��اي��ة  واأع��را���ش��ه وط���رق 
الإيجابي  التوا�شل  وتعزيز  و�شالمتهم.  �شحتهم  على 
الوعي  ون�شر  فئاته  مبختلف  املجتمع  �شرائح  كافة  مع 
وال�شالمة  ال�شحة  ومعايري  قوانن  وتطبيق  ال�شحي 
املهنية يف جميع املواقع مبا يتالءم مع اأف�شل املمار�شات 

العاملية. 

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي

بلدية منطقة الظفرة تنجز الربنامج التوعوي ال�شيفي مناطق �شناعية اآمنة 

•• اأبوظبي -وام:

الأم���وال  غ�شل  ملكافحة  التنفيذي  املكتب  م��ن  وف��د  ق��ام 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  لعدد  بزيارة  الإره���اب  ومتويل 
الإيطالية يف اإطار �شل�شلة من حمادثات التعاون امل�شرتك 
مع وزارة القت�شاد، واخلزانة، وجلنة ال�شوؤون اخلارجية، 
روما،  قمة  انعقاد  قبل  الإيطالية  ال�شتخبارات  ومكتب 
عملية  حول  املعلومات  وتبادل  ا�شتخال�س  بهدف  وذل��ك 
التي  كامورا،  ع�شابة  اإمربيال" رئي�س  "رافائيل  اعتقال 

متت موؤخراً.
قدم املكتب التنفيذي عند ِبدء اجتماعاته يف روما، �شل�شلة 
التعاون  لتعزيز  مهمته  حتدد  التي  ال�شرتاتيجيات  من 
ال�شلطات  امل�����ش��رتك، و جن��اح عمله الأخ���ري م��ع  ال���دويل 
املجرمن  اأخطر  اأح��د  اعتقال  �شاهم يف  ال��ذي  الإيطالية 

املطلوبن يف اأوروبا.
التنفيذي  املكتب  الزعابي، مدير عام  �شعادة حامد  وقال 

الإي���ط���ال���ي���ة كانت  م���ع احل��ك��وم��ة  ال���وف���د  اإن حم���ادث���ات 
التعاون يف  قوية ملزيد من  اأ�ش�شاً  اأر�شت  و  للغاية،  مثمرة 
وغ�شل  املنظمة  اجلرمية  ملحاربة  اجلماعية  ال�شتجابة 
التنفيذي  املكتب  اأن  واأ�شاف  الإره���اب.  الأم��وال ومتويل 
اأثبت قدرته على حتقيق نتائج ملمو�شة من خالل العمل 
على العديد من الق�شايا البارزة والقب�س على املجرمن 
وحدها،  املا�شية  القليلة  الأ�شهر  يف  للعدالة  املطلوبن 
دولر من  مليون   150 م��ن  اأك���ر  ا���ش��رتداد  ع��ن  ف�شاًل 
الأم���وال غري امل�شروعة وم��ن خ��الل العمل عن كثب مع 
نظرائنا الأوروبين، نتوقع املزيد من النجاحات يف حماية 

جمتمعاتنا من اجلرمية وتعزيز بيئة العمل لدينا.
اأ���ش��اب��ي��ع ف��ق��ط من  وت��اأت��ي زي����ارة امل��ك��ت��ب التنفيذي ق��ب��ل 
انعقاد قمة روما، التي ت�شكل حجر الزاوية يف جمموعة 
اقت�شادات  ب��ن  ي��ج��م��ع  دويل  م��ن��ت��دى  وه���ي  ال��ع�����ش��ري��ن، 
الآراء  املفاو�شات وبناء توافق يف  العامل الكربى لإج��راء 

بن القادة.

•• راأ�س اخليمة يف- وام:

ك�شفت دائرة حماكم راأ�س اخليمة عن تقرير نتائج الأداء الن�شف �شنوية لعام 
2021 للمعامالت التي اأجنزتها للمواطنن واملقيمن يف الإمارة.

واأظهر التقرير نتائج اإيجابية تبن اإرتفاعا ملحوظا يف حجم اأعداد املعامالت 
املقدمة للجمهور يف الن�شف الأول من العام احلايل بلغت فيه ن�شبة النمو 14 

.2020 املا�شي  العام  من  ذاتها  بالفرتة  % مقارنة 
راأ�س  حماكم  دائ���رة  رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأح��م��د  امل�شت�شار  �شعادة  واأو���ش��ح 
اخليمة اأن الدائرة �شجلت اإرتفاعا لفتا يف اإجمايل عدد اخلدمات املقدمة عرب 
 60،250 اإىل  و�شلت  الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين  واملوقع  اخلدمة  مراكز 
اأي  خدمة   52،988 املا�شي  العام  من  نف�شها  الفرتة  يف  بلغت  بينما  خدمة 

بواقع ارتفاع 7،262 خدمة.

تعاون بني املكتب التنفيذي ملكافحة غ�شل االأموال 
ومتويل االإرهاب واإيطاليا ملحاربة اجلرمية املنظمة

اأكرث من 60 األف معاملة اأجنزتها حماكم 
راأ�س اخليمة خالل الن�شف االأول �لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3050/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية العا�شرة رقم 147
�شتة  دره��م  وق��دره )56.590(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  دع��وى مطالبة لل��زام   : ال��دع��وى  مو�شوع 
ال�شتحقاق احلا�شل يف  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  - مع  درهم  وت�شعون  الف وخم�شمائة  وخم�شون 

2020/7/25 حتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:الفخامة لتاجري ال�شيارات

عنوانه:عنوانها:امارة دبي - اأبوهيل - خلف م�شجد فاطمة الزرعوين - بناية املها �شنرت - حمل رقم 17 - هاتف 
متحرك رقم:050929005 - رقم مكاين:3227097358 - بوكالة/احلقوق الدولية 

 وميثله:في�شل �شامل فريوز �شامل
املطلوب اإعالنه :  1- تهاين حممد را�شد ربيع ال�شويدي  -  �شفته : مدعي عليه 

ت��وؤدي للمدعية  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة لل��زام املدعي عليها بان  مو�شوع الإع��الن :  قد 
بواقع %12  القانونية  الفائدة  - مع  درهم  وت�شعون  الف وخم�شمائة  �شتة وخم�شون  درهم  وق��دره )56.590(  مبلغ 
من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/7/25 حتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2021/9/19  ال�شاعة 10.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:2125/2021/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�شوع ال�شتئناف : الطعن بال�شتئناف على احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:1293/2019 جتاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:هيثم عوين زهدي اجليو�شي

عنوانه:المارات - امارة دبي - امارة دبي - اخلليج التجاري - فندق الأوبري - مكتب رقم 1104
وميثله:طارق �شعيد �شيف �شعيد ال�شام�شي

املطلوب اإعالنهم :  1- رهيف حنا ابراهيم 2- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 3- �شوبر 
ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م - �شفتهم:م�شتاأنف �شدهم

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2019/1293 جتاري كلي . وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/22  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5953/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1979 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )225664.23( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع ال مكتوم - مبنى بناية ملك بنك 
دبي التجاري - �شقه املبنى كامل - بجوار �شيتي �شنرت ديره

املطلوب اإعالنه : 1- يو�شف احمد �شليمان حممد املازمي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )   (  به وق��دره )225664.23( درهم اىل طالب التنفيذ 
ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
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عربي ودويل

تامي: االنق�شام الداخلي يف اأمريكا 
خيم على مرا�شم 11 �شبتمرب

•• وا�شنطن-وكاالت

حول دعوة الرئي�شن الأمريكين جو بايدن وجورج دبليو بو�س، اإىل الوحدة 
يف الذكرى الع�شرين لهجمات �شبتمرب -اأيلول 2001، كتب بريان بينيت 
املا�شي،  ال�شبت  مانهاتن  فوق  ال�شماء  زرق��ة  اإن  الأمريكية،  تامي  يف جملة 

كانت �شبيهة اإىل حد خميف بال�شباح امل�شرق ليوم 11 �شبتمرب 2001.
ووقف بايدن و�شط ح�شد حتت اأ�شجار البلوط التي غر�شت يف املكان الذي 
الأعلى  اإىل  برهة  يتطلع  يومذاك،  العاملي  التجارة  مركز  برجا  فيه  انهار 
حيث خرق �شوت طائرة نفاثة، ال�شمت. ومن بن املباين، اأمكنت م�شاهدة 

طائرة ركاب حتلق يف ال�شماء.
ووقت تكافح الأمة للتعامل مع وباء قاتل وان�شحاب فو�شوي من اأفغان�شتان 
الذي  امل��ك��ان  يف  ال�شبت  املرا�شم  الكثريون  ح�شر  منق�شم،  �شيا�شي  وم��ن��اخ 
وقعت فيه الهجمات يف مانهاتن و�شانك�شفيل يف بن�شلفانيا والبنتاغون يف 
فريجينيا-على اأمل اأن يجدوا بع�س القوة والت�شامن اللذين ظهرا عقب 

املاأ�شاة قبل ع�شرين عاماً.
ويف املرا�شم التي اأقيمت يف �شانك�شفيل، وقف بو�س على من�شة عند الن�شب 
يف  “جميعهم  الأمريكين  حياة  الهجمات  غريت  كيف  لي�شف  التذكاري، 
اأمريكا...فاإن هذه  بوحدة  الأمر  يتعلق  اإنه عندما  وقال  ذاتها”.  اللحظة 

الأيام تبدو بعيدة عنا اليوم«.
وحظي بو�س، الذي وقعت الهجمات يف اأقل من �شنة من عهده ، بالإ�شادة 
على نطاق وا�شع، من جمهورين ودميوقراطين على حد �شواء، جلهوده 
يف اإعادة توحيد الأمة عقب الهجمات، على رغم الإرث املثري للجدل الذي 

خلفته احلرب على الإرهاب، التي �شنها.
فاليت  يونايتد  �شركة  رحلة  فيه  حتطمت  ال��ذي  احلقل  اإىل  بو�س  ونظر 
“قوة  اإحتد ركاب للتغلب على اخلاطفن، متحدثاً عن  93 بعدما  الرقم 
اإىل جدل،  “اإختالف  اأج��ل حتويل كل  تعمل حالياً يف البالد من  خبيثة” 
ووجه اإنتقاداً مبطناً اإىل الإنتفا�شة  وكل نقا�س اإىل �شدام بن الثقافات”. 
الكابيتول  ترامب يف  دونالد  ال�شابق  الرئي�س  اأن�شار  بها  قام  التي  العنيفة 
العنيفن يف اخلارج  املتطرفن  اإن  قائاًل  الثاين،  يناير -كانون   6 هيل يف 
“اإزدارئهم”  يف  نف�شها”  الكريهة  ال��روح  اأبناء  “هم  املحلين  واملتطرفن 

للحياة الب�شرية.
حيث  �شانك�شفيل  اإىل  نيويورك  مدينة  من  بايدن  اإنتقل  نف�شه،  اليوم  ويف 
اأ�شماء  الذي حفرت عليه  الرخامي  الن�شب  الزهور على  اإكلياًل من  و�شع 

�شحايا الطائرة املخطوفة.
يفكر  اأن��ه كن  فاأجاب  اليوم،  يفكر يف هذا  كان  بايدن مب��اذا  و�شاأل �شحايف 
كيف  ماتوا  الذين  وباأولئك  العاملي،  التجارة  مركز  يف  اإبنه  فقد  ب�شديق 

ينظرون اإىل هذا امل�شتوى من الإنق�شام يف البالد.
التجارة  مركز  ل�شحايا  ن�شب  عند  بايدن  قال  اليوم،  من  �شابق  وقت  ويف 
ي�شتهدفون  ورو���ش��ي��ا  ال�شن  مثل  دوًل  ي��دي��رون  ا�شتبدادين  اإن  ال��ع��امل��ي، 
ح�شل  ما  مع  والتعامل  التوحد  على  ق��ادرة  كانت  لأنها  املتحدة  ال��ولي��ات 

لها.
النا�س منق�شمون جداً،  العامل يتغري ب�شرعة كبرية ولأن  واأ�شاف :” لأن 
يعتقدون اأنه ل ميكنك يف دولة دميوقراطية اأن حتقق وفاقاً، واأن الوحيدين 
الذين يف اإمكانهم النجاح هم ال�شتبداديون...اأعتقد اأن يف اإمكاننا النجاح. 

وعلينا اأن نفعل ذلك«.

بايدن و�شع حقوق االإن�شان يف �شدارة ال�شيا�شة اخلارجية .. ثم تراجع 
•• وا�شنطن-رويرتز

اآخ���ر اجل��ن��ود والدبلوما�شين  ع��ل��ى خ���روج  ���ش��اع��ات  ت��ك��د مت��ر  مل 
الأمريكين من اأفغان�شتان حتى اأعلن الرئي�س جو بايدن يف كلمة 
اأن وا�شنطن �شتوا�شل دعم الأفغان الذين  األقاها بالبيت الأبي�س 
تركتهم قواته خلفها عند رحيلها و�شتدافع عن حقوقهم الأ�شا�شية 

خا�شة حقوق الن�شاء والفتيات.
وقال بايدن مكررا وعده يف احلملة النتخابية الذي ذكره كثريا 
“لقد  20 يناير كانون الثاين  اأن توىل من�شبه يف  يف خطبه منذ 
اخلارجية«. �شيا�شتنا  حمور  �شت�شبح  الإن�شان  حقوق  اأن  اأو�شحت 

وغذى هذا التعليق �شكوكا متنامية بن معار�شيه الذين قالوا اإن 
الوليات املتحدة تخلت عن هوؤلء النا�س وتركتهم حلركة طالبان 

تف�شريها  تطبيق  با�شم  الن�شاء  حقوق  �شحق  يف  �شجل  لها  التي 
املت�شدد لل�شريعة الإ�شالمية.

وتك�شف مراجعة ل�شجل اإدارة بايدن حتى الآن عن ا�شتبعاد املخاوف 
املتعلقة بحقوق الإن�شان عدة مرات ل�شالح اأولويات الأمن القومي 
اأ�شحاب  الأجنبية.ويقول  القوى  مع  التوا�شل  ا�شتمرار  ول�شمان 

هذا الراأي اإن بايدن تراجع يف حلظات حا�شمة.
عقوبات  وفر�شت  الع�شكري  بالنقالب  الإدارة  نددت  ميامنار  ويف 
على جرنالت اجلي�س لكنها مل مت�س م�شدرا رئي�شيا من م�شادر 
الإي��رادات للمجل�س الع�شكري احلاكم متمثال يف م�شروعات للغاز 
الطبيعي يف حقول بحرية ت�شارك فيه �شركات دولية منها �شركة 

�شيفرون الأمريكية.
ويف اجتماع واحد على الأقل على م�شتوى عال مع الرئي�س الرتكي 

رجب طيب اأردوغان قالت م�شادر مطلعة على ما دار فيه اإنه متت 
تنحية املخاوف املتعلقة بحقوق الإن�شان وحرية ال�شحافة ل�شالح 

ق�شايا اأخرى.
اإن الإدارة ركزت على حقوق  ويقول مدافعون عن حقوق الإن�شان 
الذي  ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  الرئي�س  من  اأك��رب  بدرجة  الإن�شان 
امتدح حكاما م�شتبدين منهم الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن 
والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون غري اأنه ل ميكن اعتبار 
مب�شروع  الأبحاث  مدير  نائبة  هوثورن  اإميي  اإجنازا.وقالت  ذلك 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط وه���ي ج��م��اع��ة م��داف��ع��ة عن 

الدميقراطية “لي�س هذا باملعيار ال�شليم«.
* دبلوما�شية يف ال�شر

اإن  الإدارة  يف  ك��ب��ري  م�����ش��وؤول  ق���ال  ب��اي��دن  اإدارة  �شجل  ع��ن  دف��اع��ا 

اأث��اروا املخاوف اخلا�شة بحقوق الإن�شان  الدبلوما�شين كثريا ما 
اأجانب حتى يف حمادثات �شعبة مع خ�شوم مثل ال�شن  مع قادة 

ورو�شيا.
وقال امل�شوؤول لرويرتز اإن اإثارة حقوق الإن�شان يف بع�س احلالت 
جانب  م��ن  تراجعا  ي�شكل  ول  فاعلية  اأك���ر  نهجا  ي��ك��ون  ق��د  ���ش��را 

الوليات املتحدة.
الأحيان  بع�س  اإثارته يف  ال�شعب  يكون من  الأم��ر قد  اأن  واأ�شاف 
اأردوغان  اإنه يف اجتماع مع  امل�شادر  يف لقاءات غري علنية. وقالت 
اإىل املخاوف اخلا�شة  يف يونيو حزيران املا�شي مل يتطرق بايدن 
ب�شجل تركيا يف حقوق الإن�شان وركز بدل من ذلك على اأمور مثل 
م�شتقبل مطار كابول الذي كان ميثل اأولوية لن�شحاب القوات من 

اأفغان�شتان.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

الإطاحة  على  م��ن عامن  اأك��ر  م��رور  بعد 
الب�شري  عمر  ال�شابق  ال�����ش��وداين  بالرئي�س 
وتوقيع اتفاق لتقا�شم ال�شلطة بن املدنين 
ال�شوداين  اجل��ي�����س  زال  م��ا  وال��ع�����ش��ك��ري��ن، 
مهيمًنا على مقاليد الأمور مع تراجع دور 
القوى املدنية ملا ت�شهده من انق�شام، ح�شب 

ما يراه حمللون.
وقع الع�شكريون واملدنيون يف اآب/اأغ�شط�س 
ن�س  ال�����ش��ل��ط��ة  ل��ت��ق��ا���ش��م  ات���ف���اًق���ا   2019
ع��ل��ى ف���رتة انتقالية م��ن ث���الث ���ش��ن��وات مت 
اأب��رم��ت احلكومة  اأن  بعد  مت��دي��ده��ا لح��ق��ا 
ال�شودانية اتفاق �شالم مع عدد من حركات 

التمرد امل�شلحة يف ت�شرين الأول/اأكتوبر.
مبوجب التفاق، يتوىل اجلي�س ال�شلطة على 
امل�شتوى ال�شيادي بينما تقود حكومة مدنية 

وجمل�س ت�شريعي الفرتة النتقالية.
الأزمات  جمموعة  من  هورنر  جونا�س  قال 
طرفا  “اأقام  بر�س  فران�س  لوكالة  الدولية 
عالقات  املدنية(  وال��ق��وى  )اجلي�س  احلكم 
مع  متقطع  بتنا�شق  ي��ع��م��الن  بينما  ودي���ة 
فعال”.  ب�شكل  ب�شلطته  اجل��ي�����س  اح��ت��ف��اظ 
اجلوانب  يف  اجل��ي�����س  “تباطوؤ  اأن  واأ����ش���اف 
التقدم  اأع��اق  النتقالية  للفرتة  الرئي�شية 
القدرات  الداخلية ونق�س  ... والنق�شامات 
اأ�شرت بقدرة املدنين يف ال�شتمرار )باإدارة( 

الفرتة النتقالية«.
“احلرية  ق��وى  داخ��ل  النق�شامات  تعمقت 
املدين  امل��ع��ار���ش��ة  حت��ال��ف  وه��و  والتغيري”، 
املناه�شة  الحتجاجات  قاد  الذي  الرئي�شي 

للب�شري عام 2019.

النتقالية  للحكومة  ال�شعبي  الدعم  و�شهد 
بقيادة رئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك بع�س 
ويرجع  املا�شين،  العامن  خالل  الرتاجع 
الإ�شالحات  اإىل  م��ن��ه  ك��ب��ري  ج���زء  يف  ذل���ك 
القت�شادية احلكومية التي اأثرت �شلبا على 

معي�شة العديد من الأ�شر ال�شودانية.
ب�شبب  للحكومة  النتقادات  ت�شاعدت  كما 
لعائالت  ال����ع����دال����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال����ت����اأخ����ري 
ال�شحايا الذين �شقطوا حتت نظام الب�شري 
اأعقبت  ال��ت��ي   2019 اح��ت��ج��اج��ات  وخ���الل 
ت�شكيل  يتم  مل  الآن،  وح��ت��ى  ب��ه.  الإط��اح��ة 

جمل�س ت�شريعي بعد يف البالد.
يقول هورنر: “اإن ت�شكيل املجل�س الت�شريعي 
النتقايل �شيكون اأ�شا�شياً لبدء الرقابة على 
مو�شحا اأن “خ�شية قوات الأمن  اجلي�س”، 
اإ�شعاف  من  القدمية  ال�شيا�شية  والأح���زاب 
الإ�شالح  ه���ذا  اأع��اق��ت  احل��ال��ي��ة،  �شلطاتها 

احلا�شم«.
على مدى العامن املا�شين، �شارك اجلي�س 
واأبرم  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف  كبري  ب�شكل 

اتفاق �شالم مع املتمردين.
وقال جمدي اجلزويل املحلل مبعهد ريفت 
ال�شيا�شة اخلارجية  “اإعادة توجيه  اإن  فايل 
يحددها  الب�شري  )اإط��اح��ة(  منذ  لل�شودان 
اىل  “ُترجمت  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ا  اجلي�س”، 
ع���الق���ات ع�����ش��ك��ري��ة وث��ي��ق��ة م���ع ال���ولي���ات 

املتحدة«.
اأن  اإ�شماعيل  اأم��ن  الع�شكري  اخلبري  وراأى 
حتى يف  م�شاركة املدنين كانت “خجولة”، 

حمادثات ال�شالم مع املتمردين.
لدى  بالكامل  ال�شالم  ملف  “اأ�شبح  وعلق 

الع�شكرين«.

عا�شمة  �شهدت  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  ففي 
ات��ف��اق �شالم  ال�����ش��ودان توقيع  دول���ة ج��ن��وب 
تاريخي بن احلكومة ال�شودانية النتقالية 
ال�شالح يف  التي حملت  وع��دد من احلركات 
اإقليم دارفور بغرب البالد ويف وليتي النيل 

الأزرق وجنوب كردفان،
وال�شيا�شي  الق��ت�����ش��ادي  التهمي�س  ب�شبب   

لهذه املناطق.
و���ش��ه��د ت��وق��ي��ع ه����ذا الت����ف����اق ق���ائ���د ق���وات 
ال�شيادي  امل��ج��ل�����س  ون��ائ��ب  ال�����ش��ري��ع  ال��دع��م 
با�شم  املعروف  دقلو  حمدان  حممد  احلاكم 

“حميدتي«.
اإىل  يوؤ�شر  ال���ذي  الآخ���ر  الرئي�شي  اجل��ان��ب 
هيمنة اجلي�س هو احتفاظه بال�شيطرة على 
جمالت  يف  املتخ�ش�شة  املربحة  ال�شركات 
عديدة، من الزراعة والدواجن وحتى البنية 

التحتية.
 80% اإن  املا�شي، قال حمدوك  العام  ففي 
وزارة  ���ش��ي��ط��رة  “خارج  ال��ب��الد  م����وارد  م��ن 

املالية«.
ذل��ك لي�س وا�شحا كم من حجم هذه  وم��ع 

املوارد بيد اجلي�س.

ا�شمه  وقال م�شدر ع�شكري طلب عدم ذكر 
لفران�س بر�س اإن تدخل املدنين يف اأي من 

ال�شوؤون الع�شكرية يظل اأمرا “ح�شا�شا«.
واأ�شاف امل�شدر اأن “دعوات املدنين لإ�شالح 
مبقاومة  تواجه  �شتظل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

من جانب الع�شكرين«.
وك���ان ال��ق��ادة امل��دن��ي��ون واحل��رك��ات املتمردة 
ال�������ش���اب���ق���ة ي�����ش��غ��ط��ون م����ن اأج�������ل اإج�������راء 
القوات  دم��ج  ت�شمل  اجلي�س  يف  اإ���ش��الح��ات 
داخل  امل�شلحة  واجلماعات  الع�شكرية  �شبه 

اجلي�س النظامي.

اجلي�س ال يزال مهيمنا على مقاليد االأمور يف ال�شودان 

�شحف عربية : الكاظمي يف طهران.. بني 
نريان امليلي�شيات وحمى االنتخابات

جنوب اإفريقيا تعتزم اإطالق »جوازات تلقيح« �شد كوفيد 

•• عوا�شم-وكاالت

حتتل زيارة رئي�س ال��وزراء العراقي 
للجمهورية  ال��ك��اظ��م��ي  م�شطفى 
الإيرانية اأهمية كبرية يف الأو�شاط 
الأقليمية ل�شيما واأنها تتقاطع مع 
الربملانية  النتخابات  موعد  ق��رب 
امليلي�شيات  ولل�شغط على  العراقية 
و�شيا�شية  اأمنية  جهة  من  ال�شيعية 
الو�شيط  دور  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ع 
توازنات  خللق  الإقليمي  وال��الع��ب 

حتفظ للعراق �شيطرته وحياده.
وبح�شب �شحف عربية �شادرة اأم�س 
الكاظمي من زيارة  الثنن  ي�شعى 
لطهران لتحقيق مكا�شب يف ملفات 
لكنها  خمتلفة  واقت�شادية  �شيا�شية 
عري�شة  خطوط  تر�شم  )ال��زي��ارة( 
طبيعة العالقات الإيرانية العراقية 
يف مراحل مقبلة اأهمها النتخابات 
ال��ع��راق��ي��ة امل��زم��ع اإج���راوؤه���ا يف 10 

اأكتوبر املقبل.

تخوف وحر�ض
العراقية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  يخ�شى 
م�����ش��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي ب��ح�����ش��ب ما 
اللندنية  “العرب”  �شحيفة  ذكرت 
امل�شلحة  امليلي�شيات  ت��ق��وم  اأن  م��ن 
اخلارجة عن �شلطة الدولة باأحداث 
النتخابات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ف��و���ش��ى 
ملر�شحن  ت�شفية  بعمليات  والقيام 
التقليدية  الأح���زاب  ع��ن  م�شتقلن 
امل�شيطرة على امل�شهد العراقي منذ 
ميلي�شيات  وات��ه��م��ت   2003 ع���ام 
النا�شطن  ب���ا����ش���ت���ه���داف  ���ش��ي��ع��ي��ة 
خ�شو�شاً  والغ��ت��ي��ال،  بالختطاف 
التي  ت�������ش���ري���ن  ان���ت���ف���ا����ش���ة  خ������الل 
املحتجن  من  املالين  فيها  �شارك 
ال�شيا�شية  ل��ل��ط��ب��ق��ة  ال���راف�������ش���ن 
باإ�شالحات  وم��ط��ال��ب��ن  احل��اك��م��ة، 

جذرية للعملية ال�شيا�شية.
عمليات  م����ن  اخل�������ش���ي���ة  وت����ت����زاي����د 
اأع��������داداً  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  ت�����ش��ف��ي��ة 
يقدمون  امل���ر����ش���ح���ن  م����ن  ك���ب���رية 
الفئة  ك��م�����ش��ت��ق��ل��ن، وه���م  اأن��ف�����ش��ه��م 
ت���رتق���ب حتريك  ال���ت���ي  الأ����ش���ع���ف 
و�شولها  ع��ن��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ه��د 
وتتزامن  ال���ع���راق���ي.  ال���ربمل���ان  اإىل 
التحركات مع دعوات لإحياء ذكرى 
ذكر  م��ا  وبح�شب  ت�شرين  انتفا�شة 
املتحدث الر�شمي با�شم جتمع قوى 
“هذه  اإن  ال�����ش��ي��خ  ب��ا���ش��م  امل��ع��ار���ش��ة 
الدعوة تتوافق مع ما جاء يف البيان 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��وؤمت��ر ال��وط��ن��ي العام 
لقوى املعار�شة الذي انعقد يف بغداد 
واملوؤكدة  �شبتمرب”،  من  ال��راب��ع  يف 
ب�شكل  جارية  ال�شتعدادات  اأن  على 

ال��ذك��رى يف  متوا�شل لإح��ي��اء ه��ذه 
كل  داعياً  العراق،  جميع حمافظات 
والراف�شن  واملظلومن  الوطنين 
مت�شك  ال����ت����ي  ال���ف�������ش���اد  مل���ن���ظ���وم���ة 
للم�شاركة  ال�������ش���ل���ط���ة  مب���ق���ال���ي���د 
وال���ت���ع���ب���ري ع�����ن ���ش��خ��ط��ه��م ج�����راء 
ال�شيا�شات  ع��ن  نتج  ال���ذي  اخل���راب 
ل  التي  التقليدية  للقوى  الفا�شلة 

تريد العرتاف بالف�شل.
م�����ش��ادر مل  ع��ن  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
ال��ك��اظ��م��ي ط��ل��ب من  اأن  ت���ذك���ره���ا 
اإي����ران خ��الل زي��ارت��ه ال��ت��ي و�شفها 
باأن  للميلي�شيات  ت�شمح  األ  باملهمة، 
امل�شتقلن”.  امل��ر���ش��ح��ن  ت�شتهدف 
ويجمع مراقبون �شيا�شيون على اأن 
امللفات التي كانت مو�شع نقا�س بن 
كثرية  الإيرانية  والقيادة  الكاظمي 
ومت�شعبة. وعربوا عن توقعهم باأن 
اجلانب  راأي  على  اط��ل��ع  الكاظمي 
الإي���راين يف م��ا يتعلق مب��ا تخطط 
له امليلي�شيات على م�شتوى التو�شع 
بنفوذها لي�شمل مفا�شل اأ�شا�شية يف 

الدولة.

