
   

الطوارئ والأزمات باأبوظبي تعتمد اإلغاء احلجر 
ال�صحي جلميع املطعمني القادمني من خارج الدولة

•• اأبوظبي- ام:

اأعلنت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة 
ال�صفر اخلا�صة  اإج�����راءات  اأب��وظ��ب��ي ع��ن حت��دي��ث  اإم����ارة  ك��ورون��ا يف 
باملواطنني واملقيمني والزوار القادمني من خارج الدولة، ويبداأ العمل 
اللجنة  واعتمدت   .2021 �صبتمرب   5 امل��واف��ق  الأح��د  ي��وم  من  بها 
املطّعمني  جلميع  ال�صحي  احلجر  اإلغاء  اجلديدة  للإجراءات  وفقاً 
الإجراءات  وتن�ص  ال��دول��ة.  خ��ارج  اأبوظبي من  اإم��ارة  اإىل  القادمني 
امل�صافرين من مطّعمني وغري مطّعمني،  اإل��زام كافة  اجلديدة على 
قبل الإقلع اإىل الإم��ارة، اإبراز نتيجة �صلبية لفح�ص م�صحة الأنف 
PCR ا�صتلمت خلل 48 قبل موعد الرحلة.   )التفا�صيل �ص3(

انطالق التمرين البحري امل�صرتك 
»زايد 3« بني الإمارات وم�صر

•• اأبوظبي-ام:

يقام  ال��ذي   )3 )زاي��د  امل�صرتك  البحري  التمرين  فعاليات  انطلقت 
اأر���ص الدولة مب�صاركة وح��دات من القوات البحرية من دولة  على 
ع�صرة  مل��دة  وي�صتمر  ال�صقيقة  العربية  م�ص�ر  وجمهورية  الإم���ارات 
اخلطط  يف  امل��درج��ة  التمارين  �صل�صلة  �صمن  التمرين  اأي��ام.وي��اأت��ي 
ال�صقيقة  امل�صلحة مع قوات الدول  التدريبية جلميع وحدات قواتنا 
الع�صكرية  وتبادل اخلربات  والتن�صيق  التعاون  اإطار  ويف  وال�صديقة 
 2014 ال��ذي جرى بني البلدين عام   )1 وام��ت��دادا لتمرين )زاي��د 
ومترين زايد 2  الذي جرى عام 2017 يف حني ي�صمل مترين زايد 
3 عام 2021 على مترين القوات الربية والقوات اجلوية والدفاع 

اجلوي بني البلدين ال�صقيقني.                         )التفا�صيل �ص2(

ال�صي�صي وملك الأردن والرئي�ص الفل�صطيني خلل قمتهم يف القاهرة   )ا ف ب(

اجلي�ص الفغاين مل ي�صمد

ن�صاء اأفغانيات يف احتجاج بهريات تعبرياً عن خماوفهن من منع بناتهن من التعليم بعهد طالبان  )ا ف ب(

اأكدا اأن املرحلة القادمة �ست�سهد اإطالق دورة جديدة من امل�ساريع اال�سرتاتيجية الوطنية

حممد بن را�صد وحممد بن زايد: 
م�صروعًا وطنيًا �صيعلن عنها ال�صهر اجلاري   50

•• دبي-وام:
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأع��ل��ن 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل، 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة يف 
تغريدة على ح�صاب �صموهما الر�صمي على تويرت اأم�ص، اأن 
املرحلة القادمة �صت�صهد اإطلق دورة جديدة من امل�صاريع 
ملرحلة  التاأ�صي�ص  اإىل  ت��ه��دف  ال��وط��ن��ي��ة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

متقدمة من النمو الداخلي واخلارجي للدولة.
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
مو�صمنا  ن��ب��داأ  ت��وي��رت:  يف  �صموه  ح�صاب  على  ت��غ��ري��دة  يف 
احلكومي اجلديد يف الإمارات هذا العام بطريقة خمتلفة 
 50 �صنعلن عن  زاي��د  بن  اأخ��ي حممد  الت�صاور مع  ..بعد 

م�صروعاً وطنياً باأبعاد اقت�صادية خلل �صهر �صبتمرب.
الإم���ارات ل متلك ترف الوقت ولن تنتظر  وق��ال �صموه: 
الظروف العاملية اأن ت�صنع م�صتقبلها.. بل ت�صنعه بنف�صها.. 

البداية 5 �صبتمرب.
اآل نهيان، يف  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  وقال �صاحب 
�صيتم  وطنياً  م�صروعاً   50 تويرت:  على  ل�صموه  تغريدة 
اإ�صافة  ..�صت�صكل  اجل��اري  �صبتمرب  خ��لل  عنها  الإع���لن 
نوعية مل�صريتنا وركيزة للنطلق نحو مزيد من التطور 

اأبناء  اأدع����و  ���ص��م��وه:  واأ����ص���اف  ال��ق��ادم��ة.  اأج��ي��ال��ن��ا  ل�صالح 
الوطن اإىل امل�صاركة يف اإجنازها وم�صاعفة اجلهود لتعزيز 

املكت�صبات والتعامل مع التحديات باإيجابية وحتويلها اإىل 
فر�ص للبتكار والإبداع.              )التفا�صيل �ص2(

مقتل 18 حوثيًا بكمني 

اجلي�ش اليمني: نتقدم يف خمتلف جبهات ماأرب
•• اليمن-وكاالت:

اأكد الناطق با�صم اجلي�ص اليمني العميد ركن عبده جملي 
اأن اجلي�ص اليمني تقدم يف خمتلف جبهات القتال يف ماأرب، 
مركز  باجتاه  امليلي�صيا  تقدم  نافياً  حوثي،  هجوم  �صد  بعد 

مديرية الرحبة.
اأن  "�صبوتنيك" ال��رو���ص��ي��ة،  وك���ال���ة  م���ع  ح����وار  يف  واأو����ص���ح 
من  وباإ�صناد  متوالية  ال�صعبية  واملقاومة  اجلي�ص  انت�صارات 
طريان حتالف دعم ال�صرعية، بعد �صد كل حماولت الت�صلل 
اأن  اإىل  م�صرياً  احل��وث��ي��ة،  النقلبية  للملي�صيات  اليائ�صة 

طريان التحالف دك تعزيزات امللي�صيات.
حمكماً  كميناً  ال�صعبية،  وامل��ق��اوم��ة  اليمني  اجلي�ص  ون��ّف��ذ 

ا�صتهدف جمموعة من عنا�صر ميلي�صيات احلوثي يف جبهة 
امل�صجح غرب حمافظة ماأرب.

وعددهم  املجموعة،  اأف��راد  كامل  مقتل  عن  الكمني  واأ�صفر 
حوثياً، بح�صب ما اأفادت و�صائل اإعلم حملية  عن�صراً   18
اخلمي�ص.. كما �صنت مدفعية اجلي�ص اليمني ق�صفاً مرّكزاً 
ا���ص��ت��ه��دف حت��رك��ات الن��ق��لب��ي��ني يف اجل��ب��ه��ة، واأحل��ق��ت بها 

خ�صائر يف العتاد والأرواح.
بنريان قوات  لقي عدد من احلوثيني م�صرعهم،  ذلك  اإىل 

اجلي�ص م�صنودة باملقاومة ال�صعبية، جنوب غربي ماأرب.
فقد ا�صتدرج اجلي�ص جمموعة من عنا�صر امليلي�صيات حاولت 

الت�صلل باجتاه مواقع يف جبهة رحبة وا�صتهدفتها.
واأدى الكمني اإىل �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف احلوثيني، 

فيما لذ من جنا منهم بالفرار.
ال�صرعية  دعم  حتالف  مقاتلت  ا�صتهدفت  ذلك  غ�صون  يف 
ماأرب،  حمافظة  حميط  يف  للنقلبيني  متفرقة  م��واق��ع 

وكبدتهم خ�صائر يف الأرواح والعتاد.
يذكر اأن احلوثيني املوالني لإيران ي�صنون منذ �صهر فرباير 
رغم  م���اأرب،  مدينة  نحو  التقدم  اأج��ل  م��ن  ع�صكرية  حملة 
منظمات  ع��ن  ف�صل  ووا�صنطن،  املتحدة  الأمم  منا�صدات 
النازحني يف  اآلف  على  الهجمات، خوفاً  اإن�صانية وقف تلك 

املحافظة.
و�صط  ت��ق��دم  حتقيق  م��ن  تنجح  مل  ال��ت��ي  امليلي�صيات  اأن  اإل 
طمعاً  هجماتها  ت��وا���ص��ل  ل��ه��ا،  وع�صكرية  �صعبية  م��ق��اوم��ة 

بال�صيطرة على املدينة الواقعة يف حمافظة غنية بالنفط.

االحتاد االأوروبي: لن نتعجل يف االعرتاف باحلركة

طالبان ت�صتعد للك�صف عن حكومة جديدة و�صط ا�صطرابات اقت�صادية
يف تقرير للمعهد الفرن�سي للعالقات الدولية
رو�صيا: فاعلية العقوبات 
القت�صادية مو�صع �صوؤال!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ل ج�����دوى م���ن ا���ص��ت��خ��دام ال�������ص���لح الق���ت�������ص���ادي ���ص��د رو����ص���ي���ا. هذه 
ال��رو���ص��ي فلدي�صلف  داف���ع عنها الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ي  ه��ي الأط���روح���ة 
اإينوزميت�صيف يف تقرير للمعهد الفرن�صي للعلقات الدولية بعنوان هل 

ميكن لل�صعوبات القت�صادية اأن ت�صعف النظام ال�صيا�صي؟. 
اأ�صتاذ �صابق يف الكلية العليا للقت�صاد يف مو�صكو، ثم باحًثا على التوايل 
العقوبات  ا�صتنتاج: ل  اإىل  املوؤلف  يتو�صل  ووار�صو،  ووا�صنطن  فيينا  يف 
ول  الروبل،  �صقوط  ول  النفط،  لأ�صعار  املنتظم  النهيار  ول  الغربية، 
ه���روب ال���ص��ت��ث��م��ارات، ول ح��ت��ى امل��ظ��اه��رات، جن��ح��ت يف زع��زع��ة نظام 
اأمل املعار�صة يف احل�صول على دعم �صعبي وا�صع  فلدميري بوتني. ان 

مل يتحقق، يقول اخلبري القت�صادي.          )التفا�صيل �ص14(

يتهم  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ش 
اأطرافا بال�صعي جللب مرتزقة

•• تون�س-وكاالت:

�صعيد  قي�ص  التون�صي  الرئي�ص  اتهم 
جلب  مب��ح��اول��ة  ي�صّمها  مل  اأط���راف���ا 
مرتزقة من خارج البلد، معتربا اأن 
هوؤلء يهدفون لإرباكه حتى يرتاجع 

عن م�صار الإ�صلح.
للرئي�ص  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  ه����ذا  ج����اء 
مرابط  بعلي  لقائه  خلل  التون�صي 
الوزير املكلف بت�صيري وزارة ال�صحة 
الرئي�ص يف  وق���ال  ق��رط��اج.  ق�صر  يف 
�صفحة  على  املن�صور  امل�صور  اللقاء 
رئا�صة اجلمهورية مبوقع في�صبوك: 
�صنبقى على العهد ما دام هناك نف�ص 
ن��خ��اف يف  وق��ل��ب ينب�ص ول  ي���رتدد 

احلق لومة لئم.

•• عوا�شم-وكاالت:

�صوؤون  مدير  ويجاند  ج��ون��ار  ق��ال 
اآ�صيا واملحيط الهادي يف املفو�صية 
اإن الحت����اد الأوروب�����ي  الأوروب����ي����ة 
طالبان  مع  التعامل  اإىل  �صيحتاج 
لكنه لن يت�صرع بالعرتاف ر�صمياً 
باحلركة باعتبارها احلاكم اجلديد 

لأفغان�صتان.
واأ�صاف ويجاند اأن املفو�صية تهدف 
 300 قيمته  مت��وي��ل  ت��اأم��ني  اإىل 
مليون يورو هذا العام والعام املقبل 
توطني  لإع�����ادة  ال��ط��ري��ق  لتمهيد 

حوايل 30 األف اأفغاين.
اأفغان�صتان  ح���ك���ام  وي�����ص��ت��ع��د  ه����ذا 
م���ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ل��ل��ك�����ص��ف عن 
خمي�ص،  اجل�����دي�����دة  ح���ك���وم���ت���ه���م 
القت�صاد على حافة  تاأرجح  و�صط 
الن���ه���ي���ار ب���ع���د م�����ص��ي اأك������ر من 
���ص��ي��ط��رة احلركة  اأ���ص��ب��وع��ني ع��ل��ى 
كابول وما حلقها  الإ�صلمية على 

�صرعية  اإن  حم����ل����ل����ون  وي�����ق�����ول 
احل���ك���وم���ة الأف���غ���ان���ي���ة اجل���دي���دة 
وامل�صتثمرين  امل���ان���ح���ني  ن��ظ��ر  يف 
بالن�صبة  �صتكون حا�صمة  الدوليني 
ل��لق��ت�����ص��اد ال�����ذي ���ص��ي��ن��ه��ار على 
الأرج������ح ب��ع��د ع�����ودة ط��ال��ب��ان اإىل 

ال�صلطة.
لطالبان  الأع���ل���ى  ال��زع��ي��م  ول����دى 
ث��لث��ة ن���واب ه��م م��ول��وي يعقوب، 
املل  الراحل  احلركة  موؤ�ص�ص  اب��ن 
زعيم  الدين حقاين،  و�صراج  عمر، 
الغني  القوية، وعبد  �صبكة حقاين 
برادر وهو من الأع�صاء املوؤ�ص�صني 

للحركة.
الأوىل  حكومتها  طالبان  واأدارت 
ع��رب جم��ل�����ص ق��ي��ادة غ��ري منتخب 
املت�صدد  تف�صريها  بق�صوة  ف��ر���ص 
ل��ل�����ص��ري��ع��ة الإ����ص���لم���ي���ة م����ن عام 
قوات  ب��ه  اأط���اح���ت  ح��ت��ى   1996
ت����ق����وده����ا ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة يف 

.2001

بالجئي  نقبل  ل��ن  ت��رك��ي��ا: 
اأوروبا مال  مقابل  اأفغان�صتان 

•• اأنقرة-وكاالت:

الأوروبية  ال���دول  نا�صدت  اأن  بعد 
مرارا خلل الأي��ام املا�صية الدول 
اأبوابها  بفتح  لأفغان�صتان  املجاورة 
البلد،  م���ن  ال���ف���اري���ن  ل��لج��ئ��ني 
على  طالبان  ح��رك��ة  �صيطرة  منذ 
ال�صهر  منت�صف  ك��اب��ل  ال��ع��ا���ص��م��ة 
املا�صي )اأغ�صط�ص 2021(، اأكدت 
تركيا اأم�ص اخلمي�ص اأنها لن تبقي 
الأفغان الذي دخلوا البلد مقابل 

اأي م�صاعدات اأوروبية.
و����ص���دد وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الرتكي 
م��ول��ود ج��او���ص اأوغ��ل��و، بح�صب ما 
نقلت �صبكة تي اآر تي املحلية، على 
اأن ب����لده ت��ع��م��ل م���ن اأج����ل اإع����ادة 
ب�صكل  اأفغان�صتان  اإىل  ال��لج��ئ��ني 

اآمن.
كذلك، اأكد اأن التعاون مع الحتاد 
الأوروبي غري ممكن اإن كان يعتقد 
املال مقابل الحتفاظ  �صيدفع  اأنه 
الأرا�صي  على  الأفغان  باللجئني 

الرتكية.

دامت  حل��رب  فو�صوية  نهاية  م��ن 
20 عاماً.وقال امل�صوؤول يف طالبان 
و�صائل  ع���ل���ى  م��ت��ق��ي  اهلل  اأح����م����د 
يجري  اإن��ه  الجتماعي،  التوا�صل 
الرئا�صي  بالق�صر  ملرا�صم  الإع���داد 
يف ك���اب���ول ف��ي��م��ا ق��ال��ت ق��ن��اة تولو 
و�صيكاً  اإع��لن��اً  ه��ن��اك  اإن  اخل��ا���ص��ة 

اجلديدة.وكان  احل��ك��وم��ة  ب�����ص��اأن 
م�����ص��وؤول ك��ب��ري ب��احل��رك��ة ق���د قال 
اإن���ه من  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  ل��روي��رتز 
احلركة  زع��ي��م  يحظى  اأن  امل��ت��وق��ع 
الأعلى هبة اهلل اآخوند زاده ب�صلطة 
ويكون  حكم  جمل�ص  على  مطلقة 

هناك رئي�ص اأدنى منه مرتبة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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13 ابتكاراً عاملياً تقود مبادرات 

احلكومات لتعزيز الرفاه االجتماعي

اأخبار االإمارات

اأزمة ت�شكيل احلكومة اللبنانية 
»اأحجية« ي�شعب فكها

عربي ودويل

وفود اآ�شيا ت�شيد بالدور الريادي 
للإمارات يف دعم اأ�شحاب الهمم

الفجر الريا�شي

توفري فحو�صات كوفيد - 19 
يف مدار�ش اأبوظبي

اأبوظبي-وام:
اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن اإطلقها مبادرة ا�صرتاتيجية بالتعاون 
 19  - كوفيد  ف��ريو���ص  ع��ن  الك�صف  لتوفري فح�ص  اأبوظبي   - ال�صحة  دائ���رة  م��ع 

للطلبة واملعلمني والعاملني يف املدار�ص.
وتتيح املبادرة لهم اإجراء الفحو�صات الدورية يف مدار�صهم دون احلاجة للتوجه اإىل 
مراكز الفح�ص اخلارجية وذلك مبوجب متطلبات الفحو�صات الدورية املعلن عنها 

موؤخراً من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
اإجراء  تي�صري  بهدف  اأبوظبي   - ال�صحة  دائ��رة  مع  واملعرفة  التعليم  تعاون  وياأتي 
الفحو�صات الدورية للطلبة واملعلمني والعاملني يف املدار�ص وتعزيز كفاءة عمليات 
نتائج  على  احل�صول  من  امل��دار���ص  �صتتمكن  حيث  امل��دار���ص  يف  وال�صلمة  ال�صحة 
الفحو�صات �صمن فرتة زمنية ق�صرية ت�صمح لها ب�صمان تطبيق متطلبات الدخول 
الآمن ملبانيها كما ت�صهم هذه املبادرة يف تخفيف ال�صغط عن اأولياء الأمور ومراكز 

الفح�ص اخلارجية يف الإمارة.

اأ�سباب االنهيار ال�سريع للدولة:
هكذا انت�صرت حركة طالبان يف اأفغان�صتان!

•• الفجر - باتريك اأزورمندي – ترجمة خرية ال�شيباين

الأفغانية  ل��ل��دول��ة  ال�����ص��ري��ع  الن��ه��ي��ار  اأ���ص��ب��اب  ت��رج��ع 
مبا�صرة  الأم��ري��ك��ي  الن�����ص��ح��اب  اأع��ق��اب  يف  وجي�صها 
فك  ك�صف  ولئن   .2001 ع��ام  التدخل  ط��رائ��ق  اإىل 
والقدرات  الطموح  بني  الفجوة  الأمريكي  الرتباط 
احلقيقية للجي�ص الأفغاين الذي كان حا�صرا دائما 

لي�صهد على ف�صل حماولة بناء الأمة.
طالبان  ح���رك���ة  ك���ان���ت   ،2001 ���ص��ب��ت��م��رب   11 يف 

 ،2021 �صبتمرب   11 ويف  ك���اب���ول،  يف  ال�صلطة  يف 
مرت  التاريخني،  هذين  ب��ني  معها.  العهد  �صتجدد 
بروؤية مرعبة  انتهت  التي  ع�صرين عاًما من احلرب 
البع�ص  الذي يوّجه فيه  الوقت  2.0. ويف  ل�صايغون 
اأ�صابع التهام اىل الإدارة الأمريكية، امل�صوؤولة ح�صب 
راأيهم عن هذه الكارثة، يجب اأن نتذكر، اأن الأحداث 
اإىل ر�صيد جميع  واقعية  اأكر  ب�صكل  ت�صري  اجلارية 

احل�صابات ل�صراع ُح�صمت نتيجته منذ فرتة طويلة.
)التفا�صيل �ص11(

•• القاهرة-وكاالت:

على  الفل�صطينية  الأردن���ي���ة  امل�����ص��ري��ة  ال��ق��م��ة  اأك����دت 
اإزاء  الفل�صطينة  الق�صية  دع��م  م��ن  الثابتة  امل��واق��ف 
اإج��راءات من �صاأنها امل�صا�ص بثوابتها،  اأو  اأي حتركات 
�صاأنه  الأر����ص م��ن  اأح���ادي على  اأي تغيري  اإح���داث  اأو 
على  احل�صول  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  امل�صا�ص 

دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص ال�صرقية.
وطالبت القمة، ب�صرورة تكاتف جميع اجلهود للعمل 
املفاو�صات  وا���ص��ت��ئ��ن��اف  ال�����ص��لم  عملية  اإح���ي���اء  ع��ل��ى 
العتبار  يف  اأخ��ذاً  الدولية،  ال�صرعية  مرجعيات  وفق 
التبعات اجل�صيمة من عدم حل الق�صية الفل�صطينية 

على اأمن وا�صتقرار املنطقة بالكامل.
الفل�صطينية،  الأردن��ي��ة  امل�صرية  القمة  انعقاد  وم��ع 
اأن م�صر  اأم�ص اخلمي�ص، يف القاهرة، ك�صفت م�صادر 
اإ�صرائيل  بني  الهدنة  ملفاو�صات  قريبة  ع��ودة  اأعلنت 

اإ�صرائيل  املفاو�صات مع  ا�صتئناف  اأن  واأ�صافت  وغزة. 
ي�صمل �صفقة الأ�صرى واإعادة اإعمار غزة.

اأن الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص  اأو�صحت  كما 
ال����ذي ي����زور م�����ص��ر ح��ال��ي��اً، ي��ت��ن��اول م��ل��ف امل�صاحلة 
القاهرة  تعمل  فيما  الفل�صطينية،   - الفل�صطينية 
الف�صائل  بني  م�صروطة  �صياغة م�صاحلة غري  على 

)حما�ص - فتح(.
اأن امل�صاورات امل�صرية �صتتناول  اأكدت امل�صادر  كذلك، 
�����ص����رورة ال���ه���دن���ة ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل يف ك���اف���ة الأرج������اء 
الفل�صطينية، ف�صل عن ملف دخول الأموال اللزمة 
خلل الفرتة املقبلة لل�صلطة الفل�صطينية بعد اأن مت 
تعطيل دخولها �صابقا. وقالت اإن زيارة اأبو مازن اإىل 
القاهرة تاأتي اأي�صا حل�صد دويل خلل الفرتة املقبلة 
الثلثية  القمة  اأن  اإىل  الإع��م��ار، لفتة  اإع��ادة  خلطة 
�صتعمل على �صرورة امل�صاحلة الداخلية ب�صكل كامل 

وو�صع اإطار وجدول زمني للعمل عليها.

عودة قريبة ملفاو�سات الهدنة بني اإ�سرائيل وغزة  

قمة القاهرة تدعم ا�صتئناف املفاو�صات واإحياء ال�صالم

خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان يت�صلم 
لل�صندوق  العام  الأم��ني  من�صب  مهام 
والأزم��ات الكوارث  ملواجهة  العربي 

•• القاهرة - وام:
حممد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ت�صلم 
بن خالد اآل نهيان، مهام من�صب 
العربي  لل�صندوق  العام  الأم��ني 
مل��واج��ه��ة ال��ك��وارث والأزم�����ات، يف 
م����ب����ادرة ج���دي���دة م���ن م���ب���ادرات 
تاأتي  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي،  ال����ربمل����ان 
عمله  ا�صرتاتيجية  م��ع  ات�����ص��اق��اً 
اجل�������دي�������دة ب�����ه�����دف م�������ص���اع���دة 
املجتمعات العربية التي تتعر�ص 

لأزمات وكوارث مفاجئة.
واأع��رب ال�صيخ خليفة بن حممد 
خال�ص  ع��ن  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
�صكره و تقديره لختياره لتويل 
م�صدداً  الكبرية،  امل�صئولية  ه��ذه 
والعطاء  اخل����ري  ق��ي��م  اأن  ع��ل��ى 
اأ���ص��ي��ل��ة متجذرة  ق��ي��ٌم  وال��ت��ط��وع 
يف وجدان الأمة العربية، ومتثل 
اجلهود  لبذل  لقوياً  دافعاً  دائماً 
مل�صاعدة  واملحن  املواقف  �صتى  يف 

املجتمعات العربية.
اأن����ه ل���ن ي��دخ��ر جهداً   وم����وؤك����داً 
م�����ن اأج��������ل حت���ق���ي���ق الأه����������داف 
اأُن�صيء  اأجلها  م��ن  التي  النبيلة 

ال�صندوق. 
)التفا�صيل �ص5(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم،  "كوفيد -  بفريو�ص كورونا امل�صتجد 
ال�صاعات  اأعلنت الوزارة عن اإجراء 250،240 فح�صا جديدا خلل 
اأف�صل  ب��ا���ص��ت��خ��دام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ة   24 ال���� 

واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�ص وتو�صيع نطاق الفحو�صات 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة يف ال��ك�����ص��ف ع��ن 975 ح��ال��ة اإ���ص��اب��ة جديدة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��لزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

احلالت امل�صجلة 720،330 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف 

الأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
حالة.  2،043

مل�ص�������ابني  جديدة  حالة   1،511 �صفاء  عن  اأي�صا  ال���وزارة  واأعلنت     
من  ال��ت��ام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك������ورونا  بفي������رو�ص 
منذ  ال��لزم��ة  ال�صحية  الرع�����اية  تلقيه�����ا  بع�������د  امل�����ر�ص  اأع��را���ص 
دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 708،155 

حالة.

اأجرت 250,240 فح�سا ك�سفت عن 975 اإ�سابة 

كورونا من  جديدة  حالة  ال�صحة تعلن �صفاء 1,511 
ال�صحة تقدم 64,458 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 64،458 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خلل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�ص 18،305،171 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�صخ�ص.  100 لكل  جرعة   185.08
و�صعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ص "كوفيد19- " .

اأكدا اأن املرحلة القادمة �ست�سهد اإطالق دورة جديدة من امل�ساريع اال�سرتاتيجية الوطنية

حممد بن را�صد وحممد بن زايد: 50 م�صروعًا وطنيًا �صيعلن عنها ال�صهر اجلاري 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  اأع����ل����ن 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ح�صاب  على  ت��غ��ري��دة  يف  امل�صلحة 
���ص��م��وه��م��ا ال��ر���ص��م��ي ع��ل��ى تويرت 
اأم�ص، اأن املرحلة القادمة �صت�صهد 
امل�صاريع  اإطلق دورة جديدة من 
تهدف  الوطنية،  ال�صرتاتيجية 

متقدمة  مل��رح��ل��ة  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص  اإىل 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��م��و  م��ن 

للدولة.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
تغريدة  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
تويرت:  يف  ���ص��م��وه  ح�����ص��اب  ع��ل��ى 
اجلديد  احلكومي  مو�صمنا  نبداأ 
ال��ع��ام بطريقة  يف الإم�����ارات ه���ذا 
اأخي  مع  الت�صاور  ..بعد  خمتلفة 
 50 زاي��د �صنعلن ع��ن  ب��ن  حممد 
اقت�صادية  باأبعاد  وطنياً  م�صروعاً 

خلل �صهر �صبتمرب.
وق���ال ���ص��م��وه: الإم����ارات ل متلك 
ترف الوقت ولن تنتظر الظروف 

املكت�صبات والتعامل مع التحديات 
فر�ص  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ب��اإي��ج��اب��ي��ة 

للبتكار والإبداع.
الإمارات  دول��ة  اأن  �صموهما  واأك��د 
التي حتتفل بيوبيلها الذهبي هذا 
خم�صني  م��دى  على  �صجلت  العام 
اإجن������ازات جعلتها  م��ا���ص��ي��ة  ع��ام��اً 
واأكرها  ال���دول  اأجن���ح  قائمة  يف 
للمواهب  وج������ذب������اً  ت���ن���اف�������ص���ي���ة 
وال�صتثمارات  واملهارات  والعقول 
واأ�����ص����ح����اب الأف�����ك�����ار الإب���داع���ي���ة 

وامل�صاريع التنموية.
وت�����ص��اه��م امل�����ص��اري��ع اجل���دي���دة يف 
للقت�صاد  نوعية  قفزات  حتقيق 

القطاعات احليوية وتعزز م�صارات 
التنمية القت�صادية والجتماعية 
والب�صرية، وت�صنع فر�صاً جديدة 
يف جم���الت حم��وري��ة م��ث��ل ريادة 
اجلديد  والق���ت�������ص���اد  الأع�����م�����ال 
وتطبيقات  وال���دائ���ري  وال��رق��م��ي 

الثورة ال�صناعية الرابعة.
التي  امل��ي��زات  امل�صاريع  تر�ّصخ  كما 
جتعل م��ن دول���ة الإم����ارات وجهة 
الأجنبية  ل��ل���ص��ت��ث��م��ارات  ع��امل��ي��ة 
اجلديدة  وال��ت��م��وي��لت  امل��ب��ا���ص��رة 
والفر�ص  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  امل�����ص��اري��ع  يف 
الق�����ت�����������ص�����ادي�����ة ال�����������ص�����اع�����دة يف 
والتكنولوجيا  املعرفة  اقت�صادات 

م�صتقبلها..  ت�صنع  اأن  ال��ع��امل��ي��ة 
 5 ال��ب��داي��ة  بنف�صها..  ت�صنعه  ب��ل 

�صبتمرب.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وق������ال 
ن���ه���ي���ان، يف  اآل  حم��م��د ب���ن زاي�����د 
 50 تويرت:  على  ل�صموه  تغريدة 
الإع���لن  �صيتم  وط��ن��ي��اً  م�����ص��روع��اً 
ع��ن��ه��ا خ�����لل ���ص��ب��ت��م��رب اجل�����اري 
مل�صريتنا  نوعية  اإ�صافة  ..�صت�صكل 
وركيزة للنطلق نحو مزيد من 

التطور ل�صالح اأجيالنا القادمة.
واأ������ص�����اف ����ص���م���وه: اأدع��������و اأب���ن���اء 
اإجنازها  يف  امل�صاركة  اإىل  ال��وط��ن 
لتعزيز  اجل�����ه�����ود  وم�������ص���اع���ف���ة 

وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني م���ن الأف��������راد يف 
امل�صتقبلية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ص���ارات 
امل��ق��ب��ل��ة وفق  ل��ل��خ��م�����ص��ني ع����ام����اً 
الواحد لتعمل  العمل  مبداأ فريق 
وت��ن�����ص��ق وت���ت���ع���اون وت��ت��ك��ام��ل مع 

بع�صها البع�ص.
وتوؤكد هذه امل�صاريع بتخ�ص�صاتها 
امل������ت������ع������ددة م�����ف�����ه�����وم ال����ت����ن����وي����ع 
تنتهجه  ال��������ذي  الق����ت���������ص����ادي 
ا�صرتاتيجياتها  ك��اف��ة  يف  ال��دول��ة 
هدف  اإىل  و����ص���وًل  الق��ت�����ص��ادي��ة 

القت�صاد الأف�صل عاملياً.
وترتافق مع �صل�صلة من املبادرات 
ت��غ��ط��ي خمتلف  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 

ال���وط���ن���ي، وال�������ذي ي���ع���د اأول����وي����ة 
وطنية ق�صوى حلكومة الإمارات، 
والعامل الأ�صا�صي ل�صمان احلياة 
ال����ك����رمي����ة ل�����ص��ع��ب��ه��ا والأج�����ي�����ال 
القادمة، حيث ت�صتهدف م�صاعفة 
ال���ص��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة ال���واردة 
لدولة الإم��ارات وتر�صيخ موقعها 
وامل�صتثمرين  ل��ل��م��واه��ب  ك��وج��ه��ة 

حول العامل.
وت���������ص����رك امل���������ص����اري����ع اجل����دي����دة 
خمتلف  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�صني 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ص�����ص��ات 
الأعمال،  وجمتمعات  واخل��ا���ص، 
اإ���ص��اف��ة اإىل ال��ك��ف��اءات واخل���رباء 

الدولة  موقع  ..وتدعم  والبتكار 
والعقول  للمواهب  عاملية  وجهة 
وامل���ب���دع���ني واأ�����ص����ح����اب الأف����ك����ار 
مكانتها مق�صدا  وتر�صخ  املبتكرة، 
اجلريئة  امل�������ص���اري���ع  لأ�����ص����ح����اب 
عاملي  ع����ن خم���ت���رب  وال���ب���اح���ث���ني 
ب��ب��ي��ئ��ة ح��ا���ص��ن��ة ممّكنة  ل���لإب���داع 
حزمة  ..وت���������ص����م����ل  ل���ل���م���ب���دع���ني 
الأعمال  ب����رواد  م���ب���ادرات خ��ا���ص��ة 
م�����ن اأب������ن������اء ال�������دول�������ة، وت���ع���زي���ز 
الإبداعات والإنتاجات وال�صناعات 
الإعلن  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  املحلية، 
العلوم  م���ب���ادرات ج��دي��دة يف  ع��ن 

والتكنولوجيا املتقدمة.

حممد بن را�سد: 
احلكومي اجلديد يف الإمارات هذا العام بطريقة خمتلفة.. و�صنعلن عن 50  مو�صمنا  • نبداأ 

م�صروعا وطنيا باأبعاد اقت�صادية
ولن تنتظر الظروف العاملية اأن ت�صنع م�صتقبلها.. بل ت�صنعه بنف�صها الوقت  ترف  متلك  ل  • الإمارات 

اإىل ور�صة لت�صريع النمو القت�صادي للدولة الإمارات  دولة  وحتول  النمو  ت�صّرع  اأن  امل�صاريع  من  • نريد 

 حممد بن زايد: 
مل�صريتنا وركيزة  نوعية  اإ�صافة  �صت�صكل  عنها..  الإعالن  �صيتم  وطنيًا  م�صروعًا   50 •

لالنطالق نحو مزيد من التطور ل�صالح اأجيالنا القادمة
اجلهود وم�صاعفة  الإجناز  يف  امل�صاركة  اإىل  الوطن  اأبناء  • اأدعو 

لتعزيز املكت�صبات والتعامل مع التحديات باإيجابية وحتويلها اإىل فر�ش لالبتكار والإبداع • نهدف 

انطالق التمرين البحري امل�صرتك »زايد 3« بني الإمارات وم�صر
•• اأبوظبي-ام:

اطلقت فعاليات التمرين البحري 
ال����ذي يقام   )3 امل�����ص��رتك )زاي�����د 
مب�صاركة  ال����دول����ة  اأر��������ص  ع���ل���ى 
البحرية من  القوات  وح��دات من 
الإم���ارات وجمهورية م�ص�ر  دول��ة 
ملدة  وي�صتمر  ال�صقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

ع�صر اأيام.
�صل�صلة  ���ص��م��ن  ال��ت��م��ري��ن  وي���اأت���ي 
اخلطط  يف  امل����درج����ة  ال��ت��م��اري��ن 
قواتنا  وح��دات  جلميع  التدريبية 
امل�صلحة مع قوات الدول ال�صقيقة 

لدولة الإمارات والقوات البحرية 
وتبادل  العربية  جلمهورية م�صر 
ت����اأم����ني  اأ������ص�����ل�����وب  اخل����������ربات يف 
التهديدات  �صد  البحري  امل�صرح 
العمل  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب  املختلفة 
البحرية  امل��ه��ام  لتنفيذ  امل�صرتك 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون يف 
الوحدات  ق�����درات  وت���واف���ق  دم����ج 
والوحدات  الإم��ارات��ي��ة  البحرية 
توحيد  بهدف  امل�صرية  البحرية 
والتعبوية  العملياتية  امل��ف��اه��ي��م 
مراحل  جميع  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 

التمرين.

التعاون  اإط�����ار  ويف  وال�����ص��دي��ق��ة 
وال���ت���ن�������ص���ي���ق وت�����ب�����ادل اخل������ربات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة وام���ت���دادا ل��ت��م��ري��ن " 
زايد 1 " الذي جرى بني البلدين 
ع���ام 2014 ومت��ري��ن " زاي���د 2 
2017 يف  ع����ام  ج����رى  ال�����ذي   "
 "  3 " زاي���د  ح��ني ي�صمل مت��ري��ن 
القوات  على مترين   2021 ع��ام 
والدفاع  اجلوية  والقوات  الربية 

اجلوي بني البلدين ال�صقيقني.
ا�صتمرار  اإىل  ال��ت��م��ري��ن  وي��ه��دف 
التعاون  ع��لق��ات  وت��ع��زي��ز  تنمية 
البحرية  ال��ق��وات  ب��ني  الع�صكري 

وت��ت��خ��ل��ل ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ع��دي��د من 
واملناورات  امل�����ص��رتك��ة  ال��ت��دري��ب��ات 
جمريات  ت�صل�صل  وف��ق  التكتيكية 
�صمن  ي����اأت����ي  ال�������ذي  ال���ت���م���ري���ن 
البحري  الإب�����رار  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
وح���م���اي���ة خ����ط����وط امل���وا����ص���لت 
تبادل  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ال���ب���ح���ري���ة 
امل�صلحة  ال����ق����وات  م���ع  اخل������ربات 
امل�������ص���ري���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف 
البلدين  ق��ي��ادت��ا  ر���ص��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

ال�صقيقني.
العربية  الإم����ارات  دول��ة  وترتبط 
املتحدة وجمهورية م�صر العربية 

املجالت  ك��ل  يف  را�صخة  بعلقات 
الذي  الع�صكري  ال��ت��ع��اون  وبينها 
اإقامة  م��ن قوته م��ن خ��لل  زادت 
البلدين  بني  وتدريبات  م��ن��اورات 

برا وبحرا وجوا.
الإمارات  ب��ني  العلقات  وت�صتند 
والفهم  ال�����وع�����ي  ع���ل���ى  وم�������ص���ر 
امل���������ص����رتك ل��ط��ب��ي��ع��ة امل���ت���غ���ريات 
الإقليمية والدولية التي ت�صهدها 
امل��ن��ط��ق��ة، واأه���م���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
هذه املتغريات ب�صيا�صات ومواقف 
الأمن  تر�صخ  ومتكاملة  مت�صقة 

العربي والإقليمي.

عرب موقعه االإلكرتوين ولغاية 10 �سبتمرب اجلاري
برنامج �صاعر املليون يوا�صل ا�صتقبال طلبات ال�صعراء الراغبني بامل�صاركة يف مو�صمه العا�صر

•• اأبوظبي-الفجر:

والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  توا�صل 
باأبوظبي، ا�صتقبال طلبات ت�صجيل ال�صعراء الراغبني بامل�صاركة 
ي�صتمر  حيث  العا�صر،  مبو�صمه  املليون"  "�صاعر  برنامج  يف 
�صبتمرب  العا�صر من  لغاية  الإل��ك��رتوين  الربنامج  عرب موقع 

اجلاري.
 واأكدت اللجنة املنظمة للربنامج على �صرورة التاأكد من تعبئة 
الق�صائد  واإرف����اق  الت�صجيل،  ب��راب��ط  املطلوبة  اخل��ان��ات  كافة 
مطبوعة ب�صيغة )pdf(، حيث اأن الت�صجيل وجودة الق�صائد 

ومتيزها معياراً ملقابلت جلنة التحكيم.
وكانت اللجنة قد اأو�صحت اآلية الت�صجيل للراغبني بامل�صاركة يف 
املو�صم العا�صر، وذلك بدءا من الدخول اإىل املوقع الإلكرتوين 
�صروط  واإكمال   www.millionspoet.ae للربنامج 
 18 املرت�صحني عن  اأعمار  تقل  ب��اأن ل  تتمثل  التي  الت�صجيل 
موزونة  نبطية  ق�صيدة  واإر���ص��ال  �صنة.   45 تتجاوز  ول  �صنة 
ومقفاة ل تتعدى 20 بيتاً ول تقل عن 10 اأبيات،  واأن تكون 
الق�صيدة مطبوعة حيث ل ُتقبل الق�صائد املكتوبة بخط اليد، 
خلفية  )ذات  �صخ�صية  �صورة  اإر���ص��ال  ال�صاعر  على  يتوجب  و 
بي�صاء(، اإىل جانب �صورة ملونة عن جواز ال�صفر )�صاري ملدة 

الأقل(. على  �صهراً   12
يف  اجلديد  املليون" مبو�صمه  "�صاعر  برنامج  اإط��لق  وي��اأت��ي   
امل�صتجد  كورونا  فريو�ص  جائحة  فر�صتها  التي  الظروف  ظل 
على العامل، لذا حتر�ص اللجنة املنظمة على اأخذ الإجراءات 
امل�صاركني  �صلمة  ي�صمن  مب��ا  ك��اف��ة  الح���رتازي���ة  وال��ت��داب��ري 

وال�صحة العامة.
ليعك�ص  جن��اح��ه،  م�صرية  املليون"  "�صاعر  برنامج  وي��وا���ص��ل   
اجلهود املبذولة لتعزيز ح�صور ال�صعر النبطي ودعم �صعرائه، 
ال�صعر  احت�صان  يف  وروؤي��ت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  دور  واإب����راز 

والرتويج للمنجز الثقايف وتعزيز التفاعل والتوا�صل الثقايف.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام: 

اخلريية  ال�صارقة  جمعية  اأطلقت 
دول   5 يف  امل������ب������ادرات  م����ن  ع�������ددا 
للعيون  عمليات  اإج����راء  ت�صتهدف 
وت���وزي���ع ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة وذلك 
بن  �صقر  ال�صيخ  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�ص  القا�صمي  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
وبالتزامن  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

للعمل اخلريي  ال���دويل  ال��ي��وم  م��ع 
�صبتمرب  اخلام�ص من  يوافق  الذي 
م��ن ك��ل ع��ام. وذك��ر حممد حمدان 
الزري مدير اإدارة امل�صاريع اخلارجية 
املبادرات  هذه  تنفيذ  اأن  والكفالت 
بلورة حلر�ص اجلمعية على  جاءت 
اله��ت��م��ام ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة واإع����لء 
والإن�صاين  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  ق��ي��م 
ال����ذي ت��وا���ص��ل ف��ي��ه اجل��م��ع��ي��ة بذل 

الأه���داف  لتحقيق  م�صاعيها  ك��اف��ة 
بدعم  اجلمعية  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  من �صاحب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
ب��الإ���ص��اف��ة ل��دع��م م��ت��ربع��ي��ه��ا من 
واأ�صار  البي�صاء.  الأي���ادي  اأ�صحاب 
يف  �صتنفذ  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  ال���زري 
وكمبوديا  و�صريلنكا  بنغلدي�ص 

وال�صودان وال�صنغال للو�صول لأكرب 
يف  خا�صة  املحتاجني  م��ن  �صريحة 
يعانيها  التي  ال�صعبة  الأو�صاع  ظل 
الأف���راد والأ���ص��ر يف ه��ذه ال��دول مع 

ا�صتمرار اجلائحة.
واأو�صح الزري اأن احلملة �صتت�صمن 
ل��ل��ع��ي��ون �صمن  ع��م��ل��ي��ات  اإج��������راء 
ح��م��ل��ة م��ك��اف��ح��ة ال���ع���م���ى واإج�������راء 
ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ط��ب��ي��ة يف ك���ل من 

وال�صودان  وال�����ص��ن��غ��ال  ب��ن��غ��لدي�����ص 
ي�����ص��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا اأك������ر م����ن 250 
اأك���ر من  ب��الإ���ص��اف��ة لتوزيع  ح��ال��ة 
�صريلنكا  يف  غذائيا  ط��ردا   250
هذه  ا�صتمرار  ..م��وؤك��دا  وكمبوديا 
و�صيتم  ال����ع����ام  ط���ي���ل���ة  احل����م����لت 
اأكرب  ب�صكل  عليها  ال�صوء  ت�صليط 
لتوعية  املنا�صبات  ه��ذه  خ��لل  م��ن 
وطماأنتهم  وامل��ح�����ص��ن��ني  امل��ت��ربع��ني 

على اأن اأموالهم و�صدقاتهم �صت�صل 
مل�صتحقيها.

•• اأبوظبي-ام:

عن  الناجمة  وال���ك���وارث  والأزم�����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  جلنة  علنت 
ال�صفر  اإج����راءات  ع��ن حتديث  اأبوظبي  اإم���ارة  ك��ورون��ا يف  جائحة 
اخلا�صة باملواطنني واملقيمني والزوار القادمني من خارج الدولة، 

ويبداأ العمل بها من يوم الأحد املوافق 5 �صبتمرب 2021.
واعتمدت اللجنة وفقاً للإجراءات اجلديدة اإلغاء احلجر ال�صحي 

جلميع املطّعمني القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي من خارج الدولة.
وت��ن�����ص الإج������راءات اجل��دي��دة ع��ل��ى اإل����زام ك��اف��ة امل�����ص��اف��ري��ن من 
مطّعمني وغري مطّعمني، قبل الإقلع اإىل الإمارة، اإبراز نتيجة 

�صلبية لفح�ص م�صحة الأنف /PCR/ ا�صتلمت خلل 48 قبل 
موعد الرحلة.

وحتدد الإجراءات اجلديدة اخلطوات للم�صافرين عند الو�صول 
ح�صب الوجهة القادمني منها، اإذ يتعني على امل�صافرين املطّعمني 
م�صحة  فح�ص  اإج���راء  اخل�صراء  القائمة  وجهات  من  القادمني 
بينما  ال�صاد�ص،  اليوم  يف  واآخ��ر  الو�صول  عند   /PCR/ الأن��ف 
الأخرى  الوجهات  من  القادمني  املطّعمني  ال�صياح  على  يتعني 
اإجراء فح�ص م�صحة الأنف /PCR/ عند الو�صول ويف كل من 
اليوم الرابع واليوم الثامن، يف حال البقاء يف الإمارة دون احلاجة 

اإىل احلجر ال�صحي.

امل��ط��ع��ّم��ني من  ب��غ��ري  ال�����ص��ف��ر اخل��ا���ص��ة  اأم���ا بالن�صبة لإج������راءات 
مواطنني ومقيمني وزوار، مبا فيهم الفئات امل�صتثناة، والقادمني 
اإىل الإمارة من وجهات القائمة اخل�صراء، فيجب اإجراء فح�ص 
للحجر  احل��اج��ة  دون  ال��و���ص��ول  عند   /PCR/ الأن���ف  م�صحة 
ال�����ص��اد���ص ويف اليوم  ال��ي��وم  اإ���ص��ايف يف  ال�����ص��ح��ي، واإج�����راء فح�ص 

التا�صع.
وزوار  ومقيمني  مواطنني  من  املطّعمني  غري  على  يتعني  بينما 
والقادمني من الوجهات الأخرى، اإجراء فح�ص م�صحة الأنف /
PCR/ عند الو�صول واحلجر ال�صحي ملدة 10 اأيام، مع اإجراء 

فح�ص اآخر يف اليوم التا�صع.

»الطوارئ والأزمات« باأبوظبي تعتمد اإلغاء احلجر ال�صحي جلميع املطعمني القادمني من خارج الدولة

•• اأبوظبي - وام: 

التنمية  اأج��ن��دة  على  رئي�صية  اأول��وي��ة  للمواطنني  امل��لئ��م  امل�صكن  توفري  �صكل 
ال�صاملة التي �صهدتها الإمارات خلل 50 عاما منذ تاأ�صي�صها على يد املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي يعود له الف�صل باإن�صاء 
اأبرز النماذج  اأحد  وتطوير قطاع الإ�صكان والبنية التحتية يف الدولة حتى بات 

جناحا على امل�صتوى الإقليمي والعاملي.
الإ�صكان  قطاع  تطوير  على  متكاملة  ا�صرتاتيجية  خلل  من  الإم���ارات  وتعمل 
يف مناطق الدولة كافة مبا يخدم املواطنني واحلفاظ على دميومة ال�صتقرار 
واملحور  الأ�صا�ص  حجر  املواطن  كون  من  انطلقا  يعي�صونها،  التي  والرفاهية 

الأهم يف تقدم الوطن وا�صتقراره يف �صتى جمالت احلياة.
وجنحت الإمارات يف بناء منظومة متكاملة من اجلهات الإحتادية واملحلية التي 
تتوىل اإدارة هذا امللف الإ�صرتاتيجي عرب طرق واأ�صكال متعددة تت�صمن توفري 
الأرا�صي وامل�صاكن امللئمة جمانا، اأو تقدمي قرو�ص للإ�صكان، وتلبية اخلدمات 

املتعلقة باملرافق ال�صكنية وال�صيانة للم�صتحقني.
مب�صوؤولية  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  تعنى  الحت�����ادي  امل�����ص��ت��وى  وع��ل��ى 
عام  يف  اأُ�ص�ص  ال��ذي  للإ�صكان،  زاي��د  ال�صيخ  برنامج  عرب  الإ�صكان  قطاع  تنظيم 
علمات الهتمام الكبري الذي توليه  من  فارقة  علمة  اإىل  وحتول   ،1999

الأفراد  ا�صتقرار  الذي يحقق  امللئم  ال�صكن  الدولة ملواطنيها يف جمال توفري 
واملجتمعات.

اأن  ال�صيخ زايد للإ�صكان  الفندي مدير برنامج  املهند�صة جميلة  واأك��دت �صعادة 
خلل  من  ملواطنيها  امللئمة  امل�صاكن  لتوفري  كبرياً  اهتماماً  ت��ويل  الإم���ارات 
قطاع الإ�صكان احلكومي الذي بدوره ي�صهم يف توفري مقومات احلياة الكرمية 
وال�صعادة وجودة احلياة لهم، وميثل ركيزة رئي�صية يف م�صتهدفات الدولة وخطط 

عملها امل�صتقبلية وا�صرتاتيجيتها الوطنية.
والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف  وقالت 
التحتية ممثلة يف برنامج ال�صيخ زايد للإ�صكان حققت اإجنازات نوعية يف �صبيل 
اأن  اإىل  م�صرية  للمواطنني،  امللئم  ال�صكن  وتوفري  ال�صكني  ال�صتقرار  حتقيق 
الربنامج اأ�صدر منذ اإن�صائه 74 األفا و504 قرارات دعم �صكني بقيمة جتاوزت 
مليار درهم، وتوزعت بني قرو�ص ومنح وتنوعت، ما بني بناء م�صكن جديد   41
وم�صكن  و�صراء م�صكن  واإ�صافة على م�صكن  و�صيانة م�صكن،  وا�صتكمال م�صكن 
حكومي والوفاء بق��ر�ص، كما ق���ام ال����ربنامج بت�������صليم 35 األ��فا و455 م�ص���كناً 

للم�ص���تفيدين.
واأ�صافت الفندي ان توفري اإ�صكان حكومي متطورة، ميثل اأولوّية يف جدول اأعمال 
وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعك�ص ذلك من خلل م�صاريع ومبادرات 
لإن�صاء املجمعات ال�صكنية يف خمتلف املناطق اأ�صهمت يف توفري مقومات احلياة 

الكرمية وال�صعادة و�صياغة م�صتقبل م�صرق لأبناء وبنات الإمارات.
و�صددت على ان وزارة تطوير البنية التحتية م�صتمرة يف ت�صخري جميع املوارد 
لتطوير  ال�صتثنائية،  والكفاءات  والعقول  اخل��ربات  يف  وال�صتثمار  والإمكانات 

الإ�صكان احلكومي مبا يحّقق تطلعات احلكومة ويخدم م�صاحلها احليوّية.
من جهتها ت�صطلع جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة 
الدولة  م�صتوى  على  الإ�صكان  م�صروعات  تنفيذ  يف  فاعل  اهلل" بدور  "حفظه 
الدولة  الر�صيدة يف  للقيادة  الأك��رب  الهتمام  على  امل�صاريع  ت�صتحوذ هذه  حيث 
اأ�صا�ص ال�صتقرار النف�صي والجتماعي والقت�صادي  التي توؤمن باأن ال�صكن هو 

للأ�صر املواطنة.
�صملت  التي  ال�صرتاتيجية  الإ�صكان  م�صاريع  من  كبرياً  ع��دداً  اللجنة  واأجن��زت 

الآلف من الوحدات ال�صكنية، وا�صتفاد منها املواطنون يف كل ارجاء الدولة.
وعلى امل�صتوى املحلي تربز العديد من الهيئات واجلهات التي تتوىل مهمة و�صع 
املبادرات والربامج الإ�صكانية تلبيًة لحتياجات املواطنني يف الإمارة التي تتبع 

لها هذه اجلهات.
ففي اإمارة اأبوظبي تعترب هيئة اأبوظبي للإ�صكان اجلهة املعنية بتطوير وتنفيذ 
الربامج الإ�صكانية للمواطنني يف الإمارة، واقرتاح اللوائح والت�صريعات املطلوبة 
ل�صمان تقدمي هذه الربامج، وتاأ�صي�ص و�صيانة قاعدة بيانات خا�صة باملواطنني، 
اإ�صافة اإىل حتديد اأطر واأدوات اإ�صراك القطاع اخلا�ص نحو حتقيق روؤية الهيئة 

وتطلعاتها. وتتمحور روؤية الهيئة حول توفري م�صاكن منا�صبة جلميع مواطني 
اإمارة اأبوظبي، لتتلءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم اخلا�صة، وتت�صمن الروؤية 
تف�صيلت املواطنني من حيث /على �صبيل املثال ل احل�صر/ املوقع اجلغرايف، 

والت�صميم، واحلجم، والقيم الثقافية.
واأ�صرفت الهيئة منذ تاأ�صي�صها وحتى دي�صمرب 2020 على تنفيذ وت�صليم اأكر 
اأر�ص  األ��ف  و16  م�صكن جاهز  األ��ف   15 ت�صمنت  �صكنية  منفعة  األ��ف   31 من 

�صكنية يف خمتلف مناطق اإمارة اأبوظبي.
ويف دبي، فقد اأجنزت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للإ�صكان منذ تاأ�صي�صها، 
اآلف  ت�صمنت  الإم���ارة  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  ال�صكنية  امل�صاريع  م��ن  العديد 
امل�صاكن الع�صرية وذلك يف اإطار ر�صالتها التي ت�صتهدف حتقيق الريادة يف اإ�صعاد 
املواطنني وحت�صني جودة حياتهم عرب تقدمي خدمات ا�صكانية ا�صتباقية مبتكرة 
ومتنوعة ومي�صرة، ومبا يحقق التوازن بني اجلودة العالية وال�صتدامة، بقيادة 
متميزة ومواهب ب�صرية مبدعة ونظم رقمية. ويف ال�صارقة تتوىل دائرة الإ�صكان 
مهمة النهو�ص والرقي بالعملية الإ�صكانية يف الإمارة، وتقدمي احللول العملية 
ال�صكنية والتخفيف عن  امل�صاعدة  ا�صتفادة املواطنني من  التي ت�صهم يف ت�صريع 
2019 توجيهات  كاهلهم يف مرحلة التنفيذ، فيما تنفذ الدائرة منذ نوفمرب 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى 

حاكم ال�صارقة ، باعتماد 1000 م�صاعدة �صكنية �صنوية.

•• اأبوظبي- وام:

دعت �صرطة اأبوظبي ال�صائقني اإىل 
ن�صبة  زي��ادة  بعدم  اللتزام  �صرورة 
 50% عن  املركبات  على  التلوين 
الداخلية  ال����روؤي����ة  م�����ص��ت��وى  م���ن 
اجلانبي  ل��ل��زج��اج  بالن�صبة  وذل���ك 
واخللفي مبا يحقق الروؤية املقبولة 

للطريق.
واأو�صحت مديرية املرور والدوريات 
اأن حتديد ن�صبة تلوين الزجاج مت 
اإقراره بعد درا�صات وافية، ل�صمان 
الروؤية  م�صتوى  يف  ال��ت��اأث��ري  ع���دم 
لدى ال�صائقني، وهو ما يوجب على 
التقيد  و�صائقيها  ال�صيارات  ملك 
حفاظاً  ال��ن�����ص��ب��ة،  ب���ه���ذه  ال���ك���ام���ل 
غريهم  و���ص��لم��ة  �صلمتهم  ع��ل��ى 
وعلى  ال��ط��ري��ق،  م�صتخدمي  م��ن 

ممتلكاتهم اخلا�صة والعامة.
ور������ص�����دت امل����دي����ري����ة م�����ن خ���لل 

خمالفات  عدة  امليدان  يف  دورياتها 
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ح��ج��ب ال���روؤي���ة مثل 
الأمامي  للزجاج  احل��راري  العازل 
التلوين  اأو  ال�صم�صية  وا���ص��ت��خ��دام 
ال�صبابي  وال���ت���ل���وي���ن  ال���ع���اك�������ص 
اجلانبية  ب��ال��ن��واف��ذ  ال���زج���اج  ع��ل��ى 

تلك  ان  ..م��و���ص��ح��ة  الأم����ام����ي  او 
امل��م��ار���ص��ات ت��خ��ال��ف ق��ان��ون ال�صري 
اأقر ن�صبة  واملرور الحتادي والذي 
اجلانبية  م����ن   50% ال���ت���ل���وي���ن 
الأمامي و الزجاج اخللفي للمركبة 

وباللون الأ�صود فقط.

ب���اأي �صكل من  اأن���ه يحظر  وذك���رت 
الأ�����ص����ك����ال و����ص���ع ع������ازل ح������راري، 
الزجاج  م���ن  ج����زء  اأي  ت��ل��وي��ن  اأو 
الأم���ام���ي ل��ل��م��رك��ب��ة، وك���ل م���ا من 
اأثناء  ال�صائق  روؤي��ة  يعيق  اأن  �صاأنه 
ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق لف��ت��ة اإىل 

اأنه وفقاً ملواد قانون ال�صري واملرور 
الحتادي وجدول املخالفات، هناك 
املركبة  ت��ل��وي��ن  ب�����ص��اأن  خم��ال��ف��ت��ان 
ب�صورة خمالفة الأوىل زيادة ن�صبة 
ت��ل��وي��ن زج���اج امل��رك��ب��ة ع��ل��ى م��ا هو 
مركبة  تلوين  والثانية  به،  م�صّرح 

غري م�صموح بتلوينها، وغرامتهما 
يحظر  ف���ي���م���ا  دره���������م،   1500
ع��ل��ى ال�����ص��ائ��ق��ني ك��ت��اب��ة ع���ب���ارات اأو 
دون  املركبة،  على  مل�صقات  و�صع 
غرامة  عقوبتها  تبلغ  اإذ  ت�صريح، 

درهم.  500

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�صحة – اأبوظبي عن بدء تفعيل النموذج املطور خلدمات الرعاية 
ال�صحية املنزلية والذي كانت قد اأطلقته يف وقت �صابق هذا العام �صمن جهودها 
الرامية ملوا�صلة تعزيز قطاع الرعاية ال�صحية يف الإمارة والرتقاء مبخرجاته 

وخدماته.
وبداأت الدائرة بتفعيل النموذج عقب اعتماد قائمة من مزودي اخلدمات الذين 
ال�صحية  الرعاية  خ��دم��ات  اأف�صل  لتقدمي  ال��لزم��ة  املتطلبات  كافة  ا�صتوفوا 

املنزلية للم�صتفيدين منها وفق اأعلى املعايري واملمار�صات العاملية.
وم��ن خ��لل ال��ن��م��وذج امل��ط��ور اع��ت��م��دت ال��دائ��رة 77 م����زوداً خل��دم��ات الرعاية 
م�صتفيد   4000 م��ن  لأك���ر  اخل��دم��ة  لتوفري  اأب��وظ��ب��ي  يف  املنزلية  ال�صحية 
اللزمة  واملعايري  املتطلبات  م��زودي اخلدمة ملجموعة من  ا�صتيفاء  بعد  وذلك 
كالإعتمادات الدولية وقدرة املزود على توفري اخلدمات ال�صحية املطلوبة ب�صكل 
م�صتمر والنطاق اجلغرايف لعمل مزود اخلدمة وقربه من مكان اإقامة امل�صتفيد 

من اخلدمات.
وقال �صعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة ال�صحة "توا�صل دائرة ال�صحة 
- اأبوظبي التزامها باإطلق وحتديث مناذج متطورة تعزز كفاءة القطاع وت�صهم 
يف �صمان تقدمي خدمات رعاية �صحية وفق اأعلى املعايري العاملية حيث نوا�صل 
اجلودة  عالية  خدمات  على  الإم��ارة  �صكان  ليح�صل  ال�صحي  بالقطاع  الرتقاء 
�صحتهم  على  وينعك�ص  جتربتهم  يعزز  مبا  ملحتاجيها  وي�صر  ب�صهولة  ومتاحة 
اأخ�صائيني  ي��د  ع��ل��ى  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ح�صولهم  ا���ص��ت��م��رار  وي�صمن  ورف��اه��ه��م 
معتمدين يتمتعون باخلربة والكفاءة." واأ�صاف الكعبي: "ياأتي تفعيل النموذج 
املطور الذي يعد اأحد اأكر مناذج خدمات الرعاية ال�صحية املنزلية �صموًل من 
التي  املتوا�صلة  للجهود  جت�صيداً  العامل  م�صتوى  على  املقدمة  اخلدمات  حيث 
ورفاه  ب�صحة  والرت��ق��اء  للمري�ص  العلجية  الرحلة  لتعزيز  ال��دائ��رة  تبذلها 

�صكان الإمارة من خلل تقدمي خدمات متميزة تتمحور حول املري�ص يف الوقت 
النموذج املطور يف تعزيز اللتزام بالإجراءات وال�صيا�صات  املنا�صب كما �صي�صهم 
�صلمة  ل�صمان  م�صتمر  ب�صكل  الأداء  موؤ�صرات  مراقبة  على  قدرته  خلل  من 
املر�صى التي ُتعد اأبرز اأولوياتنا." واعتمدت دائرة ال�صحة مزودي خدمة الرعاية 
املنزلية يف جميع اأنحاء الإمارة ل�صمان و�صول خدمات الرعاية ال�صحية املنزلية 

للم�صتفيدين ب�صكل �صهل ومريح و�صمان ا�صتمرارية ح�صولهم على اخلدمات.
الرعاية  بخدمات  املرتبطة  الأخ���رى  اجل��وان��ب  من  ع��دد  على  ال��دائ��رة  وعملت 
اأهلية  لتحديد  وا���ص��ح  اإر����ص���ادي  دل��ي��ل  ت��وف��ري  ذل���ك  امل��ن��زل��ي��ة مب��ا يف  ال�صحية 
الرعاية  �صمن  املقدمة  اخلدمات  مفهوم  وتو�صيح  اخلدمات  من  امل�صتفيدين 

ال�صحية املنزلية وحتديد متطلبات الرتاخي�ص ملزودي اخلدمة.
الرعاية  خدمات  من  امل�صتفيدين  اأهلية  تقييم  �صيتم  اأن��ه  اإىل  الدائرة  واأ���ص��ارت 
ال�صحية املنزلية وفق عدد من املعايري الأ�صا�صية التي تت�صمن ت�صخي�ص احلالة 
التي حتتاج للرعاية املنزلية ونوع الرعاية العلجية والتمري�صية املطلوبة كما 
ال�صحية  احلالة  احتياجات  وفق  املنا�صب  مزود اخلدمة  بتحديد  الدائرة  تقوم 

لكل مري�ص.
من جهتهم اأعرب مزودو اخلدمات عن تقديرهم لدعم دائرة ال�صحة وجهودها 
النقيب  علي حم�صن  ال�صيد  اأو�صح  اإذ  ال�صحية  الرعاية  باخلدمات  الرتقاء  يف 
ا  الرئي�ص التنفيذي ملركز ريل الطبي: "اأن النموذج اجلديد للرعاية وفر فر�صً
الو�صول واللتزام وحت�صني اجل��ودة وحت�صني  التي تزيد من  كبرية للتطورات 

قطاع الرعاية ال�صحية يف الإمارة.
اأو�صح وتعريف للخدمات التي ت�صاعد جميع املواطنني يف  اإر�صادات  اإنه يتناول 
احل�صول على الرعاية التي تلبي احتياجاتهم على اأف�صل وجه وتخلق بيئة تكافئ 
الرعاية عالية اجلودة والفعالة يف حني اأن الهدف الأ�صا�صي للنموذج اجلديد هو 
حت�صني النتائج ال�صحية الفردية للمواطنني فاإننا كمقدمي الرعاية ال�صحية 

ا من خلل حت�صني ر�صا املر�صى وزيادة اإنتاجية املوظفني". �صن�صتفيد اأي�صً

طبابة  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  احلو�صني  عبدالعزيز  ال�صيد  ق��ال  جانبه  من 
للرعاية ال�صحية املنزلية: "نحر�ص على تقدمي منوذج رعاية �صحية متكاملة 
ذو جودة عالية لتوفري �صبل العلج ال�صامل ملنتفعي برنامج الرعاية ال�صحية 
املنزلية مما ي�صمن خدمات حتاكي املعايري العاملية للرعاية ال�صحية ال�صاملة 
التي تقدم من ممار�صني ذوي مهارة وكفاءة عالية لفتا اإىل اأن منوذج الرعاية 
�صكان  رفاهية  حت�صني  يف  املتمثل  ال�صحة  دائ��رة  ه��دف  يعك�ص  اجلديد  املنزلية 
اأبوظبي وتوفري الو�صول اإىل رعاية �صحية متكاملة ومبتكرة وعالية اجلودة".

