
   

�لإمار�ت تدعم موريتانيا بـــ 100 �ألف 
جرعة من لقاحات كورونا وم�ستلزمات طبية

•• اأبوظبي - وام:

�إىل  طبية  م�ستلزمات  و  �إم�����د�د�ت  ط��ائ��رة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أر���س��ل��ت 
جرعة  �أل��ف   100 على  حتتوي  �ملوريتانية  �لإ�سالمية  �جلمهورية 
"كوفيد19-" لدعمها يف مكافحة  �مل�سادة لفريو�س  �للقاحات  من 
للطو�قم  �حلماية  تعزيز  يف  و�مل�ساهمة  �لفريو�س،  �نت�سار  و�حتو�ء 
ملخاطر  عر�سة  �لأك���ر  �مل��وري��ت��اين  �ملجتمع  ف��ئ��ات  جميع  و  �لطبية 

�لإ�سابة بالفريو�س و�سول ملرحلة �لتعايف. )�لتفا�سيل �س2(

�جلي�ش �ل�سوري يدخل معقل �ملعار�سة يف درعا 
•• دم�شق-اأ ف ب:

دخلت قو�ت �لنظام �لأربعاء معقل �ملقاتلني �ملعار�سني يف مدينة درعا 
يف جنوب �سوريا، مبوجب �تفاق رعته مو�سكو عقب ت�سعيد ع�سكري، 

وفق ما �أفاد �لإعالم �لر�سمي و�ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لن�سان.
بني  ع�سكرياً  ت�سعيد�ً  درع��ا  مدينة  �سهدت  يوليو،  مت��وز  نهاية  منذ 
من  �سنو�ت  ث��الث  بعد  حملية،  م�سلحة  وجمموعات  �لنظام  ق��و�ت 
ت�سوية ��ستثنائية رعتها رو�سيا �أبقت على تو�جد مقاتلني معار�سني 
�جلنوبية  �لأح��ي��اء  بينها  �جلنوبية،  �ملحافظة  م��ن  ع��دة  مناطق  يف 

ملدينة درعا و�لتي تعرف بدرعا �لبلد.
وقادت رو�سيا طو�ل �ل�سهر �ملا�سي مفاو�سات للتو�سل �إىل �تفاق بني 
�ملدينة  70 مقاتاًل معار�ساً من  �إج��الء نحو  �لطرفني، مت خاللها 

�إىل مناطق �سيطرة ف�سائل معار�سة يف �سمال �لبالد.
�لأربعاء عن دخول  �لر�سمية )�سانا(  �ل�سورية  �لأنباء  و�أف��ادت وكالة 
�لوطني  �لعلم  ورف���ع  �لبلد  درع���ا  منطقة  �إىل  �جلي�س  م��ن  وح���د�ت 
باإعالنها  �إي��ذ�ن��اً  �ملنطقة  ومت�سيط  �لنقاط  بع�س  بتثبيت  و�ل��ب��دء 

خالية من �لإرهاب.

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله �لبطلني عبد�هلل �لعرياين وحممد �لقايد �حلمادي 

وزيرة �خلارجية �لليبية جنالء �ملنقو�س خالل موؤمتر �سحفي يف طر�بل�س.    )رويرتز(
�أنقا�س مركز �لتجارة �لعاملي يوم �ملاأ�ساة

�لعقيد عا�سمي غوتا �سّيد مايل �جلديد

حممد بن ر��سد ي�ستقبل بعثة منتخب �لإمار�ت 
�مل�ساركة يف دورة �لألعاب �لبار�ملبية وي�سيد باإجناز�تهم

••  دبي-الفجر:

�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي )حفظه �هلل( �أم�س بعثة منتخب �لإمار�ت 
�مل�ساركة يف دورة �لألعاب �لبار�ملبية يف طوكيو، و�أ�ساد 
�سموه باإجناز�تهم، وقال يف تغريدة على ح�ساب �سموه 

�ل�سخ�سي يف )تويرت(:
�أثناء ��ستقبايل لبعثة منتخب دولة �لإمار�ت �مل�ساركة 
�أبطالنا  ط��وك��ي��و..  يف  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  يف 
�لقايد �حل��م��ادي رفعو�  �ل��ع��ري��اين وحم��م��د  ع��ب��د�هلل 
و�لهمة   .. �لأد�ء بطويل   .. �ليابان  �لإم���ار�ت يف  علم 
باذن  د�ئماً  حليفهم  و�لنجاح  و�مل�ستقبل   .. �إمار�تية 

�هلل.

وزر�ء �لطاقة يف �لأردن ولبنان و�سوريا وم�سر خالل موؤمترهم �ل�سحفي بعمان    )رويرتز(

�تفاق رباعي لإي�سال �لغاز �مل�سري �إىل لبنان

•• عمان-وكاالت:

�تفق �مل�ساركون يف �لجتماع �لوز�ري لدول خط �لغاز 
�لعربي، �لأربعاء، على �إي�سال �لغاز �لطبيعي �مل�سري 
عمل  خطة  وتقدمي  و�سوريا،  �لأردن  عرب  لبنان  �إىل 

وجدول زمني لتنفيذ ذلك.
وجاء �لتفاق يف �جتماع ��ست�سافته �لأردن، و�سم �إىل 

جانبها كال من م�سر و�سوريا ولبنان.
�ل��ط��اق��ة و�لروة  وي��ه��دف �لج��ت��م��اع بح�سب وزي���رة 
�ملعدنية �لأردنية هالة زو�تي، �إىل �لتعاون يف جمال 
عرب  للبنان  �مل�سري  �لطبيعي  �ل��غ��از  ت�سدير  �إع���ادة 
�لغاز  و�ل�سورية، من خالل خط  �لأردن��ي��ة  �لأر����س��ي 

�لعربي.
و�أو�سحت زو�تي �أن �لجتماع ياأتي �إميانا باأن �لتعاون 

�سيكون خ��ط��وة فعالة  �ل��ع��رب��ي  �ل��غ��از  ب��ني دول خ��ط 
وم���وؤث���رة يف دع���م �مل�����س��اري��ع �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وتعزيز 
�إيجابا  �لنعكا�س  �ساأنها  �لتي من  �مل�سرتكة،  �مل�سالح 
ع��ل��ى �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف هذه 
�أن �جتماعات  �إىل  �لدول. و�أ�سارت �مل�سوؤولة �لأردنية 
فنية ع��ق��دت ع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع �ل�����وز�ري متت 
�لالزمة  �لتحتية  �لبنية  ج��اه��زي��ة  در����س��ة  خ��الل��ه��ا 
لنقل �لغاز �لطبيعي يف كل دولة من �ل��دول �لأربعة 
تقدمي  على  و�لت��ف��اق  �ل��الزم��ة،  �لفنية  و�ملتطلبات 
خ��ط��ة ع��م��ل و����س��ح��ة وج����دول زم��ن��ي لإي�����س��ال �لغاز 
�لفريق  ينهي  �أن  على  لبنان،  �إىل  �مل�سري  �لطبيعي 
ي��ت��م رفع  �أع��م��ال��ه �سمن م���دة حم����ددة، و�أن  �مل�����س��ّك��ل 
و�لعمل  �لأط����ر�ف  ب��ت��و�ف��ق  �ع��ت��م��اده��ا  ليتم  �لنتائج 

مب�سمونها باأ�سرع وقت.

برملان ليبيا ي�سائل �حلكومة.. ودبيبة يوؤكد �حرت�م �ل�سفافية

�لأمو�ل �لتي �أنفقت وكيف جرى 
خ�س�ست  �أنها  مو�سحا  �سرفها، 
250 مليون دينار لوز�رة �حلكم 
مليون  و200  وم��ل��ي��ار�  �مل��ح��ل��ي، 

دينار لوز�رة �ل�سحة.

وحتدث �لدبيبة عن تخ�سي�س 7 
مليار�ت للتنمية من �أجل �إنعا�س 
�أنه  م��وؤك��د�  �ملتوقفة،  �مل�سروعات 
���س��ي��ك�����س��ف ع���ن �أوج�����ه �إن���ف���اق كل 

دينار من خزينة ليبيا.

•• طرابل�س-وكاالت:

جل�سة  �لليبي  �ل��ربمل��ان  ����س��ت��اأن��ف 
������س����ت����ج����و�ب ح���ك���وم���ة �ل����وح����دة 
�ل��وط��ن��ي��ة �مل���وؤق���ت���ة ع��ل��ى �أد�ئ���ه���ا، 
�لأربعاء، فيما �أكد رئي�س �حلكومة 
��ستعد�ده  دب��ي��ب��ة،  �حل��م��ي��د  ع��ب��د 
خمتلف  يف  �ل��ربمل��ان  مع  للتعاون 
يف  بال�سفافية  و�لل��ت��ز�م  �مللفات، 

كل ما تنفقه �حلكومة.
جل�سة  خ�����الل  دب���ي���ب���ة،  و�أب��������دى 
ط������ربق،  ع�����ق�����دت يف  ب����رمل����ان����ي����ة 
�لربملان  م��ع  للتعاون  �ل�ستعد�د 
�أن  ����س���رط  �مل���ل���ف���ات،  يف خم��ت��ل��ف 
�لأ�س�س،  و��سحة  �لعالقة  تكون 
و�مل���ع���اي���ري، م���ع �����س����رورة �إج�����ر�ء 

�لأمور يف �إطار �لنظام.
كما �أكد �أن حكومته على ��ستعد�د 
ب�ساأن  �إي�������س���اح���ات  �أي  ل��ت��ق��دمي 

�أما �لزياد�ت �ملوجودة يف �مليز�نية، 
فقال �لدبيبة �إنها تعود بالأ�سا�س 
�لدينار  ���س��رف  �سعر  ف���روق  �إىل 

�لليبي.
تو�سيات  �ل���ن���و�ب  ب��ع�����س  وق�����دم 
بينها  م���ن  �ل��ل��ي��ب��ي��ة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�إ����س���الح �لأرق�������ام �لتي  ����س���رورة 
ت�ساءلو�  ثم  للميز�نية،  تقدمها 
حول م�سري بع�س �لأمو�ل �لتي 

�أنفقتها �حلكومة.
و���س��م��ل��ت ن��ق��اط �ل���س��ت��ج��و�ب يف 
بينها  �مللفات،  من  ع��دد�  �لربملان 
�لكهرباء، ووباء كورونا، وتوحيد 
�ملرتزقة،  و�إخ�������ر�ج  �مل��وؤ���س�����س��ات، 

وقطاع �لنفط �لليبي.
�حلكومة  رئ���ي�������س  �ن���ت���ق���د  وق�����د 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة �مل���وؤق���ت���ة، ت���اأخ���ر جلنة 
�إقر�ر  يف  �ل��ن��و�ب  مبجل�س  �ملالية 

�مليز�نية.

بعد 20 عاًما

�حلادي ع�سر من �سبتمرب، كل �لذي �نهار يف ذلك �ليوم!

م�سرع وزير �لطو�رئ �لرو�سي 
جر�ء حادث ماأ�ساوي

•• مو�شكو- وام:

لقي وزير �لطو�رئ �لرو�سي، يفغيني زينيت�سيف، �أم�س، م�سرعه جر�ء 
حادث ماأ�ساوي وقع خالل تدريبات يف مدينة نوريل�سك �لو�قعة يف �إقليم 
كر��سنويار�سك مبنطقة �سيبرييا �سمايل رو�سيا . و�أكدت وز�رة �لطو�رئ 
يف بيان لها �أن زينيت�سيف فارق �حلياة �أثناء �أد�ء و�جبه، لدى حماولته 
�إنقاذ �سخ�س �آخر، خالل �لتدريبات �مل�سرتكة بني �ل��وز�ر�ت �ملخ�س�سة 

حلماية منطقة �لقطب �ل�سمايل من �حلالت �لطارئة. 
و�أ�ساف �لبيان �أن �ل�سخ�س �لذي حاول �لوزير �إنقاذه وهو م�سور تويف 

�أي�سا جر�ء �حلادث. 
RT مارغاريتا �سيمونيان على قناتها يف  وذكرت رئي�سة حترير �سبكة 
تيليغر�م �أن �لوزير �لبالغ من �لعمر 55 عاما وم�سور� كانا يقفان على 
�لوزير يف  تبعه  �مل��اء، ثم  �مل�سور و�سقط يف  �نزلق  حافة منحدر عندما 

حماولة لنقاذه، لكنه ��سطدم ب�سخرة، ما ت�سبب يف وفاته.

بوي�شفري  -اإي��ف  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

�أت���ذك���ر �ل�����س��م��اء زرق�����اء مت���اًم���ا... 
�أت�����ذك�����ر �����س����وت �لإط������������ار�ت على 
�لمتد�د �لفولذي جل�سر فيكتوريا 
�أج���ربين على رف��ع م�ستوى  �ل��ذي 
�سوت �لر�ديو. نف�س �ل�سيء د�ئًما: 
مبجرد �أن ترغب حًقا يف �ل�ستماع 
�ل��ر�دي��و، هناك  على  م��ا  �سيء  �إىل 

تد�خل.
هو  �ل�ستماع  م��ن  منعني  م��ا  لكن 
ت�سكل  �ن���ه���ا  ن��ف�����س��ه��ا...  �ل��ك��ل��م��ات 

�سورة غري مقبولة.
�لتجارة  مب��رك��ز  ملت�سقة  ط��ائ��رة 
يف  جمنوًنا  طياًر�  تخيلت  �لعاملي؟ 

طائرة �سي�سنا.
طائرتان... لقد كان عمال حربيا.

�لفور،  على  "�إرهاب"  كلمة  ب��دت 

بالنظر  �لزمن  عليها  عفا  لو  كما 
تتعر�س  مل  �حل�����دث.  ح��ج��م  �إىل 
�لوليات �ملتحدة من قبل ملثل هذ� 
�لعتد�ء. عندما هاجم �ليابانيون 
دي�سمرب   7 يف  ه������ارب������ور  ب������ريل 
�أ�سخا�س.   2403 قتلو�   ،1941

ولكن يف  �سبتمرب،   11 ي��ق��ارب  م��ا 
قاعدة ع�سكرية يف �أرخبيل هاو�ي، 
وهي منطقة بعيدة وغريبة و�سط 
منطقة  وه����ي  �ل����ه����ادئ،  �مل��ح��ي��ط 

�أمريكية مل تكن حتى دولة.
)�لتفا�سيل �س15(

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

مواقــيت ال�صالة
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قائد القوات البحرية ي�شهد ختام فعاليات التدريب 

امل�شرتك البحري بني الإمارات و م�رص »زايد- 3«

اأخبار الإمارات

هل اأ�شبحت اأمريكا اأكرث اأماناً 
بعد الن�شحاب من اأفغان�شتان؟

عربي ودويل

اأبوظبي تنظم مهرجانا عامليا للريا�شات 
املائية بح�شور األف م�شارك من 180 دولة

الفجر الريا�شي

�أجرت 282,015 فح�صا ك�صفت عن 833 �إ�صابة
�ل�سحة تعلن �سفاء 1،127 

حالة جديدة من كورونا
••  اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق �لفحو�سات 
يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد 
 282،015 �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت  19 و�ملخالطني لهم وعزلهم ..  كوفيد - 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�سية   24 �ل���  �ل�����س��اع��ات  خ��الل  ج��دي��د�  فح�سا 

با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
�إج��ر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف �لدولة وتو�سيع نطاق �لفحو�سات    و�ساهم تكثيف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة  حالة   833 عن  �لك�سف  يف  �لدولة  م�ستوى  على 
�مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 726،025 حالة.
)�لتفا�سيل �س2(

توتر يف �سجن جلبوع.. وحملة 
جنني يف  �إ�سر�ئيلية  دهــم 

•• جنني-وكاالت:

ف����ي����م����ا لت������������ز�ل �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
هروب  ب�ساأن  جارية  �لإ�سر�ئيلية 
�سهد  فل�سطينيني،  �أ����س���رى   6
�سديد�ً  ت����وت����ر�ً  ج���ل���ب���وع  ���س��ج��ن 
�لأ�سرى  ب��ح��ق  ق��م��ع  ب��ع��د ح��م��ل��ة 
هيئة  وق���ال���ت   .3 رق����م  ق�����س��م  يف 
�����س����وؤون �لأ������س�����رى و�مل���ح���رري���ن، 
�لقمع  �إن وحد�ت  �لأربعاء،  �أم�س 
�سنت  �ل�سجون،  مل�سلحة  �لتابعة 
حملة قمع بحق �لأ�سرى يف ق�سم 
رق��م 3 �ل��ذي ي�سهد ت��وت��ر�ً عقب 
�لهروب  م��ن  �أ���س��رى  �ستة  متكن 

منه �أول من �أم�س.
بيان،  �لهيئة يف  �أو�سحت  كذلك، 
ي�سهدها  �ل��غ��ل��ي��ان  م��ن  ح��ال��ة  �أن 
�لقمع  �إج����ر�ء�ت  ب�سبب  �ل�سجن 
�لتي تنفذها وحد�ت برفقة قو�ت 

حر�س �حلدود.

غينيا, مايل, ت�صاد...

م�سل�سل �لنقالبات يف �إفريقيا، من �لتايل؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

عاملي  ��ستنفار  �أو  م��ع��روف  ل��ق��اح  ب���دون  ف��ريو���س  �إن���ه 
�حلديث  بالفرن�سية.  �لناطقة  �أفريقيا  ي�سرب  كبري، 
19-، ولكن  �أو كوفيد  �إيبول  هنا لي�س حول فريو�س 

عن وباء �لنقالب مبعدل عدوى مثري للقلق.
عاًما،   83 ك��ون��دي،  �أل��ف��ا  �لآن:  حتى  �سحية  �أح���دث 
بنطلون  مرتدًيا  ت�سويره  مت  �ل�سلطة،  يف   11 منها 
�أريكة، ومالحمه  ا مفتوًحا، ملقى على  جينز وقمي�سً
مرتعبة، بعد �ساعات قليلة من �لقاء �جلي�س �لقب�س 

يف  ع���ام،  خ��الل  �ل��ر�ب��ع��ة  للمرة  �سبتمرب.   5 يف  عليه، 
�ملنطقة، تنتقل �ل�سلطة �إىل �أيدي جمل�س ع�سكري.

من  جمموعة  �فتتحت  حيث  م��ايل،  يف  �لأوىل  كانت 
�ل�سباط �لرق�س يف �أغ�سط�س 2020 لإقالة �لرئي�س 
�إبر�هيم بوبكر كيتا. ثم ت�ساد، حيث جنل �إدري�س ديبي 
-قتل �لرئي�س يف 20 �أبريل -منح نف�سه زمام �ل�سلطة، 
تنب�س فرن�سا  �ن  �لد�ستور، من دون  وهو يدو�س على 
و�لحت����اد �لأف��ري��ق��ي و�مل��ج��م��وع��ة �لق��ت�����س��ادي��ة لدول 
"��ستقر�ر"  با�سم  بكلمة،  )�إي��ك��و����س(  �أفريقيا  غ��رب 

�لبلد.                          )�لتفا�سيل �س11(

و��صنطن حتث �حلركة على منع حتول �أفغان�صتان �إىل ملذ للإرهاب

حكومة طالبان �جلديدة تو�جه �حتجاجات �سعبية
 •• عوا�شم-وكاالت:

�لأمريكية،  �خل��ارج��ي��ة  ب��ا���س��م  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت 
تدعو  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �لأرب��ع��اء،  غريفيث،  جري�لدين 

طالبان �إىل منع حتول �أفغان�ستان ملالذ �آمن لالإرهاب.
�لتز�ماتها  ب��اح��رت�م  ن��ط��ال��ب ط��ال��ب��ان  غ��ري��ف��ي��ث،  و�أ���س��اف��ت 

بال�سماح بخروج �لر�غبني وحماية �حلقوق.
�إىل  با�سم �خلارجية �لأمريكية،  �ملتحدثة �لإقليمية  و�أ�سارت 
و�سنقيم  كثب  �أفغان�ستان عن  �لو�سع يف  تر�قب  و��سنطن  �أن 

�أي حكومة بناء على �أفعالها.
لأي  بالت�سدي  �ستقوم  �ملتحدة  �لوليات  �إن  غريفيث  وقالت 
حتت  �أ���س��ح��ت  �ل��ت��ي  �أفغان�ستان  يف  م�ساحلها  ي��ط��ال  تهديد 

�سيطرة طالبان منذ �أغ�سط�س �ملا�سي.
�إع���الن حكومة  ه��ذ� وتظاهر �لأف��غ��ان يف �مل��دن �ل��ك��ربى بعد 
موقتة مكونة ح�سر� من �أع�ساء يف حركة طالبان ول ت�سم 

ن�ساء، وهو ما يتناق�س مع وعودها بالنفتاح.
ع��ل��ى غ���ر�ر م��ا ح���دث يف �لأي����ام �مل��ا���س��ي��ة، خ��رج��ت تظاهر�ت 
يف  �سخ�سني  مقتل  غ��د�ة  �لأرب��ع��اء  للنظام  مناه�سة  جديدة 

هر�ت )غرب(.
قامت حركة طالبان بتفريق م�سرية �سغرية خاطفة يف كابول، 
وق ما �أ�سار مر��سل وكالة فر�ن�س بر�س. ذكرت و�سائل �إعالم 

حملية �أن �لأمر نف�سه حدث يف فايز �آباد )�سمال �سرق(.
وبعد عودتها �إىل �ل�سلطة منت�سف �آب �أغ�سط�س، بعد عقدين 
من فر�س حكم قا�س وقمعي يف �أفغان�ستان بني عامي 1996 
و2001، �أعلنت حركة طالبان �لثالثاء ت�سكيل حكومة غري 

جامعة �إطالقا، خالفا لتعهد�تها.
ح�سن  حممد  يرت�أ�سها  �لتي  �حلكومة  ه��ذه  �أع�ساء  وجميع 
�ملال  �حل��رك��ة  ملوؤ�س�س  �ل�سابق  �ل�سيا�سي  �مل�ست�سار  �أخ��ون��د، 
حممد عمر �لذي تويف يف 2013، هم من طالبان وينتمون 

�إىل �إتنية �لب�ستون، مع ��ستثناء�ت نادرة جد�.

وت�سم هذه �حلكومة كذلك �لعديد من �لذين كان لبع�سهم 
تاأثري كبري يف نظام طالبان خالل �لت�سعينات ومدرجني على 
�أربعة منهم معتقلني يف  لو�ئح عقوبات �لأمم �ملتحدة. وكان 

�سجن غو�نتانامو.
و�ف��ق على  باأنه  �أخوند  �ل���وزر�ء حممد ح�سن  رئي�س  ويعرف 
�للذين  )و���س��ط(  باميان  يف  �لعمالقني  ب��وذ�  متثايل  تدمري 
يعود�ن �إىل �لقرن �ل�ساد�س و�ملنحوتني يف موقعني فّجرهما 
روغيو،  بيل  بح�سب   ،2001 عام  بالديناميت  �لإ�سالميون 
رئي�س حترير لونغ وور جورنال وهو موقع �أمريكي خم�س�س 

للحرب على �لإرهاب.
نائبا  للحركة،  �مل�سارك  �ملوؤ�س�س  ب���ر�در،  �لغني  عبد  و�أ�سبح 

لرئي�س �لوزر�ء و�ملال يعقوب، جنل �ملال عمر، وزير� للدفاع.
و�أ�سندت حقيبة �لد�خلية �إىل �سر�ج �لدين حقاين زعيم �سبكة 
حقاين �لتي �سّنفتها و��سنطن باأنها �إرهابية و�ملقربة تاريخيا 

من تنظيم �لقاعدة.

وزير �لطو�رئ �لرو�سي يلقي نظرة على مناورة يف منطقة 
كر��سنويار�سك �أم�س �لأول    )رويرتز(

ـــر�ت مــن  ـــس ـــ� ـــع ــل �ل ــت ــق م
ــاأرب م يف  �حلــوثــي  ميلي�سيا 

•• اليمن-وكاالت:

�لأربعاء يف  �أم�س  �ملعارك  جتددت 
بني  �ليمن،  �سمال  م��اأرب  حميط 
�ليمنية  و�ملقاومة  �جلي�س  ق��و�ت 

وميلي�سيات �حلوثي.
و�أو�سح م�سدر ع�سكري �أن غالبية 
�ل�ستباكات �سنت خالل �ل�ساعات 
�ملدينة  مبحيط  �ملا�سية   24 �ل��� 
�ليمن.  �سمال  يف  �ل�سرت�تيجية 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �أ�ساف  كما 
60 م��ن �حلوثيني  �أك��ر م��ن  �أن 
لقو� حتفهم يف غار�ت جوية، فيما 
�لقو�ت  م��ن  ق��ت��ي��ال   18 ���س��ق��وط 
�ساعة   48 �ل����  خ���الل  �ل�����س��رع��ي��ة 
�ملا�سية. وقال �إن �حلوثيني �سنو� 
��ستمرت  �أم�س  متز�منة  هجمات 
م�سري�  �لأربعاء  �أم�س  فجر  حتى 
�ليمنية  �حل��ك��وم��ة  ق���و�ت  �أن  �ىل 

متكنت من �سد تلك �لهجمات.
�أتى ذلك، بعد �أن عمدت �مليلي�سيات 
�إىل ��ستقد�م تعزيز�ت ب�سرية على 
م����دى �ل���ي���وم���ني �مل��ا���س��ي��ني، من 
�أرب����ع حم��اف��ظ��ات مي��ن��ي��ة تخ�سع 
جبهات  �إىل  ونقلتهم  ل�سيطرتها 

ماأرب.
كان  �ل��ي��م��ن��ي  �جل��ي�����س  �أن  ي���ذك���ر 
�أن  �أي�سا  �ملا�سي  �لأ���س��ب��وع  �أع��ل��ن 
عدة  خ�سائر  تكبدت  �مليلي�سيات 
�لتقدم  �مل�ستمرة  حم��اولت��ه��ا  يف 

باجتاه �ملدينة.
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 282،015 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 
و�أحدث  �أف�سل  با�ستخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�سيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�سي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�ساهم 
�إ�سابة  حالة   833 عن  �لك�سف  يف  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �لفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 726،025 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 3 حالت م�سابة نتيجة تد�عيات �لإ�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،053 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��ساتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة �جلميع.
1،127 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  �أعلنت �ل��وز�رة عن �سفاء    كما 
كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�سفاء 716،231 حالة.

�أجرت 282,015 فح�صا ك�صفت عن 833 �إ�صابة

�ل�سحة تعلن �سفاء 1،127 حالة جديدة من كورونا

�لإمار�ت تدعم موريتانيا بـــ 100 �ألف جرعة من لقاحات كورونا وم�ستلزمات طبية

قائد �لقو�ت �لبحرية ي�سهد ختام فعاليات �لتدريب �مل�سرتك �لبحري بني �لإمار�ت و م�سر »ز�يد- 3«

كل  تقدمي  على  �لر�سيدة  �لقيادة 
�ملوريتاين  لل�سعب  �ل��دع��م  �أوج���ه 
�لطائرة  ه��ذه  �إر���س��ال  �ل�سقيق مت 

دولة  �إن  �ملوريتانية  �لإ���س��الم��ي��ة 
ترتبطان  وم��وري��ت��ان��ي��ا  �لإم�����ار�ت 
ب��ع��الق��ات �أخ���وي���ة وت���ع���اون و�عد 

و�ل�������س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه، م����ن خالل 
توفري �للقاحات �لالزمة لتطعيم 
�مل��ج��ت��م��ع خا�سة  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 

�لطبية و�أجهزة �لفح�س.
و قال �سعادة حمد غامن �ملهريي 
�جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري 

تبذلها  �ل����ت����ي  �جل����ه����ود  ل����دع����م 
من  �سعبها  حماية  يف  موريتانيا 
كوفيد19-  ف����ريو�����س  �ن���ت�������س���ار 

�ل��ع��دي��د م��ن �ملجالت  وم��ث��م��ر يف 
�لتي تخدم �مل�سالح �مل�سرتكة.

من  حر�سا  �إن��ه  �سعادته  �أ�ساف  و 

�لعد�ئيات  �سد  �ملختلفة  �لعمليات 
و�لتعرف على كل ما هو  �ملحتملة 
�لبحري  �لقتال  �أ�ساليب  جديد يف 
�مل�سرتكة  �ل��ق��و�ت  ق��در�ت  تنمية  و 

ب��ني �جل��ان��ب��ني يف ج��م��ي��ع مر�حل 
�لتمرين.

�سمن  )ز�يد3-(  مت���ري���ن  ي���اأت���ي 
�مل�سرتكة  �ل����ت����م����اري����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 

رك���ز �ل��ت��م��ري��ن م��ن خ���الل تنظيم 
توحيد  على  �ملحا�سر�ت  من  ع��دد 
�مل���ف���اه���ي���م وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت يف 
�لعمليات  و�إد�رة  �لتخطيط  جمال 

دم����ج وت����و�ف����ق ق������در�ت �ل���وح���د�ت 
و�لوحد�ت  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
توحيد  ب��ه��دف  �مل�سرية  �لبحرية 
و�لتعبوية  �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  �مل��ف��اه��ي��م 

�إليها  �لتي توكل  �ملهام  على تنفيذ 
�ل���ظ���روف و�سول  حت���ت خم��ت��ل��ف 
و�لإ�ستعد�د  �لكفاة  لأعلى معدلت 

�لقتايل.

�ل���ت���ي ت���ق���ام ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وجمهورية م�سر �لعربية يف �إطار 
�لتعاون �لع�سكري �مل�سرتك، بهدف 
�لتدريب على �أ�سلوب تاأمني م�سارح 

•• اأبوظبي - وام:

�لإم�������ار�ت طائرة  دول����ة  �أر����س���ل���ت 
طبية  وم�����س��ت��ل��زم��ات  �إم����������د�د�ت 
�لإ�سالمية  �جل���م���ه���وري���ة  �إىل 
�مل��وري��ت��ان��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 100 
�ألف جرعة من �للقاحات �مل�سادة 
"كوفيد19-" لدعمها  لفريو�س 
�نت�سار  و�ح�����ت�����و�ء  م��ك��اف��ح��ة  يف 
تعزيز  يف  و�مل�ساهمة  �ل��ف��ريو���س، 
�حل���م���اي���ة ل���ل���ط���و�ق���م �ل��ط��ب��ي��ة و 
�ملوريتاين  �ملجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
�لإ�سابة  ملخاطر  عر�سة  �لأك���ر 
ملرحلة  و������س�����ول  ب����ال����ف����ريو�����س 

�لتعايف.
ت��ع��د ط���ائ���رة �لإم��������د�د�ت ه���ذه .. 
�خلام�سة من نوعها �لتي تر�سلها 
موريتانيا  �إىل  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
جانب  �إىل  وت�������س���م  �ل�����س��ق��ي��ق��ة، 
�للقاحات 15 طنا من �لإمد�د�ت 

�ل��ف��ئ��ات �لأك����ر ع��ر���س��ة ملخاطر 
�لفريو�س و�لإ�سابة به.

و �أ�سار �سعادته �إىل �أنه منذ �أبريل 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �أر���س��ل��ت   2020
�أربع طائر�ت �إىل موريتانيا حتمل 
�مل�ستلزمات  م��ن  طنا   35 ق��ر�ب��ة 

�لطبية و�للقاحات.
يذكر �أن دولة �لإمار�ت �أن�ساأت يف 
ميد�نيا  م�ست�سفى  �ملا�سي  يوليو 
حممد  "م�ست�سفى  نو�ك�سوط  يف 
�ملعد�ت  بن ز�يد" جمهز� بجميع 
�لطبية و�لأدوية �إىل جانب 200 
بفريو�س  �مل�سابني  لعالج  �سرير 

كورونا.
دول����ة  �أن  �إىل  �لإ�������س������ارة  جت�����در 
�ليوم  ح��ت��ى  �أر����س���ل���ت  �لإم���������ار�ت 
�ملو�د  2،250 طنا من  �أكر من 
�خلا�سة  �لطبية  �مل�����س��ت��ل��زم��ات  و 
بجهود مكافحة فريو�س كوفيد-

دولة.  136 من  �أكر  �إىل   19

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ري طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �سهد 
�ل�سيخ �سعيد بن حمد�ن بن حممد 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د  نهيان  �آل 
�لبحري  �لتمرين  فعاليات  ختام 
�ل���ذي يقام   )3 �مل�����س��رتك )ز�ي����د- 
مب�ساركة  �ل�����دول�����ة  �أر���������س  ع���ل���ى 
�لبحرية  �ل����ق����و�ت  م����ن  وح�������د�ت 
لدولة �لإم��ار�ت وجمهورية م�سر 
�لعربية و��ستمر عدة �أيام بح�سور 

كبار �ل�سباط يف �جلانبني.
مو��سلة  �إىل  �ل��ت��م��ري��ن  ي���ه���دف 
�لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  و  تنمية 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �ل��ع�����س��ك��ري 
لدولة �لإمار�ت و�لقو�ت �لبحرية 
وتبادل  �لعربية  م�سر  جلمهورية 
تاأمني  �أ����س���ل���وب  ب�������س���اأن  �خل������رب�ت 
�لتهديد�ت  �سد  �ل��ب��ح��ري  �مل�����س��رح 
�لعمل  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب  و  �ملختلفة 
�لبحرية  �مل��ه��ام  لتنفيذ  �مل�����س��رتك 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ط���وي���ر �ل���ت���ع���اون يف 

�لبحرية �مل�سرتكة و تنفيذ �لعديد 
ت�سمنت  �لبحرية  �لأن�����س��ط��ة  م��ن 
تنفيذ رماية مدفعية �سطحية �إىل 
جانب تنفيذ �لعديد من ت�سكيالت 
ق��ي��ام عنا�سر  ع��ن  �لإب��ح��ار ف�سال 
عدة  بتنفيذ  �خل��ا���س��ة  �ل���وح���د�ت 
�لعرت��س  لأعمال  عملية  بيانات 
و�لتفتي�س  �ل��زي��ارة  وح��ق  �لبحري 
ل�سفينة م�سبوهة و�ل�سيطرة عليها 
كما نفذت عنا�سر �لقو�ت �جلوية 
�لهجومية  �ل��ط��ل��ع��ات  م���ن  ع�����دد� 
�مل�����س��رتك��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى �أه����د�ف 
�لدقة  م�����دى  �أظ�����ه�����رت  م���ع���ادي���ة 
بها  �ل��ت��ي تتمتع  �ل��ع��ال��ي��ة  و�مل���ه���ارة 

�لقو�ت �مل�ساركة يف �لتمرين.
�لبحرية  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د  و�أ�����س����اد 
�مل����ه����ار�ت  �مل���ت���م���ي���ز و  ب���امل�������س���ت���وى 
و�سلت  �ل��ت��ي  و�لقتالية  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�إل��ي��ه��ا �ل��ع��ن��ا���س��ر �مل�����س��ارك��ة ومدى 
�جلانبني  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�سيق 
مبا يوؤكد قدرة �لقو�ت على تنفيذ 

�ملهام كافة بدقة وكفاءة عالية.

�ل�سحة تعلن تقدمي 78،495 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل�ساعات �لـ24 �ملا�سية

•• اأبوظبي -وام: 

لقاح  78،495 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�سية   24 �ل���  �ل�ساعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   18،636،711 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 188.43 جرعة لكل 100 �سخ�س.
�إىل  و�سعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
�لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على �لفريو�س.

�سنو�ت�لثالثاء �ملقبل .. �نطالق موؤمتر �ملر�أة �لإمار�تية ... �مل�ستقبل �لآن  4 خالل  بالإمار�ت  �لعام  �لنفع  جمعيات  عدد  يف  % منو�   26.5
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يوم �لثالثاء �ملقبل �أعمال موؤمتر �ملر�أة �لإمار�تية ... �مل�ستقبل �لآن 
�لذي تنظمه موؤ�س�سة �لليو�ن للثقافة و�لفنون للعام �خلام�س على �لتو�يل 
�لإجناز"  �إىل  �لتاأ�سي�س  م��ن  �ل��وط��ن  �سند  �لإم��ار�ت��ي��ة  "�ملر�أة  �سعار  حت��ت 
�مل�سوؤولني  ع��دد من  بح�سور  �لحت��اد  �أب��ر�ج  �أبوظبي  كونر�د  بفندق  وذل��ك 
�لدولة،  يف  و�لثقافية  و�لفنية  �لإعالمية  و�ل�سخ�سيات  و�لدبلوما�سيني 
 وذلك  تاأكيد�ً على �لتز�م �ملوؤ�س�سة مب�سوؤولياتها �ملجتمعية ور�سالتها �لهادفة 
�لإم����ار�ت  روؤي���ة  وت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة  يف  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  خ��دم��ة  �إىل 

�ل�سرت�تيجية.
و�أعربت �ل�سيخة �سالمة بنت طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�سة موؤ�س�سة 
�سعادتها  عن   - �ملنا�سبة  بهذه  لها  ت�سريح  يف   - و�لفنون  للثقافة  �لليو�ن 
باإطالق موؤمتر " �ملر�أة �لإمار�تية �سند �لوطن" كونه يوؤ�س�س ملرحلة جديدة 
��سرت�تيجية  �لتنمية بالدولة وخا�سة يف  �لإمار�تية يف م�سرية  �مل��ر�أة  لدور 
�إعطاء  2021-2071 و�لتي تاأتي تتويجاً جلهود �ملوؤ�س�سني يف  �لإم��ار�ت 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة دوره���ا �ل��ري��ادي ك��ن��م��وذج يف �ل��ع��ط��اء و�ل��ت��ف��اين وحتقيق 

�لتما�سك �ملجتمعي .
�لدولة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  تتبو�أها  �لتي  باملكانة  فخرها  عن  �أع��رب��ت  كما 
و�لعتماد  �لثقة  �إعطاء  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  جن��اح  يف  به  يقتدى  وكنموذج 
فاعاًل يف  �أمامها لتكون م�ساهماً  �أ�سهم يف فتح �لطريق  �لذي  �لأم��ر  عليها 

حتقيق روؤية �لقيادة مل�ستقبل �لوطن.
بف�سل  �أن���ه  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  بنت  �سالمة  �أك���دت  �ل�سيخة  و 
�لعام  �لن�سائي  رئي�سة �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�سيخة فاطمة  �سمو  توجيهات 

رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
�أن تكون عالمة بارزة  "�أم �لإمار�ت"، متكنت �ملر�أة �لإمار�تية من  �لأ�سرية 
و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية  �ملجتمعية  �لقطاعات  كافة  يف  بالبنان  لها  ي�سار 
�إقليمياً وعاملياً بجانب دورها يف �حلفاظ وتعزيز �لهوية �لوطنية و�لتما�سك 

�ملجتمعي.
من جانبه �أكد �ل�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان ر�عي 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�س�س  ر�سخه  �ل��ذي  �لنهج  �أن  �ملوؤمتر 
�سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" و�إميانه بالدور �لريادي و�ملحوري للمر�أة 
�لإمار�تية يف حتقيق �لتنمية و�أن ما حققته وماز�لت حتققه من مكت�سبات 
وعلى  للدولة  �لر�سيدة  �لقيادة  توليه  �لذي  �لكبري  �لدعم  ثمرة  مهمة هو 
ر�أ�سها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل"و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ، 

و�أخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى لالإحتاد حكام �لإمار�ت.
موؤ�س�سات  بني  عالية  بت�ساركية  مت  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  على  �لعمل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لدولة وعدد من �ل�سركات �خلا�سة و�لعامة بالدولة �لتي توؤمن بدور �ملر�أة 
�لتناف�سية  �إىل  وو�سولها  مكانتها  تعزيز  يف  �سريكاً  لتكون  جاهدة  وتعمل 

�لعاملية .. مثمناً دور �لرعاة و�لد�عمني يف �إجناح �ملوؤمتر.
من ناحيتها قالت منى �أحمد �جلابر، مدير تنفيذي �لت�سال �ملوؤ�س�سي يف 
جمل�س �لتو�زن �لقت�سادي �إنهم يف �ملجل�س �سمن �لرعاة �لرئي�سيني لهذ� 
�ملوؤمتر �ملهم �لذي يناق�س �لدور �ملحوري للمر�أة �لإمار�تية يف دعم م�سرية 

�لتنمية و�لتطوير خالل �ل�سنو�ت �خلم�سني �لقادمة .

•• اأبوظبي-وام:

�رتفعت �أع��د�د جمعيات �لنفع �لعام يف دولة �لإم��ار�ت من 166 جمعية يف 
�لعام 2016 �إىل 210 جمعيات يف �لعام 2020، بن�سبة زيادة بلغت 26.5 

يف �ملائة وفقا لبيانات وز�رة تنمية �ملجتمع.
وتعرب تلك �لزيادة عن �حلر�ك �لثقايف و�لجتماعي و�لإن�ساين يف �لدولة 
��ستحوذت  ل��ل��وز�رة  فوفقا  وفئاتها،  �جلمعيات  جم��الت  عنه  تعرب  و�ل���ذي 
فئة جمعيات �خلدمات �لعامة و�لثقافية على �لعدد �لأكرب من �جلمعيات 
بو�قع 80 جمعية تليها �جلمعيات �ملهنية ب� 37، ثم �لفنون �ل�سعبية ب� 29، 
15، و�مل�سارح ب�  28، وجمعيات و�أندية �جلاليات ب�  و�خلدمات �لإن�سانية ب� 
بو�قع 8 جمعيات، وفقاً لبيانات �لعام 2020.  �لن�سائية  و�جلمعيات   13
�أبوظبي عدد �جلمعيات بو�قع  �إم��ارة  �لتوزيع �جلغر�يف تت�سدر  ومن حيث 
تليها �إمارة دبي 61 جمعية ثم �إمارة �ل�سارقة 30 جمعية، ثم  جمعية   78
�إمارة ر�أ�س �خليمة 16 جمعية، و�إمارة �لفجرية 13 جمعية، و�إمارة عجمان 

جمعيات.  5 �لقيوين  �أم  و�إمارة  جمعيات،   7
�مل�سا�س  دون  �ل��ع��ام  �لنفع  جمعيات  ملختلف  دع��م  مظلة  �لإم�����ار�ت  وت��وف��ر 
با�ستقالليتها �لأمر �لذي �أ�سهم يف تثبيت مكانتها وتفعيل دورها يف خدمة 

�ملجتمع.
وت�سعى جمعيات �خلدمات �لعامة و�لثقافية �إىل حتقيق �لرتقاء بامل�ستوى 
�لندو�ت  وعقد  و�ملجالت  �لكتب  ون�سر  �ملحلي  بالرت�ث  و�لهتمام  �لثقايف 
و�لعلمي،  �لثقايف  �مل��ج��ال  م��ن  �ملخت�سني  ودع���وة  �لعلمية  �جل��و�ئ��ز  ور���س��د 
�أع�سائها ورفع م�ستو�هم  �إىل رعاية م�سالح  �ملهنية  فيما ت�سعى �جلمعيات 
و�لدولية  �ملحلية  �لهيئات  م��ع  �ملهنية  و�مل��ه��ار�ت  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �ملهني 

�ملتخ�س�سة و�إعد�د و�إ�سد�ر �لدر��سات و�لبحوث لعالج �لظو�هر �لجتماعية 
و�لقت�سادية و�ل�سحية وتعميق �ملعرفة لدى كل ع�سو يف جمال تخ�س�سه 

�ملهني.
�ل�سعبي  �لفن  ن�سر  �إىل  و�مل�سارح  �ل�سعبية  �لفنون  جمعيات  تهدف  بدورها 
�ملحلي د�خل �لدولة وخارجها من خالل �مل�ساركات �لدولية وتنمية �ملو�هب 
�مل�سرحية  �لثقافة  لن�سر  بالإ�سافة  لل�سباب  و�مل�سرحية  و�لرت�ثية  �لثقافية 

و�لتوعية باآد�ب �مل�سرح وفنونه.
وت�ساهم جمعيات �خلدمات �لإن�سانية يف تقدمي �مل�ساعد�ت �ملالية و�لعينية 
و�سيانة  �لعامة  �خل��دم��ات  رعاية  يف  و�مل�ساهمة  �ملعوزين  و�لأف���ر�د  لالأ�سر 
و�أ�سحاب  و�لأي��ت��ام  للطفولة  �إن�سانية  خدمات  وتقدمي  وتاأثيثها،  �مل�ساجد 
�لهمم وغريهم من �لفئات �خلا�سة وم�ساعدة منكوبي �حلو�دث و�لكو�رث 

وم�ساعدة �ملر�سى وتقدمي �مل�ساعد�ت لل�سباب و�لطلبة.
�جلالية  �أبناء  بني  �لرو�بط  تعزيز  �إىل  �جلاليات  و�أندية  جمعيات  وتهدف 
توطيد  �إىل  �إ�سافة  �لأم  وطنهم  وب��ني  وبينهم  �لبع�س،  بع�سهم  �ل��و�ح��دة 
�ملجتمعي  �لن�سيج  �سمن  و�ل��ث��ق��اف��ات  �جلن�سيات  خمتلف  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
مالمح  ت�سوده  جمتمع  يف  �لثقايف  و�ل��ت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  وحتقيق 
�لت�سامح و�لتعاي�س و�لن�سجام وكذلك تقدمي �خلدمات و�مل�ساعد�ت لأبناء 

�جلالية و�لحتفال باملنا�سبات و�لفعاليات �لوطنية.
�لقت�سادي  �لأ���س��رة  م�ستوى  رف��ع  مب��ه��ام  �لن�سائية  �جلمعيات  وت�سطلع 
و�لجتماعي و�لثقايف و�مل�ساهمة يف �لنهو�س بو�قع �ملر�أة من كافة �لنو�حي 
�لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية و�لتعليمية، عالوة على تقدمي خدمات 
للفئات  �خلا�سة  و�ل��رع��اي��ة  �ملحتاجة  �لأ���س��ر  ورع��اي��ة  و�لطفولة،  �لأم��وم��ة 

�خلا�سة، و�إقامة �ملعار�س و�لأ�سو�ق �خلريية.
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اأخبـار الإمـارات
هيئة �أبوظبي لالإ�سكان تدعو �ملتعاملني �إىل تقدمي �لطلبات و�ل�ستعالم عنها �إلكرتونيا

•• اأبوظبي-وام : 

من  لال�ستفادة  متعامليها  لالإ�سكان  �أبوظبي  هيئة  دعت 
�خلدمات �لرقمية �لتي توفرها لتقدمي طلبات �حل�سول 
�لطلبات  و�ل�ستعالم عن حالة  �ل�سكانية  على �خلدمات 

عرب �ملوقع �لإلكرتوين وتطبيق �لهاتف �لذكي.
�ملتعاملني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  �لهيئة  م��ن  ح��ر���س��ا  ذل���ك  ي��اأت��ي 
خدمة  ملر�كز  �ل�سخ�سي  �حل�سور  وجهد  �لوقت  وتوفري 

�ملتعاملني بالهيئة.
وذك�����رت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن����ه مي��ك��ن ل��ل��م��ت��ع��ام��ل �ل���س��ت��ع��الم عن 

�لتابع  �ل���ط���ل���ب���ات م����ن خ�����الل م���رك���ز �لت�������س���ال  ح���ال���ة 
هذه  وتاأتي  �لن�سية.  �لر�سائل  وخدمة   026199999
�ملمكنات  لتوفري  �لر�مية  �لهيئة  جهود  �سمن  �مل��ب��ادر�ت 
�لرقمية �ملنا�سبة للمتعاملني من خالل �لتحديث �مل�ستمر 
قبل  من  �ملقدمة  للخدمات  �لرقمية  و�حللول  للتقنيات 
تقنيات  �أح���دث  م��ن  لال�ستفادة  �لهيئة  وت�سعى  �لهيئة، 
للمتعاملني  �أف�سل �خلدمات  وتقدمي  لتطوير  و�لرب�مج 
�لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  لرتجمة  منها  حر�سا  وذل��ك 
يف ما يتعلق بتفعيل وتو�سيع ��ستخد�م �خلدمات �لرقمية 
للمتعاملني  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  لتح�سني  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 

وتوفري جتربة �سهلة و�سريعة و�آمنة وتقلل �جلهد و�لوقت 
على �ملتعاملني.

�لن�سية  �لر�سائل  �ل�ستفادة من خدمة  �ملتعامل  وباإمكان 
�ل��ه��وي��ة بر�سالة ن�سية م��ن رقم  �إر���س��ال رق��م  ع��ن ط��ري��ق 
�ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول �مل�����س��ج��ل يف ن��ظ��ام �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �لرقم 
تتوفر  كما   .. طلبه  ح��ال��ة  ع��ن  لال�ستعالم   "4668"
لهيئة  �لإلكرتوين  �ملوقع  طريق  عن  �أي�ساً  �خلدمة  هذه 
 /  www.adha.gov.ae  / ل��الإ���س��ك��ان  �أب��وظ��ب��ي 
نظام  �إىل  بالإ�سافة  �لذكية  و�لأجهزة  �لهو�تف  وتطبيق 

�لرد �لآيل.

ن�صخة ��صتثنائية ملار�ثون ز�يد �خلريي مبنا�صبة تخ�صي�ص 2 دي�صمرب يوما �إمار�تيا يف نيويورك

حممد هالل �لكعبي: ر�سالة عاملية لن�سر �خلري و�سيكون �أحد فعاليات �لحتفال بعام �خلم�سني

ركز على خطورة �لإتلف �لع�صو�ئي للوثائق, و�أكد دوره يف حفظ �لوثائق �لتاريخية 

�لأر�سيف �لوطني يذّكر مبر�حل عمليات حتويل �لوثائق، ويوعي باإجر�ء�ت عملية �إتالفها 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �لفريق �لركن م.حممد هالل �لكعبي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
نيويورك  �مل��ار�ث��ون �جلديدة يف  ن�سخة  �إقامة  ز�ي��د �خل��ريي عن  ملار�ثون 
و�مل�ساركة  �خلم�سني،  بعامها  �لإم����ار�ت  �حتفال  فعاليات  �إح���دى  لتكون 
دي�سمرب  من  �لثاين  ي��وم  تخ�سي�س  نيويورك  مدينة  بقر�ر  �لحتفال  يف 
�إمار�تيا يف �لولية، وهو �لأمر �لذي تقرر بناء على  2021 ليكون يوما 
مقرتح �ل�سيناتور كيفني توما�س ع�سو جمل�س �ل�سيوخ عن ولية نيويورك 

تز�منا مع �حتفالت �لإمار�ت بعامها �خلم�سني.
وقال �لكعبي مع كل ن�سخة للمار�ثون يتملكنا �سعور بالمتنان و�لعرفان 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
عام  يف  للخري  �سباق  �إقامة  فكرة  �ساحب  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
2001 ليحمل ��سم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان "طيب �هلل ثر�ه"، 
ب�سكل  لالإن�سانية  و�مل�ساعدة  و�لعون  و�خلري  �لعطاء  معاين  معه  ويحمل 
عام و�ملر�سى ب�سكل خا�س، وهو ما �نطلق منه �ملار�ثون يف ن�سخته �لأوىل 
يف  له  ن�سخة  �أول  �نطلقت  حني  �لعاملية  �إىل  بعدها  توجه  ثم  �أبوظبي  يف 
�لتي  �ملختلفة  و�لتربعات  ريعه  وخ�س�س   ،2005 عام  نيويورك  مدينة 
جمعها ملوؤ�س�سة "كيدين فوندي�سن" �ملتخ�س�سة يف عالج و�أبحاث مر�سى 

�لكلى.
و�ملتابعة  ب��الإق��ب��ال  يحظى  و�مل���ار�ث���ون  �للحظة  ت��ل��ك  م��ن��ذ  �أن���ه  و�أ����س���اف 

و�لهتمام من خمتلف �لقطاعات يف كل مكان حل به، لأن �أهد�فه تعدت 
�أن يكون حدثا ريا�سيا للجري و�لت�سابق لي�سبح حدثا �إن�سانيا نبيال ، كما 
يقام  و�لتي  نيويورك  قلب  يف  بارك" �ل�سهرية  "�سنرت�ل  حديقة  �أ�سحت 
مبا  م�ساركني  م��ن  وي�سمه  يجمعه  وم��ا  �حل��دث  تنتظر  �مل��ار�ث��ون  عليها 

ي�سفي على �حلديقة مل�سة �إن�سانية وترويجية كبرية .
و�أ�سار �لفريق حممد هالل �لكعبي �إىل �أن �ملار�ثون ومنذ �نطالقته ي�سري 
وفق توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان لي�س ك�سباق 
ريا�سي فقط، و�إمنا كعمل �إن�ساين خريي عاملي ي�سارك فيه �لنا�س مبختلف 
�ألو�نهم و�أ�سكالهم ويحمل ��سم رجل �خلري �لأول �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
"طيب �هلل ثر�ه" ويحقق م�سريته يف �خلري و�لتي ي�سهد لها �لعامل كله .
ر����س��خ��ة ومتينة يف  ن��ي��وي��ورك  م��ع مدينة  ع��ام��ا وعالقتنا   50 "  : وق���ال 
و�أ�سبح  و�ل��ري��ا���س��ي��ة  و�لتعليمية  و�لفنية  �ل��ت��ج��اري��ة  �جل��و�ن��ب  خمتلف 
�ل�سهرية  ب��ارك  �سنرت�ل  �ملدينة وحديقة  �أح��د معامل  �لآن  ز�ي��د  مار�ثون 
هدفه  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  للم�ساركة  ع��ام  كل  ينتظرونه  �لنا�س  وب��ات   ،
�خلريي �لنبيل، خا�سة و�أن كل �لنا�س هناك مل�ست ور�أت ما �أجنزه �إ�سهام 
�ملار�ثون يف عالج �لكثري من �حلالت �ملر�سية باملجان ف�سال عن �مل�ساهمة 
�لعلمية  �ملوؤ�س�سة �لطبية  �لتي تقوم بها هذه  �لعلمية  يف تدعيم �لأبحاث 

�لر�سينة وهو ما نعتز به ونفخر ونحر�س على ��ستمر�ره د�ئما".
ودوره  وج���وده  يثبت  �أن  �إق��ام��ت��ه  �سنو�ت  ع��رب  �مل��ار�ث��ون  ��ستطاع  و�أ���س��اف 
ومكانته، و�أن يحقق �أهد�فه كاملة من خالل �لدور �لإن�ساين �لذي يقدمه 

ويقوم ب��ه، وه��و ما جعل �أك��ر من 30 �أل��ف رج��ل و�م���ر�أة وطفل من كل 
�لأجنا�س و�لأديان ي�ساركون يف �آخر ن�سخة للمار�ثون �أقيمت يف نيويورك 
قدرة  ف��اق  ككل،  و�ملدينة  للحديقة  بالن�سبة  قيا�سيا  حدثا  مثل  م��ا  وه��و 
�لكثري منهم  باأن  ، علما  �لأع��د�د  ��ستيعاب كل هذه  �حلديقة نف�سها على 
�سارك بدون ت�سجيل ر�سمي لكنه كان حري�سا على �مل�ساهمة يف �ملبادرة وهو 

ما يوؤكد و�سول �لر�سالة و�ملعنى للنا�س يف هذه �ملدينة �لعاملية.
وتو�سيع  �ملا�سية عمليات تطوير  �ل�سنو�ت  �سهد خالل  �ملار�ثون  �أن  وذكر 
وحتديث جذرية كانت مبثابة نقلة نوعية كما وكيفا من جميع �جلو�نب، 
فبات �لآن �أحد ثو�بت مدينة نيويورك وحدثا ينتظره �جلميع �سنويا ف�سال 
"كيدين فوندي�سن" �لتي نخ�س�س ريع �ملارثون و�لتربعات  عن موؤ�س�سة 
�ملقدمة ل�ساحلها، وعرب هذه �ل�سنو�ت كلها قدمت هذه �ملوؤ�س�سة �لطبية 
�لعريقة باإ�سهام �ملار�ثون �لكثري من �خلدمات �لطبية و�لإن�سانية باملجان 

لكثري من �ملر�سى غري �لقادرين.
وتابع قطع �ملار�ثون �سوطا كبري يف تو�سيع دوره باإقامته يف جمهورية م�سر 
�لعربية �سمن ��سرت�تيجية �ملار�ثون وفكرة ن�سر �خلري تعزيز� جلهوده يف 
�سوء توجيهات ومتابعة م�ستمرة من قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة رجل 
�لإن�سانية ، وتاأكيد� للم�ساركة يف عمل �خلري وهي �لفكرة و�لهدف و�مل�سعي 
�لذي طاملا كان �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد يوؤكد عليه ويدعو� له ويعمل من 
�أجله، وهو ما ي�ستلهمه �ملار�ثون موؤكد� معاين �خلري و�لعطاء لكل �لب�سر 

يف �أي مكان بالعامل.
�أن ن�سخة عام �خلم�سني  و�أكد �لفريق حممد هالل �لكعبي على ثقته يف 
�خلم�سني  �لإم���ار�ت  بعام  �حتفالتنا  تنا�سب  تاريخية  ��ستثنائية  �ستكون 
�ل�ستقر�ر و�لأمن و�لأمان  �نطالقة جديدة لأعو�م قادمة من  و�ست�سكل 

و�لرخاء يف ظل قيادتنا �لر�سيدة.
وثمن رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا ملار�ثون ز�يد دور �ل�سيناتور �لأمريكي 
يوم  ليكون  دي�سمرب  من  �لثاين  يوم  تخ�سي�س  باقرت�حه  توما�س  كيفن 
�لإمار�ت يف مدينة نيويورك �لعريقة وهو ما يوؤكد عمق �لعالقة �مل�سرتكة 
بني �لبليدن، ويوؤكد على مكانة �لإم��ار�ت لدى �سعوب �لعامل مبا تقدمه 
من جهود �إن�سانية يف كل مكان بالعامل وهو دور ل يخفى على �أحد وحني 
ياأتي �لتقدير بهذه �ل�سورة وهذ� �ل�سكل ن�سعر جميعا بالفخر و�لعتز�ز 

مبكانة دولتنا وما و�سلت �إليه يف �لعامل كله.
وقال �إن ما حققه �ملار�ثون خالل �لعقود �ملا�سية كان مبعث فخر و�عتز�ز 
�أكرب من منطلق  �أ�ساف علينا م�سئولية  لنا جميعا لكنه يف �لوقت نف�سه 
�سعينا �مل�ستمر لتعزيز مكانته وتاأكيد وجوده ودوره و�ل�سم �لذى يحمله، 
موؤكد� �أن �لن�سخة �جلديدة �ستكون ن�سخة �أخرى حمفزة ملزيد من �لعمل 
وت��اك��ي��د مفاهيم �خلري  م��ن �خل���ري  م��زي��د  و�جل��ه��د و�لن��ت�����س��ار لتحقيق 
يحمله  �ل��ذي  و�ل���س��م  �مل��ار�ث��ون  ليظل  فيه  �لنا�س  وم�ساركة  و�لإن�سانية 
��سم  حتمل  م�ستمرة  �مل��ار�ث��ون  �سعلة  ولتظل  و�ل��ع��ط��اء،  للخري  من��وذج��ا 

�لإمار�ت يف كل مكان.