هدنة ه�شة
من جانبها ذكرت �شحيفة “ال�شرق 
الأو�شط” اأن اإعالن م�شت�شار الأمن 
الأعرجي،  قا�شم  العراقي  القومي 
هدنة  العراقية  احلكومة  عقد  عن 
ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ال�����ع�����ام احل�������ايل مع 
لإيران،  املوالية  امل�شلحة  الف�شائل 
املتغطر�شة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  مي��ن��ع  مل 
اأربيل  م���ن حم���اول���ة ق�����ش��ف م��ط��ار 
م�شريتن  بطائرتن  الأح���د  فجر 

الأمريكية  ال���ق���وات  اع��رت���ش��ت��ه��م��ا 
اإ�شابات  دون  م����ن  وا���ش��ق��ط��ت��ه��م��ا 

ب�شرية.
 ومع اأن اأياً من الف�شائل التي تتوىل 
اأو  ���ش��واء لأرب��ي��ل  مثل ه��ذا الق�شف 
ال�شفارة الأمريكية يف املنطقة  مقر 
اأو ق���اع���دة عن  ب��ب��غ��داد  اخل�����ش��راء 
الأ�شد بالأنبار، مل تعلن م�شوؤوليتها 
اأ�شابع  فاإن  الأعمال،  عن مثل هذه 
الف�شائل  اإىل  ت��وج��ه  ب��ات��ت  الت��ه��ام 

املوالية لإيران.
ل����ق����اءات الأع�����رج�����ي ب���رف���ق���ة وزي����ر 
اخل������ارج������ي������ة ف������������وؤاد ح���������ش����ن مع 
احلق”  اأه���ل  “ع�شائب  ميلي�شيات 
بن  الأو����ش���اع  لتهدئة  حم��اول��ة  يف 
ملا  التن�شيقية  وال��ه��ي��ئ��ة  احل��ك��وم��ة 
متهيداً  “ف�شائل املقاومة”،  ت�شمى 
لالن�شحاب  اآم���ن���ة  اأج������واء  ل��ت��وف��ري 
طبقاً  ال������ع������راق،  م����ن  الأم����ري����ك����ي 
مل���خ���رج���ات اجل����ول����ة ال����راب����ع����ة من 
عقدت  التي  ال�شرتاتيجي  احل���وار 
الأمريكي  والرئي�س  الكاظمي  بن 
ب��اي��دن خ���الل زي����ارة الكاظمي  ج��و 
يوليو-متوز  ن��ه��اي��ة  وا���ش��ن��ط��ن  اإىل 

املا�شي.
من  ف��ع��ل  ردود  ت�����ش��در  مل  وف��ي��م��ا 
الف�شائل  اأط������راف  م���ن  ط���رف  اأي 
اأو  العملية  بتبني  ���ش��واء  امل�شلحة، 
ال��رباءة منها، ف��اإن البيانات  اإع��الن 
الر�شمية  اجلهات  من  �شدرت  التي 
العملية  اأدان��ت هذه  التي  واحلزبية 
باأنهم  بها  القائمن  بو�شف  اكتفت 
ولي�شوا  ال���ق���ان���ون  ع����ن  خ����ارج����ون 

اإرهابين.

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب

اأك���د رئ��ي�����س ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا ���ش��ريي��ل رام���اف���وزا نيته 
“جوازات تلقيح” �شد كوفيد، رغم الت�شكيك  اإطالق 
الإعالن  قبيل  وذل��ك  ال��ب��الد،  يف  باللقاحات  ال��وا���ش��ع 
املفرو�شة  للقيود  تخفيف  عن  الأ�شبوع  هذا  املرتقب 

على التنّقالت.
وبعد تاأخري يف �شراء اللقاحات واإرجاء متكرر لعمليات 
التطعيم، ب���ات ال��ب��ل��د الأك����ر ت�����ش��ررا م��ن ك��وف��ي��د يف 
على  الإق��ب��ال  ن�شبة  انخفا�س  حاليا  يعاين  اإفريقيا 

تلقي اللقاحات، ول �شيما بن الرجال.
تطعيم  اأن  ع��ل��ى  متلفز  خ��ط��اب  يف  رام���اف���وزا  و���ش��دد 
القت�شاد  فتح  لإع���ادة  ال�شبيل  ه��و  البالغن  ال�شكان 

بالكامل وجتنب موجة رابعة من فريو�س كورونا.
من  م��زي��دا  “�شنقدم  اأ�شبوعن  غ�شون  يف  اإن��ه  وق��ال 
املعلومات حول مقاربة +جوازات التلقيح+ التي ميكن 

ا�شتخدامها كدليل على التطعيم«.
خالل  الإ�شابات  يف  امل�شتمر  “النخفا�س  اأن  واأ�شاف 
اإجراءات  تخفيف  �شيتيح  املا�شية”  القليلة  الأ�شابيع 
الإغ����الق اع��ت��ب��ارا م���ن  اأم�����س الث��ن��ن، بحيث �شيتم 

تق�شري مدة حظر التجول الليلي ليبداأ عند ال�شاعة 
23،00 بدل من العا�شرة.

الكحولية،  امل�شروبات  بيع  على  القيود  �شتخفف  كما 
لكن الكمامات �شتظل اإلزامية يف الأماكن العامة.

وقال رامافوزا اإن جنوب اإفريقيا جتاوزت ذروة موجة 
عدوى ثالثة نتجت عن متحورة دلتا.

واأ�شاف اأن متو�شط عدد الإ�شابات اليومية اجلديدة 
انخف�س بن�شبة 29 باملئة خالل الأيام ال�شبعة املا�شية 
48 باملئة عن  مقارنة بالأ�شبوع ال�شابق، واأقل بن�شبة 

الأ�شبوع الذي �شبقه.

�شكاننا”،  تطعيم  هي  اإحلاحا  الأك��ر  “مهمتنا  واأك��د 
ت�شكل  تعد  “مل  ال��ل��ق��اح��ات  اإم�����دادات  اأن  اىل  م�شريا 
7 مالين  م��ن  اأك���ر  تطعيم  الآن  ع��ائ��ق��ا«.ومت حتى 
ربع  م��ن  واأك���ر  بالكامل.  اإفريقيا  جنوب  يف  �شخ�س 

البالغن مت تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل.
وتهدف البالد اإىل تلقيح 40 مليون جنوب اإفريقي، 

نحو ثلثي ال�شكان، بحلول اآذار/مار�س املقبل.
 2،8 اأك���ر م��ن  اإف��ري��ق��ي��ا ب��الإج��م��ال  و�شجلت ج��ن��وب 
 84،877 بينها  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة  م��ل��ي��ون 

وفاة.

ارتفاع ملحوظ يف عدد االإ�شابات 
بكورونا يف اإدلب 

•• بريوت-اأ ف ب

وجوارها  اإدل���ب  حمافظة  �شجلت 
املا�شي  ال�������ش���ه���ر  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن���ذ 
ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد الإ�شابات 
بفريو�س كورونا مع انت�شار املتحور 
نق�شاً  تعاين  التي  املنطقة  يف  دلتا 

يف خدمات الرعاية الطبية.
امل���ا����ش���ي���ة، كانت  ال���ف���رتة  وط������وال 
�شيطرة  م���ن���اط���ق  يف  ال�������ش���ل���ط���ات 
�شوريا  غ���رب  ���ش��م��ال  ال��ف�����ش��ائ��ل يف 
ت��ع��ل��ن ع����ن اإ�����ش����اب����ات م����ع����دودة ل 
يومياً،  مئة  اأو   50 اأحياناً  تتعدى 
ل��ك��ن��ه��ا ب�����داأت م��ن��ذ م��ن��ت�����ش��ف اآب/
ملحوظاً  ارتفاعاً  ت�شجل  اأغ�شط�س 
بلغت  الإ�شابات، حتى  يف  تدريجياً 
اأيلول/�شبتمرب  م��ن  ال�����ش��اد���س  يف 
ارتفاع  وت���راف���ق  اإ���ش��اب��ة.   1554
عدد الإ�شابات مع زيادة تدريجية 

يف اأعداد الوفيات ال�شهر احلايل.
وق�����ال م�������ش���وؤول م��ل��ف ك����ورون����ا يف 
مديرية ال�شحة يف حمافظة اإدلب 
الطبيب ح�شام قرة حّممد لوكالة 
فران�س بر�س “ن�شهد موجة عنيفة 
اأنه  اإىل  م�شرياً  متوقعة”،  وغ��ري 
اآب/ من  الثالث  الأ�شبوع  يف  تبن 
من  امل��ئ��ة  يف   96“ اأن  اأغ�����ش��ط�����س 

الإ�شابات هي باملتحور دلتا«.
واأت�����ى الرت���ف���اع امل��ل��ح��وظ يف عدد 
اأ�شبوعن  من  اأكر  بعد  الإ�شابات 
املنطقة  �����ش����وري����ن  زي���������ارة  ع���ل���ى 
ق��ادم��ن م��ن ت��رك��ي��ا خ���الل عطلة 
الثاين  الن�شف  يف  الأ���ش��ح��ى  عيد 

من متوز/يوليو.

الثالثاء  منذ  اأنه  امل�شوؤول  واأو�شح 
امل�شت�شفيات  اأ�شرة  امتالأت  املا�شي 
فريو�س  ملواجهة  املخ�ش�شة  ال�شتة 
“حواىل  ك��ورون��ا يف اإدل����ب، م��ع��دداً 
العادية(  الغرف  )يف  �شرير  مئتي 
و124 �شريراً يف العناية الفائقة، 
�شرير يف مراكز   400 ف�شاًل عن 

العزل«.
الف�شائل  �شيطرة  و�شجلت مناطق 
بينها  اإ�شابة   53،625 الآن  حتى 

877 وفاة.
“النظام  حّم���م���د  ق�����رة  واأ������ش�����اف 
مرحلة  ب����دخ����ول  ب�������داأ  ال�������ش���ح���ي 
فيها  تعر�شت  منطقة  يف  العجز” 
امل��ا���ش��ي��ة ع�شرات  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
امل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واملراكز 

النظام،  قوات  من  لق�شف  الطبية 
اآخرها نقطة طبية يوم اجلمعة.

حاجة  “هناك  امل�����ش��وؤول  واأو����ش���ح 
ملحة لالأك�شجن.. حتى اأن اأجهزة 
ت��ع��ر���ش��ت لأعطال  ع���دة  اأك�����ش��ج��ن 

نتيجة ا�شتخدامها املتكرر«.
م���ل���ح���وظ يف  ارت�����ف�����اع  اإىل  ول���ف���ت 
ب��ن الأط���ف���ال، م�شرياً  الإ���ش��اب��ات 
املخ�ش�س  اجل����ن����اح  ام����ت����الء  اإىل 
�شريراً،   15 من  واملوؤلف  لكورونا، 
يف م�شت�شفى الأطفال الرئي�شي يف 

مدينة اإدلب.
وياأتي التف�شي ال�شريع للوباء بعد 
اأكر من اأربعة اأ�شهر على انطالق 
املناطق  ت��ل��ك  يف  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��ل��ة 
من  دفعتن  الآن  حتى  تلقت  التي 

برنامج  �شمن  اأ�شرتازينيكا  لقاح 
توزيع  على  يعمل  ال��ذي  كوفاك�س 
عادل للقاحات ول �شيما يف الدول 
انق�شامات  اأو  ن��زاع��ات  ت�شهد  التي 

على غرار �شوريا.
األ��ف �شخ�س   58 اأك��ر من  وتلقى 
 23 حتى  املنطقة  تلك  يف  ال��ل��ق��اح 

اآب/اأغ�شط�س،
 وفق ما قال الأمن العام امل�شاعد 
لتن�شيق  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل��ك��ت��ب 
ال�شوؤون الإن�شانية مارتن غريفيث 
خالل اإحاطة ملجل�س الأمن، داعياً 
اإىل ت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ل��ق��ي��ح يف 
كامل �شوريا للحوؤول دون اأن يوؤدي 
اإىل مفاقمة معاناة من هم  الوباء 

اأكر حاجة.
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اأيلول-  19 اىل   17 ت�شريعية وحملية من  انتخابات  رو�شيا  تنظم 
�شبتمرب ت�شمل العديد من املر�شحن الفردين لكن هناك اي�شا بع�س 
املعار�شن امل�شطهدين وبالطبع املتذمرين من الرئي�س فالدميري 
بوتن.يف ما يلي خم�شة مناذج للمر�شحن يف هذه النتخابات التي 

يرتقب اأن يفوز فيها احلزب احلاكم “رو�شيا املوحدة«.
يعلم الكرملن جيدا اأن حزب “رو�شيا املوحدة” ل يحظى ب�شعبية. 
ه��وؤلء هو  دم��اء ج��دي��دة.اأب��رز  تر�شيحات جديدة ل�شخ  ق��دم  لذلك 
ديني�س بروت�شينكو وهو مدير م�شت�شفى كبري يف مو�شكو وكان الوجه 
املطمئن وال�شريح والكفوء يف مكافحة وباء كوفيد-19.طلب منه 
فالدميري  الرئي�س  ان  اإل  الأم���ر.  ب���ادىء  يف  رف�س  لكنه  ال��رت���ش��ح، 
بوتن ا�شتدعاه يف نهاية الأمر. ان�شاع الطبيب وقرر خو�س احلملة 
بروت�شينكو  ع��ن  النا�س  فيها  �شمع  التي  الأوىل  النتخابية.املرات 
اإط��ار خمتلف متاما. فقد روى  لكن يف  و2017   2015 كانت يف 
املعار�س فالدميري كارا-موزرا اأن الطبيب اأنقذ حياته حن �شخ�س 
اىل  ن�شبها  قتل  املعار�س حماولة  اعتربه  ما  وهو  لت�شميم،  تعر�شه 

الكرملن.

اأعلن مركز ر�شد الزلزل الإيراين اأن زلزال بقوة 5،2 درجات �شرب 
�شمال �شرق اإيران اأم�س الثنن،  دون ورود تقارير فورية عن وقوع 
 08،32 ال�شاعة  عند  ال��زل��زال  �شحايا.و�شرب  �شقوط  اأو  اأ���ش��رار 
)04،02 ت غ( قرب مدينة قوت�شان يف حمافظة خرا�شان الر�شوية 
على عمق �شتة كيلومرتات.واأحدث الزلزال هزة يف عا�شمة املحافظة 

م�شهد، ثاين كربى املدن الإيرانية قرب احلدود مع تركمان�شتان.
واأفاد الهالل الأحمر الإيراين اأن فرق الإنقاذ و�شعت يف حالة تاأهب 

لكنه مل ي�شّجل بعد �شقوط اأي �شحايا اأو وقوع اأ�شرار.
وذكر مركز امل�شح اجليولوجي الأمريكي اأن قوة الزلزال بلغت 5،1 
يجعلها  ما  ع��دة،  تكتونية  �شفائح  تقاطع  عند  اإي��ران  درجات.وتقع 

منطقة ن�شاط زلزايل كثيف.

توّجه الرنوجيون اإىل مراكز القرتاع  اأم�س الثنن لالإدلء باأ�شواتهم 
يف انتخابات ت�شريعية تظهر ا�شتطالعات الراأي تقّدم حتالف “اأحمر-
الأن�شطة  م�شري  على  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  ما  فيها،  املعار�س  اأخ�شر” 

النفطية لأكرب منتج يف غرب اأوروبا.
وت�شري نتائج ال�شتطالعات اإىل وجود غالبية وا�شحة باجّتاه الإطاحة 
بحكومة رئي�شة الوزراء اإرنا �شولربغ )مين و�شط( التي حكمت الدولة 

ال�شكندنافية على مدى ال�شنوات الثماين املا�شية.
ويبدو زعيم “حزب العمال” الرنوجي يونا�س ياهر �شتور، وهو مليونري 
يبلغ من العمر 61 عاما ونا�شط يف جمال العدالة الجتماعية، الأوفر 
حظا خلالفتها، لكن هوية الئتالف الذي ميكن له اأن ي�شكله ما زالت 
املوؤيد  الو�شط”  “حزب  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  ح��زب��ه  ��ل  وا���ش��ح��ة.وي��ف�����شّ غ��ري 
العتماد  اإىل  ي�شّطر  قد  لكنه  ال�شرتاكي”،  الي�شار  و”حزب  للزراعة 
على دعم “حزب اخل�شر” اأو “احلزب الأحمر” ال�شيوعي، يف حال عدم 

متكنه من حتقيق اأغلبية مبفرده، ما من �شاأنه اأن يعّقد املفاو�شات.
وفق ا�شتطالعات الراأي التي جرت بن الثاين من اآب/اغ�شط�س و11 
اأيلول/�شبتمرب ون�شرتها قناة “تي يف2” يف وقت متاأخر الأحد، يتوقع 
85 من مقاعد  �شتور على  له  ال��ذي يف�شّ الأح��زاب  ائتالف  اأن يح�شل 

الربملان ال�169، ما �شيمنحه غالبية �شئيلة للغاية.

عوا�شم

مو�سكو

اأو�سلو

طهران

غارات على غزة ردا على 
اإطالق �شاروخ باجتاه اإ�شرائيل 

•• غزة -اأ ف ب

�شّن �شالح اجلّو الإ�شرائيلي فجر اأم�س الثنن غارات عّدة على مواقع تابعة 
حلركة حما�س يف قطاع غّزة، ردا على اإطالق �شاروخ م�شاء الأحد باجّتاه 
اإ�شرائيل، بح�شب ما اأعلنت م�شادر اأمنية فل�شطينية واجلي�س الإ�شرائيلي.

وقال م�شدر اأمني يف غّزة اإّن “طائرات حربّية اأغارت فجر اأم�س على خم�شة 
مواقع تابعة للمقاومة يف مناطق خمتلفة يف قطاع غزة«.

واأو�شح اأّن “الغارات ا�شتهدفت موقعا يف رفح وموقعن يف خان يون�س واآخر 
يف دير البلح يف جنوب القطاع، وموقعا يف بلدة بيت لهيا )�شمال(، اأ�شفرت 

عن وقوع اأ�شرار ج�شيمة من دون اأن ُيبّلغ عن وقوع اإ�شابات«.
ووفق �شهود عيان فاإّن كل املواقع امل�شتهدفة تابعة لكتائب الق�شام، اجلناح 
اأطلقوا  فل�شطينين  م�شّلحن  ب��اأّن  عيان  �شهود  حلما�س.واأفاد  الع�شكري 

النار باجتاه الطائرات املقاتلة اأثناء الق�شف اجلوي.
واأكد متحدث با�شم اجلي�س الإ�شرائيلي ا�شتهداف مواقع تدريب ع�شكرية 
اإط��الق �شاروخ من القطاع نحو  “ردا على  واأح��د الأنفاق التابعة حلما�س 
احلديد”  “القبة  نظام  اأن  اإىل  الأحد.واأ�شار  م�شاء  الإ�شرائيلية”  املناطق 
اعرت�س ال�شاروخ.وكانت اإ�شرائيل وحما�س تو�شلتا بو�شاطة م�شر واأطراف 
اآخرين، اإىل اتفاق تهدئة بعد اأعنف مواجهة ع�شكرية يف مايو-اأيار املا�شي. 

لكن التهدئة بقيت ه�شة، ومت خرقها مرارا.

�شيكون فوزه زلزاال يتجاوز كاليفورنيا:

الري اإلدر، »ميني ترامب« يريد اأن ي�شبح حاكًما...!

•• وا�شنطن-وكاالت

البارز  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ك��ات��ب  اأع������رب 
انزعاجه  ع��ن  فوكوياما  فرن�شي�س 
مراقبن  حت���ل���ي���الت  م����ن  ال���ك���ب���ري 
ك��ر ب�����ش��اأن الأح������داث ال��ره��ي��ب��ة يف 
اأفغان�شتان. ثمة الكثري من الق�شايا 
خ�شو�شاً  منها  التذمر  ميكن  التي 
وو�شع  توقع  بايدن يف  اإدارة  اإخفاق 
خطة من اأجل مواجهة انهيار �شريع 
بايدن  وجهود  الأفغانية،  للحكومة 
اجلميع  على  اللوم  لإلقاء  اخلا�شة 

مبن فيهم الأفغان اأنف�شهم.
ل���ك���ن ف���وك���وي���ام���ا ي�����ش��ري حت���دي���داً 
مي�شوا  مل  ال���ذي���ن  امل��ع��ل��ق��ن  اإىل 
التفكري  دقائق يف  اأك��ر من خم�س 
العقدين  خ��الل  اأفغان�شتان  ب�شاأن 
كل  اأن  يعلنون  وال��ذي��ن  امل��ا���ش��ي��ن، 
ال�شتقرار  ل��زرع  الأم��ري��ك��ي  اجلهد 
عليه  حمكوماً  ك��ان  ال��ب��الد  تلك  يف 
بالف�شل منذ البداية. والأمر نف�شه 

قالوا  الذين  املراقبن  على  ينطبق 
باأن  ع��ل��م��ت  امل��ت��ع��اق��ب��ة  الإدارات  اإن 
بب�شاطة  واإن��ه��ا  يائ�شاً  ك��ان  امل�شروع 
ال�شعب  اآف���اق���ه ع��ل��ى  ب�����ش��اأن  ك��ذب��ت 

الأمريكي.
“اأمريكان  موقع  يف  فوكوياما  ي��رد 
كاتباً  امل��زاع��م  ه���ذه  ع��ل��ى  پورپوز” 
اأك���ر  ال����ع����ادة،  ك��م��ا  اأن احل��ق��ي��ق��ة، 
بكثري.  الدع���اءات  من هذه  تعقيداً 
يف  الن�شحاب  وا�شنطن  ق��ررت  فلو 
امل�شاهد  ال��ع��امل  ل����راأى  اأب��ك��ر  وق���ت 
الطالبانية  الرت��ك��اب��ات  عن  نف�شها 
الكاتب  يعتقد  الأف���غ���اين.  وال��ذع��ر 
مل  الأم���ري���ك���ي���ن  امل�������ش���وؤول���ن  اأن 
يوهموا اأنف�شهم ب�شاأن جناح الدولة 
الأف���غ���ان���ي���ة. ك���ان���ت امل�����ش��ك��ل��ة منذ 
اإطالة  ال��ب��دائ��ل ع��ن  اأن  ال��ب��داي��ة يف 

اأمد التدخل بدت دوماً اأ�شواأ.
اقرتح فوكوياما يف املا�شي اأن اخلطاأ 
موؤمتر  يف  ب��داأ  الأ�شا�شي  الأمريكي 
بون واللويا جريغا الد�شتورية بعد 

هزمية طالبان يف 2001، حن مت 
اأفغانية  دول��ة  تاأ�شي�س  على  التفاق 
مركزية. لقد كان هنالك دوماً بديل 
ال�شلطة  حتويل  وه��و  املقرتح  لهذا 
احل����رب  اأم��������راء  م����ن  اإىل حت���ال���ف 
مثل  والإثنية  القبلية  وامليلي�شيات 
الذي  الطاجيكي  ال�شمال  حت��ال��ف 

كان جوهرياً يف اإطاحة طالبان.
يف  من�شبه  ف��وك��وي��ام��ا  ا�شتلم  ح��ن 
 ،2010 ���ش��ن��ة  ���ش��ت��ان��ف��ورد  ج��ام��ع��ة 
امل�شاعدة  لقوة  ال�شابق  القائد  عقد 
كرا�شرن  �شتيف  ال��دول��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
وال�����ش��ف��ري الأم���ري���ك���ي الأ����ش���ب���ق يف 
�شل�شلة  اإيكنبريي  ك��ارل  اأفغان�شتان 
ن�������دوات غ����ري ر���ش��م��ي��ة ح�����ول بناء 
الدولة، وقد ناق�س فيها املجتمعون 
ون�شر  مطول.  ب�شكل  البدائل  ه��ذه 
ك���را����ش���رن واإي���ك���ن���ب���ريي ت���ق���ري���راً يف 
للفنون  الأم���ري���ك���ي���ة  الأك����ادمي����ي����ة 
باتباع  تو�شيات  فيه  وّجها  والعلوم 
مل�شتقبل  ت���وا����ش���ع���اً  اأك�����ر  اأه�������داف 

الأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
مبا  ج��ي��دة  “حوكمة  �شيغة  �شمن 
ت�شتند هذه ال�شيغة  فيه الكفاية”. 
امل�شالح  حماية  على  الرتكيز  اإىل 
للوليات  اجل����وه����ري����ة  ال���ق���وم���ي���ة 
امل��ت��ح��دة وجت��ن��ب الأه�����داف الأكر 
ط��م��وح��اً م��ث��ل ب��ن��اء ال���دول���ة وبناء 
الأمر  ه��ذا  يعني  ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
يف احل��ال��ة الأف��غ��ان��ي��ة ت��ق��دمي دعم 
يوافق  حم���ل���ي  ح�����رب  اأم�������ري  لأي 
وتنظيمات  ال��ق��اع��دة  مواجهة  على 

اإرهابية اأخرى.
ي���رى ف��وك��وي��ام��ا اأن حت��ال��ف اأم���راء 
احلرب اأمكن اأن يكون اأكر مرونة 
من دولة اأفغانية مركزية. لقد انحل 
حتالف ال�شمال القدمي ب�شكل كبري 
املدعوم  الأف��غ��اين  اجلي�س  ل�شالح 
اأمريكياً، وهكذا ح�شل مع عدد من 
اأخرى  اأماكن  امليلي�شيات الإثنية يف 
من الدولة. لكن من ناحية اأخرى، 
واملحللن  ال��ق��راء  فوكوياما  يدعو 
اأنف�شهم حول مدى  اإىل عدم خداع 

جودة هذا البديل.
اأن يتمتع حتالف  امل��رج��ح  م��ن غ��ري 
اأم����راء احل���رب ب��ال���ش��ت��ق��رار لفرتة 
اأم�شت  ل��ق��د  ال���زم���ن.  ط��وي��ل��ة م���ن 
ميلي�شيات اأفغانية عدة وقتها تقاتل 
بع�شها البع�س، وهي حتالفت غالباً 
واأمكن  قوتها.  لتاأمن  طالبان  مع 
طالبان اأن تعيد جتميع نف�شها من 
اأن  اأم��ك��ن  كما  باك�شتان  يف  م��الذه��ا 
اأ���ش��ه��ل لإع����ادة اإدخال  جت��د ط��ري��ق��اً 
من  ���ش��ك��ل  حت���ت  ال���ب���الد  يف  نف�شها 

اأ�شكال احلكم الالمركزي.
اأه��م��ي��ًة ع��ن ه���ذه النقطة  ت��ق��ل  ول 
الكونغر�س  ق���ب���ول  ع�����دم  م�������ش���األ���ة 
ب�شيغة “حوكمة جيدة مبا يكفي” 
ا�شرتاتيجية.  ت�����ش��ك��ل  ل  لأن����ه����ا 

���ش��ت��ت��ط��ل��ب ال�����ش��ي��غ��ة ت���ق���دمي دعم 
ك��ان��ت منخرطة  مل��ج��م��وع��ات  م���ادي 
كما  ج�شيمة،  حقوقية  انتهاكات  يف 
�شتتطلب التنازل عن اأهداف اأخرى 
امل��راأة، مكافحة تهريب  مثل متكن 
حكم  موؤ�ش�شات  واإق��ام��ة  امل��خ��درات 

القانون حلماية حقوق الأقليات.
يقول منتقدو م�شروع بناء الدولة، 
اأ�شا�شي  الف�شاد عامل  اإن  وعن حق، 
يف ت���اآك���ل ���ش��ل��ط��ت��ي غ��ن��ي وك�����رزاي. 
ل��ك��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى اأم����راء احلرب 
الطرف  غ�س  عليه  �شيرتتب  ك��ان 
الف�شاد.  م��ن  اأع��ل��ى  م�شتويات  ع��ن 
اأن  بثقة  النقاد  بع�س  يوؤكد  ال��ي��وم، 
اأفغان�شتان  يف  الدولة  بناء  م�شروع 
كان  ذلك  واأن  بالف�شل  �شيمنى  كان 
وا�شحاً منذ البداية. يرد فوكوياما 
باأن هذا الأمر مل يكن بديهياً على 
ال�����ش��ن��وات الأوىل  الإط�����الق خ���الل 

التي تلت هجمات 11 �شبتمرب.
اأفغانية  جم���م���وع���ات  ع���ان���ت  ل���ق���د 
ع���دة خ���الل ف���رتة احل���رب الأهلية 
قيام  اإىل  ف���دع���ت  ط���ال���ب���ان  وح���ك���م 
النق�شامات  لتخطي  دولة مركزية 
الإث����ن����ي����ة. ح���ت���ى ح���ك���م اآخ������ر ملك 
الدولة  كانت  ���ش��اه،  ظاهر  اأف��غ��اين، 
الأفغانية موجودة لعقود عدة. وهي 
ال�شيادة  م��ن  الأدن���ى  احل��د  مار�شت 
املجموعات  ع���ن���ه���ا  ر����ش���ي���ت  وق������د 
الإث��ن��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة. وق��ب��ل انقالب 
حممد داود خان يف 1973 متتعت 
لإبقاء  كافية  ب�شرعية  احل��ك��وم��ات 

البالد موحدة.
ال�شنوات  تكون  اأن  فوكوياما  يرجح 
الع�شرين التي ق�شتها وا�شنطن يف 
اأفغان�شتان قد اأنتجت اآثاراً اإيجابية 
اأك���رب بكثري مم��ا ه��و ظ��اه��ر اليوم. 
التي  والب�شرية  املادية  امل��وارد  بفعل 

املجتمع  حتول  البالد،  اإىل  تدفقت 
الأفغاين بطريقة جذرية. ت�شاعف 
عدد �شكان كابول ب�شكل جذري من 
500 األف اإىل اأكر من 3 مالين 
من  ع�����دد  وارت����ف����ع   .2001 ب���ع���د 
 1 م��ن  الب��ت��دائ��ي  التعليم  لوا  ح�شّ
�شكلت  وقد  ن�شمة  مليون   9.2 اإىل 

الن�شاء %37 من هذا العدد.
طالبان  ت�شيطر  ال��ت��ي  ال���دول���ة  اإن 
تلك  عن  اليوم خمتلفة جداً  عليها 
مع  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات،  يف  حكمتها  ال��ت��ي 
ومع  تعقيداً  واأك���ر  اأك���رب  اقت�شاد 
تلبيتها.  ي�شعب  اإداري���ة  احتياجات 
طالبان  كانت  اإذا  م��ا  وا�شحاً  لي�س 
ق���������ادرة ع���ل���ى ح���ك���م ه������ذه ال���ب���الد 
عن  معزولة  �شتكون  اأنها  خ�شو�شاً 

م�شادر امل�شاعدة اخلارجية.
اإذا كان  لي�س فوكوياما متاأكداً مما 
من  اإن  �شحيحاً.  ق���راراً  الن�شحاب 
يدافعون عن قرار البقاء ينا�شرون 
الإب�����ق�����اء ع���ل���ى احل�����د الأدن��������ى من 
احتفظت  الذي  الع�شكري  احل�شور 
ب�����ه وا����ش���ن���ط���ن خ������الل ال�������ش���ن���وات 
ليبدو  الأم������ر  ي��ك��ن  مل  الأخ��������رية. 
جمياًل، لكن اأمكنه اأن يتفادى حمام 
ال����دم ال����ذي ق��د ي���اأت���ي. م��ن ناحية 
اإن ح�����ش��ور احل����د الأدن����ى  اأخ������رى، 
مي��ك��ن األ ي��ك��ون م�����ش��ت��دام��اً الأم���ر 
الذي كان �شيجرب الأمريكين على 
م�شتقبلية،  مرحلة  يف  العدد  زي��ادة 
 .2010 ���ش��ن��ة  اأوب����ام����ا  ف��ع��ل  ك��م��ا 
“ل  ك��ات��ب��اً:  مقاله  ال��ك��ات��ب  ويختم 
اأع��ت��ق��د اأن���ن���ي اأم���ل���ك م���ا ي��ك��ف��ي من 
امل��ع��ل��وم��ات لإ���ش��دار حكم ���ش��ارم يف 
النقاد  هذه املرحلة، وكذلك معظم 
الفورين الذين اأبدوا اآراءهم ب�شاأن 
القليلة  الأي���ام  املو�شوع خ��الل  ه��ذا 

املا�شية«.