ليف  هابي  مركز  يف  الأع��م��ال  تطوير  مدير  ابراهيم  جميل  ال�صيد  اأ���ص��ار  كما 
للرعاية ال�صحية املنزلية اإىل اأن النموذج املطور يدفع مقدمي الرعاية ال�صحية 
الدائرة  اأه���داف  يتما�صى  مبا  بها  والرت��ق��اء  امل�صتوى  رف��ع  موا�صلة  يف  املنزلية 
من  امل�صتفيدين  ح�صول  وي�صمن  ال�صحية  الرعاية  خ��دم��ات  اأف�صل  لتقدمي 

خدمة رعاية منزلية جديدة وحم�صنة وفق اأعلى املعايري.
وقال ال�صيد اأحمد هادي الرا�صدي الرئي�ص التنفيذي ملركز مان�ص�صرت للرعاية 
ال�صحية املنزلية: "اإن هذه املبادرة من �صاأنها امل�صاهمة يف تطوير نظام الرعاية 
ال�صحية يف جم���ال رع��اي��ة احل����الت امل��ر���ص��ي��ة غ��ري احل����ادة م��ن خ���لل القيادة 
وت�صميمه  ونهجه  للرعاية  اجلديد  النموذج  ومع  ال�صحة  دائ��رة  يف  واحلوكمة 
تعزيز  وبالتايل  املري�ص  ع��لج  رحلة  م��راح��ل  جميع  على  التاأكيد  مت  ال�صامل 
ثقافة الرعاية ال�صاملة ل�صحة وعافية املري�ص." واأو�صح ال�صيد حممد مرعي 
الرئي�ص التنفيذي ملركز اأيادي للرعاية ال�صحية املنزلية اأن وجود منوذج جديد 
الرعاية  ومعايري  الأدل��ة  على  القائمة  املمار�صات  على  يرتكز  املنزلية  للرعاية 
ال�صحية ي�صمح ملقدم اخلدمة ب�صمان تقدمي الرعاية املنا�صبة يف الوقت املنا�صب 

للمري�ص.
ويهتم  يرتقي  اأبوظبي  يف  ال�صحية  الرعاية  قطاع  اأن  الوا�صح  "من  واإ���ص��اف: 
بتح�صني نوعية حياة املري�ص ويوفر لنا منوذجا جديدا لل�صتمرار يف مهمتنا 

وروؤيتنا مع الرتكيز على اإر�صاء املري�ص".

خالل 50 عاما ..الإمارات ريادة يف اإ�صكان املواطنني وحتقيق ا�صتقرارهم

�صرطة اأبوظبي تدعو ال�صائقني لاللتزام 
بن�صبة 50 % لتلوين زجاج املركبات

الرحمة لالأعمال اخلريية تطلق مبادرة العودة اىل املدار�ش
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأطلقت موؤ�ص�صة الرحمة للأعمال اخلريية مبادرة العودة اىل املدار�ص مبنا�صبة حلول العام الدرا�صي 
اجلديد والتي تهدف اىل توفري القرطا�صية وامل�صتلزمات الدرا�صية للطلب املحتاجني.

واأ�صار عبداهلل �صعيد الطنيجي الأمني العام للموؤ�ص�صة اإىل اأن الرحمة تويل اجلانب التعليمي لأبناء 
املجتمع اهتماما كبريا وذلك انطلقا من اإميانها التام بوجوب توفري الرعاية لهم يف هذا املجال ملا 
له من نتائج اإيجابية تنعك�ص على املجتمع باأ�صرة وتعد �صببا رئي�صا يف الرتقاء بامل�صتوى التثقيفي 

والجتماعي واملعي�صي الذي هو الأ�صا�ص لبناء م�صتقبل م�صرق.
املبادرة  ه��ذه  اجن��اح  للم�صاهمة يف  واملقيمني  املواطنني  الإم���ارات من  اأبناء جمتمع  الطنيجي  ودع��ا 
الطيبة اإما عن طريق التربع الكرتوين من خلل موقع الرحمة والر�صائل الن�صية الق�صرية اأو عن 

طريق التربع النقدي لدى املوؤ�ص�صة او املندوبني.

مركز �صرطة الغرب يطلق خدمة املحادثة 
 Google Map الفورية �صمن تطبيق

•• ال�شارقة -وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة ممثلة يف مركز �صرطة الغرب ال�صامل 
خدمة املحادثة الفورية املتوفرة يف حمرك البحث جوجل عرب تطبيق  اخلرائط 
تعزيز التوا�صل الفاعل  بهدف  الذكية  الهواتف  " على   Google map"
للهدف  حتقيقاً  ممكن  وق��ت  باأ�صرع  ا�صتف�صاراتهم  على  وال��رد  املتعاملني  مع 
باخلدمات  املتعاملني  ر�صا  تعزيز  اإىل  الرامي  الداخلية  ل��وزارة  ال�صرتاتيجي 
والكفاءة  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  ���ص��م��ن  اخل���دم���ات  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  و���ص��م��ان  املقدمة  

وال�صفافية وحتقيقاً ملتطلبات برنامج النظام العاملي لت�صنيف اخلدمات.
واأكد املقدم �صامل الزعابي رئي�ص مركز �صرطة الغرب بالإنابة ب�صرطة ال�صارقة 
على  ال�صارقة  �صرطة  من  حر�صاً  الفورية" ياأتي  "املحادثة  خدمة  اإط��لق  اأن 
تقدمي خدمات مميزة تفوق توقعات متعامليها مو�صحاً اأن اخلدمة اجلديدة 
تتيح للمتعاملني التحدث املبا�صر مع موظفي املركز املوؤهلني يف جمال اإ�صعاد 
واإجن��از معاملتهم على  ا�صتف�صاراتهم  الرد على  �صرعة  املتعاملني ما ي�صمن 

اأكمل وجه مما يعزز ثقة اجلمهور باخلدمات املقدمة.
اأكر  من  باعتباره  اأي�صا  جاء  ماب  جوجل  تطبيق  حمرك  اعتماد  اأن  واأ�صاف 
اأن���ه ميكن للجمهور  اإىل  ال��ع��امل ..م�����ص��رياً  ن��ط��اق  ا���ص��ت��خ��دام��اً على  امل��ح��رك��ات 
ا�صتخدام اخلدمة بالبحث عن مركز �صرطة الغرب ال�صامل عرب تطبيق خرائط 
جوجل "Google Map" حيث �صيقوم املوظف املخت�ص بالرد الفوري على 
ا�صتف�صاراتهم وملحظاتهم كما تتوفر خا�صية الت�صال يف اخلدمة التي تتيح 
التوا�صل  الذي ي�صهم يف تي�صري  الأم��ر  ال�صوتية  املحادثة  اإج��راء  اإمكانية  لهم 
اأفراد املجتمع الراغبني يف تقدمي ال�صتف�صارات  والتفاعل مع اجلمهور داعياً 
املحادثة  م��ن خ��دم��ة  وال���ص��ت��ف��ادة  ال�����ص��ارق��ة  �صرطة  ال��ت��ي تقدمها  ب��اخل��دم��ات 

الفورية عرب تطبيق خرائط جوجل و املتوفر يف خمتلف الأجهزة الذكية.
غري  وال�صتف�صارات  للحالت  متاحة  الفورية  املحادثة  خدمة  اأن  اإىل  ي�صار 
لل�صتف�صارات   /901/ ب��ال��رق��م  الت�����ص��ال  للجمهور  مي��ك��ن  ك��م��ا  ال��ط��ارئ��ة 
ال��رق��م /999/ فقط يف احلالت  والت�����ص��ال على  امل��ق��رتح��ات  اأو  وال�����ص��ك��اوى 

الطارئة.

�صرطة الفجرية توزع حقائب مدر�صية 
واأجهزة حا�صب اآيل لأ�صر النزلء

 
•• الفجرية -الفجر:

العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب�����اإدارة  ممثلة  ال��ف��ج��رية  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
والإ�صلحية وبدعم من �صندوق الفرج مبادرة لنزلئها وذلك مبنا�صبة العودة 
الآيل  احلا�صب  واأج��ه��زة  املدر�صية  احلقائق  توزيع  ت�صمنت  والتي  للمدار�ص، 

وق�صائم �صراء على اأبناء نزلء املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صلحية. 
اأن  والتاأهيل  الإ�صلح  ق�صم  رئي�ص  النعيمي  عامر  نا�صر  فهد  الرائد  واأو�صح 
والإ�صلحية  العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  بالتعاون مع  املبادرة  تنظيم 
بهدف حتقيق العبء عن كاهل اأ�صر النزلء واإدخال الفرح والبهجة على قلوب 

اأبنائهم. وا�صتفاد من املبادرة عدد من اأ�صر النزلء من خمتلف اجلن�صيات.

دائرة ال�صحة تعلن بدء تفعيل النموذج املطور خلدمات الرعاية ال�صحية املنزلية

ال�صارقة اخلريية تطلق مبادرات اإن�صانية مبنا�صبة اليوم الدويل للعمل اخلريي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأط���ل���ق���ت ح���ك���وم���ة دول�������ة الإم���������ارات 
لتعزيز  احل��ك��وم��ي  "البتكار  ت��ق��ري��ر 
 13 ي�صم  الجتماعي" ال��ذي  الرفاه 
اب���ت���ك���اراً ط���ورت���ه���ا احل���ك���وم���ات حول 
ال���ع���امل، ت��ر���ص��د ان��ط��ب��اع��ات الأف�����راد 
وال���ربام���ج احلكومية  اخل��دم��ات  ع��ن 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، وت��رك��ز على 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة مب���ا ي�صمن  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

الرتقاء بجودة حياة املجتمعات.
وي���رك���ز ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع�����ده مركز 
احلكومي  للبتكار  را���ص��د  ب��ن  حممد 
املجتمع،  تنمية  وزارة  م��ع  بال�صراكة 
متخ�ص�صة  ت��ق��اري��ر  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ���ص��م��ن 
ل��ر���ص��د الب���ت���ك���ارات احل��ك��وم��ي��ة من 
اأهمية  ع��ل��ى  ال����ع����امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
لتح�صني  تبنيها  و���ص��رورة  البتكارات 
وت�صميم  احلكومية،  اخلدمات  جودة 
ال���������ص����ي����ا�����ص����ات، وال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ات 
تطلعات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�صحية،  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م  الأف��������راد 
الجتماعية،  وال��ع��لق��ات  والأ���ص��ري��ة، 
بهم،  امل���ح���ي���ط���ة  وال���ب���ي���ئ���ة  وال����ع����م����ل، 

والتعليم.
واأكدت �صعادة هدى الها�صمي م�صاعد 
ال���وزراء ل�صوؤون  ���ص��وؤون جمل�ص  وزي��ر 
البتكار  ت��ب��ن��ي  اأن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ث��ق��اف��ة ع��م��ل را���ص��خ��ة، ودع���م الأفكار 
على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ص  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
حياة الأف��راد يرتجم فكر قيادة دولة 

الإم�����ارات وج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز جودة 
مبادرات  ب��اإط��لق  املجتمع  يف  احل��ي��اة 
معتمدة  وب��رام��ج  �صيا�صات  وت�صميم 
ع��ل��ى الب��ت��ك��ار ال��ه��ادف ل��و���ص��ع حلول 
تواجهها  التي  ال�صتثنائية  للتحديات 

املجتمعات.
وقالت هدى الها�صمي اإن تر�صيخ بيئة 
الرتقاء  ي��دع��م  احل��ك��وم��ي  الب��ت��ك��ار 
وال�صيا�صات  اخل������دم������ات،  ب�����ج�����ودة 
واإن  احل��ك��وم��ي��ة،  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
لتعزز  احل��ك��وم��ي  "البتكار  ت��ق��ري��ر 
توجهات  يعك�ص  املجتمعي"  ال���رف���اه 
ح���ك���وم���ة الإم������������ارات واأه�����داف�����ه�����ا يف 
والأفكار  اجل���دي���دة،  امل���ب���ادرات  ر���ص��د 
�صمن  وتقدميها  وتقييمها  اخللقة 
العمل  تعزز  متكاملة  تقارير  �صل�صلة 
وترتقي  احل���ك���وم���ي���ة،  واخل������دم������ات 
وال�صحي،  ال��ن�����ص��ط  احل��ي��اة  ب��اأ���ص��ل��وب 
وحتفز امل�صاركة املجتمعية يف ت�صميم 
تعزيز  اأهمية  على  و�صددت  امل�صتقبل. 
اجلهات  ب����ني  ال����ه����ادف����ة  ال�������ص���راك���ات 
احلكومية، واأ�صادت بدور وزارة تنمية 
ر�صد  يف  الفاعلة  و�صراكتها  املجتمع 
التقرير،  ���ص��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي  الب���ت���ك���ارات 
يف  ي�صهم  مب��ا  للمهتمني  ل��ت��وف��ريه��ا 
تعزيز ال�صتفادة منها يف حت�صني عمل 

احلكومات.
من جهتها، قالت �صعادة موزة اإبراهيم 
تنمية  وزارة  وكيل  ال�صويدي  الأك��رف 
املجتمع، اإن البتكار داعم رئي�ص لتعزيز 
ج��ودة حياة  الأ���ص��رة وحتقيق  متا�صك 

ال���وزارة  نهج  وه��و  واملجتمع،  الأف����راد 
م��ن خ��لل ت��وف��ري امل���ب���ادرات النوعية 
توافقاً مع توجيهات القيادة وتوّجهات 
حكومة دولة الإمارات، م�صرية اإىل اأن 
اأهمية  ت���ويل ج����ودة احل���ي���اة  ال������وزارة 
نطاق  على  املتغريات  مبواكبة  ك��ربى 
عاملياً،  امل�صتجدات  اإط���ار  ويف  املجتمع 
اله���ت���م���ام للبتكار  اأن���ه���ا مت��ن��ح  ك��م��ا 
ل��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر م�صرية  احل��ك��وم��ي 
التنمية الجتماعية على اأ�صا�ص جودة 
احل��ي��اة وال��رف��اه الج��ت��م��اع��ي. وقالت 
اإن الوزارة  وكيل وزارة تنمية املجتمع 
املجتمعي  دوره������ا  ب���ت���اأدي���ة  م��ل��ت��زم��ة 
واحل��ك��وم��ي ع��رب حتقيق ج���ودة حياة 
م����ن خ�����لل احلياة  واق���ع���ي���اً  اأف�������ص���ل 
اليومية للأ�صرة، وافرتا�صياً مب�صمى 
فلدينا  الرقمية"،  احل���ي���اة  "جودة 
ومبتكرة  ك��ث��رية  وم���ب���ادرات  �صيا�صات 
مت اعتمادها موؤخراً، وقد تركت اأثرها 

واأ�صافت:  املجتمع.  اأف��راد  على جميع 
ن���واك���ب ت�صريع  ن��ح��ن  ال���روؤي���ة  ب��ه��ذه 
دولة  يف  الجتماعية  التنمية  عجلة 
الأجندة  مل�صتهدفات  تاأكيداً  الإم��ارات، 
 ،2021 الإم����ارات  روؤي���ة  الوطنية يف 
و�������ص������رياً ع���ل���ى ن���ه���ج ال����ق����ي����ادة نحو 
اأهداف  لبلوغ  املقبلة  عاماً  اخلم�صني 
بتاأ�صي�ص  الإم��ارات،  مئوية  ومرتكزات 
جمتمع  اأف�صل  وبناء  امل�صتقبل  اأ���ص��رة 

بحلول 2071".
احلكومي  "البتكار  ت��ق��ري��ر  وي�صعى 
اإىل  الجتماعي"  ال����رف����اه  ل��ت��ع��زي��ز 
اأه����م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ترتقي  م��ع��رف��ة 
ب���ج���ودة احل���ي���اة ال�����ص��ام��ل��ة ل���لأف���راد 
اأو  ن��ف�����ص��ي��ة،  اأو  م���ادي���ة،  ك���ان���ت  ����ص���واء 
وتقييمها  قيا�صها  مي��ك��ن  جمتمعية 
ن�صيب  ���ص��م��ن��ه��ا  وم����ن  وحت�����ص��ي��ن��ه��ا، 
الإجمايل،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ال��ف��رد 
و�صهولة الو�صول اإىل املعلومات حول 

املدن  وت�صميم  احلكومية،  اخلدمات 
اأفراد  على حياة  اإيجاباً  ينعك�ص  الذي 
ال�صغوطات  من  والتخفيف  املجتمع، 
يواجهها  ال��ت��ي  اليومية  وال��ت��ح��دي��ات 
الذي  التقرير  وي�صتعر�ص  الأف����راد. 
الكاملة  ن�صخته  على  الط��لع  ميكن 
https:// ال�����راب�����ط  خ������لل  م����ن 
i b t e k r .o r g /a s s e t s /

اأه����م   ،/wellbeing-2021
انعك�صت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
اإيجابا على جهود تعزيز رفاه خمتلف 
الأطفال  ف��ي��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع، مب���ا  ف��ئ��ات 
وال�صباب، وكبار املواطنني، ومتعاملي 
وامل�صتفيدون  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صحية،  م��ن اخل��دم��ات 
توؤثر  يعانون حتديات  الذين  الأف��راد 
على �صحتهم النف�صية، والرتكيز على 
اإ�صراك اأفراد املجتمع من خلل اإطلق 
املبتكرة  الت�صاركية  الت�صميم  برامج 
يف  احلكومية  التوجهات  ت��دع��م  ال��ت��ي 
اأفراد املجتمع والتعرف  ال�صتماع اإىل 
على تطلعاتهم للم�صتقبل وت�صمينها 

يف عملية �صنع القرار.
ت�صمنها  ال��ت��ي  الب���ت���ك���ارات  وت�����ص��م��ل 
املجتمعي  "الت�صميم  مبادرة  التقرير 
اأطلقتها حكومة  جلودة احلياة" التي 
دولة الإمارات يف 2019، ومتّثل اأول 
من�صة من نوعها للت�صميم املجتمعي 
اأفراد  م��ن   700 م��ن  اأك��ر  مب�صاركة 
ومبادرات  حلول  ت�صميم  يف  املجتمع 
جودة  م�صتويات  لتح�صني  و�صيا�صات 

احلياة"  "مدر�صة  وم���ب���ادرة  احل���ي���اة، 
التي تت�صمن �صل�صلة من ور�ص العمل 
والندوات  والف��رتا���ص��ي��ة  التفاعلية 
ملختلف  املوجهة  واملعرفية  التثقيفية 
تعزيز  اإىل  وال��ه��ادف��ة  املجتمع،  ف��ئ��ات 
ثقافة جودة احلياة وال�صعادة واملهارات 
باأ�صلوب مي�صر  اأف��راده  احلياتية لدى 

يخاطب املجتمع بلغته اخلا�صة.
كما يغطي التقرير من دولة الإمارات 
ع��ل��ى جودة  امل��ح��اف��ظ��ة  "خط  م���ب���ادرة 
جودة  جمل�ص  اأط��ل��ق��ه  احلياة" ال���ذي 
احلياة الرقمية بهدف تعزيز ال�صلمة 
"الدعم  وم�����ب�����ادرات  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
حملة  تنظيم  �صملت  ال��ت��ي  النف�صي" 
النف�صي  ل��ل��دع��م  اف��رتا���ص��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
من  متكنت  هم"،  ت�صلون  "ل  بعنوان 
تقدمي خدمة دعم نف�صي فورية لكافة 

فئات املجتمع.
ك��م��ا ي�����ص��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�������ص���وء على 
التي  احل��ك��وم��ي��ة   TOMI واج���ه���ة 
يف  الإداري  التحديث  وكالة  اأطلقتها 
الربتغال، بهدف توفري اأ�صلوب جديد 
من  والفعاليات،  للأن�صطة  للرتويج 
م��ن�����ص��ة جم��ت��م��ع��ي��ة للطلع  خ����لل 
وال�صياحية  احلكومية  اخلدمات  على 
والثقافية والتجارة املحلية، وخدمات 
اأطلقتها  التي  املهنيني،  بني  الطوارئ 
وال�صحية  الجتماعية  الرعاية  هيئة 
يف ف��ن��ل��ن��دا، ل���دم���ج خ���دم���ات ط����وارئ 
والرعاية  الجتماعي  العمل  موظفي 
ال�صحية �صمن نظام تكاملي مرتابط 

يعزز الأداء وي�صهم يف توفري اخلدمات 
تقرير  وا����ص���ت���ع���ر����ص  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الرفاه  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ي  الب���ت���ك���ار 
اإطلقهما  مت  م��ب��ادرت��ني  الجتماعي 
هما  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
 Our/ توموروز"  "اأور  ب���رن���ام���ج 
اأطلقته  ال��ذي   /Tomorrows
ق�ص�ص  ج��م��ع  ب��ه��دف  كن�صا�ص  ولي���ة 
تطوير  يف  الأم��ري��ك��ي  املجتمع  جن���اح 
التغيري  واإح��������داث  وال����ق����رى،  امل�����دن 
الأن�صطة  خم��ت��ربات  ع��رب  التدريجي 
ال�صحة  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
مدينة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
ن��ي��وي��ورك ب��ه��دف �صد ال��ف��ج��وات التي 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  نظام  منها  يعاين 
التقرير م�صروع  تناول  كما  النف�صية. 
املواطنني  ل��ك��ب��ار  امل��ت��ك��ام��ل  ك��ام��ب��ون��غ 

ال����ه����ادف ل��ت��وف��ري ال�����ص��ك��ن وامل���راف���ق 
ومنحهم  امل��واط��ن��ني  ل��ك��ب��ار  املتكاملة 
املجتمع،  يف  ل����لن����دم����اج  ال���ف���ر����ص���ة 
باأحداث  مرتبطة  خ��دم��ات  وت�صميم 
ع��م��ل متكاملة  ���ص��م��ن خ��ط��ة  احل���ي���اة 
الأ�صتوين،  ال���وزراء  جمل�ص  اعتمدها 
وم���ب���ادرت���ني ه��ادف��ت��ني ل��ت��وف��ري بيئة 
اعتمدت  حيث  للطفال،  ومعززة  اآمنة 
عمل  خطة  البلجيكية  غينت  مدينة 
واأط���ل���ق���ت مدينة  ل��ل��ط��ف��ل،  ���ص��دي��ق��ة 
الأحياء  م��ب��ادرة  الإ�صبانية  بر�صلونة 
التقرير  وت��ط��رق  امل��م��ي��زة.  ال�صكنية 
الذي  الهادئة"  "املدينة  تطبيق  اإىل 
والذي  الأملانية  برلني  مدينة  طورته 
يتيح للأفراد اإمكانية حتديد املناطق 
الهادئة وتقييمها مبا ي�صمن تطوير 

خريطة اإلكرتونية لهذه املناطق.

•• دبي-الفجر:

بحث جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات 
اإعداد  م�����ص��روع  ال�صحية  للخدمات 
-2023 ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 

على  ال��ع��م��ل  وم�����ص��ت��ج��دات   2026
الب�صرية  ب��امل��وارد  اخل��ا���ص��ة  ال��ل��وائ��ح 
التاأمني  عملية  وجم��ري��ات  وامل��ال��ي��ة 
ال�������ص���ح���ي، ك���م���ا ت����ن����اول ت��ق��ي��ي��م ما 
تنظيمية  اأع����م����ال  م���ن  اإجن�������ازه  مت 
التنفيذية  اخلطة  �صمن  وموؤ�ص�صية 
املوؤ�صرات  الزمني وح�صب  اإطارها  يف 
ياأتي يف  والذي  الت�صغيلية،  واملعايري 
اإطار جهود املوؤ�ص�صة لزيادة الزخم يف 
وامل�صي يف خطة  التاأ�صي�صية  املرحلة 
متطلباتها  واإجن���از  املرحلية  العمل 

بدقة.
جاء ذلك يف الجتماع الرابع ملجل�ص 
اجلاري  ال��ع��ام  خ��لل  املوؤ�ص�صة  اإدارة 
والذي انعقد برئا�صة �صعادة الدكتور 
جمل�ص  رئي�ص  العلماء  �صليم  حممد 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  وب��ح�����ص��ور  الإدارة، 
عام  م��دي��ر  ال�صركال  حممد  يو�صف 
امل��وؤ���ص�����ص��ة واأع�������ص���اء امل��ج��ل�����ص. حيث 
املوا�صيع  احل���ا����ص���رون  ا���ص��ت��ع��ر���ص 
امل����درج����ة ع���ل���ى اأج����ن����دة الج���ت���م���اع، 
واآخ�������ر م�����ص��ت��ج��دات الأع�����م�����ال، مبا 
ال�صحية  ي�صهم يف تطوير اخلدمات 
�صموليتها  و����ص���م���ان  وال���ع���لج���ي���ة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف����ق  وت��ك��ام��ل��ه��ا 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة ح��ي��اة و���ص��ح��ة اأف����راد 

املجتمع.

خطط عمل متكاملة
�صليم  حممد  الدكتور  �صعادة  واأ���ص��ار 
العلماء رئي�ص جمل�ص الإدارة اإىل اأن 
م�صروع اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية 
ب�صكل  ي��ت��ط��ور   2026-2023
الزمني  م�������ص���اره  ���ص��م��ن  م����درو�����ص 
لأهمية  ن��ظ��راً  الرئي�صية،  وم��راح��ل��ه 
لكونها  الإ�صرتاتيجية  ال���دورة  ه��ذه 
املوؤ�ص�صة،  اإن����ط����لق  م���ن���ذ  الأوىل 
طريق  خارطة  لتكون  نتطلع  والتي 
والفر�ص  الأف���ك���ار  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ن��ح��و 
اأف�صل  لتحقيق  التمكينية  والعوامل 
واتباع  ال�صحية  الرعاية  م�صتويات 
احلوكمة  لتطبيق  متطورة  منهجية 
با�صرتاتيجيات  واخل����روج  ال��ف��ع��ال��ة، 

ناجحة ذات جودة م�صتدامة لتطوير 
ال�صتباقية  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
ت��ه��دف لرت�صيخ  وامل��ت��ك��ام��ل��ة، وال��ت��ي 
منظومة �صحية قائمة على ال�صراكة 
والعلجية  الطبية  التقنية  واأح��دث 
املتقدمة ومتكني بيئة عمل تركز على 
البحث العلمي والبتكار وا�صتقطاب 
واأكد  ال�صحية.  وامل��واه��ب  ال��ك��ف��اءات 
�صعادة العلماء اأن النظام ال�صحي يف 
دولة الإمارات ا�صتطاع بدعم القيادة 
الريادية  م��ك��ان��ت��ه  ح��ج��ز  احل��ك��ي��م��ة 
قدراته  بف�صل  العامل  م�صتوى  على 
وكفاءة  وال�صت�صرافية  ال�صتباقية 
ون��ح��ن نتطلع  ال�����ص��ح��ي��ة،  م��ن�����ص��اآت��ه 
اليوم اإىل تر�صيخ هذه الريادة، لذلك 
للخدمات  الإم������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ف����اإن 

ال�����ص��ح��ي��ة ����ص���رتك���ز ع���ل���ى اإجن�������ازات 
نوعية خلل الأعوام اخلم�ص الأوىل 
ا�صرتاتيجية  ���ص��م��ن  ع��م��ره��ا،  م���ن 
���ص��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت�����ص��ع��ب��ة. مع 
الطبية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ت��وظ��ي��ف 
لتقدمي  املتطورة،  التحتية  والبنية 
وفعال���ة  م�صتدام���ة  �صحي��ة  خدم�ات 
الوقت  ومبتك���رة وعالية اجل��ودة، يف 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ي��غ��ري  ال����ذي 
املت�صارع يف اأ�صاليب تقدمي اخلدمات 
عن  التطبيب  خ���لل  م��ن  ال�صحية 
بعد، والت�صخي�ص الذاتي للأمرا�ص، 

وال�صحة الرقمية.

تعزيز كفاءة اأداء املوؤ�س�سة
���ص��ع��ادة الدكتور  اأو����ص���ح  م��ن ج��ان��ب��ه 

ال�����ص��رك��ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة اأن 
الج��ت��م��اع ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت��ط��وي��ر اآلية 
لدعم  ق��دم��ا  امل�����ص��ي  وكيفية  ال��ع��م��ل 
اجلهود املبذولة نحو الرتقاء بجودة 
الرعاية ال�صحية، مبا يكر�ص اأف�صل 
اأداء  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ك��ف��ي��ل��ة  امل��م��ار���ص��ات 
م�صتويات  وتطوير  ال�صحية  املن�صاآت 
والعلجية،  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
على  الط����������لع  اإىل  ب�����الإ������ص�����اف�����ة 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  م�صتجدات 
اخلطط  ومناق�صة   2026-2023

وال�صيا�صات  والتوجهات  امل�صتقبلية 
ال�صتعداد  خطة  ملواكبة  والتحديات 
للخم�صني ومنهجية املوؤ�ص�صة، وربط 
وال�صيا�صات  امل�صتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
لتعزيز  الدولة  وا�صرتاتيجية  بروؤية 

جودة احلياة يف جمتمع الإمارات.
اجل�����ه�����ود  اإىل  ������ص�����ع�����ادت�����ه  ول������ف������ت 
املوؤ�ص�صة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
ل�����ص��م��ان ال���ص��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة يف 
املواكبة  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��ف��ع��ي��ل 
وحتقيق  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ل���ل���ت���ط���ورات 

�صرعة الو�صول وال�صتجابة ل�صمان 
وحت�صني  ال�صحية،  اخلدمات  تعزيز 
امل�������ص���اءل���ة وال�������ص���ف���اف���ي���ة وال���ك���ف���اءة 
ب�صكل  ال�صحية  التحديات  ملواجهة 
م���ن���ا����ص���ب. م�����وؤك�����داً احل����ر�����ص على 
الطبية  ل��ل��ك��وادر  امل�صتمر  التطوير 
والفنية، وبناء ال�صراكات وخا�صة مع 
املوؤ�ص�صات والهيئات ال�صحية وجميع 
اجلهات ذات العلقة، لدعم م�صاعي 
التناف�صية  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  ال����دول����ة 

العاملية يف املجال ال�صحي.

•• ال�شارقة -وام:

للإبداع  الإم��ارات  جمعية  اختتمت 
براجمها  الأول  اأم�����������ص  م�������ص���اء 
امتدت  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة  ال�صيفية 
برامج  وت�����ص��م��ن��ت  ك���ام���ل  ل�����ص��ه��ر 
وتثقيفية  تعليمية  وور�صا  متميزة 
واإقبال  ح�صورا  و�صهدت  مبتكرة، 
وا�صعني من املهتمني واملتخ�ص�صني 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة اأب���ن���اء دولة 
الإمارات العربية املتحدة واملقيمني 
العلمية  النواحي  من  اأر�صها  على 
والأدبية والبيئية والثقافية اإ�صافة 
املختلفة.  احل��ي��ات��ي��ة  امل���ه���ارات  اإىل 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  اجل��م��ع��ي��ة  ون��ظ��م��ت 
ومتحف  ن������ادي  يف  ت���ك���رمي  ح���ف���ل 
القدمية  ل���ل�������ص���ي���ارات  ال�������ص���ارق���ة 
ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب��ن حميد 
الدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��ق��ا���ص��م��ي 
احلمادي  �صاهني  في�صل  والدكتور 

نائب رئي�ص جمل�ص الدارة وهاجر 
للجمعية  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ع��ي�����ص��ى 
وال������دك������ت������ور حم����م����د ب������ن ج���ر����ص 
وعدد  الإم��ارات��ي  والباحث  الكاتب 
م���ن امل��ح��ا���ص��ري��ن وامل�������ص���ارك���ني يف 

لفريق مبدي  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ربام��ج 
الم��ارات التطوعي الذي �صاهم يف 
واأ�صاد  وتنفيذها.  ال��ربام��ج  تنظيم 
ال��ق��ا���ص��م��ي يف كلمته  ال�����ص��ي��خ خ��ال��د 
خلل احلفل بجهود كافة اجلهات 

امل�صاركة واملتعاونة يف تنفيذ الربامج 
من  كبري  ع��دد  منها  ا�صتفاد  والتي 
مواطني الدولة وطلبتها واملقيمني 
الربامج  �صهدت  حيث  اأر�صها  على 
ح�������ص���ورا لف���ت���ا وم���ت���م���ي���زا الأم�����ر 

ي����دّل ع��ل��ى م��ك��ان��ة اجلمعية  ال����ذي 
تقدمها  ال����ت����ي  اجل����ه����ود  وح����ج����م 
اإطار م�صوؤولياتها املجتمعية  �صمن 
و�صبه  احلكومية  للجهود  ودعمها 
احلكومية والأهلية يف �صقل وزيادة 

والرتقاء  املبدعني  ومهارات  خربة 
الدائم بها من خلل هذه الربامج 
ال��ه��ادف��ة وامل��ت��م��ي��زة وال��ت��ي حتر�ص 
بقوالب  ت��ق��دمي��ه��ا  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة 
عما  كليا  خمتلفة  اإبداعية  ومن��اذج 

هو موجود يف ال�صاحة وقد متيزت 
هذا العام بالتنوع والراء بدءا من 
مرورا  وامل�صمون  املو�صوع  اختيار 
املحا�صرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب��ان��ت��ق��اء 
وامل�صتفيدين  للم�صاركني  و���ص��ول 

منها متمنيا للجميع حتقيق املتعة 
اجلمعية  ب����رام����ج  م����ن  وال����ف����ائ����دة 

وم�صاهماتها يف خدمة املجتمع.
وك����رم ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ال��ق��ا���ص��م��ي يف 
ختام احلفل يرافقه الدكتور في�صل 
يف  وامل�صاهمني  امل�صاركني  احلمادي 
ال�صيفية  الربامج  وتنظيم  تقدمي 
التمكني  /برنامج  ت�صمنت  وال��ت��ي 
 100/ وبرنامج  لل�صباب/  الثقايف 
الأ�صبوع/  ن��ه��اي��ة  يف  ع��م��ل  ف���ك���رة 
وامل���خ���ي���م ال�����ص��ي��ف��ي ل���لأط���ف���ال يف 
م��و���ص��م��ه ال���ث���اين /ق��ي��ظ��ن��ا اإب�����داع/ 
وتنفيذه  اإع����داده  يف  �صاهم  وال���ذي 
التطوعي  الإم���ارات  مبدعي  فريق 
كما قدمت ر�صا جنيب رئي�ص فريق 
و�صام  التطوعي  الإم����ارات  مبدعي 
القا�صمي  خ���ال���د  ل��ل�����ص��ي��خ  ال��ع��ط��اء 
الكبرية  واإ�صهاماته  ل��دوره  تثمينا 
اأعمال  ودع���م  التطوعي  العمل  يف 

الفريق.

يف تقرير اأعده مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي بال�سراكة مع وزارة تنمية املجتمع

عامليًا تقود مبادرات احلكومات لتعزيز الرفاه الجتماعي ابتكارًا   13

يعقد اجتماعه الرابع للعام 2021

جمل�ش اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية 
يبحث �صبل تطوير جودة اخلدمات 

جمعية الإمارات لالإبداع تختتم براجمها ال�صيفية

•• دبي-الفجر: 

العامل  ومنظمة  املتميز  التعليمي  ل���لأداء  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الدورة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ص��م��اء  ع��ن  )اإي�صي�صكو(،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  الإ���ص��لم��ي 
املن�صاآت  تطور  يف  للتطوع  الإي�صي�صكو   / مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  جائزة  من  الثانية 
الرتبوية  امل�صاريع  فائزين من  ت�صمل ثلثة  والتي  الإ�صلمي،  العامل  دول  الرتبوية يف 
والتعليمية املتميزة يف العامل الإ�صلمي، وهي اجلوائز التي اأطلقتها املوؤ�ص�صة واملنظمة، 
من اأجل ت�صجيع امل�صاريع الرتبوية املتميزة وامل�صتدامة وال�صاملة، وتكرمي القائمني، من 
الرتبية  جمال  يف  اخلريية  والأعمال  التطوعية  املبادرات  على  واملوؤ�ص�صات،  ال�صخ�صيات 
درع  على  فائز  كل  ويح�صل  فائزين،  لثلثة  �صنتني،  كل  اجلائزة  هذه  ومُتنح  والتعليم. 
اجلائزة ومكافاأة مالية، يتم توظيفها يف دعم وتطوير امل�صروع الفائز اأو العمل الرتبوي 
لتطوير  م�صتقبلهم"،  "لن�صيء  م�صروع  كل من  ال��دورة  ه��ذه  ف��از يف  وق��د  عامة.  ب�صفة 

العاملية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  هيئة  م��ن  بدعم  التعليمية،  وال��ربام��ج  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
بعجمان، يف الإمارات العربية املتحدة، وم�صروع "املجّمعات الرتبوية"، بدعم من موؤ�ص�صة 
عبد العزيز وحممد وعبد اللطيف اجلرب، اأبناء حمد اجلرب اخلريية، يف اململكة العربية 
امل�صرف  من  بدعم  ت�صاد"،  يف  اللغة  ثنائي  العربية  اللغة  "تعليم  وم�صروع  ال�صعودية، 

العربي للتنمية القت�صادية يف اإفريقيا.
وقد �صارك يف هذه الدورة 37 مر�صحاً، من الدول ال�صلمية املنتمية اإىل املناطق العربية 
والأ�صيوية والأفريقية، و�صيتم توزيع هذه اجلوائز خلل املوؤمتر العام املقبل للإي�صي�صكو، 

الذي �صيعقد يف بداية �صهر دي�صمرب 2021 يف القاهرة، يف جمهورية م�صر العربية.
من جانبه �صّرح الدكتور جمال املهريي، الأمني العام ملوؤ�ص�صة حمدان بن ر�صد اآل مكتوم 
للأداء التعليمي املتميز باأن نتائج الدورة الثانية من جائزة حمدان الي�ص�صكو تعك�ص حجم 
 ، املبادرات التي يقدمها الأف��راد واملوؤ�ص�صات يف الدول الإ�صلمية ل�صالح التعليم  وقيمة 
اأن ا�صتمرار وتنمية مثل هذه املبادرات ت�صهم ب�صكل كبري يف م�صاندة املوؤ�ص�صات  مو�صًحا 

التعليمية لتقدمي خدمات تعليمية متميزة اإىل جانب تقاطع غايات تلك الإ�صهامات مع 
الهداف ال�صرتاتيجية ملنظمة العامل الإ�صلمي للرتبية والثقافة والعلوم. 

واأّكد املهريي باأن تزايد اأعداد امل�صاركني  يف الدورة الثانية ين�صجم مع خطط وتطلعات 
اجلائزة اإىل ت�صجيع اإطلق مثل هذه املبادرات امل�صاندة للجهود احلكومية لن�صر وتطوير 
وجتويد التعليم ، ف�صًل عن تقدير احلكومات واملنظمات القليمية والدولية لها ، وعرّب 
المني العام للجائزة عن ارتياح جمل�ص اأمناء املوؤ�ص�صة من حتقيق هذا التطور وخا�صًة 
اأنه يحقق اإحدى الغايات النبيلة للمغفور له باإذن اهلل ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم � 
طيب اهلل ثراه � . كما اأثنى الدكتور املهريي على جهد منظمة الي�ص�صكو يف اإجناز الدورة 

الثانية وتقدم بالتهنئة اإىل الفائزين . 
الثالثة  الدورة  الإي�صي�صكو  اأطلقت موؤ�ص�صة حمدان ومنظمة  النتائج  اإعلن  وتزامًنا مع 
من اجلائزة وفتح باب الرت�صيح للم�صتهدفني على م�صتوى جميع الدول الإ�صلمية ، وقد 

مت ن�صر �صروط واإجراءات امل�صاركة يف املن�صات الر�صمية للمنظمة واملوؤ�ص�صة. 

جائزة حمدان /الإي�صي�صكو تعلن عن الفائزين يف دورتها الثانية  
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ال�صارقة ي�صدر قرارا ب�صاأن نقل 

وترقية وتعيني مدير لبلدية منطقة البطائح
•• ال�شارقة -وام:

اأ�صدر �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
ل�صنة   /28/ رق��م  املجل�ص  ق��رار  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ال�صارقة  حاكم 
منطقة البطائح. ون�ص  لبلدية  مدير  وتعيني  وترقية  نقل  ب�صاأن  2021م 
القرار على اأن ينقل �صعادة عبداهلل �صلطان عبداهلل �صلومه الكتبي من دائرة 
الت�صجيل العقاري "فرع املنطقة الو�صطى" اإىل بلدية منطقة البطائح، ويرقى 
اإىل درجة مدير دائرة على نظام الوظائف اخلا�صة يف حكومة ال�صارقة، ويعني 
مديراً لبلدية منطقة البطائح. وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وعلى 

اجلهات املعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخ�صه، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

خالل موؤمتر �سحايف يف جممع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار

املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي يك�صف جدول اأعمال دورته العا�صرة يف ال�صاد�ش من �صبتمرب 
طارق عالي: الدورة املقبلة من املنتدى حمطة نوعية تنقل مفهوم الت�صال اإىل م�صتويات اأكرث تخ�ص�صًا واحرتافية

بارزة  �صخ�صيات  م��ن  ي�صت�صيفه 
ومم��ث��ل��ني ع��ن احل��ك��وم��ات و�صناع 
ات�������ص���ال حمليني  ق�����رار وخ������رباء 

ودوليني.
وك�صف �صعادة طارق �صعيد علي، 
حلكومة  الإع��لم��ي  املكتب  م��دي��ر 
املقبلة  ال��دورة  اأجندة  ،اأن  ال�صارقة 
من  �صنوات  ع�صر  تراكمات  تعك�ص 
ال��دويل للت�صال  املنتدى  م�صرية 
الوقت  يف  وت�����ص��ت��ج��ي��ب  احل��ك��وم��ي 
ذاته ملا تتطلبه املرحلة املقبلة من 
لتعزيز  اجل��ه��وزي��ة  ا�صرتاتيجيات 

قدرة فرق الت�صال احلكومي على 
الإقليمية  التحولت  مع  التعامل 

والعاملية احلادة. 
واأ�صار علي اإىل اأن املركز الدويل 
على  ح��ر���ص  احل��ك��وم��ي  للت�صال 
اأن تكون الدورة املقبلة من املنتدى 
احلكومي  ل���لت�������ص���ال  ال���������دويل 
مفهوم  ت���ن���ق���ل  ن����وع����ي����ة  حم����ط����ة 

اأن  وتبني ت�صوراً علمياً عما يجب 
يف  احلكومي  الت�صال  عليه  يكون 

امل�صتقبل. 
وت��ن��اق�����ص ال�������دورة ال���ع���ا����ص���رة من 
رئي�صة،  حم����اور  ���ص��ب��ع��ة  امل���ن���ت���دى، 
التاريخية  ال��ت��ج��ارب  اإىل  تتطرق 
يف الت�������ص���ال احل���ك���وم���ي، واأب������رز 
امل���ح���ط���ات امل���ا����ص���ي���ة و�����ص����وًل اإىل 

اأك����ر  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  الت�������ص���ال 
من  وذل���ك  واح��رتاف��ي��ة،  تخ�ص�صاً 
خلل عر�ص وحتليل اأبرز املواقف 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ال��ر���ص��م��ي��ة يف 
والتحولت  الأزم���ات  مع  التعاطي 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������ص����ادي����ة 
مظاهر  على  للوقوف  والثقافية، 
قوتها،  وعنا�صر  التجربة  �صعف 

•• ال�شارقة -الفجر:

للت�صال  ال�����دويل  امل���رك���ز  ي��ع��ق��د 
للمكتب  ال�����ت�����اب�����ع  احل�����ك�����وم�����ي، 
عند  ال�صارقة،  حلكومة  الإعلمي 
العا�صرة من �صباح الثنني القادم 
6 �صبتمرب املقبل، موؤمتراً  املوافق 
ال�صارقة  جم���م���ع  يف  ����ص���ح���اف���ي���اً، 
والبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث 
فعاليات  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ن  ل��ل��ك�����ص��ف 
الدورة العا�صرة من املنتدى الدويل 
للت�صال احلكومي 2021، التي 
ال�صمو  رع��اي��ة �صاحب  ت��ق��ام حت��ت 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
و27   26 يومي  ال�صارقة،  حاكم 
اجل������اري يف مركز  ���ص��ب��ت��م��رب  م���ن 

اإك�صبو ال�صارقة.
جدول  ا�صتعرا�ص  امل��وؤمت��ر  ي�صهد 
اأعمال الدورة العا�صرة من املنتدى 
"درو�ص  ال����ذي ي��ع��ق��د حت��ت ���ص��ع��ار 
وما  امل�صتقبل"،  تطلعات  امل��ا���ص��ي، 
وخطابات  ج��ل�����ص��ات  م���ن  ي��ق��دم��ه 
ت���ف���اع���ل���ي���ة وور���������ص ال����ع����م����ل، وم���ا 

حتولت،  من  رافقه  وم��ا  احلا�صر 
ممار�صة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  وت�����ص��ت�����ص��رف 
الت�صال احلكومي يف املنطقة بعد 
املنتدى،  انعقاد  على  اأع��وام  ع�صرة 
كما تناق�ص واقع ممار�صة الت�صال 
احل����ك����وم����ي م�����ن ح���ي���ث الآل�����ي�����ات 
اأمن���اط  يف  وامل���ت���غ���ريات  والأدوات 

و�صلوكيات اجلماهري. 
وتاأتي الدورة احلالية من املنتدى 
ل���ت���ق���ف ع����ل����ى راه���������ن وحت�����دي�����ات 
الت�������ص���ال احل���ك���وم���ي، ب��ع��د اأزم����ة 
تف�صي جائحة كورونا، وما خلفته 
انعكا�صاتها  لها  وجت���ارب  اأث���ر  م��ن 
كما  واحل��ك��وم��ات،  املجتمعات  على 
ي����درج امل��ن��ت��دى يف ���ص��ي��اق حم���اوره 
تعاطي  م�صتوى  لتحليل  نقا�صات 
الت�����ص��ال احل��ك��وم��ي م��ع الأزم����ات 
علمية  ب��ن��ت��ائ��ج  اخل�������روج  ب���ه���دف 
فعالة،  ات�����ص��ال  لآل���ي���ات  ت��وؤ���ص�����ص 
�صناعة  م��ن��اق�����ص��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املحتوى على املن�صات الجتماعية 
ومدى بقاء قوة الإعلم التقليدي 
ب�صكل موؤثر �صمن و�صائل الت�صال 

اجلماهريي.  

انطالق املوؤمتر الطبي الثاين جلمعية الإمارات لالأورام بدبي

�صرطة ال�صارقة تطلق مبادرة »اأمنكم غايتنا« باملنطقة الو�صطى

•• دبي-ام:

املوؤمتر  اأع���م���ال  اأم�������ص  ان��ط��ل��ق��ت 
الإمارات  جلمعية  الثاين  الطبي 
للأورام وال�صرطان الذي ي�صتمر 
يومني يف فندق "انرتكونتيننتال 
دبي" مب�صاركة  �صيتي  في�صتيفال 
اخل��������رباء  م������ن   5000 ن����ح����و 
والأطباء واملخت�صني من املنطقة 

والعامل ح�صوريا وافرتا�صيا.
حميد  ال����ربوف����ي���������ص����ور  وق���������ال 
ال�صام�صي رئي�ص جمعية الإمارات 
الطبية للأورام رئي�ص املوؤمتر اإن 

اأحد اأكر الأمرا�ص غري املعدية 
اإثارة للقلق والتي تت�صبب يف وفاة 
جميع  يف  ���ص��ن��وي��ا  م��ل��ي��ون   8.2
ت�صكل  وب��ن�����ص��ب��ة  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
اإجمايل  ب��امل��ائ��ة م��ن   21 ح���وايل 
الأمرا�ص  عن  الناجمة  الوفيات 

غري املعدية .
واأ�صار ال�صام�صي اإىل اأن نخبة من 
جمال  يف  العامليني  الأخ�صائيني 
عن  ع��رو���ص��ا  �صيقدمون  الأورام 
اأحدث التطورات العلمية ونتائج 
البحوث وا�صرتاتيجيات مكافحة 
يف  املعتمدة  املختلفة  ال�صرطانات 

ومن  املنطقة  م��ن  متخ�ص�صني 
املتحدة وكندا  وال��ولي��ات  اأوروب���ا 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
على اأح��دث ط��رق ع��لج �صرطان 
العلج  ا�صتخدام  ب��دون  القولون 

الكيماوي .
وتت�صمن فعاليات احلدث تكرمي 
ال�صخ�صيات  م�����ن  جم����م����وع����ة 
والوطنية  والإق��ل��ي��م��ي��ه  ال��ع��امل��ي��ة 
غيداء  الأم���رية  ومنهم  الداعمة 
اأمناء  هيئة  رئ��ي�����ص��ة  ط���لل  ب��ن��ت 
احل�صني  وم������رك������ز  م����وؤ�����ص���������ص����ة 
من  وع���دد  الأردن  يف  لل�صرطان 

ه���ذا احل���دث ي��ع��د ف��ر���ص��ة مهمة 
الرعاية  جم���ال  يف  للمخت�صني 
ال�������ص���ح���ي���ة ب�����دول�����ة الإم�����������ارات 
املعايري  على  للتعرف  واملنطقة 
اأبحاث  الفائقة يف جمال  العاملية 
وع�������لج ال�������ص���رط���ان والط�������لع 
املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  اأح����دث  ع��ل��ى 
وعلم  ال�������ص���ع���اع���ي  ب���ال���ت�������ص���وي���ر 
الأنواع  معاجلة  ونظم  الأمرا�ص 

املختلفة من ال�صرطان.
ال�صرطان  م���ر����ص  اأن  واأ�����ص����اف 
ل��ل��وف��اة يف  رئ��ي�����ص��ي��ا  �صببا  ي��ع��ت��رب 
جميع اأنحاء العامل حيث ل يزال 

ا�صتعرا�ص  ع��ن  ف�صل  امل��ن��ط��ق��ة 
واملمار�صات  الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
رعاية  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال�����ص��ري��ري��ة 

الأورام بالوليات املتحدة.
و�����ص����ت����ق����دم ع��������دد م������ن م����راك����ز 
دي  "اإم  مثل  املتخ�ص�صة  الأورام 
املتحدة  الوليات  اأندر�صون" من 
خ�����لل م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف امل���وؤمت���ر 
نتائجها ال�صريرية حول خمتلف 
و�صبل  اجلارية  ال�صرطان  اأبحاث 
حت�صني معايري الرعاية احلالية.  
اآخ���ر تطورات  امل��وؤمت��ر  وي��ن��اق�����ص 
ع������لج م����ر�����ص ال���������ص����رط����ان مع 

الأطباء والباحثني واملتخ�ص�صني 
ممن �صاهموا يف الأبحاث العلمية 

مميزة يف هذا جمال الأورام.
ك���م���ا ����ص���ي���ت���م ت����ك����رمي ع������دد من 
مر�صى ال�صرطان الذين جتاوزوا 
مراحل علج ال�صرطان و�صاهموا 
املر�صى  ل������دى  الأم��������ل  زرع  يف 
اإىل تكرمي  ب��الإ���ص��اف��ة  الآخ��ري��ن 
اأف�����ص��ل ث��لث��ة اأب���ح���اث ط��ب��ي��ة يف 
ومنح  ال�صرطان  اأم��را���ص  جم��ال 
ال��ف��ائ��زي��ن ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة لدعم 
وت�����ص��ج��ي��ع الأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة يف 

املنطقة العربية.

•• ال�شارقة -وام: 

ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
�صرطة  اإدارة  يف  متمثلة  ال�صارقة 
/اأمنكم  مبادرة  الو�صطى  املنطقة 
املتنوعة  التوعية  بهدف  غايتنا/ 
التي تركز على الت�صدي ومكافحة 
والأمان  الأم���ن  وتعزيز  اجل��رمي��ة 
وم���ت���اب���ع���ة احل�����ال�����ة الأم����ن����ي����ة يف 
وذلك  بال�صارقة  الو�صطى  املنطقة 

املحال  اأ����ص���ح���اب  ل�����دى  الأم����ن����ي 
واملواقع  وال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
باأهمية  وتوعيتهم  الإن�����ص��اء  حت��ت 
اتخاذ الإجراءات واتباع التعليمات 
حماية  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 
ممتلكاتهم والوقاية من اجلرمية 

بكافة اأ�صكالها قبل وقوعها.
املبادرة  اإن  اجل��لف  العقيد  وق��ال 
بثلث  م��ت��ن��وع��ة  ت��وع��ي��ة  تت�صمن 
والجنليزية،  /ال���ع���رب���ي���ة،  ل���غ���ات 

اأن �صرطة ال�صارقة ت�صعى  ال�صامل 
مع  وامل�صتمر  الفعال  التعاون  اإىل 
م��ن خلل  املجتمع  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة 
الإبلغ عن كافة الظواهر ال�صلبية 
خال  اآم���ن  جمتمع  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
من اجل��رائ��م من خ��لل الت�صال 
على رقم 999 املخ�ص�ص للحالت 
خدمة  خ�����لل  م����ن  اأو  ال���ط���ارئ���ة 
القيادة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  "حار�ص" 

العامة ل�صرطة ال�صارقة.

وزارة  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�������ص���ي���داً 
الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة 
ال�صارقة الرامية اإىل تعزيز الأمن 

والأمان.
واأو����ص���ح ال��ع��ق��ي��د ح��م��ي��د اجللف 
رئي�ص مركز �صرطة الذيد ال�صامل 
امل����ب����ادرة  اأن  ال�������ص���ارق���ة  ب�����ص��رط��ة 
والأمان  الأم��ن  تعزيز  اإىل  تهدف 
مع  بالتن�صيق  وذل����ك  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�صركاء بالإ�صافه اإىل رفع احل�ص 

املن�صاأت  خمتلف  على  والأوردو/ 
باملنطقة  ال���ت���ج���اري���ة  وامل����ح����لت 
الو�صطى حتمل �صرحاً وافياً حول 
املن�صاأة  تعر�ص  الوقاية من  كيفية 
لل�صرقة  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���لت  اأو 
التوعية  ن�����ص��ر  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
الأم��ن��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة عرب 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 

اخلا�صة بالقيادة.
واأ�صاف رئي�ص مركز �صرطة الذيد 

جمل�ش ال�صحة اخلليجي يطلق حملة توعوية 
حول ال�صحة النف�صية للمراهقني

•• دبي-وام:

" ال�صحة  ح��ول  ت��وع��وي��ة  حملة  اأم�����ص  اخلليجي   ال�صحة  جمل�ص  اأط��ل��ق 
النف�صية للمراهقني" حتت �صعار "ال�صحة النف�صية يبيلها".

وتاأتي احلملة التي ت�صتمر 3 اأ�صهر �صمن مبادرات "لك وللحياة" وتهدف 
اىل زيادة الوعي بامل�صببات والأعرا�ص اخلا�صة بالتوتر والقلق والكتئاب 
عند املراهقني وتعزيز ال�صحة النف�صية يف دول اخلليج العربية والت�صديد 
حيث  احلاجة  دعت  اإذا  النف�صية  ال�صحة  يف  خمت�ص  ا�صت�صارة  اأهمية  على 
ح�صابات  ع��رب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  التوعوية  املنتجات  م��ن  العديد  ن�صر  �صيتم 
راأ�صها  وع��ل��ى  املختلفة  الجتماعي  التوا�صل  من�صات  جميع  يف  املجل�ص 

. "Tik Tok"
املراهق  وع��ي  زي���ادة  ومنها  �صحية  مو�صوعات  ع��دة  على  احلملة  وت��رك��ز 
توجه  وحت�صني  النف�صية  والع��را���ص  ال�صغوطات  م��ع  التعامل  بطريقة 
املجتمع نحو الأمرا�ص النف�صية واحل�صول على الرعاية اللزمة وت�صهيل 
يف  املتوفرة  للمراهقني  املتخ�ص�صة  النف�صية  ال�صحية  للخدمات  الو�صول 
دول اخلليج ا�صافة اإىل دعم الأهايل مبهارات التوا�صل الفعال مع ابنائهم 
ال�صغوطات  م��ع  التعامل  لتعزيز  التمكينية  الأدوات  وت��وف��ري  امل��راه��ق��ني 

والأعرا�ص النف�صية وغريها .
وتعك�ص احلملة جهود جمل�ص ال�صحة اخلليجي لتوعية كافة اأفراد املجتمع 
مبختلف فئاتهم و�صرائحهم باأهمية اإتباع اأمناط احلياة ال�صحية ال�صليمة 
من  لوقايتهم  و�صلمتهم  �صحتهم  على  حفاظا  علمية  اأ�ص�ص  على  املبنية 

الإ�صابة بالأمرا�ص.

�صرطة اأم القيوين تخف�ش 
املخالفات املرورية 50 %

•• اأم القيوين-وام:

اأم  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
املخالفات  تخفي�ص  عن  القيوين 
خلل    %  50 ب��ن�����ص��ب��ة  امل����روري����ة 
�صبتمرب   9 اإىل   5 م���ن  ال���ف���رتة 
اجل����������اري. وي�����ص��ت��ث��ن��ى م����ن ذل���ك 
امل��خ��ال��ف��ات اخل��ا���ص��ة ب���امل���ادة /1/ 
املركبة  ب��ق��ي��ادة  املتعلقة   / ب  /اأ، 
ال�صائق  ح���ي���اة  ت��ع��ر���ص  ب��ط��ري��ق��ة 
�صلمتهم  اأو  الآخ����ري����ن  وح���ي���اة 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  ل��ل��خ��ط��ر،  اأم��ن��ه��م  اأو 
 /73/ ب��امل��ادة  اخلا�صة  املخالفات 
تغيريات  اإح������داث  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي 
يف حم���رك امل��رك��ب��ة اأو ق��اع��دت��ه��ا / 
كما  ترخي�ص.  ب���دون   / ال�صا�صي 
خمالفات  ال����ص���ت���ث���ن���اءات  ت�����ص��م��ل 
الحرتازية  والتدابري  التعليمات 
النائب  ق��������رار  وف������ق  ال�����������ص�����ادرة 
 2020 ل�صنة   /38/ رق��م  ال��ع��ام 
فيما   /54/ رقم  بالقرار  واملعدل 
املخالفات  �صبط  ب��لئ��ح��ة  يتعلق 
والتدابري الحرتازية والتعليمات 
امل��ف��رو���ص��ة للحد من  وال��واج��ب��ات 

انت�صار فريو�ص "كوفيد19-".