•• ابوظبي- الفجر:

يف �إطار تنظيم وتطوير �أر�سيف �جلهات �حلكومية بالدولة وتوعية موظفيها 
باأهمية �حلفاظ على �لوثائق �لتي ت�سكل �لر�سيد �لوثائقي لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة؛ قام �لأر�سيف �لوطني بتنظيم دورة تدريبية وور�سة تثقيفية 
يف �إجر�ء�ت حتويل �لوثائق من �جلهات �حلكومية وطرق �إتالفها؛ �إذ جاءت 
�لدورة �لتدريبية بعنو�ن: "حتويل �لوثائق من �جلهات �حلكومية" و�لور�سة 
�لتثقيفية بعنو�ن: "�آلية �إتالف �لوثائق يف �جلهات �حلكومية"، وذلك وفق 
�لوطني  �لأر�سيف  ب�ساأن   2008 لعام   7 رقم  �لحت��ادي  �لقانون  متطلبات 
باهتمام  �لفعاليتان  حظيت  وقد  �لتنفيذية،  ولئحته  له  �ملعّدلة  و�لقو�نني 
�لأر�سيف يف  �جلهات �حلكومية ومتابعة عدد كبري من م�سوؤويل وموظفي 
�لوطني  �لأر�سيف  يوؤديه  �لذي  �ل��دور  �إذ جاءتا �سمن   - �جلهات �حلكومية 

�جلهات  جميع  يف  �لأر�سيفية  �لثقافة  ون�سر  �لأر���س��ي��ف��ي  �ل��وع��ي  تنمية  يف 
�لأر�سيفي �لوطني وحفظه وفق  �لر�سيد  �لتي ت�ستهدف ت�سكيل  �حلكومية 
�أ�س�س علمية وممار�سات حديثة ومتطورة. حا�سر �ل�سيد حممد �لب�سر من 
و�لتي  �لأوىل،  �لتدريبية  �ل��دورة  يف  �لوطني  �لأر�سيف  يف  �لأر�سيفات  �إد�رة 
فيها  ع��ّرف  وق��د  �حلكومية"،  �جلهات  من  �لوثائق  "حتويل  بعنو�ن:  كانت 
مقدمتها  ويف  و�لقيا�سية،  �لقانونية  و�ملرجعيات  �لوطني،  �لأر�سيف  بتاريخ 
�لوطني و�لقو�نني  �لأر�سيف  ب�ساأن   2008 7 لعام  �لقانون �لحت��ادي رقم 

�ملعّدلة له ولئحته �لتنفيذية. 
�لتفاعلية  �لتو��سل  و�سائل  عرب  �مل�ساركون  تابعها  �لتي   - �ل��دورة  وتناولت 
�لحتادي  للقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  مو�د  �سوء  على  �لأر�سيف  حتويل   -
�لأر���س��ي��ف باجلهة  �إىل وح���دة  �ل��وث��ائ��ق  �أ���س��ال��ي��ب حت��وي��ل  �مل���ذك���ور؛ فبّينت 
�حلكومية، ثم حتويلها �إىل خمازن �لأر�سيف �لوطني للحفظ �لد�ئم، حيث 

حتدث �ملحا�سر عن خطو�ت عملية حتويل �لوثائق من �لإد�ر�ت �إىل وحدة 
حتويل  عملية  خطو�ت  �لتدريبية  �ل���دورة  عر�ست  كما  باجلهة،  �لأر�سيف 
�لوثائق من �جلهات �حلكومية �إىل �لأر�سيف �لوطني، ومتطلبات �لتحويل، 
�لتحويل  عملية  يف  �حلكومية  و�جلهة  �لوطني  �لأر�سيف  على  يرتتب  وما 
و�لنقل. وعلى �سعيد �آخر نظم �لأر�سيف �لوطني عرب تقنية �لت�سال �ملرئي 
�لوثائق يف �جلهات �حلكومية"  �إتالف  "�آلية  بعنو�ن:  تثقيفية  ور�سة  �أي�ساً 
ل�سالح �مل�سوؤولني و�ملوظفني يف وز�رة تنمية �ملجتمع، حيث �سرح فيها �ل�سيد 
�أحمد موجب خبري �لأر�سفة يف �لأر�سيف �لوطني �لهدف من عملية �إتالف 
جهة  كل  بها  تلتزم  �أن  ينبغي  �لتي  و�ملبادئ  �حلكومية،  �جلهات  يف  �لوثائق 

حكومية يف تنفيذ عملية �لإتالف.
وركزت �لور�سة على خطورة �لتهاون يف �إتالف �أي وثيقة دون �حل�سول على 
م�سوؤولية  من  عليها  يرتتب  وما  �لوطني،  �لأر�سيف  من  �مل�سبقة  �ملو�فقات 

�أهم  �لور�سة  وعر�ست  �لقانون،  حددها  كبرية  وغر�مات  وعقوبات  قانونية 
�إتالف  �إج��ر�ء �لإت��الف مثل: منوذج  �أو �لنماذج �لالزمة ل�ستكمال  �لأدو�ت 

�لوثائق، ومنوذج حم�سر �إتالف �لوثائق.
 و�أكدت �لور�سة على �سرورة �للتز�م باإر�سال قو�ئم للوثائق �ملطلوب �إتالفها 
�إىل جلنة �إتالف �لوثائق بالأر�سيف �لوطني طبقا ملتطلبات �لقانون �لحتادي 

رقم 7 لعام 2008 ب�ساأن �لأر�سيف �لوطني و�لقو�نني �ملعدلة له. 
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �إجر�ء �إتالف �لوثائق هو عملية �لتخل�س من �لوثائق 
عدمية �لقيمة على �سوء مو�د �لقانون �ملذكور �أعاله و�لتي حددت �ل�سروط 
�لو�جب �تباعها قبل عملية �إتالف �لوثائق بهدف تفادي �لإتالف �لع�سو�ئي 
للوثائق �حلكومية، و�سبط عملية �لتخل�س من �لوثائق و�مللفات �ملنتجة يف 
�جلهات �حلكومية بالدولة و�لتي مل تعد مفيدة للبحث �لتاريخي، و�لتقليل 

ب�سكل مدرو�س من حجم �لوثائق �ملخزنة لديها.

مركز بحوث �لأنظمة �لآمنة يعتزم �إطالق �أول من�ساأة خارج �لوليات �ملتحدة للتقاط �حلركة
•• اأبوظبي-وام:

�لتكنولوجي،  �لبتكار  �أعلن معهد 
�سمن  �لتطبيقية  �لأب��ح��اث  ذر�ع 
�لتكنولوجيا  �أب�����ح�����اث  جم���ل�������س 
�أن  �أب���وظ���ب���ي، �م�������س  �مل���ت���ط���ورة يف 
�لآمنة  �لأن���ظ���م���ة  ب���ح���وث  م���رك���ز 
�أول  �إط���الق  على  يعكف  ل��ه  �لتابع 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  خ����ارج  م��ن�����س��اأة 
�لأم��ري��ك��ي��ة لل��ت��ق��اط �حل��رك��ة يف 
�ملنطقة. من �ساأن هذه �ملن�ساأة �لتي 
مبدينة  �ملعهد  مبقر  ت�سييدها  مت 
�ختبار  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  �أن  م�����س��در، 
"�أو  طيار  ب��دون  �جل��وي��ة  �لأنظمة 
�لدرون"  ب���ط���ائ���ر�ت  ي�����س��م��ى  م����ا 
�سمن بيئة �لو�قع �ملعزز �أو �لو�قع 

�ملختلط.
�حلركة  �ل��ت��ق��اط  من�ساأة  و�ستتيح 
مل���رك���ز ب���ح���وث �لأن���ظ���م���ة �لآم���ن���ة، 
�إم���ك���ان���ي���ة حم����اك����اة �ل����ط����ري�ن يف 
�أب��وظ��ب��ي و�إع���ط���اء �سورة  م��دي��ن��ة 
و�ق���ع���ي���ة ع���ال���ي���ة �ل����دق����ة لإج������ر�ء 
عملية  ومت��ك��ني  معقدة  �خ��ت��ب��ار�ت 
و�ملعزز  �لفرت��سي  �لو�قع  �ختبار 
�إمكانية  و���س��ت��ت��ي��ح  و�مل���خ���ت���ل���ط. 
وم�ست�سعر�ت  �����س����ور  حم�����اك�����اة 
عملية  �لف��رت����س��ي��ة  �ل���ك���ام���ري�ت 
جد�ً  كبرية  بيئات  �سمن  �لختبار 
�أو بيئات �سديدة �خلطورة �أو بيئات 
�أر�س  على  لبنائها  وق��ت��اً  ت�ستغرق 

�مل�سرية  �ل��ط��ائ��ر�ت  على  �عتمادنا 
هذه  �أ�سبحت  لقد  يومياً..  ي��زد�د 
حمورياً  ج��زء�ً  �مل�سرية  �لطائر�ت 
يف حياتنا �ليوم لأنها تنجز �لعديد 
ت�سليم  مثل  �ل�سرورية،  �ملهام  من 
�ل�سرورية  �ل��ب�����س��ري��ة  �لأع�������س���اء 
لإج�����ر�ء �ل��ع��م��ل��ي��ات �جل��ر�ح��ي��ة يف 
�ملناطق  وم��ر�ق��ب��ة  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 
�لبذور  ون��ر  �حل�سا�سة،  �لأم��ن��ي��ة 
مو�د  ت�سليم  وحتى  �حل��ق��ول،  على 
�أ�ساف:  و  �ليومية".    �ل��ب��ق��ال��ة 
�لفريدة  �لختبار  من�ساأة  "�ستكون 
م���ت���اح���ة ل���ال����س���ت���خ���د�م م����ن عدة 
باإجر�ء  ل��ن��ا  و�ست�سمح  خم��ت��رب�ت 
و��سعة  جمموعة  على  �لختبار�ت 
من �لأنظمة �جلوية غري �ملاأهولة 
حني  يف  �مل���ن���وع���ة  �لأح�����ج�����ام  ذ�ت 
�ملتطورة  �ل���ك���ام���ري�ت  ���س��ت��ت��م��ك��ن 
�لأج�سام  تعقب  �لدقة من  وعالية 
�ملحيطة..  �ل��ب��ي��ئ��ة  يف  �ل�����س��غ��رية 
�لأنظمة  بحوث  مركز  يف  ونهدف 
�أمنية  تقنيات  تطوير  �إىل  �لآم��ن��ة 
�لتي  �لأن��ظ��م��ة  حماية  على  ق���ادرة 
للهجمات  م���ع���ر����س���ة  ت����ك����ون  ق����د 
�لطائر�ت  �أن��ظ��م��ة  وي��ت�����س��م��ن   ..
�مل�������س���رية غ����ري �لآم����ن����ة �ل���ت���ي قد 
ت��ف��ر���س ت��ه��دي��د�ت خم��ت��ل��ف��ة على 
�لأف���ر�د  �أو  �ملوؤ�س�سات  خ�سو�سية 
مبكان  �لأهمية  فمن  لذ�  و�أمانهم 
�أماناً  �أك��ر  من�سات  �إن�ساء  يتم  �أن 

�لتقاط  ن��ظ��ام  �سيكون  و  �ل���و�ق���ع. 
�ملقرتح  �جل�������ودة  ع�����ايل  �حل����رك����ة 
لأبوظبي قادر�ً على �لتتبع �لن�سط 
و�ملتاأخر وتعزيز قدر�ت �لت�سالت 
�لتي  و�لتحكم  و�لقيادة  و�مل��الح��ة 
يعمل  و  �لآن.  ح��ت��ى  حتقيقها  مت 
 " �لآمنة  �لأنظمة  بحوث  " مركز 
�إطار  يف  �ملن�ساأة  هذه  ت�سميم  على 
بريدو  جامعة  مع  �مل�ستمر  تعاونه 
�لأم���ري���ك���ي���ة �ل���ت���ي مت��ت��ل��ك �أك����رب 
للتقاط  �لعامل  يف  د�خلية  من�ساأة 

�حلركة.
"تيكي"  �سريكانت  �لدكتور  قال  و 
�ل��ب��اح��ث��ني يف مركز  ث���اك���ار، ك��ب��ري 
"تعد  ب���ح���وث �لأن���ظ���م���ة �لآم����ن����ة: 
هذه �خلطوة بد�ية طموحة، وكلنا 
ثقة باأننا �سنتمكن من �ل�سطالع 
من  �حل��د  على  �ست�ساعد  بتقنيات 
�أن  و  �ل�سيرب�نية خا�سة  �لهجمات 

ومرونة للطائر�ت �مل�سرية".
و فيما يتعلق ببناء �ملن�ساأة �جلديدة، 
عام  ج��وب��ريت، مدير  ق��ال جيم�س 
�لأنظمة  �أبحاث و�ختبار�ت  من�ساأة 
جامعة  يف  ط���ي���ار  ب�����دون  �جل���وي���ة 
�مل�سرية  �لطائر�ت  "توؤدي  ب��ريدو: 
ت�سليم  يف  ه���ام���اً  دور�ً  �مل�����س��ت��ق��ل��ة 
�لتحتية..  �لبنى  �لطرود وتفتي�س 
للمدن  �مل�ستمر  �ل��ت��ط��ور  ظ��ل  ويف 
�لت�سغيل  ���س��م��ان  ي��ج��ب  �ل��ذك��ي��ة، 
�لآم����ن ل��ل��ط��ائ��ر�ت �مل�����س��رية د�خل 
منا�سبة  �ملن�ساأة  هذه  وتعد  �مل��دن.. 
ج�����د�ً ل��ت��وف��ري خ���و�رزم���ي���ات �أم���ن 
من  وحتويلها  �مل�سرية  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�أر�س  على  �لتطبيق  �إىل  �مل��ح��اك��اة 
بالنتقال  �ل�����س��م��اح  ع���رب  �ل���و�ق���ع 
�ل����ت����دري����ج����ي ل���ل�������س���ي���ن���اري���وه���ات 
�إىل  �ملحاكاة  جمرد  من  �ملفرت�سة 
�لعامل  ث���م  �لف���رت�����س���ي  �ل���ع���امل 

�لو�قعي.       
�لختبار  م���ن�������س���اأة  ���س��ت��خ�����س��ع  و 
مركز  ق���ب���ل  م�����ن  ل���ال����س���ت���خ���د�م 
�لآم���ن���ة ومركز  �لأن��ظ��م��ة  ب��ح��وث 
بهدف  �مل�ستقلة  �لروبوتات  بحوث 
جمموعة  على  �لختبار�ت  �إج��ر�ء 
لتوفري م�ساحة  و  �مل��رك��ب��ات..  م��ن 
م��ف��ي��دة لل��ت��ق��اط �حل���رك���ة يجب 
على  ق����������ادر�ً  �ل����ن����ظ����ام  ي����ك����ون  �أن 
�ملناخ،  و�سبط  �مليكانيكي،  �ل��ع��زل 

و�ل�ستخد�م �مل�سرتك �ملتز�من.

طري�ن �لإمار�ت تعزز �لتز�مها نحو جنوب �إفريقيا بتو�سيع عملياتها
•• دبي-وام :

�أعلنت طري�ن �لإمار�ت �أم�س �أنها �ستو�سع عملياتها من و�إىل جنوب �إفريقيا 
�أكرب  ليكون  �ملقبل  �أكتوبر  بحلول  �أ�سبوعيا  رحلة   28 �إىل  جدولها  وتعزز 

جدول �أ�سبوعي للناقلة �إىل تلك �لدولة منذ �نت�سار جائحة كورونا.
تهدف هذه �خلطوة �إىل توفري خيار�ت �أو�سع للعمالء �لر�غبني يف زيارة دبي 
�أو �ل�سفر عربها �إىل خمتلف �لوجهات �سمن �سبكة خطوط طري�ن �لعاملية 

�لتي تغطي �أكر من 120 وجهة يف �لقار�ت �ل�ست.
�أكتوبر   31 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �أفريقيا  ج��ن��وب  �إىل  �لعمليات  تكثيف  ويت�سمن 
2021 ت�سيري رحلتني يومياً �إىل جوهان�سربغ �إحد�هما بطائر�ت �لإمار�ت 

ودربان. تاون  كيب  من  كل  �إىل  يومية  خدمة  �إىل  بالإ�سافة   A380
2022 خ��دم��ة رحلتي  ي��ن��اي��ر   1 �ع��ت��ب��ار� م���ن  وت���ب���د�أ ط����ري�ن �لإم�������ار�ت 
�إىل  للم�سافرين  �سيوفر  م��ا   A380 ب��ط��ائ��ر�ت  �ليوميتني  جوهان�سربغ 

جنوب �إفريقيا ومنها �أف�سل جتربة يف �لأجو�ء.
وياأتي تو�سيع جدول رحالت طري�ن �لإمار�ت ��ستجابة للطلب �ملتنامي من 
�جلن�سيات  جلميع  �ل�سياحية  �لتاأ�سري�ت  ت�سدر  �لتي  دبي  لزيارة  �لعمالء 
بالإ�سافة �إىل تخفيف �لقيود عرب بع�س �لوجهات �لتي ت�سمح �لآن بدخول 
تدعم  كما   .. �سحي  حجر  �إىل  �حلاجة  دون  �إفريقيا  جنوب  من  �لقادمني 
طري�ن �لإم��ار�ت بقوة تعايف �سناعة �ل�سياحة يف جنوب �إفريقيا من خالل 

ت�سهيل و�سول �مل�سافرين �لدوليني.
وتعد دبي و�حدة من �أكر وجهات �لعطالت �سعبية للم�سافرين من جنوب 
عاملي  م�ستوى  ذ�ت  جت��ارب  من  ل��زو�ره��ا  تقدمه  ما  بف�سل  وذل��ك  �أفريقيا 
وعنا�سر جذب جديدة تلبي متطلبات خمتلف �لأعمار و�خللفيات �لثقافية 

و�مليز�نيات.
4 ماليني ز�ئر لل�سياحة و�لأعمال منذ  و��ستقبلت �ملدينة باأمان �أكر من 
�فتتاح  موعد  �ق��رت�ب  وم��ع   2020 يوليو  يف  �ل�سياحي  ن�ساطها  ��ستئناف 
�إك�سبو 2020 دبي ت�ستعد �ملدينة �أي�سا للرتحيب بزو�رها يف �أكرب ملتقى 

عاملي يت�سمن �أجنحة من �جليل �لتايل ذ�ت طابع م�ستقبلي وبر�مج حافلة 
بالأحد�ث �ليومية.

�ختبار  �سهادة  تقدمي  �أفريقيا  جنوب  من  دب��ي  �إىل  �لقادمني  على  وينبغي 
PCR �سلبية مع رمز �ل�ستجابة �ل�سريعة �سادرة يف غ�سون 48 �ساعة من 

وقت جمع �لعينة يف من�ساأة �سحية حملية معتمدة.
 QR سريع مع رمز� PCR كما يطلب منهم �أي�سا تقدمي نتيجة �ختبار

يجرى يف مطار �ملغادرة يف غ�سون �ست �ساعات من موعد �إقالع رحالتهم.
�آخر عند �لو�سول �إىل مطار دبي  PCR �سريع  و�سيجرى للركاب �ختبار 
دبي  �سفرهم عرب  يو��سلون  �لذين  �لركاب  ينبغي على جميع  كما  �ل��دويل 

�إكمال متطلبات وجهاتهم �لنهائية.
مع  وتعاونها  �ل�سرت�تيجية  �سر�كتها  لإح��ي��اء  �لإم����ار�ت  ط��ري�ن  وت�ستعد 
�خلطوط �جلوية �جلنوب �أفريقية SAA مع ��ستئناف �لأخرية عملياتها 

�ملقرر يف 23 �سبتمرب �جلاري.
�إىل عام  �لدولة  لتلك  �لوطنية  �لناقلة  �لإم��ار�ت مع  �سر�كة طري�ن  وتعود 
1997 وهي �أول �تفاقية رمز م�سرتك بني طري�ن �لإمار�ت وناقلة �أخرى 
.. وجرى تطوير �ل�سر�كة قبل �جلائحة لت�سمل �سبكة م�سرتكة تكميلية من 
.. ومنذ  �أو�سع للعمالء  110 وجهات وجد�ول زمنية حم�سنة مع خيار�ت 
�ل�سر�كة  من  م�سافر  �أل��ف   370 نحو  ��ستفاد  �ل�سرت�تيجي  �لتعاون  ب��دء 
بني �لناقلتني .. وهناك حالياً خطط قيد �لإعد�د لتو�سيع �لقدرة على حجز 

رحالت م�سرتكة �سمن م�سار و�حد.
ومع �إحياء �ل�سر�كة مع �خلطوط �جلوية �جلنوب �أفريقية �سيتعزز تو�جد 
طري�ن �لإم��ار�ت يف جميع �أنحاء جنوب �أفريقيا و�لدول �ملجاورة يف جنوب 
�إنرتلين  ب��ني رم��ز م�سرتك و�ت��ف��اق��ي��ات  ���س��ر�ك��ات م��ا  �أرب���ع  �ل��ق��ارة بف�سل 
ت�سمل �أي�سا �إيرلينك Airlink و�سيم �إير Cemair وفالي �سيف �إير 
�إىل  �ملنطقة  �لإمار�ت يف  يو�سع خريطة م�سار�ت طري�ن  FlySafair ما 
خيار�ت  من  ومزيد�  �أف�سل  جتارب  لعمالئها  ويوفر  �إ�سافية  مدينة   79

�ل�سفر من و�إىل �لوجهات �لإقليمية.
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•• القاهرة-وام:

����س��ت��ع��ر���س م���ع���ايل ن��ا���س��ر ب���ن ثاين 
�ل��ه��ام��ل��ي وزي�����ر �مل������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة و 
�خلم�سني  م�ساريع  ح��زم��ة  �ل��ت��وط��ني 
�لتي ��ستهدفت تر�سيخ مكانة �لدولة 
و �قت�سادها كاأحد �أقوى �لقت�ساد�ت 
يف �ل��ع��امل. ج��اء ذل��ك خ��الل م�ساركة 
م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ر�أ������س وف����د �ل���دول���ة يف 
�لعربي  �لعمل  ملوؤمتر   47 �ل�  �ل��دورة 
�لذي يعقد �أعماله يف �لقاهرة خالل 
�سبتمرب   12 �إىل   5 م����ن  �ل����ف����رتة 
نظام  ت��ط��وي��ر  �إىل  و�أ����س���ار  �جل������اري. 
�لإقامة �لذي مينح �مل�ستثمرين و رو�د 
�لأعمال و �لعاملني حل�سابهم �خلا�س 
�متياز�ت جديدة و رفد �قت�ساد �لدولة 
للتحول  �ملمكنة  �لب�سرية  بالكفاء�ت 
تخ�سي�س  و  �لرقمي  �لقت�ساد  نحو 
مليار�ت   5 بقيمة  �مل��ايل  �لدعم  ح��زم 
�لدولة  يف  �ل�سناعي  للقطاع  دره���م 
�لثورة  نحو  �ل��ت��ح��ول  عملية  لتعزيز 
ق�سايا  �أن  �أك��د  و  �لر�بعة.  �ل�سناعية 
�مل�سروعات  متكني  و  �لأع��م��ال  ري���ادة 
�ل���������س����غ����رية ت����ع����د حم��������ور �ه����ت����م����ام 
�لذي  �لأم���ر  �لإم����ار�ت  حكومة دول���ة 
�لقت�سادية  �ل�سيا�سات  على  �نعك�س 
خلق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�ل�سرت�تيجيات 
لرو�د  وجاذبة  ود�عمة  متكاملة  بيئة 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  و�أ�سحاب  �لأعمال 
و�ملتو�سطة ل �سيما من خالل تعزيز 
�سهولة ممار�سة �لأعمال ودعم فر�س 
ورو�فد �حل�سول على �لتمويل ورفع 
�لبتكار  وت���ع���زي���ز  �ل��ط��ل��ب  م���ع���دلت 
دولة  �أن  �أو�سح  و  �لرقمي.  و�لتحول 
�لإمار�ت خ�س�ست ��ستثمار�ت �سخمة 
لتطوير �لبنى �لتحتية �ملعلوماتية و 
هي �جلهود �لتي قادتها لتبوء �ملركز 

�لأول �إقليميا و�لر�بع عامليا يف �ملوؤ�سر 
�لأع��م��ال بعدما حقق  �ل��دويل لريادة 
�لقطاع قفزة نوعية يف �أد�ئه م�سجال 
�ل�سركات  �أع���دد  يف  ملحوظا  �رتفاعا 
�ملمنوح  �لتمويل  متو�سط  و�ج��م��ايل 
لل�سركات �لنا�سئة. و قال �لهاملي �إن 
�مل��ر�أة يف  روؤي��ة �لقيادة �لر�سيدة لدور 
��ستد�مة،  �أك��ر  م�ستقبل  بناء  جهود 
�لأك���رب يف متكينها يف  �ل��د�ع��م  �سكلت 
�إىل حزم  م�����س��ري�  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
�لأعمال  ل���ر�ئ���د�ت  �جل��دي��دة  �ل��دع��م 
�لتميز  على  قدرتهن  �أث��ب��ن  �ل��الت��ي 
و�لنجاح  �لع���م���ال  ري�����ادة  جم����ال  يف 
ن�سبته  جت��اوزت  �رتفاع  بت�سجيل  فيه 
م�ساهمة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا   /30%/
�ل�سغرية  �مل�ساريع  ق��ط��اع  يف  �لن�ساء 
�سعادة  �لدولة  و�ملتو�سطة. ي�سم وفد 
�ملو�رد  وز�رة  نا�سر بن خربا�س وكيل 
�لتوطني  ل�سوؤون  �لب�سرية و�لتوطني 
�لوز�رة  وكيل  �لعوبد  ماهر  و���س��ع��ادة 
�مل�ساعد ل�سوؤون �لتفتي�س و�سعادة عبد 
�مل�ساعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �لنعيمي  �هلل 
وعدد�  �لدولية  و�لعالقات  لالت�سال 
�إىل جانب  �ل������وز�رة  �مل��ع��ن��ي��ني يف  م��ن 

فريق �أ�سحاب �لأعمال برئا�سة خليفة 
جمل�س  ع�سو  �لكعبي  مطر  خمي�س 
وفريق  �لدولية  �لعمل  منظمة  �إد�رة 
�ل���ع���م���ال ب���رئ���ا����س���ة �ل���دك���ت���ور حممد 
جمل�س  رئي�س  �ل�سام�سي  ث��اين  بطي 
�لتن�سيق بني �جلمعيات  �د�رة جمعية 
�ملهنية. يناق�س �ملوؤمتر �سمن �أعماله 
ت��ق��ري��ر �مل���دي���ر �ل���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة �لعمل 
بعنو�ن:  �مل����ط����ريي  ف���اي���ز  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل�سغرية  و�مل�سروعات  �لأعمال  ريادة 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  ن��ح��و  و�ل��ط��ري��ق 
مف�سل  تقرير  عن  ف�سال  و�لتمكني، 
�ملنظمة  و�إجن���از�ت  ن�ساطات  يت�سمن 

خالل عامي 2019 – 2020.
�لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور  �أث����ر  وي��ب��ح��ث 
�لتي  و�ل�����س��ع��وب��ات  �ل��ع��م��ل  بيئة  ع��ل��ى 
�لتحول  يف  �لعربية  �ل���دول  تو�جهها 
�لرقمي خا�سة بعد �أزمة كورونا �لتي 
��ستخد�م  تو�سيع  و  ت�سريع  �إىل  �أدت 
�ل��ل��ج��وء �إىل  �ل��رق��م��ي��ة و  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
بديلة  بطرق  �لعمل  �أ�ساليب  تنظيم 
ف�سال  �لأع��م��ال  ��ستمر�رية  ل�سمان 
�لأخ�سر  �لق��ت�����س��اد  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ن 

لتوفري فر�س �لعمل.

•• ال�شارقة-وام: 

�عتمد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لبطائح  منطقة  �إىل  �لطبيعي  �ل��غ��از  �سبكة  تو�سيل  �ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 

و�ساحية �ل�سنوف بتكلفة �إجمالية ت�سل �إىل 78 مليونا و 490 �ألف درهم.
ورفع �سعادة �سعيد �سلطان �ل�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�سارقة 
�أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لإمتنان ل�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة على مكارم �سموه 
�إمارة  مناطق  لكافة  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  على  وحر�سه  �لبي�ساء  و�أي��ادي��ه 
ملنطقة  �لطبيعي  �ل��غ��از  خ��ط  م��د  يت�سمن  �مل�����س��روع  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�  �ل�سارقة 

�ألف درهم وبطول يتجاوز   890 �لبطائح على 6 مر�حل بتكلفة 21 مليونا و 
�سارع  تقاطع  من  �لطبيعي  �لغاز  خط  مبد  �لأوىل  �ملرحلة  و�ستبد�أ  كم   200
 3 خالل  بالكامل  �مل�سروع  من  �لنتهاء  و�سيتم  خورفكان  طريق  مع  �لإم���ار�ت 

�سنو�ت.
و�أو�سح �أن �ساحية �ل�سنوف �لتي تعترب �أكرب �ساحية �سكنية يف �لإمارة وتتكون 
كم   640 بطول  �إليها  �لطبيعي  �ل��غ��از  �سبكة  متديد  �سيتم  منطقة   28 م��ن 
وبتكلفة 65 مليونا و600 �ألف درهم على مر�حل بحيث تبد�أ �ملرحلة �لأوىل 
�إىل  �ل�سبكة  بتمديد  �لأر����س��ي  ت�سوية  م��ن  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  �نتهاء  مب��ج��رد 
�لتالية  �ملر�حل  تليها  ثم  �أوىل  كمرحلة   5 و   3 و    2 و   1 �ل�سنوف  مناطق 

   . �ملناطق  �ملباين يف هذه  �إجن��از  �لأر��سي ووف��ق ن�سبة  بعد �لنتهاء من ت�سوية 
و�أكد �ل�سويدي �أن �لهيئة �ستعمل على تنفيذ �سبكة �لغاز �لطبيعي وفق �أف�سل 
�لغاز  تو�سيل  يف  تتمثل  و�أهد�فها  �لهيئة  ��سرت�تيجية  �أن  ..موؤكد�  �ملو��سفات 

�لطبيعي للمناطق كافة.
 و�أو�سح �أنه تنفيذ� لروؤية وتوجيهات �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة مت �لنتهاء 
من توظيف 147 مو�طنا يف خمتلف �لتخ�س�سات �لهند�سية و�لفنية و�لإد�رية 
منذ بد�ية �لعام �حلايل حيث مت �لتوظيف على �ل�سو�غر لهذ� �لعام بعدد 103 
مهند�سني من ذوي �لتخ�س�سات وم�ستويات �خلربة �ملختلفة �لتي تتو�فق مع 
�لب�سرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  مع  و�لتن�سيق  بالتعاون  و�حتياجاتها  �لهيئة  متطلبات 

بال�سارقة كما مت توظيف 44 مو�طنا يف وظائف �إد�رية من خريجي �جلامعات 
�لهيئة  و�حتياجات  متطلبات  ووف��ق  �لكفاءة  ذوي  من  �لعامة  �لثانوية  وحملة 
بكو�در  �ملتعاملني  خدمة  ومكاتب  �لهيئة  �إد�ر�ت  خمتلف  تدعيم  على  وللعمل 

مو�طنة متخ�س�سة.
وثمن �ل�سويدي توجيهات �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة و�هتمام �سموه بتوظيف 
وتوفري حياة  �مل�سئولية  لتحمل  وتدريبهم  �لوطنية  �لكو�در  وتاأهيل  �ملو�طنني 
كرمية لهم ولأ�سرهم .. موؤكد� ��ستمر�ر �لهيئة يف ��ستقطاب وتوظيف �ملو�طنني 
م�سرية  ��ستمر�ر  �أجل  من  مهار�تهم  تنمي  �لتي  �لتخ�س�سية  �لرب�مج  و�إع��د�د 

�لتطور و�لزدهار �لتي يقودها �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة.

•• عجمان-وام:

يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����س��د  �ل�سيخ  د���س��ن 
�ملظهر  على  باحلفاظ  يعنى  "ر��سد" و�ل��ذي  �لبلدي  �لتفتي�س  فريق  عجمان، 
�لعام و�ل�سورة �جلمالية و�ملثالية لالإمارة، جاء ذلك خالل �طالعه على غرفة 
با�ستخد�م  �لرقابية  مهامهم  �لإد�ري  �لعمل  فريق  فيها  ي��وؤدي  و�لتي  �لتحكم 

�لتقنيات �حلديثة و�لذكية .
ور�فق �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي خالل زيارته �لتفقدية �سعادة عبد �لرحمن 

حممد �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لبلدية و�ملهند�س خالد معني �حلو�سني �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع �ل�سحة �لعامة و�لبيئة وعدد من �ملخت�سني.

�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان  �أن د�ئرة  �لنعيمي  �ل�سيخ ر��سد بن حميد  و�أكد 
�لأهد�ف  لتحقيق  �لبو�سلة  كونهم  �لد�خلية  �لكفاء�ت  ��ستثمار  باأهمية  توؤمن 
33 مفت�سا �سيو��سون �لعمل �لدوؤوب  �أن �لد�ئرة �ستعتمد على  �ملن�سودة، مبيناً 
على مد�ر 24 �ساعة موزعني �لأدو�ر فيما بينهم حيث �سياأخذ �لفريق �لإد�ري 
موقعه يف غرفة �لتحكم لتلقي �لبالغات و�ل�سكاوي و�لعمل �لفعلي على حلها 
كافة مناطق  للرقابة على  �مليد�نية عملها  �مل��و�رد  �ستو��سل  ب�سكل مبا�سر فيما 

�لإمارة.
و�أ�ساف �أن �لد�ئرة حر�ست على تزويد �لكفاء�ت باأحدث �لتقنيات ل�سمان �إجناز 
تعمل  �لكفاء�ت  جميع  �أن  مو�سحا  قيا�سي،  وق��ت  وخ��الل  متناهية  بدقة  �ملهام 
كافة  باإمارة عجمان يف  وتتكامل مهامها لالرتقاء  و تكثف جهودها  بال توقف 
جمالت �حلياة كما وت�سعى لتحقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ملن�سودة و�ملتمثلة 

يف تطوير �لبنى �لتحتية مع مر�عاة متطلبات �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة.
حيث  �ملفت�سني  دور  �أهمية  على  �لنعيمي  عبد�لرحمن  �سعادة  �سدد  جهته  من 
�سيعملون على تاأدية جمموعة من �ملهام �ل�ساملة، مبيناً �أننا نعمل جميعاً يد�ً بيد 

لإبر�ز �أف�سل �سورة عن �لإمارة وتوفري �أجو�ء مثالية لل�سكان و�لزو�ر و�ل�سياح 
و�مل�ستثمرين.

من جانبه قدم �ملهند�س خالد �حلو�سني �سرحاً مف�ساًل عن �لفريق ، مو�سحا �أن 
�لد�ئرة �رتاأت ت�سكيل فريق متكامل من �لإد�ر�ت �حليوية و�لتي تت�سمن �إد�رة 
�لإد�ر�ت  من  وغريها  و�ملباين  وتنميتها  �لبيئة  و�إد�رة  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق 
�ملناطق  كافة  على  �ل�ساملة  و�لرقابة  لالمارة  �ملثالية  �ل�سورة  على  للحفاظ   ،
�لتام  �لل��ت��ز�م  من  و�لتاأكد  �لم���ارة  يف  �لعاملة  و�ملن�ساآت  و�ملوؤ�س�سات  و�لأح��ي��اء 

بالتعاميم و�ل�سرت�طات �ل�سادرة.

•• دبي-وام:

�لبنية  و  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
تقنية  عرب  ت�ساوريا  لقاء  �لتحتية 
و��سعة  مب�ساركة  �مل��رئ��ي  �لت�سال 
�ل�سرت�تيجيني  �ل�������س���رك���اء  م���ن 
ب�سقيها  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  يف 
�لحتادي و �ملحلي و�أفر�د �ملجتمع 
�للقاء  ي��ات��ي  �خل���ا����س.  و�ل��ق��ط��اع 
تنفيذ�ً لتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة 
وتعزيز  �لوطنية  �جلهود  بتكثيف 
بني  �مل�سرتك  و�لتن�سيق  �لتكامل 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت����ادي����ة 
و�ملحلية �إىل جانب �لقطاع �خلا�س 
�أف��ر�د �ملجتمع يف �سياغة  و�إ�سر�ك 
خطة  وتطوير  �لإ�سكان  م�ستقبل 
و�حتياجات  رغبات  تلبي  متكاملة 
�حلياتية  �لإم������ار�ت  وب��ن��ات  �أب���ن���اء 
وحتقق لهم �ل�سعادة وجودة �حلياة 
م��الم��ح مئوية  ر���س��م  وت�����س��ه��م يف 
�لإمار�ت 2071 وريادتها �لعاملية 
. ناق�س �للقاء �لفرت��سي - �لذي 
جميلة  �ملهند�سة  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���س��ت��ه 
�ل�سيخ  ب��رن��ام��ج  م���دي���رة  �ل��ف��ن��دي 
�ملهند�سة  و���س��ع��ادة  لالإ�سكان  ز�ي���د 
�لوكيلة  �ل��ن��ق��ب��ي  م�����س��ل��م  ن����ادي����ة 
�مل�ساعدة لقطاع �خلدمات �مل�ساندة 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  يف 
�ملرتبطة  �مل����ح����اور  م����ن  ع�������دد�ً   -
بقطاع �لإ�سكان �حلكومي �خلطط 

و�مل�ستهدفات �مل�ستقبلية .
�أفر�د  �أم��ام  �لفر�سة  �للقاء  �أت��اح  و 
للم�ساركة  و�مل����ع����ن����ني  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملبتكرة  ومقرتحاتهم  ب��اأف��ك��اره��م 
وروؤ�هم �مل�ستقبلية �لد�عمة مل�سرية 
للخم�سني  �ل�������س���ام���ل���ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ع��ام��اً �ملقبلة يف دول��ة �لإم����ار�ت. و 
�لفندي :"  �ملهند�سة جميلة  قالت 
تعزيز  �للقاء  خالل  من  ن�ستهدف 
م��ن��ظ��وم��ة �ل���ع���م���ل �مل�������س���رتك مع 

�سركائنا و�أفر�د �ملجتمع، �إىل جانب 
�لأف����ك����ار �خلالقة  ع��ل��ى  �ل���وق���وف 
على  �ل��ق��ادرة  �لنوعية  و�مل���ب���ادر�ت 
�ملو�طنني  �إ�سكان  بقطاع  �لنهو�س 
على  رئي�سية  �أول��وي��ة  ي�سكل  �ل��ذي 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة لدولة  �أج���ن���دة 
�جلميع  دع����ت  ف��ي��م��ا  �لإمار�ت" 
ب���اأف���ك���اره���م  ي���ب���خ���ل���و�  ل  �أن  �إىل 
�خلطة  ل��ت�����س��م��ي��م  �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
�لتنموية �ل�ساملة للخم�سني عاماً 
ت��ط��وي��ر �لقطاع  ب��ه��دف  �ل��ق��ادم��ة، 
وتوفري  �مل��و�ط��ن��ني  برعاية  �ملعني 
م��ق��وم��ات �حل���ي���اة �ل��ك��رمي��ة لهم، 
ومتطلبات  �مل��ت��غ��ري�ت  يلبي  ومب���ا 
�ملرحلة �ملقبلة يف �مل�سرية �لتنموية 

وز�رة  �أن  و�أو����س���ح���ت  للدولة". 
تدرك  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�خلطط  ت�سميم  يف  �ملجتمع  دور 
�مل�ستقبلية  �لإ���س��ك��ان��ي��ة  و�ل��رب�م��ج 
و�حتياجات  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي  مب���ا 
مو�طني �لدولة و�أهمية �ل�ستماع 
�لتطويرية  و�أفكارهم  �أر�ئهم  �إىل 
�ل��ت��ي ت��خ��دم م�����س��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�لإم��ار�ت. و�أك��دت �أن دعوة �لقيادة 
�ل���ر����س���ي���دة لإ�����س����ر�ك �مل��ج��ت��م��ع يف 
و�لأف��ك��ار يعك�س  �مل��ب��ادر�ت  �سياغة 
باأهمية دوره��م يف �سياغة  �إميانها 
وبنات  لأب����ن����اء  م�����س��رق  م�����س��ت��ق��ب��ل 
�ملقيمني بهدف تعزيز  �لإم��ار�ت و 
�لطموحة  �لأف��ك��ار  من  �ل�ستفادة 

ميتلكونها  �لتي  �ملبتكرة  �ل��روؤى  و 
وت���ط���وي���ر �مل�������س���اري���ع و�مل�����ب�����ادر�ت 
�ملرتبطة بقطاع �لإ�سكان �حلكومي 
�ل������ذي مي���ث���ل رك����ي����زة رئ��ي�����س��ي��ة يف 
م�ستهدفات دولة �لإمار�ت وخطط 
و��سرت�تيجيتها  �مل�ستقبلية  عملها 
�ل���وط���ن���ي���ة . م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�����دت 
�لنقبي  م�����س��ل��م  ن���ادي���ة  �مل��ه��ن��د���س��ة 
�لإ�سكان  �أول���ت  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
�هتماماً كبري�ً و�أفردت لها م�ساحة 
�ل�ستعد�د  م�سار�ت  �سمن  و��سعة 
منوهة  �مل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً  للخم�سني 
�لر�سيدة  �ل���ق���ي���ادة  ث��ق��ة  �أن  �إىل 
�لعمل  م��ن  ل��ل��م��زي��د  د�ف���ع���اً  ت�سكل 
وحافز�  ومو�طنينا  خلدمة وطننا 
ملزيد من �لعطاء و�لعمل، ملو��سلة 
م�سرية �لتقدم و�لزدهار و�لتنمية 
نرية  ب��اأف��ك��ار  مت�سلحني  �ل�ساملة 
�ملجتمع  منبعها  نوعية  وم��ب��ادر�ت 
خلم�سني  ب�سال�سة  للعبور  نف�سه 
ع��ام��اً م��ن �لإجن�����از�ت �ل��ن��وع��ي��ة. و 
قالت :" من خالل لقائنا نرتجم 
�أفر�د  ب��اإ���س��ر�ك  �لقيادة  توجيهات 
�مل�����ب�����ادر�ت  جم���ت���م���ع يف ����س���ي���اغ���ة 
�ل���س��ت��ف��ادة من  وتعظيم  و�لأف��ك��ار 
�مل��ب��ت��ك��رة �لتي  �لأف����ك����ار و�ل�������روؤى 
�مل�ساريع  وت���ط���وي���ر  مي��ت��ل��ك��ون��ه��ا 
وتبني  �ل���ط���م���وح���ة،  و�مل������ب������ادر�ت 

تطلعات  ��ستباقية حتاكي  خدمات 
�أفر�د �ملجتمع �ل�سمولية مبا يلبي 
�حلياتية  و�حتياجاتهم  رغباتهم 
وي���ح���ق���ق ل���ه���م �ل�������س���ع���ادة وج�����ودة 
مالمح  ر���س��م  يف  وي�ساهم  �حل��ي��اة، 
مئوية �لإمار�ت 2071، وريادتها 
�لعاملية". و لفتت �إىل حر�س وز�رة 
�ل��ط��اق��ة و �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة على 
�لت�ساركي  �لت�سميم  مفهوم  تبني 
يف متكني �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية وفرق 
روؤى  على  بالعتماد  �ل��وز�رة  عمل 
وتطلعات �ملجتمع ف�سال عن �إدر�ك 
�لت�ساركي  �لت�سميم  �أن  �ل�����وز�رة 
ي�سهم  �ملجتمع  �أف���ر�د  خمتلف  مع 
ت��ط��وي��ر �خلطة  �إث�����ر�ء ع��م��ل��ي��ة  يف 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  وف��ه��م  �لتنموية 
تو�جه جميع فئات �ملجتمع وتلبية 
�لتنموية  �خل��ط��ة  م��ن  توقعاتهم 
م�سرية  حت������دد  �ل����ت����ي  �ل�������س���ام���ل���ة 
خالل  مت   . �ل����دول����ة  يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أمن��اط حياة ثالثة  �للقاء حتديد 
كمحور فرعي لالإ�سكان يف عملية 
�لت�سميم �لت�ساركي لتح�سني منط 
حياة �لفرد و�لأ�سرة وبناء جمتمع 
ينعم �أفر�ده باأ�سلوب حياة متو�زن 
تت�سمن  و  �ل�����س��ك��ن��ي��ة  �لأح���ي���اء  يف 
�ل����ن����م����ط �ل����رتف����ي����ه����ي و�ل����ث����ق����ايف 

و�لريا�سي .

حاكم �ل�سارقة يعتمد تو�سيل �سبكة �لغاز �لطبيعي للبطائح و�ساحية �ل�سنوف بتكلفة 78 مليون درهم

ر��سد �لنعيمي يد�سن فريق �لتفتي�ش �لبلدي »ر��سد« 

�لطاقة و�لبنية �لتحتية حتدد مالمح قطاع �إ�سكان �ملو�طنني لالأعو�م �خلم�سني �ملقبلة 

•• دبي - وام:

�ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  و�لأط��ف��ال  �لن�ساء  لرعاية  دب��ي  موؤ�س�سة  كرمت 
2020 وذل���ك ت��ق��دي��ر� لدورهم  �ل��د�ع��م��ني لأع��م��ال��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا ل��ع��ام 

وم�ساهمتهم يف �إجناح توجهاتها.
ت�سمنت قائمة �ملكرمني عدد� من �جلعات من بينها �لإد�رة �لعامة لالإقامة 
�لوطنية  و�للجنة  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة  و�لقيادة  – دب��ي  �لأج��ان��ب  و���س��وؤون 
و�لحتاد  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  – وز�رة  بالب�سر  �لجت���ار  ملكافحة 
�لن�سائي �لعام ووز�رة تنمية �ملجتمع و�للجنة �لوطنية للوقاية من �لتنمر يف 
�لبيئة �ملدر�سية – وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني 

و�لنيابة �لعامة بدبي وحماكم دبي وموؤ�س�سة وطني �لإمار�ت وهيئة �ل�سحة 
بدبي وهيئة تنمية �ملجتمع و �ملنظمة �لدولية للهجرة ومركز حماية �لطفل 
�ملن�سوري  �سعيد  �سيخة  وقالت  �لأحمر.  �لهالل  هيئة  و  �لد�خلية  وز�رة   -
مدير عام �ملوؤ�س�سة بالإنابة �إنه تو�فقا مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن 
و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لقطاع  ت�سافر جهود �جلهات  "رعاه �هلل" باأهمية 
دبي  موؤ�س�سة  نظمت  بينها  فيما  �مل�سرتك  و�لعمل  �لتعاون  لتعزيز  �خلا�س 
لرعاية �لن�ساء و�لأطفال عدد� من �للقاء�ت مع �سركائها خالل هذ� �لعام 
لتكرمي كل من له ب�سمة و��سحة يف دعم جهودها و �لتي �ساهمت يف حتقيق 

�جلودة يف �لأد�ء و �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات.

دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال تكرم �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد وفد من جمهورية طاجيك�ستان برئا�سة �لدكتور فالتوزد� �سليمان رئي�س 
على  م�سيئة  عالمة  �ليوم  �أ�سبح  �لزكاة  �سندوق  �أن  �لدينية  �ل�سوؤون  جلنة 
بل  �لإم���ار�ت فقط  م�ستوى  على  لي�س  و�لجتماعي  �خل��ريي  �لعمل  خارطة 
وعلى م�ستوى �لعامل. جاء ذلك خالل زيارة �لوفد - �لذي �سم �سعادة �سريفي 
بهادور حممود ز�ده �سفري طاجيك�ستان لدى �لدولة - �سندوق �لزكاة يف مقره 
باأبوظبي حيث �طلع على �لتجربة �لر�ئدة ل�سندوق �لزكاة وُنظم �لعمل به، 
�سعادة عبد�هلل بن عقيدة  �لزكوي. و��ستعر�س  �ملجال  �ل�سندوق يف  وخرب�ت 
�ملهريي �لأمني �لعام ل�سندوق �لزكاة - خالل لقائه �لوفد بح�سور �لدكتور 
حممد �سليمان �لبلو�سي مدير �سوؤون م�ستحقي �لزكاة و�لدكتور عبد�لرحمن 
ن�ساأة  �ملوظفني -  �ل��زك��اة وع��دد م��ن  �لإع���الم وم���و�رد  �إد�رة  �حل��م��ادي مدير 

وتاأ�سي�س �سندوق �لزكاة، و�أهم �لإجن��از�ت �ملحققة يف خدمة فري�سة �لزكاة 
لفئات  �ل�سندوق  يوفرها  �لتي  �ملتميزة  و�خل��دم��ات  و�إح�سائيات،  نتائج  من 
و�لرب�مج  �ل�سندوق،  يف  �ملعتمدة  �لُنظم  �أه��م  ��ستعر��س  مت  كما  �ملتعاملني. 
طريق  عن  �لزكاة  كدفع  �لزكاة،  فري�سة  خدمة  يف  ت�سب  �لتي  �للكرتونية 
�لهاتف �ملتحرك، وخدمة دفع و�سرف �لزكاة عن طريق جهاز �ل�سر�ف �لآيل 
و�أكد �لأمني �لعام �أن م�ساريع  �للكرتونية.  �لرب�مج  من  وغريها   ATM
�سندوق �لزكاة �ملتعددة نابعة من كتاب �هلل عز وجل، مثل م�ساريع "�لفقر�ء 
و"مودة"  و"تو��سل"  وعافية"  و"�أجر  و"�لغارمني"  "�قر�أ"  و  و�مل�ساكني" 

وغريها من �مل�ساريع �لتي تهدف �إىل و�سول �لزكاة �إىل م�ستحقيها.
وقال �إن زيارة وفد جمهورية طاجيك�ستان ل�سندوق �لزكاة �سمن جدول زيارته 
لدولة �لإمار�ت، دليل على �ملكانة �لتي يتبو�أها �سندوق �لزكاة و�خلرب�ت �لتي 

ميلكها على �مل�ستوى �لزكوي وعلى م�ستوى �خلدمات �ملتميزة �لتي ميلكها.

وفد طاجيكي : �سندوق �لزكاة عالمة م�سيئة على خارطة �لعمل �خلريي و�لجتماعي

نا�سر �لهاملي ي�ستعر�ش حزمة م�ساريع �خلم�سني �أمام موؤمتر �لعمل �لعربي

فقد �ملدعو / حممد �سامل 
�لهند     ، م���ولك���ات  حم��م��د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )N8040462( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0555523263

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد �ملدعو / نورجاناه بت 
�سوباندى كيلى ، �ندوني�سيا   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )B4762507( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0529699699

فقد�ن جو�ز �سفر
ن����اف����زه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا    ، ح�����س��ن  ك���ادي���رى 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )EP5490905( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0505454546

فقد�ن جو�ز �سفر
�يجاجبايج   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لهند   ، م��وج��ال  ه��ارون��ب��اي��ج 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K7901148(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
خالد  ���س��ي��د   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لهند   ، ح�����س��ني  �ح���م���د  م���ري 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )T8246429(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر

ن��ع��ي��م �هلل خان   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ظ�����ف�����ر  حم�����م�����د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج������و�ز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )MV4134881(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
�قرب  �و  �لباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
�مل��دع��و / ���س��ال��ح �حمد  ف��ق��د 
�ل���ي���م���ن   ، ج����ع����ب����ل  حم�����م�����د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )07462534(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
�لزبري  �مل��دع��و / حممد  فقد 
����س���دي���ق ح�����س��ن ، �ل�������س���ود�ن 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)P05139632( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�سو�دنية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
ح���������و�ء   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
�ث����ي����وب����ي����ا   ، �دم  حم�����م�����د 
 �جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم

)EP4116378( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي ف- وام:

عقدت �للجنة �لوطنية ملو�جهة غ�سل �لأمو�ل و مكافحة 
�مل�سروعة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات غ���ري  �لإره������اب ومت���وي���ل  مت��وي��ل 
خالد  م��ع��ايل  برئا�سة   2021 ل��ع��ام  �ل��ث��ام��ن  �جتماعها 
حممد �سامل بالعمى �لتميمي حمافظ م�سرف �لإمار�ت 
و ح�سور معايل  �للجنة  رئي�س  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية 
ق��ال معايل  و  دول��ة  �ل�سايغ وزي��ر  �أحمد بن علي حممد 
خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى ب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة : ت��ع��م��ل �للجنة 
�ملكتب  م��ع  بالتن�سيق  �ل��ف��ج��و�ت  حتليل  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��و�ج��ه��ة غ�����س��ل �لأم������و�ل وم��ك��اف��ح��ة متويل 
�لإرهاب و�إطالق �لعديد من �مل�ساريع و�ملبادر�ت حلماية 

�لبنية �لتحتية لدولة �لمار�ت يف مو�جهة جر�ئم غ�سل 
�لأمو�ل ومكافحة متويل �لإره��اب، بالإ�سافة �إىل تعزيز 
�لرتقاء  يف  ي�سهم  مبا  �للجنة  يف  �ملمثلة  �جلهات  جهود 
مبكانة �لدولة ودورها �لريادي يف مو�جهة غ�سل �لأمو�ل 

ومكافحة متويل �لإرهاب".
�إطار  �عتماد  �لإجتماع  خ��الل  �لوطنية  �للجنة  و�أعلنت 
�لنموذج  وف��ق  �ل��دول��ة  �لف��رت����س��ي��ة يف  �لأ���س��ول  تنظيم 
�لأم����و�ل  م��و�ج��ه��ة غ�سل  �إج�����ر�ء�ت  م��ن��ظ��ور  م��ن  �ملعتمد 
�لأدو�ر  ت��وزي��ع  �إىل ج��ان��ب  �لإره������اب  وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل 
و�ل�سالحيات بني �مل�سرف �ملركزي وهيئة �لأور�ق �ملالية 

و�ل�سلع.
�أكر �سمولية  �أولية نحو تنظيم  يعد هذ� �لإط��ار خطوة 

و يلبي تو�سيات ومتطلبات جمموعة �لعمل �ملايل فاتف 
وللم�ستثمرين  �ملايل  للنظام  �حلماية  وي�سمن  رقم 15 
من خماطر غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.    و �عتمدت 
�للجنة �لوطنية �أي�سا �لدليل �لإر�سادي للقطاع �حلكومي 
حول تنفيذ �لعقوبات �ملالية �مل�ستهدفة، و�لإجر�ء�ت ودور 

�جلهات �ملعنية يف �لدولة فيما يتعلق يف تنفيذها.
�لرقابية  للجهات  تعميم  ����س��د�ر  على  ��جل��ن��ة  و�ف��ق��ت  و 
�ل�سلع و�ملو�د �خلا�سعة لرقابة  �لتنفيذي للجنة  و�ملكتب 
�ل�ستري�د و�لت�سدير لتخاذ �لجر�ء ب�ساأن زيادة �لوعي 
حول تنفيذ �لعقوبات �ملالية �مل�ستهدفة متا�سيا مع قر�ر�ت 
جمل�س �لأمن رقم 1267 1999- و1989 -2011 

و1988 2011-.

�للجنة �لوطنية ملو�جهة غ�سل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب تعقد �جتماعها �لثامن لعام 2021

•• الفجرية - وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ملعامالت  و�إجن��از  عالية  بجودة  للمتعاملني  �خلدمات  تقدمي  �أهمية  �لفجرية 
�أهمية �لعن�سر �لب�سري  بدقة و�سرعة ق�سوى و�سرورة �لبتكار و�لرتكيز على 

و�لطابع �لإن�ساين �أثناء تقدمي �خلدمة �حلكومية.
للمو�رد  �لفجرية  مبوؤ�س�سة  بها  قام  �لتي  �لتفقدية  �جلولة  خالل  �سموه  وق��ال 
�إن دولة �لمار�ت ��ستطاعت منذ قيامها حتقيق  �أق�سامها �ملختلفة  �لطبيعية و 
�لكثري من �لإجناز�ت على �ل�سعد كافة وهي �لآن تنطلق برحلة تنموية جديدة 
لل�سنو�ت �خلم�سني �ملقبلة يف �لقطاعات �حليوية كافة و �لتي تتطلب من �جلميع 
�ل�ستثمار يف  و�لنا�سئة كافة مبا ي�سمن  �لقائمة  �لتحديات  ملو�جهة  �ل�ستعد�د 

�أر���س �لإم���ار�ت وه��ذ� ما يعك�س روؤي��ة �لقيادة  جميع �لطاقات �لتي تعي�س على 
�لر�سيدة يف بناء دولة مزدهرة.

بد�أت جولة �ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرية بزيارة مبنى �سعادة �ملتعاملني مبنطقة 
�لذكية،و��ستمع  �لتطبيقات  عرب  �ملقدمة  خدماته  �أب��رز  على  لالطالع  �حليل 
�سموه من �سعادة �ملهند�س حممد �سيف �لأفخم رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�س�سة �إىل 
�سرح مف�سل عن �آلية �لعمل �ملتبعة يف �ملر�كز �لتابعة للموؤ�س�سة و�سدد �سموه على 
�أن �سرورة تكون خدمة �ملتعاملني يف �ملوؤ�س�سة �أولوية رئي�سية من خالل تكاتف 
فرق �لعمل وفق روؤية طموحة ت�ست�سرف �مل�ستقبل وت�ستكمل م�سرية �لتنمية يف 

�إمارة �لفجرية.
كما ز�ر �سموه خمترب �لبتكار �لأول من نوعه بالفجرية يف مبنى �سعادة �ملتعاملني 
و��ستمع من �لقائمني على دور �ملخترب و�أهميته و�لذي ياأتي مو�كبا للمتغري�ت 

�ملت�سارعة ودعما للتحول �لرقمي يف خدمات �ملوؤ�س�سة و�طلع على تقنياته و �آليات 
عمله و �لعينات �ل�سخرية �ملعرو�سة يف �ملخترب و�لتي من�ساأها جبال �لفجرية.