القليل من التوا�شع... فوكوياما ينتقد معظم حمللي ال�شاأن االأفغاين

في�شيري  -هيلني  الفجر   ••
–ترجمة خرية ال�شيباين

يف  ال��ع��ادي  املر�شح  بروفايل  لديه  لي�س     
من  يبلغ  اأ���ش��ود  اإل����در،  لري  كاليفورنيا. 
العمر 69 عاًما، وهو مقدم برامج اإذاعية 
بع�س  تزعج حتى  �شيا�شية، يدعم مواقف 
اجلمهورين املعتدلن اإىل حد ما، يف هذه 
املناخ، يقول  التقدمية. م�شكًكا يف  الولية 
لل�شيطرة  ومناه�س  الإجها�س،  �شد  اإن��ه 
الأدن������ى لالأجور،  واحل����د  ال�������ش���الح،  ع��ل��ى 
ويتهم حزام المان الجتماعي باأنه �شبب 

كل العلل يف املجتمع.
  مبثل هذه الآراء الراديكالية، لن يحظى 
ب��ف��ر���ش��ة ان��ت��خ��اب��ه يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، حيث 

يفوق عدد الدميقراطين عدد املحافظن 
خ�شو�شية  بف�شل  ولكن،  تقريًبا.  مرتن 
النظام النتخابي يف كاليفورنيا، كان من 
يدعو  اأن  اجلمهوري  املع�شكر  على  ال�شهل 
وعزل  ب���اإق���ال���ة،  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ا���ش��ت��ف��ت��اء  اإىل 
انتزع  اأن  �شبق  الإج�����راء  -وب��ه��ذا  احل��اك��م 
اأرن����ول����د ���ش��وارزن��ي��ج��ر ه����ذا امل��ن�����ش��ب عام 

.2003
  يف 14 �شبتمرب اجلاري، �شيقرر الناخبون 
ما اإذا كان يجب ا�شتبدال غافن نيو�شوم، 
بينهم  م��ن  مر�شًحا   46 ب��ن  م��ن  ومب���ن، 
منهم  ج��م��ه��ورًي��ا،  و24  دمي��ق��راط��ي��ن   9
العديد  ان��ت��ق��ده  اإج������راء  ك��ي��ت��ل��ن ج���ي���رن. 
القرتاع  لأن  الد�شتورين،  اخل���رباء  م��ن 
لري  ميكن  وه��ك��ذا،  ن�شبية.  باأغلبية  يتم 
من  فقط  باملائة   20 بن�شبة  ال��ف��وز  اإل���در 

ينتهك  ان���ه  ل��ه��ذا،  معنى  “ل  الأ����ش���وات. 
املفاهيم الأ�شا�شية للدميقراطية”، �شجب 
اأ�شاتذة القانون اإروين كيمرين�شكي واآرون 

اإيدلن يف �شحيفة لو�س اأجنلو�س تاميز.

»اإنه خطيب بارع«
   مت اإطالق حركة العزل عام 2020 من 
كانت  ومل��ا  املحافظن.  من  جمموعة  قبل 
فهذه  للدميقراطين،  معقال  كاليفورنيا 
كر�شي  ل�شتعادة  ال��وح��ي��دة  الطريقة  ه��ي 
اأحد  ياأخذ  البداية، مل  ال��ولي��ة. يف  حاكم 
مبادرتهم على حممل اجلد، ال ان غافن 
الأزمات،  اأن���واع  �شتى  من  يعاين  نيو�شون 
واحلرائق  ل���ه،  ن��ه��اي��ة  ل  ال����ذي  اجل���ف���اف 
والوباء،  امل��ت��زاي��دة،  واجل��رمي��ة  ال��ره��ي��ب��ة، 
ل  التي  القيود  م��ن  العديد  اإىل  اأدى  مم��ا 

الكثري  اج��ت��ذب  اأن���ه  كما  ب�شعبية.  حتظى 
ب��دون كمامة،  ال��ع��داوات بعد ح�شوره  من 
يف ن��وف��م��رب، ح��ف��ل ع�����ش��اء ع��ي��د م��ي��الد يف 
لإر�شاداته  ازدراء  يف  للغاية،  اأنيق  مطعم 

ال�شحية.
احتّل  عندما  مفاجاأة  اإل���در  لري  �شنع     
اأكر  “اإنه  اجل��م��ه��وري��ن.  ب��ن  ال�����ش��دارة 

املر�شحن ترامبية،
 وخطيبا جيًدا للغاية، وله �شمعة متميزة 
الرئي�س  ومثل  املحافظة”.  الأو���ش��اط  يف 
م��ن خالل  ال�����ش��دارة  اإىل  ال�����ش��اب��ق، �شعد 
وفوك�س  الإذاع�������ة  يف  اإع���الم���ي���ة،  م�����ش��رية 

نيوز.
   يقدم نف�شه على اأنه مر�شح ثانوي، يحب 
ال�شتفزاز ونظريات املوؤامرة. ويف الأ�شابيع 
الأخ��������رية، ت���راك���م���ت ح���ول���ه الع����رتاف����ات 

املتحيزة  عباراته  اأخ��رج��ت  لقد  ال�شلبية. 
جن�شياً والتي ل ح�شر لها، وتتهمه خطيبة 

�شابقة بالتلويح مب�شد�س اأثناء م�شادة ...
   هبة من ال�شماء لغافن نيو�شوم، الذي 
ينتقد خ�شًما “اأكر تطرفاً من ترامب”. 
املتناف�شان على مقربة، ولئن يظل احلاكم 
ف�شيتوقف  امل��ف�����ش��ل،  ه��و  ولي��ت��ه  املنتهية 
على  الدميقراطين  ق��درة  على  �شيء  كل 
تعبئة قواتهم، الأقل حما�شا للم�شاركة من 

اجلمهورين.
زلزال”،  ذل��ك  ف�شيكون  اإل���در،  ف��از  »اإذا     
فقط  ولي�س  �شونين�شن.  راف��ائ��ي��ل  يتابع 
اأول  “هذه النتخابات هي  يف كاليفورنيا. 
الت�شريعية  النتخابات  قبل  كبري  اختبار 
الهزمية  2022، و�شتكون  لعام  الن�شفية 

حمبطة للغاية بالن�شبة للي�شار«.

•• رانغون-اأ ف ب

عن  ت�شي  �شو  �شان  اأون���غ  ال�شابقة  البورمية  الزعيمة  غابت 
جل�شة ا�شتئناف حماكمتها اأم�س الثنن لأ�شباب �شحية، وفق 

ما ذكرت حماميتها لوكالة فران�س بر�س.
�شباط/ يف  ع�شكري،  انقالب  يف  ت�شي  �شو  �شان  ب��اأون��غ  اأطيح 
اأكر  وقتل  قمع.  وحملة  عارمة  تظاهرات  اأث��ار  ما  ف��رباي��ر، 
من األف مدين على اأيدي عنا�شر املجموعة الع�شكرية، وفق 

جمموعة ر�شد حملية.
وتواجه �شو ت�شي، البالغة 76 عاما والتي لي�س لها اأي ات�شال 
فريقها  م��ع  مقت�شبة  ل��ق��اءات  با�شتثناء  اخل��ارج��ي  ب��ال��ع��امل 

التي  التهامات  من  ع��ددا  املحكمة،  اأم��ام  ومثولها  القانوين 
ميكن اأن تف�شي اإىل اأحكام ب�شجنها لأكر من عقد.

وكان من املقرر ا�شتئناف حماكمتها بعد توقف دام �شهرين، 
كورونا  بفريو�س  املرتبطة  ال�شحية  التدابري  انتهاك  بتهمة 

وا�شترياد اأجهزة ل�شلكي ب�شكل غري قانوين.
مع  اجتماعها  عقب  اإقامتها  مكان  اإىل  ع��ادت  ت�شي  �شو  لكن 
“دوار  م��ن  معاناتها  ب�شبب  اجلل�شة  قبل  القانوين  فريقها 
لوكالة  �شو  م��ن  م��ن  حماميتها  ذك���رت  م��ا  وف��ق  احلركة”، 

فران�س بر�س.
ال�شبب  ولهذا  �شهرين.  منذ  ال�شيارة  ت�شتقل  “مل  واأو�شحت 
اأ�شيبت بدوار احلركة اليوم )...( وقالت اإنها م�شطرة للعودة 

للخلود اإىل الراحة ب�شكل �شليم«.
�شحتها”  على  ح��ق��اً  قلقون  “نحن  �شو  م��ن  م��ن  واأ���ش��اف��ت 
م�شرية اإىل اأن اأونغ �شان �شو ت�شي تخ�شع ملتابعة م�شتمرة من 
قبل طبيب وممر�شة يف املجمع الذي تقيم فيه حيث تخ�شع 

لإقامة جربية.
الإ�شابة  “ب�شبب  الدع�����اء  ���ش��اه��دا  تغيب  مت��وز/ي��ول��ي��و،  يف 
بكوفيد-19” عن اجلل�شة ال�شابقة خالل املوجة الثالثة من 

الوباء يف البالد.
وتلقت الزعيمة، احلائزة جائزة نوبل، وجميع افراد فريقها، 
اأعلن  لدى اجلي�س، ح�شبما  اعتقالهم  بالكامل خالل  اللقاح 

حماميها يف متوز/يوليو.

ل ُي�شمح لل�شحافين بح�شور حماكمة �شو ت�شي التي تواجه 
اأ�شا�س  على  ف�شاد  وتهم  الفتنة  على  التحري�س  تهمة  كذلك 
وان��ت��ه��اك قانون  ب��ال��ذه��ب  ق��ان��ون��ي��ة  م��دف��وع��ات غ��ري  تلقيها 

ال�شرية الذي يعود اإىل احلقبة ال�شتعمارية.
وقالت من من �شو  اأم�س الثنن اإنها تواجه اأي�شا تهم ف�شاد 

جديدة، اإل اأن مواعيد املحاكمة مل حُتدد بعد.
“هائلة”  اأ�شار اجلي�س اىل عمليات تزوير  لتربير النقالب، 
ال��ث��اين- ت�شرين  يف  ج��رت  ال��ت��ي  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
الوطنية  “الرابطة  ح���زب  ف��ي��ه��ا  وح��ق��ق   2020 ن��وف��م��رب 
فوزا  ت�شي  �شو  ���ش��ان  اأون���غ  تتزعمه  ال���ذي  للدميوقراطية” 

�شاحقا.

�شـــو ت�شي تغيــب عـــن جل�شـــة ا�شتئنـــاف حماكمـــتها 

كامال هاري�س يف ن�شرة الدميقراطي جافن نيو�شوم املر�شح اجلمهوري لري اإلدر يف 4 �شبتمرب 2021 يف و�شتمن�شرت، كاليفورنيا

- برز هذا املحافظ االأ�شود املتطرف باعتباره اأخطر 
املناف�شني للفوز مبن�شب احلاكم يف اقرتاع 14 �شبتمرب

- يحب اال�شتفزاز ونظريات املوؤامرة، وتتهمه 
خطيبة �شابقة بالتلويح مب�شد�س اأثناء م�شادة

- هذه االنتخابات هي اأول اختبار كبري قبل االنتخابات الت�شريعية الن�شفية لعام 2022
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريبري هاو�س لتبديل الطارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3806750 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ريبري هاو�س لتبديل الطارات
REPAIR HOUSE FOR TYRES CHANGING

اإىل/ لفو اوتو لغ�شيل ال�شيارات
LAVE AUTO FOR CAR WASH

 تعديل ن�شاط 
 اإ�شافة تنظيف وتلميع ال�شيارات – تاجر اأبوظبي )باأمر الطلب(  4520017.1

 تعديل ن�شاط 
 حذف تبديل وا�شالح الطارات – تاجر اأبوظبي )باأمر الطلب(  4520007.1

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
للمقاولت  بلدرز  اليند  ال�ش�����ادة/كو�شتم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:1136510 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كو�شتم اليند بلدرز للمقاولت وال�شيانة العامة
CUSTOM ALIGNED BUILDERS CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ كو�شتم اليند بلدرز للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 CUSTOM ALIGNED BUILDERS CONTRACTING GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإلغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:املا�شة ميني  رقم:1405510 
الو�شع  الرخ�شة واعادة  بالغاء طلب تعديل   ، ماركت 

كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
ات�س  اند  ام  ال�ش�����ادة/ذا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�شاطة التجارية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3757841 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ح�شن يو�شف حممد بقلر لرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ال�شيد حممد �شرف �شعيد �شرف جواد

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النامو�س للمزادات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4032755 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:ايديال كون�شبت ل�شت�شارات ال�شالمة وال�شحة املهنية 
- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

�شقة   -  1 مكتب   -  123 قطعة   ، املدنية  و�شط  ال�شركة:العن  عنوان 
بناية ال�شيد من�شور �شيف را�شد �شاملن رحمة

CN 2118483 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعين ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/9/7 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/9/13  - كاتب العدل بالرقم:2105026089  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164026
 با�شم: مريال لإدارة الأ�شول ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 147774 ، مبنى  ات�س كيو ، اأبوظبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/14 وامل�شجلة حتت الرقم: 164026 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

EAT 59850

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164027
 با�شم: مريال لإدارة الأ�شول ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 147774 ، مبنى  ات�س كيو ، اأبوظبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/10 وامل�شجلة حتت الرقم: 164027 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

EAT 59851

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164028
 با�شم: مريال لإدارة الأ�شول ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 147774 ، مبنى  ات�س كيو ، اأبوظبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ: 2012/05/14 وامل�شجلة حتت الرقم: 164028 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2021/10/18 وحتى تاريخ: 2031/10/18

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

EAT 59852

 منوذج اعلن الن�شر عن التعديل ) �شكل العلمة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل 

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
BRITEMAX بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   181551   بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و امل�شجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

ال�شيد :  تيك اأوربيت للتجارة )�س.ذ.م.م.( . 
و عنوانه:   �س.ب. 20652 هاتف 2587000/04  فاك�س: 04- 2856600 

�شورة العلمة 

و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 21 
اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�شاط واأ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو 
الدهان(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات  للتنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول 

)خالف 
اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني  واأواين خزفية غري واردة يف فئات  الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، 

اأخرى
بيانات التعديل 

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 
تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       
تاريخ التاأ�شري   13 / 9 / 2021 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

 منوذج اعلن الن�شر عن التعديل ) �شكل العلمة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل 

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
fiLLi بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية   فيلي

املودعة بالرق�م :   133013   بتاريخ 20 / 8 / 2009
و امل�شجلة بتاريخ :    25  / 1 / 2011

ال�شيد :  عبد الرافيه عبد الرحمن حممد عبد احلميد. 
و عنوانه:   دبي،�س.ب.96720، هاتف:2966439، 0503481991 ، فاك�س: 2610493 . 

�شورة العلمة 

و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 
خدمات توفري الأطعمه و امل�شروبات ) غري الكحولية ( املقاهي، الكفترييات.  

بيانات التعديل 
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 

تاريخ التعديل   16 / 8 / 2021       
تاريخ التاأ�شري   22 / 8 / 2021 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

منوذج اإعلن الن�شر 
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل  / �شبي�شاليزد  خلدمات 

Meet N Mackerel : العالمات التجارية بطلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 356051  بتاريخ:  19 / 7 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�ش��م :    �شومي�س بانهيكيل ت�شريوفاري.
وعنوانه: �س.ب 118171 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
مميز. ب�شكل  لتينية  "  بحروف   Meet N Mackerel  " :و�شف العالمة

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

 منوذج اعلن الن�شر عن التعديل ) �شكل العلمة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل 

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
ToothFresh Oral Care بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   181552   بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و امل�شجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

ال�شيد :  تيك اأوربيت للتجارة )�س.ذ.م.م.( . 
و ع��ن��وان��ه:   حمي�شنة دي���رة – حم��ل م��ل��ك م��در���ش��ة ب���الل ب��ن رب���اح اخل��ريي��ة �����س.ب. 20652 هاتف 

 info@techorbit.net  :2587000/04 فاك�س: 04- 2856600 بريد اإليكرتوين
�شورة العلمة 

 و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 21 
اأو  اأم�شاط واأ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين  اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، 
�شبه م�شغول  �شلك جلي، زج��اج غري م�شغول وزج��اج  للتنظيف،  اأدوات   الفرا�شي،  م��واد �شنع  ال��ده��ان(، 
واردة  واأواين خزفية غري  واأواين خزف �شيني   اأواين زجاجية  املباين(،  امل�شتعمل يف  الزجاج  )خ��الف  

يف فئات اأخرى
بيانات التعديل 

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 
تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       
تاريخ التاأ�شري   13 / 9 / 2021 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

 منوذج اعلن الن�شر عن التعديل ) �شكل العلمة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل 

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
Traveller بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   181547   بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و امل�شجلة بتاريخ :    14  / 1 / 2013

ال�شيد :  تيك اأوربيت للتجارة )�س.ذ.م.م.( . 
و ع��ن��وان��ه:   حمي�شنة دي���رة – حم��ل ملك م��در���ش��ة ب��الل ب��ن رب���اح اخل��ريي��ة ����س.ب. 20652 هاتف 

 info@techorbit.net  :042587000 فاك�س: 042856600 بريد اإليكرتوين
 �شورة العلمة 

 و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 18 
فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�شنوعة من  هذه  واملنتجات  املدبوغة  وتقليد اجللود  املدبوغة  اجللود 
وال�شما�شي  املظالت  ال�شفرية،  واحلقائب  ال�شناديق  املدبوغة،  اأو   اخل��ام  احليوانات  جلود  اأخ���رى، 

والع�شي ، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج.
بيانات التعديل 

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 
تاريخ التعديل   8 / 9 / 2021       
تاريخ التاأ�شري   13 / 9 / 2021 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

 منوذج اعلن الن�شر عن التعديل ) �شكل العلمة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل 

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
fiLLi    بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   157579   بتاريخ : 24 / 5/ 2011
و امل�شجلة بتاريخ :    25  / 1 / 2012

ال�شيد : عبد الرافيه عبد الرحمن حممد عبد احلميد. 
و عنوانه: دبي،�س.ب.96720 .الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العلمة 

و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 
الأعمال   ، التجارية  الأن�شطة  اإدارة  ال��ت��ج��اري��ة،  الأع��م��ال  اإدارة   ، الإع���الن  و  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات 

املكتبية.  
بيانات التعديل 

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 
تاريخ التعديل   16 / 8 / 2021       

تاريخ التاأ�شري   22 / 8 / 2021 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 14 �سبتمرب 2021 �لعدد 13340

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/663 عقاري كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)10387641.60 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: مروان يا�شن الزعيم - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية رقم 15 ، جانب 
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد ، بجوار حمطة برتول اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�شة - هاتف / 065345222، 

 hamada.hassan@almasayba.com / فاك�س / 065344337 ، امييل
املطلوب اإعالنه : حممد اقبال حاجي حممد نور حممد  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�شناعية الرابعة - م�شتودع رقم 3 ، ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية ، �شركة الو 
ميك لل�شناعات املعدنية �س ذ م م ، هاتف / 043215411 فاك�س / 043215412 ، �س ب 53782 دبي - 

 mohamed.ikbal@yahoo.com  -  043215412  -  0507442653
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/9/22 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
2105/4/28 - املنطقة : ند ح�شة - رقم  اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية )حق منفعة( ينتهي 
ت��اور - رقم الوحدة  1- ا�شم املبنى : ا�س اي تي  195.56 مرت مربع - رقم املبنى  1100 - امل�شاحة :  الر���س 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.   982658.71 مببلغ   -  1610

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/663 عقاري كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)10387641.60 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: مروان يا�شن الزعيم - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية رقم 15 ، جانب 
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد ، بجوار حمطة برتول اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�شة - هاتف / 065345222، 

 hamada.hassan@almasayba.com / فاك�س / 065344337 ، امييل
املطلوب اإعالنه : حممد اقبال حاجي حممد نور حممد  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�شناعية الرابعة - م�شتودع رقم 3 ، ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية ، �شركة الو 
ميك لل�شناعات املعدنية �س ذ م م ، هاتف / 043215411 فاك�س / 043215412 ، �س ب 53782 دبي - 

 mohamed.ikbal@yahoo.com  -  043215412  -  0507442653
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/9/22 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية )حق منفعة( ينتهي 2105/4/28 - املنطقة : ند ح�شة - رقم 
ت��اور - رقم الوحدة  1- ا�شم املبنى : ا�س اي تي  195.56 مرت مربع - رقم املبنى  1100 - امل�شاحة :  الر���س 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.   982658.71 مببلغ   -  1610
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حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7624(

رقم املحرر 2021/1/119217
املنذر : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء - �س.ذ.م.م 

املنذر اإليهم : 1- الإمارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف  2-بطر�س نعيم ح�شيمة - لبناين اجلن�شية 
ب�شفته املدير واملوقع على ال�شيكات 

املو�شوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء
اإمارة دبي مقرا  ، وتتخذ من  اأول: املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء 

ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجاري رقم )520860( �شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية بدبي
تكييف  انظمة  م�شتلزمات  �شناعة  ن�شاطها يف جمال  تبا�شر  م�شوؤولية حمدودة  ذات  �شركة  الأوىل هي  اإليها  املنذر  ثانياً: 
الهواء املركزية، وتتخذ من اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�شة التجاري رقم )579899( �شادرة عن 

دائرة التنمية القت�شادية دبي.
املنذرة وامل�شحوبة على  الإمارات  التالية ل�شالح  ال�شيكات  اليها الوىل  املنذر  الثاين من ح�شاب  اليه  املنذر  : ا�شدر  ثالثاً 

الإ�شالمي : 
تاريخ ال�شيك  قيمة ال�شيك بالدرهم   رقم ال�شيك 

2019/6/30   31،095،00  000787
2019/7/30   30،797،00  000799
2019/8/10   16،897،38  0000801
2019/5/30   29،308،00  001024

108,097,38 درهم )مائة وثمانية الفا و�شبعة وت�شعون درهما وثمانية وثلثون فل�ض(  املجموع  
كفاية  عدم  ب�شبب  بقيمتها  الوفاء  ودون  ا�شتحقاقها  ميعاد  يف  عر�شها  لدى  �شرف  دون  ال�شيكات  جميع  ارتدت   : رابعا 
، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�شد بذمتهم عن ال�شيكات �شالفة  الر�شيد. عليه 
الذكر باإجمايل مبلغ وقدره )108،097،38 درهم( )مائة وثمانية الفا و�شبعة وت�شعون درهما وثمانية وثالثون فل�س( 
خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13340 بتاريخ 2021/9/14 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  )منفذ �سده(

يف �لدعوى رقم  205/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187  

اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار ) ار�س ( رقم 2977 البالغ م�شاحتها 2،411.12 قدم مربع مبنطقة جبل على الوىل باإمارة دبي 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شدها الوىل وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�شدهم املقدره مببلغ 1،296،429.16 درهم )مليون ومائتان و�شتة وت�شعن الف واربعمائة وت�شعة وع�شرين درهم و�شتة 
ع�شر فل�شا( من ح�شيلة البيع وما ي�شتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملادتن 

) 25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد وميثلها مالكهما/ هيمال فالبهادا�س تهاكار و�شوري�س فالبهدا�س تاكار  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شقة العقار رقم 2977 - منطقة جبل علي الوىل - 0500000000
orbit.tr@gmail.com  -  040000000

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : �شيفن �شتار كوموديتيز - م د م �س - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�شاعة 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي  05:00:00م 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  التقدم  البيع 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 2977  - م�شاحة العقار : 224 - مرت 

مربع - التقييم : 1700000 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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عربي ودويل

كوريا ال�شمالية تخترب �شاروخا طويل املدى 
•• �شيول-اأ ف ب

اأنها اأجرت  اأعلنت كوريا ال�شمالية  اأم�س الثنن 
بنجاح جتارب اإطالق �شاروخ جديد طويل املدى 
اأثار  خالل نهاية الأ�شبوع ما  “كروز”  من طراز 
ي�شكلها  التي  “التهديدات”  اإزاء  وا�شنطن  قلق 

ذلك على الدول املجاورة.
يوؤّكد  الن�شاط  “هذا  اإّن  بيان  البنتاغون يف  وقال 
برناجمها  تطوير  يف  ال�شمالّية  ك��وري��ا  ا�شتمرار 
ذلك جلريانها  مُيّثلها  التي  والتهديدات  النووي 

واملجتمع الدويل«.
وح�شلت تلك التجارب ال�شبت والأحد كما اأفادت 

وكالة النباء الكورية ال�شمالية الر�شمية.
التي  ال�شابقة  ال�شواريخ  اإط���الق  عملّيات  كانت 
قامت بها كوريا ال�شمالية يف اآذار/مار�س يف بحر 
اليابان، ُف�ّشرت على اأّنها اإ�شارة حتدٍّ لإدارة الرئي�س 
الأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن. وع���ربت ال�����ش��واري��خ التي 
ال�شمالية  الكورية  الر�شمية  الأنباء  وكالة  ن�شرت 
�شوراً لها، م�شارا طوله 1500 كيلومرت قبل اأن 

تبلغ هدفها الذي مل حُتّدده الوكالة متحدثة عن 
“اأ�شلحة ا�شرتاتيجية ذات اأهمية كربى«.

ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وق���ال���ت 
تفوقها”  اأثبتت  ه��ذا  الت�شلح  نظام  “فاعلية  اإن 
م�شرية اىل “�شالح رادع” يهدف اىل “الت�شدي 

للمناورات الع�شكرية لقوى معادية«.
اإط��الق �شواريخ  ت��اأّك��د  اإذا ما  اإّن��ه  وق��ال حمللون 
كروز البعيدة املدى هذه، فاإّن ذلك �شيمّثل تقّدماً 

تكنولوجّياً لكوريا ال�شمالية.
ومل يوؤّكد اجلي�س الكوري اجلنوبي يف بادئ الأمر 
وهو  �شمالّية،  ك��ورّي��ة  �شاروخّية  جت��ارب  ح�شول 
املتعلقة  للمعلومات  الأول  امل�شدر  يكون  ما  ع��ادًة 

باإطالق �شواريخ من ال�شمال.
ث���م ع��ل��ق اجل��ي�����س ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ق���ائ���ال اإن 
بالتعاون  مف�شل،  بتحليل  يقومون  “ع�شكريينا 
ال��ك��وري��ة اجلنوبية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  م���ع  ال��وث��ي��ق 

والأمريكية«.
اأما اليابان فاعتربت اأن �شاروخا مبثل هذا املدى 
واملنطقة  اليابان  واأم���ن  ل�شالم  تهديدا  “ي�شكل 

ب��ا���ش��م احلكومة  ال��ن��اط��ق  ب���ه���ا«.وق���ال  امل��ح��ي��ط��ة 
قلقة  “اليابان  لل�شحافين  ك��ات��و  ك��ات�����ش��ون��وب��و 
جدا«.وقال بارك وون-غون املتخ�ش�س يف �شوؤون 
كوريا ال�شمالية يف جامعة اإيهوا الن�شائية ردا على 
اأ�شئلة وكالة فران�س بر�س اإن هذا ال�شاروخ وكما 

مت و�شفه “ي�شكل تهديدا كبريا«.
بت�شغري  ال�شمالية  ك��وري��ا  ق��ام��ت  “اإذا  واأ����ش���اف 
روؤو�س �شواريخها النووية بدرجة كافية، فيمكن 
اأي�شا حتميلها على �شواريخ كروز” متخوفا من 
اإج���راء جت��ارب ج��دي��دة وه��و ب��راأي��ه “اأمر مرجح 

كثريا«.
واعترب بارك اأن ا�شتئناف التجارب ياأتي ردا على 
اجلنوبي  ال��ك��وري  للجي�شن  م�شرتكة  ت��دري��ب��ات 

والأمريكي ال�شهر املا�شي.
اأيام  بعد  اأي�شا  امل��ن��اورة  بهذه  يانغ  بيونغ  وقامت 
من اإعالن كوريا اجلنوبية قيامها بتجربة اإطالق 
�شاروخ بال�شتي ا�شرتاتيجي )ام ا�س بي ا�س( من 

�شنعها.
م��ع��ه��د ميدلربي  م����ن  ل���وي�������س  وع�����رب ج���ي���ف���ري 

ل��ل��درا���ش��ات ال��دول��ي��ة اأي�����ش��ا ع��ن قلقه ح��ي��ال نوع 
يف  اأه���داف  بلوغ  على  ق��ادر  ال�شواريخ  جديد من 

كوريا اجلنوبية واليابان.
وقال “اإنه نظام جديد، �شنع لكي يتجنب رادارات 

الدفاع امل�شاد لل�شواريخ«.
م��وؤ���ش��رات على  اأظ��ه��رت  ال�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
نية مع تنظيم عر�س جل��رارات و�شاحنات  ح�شن 
الدبابات  م���ن  ب����دل  امل���ا����ش���ي  الأ����ش���ب���وع  اإط����ف����اء 
ال��ه��ج��وم��ي��ة وال�����ش��واري��خ امل���ع���ت���ادة، خ���الل ثالث 
ذكرى  مبنا�شبة  �شنة  م��ن  اأق��ل  يف  تنظمه  عر�س 
تاأ�شي�س جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية 

وهو ال�شم الر�شمي لكوريا ال�شمالية.
الع�شكرية  العرو�س  ال�شمالية  كوريا  ا�شتخدمت 
عدة مرات يف ال�شابق لتوجيه ر�شائل اىل اخلارج 

واىل �شعبها، عموما يف منا�شبات حمددة.
تبنى جمل�س الأم��ن ال��دويل ق��رارات عدة حتظر 
اأ�شلحتها  ب��رام��ج  موا�شلة  ال�شمالية  ك��وري��ا  على 

النووية و�شواريخها البال�شتية.
الدولية،  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  لكثري  تعر�شها  ورغ���م 

�شريعا  الع�شكرية  ق��درات��ه��ا  ال��دول��ة  ه��ذه  ط���ورت 
خالل ال�شنوات الأخرية بقيادة كيم جونغ اأون.

واأج������رت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة جت����ارب ن���ووي���ة عدة 
واختربت بنجاح �شواريخ بال�شتية قادرة على بلوغ 

الوليات املتحدة.
واملحادثات حول امللف النووي مع وا�شنطن معلقة 

منذ ف�شل قمة هانوي يف �شباط/فرباير 2019 
ال�شابق  الأمريكي  والرئي�س  اون  جونغ  كيم  بن 
دونالد ترامب.عرب ممثل الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن لكوريا ال�شمالية عدة مرات عن رغبته يف 
مكان  اأي  “يف  ال�شمالية  كوريا  من  نظرائه  لقاء 

واأي زمان«.

م����ا ح�����دث هذا  ن��ف�����ش��ر  ك���ي���ف   *  
الأ�شبوع يف الربازيل؟

بول�شونارو  ج���اي���ر  ي��غ��ري  مل   -   
احلملة  م����ن����ذ  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه 
الرئا�شية لعام 2018. اإنه يبحث 
اإىل  عن توتر دائم يوؤدي تدريجياً 
ت��اآك��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ربازي��ل��ي��ة. لذا 
بطريقة  التجاوزات  ي�شاعف  فهو 
وا���ش��ح��ة وي��ت��ب��ّن��اه��ا. واأح�������داث 7 
هذا  م��ع  مت��اًم��ا  تتنا�شب  �شبتمرب، 

الإطار.
   لطاملا كان لدى بول�شونارو هذه 
للدميقراطية،  امل���ع���ادي���ة  ال������روح 
يف  ال�شيا�شية  ح��ي��ات��ه  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
كان  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  الت�شعينات. 
ويتح�ّشر  النقالبية،  قيمه  ُيظهر 
مل  الع�شكرية  الديكتاتورية  لأن 

تقتل املزيد من النا�س.
  بعد ذلك، يبدو “ا�شتعرا�س القوة 
هذا” وكاأنه هروب اىل المام. ان 
ال��ت��ي هو  احل��ال��ي��ة  ال�شعف  ح��ال��ة 
ال���راأي  يف  �شعبيته  -ن�شبة  عليها 
منذ  م�شتوياتها  اأدن���ى  عند  ال��ع��ام 

ل�شتعادة  ميلكها  بول�شونارو  يزال 
كوفيد-19،  وب��اء  مع  ال�شيطرة؟ 
لنتقادات  اإدارت����ه  تعر�شت  ال���ذي 
ب�����ش��ب��ب��ه، وان��ت��ه��اء عملية  ���ش��دي��دة 
جاتو”،  “لفا  ال��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة 
التي �شاهمت يف انتخابه، ن�شعر اأنه 
الأوراق  ع��دي��د  ح��وزت��ه  يف  يعد  مل 

ليلعبها.
   - اأود اأن اأ�شيف اإىل ذلك ارتفاع 
القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  الت�شخم. 
�شيئة للغاية، وكل الأ�شواء حمراء. 
من  �شتتغرّين  اإنها  يقول  �شيء  ل 

الآن اىل انتخابات العام املقبل. 
خ�شمه  ع���ل���ى  ال���ه���ج���م���ات  وح���ت���ى 
توؤتي  األ  يفرت�س  ل��ول  الرئي�شي 

ثمارها.
 فلهذا الأخ��ري راأ���س م��ال تعاطف 
اأعلى بكثري يف الوقت احلايل. واإذا 
اليوم، فمن  النتخابات  اإج��راء  مت 
ل���ول يف  ان��ت��خ��اب  ي��ت��م  اأن  املحتمل 

اجلولة الأوىل.
-------------------------

عن الك�شربي�ض

توليه املن�شب -�شت�شاعد يف عزلته، 
��ا، وه���ذا اأك���ر اإث����ارة للقلق،  واأي�����شً
جت��ع��ل��ه اأك����ر رادي��ك��ال��ي��ة. وميكن 
اجلي�س  م����ن  ي��ط��ل��ب  اأن  ت���خ���ّي���ل 
املزيد من الدعم حتى النتخابات 
اإنها   .2022 ل���ع���ام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
����ش���ري���رة ح��ي��ث لي�س  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
وخ�شو�شا  تك�شبه،  م��ا  ل��ل��ربازي��ل 

الكثري لتخ�شره.
   * يف هذا ال�شياق، هل هناك خطر 
ح�����دوث ان����ق����الب؟ م���ا ه���و ال����دور 
اجلي�س،  ي��ل��ع��ب��ه  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 
داخ��ل احلكومة  وه��و حا�شر ج��ًدا 

وقت النتخابات وتن�شيب الرئي�س 
ما  بدقة  نتابع  اأن  علينا  اجل��دي��د. 
يتبنى  ان���ه  ال����ربازي����ل.  ي��ح��دث يف 
�شيدعمه  ورمب����ا  ت���رام���ب،  ت��ق��ل��ي��د 
وبول�شونارو  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س 
يبحث ع��ن ذل��ك يف ك��ل الح���وال. 
ال�شرتاتيجية  ه���ذه  �شتكون  ه��ل 
الدعم  يخ�شر  اأن��ه  اأعتقد  راب��ح��ة؟ 
واأنه  واملوؤ�ش�شات،  اجلمهور  داخ��ل 
راديكالية  زي�������ادة  ع���ل���ى  ���ش��ي��ع��م��ل 
م�شتقبل  اأرى  ل���ذل���ك  م���واق���ف���ه، 

الربازيل بقلق.
  *م����ا ه���ي ن���ق���اط ال���ق���وة ال���ت���ي ل 

الرئي�س الربازيلي جاير بول�شونارو يحيي اأن�شاره يف �شاو باولو يف 7 �شبتمرب اجلاري ويظل لول الوفر حظا

رغم انخفا�س �شعبيته، ل يزال لدى بول�شونارو العديد من املوؤيدين ، خا�شة بن املحافظن هل النقالب الع�شكري وارد يف الربازيل؟

مالحظة  ال���راأي،  ا�شتطالعات  يف 
ف��ل��ن يكون  ال��رئ��ا���ش��ة،  اإىل  امل��ح��رر 
للجي�س املكانة التي يحتلها اليوم.

  *اأعطت املحكمة العليا النطباع 
باأنها تريد الدفاع عن نف�شها. “لن 
�شنبقيها  املحكمة!  اأحد هذه  يغلق 
و�شجاعة”،  ومثابرة  بعرق  قائمة، 
يف  بحزم  ف��و  لوي�س  رئي�شها  اأع��ل��ن 

اأعقاب املظاهرات.
  - كان هناك هذا الإع��الن فعال، 
ا  اأي�شً ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  وات���خ���ذت 
اإج��راءات �شد بع�س منظمي هذه 
م��وق��ف��ه��ا ل يزال  ل��ك��ن  ال��ت��ع��ب��ئ��ة. 

الربازيلية؟
   - من ال�شعب تقييم ه��ذا. نعم، 
ال��وزراء ع�شكريون،  اأكر من ثلث 
منا�شب  ي�شغلون  منهم   6000
ال����ع����م����وم����ي����ة. يف  ال����وظ����ي����ف����ة  يف 
م�شي�ًشا.  اجلي�س  اأ���ش��ب��ح  ال��واق��ع، 
القليل من  لدينا  النهاية،  لكن يف 
ال�شائد  ال������راأي  ح����ول  امل��ع��ل��وم��ات 
ذل��ك، يعرف  الثكنات. وم��ع  داخ��ل 
الربازيلين  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اجل��ي�����س 
ينظرون اإىل هذا الوجود القوي يف 
احلكومة بعن ناقدة، واأنه اإذا عاد 
الوفر حظا  ال�شابق  الرئي�س  لول 

على  بو�شوح  ي��دل  وه��ذا  القانون. 
حالة تدهور النظام. يف الربازيل، 
��ا يف  ت�����ش��اه��م امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اأي�����شً
عندما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإ����ش���ع���اف 

تقو�س التاريخ.
  *جند تقليًدا وحماكاة ما لدونالد 
حول  اجل���دل  بخ�شو�س  ت��رام��ب، 
وحماربة  الإل��ك��رتوين،  الت�شويت 
ال�����ش��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، واحل���رب 

املوؤ�ش�شية ... ماذا يوحي ذلك؟
ي���ن���ذر بو�شع  ب��ب�����ش��اط��ة  اإن�����ه   -     
متوتر للغاية يف الربازيل من الآن 
وح��ت��ى الن��ت��خ��اب��ات. وك��ذل��ك بن 

مت�شاهلة  ك���ان���ت  ل��ق��د  غ��ام�����ش��ا. 
الأح���ي���ان يف  م��ا يف بع�س  اإىل ح��د 
�شبيل  ع��ل��ى  الأخ�������رية.  ال�����ش��ن��وات 
امل���ث���ال، يف اإ���ش��ف��اء ال�����ش��رع��ي��ة على 
 ،1964 عام  الع�شكري  النقالب 
“حركة”.  البع�س  اع��ت��ربه  ال���ذي 
العليا  اأحد ق�شاة املحكمة  ويعتقد 
توفويل،  ديا�س  ال�شابق  “الرئي�س 
هناك،  ي��ج��ل�����س  ي�����زال  ل  “الذي 
الأمر  يف  النظر  املمكن  م��ن  اأنه” 
اتهامه  دون  ال���ن���ح���و،  ه�����ذا  ع���ل���ى 
بالتحريفية. ويف اأي بلد اآخر، فاإن 
هذا النوع من الكالم يعاقب عليه 

- يبدو »ا�شتعرا�س القوة« من قبل بول�شونارو وكاأنه هروب اإىل االأمام
- التعبئة التي اأثارها الرئي�س الربازيلي �شد التحقيقات 

التي يخ�شع لها متيل اإىل جعله اأكرث راديكالية 
- �شيظل الو�شع متوترا من االآن وحتى االنتخابات 

وبني االنتخابات وتن�شيب الرئي�س اجلديد

االأزمة ال�شيا�شية يف الربازيل:

»جاير بول�شونارو ي�شعى اإىل تكري�س توتر دائم«...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

واأعلى  بول�شونارو  جاير  بني  م�شتمرة  املواجهة     
املوؤ�ش�شات الربازيلية. حتت تهديد عدة حتقيقات 

معلومات  لن�شر  �شيما  ال  العليا,  املحكمة  قبل  من 
هذا  حا�شيته”  من  “وجزء  الرئي�ض  رّد  ك��اذب��ة, 
نظم  حيث  للقوة.  جديد  با�شتعرا�ض  االأ���ش��ب��وع 
ع�شرات االآالف من اأن�شار الزعيم اليميني املتطرف, 

مبنا�شبة  باولو  و�شاو  برازيليا  �شوارع  يف  م�شرية 
اخلطوة  وكانت  الثلثاء.  الوطني  اال�شتقلل  يوم 
�شد  حقيقًيا  “اإنذاًرا”  باعرتاف جايري بول�شونارو 
اأكرث  يلتفت  ال��ذي  هو  يلحقونه,  الذين  الق�شاة 

اأي وقت م�شى نحو االنتخابات الرئا�شية التي  من 
غا�شبار  م��ع  حتليل   .2022 اأكتوبر  يف  �شتجرى 
ا�شرتادا, مدير املر�شد ال�شيا�شي الأمريكا اللتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي )اأوبالك(.
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•• فرانكفورت-اأ ف ب

املع�شكر  اأرمن ل�شيت، مر�ّشح  �شّن 
اأنغيال  امل�شت�شارة  املحافظ خلالفة 
اأمل���ان���ي���ا، ه���ج���وم���اً على  م���ريك���ل يف 
مناف�شه الرئي�شي من ي�شار الو�شط 
متلفزة   انتخابّية  م��ن��اظ��رة  خ��الل 
اأن يتمّكن  الأح��د، دون  الأول  اأم�س 
قا�شية”  “�شربة  ت���وج���ي���ه  م����ن 

خل�شمه.
النتخابات،  م��ن  اأ���ش��ب��وع��ن  فقبل 
بارتكابه  امل���ع���روف  ل���ش��ي��ت  واج����ه 
اأولف  الزّلت، مناف�َشيه وزير املال 
ال�شرتاكي  احل�����زب  م���ن  ���ش��ول��ت��ز 
ال��دمي��وق��راط��ي، واأن��ال��ي��ن��ا بريبوك 
امل���ي���ول  اخل�������ش���ر ذي  ح������زب  م�����ن 
ال��ي�����ش��ارّي��ة، يف م��ن��اظ��رة ث��ان��ي��ة من 

اأ�شل ثالث مقّررة بن املر�ّشحن.
ف  يو�شَ ما  غالًبا  ال��ذي  �شولتز  بدا 
بكاريزما،  يتمّتع  ول  خ�شبّي  ب��اأن��ه 
غري منزعج خالل املناظرة، وقاطع 
لّتهامه  وج����ي����زة  ف������رتًة  ل����ش���ي���ت 
ب�”حتريف احلقائق” عندما �شعى 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  الأخ����ري 
خلفّية  ع��ل��ى  �شولتز  “اإخفاقات” 

خمالفات يف ر�شد جرائم مالّية.
واأع���ط���ت ك���ّل ا���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
الأف�شلّية  امل��ن��اظ��رة،  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
من   41% اعتربه  ال��ذي  ل�شولتز 
اإقناًعا”،  “الأكر  امل�����ش��ت��ط��لَ��ع��ن 
ع��ل��ى ل���ش��ي��ت )27%(  م��ت��ق��ّدًم��ا 
وق����ال����ت   .)25%( وب������ريب������وك 
الأكر  اليومية  “بيلد”  �شحيفة 
كان  ل���ش��ي��ت  اإّن  اأمل���ان���ي���ا  يف  م��ب��ي��ًع��ا 
مبظهر  ال����ظ����ه����ور  اإىل  ب����ح����اج����ة 
يف  فر�شه  على  للحفاظ  املنت�شر، 
“ح�شل  خ��الف��ة م���ريك���ل. وك��ت��ب��ت 

ت���ب���ادل ع��ن��ي��ف ِل���ّل���َك���م���ات، ل��ك��ن مل 
ي�شقط اأحد«.

ع���اّم���ة يف  ان��ت��خ��اب��ات  اأّول  حت���ّول���ت 
مناف�شة  اإىل  مريكل  بعد  ما  حقبة 
اأكرب  م��ت��وّق��ع��ة يف  حم��م��وم��ة غ���ري 

اقت�شاد يف اأوروبا.
واأظ�����ه�����رت ا����ش���ت���ط���الع���ات ال������راأي 
ل��ت��ك��ّت��ل مين  ال��ن��اخ��ب��ن  ت��اأي��ي��د  اأّن 
مريكل  اإليه  تنتمي  ال��ذي  الو�شط 
الدميوقراطي  الحّت������اد  وي��ج��م��ع 
الدميوقراطي  والحّت���اد  امل�شيحي 
تراجع  ق��د  ب��اف��اري��ا  يف  الجتماعي 
بنحو  تاريخّية  دنيا  م�شتويات  اإىل 
20 ب��امل��ئ��ة، م��ا اأف�����ش��ح امل��ج��ال اأمام 
الدميوقراطي  ال�شرتاكي  احل��زب 
اأّما حزب  باملئة.   26 ليتقّدم بنحو 
باملئة،   15 ن�شبة  ف��ح��ّق��ق  اخل�����ش��ر 
الحتمالت  كّل  اأم��ام  املجال  فاحًتا 

لت�شكيل ائتالفات.
اأّن فر�س ل�شيت  ويعترب مراقبون 
اآخ�����ذة يف ال��ت��ال���ش��ي ���ش��ري��ًع��ا. ومل 
يف  ل�شيت  ب���اأداء  امل�شاهدون  يقتنع 
املا�شي،  ال�����ش��ه��ر  الأوىل  امل��ن��اظ��رة 

عندما مت اإعالن �شولتز فائًزا بها.

وزراء  رئي�س  ل�شيت،  اأ�شهم  ب���داأت 
ولية الراين-ف�شتفاليا، بالرتاجع 
�شل�شلة  ارتكابه  بعد  كبري  �شكل  يف 
له  �����ش����ورة  ال���ت���ق���اط  ب��ي��ن��ه��ا  زّلت 
�شحايا  ت���ك���رمي  اأث�����ن�����اء  ����ش���اح���ًك���ا 
يف  اأمل��ان��ي��ا  �شربت  قاتلة  في�شانات 
قاد  ذلك،  مقابل  ويف  متوز/يوليو. 

�شولتز حملة خالية من الأخطاء.
وو�شًيا  للم�شت�شارة  نائًبا  وب�شفته 
ب  ن�شّ للبالد،  املالية  ال�شوؤون  على 
نف�شه  ع���ام���ا   63 ال���ب���ال���غ  ���ش��ول��ت��ز 
مريكل  لإرث  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���وري���ث 
ومر�ّشح ال�شتمرارّية، رغم انتمائه 

اإىل حزب مناف�س.
�شبيغل”  “دير  جم���ل���ة  وك���ت���ب���ت 
املحافظ  التحالف  اأّن  الأ�شبوعّية 
اأملانيا  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ى  ه��ي��م��ن  ال����ذي 
“كارثة  الآن  ي��واج��ه  احل����رب  ب��ع��د 
تاريخّية” يف 26 اأيلول/�شبتمرب.

املتزايد، �شّن  التوّتر  اإىل  اإ�شارة  ويف 
�شولتز  ع��ل��ى  ه��ج��وًم��ا  امل��ح��اف��ظ��ون 
يف  مريكل  موجة  بركوب  واّتهموه 
حماولة لتوجيه اأملانيا اإىل الي�شار.

حّتى مريكل التي كانت قد تعّهدت 
البقاء  ال�شلطة  يف  ع��ام��ا   16 بعد 
خ����ارج امل��ع��رك��ة الن��ت��خ��اب��ّي��ة، عادت 

لتن�شّم اإىل هذه املعركة.
معها  ل����ش���ي���ت  ا���ش��ط��ح��ب��ت  ف���ق���د 
خالل زيارة تفّقدية للمنطقة التي 
وا�شتغّلت  ال��ف��ي�����ش��ان��ات،  ���ش��رب��ت��ه��ا 
ال������ربمل������ان ه����ذا  ل����ه����ا يف  خ����ط����اًب����ا 
اخليار  اأّن��ه  على  لُت�شّوره  الأ�شبوع 
الأف�شل خلالفتها، قائلة اإنه يوؤّيد 

“ال�شتقرار” و”الو�شطّية«.
تزال  ل  ال��ت��ي  امل�شت�شارة  ن���اأت  ك��م��ا 
من  بنف�شها  كبرية،  ب�شعبّية  تتمتع 
�شولتز، منتقدًة اإّياه لعدم ا�شتبعاده 

ب�شكل قاطع اإقامة حتالف مع حزب 
ل��ي��ن��ك��ه ال��ي�����ش��اري امل��ت��ط��رف الذي 

ينادي بحّل حلف �شمال الأطل�شي.
وح�����ش��ل ل��ي��ن��ك��ه ع��ل��ى 6 ب��امل��ئ��ة يف 
ا�شتطالع حديث، ونظرًيا ميكن اأن 
ي�شّكل جزًءا من حتالف ثالثي مع 
الدميوقراطي  ال�شرتاكي  احل��زب 

وحزب اخل�شر.
و�����ش����ّن ل����ش���ي���ت خ������الل امل���ن���اظ���رة 
املحتمل  ال��ت��ح��ال��ف  ع��ل��ى  ه��ج��وًم��ا 
مع  �شولتز  ي�شّكله  اأن  ميكن  ال��ذي 
ال��ي�����ش��ار امل��ت��ط��ّرف، ق��ائ��اًل ل��ه “اإذا 
ف�شوف  الأغ���ل���ب���ي���ة،  ذل����ك  م��ن��ح��ك 

ت�شكل حتالًفا مع الي�شار!«.
اأم�������ام موؤمتر  ق�����ال  ل����ش���ي���ت  ك�����ان 
امل�شيحي  الج���ت���م���اع���ي  الحّت���������اد 
�شيوؤّدي  ك��ه��ذا  حت��ال��ًف��ا  اإّن  ال�شبت 
النمو  وي��ع��ّر���س  اأقّل”  “اأمن  اإىل 
من  للخطر  اأمل��ان��ي��ا  يف  القت�شادي 
ال�شرائب ومزيد من  زي��ادة  خالل 

البريوقراطية.
عاما   60 البالغ  ل�شيت  اأث���ار  كما 
ال�شرتاكين  اإّن  ب��ق��ول��ه  اجل�����دل 
الدميوقراطين كانوا “يف اجلانب 

من  م��ه��م��ة  حل���ظ���ات  يف  اخلطاأ” 
تاريخ اأملانيا بعد احلرب.

واأث���������ارت ه�����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات ردا 
ف����وري����ا م����ن احل������زب ال����ش���رتاك���ي 
اإنها  ق����ال  ال�����ذي  ال���دمي���وق���راط���ي 
من  ل���ش��ي��ت  “ذعر”  ع���ن  ك�����ش��ف��ت 

تراجعه يف ا�شتطالعات الراأي.
ال��ع��ام للحزب لر�س  وق���ال الأم���ن 
الحت�����اد  حت����ال����ف  اإّن  ك��ل��ي��ن��غ��ب��ي��ل 
والحتاد  امل�شيحي  الدميوقراطي 
“فقد  امل�������ش���ي���ح���ي  الج����ت����م����اع����ي 

احرتامه يف ظل ل�شيت«.
اأه��م��ي��ة مناظرة  م��ن  وق��ّل��ل ل�شيت 
على  امل���ع���رك���ة  اإّن  ق���ائ���اًل  الأح�������د، 
امل�����ش��ت�����ش��اري��ة ���ش��ت�����ش��ت��م��ّر ح��ت��ى يوم 

القرتاع.
م�����ش��ري ل�شيت  ي���ت���ق���ّرر  ق����د  ل���ك���ن 
اأرقام  ت��وّق��ع  ب�شبب  اأق���رب  وق��ت  يف 
ع���رب الربيد  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  ق��ي��ا���ش��ّي��ة 

جراء كوفيد.
لديه  ل�شيت  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
انت�شارات  ان��ت��زاع  يف  ح��اف��ل  �شجّل 
الأخرية،  اللحظة  يف  متوّقعة  غري 
ترّجح”  “مل  �شبيغل  جملة  اأّن  اإل 

هذا الأمر هذه املرة.
املناظرة  خ��الل  ل�شيت  تطّرق  كما 
�ُشّنت  ال��ت��ي  امل��داه��م��ات  م�شاألة  اإىل 
اإح����دى  يف  اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب   9 يف 
لوزارة  التابعة  الحتادية  الوكالت 
املال، من اأجل اأن ي�شّن هجوماً على 

�شولتز.
التابعة  الأج���ه���زة  اأّن  يف  وُي�����ش��ت��ب��ه 
ل�شولتز تقاع�شت عن بعث معلومات 
غ�شل  بعمليات  تتعلق  الق�شاء  اإىل 
اأموال. وقال ل�شيت ل�شولتز يف هذا 
مالّيتي  وزي��ر  ت�شّرَف  “اإذا  الإط��ار 
مثلك، �شنكون اأمام م�شكلة جّدية«.