ندوة تعريفية حول �صندوق ال�صارقة لل�صمان الجتماعي

 

لكل من يقراأ مقايل هذا ،دعوة له كي يتعمق يف فهم كل تفا�صيله 
اأكتبه عن حكاية  واأن��ا   ، اأعماقي ب�صدق  ،مع كل كلمة خرجت من 
حبي للإمارات خال�صا من اأعماق قلبي ،فاحلب علقة خا�صة جدا 
�صخ�ص  اأو  ما  ملكان  ال�صادق  املحب  اإل  التعامل معها  فن  يتقن  ل 
الكرمي  لر�صوله  و  وت��ع��اىل  �صبحانه  هلل  بحبنا  ي��ق��ارن  ،ول  معني 
-�صلى اهلل عليه و�صلم- الذي هو قدوتنا ومعلمنا الأول وموجهنا 
واأحا�صي�ص  م�صاعر  من  اأنف�صنا  يف  اهلل  خلق  مما  والتعلم  للتفقه 

اإن�صانية اجتاه من نحب.
لهذا اأحببت اأن ت�صل ر�صالتي للعامل اأجمع عن حب الإمارات وما 
ت�صكله يف قلبي من معزة و حمبة من نوع خا�ص قد ل اأبالغ فيها 
اأنها قد تفوق حمبتي مل�صقط راأ�صي بالقد�ص ال�صريف املحتل التي 
مل اأع�ص يف كنفها ونزحنا مع الأهل للأردن الوطن الذي مل يق�صر 

معنا بل احت�صننا واأعطانا كامل احلقوق .  
واأردد هنا قول ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- حني قال :اللهم 
القلبي  اأملك وهو احلب والع�صق وامليل  ل تلمني فيما متلك ول 

ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم . "�صدق 
اأن رح��ايل حطت يف  اأوج��ه ال�صكر واحلمد هلل تعاىل  يف ه��ذا املقام 
ه���ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل ال���ذي اأع�����ص��ق��ه وه���و ك��م��ا يفهم ق���ارئ مقايل 
الثاين وهي  اأنها وطني  على  دوم��ا  بها  اأتغزل  التي  الإم���ارات  اأنها 
وطن ملئات الأف��راد من خمتلف اجلن�صيات الذين وجدوا ال�صعادة 

والراحة يف كنفها .
احلديث عن الإمارات طويل ويحتاج ملليني امللفات التي يفتحها 
الدافق  ال��داف��ئ  وول���دوا يف ح�صنها  عا�صوا  ال��ق��راء وغريهم ممن 

باحلب وال�صعادة لكل من يع�صقها مثلي ب�صدق .
اأو  زائ��ر  كمقيم  منقو�صة  غري  كاملة  حقوقك  تعطيك  الإم���ارات 
�صيف عابر �صبيل ،لتقول لك  اأنت �صاحب الدار  ،ونحن ال�صيوف 
املجد  حكايات  وعا�صوا  فيها  ول��دوا  الذين  اأبنائها  مثل  وتعاملك  
التليد منذ بنائها قبل خم�صني عاما بتاريخ م�صرق نا�صع البيا�ص    
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-  زاي��د بن �صلطان  ال�صيخ  ال��ذي �صطره 
الأ�صالة  بني  جتمع  حكايات  الإم���ارات  ،ويف  الحت��اد  تاأ�صي�ص  منذ 
وال��ن��ج��اح املحقق للمخل�صني لها  ب��ني  الإجن����از  ،وم���ا  وامل��ع��ا���ص��رة 
اأعمالهم  ،اأول��ئ��ك  الذين يعملون بحب ووف��اء لها ويتقون اهلل يف 
الأمان  الإم���ارات  ،ويف  وح��دوده��م  وحقوقهم  مكانتهم  ويعرفون   ،
كان  واإن  هواءها  تتنف�ص  حني  تغمرك  التي  وال�صعادة  وال�صتقرار 
�صاخنا لكنه يتدفق باحلب واحلنان لكل من تطاأ قدمه على اأر�صها 
يف  الكرمية  احلياة  ل��ذة  ومتنحك  اخل�صب  تعطيك  التي  الطيبة 

اأرجائها  .
فاهلل   ، اهلل  ق��در  ل  ري��اء  اأو  كلماتي جماملة  اأن  البع�ص  يظن  قد 
اأعلم مبا يف قلبي من �صدق م�صاعر  جتاه هذا الوطن الغايل الذي 
اخرتته للعي�ص وال�صكن وراحة البال وال�صعادة التي ل اأجدها اإل 

فيه .
ف�صكرا لقيادة الإمارات و�صعبها الويف ولكافة املعنيني بها بكل حب 

و�صدق م�صاعر من الأعماق .
بقلم �سحر حمزة 

اإمارات احلب 
وال�سعادة 

•• ال�شارقة - وام: 

165 من قانوين وموظفي دوائر وهيئات حكومة  �صارك 
التعريفية  ال���ن���دوة  يف  وال��لم��رك��زي��ة  امل��رك��زي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الجتماعي  ال�صمان  قانون  حول  التعريفية  الفرتا�صية 
التي نظمها �صندوق ال�صارقة لل�صمان الجتماعي بالتعاون 
الرئي�صية على  الب�صرية وركزت حماورها  املوارد  مع دائرة 
التعريف مبفهوم التاأمني الجتماعي ونطاق تطبيق قانون 
اإمارة  يف  الجتماعي  ال�صمان  ب�صاأن   1018 ل�صنة   5 رقم 

ال�صارقة.
امل�صت�صار  وقدمها  يومني  ا�صتمرت  التي  ال��ن��دوة  وتناولت 
حممد خليفة عددا من املحاور الرئي�صة يف اأحكامها واأوجه 
املهنية  واملخاطر  الجتماعي  التاأمني  ومفهوم  تطبيقها 
والجتماعية واملخاطر التي يغطيها النظام بجانب مراحل 
الجتماعي  ال��ت��اأم��ني  ومظلة  التاأمينية  احلماية  تطوير 

وخ�صائ�ص النظام.
كما جرى بيان نطاق تطبيق القانون رقم 5 ل�صنة 2018 
ب�صاأن ال�صمان الجتماعي يف اإمارة ال�صارقة وتاريخ �صريان 
التمويل  وم�صادر  بالنظام  ال���ص��رتاك  و�صوابط  القانون 
ال�صرتاك  اأداء  م��وع��د  بجانب  ال���ص��رتاك  ح�صاب  ورات���ب 
وم��دده يف التاأمني و�صوابط الج��ازات والع��ارات والنقل. 
تبادل  اآل��ي��ات  ال��ن��دوة  يف  للم�صاركني  امل�صت�صار  وا�صتعر�ص 
املنافع التاأمينية بني �صناديق التقاعد يف الدولة و�صوابط 
واأحكام �صم مدد اخلدمة ال�صابقة و�صوابط واأحكام �صراء 
مدد اخلدمة العتبارية وبيان املنافع التاأمينية �صواء كانت 

املعا�صات واملكافاآت والتعوي�صات واملنح متطرقا اإىل �صوابط 
واأحكام اجلمع بني املعا�ص والراتب.

واأكد �صعادة حممد عبيد را�صد ال�صام�صي مدير عام �صندوق 
ال�صارقة لل�صمان الجتماعي اأهمية الندوات والور�ص التي 
ينظمها ال�صندوق لكافة اجلهات املعنية يف حكومة ال�صارقة 
اإمارة  يف  الجتماعي  ال�صمان  بقانون  موظفيها  وتعريف 
�صوابط  تو�صح  التي  الهامة  القوانني  من  كونه  ال�صارقة 
�صرف  واأوج��ه  واأحكامه  ومراحله  ال�صندوق  يف  ال�صرتاك 

امل�صتحقات للموؤمن عليهم.
واأ�صار اإىل اأن ال�صندوق ي�صعد بال�صراكة ال�صرتاتيجية مع 
دائرة املوارد الب�صرية بال�صارقة يف تنظيم الندوات التعريفية 
لكافة املوظفني املعنيني واملوظفني املوؤمن عليهم وتعريفهم 
بكافة احلقوق والمتيازات واملنافع التاأمينية من معا�صات 
ومكافاآت وتعوي�صات ومنح اإىل جانب بيان اخلدمات التي 
ال�صمان  منظومة  اأن  ال�صام�صي  واأك��د  ال�صندوق.  يقدمها 
روؤية  وفق  مبنافعها  متيزت  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  الجتماعي 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
قبل  م��ن  واملتابعة  ال�صارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو 
لل�صمان  ال�صارقة  �صندوق  اإدارة  جمل�ص  واأع�����ص��اء  رئي�ص 
الج��ت��م��اع��ي ل��ت�����ص��ك��ل ت��ل��ك امل��ن��ظ��وم��ة الأف�������ص���ل ب���ني دول 
وال�صمولية  التكافلية  التعاون اخلليجي من حيث  جمل�ص 
احلماية  مظلة  امتدت  حيث  الدولية  املعايري  اأف�صل  وفق 
العاملني  م��ن  ال�صارقة  اإم���ارة  مواطني  جلميع  التاأمينية 
اإىل  بدوائر وموؤ�ص�صات وهيئات حكومة ال�صارقة بالإ�صافة 

اأبناء املواطنات من قيد الإمارة.

خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان يت�صلم مهام من�صب الأمني العام لل�صندوق العربي ملواجهة الكوارث والأزمات
•• القاهرة-وام:

ت�صلم ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، مهام من�صب الأمني 
العام لل�صندوق العربي ملواجهة الكوارث والأزم��ات، يف مبادرة جديدة 
من مبادرات الربملان العربي، التي تاأتي ات�صاقاً مع ا�صرتاتيجية عمله 
لأزمات  تتعر�ص  التي  العربية  املجتمعات  م�صاعدة  بهدف  اجل��دي��دة 
وك��وارث مفاجئة. واأع��رب ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
الكبرية،  امل�صئولية  هذه  لتويل  لختياره  تقديره  و  �صكره  خال�ص  عن 
يف  متجذرة  اأ�صيلة  قيٌم  والتطوع  والعطاء  اخلري  قيم  اأن  على  م�صدداً 

وجدان الأمة العربية، ومتثل دائماً دافعاً لقوياً لبذل اجلهود يف �صتى 
املواقف واملحن مل�صاعدة املجتمعات العربية وموؤكداً اأنه لن يدخر جهداً 
ال�صندوق.  اأُن�صيء  اأجلها  من  التي  النبيلة  الأه��داف  حتقيق  اأج��ل  من 
ومن جهته اأكد معايل عادل بن عبد الرحمن الع�صومي رئي�ص الربملان 
اأن  على  العربية،  اجلامعة  مبقر  عقد  �صحفي  موؤمتر  خلل  العربي، 
تويل ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان من�صب الأمني العام 
الكوارث والأزم��ات، جاء انطلقا من دوره  العربي ملواجهة  لل�صندوق 
الإمارات  دول��ة  والإن�����ص��اين يف  التطوعي  العمل  ثقافة  دع��م  ال��رائ��د يف 
على  الوا�صعة  املجتمعية  واأن�صطته  املباركة  وجهوده  املتحدة،  العربية 

�صتمثل  والتي  التطوعي،  العمل  جم��ال  يف  والعربي  الوطني  امل�صتوى 
اإ�صافة نوعية كبرية يف اإدارة عمل ال�صندوق.

العربي  ال�صندوق  باإطلق  اخلا�صة  امل��ب��ادرة  اأن  ايل،  الع�صومي  واأ���ص��ار 
راقية،  وجمتمعية  اإن�صانية  قيمة  حتمل  وال��ك��وارث،  الأزم���ات  ملواجهة 
وم�صانداً  وداعماً  راف��داً  ال�صندوق  اأن يكون هذا  اإىل  معرباً عن تطلعه 

للعمل اخلريي والإغاثي والتطوعي على اإمتداد الوطن العربي.
والأزمات،  ال��ك��وارث  ملواجهة  العربي  ال�صندوق  اأن  الع�صومي  واأ���ص��اف 
تاأ�صي�ص منظومة عربية متكاملة يف هذا  نقطة انطلق حقيقية نحو 

املجال، تقوم على املعايري والأ�ص�ص العاملية املعمول بها يف هذا املجال.
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كوكي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كارما للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2892928 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/را�ص  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلور للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1776035 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رن وي 

للقم�صة واخلياطة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2554958 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/طري  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صاهني للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1193582 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ركن املنزل للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134935 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

ر�صتة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4097405 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل انوار العني

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1110051 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة را�صد حممد عبيد خلفان ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صامل عبيد خلفان عبيد ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الديوانية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2953976 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد �صامل �صالح �صامل اجلابري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد احمد برك عبداهلل اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيلو للقم�صة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2521151 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ب�صار عبداهلل ح�صن �صلمان احلداد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل �صامل عبداهلل علي املقبايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ص�����ادة/البريق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب الأبواب والنوافذ - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2349163 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد حيدر �صالح عاي�ص احلارثي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صامل �صالح هادي �صماخ احلارثي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
متر  التجاري:بقالة  بال�صم   CN رقم:2393365 
كان  الو�صع كما  واعادة  الرخ�صة  اإلغاء  بالغاء طلب   ،

عليه �صابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خلل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:كافترييا فول لزيز - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي - غرب 0.9 مبنى ال�صيد �صيف دروي�ص 

احمد
CN 3794383 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/9/1 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105025355  
- تاريخ التعديل:2021/9/2

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�صفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ام  اإي  ال�ص�����ادة/دبليو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1162235 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حمده حممد �صامل حممد العامرى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حمده حممد �صامل حممد العامرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وليد ايليا املر

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ دبليو اإي ام للخدمات الفنية ذ.م.م

W E M TECHINICAL SERVICES L.L.C

اإىل/ دبليو اإي ام للخدمات الفنية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
    W E M TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بورتل خلدمات الطرود ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2458059 
تعديل مدير / اإ�صافة خالد را�صد عبيد بن �صعيده الفل�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة منازل �ص.م.خ
 MANAZEL P.J.S.C.

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صركة تطوير كابيتال - ذ م م
TATWEER CAPITAL CO-LLC

تعديل مدير / حذف �صعيد عبداحلميد عبداهلل حممد اخلزرجى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف منازل العقارية �ص.م.خ

MANAZEL REAL ESTATE-PJSC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة تطوير كابيتال- ذ م م

    TATWEER CAPITAL CO -LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ص�����ادة/اريدو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهروميكانيكية رخ�صة رقم:1388118 

تعديل اإ�صم جتاري من/ اريدو للمقاولت الكهروميكانيكية

AREDO ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اإىل/ �صمارت �صفن للمقاولت الكهربائية

    SMART SEVEN ELECTRICAL CONTRACTING 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايفانو �صبا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3698547 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ايفانو �صبا
EVANO SPA

اإىل/ ايفانو �صبا - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
      EVANO SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ل�صناعة  ابولو  :ال�صا  ال�صادة   / باأن  ال�صناعة  تنمية  مكتب   - الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

IN 1002156 : املطابخ - ذ.م.م   قد تقدموا اإلينا بطلب :  رخ�صة رقم
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اأبولو كت�صنز اإنرتنا�صيونال ليمتد

Apollo Kitchens International Limited
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اأبولو كت�صنز اإنرتنا�صيونال ليمتد

Apollo Kitchens International Limited
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صايف انرجي لل�صتثمار �ص ذ م م

SAFE ENERGY INVESTMENT L.L.C
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اأيل للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

Ayla General Trading - Sole Proprietorship L.L.C.
قانوين تعديل نوع / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صا ابولو ل�صناعة املطابخ - ذ.م.م
ALSA APOLLO KITCHENS INDUSTRY - L.L.C

اإىل/ اأبولو ل�صناعة املطابخ - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
APOLLO KITCHENS INDUSTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية - مكتب 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خلل  ال�صناعة  تنمية 

م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارتيزانا للنجاره والديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1395054 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد زهري حريتانى  %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة را�صد �صعود را�صد ال�صام�صى  %51
تعديل وكيل خدمات / حذف ن�صيب را�صد ن�صيب هلل املن�صورى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صمري حممد حلق
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ارتيزانا للنجاره والديكور
ARTIZANA CARPENTRY & DECOR

اإىل / ارتيزانا انترييرز ذ.م.م
      ARTIZANA INTERIORS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

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

املعت�صم لبيع قطع غيار ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1119346 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطبخ 

�صارك بوم بوم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2869532 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تنفذ ور�صة العودة الآمنة للمدار�ش

•• اأبوظبي-ام

نفذت مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية 
ب�صرطة اأبوظبي ور�صة العودة الآمنة لطلبة املدار�ص.

اللتزام  اإىل  املدر�صية  احلافلت  �صائقي  الور�صة  ودع��ت 
ب��ق��وان��ني ال�����ص��ري وامل������رور وال�����ص��رع��ات امل���ح���ددة، وحثت 
م�صرفيها على �صرورة التاأكد من �صعود ونزول الطلب 
م��ن احل��اف��ل��ة قبل حتركها وع���دم وق���وف ال��ط��لب خلف 
ن��زول��ه��م م��ن��ه��ا، واب��ت��ع��اده��م عنها مب�صافة  ب��ع��د  احل��اف��ل��ة 

اآمنة.
اأي�صاً  التاأكد  على  املدر�صية  احلافلت  م�صريف  حثت  كما 

م���ن ن�����زول و���ص��ع��ود ال���ط���لب ب�����ص��لم وج��ل��و���ص��ه��م على 
مقاعدهم داخل احلافلة بطريقة اآمنة.

ب��ع��دم ا�صتخدام  ���ص��ائ��ق��ي احل���اف���لت امل��در���ص��ي��ة  وط��ال��ب��ت 
الهاتف النقال اأثناء القيادة وربط حزام الأمان، والتاأكد 
من اأخذ الطلب من حمطات �صعودهم ونزولهم احلافلة 

من الأماكن الآمنة.
اإ�صارة قف  اإىل ت�صغيل  ودعت �صائقي احلافلت املدر�صية 
اجلانبية على احلافلت يف حالة �صعود ونزول الطلب 
�صائقي  امل��ادة رقم /90/ على  اإىل تطبيق  منها، م�صرية 
نقاط  و6  درهم   500 بالغرامة  احلافلت املخالفني" 
اإ���ص��ارة قف يف حالة �صعود  بفتح  التزامهم  ع��دم  يف حالة 

ونزول الطلب من احلافلة.
ال�صري  بقانون  الل��ت��زام  باأهمية  الأم���ور  اأول��ي��اء  ونا�صدت 
اإ���ص��ارة /قف/  فتح  واإي��ق��اف مركباتهم يف حالة  وامل���رور، 
اجلانبية للحافلت، لفتة اإىل تطبيق اإجراءات رادعة مع 
تكثيف ال�صبط املروري وخمالفة ال�صائقني غري امللتزمني 
مبخالفتهم  عليهم   /91/ امل����ادة  وت��ط��ب��ي��ق  ب��ال��ت��وق��ف، 

بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.
ب�����الإج�����راءات  اأه���م���ي���ة الل�����ت�����زام  ال���ور����ص���ة اإىل  ول���ف���ت���ت 
الكمامة  ولب�ص  والتباعد  اتباعها  ال��واج��ب  الح��رتازي��ة 
على  واحلفاظ  كورونا  فريو�ص  انت�صار  تداعيات  ملواجهة 

�صحة و�صلمة الطلبة.

جامعة الإمارات وجامعة زايد تطلقان  الدورة الأوىل من متويل امل�صاريع البحثية امل�صرتكة
•• العني-الفجر: 

الأوىل  ال��دورة  زاي��د  املتحدة وجامعة  العربية  الإم��ارات  اأطلقت جامعة 
للدعوة اإىل تقدمي امل�صاريع البحثية واملوجهة لأع�صاء هيئة التدري�ص 
اإطار  �صمن  ي��اأت��ي  وذل���ك  التعليميتني،  املوؤ�ص�صتني  ك��ل  يف  والباحثني 
متويل  �صيتّم  حيث  والبحثي  والأك��ادمي��ي  التعليمي  امل�صرتك  التعاون 

امل�صاريع البحثية بال�صراكة ما بني اجلامعتني.
يف  العلمي  للبحث  امل�صارك  النائب  م��راد،  علي  اأحمد  الدكتور  واأو���ص��ح 
�صرورة  الوطنية  اجلامعات  مع  البحثي  التعاون  ب��اأن  الإم���ارات  جامعة 
اأ�صا�صية من خلل اإيجاد حلول علمية للتحديات ال�صرتاتيجية الوطنية 
بني  التعاون  ب��اأن  الدرا�صات  وت�صري  اجلامعتني.  مكانة  تعزز من  والتي 

البيانات  البيئية،  والعلوم  والغذاء  والطاقة  املياه  الف�صاء،  وتكنولوجيا 
ال�صخمة والذكاء ال�صطناعي والعلوم الجتماعية والقت�صادية حيث 

مّت اختيار هذه الأولويات لتتوائم مع الأولويات الوطنية. 
وخدمة  للبحوث  العميد  م�صاعد  طاهر،  فاطمة  الدكتورة  واأو�صحت 
وجودة  لل�صعادة  التنفيذي  والرئي�ص  التقني  البتكار  كلية  يف  املجتمع 
التعاون  اإىل تطوير  ت��ه��دف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ب���اأن  زاي���د  احل��ي��اة يف جامعة 
املتطورة من  امل�صرتكة  العلمية  البحوث  ودعم  املعارف  وتعزيز  البحثي 
التعاون  يف  الرتكيز  �صيتّم  حيث  الباحثني  ب��ني  تنف�صية  عملية  خ��لل 

البحثي يف املجالت البحثية التي تهم اجلامعتني.
�صتعزز  البحثية  الدرا�صات  اأن  اإىل  فاطمة طاهر  الدكتورة  واأ�صارت  كما 
بروؤية  املت�صلة  الوطنية  الأول���وي���ات  و�صتعالج  والب��ت��ك��ار  البحث  م��ن 

الباحثني يف خمتلف التخ�ص�صات ي�صاهم يف دعم املخرجات البحثية من 
خلل درا�صة التحدي من خمتلف اجلوانب. 

بناء  اإىل  نتطلع  باأننا  باجلامعة  العلمي  للبحث  امل�صارك  النائب  واأك��د 
وطلبة  الباحثني  م�صاركة  خ��لل  م��ن  زاي��د  جامعة  م��ع  بحثية  �صراكة 
اجلامعة يف امل�صاريع البحثية وهذه فر�صة للباحثني يف كل اجلامعتني 
لل�صتفادة من اخلربات البحثية والبنية التحتية من خمتربات علمية 
دعم  يف  �صت�صاهم  وال��ت��ي  والتقنية  العلمية  الأج��ه��زة  باأف�صل  جم��ه��زة 
املخرجات البحثية لهذه امل�صاريع، حيث �صتخ�صع كل املقرتحات البحثية 

للتقييم اخلارجي ل�صمان جودة عالية للمخرجات البحثية.
 واأ�صار الدكتور اأحمد مراد اإىل اأن الدورة الأوىل من هذه امل�صاريع البحثية 
علوم  ال�صحية،  العلوم  التالية:  ال�صرتاتيجية  الأولويات  على  �صرتكز 

والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  وال�صيا�صة   2030 الإم���ارات 
والتي �صتكون كخطوة نحو تعزيز اقت�صاد املعرفة.

طبقًا الأحدث نتائج الت�سنيفات العاملية للجامعات

جامعة ال�صارقة �صمن اأف�صل 440 جامعة على م�صت�����وى العامل

ن�صائية كهرباء ومياه دبي تطلق خميم التطوير الذاتي الفرتا�صي ملوظفات الهيئة

•• ال�شارقة -الفجر:

الت�صنيفات  نتائج  اأح��دث  اأظهرت 
العاملية للجامعات والذي اأ�صدرته 
العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ص�صة 
ال��دول��ي��ة ل��ع��ام 2022، وال��ت��ي مت 
اخلمي�ص  اأم�������ص  ���ص��ب��اح  اإع���لن���ه���ا 
�صبتمرب  م�����ن  ال�����ث�����اين  امل������واف������ق 
جامعة  ان�����ص��م��ام  ع���ن   ،2021
 440 " اأف�������ص���ل  اإىل  ال�������ص���ارق���ة 
العامل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  "جامعة 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  حققت  وب��ذل��ك 
تقدماً باأكر من "200 " مرتبة 
بنتائج  مقارنة  الت�صنيف  ه��ذا  يف 

العام املا�صي. 
اأعلن ذلك �صعادة الأ�صتاذ الدكتور 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
هذا  اأن  م�صيفاً  ال�صارقة،  جامعة 
حتققه  ملا  ا�صتمراراً  ياأتي  الإجن��از 
�صنوي م�صتمر  اجلامعة من تقدم 
وم��ت��زاي��د ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���دويل 
املا�صية،  ���ص��ن��وات  اخل��م�����ص  خ���لل 
لروؤية  وحت��ق��ي��ق  وت��وج��ي��ه  ب��دع��م 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رئ��ي�����ص��ه��ا 

الثقايف  ال���ت���ن���وع  يف  ذل����ك  ات�����ص��ح 
الدرا�صني  للطلبة  والج��ت��م��اع��ي 
التدري�صية،  واأع�صاء هيئتها  فيها، 
البحثية  امل�صاركات  تنوع  وك��ذل��ك 
م���وؤمت���رات وجملت  ون�����ص��ره��ا يف 
ودوري��������ات ع��ل��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة على 

امل�صتوى الدويل.
اأن  على  اأي�صاً  الت�صنيف  وا�صتمل 
املرتبة  اح��ت��ل��ت  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة، 
" 281" ع��امل��ي��اً يف  ال�����  وامل���رت���ب���ة 
وال�صت�صهادات  القتبا�صات  موؤ�صر 
العلمية  وال��درا���ص��ات  ال��ب��ح��وث  يف 
اإىل  الإ���ص��ارة  يجدر  كما  الر�صينة، 
ارتقت مبا  ال�صارقة قد  اأن جامعة 
عاملية  مرتبة   "500" على  يزيد 
الأخ���رية.  الأرب���ع  ال�صنوات  خ��لل 
اجلامعة  نفت  �صُ ق��د  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
يف   )1000  801-( امل��رت��ب��ة  يف 
يف  ��ن��ف��ت  ���صُ ث���م  2018م،  ال���ع���ام 
العام  يف   )800-601( امل��رت��ب��ة 
املرتبة  يف  وال�����ي�����وم  2021م، 
لت�صنيف  طبقاً   )500  401-(

عام 2022م. 

•• دبي-وام:

هيئة  يف  الن�صائية  اللجنة  اأطلقت 
كهرباء ومياه دبي "خمّيم التطوير 
مب�صاركة  الفرتا�صي"  ال����ذات����ي 
خمتلف  م������ن  م����وظ����ف����ة   200
ق���ط���اع���ات ال��ه��ي��ئ��ة ..وذل�������ك اإط����ار 
لتعزيز  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ه��ود 
امل���وظ���ف���ات وتوفري  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل 
تن�صجم  التي  التخ�ص�صية  الربامج 
امل���راأة  الهيئة يف مت��ك��ني  م��ع ج��ه��ود 
التي  الإم��ك��ان��ات  وت�صخري  العاملة 
مهاراتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده��ا 
املهنية وال�صخ�صية ويت�صمن املخيم 
ل�صهرين  ي�صتمر  الذي  الفرتا�صي 
على  وي��رك��ز  تعليمية  م�صاقات   6

ث��لث��ة حم���اور ت�صمل ال��ت��وازن بني 
واآليات  العملية وال�صخ�صية  احلياة 
واأ�ص�ص  امل��ه��ن��ي  امل�����ص��ار  يف  ال��ن��ج��اح 
التعامل  وكيفية  ال��ذات��ي  التطوير 

مع املتغريات.
اجلوكر  حم���م���د  ف���اط���م���ة  واأك��������دت 
الهيئة  يف  الن�صائية  اللجنة  رئي�صة 
الربامج  اإطلق  توا�صل  اللجنة  اأن 
موظفات  ت�����ص��اع��د  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 

حياتهن العملية والجتماعية.
الفرتا�صي  املخّيم  اأن  اإىل  واأ�صارت 
ي�صتهدف تطوير "املهارات الناعمة" 
التوا�صل  م���ث���ل  امل���وظ���ف���ات  ل�����دى 
ال�صرتاتيجي  والتخطيط  الفّعال 

والتكّيف مع املتغرّيات.

الع�صم  عائ�صة  اأ���ص��ادت  جانبها  م��ن 
الن�صائية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص��ة  ن��ائ��ب��ة 
بالرعاية التي توليها القيادة العليا 
يف الهيئة جلميع املوظفات والدعم 
غ��ري امل���ح���دود ال����ذي حت�����ص��ل عليه 
على  تعمل  التي  الن�صائية  اللجنة 
واأه��داف��ه��ا يف  الهيئة  روؤي���ة  جت�صيد 
جمال متكني املراأة وتعزيز قدراتها 
و�صوًل  امل��ه��ن��ي��ة  ب���ال���ق���درات  ب������دءاً 
واجل�صدية  النف�صية  ال��ق��درات  اإىل 
والج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��لل الربامج 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
اللجنة على تنفيذها  التي حتر�ص 

طوال ال�صنة.
تقديرهن  ع��ن  امل�صاركات  واأع��رب��ت 
توفري  على  للهيئة  العليا  ل���لإدارة 

ت�صاعد  ال���ت���ي  الإم����ك����ان����ات  ج��م��ي��ع 
بيئة  يف  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  امل����وظ����ف����ات 
بال�صكر  وتقدمن  واإيجابية  حمفزة 
للجنة الن�صائية لإطلق هذا النوع 

من الربامج التي ت�صهم يف التطوير 
العاملة على  امل��راأة  وت�صاعد  الذاتي 
ال��ت��م��ي��ز وال��ن��ج��اح يف بيئة  حت��ق��ي��ق 

العمل وخارجها.

ت�صنيف التاميز للجامعات، والتي 
ُتعد من اأف�صل الت�صنيفات العاملية 
واأكرها مهنية وم�صداقية. حيث 
وال�صت�صهادات  القتبا�صات  ج��اءت 
العلمية  وال��درا���ص��ات  البحوث  من 
التي اأجريت يف جامعة ال�صارقة يف 
مقدمة تلك املوؤ�صرات التي حققت 
ملحوظاً،  من�����واً  اجل���ام���ع���ة  ف��ي��ه��ا 

ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ال�صارقة -حفظه اهلل تعاىل  حاكم 

ورعاه-.
واأو�صح مدير اجلامعة باأن النتائج 
اإىل  ت�صري  للت�صنيف  التف�صيلية 
امللحوظ  للتقدم  اجلامعة  حتقيق 
يف كل املوؤ�صرات التي يعتمد عليها 

واأهمية  ج�������ودة  ع���ل���ى  ي�����دل  مم����ا 
ور�صانتها  العلمية  البحوث  تلك 
ب�صفتها مرجعاً علمياً للمزيد من 
امل�صتوى  على  والدرا�صات  البحوث 

الدويل.
كما اأ�صارت النتائج اأي�صاً اأن النظرة 
ومكانتها  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال����دول����ي����ة 
حيث  تقدماً،  حققت  ق��د  الدولية 

ا�ستعدادًا للرتحيب ب�سيوف احلدث من خمتلف اأنحاء العامل

بلدية دبي تنجز 100 % من م�صاريع الت�صجري والزراعة التجميلية لكافة املناطق والطرق الرئي�صية املوؤدية ملوقع اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي -وام: 

 %  100 اإجن��از  اأعلنت بلدية دبي 
والزراعة  الت�صجري  م�����ص��اري��ع  م��ن 
التجميلية يف التقاطعات الرئي�صية 
املوؤدية  وال���ط���رق  امل��ن��اط��ق  وج��م��ي��ع 
ملوقع احلدث العاملي الكبري، والتي 
حممد  ال�صيخ  �صارع  امتداد  ت�صمل 
بن زايد و�صارع اإك�صبو و�صارع ال�صيخ 
زايد بن حمدان بالجتاه اإىل موقع 
لأك��ر من  لتغطية  لتمتد  احل��دث 
لأكر  اإ�صافة  مربع،  مرت  مليوين 
ت�صكل احلزام  �صجرة  األف   20 من 
وما  الطرق،  على جوانب  الأخ�صر 
اأرب���ع���ة م��لي��ني �صتلة،  ي��زي��د ع��ل��ى 
وزراع�����ة م��ا ي��ق��ارب م��ل��ي��وين �صتلة 
ل�صتقبال  ا���ص��ت��ع��داداً  امل��وق��ع  داخ���ل 
امل�����ص��ارك��ني وم���لي���ني ال������زوار من 
داخل وخارج الدولة ..وذلك يف اإطار 
ا�صتعداداً  املبذولة  الكبرية  اجلهود 

مع  مربعاً،  م��رتاً   1،032،260
مد 10.3 كيلومرت من اخلطوط 
من  كيلومرت  و60.1  الرئي�صية 
بالإ�صافة  ال���ف���رع���ي���ة،  اخل���ط���وط 
خزان  م��ع  �صخ  حمطة  اإن�����ص��اء  اإىل 
تقارب  بقيمة  ال��ري،  ملياه  خر�صاين 

درهم. مليون   40
زراعة  اخل�صراء  امل�صاحات  و�صملت 
األ����ف  و65  ����ص���ج���رة،   24،474
اأمتار  و1،541،710  ���ص��ج��رية، 
م���رب���ع���ة م����ن م���غ���ط���ي���ات ال����رتب����ة، 
من  م���رب���ع���ة  اأم����ت����ار  و50،107 
مرتاً  و2،707،912  ال�صبارات، 
م��رب��ع��اً م��ن امل��غ��ط��ي��ات ب��ع��دد اثنني 
مرت  اآلف   5 م���ن  واأك������ر  ت���رب���ة، 
األ��ف مرت  من الأ���ص��وار، ونحو 77 
اخل�صراء،  امل�����ص��ط��ح��ات  م��ن  م��رب��ع 
ون��ح��و 847 األ���ف م��رت م��رب��ع من 
احل�صا، و3،118 مرتاً مربعاً من 

املت�صلقات.

اإك�صبو لت�صيف  املوؤدية ملوقع حدث 
يتنا�صب  مب���ا  ل��ه��ا  ج��م��ال��ي��اً  ب���ع���داً 
م���ع ط��ب��ي��ع��ة واأه��م��ي��ة ه���ذا احلدث 
ت�صت�صيفه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي 
املنطقة، من  الأوىل يف  للمرة  دب��ي 
خلل اأحدث الت�صاميم والزراعات 
زراعة  جمال  يف  املنفذة  التجميلية 

وتزيني الطرق.
ول��ف��ت م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي اإىل 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
ف�����رق ال���ع���م���ل ال���ت���اب���ع���ة ل��������لإدارات 
�صبيل  دب����ي، يف  ل��ب��ل��دي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
يتنا�صب  جتميل موقع احلدث مبا 
ي��ل��ي��ق بتطلعات  اأه��م��ي��ت��ه ومب���ا  م��ع 
بت�صخري  والل�����ت�����زام  دب�����ي  اإم��������ارة 
الفنية  وال����ك����وادر  ال��ط��اق��ات  ك��اف��ة 
تو�صيع  يف  وخ���ربات���ه���ا  وال��ب�����ص��ري��ة 
الرقعة اخل�صراء با�صتخدام احدث 
امل��ط��ب��ق��ة يف ه���ذا املجال  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

وباأروع الت�صاميم الإبداعية.

ل�صت�صافة اك�صبو 2020 دبي.
داوود  امل���ه���ن���د����ص  �����ص����ع����ادة  وق�������ال 
دبي:  بلدية  ع��ام  مدير  ال��ه��اج��ري، 
واأف�صل  اأحدث  "متتلك بلدية دبي 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ع���امل���ي���ة يف ال����زراع����ة 
اأ�صلوب  ف��ي��ه��ا  مب����ا  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، 
ال���زراع���ة ال��ع��م��ودي��ة، ون��ع��م��ل وفق 
خطط مدرو�صة على تو�صيع نطاق 
كافة  لي�صمل  التجميلي  التخ�صري 
مناطق دبي، مع الرتكيز على زيادة 
امل�����ص��اح��ات اخل�����ص��راء وال��ت��و���ص��ع يف 
زراعة الأ�صجار والزهور يف ال�صوارع 
وال�صاحات  ال���ع���ام���ة  وال����ط����رق����ات 
واملتنزهات وفقاً ملعايري ال�صتدامة 
التي تتبعها بلدية دبي مبا يف ذلك 

م�صاريع الري امل�صتدام".
واأ�صاف الهاجري: "نفذت البلدية، 
الأخ�صر"،  "احلزام  م�صروع  �صمن 
�صجرة  األ�����ف   20 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا 
كاأحزمة خ�صراء على جميع الطرق 

وق���ام���ت ب��ل��دي��ة دب����ي مب���د 58 كم 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة للري  م���ن اخل���ط���وط 
كما  ف��رع��ي��ة،  خ��ط��وط  ك��م  و234 
ث�����لث حم���ط���ات �صخ  اإن���������ص����اء  مت 
خر�صانية  خزانات  وثلثة  رئي�صية 
الزراعة  ومت  ال��ري،  مياه  لتخزين 
21 كم،  اإك�صبو بطول  حول موقع 
التي  امل�صاريع  قيمة  جت��اوزت  حيث 
درهم.  مليني   205 تنفيذها  مت 
وح��ر���ص��ت ب��ل��دي��ة دب���ي ع��ل��ى تزيني 
القريبة  وامل���واق���ع  امل��ه��م��ة  امل���راف���ق 
م���ن احل����دث وم��ن��ه��ا م��دخ��ل "دبي 
الدائرة  ا�صتطاعت  حيث  بارك�ص" 
اإىل منطقة خ�صراء  املوقع  حتويل 
مم��ي��زة مب�����ص��اح��ة اإج��م��ال��ي��ة بلغت 
يف حني  مربعاً،  مرتاً   177،123
التجميل  اأع���م���ال  اأط������وال  و���ص��ل��ت 
اآلف مرت   109 نحو  اإىل  ال�صلب 
امل�صاحة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  م���رب���ع، 
الجمالية مبا فيها املناطق الرملية 

حممد اآل خاجة: الإمارات منوذج عاملي يف 
دعم ال�صباب ومتكينهم علميا ومعرفيا

جامعة ال�صوربون اأبوظبي تنظم 
فعاليات اإر�صادية للطلبة اجلدد

•• اأبوظبي-ام:

كد �صعادة حممد حممود اآل خاجة �صفري دولة الإمارات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  اأن  اإ���ص��رائ��ي��ل  ل���دى دول����ة 
اأ���ص��ب��ح��ت من��وذج��اً ع��امل��ي��اً ي��ح��ت��ذى ب��ه يف دع���م ال�صباب 
ت�����ص��خ��ري الإم���ك���ان���ات الوطنية  ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن خ���لل 
وتعزيز  وعقولهم  بفكرهم  والنهو�ص  خلدمتهم  كافة 
م�صاركة  خلل  ذلك  جاء  والبحثية.  العلمية  قدراتهم 
�صعادته يف حلقة نقا�صية مفتوحة نظمها مركز تريندز 
توجهات  ع��ل��ى  فيها  ف  وت���ع���رَّ وال���ص��ت�����ص��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
وتطلعات الباحثني ال�صباب وروؤاهم امل�صتقبلية واأفكارهم 
التطويرية التي تدعم اأجندة التنمية امل�صتدامة لدولة 
الإمارات. واأعرب �صعادة اآل خاجة عن �صروره باللتقاء 
ال��ب��ح��ث العلمي  ل�����ص��ب��اب  ت���ري���ن���دز  ب���اأع�������ص���اء جم��ل�����ص 
ناً  مثمِّ ب��ه،  يتمتعون  ال��ذي  امل�صتنري  الفكر  ومب�صتوى 
قدراتهم  تعزيز  املركز يف  به  يقوم  ال��ذي  الكبري  ال��دور 
ب�صل�صلة  العلمية  مهاراتهم  و�صقل  واملعرفية  البحثية 

من الندوات والدورات التدريبية املتنوعة.
وفاعل  اأ�صا�صي  عن�صر  ال�صباب  اأن  اإىل  �صعادته  ولفت 
ورفعتها،  تقدمها  وحتقيق  وال�صعوب  الأمم  نه�صة  يف 
الفر�ص  ا�صتغلل  �صرورة  اإىل  ال�صباب  الباحثني  داعيا 
ال��ت��ي تتيحها دول����ة الإم�������ارات لأب��ن��ائ��ه��ا يف  ال��ع��ظ��ي��م��ة 

ونه�صة  املجتمع  على  بالنفع  يعود  مب��ا  كافة  امل��ج��الت 
الدولة وتقدمها.

للأفكار  ال�صباب  ا�صتلهام  اأه��م��ي��ة  على  �صعادته  واأك���د 
النرية والنهج احلكيم من �صرية الوالد املوؤ�ص�ص ال�صيخ 
"طيب اهلل ثراه" الذي كان  اآل نهيان  زايد بن �صلطان 

يتمتع بفكر ا�صت�صرايف فريد.
الباحثني  "تريندز" لدعم  ا�صرتاتيجية  �صعادته  وثمن 
ال�صباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية واملعرفية، 
م�صريا اإىل اأهمية التن�صيق والتعاون بني املراكز البحثية 
جمتمع  ر���ص��ائ��ل  لإي�����ص��ال  ال��ع��امل��ي��ة  ومثيلتها  املحلية 
والت�صامح  التعاي�ص  على  حت��ث  ال��ت��ي  العلمي  البحث 

ون�صر ر�صالة ال�صلم.
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  حديثه  ختام  يف  �صعادته  واأ���ص��ار 
العربية  املنطقة  يف  اإيجابي  تغيري  اإح���داث  اإىل  ت�صعى 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���دة التوترات  اأج���م���ع، ع���رب  وال���ع���امل 
ال�����ص��لم واإر����ص���اء ق��ي��م الت�صامح  وال�����ص��راع��ات، ون�����ص��ر 

والتعاي�ص وتقبل الآخر.
من جهته ثمن الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�ص 
التنفيذي ل� "تريندز" م�صاركة �صعادة حممد اآل خاجة 
العديد  فيها  ط��رح  التي  املفتوحة  النقا�صية  احللقة  يف 
لقيت  وال��ت��ي  امل�صتقبلية،  وال���روؤى  البناءة  الأف��ك��ار  م��ن 

تفاعًل كبرياً من الباحثني ال�صباب .

•• اأبوظبي -وام:

اإر�صادية  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ص��ورب��ون  جامعة  نظمت 
البكالوريو�ص واملاج�صتري اجلدد مع  افرتا�صية لطلبة 

انطلق العام الدرا�صي 2021 - 2022.
على  اجلامعة  ح��ر���ص  اإط���ار  يف  الفعاليات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تي�صري عملية النتقال من احلياة املدر�صية اإىل احلياة 
اجلامعية وتزويدهم باملعلومات الكافية وتقدمي �صورة 

وا�صحة عن طبيعة كل اخت�صا�ص جامعي على حدة.
هيئة  اأف��راد  مقابلة  فر�صة  للطلبة  الفعاليات  واتاحت 

املرافق  بجميع  وتعريفهم  اآخ��ري��ن  وطلبة  ال��ت��دري�����ص 
والأن�صطة واخلدمات التي توفرها اجلامعة ف�صًل عن 
اإر�صادهم حول كيفية التوا�صل مع م�صت�صاري التوجيه 
يف اجلامعة. واأكدت الربوفي�صورة �صيلفيا �صريانو مديرة 
جامعة ال�صوربون اأبوظبي حر�ص اجلامعة على تقدمي 
باجلهود  ..م�صيدة  ال��ع��ايل  التعليم  م�صتويات  اأف�����ص��ل 
املبذولة من قبل الهيئات الأكادميية باجلامعة لتطبيق 
منوذج التعليم الهجني. واأ�صارت اإىل اأن اجلامعة تطبق 
ك��اف��ة الإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة والح���رتازي���ة حر�صا على 
�صلمة جميع الطلبة مع عودتهم اإىل احلرم اجلامعي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القمة الدولية لو�صطاء التاأمني  

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م رخ�صة رقم:1005314 
تعديل اإ�صم جتاري من/ القمة الدولية لو�صطاء التاأمني  ذ م م

APEX INTERNATIONAL INSURANCE MEDIATIONS - L.L.C

اإىل / اأبيك�ص انرتنا�صيونال للنقل البحري ذ.م.م
APEX INTERNATIONAL MARINE TRANSPORTATION LLC 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة النقل البحري بني الدول للبرتول والغاز  5012004
 تعديل ن�صاط / حذف و�صيط تامني  6622001      

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ال�ص�����ادة/ماي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي�صتني�صني كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4072754 

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

الجراءات املطلوبة 
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املرجع : 923
اجلن�صية   - املازمي  احل�صن  علي  ح�صن  جمعه   / ال�صيد    : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100 يف الرخ�صة امل�صماه 
)مطعم جمرة املدينة( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
رقم  )558195( اإىل ال�صيد/ ابوبكر ايراثوم فاكاث - اجلن�صية الهند. تعديلت اخرى 
تغري ال�صكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 922

الإم�ارات،   : اجلن�صية   - ال�ص�اعر  م�ح�م�د  احم�د  �صمريه   : ال�صيدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
ه�ارون   : ال�صيد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ص�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
لت�اأجري  الف�ص�ي  )ال�ص�راع  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  ب�نغلدي�ص،  اجلن�صية:   - احم�د  مي�ر  الر�صيد 
م�ن  ال�ص�ادرة   )779894( رق�م  رخ�ص�ة  مبوج�ب  ال�ص�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  ال�ص�يارات(  مواق�ف 
)موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  اخرى:-  تعديلت  بال�صارقة.  القت�ص�ادية  التنمي�ة  دائ�رة 
فردية( اإىل )وكيل خدمات(. وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12826
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم

العن�وان : ال�صارقة  اأبو �صغارة - مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�صي للعقارات. 
هاتف رقم : 971568189121

ال�مخ�ط�ر اإليهم : اجلنة نيو للمقاولت ذ.م.م و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية باإمارة دبي برقم “752958” وميثلها 
�صريكها و مديرها / عبدالغفور فيتيل فالبيل علي علي فيتيلفالبيل - هندي اجلن�صية  العن�وان : دبى – ند احلمر – مكتب 

رقم “11” – ملك احمد اكرب بور  هاتف رقم : 971552313652 042511166
مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيك. 

الوق�ائ�ع : بتاريخ �صابق قد حرر ال�مخط�ر اإليه ل�صالح املخط�ر �صيك:
- رقم “000290” بقيمة “7،000” درهم “ �صبعة الف درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك راأ�ص اخليمة الوطني” 

م�صتحق الدفع بتاريخ “12/11/2020”، حيث اأن ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب.
- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتلم الإخطار و 

اإل �صوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ص ال�مخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07084
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم

العن�وان : ال�صارقة  اأبو �صغارة - مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�صي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�م�خ�ط�ر اإليه : �صروتي جوبي - هندي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197448476172  
العنوان : ال�صارقة - النهدة - بناية القبي�صي - بناية رقم 9 - �صقة رقم 1208  - هاتف : 971503658517 

مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكات
7.500 درهم  100020 بقيمة  : رقم  بياناتهم كالتي  و  �صيكات  املخط�ر  اإليه ل�صالح  ال�مخط�ر  �صابق قد حرر  بتاريخ  الوق�ائع :-  
رقم   -   2019/6/1 بتاريخ  الدفع  الإ�صلمي" م�صتحق  دبي  "بنك  على  غري" م�صحوب  ل  فقط  درهم  وخم�صمائة  الف  " �صبعة 
"بنك دبي الإ�صلمي" م�صتحق الدفع  " �صبعة الف وخم�صمائة درهم فقط ل غري" م�صحوب على  7.500 درهم  100021 بقيمة 
بتاريخ 2019/9/1 - رقم 100005 بقيمة 10.00 درهم " ع�صرة الف درهم فقط ل غري" م�صحوب على "بنك دبي الإ�صلمي" 

م�صتحق الدفع بتاريخ 2020/2/12
حيث اأن ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب و احل�صاب مغلق. - و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف 

فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتلم الإخطار و اإل �صوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
- و عليه يلتم�ص ال�مخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2021/0017798

اإع�لن ع�زل وكالة
بوا�صطة كاتب العدل

املخط�ر/ توكان دي �صونيل دي – اجلن�صية : بنغلدي�ص ،
واحمل بطاقة هوية رقم )784197747197628(

العن�وان : عجمان - ال�صناعية 6  - هاتف رقم : 0553594331
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  بنغلدي�ص،    : اجلن�صية  �صيل،  كومار  �صدهن  �صيل  لل  جهور   / اإليه  املخطر 

العنوان : ال�صارقة - الرولة - هاتف رقم : 0507984877  -  784198431762693
املو�صوع : عزل وكالة :

اإ�صارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ 2021/03/02، وامل�ص�دق عليه�ا من ال�صيد الك�اتب العدل يف 
املدنية  املعاملت  املادة)955( من قانون  SH20210302A07229 وعمل لن�ص  ال�صارقة برقم 
اأعلنك  فاإنني   ، لذلك   ،  )1987( : ل�صنة   )1( : رقم  بالقانون  املعدل  و   )1985( : ل�صنة   )5( : رقم 

مبوجبه بعزلكم من الوكالة ال�صادرة مني لك اعتبارا من يوم ت�صلمك هذا الإعلن
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/996 عقاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد عبداهلل علي عبداهلل الدخيل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�ص�صة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ، مببلغ وقدره )252،668 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة. وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الإثنني املوافق 
2021/9/13 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اعالن بالن�شر        

 1570/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالرزاق نادر عبدالرزاق اجلباىل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد احمد عبيد �صيف بن جر�ص الفل�صي 

وميثله : را�صد حمد حممد ال�صملن ال�صويهي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم 1- بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )449350( درهم 
اربعمائة وت�صعة واربعون الف وثلثمائة وخم�صون درهما - والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �صنويا من 
ل�صنة   28 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�صحة  احلكم   -2 التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى   2021/1/26 تاريخ 
واحلجز  املاثلة  الدعوى  وم�صاريف  بر�صوم  عليه  املدعي  وال��زام  بتاريخ:2021/6/24  ال�صادر  مدين   2021
التحفظي املذكور ، نود اعلمكم انه قد مت ت�صجيل الدعوى املذكور بياناتها اعله �صدكم لذا يرجى التكرم 
BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الوىل  بالعلم واحل�صور عرب برنامج الت�صال املرئي تطبيق 
على هاتف رقم:00971566037085 يوم 2021/9/6 وذلك من ال�صاعة 9:00 �ص ولغاية ال�صاعة 12:30ظ او 
احل�صور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى 

ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�صوية. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
�صوكارى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، اي������رب������ا  ل���ي���ت���ا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP3502925( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0509998091

فقدان جواز �صفر
اميبيت   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ���ص��ومي��ى  اب���ون���ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP5070234( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0503337700

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / نبيل كايكاران حممود �صريا فالبيل ، 

 )U9075488( الهند اجلن�صية جواز �صفره رقم

- يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه بال�صفارة الهندية 

او اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ج���ل���ني   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
الفلبني   ، ل����ي����ربت����اد  ام�������ى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )P4613669A(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
اب��������ريا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ل���ي���م���ا  ات����ي����ل����ى 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
)EP4968626(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
بال�صفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

Date 3/ 9/ 2021  Issue No : 13331
Notification of Defendant by Publishing

At Case Management Offer - Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In the case No. SHCFICIREA2021/0005392 Civil (Partial)

To the Defendant: Romeo Jr Cerezo Biala
Unknown Place of Residence: Sharjah- Al Qassimia - 0554704290
Notification by publishing in Arabic & English
According to the request of the Plaintiff: Trimmers Saloon Branch 4 Has filed 
the above mentioned case and claims you with the following: Obligating 
the defendant to pay an amount of (AED 6000) and pay fees, expenses and 
advocacy fees. Inclusion the judgment with summary of execution.
You are required to attend the hearing which will be held on 07/09/2021, before 
the case management office - Sharjah Federal Civil Court of First Instance 
- office No. (Case Manager Office 2) personally or by approved attorney, in 
order to give your reply's memo against this case and submit what you have 
of documents within a maximum period ten days from date of publishing 
this notification in order to review the above mentioned case as you are a 
defendant.
Judicial Services Office
Mohamed Hussain Amin Almulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 3/ 9/ 2021  Issue No : 13331
Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office 

Notification by Publication
Appellee for presence before Case Management Office

In two languages, either of them is published
 in the English Language

In Appeal NO: 2021/1326 Civil
Upon the Appellant's Request: AL TALIAH TRANSPORTS
To the Appellee: Nadeem Tsadak - Pakistani National
You are assigned to attend before Case Management Office 
No. (2), at Sharjah Federal Court of Appeal, either in person 
or via a legal proxy, and submit an answer note to the lawsuit, 
accompanied with all documents on Wednesday corresponding 
8/9/2021 in the above mentioned case number- in your capacity 
as an appellee.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 3/ 9/ 2021  Issue No : 13331
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office,
Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0005645 Civil (Partial)
To Defendant: ROSHAN INDIKA WADU METHREEGE
Residence unknown: Prisoner of Sharjah Central Prison
To Third Defendant: VIRAJ SANJEEWA PERERA UKWATTA
Notification by publication in both Arabic and English.
Upon the appellant request: Roda Abdelhamid Mohamed Abdalla Alhammadi
Has filed the above-mentioned lawsuit against you to request:
Obligating the Defendant jointly to pay the claimant an amount of AED 51.000 (fifty-
one thousand dirhams only) as for Comprehensive and reparative compensation for 
the damages incurred the plaintiff as a result of the defendants' acts and 9% as legal 
interest as from the date of the claim until full payment.. Obligating the Defendant 
to pay the fees, expenses and attorney fees. You are required to attend the hearing on 
12/09/2021 before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of 
First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 2) personally or through a legal 
proxy, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the 
above mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Muhammad Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 



اجلمعة   3  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13331  
Friday    3   September   2021   -  Issue No   13331 عربي ودويل

09

ذكرت احلكومة الهندية يف بيان اأم�ص اخلمي�ص اأنها �صجلت 47092 
حالة اإ�صابة جديدة بكوفيد-19 خلل ال�صاعات الأربع والع�صرين 

املا�صية، يف اأكرب زيادة يف احلالت يف يوم واحد خلل �صهرين.
509 وفيات ناجمة عن مر�ص كوفيد- اإنها ر�صدت كذلك  وقالت 
19 الذي ي�صببه الفريو�ص.وبذلك يرتفع جممل الإ�صابات يف الهند 
اإىل 32.86 مليون والوفيات اإىل 439529.وحتتل الهند املركز 
الثاين عامليا من حيث اإ�صابات كورونا بعد الوليات املتحدة والثالث 

من حيث وفياتها بعد الوليات املتحدة والربازيل.

�صورا  اإن  ال�صمالية  ك��وري��ا  يف  الأح����داث  ت��ر���ص��دان  منظمتان  قالت 
بيوجنياجن  ق��وات  ا�صتعداد  اأظ��ه��رت  جت��اري  �صناعي  قمر  التقطها 
اأنه عر�ص ع�صكري.ومل يجر تاأكيد املواعيد املحتملة ملثل  ملا يرجح 
يف  الع�صكرية  العرو�ص  ا�صتغلت  ال�صمالية  كوريا  لكن  احل��دث،  هذا 
الآونة الأخرية للك�صف عن معدات ع�صكرية جديدة ت�صمل �صواريخ 
املتحدة  الوليات  ومقره  ن��ورث   38 برنامج  كبرية.وذكر  بالي�صتية 
الع�صكرية  ال��ع��رو���ص  ع��ل��ى  “التدريب  اخلمي�ص  اأم�����ص  ت��غ��ري��دة  يف 
م�صريا اإىل �صورة  الكبرية يبداأ عموما قبل ما بني �صهر و�صهرين”، 
بالقمر ال�صناعي تظهر ت�صكيلت قوات يف �صاحة مريمي للعرو�ص 
ي��ك��ون م��وؤ���ص��را على  ق��د  اأن ه��ذا  ب��ي��وجن��ي��اجن.واأ���ص��اف  الع�صكرية يف 
منظمة  الأول.وق���ال���ت  ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف  مرتقب  ع�صكري  عر�ص 
“ا�صتخدمت  اأم�ص اخلمي�ص  تقرير  �صول يف  )اإن.كيه.برو( ومقرها 
كوريا ال�صمالية العرو�ص الع�صكرية يف املا�صي لتعزيز العزم حمليا 
وا�صتعرا�ص اأحدث اأ�صلحتها املتطورة اأمام العامل«.واأ�صافت املنظمة 
اأكتوبر ت�صرين الأول،  اأي�صا الثامن من  اأن كوريا ال�صمالية ترتقب 
وهو اليوم الذي يحتفل خلله زعيم البلد كيم جوجن اأون بالذكرى 

العا�صرة لتوليه من�صب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.

اأم�ص اخلمي�ص   قال التحالف العاملي للقاحات والتح�صني )جايف(  
اإن كندا �صتتربع باأكر من 1.3 مليون جرعة من لقاح اأ�صرتازينيكا 
امل�صاد ملر�ص كوفيد-19 لثلثة بلدان اأفريقية عرب اآلية كوفاك�ص 

التي تهدف للتوزيع العادل للقاحات.
واأ�صاف اأن نيجرييا وكينيا والنيجر �صتت�صلم اأوىل �صحنات اللقاحات 

اأم�ص اخلمي�ص.
وتهدف اآلية كوفاك�ص، املدعومة من منظمة ال�صحة العاملية وجايف، 
اإىل توفري ملياري جرعة لقاح اإىل البلدان الأقل دخل بحلول نهاية 

العام احلايل.

قال م�صوؤول ال�صيا�صة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل  
اأم�ص اخلمي�ص اإن ان�صحاب الغرب الفو�صوي من اأفغان�صتان �صيكون 
على الأرج��ح عامل حمّفزا يف حم��اولت الحت��اد الأوروب��ي لتطوير 
يف  ال�صريع  للرد  قوة  ت�صكيل  يتعني  اأن��ه  م�صيفا  امل�صرتكة،  دفاعاته 

اإطار ذلك.
وق���ال قبل اج��ت��م��اع غ��ري ر�صمي ل����وزراء دف���اع الحت���اد الأوروب�����ي يف 
انطلقة،  وحُت��دث  التاريخ  حُتفز  اأح��داث  اأحيانا  “هناك  �صلوفينيا 

واأعتقد اأن اأفغان�صتان واحدة من هذه احلالت«.
باتت جلية  اأك��ر قوة  اأوروب��ي  لدفاع  “احلاجة  لل�صحفيني  واأ�صاف 

اأكر من ذي قبل«.

عوا�شم

نيودلهي

اأوتاوا

بروك�شيل

�شول

اجلي�ش الإ�صرائيلي يحقق
 يف مقتل فل�صطيني بالر�صا�ش 

•• القد�س-رويرتز

قال اجلي�ص الإ�صرائيلي اأم�ص اخلمي�ص اإنه يحقق يف مقتل مدين فل�صطيني 
يف ال�صفة الغربية املحتلة، بعدما قال �صكان اإنه قتل بر�صا�ص جنود اأثناء 

عودته من عمله يف اإ�صرائيل.
وقال اجلي�ص يف بيان اإن قوات كانت تعمل الأربعاء، قرب طريق �صريع حيث 
تعر�صت عربات اإ�صرائيلية لهجوم بقنبلة حارقة هذا الأ�صبوع، اأطلقت النار 

على “م�صتبه به فر من املنطقة«.
وقال البيان اإنه بعد حوايل 90 دقيقة، و�صل “مدين م�صاب بطلق ناري” 
اإىل نقطة تفتي�ص ع�صكرية اإ�صرائيلية يف حالة حرجة وعاجله طاقم طبي، 

لكنه تويف.
وقال �صكان فل�صطينيون اإن القتيل يبلغ من العمر 39 عاما ويعي�ص قرب 
موقع اإطلق النار. وقالوا اإنه كان يعمل ب�صكل قانوين يف اإ�صرائيل وكان يف 

طريقه اإىل منزله عندما اأ�صيب بالر�صا�ص.
التحقيقات  �صعبة  ف��ي��ه  وحت��ق��ق  امل��راج��ع��ة  ق��ي��د  “احلادث  اجل��ي�����ص  وق���ال 
الع�صكرية  النيابة  اإىل  النتائج  �صتحال  الع�صكرية...  بال�صرطة  اجلنائية 

العامة لفح�صها«.

مقتل جنديني ماليني 
بانفجار عبوة نا�صفة 

•• باماكو-اأ ف ب

�صّتة  واأ�صيب  مالّيان  جنديان  قتل 
اآخرون بجروح  اأم�ص الأول الأربعاء 
يف و�صط مايل من جّراء عبوة نا�صفة 
مركبتهم  م������رور  ل�����دى  ان���ف���ج���رت 
م�صدر  اأف���اد  م��ا  بح�صب  الع�صكرية، 
فران�ص  لوكالة  امل�صدر  اأم��ن��ي.وق��ال 
بر�ص طالباً عدم ن�صر ا�صمه اإّن عبوة 
نا�صفة منزلية ال�صنع انفجرت لدى 
مرور �صاحنة بيك-اآب تابعة للقوات 
دان�صان  قرية  ق��رب  املالّية  امل�صّلحة 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب���ني م��دي��ن��ت��ي بوين 
ودوي��ن��زت��ا.وك��ان��ت ط��ري��ق دوي��ن��زت��ا-
اآب-  19 يف  ���ص��ه��دت  ن��ف�����ص��ه��ا  ب���وين 
جندياً   15 مقتل  املا�صي  اأغط�ص�ص 
مالياً واإ�صابة اآخرين بجروح يف كمني 
قالت ال�صلطات اإّن اإرهابيني ن�صبوه. 
ال�صنع  املنزلية  النا�صفة  وال��ع��ب��وات 
ل للإرهابيني �صّد  هي ال�صلح املف�صّ
الفرن�صية  ونظريتها  املالية  القوات 
والدولية التي توؤازرها، لكّن العديد 
�صحايا  اأي�صاً  يذهبون  املدنيني  من 

لهذه املتفجرات.
وت�����ص��ه��د م���ايل اأع���م���ال ع��ن��ف دامية 
يف  ال�صمالية  مناطقها  �صقوط  منذ 
حملية  ج��م��اع��ات  ب���اأي���دي   2012
العام  يف  ط����رده����م  مت  واإره����اب����ي����ني 

التايل بفعل تدّخل دويل.
بتنظيمي  مرتبطة  جماعات  وت�صّن 
القاعدة وداع�ص هجمات على اأهداف 
على  نا�صفة  عبوات  وت��زرع  ع�صكرية 
الطرقات، ما يوؤّدي اإىل وقوع �صحايا 
ع�صكريني ومدنّيني. وت�صّببت اأعمال 
امل��ت��ط��رف��ة وب���ني جمموعات  ال��ع��ن��ف 
الآلف  م��ق��ت��ل  يف  وغ��ريه��ا  �صكانية 
ونزوح مئات الآلف على الّرغم من 
اأر�صلتها  واأخرى  اأممية  تدّخل قوات 

فرن�صا ودول اأفريقية.