و �أكد �ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرية �أهمية ن�سر وتر�سيخ ثقافة �لبتكار لتطوير 
�آليات �لعمل يف �لقطاع �لتعديني، و�إيجاد �حللول �ملبتكرة �لتي ت�ساهم يف ت�سريع 
عجلة �لتنمية �مل�ستد�مة ويف مقدمتها �لبتكار لبناء �قت�ساد �ملعرفة، ��ست�سر�فا 

للم�ستقبل و��ستعد�د� للخم�سني.
�لتدريب �خلا�س  �لإد�ري��ة ومركز  �ملكاتب  �لفجرية  �ل�سمو حاكم  ز�ر �ساحب  و 
غرفة  �إىل  �إ�سافة  �لطبيعية  للمو�رد  �لفجرية  موؤ�س�سة  يف  �لعاملني  بتدريب 
�لعمليات و�لت�سال و�طلع على �لآلية �ملتبعة يف �ملر�قبة و متابعة جودة �لأعمال 
موؤكد� �سرورة �ل�ستخد�م �لأمثل للتكنولوجيا �حلديثة يف جمال �لعمل �لبيئي 
�لعمل  لآليات  �لد�ئمة  �ملر�قبة  خ��الل  من  �ل�سحية  �لبيئة  �أهمية  على  �سدد  و 

ومو�ردها  �لبيئة  على  �حلفاظ  م�سرية  لتعزيز  �ملختلفة  �جلبلية  �لك�سار�ت  يف 
�لطبيعية يف �ملجتمع.

�لفجرية  موؤ�س�سة  �إد�رة  على  �لقائمني  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وج��ه  و 
خدمات  لتقدمي  �حلديثة  و�لتقنيات  �ل�سبل  �أف�سل  باعتماد  �لطبيعية  للمو�رد 
�سريعة ومتميزة للمتعاملني، مثنيا على جهود �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة ودورهم يف 

ت�سخري �لتقنيات �حلديثة خلدمة �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �لتنموية.
ر�فق �سموه يف �جلولة معايل �سعيد بن حممد �لرقباين �مل�ست�سار �خلا�س حلاكم 
�لفجرية و �سعادة حممد �سعيد �ل�سنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي يف �لفجرية 
�ملهند�س  و�سعادة  �لفجرية  عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  �لزحمي  �سامل  و�سعادة 
حممد �سيف �لأفخم مدير بلدية �لفجرية رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لفجرية 

للمو�رد �لطبيعية و�ملهند�س علي قا�سم �ملدير �لعام للموؤ�س�سة.

•• عجمان - وام:

�لعام  ��ستقبال  م��ن  عجمان  ل�سرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة   متكنت 
طالب  �سالمة  بتاأمني   2022  -  2021 �جلديد  �لدر��سي 
�ملد�ر�س وتوفري بيئة در��سية �آمنة خالية من �حلو�دث �ملرورية 
من  و�حلد  للوقاية  �لحرت�زية  بالإجر�ء�ت  �للتز�م  ومتابعة 
�نت�سار فريو�س "كوفيد19-" حيث مل يتم ت�سجيل �أي حادث 
�لأمور  �أول��ي��اء  �أو  �ملدر�سية  �حل��اف��الت  بتنقل  يتعلق  م���روري 
منذ بد�ية �لعام �لدر��سي �جلديد وذلك �نطالقاً من �ل�سعي 
�ملتمثلة  �لد�خلية  ل���وز�رة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  لتحقيق 
�أفر�د  ل��دى  �مل���روري  �لوعي  وتعزيز  �أم��ن��اً  �أك��ر  �لطرق  بجعل 

�ملجتمع.

�لتوعية  ف��رع  مدير  �لعجماين  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  �لنقيب   و�أكد 
�ل��ع��ام��ة ل�سرطة عجمان  �ل��ق��ي��ادة  �مل����روري ح��ر���س  و�لإع�����الم 
حلول  مع  �ملخاطر  من  خالية  �آمنة  در��سية  بيئة  توفري  على 
�ل��ع��ام �ل��در����س��ي �جل��دي��د، م��ن خ��الل ت��اأم��ني �حل��رك��ة �ملرورية 
�إىل  �أثناء تنقل �لطالب  �مل��د�ر���س وط��رق �لإم���ارة  يف جممعات 
قبل  م��ن  �ل��ت��ام  ب��الل��ت��ز�م  �لتوعية  جهود  وتكثيف  مد�ر�سهم، 
�سائقي �حلافالت �ملدر�سية بالأنظمة و�لقو�نني �ملرورية و�ّتباع 

كافة �لتعليمات يف تاأمني �ل�سالمة �ملرورية لطلبة �ملد�ر�س.
 وقال مدير فرع �لتوعية و�لإعالم �ملروري ب�سرطة عجمان �إن 
�لتز�م  متابعة  ت�سمنت  �جلديد  �لدر��سي  للعام  �ل�ستعد�د�ت 
�لهيئات �لتدري�سية و�لطلبة بالإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية 
و�لتباعد �جل�سدي للحد من �نت�سار فريو�س كورونا، وكذلك 

تكثيف �لدوريات �ملرورية لتاأمني �ن�سيابية �حلركة �ملرورية يف 
�أماكن �ملد�ر�س و�لطرق �ملوؤدية لها ملنع �لزدحام وتوفري �لنقل 

�لآمن للطالب.
�أية  تقع  مل  �لدر��سي  �لعام  بد�ية  ومنذ  �أن��ه  �لعجماين  و�أك��د 
حو�دث مرورية تتعلق بتنقل �لطلبة �أو �أولياء �أمورهم ..م�سري� 
و�ل��دوري��ات بزيارة ع��دد من  �مل��رور  �إد�رة  �إىل قيام �سباط من 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة يف �إمارة عجمان لتوعية �لطلبة 
�حلافالت  من  و�لنزول  بالركوب  �خلا�سة  �لذهبية  بالقاعدة 
�أولياء  توعية  وكذلك  �ملركبات،  خلف  �مل��رور  وع��دم  �ملدر�سية، 
�خلا�سة  قف  لإ�سارة  بالوقوف  �للتز�م  باأهمية  �لطلبة  �أم��ور 
�أمناً مكلاًل  در��سياً  بحافالت نقل �لطالب، متمنني لهم عاماً 

بالنجاح و�لتفوق.

•• اأم القيوين-وام:

�أكد �ل�سيخ ماجد بن �سعود بن ر��سد �ملعال رئي�س د�ئرة �ل�سياحة 
و�لآثار باأم �لقيوين �أن وثيقة مبادئ �خلم�سني مببادئها �لع�سرة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بها  وج��ه  �لتي 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�عتمدها  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة، هي �لروؤية �حلكيمة �لتي تاأ�س�ست عليها دولتنا ومتثلت 
�أولوياتها،  �سد�رة  يف  �لفرد  كان  �ساملة  وطنية  تنموية  مب�سرية 
�ل�سيا�سي  �ل�سعيد  على  �ملتقدمة  �حلالية  مكانتها  �إىل  و���س��وًل 

و�لقت�سادي و�لعلمي.
 - له  �ملعال - يف ت�سريح  ر��سد  بن  �سعود  بن  �ل�سيخ ماجد  وق��ال 
يتوجب علينا جميعاً خالل �خلم�سني �سنة �لقادمة حتقيق �ملزيد 
م��ن �لإجن�����از�ت �ل��ف��ري��دة يف �مل��ج��الت ك��اف��ة و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن كل 

و�سائل �لعلم ل�سون ما بناه �لآباء �ملوؤ�س�سون من �إجناز�ت وتنمية 
�أن  �لقيوين  ب��اأم  �ل�سياحة و�لآث���ار  د�ئ��رة  و�أو���س��ح رئي�س  �ساملة.  
�جلديدة  �لنه�سة  م�سرية  نحو  حديثة  خطو�ت  هي  �ملبادئ  تلك 
�لأ�سيلة  قيمنا  تعك�س  بثو�بت  لدولتنا  �لعاملي  �حل�سور  لتعزيز 
و�حتادنا �لقوي و�لنفتاح �ل�سلمي ملجتمعاتنا، موؤكد� �ل�سعي من 
خالل هذه �ملرحلة �مل�سيئة لتعزيز مكت�سبات �لحتاد و�لعمل على 
�ستى  ت�ستهدف  �لتي  �جل��دي��دة  �ل��روؤي��ة  لتحقيق  �جلهود  توحيد 

�لقطاعات.

حمد �ل�سرقي يتفقد موؤ�س�سة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية و يوجه با�ستخد�م �أف�سل �لتقنيات حفاظا على �لبيئة

�سفر حو�دث منذ بد�ية �لعام �لدر��سي �جلديد يف عجمان

ماجد بن �سعود بن ر��سد �ملعال : وثيقة مبادئ �خلم�سني 
حتقق �ملزيد من �لإجناز�ت �لفريدة بجميع �ملجالت

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

لالإخالء  عملياً  متريناً  �خليمة  ر�أ���س  �قت�سادية  نفذت 
�لدفاع  �إد�رة  م��ع  بالتعاون  مقرها  يف  �جل��زئ��ي  �لوهمي 
�جلاري  �لعام  خ��الل  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  �مل��دين 
ب��ه��دف �ل���وق���وف ع��ل��ى م���دى �جل��اه��زي��ة و�ل���س��ت��ع��د�د يف 

�لتعامل مع �حلالت �لطارئة،
– ق���ائ���د �لفريق  �ل���ده���م���اين  ���س��ع��ي��د  �أ����س���م���اء  و�أ�����س����ارت 
ُت��َن��ف��ذ وفق  �ل��وه��م��ي��ة  �لإخالء– ب���اأن مت��اري��ن �لإخ����الء 
�لكفاءة  رفع  يف  وت�سهم  للد�ئرة،  ت�سغيليٍة  �سنويٍة  خطٍة 

من  �ل��ط��و�رئ  فريق  لأع�ساء  �لفردية  و�مل��ه��ار�ت  �ملهنية 
�إجر�ء�ت  من  وغريها  �لأول��ي��ة  �لإ�سعافات  تطبيق  حيث 
ت�سحيح  يف  عالية  بن�سبة  ت�سهم  كما  و�ل�سالمة،  �لإنقاذ 
�أي خطاأ يوؤثر �سلباً يف عمليات �لإنقاذ و�لتاأكد من فاعلية 
�لتوعية  وزي��ادة  ب��الإخ��الء  �ملعنية  �جلهات  بني  �لتن�سيق 
وقد  هذ�  و�ل�سالمة.  �لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملوظفني  لدى 
��ستطاع �لفريق �إخالء %30 من �ملوظفني �مل�ستهدفني 
�ل��د�ئ��رة يف غ�سون ث��الث )3( دق��ائ��ق، حيث  �إىل خ��ارج 
كانت ��ستجابتهم للتعليمات و�لتوجيهات �سريعة وفاعلة 

من حيث �لتوجه ملنطقة �لتجمع �ملعتمدة.

�قت�سادية ر�أ�ش �خليمة تنفذ �إخالًء وهمًيا يف مقرها

•• اأم القيوين-وام: 

د�ئرة  رئي�س  �مل��ع��ال  ر����س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  علي  �ل�سيخ  �أك���د 
وثيقة مبادئ �خلم�سني هي جت�سيد  �أن  �لقيوين  �أم  بلدية 
ملرحلة جديدة يف تاريخ �لإم��ار�ت مكملة لإجن��از�ت نوعية 
حازت على �إعجاب �لعامل وتقديره و�حرت�مه مت حتقيقها 
�لريادة  �إىل  �لإم���ار�ت  �أو�سلت  �ملا�سية  �خلم�سة  �لعقود  يف 

�لعاملية يف خمتلف �ملجالت .
وقال �ل�سيخ علي بن �سعود �ملعال �إن وثيقة �خلم�سني �لتي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ساحب  بها  وج��ه 
�ل�سمو  �ساحب  و�عتمدها  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل�سمو  �هلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 

نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �ستعمل على تبووؤ �لإمار�ت 
�مل�ستقبل  �إىل  �لتطلع  خ��الل  من  �ل��دول  بني  عالية  مكانة 
و��ست�سر�فه و�لتخطيط له �لذي كان ولز�ل نهج �أ�سيل يف 
�سيا�سة دولة �لإمار�ت ، �أر�سى دعائمه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" ذلك �لقائد �حلكيم 
�لذي كان ميلك روؤية ثاقبة وبعيدة �ملدى تتعامل مع �لو�قع 
وتبني �مل�ستقبل، وهي �لروؤية �لتي ندين لها بالف�سل فيما 
و  و�زده���ار،  ورفاهية  تقدم  من  �ليوم  �ل��دول��ة  �إليه  و�سلت 
�مل��ع��ج��ز�ت يف  �إىل م�ستوى  ت��رق��ى  �ل��ت��ي  �لإجن����از�ت  حتقيق 
�ملجالت �ملختلفة ، و جوهر هذه �لروؤية كان ول يز�ل هو 
�لرتكيز على بناء �ملو�طن، و�ل�ستثمار يف طاقاته، وتطوير 

كفاءته، بو�سفه �ل�ستثمار �لأجنح للم�ستقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�����س��ارق��ة، عقد  د�ئ����رة �خل��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف  ت�ستعد 
�لعا�سرة،  دورته  �ل�سن" يف  كبار  "ملتقى  �ل�سنوي  ملتقاها 
و�ل�����ذي ت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 30 م���ن �ل�����س��ه��ر �جل����اري، 
م��دي��ن��ة خورفكان  �ل�����س��ح��ب يف  ����س��رت�ح��ة  ي��ق��ام يف  ح��ي��ث 
مب�����س��ارك��ة �خل����رب�ء و�مل��ح��ا���س��ري��ن، فيما ي��ت��م �ل��ب��ث �حلي 
�مللتقى هذ�  �ملجتمع. ويحمل  �أف��ر�د  �إىل كافة  �لفرت��سي 
�أربعة  و��سعا  �ل�سن"،  لكبار  �لرقمي  �سعار"�ملجتمع  �لعام 
مقدمتها،  يف  ي��اأت��ي  و�لنقا�س،  �حل���و�ر  ط��اول��ة  حماورعلى 
م�ساألة �لفجوة �لرقمية يف جمتمع كبار �ل�سن، وم�ستجد�ت 
حمايتهم  ت��دخ��الت  يف  �ل�سن  لكبار  �ل��رق��م��ي��ة   �خل��دم��ات 
�لرعاية  و�سبكات  �ملنزلية  �لرعاية  وبر�مج  �لرعاية  ودور 
�لرقمية  �خلدمات  م�ستقبل  حمور  �ىل  �إ�سافة  �ملوؤ�س�سية، 
لكبار �ل�سن وحتدياتها.  كما ويطرح �ملحور �لثالث جتارب 
كبار �ل�سن يف �لتعامل مع �خلدمات �لرقمية �ملقدمة لهم  
و�لذي �سيتيح ل�سخ�سيات و�قعية ب�سرد جتاربها، و�لتعرف 
على  �لتغلب  و�سبل  �لرقمية  �لبيئة  تهيئة  متطلبات  على 

�لتحديات �ملو�جهة للبيئة �لرقمية.

م�صاركة �خلرب�ت و�لتجارب �ملحلية و�لدولية 
�إد�رة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  �آل  من�سور  مها  �سرحت  م��ا  وبح�سب 
�لت�����س��ال �حل��ك��وم��ي، ، �إن ملتقى خ��دم��ات ك��ب��ار �ل�����س��ن - 
يتز�من �نعقاده مع �ليوم �لعاملي لكبار �ل�سن �لذي ي�سادف 
�لأول من �أكتوبر من كل عام، يهدف هذ� �لعام �إىل م�ساركة 
و�لدولية يف جمال �خلدمات  �ملحلية  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
�ل���رق���م���ي���ة  ل��ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني خ����الل �جل���ائ���ح���ة كنموذج 
للتوظيف �لأمثل، كما يتم �لتعرف على متطلبات توظيف 
�ملو�طنني،  لكبار  �لنوعية  �خلدمات  ورقمنة  �لتكنولوجيا 
بالإ�سافة �إىل م�ساركتهم يف عر�س جتاربهم و�حتياجاتهم 

يف �لتعامل مع �لرب�مج و�خلدمات �لرقمية.
�ل�سارقة  حكومة  �ه��ت��م��ام  على  ع��ل��ي،  �آل  مها  و�أك����دت  كما 
يف �جلهود  �له��ت��م��ام جلياً  ه��ذ�  ي��اأت��ي  و�ل���ذي  �ل�سن  بكبار 
�لد�ئم نحو تلبية �حتياجاتهم  �لعديدة لدعمهم و�ل�سعي 
بيئة  خلق  نحو  و�ل�سعى  �ل��ك��رمي��ة،  �حل��ي��اة  �سبل  وت��وف��ري 

�إيجابية د�عمة تر�عى فيها �لو�سول لر�سا كبار �ملو�طنني 
وتكرميهم وجعل مرحلة �ل�سيخوخة هي �ملرحلة �لأف�سل 

يف حياتهم باإحاطتهم بكل �لتقدير و�لرعاية و�لهتمام.
"�ملجتمع �لرقمي لكبار �ل�سن" مو�كبة  وياأتي طرح �سعار 
للتقدم �لكبري يف �خلدمات �لرقمية و�لتي لها تاأثري على 
�أن  �ساأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل�سريحة،  لهذه  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
�لرعاية  �لتطوير يف جم��الت  تكون ر�ف��د� هاما يف جمال 
و�حلماية وللتنمية �مل�ستد�مة �سمانا لتمتع �جلميع مبن 
كان  هنا  من  �سحية،  عي�س  باأمناط  �ملو�طنني  كبار  فيهم 
وفر�س  �خلدمات  رقمنة  م�ستقبل  ملناق�سة  �سرورة  هناك 
�لإرت����ق����اء ب��ه��ا وحت��ق��ي��ق ط��ف��رة ن��وع��ي��ة يف ���س��ت��ى جمالت 
�خلرب�ت  و��ستجالب  �ملو�طنني،  لكبار  و�حلماية  �لرعاية 
يف هذ� �مليد�ن من �أجل �سناعة م�ستقبل �أف�سل خلدماتهم 
د�ئرة  ر�أ�سها  وعلى  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  تقدمها  و�لتي 

�خلدمات �لجتماعية بال�سارقة. 

�خلدمـات �حلكوميـة �لهاتفيـة 
م�ن  ع�����دد�ً  ن��ف�����ذت  و�أن  �سبق  �ل���د�ئ���رة  �أن  ب��ذك��ره  وج��دي��ر 
كب�ار  �إليه�ا  يحت�اج  �لت�ي  �لهاتفي�ة  �حلكومي�ة  �خلدم�ات 
��س�تخد�م  عل�ى  ودربته�م  �لعام�ة  حياته�م  ف�ي  �ملو�طنني 
�لتقني�ات �حلديث�ة بي�س�ر، بهدف توفري �لتقنيات �حلديثة 
وت��ع��زي��ز ق�����در�ت ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني مل��و�ك��ب��ة ت��ط��ور �جليل 

�حلايل.
ي�����وم و�ح������د بتاريخ  �مل��ل��ت��ق��ى خ�����الل  وت��ن��ط��ل��ق ف���ع���ال���ي���ات 
مدينة  يف  �ل�����س��ح��ب  ����س��رت�ح��ة  يف   ،2021/09/30
بقية  �إ�سر�ك  يتم  وفيما  �ملختارين،  للم�ساركني  خورفكان 
�أفر�د �ملجتمع �إفرت��سيا عرب من�سة زووم zoom، بدء�ً 

من �لتا�سعة �سباحا وحتى �لثانية من بعد �لظهر.
وت�����س��ه��د ه���ذه �ل�����دورة م�����س��ارك��ات ع���دي���دة م���ن �لباحثني 
و�خلرب�ء و�لأكادميني من خمتلف �لدول و�لذين قدمو� 
من  �لتحكيم  ومت  �مللتقى  �سعار  مع  تتما�سى  بحثية  �أور�ق 
و�ختيار  فيها  �ل�سارقة  وجامعة  بالد�ئرة  �لعلمي  �لفريق 
و�ملنهجية  �لعلمية  للمعايري  �ملطابقة  �لبحثية  �لأور�ق 
�لأجندة  وو���س��ع  �لعلمية،  �للجنة  م��ن  �مل��ح��ددة  و�ل�سكلية 

�لنهائية للملتقى.

علي بن �سعود �ملعال: وثيقة مبادئ �خلم�سني 
جت�سيد ملرحلة جديدة يف تاريخ �لإمار�ت

�حتفاء باليوم �لعاملي للم�صنني

�جتماعية �ل�سارقة ت�ستعد مللتقاها �ل�سنوي 
حتت �سعار �ملجتمع �لرقمي لكبار �ل�سن
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
وخياطة  �ل�س�����ادة/م�سغل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملعزه  رخ�سة رقم:1120873 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سالح ر�جح قا�سم علي �ل�سعدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف عدنان ر�جح قا�سم علي �ل�سعدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ميجا هوم للو�ساطة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعقارية  رخ�سة رقم:1822286 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �حمد خمي�س �سحى خمي�س �لها�سمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �بر�هيم يو�سف �بر�هيم �خلوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
لال�ست�سار�ت  �ل�س�����ادة/�يال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لهند�سية  رخ�سة رقم:1436507 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة فاخره �ساملني ر��سد �لبادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سلطان �سامل علي �سعيد �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:فالمنجو خلدمات �لتموين ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:م�سفح ، �ل�سناعية م 26 بناية حممد بن حموده

CN 1235520 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/باركر ر��سل عبيد لتدقيق �حل�سابات - فرع �أبوظبي   2
بتاريخ:2021/1/31 وذلك بناء على  لل�سركة  قانوين  كم�سفي    ،  1

قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/9/8  - بالرقم:2105001121  

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:بي �سبورت ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�أبوظبي - �سارع �ملطار - �مل�سرف �ملول

CN 1370183 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/9/4 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150015859  
- تاريخ �لتعديل:2021/9/8

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�سخ�س  �ل�سم �لتجاري:ريد ليت �يفنت للوحات �لعالنيه - �سركة 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:جزيرة �بوظبي ، �سرق 0.22 ، مبنى �ل�سيد علي �سامل 
�سعيد و�خرين

CN 2845998 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/�سارتفورد لتدقيق �حل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/9/6 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150017495  
- تاريخ �لتعديل:2021/9/8

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

بو�بة �لقرية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2823766 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطبخ 

بل�سي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2841639 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حميط 

�لعرب للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1264125 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/بقالة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلبارى
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1102868 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
كي  �ل�س�����ادة/�م  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سموخ للوكالت �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2523090 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/�ملحور  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لبالط و�لرخام
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1146116 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/�ليت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليدر لل�سيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2444939 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�نيمي�سن ديجتال ديز�ين
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2841864 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/�سويت  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

بايل للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2906924 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/قمة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سمال لعمال �لبال�سرت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2163305 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ريل جر�ند لل�سيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�سة رقم:1854083 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة عبد�لرحمن عبد�لكرمي حممد عبد�لكرمي �ل�سحي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ر�سما عبد�لرز�ق �سيد

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�لفجر  �ل�س�����ادة/م�سبغة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�ساطع   رخ�سة رقم:2105795 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة خالد ��سماعيل �حمد حممد %100
تعديل وكيل خدمات 

 �إ�سافة �بر�هيم على حممد �ستري �لظهورى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ح�سني حممد �سالح مبارك �حلارثى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�سحر�ء  عمق  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1145528 
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة عمق �ل�سحر�ء للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
DEBS DESERT OF CONT . & AND GENRAL . EST

�إىل/ موؤ�س�سة عمق �ل�سحر�ء �ل�سيانة �لعامة
DEBS DESERTGENERAL MAINTENANCE .EST 

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002    
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�سادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
لد�رة  �لعمر�ن  �ل�س�����ادة/جمموعة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعقار�ت  رخ�سة رقم:1027387 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ جمموعة �لعمر�ن لد�رة �لعقار�ت
AL OMRAN GROUP & REAL ESTATE MANAGEMENT

�إىل/ جمموعة �لعمر�ن لد�رة �لعقار�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
    AL OMRAN GROUP & REAL ESTATE MANAGEMENT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�لتغري �ملناخي و�لبيئة تعني 24 بيطريا و17 مر�سد� زر�عيا �إمار�تيا من خريجي �جلامعات �لوطنية

•• دبي -وام:

ك�سفت " وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة " عن تعيني 24 بيطريا و17 
�لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  �إمار�تيا من خريجي  زر�عيا  مر�سد� ومهند�سا 
و�خلرب�ت  �لقدر�ت  تعزيز  ي�ستهدف  تاأهيلي  برنامج  �سمن  �لوطنية 
هذه  يف  منهم  �لعاملني  �أع����د�د  وزي����ادة  �لإم���ار�ت���ي  لل�سباب  �لعملية 
�لتخ�س�سات وذلك �سمن ��سرت�تيجيتها لتعزيز �أمن و�سالمة �لغذ�ء 

ودعما لأولوية متكينهم.
وقال معايل معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير 
�أهم  �أح��د  �لغذ�ء ميثل  تعزيز �سالمة  " �إن   : و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 

�لأولويات �ل�سرت�تيجية �لتي تعمل عليها �لوز�رة مو�كبة لتوجهات 
دولة �لإمار�ت ب�سمان �أمن و��ستد�مة و�سالمة �لغذ�ء ويعتمد تعزيز 
و�لرقابة  �لفح�س  �أحدث معايري  �ل�سالمة و�سمان تطبيق  معدلت 
ع��ل��ى ت��و�ف��ر �ل���ك���و�در �ل��ف��ن��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة ب��الإ���س��اف��ة لأح����دث �لتقنيات 

�مل�ستخدمة يف هذ� �ملجال".
�لفنية  ك��و�دره��ا  �أع���د�د  لتعزيز  " �ل����وز�رة �سمن توجهها   : و�أ���س��اف 
�ملتخ�س�سة يف �سمان �سالمة �لغذ�ء ورفع معدلت توطني هذه �ملهن 
وبدعم من �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة وظفت 24 بيطريا يف تخ�س�سات �لطب 
�لبيطري و علوم �لبيطرة، و17 مر�سد� ومهند�سا زر�عيا من �ل�سباب 

�لإمار�تي خريجي �ملوؤ�س�سات �لأكادميية �لوطنية".
و �أو�سح �أن �ختيار وتوظيف �خلريجني �جلدد ياأتي يف �إطار برنامج 
تاأهيلي ي�ستهدف متكني �ل�سباب و�ل�ستفادة من قدر�تهم �لبتكارية 
وحما�سهم للعمل، ويعتمد على توزيعهم على مر�كز �حلجر و �لفح�س 
يف منافذ �لدولة ح�سب �لقرب �جلغر�يف من مناطق �قامتهم، ملز�ولة 
مهامهم ب�سكل عملي ما يك�سبهم خرب�ت وظيفية ب�سكل �أ�سرع ويعزز 
م��ن ق����در�ت ه���ذه �مل��ن��اف��ذ وي�����س��رع �إج�����ر�ء�ت �لفح�س و�لإف�����ر�ج عن 

�ر�ساليات �لغذ�ء و�لو�ردة للدولة.
�لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  حاليا  �ل���وز�رة  وتعمل 
�ملحلية على ت�سميم برنامج تاأهيلي علمي وعملي يف مر�كز �لفح�س 

�لبيطرة  علوم  تخ�س�س  بد�ر�سي  ويخت�س  باملنافذ  �مللحقة  و�حلجر 
�لفرتة  ع��ن  ك��ب��دي��ل  ب��ي��ط��ري  طبيب  �إىل  �لعلمية  درج��ت��ه��م  ل��رتف��ي��ع 
وتخ�س�سهم  �سهاد�تهم  ملعادلة  �جتيازها  ي�سرتط  �لتي  �لدر��سية 

�لعلمي.
قدر�ت  تعزيز  على  �ل���وز�رة  تعمل  ��سرت�تيجيتها  �سمن  و  ذل��ك  �إىل 
تزويدها  ع��رب  �ل��دول��ة  منافذ  يف  �ل�سحي  و�حل��ج��ر  �لفح�س  م��ر�ك��ز 
وت�سريع  �ل�ستيعابية،  طاقتها  وزي����ادة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لتقنيات  ب��اأح��دث 
�لإجناز  �أعلى معايري �سالمة  بها مبا ي�سمن  �لد�خلي  �لعمل  وترية 
و�سرعة �إجناز معامالت فح�س وحجر �لإر�ساليات �لو�ردة �إىل �لدولة 

و�لإفر�ج عنها.

�سقر غبا�ش يلتقي رئي�ش برملان جورجيا
•• فيينا - وام:

رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  �لتقى 
�أم�س،  �لحت��ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
معايل كاكها كو�سافا رئي�س برملان 
جمهورية جورجيا يف فيينا، وذلك 
�ملوؤمتر  �مل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى ه��ام�����س 
�لعاملي �خلام�س لروؤ�ساء �لربملانات 

�ملنعقد يف جمهورية �لنم�سا.
ج����رى خ����الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 
بني  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  تفعيل 
قدما  ب���ه���ا  و�ل�����دف�����ع  �مل���ج���ل�������س���ني 
ل���ت���و�ك���ب ت���ط���ور �ل����ع����الق����ات بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

من�سة مهمة لتعزيز �أوجه �لتعاون 
وعقد �ل�سر�كات.

بدوره رحب معايل رئي�س �لربملان 
لزيارة  �ل��دع��وة  بقبول  �جل��ورج��ي 
معر�س  خ����الل  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�ك�سبو 2020 دبي لتعزيز �لتعاون 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ق���ائ���م 
مو�فقته  ع����ن  وع�����رب  �حل���ي���وي���ة، 
لتعزيز  �سد�قه  جلنة  �إن�ساء  على 

�لتو��سل و�لتعاون �لربملاين.
كما وجه دعوة مماثلة ملعايل �سقر 
جورجيا،  جمهورية  لزيارة  غبا�س 
بالعالقات  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  م�سيد� 
ودولة  ب��الده  تربط  �لتي  �ملتميزة 

ع�سو  ف���ل���ك���ن���از  ������س�����ارة  و�����س����ع����ادة 
�ل�����س��ع��ب��ة يف �لحت�����اد  جم���م���وع���ة 
�لربملاين �لدويل ورئي�سة جمموعة 
جلنة �ل�سد�قة مع برملانات �لدول 
�لأوروبية، و�سعادة عفر�ء �لب�سطي 
�مل�����س��اع��د لالت�سال  �ل��ع��ام  �لأم����ني 

�لربملاين.
و�أك�������د م���ع���ايل ���س��ق��ر غ���ب���ا����س �أن 
�لبلدين  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
ت�����ط�����ور� م���ل���ح���وظ���ا على  ت�������س���ه���د 
يف  من��و�  وت�سهد  �ل�سعد،  خمتلف 
خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �لأم����ر �لذي 
�لقت�سادي  �لتعاون  حجم  يعك�سه 
�ل�سياحة  وح��رك��ة  و�ل���س��ت��ث��م��اري 

وج��م��ه��وري��ة ج��ورج��ي��ا يف خمتلف 
�مل��ج��الت، وذل��ك من خ��الل �إن�ساء 
ب��رمل��ان��ي��ة ت�سهم يف  جل��ن��ة ���س��د�ق��ة 
ماأ�س�سة وتاأطري هذ� �لتعاون، من 
و�خلرب�ت  �ملعلومات  تبادل  خالل 
�لتن�سيق  وت���ع���زي���ز  �ل���ربمل���ان���ي���ة؛ 
و�ل���ت�������س���اور ح���ي���ال �ل��ق�����س��اي��ا ذ�ت 
�لفعاليات  يف  �مل�����س��رتك  �له��ت��م��ام 

�لربملانية �لإقليمية و�لدولية.
علي  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�سر 
جمموعة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  ر����س��د 
يف  للمجل�س  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����س��ع��ب��ة 
�لحت����اد �ل��ربمل��اين �ل����دويل ع�سو 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �لحت�����اد، 

�أهمية  �إىل  م�سري�  �لبلدين،  ب��ني 
دور �لربملانات يف مو�كبة توجهات 
�ل�سعوب  وت��ط��ل��ع��ات  �حل���ك���وم���ات 
وحتقيق روؤية �لقيادة يف تبني نهج 

�لتو��سل و�ل�سر�كة.
غ��ب��ا���س دعوة  م��ع��ايل �سقر  ووج���ه 
جورجيا  برملان  رئي�س  معايل  �إىل 
�لإم������ار�ت ومعر�س  ل���زي���ارة دول���ة 
�أن  و�أك������د  دب�����ي،   2020 �ك�����س��ب��و 
ملعر�س  �لإم����ار�ت  دول��ة  ��ست�سافة 
حتظى  �لتي  �ملكانة  تعك�س  �إك�سبو 
�ل�سعيدين  ع��ل��ى  �لإم��������ار�ت  ب��ه��ا 
وي�سكل  و�ل�����������دويل،  �لإق����ل����ي����م����ي 
�مل�ساركة  �ل���دول  ملختلف  �مل��ع��ر���س 

�لتجارة  ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى  م���وزع���ة 
�إل  و�لنقل  و�ل�سياحة  و�لقت�ساد 

�لعالقات  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لإم��ار�ت، 
�لق��ت�����س��ادي��ة ت�����زد�د م��ت��ان��ة، وهي 

�مل��زي��د من  �إىل  �أب����دى تطلعه  �أن���ه 
�لتعاون �لقت�سادي.

�سارة �لأمريي تزور جممع تو�زن �ل�سناعي وتطلع على �أبرز منجز�ته

يف  �لدولية  �ل�ستثمار�ت  وحتفيز 
�أولوية  وذ�ت  م�ستقبلية  قطاعات 

لالقت�ساد �لوطني.
 من جهته قال مطر علي �لرميثي 
و�سركاتها  �ل��ق��اب�����س��ة  ت�����و�زن  �إن 
�ل���ت���اب���ع���ة �ل����ت����ي ت�����س��م��ل ك����ال من 
�إن��رتن��ا���س��ي��ون��ال ج���ول���دن ج���روب 
�إنرتنا�سيونال  ت��ر���س��ت  و����س���رك���ة 
ج��������������روب و���������س��������ن��������دوق ت���ن���م���ي���ة 
وتو�زن  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات 
وجممع  و�لب��ت��ك��ار  للتكنولوجيا 
تكون  باأن  �ل�سناعي فخورة  تو�زن 
تنفيذ  يف  وم��وؤث��ر�  ف��ع��ال  م�ساهما 
300 مليار ودعم مبادرة  م�سروع 

�لإمار�ت". يف  "��سنع 
�إىل  ت��ه��دف  �ل�سركة  �إن  �أ���س��اف  و   
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  مو�كبة 
�لوطنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ودع�����م 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  لل�سناعة 
و�مل�������س���اه���م���ة يف ج������ذب وت���وط���ني 

ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة وج���اذب���ة 
لتنمية وتعزيز مثل هذه �لن�سطة 

و�ل�سناعات.
���س��ارة �لأم���ريي قد    كانت معايل 
حول  مف�سل  ���س��رح  �إىل  ��ستمعت 
�أه�������د�ف وب����ر�م����ج جم��م��ع ت����و�زن 
�ل�سناعي وخدماته وما يوفره من 
دعم لل�سركات �لوطنية و�لأجنبية 
�لقائمة فيه و�ملتخ�س�سة يف قطاع 
و�لأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 

و�سناعات قطاع �لطري�ن.
فايز  �مل���ه���ن���د����س  ق������ال  ذل������ك  �إىل 
ملجمع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنهدي 
يعد،  �ملجمع  �إن  �ل�سناعي  ت���و�زن 
يركز  متكامل  �أع��م��ال  جممع  �أول 
�لدفاعية  �ل�سناعات  ق��ط��اع  على 
�ل��دول��ة و يوفر بيئة  و�لأم��ن��ي��ة يف 
د�ع���م���ة ل���الأع���م���ال، وب��ن��ي��ة حتتية 
متكاملة تلبي �حتياجات �ل�سركات 
م���ن خ����الل حم��ف��ظ��ة و����س��ع��ة من 

�لتكنولوجيا.
تو�زن  �أن  �إىل  �ل��رم��ي��ث��ي  �أ����س���ار  و   
ب�����س��ك��ل كبري  ت����دع����م  �ل���ق���اب�������س���ة 
�أن�����س��ط��ة �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر عرب 
تو�زن للتكنولوجيا و�لبتكار �لذي 
�لبحث  �أن�����س��ط��ة  دع���م  �ىل  ي��ه��دف 
�ل�سناعات  جم���ال  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��دف��اع��ي��ة و�سد 
�لتطبيقي  �ل��ب��ح��ث  ب���ني  �ل��ف��ج��وة 
مع  �لتعاون  خالل  من  و�ل�سناعة 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�جلامعات.
�ساهمت  �ل�����س��رك��ة  �أن  �أو����س���ح  و    
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  بتوفري 
�لوطنية  و�مل�ساريع  لال�ستثمار�ت 
�ل�سناعات  جم���ال  يف  و�لأج��ن��ب��ي��ة 
�ل��دف��اع��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة م���ن خالل 
وجممع  �ل�سناعي  ت���و�زن  جممع 
�للذين  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��ني  ن��رب����س 
وخدمات  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ي����وف����ر�ن 
ل��وج�����س��ت��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ت�����س��اه��م يف 

�سك  و ل   .. �ل�سناعي  �لقطاع  مع 
�لقاب�سة"  ت����و�زن  "جمموعة  �أن 
�إجن��از�ت مهمة  ��ستطاعت حتقيق 
وموؤثرة يف جمال متكني وتطوير 
ق����ط����اع �ل�������س���ن���اع���ات �ل���دف���اع���ي���ة 
و�لأمنية مبا ين�سجم مع متطلبات 

�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة".
جهود  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و����س��ت��م��ع��ت 
�ملجمع يف جمال حتقيق �جلاذبية 
خ�سو�سا  �ل�سناعية،  �ل�ستثمارية 
مثل  نوعية،  �سناعية  قطاعات  يف 
و�لأمنية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
وتعزيز خطط تبني �لتكنولوجيا، 
و�لتطوير، ب�سورة  �لبحث  وجهود 
متكن دول��ة �لإم����ار�ت م��ن حتقيق 
�ل���ري���ادة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة يف 
ونوهت مبا حققته  �لقطاع.   ه��ذ� 
�ل�����س��رك��ة م���ن �إجن��������از�ت م��ه��م��ة و 
م��وؤث��رة يف جم��ال متكني وتطوير 
ق����ط����اع �ل�������س���ن���اع���ات �ل���دف���اع���ي���ة 
و�لأمنية مبا ين�سجم مع متطلبات 

�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة.
خالل  معاليها  ��ستقبال  يف  ك��ان    

�ل�سناعة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.

و نوهت بدور وفعالية �سركة تو�زن 
�لقاب�سة يف دعم �لقطاع �ل�سناعي 
�لنوعي و�ملتقدم يف دولة �لإمار�ت، 
�حلكومية  �ل���ت���وج���ه���ات  وت���ع���زي���ز 
�أح�����دث �حللول  ����س��ت��ق��ط��اب  ن��ح��و 
دورها  على  ع���الوة  �لتكنولوجية 
�لبنية  تطوير  يف  �ل��ب��ارز  �لوطني 
وتاأهيل  وبناء  �ل�سناعية،  �لتحتية 
وت�سجيع  �ل���وط���ن���ي���ة،  �ل����ك����ف����اء�ت 
وحت����ف����ي����ز �ل����ب����ح����ث و�ل����ت����ط����وي����ر، 
�ل�سناعية  �مل��ج��الت  يف  و�لب��ت��ك��ار 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  جت�سيد�  و�لتقنية 

�لر�سيدة.
و�أ����س���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا: " ن��ح��ن يف 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة 
�لعالقة  ت��ع��زي��ز  يهمنا  �مل��ت��ق��دم��ة، 
�ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع 
�لدولة  وتعزيز جاذبية  �لإمار�تي، 
�ل�ستثمارية يف �لقطاعات �لنوعية، 
و�ل��ت��اأ���س��ي�����س مل��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
�لتعاون وبناء �ل�سر�كات �مل�ستد�مة 

�لرميثي  ع���ل���ي  م���ط���ر  �ل������زي������ارة 
�ل����رئ����ي���������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����وح����دة 
جمل�س  �لق���ت�������س���ادي  �ل���ت���ط���وي���ر 
ومعمر  �لق����ت���������س����ادي  �ل������ت������و�زن 
�لرئي�س  ����س���ه���اب،  �أب������و  ع����ب����د�هلل 
للتكنولوجيا  ل���ت���و�زن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لبتكار، �لتابع لتو�زن �لقاب�سة، 
ومنى �أحمد �جلابر مدير تنفيذي 
�إد�رة  يف  �مل���وؤ����س�������س���ي  �لت���������س����ال 
�لتو�زن  جمل�س  يف  �ل�سرت�تيجية 
جممع  يف  وم�سوؤولون  �لقت�سادي 
ت��و�زن �لقت�سادي وع��دد من كبار 
وم�سوؤويل  �لدوليني  �مل�ستثمرين 

�ل�سركات �لعاملة يف �ملجمع.
  تاأتي �لزيارة يف �إطار �لتفاعل مع 
�ل�سركاء و�جلهات �لعاملة يف قطاع 
و�لأمنية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
وذلك لتعزيز �لتعاون و��ستعر��س 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة لهذ�  �ل��ن��م��و  خ��ط��ط 
�ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي، �ن�����س��ج��ام��ا مع 
م�������س���ت���ه���دف���ات �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�لتكنولوجيا  لل�سناعة  �لوطنية 
مليار،   300 م�����س��روع  �مل��ت��ق��دم��ة 

•• اأبوظبي-وام:

يو�سف  ب��ن��ت  ����س���ارة  م���ع���ايل  ز�رت 
�لأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
�ملتقدمة "جممع تو�زن �ل�سناعي" 
�لقاب�سة"،  "تو�زن  ل�سركة  �لتابع 
ذ�ت  �ملتكاملة  �ل�سناعية  �ملنطقة 

�لبنية �لتحتية �ملتقدمة.
ي��اأت��ي ذل���ك يف �إط����ار �ل��ت��ف��اع��ل مع 
�ل�������س���رك���اء �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني يف 
�ل���ق���ط���اع �ل�����س��ن��اع��ي �لإم�����ار�ت�����ي، 
�ل�سناعات  ق����ط����اع  خ�������س���و����س���ا 
و�ن�سجاما  و�لأم���ن���ي���ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
�ل�سرت�تيجية  م�����س��ت��ه��دف��ات  م���ع 
و�لتكنولوجيا  لل�سناعة  �لوطنية 
�مل���ت���ق���دم���ة، م����ن �أج�������ل دع�����م منو 
وحتفيز  �ل���وط���ن���ي���ة،  �ل�����س��ن��اع��ات 
�لتكنولوجيا  وت���ب���ن���ي  �لب���ت���ك���ار 
و�حللول  �لأن���ظ���م���ة  يف  �مل��ت��ق��دم��ة 

�ل�سناعية.
�لزيارة  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  �ط��ل��ع��ت 
تو�زن  "جممع  �أبرز منجز�ت  على 
�ل�سناعي"، وما ميلكه من �إمكانات 
ومر�فق  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ل��وج�����س��ت��ي��ة 
متقدمة  و����س���ن���اع���ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ت��ع��ك�����س ق�����درة �ل����دول����ة ع��ل��ى دعم 
لل�سناعة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 
"م�سروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
و��سرت�تيجيات  مليار"،   300
قطاع  يف  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت���ب���ن���ي 

�ل�سناعات �لدفاعية و�لأمنية.
�أن�����ه  �أك���������دت ������س�����ارة �لأم����������ريي  و 
�لر�سيدة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
ت�سعى �ل��وز�رة �إىل متكني وحتفيز 
يف  و�مل��ب��ت��ك��رة  �لنوعية  �ل�سناعات 
دول��ة �لإم���ار�ت �لتي ت�سكل من�سة 
�نطالق عاملية لل�سناعات �لنوعية 
من خالل ما تتمتع به من موقع 
يف  و�سهولة  ��سرت�تيجي،  جغر�يف 
�لعاملية،  �لأ����س���و�ق  �إىل  �ل��و���س��ول 
�ل�ستثمارية  �حلو�فز  �إىل  �إ�سافة 
�لتي  �ل������و�ع������دة  و�ل���ت�������س���ه���ي���الت 

�خلدمات تت�سمن قائمة �خلدمات 
�لعقارية مثل �لأر��سي و�لوحد�ت 
و�مل�ستودعات،  �جلاهزة  �ل�سناعية 
ف�سال  �ملوظفني،  و�سكن  و�ملكاتب 
�لتنظيمي  �ل���دع���م  خ���دم���ات  ع���ن 
�سيانة  م��ث��ل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل���دع���م 
�مل����ر�ف����ق يف �مل����وق����ع، و�خل����دم����ات 

�للوج�ستية، وغريها.
�لأمريي  ���س��ارة  م��ع��ايل  و��ستمعت 
كذلك �إىل �سرح و�ف من �ملهند�س 
معمر عبد �هلل �أبو �سهاب، �لرئي�س 
للتكنولوجيا  ل���ت���و�زن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وبر�مج  �أه�����د�ف  ح���ول  و�لب��ت��ك��ار 
للتكنولوجيا  "تو�زن  و�ن�����س��ط��ة 
مناذج  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع��ت  و�لبتكار" 
ل���ع���دد م����ن �مل���ن���ت���ج���ات و�ل����رب�م����ج 
تطويرها  مت  �ل���ت���ي  و�لأن����ظ����م����ة 

ب�سو�عد وعقول وطنية.
نقا�سية  ح��ل��ق��ة  �ل���زي���ارة  ت�سمنت 
ح�����س��ره��ا مم��ث��ل��ون ع���ن ع����دد من 
و�لأجنبية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��رك��ات 
�لقائمة يف جممع تو�زن �لقت�سادي 
�����س���ت���ع���ر�����س  و ج�������رى خ����الل����ه����ا 
لتعزيز  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خل����ط����ط 
�ل�سرت�تيجية  �ل�سناعات  ق��ط��اع 
ين�سجم  مبا  و�لأمنية  و�لدفاعية 
�لوطنية  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  م����ع 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  لل�سناعة 
تناف�سية  ب��ي��ئ��ة  خل���ل���ق  �ل���ر�م���ي���ة 

حا�سنة ل�سناعات �مل�ستقبل.
�أهم  �إىل  �أي�سا  معاليها  و��ستمعت 
�ملطروحة  و�مل���ب���ادر�ت  �مل��ق��رتح��ات 
ل��ت��م��ك��ني �ل���ق���ط���اع و�مل�����س��اه��م��ة يف 
�أد�ئه، موؤكدة  تنميته و�سبل تعزيز 
�أه��م��ي��ة �ل��ت��ن�����س��ي��ق و�ل���ت���ع���اون بني 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �مل���ت���ق���دم���ة 
وموؤ�س�سات  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لحت���ادي���ة 

�لقطاع �خلا�س.
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•• دبي– الفجر:

ملو��سالت  �ل��ن�����س��ف��ي��ة  �لأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  ك�����س��ف��ت 
 19% �لإم��ار�ت عن حت�سٍن لفت بلغت ن�سبته 
يف جمال �لنقل و�لتاأجري يف �لإمار�ت �ل�سمالية 
مقارنًة  �حل��ايل  �لعام  من  �لأول  �لن�سف  خالل 
من  �لأول  �لن�سف  يف  �لأع��م��ال  عليه  كانت  مب��ا 
عام 2020. وتف�سياًل؛ �أو�سح خليفة �خلالدي 
�ل�سركة  �أن  �ل�سمالية  �ملنطقة  �ملبيعات يف  رئي�س 
جيدًة  بن�سبة  �لأعمال  زخم  ��ستعادة  ��ستطاعت 
بف�سل عدٍد من عنا�سر �لقوة و�لتناف�سية �لتي 
�لذي  و�ل��ولء  �لثقة  ر�سيد  ل�سيما  بها،  تتمتع 
��ستجابتها  وح�سن  متعامليها،  ل��دى  ب��ه  تفخر 
كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة  وت����د�ع����ي����ات  ل����ظ����روف 
�ل��و����س��ع��ة يف جم����الت �ل��ع��م��ل و�لتي  وخ��ربت��ه��ا 
ع���ن قدر�تها  ف�����س��اًل  ع���ام���اً،   40 ل��ن��ح��و  مت��ت��د 
�ملادية و�لب�سرية �لو��سعة و�لتي منحتها مرونة 
عالية يف �لتعامل مع �لظروف �ل�ستثنائية �لتي 
ت�سببت بها �جلائحة. و�أ�ساف �خلالدي �أن فرق 
عقد�ً   27 �إب����ر�م  يف  جنحت  �ل�سركة  يف  �لعمل 
جديد�ً وجمدد�ً يف �ملدة �لذكورة وملدد تعاقدية 
ماليني   3 ت��ن��اه��ز  �إج��م��ال��ي��ة  وبقيمة  خمتلفة، 
درهم، موؤكد�ً تخ�سي�س 68 مركبة و13 �سائقاً 

�لأمثل  بال�سكل  �لعقود  تلك  متطلبات  لتلبية 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �ملتعاملني،  تطلعات  ي��و�ف��ق  ومب��ا 
بلغ  �خل��دم��ات  م��ن  �مل�ستفيدين  �ملتعاملني  ع��دد 
77 متعاماًل من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 

)من غري �لأفر�د(.
ونّوه رئي�س �ملبيعات يف �ملنطقة �ل�سمالية بنتائج 
�جلماعي  �لنقل  خ��دم��ات  �سعيد  على  �لأع��م��ال 
للموظفني و�لعمال على نحٍو خا�س �لتي جرى 
حتقيقها خالل �لن�سف �لأول، مبيناً �أن �ل�سركة 
����س��ت��ط��اع��ت �إب�����ر�م 7 ع��ق��ود ج���دي���دة وجم����ددة، 

لريتفع بذلك عدد �لعقود �ل�سارية �لتي تديرها 
يف هذ� �ملجال �إىل 13 عقد�ً، مو�سحاً �أن �ل�سركة 
خ�س�ست 26 مركبة لأد�ء متطلبات تلك �لعقود 

و�لتي ي�ستفيد منها 6 متعاملني رئي�سيني.
�لتابعة  للمركبات  �لإج���م���ايل  �ل��ع��دد  �أن  ي��ذك��ر 
 3،000 م��ن  �أك���ر  يبلغ  �ل�سمالية  للمنطقة 
�سائق،  �ألفي  نحو  عليها  يعمل  متنوعة  مركبة 
�لقدمية  �ل���ع���ق���ود  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  وذل������ك 
على  �لت�سغيلية  �لعمليات  وت��اأدي��ة  و�جل���دي���دة، 
�لنحو �مل�ستهدف، حيث تقّدم مو��سالت �لإمار�ت 
�لفجرية  �إم���ارة  يف  �خل��دم��ات  متنوعة من  باقة 
و�إمارة  عجمان  و�إم��ارة  وكلباء  خورفكان  وم��دن 
�أم �لقيوين و�إم��ارة ر�أ�س �خليمة ت�سمل خدمات 
خدمات  منها  تنبثق  و�ل��ت��ي  و�ل��ت��اأج��ري،  �ل��ن��ق��ل 
�مل��در���س��ي و�ل��ن��ق��ل �جل��ام��ع��ي، وخدمات  �ل��ن��ق��ل 
�إ�سافة  و�خلا�سة،  �حلكومية  للموؤ�س�سات  �لنقل 
تاأجري  وخ��دم��ة  �لأ���س��اط��ي��ل،  �إد�رة  خ��دم��ة  �إىل 
من  و��سعة  قاعدة  �ل�سركة  ومتتلك  �ل�سائقني، 
�ل��ر�ئ��دي��ن م��ن �جل��ه��ات �حلكومية  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�جلامعات  م���ن  ع����دٍد  �إىل  �إ����س���اف���ًة  و�خل���ا����س���ة، 
و�ملوؤ�س�سات  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ومعاهد 
�لتعليمية يف �ملنطقة و�لتي ت�ستفيد من خدمات 

�لنقل �جلامعي.

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شدهم 
يف التنفيذ رقم  381/2017/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187
مو�سوع �لتنفيذ تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2015/254 عقاري كلي ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)6340148.86 درهم(، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ / عبد�ملجيد �بر�هيم نظر و�أخرون

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - مر�سى دبي - �سارع �لتار�س �ملتفرع من �سارع �ملر�سى - 
مقابل �سوبر ماركت بلو مارت - بناية مارينا �سكيب تريدينت �أو�سيانك - �لطابق 17 -�سقة رقم 1704

وميثله / علي حممد عمر �لعيدرو�س
�ملطلوب �إعالنه / �سيفيلد للعقار�ت )�س د.م.م(. عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي - دبي - ديرة �سارع فريج �ملرر - 
308 - ملك �سعيد حممد على �سالح �ملن�سوري بجانب مبتى  منى �ل�سو�ت للعقار�ت - �سقة �لثالث - مكتب 

   Info@sre.ae - 0042831414 - مطعم كنتاكي
مو�سوع �لإعالن :  �ملنفذ �سده :  �سيفيلد للعقار�ت )�س م ح(  �ملنذ �سده : �سيفيلد �نف�ستمنت�س ليمتد 

�ملنفذ �سده : �ور� للتطوير �لعقاري )�س ذ م م(  �ملنفذ �سده : �ور� ديفيليوبرز ليمتد 
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/9/22 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى 
تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها 
ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه 
معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س 
�أن ل تقل هذه  �مل��ز�د ب�سرط  �أن يزيد على �لثمن خالل �لي��ام �لع�سرة �لتالية لر�سوم  غري ممنوع من �ملز�يدة 
�لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 

�أو�ساف �ملمتلكات : 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 58.16 مرت مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 610  - �لتقييم 301895.66 درهم 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 42.83 مرت مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 706  - �لتقييم 244471.54 درهم 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 59.37 مرت مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 517  - �لتقييم 308025.88 درهم 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 129.04 مرت مربع 

- رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 805  - �لتقييم 622496 درهم 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 67.63 مرت مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 809  - �لتقييم 343555.34 درهم 
1- نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل - رقم �لر�س 53 - �مل�ساحة : 61.04 مرت مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : يونيفري�سال �بارمتنت - رقم �لوحدة : 110  - �لتقييم 316219.08 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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)��صماك(  �لقاب�صة  �لعاملية  �ل�صركة  من  �ــصــادرة  ��صهم  �صهاد�ت  فقدت 
بال�صماء �لتالية: 

1 - عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي\
  رقم �ل�صهادة :   ASMAK172773عدد �ل�صهم : 1200

2 - نور عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي
  رقم �ل�صهادة:   ASMAK172775عدد �ل�صهم : 1200

3 - عائ�صة �صهل عبد�لرحمن �صيخ �لكاف
  رقم �ل�صهادة:   ASMAK172774عدد �ل�صهم : 1200
4 - �أحمد عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي

  رقم �ل�صهادة:   ASMAK1719390عدد �ل�صهم : 1200
5 - زينب عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي

  رقم �ل�صهادة:   ASMAK1719389عدد �ل�صهم : 1200
6 - حممد عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي
  رقم �ل�صهادة:   ASMAK1719388عدد �ل�صهم : 1200
7 - �صفاء عبد�لرحمن حممد �بوبكر بلفقيه �لها�صمي

  رقم �ل�صهادة:   ASMAK1718941عدد �ل�صهم : 1200
�لرجاء ممن يجدها ت�صليمها لل�صركة �ملذكورة �عله �و �لت�صال على تلفون 

رقم 0504447311 م�صكور�.
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سنيكي �سناك

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2492255 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة مبارك �حمد مبارك كني�س �ملحريبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف حميد خلفان حميد فريح �لقبي�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
لتنظيم  �ل�س�����ادة/�لنريوز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�د�رة �ملعار�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1133963 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة علي حممد عبد�لرحمن %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف خالد عبد�هلل عبد�لرز�ق عبد�هلل �لنقبي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
للعقل  �ل�س�����ادة/�ل�سيل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعربية رخ�سة رقم:1006713 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سلطان حممد نور نظري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سامل ها�سل �سليم �لنيادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�حلرفيني للمقاولت �لعامه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2458726 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خالد عمر �سامل عمر من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / خالد عمر �سامل عمر من 100 % �إىل %25
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فهد عمر �سامل عمر  %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة على عمر �سامل عمر  %25

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سامل عمر �سامل عمر  %25
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �حلرفيني للمقاولت �لعامه
AL HERAFEEN GENERAL CONTRACTING

�إ ىل/ �حلرفيني للمقاولت �لعامه ذ.م.م
     AL HERAFEEN GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�ساهني لتجارة �لع�سل

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2789723 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �ساهني ��سماعيل د�ود حممد �لب�سر من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �ساهني ��سماعيل د�ود حممد �لب�سر من 100 % �إىل %10
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ��سماعيل د�ود حممد �لب�سر %90

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ل�ساهني لتجارة �لع�سل

ALSHAHEEN HONEY TRADING
�إىل/ �ل�ساهني لتجارة �لع�سل ذ.م.م

       ALSHAHEEN HONEY TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/دي كلوب خلدمات �لتنظيف ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1745799 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سام�سري فاياليل بار�مبات بوكينارى من �سريك �إىل مدير

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سام�سري فاياليل بار�مبات بوكينارى من 49 % �إىل %0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ري�سبون�س بل�س �لقاب�سة ذ.م.م

RESPONSE PLUS HOLDING L.L.C.
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد ر��سد حمد �ملطوع �لظاهرى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ألفا ظبي هيلث �لقاب�سة ذ.م.م
Alpha Dhabi Health Holding. L.L.C.