مر�شح مريكل ملن�شب امل�شت�شارية ي�شن هجوما على مناف�شه

البابا يدعو من �شلوفاكيا اإىل »اأخوة« تتجاوز احلدود 

االأمم املتحدة تعرب عن »خيبة اأملها« 
للت�شكيلة احلكومية لطالبان 

طهران: حكومة كابول ال متثل جميع االأفغان 

•• براتي�شالفا-اأ ف ب

تتجاوز  “اأخوة”  اإىل  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  دع���ا 
احلدود يف اأوروبا املدعوة للنهو�س باقت�شادها 
ال���ذي اأن��ه��ك��ه ال��وب��اء، وذل���ك خ��الل زي���ارة اىل 
كثريا  املت�شررة  ال�شغرية  ال��دول��ة  �شلوفاكيا 
اأمام  الأع��ظ��م  احل��رب  كوفيد-19.وقال  م��ن 
البلد  ل��ه��ذا  وال��دي��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  ال�شلطات 
بحاجة  “نحن  ن�شمة  مليون   5،4 يعد  ال��ذي 
ان���دم���اج وت��ك��ام��ل تزداد  ل��ت��ع��زي��ز  الأخ�����ّوة  اإىل 
التكامل  “هذا  البابا  واأ���ش��اف  له”.  احل��اج��ة 
قا�شية  اأ�شهر  بعد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الآن  ملّح 
من اجلائحة، وبالإ�شافة اإىل �شعوبات كثرية، 
جديدة  اقت�شادّية  لنطالقة  التخطيط  يتم 
النهو�س  خطط  م��ن  بدفع  انتظارها”  ط��ال 
البابا  اأع��ده��ا الحت���اد الأوروب��ي«.و���ش��ل  التي 
فرن�شي�س الأحد اىل براتي�شالفا بعد توقف يف 
بوداب�شت حيث التقى يف اجتماع مغلق رئي�س 

الوزراء فيكتور اأوربان.
ال�شنة  ���ش��ج��ل��ت يف م��ط��ل��ع  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا  وك���ان���ت 
معدلت عدوى ووفيات بكوفيد-19 اعتربت 
ال�شكان،  ع���دد  اىل  ن�شبة  ال��ع��امل  يف  الأع���ل���ى 
واأح�����ش��ت اأك���ر م��ن 12 األ���ف وف���اة منذ بدء 

الوباء.
بانه  البلد  هذا  تاريخ  فرن�شي�س  البابا  خل�س 
جمهورّية  “من  م�شيفا  �شالم”  “ر�شالة 

ت�شيكو�شلوفاكيا اإىل اليوم، عرفتم بن �شدائد 
بطريقة  ت��ت��م��ّي��زوا  واأن  ت��ن��دجم��وا  اأن  ك��ث��رية، 
اأ�شا�شها �شلمّية: قبل ثمان وع�شرين  كانت يف 
�شنة، اأُعِجب العامل بولدة دولتن م�شتقّلتن 

دون �شراع” كما ورد على موقع الفاتيكان.
ة  اخلا�شّ ر���ش��ال��ت��ه  ال��ب��ل��د  ه���ذا  “يوؤّكد  وت��اب��ع 
بالندماج وال�ّشالم، وتتمّيز اأوروّبا بالت�شامن 
اإىل  اأن يعيدها  الذي يتجاوز احل��دود وميكن 

مركز التاريخ«.
ت�شرين  ن�����ش��ر يف  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ب��اب��ا  وك�����ان 
عنوان  حتت  ر�شالة   2020 الثاين/نوفمرب 
ت�شامنا  اأك��ر  ع��امل  اىل  داع��ي��ا  اأخوة”  “كلنا 
“العقيدة  م��ع  قطيعة  يف  �شعفا  الأك����ر  م��ع 

النيوليربالية«.
الث��ن��ن ك���رر ال��ق��ول اإن����ه يف 
“ل  عامل مرتابط بالكامل 
ميكن لأحد اأن يعزل نف�شه 

كفرد، كاأمة«.
ي��ع��ت��رب ال��ب��اب��ا ال����ذي يحلم 
اأك��ر عدل ما  بعامل جديد 
امل�شتقبل  ب���ان  ال���وب���اء،  ب��ع��د 
يجب اأن مير عرب “مكافحة 
واحل���ق يف  للف�شاد”  ج��دي��ة 

العمل.
وق����ال “يف ه���ذه الأرا����ش���ي، 
قليلة  ع���ق���ود  ق��ب��ل  م���ا  اإىل 

خ��ل��ت، ك���ان ه��ن��اك ف��ك��ر واح���د مي��ن��ع احلرّية. 
غها من  يفرِّ اآخ���ر  واح���د  ه��ن��اك فكر  وال��ي��وم، 
واحلقوق  ب��ال��رب��ح  ال��ت��ق��ّدم  ويح�شر  معناها، 

بالحتياجات الفردية وح�شب«.
�شطحّية  ت���َدع���و  اأّل  ل��ك��م  “اأمتنى  واأ�����ش����اف 
النكهات  ��ر  ت��دمِّ امل���ادي  والك�شب  ال���ش��ت��ه��الك 

العطرة لأف�شل تقاليدكم«.
اج�����راءات  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا  اع��ت��م��دت   ،2020 يف 
تهدف اىل الق�شاء على الف�شاد داخل النظام 
الو�شط  لدى حكومة  اأولوية  وهي  الق�شائي، 
اليمن التي تولت مهامها يف ال�شنة نف�شها يف 
خ�شم موجة احتجاجات على قتل �شحايف يف 

.2018
يف  البالد  يف  مهامها  جديدة  حكومة  ت�شلمت 
�شيا�شية  اأزمة  الربيع منهية 
الوزراء  رئي�س  قرار  اأثارها 
لقاحات  �����ش����راء  ال�������ش���اب���ق 

�شبوتنيك يف الرو�شية.
�شيلتقي  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
احلري�س  فرن�شي�س  البابا 
ع��ل��ى ت�����ش��وي��ب ع���ق���ود من 
لدى  ال���ي���ه���ودي���ة  م�����ع�����اداة 
الثنن  م�شاء  الكاثوليك 
املجموعة  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا  يف 
ال���ي���ه���ودي���ة ال�������ش���غ���رية يف 
معاداة  ي�شهد  ي��زال  ل  بلد 

البابا،  و�شول  على  اأي��ام  ثالثة  لل�شامية.قبل 
قدمت براتي�شالفا اعتذارات ر�شمية عن الإرث 
تي�شو،  جوزيف  الرئي�س  حقبة  خ��الل  القامت 
اإر�شال  على  واف��ق  ال��ذي  الكاثوليكي  الكاهن 
املوت  م��ع�����ش��ك��رات  اىل  ال��ي��ه��ود  اآلف  ع�����ش��رات 
ال�شلوفاكية  اجلمهورية  اإقامة  الأملانية.بعد 
�شلطوية  دول����ة  وك���ان���ت   ،1939 يف  الأوىل 
تابعة لأملانيا النازية، ا�شتخدمت عدة قوانن 
ل��ل��ي��ه��ود ق��اع��دة ل��رتح��ي��ل ع�شرات  م��ن��اه�����ش��ة 
اآلف اليهود ال�شلوفاكين. اليوم مل تعد هذه 

املجموعة ت�شم �شوى حوايل األفي �شخ�س.
وب��ق��ي اأق���ل م��ن 300 ن��اج يف ال��ب��الد يف ختام 
رئ��ي�����س الحتاد  ري��ت�����ش��ارد دودا  احل����رب. ع��رب 
�شلوفاكيا،  يف  اليهودية  للمجموعات  املركزي 
البابا فرن�شي�س  اأن ي�شاهم وجود  اأمله يف  عن 
يف حت�شن العالقات بن الكاثوليك واليهود.

وقد اأظهرت درا�شة ن�شرتها جمموعة الأبحاث 
اأن  املا�شية  ال�شنة  “غلوب�شيك”  ال�شلوفاكية 
“اليهود  اأن  يعتربون  ال�شلوفاك  من   51%
يحظون ب�شلطة وا�شعة وي�شيطرون �شريا على 

احلكومات واملوؤ�ش�شات يف العامل اأجمع«.
الأح��د مع ممثلي  لقاء  وخ��الل  بوداب�شت،  يف 
تطرق  املجرية،  واليهودية  امل�شيحية  الأدي��ان 
معاداة  “تهديد  اىل  ب��ريغ��ول��ي��و  خ���ورخ���ي 
ال�����ش��ام��ي��ة ال���ذي ل ي���زال م���وج���ودا يف اأوروب����ا 

واأماكن اأخرى” معتربا اأنه يجب “اإخماده«.

•• نيويورك- اأ ف ب

اأعربت املفو�شة العليا حلقوق الإن�شان يف الأمم 
الأمل”  “خيبة  ع��ن  با�شليه،  مي�شيل  امل��ت��ح��دة 
للتنوع،  اأفغان�شتان  يف  طالبان  حكومة  لفتقار 
والقمع  الن�شاء  معاملة  ب�شاأن  قلقها  عن  معربة 
الذي يزداد عنًفا �شد الأ�شوات املعار�شة.وقالت 
حقوق  ملجل�س   48 ال�����دورة  اف��ت��ت��اح  يف  با�شليه 
الإن�شان يف جنيف: “اأ�شعر بخيبة اأمل ب�شبب عدم 
�شمولية ما ي�شمى باحلكومة النتقالية، التي ل 
تت�شمن اأي امراأة. كما اأعربت با�شليه عن قلقها 
على  باحلفاظ  طالبان  لتعهدات  “خالًفا  لأن��ه 
حقوق املراأة، مت ا�شتبعاد الن�شاء تدريجًيا خالل 
العام«.من  ال�شان  املا�شية من  الثالثة  الأ�شابيع 
جهة اأخرى، نددت بعمليات مطاردة جتري “من 

احلكومة  اأع�����ش��اء  ع��ن  منزل”بحًثا  اإىل  م��ن��زل 
عملوا  الذين  الأ�شخا�س  اأو  اجلنود  اأو  ال�شابقة 
حتى  البالد  يف  املتمركزة  الأجنبية  ال��ق��وات  مع 
وقت قريب، وبالتهديدات وحماولت الرتهيب 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف امل��ن��ظ��م��ات غ���ري احل��ك��وم��ي��ة اأو 
بالعفو  للوعود  خالفا  املتحدة،  الأمم  موظفي 

التي قطعتها حركة طالبان.
واأ���ش��اف��ت: “يف بع�س احل���الت، مت الإف���راج عن 
العثور  مت  اأخ���رى  ح��الت  ويف  امل�شئولن،  بع�س 
يزداد  “الذي  القمع  م�شتنكرة  قتلى”،  عليهم 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شلمية  لالحتجاجات  عنفاً” 
البالد وكذلك �شد ال�شحفين الذين يقومون 
بتغطيتها، وكررت منا�شدتها املجل�س لو�شع اآلية 
الإن�����ش��ان يف  و�شع حقوق  تطور  لر�شد  حم��ددة 

البالد عن كثب واإخطار املجل�س بذلك.

•• طهران-اأ ف ب

التي  احل��ك��وم��ة  لأن  اأ�شفها  ع��ن  اإي����ران  اأع��رب��ت 
ك���اب���ول ل متثل  ���ش��ك��ل��ت��ه��ا ح���رك���ة ط���ال���ب���ان يف 
اإىل  الأطراف”  “جميع  ودع��ت  الأفغان،  جميع 

التفاو�س لت�شكيل حكومة “ممثلة للتنوع«.
الإيرانية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
�شعيد خطيب زاده يف موؤمتر �شحايف يف طهران 
اإن احلكومة الأفغانية املوؤقتة “لي�شت بالتاأكيد 
احلكومة ال�شاملة التي يتوقعها املجتمع الدويل 

وجمهورية اإيران ».
اآب/  15 يف  ك��اب��ول  يف  ال�شلطة  ا���ش��ت��ع��ادة  ب��ع��د 

ال��ث��الث��اء املا�شي  اأع��ل��ن��ت ط��ال��ب��ان  اأغ�����ش��ط�����س، 
اأ�شماء الوزراء الرئي�شين يف حكومتها وهم من 
طالبان وجميعهم تقريًبا ينتمون اإىل جمموعة 
ال�شخ�شيات  من  العديد  بينهم  وم��ن  الب�شتون 
التي كانت موؤثرة للغاية عندما فر�شت طالبان 

ن��ظ��اًم��ا م��ت��زم��ًت��ا وق��ا���ش��ًي��ا ب���ن ع��ام��ي 1996 
 23 يف  دع���ا  ق��د  زاده  خطيب  ك���ان  و2001.. 
التيارات  وك���ل  اجل��م��اع��ات  “كل  اآب/اأغ�����ش��ط�����س 
عن  “المتناع  اإىل  اأفغان�شتان  يف  ال�شيا�شية” 
التفاو�س  القوة والنخراط يف م�شار  ا�شتخدام 
موؤكدا اأن “جمهورية اإيران حتتفظ  واحلوار”، 
بقناة ات�شال دائمة مع كافة الأطراف ال�شيا�شية 

يف اأفغان�شتان«.
اإيران  بن  ال�شديد  بالتوتر  العالقات  ات�شمت 
اأفغان�شتان  لإم�����ارة  ح��ك��م��ه��م  خ���الل  وط��ال��ب��ان 
)1996-2001( التي مل تعرتف بها طهران 
مطلًقا، ولكن بدا اأنها تر�شم تقارًبا مع طالبان 

يف الأ�شهر الأخرية.
طهران  اأدان���ت  اأيلول/�شبتمرب،   6 يف  اأن��ه  غ��ري 
بان�شري،  وادي  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ه��ج��وم  “ب�شدة” 
اآخر معقل مقاوم لها يف اأفغان�شتان قبل اأن تعلن 

احلركة �شيطرتها “ب�شكل كامل” على البالد.

اأول رحلة جتارية اأجنبية منذ 
�شيطرة طالبان تغادر كابول 

•• كابول-اأ ف ب

الث��ن��ن ط��ائ��رة مدنية  اأم�����س  ك���اب���ول   ا�شتقبل م��ط��ار 
�شيطرة  منذ  اأجنبية  جتارية  رحلة  اأول  يف  باك�شتانية 
حركة طالبان على العا�شمة الأفغانية منت�شف ال�شهر 
مغادرة  يحاولون  الذين  لالأفغان  الأم��ل  تعيد  املا�شي، 

البالد.
عملية  خ��الل  ج�شيمة  لأ���ش��رار  ك��اب��ول  مطار  وتعّر�س 
���ش��خ�����س وال���ت���ي انتهت  األ����ف   120 اأك����ر م���ن  اإج�����الء 
اآب/اأغ�شط�س.   30 يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  بان�شحاب 
فنية  ت�شغيله مب�شاعدة  لإع��ادة  وت�شعى طالبان جاهدة 

من عدة دول بينها قطر.
وحّطت الطائرة التابعة للخطوط اجلوية الباك�شتانية 
يف حواىل ال�شاعة 10،30 بالتوقيت املحلي )06،00 
ت غ( حاملة على متنها نحو ع�شرة م�شافرين، ثم اأقلعت 
ب��ع��د ���ش��اع��ة ون�����ش��ف ت��ق��ري��ب��ا وع��ل��ى متنها ح���وايل 70 

م�شافرا معظمهم اأفغان.
ومن بن هوؤلء عدد من موظفي موؤ�ش�شات اأجنبية مثل 

البنك الدويل، ح�شبما اأفاد م�شوؤولون يف املطار لوكالة 
فران�س بر�س.

اإح��دى موظفات البنك ال��دويل تبلغ من العمر  وقالت 
اليوم. وجهتي  اإجالئي  “يتم  بر�س  لفران�س  عاًما   35
عن  الك�شف  عدم  لة  مف�شّ الأخ��رية هي طاجيك�شتان”، 

ا�شمها.
واأ�شافت بينما كانت تنتظر عند بوابة املغادرة للتوجه 
نحو الطائرة “�شاأعود اإىل هنا فقط اإذا �شمحت الظروف 

للمراأة باأن تعمل وتتنّقل بحرية«.
من جهته، قال طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاما 
اأقربائه  لدى  �شهر”  ملدة  “اإجازة  ق�شاء  يرغب يف  اإّن��ه 

يف باك�شتان.
واأو�شح ال�شاب الأفغاين “اأنا حزين و�شعيد يف اآن. حزين 

على البالد، لكنني �شعيد باملغادرة لبع�س الوقت«.
مهما  اخ��ت��ب��ارا  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رح��الت  ا�شتئناف  وي�شّكل 
بال�شماح  م���راًرا  وع��دت  التي  املت�شددة  طالبان  حلركة 
مبغادرة  املطلوبة  ال��وث��ائ��ق  يحملون  ال��ذي��ن  ل��الأف��غ��ان 

البالد بحرية.

م�شلحون يحررون 240 معتقال من اأحد �شجون نيجرييا 
•• اأبوجا-اأ ف ب

اقتحم م�شلحون �شجنا يف ولية كوجي بو�شط نيجرييا 
با�شم  اأعلن متحدث  ال�شجناء، كما  ليال وح��رروا مئات 
لكن  امل�شلحن  ه��وي��ة  تت�شح  .مل  ال�����ش��ج��ون  م�شلحة 
و�شط و�شمال غرب نيجرييا ي�شهد منذ �شنوات هجمات 
ع�شابات اجرامية.وقال املتحدث فران�شي�س اينوبور يف 
بيان “تعر�س مركز كبا ذو احلرا�شة الأمنية املتو�شطة 
ق��ب��ل م�شلحن مل تعرف  م��ن  ل��ه��ج��وم  ك��وج��ي  ب��ولي��ة 

هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيال بالقوة«.
واأ�شاف اأنه حوايل ال�شاعة 22،45 ت غ الأحد، خا�س 

الر�شا�شة”  النريان  بتبادل  �شر�شة  “معركة  املهاجمون 
مع احلرا�س امل�شلحن.

لكن امل�شلحن اقتحموا ال�شجن الذي كان ي�شم 294 
نزيال حينذاك بينهم 224 ينتظرون حماكمتهم.جرت 

حتقيقات اأم�س الثنن لإيجاد ال�شجناء كما اأ�شاف.
يف  معتاد  غ��ري  اأم���را  لي�شت  ال�شجون  اقتحام  وعمليات 
اقتحم  ني�شان/ابريل   5 يف  وا�شع  نيجرييا.ففي هجوم 
من  اأك��ر  وح���رروا  اأوي���ري  يف  ال�شرطة  مقر  م�شلحون 
1800 �شجن.وتواجه قوات الأمن النيجريية متردا 
البالد  �شرق  �شمال  يف  12عاما  منذ  م�شتمرا  اإرهابيا 

وا�شطرابات انف�شالية يف جنوب �شرق البالد.

مدينة �شينية تفر�س قيودا على ال�شفر 
•• بكني-رويرتز

اأغلقت مدينة �شينية يف اإقليم فوجيان بجنوب �شرق البالد دور العر�س ال�شينمائي و�شالت الألعاب 
الريا�شية وكذلك بع�س مداخل وخمارج الطرق ال�شريعة وطلبت من ال�شكان عدم املغادرة يف اإطار 
مكافحتها لتف�س جديد حملي من كوفيد-19.وذكر التلفزيون املركزي ال�شيني )�شي.�شي.تي.يف(  
اأم�س الثنن اأن املوقف الوبائي يف مدينه بوتيان “خطر ومعقد” ومن املرجح ظهور حالت جديدة 
اإىل  اخل��رباء  من  فريقا  الوطنية  ال�شحة  �شلطات  وامل�شانع.واأر�شلت  املدار�س  ويف  ال�شكنية  باملناطق 
املدينة التي يقطنها نحو 3.2 مليون ن�شمة.وظهرت يف فوجيان 43 حالة اإ�شابة بن العا�شر والثاين 
ع�شر من �شبتمرب اأيلول من بينها 35 حالة يف بوتيان وفقا ملا اأظهرته بيانات جلنة ال�شحة الوطنية.

لكن هناك 32 حالة اأخرى مل تظهر عليها اأعرا�س املر�س، وهي حالت ل حت�شيها ال�شن �شمن 
اأعرا�س �شريرية مثل احلمى، ُر�شدت يف الإقليم منذ  اأن تظهر عليهم  املوؤكدة قبل  حالت الإ�شابة 

العا�شر من �شبتمرب اأيلول وكلها يف مدينة بوتيان.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• ديني�س بومباردييه *

القوة  متنا�شبة مع  ي��وم  ذات  الكراهية  ه��ذه  كانت     
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وك���ان���ت م�����ش��در اإلهام 

�شيا�شًيا وثقافًيا.
   يف 11 �شبتمرب 2001، قام اإرهابيون م�شتلهمن 
من ال�شينما الأمريكية باإخراج �شريط نهاية العامل 
اليوم،  ذل���ك  ع���امل���ي. يف  اإىل ج��م��ه��ور  ب���ه  م��ت��وّج��ه��ن 
ويف ن��ي��وي��ورك، و���ش��ل فيلم ال��رع��ب ال���ذي اأجن����زوه، 
ذروة  اإىل  العاملي،  التجارة  مركز  برجي  با�شتهداف 

اخليال الإرهابي.
اأب�شطها  من  ال�شيا�شية،  التحليالت  جميع  ف�شلت     
ال����زلزل  تف�شري  يف  وت���ط���وراً،  ت��ع��ق��ي��دا  اأك���ره���ا  اإىل 
بالعمال،  املليء  ال�شرح  هذا  انهيار  عن  جنمت  التي 
والذين كانوا ي�شاركون، كل على طريقته، يف احللم 

الأمريكي.
امل��ت��ح��دة ومقابلها،     ل��ق��د ه���زت ك��راه��ي��ة ال���ولي���ات 
النبهار العاملي ببلد العم �شام، وهما وجهان قابالن 

للتبادل تقريًبا، العامل باأ�شره اإىل الأبد.

�شرخ
   ات�شع ال�شرخ داخل الوليات املتحدة نف�شها، جمتاحا 
املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية والأخالق البيوريتانية ومفهوًما 
كلمة  الإن�شانية.  وال��ع��الق��ات  لل�شعادة  طفويل  �شبه 
الوطنية  الرتنيمة  ع��ن��وان  اأمريكا”،  ال���رّب  “بارك 
التي يغنيها الأمريكيون منذ مائة عام، مل يعد لها 

اأي معنى حقيقي.
اإىل  �شبتمرب   11 ي����وؤدي  اأن  امل�����ش��ت��غ��رب  م��ن  ف��ه��ل     
تفكك الإميان الأمريكي بالدميقراطية، وبالنتيجة، 
وال�شيا�شين املحرتمن  ال�شيا�شة  التقليل من قيمة 

والعقالنين؟
    لأن 11 �شبتمرب 2001 فتحت، بعد خم�شة ع�شر 

ع��اًم��ا، اأب���واب البيت الأب��ي�����س ل��دون��ال��د ت��رام��ب، مما 
�شنعت  التي  الأمريكية  الف�شائل  ب���ازدراء  ل��ه  �شمح 

عظمة البالد واإهانتها.
   ل، مل ي��ب��ارك ال���رّب اأم��ري��ك��ا... لعن ال���رّب اأمريكا 
املتطرف،  لليمن  املتفاقمة  ال��ق��وى  اإىل  بتقدميها 

والتحررين اله�شتريين، والراأ�شمالية املتوح�شة.

متطرفون
   ع�شرون عاما مرت، ع�شرون عاما �شمحت جلميع 
العن�شرين والأّمين واتباع نظرية املوؤامرة واملثقفن 
ما.  بطريقة  يجتمعوا  اأن  رقيب،  اإىل  الذين حتولوا 
لأن املكونات املتطرفة تلتقي وتندمج لت�شل اإىل هذه 

كما كتبتها موؤخًرا. “الوليات املفككة”، 
   وهذا ي�شعد الذين يعي�شون، يف الداخل ويف اأي مكان 

اآخر، على كراهية الوليات املتحدة.
   املعادون لالأمريكين حّد العمى، عاي�شتهم، اإذا جاز 
 2001 �شبتمرب   11 �شباح  ُدعيت  عندما  التعبري، 
الكتابة.  يف  ع��ادات��ي  ع��ن  للتحدث  ك��ن��دا  اإذاع����ة  اإىل 
عندما دخلت ا�شتوديو ماري فران�س بازو، ا�شطدمت 
الطائرة الأوىل بربج... �شاد الذعر، وتكهن عدد قليل 
مفتوح،  وامليكروفون  ال�شتوديو،  يف  الأ�شخا�س  من 
املتطرف  اليمن  بتوقيع  الإره��اب��ي  العمل  ه��ذا  ب��اأن 

الأمريكي.
   وعندما ا�شطدمت الطائرة الثانية بالربج الآخر، 
الإرهابيون ينجحون يف مثل هذا  فهمت... وحدهم 
الهجوم. قلت ذلك، ولكن بعد ذلك بداأ عدد قليل من 
املتعاونن يف التنديد بال�شيا�شة الأمريكية يف العامل. 
مبعنى اآخر، طرح البع�س اأن الأمريكين ي�شتحقون 

هذه الهجمات.
كثريون  عاًما،  ع�شرين  بعد  اليوم،  حتى  لالأ�شف،     

على قناعة بذلك.
   ما الذي ميكن قوله اأكر من هذا؟

كراهية االأمريكان قبل 20 عاما...!

* كاتبة مقاالت, روائية, وموؤلفة كتاب “طفولة باملياه املقد�شة”, ومنتجة ومقدمة 
برامج تلفزيونية من كيبيك.

ترجمة خرية ال�شيباين
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ب��ن حريز  امل��ر حممد  ثمن ح��ري��ز 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
ال��ب��ح��ري��ة ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال���ذي 
جت�����ده ال���ري���ا����ش���ات ال���ب���ح���ري���ة يف 
الر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  ال����دول����ة 
امل�شوؤولن  م��ن  الكبري  واله��ت��م��ام 
النتائج  يف  اإيجابيا  انعك�س  وال��ذي 
الباهرة والرائعة التي تتحقق على 

خمتلف ال�شاحات واملحافل

ب�����ن حريز  امل�������ر  ح����ري����ز  وب����������ارك 
ل�شفراء  ال����ب����اه����رة  الإجن�������������ازات 
المارات يف بطولة العامل للزوارق 
اجلولة  يف  -فورمول-1  ال�شريعة 
الفتتاحية التي اختتمت يوم  اأم�س 
و�شهدت  اإيطاليا  يف  الأح���د  الأول 
باكت�شائها  وا�شتثنائيا  ن��ادرا  حدثا 
بعلم الإم��ارات بعد ح�شول زورقي 
املركزين  ع���ل���ى  و1   2 اأب���وظ���ب���ي 
زورق  وح�������ش���ول  وال����ث����اين  الأول 
الثالث  امل��رك��ز  على   11 ال�����ش��ارق��ة 

اإم���ارات���ي���ة خال�شة  ف��رح��ة  ل��ت��ك��ون 
امل�شاركات  عن  طويل  انقطاع  يعد 
والفعاليات الدولية ب�شبب ظروف 

جائحة كوفيد 19.
وق�������ال رئ���ي�������س احت�������اد الإم���������ارات 
التهنئة  اإن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ال�شيخ  التي بعث بها �شمو  الغالية 
ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
اىل  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م 
القمزي  ث���اين  الإم���ارات���ي  ال��ب��ط��ل 
اأبوظبي للزوارق عقب  جنم فريق 

الفوز الكبري يف اجلولة الفتتاحية 
ال�شريعة  للقوارب  العامل  لبطولة 
اأهل  �شدر  اأث��ل��ج  اأم��ر  -فورمول1 
البحر واأ�شعد جميع حمبي ريا�شة 
يعك�س  مم���ا  ال�����ش��ري��ع��ة  ال��������زوارق 
اله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري وامل�����ش��ت��م��ر من 

قيادتنا بدعم ال�شباب والأبطال.
ووج���������ه ح�����ري�����ز امل�������ر ب������ن ح���ري���ز 
ال�شيخ  �شمو  اىل  احل���ارة  التهانئ 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان 

اإدارة  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي 
ال�شيخ حممد  البحرية واىل �شمو 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
اأبوظبي  زورق��ي  ح�شول  مبنا�شبة 
2 و1 على املركزين الأول والثاين 
بطولة  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة  يف 

العامل.
ك��م��ا ه��ن��اأ رئ��ي�����س احت����اد الإم�����ارات 
العاملي  بطلنا  البحرية  للريا�شات 

اأبوظبي  فريق  القمزي جنم  ثاين 
ل����ل����زوارق ال�����ش��ري��ع��ة ع��ل��ى جناحه 
جديدا  اإجن����ازا  وحتقيقه  ال��ب��اه��ر 
اجلولة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���ن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأقيمت  التي  الفورمول1  ل���زوارق 

يف مدينة �شان نازارو الإيطالية
ب��������اأداء فريق  واأ������ش�����اد ح���ري���ز امل�����ر 
رقم  زورق��ي��ه  يف  متمثال  اأب��وظ��ب��ي 
ورقم 1 بقيادة  القمزي  بقيادة   2
تورنتي  �شون  الأم��ري��ك��ي  املت�شابق 

ال������ذي ان����ت����زاع امل����رك����ز ال����ث����اين يف 
ال�شباق  ب��ن��ه��اي��ة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب 
موؤكدا ان هذا التاألق يعك�س هيمنة 
الإم��ارات يف املحافل  وتاألق �شفراء 
النجاحات  وا����ش���ت���م���رار  ال���دول���ي���ة 
يف  امل�شاركات  �شعيد  على  الباهرة 
البطولة العاملية التي يحمل لقبها 
ملوا�شلة  وي�����ش��ع��ى  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 

الهيمنة العاملية.
 وح��ر���س رئ��ي�����س احت���اد الإم�����ارات 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ك��ذل��ك على 

الإ����ش���ادة ب��ال��ظ��ه��ور ال��ق��وي لفريق 
ال�������ش���ارق���ة وال������ذي ا���ش��ت��ط��اع عرب 
ان���ت���زاع  م����ن  و12   11 زورق����ي����ه 
اأي���ام اجلولة  الإع��ج��اب على م���دار 
ا�شتطاع  حيث  الثالثة  الفتتاحية 
زورق  على  �شيليو  �شامي  املخ�شرم 
ال�����ش��ارق��ة 11 م��ن احل�����ش��ول على 
ال��رتت��ي��ب العام  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز 

لل�شباق الرئي�شي.