اأزمة ت�صكيل احلكومة اللبنانية »اأحجية« ي�صعب فكها

•• كابول-اأ ف ب

اأعلنت حركة طالبان  اأم�ص اخلمي�ص اأنها قريبة 
من ت�صكيل حكومة جديدة فيما نظمت ع�صرات 
العمل  بحق  للمطالبة  ن���ادرة  ت��ظ��اه��رة  الن�صاء 
يف ظ��ل ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ال���ذي ي��واج��ه عراقيل 

اقت�صادية كربى وارتيابا من قبل ال�صعب.
اأخ��رى وبينما دعت الأمم املتحدة اإىل  من جهة 
ال��راغ��ب��ني يف مغادرة  ل��لأف��غ��ان  ت���اأم���ني خم���رج 
ال�صيخ  القطري  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن  بلدهم، 
حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين اأّن بلده تعمل 
مع طالبان لإعادة ت�صغيل مطار كابول يف “اأقرب 

وقت ممكن«.
احلركة التي تعهدت باعتماد نهج اأكر ليونة مما 
كان عليه حكمها بني 1996 و 2001، عليها 
الآن اأن تتحول من جمموعة متمردة اىل �صلطة 
تتوىل احلكم. والإعلن عن حكومة جديدة التي 

قال م�صدران من طالبان لوكالة فران�ص بر�ص 
اإنه قد يح�صل اجلمعة بعد ال�صلة، �صياتي بعد 
اأيام على الن�صحاب الفو�صوي للقوات الأمريكية 
من اأفغان�صتان الذي اأنهى اأطول حروب اأمريكا 

مع انت�صار ع�صكري للحركة .
يف اإحدى اللحظات الأكر رمزية منذ ال�صتيلء 
ا�صتعر�ص  اآب-اغ�����ص��ط�����ص،   15 يف  ك��اب��ول  ع��ل��ى 
الع�صكرية  امل���ع���دات  بع�ص  الأرب���ع���اء  امل�����ص��ل��ح��ون 
التي ا�صتولوا عليها خلل هجومهم كما حلقت 
م��روح��ي��ة م��ن ط���راز ب��لك ه��وك ف��وق قندهار، 

املعقل الروحي حلركتهم.
الآن تتجه كل الأنظار ملعرفة ما اذا كانت طالبان 
اإدارة  على  ق���ادرة  حكومة  ت�صكيل  م��ن  �صتتمكن 
اقت�صاد خربته احلرب وحترتم تعهدات احلركة 

بحكومة “جامعة«.
احلكومة  ت�صكيلة  ح��ول  ك��ث��رية  تكهنات  ت�صري 
اجلديدة رغم ان م�صوؤول كبريا قال الأربعاء اإنه 

امل�صوؤول  ن�صاء.وقال  ت�صمل  ان  املرجح  غري  من 
كان  وه��و  �صتانكزاي  عبا�ص  حممد  �صري  ال��ب��ارز 
مت�صددا يف اإدارة طالبان الأوىل، لذاعة “بي بي 
�صي” الناطقة بلغة البا�صتو اإن الن�صاء �صيتمكن 
“قد ل ي��ك��ون لهن  م��ن م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ل��ك��ن 
مكان” يف احلكومة امل�صتقبلية او منا�صب اأخرى 
ع��ال��ي��ة.يف م��دي��ن��ة ه����رات ب��غ��رب ال���ب���لد، نزلت 
ال�����ص��وارع، تظاهرة نادرة  ام���راأة اىل   50 ح��واىل 
تغييب  على  والحتجاج  العمل  بحق  للمطالبة 

املراأة عن احلكومة اجلديدة.
وق����ال ���ص��ح��ايف يف وك���ال���ة ف��ران�����ص ب��ر���ص �صهد 
اأن  حقنا  “من  رددن  املتظاهرات  اإن  الح��ت��ج��اج 
رددن  كما  واأمن”.  وع��م��ل  تعليم  على  نح�صل 
تعترب  ه��رات  متحدات”.  نحن  خائفات،  “ل�صنا 
ن�����ص��ب��ي��ا م��دي��ن��ة م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى ط���ري���ق احلرير 
ال��ق��دمي ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود الإي���ران���ي���ة. هي 
اأفغان�صتان  ازده���ارا يف  املناطق  اأك��ر  واح��دة من 

وقد عادت الفتيات اإىل املدار�ص هناك.
منظمات  اإح��������دى  ط����اه����ري  ب�������ص���رية  وق����ال����ت 
اأن  تريد  اإن��ه��ا  بر�ص  فران�ص  لوكالة  الح��ت��ج��اج، 
ت�صم حركة طالبان ن�صاء يف احلكومة اجلديدة. 
م�صاورات  ط��ال��ب��ان  جت��ري  ان  “نريد  واأ���ص��اف��ت 
جتمعاتهم  يف  ن�����ص��اء  ن����رى  “ل  ق��ائ��ل��ة  معنا” 
واجتماعاتهم«.بني ال 122 األف �صخ�ص الذين 
الذي  اجل���وي  اجل�صر  يف  اأفغان�صتان  م��ن  ف���روا 
الثنني،  انتهى  والذي  املتحدة  الوليات  نظمته 
مع  مقابلة  جت��ري  اأفغانية  �صحافية  اأول  كانت 

م�صوؤول من طالبان يف بث تلفزيوين مبا�صر.
“تولو  ق���ن���اة  يف  ال�����ص��اب��ق��ة  امل���ذي���ع���ة  وط���ال���ب���ت 
اأرغ���ان���د  ب��ه�����ص��ت��ا  ال�����ص��اب��ق��ة  الأف���غ���ان���ي���ة  نيوز” 
�صيء  ب���اأي  بالقيام  ال���دويل  “املجتمع  الأرب���ع���اء 
من  جمموعة  اأم��ام  وذل��ك  الأفغانيات”  للن�صاء 
وزيرة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  زي����ارة  خ���لل  الدبلوما�صيني 
اخلارجية الهولندية �صيغريد كاغ وم�صاعد وزير 
جممع  اإىل  اخلاطر  لولوة  القطرية  اخلارجية 
كبري ياأوي لجئني اأفغان يف العا�صمة القطرية 

الدوحة.
وبدا التاأثر وا�صحا على املذيعة الأفغانية )24 
اأ���ص��ب��ح �صوتا  اأن  “اأرغب يف  ت��ق��ول  وه��ي  ع��ام��ا( 
ل��ل��ن�����ص��اء )الأف���غ���ان���ي���ات( لأن���ه���ن يف و���ص��ع �صيء 
للغاية” متابعة “يجب على املجتمع الدويل اأن 
يقول لطالبان اأرجوكم ا�صمحوا للن�صاء بالذهاب 
للعمل  الذهاب  وعليهن  واجلامعة  املدر�صة  اإىل 

واملكتب والقيام مبا يرغنب به«.
مل ت���ك���ن ح���ق���وق امل���������راأة ال���ق���ل���ق ال���رئ���ي�������ص���ي يف 

ال�صتعدادات لعلن حكومة جديدة.
يف كابول، اأعرب �صكان عن قلقهم ب�صاأن ال�صعوبات 
القت�صادية امل�صتمرة منذ فرتة طويلة يف البلد 
احلركة  ا���ص��ت��ي��لء  ب�صبب  الآن  تفاقمت  وال��ت��ي 

املت�صددة على ال�صلطة.
وقال كرمي جان وهو �صاحب حمل لبيع الجهزة 
و�صول  “مع  بر�ص  فران�ص  لوكالة  اللكرتونية 
الأمن م�صتتب،  اأن  القول  ال�صائب  طالبان، من 

لكن الأعمال تراجعت اإىل ما دون ال�صفر«.

تظاهرة ن�صائية يف اأفغان�صتان للمطالبة بحق العمل 

•• عوا�شم-وكاالت

ي�صتمر تعر ملف ت�صكيل احلكومة 
يف لبنان رغم دخول و�صاطة جديدة 
النظر  وجهات  لتقريب  اخلط  على 
عون  مي�صال  اللبناين  الرئي�ص  بني 
ورئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة جن��ي��ب ميقاتي 
امل�����ص��ر ع��ل��ى ����ص���رورة ب��ن��اء حكومة 
اإخ��راج لبنان من ماأزقه  ق��ادرة على 
اإر�صاء  �صيا�صة  ع��ن  بعيداً  ال�صعب 

ال�صيا�صيني.
ووفق �صحف عربية �صادرة الثنني 
اإبراهيم  عبا�ص  اللواء  ف��اإن  املا�صي، 
ب���ات ج����زءاً م��ن خ��ط��ة ي��ق��ف خلفها 
على  ل��ل�����ص��غ��ط  ت���ه���دف  اهلل  ح�����زب 
ال��رئ��ي�����ص ع���ون ب��ع��د ���ص��ع��ور احلزب 
تنفيذ  يف  الأخ���ري  حما�صة  ب��رتاج��ع 

اأجنداته.

ر�سالة ميقاتي
“ال�صرق  ل�صحيفة  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
كان  واإن  م��ي��ق��ات��ي،  اإن  الأو�صط”، 
ي��ع��ط��ي ف���ر����ص���ة ل���و����ص���اط���ة ال���ل���واء 
اإب���راه���ي���م ل��ت��ع��ط��ي��ل الأف����خ����اخ التي 
ف���اإن مهلة  ت��وؤخ��ر ولدة احل��ك��وم��ة، 
تكون  لن  وميقاتي  ع��ون  بني  له  تنقُّ
قابلة للتمديد التلقائي، من دون اأن 
تلوح يف الأفق بوادر النفراج بخلق 
املناخ املواتي لإن�صاج الظروف التي 
تدفع باجتاه ت�صكيل احلكومة، وهذا 
اجلمهورية  رئي�ص  ع��ات��ق  على  يقع 
ل راأي����ه م��ن ح��ني لآخر،  ال���ذي ي��ب��ِدّ
باإعادة  ت���ارة  وي��ن��ق��ل��ب ع��ل��ى م��وق��ف��ه 
ت����وزي����ع احل���ق���ائ���ب ال�����وزاري�����ة على 
با�صتبدال  اأخ���رى  وت���ارة  ال��ط��وائ��ف، 
اأ�صماء وزراء كان قد طرحهم، وبادر 

لحقاً اإىل النقلب عليهم.
ميقاتي  اأن  امل���������ص����ادر،  وت�������ص���ي���ف 
يتطلع، من خلل ترحيبه بو�صاطة 
اإىل  ر���ص��ال��ة  اإىل مت��ري��ر  اإب���راه���ي���م، 
خلله  وم������ن  ال���������دويل،  امل���ج���ت���م���ع 
لبنان  لإخ��راج  ال�صامنة  ل��لأط��راف 
الوليات  راأ�صها  وعلى  اأزم��ات��ه،  من 
امل��ت��ح��دة وف��رن�����ص��ا، م��ف��اده��ا اأن����ه مل 
لإق��ن��اع عون  اإل وطرقه  باباً  ي��رتك 
توؤخر  ال��ت��ي  ���ص��روط��ه  ع��ن  بالتخلي 

ولدة احلكومة.
اأخذ  م��ا  نف�صها  امل�����ص��ادر  وت�صتغرب 
الفريق  من  املقربني  بع�ص  ي�صيعه 
من  ع��ون  على  املح�صوب  ال�صيا�صي 
ت�صكيلها  يوؤخر  من  هو  ميقاتي  اأن 
لتفادي  ال��وق��ت  تقطيع  ي��ري��د  لأن���ه 
الإح��������راج اأم������ام امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، 
اهلل”  “حزب  ا�صتقدام  خلفية  على 
اإي���ران، يف حال  امل���ازوت من  لبواخر 
تزامن و�صولها مع وجوده على راأ�ص 
اأن���ه يتجنب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل��ك��وم��ة، 
اإقحام حكومته يف رفع الدعم، تاركاً 
اتخاذ  الأع���م���ال  ت�صريف  حل��ك��وم��ة 

القرار يف هذا اخل�صو�ص. 

�سعود جنم اإبراهيم
اللندنية  “العرب”  �صحيفة  نقلت 
عن اأو�صاط لبنانية قولها، اإن حزب 
التقليديني،  حلفاءه  باأن  ي�صعر  اهلل 
رئي�ص  و�صهره  ع��ون  الرئي�ص  مثل 
التيار الوطني احلر جربان با�صيل، 
احلما�ص  بنف�ص  ي�صتغلون  ع��ادوا  ما 
على  ال�صيطرة  يف  اأج��ن��دت��ه  لتنفيذ 
على  واحلكومي  ال�صيا�صي،  امل�صهد 
باتوا  واأن�����ه�����م  اخل�������ص���و����ص،  وج�����ه 
اخلارجية،  ب��ال�����ص��غ��وط  ي���ت���اأث���رون 
ولذلك يبحث احلزب عن �صخ�صية 
ق����وي����ة ق���������ادرة ع���ل���ى حت������دي تلك 
وال���ص��ت��م��رار يف خدمة  ال�����ص��غ��وط 
املهمة  لهذه  اأف�صل  ولي�ص  اأجندته، 

من عبا�ص اإبراهيم.
لبنانية  اإع�����لم  و���ص��ائ��ل  وحت���دث���ت 
ع��ن م��ب��ادرة اأع��ده��ا اإب��راه��ي��م تهدف 
وحل  احلكومة  ت�صكيل  ت�صهيل  اإىل 

ن���ق���اط اخل�����لف امل�����ص��ت��ع�����ص��ي��ة بني 
احلكومة  ورئ��ي�����ص  ع����ون  ال��رئ��ي�����ص 
املكلف جنيب ميقاتي ب�صاأن حقائب 
خلفية، يف دور يبدو �صعباً على اأي 
�صخ�صية لبنانية اأن تلعبه مهما كان 
حجمها اإن مل تكن م�صنودة بالفاعل 

الرئي�صي يف البلد، اأي حزب اهلل.
كان  اإذا  ع��م��ا  م���راق���ب���ون  وت�������ص���اءل 
مبقدور م�صوؤول يعمل نظرياً حتت 
دور  يلعب  اأن  الداخلية  وزي��ر  اإم���رة 
ورئي�ص  ال��رئ��ي�����ص  ب���ني  ال���و����ص���اط���ة 
احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف؟ خ��ا���ص��ة اأن�����ه ل 
اأي جهة  ينتمي اإىل حزب ول ميثل 
ال�صابقة  الأو�صاط  وت�صري  �صيا�صية. 
�صعود  ي���دع���م  اهلل  ح�����زب  اأن  اإىل 
م�صتقبلية  ك�صخ�صية  اإبراهيم  جنم 
تكون، كذلك، معادًل لقائد اجلي�ص 
العماد جوزيف عون الذي بات اأقرب 
تقوية  تريد  خارجية  اأج��ن��دات  اإىل 
اأمني يف  موؤ�ص�صة اجلي�ص للعب دور 
احلد  امل�صتقبلية  اأهدافه  من  لبنان 

من نفوذ حزب اهلل و�صلحه.

»دّويخة«
ب������������دوره������������ا، ق��������ال��������ت ����ص���ح���ي���ف���ة 
تاأليف  م��ي��زان  اإن  “اجلمهورية”، 
�صعود  حالة  يف  يتخّبط  احلكومة، 
وه��ب��وط، ومل ي��ر���ُص ب��ع��د ع��ل��ى حد 
معني، يتوقف معه التاأرجح املتوا�صل 

وامل���ح���ري، ب��ني ه��ب��ة اإي��ج��اب��ي��ة ب���اردة 
توؤ�ّصر اإىل اإمكان ال�صفاء من مر�ص 
�صاخنة  �صلبية  هبة  وبني  التعطيل، 
ت��رف��ع م��ن ح���رارة امل��ل��ف احلكومي، 
قابل  غ��ري  معها  ُي�صبح  ح���دود  اإىل 
ما هو حا�صل يف هذا  على  لل�صفاء، 
امللف امل�صتع�صي على احلل، يف غياب 
هذا  نحو  للتوّجه  اجل��دي��ة  الإرادة 
احلل وتوليد حكومة طال انتظارها 

لأكر من �صنة.
واأكدت ال�صحيفة، اأن حالة ال�صعود 
والهبوط هذه، حّولت ملف التاأليف 
اأحجية  على  ت��ق��وم  “دّويخة”  اإىل 
مع  حلها،  اأو  فكها  ي�صعب  معقدة 
ت�صخها  ال��ت��ي  املتناق�صة  امل��ن��اخ��ات 
يعرف  ل  بحيث  املعنية،  الأط����راف 
اأياً منها الذي يعك�ص املناخ احلقيقي 
الطاغي على ملف التاأليف؛ فرئي�ص 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي�����ص��ال عون، 
من  اإيجابيات  ع��ن  بالأم�ص  حت��ّدث 
احلكومة،  ب���ولدة  ت�صرع  اأن  �صاأنها 
النيابي  املجل�ص  رئي�ص  ق��ارب  وقبله 
ب�صلبية  ال��ت��األ��ي��ف  م��ل��ف  ب���ري  ن��ب��ي��ه 
اإيجابيات  اأي  وج��ود  تنفي  وا�صحة، 
ولدة  ح���ول  م�صجعة  م��وؤ���ص��رات  اأو 
و���ص��ي��ك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، ف��ي��م��ا ت�����وازت 
مناق�ص  ع���ون مب��وق��ف  اإي��ج��اب��ي��ات 
ال�صابقني،  احل���ك���وم���ات  ل����روؤ�����ص����اء 
جنيب  املكّلف  الرئي�ص  بينهم  وم��ن 

عملية  اأن  اإىل  فيه  اأ���ص��اروا  ميقاتي، 
ت��دور يف  زال��ت  م��ا  ت�صكيل احلكومة 
احللقة التعطيلية املعروفة، يف اتهام 

مبا�صر لرئي�ص اجلمهورية.

معاناة حقيقية
ي�������ص���رد ال���ك���ات���ب ح���م���زة ع���ل���ي���ان يف 
“اجلريدة”  ب�����ص��ح��ي��ف��ة  ل���ه  م���ق���ال 
لبنان،  اإل���ي���ه  و����ص���ل  ال�����ذي  احل�����ال 
من  ت��رج��ل  “لرجل  واق��ع��ي��ة  بق�صة 
الدامور  اأم��ام دك��ان يف بلدة  �صيارته 
ال�صاحلية وهو يف طريقه اإىل مدينة 
�صاأله  م��اء،  زجاجة  لي�صرتي  �صيدا 
���ص��اح��ب ال���دك���ان، ت��ري��ده��ا ب����اردة اأم 
عادية، ا�صتف�صر ال�صاري عن ال�صبب، 
العادية  م����ن  اأغ����ل����ى  ال�����ب�����اردة  ق�����ال 
بخم�صة اآلف لرية، لأنها حتتاج اإىل 
بو�صعها يف  زيادة لتربيدها  كهرباء 
الأعلى  اإىل  وجهه  ف���اأدار  الثلجة! 
بحق  م��وج��ع��ة  بكلمات  يتمتم  وراح 
والفا�صدين  احل���اك���م���ني  “زمرة 
اإىل  البلد  اأو���ص��ل��وا  ال��ذي��ن  الكبار” 
ه���ذا ال����درك م��ن ال�����ص��ق��وط، �صورة 
ما  ه��ي بخلف  الأر����ص  لبنان على 
ن�صمعه اأو نقراأه، تتغري كل يوم بعدد 
�صاعات النهار مثلما هي حال تاأليف 

احلكومة، كل يوم بيومه!
وجوه  يف  ي��ب��ق  مل  ع��ل��ي��ان،  وي�صيف 
من  �����ص����يء  البلد”  “يدير  م�����ن 

اخلجل واحلياء، ل بل من الكرامة 
ال���وط���ن���ي���ة، ف��ه��م م��ن��غ��م�����ص��ون حتى 
الرمق  اإىل  ت����دم����ريه  يف  ال���ن���خ���اع 
العلن،  ب���ات يف  ه���ذا  وك���ل  الأخ�����ري، 
وامل�صكلة تكمن يف الوجه الآخر من 
ف�صاداً  اأك���ر  طبقة  ول���دى  الأزم����ة، 
هم  احلاكمة،  الزمرة  من  وطائفية 
وهوؤلء  لزعمائهم  الب�صعة  ال�صورة 
وحياته  ال�����ص��ع��ب  ب��ق��وت  ي���ت���اج���رون 

ومعي�صته وعلى عينك يا تاجر.
ال���ذي���ن ا���ص��ط��رت��ه��م ال���ظ���روف اإىل 
ال�صفر هذا ال�صيف عادوا بانطباعات 
انتهى،  نعرفه  ال��ذي  لبنان  خميفة، 
هناك لبنان اآخر وهو يتهاوى يوماً 
بالر�صوة  حمميون  جت��ار  اآخ��ر،  بعد 
النا�ص  ب��ق��وت  يتلعبون  وب��غ��ريه��ا، 
البنزين  وت���ن���ك���ة  اخل���ب���ز  ورغ����ي����ف 
وقنينة الغاز وحبة ال��دواء، طاملا اأن 
معدومة،  وال��رق��اب��ة  غائبة  ال��دول��ة 

ول 
اأخلق اأو قيما اأو خمافة من اهلل.

اإىل  اأي�����ص��اً، م��ن يخرج ليًل  وي��ق��ول 
بريوت اأو اجلبل �صيفاجاأ مبا يراه: 
الفجر  �صاعات  مطاعم وملٍه حتى 
ب���ال���زب���ائ���ن وال����دف����ع كا�ص  م��ك��ت��ظ��ة 
اجتماعية  طبقة  ه���ذه  وب���ال���دولر، 
ما زالت ت�صهر وتبيع وت�صرتي كما 
لو اأن لبنان باألف خري، ل فقر فيه 
املغلوب  م��ن  ك��ب��ري  وق�����ص��م  ذل!  ول 
الزعران  اأي من غري  اأم��ره��م،  على 
يف  ال�صائرين  والأزلم  وال�صبيحة 
يعانون  ال���ط���وائ���ف،  زع���م���اء  رك����ب 
احتياجاتهم  ب���ت���اأم���ني  الأم�����ري�����ن 
املعي�صية كي يبقوا على قيد احلياة.

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

ب����داأ ال��ق�����ص��اء ال���دمن���ارك���ي اأم�������ص اخل��م��ي�����ص حم��اك��م��ة وزي���رة 
القانون  خمالفة  بتهمة  �صتوينربغ  اإينغر  ال�صابقة  الن��دم��اج 
اللجوء، يف حدث نادر  اأزواج من طالبي  اأم��رت بتفريق  بعدما 
اأ�صتاذ احلقوق يف جامعة  يف هذه الدولة ال�صكندينافية.وقال 
الدمنارك فريديريك واغ لوكالة فران�ص بر�ص “اإنها اأول حالة 
اأخرى  25 عاما ومل ي�صبقها �صوى حالة  النوع منذ  من هذا 
التي  اجلل�صات  ت��اري��خ��ي«.وخ��لل  ح��دث  ه��ذا   ... بها  �صبيهة 
اخلا�صة  املحكمة  يف  قا�صيا   26 �صي�صعى  يوما،   36 �صت�صتمر 
ال�صابقني  احل��ك��وم��ة  اأع�����ص��اء  ملحاكمة  ���ص��وى  جتتمع  ل  ال��ت��ي 

انتهكت  قد  �صتوينربغ  كانت  اإذا  ما  حتديد  اإىل  احلاليني،  اأو 
اأمرت بف�صل  عندما  “التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان”، 
قا�صرا.وقالت  امل��راأة  تكون  عندما  اللجوء  طالبي  من  الأزواج 
و�صولها  لدى  عاًما   48 العمر  من  البالغة  ال�صابقة  الوزيرة 
وهي �صتديل ب�صهادتها  اإىل املحكمة “اأتوقع بالطبع تربئتي”. 
 23 ُف�صل بني   ،2016 اأيلول-�صبتمرب.ففي   13 ابتداء من 
رجًل وزوجاتهم يف حني كان فارق ال�صن بني الطرفني �صغريا 
فردية  ب�صورة  ملفاتهم  درا���ص��ة  دون  م��ن  الأح��ي��ان،  معظم  يف 
غادرت  التي  الليربالية  ال��وزي��رة  اأ�صدرتها  تعليمات  مبوجب 

حزبها منذ ذلك احلني لكنها مل تتخل عن مقعدها النيابي.
ويف حني اعترب اإعطاوؤها “معلومات غري �صحيحة اأو م�صللة” 

من الظروف امل�صددة يف نظر النيابة، مل ياأت حم�صر التهام 
على ذكرها على هذا الأ�صا�ص لدى قراءته.وهي قالت يف كلمة 
املطبقة لئحة  ال��ق��واع��د  ال���ذي تبنى مب��وج��ب  ال��ربمل��ان  اأم���ام 
ال�صيء  ب���راأي���ي،  ك���ان  م��ا  “فعلُت  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر،  الت��ه��ام يف 
ملحاربة  به”  القيام  يجب  الذي  الوحيد  والإن�صاين  ال�صيا�صي 
الزواج الق�صري للأطفال.وا�صافت “تخيلوا اأنه بعد و�صولها 
اإىل بلد مثل الدمنارك بلد امل�صاواة، تكت�صف فتاة �صغرية �صحية 
زواج ق�صري اأنه بدل من منحها خيار اإنهاء زواجها الق�صري، 
جتربها الدولة على ذلك عرب اإيوائهما معا يف مركز للجوء«.
�صوت 139 من ا�صل 179 من اأع�صاء جمل�ص النواب ل�صالح 
لئحة التهام التي عار�صها ثلثون نائًبا فيما مل ي�صارك ع�صرة 

يف الت�صويت.كانت �صتوينربغ، وزيرة الهجرة من 2015 اإىل 
2019 يف حكومة ميني الو�صط املدعومة من احلزب اليميني 
ال�صعبوي املناه�ص للهجرة “حزب ال�صعب الدمناركي”، تتبنى 
�صيا�صة ا�صتقبال م�صددة جدا وتتفاخر باأنها ا�صتطاعت مترير 
الأجانب.اتبعت  م��ن ح��ق��وق  ت��ع��دي��لت حت��د   110 م��ن  اأك���ر 
وهي  للهجرة  مناه�صة  �صارمة جدا  �صيا�صة  ال�صابقة  الوزيرة 
و�صعت  عندما  ج��دل  اأث���ارت  وق��د  با�صتمرار.  الإ���ص��لم  تنتقد 
قالب حلوى  لها مع  الجتماعي �صورا  التوا�صل  �صبكات  على 

للحتفال بالتعديل اخلم�صني يف 2017.
ي�صمح مب�صادرة  اإج���راء  م��ن مترير  ولي��ت��ه��ا، متكنت  وخ��لل 

ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم يف الدمنارك.

حماكمة وزيرة دمناركية �صابقة اأمرت بتفريق اأزواج من املهاجرين
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عربي ودويل
داع�صي بريطاين يعرتف بذنبه مبحكمة اأمريكية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأحد  كان  ال��ذي  كوتي  األك�صندا  املتطرف  اأّن  الأمريكي  الق�صاء  اأعلن 
عليها  اأطلق  داع�ص  لتنظيم  تابعة  خطف  خلّية  يف  بريطانيني  اأربعة 
ا�صم “البيتلز” �صيعرتف بذنبه اأمام حمكمة فدرالية اأمريكية بتهمة 

التاآمر يف قتل اأربعة رهائن اأمريكيني.
ولية  يف  الواقعة  املدينة  األك�صاندريا،  يف  الفدرالية  املحكمة  وقالت 
ليل  ن�صرته  اإخ��ط��ار  يف  وا���ص��ن��ط��ن،  العا�صمة  م��ن  ب��ال��ق��رب  فرجينيا 
�صة  خم�صّ ا�صتماع  جل�صة  اخلمي�ص  ظهر  بعد  �صتعقد  اإّن��ه��ا  الثلثاء 
الربيطاين  املواطن  كوتي،  األك�صندا  عن  الدفاع  ا�صرتاتيجية  لتغيري 

ال�صابق البالغ من العمر 37 عاماً.

وكان كوتي وع�صو ثانٍ يف خلية اخلطف املتطرفة نف�صها هو ال�صافعي 
ال�صيخ )33 عاماً( نقل من العراق اإىل الوليات املّتحدة يف ت�صرين 
بتهمة  الأم��ريك��ي  الق�صاء  اأم���ام  ملحاكمتهما  الفائت  الأول/اأك��ت��وب��ر 
التوّرط يف قتل اأربعة رهائن اأمريكيني هم ال�صحافيان جيم�ص فويل 

و�صتيفن �صوتلوف وعامل الإغاثة بيرت كا�صيغ وكايل مولر.
اأيدي  على   2018 الثاين/يناير  كانون  يف  املتطرفان  هذان  واعُتقل 
القوات الكردية يف �صمال �صوريا والتي �صّلمتهما اإىل اجلي�ص الأمريكي 

يف العراق.
من  وجّردتهما  اأرا�صيها  على  حماكمتهما  املّتحدة  اململكة  ورف�صت 
جن�صيتهما الربيطانية، لكّنها رف�صت اأن يحاكما يف الوليات املتحدة 
اإل بعد اأّن اأّكدت لها الأخرية اأّن الق�صاء الأمريكي لن ي�صعى لإ�صدار 

حكم بالإعدام بحّقها.
اأم��ام قا�ص  املّتهمان من �صجنهما  الأول/اأك��ت��وب��ر مثل  ت�صرين   9 ويف 

عرب الفيديو، وقد دفعا يومها برباءتهما.
وتغيري كوتي ا�صرتاتيجيته الدفاعية من الدفع برباءته اإىل الإقرار 
اأبرم على الأرجح �صفقة مع املّدعني العاّمني مقابل  اأّنه  بذنبه يعني 

تعاونه.
وتكّونت خلّية البيتلز املتطرفة من اأربعة بريطانيني وقد اأطلق عليها 

الرهائن هذا ال�صم ب�صبب لهجة خاطفيهم.
وي�صتبه باأّن هوؤلء الأفراد الأربعة خطفوا رهائن اأمريكيني واأوروبيني 
وعّذبوهم  و2015   2012 ال��ع��ام��ني  ب���ني  ���ص��وري��ا  يف  وي��اب��ان��ي��ني 
وقتلوهم، ول �صّيما بقطع روؤو�صهم. و�صّورت اخللية عمليات الإعدام 

داع�ص  تنظيم  ن�صرها  فيديو  مقاطع  يف  رهائنها  بحّق  نّفذتها  التي 
لأغرا�ص دعائية.

ب�”اجلهادي  اأم��وازي الذي لّقب  وتزّعم هذه اخللية املتطرفة حممد 
جون” وقد قتل يف غارة جوية اأمريكية يف �صوريا يف ت�صرين الثاين-

نوفمرب 2015.
اأما الع�صو الأخري يف هذه اخللية الرباعية فيدعى اآين ديفي�ص وهو 

م�صجون يف تركيا بتهمة الإرهاب.
اأ�صرفا  ال�صيخ  وال�صافعي  كوتي  األك�صاندا  فاإّن  الّتهامي  للقرار  ووفقاً 
اأماكن احتجاز الرهائن ون�ّصقا مفاو�صات احل�صول على فديات  على 
ج�صدي  عنف  “اأعمال  مار�صا  كما  الإل��ك��رتوين،  ال��ربي��د  ع��رب  مالية 

ونف�صي متكّررة �صّد الرهائن«.

حكام وليات موالون لرتامب يتناف�صون ل�صتمالة قاعدته الناخبة
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي��ت��ن��اف�����ص ث���لث���ة ح���ك���ام ج��م��ه��وري��ني ع��ل��ى ا���ص��ت��م��ال��ة ال���ق���اع���دة الناخبة 
للمحافظني مع طرح موا�صيع مكافحة الإجها�ص اأو رفع القيود عن حمل 
وعيونهم  كوفيد-19  مكافحة  لج���راءات  الت�صدي  او  النارية  الأ�صلحة 
على النتخابات الرئا�صية املقبلة يف خطاب ي�صتعيد لهجة الرئي�ص ال�صابق 

دونالد ترامب.
لأنه بعد ثمانية اأ�صهر على مغادرته البيت الأبي�ص يبقى الرئي�ص الأمريكي 

ال�صابق �صانع امللوك لدى اجلمهوريني.
النتخابات  يف  جم��ددا  الرت�صح  ي�صتبعد  ل  اأن��ه  �صراحة  امللياردير  اأع��ل��ن 
الرئا�صية عام 2024 لكن يف انتظار قراره الذي قد ل يعرف ال يف فرتة 
يظهر  ال�صتحقاق،  ذل��ك  م��ن  قريبة 
ويحاولون  ميدانيا  حمتملون  ورث��ة 
ا���ص��ت��م��ال��ة ن��اخ��ب��ي ت��رام��ب رغ���م عدم 

تاأكيدهم طموحاتهم الرئا�صية.
يطمحون  ح��ك��ام  ث��لث��ة  مقدمهم  يف 
لوليات جديدة يف منا�صبهم اعتبارا 
وليتني  اأك���رب  ح��اك��م��ا   :2022 م��ن 
)تك�صا�ص(  اآب���وت  غريغ  جمهوريتني 
وكذلك  )فلوريدا(  دي�صانتي�ص  ورون 
اجلنوبية  داك�����وت�����ا  ولي�������ة  ح���اك���م���ة 

ال�صغرية كري�صتي نومي.

وقال اخلبري ال�صرتاتيجي اجلمهوري جون فيهريي اإن “ال�صوؤال لي�ص من 
�صيحل حمل ترامب لكن من هو يف و�صع اأف�صل جلذب ناخبي ترامب«.

واأ�صاف لوكالة فران�ص بر�ص “من ي�صتطيع اأن يو�صل ب�صكل اأف�صل �صوت 
اأن  ب��ازدراء املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية لهم؟ من ميكن  ناخبني عماليني ي�صعرون 

يفوز بن�صبة م�صاهدي فوك�ص” القناة القريبة من املحافظني.
اآب��وت )63 عاما( قانونا مثرًيا للجدل دخل حيز  يف تك�صا�ص، وقع غريغ 
غري  الإجها�ص  عمليات  من  العظمى  الغالبية  ويجعل  الأرب��ع��اء  التنفيذ 
الولية  ج��دي��دا يف  ق��ان��ون��ا   666 تطبيق  ب���داأ  نف�صه،  ال��ي��وم  يف  ق��ان��ون��ي��ة. 
ال�صا�صعة بينها قانون ي�صمح ل�صكان تك�صا�ص بحمل اأ�صلحتهم النارية معهم 

يف اأي مكان بدون اإذن خا�ص.
يف فلوريدا، قام رون دي�صانتي�ص )42 عاما( باحلد من القيود املفرو�صة 
على حمل ال�صلح وعقد امكانية الإجها�ص. يف مواجهة وباء كوفيد-19، 

ف�صل ا�صتئنافا �صريعا للقت�صاد بعد الأ�صهر الأوىل من الإغلق.
احتلت كري�صتي نومي البالغة من العمر 49 عاما، مكانة بارزة يف التجمعات 
واأثبتت  الأخ��رية،  الأ�صهر  الرئي�صية يف  الربامج  للمحافظني ويف  الكربى 

نف�صها بالتايل كمناف�ص حمتمل.
هذا ال�صيف يف اآيوا- املحطة التقليدية للمر�صحني الذين يريدون التعبري 
اأمريكا يف ظل  “تكره فعليا”  اأعلنت انها  عن اهتمامهم بالبيت الأبي�ص، 

رئا�صة الدميوقراطي جو بايدن.
احلرية  عن  كربى  مدافعة  نف�صها  تطرح  التي  تلك  فان  مفاجىء،  ب�صكل 
يف م��واج��ه��ة اج����راءات مكافحة ك��وف��ي��د، وج��ه��ت ان��ت��ق��ادات يف اجت���اه حكام 
خلل  م��ن  التاريخ”  كتابة  “اإعادة  ب  اإي��اه��م  متهمة  اآخ��ري��ن  جمهوريني 

“الزعم” اأنهم مل يغلقوا اقت�صاداتهم خلل الوباء.
وهذا النتقاد راآه كثريون بانه موجه اىل رون دي�صانتي�ص.

بانتظام  يتطرقون  الثلثة  احلكام  ف��ان  الإج����راءات،  ه��ذه  اإىل  بالإ�صافة 
حقوق  م��ث��ل  الأم��ريك��ي��ة  ال�صيا�صة  يف  ال��ك��ربى  الرئي�صية  ال��ق�����ص��اي��ا  اىل 
عنها  ي��داف��ع  التي  للعن�صرية  املناه�صة  الإج����راءات  اأو  جن�صيا  املتحولني 

الدميوقراطيون.
ال�صيا�صي يف جامعة فرجينيا لوكالة فران�ص  وقال كايل كونديك اخلبري 
ال�صيا�صة يتعلق المر مبن هم �صدك ولي�ص  “يف بع�ص الأحيان يف  بر�ص 
واأ�صاف “هوؤلء احلكام الثلثة �صعوا اإىل ال�صجار مع الي�صار  مبا توؤيده”. 

يف عدة منا�صبات واأعتقد اأن موؤيديهم يقدرون ذلك«.
ت�صرين  يف  املرتقبة  ال��ولي��ة  منت�صف  يف  الربملانية  للنتخابات  بالن�صبة 
اآبوت  لغريغ  دعمه  الآن  من  ترامب  اأعلن  فقد   ،2022 الثاين/نوفمرب 

وا�صفا اإياه ب”املحارب” لكنه مل يبد دعما للحاكمني الآخرين.
يف ما يتعلق بالنتخابات الرئا�صية التي ل تزال بعيدة املنال لعام 2024، 
فاإن رون دي�صانتي�ص- “الرجل العظيم” كما ي�صفه الرئي�ص ال�صابق- يبدو 
التي يجريها اجلمهوريون  الر�صمية  الراأي غري  ا�صتطلعات  الأف�صل يف 

ول تاأخذ بالعتبار دونالد ترامب.
هو  اجلمهوريني  للمر�صحني  بالن�صبة  املهم  ف��ان  فيهريي،  ج��ون  بح�صب 

“البقاء يف حظوة ترامب وعدم عزل” ناخبيه.
لكن كل التوقعات �صتبقى نظرية اذا دخل ترامب ال�صباق، وهو ما يتوقعه.

احلزب  بت�صمية  و�صيفوز  اأخ��رى  م��رة  �صيرت�صح  ترامب  اأن  “اأعتقد  وق��ال 
له«.

•• القاهرة-وكاالت

امل�صرية،  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأع��ل��ن��ت 
ال�صاطع  “النجم  ت��دري��ب  ب���دء  ع��ن 
مب�صاركة قوات 21 دولة   ،”2021
يف م�صر، خ��لل ال��ف��رتة م��ن 2 اإىل 

17 �صبتمرب اجلاري.
احلالية  ن�صخته  يف  التدريب  وي�صم 
امل�صاركة  اجل��ي��و���ص  م���ن  ع���دد  اأك����رب 
 ،1980 منذ انطلق التدريب عام 
متعددة  التدريبات  اأك��رب  م��ن  وُي��ع��د 
اجل��ن�����ص��ي��ات يف ال��ع��امل، وك��ان��ت اآخر 
ن�صخة من التدريب قد ا�صت�صافتها 
جنيب  حم���م���د  ق�����اع�����دة  يف  م�������ص���ر 

الع�صكرية عام 2018.
واأم���ريك���ا،  م�����ص��ر  اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة 
“النجم  يف  ي�����ص��ارك  اأن  املُ���ق���رر  م��ن 
ال�صاطع 2021” كل من الإمارات 
وبريطانيا  وف��رن�����ص��ا  وال�����ص��ع��ودي��ة 
واإي����ط����ال����ي����ا واإ����ص���ب���ان���ي���ا وال���ي���ون���ان 
وق���رب����ص وامل����غ����رب، وال���ع���دي���د من 

الدول ال�صديقة وال�صقيقة.
وي�����وؤك�����د خ�������رباء ع�������ص���ك���ري���ون على 
النجم  تدريبات  يف  امل�صاركة  اأهمية 
ال�صاطع مبا ت�صمله من نقل وتبادل 
ال���ق���ت���ال، خ��ا���ص��ة يف جمال  خ����ربات 

القتال  وم��ه��ارات  الإره���اب،  مكافحة 
يف ال�����ص��ح��راء، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى نظم 
ال��ت�����ص��ل��ي��ح امل���ت���ط���ورة ل�����دى ال�����دول 

امل�صاركة.
ق�صقو�ص،  حم��م��د  ال����ل����واء  وي���ق���ول 
وال�صرتاتيجي،  الع�صكري  امل��ح��ل��ل 
باأكادميية  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  اأ���ص��ت��اذ 
تدريب  تاريخ  اإن  الع�صكرية،  نا�صر 
 1980 لعام  يعود  ال�صاطع  النجم 

وكان مقت�صرا على م�صر والوليات 
املتحدة فقط.

اأحد  ك��ان  ال���ذي  ق�صقو�ص،  وي��و���ص��ح 
امل�صاركني يف مناورات 1980 �صمن 
عديدة  دول  اأن  امل�����ص��ري��ة،  ال���ق���وات 
التدريب  ه��ذا  يف  لل�صرتاك  ت�صعى 
لفوائده الكبرية، بداية من التن�صيق 
بني الدول امل�صاركة واكت�صاب خربات 
ب����را وب���ح���را وج�����وا و�صول  ال��ق��ت��ال 

الذخائر  اأن�����واع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل 
والأ�صلحة احلديثة.

ملوقع  ح���دي���ث  ق�����ص��ق��و���ص يف  ول���ف���ت 
اأن  اإىل  عربية”،  ن���ي���وز  “�صكاي 
م�������ص���ارك���ة اجل���ي�������ص الأم�����ريك�����ي يف 
حيث  كبريا،  ثقل  متنحه  التدريب 
ف�صل  ال��ع��امل،  يف  جي�ص  اأك���رب  يعد 
عن اأن اأمريكا اأكر دولة يف املبيعات 
اإىل م�صاركة دول  اإ�صافة  الع�صكرية، 

�صديقة  دول  وع��دة  متقدمة  اأوربية 
و�صقيقة مل�صر.

القومي  الأم�������ن  اأ����ص���ت���اذ  وي�����ص��ي��ف 
يتوقف  مل  ال���ت���دري���ب  اأن  امل�����ص��ري 
م��ن��ذ ثمانيات  ع��ام��ني  ك���ل  ان��ع��ق��اده 
القرن املا�صي �صوى لظروف طارئة 
م��ث��ل ث����ورة 25 ي��ن��اي��ر وث�����ورة 30 
يونيو وحرب العراق 2003 وحرب 
الكويت 1991، ومل تقدم وا�صنطن 

اأي  مب�صاركة  ال��ت��دري��ب  تنفيذ  على 
دولة اأخرى دون م�صاركة م�صر.

الدين،  ع���ز  ع����لء  ال����ل����واء  وي�����ص��ف 
اخل������ب������ري ال����ع���������ص����ك����ري امل���������ص����ري 
الدرا�صات  مل��رك��ز  الأ����ص���ب���ق  وامل���دي���ر 
امل�صلحة  ب��ال��ق��وات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صاطع”  “النجم  تدريب  امل�صرية، 
ب���اأن���ه الأك������رب يف ال�������ص���رق الأو����ص���ط 

واملنطقة العربية.

ملوقعنا  حديث  يف  الدين  عز  ويقول 
دولة  ل�21  ال��وا���ص��ع��ة  امل�����ص��ارك��ة  اإن 
اإج��ادة وتقدير للقوات  تعترب �صهادة 

امل�صلحة امل�صرية.
ويو�صح املحلل الع�صكري اأن مكافحة 
التي  التدريبات  الإره��اب يف مقدمة 
ال�صاطع”،  “النجم  ���ص��ي�����ص��م��ل��ه��ا 
املكت�صبة  امل�صرية  للخربة  و�صيكون 
اإب����راز  ك��ب��ري يف  امل���ج���ال دور  يف ه���ذا 

للإرهاب  ال�صاملة  املكافحة  ج��ه��ود 
ونقل  املا�صية،  ال�صنوات  م��دار  على 

اخلربة لباقي الدول.
امل�صري  الع�صكري  اخلبري  وي�صيف 
اأن م�����ص��ر ك���ان���ت راأ�������ص احل���رب���ة يف 
والروؤية  بالعامل،  الإره���اب  حماربة 
املنطقة  دول  اأن  اإىل  ت�صري  ال��ع��ام��ة 
يف  وا�صتقرارها  اأمنها  لتعزيز  ت�صعى 
ذلك  على  والدليل  ال��راه��ن،  الوقت 
حالة التناغم واحلوار التي �صهدتها 
وامل�صاركة  اأي������ام  ق��ب��ل  ب���غ���داد  ق��م��ة 
ال����دول الفاعلة  ل��ع��دد م��ن  امل��و���ص��ع��ة 
اأن  اإىل  ال��دي��ن  ع��ز  باملنطقة.وي�صري 
امل�صاركة الوا�صعة يف التدريب ووجود 
اجل��ي�����ص الأم���ريك���ي ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
هام  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  حليف  وا���ص��ن��ط��ن 
جداً مل�صر واأن م�صر حليف حموري 
يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ول غ��ن��ى عن 
دوره يف حتقيق الأمن وال�صتقرار يف 
الع�صكري  اخلبري  الإقليم.وي�صيف 
مل�صر  ك����ربى  ف��ر���ص��ة  ال���ت���دري���ب  اأن 
التعاون  ع���لق���ات  ت��ن��وي��ع  اأج����ل  م���ن 
يف  اأجمع،  العامل  دول  مع  الع�صكري 
اإطار من التفاهم امل�صرتك والتكامل 
ال�صئون  يف  ن��ف�����ص��ه��ا  اإق�����ح�����ام  دون 

الداخلية للدول.

»النجم ال�صاطع«.. ما دللت اأكرب جتمع تدريبي يف ال�صرق الأو�صط؟

»اأزمة خطرية« تع�صف باأطفال العراق.. القلق يت�صاعد ب�صدة
•• بغداد-وكاالت

باتت تتكرر على نحو لفت ومقلق، حوادث 
خطف الأطفال، من بينهم ر�صع، والجتار 
بهم عرب بيعهم من قبل ع�صابات و�صبكات 

متخ�ص�صة يف مثل هذه اجلرائم.
ف��ع��ل��ى م���دى الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة، مت 
العلن من قبل اجلهات الأمنية العراقية، 
اإل��ق��اء القب�ص على ع��دد م��ن خاطفي  ع��ن 

الأطفال يف خمتلف املحافظات العراقية .
الإعلم  خلية  اأ���ص��درت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الأم��ن��ي ال��ع��راق��ي، الأرب��ع��اء بيانا ج��اء فيه 
:”بتن�صيق ا�صتخباري عال امل�صتوى متكنت 
بغداد  عمليات  ق��ي��ادة  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات 
بينهم  متهمني   3 على  القب�ص  اإلقاء  من 
امراأة، كانوا يحاولون بيع طفل من �صكنة 
حمافظة نينوى، وبعد كمني حمكم ن�صب 
لهم يف منطقة الكرادة ببغداد مت القب�ص 
اإحالة  متت  حيث  امل�صهود،  باجلرم  عليهم 
جزاءهم  ل��ي��ن��ال��وا  ال��ق�����ص��اء  اإىل  امل��ت��ه��م��ني 

العادل وفق القانون«.
كما واألقت مكافحة اإجرام بغداد الأربعاء، 
القب�ص على ع�صابة كانت تعتزم بيع طفل 
مقابل مبلغ 40 األف دولر اأمريكي، حيث 
بغداد-ق�صم  اإج��رام  مكافحة  مفارز  ك�صفت 
مكافحة جرائم الجتار بالب�صر بالر�صافة، 
عن وجود ع�صابة �صمن منطقة الأعظمية 
ت�����روم ب��ي��ع ط��ف��ل وم����ن ث���م ت��ه��ري��ب��ه اإىل 

حمافظة نينوى.
�صرطة  امل��ا���ص��ي، متكنت  الث��ن��ني  ي���وم  ويف 

على  القب�ص  اإلقاء  من  الب�صرة  حمافظة 
ب��ال��ب�����ص��ر يف حمافظة  ب���الجت���ار  م��ت��ورط��ة 

الب�صرة اأق�صى اجلنوب العراقي.
ق�صم  اأن  العراقية  الداخلية  وزارة  واأك��دت 
ال��ب�����ص��رة مت��ك��ن من  الإج�����رام يف  مكافحة 
ك�����ص��ف م��ك��ان ت��واج��ده��ا، وال��ق��ب�����ص عليها 
وب�����ص��ح��ب��ت��ه��ا 4 اأط����ف����ال خم��ط��وف��ني من 

قبلها.
ترتاوح  ر�صيعان  هناك  كان  اأنه  واأو�صحت 
حوزة  يف  ل�صهرين،  ال�صهر  بني  اأعمارهما 
اأكربهما  اآخرين،  لطفلني  اإ�صافة  املتهمة، 
يبلغ من العمر 4 �صنوات، والآخر �صنتني، 
للأطفال  ثبوتية  م�صتم�صكات  توجد  ول 

بح�صب الداخلية العراقية.
الراأي  ويثري تكرار هذه احل��وادث، �صخط 
العام العراقي حيث بات املواطنون يخ�صون 
�صبكات  ان��ت�����ص��ار  ب��ف��ع��ل  اأط���ف���ال���ه���م،  ع��ل��ى 
خطف الأطفال والجت��ار بهم، كما تك�صف 
تعليقاتهم يف ال�صبكات الجتماعيةت�صاعد 
وت��رية عمليات خطف الأط��ف��ال، م��ن قبل 
ع�صابات بغر�ص بيعهم كما ولو اأنهم �صلعة 

ما.
اأم �صامر يف لقاء  وتقول املواطنة العراقية 
“بتنا  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م��وق��ع  م��ع 
ن��خ��اف ع��ل��ى اأولدن�����ا ح��ت��ى ع��ن��د خروجهم 
ن�صكن  ال��ذي  ال�صارع  اأقرانهم يف  مع  للعب 
فتكرار  ملنزلنا،  القريبة  احلديقة  اأو  فيه 
ر�صع  بينهم  وم��ن  ال�صغار  خطف  ح���الت 
واأولياء  ك��اأم��ه��ات  يدفعنا  اأن  يجب  ح��ت��ى، 

اأمور مل�صاعفة حر�صنا على �صغارنا«.

والأج�����ه�����زة  احل���ك���وم���ة  “على  وت�������ص���ي���ف 
الأمنية و�صع حد عاجل وفوري، لت�صاعد 
و�صرائهم،  وبيعهم  الأطفال  خطف  موجة 
من  ولي�ص  منلك،  م��ا  اأغ��ل��ى  ه��م  فاأطفالنا 
املعقول اأن تتكرر حوادث خطف اأطفال يف 
عمر الورود، هكذا دون ح�صيب ول رقيب«. 
اأن�ص  احلقوقي  النا�صط  يقول  جهته،  من 
“�صكاي  موقع  مع  حديث  يف  الغفور،  عبد 
وك�صف  ���ص��ب��ط  ي��ت��م  “اأن  عربية”:  ن��ي��وز 
واحد  ي���وم  يف  الأط���ف���ال  خل��ط��ف  �صبكتني 

الأرب���ع���اء، ه��و اأم���ر م��ف��زع ون��اق��و���ص خطر، 
تعمل  اأخ���رى  �صبكات  ري��ب  ول  ثمة  حيث 
ول  لهم  ح��ول  ل  ب�صغار  وت�صرتي  وتبيع 

قوة«. 
اأي���ن اخل��ل��ل بال�صبط  ن���دري  “ل  وي��ت��اب��ع: 
اأم  الأم��ن��ي��ة،  الأج��ه��زة  ه��و يف تقاع�ص  فهل 
يف ارت��ف��اع م��ع��دلت اجل��رمي��ة بفعل تردي 
القت�صادية والجتماعية، وكيف  الأو�صاع 
اأطفالنا  باأن يتم خطف  و�صلنا لهذا احلد 
براأيي  هنا  وامل�صوؤولية  ب��ارد،  دم  بكل  هكذا 

تقع علينا جميعا ولي�ص فقط على اجلهات 
احلكومية امل�صوؤولة، بل ل بد من ت�صريعات 
رادع����ة اأك���ر يف م��ث��ل ه���ذه اجل���رائ���م التي 
ت��غ��ت��ال اأرواح�����ا ب��ري��ئ��ة، ول ب��د ك��ذل��ك من 
يف  واملجتمعية،  الأه��ل��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�صافر 
�صبيل احلد من هذه الظاهرة، عرب تعزيز 
واأهايل احلارة  الأهل واجلريان  م�صوؤولية 
حلماية  بينهم،  فيما  التعاون  يف  الواحدة، 
�صبكات  من  بهم  املرتب�صني  من  اأطفالهم 

اإجرامية«.

بايدن يعد بدعم اأوكرانيا 
ويتهرب من م�صاألة الأطل�صي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

زيلين�صكي  فولودميري  الأوك���راين  نظريه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  وعد 
خلل قّمة يف البيت الأبي�ص دعمه يف مواجهة رو�صيا، لكّنه تهّرب من الإدلء 
يف  كييف  برغبة  املتمّثلة  احل�صا�صية  البالغة  امل�����ص��األ��ة  ب�����ص��اأن  حا�صم  مب��وق��ف 

الن�صمام اإىل حلف �صمال الأطل�صي.
املّتحدة  “الوليات  اإّن  ا�صتقباله �صيفه يف املكتب البي�صاوي  وقال بايدن لدى 
ل تزال م�صّممة على دعم �صيادة اأوكرانيا ووحدة اأرا�صيها يف مواجهة العدوان 
ب�صبب  مّرتني  اأرجئت  لكّنها  الثنني  القّمة  ه��ذه  عقد  م��ق��ّرراً  الرو�صي«.وكان 
الوليات  منها  ان�صحبت  التي  والطريقة  اأفغان�صتان  يف  املتلحقة  التطورات 

املّتحدة من هذا البلد.
اأمريكي  جندي  اآخ��ر  ان�صحاب  واأعطى 
لزيارة  اآخ�����ر  ُب����ع����داً  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  م���ن 

زيلين�صكي.
واع��ت��رب م�����ص��وؤول��ون رو����ص م��ا ج��رى يف 
اأفغان�صتان در�صاً لأوكرانيا التي راهنت 
على الغرب خلل احلرب امل�صتمرة منذ 
�صبع �صنوات �صّد النف�صاليني املوالني 
زيلين�صكي  اع��ت��رب  جهته  م��ن  ملو�صكو. 
لديهما  واأوكرانيا  املتحدة  الوليات  اأّن 
املوا�صيع  م���ن  جداً”  ك���ب���رياً  “عدداً 
مل��ن��اق�����ص��ت��ه��ا، يف م��ق��ّدم��ه��ا احل����رب بني 
يف  والنف�صاليني  احلكومية  ال��ق��وات 
التي  القرم  جزيرة  و�صبه  البلد  �صرق 

�صّمتها رو�صيا يف خطوة مل يعرتف بها املجتمع الدويل.
كييف  ب��ني  اأخ���رى  �صائكة  ق�صية  ه��ن��اك  الع�صكري  امل��ل��ف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  لكن 
“نورد  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  م�صروع  ال��ط��اق��ة، وحت��دي��داً  ه��ي ق�صية  ووا�صنطن 
�صرتمي 2” والقرار الذي اّتخذه بايدن موؤخراً ورفع مبوجبه معظم العقوبات 

املتعّلقة بهذا امل�صروع.
البلطيق  النتهاء ميّر عرب بحر  بناوؤه على  اأو�صك  ال��ذي  الأنابيب هذا  وخ��ّط 
ويربط بني رو�صيا واأملانيا مبا�صرة، الأمر الذي �صيحرم اأوكرانيا من 1،5 مليار 
دولر على الأقّل �صنوياً من العائدات التي جتنيها لقاء مرور الغاز الرو�صي عرب 

اأرا�صيها، و�صينتزع منها اأي�صاً اأداة �صغط دبلوما�صية يف مواجهة مو�صكو.
لكّن بايدن الذي عزا قراره رفع العقوبات اإىل اأّن امل�صروع ذهب بعيداً جداً بحيث 
اإيقافه، انتزع من اأملانيا التزاماً بدعم اأمن الطاقة يف اأوكرانيا،  مل يعد ممكناً 

الأمر الذي مل يطمئن زيلين�صكي متاماً.
اإّنه  اإذ  له،  كبرياً  اإىل وا�صنطن ن�صراً معنوياً  الأوك��راين  الرئي�ص  ومتّثل زيارة 

ثاين زعيم اأوروبي ي�صتقبله بايدن يف البيت الأبي�ص، بعد اأنغيل مريكل.
وبالإ�صافة اإىل ح�صوله على هذه املعاملة التف�صيلية، فاإّن الرئي�ص الأوكراين 
وبلده “حظيا باهتمام كبري من هذه الإدارة، قد يكون رمّبا اأكرب مّما ح�صلت 
عليه اأّي دولة اأوروبية اأخرى”، بح�صب ما قال م�صوؤول كبري يف البيت الأبي�ص.

فاإّن الرئي�ص الأوك��راين �صيغادر وا�صنطن وقد ح�صل منها على الأقّل  وعملياً 
على وعد مب�صاعدات ع�صكرية اإ�صافية بقيمة 60 مليون دولر تتاألف ب�صورة 

اأ�صا�صية من �صواريخ جافلني املحمولة امل�صادة للدروع.
ما  �صيء  على  منه  للح�صول  بايدن  على  زيلين�صكي  عقدها  التي  الآم��ال  لكّن 
اإىل  الن�صمام  يف  ب��لده  برغبة  املتمّثل  احل�صا�صية  البالغ  املو�صوع  بخ�صو�ص 

حلف �صمال الأطل�صي ذهبت اأدراج الرياح.
اأحت��ّدث مع الرئي�ص بايدن عن راأي��ه ب�صاأن  اأن  “اأوّد  وق��ال الرئي�ص الأوك��راين 
الزمني”  واجل���دول  الأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل  الن�صمام  يف  اأوكرانيا  فر�ص 
لهذا الأمر.وان�صمام اأوكرانيا اإىل حلف �صمال الأطل�صي، الذي ل يحظى اأ�صا�صاً 
الع�صكري  احللف  اأع�صاء  بقية  اأّن  ح�صوله  ح��ال  يف  يعني  اأوروب���ا،  يف  باإجماع 

�صي�صطرون للتدّخل لن�صرتها اإذا ما تعّر�صت لأي هجوم.
“دعمه للتطّلعات الأطل�صية  اأمام ال�صحافيني بتكرار  والأربعاء، اكتفى بايدن 
موؤمتر  خ��لل  �صاكي  ج��ني  با�صمه  املتحدثة  لأوك��ران��ي��ا.وق��ال��ت  والأوروبية” 
الأطل�صي  احل��ل��ف  ب��اب  “اإبقاء  بالتاأكيد  ت��ري��د  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإّن  �صحايف 
مفتوحاً اأمام الدول املر�ّصحة، عندما تكون الأخرية جاهزة وقادرة على الوفاء 
بهذا  تّتخذ خطوات”  اأن  اأوكرانيا  على  “يجب  املحّددة.واأ�صافت  بال�صروط” 
الجتاه و”هي تعرفها جيداً: بذل جهود لإجراء اإ�صلحات ق�صائية، حتديث 
علناً  دع��ا  اأن  لبايدن  و�صبق  القت�صادي”.  منّوها  وتعزيز  الدفاعي  قطاعها 

نظريه الأوكراين اإىل مكافحة الف�صاد.
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عربي ودويل

حملة الع�سرة اأيام
   م���ن ن��اح��ي��ة، وب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر عن 
القوة احلقيقية اأو املت�صورة للجي�ص 
هذا  على  التفاو�ص  ف��اإن  الأف��غ��اين، 
ال�صلطة  ا�صتبعاد  ال��ذي مت  الت��ف��اق، 
يف كابول منه، قو�ص ب�صدة معنويات 
“العامل  وه��ذا  احلكومية.  ال��ق��وات 
يكون  م��ا  غ��ال��ًب��ا  ال����ذي  الب�صري”، 
هو  ال��ذي  الإرادات  حا�صًما يف �صراع 
احلرب، قد لعب ب�صكل كامل ل�صالح 
الن�صمام  مفاو�صات  بداأت  طالبان. 
وال�صت�صلم، التي غالًبا ما تنطوي 
ع��ل��ى م��ن��ح ال��ع��ف��و اأو ال��غ��ف��ران، قبل 
اأح�����داث الأ���ص��اب��ي��ع الأخ�����رية بوقت 
طويل. ومل يكن اجلي�ص وح��ده هو 
ا  الذي ا�صت�صلم للإغراء، ولكن اأي�صً
املوظفون املدنيون وموظفو اخلدمة 
املدنية وحتى حكام املقاطعات، الذين 
انتقلوا اإىل مع�صكر التمرد حتى قبل 

اندلع العمليات الع�صكرية.
   من ناحية اأخرى، كانت خطة معركة 
طالبان مدرو�صة جيًدا وت�صهد على 
من  احلركة  تعلمتها  التي  الدرو�ص 
قامت  التي  ال�صعبة  الفتح  عمليات 
 .1996-1994 الأع�����وام  يف  ب��ه��ا 
وب���ه���ذا، ع���ززت احل��رك��ة م��ن��ذ يونيو 
املحافظات  على  �صيطرتها   2021
قبل  التاريخية،  معاقلها  اجلنوبية، 
الغرب  ع��ل��ى  ق��ب�����ص��ت��ه��ا  ت��ب�����ص��ط  اأن 
ت��ك��ن منتظرة  ح��ي��ث مل  وال�����ص��م��ال، 
هناك مبا اأن تلك املناطق هي معاقل 
العرقية  واجلماعات  احل��رب  اأم���راء 
اإن  الت�صعينات.  يف  اأره��ق��وه��ا  ال��ذي��ن 
هذه  مثل  تنفيذ  على  ق��درة طالبان 
املناورة كافية لإثبات كيف اأن عملهم 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي وال��ن��ف�����ص��ي ق���د اأت���ى 
ثماره. وهكذا ا�صتولت احلركة على 
الطاجيك  فيها  ي�صكل  التي  املناطق 
اأغلبية،  ال���ه���زارة  وح��ت��ى  والأوزب������ك 
اأمراء  ع���ودة  اأجه�صت  ��ا  اأي�����صً لكنها 
اإ�صماعيل خان  احلرب )مبا يف ذلك 
ور���ص��ي��د دو���ص��ت��م وع��ط��ا حممد نور( 
قوات  توحيد  باإمكانهم  ك��ان  الذين 

معادية للحركة.