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ دي كلوب خلدمات �لتنظيف ذ.م.م
D CLUB CLEANING SERVICES L.L.C

�إىل/ ري�سبون�س بل�س لال�ستثمار - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
RESPONSE PLUS INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �ل�ستثمار يف م�سروعات �خلدمات �ل�سحية و تاأ�سي�سها و �د�رتها ) 6499009
تعديل ن�ساط / حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين  8121001

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات ( �ملباين  8129001
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات �د�رة �ملن�ساأت  8211010

 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �ملباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف كي �ملالب�س  9601001

 تعديل ن�ساط / حذف غ�سيل �ملالب�س  9601002
 تعديل ن�ساط / حذف �لتنظيف �جلاف للمالب�س و�ل�ستائر و�ملفار�س و�لبطاطني و�ل�سجاد )بالبخار(  9601005     
�أربعة ع�سر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/وي للمالب�س �لن�سائية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3720950 

تعديل �إ�سم جتاري من/ وي للمالب�س �لن�سائية

OUI ABAYA SHOP

�إىل/ �إي�سو تريك للمالب�س �جلاهزة

         ESO TERIC FOR READY CLOTHES 

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

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �لعو�س للتجارة  ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1017266 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد �سعيد عيد �سعيد �لقبي�سى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد �سعيد عيد �سعيد �لقبي�سى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�ملجيد �لزعبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركة �لعو�س للتجارة  ذ م م

AL AWADH TRADING COMPANY

�إىل/ �سركة �لعو�س للتجارة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
         AL AWADH TRADING COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم لوؤلوؤة �ملندي

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3972925 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سياح عمري ر��سد �ملانع �ملن�سورى  %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة تر�ست لد�رة �حل�سابات - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
  Trust Account Management - Sole Proprietorship  L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عامر عبد�هلل حممد �سعيد �سمالن
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم لوؤلوؤة �ملندي
LULUAT AL MANDI RESTAURANT

�إىل/ مطعم فخارة و نار ذ.م.م
           FAKHARH W NAR RESTAURANT L.L.C

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/علي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلفان �لظاهري لبيع �خل�سار و�لفو�كه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2875686 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ساندلتية للبيع �لوجبات �خلفيفة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2886788 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نيو بلو 

كا�ستل لد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2821796 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

�إعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:مركز �سو �جلمال لل�سيد�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:م�سفح - دملا مول - م 41 - ط 2 - متجر 009 - مبنى 

�ملالك - �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �ل نهيان
CN 2334550 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون - فرع �أبوظبي   2
،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/23 وذلك بناء على قر�ر 

حم�سر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/9/8  - بالرقم:2105024086  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
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•• ال�شارقة - الفجر:

عو�د  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  ��ستقبل 
�خللف �لقائم باأعمال مدير �جلامعة 
�جلامعة  م��ق��ر  يف  مبكتبه  �لقا�سمية 
�لدكتور  ���س��ع��ادة   ، �ل�����س��ارق��ة  مب��دي��ن��ة 
حممد بدري �مللحق �لثقايف جلمهورية 
�ل��دول��ة وجرى  ل���دى  �ل��ع��رب��ي��ة  م�سر 
ب��ح��ث ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب���ني �جلهتني 
�لأكادميية  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  ب��ه��دف 

و�لعملية مع �جلامعات �مل�سرية.
�أم�س  �ل��ذي ج��رى ظهر  �للقاء  ح�سر 
�ل���دك���ت���ور زك���ري���ا ن����وح م���دي���ر مكتب 
�لعالقات �لدولية و��ستقطاب �لطلبة، 
و علي �لنقبي، مدير �لعالقات �لعامة 

باجلامعة.
ع��و�د �خللف  �لدكتور  �لأ�ستاذ  و�أع��رب 
ع��ل��ى تعزيز  ع��ل��ى ح���ر����س �جل���ام���ع���ة 
�ل����ت����ع����اون و�ل����ت����و������س����ل �ل�����د�ئ�����م بني 
نظري�تها يف جمهورية م�سر �لعربية 
للدر��سة  �مل�سريني  �لطلبة  و��ستقبال 

يف كليات �جلامعة .
ت��ط��ور �جلامعة  و����س��ت��ع��ر���س م��ر�ح��ل 
�لرتبية  وز�رة  من  بر�جمها  و�عتماد 
من  �لكبري  �ل��دع��م  �إط���ار  يف  و�لتعليم 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ل��دن 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
رئي�س  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�جلامعة ومتابعة �سموه لكافة مر�حل 

لت�سبح  ودع���م���ه���ا  �جل���ام���ع���ة  ت���ط���ور 
و�ح���دة م��ن �جل��ام��ع��ات �مل��ع��روف��ة على 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�ستويات  ك��اف��ة 

و�لعاملية.
وقدم �خللف �أي�سا نبذة عن �جلامعة 
ت�سمها  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�ل���ك���ل���ي���ات 
ت��ع��م��ل وفقها  �ل��ت��ي  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل جانب  �مل��ق��ب��ل��ة،  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل 

�لتعليم  موؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  تعاونها 
�ل���ع���ايل و�لت���ف���اق���ي���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي 
م���ع خم��ت��ل��ف �جلامعات  ب��ه��ا  ت��رت��ب��ط 
و�خل���������ارج  �ل�������د�خ�������ل  �مل�����رم�����وق�����ة يف 
من  �ل��د�ر���س��ني  للطلبة  و����س��ت��ق��ب��ال��ه��ا 

خمتلف دول �لعامل .
من جانبه �أ�ساد �لدكتور حممد بدرى 
جلمهورية  �ل���ث���ق���ايف  �مل���ل���ح���ق  ب������دري 

�لتكنولوجية  بالبنية  �لعربية  م�سر 
و�خلدمات �لتعليمية �ملتميزة �ملقدمة 
دول  خمتلف  م��ن  �ل��در����س��ني  للطلبة 
�ملقدمة  �لدر��سية  �ملنح  ونظام  �لعامل 
على  م��وؤك��د�  �لقا�سمية،  �جلامعة  من 
للعمل  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ل��ح��ق��ي��ة  ح���ر����س 
�ملجال  يف  �لبناء  �لتعاون  توطيد  على 
�لقا�سمية  �جل��ام��ع��ة  ب��ني  �لأك���ادمي���ي 
دعوة  عن  ف�سال  �مل�سرية  و�جلامعات 
لاللتحاق  بالتقدم  �مل�سريني  �لطلبة 
كلية  وه��ي  �خلم�س  �جل��ام��ع��ة  بكليات 
�ل�سريعة و�لدر��سة �لإ�سالمّية، وكلية 
وكلية  �لإن�����س��ان��ّي��ة،  و�ل���ع���ل���وم  �لآد�ب 
�لت�سال  وكلية  و�لإد�رة،  �لق��ت�����س��اد 

وكلية �لقر�آن �لكرمي .
وب��ع��د �ل��ل��ق��اء �ط���م���اأن �مل��ل��ح��ق �لثقايف 
جلمهورية م�سر �لعربية  على �أو�ساع 
�مللحق  وجت���ول  �مل�سريني   �ل��د�ر���س��ني 
يف  �لعربية  م�سر  جلمهورية  �لثقايف 
قاعاتها  على  و�ط��ل��ع  �جلامعة  �أروق���ة 

وخدماتها �لتعليمية �ملتطورة.

•• ال�شارقة -وام: 

�ل�سارقة  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
�ل�سارقة من ثر�ء بيئي  �إم��ارة  �ل�سارقة لالإعالم على ما متتلكه  رئي�س جمل�س 
يتمثل يف �ملحميات �لطبيعية و�مل�سروعات �لبيئية �ل�سياحية و�ملناطق ذ�ت �لتنوع 

�لبيئي و�حليوي.
�أم�����س يف  "�أفالم بيئية" �سباح  م��ب��ادرة  �إط���الق  ذل��ك خ��الل ح�سور �سموه  ج��اء 
هيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، م�سري�ً �سموه �إىل �سرورة �إبر�ز تلك �ملو�قع 
�ملميزة و�لرتويج لها من خالل �أف�سل �لو�سائل �لإعالمية وبا�ستخد�م �لتقنيات 

�حلديثة يف �لنتاج و�لت�سوير.

وثمن �سموه �جلهود �لكبرية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة يف �حلفاظ على �لبيئة من خالل 
ت�سهم  �لتي  �ل�سياحية  و�مل�سروعات  �لبيئية  و�مل��ب��ادر�ت  �لقانونية  �لت�سريعات 
�لعلمية  �لدر��سات  و�إج��ر�ء  و�إكثارها  �لفطرية  �حلياة  على مكونات  يف �حلفاظ 

حولها.
و�طلع �سمو نائب حاكم �ل�سارقة على عر�س مرئي حول تفا�سيل �ملبادرة �لتي 
�ستنفذ بالتعاون بني هيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون و�لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�ل�سارقة وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية و�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة 

وبال�سر�كة مع موؤ�س�سات عاملية عريقة.
وتتمثل �ملبادرة يف ت�سوير �أفالم مل�سروع �سفاري �ل�سارقة وجزيرة �سري بو نعري 

لتوثق كافة �لتفا�سيل �لبيئية و�ملر�فق �حليوية و�لإجر�ء�ت للمحافظة على ما 
متتلكه هذه �ملو�قع من حياة فطرية وطبيعية وكائنات حية نادرة.

�لذيد  مبدينة  �ل��ربدي  حممية  �سمن  �لو�قع  �ل�سارقة  �سفاري  م�سروع  وميثل 
جت��رب��ة ر�ئ����دة ح��ي��ث ي��ع��د �أول ���س��ف��اري خ���ارج �أف��ري��ق��ي��ا و�أك���ربه���ا ن��ظ��ر�ً لوجود 

�حليو�نات �لأفريقية �لتي متثل كافة �حليو�نات.
و�سيت�سمن �سفاري �ل�سارقة 12 ق�سماً من �لبيئات �ملخ�س�سة ملختلف �حليو�نات، 
�لتعاي�س يف  �ستمكن �حليو�نات من  �لتي  �ملر�فق و�خلدمات  كافة  فيها  وتتوفر 

�ملنطقة.
ومتثل جزيرة �سري بو نعري �إحدى �ملحميات �لبحرية �ملهمة يف دولة �لإمار�ت 
و�خلليج �لعربي ملا حتويه من عنا�سر بيئية مهمة، مثل تكويناتها �جليولوجية 

�ملده�سة ونباتاتها �لطبيعية وطيورها �لبحرية، بالإ�سافة �إىل �ل�سعاب �ملرجانية 
�خلالبة  بطبيعتها  �جلزيرة  تتميز  كما  �لبحرية،  �حلياة  �أن��و�ع  باأندر  �لز�خرة 
و�سو�طئها �لرملية. ومتتاز جزيرة �سري بو نعري باأنها ذ�ت �أهمية دولية حيث 
وذلك  ر�م�سار،  �لرطبة  لالأر��سي  �لدولية  �لتفاقية  يف  �ملحمية  �إ�سم  �إدر�ج  مت 

للحفاظ على مكوناتها �لبيئية �لز�خرة بالتنوع �حليوي.
�ل�سام�سي قائد ع��ام �سرطة  �ل��زري  �ل��ل��و�ء �سيف  �مل��ب��ادرة كل من  �إط��الق  ح�سر 
�ل�سارقة، وهنا �سيف �ل�سويدي رئي�س هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية، وحممد 
ح�سن خلف مدير عام هيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، وطارق �سعيد عالي 
مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة، وح�سن يعقوب �ملن�سوري �أمني عام 

جمل�س �ل�سارقة لالإعالم.

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي ي�سهد �إطالق مبادرة �أفالم بيئية

•• اأبوظبي-وام :

حمكمة  مع  تعاون  �تفاقية  �لعاملي  �أبوظبي  �سوق  حتكيم  مركز  وقع 
لزيادة  �جلهتان  تتعاون  حيث  بهولند�  له��اي  يف  �لد�ئمة  �لتحكيم 
�لوعي وتعزيز حلول �أكر فعالية للنز�عات �لدولية من خالل �سمان 
�ملزيد من �لفعالية يف �لتحكيم وغريها من و�سائل ت�سوية �ملنازعات. 
وقع على �لتفاقية كل من ليند� فيتز-�ألن، �أمني �ل�سجل و�لرئي�س 
�لأمني  �سيبل�س،  وه��وغ��و-  �لعاملي،  �أبوظبي  �سوق  ملحاكم  �لتنفيذي 

�لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة.
�أب��وظ��ب��ي �لعاملي  ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة ي��ت��ع��اون م��رك��ز حتكيم ���س��وق 
�لتز�م  حتقيق  ع��ل��ى  �لإت��ف��اق��ي��ة  �سمن  �ل��د�ئ��م��ة  �لتحكيم  وحم��ك��م��ة 

م�سرتك بتعزيز �لتحكيم و�لو�ساطة كو�سيلة حلل �لنز�عات �لدولية 
�سلمًيا. كما يقدمان �لدعم لبع�سهما �لبع�س يف جل�سات �ل�ستماع �أو 
�لجتماعات �لتي تعقد يف نطاق �خت�سا�س �لطرف �ملقابل من خالل 

توفري �ملر�فق و�خلدمات و�ملخت�سني.
ملحاكم  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ل�سجل  �أم��ني  فيتز-�ألن،  ليند�  وقالت 
ه��ذه مع  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  توقيع  ي�سعدنا   : �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
�سوق  حتكيم  مركز  �ل��ت��ز�م  تعك�س  �لتي  �ل��د�ئ��م��ة،  �لتحكيم  حمكمة 
�ملتميزة  �لعاملية  �ملوؤ�س�سات  باإر�ساء عالقات قوية مع  �لعاملي  �أبوظبي 
لتعزيز نطاق خدمات �لتحكيم و�لو�ساطة يف �إمارة �أبوظبي و�لدولة 

وجميع �أنحاء �لعامل.
�ل�سر�كة �ست�سهم يف تبادل للمعرفة و�لدعم  باأن هذه  و�أب��دت يقينها 

�لنمو  ت��ع��زي��ز  يف  يتمثل  �مل�����س��رتك  �ل��ه��دف  ك���ون  خ�سو�ساً  و�مل�����و�رد، 
�مل�ستد�م ملجتمع ت�سوية �ملنازعات �لدويل.

من جانبه، قال هوغو-�سيبل، �لأمني �لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة 
�إن هذه �ل�سر�كة تدعم �لهدف �ملن�سو�س عليه يف �لتفاقية �لتاأ�سي�سية 
جميع  يف  م��ت��اح��ة  ل��ت��ك��ون   1899 ل��ع��ام  �ل��د�ئ��م��ة  �لتحكيم  ملحكمة 
�لأوقات لالأطر�ف �لر�غبة يف �لو�سول �إىل خدمات حل �لنز�عات يف 
�لأم��د ومثمر  �إىل تعاون طويل  �لعامل ..مبديا تطلعه  �أنحاء  جميع 
مع مركز حتكيم �سوق �أبوظبي �لعاملي. و�سيتعاون �جلانبان �أي�سا يف 
تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملحا�سر�ت و�لندو�ت �خلا�سة بالتحكيم و�لو�سائل 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  يف  �مل�����س��ارك��ة  بجانب  �مل��ن��ازع��ات،  لت�سوية  �لأخ����رى 

و�خلرب�ت حول �مل�سائل و�لأن�سطة ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

رز�ن �ملبارك رئي�سا لالحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة

�جلامعة �لقا�سمية ت�ستقبل �مللحق �لثقايف �مل�سري وتبحث تعزيز 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت �لأكادميية مع �جلامعات �مل�سرية

•• مر�شيليا - وام: 

�أنتخبت �سعادة رز�ن �ملبارك، �لع�سو �ملنتدب لهيئة �لبيئة - �أبوظبي 
و �سندوق حممد بن ز�يد للمحافظة على �لكائنات �حلية رئي�سا 
بذلك ثاين  لتكون   IUCN �لطبيعة  �ل��دويل حلماية  لالحتاد 
72 عاما و �أول  �م��ر�أة تقود �لحت��اد يف تاريخه �ملمتد على مدى 

رئي�سة له من غرب �آ�سيا.
�أم�����س يف �مل��وؤمت��ر �لعاملي  مت �لإع����الن ع��ن �ن��ت��خ��اب رز�ن �مل��ب��ارك 
حلماية �لطبيعة �لذي نظمه �لحتاد يف مدينة مر�سيليا بفرن�سا، 

بعد حملة دولية ��ستمرت عامني.
و �أدلت غالبية �ملنظمات �لأع�ساء يف �لحتاد �لبالغ عددها 1400 
منظمة متثل �أكر من 150 دولة باأ�سو�تها ل�سالح �سعادة �ملبارك 

لتكون بذلك �لرئي�س �خلام�س ع�سر لالحتاد.
من  ج��دي��د�  جيال  �ستمثل  �ل��ت��ي  �مل��ب��ارك  رز�ن  ���س��ع��ادة  و�ستخلف 
رئا�سة �لحت��اد ملدة  زن�سنغ يف  ز�ن��غ  �ل�سيني  �لقيادة يف �لحت���اد.. 

�أربع �سنو�ت قادمة.
و ق��ال م��ع��ايل حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزي���ر �ل��دول��ة ل�سوؤون 
نائب  �أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لدفاع 
على  للمحافظة  ز�ي���د  ب��ن  حممد  ���س��ن��دوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
عامليا  منوذجا  ز�ي��د  بن  حممد  �سندوق  �أ�سبح   : �حلية  �لكائنات 
يوؤكد  �ملبتكرة، وهذ�  �ملبارك و�سغفها وقيادتها  رز�ن  بف�سل قيادة 
�أن  ميكن  �لأر����س  على  و�ملكثفة  �ل�سغرية  �مل�ساهمات  �أن  للعامل 
�ستجلب  �أنها  نعلم  و نحن  �لأن���و�ع..  �إنقاذ  فارقا كبري� يف  حتدث 
�لدويل  �لحت��اد  �إىل  �لتعاون  و  و�لإب���د�ع  باللتز�م  �ل�سعور  نف�س 
حلماية �لطبيعة حني يقوم بتحديد �أجندة �لأعمال �لعاملية لهذ� 

�لعقد �حلا�سم للمحافظة على �لطبيعة".
قالت  �لطبيعة  حلماية  �ل���دويل  ل��الحت��اد  رئي�سة  �نتخابها  وع��ن 
�لرئي�س  لأك�����ون  �ن��ت��خ��اب��ي  " ي�����س��رف��ن��ي   : �مل���ب���ارك  رز�ن  ���س��ع��ادة 
�خلام�س ع�سر لالحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة، خا�سة يف هذه 
�إىل تعزيز رفع م�ستوى �حلفاظ  �لأوق��ات �حلرجة عندما نحتاج 
�أعمال  ج��دول  على  �لأول��وي��ات  �أه��م  �سمن  ليكون  �لطبيعة  على 

قيادة  لأ�سكر  �لفر�سة  هذه  �أغتنم  �أن  �أود  و  �لعاملية..  �ل�ستد�مة 
دولة �لإمار�ت وموؤ�س�ساتها على دعمهم وثقتهم و�إميانهم لي�س بي 
فقط و لكن باأهمية �لرتقاء بق�سية �حلفاظ على �لطبيعة على 

م�ستوى �لعامل".
و�أ�سافت: " ي�سرفني �أن �أ�سيد مب�سرية �حلفاظ على �لطبيعة �لتي 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �لقائد  بقيادة  �أجد�دنا  بد�أها 
�سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه و �لتي مت �إ�سفاء �لطابع �ملوؤ�س�سي 
عليها من قبل �لعديد من �ملوؤ�س�سات يف �لدولة �لتي تو��سل رعاية 

و�حت�سان هذ� �لإرث �لغني للطبيعة و�حلفاظ عليها".
�ملهنية يف جمال  " ب��د�أت حياتها  �مل��ب��ارك  رز�ن  " �سعادة  �أن  يذكر 
�حلفاظ على �لطبيعة يف عام 2001 عندما �ساهمت يف تاأ�سي�س 
جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�سندوق �لعاملي 
حلماية  م���ب���ادر�ت  وق����ادت   WWF-EWS �لطبيعة  ل�����س��ون 
و�أجرت  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملرجانية  �ل�سعاب 
جبلية  حممية  �أول  �إن�ساء  �إىل  �أدت  ميد�نية  ��ستق�سائية  در��سات 
ومنتزه وطني يف �لدولة و و�سعت �إطار� وثقافة حلماية �أع�سا�س 

�ل�سالحف �لبحرية و�ملهاجرة.
و عند تعيينها يف عام 2010 �أمينا عاما لهيئة �لبيئة - �أبوظبي، 
بالإمارة،  حكومية  ملوؤ�س�سة  قيادي  من�سب  يف  �سنا  �لأ�سغر  كانت 
و�لتي تعترب �لآن ع�سو� يف جمل�س �إد�رتها وت�سغل من�سب �لع�سو 

�ملنتدب.
و من خالل دورها يف قيادة هيئة حكومية ت�سم �أكر من 1000 
موظف، لعبت هيئة �لبيئة - �أبوظبي دور� �أ�سا�سيا يف عمليات �إعادة 
�لتوطني �لناجحة للمها �لعربي يف دولة �لإمار�ت و�ملها �لأفريقي 

/�أبو حر�ب/ يف ت�ساد.
و �ساهمت �سعادة �ملبارك يف �إن�ساء �سندوق حممد بن ز�يد للحفاظ 
على �لكائنات �حلية �لذي يعترب �ليوم و�حد� من �أكرب �ملوؤ�س�سات 
�خلريية يف �لعامل �لتي تدعم �حلفاظ على �لأنو�ع ب�سكل مبا�سر.. 
م�سروعا   2،250 من  �أك��ر  �ل�سندوق  دع��م   ،2009 ع��ام  ومنذ 

للمحافظة على �لأنو�ع يف 180 دولة.
و منذ ربيع عام 2020، عمل �ل�سندوق على �لتخفيف من تاأثري 

19- على جهود �حلفاظ على �لأن��و�ع من خالل  جائحة كوفيد 
تقدمي منح �لإغاثة ملنظمات �ملحافظة على �لأنو�ع للم�ساعدة يف 

تغطية �لتكاليف �لعامة �لأ�سا�سية.
�لقادة  من   100 �أف�سل  من  و�ح��دة  �مل��ب��ارك  �سعادة  �ختيار  مت  و 
عام  يف  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����س��ادي  �مل��ن��ت��دى  قبل  م��ن  �ل�سباب  �لعامليني 
وهي موؤ�س�سة  "بانثري�"،  �إد�رة  جمل�س  يف  ع�سو  هي  و   ..2018
حول  ومو�ئلها  �لكبرية  �لقطط  على  للمحافظة  مكر�سة  خريية 
للطاقة  �سركة  �سركة م�سدر، وهي  �إد�رة  �لعامل، وع�سو مبجل�س 

�ملتجددة و�لتنمية �مل�ستد�مة.
عام  تاأ�س�س  �ل���ذي  �لطبيعة،  حلماية  �ل���دويل  �لحت���اد  �أن  ي��ذك��ر 
�لعامل،  يف  تنوعا  و�لأكر  �لأكرب  �لبيئية  �ل�سبكة  يعد   ،1948
يف  �ملجتمعات  وم�ساعدة  و�لت�سجيع  �ل��ت��اأث��ري  يف  مهمته  وتتمثل 
�أن يكون �أي  �أنحاء �لعامل للحفاظ على �لطبيعة، و�سمان  جميع 

��ستخد�م للمو�رد �لطبيعية عادل وم�ستد�ما.
18،000 خ��ب��ري وع����امل م���ن خرب�ء  �أك����ر م���ن  ي�����س��م �لحت�����اد 
�ملحافظة على �لأن��و�ع و1400 ع�سو من �ملنظمات �لبيئية، مبا 
�حلكومية  غري  و�ملنظمات  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �ل��دول  ذلك  يف 
�مل�سوؤولة  �لعاملية  �ل�سلطة  ويعترب  �لأ�سلية..  �ل�سعوب  ومنظمات 
ع��ن �ل��و���س��ع �ل��ب��ي��ئ��ي وو���س��ع �ل��ت��د�ب��ري �ل���الزم���ة حل��م��اي��ة كوكب 

�لأر�س.
�ملنظمة  " ك��ذل��ك  �لطبيعة  �ل����دويل حل��م��اي��ة  " �لحت����اد  وي��ع��ت��رب 
�جلمعية  يف  د�ئ��م  م��ر�ق��ب  ب�سفة  تتمتع  �لتي  �لوحيدة  �لدولية 
بالتنوع  �ملتعلقة  �لق�سايا  يف  �خل��ربة  ذ�ت  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 

�لبيولوجي و�حلفاظ على �لطبيعة.
و �ساهم �لحتاد ب�سكل فعال يف و�سع �لتفاقيات �لدولية �لعديدة، 
مبا يف ذلك �تفاقية �لتنوع �لبيولوجي، و�تفاقية ر�م�سار، و�تفاقية 
�ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة يف �لأن�����و�ع �مل��ه��ددة ب��الن��ق��ر����س، وه���ي ت�سدر 
�لأكر  و�مل�سدر  بالنقر��س،  �مل��ه��ددة  ل��الأن��و�ع  �حل��م��ر�ء  �لقائمة 
�سمول حلالة حفظ �لأن��و�ع �حليو�نية و�لنباتية �ملعر�سة خلطر 
تخ�سع  �لتي  ل��الأن��و�ع  �خل�سر�ء  �لقائمة  ت�سدر  كما  �لنقر��س، 

للحماية.

�سرطة دبي تنجح يف �لرد على 2.4 مليون 
مكاملة طارئة خالل �لن�سف �لأول

•• دبي - وام: 

�ل��رد على مليونني  دبي يف  �سرطة  للعمليات يف  �لعامة  ب���الإد�رة  �ل�سيطرة  و  �لقيادة  جنح مركز 
و402 �ألف و173 مكاملة طارئة خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري مبعدل زمني قدره 10 
ثو�ن وذلك يف �إطار حتقيق توجيهات �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي بال�ستجابة �ل�سريعة للمكاملات 
�لرحمن  �لعقيد تركي عبد  للبالغات �جلنائية. وقال  �لنا�س و�ل�ستجابة  و�إنقاذ حياة  �لطارئة 
بن فار�س مدير �إد�رة �ملركز يف ت�سريح له �إن �سرطة دبي حتر�س بتوجيهات معايل �لفريق عبد 
�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام على تطبيق �أحدث �لتقنيات �لذكية وتقنيات �لذكاء �لإ�سطناعي 

و��ستخد�م �لكو�در �لب�سرية �ملوؤهلة �لتي متتلك �لكفاءة �لعالية يف �لتعامل مع �ملكاملات �لطارئة.

تعاون بني مركز حتكيم �سوق �أبوظبي �لعاملي وحمكمة �لتحكيم �لد�ئمة يف لهاي

•• دبي- وام:

وقع مركز �ل�سباب �لعربي وهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة 
�بتكار  جم��ال  يف  متخ�س�سة  �سابة  ق��ي��اد�ت  لإع���د�د  تفاهم 
�لتكنولوجيا �لنظيفة من خالل �ل�ستفادة من �لإمكانات 
�لتي يوفرها مركز �لبتكار �لتابع للهيئة يف جممع حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم للطاقة �ل�سم�سية. وقع �ملذكرة معايل 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �مل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما 
�سعيد  �لعربي ومعايل  �ل�سباب  نائب رئي�س مركز  �ل�سباب 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير  حممد 
�جلانبني.  م�سوؤويل  من  عدد  بح�سور  دبي  ومياه  كهرباء 
وق���ال���ت م���ع���ايل ���س��م��ا �مل����زروع����ي - ب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة - : " 
�لب�سري  �مل���ال  ر�أ����س  وحم���ور  �مل�ستقبل  ط��اق��ة  ه��م  �ل�سباب 
�لتنمية  �لذي حتتاجه جمتمعاتنا �لعربية لت�سريع م�سار 
متكينهم  كان  لذلك  �ملن�سودة.  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
ومتطلبات  �مل��وؤه��الت  بني  تربط  �لتي  �ملتقدمة  باملهار�ت 
�لبالد  تناف�سية  وت��ع��زز  وم�ستقباًل  ح��ا���س��ر�ً  �لعمل  ���س��وق 
�أ�سا�سياً من حماور  �ملوؤ�سر�ت �لعاملية حمور�ً  �لعربية على 
�ل�سيخ  �سمو  من  كبري  بدعم  �لعربي  �ل�سباب  مركز  عمل 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
��سرت�تيجية  �سر�كات  �ملركز لإبر�م  رئي�س  �لرئا�سة  �سوؤون 
مع منظمات دولية و�سركات عاملية وموؤ�س�سات ر�ئدة متّكن 
�ل�سباب يف �لقطاعات �حليوية. ويف هذ� �لإطار ياأتي تعاون 
ت�سكل برب�جمها  �لتي  دبي  �ملركز مع هيئة كهرباء ومياه 
�ملبتكرة خمترب�ً عاملياً لتقنيات �مل�ستقبل �مل�ستد�مة ومنوذجاً 
عربياً ملهماً بدورها �ملحوري يف حتقيق ��سرت�تيجية دبي 

2050 و��سرت�تيجية �لإمار�ت للطاقة  �لنظيفة  للطاقة 
2050." من جهته قال معايل �لطاير: "ن�ستلهم روؤيتنا 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  من 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" ب�سرورة متكني �ل�سباب و�ل�ستثمار يف طاقاتهم 
و�إ�سر�كهم يف عملية �لبناء و�لتنمية ف�سباب �ليوم هم قادة 
�مل�ستد�مة.  �لتنمية  عملية  يف  �لأ���س��ا���س  وحجر  �مل�ستقبل 
وي�سعدنا توقيع مذكرة �لتفاهم مع مركز �ل�سباب �لعربي 
�آل نهيان  �لذي يج�سد روؤية �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد 
رئي�س  �لرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ملركز ويعد من�سة ر�ئدة لإعد�د قياد�ت عربية �سابة و�عدة 
من خالل �حت�سان �ل�سباب �ملبدع و�ل�ستثمار يف طاقاتهم. 
و�ست�سهم �لهيئة من خالل مركز �لبتكار يف �سقل وتطوير 
يف  �ل�سباب  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  م��ن  �ملقبل  �جل��ي��ل  ق���در�ت 
ريادة  وتعزيز  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  تقنيات  جم��ال 
دولة �لإمار�ت يف هذ� �لقطاع �لو�عد ودعم �ل�سرت�تيجية 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار �ل��ت��ي ت��ه��دف جل��ع��ل �لإم������ار�ت �سمن 
�لدول �لأكر �بتكار�ً على م�ستوى �لعامل." تهدف مذكرة 
تقنيات  جم��ال  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�سباب  ت��دري��ب  �إىل  �لتفاهم 
�لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة ل �سيما �لطاقة �ل�سم�سية من 
تدريبية  مل�سار�ت  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  توفري  خ��الل 
�لعربي  �ل�سباب  مركز  �إىل  �ملنت�سب  لل�سباب  متخ�س�سة 
لقيادة  للهيئة لتطوير مهار�تهم  �لتابع  �لبتكار  يف مركز 
م�ستقبل �لطاقة �لنظيفة يف �ملنطقة وت�سجيع �لبتكار يف 
�ل�سباب  �لأع��م��ال  رو�د  دع��م  �إىل  �إ�سافة  �ملهم  �لقطاع  ه��ذ� 

و�ل�سركات �لنا�سئة يف جمال �لتكنولوجيا �لنظيفة.

•• باري�س -وام :

قدم �سعادة �سامل خالد عبد�هلل �لقا�سمي �ملندوب �لد�ئم 
و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ل��دى  للدولة 
و�لثقافة "�ليون�سكو"، �أور�ق �عتماده �إىل �ل�سيدة �أودري 
�لعامة للمنظمة، وذلك يف مقر�ملنظمة  �ملديرة  �أزولي 

بالعا�سمة �لفرن�سية باري�س.
وجرى خالل �للقاء ��ستعر��س �لعالقات �لوثيقة �لتي 
ظل  يف  " �ليون�سكو"،  مبنظمة  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت��رب��ط 
�ملبادر�ت �لتي تقوم بها �لإمار�ت يف دعم بر�مج �ملنظمة 
�مل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن خ���الل  ���س��ي��م��ا  �ل���ع���امل، ول  ح���ول 

و�لرب�مج �لتي ت�ساهم يف تر�سيخ مفهوم �ل�سلم و�لأمن 
�لدوليني يف جمالت �لتعليم و�لثقافة و�لعلوم.

و�أكد �سعادة �لقا�سمي �أهمية تعزيز �لتعاون مع �ملنظمة 
وكذلك �لدول �لأع�ساء �ملعتمدين لديها لتعزيز �ل�سلم 
و�ل��ت��ع��اي�����س �مل�����س��رتك ب��ني �ل�����س��ع��وب و�ل��ث��ق��اف��ات، وفقا 
�لروؤية  يحقق  ومب���ا  لليون�سكو،  �لتاأ�سي�سي  للميثاق 
�ل�سيدة  م��ع  �سعادته  وبحث  �مل�سرتكة.  �ل�سرت�تيجية 
�لإمار�ت  دولة  �لعالقة بني  توطيد  �سبل  �أي�سا  �أزولي 
�إىل  تهدف  �لتي  بر�جمها  دع��م  ي�سهم يف  و�ملنظمة مبا 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف �ل�����دول �ل��ف��ق��رية وك���ذل���ك حماية 

�لرت�ث مبناطق �لنز�عات.

تعاون بني مركز �ل�سباب �لعربي وكهرباء دبي لتدريب 
�ل�سباب يف جمال �بتكار �لتكنولوجيا �لنظيفة 

�ملندوب �لد�ئم لالإمار�ت لدى 
�ليون�سكو يقدم �أور�ق �عتماده
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عربي ودويل
بلجيكا وهولند� طريق رئي�ش لدخول �لكوكايني �إىل �أوروبا 

•• الهاي-اأ ف ب

�أ�سبحت بلجيكا وهولند� �ملحورين �لرئي�سيني لتهريب 
�أوروب��ا وجتاوزتا بذلك ��سبانيا كطريق  �إىل  �لكوكايني 
رئي�سي للدخول �إىل �لدول �لأوروبية، كما ك�سف تقرير 
�لأول  �أم�����س  )ي��وروب��ول(  لل�سرطة  �لأوروب��ي��ة  للوكالة 
مع  بالتعاون  و�سع  تقرير  يف  �لوكالة  �لثالثاء.وقالت 
�إن  و�جلرمية  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  مكتب 
�لكوكايني  �إم��د�د�ت  زي��ادة  ت�ستغل  �لإجر�مية  �ملنظمات 
روت����رد�م  م��و�ن��ئ  ل���س��ت��خ��د�م  كولومبيا  م��ن  �سيما  ول 
�أنتويرب  وخ��ا���س��ة  )�أمل���ان���ي���ا(  وه���ام���ب���ورغ  )ه���ول���ن���د�( 

)بلجيكا( لإدخال �ملخدر�ت �إىل هولند�.

�أوروب���ا  يف  �لكوكايني  ���س��وق  “مركز  �إن  �لتقرير  وق���ال 
�نتقل �إىل �ل�سمال«.و�أفاد تقرير �لوكالة �لتي تتخذ من 
لهاي مقر� لها باأن �ل�ستخد�م �ملتز�يد لنقل �لب�سائع 
ملحطات  �لكبرية  �ل��ق��در�ت  على  بالعتماد  ح��اوي��ات  يف 
مو�نئ �أنتويرب وروترد�م وهامبورغ “عزز دور هولند� 

كمنطقة عبور«.
و�أكد �أن �سو�حل بحر �ل�سمال “طغت على �سبه �جلزيرة 
�لإيبريية كنقطة دخول رئي�سية للكوكايني �لذي ي�سل 

�إىل �أوروبا«.
وقالت �ل�سرطة �لأوروبية �إن �إجمايل كميات �لكوكايني 
�لتي �سبطت يف �أنتويرب بلغت 65،6 طنا يف 2020.

كمية  وبلجيكا  �أمل��ان��ي��ا  �سبطت  ���س��ب��اط/ف��رب�ي��ر،  ويف 

ك��ان��ت خم��ب��اأة يف  �مل��خ��در�ت  م��ن  23 طنا  تبلغ  قيا�سية 
حفزت  �لإم�����د�د�ت  يف  �ل��زي��ادة  بحرية.وكانت  ح��اوي��ات 
�تفاقية  م��ن��ذ  ���س��ي��م��ا  �لأوروب��������ي ل  �ل��ك��وك��اي��ني  ����س���وق 
�ملارك�سيني  �ملتمردين  بني   2016 يف  �ملربمة  �ل�سالم 
)فارك(  �لكولومبية”  �مل�سلحة  �ل��ث��وري��ة  “�لقو�ت  يف 
و�حلكومة �لكولومبية و�لتي �أدت �إىل ظهور جمموعات 
�لكوكايني،  �إن���ت���اج  ع��ل��ى  لل�سيطرة  تتناف�س  خمتلفة 
ح�سب �لتقرير.وكانت “فارك” ت�سيطر على جزء من 
�ملنطقة �لتي ُتزرع فيها �لكوكا وتنظم ح�سول �لو�سطاء 

و�ملهربني �لدوليني على �إمد�د�ت �لكوكايني �ملتاحة.
 2016 �مل����ربم يف  �ل�����س��الم  �ت���ف���اق  �إن  �ل��ت��ق��ري��ر  وق����ال 
“�أنهى هيكل �لقيادة �ملتكاملة للقو�ت �مل�سلحة �لثورية 

متفرقة  جم��م��وع��ات  ظ��ه��ور  �إىل  و�أدى  �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
وعلى  �ملناطق  على خمتلف  �ل�سيطرة  خمتلفة متار�س 

�إنتاج �لكوكايني” يف هذه �ملناطق.
ت�سكيالت  تكوين  �إمكانية  “�ساعف  ه��ذ�  �أن  و�أ���س��اف 
�لإجر�مية  �مل��ن��ظ��م��ات  ج����دي����دة«.وغ����ريت  و����س���ر�ك���ات 
�لأوروبية ��سرت�تيجيتها و�سكلت حتالفات بدون و�سيط 
من  مبا�سرة  �لكوكايني  �سر�ء  مع  �جلماعات  ه��ذه  مع 

�مل�سدر.
�أكر  ث���اين  ه��و  �ل��ك��وك��اي��ني  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  وخ��ل�����س 
�ملخدر�ت ��ستخد�ما بعد �لقنب يف غرب �أوروبا وو�سطها 
حيث ت�سري �أحدث �لتقدير�ت �إىل �أن عدد �ملتعاطني يف 

2020 بلغ 4،4 ماليني �سخ�س.

في�سانات عارمة تقتل 17 يف م�ست�سفى مك�سيكي 
•• مك�شيكو �شيتي-رويرتز

قالت �ل�سلطات �ملك�سيكية �إن في�سانات عارمة �أ�سفرت عن مقتل 17 �سخ�سا، 
معظمهم م�سابون بكوفيد-19، يف م�ست�سفى بولية �إيد�جلو يف و�سط �لبالد 

بعدما �أدت �لأمطار �لغزيرة �إىل في�سان مياه نهر تول.
وذكرت �حلكومة يف بيان �أن �لعاملني يف خدمة �لطو�رئ �أجلو� �أكر من 40 
مري�سا �آخرين من �مل�ست�سفى �لعام يف بلدة تول فيما �أظهر تقييم مبدئي �أن 
نحو 2000 منزل ت�سررت من �لفي�سانات.وقال عمر فيا�س حاكم �إيد�جلو 
كوفيد-19.  مر�سى  م��ن  �لقتلى  م��ن   16 �أو   15 �إن  حملية  �إع���الم  لو�سائل 
وقالت و�سائل �إعالم �إن �لوفيات حدثت عندما ت�سببت �سيول ناجمة عن �أمطار 
�مل�ست�سفى.ون�سر فيا�س �سور�  �لكهرباء عن  �نقطاع  �أيام يف  هطلت على مد�ر 
على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ظهرت فيها ممر�سات يدفعن �أ�سرة طبية �إىل 
خارج �مل�ست�سفى لنقل �ملر�سى �إىل بر �لأمان. وخا�ست بع�س �ملمر�سات يف مياه 

ت�سل �إىل �لركبتني.

فنزويال تتلّقى �أول �سحنة لقاحات م�سادة لكوفيد 
•• كراكا�س-اأ ف ب

�أول �سحنة  �أّن فنزويال تلّقت  �أعلنت منظمة �ل�سّحة للبلد�ن �لأمريكية 
�لر�مية  �لدولية  �آلية كوفاك�س  �مل�ساّدة لكوفيد-19 عرب  �لّلقاحات  من 
�أ�سهر طويلة  بذلك  لتنتهي  �لدخل،  �ملنخف�سة  للدول  �لّلقاحات  لإتاحة 

من �جلد�ل و�ل�سجال حول هذه �مل�ساألة.
وقالت �ملنظمة �إّن حو�يل 700 �ألف جرعة من لقاح �سينوفاك �ل�سيني 
و�سلت �إىل كر�كا�س، يف �سحنة و�سعت حّد�ً لأ�سهر من �جلدل حول �لتاأّخر 
يف �لدفع و�لت�سليم على خلفية �لعقوبات �ملالية �لدولية �لتي يرزح حتتها 

نظام �لرئي�س نيكول�س مادورو.

وكانت حكومة مادورو بّررت تاأّخرها يف دفع 120 مليون دولر للح�سول 
على 11.3 مليون جرعة لقاح بالعقوبات �ملفرو�سة عليها و�لتي متنعها 

من �لت�سرف بالأ�سول �لفنزويلية يف �خلارج.
ويف مّتوز/يوليو �لفائت وج������ّه م�������ادورو حتذير�ً علني�����اً �سديد �للهج����ة 
تعيدو�  �أو  �لّلق�������احات  تر�سلو�  �أن  “�إم���ا  بق������وله  كوفاك�س،  �آل��ي��ة  �إىل 

�لأمو�ل«.
هذه  �إّن  بيان  يف  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لإقليمي  �ملكتب  قال  و�لثالثاء 
12 مليون و68 �ألف جرعة لقاحات  “�لأوىل من �إجمايل  �ل�سحنة هي 

�ستتلّقاها فنزويال من خالل” �آلية كوفاك�س.
و�لتحالف  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  كوفاك�س  برنامج  �د�رة  يف  وي�سارك   

�لعاملي من �جل �للقاحات و�لتمنيع “غايف” و�لئتالف �ملعني بابتكار�ت 
�لتاأهب ملو�جهة �لأوبئة “�سي �ي بي �آي«.

و�أ�ساف �لبيان �أّن كمية �للقاحات هذه �ستكفي “لتح�سني حو�يل 20% 
من �ل�سّكان” �أي 6 ماليني من �أ�سل 30 مليون ن�سمة.

�أن  �آب/�أغ�سط�س  يف  �أعلنت  �لأمريكية  للبلد�ن  �ل�سحة  منظمة  وكانت 
لقاحي  من  جرعة  مليون   3.2 ح��و�يل  �أوىل  كخطوة  �ستتلّقى  فنزويال 

�سينوفارم و�سينوفاك �ل�سينيني.
�ملالّية،  خ�سو�ساً  �لعقوبات،  م��ن  جمموعة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وفر�ست 
على فنزويال، وهي على غر�ر جزء كبري من �ملجتمع �لدويل، ل تعرتف 

مبادورو رئي�ساً للبالد.

   �حتل لفرتة طويلة �ملركز �لثالث، يجمع �حلزب 
ب��امل��ائ��ة من   25 �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لآن  �ل���س��رت�ك��ي 
ر�أي  ��ستطالعات  لأح��دث  وفًقا  �لت�سويت،  نو�يا 
م��ن ث��الث��ة م��ع��اه��د )�إن�����س��ا وي���وغ���وف فور�سونغ 
و�هلني(. و�ل�سبب �لرئي�سي �لذي قدمته و�سائل 
�لقائمة  ���س��ع��ب��ي��ة رئ��ي�����س  �لأمل���ان���ي���ة ه���و  �لإع������الم 
�ل�سرت�كية �لدميقر�طية، �أولف �سولتز، �ملر�سح 
�أرمني  ي�ساعف  و�مامه،  للم�ست�سارية.  �لر�سمي 
ل�سيت، �ملر�سح �ملحافظ خلالفة �أجنيال مريكل، 

�لأخطاء ويف�سل يف �لإغو�ء.
�إن�سا     ووف���ًق���ا لآخ����ر ����س��ت��ط��الع �أج������ر�ه م��ع��ه��د 
�حلزب  �ك��ت�����س��ب  زونتاج”،  �أم  “بيلد  ل�سحيفة 
 25 �إىل  لي�سل  نقطة  �لدميقر�طي  �ل�سرت�كي 
�ئتالف  مع  �لفجوة  تو�سيع  �إىل  �أدى  باملائة، مما 
�مل�سيحي  �لدميقر�طي-�لحتاد  �مل�سيحي  �لحتاد 
�لجتماعي، �لذي خ�سر نقطة ليكون ن�سيبه 20 
باملائة. �أما بالن�سبة للخ�سر، فقد ركدو� عند 16 

باملائة، يليهم �لليرب�ليون 13 باملائة.

باملائة من �لناخبني ما ز�لو� مرتددين  30
“�إنفر�ت�ست دمياب”  �أجرته  ووفًقا ل�ستطالع     
�أن  �لأمل�����ان  م��ن  ب��امل��ائ��ة   53 �أق����ر  �سبتمرب،   2 يف 
�أولف �سولتز قادر على قيادة �لبالد، مقابل 15 
باملائة لأرمني ل�سيت، و8 باملائة لأنالينا بربوك، 
باملائة   26 وي���ع���رتف  �خل�����س��ر.  ق��ائ��م��ة  رئ��ي�����س��ة 
�ل�سرت�كي  للحزب  للت�سويت  يخططون  مم��ن 
�ل�سبب  ه���و  ���س��ول��ت��ز  �أولف  �أن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 
�لرئي�سي لختيارهم. ومع ذلك، وفًقا لال�ستطالع 
نف�سه، ل يز�ل 30 باملائة من �لناخبني مرتددين 

ب�ساأن نّية ت�سويتهم.
�أي حت��ال��ف �سيختار  �آخ�����ر:  ك��ب��ري  ي��ق��ني  ع���دم     
�حتل  �إذ�  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي،  �ل����س���رت�ك���ي  �حل�����زب 
�ملرتبة �لأوىل، حتى يت�سنى له �حلكم؟ يف �لو�قع، 
�لفائز  م��ن  و�ح����دة  ج��ول��ة  يف  �لق�����رت�ع  يتطلب 
�ملطلقة  �لأغلبية  على  للح�سول  �ئتالف  ت�سكيل 
يف �لبوند�ستاغ. و�سبق �أن �أعرب �أولف �سولتز عن 
رغبته يف �لتحالف مع �خل�سر، لكن �ستكون هناك 

حاجة لطرف ثالث. و��ستبعد �ملر�سح للم�ست�سارية 
�لتحالف مع دي لينك، �حلزب �لي�ساري �ملتطرف، 
بحجة �أنهما يختلفان ب�سكل كبري حول �لق�سايا 

�لدولية.
    ويبدو �أن �ل�سرت�كيني �لدميقر�طيني يرغبون 
�لحتاد  ح��زب  مع  ا يف جتنب حتالف جديد  �أي�سً
يعني  ذل��ك  ك��ان  لو  حتى  �لدميقر�طي،  �مل�سيحي 
مّد �ليد �إىل �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي من 
�إذ� كان �حلزب  �أن نرى ما  ميني �لو�سط. ويبقى 
حزب  م��ع  �سيت�سالح  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل��ل��ي��رب�يل 
هذين  ب��ني  �خل��الف��ات  ت�سببت  �أن  بعد  �خل�����س��ر، 
�مل�سيحي  �لتحالف مع �لحت��اد  �حلزبني يف ف�سل 

�لدميقر�طي عام 2018.
   ومت��ث��ل ت��ط��ل��ع��ات ق��اع��دة �حل����زب ك��ع��ب �أخيل. 
�سولتز،  �أولف  وب���ني  ب��ي��ن��ي  ك��ب��ري  ف���رق  “هناك 
لحظت �أجنيال مريكل �لأ�سبوع �ملا�سي، ب�سفتي 
ي�سارك  �ئتالف  �أب��ًد�  هناك  يكون  لن  �مل�ست�سارة، 
�مل�ساألة  �أن  م��ن  حم��ذرة  �ل��ر�دي��ك��ايل،  �لي�سار  فيه 

تظل مفتوحة مع �سولز«.
�ل�سرت�كي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �مل��ر���س��ح  و����س��ت��ب��ع��د     
�لتحالف  �أن  موؤكًد�  �ل�سيناريو،  هذ�  مثل  �سمنًيا 
ب�سرعية  يعرتف  ل  ح��زب  مع  م�ستحياًل  �سيكون 
�لناتو. وقال �إنه يريد �لتحالف مع حزب �خل�سر، 
ا  ولكن لت�سكيل �أغلبية، �سيكون من �ل�سروري �أي�سً
ح�سد �لليرب�ليني، �أو حتى حزب �لحتاد �مل�سيحي 
لأن�سار  ج�����ذ�ب  غ���ري  �ح���ت���م���ال  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي. 
�لنعطاف �إىل �لي�سار... وهكذ� فان نتيجة �ملبار�ة 

مل حت�سم ل�سالح �أولف �سولتز بعد.

�أولف �صولز, “وريث” مريكل
لأنه  ينتقدونه  �سيا�سيا،  مريكل  �أجنيال  �سركاء 
�سرقته  ب�����س��ب��ب  �أو ح��ت��ى  �ل���وج���ود،  م���ن  مي��ن��ع��ه��م 
وتبّنيه لإجناز�تهم. يف �سن 63 عاما، هل �سيكون 
�سيجعل  �أول من  �سولتز،  �أولف  �مل�ست�سارة،  نائب 
م��ن ت��ع��اي�����س��ه م��ع �مل�����س��ت�����س��ار ن��ق��ط��ة �ن��ط��الق �إىل 
 26 �نتخابات  �ق��رت�ب موعد  مع  �ل�سلطة؟  هرم 

�سبتمرب، يكت�سب �سيناريو فوزه م�سد�قية.

   »�صارق �لرث«
�لدميقر�طي-�لحتاد  �مل�سيحي  لحت��اد  د�خ��ل     
�مل�����س��ي��ح��ي �لج���ت���م���اع���ي، �لن���ف���ع���ال و������س����ح. �إن 
تر�سيخ  يف  �ملتمثلة  �سولتز  �أولف  ��سرت�تيجية 
�لغ�سب.  يثري  للم�ست�سارة،  بتحفظ  وريًثا  نف�سه 
ع��م��دة ه��ام��ب��ورغ �ل�����س��اب��ق، م��ث��ل �أجن��ي��ال مريكل، 
لي�س لديه �أطفال، ويعرف �ملدينة �لهانزية حيث 
ول���دت ج��ي��ًد�. غ��ري �ن رئ��ي�����س �لحت����اد �مل�سيحي 
�لج��ت��م��اع��ي، �ل��ب��اف��اري م��ارك��و���س ���س��ودر، �تهمه 

موؤخًر� باأنه “�سارق �لإرث«.
ي��خ��ل��و من  ول  �لب��ت�����س��ام��ة  ي��ن��ت��زع     ويف م�سهد 
جملة  غ��الف  على  �سولتز  �أولف  ظهر  �لدعابة، 
�سكل  ع��ل��ى  وي����ده  ت�سايتوجن”،  دوي��ت�����س��ه  “زود 
�حلزب  د�خ��ل  يج�سد  �إن��ه  �مل�ست�سارة.  مثل  ما�سة، 
�ل�سرت�كي �لدميقر�طي �جلناح �ليميني للحزب: 
�لذي كان وزير�ً للعمل �أثناء �لأزمة �ملالية، ل يز�ل 

�مل�سماة  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  يد�فع عن حزمة 
�ل�سرت�كي  �مل�ست�سار  و�سعها  �لتي   ،”4 “هارتز 
�أو�ئل  �لدميقر�طي �ل�سابق، غريهارد �سرودر، يف 
�لعقد �لأول من �لقرن �حلادي و�لع�سرين، ومع 

ذلك فهو مكروه من قبل قاعدة حزبه.

يطمئن �ليمني
   يتهم منذ فرتة طويلة باأنه بارد وتكنوقر�طي، 
ن��ائ��ب �مل�����س��ت�����س��ار �مل��خ�����س��رم ي��ق��وم ب��ح��م��ل��ة لرفع 
�ل�سر�ئب على �لأث��ري��اء. لكنه يطمئن ج��زًء من 
يف  �لدميقر�طي،  �مل�سيحي  �لحت��اد  ح��زب  ناخبي 
حالة ذهول من تز�يد عدم �سعبية مر�سح �حلزب، 
�أم����ا د�خ����ل �حل����زب �ل�سرت�كي  �أرم����ني ل���س��ي��ت. 
مل  �ل��ذي  �لنت�سار،  �حتمال  �أدى  �لدميقر�طي، 
�أي  �إ���س��ك��ات  �إىل  �أ���س��ه��ر،  ب�سعة  قبل  متوقًعا  يكن 
�نتقاد موجه �إىل �أولف �سولتز، �إىل درجة �أنه مل 
يعد يرى �أي وجه �آخر على مل�سقات �حلملة غري 

وجهه.

مر�صحهم يت�صدر �ل�صتطلعات:

�أملانيا: هل يفتك �ل�سرت�كيون �لدميقر�طيون بامل�ست�سارية...؟

مفخخات حوثية يف مناهج �لتعليم.. كيف ُيكتب تاريخ �ليمن؟
•• اليمن-وكاالت

مع بد�ية كل عام در��سي، يتفاجاأ �ليمنيون 
بتغيري�ت جذرية تقوم بها جماعة �حلوثي 
�ل��ت��اب��ع��ة لإي�����ر�ن يف �مل���د�ر����س �ل��و�ق��ع��ة يف 
�ليمن؛ تطم�س  مناطق �سيطرتها �سمايل 
باإغر�ق  وتعجل  للبالد،  �حلقيقي  �لتاريخ 
و�لت�سليم  �لطائفية،  �ل�سبغة  يف  �سمالها 

للم�سروع �لإير�ين.
ج��م��اع��ة �حلوثي  ��ف��ت  ك��ثَّ �ل���ع���ام  ه����ذ�  ويف 
يف  “�جلهاد”  ودرو���س  من ح�سر مفرد�ت 

�ملناهج �لدر��سية، 
و�إ���س��اف��ة درو����س ت�سف م��ع��ارك �حلوثيني 
�سد �ل�سعب �ليمني بالبطولة و�لفرو�سية، 
و�ل���دف���اع ع��م��ا ت��ع��ت��ربه �جل��م��اع��ة حقها يف 
�ل���ولي���ة وح��ك��م �ل��ب��الد و�أن���ه���ا وري��ث��ة لآل 
�لبيت؛ مبا يعني �أن كل حاكم من خارجهم 
ولو  قتالهم  �لذين يحل  �خل��و�رج  هو من 

من �أبناء �لوطن.
وتقربا لإير�ن، حذف �حلوثيون من منهج 
“تاريخ �لعرب �لإ�سالمي” لل�سف �ل�ساد�س 
�لبتد�ئي عبارة “�خلليج �لعربي” و�أحلو� 
�لتي  �لفار�سي”  “�خلليج  ع��ب��ارة  مكانها 
تعتمدها �إير�ن يف تو�سيف �خلليج �لو�قع 

ما بني �سرق �جلزيرة �لعربية و�إير�ن.
و�سبق �أن حذف �حلوثيون �لن�سيد �لوطني 
�ل��ي��م��ن��ي م����ن �مل�����د�ر������س، و�أح�����ل�����و� حمله 
�لتي  �ل�����س��رخ��ة  وه���ي  �ملوت”،  “�سرخة 
�ملنطقة:  يف  �أت��ب��اع��ه��ا  ب��ني  �إي����ر�ن  ن�سرتها 
“�هلل �أكرب، �ملوت لأمريكا، �ملوت لإ�سر�ئيل، 

لالإ�سالم”  �لن�سر  �ل��ي��ه��ود،  ع��ل��ى  �للعنة 
يهتف بها �لأطفال ب�سكل جماعي ر�فعني 
�أيديهم مع �سم �لأكف على مثال �حلركة 
للحر�س  �ل��ت��اب��ع��ة  للميلي�سيات  �ل�����س��ه��رية 

�لثوري �لإير�ين.
وي�سرف يحيى بدر �لدين �حلوثي �سقيق 
على  �جلماعة،  زعيم  �حل��وث��ي،  �مللك  عبد 
تبديل  على  و�إير�نيني  مينيني  من  فريق 
�لولء  ثقافة  لتكري�س  �لدر��سية  �ملناهج 
ين�ساأ  و�أن  �لزيدي،  �ملذهب  ون�سر  لإي��ر�ن، 
�أنه  ك��ل مي��ن��ي م��ن��ذ طفولته ع��ل��ى ع��ق��ي��دة 
مقاتل م�سلح وظيفته �لثاأر من �ملخالفني 
لإير�ن و�ملذهب �لزيدي، بحجة �أن يف هذ� 

تقرب لآل �لبيت �لنبوي.
تعليقاتهم  يف  مينيون  تربويون  ويت�ساءل 
�لهدف  ع����ن  عربية”  ن���ي���وز  ل�”�سكاي 
�لتعليم  م��ن  �حل��وث��ي  جلماعة  �حلقيقي 

على هذه �حلال.
ويقول �لرتبوي خالد �لأ�سبط عن �إنه يف 
�ل��وق��ت �ل���ذي ي��ت��و�ج��د �أك���ر م��ن مليوين 
و�ملعلمون  تعليم،  ب��ال  �ل�����س��و�رع  يف  ط��ف��ل 
�لتعليمية حتولت  ب��دون رو�ت���ب، و�مل��ب��اين 
�حلوثيون  ي���ق���وم  ع�����س��ك��ري��ة  ث��ك��ن��ات  �إىل 
بتفخيخ �ملناهج باأفكار تهدد باإ�سعال �ليمن 

وتدمريه �أكر و�أكر.
ويتابع:

 “بالتز�من مع هذه �لتعديالت هل �سعى 
�لتدري�س  �أ���س��ال��ي��ب  لتح�سني  �حل��وث��ي��ون 
و�إدخال �لتكنولوجيا، �أم �لأمر �قت�سر على 
تكون  �أجيال  لتكوين  �لعقائدية  �لدرو�س 

وقود� حلروب �حلوثي؟«
�ملناهج  تغيري  �أن  �إىل  �لأ���س��ب��ط  ويخل�س 
هدفه �لأ�سا�سي �لتغيري �ملذهبي و�لطائفي 
�ل�سنني-  ع�سر�ت  ظلو�  �ل��ذي��ن  لليمنيني 
�ستينات  �لإم��ام��ة يف  �إن��ه��اء حكم  بعد  م��ن 
�لقرن �ملا�سي- يعتمدون مناهج بعيدة عن 

�ملذهبية و�لطائفية.
ر م��ن �لتهوين م��ن ���س��اأن م��ا يحدث،  وح���ذَّ
�حلوثي  �سيطرة  منذ  �ل��ط��الب  �إن  ق��ائ��ال 

�إل  �أمامهم  �لبالد، ل يجدون  �سمال  على 
هذ� �لتعليم �لطائفي و�أفكاره �لعنيفة، ما 
ه��ذ� هو  �أن  تعتقد  �أج��ي��ال  �أن تخرج  يعني 

�حلق و�لو�قع �لوحيد.
علي  ع����ب����ده  ي���ن���ب���ه  �لجت���������اه،  ن���ف�������س  ويف 
�حلذيفي، رئي�س منظمة “ميون” حلقوق 

�لإن�سان و�لتنمية، 
�ل�سكل،  بهذ�  �ملناهج  ��ستمرت  �إذ�  �أن��ه  �إىل 
فاإنه ل هدف للتعليم �سيكون �إل �أن يكون 

فقا�سة لتفريخ �أجيال تذهب طو�عية �إىل 
طائفية،  لأ���س��ب��اب  و�مل���وت  �ل��ق��ت��ال  جبهات 
�حلوثيني  �لقتلى  تقدم  و�مل��د�ر���س  خا�سة 
يف هالة دينية مقد�سة، كاأبطال ممجدين.