•• اأبوظبي-وام:

اإب���راه���ي���م م��ن��ف��ردي رئ��ي�����س الحت�����اد البحريني  اأع�����رب ر���ش��ا 
اخلام�شة  الن�شخة  حل�شور  وفخره  �شعادته  عن  للجوجيت�شو 
منتخب  ومب�شاركة  اأبوظبي  يف  للجوجيت�شو  اآ�شيا  بطولة  من 

بالده يف البطولة.
و�شعبا  حكومة  الإم���ارات  لدولة  التهنئة  املنا�شبة  بهذه  ووج��ه 
باليوبيل الذهبي على التاأ�شي�س والو�شول اإىل عام اخلم�شن 
كاأكرب معر�س عاملي  دبي  2020 من  اإك�شبو  انطالق  وبقرب 
وقال  الأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  منطقة  يف  م���رة  لأول  تنظيمه  ي��ت��م 
وطننا،  يف  اأن��ن��ا  ن�شعر  الإم����ارات  اإىل  ن��اأت��ي  منفردي:" عندما 
للم�شروع  الإم���ارات  بقيادة  حمظوظون  اآ�شيا  دول  وكل  ونحن 
الآ�شيوي يف ن�شر وتطوير اللعبة، لأنها حققت للقارة الآ�شيوية 

تناف�س  وجعلتها  �شنوات،   10 من  اأق��ل  يف  هائلة  نوعية  قفزة 
اأوروبا بل وتتفوق عليها، �شواء يف جمال ن�شر وتطوير اللعبة، 
يف  اللعبة  واعتماد  الأب��ط��ال،  �شناعة  اأو  البطولت،  تنظيم  اأو 
خمتلف املحافل �شواء يف البطولت القارية ال�شاطئية اأو دورة 

الألعاب".
واأو����ش���ح م��ن��ف��ردي اأن اأب��وظ��ب��ي وم���ن خ���الل ب��ط��ولت��ه��ا التي 
ت��وف��ري ف��ر���س الح��ت��ك��اك الدويل  تنظمها ك��ل ع��ام جنحت يف 
عام  بداأ منذ  البحرين  واأن م�شروع اجلوجيت�شو يف  لالعبن، 
2000، وو�شل حاليا اإىل مكانة مرموقة بف�شل دعم القيادة 
خليفة،  ب��ن  حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  الر�شيدة، 
و�شمو ال�شيخ خالد بن حمد بن خليفة، م�شريا اإىل اأنها باتت 
امل�شتويات  على  الإجن���ازات  يحققون  مميزين  لعبن  متتلك 
الآ�شيوية اخلام�شة  العربية والدولية. وعن تقييمه للبطولة 

 " �شعادته  اأع��رب منفردي عن  املناف�شات  الأول من  اليوم  بعد 
بالتوقف  كثريا  يتاأثر  مل  والالعبات  الالعبن  م�شتوى  لأن 
اإن  ..وق����ال  اجلائحة"  ب�شبب  ال�شابقة  ال��ف��رتة  يف  الإج���ب���اري 
امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي ل��الع��ب��ن وال��الع��ب��ات ف���اق ت��وق��ع��ات��ه خا�شة 
الالعبن والالعبات يف كازاخ�شتان  مل�شتويات  الكبري  ال�شعود 
واذربيجان وتايالند، ف�شال عن ا�شتدامة تطور امل�شتويات يف 
ت�شوره  وع��ن  عليها".  اعتدنا  التي  امل��ع��دلت  بنف�س  الإم���ارات 
طموح  م�����ش��روع  :" ل��دي��ن��ا  ق���ال  ال��ب��ح��ري��ن  يف  اللعبة  مل�شتقبل 
تو�شيع  يف  الإم����ارات  جتربة  م��ن  بال�شتفادة  اللعبة،  لتطوير 
يف  الإم��ارات��ي  الحت��اد  مع  بالتعاون  ونرحب  انت�شارها،  قاعدة 
كل املجالت، ون�شكر القائمن على الحتاد الإماراتي برئا�شة 
اآ�شيا  �شعادة عبداملنعم الها�شمي الذين يوفرون لنا ولكل دول 

والعامل الدعم من اأجل النهو�س باللعبة".

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
م�شت�شار  ن���ه���ي���ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
ال�شريعة،  ل���ل���زوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
ث����اين  الإم��������ارات��������ي  ال����ب����ط����ل  واإىل 
اجلولة  بلقب  تتويجه  بعد  القمزي 
ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  الأوىل م��ن 
الفورمول1 التي اأقيمت اأم�س الأول 
الإيطالية، يف  ن��ازارو  �شان  يف مدينة 

ظل م�شاركة وح�شور 18 زورقا.
وحت����دث ���ش��م��وه ع���ن ق��ي��م��ة الإجن����از 
ال��ذي واك��ب اح��ت��ف��الت ال��دول��ة بعام 
اخلم�شن قائال : �شعداء باأن يتزامن 

الفوز والإجن��از مع الحتفالت بعام 
من  ج������زءا  ن���ك���ون  واأن  اخل���م�������ش���ن، 

العطاء الإماراتي يف هذه الأيام.
واأك��د �شموه اأن الإجن��از ال��ذي حققه 
للمكانة  ت��اأك��ي��د  ه���و  الإم�������ارات  اب����ن 
ال��ت��ي يحتلها  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
العاملي  امل�شتوى  على  اأبوظبي  فريق 
عرب البطولت الدولية املختلفة التي 
"تفوق   : �شموه  وق���ال  فيها  ي�����ش��ارك 
ثاين القمزي يثبت اجلدارة واملكانة 
�شل�شلة  وي��ك��م��ل  الإم���ارات���ي  للفريق 

عهدناها  التي  والجن����ازات  الأل��ق��اب 
وبح�شور  اأبوظبي،  فريق  من  دوم��ا 
الدولية  املحافل  يف  ال��دائ��م  الفريق 
فاإن  التتويج،  من�شات  اإىل  و�شعوده 
���ش��م�����س ال���ب���ط���ولت ل����ن ت��غ��ي��ب عن 

الريا�شة البحرية الإماراتية".
م��ن قيمة  ي��زي��د  "ما   : �شموه  وت��اب��ع 
�شماع  ه����و  ال����ف����وز  الإجن��������از ومت���ي���ز 
ال�������ش���الم ال���وط���ن���ي الإم�����ارات�����ي على 
مناف�شة  اأي  ختام  يف  التتويج  من�شة 
فيها فريقنا،  ي�شارك  دولية  ريا�شية 

نقدمه  ما  مب�شتوى  يرتقي  ما  وه��و 
ل���ل���ري���ا����ش���ة ال���ب���ح���ري���ة الإم����ارات����ي����ة 
�شاحب  اأب��وظ��ب��ي  ففريق  لالأف�شل، 
اأن  ب��ال��غ��ري��ب عليه  ول��ي�����س  ب��ط��ولت 
نراه يف املراكز الأوىل، وعلى من�شات 
التتويج، ونحن فخورون مبا يقدمه 

دوما يف كافة م�شاركاته".
الفريق  يقدمها  التي  املناف�شة  وعن 
يف الوقت احلايل يف اأكر من بطولة 
وبالتعاون مع  "و�شعنا   : �شموه  قال 
وا�شحة  ا�شرتاتيجية  الفريق  اإدارة 

امل����و�����ش����م، وخطة  ه�����ذا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
على  بحرية  ب��ط��ولت  ب��اأرب��ع  الظفر 
بلقب  بالفوز  املو�شم  وب��داأن��ا  الأق���ل، 
12 �شاعة الكال�شيكي للفورمول2، 
والآن نحتل ال�شدارة يف الفورمول1 
العامل  ب��ط��ول��ة  اأم���ام���ن���ا  ي�����زال  ول 
امل��ائ��ي��ة وب��ط��ول��ة العامل  ل��ل��دراج��ات 
�شمن  وه��م��ا  الفورمول2،  ل����زوارق 
ال��دول��ي��ة يف مو�شم  ال��ف��ري��ق  اأج���ن���دة 

."2021
وك���ان ث���اين ال��ق��م��زي ق��د ت���وج بلقب 

بعد  الأول  اأم�������س  الأوىل  اجل���ول���ة 
م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة يف ال�����ش��ب��اق ب����داأت 
ب���اإن���ط���الق���ه م����ن امل����رك����ز ال����ث����اين يف 
ال���ب���داي���ة، ح��ي��ث ان��ط��ل��ق م���ن املركز 
كامرباتو  األ��ي��ربت��و  الإي��ط��ايل  الأول 
للزمن  حت���ق���ي���ق���ه  م�����ن  م�������ش���ت���ف���ي���دا 
الأف�شل، ومع انتهاء الربع الأول من 
ال�شباق تعر�س كامرباتو لعطل فني 
تعر�س  ال���ذي  ال��ق��وي  ال�شغط  ب��ع��د 
الأخري  لي�شتفيد  ال��ق��م��زي،  م��ن  ل��ه 
بال�شدارة،  منفردا  ل��الأم��ام  ويتقدم 

اخلم�شن  ال���������دورات  م������دار  وع���ل���ى 
ا����ش���ت���م���ر خلم�س  ال�������ذي  وال�������ش���ب���اق 
املناف�شة  ���ش��ه��دت  دق��ي��ق��ة،  واأرب���ع���ن 
فنية  لأ�شباب  زوارق  ع�شرة  ان�شحاب 
الأ�شفر  ال��ع��ل��م  رف���ع  ومت  خم��ت��ل��ف��ة، 
لأك��ر م��ن م��رة، وب��ال��رغ��م م��ن ذلك 
حتى  �شدارته  على  القمزي  حافظ 
ال�شطرجني  ال���ع���ل���م  رف������ع  حل���ظ���ة 
كما  الأوىل،  للجولة  بطال  واإع��الن��ه 
حل يف املركز الثاين زورق اأبوظبي1 

بقيادة �شون تورنتي.

وجاء فوز القمزي ليعزز فر�س فريق 
اأبوظبي للحفاظ على لقب البطولة 
للمرة الرابعة على التوايل، وفر�شة 
ال��ث��ام��ن��ة يف  ل��ل��م��رة  ال��ت��ت��وي��ج باللقب 
ت��اري��خ ال��ف��ري��ق. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
اأي�شا لقب الفرق  الفريق قد ت�شدر 
نقطة  ب�35  ال��ب��ط��ول��ة  خ����الل  م���ن 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب العام 
يف  نقطة  ب20  القمزي  طريق  ع��ن 
ثانيا  ت��ورن��ت��ي  و���ش��ون  الأول  امل��رك��ز 

ب�15 نقطة.

ثمن دعم القيادة الر�شيدة امل�شتمر

»الريا�شات البحرية« �شعيد بالتاألق االإماراتي يف جولة اإيطاليا
حريز املر: نبارك الأبوظبي 2 و1 وال�شارقة 11 التاألق العاملي

�شلطان بن خليفة : �شم�س البطوالت البحرية لن تغيب عن االإمارات يف وجود »اأبوظبي للزوارق ال�شريعة«

•• اأبوظبي - وام:

لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  عّينت جلنة احلكام يف 
القدم طاقم حتكيم اإماراتي دويل لإدارة مباراة 

ن���ادي اأول�����ش��ان ه��ي��ون��داي ال��ك��وري اأم����ام نادي 
ك��اوا���ش��اك��ي ف��رون��ت��ايل ال��ي��اب��اين امل��ق��ررة اليوم 
الثالثاء على ملعب اأول�شان �شمن مباريات دور 

ال� 16 لبطولة دوري اأبطال اآ�شيا 2021.

وي�شم الطاقم الدويل كال من حممد عبداهلل 
يو�شف  اأح��م��د  وحم��م��د  �شاحة"،  "حكم  ح�شن 
ثان"،  "حكم  املهري  وح�شن  اأول"،  "م�شاعد 

وعمر اآل علي "حكماً رابعاً".

طاقم حتكيم اإماراتي دويل يدير مباراة 
اأول�شان الكوري وكاوا�شاكي الياباين

رئي�س االحتاد البحريني للجوجيت�شو: حمظوظون بقيادة االإمارات لربامج تطوير اللعبة يف اآ�شيا
ماهر  ال�شوري  امل���درب  م��ع  اللبناين  النجمة  ن��ادي  تعاقد 
خالل  للفريق  الفنية  الإدارة  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��راف  ال��ب��ح��ري 
املو�شم اجلديد، خلفاً للم�شتقيل يو�شف اجلوهري.  وكان 
اجلوهري، مدرب نادي �شباب الربج ال�شابق قد توىل تدريب 
الطرفن  ان  اإل  املا�شي،  متوز/يوليو  مطلع  "النبيذي" 
ا�شتهل  قد  النجمة  وك��ان  بالرتا�شي.  بينهما  العقد  انهيا 
بطولة الدوري بتعادل �شلبي مع ال�شفاء، حيث اأ�شرف عليه 
النادي  دانيال خيميني�س. وكتب  امل�شاعد ال�شباين  املدرب 
عرب �شفحته الر�شمية على موقع في�شبوك  اأم�س الثنن 
اإدارة نادي النجمة الريا�شي عن التعاقد ر�شميا مع  "تعلن 
املدير الفني ال�شوري ماهر البحري لقيادة الفريق الأول 
البحري مهامه  يبداأ  اأن  وينتظر  املو�شم اجلديد".  خالل 
الريا�شي  طرابل�س  مواجهة  لدى  املقبل  الأح��د  اجلديدة 
يف املرحلة الثانية من الدوري. كما �شي�شرف البحري على 
الفريق يف م�شابقة كاأ�س الحتاد الآ�شيوي 2022. وتوىل 

البحري )56 عاماً( الإ�شراف على اأندية ت�شرين وال�شرطة 
والطليعة والنواعري والحتاد احللبي واحلرية يف �شوريا، 
ال�����ش��وري، وك��ذل��ك درب  الأومل��ب��ي  املنتخب  ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
الفحيحيل الكويتي، واجلزيرة والأهلي والعربي واحل�شن 
اربد و�شباب الردن يف الدوري الردين، والريا�شة والأدب 
متتاليتن  ال�شوري مرتن  ال��دوري  لقب  اأح��رز  اللبناين. 
مع ت�شرين )2020 و2021(، وكا�س الأردن مع الهلي 
)2016(. ا�شتقال من تدريب نادي الوحدة ال�شوري على 
نحو مفاجئ، قبل اأيام، وقال النادي الدم�شقي يف بيان انه 
اللجان  مع  بالتن�شيق  القانونية  الإج���راءات  كافة  �شيتخذ 
والأق�شام املعنية يف الحتاد ال�شوري لكرة القدم "اإنَّ اإدارة 
كافة  بحري  ماهر  ال�شيد  حتّمُل  الريا�شي  الوحدة  ن��ادي 
هذه  ع��ن  الناجتة  وامل��ال��ي��ة  والإداري�����ة  الريا�شية  التبعات 
اخلطوة غري املدرو�شة التي قام بها دوَن التن�شيق مع اإدارته 

املبا�شرة يف نادينا".

ال�شوري البحري مدربا للنجمة 
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•• القاهرة-وام:

ت��وج ج��ودو الإم���ارات يف اليوم الثاين 
لنطالقة البطولة العربية املفتوحة 
للفرق والأندية لل�شباب والنا�شئن ب� 
وف�شية  ذهبية  ملونة،  ميداليات   3
وبرونزية. وتاألق لعب نادي الفجرية 
للفنون القتالية ال�شاعد اأحمد اجلاك 
بعد  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  اأح���رز  ال���ذي 
النهائية على لعب  امل��ب��اراة  ف��وزه يف 
ذك��ي يف  اأح��م��د  امل�شري  العبور  ن���ادي 
وزن حتت 73 كجم ، فيما نال زميله 
ال�شاعد يزن مر�شد امليدالية الف�شية 
يف وزن حتت 50 كجم، وح�شل جمعة 
ال�شارقة  ن���ادي  لع���ب  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الربونزية  امليدالية  على  الريا�شي 
وك���ان���ت  ك����ج����م.   90 حت����ت  وزن  يف 
للجودو  العربية  البطولة  فعاليات 
ا�شتاد  يف  املغطاة  بال�شالة  تقام  التي 
الحتاد  وينظمها  ال����دويل،  ال��ق��اه��رة 
العربي  الحت�����اد  ب���اإ����ش���راف  امل�����ش��ري 

للجودو قد انطلقت برعاية وح�شور 
وزير  �شبحي  اأ�شرف  الدكتور  معايل 
ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة امل�����ش��ري رئي�س 
وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ك���ت���ب 
وبح�شور  العرب،  والريا�شة  ال�شباب 
اللجنة  رئي�س  حطب  ه�شام  املهند�س 
واملهند�س  امل�������ش���ري���ة،  الأول���ي���م���ب���ي���ة 
العربي،  الحت��اد  رئي�س  �شاهر  نعمان 
رئي�س  الدين  فخر  مطيع  واملهند�س 

الحت����اد امل�����ش��ري، ومب�����ش��ارك��ة 600 
عربية  دول   10 م��ن  ولع��ب��ة  لع���ب 
املنظمة  الدولة   - يف مقدمتها م�شر 
، والإم��ارات، وال�شعودية،   - للبطولة 
 ، وتون�س   ، واملغرب  والكويت،  وقطر، 

والعراق ، والأردن ، واليمن .
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وث���م���ن 
ال�����درع�����ي رئ���ي�������س احت������اد الإم���������ارات 
اإجن����از الوفد  ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل�����ودو 
اإىل الدور الكبري  الإماراتي ، م�شريا 

ال�������ذي ت����ق����وم ب����ه الأن�����دي�����ة يف دع���م 
املواهب  وتبني  الوطنية،  املنتخبات 
ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
اللعبة  وت���ط���وي���ر  ن�����ش��ر  يف  الحت������اد 
بالدولة، والك�شف عن املواهب و�شقل 

م��ه��ارت��ه��ا، مب��ا ك���ان ل��ه الأث����ر الكبري 
على حتقيق تلك النتائج التي حظيت 
بالإ�شادة من خرباء اللعبة املوجودين 

يف البطولة.
الأجهزة  دور  ع��ل��ى  ال���درع���ي  واأث���ن���ى 

الفنية يف الأندية واملنتخب الوطني، 
موؤكدا اأن البطولة اأفرزت عددا كبريا 
امل�شتوى  على  ال��واع��دة  امل��واه��ب  م��ن 
الكبرية  اجلهود  يعك�س  مبا  العربي، 
الوطنية،  الحت������ادات  م���ن  امل��ب��ذول��ة 

بيئة  اأف�شل  وتوفري  اللعبة  لتطوير 
ال�شكر  م��وج��ه��ا  ل��الع��ب��ن،  تناف�شية 
ل��الحت��ادي��ن ال��ع��رب��ي وامل�����ش��ري على 
تنظيم تلك البطولة يف هذه الظروف 

ال�شتثنائية.

•• اأبوظبي -وام:

اآ�شيا  بطولة  م��ن  اخلام�شة  الن�شخة  مناف�شات  اأب��وظ��ب��ي  يف  اأم�����س  انطلقت 
 400 من  اأك��ر  مب�شاركة  وال�شيدات  الرجال  من  الكبار  لفئة  للجوجيت�شو 
لعب من 19 دولة وت�شتمر حتى 16 �شبتمرب اجلاري يف �شالة جوجيت�شو 

اأرينا مبدينة زايد الريا�شية.  
9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتن و3 ميداليات  ب�  وفازت دولة الإم��ارات 
ف�شية و4 ميداليات برونزية لتحتل املركز الثاين يف الرتتيب خلف كازاخ�شتان 
التي ح�شلت على 3 ميداليات ذهبية وف�شية وحيدة و4 برونزيات، يف حل 

الأردن يف املركز الثالث مبيدالية ذهبية وف�شيتن وبرونزيتن.
الدويل  الحت��اد  رئي�س  ثيودوروبولو�س  بانايوتو�س  البطولة  افتتاح  ح�شر 
الإمارات  احت��اد  رئي�س  نائب  الظاهري  �شامل  حممد  و�شعادة  للجوجيت�شو 
الريا�شي  اأبوظبي  العام ملجل�س  الأمن  العواين  للجوجيت�شو و�شعادة عارف 
للجوجيت�شو  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  البطران  يو�شف  و�شعادة 
وفهد  للجوجيت�شو  الإم��ارات  احت��اد  اإدارة  الظاهري ع�شو جمل�س  ومن�شور 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  واأع�����ش��اء  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ن  ال�شام�شي  علي 

الدويل اإىل جانب روؤ�شاء وفود الدول واأع�شاء الحتاد الآ�شيوي.
  ورحب �شعادة حممد �شامل الظاهري يف كلمته الفتتاحية بالوفود امل�شاركة 
والت�شامح،  املحبة  اأر���س  اأبوظبي  يف  طيبة  اإقامة  لهم  متمنيا  البطولة،  يف 
موؤكدا اأن اأبوظبي ما�شية يف تنظيم ن�شخة ا�شتثنائية من البطولة الآ�شيوية 
بقدرة  الغالية  الثقة  على  للجوجيت�شو  الآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  ال�شكر  مقدما 
من  العديد  اأف���رزت  التي  البطولة  ه��ذه  تنظيم  على  اجلوجيت�شو  عا�شمة 

املواهب والالعبن الذين ذاع �شيتهم يف خارطة اجلوجيت�شو العاملية.

ري��ا���ش��ة اجلوجيت�شو  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي و���ش��ل��ت  امل��ك��ان��ة  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ول��ف��ت 
الريا�شة  هذه  �شعيد  على  اأبوظبي  تتبواأه  ال��ذي  املتميز  واملوقع  الإماراتية 
باعتبارها عا�شمة للجوجيت�شو وموطنا لأبرز البطولت العاملية وامتالكها 
لواحدة من اأرقى البنى التحتية الريا�شية واملرافق عاملية ال�شمات ما كانت 
لتحقق لول دعم القيادة الر�شيدة ويف مقدمتها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
ومتنى �شعادته التوفيق جلميع الالعبن امل�شاركن يف البطولة، مو�شحا اأن 
النجاح يف بطولة اآ�شيا والتفوق فيها ميهد الطريق اأمامهم ويعزز فر�شهم 
للظهور يف بطولت عاملية كربى مثل بطولة العامل وبطولة اأبوظبي العاملية 

ملحرتيف اجلوجيت�شو.
من جانبه توجه باناياتو�س ثيودوروبولو�س بال�شكر والتقدير اإىل �شعادة عبد 
املنعم الها�شمي رئي�س الحتادين الآ�شيوي والإماراتي لريا�شة اجلوجيت�شو 
وجميع اأفراد فريق عمل الحتاد واللجنة املنظمة على جهودهم الكبرية يف 

تنظيم البطولة يف هذه املرحلة ال�شتثنائية.
ب�����دوره ق���ال ���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف ع���ب���داهلل ال��ب��ط��ران اإن دول����ة الإم�������ارات تتمتع 
بطولت  اأك��رب  ا�شت�شافة  على  الفائقة  لقدرتها  ال��ع��امل  دول  خمتلف  بثقة 
الأيام و�شت�شت�شيف  اآ�شيا هذه  اأبوظبي بطولة  ت�شت�شيف  اجلوجيت�شو حيث 
ويف  ال���دويل  الحت���اد  مظلة  حت��ت  �شتقام  التي  ال��ع��امل  بطولة  املقبل  ال�شهر 
اأبوظبي  بطولة  وهي  والأه��م  الأغلى  البطولة  مع  اللقاء  �شيتجدد  نوفمرب 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو.  واأ�شاف " اأن اأبوظبي وبجهود احتاد الإمارات 
للجوجيت�شو الذي يوا�شل العمل على ترجمة روؤية القيادة يف تطوير اللعبة 
العامل  اأنحاء  �شتى  من  والأبطال  النجوم  جلميع  املف�شلة  الوجهة  اأ�شبحت 
اإىل  ال�شاعن  ال��الع��ب��ن  ل��دى  الق�شوى  الأول��وي��ة  حتتل  بطولتها  وب��ات��ت 

حتقيق املجد خالل م�شوارهم الريا�شي والح��رتايف.   وجنح النجمان زايد 
الكثريي وذياب النعيمي يف حجز موقعيهما يف نهائي وزن 56 كجم ليعززا 
ر�شيد الدولة من امليداليات امللونة، حيث متكن النعيمي من حتقيق امليدالية 
النزال  املنتخب خالل  الكثريي يف  زميله  ال�شعب على  تفوقه  بعد  الذهبية 
الذي حظي باأهمية خا�شة.  ويف هذا ال�شدد قال ذياب النعيمي اإنه وبغ�س 
الفائز ونحن ن�شعر  الإم��ارات هو  اللقاء فاإن منتخب  املنت�شر يف  النظر عن 

بالفخر ملا و�شلت اإليه ريا�شة اجلوجيت�شو يف الإمارات.
وعن اإجنازه يف البطولة اأكد ذياب اأن النزالت التاأهيلية كانت �شاقة خ�شو�شا 
اأن��ه ومن  اإل  الالعبن  وفروقات ج�شدية بن  متفاوتة  اأوزان��ا  ت�شمنت  اأنها 
خالل ا�شتخدام مهاراته وتركيزه يف النزالت متكن من جتاوزهم والو�شول 
وزن  يف  الربونزية  بامليدالية  الفائزة  الكتبي  �شم�شة  وقالت  النهائي.   اإىل 
حتت 70 كجم اأن جتربتها يف البطولة الآ�شيوية كانت اأكر من رائعة علما 
بينها وبن  الذهبية ولكن فارق اخلربة  امليدالية  نيل  اإىل  اأنها كانت تطمح 
اأن  واأ�شافت  ال��ن��زال.   نتيجة  ح�شم  يف  كبريا  دورا  لعب  الأردن��ي��ة  مناف�شتها 
جمرد امل�شاركة يف البطولة القارية مك�شب �شواء عند الفوز اأو اخل�شارة لأنني 
املناف�شن  من  كبرية  دولية  خ��ربات  واأكت�شب  ال��درو���س  من  الكثري  اأ�شتفيد 
لأترجمها على الأر�س يف امل�شاركات املقبلة.   ومتكن الالعب ذياب النعيمي 
امليدالية  حتقيق  م��ن  كجم   70 ال��ع��ام��ري  م��رمي  وال��الع��ب��ة  كجم   56 فئة 
الذهبية بينما متكن كل من الالعبن زايد الكثريي فئة 56 كجم و�شم�شة 
الف�شية  امليدالية  48 كجم من حتقيق  الكعبي  وعهود  57 كجم  العامري 
70 كجم  اجل��ه��وري  وهيا  48 كجم  �شرمي  ميثا  الالعبات  يف حن نحجت 
و�شم�شة الكتبي 70 كجم، والالعب حممد ال�شويدي 69 كجم من حتقيق 

امليدالية الربونزية. 

اإقبال على الت�شجيل للم�شاركة يف »�شباق بواني�س العالية« يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

حلبة  يف  ال����ش���ت���ع���دادات  ت��ت��وا���ش��ل 
مر�شى يا�س على قدم و�شاق لتنظيم 
ترايثلون يا�س برعاية من "اأدنوك" 
لعام 2021، فيما ي�شهد الت�شجيل 
اإق��ب��اًل م��ت��زاي��ًدا م��ن ه��واة فعاليات 
ال�شحة واللياقة البدنية الراغبن 
ال�شباق  ه������ذا  غ����م����ار  خ����و�����س  يف 
املجتمعي املميز باأجوائه الحتفالية 

والتناف�شية الودية.
يا�س  ت��راي��ث��ل��ون  ف��ع��ال��ي��ات  وتنطلق 
اأكتوبر   15 امل��واف��ق  اجلمعة  �شباح 
حيث  ي��ا���س  مر�شى  حلبة  يف  املقبل 
ي����خ����و�����س امل���ت�������ش���اب���ق���ون م����راح����ل 
ال�شباق املكون من ال�شباحة وركوب 

الدراجات الهوائية واجلري.
وحث منظمو احلدث هواة فعاليات 
خمتلف  م�����ن  ال���ب���دن���ي���ة  ال���ل���ي���اق���ة 
املبتدئن  م���ن  ����ش���واء  امل�����ش��ت��وي��ات، 

الرتايثلون  مت�شابقي  اإىل  وو�شوًل 
امل������ح������رتف������ن، ع�����ل�����ى امل���������ش����ارع����ة 
املناف�شات  يف  للم�شاركة  بالت�شجيل 
الت�شجيل  خ�شم  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

املبكر الذي تبلغ ن�شبته 10 باملائة، 
فيما  �شبتمرب   15 ح��ت��ى  وي�����ش��ري 
حتى  احل���دث  يف  الت�شجيل  ي�شتمر 

يوم الثالثاء املوافق 12 اأكتوبر.

واأعدت حلبة مر�شى يا�س برناجًما 
اأ�شابيع  تدريبًيا جمانًيا ملدة خم�شة 
من  لكل  ومتارين  ن�شائح  يت�شمن 
ريا�شات الرتايثلون، بالإ�شافة اإىل 

ف���رتات ال���ش��رتاح��ة امل���ق���ررة يف كل 
اأ�شبوع.

برنامج  اإط����الق  ع��ن  الع����الن  ومت 
ت����دري����ب ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ن م����ن اأج����ل 

ال�����ش��ب��اق، وحت�شريهم  امل�����ش��ارك��ة يف 
ب�شكل  التحدي  ه��ذا  غمار  خلو�س 
تدريجي عن طريق تكثيف اجلهود 
الأ�شبوع  اإىل  و�شوًل  التدريبات  يف 

ت��ن��خ��ف�����س كثافة  اخل���ت���ام���ي، ح��ي��ث 
ا على املحافظة على  التمارين حر�شً
�شعور  وتخفي�س  الطاقة  م�شتويات 
ب����الإره����اق ق��ب��ل موعد  امل�����ش��ارك��ن 

انطالق ال�شباق.
وي�����ش��ت��ه��دف ت��راي��ث��ل��ون ي��ا���س الذي 
11 يف هذا  ال�����  ب��ن�����ش��خ��ت��ه  ي��ح��ت��ف��ل 
العام املت�شابقن الهواة واملحرتفن 
من خمتلف اأنحاء الدولة واملنطقة 
مناف�شاته  غ��م��ار  وال��ع��امل، خل��و���س 
ولياقتهم  ق����درات����ه����م  واخ����ت����ب����ار 
من  املكونة  مراحله  خالل  البدنية 
ال�شباحة واجلري وركوب الدراجات 

الهوائية.
وي�����ش��ه��د ت���راي���ث���ل���ون ي���ا����س اإق����ب����اًل 
باب  ويفتح  ع��ام،  بعد  عاًما  متزايًدا 
خمتلف  من  اجلميع  اأم��ام  امل�شاركة 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، من 
ال���ه���واة وامل��ب��ت��دئ��ن وو�����ش����وًل اإىل 
ل���ك���ل منهم  م���ت���ي���ًح���ا  امل����ح����رتف����ن، 
حت���ق���ي���ق اأه�����داف�����ه�����م ال���ري���ا����ش���ي���ة 
اإكمال  ذل��ك  ك��ان  �شواء  ال�شخ�شية، 
وقتهم  حت�شن  اأو  ال�شباق،  م�شافة 

ال�شخ�شي.