ديناميكية االنهيار
   وبالتايل، فاإن ال�صورة التي تظهر 
م��ن ت��ط��ور ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف اأوائل 
خناق  ����ص���ورة  ه���ي   2021 ���ص��ي��ف 
هذا  احل��ك��وم��ة.  معاقل  ح��ول  ي�صتد 
ت�صيطر  ط��ال��ب��ان  م�����زدوج:  اخل���ن���اق 
حميط  حول  الريفية،  املناطق  على 
املراكز احل�صرية الكربى، وت�صتويل 
الطرفية،  احل��دودي��ة  امل��ن��اط��ق  على 
ب����ه����دف وا������ص�����ح ه�����و ع������زل اجل�����زء 
الأو�صط من البلد، وخا�صة كابول. 
اخلانقة  القب�صة  ه��ذه  اإىل  ي�صاف 
على الأطراف، ال�صيطرة التدريجية 
على احل���دود ال��ت��ي ت��زي��د م��ن عزلة 
النهيار  �صرعة  اإىل  وت��وؤدي  النظام، 
الذي مل ي�صتعّد له �صوى القليل من 

املراقبني.
   بالتاأكيد قاتل اجلي�ص ب�صراوة يف 
بع�ص الأماكن، لكن يف و�صع دفاعي، 
وخ�صو�صا معارك انتهت بالهزمية. 
يف ع�صكر جاه جنوب البلد، جنحت 
الأفغانية  ال���ك���وم���ان���دو����ص  ق������وات 
لفرتة  اأمريكية  ب�صربات  املدعومة 
اإبطاء حركة طالبان،  من الوقت يف 
ذلك  يف  مب��ا  ك��ب��رية،  خ�صائر  مقابل 
بني ال�صكان املدنيني، ال انه ل ميكن 
انطلقت.  التي  الديناميكية  اإيقاف 
املناطق  �صقطت  ي��ون��ي��و،  �صهر  وم��ن 
العا�صمة،  ويف  ت���ب���اع���ا.  ال���ري���ف���ي���ة 
ف�����ص��ح اخل����وف م���ن ال����ص���ط���رار اإىل 
ب�صكل  امل���ج���ال  ال���ص��ت��ع��داد حل�����ص��ار 
اأدرك  عندما  ال��ذع��ر،  اىل  ت��دري��ج��ي 
والع�صكريون يف  املدنيون  امل�صوؤولون 
الأخ��ري اأن��ه مل يعد لديهم ما يكفي 

لتحّمل ح�صار.
   ول��ك��ن ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و، ورغم 
ال��ت��ي حققتها  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ك��ا���ص��ب 
حركة طالبان، بقي الأمل يف الدفاع 
ع��ن ك��اب��ول قائما، الأم���ر ال��ذي كان 
���ص��ي��م��ّك��ن احل���ك���وم���ة ب��ع��د ذل����ك من 
اأكر  ���ص��ي��ا���ص��ي  ان��ت��ق��ال  ال��ت��ف��ك��ري يف 
وجتنب  ل���لأم���ري���ك���ي���ني،  اح�����رتاًم�����ا 
الإذلل املطلق ل�صايغون اخرى. لكن 
على  لياقة”،  “فرتة  هناك  تكن  مل 
 1973 ع���ام  كي�صنجر  ت��ع��ب��ري  ح���د 
حول ان�صحاب الوليات املتحدة من 
فيتنام. يف مطلع اأغ�صط�ص، ا�صتولت 
اإقليمية  عا�صمة  اأول  على  طالبان 
مبعدل  ت��ب��اع��ا  البقية  و���ص��ق��ط  ل��ه��ا. 
انهار  ال��ي��وم...  يف  ثلثة  اإىل  اثنني 
اجلي�ص. وانتقلت �صلطات املقاطعات 
جانب  اإىل  والأم���ت���ع���ة  ب��الأ���ص��ل��ح��ة 
ط��ال��ب��ان. وع���اد ال��ذي��ن ل خ��ي��ار اآخر 

من  اأك���ر  للبلد  ال��داخ��ل��ي  التحلل 
العديد من الإح�صاءات القت�صادية 

واملالية.

هل كان هناك خمرج اآخر؟
ت�����ص��ت��ع��د ط��ال��ب��ان لتويل     وب��ي��ن��م��ا 
ال�����ص��ل��ط��ة، رمب���ا ح���ان ال��وق��ت لتعلم 
بع�ص الدرو�ص من املاأ�صاة الأفغانية. 
لكن ال�صوؤال الأول الذي يطرح نف�صه 
كان  اإذا  م��ا  بالطبع  ه��و  ال��ف��ور،  على 
هناك خمرج اآخر ممكن، وعلى وجه 
اخل�صو�ص، ما اإذا كان احلفاظ على 
متوا�صعة  وغربية  اأمريكية  وح��دة 
يف  الأك�صجني  من  يكفي  ما  �صيوفر 

كابول لت�صمد لفرتة اأطول.
الثلث  اأو  ال�صنتني  م��ث��ال  ب��اأخ��ذ     
من  الأدن���ى  )احل���د  املا�صية  �صنوات 
ت���واج���د ال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة على 
املراقبة  و����ص���ائ���ل  ون�����ص��ر  الأر���������ص، 
والدعم  والإل����ك����رتون����ي����ة،  اجل���وي���ة 
الربي للوحدات الأفغانية وامل�صاعدة 
العديد  النظام(، يجادل  ا�صتقرار  يف 
م��ن امل��راق��ب��ني ب��اأن��ه ك��ان م��ن املمكن 
الإب���ق���اء ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال�صكل من 
على  طالبان  ا�صتيلء  ملنع  التدخل 
ب�صرية  خ�صائر  تكبد  دون  ال�صلطة، 

)اأمريكية( كبرية.
   ه���ذه ال��ف��ر���ص��ي��ة، ال��ت��ي ق���د تبدو 
على  تعتمد  الأوىل،  للوهلة  جذابة 
من  باملخاطر.  حمفوفة  افرتا�صات 
اخل�صائر  يف  الن��خ��ف��ا���ص  اأن  امل��وؤك��د 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����ص��ن��وات الأخ����رية، 
تواجد  انخفا�ص  خ��لل  م��ن  ُيف�ّصر 
اجل��ن��ود الأم��ري��ك��ي��ني ع��ل��ى الأر�����ص، 
اأن  بحقيقة  خ�صو�صا  مرتبط  لكنه 
طالبان ا�صتهدفت ب�صكل اأقل الكتيبة 
اأث���ن���اء وبعد  ���ص��ي��م��ا  الأم���ري���ك���ي���ة، ل 
فرباير  يف  اكتملت  التي  املفاو�صات 
من ناحية اأخ��رى، تكبد     .2020
متزايدة  خ�صائر  الأف��غ��اين  اجلي�ص 
خلل الفرتة نف�صها )اأكر من 10 
و2020،   2019 يف  ق��ت��ي��ل  الف 
وه���و رق���م مل ي�����ص��ب��ق ل���ه م��ث��ي��ل من 
قبل(. كما كانت اخل�صائر يف �صفوف 
بني  تراوحت  حيث  كبرية،  املدنيني 
 6000 اإىل   4000 م��ن  يقرب  م��ا 
حالة وفاة كل عام منذ عام 2015. 
جتاوز  م���رة،  ولأول   ،2019 وع���ام 
يد  على  قتلوا  ال��ذي��ن  املدنيني  ع��دد 
قوات الأمن، عدد ال�صحايا املدنيني 
ي����د حركة  ع���ل���ى  ����ص���ق���ط���وا  ال����ذي����ن 
ت�صلب  على  دليل  ه��ذا  ويف  طالبان، 
ال�����ص��رب��ات اجل��وي��ة، وب��ال��ت��ايل عودة 

التوتر الع�صكري.
    ل��ك��ل ه����ذا، م��ن غ��ري امل���وؤك���د على 
ع��ل��ى وحدة  اأن احل��ف��اظ  الإط�����لق، 
اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى م���ا كانت 
كان   2021 ع����ام  ب���داي���ة  يف  ع��ل��ي��ه 
لتحقيق ال�صتقرار يف  �صيكون كافياً 
اخلطوط الأمامية، كما اأنه مل يكن 
م�صمونا ان باإمكان الوليات املتحدة 
اأن تنقذ نف�صها من تدخلت جديدة 
مكلفة من حيث الأرواح الب�صرية يف 

�صاحة املعركة.
كانت  ل���لأم���ري���ك���ي���ني،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة     
جانب  اىل  لتدخلهم  املالية  التكلفة 
���ا م���ع���ت���ربة: ف���ق���د مت  ك����اب����ول اأي�������صً
38 مليار دولر على املجهود  اإنفاق 
 ،2019 ع��ام  طالبان  �صد  احل��رب��ي 
 .2020 ع����ام  دولر  م��ل��ي��ار  و39 
حتى  للفرتة  امليزانية  م�صار  ويقوم 
2024 على تخفي�ص كبري يف  عام 
)التي  املبا�صرة  الع�صكرية  امل�صاعدة 
مليارات   4 اإىل  �صتنخف�ص  ك��ان��ت 
دولر �صنوًيا(، لكن اأي تدهور اإ�صايف 
التزام  اإىل  ����ص���ي���وؤدي  ك����ان  ل��ل��و���ص��ع 
وبالتايل  امليدان،  يف  جديد  اأمريكي 

اإىل نفقات جديدة.
ال��رئ��ي�����ص جو  ي�صكك  خ��ت��ام��ا، مل     
ب����اي����دن يف الت���ف���اق���ي���ة امل���وق���ع���ة يف 
ع��ه��د ���ص��ل��ف��ه دون���ال���د ت���رام���ب. ومن 
املفارقات، اأن هذا احلل يقرتب جًدا 
من احلل الذي دافع عنه جو بايدن 
للرئي�ص،  ن��ائ��ًب��ا  ك��ان  عندما  نف�صه، 
اأوب���ام���ا. يف ذلك  ب����اراك  اإىل ج��ان��ب 
ك��ان��ت حركة   ،2008 ع���ام  ال��وق��ت، 
ال��ت��ع��ايف، وكان  ب���داأت يف  ق��د  طالبان 
اأك����ر ملءمة  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��و���ص��ع 
كانت  ذل��ك،  ومع  الغربي.  للمع�صكر 
ومكري�صتال  برتايو�ص  ا�صرتاتيجية 
ملكافحة التمرد هي التي �صادت. واإذا 
كان باإمكاننا الآن اأن نت�صاءل -لحًقا 
-عن فر�ص بقاء احلكومة يف كابول، 
م��ع احل��ف��اظ على احل��د الأدن���ى من 
من  ف�صيكون  ال��غ��رب��ي��ة،  امل�����ص��اع��دات 
كان  فيما  التفكري  ���ص��ك  ب��ل  امل��ف��ي��د 
اإذا مت �صلك طريق  اأن يحدث  ميكن 

اأخرى منذ عام 2008.

الهزمية تقررت منذ �صنواتف�صل يف بناء طبقة و�صطى

ت�صنى  عندما  العا�صمة  اإىل  امامهم 
لهم ذلك.

ر�صمًيا  ك��اب��ول     مت حت��دي��د م�صري 
�صقطت  ع��ن��دم��ا  اأغ�����ص��ط�����ص،   15 يف 
ب�����اغ�����رام اجلوية  ق����اع����دة  م����ن  ك����ل 
ال��واق��ع��ة على  ���ص��ار،  ومدينة م��ي��دان 
ب��ع��د اأق���ل م��ن 40 ك��ي��ل��وم��رًتا غرب 
قبل  قفل  اآخ��ر  واع��ت��ربت  العا�صمة، 
ل��ل��دف��اع عنها،  ب���دون جي�ص  ك��اب��ول. 
قاعدة  اإىل  الو�صول  من  وحمرومة 
ب��اغ��رام اجل��وي��ة، وم��ع وج���ود مطار 
نريان  م�صافة  على  ال���دويل  ك��اب��ول 
بالإمكان  يعد  مل  طالبان،  مدفعية 
وتزويدها  بكابول  الح��ت��ف��اظ  حتى 
يف اإطار “ج�صر جوي افرتا�صي”... 
غ�����ص��ون ع�صرة  امل��دي��ن��ة. يف  ف��ق��دت 
اأيام، حققت طالبان انت�صاًرا مدوًيا، 

تقريًبا دون قتال.

توازن قوى خادع
للجي�ص  ال��ق��ا���ص��ي  الن��ه��ي��ار  اأدى     
الأفغاين، ول �صيما عدم قدرته على 
ال��دف��اع حتى عن جيب حملي حول 
الفهم.  �صوء  الكثري من  اإىل  كابول، 
الوطني  اجلي�ص  ل��دى  ك��ان  ر�صميا، 
الأفغاين اأكر من 300 األف رجل، 
مقابل 75 الفا من مقاتلي طالبان. 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن الأرق���ام م�صللة من 
عدة جوانب. يف �صياق حرب مكافحة 
ي��ج��ب ع��ل��ى القوات  ال��ت��م��رد، ح��ي��ث 
م�صاحات  تاأمني  خ�صو�صا  امل�صلحة 
���ص��ا���ص��ع��ة م���ن الأرا�����ص����ي، ف����اإن هذه 
الن�صبة العددية من 4 اإىل 1 لي�صت 
�صاحقة، خا�صة اأن اأفغان�صتان كبرية 
احل�صرية(.  فرن�صا  �صعف   1.2(
لكن ميزان القوى يبدو اأقل مواتاة 
ت�صاري�ص  الع���ت���ب���ار  يف  اأخ���ذن���ا  اإذا 
بت�صاري�ص  غالًبا  تتميز  التي  البلد، 
النحدار  �صديدة  ودي��ان  مع  جبلية، 
مثل  ويف  اإل��ي��ه��ا.  ال��و���ص��ول  وي�صعب 
اجلي�ص  ي��ج��د  ال��ت�����ص��اري�����ص،  ه����ذه 
ممار�صة  يف  اأك��رب  �صعوبة  التقليدي 
���ص��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة م���ا، بينما 
مي���ك���ن ل���ل���ج���م���اع���ات امل���ت���ن���ق���ل���ة من 
املتمردين ب�صهولة منع الو�صول اإىل 
الوادي اأو ال�صتفادة من الختناقات 
طريق  لتحييد  ل��ه��ا  ح�صر  ل  ال��ت��ي 
ات�����ص��ال م��ه��م��ة، ح��ت��ى ل���و ك���ان عدد 

عنا�صرهم اأقل.
   بالإ�صافة اإىل ذلك، يجب ترجيح 
ال���ف���ارق ال���ع���ددي ب��ع��وام��ل اأخ�����رى. 
ال�صمية  ال��ق��وة  تبلغ  ال��واق��ع، مل  يف 
األف.   300 اأب���ًدا  الأف��غ��اين  للجي�ص 
ك���ان���ت ال��ك��ت��ائ��ب ب��اأك��م��ل��ه��ا )ح����وايل 
 40 اأو  التقارير،  لبع�ص  وفًقا   50
األ�����ف رج�����ل( م��ك��ون��ة ب��ال��ك��ام��ل من 
فقط  م��وج��ودة  “اأ�صباح”،  وح����دات 
املخ�ص�صة  ف���الأم���وال  ال����ورق.  ع��ل��ى 
و�صيانتها،  ال��وح��دات  ه��ذه  لإن�����ص��اء 
ميزانية  من  تاأتي  كبرية  مبالغ  اأي 
ال�صيا�صيون  اخ��ت��ل�����ص��ه��ا  اجل���ي���و����ص، 
الفا�صدون،  الرتب  وال�صباط رفيعو 
الذين راكموا بالتايل ثروة �صخ�صية 
ك��ب��رية. ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، عانت 

   بالتاأكيد، جزر الزده��ار موجودة. 
جمموعة  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  وب���������ص����رف 
الذين  الأثرياء اجل��دد،  �صغرية من 
بو�صائل  ثرواتهم  يك�صبون  ما  غالًبا 
طبقة  ظ����ه����رت  م���������ص����روع����ة،  غ�����ري 
اخلدمة  م��وظ��ف��ي  م���ن  م��ت��و���ص��ط��ة 
املدنية والفنانني وموظفي املنظمات 
الدولية واأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرى 
يف عدد قليل من امل��دن، وع��دد كبري 
م��ن��ه��م م����ن ال���ن�������ص���اء. وك����ان����ت هذه 
الأكر  اجل��ان��ب  �صك  ب��ل  املجموعة 
جناًحا يف جهود اإعادة الإعمار، وكان 
من املمكن اأن تكون العمود الفقري 
بتطوير  امل���ل���ت���زم���ني  ل���ل���م���واط���ن���ني 
الناحية  م���ن  ذل����ك،  وم���ع  دول��ت��ه��م. 
ال����ع����ددي����ة، ك������ان م����ن غ����ري ال���ك���ايف 
اأولئك الذين ُتركوا  تعوي�ص ح�صود 
الق�صاء  وط��ال��ه��م  ال��ه��ام�����ص  ع��ل��ى 

والتهمي�ص الجتماعي.
   هذا الإفل�ص، هو ال�صبب الأعمق 
لن��ه��ي��ار احل��ك��وم��ة يف ك���اب���ول، وله 
ج��������ذوره م���ب���ا����ص���رة يف الأ����ص���ال���ي���ب 
الأ���ص��ل��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل الأم���ري���ك���ي. يف 
اأموال  و�صلت   ،2001 ع��ام  نهاية 
طائلة اإىل البلد، حرفياً يف حقائب 
اجل��ن��ود الأم��ري��ك��ي��ني ال��ذي��ن جاوؤوا 
ب��ن لدن،  واأ���ص��ام��ة  القاعدة  مل��ط��اردة 
وك��ان الهدف هو دفع اأم��راء احلرب 
الغربي،  امل��ع�����ص��ك��ر  اإىل  امل��ح��ل��ي��ني 
“اخلطيئة  ه���ذه  ب��ر���ص��وت��ه��م.  ح��ت��ى 
تطور  على  بعمق  اأث���رت  الأ�صلية” 
ال���دول���ة اجل���دي���دة. وم��ن��ذئ��ذ، كانت 
الريعي  والقت�صاد  الكليبتوقراطية 
�صماتها  ه����ي  امل������ايل  والف������رتا�������ص 

الرئي�صية دائًما.
   ل��ق��د ت�����ص��ب��ب ال��ف�����ص��اد يف اإح�����داث 
م�صتويات  اأعلى  على  حتى  الفو�صى 
ُع���رف ه��ذا احلاكم  احل��ك��وم��ة. فقد 
املخدرات  جت���ار  اأح����د  ب���اأن���ه  ذاك  او 
الرئي�صيني يف البلد، وتورط �صقيق 
اأحد ال��وزراء يف الإفل�ص الحتيايل 
لأك��رب بنك يف ال��ب��لد، و���ص��ارك اآخر 
عمليات  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  م����ن  ق���ري���ب 
هائل  ك���ّم  وه��ن��اك  الأم������وال،  غ�صيل 
املجال  تفكك  وي��ع��ود  الم��ث��ل��ة.  م��ن 
احلادي  بعد  م��ا  اإىل  ه��ذا  ال�صيا�صي 
اأر�صت  ع��ن��دم��ا  �صبتمرب،  م��ن  ع�����ص��ر 
الأمريكية  امل��ع��ام��لت  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
الأ�صا�ص لثقافة الف�صاد املتف�صي التي 

مل تتخل�ص منها الدولة اأبًدا.
   ومن املفارقات اأنه يجب العرتاف 
اإن�صاء  يف  جنحوا  قد  ال�صوفيات  ب��اأن 
دول�����ة اأق�����ل ف�������ص���اًدا و���ص��ان��ده��ا جزء 
اأن  رغ��م  اأك���رب،  بن�صاط  �صكانها  م��ن 
الثمن الذي مت دفعه كان باهًظا من 
الدعم  اأت��اح  الب�صر. وقد  حيث حياة 
النظام  به  الذي كان يتمتع  ال�صعبي 
ال�����ص��م��ود لثلث  اإم��ك��ان��ي��ة  اآن������ذاك 
���ص��ن��وات اأخ����رى ب��ع��د رح��ي��ل اجلي�ص 
اأفغان�صتان  ت�صمد  ومل  ال�صوفياتي. 
ع�صر  احل��ادي  اأعقاب  يف  ن�صاأت  التي 
الن�صحاب  نهاية  حتى  �صبتمرب  من 
الظرف،  الأمريكي. وهذا  الع�صكري 
ال��ك��ث��ري ع��ن درجة  ���ص��ك  ي��ق��ول دون 

مدى ال�صنوات اخلم�ص املا�صية دارت 
يف  اأو  الطريق”  “حزام  �صواحي  يف 
على  �صيما  ول  ال��ط��رف��ي��ة،  امل��ن��اط��ق 
املتاخمة  ال�����ص��رق��ي��ة  احل�����دود  ط���ول 

لباك�صتان.
�صا�صعة مثل  تغطية منطقة  لكن     
األف   300 و�صط البلد )اأك��ر من 
مهام  ج��ان��ب  اإىل  م��رب��ع(،  كيلومرت 
حدودية  مناطق  يف  والقتال  البحث 
كيلومرت  األ����ف   350( اآم���ن���ة  غ���ري 
مربع(، ل يتطلب فقط م�صتوى عاٍل 
من العمل. - العمل الع�صكري، ولكن 
)اللوج�صتية  امل��وارد  ا وفرة من  اأي�صً
وا�صعة  وجمموعة  والتكنولوجية( 

من املهارات.
   وطاملا اأن الدعم الغربي، ول �صيما 
�صّد  امل��م��ك��ن  م��ن  الأم��ري��ك��ي، يجعل 
الفجوة  فاإن  املحلية،  القوات  ثغرات 
وال���ق���درات احلقيقية  ال��ط��م��وح  ب��ني 
خفية.  ظ���ّل���ت  الأف�����غ�����اين  ل��ل��ج��ي�����ص 
وم��ع ذل��ك، ج��اءت نقطة التحول يف 
وظهرت   ،2016-2015 الأع���وام 

اآثارها يف ال�صنوات التي تلت.
2018، عندما ك��ان ل يزال     ع��ام 
ل���دى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأك����ر من 
اأفغان�صتان  يف  ج��ن��دي  الف   110
)اأرب���ع���ة اأ���ص��ع��اف ال��ع��دد احل����ايل يف 
القتال.  ا�صتد   ،)2021 ع��ام  بداية 
على  اجل������وي  ال����دع����م  و����ص���ائ���ل  ول 
الأمريكيون،  يوفرها  التي  الر����ص 
لقواتهم  ال����دق����ي����ق  ال����ت����دخ����ل  ول 
اخلا�صة قادرون على عك�ص الجتاه. 
ت�صيطر  الأح������������وال،  اأح���������ص����ن  ويف 
باملائة   50 على  الأفغانية  احلكومة 
ف��ق��ط م���ن الأرا������ص�����ي، وا���ص��ط��ر ما 
ي��ق��رب م��ن 300 األ���ف اأف��غ��اين اإىل 
م��لذ يف  م��غ��ادرة منازلهم بحًثا عن 
اأ�صبحت حينها  التي  الكربى،  املدن 

اأكر اأماًنا.
   ك��ان��ت ه���ذه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة غري 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ب��ًث��ا على 
عمليات مكافحة التمرد ل�صد حركة 
اأنه  اإىل ح���د  ف��ع��ال��ة  غ���ري  ط��ال��ب��ان، 
احلكومة  �صيطرة  تعزيز  م��ن  ب���دًل 
حًقا  ق��ادرة  كانت  التي  املناطق  على 
يعني  وه���ذا  عليها،  ال�صيطرة  ع��ل��ى 
يف ال��غ��ال��ب امل��ن��ط��ق��ة ال��و���ص��ط��ى، مت 
توزيع عدد كبري من القوات واملوارد 
و�صعف  ال���ب���لد.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
ا�صتقللية الوحدات املعنية ل يرتك 
لها ال خمرجا فقط هو ان ت�صت�صلم 
يف حال انهيار الدوائر اللوج�صتية اأو 
اأدى  اأخرًيا،  القيادة.  �صل�صلة  انقطاع 
اإىل جعل  امل����وارد  ه���ذا الن��ق�����ص��ام يف 
يو�صح  ك��م��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  �صعيفة  امل���دن 

مثال كابول.

ح�سيلة كارثية
الأفغانية،  ال�صرتاتيجية  ت�صري     
اإىل وجود فجوة جوهرية  مع ذلك، 
يف ال��ت��دخ��ل الأم���ري���ك���ي، وه���ي عدم 
ل  حقيقية،  دول��ة  بناء  على  ال��ق��درة 
ميكنها فقط تطوير اقت�صاد البلد، 
ا وجوًدا حقيقًيا يف  بل تفرت�ص اأي�صً

امليدانية  ال����وح����دات  م���ن  ال���ع���دي���د 
م���ن ن��ق�����ص م��زم��ن يف ال����ق����وات، مع 
انخفا�ص الروح املعنوية، وعدم دفع 
الأر�صدة، مما اأدى اإىل ارتفاع معدل 
ال��ه��روب، يف ح���دود 25 ب��امل��ائ��ة اإىل 

30 باملائة �صنوًيا.
احلجم  اأن  ت��و���ص��ي��ح  ي��ج��ب  ك��م��ا     
الإجمايل ملا ي�صار اإليه عادة باجلي�ص 
القوات  م���ن  ك���ل  ���ص��م��ل  الأف����غ����اين 
وخمتلف  ذات����ه����ا  ح����د  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
وح�����دات ال�����ص��رط��ة ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 
واملهارة  اخلربة  وتختلف  الداخلية. 
لهذه  القتالية  وال��ق��درة  التكتيكية 
ب�����ص��ك��ل كبري.  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ج��م��وع��ة 
2021، مل  ع���ام  رب��ي��ع  واق���ع���ّي���ا، يف 
الأفغانية  الأم���ن  ق���وات  بو�صع  يكن 
قوامها  ق�����وة  ع���ل���ى  اإل  الع����ت����م����اد 
حوايل 150 األف رجل، يعمل جزء 
اأو  التفتي�ص  ن��ق��اط  يف  منهم  ك��ب��ري 
اللمكان.  يف  بعيدة  متقدمة  نقاط 
وي��ت��ك��ون راأ������ص ح��رب��ة ه���ذا اجلي�ص 
األف   30 اإىل  ال��ف��ا   20 م��ن ح���وايل 
ك��وم��ان��دو���ص وق����وات خا�صة،  رج���ل، 
اإىل قوة جوية متوا�صعة،  بالإ�صافة 

يبلغ عددها اأقل من 10 الف.
   مثل اجليو�ص الأخرى التي دربها 
الأمريكيون يف حربهم على الإرهاب، 
الرئي�صية  ال�����ص��ع��ف  ن��ق��ط��ة  ف������اإن 
يت�صنى  اأنه ل  الأفغاين هي  للجي�ص 
واح��دة كبرية.  بعملية  اإل  القيام  له 
ومبجرد اأن يتعب اأو ينهك او ين�صغل 
وا���ص��ع، لن  ن��ط��اق  ق��ت��ال على  ب�صبب 
اإغ��اث��ة ممكنة، ول  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
وهكذا،  اح���ت���ي���اط���ي.  ت��ع��ب��ئ��ة  مي��ك��ن 
يوليو،  يف  الإقليمية  اخل�صائر  بعد 
تلت  ال��ت��ي  ال�صخمة  والن�����ص��ق��اق��ات 
نف�صها عاجزة  ك��اب��ول  ذل��ك، وج��دت 
القادرة  طالبان  �صد  ع�صكرًيا  متاًما 
على اإعادة جتميع قوات كبرية، قبل 

ال�صتيلء على العا�صمة.

ا�سرتاتيجية غري منا�سبة
   وب��ع��ي��ًدا ع��ن م��ي��زان ال��ق��وى، كانت 
لكابول  الع�صكرية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب�صقوط احلكومة.  التي عّجلت  هي 
التمرد  مكافحة  عقيدة  مع  متا�صياً 
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ط��ب��ق��ه��ا اجل���رال 
ديفيد  خ���ل���ف���ه  ث����م  م���اك���ري�������ص���ت���ال، 
باملبادئ  الأف���غ���ان  ي��ل��ت��زم  ب��رتي��و���ص، 
التي ل ميلكون بال�صرورة الو�صائل 
هذه  ق��ل��ب  يف  لتطبيقها:  ال���لزم���ة 
على  �صيطرة  هناك  ال�صرتاتيجية، 
و�صط اأفغان�صتان، وهي منطقة يعي�ص 
باملائة من   75 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  فيها 
الأفغان، ويحددها “حزام الطريق” 
ال��ك��ب��ري، وه���و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة 
اأبًدا  تكتمل  مل  ال��ط��رق  �صبكات  م��ن 
مائة  م�صافة  ع��ل��ى  وت��ق��ع  ب��ال��ك��ام��ل، 
كيلومرت من احل��دود وم��وازي��ة لها 
خارج  الواقعة  املناطق  اأم��ا  تقريًبا. 
هذا احلزام فمن املفرت�ص اأن تتحرر 
من وجود طالبان وت�صبح تدريجياً 
فاإن  وف��ع��ل،  ك��اب��ول.  �صيطرة  حت��ت 
ان��دل��ع��ت على  ال��ت��ي  امل���ع���ارك  معظم 

ذات  ال��دول��ة  اأفغان�صتان  يجعل  مم��ا 
اأعلى معدل مواليد يف العامل، خارج 

اإفريقيا.
التنمية  ملوؤ�صر  وف��ًق��ا  ع��ام،  ب�صكل      
ن�صيب  بني  يجمع  )ال��ذي  الب�صرية 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد 
امل��ت��وق��ع، وم�صتوى  وم���وؤّم���ل احل��ي��اة 
املرتبة  اأفغان�صتان  حتتل  التعليم(، 
 228 ب���ني  م���ن  ال����ع����امل،  يف   208
تاأتي يف  اآ�صيا،  دولة مت ر�صدها. ويف 
املرتبة قبل الأخرية متقدمة بقليل 

على اليمن.

دولة �سبح
ال��ت��ي مت  امل��وؤ���ص��رات القليلة،     ه��ذه 
على  ت�صهد  ب��ال��ت��ق�����ص��ي��ط،  ت��ق��دمي��ه��ا 
ج����وان����ب ق���امت���ة لأف���غ���ان�������ص���ت���ان. يف 
املوؤ�صرات خ�صو�صا،  اخللفية، تظهر 
انتاج  يف  ف�صل  ال��غ��رب��ي  ال��ت��دخ��ل  اأن 
حقيقية،  ح�����ص��ري��ة  و���ص��ط��ى  ط��ب��ق��ة 
ق�����ادرة ع��ل��ى م��ن��ح احل��ك��وم��ة قاعدة 
التي  القليلة  والنخب  اأك��رب.  �صعبية 
ب�صكل  ب��ظ��ه��وره��ا  وت���دي���ن  ظ���ه���رت، 
اأ�صا�صي اإىل التطعيم املايل الأمريكي 
اأو ال��ب��زن�����ص ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال�����ص��ائ��د يف 
اإخ���ف���اء حقيقة  ال���ب���لد، ل مي��ك��ن��ه��ا 
من  ي�صتفيدوا  مل  ككل  الأف��غ��ان  اأن 

امل�صاعدة لإعادة الإعمار.
   يف الريف، الذي ل يزال ميثل 70 
باملائة من ال�صكان، الو�صع اأ�صواأ مما 
هو عليه يف املدن. حما�صيل الفاكهة 
ثروات  �صنعت  ال��ت��ي  واخل�����ص��روات 
ه��رات وقندهار مل تنجو  مدن مثل 
اأن  ال�صوفيات. بعد  من احل��رب �صد 
مهجورة،  ُت��رك��ت  اأو  ال��ق��ت��ال  دم��ره��ا 
بزراعة  ا���ص��ت��ب��دال��ه��ا  مت  م���ا  غ���ال���ًب���ا 
اللجئون.  ع��اد  عندما  اخل�صخا�ص 
الن�صاط  م��ن  احلقيقي  ال��ف��رع  ه���ذا 
اأف����غ����اين  م����لي����ني   3 الآن  ي���ع���ي���ل 
دون  الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  -يف  ي�صاهمون 
جعل  –يف  خ��ي��ار  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  اأن 
يف  للهريوين  منتج  اول  البلد  ه��ذا 

العامل.
   يف نهاية املطاف، مل تثبت الدولة 
اإحياء  على  قدرتها  ع��دم  الأفغانية 
ظّلت  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  ال�صلع  اإن��ت��اج 
ب���ك���ث���اف���ة حتى  ت�������ص���ّدره���ا  ال����ب����لد 
من  ولكن  املا�صي،  القرن  �صبعينات 
ملكية  م�����ص��األ��ة  يف  تقاع�صها  خ���لل 
طالبان  ���ا  اأي�������صً اأع���ط���ت  الأرا�����ص����ي، 
ف���ر����ص���ة غ����ري م��ت��وق��ع��ة ل��ك�����ص��ب وّد 
الكثري  جل�����اأ  ال����ذي����ن  ال����ف����لح����ني، 
املوازي  الق�صائي  اجلهاز  اإىل  منهم 
للحركة الإ�صلمية، وهو اأكر قدرة 
املنازعات.  وت�����ص��وي��ة  التحكيم  ع��ل��ى 
ل��ف�����ص��ل كابول  امل���ح���زن  وال��ت��ج�����ص��ي��م 
يف ه����ذا امل���ج���ال، ه���و امل��ح��ك��م��ة التي 
ك��ان م��ن امل��ق��رر ب��ن��اوؤه��ا يف مقاطعة 
ب�����اروان، ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل خم�صني 
كيلومرًتا من كابول، مل تكتمل اأبًدا، 
اخلر�صانة  من  هيكلها  ت�صليم  ويتم 

والفولذ اليوم اإىل الرياح الأربع.

اخلطيئة االأ�سلية

جلب  النهاية،  ويف  ال�صيادة،  مناطق 
الأمن والزدهار. كان �صمود البلد 
�صيزداد، حتى بعد الرحيل الأمريكي، 
غري ان الدولة، كما كانت يف مطلع 
فارغة،  �صدفة  جمرد   ،2021 عام 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ت��ق��ري��ًب��ا  ف�صلت 

التي تقع �صمن اخت�صا�صها.
   يف حد ذاتها، ت�صري النتائج الكمية 
للتدخل الأمريكي اإىل هاوية مالية 
من  دولر  م��ل��ي��ار   825 ح��ق��ي��ق��ي��ة: 
ملياًرا   85 الع�صكري، منها  الإنفاق 
الأفغاين،  اجلي�ص  وت��دري��ب  مل��ع��دات 
ل�  خم�ص�صة  دولر  م��ل��ي��ار  و144 
“اإعادة اإعمار” البلد، وحوايل 300 
مليار دولر من املخ�ص�صات ملعا�صات 
الإع��اق��ة ورع��اي��ة الأم��ري��ك��ي��ني فقط 
اإىل  بالإ�صافة  احل��رب.  جرحى  من 
اخل�صائر  ف��اإن  املالية،  التكلفة  ه��ذه 
قتيل   7500 ف���ادح���ة:  ال��ب�����ص��ري��ة 
يف  اأخ��ذن��ا  )اإذا  التحالف  جانب  م��ن 
العتبار املتعاقدين اخلوا�ص( وقتل 
اأفغاين  األ����ف   200 م���ن  ي��ق��رب  م���ا 
طالبان  ومقاتلو  وج��ن��ود  )مدنيون 
يكون  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  جمتمعني(. 
العدد الإجمايل للجرحى باملليني.

   ه���ذه الأرق�����ام امل��ذه��ل��ة، ال��ت��ي تدل 
للغاية،  ج�����ص��ي��م��ة  ت�����ص��ح��ي��ات  ع��ل��ى 
�صيء،  كل  وقبل  ا  اأي�صً ولكن  مالية، 
ال�صعوبة  لإث���ب���ات  ك��اف��ي��ة  ب�����ص��ري��ة، 
القيام  مت  ال��ت��ي  للمهمة  ال�����ص��دي��دة 
ب���ه���ا. ل���ك���ن ال�������ص���ج���ل اأق������ل اإر������ص�����اًء 
ب��اجل��وه��ر احلقيقي  م��ق��ارن��ت��ه  ع��ن��د 
تقييم  �صي�صتغرق  الأفغانية.  للدولة 
الأخ���ط���اء ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ح��دث��ت يف 
ال���ب���لد وقًتا  ب���ن���اء  اإع������ادة  حم���اول���ة 
النقطة،  ه���ذه  ول��ت��و���ص��ي��ح  ط���وي���ًل. 
عدد  على  العتماد  ذل��ك  مع  ميكننا 

معني من البيانات الّدالة.
باملقارنة  اأن������ه  اإن����ك����ار  مي���ك���ن  ل     
م����ع ال���ه���اوي���ة ال���ت���ي ان���زل���ق���ت فيها 
و2001،   1979 ب��ني  اأفغان�صتان 
ب��ني اجل��ه��اد وال�����ص��وف��ي��ات، واحلرب 
الأمور  ف��اإن  طالبان،  وعهد  الأهلية 
تتطور  مل  للأ�صف  لكنها  �صوًء،  اأق��ل 

اإىل احلد املطلوب.
اأك��ر من ع�صرين عاًما على     بعد 
تزال  ل  الأمريكي،  التدخل  اإط��لق 
ال��دول��ة الأف��غ��ان��ي��ة غ��ري ق����ادرة على 
الأ�صا�صية  الحتياجات  بع�ص  تلبية 
بني  الفقر  معدل  ارتفع  ملواطنيها: 
2013 و2020، حيث مّر من 40 
ال�صكان،  من  باملائة   55 اإىل  باملائة 
علمة على تدهور الو�صع. وكنتيجة 
ب��امل��ائ��ة من   75 ي����زال  ط��ب��ي��ع��ي��ة، ل 
الأمن  ان��ع��دام  م��ن  يعانون  الأف��غ��ان 
الغذائي. ويف جمال التعليم، التقدم 
�صعيف، بل هام�صي بالن�صبة للفتيات 
ال�صغريات. عام 2020، 13 باملائة 
يوازي  تعليًما  يتابعن  منهن  فقط 
تقدمي  ي���ت���م  ح�����ني  يف  م����ع����اه����دن����ا، 
النجاحات  املراأة كواحدة من  ق�صية 
العظيمة لإعادة الإعمار. جانب اآخر 
معدل  متو�صط  اأن  هو  للقلق،  مثري 
للغاية،  مرتفعا  ي��زال  ل  اخل�صوبة 

- مبالغ كبرية تاأتي من ميزانية اجليو�ش, اختل�صت وراكم اأ�صحابها ثروة �صخ�صية كبرية

- لأن الدعم الغربي �صّد ثغرات القوات املحلية, فاإن الفجوة بني 
الطموح والقدرات احلقيقية للجي�ش الأفغاين ظّلت خفّية

- تك�صف املوؤ�صرات اأن التدخل الغربي مل ميّكن من ظهور طبقة 
و�صطى ح�صرية حقيقية, متنح احلكومة قاعدة �صعبية اأكرب

- من غري املوؤكد اأن احلفاظ على وحدة اأمريكية كان �صيكون 
كافيًا لتحقيق ال�صتقرار يف اخلطوط الأمامية

- هذا الإفال�ش هو ال�صبب الأعمق لنهيار احلكومة يف كابول, 
وله جذوره مبا�صرة يف الأ�صاليب الأ�صلية للتدخل الأمريكي

اأ�سباب االنهيار ال�سريع للدولة:

هكذا انت�صرت حركة طالبان يف اأفغان�صتان...!
•• الفجر -باتريك اأزورمندي –ترجمة خرية ال�شيباين

االأمريكي  االن�سحاب  اأعقاب  يف  وجي�سها  االأفغانية  للدولة  ال�سريع  االنهيار  اأ�سباب  ترجع     
بني  الفجوة  االأمريكي  االرتباط  فك  ك�سف  ولئن   .2001 عام  التدخل  طرائق  اإىل  مبا�سرة 
الطموح والقدرات احلقيقية للجي�ش االأفغاين الذي كان حا�سرا دائما لي�سهد على ف�سل حماولة 

بناء االأمة.   يف 11 �سبتمرب 2001, كانت حركة طالبان يف ال�سلطة يف كابول, ويف 11 �سبتمرب 
التاريخني, مرت ع�سرين عاًما من احلرب التي انتهت  هذين  بني  معها.  العهد  �ستجدد   ,2021
2.0. ويف الوقت الذي يوّجه فيه البع�ش اأ�سابع االتهام اىل االإدارة  بروؤية مرعبة ل�سايغون 
االأمريكية, امل�سوؤولة ح�سب راأيهم عن هذه الكارثة, يجب اأن نتذكر, اأن االأحداث اجلارية ت�سري 
“ر�سيد جميع احل�سابات” ل�سراع ُح�سمت نتيجته منذ فرتة طويلة.    اإىل  اأكرث واقعية  ب�سكل 

غرب  جنوب  يف  )زاراجن,  اإقليمية  عا�سمة  اأول  على  طالبان  ا�ستيالء  بني  اأيــام  ع�سرة  مــّرت 
خاطفة  حملة  لي�ست  فهي  ذلك,  ومع  فيها.  جدال  ال  العملية  �سرعة  كابول.  و�سقوط  البالد( 
�سنتها طالبان, وامنا ا�سرتاتيجية خمططة منذ مّدة طويلة, ومّت تنفيذها ب�سكل منهجي, لتكّلل 
بالنجاح, وتطرح �سرعتها ا�سئلة. لقد ا�ستفادت احلركة االإ�سالمية من عدة عوامل جمتمعًة, 

ت�ساعدت منذ توقيع اتفاق فرباير 2020, الذي كّر�ش ان�سحاب جميع القوات االأمريكية.
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت

اأول  اأول  الأم�������ة   اإىل  خ��ط��اب��ه  يف 
اأم�����ص ال��ث��لث��اء، ب���دا ال��رئ��ي�����ص جو 
ب��اي��دن وك��اأن��ه ي��وج��ه اأ���ص��اب��ع اللوم 
بالن�صحاب  ق�����راره  م��ن��ت��ق��دي  اإىل 
التزام  ع��ن  وداف���ع  اأفغان�صتان.  م��ن 
بل  ل�”حرب  ح���د  ب��و���ص��ع  اإدارت�������ه 
القوات  ب��ع��م��ل  م�����ص��ي��داً  نهاية”، 
الأمريكيني  وال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
120 األف  اأك���ر م��ن  اإج����لء  ع��ل��ى 
�صقوطها  ب��ع��د  ك��اب��ول  م��ن  �صخ�ص 
امل�صوؤولني  واتهم  اأي��دي طالبان،  يف 
دونالد  �صلفه  اإدارة  يف  ال�����ص��اب��ق��ني 
�صرّعت  ال���ت���ي  ب���ال���ظ���روف  ت���رام���ب 

اإنهيار احلكومة الأفغانية.
وق��ال بايدن: “مل اأك��ن لأم��دد هذه 
احلرب التي ل نهاية لها، ومل اأكن 
رد  يف  الأبد”،  اإىل  لأرج���ئ اخل���روج 
على الإ�صتياء الذي تولد يف وا�صنطن 
نتيجة الفو�صى التي واكبت عملية 
الإعلن  من  اأبعد  لكن  الإن�صحاب. 
اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدة  عن متديد 
هذا البلد، مل يتحدث بايدن كثرياً 
الذين  الأف��غ��ان  عن حمنة مليني 
الأم����ر  الآن حت���ت ح��ك��م  ي��ع��ي�����ص��ون 
الواقع الذي فر�صته طالبان. وتلك 

الأزمة الآخذة يف الت�صاعد.
وكتب املعلق يف �صحيفة “وا�صنطن 
ثارور  اإي�����ص��ان  الأم��ري��ك��ي��ة  بو�صت” 
اإن الأزم�����ة الإن�����ص��ان��ي��ة ت��ت��ف��اق��م يف 
ترتفع  الغذاء  فاأ�صعار  اأفغان�صتان. 
اأقفلت  وامل�صارف  �صاروخي،  ب�صكل 
الأفغاين  ال�صعب  حرم  مما  اأبوابها 
النقدية  العملة  على  احل�صول  من 
اإل���ي���ه���ا. وحجبت  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي 
رواتب موظفي القطاع العام بينما 

ي�صود ال�صلل والفو�صى البلد.
و�صورة  ت��ق��دمي  ط��ال��ب��ان  وحت�����اول 
م��ق��ب��ول��ة ل��لأ���ص��رة ال��دول��ي��ة، بينما 
ق���ادت���ه���ا م��ن��ه��م��ك��ون يف حم���ادث���ات 
م���ع ���ص��ي��ا���ص��ي��ني اأف���غ���ان اآخ���ري���ن يف 
لكنهم   . التقدم  غ��ور  ل�صرب  ك��اب��ول 
ُيواجهون بنتائج غري مرحب بها يف 
الذي  الدراماتيكي  النجاح  مقابل 

حققوه.
ويقول رئي�ص الإ�صتخبارات ال�صابق 
اإىل  ف����ر  ال������ذي  ن��ب��ي��ل  اهلل  رح���م���ة 
والبلد  اأ�صابيع  “منذ  اأوزبك�صتان: 
م��ن دون ح��ك��وم��ة، وم��ن دون قوات 
م�صلحة، ومن دون نظام، ومن دون 
روات�����ب، وم���ن دون ق���ادة...ال���ف���راغ 
يزيد من الفو�صى العامة ويعر�ص 

للخطر الأمل بتغيري اإيجابي«.
ومع �صيطرة طالبان، فاإن امل�صاعدات 
اأجزاء  عليها  تعتمد  التي  الدولية 
وا�صعة من البلد توقفت. والأ�صبوع 

امل����ا�����ص����ي ج����م����د ال����ب����ن����ك ال�������دويل 
ب�صبب  لأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  م�����ص��اع��دت��ه 
اجلارية  ال���ت���ط���ورات  ح��ي��ال  ال��ق��ل��ق 
بالن�صبة  �صيما  ول  ال��ب��ل��د،  ه���ذا  يف 
النقد  �صندوق  اأن  كما  الن�صاء.  اإىل 
اإحتياطات  ب�����دوره  ج��م��د  ال�����دويل 
 460 لأفغان�صتان مقدارها  طارئة 
الوليات  وج��م��دت  دولر.  م��ل��ي��ون 
من  دولر  م��ل��ي��ارات  �صبعة  امل��ت��ح��دة 
الإحتياطات الأفغانية يف املوؤ�ص�صات 

الأمريكية.
واأت��اح��ت ه��ذه اخل��ط��وات للوليات 
الدولية  الأ�����ص����رة  وب��ق��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ال�صغوط  م��ن  ب��درج��ة  الإح��ت��ف��اظ 
على احلكام اجلدد يف كابول يف وقت 
القوات  اإج��لء  كانت جت��ري عملية 
الأمريكيني.  وال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
لكنها مهدت الطريق اأي�صاً لإنهيار 
اإقت�صادي حمتمل يف البلد. وت�صكل 
يف   40 نحو  اخل��ارج��ي��ة  امل�صاعدات 

امل��ئ��ة م���ن الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي. وب����داأت 
بالهبوط  املحلية  الفغانية  العملة 

منذ �صعود طالبان.
املتحدة  الأمم  وك�������الت  وح�������ذرت 
م��ن ت��زاي��د الأزم������ات ال��ت��ي تع�صف 
الغذاء  برنامج  واأعلن  باأفغان�صتان. 
واحداً  اأن  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  العاملي 
م��ن ب��ني ك��ل ث��لث��ة اأف��غ��ان معر�ص 
للجوع، بينما هناك مليونا طفل قد 

يكونون يف حاجة اإىل علج طارئ.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لربنامج  امل���دي���ر  وق����ال 
اإن  بي�صلي  دي��ف��ي��د  ال��ع��امل��ي  ال���غ���ذاء 
ب�صبب  ق����ادم����ة  ع��ا���ص��ف��ة  “هناك 
�����ص����ن����وات م�����ن اجل�����ف�����اف وال�����ن�����زاع 
والتدهور الإقت�صادي مرتافقة مع 
“عدد  اأن  واأ���ص��اف  كوفيد-19”. 
اجلوع  يواجهون  الذين  الأ�صخا�ص 
14 مليوناً”. وحذر  اإىل  ارتفع  قد 
الطارئ  ال��ت��م��وي��ل  غ���ي���اب  اأن  م���ن 
�صيجعل  ال��دول��ي��ني،  املتربعني  م��ن 

تنفيذ  يف  �صعوبات  ت��واج��ه  وك��ال��ت��ه 
عملها، مما يعر�ص املليني خلطر 

اجلوع«.
واأعلن الأمني العام للأمم املتحدة 
الثلثاء،  غ��وت��ريي�����ص  اأن���ط���ون���ي���و 
ع����ن خ���ط���ط لإط�������لق ن������داء حول 
اأفغان�صتان يف الأيام املقبلة. وقال اإن 
18 مليون ن�صمة، اأي ن�صف ال�صكان 
تقريباً، قد يكونون بحاجة اإىل نوع 
م��ن امل�����ص��اع��دة الإن�����ص��ان��ي��ة م��ن اأجل 
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة. واأ�صاف 
اأب�صط  اإىل  ي��ف��ت��ق��رون  “النا�ص  اأن 
مقومات احلياة اليومية...اإن كارثة 

اإن�صانية تلوح يف الأفق«.
اإي���ج���از ���ص��ح��ايف الإث���ن���ني، قال  ويف 
اليوني�صيف  الأمم  �صندوق  ممثل 
اإيرفيه لودفيت�ص دي  يف اأفغان�صتان 
املتحدة  الأمم  ���ص��ن��دوق  اأن  ل��ي�����ص، 
مليني  ع�����ص��رة  ان  اأف����اد  للطفولة 
طفل اأفغاين يف حاجة اإىل امل�صاعدة 

الإن�صانية.
م�صوؤولو  ي��ح��اول  ال��وق��ت،  ه��ذا  ويف 
احلياة  ل��رواي��ة  ي�صوقوا  اأن  طالبان 

الطبيعية والتفاوؤل.
واعترب الناطق با�صم احلركة ذبيح 
�صحايف  م����وؤمت����ر  يف  جم���اه���د  اهلل 
الثلثاء اأن “اأهم �صيء هو وحدتنا 
على  وح�ص  والنزاهة”.  الوطنية 
اإر�صال امل�صاعدات والدعم الدوليني. 
من  ن��ري��د  ال�����ص��ب��ب  “لهذا  وق�����ال: 
ج���م���ي���ع اخل��������رباء الإق���ت�������ص���ادي���ني 
لو�صع  وي���ت���وح���دوا  ي�����ص��ت��ن��ف��روا  اأن 
خ���ري���ط���ة ط����ري����ق ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل...
يف  الإ�صتثمار  اإىل  جميعكم  اأدعوكم 
اأفغان�صتان ...واإ�صتثماراتكم �صتكون 
�صتكون  وال����ب����لد  اأم���ي���ن���ة.  اأي������ٍد  يف 

م�صتقرة واآمنة«.

وا�صنطن بو�صت: الفراغ يف اأفغان�صتان يزيد الفو�صى ويقّو�ش اآمال التغيري

ت�صاوؤلت حول م�صري اأفغان لجئني يف فرن�صا يف ظروف بائ�صة 

بكني: الكرة يف ملعب وا�صنطن يف جمال املناخ 

•• باري�س-اأ ف ب

الأفغان؟ ففي وقت  املعايري جتاه  ازدواجية يف  هل تعتمد فرن�صا 
يبدي  “ملفت”،  با�صتقبال  كابول  من  اخلارجني  باري�ص  تخ�ص 
املدافعون عن حقوق املقيمني يف املنفى خماوف حيال م�صري اآلف 
�صنوات يف ظروف  بل  اأ�صهر ل  املوجودين يف فرن�صا منذ  الأفغان 

من الفقر املدقع.
بّد  “ل  هري  بيار  فراترينيتيه”  “فران�ص  جمعية  رئي�ص  وق��ال 
من النظر يف م�صاألة امل�صاواة يف املعاملة بني الفغان الوافدين من 
يعي�صون  الذين  واأولئك  ا�صتقبال ملفتا،  ن�صتقبلهم  الذين  كابول 
يف  مهجورة  م�صاكن  يف  اأو  ال�����ص��ارع  يف  �صنوات  اأو  اأ�صهر  منذ  هنا 

ظروف بائ�صة«.
 2700 اإخ��راج حواىل  اأتاحت  التي  وعلى �صوء عمليات الإج��لء 

فران�ص  وكالة  قابلتهم  الذين  جميع  تو�صل  باري�ص،  اإىل  افغاين 
بر�ص اإىل ا�صتنتاج واحد “اإذا توافرت الإرادة، توافر ال�صبيل«.

قبل �صيطرة حركة طالبان على البلد يف 15 اآب/اأغ�صط�ص، كانت 
حلماية  الفرن�صي  “املكتب  يف  عالقة  اأفغاين  اآلف  ثمانية  ملفات 
 2300 ع��ن  )اأوف�����ربا(، ف�صل  وع��دمي��ي اجلن�صية”  ال��لج��ئ��ني 
كانوا  اأفغان  قدمها  اللجوء  حلق  الوطنية  املحكمة  لدى  التما�ص 

اأوائل طالبي اللجوء منذ الأول من كانون الثاين/يناير.
600 م�صرد اقاموا  وك��ان ع�صرات من ه��وؤلء اللجئني من بني 
خميما بعد ظهر الأربعاء اأمام مقر الإدارة املحلية ملنطقة اإيل دو 
فران�ص لطلب النظر يف اأو�صاعهم. واأو�صح بيار ماتوران امل�صوؤول 
يف جمعية “يوتوبيا 56” التي ت�صاعدهم يف ال�صارع “و�صل هوؤلء 
اأ�صابيع اأو ب�صعة اأ�صهر. من املوؤ�صف اأن نقول  الرجال قبل ب�صعة 
اإىل فرن�صا  اأنهم و�صلوا  �صوء حظهم  اأن من  لنا  يتهّياأ  لكن  ذلك، 

قبل �صقوط كابول” يف منت�صف ال�صهر املا�صي.
منذ خطواتهم  ف��ن��ادق  غ��رف  على  يح�صلوا  الأف��غ��ان مل  ف��ه��وؤلء 
اأجل  م��ن  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ب��الآل��ي��ات  يحظوا  ومل  فرن�صا،  يف  الأوىل 
خم�ص�ص  مكتب  بينها  وم���ن  اإج���لوؤه���م،  مت  ال��ذي��ن  مواطنيهم 
لت�صجيل طلباتهم. واأعلن مكتب اأوفربا الأ�صبوع املا�صي اأن طلبات 
الذين مت اإجلوؤهم �صتعالج قبل �صواها، و�صتعطى الأولوية حتى 

على طالبي جلوء ينتظرون رمبا منذ �صنوات.
ريفوجييه  “فوروم  جلمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بلوكان  فرن�صوا  وق��ال 
الذين  ن�صتقبل  مل  اأننا  حظهم  ح�صن  “من  اإن  با�صتياء  كوزي” 
مت اإجلوؤهم بالقول لهم عند نزولهم من الطائرة: الآن تدبروا 

اأمركم«.
لكنه يرى يف املقابل اأن هذا ال�صتقبال ك�صف عن “الأزمة البنيوية 
على �صعيد ا�صتقبال طالبي اللجوء يف فرن�صا، وهي اآلية م�صلولة 

متاما«.
والندماج  للهجرة  الفرن�صي  املكتب  رئي�ص  ل�صكي  ديدييه  وق��ال 
املكلف ا�صتقبال طالبي اللجوء ودجمهم يف املجتمع، اإن “التحدي 

احلقيقي لي�ص الإيواء ب�صكل عاجل، بل ال�صكن«.
م�صاألة  وه��ي  ال�صكن،  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  �صعوبات  “جند  واأ���ص��اف 
تتطلب جهودا من الدولة كما من املجتمعات املحلية على ال�صواء. 
ما تطلبه الدولة من املدن الراغبة يف امل�صاعدة هو اللتزام البعيد 

الأمد، ولي�ص ب�صكل مرحلي«.
ال�صعف خلل  باأكر من  الوطني  ال�صتقبال  ازدادت قدرة جهاز 

ال�صنوات اخلم�ص املا�صية لي�صل اإىل حواىل 110 اآلف �صخ�ص.
اأو�صحت دلفني روي��و املديرة  لكن على �صوء الأح��داث الأخ��رية، 
ب�صورة خا�صة  تدير  التي  دازيل”  تري  “فران�ص  العامة جلمعية 
الفندق حيث و�صل اأوائل الأفغان اخلارجني من كابول “�صنطلب 
تو�صيع” اجلهاز. واأو�صحت “ل يزال هناك الكثري من الفغان يف 
اآلف النا�ص يف خيم، وعادت حركة توافد طالبي  ال�صارع. ما زال 

اللجوء بعدما تباطاأت يف ظل تف�صي كوفيد«.
فرن�صا  كانت  “اإذا  واأن���ه  �صيما  ل  هائلة  احل��اج��ات  اأن  اإىل  ولفتت 
ملتزمة مبوا�صلة نقل اأفغان هاربني من نظام طالبان، فل بد من 

اإيجاد اأو�صاع ت�صمح با�صتقبالهم يف ظروف جيدة«.

•• بكني-اأ ف ب

اأكدت وزارة اخلارجية ال�صينية  اأم�ص اخلمي�ص 
امل��ب��ع��وث الأم��ريك��ي للمناخ جون  خ��لل زي���ارة 
كريي، اأن اإحراز تقدم يف التعاون يف جمال املناخ 
املتحدة ل ميكن ف�صله عن عمل  الوليات  مع 
دبلوما�صي اأو�صع بني البلدين.وقالت الوزارة يف 
بيان اإن وزير اخلارجية وانغ يي اتهم وا�صنطن 
الأربعاء،  الفيديو  يف حمادثاته مع كريي عرب 
التقدير  يف  كبري  ا�صرتاتيجي  “خطاأ  بارتكاب 

جتاه ال�صني«.
يف  التعاون  و�صع  امل�صتحيل  “من  اأن��ه  واأ���ص��اف 
جمال املناخ بني ال�صني والوليات املتحدة فوق 
الأجواء العامة للعلقات ال�صينية الأمريكية«.
ويهدف كريي من زيارته اإىل ال�صغط على اأكرب 
بلد م�صبب للتلوث يف العامل خلف�ص انبعاثات 
لقاء  تنظيم  يتم  مل  �صحية  ولأ�صباب  الغازات. 
ح�����ص��وري ب��ني وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وك���ريي الذي 
ال�صيني  نظريه  )�صمال(  تياجنني  يف  �صيلتقي 
الآن  “الكرة  اإن  ي��ي  وان���غ  ه��وا.ق��ال  ت�صن  �صيه 

تكف  اأن  التي يجب  املتحدة  الوليات  يف ملعب 
عن اعتبار ال�صني تهديدا وخ�صما«.من جهته، 
يف  “لعبت دورا حا�صما”  اإن ال�صني  قال كريي 
بح�صب  واأ�صاف  احل��راري.  الحتبا�ص  مكافحة 
�صي  )�صي  العام  التلفزيون  قناة  بثتها  لقطات 
تي يف( “اأعتقد اأن التحدي كبري مثل اأي حتد 

نواجهه على م�صتوى العامل«.
وكان املبعوث الأمريكي دعا ال�صني يف الأ�صهر 
الأخ����رية اإىل ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��ود خلف�ص 

انبعاثات الكربون.

وال�صني هي اأكرب م�صدر لنبعاث ثاين اأك�صيد 
الكربون يف العامل تليها الوليات املتحدة. وقد 
بحلول  الكربوين  احلياد  حتقيق  هدف  ح��ددت 
2060 لكنها ما زالت تعتمد ب�صكل كبري على 
الطاقة  �صتني من م�صادر  ي�صكل  ال��ذي  الفحم 

لديها.
وت�صاعد التوتر بني ال�صني والوليات املتحدة 
يف الأ�صهر الأخرية مع تبادل الطرفني انتقادات 
الإن�صان  ح��ق��وق  جم���ال  يف  ب��ك��ني  �صجل  ب�����ص��اأن 
ومعاجلتها لنت�صار فريو�ص كورونا يف البداية.

دفن الزعيم الك�صمريي النف�صايل جيالين ليال 
•• �رسيناغار -اأ ف ب

اأمرت ال�صلطات الهندية باأن ُيدفن ليًل جثمان الزعيم الك�صمريي النف�صايل �صيد 
علي �صاه جيلين الذي تويف الأربعاء عن 92 عاما، لتجنب ح�صول ا�صطرابات يف 
املنطقة اخلا�صعة ل�صيطرة الهند حيث مت فر�ص حظر جتول ون�صر قوات بح�صب ما 

قال �صكان اأم�ص اخلمي�ص.
وقال اأحد اأبنائه ن�صيم جيلين لوكالة فران�ص بر�ص “حوايل ال�صاعة الثالثة فجرا، 

اقتحمت ال�صرطة منزلنا واأخذت جثمان اأبي«.
الفجر ودفنه بح�صب  اأ�صرينا على تنظيم مرا�صم ت�صييع بعد �صلة  “لقد  واأ�صاف 
ومل  وال���دي  جثة  على  “ا�صتحوذوا  ال�صرطيني  لكن  ال�صهداء”  م��ق��ربة  يف  رغبته 

ي�صمحوا لأي فرد من عائلتنا بامل�صاركة يف الت�صييع«.