�لعليي  همد�ن  �لإعالمي  �لنا�سط  ويلفت 
�إر�دة  �أن �لتعليم بهذ� �ل�سكل �سين�سف  �إىل 
�ل�سعب �ليمني، ويحول �لطالب �إىل �أدو�ت 
م�سرية ل متلك �لقر�ر، وتنظر لكل ميني 

يخالفها على �أنه من �ملرتزقة.

دعو�ت �إىل جتنب �لعنف يف ميامنار
••  رانغون-رويرتز

�لأط��ر�ف يف ميامنار  �آ�سيا ودول غربية جميع  حثت دول يف جنوب �سرق 
بعدما  وذل��ك  �لإن�سانية،  �مل�ساعد�ت  بو�سول  و�ل�سماح  �لعنف  جتنب  على 
دعت حكومة �لظل، �لتي �سكلها معار�سو �حلكم �لع�سكري، �إىل �لثورة على 

�ملجل�س �لع�سكري �حلاكم.
وقالت حكومة �لوحدة �لوطنية �ملو�زية �أم�س  �إنها �ست�سن “حربا �سعبية 
دفاعية” م�سرية �إىل ما يبدو �أنها حماولة للتن�سيق بني �جلماعات �لتي 
لالن�سمام  و�مل�����س��وؤول��ني  �ل��ق��و�ت  �إىل  دع���و�ت  وج��ه��ت  كما  �جلي�س،  تقاتل 

�إليها.
لك�سب  باأنها حيلة  وو�سفها  �لثورة  �إىل  �لدعوة  ع�سكري  ورف�س متحدث 

�هتمام عاملي وقال �إنها لن تفلح.
�أن ق��و�ت �لأم��ن �نت�سرت  �أعمال عنف �لأرب��ع��اء، غري  ومل ترد تقارير عن 
�أم�س  �حتجاجات  هناك  وك��ان��ت  �ل��ب��الد.  م��دن  ك��ربى  ي��اجن��ون  بكثافة يف 

وت�ساعد يف �لقتال بني �جلي�س ومتمردين من �أقليات عرقية.
��سياه  ف��اي��ز  تيوكو  �لإندوني�سية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وق���ال 
�سعب  ورخ����اء  ل�سالمة  �لأول���ي���ة  ج��ع��ل  �لأط�����ر�ف  جميع  “على  ل��روي��رتز 
م�سري� �إىل �أنه ل ميكن توزيع �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �إل �إذ� كان  ميامنار”، 

�لو�سع على �لأر�س �آمنا.
�لتي  �لأزم��ة  ت�سوية  ملحاولة  ميامنار  ج��ري�ن  جهود  �إندوني�سيا  وتت�سدر 
جنمت عن �إطاحة �جلي�س بحكومة �أوجن �سان �سو ت�سي �ملنتخبة يف �لأول 

من فرب�ير �سباط.
�سكل  كما  للدميقر�طية  �مل��وؤي��دي��ن  �ملحتجني  مئات  �لأم���ن  ق��و�ت  وقتلت 
�لدفاع  ق��و�ت  ��سم  حت��ت  م�سلحة  جماعات  �لع�سكري  للحكم  معار�سون 

�ل�سعبية.
في�سبوك  بريطانيا لدى ميامنار يف من�سور على  �سفري  فاولز  بيت  وقال 
“جميع  ون��ح��ث  �لع�سكري”  �ملجل�س  ووح�سية  �ن��ق��الب  ب�سدة  “ن�ستنكر 

�لأطر�ف على �لدخول يف حو�ر«.
وبينما فر�ست دول غربية عقوبات لل�سغط على �ملجل�س �لع�سكري، تقود 
ر�بطة دول جنوب �سرق �آ�سيا جهود� من �أجل حل دبلوما�سي، غري �أن بع�س 

�لدول �لأع�ساء م�ستاءة لعدم حدوث تقدم.
وقال وزير خارجية ماليزيا �سيف �لدين عبد �هلل يف موؤمتر عرب �لإنرتنت 
“ل ي�سعني �سوى �لتعبري عن خيبة �لأمل �إز�ء عدم تطبيق �لتو�فق �لذي 
�إىل خطة من خم�س نقاط  �إ�سارة  يف  باأ�سرع ما ميكن”  �إليه  �لتو�سل  مت 

طرحتها �لر�بطة على �ملجل�س �لع�سكري يف �أبريل ني�سان لإنهاء �لعنف.
كانت وكالة كيودو �ليابانية لالأنباء قد نقلت عن مبعوث ر�بطة دول جنوب 
�سرق �آ�سيا �إىل ميامنار قوله يوم �لأحد �إن �حلكام �لع�سكريني و�فقو� على 
�سالمة  ل�سمان  �لعام  نهاية  حتى  �لنار  �إط��الق  وق��ف  �إىل  �لر�بطة  دع��وة 

توزيع �مل�ساعد�ت �لإن�سانية. لكن مل يوؤكد �أي من �أطر�ف �ل�سر�ع ذلك.
�أن متحدثا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لتي متولها  �حل��رة(  �آ�سيا  )�إذ�ع���ة  وذك��رت 
با�سم وز�رة �خلارجية �لأمريكية دعا �إىل �ل�سالم من �أجل �ل�سماح بتو�سيل 
�مل�ساعد�ت و�لدو�ء. وقال �ملتحدث “ل تقبل �لوليات �ملتحدة بالعنف كحل 

لالأزمة �حلالية... وتدعو جميع �لأطر�ف �إىل �للتز�م بال�سالم«.

مر�سح �مل�سيحي �لدميقر�طي يف تر�جع �أولف �سولتز �لوفر حظا �لن

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�صتحدد  �لتي  �لبوند�صتاغ,  �نتخابات  من  �أ�صابيع    قبل ثلثة 
�نتخاب �مل�صت�صار �لأملاين, يتفوق �ل�صرت�كيون �لدميقر�طيون 

على �ملحافظني يف ��صتطلعات �لر�أي.
�صبتمرب,   26 يف  �أبــًد�.  م�صبًقا  �لنتخابات  نتائج  حت�صم  ل     
�ملوؤ�ص�صة  �لبوند�صتاغ,  يف  �ملنتخبني  ملمثليهم  �لأملــان  �صي�صوت 
�لرئي�صية لل�صلطة �لت�صريعية, �لتي �صُيرتك �لأمر لأع�صائها 
�حلملة,  بد�ية  منذ  �جلــديــد.   �لأملـــاين  �مل�صت�صار  لنتخاب 
توقعت ��صتطلعات �لر�أي فوز �لحتاد �مل�صيحي �لدميقر�طي 
من  �صديدة  مناف�صة  مع  مريكل,  �أجنيل  �حلالية  للم�صت�صارة 
حــزب �خل�صر. ومــع ذلــك, يف �لأيــام �لأخـــرية, �أخــذ �حلزب 

�ل�صرت�كي �لدميقر�طي زمام �ملبادرة يف جميع �لتوقعات.
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�لتز�مها  ���س��ت��ورج��ون  نيكول  �ل�سكتلندية  �ل����وزر�ء  رئي�سة  ج���ّددت 
قبل  �لربيطانية  �ملقاطعة  ��ستقالل  ح��ول  جديد  ��ستفتاء  ب��اإج��ر�ء 

نهاية عام 2023، رغم �ملعار�سة �لقوية من لندن.
وقالت زعيمة �حلزب �لوطني �ل�سكتلندي �ملوؤيدة لال�ستقالل وهي 
�ملقبل،  للعام  �أعمال حكومتها  �ملحّلي جدول  �لربملان  تقّدم لأع�ساء 
�قت�سادنا  �ست�سّكل  خ��ي��ار�ت  �ّت��ب��اع  يجب  ل��ل��وب��اء،  “مع جت��اوزن��ا  �إّن���ه 
��ستفتاء  �إج���ر�ء  هو  �لهدف  �أّن  مقبلة«.و�أ�سافت  لعقود  وجمتمعنا 
�لت�سريعي،  �ملجل�س  ولي��ة  م��ن  �لأول  �لن�سف  “يف  �مل�سري  لتقرير 
�لوزر�ء  بذلك«.ورئي�س  كوفيد  �سمح  �إذ�   ...2023 عام  نهاية  قبل 
بهذ�  �لإذن  على  �ل��ق��ادر  �لوحيد  ه��و  جون�سون  بوري�س  �لربيطاين 
“ل  �مل�ساور�ت  مثل هذه  �أّن  ويعترب  ب�سّدة  يعار�سه  لكّنه  �ل�ستفتاء، 
ميكن �أن حتدث �سوى مرة و�حدة خالل كّل جيل«.وكان قد �أجري 
��ستفتاء حول ��ستقالل ��سكتلند� عام 2014 �سّوت خالله 55 من 

�لناخبني ل�سالح �لبقاء �سمن �ململكة �ملتحدة.

�أوقفت �سرطة هونغ كونغ عدد� من �أع�ساء �جلمعية �ملنِظمة للوقفة 
�لحتجاجية �ل�سنوية لإحياء ذكرى حملة تيان �أمنني �لقمعية، غد�ة 

رف�سهم �لتعاون يف حتقيق �أجري با�سم �لأمن �لقومي.
�أن  �أليين�س”  “هونغ كونغ  �أكد حتالف  ويف بيان �سحايف مقت�سب، 
ثالثة من �أع�سائه وهم �ساميون ليونغ و�سون تانغ وت�سان تو-و�ي، 
�أوقفو� �سباح �لأربعاء. كما �سوهدت مر��سلة من وكالة فر�ن�س بر�س 
�ملحامية ت�ساو هانغ-تونغ، وهي ع�سو �أي�سا يف �جلمعية، تخرج من 

مكتبها مقيدة �ليدين ومر�فقة من �ل�سرطة.
“عدم تقدمي  بتهمة  و�م���ر�أة  رج��ال  توقيف ثالثة  �ل�سرطة  و�أك��دت 
�لأرب��ع��ة رهن  وو���س��ع  �ل��ق��وم��ي.  �لأم���ن  ب��ق��ان��ون  تتعلق  معلومات” 

�لحتجاز للتحقيق.
�لتي  للدميوقر�طية  �مل��وؤي��دة  �ملجموعات  م��ن  ه��ي  �جلمعية  وه���ذه 
تخ�سع للتحقيق مبوجب قانون �لأمن �لقومي �لقوي �لذي فر�سته 
بكني لقمع �ملعار�سة بعد �حتجاجات 2019 �ل�سخمة يف �مل�ستعمرة 

�لربيطانية �ل�سابقة.
مالية  معلومات  بت�سليم  �جلمعية  �ملا�سي  �ل�سهر  �ل�سرطة  و�أم��رت 

وت�سغيلية متهمة �إياها باأنها “عميل �أجنبي«.

7،1 درج��ات على مقيا�س ري�سرت يف جنوب  �أدى زل��ز�ل بلغت �سدته 
بع�س  و�إىل  �لأق����ل  ع��ل��ى  و�ح����د  ق��ت��ي��ل  ���س��ق��وط  �إىل  �ملك�سيك  ���س��رق 
زلز�ل  �أن  �أول  �أعلن  �ل��زلزل  لر�سد  �لوطني  �ملركز  �لأ���س��ر�ر.وك��ان 
تقّدر �سدته ب6،9 درجات وقع يف جنوب �سرق �لبالد. لكنه ذكر بعد 

ذلك �أن �سدة �لهزة بلغت 7،1 درجات.
غرينت�س  بتوقيت   01،47 �ل�ساعة  عند  حدث  �لزلز�ل  �أن  و�أو�سح 
�أم�س �لأربعاء، وحدد مركزه على م�سافة 11 كيلومرت� جنوب �سرق 

�أكابولكو يف ولية غرييرو بجنوب �سرق �ملك�سيك.
�أقو�ها خم�س  �سدة  بلغت  �لآن  �رت��د�دي��ة حتى  ه��ز�ت  و�سجلت ثالث 
بينيتيز  دي  كويوكا  بلدية  رئي�س  �أ�ستوديلو  هيكتور  درج��ات.وق��ال 
كهرباء  عمود  �سقط  عندما  حتفه  لقي  “رجال  �إن  ميلينيو  لقناة 
عليه يف �لبلدة” يف ولية غرييرو.من جهته، ذكر �لرئي�س �ملك�سيكي 
“حجارة �سقطت من  �أن  �أوب��ر�دور يف ر�سالة  �أندري�س مانويل لوبيز 
�جلدر�ن فقط كما هي �حلال يف موريلو�س )و�سط( ومل ت�سجل �أي 
�أ�سر�ر يف و�خاكا )جنوب( ومل حتدث �أ�سر�ر يف بويبال )و�سط(” ول 
يف �لعا�سمة مك�سيكو.من جهتها، قالت رئي�سة بلدية �أكابولكو �أديال 
رومان �إن “عدد� من �لأ�سخا�س �أ�سيبو� بانهيار ع�سبي وهم قلقون 
ع��ن حو�دث  وحت��دث��ت  �رتد�دية”.  ه���ز�ت  ح���دوث  �ملمكن  م��ن  لأن���ه 

“ت�سرب للغاز” �سجلت يف بع�س �ملناطق �ل�سكنية.

عوا�شم

لندن

مك�شيكو �شيتي

هونغ كونغ

زميبابوي تخرّي موظفيها �لعموميني 
�إما �لتلقيح �أو �ل�ستقالة 

•• هراري-اأ ف ب

فيهم  مب��ن  �لعموميني،  �ملوظفني  �ستلزم  �أن��ه��ا  زميبابوي  حكومة  ك�سفت 
زيادة  �إىل  م�سعى  يف  �لتلقيح،  يتلقو�  مل  �إذ�  ��ستقالتهم  تقدمي  �ملدّر�سون، 
�لإقبال على �لتطعيم يف �لبلد. و�سبق ل�سلطات هذ� �لبلد �لو�قع يف �إفريقيا 
�لأ�سو�ق  �رت��ي��اد  يف  �لر�غبني  على  �لتلقيح  �إلز�مية  فر�ست  �أن  �جلنوبية 
و�ألزمت  �لمتحانات.  لإج���ر�ء  و�جلامعات  و�ملطاعم  �لريا�سة  و�ل��ن��و�دي 

�أي�سا بع�س �ل�سركات �خلا�سة موّظفيها بتلّقي �للقاح.
و�أثارت هذه �لتد�بري ��ستياء �لبع�س و�أّدت �إىل �كتظاظ مر�كز �لتطعيم ذ�ت 
�لتجهيز�ت �ملتو��سعة و�لتي من �ل�سائع �أن تبد�أ طو�بري �لنتظار �لت�سّكل 

�أمامها عند �لر�بعة �سباحا.
وق���ال وزي���ر �ل��ع��دل زي��ام��ب��ي زي��ام��ب��ي ع��رب �أث���ري �إذ�ع����ة حملية “�إذ� كنتم 

موظفني حكوميني، رجاء تلقو� �للقاح لتحمو� �أنف�سكم و�لآخرين«.
�لتلقيح،  ع��دم  يف  بحّقكم”  �مل��ج��اه��رة  ت��ري��دون  كنتم  م��ا  �إذ�  “�أما  و�أردف 

م�سري� �إىل �أن هذ� �لتدبري ينطبق �أي�سا على �ملدّر�سني. “فا�ستقيلو�”، 
�ألف   100 �ألف موّظف عمومي، من بينهم   300 وت�سّم زميبابوي نحو 

مدّر�س.
�آب/ يف  �ملوظفني  تلقيح  �إلز�مية  على  �لبلد  يف  �لنقابات  �حت��اد  و�عرت�س 

�أغ�سط�س �أمام �لق�ساء.
يف  �سخ�س  مليون   2،7 قر�بة  �سوى  �للقاح  �لأوىل من  يتلّق �جلرعة  ومل 
�لبلد �لبالغ عدد �سكانه 15 مليونا. و�ُسّجلت يف �لبلد �أكر من 125600 
�جلائحة.  �نت�سار  بدء  منذ  وف��اة،   4490 بينها  من  بكوفيد-19،  �إ�سابة 
�إم��د�د�ت لقاحات منتجة يف �ل�سني  وكانت زميبابوي تعّول خ�سو�سا على 
و�لهند ورو�سيا وهي �عتمدت �أخري� �للقاح �مل�سّنع من �لأمريكي “جون�سون 

�أند جون�سون«.

غينيا, مايل, ت�صاد...

م�سل�سل �لنقالبات يف �إفريقيا، من �لتايل...؟

•• الرباط-وكاالت

باملغرب،  �لنتخابية  �ل�ستحقاقات  وق��ع  على 
�ستفوز  �لتي  �لأح��ز�ب  حول  �لتكهنات  تتنا�سل 
�لتي  �مل��ق��ب��ل��ة  و�ل��ت��ح��ال��ف��ات  �لأوىل،  ب��امل��ر�ت��ب 

�سرت�سم معامل �ل�ساحة �ل�سيا�سية.
ويف �ل���وق���ت �ل�����ذي دع����ت ن���ق���اب���ات وع�����دد من 
�لعقابي  �لت�سويت  �إىل  �لأمازيغية  �لفعاليات 
يطرح  �ل�سيا�سي،  �لإ���س��الم  ت��ي��ار  �أح����ز�ب  �سد 
�ل�����س��ارع �مل��غ��رب ت�����س��اوؤلت ح��ول م�سري حزب 
ت���ر�أ����س �حلكومة  �ل�����ذي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ع���د�ل���ة 

لوليتني.

�ملغربي،  �ملجتمع  م��ن  و��سعة  �سر�ئح  وتنتقد 
ح�سيلة �حلكومة �لتي كانت تعد بالقطع مع 
�لريع ومبحاربة �لف�ساد، ور�سمت يف خطاباتها 
�ل�سفافية  ع��ل��ى  مبني  ج��دي��د،  م��غ��رب  م��ع��امل 

و�لكر�مة.

�نتقاد�ت �ملعار�صة
و�ملعا�سرة،  �لأ�سالة  �لعام حلزب  �لأمني  وجه 
حل�سيلة  �ل��ن��ق��د  ���س��ه��ام  وه��ب��ي،  �للطيف  ع��ب��د 
�لوليتني  خ����الل  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ع���د�ل���ة  ح����زب 

�لت�سريعيتني �لأخريتني.
وج��اءت ه��ذه �لن��ت��ق��اد�ت يف �سياق حديثه عن 

ب��ف�����س��ل د�ستور  �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت  �لإ����س���الح���ات 
و��سعة  ���س��الح��ي��ات  �أع���ط���ى  �ل�����ذي   2011
رئا�سة  موؤ�س�سة  على  تن�سي�سه  بعد  للحكومة 
�حلكومة وجعلها حتت رئا�سة �حلزب �حلا�سل 
على �لأغلبية �لربملانية.»غري �أن حكومتي عبد 
�لإله بنكري�ن و�سعد �لدين �لعثماين مل ت�ستند 
يف  دخلنا  ب��ل  تنموي،  برنامج  �إىل  �سيا�ستهما 
�سيا�سة تدبريية قطاعية خالية من �أي ت�سور 
يقول �لأمني �لعام حلزب �لأ�سالة  �سمويل”، 
�سيا�سي  �أك����رب ح���زب  زع��ي��م  و�مل���ع���ا����س���رة.وز�د 
د�ستور  بعد  ج��اءت  �لتي  �حلكومة  �أن  معار�س 
2011 “��ست�سلمت لبع�س �لإ�سالحات �لتي 

فر�ستها مقت�سيات �لعوملة، من دون �أن تبنيها 
�ملغربي”،  �لو�قع  و�إكر�هات  خ�سو�سيات  وفق 
و�لعثماين  ب��ن��ك��ري�ن  حكومتي  نتائج  و����س��ف��ا 
على  باأنها “كانت كارثية على كل �مل�ستويات”، 
�أزمة  �أظهرت  “لقد  حد تعبريه.وختم قائال: 
�لقت�ساد  ظل  �لتي  �لختاللت  عمق  كورونا 
�ملغربي يتحملها، و�لتي ظلت �أمامها حكومتا 

بنكري�ن و�لعثماين عاجزتني«.

نقابات غا�صبة
�أكرب  لل�سغل،  �ملغربي  �لحت��اد  نقابة  و�أطلقت 
�إىل  �أع�ساءها  فيه  دع��ت  ن��د�ًء  باململكة،  نقابة 
�لنتخابات،  يف  �ل��د���س��ت��وري  حقهم  مم��ار���س��ة 
“�لقا�سي  �ل��وط��ن��ي  جمل�سها  ل��ق��ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 

بعدم �لتز�م �حلياد خالل �لنتخابات«.
كما دعت من خالل ند�ئها �إىل “قطع �لطريق 
�لجتماعي،  �حل����و�ر  بتجميد  ق���ام  م��ن  ع��ل��ى 
�لتقاعد،  ����س���ن  ورف�������ع  �لأج�����������ور،  وجت���م���ي���د 
�مل��ع��ا���س��ات، وحم��اول��ة مت��ري��ر قو�نني  وخف�س 
بيان  �ل��ع��ام��ل��ة«.وق��ال  �لطبقة  �سد  تر�جعية 
“تنزيال  �إن��ه  لل�سغل،  �ملغربي  �لحت��اد  لنقابة 
من  ن�ساند  لل�سغل،  �مل��غ��رب��ي  �لحت����اد  ل�سعار 
هذه  يف  �سن�سارك  عاد�نا.  من  ونعادي  �ساندنا 
من  على  �لطريق  قطع  �أج��ل  من  �لنتخابات 

هاجمو� �لطبقة �لعاملة«.

من �لوعود �إىل »�لغتناء«
�لقانون  �أ���س��ت��اذ  ل���زرق،  �ل��دك��ت��ور ر�سيد  وي���رى 
بالقنيطرة،  طفيل  �ب��ن  بجامعة  �ل��د���س��ت��وري 
�لعديد  ع���رف  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  “حزب  �أن 
�أول  عليه  �ملح�سوبون  ب��د�أ  فقد  �ملتغري�ت،  من 
وبعد  �لنتخابية،  �ل��وع��ود  م��ن  ع��دد  ب��اإط��الق 

دخولهم �إىل �حلكومة، لحظنا �أن هناك �غتناء 
لبع�س وزر�ئها وبحثا عن مزيد من �ل�سلطة«.
�مل��ت��ح��دث ت��اب��ع يف ت�����س��ري��ح خ�����س ب��ه “�سكاي 
من  باحلزب  �أع�ساء  “��ستفاد  عربية”:  نيوز 
�متياز�ت كبرية مكنتهم من تغيري م�ساكنهم، 
�أيديولوجيتهم  ح�ساب  على  وذلك  و�سيار�تهم 
�ل��ت��ي ق��دم��وه��ا ل��ل��م��غ��ارب��ة يف �ل���ب���د�ي���ة. وكما 
عندما  كانو�  �لناخبني  من  فعدد  معلوم،  هو 
ي�سوتون  بذلك  كانو�  �حل��زب،  لهذ�  ي�سوتون 
للدين ولي�س للتدبري. فتفاجاأ �ملو�طن بتدبري 
على  �لإ�سالميني  حكومة  ق��درة  وع��دم  كارثي 
تنزيل �مل�ساريع �لتنموية«.وحذر �لأ�ستاذ لزرق 
�نتخابي  �ن��زلق  “حدوث  ذ�ت��ه من  �ل�سياق  يف 
لقوى  �ل��دع��وي  �لتجيي�س  خ��الل  م��ن  خطري 
�لنتائج  ق��ل��ب  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سي  �ل��ت��دي��ن 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى �خل����ز�ن �لن��ت��خ��اب��ي جلماعة 
�ل��ع��دل و�لإح�������س���ان، وذل���ك م��ن خ���الل رعاية 
بد من طرح  وهنا ل  باخلارج.  دعوية  م�سايخ 
لقادة  �لقر�ر �حلزبي  ��ستقاللية  ت�ساوؤل حول 

�لعد�لة و�لتنمية«.
�ل�����س��ي��ا���س��ي �لدكتور  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �مل��ح��ل��ل 
و�لتنمية ق�سى  �لعد�لة  “حزب  خالد فتحي: 
بد  ل  وبالتايل  �حلكومة،  ر�أ���س  على  وليتني 
من �لتغيري«.وبرر فتحي موقفه يف حديث مع 
بالتاأكيد على �أن  “�سكاي نيوز عربية”  موقع 
�لطبقات  مع  موعدهم  “�أخلفو�  �لإ�سالميني 
�تخذو�  بحيث  م�سريية،  ملفات  يف  �ل�سعبية 

قر�ر�ت قا�سية«.
من  �لكثري  فقد  “�حلزب  �أن  �ملتحدث  وتابع   
بريقه و�أنهكته �ل�سلطة. وقد غادر �حلزب عدد 
�لأخرية،  �للحظات  يف  �مل��ع��روف��ة  �ل��وج��وه  م��ن 

وتركو� �ل�سفينة تغرق«.

ملاذ� يتوج�ش �ل�سارع �ملغربي من تكر�ر جتربة �لعد�لة و�لتنمية؟

نهب وعنف.. من يقف ور�ء �لفو�سى �لأمنية يف �خلرطوم؟
•• اخلرطوم-وكاالت

بالوقوف  �لب�سري،  عمر  �ملخلوع  نظام  عنا�سر  �ل�سود�نية،  �حلكومة  �تهمت 
ور�ء �ل�سطر�بات �لأمنية �لتي ت�سهدها �لعا�سمة �خلرطوم وعدد من مدن 

�لبالد حاليا.
ترتكبها جمموعات  �سلب وعنف  ج��ر�ئ��م  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  خ��الل  وت��ك��ررت 
�ل�سو�رع  يف  وليال  نهار�  وتنت�سر  وبي�ساء،  نارية  باأ�سلحة  مدججة  منظمة 

�لرئي�سية.
�تهامات  �ل�سكان، يف ظل  �أو�ساط  يف  كبرية  �جلر�ئم خم��اوف  تلك  و�أ�ساعت 

بالرت�خي مع مثل هذه �حلالت من �لنفالت �لأمني.
�ملرحلة  “�إعاقة  �إىل  جمملها  يف  ت�سعى  �لأح���د�ث  ه��ذه  �إن  �حلكومة  وقالت 
�لن��ت��ق��ال��ي��ة يف �إط�����ار م�����س��اع��ي ع��ن��ا���س��ر �ل��ن��ظ��ام �ل�����س��اب��ق لإف�����س��ال �لثورة 

و�لنق�سا�س عليها«.

يف  تع�سفياً  �ملف�سولني  �ل�سرطة  �لح��د�ث جمموعة من �سباط  ودفعت هه 
عهد �ملخلوع �لب�سري، �إىل �لتحذير من عو�قب �له�سا�سة �لأمنية �لتي قادت 
و�سط تف�سي جر�ئم �لنهب  “�نفر�ط عقد �لأمن �ملجتمعي”  �إىل ما ي�سبه 
بالأمن لدي  �لإح�سا�س  �لع�سابات و�هتز�ز  ن�ساط  و�زدي��اد  و�لقتل،  و�ل�سلب 

�ملو�طن و�نعد�م �لثقة يف قو�ت �ل�سرطة.
 ويربط خمت�سون بني طريقة تعامل �ل�سرطة مع �لنفالت �لأمني �لأخري 

و��ستمر�ر وجود �لعديد من عنا�سر �لنظام �ل�سابق د�خل �لأجهزة �لأمنية.
نيوز  �سكاي  ملوقع  �جلليل،  عبد  �لطيب  و�ل��ق��ان��وين  �لأم��ن��ي  �خلبري  وق��ال 
عربية، �إن جهاز �ل�سرطة يعاين من م�سكالت كبرية ب�سبب ممار�سات نظام 
�لكو�در  من  �لعديد  من  �جلهاز  �إف��ر�غ  �إىل  �أدت  �لتي  �لب�سري  عمر  �ملخلوع 

�ملوؤهلة على مدى �لأعو�م �لثالثني �ملا�سية.
وي�سدد عبد �جلليل، وهو قيادي �سابق يف �ل�سرطة �ل�سود�نية، على �حلاجة 
قوته  �ل�سرطة  جل��ه��از  تعيد  عاجلة  وق��ان��ون��ي��ة  هيكلية  م��ر�ج��ع��ات  لإج����ر�ء 

ومهنيته وجتعله �أكر قدرة على ح�سم �لفو�سى �لأمنية.وت�سري تقارير �إىل 
�أن حالة �لرت�خي مع �لفو�سى �لأمنية �حلالية تعود لوجود عدد كبري من 
�ل�سباط �ملو�لني لنظام �ملخلوع عمر �لب�سري، و�لذين مت متكينهم يف عقب 

�ملئات من  بعد ف�سل   1989 �نقالب 
�لإطار،  ه��ذ�  ويف  �مل��وؤه��ل��ني.  �ل�سباط 
�����س����ّدد جم��ل�����س �ل���������وزر�ء �ل�������س���ود�ين 
ع��ق��ب �ج��ت��م��اع ع��ق��ده �ل��ث��الث��اء، على 
دع����م �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ك��ل��ف��ة ب��ت��ف��ك��ي��ك بنية 
�ل���ن���ظ���ام �ل�����س��اب��ق وم�����س��اع��دت��ه��ا على 
�ملوؤ�س�سات  تفكيك  يف  مهامها  �إك��م��ال 
وحظر  ن�سطته،  لأ �ملمولة  و�لو�جهات 
�لوطني،  �مل��وؤمت��ر  ح��زب  �أن�سطة  كافة 

�لو�جهة �ل�سيا�سية جلماعة �لإخو�ن.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   �إنه فريو�س  دون لقاح معروف �أو 
��ستنفار عاملي كبري، ي�سرب �أفريقيا 
هنا  �حلديث  بالفرن�سية.  �لناطقة 
لي�س حول فريو�س �إيبول �أو كوفيد 
�لنقالب  وب�����اء  ع���ن  ول���ك���ن   ،19-

مبعدل عدوى مثري للقلق.
�ألفا  �لآن:  ح��ت��ى  �سحية  �أح����دث     
11 يف  83 ع���اًم���ا، م��ن��ه��ا  ك���ون���دي، 
مرتدًيا  ت�������س���وي���ره  مت  �ل�����س��ل��ط��ة، 
مفتوًحا،  ا  وقمي�سً جينز  بنطلون 
م���ل���ق���ى ع���ل���ى �أري������ك������ة، وم���الحم���ه 
م��رت��ع��ب��ة، ب��ع��د ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة من 
 5 يف  عليه،  �لقب�س  �جلي�س  �ل��ق��اء 
�سبتمرب. للمرة �لر�بعة خالل عام، 
يف �ملنطقة، تنتقل �ل�سلطة �إىل �أيدي 

جمل�س ع�سكري.
حيث  م������ايل،  يف  �لأوىل  ك���ان���ت      
�ل�سباط  م���ن  جم��م��وع��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
�لرق�س يف �أغ�سط�س 2020 لإقالة 
ثم  كيتا.  بوبكر  �إب��ر�ه��ي��م  �لرئي�س 
ت�ساد، حيث جنل �إدري�س ديبي -قتل 
نف�سه  -منح  �أبريل   20 يف  �لرئي�س 
زم����ام �ل�����س��ل��ط��ة، وه���و ي���دو����س على 
�لد�ستور، من دون �ن تنب�س فرن�سا 
و�ملجموعة  �لأف���ري���ق���ي  و�لحت�������اد 
�أفريقيا  غ���رب  ل���دول  �لق��ت�����س��ادي��ة 

)�إيكو��س( بكلمة، با�سم “��ستقر�ر” 
�لبلد.

مايو  باماكو  يف  �ل�سيناريو  �عيد     
�أغ�سط�س،  �ن��ق��الب  ق���ادة   :2020
�ل�سلطة  تقا�سم  على  و�فقو�  �لذين 
مرة  �لطاولة  يقلبون  �ملدنيني،  مع 
�ل��ع��ق��ي��د عا�سمي  و�أ���س��ب��ح  �أخ�����رى. 
غ��وت��ا ���س��ّي��د �ل��ب��الد �ل��وح��ي��د، ووّبخ 
�ملوؤ�س�سات  ق��ب��ل  م���ن  رخ����و  ب�����س��ك��ل 

�لإقليمية نف�سها .
   حينها، ت�ساعد �لقلق بني مر�قبي 
�سرتدون  “مباذ�  �ل�سيا�سي:  �مل�سهد 

على �سابط غيني قرر حمل �ل�سالح 
ولية  �أّن  ب��ت��ع��ّل��ة  �ل���دول���ة  و�ف��ت��ك��اك 
يف  ت�����س��اءل  قانونية؟”،  غ��ري  ثالثة 
24 م��اي��و وزي���ر �ل��ع��دل �ل�����س��اب��ق يف 
كوناتي،  �إ���س��م��اع��ي��ل  م��ام��ادو  م���ايل، 
يف م��ق��اب��ل��ة م��ع و���س��ائ��ل �لإع�����الم يف 
د�كار�كتو... بعد �أربعة �أ�سهر، �أ�سبح 

هاج�سه حقيقة.
   ل غر�بة، يعّلق وزير �لعدل �ل�سابق 
�ل�سمانات و�حلو�جز  �أن  �ليوم، مبا 
�لدويل  “�ملجتمع  كلها.  �سقطت  قد 
د�ئ���ًم���ا م���ا ي��ت��خ��ل��ف ع���ن �ل���رك���ب. يف 

�أح����د ي��ت��ح��رك يف حال  �ل��ب��د�ي��ة، ل 
حدث  كما  للقانون،  و��سح  �نتهاك 
�لد�ستور  كوندي  �ألفا  ع��ّدل  عندما 
ثالثة.  لولية  �لرت�ّسح  له  ليت�سنى 
تكون  �أن  ُيفرت�س  �لتي  و�ملوؤ�س�سات 
تدعو  ج����ي����دة،  ����س���ام���ن���ة حل���وك���م���ة 
�إىل  وت�������س���اد  م����ايل  �لن���ق���الب���ني يف 
�ح�����رت�م �ل��ن��ظ��ام �ل��د���س��ت��وري، لكن 
هذ� مل يعد له معنى ول منطق!”. 
�ل�سارمة، من  �لد�ن���ات  بعد جت��اوز 
خمتلف  ف���ع���ل  رد  ت��خ��ي��ل  �ل�����س��ع��ب 
خا�سة  �لغينية.  �حل��ال��ة  يف  للغاية 

�أنه، كما حدث يف باماكو يف �أغ�سط�س 
بالنقالبني  �لرتحيب  مت  �ملا�سي، 
يف �سو�رع كوناكري من قبل �ل�سكان 
�لذين �ساقو� ذرعا ب�سلطة ل تن�ست 

لأي �حتجاج.
�أل��ف��ا كوندي     وم��ن �مل��ف��ارق��ات، �أن 
حر�سه  ق��ب��ل  م��ن  للخيانة  ت��ع��ّر���س 
دومبويا،  م��ام��ادي  �لعقيد  �مل��ق��ّرب: 
 2018 ع���ام  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ذي عينه 
�خلا�سة.  �لقو�ت  ملجموعة  كرئي�س 
“ يف �لأ�����س����ل، ن��ت��ي��ج��ة ���س��ك��وك��ه يف 
�أن�ساأ �لرئي�س هذه �لوحدة  �جلي�س، 

ب���ن���اًء ع��ل��ى ن�����س��ي��ح��ة �إدري���������س ديبي 
حلماية كر�سيه، بحجة �أنها �ستقاتل 
�جل����ه����ادي����ني، ي��ف��ك��ك ع��ل��ي��و ب�����اري، 
و�لدر��سات  �لتحليل  م��رك��ز  م��دي��ر 
ولينتهي  غينيا،  يف  �ل�سرت�تيجية 
�لأمر بطرده من طرف تلك �لقوة”. 
در�س �سيقلق بالتاأكيد كثريين، بدًء� 
�ل��رئ��ي�����س �لإي����ف����و�ري، �حل�سن  م��ن 
���ا وفاز  و�ت�������ار�، �ل����ذي ت��ر���س��ح �أي�������سً

بولية ثالثة. متنازع عليها.
--------------------------

عن لك�صربي�ص

•• نيويورك-وكاالت

�أن  نيويورك  مدينة  يف  �لأط��ب��اء  رئي�سة  �أعلنت 
مكتبها حدد �سحيتني �إ�سافيتني يف هجوم 11 
�لتجارة  على مركز  �لإرهابي   2001 �سبتمرب 
�لع�سرين  �لذكرى  من  فقط  �أي��ام  قبل  �لعاملي، 

للهجمات �لإرهابية.
�ل��ط��ب��ي��ني باربر�  �ل��ف��اح�����س��ني  وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة 
�سامب�سون يف بيان �سحفي �إن دوروثي مورغان 
يذكر  مل  ورج����ل  ن��ي��وي��ورك،  هيمب�ستيد،  م��ن 
��سمه، مت حجب هويته بناء على طلب عائلته، 

كانا �آخر �ل�سحايا �ملوؤكدين للكارثة �لتي �أودت 
مركز  يف  ���س��خ�����س   2700 م���ن  �أك�����ر  ب��ح��ي��اة 

�لتجارة �لعاملي.
مورغان،  �أن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  ذك���رت 
�لتو�أمني  �لربجني  �أنقا�س  حتت  �ختفت  �لتي 
عملت  عاما   20 م��ن  يقرب  م��ا  منذ  �ملنهارين 

كو�سيط تاأمني يف مركز �لتجارة �لعاملي.
3000 �سخ�س قتلو� يف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وك���ان 
هجمات 11 �سبتمرب، عندما �ختطف �إرهابيون 
�ل��ت��ج��ارة �لعاملي  ط��ائ��ر�ت ودم���روه���ا يف م��رك��ز 
و�لبنتاغون كما حتطمت طائرة ر�بعة يف ولية 

بن�سلفانيا.وقالت �سامب�سون، �لتي تر�أ�س �ملكتب 
�ملخت�س لإجر�ء �ختبار �حلم�س �لنووي للبقايا 
�لتي مت �لعثور عليها منذ هجمات عام 2001، 
�أخري�  عليهم  �ل��ت��ع��رف  مت  �ل��ذي��ن  �لأف�����ر�د  �إن 
مت  �لذين  لل�سحايا  �لإج��م��ايل  �لعدد  يرفعون 
�لنووي  �حلم�س  حتليل  خ��الل  من  حتديدهم 

بعد �لهجمات �إىل 1647.
قطعنا  ع��ام��ا،   20 “قبل  �سامب�سون:  وق��ال��ت   
باأن  �لعاملي  �لتجارة  مركز  �سحايا  لأ�سر  وع��د� 
�لتعرف  �أج��ل  يفعلو� كل ما يتطلبه �لأم��ر من 
�لتعريفني  هذين  خ��الل  وم��ن  �أحبائهم،  على 

�جل���دي���دي���ن، ن��و����س��ل �ل���وف���اء ب���ه���ذ� �لل���ت���ز�م 
�لوقت  عن  �لنظر  “بغ�س  �ملقد�س«.و�أ�سافت: 
�لذي مر منذ 11 �سبتمرب 2001، فلن نن�سى 
�ملتاحة  �لأدو�ت  با�ستخد�م جميع  ونتعهد  �أب��د�، 
من  جميع  �سمل  مل  ميكن  �أن��ه  م��ن  للتاأكد  لنا 

فقدو� باأ�سرهم«.
�لأخريتني  �ل�سحيتني  �إن  �سامب�سون  وق��ال��ت 
�سحيتني  �أول  هما  عليهما  �لتعرف  مت  �للتني 
 ،2019 �أكتوبر  منذ  تاأكيدهما  مت  جديدتني 
مع وجود 1106 �سحايا، �أو ما يقرب من 40 

يف �ملائة، ما ز�لو� جمهويل �لهوية.

�ل�سني توؤكد �لتو��سل مع �حلكومة هجمات 11 �سبتمرب 2001.. زيادة يف عدد �ل�سحايا
�لأفغانية �جلديدة 

•• بكني-رويرتز

�أبدت �ل�سني �أم�س �لأربعاء ��ستعد�دها ملو��سلة �لت�سالت مع قادة حكومة طالبان �جلديدة يف 
�أفغان�ستان، وو�سفت ت�سكيلها باأنه “خطوة �سرورية” يف �إعادة �لإعمار.

�أدىل �ملتحدث با�سم وز�رة �خلارجية �ل�سينية و�نغ ون بني بهذ� �لتعليق يف موؤمتر �سحفي يومي 
يف بكني عندما �ُسئل عما �إذ� كانت بكني �ستعرتف باحلكومة �لأفغانية �جلديدة �لتي �أعلن عن 

قادتها �لثالثاء.وقال و�نغ �إن �ل�سني حترتم �سيادة �أفغان�ستان و��ستقاللها ووحدة �أر��سيها.
�إىل ت�سكيل حكومة منفتحة  �آب، دعت �ل�سني  �أغ�سط�س  وبعد �سيطرة طالبان على �ل�سلطة يف 
للنا�س من جميع  �جلديدة  �لأفغانية  �ل�سلطات  ت�ستمع  �أن  “ناأمل  و�نغ  للجميع.وقال  وممثلة 

�لأعر�ق و�لفئات، من �أجل تلبية تطلعات �سعبها وتطلعات �ملجتمع �لدويل«.

حتليل �إخباري

- �لنقالب �لر�بع خالل عام يف �ملنطقة، و�نقالب غينيا مبثابة تنبيه لقادة غرب �إفريقيا �لآخرين

�لعقيد عا�سمي غوتا �سّيد مايل �جلديد قائد �لقو�ت �خلا�سة �ملقدم مامدي دومبويا



اخلميس   9  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13336  
Thursday    9   September   2021   -  Issue No   1333612

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13336 بتاريخ 2021/9/9

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية



اخلميس   9  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13336  
Thursday    9   September   2021   -  Issue No   13336

13

عربي ودويل

 �لر�أ�ش �لأخ�سر ت�سلم رجل �أعمال �إىل �لوليات �ملتحدة 
•• برايا-اأ ف ب

�لأخ�سر  �ل��ر�أ���س  يف  �لد�ستورية  �ملحكمة  �أج���ازت 
ت�سليم �لوليات �ملتحدة رجل �لأعمال �لكولومبي 
�لرئي�س  م��ن  م��ق��رب  �سديق  وه��و  �سعب  �أليك�س 
�لفنزويلي نيكول�س مادورو تتهمه و��سنطن بغ�سل 
�أمو�ل.لكن مل يعرف بعد موعد ت�سليم �سعب، وما 

�إذ� كانت �حلكومة �ستنفذ �لقر�ر.
و�عتقل �سعب �لذي �تهم بغ�سل �لأمو�ل يف متوز/
توقفت طائرته  2019 يف ميامي، عندما  يوليو 
حزير�ن/يونيو  منت�سف  �لأخ�����س��ر  �ل���ر�أ����س  يف 

�أكر  منذ  ينتظر  وه��و  ب��ال��وق��ود.  للتزود   2020
م�سريه.  �لرخبيل  يف  �لق�ساء  يقرر  �أن  ع��ام  م��ن 
وتتهم �لوليات �ملتحدة �سعب )49 عاما( باإد�رة 
�سبكة و��سعة �سمحت للزعيم �ل�سرت�كي نيكول�س 
م�����س��اع��د�ت غذ�ئية  ب��ت��ح��وي��ل  ون��ظ��ام��ه  م������ادورو 

خم�س�سة لفنزويال ل�ساحلهم.
�ملجموعة  دول  حمكمة  �أم����رت  �آذ�ر/م����ار�����س،  ويف 
)�إيكو��س(  �إف��ري��ق��ي��ا  غ����رب  ل����دول  �لق��ت�����س��ادي��ة 

بالإفر�ج عن �سعب.
�سادقت  �لأخ�سر  �ل��ر�أ���س  يف  �لعليا  �ملحكمة  لكن 
ع��ل��ى ق����ر�ر ت�����س��ل��ي��م ���س��ع��ب �ل����ذي ي��خ�����س��ع حاليا 

لالإقامة �جلربية، مربرة ذلك باأن �لبالد مل توقع 
�أليك�س  ور�أى  �سرعية.  �ملحكمة  ه��ذه  مينح  �تفاقا 
�سعب �لذي قدم ��ستئنافا �إىل �ملحكمة �لد�ستورية، 
�ل�سيا�سية”  بالطبيعة  مرتبطا  “ظلما  �لقر�ر  يف 
�لوليات  يف  ت�ستهدفه  �لتي  و�ملالحقات  لتوقيفه 

�ملتحدة.
�ملتهم  بوليدو  �ألفارو  و�سريكه  �سعب  باأن  وي�ستبه 
دولر  مليون   350 ح��ّول  �لأم����و�ل،  بغ�سل  �أي�سا 
ميلكانها  �أج��ن��ب��ي��ة  ح�����س��اب��ات  �إىل  ف��ن��زوي��ال  م���ن 
عقوبة  �ل��رج��الن  وي��و�ج��ه  عليها.  ي�سيطر�ن  �أو 

بال�سجن ت�سل �إىل 20 عاما.

•• وا�شنطن-وكاالت

�ل�سابق  و�مل�����س��ت�����س��ار  �ل�����س��ف��ري  ي��وؤك��د 
ل�سوؤون �لأمن �لقومي جون بولتون 
�أفغان�ستان  م����ن  �لن�������س���ح���اب  �أن 
نقا�سات  �سيثري�ن  تنفيذه  وطريقة 
متوترة يف �ل�سنو�ت �ملقبلة ولأ�سباب 

وجيهة.
لكن �ل�سوؤ�ل �ملحوري عنده هو، هل 
�مل��ت��ح��دة �ليوم  �ل���ولي���ات  �أ���س��ب��ح��ت 
�أك����ر �أم����ان����اً مم���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 
 ،”1945“ م��وق��ع  يف  �لن�����س��ح��اب؟ 
�ملبا�سر  �خل��ط��ر  �أن  ب��ول��ت��ون  ي����رى 
�أف��غ��ان�����س��ت��ان، ح��ي��ث عززت  �ل��ي��وم يف 
وز�دت  �ملنت�سرين،  بايدن  �سيا�سات 

م�ستويات �لتهديد.
يريد وزير �خلارجية �أنتوين بلينكن 
ح��ك��وم��ة ط��ال��ب��ان��ي��ة ���س��ام��ل��ة، ك��م��ا لو 
�سابقة  �أف��غ��ان��ي��ة  ف�����س��ائ��ل  وج���ود  �أن 

�سيخفف تاأثري حكم طالبان.
تعلمت  �حل����رك����ة  �أن  �مل�����وؤك�����د  م����ن 
يف  “�لئتالفية”  �حل��ك��وم��ات  م���ن 
للنفوذ  �خلا�سعة  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول 
�ل�������س���وف���ي���ات���ي ك���ي���ف مي���ك���ن �إخ���ف���اء 
ب�”�ل�سمولية”  �ل�����س��ي��ا���س��ي  �ل���و�ق���ع 
�ملزعمومة. �إذ� �سممت طالبان على 
�لنخر�ط يف هذه �للعبة ف�ست�سيطر 
�لدفاع،  مثل  �لأمنية  �لوكالت  على 
و�ل�����س��رط��ة، و�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت، وبقية 
�لأم��ور هي دعاية جتميلية وجمرد 
�دع��اء من �لبيت �لأبي�س �مل��رتدد يف 

مو�جهة تد�عيات �أخطائه.
تاأكيد�ت  على  نف�سه  �لأم���ر  ينطبق 
�لبيت �لأبي�س ح�سد �ملجتمع �لدويل 
للتاأثري على قر�ر�ت طالبان، وي�ساأل 
بايدن: “من �أي كون بديل تاأتي مثل 

�إن �ملجتمع �لدويل عند  هذه لغة؟”. 
و�ل�سني  رو�سيا  من  يتاألف  طالبان 
�ملمتنعتني عن �لت�سويت على �لقر�ر 
جمل�س  يف  �أفغان�ستان  عن  �ل�سعيف 

�لأمن.
�أن  �إىل  و����س��ح��ة  �إ�����س����ارة  ذل����ك  ويف 
من  ق����ر�ر  �أي  �ستنق�سان  �ل��ق��وت��ني 
خارج �تفاق د�خل �لأمم �ملتحدة �لتي 

و�سفها بولتون بعدمية �جلدوى.
ع�����م�����د رئ�����ي�����������س �ل������س�����ت�����خ�����ب�����ار�ت 
�لأم����و�ل  دف��ع��ت  �ل��ت��ي  �لباك�ستانية 
كابول.  زي���ارة  �إىل  لطالبان  ط��وي��اًل 
وه����ذ� م��زي��د م���ن �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل 

ح�سب �لكاتب.
لن تتقل�س هذه �لالئحة حتى ولو 
كان �لإرهابيون حول �لعامل ي�سعون 

�إىل تاأ�سي�س مالذ�ت يف �أفغان�ستان.
جتنب  �إىل  ق��������ر�ءه  ب����اي����دن  ودع�������ا 
فاعلية  ع��ن  بالتطمينات  �لن��خ��د�ع 

�إم���ك���ان���ات م��ك��اف��ح��ات �لإره������اب “ما 
�لأمريكيون  �سيبذل  �لأفق”.  ور�ء 
م��ا يف و�سعهم لكن ه��ذه �جل��ه��ود ل 
�إمكانات  دون  كافية  تكون  �أن  ميكن 
�لتهديد�ت  �لأر���س، و�ستتجاوز  على 
�لأم���ن���ي���ة ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة بعد 
�لن�����س��ح��اب �ل��ت��د�ع��ي��ات �مل��ب��ا���س��رة يف 
�أفغان�ستان.لقد ز�د خطر �ل�ستيالء 
ب�سكل  باك�ستان  يف  �لكامل  �لإرهابي 
ورو�سيا  �ل�����س��ني  و�ستتحرك  ك��ب��ري، 
موقعيهما  لتعزيز  �أك���رب  ب��ع��دو�ن��ي��ة 
يف �آ�سيا �لو�سطى، و�ل�سرق �لأو�سط، 
و�ست�سعى �إير�ن �إىل �نتهاز �ملزيد من 
خ�سوم  �سريى  باخت�سار،  �لفر�س. 
�لأمريكي  �لن�����س��ح��اب  يف  و��سنطن 

�سعفاً و�سيتحركون وفقاً لذلك.
ل��ك��ن �أ���س��دق��اء و����س��ن��ط��ن ه��م �أكر 
ذلك،  م��ن  و�مل��ن��زع��ج��ني  �ملتفاجئني 

بد�يًة بحلف �سمال �لأطل�سي، ناتو.

�عتقد  ت��ر�م��ب،  ف��و���س��ى حقبة  ب��ع��د 
�حللفاء �أن �مللل �ملهدئ لبايدن ي�سري 
“�حلياة  �إىل  �ل���ع���ودة  م��ن  ن���وع  �إىل 
�لأمريكية  �مل��و�ق��ف  يف  �لطبيعية” 
مو�قف  �لأطل�سي،  �سمال  حلف  من 
لكنها  ج�������د�ً  د�ف����ئ����ة  ت����ك����ون  ل  ق����د 

بالتاأكيد غري باردة جد�ً.
ول��ك��ن ب��اي��دن ���س��دم �حل��ل��ف��اء، ودون 
�لوليات  �إن  ق���ال  م�����س��ب��ق،  �إخ���ط���ار 
�مل����ت����ح����دة ك�����ان�����ت ب���ال���ف���ع���ل ت����غ����ادر 
�لأمر جديد�ً  لي�س هذ�  �أفغان�ستان. 
�أع�ساءه �ساألو� غالباً  �أن  يف ناتو مبا 

�أمريكا: “هل ُن�ست�سار �أم ُنبلغ؟«
كان رد �أوروب��ا �أقوى من �ملعتاد هذه 
�ملرة. �أثار �لقادة �لأوروبيون جمدد�ً 
حاجة �لحتاد �لأوروبي �إىل �إمكانات 
ع�سكرية م�ستقلة. مثل هذ� �ل�سخب 
�لأوروبي عن �سرورة جتنب �لعتماد 
على �لناتو �أو �لوليات �ملتحدة غري 

جديد �أي�ساً.
لغايات  �حل��ايل  �لغ�سب  يكون  وق��د 
�سيا�سية د�خلية. لكن لو ُخرق خط 
�أح���م���ر ه����ذه �مل�����رة ف�����س��ي��ك��ون �لأم����ر 

خطري�ً للغاية.
�إن قلة من �لأوروب��ي��ني ت��درك كيف 
�أن قوة م�ستقلة لالحتاد �لأوروبي �أو 
حتى فكرة ركيزة �أوروبية د�خل ناتو 
قلب  �إىل  م��وج��ه��اً  خ��ن��ج��ر�ً  ت�سكالن 
ناتو. و�إذ� كان �لأوروبيون ل يز�لون 
يريدون عالقات دفاعية مع �لوليات 
�ملتحدة، فاإن �لت�سكيك يف �عتمادهم 
ع��ل��ى ن���ات���و، خ���ط���اأ ج�����س��ي��م وخطري 
�ملعنيني.يرى  �لأف��رق��اء  جميع  عاى 
تتعلم  �أن  �أوروب������ا  ع��ل��ى  �أن  ب��ول��ت��ون 
�لتجربة مع تر�مب. ثمة  �أكر من 
تيار �ساغط يف �ل�سيا�سات �لأمريكية 
ر��س متاماً عن “ترك �أوروب��ا تهتم 

بنف�سها«.
وم����ن �مل��ح��ت��م��ل وج�����ود ت���ي���ار �أق����وى 
م�ستاء من �لنتقاد �لأوروبي �لد�ئم 
قادر  تيار  وهو  �لأمريكية،  لل�سيا�سة 
على �لتحول �إىل نهج �سيا�سي �أحادي 
حتى دون ��ستفز�ز �إ�سايف. وبطبيعة 
�أكر  ي�سعرون  �ل��ذي��ن  ف���اإن  �حل���ال، 
و�سط  يف  خا�سًة  �لرو�سي  بالتهديد 
ي��ري��دون تقوي�س  �أوروب���ا، ل  و�سرق 
لرفع  ب���ول���ت���ون  وي���دع���وه���م  ن����ات����و. 

�ل�سوت فور�ً وبقوة وبفاعلية.
ك���ان���ت ت����د�ع����ي����ات �لن�������س���ح���اب من 
ل�سناع  و����س��ح��ة دوم����اً  �أف��غ��ان�����س��ت��ان 
�لقر�ر و�ملحللني لريوها ويفهمونها، 
ورد�ً على �سوؤ�له هل �أ�سبحت �أمريكا 
ب��ع��ده، ي��رى بولتون �أن  �أم��ان��اً  �أك���ر 
�لنتائج �لنهائية مل تظهر بعد، لكن 

�ملوؤ�سر�ت �لأوىل �سلبية بالتاأكيد.