اإقبال كبري على الت�شجيل للم�شاركة يف »ترايثلون يا�س« برعاية اأدنوك

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي   - ال�شراعية  للبواني�س  العالية  �شباق  �شهد 
للريا�شات ال�شراعية - اإقبال كبريا للت�شجيل للم�شاركة يف جولته الثانية 
ال�شباق  مناف�شات  وت��ق��ام  اأم�����س.  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  الإع���الن  مبجرد 

اإغالق باب  اأن يتم  اأبوظبي .. ومن املقرر  يوم ال�شبت املقبل على كورني�س 
الت�شجيل ظهر اخلمي�س املقبل.

وت�شرتط اإدارة النادي على امل�شاركن اإظهار ما يثبت احل�شول على جرعات 
" بالكامل من خالل تطبيق احل�شن.. واأك��د النادي   19 " كوفيد -  لقاح 
على عدم التهاون يف الإجراءات الحرتازية املتبعة لوقاية كافة امل�شاركن، 

م�شافة  وتبلغ  الأك��م��ل.  الوجه  على  بها  الل��ت��زام  ب�شرورة  اجلميع  وطالب 
�شباق العالية 8 كيلو مرتات، ومن املتوقع اأن يبلغ عدد املحامل امل�شاركة ما 

يقرب من 50 حمماًل �شراعياً.
ع��ن عودة  م��وؤخ��را  وال��ي��خ��وت  ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  واأع��ل��ن 
ن�شاط ال�شباقات بعد توقف �شيفي ا�شتمر قرابة الثالثة اأ�شهر، واأنه �شيتم 

ا�شتكمال مو�شم 2021 باإقامة 13 حدثا بن �شباقات وبطولت.
اأبوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  عتيق  م��اج��د  اأع���رب  جهته  م��ن 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت عن �شعادته البالغة بعودة الن�شاط ل�شتكمال 
املو�شم، موؤكداً اأن النادي بكل فرق عمله على اأهبة ال�شتعداد لتنظيم �شباقات 

مميزة �شواء ما يخ�س الرتاث الوطني الأ�شيل اأو ال�شراع احلديث.

جودو االإمارات يح�شد 3 ميداليات ملونة يف البطولة العربية بالقاهرة

للجوجيت�شو اآ�شيا  بطولة  من  االأول  اليوم  يف  لالإمارات  ميداليات   9

•• اأبوظبي-وام:

اأعرب �شعادة عبد اهلل نا�شر اجلنيبي، رئي�س رابطة املحرتفن الإماراتية عن 
ثقته يف قدرة فريقي ال�شارقة والوحدة على تقدمي اأداء فني قوي يف املواجهة 
املرتقبة بينهما، حل�شاب الدور الثاين يف بطولة دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم..
مبا يعك�س امل�شتوى الذي ي�شع دوري اأدنوك للمحرتفن يف م�شاف دول املقدمة 

للدوريات ال�شيوية املحرتفة ومبا يليق بالكرة الإماراتية.
وقال اجلنيبي اإن الأمنيات كانت بعدم خو�س الفريقن لتلك املواجهة املبكرة 
يف بداية الأدوار الإق�شائية بدوري اأبطال اآ�شيا، ان�شجاماً مع التطلعات الرامية 
من  احلالية  الن�شخة  يف  ممكنة  نقطة  اأب��ع��د  اإىل  الفريقن  اأح��د  و���ش��ول  اإىل 
دور  ونتائج مميزة خالل  اأداء قوي  ما قدماه من  على  الأبطال، عطفاً  دوري 

املجموعات، والذي تاأهال عنه بجدارة وا�شتحقاق.
وا�شار اإىل اأن رابطة املحرتفن الإماراتية، حر�شت على توفري الدعم الالزم 
اإمياناً  اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  احلالية  الن�شخة  يف  امل�شاركة  اأنديها  جلميع 
ال�شعيد  اأدن��وك للمحرتفن على  الإماراتية ودوري  الكرة  �شفراء  باأنهم  منها 
التواجد يف  ق��درة فرقنا على  "كلنا ثقة يف  و  اأهميتها  ال�شيوي يف بطولة لها 

الأدوار احلا�شمة كما عهدناها يف الن�شخ ال�شابقة للبطولة".
واأك��د على اأهمية اإقامة ه��ذه امل��ب��اراة يف الإم���ارات، التي كانت رائ��دة يف جتاوز 
جائحة كورونا، وعودة اجلماهري اإىل املدرجات بكل اأمان، مع تطبيق الجراءات 
العديد  ا�شت�شافة  يف  وجنحت  اجلميع،  �شالمة  ل�شمان  ال�شحية  الحرتازية 
اأخ��رى، عك�شت قدراتها  اأو يف مناف�شات  املباريات؛ �شواء يف البطولة ذاتها  من 

الكبرية يف التعامل مع اجلائحة وتخطي اآثارها.

اجلنيبي: الوحدة 
وال�شارقة �شفراء الكرة 

االإماراتية اإىل اآ�شيا
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الفجر الريا�ضي

حّقق املهاجم البلجيكي الدويل روميلو لوكاكو حلمه بارتداء الرقم 9 
يف �شفوف نادي ت�شل�شي النكليزي، اأما هدفه املقبل فهو م�شاعدة فريقه 
اوروب��ا عندما ي�شتقبل  ابطال  ل��دوري  بلقبه بطال  اللندين بالحتفاظ 
زينيت �شان بطر�شبورغ الرو�شي يف م�شتهل م�شواره يف البطولة القارية 

اليوم الثالثاء.
اع��وام ق�شاها   7 بعد غياب  ت�شل�شي  اإىل �شفوف  العائد  لوكاكو  و�شّجل 
متنقال على �شبيل الإعارة اأول مع و�شت بروميت�س البيون ثم ر�شميا مع 
اإيفرتون ومان�ش�شرت يونايتد واأخريا مع اإنرت اليطايل، باكورة اأهدافه 
فوز  فريقه  منح  يف  ثنائيته  و�شاهمت  بريدج"  "�شتامفورد  ملعب  على 
مريح على ا�شتون فيال بثالثية نظيفة. وبعد اأن �شّجل اأي�شاً يف مرمى 
لوكاكو  رفع  بعد عودته  له  اأول مباراة  الإم��ارات يف  اأر�شنال على ملعب 

ر�شيده من الهداف اىل 3 يف 4 مباريات منذ مطلع املو�شم احلايل.
وجاء هدف لوكاو الذي لعب حفنة من املباريات يف �شفوف ت�شل�شي يف 
ال�15 له على  الظهور  2011 و2014 يف  بداية م�شريته بن عامي 

�شفقة  يف  اإن��رت  من  انتقاله  منذ  والأّول  بريدج،  �شتامفورد  ملعب 
بلغت 135 مليون دولر.

ولطاملا كان لوكاكو من ان�شار ت�شل�شي يف �شغره وكان العاجي 
مثالن  ها�شلبانك  فلويد  جيمي  والهولندي  دروغبا  ديدييه 

له عندما دافعا عن األوان النادي اللندين، وبالتايل كان ي�شعر 
اأي هدف يف ملعب فريقه احل��ايل يف  باحل�شرة لعدم ت�شجيله 

اأّول فرتة له معه.
وق���ال ل��وك��اك��و اأف�����ش��ل ه���ّداف م��ع منتخب ب���الده اأي�����ش��اً )67 
هدفاً يف 100 مباراة دولية( بعد افتتاحه ر�شيده على ملعب 

احلادية  يف  كنت  ان  منذ  يل  حلماً  ذل��ك  ك��ان  "لطاملا  اأح��الم��ه 
ع�شرة من عمري. لقد بذلت جهوداً �شاقة للو�شول اإىل هذه 

اللحظة".
اإىل  م��ت��وج��ه��ا  ت�شل�شي  ل��وك��اك��و  غ����ادر  ع��ن��دم��ا 

لعبا  ك��ان  اأ�شا�شيا،  يلعب  لكي  اي��ف��رت��ون 
ي��اف��ع��ا ي��ري��د اث��ب��ات ذات����ه. ام���ا الن، 

فهو يعود اىل ت�شل�شي كاأحد اف�شل 
املهاجمن يف العامل واكر ن�شوجا 

داخل امللعب وخارجه.
لنتقادات  ت��ع��ر���س  ان  وب���ع���د 
ك����ث����رية ب�������ش���ب���ب زي���������ادة وزن�����ه 

لدى  �شيما  ل  امل��ري��ب  و�شلوكه 
مان�ش�شرت  األ��������وان  ع����ن  دف����اع����ه 

�شورته  تلميع  قّرر  فقد  يونايتد، 
الدوري  اإىل  النتقال  خ��الل  من 
اإنرت  تعاقد معه  الإي��ط��ايل حيث 
بطلب من املدرب املحنك اأنتونيو 
احل�شول  ح�����اول  ال�����ذي  ك��ون��ت��ي 
مدرباً  ك��ان  عندما  خدماته  على 
لت�شل�شي قبل اأن يخطفه يونايتد 

يف اللحظة الخرية.
64 ه����دف����اً يف  ����ش���ّج���ل ل���وك���اك���و 
مدار  على  خا�شها  مباراة   95
و�شاهم  اإن�����رت  م���ع  م��و���ش��م��ن 
فريقه  اح���راز  يف  كبري  ب�شكل 
املحلي  ال������دوري  ب��ط��ل  ل��ق��ب 
دام  غياب  بعد  الوىل  للمرة 

عاما.  11
مغامرته  ل���وك���اك���و  وي�������ش���رح 
"يف  ب����ال����ق����ول  الي����ط����ال����ي����ة 

ال��دوري اليطايل كنت األعب يف بطولة ت�شنح لك خالل املباراة فر�شة 
عن  را���س  اأن��ا  منها.  اأي  ا�شتغالل  علي  يتعن  ك��ان  وبالتايل  اثنتن  اأو 

الو�شعية التي اأجد نف�شي فيها حاليا واأريد امل�شي قدما".
لوكاكو  اأه����داف  على  توخيل  ت��وم��ا���س  الأمل����اين  ت�شل�شي  م���درب  وي��ع��ّول 
لالحتفاظ باللقب القاري الذي احرزه املو�شم املا�شي بعد انتقاله اىل 
�شان  باري�س  اقالته من تدريب  اثر  املو�شم  الفريق يف منت�شف  �شفوف 
الأملاين  الرغم من عدم جناعة مهاجمه  الفرن�شي، وذلك على  جرمان 
تيمو فرينر، يف حن مل يثق كثريا مبهاجمه الخر تامي اأبراههام الذي 
تخلى عنه ل�شالح روما، والأمر ينطبق على املهاجم الفرن�شي املخ�شرم 

اأوليفييه جريو املنتقل بدوره اىل ميالن.
وحاول ت�شل�شي التعاقد مع مهاجم بورو�شيا دورمتوند الرنوجي اإرلينغ 
اإل مقابل مبلغ خيايل  هالند لكن الفريق الأمل��اين رف�س التخّلي عنه 

ومل يتو�شل الناديان بالتايل اإىل اتفاق لمتام ال�شفقة.
احل�شول  يف  �شعوبة  اأي  يجد  مل  ت�شل�شي  اأن  بيد 
اإن��رت ل �شيما يف ظل  على خدمات لوكاكو من 

رغبة الخري يف العودة اىل لندن.
ويدرك لوكاكو امل�شوؤولية الكبرية امللقاة على 
عاتقه من ناحية ت�شجيل الهداف ويختم 
يتعن  لكن  جيدة  بداية  "حققنا  بقوله 
باأن  جيدا  ن��درك  العمل.  موا�شلة  علينا 
ثمة  ج��دا.  تناف�شيا  �شيكون  احل��ايل  العام 

فرق كثرية �شتناف�س على اللقب".

ناد خا�س  اإىل  الإنكليزي  ليفربول  ال��دويل حممد �شالح لعب  امل�شري  املهاجم  ان�شّم 
املمتاز  الإن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  اأك���ر يف  اأو  100 ه��دف  ال���ذي �شجلوا  ال��الع��ب��ن  م��ن 
الت�شجيل لفريقه يف مرمى ليدز يف املباراة التي انتهت  افتتح  عندما  "برميريليغ"، 

بفوز �شريح بثالثية نظيفة الأحد.
بيمناه  و12  لديه،  املف�شلة  الي�شرى  بقدمه   82 كالتايل:  اأه��داف �شالح  وج��اءت 

خارجها. من  و�شتة  املنطقة  داخل  من  هدفا  و�شتة اأهداف براأ�شه. كما �شجل 94 
اأهدافه  �شّجل  وقد  الجناز،  هذا  يحقق  الثالثن  الالعب  عاما(  بات �شالح )29 
لعبن  اأربعة  مباراة.   149 يف  ليفربول  مع  هدفاً   98 بينها  مباراة،   162 يف  املئة 
املباريات وهم  اأق��ل من  املئة هدف يف عدد  فقط جنحوا يف تخطي حاجز 
الأرجنتيني   ،)141( كاين  ه��اري  م��ب��اراة(،  �شرير )124  األ��ن 

�شريخيو اأغويرو )147( والفرن�شي تيريي هرني )160(.
املمتاز يف �شفوف  الإنكليزي  ال��دوري  اأه��داف��ه يف  اأّول  �شّجل 
ف��وز فريقه  اأر���ش��ن��ال، خ��الل  ت�شل�شي وحت��دي��دا يف مرمى 
ال�شاحق على جاره ب�شدا�شية نظيفة يف 22 اآذار/مار�س 
اللندين متوجها اىل روما  الفريق  2014 وترك  عام 

بعد ان خا�س يف �شفوفه 13 مباراة و�شجل هدفن.
 ،)2018-2017( ليفربول  مع  الأّول  مو�شمه  يف 
معادل  ه��دف��اً،   23 ال��ع��ام  نهاية  قبل  ���ش��الح  �شّجل 
ليفربول  لعبي  احد  باإ�شم  ال�شابق  القيا�شي  الرقم 

وهو روجر هانت وال�شامد منذ 46 عاما حينها.
ويف نهاية ذلك املو�شم تفّوق على هاري كاين وتّوج 
ق��ال حينها يف  32 ه��دف��ا.  ل��ل��دوري بر�شيد  ه��داف��ا 
ممّيز  اأم���ر  "هذا  �شبورت�س"  "�شكاي  ل�شبكة  ت�شريح 
من  م�شتواي  تطوير  اأح���اول  ل��ل��دوري(.  ه��داف��ا  )التتويج 
عام اإىل اآخر وبالتايل اأنا �شعيد جدا. اأمر ممّيز اأن اأحّطم الرقم 

القيا�شي هنا".
وبالأم�س، وبعد مرور 2932 يوماً على احراز باكورة اأهدافه يف الدوري 
بكرة  الت�شجيل  افتتح  100 عندما  الرقم  اإىل  الإنكليزي، و�شل �شالح 
الك�شندر  اثر متريرة عر�شية متقنة من ترنت  ليدز  بي�شراه يف مرمى 

ارنولد.
املوجود  القيا�شي  "الرقم  بقوله  كلوب  يورغن  المل��اين  مدربه  به  ا�شاد 
اأن  اأدري ك��م ه��و ع��دد الرق���ام التي ي�شتطيع  ب��ح��وزة �شالح ج��ن��وين. ل 

يحطمها لكنه م�شمم على ذلك".
207 مباريات مع ليفربول يف خمتلف امل�شابقات، �شّجل  وخا�س �شالح 

فيها 128 هدفا و45 متريرة حا�شمة.
املالب�س  غ��رف  راأيته يف  ي��زال متعط�شا.  له من لع��ب ول  "يا  كلوب  تابع 
عندما �شاورنا القلق حول ا�شابة هاريف اإيليوت لكنه مل يكن �شعيدا لنه كان 
اإ�شافين خالل املباراة. هذه نوعية لعبي  اإثنن  اأو  اأن ي�شّجل هدفا  بو�شعه 
لعبا  مثاليا،  لعبا  ك��ان  فريقنا  �شفوف  اإىل  انتقاله  "منذ  وت��اب��ع  النخبة". 
من الطراز العاملي". و�شفه لعب و�شط توتنهام ومنتخب انكلرتا ل�شابق تيم 
�شريوود واملعلق التلفزيوين حاليا، �شالح بانه ميلك اأع�شاب جليدية اأمام املرمى 

وقال "ميلك اجلليد يف عروقه".
على الرغم من ت�شجيله العديد من الأرقام القيا�شية منذ انتقاله اإىل ليفربول، 
فان �شالح ل يريد التوقف هنا، بل يلهث وراء املزيد. اأما هدفه املقبل فهو الرقم 
العاجي  با�شم  وامل�شجل  النكليزي  ال��دوري  يف  افريقي  ه��داف  لف�شل  القيا�شي 

ديدييه دروغبا مهاجم ت�شل�شي ال�شابق )104 اهداف(.
اإميانويل  التوغويل  اأب��رزه��م  اأف��ارق��ة مرموقن  الخ��رية لعبن  الآون���ة  تخطى يف 
زميله  ب��ان  علما  وت��وت��ن��ه��ام(،  �شيتي  ومان�ش�شرت  اأر���ش��ن��ال  م��ع  ه��دف��ا   97( اأدي��ب��اي��ور 
ال�شنغايل �شاديو مانيه ل يتخلف عنه �شوى بثالثة اهداف حيث ميلك 97 هدفا اي�شا 

)مع �شاوثمبتون وليفربول(.
اأما على املدى البعيد، فرييد النجم امل�شري حتطيم الرقم القيا�شي ل�شطورة وقائد 
�شجل  وال��ذي  حاليا(  ال�شكتلندي  رينجرز  )م��درب  ج��ريارد  �شتيفن  ال�شابق  ليفربول 

الدوري النكليزي املمتاز. يبدو اأن ل م�شتحيل اأمامه. يف  هدفا   120

اأ�شفل  م����ن  ال��ت��غ��ي��ري  اإىل  ن���ح���ت���اج 
قلب  �شابقاً  طلبه  م��ا  ه��ذا  الهرم"، 
جريارد  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  دف���اع 
تغيرياً  يتوقع  يكن  مل  لكنه  بيكيه، 
يالقي  عندما  املو�شم،  ه��ذا  ج��ذري��اً 
اليوم  الأمل���������اين   م��ي��ون��ي��خ  ب����اي����رن 
اأبطال  دوري  يف  جم����دداً  ال��ث��الث��اء 
بعد اخل�شارة  القدم  ك��رة  اأوروب���ا يف 
امللحمية يف 2020 ويف ظل الرحيل 
الأرجنتينية  ل��الأ���ش��ط��ورة  ال�����ش��ادم 

ليونيل مي�شي.
تعّر�س   ،2020 ن��ه��ائ��ي  رب����ع  يف 
الفريق الكاتالوين خل�شارة تاريخية 
2-8 اأمام الفريق البافاري. اآنذاك، 
فريقه  على  اأن  ال��دف��اع  قلب  اعترب 
"لي�س فقط  تغيري كّل �شيء تقريباً 
الهيكلية"،  بل  واملدربن،  الالعبن 
"دماء  ا�شتقدام  وج��وب  على  م�شراً 
على  ق����ادري����ن  "ل�شنا  جديدة"، 

املناف�شة اأوروبياً".
وتاأكيداً  ك��ب��رياً  الإذلل  وق���ع  ك���ان 
بالوغرانا  ت���راج���ع  ع��ل��ى  ���ش��اط��ع��اً 
ب��اي��رن يف  اأم���ام مناف�شن م��ن عيار 

طريقهم لت�شّلق القمة القارية.
لكن  ث����ورة،  ب���اإح���داث  بيكيه  ط��ال��ب 
مل تتغرّي اأمور كثرية العام املا�شي، 
بل اأن الأزم��ة املالية اأّدت اإىل خروج 
اأف�شل لعب يف العامل �شت  مي�شي، 
دافع  فريق  اأ�شوار  من  باكياً  م��رات، 

عن األوانه نحو عقدين.
امل�شجعون،  تلقاها  ج��دي��دة  �شربة 
ل����رح����ي����ل جن�����م م���ن���ح���ه���م ال����غ����ايل 
�شان  باري�س  اإىل �شفوف  والنفي�س، 
ج���رم���ان ال��ف��رن�����ش��ي، ل��ي��ن�����ش��م اإىل 
لع��ب��ه��م ال�����ش��اب��ق ال��ربازي��ل��ي نيمار 
مقابل �شفقة   2017 عام  الراحل 

قيا�شية بلغت 222 مليون يورو.
اأيام من موقعة ل�شبونة  بعد ع�شرة 
املذّلة، اأر�شل مي�شي ال�"بوروفاك�س" 
ال�شهري اإىل اإدارة جوزيب بارتوميو 
طالباً الرحيل. وفيما اأ�شّر اأن الأمر 
ل عالقة له بخ�شارة بايرن، قال اإن 
جداً"،  �شلبية  ���ش��ورة  "قّدم  فريقه 

لكنه بقي مرغماً ملو�شم اإ�شايف.
ي�شتهل  ع��ق��دي��ن،  يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة 
اأبطال  دوري  يف  م�شواره  بر�شلونة 

"الربغوث"، الذي  اأوروب��ا من دون 
امل�شابقة  يف  الأول  هدفه  على  وق��ع 
2005 ومي���ل���ك يف  ع����ام  ال���ق���اري���ة 
 149 يف  ه����دف����اً   120 ر����ش���ي���ده 
خمتلفاً،  خ�شماً   41 ���ش��د  م��ب��اراة 

بينها 7 ثالثيات "هاتريك".
الأبطال  دوري  لقب  مي�شي  اأح���رز 
اأربع مرات مع بر�شلونة يف غ�شون 
اللقب  �شنوات، لكنه �شام عن  ع�شر 
اآخ��ر �شت �شنوات يف ظل مطبات  يف 

متنوعة لإدارة بارتوميو الذي ترك 
اأمام عودة الرئي�س ال�شابق  ال�شاحة 

جوان لبورتا.
وبعدما وعد جمهوره باإحراز اللقب 
القاري يف اآخر مو�شمن، قد يقّل�س 

رحيل مي�شي ال�شغوط على فريقه 
املا�شي  املو�شم  امل�شابقة  وّدع  ال��ذي 

من دور ال�16 اأمام �شان جرمان.
ال�شعلة،  �شتحمل  ج��دي��دة  اأ���ش��م��اء 
يتقدمها الهولندي ممفي�س ديباي 

ال��ق��ادم م��ن ل��ي��ون ال��ف��رن�����ش��ي، فيما 
 10 الرقم  فاتي  اأن�شو  ال�شاب  ورث 
موافقة  ط��ل��ب��ه  ب��ع��د  م��ي�����ش��ي،  م���ن 
العبء  الفريق على حمل هذا  قادة 

املعنوي الثقيل.
قال املدرب الهولندي رونالد كومان 
حقبة  يطبع  اأن  ملمفي�س  "ميكن 
اأ�ش�س  ميتلك  لرب�شلونة.  ج��دي��دة 

النجاح هنا: ال�شخ�شية والطباع".
اإىل دم��اء جديدة،  ويف ظل احلاجة 
ب����الع����ت����م����اد على  ك�����وم�����ان  ع����ّج����ل 
النجوم  اأح��د  بيدري،  اليافع  اأمثال 
منتخب  و�����ش����ط  خ�����ط  يف  اجل��������دد 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ال��ه��ول��ن��دي ف��رن��ك��ي دي 
دي�شت  �شريجينيو  الأمريكي  يونغ، 
رونالد  الأوروغ������وي������اين  وامل����داف����ع 

اأراوخو.
ال�����ش��اف��رة الأخ����رية يف مباراة  م��ن��ذ 
20 لع����ب����اً عن  ب���ر����ش���ل���ون���ة، رح�����ل 
امل����دّرب  اإىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ف��ري��ق، 
كيكي �شيتين، ترك الفريق خم�شة 

اأفراد �شاركوا يف مباراة بايرن.
لكن معظم �شهام بيكيه توجهت اإىل 

اإدارة عاد اإىل قيادتها لبورتا الذي 
م��دي��راً جديدا  اأمل��ي��اين  ماتيو  ع��ّن 

للكرة.
لكن تركيز لبورتا يف الأ�شهر ال�شتة 
�شفينة  اإن���ق���اذ  ع��ل��ى  ان�����ش��ب  الأوىل 
ال��ن��ادي م��ن ال��غ��رق، يف ظ��ل الأزمة 

املالية والديون اخلانقة.
ديونه  اأن  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر  اأع���ل���ن 
و�شلت اإىل 1.35 مليار يورو، فيما 
ب��ل��غ��ت روات�����ب ال��الع��ب��ن 103% 
اإىل  الآن  تقّل�شت  وقد  الدخل،  من 
%80 بعد اإغالق فرتة النتقالت 
للتوفري  الأول��وي��ة  كانت  ال�شيفية. 

ولي�س التطوير.
ويف ظل التغيريات الإدارية، يبدو اأن 
الفريق يعمل لتح�شن هيكليته من 
مناف�شة  وي�شتبعد  امل�شتقبل،  اأج��ل 
راهناً.  ف��ن��ي��اً  ال��ع��ج��وز  ال���ق���ارة  ك��ب��ار 
ي�شتمر  ق���د  ب��ر���ش��ل��ون��ة  اأن  ���ش��ح��ي��ح 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ف��ن��ي��اً  ت��راج��ع��ه  يف 
ترتيب  ل���ك���ن  وال������ق������اري،  امل���ح���ل���ي 
اأمل  ب��ارق��ة  ي��رتك  ال��داخ��ل��ي  البيت 

للم�شتقبل.

بر�شلونة يواجه بايرن دون مي�شي بذكريات ماأ�شاة ل�شبونة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد اليوناين بانايوتو�س ثيودوربولو�س رئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�شو 
قوية  دول���ة  تاأ�شي�س  يف  ل��ل��ع��امل  ا�شتثنائيا  من��وذج��ا  ق��دم��ت  الإم�����ارات  اأن 
والو�شول بها اإىل القمة يف التطور والنمو والإزدهار بكافة املجالت خالل 
50 عاما موجها التهنئة للقيادة الر�شيدة بهذه املنا�شبة . وقال بانايوتو�س 
ثيودوروبولو�س يف ر�شالة وجهها ل�شعب الإمارات يف هذه املنا�شبة اإن �شعب 
املمار�شات يف  اأف�شل  لهم  توفر  بقيادته، وبدولة قوية  الإم��ارات حمظوظ 
يعرفه  ال��ذي  الإم��ارات��ي  ال�شعب  ي�شتحقون ذلك لأن  واأنهم  ج��ودة احلياة، 
ج��ي��دا ���ش��ع��ب ط��م��وح وم��ث��اب��ر ومي��ت��ل��ك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��ي��م امل��ه��م��ة اأبرزها 
يف  بانايوتو�س  واأ���ش��اف  وال��ع��ط��اء.  وامل���ودة  ال�شلمي  واالتعاي�س  الت�شامح 
ت�شريحات �شحفية خالل ح�شوره ملناف�شات اليوم الفتتاحي لبطولة اآ�شيا 
للجوجيت�شو التي انطلقت �شباح اليوم من �شالة جوجيت�شو اأرينا يف مدينة 
زايد الريا�شية باأبوظبي مب�شاركة 400 لعب ولعبة ميثلون 19 دولة 
اآ�شيوية.. اأنه �شعيد بعودة الن�شاط على امل�شتوى الآ�شيوي، بعد فرتة توقف 

على خلفية اجلائحة، واأن الإمارات كعادتها قدمت جتربة رائدة للعامل يف 
خالل  من  �شواء  باجلائحة،  يتعلق  فيما  جناح  ق�شة  اإىل  التحدي  حتويل 
اأو ح�شول اغلبية ال�شعب  اأو التق�شي ال�شريع،  و�شائل واأ�شاليب الحتواء، 
الريا�شي  امل�شهد  قيادة  يف  ال��دول  اأ�شبق  كانت  فقد  وبالتايل  اللقاح،  على 
العاملي اإىل التعايف، وا�شت�شافت العديد من الأحداث الريا�شية والبطولت 
للن�شاط  احلقيقية  ال��ع��ودة  ب��ان  ثقة  على  ك��ان  واأن���ه  الأل��ع��اب،  يف خمتلف 
الآ�شيوي �شتكون من بوابة الإمارات، كما كانت العودة احلقيقية للبطولت 

العاملية من بوابتها يف بطولة العامل.
وعن تقييمه لريا�شة اجلوجيت�شو يف اآ�شيا، وما و�شلت اإليه حتى الآن قال 

بانايوتو�س: " بف�شل الإمارات ن�شتطيع اأن نقول اأن اآ�شيا هي اأكر القارات 
منوا يف هذه الريا�شة، واأنه منذ تويل �شعادة عبداملنعم الها�شمي لرئا�شة 
باتت  اللعبة، حتى  هائلة يف م�شرية  نوعية  نقلة  الآ�شيوي حدثت  الحت��اد 
اآ�شيا اأقوى قارات العامل، من حيث �شرعة انت�شار اللعبة، ومن حيث اإكت�شاف 
اأبوظبي  اأن  البطولت" واأكد جمددا  وتنظيم  الأبطال،  و�شناعة  املواهب، 
تعزز مكانتها كعا�شمة للجوجيت�شو يف العامل، حيث انها ت�شت�شيف مقري 
الحتادين الدويل والآ�شيوي، وتنظم اأقوى البطولت يف العامل، وهي اأهم 

مطور للعبة يف خمتلف القارات.
الراهن قال  الوقت  ال��دويل يف  التي تواجه الحت��اد  التحديات  اأب��رز  وع��ن 

بانايوتو�س اإن اجلائحة كانت اأبرز التحديات ونحن �شعداء بالنت�شار عليها 
الآن من خالل تلك البطولة، ومن خالل البطولت التي نظمتها اأبوظبي 
اجلوجيت�شو،  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  طريق  عن  العامل  دول  خمتلف  يف 
والتحدي الثاين هو ال�شتعداد اجليد لبطولة العامل املقبلة التي �شتقام يف 
اأبوظبي نهاية اأكتوبر املقبل حتت مظلة الحتاد الدويل، وبطولة الألعاب 
العاملية ال�شاطئية يف اأمريكا �شيف 2022، ف�شال عن تنفيذ خطة حتفيز 

لالحتادات التي ت�شررت من اجلائحة حول العامل.
وعن موقف ريا�شة اجلوجيت�شو من العرتاف بها اأوملبيا قال بانايوتو�س:" 
اننا  الأوملبية، ويف ظني  املناف�شات  الأوملبي ل يعني العتماد يف  الع��رتاف 
ن�شري يف طريق لي�س بالق�شري، لكننا ن�شري ب�شكل جيد، و�شنكون اأمام اأخبار 
اأننا �شنتخذ خطوة مهمة على الطريق  املقبل، حيث  العام  �شارة يف مطلع 
بالتعاون مع اللجنة الأوملبية الدولية، ونحن ن�شعى لالعتماد يف الأوملبياد 
ل��دورة واح��دة ثم  املنظمة  الدولة  الدخول من خالل  ب�شكل كامل، ولي�س 
اخلروج من جديد مثلما حدث مع ريا�شة الكاراتيه التي دخلت يف طوكيو 

ولكنها لن تبقى طويال، ولن ت�شتمر �شمن الألعاب الأوملبية".

رئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�شو:االإمارات 
اأهم مطور للعبة يف خمتلف القارات

لوكاكو ماكينة تهديف ت�شل�شي  �شالح املئوي ال يريد التوقف هنا 



مطعم يقدم املعكرونة باملخدرات
للزبائن  ي��ق��دم  ك��ان  مطعمه  ب���اأن  �شيني  مطعم  �شاحب  اع���رتف 
املعكرونة م�شافا اإليها خمدر الأفيون بهدف اإجبار رواد مطعمه 

على طلبها با�شتمرار.
القب�س على  األقت  ال�شرطة  وقال موقع "oddity central" اإن 
باأن  �شاحب مطعم مبقاطعة جيانغ�شو بعد ورود معلومات تفيد 
اأكر  طعامه  جلعل  قانونية  غري  مكونات  ي�شتخدم  رمب��ا  املطعم 

�شهية، وي�شيب زبائنه بالإدمان على اأطباقه.
ال��ذي يدعى يل، متت  ووفقا ملا جاء يف اعرتافات �شاحب املطعم 
اأطباق  اإىل  الأف��ي��ون  امل��خ��در  اخل�شخا�س  ق�شر  م�شحوق  اإ���ش��اف��ة 

املعكرونة، وذلك يف اأواخر �شهر اأغ�شط�س من هذا العام. 
من  حت��ذي��ري��ة  فيديو  مقاطع  ت���داول  بعد  املطعم  اأم���ر  وانف�شح 
�شهية،  اأكر  جلعلها  اأطباقها  يف  الأفيون  تد�س  م�شبوهة  مطاعم 
اإذا كان مطعمه املف�شل  اأحد م�شاهدي تلك املقاطع عما  وت�شاءل 
بعدما  لل�شرطة  ببالغ  ال��زب��ون  ه��ذا  تقدم  ث��م  نف�شه  الأم���ر  يفعل 

ازدادت �شكوكه.
م�شتويات  احتواءها على  املعكرونة  اأطباق  نتائج فح�س  واأظهرت 
غري  اأخ��رى  ومركبات  والناركوتن  البابافريين  م��واد  من  عالية 
التحقيقات مت �شبط كميات كبرية من زيت  عادية، وبعد تعميق 

الفلفل احلار يحتوي على مواد م�شتقة من الأفيون.

تقود �شيارتها 60 كيلومرتا بعك�س ال�شري 
 60 م�شافة  ب�شيارتها  ع��ام��ا   71 عمرها  فرن�شية  �شيدة  قطعت 
كيلومرتا بالجتاه املعاك�س على اأحد الطرق ال�شريعة، ومل تلحظ 

�شريها بعك�س ال�شري حتى اأوقفتها ال�شرطة.
املراأة  ال�شرطة  رج���ال  اأوق���ف  الفرن�شية  الإع���الم  لو�شائل  ووف��ق��ا 
التي مل ت�شب باأذى يف وقت متاأخر يوم اجلمعة املا�شي. واأغلقت 
ال�شرطة جزءا من الطريق �شاعة ون�شف ال�شاعة حتى متكنوا من 
فرن�شا. اإيقاف املراأة املخالفة يف الطريق ال�شريع "اإيه 11" غربي 

الببغاء الذكي.. ا�شتخدم احل�شى للتكّيف مع اإعاقته
دليل  اأول  "اأوكالند" بنيوزيلندا،  جامعة  علماء  من  فريق  وج��د 
على ا�شتخدام ببغاء "كيا" اأو ما يعرف ب�"�شيد اجلبل"، لأداة من 

اأجل التكيف مع اإعاقة حدثت له.
ووثق الباحثون ا�شتخدامه للح�شى من اأجل تنظيف نف�شه، ومت 
توثيق هذا ال�شلوك يف درا�شة ن�شرت اجلمعة بدورية "�شاينتفيك 

ريبورتيز".
وعلى الرغم من وجود تقارير ل�شتخدام الببغاوات الأليفة اأدوات 
للرعاية الذاتية، اإل اأن ا�شتخدام هذا النوع من الببغاوات، املوجود 
كراي�شت�شري�س  مدينة  يف  الربية  "ويلوبانك" للحياة  حممية  يف 

بنيوزيلندا، للح�شى يتم ت�شجله لأول مرة.
تقرير  يف  بالدرا�شة  الرئي�شية  الباحثة  با�شتو�س،  اأماليا  وتقول 
ن�شره املوقع الإلكرتوين للجامعة بالتزامن مع ن�شر الدرا�شة، اإن 
ا�شتخدام احل�شى ي�شلط ال�شوء على ذكاء هذا النوع من الببغاوات 

يف جبال الألب.
ول ي�شتخدم الببغاء "كيا" بانتظام اأدوات خا�شة، لذا فاإن ا�شتخدام 
يف  ك��ب��رية  م��رون��ة  ُيظهر  لإع��اق��ت��ه  ا�شتجابًة  ف��ردي��ة  ابتكارية  اأداة 
ذكائهم، فهم قادرون على التكيف وحل امل�شكالت اجلديدة مبرونة 

عند ظهورها، كما توؤكد با�شتو�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حب�س �شخ�شني يف واقعة املمر�س والكلب
اأمر النائب العام امل�شري بحب�س طبيب وموظف مب�شت�شفى خا�ّس 4 اأيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، و�شبط 

واإح�شار طبيب اآخر، يف الواقعة املعروفة اإعالميا ب�"املمر�س والكلب".
ن لهم �شلطة عليه-  ووجهت النيابة للطبيبن واملوظف عدة اتهامات هي التنمر على ممر�س بامل�شت�شفى -ممَّ
ِقَبله و�شيطرتهم عليه وا�شتغاللهم �شعفه، بق�شد و�شعه مو�شع ال�شخرية واحلّط  بالقول وا�شتعرا�س القوة 
من �شاأنه يف حميطه الجتماعي، ف�شاًل عن ا�شتغاللهم الدين يف الرتويج لأفكاٍر متطرفة بق�شد اإثارة الفتنة 

وازدراء اأحد الأديان ال�شماوية.
كما �شملت التهامات تعدي املحبو�شن احتياطيا على املبادئ والقيم الأ�شرية يف املجتمع امل�شري، ون�شرهم عن 
املجني  املمر�س  املعلومات ت�شويًرا مرئيًّا ينتهك خ�شو�شية  املعلوماتية وباإحدى و�شائل تقنية  ال�شبكة  طريق 

ا على ال�شبكة املعلوماتية بهدف ارتكاب تلك اجلرائم. عليه دون ر�شاه، وا�شتخدامهم موقًعا وح�شاًبا خا�شًّ
�شم�س، وهو  الطب جامعة عن  بكلية  العظام  ق�شم  رئي�س  اأنه  بعد  انت�شر لطبيب، تبن فيما  وكان فيديو قد 
يتعمد اإهانة ممر�س يعمل حتت قيادته يف م�شت�شفى خا�س، حيث طلب الطبيب من املمر�س "ال�شجود لكلبه 

والعتذار له".
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البطل اخلارق االآ�شيوي يحتفظ ب�شدارة �شباك التذاكر 
متكن فيلم "�شانغ-ت�شي اأند ذي ليدجند اأوف ذي تن رينغز"، وهو الأول 
لالأ�شبوع  الحتفاظ  من  "مارفل"،  �شل�شلة  �شمن  اآ�شيوي  خ��ارق  بطل  عن 
الثاين توالياً ب�شدارة �شباك التذاكر يف اأمريكا ال�شمالية، اإذ بلغت الإيرادات 
35،8 مليون دولر اأمريكي، بح�شب ما  الأ�شبوعية ل�شريط "ديزين" هذا 
اأظهرت الأرقام املوؤقتة ال�شادرة الأحد عن جمموعة "اإكزيبرت ريالي�شنز" 
�شة يف هذا املجال. وبذلك و�شل اإىل 145،6 مليون دولر املجموع  املتخ�شّ
هذا  والكندية  الأمريكية  ال�شالت  يف  حققها  التي  ل��الإي��رادات  الرتاكمي 
الفيلم الذي يتوىل دور البطولة فيه املمثل الكندي من اأ�شل �شيني �شيمو 

ليو. ويوؤّدي املمثل �شخ�شية قاتل �شابق فّر يف �شبابه من والد مت�شّلط.
"فري غاي" اإىل املركز الثاين باإيرادات  وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي 
بن  احل��دود  مب�شطة  بطريقة  الفيلم  ويتناول  دولر.  مالين   5،8 بلغت 
الفرتا�شي والواقعي، اإذ يتمحور على ق�شة �شخ�شية يف لعبة فيديو يوؤديها 
راين رينولدز، ت�شعى اإىل حتديد م�شريها بنف�شها، مما يوؤدي اإىل اإحداث 

خلل يف اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون اأنها حمكمة الت�شميم.
عرو�شه  بداية  يف  حقق  اإذ  الثالثة  املرتبة  "ماليغننت" على  فيلم  وح�شل 
5،6 مالين دولر وراأى املحلل ديفيد غرو�س الذي يدير مركز "فران�شايز 
اأظهر خالل  "بداية �شعيفة لنوع �شينمائي  اإنرتتينمنت ري�شريت�س" اأنها 

اجلائحة قدرة على ال�شمود".

حيوانات األيفة مدللة يف م�شت�شفى 
جرى افتتاح م�شت�شفى جديد للحيوانات يف ال�شفة الغربية املحتلة و�شط 

اجتاه متزايد بن الفل�شطينين لرتبية احليوانات الأليفة وتدليلها.
ويعترب م�شت�شفى رويال كري البيطري الذي ميلكه الطبيب البيطري اأحمد 
العمد يف مدينة نابل�س اأحد املرافق القليلة يف الأرا�شي الفل�شطينية التي 
وا�شتقبالها  الأخرى  والكالب واحليوانات  بالقطط  العناية  تقدم خدمات 
م�شت�شفى  ه��ذا  "طبعا  العمد  احمد  وق��ال  اأ�شحابها.  �شفر  اأثناء  لالإقامة 
بيطري جمهز كامل، جتهيزاته خا�شة للقطط والكالب وموجود يف نابل�س. 
للحاجة  نظرا  البيطري  وامل�شت�شفى  ه��ذا  امل�شروع  فكرة  طلعت  ه��ذا  طبعا 
لعمل فحو�شات متقدمة للحيوانات والو�شول لت�شخي�س �شحيح وتقدمي 
اأكر  الأليفة  احليوانات  اقتناء  واأ�شبح  الالزمة للحيوانات".  العالجات 
اإذ يوجد الآن  �شيوعا يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف ال�شنوات الأخ��رية 
يف بع�س املتاجر الكربى الفل�شطينية اأق�شام خم�ش�شة لأغذية احليوانات 
وم�شتلزماتها. وقال العمد "طبعا مت عمل امل�شروع بناء على ازدياد احلاجة 
اإليها بال�شوق ملثل هيك م�شروع."  واأ�شاف اأن هذا م�شروع خا�س غري اأنه 

م�شتعد ل�شتقبال احليوانات ال�شالة التي حتتاج اإىل خدمات طبية.

جر�س اإنذار ملر�س 
خطري.. ال تهمله

ب�"املر�س  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  ُي��و���ش��ف 
غري املرئي"، لأنه ل يكون م�شحوبا 
ل��ك��ن بع�س  ال��غ��ال��ب،  ب���اأع���را����س يف 
الإ�شابة  ع��ل��ى  ت���دل  ق��د  ال��ع��الم��ات 
ب���ه، يف ح���ال ظ��ه��رت ع��ل��ى اجل�شم، 
األ  فيما يتوجب على الإن�شان على 
يهملها، لأن تفاقم الو�شع قد يقود 
للغاية.  خ��ط��رية  م�����ش��اع��ف��ات  اإىل 
وامل��ق�����ش��ود ب��ه��ذا امل���ر����س ه���و كرة 
مادة دهنية ت�شمى "الكولي�شرتول" 
يف ال��دم، مما قد ي��وؤدي اإىل ح�شول 
ان�شداد يف ال�شراين، وعندئذ، يزداد 
خطر التعر�س لنوبة قلبية. وي�شري 
اأعرا�س  وج��ود  اإىل  ال�شحة  خ��رباء 
قليلة فقط تنبه اإىل اإ�شابة اجل�شم 
�شحيفة  بح�شب  بالكولي�شرتول، 
ومن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  "اإك�شربي�س" 
الكولي�شرتول  ارتفاع  اأع��را���س  بن 
من  ن�����وع  ب������روز  الإن���������ش����ان؛  دم  يف 
يعرف  اجللد  على  الأ�شفر  ال��ت��ورم 
�شكل  ع��ل��ى  ف��ي��ب��دو  بال�"زانثوما" 
ال��ف��ق��اع��ات عبارة  ف��ق��اع��ات. وه����ذه 
الكولي�شرتول  م����ادة  م���ن  خم����ازن 
ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر يف م���ن���اط���ق حم����ددة 
اخلرباء  اإليها  وينظر  اجل�شم،  من 
مب��ث��اب��ة م��وؤ���ش��ر ك��ب��ري ع��ل��ى وج���ود 
اأن ظهور  الأط��ب��اء  وي�شرح  امل��ر���س. 
هذه الأورام ال�شفراء الوترية، يوؤثر 
ب�"الأوتار  ب�شكل عام على ما يعرف 
بيانات  وت�شري  اليد.  يف  البا�شطة" 
اجلمعية الربيطانية جلراحة اليد، 
اليد  يف  ال��ب��ا���ش��ط��ة  الأوت�����ار  اأن  اإىل 
ب�شط  تتيح  مرنة  حبال  ع��ن  ع��ب��ارة 
الأ�شابع ومدها، وذل��ك  من خالل 
الربط بن ع�شالت ال�شاعد واليد، 

وبن عظام الأ�شابع والإبهام.

اأم تطور اأول مطهر 
يقتل كورونا 

كيف  اأط����ف����ال  لأرب����ع����ة  اأم  ك�����ش��ف��ت 
متكنت خالل �شهرين من تطوير 
كورونا  فريو�س  يقتل  مطهر  اأول 

يف اأ�شرتاليا.
عاًما،   45 وي�شتليك،  �شويف  كانت 
الإ�شابة  من  عائلتها  على  تخ�شى 
ب��ع��دوى ك���ورون���ا، وخ��ا���ش��ة زوجها 
���ش��ت��ي��ف ال�����ذي ي���ع���اين م���ن �شعف 

املناعة.
الع�شلي  الوهن  �شتيف من  يعاين 
م�شابهة  ح���ال���ة  وه�����ي  ال�������ش���دي���د، 
املتعدد،  الع�شبي  الت�شلب  ملر�س 
وقد متت اإزال��ة العديد من العقد 
الليمفاوية من �شدره عندما كان 
�شاًبا مما جعله يعاين من �شعف يف 

جهاز املناعة مدى احلياة.
اأرادت �شويف احلفاظ على �شالمة 
ولكنها  حتبهم  الذين  الأ�شخا�س 
مل ت�شتطع العثور على مطهر ثبت 

اأنه يقتل الفريو�س على الأ�شطح.
ب��ك��ب��ار م�شنعي  ات�����ش��ل��ت  وع��ن��دم��ا 
م����ن����ت����ج����ات ال����ت����ن����ظ����ي����ف ����ش���ع���رت 
اإىل  اف��ت��ق��اره��م  ب�شبب  ب��الإح��ب��اط 
احلما�س لإنتاج مطهر فعال يق�شي 
على فريو�س كورونا، فقررت اإنتاج 
مطهر خا�س بها مب�شاعدة زوجها 

الذي ميلك خلفية طبية.
وقالت �شويف ل�شحيفة ديلي ميل 
الربيطانية: " حدث هذا يف بداية 
الإغالق الأول يف اأ�شرتاليا، عندما 
حول  ف���ك���رة  اأي  ل���دي���ن���ا  ي���ك���ن  مل 
طريقة التعامل مع الفريو�س، لذا 

كنا خائفن منه"

مقابلة وينفري مع ميجان تخ�شر يف جوائز اإميي 
خ�����ش��رت امل��ق��اب��ل��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا املذيعة 
اأوبرا وينفري مع الأمري الربيطاين هاري  الأمريكية 
والثقافة  ال��ط��ع��ام  ع��ن  ب��رن��ام��ج  اأم���ام  وزوج��ت��ه ميجان 

الإيطالية يف جوائز اإميي يوم اأم�س الأول الأحد.
واأحدثت املقابلة التي اأجريت يف مار�س اآذار املا�شي على 
املالكة الربيطانية  العائلة  مدى �شاعتن �شدمة لدى 
خماوف  ب��اإث��ارة  امللكية  الأ���ش��رة  ميجان  اتهمت  عندما 
ب�شاأن لون ب�شرة اأول طفل للزوجن قبل ولدته واإىل اأي 
مدى �شتكون �شمراء، وقالت اإن �شغط املعي�شة كزوجن 

ملكين تزوجا حديثا دفعها اإىل حافة النتحار.
املقابلة  هذه  اإن  التلفزيونية  �شي.بي.اإ�س  �شبكة  وقالت 
كانت الأوىل التي يجريها الزوجان يف اأعقاب قرارهما 
يف اأوائل 2020 بالتخلي عن واجباتهما امللكية والنتقال 
اإىل كاليفورنيا، و�شاهدها اأكر من 49 مليون �شخ�س 

يف اأنحاء العامل يف الأيام الثالثة الأوىل من بثها.
اإمي���ي يف فئة  وف��ري��ق��ه��ا جل��ائ��زة  وي��ن��ف��ري  تر�شيح  ومت 
اأف�شل �شل�شلة غري روائية لكن برنامج ال�شفر والطعام 
فاز  توت�شي  �شتانلي  للممثل  اإيطاليا"  ع��ن  "البحث 

باجلائزة.

ر�شد قر�س براأ�س خنزير 
اأثناء  اأ�شاب خملوق غريب عددا من البحارة بال�شدمة 
�شمكة  ي�شبه  مرعبا  وح�شا  �شفينتهم  م��ن  راأوا  عندما 

القر�س يف مياه جزيرة اإلبا الإيطالية.
املخلوق  �شحب  بعد  غ��راب��ة  اأك��ر  اأ�شبح  اكت�شافهم  لكن 
مادي�شيا  دار�شينا  مر�شى  يف  امل��اء  م��ن  الغريب  البحري 

بجزيرة اإلبا، ليجدوا اأنه بوجه خنزير وج�شم قر�س.
اخل�شن  القر�س  �شمك  اأن��ه  على  ذل��ك  بعد  ومت حت��دي��ده 
بالقر�س  اأح��ي��ان��ا  ي��ع��رف  وال����ذي  للغاية  ال��ن��ادر  ال����زاوي 
اخلنزير، كما اأنه نوع من اأ�شماك القر�س املدرجة �شمن 
القائمة احلمراء لل�IUCN باعتبارها مهددة بالنقرا�س 

وتعي�س يف اأعمق جزء من البحر املتو�شط.
700 مرت، مما  ال��زاوي على عمق  القر�س  ع��ادة  ويعي�س 

يعني اأنه نادرا ما يكت�شفه اأو يراه الب�شر.

عجوزان يبهران ح�شور زفاف حفيدتهما برق�شة �شلو
فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  انت�شر 
زف��اف حفيدتهما  يبهران احل�شور يف حفل  وج��دة  جلد 
الفيديو رجال وزوجته يف عمر  "�شلو". ويظهر  برق�شة 
"�شلو"  ال�شتن وهما يف و�شلة رومان�شية يوؤديان رق�شة 
تفاعل  و�شط  مبهج،  م�شهد  يف  وخمار،  وعباية  بجالبية 
احل�����ش��ور. وان���دم���ج ال��ث��ن��ائ��ي م��ع اأن���غ���ام اأغ��ن��ي��ة "فار�س 
كلماتها  ال����زوج  ل���ريدد  زي���ن،  ���ش��ام��و  اأحالمك" ل��ل��ف��ن��ان 
لعينيها، غري ملتفت  ويلقيها على حمبوبته وهو ينظر 
تفاعال  الفيديو  مقطع  ول��ق��ي  ح��ول��ه.  م��ن  للمحيطن 
التعليقات:  ب��ن  م��ن  "في�شبوك" وك��ان  رواد  م��ن  كبريا 
2021، احلب عمره ما بيموت بيف�شل  "اأجمل م�شهد يف 
ربنا  اأوي،  ب�شيط  وحبهم  حياتهم  ال��ق��ل��وب،  يف  حم��ف��ور 

يرزقنا بحب يعي�س لآخر العمر".

القب�س على ولدين بقناع دايل ومدفع ر�شا�س
بعد  قا�شرين  على  القب�س  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�شرطة  األ��ق��ت 
اأقنعة دايل ومدفع  بتنكرهما يف  بلدتهما  �شكان  تخويف 

ر�شا�س )لعبة(.
ومدفع  وجهه  على  دايل  �شلفادور  وق��ن��اع  ح��م��راء  ببذلة 
ر�شا�س )لعبة( يف اليد )املالب�س ال�شهرية لأبطال م�شل�شل 
قا�شران  �شبيان  تنكر  الإ����ش���ب���اين(،  ب��اب��ي��ل  دي  لك��ا���ش��ا 
للتجوال يف بلدية اأوربيتللو يف مقاطعة جرو�شيتو باإقليم 
وفقاً  امل��ارة،  واإخ��اف��ة  البالد،  ب�شمايل  الإي��ط��ايل  تو�شكانا 

ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
بالفعل،  ال�����ش��ك��ان  خ���وف  اأث����ار  ال��ول��دي��ن  تنكر  اأن  وي��ب��دو 
الإيطالية لإبالغ  البلدية  اأكر من �شخ�س يف  دفع  مما 
و�شرتات  دوري���ات  ب�4  ال��ف��ور  على  و�شلت  التي  ال�شرطة 
واقية من الر�شا�س، لإيقاف ال�شبين اللذان ت�شببا يف 

حالة من الذعر بن املواطنن.
وعندما و�شلت ال�شرطة، وقامت بالقب�س على الولدين، 
انفجر الثنان يف البكاء واألقيا على الفور الأ�شلحة اللعبة 
والأقنعة على الأر�س وبداأا يف البكاء اأمام ال�شباط الذين 
عن  ال�شرطة  رج��ال  �شاألهما  وعندما  لإيقافهم.  و�شلوا 
�شبب تنكرهم بهذه الطريقة، اأجاب الثنان برباءة اأنهما 
كانا يلعبان "la casa de papel"، بانتحالهما وتقليدهما 
الذي  التلفزيوين  امل�شل�شل  يف  املف�شلة  ل�شخ�شياتهما 

اأ�شبح ظاهرة عاملية.

اأكرب جتربة الختبار دم خلم�شني نوعا من ال�شرطان
للدولة  التابعة  الوطنية  ال�شحة  هيئة  تبداأ 
العامل لختبار  اأك��رب جتربة يف  يف بريطانيا، 
�شركة  اإن��ت��اج  م��ن  "غالريي" الرئي�شي  ال��دم 
اكت�شاف  يف  ا�شتخدامه  ميكن  "غريل" الذي 
50 نوعاً من ال�شرطان قبل ظهور  اأكر من 

الأعرا�س.
ويفح�س اختبار "غالريي" احلم�س النووي 
اإذا  ما  لتحديد  املري�س  دم  اإن.اإي���ه( يف  )دي. 
كان م�شدر اأي منه خاليا م�شابة بال�شرطان. 
ال�شرطان  مل��ر���س  املبكر  الت�شخي�س  وي����وؤدي 

لزيادة معدلت ال�شفاء ب�شكل كبري.
وقالت هيئة ال�شحة الوطنية اإّنها تريد 140 
اإن��ك��ل��رتا ل��رتى م��دى كفاءة  األ���ف متطوع يف 
الختبار كجزء من جتربة مراقبة ع�شوائية. 
و�شيتم على الفور فح�س عينات الدم لن�شف 

امل�شاركن باختبار "غالريي".
وق����ال ب��ي��رت ���ش��ا���ش��ي��ن��ي، اأ���ش��ت��اذ ال��وق��اي��ة من 
ال�شرطان يف جامعة كينجز كوليدج  اأمرا�س 
لندن: "نحتاج لدرا�شة اختبار جالريي بدقة 

الإ�شابات  ع���دد  يخف�س  ك���ان  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة 
مرحلة  يف  ت�شخي�شها  يتم  التي  بال�شرطان 

متاأخرة ب�شورة كبرية".
تغيرياً  الختبار  ُيحدث  اأن  "ميكن  واأ�شاف: 
ونحن  لل�شرطان  املبكر  الكت�شاف  يف  هائاًل 
م��ت��ح��ّم�����ش��ون ل��ك��ون��ن��ا ال�����رواد يف ه���ذا البحث 

املهم". 
وُيعد �شرطان الرئة حتى الآن ال�شبب الأكر 
اململكة  يف  ال�شرطان  مبر�س  للوفاة  �شيوعاً 
املتحدة حيث يقف وراء ُخم�س الوفيات ب�شبب 
اإّن  الوطنية  ال�شحة  هيئة  وقالت  ال�شرطان. 
�شرطان الرئة والأمعاء والربو�شتاتا والثدي 
الناجتة  الوفيات  من  باملئة   45 عن  م�شوؤول 

عن مر�س ال�شرطان يف اململكة املتحدة.
ال�شهر  الأم��ريك��ي��ة  اإل��وم��ي��ن��ا  �شركة  واأ����ش���ارت 
اأك��م��ل��ت ال���ش��ت��ح��واذ على  اأن���ه���ا  اإىل  امل��ا���ش��ي 
دولر،  مليار   7.1 قيمتها  ب�شفقة  "غريل" 
عن  منف�شل  نحو  على  "غريل"  �شُت�شغل  اإذ 

�شركتها احلالية.

بينيلوبي كروز حتمل جائزة Coppa Volpi الأف�شل ممثلة يف مهرجان البندقية ال�شينمائي الثامن وال�شبعون . رويرتز

بريتني �شبريز تعلن خطبتها 
اأعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني �شبريز خطبتها ل�شديقها �شام اأ�شغري وذلك يف 

من�شور على تطبيق ان�شتجرام يوم اأم�س الأول الأحد.
�شوؤونها  على  مفرو�س  و�شاية  اأم��ر  لإلغاء  الق�شاء  اأم��ام  تكافح  التي  �شبريز،  ون�شرت 
ال�شخ�شية واملالية منذ 13 عاما، ت�شجيال م�شورا وهي تقف اإىل جانب اأ�شغري )27 

عاما( وتعر�س خامتا يف اأ�شبعها.
�شبريز  خطبة  بيبول  ملجلة  اأ���ش��غ��ري  اأع��م��ال  مدير  كوهن  ب��ران��دون  واأك���د 

واأ�شغري.
تزوجت   2004 عام  ففي  قبل.  من  مرتن  عاما(   39( �شبريز  وتزوجت 
اأيام  بعد  انتهى  ال��زواج  لكن  األك�شندر  جي�شون  طفولتها  �شديق  �شبريز 
فقط. ويف وقت لحق من العام نف�شه  تزوجت الراق�س كيفن فيدرلين 

واأجنبت منه طفلن قبل طالقهما يف 2007.
منداي"  "بالك  م�شل�شل  يف  ظهر  ومم��ث��ل  خ��ا���س  م���درب  واأ���ش��غ��ري 

�شوتامي. �شبكة  الأ�شود" على  "الثنن 