واأو�صح “لقد علمنا لحقا اأن ال�صرطة تولت مرا�صم غ�صل اجلثمان قبل دفنه«.
منذ ثلثة عقود، ي�صهد الق�صم اخلا�صع ل�صيطرة الهند من ك�صمري متردا انف�صاليا 

�صد نيودلهي.
وقال م�صدر يف ال�صرطة اإن ال�صرطة “تولت القيام بالرتتيبات«.

وقال امل�صدر لوكالة فران�ص بر�ص اإن جيلين دفن عند ال�صاعة 04،30 اخلمي�ص يف 
مقربة بالقرب من منزله يف مدينة �صريناغار، مو�صحا اأن اأن عددا قليل من اأقاربه 

ح�صروا مرا�صم الدفن بينهم اثنان من اأبنائه لكن بدون ت�صميتهما.
فر�صت ال�صرطة حظر جتول يف كل وادي ك�صمري بعيد وفاة جيلين الذي كان يعاين 

من م�صكلت يف القلب والكلى منذ عدة اأ�صهر.
ودعا امل�صجد املجاور ملنزل جيلين ال�صكان اىل التجمع يف منزل الراحل لكن ال�صرطة 
حذرت من اأنه لن ي�صمح لأحد يف وادي ك�صمري مبغادرة منزله ومت ن�صر اآلف عنا�صر 

الأمن فورا.كانت ال�صرطة تتخوف من اأن تتحول مرا�صم الت�صييع اىل اأعمال �صغب 
ح��واج��ز من  هناك  م��ك��ان،  ك��ل  يف  منت�صرة  “القوات  اأح��ده��م  وق��ال  ال�صكان.  بح�صب 
منزل  اىل  املوؤدية  تلك  خ�صو�صا  الرئي�صية”  الطرقات  كل  على  ال�صائكة  الأ�صلك 

جيلين حيث خ�صع للإقامة اجلربية عدة مرات منذ 11 عاما.
كانت ع�صرات الآليات املدرعة وال�صاحنات تقوم بدوريات يف ال�صوارع يف املنطقة فيما 

قطعت خدمة النرتنت يف كل اأنحائها.
ونعى رئي�ص الوزراء الباك�صتاين عمران خان جيلين يف تغريدة على تويرت. وكتب 

اأنه “حزين جدا “ لوفاة “املنا�صل من اأجل حرية الك�صمرييني«.
اأجل �صعبه وحقه يف تقرير  “كافح طوال حياته من  اإن جيلين  وقال عمران خان 
الهندية  ال��دول��ة  قبل  من  والتعذيب  ال�صجن  من  “عانى  اأن��ه  اإىل  م�صريا  امل�صري” 

واأعلن يوم حداد وطني يف باك�صتان. املحتلة لكن عزميته مل توهن”. 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�شرت*

عمليا  عّتمت  الأمريكية  الإع���لم  و�صائل  اأن  يبدو     
على املعلومة، لكن ُي�صاع اإن مقاتلي طالبان واجلنود 

الأمريكيني، قد �صقطوا معا اأثناء حماربة داع�ص.
عنا�صر  م��ن   28 ق��ت��ل  امل�����ص��ادر،  بع�ص  وبح�صب      
الأمن  توفري  اأثناء  اأمريكًيا   13 جانب  اإىل  طالبان 
التي  ال�صرية  ال�صفقات  اأدت  كما  ك��اب��ول.  م��ط��ار  يف 
القوات  اإىل تدخل  املا�صي،  العام  التفاو�ص عليها  مت 
طالبان  لدعم  منا�صبات  ع��دة  يف  الأمريكية  اجلوية 

�صد داع�ص.
مذلة  بهزمية  اأفغان�صتان  يف  احل��رب  انتهاء  وم��ع     
كامال  الرئي�ص  ن��ائ��ب  ا�صُتقبلت  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 
من  هانوي  يف  رتبتها  ب�صبب  التكرمي  بكل  هاري�ص، 
انتكا�صة  يف  ت�صببوا  الذين  الفيتناميني  ال��ق��ادة  قبل 
اأخرى مريرة للأمريكيني... اإن الأعداء الفيتناميني 

ال�صابقني هم الآن حلفاء وا�صنطن �صد ال�صني.

�سقوط كابول و “الغطر�سة” االأمريكية
    فيتنام، اأفغان�صتان: هاتان احلربان ما كان ينبغي 
الت�صحية  اأفغان�صتان، بدًل من  اأبداً خو�صهما. ففي 
واأمريكي،  اأف���غ���اين  األ����ف   100 م���ن  اأك����ر  ب�������اأرواح 
على  ك��ان  ع��اًم��ا،   20 طيلة  ال����دولرات  وتريليونات 
الأمريكيني الن�صحاب بعد طرد بن لدن من البلد، 

ثم قتله يف باك�صتان.
    وع���د اأوب���ام���ا ب��اخل��روج م��ن ه���ذه ال��ف��و���ص��ى، لكنه 
األف   30 واإر����ص���ال  اإىل ج���رالت���ه  ال���ص��ت��م��اع  ��ل  ف�����صّ
يف  ا�صل  املنت�صرين  األ��ًف��ا   80 اإىل  لين�صموا  جندي 

اأفغان�صتان.
    من الوا�صح اأن “الغطر�صة”، والكربياء الفج للقادة 

الأمريكيني، هو الذي يف�صر �صبب ا�صتمرار اعتقادهم 
الناخبني،  من  كبري  جلزء  بالن�صبة  الأف�صل:  باأنهم 
فهل  الإلهية...  العناية  اأدوات  هي  املتحدة  الوليات 
�صينجح بايدن يف غر�ص التوا�صع فيهم؟ اأنا اأ�صك... 

حتى بعد كابول.
النمط  على  دميقراطية  ف��ر���ص  يف  الرغبة  ب��دل      
مل��اذا مل ُيطلب م��ن الأمم  ب��ال��ق��وة،  الأم��ري��ك��ي هناك 
املتحدة الهتمام باإ�صلح املوؤ�ص�صات الأفغانية؟ فهذا 
هو دورها وما يجب ان تقوم به. نعم، اأعلم اأن تدخلها 
يف هايتي كان كارثة، لكن كان �صي�صّجل خ�صائر اأقل يف 

الأرواح، وهدر اأقل للأموال.

اأفغان�ستان على حافة الهاوية
   �صيتعني على طالبان طلب م�صاعدة �صخمة للحكم. 
ث��م��ان��ون يف امل��ائ��ة م��ن امليزانية الأف��غ��ان��ي��ة ت��اأت��ي من 
امل�صاعدات الدولية، والبلد الذي يبلغ عدد �صكانه 39 
الآلف  ع�صرات  وف��ّر  اقت�صاديا،  ينهار  ن�صمة  مليون 
لقت�صادها  الأ�صا�صية  املهارات  ذوي  الأفغان من  من 

من البلد.
   نزوح له عواقب اإن�صانية مروعة: النظام ال�صحي، 
اأطبائه  م����ن  ي���ف���رغ  الأدوي����������ة،  اإىل  ي��ف��ت��ق��ر  ال������ذي 

وممر�صاته.
   اإن اإفل�ص الدولة الأفغانية وافتقارها التام لو�صائل 
املخدرات  ت��ه��ري��ب  خ����لل  م���ن  اإل  ال���دخ���ل،  ت��ول��ي��د 
طالبان  اأن  ي��ع��ن��ي  اجل��م��رك��ي��ة،  ال��ر���ص��وم  وحت�����ص��ي��ل 
�صت�صطر اإىل المتثال للقواعد التي و�صعها املجتمع 

الدويل.
اإج���م���اع يف جمل�ص  ي��وج��د  ال���وق���ت احل�����ايل، ل     يف 
الأمن ب�صبب معار�صة ال�صني ورو�صيا اللتني تريدان 

ال�صتمتاع باإذلل خ�صمهما.

�صتجرب طالبان على اخل�صوع للقواعد...!

لكندا  االأ�سود  “الكتاب  منها  االنت�سار  وا�سعة  كتب  وموؤلف  �سحفي,  كاتب   *
كندا”,  خيار  و”اأ�سرار  ال�سرية”  االجهزة  حول  و”حتقيقات  االإجنليزية”, 

و”ق�سية جريار بول” و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية«.

ترجمة خرية ال�سيباين

عودة ماليني التالميذ اإىل 
املوؤ�ص�صات التعليمية يف فرن�صا 

•• باري�س-اأ ف ب

الكمامات  ي�صعون  تلميذ  مليون   12،3 ق��راب��ة  ع��اد 
ال�صفوف  اإىل  اخلمي�ص  اأم�ص  مدّر�ص   و866،500 
يف فرن�صا حيث �صت�صاهم املدار�ص املتو�صطة والثانوية 

يف حملة التلقيح �صد تهديد املتحورة دلتا.
الفرن�صية  ال���وط���ن���ي���ة  ال���رتب���ي���ة  وزارة  و����ص���ت���ل���ت���زم 
ال���ذي  اأرب����ع����ة(  )م����ن   ”2 “م�صتوى  ال���ربوت���وك���ول 
�صخ�صيا  ال���درو����ص  ح�����ص��ور  ال��ت��لم��ي��ذ  جلميع  يتيح 
با�صتثناء  ال��داخ��ل،  يف  الكمامات  و���ص��ع  اإل��زام��ي��ة  م��ع 

التلميذ ال�صغار يف ريا�ص الطفال.
يف  الفرن�صية  اللغة  مدّر�صة  كايني  فران�صواز  وعّلقت 
“نعتقد  األفورتفيل )فال-دو-مارن( قائلة  ثانوية يف 
اأن المر لن يكون �صهل. �صيتعني علينا التكيف معه، 
ب�صكل  معه  نتعامل  كيف  ن��ع��رف  اأم���را  �صيكون  لكنه 

اأف�صل بعد هذين العامني«.

حملة  يف  وال��ث��ان��وي��ة  الإع���دادي���ة  امل��دار���ص  و�صت�صاهم 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ص  اأم���ام  فقط  املفتوحة  التح�صني 

يبلغون 12 عاما وما فوق.
اإىل  متنقلة”  “فرق  لإر����ص���ال  احل��ك��وم��ة  وت��خ��ط��ط   
التلميذ  م��ن  جمموعات  واإر���ص��ال  معينة  موؤ�ص�صات 

املتطوعني اإىل مراكز التلقيح.
اأعطي  بلنكيه،  جان-مي�صال  الرتبية  وزي��ر  ووف��ق   
اللقاح لقرابة 60 يف املئة من املراهقني و89 يف املئة 

من الأ�صاتذة يف فرن�صا.
و���ص��ي��ق��وم ال���وزي���ر ال����ذي ي��ري��د اإب���ق���اء اأك����رب ع���دد من 

املوؤ�ص�صات مفتوحة قدر الإمكان،
الرئي�ص  مع  ال�صباح،  يف  مر�صيليا  يف  ملدر�صة  برحلة   

اإميانويل ماكرون.
اأغلقت   ،2021-2020 ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  وخ���لل   
العديد من املوؤ�ص�صات التعليمية ملدة ثلثة اأ�صابيع يف 

ني�صان-اأبريل.
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موديرنا تطلب ترخي�صًا جلرعة ثالثة معّززة يف الوليات املّتحدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلنت �صركة موديرنا اأّنها قّدمت اإىل وكالة الأدوية الأمريكية بيانات 
اأّولية للح�صول على ترخي�ص باإعطاء جرعة ثالثة معّززة من لقاحها 

امل�صاّد لكوفيد-19 يف الوليات املّتحدة.
“ي�صعدنا  بيان  يف  ملوديرنا،  التنفيذي  الرئي�ص  بان�صل،  �صتيفان  وق��ال 
“ت�صبق  �صركته  تظّل  اأن  متعّهداً  الرتخي�ص”،  طلب  بعملية  ال�صروع 

الفريو�ص مب�صافات«.
اأّن �صركة التكنولوجيا احليوية الأمريكية قّدمت اإىل  واأو�صح بان�صل 
الوكالة نتائج اختبارات اأجريت على ما يقرب من 350 م�صاركاً تلّقوا 

هذه اجلرعة املعّززة بعد �صّتة اأ�صهر من اجلرعة الثانية.

ووفقاً للبيان فاإّن هذه اجلرعة املعّززة حتتوي على 50 ميكروغراماً 
من الّلقاح، اأي ن�صف كمية اجلرعة الأوىل كما الثانية.

ال��ت��ي تكافح  امل�����ص��اّدة  اأّن م�����ص��ت��وي��ات الأج�����ص��ام  اإىل  ول��ف��ت��ت م��ودي��رن��ا 
من  اأ�صهر”  �صّتة  “قرابة  بعد  ملحوظ”  ب�صكل  “�صعفت  الفريو�ص 

اجلرعة الثانية.
واأ�صافت اأّنه “بعد جرعة ثالثة، مّت الو�صول اإىل م�صتوى مماثل من 

الأج�صام امل�صاّدة” وهذا الأمر ينطبق على كّل الفئات العمرية.
فهي  امل��ع��ّززة  اجل��رع��ة  ه��ذه  على  الأج�����ص��ام  فعل  ردود  اإىل  وبالن�صبة 

م�صابهة للجرعتني الأوليني.
وقالت موديرنا اإّنها �صتقّدم “يف الأيام املقبلة” هذه البيانات اإىل وكالة 

الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى يف جميع اأنحاء العامل.

وكان حتالف فايزر/بيونتيك قّدم اإىل وكالة الأدوية الأمريكية )اإدارة 
الغذاء والدواء( يف منت�صف اآب/اأغ�صط�ص بيانات اأولية للح�صول على 

ترخي�ص باإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحهما امل�صاّد لكوفيد.
اأّن جلنة ا�صت�صارية �صتجتمع يف  والأربعاء اأعلنت اإدارة الغذاء والدواء 
17 اأيلول-�صبتمرب اجلاري “ملناق�صة مو�صوع اإعطاء جرعات اإ�صافية 
فايزر  طلب  لدرا�صة  وحتديداً  لكوفيد-19”،  امل�صاّدة  اللقاحات  من 

اإعطاء هذه اجلرعة للأ�صخا�ص الذين تبلغ اأعمارهم 16 عاماً.
وراأي هذه اللجنة مطلوب لإعطاء الرتخي�ص اأو حجبه.

وكانت ال�صلطات ال�صحية الأمريكية اأعلنت يف نهاية اآب-اأغ�صط�ص اأّنها 
ثالثة  جرعة  لإعطاء  حملة  اأيلول-�صبتمرب   20 من  اعتباراً  �صتطلق 

معّززة من لقاحي فايزر وموديرنا جلميع الأمريكيني.

على  فقط  يعتمدون  الــرو�ــش 
اأنف�سهم

اأوًل  الأ�����ص����ب����اب  اأح������د  ي��ت��ع��ل��ق     
بخ�صو�صية ف�صاء ما بعد الحتاد 
ال�����ص��وف��ي��ات��ي. يف ه���ذا اجل����زء من 
ال��ع��امل، ن����ادًرا م��ا ت���وؤدي العوامل 
اأزم����ات  اإىل ح����دوث  الق��ت�����ص��ادي��ة 
الثورتان  وال�������ص���اه���د،  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة. 
اللتان  والأوك��ران��ي��ة  اجل��ورج��ي��ة 
غّذتهما اأ�صا�ًصا التطلعات الأوروبية 
وكره الطبقات احلاكمة.    اما يف 
�صتاء  الكربى  فاملظاهرات  رو�صيا، 
2011-2012 مل تكن مرتبطة 
بالو�صع القت�صادي، الذي كان يف 
حدثت  اإنها  مر�صّيا،  الوقت  ذل��ك 
النتخابات  ت����زوي����ر  اأع����ق����اب  يف 
الربملانية وقرار بوتني ال�صتيلء 
على كر�صي الرئا�صة من دميرتي 
ميدفيديف، الذي كان ُينظر اإليه 

خطاأ على اأنه اأمل الليرباليني.
املزاج  اإىل  اآخ��ر  تف�صري  وي�صتند     
يتوقعون  ككل،  ال�صكان  الرو�صي. 
�صيئا  يتوقعون  ل  اأو  ج��دا  القليل 
م���ن ال�����ص��ل��ط��ات. وم����ن ه��ن��ا جاء 
الناجم  ال�����ص��ع��ي��ف  ال����ص���ط���راب 
اأو  التقاعد  م��دخ��رات  جتميد  عن 
زي�����ادة ���ص��ن ال��ت��ق��اع��د ال����ذي تقرر 
الرو�ص  “معظم   .2018 ع����ام 
اقت�صادي ق�صري  لديهم تخطيط 
الأج��ل، و�صرعان ما يعتادون على 
ويعتمدون  ال����ظ����روف  ت����غ����رّيات 
اأنف�صهم”،  ع��ل��ى  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�����ص��ك��ل 
ي�����وؤك�����د اخل����ب����ري الق����ت���������ص����ادي. 
به  يندد  ما  ال��ذي كثريا  والف�صاد، 

�صل�صل املتاجر وجمّمعات املكاتب 
رو�صيا”.  يف  وامل��ط��اع��م  وامل�����ص��ان��ع 
مبثابة  ���ص��ي��ك��ون  ا���ص��ت��ه��داف��ه��م  ان 
���ص��رب ل��ل�����ص��رك��ات اخل��ا���ص��ة التي 
اأو  ال����دول����ة  ع��ل��ي��ه��ا  “�صت�صتويل 
ب�صرعة”.  الفا�صدين  امل�����ص��وؤول��ني 
ف���ف���ي ح����ال����ة اأرك�����������ادي روت����ن����ربغ 
رجلي  ت��ي��م�����ص��ي��ن��ك��و،  وج����ي����ن����ادي 
الأعمال الأقرب اإىل بوتني، هناك 
ميزانية  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����ص  ق���ان���ون 
خ�صائرهما  ت����ع����ّو�����ص  ال�����دول�����ة 

بالكامل.

ـــل  ـــي ـــقـــل ـــت الــــــتــــــهــــــديــــــد ب
الهيدروكربونات

   ومع ذلك، فاإن تكتيكات ال�صغط 
موجودة. يرى اخلبري القت�صادي 
رغبة  رو�صيا:  على  معلًقا  تهديًدا 
ك��ب��ري من  ال��غ��رب يف احل���د ب�صكل 
واإذا  الهيدروكربونات.  ا�صتخدام 
ت��اأك��د ذل���ك، ف��اإن��ه ي��ع��ّر���ص النظام 
قادر  غ��ري  لأن��ه  للخطر،  الرو�صي 
اعتماده  م��ن  نف�صه  حت��ري��ر  ع��ل��ى 
احل�صري على النفط والغاز. “اإن 
ال�صيا�صية  ال��ع��لق��ات  ب��ني  اجل��م��ع 
القت�صادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��داف��ئ��ة، 
اأخطر  ال���غ���رب، ه��و  اخل�����ص��راء يف 
ب���ك���ث���ري ب���ال���ن�������ص���ب���ة مل���و����ص���ك���و من 
وم���رورا،  املت�صاعدة”.  امل��واج��ه��ة 
باأّن  تذكرينا  على  املوؤلف  يحر�ص 
احلرب  ق��اوم  ال�صوفياتي  الحت���اد 
ان��ه��ار خ��لل فرتة  ال���ب���اردة، لكنه 

النفراج ... 
عن لو بوان

اأجل احلفاظ على الأجور. ومتثل 
الآن  واملخ�ص�صات  املعا�صات  ح�صة 
ن�صبة  ال���دخ���ل.  م���ن  ب��امل��ائ��ة   21
الرت��ف��اع منذ نهاية  مل تكن بهذا 

مروجوها  وي��دع��ي  دولر،  م��ل��ي��ار 
اأنهم يقو�صون جهود التحديث يف 
البلد، هذا ممكن، لكن يف الوقت 
احلايل ل ي�صر اجلهاز ال�صناعي، 

اإجراءات  بتمويل  النفط  عائدات 
التحفيز. يف 2008 و2009، مت 
�صخ ما يعادل 13 فا�صل 9 باملائة 
م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل من 

الحتاد ال�صوفياتي. 
يكون  ال�������ص���ي���اق،  ه�����ذا  م���ث���ل  يف    
�صئيل،  وزن  ال��غ��رب��ي��ة  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
�صحيح اأنها كلفت القت�صاد 100 

حاليا،  امل�صجون  نافالني،  األيك�صي 
ال�صخط. ولئن حّطم  بالكاد يثري 
فيديو خ�صم ق�صر بوتني الأرقام 
القيا�صية يف ن�صبة امل�صاهدة، “يبدو 
اأن الرو�ص اعتادوا على حقيقة اأن 
للبريوقراطية  مم��ل��وك��ة  ال��دول��ة 

احلاكمة«.

�سندوق احتياطي قوي
   اأما بالن�صبة لنخفا�ص م�صتوى 
معي�صتهم املقدر ب� 2 باملائة اإىل 5 
تاريخ   ،2014 �صنوًيا منذ  باملائة 
الغربية  وال��ع��ق��وب��ات  ال��ق��رم  ���ص��م 
التلفزيونية  الدعاية  فاإن  الأوىل، 
تتكفل باإلقاء امل�صوؤولية على العدو 
القوة  باأن  التذكري  مع  اخلارجي. 
ال�صرائية ل تزال اأعلى بكثري مما 
الت�صعينات، وميكن  عليه يف  كانت 
تلخي�ص قدرّية الراأي العام، وهي 
�صيغة:  يف  لل�صلطة،  ج��ًدا  مفيدة 

“املهم األ تزداد �صوًء. »
   �صبب اآخر يطرحه اإينوزميت�صيف: 
القوة الن�صبية للقت�صاد الرو�صي، 
الذي ي�صمح له �صندوق احتياطي 
من  دولر(  مليار   185( �صخم 

بالإ�صافة  تنفجر.  مل  والبطالة 
ال���ع���ام  ال����دي����ن  ف�������اإن  ذل�������ك،  اإىل 
للبنوك  ي�صمح  للغاية  املنخف�ص 

باإعادة التمويل ب�صهولة.
   اأما بالن�صبة للإجراءات الأكر 
اأحياًنا،  اإل��ي��ه��ا  ُي�����ص��ار  ال��ت��ي  ق�����ص��وة 
عن  رو�صيا  ف�صل  يف  تتمثل  والتي 
فر�ص  اأو  الدولية،  الدفع  اأنظمة 
النفط،  من  �صادراتها  على  حظر 
واقعية،  غ���ري  اأن���ه���ا  ي��ت��ب��نّي  ف��ق��د 
ول�صبب ب�صيط: ل ت�صتطيع اأوروبا 
حالًيا ال�صتغناء عن الغاز والنفط 

الرو�صيني.
العقوبات  ال�����ص��وؤال ع��ن  ي��ب��ق��ى      
الأوليغار�صية  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ص��ة 
واأ���ص��دق��اء ب��وت��ني. �صلح ي��ل��ّوح به 
اخل�صم األيك�صي نافالني بانتظام. 
يعتقد اإينوزميت�صيف، اأنه ميكن اأن 
يكون لها اآثار عك�صية حيث يحاول 
الكثري منهم اإعادة راأ�ص مالهم اإىل 
الوطن. “يتم الآن ا�صتثمار ح�صة 
م��ت��زاي��دة م��ن ال��دخ��ل م��ن الف�صاد 
امل�صوؤولون  ي��ع��د  ومل  ال���ب���لد،  يف 
ال�����ص��اب��ق��ون ي�����ص��رتون ال��ق�����ص��ور يف 
ي�صرتون  ب���ل  وال���ي���خ���وت،  ف��رن�����ص��ا 

اأطباء اأ�صرتاليون : امل�صت�صفيات لي�صت زوابع وفي�صانات وحالة طوارئ تاريخية يف نيويورك 
جاهزة للتعامل مع خطط اإنهاء الإغالق  •• نيويورك-اأ ف ب

اأم�ص  اأمطار غزيرة يف نيويورك ليل   هطلت 
اآيدا الذي  اخلمي�ص مع مرور ذيول الإع�صار 
اأودى بحياة �صبعة اأ�صخا�ص يف جنوب الوليات 
تاريخية  وفي�صانات  بزوابع  وت�صبب  املتحدة 
هائلة  زواب���ع  البلد.و�صجلت  �صرق  �صمال  يف 
ومرييلند  ونيوجرزي  بن�صلفانيا  ولي��ات  يف 
19 عاما  ال��ع��م��ر  ���ص��اب يبلغ م��ن  ت���ويف  ح��ي��ث 
وفقد اآخر بعدما غمرت املياه اأحد املباين، ما 

رفع عدد �صحايا اآيدا اإىل �صبعة قتلى.
اجلوية  ل��لأر���ص��اد  الوطنية  الإدارة  واأع��ل��ن��ت 
يف  الأوىل”  “للمرة  ت��وي��رت،  على  تغريدة  يف 
الفي�صانات”  ب�صبب  طوارئ  “حالة  نيويورك 

يف املدينة الكبرية و�صواحيها الوا�صعة.

بيل  ال�صابق  نيويورك  بلدية  رئي�ص  وحت��دث 
الأحوال  يف  تاريخي  “حدث  عن  بل�صيو  دي 
يف  الطوارئ”  “حالة  اإع���لن  ع��رب  اجلوية” 
التي  للبلد  والثقافية  القت�صادية  العا�صمة 

. تواجه انت�صار وباء كوفيد-19 
ويفرت�ص اأن يوؤدي اإعلن حالة الطوارئ اإىل 

اإغلق املدار�ص وتوقف النقل العام.
كاثي  ن��ي��وي��ورك  ح��اك��م��ة  اأع��ل��ن��ت  م��ن جهتها، 
“مل�صاعدة  ال��ط��وارئ  حالة  اخلمي�ص  هو�صول 
م���ن عا�صفة  امل��ت�����ص��رري��ن  ن���ي���وي���ورك  ���ص��ك��ان 

الليلة«.
ال�صاعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  وهطلت 
حيث  ن��ي��وي��ورك  يف  غ(  ت   01،30(  21،30
تويرت  ع��ل��ى  اجل��وي��ة  الأر����ص���اد  اإدارة  ن�����ص��رت 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ل�������ص���وارع غ��م��رت��ه��ا امل���ي���اه يف 

منطقتي بروكلني وكوينز يف املدينة، ما جعل 
حركة ال�صري م�صتحيلة.

وكتبت الإدارة “ل تقودوا �صياراتكم على طرق 
تغمرها املياه. ل نعرف العمق والأمر خطري 

جدا. عودوا اأدراجكم ول تغرقوا!«.
و�صهدت مقاطعة وي�صت�ص�صرت �صمال نيويورك 
رياحا عاتية واأمطارا غزيرة بينما غمرت املياه 

العديد من اأقبية املنازل خلل دقائق.
فران�ص  وكالة  عليها  وتظهر يف �صور ح�صلت 
اأقبيتها  يف  املياه  م�صتوى  ارتفع  منازل  بر�ص 
على  �صنتيمرتا  خم�صني  اإىل  الأول  وطابقها 
و�صجاد  اأث�����اث  ت��دم��ري  اإىل  اأدى  مم���ا  الأق�����ل 

وملب�ص واألعاب.
واإىل جانب نيويورك، ُو�صعت مدينة فيلدلفيا 

اأي�صا يف حالة تاأهب ملواجهة الإع�صار.

برنامج التحذير  “نوتيفاي نيويورك”  ودعا 
اإىل  ال�صكان  الطارئة يف تغريدة  من احل��الت 
منطقة  يف  م��وج��ودي��ن  ك��ان��وا  اإذا  “الختباء 
مباأوى  “احتموا  واأ���ص��اف��ت  اإع�صار”.  خطر 

الآن. احلطام املتطاير �صي�صكل خطرا«.
ميدوز  فل�صينغ  يف  ���ص��ري��ايل  م�صهد  ���ص��ج��ل 
مغطى  تن�ص  ملعب  الأم��ط��ار  اجتاحت  حيث 
ب�صكل جيد ما اأدى اإىل توقف مباراة يف الدورة 
الثانية للبطولة بني كيفن اأندر�صون )جنوب 

اإفريقيا( والأرجنتيني دييغو �صوارتزمان.
وت�����ص��رب��ت امل��ي��اه ع��رب ال���زواي���ا الأرب�����ع ل�صقف 
و�صعه  مت  وال����ذي  لل�صحب  ال��ق��اب��ل  ال�����ص��ال��ة 
على  امل��ب��اري��ات  مبوا�صلة  لل�صماح   2018 يف 

الرغم من هطول الأمطار.
وحواىل ال�صاعة 22،30 اأعلن مطار نيوارك 
اأحد املطارات الثلثة يف املدينة “تعليق جميع 

اأن�صطة الرحلت اجلوية حاليا«.
نهاية  يف  ت��اأث��رت  ومنطقتها  نيويورك  وكانت 
اآب-اأغ�صط�ص بالإع�صار هري. واأدت الأحوال 
املو�صيقي  احل��ف��ل  وق��ف  اإىل  ال�صيئة  اجل��وي��ة 
الكبري يف �صنرتال بارك الذي كان يفرت�ص اأن 
انفتاحا بعد  اأكر  اإىل حياة  العودة  اإىل  يرمز 

جائحة كوفيد.
اأمطارا  ���ص��ه��دت  ال��ت��ي  ن��ي��وج��ريزي  يف ولي����ة 
حالة  م��وريف  فيل  احلاكم  اأعلن  اأي�صا  غزيرة 

الطوارئ اأي�صا.
�صدته  تراجعت  ال��ذي  اآي��دا  الإع�صار  وت�صبب 
بهطول  مداري”  بعد  م��ا  “اإع�صارا  لي�صبح 
مناطق  يف  في�صانات  اإىل  اأدت  غ��زي��رة  اأم��ط��ار 
للوليات  ال�����ص��رق��ي  ال�����ص��اح��ل  ع��ل��ى  وا����ص���ع���ة 

املتحدة.
وقال املركز الوطني للأعا�صري اإن “الإع�صار 
ما بعد املداري اآيدا يجلب اأمطارا غزيرة على 
اأن  ميكن  مفاجئة  وفي�صانات  وا�صعة  م�صاحة 
ت�صكل خطرا قاتل على طول م�صاره وبالقرب 

منه«.

•• �شيدين-رويرتز

حذر اأطباء اأ�صرتاليون اأم�ص اخلمي�ص من اأن م�صت�صفيات 
احلكومة  خ��ط��ط  م��ع  للتعامل  ج��اه��زة  لي�صت  ال��ب��لد 
ال��رام��ي��ة لإع�����ادة الن��ف��ت��اح، ح��ت��ى م��ع ارت���ف���اع معدلت 
من  للنتقال  ال��ولي��ات  بع�ص  ت�صتعد  حيث  التطعيم، 
ال���ف���ريو����ص اإىل ال��ت��ع��اي�����ص مع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اح���ت���واء 
اإن  الأ���ص��رتال��ي��ة  الطبية  اجلمعية  كوفيد-19.قالت 
“حلقة  داخ���ل  احل�صار  خطر  ي��واج��ه  ال�صحي  النظام 
اإىل و�صع من��اذج جديدة للتحقق  ودع��ت  اأزم��ة دائمة” 
ميكن  امل�صت�صفيات  يف  العمالة  م�صتويات  كانت  اإذا  مما 
اأمام الزيادة املتوقعة يف احلالت عندما يتم  اأن ت�صمد 
تخفيف اإجراءات الإغلق.كانت اأ�صرتاليا قد ك�صفت يف 
يوليو متوز عن خطة من اأربع مراحل للعودة اإىل مزيد 
70 و80 يف  يتم تطعيم ما بني  من احل��ري��ات عندما 
الرتكيز على  الوليات على  املئة من مواطنيها وحثت 

احلد من الوفيات وحالت دخول امل�صت�صفيات بدل من 
مرحلة  اإىل  العودة  يف  املتمثلة  احلالية  ال�صرتاتيجية 

�صفر اإ�صابات.
الغربية اخلاليتان  واأ�صرتاليا  وتقول وليتا كوينزلند 
م��ن ال��ف��ريو���ص اإن��ه��م��ا ق��د ل ت��ل��ت��زم��ان ب��خ��ط��ط اإع����ادة 
كانت  عندما  الت��ف��اق  اإىل  التو�صل  مت  حيث  الن��ف��ت��اح 
احلالت يف نيو �صاوث ويلز اأقل بكثري. وحتوم احلالت 
اجلديدة حول اأرقام قيا�صية حيث �صجلت الولية اأكر 

من األف حالة يوميا خلل الأيام اخلم�صة املا�صية.
الأربعاء  ي��وم  فيكتوريا  احل���الت ولي���ة  ارت��ف��اع  واأج���رب 
على الن�صمام اإىل نيو �صاوث ويلز يف التخلي عن هدف 
اأن  اإ�صابات حيث ترى الوليتان الآن  العودة اإىل �صفر 
وقف  يف  الإخ��ف��اق  بعد  للحريات  ال�صبيل  ه��و  التطعيم 

تف�صي �صللة دلتا حتى بعد الإغلق لفرتة طويلة.
اأم�ص   176 وقفزت احلالت اجلديدة يف فيكتوريا اإىل 

اخلمي�ص مقابل 120 يف اليوم ال�صابق.

ل �صيء زعزع �صلطة بوتني

حظر النفط الرو�صي قرار غري واقعي

- ي�صكك القت�صادي الرو�صي اإينوزميت�صيف
 يف اأهمية العقوبات على رو�صيا وتاأثريها 

- ل ت�صتطيع اأوروبا حالًيا ال�صتغناء عن الغاز والنفط الرو�صيني- نادًرا ما توؤدي العوامل القت�صادية اإىل حدوث اأزمات �صيا�صية

- قاوم الحتاد ال�صوفياتي احلرب الباردة, لكنه 
انهار خالل فرتة النفراج

يف تقرير للمعهد الفرن�سي للعالقات الدولية

رو�صيا: فاعلية العقوبات القت�صادية مو�صع �صوؤال...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�سالح  ا�ــســتــخــدام  ــن  م جـــدوى  ال    
هــذه هي  رو�ــســيــا.  االقــتــ�ــســادي �سد 
االأطروحة التي دافع عنها االقت�سادي 
اإينوزميت�سيف  فالدي�سالف  الرو�سي 
للعالقات  الفرن�سي  للمعهد  تقرير  يف 

الدولية بعنوان “هل ميكن لل�سعوبات 
النظام  ت�سعف  اأن  االقــتــ�ــســاديــة 

ال�سيا�سي؟«. 
  اأ�ستاذ �سابق يف الكلية العليا لالقت�ساد 
التوايل  على  باحًثا  ثــم  مو�سكو,  يف 
يتو�سل  ووار�سو,  ووا�سنطن  فيينا  يف 
العقوبات  ال  ا�ستنتاج:  اإىل  املــوؤلــف 

الأ�سعار  املنتظم  االنهيار  وال  الغربية, 
النفط, وال �سقوط الروبل, وال هروب 
املظاهرات,  حتى  وال  اال�ستثمارات, 
فالدميري  نــظــام  ــة  ــزع زع يف  جنــحــت 
بوتني. ان “اأمل املعار�سة يف احل�سول 
يتحقق”,  مل  وا�سع  �سعبي  دعــم  على 

يقول اخلبري االقت�سادي.
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املال والأعمال

اأم�ش دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليار   2.9
•• دبي-وام: 

والأم���لك  الأرا����ص���ي  دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�صرفات  بلغت 
بدبي اأم�ص اأكر من 2.9 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة 
 39 1.93 مليار درهم منها  283 مبايعة بقيمة  ت�صجيل 
مبايعة  و244  دره��م  مليار   1.4 بقيمة  للأرا�صي  مبايعة 

لل�صقق والفلل بقيمة 531.33 مليون درهم. 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 659 مليون درهم يف 
منطقة مر�صى دبي تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم يف 
منطقة راأ�ص اخلور تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم يف 
املناطق  راأ�ص اخلور  را�ص اخلور. وت�صدرت منطقة  منطقة 

من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 30 مبايعة بقيمة 689 
بت�صجيلها  الأوىل  اخل��وان��ي��ج  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون 
مبايعتني بقيمة 6 مليني درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب 

الرابعة بت�صجيلها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. 
مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
كاأهم  الأوىل  �صقيم  اأم  مبنطقة  دره���م  مليون   20 بقيمة 
دره��م يف منطقة  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات 
يف  دره���م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  ج��م��ريا  نخلة 
الرابعة  احلبية  منطقة  وت�����ص��درت  ج��م��ريا.  نخلة  منطقة 
�صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 
28 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة اخلليج 

درهم  مليون   41 بقيمة  مبايعة   26 بت�صجيلها  التجاري 
بقيمة  مبايعة   18 بت�صجيلها  اخلام�صة  الثنية  يف  وثالثة 
 1.01 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  و�صجلت  دره���م.  مليون   22
مليار درهم منها 20 رهنا لأرا�ص بقيمة 866.78 مليون 
درهم و56 رهنا لفلل و�صقق بقيمة 139.74 مليون درهم 
وكان اأهمها مبنطقة مر�صى دبي بقيمة 805 مليني درهم 

واأخرى يف منطقة مدينة املطار بقيمة 36 مليون درهم.
 19.92 بقيمة  13 هبة  ت�صجيل  �صهدت  الهبات فقد  اأم��ا   
 6 اأه��م��ه��ا مبنطقة م��ر���ص��ى دب���ي بقيمة  م��ل��ي��ون دره���م ك���ان 
 5 6 بقيمة  مليني دره��م واأخ��رى يف منطقة وادي ال�صفا 

مليني درهم.

عقد خام غرب تك�صا�ش الو�صيط ي�صجل طلًبا قوًيا يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع 

بالتعاون مع مركز عجمان لالإح�ساء والتناف�سية واأكادميية دبي لريادة االأعمال

مركز عجمان لدعم الأعمال يطلق مبادرة لتدريب وتاأهيل رواد الأعمال النا�صئني 
» جريت بلي�ش تو ورك« تعتمد 
راأ�ش اخليمة لتنمية ال�صياحة  

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

اخليمة  راأ���ص  هيئة  ح�صلت  العمل،  بيئات  اأف�صل  من  كواحدة  ملكانتها  تعزيزاً 
لتنمية ال�صياحة على اعتماد موؤ�ص�صة “جريت بلي�ص تو ورك ال�صرق الأو�صط” 
العاملية املتخ�ص�صة بتقييم وتكرمي بيئات العمل التي تتمتع باأعلى م�صتويات 
الثقة والأداء، لت�صبح بذلك اجلهة احلكومية الأوىل والوحيدة التي تفوز بهذا 
العتماد املرموق يف الإم��ارة، وواحدة من خم�ص هيئات حكومية فقط حتظى 

بهذا التكرمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة خلل العام اجلاري.
فئتها،  يف  العاملية  وال�صركات  الهيئات  لأف�صل  مناف�صة  مبكانة  الهيئة  وتتمتع 
ولطاملا حر�صت على مواكبة التغريات يف بيئة العمل والتحولت التي ي�صهدها 
وا�صعة  قائمة  اإىل  الأح���دث  التكرمي  وي�صاف  ال��ع��امل.  ح��ول  ال�صياحة  قطاع 
بيئة عمل يف  “اأ�صعد  الهيئة موؤخراً، ومنها لقبي  التي ح�صدتها  من اجلوائز 
�صقر  ال�صيخ  “برنامج  �صمن  اخليمة”  راأ���ص  يف  موظفني  و”اأ�صعد  الإمارة” 

للتميز احلكومي«.
اخليمة  راأ����ص  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  فيليب�ص،  راك��ي  ق��ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
لتنمية ال�صياحة: “نفخر بح�صولنا على اعتماد ’جريت بلي�ص تو ورك‘ الذي 
حلر�صنا  وتاأكيداً  �صاملة،  عمل  بيئة  بتوفري  الرا�صخ  للتزامنا  تقديراً  ياأتي 
الراحة  اإىل �صمان  اإج��راءات تهدف  �صل�صلة  الوفاء لثقافتنا ودعمها عرب  على 

النف�صية ملوظفينا بالدرجة الأوىل، حتى خلل اأق�صى الظروف«.
ركناً  عملنا  فريق  بها  يتمتع  التي  املتميزة  املرونة  “جت�صد  فيليب�ص:  واأ�صاف 
اأننا ندرك  ال�صياحة، كما  اأ�صا�صياً يف ق�صة جناحنا كهيئة معنية بتنمية قطاع 
دورنا يف توفري بيئة عمل ع�صرية وداعمة. ويوؤكد هذا العتماد املرموق من 
وبالتايل  املجال،  هذا  كفاءة جهودنا يف  على  تو ورك‘  بلي�ص  ’جريت  موؤ�ص�صة 

تعزيز رفاهية موظفينا«.
وي�صمل ا�صتطلع “جريت بلي�ص تو ورك” 5 جمالت رئي�صية هي: امل�صداقية، 
الهيئة  و�صجلت  وامل���ودة.  والأل��ف��ة  والع��ت��زاز،  والفخر  والإن�صاف،  والح���رتام، 
اعتزاز  يعك�ص  مم��ا  امل��ج��الت،  ه��ذه  جميع  يف   94% ق��دره  اإجمالياً  متو�صطاً 
املوظفني بعملهم يف الهيئة، واإميانهم ب�صهولة التوا�صل مع الإدارة وتقديرها 
املوظفني  من   96% ق��ال  وبالإ�صافة،  الإ�صافية.  وجهودهم  عملهم  جل��ودة 
والعاطفية.ونظراً  النف�صية  الناحية  من  ملئمة  عمل  بيئة  توفر  الهيئة  اإن 
عام  امللحة يف  امل�صائل  اأب��رز  كاأحد  النف�صية  ال�صحة  بها  التي حظيت  للأهمية 
2021، و�صعت الهيئة عدداً من ال�صيا�صات املبتكرة لتعزيز رفاهية املوظفني 
وعافيتهم  املوظفني  �صحة  على  اأوًل  تركز  عمل  بيئة  ووف���رت  وم�صاركتهم،  
ورفاههم. ويقتدي املوظفون باأ�صلوب القيادة امللهمة التي توفر دعماً مدرو�صاً 
امل�صاواة بني اجلن�صني بو�صوح من خلل فريق الإدارة  عند احلاجة، وتتجلى 
للموظفني  ل��ي��وف��ر  احلياة”  اأمن����اط  “مزايا  �صيا�صة  اإط����لق  وي��اأت��ي  ال��ع��ل��ي��ا. 
احلالة  اأو  اجلن�ص  اأو  العمر  عن  النظر  ب�صرف  املزايا  من  متكافئة  جمموعة 
التاأ�صرية  ت�صمل  التي  التقليدية  املزايا  اختيار  للموظف  وميكن  الجتماعية. 
اأن  العائلية والتاأمني والر�صوم الدرا�صية. وميكن ملن ل يحتاجون هذه املزايا 
يختاروا غريها بنف�ص القيمة متا�صياً مع اأمناط حياتهم مبا يف ذلك التدريب 
وع�صوية  الأليفة  للحيوانات  ال�صحي  والتاأمني  ال�صحي  والتاأمني  والتوجيه 
وت��رق��ي��ات حجوزات  ال��وق��ود  وب��دل  الطعام  وب��رام��ج وج��ب��ات  الريا�صي  ال��ن��ادي 
توطني  برنامج  الهيئة  تطبق  ذل��ك،  على  وع��لوة  التجوال.  وباقات  الطريان 
�صارم يوفر للمواطنني فر�ص اكت�صاب املهارات القيادية وتنمية قدراتهم للعمل 
ال�صحة  تعزيز  الإمارة.وبهدف  الرائدة يف  القطاعات  اأو يف خمتلف  الهيئة  يف 
�صعيداً” امل�صممة  “اجعل يومهم  الهيئة مبادرة  اأطلقت  النف�صية للموظفني؛ 
’كرة  العمل، حيث يح�صل كل موظف على  اأف��راد فريق  لدعم وتقدير جميع 
الوجه ال�صاحك‘ التي ميكنه تقدميها لق�صم املوارد الب�صرية يف حال واجهته 
ظروف ع�صيبة على ال�صعيدين املهني اأو ال�صخ�صي. ويف غ�صون اأ�صبوع، يقوم 
ق�صم املوارد الب�صرية بتح�صري مفاجاأة م�صممة خ�صي�صاً للتعبري عن تقديره 
هذه  على  الأمثلة  اأب��رز  ومن  يومه.  على  متميزة  اإ�صراقة  ولإ�صفاء  للموظف 
املفاجاآت: رحلة للبحث عن الكنز يف اأنحاء دبي، وجتارب القفز املظلي، ووجبة 
قال  الأ�صرة.من جهته،  اأف��راد  برفقة جميع  الزملء  يوم اجلمعة لأحد  غداء 
اإبراهيم مغربل، املدير العام ملوؤ�ص�صة “ جريت بلي�ص تو ورك ال�صرق الأو�صط” 
يف الإمارات وقطر والكويت و�صلطنة عمان: “تفخر موؤ�ص�صة ’جريت بلي�ص تو 
ال�صياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ���ص  لهيئة  اعتمادها  مبنح  الأو�صط‘  ال�صرق  ورك 
لتكون بذلك اأول جهة حكومية حتظى بهذا العتماد يف الإم��ارة، حيث اأعرب 
فريق عملها باأكمله عن بالغ تقديره للهيئة وفريق اإدارتها، والتزامها الرا�صخ 
باحلفاظ على �صلمتهم والحتفاء باإجنازاتهم، وتلبية احتياجاتهم والإ�صغاء 
اأتاحت  التقلبات،  من  كثرياً  �صهدت  التي  املا�صية  الفرتة  وخ��لل  اآرائهم.  اإىل 
الهيئة ملوظفيها فر�صة اختبار اأ�صلوب عمل مبتكر ميهد الطريق لإجناز العمل 

باأ�صاليب جديدة ومبتكرة«.

•• دبي-الفجر: 

ل��ل��ذه��ب وال�����ص��ل��ع معدل  دب���ي  ب��ور���ص��ة  �صجلت 
اهتمام �صهري مفتوح مرتفع بلغ 161،259 
عقد  �صهد  كما  اأغ�صط�ص.  �صهر  خ��لل  ع��ق��ًدا 
خ���ام ت��ك�����ص��ا���ص ال��و���ص��ي��ط الآج����ل زخ��ًم��ا خلل 
ال�����ص��ه��ر ال���ف���ائ���ت، م�����ص��ج��ًل من�����ًوا ���ص��ن��وًي��ا يف 
 %62 بن�صبة  اليومي  التداول  حجم  متو�صط 

املا�صي.  ال��ع��ام  م��ن  نف�صها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
ب��دًءا من �صهر  ال��زي��ادة ملحوظة  وكانت ه��ذه 
يوليو 2021 بالتوافق مع الجتاهات العاملية 
موؤخًرا  النفط  اأ�صعار  �صجلت  حيث  ال�صائدة، 
اأك����رب م��ك��ا���ص��ب اأ���ص��ب��وع��ي��ة ل��ه��ا م��ن��ذ اأك����ر من 
عمليات  بوقف  الطاقة  �صركات  ب��داأت  اإذ  ع��ام، 
الإنتاج يف الوليات املتحدة الأمريكية.وعلوة 
لعقود  الأ���ص��ب��وع��ي  الأداء  وا���ص��ل  ذل����ك،  ع��ل��ى 

الأمريكي  ال��دولر   - الآجلة  الهندية  الروبية 
اهتمام  ج��ذب  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف 
امل�صاركني يف ال�صوق، حيث �صجلت هذه العقود 
منًوا يف حجم التداول منذ بداية العام وحتى 
9% يف �صهر اأغ�صط�ص، مقارنة  تاريخه بن�صبة 
وا�صل  كما  املا�صي.  العام  من  نف�صها  بالفرتة 
الآج��ل منوه خلل  الباك�صتانية  الروبية  عقد 
الطلب  ال��ن��م��و  ه���ذا  ويعك�ص  ال��ف��ائ��ت.  ال�صهر 

�صهر  يف  اإطلقه  منذ  املنتج  هذا  على  املتزايد 
�صجلت  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�صافة  الفائت.  اأب��ري��ل 
التداول  وال�صلع قفزة يف  للذهب  دبي  بور�صة 
خلل  ال��ث��م��ي��ن��ة  امل���ع���ادن  م��ن  منتجاتها  ع��ل��ى 
تداول  حجم  ت�صاعف  حيث  اأغ�صط�ص،  �صهر 
ال�صريعة  م��ع  املتوافقة  الآج��ل��ة  ال��ذه��ب  عقود 
الإ�صلمية �صت مرات مقارنة بالفرتة نف�صها 

من عام 2020.
�سناعة ال�سوق

اأ�صدرت جمموعة بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
للأع�صاء  مناق�صة  الفائت  اأغ�صط�ص  خ��لل 
من�صة  على  �صوق  ك�صّناع  بالت�صجيل  املهتمني 
ب��رن��ام��ج �صناعة  اإط�����ار  ال��ب��ور���ص��ة، وذل����ك يف 
ال�صوق املخ�ص�ص. هذا وي�صتمر الربنامج ملدة 
 30 2022 حتى  يناير   03 �صهًرا، من   12
ت�صجيع  اإىل  ي��ه��دف  وه���و   ،2022 دي�����ص��م��رب 
امل�صاركني يف ال�صوق على تعزيز ن�صاط التداول 
جعل  يف  ي�صاهم  مم��ا  البور�صة،  يف  وال�صيولة 
اأع�صاء  لقاعدة  بالن�صبة  كفاءة  اأك��ر  الأ�صعار 
الت�صجيل  ب��اب  اأن  بالذكر  وجدير  البور�صة. 

�صيبقى مفتوًحا لغاية 24 �صبتمرب 2021.
عرب  ن����دوة  ال��ب��ور���ص��ة  ت�صت�صيف  ذل����ك،  اإىل 
الإن����رتن����ت ح����ول ف���ر����ص ���ص��ن��اع��ة ال�����ص��وق يف 
بور�صة دبي للذهب وال�صلع بتاريخ 7  �صبتمرب 
اإىل  الن�����ص��م��ام  للمهتمني  ومي��ك��ن   .2021
الندوة من خلل هذا الرابط. ويف تعليق له، 
لبور�صة  التنفيذي  الرئي�ص  ميل،  لي�ص  ق��ال 
يف  امل�صاركون  “ا�صتفاد  وال�صلع:  للذهب  دب��ي 
العديد من  اأغ�صط�ص من  �صهر  ال�صوق خلل 

امللئمة  وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  ع��ق��ود 
التحوط  اأغ����را�����ص  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  مل��ج��م��وع��ة 
لهذا  القوي  البور�صة  اأداء  وجاء  وال�صتثمار. 
ال�صهر على خلفية اإدارة التعر�ص للتقلبات يف 
اأ�صواق النفط، وال�صتفادة من مكا�صب الروبية 
اإ�صافة  مع  التنويع  م�صتوى  وزي���ادة  الهندية 
يف  ن�صتمر  وبينما  ج��دي��دة.  جغرافية  مناطق 
جذب املزيد من الهتمام بعقودنا، فاإننا نعتقد 
باأنه من املهم ال�صتمرار يف زيادة ال�صيولة، وقد 
ك�صناع  للعمل  اأع�صائنا  بدعوة  م��وؤخ��ًرا  قمنا 
املبادرة  ه���ذه  و���ص��ت��م��ه��د  ال��ب��ور���ص��ة.  ���ص��وق يف 
ال�صوق عرب حمفظتنا  ن�صاط  لزيادة  الطريق 
باأكملها، كما اأنها �صتدعم هدفنا ال�صرتاتيجي 
ي�صاهم  اأق��وى  ت��داول  ن�صاط  توليد  املتمثل يف 
رئي�صية  كوجهة  وتطورها  دب��ي  منو  تعزيز  يف 

لتداول ال�صلع والعملت الأجنبية والأ�صهم«.

•• عجمان-الفجر: 

اأطلق مركز عجمان لدعم الأعمال التابع لغرفة جتارة 
و�صناعة عجمان بالتعاون مع مركز عجمان للإح�صاء 
النا�صئني  الأع��م��ال  رواد  لتدريب  م��ب��ادرة  والتناف�صية، 
وذلك بال�صراكة مع اأكادميية دبي لريادة الأعمال التابعة 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ص�صة 
تعزيز  يف  امل�صاهمة  اإىل  امل���ب���ادرة  وت��ه��دف  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
رواد  الإم���ارة وحتفيز  يف  الأع��م��ال  ري���ادة  بيئة  تناف�صية 
ال�صخ�صية  لبناء  الداعمة   بالأ�ص�ص  النا�صئني  العمال 
الإبداعي لديهم، وتزويدهم  التفكري  الريادية، وتعزيز 
باأ�صا�صيات التخطيط على نحو اأف�صل لتحقيق اأهدافهم 

و�صمان تطور م�صروعاتهم واأفكارهم. 
وي�صارك يف املبادرة جمموعة من رواد ورائدات الأعمال 
التو�صل  م��ن  متكينهم  ب��ه��دف  امل��ت��م��ي��زي��ن،  وامل��ب��ادري��ن 
وتعزيز  ج��دي��دة،  جت��اري��ة  واأن�����ص��ط��ة  مل�صاريع  اأف��ك��ار  اإىل 
على  وم�صاعدتهم  ال��ت��ح��دي��ات،  م��واج��ه��ة  يف  م��ه��ارات��ه��م 
اتخاذ  من  ومتكينهم  جتاربهم،  من  وال�صتفادة  التعلم 

القرارات الداعمة لتطور م�صروعاتهم.
ك���اج���ور، م��دي��رة مركز  اأح��م��د  ال�����ص��ي��دة جميلة  وق��ال��ت 
ركيزة  العمال  ري��ادة  ت�صكل  الأعمال:”  لدعم  عجمان 
التنمية  لتحقيق  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا  روؤي���ة  يف  اأ�صا�صية 
القادمة،  للأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  و�صناعة  امل�صتدامة 
اإىل �صجل جهود  لت�صاف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  وم��ن هنا 

غ���رف���ة ع��ج��م��ان يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ومن����و جمال 
ري��ادة العمال، وذل��ك من خلل رف��ده بكفاءات موؤهلة 
بني  الثقافة  ه��ذه  ن�صر  على  والعمل  ومهنياً،  معرفياً 
الجيال النا�صئة لتاأهيل جيل جديد من  رواد العمال، 
التي  وامل��ه��ارات  اخل���ربات  بكافة  وت��زوي��ده��م  ومتكينهم 
مل�صروعات  املبتكرة  اأفكارهم  وحتويل  تطوير  ت�صاعدهم 
التطور  دفع عجلة  ت�صاهم يف  الواقع  اأر���ص  على  قائمة 

القت�صادي التي ت�صهدها المارة .« 
وي�����ص��ت��م��ل ب��رن��ام��ج امل���ب���ادرة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الور�ص، 
وال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
املو�صوعات الرئي�صية، مبا فيها مقدمة يف ريادة الأعمال، 
واملفاتيح  الب��ت��ك��اري،  ال��ع��م��ل  من���وذج  ت�صميم  وك��ذل��ك 
املعرفة  وحت�����ص��ني  امل��ب��ي��ع��ات،  خ����رباء  ل�صناعة  ال��ع�����ص��رة 
امل�صاركني من  امل�صاريع، ومتكني  املبيعات يف جناح  بقوة 
�صكاوى  مع  التعامل  وكيفية  املحتملني،  العملء  فهم 

العملء، وبالإ�صافة مهارات البيع املميز. 
اإدارة  فهم  من  امل�صاركني  متكني  يف  املبادرة  ت�صاهم  كما 
الأعمال  رائ��د  على مقومات  والتعرف  الأعمال،  وري��ادة 
الناجح، والعنا�صر الت�صعة لنموذج امل�صروع، واأ�ص�ص بناء 
قواعد  فهم  خ��لل  م��ن  وذل���ك  ال�صحيحة،  البيع  ف��رق 
تطوير عر�ص مبيعات قيمة، وكذلك العمل على تقدمي 
منتج تناف�صي، ف�صًل عن تعلم فن اإمتام �صفقة املبيعات 
و  الح��رتايف  الت�صوير  اأ�صا�صيات  على  والتعرف  بنجاح، 

تعزيز فر�ص الت�صويق اللكرتوين.

هذا ويتم تنفيذ املبادرة على مرحلتني اأ�صا�صيتني، بحيث 
النا�صئني ممن  وتاأهيل  تدريب  الأوىل  املرحلة  تت�صمن 
ترتاوح اأعمارهم بني 10 �صنوات اإىل 16�صنة معرفياً، 
امل�صاركني  ت��زوي��د  على  الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�صتمل   فيما 
منتجاتهم  بيع  م��ن  متكنهم  التي  وامل��ه��ارات  ب��ال��ق��درات 
�صواء كان ذلك من خلل املعار�ص على اأر�ص الواقع، اأو 

من خلل البيع اللكرتوين.  

وي��وف��ر م��رك��ز ع��ج��م��ان ل��ري��ادة الأع���م���ال ال��ت��اب��ع لغرفة 
ال��ت��ج��ارة وال�����ص��ن��اع��ة م��ن�����ص��ة م�����ص��ت��دام��ة خل��دم��ة رواد 
العمال واأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة وال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة يف الإمارة، مبا يتما�صى مع اجلهود التي تقوم 
التي  والت�صهيلت  احل��واف��ز  كافة  لتقدمي  الغرفة  بها 
امل�صروعات  لبدء  مثالية  كوجهة  الم��ارة  تناف�صية  تعزز 

التجارية والقت�صادية.  