هل �أ�سبحت �أمريكا �أكرث �أمانًا بعد �لن�سحاب من �أفغان�ستان؟

بعد �صت �صنو�ت على ليلة �لرعب 

 حماكمة خارجة عن �ملاألوف بباري�ش يف �عتد�ء�ت 2015 
•• باري�س-اأ ف ب

�أ�سهر  ت�سعة  مدى  وعلى  جم��دد�  �لفرن�سي  �لق�ساء  ينكب 
13 ت�سرين �لثاين- على ق�سية �لعتد�ء�ت �لإرهابية يف 
��ستاد  ملعب  “�نتحاريون”  هاجم  حني   2015 نوفمرب 
قاعة  ويف  مقاه  �سرفات  على  �لنار  م�سلحون  وفتح  فرن�سا 
�سهدتها  هجمات  �أعنف  يف  �ملو�سيقية،  للعرو�س  باتاكالن 

فرن�سا منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.
هذه �ملحاكمة �خلارجة عن �ملاألوف، وهي �أكرب حماكمة يف 
ق�سية �إجر�مية تنظم يف فرن�سا، تبد�أ ظهر� يف ق�سر �لعدل 
�لتاريخي يف باري�س و�سط �جر�ء�ت �منية م�سددة يف �إطار 

من �لتهديد �لرهابي �ملرتفع.
وق����ال �ل��ن��اط��ق ب��ا���س��م �حل��ك��وم��ة غ��اب��ري��ي��ل �أت�����ال ل�سبكة 
“فر�ن�س 2” “يحتمل �أن يكون هناك خطر يحيط بهذه 

�ملحاكمة«.
“�ر  �ل�سابق فرن�سو� مولن�س لذ�ع��ة  باري�س  وقال مدعي 
“يجب بناء ذ�كرة جماعية عرب �لتاأكيد مرة  �إنه  تي �ل” 
جديدة على قيم �لإن�سانية و�لكر�مة” و�إف�ساح �ملجال �أمام 

“عائالت �ل�سحايا لكي يفهمو� ما ح�سل«.
�ستحاكم حمكمة �جلنايات �خلا�سة حتى 24 �و 25 �أيار-

�لفرن�سي-�ملغربي  بينهم  متهما  ع�سرين   ،2022 مايو 
من  �حلياة  قيد  على  �لوحيد  �لع�سو  �ل�سالم  عبد  �سالح 
من  باأمر  �لعتد�ء�ت  نفذت  �لتي  �لكوماندو�س  جمموعة 
تنظيم د�ع�س موقعة 130 قتيال و�أكر من 350 جريحا 
�سدمة  وخلفت  باري�س(  )�سو�حي  دوين  و�سان  باري�س  يف 

كبرية يف فرن�سا.
�سيحاكم ع�سرة رجال �آخرين �سجنو� طو�ل فرتة �ملحاكمة 
�ملتهمني  باري�س �ىل جانبه يف قف�س  يف �سجون ب�سو�حي 
�لتي  �لع��ت��د�ء�ت  ه��ذه  �مل�ساركة يف  بتهمة  يحاكمون  وه��م 
ن��ف��ذت يف وق���ت ك��ان��ت ب��اري�����س ل ت���ز�ل حت��ت وق���ع �سدمة 

�إيبدو  �ساريل  �سحيفة  على  �لثاين/يناير  كانون  هجمات 
تقريبا  حتريرها  هيئة  �أف���ر�د  جميع  قتل  �لتي  �ل�ساخرة 
ثالثة  �سيمثل  لالأطعمة.  ي��ه��ودي  متجر  وع��ل��ى  �إع��د�م��ا، 
�سيحاكم  فيما  �لق�سائية  �ملر�قبة  قيد  طليقني  متهمني 

�ستة �آخرون غيابيا.
ويو�جه 12 من �ملتهمني �لع�سرين عقوبة �ل�سجن �ملوؤبد. 
و�أكد وزير �لعدل �لفرن�سي �إريك دوبون-موريتي �لثنني 
�أن هذه �ملحاكمة “تاريخية” بعدما ز�ر �لقاعة �لتي تت�سع 
�إياها  و��سفا  للجل�سات  خ�سي�سا  وبنيت  مقعد�  ل�550 

باأنها “مار�تون ق�سائي«.
�مل�سبوقة  �ملحاكمة غري  ه��ذه  ف��اإن  �مللف،  �ىل جانب حجم 
يف �ملجال �لإجر�مي من حيث مدتها وعدد �أط��ر�ف �حلق 

�ملدين �لبالغ 1800.
باتاكالن  �لعرو�س  �لناجي من قاعة  دينوفو  �رت��ور  يقول 
ورئي�س جمعية �ل�سحايا “ليف فور باري�س” �إنه “غو�س 
مدى  على  �لأم���ور  �ست�سري  “كيف  م�سيفا  �ملجهول”  يف 
من جهتها تقول مديرة جميعة م�ساعدة  ت�سعة �أ�سهر؟”. 
�إنها  د�مياين  ك��ارول  نف�سي  دع��م  تقدمي  �ملكلفة  �ل�سحايا 
تلقت “�لعديد من �لت�سالت” يف �لأيام �ملا�سية م�سيفة 

“ن�سعر بانه هناك قلق، توتر«.
 28 من  �عتبار�  �ستكون  �لأوىل  �مل��وؤث��رة  �للحظات  �إح��دى 
�أقرباء  م���ن   300 ح����و�يل  ي���ب���د�أ  ح���ني  �أي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب 

�ل�سحايا و�لناجني بالإدلء باإفاد�تهم.
لكي  �أ�سابيع  خم�سة  م��دى  على  �ملحكمة  �أم��ام  �سيتناوبون 
�لتي  و�ل��ن��دوب  تلك  �ل��رع��ب  ليلة  تفا�سيل  ع��ن  يتحدثو� 
خ��ل��ف��ت��ه��ا و�مل���اآ����س���ي �ل�����س��خ�����س��ي��ة �ل��ت��ي �م��ت��زج��ت باخلوف 

�جلماعي.
�ل��ث��اين/ ت�����س��ري��ن   13 21،16 �جل��م��ع��ة  �ل�����س��اع��ة  ك��ان��ت 

قيام  مع  �لرعب  يف  فرن�سا  غرقت  حني   2015 نوفمرب 
خالل  فرن�سا  ��ستاد  ملعب  ق��رب  نف�سه  بتفجري  �نتحاري 

مبار�ة ودية بني منتخبي فرن�سا و�أملانيا.
جمموعة  ق��ام��ت  باري�س  قلب  يف  كيلومرتين  بعد  وع��ل��ى 
بالأ�سلحة  �ل���ن���ار  ب���اإط���الق  ع��ن��ا���س��ر  ث��الث��ة  م���ن  م�سلحة 
وحدة  فتحت  فيما  مقاه،  �سرفات  على  �لر�سا�سة  �حلربية 
د�خل  على �جلمهور  �لنار  �أي�سا  عنا�سر  ثالثة من ثالثة 

م�سرح باتاكالن خالل حفل مو�سيقي.
وبعيد منت�سف �لليل، �قتحمت �ل�سرطة م�سرح باتاكالن، 
خم�سة  ��ستمرت  مطاردة  عملية  وب��د�أت  مهاجمان  فهرب 
�أحد  �أب��اع��ود،  �حلميد  عبد  قتل  �مل��ط��اف،  نهاية  ويف  �أي���ام. 
�ملتطرفني �لناطقني بالفرن�سية يف ر�أ�س قائمة �ملطلوبني 
�لثاين/نوفمرب  ت�سرين   18 يف  له  و�سريك  فرن�سا،  لدى 
خ���الل ه��ج��وم ل��ل�����س��رط��ة ع��ل��ى م��ب��ن��ى يف ���س��ان دوين كانا 

يختبئان فيه.
وتعلن  ح��دوده��ا  وتغلق  قتالها  تبكي  فرن�سا  كانت  وفيما 
و��سع،  ن��ط��اق  ع��ل��ى  مت�سعب  حتقيق  ب���د�أ  �ل���ط���و�رئ،  ح���ال 

بالتعاون �لوثيق مع �لق�ساء �لبلجيكي.
و�أتاحت �أربع �سنو�ت من �لتحقيقات حتديد �لق�سم �لأكرب 
�لذي  و�ل��ط��ري��ق  ل���الع���ت���د�ء�ت،  �للوج�ستي  �جل��ان��ب  م��ن 
ع��ودت��ه��م من  م��ن��ذ  �أوروب�����ا  ع��رب  �ل���وح���د�ت  �سلكه عنا�سر 
�سوريا �سالكني طرق �ملهاجرين، وحتى خمابئهم يف �سقق 

م�ستاأجرة يف بلجيكا وقرب باري�س.
وك�سف �لتحقيق عن خلية جهادية �أكرب خلف �لعتد�ء�ت، 
هي نف�سها �لتي تقف خلف �لعتد�ء�ت على �ملطار وقطار�ت 
�آذ�ر/  22 32 قتيال يف  �أوقعت  �لتي  بروك�سل  �لأنفاق يف 

مار�س 2016.
يف غياب �أ�سامة �لعطار، �أحد “�أمر�ء” تنظيم د�ع�س �لذي 
ي�ستبه ب��اأن��ه خطط ل��الع��ت��د�ء�ت م��ن ���س��وري��ا، وغ��ريه من 
كبار قياديي �لتنظيم بينهم �لأخو�ن فابيان وجان مي�سال 
كلني، �لذين يعتقد �أنهم قتلو� وجتري حماكمتهم غيابيا، 
�ستتجه �لأنظار �إىل �سالح عبد �ل�سالم وحممد عربيني، 

“�لرجل ذو �لقبعة” �لذي عدل عن تفجري نف�سه يف مطار 
قبل  ت�ستجوبهم  ل��ن  �ل��ت��ي  �ملحكمة  تنجح  بروك�سل.فهل 
�لعام 2022، يف تبديد �آخر نقاط �لغمو�س �ملتبقية، بدء� 

بالدور �لذي لعبه فعليا �سالح عبد �ل�سالم )31 عاما(؟
وتتوقع  معه  �لتحقيق  �أث��ن��اء  �ل�سمت  �ل�سالم  عبد  ول��زم 
�أطر�ف �لدعاء �ملدين منذ �لآن �أن يبقى على هذ� �ملوقف.

باأن  فيت�س  وم��ارت��ان  رون��ن  �أوليفيا  �ملتهم  حماميا  وح��ذر 
�لق�ساء  على  لكن  بامل�ساعر،  م�سحونة  �ستكون  “�ملحاكمة 
�ملبادئ  يبقي ن�سب عينيه  �أن  يريد  كان  �إن  يناأى عنها  �أن 
و�أكد� “�سن�سهر على عدم  �لتي تقوم عليها دولة �لقانون”. 

حتّول هذه �ملحاكمة �ل�ستثنائية �إىل حماكمة ��ستثناء«.
دورديي  ليا  ه��ي  �أخ���رى  دف���اع  ق��ال��ت حمامية  م��ن جهتها 

هذه  �أط����ر�ف  جميع  يتمكن  �أن  �جل��وه��ري  م��ن  ك��ان  “�إن 
�لتعبري  �إىل  بحاجة  �ل�سحايا  �أن  �إذ  �لكالم،  �ملحاكمة من 
�لأول  باملقام  هي  ه��ذه  �أن  نن�سى  �أل  علينا  معاناتهم،  عن 
مب�ستوى  عليهم  �حل��ك��م  يجب  �ل��ذي��ن  �ملتهمني  حماكمة 

�سلوع كل منهم وعلى �سوء م�سار كل منهم و�سخ�سيته«.
و�ست�ستدعي �ملحكمة حو�يل مئة �ساهد بينهم �لعديد من 
�لفرن�سي  و�لرئي�س  و�لبلجيكيني  �لفرن�سيني  �ملحققني 

�ل�سابق فرن�سو� هولند.
و�ستكون هذه ثاين حماكمة يف ق�سية �إرهاب يتم ت�سويرها 
بالكامل ل�سمها �إىل �لأر�سيف �ل�سمعي �لب�سري للق�ساء، 
و�ملتجر  �إي��ب��دو  �ساريل  على  �لع��ت��د�ءي��ن  يف  �ملحاكمة  بعد 

�ليهودي.

مدير خمابر�ت �ل�سومال ي�سعل خالفا بني �لرئي�ش ورئي�ش �لوزر�ء 
••مقدي�شو-رويرتز

ت�ساعد �خلالف بني �أقوى زعيمني يف �ل�سومال �لأربعاء بعد �أن �ختار 
كل منهما �سخ�سا خمتلفا لتويل من�سب مدير �ملخابر�ت يف �لبلد غري 

�مل�ستقر �سيا�سيا �لو�قع يف منطقة �لقرن �لأفريقي.
وميثل �خلالف �لعلني بني �لرئي�س �ل�سومايل حممد عبد �هلل حممد 
يف  بالتحقيق  �سكليا  �ملتعلق  روب��ل��ي،  ح�سني  حممد  �ل����وزر�ء  ورئ��ي�����س 
جرمية قتل، ت�سعيد� جديد� بعد توتر د�م �سهور� بينهما يف بلد متزقه 

هجمات �ملت�سددين وتناحر �لع�سائر.
و�ن��دل��ع �أح���دث خ��الف ي��وم �لث��ن��ني عندما �أوق���ف روب��ل��ي مدير جهاز 
�إنه مل يرفع  �لعمل قائال  �لأمن و�ملخابر�ت �لوطني فهد يا�سني عن 

تقرير� عن حالة �ختفاء و�حدة من موظفي �جلهاز يف يونيو حزير�ن.
موؤقتا جلهاز  ب�سري حممد جامع مدير�  �آخ��ر هو  روبلي رجال  وعني 

�لأمن و�ملخابر�ت �لوطني.
وو�سف �لرئي�س خطوة روبلي باأنها غري د�ستورية وعني يف وقت متاأخر 

من م�ساء �أم�س �لثالثاء يا�سني عبد �هلل حممد مدير� للجهاز.
منها  �أجنبية  مانحة  ودول  �ملتحدة  و�لأمم  �لأف��ري��ق��ي  �لحت���اد  ودع��ا 
�لت�سعيد  �إىل وقف  �لثالثاء  �لأول  �أم�س  �ملتحدة  و�لوليات  بريطانيا 
كما حثو� �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء على “جتنب �أي �إج��ر�ء�ت قد تقود 
�إىل �لعنف«.وكان روبلي وحممد قد �ختلفا يف �أبريل ني�سان عندما مدد 
�لرئي�س من جانب و�حد فرتة وليته �لتي متتد �أربع �سنو�ت لعامني 
�آخرين مما دفع ف�سائل م�سلحة مو�لية للرجلني للتمركز يف مناطق 

خمتلفة من �لعا�سمة مقدي�سو.
�لأمن  مب�سوؤولية  روبلي  �لرئي�س  كلف  عندما  �ملو�جهة  هذه  و�نتهت 
وتنظيم �لنتخابات �لت�سريعية و�لرئا�سية �لتي تاأخرت عن موعدها. 
وكان يفرت�س �أن ت�ستكمل هذه �لعملية �ل�سهر �ملقبل لكنها �أُرجئت مرة 

�أخرى قبل ب�سعة �أيام.
عني  �لثالثاء  �لأول  �أم�س  متاأخر  وق��ت  يف  �لرئي�س  به  �أدىل  بيان  ويف 

يا�سني، �لذي عزله روبلي، م�ست�سار� �أمنيا له.
تهليل  �إك��ر�م  فعلي يف ق�سية  “بتعطيل حتقيق  �لرئي�س  روبلي  و�تهم 
فارح” م�سري� �إىل موظفة �ملخابر�ت �لتي �ختفت �أثناء عملها يف �إد�رة 
�أمن �لإنرتنت باجلهاز.وقالت �أ�سرتها علنا �إنها تعتقد �أن �إكر�م ُقتلت 

وحملت �جلهاز م�سوؤولية ذلك. ومل يرد �جلهاز على مز�عم �لأ�سرة.

حكومة طالبان �جلديدة تو�جه �حتجاجات �سعبية

•• كابول-اأ ف ب

�إقناع  �إىل  �لأرب���ع���اء  �أم�����س  ط��ال��ب��ان  ت�سعى  �ن  يفرت�س 
بنو�ياها  �ل��ك��ربى  �مل��دن  يتظاهرون يف  �ل��ذي��ن  �لأف��غ��ان 
�إع��الن حكومة موقتة مكونة ح�سر� من  �حل�سنة، بعد 
�أع�ساء يف �حلركة  ول ت�سم ن�ساء، وهو ما يتناق�س مع 

وعودها بالنفتاح.
بعد  �آب/�أغ�سط�س،  �ل�سلطة منت�سف  �إىل  وبعد عودتها 
عقدين من فر�س حكم قا�س وقمعي يف �أفغان�ستان بني 
عامي 1996 و2001، �أعلنت حركة طالبان �لثالثاء 
ت�سكيل حكومة غري “�ساملة” �إطالقا، خالفا ملا وعدت 

به يف �لبد�ية.
حممد  يرت�أ�سها  �ل��ت��ي  �حلكومة  ه��ذه  �أع�����س��اء  وجميع 
ح�سن �أخوند، �مل�ست�سار �ل�سيا�سي �ل�سابق ملوؤ�س�س �حلركة 
�ملال حممد عمر �لذي تويف يف 2013، هم من طالبان 

وينتمون �إىل �إتنية �لب�ستون، مع ��ستثناء�ت نادرة جد�.
وت�سم ه��ذه �حل��ك��وم��ة ك��ذل��ك �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ذي��ن كان 
لبع�سهم تاأثري كبري يف نظام طالبان خالل �لت�سعينات 
�مل��ت��ح��دة. وكان  ل��و�ئ��ح ع��ق��وب��ات �لأمم  وم��درج��ني على 
�أربعة منهم معتقلني يف �سجن غو�نتانامو بح�سب بيل 
روغيو، رئي�س حترير “لونغ وور جورنال” وهو موقع 

�أمريكي خم�س�س للحرب على �لإرهاب.
حرية  يحمي  فمن  يتزعزع،  �لدميقر�طية  ركائز  �أح��د 

�لتعبري؟ هنا نظرة عامة حول �ملو�سوع.
و�فق  باأنه  �أخوند  �ل��وزر�ء حممد ح�سن  رئي�س  ويعرف 
على تدمري متثايل بوذ� �لعمالقني يف باميان )و�سط( 
�ل��ل��ذي��ن ي���ع���ود�ن �إىل �ل��ق��رن �ل�����س��اد���س و�مل��ن��ح��وت��ني يف 
عام  بالديناميت  ط��ال��ب��ان  عنا�سر  فّجرهما  موقعني 

2001 وفقا للم�سدر نف�سه.
للحركة،  �مل�سارك  �ملوؤ�س�س  ب���ر�در،  �لغني  عبد  و�أ�سبح 
�مل��ال عمر،  ي��ع��ق��وب، جن��ل  و�مل���ال  �ل����وزر�ء  نائبا لرئي�س 

وزير� للدفاع.
و�أ�سندت حقيبة �لد�خلية �إىل �سر�ج �لدين حقاين زعيم 
�إرهابية  ب��اأن��ه��ا  و��سنطن  �سّنفتها  �ل��ت��ي  ح��ق��اين  �سبكة 

و�ملقربة تاريخيا من تنظيم �لقاعدة.
با�سم  �لناطق  �أكد  �لت�سكلية �حلكومية،  �إعالنه  وخالل 

�أن  كاملة”  “لي�ست  �أن��ه��ا  جم��اه��د  �هلل  ذب��ي��ح  ط��ال��ب��ان 
�أج���ز�ء  “�أ�سخا�س م��ن  ���س��ت��ح��اول لح��ق��ا ���س��م  �حل��رك��ة 

�أخرى من �لبالد«.
�ل�سلطة  �أن  �لو��سح  “من  كذلك،  �لأم��ر  ك��ان  لو  حتى 
بح�سب  و�سنع �لقر�ر �سيكونان يف �أيدي قادة طالبان”، 
للبحوث  �لأم��ريك��ي  �ملركز  يف  �خلبري  كوغلمان  مايكل 

“ويل�سون �سنرت«.
و��سارت �لوليات �ملتحدة �إىل غياب �لن�ساء عن �لت�سكيلة 
�حلكومية و�أعربت عن “قلقها” ب�ساأن “�نتماء�ت بع�س 

هوؤلء �لأفر�د وخلفياتهم«.
�أظ���ه���رت  �أّن ط���ال���ب���ان  ق���ط���ر  �ع����ت����ربت  م����ن ج���ان���ب���ه���ا، 
“بر�غماتية” وينبغي �حلكم على �أفعالها لأنها �حلاكم 
حّد  �ىل  ت��ذه��ب  �أن  دون  م��ن  �أف��غ��ان�����س��ت��ان،  �لأوح�����د يف 

�لعرت�ف �لر�سمي باحلركة  �ملتطرفة.
وق��ال��ت م�����س��اع��دة وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ل��ول��وة �خل��اط��ر يف 
مقابلة ح�سرية مع وكالة فر�ن�س بر�س �إّنه يعود لل�سعب 

�لأفغاين ولي�س �ملجتمع �لدويل �أن يقّرر م�سريه.
ولعبت �لدوحة دور �لو�سيط �لرئي�سي بني حركة طالبان 
 ،2013 ع���ام  ق��ط��ر  يف  �سيا�سيا  مكتبا  �ف��ت��ت��ح��ت  �ل��ت��ي 
و�ملجتمع �لدويل مبا يف ذلك و��سنطن �إىل �أن ��ستكملت 

�حلركة  �سيطرتها على �لبالد �ل�سهر �ملا�سي.
عندما و�سلت �إىل �ل�سلطة �ملرة �لوىل، �نتهكت طالبان 
�لعام.  �ملجال  كليا من  ��ستبعدن  �للو�تي  �لن�ساء  حقوق 
وتخ�سى �لعديد من �لن�ساء �لأفغانيات و�ملجتمع �لدويل 

�أن تكون هذه هي �حلال جمدد�.
ويف نيويورك قالت بر�ميال باتن، رئي�سة “هيئة �لأمم 
�لوكالة �لتي �أن�ساأتها �ملنظمة �لدولية  �ملّتحدة للمر�أة”، 
لتعزيز �لتكافوؤ بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة يف كل �أنحاء 
طالبان  حكومة  يف  وزي���رة  �أّي  تعيني  ع��دم  �إّن  �ل��ع��امل، 
“يلقي بظالل من �ل�سّك على �للتز�م �لأخري بحماية 

و�حرت�م حقوق �لن�ساء و�لفتيات يف �أفغان�ستان«.
�لقا�سي  بحكمها  �مل��ع��روف��ة  �ملت�سددة  �حل��رك��ة  وتعهدت 
حكم  من��ط  ت��ب��ّن��ي  �لأوىل،  حكمها  ف���رتة  يف  و�ل��ق��م��ع��ي 
�أكر “�سمول” فيما كانت �لقو�ت �لأمريكية ت�ستكمل 
ز�ل من  م��ا  ل��ك��ن  �أف��غ��ان�����س��ت��ان.  م��ن  ف��و���س��وي��ا  �ن�سحابا 

�ل�سعب �إقناع �لفغان و�ملجتمع �لدويل بذلك.
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/10491

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/09/13 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده هدى حممد حمزه �صاه كرم �لبلو�صى و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                             �لو�صف  

                                                           �أثاث �صقه     1850 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/07/06 �ملودعة بالرقم: 355003 
بيانات �لأولوية: 

�ل�سم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنو�نه: وحدة �إ�س  317، �لطابق 3، �أبر�ج �لإمار�ت �ملالية ، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س. ب.  79947،  دبي 

، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعلمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
بي  ��س  يو  منفذ  عرب  �سحن  �أجهزة  �للكرتونية،  لل�سجائر  بطاريات  �للكرتونية،  لل�سجائر  �سحن  �أجهزة 
لل�سجائر �للكرتونية، �أجهزة �سحن لبطاريات �ل�سجائر �للكرتونية، بر�مج لل�سجائر �للكرتونية، �سناديق 

�سحن حممولة لل�سجائر �للكرتونية و�ملبخر�ت، بطاريات للمبخر�ت، �أجهزة �سحن للمبخر�ت.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة OOKA باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 174935

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/07/13 �ملودعة بالرقم: 355570 
بيانات �لأولوية: 

�ل�سم: ميغاد�ين ميديكال برودكت�س، �إنك.
وعنو�نه: 11506 �ساوث �ستايت �سرتيت، در�بر، يو تي 84020 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�صورة �لعلمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10
�أو بديل عن �جلر�حة �لكهربائية  �لأدو�ت �جلر�حية للتخر باملوجات فوق �ل�سوتية لال�ستخد�م كم�ساعد 
من  وغريها  �لبولية  و�مل�سالك  �لن�ساء  �أم��ر����س  وج��ر�ح��ة  �لأط��ف��ال  وج��ر�ح��ة  �لفولذية  و�مل�سارط  و�لليزر 
�لكهرباء  مولد�ت  وعربات  �لكهرباء  مولد�ت  حتديًد�  وملحقاتها  �ملنظار  وج��ر�ح��ات  �ملفتوحة  �جل��ر�ح��ات 
�لتحكم  و�أدو�ت  �ليدوية  �لتحكم  و�أدو�ت  �ليدوية  �ملفاتيح  وحم��ولت  �ليدوية  و�ملفاتيح  �ليدوية  و�لقطع 
للفح�س  و�أط��ر�ف  �ل�سفر�ت  وحم��ولت  و�ل�سفر�ت  �لقدم  با�ستخد�م  و�لكابالت  و�ملفاتيح  �لقدم  با�ستخد�م 
و�ل�سفر�ت  �لت�سريح  وخطافات  �حل��ادة  و�خلطافات  و�مل�سارط  �لأقفال  ل�سفر�ت  تدوير  بعزم  ربط  ومفاتيح 

�ملنحنية و�ملخاثر �لكروية وجمز�ت ومق�سات و�سفر�ت �لتخر.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة MEGADYNE باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 168588

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/07/27 �ملودعة بالرقم: 356290 
بيانات �لأولوية: 

�ل�سم: �سركة حممد حمود �ل�سايع  ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. 181 ، �ل�سفاة 13002 ، �لكويت.

�صورة �لعلمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  Cheekee Munkee باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 175694

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/07/06 �ملودعة بالرقم: 355006 

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد

�أب��ر�ج �لإم���ار�ت �ملالية ، مركز دب��ي �مل��ايل �لعاملي، ���س. ب.  79947،  دب��ي ، �لإمار�ت  �إ���س  317، �لطابق 3،  وعنو�نه: وح��دة 
�لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعلمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34
تبغ، �أدو�ت �ملدخنني، �أعو�د �لثقاب، ورق ما�س لغاليني �لتبغ، �أدو�ت لال�ستخد�م مع �لتبغ، مناف�س �سجائر، �سجائر، �سجائر 
�سناديق  �للكرتونية،  �ل�سي�سة  �أنابيب  للتدخني،  �لكرتونية  غاليني  �لكرتوين،  �سيجار  �لكرتونية،  �أرجيلة  �لكرتونية، 
لفافات  �لنيكوتني،  ل�ستن�ساق  �لكرتونية  �أجهزة  و�لأرجيلة،  �للكرتونية  لل�سجائر  �سو�ئل  �للكرتونية،  �ل�سجائر  وعلب 
ولفافات تعبئة لل�سجائر �للكرتونية، �أطقم تدخني لل�سجائر �للكرتونية، بخاخات لل�سجائر �للكرتونية، علب لل�سجائر 
�للكرتونية، حجارة �لنار )�ل�سو�ن(، منكهات بخالف زيوت �لعطرية لال�ستخد�م يف �ل�سجائر �للكرتونية و�لأرجيلة، تبغ 
منكه، منكهات بخالف زيوت �لعطرية للتبغ، مع�سل ع�سبي )بد�ئل �لتبغ(، �أع�ساب للتدخني، �أرجيلة، تبغ �لأرجيلة، �أنابيب 
�لأرجيلة، ولعات للمدخنني، تبغ حمتوي على منثول، حجارة بخارية لالأرجيلة، تبغ �ل�سي�سة، �أنابيب �ل�سي�سة، فالتر تبغ، 
�أوعية وعلب �لتبغ، بد�ئل �لتبغ، م�ساحيق تبغ، دبابي�س تبغ، �أكيا�س تبغ،  علب تبغ، تبغ �للف، تبغ بدون دخان، تبغ ومنتجات 
�أنابيب مبخر�ت �ل�سجائر بدون دخان، مبخر�ت لأغر��س �لتدخني،  �أو م�سّنع،  �لتبغ )مبا يف ذلك بد�ئل �لتبغ(، تبغ خام 

مبخر�ت فموية للمدخنني، مبخر�ت �سخ�سية و�سجائر �لكرتونية و�أرجيلة �لكرتونية ومنكهات وحماليل لها.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة OOKA باللغة �لإجنليزية.

�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 174936

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/04/21 �ملودعة بالرقم 349613 
بيانات �لأولوية: 272،028/90 -2020/10/22 – 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�ل�سم: كوزمو�س كوربوري�سن

 وعنو�نه: 601 بريل د. �سانت بيرتز، مي�سوري 63376، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�صورة �لعلمة    

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
منتجات �لعناية بالفم للحيو�نات �لأليفة.

باللغة    MICROGUARD  3D وك��ل��م��ة  وح����رف  رق���م  ع���ن  ع���ب���ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 171214

منوذج �إعلن �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/07/27 �ملودعة بالرقم: 356289 
بيانات �لأولوية: 

�ل�سم: �سركة حممد حمود �ل�سايع  ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. 181 ، �ل�سفاة 13002 ، �لكويت.

�صورة �لعلمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25
�ملالب�س، لبا�س �لقدم، �أغطية �لر�أ�س.

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات  Cheekee Munkee باللغة �لإجنليزية.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

�لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

EAT 175693

فقد �ل�صيد/ مانع حممد �بر�هيم �لهاجري )�مار�تي �جلن�صية( 
�صهادة ��صهم �صادرة من م�صرف �بوظبي �ل�صلمي:

رقم �ل�صهادة 1090174 بعدد 151 �صهما
�لرجاء ممن يجدها ت�صليمها لل�صركة �ملذكورة �عله �و �لت�صال 

على تلفون رقم  0504466420 م�صكور�.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 



اخلميس   9  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13336  
Thursday    9   September   2021   -  Issue No   13336

19191915

عربي ودويل

من  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تتعر�س  مل 
ق��ب��ل مل��ث��ل ه����ذ� �لع����ت����د�ء. عندما 
ه��ارب��ور يف  ب��ريل  �ليابانيون  هاجم 
دي�سمرب 1941، قتلو� 2403   7
�سبتمرب،   11 يقارب  ما  �أ�سخا�س. 
ولكن يف قاعدة ع�سكرية يف �أرخبيل 
هاو�ي، وهي منطقة بعيدة وغريبة 
و�سط �ملحيط �لهادئ، وهي منطقة 

�أمريكية مل تكن حتى دولة.
   �أتذكر �ل�سماء �لزرقاء متاًما، لأنها 
كانت ت�سبه �سماء نيويورك... تلك 

�ل�سماء �ملجاورة تقريبا لبيتنا.
��ا، لأن��ن��ي عندما    �أت��ذك��ر ذل��ك �أي�����سً
�أرى �سور تلك �لطائر�ت �لعمالقة 
ت�سعل �لربجني �لتو�أمني �ألف مرة، 
عقلي  �حل����ي����و�ين يف  �جل�����زء  ف�����اإن 
يطلب نوًعا من �لإنذ�ر عن �أحو�ل 

�لطق�س �لذي ل ياأتي �أبًد�.
هريو�سيما،  ع����ن  م���ذك���ر�ت���ه  يف    
�ل�سطر  ك��ن��ز�ب��ورو  �لكاتب  يقتب�س 
�لأخ������ري م���ن �ل���ي���وم���ي���ات �ل���ت���ي مت 
�لقنبلة  �نفجار  بعد  عليها  �لعثور 
ر�ئع،  “فجر  �لأم��ري��ك��ي��ة:  �ل��ذري��ة 

�سماء �أرجو�نية. »
   ل �سيء �سيء ميكن �أن ين�ساأ من 

مثل هذه �ل�سماء �لناعمة ...
   �أك��م��ل��ن��ا ع�����دد� م���ن �جل���ري���دة يف 
����س���اع���ات، ومت  ث����الث  �أو  ���س��اع��ت��ني 
ت���وزي���ع���ه ب���ع���د ظ���ه���ر ذل�����ك �ل���ي���وم. 
نيويورك.  �إىل  �ل�سحفيون  �سافر 
�سافرت مع �مل�سور بيري ماكان �إىل 
بن�سلفانيا. كانت هناك طائرة على 
�لتو�أمني،  �ل��ربج��ني  م��ن  ب���رج  ك��ل 
و�لثالثة يف �لبنتاغون، �أما �لر�بعة، 
ت�سرب  �أن  �ملفرت�س  من  كان  �لتي 
يف  حتطمت  فقد  �لكابيتول،  مبنى 
قرية  وه���ي  �سانك�سفيل،  يف  ح��ق��ل 
ا.  �سخ�سً  245 ي�سكنها  ���س��غ��رية 
للركاب  �لإق���������الع  ت����اأخ����ري  ���س��م��ح 
نيويورك،  يف  ح����دث  م���ا  مب��ع��رف��ة 
و�أنهم كانو� على من قنبلة طائرة. 
“�أنا  �ت�سل بع�س �لركاب بذويهم: 
�ساأموت  ب��ن��ف�����س��ك،  �أع��ت��ن��ي  �أح���ب���ك، 
�لطائرة  بتحطيم  قامو�  ثم   ،”...
يف ت��ل��ك �حل���ق���ول، ب����دًل م��ن هدف 

�لإرهابيني.
  يف طريقنا �إىل ذ�ك �حلقل �ملفقود، 
جترها  بعربة  م��ررن��ا  �لغ�سق،  عند 
�خليول، كان ر�كبوها من �لأمي�س. 
�أف����ك����ر جم������دد� يف ذ�ك  ك���ث���ري� م����ا 
�مل�سهد. كانو� يركبونها كما يفعلون 
قبل ثالثة قرون، بنف�س �لقم�سان 
�لقطنية، ونف�س �لقبعات �مل�سنوعة 
م���ن �ل��ق�����س. ك���ان���و� ي���ق���ودون على 
يبتعدون  وكاأنهم  �لطريق،  جانب 
وعلى  �ل��دم��وي،  �لتاريخ  حقل  ع��ن 
باأنك  لتتظاهر  كافية  م�سافة  بعد 
ل�ست و�ح��ًد� منهم... فقط، قريبة 
�لنعكا�س  يل  ل��رت���س��ل  ي��ك��ف��ي  مب���ا 
م�سامل  م��ت��خ��ي��ل  ل���ع���امل  �ل����ز�ئ����ف 

وعابر.
ت��وق��ف��ن��ا ع�����س��و�ئ��ي��ا ع��ل��ى �لطريق    
جنود  ك�������ان  �ل����ع���������س����اء.  ل����ت����ن����اول 
م��ن��ت�����س��رون يف م���ك���ان ق���ري���ب على 
مر�هقون،  لنا.  �ملجاورة  �لطاولت 
عاًما.   20 ح��ت��ى  يبلغو�  مل  ح��ًق��ا: 
�أي��ن، ول متى، لكن مل  ل يعرفون 
باأنهم  �أذهانهم  يف  �سك  هناك  يكن 
���س��ي��ذه��ب��ون ل��ل��ح��رب يف م��ك��ان ما. 
م�سريهم.  ك���ان  ح��ت��م��ي��ة...  ك��ان��ت 

وحيد�ن يف منت�سف �مل�سرح، يغنيان 
“ه�س«:

و�ل�سلب  و�ل��ل��ح��م  �ل���دم  ت��دف��ق  �إذ� 
ي�سكالن و�حد� 

وهو يتجفف باألو�ن �ل�سفق
�ستزيل مطر �لغد كل �لبقع

لكن �سيًئا �سيبقى معنا د�ئًما
* * *

�إىل حياتنا  ت��ر�م��ب    ج���اء دون��ال��د 
ب��ع��د 15 ع���اًم���ا م���ن �أح������د�ث 11 
�سليل  منه،  ج��زء  وه��و يف  �سبتمرب. 

تلك �لرت�جيديا.
   �أن����ا ل �أحت�����دث ف��ق��ط ع���ن حظر 
معينة،  �إ�سالمية  دول  من  �لهجرة 
�لهجرة،  �أو �خل��ط��اب �حل���ذر ح��ول 
�أمريكا  جعل  �إىل  �حلنني  حتى  ول 

عظيمة مرة �أخرى.
تر�مب،  ب�ساأن  د�ئ��ًم��ا  �أده�سني  ما    
للموؤ�س�سات  �ل�سريح  جتاهله  ه��و 
�أمريكي  رئ��ي�����س  �أي  �لأم���ري���ك���ي���ة. 
�أج��ه��زة خمابر�ته؟  �سخر من  �آخ��ر 
م����ن ���س��رط��ت��ه �ل���ف���ي���در�ل���ي���ة؟ من 
�ملوؤ�س�سات  من  �لأمريكية؟  �لعد�لة 
نف�سها؟  �حل��ك��وم��ة  م��ن  �ل��دول��ي��ة؟ 

وحتى من �لنظام �لنتخابي؟
  يف �لو�قع، كلهم ف�سلو� �إىل حد ما 
يف �ملهمة. وكالة �ملخابر�ت �ملركزية 
وم��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ل����ف����در�يل، 
�ل���ت���ق���اري���ر، مل ي��ت��م��ك��ن��ا من  رغ�����م 
�لرئي�س  و����س���ن  �ل���ه���ج���م���ات.  م��ن��ع 
�ل���ع���ر�ق بذر�ئع  ب��و���س ح��رب��ا ع��ل��ى 
�لأمم  ل��ن�����س��ي��ح��ة  ك����اذب����ة، خ���الف���ا 
�مل�سوؤولون  عليها  وو�ف���ق  �مل��ت��ح��دة، 
ُولد  �لأمريكيون �ملنتخبون. ومنها 
تنظيم د�ع�س ، وهو جماعة �إرهابية 
�لقاعدة  تفكيك  مينع  مل  جديدة. 
�لع�سكري  �ل��ت��ورط  �أفغان�ستان  يف 

-ول �لعودة �ل�سريعة لطالبان.
�أن  م��ف��اج��ًئ��ا  ي��ك��ون  �أن  ي��ن��ب��غ��ي    ل 
يقولون  �لنا�س  م��ن  �لكثري  ت�سمع 
ينددون  �أو  علينا”  يكذبون  “�إنهم 

بعدم كفاءة �حلكومة.
رجل  “�أقوى  �أن  ن��ف�����س��ر  ك��ي��ف     
من  �ل���ك���ث���ري  ُي���ظ���ه���ر  �لعامل”  يف 
�ل����ذي  “�لنظام”  جت�����اه  �ل����ع����د�ء 
يقوده؟ و�ن عدد� كبري� من �لنا�س 
بتزوير  ي��ن��دد  ع��ن��دم��ا  ي�����س��دق��ون��ه 
�أو�سله  �ل����ذي  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��ن��ظ��ام 
�أحد  ج����ذور  ت��ع��ود  �ل�����س��ل��ط��ة؟  �إىل 
�لقاتل  �ل��ي��وم  ذل���ك  �إىل  �لأ���س��ب��اب، 
�ل�������ذي د�����س����ن �ل����ق����رن �لأم���ري���ك���ي 

�حلادي و�لع�سرين.
�ل�سعور  ك����ان  �إذ�  م���ا  �أع������رف  ل    
�سبتمرب،   11 م��ن  ي��اأت��ي  بال�سعف 
�أو ما �إذ� كان 11 �سبتمرب جت�سيد� 
له... لكننا ل ن�سرخ لنجعل �أمريكا 
ن�سعر  �إذ� مل  �أخ���رى!  م��رة  عظيمة 

بال�سعف.
   نقا�ساتنا حول “�لتو�فق �ملعقول” 
ت�ستهدف،  �ل��ت��ي  “�لعلمانية”،  و 
بيننا  �لإره��اب��ي  �ل��وج��ود  خ�سو�سا، 

مل تاأت عن طريق �ل�سدفة.
* * *

  رغم �أنني �أفكر يف �لأمر ب�صكل 
�أن كــل �لذي  �أعــلــم  فــاأنــا  �أقـــل, 
قد  �لثلثاء  ذ�ك  �صباح  �نهار 
يز�ل  ول  ـــد...  �لأب �إىل  هزنا 
عديدة,  باأ�صكال  يرتدد  �صد�ه 
�ل�صماء  حتــت  نعي�ص  �أنــنــا  مبــا 

نف�صها .

دونالد تر�مب، 2 نوفمرب 2020

�ملوقع �ملدمر لل�سفارة �لأمريكية يف نريوبي، كينيا، عام 1998 خالد �سيخ حممد، �لعقل �ملدبر لهجمات 11 �سبتمرب ، عندما مت �عتقاله يف باك�ستان عام 2003

��ستعال �لربجني �لتو�أمني بعد �أن ��سطدمت بهما طائرتان

تفجري�ت مدريد 11 مار�س 2004

�أنقا�س مركز �لتجارة �لعاملي يوم �ملاأ�ساة�ملحققون يف موقع حتطم طائرة يونايتد �إيرلينز 93 يف �سانك�سفيل 12 �سبتمرب 2001

�أق������ر�أ �لإ�����س����ر�ر يف  �أن  و�أ���س��ت��ط��ي��ع 
�أعينهم مثل �لعاهرة، لكن يف نهاية 
يوم مثل هذ�، نقر�أ جيد� ما نريد، 

نقر�أ جيد� ما ن�ستطيع.
�ليوم  ���س��ب��اح  يف  ���س��ان��ك�����س��ف��ي��ل  يف    
�لتايل، كانو� يعرفون �أنه على من 
�لركاب،  �أح����د  ق���ال   ،93 �ل��رح��ل��ة 
“لنتحرك!”، وهو يهرع مع �آخرين 

�إىل قمرة �لقيادة.
  �أخربتني �سيدة �أنها كانت ت�ساهد 
تفكر،  وه��ي  �ل�سباح  ذل��ك  �لتلفاز 
“نحن حمظوظون جًد� لأننا نعي�س 
هنا، مل يحدث �سيء �سيء هنا على 
مبا�سرة،  ذل�����ك  ب���ع���د  �لإط����������الق. 
حت���ط���م���ت ط�����ائ�����رة �ل����رح����ل����ة 93 
�إيرلينز  يونايتد  ل�سركة  �لتابعة 

وكاأنها زلز�ل خلف منزلها.
�ل�سغرية  �مل��دي��ن��ة  ه����ذه  ���س��ع��رت    
�لدولة  ب��ه  �سعرت  �أم��ري��ك��ا، مب��ا  يف 
هذه  م��ت��ف��اوت��ة:  ب��درج��ات  باأكملها 
�لأ����س���ي���اء ل حت����دث ه����ن����ا... ل يف 
�سانك�سفيل، ول يف مانهاتن، ول يف 

و��سنطن.
* * *

   بعد خم�سة �أ�سابيع من �لهجمات، 
ل  زيرو”  “جر�وند  ح��ط��ام  ك����ان 
ي���ز�ل ي��دخ��ن. وغ��ط��ت �مل��دي��ن��ة نوع 
كما  �لر�ئحة،  كريهة  �ل�سحابة  من 
و�ل�سلب  �مل��وت��ى  جزيئات  كانت  ل��و 

خمتلطة مًعا تت�ساقط.
   كنت يف نيويورك حل�سور �إ�سد�ر 
�إرهابيني   �أرب��ع��ة  بحق  ر�سمي  حكم 

من �لقاعدة.
�أن     لأن��ه لي�س �سحيًحا، بالطبع، 
من  �نبثقت  �سبتمرب   11 �أح����د�ث 
���س��م��اء زرق����اء. ك���ان ه����وؤلء �لأربعة 
�ساركو� يف هجومني متز�منني  قد 
ع��ل��ى �ل�����س��ف��ارت��ني �لأم��ري��ك��ي��ت��ني يف 
تنز�نيا وكينيا عام 1998: 224 
�أول  يف  ج���ري���ح،  و4500  ق��ت��ي��اًل 
ت�سمى  �إره��اب��ي��ة   متظهر جل��م��اع��ة 

“�لقاعدة«.

�لأم���ري���ك���ي���ون ي����روج����ون ل��ه��ا منذ 
نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية.

�أخالقًيا  �رت���ب���اًك���ا  ه��ن��اك  وك������اأّن     
ب�سر�حة  قدًما  �مل�سي  من  مينعنا 
�لقانونية  يف ه��ذه �لأر����س �حل���ر�م 

و�جلغر�فية.
م�سوؤوًل   24 حم��اك��م��ات  �أغ��ل��ق��ت 
 ،1946 ع����ام  ن���ورم���ربغ  يف  ن���ازي���اً 
جمرمي  م����ن   909 وحم���اك���م���ة 
�حلرب �ليابانيني عام 1948، بعد 

ثالث �سنو�ت من �نتهاء �حلرب.
* * *

   كان هناك �سيء ما يدور يف ر�أ�سي 
منذ �سهور.

تفجري�ت  �ل����ع����امل  ����س���ه���د  ل���ق���د    
�جلماعات  �أن  نعلم  وكنا  �نتحارية، 
�لنا�س  جتنيد  ميكنها  �لإره��اب��ي��ة 
“مهام”  �أج������ل  م����ن  وه����ن����اك  ه���ن���ا 
رجاًل؟   19 ولكن  بعيدة.  �إرهابية 
يف �لأر����س��ي �لأم��ري��ك��ي��ة؟ يف خطة 
�أخذ  بع�سهم  �سنو�ت؟  لعدة  متتد 
�لوليات  يف  �ل���ط���ري�ن  يف  درو����س���اً 
ودون  خيانة،  دون  لأ�سهر،  �ملتحدة 

�نحر�ف عن م�سروعهم؟
�أ�سعب  م���ن  ك����ان  ب��ال��ن�����س��ب��ة يل،     
عقلًيا:  ل���ال����س���ت���ي���ع���اب  �لأ�����س����ي����اء 
�لن�سباط �ل�سلب لهوؤلء �لرجال 

لإجناز مذبحة ثمنها حياتهم.
  وه����ذ� ب��ال��ط��ب��ع م���ا ���س��ي��غ��ري عامل 
�لأم��ن. لن نكون حذرين بعد �لآن 
م���ن جم����رد �ل��ق��ن��اب��ل �مل����وج����ودة يف 
�أن  �لأ���س��ل��ح��ة... ميكن  �أو  �لأم��ت��ع��ة 

تكون جميع �لج�ساد �سو�عق.
دورة  �أغ��ط��ي  نف�سي  وج���دت  و�إذ�    
�نه  يعني  ك��ان  فهذ�  �أوملبية،  �أل��ع��اب 
�إرهابي”،  ه��ج��وم  وق���وع  ح���ال  “يف 
بعد �ستة �أ�سهر يف �سولت ليك �سيتي 

عام 2002.
ط�����ائ�����ر�ت  �أ���������س��������و�ت  �أت�������ذك�������ر     
�ل��ه��ل��ي��ك��وب��رت وه����ي ت�����س��م��ت حول 
يو  فرب�ير.  م�ساء  �لأوملبي  �ل�ستاد 
و�ستينغ،  بالفيولون�سيل،  م���ا،  ي��و 

   رّد �لرئي�س بيل كلينتون ب�سرعة 
م��ن خ��الل �إط���الق ���س��و�ري��خ كروز 
�لإرهابيني  تدريب  مع�سكر�ت  على 
و�أر�سل  و�أف��غ��ان�����س��ت��ان.  �ل�����س��ود�ن  يف 
مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل 900 
 20 وح�����دد  �إف���ري���ق���ي���ا  �إىل  ع��م��ي��ل 
�سريًكا. وعلى ر�أ�س لئحة �لتهام: 
�أ�سامة بن لدن. لقد جنحنا  ��سمه 
�إرهابيني  �أربعة  �إع��ادة وحماكمة  يف 
يف نيويورك. و�نتهت حماكمتهم يف 
مايو 2001، قبل ثالثة �أ�سهر من 
هجمات 11 �سبتمرب. وكان �ملدعي 
�ل��ف��ي��در�يل ق��د طلب عقوبة  �ل��ع��ام 
�ملحلفني  ه��ي��ئ��ة  �ن  �ل  �لإع���������د�م، 
�ختارت �ل�سجن مدى �حلياة. وبني 
�مل��ح��ل��ف��ني و�حلكم  ه��ي��ئ��ة  ت��و���س��ي��ة 
�لقا�سي،  �أ����س���دره  �ل���ذي  �ل��ر���س��م��ي 
كان هناك 11 �سبتمرب... لنقل �أّن 

�جلو قد تغري يف �ملدينة ...
�ل���ت���ف���ج���ري�ت  ب�������دت حم����اك����م����ة     
�لبلد�ن  يف  بال�ساحنات  �لنتحارية 
ملا  تدريب  مع�سكر  وكاأنها  �لبعيدة 
كان �سياأتي �إىل نيويورك بالطائر�ت 

بعد ثالث �سنو�ت.
“�أ�سامة  “�لإرهاب”،  ك��ل��م��ات     
�لتي  “�لقاعدة”،  و  لدن”،  ب���ن 
2001 يف  رب��ي��ع  غ��ري��ب��ة يف  ب����دت 
ه��ذه �ل��ق��اع��ة، ي���رتدد ���س��د�ه��ا �لآن 
هيئة  على  كان  لو  ماأ�ساوي.  ب�سكل 
بعد  ع��ل��ي��ه��م  حت��ك��م  �أن  �مل��ح��ل��ف��ني 
11 ���س��ب��ت��م��رب، ل�����س��ت م��ت��اأك��د� من 
عقوبة  م��ن  �سيهربون  ك��ان��و�  �أن��ه��م 

�لإعد�م.
   ول��ك��ن، يف ذل���ك �ل��ي��وم م��ن �سهر 
�أم�����ام  ي���ك���ن  مل   ،2001 �أك���ت���وب���ر 
�سوى  �أي خيار  �لفيدر�يل  �لقا�سي 
بينما،  �ل��ت��و���س��ي��ة،  ع��ل��ى  �مل�����س��ادق��ة 
طول  على  ���س��و�رع  ب�سعة  بعد  على 
�لطريق، كانو� ل يز�لون يحفرون 

بني �لأنقا�س �مل�ستعلة.
* * *

   فكرت يف تلك �ملحاكمة بعد ب�سع 

   بالكاد مت �إجر�ء ثماين حماكمات، 
م��ن��ه��ا حم��اك��م��ة ���س��ائ��ق ب���ن لدن، 
�لقاعدة  م����ن  دع����اي����ة  وم���������س����وؤول 
�عتقل  �ل��ذي  خ�سر،  عمر  �لكندي 
يف �سن 15، و�أقر باأنه مذنب ليتم 
ترحيله �إىل كند� -حيث ح�سل على 
�لإ�ساء�ت  ع��ن  �حل��ك��وم��ة  تعوي�س 

�لتي تعر�س لها.
   لكن ل يز�ل هناك 40 معتقاًل. 
معظمهم كانو� هناك منذ 17 عاًما 
�ل�سيخ  �أ�سهرهم، خالد  �لأقل.  على 
 11 �ملدبر لأح��د�ث  �لعقل  حممد، 
�سبتمرب، ينتظر �ملحاكمة مع �أربعة 
�إليه  ُين�سب  ك��م��ا  �آخ���ري���ن.  ���س��رك��اء 
تفجري عام 1993 ملوقف �سيار�ت 
حتت �لأر���س ملركز �لتجارة �لعاملي 
جريًحا(،   1045 ق��ت��ل��ى،  )���س��ت��ة 
و�ل���ه���ج���وم ع��ل��ى �مل����دم����رة ي���و �إ����س 
�إ����س ك���ول ع���ام 2000 )ق��ت��ل 17 

بحاًر�(.
جر�ئم  يف  حماكمتهم  ت���ز�ل  ول    
�لقتل �لتي �رتكبت يف 11 �سبتمرب 
يف حق 2976 قيد �لتاأجيل؛ توىل 
ن�سف دزينة من �لق�ساة م�سوؤولية 
�مللف قبل �أن يتناوبو� على �لتقاعد؛ 
�ل�سيء نف�سه ينطبق على �ملدعني. 
�أمام  يحاكمو�  �أن  �مل��ف��رت���س  وم��ن 
حم��ك��م��ة ع�����س��ك��ري��ة خ���ا����س���ة، لكن 
متوقعة.  تز�ل  ل  طويلة  مناق�سات 
�لعرت�فات �ملنتزعة حتت �لتعذيب 
�مل��ب��د�أ غ��ري مقبولة  ه��ي م��ن حيث 
�ل�سيخ حممد  وع��ا���س  �مل��ح��اك��م.  يف 
�لوهمي”  “�لغرق  م����ن  ح������الت 
�لعديد  �إىل  بالإ�سافة  م��رة،   183
�لتي تعترب  �لأ�ساليب �لأخرى  من 
قبل  فعالة(  )وغ���ري  قانونية  غ��ري 

11 �سبتمرب.
   يبدو �لأم��ر كما لو �أننا ل نعرف 
درجة  حًقا كيف نحكم عليهم، �ىل 
ن��ن��ح��رف ع��ن م��ب��ادئ �لعد�لة  �أن��ن��ا 
ناهيك  �ل���ب���الد،  ب��ه��ا  تفتخر  �ل��ت��ي 
ع��ن �مل��ع��اه��د�ت �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي كان 

����س���ن���و�ت. ك����ان ذل����ك ع����ام 2007 
يف �أوت�������او�. وق���د �ج��ت��م��ع ع���دد من 
�ل���ق���ان���ون���ي���ني �ل����ب����ارزي����ن وخ�����رب�ء 
�مل�ساألة  ك��ان��ت  �ل������دويل.  �لإره������اب 
�لعد�لة  حت��ق��ي��ق  ب�����س��ع��وب��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
�ندلعت  منذئذ  مرتعبة.  بيئة  يف 
حرب يف �أفغان�ستان و�لعر�ق، وكانت 
هناك هجمات مدريد عام 2004، 
ولندن عام 2005. وكان �ل�سدمي 

�لإرهابي ل يز�ل ي�سرب.
   »قد ل يكون هناك ثقب �أ�سود يف 
�أوق����ات �حلرب،  �ل��ق��ان��ون، ح��ت��ى يف 
لكن �ل�سوؤ�ل هو �أي قانون ينطبق. 
يف مثل هذه �حلالت، تكون قر�ر�ت 
�ل����ق����ان����ون، وميكن  ه����ي  �ل���رئ���ي�������س 
من  ع�سر  �حل���ادي  �أح���د�ث  مقارنة 

�سبتمرب بالغزو.

�لقا�سي  �سكاليا،  �أن��ت��ون��ني  ي��ق��ول    
عام  �لمريكية،  �لعليا  �ملحكمة  يف 
يوؤمنون  �ل��ذي��ن  “�أولئك   2007
ب���وج���ود ت�����و�زن م��ث��ايل ب���ني �لأم���ن 
ما  حاملون...  هم  �لإن�سان،  وحقوق 
يعتمد  للحريات  كحد  معقول  ه��و 

على طبيعة �لتهديد«.
�لتي  �لذعر  �أ�سابيع  يف  وبالفعل،    
�أعقبت 11 �سبتمرب 2001، متت 
�جلنائية  �ل��ق��و�ن��ني  �سياغة  �إع���ادة 
تعذيب  �ملحامون  جعل  �لأمريكية. 
�ل�سجناء قانونيا، ومت �عتبار �مل�ستبه 
�أفغان�ستان  يف  �عُتقلو�  �لذين  بهم 
�أعد�ء”،  “مقاتلني  �أخ��رى  و�أماكن 
غو�نتانامو  ق��اع��دة  يف  و�ح��ُت��ج��زو� 
�لع�سكرية يف كوبا، �لتي ��ست�سافت 

ا. ما ي�سل �إىل 780 �سخ�سً

- بدت كلمة »�إرهاب« على �لفور كما لو عفا عليها �لزمن بالنظر �إىل حجم �حلدث

- لن نكون حذرين بعد �لآن من جمرد �لقنابل �ملوجودة يف �لأمتعة �أو �لأ�سلحة... ميكن �أن تكون جميع �لأج�ساد �سو�عق

- غطى �ملدينة نوع من �ل�سحابة كريهة �لر�ئحة، كما لو 
كانت جزيئات �ملوتى و�ل�سلب خمتلطة مًعا تت�ساقط

- حماكمة �لتفجري�ت �لنتحارية بال�ساحنات يف �لبلد�ن �لبعيدة، بدت 
وكاأنها مع�سكر تدريب ملا �سياأتي �إىل نيويورك بالطائر�ت بعد ثالث �سنو�ت

بعد 20 عاًما

�حلادي ع�سر من �سبتمرب، كل �لذي �نهار يف ذلك �ليوم...!
••الفجر -اإيف بوي�شفري –

ترجمة خرية ال�شيباين

�صوت  �أتذكر  متــاًمــا...  زرقــاء  �ل�صماء  �أتذكر     
�لإطــــــار�ت عــلــى �لمـــتـــد�د �لـــفـــولذي جل�صر 

�صوت  م�صتوى  رفع  على  �أجربين  �لذي  فيكتوريا 
�لر�ديو. �ل�صيء نف�صه  د�ئًما: مبجرد �أن ترغب 
حًقا يف �ل�صتماع �إىل �صيء ما على �لر�ديو, هناك 
تد�خل.   لكن ما منعني من �ل�صتماع هو �لكلمات 

نف�صها... �إنها ت�صكل �صورة غري مقبولة.

   طائرة ملت�صقة مبركز �لتجارة �لعاملي؟ تخيلت 
طياًر� جمنوًنا يف طائرة �صي�صنا.

  طائرتان... لقد كان عمل حربيا.
  بدت كلمة “�إرهاب” على �لفور, كما لو عفا عليها 

�لزمن بالنظر �إىل حجم �حلدث.
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تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة 
�خلام�سة م�ساء�ً يوم �لأربعاء �ملو�فق 15 �سبتمرب 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�سم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 842884 Mitsubishi Lancer 2010 JMYSRCS1AAU703045 E 99489 8415/2020  
2 842882 Isuzu Pick up 2008 MPAEL33C08H507960 G 83667 8415/2020  
3 842868 Hyundai Accent 2015 KMHCT41B2FU812473 Q 18507 8415/2020  
4 843012 Kia Sorento 2008 KNAJC525385813491 L 72075 8415/2020  
5 842875 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV73W7J701510 D 51595 8415/2020  
6 842880 Mitsubishi Pajero 2008 JMYLRV93W8J723581 K 14746 8415/2020  
7 842881 Hyundai Santa Fe 2009 KMHSH81D39U415929 E 27723 8415/2020  
8 842964 Mitsubishi L 200 2018 MMBMG35H9JH054777 W 25136 8415/2020  
9 842883 Mitsubishi L 200 2016 MMBJNKJ40GH060028 S 22352 8415/2020  
10 842976 Hyundai HD 65 2016 KMFGA17C6GC308160 T 25507 8415/2020  
11 614987 Lexus ES 350 JTHBJ46G182210333 F 33305 7725/2011   
12 201743 Honda City MRHGD66308P060465 Ras Al Khaima Qala 39184 5163/2008   
13 821187 CHEVROLET CRUZE KL1PJ5C5XFK001824 N 61895 2021/414   
14 301468 Ford Mustang 1FATP8UH3F5364146 S 29148 2020/237   
15 822859 TOYOTA HIACE JTGSX23P0F6157836 K 85865 2017/638   
16 658021 Nissan Sunny MDHBN7AD2EG512796 I 45923 2017/477   
17 824544 DAEWOO V3TVF KL4V3TVF18K005210 GREEN 5169 2016/1781   
18 824655 TOYOTA HIACE JTGJX02P4D5027840 E 50416 2015/3682   
19 608372 PEUGEOT 206 1994 VF32AKFWRW001009 G 31466 2009/5598   
20 817624 HYUNDAI SONATA KMHE241G5GA122498 D 14546 2017/62   
21 661005 HONDA ACCORD 1HGCR2636DA609353 F 93274 2017/444   
22 674284 RENAULT FLUENCE VF1LZLET7DC267954 N 24044 2017/366   
23 815939 Hyundai Elantra KMHDG41C1FU332801 Q 54836 2016/548   
24 674530 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K69X562733 E 66475 2016/50   
25 816689 Hyundai Accent KMHDG41C4FU312820 F 68308 2016/1924   
26 818018 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP1DC222050 R 68531 2016/1504   
27 674774 TOYOTA YARIS JTDKW9D3XCD507596 F 37547 2016/1348   
28 400124 NISSAN TIIDA 3N1BC1A66CK224351 K 60491 2016/1169   
29 673667 HONDA CIVIC JHMFD16318S411198 I 34691 2015/4535   
30 817934 AUDI Q3 WA1DFAFSXER000230 K 60575 2015/3591   
31 607889 Toyota Corolla EE1004038372 Sharjah Orange 35429 3944/2000  
32 607022 Mitsubishi Lancer JMYSRCK4AYU775084 Sharjah Orange 4475 4385/2004   
33 667475 NISSAN TIIDA MNTBC2C93E6004742 P 50857 2020/2052  
34 608069 Honda Prelude JHMBA81400C002788 D 27754 2006/12  
35 671002 Nissan Sunny 2013 MDHBN7AD8DG028243 K 80942 20121/1983  
36 660223 HYUNDAI COUNTY KMJHD17F74C019831 E 93089 2010/4965   
37 660428 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJAX82129725 J 88291 2011/3304   
38 617467 Audi A8 wauzzz4dzxn000862 E 33241 2011/242  
39 643749 Toyota PickUp JTB33RN85V5170218 C 14751 2005/2138  
40 636734 ASHOK LEYLAND VIKING FXG033194 C 10632 371/2004  
41 201588 Mitsubishi Lancer JMYSNCK1XU007112 C 96434 2005/1717  
42 607935 Nissan Sunny JN1BB41S4YW006132 B 35748 2003/4932  
43 631814 Toyota Cressida RX726017523 A 82477 2002/3513  
44 613598 Nissan Tiida 3N1BC1C64DK206252 Abu Dhabi 12 52162 2015/349  
45 602628 LEXUS RX 300 JTJHF10U720244075 E 2710 2006/362 
46 820665 NISSAN URVAN JN6BE6BS5D9000456 F 98814 2020/99  
47 820500 NISSAN URVAN JN6BE6BS0D9000204 I 85604 2020/99  
48 658325 XCMG QY130K LXGCPA4377A009806 H 95374 2020/1782  
49 674920 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE7F5051596 N 89140 2020/1018  
50 646278 Nissan Urvan JN6BE6DS6F9012227 B 98510 2020/1018  
51 645910 Nissan Urvan JN6BE6DSXF9009038 P 32583 2020/1018  
52 641882 Nissan Sunny MDHBN7AD2GG716369 H 65823 2020/1018  
53 641544 Nissan NV350 JN6BE6DS8F9008910 D 81628 2020/1018  
54 645309 Nissan Urvan JN6BE6DS4F9009150 D 79851 2020/1018  
55 671011 Nissan Sunny 2016 MDHBN7AD4GG726000 I 51671 2019/7514  
56 633291 Chevrolet Pick up JN6DD22S68X082154 J 88736 2019/514  
57 607550 NISSAN PATROL JN1KASY61Z0400046 D 58238 2019/4135  
58 400266 Nissan Sunny KNMCC42H88P696026 J 75260 2019/2533  
59 600015 HYUNDAI 1 H KMJWAH7H48U023832 N 20234 2018/1198  
60 631650 HYUNDAI TUCSON KMHJM81B47U655932 H 91688 2012/594  
61 665626 Chevrolet Lumina 2005 6G1ZK52B15L355175 E 18968 2012/594  
62 818831 HONDA ACCORD JHMCM565X4C405514 B 41747 2021/736   
63 666987 Mitsubishi Canter 2006 JL7BCE1J36K014348 F 86613 2014/2315   
64 661158 Datsun L 200 MMBJNKA507D061198 O 30098 2018/718  
65 654057 Polarsun Sunshine LL2TC31P24J001150 C 50532 2017/941  
66 605940 Kia Optima KNAGN4121C5264954 J 96898 2018/4809  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

�إعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم : 96480                                                         
با�س��م : كابري�س هولدينج�س ليمتد

وعنو�نه  :   3-5 ر�ثبون بلي�س ، لندن دبيلو1 تي  1 �ت�س جيه – �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات تقدمي �لأطعمة ، �مل�سروبات ، خدمات  �ملطاعم و�مل�سارب و�عد�د �لأطعمة
�لو�ق�عة بالفئة:      43

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف : بتاريخ : 24 / 6 / 2017

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 9 �شبتمرب 2021 العدد 13336

�ملزروعي  يعلن خليفه حممد �صعيد بال�صايغ 
�ت�صالت  ل�صركة  �أ�صهم  �صهاد�ت  فقد�ن  عن 

رقم �ل�صهادة 101866 عدد �لأ�صهم 3280.
ــم  ــى رق ــل ــا �لتـــ�ـــصـــال ع ــده ــج ـــن ي ــى م ــل ع
�ملبنى  لت�صالت  �رجاعها  �أو   0509999332

�لرئي�صي �لطابق 15 م�صكورً�.

�إعالن فقد�ن �أ�سهم
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�شر 

 6392/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �لحتاد للبناء و�ل�ستثمار ذ.م.م 

  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/د�نوي �س.ذ.م.م 

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
وقدره )704880.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�شر 

 3438/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �يلي�سابت تر�سينها دو�س �سانتو�س 

  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عيادة �سيم د�ي لطب �ل�سنان �س.ذ.م.م 

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
وقدره )113440( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5872/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : 

طالب �لإعالن : بنك �بوظبي �لتجاري -   �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �يبال�س �س.م.ح 2- �سالوكا �سيام �باياوكر�ما ب�سفته كفيل �سامن 
ملديونية 3- ماك �لدولية دي بليو �سي �س.ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن للمديونية 4- م�سنع 
�حلمد لالدو�ت �لبال�ستيكية ذ.م.م ب�سفته كفيل �سامن للمديونية 5- هارموين لل�سناعات 
ذ.م.م ب�سفتها  �لبال�ستيكية  لل�سناعات  �ملبتكرة  للمديونية 6-  ذ.م.م ب�سفته كفيل �سامن 

كفيل �سامن للمديونية - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم- جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )1875165.49( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1355/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/929 مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )338.544( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �سركة عمان للتاأمني �س.م.ع
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �سارع �ل مكتوم مبنى �ل مكتوم رقم 24 بالقرب من دو�ر �ل�ساعة مقابل مركز 

�لد�نة - مكاين رقم:4134379682
�ملطلوب �إعالنهما : 1- بر�غمه لد�رة �ملن�ساأت �س.ذ.م.م 2- �ستار بارك خلدمات �سف �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م 

- �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)17320( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

Date 9/ 9/ 2021  Issue No : 13336
Court of Appeal

Notification by Publication (Appeal)
Regarding : Appeal No. 2309/2021/305- Commercial Appeal 

Considered in : 1 Commercial Appeal Circuit No. 84
Subject Matter of Appeal : Appeal: To appeal the judgment issued 
regarding Case No. 4795 of 2020 Partial Commercial as well as charges, 
expenses and fees.
Appellant: Al Nasr Eng. & Cont Company
Address: United Arab Emirates, Dubai, Trade Centre 1, Sheikh Zayed 
Road, Hotel & Offices Fairmont Building, Apartment No. 2101 
Represented by: Mariam Eisa Ali Eisa Alshamsi
Notified Party: 1. WNK Interiors LLC Capacity: Appellee 
Subject Matter of Notification: To appeal the decision judgment issued 
regarding Lawsuit No. 4795/2020 Partial Commercial. A hearing will be 
held on Sunday, 31 October 2021, at 10:00 AM in remote courtroom. You 
shall attend in person or through an authorized attorney. In case of your 
absence, then you will be tried in absentia.
Prepared by:
Hamad Abd Al-Rahman Kellat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 9/ 2021  Issue No : 13336
Notification by Publication 

No. 7424/2021
Notifying Parties:
1. Hana Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati 
2. Mariam Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati

Against
Notified Party:
1. Perfect General Trading LLC
2. Muhammad Kashif Bashir Bashir Ahmed. Pakistani

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice 
No. 179567/1/2021

Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Parties 
to necessarily pay the sum due thereon amounting to AED 25,000 (Only 
twenty five thousand UAE Dirhams) as a rental value payable for the 
period from 25 July 2020 until the Lease expiry on 31 December 2020, 
within (5) five days from the publication hereof. Otherwise, the Notifying 
Parties will have to initiate legal actions against the Notified Parties. 
Hence, the Notified Parties shall pay all expenses, judicial charges and 
attorney's fee. Best regards... 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 9/ 2021  Issue No : 13336
Case File

Real Estate Summary 953/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Mohammad Akram Bahar Jan
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aquar Corporation - Represented by/
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 572,250), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment and to order urgent execution of the 
verdict with no bail. The hearing of Sunday 12-09-2021 at 08:30 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you 
have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 9/ 2021  Issue No : 13336

Case File
Real Estate Summary 999/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Rafia Begum

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 257,566), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the 
claim until the full payment. The hearing of Monday 13-09-2021 
at 09:00 AM on the online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your 
legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 9/ 2021  Issue No : 13336
Notificaiton by Publication for a Defendant 

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0006115 Civil (Partial)

To Defendant: Shabin Vezhappilly Rasheed Vezhappilly
Unknown Place of Residence: Dubai as per investigation
Please be noted that the Plaintiff: Syed Hilal Nasir, 
filed the above-mentioned case requesting the following:
• Requesting your honor to set a hearing soon to consider the case
• Bind the defendant to pay AED 23000
• Bind the defendant to pay charges, expenses and attorney
• Notify the defendant with hearing and the statement.
You are requested to attend the hearing on 08/09/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney to submit a plea with all documents attached within 
10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in 
your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

�أن  �أن�س �لعتيبة رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�سيوي للمالكمة  �أكد �سعادة 
و�لنا�سئني يف  لل�سباب  للمالكمة  �آ�سيا  �لتي حققتها بطولة  �لعاملية  �لأ�سد�ء 
دبي خالل �لفرتة من 20 �إىل 30 �أغ�سط�س �ملا�سي ل تز�ل تتو�ىل باعتبارها 
�لأو�سط  �ل�سرق  ومنطقة  �آ�سيا  يف  �ملالكمة  لريا�سة  تنظيمه  مت  ح��دث  �أك��رب 
ودم��ج بطولتني معا  350 لعبا ولعبة،  بلغ  �ل��ذي  �مل�ساركني  يف �سوء عدد 
يف بطولة و�حدة لل�سباب و�لنا�سئني م�سري� �إىل تو��سل �لت�سالت من دول 
بالتنظيم �لح��رت�يف للحدث، و�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �آ�سيا و�لعامل للتهنئة 
و�لتي  �لدقة  مبنتهى  �لطبي  �لربوتوكول  �سمن  تطبيقها  مت  �لتي  �لدقيقة 
و�لإد�ري��ني و�حلكام يف  و�ملدربني  و�لوقاية لالعبني  و�ل�سالمة  �لأمن  وفرت 

ظل �جلائحة.
و�لآ�سيوي  �ل���دويل  �لحت��ادي��ن  م�سوؤويل  �أن  ل��ه  ت�سريح  يف  �لعتيبة  �أو���س��ح  و 
�لذين ح�سرو� �لبطولة، كانت �إفاد�تهم �ليومية عن �لتنظيم و�مل�ستوى �لفني 
و  �ملنظمة  �للجنة  �أع�ساء  لكل  �ل�سدور  تثلج  �لإع��الم��ي  و�ل��زخ��م  و�لتحكيم 
2018 حينما تولت رئا�سة  �لقائمني على �حل��دث، و�أن �لإم��ار�ت ومنذ عام 
قدمت   2019 يف  ل��ه  عموميتني  جمعيتني  و��ست�سافت  �لآ���س��ي��وي  �لحت���اد 

�لدول  وكذلك من  �لعامل،  للعبة يف  �لعاملية  �ملر�كز  �أه��م  كو�حدة من  نف�سها 
من  �لكثري  حققت  وق��د  �لريا�سة،  بتلك  �لعاملي  �مل�سهد  �سياغة  يف  �مل��وؤث��رة 
�إع��ادة هيكلته  �لنجاحات يف هذ� �ل�سياق بعدما �أ�سحى �لإحت��اد �لآ�سيوي بعد 
وتن�سيط جلانه و��ستحد�ث �لبطولت جلميع �ملر�حل �ل�سنية وتوزيع �لقارة 

على مناطق جغر�فية من �أجنح �لحتاد�ت �لقارية يف �لعامل.
نتلقاها  �لتي  �لدولية  و�لإ���س��اد�ت  �لنجاحات  تلك  " يف غمرة  �لعتيبة:  وق��ال 
حاليا �أتوجه بال�سكر و�لتقدير للقيادة �لر�سيدة على دعمها للريا�سة، ولكل 
�جلهات �ملعنية يف �لدولة على م�ساندتها لنا يف ��ست�سافة بطولة �آ�سيا للرجال 
و�لنا�سئني بنني  لل�سباب  �آ�سيا  و��ست�سافة بطولة  �ملا�سي،  و�ل�سيد�ت يف مايو 
وبنات يف �أغ�سط�س �ملا�سي مبا �ساهم يف �عتبار �لإمار�ت موطنا عامليا لريا�سة 
للريا�سة،  �لعامة  �لهيئة  بال�سكر  و�أخ�س  �ل��دويل  �مل�ستوى  على  �جلوجيت�سو 
و�للجنة �لأوملبية �لوطنية، وجمل�س دبي �لريا�سي و�للجنة �ملنظمة للبطولة 
يف  باحلدث  �خل��روج  �أج��ل  من  بالنهار  �لليل  و��سلو�  و�لذين  عنا�سرها  بكل 

�أف�سل �سورة".
�أن �حلدث حظي مبتابعة �عالمية فاقت  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و ك�سفت 
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  وتفاعل  تليفزيونيا  بثها  خ��الل  من  �لتوقعات 
�ملختلفة معها �إىل جانب ت�سجيله �أرقاما قيا�سية مهمة يف �لكثري من �جلو�نب 

منها �لقيمة �ملالية للجو�ئز �لتي مت منحها للفائزين و�لتي كانت �لأعلى يف 
تاريخ بطولت �آ�سيا لفئتي �ل�سباب و�لنا�سئني و�لتي بلغت 600 �ألف دولر، 
وعدد �لفرق �مل�ساركة و�لنقلة �لنوعية �لتي حققتها مالكمة �لإن��اث، وغياب 

�لعرت��سات على �لقر�ر�ت �لتحكيمية.
رئي�س  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ع�سو  �لزعابي  عتابة  بو  عبد�هلل  �أو���س��ح  و 
�سعادة  بذلها  �لتي  �لكبرية  �جلهود  �أن  �لر�سمي  �ملتحدث  �لعالمية  �للجنة 
�لإمار�تي و�لآ�سيوي، وح�سن �حلمادي مدير  �لعتيبة رئي�س �لحتادين  �أن�س 
�لبطولة �ساهمت يف قيادة فرق عمل �للجنة �ملنظمة للبطولة باإقتد�ر لتنظيم 
�أنها  �لأرق��ام عندما تتحدث لبد  و�أن  ��ستثنائية،  ��ستثنائي يف ظ��روف  حدث 
�لتو��سل  و�سائل  يف  �لر�سمية  �حل�سابات  �أن  �إىل  م�سري�  �حلقيقة..  ت�سادف 
ي��وت��ي��وب �سهدت  ل��الحت��اد�ت �لم��ار�ت��ي و�لآ���س��ي��وي و�ل����دويل يف  �لجتماعي 
قفزة نوعية خالل �لبطولة وبلغ عدد �ملتابعات 825 �ألف متابع حتى �ليوم 
�خلتامي، مبعدل 64 �ألف متابعة يومية، وهو رقم قيا�سي يتحقق لأول مرة 

يف بطولت مالكمة لل�سباب و�لنا�سئني.
ونوه �إىل �أن ح�ساب �لحتاد �ل�سيوي �سهد 240 �ألف متابع مع �لبطولة، و�أن 
�حتاد �لإم��ار�ت �سهد 88 �ألف متابع لليوتيوب، فيما بلغت �إجمايل �ملتابعات 
10 ماليني  عن  يزيد  ما  و�حلديثة  �لتقليدية  �لإع��الم  و�سائل  للبطولة يف 

متابع، بح�ساب �لقتبا�سات �لتي قامت بها �إحتاد�ت يف دول �آ�سيوية وعاملية، و�أن 
 77 بلغت  �لبطولة  �لتلفزيونية يف تغطية  �لقنو�ت  �ملا�سر عرب  �لبث  �ساعات 
�ساعة بث مبا�سر خالل 8 �أيام ، ومتت متابعتها يف �أكر من 23 دولة، بخالف 

�للقاء�ت �ملبا�سرة و�لأنباء �لتي مت تد�ولها يف �لن�سر�ت �لإخبارية �لريا�سية.
وعن �لدول �لأكر كثافة يف متابعة �لبطولة قال �لزعابي �إنه من خالل ر�سد 
متابعة  �أقبلت على  �لتي  �ل��دول  �أك��ر  �لهند من  كانت  ب�سكل علمي  �ملتابعات 
�ملالية  و�أوزبك�ستان ل�سيما بعد رفع قيمة �جلو�ئز  �لبطولة، ثم كاز�خ�ستان، 
لأول مرة لرت�وح بني 1000 و6000 دولر �أمريكي للفائزين ح�سب �ملر�كز 

وباأجمايل 600 �ألف دولر لأول مرة يف تاريخ �لبطولة.
184 مبار�ة  �ن��ت��ه��اء  �إىل  �ل��زع��اب��ي  ن���وه  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��اق��ي �ح�����س��ائ��ي��ات  و ع��ن 
مبار�ة   242 �أ�سل  من  و�لباقي  فني،  بقر�ر  م��ب��ار�ة  و40  بالنقاط،  بالفوز 
مالكمي  �أن  �إىل  م�سري�  لال�سابة..  �لن�سحاب  �أو  �لقا�سية  بال�سربة  �نتهى 
كاز�خ�ستان خا�سو� 34 نهائيا مقابل 28 للهند و27 لأوزبك�ستان ما يعك�س 
قوة �لبطولة فنيا وتفوق دول �سرق �آ�سيا �لذين يعتربون من �أقوى مالكمي 
�لذي  كاز�خ�ستان  �حل��دث متثل مبنتخب  �لفرق يف  وف��ود  �أك��رب  و�أن  �ل��ع��امل، 
�لبحرين  وف��دي  يف  متثل  م�سارك  وفد  �أ�سغر  و�أن  مالكما  بو�قع51  �سارك 

و�سريالنكا مبالكمني �ثنني فقط.

•• اأبوظبي-الفجر 

للجوجيت�سو،  �لإم��ار�ت  �حتاد  ك�سف 
مغلق  ت��دري��ب��ي  مع�سكر  تنظيم  ع��ن 
للجوجيت�سو  �لإم����������ار�ت  مل��ن��ت��خ��ب 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ل�����دورة  �����س���ت���ع���د�د�ً 
�خل����ام���������س����ة م������ن ب����ط����ول����ة �آ�����س����ي����ا 
�سالة  يف  تنطلق  �لتي  للجوجيت�سو 
 13 بني  باأبوظبي  �أرينا  جوجيت�سو 

و16 �سبتمرب �جلاري.
وي��ت��ط��ل��ع �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي، �لذي 
�أملع  ي��ت��ك��ون م��ن��ا���س��ف��ة م��ن 28 م��ن 
م�ستوى  على  و�لالعبات  �لالعبني 
�ل���دول���ة، لن��ط��الق �مل��ن��اف�����س��ات على 
مد�ر �ليومني �لأولني من �لبطولة، 
�لإم�����ار�ت  �حت����اد  ي�ست�سيفها  �ل��ت��ي 
�مل�ساركة  �أبو�ب  وتفتح  للجوجيت�سو، 
�لكبار  ف��ئ��ة  ���س��م��ن  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا  يف 
-فوق 18 عاما- �أمام ُنخبة ريا�سيي 
و�ل�سيد�ت  �لرجال  �جلوجيت�سو من 

يف �لقارة �لآ�سيوية.

�ملغلق  �مل��ع�����س��ك��ر  ت���دري���ب���ات  وت����ق����ام 
�مل��خ�����س�����س ل��ف��ئ��ة �ل���رج���ال يف مركز 
�لباهية  مبنطقة  �لريا�سي  مبادلة 
من  ملجموعة  ���س��ارم  تطبيق  و���س��ط 
حيث  و�ل�سالمة،  �ل�سحة  �إج���ر�ء�ت 
�ن�����س��م �ل��ي��ه 10 لع��ب��ني م��ن خارج 
�لدولة للم�ساركة يف �لتدريبات. بينما 
يقام مع�سكر �ل�سيد�ت يف جوجيت�سو 
�أري��ن��ا مب��دي��ن��ة ز�ي���د �ل��ري��ا���س��ي��ة مع 
�ن�سمام �أربعة من لعبات من خارج 

�لدولة للتدريبات.
ر�مون  ق��ال  �مل��و���س��وع،  على  وتعليقاً 
ملنتخب  �ل���ف���ن���ي  �مل����دي����ر  ل���ي���م���و����س، 
و�ثق  "�أنا  للجوجيت�سو:  �لإم����ار�ت 
�ملنتخب  �أع���������س����اء  ب����ق����درة  مت����ام����اً 
�ل��وط��ن��ي ع��ل��ى �مل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى �أعلى 
ويحظى  �ل��ب��ط��ول��ة.  يف  �مل�����س��ت��وي��ات 
�لدعم  بكامل  �لتدريبيان  �ملع�سكر�ن 
من حيث �لطاقم �لتدريبي و�ملعد�ت 
�ست�سمن  �ل��ت��ي  �لغذ�ئية  و�خل��ط��ط 
جلميع  �ل�ستعد�د  م�ستويات  �أف�سل 

�نطالقة  ق��ب��ي��ل  �مل��ن��ت��خ��ب  �أع�������س���اء 
�لبطولة".

�لوطني  �ملنتخب  �أع�����س��اء  وي�����س��ارك 
ب��ع��د حتقيق  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ل��رج��ال يف 
�لأوىل  �جل����ول����ة  يف  ك���ب���ري  �إجن��������از 
م��ن ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي ج��ر�ن��د �سالم 
ميامي  م���دي���ن���ة  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
�ملنتخب  �لأمريكية، حيث فاز جنوم 
ب� 13 ميد�لية، مبا فيها 4 ذهبيات 
بعد  ب���رون���زي���ات،  و3  ف�����س��ي��ات  و6 
�سارك  ���س��ر���س��ة  م��ن��اف�����س��ات  خ���و����س 
�أف�سل  300 من  فيها ما يزيد عن 
�ل��ع��امل م��ن حاملي  �ل��ري��ا���س��ي��ني يف 

�حلز�م �لبنف�سجي و�لبني و�لأ�سود.
"نحن  ق�����ائ�����اًل:  ل���ي���م���و����س،  وت����اب����ع 
�لرجال  باإجناز�ت منتخب  فخورون 
وُقمنا  �مل��ا���س��ي.  �ل�����س��ه��ر  م��ي��ام��ي  يف 
ب��ان��ت��ق��اء ُن��خ��ب��ة �ل��ف��ري��ق �مل�����س��ارك يف 
بطولة ميامي لتمثيل دولة �لإمار�ت 
يف بطولة �آ�سيا للجوجيت�سو. وكانت 
نف�سياً  ح��اف��ز�ً  �سالم  ج��ر�ن��د  بطولة 

�سيما  ل  للريا�سيني،  ممتاز  وبدنياً 
تدريبي  مع�سكر  يف  م�ساركتهم  بعد 
خالل  م���ن  ون�����س��ع��ى  �أي�������س���اً.  �أويل 
�لتدريبي  �مل��ع�����س��ك��ر  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
جديد  �إجن�����از  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل���ث���اين 

م�ّسرف خالل �لبطولة �لآ�سيوية".
�لعولقي،  مهدي  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
لبطولة  �لذهبية  بامليد�لية  �لفائز 
ج����ر�ن����د ����س���الم يف م���ي���ام���ي وو�ح�����د 
ي�����س��ارك��ون �سمن  14 ري��ا���س��ي��اً  م��ن 
�آ�سيا  ب��ط��ول��ة  �ل��وط��ن��ي يف  �مل��ن��ت��خ��ب 
لتمثيل  م�سرور  "�أنا  للجوجيت�سو: 
�لإمار�ت من خالل م�ساركتي �لأوىل 
�لتي  للجوجيت�سو  �آ���س��ي��ا  بطولة  يف 
تقت�سر على فئة �لكبار. ومّثل فوزي 
بامليد�لية �لذهبية يف بطولة جر�ند 
كبرية  معنويًة  دفعًة  مبيامي  �سالم 
نقوم  �لتي  �لتح�سري�ت  �إىل  ُت�ساف 
و�ثق  و�أن��ا  �لتدريبي،  �ملع�سكر  بها يف 
جد�ً بتمّيز �لأد�ء �لذي �ساأقدمه �إىل 

جانب زمالئي يف �ملنتخب". 

وع�����ّل�����ق ز�ي��������د �ل����ك����ث����ريي، �ل���ف���ائ���ز 
جر�ند  لبطولة  �لذهبية  بامليد�لية 
م�ساركته  على  �أي�ساً،  ميامي  �سالم 
قائاًل:  للجوجيت�سو  �آ�سيا  يف بطولة 
�ل��ث��ال��ث��ة يف  م�����س��ارك��ت��ي  ه���ذه  "ُتعد 
قدرتي  و�ث��ق من  و�أن��ا  �آ�سيا،  بطولة 
ر�ية  رفع  �ملنتخب على  وزمالئي يف 
�لبطولة.  �سماء  يف  عالياً  �لإم����ار�ت 
و�أود �أن �أ�سيد باملع�سكر �ملتكامل �لذي 
�لإم��ار�ت للجوجيت�سو،  نظمه �حتاد 
�أف�سل  ت��وف��ري  ح��ي��ث  م���ن  ���س��ي��م��ا  ل 
تدريبنا  ي��ت��ول��ون  �ل���ذي���ن  �مل���درب���ني 
و�للياقة  �جلوجيت�سو  جم���الت  يف 
وين�سب  �لغذ�ئي.  و�لنظام  �لبدنية 
�لتدريبية  �حل�س�س  خالل  تركيزنا 
باملر�كز  �لفوز  �لثالث على  �ليومية 

�لأوىل ح�سر�ً".
جنمة  ق�����ال�����ت  ن����اح����ي����ت����ه����ا،  وم��������ن 
ب�ساير  �لإم����ار�ت����ي����ة  �جل��وج��ي��ت�����س��و 
جميع  تركيز  "يتمحور  �ملطرو�سي: 
�لناحيتني  م���ن  �مل��ن��ت��خ��ب  �أع�������س���اء 

�لفوز  ع���ل���ى  و�ل���ذه���ن���ي���ة  �ل���ب���دن���ي���ة 
بامليد�ليات �لذهبية خالل مناف�سات 
تدريباتنا  وت�����س��م��ل  �آ���س��ي��ا.  ب��ط��ول��ة 
�ليومية ثالث ح�س�س متنوعة بني 
و�لتح�سري  �جل��وج��ي��ت�����س��و  مت���اري���ن 
ع���ل���ى �سقل  مل�����س��اع��دت��ن��ا  �ل�����ب�����دين، 
�أكمل  على  �جلوجيت�سو  يف  مهار�تنا 
ت��دري��ب��ن��ا على  ي��ق��ت�����س��ر  ول  وج�����ه. 
ي�سمل  بل  فح�سب،  �لبدين  �جلانب 
يت�سم  �ل��ذي  �لذهني  �جلانب  �أي�ساً 
ب��اأه��م��ي��ة ك��ب��رية �أث���ن���اء �ل���ن���ز�ل. كما 
ت�سمل جل�ساتنا �لتدريبية جمموعة 
م��ن مت��اري��ن �ل��ي��وغ��ا �مل��رت�ف��ق��ة مع 
�مل��و���س��ي��ق��ى، م���ا ي�����س��م��ن رف���ع �سوية 
�لنف�سية وحت�سرينا ذهنياً  مهار�تنا 

للم�ساركة يف �لبطولة".
�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
ل��ل��رج��ال �مل�����س��ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة كل 
من �لالعبني ز�يد �لكثريي، وذياب 
�ل��ف�����س��ل��ي، وخالد  �ل��ن��ع��ي��م��ي، وع��م��ر 
�ل�����س��ح��ي، وم��ه��دي �ل��ع��ول��ق��ي، وز�يد 

و�سعيد  �ل���ع���م���ري،  وحم��م��د  ����س���امل، 
و�سيف  �ل��ك��ت��ب��ي،  وف��ي�����س��ل  �حل������اج، 
�لهيمني، وحامد �لهنائي. �أما قائمة 
�لالعبات  فت�سم  لل�سيد�ت  �ملنتخب 
�ل�سكيلي،  وح��م��دة  �ليافعي،  ودمي���ة 
وم���ي���ث���ا ����س���ل���ط���ان ������س�����رمي، وع���ه���ود 

وح�سة  �خل����وري،  و�أ����س���و�ق  �لكعبي، 
ومها  �لعامري،  و�سم�سة  �ل�سام�سي، 
وب�ساير  �ل��ك��ل��ب��اين،  و�سما  �ل��ه��ن��ائ��ي، 
�ملطرو�سي، وهيا �جلهوري، و�سم�سة 
ومرمي  �جل��ه��وري،  وت�سنيم  �لكتبي، 

�لعامري. 

• 28 من �أبرز ريا�صيي وريا�صيات �جلوجيت�صو يف �لدولة على موعد مع �لتتويج يف �لبطولة �لقارية �لتي ت�صت�صيفها �أبوظبي 

»�لآ�صيوي للملكمة« : بطولة �ل�صباب و�لنا�صئني بدبي حققت �أرقاما قيا�صية غري م�صبوقة

�أن�ش �لعتيبة: �لإمار�ت �أ�سبحت مركز ثقل مهما يف �سياغة �مل�سهد �لعاملي للعبة

�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�سو ُينظم مع�سكرين تدريبيني لرجال و�سيد�ت �ملنتخب �لوطني 
يف �إطار �ل�ستعد�د�ت للم�ساركة يف �لدورة �خلام�سة من بطولة �آ�سيا للجوجيت�سو   

••  ال�شارقة-الفجر

وفيتنام  �ل�سني  منتخبي  مبار�ة  �إقامة  �لقدم  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  قرر 
لبطولة  �ملوؤهلة  �لنهائية  �لت�سفيات  يف  �لثانية  �ملجموعة  مباريات  �سمن 
ك��اأ���س �ل��ع��امل  2022 ع��ل��ى ����س��ت��اد ن���ادي �ل�����س��ارق��ة وذل���ك ي���وم 7 �أكتوبر 

�ملقبل. 
مباريات  �ملا�سي  �إب��ري��ل  �سهر  خ��الل  ��ست�ساف  ق��د  �ل�سارقة  ��ستاد  وك���ان 
2021 و�سمت  �آ�سيا  �أبطال  �ملجموعة �لثانية من دور �ملجموعات لدوري 
و�ل��ق��وة �جلوية  �لأوزب��ك��ي  باختاكور   ، �لإي���ر�ين  تر�كتور   ، �ل�سارقة  �أن��دي��ة 
�لعر�قي  ، كما ��ست�ساف يف �سهر يونيو �ملا�سي مباريات �ملجموعة �لأوىل 
يف �لت�سفيات �لآ�سيوية لكاأ�س �لعامل 2022 يف قطر وكاأ�س �آ�سيا 2023 
يف �ل�سني بنظام �لتجمع ، و�لتي �سمت منتخبات �سوريا و�ل�سني و�لفلبني 

و�ملالديف وغو�م.

نادي �ل�سارقة ي�ست�سيف مبار�ة �ل�سني وفيتنام �سمن ت�سفيات كاأ�ش �لعامل

••  اأبوظبي-الفجر

ن��ظ��م �حت����اد �لإم��������ار�ت ل��ك��رة �ل���ق���دم �أم�������س ور����س���ة عمل 
ملناق�سة �لرتتيبات �لنهائية لنطالق مباريات �لت�سفيات 
كاأ�س  لبطولة  �ملوؤهلة  �لأوىل  �لدرجة  لأندية  �لتمهيدية 
�ن��ط��الق��ه��ا يومي  �مل��ق��رر  �ل��دول��ة  ���س��اح��ب �ل�سمو رئ��ي�����س 
10 و11 �سبتمرب ، مب�ساركة  �جلمعة و�ل�سبت �ملو�فقني 

ممثلي 16 نادياً  و مر�قبي  ومن�سقي �ملباريات.
�لت�سال  تقنية  عرب  نظمت  �لتي  �لعمل  ور�سة  وناق�ست 

�لكرة   ب��احت��اد  �مل�سابقات  �إد�رة  م�����س��وؤويل  وقدمها  �مل��رئ��ي 
و�لتنظيمية  �لإد�ري������ة  و�ل��رتت��ي��ب��ات  �ل��ت�����س��ف��ي��ات  لئ��ح��ة 
�ملباريات  عمليات  لربوتوكول  �إ�سافة   ، باملباريات  �ملتعلقة 
�للتز�م  و���س��رورة  للمباريات  �جلماهري  ح�سور  و�آل��ي��ة   ،
�إد�رة �مل�سابقات  بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتبعة. وحر�ست 
بتوجيهات من جلنة �مل�سابقات خالل �لفرتة �ملا�سية على 
تفقد مالعب �لأندية �مل�ساركة يف �لت�سفيات للوقوف على 
�ملوؤهلة  �لت�سفيات  مناف�سات  لنطالق  جاهزيتها  م��دى 

لدور �ل�ستة ع�سر للكاأ�س �لأغلى.

�حتاد �لكرة ُينظم ور�سة عمل �لت�سفيات 
�ملوؤهلة لبطولة كاأ�ش رئي�ش �لدولة
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•• اإرميلو -وام:

لل�سباب  �ل��ع��امل  بطولة  �خلمي�س  �ل��ي��وم   �لهولندية  �إرميلو  مدينة  ت�ست�سيف 
�أم�سرتد�م  �لعا�سمة  بتوقيت  �سباحا  �ل�7  يف  تنطلق  �لتي  و  للقدرة  و�لنا�سئني 

�لإمار�ت". بتوقيت  م�ساء  "�لتا�سعة 
على  �لثالثة  للمرة  �للقب  على  �ملحافظة  �إىل  �لإم���ار�ت  فر�سان  فريق  يتطلع  و 
�إىل  فر�ساننا  ي�سعى  و  �لبطولة  ن�سختني من  �آخر  على  �سيطرتهم  بعد  �لتو�يل 
�ملناف�سة و�لفوز بفئتي �لفردي و�لفرق يف �ل�سباق �لذي ميتد مل�سافة 120 كلم.

وي�سارك فريق �لإمار�ت يف �لبطولة برعاية طري�ن �لإمار�ت �لتي ترتبط �رتباط 
وثيقا بريا�سة �لفرو�سية و�سباقات �لقدرة و�خليل، وت�سم قائمة �لفر�سان �لذين 
�سيمثلون �لدولة كال من �لفار�س �سعيد �سامل عتيق �ملهريي بطل �آخر ن�سختني 
و �لذي �سيمتطي �سهوة �لفر�س "هالة" جنمة بطولة �لعامل للقدرة للكبار يف 
�سيمتطي �سهوة  �لذي  �ملن�سوري  �سعيد  �أحمد  وفار�س  �أ�سهر،   4 نحو  قبل  بيز� 
�لفح�س،  بعد عملية  �لأخري  �لفني  �لقر�ر  "زيزوم" وفق  "�آغيت دي غز�ل" �أو 
بينما ت�سهد �لبطولة م�ساركة 3 وجوه جديدة يف �ملونديال وهم: خلفان جمعة 
على  �ملري  �أحمد حممد  لو"، وحمد�ن  �أوت  "كا�ستليبار  �سيقود  �لذي  باجلافلة 
�سيقود  �لذي  �لعامري  �ستاروود كومت" وعبد�هلل علي حممد  "لوكيليا  �سهوة 

بازل". بو  دي  "تونكي  ليزون" �أو  "عيوفال 
وت�سهد �لبطولة م�ساركة نحو 75 فار�سا وفار�سة ميثلون 22 دولة من خمتلف 
تعترب  و  وتون�س  و�لبحرين  �لإم���ار�ت  وه��ي  عربية  دول   3 منها  �لعامل  ق��ار�ت 
�ل��دويل للفرو�سية �لأك��رب من نوعها  �إ�سر�ف �لحت��اد  �لبطولة �لتي تقام حتت 

�لتي ت�سهدها مدينة �إرميلو يف هولند� على م�ستوى �سباقات �لقدرة.
و�أكد �ل�سيخ ر��سد بن دملوك �آل مكتوم رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي للفرو�سية، 
�أن ريا�سة �لقدرة يف �لدولة، حققت �لعديد من �لإجن��از�ت يف خمتلف �ملحافل 
�لعاملية ثمرة  �لريا�سة  �ملميز على خارطة  �لإمار�تي  ويعترب �حل�سور  �لدولية 
للدعم �لذي حتظى به ريا�سة �لآب��اء و�لأج��د�د من قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�هلل" . "رعاه 

و�أ���س��اف �إن ف��ري��ق �لإم����ار�ت ي�سم جمموعة م��ن �لأ���س��م��اء �ل��و�ع��دة م��ن خرية 
�لفر�سان �لذين �أثبتو� جد�رتهم يف �لعديد من �ملحافل و �ل�ستحقاقات �لدولية، 
نخبة  ت�ستقطب  �لتي  و�لنا�سئني  لل�سباب  �لعامل  بطولة  يف  بهم  تتجدد  و�لثقة 
�لإمار�ت  �أبناء  �سعار  �أن  �إىل  لفتا  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �ل�سباب  �لفر�سان 
و�لطموح  �لتحدي  ق��در  على  �جلميع  و�سيكون  د�ئ��م��ا  �لأول  و�مل��رك��ز  �ل�����س��د�رة 
لتحقيق هدف �لريادة و�لتميز. و �أ�ساد �ل�سيخ ر��سد بن دملوك �آل مكتوم بالعمل 
�جلماعي وروح �لفريق �لو�حد بني خمتلف �أفر�د بعثة �لدولة يف هولند�، متمنيا 
�أر�س  �إىل  جديد  عاملي  باإجناز  و�لعودة  �ملونديال  م�سو�ر  يف  لفر�ساننا  �لتوفيق 

�لوطن ي�ساف �إىل ر�سيد ريا�سة دولتنا �حلبيبة.
و د�سنت �لبطولة فعالياتها عرب حفل �لفتتاحي �لر�سمي �لذي �سهد م�ساركة 
دخول  عرب  �أنيقة  ب�سورة  �حلفل  مر��سم  وج��رت  �ل���دول،  من  �لر�سمية  �ل��وف��ود 
�للو�ء  �لفتتاح  �لدولة يف  علم  �ملميزة، وحمل  �لفرق يف عربات �خليول  ممثلي 
خبري حممد عي�سى �لعظب �ملدير �لإد�ري لبعثة فريق �لإم��ار�ت، ومت �لتقاط 
�سيمثلون  �ل��ذي��ن  �لإم����ار�ت  فر�سان  م��ع  �لحتفال  من�سة  على  جماعية  ���س��ورة 
�لدولة يف �ملونديال. وميتد �سباق �ليوم مل�سافة 120 كلم مق�سمة على 4 مر�حل 
 23 مل�سافة  �لثانية  �ملرحلة  �لربتقايل"،  كلم"�مل�سار   38 مل�سافة  �لأوىل  �ملرحلة 
كلم "�مل�سار �لأبي�س"، �ملرحلة �لثالثة مل�سافة28 كلم "�مل�سار �لأحمر" ثم �ملرحلة 

�لر�بعة و�لأخرية مل�سافة 31 كلم "�مل�سار �لأ�سفر".
�لأوز�ن للفر�سان  �لبيطري للخيول وقيا�سات  �لفح�س  �إج��ر�ء�ت  �ليوم  و جرت 
�مل�ساركني و ��سرتطت �للجنة �ملنظمة �أن يكون عمر �خليول �مل�ساركة 8 �سنو�ت 
فما فوق، و�أل يقل وزن �لفار�س عن 60 كلم و �أن ل يقل �حلد �لأدنى لل�سرعة 

عن 14 كلم يف �ل�ساعة و�أن ل تزيد نب�سات �خليل عن 64 نب�سة يف �لدقيقة.
�أو"�لهاتريك" �ليوم يف م�ساركته  �لثالثية  �ملهريي عن  �سعيد  �لفار�س  ويبحث 
على  باللقب  �لح��ت��ف��اظ  �إىل  �ل��ع��امل  بطل  وي�سعى  �مل��ون��دي��ال،  ب��ت��اري��خ  �لثالثة 

لل�سباب  �لعامل  بطولة  من  ن�سختني  �آخ��ر  لقب  نيله  بعد  �لفردي  فئة  م�ستوى 
�لفر�س  �سهوة  2019"،و�سيمتطي  و"بيز�   "2017 "فريونا  و�لنا�سئني 
بيز� يف �يطاليا قبل نحو 4 �أ�سهر. و �أكد �سعيد �ملهريي  مونديال  "هالة" بطلة 
جاهزيته خلو�س �ملناف�سات ومو��سلة �سل�سلة �لنت�سار�ت و�ل�سعي لنتز�ع �للقب 
للكبار  �لقدرة  "هالة" جنمة مونديال  �لفر�س  �لتو�يل خا�سة مع  على  �لثالث 
يف بيز� ف�سال عن وجودها يف �ملر�كز �لأوىل خالل �لن�سخة �ملا�سية من بطولة 
�لفرتة  يف  "هالة"  �لفر�س  �متطاء  له  و�سبق  عامني  قبل  �لنا�سئني  و  �ل�سباب 
باجنلرت�  ب��ارك  �و�سن  �سباقات  M7 يف  ��سطبالت  �إىل  �ن�سمامها  �لأوىل من 
�أنه وزمالءه يف �لفريق حري�سون  �آنذ�ك �ملركز �لثاين م�سري� �إىل  وحقق معها 
م�ستوى  على  �سو�ء  �لذهبية  بامليد�لية  �لعودة  �أج��ل  من  �لتوجيهات  �تباع  على 
فئة �لفردي �أو �لفرق مع زمالئه �لفر�سان. و �أو�سح �ملهريي �أنه مل يتو�جد يف 
�أوروب��ا لظروف خا�سة، وف�سل  �حت�سنتها  �لتي  �ل�سيفية �خلارجية  �ملع�سكر�ت 
مو��سلة �لتدريب يف �لدولة، لفتا �إىل �أن �ملناف�سة لن تكون �سهلة ب�سبب م�سار�ت 
�ل�سباق �لتي تتطلب �ل�سرعة و�ستكون �أقوى �لفرق �لتي �ستناف�س �لإمار�ت على 

�للقب فرق �لبحرين و��سبانيا �إىل جانب فرن�سا.
ويعترب �لفار�س خلفان باجلافلة �أ�سغر �مل�ساركني يف فريق �لإم��ار�ت ويبلغ من 

�لعمر15 عاما وتعد �مل�ساركة هي �لأوىل له يف بطولة بحجم �ملونديال.
�مل�ساركني يف  �لدولة مع زمالئه  �أعرب باجلافلة عن فخره و�عتز�زه بتمثيل  و 
�لبطولة �لتي ي�سعى من خاللها �إىل دخول �لتاريخ وت�سجيل ��سمه �سمن قائمة 

�لبطولة،  تاريخ  يف  �للقب  حتقيق  لهم  �سبق  �لذين  �لإم���ار�ت  لفر�سان  �ل�سرف 
م�سري� �إىل �أنه على �مل�ستوى �ملحلي �سارك يف �لعديدمن �ل�سباقات �ملهمة و�لتي 
ت�ساهي بطولت �لعامل �أبرزها كاأ�س �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم للقدرة مل�سافة 160 كلم وكاأ�س �سمو ويل عهد دبي للقدرة مل�سافة120 
لو" ويعترب من  �وت  "كا�ستليبار  �جل��و�د  �سيمتطي  �أن��ه  باجلافلة  ك�سف  و  كلم. 
�ل��ذي حققه يف  �مل�ستوى  �ل��ق��ادرة على تقدمي عر�س مميز عطفا على  �خليول 
�ل�سباقات �لتاأهيلية �لتي �سارك فيها على �سهوته، �آمال �أن يتكلل م�سو�ره بالفوز 
�سجلت  �لتي  �ملا�سية  �لن�سخة  يف  �مل�سهد  تكر�ر  �أج��ل  من  �لفر�سان  زمالئه  مع 

دخول جماعيا لفريق �لإمار�ت بعد �حتكار �ملر�كز �خلم�سة �لأوىل.
و�أعرب فار�س �ملن�سوري عن �أمله يف �لظهور بال�سورة �ملميزة �لتي يتطلع �إليها 
�جلميع و حتقيق �ملركز �لأول لفريق �لإم��ار�ت يف �حل��دث �لعاملي �ل��ذي يجمع 
خو�س  بعد  خا�سة  للتحدي  جاهز  �أن��ه  �إىل  م�سري�  و�خل��ي��ول،  �لفر�سان  �أق��وى 
�لعديد من �ملناف�سات يف �ملع�سكر �ل�سيفي باأوروبا وحتقيق نتائج جيدة يف مرحلة 

�لتاأهيل مع �خليول �ملر�سحة للم�ساركة يف �ملونديال.
�ملهمة  يف  �لإم����ار�ت  فر�سان  �سعار  ه��و  �ل��و�ح��د  �لفريق  روح  �إن  �ملن�سوري  وق��ال 
�لعاملية �ليوم، و�أعرب عن �أمله يف ثاين م�ساركة له يف �ملونديال، بتحقيق �إجناز 
�أن فريق �لإم��ار�ت لن ينظر  جديد يثلج �سدور قادة و �سعب �لإم��ار�ت، موؤكد� 
�إىل �لفرق �لأخرى �مل�ساركة و �سيحر�س على �لتعامل مع جمريات �ل�سباق بكل 

جدية و�إ�سر�ر لتحقيق �لهدف �ملن�سود.

•• دبي -وام:

ملركزه  دبي مقر�  �ختياره  كا�سيا�س عن  �إيكر  �لعاملي  �ملرمى  ك�سف جنم حر��س 
�إطالقه  و�أع��ل��ن  �مل��رم��ى  ح��ر����س  ت��دري��ب  يف  �ملتخ�س�س  و  �إ�سبانيا  خ���ارج  �لأول 

بال�سر�كة مع "نادي فر�سان �إ�سبانيا" وبالتعاون مع "جمل�س دبي �لريا�سي".
و�أكد �أن دبي هي �ملكان �لأف�سل ل�ست�سافة �أول مركز له خارج ��سبانيا، ليقدم 
�لوطنية  و�ملنتخبات  �لريا�سية  ب��الأن��دي��ة  و�مل��درب��ني  �مل��رم��ى  حل��ر����س  خدماته 
على  ع���الوة  ع��ام��ا،   21 �إىل   8 ع��م��ر  م��ن  ل��ل��ه��و�ة  �إ���س��اف��ة  و�خلليجية  �ملحلية 

��ستهد�ف مدربي حر��س �ملرمى.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد يف مقر جمل�س دبي �لريا�سي يف 
حي دبي للت�سميم وحتدث خالله �سعادة �سعيد حارب، �أمني عام �ملجل�س و �لنجم 
�لعاملي �إيكر كا�سيا�س حار�س مرمى وكابن منتخب �إ�سبانيا �ل�سابق وبطل كاأ�س 
�أوروب��ا عدة  �أبطال  2008 و2012 وبطل  �أوروب��ا  �أمم  2010 وبطل  �لعامل 
مدريد  ري��ال  جن��م  �سلجادو،  مي�سيل  �لعاملي  و�لنجم  م��دري��د،  ري��ال  م��ع  م��ر�ت 
ومنتخب �إ�سبانيا �ل�سباق بح�سور نا�سر �أمان �آل رحمة، م�ساعد �أمني عام جمل�س 
مبوؤ�س�سة  �ل�سركاء  عالقات  �أول  رئي�س  نائب  جمرن  بن  وحمد  �لريا�سي،  دبي 
دبي للت�سويق �ل�سياحي و�لتجاري وعدد من مدر�ء �لأكادمييات وحر��س �ملرمى 

�لنا�سئني باأندية دبي، ولفيف من �لإعالميني �ملحليني و�لدوليني.
وقال �سعادة �سعيد حارب: "�إطالق مركز �إيكر كا�سيا�س لتدريب حر��س �ملرمى 

�لريا�سة  خارطة  على  دب��ي  مكانة  يوؤكد  �إ�سبانيا،  خ��ارج  له  �لأول  وه��و  دب��ي  يف 
�لإقليمية و�لدولية، مبا توفره من جميع �سبل �لنجاح للم�ساريع و�لأكادمييات 
�لتي تتخذ من �لإمارة مقر� لها بف�سل �لت�سريعات �حلكومية �لد�عمة لقطاع 
وكذلك  دب��ي،  يف  �ملتوفرة  �ملتطورة  �لريا�سية  �ملن�ساآت  �إىل  �إ�سافة  �ل�ستثمار، 
مكانة �لريا�سة يف جمتمعها بالغ �لتنوع �لذي ي�سم جاليات من �أكر من 200 

دولة".
و �أ�ساف حارب: "�أطلق جمل�س دبي �لريا�سي مبادر�ت وبر�مج لتطوير �ملو�هب 
�مل�ستقبل،  ومهاجم  �مل�ستقبل  حار�س  برنامج  بينها  وم��ن  �لأن��دي��ة  يف  �لوطنية 
و�سي�ستفيد حر��س �ملرمى يف �أنديتنا من تو�جد هذ� �ملركز �ملرموق �لذي يحمل 
��سم �أحد �أهم �حلر��س يف تاريخ كرة �لقدم �لعاملية ويعمل حتت �إ�سر�فه �ملبا�سر.. 
�لن�سمام  �ملرمى من خمتلف �جلن�سيات  باإمكان جميع هو�ة حر��سة  و�سيكون 
كا�سيا�س  لإيكر  نتمنى  ونحن  فيه،  �لعاملني  خ��رب�ت  من  و�ل�ستفادة  للمركز 
�لريا�سي  قطاعنا  ونعد  دب��ي،  �لفر�س  مدينة  يف  �ملميز  م�سروعه  يف  �لنجاح 
�لريا�سي  �ملجال  �ل�ستثمار يف  �لر�غبني يف  كل  �لتعاون مع  �أ�سكال  كل  بتوفري 

ل�سمان �سبل �لنجاح لهم".
من جانبه عرب �إيكر كا�سيا�س عن �سعادته لإطالق مركز تدريب مدربي وحر��س 
�ملرمى �خلا�س به يف دبي و �أكد �أن دبي �لوجهة �ملف�سلة لأ�سهر جنوم �لريا�سة 
يف �لعامل، �إذ �أن معظم �أ�سدقائه يق�سون �أغلب �أيام �لعام يف دبي م�سيد� بالدور 
�لريادي �لذي تقدمه دبي يف جمال �لريا�سة ب�سكل عام وكرة �لقدم ب�سكل خا�س 

و�أن دبي تعد مركز� لكرة �لقدم يف �ملنطقة.
و �أكد �لنجم �ل�سابق للمنتخب �ل�سباين لكرة �لقدم �أن دبي هي �ملكان �لأف�سل 
لتكون مقر� ملركز �إيكر كا�سيا�س لتدريب حر��س �ملرمى حيث �أن �إطالقه يف دبي 
جاء بعد در��سة م�ستفي�سة ودقيقة لفر�س �لنجاح �لتي تقدمها دبي ملثل هذه 
�أف�سل  وفق  م�سممة  حديثة  ريا�سية  من�ساآت  �متالكها  من  �نطالقا  �مل�ساريع، 
�ملالعب  �أنحائها  كل  يف  دب��ي  توفر  �إذ  قوية،  حتتية  وبنية  �لعاملية،  �ملو��سفات 
و�مل�سامري و�أماكن ملمار�سة �لريا�سة �سو�ء يف �لأماكن �ملفتوحة �أو د�خل �ل�سالت 
�ملغلقة، كما تقدم ت�سهيالت كبرية ت�سجع على �لإقامة و�ل�ستثمار فيها، وجتمع 

�جلاليات من معظم دول �لعامل �لذين يعي�سون يف �سالم وتاآلف.
و �أو�سح �أن جناح زميله ومو�طنه مي�سيل �سلجادو يف م�ساريع �لأكادمييات �لتي 
�أطلقها يف دبي كان له �أثر كبري يف ت�سجيعه على �إطالق هذه �ملبادرة يف دبي هو 
�لآخر و�سيعمل �إىل جانب مي�سيل �سلجادو لرت�سيخ مكانة �ملركز وتنفيذ خطط 
�إىل جانب طاقم  بنف�سه  �سيكون متو�جد�  �أنه  و ك�سف كا�سيا�س  وبر�مج عمله. 
�ملدربني �لإ�سباين لالإ�سر�ف ب�سكل مبا�سر على �لعملية �لتدريبية، و�أنه �سيكون 
�لأوىل  �ل��ف��رتة  ت��ب��د�أ  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  تدريبية �سمن  ف���رت�ت  �أرب���ع  ه��ن��اك 
لتدريب حر��س �ملرمى من 1 �إىل 4 دي�سمرب 2021، و�ستكون �لفرتة �لثانية 
من 21 �إىل 24 فرب�ير 2022، و�لفرتة �لثالثة من 3 �إىل 9 �أبريل 2022، 
2022، فيما �سيكون هناك برنامج  11 �سبتمرب  �إىل   5 و�لفرتة �لر�بعة من 
تدريب ملدربي حر��س �ملرمى على ثالث فرت�ت تدريبية �لأوىل من 21 �إىل 24 

فرب�ير 2022، و �لثانية من 3 �إىل 9 �أبريل 2022، و�لثالثة من 5 �إىل 11 
�سيكون خم�س�سا  �ملركز  �أن  �سلجادو  مي�سيل  �أكد  2022. من جانبه  �سبتمرب 
يركز  ول��ن  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  م�ستوى  على  ومدربيهم  �ملرمى  حر��س  لتطوير 
�ملرمى  بالن�سبة حلر��س  �حلياة  �أ�سلوب  على  �سريكز  �إمنا  و  �ملهار�ت  فقط على 
�أهميتها  تقل  �أ�س�س ل  �ملحرتف وهي  �لالعب  لتكوين  و�لقيم  و�ملثل  و�ملدربني 
عن �ملهار�ت �لريا�سية. و قال �سلجادو: " جئت �إىل دبي منذ 10 �سنو�ت لأين 
�سو�ء يف  �لنجاح  �آف��اق  و�أي�سا  �ملدينة و�لأم��ان يل ولعائلتي  وج��دت فيها جمال 
جمال �لأعمال �أو �ملجال �لريا�سي، و�أنا �سعيد جد� بالنتائج �لتي حققتها خالل 
تلك �ل�سنو�ت بف�سل توفر كل �سبل �لنجاح يف دبي وهذ� ما �سجعني على �لتعاون 

مع �سديقي وزميلي كا�سيا�س لإطالق هذ� �ملركز �جلديد".

•• الفجرية -وام:

ويل  �ل�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  ��ستقبل 
���س��ب��اح منتخب  �لأم�����ريي،  ب��ال��دي��و�ن  ، مبكتبه  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د 
�لإمار�ت ونادي �لفجرية للفنون �لقتالية حمد حممد �آل علي 
لدول  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  �ملائية  �لأل��ع��اب  بطولة  يف  �لفائز 

�خلليج �لعربية.
للفنون  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي  وف��ري��ق  �لبطل  لل�سّباح  �سموه  وب���ارك 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى �ل��ف��وز وم���ا مت حتقيقه م��ن ن��ت��ائ��ج م�����س��رف��ة يف 

�لريا�سيون  ب��ه  يحظى  �ل���ذي  �ل��دع��م  �إىل  م�سري�   .. �لبطولة 
بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  بف�سل  بالفجرية 
موؤّكًد�   ، �لفجرية  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �ل�سرقي ع�سو  حممد 
و�ل�سباب  للنا�سئني  وت�سجيعه  �ل�سباحة،  لريا�سة  دعمه  �سموه 
على �لتدريب �مل�ستمر لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت �لريا�سية 

و�مل�ساركة يف �لبطولت �ملحلية و�لدولية.
و�أح��رز �ل�سّباح حمد حممد �آل علي يف �ل��دورة �ل� 28 للبطولة 
�لتي �أقيمت يف قطر يف �لفرتة من 19 - 21 �أغ�سط�س �ملا�سي، 
و�مليد�لية  ظهر،  م��رت   100 �سباق  يف  �لف�سية  �مليد�لية  على 

-11 50 مرت ظهر �سمن �لفئة �لعمرية  �لربونزية يف �سباق 
عاما.  12

وتوّجه �لالعب حمد حممد �آل علي بال�سكر و�لتقدير �إىل �سمو 
�مل�ستمر  وت�سجيعه  �لد�ئمة  متابعته  على  �لفجرية  عهد  ويل 
وت�سجيعهم  �لفجرية،  �سباب  من  �لريا�سية  �ملو�هب  لأ�سحاب 
�ملجال  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ����س��م  لتعزيز  �جل��ه��ود  مو��سلة  على 

�لريا�سي.
ح�سر �للقاء ... �سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد 

�لفجرية وعدد من �إد�رّيي نادي �لفجرية للفنون �لقتالية.