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
تراخي�ص  ر�صوم  تعديل  ق��رار  تفا�صيل  عن 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة 
لكافة اجلهات احلكومية وحتديدها بقيمة 
1000 درهم فقط مت�صمنة تعديل ر�صوم 
توثيق عقود التاأ�صي�ص، والأنظمة الأ�صا�صية 
البلديات  ل����دائ����رة  ال���ت���ج���اري���ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
وال����ن����ق����ل، وال����ر�����ص����وم اخل���ا����ص���ة مب�����زودي 
ملركز  ال��ن��ف��اي��ات  وت��ع��رف��ة منتجي  اخل��دم��ة، 
الأن�صطة،  ور�صوم  النفايات،  لإدارة  اأبوظبي 
للدفاع  اأبوظبي  لهيئة  ال�صتيفاء  و�صهادة 
املدين ور�صوم ع�صوية غرفة جتارة و�صناعة 
يلغى  فاإنه  ال��ق��رار،  ه��ذا  اأبوظبي.ومبوجب 
اأبوظبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة  امل��ج��ل�����ص  ق����رار 
اجلديدة  القت�صادية  الرخ�ص  اإعفاء  ب�صاأن 
من الر�صوم، كما تلغى كافة الر�صوم املتعلقة 
ل����دى اجلهات  الق���ت�������ص���ادي  ب��ال��رتخ��ي�����ص 
اأحكام  م��ع  يتعار�ص  مب��ا  املخت�صة  املحلية 
هذا القرار.وتف�صيًل، فقد حدد القرار 50 
درهماً فقط للر�صم البلدي اخلا�ص بتوثيق 
القت�صادية،  الإي��ج��اري��ة  العقود  وت�صجيل 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  اخل��دم��ة  ور���ص��وم 
�صنوياً  ال��ب��ل��دي  ال��ر���ص��م  ي��ح�����ص��ل  اأن  ع��ل��ى 

الق��ت�����ص��ادي��ة دون  التنمية  دائ����رة  ق��ب��ل  م��ن 
 50 اىل  بالإ�صافة  العقد  قيمة  اإىل  النظر 
اأب��وظ��ب��ي كما  ر���ص��وم ع�صوية غ��رف��ة  دره��م��اً 
اخل��ا���ص��ة مب���زودي اخلدمة،  ال��ر���ص��وم  تلغى 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ن��ف��اي��ات  منتجي  وت��ع��رف��ة 
ر�صوم  اإلغاء  اإىل  بالإ�صافة  النفايات،  لإدارة 
املدين  للدفاع  ال�صتيفاء  و�صهادة  الأن�صطة 

لهيئة اأبوظبي للدفاع املدين.
البلو�صي،  ال��ك��رمي  عبد  را���ص��د  �صعادة  واأك���د 
اأبوظبي،  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  وكيل 
تعزيز  على  اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  حر�ص 
و�صبه  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  دور  وت���ك���ام���ل 
املحفزات  م��ن  امل��زي��د  ت��ق��دمي  يف  احلكومية 
وموؤ�ص�صات  ل�����ص��رك��ات  ال��داع��م��ة  وامل���ب���ادرات 
ال���ق���ط���اع اخل�����ا������ص، ب���اع���ت���ب���اره���ا امل���ح���رك 
املحلي  القت�صاد  ملنظومة  وامل��ه��م  الرئي�ص 
مب�صتوى  ال�صياق  ه��ذا  يف  م�صيداً  ل��لإم��ارة، 
اجلهات  لكافة  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون 
احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��لق��ة ال��ت��ي اأ���ص��ه��م��ت يف 
حت��ق��ي��ق ه���ذه اخل���ط���وة امل��ه��م��ة ن��ح��و تعزيز 
القطاعني  ب��ني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��راك��ة 
العام واخلا�ص. وقال �صعادة عبداهلل ال�صاهي 
“يعترب هذا  والنقل:  البلديات  دائ��رة  وكيل 
القرار خطوة مميزة وداعمة جلهود حكومة 
اأبوظبي نحو تعزيز �صهولة ممار�صة الأعمال 

يف الإمارة واإر�صاء اأ�ص�ص بيئة اأعمال مزدهرة 
وت�صتقطب  والب��ت��ك��ار  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  ت�صجع 
الأعمال  لتاأ�صي�ص  امل�صتثمرين  م��ن  امل��زي��د 
ي�صاهم يف  اأبوظبي، مما  اإم��ارة  التجارية يف 
موؤكدا  وعاملياً”،  اإقليمياً  تناف�صيتها  زي��ادة 
البلديات والنقل على توحيد  دائ��رة  حر�ص 
مع  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  وموا�صلة  اجل��ه��ود 
خمتلف اجلهات احلكومية يف الإمارة للعمل 
على جن��اح تطبيق ه��ذا ال��ق��رار.ب��دوره، قال 
العامري،  اب��راه��ي��م  حممد  العميد  ���ص��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��دف��اع املدين 
الأن�صطة  تراخي�ص  ر���ص��وم  تعديل  ق��رار  اإن 
القت�صادية يف اإمارة اأبوظبي ينعك�ص اإيجاباً 
على م�صرية التطوير القت�صادي يف الإمارة، 
وي�صهم يف دعم امل�صتثمرين واأ�صحاب املن�صاآت 
وتخفيف الأعباء عليهم بو�صفه واحداً من 
القطاع  ملوؤ�ص�صات  ال��داع��م��ة  امل��ح��ف��زات  اأب���رز 
والتكامل  التن�صيق  ي�صهم  حيث  اخل��ا���ص، 
باإجراءات مرنة تدفع  امل�صتقبل  وا�صت�صراف 
م�صتويات  اإىل  وال�صتثمارات  الأعمال  بيئة 
متقدمة، موؤكدا حر�ص الهيئة على ا�صتمرار 
تعزيز التعاون وال�صراكة مع خمتلف اجلهات 
املطلوبة  الإج�����راءات  وت�صهيل  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
�صعادة  القرار.من جانبه، قال  لتطبيق هذا 
عام  م��دي��ر  الكعبي،  خلفان  ���ص��امل  ال��دك��ت��ور 

“تدوير”  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
دعم  يف  ت�صتمر  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  حكومة  اإن 
باملوؤ�ص�صات  والرت���ق���اء  الق��ت�����ص��ادي  ال��واق��ع 
وامل�صتثمرين  ال�صركاء  وحتفيز  التجارية 
القت�صادية  النه�صة  م��ن  م��زي��د  اأج���ل  م��ن 
تتخذها  خ��ط��وة  اأي  اأن  م��وؤك��دا  الإم�����ارة،  يف 
اأب��وظ��ب��ي يف ه���ذا الجت�����اه تعك�ص  ح��ك��وم��ة 
القت�صادية  التنمية  حتقيق  على  حر�صها 
بالنفع على  الإم��ارة مبا يعود  امل�صتدامة يف 
املجتمع ب�صكل عام، حيث اإن تخفي�ص ر�صوم 
اأمام  امل��ج��ال  يفتح  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة 
يف  الراغبني  امل�صتثمرين  من  جديدة  فئات 
دخول املجال التجاري يف الإمارة.من جهته 
قال �صعادة حممد هلل املهريي مدير عام 
اإن تخفي�ص  اأبوظبي  غرفة جتارة و�صناعة 
الر�صوم احلكومية للأن�صطة التجارية، يعد 
التحفيزية  امل��ب��ادرات  �صمن  جديدة  مبادرة 
ال��ت��ي ت��دف��ع ب��ه��ا ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي لتمكني 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف الإم������ارة، م�����ص��ريا اإىل 
اأن ت��ع��اون غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي م��ع ال��ع��دي��د من 
اجلهات احلكومية املحلية، هو عمل متكامل 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف  وم�������ص���رتك 
الأع�صاء  وحت��ف��ي��ز  وامل�����ص��ت��دام��ة،  ال�����ص��ام��ل��ة 
الأعمال،  تاأ�صي�ص  اأج���ل  م��ن  وامل�صتثمرين 
القت�صادية  امل��ح��ف��زات  ظ��ل  يف  وممار�صتها 

التي تعزز من �صهولة اأعمالهم، وتناف�صيتها 
على امل�صتويات الإقليمية والدولية.واأكد اأن 
تطبيق قرار تخفي�ص الر�صوم من �صاأنه اأن 
وتخفيف  وال�صفافية  الثقة  زي��ادة  اإىل  يقود 
ل�صيما  امل�صتثمرين،  ع��ن  الإداري����ة  الأع��ب��اء 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  الأع��م��ال  رواد 

ا�صتمرارية  يهيئ  ال��ذي  الأم���ر  واملتو�صطة، 
الأع��م��ال ومن��وه��ا وازده��اره��ا.وح��دد القرار 
درهماً   790 اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  اجل���دي���د 
الأن�صطة  م��زاول��ة  ترخي�ص  اإ���ص��دار  ر���ص��وم 
اجلهات  كافة  ر�صوم  مت�صمناً  القت�صادية، 
القت�صادي،  ب��ال��رتخ��ي�����ص  املعنية  املحلية 

الرتخي�ص،  جت��دي��د  ر���ص��وم  دره��م��اً  و890 
اإج�����������راءات  ر������ص�����وم  ف����ق����ط  دراه����������م  و10 
الرتخي�ص، و50 درهماً ر�صوم اإ�صدار ال�صم 
التجاري، و100 درهم ر�صوم اإ�صافة ن�صاط 
اقت�صادي، و500 درهم ر�صوم اإ�صافة منتج 

�صناعي.

»اقت�صادية اأبوظبي« تعلن تفا�صيل تعديل واإلغاء ر�صوم تراخي�ش الأن�صطة القت�صادية يف الإمارة
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العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
 اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

يف �شحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف الإ�شتئناف رقم 2021/1326 مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنف : الطليعة للنقليات 
اىل امل�صتاأنف �صده : ندمي ت�صدق - باك�صتاين اجلن�صية 

انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة 
ا�صتئناف ال�صارقة - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
اأع��له -  املوافق 2021/9/8 يف املذكورة رقمها  يف يوم الأربعاء 

بو�صفك م�صتاأنف �صده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

اعالن بالن�شر 
 728/2021/211 تنفيذ عقاري  

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  بن غاطي للتطوير العقاري - م م ح
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/قادر جوري�ص  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )169007.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ 
نا�صر خمي�ص �صليمان حممد النقبي ، اجلن�صية : الإمارات ، وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صة البالغة 100% يف ال�صم التجاري الربا�ص لتلميع 
ال�صيارات ، ن�صاط الرخ�صة تنظيف وتلميع ال�صيارات واملرخ�ص من دائرة التنمية 
القت�صادية يف  خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 509100 ال�صادرة بتاريخ 
طارق  ال�صيد/خالد  اىل  بخورفكان.  الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2001/7/11
، اجلن�صية : فل�صطني. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف  عبداحلميد 
املذكور  املحرر  ال�صاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�صديق على  �صيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001302/ 

اإىل املحكوم عليه : كرمية الزهري  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صومية ازهر ، اجلن�صية مغربي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف : 4424.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002688/ 

اإىل املحكوم عليه : الواحة الذهبية للمقاولت الفنية 
حيث انه �صدر احلكم �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد علي يون�ص علي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �صامل  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�صاريف 11636 درهم
اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الألوان الطبيعية للخدمات الفنية �ص ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003051/ 

اإىل املحكوم عليه : الألوان الطبيعية للخدمات الفنية - �ص ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ عبداهلل حممد عو�ص �صباين الكتبي  يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 22490 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005889 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ملحمة اجلنوب - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة املجاز �صارع الكورني�ص حمل رقم 
  0528755553  0507979412  065564068 الدم�صقي  و�صروان  توفيق  ملك   4

اقام  قد  فاإنه  املذكورة  الدعوى  - يف  عا�صق ح�صني  عبا�ص  �صوهداري غلم   / املدعي  على طلب  بناء 
الدعوى مطالبا : الزام املدعي عليه دفع 45633 درهم عبارة عن امل�صتحقات العمالية بالإ�صافة اىل 

بدل تذكرة العودة. والزام املدعي عليها بدفع ر�صوم وم�صاريف املحكمة. 
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/9 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 14( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/9/2 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005392 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روميو جر �صرزو بيال  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - القا�صمية - 0554704290  

اعلن بالن�صر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : �صالون الت�صذيب للحلقة فرع 4 

6000 درهم والزام  قد رفعت الدعوى املذكورة اأعله تطالبكم ب:- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 
املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - �صمول احلكم بالنفاذ املعجل. 

املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/7 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من 

تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/8/30 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005610 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صوبر ماركت فاطمة - ذ م م  
 3  2  1 رقم  حمل  احل�صن  �صاحة  خلف  ال�صويهيني  ال�صارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 
0564339810  0506381355 نعلمكم بان املدعي / اجيت كومار ديفاكاران - اجلن�صية : 

الهند يف الدعوى رقم 2021/5610 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة. 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعله يطالب فيها :- الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 12100 
اأمام مكتب   2021/9/7 درهم بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف. انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 15 )مكتب مدير الدعوى 
الدائرة العمالية( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�صتندات  كافة  بها 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/1م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0005986 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / احمد حممد طاهر يا�صني - العنوان : 9332851  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعله ل�صالح / حمرم فوؤاد ترك ، بالتايل :
ن�ص احلكم  - اأنه بتاريخ 2021/8/5 

بعد الإطلع على الوراق 
امر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )48600( درهم )فقط ثمانية 
واربعون الف و�صبعمائة درهم( والزمته بامل�صروفات. حكما قابل لل�صتئناف خلل 

املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0005984 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صمرا ملقاولت البناء - ذ م م  - العنوان : 9332875  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعله ل�صالح / حمرم فوؤاد ترك ،  بالتايل :
ن�ص احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/8/10 
بعد الإطلع على الوراق 

و�صتمائة  الف  وثلثني  ت�صعة   : مبلغ  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
املدة  خلل  لل�صتئناف  قابل  حكما  بامل�صروفات.  والزمتها  درهم  وت�صعون  و�صبعة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001102 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جناة عبداهلل عبدالرحيم بريق اللوغاين - العنوان : 9223188  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعله 

ل�صالح / م�صرف ال�صارقة الإ�صلمي - �ص م ع - بالتايل :
ن�ص احلكم - قررت املحكمة : مبثابة احل�صوري :- 

الف  وت�صعون  "واحد  درهم   91.830.25 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   : اأول 
وثمامنائة وثلثون درهم وخم�صة وع�صرون فل�ص" والفائدة التاأخريية بواقع 1% �صهريا من 

تاريخ 2019/1/1 وحتى متام ال�صداد وعلى ال تزيد الفائدة على ا�صل الدين املق�صى به. 
ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم "خم�صة الف درهم" تعوي�ص و 

الزمت املدعي عليها بالر�صوم وبامل�صروفات ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0005935 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جا�صم �صالح ح�صن املخنت البلو�صي  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله ل�صالح / حمرم فوؤاد ترك ، بالتايل :
ن�ص احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/8/3  
بعد الإطلع على الوراق 

والزمته  درهم   27000 وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
بامل�صروفات.  

حكما غري قابل لل�صتئناف.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004242 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صركة لنا للحجر والرخام - ذ م م - العنوان : 9297567  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/6/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعله ل�صالح/تو�صيل كل بار ، بالتايل : حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها 
اإجازة  بدل  درهم  والفي  متاأخرة  اجور  درهما  الف  )اربع  مبلغا  للمدعي  توؤدي  بان 
�صنوية واربع الف ومائة واربعون درهم مكافاأة نهاية اخلدمة باإجمايل ع�صرة الف 
ومائة واربعون درهما( والر�صوم وامل�صروفات املنا�صبة واإعفاء املدعي من باقي الر�صوم 
وامل�صروفات ورف�ص الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. حكما قابل لل�صتئناف 

خلل املدة القانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مركز اريج الطبي - ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002179/ 

اإىل املحكوم عليه : مركز اريج الطبي - ذ م م 
العنوان : ال�صارقة - �صارع الوا�صط - مقابل م�صت�صفى القا�صمية - 0563316706 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صمائلة عبداهلل عبداهلل ، اجلن�صية : باك�صتاين

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 20613  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
اإعلنك/اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
املو�شوع : اعالن اجتماع خربة

يف الدعوى رقم 321/2020 جتاري كلي دبي
املدعي / �صركة جولدن لوت�ص للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها / خالد فاروق اأحمد �صالح الغرابلي

املدعى عليه / نهي علي ا�صماعيل علي حقي ووكيلها / ا�صلم حممد ابراهيم الق�صراوي
املدعى عليه / م�صطفي اأحمد م�صطفي �صلح ووكيله / كرمي م�صطفي حممد �صلح

املدعى عليه / نهي نبيل ال�صيد ال�صرقاوي ووكيلها / حممد �صمري بندق
املدعى عليه / ر�صا ابراهيم حممد ابراهيم ووكيلها / �صامح �صوكت البا�صريي ح�صني

املدعى عليه / عبد الرحمن طه ال�صيد عي�صي نفادي
املدعى عليه / مروة حممود حممد عبد اهلل ووكيلها / نادر حممد عبد املنعم

املدعى عليه / عمرو عبد اللطيف حممد حممد الربقوقي 
حيث انه اخلربة بداأت مببا�صرة املهمام املوكلة اليها من املحكمة املوقرة مبوجب احلكم ال�صادر من حماكم دبي ومت عقد اجتماع 
خربة اأول ومل يح�صر احد عن املدعي عليهم ا�صلياً )ر�صا ابراهيم حممد ابراهيم - مروه حممود حممد عبد اللة قررت اخلربة عقد 
اجتماع خربة ثاين يف حال ح�صور املدعى عليهم والتوا�صل مع اخلربة لتحديد موعد الجتماع الثاين ويف حالة مل يتوا�صل املدعى 
عليهم مع اخلربة �صوف يبا�صر اخلبري مهمته املكلف بها من قبل حماكم دبي. ا�صم اخلبري : ظافر حممد كنان احلربة. قيد رقم 
الرب�صاء  مركز  : 112 حماكم دبي - ارقام التوا�صل : 0506688365/043713395  عنوان مكتب اخلربة : الرب�صاء 1 

للأعمال الدور الثاين مكتب 203 رقم مكاين - 1792278727
اخلبري احل�شابي /ظافر حممد كنان

اإجتماع خربة 

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7171(

املنذر : املزروعي ايكا�ص )�ص.ذ.م.م( - فرع دبي
املنذر اإليهم : 1- �صركة الأندل�ص للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ.م.م ، 2- ابراهيم حممود ابراهيم بدران

اأول: املنذرة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة متار�ص ن�صاط جتارة القطع واملعدات مبوجب الرخ�صة التجارية رقم )519634( 
املقاولت  ن�صاط  ذات م�صوؤولية حم��دودة متار�ص  الأوىل �صركة  اإليها  املنذر   : ثانياً  التنمية القت�صادية يف دبي.  دائ��رة  ال�صادرة عن 
مبوجب الرخ�صة التجارية رقم )1831( ال�صادرة عن دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة، واملنذر اإليه الثاين هو مديرها واملوقع 
ل�صالح   التالية  ال�صيكات  املتحد  العربي  البنك  الأوىل لدى  اليها  املنذر  الثاين من ح�صاب  اليه  املنذر  اأ�صدر   : ثالثاً  ال�صيكات.  على 

املنذرة : 
تاريخ ال�صيك  رقم ال�صيك    قيمة ال�صيك   

2020/5/30   010154    48،000،00
2020/6/30   010153   50،000،00
2020/7/30   010155   48،726،44

بالدرهم  املجموع    146،726،44
بالوفاء  اإليهما  املنذر  يقم  الر�صيد، ومل  كفاية  ب�صبب عدم  ا�صتحقاقها  دون �صرف لدى عر�صها يف ميعاد  ال�صيكات  ارت��دت   : رابعا 
بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية. وعليه ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر 
وقدره 146،726،44 )مائة و�صتة واربعون األف و�صبعمائة و�صتة وع�صرون درهم واأربعة واأربعون فل�ص( خلل خم�صة اأيام من تاريخ 

ت�صلمهما هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7169(

املنذر/ املكعب الزرق لتجارة الدوات الكهربائية وال�صحية ذ م م
بوكالة املحامي / را�صد �صيف

املنذراليه / مبا�صر احمد نظري احمد فوزى
�صيغة العلن بالن�صر

املنذرد تنذر املنذر اليه ب�صداد مبلغ )43،160( درهم )ثلثه واربعون 
املنذره  تلجاء  �صوف  وال  ايام  و�صتون درهم( خلل خم�صة  الف ومائة 
كافة  حفظ  مع  باملبلغ  املنذراليه  بحق  حكم  على  للح�صول  للق�صاء 

حقوق املنذره. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7177(

رقم املحرر 2021/1/123077 
املنذر : �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليهم : 1-�صركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ.م.م( ، 2- يو�صف حنا زهرة ب�صفته املدير واملوقع على
ال�صيك. املو�صوع: اإنذار بالتكليف بالوفاء :- اأول: املنذرة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تبا�صر ن�صاطها يف جمال جتارة مواد البناء 
اإمارة دبي مقرا ملزاولة ن�صاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم )520860( �صادرة عن دائرة التنمية القت�صادية  ، وتتخذ من 
و  التمديدات  اعمال  و  البناء  مقاولت  جمال  يف  ن�صاطها  تبا�صر  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  هي  الأوىل  اإليها  املنذر  ثانياً:  بدبي. 
الرتكيبات ال�صحية و مقاولت ت�صييد الن�صاءات املعدنية و اعمال التمديدات الكهربائية و اعمال تركيب الكهروميكانيكية و �صيانتها 
القت�صادية  التنمية  دائرة  عن  �صادرة   )218671( رقم  التجارية  بالرخ�صة  التجاري  ن�صاطها  ملزاولة  مقرا  دبي  اإمارة  من  وتتخذ   ،
2021/4/4 حرر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها الوىل لدى بنك المارات دبي الوطني �صيك رقم  دبي . ثالثاً: بتاريخ 
)003985( 134،922،10 درهم )مائة و اأربعة و ثلثون الف و ت�صعمائة و اثنان و ع�صرون درهم و ع�صرة فلو�ص(. رابعاً : ارتد 
ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ودون الوفاء بقيمته ب�صبب عدم كفاية الر�صيد.  عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار 
لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتهم عن ال�صيك �صالف الذكر والبالغة قيمته مببلغ 134،922،10 درهم )مائة و 
اربعة و ثلثون الف و ت�صعمائة و اثنان وع�صرون درهم و ع�صرة فلو�ص(. خلل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة 

اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7174(

رقم املحرر 2021/1/69195 
املنذر : �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - املنذر اإليه : بريك�ص ويل ملقاولت البناء - �ص.ذ.م.م

المارات  بنك  لدى  ح�صابها  من  املنذرة  ل�صالح  اإليها  املنذر  حررت   2019/12/30 بتاريخ   -1  : املو�صوع 
دبي الوطني ال�صيك رقم )00009( وقيمته 29،808،35 درهم )ت�صعة وع�صرون الف وثمامنائة وثمانية 
املنذرة من ح�صابها  ل�صالح  اإليها  املنذر  حررت   2020/2/15 بتاريخ   .2 فل�ص(.  وثلثون  وخم�صة  دراهم 
33،373،70 درهم )ثلثة و ثلثون  ال�صيك رقم )000124( وقيمته  لدى بنك المارات دبي الوطني 
الف و ثلثمائة و ثلثة و �صبعون درهم و �صبعني فل�ص (. 3. وعن�د تق�دمي املنذرة ال�صيكات للبن�ك لل�ص�رف 
ارت�د ال�صيكات دون �ص�رف ب�صبب عدم كفاي�ة الر�صيد، ومل تقم املنذر اإليها بالوفاء بقيمتها رغم تكرار املطالبة 
الودية. لذلك ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليه�ا للوفاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر البالغ 
اثنان و ثمانون درهم و خم�صة فلو�ص(  63،182،05 درهم )ثلثة و �صتون الف و مائة و  جمموع قيمتها 
خلل خم�صة اأي�ام م�ن ت�اريخ ت�صلمها هذا الإنذار حتت طائل�ة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين 

وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7175(

رقم املحرر 2021/1/149214 
املنذر : �صركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة

املنذر اإليهم : املنذر اليها الأوىل : م�صنع املدار للن�صاءات املعدنية ذ.م.م
املنذر اليه الثاين: هيثم نبيل ابو احل�صن - لبناين اجلن�صية

املو�صوع /- 
اأول: املنذرة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة مت�ار�ص ن�صاط �صناعة ال�صباغ مبوج�ب الرخ�صة ال�صناعية رقم )3103( ال�صادرة 
من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. ثانياً: املنذر اإليها الأوىل هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة متار�ص ن�صاط �صناعة الن�صاءات 
املعدنية مبوجب الرخ�صة رقم )29119( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة واملنذر اليه الثاين هو املوقع على ال�صيك.

ثالثاً: اأ�صدر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها الأوىل ال�صيك التايل ل�صالح املنذرة:- ال�صيك رقم )000080( البالغة قيمته 
بنك ال�صتثمار موؤرخ يف 2018/10/6  وارتد ال�صيك دون �صرف لدى  على  وامل�صحوب  درهم(  األف  )خم�صمائة  درهم   500،000
عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد. رابعاً : مل يقم املنذر اإليهما بالوفاء بكامل قيمة ال�صيك �صالف الذكر رغم تكرار 
املطالبة الودية. عليه،  فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما بالوفاء باملبلغ املرت�صد من قيمة ال�صيك �صالف الذكر وقدره  
258،201،20 درهم )مائتان وثمانية وخم�صون األف ومائتان ودرهم واحد وع�صرون فل�ص( خلل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمهما هذا 

الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 926
ب�اأن ال�صيد : حمم�د �ص�ال�م �ص�عي�د �ص�امل املزروع�ي - اجلن�صية : الإم�ارات،  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
يرغ�ب يف البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�صيد : م�وزه حمم�د 
�ص�يف �ص�يف العليل�ى - اجلن�ص�ية : الإم�ارات، ف�ي الرخ�ص�ة امل�صماه )الن�ص�ر امللك�ي ل�ت�اأجري ال�صيارات( 
التنمي�ة  دان�رة  م�ن  ال�ص�ادرة   )779293( رق�م  رخ�ص�ة  مبوج�ب  ال�ص�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت 

القت�ص�ادية بال�صارقة. تعديلت اآخرى: 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 925

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/ ب�صار حممد �صالح عبده - اجلن�صية: اليمن يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيدة/ ليلى قيدى 
- اجلن�صية : املغرب. يف الرخ�صة امل�صماه )الأنام املاهرة للخياطة والتطريز( ال�صادرة 
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )600881( تعديلت اأخرى: 
ليوجد.  وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 
اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13331 بتاريخ 2021/9/3 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 924

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد / ارولباندى راتينا�صامى راتينا�صامى - اجلن�صية الهند 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100 يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم 
ق�صر الرتحيب( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم 
)506579( اإىل ال�صيد/ عبداهلل عبدالعزيز حممد ح�صن اليا�صي - اجلن�صية المارات. 

تعديلت اخرى : تغري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية.  
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العلن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   



اجلمعة   3  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13331  
Friday    3   September   2021   -  Issue No   13331

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد الي�صاندرو نا�صيمنتو، رئي�ص جلنة 
احلّكام باحتاد الإمارات للجوجيت�صو، 
اإليه  و�صلت  ال��ذي  املتمّيز  بامل�صتوى 
كفاءة ممار�صي اللعبة يف الإمارات من 

حيث الأ�صلوب وال�صرتاتيجية.
احلثيثة  م���ت���اب���ع���ت���ه  م��ن��ط��ل��ق  وم������ن 
وتطوير  ن�����ص��ر  الإم�������ارات يف  مل�����ص��روع 
م�صروع  مع  و خربته  بالدولة  اللعبة 
اأنه  ..اأك����د  الإم�����ارات  يف  اجلوجيت�صو 
اللعبة يدعو  باأن م�صتقبل  على يقني 
الم���ارات���ي  الحت�����اد  واإن   ، ل��ل��ت��ف��اوؤل 
ا�صتثنائية  جتربة  يقدم  للجوجيت�صو 
غ���ري م�����ص��ب��وق��ة جت��ع��ل��ه اأك�����رب مطور 

لتلك الريا�صة يف العامل.
البطولة،  بعد  اجتماعهم  "يف  وق��ال: 
الفني  الأداء  ب���ق���وة  احل����ّك����ام  اأ�����ص����اد 
والبدين الذي قّدمه الأطفال، والذي 
حيث  من  الكبار  م�صتوى  عن  يقّل  ل 
واأ�صاليب  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ا���ص��ت��خ��دام 
املواجهة الريا�صّية. ومل يعد ال�صغار 
الأ�صا�صية،  الأ���ص��ال��ي��ب  ي�صتخدمون 
امل�صتوى  ن��ح��و  مب��ه��ارات��ه��م  ارت��ق��وا  اإذ 
مل�صتقبل  اأ����ص���ا����ص���اً  ل��ي��ك��ون��وا  ال���ت���ايل؛ 

واعد".
ل�صت�صافة  اأب��وظ��ب��ي  ا���ص��ت��ع��داد  وم���ع 
اأم  دوري  م����ن  الأخ���������رية  اجل��������ولت 
الفرتة  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  الإم��������ارات 
اأهمية  اإىل  نا�صيمنتو  اأ���ص��ار  القادمة، 
ات�����ص��اع ق���اع���دة مم��ار���ص��ة ال��ل��ع��ب��ة بني 
الفتيات  وقال: "مل تكن هذه الريا�صة 
بني  وا�صع  نطاق  على  منت�صرة  �صابقاً 
الفتيات ، اإل اأن العدد احلايل للعبات 
امل�صّجلت يف املناف�صات و�صل اإىل عدد 
ال����رج����ال. وتوجد  م���ن  ال��ري��ا���ص��ي��ني 

اللواتي يتدّربن  ال�صيدات  الكثري من 
لدخول جمال التحكيم، ما يعّزز منّو 
الريا�صة يف خمتلف جوانبها. وحتظى 
ال�صيدات الإماراتّيات بدرو�ص وبرامج 
حمجوزة  مقاعدها  تكون  �صة  خم�صّ
يوؤكد على  ما  دائ��م،  وب�صكل  بالكامل، 
ارتفاع وترية م�صاركة املراأة الإماراتّية 

يف الريا�صة".
للجوجيت�صو  الكبري  النمّو  �صوء  ويف 
القوّي  ال���دع���م  ب��ف�����ص��ل  الإم�������ارات  يف 
باعتبارها  وت��وج��ه��ات��ه��ا  ل��رباجم��ه��ا 
التقّدم  طلبات  ت�صهد   ، دول��ة  م�صروع 
وا�صتناداً  ملحوظا.  ارتفاعا  للتحكيم 
حتكيم  فنون  يف  الوا�صعة  خربته  اإىل 
اجلوجيت�صو، قّدم نا�صيمنتو ن�صائحه 
"يعترب  ق��ائ��ًل:  امل�صتقبل  يف  للحّكام 
ح���ّب ال��ري��ا���ص��ة م���ي���زًة اأ���ص��ا���ص��ي��ة لأي 
بالأمر  لي�ص  والتحكيم  ن��اج��ح.  حكٍم 
والتقنيات  للأ�صاليب  ن��ظ��راً  ال�صهل 

املتنّوعة التي ي�صتخدمها الريا�صيون 
ع��ل��ى ب�����ص��اط ال���ن���زال. وم���ن امل��ه��م اأن 
يوا�صل احلّكام اكت�صاب املعرفة، حتى 
كحّكام  ن��ق��وم  اإذ  املناف�صات،  غ��ي��اب  يف 
مب�صاهدة البطولت الدولية للتعّرف 
ابتكرها  التي  الأ�صاليب  نوعية  على 
اللعبون، ومدى توافقها مع قواعد 
ملناق�صة  احل��ّك��ام  ويجتمع  ري��ا���ص��ت��ن��ا. 
واملبتكرة  اجل���دي���دة  الأ���ص��ال��ي��ب  ه���ذه 
ال��ت��ي ت��ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ري��ا���ص��ة، وه���و ما 

ي�صعب القيام به يف غياب ال�صغف".
واأ�صار نا�صيمنتو: "تلعب التكنولوجيا 
على  ال��ت��ح��ك��ي��م  يف  اأ����ص���ا����ص���ي���اً  دوراً 
اأكرب  فر�صة  اليوم  ومنتلك  الب�صاط. 
بف�صل  التحكيمية  معرفتنا  لتعزيز 
ال����ن����دوات ال���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا عن 
ط��ري��ق الإن����رتن����ت، وه���و م���ا مل يكن 
م��ت��اح��اً ق��ب��ل ���ص��ن��وات. وف��ي��م��ا يخ�ص 
تقنية  ن�صتخدم  واملناف�صة،  البطولت 

واملزّودة  الفيديو،  مب�صاعدة  التحكيم 
النزال.  ب�صاط  جانب  على  بكامريات 
ويلتقط الربنامج احلركات ملراجعتها 
باحلركة البطيئة، ومن زوايا خمتلفة. 
ويتواجد حكمان على الطاولة ب�صكل 
ال��ن��زالت. وت�صهم هذه  مل�صاهدة  دائ��م 
التقنية يف اإجراء املراجعات ال�صرورية 

لأي حركات".
الكبري  ال���دور  على  نا�صيمنتو  و���ص��دد 
ال�صطناعي يف  الذكاء  �صيلعبه  الذي 
�صيو�صح  وال���ذي  التحكيم،  م�صتقبل 
ع���دد م����ّرات الإ���ص��ق��اط ال��ت��ي ق���ام بها 
ال�����لع�����ب خ������لل ال������ن������زال؛ وق������ال: 
"نح�صل حالياً على كثري من البيانات 
ت�صمل عدد  والتي  املباراة،  انتهاء  بعد 
النزالت املح�صومة بحركة اإخ�صاع، اأو 
بالنقاط، اأو بح�صب قرار احلّكام، لكن 
�صرعان ما �صنتمكن من احل�صول على 

هذه البيانات يف الوقت الفعلي".

•• اأبوظبي-وام:

ي�صارك منتخبنا الوطني حتت 23 
�صنة للمواي تاي يف بطولة النخبة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��م��واي ت���اي ال��ت��ي تقام 
باإقليم  ال�صليمانية  حم��اف��ظ��ة  يف 
م��ن غٍد  اع��ت��ب��ارا  ال��ع��راق  كرد�صتان 
اإىل  اأخ������رى  دول�����ة   11 مب�����ص��ارك��ة 
جانب الإمارات هي الأردن، وم�صر، 
واجلزائر، و�صوريا، ولبنان، وليبيا، 
وموريتانيا،  وال�����ص��ودان،  وامل��غ��رب، 
منظم  ال��ع��راق  ع��ن  ف�صل  واليمن 

البطولة.
واأك��د ط��ارق املهريي ع�صو جمل�ص 

تاي  للمواي  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
والكيك بوك�صينج اأمني عام الحتاد 

العربي اأن منتخب الإم��ارات جاهز 
للبطولة، واأن �صعادة �صعادة عبداهلل 

الحتادين  رئ��ي�����ص  ال��ن��ي��ادي  �صعيد 
الإم���ارات���ي وال��ع��رب��ي ل��ل��م��واي تاي 
نائب رئي�ص الحتاد الآ�صيوي يتابع 
كل ترتيباته وا�صتعداداته عن كثب 
..و�صوف ميثل املنتخب يف البطولة 
كل من حممد مر�صي يف مناف�صات 
وزن حتت 67 كجم، واإبراهيم بلل 

يف وزن حتت 60 كجم.
مناف�صه  مر�صي  حممد  و�صيواجه 
ال�  ح��زام  على  ر�صيد  حمزة  املغربي 
تقل  ل  مواجهة  ويف   ،  WMC
لعب  يخو�ص  �صابقتها  ع��ن  اإث���ارة 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل���ل���م���واي تاي 
نظريه  مع  مباراته  ب��لل  اإبراهيم 

اللبناين عبداهلل اوندا�ص للمناف�صة 
وقد  اأي�����ص��ا،   WMC على ح��زام 
اأك��م��ل ج��اه��زي��ت��ه��م��ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

البطولة.
لعبا   26 البطولة  يف  و�صي�صارك 
على  ن�������زال   13 خ������لل  ولع����ب����ة 
الندية  م�����ن  م���ت���ك���اف���ئ  م�������ص���ت���وى 
ي�����ص��ه��م يف حتقيق  والإث���������ارة، مم���ا 
واكت�صاب  الح���ت���ك���اك  م���ن  امل���زي���د 
امل�صاركني  اللعبني  بني  اخل��ربات 
الأخ���رية  الن�صخة  يف  ت��األ��ق��ه��م  ب��ع��د 
املفتوحة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن 
اأبوظبي،  العا�صمة  يف  اأقيمت  التي 
الأبطال  م��ن  العديد  ع��ن  وك�صفت 

م�صتقبل  ينتظرهم  ال��ذي��ن  ال��ع��رب 
واعد.

وت�����ص��م ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
اللعبني  جانب  اإىل  ت��اي  للمواي 

ط��اق��م احل��ك��ام ال����دويل امل��ك��ون من 
احلكام  جلنة  رئي�ص  املرزوقي  عمر 
ل��ل��م��واي تاي  يف احت�����اد الإم��������ارات 
وال���ك���ي���ك ب��وك�����ص��ي��ن��ج، ورا�����ص����د اآل 

وم�صاري  اخل�����ص��وع��ي  اأح��م��د  ع��ل��ي، 
امل��ن�����ص��وري ال��ذي��ن ���ص��ي�����ص��ارك��ون يف 
اإدارة مناف�صات البطولة والإ�صراف 

عليها.

•• ال�شارقة -وام :

���ص��ه��د امل��ه��ن��د���ص ال�����ص��ي��خ ����ص���امل بن 
الحتادين  رئي�ص  القا�صمي  �صلطان 
م�صاء  للمبارزة  والإم��ارات��ي  العربي 
امل�صائية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  احل�����ص��ة  اأم�����ص 
الداخلي  ال�����دويل  الع�����داد  ملع�صكر 
�صركة  ال��ذي تنظمه  امل��ب��ارزة  ملنتخب 
ال�صالة  وت�صت�صيفه  ال��دول��ي��ة،  تيما 
للمعاقني  ال���ث���ق���ة  ب����ن����ادي  امل���غ���ط���اه 
ب��ال�����ص��ارق��ة وال������ذي ان��ط��ل��ق الأح����د 

املا�صي وا�صتمر حتى م�صاء اأم�ص.
ن��خ��ب��ة من  امل��ع�����ص��ك��ر  وي���������ص����ارك يف 
اليطاليني  واخل���������رباء  امل�����درب�����ني 
جمموعة  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  وال���ع���رب 
مقدمتهم  يف  ال��ل��ع��ب��ة  اأب����ط����ال  م���ن 
عامليا  الول  امل�����ص��ن��ف  م��ع��ت��ز  اأده������م 
 40 م��ن  اأك���ر  ج��ان��ب  اإىل  لل�صباب، 
املنتخبات  اع�صاء  من  ولعبة  لعبا 
بداية  املع�صكر  يعد  حيث  الوطنية، 
النطلق للمو�صم الريا�صي اجلديد 

للحتاد.

الدكتورة  بح�صور  القا�صمي  وعقد 
هدى املطرو�صي المني العام لحتاد 
مع  جل�صات  ع��دة  للمبارزة  الإم���ارات 
لعبي املنتخب الوطني حلثهم على 
للرتقاء  اجل���ه���د  م���ن  امل���زي���د  ب����ذل 
الطموحات  وحت��ق��ي��ق  مب�صتوياتهم 
ال����دول����ة ع��ال��ي��ا بجميع  ل���رف���ع ع��ل��م 
الحتاد  اأن  واكد  اخلارجية.  املحافل 

ما�ص يف تنظيم املزيد من املع�صكرات 
ل�صقل  اخلارجية  اأو  الداخلية  �صواء 
والرتقاء  اللعبني  مهارات  وتنمية 
مب�������ص���ت���وي���ات���ه���م ل��ت��ح��ق��ي��ق الآم�������ال 

املرجوة.
وجهات  اإىل  الحت��اد  رئي�ص  وا�صتمع 
املنتخب  ولع������ب������ات  لع����ب����ي  ن���ظ���ر 
الوطني واآرائهم ومقرتحاتهم ب�صاأن 

املو�صم اجلديد حيث عرب اللعبون 
الن�صاط  ب�����ع�����ودة  ����ص���ع���ادت���ه���م  ع�����ن 
واملع�صكرات  ال���ت���ج���م���ع���ات  وع��������ودة 
ال�صكر  وقدموا  الدولية  والفعاليات 
لحت������اد الم���������ارات ل���ل���م���ب���ارزة على 
ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا يف هذا 
ال�صيخ  امل��ه��ن��د���ص  الجت����اه. وح��ر���ص 
����ص���امل ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي على 

النهائية  التح�صريات  على  الط��لع 
الندية  بطولة  با�صت�صافة  اخلا�صة 
تنظمها  ال���ت���ي  ل���ل���م���ب���ارزة  ال��ع��رب��ي��ة 
���ص��رك��ة ت��ي��م��ا ال��دول��ي��ة ب��ا���ص��راف كل 
والإماراتي  العربي  الحت��ادي��ن  م��ن 
نادي  �صالة  وت�صت�صيفها  للمبارزة، 
من  ال��ف��رتة  خ��لل  للمعاقني  الثقة 
�صبتمرب اجلاري مب�صاركة   7 اإىل   4

لعبا   190 م����ن  لك������ر  وا�����ص����ع����ة 
ولعبة ميثلون اندية الدول العربية 
الم���ارات وهي  اأن��دي��ة  ويف مقدمتها 
الهلي  و�صباب  وال�صارقة  يا�ص  بني 
بال�صارقة  امل��راأة  وموؤ�ص�صة  والفجرية 
واكادمية ام كي اف ايه بدبي، واندية 
والب�صرة،  الت�����ص��الت  ال��ع��راق وه��ي 
ال�����ص��ي��د وم��دي��ن��ة ن�صر من  واأن���دي���ة 

وال�صرطة  العربية،  م�صر  جمهورية 
ال�صوري، وجولد فن�صج القطري.

وت��ع��د ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة ب���داي���ة لعودة 
فرتة  بعد  للمبارزة  العربي  الن�صاط 
ت����وق����ف ا����ص���ت���م���رت لك�����ر م����ن عام 

ون�صف على خلفية جائحة كورونا.
واأك������د امل��ه��ن��د���ص ال�����ص��ي��خ ����ص���امل بن 
الحتادين  رئي�ص  القا�صمي  �صلطان 

ال��ع��رب��ي والم�����ارات�����ي ل��ل��م��ب��ارزة اأن 
الندية  لبطولة  المارات  ا�صت�صافة 
لعودة  ب�����دء  اإ������ص�����ارة  ت���ع���د  ال���ع���رب���ي���ة 
ن�صاط الحتاد العربي، واأن امل�صاركة 
الوا�صعة من لعبي ولعبات الدولة 
ا�صرة  �صغف  ت��وؤك��د  العربية  وال���دول 
الن�صاط  ل���ع���ودة  ال��ع��رب��ي��ة  امل����ب����ارزة 
بالبطولت، معرباً  وامل�صاركة اجلادة 
ب��الح��رتاف��ي��ة الكبرية  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن 
ال�صتعدادات  ك��اف��ة  ا�صتكملت  ال��ت��ي 
قدرة  لتعك�ص  احل����دث  ل���ص��ت�����ص��اف��ة 
اأهم  ا�صت�صافة  على  الم����ارات  اب��ن��اء 
الح��������داث ال���ري���ا����ص���ي���ة واإخ���راج���ه���ا 
ومكانة  با�صم  تليق  م�صرفة  ب�صورة 

الدولة.
ملجل�ص  ال�������ص���ك���ر  ال���ق���ا����ص���م���ي  وق������دم 
الثقة  ون�����ادي  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة 
املع�صكر  ل����ص���ت�������ص���اف���ة  ل��ل��م��ع��اق��ني 
العربية  الأن���دي���ة  وب��ط��ول��ة  ال����دويل 
وتقدمي كافة الدعم لحتاد الإمارات 

للمبارزة يف �صتى املجالت.

دوري كرة اليد ينطلق اجلمعة مب�صاركة 8 فرق 
•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق اليوم اجلمعة اأوىل جولت الدور التمهيدي مل�صابقة الدوري العام 
8 فرق  2022، مب�صاركة   - 2021 لرجال كرة اليد للمو�صم الريا�صي 
والو�صل  ومليحة  والن�صر  الأهلي واجلزيرة  و�صباب  والعني  ال�صارقة  هي 
ودبا احل�صن. وتقام امل�صابقة بنظام مكون من 3 اأدوار هي التمهيدي الذي 
تلعب فيه الفرق ال� 8 دوري من دور واحد، يليه الدور قبل النهائي والذي 
تق�صم فيه الفرق الثمانية اإىل جمموعتني ح�صب ترتيبها يف ختام الدور 
التمهيدي. وتلعب كل جمموعة خلل الدور قبل النهائي دوري من دور 
واحد، ت�صعد بعده الفرق الثمانية اإىل الدور النهائي حا�صلة على نقاط 
اعتبارية بح�صب ترتيبها يف جمموعتي الدور قبل النهائي بواقع نقطتني 
اعتباريتني للناديني احلا�صلني على املركز الأول يف ترتيب كل جمموعة، 
ونقطة واحدة اعتبارية للناديني احلا�صلني على املركز الثاين يف ترتيب 
كل جمموعة، و�صفر من النقاط للأندية احلا�صلة على املركزين الثالث 
امل�صابقة  دور  الثمانية  ال��ف��رق  وتلعب  جمموعة.  ك��ل  ترتيب  يف  وال��راب��ع 
الفعلية  النقاط  على  واح��د حت�صل خلله  دور  دوري من  بنظام  النهائي 
قبل  ال��دور  املرحلة من  العتبارية  النقاط  اإليها  املباريات م�صافا  لنتائج 
النهائي لذلك لتحديد الرتتيب الأخري يف ختام امل�صابقة. وت�صهد مناف�صات 
اجلولة الأوىل من الدور التمهيدي لقاء ال�صارقة مع �صباب الأهلي ب�صالة 
العني  الن�صر ب�صالة  للبطولة، والعني مع  نهائي مبكر  ال�صارقة يف  نادي 
الو�صل ب�صالة مليحة، واجلزيرة  بينما يلتقي مليحة مع  اليوم اجلمعة، 

مع دبا احل�صن ب�صالة اجلزيرة غدا ال�صبت يف ذات اجلولة.

حتديد مواعيد الت�صفيات املوؤهلة 
لنهائيات كاأ�ش اآ�صيا لل�صيدات 2022

•• كواالملبور-وام:

املوؤهلة  الت�صفيات  مباريات  مواعيد  القدم  لكرة  الآ�صيوي  الحت��اد  ح��دد 
لنهائيات كاأ�ص اآ�صيا لل�صيدات بالهند 2022، والتي ت�صت�صيفها العا�صمة 
القريغيزية بي�صكيك يف الفرتة من 18 اإىل 24 اأكتوبر املقبل. وي�صتهل 
منتخبنا لل�صيدات م�صواره مبواجهة منتخب جوام يوم 18 اأكتوبر، ويلعب 
 ، نف�صه   ال�صهر  21 من  يوم  ال�صقيق  لبنان  منتخب  اأم��ام  الثانية  املباراة 
بينما �صيواجه منتخب ميامنار يف املباراة الثالثة يوم 24 من ال�صهر ذاته، 
وذلك حل�صاب املجموعة الرابعة. وكان الحتاد الآ�صيوي قد قرر ا�صت�صافة 
قريغ�صتان ملباريات الت�صفيات بدًل من لبنان، وُي�صارك فيها 27 منتخباً 
�صاحب  ويتاأهل  الأول،  املجموعة  من  تركمان�صتان  منتخب  ان�صحاب  بعد 
التي  النهائيات  اإىل  الثماين  املركز الأول يف كل جمموعة من املجموعات 

تقام بالهند خلل الفرتة من 20 يناير اإىل 6 فرباير 2022.

نا�صيمنتو:الحتاد الإماراتي اأكرب مطور للجوجيت�صو يف العامل

بالل ومر�صي ميثالن مواي تاي الإمارات 
يف »النخبة الدولية« بالعراق

�صامل بن �صلطان القا�صمي يزور مع�صكر منتخب املبارزة

»الآ�صيوي« ير�صح مهاجم 
العني للقب اأف�صل لعب 

يف دوريات غرب اآ�صيا
•• كواال ملبور-وام:

ر�صح الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم مهاجم فريق العني لبا كودجو �صمن 
اأبرز اللعبني يف دوريات غرب اآ�صيا يف �صهر اأغ�صط�ص املا�صي.

ون�صر تقريرا مو�صعا على موقعه الر�صمي مت�صمنا اختياراته لعدد من 
الأ�صماء املهمة التي �صاعدت اأنديتها يف حتقيق نتائج طيبة خلل �صهر 
اأغ�صط�ص، فاحتا املجال اأمام اجلمهور لل�صتفتاء حولهم بهدف اختيار 

اأف�صل لعب يف دوريات غرب اآ�صيا.
فريق  مدافع  حجازي  اأحمد   .. " " كودجو  جانب  اإىل  القائمة  وت�صم 
احتاد جدة ال�صعودي، واأندر�صون تالي�صكا /الن�صر ال�صعودي/، وحممود 
زعرتة /الوحدات الأردين/، ويزن النعيمات /�صحاب الأردين/، وخالد 

املبي�ص /الوحدة ال�صوري/.
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•• طوكيو- وام: 

وقرغيز�صتان  ال��ي��م��ن  وف����ود  اأ����ص���ادت 
واأوزباك�صتان وكوريا اجلنوبية امل�صاركة 
الباراملبية  الأل����ع����اب  ب������دورة  ح���ال���ي���اً 
الأحد  تختتم  ال��ت��ي   2020 طوكيو 
الذي  الكبري  ال��ري��ادي  بالدور  املقبل، 
اأ�صحاب  الإم������ارات يف دع���م  ب��ه  ت��ق��وم 
والعمل  الآ���ص��ي��وي��ة،  ب��ال��ق��ارة  ال��ه��م��م 
الباراملبية،  ال��ري��ا���ص��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ملهماً  الإم��ارات منوذجاً  باتت  بحيث 
ال���ه���م���م يف ظل  اأ����ص���ح���اب  يف مت���ك���ني 
اله���ت���م���ام وال����دع����م ال���ك���ب���ريي���ن من 
الدولة  لت�صبح  ال��ر���ص��ي��دة،  ق��ي��ادت��ه��ا 

رائدة يف هذا املجال.
كما ثمنت الوفود دور الإمارات الكبري 
"اأ�صحاب الهمم" يف  اإع��ادة ريا�صة  يف 
"جائحة  خ��لل  الواجهة  اإىل  ال��ع��امل 
بطولت  بتنظيمها  وذل���ك  كورونا"، 
للرماية،  العامل  وكاأ�ص  الدولية  فزاع 
للمنتخبات  ج���دي���دة  اآف����اق����اً  ل��ت��ف��ت��ح 
والظهور  التاأهل  اأجل  واللعبني من 

يف التحدي الباراملبي اجلاري.
جاء ذلك خلل لقاء ماجد الع�صيمي 

الآ�صيوية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�ص 
الأول  اأم�����ص  الإم���ارات���ي  ال��وف��د  ع�صو 

بروؤ�صاء وفود الدول الأربع.
واأ�صادت البعثة اليمنية بدور الإمارات 
اليمنية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  دع���م  يف 
اإىل  باليمن  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  وع����ودة 
بعد  الباراملبية  ال����دورات  يف  امل�صاركة 
"منذ  ع���ام���اً،   29 دام  ط��وي��ل  غ��ي��اب 
مثمنة   ،"1992 بر�صلونة  باراملبية 
اللجنة  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الآ���ص��ي��وي��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
من  بالرغم  ال�صتثنائية  ال��دورة  هذه 
الظروف ال�صعبة التي متر بها اليمن 

يف الوقت الراهن.
اأمل  اليمنية  البعثة  رئي�صة  واأ���ص��ارت 
اأ�صحاب  اأن  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ���لل  ه���زاع 
الألعاب  اإىل  ي��ع��ودون  باليمن  الهمم 
 ،2020 طوكيو  ن�صخة  يف  الباراملبية 
ع��ام��اً، وذلك  ال�29  ق���ارب  غ��ي��اب  بعد 
بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  بف�صل 
الباراملبية  وال��ل��ج��ن��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الآ�صيوية، يف �صبيل عودة اأبطال اليمن 
الباراملبية،  ال������دورات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
بالرغم من الظروف والتحديات التي 

تعي�صها البلد يف هذه الفرتة.
اللقاء  خ�����لل  ال��ع�����ص��ي��م��ي  ون���اق�������ص 
واللجنة  الإم��ارات  التعاون بني  اآليات 
واللجنة  الآ�����ص����ي����وي����ة  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 
الباراملبية اليمنية ملواجهة التحديات 
الفرتة،  ه��ذه  يف  اليمن  تعي�صها  التي 
واإف�����ص��اح امل��ج��ال اأم���ام اأ���ص��ح��اب الهمم 
ل���ع���ودت���ه���م ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ال�������دورات 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال���ق���ادم���ة، وال��ع��م��ل على 
من  وخروجهم  الريا�صة  ممار�صتهم 

ال�صحية  واآث���اره���ا  النف�صية  ال��ع��زل��ة 
ال���ع���دي���د من  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ص��ل��ب��ي��ة، 
اللجنة  ل���دع���م  ال��ط��م��وح��ة  اخل���ط���ط 

الباراملبية اليمنية يف املرحلة املقبلة.
العام  ب��الأم��ني  الع�صيمي  التقى  كما 
توم  وال�صهم  للقو�ص  الدويل  للحتاد 
دي��ل��ني ودوم��ن��ي��ك ري���ن رئ��ي�����ص قطاع 
ملناق�صة  الحت����اد  ال��ه��م��م يف  اأ���ص��ح��اب 
لحت�صان  دب������ي  حت���������ص����ريات  اآخ�������ر 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ق��و���ص وال�����ص��ه��م يف 

العاملية  2022، والإج��راءات  فرباير 
وال�صحية املفرت�ص اتخاذها يف عاملية 

القو�ص وال�صهم.
مقرتحات  اإىل  الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
امل�صابقات بهدف جذب  بتعديل بع�ص 
اأكرب عدد من امل�صاركني فيها خ�صو�صا 
ال�صباب، وم�صتقبل هذه الريا�صة اإىل 
التخطيطي  ل��ل��ر���ص��م  ع��ر���ص  ج��ان��ب 
والنهائيات،  الت�صفيات  مللعب  الكامل 
تو�صيل  وكيفية  ال��ب��ث  ح��ق��وق  وب��ح��ث 
�صريحة  لأك����رب  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
جانب  اإىل  ال���ع���امل  ح����ول  وم��ت��اب��ع��ني 
التاأهيلية  ال�������دورات  ب��ع�����ص  ت��ن��ظ��ي��م 

للكوادرعلى هام�ص املونديال.
وثمن الأمني للحتاد الدويل للقو�ص 
تطوير  يف  الإم���������ارات  دور  وال�����ص��ه��م 
وتنظيم  ال���ه���م���م  اأ����ص���ح���اب  ري���ا����ص���ة 
الريا�صية  والأح����������داث  ال���ب���ط���ولت 
الكربى، خ�صو�صاً بعد جائحة كورونا 
"كوفيد19-"، لفتاً اإىل اأن الإمارات 
البطولت  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���ص��ب��اق��ة  ك��ان��ت 
اأعطى  م��ا  الهمم،  لأ���ص��ح��اب  ال��ك��ربى 
ال����دول لأن  ق��وي��ا للكثري م��ن  ح��اف��زاً 
حتذو حذو الإمارات ودبي يف احت�صان 

بالرغم  العاملية  ال��ب��ط��ولت  وتنظيم 
ا�صت�صافة  م��ث��م��ن��اً  اجل���ائ���ح���ة،  م����ن 
وال�صهم  ال��ق��و���ص  ل��ب��ط��ول��ة  الإم������ارات 
فزاع  وبطولت  اجل��اري،  العام  مطلع 
الدولية، م�صرياً اإىل اأنها باتت اأيقونة 
تطوير  يف  مهمة  وحمطة  البطولت 

ريا�صات اأ�صحاب الهمم حول العامل.
منتخباتنا  ن���ت���ائ���ج  ���ص��ع��ي��د  وع����ل����ى 
الوطنية يف باراملبية طوكيو، حرم 31 
�صم مربع فقط نورة الكتبي فارق من 
�صباق  يف  اجللة  دف��ع  بربونزية  الفوز 
فيه  ���ص��ارك��ت  32" ال����ذي  "اف  ف��ئ��ة 
اأم�ص �صمن مناف�صة �صر�صة مع اأبطال 
عامليني، وكادت بطلتنا اأن حتقق املركز 
جديداً  رق��م��اً  �صجلت  عندما  ال��ث��ال��ث 
ول����ول  م،   6.49 ق����دره����ا  مب�����ص��اف��ة 
مناف�صاتها  عن  ال�صئيل  ال��ف��ارق  ه��ذا 
قدرها  م�صافة  �صجلت  التي  الرو�صية 
قن�ص  من  بطلتنا  لتمكنت  م   6.80
امل��ي��دال��ي��ة ال���ربون���زي���ة، ح��ي��ث قدمت 
اأنها قد �صبق  مردوداً جيداً، خ�صو�صاً 
واأن اأهدت الدولة ف�صية دفع اجللة يف 

ن�صخة "ريو دي جانريو 2016".
و�صجل بطلنا اأحمد املطيوعي الظهور 

للدراجات  الإم�����ارات  ملنتخب  ال��ث��اين 
ال��دورة احلالية حيث خا�ص �صباق  يف 
2"، و�صط كوكبة  " �صي  الطريق فئة 
من جنوم العامل، ومل يحالفه التوفيق 
يف التاأهل للنهائي، لكنه اكت�صب املزيد 

من اخلربة والحتكاك.
وت�صهد مناف�صات غدا، م�صاركة بطلينا 
اهلل  وعبد  العرياين  �صلطان  اهلل  عبد 

الرماية  ت�صفيات  يف  العرياين  �صيف 
بطلنا  ي��ت��ط��ل��ع  ب��ي��ن��م��ا   ،"7 "اآر  ف��ئ��ة 
حم��م��د ال��ق��اي��د اإىل اإه�����داء الإم�����ارات 
�صباق  برونزية  بعد  جديدة  ميدالية 
100 م على الكرا�صي املتحركة، حيث 
اأحمد  ال�صاعد  بطلنا  برفقة  يخو�ص 
م على   800 ت�����ص��ف��ي��ات  ن����واد  ج��ا���ص��م 

الكرا�صي املتحركة.

•• اأبوظبي -الفجر

 ف���ي���م���ا ي��ح��ت��ف��ي ف����ري����ق ي����ا�����ص هيت 
بالذكرى  الل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
النجاحات  ت��وؤك��د  لتاأ�صي�صه،  الأوىل 
ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا ال���ف���ري���ق يف 
الأول من عمره على م�صتقبله  العام 
بريا�صة  املتزايد  والهتمام  ال��واع��د، 

ال�صباقات اللكرتونية يف املنطقة.
 وخلل عام واح��د، هو عمر الفريق، 
انتباه  الإم�������ارات�������ي  ال����ف����ري����ق  ل���ف���ت 
اللكرتونية  ب��ال��ري��ا���ص��ات  امل��ه��ت��م��ني 
على ال�صاحة العاملية بتحقيقه العديد 
من الإجن��ازات يف من�صات الريا�صات 
اللكرتونية املختلفة، و�صارك اأع�صاء 
الفريق خلل هذه الفرتة يف 1168 
هيت  يا�ص  فريق  فيها  �صعد  �صباًقا، 
 786 الف��رتا���ص��ي��ة  التتويج  من�صة 
فوًزا   493 و���ص��ج��ل   ،)67%( م���رة 
ت�صع  األ�����ق�����اب  وح�������ص���د   ،)42%(

بطولت.
 كما ا�صتقطب الفريق اهتمام العديد 

م���ن ال�����ص��رك��ات ال���ك���ربى خ���لل هذه 
�صراكة،  اتفاقيات  معها  ووقع  الفرتة 
مايكرو�صوفت،  ���ص��رك��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 
وال���ت���ي اأ���ص��ف��رت ال�����ص��راك��ة م��ع��ه��ا عن 
اإط����لق ب��ط��ول��ة م��اي��ك��رو���ص��وف��ت جي 
ب�����ي، و����ص���ه���دت ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة ذات 
من  نخبة  ح�صور  الوا�صعة  ال�صعبية 
الريا�صات  جم��ال  يف  املناف�صني  اأه���م 
جاميي  �صمنهم  وم��ن  الل��ك��رتون��ي��ة، 
اإم،  اإك�������ص  اإم  وم��ك�����ص��ي��م  ت�������ص���ادوي���ك، 
ال�صراكة  اأ���ص��ف��رت  فيما  ع���زام،  ورام���ز 
م��ع ك��ل م��ن برييللي وري��ت�����ص��ارد ميل 
الفريق  عن ت�صاميم ملفتة ل�صيارات 

الرقمية.
جناًحا  هيت  يا�ص  اأكادميية  و�صجلت 

الأول،  ع���ام���ه���ا  يف  م�������ص���ب���وًق���ا  غ����ري 
واك���ت�������ص���ف���ت ال���ع���دي���د م����ن امل����واه����ب 
وم���ن �صمنهم  امل��ن��ط��ق��ة،  ال��ك��ام��ن��ة يف 
القبي�صي،  خليفة  ال�����ص��اب  الإم���ارات���ي 
النا�صئة  للمواهب  الأكادميية  وتوفر 
ال���������ص����ي����ارات  �����ص����ب����اق����ات  ري����ا�����ص����ة  يف 
اللكرتونية فر�صة ل�صقل مواهبهم 
م�صتويات  اأعلى  يف  اإمكاناتهم  واإثبات 
الأكادميية  متدربو  وتلقى  املناف�صة. 
ال�������ص���غ���ار م�����ع�����ارف وخ���������ربات ح���ول 
اإ�صراف  حت��ت  الح��رتاف��ي��ة،  املناف�صة 
ولعب  املخت�ص  الأك��ادمي��ي��ة  م���درب 
الرجبي الإجنليزي ال�صابق توم ماي.

�صجل  فقد  ال�����ص��ب��اق،  م�صار  على  اأم���ا 
النجاحات  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ي��ت  ي��ا���ص 

املا�صية،  ع�صر  الثني  ال�صهور  خلل 
وتوج بلقب املو�صم الثاين من بطولة 
على  تقام  التي  للتحمل،  جريد  �صيم 

من�صة اأ�صيتو كور�صا.
اأداء قوًيا يف بطولة  الفريق  كما قدم 
والتي  اأو،  �صي  يف  جريد  �صيم  العامل 
ا على من�صة اأ�صيتو كور�صا،  تقام اأي�صً
كار  اإن������دي  ب��ط��ول��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
والتي   ،2021 ل��ع��ام  الل��ك��رتون��ي��ة 
���ص��ارك ف��ي��ه اأع�����ص��اء ي��ا���ص ه��ي��ت دين 
فاز،  وج���واو  رميينيك،  وب���الز  وودز، 

وجو�ص لد.
ولعل الإجن��از الأه��م لأي من اأع�صاء 
اإنو�صرتوزا  اأن��خ��ل   ت��اأه��ل  ه��و  الفريق 
 ،2021 لعام  الفرتا�صي  للأوملبياد 

و�صارك �صائق اأجهزة املحاكاة الت�صيلي 
اجلن�صية يف الت�صفيات التي ا�صتمرت 
م�صاركة  و�صهدت  اأ���ص��ب��وع،  م��دار  على 
 16 منهم  ت��اأه��ل  مت�صابق   4000
اأداًء  اإن��و���ص��رتوزا  وق��دم  فقط،  �صائًقا 
تاأهيلًيا  زم���ًن���ا  ف��ي��ه  ���ص��ج��ل  م���ذه���ًل، 
قيا�صًيا للمت�صابقني يف منطقة اأمريكا 

اجلنوبية والو�صطى.
ك���م���ا �����ص����ارك ف����ري����ق ي����ا�����ص ه���ي���ت يف 
 V10 دوري  ب��ط��ول��ة  م��ن  مو�صمني 
R العاملية، وواجه يف اإطار مناف�صتها 
ال��ع��لم��ات يف عامل  اأ���ص��ه��ر  نخبة م��ن 
ري��ا���ص��ة ال�����ص��ي��ارات، مب���ا يف ذل���ك بي 
على  وويليامز،  ب��ول،  وري��د  دبليو،  اإم 
العاملية  احللبات  اأ�صهر  جمموعة من 

���ص��ي��ل��ف��ر���ص��ت��ون وم���ون���زا وحلبة  م��ث��ل 
مر�صى يا�ص.