ويل عهد �لفجرية ي�ستقبل �لفائز يف بطولة �لألعاب �ملائية ملجل�ش �لتعاون �خلليجي

�إيكر كا�سيا�ش يختار دبي لإطالق مركزه �لأول يف �لعامل خارج �إ�سبانيا لتدريب حر��ش �ملرمى

•• اأبوظبي-وام: 

�ملائية  �أبوظبي �لريا�سي" عن تنظيم مهرجان عاملي لالألعاب  " جمل�س  ك�سف 
مب�ساركة �أكر من 1000 ريا�سي ميثلون �أكر من 180 دولة و ذلك �حتفاء 
ببدء �لعد �لتنازيل لنطالق بطولة �لعامل لل�سباحة للم�سافات �لق�سرية /25 
21 دي�سمرب  �إىل   16 �أرينا بجزيرة يا�س خالل �لفرتة من  م��رت�/ يف �لحت��اد 
هام�س  على  تقام  ج��دي��دة  ريا�سية  فعاليات  �ملهرجان  �أج��ن��دة  تت�سمن  �ملقبل. 
للغط�س  �ل��ع��امل  لبطولة  �لتاأهيلية  �لت�سفيات  وه��ي  لل�سباحة  �ل��ع��امل  بطولة 
�مل��ي��اه �ملفتوحة  �ل��ت��ت��اب��ع يف  ل��ل��ف��رق، و���س��ب��اق  �ل��ع��امل للغط�س  �ل��ع��ايل، وب��ط��ول��ة 
/4×1500مرت/، ونهائيات مار�ثون كاأ�س �لعامل لل�سباحة يف �ملياه �ملفتوحة 

مل�سافة 10 كم.
ياأتي تنظيم �ملهرجان �سمن �أجندة �لفعاليات �لريا�سية �لعاملية ملجل�س �أبوظبي 
�لريا�سي و �لطاحمة �إىل تاأكيد جد�رة و مكانة �أبوظبي و �سمعتها �ملرموقة وما 
تتمتع به من ح�سور عاملي بارز يف م�سهد �سناعة �لريا�سة �لعاملية و يقام �حلدث 

�لعاملي �ملرتقب بالتعاون مع �لحتاد �لدويل لل�سباحة /فينا/.
��ست�سافة  يا�س  جزيرة  �أرينا" يف  "�لحتاد  �لعاملية  �لرتفيهية  �لوجهة  وت�سهد 
/25مرت�/،مب�ساركة  �لق�سرية  للم�سافات  لل�سباحة  �لعامل  بطولة  فعاليات 
عاملية مميزة ت�سم نخبة من �أف�سل �ل�سباحني �ملوهوبني يف �مل�سافات �لق�سرية 
2021 يف  ل��ع��ام  �لأف�����س��ل  ل��ق��ب  للمناف�سة وح�����س��د  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
�لدور  للمهرجان  �جلديدة  �لفعاليات  عن  �لك�سف  ي�سهم  و  �أبوظبي.  �لعا�سمة 

و�ملوهوبني  �لريا�سيني  نخبة  و��ستقطابها  عامليا  �أبوظبي  تلعبه  �لذي  �لريادي 
�ملناف�سات  تقام  كما  �ملرتقب  �لعاملي  �لريا�سي  �لتجمع  يف  مبهار�تهم  للتناف�س 
�جلديدة يف يا�س باي و�لحتاد �أرينا. و من �ملنتظر �أن تكون �لت�سفيات �لتاأهيلية 
للتاأهل  وحا�سمة  للم�ساركني  مهمة  حمطة  �ل��ع��ايل  للغط�س  �ل��ع��امل  لبطولة 
ت�سفيات  وتقام   ..  2022 ع��ام  �ليابانية  فوكوكا  يف  عقدها  �ملقرر  �لبطولة  يف 
على  �ل�سيد�ت  ومناف�سات  م��رت�،   27 ب��ارت��ف��اع  من�سة  على  �ل��رج��ال  مناف�سات 
من�سة بارتفاع 20 مرت�، فيما تت�سمن بطولة �لعامل للغط�س للفرق م�سابقات 
فردية وجماعية على �رتفاع 3 �أمتار و10 �أمتار. و �سيقام �سباق �لتتابع يف �ملياه 
ريا�سيني  �أربعة  �ملناف�سات  يف  فريق  كل  وي�سم  �لأوىل  للمرة  �ملختلط  �ملفتوحة 
 4X1500 مل�سافة  و�ل�سباحة  �ملناف�سة  غمار  خلو�س  �سباحتان/  و  �سباحان   /
�لدور�ت  يف  و�ل�سيد�ت  �ل��رج��ال  من  �سباحني   10 �أف�سل  دع��وة  �سيتم  و  م��رت.. 
�لألعاب �لأوملبية �ل�سابقة، للم�ساركة يف نهائيات مار�ثون كاأ�س �لعامل لل�سباحة 
�مل�ستوفني  �مل�ساركني  �ل�سباحني  جانب  �إىل  ك��م،   10 مل�سافة  �ملفتوحة  �ملياه  يف 
�إ�سافة  مع  و  و�ل�سيد�ت.  للرجال  منف�سلتني  فئتني  �سمن  �مل�ساركة،  �سروط 
مب�سرية  �أب��وظ��ب��ي  �ستحتفي  �ل��ع��امل��ي،  �حل���دث  �أج��ن��دة  �إىل  �جل��دي��دة  �لفعاليات 
�ملبهرة وجهة  �لتنظيمية  قدرتها  لتوؤكد  يا�س  قلب جزيرة  �ملائية يف  �لريا�سات 
�ملنا�سبة  وبهذه  �لدولية.  �لريا�سية  �لفعاليات  نخبة  ��ست�سافة  يف  ر�ئ��دة  عاملية 
"نثمن  �لريا�سي:  �أبوظبي  جمل�س  عام  �أم��ني  �لعو�ين  حمد  ع��ارف  �سعادة  قال 
�لقطاع  �لتقدم يف م�سرية  �لر�سيدة وحر�سها على تطوير وتعزيز  دعم قيادتنا 
�لريا�سي، و�لذي يقودنا �إىل حتقيق �لكثري من �لنجاحات �ملهمة، ويف مقدمتها 

وتنمية  �ملجتمع  على  �ملبا�سر  وتاأثريها  �لعاملية  �لريا�سية  �لفعاليات  ��ست�سافة 
�أو�سح:  و  لالإمارة".  و�لرتويجية  �لقت�سادية  �مل��و�رد  ودعم  �لريا�سية  �لثقافة 
"ي�سعدنا �لإعالن عن فعاليات مهرجان �أبوظبي �لعاملي للريا�سات �ملائية �سمن 
مرت�/   25/ �لق�سرية  للم�سافات  لل�سباحة  �ل��ع��امل  بطولة  مناف�سات  �أج��ن��دة 
عامليا  زخما  ميثل  ما  �لبطولة،  �نطالق  على  يوم   100 منا�سبة  مع  بالتز�من 
وريادتها يف  �لعامل  ريا�سيي  �حت�سان نخبة  �أبوظبي على  ويوؤكد حر�س  و��سعا 
�سناعة �لريا�سة �لعاملية، دعما لثقافة ريا�سية ر��سخة يف �ملجتمع و �لعمل على 
تعزيز منط حياة �سحي يحافظ على �ملكت�سبات ويعزز �لإجن��از�ت، مبا يتنا�سب 

مع مكانة �لعا�سمة �ملرموقة عامليا".
للم�سافات  لل�سباحة  �لعامل  بطولة  �إقامة  عن  �لإع��الن  حلظة  "منذ  �إن��ه  وق��ال 
�لريا�سيني  ��ست�سافة نخبة  �أبوظبي، ونحن نرتقب  �لق�سرية /25 مرت�/ يف 
و�ملوهوبني �مل�ساركني موؤخر� يف �أوملبياد طوكيو ، و�لرتحيب بهم يف جزيرة يا�س 
�ملهم  ��ست�سافة هذ� �حلدث  "خالل  و�أ�ساف:  �ملميز".  �لتاريخي  �سمن �حلدث 
�ستكون �أبوظبي وجزيرة يا�س على وجه �خل�سو�س حمط �أنظار �لعامل و�سنعمل 
لتقدمي بطولة  و�ل�سركاء،  لل�سباحة  �ل��دويل  �لحت��اد  �ملقبلة مع  �لأ�سهر  خالل 

مميزة من جميع �جلو�نب لتعك�س مكانة �أبوظبي �لريادية عامليا".
بدوره �أكد �سعادة ح�سني �مل�سلم رئي�س �لحتاد �لدويل لل�سباحة "فينا" �أن بطولة 
عام  على  �ل�ستار  �ست�سدل  م��رت�/   25/ �لق�سرية  للم�سافات  لل�سباحة  �لعامل 
كل من  �إ�سافة  مع  �لأجمل  �ستكون   2021 عام  ون�سخة  بالنجاح،  مميز حافل 
�لت�سفيات �ملوؤهلة لبطولة �لعامل للغط�س �لعايل وبطولة �لعامل للغط�س للفرق 

ومار�ثون �ل�سباحة و�سباق �لتتابع يف �ملياه �ملفتوحة".
و قال : "نحن على ثقة باأن �لأحد�ث �لريا�سية �جلديدة و�لتي متت �إ�سافتها 

موؤخر� �ستحظى باإقبال كبري من ع�ساق �لريا�سة يف �أنحاء �لإمار�ت".
�أنحاء  خمتلف  من  لمعني  موهوبني  ريا�سيني  �حل��دث  "��ستقطب  �أ���س��اف:  و 
لل�سباحة  �لعامل  ببطولة  يتمثل  ��ستثنائي  بحدث  �لعام  هذ�  و�سنختتم  �لعامل 

للم�سافات �لق�سرية /25 مرت�/ ".
جدير بالذكر �أن جمموع �جلو�ئز �لإجمالية لبطولة �لعامل لل�سباحة للم�سافات 
جائزة  �أك��رب  لت�سبح  �أمريكي،  دولر  مليون   2.8 تبلغ  م��رت�/   25/ �لق�سرية 
متنح خالل تاريخ �لبطولة منذ �إطالقها. وت�سهد �لبطولة رفع �جلو�ئز �ملالية 
لالإجناز�ت �لفردية بن�سبة 50 %، فيما يح�سل �أي �سباح ي�سجل رقما قيا�سيا 
عامليا فرديا جديد� على 50،000 دولر �أمريكي /�أو قيمة معادلة لها بالعملة 
جميع  يف  �مل�ساركني  للريا�سيني  �لنهائية  �لقائمة  تاأكيد  و�سيتم   .. �ملحلية/ 
�لفعاليات يف �سهر نوفمرب �لقادم. و�سمن �لربنامج �لزمني للفعاليات يقام يوم 
15 دي�سمرب �سباق �لتتابع يف �ملياه �ملفتوحة 4X1500 مرت على �أن ي�سهد يوم 
16 دي�سمرب مار�ثون بطولة �لعامل – �ل�سباحة يف �ملياه �ملفتوحة مل�سافة 10 كم 
لفئتي /�لرجال و�ل�سيد�ت/. وفيما يخ�س حفل �فتتاح بطولة �لعامل لل�سباحة 
للم�سافات �لق�سرية /25 مرت�/ تقام يومي 19 و 20 دي�سمرب بطولة �لغط�س 
للفرق ومن 19 �إىل 21 دي�سمرب �لت�سفيات �لتاأهيلية لبطولة �لعامل للغط�س 
�لعايل على �أن ي�سهد يوم 21 دي�سمرب �حلفل �خلتامي لبطولة �لعامل لل�سباحة 

للم�سافات �لق�سرية /25 مرت�/.

�أبوظبي تنظم مهرجانا عامليا للريا�سات �ملائية بح�سور �ألف م�سارك من 180 دولة

�ليوم.. فر�صان �لإمار�ت يد�فعون عن لقب مونديال �ل�صباب للقدرة 

ر��سد بن دملوك: �سعارنا �ملركز �لأول.. وثقتنا كبرية بفر�ساننا
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الفجر الريا�ضي

نهائي  ن�سف  �إىل  ثانياً  �مل�سنف  مدفيديف  د�نيال  �لرو�سي 
�لأربع  �لبطولت  �آخ��ر  �ملفتوحة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطولة 
�لكربى يف كرة �مل�سرب، للمو�سم �لثالث تو�لياً بو�سعه حد�ً 
يف  ليالقي  ز�ند�سولب،  دي  ف��ان  بوتيك  �لهولندي  ملغامرة 
ن�سف �لنهائي �لكندي فيليك�س �أوجيه �أليا�سيم، فيما و��سلت 
�لكندية ليلى فريناندي�س حلمها باإق�ساء �لأوكر�نية �إيلينا 

�سفيتولينا �لثالثاء على مالعب فال�سينغ ميدوز.
�بن  �لهولندي  على  �سهل  لفوز  طريق  يف  مدفيديف  وب��د� 
�ل�25 عاماً �مل�سنف 117 عاملياً بعدما ح�سمه �ملجموعتني 
�لأوليني من دون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخ�سر �لثالثة 
�ملبار�ة  لتنتهي  �لر�بعة،  �لأم��ور ل�ساحله يف  �أن يح�سم  قبل 

-6�سفر، 4-6، و5-7.  ،3-6
وب��ع��د �ن��ت��ه��اء م�����س��و�ره ع��ن��د �ل���دوري���ن �لأول و�ل��ث��ال��ث يف 
 2017 عامي  �لأمريكية  �لبطولة  يف  �لأوليني  م�ساركتيه 
�لأربعة  دور  �ىل  �ل��و���س��ول  يف  مدفيديف  جن��ح  و2018، 
للمرة �لثالثة تو�لياً على �أمل �لذهاب هذه �ملرة حتى �لنهاية 

و�لفوز بلقبه �لكبري �لأول.
يف 2019، و�سل �بن �ل�25 عاماً حتى �ملبار�ة �لنهائية قبل 
�نتهى م�سو�ره  ن��اد�ل، فيما  ر�فايل  �لإ�سباين  �أمام  �خل�سارة 
�ملو�سم �ملا�سي عند دور �لأربعة بخروجه على يد �لنم�سوي 
دومينيك تيم �لذي توج لحقاً باللقب على ح�ساب �لأملاين 
�لعام ب�سبب  �ألك�سندر زفرييف، لكنه يغيب عن ن�سخة هذ� 

�لإ�سابة.
وقال مدفيديف "يف ن�سف �لنهائي جمدد�ً. �أريد �أن �أحقق 
نتيجة �أف�سل من �ملرتني �ل�سابقتني و�لذهاب هذه �خلطوة 
�لإ�سافية �ىل �لأمام )�لفوز باللقب( و�لتي هي �لأ�سعب يف 

�لو�قع".
�أو  فيليك�س  �سد  "�للعب  ق��ال  �لنهائي،  ن�سف  مبار�ة  وع��ن 
�أمر  �مل�سرب،  �أجل كرة  ر�ئع من  �أمر  �أنه  فاأعتقد  كارلو�س، 

مذهل".
وفر�س مدفيديف �يقاعه متاماً يف م�ستهل �ملبار�ة و�سرب 

مناف�سه  �إر����س���ال  ع��ل��ى  �لأول  �ل�����س��وط  ب��ان��ت��ز�ع��ه  ب���اك���ر�ً 
ليتقدم  �خلام�س  �ل�سوط  يف  �لأم��ر  ك��رر  ثم  �لهولندي، 
�لفارق  وقل�س  �ل�ست�سالم  رف�س  �لأخ��ري  لكن   ،1-4
وتنازل عن �إر�ساله  عاد  لكنه  �لرو�سي  �إر�سال  على   5-3
ثانياً  �مل�سنف  ل�سالح  ليكون �حل�سم  �لتا�سع،  �ل�سوط  يف 

6-3 يف قر�بة 35 دقيقة.
وك�سر  �لثانية  �ملجموعة  يف  �أنيابه  ع��ن  مدفيديف  وك�سر 
�إر�سال مناف�سه مرتني يف �ل�سوطني �لثاين و�لر�بع ما �سمح 
له بالتقدم -5�سفر، قبل �أن يح�سمها نظيفة -6�سفر على 

�إر�سال �لهولندي.
لكن �أد�ء �لرو�سي تر�جع يف �ملجموعة �لثالثة ما �سمح لفان 
بعدما   2-4 و�لتقدم  �أج���و�ء  �ىل  بالعودة  ز�ند�سولب  دي 
يف  مكنه  ما  مناف�سه،  �إر���س��ال  على  �خلام�س  �ل�سوط  �نتزع 

�لنهاية من ح�سمها 4-6.
وقبل هذه �ملجموعة، مل يخ�سر �لرو�سي �لذي و�سل بد�ية 
قبل  �ملفتوحة  �أ�سرت�ليا  بطولة  نهائي  �ىل  �حل��ايل  �ملو�سم 

ربع  �ىل  ث��م  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  �ل�سربي  �أم���ام  يخ�سر  �أن 
نهائي رولن غارو�س حيث خ�سر �أمام �ليوناين �ستيفانو�س 
يف  خا�سها  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  يف  جمموعة  �أي  ت�سيت�سيبا�س، 

�لن�سخة �حلالية من �لبطولة �لأمريكية.
�لر�بعة،  �ملجموعة  يف  �أي�ساً  خمتلفاً  لعباً  �لهولندي  وب��د� 
�إذ رد على مدفيديف �ل�سوط بال�سوط وحتى عندما ح�سل 
على  �لعا�سر  �ل�سوط  يف  �للقاء  ح�سم  فر�سة  على  �لأخ���ري 
رباطة  على  ز�ن��د���س��ول��ب  دي  ف��ان  ح��اف��ظ  مناف�سه،  �إر���س��ال 

5-5، لكنه عاد  �ل��ت��ع��ادل  �مل��وق��ف، م��درك��اً  ج��اأ���س��ه و�أن��ق��ذ 
�سمح  �حل��ادي ع�سر، ما  �ل�سوط  �إر�ساله يف  وتنازل عن 
�ساعتني  يف  و�ل��ل��ق��اء   5-7 �ملجموعة  بح�سم  للرو�سي 

و22 دقيقة.
وبتخل�سه من فان دي ز�ند�سولب �لذي بات ثالث لعب 
يف  �لت�سفيات  خو�سه  بعد  �لنهائي  رب��ع  �ىل  ي�سل  فقط 

�لبطولة �لأمريكية �ىل جانب �لفرن�سي نيكول �إ�سكودي 
 ،2008 ع��ام  مولر  جيل  و�للوك�سمبورغي   1999 ع��ام 

�سيخو�س مدفيديف دور �لأربعة للمرة �لر�بعة يف �لغر�ند 
�سالم.

تخطي  �لآن  مدفيديف  على  �لنهائي،  �إىل  وللو�سول 
�لو�عد  �لإ���س��ب��اين  �أق�سى  �ل��ذي  �أليا�سيم  �أوج��ي��ه 

كارلو�س �ألكار�ز �بن �ل�18 عاماً �لذي �أق�سى 
ت�سيت�سيبا�س من ثمن  �ستيفانو�س  �ليوناين 

�أن  ق��ب��ل  مبجموعة  عليه  وف���از  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
ب�سبب  �ل��ث��ان��ي��ة  يف  �لإ���س��ب��اين  ين�سحب 

�إ�سابة يف �لع�سلة �ملقربة �ليمنى.
�ملر�هقة  ف���اج���اأت  �ل�����س��ي��د�ت،  ول���دى 

فريناندي�س  ل���ي���ل���ى  �ل���ك���ن���دي���ة 
�لأوك�������������ر�ن�������������ي�������������ة �مل�����������س�����ن�����ف�����ة 

 ،6-3  ،3-6 �إيلينا �سفيتولينا بفوزها عليها  خام�سة عاملياً 
و6-7 )5/7(.

ومنذ هزمت حاملة �للقب �ليابانية ناومي �أو�ساكا يف �لدور 
�لثالث، ثم �لأملانية �أجنليك كريبر يف ثمن �لنهائي، و��سلت 

�لكندية )�مل�سنفة 73( �إكمال حلمها يف �لبطولة.
ب��ه��ا مدربها  ن�سحها  م��ا  ��ا  �أي�����سً ه���ذ�  ب��ه  ن�سحها  م��ا  وه���ذ� 
"�ليوم، قال يل +قاتلي على كل نقطة. هذ� �أول ربع نهائي 
ك��ربى. ل جتعليه  ل��ك يف بطولة 
�آخ���ر م��ب��ار�ة ل��ك ه��ن��ا. قاتلي 

من �أجل حلمك + ".
و����س���ت���و�ج���ه ف��رين��ان��دي�����س يف 
�لبيالرو�سية  �لنهائي  ن�سف 
�ملر�سحة للقب �أرينا �سابالينكا 
 1-6 ف��ازت  �لتي  )�لثانية(، 
و6-4 على �لت�سيكية باربور� 

كريت�سيكوفا )9(.

�لفرن�سي  �مل��ن��ت��خ��ب  م�����درب  �أب������دى 
�لفوز  بعد  �سعادته  دي�سامب،  ديديه 
�لأوروبية  �لت�سفيات  يف  فنلند�  على 
 ،2022 �ل��ع��امل يف  ل��ك��اأ���س  �مل��وؤه��ل��ة 
و�أب����������رز �ل����ع����الق����ة و�ل����ت����ن����اغ����م بني 
وكرمي  غريزمان  �أن��ط��و�ن  �لنجمني 

بنزميا.
وقال دي�سامب بعد �ملبار�ة يف موؤمتر 
�مللعب  يف  "عالقتهما  �إن  ���س��ح��ايف 
نف�س  كانت ممتازة لأنهما يتحدثان 
�ل�سحيح  م��ن  �ل��ق��دم. لكن  ك��رة  لغة 
�أول  ك��ذل��ك يف  �لأم�����ر  ي��ك��ن  �أن����ه مل 
�إ�سارة  يف  �لت�سفيات"،  من  مبار�تني 
 )1-1( �لبو�سنة  �أم���ام  �لتعادل  �إىل 

و�أوكر�نيا )1-1(.
ورغم �أن �لنت�سار �لذي حتقق �لليلة 
تعادلت  خم�سة  م��ن  �سل�سلة  �أن��ه��ى 
منتخب  ف����ر�����س  وع�������زز  م���ت���ت���ال���ي���ة 
�لعامل،  لكاأ�س  �لتاأهل  "�لديوك" يف 
�إل �أن �ملدرب �لفرن�سي نفى �أن يكون 
ق��د رف��ع ث��ق��اًل م��ن على ك��اه��ل��ه. ويف 
هذ� �ل�سدد، قال دي�سامب "�أنا ل�ست 
بالالعبني  �سعيد  لكنني  م��رت��اح��اً، 
و�ل��ن��ت��ي��ج��ة لأن���ن���ا ف���زن���ا م���ن خالل 

�إظهار �للعب �جليد و�إظهار ما نحن 
كنا يف  ب�سكل جماعي  ق��ادرون عليه. 
�سرورياً  ك��ان  �ل��ف��وز  ج��ي��د.  م�ستوى 

بالن�سبة لنا".
مثل  ق����ط  ن����ع����اِن  "مل  و�����س���ت���ط���رد: 

نتمكن  لأن��ن��ا مل  �ل�سيئ  �خل��ط  ه��ذ� 
يف  فعالني  نكن  ومل  �لت�سجيل،  م��ن 
نكون  �أن  يجب  �ل��دف��اع،  �أو  �ل��ه��ج��وم 
�إنهاء  علينا  �لآن  ب��ه��ذ�.  در�ي���ة  على 
�ل��ع��م��ل يف �مل���ب���ار�ت���ني �مل��ت��ب��ق��ي��ت��ني يف 

نوفمرب )ت�سرين �لثاين( �ملقبل".
�لر�بعة من  ويف مناف�سات �ملجموعة 
ثنائية  غريزمان  �أح��رز  �لت�سفيات، 
�لدقيقتني  يف  "�لديوك"  منتخب 
منتخب  ر�سيد  ل��ريف��ع  و54،   25

بالده �إىل 12 نقطة يف �ل�سد�رة يف 
حني توقف ر�سيد �ملنتخب �لفنلندي 
�لثالث يف �لرتتيب عند خم�س نقاط، 
وهو نف�س ر�سيد �ملنتخب �لأوكر�ين 

�ساحب �ملركز �لثاين.

مدرب »�لديوك«: غريزمان وبنزميا 
يتحدثان نف�ش لغة كرة �لقدم

مولر يثق يف عودته بقوة للم�ساركة مع بايرن ميونخ

�لقدم  لكرة  �لأمل��اين  بايرن ميونخ  �أع��رب جنم فريق 
توما�س مولر، عن �عتقاده باأن يعود بقوة للم�ساركة 
�ل��ت��ع��ايف م���ن �لإ����س���اب���ة يف �لع�سلة  ب��ع��د  م���ع ف��ري��ق��ه 

�ل�سامة.
و�أو�سح مولر يف ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة �سبورت 
"نر�قب �لإ�سابة وتطور  �أم�س �لأربعاء  بيلد �لأملانية 
عملية �لتعايف من يوم لآخر.. ل يبدو �لأمر خطري. 

ب�سكل �أ�سا�سي، �إنني بحال معنوية جيدة".
وح��رم��ت �لإ���س��اب��ة م��ول��ر م��ن �مل�����س��ارك��ة م��ع �ملنتخب 
�لأملاين خالل �جلولة �لدولية �حلالية و�لتي ت�سمنت 
ثالث مباريات للفريق بت�سفيات �أوروبا �ملوؤهلة لكاأ�س 

�لعامل 2022، و�آخرها �ملبار�ة �ملرتقبة �أمام م�سيفه 
�لإي�سلندي .

�إمكانية م�ساركته مع  ب�ساأن  �لأم��ر  ومل يح�سم مولر 
ب��اي��رن خ���الل �مل���ب���ار�ة �مل��رت��ق��ب��ة �أم����ام �ل��ف��ري��ق��ني يوم 

�ل�سبت �ملقبل بالدوري �لأملاين.
ب���اأن زميله �لأمل���اين �لدويل  و�أع���رب م��ول��ر ع��ن ثفته 
لريوى �ساين ي�ستطيع تطوير م�ستو�ه ب�سكل هائل يف 

�سفوف بايرن.
وقال مولر: "لريوى ي�ساعد �لفريق ب�سكل هائل من 
ثقة  �إىل  �ساين  يحتاج  ه��ذ�،  ليفعل  م��ه��ار�ت��ه.  خ��الل 

تامة وحتفيز كبري".

مدفيديف يو�جه �أليا�سيم يف ن�سف نهائي فال�سينغ ميدوز

�ل�سابق د�ين موريف،  ليفربول  �أك��د لعب خط و�سط 
�أن �لدويل �مل�سري حممد �سالح، هو �لالعب �لوحيد 
باري�س  مبابي يف  كيليان  مكان  يحل  �أن  �ل��ذي ميكنه 

�سان جرمان.
وقال د�ين موريف يف مقابلة مع موقع "توك �سبورت"، 
�سيبد�أ  �ل����ذي  �ل���ن���وع  م���ن  ل��ي�����س  ���س��الح  "حممد  �إن 
باملطالبة ب�سعف ما يك�سبه �أي �سخ�س �آخر يف باري�س 

�سان جرمان. �ساأكون منده�سا 
هو  ه����ذ�  ك����ان  �إذ�  ل��ل��غ��اي��ة 

�حلال".
رح���ل  "�إذ�  و�أ�������س������اف: 
�ل�سيف  مبابي  كيليان 
�مل�����ق�����ب�����ل، ف�������س���ريغ���ب 
جرمان  ����س���ان  ب��اري�����س 

با�ستبد�ل �لالعب بنجم 
�لأهد�ف.  ت�سجيل  ميكنه 

�أف�سل  �لكثري  ه��ن��اك  لي�س 
من �سالح لهذه �ملهمة".

يكون  �أل  "�آمل  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 

�إىل �سان  ل��ي��ف��رب��ول  ���س��الح ر�غ���ب���ا يف �لن��ت��ق��ال م���ن 
جرمان. لو كنت مكانه ملا �تخذت مثل هذ� �لقر�ر".

وت���ط���رق م����وريف ل��ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي حت��دث��ت ع���ن رغبة 
كان  "�إن  قائال:  �لإ�سباين  بالدوري  �للعب  يف  �سالح 
هدف �لالعب يف �لتو�جد بالليغا، حلما بالن�سبة له، 

فعندها �ساأقول �أين �أدعم قر�ره".
و��سرت�سل قائال: "ل يبدو �سالح حزينا مع ليفربول، 
فهو ل يز�ل يلعب بكامل قوته، مفعما بالرغبة 

لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت".
جدير بالذكر �أن عقد �سالح ينتهي مع 
ليفربول يوم 30 يونيو 2023، علما 
�إ�سرتليني  �أل���ف   200 يتقا�سى  �أن���ه 

�أ�سبوعيا يف عقده �حلايل.
عام  ل��ي��ف��رب��ول  �إىل  ����س���الح  و�ن���ت���ق���ل 
2017، من روما �لإيطايل، وفاز مع 
�لدوري  وهي  �ألقاب،  باأربعة  "�لريدز" 
�أوروبا  �أبطال  ودوري  �ملمتاز  �لإجنليزي 
و�ل�����س��وب��ر �لأوروب������ي وك���اأ����س �لعامل 

لالأندية.

جنم ليفربول �ل�سابق: �سالح �أف�سل 
بديل ملبابي يف �سان جرمان

�إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لأوروب���ي���ة  �لت�سفيات  يف  ثالثة  خ�����س��ارة  قطر  منتخب  جتنب 
 1-1 لوكم�سبورغ  بالتعادل مع   ،2022 �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات 

على �مللعب �لوطني يف �لعا�سمة �لأوروبية.
�سمن  �لعجوز  �ل��ق��ارة  �إق�سائيات  يف  �ملقبل  �ملونديال  م�ست�سيف  وي�سارك 
مناف�سات �ملجموعة �لأوىل ب�سفة �عتبارية دون �حت�ساب �لنتائج بعد دعوة 

تلقاها �لحتاد �لقطري من نظريه �لأوروبي .
همام  �أدرك  فيما   ،)31( �سان�سي�س  بورغي�س  لوكم�سبورغ  ملنتخب  و�سجل 

�لأمني �لتعادل لقطر )43(.
�حلار�س  مرمى  و�أ���س��اب��و�  �لبد�ية،  منذ  �أف�سلية  �لأر����س  �أ�سحاب  وفر�س 
يو�سف ح�سن يف �أكر من منا�سبة، �أبرزها ت�سديدة �سان�سي�س �لتي �رتطمت 

بقدم �ملد�فع طارق �سلمان و�رتدت من �لقائم )13(، قبل �أن يطلق �أوليفر 
تيل ت�سديدة قوية علت �لعار�سة )22(.

ومن لعبة ثنائية بني �إدفني مري�توفيت�س و�سان�سي�س، �سجل �لأخري هدفه 
�لدويل �لأول يف �أول ظهور له مع منتخب بالده )31(.

و�أدرك �لأمني �لتعادل �سريعاً لقطر مبجهود فردي، بعدما توغل متجاوز�ً 
�أكر من مد�فع و�سدد كرة ز�حفة �سكنت �ل�سباك )43(.

و�أهدر �ملعز علي فر�سة حمققة للت�سجيل عندما و�سعته متريرة �أكرم عفيف 
يف مو�جهة �حلار�س �أنتوين موري�س، لكنه �سدد �إىل جو�ر �لقائم )69(.

وتد�رك منتخب قطر خ�سارة ثالثة تو�لياً بعد �سقوطه مرتني �أمام كل من 
�سربيا �سفر4- �لأربعاء، ثم �لربتغال 1-3 �ل�سبت.

وجه �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان ر�سالة �إىل جماهري �أتلتيكو مدريد 
�إىل تدريبات �لفريق، �لذي عاد  �لإ�سباين لكرة �لقدم، عقب �لعودة 

�إليه بعقد �إعارة من بر�سلونة.
وذكر غريزمان يف ر�سالته �إىل �جلماهري: "�أنا عائد"، وذلك بعدما 
نظريه  على  �ل��ف��وز  �إىل  �لفرن�سي  �ملنتخب  بهما  ق��اد  هدفني  �سجل 
�لفنلندي 2-0 �لثالثاء يف �لت�سفيات �لأوروبية �ملوؤهلة �إىل نهائيات 

كاأ�س �لعامل 2022 �ملقررة يف قطر.
�إع����ارة من  بعقد  م��ن ج��دي��د  �أتلتيكو  ���س��ف��وف  �إىل  غ��ري��زم��ان  وع���اد 

بر�سلونة ملدة مو�سم و�حد، مع �إمكانية �لتمديد ملدة عام �آخر.
لنادي  �لر�سمي  �حل�ساب  ع��رب  للجماهري  ر�سالة  غ��ري��زم��ان  ووج���ه 

�أتلتيكو مدريد مبوقع �سبكة �لتو��سل �لجتماعي تويرت ذكر فيها: 
عائد". �أنا  �أتلتيكو،  جماهري  "مرحباً 

و�سجل غريزمان 133 هدفاً يف 257 مبار�ة خا�سها خالل �لفرتة 
�لأوىل �لتي ق�ساها مع �أتلتيكو مدريد بني عامي 2019-2014، 
يورو  مليون   120 قيمتها  �سفقة  يف  بر�سلونة  �إىل  ينتقل  �أن  قبل 

)124 مليون دولر(.
وكان غريزمان �سمن قائمة �أتلتيكو حتت قيادة �ملدير �لفني دييجو 
 ،2018 �سيميوين عندما توج �لفريق بلقب �لدوري �لأوروب��ي عام 
وذلك بعد عامني من م�ساعدة �لفريق يف �لو�سول �إىل نهائي دوري 

�أبطال �أوروبا.

غريزمان يوجه ر�سالة للجماهري عقب عودته لتدريبات �أتلتيكو قطر تتجنب خ�سارة ثالثة بتعادل مع لوكم�سبورغ 



�أ�سبحا ثريني بعدما تركا 
�ملدر�سة وعمال ببيع �ملالب�ش

�ل�سديقان  �ل��ث��ان��وي��ة، جن��ح  �مل��رح��ل��ة  �ل��در����س��ة يف  ت��رك��ا  �أن  ب��ع��د 
 25( لي�س  ولور�ن�س  عاماً(   22( مار�سانت  بر�ي�س  �لأ�سرت�ليان 
ثريني  منهما  جعل  بهما  خا�س  جت��اري  عمل  تاأ�سي�س  يف  ع��ام��اً( 

خالل �سنو�ت قليلة.
��ستئجار مكان ليكون مقر�ً  �ل�ساب و�لفتاة  �لأم��ر حاول  يف بد�ية 
�أخفقا لأنهما مل يتمكنا من حتمل نفقاته، حيث  للعمل ولكنهما 

مل يكن يف ح�سابهما يف �لبنك �سوى 2000 دولر.
�أن ذلك مل مينعهما من �ل�ستمر�ر يف م�سروعهما، حيث بد�أ�  �إل 
خا�سة  �أك�ساكا  ُين�سئا  �أن  قبل  لالأ�سدقاء  وبيعها  �ملالب�س  ب�سر�ء 

بهما يف �أ�سو�ق مدينة �سديني.
بايل  بزيارة جزيرة  �ل�سديقان  قام  للعمل،  �لأوىل  �لأي��ام  وخ��الل 
وكانا  �أ�سرت�ليا.  يف  لبيعها  �ملالب�س  م��ن  جمموعة  ب�سر�ء  وق��ام��ا 
وم��ع تطور  نومهما.  غ��رف��ة  ي��دوًي��ا يف  �ل��ط��رود  بتغليف  ي��ق��وم��ان 

�أعمالهما ��سطر� لالنتقال �إىل م�ستودع �أكرب يف عام 2014.
بعد ذلك متكن �ل�سديقان من تكري�س كل وقتهما ل�سركتهما �لتي 
�أطلقا عليها ��سم “جرني�سن �أوتكا�ست". وخالل �أ�سهر قليلة متكنا 
�لإعالنات  با�ستخد�م  �أ�سرت�ليا  يف  و��سع  نطاق  على  �لنت�سار  من 

على �ن�ستغر�م وفي�سبوك.
�مل�ستوى  على  �مل��الب�����س  تبيع  �أ�سبحت  حتى  �سركتهما  وت��ط��ورت 
�لدويل، وت�ساعفت �أرباحهما لي�سل مدخولهما �ل�سهري �إىل �أكر 

من مليون دولر.
كما تطورت حياتهما ومقتنياتهما �لثمينة و�لفخمة مع كثري من 

�لعمل �ل�ساق �مل�ستمر.
�للقاء�ت  و�أج��ري��ا  و�مل��ت��اب��ع��ني  �مل�ساهري  ك��ب��ار  �سركتهما  وج��ذب��ت   
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م���ع ك��ث��ري م���ن �ل���رب�م���ج �ل�����س��ه��رية ل��ي��ت��ح��دث��ا عن 

جناحهما

�لعمل  لتفادي  �ساعة  �ت�سل برقمه �خلا�ش 55 
بغية جتّنب �لعمل، خطرت على بال م�ست�سار متعاون مع �ل�سلطات 
�ل�سريبية �ل�سويدية فكرة �لت�سال برقم هاتفه �خلا�س ملّدة 55 

�ساعة يف �ملجموع �إىل �أن ُك�سف �أمره من قبل مديريه.
وجاء يف �لتقرير �لتاأديبي �ل�سادر عن م�سلحة �ل�سر�ئب �ل�سويدية 
�ل��رّد على  "بدل من  تلّقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�سخة منه  �ل��ذي 
�ّت�سالت �لزبائن، �ّت�سل �أندريا�س برقم هاتفه �خلا�س كي ي�سبح 

"م�سغول" يف �لنظام وحُتال �لت�سالت على جهات �أخرى".
�ّت�سل  �أي��ار/م��اي��و،  من  و�خلام�س  �آذ�ر/م��ار���س  من  �لعا�سر  وب��ني 
�ل�ساب �ل�سويدي �لبالغ من �لعمر 28 عاما و�لذي قد يو�جه عقوبة 
�لطرد، 32 مّرة برقمه �ل�سخ�سي ملّدة 55 �ساعة يف �ملجموع، �أي ما 
يو�زي �سبعة �أّيام عمل فعلية يف �سهرين، وفق �ل�سلطات �ل�سريبة.

وكانت بع�س تلك �لت�سالت ت�ستمر �أحيانا �ساعات طويلة، بح�سب 
�لتقرير.

يعمل   ،2020 �أيار-مايو  توىّل من�سبه هذ� يف  �لذي  �ل�ساب  وكان 
من �ملنزل منذ كانون �لثاين-يناير 2021 ب�سبب �جلائحة.

�لتي  �ملكاملات  �أن  عنه  �مل�سوؤولني  �أح��د  لح��ظ  ني�سان-�أبريل،  ويف 
يجريها طويلة �أكر من �للزوم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منظمة: مئات �لآلف �سيموتون بال�سل ب�سبب كوفيد19
كوفيد19-  جائحة  تف�سي  نتيجة  فقر�  �لأك��ر  �ل��دول  يف  �ل�سحية  �لرعاية  �أنظمة  ت�سرر  �أن  عاملية  هيئة  ذك��رت 

�سيت�سبب بوفاة مئات �لآلف من �لنا�س.
فقد قال �ل�سندوق �لعاملي ملكافحة �لإيدز و�ل�سل و�ملالريا �إن مئات �لآلف �سيموتون بال�سل لأنهم ل يتلقون �لعالج 

�لالزم ب�سبب ت�سرر منظومة �لرعاية �ل�سحية يف �لدول �لأفقر حال نتيجة جائحة كوفيد19-.
وقال بيرت �ساندز، �ملدير �لتنفيذي لل�سندوق �لعاملي ملكافحة �لإيدز و�ل�سل و�ملالريا �لذي يتخذ من جنيف مقر� 
له، �إن �لوفيات �لز�ئدة �لناجمة عن مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سب )�لإيدز( و�ل�سل ميكن �أن تتجاوز تلك �لناجمة 

عن فريو�س كورونا، بح�سب رويرتز.
و�أظهر �لتقرير �ل�سنوي لل�سندوق لعام 2020، �ل�سادر �أم�س �لأربعاء، �أن عدد من يتلقون �لعالج من �ل�سل �ملقاوم 
%، كما �سجلت بر�مج وخدمات �لوقاية من �لإيدز  لالأدوية يف �لدول �لتي يعمل فيها �ل�سندوق �نخف�س بن�سبة 19 
%. وقال �ساندز لرويرتز "�نخف�س عدد من يتلقون �لعالج من �ل�سل يف �لعام 2020 بحو�يل  �نخفا�سا بن�سبة 11 
�إن �خلدمات  �ساندز  وقال  �لآلف".  وفاة مئات  �سيعني حتما  �أن هذ�  و�أخ�سى   ،2019 بعام  �سخ�س مقارنة  مليون 
�لطبية تاأثرت باإجر�ء�ت �لإغالق لحتو�ء كوفيد19- حيث ُكر�ست جهود �لعياد�ت و�لأطقم �لطبية، �لتي عادة ما 
ُت�ستخدم يف حماربة �ل�سل، ملكافحة كوفيد19- يف دول مثل �لهند وعرب �أنحاء �أفريقيا. و�أ�ساف �أنه يتوقع ت�سرر� 

�أكرب هذ� �لعام ب�سبب �نت�سار �ل�ساللة دلتا.
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طاهي رونالدو يك�سف �أ�سر�ر �لدون �لغذ�ئية
ك�سف �لطاهي �ل�سابق للنجم �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو، �أ�سر�ر �لنظام 
�لغذ�ئي �خلا�س بالالعب �لذي �نتقل موؤخر� من يوفنتو�س �إىل مان�س�سرت 

يونايتد �لإجنليزي.
و�أ�سرف �لطاهي �ل�سهري جورجيو بارون على �لنظام �لغذ�ئي لكري�ستيانو 
لعبه يف �سفوف  �أث��ن��اء  �إي��ط��ال��ي��ا،  �ل��ت��ي ق�ساها يف  �ل��ف��رتة  رون��ال��دو طيلة 

يوفنتو�س.
يف  �ل�سر  �أن  ب��ارون  �أو�سح  مريور" �لربيطانية،  "ذ�  ل�سحيفة  حديث  ويف 
نظام رونالدو �لغذ�ئي ل يكمن يف �لأطعمة باهظة �لثمن، و�إمنا يف كونها 
�سحية. و�أ�ساف: "كنت �أح�سر له �لأطعمة �لع�سوية و�لأ�سماك و�لدجاج 

وحلم �لعجل و�لبي�س و�لأفوكادو وزيت جوز �لهند و�لأرز �لبني".
وبنّي بارون �أن رونالدو كان يف�سل �تباع نظام غذ�ئي غني بالربوتني، مع 

تقليل �ل�سكريات و�لدهون و�لكربوهيدر�ت �إىل �حلد �لأدنى.
�لقريد�س  �ل��ب��ح��ري��ة م��ث��ل  �مل���اأك���ولت  ي��ح��ب  ك���ان  �أن رون���ال���دو  �إىل  و�أ����س���ار 

و�لأخطبوط، هذ� �إىل جانب �حلبوب �لكاملة و�ل�سلطات.
�لهند يف وجبات رونالدو، لأنه  �أنه كان ي�ستخدم زيت جوز  ب��ارون  و�أو�سح 

ي�ساعد على حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية.
و�أو�سح �لطاهي �لإيطايل �أن نظام رونالدو �لغذ�ئي كان مقرتنا بتدريب 

�ساق، كما �أنه كان يحر�س على تناول �لطعام يف وقت مبكر من �مل�ساء.

��ستخر�ج هاتف من معدة �سجني 
�سجني  معدة  م��ن  حممول  هاتفا  ��ستخرج  �أن��ه  كو�سوفو  يف  طبيب  ك�سف 

�أجريت له عملية يف عيادة بربي�ستينا.
�ملعدة  �آلم يف  �أي��ام من  ُتك�سف هويته ي�ستكي منذ  �ل��ذي مل  �ملري�س  وك��ان 
�س لطّب �جلهاز �له�سمي يف  �إىل �لق�سم �ملخ�سّ وقد ُنقل �لأ�سبوع �ملا�سي 
�ملركز �جلامعي �ل�سريري يف �لعا�سمة. و�كت�سف �لأطباء هاتفا من عالمة 

معدته. يف  "نوكيا" �لتجارية 
�أجرى  �لذي  �لطبي  �لطاقم  �مل�سوؤول عن  �لطبيب  �إ�سكندر تيالكو  و�أخرب 
نوكيا  هاتف  �بتلع  قد  عاما   33 �لعمر  من  �لبالغ  �ل�سجني  "كان  �لعملية 
جنحنا يف ��ستخر�جه،   دون �سّق �ملعدة ��ستناد� �إىل �لتنظري �لد�خلي �لذي 

�سمح بتجزيء �لهاتف �إىل ثالثة �أجز�ء".
�أّي���ام.  �أرب��ع��ة  وق���ال �مل��ري�����س ل��الأط��ب��اء �إن �ل��ه��ات��ف م��وج��ود يف معدته منذ 
م�سكالت  " دون  وج��رت  �ساعتني  من  �أك��ر  ��ستخر�جه  عملية  و��ستغرقت 

ُتذكر" على حّد قول �لطبيب تيالكو.
وبعد �نتهاء �لعملية، �قتادت �ل�سرطة �ملري�س �إىل �ل�سجن.

ولي�س من �ملعلوم بعد كيف و�سل �لهاتف �إىل معدة �ل�سجني، لكن �لطاقم 
تدل  �خل��ارج. ومل  �لتو��سل مع  ذلك  �لغر�س من  يكون  �أن  يرّجح  �لطبي 

و�لد �سبريز يطالب 
باإنهاء �لو�ساية عليها

طلب و�لد بريتني �سبريز ر�سميا من 
�ملفرو�سة  �لو�ساية  �إن��ه��اء  �ملحكمة 
13 عاما،  �أك��ر من  �بنته منذ  على 
�ل�سخ�سية  ح��ي��ات��ه��ا  ي��خ�����ّس  م���ا  يف 
�مل��ال��ي��ة ع��ل��ى ح���د �سو�ء،  و���س��وؤون��ه��ا 
ب��ح�����س��ب م���ا �أف������ادت و���س��ائ��ل �إع����الم 
�أمريكية. وكان جاميي �سبريز �لذي 
�سّده  ق�سائية  معركة  �ملغنية  �سنّت 
لكّف  و��سعة  �إعالمية  تغطية  لقيت 
ي��ده ع��ن ���س��وؤون��ه��ا، ق��د ق��ِب��ل �ل�سهر 
و�ساية  ت���ويّل  ع��ن  �لتخّلي  �مل��ا���س��ي 
جنمة �لبوب. وهو �أعرب عن رغبته 
و�ملحامي  �ملحكمة  مع  "�لتعاون  يف 
لنتقال  مت��ه��ي��د�  لب��ن��ت��ه  �جل���دي���د 
و�عُترب  جديد".  و���س��ّي  �إىل  �سل�س 
�لبوب  لنجمة  ن�����س��ر�  �ل���ق���ر�ر  ه���ذ� 
�لبالغة 39 عاما و�نقالبا يف موقف 
و�لدها �لذي قال يف بادئ �لأمر �إنه 
�لق�سائية  �لدعوى  على  �سيعرت�س 
�لتي رفعتها بريتني �سبريز ل�سحب 
�لتدبري  ه��ذ�  وك���ان  م��ن��ه.  �لو�ساية 
بالكامل  �ل���ت���ح���ّك���م  ل���ل���و�ل���د  ي��ت��ي��ح 
 2008 منذ  لبنته  �مل��ال��ي��ة  ب��امل��و�رد 
لبنته  �لنف�سي  �لو�سع  �أث��ار  عندما 
�لقلق بعدما �سقطت �سقوطا مدويا 

حظي بتغطية �إعالمية و��سعة.

�إليز�بيث �لأوىل.. تو�ريخ 
وحقائق عن حياة �مللكة �لعذر�ء

�ملباركة  �مل��ل��ك��ة  �أو  �ل���ع���ذر�ء،  �مل��ل��ك��ة 
�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  ه���ي  �ل��ف��ا���س��ل��ة، 
و�أيرلند�،  �إجن��ل��رت�  ملكة  �لأوىل 
�ل���ت���ي ي�����س��ادف �ل���ث���الث���اء، ذك���رى 

ميالدها.
�مللكة �إليز�بيث �لأوىل هي �حلاكم 
تيودور  �ساللة  م��ن  و�لأخ���ري  �ل�5 
�لقرن  �إجن��ل��رت� يف  )�أ���س��رة حكمت 
 1603  -  1485 عامي  بني  �ل�16 
و�لتي  �ل���وي���ل���زي���ة  �لأ�����س����ول  ذ�ت 
حكمت  و�ل��ت��ي  م��ل��وك(،   5 تخللها 
�إجن��ل��رت� و�أي��رل��ن��د� يف �ل��ف��رتة من 
17 نوفمرب/ت�سرين �لثاين 1558 
مار�س-�آذ�ر   24 يف  وفاتها  وحتى 

.1603
ومب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى م��ي��الد و�ح���دة 
م��ن �أع��ظ��م ح��ك��ام �إجن���ل���رت�، �لذي 
7 �سبتمرب-�أيلول من كل  ي�سادف 
�لتايل  �لتقرير  يف  ن�ستعر�س  عام، 
جمموعة من �ملعلومات و�حلقائق 
وفقاً  �لأوىل،  �إليز�بيت  �مللكة  عن 

."historyhit" ملوقع
يف �ل��وق��ت �ل���ذي ك��ان �مل��ل��ك هرني 
�ل���ث���ام���ن، م��ل��ك �إجن���ل���رت� �آن�����ذ�ك، 
وريثه  ل����ه،  ���س��ب��ي  ولدة  ي��ن��ت��ظ��ر 
ولدت  �نتظاره،  ط��ال  �ل��ذي  �لذكر 
�ل�7  يف  �إليز�بيث  �لثانية،  طفلته 

من �سبتمرب من عام 1533.
�إع�����د�م و�لدها  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن 
 1536 ع����ام  يف  ب���ول���ني  �آن  لأم���ه���ا 
ب��ت��ه��م��ة خ���ي���ان���ة �ل����وط����ن وك���ان���ت 
�لثانية  يف  ح���ي���ن���ه���ا  �إل����ي����ز�ب����ي����ث 
زوجة  ف��اإن  عمرها،  م��ن  و�لن�سف 
و�ل����ده����ا �لأخ�������رية، ك���اث���ري���ن ب���ار، 

�هتمت بتعليمها جيد�ً

�سابون من حليب �حلمري 
�حلمري  حليب  �سابون  �سر�ء  على  زبائن  يتهافت 
�خلايل من �ملو�د �لكيميائية و�ملُ�سّنع يف م�سروع هو 
�لأّول من نوعه يف �لأردن ويف �ل�سرق �لأو�سط، �أماًل 
�أن يحمل لهم حالاًّ �سحرًيا مل�ساكل ب�سرتهم  منهم 
�لأ�سا�سي  باملّكون  ��ستهز�ء بع�سهم  �أ�سهر على  بعد 
ل��ه��ذ� �ل�����س��اب��ون. يف م��زرع��ة ���س��غ��رية يف حمافظة 
�ثنا ع�سر حماًر�  مادبا جنوب غرب عّمان، يتمايل 
�ملاأخوذ منها  �أن ُينقل حليب �لأتان  يومًيا بانتظار 
�إىل م�سغل �سغري يف عّمان لي�سنع منه �ل�سابون. 
وي��ق��ول ع��م��اد ع��ط��ي��ات )32 ع���ام���ا(، وه���و �سريك 
"�إنتاج �سابون �لأتان"، لوكالة  موؤ�س�س يف م�سروع 
فر�ن�س بر�س "يف �لبد�ية، �سخر كثريون و��ستهز�أو� 
"مل يبَق �إل �حلمار لتحلبوه؟" �أو  بالفكرة وقالو� 
�أ�سع على ج�سمي �سيئا له عالقة  �أن  "من �جلنون 
جانب  �ىل  يقف  �ل��ذي  �ل�ساب  وي�سيف  باحلمار". 
ت�سم  تدويرها  معاد  م��و�د  من  �مل�سّنعة  �حلظرية 
"�ملو�سوع  زرق����اء،  ك��ب��رية  ح��دي��دي��ة  �سحن  ح��اوي��ة 
�سابون  قطعة   160 �مل�سروع  وّزع  �أن  �ختلف" بعد 
�لطلبات  �أ�سبحت  ذل��ك،  بعد  لتجربتها.  جّمانّية 

4500 قطعة �سابون �سهريا". "تتجاوز 

يقفز�ن فوق �سمكة قر�ش
تد�ول رو�د مو�قع �لتو��سل فيديو ملغامرة جمنونة قام 

بها �سابان، قفز� فوق �سمكة قر�س.
ما�سات�سو�ست�س  بولية  كوها�ست  يف  �سّور  فيديو  و�أظهر 
�لأ���س��دق��اء على م��ن قارب،  �لأم��ريك��ي��ة، جمموعة م��ن 
ي�ساهدون �سمكة قر�س عمالقة، ت�سبح �أ�سفل منهم. ويف 
�ل�سمكة، يف  ف��وق  وه��و يقفز  �ل�سبان  �أح��د  �ملقطع، يظهر 

�لوقت �لذي تفاجئ رفاقه بالعمل �لذي قام به.
وب��ع��د ث����و�ن �ن�����س��م ���س��اب �آخ����ر ل�����س��دي��ق��ه يف �مل����اء و�سط 
�سحيفة  نقلت  ح�سبما  �لقارب،  على  كانو�  من  �سيحات 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
�لت�سوير  �أظهر  �لقر�س، حيث  �سمكة  �ل�سابان من  وجنا 

عودتهما جمدد� �إىل �لقارب ب�سالم.
وعّلق كثري من رو�د مو�قع �لتو��سل على �لفيديو، حيث 
و�سجاعته"،  �لإن�سان  قوة  "يثبت هذ� مدة  �أحدهم:  قال 
مثل  من  �ملزيد  جتربة  �ل�سابني  على  �آخ��ر  �ق��رتح  بينما 

هذه �ملغامر�ت �خلطرية مع حيو�نات �سر�سة.

�سيارة مر�سيد�ش ذكية تقر�أ �لأفكار
ل��و�ج��ه��ة حتكم  ���س��رك��ة م��ر���س��ي��د���س ع��ن دجم��ه��ا  ك�سفت 
 Vision م��ت��ط��ورة يف من����وذج ���س��ي��ارت��ه��ا ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة
AVTR، ت�سمح للركاب بالتحكم بالعديد من �لوظائف 

عن طريق �أفكارهم.
وت��ع��م��ل �ل�����س��ا���س��ة ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ع�����س��اب��ة ل��ل��ر�أ���س با�سم 
�لذكاء  تقنية  طريقة  عن  �ل�سيارة  تتعرف  حيث   ،BCI
لوظائف  خيار�ت  له  لتقدم  مرتديها،  على  �ل�سطناعي 
�سبق له �أن �أعجب به و��ستخدمها مثل حمطات �لر�ديو 
�ملف�سلة و�لرد على �ملكاملات وتوجيه �ملركبة لطرق حمدد 

�سابقا.
�لتفكري  �ل�سائق  ي�ستطيع  �ل��وظ��ائ��ف،  ه��ذه  جانب  و�إىل 
مبكان ركن �ملركبة، وكمية �ل�سوء �لد�خلة عرب �لنو�فذ، 
وك���ل ذل���ك ع��ن ط��ري��ق �ل��ت��خ��اط��ر ب��ني �جل��ه��از و�ل�سا�سة 
جهازها  �إن  �سحفي،  بيان  يف  مر�سيد�س  وقالت  �لذكية. 
يحلل �ملوجات �لدماغية، وتتعرف من خالل تركيز �سائق 
كان  وكلما  ��ستعمالها.  يود  �لتي  �خليار�ت  على  �ل�سيارة 
�أقوى، كلما ز�د ن�ساط �خلاليا �لع�سبية،  �ل�سائق  تركيز 

و�سهل �لأمر على �جلهاز لتحديد �لوظائف �ملرغوبة.

ي�سنع يد� ��سطناعية ل�سديقه با�ستخد�م طابعة
ب�سناعة  م��وؤخ��ر�،  �لأمريكية  نيوجر�سي  من  �ساب  جنح 
يد ��سطناعية ل�سديقه، وذلك با�ستخد�م طابعة ثالثية 

�لأبعاد.
�إىل  عاما،   14 �لعمر  من  �لبالغ  �سالفانو  �سامي  و�أ���س��ار 
�أنه �أم�سى معظم �أ�سهر �ل�سيف وهو ي�سمم ويطبع يد� 

��سطناعية ل�سديقه �إيو�ن كريبي.
ونقلت وكالة "يو بي �آي" لالأنباء عن كريبي قوله: "لقد 
مفاتيح  �لتقاط  م��ن  �ل�سطناعية  �ليد  بف�سل  متكنت 
�ل�سيارة من و�لدتي". ويقدم �بتكار �سالفانو �لذي ياأمل 
�مل�ستقبل، بديال رخي�سا لالأطر�ف  �لهند�سة يف  بدر��سة 
�ل�سطناعية �لتجارية �لتي يرت�وح �سعرها بني 3 �آلف 

و30 �ألف دولر.

م�ستح�سر�ت جتميل مغ�سو�سة ت�سلط �ل�سوء على �لتجارة �ل�سود�ء
�أعلنت هيئة �لدو�ء �مل�سرية، عن ر�سد عدد من 
يف  �ملنت�سرة  �ملغ�سو�سة  �لتجميل  م�ستح�سر�ت 

�لأ�سو�ق، و�لتي ت�سبب م�سكالت �سحية كبرية.
�لتجاري"  "�لغ�س  ب�ساأن  �لهيئة من�سور�  ووزعت 
على كافة �ملوؤ�س�سات �ل�سيدلية، مع تاأكيدها على 
�سد  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ  متابعة 
�مل�ستح�سر�ت،  �أي موؤ�س�سة يثبت تخزينها لتلك 
دون وجود فو�تري �سر�ء، و�سد �جلهات �ملوردة يف 

حالة وجود تلك �لفو�تري.
وع���ل���ق رئ��ي�����س ���س��ع��ب��ة �لأدوي�������ة ب���احت���اد �لغرف 
�ل��ت��ج��اري��ة، �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ع����وف، ع��ل��ى �نت�سار 
"غ�س  قائال:  �ملغ�سو�سة،  و�مل�ستح�سر�ت  �لأدوية 
فقط.  م�سر  يف  ولي�ست  عاملية  ظ��اه��رة  �ل����دو�ء 
�لدو�ء جمهول �مل�سدر هو كل ما مت ت�سنيعه يف 
�أماكن غري مرخ�سة من هيئة �لدو�ء �مل�سرية، 
لكل خطو�ت  �لهيئة  متابعة من  �أن هناك  حيث 
�ملادة �خلام حمرزة  �لت�سنيع، بد�ية من و�سول 

وحتى و�سول �لدو�ء للجمهور".

نيوز  "�سكاي  موقع  م��ع  حديثه  يف  ع��وف  وت��اب��ع 
عربية": "فور نزول �لدو�ء لل�سوق، يكون هناك 
حاجة  ي�ستغلون  �لذين  �لنفو�س  �سعاف  بع�س 
�ملو�طنني لدو�ء بعينه تكون ن�سبة �لإقبال عليه 
�ملغ�سو�س  وت��ق��دمي  بت�سنيعه  ويقومون  ك��ب��رية، 
و�لتفتي�س  �ل�������دو�ء  ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم  ل���ذل���ك  م���ن���ه، 
بالنزول  �ل�����س��ح��ة،  ل�����وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ي��ديل 
ع�سو�ئية،  و�سحب عينات  لل�سيدليات  با�ستمر�ر 
ويف حال ثبات وجود جتارة �سود�ء يف �لدو�ء يتم 

�تخاذ �لالزم قانونيا".
و�أك������د رئ��ي�����س ���س��ع��ب��ة �لأدوي��������ة ب���احت���اد �لغرف 
�لتجارية، �أن "�سمعة �لدو�ء تتاأثر كثري� بالدو�ء 
م�ساد  هناك  ك��ان  �ملثال  �سبيل  فعلى  �ملغ�سو�س، 
�إحدى  ر�سد  ومت  بكرة،  �لأط��ب��اء  يكتبه  حيوي 
�ل�سيدليات تقوم ببيعه وهو عدمي �ملفعول، وعن 
عدد  يف  �مل��وج��ود  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ليقظة  ق�سم  طريق 
من �ل�سركات �ملنتجة، كانت �ملفاجاأة عند �سحب 

�لعينات �أن �لدو�ء مغ�سو�س وجمهول �مل�سدر".

كاميل مينديز خلل ح�صورها عر�ص �أزياء Collina Strada SS2022 خلل �أ�صبوع �ملو�صة يف نيويورك. � ف ب

ليلي كولينز تفاجئ 
�جلمهور بزو�جها

�أعلنت �لنجمة �لعاملية  ليلي كولينز  عن زو�جها من �لكاتب  ت�ساريل مكدويل ، �إذ ن�سرت 
�سور لها بف�ستان �لزفاف على �سفحتها �خلا�سة على موقع �لتو��سل �لجتماعي  رفقة 
زوجها، وعّلقت عليها بالقول: "مل �أكن �سعيدة هكذ� يف حياتي من قبل. بد�أت كق�سة 

خيالية و�لآن حقيقة �إىل �لأبد".
�جلدير ذكره �أن ليلي كولينز هي ممثلة وعار�سة �أزياء وكاتبة بريطانية - �أمريكية، 
�لإجنليزي فيل كولينز  �ملو�سيقي  �بنة  1989، وهي  �آذ�ر-م��ار���س عام   18 ول��دت يف 
لها  دور  �أول  فكان  �سغرها،  منذ  �ل�سهرة  عرفت  تافيلمان،  جيل  و�لأم��ريك��ي��ة 
ن�سب  �أعمالها  وتنال   ،Growing Pains �سل�سلة  �سمن  �لثانية،  �سن  يف 

متابعة عالية.