ب��ث ف��ع��ال��ي��ات وم��ن��اف�����ص��ات دوري  ومت 
البث  �صبكات  كربى  عرب   V10 R
و  ،ESPN �صبكات  ونقلت  العاملية، 
البطولة يف  الريا�صية فعاليات   BT
اأوروبا والأمريكيتني، فيما تابع هواة 
املنطقة  الل��ك��رتون��ي��ة يف  ال��ري��ا���ص��ات 
�صتارز  من�صة  عرب  البطولة  فعاليات 
ال��ن��ج��اح الوا�صع  اأراب���ي���ا، وب��ع��د  ب���لي 
مو�صمها  يف  ال��ب��ط��ول��ة  حققته  ال���ذي 
فريقني  ان�������ص���م���ام  ����ص���ه���دت  الأول، 
للمو�صم  مناف�صاتها  اإىل  اإ���ص��اف��ي��ني 
واآر8جي،  مارتن  اأ�صتون  هما  الثاين، 
ل���ريت���ف���ع ع�����دد ال����ف����رق امل�������ص���ارك���ة يف 

البطولة من ثمانية اإىل ع�صرة، ومن 
من  ال��ق��ادم  املو�صم  ي�صهد  اأن  املتوقع 
بداية  مع  انطلقه  واملقرر  البطولة 
الت�صويق  م���ن  م���زي���ًدا  ال���ق���ادم  ال���ع���ام 

واحلما�ص.
وفيما ت�صلط هذه الإجن��ازات ال�صوء 
يا�ص  لفريق  املتعددة  النجاحات  على 
املناف�صني  ك��ب��ار  ب��اع��ت��ب��اره م��ن  ه��ي��ت، 
اللكرتونية،  ال��ري��ا���ص��ات  جم���ال  يف 
ي����وا�����ص����ل ال����ف����ري����ق ت���ط���وي���ر اأدائ��������ه 
نخبة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  وا����ص���ت���ع���دادات���ه 
العاملية، ومن  ال��ب��ط��ولت  ك��ربى  م��ن 

�صمنها �صل�صلة لو مان الفرتا�صية.
النعيمي،  �صيف  ق��ال  املنا�صبة،  وبهذه 
"متثل  ي���ا����ص ه���ي���ت:  م���دي���ر ف���ري���ق 

اإجن�����ازات ف��ري��ق ي��ا���ص ه��ي��ت يف عامه 
واجهنا  ف��ق��د  م���ذه���ًل.  اأم������ًرا  الأول 
الريا�صات  ف����رق  ك����ربى  م���ن  ن��خ��ب��ة 
الطويلة،  اخل���ربة  ذات  الل��ك��رتون��ي��ة 
األقاب  ف��وًزا، وح�صدنا   793 وحققنا 
ت�����ص��ع ب���ط���ولت ع��امل��ي��ة. ول���ن تتوقف 
واأهداًفا  خطة  و�صعنا  هنا،  م�صريتنا 
لتحقيقها  ن�����ص��ع��ى  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
القادمة،  ع�صر  الإثني  الأ�صهر  خلل 
و�صنوا�صل العمل على التطوير ونتابع 
براجمنا يف الأكادميية، بالإ�صافة اإىل 
ب��ط��ولت ريا�صة  ك���ربى  امل�����ص��ارك��ة يف 

�صباقات ال�صيارات اللكرتونية"
بال�صكر  نتوجه  "وبالطبع،  واأ���ص��اف: 
جهودهم  ع���ل���ى  ال���ف���ري���ق  ل�����ص��ائ��ق��ي 
للرعاة،  بال�صكر  نتقدم  كما  الكبرية، 
ت��ع��م��ل م��ع��ن��ا وراء  ال���ت���ي  وال�����ك�����وادر 
ال���ك���وال���ي�������ص حم���اف���ظ���ني ع���ل���ى �صري 
من  ك��ان  جهودهم  وب��دون  العمليات، 
ال�����ص��ع��ب حت��ق��ي��ق ه�����ذه الإجن��������ازات 
والرتقاء اإىل هذه املكانة املرموقة يف 

هذا املجال".

وفود اآ�صيا ت�صيد بالدور الريادي لالإمارات يف دعم اأ�صحاب الهمم

يتخذ الفريق من حلبة مر�سى يا�ش مقًرا رئي�سًيا له

فريق يا�ش هيت للريا�صات الإلكرتونية يحتفي بعامه الأول احلافل بالإجنازات
من حلبة مر�سى يا�ش مقًرا له اإجنازات هامة يف ريا�سة �سباقات ال�سيارات االإلكرتونية  يتخذ  الذي  الفريق  • حقق 

�سباق حمقًقا 493 فوًزا  1000 من  اأكرث  يف  الفريق  • �سارك 
• ي�سارك يا�ش هيت عن طريق �سائقه اأنخل اإنو�سرتوزا يف االأوملبياد االفرتا�سي بعد تاأهله �سمن الت�سفيات التي �سهدت م�ساركة 4000 �سائق

يعتقد قائد بلجيكا اإيدن هازارد اأنه ل يزال باإمكان فريقه وزملئه الفوز 
بلقب كبري بعد الف�صل يف الرتقاء اإىل م�صتوى طموحات ت�صدر الت�صنيف 

العاملي للمنتخبات يف بطولة اأوروبا لكرة القدم هذا العام.
وت�صدرت بلجيكا، الذي احتلت املركز الثالث يف كاأ�ص العامل 2018 يف 
رو�صيا، الت�صنيف العاملي للمنتخبات ال�صادر من الحتاد الدويل "فيفا" 
اأمام اإيطاليا  اأوروبا من دور الثمانية  2018، لكنها ودعت بطولة  منذ 

التي توجت باللقب فيما بعد.
وقال هازارد يف موؤمتر �صحايف ع�صية مواجهة اإ�صتونيا يف ت�صفيات كاأ�ص 
يزال  ل  نعم  بلجيكا؟  مع  ببطولة  الفوز  ميكننا  "هل   :2022 العامل 
هناك الكثري من املواهب يف الفريق، يف ظل وجود لعبني يف اأف�صل اأندية 
قادمون  ال�صبان  لكن  قليًل،  العمر  يف  تقدموا  اللعبني  بع�ص  العامل، 
اإيجاد التناغم والن�صجام املنا�صبني يف  بالفعل، بالتاأكيد ل يزال ميكننا 

امللعب".
و�صتخو�ص بلجيكا مواجهة اإ�صتونيا يف تالني �صمن املجموعة اخلام�صة 

بت�صكيلة ماألوفة �صت�صم بع�ص الإ�صافات القليلة.
"اللعبون الكبار ل ي�صتطيعون خو�ص كل مباراة بعد  واأ�صاف هازارد: 

الآن، لذلك نخو�ص املباريات بلعبني �صبان جيدين وهذا �صيء جيد، اإذا 
قدم اللعبون ال�صبان اأداء جيداً، �صيكون من ال�صهل على جيلنا البتعاد 

عن املنتخب الوطني".
اآخ��ر مو�صمني،  بالإ�صابات يف  ابتلى  ال��ذي  ع��ام��اً(،  ه��ازارد )30  ويعتقد 

اأي�صاً اأنه ميكنه العودة لتقدمي اأف�صل م�صتوياته.
"ناأتي من فرتة �صعبة مع فريو�ص كورونا وعانيت �صخ�صياً من  وقال: 
الأمر  مع  التكيف  بالن�صبة يل  ال�صعب  ك��ان من  الإ���ص��اب��ات،  الكثري من 
ال��ك��ث��ري م��ن الأ�صياء  ق��ب��ل، اختلطت  ل��لإ���ص��اب��ة م��ن  اأت��ع��ر���ص  لأن��ن��ي مل 
املختلفة مما جعلني غري �صعيد، لكن اإذا ابتعدت عني الإ�صابات �صاأ�صل 

اإىل اأعلى م�صتوياتي".
من  عامني  فقدت  كبري،  بحما�ص  امللعب  اأدخ���ل  لزال���ت  "لذلك  وت��اب��ع: 
م�صريتي ب�صبب الإ�صابات، واأريد اللعب مرة اأخرى وا�صتعادة هذا ال�صعور 

اجليد يف امللعب".
وتت�صدر بلجيكا املجموعة اخلام�صة ب�صبع نقاط من اأول ثلث مباريات، 
متقدمة بفارق ثلث نقاط عن جمهورية الت�صيك �صاحبة املركز الثاين 

التي �صت�صت�صيفها يف بروك�صل يوم الأحد املقبل.

ا�صتهل لوي�ص فان غال فرتته اجلديدة يف تدريب منتخب هولندا لكرة 
القدم بالتعادل 1-1 مع الرويج يف ت�صفيات كاأ�ص العامل الأربعاء، وقال 

عقب املباراة اإن الفريق يبتعد عن امل�صتويات العاملية.
وقاد املدرب البالغ عمره 70 عاماً الفريق قبل يومني فقط من املباراة 
�صمن املجموعة ال�صابعة بت�صفيات كاأ�ص العامل وقال بعدها اإن منتخب 

هولندا مل يلعب بجدية.
وجن��ح��ت ه��ول��ن��دا يف تعوي�ص ت��اأخ��ره��ا وت��ع��ادل��ت 1-1 م��ع ال��روي��ج يف 

اأو�صلو.
دايف  لكن  دقيقة،   20 بعد  للرويج  بهدف  التقدم  هالند  اإرلينغ  ومنح 

كل�صن اأدرك التعادل بعد 17 دقيقة ليمنح هولندا نقطة التعادل.

وكاد الفريق الهولندي اأن يحقق الفوز من اآخر حماولة يف املباراة لكن 
دينزل دمفري�ص مل ي�صدد بالقوة الكافية ليت�صدى لها حار�ص الرويج.

لنا  ي��رتك  ومل  با�صتب�صال  املناف�ص  "دافع  لل�صحافيني:  غ��ال  ف��ان  وق��ال 
م�صاحات مما زاد الأم��ور �صعوبة ويف مثل هذه املواقف يجب اأن تتحلى 

بالإبداع لكننا مل نفعل.. فقدنا الكرة يف مواقف ل داعي لها".
وتابع: "قلت للعبني اإننا مل نلعب بجدية، ل اأعتقد اأن منتخب هولندا 
اأن نلعب بروح الفريق وبطريقة جماعية  احلايل من طراز عاملي يجب 

مثلما فعلت الرويج".
واأ�صبح ر�صيد هولندا �صبع نقاط من اأربع مباريات وتاأتي خلف تركيا يف 

ترتيب املجموعة.

فان غال: منتخب هولندا بعيد هازارد: بلجيكا ل تزال قادرة على الفوز بلقب كبري
عن امل�صتويات العاملية
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الفجر الريا�ضي

ع�������رب ال�������ي�������ون�������اين ����ص���ت���ي���ف���ان���و����ص 
من  الثالث  ال��دور  اإىل  ت�صيت�صيبا�ص 
املفتوحة،  املتحدة  ال��ولي��ات  بطولة 
اآخر البطولت الأربع الكربى، مثرياً 
با�صرتاحة  اجل���م���اه���ري  ا���ص��ت��ه��ج��ان 
ط��وي��ل��ة ج���دي���دة يف خ�����ص��م امل���ب���اراة، 
دانييل  ال���رو����ص���ي  ت���اأه���ل  ك����ان  ف��ي��م��ا 
ميدفيديف اأ�صل�ص، ولكن لي�ص اأ�صهل 
من اأو�صاكا التي مل حتتج اإىل خو�ص 
مباراة اأ�صًل. كان املنطق �صيد املباراة 
عاملياً  ثالثاً  املثنف  لليوناين  بالن�صبة 
بفوزه على الفرن�صي اأدريان مانارينو 
 ،)7/5(  7-6  ،4-6  ،3-6  )44(

و-6�صفر على ملعب اآرثر اآ�ص.
ت�صيت�صيبا�ص  ا�صتخدم  اأخ��رى،  وم��رة 
امللب�ص  غرفة  اإىل  الدخول  يف  حقه 

بعدما خ�صر املجموعة الثالثة.
وبعد يومني من الدقائق ال�صبع التي 
ا�صتغرقها للقيام بال�صرتاحة نف�صها 
خلل مباراته الأوىل مع ال�صكتلندي 
اآن��دي م��وراي ال��ذي اتهمه بعد ذلك 
اإي��ق��اع��ه، تعر�ص  ك�����ص��ر  ب��ال��رغ��ب��ة يف 
املرة  ه���ذه  لن��ت��ق��ادات  ت�صيت�صيبا�ص 
من الأملاين األك�صندر زفرييف بعدما 
ا���ص��ت��غ��رق الأم������ر ه����ذه امل�����رة ثماين 

دقائق.
ا�صتقبلته  امل��ل��ع��ب،  اإىل  ع���اد  وحينما 

اجلماهري ب�صيحات ا�صتهجان.
وب��ع��د امل���ب���اراة، ق���ال ال��ي��ون��اين الذي 
الإ�صباين  امل��ق��ب��ل  ال�����دور  يف  ي��لق��ي 
 18 البالغ   )55( األ��ك��اراز  كارلو�ص 
"من خلل اأخذ ق�صط من  اإنه  عاماً 
ملب�صي،  لتغيري  وال��ذه��اب  ال��راح��ة 
�صمح  ع��رق��اً،  ت�صببت  قد  كنت  لأنني 
يل ذلك بالنتعا�ص وكنت اأكر قدرة 
اأف�صل  م�����ص��رب  ك����رة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
املجموعتني  يف  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  م���ن 

الأوليني".
وك����ان ت�����ص��ي��ت�����ص��ي��ب��ا���ص م��ع��ت��م��داً على 
اإر�����ص����اًل   27( امل���م���ت���ازة  اإر�����ص����الت����ه 
جديد(،  �صخ�صي  رق��م  وه��و  �صاحقاً، 
اإن���ه���اء مباراته  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  ق�����ادراً 
من  الفرن�صي  ح��ارم��اً  عا�صف  ب�صكل 

الظفر ولو ب�صوط وحيد.
وق����ال م��ان��اري��ن��و ع��ق��ب اخل�����ص��ارة اإن 
للذهاب  ه��ي  امل��رح��ا���ص،  "ا�صرتاحة 
بالحتياجات  والقيام  املرحا�ص  اإىل 
اأما اإذا كان الأمر يتعلق بك�صر الإيقاع، 

ري��ا���ص��ي، حتى لو  ف��ه��ذا �صلوك غ��ري 
بال�صرورة  احل���ال  ه��و  ه���ذا  ي��ك��ن  مل 
احتاد  "يتحرك  ب���اأن  اآم���ًل  الليلة"، 

اللعبني املحرتفني لتغيري ذلك".
يف وق����ت ���ص��اب��ق، مل ي��ك��ن ه��ن��اك اأي 
التاأهل  اأث���ن���اء  ل��ل��م��ن��اق�����ص��ة  م��و���ص��وع 
ثانياً(،  )امل�صنف  ملدفيديف  ال�صريع 
نوفاك  ل��ل�����ص��رب��ي  الآخ������ر  امل��ن��اف�����ص 
التاريخي  ���ص��ع��ي��ه  يف  دي��وك��وف��ي��ت�����ص 
ل����رق����م ق���ي���ا����ص���ي يف ع������دد ب���ط���ولت 

الغراند �صلم.
العام  بطل  و�صيف  ال��رو���ص��ي  وحجز 
الثالث  ال��دور  اإىل  بطاقته   ،2019
بفوزه ال�صهل على الأملاين دومينيك 

كوبفر 6-4 و6-1 و2-6.
وه���و ال��ف��وز ال��ث��اين مل��دف��ي��دي��ف على 
يف   2019 ع���ام  الأول  ب��ع��د  ك��وب��ف��ر 
التي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  اإىل  ط��ري��ق��ه 
خ�صرها اأمام الإ�صباين رافايل نادال.

م�صتوى  "قدمت  م��دف��ي��دي��ف  وق���ال 
ه��ن��اك ب�صع حلظات  ك��ان��ت  مم���ت���ازاً. 
امل������ب������اراة ومت���ك���ن���ت من  ����ص���ع���ب���ة يف 
اأن�����ا �صعيد  ب�����ص��ك��ل ج���ي���د.  ت���دب���ريه���ا 
بتاأهلي يف اأقل من �صاعتني." ويلتقي 
يف  املا�صي  ال�صهر  الفائز  مدفيديف، 
امل��ق��ب��ل مع  ال����دور  دورة ت��ورون��ت��و، يف 
على  الفائز  اإندوخار  بابلو  الإ�صباين 
كول�صرايرب  فيليب  الخ���ر  الأمل�����اين 

و6-3 و1-6.  4-6
يف امل���ق���اب���ل، ع���ان���ى م��واط��ن��ه اأن�����دري 
ل��ل��ت��غ��ل��ب على  روب���ل���ي���ف اخل���ام�������ص 
 6-7 مارتيني�ص  ب��ي��درو  الإ���ص��ب��اين 
و1-6   )7-5( و7-6   )2/7(
و6-1، لي�صرب موعدا مع الأمريكي 

فران�صي�ص تيفوي.

وتاأهل الأرجنتيني دييغو �صفارت�صمان 
اإىل الدور املقبل بفوزه على اجلنوب 
مباراة  يف  اأن��در���ص��ون  كيفن  اإف��ري��ق��ي 
�صهدت توقفاً على لوي�ص اأرم�صرتونغ 
ب�����ص��ب��ب ه���ط���ول الأم����ط����ار، يف اإط����ار 
الوليات  ي�صرب  ال��ذي  اإي��دا  اإع�صار 

املتحدة.
اليابانية  ت��اأه��ل��ت  ال�����ص��ي��دات،  ول���دى 
وحاملة  عاملياً  ثالثة  امل�صنفة  اأو�صاكا 
م�صتغلة  ال��ث��ال��ث،  ال���دور  اإىل  اللقب 
اأولغا  ال�صربية  مناف�صتها  ان�صحاب 
بح�صب  طبية  لأ�صباب  دانيلوفيت�ص 
م���ا اأع���ل���ن الحت�����اد الأم���ريك���ي لكرة 

امل�صرب الأربعاء.
ومل يحدد املنظمون امل�صكلة ال�صحية 
البالغة  دانيلوفيت�ص  تواجهها  التي 
20 ع��ام��ا وال��ت��ي كتبت  ال��ع��م��ر  م��ن 
على ح�صابها يف اإن�صتغرام: "لقد كنت 
اأ�صعر بوعكة �صحية يف الأيام القليلة 
باأعرا�ص  ل��ه��ا  ع���لق���ة  ل  امل��ا���ص��ي��ة 

فريو�ص كوفيد".
الكندية  مع  موعداً  اأو�صاكا  و�صربت 
وال�صبعني،  الثالثة  فرنانديز  ليلى 
�صعيها  يف  متناولها  يف  مناف�صة  وهي 
البطولت  يف  اخل��ام�����ص  ل��ق��ب��ه��ا  اإىل 
الأرب�������ع ال���ك���ربى وال���ث���ال���ث يف اأرب����ع 

�صنوات يف فل�صينغ ميدوز.
ال���دور الأول  اأو���ص��اك��ا تخطت  وك��ان��ت 
ب��ت��غ��ل��ب��ه��ا على  ب�������ص���ه���ول���ة الإث�����ن�����ني 
ال�صابعة  ب��وزك��وف��ا  م���اري  الت�صيكية 
وال���ث���م���ان���ني، م����وؤك����دة ق���درت���ه���ا على 
ب��ع��د عدة  نف�صها  ال��ث��ق��ة يف  ا���ص��ت��ع��ادة 
اأ���ص��ه��ر ���ص��ع��ب��ة. وق���ال���ت ب��ع��د فوزها 
البطولة،  ه���ذه  "يف  ب��وزك��وف��ا  ع��ل��ى 
اأك��ون �صعيدة مبعرفة  اأن  اأري��د فقط 

واأنني،  جهدي  ق�صارى  بذلت  اأن��ن��ي 
على الرغم من اأنني مل األعب ب�صكل 
الفوز مبباراة يف  مثايل، متكنت من 
ارتكبت  اأن���ن���ي  اأع�����رف  جم��م��وع��ت��ني. 
بع�ص الأخطاء، لكن هذا جيد لأنني 

�صاأتعلم منها".
اأن�ص  التون�صية  �صربت  جهتها،  م��ن 
بقوة   20 امل��رك��ز  يف  امل�صنفة  ج��اب��ر 
الكولومبية  ع��ل��ى  ال�����ص��اح��ق  ب��ف��وزه��ا 
�صريانو  اأو�����ص����اري����و  ك��ام��ي��ل  م���اري���ا 

و1-6. -6�صفر 
امل��ج��م��وع��ة الوىل  وح�����ص��م��ت ج���اب���ر 
نظيفة بك�صبها �صتة اأ�صواط متتالية، 
يف  ال���ك���ول���وم���ب���ي���ة  ت���ن���ج���ح  اأن  ق���ب���ل 
مطلع  الوىل  للمرة  ار�صالها  ك�صب 
ك�صبت  جابر  لكن  الثانية،  املجموعة 
اأ�����ص����واط م��ت��ت��ال��ي��ة م����رة ثانية  ���ص��ت��ة 
ح�صمت  وب���ال���ت���ايل   1-6 وك�����ص��ب��ت��ه��ا 

املباراة يف �صاحلها.
ال��ث��ال��ث مع  ال����دور  وتلتقي ج��اب��ر يف 
اخلام�صة  م��رت��ن��ز  اإل���ي���ز  البلجيكية 
اليونانية  ع���ل���ى  وال����ف����ائ����زة  ع�������ص���رة 
ال�صاعدة  غراماتيكوبولو  فالنتيني 
كما  و2-6.   2-6 ال��ت�����ص��ف��ي��ات  م��ن 
تاأهلت الإ�صبانية غاربيني موغورو�صا 
اأندريا  التا�صعة بتغلبها على الأملانية 
الفوز  6-4 و6-2. وهو  بتكوفيت�ص 
يف  بتكوفيت�ص  على  ملوغورو�صا  الأول 

اأربع مباريات.
وع��ل��ق��ت الإ���ص��ب��ان��ي��ة امل��ت��وج��ة بلقبني 
لأننا  �صعبا  ال��ف��وز  "كان  ك��ب��ريي��ن: 
م�صيفة  رائعة"،  ���ص��داق��ة  ت��رب��ط��ن��ا 
ب�صكل  ول��ع��ب��ت  وق��ت��ي  اأخ����ذت  "لقد 
الفارق".  اأح������دث  م���ا  وه�����ذا  ج���ي���د، 
املقبل  ال���دور  يف  م��وغ��ورو���ص��ا  وتلعب 
اأزارنكا  فيكتوريا  البيلرو�صية  م��ع 

الثامنة ع�صرة.
وبلغت الدور ذاته الرومانية �صيمونا 
على  ب��ف��وزه��ا  ع�صرة  الثانية  هاليب 
ال�صلوفاكية كر�صتينا كوت�صوفا 3-6 
و6-1 يف 68 دقيقة، لت�صرب موعداً 
ريباكينا  اإيلينا  الكازاخ�صتانية  م��ع 

التا�صعة ع�صرة.
اإيلينا  الأوك���ران���ي���ة  اأي�����ص��ا  وت��اأه��ل��ت 
على  ب��ف��وزه��ا  اخل��ام�����ص��ة  �صفيتولينا 
 2-6 م��ا���ص��اروف��ا  ريبيكا  ال���ص��ب��ان��ي��ة 
داري�����ا  ال���رو����ص���ي���ة  ل��ت��ل��ت��ق��ي  و5-7، 

كا�صاتكينا ال�25.

•• اأبوظبي-ام :

الرقم  حتطيم  رون���ال���دو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ك��رة  جن��م  ا���ص��ت��ط��اع 
بعد  املنتخبات  م�صتوى  على  التاريخ  يف  ه��داف  كاأبرز  العاملي  القيا�صي 
مع  ب��لده  منتخب  م��ب��اراة  م��ن  الأخ���رية  اللحظات  يف  هدفني  ت�صجيله 

اأيرلندا التي انتهت بفوز الربتغال بهدفني مقابل هدف.
ورفع رونالدو ر�صيده الدويل اإىل 111 هدفا كاأبرز هداف يف التاريخ 
متخطيا و�صيفه الإي��راين علي دائي �صاحب ال� 109 اأه��داف، يف حني 
ميلك رونالدو فر�صة مميزة لزيادة ر�صيده الدويل كونه ما زال ين�صط 

يف امللعب.
وعلى خلفية اإجنازه الكبري يف ليلة اأم�ص الأول عتربها 

ك���ل ع�����ص��اق ك���رة ال���ق���دم ل��ي��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة يف م�صرية 
رونالدو  كري�صتيانو  اأع���رب  ال��دول��ي��ة  ال��ق��دم  ك��رة 
التاريخي  ال��ه��داف  بلقب  ب��ان��ف��راده  �صعادته  ع��ن 
مع  مت�صاويا  ك��ان  اأن  بعد  الوطنية،  للمنتخبات 

دائي بر�صيد 109 اأهداف .
ون�صر رونالدو على ح�صابه اخلا�ص مقطعا م�صورا 

لأهم حلظاته واأبرز اأهدافه بقمي�ص منتخب بلده 
التي  القيا�صية  الأرق���ام  كل  " من بني   : قائل  وعلق 

بالن�صبة  ج��داً  مُميز  ال��رق��م  ه��ذا  م�صريتي،  يف  ك�صرتها 
يل، وبالتاأكيد �صاأ�صعه يف مكانة بارزة على رف اإجنازاتي 

لأكون فخورا به دائما، م�صريا اإىل اأن ت�صجيل 111 
ي��ع��ن��ي حل��ظ��ات م��ن ال�صعادة  ل��ل��ربت��غ��ال  ه��دف��اً 

للمليني من اأبناء الربتغال حول العامل.
ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ك����ان ق���د ح�صم 

لنف�صه يف يونيو املا�صي لقب الهداف 
اأ�صبح  عندما  اأوروب��ا  لأمم  التاريخي 
اأف�صل هداف يف نهائيات كاأ�ص اأوروبا 
بعدما �صجل هدفيه العا�صر واحلادي 

املجر،  على  الفوز  لبلده  وحقق  ع�صر 
بلتيني،  مي�صيل  ال��ف��رن�����ص��ي  م��ت��ج��اوزا 

الذي كان ر�صيده 9 اأهداف يف اأمم اأوروبا، 
التي �صجل فيها رقما اآخر وهو لأنه اأ�صبح 

اأول لعب ي�صارك فيها 5 مرات، كما اأنه بات 
الأكر م�صاركة يف عدد املباريات، حيث كانت 
املباراة اأمام املجر رقم 22 بالن�صبة له منذ 

ظهوره الأول يف 2004.
رونالدو ابن ال� 36 عاما وال�صهري ب�صاروخ 

 ،1985 ف��رباي��ر   5 م��ن مواليد  م��ادي��را 
يبلغ  الربتغالية،  م��ادي��را  مبدينة 
 85 ووزن��������ه  ����ص���م،   187 ط���ول���ه 

انتقل  وقد  مهاجم،  ومركزه  كجم، 
الإجنليزي  ي��ون��اي��ت��د  مل��ان�����ص��ي�����ص��رت 

يوفنتو�ص  قادما من  اأ�صبوعني  قبل 
الإي���ط���ايل، ب����داأ م�����ص��ريت��ه الح��رتاف��ي��ة يف 

معه  ول��ع��ب   ،2002 ل�صبونة  �صبورتينج  ن���ادي 
اإىل  انتقل  ث��م  اأه���داف،   3 فيه  �صجل  واح��د  مو�صم 

مان�صي�صرت يونايتد عام 2003، ولعب له 6 موا�صم �صجل خللها 84 
ال��ذي �صطع جنمه فيه، وخا�ص معه  اإىل ري��ال مدريد  انتقل  هدفا، ثم 
خللها 311 هدفا، حتى عام 2018، ويف مو�صم  �صجل  مباراة،   292
اإىل يوفنتو�ص الإيطايل وخا�ص معه 98 مباراة، �صجل  انتقل   2018

فيها 81 هدفا، قبل اأن ينتقل اأخريا اإىل مان�صي�صرت يونايتد.
وميلك جوائز كثرية يف ر�صيده حيث توج بالكرة الذهبية 5 مرات اأعوام 
2008، و2013، و2014، و2016، و2017، وجائزة الأف�صل من 
الفيفا عامي 2016، و2017، واحلذاء الذهبي لقارة اأوروبا 4 مرات 
يف اأعوام 2008، و2011، و2014 و 2015، واأف�صل لعب يف اأوروبا 
مرات اأعوام 2014 و 2016 و 2017، واأف�صل لعب يف اأوروبا   3
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  وه���داف   ،2008 ع��ام  الأن��دي��ة  �صعيد  على 
و2015،  و2014،  و2013،   ،2008 اأع�����وام  م���رات   7
يف  لع��ب  اأف�����ص��ل  وج��ائ��زة  و2018،  و2017،  و2016، 
الليجا الإ�صباين عام 2014، ولعب املو�صم يف الربمييري 
املو�صم  ولع����ب   ،2008 و   2007 الإجن���ل���ي���زي  ل��ي��ج 
2019، وه����داف ال���دوري  يف ال����دوري الإي���ط���ايل ع���ام 
الإجنليزي عام 2008، واأف�صل مهاجم يف اأوروبا اأعوام 
املو�صم من ويفا عام  2008، و2017، و2018، وهداف 
2018، وجائزة بو�صكا�ص من فيفا عام 2009، وهداف 
كاأ�ص  وه��داف   ،2019 اأوروب���ا  اأمم  دوري  نهائيات 

الأمم الأوروبية عام 2020.

•• القاهرة-الفجر

امل���ت���ح���ور اجلديد  ل��ظ��ه��ور  ن��ت��ي��ج��ة   
بل�ص"  "دلتا  وامل�������ص���م���ى  ل���ك���ورون���ا 
خمتلف  يف  �صريع  ب�صكل  وان��ت�����ص��اره 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، الأم���ر ال���ذي اعتربه 
واللجنة  ال��دوىل  اخلا�ص  الأومل��ب��ي��اد 
ل�صحة  ك���ب���ريا  ت���ه���دي���دا  امل���ن���ظ���م���ة 
و�صلمة جميع امل�صاركني يف الألعاب 
العاملية ال�صتوية التى كان من املقرر 
ب���ك���ازان ال��رو���ص��ي��ة يناير  ان��ط��لق��ه��ا 
ملدة  تاأجيلها  ق��رار  فجاء   ،  2022

عام اىل يناير 2023.
ت�صهد  ���ص��وف  ك����ازان  �صتوية  وك��ان��ت 
املنطقة   دول  ج���م���ي���ع  م���������ص����ارك����ة 
اأربع ريا�صات من بني  ي�صاركون فى 
ال�صبع ريا�صات التى ت�صهدها اللعاب 
،وال���دول هى الإم���ارات ، البحرين ، 
م�صر ،اجلزائر ، جزر القمر ، اإيران 
لبنان   ، الكويت   ، الأردن   ، ال��ع��راق   ،
املغرب،�صلطنة   ، موريتانيا   ، ،ليبيا 

،اململكة  ،ق���ط���ر  ،ف��ل�����ص��ط��ني  ع���م���ان  
العربية ال�صعودية ،ال�صودان ، �صوريا  

،  تون�ص ، اليمن  .
الوهاب  عبد  اأمي��ن  املهند�ص  و�صرح 
عملية  ب������اأن  الق���ل���ي���م���ى  ال���رئ���ي�������ص 

التاأجيل قد جاءت عقب  اجتماعات 
الوملبياد  ب���ني  م��ك��ث��ف��ة  وم�������ص���اورات 
ال����دوىل وال��ل��ج��ن��ة املنظمة  اخل��ا���ص 
العاملية،  ال�صحة  ومنظمة  للألعاب 
جميع  راأى  ا���ص��ت��ط��لع  اأي�����ص��ا  ومت 

العاملية  ب��الل��ع��اب  امل�����ص��ارك��ة  ال����دول 
ال�����ص��ت��وي��ة وال���ب���ال���غ ع���دده���م 107 
دول��������ة ، وجم����م����وع����ة م�����ن ال����ق����ادة 
اإدارة  جمل�ص  واأع�����ص��اء  الريا�صيني 
والروؤ�صاء  الدوىل  الأوملبياد اخلا�ص 

ال�صبع  ال���ع���امل  مل��ن��اط��ق  الإق��ل��ي��م��ني 
الأمرا�ص  ع��ل��ى  ال�صيطرة  وم��راك��ز 
وال�����وق�����اي�����ة م���ن���ه���ا، وغ�����ريه�����م من 
ول�صمان  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني.  اخل�����رباء 
املعنيني، جاء  �صحة و�صلمة جميع 
ق���رار التاأجيل ب��اإج��م��اع ك��ل ه���وؤلء . 
واأ�صاف الرئي�ص القليمى باأنه اأثناء 
امل�صاورات العديدة مع الدول امل�صاركة 
اأي�صا  لوحظ  العاملية  اللعاب  بتلك 
اأن هناك تردد من بع�ص هذه الدول 
منطلق  وم��ن  امل�صاركة،  م��ن  وخ��وف 
ارتياح جميع  ال�صديد على  احلر�ص 
امل�������ص���ارك���ني م���ن لع���ب���ني واداري������ني 
وم��ن��ظ��م��ني وج���م���ه���ور ق��ب��ل واأث���ن���اء 
الل���ع���اب ج���اء ق����رار ال��ت��اأج��ي��ل. ومت 
منطقة  برامج  جميع  مع  التوا�صل 
افريقيا  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
التاأجيل  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ب��ع�����ص  ل�����ص��رح 
ال�صتعدادات  موا�صلة  على  وحثهم 
للم�صاركة فى املوعد اجلديد وو�صع 
ب����رام����ج ال��ت��ح�����ص��ري ال�����لزم�����ة من 

بال�صورة  الإق��ل��ي��م  دول  ظ��ه��ور  اأج���ل 
امل�صرفة.

قد  �صتوية  عاملية  األعاب  اأول  وكانت 
�صتيمبوت  ف���ى   1977 ان��ط��ل��ق��ت 
�صربينغز باأمريكا  ،و منطقة ال�صرق 
اأ�صبحت  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 
لها م�صاركات متميزة  ومتزايدة فى 
فى   2001 ومنذ  العاملية  الأل��ع��اب 
ثلث  فيها  �صاركت  و  األ�صكا  العاب 
دول ، ثم ب��داأت ال��زي��ادة املطردة من 

 2005 األعاب  فى   ، املنطقة  برامج 
بناجانو باليابان ، و2009 باأيدهو 
باأمريكا ، و2013 بكوريا اجلنوبية

األ���ع���اب ع��امل��ي��ة �صتوية  اآخ����ر  وك���ان���ت 
�صهدت   2017 ب��ال��ن��م�����ص��ا  اأق��ي��م��ت 
املنطقة  م���ن  دول�����ة   16 م�����ص��ارك��ة 
ال�صعودية،  الإم�������ارات،  م�����ص��ر،  ه���ى 
الأردن،  �صورية،  ال��ع��راق،  البحرين، 
ل����ب����ن����ان، ل���ي���ب���ي���ا، ت����ون���������ص، امل����غ����رب، 
اإي����ران،   ق��ط��ر،  فل�صطني،  اجل���زائ���ر، 

ولعبة  لع��ب��ا   289 مثلهم   ع��م��ان 
الهوكي  ري���ا����ص���ات    4 ف���ى  ����ص���ارك���وا 
اخرتاق  ال�صريع،  التزلج  الأر���ص��ى، 
ال�صاحية، اجلري على اجلليد، من 
بني  الريا�صات ال�صبع التي ت�صهدها 
الأل���ع���اب، ك��م��ا ���ص��ارك��ت امل��ن��ط��ق��ة فى 
م���وؤمت���ر ال�����ص��ب��اب م���ن خ���لل لعب 
ومرافق، بالإ�صافة اإىل م�صاركة عدد 
م��ن ع��ائ��لت ال��لع��ب��ني ف��ى موؤمتر 

العائلت والأ�صر.

ت�سارك فيها  االإمارات مع 107 دول

دلتا بل�ش يوؤجل الألعاب العاملية ال�صتوية لالأوملبياد اخلا�ش بكازان اإىل يناير 2023

كري�صتيانو رونالدو يحطم الرقم 
القيا�صي العاملي لالأهداف الدولية

اأو�ساكا دون اأن تلعب وت�سيت�سيبا�ش ب�سيحات ا�ستهجان 

ميدفيديف يعرب ب�صال�صة يف 
دورة فال�صينغ ميدوز  



يتحول اإىل مليونري بف�صل ت�صجيع معلمه 
جن���ح ���ص��اب ه���ن���دي، يف اإن�����ص��اء ���ص��رك��ة اأغ���ذي���ة ط���ازج���ة مبليني 
العلمي  التح�صيل  على  �صجعه  ال��ذي  معلمه  بف�صل  ال����دولرات، 
يف طفولته، وقدم له درو�صاً جمانية حولته من ك�صول اإىل مميز 
ولم����ع. ول���د م�صطفى ب��ي ���ص��ي يف ق��ري��ة ن��ائ��ي��ة يف ولي���ة كريال 
الهندية، وكان والده الذي يعمل باأجر زهيد يف اإحدى املزارع، يحلم 
بتعليم اأطفاله. ولكن م�صطفى قرر ترك املدر�صة بعدما ر�صب يف 
ال�صف ال�صاد�ص، ليعمل مع والده. قال م�صطفى ل�صحيفة "اإن دي 
تي يف"، اإن طفولته كانت قا�صية للغاية خا�صة بعدما ترك املدر�صة 
واأن��ه��م��ا كانا يح�صلن على  امل����زارع،  اإح���دى  وال���ده يف  ليعمل م��ع 
اأجر زهيد مل يكن كافياً لتاأمني الطعام للعائلة. وبعد اأ�صهر من 
باأن يعطيه درو�صاً  اأقنعه ُمدر�ص بالعودة للدرا�صة، وتعهد  العمل، 
فر�صة  امل��در���ص��ة،  اإىل  ع��ودة م�صطفى  وك��ان��ت  خ�صو�صية جم��ان��اً. 
ويوؤ�ص�ص  وق��ت لح��ق  براتب جيد يف  ليح�صل على وظيفة  كبرية 
املدر�صة ت�صدر م�صطفى ف�صله يف  اإىل  اأغذية. بعد عودته  �صركة 

الريا�صيات، وحت�صن اأداوؤه الأكادميي ب�صكل كبري.
وعندما حان وقت ذهابه اإىل الكلية، ا�صرتك اأ�صاتذته يف دفع ر�صوم 

الدرا�صة عو�صاً عنه، مكافاأة له على متيزه يف املدر�صة.

ترك ال�صرطة بالباب ونحر �صقيقته
مبحافظة  تيماء  منطقة  يف  �صقيقها  يد  على  كويتية  مقتل  اأث��ار 
اجلهراء، وفقا ملا ذكره نا�صطون على مواقع التوا�صل الجتماعي، 
يت�صدر  #جرمية_تيماء  ها�صتاغ  جعل  م��ا  غا�صبة،  فعل  ردود 

تويرت يف الكويت خلل ال�صاعات املا�صية.
اأبلغت  قد  كانت  القتيلة  اأن  الكويتية  "القب�ص"  �صحيفة  وذك��رت 
عمليات الداخلية باأنها حمتجزة منذ �صهرين يف م�صكنها. ووفقا 
منزل  اإىل  الأم��ن  رج��ال  و�صل  فقد  "املجل�ص" املحلية،  ل�صحيفة 
اأن �صقيقته ل تزال على قيد  اإثبات  ال�صحية وطلبوا من اجلاين 
احلياة، ليقوم بدخول املنزل ونحرها قبل اأن يعود لت�صليم نف�صه. 
24 �صاعة على حادثة مقتل �صاب كويتي  اأقل  وتاأتي احلادثة بعد 
بر�صا�صة من م�صد�ص رجل اأمن يف نف�ص املنطقة. وذكرت م�صادر 
ا�صتقرت يف �صدره عندما حاول  اأن �صابا قتل بطلقة نارية  اأمنية 
ال�صتيلء على �صلح رجل اأمن من مرتبات مديرية اأمن اجلهراء. 
اإن وزارة الداخلية فتحت حتقيقا مو�صعا يف  وقال امل�صدر الأمني 
"الإدارة العامة  اأن  اإىل  الق�صية لك�صف جميع ملب�صاتها، م�صرياً 
للمباحث اجلنائية تتحرى ل�صبط مرافق القتيل والتحقيق معه، 
اأق��ر ب��اأن��ه واأثناء  وذل��ك بعد ال�صتماع ل��رواي��ة رج��ل الأم���ن ال��ذي 
جتوله يف دورية تابعة لأمن اجلهراء برفقة رجل اأمن اآخر، ا�صتبها 
لكنهما  التوقف،  منهما  طلب  حيث  �صخ�صان  بداخلها  مركبة  يف 
تيماء ثم ترجل من مركبتهما ليدخل  داخ��ل منطقة  اإىل  هربا 
يف  ال��ن��ار  ب��اإط��لق  فقام  وزميله،  ملواجهته  ع��ادا  ث��م  مغلق  بطريق 

الهواء ل�صبطهما لكن اأحدهما متكن من الهرب".

�صبي يتميز يف حياكة مالب�ش الن�صاء 
ي�صاهد  اأن  عبا�ص  اأحمد  الفل�صطيني  ال�صبي  اعتاد  �صنوات،  منذ 
والده وهو يخيط امللب�ص يف ور�صته ال�صغرية بقطاع غزة قبل اأن 

مي�صك ذات يوم مبق�ص ويق�ص اأول خط له يف قطعة قما�ص.
غزة  يف  خياط  اأ�صغر  ع��ام��اً(   13( اأحمد  اعُترب  اليوم  ذل��ك  ومنذ 

وتاأ�ص�صت له قاعدة زبائن خا�صة م�صتقلة عن والده.
اإنها كانت معتادة على  اأحمد،  اآمنة ن�صار، وهي من زبائن  وقالت 
اأن والده حممد عبا�ص )اأبو اأحمد( هو من يخيط لها ملب�صها، 

لكنها اأ�صبحت الآن تعتمد على اأحمد يف هذه املهمة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تويرت تطلق ا�صرتاكات مدفوعة يف 
ح�صابات املوؤثرين 

العائدات  توفري  منها  الهدف  جديدة  اأداة  مع  احل�صابات،  بع�ص  يف  الأج��ر  مدفوعة  "تويرت" ا�صرتاكات  اأطلقت 
ملنتجي املحتويات، متا�صيا مع اإ�صرتاتيجيتها الرامية اإىل تو�صيع قاعدة جمهورها واحلّد من اّتكالها على اإيرادات 

الإعلنات.
و�صيت�صّنى ملن ُيعرفون باملوؤّثرين على �صبكات التوا�صل الجتماعي، يف جمال املاكياج مثل اأو الريا�صة، اأن يعر�صوا 
على م�صرتكيهم اأن ي�صبحوا من "كبار املتابعني" )�صوبر فولويرز( ويتلّقوا بذلك حمتويات ح�صرية )من من�صورات 

وحتليلت وغريها(، مقابل ا�صرتاكات بثلثة اأو خم�صة اأو ع�صرة دولرت يف ال�صهر.
وقالت اإ�صرت كرووفرد امل�صوؤولة عن املنتجات يف �صبكة التوا�صل الجتماعي "ميكنكم، ب�صفتكم من كبار املتابعني، اأن 

ت�صاركوا يف درد�صات حم�صورة باأ�صحاب ال�صرتاكات املدفوعة الأجر".
عدم  واإمكانية  اإخبارية  ون�صرات  )"�صباي�صز"(  ال�صوتية  للت�صجيلت  ح�صريا  حّيزا  لحقا  "تويرت"  و�صت�صيف 

الإف�صاح عن هوية امل�صتخدم، يف جملة خطوات تعتزم اإجراءها لحقا.
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اأملودوفار ياأمل من فيلمه ت�صميد 
جروح احلرب الأهلية الإ�صبانية

يعود بيدرو اأملودوفار مع "مادري�ص باراليل�ص" املر�ّصح للأ�صد الذهبي يف 
مهرجان البندقية اإىل مو�صوعني عزيزين على قلبه، هما الن�صاء وعلقات 
الن�صب، على اأمل اأن ي�صاعد فيلمه هذا على ت�صميد اجلروح التي خّلفتها 

احلرب الأهلية يف اإ�صبانيا.
مهرجان  من  وال�صبعني  الثامنة  ال���دورة  باراليل�ص"  "مادري�ص  وافتتح 
مع  عاما   71 العمر  من  البالغ  املخرج  فيه  وتعاون  ال�صينمائي.  البندقية 
رئي�صياً  دوراً  منحها  التي  ع��ام��اً(   47( ك��روث  بينيلوبي  املف�صلة  ممثلته 

جديداً.
جاني�ص  املغنية  اإىل  لفتة  )يف  جاني�ص  دور  الفيلم  ه��ذا  يف  ك��روث  وت���وؤدي 
اآثار  عامل  هو  متزّوج  �صديق  من  حتبل  اأربعينية  م�صّورة  وهي  جوبلني(، 
بداية احلرب  اأث��ره يف  ُفقد  ال��ذي  وال��د جّدها  رف��ات  على  بالعثور  وعدها 

الإ�صبانية الأهلية يف م�صقط راأ�صه، ونب�صه.
وهو مو�صوع م�صتجّد يف اإ�صبانيا حيث ت�صعى احلكومة اإىل التقّدم يف العمل 
اجلماعية  املقابر  من  ال�صحايا  اآلف  رف��ات  ونب�ص  الوطنية  الذاكرة  على 
واأحفاد  موؤرخني  تقديرات  وبح�صب  فرنكو.  ديكتاتورية  اإّب��ان  دفنوا  حيث 
األ��ف من   100 اأك��ر من  املقابر اجلماعية رف��ات  لل�صحايا، يرقد يف ه��ذه 
فرنكو منت�صراً  التي خرج منها  الأهلية )1939-1936(  �صحايا احلرب 

وحكم اإ�صبانيا بقب�صة من حديد حّتى وفاته �صنة 1975.

انفجار �صخم يف منزل ب�صبب �صر�صار
فتحول  منزل،  يف  تزعجه  �صرا�صري  ت�صميم  رو�صيا  يف  �صكان  اأح��د  ح��اول 

الأمر اإىل كارثة عندما وقع انفجار �صخم.
وقالت �صحيفة "Novorossiysk Rabochy" الرو�صية يف من�صور على 
"اإن�صتغرام" اإن النفجار وقع يف منزل قريب من طريق �صريع يف مدينة 

نوفورو�صي�صك املطلة على البحر الأ�صود.
ويف التفا�صيل، و�صع �صاكن املنزل مادة �صامة يف اإحدى الغرف، التي كانت 
حتتوي قوارير من مادة ديكلوروفو�ص، وهي مادة ت�صتعمل كمبيد ح�صري، 
ويبدو اأن تفاعل كيميائيا حدث بني املادتني مما اأدى اإىل وقوع انفجار اأتى 

على حمتويات املنزل، مه�صما زجاجه اخلارجي.
واأ�صيب الرجل بجروح يف راأ�صه وكتفه وجرى نقله اإىل امل�صت�صفى.

املادتني  بن  التفاعل  النفجار جنم عن  اأن  امل�صاب،  الرجل  زوج��ة  وتعتقد 
اأثناء عملية ا�صطياد ال�صرا�صري.

خمطوطة ممهدة لنظرية 
اآين�صتاين يف مزاد 

اإح������دى  ت����ط����رح  اأن  امل�����زم�����ع  م�����ن 
لنظرية  امل���م���ه���ّدة  امل���خ���ط���وط���ات 
اآين�صتاين  العامة لألربت  الن�صبية 
بني  ت����������رتاوح  ب���ق���ي���م���ة  م��������زاد  يف 
م��ل��ي��ون��ني وث��لث��ة م��لي��ني يورو، 
وفق ما اأعلنت دار كري�صتيز. وقالت 
اإّن هذه القطعة  كري�صتيز يف بيان 
خمطوطة  "اأثمن  ���ص��ّك  دون  ه��ي  

لآين�صتاين ُتباع باملزاد."
ت�صرين   23 يف  امل�������زاد  و����ص���ُي���ق���ام 
كري�صتيز  مقّر  يف  الثاين/نوفمرب 

حل�صاب دار اأوغوت الفرن�صية.
والوثيقة هي عبارة عن خمطوطة 
كتبها  ���ص��ف��ح��ة   54 م���ن  م���وؤّل���ف���ة 
ال�صهري  الأمل�����������اين  ال���ف���ي���زي���ائ���ي 
و�صديقه  و����ص���ري���ك���ه  اآي��ن�����ص��ت��اي��ن 
املهند�ص ال�صوي�صري ميكيليه بي�صو 
زيوريخ  يف  و1914،   1913 عامي 
كري�صتيز  دار  وقالت  )�صوي�صرا(. 
ال�صوي�صري  املهند�ص  بف�صل  اإن���ه 
اإلينا  "املخطوطة  ه����ذه  و���ص��ل��ت 
باأعجوبة تقريًبا. وملا كان اآين�صتاين 
ُعني على الأرجح باحلفاظ على ما 

هو وثيقة عمل يف نظره".
ال��ن�����ص��ب��ي��ة اخلا�صة  ن��ظ��ري��ة  وب��ع��د 
التي جعلته يربهن يف عام 1905 
معادلة تكافوؤ الكتلة والطاقة، بداأ 
على   1912 ع��ام  العمل  اآين�صتاين 

نظرية الن�صبية العامة.
"انكّب   ،1913 ال��ع��ام  اأوائ�����ل  ويف 
ال���زم���ي���لن ع���ل���ى ح�����ّل ل���غ���ز حرّي 
ال�صذوذ  وه��و  ع��ق��ود،  منذ  العلماء 
بح�صب  عطارد"،  ك��وك��ب  م���دار  يف 

كري�صتيز.

الأمرية اليابانية ماكو 
تنوي الزواج قريبا 

ت���ن���وي اب���ن���ة ���ص��ق��ي��ق اإم�����رباط�����ور 
ال��ي��اب��ان ن��اروه��ي��ت��و الأم����رية ماكو 
الزواج قريبا من خطيبها املتحدر 
معه  والن��ت��ق��ال  ال�صعب  عامة  م��ن 
الرغم  املتحدة، على  الوليات  اإىل 
م��ن ن����زاع م���ايل ي��ع��ن��ي وال����دة هذا 
���ص��ن��وات، بح�صب ما  م��ن��ذ  الأخ����ري 

اأفادت ال�صحافة اليابانية.
وتعتزم ماكو عقد قرانها على كي 
وقّرر  العام  نهاية  بحلول  كومورو 
املرا�صم  ع��ن  ال��ت��خ��ّل��ي  اخل��ط��ي��ب��ان 
الإمرباطورية التقليدية، يف قرار 
ن��ادر م��ن نوعه يف ال��ي��اب��ان. كذلك 
ق�����ّررت رف�����ص ت��ع��وي�����ص ق���د تبلغ 
ي���ن )اأك����ر  150 م��ل��ي��ون  ق��ي��م��ت��ه 
يقّدم  ي��������ورو(  م���ل���ي���ون   1،1 م����ن 
عن  يتخّلني  اللواتي  للن�صاء  ع��ادة 
األقابهّن الإمرباطورية اإثر الزواج 
ب��ف��رد م��ن ع��ام��ة ال�صعب، وف��ق ما 

اأفادت و�صائل الإعلم املحلية.
بتاأكيد  املعلومات  ه��ذه  حت��ظ  ومل 
ر�صمي بعد لكنها تت�صّدر العناوين 
الياباين  الإع��لم  اأخبار  يف  الأوىل 

منذ الأربعاء.
وكانت ماكو البالغة 29 عاما، ابنة 
اأكي�صينو  م��ن  فوميهيتو  الأم����ري 
قد  ل���ن���اروه���ي���ت���و،  الأو������ص�����ط  الأخ 
خطوبتها   2017 ال��ع��ام  يف  اأعلنت 
على كي كومورو )29 عاما( وهو 
مقاعد  على  عليه  تعّرفت  حقوقي 

اجلامعة.
واأرج����ئ ال��زف��اف يف ال��ع��ام 2018، 
ال��ر���ص��م��ي��ة �صيق  وك���ان���ت احل���ّج���ة 
ال�������وق�������ت ل���ت���ح�������ص���ري امل�����را������ص�����م 
البلط  يف  التقليدية  الحتفالية 

الإمرباطوري.

طائرة هليكوبرت لرحالت املريخ 
اإن  الف�صاء  لعلوم  ال�صيني  الوطني  املركز  قال 
ال�صني ابتكرت منوذجا اأوليا لطائرة هليكوبرت 
ال���ص��ت��ط��لع يف رحلت  ب��اأع��م��ال  ت��ق��وم  �صغرية 
الهبوط  اأع��ق��اب  يف  امل��ري��خ  لكوكب  م�صتقبلية 
التاريخي مل�صبار اآيل على �صطح الكوكب الأحمر 

قبل ب�صعة اأ�صهر.
وُتظهر �صورة ن�صرها املركز على موقعه الر�صمي 
امل�صغر ي�صبه  النموذج  اأن  اأم�ص  الأول الأربعاء 
التي  اإجننيويتي  الآل��ي��ة  الهليكوبرت  �صكله  يف 
الأمريكية  والف�صاء  ال��ط��ريان  اإدارة  ط��ورت��ه��ا 
)نا�صا( لرحلة مركبتها الف�صائية بر�صيفرين�ص 

التي تنظمها هذا العام.
ملتابعة  اأداة  �صتكون  الهليكوبرت  اإن  املركز  وقال 
كوكب  على  ال�صينية  الف�صائية  ال�صتك�صافات 

املريخ، ومل يورد مزيدا من التفا�صيل.
واأنزلت ال�صني م�صبارا على املريخ يف مايو- اأيار 
يف اأول بعثة لها على الكوكب لت�صبح ثاين دولة 
ب��ع��د ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��ق��وم ب��ذل��ك. وهبطت 
لنا�صا  التابعة  الف�صائية  بر�صيفرين�ص  مركبة 

على الكوكب يف فرباير- �صباط.

قتلت �صقيقها كي ترث اأمواله
اجل�صع  بدافع  ارتكبت  ت�صدق،  ل  تكاد  ب�صعة  جرمية  يف 
والطمع يف املال، اأقدمت �صيدة يف مدينة املو�صل العراقية، 
وهي مركز حمافظة نينوى �صمال غربي البلد، ومبعية 

ابنها على قتل �صقيقها للح�صول على املرياث.
بيانا حول هذه  واأ�صدرت قيادة �صرطة حمافظة نينوى 
اأب��ي متام  �صرطة  "متكنت مديرية  فيه:  ج��اء  اجلرمية، 
عمل  فريق  ت�صكيل  وبعد  نينوى،  �صرطة  لقيادة  التابعة 
التحقيق  قا�صي  موافقات  واأخذ  ال�صرطة  قائد  باإ�صراف 
املخت�ص، وال�صتفادة من كامريات املراقبة والتعاون مع 
دائرة الطب العديل، من ك�صف جرمية قتل مواطن من 
ب��اآل��ة ح��ادة داخ��ل داره، يف ح��ي ال�صديق يف  خ��لل طعنه 

اجلانب الأي�صر ملدينة املو�صل".
ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى املجرمني  اإل���ق���اء  "مت  ال��ب��ي��ان:  وي�����ص��ي��ف 
اأن اثنني  الثلثة الذين قاموا بارتكاب جرميتهم، علما 
منهما هما �صقيقة املجني عليه وابنها، لغر�ص احل�صول 

على املرياث كون املجنى عليه اأعزب".

�صاب ينت�صل طفال من قلب الكهرباء
اأظهر �صاب م�صري �صجاعة ا�صتثنائية، عندما اأنقذ طفل 
يبلغ من العمر 8 �صنوات من املوت �صعقا، يف اإحدى قرى 

حمافظة ال�صرقية.
مبواقع  وا���ص��ع  نطاق  على  انت�صر  فيديو  مقطع  ور���ص��د 
لكنها  م��وؤمل��ة  ب���داأت  التي  الواقعة  الجتماعي،  التوا�صل 
انتهت بعمل بطويل، يف قرية املنري التابعة ملركز م�صتول 
كان  عندما  �صعقا،  مي��وت  حممد  الطفل  وك��اد  ال�����ص��وق. 
يلهو يف ال�صارع ثم اقرتب من عامود كهرباء قدمي، حيث 

�صعقه التيار لدرجة اأنه الت�صق بالعامود.
وم��ع خم��اوف امل��ارة من الق���رتاب من امل�صهد خوفا من 
لنجدة  اإب��راه��ي��م  حممد  ال�صاب  ه��ب  لل�صعق،  التعر�ص 
ال��ط��ف��ل ع����دمي احل���ي���ل���ة، وج���ذب���ه م���ن ق��دم��ي��ه ليبعده 
ع��ن ال��ع��ام��ود وي��ن��ق��ذ ح��ي��ات��ه. وق���ال اإب��راه��ي��م يف مقابلة 
فجذبته  بالعامود  ملت�صقا  الطفل  "وجدت  تلفزيونية: 

من قدميه لإبعاده عن الكهرباء".

عامل م�صاب بكورونا يعطل �صل�صلة اإمدادات تويوتا
ال�صهر  اأوائ��ل  19 يف  بكوفيد-  واح��د  اإ�صابة عامل  ثبتت 
امل��ا���ص��ي يف م�����ص��ن��ع م���رتام���ي الأط�������راف ع��ل��ى الطريق 
ال�صريع الذي يربط هانوي مبدينة هايفوجن ال�صاحلية 
الفيتنامية. وكانت �صللة دلتا تنت�صر ب�صرعة عرب الدولة 
امل�صوؤولون  وعلق  اآن���ذاك،  اآ�صيا  �صرق  جنوب  يف  الواقعة 
ال�����ص��ي��ارات يف  غ��ي��ار  العمل يف م�صنع قطع  الإق��ل��ي��م��ي��ون 
كوماكورا،  ك��ازون��اري  وك��ان  )اآب(.  اأغ�صط�ص  من  الرابع 
كبري م�صوؤويل امل�صرتيات يف �صركة "تويوتا موتور" يتابع 
امل�صنع  بت�صغيل  وي��ق��وم  ال��ي��اب��ان.  م��ن  ع��ن كثب  ال��و���ص��ع 
اأك���رب جممعي  اأح���د  وه��و  ت��وي��وت��ا  ل�صركة  رئي�صي  م���ورد 
�صفائر كهرباء ال�صيارات يف فيتنام، ح�صبما ذكرت وكالة 
بلومربغ للأنباء الأربعاء. ولدى تعطل العمل يف املن�صاأة 
وتتحقق  تويوتا.  خم��زون��ات  انخف�صت  ال��ع��دوى،  ب�صبب 
�صركة �صناعة ال�صيارات اليابانية منذ يوليو )متوز( من 
مورديها يف املنطقة، التي اأ�صبحت بوؤرة لنت�صار كوفيد- 

19، على اأ�صا�ص يومي لتقييم مدى تردي الو�صع. 

»املدينة الأوروبية« يف تون�ش تراث مهمل 
ي����دّق م��ع��م��اري��ون وم��ن��ظ��م��ات يف امل��ج��ت��م��ع املدين 
ن��اق��و���ص اخل��ط��ر، حم��ّذري��ن م��ن خ���راب "املدينة 
ثريا  ت���راث���ا  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  ت��ون�����ص  يف  الأوروبية" 
وذلك  ال�صتعماري،  املا�صي  على  �صاهدا  وُمتنّوعا 
ُرك���ام وت��اآك��ل جدرانها  م��ع حت���ّول م��ب��اٍن فيها اىل 

ب�صبب الإهمال.
"املدينة  ا�صم  امل��دين  املجتمع  يف  ن�صطاء  ويطلق 
خارج  ���ص��ّي��دت  ال���ت���ي  الأح����ي����اء  ع��ل��ى  الأوروبية" 
اأ����ص���وار امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة خ���لل ال��ق��رن��ني التا�صع 
تون�ص  خ�صوع  ف��رتة  بداية  مع  والع�صرين،  ع�صر 

للحماية الفرن�صية.
وتتمّيز املباين يف هذه الأحياء بفنون معمارية مثل 
"الفن اجلديد"  "اآرت ديكو" اأو  "الكل�صيكي" اأو 
القرن  ع�صرينات  خ��لل  اأوروب����ا  يف  انت�صر  ال���ذي 
التا�صع ع�صر وثلثيناته، و�صّيدت باأكريتها على 

اأيدي اإيطاليني وفرن�صيني.
كبري  ق�صم  ب��ات  ال���ص��ت��ق��لل،  على  ع��ام��ا   65 بعد 

غياب  ب�صبب  بال�صقوط  م��ه��ددا  امل��ب��اين  ه��ذه  م��ن 
و�صعت  ال��ت��ي  ال��دول��ة  م��ن  وا���ص��ح��ة  ا�صرتاتيجية 
يدير  بينما  ال��ع��م��ارات،  ه��ذه  ق�صم من  على  يدها 

اأخرى وكلء عقاريون بالنيابة عن مالكيها.
واأقّرت ال�صلطات التون�صية باأن 160 مبنى مهددة 
يف  اأج��رت��ه��ا  ج��رد  عملية  اآخ��ر  بح�صب  بال�صقوط، 

ت�صرين الأول/اأكتوبر 2019.
ون��ف��ذ ب��ع�����ص ال�����ص��ك��ان ع��م��ل��ي��ات ت��رم��ي��م م��ن دون 
املبنى،  هوية  فطم�صوا  املعماري،  الطابع  مراعاة 
واأزالوا نقو�صا، فيما حتولت مباٍن مهجورة مكبات 

نفايات منزلية اأو ف�صاءات لبيع املخدرات.
اآمال  وتقول رئي�صة جمعية �صيانة مدينة تون�ص 
"نطلق اليوم �صيحة  املوؤدب لوكالة فران�ص بر�ص 
اإنقاذ املدينة  اأج��ل  فزع ون��دق ناقو�ص اخلطر من 
تراثنا ومنوذجا  م��ن  ج���زءا  تعد  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة 
فريدا من الهند�صة املعمارية"، م�صيفة "هي تبدو 

يتيمة ومهّم�صة وت�صكو الإهمال منذ عقود".

املوؤثرة االإيطالية كاميلال ماجنيابيلو خالل ح�سورها مهرجان البندقية ال�سينمائي الثامن وال�سبعني. ا ف ب

نان�صي عجرم لبناتها : 
�صاأترك لكم البيت واأرحل

ببناتها  علقاتها  وع��ن  اخلا�صة  حياتها  عن  عجرم   اللبنانية  نان�صي  الفنانة  ك�صفت 
وتربتهّن.

"اإنرجي"  اإذاع��ة  كبري" على  يا  "قول  برنامج  يف  لقائها  خلل  نان�صي عجرم،  وقالت 
يف  كبري  �صغط  يف  بيكون  ملا  واأم�صي  البيت  ه�صيبلكم  لبناتي  كتري  "بقول  ممازحة:   ،

البيت.. م�ص ب�ص الأم امل�صرية بتعمل كده.. اللبنانية كمان".
واأو�صحت اأن ابنتها الو�صطى "اإيل" متتلك ميول فنية، وحتب الطبخ والغناء والر�صم، 
"ميل"  الكربى  واأن  ال�صجيج،  للغاية وحتب  عنيدة  "ليا" فهي  ال�صغرى  ابنتها  اأم��ا 
اأكل  "اأجربهن على  بناتها:  تقليدية مع  اأم  اأنها  النوم، موؤكدة  هي هادئة جداً وحتب 
الوجبات التي ل يحبونها، كما اأعر على اأ�صيائهن ال�صائعة واأنا اأردد عبارة "لو قمت 

وجبتها لكم" الكل�صيكية".


